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आम्हा घरी धन शब्ाांचीच रत्ने | शब्ाांचीच शसे्त्र यत्न करू || शब्चच अमचु्या जीवाचे जीवन | शब् वाटू धन 

जनलोका || तुका म्हणे पहा शब्चच हा ्ेव | शब्चेच गौरव पजूा करू || 

 

संत तुकाराम महाराज म्हणतात आमचे घरी 

शब्द रुपी धन असनू ते धन आमचे रत्न आहेत. जसे 

रत्न चमकदार असते ,ि या तेजाने ते पररसर उजळून 

टाकते तसे हे शब्द रुपी रत्न ज्ञानरुपी तेज वनमागण 

करते. शब्द हेच धन, रत्न ,शस्त्र , गौरि ,पजूा ि देि 

आहे असे तुकाराम महाराजांचे मत होते. म्हणनू 

महाराज सिग जणांना ज्ञान संपादन करण्याचे 

आिाहन करतात आवण हे ज्ञान संपादन करण्यासाठी 

शब्द म्हणजेच िाचन वकती महत्िाचे आहे, ह े

त्यांच्या िरील अभंगातून विषद करतात. 

उगिण्यासाठी पेरणे गरजेचे असते. जवमनीत जसे जे 

वबयाणे पेरले ते उगिते ,तसे िाचणारा िाचक ज्या 

दज्यागचे िाचतो त्या दजेने तो अवभव्यक्त  होत 

असतो. िाचणे म्हणजे पेरणे आहे तर त्या िाचनातून 

उमी घेऊन अवभव्यक्त  होणे म्हणजेच उगिणे असते. 

वलखाण करणे , इतरांशी दजेदार संिाद करणे , 

िकृ्तत्ि करणे हे सिग अवभव्यक्त होण्याचे मागग 

आहेत. वजतकं अवभव्यक्त प्रकट व्हािस िाटत 

वततकं चांगल िाचन आिश्यक आहे. संत रामदास 

स्िामी िाचनाचे महत्ि विषद करताना म्हणतात 

वदसामाजी काहीतरी वलहािे, प्रसंगी अखंवडत 

िाचीत जािे. 

िाचन संस्कृतीच्या विकासाने ि त्याच्या 

प्रसाराने ज्ञानसंपन्न आवण मावहतीसमदृ्ध समाज 

घडिण्यात महत्िाची भवूमका बजािली आहे. 

िाचन हे स्ियं-विकासाचे महत्िाचे साधन आहे. 

मानिी जीिन समधृ्द करण्यासाठी िाचन हे खूप 

महत्िाची भवूमका बजािते. मानिाला त्याची 

विचारपद्धती बदलायची असेल,त्यात सधुारणा 

करायची असेल तर त्यासाठी िाचन वह अवतशय 

महत्िाची बाब आहे. प्रवसद्ध शास्त्रज्ञ भारतरत्न डॉ. 

ए.पी.जे. अब्दलु कलाम तर पसु्तकांना वजिलग वमत्र 

समजत.ते म्हणत वक पसु्तकांनी आयुष्ट्यभर साथ 

वदली.त्यांनी मला हात धरून वदशा 

दाखिली.अनेकदा त्यातील शब्दांनी माझ्यात 

चैतन्य जागिलं, माझ्या भोितीच जग समजून 

घ्यायला मला मदत केली. डॉ. ए.पी.जे. अब्दलु 

कलाम त्यांच्या ‘अदम्य साहस’ या पसु्तकातील 

खालील ओळी त्याचं पसु्तक पे्रम दाखिते. 

