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• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडा करू शकिा.  

• ि ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर 

करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े 
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छंद : शालेय िीवनापासुनच हलखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे हवहवध विामानपत्र, 

दहैनक, साप्ताहिक, माहसकाि वैचाररक लेख हलहिण्याचा छंद आि.े िीवन-हशिण या शिैहणक 

माहसकािून सुध्दा यापूवी लेख प्रकाहशि झाल ेआििे. यापूवी दहैनक लोकपत्रमध्य ेदर सोमवारी 

ऑफ हपररयड सदराखाली क्रमशः लखे प्रकाहशि झाल े आििे. हवहवध दहैनकाि शिैहणक, 

सामाहिक हवषयी हवचार मांडि असिाि.  लिान मुलांसाठी सधु्दा छोटेखानी लेख हलहििाि 

िसेच त्याना मनोरंिनािून मराठीची शब्दसंपत्ती वाढवी यांसाठी हवहवध मनोरंिक शब्दकोड े

ियार करिाि.  िे की दर रहववारी दहैनक दशेोन्निीच्या फनक्लब पेि वर गेल्या दीड 

वषाापासुन क्रमशः  प्रकाहशि झाले आििे. हवद्यार्थयाांना सिि कामाि व्यस्ि ठेवण्यासाठी हवहवध 

उपक्रम ियार करिाि आहण त्यां उपक्रमाच्या माध्यमािून हशकहवण्याचा प्रयत्न असिो. 
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प्रस्िावना 

 

पाऊलवाट पुस्िकांच्या यशानंिर संवेदना ि ेपुस्िक आपल्या िािी दिेाना मला 

मनस्वी हवशेष आनंद िोिो आि.े मुळाि स्विः ला कािी त्रास झाल ेकी खपू दःुख 

िोिे आहण वेदना सुध्दा िोिाि. कारण त्याि स्विः चे शरीर आहण मन गंुिलेल े

असिे. कधी कधी असाच दःुखद प्रसंग इिरावर ओढाविे, त्याि आपले शरीर 

आहण मन दोन्िी नसिाि िरी आपण दःुखी िोिो, कष्टी िोिो. िी संवेदना मुळाि 

प्रत्येकांच्या मनाि िागी झाल्यास िागोिागी माणुसकी नक्कीच बघायला 

हमळाली असिी. याच हवचारािून सध्या समािािील लोकांना कोणत्या त्रासाला 

ककवा संकटा ला िोंड द्यावे लागिे ियाची िाणीव मला झाली आहण िे मी ई 

पुस्िकाच्या माध्यमािून आपणासमोर मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न केला आि.े 

िशीच िाणीव प्रत्येकांच्या मनाि िागी झाल्यास एक नवा समाि बघायला 

हमळेल अशी आशा वाटिे.  

या पुस्िकाि कािी चूका ककवा त्रटुी असिील िर त्या माझ्या हनदशानास आणुन 

ददल्यास मी आपला अत्यंि आभारी रािीन. पुस्िकािील हवचार पयाायाने पुस्िक 

आवडल्यास आपल्या हमत्र पररवाराि िरूर share कराल अशी अपिेा करिो. 

धन्यवाद 

 

- नागोराव सा. येविीकर 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान  www.esahity.com 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

अपाण पहत्रका 

 

संवेदना ची िाणीव माझ्याि ियार िोण्यासाठी  

प्रत्यि अप्रत्यिररत्या प्रोत्साहिि करणारे  

माझ्या आई-वडीलासि  

सवााना अपाण ........... 

 

नागोराव सा. येविीकर 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

  



संवेदना  नासा येविीकर 

अनुक्रम 

हपिृदवेो भव 

िनिेचा आधार 

िीवनािील अनमोल हमत्र 

रुपयाला अच्छे ददन येिील 

दारूबंदी मित्वाचे की दारूमुक्ती 

िसा आहण िसवा 

संिुहलि आिाराची आवश्यकिा 

िीवघेणा प्रवास टाळा 

" वसुधैव कुटंुबम " 

स्त्री भृण ित्या - एक काळिी * 

हस्त्रयांचा दिाा उंचाहवण्यासाठी 

भारिीय संस्कृिी वाचहवण्याची गरि 

िीवन सुंदर आि े

*आत्मित्या िा पयााय नािी* 

िीवनािील यशस्वी पुरुष 

सावािहनक गणेशोत्सवाचे बदलिे स्वरुप 

िरुण भारि दशे घडवू या .....! 

भ्रष् टाचार बनलाय हशष् टाचार 
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हपिदृवेो भव 

 

मानवी िीवनाि आई-वडील ि े दोन्िी मित्त्वाचे आििे; परंिु वहडलांपिेा आपण 

सवाच िण आईला सवााि िास्ि मित्त्व दिेो. कारण आई िी प्रत्येक मलुाला आपल्या उदराि 

नऊ महिने नऊ ददवस अहिशय काळिीपूवाक साभंाळ करि.े 

गभााि िुळलेली नाळ आयुष्यभर रटकून राििे, असे म्िणणे चुकीचे ठरणार नािी. 

हिचा आहण मुलाचा हिव्िाळय़ाचा, प्रेमाचा संबंध असिो. आई िी प्रेमळ, मायाळू आहण 

मुलांना समिून घणेारी असिे िर याउलट वडील ि ेकठोर, कडक, हशिा करणारे आहण मलुांना 

न समिून घेणारे असिाि, असे िनमाणसाि आई-वहडलांहवषयी बोलल्या िािे. परंिु 

खरोखरच प्रत्येक वडील एवढा कठोर ककवा हनषू्ठर असिो का? साहित्याच्या िते्रािसुद्धा 

आईवर बर् याच साहिहत्यकांनी हवपुल लखेन केललेे आढळून येिे. मात्र त्या प्रमाणाि वहडलांवर 

आधाररि हलहिलले े साहित्य फार कमी म्िणण्यापेिा नगण्यच आि.े मराठवाड्यािील कवी 

इंद्रहिि भालेराव यांनी 'बाप' कहविा हलहून समािािल्या वडील मंडळींना एक प्रकारे न्याय 

हमळवून ददला आि.े 

घरकाम करणारी व सिि मलुांच्या सिवासाि रािणारी िी म्िणिे आई. त्यामुळे 

त्यांच्याि िवळीकिा हनमााण िोिे आहण िे आईसोबि मनमोकळेपणाने गप्पा मारू शकिाि. 

िर वडील मात्र कामाच्या हनहमत्ताने नेिमी घराबािरेच राििाि. त्यांचा सिवास मलुांना फार 

कमी हमळिो. 

त्यास्िव मुल े आहण वडील यांच्याि िवळीकिा हनमााण िोि नािी. त्यामुळे मलु े

वहडलांना थोडश े घाबरिाि. वडील ि े घराचे किे, सवरिे, त्यास्िव घरािील हवहवध 

िबाबदारी पणूा करण्यासाठी नेिमी हवचार प्रदक्रया चालूच ठेवावी लागिे. कधी कधी बािरेील 

कामाचा िाण ककवा आर्थथक बाबींची समस्या त्यांच्या डोक्यावर नेिमीच िाणवि असिे. 

त्यास्िव वड्याचे िेल वांग्यावर काढण्याचे प्रकार वहडलांकडून प्रत्येक घराि िोऊ शकिे याि 
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शंका नािी. त्याचे पररणाम लिान मलुांवर िोिाि. बालपणापासून रागाि वा संिापाि 

पाहिलेल्या वहडलांची प्रहिमा नेिमीसाठी त्यांच्या स्मरणाि राििे. त्यामुळे िी मुले 

वहडलांसमोर बोलण्यासाठी घाबरिाि, हभिाि ककवा कचरिाि. 

भारिीय संस्कृिी िी पुरुषप्रधान संस्कृिी आि.े यथे ेघरािील सवा लिान-मोठे काम 

हस्त्रयांनी करायचे आहण घराबािरेील काम े पुरुषांनी करायची अशी प्रथा आि.े (सध्याच्या 

काळाि याि िळूिळू बदल िोि आि े िे चांगल े आि े की वाईट िे यणेारा काळच ठरवेल.) 

पुरुषांची सवा कामे फारच िबाबदारीची, त्यामुळे िी पेलिाना पुरुष म्िणिे घरािील वडील 

नेिमीच िणावाि ददसनू येिो. त्याचाच पररणाम त्यांच्या वागण्या-बोलण्यावर िोि असिो. 

म्िणूनच आि समािाि आईला िेवढे मोठे स्थान हमळाले िेवढे मोठे स्थान वहडलांना हमळि 

नािी. मात्र िे स्थान प्राप्त करण े फार हिकरीचे वा कठीण काम नािी. त्यासाठी प्रत्यके 

वहडलांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आि.े 

आईकडून मुलांना कौटंुहबक संस्कार हमळिाि िर सामाहिक संस्कार वहडलांकडून 

हमळिाि. प्रत्येक मुलावर वहडलांचे अनुवंहषक गुणधमा फार मोठय़ा प्रमाणाि संक्रहमि िोिाि. 

प्रत्येकिण आपल्या वहडलांसारखा नाव कमावण्याची इच्छा बाळगिो. समािाि वहडलांची 

प्रहिमा चांगली ककवा वाईट अशी असले त्याच पद्धिीवर मलू चालिे. िेव्िा समाि सिि 

बोलून िािो की, िा िर आपल्या बापाच्या चालीवर गेला आि.े आपल्या मलुांना समािाि 

चांगली िागा हमळावी, इज्जि हमळावी, लोक त्यांना मान द्यावे असे वाटि असेल िर प्रत्येक 

वहडलांनी समािाि चांगले वागण्याचे ध्यानाि घ्यावे. 

आपली इिरांशी वागणूक चांगली ठेवावी. खोटे बोलून कोणाला फसवू नये, 

प्रत्येकाशी प्रेमाने व सौिन्याने वागावे. वाईट व्यसनांची सवय ठेवू नय.े आपल्या वाईट सवयी 

िळूिळू आपल ेमलू हवशेषकरून मलुगा आत्मसाि करण्याचा प्रयत्न करिो. दारू हपणे, िंबाख ू

खाणे, पत्ते खेळण,े हवडी वा हसगारेट हपण,े ररकामटेकड े राहून गप्पा मारणे इत्यादी वाईट 

सवयी लिानपणापासनू बघि आल्याने त्याच्या मनाि त्याहवषयी हिरस्कार हनमााण 

िोण्याऐविी आकषाण हनमााण िोण्याची शक्यिा नाकारिा येि नािी. यामुळे अिून एक 

नुकसान सभंवू शकिे. घराि व्यसनी लोकांचे कािीच स्थान नसिे, बोलणे कोणी ऐकि नािी 
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आहण स्वाहभमान संपिो. दसुर् याला उपदशे करूच शकि नािी. 'मी सांगिो लोकाला शेंबूड 

माझ्या नाकाला' उक्तीप्रमाणे वागणे हनहश् चि िमणार नािी. 

मुलांवर योग्य संस्कार टाकण्याची फार मोठी िबाबदारी वहडलांवर आि.े सकाळी 

उठल्यापासून िे रात्री झोपण्याच्या वेळापयांि वहडलांच्या सवाच वागणुकीची आहण विाणुकीची 

मुल े अगदी बारकाईने हनरीिण करिाि. एखाद्या टीप कागदाप्रमाणे आपल्या विानाचे िे 

अनुकरण करिाि. ि ेप्रत्येक वहडलांनी ध्यानाि घेऊन पाऊल टाकल्यास आपले नावसदु्धा नक्कीच 

उज्ज्वल िोईल. माझे घराि कोणीच ऐकि नािी, मानीि नािी अशी िक्रार करणार् या वहडलांनी 

सवाप्रथम स्वि:चे आत्मपरीिण करून आपल्या अंगी असलले्या त्रुटी दरू करण्याचा प्रयत्न 

केल्यास नक्कीच मानाचे स्थान हमळू शकेल. 

वहडलांहवषयी कृिज्ञिा व्यक्त करिा यावी आहण समािाि वहडलांचे असलले े

प्रहिबबब बदलावयाला िवे म्िणून संपणूा िगाि िून महिन्याच्या दसुर् या रहववारी 'हपिृददन' 

म्िणून पाळला िािो. या ददनाच्या हनहमत्ताने सार् याच वहडलांनी आपल्या ससदसहेवेकबुद्धीला 

िागे करून िीवन िगल्यास आहण मलुांसमोर चांगले विान ठेवल्यास आईला िस ेप्रेमस्वरूप व 

वात्सल्यबसध ू िी उपाधी हमळाली िशीच उपाधी वहडलांनािी हमळू शकिे. प्रत्येक अपत्याने 

वहडलांच्या अहस्मिेला धक्का लागणार नािी असे िीवन िगणे म्िणिे खर् या अथााने 'हपिृददन' 

सािरा केल्यासारख ेिोईल. 
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िनिचेा आधार 

 

 

मिाराष्ट्रािील नंदरूबार हिल्यािील शिादा िालुक्यािील टेंभली या गावापासून 

भारिाचे ित्कालीन पंिप्रधान डॉ. मनमोिन बसग यांच्या उपहस्थिीि २९ सप्टेंबर २०१० 

रोिी आधार काडा योिनेला सुरुवाि करण्याि आली. याच गावािील रंिना सोनवणे हिला 

दशेािील पहिल ेआधार काडा समारंभपूवाक कायाक्रमाि वाटप करून आधार योिनेची मुहूिामेढ 

साधण्याि आल.े आधार काडाची हनर्थमिी कशी झाली ? िी माहििी खूपच रंिक आि.े 

सन १९९९ च्या कारगील युद्धानंिर के.  सुब्रह्मण्यम यांनी दशेाच्या सुरहिििेबाबि 

ित्कालीन पंिप्रधान अटलहबिारी वािपेयी यांना ७ िानेवारी २००० रोिी एक अिवाल 

सादर केला. ज्याि म्िटले िोिे की, सीमाविी भागाि रािणायाा लोकानंा हवशेष ओळखपत्र 

दणे्याि आल्यास भारिाि वाढि चालललेी घसुखोरी थांबहविा येऊ शकेल. त्या वेळी कें द्रीय 

मंहत्रमंडळािील ज्येष्ठ नेिे लालकृष्ण अडवाणी यांनी या अिवालाचा अभ्यास करून " 

बहुउद्देशीय भारिीय ओळखपत्र " या नावाने ओळखपत्र वाटप सरुू करण्याची घोषणा केली. 

सवााि पहिल्यांदा सीमाविी भागािील लोकांना या ओळखपत्राचे वाटप करून त्यानंिर दशेाि 

सवात्र वाटप केला िावा असे ठरहवण्याि आल.े अथााि आधार काडाची बीिे अटलहबिारी 

वािपेयी यांच्या काळाि पडली िोिी अस ेददसनू येिे. कदाहचि याच घटकाचा हवचार करून 

डॉ. मनमोिन बसग सरकारने आपल्या कारदकदीि आधार संकल्पना पूणात्वास नेली असावी अस े

वाटिे. दशेािील संपूणा नागररकांना एकच क्रमांक दणे्याि यावा आहण दशेाि कुठेिी त्याला 

स्वि:ची ओळख दिेा यावी म्िणून शासनाने फेब्रुवारी २००९ मध्य े आधार काडा योिनेची 

संकल्पना ियार केली. या योिनेवर काम करण्यासाठी व याची प्रभावीपणे अंमलबिावणी 

करण्यासाठी नंदन हनलकेनी यांची चेअरमन म्िणून हनवड करण्याि आली. िी िबाबदारी 

त्यांच्यावर िून २००९ मध्ये सोपहवण्याि आली िोिी. याचाच अथा आधार काडाचे प्रणेिे 

म्िणून आि आपण त्यांचेच नाव घेिो. खरोखरच त्यांनी अथक पररश्रम घेऊन आधारकाडा 

लोकांपयांि पोिचहवण्याचे काम केल.े या आधार काडाावर व्यक्तीला बारा अंकी कोड ददल्या 
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िािो. ज्या आधारावर त्याची संपूणा माहििी िसे की, संपूणा नाव, रहिवाशी पत्ता, डोळ्याची 

प्रहिमा, दिा बोटांचे ठस,े इिर कािी माहििीचा याि समावेश करण्याि आलेला आि.े सदरील 

योिना प्रत्यिाि राबहवण्यापूवी श्रीकांि नथामुने, सहलल प्रभाकर, आर. एस. शमाा, प्रमोद 

वमाा, व्िलॅ े वाड े इत्यादी िज्ज्ञ लोकांनी याि अथक पररश्रम घेऊन त्या आधार काडााला मूिा 

स्वरूप दणे्याचे काम केले आि.े या योिनेचा लोगो अिुल सुधाकरराव पांड ेयांनी ियार केला 

असून ज्यावरून हनरिर व्यक्तीलािी प्रथम दशानी पाहिल्याबरोबर त्याची ओळख िोिे. सन 

२०१७ पयांि भारिािील सवा िनिेची स्वि:ची ओळख िोण्यासाठी व १८० लि कोटी रुपय े

अंदािीि खचा अपेहिि धरून आधार योिना ियार करण्याि आली. त्या अनुषंगाने सन 

२००९-१० या वषााि २६.२१ कोटी, २०१० - ११ मध्य े २६८.४१ कोटी, २०११-१२ 

मध्ये११८७.५० कोटी, सन २०१२-१३ मध्ये १३३८.७२ कोटी, २०१३-१४ मध्य े

१५४४.४४ कोटी आहण २०१४-१५ मध्ये १६१५.३४ असे एकूण ५९८०.६२ कोटी रु. गेल्या 

पाच-सिा वषाांि खचा झाल्याची आकडवेारी प्रहसध्द झाली आि.े२१ ऑगस्ट २०१५ रोिी िारी 

करण्याि आलेल्या माहििीनुसार दशेािील ९० कोटी लोकांना या आधार काडााचे वाटप 

करण्याि आल.े िे की, एकूण लोकसंख्यचे्या ७० टके्क आि.े म्िणिे अिून ३० टके्क लोकांना 

हवहवध कारणांमुळे आधार काडा प्राप्त झाल े नािी. मिाराष्ट्राचा हवचार करिा येथील एकूण 

लोकसखं्या ११ कोटी २३ लाख आि.े त्यापैकी ९ कोटी ७८ लाख लोकांना आधार काडा वाटप 

करण्याि आल े म्िणिे ८१ टके्क लोकांना आधार काडा हमळाले असून अिून १९ टके्क लोक या 

आधार काडापासून वंहचि आििे. आंध्रप्रदशे व केरळमध्य े आधारकाडा सवााि िास्ि वाटप 

करण्याि आले. त्या खालोखाल िेलंगणा, पंिाब, िररयाणा, ददल्ली, हिमाचल प्रदशे, हत्रपुरा, 

गोवा, पााँडचेरी, चंदीगड, हसक्कीम, लिेीप या प्रदशेाचा क्रमांक लागिो. मेघालय व आसाम या 

प्रदशेाि आधार काडा खपू कमी प्रमाणाि वाटप करण्याि आल.े आधार काडा लोकांना वाटप न 

िोण्यामागे हवहवध कारणे आििे.आधार काडा काढणायाा कें द्राची संख्या कमी असण ेि ेएक प्रमखु 

कारण त्याि समाहवष्ट आि.े नोंदणी केलले्या व्यक्तींना ३-४ महिन ेआधार काडा न हमळणे ि ेिी 

एक कारण आि.े ज्यावषी टेंभली गावाि आधार काडा वाटपाचे उदघाघघाटन करण्याि आले. 

