
‘जाली’म �सन 
 

“अरे सपनबाळा, स�ाळपासून न न्ााा-धुाा, खााा-िपाा त्ा  कॉम्ू्रसमरर बसला्सा 
आाा �दवेलागणीला ारी थरडा ऊठ िाथनंा” 
आईच्ा ातारीच्ा सुरााून्ी ले ाच्ा  कॉम्ू्र्यूबरल  बाु क तसंडा ्रां  आपला 
मुलगा नवं ां�जान वापरार; त्ाच्ा मदाीने ऑ�फसााली्ी  ामं  रार; घरकी िबलं् ी 
्रार; अमे�र ेाल्ा िम�ांना प�ं आिण ्े् ीसुधदा पाठवार आिण  धी धी ार  कॉम्ू्रटी 
खेळारसुधदा, ्ाका िाला अि्मान ्राा  

 कॉम्ू्र, ,ं्रने् ् ेां�जान आाा नवं राि्ललेंक ना्ी  जगााले  र�ान्  र्ी लर  ाे 
दरररज वापराा्ाे  आपल्ा ररजच्ा �व्ारांा ाे िखडक्ावालं जाळं �दवस��दवस 
अिध ािध  पसरा कालल ंआ् े त्ाच्ा संप पजालाने परस्खाां, ाारवाला, �ाख्ानमाला 
वगैर�वर  ेव्ाक माा  ेली आ् ेआिण आाा फेसबु , िटव्र, व्कटसटप वगैरे ने्-कवा�ांमुळे 
ार ाे �त्य बरलब्ाटी्ी पैजा �ज ू प्ाां आ् े जगाच्ा दसुस्ा ्र ाला र्ाणारा ‘समान-
टील-�सन’ माणूस त्ााक दरसा ॉ्णून प डाा ्ेार  ो ाक ध्े्ाने ापा्लले्ा अने  
�ठ ाणच्ा माणसांकं आंाररााी् संगठन्ी त्ा जाज्ाच्ा गाठ नीक बांधलं जाां  
्ीव्ीवरच्ा वादिववादांाले अध� लर  ाटा आंार-जाळीच्ा पडडावरक अवारााा   

 ा्ी माणस ंत्ा जाज्ाा जरा जासाक गुरफ्ााा   

म्टे ो  ख्ाानाम आआथ  सललागार आ् े त्ाला टेअसपच्ा बाजार्ावांवर साा लय 
ठेवावं लागां  बाजारााल्ा अिसथराेच्ा  ारणांवर ार डरज्ांा ाेल घालून नजर ठेवणं 
आवश्  असां  मंुबईका बाजार बंद ााला ारी अमे�र ेाला कालूक असारा त्ामुळे म्टेके 
डरळे जागेपणी सााक  कॉम्ू्रला िखळलले ेअसााा  

�टांा अत्ंा अअ्ासू आिण िजजासू वसूीका ाचण; न�ा माि्ाीका  णन्  ण आधाटीपणे 
�्पून घेणाराा ,ं्रने्वर मि्ाीका ना्गारा अ�ा्ा धरधर तसंडा असार  फावल्ा 
वेळाका यणन् यण �टांा त्ा माि्ाीहरााा डुबंब्ाा घालवार  

नवस्ाच्ा बदल्ा-�फरत्ांच्ा नर रीमुळे मािलनी बराक  ाळ ्लत्ाक गावाा घरी 
ो ्ीक असाे  िवरंगुळा ॉ्णून ाी फेसबु ावर मैि�ण टी गमपा माराे; ई-बेवर खरेदी  राे 
� वा ्ू-�ूबवरके व्ीिड्र बघब्ाा मन रमवाे  मध्ंारी नवरा घरी असला ारी िाला 
,ं्रने्कीक तढ अिध  वा्ा्ला लागली  टेव्ी नवस्ाने घ्सफर्ाकी धम ू �दली ाेव्ा 
 ुठे ाी ााज्ावर आली   



आईका लाडरबा, ो ुलाा ो  पी्ूष अअ्ासाा  टार;  कलेजाफ�  बटड�म्न्ी खेळणारा 
मुलगा  ो ा स�ुीा त्ाच्ा िम�ाने त्ाला ‘�ँड-थेफ्-ऑ्र’ ्ा ्�ा् ,ं्रने्-गेम दाखवला   
अंडरवलडपमधला खलना्  बनून डावपेक आखावे; सढळ ्ाााने िवधवंस उधळावा आिण 
िवज्रनमाद अनु्वावा अटा, मध्मवगग सरधरप् आ्ुु्ाा  धी्ी काखा्ला न 
िमळणास्ा, मनमुराद धुदंीका त्ा खेळााून अनु्व आला आिण पी्ूष ्ारावून गेला  सु�ी्र 
दसुरं  ा्ी्ी न  राा ार  कॉम्ू्रवर खेळा राि्ला  ाेव्ापासून त्ाला ासल्ा खेळांकी 
क्  लागली आ् े  

