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किमया िी माया? 

अस्वीिृती: या लेखामधे समाविष्ट असलेली माविती केिळ सिवसाधारण माविती िेतूसाठी आवण विचारचालनेसाठी आिे. या 

लेखामधील व्यक्त केलेली मते, िणवन, दृष्टीकोन, विचार, वचत्रण, चररत्रण ई. िे पूणवत: लेखकाचे आिेत. लेखामधे िापरलेल्या 

सिव व्यक्ती काल्पवनक आिेत. पण अनुभि सत्य पररस्थितीिर आधारीत आिेत.  

“फेसबुि व फेसबुिच्या कबकिनेस प्रकत सवव देय आदराने मी हा लेख कलकहत आहे.” 

“With due respect to Facebook and its business” 

मागील मविन्यात माझ्या शाळेतील मैवत्रण ररया भेटायला घरी आली िोती. शाळेतील मैवत्रण म्हटले तर गप्पा कशा रंगतात 

तशा आमच्या  गप्पािी रंगल्या िोत्या. पण त्यामधे ररया कुठेतरी वनराश देखील जाणित िोती. िोड्या िेळानी ररया म्हणाली, 

"दीप्ती, सगळ्ांचे आयुष्य कसे eventful वदसते. माझ्या आयुष्यात कािी happening नािी असे िाटते."  

ररया भािनेच्या ओघात सांगत िोती. आवण मी शांतपणे ऐकत िोते. ती म्हणाली, "फेसबुकिर निरा बायकोला िाढवदिसाच्या 

शुभेच्छा देतो. दर कािी वदिसांनी फेसबुकिर पे्रम व्यक्त करतो. बायको देखील पे्रमाने निर्याचे कौतुक करीत पोस्ट टाकते. 

आवण सांगते की िाढवदिसाला भेट वदलेल्या डायमंड नेकलेससाठी ‘Thank You my sweetheart’.  

मग नंतर त्या डायमंड नेकलेसची आवण पे्रमळ निर्याची चचाव एका पाटीत िोते. जे लोक निरा/बायकोच्या फ्रें डवलस्टिर 

असतात त्यांना िाढवदिसाला भेट वदलेल्या त्या डायमंड नेकलेस विषयी माविती असते. बाकीचे आपण यामधे अनोळखी 

असल्यासारखे ऐकत असतात.”  

आपले आयुष्य boring आिे असे ररयाला िाटत िोते. कारण वतच्याकडे फेसबुकच्या जगामधे शेअर करायला कािी  

उतं्कठापूणव गोष्ट नव्हती असे वतला िाटत िोते. आपण काय खातो, काय पीतो, कुठे वफरायला जातो, काय िाचतो, काय करतो 

या गोष्टी तर त्याच आिेत ज्या फेसबुकच्या आगमनाआधी िोत्या. मग बदलले तरी काय?  

मला ररयाची समस्या लक्षात आली िोती. मी ररयाला िांबविले आवण विचारले, "सगळ्ांचे आयुष्य कसे eventful “वदसते”? 

वदसते म्हणजे जे आपण बघतो ते. म्हणजेच जे आपल्याला दाखविले जाते ते. त्यािर वकती विश्वास ठेिायचा, वकती मनाला 

एखादी गोष्ट लािायची, वकती बघून सोडून द्यायचे आवण कसे आपले आयुष्य खरोखरच घटनापूणव बनिायचे िे आपल्या िातात 

नािी का? "  

फेसबुकमुळे सािवजवनक अवभव्यक्ती िाढली आिे. निरा-बायको जे दररोज बरोबर राितात ते पण फेसबुकिर पे्रम व्यक्त 

करतात. यात चूक-बरोबरचा प्रश्न नािी. कुठलािी बदल िोडा अिघड असतो  पण change is the only constant in life. 

या virtual reality मधे आपल्या संक्रमणाला पण िेळ लागणारच. पण व्यस्क्तगत आवण सािवजवनक गोष्टी कुठल्या यात अंतर 

करणे गरजेचे आिे.   