त्यावषी ग्रामीण भागाि िी ि े कें द्र िोमाने चालू करण्याि आले िोिे. मात्र नंिर माशी कुठे 

बशकली माहिि नािी. या कें द्राने आपला गाशा गंुडाळला िो आििागायि. ग्रामीण भागाि 

आधार काडा कें द्र उघडले नािी. त्यामुळे बरीचशी मंडळी ईच्छा असून सुद्धा आधारकाडा काढू 
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शकले नािीि. हशिण हवभागाने शाळािील हवद्यार्थयाांचे आधार काडा ियार करण्याचा कायाक्रम 

आखला िोिा. परंिु कोणत्याच शाळेि आधार कें द्र चालू झाले नािी. त्यामुळे सरल प्रणालीि 

हवद्यार्थयाांची माहिि भरिा आले नािी. मलुांचे आधार काडा काढिाना पालक व हशिकांची 

एकच िारांबळ झाली. िसेच शासनाने या काडााला अिी मित्त्वाचे दस्िऐवि म्िणून स्थान दिे 

गेल्यामुळे कािी आधार कें द्र संचालक मंडळी आधार काडाची नोंदणीसाठी ५० िे १०० रुपयांची 

मागणी करीि असल्याची िक्रारी आिा समोर येि आििे. आपल्यािवळ आधार काडा नसले िर 

शासनाच्या कोणत्याच योिनेिील अनुदानाचा लाभ हमळणार नािी, अशी साशंकिा लोकांच्या 

मनाि घर करून आि.े त्यामुळे प्रत्येक िण आधारकाडा हमळहवण्यासाठी धडपड करीि आि.े 

शासनाने िी योिना सुरूवािीला िनकल्याणासाठीच ियार केली िोिी; परंिु कािी 

हिल्यािील अत्यंि हुशार आहण िल्लख बदु्धीमत्तेच्या अहधकायाांनी या आधार काडाचा वापर 

करून गरीब लाभार्थयाांना हवहवध योिनेचे थेट अनुदान त्यांच्या खात्यावर दणे्याचा यशस्वी 

उपक्रम राबहवला. यािून दलाली बंद झाली आहण सामान्य िनिा सुखावली. ज्याेारे सरकारन े

सदु्धा त्याच अनुषंगाने हवचार करण्यास सुरूवािकेली. १ िानेवारी २०१३ रोिी सवा योिनांचे 

अनुदान आधार काडाशी िोडण्याचा मित्त्वपूणा हनणाय िािीर करण्याि आला. त्यामुळे मोदी 

शासनाने सुद्धा िी योिना कसल्याच प्रकारचा हवचार न करिा चालू ठेवण्याचा िे पाऊल 

उचलल ेआि े िे खरोखरच अहभनंदनीय आि.े बायोमेट्रीक प्रणालीचा वापर शाळा, हवद्यालय, 

कायाालय अशा हवहवध रठकाणी करून कमाचारी वगााि सुद्धा सुसंगिपणा आणिा येईल. 

गावोगावी दफरिे बाँका ियार करून त्या ेारे आर्थथक व्यविार करणे सिि, सोपे आहण सलुभ 

िोईल. पोहलसांना सदु्धा या प्रणालीचा खूप मोठा फायदा िोईल आहण सवााि मित्त्वाचे म्िणिे 

भारिािील घुसखोरी थांबहविा येईल. आधार काडा भहवष्याि िनिेचा नक्कीच आधार बनेल 

याि मुळी शंकाच नािी. 
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 िीवनािील अनमोल हमत्र  

 

हमत्र िीवनाि िवेिवसे े वाटिाि कारण प्रत्यके सुखदःुखमध्य े फक्त आहण फक्त 

हमत्राची साथ आपणाला हमळिे. बालपणीचे हमत्र, शाळेिलल ेहमत्र, मिाहवद्यालय हमत्र आहण 

नौकरीच्या रठकाणी हमळणारे हमत्र अस ेहमत्राचे वगीकरण करिा येईल. 

बालपणीचे हमत्र िेंव्िा खूप वषाानंिर हमळिाि िेंव्िा खूप आनंद िोिो. काय 

बोलावे? ि ेिी सुचि नािी. खूप गप्प िोिील, चिा-पाणी िोईल, त्याा॑नी ज्या रठकाणी खाल्ल,े 

झोपले उठल,े बसल ेअभ्यास केल, रुसल,े मारामारी केल ेआहण खेळल े त्या िागेि काय काय 

बदलल ेयावर हवचार िोईल आहण मनाि एक वगेळाच आनंद दऊेन िाईल. बालपण दगेा दवेा 

मुंगी साखरेचा रवा अस े म्िटल्या िािे िे यामुळेच याची प्रहचिी यहनहमत्ताने पुन्िा एकदा 

िोिो. ददवसभर उन्िाि खेळण्याचा रठकाण आि मात्र ओसाड ददसून येईल. आि त्या रठकाणी 

कोणीच खेळि नािी. मलुांची खेळ खेळण्याची आवड कमी झाली की आई-बाबा त्यांना खेळू दिे 

नािीि ि े न उलगडनारे कोड े पडले आि.े कािी असो पण आम्िी लिान असिाना िे कािी 

उद्योग केल,े खेळ खेळले िे आिची मुले नक्कीच करि असिाना आढळून येि नािीि. टीव्िी 

वरील काटूान आहण मोबाईल वरील गेमने या मलुांना पुरिे वेड ंकेले आि.े िुने हमत्र भेटले की 

या हवषयावर िमखास चचाा िोणारच. 

शाळेि गेल्या वर िे आपल्या शेिारी बसिील त्याच्या सोबि मैत्री िोिे. त्यास 

आपण पाटी हमत्र म्िणिो. LKG, UKG सारख े वगा त्यावेळी नव्ििे त्यामूळे पेंहसल विी ि े

पाचव्या वगााि िाईपयांि मािीि व्िायचे नािीि. कलम-पाटी एवढेच काय आमच्या दफ्िर 

मध्ये असायचे. बरे दफ्िर भी कसल े िी हपशवीच असायची. शदु्धलखेन असो वा बरेीि-

विाबाकी सवा कािी त्या पाटीवरच. कलम उधार दणेारे हमत्र फार कमी हमळायचे. शाळा 

संपल्यावर आम्िी कलम बिकण्याचा खेळ खळेायचे आहण डब्याि सवा कलम िमा करून 

ठेवायचे. कािी हमत्र कलम ने हलिायचे नािी ककवा आमच्या सोबि खळेायचे सुध्दा नािी िरी 

त्याची कलम कशी काय संपायच्या याचा शोध लावायला वेळ लागला नािी. शाळेच्या 

पाठीमागे बसून िो संपणूा कलम खाऊन टाकायचा आहण कलम नािी म्िणून हलहिण ेटाळयाचा 
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मात्र गुरुिी काय त्याला सोडणार. िे कािी ऐकुन घ्यायचे नािी आहण शवेटी मदि करणारा िो 

हमत्रच. गृिपाठ पूणा करणे असो वा एखाद ेहचत्र काढायचे असो त्यावेळी फक्त हमत्रच मदिीला 

धावून येिाि. शालेय हमत्राची ओळख आपण आयुष्यभर हवसरू शकि नािी. या लिान वयाि 

िचे िर आपणाला चांगले वळण लाविाि. या वयाि ज्यांना चांगले हमत्र लाभले त्याचे आयुष्य 

सफल झाल्या सारखे आि.े कारण हमत्र ि ेिीवनाला वळण लावणारे िट आििे. एकमेकांची 

खोड काढायची आहण गुरुिींचा मार इिरांना हमळवून दणे्याि धन्यिा मानण्यि येणाऱ्या या 

वयाि आपल्या हमत्रांसोबि केलले्या लिानमोठ्या चेष्टा मस्करी आि आठवले की िसावे की 

रडावे िचे कळि नािी. शालेय िीवन असेच िसि खेळि कधी संपल ेिचे कळि नािी आहण सवा 

हमत्रांची िाटािूट िोिे. शाळेिील कािी स्वपं्न घेऊन मिाहवद्यालयाि िाऊन पोिोचिो. 

आिपयांि हवहिरीि पोिनारे मासे िेंव्िा मोठ्या समुद्राि ककवा नदीि िाऊन पडिाि िेंव्िा त्या 

माश्यांची िी अवस्था िोिे िवळपास िीच अवस्था या रठकाणी िोिे. आपल्या हवचारांशी 

सिमि असणारे हमत्र हमळणे खूपच कठीण असि.े या वयािील हमत्र अगदी सिि पण ेिोडल्या 

िाि नािी. यांची वय समझदारी मध्ये असि.े काय चांगले वाईट आि ेकोण कसा आि ेया सवा 

बाबींचा सूक्ष्म हवचार करूनच िे हमत्र बनहविाि. या रठकाणी हमळालले ेहमत्र आिीवन सोबि 

राििाि. म्िणून यांच्यासोबि कधीिी गद्दारी करू नय.े अन्यथा िीवनाि कोणी हमत्र िोिच 

नािीि. हमत्राहशवाय िीवन म्िणिे पाण्याहशवाय मासोळीचे िीवन ज्याप्रमाणे कािीच नािी 

अगदी िसेच आि.े मैत्री मध्ये गरीब श्रीमंि उच्च नीच अश्या प्रकारचा कुठली िी दरी नसिे. मतै्री 

िी पैसा बघून िर केली गेली असिी िर श्रीकृष्ण आहण सुदामा यांच्या मैत्रीला कािी अथािी 

राहिला नसिा. सदुाम्याचे पोि े आििी मैत्रीची आठवण िािी करिे. 
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रुपयाला अच्छे ददन यिेील 

 

 

पैसा बोलिा ि ैअस ेएक गीि लिानपणी ऐकू यायचे आहण िेंव्िा अचंबा वाटायचे 

की, पैसा कसा बोलिो. त्या बोलबोध वयाि त्या गीिाचा अथा कळाला नािी. मात्र आि 

भारिीय चलनाची िी दशा आंिरराष्ट्रीय पािळीवर झाली आि.े आहण दशेाि मिागाईचा 

आगडोंब उसळला आि.े िेंव्िा खरोखरच पसैा कसा बोलिो? ि ेकळायला लागले आि.े भारिीय 

चलन ि ेसत्तरी ओलांडिे की काय? असा प्रश्न प्रत्येक भारिीयांच्या मनाि धडकी भरुन िाि 

आि.े मूळािच आपली अथाव्यवस्था िी हवदशेावरच अवलंबून आि े याची प्रहचिी सुध्दा 

याहनहमत्ताने झाली असे वाटिे.  लिानपणी दकुानािुन कािी खाऊ घ्यायचे म्िटल ेिर घरािील 

वडील मंडळी आमच्या िािाि 5 पैशाचे नाणे टेकवि आहण यदाकदाहचि 10 पैसे अथााि मोठा 

पैसा (25 वषाापूवी 10 पैशाची मोठी नाणी प्रचहलि िोिी) िर िािाि पडला िर आम्िी िाम 

खुश व्िायचो. त्या पैश्याि मन भरेल एवढ खाऊ हवकि घेिा येि अस े मात्र आि त्याउलट 

पररहस्थिी बघायला हमळिे. आि आमच्या मलुांना पैसे नािी िर रुपय े द्यावे लागिाि. 10 

पैशांच्या ऐविी 10 रु. िरी ददल ेिरी त्याचे समाधान िोि नािी. यावरुन एक गोष्ट प्रकषााने 

िाणविे की, भारिीय चलनाचे अवमूल्यन दरवषी भौहमहिक पध्दिीने िोि आि.े या 

अवमूल्यानास िबाबदार कोण कोण आििे? िा वादािीि मुद्दा आि.े दशेाचे कारभार पािणारी 

हवेान मंडळी िे की ससंदिे दशेाचे धोरण आखिाि व हनयोिन करिाि, िे दरुगामी हवचार 

करुन आखणी करिाि त्यांचे हनयोिन भहवष्याि चुकीचे हनघाले  िर दशे रसािळाला िाण्यास 

वेळ लागि नािी. त्यांचे काम म्िणिे वृिारोपण करुन त्या विृाचे संवधान, वाढ, सरंिण 

करण्यासारख ेआि.े त्यामुळे त्यांना दोषी धरुन आपली समस्या पूणापणे संपि नािी. कुठे िरी 

आपल ेिी कािी िरी नक्कीच चुकि आि.े ज्या मळेू आि आपणाला हवपरीि पररहस्थिीिून िावे 

लागि आि.े  
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भारिीय स्वािंत्र्य लढयाच्या काळाि भारिािील खेडी स्वंयपूणा िोिी. बारा 

बलुिेदार पध्दिीने त्यांचा व्यविार चाल ू िोिा. कामाच्या मोबदल्याि धान्य दणे्याची प्रथा 

िोिी. िेव्िा पासून कामाच्या मोबदल्याि धान्य ऐविी पैश्याचा हशरकाव झाला िेंव्िा पासून 

रुपयाचे अवमूल्यन व्िायला सुरुवाि  झाली अस ेम्िणने चूकीचे ठरणार नािी !  

* इंधनाचा भरमसाठ वापर -  मोटार गाडयासाठी लागणारे इंधन भारिािाला 

आयाि करावे लागिे. िी एक मोठी समस्या आपणांसमोर उभी आि.े 25-30 वषाापूवी िेवढया 

मोटार गाडया भारिाि िोत्या. त्यापेिा दकिीिरी पटीने आि वािनांची संख्या वाढली. 

त्यास्िव इंधन आयािीचे प्रमाणसुध्दा िेवढयाच पटीने वाढल.े दसुर् यावर अवलंबून असलले्या 

कामाची हस्थिी कशी असिे? ि ेआपण सवाचिण िाणिो ज्या घराि पवूी एक सायकलसुध्दा 

फार मोठया मशु्कीलीने असायचे त्याच्या घराि आि चार चाकी व दोन चाकी वािनांची रांग 

लागललेी ददसून येिे. आपण मागे पुढ ेकशाचािी हवचार न करिा एखादी कृिी करिो आहण 

त्याचा त्रास आपणालाच सोसावे लागिे. म्िणूनच आि 10-15 वषाापूवी असललेे इंधनाचे भाव 

हिप्पटीने वाढली आि ेआहण पुढील पाच वषााि िे पाच पट सुध्दा िोईल याि शंकाच नािी 

म्िणिेच भहवष्याि रुपयाचे अवमूल्यन यापिेा िास्ि असेल याि वाद नािी.  

* सोन्याची झळाळी - भारिीय परंपरेि सोन्याला अन्यन्यसाधारण अस ेमित्व ददल े

िािे. हवशेषकरुन महिलांना सोने हवषयी फारच अप्रुप असि.े प्रत्येक महिलांच्या अंगावर 

कमीिकमी 2 िोळे म्िणिे 20 गॅ्रम सोने असिेच असिे त्याहशवाय िी महिला शोभून ददसि 

नािी अस ेत्या महिलेला वाटि ेआहण इिरांना सधु्दा. महिला प्रमाणे पुरुष सुध्दा सोने वापराि 

मागे नािीि. प्रत्येक पुरुषांच्या अंगावर हनदान अधाा िोळा (5गॅ्रम) सोने असायलाच पाहििे 

अशी प्रथा येथ े सांहगिल े िािे. त्यामुळे दशेाची लोकसंख्या िशी वाढीस लागली िशी सोने 

वापरणार् यांची संख्या वाढीस लागली. ल आण आहण सोने यांचा िण ू िन्मोिन्मोत्तरीचा संबधं 

आि ेअसे ददसून येिे ल आणाि नववधूवर दकमान दोन िोळे सोने िरी वधूहपत्याला टाकावे लागिे 

अन्यथा िनिा त्याच्यावर छी थु करिे, िी आपली परंपरा आि.े 
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आि भारिाची लोकसखं्या 130 कोटी आि.े त्यािील अधी लोकसंख्या बालक व 

इिर यािून  वगळली 65 कोटी लोक सोन्याचा वापर आभूषण म्िणून करिाि. त्याि 30 कोटी 

महिला व 35 कोटी परुुष धरल्यास त्या दोघांकडून हमळून 80 कोटी  गॅ्रम सोने अंगावर 

आभूषण म्िणून सध्या वापराि आििे िसेच दशेाि 10 कोटी िनिा अशी सापडले ज्यांच्याकड े

िीन िोळयापेिा िास्ि सोने आििे. या सवाांची गोळा बेरीि केली िर दकिी सोने सध्या 

भारिाि आि?े याचं गहणि आपण लावु शकिो. याि अत्यंि मित्वाचे म्िणिे सोने सुध्दा 

आपणाला आयािच करावे लागिे. याबाबिीि अथा हवषयावर लेखन करणारे श्री यमािी 

मालकर यांनी आपल्या स्िंभलेखाि म्िणिाि की, “िनिेनी सोने खरेदी करुन आपली संपिी 

िमा करण्यापेिा िेच िर इिर कामाि गंुिवल े िर दशेाला िो एक प्रकारे आर्थथक िािभार 

असेल आपण सोने खरेदीि पैसे गुिंविो म्िणिेच एक प्रकारे भारिीय चलनाला लॉकर मध्य े

बांधून ठेविो” खरोखरच असा हवचार आपण कधी करणार आिोि काय? 90 वषाापूवी 

सोन्याचा दर प्रहि िोळा 18 रु. असा िोिा आहण आि त्याचा दर प्रहि िोळा 26 ििाराच्यावर 

गेला आि ेयावरुन सुध्दा आपण या सोन्याचे भारिीय पंरपरेि दकिी मित्व आि ेसमिु शकिो. 

* स्वदशेीचा वापर - भारिीस स्वािंत्र्यलढयाच्या इहििासाि स्वदशेी मालाचा 

वापर करावा म्िणून अनेक क्रांिीकारकांनी आंदोलने, चळवळी केली, परदशेी मालाच्या ट्रक 

समोर बाबू गेनू आपल्या प्राणाचे बहलदान दऊेन स्वदशेी मालाचा वापर करण्याचा संदशे ददला. 