त्ा कबघांना्ी  कॉम्ू्रने-आंारजालाने ापा्लं आ् े पण �त्े ाकं ापा्णं वेगळं आ् े 
म्टेच्ा बाजारध्ासाने त्ाच्ा �वसा्ाला मदा ्राे  ,ं्रव््ूज,  कनफरनससेमध्े 
�टांाला त्ाच्ा कबफेर जानामुळे सवा का वेगळा ठसा उम्वाा ्ेार  जनाच्ा-मनाच्ा-
नवस्ाच्ा धा ाने  ा ्रईना, मािलनी गस् स त्दयाेा  ा्ी  मी पडू दाे ना्ी  िाा ं 
ापा्णं्ी बररबर नव्केा पण अजून ारी त्ा िाघांना ्रवाालच्ा जगाकं ्ान आ्;े 
त्ाच्ाटी त्ांके सलरख्ाके संबंध आ्ाे   

पी्ूष सुचवााीला कर�न खेळा्का  त्ामुळे आईवडलांना त्ाच्ा खेळब्ाच्ा गां्ी्ापकी 
 लपनाक आली ना्ी  पण मग ार अअ्ासाा मागे पडा्ला लागला  त्ाके िम�  मी ााल;े 
बटड�म्न सु्ल ं  ्लली त्ाने ‘वलडप ऑफ वकरताफ्’ ऊफप  ‘वकव’ नावाका नवाक खेळ टरधला 
आ् े त्ाला अने  पा�ांच्ा डावपेकांनी, ्ुधदनीाीने, अने  आघाघांवर घडा जाणारी 
म्ा्ाराासारखी अथांग  था आ् े संगण ू आ्ासामुळे ार खेळ खळेणारे त्ा  था-िव�ाा 
िट�न िाथल्ा सथळ ाळाा फेरफार्ी  � ट ााा  जग्रााल ेवकव-ि्डू ो मे ांटी 
बरलााा; िव�ासाने, ो जु्ीने रणनीाी आखााा  खस्ा जगापेया िाथके त्ांना मनाजरग्ा 
मानवी संप ापकं समाधान िमळां  खेळााखेळाा  थास�ू उलगडां; जणू ाे म्ाना� त्ा 
खेळणास्ां डूनक घडवलं जाां   �त्े  खेळाडूच्ा ्ूिम ेकं �ियम�व्ी त्ाक अनुषंगाने 
घडा जाां  ाे  धी �ज ून नेासतवाका-सामथ्ापका  ैफ अनु्वां   धी ाे मार खाऊन 
अधपमेलं् ी ्रां  जेव्ा ाे ्रां ाेव्ा्ी त्ाकं ्ट ,ाक्ा थरडक्ाटाने   ां  ू ‘पुन्ा खेळलं 
ार न�ू ्ट िमळेल’ ्ी आटा बलवूर ्राे   धी धी त्ाला लक्री लागल्ासारखा, त्ा 
जगााला अ िलपा धनला््ी ्रार  त्ाने जुगारी धुंदी कढाे  

अटा � ारच्ा संदटेांनी म�दचू्ा गाअ्ाालं ो  वेगळंक  � क(न्ूकली्स अ ट ॉबनस)उरीिपा 
्रां; ो  िनराळाक आनंद ्रार  त्ाने ास�ीकी ्ावना जागी ्रा ना्ी  उल् ््ााीसारखा, 
त्ा साा ्�ा्�ाटा वा्णास्ा आनंदाका ्ावर् ्�ास वाढार  त्ा  ैफ आणणास्ा 
गर� की क्  लागाे  �टांा-म्टे-मािलन ना अटी क्  लागली आ् े पण त्ा आनंदाच्ा 



पाठपुरा�ामुळे पी्ूषकं सामािज  ्ान सु्लं आ्;े त्ाके वै्िय  आिण सामािज  
नााेसंबंध उदधवसा ााल ेआ्ाे पी्ूषला �सन लागल ंआ्ाे  