आधी सवद से अवधक का िक्त, 

मैने वबताया वकताबों के संग 
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वकताब मेरी दोस्त,मेरी हमसफर 

वकताबों के सहारे  

मैंने दखेे सपने  

सपने बन गए मकसद  

वकताबों के सहारे बढ़ा हौसला  

मकसद परूा करने का  

असफलता के िक्त  

वकताबों ने बढाई मेरी वहम्मत  

वकताब मेरी दोस्त,मेरी हमसफ़र  

अच्छी वकताबें दिेदतू बन  

मेरी वलए पैगाम लायी  

मेरे वदल को हौले से सहलाया  

इसवलये मैं अपने युिा साथीयों से  

कहता ह ूँ - वकताबों से दोस्ती करों  

ये हैं तुम्हारी अच्छी दोस्त,हमसफ़र  

वकताब मेरी दोस्त,मेरी हमसफ़र 

 

मनुष्ट्य िाचन तीन कारणांनी करत असतो.  

१. आपल्या व्यिसायासाठी आिश्यक ज्ञान 

प्राप्त करणे. 

२. ररकाम्या िेळेत आनंदासाठी  

३. आवत्मक उन्नतीसाठी  

जीिनात ज्ञान आवण आनंद वमळिण्याचे 

अनेक मागग आहेत. परंतु त्यातील राजमागग म्हणजे 

पसु्तक िाचन, जे सिाांना सहज शक्य आवण 

परिडणारे आहे. पसु्तक िाचनाने माणसाच्या 

व्यवक्तमत्िािर सकारात्मक पररणाम होतो. चांगली 

कादबंरी,पसु्तके िाचनामळेु मनुष्ट्य हा संिेदनशील, 

सहानुभतूीपणूग होतो. िाचनामळेु त्याला दसुऱ्याच्या 

दृष्टीकोनातून बघण्याची सिय लागते. कादबंरी 

िाचन हा मानिी मेंदसूाठी खूप चांगला िैचाररक 

आवण भािवनक व्यायाम असतो. त्यातून त्याला 

वलवहण्याची आवण बोलण्याची उमी वनमागण होते. 

कोरोना महामारीच्या काळात सिग व्यिहार बंद 

असताना काही दशेांनी पसु्तकांची दकुाने उघडी 

ठेिण्यास ि पसु्तकांची विक्री करण्यास परिानगी 

वदलेली वदसनू येते. ईशा फौडेशनचे सद्गरुू म्हणतात 

वक, िाचन वह एक सिय आवण संस्कृती म्हणून 

जोपासणे अवतशय आिश्यक आहे.िाचनामळेु 

तुमच्या मनाला आवण तुमच्या अंतदृगष्टीला एक 

अवतशय िेगळ्या प्रकारचा व्यायाम घडतो.एका 

वठकाणी बसनू िाचन केल्यास मन अवधक शांत ि 

वििेकी बनते.  

 

णडणजटल क्ांती आणि वाचन :   

अलीकडील काळात झालेली वडवजटल 

क्रांती मळेु पारंपाररक िाचन संकृतीमळेु तडा जातोय 

काय अशी पररवस्थती वनमागण होण्यास सरुिात 

झाली आहे. ‚भारत वह जगातील सिागत मोठी 

बाजारपेठ म्हणनू ओळखली जाते. जगातील एकूण 

विक्रीपैकी दहा टक्के मोबाईल फोन एकट्या 

भारतात विकले जातात.‛
1
 आज दशेातील प्रत्येक 

ियाच्या व्यक्तीच्या हातात मोबाईल फोन आलेला 

वदसनू येतो आहे. मोबाईल फोन खरतर संिादासाठी 

अत्यंत प्रभािी आवण उपयुक्त असे साधन आहे. 

संशोधने सांगतात वक ,भारतातील लोक वदिसातील 

दोन तासांपेक्षा अवधक िेळ मोबाईल फोनिर इंटरनेट 

द्वारे मावहती शोधण्यासाठी घालितात. इटंरनेट िरून 

दजेदार वकती मावहती प्राप्त होते. त्यातून ती 

पाहणाऱ्या व्यक्तीचा वकती बौवद्धक ,सामावजक ि 

आवथगक विकास होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. 