या हुिात्माच्या बहलदानािून दशेािील िनिेनी काय हशकवण घेिली? िा फार मोठा प्रश्न 

पडिो हवदशेी मालाचा वापर िास्ि प्रमाणाि वाढल्यामुळे आपले चलन ददवसेंददवस घसरि 

आि.े स्वदशेी मालाचा वापर सवाांनी करावा यासाठी 10 वषाापवूी रािीव दीहिि नावाचा 

व्यक्ती गावोगावी प्रचार करुन िनिागृिी केली िोिी. मात्र त्यांचे िीन वषाा पूवी हनधन 

झाल्यामुळे त्यांचे काया थांबल्यासारखे वाटिे. आपण त्या गोष्टीकड ेदलुाि करिो ककवा कळिे 

पण वळि नािी असे अवस्था िोिे. स्वदशेी मालाचे उदािरण म्िणनू खादी वापराचा िर 

हवचार केला िर खादी ग्रामोद्योगाला आि कशी घरघर लागली आपण प्रत्यि पािि आिोि. 

भारिािील एकूण लोकसंख्यपैकी दकिी टके्क लोक खादी कपडयाचा वापर करिाि िा एक 

संशोधनाचा हवषय िोऊ शकिो. िी माणसे कापसाला भाव द्या म्िणून ओरड करिाि त्यापेकी 
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दकिी लोक आपल्या अगंावर खादीचा वापर करिाि. आपण आपल्या दशेािील उद्योगाला 

चालना दणे्यासाठी त्याचा वापर करीि नािीि. मात्र आपल्या कच्चा मालाला वाढीव भाव 

हमळावे म्िणून आंदोलने करिोि ि ेदकिपि आपणाला रुचिे? 

* भारिीय चलनाचे अवमूल्यन कधी थांबणार? हवहवध प्रहसध्दी माध्यमािून चचाा, 

पररसंवाद, सभा आयोहिि केल्या िािाि. त्याने हनहििपणे चलनाचे अवमूलन थांबणार नािी 

त्यासाठी िनिेनीच कािी िरी उपाय योिना करुन आपल्या पैसा हवदशेाि िाणार नािी याची 

काळिी घ्यावी.  

इिर कोणत्या व्यवसायाि पैसे गंुिवण्यापेिा शेिी मध्ये िर पसैा गंुिहवला िर 

दशेािील शेिीचा हवकास िोईल, अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले दशेाची आर्थथक िमिा वाढीस 

लागेल आयािीला हनयाािीचा पयाायाची िोड हमळाली िर चलन हस्थर रािण्यास नक्कीच मदि 

हमळेल.  
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दारूबदंी मित्वाच ेकी दारूमकु्ती  

 

केरळ पाठोपाठ हबिार राज्याि दारूबंदी िोि आि ेआहण मिाराष्ट्राि मात्र िस ेिोऊ 

शकि नािी (अपवाद वधाा, गडहचरोली आहण चंद्रपुर हिल्ि ेवगळून ) असे राज्याचे मिसलूमतं्री 

एकनाथ खडसे यांनी स्पष्टपणे सांहगिल्यामुळे दारूप्रेमी लोकांना िायस ेवाटले असले याि शंका 

नािी. आि शासनाला या दारू हवक्री वर कोट्यावधी रूपयाचा मिसूल हमळिो ज्यावर सरकार 

आपला कायाभार व्यवहस्थि साभंाळि आि.े सरकार समोर आि भरपूर प्रश्न िोंड वासुन उभ े

आििे आहण सवा समस्याची सोडवणूक अथाािच पैश्यानेच करावी लागिे. सगळ्या प्रकारची 

सोंग करिा येिाि मात्र पैश्याचे सोंग करिा यिे नािी. वास्िहवक पाििा बंदी करुच नये. 

कोणत्यािी गोष्टीवर बंदी टाकली की िनिा त्याच गोष्टी वापरण्यावर िास्ि भर टाकिाि. 

आपल्या लोकांची एक वाईट सवय आि ेिेथ ेमनाई ककवा बंदी असिे नेमके त्याच रठकाणी घाई 

करिाि. गेल्या दोन वषाापासून गुटखा हवक्री वर बंदी टाकण्याि आली पण खरोखरच गुटखा 

हवक्री बंद आि ेका ? िर नािी उलट फार मोठ्या प्रमाणावर या गुटख्याची िस्करी चालू आि.े 

या बंदीमुळे कािी लोकांची चांदी िोि आि.े याचा त्रास मात्र सामान्य नागररक आहण हवक्री 

करणाऱ्या लोकांना िोिो. असंच कािी या दारूबंदी वर िोण्याची शक्यिा नाकारिा येि नािी. 

दिा एक वषाापूवी  मिाराष्ट्र लगिच्या आंध्रप्रदशे सरकारने दारूवर बदंी आणली िोिी िेव्िा 

सीमाविी भागाि दारूचा मिापूर पसरला िोिा. िागोिागी परमीट रूम उघडण्याि आल े

िोिे. बऱ्याच लोकांची चांदी झाली या बंदीमुळे मात्र दारू हपण े आवश्यक असलेल्या 

लोकांचे  खूपच िाल झाले. अशीच पररहस्थिी मिाराष्ट्राि िोऊ शकिे. दारू बंदी करण्याऐविी 

त्यांची हवक्री आहण दारू हपणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबिीि कािी हनयमावली ियार करून त्यांची 

अंमलबिावणी केल्यास याचे चांगले पररणाम बघायला हमळिील अस े वाटिे.  

िसे की दारू हवक्री च्या वेळेचे िंिोिंि पालन करण्याकड ेलि ठेवावे. दारू हवक्री ज्या ददवशी 

बंद असि े त्याददवशी हवशेष पथक ठेवण्याि यावे. कारण याच ददवशी रोिच्या पेिा िास्ि 

दारू हवक्री िोिे आहण भरपूर पसैा कमहवला िािो. सवा प्रकारच्या दारूच्या दकमिींचे फलक 

दकुानाि  दशानी भागावर लावण्याि यावे. बऱ्याच वेळा शीशीमागे 10 िे 20 रू िादा 

आकारणी केली िािे अशी िक्रार मात्र िे कुठे करू शकि नािीि आहण ज्या व्यक्ती िवळ दारू 
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हपण्याचा परवाना आि े त्या व्यक्तीलाच दारू हवकण्याि यावी. परवाना नसलेल्या व्यक्तीला 

दारू हवक्री िोि असले िर त्या दकुानांस ित्काळ सील ठोकण्याि यावे. प्रत्येक नागररक ज्यांना 

दारू हपण्याची िौस आि े त्यांनी परवाना घणेे बंधनकारक केल्यास या दारू चे सध्या िे 

दषु्पररणाम ददसि आििे िे नक्कीच कमी िोिील. आिची पररहस्थिी अशी आि ेकी दारू हवक्री 

वर कोणाचे बंधन नािी आहण दारू हपणाऱ्या व्यक्तीवर सुध्दा नािी.  दारू हपऊन रस्त्यावर 

लोळणाऱ्या व्यक्तींना एकदा िुरंुगवास भोगायला लावल ेकी अश्या लोकांची संख्या आपोआप 

कमी िोिे. दारू हपऊन घराि गोंधळ घालणे, कुटंुबािील सदस्याना मारझोड करणे, रस्त्याने 

मोठ्याने ओरडि दफरण े यासारख्या छोट्या छोट्या गोष्टी गांभीयापूवाक घेिल्यास या दारूचा 

त्रास नक्कीच कमी िोिो. शासनाने दारूहवक्री बंदी करण्यापेिा यावर कडक अंमलबिावणी 

केल्यास िनिा सखुाि राहू शकेल अन्यथा दारू बंदी करून िी त्याचा कािी फायदा िोणार 

नािी. 

मुझे पीने का शौक निी ाँ, हपिा हूाँ गम भलूाने को हचत्रपटािील या गीिाप्रमाणे 

बऱ्याच लोकांची अवस्था असिे. दारू हपल्यामुळे थोडीशी बझग येिे आहण कािी काळासाठी िो 

वेगळ्याच हवश्वाि प्रवेश करिो. यामूळे सवा दःुख, वेदना आहण त्रास हवस्मृिीि िािे मात्र 

कायमचे नष्ट िोि नािी. िेंव्िा नशा सपंिे आहण माणसू पूवा पदावर येिो त्यावेळी पुन्िा िोच 

त्रास िाणविो आहण त्यासाठी परि दारूची मदि घेिली िािे. कािी लोक आनंदाि दारू 

हपिाि. असे करिा करिा दारू कधी त्याच्या घराि प्रवेश केला ि ेत्याला दखेील समिि नािी. 

कािी लोक डॉक्टर लोकांचा िवाला दऊेन म्िणिाि की  दारू शरीरासाठी खूप आवश्यक घटक 

आि.े परंिु कािी मयाादिे कदाहचि िे शरीरासाठी आवश्यक आहण चांगला घटक असले िी. 

आपण त्याचा योग्य रठकाणी वापर करण ेआवश्यक आि.े आि त्याचे दषु्पररणाम िास्ि झाल े

आििे. ियंिी आहण पुण्यहिथी हनहमत्त िे रॅली काढली िािे त्याि नाचणारे बहुिांश िण दारुने 

बझगलेले असिाि. त्यानंा त्या कायाक्रमाशी कािी दणेे-घेणे नसिे. यामूळे दकत्येक लोकाचं्या 

रोिच्या रािणीमानावर पररणाम पडिो, याचे िरासुध्दा भान ठेवि नािीि. 

राम गणेश गडकरी यांनी त्यांच्या एकच प्याला या नाटकांिून सुधाकर चे हचत्र समािासमोर 

खूपच चांगल्या पध्दिीने मांडले िोिे त्याचा दकिी पररणाम झाला िा एक संशोधनाचा हवषय 

िोऊ शकिो. दारूमुळे आि दकत्येक ससंार उघड्यावर आलेली आििे. कािी लोकांना दारू 

हपऊन गाडी चालहवण्याची सवय आि.े मात्र दारू हपऊन गाडी चालहवणे अत्यंि धोकादायक 
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आि.े रोि सरासरी दोन िरी अपघाि दारू हपऊन गाडी चालहवल्यामळेु िोिाि आहण चार - 

पाच हिवांना िकनाक मुकावे लागिे. या अपघािाि मरण पावलेल्याचे कुटंुब वाऱ्यावर पडिे. 

त्याच्या कुटंुबािील सदस्याचे खूपच िाल िोिाि. संपूणा कुटंुबच भेदरलेल े आहण हवस्कळीि 

असिे.  

कधी कधी शाळेिील हचमुकल्या मलुांच्या िोंडून काल शाळेि का आला नािीस ? 

या प्रश्नाचे उत्तर  ऐकण्याि आलं की " काल माझ्या बाबांनी माझ्या आईला खपू मारल ंआहण 

हशव्या ददलं म्िणून माझ्या आईसोबि मी गावी गेलो िोिो. " िेव्ाि बािूची पोरं िोराि 

ओरडून सांगिाि " सर याचे बाबा रोि दारू हपऊन घराि भांडण करिाि आहण याच्या आई 

सोबि याला सुध्दा मारिाि " िेंव्िा त्या मलुाचा चेिरा उदास आहण कािीसा गडबडलले्या 

अवस्थेि असिो. शाळेिून त्याच्यावर खूप कािी चांगले संस्कार िोि असिील, िो शाळेि 

कदाहचि हुशार िी असले परंिु कुटंुबाची वािािि त्याला त्या असंस्कृि वािावरणाि परफटि 

घेऊन िािे. अश्या प्रकारांवर कुठे िरी आळा बसायला िव े

दारूचे दषु्पररणाम सांगून लोकांवर कािी फरक पडि नािी. शंभरािून एखादा व्यक्तीच िे 

समिून घेवू शकिो. बाकीच्या लोकांना कायद्याच्या भाषेिूनच सांगावे लागिे. दशेाि शांििा व 

सुव्यवस्था रिावी यांसाठी कायद्याची हनमीिी आि ेम्िणून त्याचा योग्य वापर िोण ेि ेपुढील 

काळाची खरी गरि आि.े आि समािाि एक चांगला संदशे पाठहवले िर त्याचे हचत्रे पुढील 

काळाि नक्कीच चांगले पिायला हमळेल. िेंव्िा आपण एक िागरूक नागररक असाल िर 

याहवषयी नक्की लढा उभारू या.  
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िसा आहण िसवा 

 

माणसाचे िीवन हनरोगी राखायचे असले िर िीवनाि िास्याला मोलाचे स्थान 

आि.े गंभीर चेिऱ्याचा आहण कधीच न िसणाऱ्या व्यक्तीच्या सिवासाि चांगली व्यक्ती सुध्दा 

मानहसकररत्या आिारी पडिे. िर हवनोदी िसऱ्या व्यक्तीसोबि शारीररक आिार असलले्या 

व्यक्तीला सधु्दा थोडा वेळ का िोईना बरे वाटिे. रािेश खन्ना अहभनीि आनंद हचत्रपट 

पाहिल्यावर असे वाटिे की, खरोखरच आपल्या िीवनाि िास्य राहिले नसिे िर आपण िास्ि 

काळ हिवंि राहू शकलो नसिो.  िसण्यामुळे मनावरचा िाण िणभर नािीसा िोिो आहण 

मनाला, मेंदलूा िािेिवाने वाटिे अनघ मोठ्या िोमाने िािी घेिलेल ेकाम पूणात्वास नेिा येिे. 

कोणिेिी काम आहत्मक आनंदाने केले नािी िर त्या केलेल्या कामाि कािी रुची, चव रािि 

नािी. मग िे स्वयंपाक असो की, घरकाम असो वा कायाालयीन काम. हवनोदाच्या चार 

ओळीच  ददवसभरािील शीण दरू करिाि. समथा रामदास स्वामी " टवाळा आवड ेहवनोद " अस े

म्िणिाि. कारण आि आपण आहत्मक पध्दिीने न िसिा इिरांच्या फहििीवर ककवा त्यांची 

फसवणूक झाल्यावर िसिो. वास्िहवक पाििा असे िसणे िहणक असावे. आपल्या िसण्याने 

इिरांना त्रास िोणार नािी, याची िाणीव ठेवून हवनोद करणे कें व्िािी चांगले. हवनोदाि शब्द 

ि ेखूप मोठे काया करिाि. शाहब्दक कोट्यावरून भरपूर हवनोद ियार केले िािाि आहण कधी 

कधी सििच हवनोद ियार िोिाि. संि िुकाराम मिाराि यांनी म्िटल्याप्रमाणे शब्द ि ेशस्त्र 

आििे िरा िपून वापरा. शब्दाचे घाव इिर घावापेिा खोल असिाि. त्यामूळे योग्य शब्दाचा 

योग्य वापर करून हवनोद हनमााण करणे आपल्यासाठी आहण समािांसाठी सुध्दा चांगल े

असिे.  िीवनाि िसण्याचे  प्रसंग बहुिेक वेळा येिाि. साध्या साध्या घटनेिून आपण हवनोद 

हनमााण करीि राहिलो िर कुटंुबािील वािावरण िसरे व हनकोप रािील. सब टी व्िी वरील 

िारक मेििा का उल्टा चष्मा िी माहलका प्रत्येक कुटंुबािील लिान मोठ्या सवा प्रकारच्या 

प्रसंगाना हवनोदबुध्दीने संकटाना कस ेिोंड द्यायचे याचे नमुनेदार प्रसंग दाखवून सवाांना नेिमी 

खळखळून िसहवण्याचे काम करीि असिे. आपण िी त्या पात्राप्रमाण ेिगण्याचा प्रयत्न का करू 

नये !  
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आचाया अत्रे यांना हवनोदाचा बादशिा असे म्िणिाि त्यांनी आपल्या िीवनािील 

प्रत्येक संकटाला हवनोदबुध्दीने िोंड ददल े चाली चप्लीन या िगप्रहसद्ध कलाकाराने संपूणा 

िगाला िसहवले म्िणून आपण आि िी त्यांना हवसरू शकि नािी हचत्रपटाि अस े भरपूर 

कलाकार झाले आििे ज्याना फक्त आपणाला िसहवण्याचे काम केल े म्िणून आपण त्यांना 

आठवण करिो. िस े की िुन्या काळािील  िॉनी वॉकर, असराणी, मिमेुद, िगदीप, िॉनी 

हलव्िर, दादा कोंडके, अशोक सराफ, लक्ष्मीकांि बेड े इत्यादी. आि टी व्िी वर श्रोत्यांना 

िसहवण्यासाठी वेगवेगळे कायाक्रमाची रेलचेल आि.े ज्याेारे आपण खूप िस ूशकिो.  िगज्जेिा 

हसकंदर सवा िग बिकला, पण ररकाम्या िािाने परिला. आपण सधु्दा असेच एके ददवशी 

ररकाम्या िािाने परि िाणार आिोि. ित्पूवी कािी चांगल ेकाम म्िणिे सवाांना िसि खेळि 

ठेवण्याचे काम केलले ेबरे ! आपण सवािण हवदषूकाच्या गमिी िमिी पािण्यासाठी सका शीला 

िािो सका स पाहुन आपण खूप िसिो त्याला पोट धरून िसणे अस ेम्िणिाि ि ेकदाहचि हिथे 

कळिे. या िसण्यामुळे मनाला आनंद हमळिो. िसण्यामुळे आपल्या शरीरािील सवाांगाचा 

व्यायाम िोिो. त्यामूळे िसण्याचे िीवनाि फारच मित्वाचे आि.े म्िणनू कोठेिी आहण कसेिी 

िसिा येि नािी. आपण मोठमोठ्याने िसलो िर आिूबािूचे सवाांचे लि आपल्याकड े िािे 

त्यामुळे िसिाना वेळ आहण िागा याचेिी भान अस ू द्यावे. मलुींनी आहण महिलांनी फारच 

सांभाळून िसावे लागिे. आपल्या िसण्याि सुध्दा सौंदया लपलले े असिे. खूपच गंभीर 

वािावरणाि थोडसं हवनोद सुध्दा सपंूणा वािावरण बदलवुन टाकू शकिे.  

मोठ्या शिराि रोिची धावपळ आहण धकाधकीमुळे त्याचे िास्य लोप पावि आि ेअसे वाटि.े 

त्यामूळे लॉकफग क्लब उघडण्याची नामुश्की आली आि.े िसनारे बाळ आहण िसरे व्यक्ती 

आपणा सवाांना िवेिवेस े वाटिाि. पण नुसिेच लटके िसणे, िोंडावरच उसने िसू इिरांच्या 

मनाला समाधान दवे ूशकि नािी. त्यासाठी मनािून िसल ेिरच कोणीिरी आपणाला खरी दाद 

दिेील. 