म्टेच्ा टेअरबाजारांकी ो े ा �ठ ाणकी वेळ संपाे  �टांाका �बंध वाकून संपार  
मािलनीका ो  व्ीिड्र दरन-ाीन ाासांनी बघून पुरा ्रार  ॉ्णून त्ा िाघांकी जाल-
समाधी ्ंगाे  वकव- थाे मा� असा खंड पडा ना्ी  पी्ूष ारपला ारी जगाच्ा पाठीवरच्ा 
अने  �ठ ाणां�न त्ा  थेा ो ि�ापणे आिण अिव�ांापणे ्र पडा असाे  रा�ं�दन ्ुधदाके 
�संग लढवा गर� आगे ूक  राे   

ॉ्णून पी्ूष्ी ्लली उसंा घेा ना्ी  ार ारपाक ना्ी  अअ्ास-न्ाणं-जेवणं ार  धीकेक 
बाद ााले आ्ाे  पराठा-सँडिवकसारख ेपदाथप ार खेळााखेळाा ो ा ्ाााने ा�डाा  �बार  
वीज गेल्ामुळे � वा  कॉम्ू्र िबघडल्ामुळे खळे थांबला ार ााबडारब आ्पटड ना्ीार 
मरबाईलव�न ार त्ा िव�ाकी दारं ठरठावार  आिण ने्क गेल्ामुळे ाी दारं्ी बंद ााली ार 
वकवच्ा त्ा  ा्ी ाासांपुरत्ा िवर्ाने्ी पी्ूषकी अस� ागमग ्राे  ाांबारलेल्ा 
डरज्ांका, खंगललेा,  ेस-दाढी असाा�सा वाढलेला, ोखाडा �ग-अ टिडक्सारखा िवस ्लेला 
आिण  कराप�ीसारखा परमळणारा पी्ूष ाडफडार; आ ांडाांडव, ारडफरड  रार  त्ाके 
सगळे िम� ाु्ले आ्ाे  वकव खेळब्ासाठी पैस े्रा्ला वडलांनी न ार �दला  ू त्ाला ाीी 
नैराश्ामुळे आतम्त्ेके िवकार सुकााा  लाडक्ा ले ाच्ा  ाळजीने आईबापाकं  ाळीज 
नमां घेां  टेव्ी त्ांनी पी्ूषसाठी मानसरपकारांकी मदा घेाली आ् े 

ोखाडाला दा�कं,अफूकं �सन असावं ासं पी्ूषला ,ं्रने्-खेळाकं �सन लागलं आ् े आिण 
ासा ार ो ्ाक ना्ी  सध्ा जग्रााल ेदीड  र्ी लर  वकव खेळााा  त्ािटवा् त्ा 
� ारके ,ार्ी अने  ‘मंारणारे’ खेळ लर ि�् आ्ाे  लर  िजा े अिध  खेळााा िाा ं 
त्ा खेळाच्ा  ंपन्ांकं उतप� वाढां  ॉ्णून त्ा  ंपन्ांके पगारी टागज त्ा मा्ावी 
दिुन्ेकं जंारमंार वाढवा्ला ा्ाााा � त्े   र्ी लर  ासले खेळ खळेााा  जरवर त्ांकं 
्रवाालच्ा खस्ा जगाटी नाां टाबूा र्ाां ारवर ाे त्ा खेळांके गुलाम बनललेे नसााा  
पण त्ांच्ापै ू सुमारे कार ्�े लर ांना आंारजालाच्ा त्ा जादनेू ्ा�न ्ा लं आ् े 
ो �ा अमे�र ेाक ास ेमं�्ारलेल ेकार ाे स्ा लाख लर  आ्ाे  ्ुधदनीाीने ्ारलेली 
असली ारी ाी माणस ंआां वाद वगैरेच्ा फंदाा पडा ना्ीा  पण ाी  ामावर्ी जाा 
ना्ीा  सवा  ड,े  ु्ंुबा डे् ी पूणप दलुपय  रााा  कीन,  र�र्ा आिण जपानमध्े ाे �माण 
बरंक अिध  आ् े िाथ ेअ�ा्ा खेळल्ामुळे  ा्ी माणस ंखंगून मेलीा दरन  ु्ंुबांाल्ा 
आईबापांनी खेळाच्ा खर�ा दिुन्ेा मशगूल रा�न आपल्ा ाान ल्ांकी आबाळ  ेली; 



िमळालेली पै-न् -पै  कॉम्ू्रवर-खेळांवर उधळली आिण मुलांना ा्ान-्ु ेने ाडफडून म� 
�दलंा त्ानंार्ी, परिलसांनी प डपे्या ाे खेळाक राि्लेा  

