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आभार 
इ सा�ह�या चे सव��थम आभार �य�त      
करतो. तसेच �यांनी ए�ड�टगं , बकु      
कवर आ�ण �या सवा�चे आभार �यांनी      
या प�ुतकाला बन�व�यास मदत केल�     
�यांचे ह� आभार �य�त करतो.   
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समप�ण 
भारतीय नार� आ�ण वाचकांना हे     
प�ुतक सम�प�त करतो. 
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भारतीय ��ी 
 

�व�वधतेने नटलेला आपला देश काह�     
�माणात पवू��या चकु��या परंपरांना    
�वस� शकला नसेलह� . माणसाला     
माणसू पण दे�याक�रता कोणता ह� धम�      
समोर आला नाह�. माणसालाच �या त�ंुग      
, अ�न�ट �ढ�ंना झुगाराव लागत. याचाच      
अथ� माणसू च माणसा�या कामी येतो वा       
"तोच �य�ती �कंवा जमात जी क� गुलाम       
बनव�यात आल� आहे. �या परंपरांना     
पणू�तः तो त�ेहाच न�ट क� शकतो जे�हा       
�याच जमाती�या लोकांनी �वरोध �कंवा     
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लढा �दला." ह� काह� �या�या नाह� तर       
स�य आहे. ��ी ह� याच मागा�चा उपयोग       
क�न �वतःच �हत , माणसू �हणनू      
जग�याचा अ�धकार �मळवू शकत.े    
��ीला �यायाचा अ�धकार �मळून फायदा     
नाह� जोपय�त समाज �वचार प�रवत�न     
कर�त नाह�. 
��ी आजह� काह� �माणात अ�श��त     
�दसनू येते या �वषयाला आपण टाळू      
शकत नाह�त. काह� ि��यांना तर याची      
जाणीव देखील नाह�य क� �याचे शोषण      
होत आहे. ��न आता अ�ानाचा नाह� तर       
मन�ुय �हणनू जगणा�या भोळसट ,     
लाचार ��ी चा आहे. ती प�ुषा�या      
हातातील एक बाहुल� अस�या �माणे     
राहत.े हा तर ��ी वर अमानषुपणे      
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लाद�या जाणा�या धमा��या बे�या आहेत     
�यांनी मया�दा आ�ण बंधंनाचा कौल     
��ीचे शोषण हो�या  कर�ता बनवला .  
अ�या धमा�चा �ध�कार असावा जो 
माणसाला माणसू �हणनू जग�याचा 
अ�धकार देत नाह� सोबतच समानतचेा 
अ�धकार स�ुदा देत नाह�.  सव� त�ण 
यवुक आ�ण यवुतींना पा�चा�य देशाचं 
सदैव आकष�ण रा�हलेलं आहे आ�ण �याच 
मळेु ब�याचदा त�ण यवुक यवुती �यां�या 
�रती �रवाजांची न�कल करतात. खरतर 
अस करायला नकोय कारण कदा�चत �या 
�रती �रवाज पि�चमी देशांना अनकूुल 
असतील आपणाला नाह�त.  
आजह� ��ीला घर आ�ण �वयंपाक खोल� 
या �य�त�र�त काह� माह�त नसत. यावर 
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स�व�तर पढेु बघणारच आहोत.  जर ��ी 
�हणनू ज�माला आलोय �हणनू फ�त 
ल�न आ�ण �यानंतर मलुं ज�माला 
घालणार� ��ी �हणनू जगणार आहात 
काय ? असे जर जगलात तर तमु�या 
जग�याला काह� अथ�च राहणार नाह�? जी 
��ी गावाची सरपंच होत े�तला फ�त 
�नवडून ये�याचा अ�धकार आहे , बाक� 
काम तर �या ��ी चा पतीच सांभाळतो. 
आता यात कुठे पणू�तः �वातं�य �दसनू 
येत े? अ�धकार �मळाला आहे पण 
मान�सक दबुळेपणा आ�ण लाचार� मळेु 
तमुची असल� प�रि�तथी होत.े त�ुहाला 
तमु�या सार�या होतक� , �न�ठावान 
ि��यांना जाग करायच ंआहे जर त�ुह� 
�वावलंबी असाल तर कारण हे काम 
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खरतर �यां�याच कर�ता आहे. �ांतीची 
गरज प�ुहा एकदा आहे. जोपय�त ��ी 
खंबीर होत नाह� आ�थ�क , सामािजक 
�वावलंबी होत नाह� त�ुहाला �या ��येक 
गर�ब दबु�या ��ीला मदत करन गरजेचं 
आहे. ब�याच ि��यांना सोने ,चांद� अथा�त 
दा�ग�यां�या मोहा पायी कळतं नाह� क� 
यात �यांचा आवाज दाबला जातोय.कारण 
प�ुषांना  चांगलच ठाऊक आहे क� जो 
पय�त ��ी ची �ततुी होत नाह� ती राजी 
होणार नाह� आ�ण ब�याचदा तमुचा 
मोहच तमुचं �वातं�य हे�न घेत असत. 
��ीला मी दोष देत नाह�य खरा दोष 
प�ुषांचा आहे. �यांनीच आप�या 
भ�याक�रता �नयम लागू केले असावे. 
सव� धमा�चे �नयम ि��यांक�रता आहेत. 
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पण कोण�याह� ��ीचा उपयोग धमा�तील 
�नयम ब�न�व�या कर�ता झाला नाह�. 
हा�या�पद वाट�या जोगे आहे ना. प�ुष 
��ी �या आकष�णाला �वतः ला रोखू 
शकला नाह� , �हणनू �याने ��ी अप�व� 
आहे असे संबोधले.  
कारण हे एक स�य आहे ��ी �या 
अकष�णाला कुणीह� चकुलेला नसावा असे 
माझ ेवयैि�तक मत आहे.  
    आज वडील आ�ण मलु�चा जसा सहज 
संबंध आहे तसा शंभर वषा�पूव� न�हता. 
याचाच अथ� त�ुह� सांसा�रक ��ी होऊन 
नाह� तर सामािजक �ेरणे कर�ता योगदान 
�या. कारण ��ीचं आहे जी जगाला 
स�ह�णतुचेा , समतचेा �यास देऊ शकत.े  
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समानतचेा अ�धकार 
 