ििरिवाबीपणा आहण चािुया हवनोद अशा गुणांच्या बाबिीि िुन्या काळािील 

उत्तर भारिािील बादशिाच्या दरबारािील हबरबल आहण दहिण राज्यािील चिुर िेनालीराम 

यांच्या अनेक कथा आपण ऐकलले्या आििे. त्यािून आपणांस त्यांची हवनोदबुध्दी स्पष्टपणे 

िाणविे. त्यानंिर पुढील काळाि मराठी साहित्याि आचाया अत्र े यांचे नाव हवनोदाच्या 

बाबिीि अग्रक्रमाने घेिला िािो. त्यांचीच परंपरा पुढ ेप ुल दशेपांड ेयांनी चालहवली. त्याचे 
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साहित्य आि िी वाचकांना खळखळून िसहविे. चला िर मग असेच कािी मिेशीर हवनोद वाचू 

या आहण ददवसाची सुरुवाि िसण्याने करू या 

** 

 

बंड्याला कम्प्यूटर इहन्स्टट्यूट मध्य े नोकरी हमळाली, पहिल्याच ददवशी िो घरी 

गेलाच नािी. रात्रभर काम करि बसला. 

खूष झालेल्या बॉसने सकाळी त्याला हवचारलं, 

" बंड्या, रात्रभर िागून एवढं कसलं काम करि 

िोिास ?'' 

बंड्या म्िणाला ''अिो सर, सगळ्या की-बोडाांवर 'एबीसीडी'चा क्रम चुकललेा िोिा. 

सगळ्या की उपसून नीट लावून घेिल्या...( िसा )  
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संतुलित आिाराची आवश्यकिा 

अन्न , वस्त्र आहण हनवारा या माणसाच्या िीन मूलभूि गरिा आििे. यािील 

अन्नाची गरि पूणा करण्यासाठी प्रत्येक सिीव धडपडि असिो. अश्मयगुीन काळािील लोक 

अन्नाच्या भटकंिीि अनेक वषे घािली. गरि िी शोधाची िननी आि े या म्िणीनुसार या 

अन्नाच्या शोधािच त्यांनी अह आणचा शोध लावला असे म्िणणे चुकीचे ठरणार नािी. अश्मयुगीन 

काळािील माणूस प्राण्याची हशकार करून कचे्च मांस खाि असे. याच बरोबर िंगलािील फळे 

आहण कंदमुळे ि ेत्यांचे प्रमुख खाद्य िोिे. अह आणचा शोध लागल्यानंिर िा माणसू हशकार केलले े

प्राणी भािुन खाऊ लागला. त्याला भािलले्या अन्नाची चव माहिि झाली िस े प्रत्येक अन्न 

पदाथा भािुन खाण्यास सुरुवाि केली. पाण्यािवळ वास्िव्य करून रािि असल्यामुळे त्यांनी 

मग िळू िळू शेिी करण्यास सुरुवाि केली. शिेािुन आलेल्या अन्नधान्याचा वापर िेवण्याि 

करिा येिो ि ेकळायला लागल्यावर माणसाच्या िेवण्याि सुधारणा िोऊ लागली. त्यानंिर मग 

माणूस एकत्र राहू लागले. त्यांचा समूि ियार झाला या समुिाचे एका वस्िी मध्य े रूपांिर 

व्िायला वेळ लागला नािी. पाििा पाििा गाव आहण नगर त्यानंिर मिानगर िी ियार झाल.े 

अन्नाच्या शोधाि आपण आि या स्िरापयान्ि यऊेन पोिोचलो आिोि आहण आि िी आपण 

त्याच अन्नाच्या शोधाि रोिच दफरि असिो. मात्र याच अन्नाहवषयी ककवा आिारा हवषयी 

आपण खरोखर िागरूक आिोि ? याचा एकदा िरी हवचार करीि नािी. मानवाला िीवन 

िगण्यासाठी ककवा शारीररक वाढीसाठी अन्नाची गरि असि.े म्िणून अन्न हमळहवण्यासाठी 

प्रत्येकिण िीवाचे रान करीि असिो. आि आपण िे कािी काबाडकष्ट करीि आिोि िे सवा या 

अन्नासाठी नव्ि ेकाय ? आपल्या कुटंुबािील प्रत्येक व्यक्तीला पोटभर खायला हमळावे म्िणून 

कुटंुबप्रमुख या नात्याने पुरुष आहण स्त्री ददवस रात्र काम करीि असिाि. त्याच केलले्या 

कामाच्या मोबदल्याि पसैा हमळिो आहण त्या पशै्यावर घराि लागणाऱ्या अन्नाची पूिािा करीि 

असिो. अन्न िर नसले िर आपल्या पोटाचे नीट पोषण िोणार नािी. त्यामुळे प्रत्येक मानवाला 

मग िो गरीब असो वा श्रीमंि त्याला अन्नाची गरि आि.े भारिाि एका बािूला उपासमारी ने 

मरणारी माणस ेददसिाि िर दसूरी कड ेिास्ि िेवल्यामुळे पोटा च्या हवहवध आिाराने त्रस्ि 

माणसे ददसिाि ि ेपाहून मन हखन्न िोिे. अन्नाचे अहि सेवन करण ेशरीराला िस ेघािक आि े

िसे कमी िेवण करणे ि े िी धोकादायक आि े हवशेष करून लिान मलुांना त्यांच्या वाढत्या 

वयाि पोषक आहण संिुहलि आिार हमळणे आवश्यक आि.े 
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शरीर बळकट आहण िंदरुुस्ि रािण्यासाठी कािू, बादाम, सािुक िूप यासरखी 

मिागडी पदाथा खावे लागिाि, असा एक गोड गैरसमि िनमाणसाि पसरलेले आि.े रोिच्या 

िेवणाि सवा अन्नघटकाचा समावेश केल्यास सधु्दा आपल े शरीर शारीररक व मानहसकदषृ्टया 

सुदढृ राहू शकिे. मेळघाटसारख्या हवभागािील कुपोषणाचा प्रश्न िेंव्िा आपल्या समोर येिो 

िेंव्िा संिुहलि आिार घ्यावे अशा प्रकारची सिि प्रहिदक्रया आपण दऊेन टाकिो. दररोि एक 

प्रकारचे िेवण केल्यामळेु आपण कंटाळून िािो त्यामुळेच वेगवेगळ्या पदाथाची चव घेिो, न 

िाणिेपणाने आपण संिुहलि आिार घेि असिो. परंिु याि कािी िाणीवपूवाक बदल करून 

गृहिणीने आठवड्याचा वेळापत्रक ियार करून िसे खाद्य म्िणिे िेवण आपल्या मुलांना 

उपलब्ध करून ददल्यास त्याचा फायदा मलुांसोबि आपणाला  सुध्दा िोिो. 

घरािील लिान मुल े िेवण्याच्या बाबिीि नेिमीच ि े नको, िे िवे अश्या िक्रारी करीि 

असिाि. आंबट फळे खाि नािीि, फक्त गोड असलले्या फळाची मागणी करिाि. त्यामुळे िे 

िीवनभर त्या फळापासनू दरुच रािण्याची शक्यिा नकारिा येि नािी. कारल ेकडू लागिाि 

म्िणून बऱ्याच मलुांना िे घशाखाली उिरि नािी. प्रत्येक भािी खाण्याबाबि त्यांना आग्रि 

केल्यास त्यांच्या शरीराला फायदा िोईल. आपल्या शरीराला िेवढे हपष्टमय, प्रहथने आहण 

हिग्ध पदाथााची गरि आि े िेवढीच िार व िीवनसत्वाची सुध्दा आि.े हिरव्या पालभेाज्या 

आहण फळे यािून िार व िीवनसत्व हमळिे. शरीराि ए िीवनसत्वाचे प्रमाण कमी झाल्यास 

रात्रीला अंधुक अधंुक ददसण ेम्िणिे रांिाधळेपणाचा रोग िोिो. त्यासाठी हिरव्या भाज्या आहण 

फळे आिाराि असण ेआवश्यक आि.े  बी िीवन सत्वाच्या अभावामुळे िीभ लाल िोण ेव त्वचा 

खरखरीि िोणे अस े रोग िोऊ शकिाि.  दािाच्या हिरड्या मिबूि रािण्यासाठी सी 

िीवनसत्वाची गरि असिे आहण ि े िीवनसत्व सवा आंबट गोड फळािुन हमळिाि. सकाळी 

कोवळया सूयाप्रकाशाि बसल्यामुळे डी िीवनसत्व हमळिे आहण त्यामुळे पायाची िाड ेमिबूि 

िोिाि व पाठीला बाक येि नािी. कैहल्शयम हमळहवण्यासाठी मांस व अडंी चा िेवणाि वापर 

करण्याच्या सल्ला वैद्यकीय मंडळी याच साठी देिाि. असे कािी हवकार आपल्या मुलांना िोऊ 

नये यासाठी सवा मािानी िागरूकपणे आपल्या स्वयंपाकाि संिुहलि आिाराचा समावेश 

केल्यास आपला मलुगा अथााि दशेाचा भावी नागररक बळकट, िंदरुुस्ि आहण सुदढृ िोईल याि 

शंकाच नािी.  
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िीवघणेा प्रवास टाळा * 

 

 

राज्याि दरवषी ६० ििारांहून अहधक रस्िे अपघाि िोिाि आहण १ लाख 

लोकसखं्येमागे ि ेप्रमाण ५२ िे ६० इिके आि.े अपघािांमध्ये सवााहधक मृत्यू ि ेिरुणांचे झाल े

आििे. राज्याि रस्त्यांवरील अपघािाि गेलेले ५३ टके्क बळी ि े१५ िे ३४ वयोगटािील आििे. 

अपघािाची बािमी नािी अस ेवृिपत्र प्रकाहशि िोऊच शकि नािी. रोि कुठे न कुठे अपघाि 

घडिच असिे. आिकाल प्रत्येकिण िीव मुठीि घेऊन प्रवास करीि आििे. प्रवासाला हनघललेा 

व्यक्ती सखुरूप घरी परि आल्यावर घरािल ेसवा सदस्याचे िीव भांड्याि पडल्यासारखे िोिे. 

िायवे चे रस्िे िर िण ूअपघािाचे मािरेघरच बनले आििे. दररोि दकिी िरी अपघाि िोिाि 

आहण दकत्येक लोकांचे िीव िािाि याची कािी हगनिी नसिे. इकड ेछोट्या रस्त्यावर सुध्दा 

अपघाि घडिाि पण त्यांची संख्या फारच कमी असिे. ि ेएका दषृ्टीकोनािून चांगली बाब आि.े 

वास्िहवक पाििा अपघाि घडण्यासाठी फार छोटी घटना कारणीभूि असिे आहण िणाचा 

फरक असिो. कािी िणाि म्िणिे आपल्या मेंदलूा कळायच्या आि अपघाि घडि 

असिो.  अपघाि घडून गेल्यानंिर असे केल्यामळेु िसे झाल ेमाझी कािी चूक नव्ििी समोरचाच 

मला येऊन धडकला असे स्पष्टीकरण सधु्दा ऐकायला हमळिे. असे कािी बोलललेे ऐकायला 

हमळिे. मात्र अपघािामुळे झालेली िानी कधीच भरून हनघि नािी ि े हवसरून चालणार 

नािी.  

त्यामुळे प्रवासाला िािाना कािी गोष्टीची काळिी आपण स्विः घ्यावी ज्यामुळे 

अपघाि घडण्याची संख्या कमी िोईल आहण आपल्यासि इिरांचे प्राण सधु्दा सुखरूप राििील.  

सवााि पहिल्यांदा म्िणिे आपण आपल्या खािगी वािनाने प्रवास करण्यापेिा सावािहनक 

वािनांचा वापर करावा उदा. रेल्व े आहण बस. या वािनांिून केललेा प्रवास सुरहिि आहण 

सुखदायक असिो. ि े प्रथमिः िाणून घ्यावे. बहुिांश िण आपली स्टेटस आहण प्रहिष्ठा 

राखण्यासाठी सावािहनक वािने शक्यिो टाळिाि. प्रवासाि आपल्या िवळ असलले्या 

सामानाची उचल आहण ठेव त्रासदायक असिे म्िणून कािी लोकं खािगी वािनांचा वापर 
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करिाना ददसून येिाि. िर कािी लोकं आपला प्रवास लवकर व्िावा म्िणून खािगी वािनांच्या 

मागे धाविाि. मात्र या आपल्या घाईमुळे काय नुकसान िोिे याची िराशी दखेील कल्पना 

आपण करीि नािी. त्यामूळे असे िीवघेणे अपघाि घडलेल े ददसून येिाि.  

बस ककवा रेल्व े या वािनांिून प्रवास करिांना आपण दकिी हवश्वासाने प्रवेश करिो िेवढा 

हवश्वास अन्यत्र पिायला हमळि नािी. या वािनांचे सुध्दा अपघाि घडिाि पण त्यांची संख्या 

िािाच्या बोटावर मोिण्याइिकी असिे. ि ेवािन चालक िबाबदारीपूवाक वािन चालहविाि. 

त्यांच्यािवळ िी िमिा असल्याचा पुरावा म्िणिे परवाना असिो. त्याहशवाय त्यांना वािन 

चालहवण्यासाठी ददले िाि नािी. याउलट हचत्र खािगी वािनांि प्रवास करिांना आढळून येिे. 

वास्िहवक पाििा वािन चालहवण्याऱ्याच्या िािाि वािनांि बसलले्या सवा प्रवाशांचे िीव 

असिाि या गोष्टीची िाहणव प्रथमिः त्या वािन चालकास असली पाहििे. याच गोष्टीची 

कमिरिा खािगी वािनांिून प्रवास करिांना आढळून येिे आहण वािनाच्या वेगावर कसल्यािी 

प्रकारचे हनयंत्रण न ठेविा वािन चालहविाि आहण इिरांच्या हिवांसाठी यमदिू बनिाि. 

नुकिेच िेलंगण राज्याि म्िसैा या गावािवळ झालेल्या ऑटो आहण रटप्परच्या धडकेि 13 िण 

िागीच ठार झालेि. या अपघािाि एकाच कुटंूबािील 9 िण ठार झाले. संपणूा कुटंुब या 

अपघािाि संपल.े या अपघािाि चूक कोणाची िोिी ? ि ेिपासणी अंिी समोर येईलच परंिु 

अपघािाि गेललेे िे िीव परि यणेार आििे का ? त्या घराला लागलेल े कायमचे कुलुप 

उघडल्या िाणार काय ? िा अपघाि रात्रीच्या वळेी घडला. आिपयांिच्या अपघािाचा अभ्यास 

केल्यास िी बाब प्रकषााने समोर येिे की, रात्री दिाच्या नंिर अपघािास सुघरुवाि िोिे आहण 

पिाटेच्या वेळी संपिाि. म्िणून शक्यिो रात्रीचा प्रवास टाळावा. वािनचालक पूणा ओळखीचा 

असेल िरच त्या वािनांिून प्रवास करावा ककवा ओळखीच्या वािन चालकाचा शोध घेऊन 

प्रवास करावा. सलगपण ेप्रवास न करिा दर दोन िीन िासाला थोडा वेळ चिा पाणी ककवा 

हवश्रांिी साठी थांबावे. त्यामूळे चालकाच्या डोळ्यांवरचा िाण कमी िोिो. डोळ्यावर िाण 

येईपयांि वािन चालहवणे ि ेअत्यंि धोक्याचे असिे. त्यामुळे वािन चालकास हवश्रांिीची अत्यंि 

गरि असिे याची िाहणव आपणाला असली पाहििे. बहुिांश वेळा प्रवाशांच्या घाईमुळे 

अपघाि िोि असिाि कारण त्यांना घाई असिे आहण त्या घाईि िे वािन चालकास कुठेिी 

हवश्रांिी दिे नािीि. मग त्याचे रुपांिर एका मोठ्या अपघािाि िोिे. ल आणाचा हवधी ककवा इिर 

कायाक्रमासाठी ट्रक, टेंपो ककवा ऑटोमध्ये लोकं दाटीवाटीने बसिाि. आपल्या हिवाची पवाा न 



संवेदना  नासा येविीकर 

करिा उन्िािान्िाि प्रवास करिाि. ि ेिी धोक्याचे नव्ि ेकाय ? हवहवध कारणे आििे अपघाि 

िोण्याची त्याि प्रामुख्याने रस्त्यांची खराब अवस्था, गिीरोधकांवर पांढरे पटे्ट नसण,े 

धोक्याच्या रठकाणी दभुािक असणे, अहिवेगामुळे वािनावरचा िाबा सुटणे, दारू हपऊन गाडी 

चालवण,े समोरून गाडी येि असूनिी ओव्िरटेक करणे, धोकादायक वळणावर वेगाने गाडी 

चालवण,े पार्ककग लाईट न लाविा मिामागाावर गाडी थांबवणे, अशा अनेक कारणांमुळे 

अपघाि िोिाि. अनेक उपाययोिना राबवूनिी राज्याि अपघािांचे प्रमाण कमी झालले ेनािी. 

त्यामुळे स्विः वर हनयतं्रण ठेवून वािन चालहवणे आवश्यक आि.े घराबािरे पडल्यानंिर 

बऱ्याच बारीकसारीक गोष्टी लिाि ठेवून वागणे आपल्यासाठी खूपच हििकारक असिाि. 

म्िणूनच शेवटी एवढेच सांगावे वाटिे, की िीवन अनमोल आि,े आपल्या कुटंुबाला आपली खरी 

गरि आि,े याबाबीचा हवचार करून िीवघेणा प्रवास करण्याचे टाळावे.  
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िागहिक कुटंुब ददवस हनहमत्तान ेलखे 

" वसधुवै कुटंुबम "  

 

 

काल नुकिेच िागहिक कुटंुब ददवस सवात्र सािरा करण्याि आला हनहमत्ताने 

सदरील लखे. 