 

समाज माध्यम आणि वाचन : 

समाज माध्यम हे इटंरनेटद्वारे संचावलत 

होणारे साधन आहे. ,जे व्यक्ती वकंिा व्यक्ती गट 

यांना मावहती तयार करणे आवण संपे्रवषत करणे 

यासाठी उपयोगी आहे. लोक या समाजमाध्यमाचा 

िापर करून आपल्या आिडी वनिडी 
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,कल्पना,निवनमागण ,भाि-भािना यांची 

आपआपसात दिेाण घेिाण करत असतात. 

समाजाला एका विवशस्ट हेतूसाठी पे्रररत 

करण्यासाठी समाज माध्यम हे अवतशय महत्िाचे 

आवण उपयोगी साधन आहे. आवण िाचन म्हणजे 

शब्द समजनू घेऊन त्याचा उपयोग आपले ज्ञान 

िाढिण्यासाठी, िैयवक्तक ि सामावजक समस्या 

सोडिनू िैयवक्तक ि सामावजक प्रगती साधण्यासाठी 

करणे होय. त्यामळेु समाज माध्यमे आवण िाचन या 

परस्परािर अवतशय प्रभाि टाकणाऱ्या दोन 

िेगिेगळ्या बाबी आहेत. समाज माध्यमे योग्य 

रीतीने ि योग्य िेळेस िापरले तर ते िाचनासाठी 

परूक ठरू शकते ,परंतु जर अभ्यासाच्या िेळेस 

समाज माध्यमाचा अवतरेकी िापर केला तर त्यामळेु 

अभ्यासाच्या िाचनात मोठा अडथळा येऊ शकतो. 

 

समाजमाध्यमाचा वाचनासाठी होिारा उपयोग : 

इटंरनेट आवण समाजमाध्यम यांचा 

िाचनािरचा काही विपरीत पररणामअसला तरी 

काही सकारात्मक बाबी दखेील आहेत. 

समाजमाध्यम जर योग्य पद्धतीने िापरले तर, 

नक्कीच फायदशेीर होतो. 

YouTube,Wikipedia,WhatsAPP, 

Facebook, वह समाजमाध्यमे  आता सिगव्यापी 

झाली आहेत. बहुतेक ितृ्तपत्राची फेसबकु पेज 

Facebook आवण Twiter-Handle आहेत. 

‚WhatsAPP, Facebook या समाजमाध्यमामळेु 

पसु्तकांबद्दलची मावहती सिगदरू पोहचिणे खूप 

सलुभ झाले आहे.‛
2
 िाचाकांजिळ पिुीइतका 

िाचनासाठी िेळ उपलब्ध नसला तरी प्रत्येकाच्या 

हातातील मोबाईलिरून ब्लॉग्स, 

समाजमाध्यमािरील वलखाण, तसेच ई-बकु्स 

िाचनाचे प्रमाण दखेील लक्षणीय िाढले आहे. 

समाजमाध्यमाचा िापर पसु्तकांचे माकेवटंग 

करण्यासाठी होऊ शकतो. 

 

समाजमाध्यमामुळे वाचनाचा होिारा तोटा : 

समाजमाध्यमे िाचनासाठी मदत करतात, 

परंतु त्यांचा िाचनात अडथळा दखेील येतो ह े

दखेील संशोधनांती वसद्ध झालेले आहे. ‚समाज 

माध्यमािर घालिलेला िेळ आवण िाचन सिय 

यांच्या मध्ये सहसंबंध आहे.वनयवमतपणे ि सारखे-

सारखे सामाजमाध्यमािर िेळ घालिलेल्या मळेु 

नक्कीच दजेदार िाचन हे कमी होते.वशक्षकांनी 

विद्यार्थयाांना समाजमाध्यमांचा कमीत कमी िापर 

करण्यासंदभागत सचुिािे,जेणेकरून ते अवधकावधक 

दजेदार िाचनाकडे िळतील.‛
3 

“संगणक, मोबाईल फोन यांचा िापर दजेदार िाचन 

करण्यापेक्षा गेम खेळणे, व्हीडीओ पाहणे याकडे 

जास्त कल िाढलेला वदसनू येतो. या फुटकळ 

सियीमळेु दजेदार िाचन राह न जाते हे नक्कीच.”
4
 

मोबाईल फोनचा िापर अलीकडे सामाजमाध्यमाद्वारे 

मेसेजेस पाठिण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात केला जातो. 

