रोज सोनियाचा नििु
हे पस्ु तक नििामूल्य आहे
पण फ़ुकट िाही
या मागे अिेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणिू हे िाचल्यािर खचच करा ३ नमनिट

१ नमनिट : लेखकाांिा फ़ोि करूि हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ नमनिट : ई सानहत्य प्रनतष्ठािला मेल करूि हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ नमनिट : आपले नमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांिा या पस्ु तकाबद्दल अनण ई
सानहत्यबद्दल साांगा.

असे ि के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके नमळणे बांि होऊ शकते.

िाम िाही मागत. मागत आहे िाि.
साि आहे आमची. हिा प्रनतसाि.
िाि म्हणजे स्तुतीच असािी असे िाही. प्राांजळ मत, सूचिा, टीका, निरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामानणक मत असािे. ज्यामळ
ु े
लेखकाला प्रगती करण्यासाठी निशा ठरिण्यात मित होते. मराठीत अनधक कसिार लेखि व्हािे आनण त्यातूि िाचक अनधकानधक
प्रगल्भ व्हािा, आनण सांपणू च समाज सतत एका िव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

रोज सोनियाचा दििु

ना सा येवतीकर

ई साहित्य प्रहतष्ठान

रोज सोनियाचा दििु
लेखक

नागोराव सा. येवतीकर
http://nasayeotikar.blogspot.com
फ़ोन – 9423625769
पत्ता : नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती पोस्ट येताळा
ता. धमााबाद हि. नाांदेड
ईमेल - nagorao26@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सवा िक्क लेखकाकडे सुरहित असून
पुस्तकाचे ककां वा त्यातील अांशाचे पुनमुाद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककां वा
इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे आवश्यक आिे
तसे न के ल्यास कायदेशीर 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 ठे वण्यापुवी ककां वा वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी

वापर करण्यापुवी ई साहित्य प्रहतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक -आिे .

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shala_ani_shikshak_nasa_yeotikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jagruti_nasa_yewtikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mi_ek_shikshk_nasa_yeotikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/haravlele_dole_nasa_yewtikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sanvedana_nagorao_yewtikar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/saripat_nasa_yeotikar.pdf

ना सा येवतीकर

निक्षकी पेिाकडे काही निक्षक उपजीनिका म्हणूि पहातात
तर काही जीनिका म्हणूि पहातात. निकिणं हाच तयांच्या
जीििाचा मूलाधार असतो. िासा सर या िुसर्या प्रकारचे निक्षक
आहेत. हाडाचे. तयांच्या रक्तात लाल, पांढर्या पेिींबरोबरच खडू
आनण फ़ळ्याच्या काळ्या पांढर्या पेिीसुद्धा सापडतील असे
अस्सल निक्षक.
व्यवसायाने ते प्राथहमक हशिक (हिल्िा पररषद प्राथहमक
कन्याशाळा, धमााबाद, ता. धमााबाद, हि. नाांदेड) आिेत.
शालेय िीवनापासुनच हलखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे हवहवध वतामानपत्र,
दैहनक, साप्ताहिक, माहसकात वैचाररक लेख हलहिण्याचा त्याांना छांद आिे. िीवन-हशिण या
शैिहणक माहसकातून सुध्दा यापूवी लेख प्रकाहशत झाले आिेत. दैहनक लोकपत्रमध्ये दर सोमवारी
ऑफ हपररयड सदराखाली एक वषा स्तांभलेखन के ले आिेत, ज्यात शैिहणक हवषयी हवचार माांडले
िोते. ते लिान मुलाांसाठी सुध्दा छोटेखानी लेख हलहितात तसेच त्याना मनोरां िनातून शब्दसांपत्ती
वाढवी याांसाठी हवहवध मनोरां िक शब्दकोडे तयार करतात. ते दैहनक देशोन्नतीच्या फनक्लब
पेिवर प्रकाहशत झाले आिेत. यापूवी याच ई साहित्यने सांवेदना, मी एक हशिक, िागृती, शाळा
आहण हशिक िी वैचाररक लेख असलेली ई पुस्तके , सारीपाट िा कहवतासांग्रि आहण िरवलेले
डोळे िा ई कथासांग्रि प्रकाहशत करण्यात आले आिे. त्याांणा वाचकाांनी प्रचांड प्रहतसाद ददला.
हवद्यार्थयाांना सतत चाांगल्या कामात प्रयोगशील ठे वण्यासाठी हवहवध उपक्रम तयार करतात आहण
त्या उपक्रमाच्या माध्यमातून हशकहवण्याचा त्याांचा प्रयत्न असतो.
िासांचे सातिे पुस्तक “रोज सोनियाचा दििु” प्रनसद्ध करतािा आम्हाला अनिमाि िाटतो.
यातील अिेक निद्यार्थी ि निक्षकांिा िक्की आिडतील.

कृ पया आपली मते नासा सराांना कळवा. त्याांचा सांपका क्रमाांक 9423625769 असून
nagorao26@gmail.com िा त्याांचा मेल पत्ता आिे.
नासा िे सातत्यपूणा लेखक आिेत आहण आपले लेखन ते हनयहमत ररत्या ब्लॉगवर प्रहसद्ध
करत असतात. त्याांचा http://nasayeotikar.blogspot.com

िा ब्लॉग तुम्िाला नक्की

आवडेल.
त्याांच्या सांपकाात रिा. तुमचे हवचार त्याांच्यापयांत पोिोचवा. नासाांच्या तळमळीने
चाललेल्या नवभारतहनमााणात आपण साहमल व्िा.
आम्ही तर आहोतच.

सुनील सामांत
टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान

मनोगत
रोज सोननयाचा निन
िररोज उगवणारा सूयय काही तरी नवीन निवस घेऊन येत असतो. प्रत्येक निवसाां चे महत्व
वेगवेगळे असते. उगवणारा सूयय प्रत्येक निवशी वेगळा नवषय घेऊन येत असतो. जागनतक,
आां तरराष्ट्रीय आनण राष्ट्रीय नवशेष निवसाां ची नवशेषता लक्षात घेऊन त्याच्याशी ननगनित काही
अनुभव नलनहण्याचा एक छोटासा प्रयत्न सोननयाचा निन या पुस्तकातून केलेला आहे . शाळे तील
मुलाां नाच नाही तर समाजातल्या प्रत्येकाला कामी यावे, असा नवचार करून सिरील मानहती
नलनहण्याचा प्रयत्न झालेला आहे . इां ग्रजी वषाय ची सुरुवात जानेवारी मनहन्यापासून होते म्हणून
पुस्तकातील निननवशेषची सुरुवात िे खील नवीन वषाय च्या पनहल्या तारखेपासून केली आहे .
त्याचसोबत भारतातील िोन प्रमुख सण म्हणजे प्रजासत्ताक निन आनण स्वातांत्र्य निन यासोबत
अनेक आां तरराष्ट्रीय, जागनतक स्तरावरील महत्वाच्या निवसासोबत राष्ट्रीय नवशेष निवसाां ची
मानहती यात निली आहे . यातील काही मानहती ऐकलेली, वाचलेली आनण इां टरनेटच्या
माध्यमातून सांकनलत केले आहे . या पुस्तकातील मानहती आपणास आविल्यास ते आपल्या
नमत्ाां ना शेअर करण्यास नवसरू नये.

नासा येवतीकर
नवषय नशक्षक तथा स्तांभलेखक
मु. येवती ता. धमाय बाि
9423625769

अपयणपनत्का

तमाम सवय वाचक नमत्ाांना हे पुस्तक समनपयत करत आहे .
कारण या वाचकाां मुळेच मला हे शक्य झाले आहे .

ना सा

वषाय तील महत्वाचे निवस

इां ग्रजी नवीन वषय - 01 जानेवारी
बानलका निवस - 03 जानेवारी
राष्ट्रीय युवक निवस - 12 जानेवारी
राष्ट्रीय मतिार निवस - 25 जानेवारी
प्रजासत्ताक निवस - 26 जानेवारी
जागनतक मराठी राजभाषा निवस - 27 फेब्रुवारी
जागनतक मनहला निन - 08 माचय
जागनतक जलनिन - 22 माचय
जागनतक आरोग्य निन - 07 एनप्रल
जागनतक वसुांधरा निन - 22 एनप्रल
जागनतक पुस्तक निन - 23 एनप्रल
जागनतक जलसांपत्ती निन - 24 एनप्रल
जागनतक कामगार निन - 01 मे
जागनतक रे िक्रॉस निन - 08 मे
राष्ट्रीय तांत्ज्ञान निन - 11 मे
जागनतक तांबाखूमुक्ती निन - 31 मे
जागनतक िू ध निवस - 01 जून
जागनतक पयायवरण निन - 05 जून

जागनतक योग निवस - 21 जून
भारतीय िॉक्टर निवस - 01 जुलै
जागनतक लोकसांख्या निन - 11 जुलै
जागनतक अवयविान निन - 13 ऑगस्ट
भारतीय स्वातांत्र्य निन - 15 ऑगस्ट

भारतीय क्रीिा निवस - 29 ऑगस्ट
नशक्षक निन - 05 सप्टेंबर
आां तरराष्ट्रीय साक्षरता निवस - 08 सप्टेंबर
आधारकािय नवतरण निवस - 29 सप्टेंबर
जागनतक शाकाहार निवस - 01 ऑक्टोबर
वाचन प्रेरणा निवस - 15 ऑक्टोबर
मनुष्य गौरव निन - 19 ऑक्टोबर
राष्ट्रीय एकता निवस - 31 ऑक्टोबर
जागनतक शौचालय निन - 19 नोव्हें बर
भारतीय सांनवधान निन - 26 नोव्हें बर
जागनतक एि् स निन - 01 निसेंबर

राष्ट्रीय नकसान निन - 23 निसेंबर

01 जानेवारी - इं ग्रजी नवीन वर्ष
नवीन वर्ष सुखाचे जावो

ग्रेगररयन कॅलेंिरनुसार काल सरत्या वषाय ला ननरोप िे ऊन आज आपण नवीन वषाय चे
स्वागत करण्यासाठी सज्ज झालो आहोत. निसमस म्हणजे नाताळाचा सण सांपला की, सांपूणय
जगाला नवीन वषाय ची चाहूल लागते. सांपूणय जगात या नवीन वषाय चे स्वागत वेगवेगळ्या पद्धतीने
साजरी केली जाते. भारतात इां ग्रज लोकाां नी िीिशे वषे राज्य केले आनण जाता जाता त्याां च्या
सांस्कृतीमधील काही गोष्ट्ी भारतात सोिून गेले. एक जानेवारीचा नवीन वषाय चा काययक्रम हा
पानिमात्य पद्धतीचा असल्यामुळे बहुताांश जण यास नवरोध िशयनवतात, ते खरे ही आहे . कारण
भारतातील नहां िू सांस्कृतीप्रमाणे नवीन वषय चैत् प्रनतपिे ला प्रारां भ होतो. त्यास आपण गुढीपािवा
असे म्हणतो. हा निवस शेतकऱयाां साठी अत्यांत महत्वाचा असतो. कारण याच निवसापासून ते
आपल्या शेतातील जमा-खचाय चा नहशोब माां ितात. व्यापारी मांिळी आनिन मनहन्यातील
अमावस्येच्या निवशी लक्ष्मीपूजन करून त्यानांतर येणाऱया बनलप्रनतपिे ला आपल्या नवीन
व्यवहाराला सुरुवात करतात. निवाळीच्या पािव्याला व्यापारी नववषय मानतात. शासन नकांवा
सरकारी कायाय लयात आनथय क लेखाजोखा व्यवस्थथत राहण्यासाठी एक एनप्रल हा निवस
त्याां च्यासाठी नव्या आनथय क वषाय ची सुरुवात असते. बालगोपाळाां ची शाळा जून मनहन्यात प्रारां भ
होतो. या मनहन्यात नव्या वगाय त, नव्या नमत्ाां सोबत आनण नव्या करकरीत पुस्तकाां च्या
भेटीसाठी उत्सुक असतो. त्यास्तव लहान मुलाां साठी जून मनहना हा नववषाय चा भासतो. असो,
आपण सुद्धा या सवाां सोबत नवीन वषय साजरा करीत असतो. नवीन वषय साजरा करताना केशव
नाईक याां चे सुवचन नेहमी लक्षात ठे वावे. ते म्हणजे, जीवन हा एक घिनवला जात असलेला
सोन्याचा िानगना आहे . तो नजतका काळजीपूवयक घिनवला जाईल नततका अनधक शोभेल.
तेव्हा आपणा सवाां चे जीवन सोन्याच्या िानगन्याां प्रमाणे सुांिर घित जावो, परमेिर चाां गली

नवचार करणारी बुद्धी आनण उत्तम पाहण्याची दृष्ट्ी प्रिान करो नहच या नववषाय नननमत्त शुभेच्छा.
त्यानननमत्ताने काव्यमय स्वरूपात शुभेच्छा
नव्या आशा, नवे नवचार
नववषय शुभेच्छा करा स्वीकार
झाले गेले नवसरूनी
मरगळ सारे झटकुनी
उद्याचे स्वप्न करू साकार
नववषय शुभेच्छा करा स्वीकार
नवद्येची सिा आस धरु
नव्या कलेचा अभ्यास करू
नवजाताला िे वू आकार
नववषय शुभेच्छा करा स्वीकार
वैर सांपवू नन नमत् बनूया
सुखिु ुःखात एकत् येऊ या

करूया आत्ता बरा आचार
नववषय शुभेच्छा करा स्वीकार

03 जानेवारी - बालिकालिन
स्त्री जन्माचे स्वागत करूया ...!
( क्राां तीज्योती सानवत्ीबाई फुले याां चा जन्मनिवस बानलका निन म्हणून साजरा केला
जातो. )

" नकोशीला फेकून मातेचे पलायन, मुलीला जन्म निला म्हणून सुनेला जाळले, मुलीांची
भ्रूण हत्या करण्यात नजल्हा अग्रेसर " अशा मथळ्याच्या बातम्या जेंव्हा ऐकायला आनण
वाचायला नमळतात तेव्हा वरील क्रूर कमय करणाऱया मांिळीनवषयी तळपायाची आग
मस्तकाला जाते आनण वाटते की, आपल्या पाल्यानवषयी एवढे ननष्ठु र का होतात ? समाजात
आजही असे कुटुां ब आढळते की ज्याां ना पुत्प्राप्ती हवी असते मग ती मुलगा असो वा मुलगी,
याचा ते अनजबात नवचार करीत नाहीत. तर िु सऱया बाजूला त्याच समाजात नकोशीला
फेकणारी ही मांिळी आढळतात. आपल्या सांस्कृतीमध्ये ' कुपुत्ो जायेत क्वनचिनप, कुमाता न
भवती ' असे म्हटल्या जाते. परां तु काही वेळा मनहलाां ना कुमाता होताना पाहून मन स्खन्न होते.
एवढ्या थराला ते का जातात ? असे जे कोिे पिते ते कोिे च राहते, त्याची उकल होत नाही.
याहीपुढे समाजात असे बघायला नमळते की, एखाद्याच्या घरी मुलगा जन्माला आला की,
नवरा-बायको, आई-विील, भाऊ-बहीण असे

घरातील, पररवारातील आनण नात्यातील

लोकाां ना खूपच आनांि होतो. आपला आनांि ते सवाय ना पेढे वाटू न व्यक्त करतात. याउलट
जेव्हा एखाद्याच्या घरी मुलगी जन्माला येते तेव्हा 'अरे रे ' असे सहजच उद्गार तोांिातून बाहे र
पितात. नतच्या येण्याने कुणालाच आनांि वाटत नाही. उलट प्रत्येकाच्या कपाळावर आठ्या
पिलेल्या निसून येतात. मुलगा जन्मल्यास पेढे आनण मुलगी जन्मल्यानांतर पेढेच्या ऐवजी
नजलेबी वाटण्याची प्रथा समाजात निसून येते. म्हणजे मुलगी म्हणून जन्माला येण्याचा एका
सेकांिापासून मुलगा-मुलगी असा भेिभाव केला जातो. भारत िे श वगळता कोणत्याही िे शात

मुलगा नकांवा मुलगी याां च्या जन्मास नकांमत नकांवा भाव निला जात नाही. म्हणजे मुलगा होवो
नकांवा मुलगी त्याना त्या नठकाणी अपत्य समजल्या जाते आनण येथे आपल्या िे शात मुलगा
जन्मल्यास ' वांशाचा निवा, कुलिीपक ' आनण मुलगी जन्मल्यास ' परक्याचे धन, िोक्यावरील
ओझां ' असे समजले जाते. समाजात चालू असलेल्या घाण प्रथा, अननष्ट् चालीरीती, सनातन
पद्धती, लग्नात वधू पक्षाकिून मानगतली जाणारी वरिनक्षणा या सवय रुढीपरां परामुळे मुलीांच्या
जन्माचे स्वागत समाजात केल्या जात नाही. म्हणून नतच्या स्वागतासाठी काय करावे लागेल ?
याचा नवचार करण्याची वेळ आता आली आहे .
समाजात चालू असलेल्या अननष्ट् रूढी व परां परा यामुळे पालक मांिळी स्त्री जन्मास
घाबरत आहे त असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. जर या प्रथा भारतात नसते तर काय झाले
असते ? याचा कधी आपण नवचार केला आहे का ? मु लीांच्या बापाला काय त्ास होतो ? मुलाां च्या
आई बापाला कधी कळणार ? जावे त्याां च्या वांशा तेव्हा कळे या म्हणीप्रमाणे समाजात असे
ननत्यनेमाने बोलले जाते ते उगीच नाही. पण मुलगा आनण मुलगी याांच्या बुस्द्धमत्ता नकांवा
गुणवत्ता याचा जर नवचार केला तर मुलगी ही मुलापेक्षा काकणभर सरसच असते हे िरवषीच्या
िहावी व बारावीचा ननकालावरून स्पष्ट् होत असते. प्राथनमक शाळे तल्या एका नशक्षकाां च्या
मतानुसार या प्राथनमक वगाय त सुद्धा मुली या मुलाां च्या बाबतीत सवयच क्षेत्ात अग्रेसर आहे त.
किानचत मुलीांना िे ण्यात येत असलेल्या नवनवध योजनाां चा अनुकूल पररणाम असू शकतो.
िहावी बारावीपयांत चाां गले गुण घेणारी मुली पुढे मात् निसेनाशी होतात. उच्च नशक्षणात मुलाां ची
सांख्या लक्षणीय निसते. प्राथनमक वगाय त हुशार नसलेल्या नकांवा सवयसाधारण असलेला नवद्याथी
उच्च नशक्षण प्राप्त करतो आनण काही ना काही रोजगार नमळनवतो. मात् िहावी बारावीपयांत
हुशार असलेली मुलगी उच्च नशक्षणात न निसता कुणाच्या तरी घरी सून म्हणून निसते. नतचे
पुढील नशक्षण खुांटल्या जाते. शांभरातून एक-िोन मुली यशस्वी झाल्या म्हणजे त्याचे सारे श्रेय
सवय मुलीांना िे ता येत नाही. मुलीांच्या सांरक्षणासाठी भारतात भरपूर कलम व कायिे तयार
केल्या जातात मात् त्याची काटे कोरपणे अांमलबजावणी न केल्यामुळे समाजात ही अराजकता

माजली आहे . कायद्याची भीती इथे कुणालाच वाटत नाही. त्यामुळे इथे प्रत्येकजण कायिा
मोिण्याची व तोिण्याची भाषा बोलतात. आपल्या अज्ञानपणामुळे ननरक्षर व अिाणी माणूस
चुकतो असे म्हटले तर कोणी समजून घेतील पण सुनशनक्षत सुजाण व साक्षर मांिळीसुद्धा
याबाबतीत चुका करताना निसत आहे त. त्याां ना कसे समजावलां ? झोपी गेलेल्या माणसाला
एखाद्यावेळी उठनवणे सोपे आहे मात् झोपेचे सोांग घेतलेल्याां ना उठनवणे महाकठीण आहे .
स्त्रीजन्माचे स्वागत करण्यासाठी समाजाने काही प्रथा व पद्धतीमध्ये बिल करणे भावी
आयुष्यासाठी अत्यांत गरजेचे आहे .
समाजातील अननष्ट् प्रथा आनण पद्धतीत शासन नकांवा कायद्यापेक्षा समाजानेच त्यात
बिल करणे अपेनक्षत आहे . सवाय त पनहल्याां िा वधूनपत्याने द्यावयाची वरिनक्षणा म्हणजे हुां िा ही
पद्धत समूळ नष्ट् करण्याचा प्रयत्न केला पानहजे. वरनपत्याने याची सुरुवात केली पानहजे आनण
समाजाने त्या वरनपत्याां चा वेळोवेळी नवनवध नठकाणी सत्कार करावा म्हणजे याचा प्रचार व
प्रसार योग्य प्रकारे होईल. कायद्याने सवय काही बिलता येत नाही. काही वेळा आनण काही
नठकाणी कायद्याच्या ऐवजी तिजोि कामाला पिते. प्रथम ही वरिनक्षणा नकांवा हुां िा पद्धत
बांि झाली की स्त्री जन्माचे स्वागत नक्कीच हसत हसत होईल. घरी आलेली सून ही सून नसून
माझी मुलगी आहे , असे प्रत्येक सासू -सासऱयाां चा मनात तयार होणे गरजेचे आहे . आपण
आपल्या मुलीांची काळजी ज्या पद्धतीने घेतो त्याच पद्धतीने सुनेची काळजी घेतली जावी.
यानठकाणी सुनेने सुद्धा आपल्या सासू -सासऱयाां ना आई-विील मानून त्याां ची मनोभावे सेवा
करणे गरजेचे आहे . नातेसांबांध हे प्रेमावर नटकतात आनण सांवािामुळे नवस्तार पावतात. बऱयाच
कुटुां बात वाि होतात मात् प्रेमाचे सांवािच होत नाहीत त्यामुळे कलह ननमाय ण होते आनण त्या
वािाचे रुपाां तर काहीतरी अघनटत स्वरूपात समोर येतात. मुलगा नकांवा मुलगी याां चा भेि
मनात न ठे वता आई-वनिलाां नी आपल्या लेकराचे सांगोपन करावे. लहानपणी त्याां च्या मनात
मुलगा मुलगीचा भेिभाव ननमाय ण केल्यास मोठे पणी त्याां च्यावर तेच सांस्कार कायम राहतात.
त्यासाठी मुलगा-मुलगी समान ही भावना त्याां च्यात लहानपणीच रुजवावे. शासन मुलीच्या

नशक्षणासाठी अनेक योजना राबनवत आहे त त्यात सातत्यपणा ठे वून मुलीांच्या उच्च नशक्षणाकिे
लक्ष िे णे गरजेचे आहे . बरे च पालक आनथयक अिचणीमुळे आपल्या मुलीांना उच्च नशक्षणाला
पाठनवत नाहीत मात् तेच पालक मुलाां ना मात् पाठनवतात हा नवरोधाभास निसून येतो. त्यास्तव
मुलीांसाठी उच्च नशक्षण मोफत केल्यास त्याांच्यासाठी एक सुवणयसांधी होऊ शकते. आज
जागनतक मनहला निन त्यानननमत्ताने काही मनहलाां चा सत्कार करून नकांवा गुण गौरव करून
मुलीांच्या जन्माचा िर वाढनवता येणार नाही. त्यासाठी समाजातील प्रत्येक माणसाची माननसक
स्थथती बिलल्यानशवाय स्त्री जन्माचे स्वागत वाजत गाजत होईल असे तरी वाटत नाही.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 जानेवारी - युवक लिन
*तरुण भारत िे श घडवू या .....!*

जगात लोकसांखेच्या बाबतीत भारत िु सऱया क्रमाां कावर असलेला िे श आहे . आज भारत
िे शाची लोकसांख्या सव्वाशे कोटी च्या वर पोहोचली आहे . यात 20 % बालक आनण 20 %
वृध्ि तर बाकी 60 % च्या वर तरुणाची सांख्या आहे हे नवशेष म्हणूनच भारताला तरुणाचा िे श
असे सांबोधले जाते. ज्या िे शात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरुणाची सांख्या असेल तर त्या िे शाची
प्रगती लक्षणीय आनण वेगात असायला पानहजे. पण नेमके उलट या नठकाणी पाहायला नमळते.
आमच्या किे मनुष्यबळ, शक्ती आनण युक्ती सवय आहे , तरी भारत आज स्वातांत्र्याच्या सत्तरीत
असून िे खील प्रगती पथावरच आहे म्हणजे अजून ही रस्त्यावर आहे त्याला अजून खूप काही
करणे नशल्लक आहे . असे का ? आज आपण जपान या िे शाच्या नवकासाकिे पानहलो तर
लक्षात येईल की त्या िे शाने कमी वेळात एवढी प्रगती कशी केली असेल ? त्याला एकमेव
कारण म्हणजे तेथील कोणताच व्यक्ती ररकामा नसतो, बेरोजगार नसतो. तो सिानकिा काही
ना काही काम करीत असतो. आळस हा माणसाचा शत्ू आहे हे गौतम बुध्िाचे वचन त्याां नी
आत्मसात केले म्हणून आज जपान मधील प्रत्येक वस्तु िे श नविे शात आढळू न येते. वास्तनवक
पाहता जपानची लोकसांख्या भारतच्या तुलनेत फार कमी आहे परां तु तेथे बेरोजगार कमी
आहे त हे नवशेष. त्याउलट आपल्या िे शात निसून येते. येथे आपल्या िे शात आळस हा
माणसाचा शत्ू नसून नमत् बनला आहे . काम करणाऱया युवकापेक्षा बेरोजगार युवकाां ची सांख्या
भरमसाठ आहे . व्यक्तीच्या हाताला काम असेल तर त्या नठकाणी फक्त त्या व्यक्तीचा नवकास
होत नसून त्याच्या सोबत त्याच्या कुटुां बाचा, समाजाचा, गावाचा, राज्याचा पयाय याने िे शाचा
नवकास होतो. परन्तु आपल्या िे शातील युवकाां ना रोजगार का नमळत नाही नकांवा युवक असे
भटकण्याच्या कोांिीत का सापित आहे त ? यावर नवचार करणे आवश्यक आहे . स्वातांत्र्याच्या

शांभरीत तरी भारत जगाच्या नकाशावर ठळक उठून निसण्यासाठी आज या समस्येची उकल
शोधणे नकांवा यावर सांशोधन करून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे .

* बेरोजगार युवक - िे शात सध्या िोन प्रकारचे बेरोजगार युवक आढळू न येतात.
अनशनक्षत आनण सुनशनक्षत बेरोजगार. अनशनक्षत मांिळी त्याां ना ज्याप्रकारचे काम जमते
त्याप्रकारचे काम ढोर मेहनत करीत करतात. त्याचा म्हणावा तसा मोबािला त्याला नमळत
नाही म्हणून खूप कष्ट् आनण काम करून िे खील त्याचा आनण त्याच्या कुटुां बाचा नवकास होत
नाही. त्याच्याकिे शक्ती आहे मात् त्या शस्क्तचा वापर योग्य प्रकारे कसा करावा याचे ज्ञान
नसल्यामुळे त्याची पूणय मेहनत त्याचा नवकास करू शकत नाही. त्यासाठी या युवकाां ना प्रथम
आपल्या शक्ती आनण त्याच्या नकमतीची जाणीव करून द्यायला हवी. अश्या बेरोजगार
युवकाची सांख्या तुलनेने कमी आहे . मात् सुनशनक्षत बेरोजगार युवकाची सांख्या भरपूर आहे
ज्याचा नवपरीत पररणाम िे शाच्या नवकासवर होत आहे .
वयाची 18 वषे पूणय झाली की तो भारताचा सक्षम नागररक बनतो. त्याला मतिान
करण्याचा अनधकार प्राप्त होतो. या वयापययन्त त्याचे उच्च माध्यनमक नशक्षण िे खील पूणय
झालेले असते. येथून पुढे त्याच्या जीवनाला कलाटणी नमळणार असते. या वयात घेतलेल्या
ननणययावर सांपूणय आयुष्य अवलांबून असते. येथील ननणयय अचूक असणे आवश्यक असतात
आनण येथेच चूका होताना निसून येत आहे म्हणून खूप मोठी समस्या ननमाय ण होत आहे .
माध्यनमक आनण उच्च माध्यनमक नशक्षण घेताना मुलाां ना भनवष्यातील त्याां चे नचत् िाखनवण्याचे
काम नशक्षणाच्या माध्यमातून येथे करायला पानहजे. काही व्यावसानयक नशक्षणाची ओळख
येथे झाल्यास मुले त्या अभ्यासक्रमाकिे वळु शकतील.त्याां च्या मध्ये व्यवसाय नवषयी गोिी
ननमाय ण होईल. सवयच मुले हुशार नसतात त्यामुळे त्याां च्या क्षमता ओळखून तसे नशक्षण घेण्याची
सुनवधा या स्तरावर नमळाले तर योग्य राहते. मात् याच नठकाणी मुलाां ना मागयिशयन नमळत नाही

आनण भनवष्यात ते भटकतात. एखािे कौशल्यपूणय नशक्षण पूणय केल्यास नशकलेल्या माणसाला
त्यात मागय सापितो. मात् युवक या क्षेत्ात येण्यास तयार नाहीत.त्याां ना बेकार नफरणे आवित
आहे मात् काम करणे अनजबात आवित नाही. कारण त्याां ना या नवषयी काहीच गांध नसतो,
त्याां च्या मध्ये काम करण्याची चेतना जागीच केल्या जात नहीां. आज श्रमप्रनतष्ठा हे मूल्य कमी
होत चालले आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. याचाच नवपरीत पररणाम युवकाच्या
जीवनावर झाला आहे नकांवा होत आहे . ररकाम्या माणसाच्या िोक्यात भुताचा वास असतो असे
इां ग्रजीत एक वाक्य आहे त्यानुसार बेरोजगर युवक म्हणजे ररकामी िोके त्यामुळे त्याां च्या
िोक्यात नेहमी भुताचा वास असतो. ते िे शाच्या प्रगतीचे नवचार करण्याऐवजी िे श नवघातक
नकांवा वाईट काम करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. समाधानकारक जीवन जगण्यासाठी सवाय त
महत्वाचे आहे पैसा आनण पैसा कमनवण्यासाठी काम करावे लागते. िे रे हरी पलांगावरी च्या
वृत्तीनुसार आळसी बनलेल्या युवकाां ना काम न करता झटपट खूप पैसा नमळावा अशी अपेक्षा
असते आनण त्यासाठी ते कोणतेही काम मग ते चाां गले असो नकांवा वाईट याचा अनजबात नवचार
न करता काम करायला तयार असतात. याचाच गैरफायिा काही लोक घेतात. िे श नवघातक
कायय करणारे काही समाजकांटक लोक अश्या गरजू युवकाना अलगि जाळ्यात अिकनवतात
आनण मग सुरु होतो त्याचा जीवघेणा प्रवास. ते अश्या िलिल मध्ये फसतात की त्याां ची ईच्छा
असून िे खील त्याां ना बाहे र पिता येत नाही. िहशतवािी नकांवा नक्षलवािी बनण्यात युवकाची
सांख्या मोठी असण्यामागे हे च कारण नसेल कश्यावरुन ?
हाताला काम नसल्यामुळे हे युवक वाईट व्यसनाच्या नवळख्यात अिकले आहे त. िारु
नपणे, तांबाखू खाणे, चरस, गाां जा, अफु याचे सेवन करणे आनण समाजात गैरवतयन करणे असे
प्रकार वाढीस लागले त्यास फक्त एकच कारण आहे ते म्हणजे युवकाच्या हाताला काहीच
काम नसणे. त्यामुळे युवकास काम िे णे गरजेचे आहे . ररकामटे किे इकिून नतकिे नफरणे,
निवसभर अन रात्भर फेसबुक आनण व्हाट् सएप्प सारख्या सोशल नमनियाचा जास्त वापर
करणे, नमत्ासोबत अवाांतर गप्पा मारत बसणे यानशवाय सध्या युवकाांना िू सरे काहीच काम

निसत नाही. सुखिे व राजगुरु आनण भगत नसांग याां च्या सारखी स्फूती आजच्या युवकात निसून
येत नाही कारण आज आपण स्वतांत् आहोत आपणास त्यासाठी कोणाला भाां िण करत
बसायचे काम नाही. याची जाणीव त्याां ना झाली आहे . सवय काही आयते नमळत आहे त्याां ना
त्यासाठी वेगळे कष्ट् करण्याची गरज नाही. मु ले ररकामी हाताने नफरत आहे त याची काळजी
त्या युवकापेक्षा त्याच्या पालकाना जास्त आहे. नशक्षण घेतलेला युवक आज शेतात काम
करायला तयार नाही. मग एवढां नशक्षण घेऊन काय फायिा असे त्याचे बोलणे असते. यात
युवकाची स्थथती मात् धोबी का कुत्ता सारखी झाली आहे ना घरचा ना घाटचा. काम नसलेल्या
व्यक्तीला समाजात िु य्यम थथान असते असे म्हणण्यापेक्षा कुणी ही नवचारत नाही. समाजात
आपली पत आनण प्रनतष्ठा नमळनवण्यासाठी काम करणे अत्यांत महत्वाचे आहे .
िे शातील गनलच्छ राजकरणाचे युवक बळी पित आहेत. हुशार राजकारणी मांिळी या
युवकाां चा ननविणुकीच्या कामासाठी तात्पुरता वापर करतात आनण ननविणूक सांपल्यावर
वाऱयावर सोिून िे तात. काही नठकाणी असे निसून आले आहे की बरीच नेते मांिळी आपल्या
सोईसाठी काही युवकाचे पालनपोषण करतात. त्याां ना आळशी बननवतात. यामुळे आत्ता
युवकाां नी जागे होऊन स्वतुः राजकारणात नशरकाव करणे आवश्यक आहे त्या नशवाय िे शाची
प्रगती अशक्य आहे . युवकाां नी रोजगाराच्या मागे न धावता आपण रोजगार तयार करणे िे शाची
गरज आहे . आज भारत िे शाला नरें द्र मोिी सारखे हुशार पांतप्रधान लाभले आहे त. त्यामुळे
जगाचा भारत िे शाकिे पाहण्याचा दृनष्ट्कोण िे खील बिलला आहे . मेक इन इां निया सारखे
उपक्रम िे शात चालू झाले आहे त. आज िे शाला हुशार, उद्योगी आनण कतयबगार युवकाची
खरी गरज आहे . युवक नमत्ाां नो आळस झटका आनण कामाला लागून एक समृद्ध भारत घिवू
या.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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मतिार राजा जागा हो ...!

इां ग्रजाां च्या िीिशे वषे गुलामनगरीच्या नांतर 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत िे श स्वतांत्
झाले. त्यानांतर 26 जानेवारी 1950 रोजी िे श प्रजासत्ताक झाले. भारतात लोकशाही पद्धतीने
राज्यकारभार चालनवला जातो. जगात सवाय त यशस्वी लोकशाही िे श म्हणून आपल्या िे शाकिे
पानहले जाते. ही लोकशाही यशस्वी करण्यामागे येथील नागररकाां चा म्हणजे मतिाराां चा अत्यांत
महत्त्वाचा सहभाग आहे . लोकशाही म्हणजे लोकाां नी लोकाां साठी लोकाां कररता चालनवलेले
राज्य. येथे मतिार आपल्या मतिानाव्िारे लोकप्रनतननधीांची ननवि करत असतात. त्यामुळे
प्रत्येक मतिाराां नी आपले अमूल्य मत व्यक्त करणे खूप महत्वाचे ठरते. अनेक लोकां अनेक
प्रकारे आपल्या िे शाची सेवा करतात. शास्त्रज्ञ मांिळी सांशोधनाद्वारे आपले जीवन सुखकर
करण्याचा प्रयत्न करतात. युवक-युवती सैन्यामध्ये नवनवध पिाां वर काम करत िे शसेवा
करतात. सांरक्षण, सांशोधन, कृषी नवकास, उद्योग, राजकारण या माध्यमातून अनेकजण
िे शाप्रती आपले सेवा िे त असतात. याचबरोबर शाळे तील नवद्याथी एन.सी.सी.च्या माध्यमातून
िे शसेवा करण्याचा प्रयत्न करतात. मग मतिान करणे हे सुद्धा एकप्रकारे िे शसेवेचाच एक
भाग आहे . आपली लोकशाही बळकट, सुदृढ व सक्षम करण्यासाठी िे शाच्या नवनवधाां गी
नवकासाला चालना नमळण्यासाठी, नवकासाला गती येण्यासाठी या िे शाचा नागररक म्हणून
प्रत्येकाने आपला मतिानाचा हक्क बजावणे आवश्यक आहे . मतिानाचा हक्क बजावणे
म्हणजे आपले राष्ट्रीय कतयव्य बजावणे असे म्हणल्यास चूकीचे ठरणार नाही. बहुताां श वेळा
आपण असे नवचार करतो की, माझ्या एकट्याने मतिान नाही केलां तर काय फरक पिणार

आहे ? मतिानाच्या नननमत्ताने जी सुट्टी नमळाली आहे त्या सुट्टीचा आनां ि उपभोगावे म्हणून
आपण कुठे तरी सहल काढतो. खरोखरच यावर आपण कधी आत्मपरीक्षण नकांवा स्वतुःला
कधी एक प्रश्न नवचारले आहे का की, मी माझे कतयव्य नवसरलो काय ? मतिान करणे माझे
कतयव्य नव्हे काय ? माझ्यासारखे अनेक लोकां असेच नवचार करतात आनण मतिान करीत
नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतिानाच्या निवशी मतिान झाल्याची टक्केवारी खूप कमी निसून ये ते.
पण थेंबे थेंबे तळे साचे या म्हणीप्रमाणे आपल्या एका-एका मतामुळेच उमेिवाराां च्या खात्यात
मत जमा होत राहतात. कधी कधी असे ही ऐकायला नमळते की, अमुक एक व्यक्ती एका
मताने ननविून आला. त्यावेळी त्या मताचे खरे मूल्य आपणास कळते. यामुळे प्रत्येक मतिाराने
मतिान करून आपला मतिानाचा हक्क बजावणे अत्यांत आवश्यक आहे . त्यानशवाय आपली
लोकशाही अनधक सक्षम होणार नाही हे लक्षात घ्यावे.
ज्याां ची वयाची 18 वषे पू णय झाली ते सवयजण ननविणूक प्रनक्रयेत मतिार म्हणून सहभागी
होत असतात. ननविणूक आयोग त्यासाठी िरवषी नवीन मतिार नागररकाां ची नोांिणी
बी.एल.ओ. माफयत करीत असते. आपली वयाची १८ वषे पूणय झाल्यानांतर, आपले नाां व मतिार
यािीत नोांिनवणे आवश्यक आहे . कारण आपले नाां व मतिार यािीत नोांिनवले नाही तर
मतिानाच्या पनवत् हक्कापासून आपण वांनचत राहू शकतो. नव्याने मतिार झालेले युवक फार
मोठ्या उत्साहात मतिान प्रनक्रयेत सहभागी होतात. मात् पुढे पुढे त्याां चा मतिान प्रनक्रयेतील
सहभाग कमी होत जातो, याचे कुठे तरी सांशोधन व्हायला हवे. िे शातील प्रत्येक मतिार यात
सहभागी झाल्यास ननविणूक ननकाल अनधक पारिशयकपणे निसून येईल असे वाटते. मात्
वेगवेगळ्या कारणामुळे िरवेळी मतिानाची टक्केवारी घसरलेली निसून येते. मतिान यािी
अपिे ट ठे वणे अत्यावश्यक आहे . बहुताां श मतिार यािीत मयत लोकाां ची आनण काही िु बार
नावे आढळू न येतात. तसेच त्या यािीतील काही कमयचारी मतिान अनधकारी म्हणून काम
पाहतात त्याां च्यात मतिान करण्याची टक्केवारी वाढली पानहजे . ननविणूक प्रनक्रयेत काययरत
असणाऱया कमयचाऱयाां ना टपाली मतपनत्का, ननविणूक कायय प्रमाणपत् याां च्या साहाय्याने

मतिान करण्यासाठी सां धी उपलब्ध करून निली जाते मात् या पद्धतीने मतिान करणाऱयाां ची
सांख्या खूप कमी निसून येते. ही टक्केवारी वाढली पानहजे. मतिान करण्याची सक्ती केली
पानहजे. जी व्यक्ती मतिान करणार नाही त्याां च्या काही सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बांि
करायलाच हवे. ननविणुकीच्या ओळखपत्ाचा वापर आपण वेगवेगळ्या कामासाठी करत
असतो आनण प्रत्यक्षात मात् जेव्हा मतिान करण्याची वेळ येते तेंव्हा मात् त्याकिे पाठ
नफरवली जाते. म्हणून त्याचा वापर नागररक तेंव्हाच करतील जेव्हा ते मतिान करतील, अशी
काही व्यवथथा ननमाय ण करणे आवश्यक आहे असे वाटते. सवाय त शेवटी अत्यांत महत्वाचे म्हणजे
आपण िे शातील एक जागरूक मतिार आहोत म्हणून आपले अमूल्य मत काही गोष्ट्ीच्या
लालचीमध्ये पिून नवकू नये . ननविणुकीच्या काळात िारू आनण पैसा याचा महापूर असतो
असे त्या काळातील बातम्या वरून निसून येते. त्यामुळे पन्नास रुपयाच्या िारूपायी नकांवा
लाल, नपवळ्या नोटाच्या मोहात पिून आपले मत कोणाला िान करू नये. त्याऐवजी आपणास
योग्य वाटणाऱया उमेिवारास आपले अमूल्य मत िे ऊन लोकशाही बळकट करण्यात खरे
शहाणपण आहे . आपले राष्ट्रीय सण म्हणजे स्वातांत्र्यनिन आनण प्रजासत्ताक निन. या निवशीच
प्रत्येकाां च्या मनात राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती ओसांिून वाहताना निसते. नैसनगयक आपत्ती, भूकांप,
महापूर असो वा ध्वजनिन ननधी सांकलन प्रत्येकजण िे शप्रे माने भारावून जाऊन मितीसाठी
पुढे येतो व आपल्या कुवतीनुसार मित करतो. याप्रमाणे मतिानाच्या बाबतीत िे खील
लोकाां च्या मनात कतयव्यभावना ननमाय ण करणे गरजचे आहे . म्हणूनच भारत ननविणूक
आयोगामाफयत िरवषी 25 जानेवारी हा निवस 'राष्ट्रीय मतिार निवस' म्हणून साजरा करीत
असतो. तर चला मग आजच्या निवशी शपथ घेऊ या जास्तीत जास्त लोकाां ना मतिान
करण्यानवषयी जागरूक करू या.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26 जानेवारी : प्रजासत्ताक लिन

आपल्या िे शात प्रामुख्याने िोन निवस राष्ट्रीय सण म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरी केली
जातात. एक म्हणजे स्वातांत्र्य निन आनण िु सरे प्रजासत्ताक निन होय. प्रजासत्ताक निनाला
गणराज्य निन म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. व्यापारी म्हणून आलेले आनण राज्यकते बनलेल्या
इां ग्रजाां नी भारतावर जवळपास िीिशे वषे राज्य केले. भारतातील अनेक क्राां नतकारक
लोकाां च्या आां िोलनामुळे इां ग्रजाां ना अखेर भारत िे श सोिावा लागला. 15 ऑगस्ट 1947 या
सुवणय निवशी भारत िे श इां ग्रजाां च्या गुलामनगरीतून मुक्त झाला म्हणून हा निवस आपण
स्वातांत्र्य निन म्हणून साजरा करतो. िे श तर स्वातांत्र्य झाला पण िे श चालवायचे कसे ? त्यासाठी
काही ननयमावली असणे गरजेचे आहे . म्हणून िॉ. राजेंद्रप्रसाि याां च्या अध्यक्षतेखाली सांनवधान
सभेची सनमती तयार करण्यात आली. सांनवधान तयार करण्यासाठी मसुिा आवश्यक असते
म्हणून िॉ. बाबासाहे ब आां बेिकर याां ची मसूिा सनमतीच्या अध्यक्षपिी ननवि करण्यात आली.
त्याां नी जगातील नवनवध िे श व त्याां च्या घटनेचा अभ्यास केला. निवस-रात् मेहनत करून घटना
तयार केली. म्हणूनच िॉ. बाबासाहे ब आां बेिकराां ना भारतीय घटनेचे नशल्पकार असे म्हटले
जाते. तयार केलेले सांनवधान त्याां नी 26 नोव्हें बर 1949 रोजी िे शाला अपयण केले. त्यास्तव 26
नोव्हें बर हा निवस आपण सांनवधान निन म्हणून साजरा करतो. या सांनवधानाची अांमलबजावणी
26 जानेवारी 1950 पासून करण्याचे आनण हा निवस प्रजासत्ताक निन नकांवा गणतांत् निन
म्हणून साजरा करण्याचे ठरनवण्यात आले. प्रजासत्ताक निनासाठी 26 जानेवारी हाच निवस
का ननविण्यात आले ? असा प्रश्न लहान मुलाांच्या मनात पिणे साहनजक आहे . हा भारतीय
स्वातांत्र्याच्या चळवळीत, सवयत् इां ग्रजाां च्या नवरुद्ध असांतोष धुसमुसत होता. त्याच काळात सन
1930 च्या कााँ ग्रेसच्या अनधवेशनात असे ठरनवण्यात आले होते की, 26 जानेवारी हा निवस
भारताचा स्वातांत्र्य निन म्हणून साजरा करण्यात यावा. पण पुढे चालून असे झाले की, भारत

िे श 15 ऑगस्ट रोजी स्वातांत्र्य झाला. काळाच्या ओघात 26 जानेवारी हा निवस नवस्मृतीमध्ये
जाऊ नये आनण प्रत्येक भारतीयाां ना या निवसाची जाणीव कायम राहावी, याचसाठी 26
जानेवारी हा निवस प्रजासत्ताक निन म्हणून साजरा करण्याचे ठरनवण्यात आले असावे. चला
तर मग सांनवधानात निलेल्या ननयमानुसार आचरण ठे वून आपला नतरां गा ध्वज उां च नशखरावर
नेऊन ठे वण्याचा प्रयत्न करूया. आज 68 वा प्रजासत्ताक निन त्यानननमत्त सवय भारतीयाां ना
हािीक शुभेच्छा ! जय नहां ि !
प्रजासत्ताक निनाच्या सवय भारतीयाां ना खूप खूप शुभेच्छा.