कुटंुब म्िटल े की आपल्या डोळ्यासमोर उभ े राििे एक अस े हचत्रं ज्याि आिी 

आिोबा आई वडील भाऊ बिीण काका काकू आहण इिर मंडळी असा िवळपास दिा िे पधंरा 

लोकांचा समिू. या कुटंुबाि वावरि असिाना हमळिो अनेक गोष्टीचे संस्कार िस ेकी वहडलांनी 

एखादी वस्िू घराि आणली असले िर िी सवाांनी हमळून हमसळून खावी. यामूळे मलुांवर 

समानिा या मूल्यांची नकळि रुिवण िोिे. घराि वाडवहडलांचा वावर असल्यामुळे घरािील 

सवाच िण दबक्या आवािाि संवाद करिाि. म्िणिे नवरा बायको, भाऊ बिीण यांच्याि 

िोणारे भांडण ककवा धसुफुस ला आळा बसिो. कोणी मोठ्या आवािाि बोलि नािी. घरािील 

सवा कामे हवभागली िािाि. ज्यांना िे काम िमिे िे काम कुणी सांगण्याच्या अगोदर केली 

िािाि. कािी िण िर वडील मंडळीकडून शाबासकी हमळहवण्यासाठी पुढे पुढे येऊन काम 

करिाि. िणू त्यांचामध्ये स्पधाा लागली असले. घरािल्या प्रत्येक बाबींवर हनयंत्रण असिे. िे 

मग खरेदी करण्याचे असेल वा कुठे गावाला िायचे असले. प्रत्येक गोष्ट वडील मंडळींना 

हवचारूनच करावे लागिे त्यामूळे घरािील प्रत्येक व्यक्तीच्या चैन ककवा ऐश आरामच्या 

बाबीला एकप्रकारे लगाम घािल्या िािे. एकहत्रि कुटंुब पध्दिीमुळे बऱ्याच गोष्टी चांगल्या 

घडिाि. लिान मुलांना घरािील आिी अनघ आिोबा व्यवहस्थिररत्या सांभाळ करिाि. त्यांना 

रामायण मिाभारि इसापनीिी ककवा इिर गोष्टी सांगिाि. आिी गाणे ऐकविे त्यामूळे मुल े

भहवष्याि चांगले व्यक्ती बनू शकिाि. परंिु सध्याच्या नवीन पध्दिीमधील िोडप्याना अस े

एकत्र कुटंुब पध्दि म्िणिे डोक्याला िाप वाटि असिे. वधूहपिा आपल्या मुलीसाठी स्थळ 

शोधि असिाना प्रत्येक गोष्टीची चौकशी करिो त्याि ि ेपण हवचारपूस करिो की ल आणानंिर 

मुलगा कोठे रािणार आि े ? मुलगा स्विंत्र रािणार असेल िरच वधूहपिा ल आणासाठी िोकार 
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दिेो अन्यथा नािी. यांि त्या वधूहपत्याची काय चूक असिे. आपल्या मुलीला सासरी िास्ि कष्ट 

पडू नय,े हिने सुखाि रिावे याच हवचाराि प्रत्येक वधूहपिा असिो. ज्यावेळी आपल्या मुलाचं्या 

ल आणाची वेळ येिे िेंव्िा मात्र िाच वधू हपिा सासरी आलले्या मलुीला नावे ठेविो. माझ्या 

मुलाला माझ्यापासून दरू केली. सास ू सासऱ्या सोबि राहिल े िर हिला िास्ि काम करावे 

लागिे म्िणून हिच्या घरांच्या लोकांनी आमचं नािं िोडून काढलं असा आव आणिाि. परंिु 

प्रत्यिाि त्यांची सुघरुवाि माझ्याकडून झाली याचा मात्र हवचार केला िाि नािी. याच हवचार 

शैलीिून आि एकहत्रि असललेी कुटंुब पध्दिी हवभक्त झाली आििे. िम दो िमारे दो ककवा 

आम्िी दोघ ेरािा - राणी, नको आमच्याि कोणी या िी भावना ददवसेंददवस बळावि चालली 

आि.े त्यामुळे अनेक समस्या हनमााण िोि आििे. कदाहचि या गोष्टीची बचिा कोणी करीि 

नािीि ककवा त्यांची िाहणव त्यांना अिून झाली नािी. आपल्या आई वहडलांपासून हवभक्त 

राहून खरेच आपल्या कुटंुबाची प्रगिी िोिे काय ? या गोष्टीचा गंभीरिापूवाक हवचार केल्यास 

नािी िचे उत्तर येिे. मात्र िरी सुध्दा वेगळी चूल मांडण्याचा अट्टािास कधी बायकोकडून िर 

कधी नवऱ्याकडून िोिे. यांि कोणाचा दोष आि े? यांपेिा याची झळ आपल्या लेकरांना लागिे 

ि ेआपण कधीच हवचार करीि नािीि.हवभक्त कुटंुबाि रािणारी मुल ेसिसा एकलकोंडी िोिाि. 

प्रत्येक गोष्ट माहगिली की हमळिे त्यामुळे िट्टी िोिाि. घराि आणलेली वस्िू आपलीच, 

त्याच्यावर आपलाच िास्ि अहधकार आि ेया सवयीमुळे  त्याच्याि स्वाथी भावना खोलपयांि 

रुििे. त्यांच्यावर आिीच्या गाणी आहण आिोबांच्या गोष्टी ऐविी टीव्िी वरील अश्लील व 

हबभत्स गोष्टीचे संस्कार िोिाि. समािाि कािी अनैहिक बाब घडली की आपणंच बोलून 

मोकळे िोिो काय िी आिकालची पोरं. कािीच मॅनर नािीि. सवााना समान िक्क या कायद्याने 

आि हस्त्रया पुरुषाच्या बरोबरीने खांद्याला खादंा लावून काम करीि आििे, रोिगार करीि 

आििे आहण हमळेल िी नौकरी िी करीि आििे. घरािील नवरा बायको दोघे पण आि आपल्या 

कुटंुबासाठी पैसे कमवीि आििे. िी आनंदाची बाब आिे, यांि शंकाच नािी. मात्र नौकरीच्या 

हनहमत्ताने घराबािरे पडल्यावर हचमुकली लकेरे दसुऱ्याच्या िािी सोपवली िािे. िेंव्िा 

त्यांच्याकडून कोणत्या ससं्काराची आपण अपिेा करणार ? अश्या वेळी नक्कीच आपणास आिी 

आिोबांची िणभर का िोईना आठवण आल्याहशवाय रािणार नािी. घराघराि नवरा - 

बायको यांच्या वादहववाद हवकोपाला िाऊन त्याचे पयावसान घटस्फोटमध्ये िोण्याचे प्रमाण 

वाढण्यामागे सुध्दा िी हवभक्त कुटंुब पध्दि कारणीभूि आि े म्िटल्यास चुकीचे ठरणार नािी. 
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घरािील नवरा बायकोच्या भांडणाचे प्रहिकूल पररणाम मलुांच्या भहवष्यावर िोिो. रात्री 

भांडण झाल ेकी ददवस उगवला की बाई मािरेी िािे, िािाना सोबि लेकरांना घेऊन िािे. पण 

लेकरांची शाळा बुडले, त्याचा अभ्यास राहून िाईल या गोष्टीचा हवचार िे कदाहपच करणार 

नािीि. शिरांि अश्या घटना फार कमी घडि असिील मात्र ग्राहमण भागाि अस ेप्रकार सराास 

घडिाि.बायको म्िणेल िसा नवरा ऐकावेच लागिे ककवा नवरा म्िणले िसे बायकोला ऐकावेच 

लागिे अस े हचत्रं या रािा राणी च्या कुटंुबाि ददसून येिे. अश्या कुटंुबाि एकमेकास हवरोध 

झाला की भांडण िोणार ि े ठरलले ं आि.े परंिु िर रािा व राणी दोघेिी सामंिस्यपणाने 

एकमेकाला समिून घऊेन संसार केल्यास त्यांच्या एवढा सखुी िगाि शोधूनिी सापडणार 

नािीि. 

आिची कुटंुब व्यवस्था कशी िी असले आहण आपण एकहत्रि असो वा हवभक्त कुटुब 

पध्दिी मध्य े रािि असो आपल्या लेकरासंाठी वषाािून दकमान एक दोन वेळा िरी कािी ना 

कािी कारणांनी एकत्र आले पाहििे 

मौिमस्िी केली पाहििे 

यामुळे मुलांवर योग्य ससं्कार िोिाि िे की दकिी िी पसैा खचा केला िरी हवकि 

हमळणारी वस्िू नव्ि े त्यासाठी आपण आपल्या वागणूकीि बदल केला पाहििे. सुखी कुटंुबाि 

सवा लोकं एकमेकाना समिून घेऊन राििाि म्िणूनच िे दरू दरू राहून सुध्दा सुखी राििाि. 

त्यांच्यािवळ कािी िादटूोणा नािी की मंत्र िंत्र नािी. चला आपण िी सवाच िण या गोष्टीचा 

अंगीकार करू आहण सपंणूा दशे वसुदवै कुटंुबम म्िणिेच संपूणा िग िचे माझे कुटंुब. िेंव्िा संपूणा 

िग सुखी कुटंुब करू या 
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स्त्री भणृ ित्या - एक काळिी * 

 

 

मुलगा वंशाचा ददवा असिो आहण मलुगी परक्याची धन या हवचार प्रदक्रयेि 

चालणाऱ्या समािामुळे स्त्री भृण ित्येचे प्रमाण वाढीस लागल े अस े म्िणण्यास िरकि नािी. 

एकीकड े मुलगाच िवा या िट्टापुढे मलुगी नकोशी वाटि आि े आहण या नकोशी ला िन्म 

घेण्यापूवीच गभाािच ठार करण्याच्या दक्रयलेा खपूच गिी हमळाली. याचा पररणाम असा झाला 

की वैद्यकीय िते्रािील लोकं या बाबीिून लाखों - करोडो रुपये िमव ूलागले आहण बंगल्यावर 

बंगले बांधू लागले. पण दषु्कमा शेवटी दषु्कमाच असिे. त्या केलेल्या दषु्कृत्यचे फळ भोगावेच 

लागिाि याचे उत्तम उदािरण म्िणून डॉ. सुदाम मुंड ेयांच्या प्रकरणाकड ेपाहिल्यावर लिाि 

येिे.  

स्त्री भृण ित्या का केली िािे ? या प्रश्नाची उकल शोधून काढण े आहण त्यांवर 

उपाययोिना करण े आवश्यक आि.े भारि दशेाि फार पूवीपासून ज्या रुढी, परंपरा आहण 

चालीरीिी आििे त्यानुसार लोकं आििी आपल्या प्रथेनुसार चालिाि.  हववाि नावांची परंपरा 

आििी अगदी त्याच पध्दिीने संपन्न केल्या िािे. मलुगी उपवर झाली की आई बाबांना हिच्या 

ल आणाची काळिी लागिे. कधी एकदा हिचे िाि हपवळे करू आहण कधी एकदा त्या ऋणाईिून 

मुक्त िोऊ याची काळिी पालकांना लागिे. यांि त्यांची कािीच चूक नािी. कारण मलुींची िाि 

फारच नािुक असिे. पावलोपावली हिची िपणुक करण्याची िबाबदारी पालकाची असिे. 

मुलींच्या पालकांना िेवढी काळिी असिे िेवढी काळिी मुलांच्या पालकांना नसिे. िावे 

त्यांच्या वंशा िेंव्िा कळे या म्िणीनुसार ज्यांना मलुी आििे त्यांनाच या दःुखाची िाहणव िोिे. 

उपवर झाल्यापासून वडीलांची धावपळ चाल ू िोिे िे, चांगला मुलगा शोधणे आहण ल आण 

िमहवणे. ल आण िमहविाना िोणारा त्रास सवाांना मािीिच आि.े वरपिाला वरदहिणा म्िणून 

हुडंा दणेे, रुखवि मध्ये घरगुिी वस्िू दणेे, ल आणाि सवाांची योग्य िी काळिी घेऊन धुमधडाक्याि 

ल आण लावण े या सवा कायाक्रमाि वधूहपत्याची कंबरच मोडली िािे. अश्या या प्रदक्रयेमुळे 
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कोणालािी मुलगी नकोशी वाटि असले िी कदाहचि.  याचा हवचार करून समािािून हुडंा 

पध्दि िद्दपार िोणे अत्यावश्यक आि.े  

हशिणाने सवााचा हवकास िोिो. हशिण िा माणसाचा हिसरा डोळा आि.े त्यामुळे 

पालकांनी आपल्या मलुींच्या हशिणावर हवशषे लि द्यावे. मलुी स्विःच्या पायावर उभ े

रािीपयांि त्यांचा ल आणाचा हवचार न करिा हिला हशकू द्यावे, हिला सुध्दा रोिगार हमळवून 

काम करण्याची संधी द्यावी आहण हिच्या िािाि चार पैसे खेळिील याकड ेपालक वगाांनी लि 

द्यावे. मलुगी िी डोक्यावरील ओझ े नसून िी आपल्या घराची, समािाची, गावाची, दशेाची 

ज्योि आि.े हिच्या मळेु अनेक ज्योि पेटली िािाि आहण सवात्र लख्ख प्रकाश पसरिो. 

समािाि हस्त्रयांना सन्मान दिे राहिल्यास आहण पदोपदी त्यांना हिम्मि दिे राहिल्यास त्यांचे 

मित्व वाढि रािील. याची सुघरुवाि मात्र आपल्या पासून आपल्या घरापासून करण ेआवश्यक 

आि ेअसे वाटिे. संसाराचा समिोल राखण्यासाठी  मुलगा आहण मलुगी दोन्िी पण मित्वाचे 

आि.े मलुगा झाला म्िणनू हुरळून िाऊ नये आहण मुलगी झाली म्िणून काळिी करि बसू नये. 

भहवष्याि आपणाला कोण मदि करिील ककवा आपले पालनपोषण कोण करिील आपल्याकड े

कोण लि दिेील ि े आिच सांगिा येणार नािी. अिून एक सत्य यारठकाणी नमूद करावेसे 

वाटिे आई - बाबांची काळिी मुलगी ज्या आस्थाने घेिे िी काळिी मुले घेि नािीि.  

लोकांची मुलगा - मुलगी बाबिची मानहसकिा बदलणे अत्यंि आवश्यक आि.े मलुगा असो वा 

मुलगी िे अपत्य असिे असे िोपयांि समिल्या िाणार नािी िोपयांि स्त्री भृण ित्या दकिीिी 

कठोर कायद ेियार केल ेिरी थांबणार नािीि. म्िणून मलुगा मुलगी समान चा नारा समािाि 

प्रसार करू या आहण स्त्री भृण ित्या थांबवू या  
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हस्त्रयाचंा दिाा उंचाहवण्यासाठी  

 

यत्र नायास्िु पुज्यन्िे, ित्र रमन्िे दवेिा या संस्कृि भाषेिील सुवचनाचा अथा आि े

ज्यारठकाणी हस्त्रयांची पुिा केली िािे त्यारठकाणी दवे रमिो. ि े झालं शब्दशः अथा परंिु 

प्रत्यिाि त्याचा अथा असा आि.े ज्या घराि हस्त्रयांची पुिा केली िािे म्िणिे हस्त्रयांना मानाचे 

स्थान ददले िािे, त्यांच्या हवचारांना वाव ददले िािे, त्यांचा मान ठेवला िािो, आहण त्यांना 

समानिेची वागणूक ददली िािे, त्या घराि दवे रमिो यांचा अथा त्या घराि शांििा व समदृ्धी 

राििे. त्या घरची उत्तरोत्तर प्रगिी िोि राििे. वरील सुवचन आपणांस बऱ्याच रठकाणी 

वाचण्याि येिे. नेिमीप्रमाणे वाचन करण ेआहण सोडून दणे ेयापलीकड ेआपण कािीच करीि 

नािी ि े िी सत्यच आि.े परुािन काळापासून महिलाकड े बघण्याचा दहृष्टकोन अिूनिी 

बदलललेी नािी ि ेवृत्तपत्रािून प्रकाहशि िोणाऱ्या छोट्या मोठ्या महिलांच्या अत्याचाराच्या 

बािम्यामधून कळून येिे. आििी हस्त्रयाना चूल आहण मूल या िते्रापुरिेच बांधून ठेवले आि.े 

पुरुषप्रधान संस्कृिीि हस्त्रयांना आििी त्यांना त्यांचा दिाा हमळालेला नािी. त्यांचा दिाा 

उंचाहवण्यासाठी काय उपाययोिना करिा येईल ? यांचा हवचार करण्याची िी योग्य वेळ आि े

असॆ वाटि.े 

शहन मंददराच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश हमळावा यासाठी सध्या समािाि 

वादहववाद चालू आििे. न्यायालयाने महिलांच्या बािूने हनकाल ददला आि.े परंिु समाि 

मानण्यास ियार नािी. िेंव्िा प्रश्न असा पडिो की, महिलांना मंददराि प्रवेश ददल्याने त्यांचे प्रश्न 

सुटणार आििे काय ? याचा हवचार करणे गरिेचे आि.े हस्त्रयांवर िोणारे अत्याचार, अमानुष 

छळ या हवषयावर आंदोलने झाली असिी िर कदाहचि महिलांना मोकळा श्वास घेिा आल े

असिे. स्वािंत्र्य पूवा काळापासून िे आिपयांि हस्त्रयांच्या समस्येवर सवाांनी भरभरून हलहिल े

आि ेमात्र समािाि आििी महिलांचे समस्या कािी कमी झाल ेनािीि कारण या समस्यावर 

उपाययोिना झालीच नािी. फक्त चचाा आहण चचााच झाली. म्िणूनच उपायांची 

अंमलबिावणी करण्याची हनिांि आवश्यकिा आि.े ससंाराि पुरुष आहण स्त्री दोघांनािी समान 

मित्व आि.े रथाच्या चाकाप्रमाणे पुरुष आहण स्त्री ि ेएकमेकांना पूरक आििे. एक िरी चाक 

खराब झाले िर ज्याप्रमाणे रथ चालि नािी अगदी िसेच पुरूष आहण हस्त्रयांचे आि.े 
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दोघांच्यािी प्रगिीि एकमेकास असलेला आधार मित्वाचे आि े त्याहशवाय िीवनाची प्रगिी 

शक्यच नािी. 

हशिणाने माणसाचा सपंूणा हवकास िोिो ि े यापूवी मिात्मा फुल े यांनी सांहगिले 

आि.े हशिणामुळे व्यक्तींमध्ये आत्महवश्वास हनमााण िोिे. अन्यायाहवरूध्द लढण्याची शक्ती 

हमळिे. समािाि मान आहण सन्मान दोन्िी हमळिाि. याचमुळे समािाि हस्त्रयांचा दिाा 

उंचाहवण्यासाठी मुलींच्या हशिणाकड े हवशेष लि दणे े आवश्यक आि.े त्याचसोबि याच 

हशिणाच्या माध्यमािून िे स्विःच्या पायांवर उभ े राहिल े िर कोणत्यािी संकटाला न 

डगमगिा यशस्वीपणे सामोरे िाऊ शकिाि. आि दकत्येक हस्त्रया स्विःच्या पायांवर उभ ेिोि 

आििे. त्यामुळेच समािाि त्यांचा दिाा सुध्दा उंचावला िाि आि.े त्यामुळे मुलींच्या 

हशिणाकड े सवाांनी गांभीयााने लि दणे े आवश्यक आि.े प्राथहमक वगााि हशकणाऱ्या मलुींची 

संख्या समाधानकारक आि ेमात्र उच्च हशिण घेणाऱ्या मुलींच्या संख्यिे लिणीय फरक आि.े 

िािाच्या बोटावर मोििा येिील एव्ाच मलुी उच्च हशिण पूणा करिाि. यांि बदल झाल े

पाहििे. शासनाने सधु्दा मुलींच्या उच्च हशिणाकड े हवशेष लि दवेून मुलींना हशिणासाठी 

प्रोत्साहिि करणे आवश्यक आि.े प्रत्येक पालकांनी मुलींच्या हशिणाला प्रथम प्राधान्य 

द्यायलाच पाहििे. मुलगा - मलुगी यांि भेद न मानिा समान ित्वावर चालली पाहििे अस ॆ

वाटिे.  