आई-िडील आपल्या मुलांिर आपण वकती पे्रम करतो िे फेसबुकिर पोस्ट करत असतात. आजच्या काळाची खरच िी गरज 

आिे का िे मलािी माविती नािी. पण यानी मुलांच्या आयुष्यात आई-िवडलांविषयी आदर िाढत असेल वकंिा मुलांचा 

आत्मविश्वास िाढत असेल वकंिा आई-िवडलानाच सािवजवनक अवभव्यक्तीमुळे समाधान िाटत असेल तर चूक-बरोबर काय 

सांगायचे? फेसबुकिर आता “Dislike” बटण येणार आिे. प्रते्यक छोट्या छोट्या गोष्टीिंर आपल्याला मताची गरज खरच आिे 

का? त्याच “Dislike” मुळे तर आई-िवडल िी पोस्ट टाकत नसतील ना? खरच एक एक छोटी पोस्ट आयुष्यात 

लाइक/वडसलाइक िाढवित असेल का?  
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जिळच्या लोकांनी लाइक नािी केले तर खरच पोस्ट आिडली नसेल वकंिा आपल्याकडे दुलवक्ष केले असे िाटू शकते. पण 

आपण चांगला सकारात्मक विचार करुयात. म्हणजे पोस्ट पाविलीच नसेल िे उत्तम आवण आपल्या मनाला बरे िाटेल असे. 

पण एखादी जिळची व्यक्ती आपल्याला कधीच लाइक करत नसेल पण बाकी अन्य पोस्टना लाइक करत असेल तर स्वत: 

समजून घ्यािे काय ते आवण म्हणून पुढे जाणे योग्य. “मूव्ह ऑन”.  शािरुख खानने िीस िषाांपूिी दूरदृवष्टने त्याच्या सुपरविट 

वचत्रपट DDLJ मधे आपणास सांवगतले िोते - "बडे बडे देशो मे ऐसी छोटी छोटी बाते िोती रिती िै." छान अिवपूणव संदेश 

िोता तो. 

फेसबुकचा िापर आता क्राइम करायला पण िोऊ लागला आिे. एकाने पोस्ट टाकली "Vacationing in Europe for a 

week"   आवण आल्यािर त्याच्या घरी चोरी झाल्याचे आढळले. त्यामुळे कुठे काय शेअर करायचे ते जपूनच करणे योग्य. 

आता पोवलस देखील क्राइमचा तपास करायला फेसबुकचा िापर करायला लागले आिेत.  

आजकाल वकते्यक आई-िडील आपली मुले फेसबुकिर कशी िागतात यािर लक्ष ठेिण्यास अकाउन्ट काढतात. त्यात कािी 

चुकीचे नािी. कारण आजकाल टीनेजसवमधे सायबर बुवलंग प्रकार खूप िाढला आिे आवण त्यामुळे मुलांच्या िागणूकीिर लक्ष 

ठेिणे अििा त्यांच्याशी इतरांची िागणूक कशी आिे िे समजणे काळाची गरज झाली आिे.  

एखादा मुलगा शाळेत एकदम शांत असतो पण फेसबुकिर प्रचंड फ्रें डस. सगळ्ा गप्पा फक्त फेसबुकिर. फेसबुकिरचा 

िा 'फेस' फेक तर नािी ना? या virtual विश्वामुळे िोणारे मानवसक आजारांच्या उपचारांसाठी दिाखाने वनघाले आिेत. जग 

नक्कीच जिळ आले पण तरीिी सिव छोटे छोटे आनंद लोप पािले नािीत ना? 



BMM Newsletter Jan.  2016 e section  

Article: By  Dipti Kulkarni-Deshmukh 

 

 
 

 

सिव गोष्टी कशा फेसबुक मधे शेअर िोतील याची दखल घेतली जाते पण आरामात बसून गप्पा िोतील की नािी याची खात्री 

आिे का? आनंदाची एखादी बातमी जी फोनिर सांवगतली जायची ती फेसबुकिर आधी येते खरोखरच एका बातमी सारखी. 

त्यामुळे त्याचे अवभनंदन पण फेसबुकिरच िोते. जे कौतुक आवण जी शाब्बासकी पे्रमाने आवण िक्काने पाठीिर वदली जायची 

ती टेक्स्ट मेसेज करुन वकंिा फेसबुकिर "िम्स अप"/"कॅ्लप" च्या ग्राविक वचन्हाने िोते. याला खरच प्रगती म्हणायची का? 

जो िेळ कट्ट्यािर मस्त गप्पा मारण्यात घालविला जायचा तो फेसबुकच्या गु्रपिर वदला जातो. यात सध्या whatsapp चा 

क्रमांक पुढे आिे. वबल्ीगंचा गु्रप, वमत्र-मैवत्रणी यांचा गु्रप, त्यात देखील अवधक जिळच्या वमत्र-मैवत्रणी यांचा सब-गु्रप, पॉटलक 

गु्रप, कारपूल गु्रप, क्म्युवनवट गु्रप, त्यात देसी गु्रप, मग त्यात मराठी गु्रप, मग मराठी मधे मंुबईचा/पुण्याचा गु्रप ई..... अँड  वदस 

वलस्ट गोझ ऑन! 

