
झरुता झरुक्ााााठ 
“िागारेट म्टटठ  क  ााा ााााठ झगगडारा  ाझा  िाश गडो्ाया डर ्ेतड  िड त टल 
िव�न जाते,” 
िच� ार ादानयद गि्व�न म्डाटेे   पवव  ्ाया्ा याात िागारेट नाटठ तर तडटातटा  ुय चटा 
�ात अाेे  िागारेट ाडगण्ातबट तडटडय िननाटय तर  ्ायना  ्ायचे ‘धप� ठ’ अापन्ठ ाता्ुशठ 
झाटेट े ा ा  ावत, च�चट  ावेे 
“ ठ  ेव्ा्ठ ाडगप ा तडे ्ेववय  दाशनाचय  ा  झाटय  क ाडगतडचो”  
तड ‘ ेव्ा्ठ’  ेव्ाच  जागत नव्ताे  ड  ्ाया्ा ्डाा  िाशा्ा दम्ाटा िागारेटचा 
धपरच  ारडठभपत अा ्ाचय गडकटरायनठ ाायिगतटय  िड  ्ा कडा ाापन ादानयदायनठ िागारेटठटा 
ाडगिच�ठ �दटठ,  ा् चठो 

ादानयदाया्ाााररा िनधाशर ागो्ायनाच ज त ना्ठे  

ादव- गाय, र�दात, द ा, िविवध अव्वायचे  ॅनार, लुुलुाायचे त ्ते ्चेे िव ार, गभश ात, 
ादडश ायततठ अाे अने  दषु परडा  धप� ान  रडा ्ाटा  िड  ्ाा्ा भडवताटा्ा 
इतरायना्ठ ातावताते  ्ुष्ातटा  नयद  िड ाु ारे चचदा वशााचा अवधठ नटतडे ् े ा्ठत 
अापन्ठ धप� ानाचा ाारठपर ,  ानिा   िड भाविन   ायगुळगागा ाडगडय ाड य नातये 
िागारेट धरटठ  क जाळते  ड ाडगटठ  क  ळत ना्ठे 

िागारेटठतटय चट  टावडारय राा्न िन डटठन  िड  ्ा धुरातट ेइतर्ठ अने   दाथश 
 �दप ध ्ा रााा्िन   ��्ाय म्े ववळाववळ  रताते रडज द्ा ेका अिध  िागारेटठ 
यव ्ा तर  �दपा्ा गाा्ात ्ा  ा ल- � �ाटा तयतारपा्ा नाेचठ  पक ि ाठ तातेे धप� ान 
थायतव ्ावर  ्ा  ��्ायत  ुन्ा नााने  टथा ाटथ ्डतेे �चता, नाराश्,  िि�ता, दुु ःव य् 
्ायचय भाविन   ा�र  ाजतये एरा�ा िजवटगाा्ा  म प्ने व्ावय ताय  न ाारभार ्डतये ्रनगठ 
चुयितटे ्ा िजवाा्ा ारठचठ, िागारेट-िवगठ-िागारचठ अयगवळडठ  गटेटठ ाव् िवारडय 
 ानिा  दमषाा्ठ  ाठड जातये िावा् तमद डो, ्ातठत ग� वाटडय, गड ेदरुठ ्ाया्ाााररे 
ाारठपर  �ाा्ठ ्ाराड  रताते वजन वावतये  

् ेाारय ाेवटा्ा िागारेटठनयतर  ा्ठ तााायत ा�ु ्डतय  िड दडन-तठन �दवाायत िागेटा 
 डचतये तरठ्ठ ादानयदायााररा िन�् ताळगटा तर  ा्ठ  ाव�ायनठ  परिःथतठ ्ळप्ळप 
िनवळत जातेे  ड तेववा धठर धरडय �  ्े ायना ज त ना्ठे  

 ा श   वेन म्डतच अा,े ‘धप� ान ाडगडय अ य्त ाड य अातये  ठ ते ाे गड वेळा  ेटय  ्ोे’ 



धप� ानाचय ाान ्ा द ा, ायिधवात ्ाया्ााारराच  ुन्ा ुन्ा  लाळपन ्ेडारा च�गट  जार 
 ्ेे   ्ा  जारावर  उ    ा्  ्तेे  ड   ा्  रण्ाजडगय  ्ाचय ‘ जार ड’च त�ते  
वेळा  ान्  ेटय जात ना्ठे इटाजाचय  ुडठ  नावर नेत ना्ठ  िड  परिःथतठ ्ाताता्रे 
जातेे  