िी व्यक्ती पैसा कमाहविे, त्यांस घराि, समािाि आहण गावाि प्रहिष्ठा हमळिे आहण 

आपल्या परुूषप्रधान संस्कृिीमध्ये पसैा फक्त पुरुष कमाहविो म्िणूनच त्यालाच प्रहिष्ठा हमळिे, 

यांि कािी चूक नािी. मग हस्त्रयांनी दखेील रोिगार ककवा नौकरी हमळहवले आहण त्याेारे पैस े

कमवु लागल ेिर समािाि, घराि आहण गावाि त्यांची सुध्दा प्रहिष्ठा नक्कीच वाढू लागेल, यांि 

शंकाच नािी. यांचाच हवचार करून प्रत्येकाने आपल्या बहिणीला ककवा मुलींना स्विःच्या 

पायावर उभे राििा यईेल असॆ हशिण दऊेन त्यांना रोिगार ककवा नौकरी करण्याची संधी 

ददली िर िे स्विः प्रगल्भ िोिील आहण त्यांचा समािािील पि वाढून दिाा सधु्दा वाढण्यास 

मदि िोईल. महिलांचा समािािील दिाा उंचाहवण्यासाठी दैहनक पुण्यनगरीचे संस्थापक 

संपादक श्री मुरलीधर ( बाबा ) बशगोटे यांनी िय मिाराष्ट्र च्या स्िंभलेहखका रािी हभड ेयांना 

डॉ. बाबासािबे आंबेडकर यांच्या शिकोत्तर रौप्य मिोत्सव ियंिीच्या हनहमत्ताने मुख्य 

संपादकाची िबाबदारी दऊेन खऱ्या अथााने महिलेचा सन्मान केला आि े अस ॆ वाटिे.  
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िुन्या हवचारांचा पगडा डोक्यावर असल्यामूळे समाि आि सुध्दा त्या सनािन परंपरेि अडकून 

पडल ेआि.े श्रध्दा आहण अंधश्रद्धाच्या हवळख्यािून महिला अिूनिी बािरे आल ेनािीि. िेंव्िा 

महिलांनी आत्ता आपला समािािील दिाा वाढहवण्यासाठी स्विः प्रयत्न करण े सधु्दा िेवढेच 

आवश्यक आि.े समािाि एकाएकी असॆ बदल िोणार नािी. त्यासाठी सवाांनी िाणीवपूवाक 

प्रयत्न करण ेगरिेचे आि.े पुरुष आहण हस्त्रया या दोघांनीिी सामंिस्यपणे वागणे िी गोष्ट सुध्दा 

हवसरून चालणार नािी.  
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भारिीय ससं्कृिी वाचहवण्याची गरि 

भारिीय संस्कृिीला एक परंपरा आि,े इहििास आि.े पाहिमात्य दशे भारिीय 

संस्कृिीकड े एका वेगळ्या दहृष्टकोनािुन पाििाि. भारिीय आदशा संस्कृिी हवषयी अभ्यास 

करण्यासाठी हवदशेािील अनेक ज्ञानी लोक यारठकाणी येऊन गेल्याचे इहििासाि पुरावे 

हमळिाि. येथील कुटंुब पध्दि असले ककवा येथील सण, उत्सव सािरा करण्याची पध्दि यास 

िगाि िोड नािी. पुरािन काळापासून चालि आलेल्या परंपरा आहण रीिीररवाि आि िी 

िशास िसे चालू आििे. ज्यामुळे दशेाि एकिा आहण समानिा ददसून येि आि.े मात्र याचे 

प्रमाण िरासे कमी झाल्याचा भास कािी छोट्या मोठ्या घटनेवरुन ददसून येि आि.े त्यामुळे 

भारिीय संस्कृिी लोप पाविे काय ? अशी भीिीयुक्त शंका दखेील मनाि डोकावि आि.े 

*वृध्दाश्रमाची आवश्यकिा आि े? 

एखाद्या वस्िुचे काम सपंल ेकी त्यास आपण अलगद बािूला करिो. कारण त्याची 

गरि आपणास नसिे आहण त्याव्यहिररक्त आपल ेकाम सुध्दा भागिे. आि समािाि घराि वृध्द 

असलले्या व्यक्ती च्या सदंभााि अशीच धारणा ददसून येि आि.े प्रत्येक घराि िी वधृ्द मंडळी 

नकोसे वाटि आििे, ज्यानी आपले पालनपोषण केले, लिानाचे मोठे केल,े स्विः च्या पायावर 

उभ ेकेल,े त्या िन्मदात्या मािाहपत्यास आपल्या पासून दरू ठेवण्याचे कृत्य आिची मलु ेकरीि 

आििे. आपल्या घरापेिा वृध्दाश्रममध्ये आनंदाि राहु शकिाि असा हवचार करणारी मलुे आि 

आढळून येिाि. यास कोणिी संस्कृिी म्िणायची. पशू आहण पिी आपल्या हपलाना िन्म 

घालिाि. त्यांना सिम करेपयांि त्यांची काळिी घेिाि. िेव्िा िे स्विः चे पोट भरून घऊे 

शकिाि िेंव्िा त्यांचा कािी एक संबंध रािि नािी. िी पशू-पक्ष्याची प्रथा हवदशेाि मोठ्या 

प्रमाणावर प्रचहलि आि.े हिथ ेकोणी कोणाचे आई-बाबा नसिाि. िीच प्रथा िळूिळू भारिाि 

येिे की काय ? असे वाटू लागल ेआि.े मलुा-मुलींचे ल आण झाले की घराि वाद िोण्यास सुरु िोि 

आि.े समािािील नैहिक मुल्याची घसरण िोि आि.े घराि नव्याने आलेली सून सासू-सासरे 

यांना आई-वडीलासमान मानायला िव ेिर नक्की वाद िोणार नािीि. िसेच आई-वडील सधु्दा 

घराि नव्याने आलेल्या सूनेला आपल्या मलुींसमान मानल्यास वादाचे प्रसंग उद्भवणार नािीि. 

एकमेकाना समिून घऊेन वागल्यास कोठे िी असे कौटंुहबक समस्या ददसणार नािी. पण 

समिूिपणा ददवसेंददवस कमी कमी िोि चालले आि.े त्यामुळे िर पवूाापार चालि आललेी 
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परंपरा लोप िोिे की काय असे वाटि आि.े मािृदवेो भव आहण हपिृदेवो भव अस ेम्िणणारे 

आपल्या आई-बाबावर अत्याचार करीि आििे. 

िी संस्कृिी रटकहवण्याचे काम सण आहण उत्सव करीि असिाि.! 

ग्रामीण भागाि आि िी प्रत्येक सण मोठ्या उत्सािाि सािरी केली िािे. प्रत्येक सण एक 

आगळेवेगळे वैहशष्ट्य घऊेन येिो आहण त्यािून भारिीय संस्कृिीची झलक बघायला हमळिे. 

लोकांमध्ये असललेी एकिा िी या हवहवध धमााच्या सण आहण उत्सवाच्या वेळी ददसिे. पण 

फक्त ग्रामीण भागाि. शिरी भागाि मात्र ि ेददसि नािी. इथ ेप्रत्येक िण स्वाथी आपमिलबी 

िीवन िगिाि. सण आहण उत्सव त्यांच्या घरापुरिे मयााददि असि.े त्यांना इिर लोकांच्या 

सुखी ककवा दःुखी िीवनाशी कािी घेण ेदणे ेनसिे. आपल्या पररवारापुरिे हवचार करणाऱ्या या 

शिरी भागािील लोक भारिीय संस्कृिी रसािळाला नेि आििे असे म्िणणे थोड े धाडसाचे 

ठरेल पण चुकीचे ठरणार नािी अस े वाटिे. आपल्या भारिीय संस्कृिीला शिरी भागािुन 

म्िणावे िसे प्रहिसाद हमळि नािी आहण याच रठकाणी पाहिमात्य संस्कृिी हवस्िारली िाि 

आि.े प्रसार माध्यम आहण इिर भौहिक सुहवधा हमळाल्यामुळे लोक आळशी झाली. शेिाऱ्यावर 

प्रेम करा िा संदशे िर यांच्या फाटक वरुन कळेल की िे दकिी प्रमे करिाि. ज्याना शेिाऱ्याचे 

नाव माहिि नसिे िो शेिाऱ्यावर वर काय प्रमे करणार ? सुख-दःुखाि आहण अडीअडचणीि 

मदि करिो िो आपला शेिारी, िीच आपली संस्कृिी आि.े िे की लोप िोि आि.े शाळेि गुरुिीं 

मुलांना हशकाविाि की शेिाऱ्यापािाऱ्या लोकांना संकट काळाि मदि करावी िी आपली खरी 

संस्कृिी. िेच गुरुिीं प्रत्यिाि कोणालाच मदि करि नािीि. यावरून काय हशकावे ? पूवीचे 

गुरुिी िसे बोलि िस ेवागि, त्यामुळे त्यांच्या बोलाण्याला ककमि िोिी, दिाा िोिा, समािाि 

मान सन्मान िोिा. या उलट आि ददसि आि.े गुरुिी फक्त पुस्िक आहण अभ्यासापुरिे बोलि 

आििे. त्यामुळे त्यांचा दिाा कमी झाला, मान सन्मान कमी झाला आि.े या सवा बाबी म्िणिे 

भारिीय संस्कृिी लोप िोि चालल्याचे हचन्ि आि े आहण त्यास वाचहवणे व िगहवणे अत्यंि 

गरिेचे आि.े 

*नािे संबंधाि दरुावा* - नािे संबंध संस्कृिी मधील एक अनोखा संगम मानले िािे. 

परंिु आि संबधं कमी िोि चालल ेआि ेअस े ददसून येिे. मुल ेआई-बाबाना दरू करीि आििे. 

भावा-भावाि वाद वाढि आििे. सख ेकोणी कोणाचे राहिल ेनािीि. प्रत्येक नािे िपल ेगेले िर 

िी भारिीय संस्कृिी रटकेल आहण वाढेल अस ेवाटिे. 
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िीवन सुदंर आि े 

 

"या िन्मावर या िगण्यावर शिदा प्रेम करावे" ि े रेहडयो वरील गाणे ऐकि 

असिानाच एक बािमी वाचण्याि आली. एका वीस वषीय युविीने नदीि उडी मारुन 

आत्मित्या केली. त्या बािमीने रेहडयो वरील गाण्याचे माझे लि पार उडून गेले आहण त्या 

मुलीच्या अश्या कृिीने हिच्या आई-बाबावर आहण त्या पररवारावर काय प्रसंग ओढवाल ेअसले 

याची साधी कल्पना िरी केली िरी ह्रदय धडधड करायला लागले, छािीचे ठोके वाढले. नेमके 

आयुष्याला आत्ता सुरुवाि िोऊ लागली िोिी आहण हिने आपल्या िािाने आपले आयषु्य नष्ट 

करून टाकली. 

िीवन सुंदर आि े िे िगिा आले पाहििे असाच कािीसा संदशे त्या हगिािून 

दणे्याचा कवीचा प्रयत्न आि.े आपण िीवन िगण्याचा कधीिी मनािून प्रयत्न करीि नािी. 

आपण आपली िीवन दक्रया समिून घेिली नािी त्यामुळे त्याचा त्रास आपणास नक्की िोिोच. 

त्यासाठी सवा प्रथम आपण आपल्या परीने आनंदी िीवन िगण्याचा प्रयत्नच करायला िवा. फार 

लवकर ििाश िोण,े नाराि िोण ेयामुळे मनाि नैराश्य हनमााण िोिे. मग आपल ेहवचार एका 

वेगळ्याच ददशेने धाव घेिे. मनाि न्यूनगंड हनमााण िोिे. त्या मलुीला घराि कािी त्रास िोिा 

का ? नव्ििा ? ि ेप्रश्न मित्वाचे नािी िर या टोकापयांि िी का गेली ? याचा िी हवचार केला 

पाहििे. वास्िहवक पाििा अश्या घटना सििासििी ककवा एका िणी घडलले्या नसिाि िर 

खुप ददवसापासून त्यांच्या मनाि याची सल बोचि असिे. वारंवार त्याच हवषयावर बचिन 

करून मन बधीर िोि राििे आहण असे पाऊल उचलल ेिािे. 

त्यामुळे कुटंुबाि वादहववाद, भांडण असे प्रकार शक्यिो िोऊ दऊे नये. घरािील 

सवााशी प्रेमाने वागि रिावे शक्यिो या गोष्टी पाळले िर अस ेप्रकार िोि नािीि. मलुींनी सुद्धा 

फार लिान गोष्टी मनावर न घेिा सामंिस्यपणाने हवचार करून पररवारामध्ये आंनदी 

वािावरण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. मग पिा खरोखरच िीवन सुदंर असल्याची प्रहचिी 

आल्याहशवाय रािणार नािी. 
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*आत्मित्या िा पयााय नािी* 

शेिकऱ्यांच्या आत्मित्या िा सध्या समािाि असललेी एक मोठी समस्या बनून पुढे 

येऊ पािि आि.े सरसरी दररोि िीन शेिकरी हवहवध कारणामुळे मृत्यूला िवळ करीि आििे. 

शेिकऱ्यांना हनसगााची िी साथ हमळि नािी ना सरकारची साथ यामळेु िो समस्याग्रस्ि बनि 

चालला आि े आहण त्याच हववंचणेि आत्मित्या हशवाय दसूरा पयााय त्याला सुचेना झाल.े 

यावषी शेिाि भरघोस पीक येईल आहण डोक्यावर असलेले किा संपून िाईल या हवचाराि 

दरवषी नव्या उमेदीने िो शेिाि राबिो पण त्यांच्या कपाळी सखु हलहिलेल ेनािी िर कसे सुख 

हमळणार ? घराि खाणारी िोंड ेिास्ि आहण कमहवणारा मात्र िो एकटा त्यामुळे घराचा पूणा 

भार त्याच्यावर असणार ि े ठरललेे आि.े शेिकऱ्यांनी आत्मित्या करू नये यासाठी त्यांना 

कुटंुबािील, पररवारािील आहण हमत्राचा आधार असायला िवे. आि ना उद्या समस्या सपंिील 

या आशेवर िगण े आवश्यक आि,े मात्र बचिा िी स्वस्थ बस ू दिे नािी. पण खरोखर आपण 

आत्मित्या केली आहण आपले िीवन संपहवल े िर आपल्या समोर ज्या कािी समस्या िोत्या 

त्यापासून आपली कायमची सुटका िोईल मात्र त्याच समस्या आपल्या कुटंुबािील आहण 

पररवारािील सदस्यना अिून गंभीर स्वरुपाि भेडसाविे याचा एक वेळ हवचार केलाय का ? 

नािी. िीवनािील कोणत्यािी समस्यावर आत्मित्या ककवा िीवन संपहवने िा पयााय िोऊच 

शकि नािी. त्यासाठी शेिकरी हमत्रांनो आपल्या डोक्यावरील किााचा ककवा शेिािील 

नाहपकीचा िास्ि डोक्याि न घेिा काम करीि रिा. भगवान के पास दरे ि ैमगर अंधेर निीं िी 

गोष्ट लिाि ठेवा. 

िीवन खूप सुंदर आि,े त्याला फक्त योग्य ददशनेे चालण्याचा प्रयत्न करीि रिावे. 

फक्त शेिी न करिा त्यासोबि कािी लघ ूउद्योग करिा येईल काय याचािी हवचार करून िसा 

िोड व्यवसाय केल्यास आपल्या िीवनाला नक्कीच उभारी हमळेल. आि दधुाचा व्यवसाय 

करणारी शेिकरी मंडळी झाललेा नुकसान दसुऱ्या व्यवसायिुन भरून काढू शकिाि आहण 

त्यासाठी आपणास कािी वेगळी प्रदक्रया करावे लागि नािी. शेळीपालन व्यवसाय िी आपणाला 

अगदी सििपणे करिा येईल त्यासाठी वेगळे कािी करावे लागि नािी. अस ेकािी व्यवसाय 

प्रत्येक शेिकऱ्यांनी हवचार केल्यास ि ेिीवन दकिी सुंदर आि ेयाची प्रहचिी येईल. 
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*पररिपेिेा िीवन मित्वाच*े 

हवद्यार्थयााच्या िीवनािील एक मित्वाचा भाग म्िणिे परीिेि हमळहवलेल े यश. 

त्यासाठी िो वषाभर िीव िोडून रात्रंददवस अभ्यास करिो आहण केलले्या अभ्यासाची दोन 

ककवा िीन िासाि आपली स्मरणशक्ती पणाला लावून परीिा द्यायची. िी परीिा चांगली 

झाली िर हवद्याथी खुश राििो आहण िीच परीिा थोडी अवघड ककवा कठीण गेली असे वाटल े

की मुले नाराि िोिाि. त्यांचे कुठेिी मन लागि नािी. हनकाल लागण्यापूवीच "पेपर अवघड 

गेला म्िणून बारावीच्या हवद्यार्थयाांने केली आत्मित्या" अशी बािमी वृत्तपत्राि वाचायला 

हमळिे. ज्या आई-बाबा नी मग िे गरीब असो श्रीमंि त्यांनी आपल्या भहवष्याचा आधार म्िणून 

आपणास पालन पोषण केले आि ेआहण एवढं हशिण पण ददले आि.े मी िर आत्मित्या केली 

िर माझ्या आई-बाबावर काय हबिेल ? त्यांचे िाल कस ेिोिील ? आई-बाबा िणभरा साठी 

रागाविाि कारण आपली मुल ेवाइट मागााला िाऊ नये, मुलांचे भहवष्य उज्जवल व्िावे यासाठी 

प्रत्येक पालक धडपड करीि असिो. गरीब आई-बाबा िर आपल्या पोटाला हचमटा दऊेन 

आपल्या हशिणावर पैसा खचा करिाि. फाटके कापड वापरिाि मात्र मुलांना सवा िव ेनािी िे 

बघिाि. िेंव्िा खरोखरच हवद्यार्थयाांनी पररिेचा पेपर अवघड गेला ककवा परीिेि कमी गुण 

हमळाले म्िणून िीवन संपहवणे योग्य आि े का ? याचा प्रत्येक हवद्यार्थयाांने हवचार करण े

आवश्यक आि.े 

दिावी आहण बारावीची परीिा िीवनाि अत्यंि मित्वाचे आििे याबाबि कािी 

दमुि नािी. या परीिा िीवनाला वळण दिेाि त्यामुळे या कड े पालक आहण हवद्याथी 

गांभीयााने लि दिेाि नव्ि ेददलेच पाहििे. परंिु त्याची ियारी फक्त दिावी ककवा बारावीच्या 

वषााि करून चालणार नािी ि ेिी लिाि घ्यावे. प्राथहमक वगाापासून मुलांच्या अभ्यासाकड े

पालकानी लि द्यायला िवे. मलुांना दडपण वाटेल अशी आपली वागणूक मलुांच्या 

आयुष्यासाठी घािक ठरु शकिे. मलुांची आवड हनवड लिाि घेऊन त्याचं्या सोबि मैत्रीपूवाक 

वागल्यास मलुे आत्मित्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलणार नािीि. हवद्यार्थयाांनी सुद्धा 

पालकांच्या आहण पररवारािील सवा सदस्यचा हवचार करून आपल े विानुक ठेवावी. एका 

परीिेि अपयश हमळाले म्िणून नाराि न िोिा कश्यामुळे अपयश हमळाले याचा मागोवा 

घेऊन त्रटुी पूणा करावे आहण पुन्िा नव्या िोमाने पररिलेा िोंड द्याव.े त्यावेळी िे यश हमळेल 

त्याची िीवन भर संपणार नािी. आपल्या िािून एक सुंदर हवश्व हनमााण िोणार आि ेआहण 

त्याचे श्रेय अथाािच आपणास हमळणार आि.े िेंव्िा चला कवी केशवसुि यांचे कहविेिील ओळी 

सदा स्मरणाि ठेव ूया " िुने िाऊ द्या मरणालागुनी िाळुनी ककवा पुरुनी टाका" 
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िीवनािील यशस्वी परुुष 

 

 

दोन बायका एका छिाखाली िीवन िगुच शकि नािीि ि ेहनर्थववाद सत्य आि.े मग 

त्या दोन बायका सासू-सुन असले िावा-ननंद असो वा दोन िावा. ज्यांच्या घराि िी िोडी 

आनंदाने एकत्र राििाि असे ददसले त्यांना उत्कृष्ट पररवार म्िणून घोहषि करण्यास कािी एक 

िरकि नािी. यांचे एकमकेांना कधीच पटि नािी. कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन यांचे वाद 

आहण भांडण िोि राििाि. त्यामुळे संपणूा कुटंुब व पररवार काळिी व बचिा ग्रस्ि िोऊन 

िािो. घरािील सदस्य म्िटल्यावर सवाावर सारखेच प्रेम असिे आहण िक्क सदु्धा सारखेच. 

