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त ण-त णींनो, सावधान! 

(डॉ. रंजन केळकर, पुणे) 

प नास वषापूव  मी त ण असताना जग खूप नराळे होते. मुलांत आ ण मलु ंत 
बराच भेदभाव केला जायचा. मुलां या शाळा वेग या असाय या, मुल ं या 
वेग या. फार कमी मुल  कॉलेजात वेश घेत. वगात या वेग या बाकांवर 
बसत. फारच कमी ि या नोकर  कराय या. नाइट यूट  करायची ती फ त 
पु षानंी. नाजुक कामे ि यांसाठ  असत.   

पण आता सगळे बदलले आहे. त ण-त णी एक  शकतात, एक  काम 
करतात, रा ं दवस य त असतात. मलु  आता पो लस दलात, सै यातह  भरती 
होतात, वमाने चालवतात. तर त ण मुले घरातल  कामे करतात, हॉटेलम ये 
शफे हणून वयंपाक करतात. ी-पु ष, ीमंत-गर ब, उ च-नीच, असा 
कोणताह  भेदभाव समाजात राहू नये असे आजकाल या त णाईला वाटते. 
समाजात समता असावी आ ण सवासाठ  गतीचे माग खुले असावते असे यांना 
वाटते. आ ण यांचे व न पूण हावे हणून शासन आ ण यायपा लका यांना 
साथ देत आहेत.  

अ लकड या काळात सामािजक मू यांत मूलभतू बदल होत अस याचेह  
आप याला प टपणे दसू लागले आहे. स टबर २०१८ म ये, हणजे एकाच 
म ह यात, भारतीय सव च यायालयाने अनेक मह वपूण नणय दले, जे नीट 
समजनू घेणे आव यक आहे. “आधार”संबंधी हा नणय दला गेला क , खाजगी 
जीवनाची गोपनीयता राखल  गेल  पा हजे. “गे राइ स” या सदंभात हे जाह र 
केले गेले क , सम लगंी शर रसंबंध आता गु हा रा हलेला नाह . आणखी एका 
नकालात हे ठरवले गेले क , य भचार करणे हणजे ववाहबा य संबंध ठेवणे 
येथनू पुढे अवैध मानले जाणार नाह . “साबर मल” या सदंभात अगद  नुकताच 
दलेला नणय हा होता क , धा मक परंपरा काय याला अनुस न अस या 
पा हजेत. सारांश हा क , भारताची वाटचाल जण ूएका न या सवसमावेशक आ ण 
मु त समाजरचनेकड ेहोत आहे, आ ण लोकांना ती संतोषदायक वाटत आहे.  

वर नमूद केले या बदलांचा खरा भाव पडणार आहे तो आज या त ण-त णींवर 
कारण यांना यांचे सव आयु य या नवीन जीवनमू यां या आधारावर जगायचे 
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आहे. हणनू यांनी, वशषेतः ती त ण-त णींनी, यां या वषयी देवाने काय 
सां गतले आहे हे समजनू घेतले तर त े नि चतच लाभदायक ठरेल.  

गोप नयते वषयी आजकालची वचारधारणा ह  होत चालल  आहे क , जोपयत 
आपण पकडले जात नाह  तोपयत आपण लोकां या नजरेआड काह ह  क  
शकतो. घरातील बेड मम ये, अंधारात, मनात येईल ते कर याचे वातं य आता 
ि यांना आ ण पु षांना मळाले आहे. यामळेु दसु यांना ास होत नसेल तर 
तो गु हा ठरत नाह . तेवढेच नाह , तर लोकां वषयीची खाजगी मा हती गु त 
राखणे हे शासनाचे कत य बनले आहे. 

याउलट, ती व वास हा आहे क , देवापासून आपण काह ह  लपवू शकत 
नाह . याचे डोळे सव काह  बघत असतात. तो  १३९ म ये दावीद हणतो 
क , “परमे वरा, तलुा मा याब दल सव काह  माह त आहे. मी के हा बसतो 
आ ण के हा उठतो ते तुला माह त आहे. तुला माझे वचार खूप दु नह  
कळतात. मी कुठे जातो आ ण के हा झोपतो ते तलुा कळते. मला काय 
हणायचे आहे ते तुला माझे श द त डातून बाहेर पडाय या आधीच कळते. 