27 – feb जागलतक राजभार्ा लिवस
मराठीचा लवकास आपल्याच हाती

मराठी ही महाराष्टर ाची राजभाषा आहे . मात् आपल्याच राज्यात आपण आपल्या मराठी
भाषेला पिोपिी ठार करीत आहे त. बहुताां श वेळा आपण गाां भीयाय ने नवचार न करता भाषेचा
वापर करीत असतो, त्यामुळे भाषेची पुरती वाट लागून जाते. ज्याां ना भाषेच्या प्रत्ये क शबिाांत
असलेल्या सौांियय आनण सामर्थयाां ची जाणीव नसते, त्याां ना वाक्यरचनेशी नकांवा शब्दाशी काही
िे णे-घेणे नसते. अशा लोकाां च्या भाषेमूळे मराठी भाषा रसातळाला जात आहे , म्हणणे चूकीचे
ठरणार नाही. आज प्रत्ये कजण आपल्या पाल्याां ना मराठीच्या शाळे त नशकनवण्या ऐवजी इां ग्रजी
नमशनरीच्या शाळे त नशकनवण्याकिे जाथत कल निसून येत आहे . सांपूणय जगात इां ग्रजी भाषा
बोलणा-याां ची सांख्या सवाय त जाथत आहे . इां ग्रजी नलनहता-बोलता आली तर आपले मूल
जगाच्या थपधेत नटकू शकतो. माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षणातील इां ग्रजी सोपी वाटावी
म्हणून त्याला K.G. पासून इां ग्रजीचे धिे नशकनवण्यास प्रारां भ केल्या जाते. सध्या पालकाां चा असा
एक भ्रम झाला आहे . की, प्राथनमक नशक्षण इां ग्रजी माध्यमातून झाले की त्याला पुढील नशक्षण
काही कठीण वाटत नाही.परां तु वाथतव काही अलट आहे .मातृ भाषेतून नशक्षण घेतल्यामूळे
मुलाां ची सांकल्पना अनधक थपष्ट होतात. त्यास घोकांपटटी नकांवा वारां वार अभ्यास करावे लागत
नाही. नवषयाची सांकल्पना मुलाां ना कळाली तर ते अगिी नबनधाथत पणे व्यक्त करू शकतात
आनण त्यासाठी मातृभाषेतील टापटीपपणा आनण होमवकय पूणय करण्याची पध्ित एवढे िोनच
बाबी कोटे कोरपणे पाळले जातात. नशकनवणारी तज्ञमांिळी उपलबध नसल्यामूळे थातूर मातूर
नशकनवले जाते याकिे मात् साफ िु लयक्ष केल्या जाते. पालकाां किून भरपूर प्रमाणात नफस च्या
थवरूपात पैसा उकळणे आनण त्या बिल्यात मात् त्या मुलाां ना काहीच नमळत नाही. हे वाथतव
नचत् आहे . याउलट एखािी इां ग्रजी शाळा असू शकते जे की पालक व नवद्यार्थयाां च्या सवय आशा

पूणय करू शकेल. मात् याबाबीमूळे मुलाां वर अपण अन्याय करीत नाही का ? याबाबीचा नवचार
कोणताही पालक करताां ना आढळू न येत नाही. या बाबतीत समाजातील काही नशक्षणतांज्ञ
नकांवा जाणकार लोकाां नी पालकाां चे योग्य मागयिशयन करून त्याां ची होणारी आनथयक व माननसक
नपळवणूक थाां बनवणे गरजेचे आहे . इां ग्रजी माध्यमात नशकणा-या मराठी मुलाची भाषा जर
ऐकायला नमळाली तर त्याची फारच कीव येते कारण त्याां ना मराठी शबिाां चे अथय नीट कळत
नाहीच नशवाय अक्षराां चे लेखन सुध्िा ननयमानुसार करीत नाहीत.
पालक वगय नेहमी शेजा-याां शीच तुलना करत असतात. सांत तुकाराम महाराज याां नी
शेजा-यावर प्रेम करा असा सांिेश निला आहे . मात् ही मांिळी शेजा-याां शी नेहमी तुलनात्मक
दृष्टीने पाहतात. शेजा-याचा मुलगा इां ग्रजी माध्यमात नशकत असेल आनण रे न रे न कम अगेन
म्हणत असेल तर आपले मूल सुध्िा असे गीत म्हणावे असे त्याां ना वाटते परां तू त्या इां ग्रजीच्या
मुलाां ना रे न रे न कम अगेन चा अथय कळत नाही तो फक्त याां नत्क पध्ितीने गात असतो परां तू
आपला मराठी शाळे तील मुलगा ‘ येरे येरे पावसा ’म्हणताना त्याच्या चेह-यावरचे भाव थपष्ट
निसतात. कारण त्याचा अथय त्याला कळालेला असतो. लहान वयात जी भावना, सांकल्पना
थपष्ट होते ती आयूष्यभर सोबत राहते तसेच सांकल्पना समजून घेण्यासाठी मातृभाषा कधीच
ओझे वाटत नाही इां ग्रजी सारखी. इकिे मराठी माध्यमाच्या शाळाां तील मुलाां ची स्थथती खुपच
चाां गली आहे , असेही छाती ठोकून साां गता येत नाही. कारण येथील मुलाां ची स्थथती सुध्िा
मराठीच्या बाबतीत फारच वाईट आहे . मराठी भाषेला नीट समजून न घेता िरवषी एका नवीन
वगाय ची पायरी चढत शाळे च्या बाहे र पिलेला जेव्हा समाजात व्यवहार करण्यास प्रारां भ करतो
ननरक्षर व्यक्तीपेक्षा साक्षर व्यक्तीच मराठी भाषेला पिोपिी मारत असताां ना आढळू न येतो.
मात् (मातृ) िे वो भव, कार अपघाताां त त्याां चा अांत्य (अांत) झाला, पाणी हे द्रव्य (द्रव)
आहे . आज नशक्षक िीन (निन) आहे , सनचनचा कमय (क्रम) सौरभ नांतर येतो इत्यािी वाक्याचे
बारीक ननरीक्षण केल्यास कांसातील शबिामुळे वाक्याचा अथय थपष्ट होतो मात् भाषेचे ज्ञान

नसलेले नकांवा अधयवट ज्ञानी मांिळी एक प्रकारे भाषेचे नचरफाि करून वाक्याचे अनथय
करून टाकतात. हे म्हणजे कसे आहे , गािी नीट चालवता येत नसलेल्या व्यक्तीच्या हातात
गािी िे ऊन अपघात करून घेण्यासारखे नाही का ? ज्याप्रकारे गािी चालवण्यासाठी
परवानाची गरज भासते अगिी त्याच प्रकारे भाषेची माां िणी करणा-या व्यक्तीला नवशेष ज्ञान
असल्याचा परवाना आवश्यक नाही काय ?
लहानपणा पासून मुलाां च्या बोलण्याकिे नवशेष लक्ष िे वून त्याां च्यात वारां वार सुधारणा
घिवून आणण्याची जबाबिारी प्रत्येक पालकाां नी घेणे आवश्यक आहे . प्राथनमक शाळे तून
नशक्षण घेताां ना मुलाां ना मराठीच्या जाथतीत जाथत शबिाची तोांि ओळख कशी होईल ? याचे
ननयोजन प्रत्येक भाषा नवषय नशकनवणा-या नशक्षकाां नी केले पानहजे. शबि पानहले, ऐकले आनण
नलनहले तरच त्याच्या कायम थमरणात राहील. मराठी शबिाां च्या बाबतीत अगिी प्राथनमक
नशक्षणाच्या पाया पासून श्रवण भाषण,वाचन आनण लेखन या (LSRW) चार टप्यानुसार चालते
आनण नशक्षकाां चे सुक्षम ननरीक्षण असेल तर मुलाां मध्ये भाषेचे फार कमी चुका होतील. परां तु
नवशेष करून येथेच िु लयक्ष केल्या जाते आनण भनवष्यात याच मुलाां च्या हातून भाषेची नचरफाि
होताां ना निसून येते. मराठी भाषा फार सोपी वाटत असेल तरी या नवषयात अनुत्तीणय होणायाां ची सांख्या फार मोठी आहे . कारण थवत:च्या भाषेत या मुलाां ना वणयन करता येत नाही. त्याां ना
वेळेवर पयाय यी अथय पूणय शब्द आठवत नाहीत नकांवा खरा शबि कसा आहे ? हे ही लक्षात येत
नाही. भाषेनुसार सन 1960 साली मराठी राज्याची नननमयती झाली. परां तू गेल्या पन्नास वषायत
मराठीचा व्हावा तेवढा नवकास झाला नाही. कारण या समथये किे कुणीच गाां भीयाय ने लक्ष िे त
नाहीत. यासाठी समाजातील प्रत्ये क घटक तेवढाच जबाबिार आहे . त्यामुळे मराठीची प्रगती
व्हावी, त्याचा नवकास व्हावा,त्याची चीरफाि होवू नये असे वाटत असले तर प्रत्ये काने आज
जागे होणे अत्यांत गरजेचे आहे . शाळे तून नवशेष करून मराठी भाषा नशकनवणा-या नशक्षकाां नी
यानवषयी गाां भीयाय ने िक्षता घेवून मुलाां च्या भानषक कौशल्याचा नवकास करावा. इयत्ता पनहली
व िु सरीमध्ये अनुलेखन ,नतसरी व चौर्थया वगाय त शुध्िलेखन आनण पाचवी ते आठव्या वगाय पयांत

प्रत्येक नवद्यार्थयाां ना शुध्ि लेखन योग्य प्रकारे करता यावे असा नकमान उद्दे श िोळ्या समोर
ठे वून कायय केल्यास मुलाां त वारां वार होणा-या चूका नक्कीच टाळता येतात. बहुताां श वेळा
मुलाां ची श्रवण प्रनक्रया योग्य प्रकारे नवकसीत न झाल्यामुळे समान आवाजाच्या शबिात मुले
घोळ करतात जसे खाक-काक, मखर–मकर , खेळ-केळ ,भार–बार, घार–गार , झरा–जरा
,झाग–जाग,धार–िार ,भाई–बाई , साफ–साप,फळ-पळ, सांग-सांत,बांध-बांि, फर–पर ,खलकल, भाग–बाग, साथ–सात , पथ–पत,कोश-कोष , इत्यािी शबि ज्याां ची ध्वनी जवळपास
सारखी वाटते आनण शबिाचा अथय बिलतो. यानांरत मराठीत असेही काही शबि आहे त ज्याां च्या
-हथव व िीघय इकार व उकार मुळे वाक्याचा अथयच बिलून जातो. जसे की, आिी–आनि,
आयत- आयात, आतय–आिय , स्त्री-इथत्ी, कोश–कोष, निन–िीन, ननयत-नीयत, केशर–केसर,
पास–पाश, नपक–पीक, बहु–बहू, लक्ष-लक्ष्य, नवष–वीस ,चालक-चालाक, इ. अशा बारीक
सारीक बाबीांकिे नवषय नशक्षकाां नी लक्ष निल्यास मुलाां च्या मराठी लेखनात नक्कीच सुधारणा
होवू शकेल.
मराठी भाषेचा नवकास व्हावा व प्रगती व्हावी असे मनातून वाटत असले तर प्रत्ये काां नी
नवशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे . शालेय वयात इां ग्रजी शबिाथय पाठाां तर करीत असल्याचे
आपणा सवाां ना आजही आठवते. मात् मराठी शबिाथय पाठाां तर आपण करतो काां ? अथाय तच
याचे उत्तर नाही असेच येते. इां ग्रजी शबिाची जाथतीत जाथत ओळख व्हावी म्हणून
ऑक्सफिय ची निक्शनरी प्रत्येकजण एकिा तरी

हाताळलेला असतो. मात् मराठीची

शबिासांपत्ती वाढवी म्हणून ननिान मराठी नवश्वकोषाचे खांि हे िू रचीच गोष्ट आहे ननिान
वसांत आबाजी िहाके याां चा शालेय मराठी शबिकोशाचा शांभरामागे एखािा मराठी व्यक्ती
हाताळतो. मराठी भाषेसाठी ही फार मोठी शोकाां नतका आहे . त्याथतव प्रत्येकाने आपली
शबिसांपत्ती कशी

वाढनवता येईल

याचा

जरूर नवचार करावा.

यासाठी मुलाां ना

लहानपणापासून नवनवध प्रकारचे मराठी शबिकोिे सोिनवण्याचा छां ि कसा लागेल याकिे
नवशेष लक्ष द्यावे. वारां वार कोिे सोिनवल्यामुळे खेळत खेळत मराठी भाषेच्या अनेक

शबिाां ची व त्याच्या अथाय ची ओळख होते. मराठी भाषेच्या नवकासासाठी व भाषेची नचरफाि
टाळण्यासाठी प्रत्येकाां नी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे . प्रनसद्ध कवी नवष्णु वामन नशरवािकर
अथाय त कुसुमाग्रज याां चा जन्मनिवस निनाां क 27 फेब्रुवारी हा निवस सांपूणय राज्यात मराठी
राजभाषा निवस म्हणून साजरा केल्या जाते. त्या नननमत्ताने प्रत्येकाने मराठीत बोलेन, मराठीत
नलनहन आनण मराठीतच चालेन असा एक सांकल्प करू या मराठीच्या नवकासासाठी आनण
प्रसारासाठी तेंव्हाच कुठे मराठी जगेल.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

08 माचष - जागलतक मलहिा लिन
*स्त्रस्त्रयांचा िजाष उं चालवण्यासाठी.....*

" यत् नाययस्तु पुज्यन्ते, तत् रमन्ते िे वता " या सांस्कृत भाषेतील सुवचनाचा अथय आहे
ज्यानठकाणी स्स्त्रयाां ची पूजा केली जाते त्याच नठकाणी िे व रमतो. हे झालां त्या श्लोकाचा
शब्दशुः अथय परां तु प्रत्यक्षात त्याचा अथय असा आहे . ज्या घरात स्स्त्रयाां ची पूजा केली जाते म्हणजे
स्स्त्रयाां ना मानाचे थथान निले जाते, त्याां च्या नवचाराां ना वाव निले जाते, त्याां चा मान ठे वला जातो
आनण त्याां ना समानतेची वागणूक निली जाते, त्या घरात िे व रमतो याां चा अथय त्या घरात शाां तता
व समृद्धी राहते. त्या घरची उत्तरोत्तर प्रगती होत राहते. वरील सुवचन आपणाां स बऱ्याच
नठकाणी वाचण्यात येते. नेहमीप्रमाणे वाचन करणे आनण सोिून िे णे यापलीकिे आपण
काहीच करीत नाही हे ही सत्यच आहे . पुरातन काळापासून मनहलाकिे बघण्याचा दृनष्ट्कोन
जो होता अजूनही बिललेला नाही हे वृत्तपत्ातून प्रकानशत होणाऱ्या छोट्या मोठ्या
मनहलाां वरील अत्याचाराच्या बातम्यामधून कळू न येते. आजही स्स्त्रयाना चूल आनण मूल या
क्षेत्ापुरतेच बाां धून ठे वले आहे . पुरुषप्रधान सांस्कृतीत स्स्त्रयाां ना आजही त्याां ना त्याां चा िजाय
नमळालेला नाही. तेंव्हा त्याां चा िजाय उां चानवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल ? याां चा
नवचार करण्याची ही योग्य वेळ आहे असॆ वाटते.
शनन मांनिराच्या चौथऱयावर मनहलाां ना प्रवेश नमळावा यासाठी समाजात वािनववाि झाले
आनण न्यायालयाने मनहलाां च्या बाजूने ननकाल निला आहे . परां तु समाज तो ननकाल मानण्यास
तयार नाही. तेंव्हा प्रश्न असा पितो की, मनहलाां ना मांनिरात प्रवेश निल्याने त्याां चे सवय प्रश्न
सुटणार आहे त काय ? याचा नवचार करणे गरजेचे आहे . स्स्त्रयाां वर होणारे अत्याचार, अमानुष
छळ या नवषयावर आां िोलने झाली असती तर किानचत मनहलाां ना मोकळा िास घेता आले
असता. स्वातांत्र्य पूवय काळापासून ते आजपयांत स्स्त्रयाां च्या समस्येवर सवाां नी भरभरून नलनहले

आहे मात् समाजात आजही मनहलाां च्या समस्या काही कमी झाले नाहीत कारण या समस्यावर
ठोस अशी उपाययोजना झालीच नाही. फक्त चचाय आनण चचाय च झाली. म्हणूनच उपायाां ची
अांमलबजावणी करण्याची ननताां त आवश्यकता आहे . सांसारात पुरुष आनण स्त्री िोघाां नाही
समान महत्व आहे . रथाच्या चाकाप्रमाणे पुरुष आनण स्त्री हे एकमेकाांना पूरक आहे त. एक
जरी चाक खराब झाले तर ज्याप्रमाणे रथ चालत नाही अगिी तसेच पुरूष आनण स्स्त्रयाां चे
आहे . िोघाां च्याही प्रगतीत एकमेकास असलेला आधार महत्वाचे आहे त्यानशवाय जीवनाची
प्रगती शक्यच नाही.
नशक्षणाने माणसाचा सांपूणय नवकास होतो हे यापूवी महात्मा फुले याां नी साां नगतले आहे .
नशक्षणामुळे व्यक्तीांमध्ये आत्मनविास ननमाय ण होते. अन्यायानवरूध्ि लढण्याची शक्ती नमळते.
समाजात मान आनण सन्मान िोन्ही नमळतात. याचमुळे समाजात स्स्त्रयाां चा िजाय
उां चानवण्यासाठी मुलीांच्या नशक्षणाकिे नवशेष लक्ष िे णे आवश्यक आहे . त्याचसोबत याच
नशक्षणाच्या माध्यमातून ते स्वतुःच्या पायाां वर उभे रानहले तर कोणत्याही सांकटाला न िगमगता
यशस्वीपणे सामोरे जाऊ शकतात. आज नकत्येक स्स्त्रया स्वतुःच्या पायाां वर उभे होत आहे त.
त्यामुळेच समाजात त्याांचा िजाय सुध्िा उां चावला जात आहे . त्यामुळे मुलीांच्या नशक्षणाकिे
सवाां नी गाां भीयाय ने लक्ष िे णे आवश्यक आहे . प्राथनमक वगाय त नशकणाऱ्या मुलीांची सांख्या
समाधानकारक आहे मात् उच्च नशक्षण घेणाऱया मुलीांच्या सांख्येत लक्षणीय फरक निसते.
हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच मुली उच्च नशक्षण पूणय करतात, याां त बिल झाले
पानहजे. शासनाने सुध्िा मुलीांच्या उच्च नशक्षणाकिे नवशेष लक्ष िे वून मुलीांना नशक्षणासाठी
प्रोत्सानहत करणे आवश्यक आहे . प्रत्येक पालकाां नी मुलीांच्या नशक्षणाला प्रथम प्राधान्य
द्यायलाच पानहजे. मुलगा - मुलगी याां त भेि न मानता समान तत्वावर चालले पानहजे असॆ वाटते.
जी व्यक्ती पैसा कमानवते, त्याां स घरात, समाजात आनण गावात प्रनतष्ठा नमळते आनण
आपल्या पुरूषप्रधान सांस्कृतीमध्ये पैसा फक्त पुरुष कमानवतो म्हणूनच त्यालाच प्रनतष्ठा

नमळते, याां त काही चूक नाही. मग स्स्त्रयाां नी िे खील रोजगार नकांवा नौकरी नमळनवले आनण
त्याद्वारे पैसे कमावू लागले तर समाजात, घरात आनण गावात त्याां ची सुध्िा प्रनतष्ठा नक्कीच वाढू
लागेल, याां त शांकाच नाही. याां चाच नवचार करून प्रत्येकाने आपल्या बनहणीला नकांवा मुलीांना
स्वतुःच्या पायावर उभे राहता येईल असॆ नशक्षण िे ऊन त्याां ना रोजगार नकांवा नौकरी करण्याची
सांधी निली तर ते स्वतुः प्रगल्भ होतील आनण त्याां ची समाजातील पत वाढू न िजाय सुध्िा
वाढण्यास मित होईल. कायद्याने प्रत्येक क्षेत्ात मनहलाां ना समान सांधी िे ण्याची तरतूि केलेली
आहे . आज नोकरी असो वा राजकारण तेथे मनहला पुरुषाां च्या बरोबरीने खाां द्याला खाां िा लावून
काम करताना निसून येत आहे त. घराच्या उां बरठ्याच्या बाहे र पाऊल न ठे वणारी मनहला आज
रात् पाळी च्या नठकाणी काम करण्याची तयारी िशयनवते यावरून नतचा िजाय उां चावला आहे
असे नक्कीच म्हणता येईल. पण हे वर वर निसणारे नचत् आहे . याच नचत्ाची िु सरी बाजू फारच
भयानक आहे . आज बऱयाच स्स्त्रया नोकरी नकांवा इतर कारणाने घराबाहे र पित आहे त,
पुरुषा सारखे काम करून पैसा िे खील कमानवत आहेत मात् तरी ही त्याां ना त्याां च्या मनासारखे
जीवन जगता येत नाही. नोकरी करावी मनहलाां नी आनण नतच्या पगारावर ननयांत्ण पुरुषाचे.
ATM सारख्या कािय ने पुरुषाां ना खूप सोईचे केले आहे . नाही तर पूवी पैसे काढण्याच्या
नननमत्ताने बाँकेत जायला भेटायचे. आत्ता ती ही सोय उपलब्ध नाही. काही मनहलाां ची एवढी
नबकट अवथथा आहे की ATM चा नपन क्रमाां किे खील त्याां ना माहीत नसतो. मग आपल्या
एवढ्या नशक्षणाचा आनण नोकरीचा फायिा तो काय ? इकिे राजकारणामध्ये ही मनहलासाठी
अच्छे निन आहे त असे वाटत नाही. पुरुषाां च्या बरोबरीने मनहला िे खील राजकारण मध्ये
सहभागी व्हावे म्हणून त्याां ना आरक्षण निले आहे . त्याचमुळे भारताच्या पनहल्या मनहला
पांतप्रधानपिी श्रीमती इां निरा गाां धी नवराजमान होऊ शकल्या. भारताच्या सवोच्च अशा
राष्ट्रपतीच्या पिावर श्रीमती प्रनतभाताई पाटील याां ची ननवि झाल्यावर सवय मनहलाां ना नक्की
अनभमान वाटला असेल यात शांका नाही. भारतीय राजकारणात नाव घेण्याजोग्या अजून भरपूर
मनहला आहे त. जे की स्वबळावर पुढे आले आहे त. पण नेमके याच नठकाणी आपल्या हातून

चूका होतात आनण ग्रामपांचायतच्या सरपांचपिापासून ते महापानलकेच्या महापौरपिापयां त
मनहलाां ना सांधी निली जाते. मात् यानठकानी त्या मनहलाां ना ननणयय घेण्याची सांधी फार कमी वेळा
नमळते. कारण त्याां चे पनतिे व नकांवा घरातील कतयबगार पुरुष ननणयय घेत राहतो. मनहलाां ना
फक्त सहीपुरते नसमीत ठे वल्या जाते. कळसूत्ीबाहुली प्रमाणे याां चे वागणे होऊन जाते.
यानठकाणी एक गोष्ट् खास करून नमूि करावेसे वाटते, सभापती नकांवा अध्यक्ष पिावर मनहला
असेल तर त्याां चे पती नकांवा इतर कोणी तरी पुरुष सवय सूत्े हातात घेऊन काम पाहतात. असेच
जर एखािी मनहला नोकरिार आहे , यानठकाणी त्या मनहलेच्याऐवजी नतच्या पतीला नकांवा
घरातील एखाद्या पुरुषाां ना नतथे पाठनवले तर याच लोकप्रनतननधी मांिळीना ही बाब नक्की पटत
नाही. असे का ? याचा ही जरा नवचार करावा लागेल. नुकतेच पांचायत सनमती, नजल्हा पररषि
आनण महापानलका ननविणुका पूणय होऊन त्याचे ननकाल िे खील जाहीर झाले आहे त. बऱयाच
नठकाणी सभापती, अध्यक्षा नकांवा महापौर होण्याची सांधी मनहलाां ना नमळाली असेल. त्याां नी
मनहलाां च्या आत्मसन्मानासाठी जरा नवचार करावा. पुरुष मांिळीनी सुद्धा मनहलेला नमळालेल्या
सांधीनुसार नतला मागयिशयन करावे आनण स्वतांत् व्यवहार नतला करू निल्यास काही तरी
नवकास नक्की होईल.
जुन्या नवचाराां चा पगिा िोक्यावर असल्यामूळे समाज आज सुध्िा त्या सनातन परां परे त
अिकून पिले आहे . मनहला वगय या नवचार पध्ितीत मोठ्या प्रमाणात निसून येतात. श्रध्िा
आनण अांधश्रद्धाच्या नवळख्यातून मनहला अजूनही बाहे र आले नाहीत. तेंव्हा मनहलाां नी आत्ता
आपला समाजातील िजाय वाढनवण्यासाठी स्वतुः प्रयत्न करणे सुध्िा तेवढे च आवश्यक आहे .
समाजात एकाएकी असॆ बिल होणार नाही. त्यासाठी सवाां नी जाणीवपूवयक प्रयत्न करणे गरजेचे
आहे . पुरुष आनण स्स्त्रया या िोघाां नीही सामांजस्यपणे वागणे ही गोष्ट् सुध्िा नवसरून चालणार
नाही.

22 माचष - जागलतक जि लिन
जिसाक्षरता : काळाची गरज
मानवी जीवनच नव्हे तर प्रत्येक सजीवाां साठी पाणी हा एक अत्यांत महत्त्वाचा घटक आहे .
जीवन जगण्यासाठी ज्याप्रकारे अन्न आनण हवा याची गरज असते अगिी त्याचप्रमाणे
पाण्याचीही गरज असते. पाणी कसे तयार होते ? यानवषयीच्या जलचक्रची मानहती आपणा
सवाां ना ज्ञात आहे च. वास्तनवक पाहता प्रयोगशाळे तून पाणी म्हणजे H2O हायिर ोजन िायऑक्साइि तयार करणे फार खनचयक आनण नजकरीचे काम आहे . त्याद्वारे तयार करण्यात
आलेले पाणी आपण वापरू ही शकत नाही, त्यास्तव आपण त्या भानगिीत सुद्धा पित नाही.
कारण पृथ्वीवर जमीन कमी म्हणजे 29% तर पाण्याचा भाग जास्त म्हणजे 71% हे आहे .
पृथ्वीवर पाणी मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे पृथ्वीला ननलग्रह असेसुद्धा म्हटले जाते. त्यामुळे
आपल्याकिे ननसगयतुःच पाणी भरपूर आहे अशी समाजाची धारणा होती. त्याचा पररणाम असा
झाला की, उपलब्ध पाणीसाठा नकती आहे व ते नकती महत्त्वाचे आहे याचा नवचार करणे
माणसाने सोिून निले. पाण्यापासून पैसा तयार करण्याच्या मानवाच्या अनत स्वाथी
स्वभावामुळे, स्वतुःच्या स्वाथाय साठी व नवकासासाठी पाण्याचा पुरेपूर नकांवा त्यापेक्षा जास्त वापर
करून आज पाणीटां चाई सारख्या भीषण समस्येच्या गतेत अिकून पिला आहे .
आनिमानव नकांवा आपले पूवयज पाण्याचे महत्व ओळखून होते. म्हणूनच त्याां च्या वस्त्या
ह्या निीच्या काठावर नकांवा ज्या नठकाणी पाणी आहे त्याच नठकाणी आढळू न आल्या आहेत.
पाण्याचा वापर करून शेती करता येते याची जाणीव सुद्धा त्याां च्यामध्ये ननमाय ण झाली.
पाण्यामुळे अन्न नमळू लागले याची जाणीव त्याां च्या मनात ननमाय ण झाल्यावर त्याां नी पाण्याला
पांचमहाभूतात समानवष्ट् केले. पाणी पावसाच्या रूपाने जनमनीवर येतो हे समजल्यावर पाऊस
व त्या पावसाची नननमयती करणारा समुद्र याां ना त्याांनी िे वत्व बहाल केले. सांगणक युगातील नपढी
या लोकाां ना अशा वागण्यामुळे मूखाय त काढतील किानचत परां तु त्याांच्या मनात भीती होती

आपण ननसगाय चे ननयम तोिले तर तो किानचत आपणाला नशक्षा िे ऊ शकतो. भीतीपोटी तो
ननसगाय ने तयार केलेले ननयम तोित नव्हता आनण पयाय वरण सां तुनलत राहून त्याचा समतोल
कधी नबघित नव्हता. परां तु आज आपण सजग, जागरूक, सज्ञान झालो आहोत म्हणून वरील
गोष्ट्ी काही मानत नाही. मात् आपण जलसाक्षर झालो नाही. नलनहता वाचता यावे म्हणून साक्षर
झालो खरे परां तु पाण्याची चणचण तुटविा यावर मात करण्यासाठी जलसाक्षरता ननमाय ण होणे
ही काळाची गरज आहे .
एका वषायतून पावसाचे चार मनहने ठरलेले असतात. त्या पजयन्याच्या काळात योग्य
प्रमाणात पाऊस झाला तर त्यावषी कोणत्याच बाबीांची चणचण भासत नाही. मात् तसे होत
नाही. पावसाची वेळ, त्याचा वेग आनण त्याचे प्रमाण याबद्दल काही अांिाज व्यक्त करणे फारच
कठीण आहे . हवामान तज्ज्ञ िरवषी पावसाचा आपला अांिाज व्यक्त करतात. मात् त्या
प्रमाणात पाऊस पितोच असे नाही. त्याच्याबाबतीत वाट पाहणे एवढे च आपल्या हातात आहे .
कधीकधी वषयभराचा पाऊस एका मनहन्यात तर कधीकधी एका मनहन्याचा पाऊस एका
निवसात पितो. पाऊस जास्त पिला तर अनतवृष्ट्ी आनण कमी पिला तर अनावृष्ट्ी यासारखी
नैसनगयक सांकट ओढावू शकतात. पावसाचे पिलेले पाणी वाहून जाणे आनण पाण्याचा वाटे ल
तसा वापर करणे यामुळे पाण्याच्या गांभीर समस्या ननमाय ण होतात. म्हणूनच ननसगयतुः आपणास
प्राप्त झालेले पाण्याचे स्तोत् जपून वापरणे, पावसाचे पिलेले पाणी साठवून ठे वणे, िै नांनिन
जीवनात पाण्याचा योग्य व जपून वापर करणे या गोष्ट्ीबाबत सजगता ननमाय ण करण्यासाठी
जलसाक्षरतेची अत्यांत आवश्यकता आहे .
जलसाक्षरता म्हणजे फार मोठे काम नाही. परां तु लहान-सहान गोष्ट्ीकिे सुद्धा
जाणीवपूवयक लक्ष िे ऊन पाणी कसे वाचनवता येईल नकांवा बचत करता येईल ? याचा नवचार
करणे म्हणजे जलसाक्षरता म्हणता येईल. घरात असलेले नळ तर आपण वेळोवेळी तपासणी
करतो परां तु नगरपानलका नकांवा ग्रामपांचायतीमाफयत जे पाणी आपण नळाद्वारे घेतो त्याची
वेळोवेळी तपासणी करावी. बहुताां शी नठकाणी हे नळ उघिे च राहतात. त्याला चालू बांि

करायची तोटी नसते त्यामुळे आपण जेव्हा एखाद्या गावाला जातो त्यावेळी या नळाद्वारे भरपूर
पाणी वाया जाते. ते पाणी तोटी लावून वाचनवता येऊ शकते याचा प्रत्येकाने जरूर नवचार
करावा. सावयजननक नठकाणी असलेले नळ चालू असेल तर लगेच ते बांि करण्याची काळजी
आपण घ्यावी. िररोज सकाळी िात घासताना, िाढी करताना, हात-पाय धुते वेळेस नळ चालू
करून भरपूर पाणी वापरण्याची प्रथा आपण बांि करावी व कमीत कमी पाण्यात उपरोक्त
नक्रया करावी. यामुळे पाण्याची बचत होईल. मोटार चालू करून वाहने धुण्याची बऱयाच
लोकाां ची सवय असते, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. त्याऐवजी बकेटभर पाणी
घेऊन स्पांजद्वारे गािी पुसल्यास पाणी कमी लागेल आनण गािी साफ ही होईल. पाण्याची
टाकी पूणय भरल्यानांतर ओवरलोि साठी एक पाइप बाहे र काढल्या जाते. त्याद्वारे जास्त पाणी
बाहे र येणार नाही याची काळजी नेहमी घेणे गरजेचे आहे . बहुताांश वेळा आपण पाण्याची
टाकी भरण्यासाठी मोटार चालू करतो आनण टाकी भरून पाणी उलटू न जाते तरी आपले लक्ष
राहत नाही. त्यामुळे बरे च पाणी वाया जाऊ शकते. या सवय बाबीसाठी घरातील मनहलाां ना
सजग करणे गरजेचे आहे . पाण्याची अत्यांत आवश्यकता त्याां नाच असते व त्याची काळजी
सुद्धा सवाय त जास्त त्याां नीच घेणे आवश्यक आहे .
घरात पाहुणे मांिळी आली असता त्याां ना ग्लास भरून पाणी न िे ता अधाय ग्लास भरलेले
पाणी द्यावे. ज्यामुळे त्याां ना आवश्यक असल्यास पाहुणे अजून पाणी मागतील नकांवा कमी
पाणी निल्यास तेवढे सांपवतील. परां तु आपण या छोट्या बाबीचा नवचार ही सहसा करत नाही.
पाहुणे मांिळी सुद्धा आपली तहान लक्षात घेऊन नवचार करावा अन्यथा " नको " म्हटलेले
केव्हाही चाां गले. त्यामुळे पाण्याची नक्कीच बचत होईल. आपल्या घरात नपण्यासाठी नकती
पाणी लागते याचा अांिाज घेऊन भािे भरून घ्यावे. पाणी कधीही नशळे होत नसते याची
जाणीव सवयप्रथम मनहलाां नी करून घेऊन पाण्याची भाां िी रोज ओतून िे ऊ नये. भाजी नकांवा
फळे धुण्यासाठी वापरलेले पाणी परसबागेतील नकांवा कुांिीतील झािाना टाकणे आवश्यक
आहे . घरातील साां िपाणी सुद्धा बागेसाठी वापरावे यामुळे बागेला स्वतांत्पणे पाणी िे ण्याची

आवश्यकता रहात नाही. झािाां ना नकांवा शेतात पाणी िे ण्यासाठी नठबक नसांचनाचा जास्तीत
जास्त वापर करण्यावर भर द्यावा. ज्यामुळे कमी पाण्यावर उत्तम शेती होईलच नशवाय त्या
नपकाां ना मुळापयांत पाणी जाऊन त्याची योग्य वाढ होईल. याउपर सवाय त महत्त्वाचे म्हणजे
पावसाचे पिणारे पाणी साठवणे व त्याचा वापर करणे. आपण या पावसाच्या पाण्याचा शे ती
वगळता त्याचा काहीही उपयोग करून घेत नाही. िरवषी पावसाचे पिणारे नकतीतरी पाणी
वाहून जाते. त्याची साठवणूक कशी व कोठे करावे आनण त्याचा वापर नांतर कसा करावा याचे
ज्ञान नसल्यामुळे आपणास ते पाणी साठनवता येत नाही. राज्यातील राळे गणनसद्धी येथे मा.
अण्णा हजारे याां नी पावसाचे पाणी वापरून त्या गावाला कसे नांिनवन केले हे प्रत्यक्षात या
गावाला भेट निल्यानशवाय कळणार नाही. व्यक्ती अनुभवातून बरे च काही नशकतो त्यासाठी
नहवरे बाजारचे आिशय सरपांच श्री पोपटराव पवार याां ना भेटून ही मानहती नमळवू शकतो.
रे नवॉटर हावेस्स्टां ग नसस्स्टमद्वारे आपण पावसाचे पाणी जनमनीत मुरवू शकतो नकांवा
भाां ड्ाां मध्ये पावसाचे पाणी जमा करून त्याचा वापर करू शकतो. अशाप्रकारे फार लहान
लहान घटनाां मधून पाणी वाचनवता येऊ शकते. थेंबे थेंबे तळे साचे म्हणीप्रमाणे एखािी नक्रया
करताना ती लहान वाटते परां तु काही काळानांतर मोठ्या स्वरूपात निसून येते. त्याच तो
प्रत्येकाने सकारात्मक दृनष्ट्कोनातून नवचार करून उद्यासाठी पाणी।हवे असेल तर आज आनण
आजच ते पाणी वाचवावे लागेल हे घोषवाक्य नेहमी लक्षात ठे वावे. सांत रामिास महाराजाां नी
म्हटल्याप्रमाणे केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पानहजे या उक्तीनुसार आपण सवाां नी
पाण्यासाठी हे काम केले पानहजे. सध्या राज्यात पाणीिार गावासाठी वॉटरकप स्पधाय चालू
आहे . राजीव नतिके नावाच्या एका नशक्षकाने यासाठी आपला एक मनहन्याचा पगार िे ऊ
केलाय हे खरोखरच अनभनांिनीय आनण स्तुत्य आहे . अश्या कायाय साठी प्रत्येकाां नी स्वयांस्फूतीने
पुढे येऊन कायय करणे आवश्यक आहे . जलयुक्त नशवार योजनेमधून िे खील पाण्याचे बचत
आनण वापर करता येऊ शकतो. या योजनेमुळे अनेक गावे टाँ करमुक्त झाल्याचे पाहायला
नमळत आहे . आत्ता खरी गरज आहे हे होऊ शकते असे प्रत्येकाच्या इच्छा शक्तीची.