अडाप त्ा न�ा �सनावर ‘मानिस  आजार’ ॉ्णून िट�ामरापब ााललें ना्ी  पण जगााले 
अने  मानसरपकाराजज त्ाच्ावर वैड ू् ,लाज  रा्ला लागले आ्ाे  त्ांच्ा माे ् े
�सन नैराश्ामुळे लागां  पी्ूषसारख्ा, घरच्ांच्ा अपेयांकं तां बाळगणास्ा,  टार 
पुचषांमध्े ् े�माण अिध  आढळां  सवा  डून फार मर�ा अपेया असल्ा पण सवा च्ा 
 ुवाीबरल मा� ट ंा असली ार �काा वा्ाे आिण ्ााटेमुळे औदासीन् ्ेां  मग ाे 
िवसरा्ला सकिल्ेअरसारख्ा फालाू खेळापासनू ने्-जुगार, ने्-सेकसप य्ा  ा्ी्ी कालां  
पण वकवसारख्ा ्��द� खर�ा दिुन्ेा नेासतवाका-म्ानाेका मान िमरवून घेाा ्ेार  
नेम ं अ�ाम् ाेक गवसां आिण अिध  ्ावां  त्ा खर�ाा िजा ं अिध  िटरावं िाा ू 
खस्ा जगााली पा मा� खालावाे; द�ुकत सु� ्रां   

सपन्ी  ा्ी  ाळ पी्ूषच्ाक मागापने कालला ्राा  पण त्ाच्ा िम�ांनी ाे वेळीक त्ाच्ा 
ध्ानाा आणून �दलं  त्ाने  कॉम्ू्रवरके सगळे खेळ  ाढून ्ा ले; ने्वरच्ा खेळांटी्ी 
संबंध ारडले  घरच्ा  कॉम्ू्रकी जागा बदलली आिण त्ाका पडदा आईवडलांना जााा्ेाा 
�दसा्की �वसथा  ेली  ररजच्ा  ामाा गाठा्के ्मपे डसे ्कपवर लावल े िटवा्  ाम पुरं 
ााल्ाखेरीज खेळा्कं ना्ी अटी �िाजा्ी ठळ , रंगीा अयरांा  कॉम्ू्रच्ा 
वकलपेपरवरक ाळ ा ठेवली  ,ं्रने्वर  ाम  रा्की वेळ ठरवून घेाली आिण ाी वेळ 
संपली  ू आपरआप बंद व्ा्की आजा्ी  कॉम्ू्रमध्े  ा्मकी ्�न ठेवली  आाा 
 कॉम्ू्र बंद ााला  ू सपन िम�ांबररबर �फरा्ला जाार  परा आल्ावर ोखाद ंआवडीकं 
पुसा  वाकार  त्ाने ‘जाली-खेळ’ पूणप बाद  ेललेे ना्ीा; पण ाे �िका, सा्बर ट फेाक 
खेळून  ्ायाने  �ाा मा� ठेवल ेआ्ाे  

्ारााा सुमारे आठ  र्ी लर  �वसा्-िटयण-मनररंजनासाठी ,ं्रने् वापरााा   
अने जण ासले ‘जाली’म खेळ्ी ररज खेळााा  राा�ापी सव�यणं अडाप ााललेी ना्ीा  
पण ल्ानस्ान िनरीयणांव�न त्ा �सनाकं �माण  मी वा्ां आ् े ाे  दािका आपल्ा 
 ु्ंुब�वसथेच्ा सथै् ापमुळे असले  पण आाा नर रीधंडासाठी ो े ्े र्ाणारे लर   मी 
ना्ीा; अने ांकी  ु्ंुबं्ी डळमळीा आ्ाे  अटा वेळी वैााग िवसरा्ला; द ुख बुडवा्ला 
� वा  धी  ेवळ िवरंगुळा ॉ्णून घेालेल्ा ‘ो ाक म्ाल्ा’सारखा ो क खेळ्ी क्  
लावार  पुढला मागप धरक्ाका असार  मरबाईलमुळे मुठीा मावलले्ा ,ं्रने्की असवली 
�सन-िमठी ्रणं स्ज टक् असां  ज्ाने-त्ाने आपापली  ाळजी घ्ा्लाक ्वी   

ॉ्णूनक, जपून ्ा  पाऊल जरा, ,ं्रने्च्ा मुटा�फराा  



- डॉ  उ�ला दळवी 

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