बोटावर मोजता येतील एव�याच ि��या 
आज �वावलंबी बघायला �मळतील. 
आ�थ�क आ�ण सामािजक �व�पात 
�वावलंबी होन ��येक ��ीला गरजेचं 
आहे. पदा� �थे �वषयी तर न�क�च ठाऊक 
असेल . �या �थेमळेु ��ी साव�ज�नक 
�ठकाणी जाऊ शकत नसे तसेच कुणाशीह� 
बोल�याचा अ�धकार न�हता. यामळेु 
��ीला कसे कळणार क�, �वतं�ता �तचा 
मौ�लक अ�धकार आहे ? �या कु�रतींना 
न�ट करणे गरजेचे होत े, करायलाच हव ं
कारण �कती �दवस सहन करणार . 
�ाचीन काळापासनू चालत आले�या �था 
कशा वाईट अस ूशकतात ? असा ह� 
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काह�ंना ��न पडले. परंत ुकोणतीह� गो�ट 
�ाचीन अस�याने स�यच असेल �कंवा 
नसुत �ाचीन अस�याने ती चांग�या 
कर�ता आहे असे कशा व�न समजत 
आहात ? नसुती �ाचीन अस�याने ती 
खर�च असेल असे समजन मखूा� सारखेच 
होईल. �ाचीन �थेतील �या पौ�ट�क 
गो�ट� आहेत �यांचे जीवनात अवलंबन 
करा आ�ण �या कु�र�या असतील �यांना 
बाजलूा सारा , न�ट करा.  
    प�हले प��या�या नावावर ि��यांना 
लपवनू , झाकून �यांचे शोषण केले गेले 
आ�ण अता फॅशन �या नावावर; 
प�ुषां�या �वारे ��ी ची उ�नती होन 
श�य नाह�य , �तला �वतःच �त�या 
ह�कासाठ� लढावं लागेल. आता �त�या 
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कड ेह�क तर आहे , पण ब�याच �माणात 
त ेह�क कौटंु�बक जीवना�या सखुा 
कर�ता करतात.  प�ुषा ंपे�ा ��ी म�ये 
सहनशीलता , धयै� , �याग , आ�मसयंम , 
मेहनत कर�याची �मता अ�धक असत.े 
जर ��ी प�ुषां�या तलुनेत अ�धक 
शीलवान , गुणवान असेल तर �तचा 
देखील अ�धकार आहे , क� �तला देखील 
�वातं�य �यावे िजतके क� मलुाला 
,प�ुषाला देता.  
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आई वडील जे काह� करतात तमु�याच 
भ�यासाठ� 