07 एलप्रि - जागलतक आरोग्य लिन
*आरोग्यम धनसंपिा*
मनुष्य पृथ्वी तलवार जन्म घेतल्यापासून तर मरे पयांत मानवाच्या शरीराचा आरोग्याशी
सांबांध येतो. शरीर सुदृढ असेल तर त्याचे आरोग्य िे खील सुदृढ असते. आरोग्य सुदृढ असेल
तर बाकी सगळ्या गोष्ट्ी आपोआप सोईस्करपणे पार पित असतात. इां ग्रजीत एक म्हण आहे
Sound in Body is Sound In Mind अथाय त शरीर मजबूत तर मन मजबूत. मात् आपले
आरोग्य चाां गले नसेल तर आपल्या जवळ सवय काही असून ते काहीच कामाचे नसते. म्हणून
प्रत्येक जण आपले आरोग्य कसे चाां गले राहील ? याकिे नवशेष लक्ष िे त असतो. वयाची
पांच्याहत्तरी ओलाां िलेले अनभनेता अनमताभ बच्चन आज ही न थकता नचत्पटात काम करताना
निसतो. याचे काय कारण असू शकते तर ते म्हणजे त्याां नी आपल्या आरोग्याकिे नवशेष लक्ष
निल्यामुळे. सर सलामत तो पगिी पचास अशी एक नहां िी मधील म्हणीचा अथय काय साां गतो,
आरोग्य चाां गले असेल तर नकती ही धन कमानवता येऊ शकेल. आपले आरोग्य म्हणजे आपले
धन होय. परां तु एकूण लोकसांख्यापैकी फारच कमी म्हणजे 10 ते 20 टक्के लोक आपल्या
शरीराची िे खभाल करून आरोग्याची काळजी घेतात. बाकी इतर मांिळी मात् आपल्या
अमूल्य अश्या शरीराकिे िु लयक्ष करतात त्यामुळे त्याां ना आरोग्याच्या नवनवध तक्रारीला तोांि
द्यावे लागते. असे म्हटले जाते की, िवाखाना मागे लागले की कुटुां बाचा नवकास होत नाही.
म्हणून िवाखाना आपल्या मागे लागू नये यासाठी काय करता येईल याचा नवचार करणे
आवश्यक आहे . आपले आरोग्य चाां गले राहण्यासाठी सवयप्रथम आपणाां स चाां गली सवय असावी
लागते. रात्ी लवकर झोपणे आनण सकाळी लवकर उठणे ही सवय माणसाला ननरोगी
राहण्यास मित करते. ज्याप्रकारे शाळा-महानवद्यालयात प्रत्येक नवषय आनण कृतीचे
ननयोजनानुसार एक वेळापत्क असते. अगिी त्याचप्रकारे माणसाने सुद्धा सकाळी
उठल्यापासून ते रात्ी झोपे पयांत प्रत्येक कृतीचे ननयोजन करून त्याचे एक वेळापत्क आपल्या

मेंिूला निले की, रोज त्या वेळेला मेंिू आठवण करून िे ते. एखाद्या निवशी वेळापत्कात मागे
पुढे होईल पण वारां वार त्यात चुका करू नये. स्वच्छतेच्या आपल्या सवयी आपणाला ननरोगी
राहण्यास मित करतात. कधी कधी आपल्या वागण्यामुळे इतराां ना त्ास होतो, त्यामुळे त्याां चे
आरोग्य नबघिू शकते. आपले जेवण हे िे खील आपले आरोग्य वाढनवण्यासाठी नेहमी मित
करतात. आपल्या जेवणात सांतुनलत आहार ननयनमतपणे असेल तर आपल्या आरोग्याच्या
तक्रारी खूप कमी प्रमाणात असतात. बहुताां श लोक फळभाजी आनण पालेभाजी खाण्यासाठी
टाळाटाळ करतात. रोज एकसारखे अन्न जेवण केल्यास सवय प्रकारचे जीवनसत्वे नमळत
नाहीत. त्यामुळे मग कोणत्या तरी जीवनसत्वाचे प्रमाण कमी होते आनण मग आपणाांस
आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात. आपणाला नमळलेले शरीर हे एक अमूल्य वरिान आहे . मात्
त्याची आपणाां स काहीच काळजी वाटत नाही हे आपल्या नेहमीच्या वागण्यावरून लक्षात येते.
िारू नपणे, तांबाखू खाणे आनण नविी ओढणे यासारख्या व्यसनाच्या आहारी गेलेला व्यक्ती
आपल्या शरीरानवषयी जरा सुद्धा काळजी घेताना निसत नाहीत. जर त्याां ना खरोखरच आपल्या
शरीराची काळजी रानहली असती तर निवसरात् िारू नपऊन स्वतुः मृत्यूच्या खाईत गेला
नसता. तांबाखू आनण गुटखा खाण्याच्या सांख्येत निवसेंनिवस भर पित आहे . त्यातल्या त्यात
शाळा-महानवद्यालयातील मुलाां -मुलीच्या सांख्येत वाढ होत आहे . जे की िे शाच्या प्रगतीसाठी
फायिे शीर नाही. राज्यात गुटखा बांिी असून िे खील कोपऱया कोपऱयात गुटख्याचे पाकीट
सराय स नवकले जात आहे त. यातच आपला िे शातील तरूण युवक आपले आरोग्य गमावून
बसत आहेत. नतशीच्या आत तो स्वगाय त आपली जागा करीत आहे . पूवीच्या लोकाां चे नजवांत
राहण्याचे सरासरी आयुष्य 100 वषे होते परां तु आजच्या लोकाां चे वय 60 वषाय वर येऊन बसले
आहे . रोजच्या धकाधकीच्या जीवनामुळे मनुष्य स्वतुःच्या आरोग्याकिे िु लयक्ष करीत आहे .
मधुमेह, काँसर यासारख्या रोगाां चे प्रमाण निवसेंनिवस वाढतच आहे त. लोकाां मध्ये एि् स नवषयी
जनजागृती ननमाय ण झाल्यानांतर या रोगाचे रुग्ण कमी झाले असले तरी पूणयपणे सांपले असे
म्हणता येणार नाही. पोनलयोसारख्या रोगाां वर मात् आरोग्य नवभागाने चाां गल्याप्रकारे ननयांत्ण

नमळनवले आहे . सन 1995 पासून भारतात िरवषी एकाच निवशी शून्य ते पाच वयोगटातील
बालकाां ना पोनलयोचे िोन थेंब पाजवून त्याचे समूळ उच्चाटन करण्यात यश नमळाले आहे .
लोकाां नी आपल्या शरीराच्या तांिुरुस्तीसाठी निवसातून एक तास जरी निले तरी आपले
आरोग्य नबघिणार नाही. रोज सकाळी आनण सायांकाळी अधाय तास चालणे हे आपल्या
शरीरासाठी अत्यांत आवश्यक आहे . इतर काही करा नकांवा न करा मात् रोज अधाय तास
चालण्यासाठी द्या असे प्रत्येक िॉक्टर आपल्या रुग्णाला साां गत असतात. आपल्या पूवयजाां नी
िे खील शरीराच्या तांिुरुस्ती साठी व्यायाम करण्याचे महत्व साां नगतले आहे . त्याच अनुषांगाने
करा योग रहा ननरोग असे आयुवेिामधून रामिे वबाबा साां गतात.
युनोच्या जागनतक आरोग्य सांघटनेकिून 07 एनप्रल हा निवस जागनतक आरोग्य निन
म्हणून सवयत् साजरा केला जातो. 07 एनप्रल 1948 मध्ये थथापन झालेल्या या सांघटनेमध्ये
जगातील जवळ जवळ 192 िे शाां चा सहभाग आहे . लोकाां च्या आरोग्यनवषयक समस्याां किे
लक्ष पुरवणे हे या सांघटनेचे प्रमुख उनद्दष्ट् आहे . सांघटनेची आरोग्यनवषयक कल्पना म्हणजे
केवळ रोग आनण त्यावरील उपाय इतक्यावरच मयाय नित न रहाता शारीररक आरोग्याबरोबरच
माननसक व सामानजक आरोग्याचाही नवचार केला जातो. या सांघटनेची जगात सहा नठकाणी
कायाय लये आहे त. ननवन वैद्यकीय शोधाां ना मित पुरनवणे, रोग ननवारण व रोगननयांत्ण यासाठी
वैद्यकीय मित पुरनवणे, लोकाां ना आरोग्यनवषयक सोयीसुनवधाां बाबत मानहती पुरवणे,
लोकाां मध्ये आरोग्य नवषयक जनजागृती ननमाय ण करणे, इत्यानि कामे या सांघटनेमाफयत केली
जातात. प्रत्येक वषी एक नवषय ननविला जातो, त्यासांिभाय त वषयभर नवनवध काययक्रमाां चे
आयोजन केले जाते. चचाय , पररसांवाि, पथनाट्य, नचत्पट इत्यािी माफयत त्यानवषयाबाबत
लोकाां मध्ये जागृती ननमाय ण केली जाते. हे वषय जागनतक आरोग्य सांघटनेने सावयनत्क आरोग्य
सेवेची उपलब्धता, प्रत्येकासाठी प्रत्येक नठकाणी िे ण्याचे घोनषत केलां आहे . म्हणून आज
जागनतक आरोग्य निनी आपल्या आरोग्यासाठी रोज अधाय तास चालण्याचा सांकल्प करू या
आनण ननरोगी जीवन जगू या.

22 एलप्रि - जागलतक वसुंधरा लिन
वसुंधरे िा वाचवू या .....!

फक्त पृथ्वी ग्रहावर पाण्याची व्यवथथा असल्याने येथे सजीव जगू शकतात आनण त्याची
वाढ होऊ शकते. सजीव म्हणजे त्यात सूक्ष्मजीव पासून महाकाय प्राण्यापयांत सारे च आले.
पृथ्वीवर असलेल्या हवा, पाणी, जांगल आनण अन्य जीव याां चे सांरक्षण होणे अत्यांत महत्वाचे
आहे . अमेररकेतील गेलािय नेल्सन याां नी सवयप्रथम सांकल्पना माां िली. सन १९७० सालापासून
22 एनप्रल हा निवस ‘अथय िे ’ अथायत जागनतक वसुांधरा निन म्हणून जगभर साजरा केला जात
आहे . पृथ्वीचे सांरक्षण करण्यात प्रत्येकाची जबाबिारीचे आठवण करून िे णे हे त्याचे मुख्य
उनिि् ष्ट् आहे .
ननसगाय त मानव हा एकमेव बुस्द्धमान प्राणी आहे . म्हणून तो आपल्या बुद्धीच्या बळावर
आपल्या सवय गरजा पूणय करत गेला. गरजा पूणय करताां ना ननसगाय चे सां तुलन नबघिणार नाही
याकिे मात् िु लयक्ष केला. त्यामूळे आज वसुांधरा अिचणीत सापिली आहे . जल, वायू आनण
ध्वनी प्रिू षण एवढां वाढलां आहे की, त्यामुळे माणसाला अनेक रोगाला बळी पिावे लागत
आहे . तरी त्यात म्हणावे तेवढी सुधारणा होताां ना निसून येत नाही. भारताचे राष्ट्रनपता महात्मा
गाां धी याां नी म्हटले आहे की, ‘माणसाची प्रत्येक गरज पृथ्वी पूणय करू शकते पण प्रत्येकाची
हाव नाही.' त्याां नी अगिी सत्य बोलले आहे . कारण अन्न, वस्त्र आनण ननवारा ह्या माणसाच्या
तीन मूलभूत गरजा आहेत आनण ते सहज पूणय होऊ शकतात. मात् माणसाची हाव नकांवा ईच्छा
कधीच पूणय होऊ शकत नाही. एक नमळाले की िु सरी ईच्छा जन्म घेत राहते. ननसगाय ला
वाचवायचे असेल सवयप्रथम मानवाने आपल्या गरजा सीनमत करणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर} ननसगाय चे जे चक्र आहे , ज्यात प्रत्येकजण एकमेकाां वर अवलांबून असतात ते
नवस्कळीत होणार नाही याची काळजी िे खील घेतली पानहजे. पाण्यावाचून कोणतेही सजीव

नजवांत राहू शकत नाही म्हणून सवयप्रथम पाण्याचे महत्व सवाां नी ओळखून घेतले पानहजे.
पावसाचे पाणी िे खील बेभरवशाचे झाले आहे तर भूगभायतील पाण्याचे बेसुमार उपसा करून
जनमनीतील पाणी िे खील सांपण्याच्या मागाय वर आहे . ज्यानिवशी पाणी नमळणार नाही तो निवस
कसा असेल ? याची साधी कल्पना केली तरी अांगावर काटा उभा राहतो. पाणी म्हणजे जीवन
आहे म्हणून त्याचे अपव्यय करणे टाळावे. पृथ्वीवरील िु सरे महत्वाचे म्हणजे हवा. आज
वाढत्या काबयनिायऑक्सईिमुळे माणसाला शुद्ध हवा नमळणे िु रापास्त झाले आहे .
ऑस्क्सजन तयार करण्याचे काम वृक्ष करतात त्यामुळे त्याां चे सांवधयन होणे आवश्यक आहे.
मोठमोठ्या शहरातील माणसाां ना शुद्ध हवा नमळनवण्यासाठी सकाळी सकाळी घराबाहे र
पिावे लागते. यावरून आपण नवचार करू शकता आज वायूचे नकती प्रिू षण वाढले आहे .
पाणी आनण हवा यासोबत जांगल िे खील खू प महत्वाचे आहे . कारण यामुळे अनेक सूक्ष्मजीव,
कीिे , कीटक आनण प्राणी याां ना सांरनक्षत जीवन नमळत असते. वसुांधरे ला वाचनवण्यासाठी कुणी
एकजण प्रयत्न करून चालणार नाही तर प्रत्येकाां नी स्वतुःची जबाबिारी ओळखून कतयव्यिक्ष
भावनेतून जीवन जगणे आवश्यक आहे . शेवटी एकच साां गावे से वाटते की, ननसगय असेल तरच
आपण आहोत, अन्यथा आपल्या कोणत्याही धन, सांपत्ती, घर, पैसा याला काहीच नकांमत नाही.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23 एलप्रि - जागलतक पुस्तक लिन
पुस्तकाने सुधारे ि मस्तक

जगनवख्यात लेखक नवल्यम्स शेक्सनपअर याां चा जन्मनिवस 23 एनप्रल हा निवस सांपूणय
जगात जागनतक पुस्तक निन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानननमत्ताने हा प्रासांनगक लेख.

जीवनाला निशा िे ण्याचे काम पुस्तकाद्वारे केल्या जाते. पुस्तक म्हणजे गुरू आहे त, नमत्
आहे त आनण आपले जीवनसाथी िे खील. ज्याां च्या जीवनात पुस्तकाला जागा नाही त्याचे जीवन
ननरथयक आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. तसां पानहलां तर पुस्तकाचा आनण आपला
सांबांध लहानपणापासून आलेला असतो. अगिी बालपणीचा नवचार केल्यास आपणाला
रां गीबेरांगी पुस्तक खूप आवितात म्हणून आपले विील मांिळी अगिी त्याचप्रकारचे पुस्तक
आपल्यासाठी आणून िे त असत. जसे वय वाढत जाते तसे पुस्तकाचे प्रकार िे खील बिलत
जातात. शाळे त जाण्याचे वय झाले की अभ्यासक्रमाचे पुस्तका नशवाय इतर अवाां तर पुस्तक
वाचण्याची सवय लागावी म्हणून शाळे त गोष्ट्ीची पुस्तके वाचायला िे तात. पण सवयच मु ले ही
पुस्तके वाचतात असे नाही काही मुले नाईलाजस्तव हातात पुस्तक धरतात तर काहीजण मन
लावून पुस्तकाचे वाचन करतात. जी मुले शालेय जीवनात अवाांतर पुस्तकाां चे वाचन मन लावून
करतात ते भनवष्यात िे खील पुस्तकां वाचतात असे नाही तर पुस्तकानशवाय त्याां ना करमत
िे खील नाही. पु स्तकातून आपणाला ज्ञान व मानहती नमळते सोबतच मनोरां जन िे खील होते हे
ज्याला कळते तीच व्यक्ती पुस्तक वाचनाकिे गाां भीयाय ने लक्ष िे ऊ शकते. बऱयाच जणाां ना हे च
कळत नाही की, पुस्तक कशासाठी वाचन करायचे आहे ? या प्रश्नाचे उत्तर ज्याला नमळते
त्याचे वाचन योग्य निशेने होत असते. वक्ते मांिळी बोलण्यासाठी उपयोगी पिावे म्हणून नेहमी

काही ना काही वाचत असतात. लेखक मांिळी आपल्या सानहत्याची समृद्धी व्हावी, नलखाण
उत्कृष्ट् व्हावां म्हणून वारां वार स्वतुःला पुस्तकामध्ये गुांतवून ठे वतात. शास्त्रज्ञ लोकां नवीन शोध
लावण्यासाठी मानहती नमळनवतात, त्यासाठी त्याां ना अनेक पुस्तकां वाचावां लागतात. भारताचे
माजी राष्ट्रपती िॉ. ए. पी. जे. अब्दु ल कलाम हे एक शास्त्रज्ञ होते, अनेक प्रकारची मानहती
नमळनवण्यासाठी ते निवसातले वीस तास वाचनामध्ये घालावीत असे. त्याचे वाचनाचे वेि
जगावेगळे होते. माणसाला िोनच गोष्ट्ी हुशार बनवतात, एक म्हणजे भेटलेली माणसां आनण
िु सरां म्हणजे वाचलेली पुस्तकां. आपले मस्तक म्हणजे िोक्यातील मेंिू याचा चाां गला नवकास
साधायचा असेल तर पुस्तकानशवाय पयाय य नाही. जगात असे अनेक उिाहरणे आहे त ज्याचे
जीवन पुस्तकामुळे पूणयतुः बिलून गेले आहे . िीिच निवस शाळे त गेले ले अण्णाभाऊ साठे
पुस्तकामुळेच लोकशाहीर बनू शकले. अक्षरशत्ू असलेली सानवत्ीबाई फुले पुस्तकाां च्या
मितीने िे शातील पनहली मनहला मुख्याध्यानपका व मनहलाां च्या नशक्षणातील क्राां तीज्योती
ठरल्या. स्वातांत्र्यचळवळीत क्राां नतकारक मांिळी जेंव्हा तुरुांगात जात असत तेंव्हा पु स्तकां हे च
त्याां चे प्रमुख आधारस्तांभ होते. लोकमान्य नटळकाां नी मांिालेच्या तुरुांगात गीतारहस्य हे पुस्तक
नलहून काढलां तर भारताचे पनहले पांतप्रधान पांिीत जवाहरलाल नेहरू याांनी तुरुांगात असताां ना
निस्कव्हरी ऑफ इां निया ( भारत एक खोज ) नावाचे पुस्तक नलनहले आहे . एकाां तवासातील
खरा नमत्ा म्हणजे पुस्तक. आजकाल अशी ओरि ऐकायला नमळते की, पुस्तक वाचणाऱयाची
सांख्या निवसेंनिवस कमी होत चालले आहे . महाराष्ट्रात अनेक चाां गले लेखक व कवी झाले
आहे त, ज्याां चे सानहत्य त्याकाळी अत्यांत चवीने वाचल्या जात असे. आज त्याप्रमाणात सानहत्य
प्रकानशत होत नाही नकांवा तसे वाचक नाहीत असे बोलल्या जाते मात् त्यात काही तथ्य नाही.
आज ही अनेक पुस्तकां प्रकानशत होत आहे त आनण वाचक मांिळी वाचत आहे त. पुस्तक
वाचनाची गोिी ननमाय ण करण्यासाठी काही पाऊले उचलणे आवश्यक आहे असे वाटते.
शाळे तील नवद्याथ्याां मध्ये वाचनाची गोिी वाढनवली तरच भनवष्यात त्याचे फायिे बघायला नमळू
शकतात. कोणत्याही गोष्ट्ीची पायाभरणी ही शालेय जीवनातूनच करावी लागते. मोठे

झाल्यावर त्याां च्यात वाचनाची गोिी ननमाय ण करतो म्हणणे अशक्य आहे . म्हणून घरात
पालकाां नी आनण शाळे त नशक्षकाां नी मुलाां च्या अवाां तर वाचनाकिे लक्ष िे ऊन त्याां च्यात पुस्तकां
वाचण्याची गोिी ननमाय ण करावी. असे म्हटले जाते की, बोलण्यापूवी नवचार केला पानहजे आनण
नवचार करण्यासाठी वाचन केले पानहजे. जेवढे जास्त आपण वाचन करू तेवढां आपण समृद्ध
होत जातो. ज्याप्रकारे सोन्याच्या वस्तूमुळे स्स्त्रयाां चे सौन्दयय अनधक खुलून ये ते तसे आपल्या
मनाचे सौांियय खुलून येण्यासाठी पुस्तकाचे वाचन महत्वाचे आहे . आपले मन शुद्ध करण्यासाठी
पुस्तक वाचणे आवश्यक आहे . कोणत्याही पुस्तकाचे मोल पैश्यात करणे अशक्य आहे .
पुस्तकाां ची नकांमत सोन्याहून जास्त आहे . सोन्याची चोरी होते म्हणून आपण त्याला लॉकर मध्ये
नकांवा सुरनक्षत नठकाणी जपून ठे वतो. ताई पु स्तकाां ना ठे वण्याची गरजच नाही म्हणून घरात
सोने ठे वण्यापेक्षा पुस्तके ठे वत जावे. पुस्तक वाचताना आपण एकटे च असतो. पुस्तकाां शी
एकजीव झालो की आपणाला तहानभूक िे खील लागत नाही. एवढां तल्लीन होऊन जातो. िॉ.
बाबासाहे ब आां बेिकर हे पुस्तकवेिे होते. जगात पुस्तकासाठी घर बाां धलेलां एकच व्यक्ती होते
ते म्हणजे िॉ. आां बेिकर. ते म्हणत माझ्याकिे जर िोन रुपये असतील तर एक रुपयात मी
पाव घेईन आनण िु सऱया एका रुपयात पुस्तक नवकत घेईन. पावामुळे माझ्या पोटाची नचांता
नमटे ल आनण पुस्तकाांमुळे िोक्याला खु राक नमळे ल. म्हणून आपण िे खील आपल्या जीवनात
िरवषी काही चाां गली पुस्तके नवकत घ्यायला हवी. नमत्ाच्या वाढनिवसाला अन्य काही भेट
िे ण्यापेक्षा पुस्तकां भेट िे त राहावे. काययक्रमात येणाऱया मान्यवराां ना िे खील पुष्पहार, शाल,
श्रीफळ असे काही िे ण्यापेक्षा एक छानसे पुस्तक निले तर नकती चाां गले होईल.
मकरसांक्राां तीच्या काळात मनहला वगाय किून हळिी कुांकूचा काययक्रम आयोनजत करण्यात
येतो. त्यात वाण म्हणून अनेकजण वेगवेगळे वस्तू िे त असतात. त्याऐवजी वाण म्हणून पुस्तकां
िे ण्याची प्रथा सुरू करणे आवश्यक आहे . सि् गुरू गोांिवलेकर महाराज म्हणतात की, खूप
वाचन करण्यापेक्षा थोिे वाचावे आनण त्यावर नचांतन मनन करून ते आचरणात आणण्याचा
प्रयत्न करावा. त्यामुळे खरा नवकास होतो. एखािां नचत्पट पानहल्यावर आपण नमत्ाला ज्याने ते

पानहलां नाही त्याला स्टोरी साां गतो अगिी तसेच वाचलेल्या पुस्तकाची स्टोरी इतराां ना साां गावी.
त्यानवषयी चचाय करावी म्हणजे इतर लोकां िे खील वाचन करतात. आमचे मुांबईचे एक नशक्षक
नमत्ा आहे त वेच्या गानवत नावाचे, पुस्तक नभशी नावाचा उपक्रम त्याां नी चालनवला जो की सांपूणय
महाराष्ट्रात सांपूणय शाळे त पोहोचला. आपण वाचन केलेले पुस्तक इतराां ना द्यावी आनण
त्याां च्याकिून पुस्तक आपण घ्यावे म्हणजे खूप पुस्तकाां चे वाचन करता येईल. ननिान पांधरा
निवसातून एका पुस्तकाांवर चचाय करावी म्हणजे त्या पुस्तकाची महती इतराां ना कळे ल. शेवटी
जाता जाता साां गावे वाटते की, पुस्तक वाचताांना एकच काळजी घ्यावी कोणतेही अश्लील
पुस्तक जीवनात कधीच वाचू नका. असे पुस्तक आपल्या जीवनाला वाईट वळणावर घेऊन
जाऊ शकतात. मस्तकात सुधारणा होण्याऐवजी ते नबघिले जाऊ शकते आनण आपले वाचन
धोक्याचे वळण घेऊ शकते. म्हणून िोक्यात चाांगले नवचार उत्पन्न होण्यासाठी चाां गलेच पुस्तकां
वाचत चला आनण इतराांना साां गत चला.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24 एलप्रि - जागलतक जिसंपत्ती लिन
पाणी म्हणजे जीवन

पाण्याचे िु सरे नाव म्हणजे जीवन. तसे पाण्याला जल, नीर असेही म्हटले जाते. पृथ्वीवर
पाणी रानहले नसते तर जीवसृष्ट्ी रानहली नसती आनण आपणही रानहलो नसतो. पृथ्वीवरील
सवयच सजीवाां ना त्याां चा वाढ आनण नवकास होण्यासाठी पाण्याची ननताां त आवश्यकता असते.
पृथ्वीचा 71 टक्के भाग हा जरी पाण्याने व्यापलेला असला तरी फक्त 3 टक्के एवढे च पाणी
वापरण्यास योग्य आहे . िरवषी पावसाच्या अननयनमततेमुळे आपणावर वारां वार जलसांकटे
ननमाय ण होत असतात. आपण वेगवेगळ्या प्रकारे पाण्याचा अपव्यय करतो. मुबलक पाणी
उपलब्ध असताना उधळपट्टी करतो आनण पाणी टां चाईच्या काळात िोळ्यात पाणी आणून
पाणी कोठे नमळते काय ? याचा शोध घेतो. असेल तर निवाळी नाही तर होळी या उक्तीप्रमाणे
आपले वागणे आहे . आपण आपल्या रोजच्या वागणुकीमध्ये बिल केला तरी खुप काही होऊ
शकते. घरातील नपण्याचे पाणी असो वा साां िपाणी त्याचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी
आपण आजपासून घेतली तर भनवष्यात आपणाला त्याचा त्ास जाणवणार नाही. तशी सवय
आपणास लहानपणापासून म्हणजे शालेय जीवनात असणे आवश्यक आहे . हीच सवय पुढे
पाणी बचत करण्यास कामी येऊ शकते. पाणी हे कधी ही नशळे होत नाही याची मानहती
शालेय मुलाां च्याद्वारे आईपयांत पोहोचनवणे आवश्यक आहे . साां िपाण्याचा ननचरा करताना
त्यावर काही फुलझािे आनण फळझािे जगनवण्याचा प्रयत्न जरूर करावा. त्यामुळे आपणास
रोज चाां गली चाां गली फुले आनण फळे नमळू शकतात. शाळे तून परत घरी जाताना
वॉटरबैगमध्ये नशल्लक असलेले पाणी रस्त्यावर न फेकता एखाद्या झािाला टाकावे म्हणजे
झािाां ची ननगा राखली जाते. घरात आलेल्या पाहुण्याना ग्लास भरून पाणी िे ण्यापेक्षा अधाय
ग्लास पाणी द्यावे. म्हणजे त्याां ना गरज असेल तर पुन्हा मागतील. पण ग्लास भरून पाणी निलोत

आनण त्याां नी थोिे से पाणी प्याले तर बाकीचे पाणी फेकावे लागते. आपण स्नान करताना एका
बनकटमध्ये मावेल एवढ्या पाण्यातच स्नान करावे. बहुताां श जण िोन-तीन बनकट पाणी भरून
स्नान करतात, ही सवय मोनित काढणे आवश्यक आहे . शॉवरखाली स्नान करताना वेळेचे
बांधन पाळल्यास पाण्याची बचत होईल. नळाखाली हात-पाय आनण तोांि धुण्याऐवजी मग
नकांवा जगाचा वापर केल्यास कमी पाण्यात हे काम होऊ शकते. घरातील नळ गळके असतील
तर वेळीच िु रुस्त करावे. सावयजननक स्वरूपात जे पाणी येते त्या नळ साठी तोटी आवश्यक
ठे वावी. गािी ओल्या नचां धीने पुसून घ्यावी. अश्या छोट्या छोट्या गोष्ट्ीकिे लहानपणी गाां भीयाय ने
लक्ष निल्यास त्याचा भनवष्यात नक्की फायिा होतो. त्यामुळे तहान लागली म्हणून नवहीर खणत
बसण्यापेक्षा त्याची तयारी आधी पासून करू या. आज जागनतक जलनिन त्यानननमत्ताने
पाण्याची बचत करायला नशकू या
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01 मे - जागलतक कामगार लिन
केल्याने होत आहे रे ....

ज्या युगात फक्त बटन िाबले की, चुटकीसरशी अनेक कामे होतात, अशा सांगणक
युगात आज आपण सवयजण वावरत आहोत. त्यामुळे काम करून घाम गाळणाऱयाची सांख्या
निवसेंनिवस कमी होत चालले आहे . काम करणे हे कमीपणाचे मानले जात असून शारीररक
कष्ट् करणाऱया श्रनमकाांना यांत् युगाच्या काळात ननकृष्ट् मानल्या जात आहे आनण बसल्या
नठकाणी बौस्द्धक कष्ट् करणाऱयाना श्रेष्ठत्व निल्या जात आहे . परां तु असे करणे म्हणजे एक
प्रकारे श्रमाचा व त्या श्रनमकाां चा अपमान नव्हे काय ? बौस्द्धक कष्ट्ाइतकेच शारीररक कष्ट्
सुध्िा महत्वाचे आहे . काबािकष्ट् केल्यामुळेच मानवाची प्रगती होते. आयत्या वाढलेल्या
कुरणात चरणे एखाद्या पशुला शोभते माणसाला नक्कीच नाही. त्यास्तव कष्ट् वा श्रम मग ते
कोणतेही असो ते मनापासून करावे. वरवर केलेल्या कामात आनांि तर नमळत नाहीच तसेच
त्याचे फळ ही नमळत नाही. मनातून केलेल्या कामाची कुणालाही बोझा वाटत नाही. मात् तेच
काम अननवायय नकांवा बांधनात टाकले की कधी एकिा सांपते असे वाटते. उिा. शाळे तील
मुलाां ना त्याां च्या आविीनुसार अभ्यासाचे नकांवा इतर काम लावल्यास ते त्यात तल्लीन होऊन
काम करतात. याउलट हे काम केलेच पानहजे असा हे का धरल्यास नकांवा बांधन टाकल्यास तो
अभ्यास नकांवा इतर काम त्याला कांटाळवाणे व नीरस वाटते.
एखािे काम सुरु करण्यापूवी त्याचे ध्येय ठरनवणे सुद्धा गरजेचे आहे. ध्येयानवना काम
करणे म्हणजे ढोरासारखे काम करण्यासारखे आहे . त्यामुळे उनचत ध्येय प्राप्तीसाठी
ननयोजनपूवयक केलेले कामच यशस्वी होऊ शकते. त्यासाठी सवयप्रथम कामाचे ननयोजन करणे
महत्वाचे ठरते. शालेय जीवनातील नवद्याथ्याय ना या ननयोजनाची ओळख झाली तर त्याां चे प्रत्येक
काम यशस्वी होताना निसून येते. बहुताां श नवद्याथी िहावी वा बारावीच्या परीक्षा तोांिावर आली

नकांवा त्या वषी भरपूर मेहनत घेतात, अभ्यास करतात, सराव सुध्िा भरपूर करतात. मग अशा
नवद्याथ्याय ना घवघवीत यश नमळे ल असे साां गता येईल काय ? कारण तहान लागली म्हणून
नवहीर खणण्यापेक्षा आपणास कधी तरी तहान लागणार आहे म्हणून जो आधीच नवहीर खणुन
ठे वतो त्याची खऱया अथाय ने तहान भागते. त्यास्तव फक्त महत्वाच्या वषी अभ्यास करून
चालणार नाही. त्यासाठी प्रारां भी पासून अभ्यासाचे ननयोजन केल्यास कमी श्रमात नक्कीच यश
नमळू शकते. मनात नुसते सांकल्प वा स्वप्नाचे महल बनघतल्यास आपले कोणतेच मनोरथ पूणय
होणार नाही. िे रे पलांगावरी भावनेतून आपण नवचार करत असू तर ते आपल्या जीवनासाठी
नक्कीच घातक आहे . त्यासाठी नेहमी प्रयत्न करत रहाणे अत्यांत गरजेचे आहे . समथय रामिास
स्वामी याां नी म्हटले आहे की, केल्याने होत आहे रे , आधी केलेची पानहजे, यत्न तोनच िे व
जाणावा. प्रयत्न करा, कायय करा, यश तुम्हाला नक्की नमळे ल. प्रयत्न केल्यास वाळू तून िे खील
तेल गळू शकते. त्यासाठी सवयप्रथम स्वतुः ची कामे स्वतुः करायला नशकणे महत्वाचे आहे .
कुटुां बात वावरताना एक बाब प्रकषाय ने जाणवते, लहान असलेली मुले त्याां ना कसल्याच
प्रकारच्या कामाची जाणीव नसताना आपण मुलाां ची आनण मुलीांच्या कामाची नवभागणी करतो.
घरामध्ये एखािा मुलगा ज्याला कामाची काहीच कल्पना नाही असा तो झािू घेऊन घर साफ
करीत असेल तर घरातील आईां नकांवा जे कोणी श्रेष्ठ असतील ते नकळत म्हणून जातात, अरे
ते झािू ठे व बाजूला, ते तुझां काम नाही. अश्या अनुभवातुन मग मुलाां च्या आनण मुलीांच्या
कामाचे वगीकरण सरळ आपल्या घरापासून जे सुरु होते ते िे शाच्या सांसिे च्या िारापयांत
जाऊन पोहोचते. कोणत्याही कामाची अांगवळण जर टाकायचे असेल तर त्याां ना सवय प्रकारची
कामे िे णे वा साां गणे गरजेचे आहे . घरातील केर साफ करणे, भाजी ननविणे, साां िपाणी भरणे,
अांथरुण टाकणे व त्याचा घड्ा करणे, आां घोेे ळीसाठी पाणी गरम करणे, छोटे कपिे धुणे,
कपड्ास इस्त्री करणे, िु कानातून सामान आणणे, बाजारातून भाजीपाला आनण वत्तयमानपत्
आणणे, इत्यािी सवय कामे वगीकरण न करता घरातील मुलाां -मुलीांना लावल्यास त्याां च्यात या
कामाच्या बाबतीत नवभागणी होणार नाही. ज्या घरात फक्त मुलगा नकांवा मुलगीच असेल तर

त्या घरात कामाचे वगीकरण करता येते काय ? नक्कीच नाही. या लहानपणाच्या वयात जर
मुलाां ना कामाच्या बाबतीत स्वावलांबी बननवलो तरच त्याचे िू रगामी चाां गले पररणाम नननितपणे
बघायला नमळतात. याबाबतीत भारताचे माजी पांतप्रधान लाल बहािु र शास्त्री याां चे जीवन
चररत् वाचले तर लक्षात येते की, त्याां नी जीवनात काम वा श्रमाला महत्वाचे पनहले थथान तर
निलेच नशवाय ते स्वतुःची कामे स्वतुः पूणय करण्यात धन्य माननत म्हणूनच तर ते भारताच्या
महत्वपूणय अशा पांतप्रधान पिापयांत पोहोचु शकले.
भगवान गौतम बुध्ि याांनी आळस हा माणसाचा शत्ू आहे असे म्हटले आहे . जी माणसे
कष्ट्ाळू आनण मेहनती असतात त्याां ना ररकामा वेळच नमळत नाही. सिा न किा ते कामात
व्यस्त असतात. तर त्याउलट आळशी माणसे एक तर काम करीत नाहीत आनण करणाऱया
व्यक्ती ला करू िे त नाहीत. म्हणून अश्या लोकाां पासून चार हात िू र राहणे केव्हाही चाां गले
असते. ररकाम्या िोक्यात भूताचा वास असतो. काही काम नसले की नसती उठाठे व केली
जाते जे की जीवनाच्या प्रगतीत खुप मोठे अिसर ठरते. लहान मुलाां पासून ते मोठ्या व्यक्ती
पयांत प्रत्येकाचे कष्ट् करण्याचे प्रकार वेगवेगळे आहे त. लहान मुलाांचे कष्ट् म्हणजे आपला
शाळे तील अभ्यास वेळेवर पूणय करून घरकामात आई-बाबाां ना मित करणे. घरातील लहान
सहान कामे स्वयांस्फुतीने पूणय करणे, काम करणाऱया लोकाां नवषयी मनात आिर ठे वणे
आवश्यक आहे . कोणतेही काम श्रेष्ठ नकांवा कननष्ठ असूच शकत नाही. प्रत्येक काम आपणास
काही तरी िे ऊन जातो. बहुताां श नठकाणी शालेय वयातील मुले हॉटे ल मध्ये नकांवा इतरत् काम
करताना निसून येतात. घरच्या आनथयक पररस्थथतीमुळे ते अगिी लहान वयात कष्ट् करण्यास
सुरु करतात. त्यामुळे फार कमी वयात वयस्कर वाटतात. ज्या वयात जे काम करायला हवे
तेच काम केल्यास शरीर सुध्िा साथ िे ते. बालमजूरी प्रनतबांधक कायिा असुन िे खील बाल
कामगाराां ची सांख्या अजुन िे खील कमी झाले नाही. नोकरी करणाऱया कमयचारी मांिळीनी
प्रामानणकपणे आपले काम पूणय करणे हे च त्याां चे खरे कष्ट् आहे . मात् काही कमयचारी लवकरात
लवकर श्रीमांत व्हावे म्हणून पैश्याच्या हव्यासा पायी लाच घेतात. अश्या लोकाां ना कष्ट् करून

कमानवलेल्या पैश्यासारखे या पैश्याची नकांमत कळत नाही. वाटे ल तसे पैश्याची उधळपट्टी
केल्या जाते. त्यामुळे याांच्या घरातील सांस्कार सुध्िा लुप्त होतात आनण त्याां ची येणारी नपढी
ननस्िय ननघते. कारण त्याां ना श्रमाचे महत्त्व कळलेले नसते. भुकेला कोांिा आनण ननजेला धोांिा
असलेल्या लोकाां नाच श्रमाचे महत्त्व कळलेले असते म्हणून तर त्याां ना चटणी भाकर िे खील
गोि लागते आनण इकिे खाण्यास सवय काही असुन मधुमेह नकांवा नवनवध कारणामुळे ते खाऊ
शकत नाहीत. एकीकिे पोटासाठी पायपीट होते तर िू सरी किे खालेले पचनवण्यासाठी
सकाळ-सांध्याकाळ पायपीट करावी लागतें. प्रत्ये क जण कामाची टाळाटाळ करीत असेल तर
भावी आयुष्य कसे असेल ? याचा नवचार िे खील फारच कठीण वाटते. म्हणून उभ्या जगाचा
पोनशांिा असलेला शेतकरी असो वा इतर छोटे मोठे काम करणारे कामगार याां च्यानवषयी
त्याां च्या श्रमाचे मोल पैश्याच्या मापामधून न बघता कधी तरी माणुसकीच्या नात्यातून पाहायला
नशकणे अत्यांत महत्वाचे आहे असे वाटते. महात्मा गाां धीजीनी म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही
कामाची सुरुवात स्व म्हणजे आपल्या पासून करावी. आपण एक जण पुढे पाऊल उचला
हजारो पाय तुमच्या सोबत येतील.
समथय रामिास स्वामी याां नी कष्ट्ाची महती साां गताना ' कष्ट्ेनवना नाही फळ ' असे
स्पष्ट्पणे साां नगतले आहे . सवय काही जागेवर नवनासायास नमळावे अशीच प्रत्येकाची अपेक्षा
बनत चालली आहे . समाज मनाची ही स्थथती बिलण्यासाठी लहानपणापासून ते मोठे
होईपयांतच्या कष्ट्ाच्या गोष्ट्ी विवून घेऊन सांस्कार करण्याचे प्रयत्न होतात परां तु प्रत्यक्ष कृती
मात् शून्य असते. बऱयाच जणाना कसल्याच प्रकारचे कष्ट् न करता आपले पोट भरले जावे
असे वाटते. यात नबनभाां िवली धांिा म्हणजे भीक मागणे. शरीर धि धाकट असून िे खील
अनेक जण भीक मागताना निसतात. कष्ट् करणे जीवावर येत असल्याने िु सऱयाां स मागून खाणे,
िु सऱयाां समोर मितीसाठी हात पसरणे हाच त्याां चा निनक्रम असतो. सावयजननक गिीच्या
नठकाणी जसे की रे ल्वे स्टे शन, बस थथानक नकांवा एखािे धानमयक थथळ ही त्याां ची ठरनवलेली
नठकाण आहे त. जेथे नभकाऱयाचा वावर सवाय त जास्त होतो. या बाबीचा त्ास प्रवाश्याना आनण

भानवकाना होतो. पण यावर काही उपाययोजना होत नाही. हे नविारक नचत् पाहून मन नवषण्ण
होते. यातील काही जण खरोखरच अपांग असतील ही वा काही जणाना काहीच करता येत
नाही. पण अश्याची सां ख्या फार कमी आहे . यापेक्षा धिधाकट नभकाऱयाां ची भरणा अनधक
असतो. अशा लोकाां ना भीक िे ऊन आपण एकप्रकारे त्याां च्या या व्यवसायाला प्रोत्साहन िे त
असतो, असे नाही का वाटत ? परीक्षेत कॉप्या करून उत्तीणय होणारे नवद्याथी नवना कष्ट्ाचे
फळ नमळावे अशी अपेक्षा करणाऱयाचे आणखी एक उिाहरण. लॉटरीने नशीब खुलते म्हणून
घरातील एक-एक भाां िी-कुांिी नवकून केवळ लॉटरी खेळणारे अनेक महाभाग सापितात.
कष्ट् करण्याची जणू त्याां ची काहीच तयारी नाही असे ही काही जण समाजात भेटतात.
सामान्याां ची अशी वृत्ती का व्हावी याच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे . फुकटची नमळनवण्याची
वृत्ती सोिून प्रत्येकाने कष्ट्ाची सवय लावून घेणे अत्यांत महत्वाचे आहे . आज जागनतक कामगार
निन त्यानननमत्त काम करणाऱया व्यक्तीनवषयी आपल्या मनात आिर ननमाय ण होणे अत्यावश्यक
आहे .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