एकीला बोलावे िर दसुरीला राग घरािील पुरुषाची अवस्था अडदकत्याि सापडलले्या सुपारी 

सारखी िोिे. काय करावे िचे सूचि नािी. इकड े आड आि े अन इकड े हविीर. 

अश्या हवपररि पररहस्थिी मध्ये पुरुषाची खरी सत्वपरीिा ठरिे. पुरुष शेवटी आपल्या आई-

बिीन यांचेच ऐकिो बायकोचे कािीच ऐकि नािी असा आरोप सासरची मंडळी हिच्याकडून 

बोलिाना करिाि. पत्नी समिून घेईल या आशवेर पुरुष घरािील मंडळी कडून बोलिे झाला 

की त्याची अवस्था धोबी का कुत्ता घर ना घाट का अशी िोऊन िािे. एखाद्या घराि पुरुष 

आपल्या बायकोचे ऐकून वागिो िेंव्िा त्याला आपल्या िवळचीच मंडळी खपु नावे ठेविाि. िा 

बायकोचा ऐकणारा बाईलगा झालाय. बायकोपढुे याला कािीच ददसि नािी. लिानाचा मोठा 

केला िर साधी हवचारपुस नािी की चौकशी नािी. अस ेवेगवेगळे आरोप आत्ता घरािील लोकच 

लाविाि िेंव्िा पुरुषानी वागावे िरी कस ेअसा प्रश्न सिाहविो. याच वैमनस्य मधून कुटंुबािील 

कलिाने एकाचा मृत्यू अश्या आशयाची बािमी वाचली की कुटंुबािील ि े हचत्र डोळ्यासमोर 

येिे. वास्िहवक पाििा बायकोला पुरुषानी हवश्वासाि घेऊन एकांिाि िर समि ददली िर ि े

वाद हमटू शकिाि. मी करिो मारल्यासारख आहण िू कर रडल्या सारख िी *सर्थिकल पध्दि* 

वापरली िर आपल ेिीवन यशस्वी िोऊ शकेल.वाद हववाद भांडण िंटा प्रत्येकाच्या घरी आि.े 

असे एकिी घर सापडणार नािी िेथे भांडण नािी. त्यामुळे घरािील समस्याचा हनपटारा 

पुरुषानी योग्य प्रकारे िािाळणे आवश्यक आि.े अन्यथा आपल्या सुदंर िीवनाचे िीन िेरा 

वािले म्िणून समिा. 
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सावािहनक गणशेोत्सवाच ेबदलि ेस्वरुप 

 

सुमारे दीडशे वषे भारि दशेावर इंग्रि लोकांनी राज्य केले आहण त्यांनी लोकांचा 

अिोनाि छळ करू लागले. त्यांच्या त्रासाला सवा िनिा पुरिी कंटाळून गेली िोिी. त्या 

अन्यायाला िोंड दणे्यासाठी 1900 च्या दशकाि एका युगपुरुषाने पुढाकार घेिला त्याचे नाव 

म्िणिे लोकमान्य बाळ गंगाधर रटळक. समािाि िागृिी हनमााण िोण्यासाठी त्यांनी मराठा व 

केसरी यासारखे वतृ्तपत्र चालू केले आहण त्यािून इंग्रि सरकारवर सडिेोड लेख हलहून प्रिार 

करू लागले. सरकारचे डोके रठकाण्यावर आि ेकाय ? अश्या अग्रलेखामुळे इंग्रि सरकार िादरुन 

गेले िोिे. स्वराज्य िा माझा िन्महसध्द िक्क आि ेआहण िो मी हमळावणारच अशी बसिगिाना 

केली. लोकांना सदु्धा लोकमान्य यांच्या प्रसार माध्यमामुळे बरीच माहििी हमळि िोिी आहण 

लोक िागृि िोि िोिे. फोडा आहण राज्य करा अशी नीहिमत्ता असलले ेइंग्रि सरकार लोकांि 

एकीची भावना हनमााण िोऊ नये आहण िनिा एकत्र येवू नये यासाठी लोकावर वेगवेगळी 

बंधने टाकि अस.े कोणत्यािी व्यक्तीला िे एकत्र येऊ दिे नव्ििे याचसाठी लोकमान्य रटळकानी 

यावर उपाय योिण्याचे ठरहवले. 

छत्रपिी हशवािी मिारािांच्या काळापासून घरोघरी भाद्रपद चिुथीला 

श्रीगणेशाची स्थापना केल्या िाि असल्याची नोंद इहििासामध्य े ददसून येिे. याच बाबीचा 

हवचार करून सन 1896 मध्ये लोकमान्य रटळकानी घरोघरी बसणाऱ्या या  गणपिीला 

सावािहनक उत्सवाचे स्वरुप ददले. त्यास आि 120 वषे पूणा िोि आििे. त्यांनी ज्या उद्देशाने िा 

उत्सव चालू केला िोिा त्या काळाि िे अत्यंि गरिेचे आहण आवश्यक िोिे. इंग्रि सरकार 

लोकांना एकत्र येऊ दिे नसिाना लोकमान्य रटळकानी लोकांना एकत्र येऊन चचाा करावी 

यासाठी िी युक्ती केली आहण त्याि िे  यशस्वीिी झाले. पण आि समािाि सावािहनक 

गणेशोत्सव कोणत्या प्रकारे सािरी िोि आि ेयाचा िर हवचार केला िर, नको ि ेगणेशोत्सव 

असे म्िणण्याची आपल्या वर वेळ आली आि ेअस ेवाटिे. 
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खरोखरच आि लोकमान्य रटळकांच्या स्वप्नािील सावािहनक गणशेोत्सव आि ेका ? 

त्याचे उत्तर नािी असेच येिे कारण आि िा उत्सव वेगळ्या स्वरुपाि ददसि आि ेयावर थोड े

बचिन करने आवश्यक आि,े अस ेवाटिे. 

गणेशोत्सवाच्या नावाखाली अकरा ददवस मंडळािील लोकांची खूप िोिे. रात्रीच्या 

वेळी िागरणाच्या नावाखाली वेगवेगळे उदयोगधंद े केल े िािाि. मंडळाकडून समािोपयोगी 

काया करायचे िर दरुच, समािाला त्रास दणे्याचे काम केल े िािे अस े हचत्र प्रत्येक रठकाणी 

ददसून येिे. गणेशोत्सव मंडळािील कायाकिे वगाणी गोळा करीि आििे की खंडणी मागि आििे 

िेच कळायला मागा नसिो. मलु ेआपल्या माघरी काय करीि आििे याची िरािी कल्पना आई 

बाबाला लागू दिे नािीि. आपल्या मनाप्रमाणे वागण्याची िी एक सुवणा संधी असि े या 

मंडळािील युवकांना. अकरा ददवसानंिर अनंि चिुदाशी म्िणिे हवसिानच्या ददवशी िर 

युवकांचा गोंधळ पाहूच नय े अस े वाटिे. कान बहधर िोिील एव्ा मोठ्या आविाि गाणे 

लावणे बधेुंद िोऊन नाचणे यामुळे या उत्सवाला एक वेगळे स्वरूप हमळाले आि.े समािाशी 

आमचे कािी दणेे घेण े नािी अश्या हवचाराने वागणारी िी मंडळी वगाणी मागि असिाना 

फारच कणवाळु िोिाि. अमुक एवढे ददलेच पाहििे असा िट्ट धरिाि. असे करून मंडळाकड े

भरपूर प्रमाणाि पसैा िमा िोिो. वास्िहवक पाििा िी कािी वगाणी िमा केल्या िािो िो पूणा 

खचा करायचा असिोच असे मंडळािील प्रत्येकिण हवचार करिो. पण यािील रक्कम वाचवून 

आपण समािासाठी कािी हवधयाक काया करू असा हवचार करणारी गणेश मंडळ फार कमी 

प्रमाणाि आढळून येिाि. खरोखरच वगाणी म्िणनू िमा झालले्या रक्कमचेे काय करायचे यावर 

एकदा िरी मंडळाने हवचार केला आि ेका ? िी गणेश मंडळी याचा हवचार केले असिील त्यांचे 

हत्रवार अहभनंदन आहण ज्यानी कािीच हवचार केला नािी त्यांनी हवचार करायला सुरु करुन 

याच वषी त्याची अंमलबिावणी केल्यास पुढील वषी याचा  आपणास अिुन चांगला फायदा 

िोिो आहण वगाणीमध्य े भरपूर रक्कम पुढ े हमळण्याची शक्यिा नाकारिा येि नािी. या सवा 

बाबीचा हवचार न करिा आपण िी िमा झालेली पूणा रक्कम उड़विो म्िणिे अहिबाि 

काटकसर न करिा खचा करिो. दरवषी या गणेशोत्सवावर साधारणपण े1200 कोटी रुपय ेखचा 

केल्या िािो असा एक प्राथहमक अंदाि आि.े यावर आपण कधीिरी गांभीयााने हवचार केला 

आि ेकाय ? कधीिी हवचार करण्याि आला नािी िचे सवाांचे उत्तर असेल त्यामुळे यापुढे या 
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सावािहनक उत्सवािुन सामाहिक उपक्रम कस ेराबहविा येईल याचा हवचार सवाानी हमळून करू 

या. 

रोिचे वृत्तपत्र म्िणिे पपेर ि ेसवााचे आवडिी बाब आि.े आि िी ग्रामीण भागाि 

कोणाच्या िािाि पेपर ददसल ेकी त्याला पेपर मागण्याचा मोि आवरिा आवरि नािी .याच 

गोष्टीचा हवचार करुन गावािील लोकांची वाचनाची भूक या हनहमत्ताने शमहवण्यासाठी रोि 

एक पेपर गणेश मंडळीकडून मागहवण्याि आले िर दकिी छान राहिल ! साधारणपण े एका 

पेपरसाठी मिीनाकाठी 150 रु या हिशेबाने एका वषााि 1800 रु िोिील पहिल्या वषी िा 

प्रयोग करून पािण्यास कािी िरकि नसावी. मग यािून अनेक मागा पुढ ेहमळि राििाि. याच 

माध्यमािून गावािील लोक, युवक ि ेसवा एकत्र येिील. कािी गोष्टीवर चचाा िोईल आहण मग 

माणसा-माणसािील आपुलकीमध्ये वाढ िोईल .याचा फायदा एक िोऊ शकेल की पुढील वषी 

न मागिा िी िुमच्या गणेश मंडळाला मोठ्या स्वरुपाि दणेगी हमळेल. गावािील कािी गरीब 

आहण िोिकरु मलुांसाठी 2 - 3 ििार रूपयांची स्पधाा पुस्िके आणुन ददल्यास, त्याचा िे त्यांचा 

अभ्यास करीि राहिल्यास नोकरी हमळण्यासाठी एक संधी हमळू शकिे. दरवषी असे पुस्िक 

िमा करण्याची परंपरा कायम केल्यास पुढील हपढी याच पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल 

केल्यास गावाि दकिी पुस्िके िमा िोिील ? याचा कधीच आपण गंभीरिेने हवचार केललेा 

नािी. झाले गेल े हवसरून िाऊन यावषी िरी या उपक्रमास आपण सरुुवाि केली िर त्यांचा 

फायदा भहवष्याि नक्कीच पिायाला हमळेल. 

श्रीची हमरवणूक ककवा हवसिान मोठ्या आनंदाच्या भराि करावी याबाबि माझे 

दमुि नािी. मात्र वायफळ खचााला फाटा दऊेन हशल्लक रक्कमेमधून अस ेकाम केल्यास कोणी 

वाईट म्िणणार आि े का ? नक्कीच नािी. पण आपण असा हवचार करीिच नािी, िीच 

आिपयांि आपली झाललेी फार मोठी चूक म्िणण्यास िरकि नािी. वाईट काम करिाना लोक 

काय म्िणािील याचा हवचार करावा, चांगले काम करिाना कोणी कािी म्िणि नािीि, उलट 

प्रोत्सािन दिेाि 

गणेश उत्सवाच्या अकरा ददवसाच्या काळाि फक्त D J चे गाणे लावून नाचगाणे 

करण्यापेिा कािी िरी उदबोधक आहण मनोरंिक गोष्टी केल्यास गावािील आहण गल्लीिील 
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सवााना ि े अकरा ददवस िविेवेस े वाटिील. रांगोळी, हनबंध, वकृ्तत्व, हचत्रकला, गायन, 

एकांदकका नाटक, दोरी वरील उडी यासारख्या हवहवध स्पधाा या हनहमत्ताने आयोहिि करून 

लोकांना आवडले असे केल्यास या उत्सवाचा उद्देश्य सफल झाल्या सारखे िोईल. एखाद्या 

भागवि सप्ताि मध्ये ज्या पध्दिीने लोकांच्या िनिागृिीसाठी भिन ककवा कीिान केल्या िािे 

अगदी त्याच प्रकारे या उत्सवाच्या काळाि रोि एका साहिहत्यक ककवा समाि सधुारक व्यक्तीचे 

व्याख्यानाचे आयोिन करून त्याची अंमलबिावणी केल्यास साहित्याला प्रोत्सािन हमळेल 

आहण नवनवीन साहिहत्यक मंडळी ियार िोिील. गेल्या वषी अस ेएक मंडळ वाचण्याि आल े

िोिे ज्यानी अश्या पध्दिीने हनयोिन ियार केले िोिे. गावािील बाल-गोपाळ, युवक िसेच 

वृद्ध लोकांना सधु्दा याचा फायदा झाला अस े िेथील लोक आपल्या अनुभव सांगिाना बोलि 

िोिे. 

कािी ददवसापूवी सोशल मीहडया मध्य े वाचण्याि आले िोिे की यावषी गणेश 

उत्सवाला प्रत्येक िण श्रीगणेशाला एक विी दान द्यायचा असा हवचार िर प्रत्येकानी केला िर 

एका गणेश मंडळािवळ साधारणपण े100 - 200 वया िमा िोरटल. त्या सवा वया श्रीगणेश 

हवसिान िोण्यापूवी एखाद्या शाळेि िाऊन गरीब हवद्यार्थयाांना वाटप केल्यास मंडळाच्या प्रत्येक 

व्यक्तीला भरपूर आहत्मक समाधान लाभले. अिून कािी भन्नाट कल्पना आपल्या िवळ असिील 

नक्कीच त्याचा वापर आपल्या कल्पकिेने करून लोकांचे हिि केल्यास या उत्सवाची प्रिीिा 

सवााना रािील. 

िेंव्िा या वषीचा आपला सावािहनक गणेशोत्सव अगदी हनराळा करून पढुच्या वषी 

लवकर या असे प्रत्येकाच्या िोंडून हनघावे असे काया करु या 

गणपिी बाप्पा मोरया ............... 
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िरुण भारि दशे घडव ूया .....! 

 

 

िगाि लोकसखंेच्या बाबिीि भारि दसुऱ्या क्रमांकावर असललेा दशे आि.े आि 

भारि दशेाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटी च्या वर पोिोचली आि.े याि 20 % बालक आहण 20 

%  वृध्द िर बाकी 60 % च्या वर िरुणाची सखं्या आि ेि ेहवशेष म्िणनूच भारिाला िरुणाचा 

दशे अस ेसंबोधल ेिािे. ज्या दशेाि एव्ा मोठ्या प्रमाणाि िरुणाची संख्या असले िर त्या 

दशेाची प्रगिी लिणीय आहण वेगाि असायला पाहििे. पण नेमके उलट या रठकाणी पािायला 

हमळिे. आमच्या कड ेमनुष्यबळ, शक्ती आहण युक्ती सवा आि,े िरी भारि आि स्वािंत्र्याच्या 

सत्तरीि असून दखेील प्रगिी पथावरच आि ेम्िणिे अिून िी रस्त्यावर आि ेत्याला अिून खूप 

कािी करण ेहशल्लक आि.े अस ेका ? आि आपण िपान या दशेाच्या हवकासाकड ेपाहिलो िर 

लिाि येईल की त्या दशेाने कमी वेळाि एवढी प्रगिी कशी केली असेल ? त्याला एकमेव कारण 

म्िणिे िेथील कोणिाच व्यक्ती ररकामा नसिो, बेरोिगार नसिो. िो सदानकदा कािी ना कािी 

काम करीि असिो. आळस िा माणसाचा शत्र ूआि ेि ेगौिम बधु्दाचे वचन त्यांनी आत्मसाि 

केल े म्िणून आि िपान मधील प्रत्येक वस्िु दशे हवदशेाि आढळून यिेे. वास्िहवक पाििा 

िपानची लोकसंख्या भारिच्या िुलनेि फार कमी आि े परंिु िेथ े बेरोिगार कमी आििे ि े

हवशेष. त्याउलट आपल्या दशेाि ददसून येिे. येथे आपल्या दशेाि आळस िा माणसाचा शत्र ू

नसून हमत्र बनला आि.े काम करणाऱ्या युवकापिेा बेरोिगार युवकांची संख्या भरमसाठ आि.े 

व्यक्तीच्या िािाला काम असले िर त्या रठकाणी फक्त त्या व्यक्तीचा हवकास िोि नसून त्याच्या 

सोबि त्याच्या कुटंुबाचा, समािाचा, गावाचा, राज्याचा पयाायाने दशेाचा हवकास िोिो. परन्िु 

आपल्या दशेािील युवकांना रोिगार का हमळि नािी ककवा युवक अस ेभटकण्याच्या कोंडीि 

का सापडि आििे ? यावर हवचार करण े आवश्यक आि.े स्वािंत्र्याच्या शंभरीि िरी भारि 

िगाच्या नकाशावर ठळक उठून ददसण्यासाठी आि या समस्येची उकल शोधणे ककवा यावर 

संशोधन करून त्यावर उपाययोिना करणे गरिेचे आि.े 
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* बेरोिगार युवक - दशेाि सध्या दोन प्रकारचे बेरोिगार युवक आढळून येिाि. 