लिानपणी कट्टी-बट्टीचे रुसिे-फुगिे आता फेसबुकिरचे फ्रें ड-अनफ्रें ड करणे झाले आिे.  कट्टी-बट्टीचे रुसिे-फुगिे तशे 

लिकर संपायचे. पण अनफ्रें ड करुन फ्रें ड लिकर िोताना वदसत नािी. कट्टी-बट्टीत कसा एक िैयस्क्तक भाि असायचा, तो 

आता  फ्रें ड-अनफ्रें ड मधे खरच राविला आिे का? 

फेसबुकने जेिढे आपले जीिन या मायेत गंुतविले तेिढीच त्याची वकमया मिान. फेसबुकचा िापर आपण कसा करायचा िे 

पुणवत: आपल्या िातात आिे. मी स्वत: आज माझ्या वचत्रकला प्रदशवना विषयी माविती आवण आमंत्रण फेसबुकच्या सोशल 
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माध्यमातून देते. ज्या लोकांचे पते्त आपल्याकडे नसायचे त्यांचे फेसबुकचे प्रोफाईल सापडले की झाले. तेिढेच कशाला? ज्या  

गु्रपच्या विषयी आपण मगाशी बोललो त्या गु्रप्सना देखील आपण आमंत्रण देऊ शकतो. आपल्याला या गु्रप्समुळे आपल्या 

आसपासच्या पररसरातीलच नवे्ह तर अगदी जगातील सिव कायवक्रमांची माविती वमळु शकते. कुठल्या संकेतथिळािर न जाता 

एकाच वठकाणी ते म्हणजे फेसबुकिर!  

पे्रसीडेंट श्री. बराक ओबामा जी असो वकंिा पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी जी असो आज आपण त्यांच्या प्रते्यक वनणवयाविषयी  

आपले मत लगेच सोशल माध्यमातून कळिू शकतो. वकंबहुना या अवत मोकळेपणानी कुठे आदराची भािना तर कमी िोत 

नािी ना? 

वकती तरी वदिसात आरामात चिापीत मी ितवमानपत्र िाचले नािी पण अगदी सगळ्ा बातया समजतात. विशेष म्हणजे  

लोकांच्या प्रवतवक्रयांसवित. एकाच वठकाणी ते म्हणजे फेसबुकिर! वक्रकेट आवण टेवनस चे स्कोअसव कोणीतरी फ्रें ड फेसबुकिर 

पोस्ट केलेला असतो. सगळ्ात उत्तम गोष्ट म्हणजे सिाांचे िाढवदिस, अॅॅ वनिसवरी आवण अन्य वदिसांचे आपल्याला 

फेसबुकिर alerts वदले जातात. त्यामुळे आपण फ्रें डसना नक्कीच िोडा आनंद त्यांना शुभेच्छा देऊन देऊ शकतो. तसेच 

आपल्याला पण फ्रें डसकडून शुभेच्छाचे पोस्ट वमळाल्या की आनंद िोतोच ना? यापूिी आपला िाढवदिस वकमान दिा-िीस 

लोकांना माविती असायचा. आता सिव फ्रें डसना माविती असतो फेसबुकमुळे. वबवझनेसना वकती उपयोग झाला फेसबुकमुळे. 

आपल्या वबवझनेसची जाविरात, प्रवसद्धी, त्याविषयी िेळोिेळी माविती, सेल ि वडस्काउन््टस विनामुल्य िेगिान पद्धतीने 

लोकांपयांत पोिोचविण्यासाठी उत्तम मागव आवण सोय फेसबुकने वदली आिे. 

पूिी पस्िक स्पीवकंगचे क्लासेस लोकवप्रय िोते आवण आता पस्िक सोशल एके्स्प्रशनचे. पूिी लोकवप्रय पुस्तके म्हणजे "How 

To Win Friends and Influence People" वकंिा "The 7 Habits of Highly Effective People" िोते आवण आता 

लोकवप्रय पुस्तके िोतील ती म्हणजे "How To Win Friends and Influence People on Social Media" वकंिा "The 7 

Habits of Highly Effective People on Social Media".  