08 मे - जागलतक रे डक्रॉस लिन
रक्तिान : सवषश्रेष्ठ िान

सृष्ट्ीमध्ये सवाय त बुस्द्धमान प्राणी म्हणजे मनुष्य. आपल्या बुस्द्धमत्तेच्या जोरावर त्याने
अनेक शोध लावले आहे त आनण सांशोधन केले आहे त. त्यामुळे मानवी जीवन सुखिायक होणे
शक्य झाले आहे . मात् अजूनपयांत कोणत्याच शास्त्रज्ञाने मानवी जीवनासाठी आवश्यक
असलेल्या रक्ताचा शोध लावू शकला नाही. भनवष्यात त्याचा शोध लागेल की नाही या याबात
आत्ताच काही साां गता येणार नाही. रक्ताची नननमयती कोणत्याही प्रयोगशाळे त शक्य नाही तर
ते फक्त नजवांत माणसाच्या शरीरात तयार होऊ शकते. म्हणजे एखाद्या रुग्णास रक्ताची गरज
भासली तर ते मनुष्यच पुरवठा करू शकतो. म्हणूनच सवय िानात रक्तिान हे च सवयश्रेष्ठ आहे
असे म्हणण्यास हरकत नाही.
ननरोगी माणसाच्या शरीरात पाच ते सहा लीटर रक्त नेहमी नफरत असते. त्यापैकी
रक्तिान करताना फक्त 350 नमली एवढे च रक्त काढल्या जाते. काही कालावधीनांतर आपले
शरीर ते रक्त लगेच भरून काढते. त्यामुळे रक्तिान नवषयी आपल्या मनात असलेली भीती
सवयप्रथम िू र होणे अत्यावश्यक आहे . आज ही नकत्ये क लोकाना रक्तिानाची प्रनक्रया पूणय न
कळाल्यामुळे ते रक्तिान करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. अनेक प्रकारच्या अनानमक भीती
आनण शांका लोकाां च्या मनात असल्यामुळे रक्तिान करण्यास पुढे येत नाहीत असे निसून येत
आहे . त्यामुळे सवाय त प्रथम लोकाां च्या मनातील ही भीती नकांवा शांका िू र करण्यासाठी नवनवध
माध्यमातून जनजागृती करणे आवश्यक आहे .
रक्त निल्याने आपल्या शरीरावर कुठलाही प्रनतकूल पररणाम होणार नाही. काही काळ
थकवा आल्यासारखे वाटे ल परां तु िॉक्टराां च्या सल्याने जर आपण वागलो तर लगेच पूवयवत

होता येते. तीन मनहन्यानांतर परत एकिा रक्तिान करता येते. म्हणजे वषाय तुन चार वेळा आपण
रक्तिान करू शकतो. आपण निलेले रक्त कुण्या एकाचे नाही तर वेगवेगळ्या माध्यमातून
बऱयाच जणाचे जीव वाचवू शकते. एखािे वेळेचे अन्निान त्या भुकेल्या व्यक्तीचे एक नकांवा
िोन वेळच्या भुकेचे शमन करू शकते. एखाद्याला निलेली आनथय क मितीची िान त्याचे जीवन
िोन निवस सुखाचे करू शकते मात् रक्तिान हे एखाद्या व्यक्तीला आयुष्य प्रिान करू शकते,
जे की सवाय त महत्वाचे आहे , असे वाटते.
एखािा गांभीर अपघात झालेला असेल तर त्या व्यक्तीच्या शरीरातून प्रचांि रक्तस्राव
होतो. अश्यावेळी त्यास खरी गरज असते रक्ताची. आजकाल तर अपघाताची सांख्या भरपूर
वाढली आहे . मग ऐनवेळी जर रुग्णास रक्त नमळाले नाही तर त्याच्या जीनवताला धोका होऊ
शकतो. मनहलाना प्रसुतीच्या वेळी प्रचांि रक्तस्राव होतो. अश्या रक्तस्रावासारख्या समस्येला
प्रत्येक मनहलेला तोांि द्यावे लागते. वेळेवर रक्त नमळाले नाही तर बाळाच्या आईला आनण
बाळाच्या जीनवतेला धोका असू शकतो. एखाद्या व्यक्तीला सपयिांश झाला असेल त्यावेळी ही
रक्ताची मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते. लढाईच्या िरम्यान सैननक जखमी झाल्यास त्यास
रक्ताची गरज भासते. तो आपल्या जीवाचे रक्षण करतो तर त्याच्या जीवाचे सांरक्षण करण्याची
जबाबिारी आपली नव्हे काय ? जेव्हा आपल्यावर रक्त नमळनवण्याचे सांकट ननमाय ण होते त्याच
वेळी रक्तिानाचे महत्त्व लक्षात येते त्यानशवाय रक्ताचे महत्त्व लक्षात येत नाही. कुणी
रक्तिानच केले नाही तर रक्तपेढ्यात रक्त कुठून येणार ?
समाजात प्रत्येक नठकाणी जात, धमय, पांथ, अमका, तमका असे वगीकरण केल्या जाते
मात् रक्त मागणी करताना हे रक्त कुणाचे आहे ? हे नवचारल्या जात नाही. कारण सवाां चे रक्त
लाल आनण लालच असते. तसे रक्तात सुद्धा प्रमुख चार गट आहे त. ए, बी, एबी, आनण ओ
असे चार रक्तगटाचे प्रकार आहे त. ओ रक्तगट असलेल्या व्यक्तीचे रक्त कोणालाही चालते
म्हणून या रक्तगटाला ' जागनतक रक्तिाता ' असे सांबोनधले जाते. अश्या लोकाां ची सांख्या एकूण

लोकसांखेच्या 40 ते 46 टक्के एवढी आढळू न येते. आपला जो रक्तगट आहे तेच रक्त
आपणास निले जाते.अपवाि ओ रक्तगट सवाय ना निला जातो मात् त्या ओ रक्तगटाच्या
व्यक्तीला त्याच रक्तगटाचे रक्त द्यावे लागते. वेळेवर रक्त नमळण्यासाठी प्रत्येकजण
शहरातील रक्तपेढ्याकिे धाव घेतात. नशनबराच्या माध्यमातून रक्तपेढ्या रक्त सांकनलत करीत
असतात. म्हणून आपणास वेळेवर रक्त उपलब्ध होत असते. या रक्तपेढ्यात मोठ्या प्रमाणावर
रक्त सांकनलत होण्यासाठी जास्तीत जास्त रक्तिान नशनबराचे आयोजन होणेेे आवश्यक
आहे . महापुरुषाच्या जयांत्या, पुण्यनतथ्या नकांवा काही नवशेष काययक्रम असेल तेंव्हा िीजे लावून
नाच गाणे करण्यापेक्षा रक्तिान नशबीराचे आयोजन करून त्यानठकाणी िहा लीटर रक्त
सांकलन केल्यास खरी जयांती वा पुण्यनतथी साजरा केल्याचा आनांि नमळे ल. वषाय तुन एकिा
येणाऱया जन्मनिवशी बहुताां शजण आपल्या आनण नमत्ाां च्या आनांिासाठी बथयिे पाटीचे
आयोजन करून हजारो पैश्याची उधळपट्टी करतात. त्याऐवजी नमत्ाां सह सवाय नी रक्तिान
करण्याचा ननणयय घेतल्यास बथयिे बॉयला नकांवा गलयला िीघाय युष्य तरी लाभेल. एका व्यक्तीने
शांभर वेळा रक्तिान करण्यापेक्षा शांभर जणानी एक वेळा केलेले रक्तिान जास्त चाां गले ठरे ल.
रक्तिान केल्यामुळे असांख्य असे फायिे िे खील आहे त. सवाय त पनहल्याां िा आपल्या
रक्ताची यनननमत्ताने चाचणी होते. त्यामुळे आपणास आपल्या ननरोगी शरीराची मानहती होते.
आपला रक्तगट कळण्यास मित होते. रक्तिान केल्याने आपणास एक प्रमाणपत् निले जाते
ज्याच्यामुळे आपणास कधी रक्ताची गरज भासली तर पनहल्या प्रथम प्राधान्याने आपला नवचार
केला जातो. सवाय त महत्वाचे म्हणजे माननसक समाधान नमळते. रक्तिान करणाऱया कमयचारी
व्यक्तीला अध्याय निवसाची पगारी सुट्टी नमळते. सुनशनक्षत आनण सज्ञान लोक सुद्धा
रक्तिानाच्या मानहतीपासून अननभज्ञ आहे त. म्हणून प्रत्येक कमयचारी वषाय तुन एकिा तरी
रक्तिान करावे अशी यांत्णा तयार करणे आवश्यक आहे . भनवष्यात रक्तिान करणाऱया
कमयचारी लोकाां ना एका निवसाची पगारी सुट्टी निली जावी आनण रक्तिान करणाऱया कमयचारी
लोकाां चा वषाय तुन एकिा जागनतक रे िक्रॉस निनाच्या निवशी नकांवा अन्य निवशी यथोनचत

सत्कार आनण सन्मान केल्यास रक्तिान नवषयी लोकाां मध्ये जागृती ननमायण होण्यास मित नमळू
शकेल. थथाननक स्वराज्य सांथथेच्या ग्रामपांचायत, नगरपानलका नकांवा सेवाभावी सांथथेने
रक्तिान केलेल्या लोकाांचा सवाय समक्ष नागरी सत्कार करावा म्हणजे लोकाां त यानवषयी जागृती
ननमाय ण होईल. प्रत्येकाने वषाय तुन कमीत कमी एकिा तरी रक्तिान करण्याचा सांकल्प केल्यास
हजारोां लीटर रक्त सांकलन होऊ शकते. रक्तिानामुळे नकळतपणे आपल्या हातून एक
चाां गले कायय घिते. म्हणून जीवनात रक्तिान करण्यापेक्षा कोणतेच िान श्रेष्ठ नाही हे समजून
घेऊन 18 ते 60 वयोगटातील ननरोगी लोकाां नी रक्तिान करण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 मे राष्ट्रीय तंत्रज्ञान लिवस
मोबाईि क्रांती आलण पररणाम

मोबाईल या तळहाताएवढ्या असलेल्या यांत्ाने सांपूणय जगाला स्खशात घातले आहे . घरात
एक तरी मोबाईल नाही असे एक ही घर आज शोधूनही सापित नाही. घरात नजतके सिस्य
असतील तेवढ्याकिे मोबाईल नावाची वस्तू असतेच असते. अथायत अन्न वस्त्र आनण ननवारा
या मानवाच्या तीन मूलभूत गरजा आहे त, यात सांगणक आनण मोबाईलचा सुद्धा आज समावेश
झाला आहे . पिोपिी त्याच्यानशवाय आज अनेक काम खोळां बत आहे त असे प्रत्येकाला वाटत
आहे . एका स्िकवर जगातील कुठलीही मानहती क्षणात नमळणे आनण हव्या त्या व्यक्तीशी
क्षणात सांपकय साधणे ही नकमया या आधुननक तांत्ज्ञानामुळे सहज, सुलभ आनण सोपे झाले
आहे . यामुळे मानवाां ची बरीच शारीररक, आनथय क व माननसक त्ास वाचणे नकांवा त्ास कमी
झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. पूवी गावात एखािा व्यक्ती मृत्यू पावला तर गावातील
आठ-िहा लोकाां ना पै से िे ऊन त्याां च्याकरवी अांत्यनवधीचा ननरोप त्याां च्या नातलगापयांत
पोहोचनवल्या जात असे. िू र अांतरावर असलेले नातेवाईक अांत्यनवधीचा ननरोप नमळाल्यानांतर
इस्च्छत थथळी पोहोचण्यापूवी तेरवीचा निवस सुद्धा उजाित असे, असे काही अनुभव पूवीचे
लोकां िे तात. िळणवळण व मानहती तांत्ज्ञान याांचा प्रचार व प्रसार या काळात झाला नव्हता
त्याकाळातील वरील स्थथतीचा अनुभव आजच्या काळात नक्कीच लागू पित नाही. कारण
आज िळणवळण सोबत मानहती तांत्ज्ञानात सुद्धा लक्षणीय अशी प्रगती झाली आहे . त्यामुळे
आज गावात कोणी मृत्यू पावला तर त्या सांबांधीचे ननरोप िे ण्यासाठी लोकाां ना नातलगाकिे
पाठवण्याची काही आवश्यकता नाही. करण मोबाईल मुळे हे काम खुप सोपे झाले आहे.
त्याहीपुढे जाऊन फेसबुक नकांवा व्हाट् सअप्पसारख्या सोशल एप्स वापर करून सुध्िा आपला
ननरोप पाठनवता येऊ शकतो. यामुळे आज जग जवळ आल्यासारखे वाटत आहे परां तु तो सुद्धा

आपला एक भ्रम आहे असे वाटते. मोबाईल एक असे यांत् आहे जे की लहान मुलाां ना आकनषयत
करतेच यानशवाय घरातील प्रत्येक सिस्याने वेि लावते. जोपयांत आपण मोबाईल पासून िू र
राहू आपणाला सुख, समाधान, चैन आनण आनांि या सगळ्या गोष्ट्ी प्राप्त होतात. परां तु जसेही
आपण मोबाईलधारक बनतो आपले सुख, समाधान, चैन आनण आनांि या गोष्ट्ी हळू हळू
आपणापासून िू र होण्यास सुरुवात होते. चोवीस तास त्या मोबाईलच्या तांद्रीत कधी फेसबुक
अपिे ट करण्यात तर कधी व्हाट् सआप वरील मेसेज वाचण्यात, स्व्हिीओ बघण्यात आपला
वेळ जात असतो. सोशलमीनियात अधून-मधून कांमेंट करावेच लागते आनण एखािी तरी पोस्ट
करावेच लागते या नचांतेत सतत मोबाईलला नचकटू न राहण्याची सवय कधी लागते हे कळतच
नाही.
शालेय व महानवद्यालयीन जीवनातील नमत्-मैनत्णी सोशल मीनियाचा वापर केला नाही
तर सतत तगािा लावतात. त्यामुळे स्माटय फोन मोबाईलधारक बनवणे गरजेचे वाटते. आज या
मोबाईलमुळे घरात अनेक गोष्ट्ी सहज घिून येत आहे त. पूवी प्रत्येक घरात आलामयची एक
घड्ाळ रहात असे. ज्यामु ळे पहाटे अभ्यासासाठी उठणे सोपे बनत होते. आज मात् त्या
आलामयच्या घड्ाळाची काहीएक गरज उरली नाही. कारण मोबाईल मध्ये अशी व्यवथथा
केलेली आहे . आलामय सोबत पूवी प्रत्येकाच्या घरी रे निओ नावाची करमणूक करणारी वस्तु
हमखास आढळू न येत असे. ज्या काळात वृत्तपत् सहज उपलब्ध होत नसत त्याकाळात
रे निओवरील सकाळ व सायांकाळच्या बातम्या ऐकल्यानशवाय चैन पित नसे. परां तु आज
घराघरातील रे निओ धूळखात पिलेला असून मोबाईल वरील रे निओने सवाां ना कानसेन
बनवून टाकले आहे . सकाळी सहा वाजता िारावर वृत्तपत् येण्याची आज व्यवथथा आहे तरी
त्याच्याअगोिर मोबाईल द्वारे नवनवध वृत्तपत् वाचन करून वाचक मोकळा होत आहे . त्यासाठी
त्याला वाचनालयात जाण्याची गरज नाही. हाताच्या मनगटावर घड्ाळ बाां धल्यानशवाय
घराबाहे र कोणी बाहे र पित नसे.

नकती वाजले ? असे कोणी नवचारले असता लगेच

िोळ्यासमोर िावा हात आणून वेळ साां गण्याचे निवस आज रानहले नाहीत. आज जो तो नकती

वाजले ? असे नवचारले असता मोबाईल काढू न वेळ साां गतात. घड्ाळयाला पूवी चावी द्यावी
लागायची नकांवा त्यात सेल टाकावी लागायची. या िोन्ही गोष्ट्ी मोबाईलने मोिीत काढली आहे .
प्रवासात जाताना उच्चभ्रू मांिळी कानात काहीतरी ठे वून गाणे ऐकायचे आनण त्यास वॉकमन
असे म्हटले जायचे. सामान्य व्यक्तीला तेव्हा वाटायचां की मीसुद्धा वॉकमन घेईन. कारण
चालता-नफरता गाणे ऐकण्याची मजा काही औरच. परां तु हे वॉकमन सामान्य लोकाां ना काही
परविण्यासारखे नव्हते. कारण वॉकमनला चालनवण्यासाठी कॅसेट आनण मसाला म्हणजे
सेलची गरज भासत असे. आठ-िहा गाणे ऐकले की ते सेल समाप्त व्हायचे. त्यामुळे हे वॉकमन
फारच खनचयक होते त्यामुळे गरीबाां ची हौस मात् पूणय होत नसे. मात् या मोबाईलने गररबाां ची
नहच हौस अशी काही िू र केली वॉकमन नावाचे यांत् आज शोधूनही सापित नाही.
मोबाईलमध्ये भरपूर गाणे साठवून ठे वण्याची क्षमता असल्यामुळे टे परे कॉिय र, व्हीसीआर,
िीव्हीिी यासारखे अनेक यांत् मागे पिले. त्यामुळे आज घरातील वरील वस्तू काही प्रमाणात
निसून येतात असे म्हणण्यापेक्षा निसतच नाहीत. या छोट्याशा मोबाईलने अशी क्राांती केली
की, बाजारपेठेतील अनेक वस्तूांना हद्दपारच केले नाही तर त्याां चे अस्स्तत्वच सांपुष्ट्ात आणले.
याहीपुढे जाऊन मोबाईल अजून कुणाला हद्दपार करणार हे येणारा काळच ठरवेल.
आधुननक तांत्ज्ञानाचा पररणाम मानवाचा उत्तरोत्तर नवकास व्हावा म्हणून नवज्ञानाने नवनवध प्रकारचे सांशोधन करून
नवनवीन तांत्ज्ञान नवकनसत केले. त्याचा वापर जेवढा चाां गल्या कामासाठी केला जातो तेवढाच
वाईट कामासाठी सुद्धा केला जातो. एकनवसाव्या शतकातील सांगणक व भ्रमणध्वनी म्हणजे
मोबाईल या तांत्ज्ञानाचा शोध आनण नवकासामुळे मानवाचे जीवन पूणयपणे बिलून गेले आहे .
िहा ते पांधरा वषाां पूवीची स्थथती आनण आजची सामानजक स्थथती यात तफावत आढळू न येते
त्याचे एकमेव कारण म्हणजे तांत्ज्ञानाचा उत्तरोत्तर होत असलेला नवकास. पूवी पांचवीस
पैश्यातील जे की आज पन्नास पैसे झाले आहे अशा पोस्टकािाय वर कळनवलेली खुशाली

आठवड्ानांतर पोस्टमनचा मितीमुळे कळत असे. आज मात् त्या कािय ला कोणी नवचारत ही
नाही. कारण आज मोबाईलच्या सांिेशाच्या माध्यमातून क्षणात आपली खुशाली नकांवा मानहती
स्वकीय मांिळीांना निला जातो. याचा वापर चाां गला होत असेल तर खरां च हे उत्तम आहे . परां तु
काही मांिळी याचा गैरवापर करून मुलीांचा छळ काढण्यासाठी, अश्लील व घाणेरिे सांिेश
पाठवून या माध्यमाला खराब करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. यावर कुठे तरी ननयांत्ण आणणे
आवश्यक आहे . सण-उत्सव नकांवा समारां भानननमत्त एकमेकाां ना शुभेच्छा िे ण्यासाठी,
वाढनिवस असो नकांवा लग्नाचा वाढनिवस असो त्याां च्याही शुभेच्छा व्यक्त करण्यासाठी हा
प्रकार अगिी चाां गला वाटतो. आजकाल तर काही मांिळी लग्नाच्या असो वा वास्तुशाां ती
यासारख्या मोठ्या नकांवा छोट्या काययक्रमासाठी ननमांत्ण पनत्का म्हणून याच तांत्ज्ञानाचा वापर
करून आपला वेळ आनण शारीररक श्रम िोन्ही वाचवीत आहे त. ज्या लोकाां ना या माध्यमाचे
महत्व नकांवा नकांमत अजून पयांत कळालेले नाही अशा अज्ञानी, अिाणी, ननरक्षर लोकाां किून
याचा गैरवापर वाढत आहे . मोबाईलमध्ये भरपूर गाणे साठवून ठे वण्याची क्षमता आहे आनण
ते गाणे कानाला हे िफोन लावून ऐकता येते. मात् याचा अनत वापर होत असल्यामुळे नुकतेच
लखनौ मध्ये एक अपघात घिले ज्यात 13 शाळकरी मुलाां चा हकनाक जीव गेले. मोबाईलमध्ये
असलेल्या कॅमेराचा वापर चाां गला होण्याऐवजी त्याचे गैरवापरच जास्त होताना निसून येत
आहे त. फेसबुक आनण व्हाट् सअप्प जगात खूपच लोकनप्रय आहे मात् यानठकाणी कोणतेही
फोटो नकांवा सांिेश पोस्ट करून त्याां चे नाव बिनाम केले जात आहे तसेच समाजात तणाव
ननमाय ण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे . काही महाभाग मांिळी पॉनय फोटो नकांवा स्व्हिीओ
पोस्ट करीत आहे त ज्यामुळे पाहणाऱयाच्या मनात उत्तेनजत भावना ननमाय ण होणे साहनजकच
आहे .
पूवी नचत्पट पाहायचे म्हटले तर नथएटरमध्ये गेल्यानशवाय पयाय य नव्हता. त्यामुळे नथएटर
सुद्धा हाऊसफुल्ल राहात होती. आज मात् त्याच्यानवरुद्ध बघायला नमळत आहे . नवनवध
वानहन्या, िीव्हीिी, सीिी या माध्यमातून प्रत्येक जण घरी हवे ते नचत्पट पाहू शकत होते.

याहीपुढे जाऊन सांगणक आनण इां टरनेटमुळे एका स्िकवर कोणतेही नचत्पट पाहण्याची
व्यवथथा केली आहे . त्यातल्या त्यात मोबाईलने तर कहरच केला आहे . सांगणकाला काही
मयाय िा तर होत्या परां तु स्माटय फोनमुळे सवयच मयाय िा सांपुष्ट्ात आल्या आहे त. कुठे ही आनण
कोणत्याही वेळी इां टरनेटचे पूणय नेटवकय नमळत असल्यामुळे याचा वापर प्रचांि मोठ्या
प्रमाणात वाढीस लागला. पूवी लोकां ब्लू नचत्पट पाहताना अमुक लोकाां ना अटक करण्यात
आली अशा मथळ्याचे बातम्या वाचण्यात येत होते. आज मात् ते वाचन करण्यात येत नाहीत
कारण ब्लू नचत्पट असो नकांवा इतर नचत्पट सवय प्रकारची सेवा स्माटय फोनच्या स्वरूपात
स्खशात असल्यावर कोण कशाला नथएटरमध्ये चोरून नचत्पट पानहल. मात् अश्या बातम्या
ऐवजी आज िररोज नवनयभांग आनण बलात्काराच्या घटना वाढीस लागले आहे त. निल्लीत
धावत्या बसमध्ये मुलीवर झालेल्या बलात्काराने सांपूणय िे श हािरला होता. शासनाने त्यावर
कायिाही तयार केला परां तु बलात्कार थाां बण्याऐवजी वाढू लागले आहे त. वास्तनवक शासनाने
मोबाईलच्या नेट वापरावर बांिी आणायला पानहजे. आजच्या मोबाईल नेट वापरणाऱया
व्यक्तीांच्या मनात वारां वार अश्लील व बीभत्स नचत् आनण उत्तेजना ननमाय ण होत आहे . या
उत्तेनजत मनाला शाांत करण्यासाठी हे लोक बलात्कारासारखे उपाय शोधत आहे त असे म्हणणे
चुकीचे ठरणार नाही. िे शातील बलात्कार नकांवा नवनयभांग सारखे अनैनतक गोष्ट्ी रोखायचे
असेल तर सवाय त प्रथम मोबाईल वरील इां टरनेट बांि करणे गरजेचे आहे . हे होत नसेल तर
ननिान सवयच पॉनय साईटवर बांिी आणावी. जर कोणी तसे अश्लील व बीभत्स नचत्पट पोस्ट
केल्यास त्याां च्यावर पोलीस काययवाही करावी. जर हे असेच चालू असेल तर भनवष्यकाळ
अवघि राहणार आहे . अश्या साईटवर बांिी घातली गेली तरच भनवष्यात सांस्काररत नपढी
बाहे र पिू शकते अन्यथा कुसांस्कारी नपढीच बाहे र पिणार यात शांका नाही. तांत्ज्ञानाचे
सांशोधन नवकासासाठी व्हावा, त्यातून वाईट असे घिू घिू नये आनण अन्यथा त्याचा शोध न
लागलेला बरा असे वाटते.

31 मे - जागलतक तंबाखूमुक्ती लिन
तंबाखूमुक्त जीवन जगता येईि ?

जागनतक आरोग्य सांघटनेने ( WHO ) तांबाखूला जागनतक समस्या म्हणून घोनषत केले
आहे . जगामध्ये प्रत्येक वषी तांबाखूच्या आजाराने पन्नास लक्ष लोक मरतात तर एकट्या
भारतात िहा लक्ष लोक तांबाखूमुळे आपले जीवन गमानवतात. तांबाखूच्या वापरामुळे हृियरोग,
फुफ्फुसाां चे आजार तसेच इतर असांसगयजन्य रोग होतात. भारतामध्ये तांबाखू सेवनाचे प्रमाण
जगाच्या तुलनेत सवाय त जास्त आहे . शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात तांबाखू खाणाऱयाां ची सांख्या
फार मोठ्या प्रमाणात आढळू न येते. पुरुष मांिळी तर सोिाच त्यानठकाणी लहान मुले आनण
स्स्त्रयासुद्धा तांबाखूच्या आहारी गेलेली निसून येतात. नविी, नसगारे ट, गु टखा, जिाय अशा नवनवध
माध्यमातून व्यक्ती तांबाखूचा वापर करीत असतो. ज्याप्रकारे चहा नपल्यामुळे मनाला तरतरी
नमळते असे वाटते त्याच धतीवर तांबाखूच्या सेवनाने तरतरी नमळते, माइां ि फ्रेश होते, बुद्धीला
चालना नमळते, िोकां चालायला लागते असा काही लोकाां मध्ये चुकीचा गैरसमज पसरलेला
आहे . तांबाखू खाणारे मांिळी वरील कारणे साां गून तांबाखू खाण्याचे समथयन करणारी वक्तव्य
करतात. तांबाखू सेवनाने ककयरोग होतो नकांवा नाही या नवषयावर अजूनपयांत सांशोधन झाले
नाही नकांवा हे खरच आहे असेही साां गता येत नाही. यावर मागील काही निवसाां पूवी जोरिार
चचाय झाली आनण वाि-नववाि सुद्धा झाले. तांबाखूचे समथयन व्यक्त करणारी मांिळी
तांबाखूसेवनाने काही ही होत नाही, कोणताच आजार होत नाही असे साां गतात. आमचे आजोबा
तांबाखू खात होते परां तु ते वयाच्या ऐांशीव्या वषी नैसनगयकपणे वारले असे घरातील उिाहरण
िे ऊन पटवून साां गतात. त्यास्तव कधीकधी अशा बोलण्यावर नविास टाकला जातो. परां तु
तांबाखू सेवनाचे प्रमाण निवसें निवस वाढतच गेले तर मात् अनत तेथे माती या म्हणीप्रमाणे
आपल्या जीवनाची सुद्धा माती झाल्यानशवाय राहणार नाही, हे ही तेवढे च खरे आहे . म्हणून

तांबाखू खाणे नकांवा नसगारे ट, नबिी नपण्याची सवय आपणास लागू नये याची प्रथम काळजी
घेणे अत्यांत महत्त्वाचे आहे . वास्तनवक पाहता तांबाखूचे सेवन करणे ही वाईट सवय आहे .
समाजामध्ये या सवयीला कोणी ही चाां गले म्हणणार नाही. कारण यामुळे चार-चौघात बसलेले
असताना आपणास वारां वार बाजूला जावे लागते, थुांकावे लागते. बोलताना त्ास होतो, आपल्या
थुांकण्याचा इतराां ना त्ास होतो. म्हणून आपल्यापासून सवयजण चार हात िू र राहणे चाां गले असे
ते समजतात. नसगारे ट ओढणाऱया व्यक्तीपेक्षा त्याच्या शेजारी असलेल्या लोकाां ना त्याचा जास्त
त्ास होतो. जुन्या काळी नविी ओढणारे वृद्ध माणसे जास्त होती. पण हळू हळू त्याां ची सांख्या
कमी झाली मात् नसगारे ट ओढणाऱया युवकाां च्या सांख्येत निवसें निवस वाढ होत आहे हे फारच
नचांताजनक आहे .
तांबाखू खाण्याची सवय सहवासातून लागते. नमत्ाां च्या सांगतीत राहून तांबाखूच्या आहारी
गेलेली बरीचशी मांिळी भेटतात आनण अगिी हताशपणे बोलतात की ही सवय सुटणे फारच
अवघि बाब आहे . खूप प्रयत्न करून पानहला पण सवय काही तुटत नाही, राव असे एकाां तात
नमत्ाां शी बोलतात. जास्तीत जास्त नमत्ाां चा सहवास शाळा आनण महानवद्यालयाच्या काळात
असतो आनण त्याच कालावधीत तांबाखू सेवनाची सवय लागण्याची िाट शक्यता असते. या
शालेय वयात तांबाखू खाण्याची सवय मोठे पणी काही केल्या सोिवत नाही आनण जे या
काळात तांबाखूपासून िू र राहतात त्याां च्या जीवनात तांबाखू कधीच प्रवेश करत नाही, असा
बऱयाच लोकाां चा अनुभव आहे . म्हणूनच या शाळा-महानवद्यालयात मुलाां ना तांबाखूची सवय
लागणार नाही याची काळजी मुख्याध्यापक, शाळा व सांथथेचे घटक आनण पालक या सवाां नी
घेणे गरजेचे आहे . त्याच अनुषांगाने शाळा व महानवद्यालयात नवद्याथ्याां चे तांबाखू खाण्याचे वाढते
प्रमाण लक्षात घेऊन तांबाखूवर प्रभावीपणे ननयांत्ण आणण्यासाठी उच्च व तांत्नशक्षण नवभागाने
तांबाखू वापरावर ननयांत्ण आणण्याचे ननिे श निलेले आहेत. नवद्याथ्याां ना व्यसनाच्या
नवळख्यातून बाहे र पिण्यासाठी शैक्षनणक सांथथेसह सावयजननक नठकाणी तांबाखूवरील बांिी
सक्तीचे करण्यात आले आहे . लहान मुलाां किून तांबाखू नवक्री करण्यास मनाई तर आहे च

नशवाय शालेय पररसरात 100 यािय मध्ये तांबाखू नवक्री करण्यास बांिी घालण्यात आली आहे .
तसा मोठ्या अक्षरात फलक शाळे च्या प्रवेशद्वारावर लावण्याचे बांधनकारक केले आहे . या
ननयमाचे उल्लांघन करणाऱया व्यक्तीनवरुद्ध िां िासह नशक्षापात् गुन्हा नोांिनवण्याचे ननिे श निले
आहे त. या ननयमाची कठोर अांमलबजावणी होणे अपेनक्षत आहे . मात् तरीही शाळा कॉलेजच्या
पररसरात तांबाखूजन्य पिाथय नवकत नमळतात हे खरोखरच नचांतनीय बाब आहे . मुलाां ना
सहजररत्या हे तांबाखूजन्य वस्तू नमळत असल्यामुळे मुले त्याकिे आकनषयत होतात. सवयप्रथम
शाळे ला लक्ष्य करून तांबाखूमुक्त शाळा हा उपक्रम सवय राज्यभर राबनवण्याचा ननणयय
शासनानी घेतला आनण प्रत्येक शाळे च्या िशयनी भागात निसेल असे तांबाखूमुक्त शाळा फलक
आनण तांबाखूचे िु ष्पररणाम काय होतात याचे नचत् शाळे त लावल्यास त्याचे अनुकूल पररणाम
नक्कीच बघायला नमळे ल. सवयप्रथम नवद्याथ्याां नासुद्धा त्याची मानहती होईल आनण त्याां च्या घरी
कोणी तांबाखू खाणारे असतील तर मुले त्याां ना तांबाखू खाण्याचा सल्ला िे ऊन तांबाखू
खाण्यापासून परावृत्त करू शकतील. मुलाां नी निलेल्या सल्ल्याचा पररणाम नक्की निसून येतो,
हा एक अनुभव आहे . आज जागनतक तांबाखूमुक्त निनानननमत्त तांबाखू सेवन करणाऱयानी
तांबाखूला आपल्या जीवनातून वेळीच हद्दपार करण्यासाठी शपथ घेऊ या. आपल्या
पररवारासाठी, िे शासाठी आपली खूप गरज आहे . तें व्हा चला उठा, जागे व्हा आनण तांबाखूमुक्त
जीवन जगूया.

01 जून - जागलतक िू ध लिवस
िू ध म्हणजे पूणष अन्न
नुकतेच जन्म घेतलेल्या मुलाां साठी िू ध हे च पोषक अन्न आहे . सुरुवातीच्या िु धात रोग
प्रनतकारक पिाथयही असतात त्यामुळे मूल जन्मल्याबरोबर िू ध पाजनवण्याचा सल्ला
िॉक्टरमांिळी िे तात. िू ध म्हणजे सस्तन प्राण्याच्या मािीच्या स्तनाां तून स्त्रवणारा एक पाां ढरा
द्रव पिाथय आहे . िू ध नननमयती करणे हा सस्तन प्राण्याां चा नवशेष गुणधमय आहे . सस्तन प्राणी
आपल्या नपलाना स्तनाां मधून िू ध पाजून मोठे करतात. एखाद्या मनहलेला स्तनातून िू ध येत
नसल्यास त्या लेकराला गाईचे िू ध पाजनवले जाते म्हणून गाईला आईच्या नांतरचे थथान निल्या
जाते. गाईचे िू ध पचायला हलके असते आनण त्यात मेिाम्ले, प्रामुख़्याने प्रनथन आनण लॅक्टोजचे
(शकयरा) कनलली नमश्रण असते यानशवाय सोनियम पोटॅ नशयम, कॅलनशयमचे क्षार, आनण सूक्ष्म
प्रमाणात फॉस्फरस पेंटाऑक्साइि, अ आनण ि जीवनसत्व असतात. िू ध हा मानवाच्या
आहारातील महत्वाचा अन्न बनले आहे . त्याचसोबत िु धातून कॅस्ल्शयम नमळत असल्यामुळे
हािे मजबूत करण्यासाठी िू ध नपणे आवश्यक असल्याचे बोलले जाते. पनहलवान मांिळी
व्यायाम केल्यावर ताां ब्याभरून िू ध नपत असत असे पूवीचे लोकां बोलायचे. मात् आज
पररस्थथती वेगळी आहे . आज चहा करायला कपभर िू ध नमळणे अवघि आहे तर ताां ब्याभर
िू ध नपण्याची गोष्ट् वेगळी. त्याचबरोबर िु धामधील प्रनथने आनण मेिाम्लामुळे लहान मुलाां साठी
िे खील ते पोषक असते. लहान मुलाां ना िु धात गरम भाकर चुरून निल्यास मोठ्या आनांिात ते
मूल जेवण करते. माणूस जेव्हा शेती करायला प्रारां भ केला त्याचवेळी त्याला पशुपालनाचे
महत्व कळाले होते. म्हणून शेतात काम करणाऱया प्राण्यासोबत प्रामुख्याने गायी पाळण्यात
येत असत. त्या खालोखाल शेळी, मेंढी, म्है स याां चे िे खील पालन होऊ लागले आनण या
प्राण्यापासून िू ध नमळवले जाऊ लागले. प्रत्येक व्यक्तीच्या घरी िू ध िे णाऱया प्राण्याां चा
समावेश होता. खाऊन उरल्यानांतर नशल्लक रानहलेले िू ध नटकवून ठे वण्यासाठी त्या

िु धापासून िही बनवण्याची पद्धत सुमारे िोन हजार वषाय पूवीची आहे . त्याचसोबत िू धापासून
लोणी, चीज, नक्रम, खवा, पनीर आनण आईसक्रीम इत्यािी पिाथे तयार केले जातात ज्याां चा
रोजच्या जेवणात मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. फार पूवीच्या आकिे वारीनुसार
भारतामधील पशूांची सांख्या जगात पनहल्या क्रमाां काची आहे . त्यामुळे भारतात सवाय नधक िू ध
उत्पािन होते, यास धवल क्राां ती असे सुद्धा म्हटले जाते. िु भत्या जनावराां ची सांख्या भारतात
सवाय नधक असली तरी प्रत्येक िु भत्या जनावरामागे सवाय नधक िू ध उत्पािन हॉलांिमध्ये होते.
िू ध हे एक पूणय अन्न असून आजारी असलेल्या लोकाां ना िु धात हळि टाकून निल्या जाते. लहान
मुलाना रोज सकाळी एक कपभर िू ध नपण्याचा सल्ला मोठी मांिळी िे तात. पण आजची मूल
िु धापेक्षा चहाला अनधक महत्व िे तात. गावोगावी िे अरीच्या माध्यमातून िु धाचे सांकलन सध्या
केल्या जात आहे . यात काही कांपनी खूप मोठे कायय केले आहे त ज्यात प्रामुख्याने अमूल कांपनी
अग्रेसर आहे . ग्रामीण भागात पूवी िू ध िे णाऱया जनावराां ची सांख्या भरपूर होती मात् आज तशी
पररस्थथती रानहली नाही. ग्रामीण भागात आज िू ध िे णाऱया गायीचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे
त्यामुळे जेथे िु धाचा महापूर वाहत होता नतथे कपभर चहासाठी िू ध नमळणे खूप अवघि झाले
आहे . काही शहरी गावात याच िु धाच्या व्यवसायाने अनेकाां ना जगण्याचे मागय िाखनवले आहे ,
हे ही सत्यच आहे . मात् बरे च िू ध नवक्रेते िु धात पाणी नमसळू न भेसळ करतात त्यामुळे लोकाां ना
शुध्ि िू ध नमळणे फारच अवघि आहे . सध्या शहरात िु धाचे प्रनत नलटर 50 ते 60 रु. याप्रमाणे
नवकले जाते. िू ध का कजय नचत्पटात एका सापाने आपले िु धाचे कजय कसे निले हे िाखनवले
आहे मात् नवज्ञान साां गते की, साप िू ध नपत नाही. तसेच काही मांिळी िु धाचा अनभषेक िे खील
करतात. त्यात खास करून गायीच्या िु धाचा वापर करतात मात् ते िू धच नमळत नसेल तर
काय करणार ? त्यावेळी नुसत्या पाण्याचा अनभषेक िे खील केला जातो. आज जागनतक िू ध
निन आहे त्यानननमत्ताने िु धाचे महत्व आपण सवाां नी जाणून घेणे आवश्यक आहे .