धप� ान ाडगण्ाचय  व्ान  डाय  अातये तठ ए ााने  रा्चठ गड� नव्ेे  लॅि टठ गडकटर, 
 ानाड चारतज,  ा नाेटर �ाया्ा  ागशदाशनाराटठ  ुटुयत, नातेवाई , ि � परवार अाा 
ाा ्ाया्ा ए ि�त  दतठने वेळठच रान  ावटय तरच  ्ा नरभक ावर  ात  रडय ाक् ्डतये 
�  ्े दा धप� ान ाडगा्चा िनडश्च नेता ्ेत ना्ठे ताा वेळठ त ज  ा नाेटर ‘गड�ठ 
ाायगेन ्ु�का्ा चार’ म्डताम्डता, गु ा  ारत,  नातटा  ग ुाा अगार ने  ा ्रेतात, 
तड रुतठने ताजपटा ाारतात  िड धप� ान ाडगण्ाचे ला्द ेअटगद गळठ  तरवताते ते 
  चाराचे टु े ा जावताते तडटण्ाा्ा यनातच   ्े   ् वाचठ गड�  ुन्ा ुन्ा 
 ानाव�न जाऊ दतेाते  ्ा ुळे तठ नठट ा जतेे ाटा ठा्ा भेटठनयतर्ठ िनधाशराटा धार 
 ावा्टा  धपन धपन  चनाेटरचठ ा टा ाटत त डय ंे्ः र अातये   

धप� ्ागाचा िनडश् झाटा  क  ्ाा्ााााठ  ु�तश ारवावा  िड  ाळावा टागतडे  

रडज द्ा�न अिध  िागारेटठ यवडा ्ायना धप� ान ाडग ्ावर िवर्ाथा ाा ुळ  रतेे 
िागारेटा्ा धुरात चट  टावडा ्ा िन डटठनररेठज इतर्ठ अने  नात  राा्नय  ॅ ेज गठट 
म्डपन अाताते  ॅनार, लुुलुाायचे िव ार वगारे ररठ ्ानठ  ्ायनठच  डचतेे  ड िवर् ्डतड तड 
िन डटठनचाे इतर ्ािन ार  राा्नय टाळपन ामुद िन डटठनच  ा्ठ  ाळ चाटप ाेवटय तर 
ाारठपर  िवर्ाचा �ाा   ठ ्डतडे ताठ िन डटठन पर य  अगदठ धप� ान ाडग ्ाकडठ ा�ु 
 ेटठ तरठ ला्दा ्डतडे  

तठ  ाच   ारायत ि ळतात :  

िन डटठन  ॅच :  ानेा्ा   वा दयगाा्ा  ेारि्त  वचेवर ा ाळ ाापन टावटटेा ए   ॅच 
ाडळाताा  ा   रतडे   ा  ाव�ायनठ इटाज थायतवता ्ेतडे  

िन डटठन ग  : िन डटठनवाटठ ा प्इयग ग  गाटलगात ध�न ाेवा्चठ अातेे दर अम्ाश ताााने 
ितचा चावा नेतटा  क तठ ि रि रतेे तेववा  ाळ गाटलगातपन िन डटठन ाडशटय जातये म्डपन 
तेववा वेळ राडयि डय व श्  रावय टागतये अाय तारा  ाव�ाय ा्त चाटवता ्ेतये  

िन डटठन टडझेनजेा : �ा िट टेटठ गडो्ायचा चावा न नेता  ्ा नुा ्ाच चनळा्ा्ा 
अाताते  ्ा  ाळात्ठ राताि ता ्ेत ना्ठे 



िन डटठन ः े  िड इन्टेर : ्ा दडन्ठ   ारायतटय ंशध ना ा-त�गातपनच ाडशटय जातये 
इन्टेरचा  डाा ला्दा म्डजे तड िागारेटाारराच याात धरता ्ेतडे  ्ाचय ए  वेगळय 
ा ाधान टाभतये     