कािी िषाांपूिी कशी "डॉट कॉम"ची लाट आली िोती तशी सोशल वमवडयामुळे सध्या "वबग डॅटा"ची लाट आली आिे एिढी 

सिव माविती साठविण्यासाठी. माविती तंत्रज्ञान, सॉफ्टिेअर, िाडविेअर ई.विषयांमधे अतं्यत िेगिान प्रगती िोत आिे.  

मला आठविते माझ्या लग्नात माझ्या आईने रुवचरा नािाचे एक रेवसवप-बुक वदले िोते. काळजीने की अमेररकेत कािी अडले 

तर एक रेफरन्स बुक म्हणून. पण रुवचरा बुकची पाने शोधून काढेपयांत फेसबुकिर प्रश्न पोस्ट केला की गु्रपिरून उत्तर आलेले 

असते. उत्तर नक्कीच लिकर सापडते पण आईला एक पे्रमाचा फोन राहून जातो. याची मला खूप खंत िाटू लागली. म्हणून 

मी आईला एक पे्रमाचा फोन आधी करते आवण प्रश्न विचारुन फोनिरच त्याचे उत्तर वमळविते. कधी कधी फेसबुक न 

िापरल्याचा समाधान वमळतो. फेसबुकच्या माध्यमातून आपल्याला अगदी पाकवक्रया असो वकंिा आयुिेद असो वकंिा 

योगा..अगदी कुठल्यािी प्रश्नाचे उत्तर इंसं््टट वमळते. त्यामुळे मावितीची कोठे कमी नािी. पण फेसबुक संस्कार नक्कीच घडिू 

शकत नािी.  

धमावविषयी माविती वमळेल पण धावमवक बनिू शकणार नािी.  

संसृ्कतीविषयी माविती वमळेल पण सुसंसृ्कतपणा देऊ शकणार नािी.  

देशाविषयी माविती वमळेल पण देशभक्त बनिू शकणार नािी. 

वॅ्हलेन्टाईन्स डेचे मेसेज वमळतील पण पे्रमाची भािना वमळू शकणार नािी.  

जगाशी कनेक्ट करुन देऊ शकेल पण नात्यातील गाठी जोडू शकणार नािी. 
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गु्रप्स तयार करु शकेल पण आस्त्मयता आणू शकणार नािी. 

भरपुर फ्रें ड्स जोडून देऊ शकेल पण माणुसकी देऊ शकणार नािी. 

चॅरीटी संथिांविषयी माविती देऊ शकेल पण दानत देऊ शकणार नािी. 

माझ्या िडीलांचा मागच्यािषी भयंकर अपघात झाला. पायाला प्रचंड दुखापत झाली. िा काळ अतं्यत अिघड िोता. दररोज 

चोिीस तास घरात काढणे िे अिघड िोते . ते आज  फेसबुकचे अतं्यत आभार मानतात. फेसबुकमुळे अगदी शाळेचे, कॉलेजचे, 

सैन्यातील त्यांच्या सस्व्हवस मधील, त्यांच्या  कैलाश  मानससरोिर याते्रतील ई. वमत्रांच्या भेटी फेसबुकिर झाल्या. ते वमत्र दररोज 

गप्पा मारायला आवण त्यांना बरे िाटण्यास फोन करतात. आवण एिढेच नािी तर ते भेटून जातात.  फेसबुकच्या माध्यमातून 

घर बसल्या सिव लोकांशी संपकव  साधता आला. त्यांना लेखनाची आपली आिड फेसबुकच्या माध्यमातून जोपासता आली.  

फेसबुकने आपल्याला मान िर करुन वशकविण्यापेक्षा सतत मान खाली करुन जगायला वशकविले आिे असेच म्हणािे लागेल 

कारण फेसबुक अॅॅप मोबाइल फोनिर आल्यापासून आपल्याला फेसबुकचे जणू व्यसनच लागले आिे. पण फेसबुकच्या या 

जगात फेसबुक प्रोफाईलमुळे नक्कीच आपल्याला उपयोग करता येऊ शकतो. फेसबुकने Logout चे बटण तर वदले आिे 

पण सिव गोष्टी at fingertips आल्यामुळे ते बटण िापरणे अिघड झाले आिे. आज जसा सोशल वसकु्यररटी id वकंिा आधार 

id अवनिायव असतो तसे कािी िषाांनी फेसबुक id तर अवनिायव िोणार नािी? याला फेसबुकची वकमया की माया म्हणायची िे 

ठरविणे आपल्या िातात नािी का? 

 

 

         --सौ. वदप्ती कुलकणी – देशमुख 