05 जून - जागलतक पयाषवरण लिन
गोष्ट् छोटी डोंगराएवढी
जगप्रनसद्ध ग्वेन िायर वर्ल्य व्ह्यू स्तांभाखालील वुई आर फ्रॉग इन िी पॉट या लेखातून
त्याां च्या शीषयक अथय साांगतो की, बेिूक उचलून जर उष्ण पाण्यात टाकले तर ते चटकन उिी
मारुन बाहे र पिते. मात् तेच जर थांि पाण्याने भरलेल्या भाां ड्ात ठे वले आनण मांि आचेवर
ठे वून पाणी हळू हळू तापनवले तर बेिूक छान पैकी नशजते परां तु भाां ड्ातून उिी मारून बाहे र
येत नाही. ह्या प्रयोगातून आपण काय नशकतो ? तर आज आपली सुद्धा अवथथा त्या
बेिकासारखीच झाली आहे . पुढे लेखक म्हणतो की, जागनतक बाँकेच्या अप्रकानशत
अहवालानुसार तापमान जर अनधक िोन सेस्ल्सअस निग्रीने वाढले तर भारतीय अन्नधान्य
उत्पािन 25 टक्क्याां नी आनण चीनचे 38 टक्क्याां नी घटे ल तसेच भूजल साठे ही सांपलेले
असतील. यावरूनच लेखकाने वरील प्रयोगाचा आवजूयन उल्लेख केलेला आहे . िे शाच्या
राजधानीपासून ते गल्लीबोळातल्या ररकामटे कड्ा युवकाां पयांत सवाां नी जागरूक होणे
गरजेचे आहे . यापुढे आपण सवयजण काय करावे ? यापेक्षा काय करू नये ? यावरच जास्त भर
निलेले बरे वाटते. कारण काही करा म्हटलां की आपले मानवी मन लवकर तयारच होत नाही
तसेच त्यास तन-मन-धन याचीही गरज भासते आनण करू नये म्हटले की ज्या नठकाणी आपण
आहोत तेथील पररस्थथतीचा नवचार करून शक्यतो तसे करण्याचे टाळावे म्हणजेच नकळत
आपण काहीतरी करीत असतोच.
सध्या पेटरोल निझेल सारख्या इां धनावर चालणाऱया गाड्ाां ची सांख्या निवसेंनिवस वाढतच
आहे . आज प्रत्येकाां च्या घरात जेवढे सिस्य तेवढ्या गाड्ा झालेल्या आहे त. त्यामुळे आज
इां धनाचे भाव गगनाला नभित आहे त असे आपण म्हणतो. गेल्या िहा वषाां पूवीचा इां धनाच्या
िराची तुलना जर आजच्या िराशी केली तर त्यात जवळपास अिीच पट वाढ झालेली निसून
येते. पुढील िहा वषाय त या इां धनाचे िर वाढू न पाच पट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,

अशावेळी आपण काय करणार ? आपल्या सवय गाड्ा अशावेळी भांगारमध्ये नवकून
टाकण्याची वेळ आपणावर तर येणार नाही काय ? याचा असा नुसता नवचार जरी केला तरी
अांगावर शहारे येतात. तेव्हा आपणाला त्या बेिकाचे उिाहरण तांतोतांत लागू पिल्यासारखे
वाटते. जेव्हा टां चाई वा उणीव वाटते त्याच वेळी माणूस जागा होतो इतर वेळी मात् त्याचा
अपव्यय करतो.
पेटरोल-निझेल सारख्या इां धनाची नननमयती करणे नननितच आपल्या हातात नाही मात् त्या
इां धनाची आपण नक्कीच बचत करू शकतो. शहरात नकांवा एक-िोन नकलोमीटरच्या आत
नफरत असताना शक्यतो गािीचा वापर टाळणे योग्य राहील. त्यासाठी पयाय य म्हणून पायी
जाणे नकांवा सायकलीचा वापर केल्यास आपला शारीररक व्यायाम तर होईलच नशवाय वाटीभर
इां धनाची बचत ही होईल. आपली बचत म्हणजे नैसनगयक साधन सांपत्तीची बचत आहे ही जाणीव
प्रत्येकात ननमाय ण होणे आवश्यक आहे . गािीचा वापर शक्यतो अशा नठकाणी केला जावा ज्या
नठकाणी गािीनशवाय पयाय यच नसतो. मात् आजकाल आपण स्वतुःची इमेज, स्टे टस व इगो
यामुळे या समस्याकिे सांपूणयपणे कानािोळा करून वागत आहोत. आज आपणाला यानवषयी
काही चटका नकांवा त्ास जाणवत नसल्यामुळे त्याचे काहीच वाटे नासे होत आहे मात् नैसनगयक
साधनसांपत्तीचा साठा सांपून गेला, तर आपले काय हाल होतील ? याचा नुसता नवचार जरी
केला तरी िोकां सुन्न पिते. त्यामुळे ज्याां ना ज्या पद्धतीने जमते त्या पद्धतीने इां धनाची बचत
करावी. इां धन बचत करण्यात स्वतुःचा पैसा वाचला यापेक्षा िे शाची सांपत्ती वाचली हे महत्त्वाचे
आहे .
नवजेची बाबसुद्धा इां धनासारखीच आहे . नवजेची नननमयती करणे हे सामान्य माणसाच्या
हातात नाही मात् पावलोपावली त्याची बचत करता येते. बचत म्हणजे एक प्रकारे वीज
नननमयतीत होय. त्यास्तव अत्यांत जागरूकपणे नवजेचा वापर करणे आवश्यक आहे . निवसा
घराचे िारे व स्खिक्या खुल्या ठे वून सूययप्रकाशाचा वापर करण्याऐवजी िारे -स्खिक्या बांि
करून नवजेच्या निव्याचा वापर करतो हे खरोखरच आपल्या बुद्धीला पटते का ? गरज

नसताना पांखे व निवे बांि करणे आवश्यक आहे . मनोरां जनाचा नवचार केल्यास पांधरा-वीस
वषाां पूवी जेथे रे निओ होता त्याची जागा आता टीवी आनण सां गणकाने घेतली आहे .
आबालापासून वृद्धापयांत सवाां ना त्याचे वेि लागले आहे आनण प्रत्येकाना ती हवीहवीशी वाटते.
मात् रोजच्या टीव्ही पाहण्यामुळे आपल्या कुटुां बाचा एक युननट वीज खची पितो, थोिाफार
बचत करता येईल काय ? याचा नवचार करणे आवश्यक आहे . टीव्ही पाहूच नये असे मुळीच
नाही मात् सवाां नी नमळू न जे काही बघता येईल ते जर पानहले आनण टीव्ही सेट बांि केला तर
आपल्या कुटुां बात खूप काही बिल बघायला नमळे ल. नवजेची बचत होईल हे तर होणारच
नशवाय लहान मुले व मोठी माणसे याां च्यात सांवाि वाढे ल म्हणजे त्याां च्यात आत्मीयता ननमाय ण
होईल. मात् याच टीव्हीमुळे आज कुटुां बातील सवय सिस्य एकाच छताखाली एकाच घरात राहून
नवभक्त असल्यासारखे वाटत आहे , लहान मुले अनजबात ऐकेनाशी झाली, कुटुां बप्रमुखाचे
कामात लक्ष नाही, गृनहणीचे स्वयांपाकात लक्ष नाही कारण त्याां चे सवाां चे लक्ष टीव्हीवरील
काययक्रमाने वेधून घेतलेले असते. त्यामुळे इतर बाबीकिे अनजबात लक्ष जात नाही. तसेच
जुन्या बल्ब नकांवा यांत्ाचा वापर शक्यतो टाळावा. कारण जु नी यांत्े नवीन यांत्ापेक्षा जास्त वीज
खचय करतात आनण त्याचा लाभ सुद्धा आपणाला कमीच नमळतो. त्यास्तव नवजेची बचत
करण्यासाठी जे काही आपल्याला शक्य होते ते सवय करावे कारण पुढे हीच बचत आपल्या
कामाला येऊ शकते.
घरात वापरल्या जाणाऱया गॅसचा वापर करतानाही मनहलाां नी सहजपणे वापर करणे
आवश्यक आहे . स्वयांपाक सांपल्यानांतर गॅसचा मेन स्स्वच बांि करण्यास कधीही नवसरू नये
ही छोटीशी सवय आपणाला अनेक धोक्यापासून वाचनवते आनण नकळत त्या नठकाणी आपली
बचतही होते. नहवाळ्याच्या मोसमात पाणी गरम करण्यासाठी गॅसचा वापर जास्त प्रमाणात
केला जातो त्यास्तव त्याकाळात गॅसची टाकी लवकर सांपत असल्याची जाणीव मनहलाां ना होत
असते. त्याऐवजी मनहलावगाय ने सौरबांब बसनवण्याचे घर प्रमुखाकिे मागणी करून त्याचे
महत्त्व लक्षात घेतल्यास इां धन बचत नक्कीच होईल. सौर ऊजाय हे एक असे इां धन आहे जे की

कधीच सांपणार नाही. त्याचा वापर करण्यावर मनहलाां नी पुढाकार घेतल्यास भनवष्यातील त्याां ची
बरीच काही कटकट कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
काही वस्तू मुबलक प्रमाणात नमळत असले की, त्याचा वापर आपण कसे ही करतो.
जसे की पाणी. भारतात जवळपास सवयच भागात मुबलक प्रमाणात पाणी नमळते म्हणून
पाण्याची कोणी ही बचत करीत नाहीत. पण ज्यावेळी किक उन्हाळा पितो त्यावेळी हीच
माणसे घोटभर पाण्यासाठी त्ासून जातात. पाण्याची नननमयती िे खील आपण करू शकत नाही.
ती नैसनगयक िे णगी आहे . शेती करताना कमी पाण्याचा वापर करून शेती करणे आवश्यक
आहे . मात् फार कमी शेतकरी नठबक नसांचनाचा वापर करतात. सावयजननक नळाद्वारे शासन
पाणीपुरवठा करते मात् नळाला तोटी न लावता बऱयाच नठकाणी पाणी वाया जाते. या वाया
जाणाऱया पाण्याची कोणालाही नचांता नकांवा काळजी नाही. भनवष्यात नळाला िे खील मीटर
बसवून नळपट्टी वसूल केल्यास पाणी अपव्ययावर नननित आळा बसू शकेल असे वाटते. काही
मांिळी पाण्याचा पैसा करीत आहे त. याबाबीकिे शासनाने लक्ष घालून नैसनगयक िे णगी
असलेल्या साठ्याचे व्यवहार बांि करावे. अन्यथा येत्या काही वषाय त इां धनासारखे पाणी िे खील
नवकत घ्यावे लागेल. आज ही पाणी नवकतच घेत आहोत मात् यात वाढ होईल, असे वाटते.
मी एकटा असे वागलो तर समाजात काय फरक पितो ? सागरात नचमूटभर साखर
टाकल्याने सांपूणय सागरातील पाणी गोि कधीच होऊ शकत नाही, अशी नवचारधारा
ठे वण्यापेक्षा थेंब थेंब साचून तळे तयार होत असते अशा नवचाराने प्रत्येक जण वागू लागले तर
भनवष्यात आपण फार मोठी लढाई नजांकू शकतो. त्यामुळे पनहल्याां िा आपली8 नकारात्मक
नवचारशैली बिलणे गरजेचे आहे . यासारख्या अनेक लहान लहान गोष्ट्ी आहे त ज्याच्याकिे
जागरूकपणे लक्ष निल्यास आपल्या हातून फार महान काम होऊ शकते. पयाय वरणाला
वाचनवण्यासाठी जागो माणूस जागो, आपण ही जागे व्हा आनण आपल्या आजूबाजूच्या सवाय ना
जागे करा. त्या बेिकासारखी आपली अवथथा होऊ नये याची सवाां नीच काळजी घेणे गरजेचे
आहे

21 जून - जागलतक योग लिवस
लनरोगी जीवनात योगाचे महत्व
आपल्याकिे एखािे वाहन असेल तर काही ठरानवक कालावधीनांतर आपण त्याची
िु रुस्ती नकांवा सस्व्हय नसांग करतो. कशासाठी तर ऐनवेळी आपणास धोका होऊ नये आनण
आपला प्रवास सुखकारक व्हावे म्हणून. ननजीव असलेल्या वाहनाां ची जेवढी काळजी घेतली
जाते तेवढी काळजी आपल्या सजीव शरीराची खरोखरच आपण घेत असतो का ? नाही.
म्हणूनच अचानक मृत्यू पावणाऱया लोकाां ची सां ख्या निवसेंनिवस वाढत आहे . योग आनण आपण
याचा काही तरी सांबांध आहे हे सवयप्रथम जाणून घेऊ या. मनुष्य पृथ्वीतलवार जन्म
घेतल्यापासून तर मरे पयांत मानवाच्या शरीराचा आरोग्याशी सांबांध येतो. शरीर सुदृढ असेल तर
त्याचे आरोग्य िे खील सुदृढ असते. आरोग्य सुदृढ असेल तर बाकी सगळ्या गोष्ट्ी आपोआप
सोईस्करपणे पार पित असतात. इां ग्रजीत एक म्हण आहे Sound in Body is Sound In
Mind अथाय त शरीर मजबूत तर मन मजबूत. मात् आपले आरोग्य चाां गले नसेल तर आपल्या
जवळ सवय काही असून ते काहीच कामाचे नसते. म्हणून प्रत्येक जण आपले आरोग्य कसे
चाां गले राहील ? याकिे नवशेष लक्ष िे त असतो. वयाची पांच्याहत्तरी ओलाां िलेले अनभनेता
अनमताभ बच्चन आज ही न थकता नचत्पटात काम करताना निसतो. याचे काय कारण असू
शकते तर ते म्हणजे त्याां नी आपल्या आरोग्याकिे नवशेष लक्ष निल्यामुळे. सर सलामत तो
पगिी पचास अशी एक नहां िी मधील म्हणीचा अथय काय साां गतो, आरोग्य चाां गले असेल तर
नकती ही धन कमानवता येऊ शकेल. आपले आरोग्य म्हणजे आपले धन होय. परां तु एकूण
लोकसांख्यापैकी फारच कमी म्हणजे 10 ते 20 टक्के लोक आपल्या शरीराची िे खभाल करून
आरोग्याची काळजी घेतात. बाकी इतर मांिळी मात् आपल्या अमूल्य अश्या शरीराकिे िु लयक्ष
करतात त्यामुळे त्याां ना आरोग्याच्या नवनवध तक्रारीला तोांि द्यावे लागते. असे म्हटले जाते की,
िवाखाना मागे लागले की कुटुां बाचा नवकास होत नाही. म्हणून िवाखाना आपल्या मागे लागू

नये यासाठी काय करता येईल याचा नवचार करणे आवश्यक आहे . आपले आरोग्य चाां गले
राहण्यासाठी सवयप्रथम आपणाां स चाां गली सवय असावी लागते. रात्ी लवकर झोपणे आनण
सकाळी लवकर उठणे ही सवय माणसाला ननरोगी राहण्यास मित करते. ज्याप्रकारे शाळामहानवद्यालयात प्रत्येक नवषय आनण कृतीचे ननयोजनानुसार एक वेळापत्क असते. अगिी
त्याचप्रकारे माणसाने सुद्धा सकाळी उठल्यापासून ते रात्ी झोपेपयांत प्रत्येक कृतीचे ननयोजन
करून त्याचे एक वेळापत्क आपल्या मेंिूला निले की, रोज त्या वेळेला मेंिू आठवण करून
िे ते. एखाद्या निवशी वेळापत्कात मागे पुढे होईल पण वारां वार त्यात चुका करू नये.
स्वच्छतेच्या आपल्या सवयी आपणाला ननरोगी राहण्यास मित करतात. कधी कधी आपल्या
वागण्यामुळे इतराां ना त्ास होतो, त्यामुळे त्याां चे आरोग्य नबघिू शकते. आपले जेवण हे िे खील
आपले आरोग्य वाढनवण्यासाठी नेहमी मित करतात. आपल्या जेवणात सांतुनलत आहार
ननयनमतपणे असेल तर आपल्या आरोग्याच्या तक्रारी खूप कमी प्रमाणात असतात. बहुताांश
लोक फळभाजी आनण पालेभाजी खाण्यासाठी टाळाटाळ करतात. रोज एकसारखे अन्न जेवण
केल्यास सवय प्रकारचे जीवनसत्वे नमळत नाहीत. त्यामुळे मग कोणत्या तरी जीवनसत्वाचे
प्रमाण कमी होते आनण मग आपणाां स आरोग्याच्या तक्रारी सुरू होतात. आपणाला नमळलेले
शरीर हे एक अमूल्य वरिान आहे . मात् त्याची आपणाां स काहीच काळजी वाटत नाही हे
आपल्या नेहमीच्या वागण्यावरून लक्षात येते. िारू नपणे, तांबाखू खाणे आनण नविी ओढणे
यासारख्या व्यसनाच्या आहारी गेलेला व्यक्ती आपल्या शरीरानवषयी जरा सुद्धा काळजी
घेताना निसत नाहीत. जर त्याां ना खरोखरच आपल्या शरीराची काळजी रानहली असती तर
निवसरात् िारू नपऊन स्वतुः मृत्यूच्या खाईत गेला नसता. तांबाखू आनण गुटखा खाण्याच्या
सांख्येत निवसेंनिवस भर पित आहे . त्यातल्या त्यात शाळा-महानवद्यालयातील मुलाां -मुलीच्या
सांख्येत वाढ होत आहे . जे की िे शाच्या प्रगतीसाठी फायिे शीर नाही. राज्यात गुटखा बांिी
असून िे खील कोपऱया कोपऱयात गुटख्याचे पाकीट सराय स नवकले जात आहे त. यातच आपला
िे शातील तरूण युवक आपले आरोग्य गमावून बसत आहे त. नतशीच्या आत तो स्वगाय त आपली

जागा करीत आहे . पूवीच्या लोकाां चे नजवांत राहण्याचे सरासरी आयुष्य 100 वषे होते परां तु
आजच्या लोकाां चे वय 60 वषाय वर येऊन बसले आहे . रोजच्या धकाधकीच्या जीवनामुळे मनुष्य
स्वतुःच्या आरोग्याकिे िु लयक्ष करीत आहे . मधुमेह, काँसर यासारख्या रोगाां चे प्रमाण
निवसेंनिवस वाढतच आहे त. लोकाां मध्ये एि् स नवषयी जनजागृती ननमाय ण झाल्यानांतर या
रोगाचे रुग्ण कमी झाले असले तरी पूणयपणे सांपले असे म्हणता येणार नाही. पोनलयोसारख्या
रोगाां वर मात् आरोग्य नवभागाने चाां गल्याप्रकारे ननयांत्ण नमळनवले आहे . सन 1995 पासून
भारतात िरवषी एकाच निवशी शून्य ते पाच वयोगटातील बालकाां ना पोनलयोचे िोन थेंब
पाजवून त्याचे समूळ उच्चाटन करण्यात यश नमळाले आहे .
लोकाां नी आपल्या शरीराच्या तांिुरुस्तीसाठी निवसातून एक तास जरी निले तरी आपले
आरोग्य नबघिणार नाही. रोज सकाळी आनण सायांकाळी अधाय तास चालणे हे आपल्या
शरीरासाठी अत्यांत आवश्यक आहे . इतर काही करा नकांवा न करा मात् रोज अधाय तास
चालण्यासाठी द्या असे प्रत्येक िॉक्टर आपल्या रुग्णाला साां गत असतात. आपल्या पूवयजाां नी
िे खील शरीराच्या तांिुरुस्ती साठी व्यायाम करण्याचे महत्व साां नगतले आहे . त्याच अनुषांगाने
करा योग रहा ननरोग असे आयुवेिामधून नेहमी साां नगतले जाते.
21 जून हा निवस आां तरराष्ट्रीय योग निन म्हणून 11 निसेंबर 2014 रोजी सांयुक्त
राष्ट्रसभेत मांजुरी िे ण्यात आली. म्हणून सवाय त पनहल्याां िा 21 जून 2015 रोजी सवाय त पनहल्याां िा
सांपूणय जगात योग निन साजरा करण्यात आला. सांयुक्त राष्ट्रसभेत योगाबाबत बोलताां ना
भारताचे पांतप्रधान म्हणाले की, शरीर आनण मन याां च्यात समन्वय ठे वण्याचे काम योग करते.
योग ही भारताची खूप जुनी परां परा आहे . योग हे व्यायाम नसून ननरोगी शरीर राहण्यासाठी
एक चाां गली सवय आहे. लोकाां मध्ये योगानवषयी जागृती ननमाय ण करणे हे या निनाचे महत्व
म्हणता येईल. म्हणून आज आां तरराष्ट्रीय योग निनी आपल्या कुटुां बाच्या ननरोगी आयु ष्यासाठी
आनण आपल्या आरोग्यासाठी रोज कमीतकमी अधाय तास चालणे आनण योगा करण्याचा
सांकल्प करू या आनण ननरोगी जीवन जगू या

01 जुिै - भारतीय डॉक्टर लिवस
डॉक्टर : िे व की िानव

िॉक्टर हा िे वानांतरचा िे व आहे , असे म्हटले जाते. कारण मनुष्य आजारी पिला नकांवा
त्याला काही िु खापत झाली तर तो िॉक्टराां किे जातो. िॉक्टर त्याच्यावर योग्य उपचार करून
बरा करतो. काही वेळा तर मृत्यूच्या िाढे तून बाहे र काढण्याचे काम िे खील िॉक्टर करतात.
िे वानांतर लोकाां चा जर कोणावर नविास असेल तर ते आहे िॉक्टर. पण कधी कधी िॉक्टर
िे खील सवय उपचार केल्यावर आता सवय काही त्याच्या हाती आहे असे म्हणतो त्यावेळी तो
स्वतुःिे वाला नवनवणी करीत असेल की, िे वा याला वाचव, ते आता तुझ्या हाती िे तो. रुग्णाला
वाचनवणे हे प्रत्येक िॉक्टरचे पनहलेआद्य कतयव्य आहे . म्हणून कोणताही िॉक्टर आपल्या
रुग्णाच्या जीवाशी सहसा खेळत नाही. पण काही िॉक्टर यास अपवाि असतात. ते फक्त
पैसा कमनवण्यासाठीिॉक्टर होतात. त्याां ना रुग्णाां च्या पररस्थथतीशी काही िे णे घेणे नसते.
िॉक्टर ही पिवी नमळनवण्यासाठीनकती रुपये खचय करावां लागलां त्या सवय रक्कमेची वसुली
यातुन करावी. या उद्दे श्याने ही मांिळी वागताना निसून येत आहे त. आज वाचण्यात आलेली
एक बातमी अशीच मन सुन्न करणारी आहे . पैश्याच्या हव्यासापोटी काही िॉक्टर गभयवती
मनहलेची नसझररां ग करीत आहे त. काही िॉक्टर लोकाां चा हा व्यवसाय झाला आहे की, निवस
भरण्यापूवी गभयवती मनहलेची नसझररां ग करायचे आनण मुलाां ची चाां गली वाढ झाली नाही म्हणून
त्याला ऑस्क्सजनमध्ये ठे वायचे. त्या िॉक्टरला त्या ऑस्क्सजन नटमकिून काही ठरानवक
रक्कम नमळत असेल म्हणून तर ते पांधरा ते वीस निवस पूवीच नसझररां ग करतात. आमच्या
ओळखीच्या एका गरीब कुटुां बातील मनहला पोट िु खत आहे म्हणून िवाखान्यात गेली. ती
सािे आठ मनहन्याची गभयवती असताना नतचे नसझररां ग करून बाळ बाहे र काढले. त्या बाळाची
वाढ व्यवस्थथत न झाल्यामुळे ऑस्क्सजनमध्ये ठे वले. रोज पाच हजार रु. याप्रमाणे वीस

निवसात एक लाख रु बीलकरण्यात आले. नबचारी ती गरीब जोिपे आपल्या अांगावरील सोने
नवकून हे बील अिा केले. अश्या िॉक्टर ला िे व म्हणायचे की िानव हे च कळत नाही. आज
िॉक्टर लोकाां ची नबस्र्ल्ां ग पानहले की लक्षात येते की हे लोकाां ना कश्याप्रकारे लुटत आहे त.
िॉक्टरकी ही एक सेवा रानहली नसून भरपूर पैसे कामनवण्याचा एक व्यवसाय बनले आहे .
त्यामुळे जो तो िॉक्टर बनण्याचा प्रयत्न करीत आहे . िॉक्टर कश्यासाठी व्हायचे तर फक्त
बक्कळ पैसा कमनवणे हे एकमेव उनद्दष्ट् निसून येत आहे . िॉक्टर लोकाां ची फीसयानवषयी
कोठे ही काही नोांि अथवा त्यानवषयी काही कायिा नसतो. एका निवसाां तनकती रुग्णाां नी
त्याां च्याजवळ नोांिणी केली ? नकती तपासले गेले ? त्याां चीनकती रक्कम िॉक्टर किे जमा झाली
आनण यातून नकती पैसा इनकमटॅ क्सच्या स्वरूपात सरकारकिे भरली. याचे कुठे ही नोांि
नसते. कोणत्याही िु कानात सामान खरे िी केल्यावर त्याच्या किे रीतसर पावती मानगतली
जाते तशी रीतसर नोांिणी फीची पावती िॉक्टर किे का नसते ? यावर कोणी ही आजपयांत
बोललेले पानहले नाही. सरळ सरळ हा व्यवसाय गैरव्यवहार निसतो. छोट्या शहरात शांभर
रुपये तर मोठ्या शहरात तीनशे ते पाचशे रु फीस असते िॉक्टर मांिळीांची. जनता िॉक्टराना
िे व मानते त्यामुळे त्याांनी जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन तसे कायय करायला हवे. रुगाां च्या
साध्या तपासण्यासाठीजास्तीची रक्कम ठे वल्यामुळे बरीच मांिळी त्या िॉक्टरकिे जाणे
टाळतात. आजार अांगावर काढतात. म्हणून परत एकिा साां गावेसे वाटते की िॉक्टर मांिळीांनी
िे व होण्याचा प्रयत्न करावा. पैसे तर आपणास आपोआप नमळणारच आहे त. पैश्याच्या
हव्यासापोटी जनसामान्य लोकाां चे हाल करू नका. आज नकत्येक लोकाां ना िवाखाना ननशबात
नसते. िवाखान्यात िॉक्टरच्या जवळ येण्यापूवीच त्याां चा मृत्यू होतो. म्हणून िॉक्टर लोकाां नी
खास करून ग्रामीण भागात नफरून सेवा निल्यास आपल्या नशक्षणाचे खरे साथयक ठरे ल.
( समाजातील काही चाां गल्या िॉक्टर बाां धवाां चे मन िु खावले असेल तर क्षमा करावे. )

11 जुिै - जागलतक िोकसंख्या लिवस
िोकसंख्येचा भस्मासुर आलण त्याची कारणे
भारत िे श 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतांत् झाल्यानांतर िे शात पनहली जनगणना सन
1951 या वषी घेण्यात आली. त्यावेळची लोकसांख्या 36 कोटी 10 लाख होती. 2018 या वषी
झालेल्या जनगणनेनुसार लोकसांख्या 98 कोटी 19 लाखने वाढली असून आज भारताची
लोकसांख्या 134 कोटी 29 लाख अशी आहे . िर िहा वषाां नी करण्यात आलेल्या जनगणनेच्या
आकिे वारीनुसार सन 1951 ते 61 या िहा वषाय त लोकसांख्या सात कोटीने वाढली. सन 1961
ते 71 या वषायत 9 कोटीने, सन 1971 ते 81 या वषाय त 14 कोटीने, सन 1981 ते 91 या वषायत
16 कोटीने, सन 1991 ते 2001 या वषाय त 18 कोटीने तर सन2001 ते 2011 या वषाय त 19
कोटीने वाढू न िे शाची लोकसांख्या 121 कोटी झाली. िर िहा वषाय त लोकसांख्या वाढतच आहे
हे वरील आकिे वारी वरुन लक्षात येते. पुढच्या िहा वषाां नांतर जेव्हा सन 2021 यावषी
जनगणना होईल तेव्हा भारताची लोकसांख्येत अांिानजत 21 कोटीने वाढ होऊन 142 कोटी
होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. लोकसांख्येच्या बाबतीत आज जरी भारताचा िु सरा
क्रमाां क असेल तरी याच पटीने सांख्या वाढत गेल्यास भनवष्यात पनहल्या क्रमाां कावर येणार ही
गोष्ट् नक्कीच आपल्यासाठी अनभमानास्पि नाही. कारण लोकसांख्या वाढीचा अनेक बाबीवर
पररणाम होतो. त्यामानाने चीनने लोकसांख्येवर आळा घालण्यात यश नमळवलेले आहे . सन
2000 यावषी चीनची लोकसांख्या 126 कोटी 58 लाख होती तर सन 2010 या वषी फक्त 7
कोटीने लोकसांख्या वाढू न 133 कोटी 97 लाख अशी झाली. िे शातील सवाय त जास्त लोकसांख्या
असलेले राज्य म्हणजे उत्तर प्रिे श आनण आपला महाराष्ट्र िु सऱया क्रमाां कावर असून
लोकसांख्या 11 कोटी 23 लाख आहे . त्याखालोखाल नबहार, पनिम बांगाल, आां ध्र प्रिे श याां चा
क्रमाां क लागतो. सवाय त कमी लोकसांख्या 6 लाख 7 हजार असे नसक्कीम या राज्याची आहे .
महाराष्ट्राची राजधानी मुांबईची आजनमतीची लोकसांख्या 1 कोटी 24 लाखाच्यावर गेलेली आहे .

मुांबई व कोलकाता ही आपल्या िे शातील सवायत जास्त लोकसांख्येची शहरे आहे त तर ठाणे
नजल्हा हा िे शातील सवाय त जास्त लोकसांख्या असलेला नजल्हा आहे . 11 जुलै 1987 रोजी
जगात 5 अब्ज अपत्य जन्माला आले तेव्हापासून हा निवस `जागनतक लोकसांख्या निन’ म्हणून
जगभर पाळला जात आहे .
वाढत असलेली लोकसांख्या ही जगासमोर तोांि वासून उभी असलेली सवाय त मोठी
समस्या आहे . नवशेष करून भारतासारख्या नवकसनशील िे शासाठी तर ती प्रमुख समस्या
बनत चालली आहे . वाढत्या लोकसांख्येवर आळा घालण्यासाठी शासनाने सवयतोपरी उपाय
करून बनघतले परां तु सवय व्यथय ठरले. एका दृष्ट्ीने मनुष्यबळाची सांख्या वाढू लागली परां तु ती
तेवढीच नचांताजनक सुद्धा होऊ लागली. अखेर शासनाच्या असांख्य प्रयत्नाला यश न
नमळण्यामागे काय कारणे असू शकतात ? याचा शोध घेऊन त्यावर कठोर उपाययोजना करणे
काळाची गरज बनत चालली आहे .
*अज्ञान व अांधश्रद्धा - आपला भारत िे श इां ग्रजाां च्या गुलामनगरीतून स्वातांत्र्य होऊन पासष्ट्
वषाय चा कालावधी उलटला असला तरी िे शात अज्ञानी व अिाणी लोकाां ची सांख्या काही कमी
झाली नाही. भारत स्वातांत्र्य होताां ना िे शासमोर ही एक प्रमुख समस्या होती. नशक्षणाच्या
अभावामुळे व्यक्तीची कशी ियनीय अवथथा होते हे महात्मा फुले याां नी आपल्या काव्यात
म्हटले आहे ,
" नवद्येनवना मती गेली,
मनतनवना नीती गेली
नीतीनवना गती गेली,

गतीनवना नवत्त गेले,
नवत्तनवना शुद्र ही खचले,
एवढे सारे अनथय एका अनवद्येने केले.

नशक्षणाने माणसाचा नुसता नवकास होत नसून त्याां चे जीवन सुांिर आनण नांिनवन होते.
नोकरी नमळनवण्यासाठी नशक्षण घ्यायचे नसते तर जीवन कसे जगावे ? याचे ज्ञान नशक्षणातून
नमळते याची जाणीव लोकाां मध्ये अजूनही झाल्याचे निसून येत नाही. ज्ञानासोबत लोकाां मध्ये
अांधश्रद्धे ची ही जोि सोबत असल्यामुळे आपणाला नकती अपत्ये असावीत ? याचे भान त्याां ना
राहत नाही. मुले म्हणजे िे वाघरची फुले आहे त म्हणत एका एका घरात पाच ते सात फुलाां ची
उगवण करण्यासही अज्ञानी जनता मागेपुढे पाहत नाहीत. जास्त अपत्यामुळे आपल्या
कुटुां बाची काय वाताहत होते ? याची जरासी ही कल्पना करीत नाहीत. आपल्या एकट्याच्या
अशा वागण्याने काय फरक पिे ल ?अशी नवचारधारा करणारी मांिळी आपल्या गावासह
राज्याची व िे शाची हानी करतात याची कल्पनासुद्धा करीत नाहीत.
*बालनववाह - मुलीचे वय अठरा वषे पूणय होण्यापूवी लग्न लावण्यात येऊ नये म्हणून
शासनाने बालनववाह प्रनतबांध कायिा ननमाय ण केलेला आहे . तरी सुद्धा या कायद्याची पायमल्ली
करीत ग्रामीण भागातून आजही सराय सपणे बालनववाह केले जातात. बालनववाह आनण
लोकसांख्या वाढ याां चा सांबांध येत नाही असे प्रथमिशयनी वाटते ते सत्य ही असेल, मात् मुलीांचे
18 वषाां नांतर लग्न लावल्यास त्यानांतर एक-िोन वषाां नी नतला मूल होईल परां तु बालनववाह
केल्यामुळे मुलगी अठरा वषाय च्या आत आई बनते. त्यामुळे तीन वषाां पूवीच लोकसांख्या वाढू
लागते. तेव्हा बालनववाह हे मुलीच्या शारीररक दृष्ट्ीने घातक आहे च नशवाय िे शासाठी सुद्धा
घातक आहे . याबाबत जनप्रबोधन करून बालनववाहास आळा घालणे आवश्यक आहे .
*वैद्यकीय सेवा - भारताने वैद्यकीय क्षेत्ात एवढी मोठी प्रगती साधली आहे की येथील
वैद्यकीय तज्ञ मांिळी गांभीर आजार असलेल्या रुग्णाां ना मृत्यूच्या जबड्ातून सोिवून आणत
आहे त. त्याबद्दल त्याां चे अनभनांिनच आहे . मात् यामुळे मृत्यूचा िर कमी झाला आनण जन्मिर
वाढीस लागला. चाळीस-पन्नास वषाां पूवी ज्या वेळी वैद्यकीय सेवा एवढी नवकसीत झाली नव्हती
तेव्हा एखािा साथीचा रोग पसरला की त्यात शेकिो लोक मृत्यू पावत असत. त्यामुळे त्या
वषाय तील लोकसांख्येची तेवढी वाढ निसून येत नाही. वीस वषाय पासून वैद्यकीय सेवेत सांशोधन

खूप झाल्यामुळे स्वाईन फ्लूसारख्या साथीच्या आजाराला वैद्यकीय मांिळी अटकाव करण्यात
यश नमळवत आहे त. त्याच कारणास्तव लोकसांख्येचा नवस्फोट होत आहे त्यामुळे जन्म व मृत्यू
याां चा जो प्रमाण असायला पानहजे तो न राहता व्यस्त बनत चालले आहे. लोकसांख्या वाढीमागे
वैद्यकीय सेवा हे एक प्रमुख कारण बनले आहे .
*मुलगाच हवा - वांशाचा निवा म्हणजे मुलगा असा समज आजही समाजात घट्ट रुतून
आहे . मुलगा मुलगी एकसमान असा नकतीही नारा निला तरी तशी वागणूक त्याां ना नमळत
नाही. परां परागत चालत आलेली प्रथा जोवर िे शात रुढ राहील तोपयांत मुलगाच हवा या
हट्टापायी ते तीन ते चार अपत्याां ना जन्म िे तच राहतील. िोन मुलीांवर कुटुां ब ननयोजन करणाऱया
पालकाां साठी शासनाने ही योजना काढली असली तरी त्याला समाजातून उिां ि प्रनतसाि
नमळतोय असे दृश्य आज तरी बघायला नमळत नाही. मुलगी म्हणजे पराया धन ही सांकल्पना
जोपयांत अस्स्तत्वात आहे तोपयांत शासनाच्या कोणत्याच योजनेला प्रनतसाि नमळणार नाही.
मुलाां नवषयी असलेल्या आकषयणामुळे लोकसांख्या वाढत आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार
नाही.
*लैंनगक नशक्षणाचा अभाव - पानिमात्य िे शात पुरुष व स्त्री याां च्यात अनजबात आकषयण
निसून येत नाही त्यामागे नेमके कारण म्हणजे तेथील लोकाां ना लैंनगक नशक्षण निले जाते.
त्यातून त्याां ना लैंनगक नवषयी बरीच गोष्ट्ीची मानहती निली जाते जे की नविाां पत्याां ना नकांवा वयात
येणाऱया मुलामुलीांना आवश्यक आहे . आपल्या िे शात मात् लैंनगक नशक्षणाला नवरोध होतो
कारण आपण लैंनगक नशक्षण म्हणजे फक्त सेक्स या शब्दापुरताच मयाय नित नवचार करतो.
त्यापलीकिील नवचार करण्याची शक्ती आपल्यात नसते नकांवा ते करत नाही. करण पुरुष
आनण स्त्री फक्त एकाच कारणासाठी एकत् येतात याच नवचारात गुरफटू न जातात. याां च्याच
आकषयणामुळे िे शात अल्पवयीन मुलीांचे अपहरण, मनहलेचा नवनयभांग, बलात्कार आनण खून
असे प्रकार वारां वार घिताना निसून येत आहे त. वास्तनवक पाहता लैंनगक नशक्षणातुन
नववाहपूवी आनण नववाहानांतर कसे वागले आनण रानहले पानहजे याचे ज्ञान निले जाते. पुरुष

आनण स्त्री हे िोन नभन्ननलांगी जरी असले तरी िोघाां च्या भावना, वेिना, सुख आनण िु ुःख
एकसारखेच असते याची जाणीव या नशक्षणातून िे ण्यात आले तर या नशक्षणाला नवरोध का ?
आजपयांत आपण यास नवरोध करीत आल्यामुळे िे शातील तरुण मांिळी यानवषयी अननभज्ञ
आहे त. त्यानवषयी युवकात आकषयण नैसनगयकपणे असल्यामुळे चोरट्या मागाय ने मानहती गोळा
करू पाहतात आनण नको त्या सांकटात सापितात. यातूनच खेळ सुरू होतो मग गभयपाताचा
आनण भ्रूणहत्येचा.
निवसेंनिवस वाढत चाललेल्या लोकसांख्येमुळे अनेक गोष्ट्ीवर त्याचे प्रनतकूल पररणाम
निसून येत आहे त. िे शात प्रामुख्याने अन्नधान्याचा तुटविा जाणवत आहे . िे शात खाणाऱयाची
तोांिी वाढू लागली मात् त्या प्रमाणात अन्नधान्याचे उत्पािन होत नसल्यामुळे िे शातील एक
तृतीयाांश लोकाां ना एक वेळच्या जेवणावर निवस काढावा लागत आहे . लोकाां ना राहण्यासाठी
ननवाऱयाची गरज भासू लागली तसे घरे बाां धण्यासाठी जांगलतोि होऊन जांगलाचे प्रमाण कमी
होऊ लागले. त्याचा पयाय वरणावर पररणाम होऊन त्याचे सांतुलन नबघित चालले आहे .
ननसगाय तील तीन ऋतू पावसाळा, नहवाळा आनण उन्हाळा याां च्यात सांतुलन नबघिल्यामुळे
जनजीवन सुद्धा नवस्कळीत झाले आहे . पूवीपे क्षा आता उद्योगधांिे व कारखाने वाढले त्यामुळे
रोजगाराचाही वाढ झाली मात् लोकसांख्या भरमसाठ वाढल्यामुळे सगळ्याां च्या हाताला काम
नमळे ल याची खात्ी नाही. त्यास्तव बेरोजगार लोकाां ची सांख्या कोटीच्या घरात मोजावी लागत
आहे . बेरोजगाराचे पाय वाईट कामाकिे वळत चालल्यामुळे तेही िे शासाठी घातकच ठरणार.
प्रत्येक क्षेत्ात जीवघेणी स्पधाय चालू आहे . रस्त्यावरून चालणारा व्यतीसुद्धा जीव मुठीत घेऊन
चालत आहे एवढी अफाट लोकसांख्या वाढलेली आहे . भनवष्याचा नवचार करता लोकसांख्येला
आळा घालण्यासाठी आजच्या युवक वगाय ने सकारात्मक नवचारधारा स्वीकारून आपल्या
जीवनशैलीत सुधारणा करायला पानहजे.

13 ऑगस्ट - जागलतक अवयविान लिन
मरावे परी अवयवरूपी उरावे

जन पळभर म्हणतील हाय हाय ! मी जाता राहील कायय काय ? गानकोनकळा लता
मांगेशकर याां च्या आवाजातील कनववयय भा. रा. ताां बे याां ची कनवता रे नियोवर ऐकताना मन
एकिम भूतकाळात गेले. इयत्ता िहाव्या वगाय त नशकत असताना ही कनवता मनात नशरली.
मराठीच्या नशक्षकाां नी तसा जीव ओतून नशकनवला त्यामुळे ती कनवता आज ही मनात घर
करून आहे . कनवतेतील प्रत्येक ओळीतून एकच अथय नमळतो की, आपल्या मरणानांतर आपले
येथे काहीच उरत नाही. जसे राम आनण कृष्ण आले व गेले तसे आपण ही आलो आहोत आनण
एके निवशी जाणार आहोत. आपल्या मृत्यूनांतर घरातील मांिळी आनण नातलगामधील लोक
काही काळासाठी शोक करतील, िु ुःख व्यक्त करतील आनण त्यानांतर ननत्यनेमाने कामाला
लागतील. जो जन्माला आलेला आहे तो उद्या मरणारच आहे , हे नत्कालबानधत सत्य आहे यात
शांकाच नाही. या पृथ्वीवर जन्माला येताना ररकाम्या हाताने आलो आहोत आनण ररकाम्या
हातानेच जाणार आहोत. याबाबतीत जगजेत्ता नसकांिराचे उिाहरण तांतोतांत लागू पिते. त्याची
शेवटची ईच्छा होती की, िोन्ही हात बाहे र निसतील असे ठे वा म्हणजे लोकाां ना कळे ल की,
एवढां श्रीमांत असून िे खील त्याां नी सोबत काही नेले नाही. आपण केलेली कमाई, धनिौलत,
जमीनजुमला, घर, सांपत्ती, सवय काही येथेच राहते. फक्त आपल्या चाांगल्या कमाय मुळे आपले
नाव तेवढे नजवांत राहते. म्हणूनच म्हटले जाते की, पैसा कमानवण्यापेक्षा माणुसकी कमवा.
धनाने गरीब असाल तरी चालेल पण मनाने गरीब राहु नका. चाां गली कमे करणारा व्यक्ती हा
कधी ही गरीब राहू शकत नाही. समाजात त्याला चाां गली प्रनतष्ठा , मानसन्मान ह्या सवय गोष्ट्ी
अगिी फुकटात नमळतात. पैसा खचय करून सुध्िा ह्या बाबी सहजासहजी नमळत नाहीत.
समाजाला आनण िे शाला उपयोगी पिे ल असे कायय केल्यास आपले जीवन व्यथय जाणार नाही.