रडज िवाा�न अिध  िागारेटठ यवडा ्ायाााठ तर ाु�वातठटा अिध   डाा गडा दडेारे 
 ॅचेा, ग    वा टडझेनजेा ि ळताते गडा ्ळप्ळप   ठ  रत  डपन ााधारड तारा 
 ाव�ायत  पडश डे थायतवता ्ेतये   ा्ठ जडायना तेववा वेळ अ ुरा वाटतडे  ड  ा 
 ाव�ायनयतर लाराा ला्दा चाटप र्ात ना्ठे िावा् धगधग, र�दात वाववडारय  िड 
ाान टावडारय रबु िन डटठन िन� �वठ ना्ठचे 
िन डटठनचा  डाा गडा र�ात तग   डचटा तर चपर ्ेडय,  ळ ळडय वगारे �ाा ्डताते  धठ 
 ॅचने  वचा टाट ्डडय, ना ात ्ा लवा ्ाने ना  गळडय, �ा ा ्ेडय, नाा रवरवडय अाे् ठ 
�ाा ्डऊ ा ताते िन डटठन ग ने  िड इन्टेरनेाुमदा  त�ग ्ेतय, चव जाते,  चक्ा्ठ 
टागताते  
लवा ्ाा्ा   वा इन्टेरा्ा पर ाम्ा नळ ाय�ाय म्े्ठ ट्ान  ुटायना   वा  ाळठव 
 ाण्ायना िवशताधा ्डण्ाइत त ंशध िा ट  र्ातये म्डपन तठ  च ्ात टा ताना  ाळजठ 
घ्ा्टा ्वठे 
 ाेरठ, त  कर, झदाश, रानठ, गुटरा ् ेाारे तयतारपाेवनाचे धप�्ठन   ारे  ्ायना्ठ 
 ॅनाराारर ेनात   परडा  अा ्ा ुळे ते िन डटठन पर  म्डपन वा रडय धडक्ाचय अातये 
िागारेटठत ्ा �ल टाशनठ लाराा ला्दा ्डत ना्ठे  ई-िागारेट ्ठ िागारेटचठ ायगड क 
नपटे िता्ा नळ ाय�ात िन डटठन्ु� ाुवािा   ाण्ाचठ  ु ठ, ए  तॅटरठ, ए  
 डमु प्टरचठ िच   िड टड ााठ ए  एटईगठ-�दवा अातडे तॅटरठा्ा जडरावर टड ाचा टाट 
एटईगठ-�दवा जळतडे  ्ाचवेळठ ितथपन िन डटठन्ु�  ाण्ाचठ वाल िननतेे तठ वाल 
धुराााररठ �दाते  िड यवता्ठ ्ेतेे  ्ा ाुवािा   ाण्ात   म तठटा अ ा् ार  अाठ 
इतर राा्नय ाा ग ्ा ुळे ई-िागारेट अ�ा  इटाज म्डपन वा रटठ जात ना्ठे  

िवगठिवर्ात ्ा ाारठपर  ाथेचा �ाा   ठत   ठ व्ावा म्डपन िन डटठनरेरठज इतर्ठ 
 ा्ठ ंशधय ए -दडन  ावग े धठ ाापनच नतेा ्ेताते  ्ा ंशधायचय  ा  नठट ा�ु व्ावय 
म्डपनच  ु�तश थडगा नयतरचा ाेवा्चा अातडे तठ ंशधय िन डटठन पर ाया्ा ाडतत नेतटठ तर 
ाान ु�कटा अिध  ला्दा ्डतडे  ड थेट  �ाायःथेवर  ा   रडारठ ्ठ ंशधय ने् ठ 
गडकटराया्ा दरेरेरठराटठच घ्ा्टा ्वठते गरडदर ता् ायनठ  ा�  ्ा ंशधायचठ   वा 
िन डटठनचठ्ठ  दत नेडय ताळाा्ा दम�ठने ्डो् ना्ठे 
ब प् डि ्डन :  �दपत ्ा  ्ा राा्नाय ुळे त टल ्ेते  ्ाया्ावर ् ेंशध  ा   रतये  



वारेिनकटठन : ् ेंशध  �दप ेा�त िन डटठनचय ःवागत  रडा ्ा दरवानाचे ्ात तायधपन टा तये 
 ्ा ुळे धप� ानाचय ाुर नटतय  िड   शशड   ठ ्डतये  ्ा ुळे िवर्ाथा्ठ नटतेे ् े
ब प् डि ्डन�न अिध   भावठ  ्ेे  
्ाया्ारेरठज नडरप�िुटटठन  िड कटडिनगठन ्ठ ंशधय्ठ गुड ारठ  ्तेे ब प् डि ्डन, 
वारेिनकटठन वगारे ंशधय धप� ान ाुट ्ानयतर्ठ  ा्ठ  ि्ने चाटप ाेवटठ तर ला्दा ्डतडे 
 ्ािावा्  ा्ठ नाा ंशधायचे  यदरायवर  ्डग चाटप  ्तेे 