 
��येक त�णी ला घर�यांनी �वरोध केला 
क� , �तला त ेश� ूवाटायला स�ु होतात. 
खास क�न �ेम �करणात , एक गो�ट 
नेहमी ल�ात अस ू�या क� आई वडील 
तमु�याक�रता कधीह� काह�ह� जे करता 
त ेतमु�या च भ�यासाठ� .�यामळेु �यांना 
अस पोरक करन खरतर अयो�यच आहे. 
त�ुह� जे काह� करता त ेआई व�डलांना ह� 
सांगत जा त ेत�ुहाला यो�य त ेमाग�दश�न 
करतील अशी माझी खा�ी आहे. अनभुव 
जीवनात येतात पण तटुलेलं मन जोड�या 
जाण ंखपू कठ�ण असतं अगोदर त े
सावरा. माता �प�यांनी मलुांना समजनू 
 



नार� जागरण _ओम वी.बी. 
 

14 

�यायला हवे. काळ बदलतो आ�ण आपण 
आप�या �वचारांना अपडटे ठेवण गरजेचं 
आहे आप�या मलुांशी म�ैीचे संबंध 
�टकवायला. हे कत��य आई व�डलांचे 
आहे. पण ��येक त�णीने आप�या आई 
व�डलांचा �नण�य �यावा �यांचा नकार 
दश�वला जात असेल तर त�ुह� देखील 
�यां�या नकाराला सहमती �यायला हवी 
अथवा �स�ध क�न दाखवा जेणे क�न 
�यांना �व�वास येईल. परंत ुया 
�य�त�र�त पढेु जाऊन त�ुह� काह�ह� क� 
नये. ह� माझी आ�हाची �वनंती आहे. 
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 �ववाह 
 

�ववाह एक प�व� बंधन आहे. �यामळेु       
दोन �य�ती जवळ येतात न�या स�ुवाती      
साठ� , न�या जीवनासाठ� . आता या       
प�व� बंधनाला देखील काह� लोकांनी     
�यापार केलाय ? एक सवा�त मोठा गु�हा       
�हणजे जसा क� बाल �ववाह होणे जसे       
गु�हा आहे , पाप आहे तसेच ल�ना�या       
आड मलु�ंना �वकन देखील महा पाप आहे       
, मोठा अपराध आहे. आज आप�या      
देशाची अशी अव�था आहे �यात     
आ�मसयंमा ची कोणतीह� �ेरणा �मळत     
नाह�.  
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पतीची �नवड करताना �याचा रंग , �प       
नाह� तर चा�र�य बघा , �ान बघा , पसैा         
नाह� . काह� काळ �यासोबत राहून बघा ,        
कारण ब�याचदा फसगद स�ुदा घडून येते      
�यामळेु be alert , सतक� रहा. �या मळेु        
त�ुहाला �याचे �यि�त�व कळेल. �नवड     
करताना आदर , �नेह , समजदार पणा       
आद�. इ�याद�, गुण असतील तर समजा      
क� भा�यच लाभलं. अशा �य�ती सोबत      
त�ुह� सखुाचे जीवन जगू शकता आ�ण      
जीवन साथ�क हो�याचा ह� भास होईल.      
हंुडा �थेची �यव�था मोडीत काढ�यासाठ�     
ि��यांनी ल�नास नकार �यायला हवा.     
ल�ना�या �वनाकारण खचा� ला बळी न      
पडता सामा�य प�धतीने ल�न के�यास     
पसैा वाचेल , आ�ण तोच पसैा सांसा�रक       
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जीवनासाठ� उपयोगी पडले �कंवा दान     
�हणनू शाळा , हॉि�पटल ला �यावा.  
जर स�जन �य�ती ल�नाक�रता �मळतं      