िे शाच्या रक्षणापायी आजपयांत नकत्येक जवान मृत्यूमुखी पिले. त्याां चे जीवन व्यथय गेले नाही.
ते अजरामर झाले आहे त. आपले अनमोल जीवन ही व्यथय जाऊ नये, आपण ही या िे शाचे व
समाजाचे ऋण फेिावे असे वाटत असेल तर अगिी फारच सोपे कायय आपणासमोर आहे ते
म्हणजे आपल्या मृत्यूनांतर अवयविान करणे. आज आपण एकनवसाव्या शतकाच्या नवज्ञान
आनण तांत्ज्ञानामधील सांगणक युगात वावरत आहोत. अवयविाना बाबत आपल्या िे शात
प्रचांि उिासीनता आहे . रूढी, परां परा, अांधश्रद्धा यामुळे आपण अवयविानापासून कोसो िू र
आहोत. अमेररका आनण श्रीलांका या िे शात अवयविानाचे प्रमाण 100 टक्के असून आपल्या
िे शात तेच प्रमाण एक टक्का िे खील नाही. कवी केशवसुत याां नी आपल्या तुतारी कनवतेत
म्हटल्याप्रमाणे जुने जाऊ द्या मरणालागुनी, जाळू नी नकांवा पुरुनी टाका. जुन्या चानलररती,
पध्िती, प्रथा याां ना नतलाांजली िे ऊन आपल्या मृत्यूनांतर अवयविान िे ण्याची तयारी ठे वणे गरजू
लोकाां साठी एक सांजीवनी ठरणार आहे , एवढे मात् नक्की.
आपल्या शरीरातून जेंव्हा चेतना नष्ट् होते तेंव्हा आपला मृत्यू झाला असे जाहीर केल्या
जाते. आपल्याला मृत्यू म्हटले की अांगावर काटा उभा राहतो. हा नवषय िे खील चनचयला जाऊ
नये असे वाटते. पण प्रत्येक सजीवाला मृत्यू अटळ आहे . आपल्या मृत्यूनांतर परां परे नुसार त्या
शरीराची काही जण िफन करतात तर काही जण िहन करतात. म्हणजेच मृत्यूनांतर ते शरीर
काहीच कामाचे नाही म्हणून ही कृती केल्या जाते. परां तु आधुननक नवज्ञान आनण तांत्ज्ञानाच्या
शोधातुन माणसाच्या मृत्यूनांतर काही तास शरीरातील काही अवयव त्याां च्या आां तररक
प्रनक्रयेमुळे नजवांत राहतात. जसे की, िोळे ( सात ते आठ तास ) नकिनी, हृिय, त्वचा, इत्यािी
ठरानवक वेळासाठी मेलेल्या व्यक्तीमध्ये नजवांत राहतात. तसेच ते अवयव गरजू लोकाां ना
ठरानवक कालावधीत प्रत्यारोपण करून बसनवता येते. म्हणूनच मृत्युपिात अवयवाां चे िान
करता येते. त्यामुळे त्या व्यक्तीची ती गरज पूणय होते आनण त्यास िीघयकाळाचे जीवन नमळू
शकते. अवयविान तीन प्रकारचे असते. नजवांतपणी आपण एक नकिनीचा भाग िान करू
शकतो, परां तु आपल्या नात्यातील व्यक्तीलाच. िु सरा प्रकार म्हणजे ननसगयत: मृत झालेल्या

व्यक्तीचे िोळे आनण त्वचा िान करता येते. तसेच नतसरा प्रकार म्हणजे अपघाताने नकांवा ब्रेन
हॅ मरे ज झाल्यास ब्रेनिे ि झाल्यास हृिय, नकिनी, नलव्हर, िोळे , हृियाच्या झिपा, कानाचे
पििे , हािे आनण त्वचा िान करता येतात. जसे रक्त कोठे च तयार करता येत नाही अगिी
तसेच मानवाच्या शरीरात असलेले अत्यांत महत्वाचे असे िोळे , नकिनी, हृिय इत्यािी अवयव
कोणत्याच कारखान्यात तयार करता येत नाही. त्यास मनुष्य जन्मच घ्यावा लागतो. त्यास्तव तो
िे ह जाळणे आनण पुरणे एवढ्याच कामासाठी नशल्लक असेल तर त्यास िान निल्याने काय
नबघिते ? मात् यामुळे अनेकाां च्या समस्या िू र होऊ शकतात. अनेक गरजूना नवजीवन नमळू
शकते. तसे नजवांत असताना आपण अनेक प्रकारचे िान िे ऊन पुण्य नमळनवण्याचा प्रयत्न
करतो. िानशूर व्यक्ती त्यालाच म्हटले जाते जो आपल्या जवळील सवय वस्तूचे िान िे तो.
यासाठी महाभारतातील कणाय चे उिाहरण निले जाते. बहुताांश लोक अन्निान करतात. काही
नवयुवक मांिळी रक्तिान करतात. काही लोक पैसा िान करतात तर काही कपिे िान
करतात. काही मरणोत्तर नेत्िान आनण िे हिान करण्याचा सांकल्प करतात. या सवय िानाच्या
प्रकारात अवयविान सवयश्रेष्ठ आहे . त्याची आपणास पूणय मानहती झाल्यानशवाय तसेच प्रनचती
आनण स्वअनुभव आल्यानशवाय त्याची महती कळणार नाही. अवयविान केल्यामुळे मृत्यू
झालेली व्यक्ती सुद्धा त्या अवयवाच्या रुपात िु सऱया व्यक्तीच्या माध्यमातून नजवांत असू
शकतो. म्हणजे नजांिगी के साथ भी आनण नजांिगी के बाि भी या स्लोगनप्रमाणे. िनक्षण भारतीय
नचत्पटातील नागाजुयना, सौांियाय आनण श्रीकाां त या अनभनेत्याां नी नु वस्तावनी या तेलगू नचत्पटात
या अवयविानाचे महत्त्व फार सुांिरररत्या अधोरे स्खत केले आहे . प्रशासन आनण वैद्यकशास्त्र
नवभागानी या अवयविानाबाबत लोकामध्ये जनजागृती ननमाय ण करण्यासाठी नवशेष प्रयत्न
करणे फार गरजेचे आहे . नचत्पट क्षेत्ातील मांिळीनी या नवषयावर चाां गला नचत्पट तयार
करून लोकाां मध्ये अवयविानाची सांकल्पना रुजनवण्याचा प्रयत्न करावा. नाां िेिचे मुक्त
पत्कार श्री माधव अटकोरे याां नी यावर पानथयवाचे िे णे नावाचे एक सुांिर पुस्तक नलनहले आहे .
तसेच नाां िेि येथील प्रनसद्ध ननवेिक निवाकर चौधरी हे िे खील यानवषयी लोकाां मध्ये जनजागृती

ननमाय ण व्हावे म्हणून खूप मोठे कायय करीत आहे त. आज 13 ऑगस्ट म्हणजे जागनतक
अवयविान निनानननमत्त कनववयय भा. रा. ताां बे याां च्या " मी जाता राहील कायय काय ? " या
प्रश्नाचे उत्तर अवयविानाच्या सांकल्पनेतून नक्कीच करता येईल. यानवषयी सवाय नी गाां भीयाय ने
नवचार करणे गरजेचे आहे , असे वाटते. मरावे परी कीती रूपी उरावे असे पूवी म्हटले जायचे
पण आत्ता मरावे परी अवयवरूपी उरावे असे म्हणणे उनचत ठरे ल.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 ऑगस्ट - भारतीय स्वातंत्र्य लिन
लवचार बििा, िे श बििेि

आज भारताचा 72 वा स्वातांत्र्य निन. ह्या सोनेरी निवसाची पहाट पाहण्यासाठी नकत्येक
लोकाां ना आपले प्राण गमवावे लागले. आजच्या निवशी आपण ह्या सवय थोर क्राां नतकारक आनण
महात्मा मांिळीची आठवण करतो.
" भारतमाता की जय " असा नारा िे ताां ना त्या छोट्याशा नशरीषकुमारची आठवण
आल्यानशवाय राहत नाही. तो शाळकरी वयाचा म्हणजे जेमतेम 10 वषाय चा होता. इां ग्रजाां चा
नवरोधात नारे निल्यामुळे आनण भारतमातेची सेवा केल्यामुळे त्याला इां ग्रजाां नी ठार केले.
परिे शी कपड्ाां च्या गािीसमोर स्वतुःचे बनलिान करणारे बाबू गेनूला आपण कसे नवसरू.
नशरीषकुमार व बाबू गेनू आज आपल्यात नाहीत परां तु त्याच्या आठवणी, त्याचे कायय अजूनही
स्मरणात आहे . आपण ते कधीच नवसरु शकत नाही.
भारतीय स्वातांत्र्यलढ्याच्या काळात लोकमान्य नटळक, महात्मा गाां धी, नेताजी सुभाषचांद्र
बोस, मौलाना अबुल कलाम आझाि, िॉ. बाबासाहे ब आां बेिकर, स्वातांत्र्यवीर सावरकर
इत्यािी अनेक जणाां नी िे शाच्या स्वातांत्र्यासाठी चळवळ उभी केली व िे शाला गुलामनगरीतून
मुक्त केले. त्यापूवी महात्मा ज्योनतबा फुले व क्राां तीज्योती सानवत्ीबाईां फुले याां नी पुणे येथील
नभिे च्या वाड्ात मुलीांसाठी पनहली शाळा सुरू केली. समाजातील रुढ, परां परा व सनातन
पद्धतीच्या काळात फुले िाम्पत्याना खूप हालअपेष्ट्ा सोसावे लागले. तरीही त्याा॑ नी न िगमगता
नशक्षणाचा प्रचार व प्रसार करण्याचे महान काम केले त्यास्तव शैक्षनणक क्षेत्ातील त्याचे कायय
नवसरून चालणार नाही. नहां िवी स्वराज्य नननमयतीसाठी छ्त्रपती नशवाजी महाराज याां नी आपले
सांपूणय आयुष्य अपय ण केले हे तर लक्षात राहतेच नशवाय त्याां ना घिनवणारी राजमाता नजजाऊ

याां ची आठवण पिोपिी येत राहते. सहा मनहन्याां चे तान्हे बाळ पाठीशी बाां धून इां ग्रज लोकाांशी
िोन हात करणारी आनण मेरी झााँ सी नही ाँ िू ाँ गी अशी ठणकावून साां गणारी राणी लक्ष्मीबाई चे
शौयय आमच्यासाठी नेहमीच प्रे रणा िे त राहील. गरीब व अनाथाां ची आई मिर तेरेसा हे त्याां च्या
अनवरत सेवेमुळे कायम स्मरणात राहतात. या सवयच लोकाना जाऊन इतकी वषे झाली तरी
त्याां चे नाव आपण स्मरणात ठे वतो, आठवण करतो, त्याां ना नवसरत नाही. कारण त्याा॑ नी कामाच
असे केले आहे की त्यास कोणीच नवसरू शकत नाही यालाच म्हणतात मरावे परी कीनतयरूपे
उरावे.
आपणाला सुद्धा असेच काही लोकाां च्या आठवणीत, स्मरणात रहावे असे कायय करणे
गरजेचे आहे . तसा ननधाय र आपण करायला हवे. प्रनसद्ध नवचारवांत साईरस म्हणतो की, ' कीती
नमळनवण्यासाठी चाां गल्या प्रकारची पुष्कळ कामे करावी लागतात ; मात् अपनकती होण्यासाठी
एक वाईट काम पुरेसे असते'. अनेक लोक जन्मतात आनण नकती तरी लोक रोज मरण
पावतात. परां तु ज्याां नी समाजाच्या उपयोगी पिे ल असे काम केले आहे त्याां चीच समाजामध्ये
कीती आनण नाव नशल्लक राहते. स्वतुःसाठी नकांवा स्वतुःच्या कुटुां बासाठी अहोरात् कष्ट्
करणाऱ्या व धिपिणाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या कुटुां बातील सिस्यच तेवढे लक्षात ठे वू शकतात.
त्यामुळे हे न्नी एस. सटन याां नी म्हटल्याप्रमाणे ' कीती नमळवायचे असेल तर िु सऱ्याचे अश्रू
पुसण्यचे प्रयत्न करा'. आपण जेंव्हा इतराां चे िु ुःख समजून घेऊन त्याना हातभार नकांवा निलासा
िे तो तेंव्हा त्याच्या मनात आपल्यानवषयी करुणा, प्रेम, माया आनण ममतेची भावना ननमाय ण
होते आनण नक्कीच आपली कीती होते. या जगात आपण ररकाम्या हाताने आलोत आनण
ररकाम्या हातानेच परत जाणार आहोत ही जगज्जेता नसकांिराची नशकवण नवसरून चालणार
नाही.
आपण खुप नशीबवान आहोत की स्वातांत्र्य उत्तर काळात आपला जन्म झाला.
गुलामनगरी म्हणजे काय असते याची जरा सुध्िा आपणास जाणीव झाली नाही. आपण

स्वातांत्र्यलढाचा इनतहास फक्त पुस्तकातुन वाचन करतो आनण तेच लक्षात ठे वण्याचा प्रयत्न
करतो. कधी कधी तर अमुक तारीख आनण अमुक व्यक्ती माझ्या लक्षात राहतच नाही असे
ही बोलून जातो. जुलमी इां ग्रजाां च्या गुलामनगरीत लोकाां नी काय हालअपेष्ट् सहन केल्या असतील
? त्याां चा इनतहास वाचूनच अांगावर काटा उभा राहतो. सुखिे व, राजगुरु आनण भगतनसांग याां ची
नावे ऐकली की मनात स्फूती ननमाय ण होते. भारतमाता की जय म्हटल्यामुळे शाळकरी
नशरीषकुमारला इां ग्रजाां नी गोळ्या झािल्या आनण आज आमच्या तोांिातुन भारतमाता की जय
बारीक़ आवाजात ननघतो. कारण आपणाला स्वातांत्र्य फुकटात नमळालेले आहे .त्यामुळे त्याचे
आपणास काही एक नकमत नाही. म्हणतात की फुकटच्या वस्तूची नकमत नवकत
घेतल्यानशवाय कळत नाही.
आज आपणास प्रत्येक गोष्ट्ीचे स्वातांत्र्य आहे . इां ग्रज लोक भारतातुन ननघून जाऊन 72
वषाय चा काळ गेला. या 72 वषाय त भारताने लक्षणीय प्रगती केली नाही हे जरी सत्य असले, तरी
सांपूणय जग भारत िे शाकिे नवकसनशील िे श या नजरे तून पाहते. आज भारतात मनुष्यबळ
तर आहे च नशवाय बुस्द्धमान लोकाां ची सांख्या सुध्िा भरपूर आहे . त्यामुळे जग आपल्याकिे
बुस्द्धमान व हुशार युवकाां चा पुरवठा करणारा िे श म्हणून पाहतो. आपल्या िे शात युवकासाठी
रोजगार नाहीत म्हणून होणारी ओरि सवयत् आहे . नविे शात काय रोजगार मोठ्या प्रमाणावर
आहे त काय ? अथाय त या प्रश्नाचे उत्तर सुध्िा नाही, असेच नमळणार. सवाय ना रोजगार नमळत
नाही जो यासाठी पात् असेल ज्याच्या जवळ बुस्द्धमत्ता आहे त्याला जगात कोठे ही रोजगार
नमळे ल यात शांका नाही. परां तु स्वातांत्र्य जसे फुकट नमळाले तसे सवय काही फुकट नमळाल्यास
जीवन सुखी होईल, असे स्वप्न रां गनवणारे युवक िे शाच्या प्रगतीत काय हातभार लावतील ? ते
फक्त रिण्याचे काम करतील. कारण त्याां ना आयती खायची सवय लागली. युवकाां च्या हाताला
काम नमळणे आवश्यक आहे . तसा युवकाां नी िे खील स्वतुः प्रयत्न करणे गरजेचे. िे शाने
आपणास खुप काही निले याची एकिा जाणीव ननमाय ण करा. आपल्या िे शाची प्रगती करणे
आपल्या हातात आहे . कधी तरी आपल्या स्वतुः पुरता नवचार करणे बाजूला ठे वून, कोण

आपणास काय निले यापेक्षा मी िे शासाठी काय केलो याची एकिा तरी गोळा बेरीज आपण
केली आहे काय ? ज्याप्रकारे नमसाइल मैन तथा भारताचे माजी राष्ट्रपती िॉ ए पी जे अब्दु ल
कलाम याां नी म्हटले आहे की, िे शाला िे ण्यासाठी तुमच्याकिे िहा नमननटे वेळ आहे काय ?
हा प्रश्न सवाय नी आपल्या स्वतुः च्या मनाला निवसातुन एकिा तरी नवचारावे. िे शाच्या सेवेसाठी
माझे योगिान काय आहे ? याचा नवचार आपण करणे आवश्यक आहे . जन्म िे णारी आई
आनण ज्या भूमीवर आपण जन्म घेतला ती भारतमाता अश्या िोन माता प्रत्येकाच्या जीवनात
असतात. म्हणूनच प्रनसद्ध गझलकार सुरेश भट म्हणतात की गे माय भू तुझे मी फेिीन पाां ग
सारे , आणीन आरतीला, चांद्र सूयय तारे . या प्रकारे आपण जन्मिात्ी आईची सेवा मनापासून
करतो तसे भारत मातेची सुद्धा सेवा करणे आपल्या सवाां चे कतयव्य आहे त. सीमारे षेवर
िोळ्यात तेल घालून िे शाचे सांरक्षण करणारे सैननकच फक्त िे श सेवा करीत नाहीत, तर
आपण सुद्धा आपापल्या परीने िे शाची सेवा करू शकतो. सैननक लोकाां मध्ये ज्याप्रकारे
िे शभक्ती ननमाय ण केल्या जाते तसे इतर नागररकाां मध्ये सुद्धा ननमाय ण होणे अत्यावश्यक आहे .
आपण ज्या िे शात राहतो त्या िे शाने तयार केलेल्या घटनेनुसार आपणास वागावे लागते.
त्यानवरुद्ध वागलो तर नननितपणे आपण काहीतरी चूक करीत आहोत नकांवा गुन्हा घित आहे
असे वाटते. ननयमाचे उल्लांघन न करता प्रामानणकपणे वागणे यातून एक प्रकारे िे शसेवाच
घिते. आपले कतयव्य आपण न नवसरता काम करीत रानहलो तर त्यातून िे शाची सेवा घिते.
प्रत्येकाां नी आपल्या िे शाचे नाव उज्ज्वल व्हावे म्हणून प्रामानणकपणे कायय करायला हवे.
सरकारी कमयचाऱयाां नी आपल्या कामात कुचराई न करता काम करणे गरजेचे आहे .
राजकारणी लोकाां नी जनतेचे कल्याण आनण नवकास होईल असे काम केल्यास ती खरी
िे शसेवा ठरे ल. व्यापारी मांिळीांनी आपल्या व्यवहारात शुद्ध व्यवहार ठे वल्यास आपल्या
व्यापाराची कीती होईल आनण िे शाचे नाव होईल. खेळािू तर आपल्या खेळाद्वारे िे शाचे नाव
जगभर पोहोचवत िे शाची सेवा करत असतात. आज िे शामध्ये सवयत् भ्रष्ट्ाचार फोफावला
आहे . यअमुक नठकाणी लाच घेताना कमयचाऱयाां ना अटक करण्यात आली, अश्या बातम्या रोज

ननिान एक तरी वाचायला नमळते. जे लोक अनधक पैसा नमळनवण्याच्या दृष्ट्ीने नकांवा लवकरात
लवकर श्रीमांत व्हावे या उद्दे शाने सामान्य नागररकाां ना पैशाचा तगािा लावतात. लाच
निल्यानशवाय काम पूणय करीत नाहीत, अशी मांिळी िे श सेवा करतात काय ? जेव्हा त्याां ना
अटक झाल्याची बातमी बाहे र येते तेव्हा त्याां च्या सांपूणय पररवाराची बिनामी होते. ते ज्या
नवभागात काम करतात त्या नवभागाची सुद्धा नाचक्की होते. ज्या गावात नकांवा तालुक्यात ते
काम करतात त्या गावाचे वा तालुक्याचे नाव िे खील खराब होते. ज्या नठकाणी आपल्यावर
िाग लागतो त्या नठकाणी आपण आपल्याशी जोिलेल्या सवयच घटकावर िाग लागतोच
लागतो. याद्वारे आपली िे शसेवा होते का ? भ्रष्ट्ाचार करण्यापूवी प्रत्ये क व्यक्तीने यानवषयी
एकिा तरी नवचार करावा. प्रत्ये कजण या दृनष्ट्कोनातून नवचार केल्यास भारतात भ्रष्ट्ाचार
सांपवायला वेळ लागणार नाही. जगात भारताला घोटाळ्याचा िे श असे म्हटले जाते. प्रत्येक
भारतीय नागररकाां नी आपले कतयव्य पूणय करीत जनतेचे काम केल्यास ते एक प्रकारे िे शसेवाच
ठरे ल असे वाटते. आपण जर एका वेगळ्या निशे ने नवचार केलो तर आपणास पुढील तीस
वषाय त नक्कीच वेगळा भारत निसेल ज्यावेळी आपण सवय आपल्या भारतीय स्वातांत्र्याची शतकी
साजरी करू. आपले नवचार बिला िे श आपोआप बिलेल. िे शाला बिलण्याच्या काळजीत
आम्हीच बिलायला तयार नाही.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29 ऑगस्ट - भारतीय क्रीडा लिवस
शािेय अभ्यासक्रमात खेळाचे महत्व
जागनतक अनजांक्यपि बॅिनमांटन स्पधेत भारताच्या पी. व्ही. नसांधूने अांनतम फेरीत
जपानच्या नोझोमी ओकुहाराला नमवून सुवणयपिक आपल्या नावावर केले. जागनतक
बॅिनमांटन स्पधेत सुवणयपिक नजांकणारी पी व्ही नसांधू ठरली पनहली भारतीय खेळािू. नहमा
िास ही एक भारतीय धावपटू आहे . २०१८ मध्ये नफनलाँिमध्ये वर्ल्य ज्युननयर ॲथलेनटक्स
चॅस्म्पयननशपसाठी झालेल्या स्पधेत नतने सुवणयपिक नमळवले. या स्पधेत सुवणयपिक
नमळनवणारी ती पनहली भारतीय आहे . नुकतेच जुलै मनहन्यात चीनमध्ये नपल्लांसांपन्न झालेल्या
स्पधेत ती पाच सुवणयपिक नजांकून भारताचे नाव उां चावण्याचे काम केले आहे . ररओ
ऑनलस्म्पक मध्ये भारत पिक तानलकेत आपले खाते उघिते नकांवा नाही याबाबत प्रत्येक
भारतीयाां च्या मनात शांका ननमाय ण होत असताना साक्षी मनलकने कुस्तीत कास्य पिक नजांकून
125 कोटी भारतीयाां ची शान राखली. तसे पानहले तर इतर िे शाच्या तुलनेत आपली एवढी
मोठी लोकसांख्या असून सुध्िा पिक नमळण्याच्या बाबतीत खुपच मागे का आहे ? यावर नवचार
करणे आवश्यक आहे .
खरे तर खेळाची सुरुवात प्राथनमक शाळे पासून व्ह्ययला पानहजे. उत्तम आरोग्य असेल
तर त्याचे िोके सुध्िा उत्तम असते अश्या अथायची एक म्हण वाचण्यात येते. त्याचा अथय शालेय
जीवनापासून लक्षात घ्यायला हवे. कारण प्राथनमक नशक्षणाची सुरुवात शाळे त होते आनण याच
नठकाणी त्याां च्या आरोग्याकिे िु लयक्ष केल्या जाते. मुलाचा शारीररक,भावननक नवकास
होण्यासाठी खेळ आवश्यक आहे . मुले खेळण्यात जास्त वेळ घालू लागली की पालकाची
ओरि ठरलेली असते की आत्ता नकती वेळ खेळणार ? चल बस अभ्यासाला. ही नेहमीची
पालक वगाय ची ओरि प्रत्येक घरात निसून येते. यास पालकाना िोष िे ऊन चालणार नाही
कारण सध्या पररस्थथतीच आहे तशी खेळापेक्षा अभ्यासाला महत्व जास्त िे ण्यात येते.

सांगणकच्या युगात काही चाां गले घित आहे तर काही वाईट सुध्िा घित असताना निसत
आहे त. मोबाईल नावाच्या जािु ई खेळणीने मुलाां चे सवयच खेळ नहरावुन घेतले आहे असे वाटते.
पूवी ग्रामीण भागातील शाळा आनण ररकामी जागा मुलाां च्या खेळाने भरून जात असत.
शहरात खेळाची मैिाने सायांकाळी आनण रनववारच्या निवशी मुलाां नी फुलून जायचे. पण आज
हे नचत् फार कमी पाहायला नमळत आहे . कारण आज मुले घरात बसल्या नठकाणी मोबाईल
वर सवय खेळ खेळत आहे त. मैिानी खेळ कमी झाले. त्याचा पररणाम त्याां च्या शरीरावर होत
आहे . त्याां चा मेंिू काम करे नासे झाले आहे . शरीर जि होत आहे . मुलामध्ये चैतन्य नावाची
वस्तु सापित नाही. या सवय बाबीवर एकच उपाय ते म्हणजे शारीररक खेळ. मुलाां चा अभ्यास
तेंव्हाच चाां गला होऊ शकतो ज्यावेळी त्याां चे मन प्रसन्न असेल आनण मन प्रसन्न ठे वण्यासाठी
त्याां ना मैिानावर खेळण्यास नेणे गरजेचे आहे. मैिानावर नफरणे असो खेळ खेळणे असो वा
इतर काही करणे यामुळे मुलाां ना ताजी हवा नमळते जे की शरीरला आवश्यक आहे आनण मन
प्रफुस्ल्लत होते. म्हणून मुलाां ना नुसते अभ्यास करा असे म्हटल्याने मुलाां चा अभ्यास नीट होणार
नाही. ते आपल्या धाकामुळे वाचन लेखन अभ्यास करतील पण त्याां च्या लक्षात राहणार नाही,
हे ही तेवढे च सत्य आहे त्यामुळे रोज सकाळी आनण सायांकाळी थोिा तरी वेळ खेळ खेळणे
आवश्यक आहे . पण आज आपल्या मुलाां ची सकाळ आनण सायांकाळची वेळ ही नशकवणीमध्ये
जात आहे . शाळे त सुध्िा खेळाचा एक तास असतो मात् शाळे त नकती व कोणकोणते खेळ
नशकवल्या जातात हा एक सांशोधन करण्याचा नवषय होऊ शकतो. त्यास नशक्षक िोषी आहे त
असे नाही कारण तेथे खेळाच्या नशक्षकाची कमतरता भासते. आज नकत्येक शाळे त खेळाचे
नशक्षकच नाहीत तर काही शाळे त खेळाचे मैिान उपलब्ध नाही तर मुले काय खेळतील आनण
कुठे खेळतील ? कधी कधी मुले ज्याां च्या शाळे त मै िान आहे तेथे खेळताना निसून येतात त्याां ना
कोणाचे मागयिशयन नसते, ना कोणाचा कानमांत् ते आपले उगीच खेळ खेळत असतात. परां तु
त्याां ना चाां गला गुरु नमळाला तर अनेक स्तरावर आपले नाव व कीती नमळवू शकतात. शाळे त
नशकलेल्या खेळाचा आयुष्यात फायिा होतो. शालेय जीवन सांपल्यावर आपले कोणत्याच

खेळाकिे लक्ष जात नाही कारण त्या खेळानवषयी जी रूची शाळे त तयार व्ह्ययला पानहजे ते
होत नाही. शाळे तील खेळ पावसाळी आनण नहवाळी खेळापूरती औपचाररकपणे पूणय केल्या
जाऊ नये.
शालेय अभ्यासक्रमात खेळाचा तास हा शेवटचा असतो ज्यात सहसा काहीच होत नाही
कारण मुलाां ना घरी जाण्याचे वेध लागलेले असते. िु पारची पूणय वेळ खेळासाठी राखीव ठे वणे
आवश्यक आहे . शाळे तून नवनवध प्रकारच्या खेळाची तयारी होणे अपेनक्षत आहे . यासाठी
शासनाने या बानबकिे गाां भीयाय ने लक्ष िे णे गरजेचे आहे . ननिान सहाव्या वगाय पासुन तरी
खेळाच्या नशक्षकाां ची नेमणूक करणे आवश्यक आहे . ज्यामुळे मुले योग्य निशेत मोकळे पणाने
खेळ खेळतील. एखाद्या खेळात ननपुण व्हायाचे असेल तर नवषय नशक्षकच फक्त त्यास न्याय
िे ऊ शकतो. प्रत्येक सहावी ते िहावीच्या वगाय साठी क्रीिा नशक्षक असेल तर भनवष्यात साक्षी,
नसांधू, नहमा िास सारखे खेळािू मोठ्या प्रमाणावर तयार होतील. अशी आशा करण्यास हरकत
नाही. कोणत्याच सोई सुनवधा उपलब्ध नसेल तर आपली मुले स्पधेत कशी राहतील याचा
नवचार करणे आवश्यक नाही काय ? जर आत्तापययन्तच्या ऑनलस्म्पक चा इनतहास पानहले
असता भारत िे श सन 1900 पासून यात सहभाग घेत आहे . आजपययन्त भारताने 9 सुवणय चार
रौप्य आनण 12 कास्य असे एकूण 25 पिक गेल्या 116 वषायत नमळनवले आहे आनण गेल्या 20
वषाय चा मगोवा घेतल्यास असे लक्षात येते की सन 1996 पासून भारताने एक सुवणय, तीन रौप्य
आनण नऊ कास्य पिकाची कमाई केली याचाच अथय गेल्या वीस वषाय पासुन भारताचा
ऑनलस्म्पक मधील सहभाग वाढला असून जास्तीत जास्त खेळ खेळून पिक नमळनवण्याच्या
निशेने प्रयत्न चालू आहे त म्हणण्यास हरकत नाही. मात् अजूनही मुलाां ना या खेळाच्या बाबतीत
अनधक जागृत करून त्याां ना खेळाकिे आकनषयत करणे आवश्यक आहे . शाळास्तरापासून ते
िे शस्तरापययन्त नवनवध स्पधाय चे आयोजन करून खेळािूना प्रोत्साहन नमळवून िे णे याची आत्ता
खरी गरज आहे . आज भारतीय क्रीिा निवस त्यानननमत्ताने भारतीय खेळनवषयी प्रत्येकाने
गाां भीयाय ने नवचार करणे आवश्यक आहे

05 सप्टेंबर - लशक्षक लिन
लशक्षक हेच लशल्पकार

भारतीय सांस्कृतीत पुरातन काळापासून गुरूला समाजात मानाचे थथान आहे . येथील
सांस्कृतीने नशक्षकाला ब्रह्मा, नवष्णु आनण महेश एवढे च नाही तर परब्रह्म असे म्हटले आहे .
भारतीय सांस्कृतीने नशक्षकाला एवढे मोठे मानाचे थथान का निले असेल ? या प्रश्नाचा
सि् सनद्ववेक बुद्धीने थोिासा नवचार केला तर लक्षात येते की, नशक्षक हाच फक्त आपल्या
जीवनाचा नशल्पकार आहे . ज्याप्रमाणे पाथरवट िगिावर घाव टाकून टाकून सुांिर मूती तयार
करतो. पाथरवटा नशवाय िगिाची मूती िु सरा कोणी करू शकत नाही. कच्या मातीला
आकार फक्त कुांभार िे ऊ शकतो. अगिी तसेच व्यक्तीचे जीवन यशस्वीरीत्या जगण्यासाठी
नशक्षकाची प्रत्येकाला गरज असते. त्यानशवाय आपण यशस्वी जीवन जगू शकत नाही.
पूवीच्या काळी गुरुगृही म्हणजे आश्रमामध्ये जाऊन नशकावे लागत असे. धनुनवयद्या असो
नकांवा इतर नवद्या हे नशकणे फक्त राजघराण्यातील लोकाां चे काम होते. त्यामुळे
एकलव्यासारख्या कननष्ठाां ना गुरु द्रोणाचायाां नी नशकनवण्यास नकार निला. मात् त्या गुरू
ां च्या
पुतळ्यानेच एकलव्याला बरे च काही नशकनवले. आज तशी स्थथती नाही. नशक्षक आज कोणाला
नवद्या घेण्यापासून रोखू शकत नाही. उलट सवाां ना नशक्षण िे ण्याची जबाबिारी शासनाने
त्याां च्यावर टाकलेली आहे त. छत्पती नशवाजी महाराज याां ना राजमाता नजजाऊ याां च्यासारखी
आई आनण गुरू नमळाली म्हणूनच राजे नशवाजी घिले. त्याां नी तलवार चालनवणे, घोिे स्वारी
करणे इत्यािी रणनीती तर नशकनवल्याच तसेच रामायण आनण महाभारतातील गोष्ट्ी साां गून
नशवाजी महाराजाां ना त्याां नी माणुसकीचे धिे ही निले. िॉक्टर बाबासाहे ब याां ना आां बेिकर
आनण केळु स्करासारखे चाां गले नशक्षक नमळाले म्हणून आपणाला महामानव नमळाले. त्याां च्या
नशक्षकाने आपल्या नशष्याां ना आिनाव निल्याची घटना किानचत पनहलीच आहे . परमपूज्य

साने गुरुजी याां नी तर जगालाच प्रेमाचा सांिेश िे ऊन नशक्षकाां चे समाजात एक वेगळे च थथान
ननमाय ण केले आहे . ज्याां च्या जीवनात चाां गले नशक्षक येतात त्याां चे जीवन फळाला येऊन नक्कीच
यशस्वी होते. म्हणून सवाां नी चाां गल्या नशक्षकाचा शोध घ्यावा, कारण नशक्षक हाच आपल्या
जीवनाचा नशल्पकार आहे . नशक्षक ते भारताचे राष्ट्रपती अश्या पिापयांत पोहोचणारे िॉ.
सवयपल्ली राधाकृष्णन हे सवय नशक्षकाां साठी एक आिशय होय. त्याां चा जन्मनिवस सांपूणय भारतात
नशक्षक निन म्हणून साजरा करतात. त्यानननमत्ताने िे शातील सवय नशक्षक बाां धवाना नशक्षक
निनाच्या हािीक शुभेच्छा

08 सप्टेंबर - आं तरराष्ट्रीय साक्षरता लिन
साक्षर भारत ; समर्ष भारत

17 नोव्हें बर 1965 रोजी युनेस्कोने 8 सप्टेंबर हा निवस आां तरराष्ट्रीय साक्षरता निन म्हणून
घोनषत केले. सवयप्रथम 1966 मध्ये हा निवस साजरा करण्यात आला. वैयस्क्तक आनण
सामानजक साक्षरतेचे महत्त्व अधोरे स्खत करण्याच्या उनद्दष्ट्ाने जगभरात हा उत्सव साजरा केला
जातो. जगभरात 77 कोटी युवक अजून ही साक्षर झाले नसून प्रत्येक पाच युवकाां मागे एक
युवक तर िोन तृतीयाां श मनहलाचा ननरक्षरामध्ये समावेश आहे . अजूनही शाळे चे तोांि न
पानहलेले, शाळे त अननयनमत येणारी मुले, तर काही मुले मधूनच शाळा सोिलेली अशी जगभर
अांिाजे 6 कोटी आहे त. भनवष्यात ही मुले ननरक्षर म्हणूनच वावरणार यात शांका नाही. आपल्या
भारत िे शात काही वेगळे नचत् आहे , असे मुळीच नाही.
िे शाच्या नवकासात साक्षरतेचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे . साक्षरतेमुळे व्यक्ती
आपला स्वतुःचा नवकास तर साधतोच त्यानशवाय कुटुां बाचा, गावाचा आनण राज्याच्या नवकासात
िे खील त्यामुळे हातभार लागतो. नशक्षणामुळे व्यक्तीमध्ये िोळसपणा येतो. त्याची बुस्द्धमत्ता
नवकनसत होते आनण तो िे शनहतासाठी नवचार करू लागतो. नशक्षण हे माणसाां च्या जीवनात
खताप्रमाणे काम करते. खत-पाणी योग्य प्रमाणात नमळाले तर झािाांची चाां गली वाढ होते
आनण उत्तम फळे चाखण्यास नमळतात असेच काही नशक्षणाचे आहे . िे शाचा खरोखरच
नवकास साधायचा असेल तर िे शातील प्रत्येक व्यक्ती नशनक्षत म्हणजे साक्षर असणे गरजेचे
आहे . अज्ञान नकांवा अिाणीपणामुळे एक तर त्याचा स्वतुःचा नवकास होत नाही नशवाय यामुळे
िे शाची सुद्धा नवकास होत नाही.

आपण िीिशे वषे इां ग्रजाां च्या जुलमी राजवटीखाली घालवल्यानांतर जेव्हा 15 ऑगस्ट
1947 रोजी स्वतांत् झालो तेव्हा िे शातील लोकाां ची साक्षरतेचे प्रमाण 40 टक्के पेक्षा खाली होती.
तत्कालीन शासनासमोर ही ननरक्षरता सांपनवणे फार मोठी समस्या होती. भारतातील साक्षरतेचे
इां ग्रजाां ना काही िे णेघेणे नव्हते ते त्याां ना लागणाऱया कारकून-बाबू लोकाां ची नननमयती
करण्यासाठी नमशनरीच्या शाळा सुरू केल्या होत्या. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे च
लोक तेथे नशक्षण घेत होती. त्या गुलामनगरीच्या काळात फक्त इां ग्रजीतून नशक्षण निल्या जात
असे त्यामुळे तळागाळातील सामान्य जनता प्राथनमक नशक्षणापासून कोसो िू र होते. नशक्षण
हा माणसाचा नतसरा िोळा आहे , जनतेच्या नवकासासाठी नशक्षणानशवाय तरणोपाय नाही याची
जाणीव महात्मा फुलेंना झाली होती. तळागळातल्या सामान्य लोकाां ना नशक्षण नमळावे म्हणून
महात्मा फुले याां नी हां टर कनमशनपुढे साक्ष िे ताना म्हटले की, " िे शातील जनतेला मातृभाषेतून
मोफत व सक्तीचे नशक्षण िे ण्यात यावे." त्याां नी नुसते बोललेच नाही तर लोकाां साठी त्याां नी
आजीवन धिपित रानहले. मुलीांच्या नशक्षणाचा प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी त्याां नी सन 1848
मध्ये पुणे येथील नभिे च्या वाड्ात मुलीांसाठी िे शातील पनहली शाळा काढली आनण त्याां च्या
पत्नी सानवत्ीबाई फुले याां ना िे शातील पनहली मनहला नशनक्षका म्हणून तयार केले. त्या स्वतुः
ननरक्षर मनहला होत्या मात् साक्षर झाल्यामुळे त्याां चे नाव जगभर पसरले यावरून नशक्षणाचे
महत्त्व नकती आहे ? हे कळू न येते.
आपला िे श स्वातांत्र्य होऊन 70 वषे सांपली तसे पानहले तर शेती, उद्योगधांिे, नवज्ञान व
तांत्ज्ञान, आरोग्य इत्यािी क्षेत्ाां मध्ये भारताची लक्षणीय प्रगती आहे . लोकशाही मागाय ने वाटचाल
करणारा भारत हा जगातील मोठा िे श आहे . सन 2020 पयांत भारत महासत्ता बनेल असे स्वप्न
माजी राष्ट्रपती िॉक्टर एपीजे अब्दु ल कलाम याां नी िे शवासीयाां ना िाखनवले. मात् आपल्या या
प्रगतीत िे शातील लोकाां ची ननरक्षरता ही प्रमुख अिचण ठरत आहे . सन 2011 च्या
जनगणनेनुसार आपल्या िे शात 26 टक्के जनता ननरक्षर आहे त. अनु सुनचत जाती, अनुसूनचत
जमाती आनण मुस्स्लम अल्पसांख्याां क प्रवगाय तील ननरक्षराां ची सांख्या सवाय त जास्त आढळू न येते.

मनहला वगाय त ननरक्षराांची सांख्या पुरुषाां च्या तुलनेत 35 टक्के एवढी जास्त आहे . आपल्या
िे शाच्या नवकासात गरीबी आनण ननरक्षरता याां चा फार मोठा अिथळा ननमाय ण होतो. लोक
गरीब आहे त म्हणून ननरक्षर आहे त नकांवा ते ननरक्षर आहे त म्हणून गरीब आहे त असे खेिाने
म्हणावे लागते. नशक्षणाच्या नवकासासाठी महात्मा फुले याां च्या सोबतीने महषी कवे, पांनिता
रमाबाई, न्यायमूती रानिे यासारख्या अनेक महापुरुषाां नी अथक पररश्रम घेतले. त्यानांतर ही
िे शातील लोकाां च्या नवशेष करून मनहलाां च्या साक्षरतेत काही बिल झाला नाही.
िे श स्वातांत्र्य झाल्यानांतर शासनापुढे अनेक प्रश्न आनण समस्या होत्या. त्यात िे शातील
ननरक्षर लोकाां ना साक्षर करण्याचा प्रश्न सुद्धा महत्त्वाचा होता. सुरुवातीला साक्षरता काययक्रम
हे प्रायोनगक तत्त्वावर काही ननविक नवभागात राबनवण्यात आले. समाज नशक्षण काययक्रम,
शेतकऱयाां साठी कायाय त्मक साक्षरता काययक्रम, राष्ट्रीय प्रनशक्षण काययक्रम इत्यािी प्रमुख
काययक्रम होते. परां तु 1978 मध्ये राष्ट्रीय प्रनशक्षण काययक्रमाांतगयत पनहला प्रौढ नशक्षण काययक्रम
िे शपातळीवर राबनवण्यात आला. 1988 ते 2007 या काळात राष्ट्रीय साक्षरता नमशन सांपूणय
िे शात राबनवण्यात आला. यातून जवळ जवळ 13 कोटी लोकाां ना साक्षर करण्याचे लक्ष होते.
तरी सुद्धा या िे शातील ननरक्षर लोकाां ची सांख्या कमी झाली नाही. म्हणून निनाां क 8 सप्टेंबर
2009 या आां तरराष्ट्रीय साक्षरता निनी तत्कालीन पांतप्रधान िॉ. मनमोहन नसांग याां नी साक्षर
भारत नमशन 2012 या काययक्रमाचे उि् घाटन करून िे शातील 365 नजल्ह्यातील 70 िशलक्ष
ननरक्षर लोकाां ना साक्षर करण्याचे उनद्दष्ट् ठरनवले होते. त्याच अांतगयत ननरक्षराां ना साक्षर
करण्यासाठी प्रत्येक गावात एक प्रेरक एक प्रेररकाची नेमणूक करण्यात आली. गेल्या सहासात वषाय पासून ही मांिळी अनवरत कायय करीत आहे त.
व्यक्ती साक्षर झाल्यास स्वतांत्पणे जीवन जगू शकतो. न्यूनगांि कमी होऊन आत्मनविास
ननमाय ण होतो. समस्याांना, सांकटाां ना प्रभावीपणे सामना करण्यास सक्षम होतो. मुलाां ना,
कुटुां बातील व्यक्तीांना नशक्षणापासून िू र करीत नाहीत. अथाय त नशक्षणाबद्दल त्याां च्या मनात

आथथा ननमाय ण होते. सरकारी नकांवा अन्य सांथथाां नी चालवलेल्या नवनवध नवकास काययक्रमाचा
लाभ घेऊ शकतात. त्याां च्यावर होत असलेल्या नकांवा झालेल्या अत्याचार अन्यायानवरुद्ध
आवाज उठवू शकतात. आपले हक्क आनण कतयव्य या बाबतीत जागरूक होतात व सवाय त
महत्त्वाचे म्हणजे फसवणुकीपासून स्वतुःला वाचवू शकतात. सवाां नी साक्षर होणे ही काळाची
गरज आहे . ननरक्षर लोकाां ना साक्षर करण्यासाठी शासनाने साक्षर भारत या काययक्रमाां तगयत
प्रत्येक गावात प्रेरक व प्रेररका याां ची नेमणूक केलेली आहे त्यामुळे ननरक्षर लोकाां ना साक्षर
करण्याचे काम फक्त त्याां चेच आहे असे न मानता सुनशनक्षत लोकाां ची सुद्धा एक जबाबिारी
आहे की आपण ननिान एका तरी ननरक्षर व्यक्तीला साक्षर करावे. असा नवचार प्रत्येकाने जर
केला तर िे शात एकही ननरक्षर व्यक्ती शोधूनही सापिणार नाही. महात्मा ज्योनतबा फुले आनण
क्राां तीज्योती सानवत्ीबाई फुले याां चा आिशय िोळ्यासमोर ठे वणे गरजेचे आहे . एकिा अक्षर
ओळख झाली की त्याच्यात नशक्षणाची गोिी आपोआप ननमाय ण होते आनण ते स्वतुःहून
नशकण्यास समोर येतात. मग यातून त्याां चा नवकास आपणास साधता येऊ शकतो. 8 सप्टेंबर
अथाय त आां तरराष्ट्रीय साक्षरता निन त्यानननमत्ताने समथय भारत घिनवण्यासाठी आपण सवय
सुनशनक्षत व्यक्ती एक शपथ घेऊया, " पुढील वषाय च्या साक्षरता निवसाां पयांत ननिान एका तरी
ननरक्षर व्यक्तीला साक्षर करून िे शाच्या नवकासात हातभार लावेन."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29 सप्टेंबर - आधारकाडष लवतरण लिवस
आधारकाडष चा इलतहास

महाराष्ट्रातील नांिूरबार नजल्ह्यातील शहािा तालुक्यातील टें भली या गावापासून भारताचे
तत्कालीन पांतप्रधान िॉ. मनमोहन नसांग याां च्या उपस्थथतीत २९ सप्टेंबर २०१० रोजी आधार
कािय योजनेला सुरुवात करण्यात आली. याच गावातील रां जना सोनवणे नहला िे शातील पनहले
आधार कािय समारां भपूवयक काययक्रमात वाटप करून आधार योजनेची मुहूतयमेढ साधण्यात
आले. आधार कािय ची नननमयती कशी झाली ? ही मानहती खूपच रां जक आहे . सन १९९९ च्या
कारगील युद्धानांतर के.