अहशहिि आहण सुहशहिि बेरोिगार. अहशहिि मंडळी त्यांना ज्याप्रकारचे काम िमिे 

त्याप्रकारचे काम ढोर मेिनि करीि करिाि. त्याचा म्िणावा िसा मोबादला त्याला हमळि 

नािी म्िणून खूप कष्ट आहण काम करून दखेील त्याचा आहण त्याच्या कुटंुबाचा हवकास िोि 

नािी. त्याच्याकड े शक्ती आि े मात्र त्या शहक्तचा वापर योग्य प्रकारे कसा करावा याचे ज्ञान 

नसल्यामुळे त्याची पूणा मेिनि त्याचा हवकास करू शकि नािी. त्यासाठी या युवकांना प्रथम 

आपल्या शक्ती आहण त्याच्या दकमिीची िाणीव करून द्यायला िवी. अश्या बरेोिगार 

युवकाची संख्या िुलनेने कमी आि.े मात्र सुहशहिि बेरोिगार युवकाची संख्या भरपूर आि े

ज्याचा हवपरीि पररणाम दशेाच्या हवकासवर िोि आि.े 

वयाची 18 वषे पूणा झाली की िो भारिाचा सिम नागररक बनिो. त्याला मिदान 

करण्याचा अहधकार प्राप्त िोिो. या वयापयान्ि त्याचे उच्च माध्यहमक हशिण दखेील पूणा झालले े

असिे. यथेून पुढे त्याच्या िीवनाला कलाटणी हमळणार असिे. या वयाि घेिलले्या हनणायावर 

सपंूणा आयुष्य अवलंबून असिे. येथील हनणाय अचूक असण ेआवश्यक असिाि आहण यथेेच चूका 

िोिाना ददसून येि आि े म्िणून खूप मोठी समस्या हनमााण िोि आि.े माध्यहमक आहण उच्च 

माध्यहमक हशिण घेिाना मुलांना भहवष्यािील त्यांचे हचत्र दाखहवण्याचे काम हशिणाच्या 

माध्यमािून येथे करायला पाहििे. कािी व्यावसाहयक हशिणाची ओळख येथे झाल्यास मलुे त्या 

अभ्यासक्रमाकड ेवळु शकिील.त्यांच्या मध्ये व्यवसाय हवषयी गोडी हनमााण िोईल. सवाच मलु े

हुशार नसिाि त्यामुळे त्यांच्या िमिा ओळखनू िस े हशिण घेण्याची सुहवधा या स्िरावर 

हमळाले िर योग्य राििे. मात्र याच रठकाणी मलुांना मागादशान हमळि नािी आहण भहवष्याि िे 

भटकिाि. एखाद ेकौशल्यपूणा हशिण पूणा केल्यास हशकलेल्या माणसाला त्याि मागा सापडिो. 

मात्र युवक या िेत्राि यणे्यास ियार नािीि.त्यांना बेकार दफरणे आवडि आि ेमात्र काम करण े

अहिबाि आवडि नािी. कारण त्यांना या हवषयी कािीच गंध नसिो, त्यांच्या मध्य े काम 

करण्याची चेिना िागीच केल्या िाि निीं. आि श्रमप्रहिष्ठा ि ेमूल्य कमी िोि चालले आि ेअस े

म्िणणे चुकीचे ठरणार नािी. याचाच हवपरीि पररणाम युवकाच्या िीवनावर झाला आि ेककवा 

िोि आि.े ररकाम्या माणसाच्या डोक्याि भुिाचा वास असिो असे इंग्रिीि एक वाक्य आि े

त्यानुसार बेरोिगर युवक म्िणिे ररकामी डोके त्यामुळे त्यांच्या डोक्याि नेिमी भुिाचा वास 

असिो. िे दशेाच्या प्रगिीचे हवचार करण्याऐविी दशे हवघािक ककवा वाईट काम करण्यास 

प्रवृत्त िोि आििे. समाधानकारक िीवन िगण्यासाठी सवााि मित्वाचे आि ेपैसा आहण पसैा 
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कमहवण्यासाठी काम करावे लागिे. द े रे िरी पलंगावरी च्या वतृ्तीनुसार आळसी बनलले्या 

युवकांना काम न करिा झटपट खूप पैसा हमळावा अशी अपिेा असिे आहण त्यासाठी िे 

कोणिेिी काम मग िे चांगले असो ककवा वाईट याचा अहिबाि हवचार न करिा काम करायला 

ियार असिाि. याचाच गैरफायदा कािी लोक घेिाि. दशे हवघािक काया करणारे कािी 

समािकंटक लोक अश्या गरिू युवकाना अलगद िाळ्याि अडकहविाि आहण मग सुरु िोिो 

त्याचा िीवघेणा प्रवास. िे अश्या दलदल मध्ये फसिाि की त्यांची ईच्छा असून दखेील त्यांना 

बािरे पडिा येि नािी. दिशिवादी ककवा निलवादी बनण्याि यवुकाची संख्या मोठी 

असण्यामागे िचे कारण नसेल कश्यावरुन ? 

िािाला काम नसल्यामुळे ि ेयुवक वाईट व्यसनाच्या हवळख्याि अडकले आििे. दारु 

हपण,े िंबाखू खाणे, चरस, गांिा, अफु याचे सवेन करणे आहण समािाि गैरविान करणे अस े

प्रकार वाढीस लागले त्यास फक्त एकच कारण आि ेिे म्िणिे युवकाच्या िािाला कािीच काम 

नसणे. त्यामुळे युवकास काम दणेे गरिेचे आि.े ररकामटेकड ेइकडून हिकड े दफरणे, ददवसभर 

अन रात्रभर फेसबुक आहण व्िाट्सएप्प सारख्या सोशल हमहडयाचा िास्ि वापर करणे, 

हमत्रासोबि अवांिर गप्पा मारि बसण े याहशवाय सध्या युवकांना दसूरे कािीच काम ददसि 

नािी. सुखदवे रािगुरु आहण भगि बसग यांच्या सारखी स्फूिी आिच्या युवकाि ददसून येि 

नािी कारण आि आपण स्विंत्र आिोि आपणास त्यासाठी कोणाला भांडण करि बसायचे काम 

नािी. याची िाणीव त्यांना झाली आि.े सवा कािी आयिे हमळि आि े त्यांना त्यासाठी वेगळे 

कष्ट करण्याची गरि नािी. मुल े ररकामी िािाने दफरि आििे याची काळिी त्या युवकापेिा 

त्याच्या पालकाना िास्ि आि.े हशिण घेिलेला युवक आि शेिाि काम करायला ियार नािी. 

मग एवढं हशिण घेऊन काय फायदा असे त्याचे बोलणे असिे. याि युवकाची हस्थिी मात्र धोबी 

का कुत्ता सारखी झाली आि ेना घरचा ना घाटचा. काम नसलले्या व्यक्तीला समािाि दयु्यम 

स्थान असिे अस े म्िणण्यापेिा कुणी िी हवचारि नािी. समािाि आपली पि आहण प्रहिष्ठा 

हमळहवण्यासाठी काम करणे अत्यंि मित्वाचे आि.े 

दशेािील गहलच्छ रािकरणाचे युवक बळी पडि आििे. हुशार रािकारणी मंडळी 

या युवकांचा हनवडणुकीच्या कामासाठी िात्पुरिा वापर करिाि आहण हनवडणूक संपल्यावर 

वाऱ्यावर सोडून दिेाि. कािी रठकाणी असे ददसून आले आि ेकी बरीच नेिे मंडळी आपल्या 

सोईसाठी कािी युवकाचे पालनपोषण करिाि. त्यांना आळशी बनहविाि. यामुळे आत्ता 
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युवकांनी िागे िोऊन स्विः रािकारणाि हशरकाव करण ेआवश्यक आि े त्या हशवाय दशेाची 

प्रगिी अशक्य आि.े युवकांनी रोिगाराच्या मागे न धाविा आपण रोिगार ियार करण ेदशेाची 

गरि आि.े आि भारि दशेाला नरेंद्र मोदी सारखे हुशार पंिप्रधान लाभले आििे. त्यामुळे 

िगाचा भारि दशेाकड े पािण्याचा दहृष्टकोण दखेील बदलला आि.े मेक इन इंहडया सारख े

उपक्रम दशेाि चाल ूझाल ेआििे. आि दशेाला हुशार, उद्योगी आहण किाबगार युवकाची खरी 

गरि आि.े युवक हमत्रांनो आळस झटका आहण कामाला लागून एक समदृ्ध भारि घडवू या. 
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 भ्रष् टाचार बनलाय हशष् टाचार 

 

‘पाचश ेरूपयाची लाच घिेाना अमकू कमाचा-यासं अटक’ अशा आशयाच् या बािम् या 

आत्ता रोिच विामानपत्रािून प्रकाहशि िोि आि.े  कदाहचि अशा बािमी हशवाय त् या ददवशीचे 

पेपर पूणाच िोि नसेल!  राज् याि कुठे ना कुठे अशी घटना घडिेच.  कारण आि भ्रष् टाचार िाच 

हशष् टाचार बनि चालला आि.े  िसेच भ्रष् टाचार करण् यासाठी िी मंडळी मागे-पुढे अहिबाि 

कसलािी हवचार न करिा इिरांसोबि वागि असिाि.  सरकारी कमाचारी त् यास शासनांकडून 

त् यांच् या कुटंूबाचे पालन पोषण िोईल, एवढा पगार हमळिो.  िरी सदु्धा त् यांची पैसा 

कमाहवण् याची लालसा कािी केल् या कमी िोि नािी.  हमळेल त् या पगाराि िी व् यक् िी 

समाधानी असिे त् याला कुठेच भ्रष् टाचार करण् याची गरि भासि नािी.  असे म् िटल् या िािे की, 

आडमागााने कमावलेला पैसा कसा येिो आहण दकिी येिो ि ेिसे कळि नािी िसे गेल् याचे सदु्धा 

कळि नािी.  कारण या पैश् यांसाठी आपल् या शरीरािील घाम गळि नािी.  घामाचा पैसा 

असेल िर त् याचा हिशेब सदु्धा लागिो.  आिकाल झटपट पसैा हमळहवणे आहण आपल ेिीवन 

सुखी समदृ्ध बनहवण् यासाठी प्रत् येकिण आपली नैहिकिा वेशीला टांगून अनैहिक कृत् य करीि 

आििे.  भ्रष् टाचाराची सुरूवाि घराच् या दारांपासून सुरू िोिे िे थटे मंत्रालयाच् या दाराि 

िाऊन पोिोचिे.  या दरम् यान अनेकांची दारे लागिाि, त् या त् या रठकाणी भ्रष् टाचार दषृ् टीस 

पडिो.  म् िणिेच भ्रष् टाचाराची सुरूवाि स् वि:पासून करावी लागिे.  स् वि:पासून मग िो स् वि: 

खासदार असले, आमदार असेल, उच् चपदस् थ अहधकारी असले, साधा कमाचारी असले ककवा 

खािगी कंपनीि काम करणारा असेल, त् यांनी भ्रष् टाचार करणार नसल् याचे िर ठरहवल े िर 

याचा नायनाट िोऊ शकिो. 

मिात् मा गांधीिी म् िणिाि की, कोणत् यािी चांगल् या कामाची सुरूवाि स् वि:पासून 

करण् याि यावी.  आपण मात्र इिरांकड े बोटं दाखहविो.  त् यामुळे कामाची सुरूवाि िोिच 
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नािी.  या भ्रष् टाचाराला सुरूवाि अगदी सििपणे िोिे, िेव् िा आपणाला असे वाटि सदु्धा नािी 

की, माझ्यामूळे या भ्रष् टाचाराला सुरूवाि झाली.  एका कायाालयािील काम संबंहधि कमाचा-

याने अपेिेपेिा लवकर पूणा करून आपल् या िािी ददल् यानंिर आपल् याला आनंद िोणारच.  मग 

त् या आनंदाच् या भराि आपण त् या कमाचा-याला ‘चला एक कप चिा घेऊ या’ अस े

म् िणणार.  कमाचारी िी मग आपली टेबल व खुची सोडून चिा हपण् यास िाई.  येथूनच मग सुरू 

िोिो ‘चिा-पाण् याचा खचा’.  कािी रठकाणी यापेिा वेगळा अनुभव असले िी कदाहचि.  परंिु 

व् यक् िी आपल् या कामाला िेव् िा सरुूवाि करिो िेव् िा त् याला कामाची िाहणव अहधक प्रमाणाि 

असिे.  मात्र िस े िस े सेवा वाढि िािे आहण त् या िेत्राि रूळल े िािाि िसे िसे कामाला 

प्राधान् य दणे् याऐविी ‘चिा-पानाला’ प्राधान् य दिे असिो.  यावरून आपण हनष् कषा काढू शकिो 

की, भ्रष् टाचाराला सुरूवाि कोणी केली, आपण की कमाचा-याने.  प्रत् येक हवभागाि याचे 

वेगवेगळे अनुभव येिाि  िर यदा कदाहचि लाच न घेणारा अहधकारी कायाालयाला भेटला िर 

त् याचे िीवन ि ेलोक िंगवून टाकिाि.  त् याच् यावर वेगवेगळ्या स् िरांवरून दबाव टाकल् या िािे 

आहण प्रामाहणक असलले् या कमाचा-यास सदु्धा या भ्रष् टाचाराच् या खाईि ओढल् या िािे.  त् यांची 

ईच् छा नसिांना सदु्धा िेव् िा भ्रष् टाचार करण् याची पाळी येिे िेव् िा त् यांना स् वि:ला पश् चािाप 

वाटि असले िी कदाहचि परंिु कािीच करिा यिे नािी.  राज् याि अस ेिी कािी हवभाग आििे 

ज् या रठकाणी भ्रष् टाचार न करण ेएकप्रकारे अप्रामाहणक समिल् या िािे.  लाच घणेारा व् यक् िी 

कामाचा हनपटारा िात् काळ करिो, ि ेसत् य आि.े 

भ्रष् टाचाराची कीड समािाला लागली आि.े  िी कीड समूळ नष् ट करण् यासाठी 

आपल् याि बदल करावा लागेल. माझ्या कामांसाठी मी एक िी रूपाया न दिेा काम पूणा करून 

घेण् याचा हनधाार करणे गरिेचे आि.े  मग त् यासाठी दिा वेळा चकरा मारले िरी चालले असा 

हवचार केल् यास याि बदल िोऊ शकिो.  एखाद्या कमाचा-यास लाच लुचपि हवभागाि पकडून 

ददल् याने समािािील िी भ्रष् टाचाराची कीड नष् ट िोणार नािी.  या गुन् यािून सुद्धा अनेक लोक 

सुटिाि त् यामूळे यावर सुद्धा लोकांचा आि हवश् वास कमी िोि चालला आि.े  शेवटी िािा 
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िािा एक बाब सांगावेस ेवाटिे की, ज् या ददवशी एखाद्या गोष् टीि भ्रष् टाचार करून आपण पैसा 

कमाहवला असले त् या रात्री आपणांस गाढ झोप लागिे का?  िर झोप लागि नसेल िर आपण 

कमाहवलेल ेलाखो रूपय ेकािी कामाचे नािीि. कारण त् या पशैािून झोप हवकि घेिा येि नािी. 

इकड े प्रामाहणक काम करणा-या व् यक् िीला पैसा कमी हमळि असले परंिु रात्री समाधानाने 

झोप लागिे.  त् यासाठी झोपेची गोळी घ् यावी लागि नािी.  यावरून प्रत् यकेाने हवचार करावा 

आहण भ्रष् टाचार संपहवण् यासाठी स् वि: पहिल े पाऊल उचलावे, याहशवाय भ्रष्टाचार संपहवणे 

शक् यच नािी.   

  



संवेदना  नासा येविीकर 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी सािरांमध्य े वाचनाची आवड हनमााण व्िावी आहण 

लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिुरेी ििूेने स्थापन झाल.े मराठीि एक 

िबरदस्ि वाचन संस्कृिी हनमााण व्िावी, िरुणांनी भरपरू वाचन करावे, ग्रामीण भागािील 

िरुणांना मोबाईलवर पुस्िके उपलब्ध व्िावीि, परदशेस्थ मराठी वाचकांना सििासििी 

इंटरनेटवर पुस्िके हमळावीि ि ेआमचे स्वप्न. िगािील चाळीस दशेांिील  सुमारे साडिॆीन लाख 

वाचक या चळवळीचे सभासद आििे.  मिाराष्ट्राच्या िवळपास प्रत्येक िालुक्यािील 

खेड्यापाड्यांि ई साहित्य चे वाचक आििे. याहशवाय सुमारे िीस िे चाळीस लाख वाचक ई 

साहित्यच्या वेब्साईटला भटे दऊेन पुस्िके डाऊन लोड करिाि. पण याने आमचे समाधान 

नािी. िोवर मिाराष्ट्रािील प्रत्येक सािर िा वाचक िोि नािी िोवर िी चळवळ चालले. 

आमचे लक्ष्य सिा कोटींचे आि.े आमच्या पाठीशी माऊलींचा आहशवााद आि.े “ ईये मराठीहचये 

नगरी, ब्रह्महवद्येचा सुकाळू करी” िी त्यांची प्राथाना आपणा सवाांकरवी सफ़ुळ संपणूा व्िावी. 

आमच्या वाचकांना एकच हवनंिी. आपल्या ओळखीच्या दकमान दिा सािरांचे ई 

मेल पत्त े आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे िोऊ. या 

मराठीहचये नगरी ब्रह्महवद्येचा सुकाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर.  

एवढी हवनंिी मान्य कराच.  

ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरं! 
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