परमे वरा, त ूमा या सभोवताल  आहेस, मा या पुढे आ ण मा या मागे 
आहेस...” शवेट  दावीद ह  ाथना करतो क , “हे परमे वरा, मा याकडे पहा 
आ ण मा या मनात काह  दु ट वचार आहेत का ते बघ, आ ण मला सनातन 
मागाने चालव.”   

युवकांनो, सावध राहा, काय याने तु हाला काह ह  करायची परवानगी दल  
असल , तर  वस  नका क , परमे वर तुम यावर नजर ठेवून आहे. संत पौलाने 
हा इशारा दला आहे क , आप याला सव गो ट ंची मोकळीक असल , तर  सव 
गो ट  हता या असतात असे मा  नाह . (१ क रथं १०:२३)  

य भचाराकड ेकोण या ि टकोनातून पहायचे हे देवाचा पु  भू येशू त 
याने दोन हजार वषापूव च वतः सां गतलेले आहे. प व  शा ात (योहान ८:१-

११) ल हले आहे क , एकदा भू येशू भ या पहाटेस य शलेम या मं दरात गेला 
होता. यावेळी तेथे जे लोक होते ते या याभोवती जमले आ ण तो ज मनीवर 
बसनू यांना बोध क  लागला. दर यान काह  लोकांचा एक आ मक गट तेथे 
दाखल झाला, यां याबरोबर एक ीह  होती. यांनी येशूला सां गतले क , 
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तला यांनी य भचार करत असताना रंगेहात धरले होते. यावेळी च लत 
असले या काय यानुसार त यावर दगडमार केला जावा, असे ते हणाले. 
“पण”, यांनी येशूला वचारले, “आपण काय हणता?” 

येशूने आधी यां याकड ेदलु  केले, पण यांचे न वचारणे काह  थांबेना. 
शवेट  येशूने यांना हटले, “तमु यात जो कोणी न पाप असेल यानं त यावर 
प हला दगड टाकावा.” यानंतर येश ूम ये पडला नाह . झाले हे क , तेथे 
जमलेले ते सगळे लोक एकामागून एक तेथून नघून गेले आ ण ती बाई 
एकट च रा हल . प रि थती नवळ यावर येशूने तला वचारले, “बाई, तु यावर 
आरोप करणारे कुठे आहेत? तुला कुणी दोषी ठरवलं नाह  का?” ती हणाल , 
“कुणी नाह , भू.” यावर येशू तला हणाला, “मीसु धा तुला दोषी ठरवत 
नाह .” याने तला जाऊ दले, पण हटले, “ यापढंु पाप क  नकोस.”  

आज या काळात य भचार करणे काय या या ि टकोनात गु हा रा हला नसला 
तर  देवा या ट ने अजनूह  त ेपाप आहे. य भचार आता अवैध नसला तर  
तो अनै तक आहे. देवा या दहा आ ांपकै  सातवी आ ा ह  आहे क , “तू 
य भचार क  नकोस.” ( नगम २०:१४) देवाचे नयम सनातन आहेत आ ण ते 
बदल याचा कंवा र द कर याचा अ धकार याने मानवाला दलेला नाह .    

प व  शा ात य भचार हा श द एका यापक अथाने वापरलेला आहे. भू 
येशूने या या ो यांना कधीकधी एक “दु ट, पापी आ ण य भचार  पढ ” 
हणून संबोधलेले आहे. (म य १६:४, माक ८:३८) य भचार हणजे फ त 
ववाहबा य संबंध ठेवणे असा याचा संकु चत अथ नाह . य भचार एका अथ  
व वासघात आहे. एखा या य तीला, कंवा देवालाह , एक न ठ न राहणे हा 
य भचारच झाला. आप या जोडीदाराशी अ व वासपूणे वागणे कदा चत गु हा 
ठरणार नाह . पण देवा या नयमांशी तडजोड करणे हे पाप आहे आ ण याचे 
प रणामह  आहेत.   

युवकांसाठ  प व  शा ात एक छोटा पण बहुमोल स ला दलेला आहे क , 
यांनी आप या त णपणा या काळात आप या नमाणक याचे मरण करावे, 
आ ण आपले आयु य यथ गो ट ंत वाया घालवू नये. (उपदेशक १२:१-३)   
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