इटंरनेटच्या माध्यमातून केिळ WhatsAPP नाही 

तर इतरही APPs जसे Facebook ,Instagram, 

आवण S.M.S. या माध्यमातून वलवखत संदशे तयार 

करून संपे्रवषत केले जातात. हे संदशे तयार करताना 

मोठ्या प्रमाणात शब्दांची तोडातोड केली जाते. या 

संदशेामध्ये थोडक्या शब्दामध्ये जास्त संदशे तयार 

कराियाचा असल्याने इमोजी मेसेजेस िापरले 

जातात. अशा या “शब्दांच्या तोडतोडीमळेु ि 

इमोजीच्या िापरामळेु भाषेचे काय होणार? हा प्रश्न 

वनमागण होण्यास सरुुिात झाली आहे. निीन वपढी 

कदावचत या अशा मोबाईल फोनच्या अवतरेकी 

िापरामळेु भाषेतील शब्द विसरू शकतील.”
5
 

तंत्रज्ञानािर आधाररत उपकरणांच्या अवत िापरामळेु 

काही मानवसक पररणाम होत असतात.त्याला 
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टेक्नोफरन्स म्हटले जाते. टेक्नोफरन्समळेु वनयवमत 

अभ्यासािर, िाचनािर विपरीत पररणाम होतो. 

डेवव्हड वक्रस्टल यांच्या Texting- The Great 

Debate या पसु्तकातील संदभागनुसार वलवखत संदेश 

िापरामळेु जगभरातल्या काही भाषांच 

अंग्लभाषीकारण होत चालले आहे.समाज 

माध्यमाच्या िापरामळेु भाषेचा िापर व्याकरणदृष््टया 

योग्य पद्धतीने होत नसल्यामळेु, विद्यार्थयाांच्या 

गुणिते्तिर विपरीत पररणाम होत आहे. 

 

समारोप : 

इटंरनेट आवण त्याच्या सहाय्याने चालणारी 

समाजमाध्यमे वह योग्य पद्धतीने िापरली तर त्याचा 

नक्कीच िाचनासाठी योग्य उपयोग होऊ शकतो. 

खरतर आजच्या काळात समाजमध्यमा वशिाय 

राहणे मनुष्ट्यास अशक्य झालेले आहे. इटंरनेट ह े

संिादाचे अविभाज्य घटक बनलेले आहे. 

इटंरनेटमळेु संदशेिहनात गती आलेली आहे. परंत ु

त्याचा िापर करणाऱ्यांनी तातगम्य ठेिणे गरजचेे 

आहे. पसु्तकिाचन करणे हे ज्ञान वमळविण्याचा 

राजमागग आहे. हा राजमागग कोणत्याही आवथगक 

पररवस्थतीतील मनुष्ट्यास योग्य आहे.इटंरनेट ह े

पसु्तकांसाठी सहाय्यकारी होऊ शकते,परंत ु

पसु्तकिाचनाची जागा इटंरनेटिरील शब्दांना 

कधीही भरून काढता येणार नाही हे नक्की. खरतरं 

पसु्तकाचे िाचन हा छंद एक िेगळाच आनंद दणेारा 

आहे. परंतु आजकाल इटंरनेट चा िापर करून 

वकन्डल सारखी िापरली जाणारी निीन माध्यमे 

दखेील िापरून िाचनाचा आनंद जोपासला तरी 

त्यात गैर काही नाही, फक्त दजेदार िाचनाचा 

व्यासंग वनमागण व्हािा,हे महत्िाचे. 
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