नसेल �कंवा त�ुहाला समजणारा �य�ती     
�मळत नसेल तर ल�न नाह� केलं तर�       
काह� हरकत नाह�. कुणा सोबतह� संसार      
थाटण त�ुहाला कमजोर करेल , गुलाम      
बनवेल? �यापे�ा ल�न न करन �हताचे      
ठरेल कारण आप�या इद� गद� त�ुहाला      
असेह� कुटंुब �दसेल �यात �यांनी     
नाईलाजाने ल�न केलं. पण �यामळेु पढेु ,       
जीवन जगताना संसारात सम�या    
�नमा�ण होतात , मार झोड होते , ग�ल�छ        
�श�या �द�या जातात. नाईलाज पण     
त�ुहाला िजवंत पणे मा�न टाकतो.     
दभुा��य वश अशा ि��या लाचार होतात . 
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तमुचा ज�म काय फ�त ल�न क�न      
संतती , मलुांना पदैा कर�या साठ� झाला       
आहे का ? जर� तमुचे ल�न झाले असेल        
�कंवा होणार असेल ल�ात अस�ूया क� ,       
पती हा �म� होऊ शकतो परंतु गु� ,        
परमे�वर नाह�. ह� उपाधी देऊन त�ुह�      
�वतःचा अपमान करत आहात.    
कोण�याह� �कारे प�ुष असा अकुंश नाह�      
लावू शकत कारण ती एक सहयो�गनी      
आहे , साथीदार आहे , गुलाम नाह�.       
शार��रक संबंध त�ेहाच �हायला हवेत     
जे�हा दोघांचीह� इ�छा असेल अ�यथा     
नाह�. जगाची सव� धा�म�क आ�ण     
सामािजक �नयम ��ी साठ� आहेत , परंतु       
�यांचं योगदान काह�च नाह�. Periods (      
धा�म�क पाळी ) होण , �वधी �वधानाशी       
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काह�ह� संबंध नाह�य. आई वडील हे      
मलुाला , बाळाला प�ृवीवर आण�या     
साठ� फ�त मा�यम आहेत , �वधाता      
नाह�त. ल�न जर फ�त काम ��डे कर�ता       
करत असाल तर ल�न क�च नये , काम        
��डा कर�ता ल�न करणे , हे ल�न नाह�        
तर �य�भचार आहे.  

लहान मलुां�या समोर ल�न या      
�वषयावर चचा� होत कामा नये , �यांना       
ल�न , �ववाह कर�ता उ�ेजीत क� नये .        
मोठे झा�यास �कंवा वयात आ�यास     
आपला अनभुव �यां�याशी शअेर करा . 
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��ी उजागर 
 

ई�वराची सवा�त सुंदर कृती ��ी आहे. 
प�व� ि��या नसतील तर प�व� प�ुष 
होन श�य नाह�य.जो पय�त प�ुष आपल� 
पशतुा , द�ुटता सोडत नाह�त तो पय�त 
समाजात व�ैया देखील असतील. 
   आ�मबल आ�ण �यि�त�व कमजोर , 
दबु�ल , अश�त का आहे ?  
याच उ�र एकच आहे , तलुा करायचं       
काह� वेगळं आहे पण करतसे काह�      
वेगळच . कुणाला भीत आहात ? लोकांना       
, �याचं काय. , तू चांगल� बन , लोकांना         
वाटाव ं�हणनू नाह� . 

�कृतीचा �नयम आहे क� , ��येक       
मन�ुय , मानव सुंदर �दस�याची आशा      
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जोपासतो , सुंदर �दस�याची इ�छा     
असत.े पण �या स�दया�चा काय फायदा      
�याने शर�राची आ�मा कमजोर होत े?   
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   हे प�ुतक देखील वाचा 
 

* धम� के बाद भी * 
 

�कंवा 
 

धम� के बाद भी Om VB |  Pdf | 
epustakalay 

  
( नोट: वर�ल प�ुतक डाउनलोड कर�यासाठ� �या नावावर ि�लक �कंवा टच 
करा. ) 
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