सुब्रह्मण्यम याां नी िे शाच्या सुरनक्षततेबाबत तत्कालीन पां तप्रधान

अटलनबहारी वाजपेयी याां ना ७ जानेवारी २००० रोजी एक अहवाल सािर केला. ज्यात म्हटले
होते की, सीमावती भागात राहणायाय लोकाां ना नवशेष ओळखपत् िे ण्यात आल्यास भारतात
वाढत चाललेली घुसखोरी थाां बनवता येऊ शकेल. त्या वेळी केंद्रीय मांनत्मांिळातील ज्येष्ठ नेते
लालकृष्ण अिवाणी याांनी या अहवालाचा अभ्यास करून " बहुउद्दे शीय भारतीय ओळखपत्
" या नावाने ओळखपत् वाटप सुरू करण्याची घोषणा केली. सवाय त पनहल्याां िा सीमावती
भागातील लोकाां ना या ओळखपत्ाचे वाटप करून त्यानांतर िे शात सवयत् वाटप केला जावा
असे ठरनवण्यात आले. अथाय त आधार कािय ची बीजे अटलनबहारी वाजपेयी याां च्या काळात
पिली होती असे निसून येते. किानचत याच घटकाचा नवचार करून िॉ. मनमोहन नसांग
सरकारने आपल्या कारनकिीत आधार सांकल्पना पूणयत्वास नेली असावी असे वाटते. िे शातील
सांपूणय नागररकाां ना एकच क्रमाां क िे ण्यात यावा आनण िे शात कुठे ही त्याला स्वत:ची ओळख
िे ता यावी म्हणून शासनाने फेब्रुवारी २००९ मध्ये आधार कािय योजनेची सांकल्पना तयार केली.
या योजनेवर काम करण्यासाठी व याची प्रभावीपणे अांमलबजावणी करण्यासाठी नांिन
ननलकेनी याां ची चेअरमन म्हणून ननवि करण्यात आली. ही जबाबिारी त्याां च्यावर जून २००९

मध्ये सोपनवण्यात आली होती. याचाच अथय आधार कािय चे प्रणेते म्हणून आज आपण त्याां चेच
नाव घेतो. खरोखरच त्याां नी अथक पररश्रम घेऊन आधारकािय लोकाां पयांत पोहचनवण्याचे काम
केले. या आधार कािाय वर व्यक्तीला बारा अांकी कोि निल्या जातो. ज्या आधारावर त्याची
सांपूणय मानहती जसे की, सांपूणय नाव, रनहवाशी पत्ता, िोळ्याची प्रनतमा, िहा बोटाां चे ठसे, इतर
काही मानहतीचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे . सिरील योजना प्रत्यक्षात
राबनवण्यापूवी श्रीकाां त नथामुने, सनलल प्रभाकर, आर. एस. शमाय , प्रमोि वमाय , व्हॅ ले वािे
इत्यािी तज्ज्ञ लोकाां नी यात अथक पररश्रम घेऊन त्या आधार कािाय ला मूतय स्वरूप िे ण्याचे
काम केले आहे . या योजनेचा लोगो अतुल सुधाकरराव पाां िे याां नी तयार केला असून ज्यावरून
ननरक्षर व्यक्तीलाही प्रथम िशयनी पानहल्याबरोबर त्याची ओळख होते. सन २०१७ पयांत
भारतातील सवय जनतेची स्वत:ची ओळख होण्यासाठी व १८० लक्ष कोटी रुपये अांिाजीत खचय
अपेनक्षत धरून आधार योजना तयार करण्यात आली. त्या अनुषांगाने सन २००९-१० या वषाय त
२६.२१ कोटी, २०१० - ११ मध्ये २६८.४१ कोटी, २०११-१२ मध्ये११८७.५० कोटी, सन २०१२-१३
मध्ये १३३८.७२ कोटी, २०१३-१४ मध्ये १५४४.४४ कोटी आनण २०१४-१५ मध्ये १६१५.३४ असे
एकूण ५९८०.६२ कोटी रु. गेल्या पाच-सहा वषाां त खचय झाल्याची आकिे वारी प्रनसध्ि झाली
आहे . आां ध्रप्रिे श व केरळमध्ये आधारकािय सवाय त जास्त वाटप करण्यात आले. त्या खालोखाल
तेलांगणा, पांजाब, हररयाणा, निल्ली, नहमाचल प्रिे श, नत्पुरा, गोवा, पााँ िेचरी, चांिीगि, नसक्कीम,
लक्षद्वीप या प्रिे शाचा क्रमाां क लागतो. मेघालय व आसाम या प्रिे शात आधार कािय खूप कमी
प्रमाणात वाटप करण्यात आले. आपल्याजवळ आधार कािय नसेल तर शासनाच्या कोणत्याच
योजनेतील अनुिानाचा लाभ नमळणार नाही, अशी साशांकता लोकाां च्या मनात घर करून
आहे . त्यामुळे प्रत्येक जण आधारकािय नमळनवण्यासाठी धिपि करीत आहे . शासनाने ही
योजना सुरूवातीला जनकल्याणासाठीच तयार केली होती; परां तु काही नजल्ह्यातील अत्यांत
हुशार आनण तल्लख बुद्धीमत्तेच्या अनधकायाां नी या आधार कािय चा वापर करून गरीब
लाभाथ्याां ना नवनवध योजनेचे थेट अनुिान त्याां च्या खात्यावर िे ण्याचा यशस्वी उपक्रम राबनवला.

यातून िलाली बांि झाली आनण सामान्य जनता सुखावली. ज्याद्वारे सरकारने सुद्धा त्याच
अनुषांगाने नवचार करण्यास सुरूवातकेली. १ जानेवारी २०१३ रोजी सवय योजनाां चे अनुिान
आधार कािय शी जोिण्याचा महत्त्वपू णय ननणयय जाहीर करण्यात आला. कोणतेही ननवन पक्षाचे
सरकार सत्तेवर आल्या आल्या जुन्या शासनाच्या सवय योजना काही ना काही नननमत्त िाखनवत
रद्द करते नकांवा त्या योजनेचे नाव बिलून टाकते. मात् आधार ही एक योजना अशी आहे जे
पांतप्रधान नरें द्र मोिी याांच्या मांत्ीमांिळाने स्स्वकार केला आनण त्यास पुढे चालू ठे वण्याचा जे
पाऊल उचलले आहे ते खरोखरच अनभनांिनीय आहे . आधार कािय च्या मितीने बायोमेटरीक
प्रणालीचा वापर शाळा, नवद्यालय, कायाय लय अशा नवनवध नठकाणी करून कमयचारी वगायत
सुद्धा सुसांगतपणा आणता येईल. गावोगावी नफरते बाँका तयार करून त्याद्वारे आनथयक व्यवहार
करणे सहज, सोपे आनण सुलभ होईल. पोनलसाां ना सुद्धा या प्रणालीचा खूप मोठा फायिा होईल
आनण सवाय त महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील घुसखोरी थाां बनवता येईल. आधार कािय भनवष्यात
जनतेचा नक्कीच आधार बनेल अशी आशा होती. त्यातच िे शातील सवयसामान्य नागररकाां ची
खासगी मानहती सावयजननक होत असल्याची भीती सवोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निलेल्या
ननकालाने निली आहे . वैयस्क्तक गोपनीयतेवर घाला घालणारा केंद्र सरकारचा आधार सक्तीचे
करणारा हा ननणयय रद्द करण्यात आला. या ननणययामुळे 122 कोटी जनतेला निलासा नमळाला
आहे . नशवाय आधारकािय हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा ननवाय ळा सवोच्च न्यायालयाने
निला. यापुढे बाँक, मोबाईल नकांवा शाळे साठी आधारकािय ची गरज नाही, असे ही स्पष्ट् केले.
त्यामुळे आधारकािय चे महत्व भनवष्यात कमी होईल असे वाटते. आधारकािय ने िे शात बहुतेक
कामात व्यवथथीतपणा आणला होता. आधारकािय मुळेकोणाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे
असे आजपयांत ऐकण्यात आले नाही. त्यामुळे परत एकिा अराजकता ननमाय ण होण्याची
शक्यता नाकारता येत नाही, असे वाटते.

01 ऑक्टोबर - जागलतक शाकाहार लिवस
संतुलित आहाराची आवश्यकता

अन्न , वस्त्र आनण ननवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा आहे त. यातील अन्नाची गरज
पूणय करण्यासाठी प्रत्येक सजीव धिपित असतो. अश्मयुगीन काळातील लोक अन्नाच्या
भटकांतीत अनेक वषे घातली. गरज ही शोधाची जननी आहे या म्हणीनुसार या अन्नाच्या
शोधातच त्याां नी अनग्नचा शोध लावला असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. अश्मयुगीन काळातील
माणूस प्राण्याची नशकार करून कच्चे माां स खात असे. याच बरोबर जांगलातील फळे आनण
कांिमुळे हे त्याां चे प्रमुख खाद्य होते. अनग्नचा शोध लागल्यानांतर हा माणूस नशकार केलेले प्राणी
भाजुन खाऊ लागला. त्याला भाजलेल्या अन्नाची चव मानहत झाली तसे प्रत्येक अन्न पिाथय
भाजुन खाण्यास सुरुवात केली. पाण्याजवळ वास्तव्य करून राहत असल्यामुळे त्याां नी मग
हळू हळू शेती करण्यास सुरुवात केली. शेतातुन आलेल्या अन्नधान्याचा वापर जेवण्यात करता
येतो हे कळायला लागल्यावर माणसाच्या जेवण्यात सुधारणा होऊ लागली. त्यानांतर मग
माणूस एकत् राहू लागले. त्याां चा समूह तयार झाला या समुहाचे एका वस्ती मध्ये रूपाां तर
व्हायला वेळ लागला नाही. पाहता पाहता गाव आनण नगर त्यानांतर महानगर ही तयार झाले.
अन्नाच्या शोधात आपण आज या स्तरापययन्त येऊन पोहोचलो आहोत आनण आज ही आपण
त्याच अन्नाच्या शोधात रोजच नफरत असतो. मात् याच अन्नानवषयी नकांवा आहारा नवषयी
आपण खरोखर जागरूक आहोत ? याचा एकिा तरी नवचार करीत नाही. मानवाला जीवन
जगण्यासाठी नकांवा शारीररक वाढीसाठी अन्नाची गरज असते. म्हणून अन्न नमळनवण्यासाठी
प्रत्येकजण जीवाचे रान करीत असतो. आज आपण जे काही काबािकष्ट् करीत आहोत ते
सवय या अन्नासाठी नव्हे काय ? आपल्या कुटुां बातील प्रत्येक व्यक्तीला पोटभर खायला नमळावे
म्हणून कुटुां बप्रमुख या नात्याने पुरुष आनण स्त्री निवस रात् काम करीत असतात. त्याच

केलेल्या कामाच्या मोबिल्यात पै सा नमळतो आनण त्या पैश्यावर घरात लागणाऱया अन्नाची
पूतयता करीत असतो. अन्न जर नसेल तर आपल्या पोटाचे नीट पोषण होणार नाही. त्यामुळे
प्रत्येक मानवाला मग तो गरीब असो वा श्रीमांत त्याला अन्नाची गरज आहे . भारतात एका बाजूला
उपासमारी ने मरणारी माणसे निसतात तर िू सरी किे जास्त जेवल्यामुळे पोटा च्या नवनवध
आजाराने त्स्त माणसे निसतात हे पाहून मन स्खन्न होते. अन्नाचे अनत सेवन करणे शरीराला
जसे घातक आहे तसे कमी जेवण करणे हे ही धोकािायक आहे नवशेष करून लहान मुलाां ना
त्याां च्या वाढत्या वयात पोषक आनण सांतुनलत आहार नमळणे आवश्यक आहे .
शरीर बळकट आनण तांिुरुस्त राहण्यासाठी काजू, बािाम, साजुक तूप यासरखी
महागिी पिाथय खावे लागतात, असा एक गोि गैरसमज जनमाणसात पसरलेले आहे . रोजच्या
जेवणात सवय अन्नघटकाचा समावेश केल्यास सुध्िा आपले शरीर शारीररक व माननसकदृष्ट्या
सुदृढ राहू शकते. मेळघाटसारख्या नवभागातील कुपोषणाचा प्रश्न जेंव्हा आपल्या समोर येतो
तेंव्हा सांतुनलत आहार घ्यावे अशा प्रकारची सहज प्रनतनक्रया आपण िे ऊन टाकतो. िररोज
एक प्रकारचे जेवण केल्यामुळे आपण कांटाळू न जातो त्यामुळेच वेगवेगळ्या पिाथयची चव घेतो,
न जाणतेपणाने आपण सांतुनलत आहार घेत असतो. परां तु यात काही जाणीवपूवयक बिल
करून गृनहणीने आठवड्ाचा वेळापत्क तयार करून तसे खाद्य म्हणजे जेवण आपल्या
मुलाां ना उपलब्ध करून निल्यास त्याचा फायिा मुलाां सोबत आपणाला सुध्िा होतो.
घरातील लहान मुले जेवण्याच्या बाबतीत नेहमीच हे नको, ते हवे अश्या तक्रारी करीत
असतात. आां बट फळे खात नाहीत, फक्त गोि असलेल्या फळाची मागणी करतात. त्यामुळे
ते जीवनभर त्या फळापासून िु रच राहण्याची शक्यता नकारता येत नाही. कारले किू लागतात
म्हणून बऱयाच मुलाां ना ते घशाखाली उतरत नाही. प्रत्येक भाजी खाण्याबाबत त्याां ना आग्रह
केल्यास त्याां च्या शरीराला फायिा होईल. आपल्या शरीराला जेवढे नपष्ट्मय, प्रनथने आनण नस्नग्ध
पिाथाय ची गरज आहे तेवढीच क्षार व जीवनसत्वाची सुध्िा आहे . नहरव्या पालेभाज्या आनण

फळे यातून क्षार व जीवनसत्व नमळते. शरीरात ए जीवनसत्वाचे प्रमाण कमी झाल्यास रात्ीला
अांधुक अांधुक निसणे म्हणजे राां ताधळे पणाचा रोग होतो. त्यासाठी नहरव्या भाज्या आनण फळे
आहारात असणे आवश्यक आहे . बी जीवन सत्वाच्या अभावामुळे जीभ लाल होणे व त्वचा
खरखरीत होणे असे रोग होऊ शकतात.

िाताच्या नहरड्ा मजबूत राहण्यासाठी सी

जीवनसत्वाची गरज असते आनण हे जीवनसत्व सवय आां बट गोि फळातुन नमळतात. सकाळी
कोवळया सूययप्रकाशात बसल्यामुळे िी जीवनसत्व नमळते आनण त्यामुळे पायाची हािे मजबूत
होतात व पाठीला बाक येत नाही. कैस्ल्शयम नमळनवण्यासाठी माां स व अांिी चा जेवणात वापर
करण्याच्या सल्ला वैद्यकीय मांिळी याच साठी िे तात. असे काही नवकार आपल्या मुलाां ना
होऊ नये यासाठी सवय मातानी जागरूकपणे आपल्या स्वयांपाकात सांतुनलत आहाराचा
समावेश केल्यास आपला मुलगा अथाय त िे शाचा भावी नागररक बळकट, तांिुरुस्त आनण सुदृढ
होईल यात शांकाच नाही.
जेवण करताना घ्यायची काळजी जेवण्यापूवी हात-पाय स्वच्छ धुवावे. जेवणाचा आजूबाजूचा पररसर स्वच्छ करून घ्यावे.
अस्वच्छ पररसरात जेवण पररपूणय होतच नाही. निवसातुन िोनच वेळा जेवण करण्याची सवय
लावून घ्यावी. भूक लागली की जेवण असे शक्यतो करू नये. सकाळी उठल्यानांतर िात स्वच्छ
साफ केल्यानांतर एक ग्लास पाणी प्यावे. त्यानां तर अधाय तास काही ही सेवन न करता तसेच
रहावे. सवाय त महत्वाचे सकाळी शक्यतो चहा टाळावे त्याऐवजी िु धाचा वापर करावा. िू ध हे
पूणय अन्न आहे आनण चहामुळे आपल्या भूकेचा सवय नाश होतो. त्यामुळे सकाळी चहासोबत
नबस्स्कट नकांवा पाव खाऊ नये त्याऐवजी मोि आलेली किधान्ये नकांवा इतर काही
अन्नघटकाचा नाष्ट्ा करावा ज्यामुळे आपण िु पारच्या जेवणापययन्त थाां बु शकतो. िु पारच्या वेळी
जर आपण कायायलयात काम करणारे कमयचारी असाल तर झोप येणार नाही असे जेवण
करावे. शाळे तील मुलाां नी सुध्िा िु पारी पोट भरून जेवण करू नये त्यामुळे वगाय त लक्ष राहत

नाही. सायांकाळी जेवण शक्यतो रात्ी आठ च्या पू वी आटोपते घ्यावे. त्याच बरोबर सायांकाळी
हलके अन्न घ्यावे त्यामुळे पचन नक्रया व्यवस्थथत होते. उनशरा जेवण केल्याने आनण जि अन्न
खाल्याने पचन नक्रयेवर सुद्धा ताण येतो आनण मग पोटाचे नवकार सुरु होतात. सायांकाळी
जेवण केल्यानांतर शतपावली करणे आपल्या शरीरासाठी आवश्यक आहे . जेवताना आपण
प्रसन्न असावे. उिास नकांवा रागावलेल्या पररस्थथतीत जेवण करू नये. कुटुां बातील सवय सिस्य
एकत् बसून जेवण करावे आनण जेवताना फक्त कौटुां नबक चचाय करावी. त्यामुळे सवाां शी सांवाि
होईल. आज घराघरातील सांवाि लोप पावले आहे असे वाटत आहे . ते यामुळे जुळून येतील.
प्रत्येकाचे जेवणाच्या वेळा वेगवेगळे आहे त त्यामुळे कोणाचे कोणाच्या जेवणाकिे अनजबात
लक्ष नाही. अन्न हे पूणय ब्रम्ह आहे असे म्हटले जाते त्यामुळे अन्नाचा नाश न करता त्याचा पूणय
वापर करावा म्हणूनच पूवी चे लोक म्हणतात की फेकून माजण्यापेक्षा खाऊन माजावे. नफरत
नफरत नकांवा सोप्यावर नकांवा पलांगावर बसून जेवण करणे टाळावे कारण जेवताना थोिे फार
तरी शीत खाली पितात आनण त्याच्या शोधात बारीक लाल मुांग्या नफरत असतात. ते शीत जर
सोप्यात नकांवा पलांगावर पिले तर नतथे लाल मुांग्या येणार. जेव्हा आपण सोप्यावर नकांवा
पलांगावर बसू तर त्याचा त्ास आपणालाच होणार. जेवणापूवी थोिा वेळ तरी शाां त बसून
मनोमन प्राथयना म्हणावी. रे नियो ऐकत, टीव्ही पाहत नकांवा पेपर वाचन करीत जेवण करू नये
त्यामुळे आपले लक्ष अन्ना वर राहत नाही. घाईघाईने जेवण न करता अगिी स्वथथपणे जेवण
करावे. गाय, बैल नकांवा म्है स या सारख्या प्राण्याना जशी रवांथ करण्याची सोय आहे तशी
आपल्या शरीरात नाही याची जाणीव ठे वावी. या सवय बाबी लक्षात ठे वून जेवण केल्यास
आपणास नक्कीच उत्तम आरोग्य लाभेल यात शांकाच नाही.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 ऑक्टोबर - वाचन प्रेरणा लिवस
*वाचाि तर वाचाि .....!
ज्ञान हा माणसाचा नतसरा िोळा आहे आनण ज्ञान हे वाचनातून नमळते. ज्याचे वाचन
अनधक त्याचे ज्ञान सुध्िा अनधक. आपणाला ज्ञान हे वेगवेगळ्या माध्यमातून आनण वेगवेगळ्या
मागाय ने नमळनवता येतो. मात् वाचनातून जे ज्ञान नमळते ते नचरकाल नटकणारे असते. प्रनसध्ि
नवचारवांत ऑझक टे लर म्हणतात की, मनुष्याची वाढ ही अवयवानी होत नाही, तर नवचाराां नीच
होते आनण नवचाराां ना वाचनाां नी सहज सहकायय नमळते. जीवनातील अांधकार नाहीसे
करण्यासाठी प्रत्येकाना वाचन करता आलेच पानहजे. याचमुळे तर आपण आपल्या मुलाां ना
वयाच्या सहाव्या वषी वाचन-लेखन नशकण्यासाठी शाळे त प्रवेश िे तो. त्या नठकाणी मुलाां वर
वाचनाचे सांस्कार केले जातात. वाचन काय करावे आनण कसे करावे याची प्राथनमक मानहती
ज्याला असते तोच उत्तम प्रकारे वाचन करू शकतो. आपल्या मनात चाां गले नवचार यावेत असे
जर आपणास वाटत असेल तर त्यासाठी प्रथम चाां गले वाचन करणे आवश्यक आहे . प्रनसध्ि
नवचारवांत टॉलस्टॉय याांनी म्हटल्याप्रमाणे अश्लील पुस्तके वाचणे म्हणजे नवष प्यायल्याप्रमाणे
असते. यामुळे स्वतुःचे नुकसान तर होतेच नशवाय समाजाचे आनण िे शाचे सुद्धा फार मोठ्या
प्रमाणात नुकसान होते. भारताचे राष्ट्रनपता महात्मा गाां धी म्हणतात की, पुस्तके वाचन करणे
म्हणजे आपले मन ननमयळ करणे होय. पुस्तकातल्या नवनवध बाबीचा थेट पररणाम वाचकाां च्या
मेंिूत जाऊन नभितो. जी व्यक्ती वाचन करते तीच व्यक्ती नवचार करू शकते. आजच्या
सांगणक आनण सोशल मीनियाच्या जगात वाचन सांस्कृती कमी व्ह्ययला लागली त्यामु ळे
नैनतकता सुध्िा लयाला जात आहे . सवय काही वाईट बाबी त्याां च्या िोळ्यासमोर येत
असल्यामुळे त्याला चाां गले काही सुचत नाही. जीवनात वाचनाचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व
आहे . वाचनाने माणूस समृद्ध होतो. त्यातल्या त्यात ननयनमत वाचन केल्यामुळे ज्ञानात िे खील
वाढ होते. पण ही वाचन करण्याची आवि कशी ननमाय ण करावी आनण वाचन कौशल्य कसे

नवकनसत करावे याबाबत कोणी बोलताना निसत नाहीत नकांवा मागयिशयन िे खील करताना
आढळू न येत नाहीत. नशक्षणतज्ञ आनण लेखक हे रांब कुलकणी याां चे 'बखर नशक्षणाची ' हे
पुस्तक पुण्यातील राजहांस प्रकाशनाने काढलेले आहे , यात लेखकाने नशक्षक व पालकाां नी जी
पुस्तके वाचलीच पानहजेत अशा ५४ पुस्तकाांचा पररचय करून निला आहे . ती मूळ पुस्तके
नमळवून नशक्षक आनण पालकाां नी वाचली तर खरे नशक्षण म्हणजे काय हे कळते. नशक्षकाां ना
ही पुस्तकां स्वतुःमध्ये बिलण्याची प्रेरणा िे तात. पुस्तकानवषयी लेखकाां चे मनोगत youtube
वर िे खील पाहायला नमळे ल. खरे पानहले तर वाचनानवषयी असे चचाय सत् नकांवा मागयिशयन
नमळणे आवश्यक आहे .
प्राथनमक वगाय तील मुलाां ची वाचन क्षमता वाढली तर त्याां ची प्रगती नननितपणे होऊ शकते
त्यामुळे मुलाां ची वाचन गती कशी वाढनवता येईल यावर थोिा नवचार होणे आवश्यक आहे .
मुलाां मध्ये वाचनाची आवि आनण योग्य गती नमळनवण्यासाठी खालील प्रकारच्या उपाय योजना
करण्यात आले तर त्याचे नननित असे पररणाम पाहायला नमळतात.
मुलाां ना रोज पाच वाक्ये वाचन करण्यासाठी प्रोत्सानहत करण्यापासून सुरुवात करावी.
वाचनासाठी तसे वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे . अगिी सुरुवातीला लहान लहान
गोष्ट्ीची पुस्तके त्याां ना वाचण्यास द्यावी. सुरुवात सोप्या वाक्याने केली तर मुलाां मध्ये वाचनाची
गोिी लागते. त्यानांतर हळू हळू जोिाक्षर नकांवा मोठे शब्द असलेले वाक्य वाचण्याचा सराव
करून घ्यावे. सध्याच्या काळात मुलाां चे वाचनाकिील लक्ष फार कमी झाले आहे . ही वाचन
सांस्कृती वाढनवण्यासाठी शाळे तून नवशेष प्रयत्न व्ह्ययला पानहजे. आज मुले भरपूर नलनहतात
मात् वाचन करा असे म्हटले की कांटाळा करतात. लहानपणी वाचनाची सवय लागली तर
मोठे पणी ही सवय त्याां च्या कामी येऊ शकते. म्हणून शाळाशाळामधू न रोज एक तास
वाचनासाठी राखीव ठे वून मुलाां ना त्याां च्या आविीचे पुस्तक वाचण्याची सांधी निली जावी. जेथे
लहान वगय आहे त तेथे वाचलेल्या पुस्तकाां ची नोांि शाळानी ठे वायची आनण उच्च प्राथनमक

वगाय त मात् मुले वाचलेल्या पुस्तकाां ची नोांि ठे वल्यास योग्य पररणाम भनवष्यात पाहायला
नमळतो.
मुलाां चे वाचन करून घेताना काही गोष्ट्ी आवजूयन लक्षात घ्यावे म्हणजे वाचन योग्य निशेने
होईल. अगिी सुरुवातीला वाचन करताना प्रत्येक शब्दावरुन पनहले बोट नफरवावे त्यामुळे
आपले लक्ष त्या शब्दावर राहते आनण मन एकाग्र राहण्यास मित नमळते. सुरुवातीला मोठ्याने
प्रकट वाचन करावे त्यामुळे त्या शब्दाचे ध्वनी मुलाां च्या लक्षात राहील. त्यानांतर मूक वाचनाचा
सराव केल्यास वाचन चाां गल्या पध्ितीने करता येते. असे वाचन करण्याचा भरपूर सराव
झाल्यावर पुढे चालून मौन वाचन करताना जसे शब्दावरुन बोट नफरवत होतो तसे बोट न
नफरवता फक्त िोळे नफरवावे. त्यामुळे आपली वाचनाची गती वाढत राहते. एका नमनीटात
आपण नकती शब्द वाचतो यावर आपली वाचनाची गती ठरनवली जाते. अशा नक्रयेचा सवाय त
जास्त फायिा म्हणजे आजुबाजुला नकती ही गोांधळ असला तरी आपले लक्ष नवचनलत होत
नाही, मन एकाग्र राहते. प्राथनमक वगाय त मुलाां चे वाचनाची आवि ननमाय ण करण्यासाठी समान
आवाज असलेले शब्द, शेवटचे अक्षर समान असलेले शब्द, जोिशब्द, गमतीिार शब्द अशा
शब्दाां चे वाचन केल्यास त्याचा ननयनमत वाचन करताना फायिा होतो जसे की, अक्कल
शब्दाचे वाचन झाल्यावर त्याच्या सारखेच आवाज असलेले नक्कल, शक्कल, टक्कल अश्या
शब्दाचे वाचन केल्यास मुलाां ची वाचनाची गती नक्की वाढे ल. तसेच त्याांची शब्दसांपत्ती िे खील
वाढ होईल. जेवढे जास्त शब्द मुलाां ना ओळखीचे होतील तेवढे त्याची वाचनाची गती चाां गली
होते. त्याचसोबत वाचनात ननयनमतपणा असणे आवश्यक आहे . िॉ. अब्दु ल कलाम याां च्या
जयांतीच्या नननमत्त वाचन प्रेरणा निवस सवयत् साजरा केला जातो. त्यानननमत्ताने एक-िोन निवस
वाचायचे आनण बाकी इतर निवशी नवसरून जायचे असे झाले तर वाचनात योग्य गती नमळत
नाही. खरी वाचन प्रे रणा घ्यायची असेल तर महात्मा गाां धी, िॉ. बाबासाहे ब आां बेिकर आनण
िॉ ए पी जे अब्दु ल कलाम याां च्यासारखे ननयनमत वाचन करीत रहावे लागते. तीच खरी त्याां ना

आिराां जली ठरे ल. म्हणून रोज नकमान एक तास वाचन करण्याची निवसातील एक वेळ
ठरवावी आनण त्याच वेळी वाचन करीत रहावे.

19 ऑक्टोबर - मनुष्य गौरव लिन
माणसात िे व जागलवणारा संत

जगात सवयत् पापां वाढली, अत्याचार वाढले, कोणाला कशाचे भय नव्हते, जो तो आपल्या
मनाप्रमाणे वागू लागला, जगातील माणुसकी सांपली होती ननमाय त्याला याची काळजी लागली
होती. या जगास सन्मागाय ला नेण्यासाठी अनेक सांत, महात्मे याां नी जन्म घेतले. त्याां नी जगाला
योग्य निशा सुद्धा निली. तरीही लोकां हा मागय नवसरल्यासारखे वाटताां ना निनाां क 19 ऑक्टोबर
1920 रोजी मुांबई जवळील ठाणे नजल्ह्यातील रोहा या गावात एका सत्पुरुषाचा जन्म झाला.
ज्याां नी माणसाला माणसाची ओळख करून िे ऊन प्रत्येकाला समाजात माणूस म्हणून
जगवायला नशकनवले. ते सत्पुरूष म्हणजे परमपूज्य पाां िुरां गशास्त्री आठवले होय. सांपूणय
भारतात ते िािाजी या नावाने प्रनसद्ध होते.
गीता तत्त्वज्ञानाचे गाढे अभ्यासक, तत्वनचांतक, नक्रयाशील समाजसुधारक, आनण
स्वाध्याय पररवाराचे ते प्रणेते होते. यापूवी गीतेवर आधाररत सांत ज्ञानेिराां नी ज्ञानेिरी नलहून
समाजाला निशा निली. परां तु िािाजीांनी याच गीताचा अथय ज्ञान, कमय आनण भक्ती या नत्सूत्ीच्या
बांधनात बाां धून जो सांगम साधला ती अन्य कोणालाही जमले नाही. त्याां चे आजोबा श्री लक्ष्मणराव
आठवले हे नवद्वान पांनित होते. त्या काळी समाजाचा नवरोध पत्करून त्याां नी िनलताां ना गीता
नशकनवले. त्याां च्या वनिलाां नी थथापन केलेल्या पाठशाळे त लहानपणापासून िािाजीांनी प्रवचने
िे ण्यास प्रारां भ केले. वारसा हक्काने आजोबाची नवद्वत्ता नातवाला नमळाली होती. त्यामुळेच
त्याां च्या हातून एवढे महान कायय घिले असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
स्वाध्याय म्हणजे स्वतुःचा अभ्यास. कोहम मी कोण ? याची ओळख म्हणजे स्वाध्याय.
मनी नाही भाव म्हणे िे वा मला पाव िे व बाजारचा भाजीपाला नाही रे असे सांत तुकिोजी

महाराज याां नी ननमाय त्याच्या बाबतीत म्हटले आहे . तर िािाजी याां नी म्हटले आहे की तुम्ही
मांनिरात िे व काय शोधता ? तुमच्या समोर जो नजवांत माणूस उभा आहे त्याच्यात जे आहे तेच
तुमच्यात आहे . त्याचा आिर करा, सत्कार करा, मान करा, सन्मान करा, प्रत्येक मनुष्याचा
गौरव करा तेथेच आपणाला िे व नमळतो. त्याां च्या या नशकवणीमुळे स्वाध्याय पररवारातील लोक
त्याां चा जन्मनिवस मनुष्य गौरव निन म्हणून सवयत् साजरा करतात. स्वाध्याय पररवार ही
चळवळ नसून तो एक नवचाराां चा प्रवाह आहे . ती एक प्रवृत्ती आहे . यामुळे माणूस माणसाशी
प्रेमाने बाां धला जातो. त्याला ना जात आहे ना पात आहे , ना धमय आहे ना पांथ आहे . यात सवायत
जास्त महत्त्व आहे ते माणसाच्या माणुसकीला.
त्याां नी समाजात अनेक प्रकारचे नवधायक काम केले. त्यात गावातील ज्येष्ठ पुरुष, मनहला,
तरुण-तरुणीांसाठी स्वाध्याय केंद्र आनण लहान मुलाां साठी बालसांस्कार केंद्र असे गावोगावी
स्वाध्याय केंद्राची नननमयती करून भक्तीच्या मागाय ने भावबांध ननमाय ण केले. त्यातून त्याां नी गीतेचा
अथय समजावून साां गण्याचा सवयतोपरी प्रयत्न केलेला आहे . त्याां च्या अथक पररश्रमामुळे आज
स्वाध्याय पररवारातील लोकाां ना जीवन जगण्याचा खरा अथय समजलेला आहे . त्याां ना समजलेला
अथय ते इतराां ना नवनवध माध्यमातून आजही साां गतात. शेतकऱयाां साठी गावोगावी त्याां नी योगेिर
कृषीचा प्रयोग सुरू केला. त्यातून त्याां नी ननस्वाथय भावनेने मनहन्यातून एक निवस िे वासाठी
काम करण्याची भूनमका त्याां च्यात ननमाय ण केली. आपल्या शेतात तर रोजच काम करतो पण
एक निवस िे वाच्या शेतात काम करण्याचा आनांि यातून शेतकऱयाां ना नमळतो.
जागनतकीकरणामुळे उद्भवले ल्या प्रिू षणावर मात करण्यासाठी झािे लावणे व पयाय वरणाचे
रक्षण करण्याचे काम अमृतालयम या प्रकल्पाद्वारे केले आहे . या प्रकल्पाच्या माध्यमातून
घरोघरी एक वृक्ष सांगोपन केले जाते. त्यातून त्याां नी पररसरातील लोकाां मध्ये सहकायाय ची
भावना व प्रेम ननमाय ण केले आहे . नकनारपट्टीवरील मत्स्य व्यवसाय करणाऱया कोळी लोकाां ना
व्यसनमुक्त करून मत्स्यगांधा सारखे प्रकल्प उभारले आहे आनण कोळी लोकाां मध्ये
माणुसकीची जाणीव ननमाय ण केले. नविबांधुत्वाचा सांिेश आचरणात आणणारा सवाय त मोठा

पररवार ननमाय ण करण्याची सवय श्रेय िािाजी याां ना जाते. स्वतुःचे जीवन तर सुधारावे त्याच सोबत
इतर पांगू मन असलेल्या लोकाां मध्ये स्व ननमाय ण करण्याची भूनमका या पररवारातील लोक
आजही ननष्काम भावनेने करतात. लेना िे ना बांि है नफर भी आनांि है हे ब्रीि मनाशी धरून
िरवषी लाखो स्वाध्यायी बांधू आनण भनगनी भक्तीफेरी करण्यासाठी आपले घरिार सोिून
परक्या गावात तीन ते सहा निवस मुक्काम करतात. त्या नठकाणी ते िािाजीांची नवचार भाव
फेरीमधून लोकाां च्या मनात पेरतात. जीवनाचे मागय समजावून साां गतात. या भक्तीफेरी च्या
कायाय त नामवांत उद्योगपती, व्यापारी, िॉक्टर, नशक्षक समाजसेवक याांच्यासोबत शेतकऱयाां चा
सुद्धा समावेश असतो. गरीब-श्रीमांत व उच्च-नीच हा भेि िािाजी याां नी या स्वाध्याय
काययक्रमातून नमटनवला आहे .
खाणे, नपणे व मजा करणे म्हणजे मानवी जीवन नव्हे , या प्रकारचे जीवन प्राणीसुद्धा
जगतात. मग त्याां च्या जगण्यात व मानवाच्या जगण्यात काय फरक आहे ? त्यास्तव प्रत्येक
कृती करताना ज्याां ची प्रेरणा आहे त्या ननमाय त्याला म्हणजे िे वाला नवसरून कसे चालणार ?
यासाठी चारधामची यात्ा नकांवा मांनिरात जाण्याची गरज नाही. ननत्यनेमाने ठरलेल्या वेळी
स्वाध्याय केंद्रात जाऊन स्वाध्याय करणे अत्यांत गरजेचे आहे . सगळ्याां ना प्रेमाने बोलावे व
इतराां चे िु ुःख वाटू न घेणे इत्यािी कायय केल्यास आपणाला नक्कीच िे व नमळाल्याचा आनांि
होईल. तत्वज्ञान नावाचे मानसक आज ही ननत्यनेमाने प्रकानशत होत असते ज्यात िािाजीचे
सुांिर नवचार वाचण्यास नमळतात.
लोकाां मध्ये एकात्मता व बांधुता ननमाय ण होण्यासांिभाय त त्याां चे हे कायय असामान्य होते.
म्हणून त्याां ना रमण मॅगेसेसे पुरस्कार, पद्मनवभूषण पुरस्कार, टे म्पलटन पुरस्कार, िीनानाथ
मांगेशकर पुरस्कार, फाय फाउां िेशनचा पुरस्कार, लोकमान्य नटळक पुरस्काराने सन्माननत
करण्यात आले. माणसाला माणसाची ओळख करून िे ण्यासाठी त्याां नी सांपूणय आयुष्य अपयण
केले. सन 2003 मध्ये ते कृष्णरूप झाले. परमपूज्य पाां िुरां गशास्त्री आठवले याां नी माणसाां च्या

भावना जागे केले, नजवांत असून मृत असलेल्या लोकाां त जीव ननमाय ण केले म्हणून स्वाध्याय
पररवारातील लोक त्याां चा जन्मनिवस मनुष्य गौरव निन म्हणून साजरा करतात. शेवटी उां बटू
नचत्पटातील गीत " हीच आमची प्राथयना अन हे च आमचे मागणे, माणसाने माणसाशी
माणसासम वागणे " ही प्राथयना करावीशी वाटते. जय योगेिर
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31 ऑक्टोबर - राष्ट्रीय एकता लिवस
िे शातीि एकता कशी लटकेि ?

कोणत्याही िे शाचा नवकास हा तेथील लोकाां च्या एकते मध्ये निसून येते. भारत िे श नकती
तरी वषे गुलामनगरी मध्ये होता. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे िे शातील लोकाां मध्ये नसलेली
एकता. भारतातील बहुताां श लोक खेड्ात राहत असे. त्याचसोबत ही मांिळी ननरक्षर
असल्यामुळे लोकाां ना काही कळत नव्हते. याच गोष्ट्ी चा फायिा अनेक राजे-महाराज आनण
इां ग्रजाां नी घेऊन िे शावर राज्य केले आहे . मात् भारतातील लोक जेंव्हा जागे होऊ लागली तसेच
सवयजन एकत् येऊ लागली. त्याां ना एकताचे महत्त्व कळाल्यावर सवायनी एकत् येऊन लढा
निला. म्हणून 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत िे श इां ग्रजाां च्या गुलामनगरीतून मुक्त झाला.
भारताच्या या एकता ची सांपूणय जगाने िखल घेतली. भारत स्वातांत्र्य झाले असले तरी काश्मीर,
है द्राबाि आनण जुनागढ येथील सांथथान आनण लहान मोठे 563 सांथथान भारतात नवलीन
होण्यास तयार नव्हते त्यामुळे भारताची अखांिता तूटत होती. पण स्वतांत् भारताचे पनहले
गृहमांत्ी सरिार वल्लभभाई पटे ल याां नी पुढाकार घेतला. आपल्या कणखर व्यस्क्तमत्वामुळे
िे शातील एकता कायम राखण्यासाठी अल्पावधीमध्ये हे तीन ही सांथथाना सोबत सवयच सांथथान
भारतात नवलीन करण्यात त्याां ना यश नमळाले. सांपूणय िे शात आनांि झाला. सरिार पटे ल नेहमी
िे शातील एकतेबद्दल युवकाां ना सांिेश िे त असत याच बाबीचा नवचार करून पांतप्रधान नरें द्र
मोिी याां नी सन 2014 या वषाय पासून त्याां चा 31 ऑक्टोबर हा जन्मनिवस सांपूणय भारतात एकता
निन साजरा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. खरोखरच राष्ट्रीय एकात्मता राखायची असेल
तर िे शातील सवय लोकाां त एकता असायलाच हवी. त्यानशवाय िे शाची प्रगती तरी कशी होईल
?