धप� ान ाडग ्ा कडा ाापन  ्ाचे दषु परडा  नटत जाताते  ाााचठ,  डााराचठ दगुाधठ 
नटतेे अ�ाचा ःवाद  िड चव  ळा्टा टागतेे  ि् ्ा तारा तााायतच र�ात ्ा िवशारठ 
वा प्यचय   ाड   ठ ्डतये  ि्न्ाभराने िजना चवताना धा  टागेनााठ ्डतेे नऊ  ि्न्ायत 
रड टा, द ा ्टतडे वशशभरात �द्िव ाराचा वावटेटा धड ा िनमम्ावर ्ेतडे धप� ाना ुळे 
वावटेटय  ॅनारा्ा धडक्ाचय   ाड द्ा वशाात ावशााधारड िनाशानठ  ाडााया्ा तरडतरठटा 
्ेतये िावा्  ्ागगय ाान ाटु ्ा ुळे  ाा ेवाचताते य्दाा्ा  रवावठ ुळे तर तठ तचत 
अिध च  डटाचठ झाटठ  ्ेे  धप�ा�ा ुळे गुद रडा ्ा  ुटुयित्ायचा �ाा, ता् ा- ुटाया्ा 
तब्ेतठवर ्डडारे दषु परडा    ठ ्डताते धप�वट्ातपन ता्रे  ग ्ावर ि �वतुशळ वावतये 
िागारेट  िड दा� ्ठ दडन्ठ ाानय अाटठ तर िागारेट ाडग ्ावर दा� ाटुा्टा  दतच 
्डतेे 

 िड तरठ्ठ चयचट  न  ुन्ा धप� ाना ग ेयव नेतये  ्ाटा  �ात ाेवा्टा तरठच धग ग 
 रावठ टागतेे  ु�ताशनयतरा्ा  ि् ्ा  यधरव�ात  नडिन�् वळप �दटा तर ाान ाुटडय 
अाक् ्डतये  �दप धटा ताा    ुवत डा एलए  र ् ्ा नाा तय�ाने  धठ ाापनच 
जाडता ्ेतडे  ड  टड ाट  ्�ाने तड  यधरवगाभर �त  ाळटय तर धप� ्ाग-�ताचठ  ्ाडठ 
ाुलळ ाय पडश ्डण्ाचठ ाक्ता अने   ट�नठ वावतेे   
   ्ा धप�िवरा ाा्ा िनडश्ाचठ गावभर दवयगठ ि टडय, नरात ्ा ागो्ा िागारेटठ, अ ॅा-
�ेज ना्ठाे  रडय  िड इतर धप� �ाठ ायतयध टाळडय ्ठ �ताचठ  ि्टठ अ ्ावश्   ा्रठे 
गाजर- ा गठचे ाळ, ितनााररेचय ा्ुइयग-ग , भड ो्ाा्ा ित्ा वगारे चनळ-चवशडठ राऊ 
नरात भ�न ाेवटा  क ितनितगठा्ा त�गाटा्ठ पर ा  डचा  �डग ि ळतडे ाान 
ाुट ्ा ुळे वाचडारे  ाा ेएरा�ा िज  म्े   वा नवठ  टा िा ण्ााााठ गुयतवटे  क 
धनाचठच नव् ेतर तना नाचठ्ठ  उ  गुयतवडप  ्डतेे रडज ा ाळ-ायम्ा ाळ टायतटच  र ेट 
 ेटठ  क  नावरचा ताड   ठ ्डतड  िड वजनावर्ठ ताता र्ातडे अनावर  ड्ाचा कड 
ा डर ाा टा तर एरा�ा  ा नाेटराठ   वा िनदान जवळा्ा दडःतााठ टेिटलडनवर तडटपन 
तड किड   ड् गावटता ्ेतडे  ्ायनठ धप� ान ाडगटय अाा  ाडाायाठ दडःतठ  ेटठ,  ्ाया्ा 



अनुभवायतबट तडटत राि्टय  क ा डर  टटेठ िागारेट ना ारा्चय  ि    तळ वावतये 
 ्ाचाडतत रडजा्ा  ा ाचठ जागा  िड वेळ तदटटठ, जुन्ा इतर ाव्�त, जुन्ा दानय�दन 
 ागठत्ठ लेरलार  ेटे  क  ्ा नवटाईने्ठ जुन्ा ाानाचठ यव नटतेे  ्ाचाडतत 
ाि�  वाटा्ठ ताजे डा ्ेतडे  

 ्ुष्ावरचय धुराचय झा डळ ्टटय  क वातावरड ःवा् ्डतय, वतश ान ः � ्डतड  िड 
भिवष् टलर ्डतये   

 
गडे  �वटा दळवठ 

-ujjwalahd9@gmailेcom 
(‘l;ek:p;>B;;’ cy;; s;;Ej;ny;;n;e) 
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