एकात्मतेची सुरुवात स्वतुः पासून होते. स्वतुः च्या मनात एकात्मता नसेल तर िे शाची
एकात्मता कशी राहील. भारत हा नवनवध जाती, धमय आनण पांथाचा िे श आहे . येथील लोक
गुण्यागोनवांिाने राहतात हे नवधान आता इनतहास जमा झाले आहे त असे वाटते. कारण
निवसेंनिवस नवनवध कारणावरुन िे शात अधुनमधून जातीय तणाव िां गली घित आहे त.
त्यावेळी राष्ट्रीय एकात्मतेवर प्रश्ननचन्ह ननमायण होते. वास्तनवक पाहता एकता नवषयी घरातून
सुरुवात होते. घराघरातील वाि नकांवा भाां िण पाहता हे िे शाची एकात्मता काय नटकवून
ठे वतील ? असा प्रश्न पितो. घरात जर आपण एकतेने वागू तेंव्हाच कुठे समाजात या नवषयी
खुले मनाने बोलू शकतो. नाही तर लोक आपणालाच बोलतात. मी साां गतो लोकाां ना शेंबुि
माझ्या नाकाला या म्हणी प्रमाणे. आपण सवय िे शाच्या एकात्मतेनवषयी भरभरून बोलतो आनण
नलनहतो मात् प्रत्यक्षात जेंव्हा वागण्याची वेळ येते तेंव्हा मात् िोन पाऊल मागे सरकतो, असे
का ? आपल्या स्वकीय आनण स्वजाती च्या लोकाां ना आपण जवळ घेतो मात् जे नभन्न जाती
नकांवा धमाय चे लोक आहे त त्याां ना कोणी जवळ येऊ िे त नाहीत, असा अनुभव अनेक
लोकाां किून ऐकायला नमळतात. मग कशी राहील राष्ट्रीय एकात्मता ? तीस वषाय पूवी खेिोपािी
जे स्पशय-अस्पश्यय नकांवा उच्च-नीच जे नचत् पाहायला नमळत होते ते आज जरी नष्ट् झाले असे
वाटत असले तरी नकळत कुठे ना कुठे याचा अनुभव अजुनही नशल्लक आहे . हे मनातील
घाण जोपयांत बाहे र पिणार नाही तोपयांत िे शातील राष्ट्रीय एकात्मता नटकून राहणार नाही.
एका हाताने टाळी कधीच वाजत नाही, त्यामुळे प्रत्येकाने जागरूक नागररक होऊन वागले
पानहजे. त्याचबरोबर नवनवध जाती, धमाय नवषयी आपल्या मनात नेहमीच आिर ठे वायला हवे.
इतर धमाय च्या चालीरीती वा पध्ितीनवषयी काही बोलण्याच्या अगोिर आपण त्याां च्या भावना
िु खावत तर नाही ना याचा नवचार करणारी नपढी तयार करायला हवे. मात् सध्या सोशल
मीनियाच्या माध्यमातून सामानजक तेढ ननमाय ण करून एकता सांपनवण्याचा घाट चालले आहे
असे वाटते. प्रत्येक व्यक्ती माझा मी असा स्व चा नवचार करताना निसत आहे . स्व चा नवचार
करायला हवे त्याचसोबत इतर लोकाां चा िे खील नवचार करायला हवे. शाळाशाळामधून हे च

एकतेचे सांिेश नशकवायला हवे. मात् आज पूवीसारखे एकतेचे नशक्षण कोणत्याच शैक्षनणक
सांथथेतून नमळत नाही अशी ओरि सवयत् ऐकायला नमळते. असेच जर चालू रानहले तर येत्या
काही वषाय त भारत महासत्ता होण्याच्या ऐवजी भारत नवनवध जाती आनण धमाय त नवभागला
जाईल. बाहे रील कोणी तरी हुशार व्यक्ती परत एकिा आपल्या वर राज्य करतील. पूवीचे लोक
नकळत गुलामनगरीत होते तर आत्ता सवय कळू न गुलामनगरीमध्ये जाण्याची िाट शक्यता निसून
येते. म्हणून आज एक निवस महापुरुषाां च्या जयांतीनननमत्त एकता निवस साजरा करून िे शात
एकात्मता खरोखर नटकेल काय ? िे श बिलेल नकांवा बिलणार नाही याचा नवचार न करता
सवयप्रथम आपले नवचार बिलायला हवे तरच ही एकात्मता सवयत् निसून येईल.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19 नोव्हेंबर - जागलतक शौचािय लिन
*मोबाईि महत्वाचे की शौचािय*

जगभरातील सुमारे एक अब्ज जनता आज ही उघड्ावर शौचास जाते आनण भारत िे श
यात अव्वलथथानी असल्याचे मत सांयुक्त राष्ट्राच्या तज्ञानी नपण्याचे पाणी व स्वच्छतेसांबांधीच्या
एका अभ्यासाचा शुभारां भ करताना नुकतेच व्यक्त केले आहे . उघड्ावर मलमूत् नवसजयन
करण्याच्या बाबतीत बाांग्लािे श आनण स्व्हएतनाम सारख्या अनेक िे शानी समाधान कारक
प्रगती केली आहे . सबसहारन आनफ्रकेतील 26 िे शानीही याबाबतीत चाांगली कामनगरी केली
आहे . याबाबत सांयुक्त राष्ट्रसांघाने नचांता व्यक्त केली आहे . उघड्ावर मलमूत् नवसजयन
केल्यामुळे अनतसार, आमाां श, कावीळ आनण नवषमज्वर यासारखे अनेक आजार होण्याची
शक्यता असते, असे जागनतक आरोग्य सांघटनेच्या स्वच्छता व आरोग्य काययक्रमाचे समन्वयक
ब्रूस गॉिय न याां नी म्हटले आहे . उघड्ावर शौचास बसण्याचे गांभीर प्रभाव पाच वषाय खालील
मुलाां वर जास्त प्रमाणात निसून येतो आनण ही मुले िगावण्याची शक्यता जास्त असते.
भारताची लोकसांख्या निवसेंनिवस वाढतच आहे . आजनमनतला िे शातील जवळपास अधे
लोक म्हणजे 60 कोटी जनता ही उघड्ावर शौचास जाते. भारत हा खेिीप्रधान िे श आहे .
ग्रामीण भागात उघड्ावर शौचास जाणाऱयाची सांख्या भरमसाठ आहे . त्यापेक्षा शहरात कमी
प्रमाणात आढळू न येते. शहरात मोकळी जागाच उपलब्ध नसते त्यामुळे त्याां ना शौचालायाचा
वापर केल्यानशवाय पयाय य नसतो. याउलट ग्रामीण भागातील नचत् पहावयास नमळते. भरपूर
मोकळी जागा उपलब्ध असल्यामुळे या भागातील लोकाां ना उघड्ावर शौच केल्याने काही
वाटत नाही. भारत सरकार तफे ननमयलग्राम योजना राबवून अनेक गावात स्वच्छतेबाबत
लोकाां चे जनजागरण करण्यात आले आहे . महाराष्ट्र शासनाने ही राष्ट्रसां त तुकिोजी महाराज
ग्रामस्वच्छता अनभयान ही चळवळच्या स्वरुपात राज्यभर राबवून लोकाां च्या मनात

स्वछतेनवषयी जागृती करण्याचे काम केले आहे . गावागावात स्वच्छतेच्या बाबतीत स्पधाय लावून
सुांिर आनण स्वच्छ गावाां ना पाररतोनषक सुध्िा निल्या गेली. तरी सुध्िा ये रे माझ्या मागल्या
म्हणीप्रमाणे ग्रामीण भागातील जनता आज ही उघड्ावर मलमूत् नवसजयन करण्यात समाधान
मानते. शौचालयाचा वापर करण्यास मागे पुढे पाहते.
स्वच्छता आनण आरोग्य याां चा फार जवळचा सांबांध असतो. याचा नवचार करून प्रत्येक
नागररकाां नी उघड्ावर मलमूत् नवसजयन करून स्वतुःसोबत समाजाचे आरोग्य नबघिणार
नाही याां ची काळजी घे णे अत्यांत गरजेचे आहे . कुटुां बातील एखािा व्यक्ती अस्वच्छतेमुळे
आजारी पिला की, आपले िोळे उघितात. आजारातून मुक्ती नमळनवताना िवाखान्यात जो
पैसा खचय केल्या जातो तेवढ्या पैशात शौचालय बाां धता आले असते याची जाणीव त्यावेळी
होते. आजार बरा झाला की, शौचालय बाां धकाम करण्याचे पुन्हा नवसरून जातात. एकांिरीत
आपले वागणे माकिाच्या गोष्ट्ीतील माकि घर बाां धायचे ज्याप्रकारे नवसरतो त्याचप्रकारे घित
असते. शौचालय बाां धणे आनण त्याचा वापर करणे या बाबीकिे लोक गांभीयाय ने का लक्ष िे त
नाहीत, याची अनेक कारणे आहे त.
स्वच्छतेनवषयी अनाथथा आपल्या जीवनात स्वच्छतेचे नकती महत्त्व आहे ? यापासून जनता कोसो िू र आहे .
याउलट घराबाहे र जाऊन करावयाची नक्रया घरात केल्याने अस्वच्छता अजुन वाढते असा
गैरसमज लोकाां च्या मनात आज ही घर करून आहे . शौच करणे म्हणजे पोटातील सवय घाण
बाहे र टाकणे होय, मग ती नक्रया घरात करण्यापेक्षा घराबाहे र केलेलेच बरे असे लोकाां ना
वाटते. परां तु तीच घाण नवनवध आजाराच्या स्वरुपात अधुनमधून घरात नशरकाव करते याची
त्याां ना पवाय नसते. मोठी माणसे गावाबहे र जातील परां तु लहान मुले तर घराच्या आजूबाजूला
शौच करतात. त्या घाण नवष्ठे वर बसलेले माशा घरात येऊन अन्नावर बसतात याकिे साफ
िु लयक्ष केल्या जाते. घराच्या आजूबाजूला लहान मुले शौचास बसण्याच्या कारणावरुन बऱयाच

नठकाणी वाि, तांटे, भाां िण सुध्िा होतात. मनहला भनगनीना उघड्ावर शौचास जाताना अनेक
समस्याना तोांि द्यावे लागते. घरातील मनहलाां ना मानसन्मान नमळावे, त्याांची लाज राखली जावी
याचा नवचार करताना ती शौचास उघड्ावर जाऊ नये याचा मात् कुणी नवचार करीत नाहीत.
वयोवृध्ि लोकाां ना सुध्िा उघड्ावर शौचास जाताना त्ास होतो. थकलेले वय आनण चालणे
होत नसल्यामुळे त्याां ची सुध्िा कुचांबणा होते. नवशेष करून पावसाळ्यात घरातील सवयच
सिस्याना उघड्ावार शौचास जाताना त्ास सहन करावा लागतो. तरी ही लोकाां ना
शौचालयाचा वापर करावा असे वाटत नाही याचा अथय लोकाां मध्ये याबाबतीत फारच अनाथथा
निसून येते. त्यास्तव अजुन मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे अत्यावश्यक आहे , असे वाटते.
पैशाची कमतरता िोन वेळेसचे खायाला पोटभर नमळत नाही तेंव्हा शौचालय कुठून बाां धणार ? असा
सवाल ग्रामीण भागातील लोक सहजतेने बोलून जातात. आनथयक पररस्थथती अत्यांत नबकट व
कठीण असल्यामुळे ते स्वतुःसाठी चाां गला ननवारा बाां धू शकत नाही तेंव्हा शौचालयाचा नवचार
त्याां च्या िोक्यात तरी कसा येईल ? ग्रामीण भागातील बहुताां श जनता िाररद्रयरे षेखालील जीवन
जगतात. त्याां चे पोट रोजच्या मोलमजुरीवर अवलांबून असते. त्याचसोबत त्याां च्या घरात
खाणाऱयाची तोांिे जास्त आनण कमानवणाऱयाचे हात कमी यामुळे नेहमीच आनथयक चणचण
त्याां ना सतानवत असते. शौचालयापेक्षा त्याां ना पोट भरण्याची काळजी जास्त असते. म्हणूनच ते
या नवषयाकिे म्हणावे तेवढे गाां भीयाय ने लक्ष िे त नाहीत.याउपर ही अशा गरीब आनण
िाररद्रयाच्या खाईत असलेल्या लोकाां नी मनात आणले तर थेंबे थेंबे तळे साचे या म्हणीप्रमाणे
पैशाची ननयनमत बचत करून शौचालय बाां धू शकतात. आज ग्रामीण भागात ज्याच्या हातात
मोबाईल नाही असे एक ही घर शोधूनही सापिणार नाही. त्याां च्या घरी शौचालय नाही मात्
मोबाईल नक्कीच सापिे ल. कारण आज लोकाां ना त्याची जास्त गरज वाटू लागली आहे .
यानवषयी जागनतक आरोग्य सांघटनेच्या सावयजननक आरोग्य नवभागाच्या सांचानलका माररया

नीरा याां नी म्हटले होते की, ग्रामीण भागात एका हातात मोबाईल आनण िु सऱया हातात लोटा
असे नविारक नचत् निसून येते. लोकाां ना शौचालयापेक्षा मोबाईल खुप महत्वाचे वाटते.
भारतातील हे नचत् बिलण्यासाठी सरकार िरवषी नवनवीन योजना तयार करते. मात्
त्याची अांमलबजावणी योग्य होत नाही नकांवा लोकाां चा प्रनतसाि कमी असतो त्यामुळे ह्या
योजना सपशेल आपटतात. यापूवी शौचालय नसणाऱया लोकाां ना ग्रामपांचायतीतून िे ण्यात
येणाऱया नवनवध प्रमाणपत्ावर लाल नशक्का मारले जायचे. त्यामुळे त्याां चे कोणतेच सरकारी
काम पूणयत्वास जात नव्हते. पण मध्यांतरी ते बांि पिले आहे , पुनि ते चालू केल्यास लोक
शौचालयाचा वापर करण्याकिे लक्ष िे तील.शौचालय असणाऱया लोकाां नाच शासनाच्या सवय
सुनवधा नमळतील, ननविणुकीत सहभागी होता येईल, सरकारी नोकरी नमळे ल अशा प्रकारच्या
अटी टाकल्यास जनता यानवषयाकिे गाां भीयायने लक्ष िे तील. त्याचसोबत शासनाने प्रत्येक
गावात ननिान एक तरी मोबाईल शौचालयाची नननमयती करावी. त्याचा ननयनमत वापर करीत
रानहल्यास लोकाां च्या माननसकतेत हळू हळू तरी बिल होईल असे वाटते. लोकाां च्या
माननसकतेत बिल होण्यासाठी अक्षयकुमार अनभनय केलेला शौचालय - एक प्रेमकथा
प्रत्येकाने एकिा तरी आवजूयन पहावे. गावागावात आनण शाळाशाळामध्ये हा नचत्पट अवश्य
िाखवायलाच हवे. आज जागनतक शौचालय निन त्यानननमत्ताने प्रत्येकाने शौचालयाचा ननयनमत
वापर करण्याचा सांकल्प करून स्वच्छ भारत ; समृद्ध भारत बननवण्याचे स्वप्न पूणय करू या.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26 नोव्हेंबर - भारतीय संलवधान लिवस
भारतीय संलवधान लिन

िे शाचा राज्य कारभार सुरळीत चालण्यासाठी तयार करण्यात आलेले कायिे ज्या ग्रांथात
एकनत्त करण्यात आले त्यास भारताचे सांनवधान असे म्हणतात. सांनवधानास राज्यघटना असे
सुध्िा म्हटले जाते. सांनवधानातील तरतुिी लेखी स्वरूपात आहे त. याच आधारावर िे शाां तील
लोकप्रनतननधी ननयमाां च्या चौकटीत राहून आपला कारभार करीत असतात. नागररकाां चे हक्क,
शासन सांथथेची रचना व अनधकार हे सवय या सां नवधानात नमूि केलेले आहे . यामूळे िे शाला
बराचसा फायिा होतो जसे की, अनधकाराचा िु रुपयोग होण्यास प्रनतबांध करता येते,
नागररकाां चे हक्क व स्वातांत्र्य सुरनक्षत राहतात, जनतेचा राज्यकारभारातील सहभाग वाढतो
म्हणून सांनवधानानुसार राज्यकारभार केल्यास लोकशाही बळकट होते.
सन 1942 साली झालेल्या चले जाव लढ्याने िे शाला आत्ता लवकरच स्वातांत्र्य नमळणार
असे नचत् ननमाय ण झाल्यावर सन 1946 मध्ये सांनवधान ननमीतीची प्रनक्रया सुरू झाली. िे श
स्वातांत्र्य झाल्यानांतर स्वतांत् भारताचा राज्यकारभार नब्रनटशाां नी तयार केलेल्या कायद्यानुसार
चालणार नाही तर तो भारतीयाां नी स्वतुः तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल असा आग्रह
स्वातांत्र्य चळवळीतील अनेक नेत्याां चा होता. म्हणूनच आपल्या िे शाचे सांनवधान तयार
करण्यासाठी एक सनमती थथापन करण्यात आली होती आनण या सनमतीला सांनवधान सभा
असे म्हटले आहे . घटना सनमतीचे हां गामी अध्यक्ष म्हणून िॉ. सस्च्चिानांि नसन्हा ननविले गेले.
त्याां च्या अध्यक्षतेखाली सनमतीच्या अध्यक्षपिी िॉ. राजेंद्रप्रसाि याां ची तर घटना सनमतीचे
उपाध्यक्ष म्हणुन िॉ. एच. सी. मुखजी याां ची ननवि झाली. सांनवधानाचा कच्चा आराखिा म्हणजे
मसुिा तयार करण्यासाठी मसुिा सनमती तयार करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष म्हणून नवनवध

िे शाचा कायिा आनण कलम म्हणजेच तेथील सांनवधानाचा गाढा अभ्यास असलेले िॉ. भीमराव
रामजी अथायत बाबासाहे ब आां बेिकर याां ची नेमणूक करण्यात आली.
या सांनवधान सभेत एकूण 299 सिस्य होते. यात सवय जाती धमाय च, नवनवध भाषा
बोलणारे आनण नवनवध व्यवसाय करणाऱ्या लोकाां चा या सनमतीत समावेश होता. िॉ. राजेंद्र
प्रसाि आनण िॉ. बाबासाहे ब आां बेिकर याांच्यासह पांिीत जवाहरलाल नेहरू, सरिार
वल्लभभाई पटे ल, मौलाना अबुल कलाम आझाि, सरोनजनी नायिू , जे. बी. कृपलानी,
राजकुमारी अमृत कौर, िु गाय बाई िे शमुख, हां साबेन मेहता आनि अनेक मान्यवर या सांनवधान
सभेत सिस्य म्हणून होते. बी. एन. राव या कायिे तज्ज्ञ व्यक्तीची सांनवधान सभेचे
कायिे नवषयक सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली.
सांनवधान सभेचे पनहले अनधवेशन या सांनवधान सभेचे अध्यक्ष असलेले िॉ. राजेंद्रप्रसाि
याां च्या अध्यक्षतेखाली निनाां क 09 निसेंबर 1946 रोजी सांपन्न झाली व प्रत्यक्ष कामकाजास
सुरुवात करण्यात आली. सांनवधान सभेचे एकूण अकरा अनधवेशने भरनवण्यात आले. प्रत्यक्ष
कामकाज 165 निवस चालले. िॉ. बाबासाहे ब आां बेिकर याां नी 2 वषय 11 महीने आनण 17
निवस असे अहोरात् अभ्यास व नचांतन करून भारताचे सांनवधान तयार केले. घटना सनमतीने
भारताच्या राष्ट्रध्वजाची नननमयती केली. तर गुरुिे व रनवांद्रनाथ टागोराां च्या भारत भाग्य नवधाता,
या गीताला राष्ट्रगीताचा मान िे ण्यात आला.सांनवधान सभेत चचाय , सल्ला मसलत, नवचार
नवननमयाच्या आधारे ननणयय घेण्यात आले. घटनेच्या मसुद्यामध्ये 395 कलमे व 8 पररनशष्ट्े
आहे त. नवरोधी मताां चा आधार व त्याां च्या योग्य सूचनाां चा स्वीकार करून या सांनवधानास मूतय
स्वरूप िे ण्यात आले आनण अखेर 26 नोव्हें बर 1949 रोजी हे तयार करण्यात आलेले सांनवधान
िे शाला अपयण करण्यात आले. म्हणूनच 26 नोव्हें बर हा निवस सांपूणय भारतात सांनवधान निन
म्हणून साजरा केला जातो. राज्यघटना नननमयतीत िॉ. बाबासाहे ब आां बेिकर याां चे योगिान
अत्यांत महत्वपूणय आहे . म्हणूनच त्याां ना भारतीय राज्यघटनेचे नशल्पकार असे म्हटले जाते.

स्वातांत्र्यलढ्याच्या काळात सांपूणय स्वातांत्र्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय सभेचे
अनधवेशन सन 1930 मध्ये भरनवण्यात आले आनण त्यात 26 जानेवारी हा निवस " स्वराज्य
निन" म्हणून साजरा करण्याचा ठराव करण्यात आला आनण सवाय नी त्यास मांजूरी ही िे ण्यात
आली. इां ग्रजाां ना आत्ता िे शातून हाकालून निल्यानशवाय स्वथथ बसायचे नाही अशी शपथ
घेण्यात आली आनण स्वातांत्र्यलढ्याची चळवळ जोर धरू लागली. इां ग्रज भारत सोिून गेले
आनण आपला िे श 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वांतत् झाला. 26 जानेवारी या निवसाची िे शाां तील
नागररकाां ना सतत स्मरण व्हावे यानननमत्ताने या सांनवधानाची अांमलबजावणी 26 जानेवारी
1950 पासून सुरू करण्यात आली. म्हणून 26 जानेवारी हा निवस 1950 पासून स्वराज्य निन
ऐवजी प्रजासत्ताक निन वा गणराज्य निन म्हणून सांपूणय भारतात साजरी करण्यात येत आहे .
भारतीय सांनवधानात स्वातांत्र्य, समता, समानता, बांधुता, सनहष्णुता, धमयननरपेक्षता, या
मूल्याां चा स्स्वकार केलेला आहे . यात नागररकाां चे हक्क आनण कतयव्य स्पष्ट् साां नगतले आहे .
आपण सवय या सांनवधानाचा आिर केला पानहजे. चला तर मग आज आपण सवय सांनवधानाची
शपथ घेऊ या
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सावयभौम समाजवािी धमयननरपेक्ष लोकशाही
गणराज्य घिनवण्याचा व त्याच्या सवय नागररकाां स सामानजक, आनथयक, व राजनैनतक न्याय,
नवचार, अनभव्यक्ती, नवश्र्वास, श्रध्िा व उपासना याां चे स्वातांत्र्य िजाय ची व सांधीची समानता:
नननितपणे प्राप्त करुन िे ण्याचा आनण त्या सवायमध्ये व्यक्तीची प्रनतष्ठा व राष्ट्राची एकता आनण
एकात्मता याां चे आश्र्वासन िे णारी बांधूता प्रवनधयत करण्याचा सांकल्पपूवयक ननधाय र करुन,
आमच्या सांनवधान सभे स आज निनाां क 26 नोव्हें बर 1949 रोजी याद्वारे हे सांनवधान
अांगीकृत आनण अनधननयनमत करुन स्वत:प्रत अपयण करत आहोत.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01 लडसेंबर - जागलतक एड् स लिवस
खबरिारी हाच सवोत्तम उपाय

सकाळी सकाळी त्या बातमीने सारा गाव िु ुःखात बुिालेले होते. कारण गावातील एका
नतसीच्या आतील युवकाचा िु िैवी मृत्यू झाला. जीवन जगण्यास सुरुवात ही झाली नव्हती की
त्याचा शेवट झाला. त्याच्या मरणावर लोक काही बाही बोलत होते, एकमेकाच्या कानात
कुजबुजत होते. त्यास महारोग झाला होता, वाचणे शक्य नव्हते, बरे झाले गेला तो, असे
अनेकाचे बोलणे कानावर पित होते. यावरून मानहती नमळाली की तो युवक एि् सचा रुग्ण
होता आनण गेल्या पाच-सहा मनहन्यापासून अांथरुणावर पिून होता. वास्तनवक पाहता तो एक
चाां गला धिधाकट आनण मेहनती तरुण होता. गावात काही काम नमळत नाही म्हणून पैसे
कमानवण्यासाठी िोन वषाय पूवी मोठ्या शहरात गेला होता. भरपूर मेहनत करून िोन वषाय त
खुप सांपत्ती कमानवली आनण परत आपल्या गावी आला. परत येताना मात् सांपत्ती सोबत एि् स
नावाचा रोग ही घेऊन आला होता. त्याचे लग्न होऊन वषय ही उलटले नव्हते. एके निवशी त्याला
खुप ताप चढली म्हणून िवाखान्यात नेण्यात आले. तेथे त्याची लघवी आनण रक्ताचे नमुने
तपासण्यात आले. याच नननमत्ताने कळले की तो HIV पॉनजनटव आहे . असे कळताच त्याां च्या
पायाखालची जमीन सरकली. तो अधय मेला झाला होता. जसेही ही गोष्ट् त्याच्या बायकोला
कळाली तसे नतने सवाय त पनहल्याां िा त्याचा त्याग केली. मागे पुढे कश्याचाही नवचार न करता
नतने घर सोिण्याचा नवचार केला. हा जबर धक्का त्यास बसला. तो पूवीच शरीराने खांगला
होता आत्ता मनाने ही खचला होता. काही निवसानांतर ही गोष्ट् घरात कळाली तेंव्हा घरात
नचांतेचे वातावरण तयार झाले. घरातल्या लोकाां नी त्यास वेगळ्या खोलीत जागा करून निली,
त्याां चे सवय सानहत्य वेगळे करण्यात येऊ लागले म्हणजे जवळपास त्यास वाळीत
टाकल्यासारखी वागणूक नमळाली. त्याचे गावात नफरणे कमी झाले. लोकाां शी सांपकय कमी

झाला. लोक सुद्धा त्यास फटकारुन राहू लागले. त्याची रोज थोिी थोिी शक्ती कमी होऊ
लागली. कामासाठी मोठ्या शहरात गेला होता तेंव्हा त्याां च्या हातून झालेल्या चुकाची आत्ता
त्यास पिाताप वाटत होता. पण त्याां च्या हातात काही उरले नव्हते. अखेर तो निवस उजािला
आनण त्याचा शेवट झाला. वास्तनवक पाहता तो त्याच निवशी मेला होता, ज्यानिवशी त्याची
बायको त्याला सोिून गेली होती. वास्तनवक पाहता ज्यानठकाणी गरज होती माननसक आधार
द्यायची त्यानठकाणी ती मागे पुढे नवचार न करता त्यास सोिून गेली. नतने जर आधार निला
असता तर काही निवस आनांिात जगला असता. घरच्यानी सुद्धा त्यास खुप हीन वागणूक
निली ज्यामुळे त्याां च्या मनात न्यूनगांि ननमाय ण झाले आनण मी कधी एकिा मरतो की काय असे
त्याला वाटू लागले.
प्रानतननधीक स्वरूपातील ही कहाणी एका युवकाची नाही तर िे शात असे अनेक
युवक आहे त जे की कळत नकळत एि् स या आजाराशी जोिल्या गेले आहे त. एि् स रुग्णाची
सांख्या सध्या लाखाच्या घरात आहे . िहा वषाय पूवीची जी सांख्या होती ती सांख्या आज नक्कीच
नाही. याचे सारे श्रेय आरोग्य नवभागला जाते, ज्यानी या नवषयी खुप जनजागृती केली आनण
त्यावर ननयांत्ण नमळनवले. ज्या चार कारणा मुळे एि् स चा प्रसार होतो ती कारणे आत्ता सवय
लोकाां ना कळू न चुकले आहे . मात् तरी सुध्िा काही नठकाणी याचे रुग्ण जेंव्हा आढळू न येतात
तेंव्हा परत काळजी वाढू लागते.
सांपूणय जगात 1 निसेंबर हा निवस जागनतक एि् स ननमूयलन निवस म्हणून साजरा केला
जातो. ‘एि् स’ हा शब्द उच्चारताना नकांवा ऐकताना काळीज धस्स करते. हा रोग कुणाला झाला
असे कळाले की अांगावर काटे उभे राहतात. एि् स झालेल्या रुग्णाला समाजात वेगळ्या नजरे ने
पानहले जाते. पूवी ककयरोग म्हणजे कॅन्सर हा सवाां त भयानक रोग असे मानले जात असे.
कॅन्सर म्हणजे माणूस कॅन्सल असे बोलले जायचे. मात् जसे ही ‘एि् स’ नवषयी लोकाां ना
कळायाला लागले तसे मोठ्या रोगाच्या यािीत वरच्या क्रमाां कावर एि् स या रोगाला पाहण्यात

येऊ लागले. नवज्ञानाच्या प्रगती मुळे कॅन्सरवर आता इलाज शक्य झाले आहे . समाजात अनेक
रुग्ण यातून वाचले आहे त असे आढळू न येतात. वैद्यकीय उपचार नकांवा शस्त्रनक्रया करून
कॅन्सर बरा होऊ शकतो. मात् एि् सचे तसे नाही त्यामुळे लोकाां च्या मनात या रोगानवषयी खुप
भीती ननमाय ण झाली आहे . सन १९८६ साली भारतातल्या मद्रासच्या वेश्या वस्तीत पनहल्या
एि् सच्या रुग्णाचां ननिान झालां. तसे पानहले तर सन 1981 साली जगात अमेररकेत हे रुग्ण
सापिले होते. मग त्या पाठोपाठ अनेक मोठमोठ्या शहरातून एि् स नवषयीची तपासणी झाली
आनण त्या नठकाणी अनेक रुग्ण सापिू लागले. एि् स नावाचा भस्मासुर िे शात उत्पन्न झाल्याची
बातमी बघता बघता िे शात सगळीकिे पसरली. लोकाां ना यानवषयी सुरुवातीला काहीच
मानहत नव्हते मात् आज 30 वषाय नांतर या रोगानवषयी प्रत्येक जण जाणुन आहे . आजतागायत
एि् स ह्या आजारावर कसलाही इलाज, औषध, लस नकांवा उपचार याांचा शोध लागला नाही.
यावर उपचार नसल्यामुळे खबरिारी हाच सवोत्तम उपाय आहे याची मानहती सुध्िा लोकाां ना
आत्ता झाली आहे .
योग्य वयात योग्य वेळी समज नमळाली तर त्याांचे जीवन सूकर होते. मात् भारतात लैंनगक
नशक्षण हा नवषय काढला की लोकां नाक मुरितात. त्याां ना अस्वथथ वाटायला लागते. पण जेंव्हा
पोरगा हातून वाया जातो त्यावेळी नवचार करतो की मी एकिा तरी त्याच्या सोबत यानवषयी का
बोललो नाही. तसा हा नवषय खुलेपणाने नकांवा मोकळ्या मनाने बोलण्यासारखा नाही. म्हणून
त्यास लपवून लपवून बोलेल्या जाते. यामुळे मुले सुद्धा व्यक्त होत नाहीत. मग नमत्ाकिून
चुकीची मानहती नमळनवली जाते आनण हा त्याच्या आहारी जातो. आजकाल तर मोबाईलमुळे
मुले अजुन जास्त नबघित चालली आहे त. पूवी जे लपून छपुन अश्लील नसनेमा पानहले जायचे
ते आत्ता मोबाईल वर एका स्िकवर पाहायला नमळत आहे . त्यामुळे युवा नपढी नको त्या गोष्ट्ी
आत्मसात करीत आहे त. व्यसन करणारी नपढीवर फार लवकर याचा प्रभाव जाणवत आहे .
बेरोजगार युवक आपल्या हाताला काही काम धांिा नसल्यामुळे व्यसनाच्या आहारी जात आहे .
िारू नपने, गुटखा खाने, नशा करणे या सवय वाइट सवयी वाइट सांगतीच्या नमत्ा किून नमळत

आहे त. म्हणून नकळत त्याचे पाय नरकात जात आहे . आई-वनिलाां चे फानजल लाि सुध्िा
त्यास कारणीभूत आहे त. आपल्या मुलाां चे नमत् कोण आहे त ? निवसभर काय करतात ? या
गोष्ट्ीची शहाननशा पालकानी करणे आवश्यक आहे . मात् तसे होताना निसत नाही. त्याने
मानगतलेली वस्तू त्यास िे णे एवढे काम मात् पालक न चुकता करीत आहे त. आपल्या मुलाां ना
या वयात एका नमत्ा प्रमाणे वागणूक िे ऊन एकमेकास समजून घेतल्यास ही वेळ नक्की येणार
नाहीज्या तरुण नपढी वर भारताची प्रगती अवलांबून आहे ती नपढी अश्या रोगाच्या नवळख्यात
जखिल्या जात आहे . यापासून वाचण्यासाठी खबरिारी घेणे हाच सवोत्तम उपाय आहे , असे
वाटते.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23 लडसेंबर - लकसान लिन
शेतकरी : जगाचा पोलशंिा

आपला भारत िे श कृषीप्रधान िे श आहे . येथील एकूण लोकसांख्येच्या एक तृतीयाांश
लोक ग्रामीण भागात राहतात आनण त्याां चा मूळ व्यवसाय शेती आहे . सुमारे पन्नास साठ
वषाां पूवी जेंव्हा भारत िे श इां ग्रजाां च्या गुलामनगरीमधून नुकतेच स्वातांत्र्य झाले होते त्यावेळी
भारतातील जनता पूणयपणे स्वयांपूणय होती. शेतीमध्ये काम करणाऱया लोकाां ची सांख्या िे खील
भरमसाठ होती. त्या काळी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आनण कननष्ठ नोकरी समजल्या जायचे.
कामाच्या मोबिल्यात धान्य िे ण्याची त्या काळाची प्रथा सवाय ना सोईस्कर होती. म्हणूनच
शेतीकाम करणाऱया लोकाां ना मान सन्मान नमळत होता. आत्महत्या म्हणजे काय असते हे
तेंव्हाच्या शेतकऱयाां ना मुळी ओळखीचे नव्हते. यावरून आपण अांिाज बाां धू शकतो की, नकती
चाां गल्या प्रकारे शेतकऱयाां ना अच्छे निन होते. मात् हळू हळू काळ बिलत गेला. शेतकऱयाच्या
जीवनात कामाच्या बिल्यात धान्य ऐवजी पैसा आला आनण सवय नचत् पलटत गेले. ही व्यापारी
लोकाां ची चाल होती की अन्य कोणाची माहीत नाही मात् िे शात रुपया फुगू लागला तसा
शेतकरी नागवू लागला. शेतकऱयाला परावलांबी करून टाकले त्यामुळे आज शेतकरी
आत्महत्या करण्याच्या मागाय वर जात आहे . फार पूवी शेतात नमळालेले उत्पन्नातुन अस्सल
धान्य ठे वून तेच बी म्हणून वापरत होते. गाई म्हशी आनण इतर जनावराांचे मलमूत् खत म्हणून
वापरत होते. त्यामुळे उत्पन्न कमी नमळत होते मात् िजेिार नमळत होते. आज भरमसाठ
उत्पन्न नमळते मात् त्यातून काही ननष्पन्न होत नाही अशी स्थथती आहे . गावागावात बलुतेिार
पद्धत अस्स्तत्वात होती, ज्यामुळे प्रत्येक काम व्यवस्थथतपणे पार पित होते. नशक्षणाने
आपल्या सवाां चा नवकास झाला मात् शेती ओस पिू लागली. महात्मा गाां धीजी खेड्ाकिे चला
असे म्हणाले यातून त्याांना असा सांिेश द्यायचा होता की, खेड्ातील शेती नटकवा. पण ह्याकिे

कुणी लक्ष निले नाही. जो तो नशकून सवरून नोकरी करण्याच्या मागे धावू लागला. शेतकरी
िरवषी लॉटरीचा खेळ खेळतो कधी त्यात त्याला यश नमळते तर बहुताां श वेळा त्यात अपयशच
नमळते, तरी ही शेतकरी नाउमेि न होता िरवषी नव्या उत्साहात कामाला लागतो. यावषी तरी
चाां गले उत्पन्न नमळे ल अशी आशा तो करीत असतो.
शेतकऱयाने शेतात काम केले तरच िे शातील इतर नागररकाां ची भूक नमटू शकते, याची
जाणीव सवयप्रथम तयार होणे आवश्यक आहे . सवय काही कारखान्यात तयार करता येईल मात्
अन्न म्हणजे गहू, ज्वारी, बाजरी, ताां िूळ यासारखे पिाथय नननमयती करण्यासाठी शेतातच जावे
लागते त्यानशवाय पयाय य नाही. शासनाने या शेतकऱयाां ना स्वावलांबी जीवन जगता येईल असे
मित द्यायलाच हवे. कजयमाफी करून कोणता शेतकरी स्वावलांबी होत नाही उलट तो
आळशी बनतो त्यापेक्षा त्याला इतर जोि व्यवसाय कसे करता येतील याची मानहती गावोगावी
िे ऊन शेतकऱयाां ना आज स्वतुःच्या पायावर सक्षम उभे करणे गरजेचे आहे . शेतकऱयाां चा आज
जो मनोरथ ढासळलेला आहे त्यास कुठे तरी आधार नमळाला पानहजे . साठ वषाय च्या वरील
वयोवृद्ध शेतकऱयाां ना पेन्शन िे ण्याची आपली योजना खरोखर त्याां ना उभारी िे ईल आनण
त्याां च्यात जगण्याची आस ननमाय ण करे ल, अशी एक आशावाि ननमाय ण होत आहे . राजा
नशवछत्पतीच्या काळातील शेतकरी राजा पुन्हा एकिा तयार करण्यासाठी सवाां नी त्या निशेने
प्रयत्न करणे आवश्यक आहे . शेतकऱयाला उभ्या जगाचा पोनशांिा म्हटले जाते मात् तोच
पोनशांिा आज कुपोनषत होत आहे . त्यास ननसगय ही।साथ िे त नाही आनण सरकार ही अश्या
िु हेरी कोांिीत तो सापितो. प्रत्येकजण त्यास लुबािण्यासाठी सज्ज असतो. नबयाणे वाले
लुबाितात, खत वाले लुबाितात आनण व्यापारी िे खील लुबाितात. या अश्या पररस्थथतीमुळे
त्याची खूपच नबकट अवथथा होते. त्याच्या नवषयी मनात कोणालाही कणव ननमाय ण होत नाही
नकांवा खांत वाटत नाही, ही फार मोठी शोकाां नतका आहे . आपल्या िे शातील शेतकरी हा एक
महत्वपुणय व्यक्ती आहे . म्हणून प्रत्येकाां नी त्याच्या कायाय ला नत्वार सलाम द्यायलाच हवे, त्याला
समाजात सन्मान नमळायलाच हवे. म्हणूनच भारताचे िु सरे पांतप्रधान स्व. लालबहािू र शास्त्री

याां नी नारा निला होता, जय जवान जय नकसान. कारण जवान म्हणजे सैननक हा िे शाचे सांरक्षण
करतो तर नकसान हा िे शातील लोकाां चे पोषण करतो म्हणजेच शेतकरी हा जगाचा पोनशांिा
आहे . म्हणून हे िोन्ही िे शाचे अत्यांत महत्त्वपू णय घटक आहे त.

- नागोराव सा. येवतीकर, नवषय नशक्षक
नजल्हा पररषि प्राथनमक कन्या शाळा, धमाय बाि
ता. धमाय बाि नज. नाां िेि
9423625769.

धन्यवाि .......!

ई सानहतय प्रनतष्ठािचं हे बारािं िर्षं.
िासा येितीकर यांचं हे सातिं पुस्तक.
िासा येितीकर हे िांिेडच्या ग्रामीण िगातील निक्षक. निद्यार्थयांप्रती
निकिण्याची ि निकासाची प्रचंड तळमळ, िेिाबद्दल अतोिात प्रेम आनण उपजत
प्रनतिा यांचे फ़ळ म्हणजे तयांचे लेखि. ते समाज बिलण्याच्या नहरीरीिे लेहीतात. एक
जोमिार ऊजाा तयांच्या लेखिात असते. पण अिा लेखकांिा योग्य प्रकािक नमळणं कठीण
जातं. एकतर ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रकािक कमीच. तयात लेखक प्रनसद्ध िसल्यामुळे
तयांची पुस्तकं निकली जात िाहीत. तयामुळे प्रकािक तयांची पुस्तकं छापत िाहीत.
कधीकधी तर ि िाचताच परत करतात. आनण प्रकािि झालेच िाही तर हे ििीि लेखक
प्रनसद्ध होणार कसे? या िुष्टचक्रात अिेक प्रनतिा गिाातच मारल्या जातात. अगिी
“मृतयुंजय”कार नििाजी सािंतांचं पुस्तक तीि िर्षं कोणी प्रकािक िाचूिही पहात
िव्हता. अिा तरूण लेखकांिा बळ िेण्यासाठी आपण सिा िाचक आनण ई सानहतयची
संपूणा टीम आता कटीबद्ध आहोत. असे अिेक तरूण लेखक खूप छाि नलहीत आहेत.
मोठ्या लेखकांच्या तोडीस तोड. पण तयांिा योग्य प्लॅटफ़ॉमा नमळत िाही. तयांची पुस्तकं
प्रकानित करायला प्रकािक धजाित िाहीत. प्रनसद्ध िसल्यामुळे तयांच्या पुस्तकांची
निक्रीबद्दल प्रकािक सािंक असतात. आनण जर या लेखकांची पुस्तके िाचकांसमोर
आलीच िाहीत तर लोकांिा तयांचे िांि कळणार कसे?
या िुष्टचक्रात सापडू ि अिेक िितरूण लेखकांच्या नपढ्या बरबाि झाल्या. पण
आता असे होणार िाही. इं टरिेटच्या सहाय्यािे ििलेखकांिा िाचकांच्या िजरे पयंत
पोहोचिण्याचे काम आता अिेक संस्र्था करत आहेत. ई सानहतय प्रनतष्ठाि ही तयातील
एक. सुमारे ५ लाखांहूि अनधक िाचकांपयंत या ििीि लेखकांिा िेण्याचे काम ही संस्र्था
करते. पूणा नििामूल्य. लेखकांिाही कोणताही खचा िाही. आनण आज िा उद्या लेखकांिा
िरघोस मािधि नमळिूि िेण्यासाठी ई सानहतय प्रनतष्ठािचे प्रयत्न चालू आहेत.

ििीि लेखक यायला हिेत. िक्कमपणे उिे रहायला हिेत. तयांिा तयांच्या तयांच्या
िजाािुसार मािमरातब नमळािा. मािधि नमळािे. परिेिातील आनण िूरच्या खेड्यापाड्यांिरील
िििाचकांिा िजेिार सानहतय नमळािे. िाचकांिी तयांिा मिात स्र्थाि द्यािे. तयांच्या सािेला
प्रनतसाि द्यािी.
अिेक ििििीि ताकििाि लेखक ई सानहतयाकडे िळत आहेत. तयांिा तयांच्या कसािुसार
प्रनतसािही नमळतो. कु णाला िरघोस तर काहींच्या िाट्याला टीकाही येते. या टीके ला
positively घॆऊि हे लेखक आपला कस िाढित िेतात.
िुिम पाटील, प्रफ़ु ल िेजि, िाग्यश्री पाटील, कोमल मािकर, सुरज गाताडे, अिूप
साळगािकर, बाळासाहेब शिंपी, चंिि निचारे , सौरि िागळे , यिराज पारखी, चंद्रिॆखर सािंत,
संयम बागायतकर, ओंकार झांज,े पंकज घारे, नििायक पोतिार, चंद्रकांत शिंिे, चारुलता
निसपुते, कार्ताक हजारे, गणेि सािप, मिोज चापके , महेि जाधि, मिोज नगरसे, मृिल
ु ा पाटील,
निलेि िेसाई, सिहा पठाण, संजय बिसोडे, संजय येरणे, िंतिू पाठक, श्रेनणक सरडे, िुिम
रोकडे, सुधाकर तळिडेकर, दिप्ती काबाडे, िूपि
े कुं िार, सोिाली सामंत, के तकी िहा, निनिता
िेिपांड,े सौरि िागळे , प्रीती सािंत िळिी असे अिेक तरूण लेखक साततयपूणा लेखि करत
आहेत. ई सानहतयकडे हौिी लेखकांची कमी कधीच िव्हती. आता हौसेच्या िरच्या पायरीिरचे,
लेखिाकडे गंिीरपणे पहाणारे आनण आपल्या लेखिाला पैलू पाडण्याकडे लक्ष िेणारे ,
आतमनिश्वासािे िारलेले तरूण लेखक येत आहेत. ही ििीि लेखकांची फ़ळी मराठी िार्षेला
ििीि प्रकािमाि जगात स्र्थाि नमळिूि िेतील. तयांच्या सानहतयाच्या प्रकािाला उजाळा नमळो.
िाचकांिा आिंि नमळो. मराठीची िरिराट होिो. जगातील सिोतकृ ष्ट सानहनतयक प्रसिणारी
िार्षा म्हणूि मराठीची ओळख जगाला होिो.
या सिाात ई सानहतयाचाही खारीचा िाटा असेल हा आिंि. आनण या यिात ई लेखकांचा
शसंहाचा िाटा असेल याचा अनिमाि.

बस्स. अजूि काय पानहजे?

