
Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ) 

VOL- VII ISSUE- XII DECEMBER  2020 
PEER REVIEW 

e-JOURNAL 

IMPACT FACTOR  
6.293 

ISSN  
2349-638x 

  

Email id’s:- aiirjpramod@gmail.com  Or  aayushijournal@gmail.com  
Chief Editor: - Pramod P. Tandale  (Mob.08999250451)  website :- www.aiirjournal.com 

Page No. 
 195 

 

                         मद्यपान : एक ज्वलंत सामाजिक समस्या 
 

डॉ. वेदप्रकाश अववनाश मलवाडे 
प्रोफेसर व समाजशास्त्र ववभाग प्रमुख, 

श्रीमती सुशिलादेवी देिमुख वरिष्ठ महाववद्यालय, लातूर. 
 
 
प्रस्तावना :- 

आपला भाित देि आज अनेक समस्त््ाांनी 

ग्रासलेला आहे. त्यात प्रामुख्याने वाढती लोकसंख्या, 
दारिद्र्, बेकारी,  दहितवाद, भ्रष्टाचार, कौटंुबिक 
हहसंाचाि, वाढती महागाई, धूम्रपान आणि मद््पान 
इत्यादी समस्यांांने गंभीि स्वरूप धािि केलेले आहे. 
सामाजजक समस्या या साववबिक स्वरूपाच्या असतात 
म्हिजेच सववच समाजात समस्या आढळतात. 
जगामध्ये असा एकही समाज नाही की, त्या 
समाजात समस्या नाहीत. पिंतु प्रत्येक समाजात 
समस्यांांच े स्वरूप वेगवेगळे असते तसेच बदलत््ा 
काळानुसार समस्यांमध्ये परिवतवन होत जाते. म्हिून 
सामाजजक समस्या या समाजसापेक्ष व कालसापके्ष 
स्वरूपाच्या असतात. आलीकडील काळातमद््पान ही 
महाराष्र भाित आणि जगासमोिील एक ज्वलंत 
समस्या आहे. भाितीय समाजाचा अभ्यास केला 
असता असे आढळून येते की, मद््पान ककां वा 
नशापान करणे हे प्राचीन काळापासून ते आजतागा्त 
आजस्त्तत्वात आहे. त्यामुळे मद््ाचा इततहास 
मानवाच्या इततहासाइतकाच प्राचीन आहे. त््ामुळे 
प्राचीन काळापासून मानवी समाजात मद्याचं ेसेवन 
केलं े जात असल्याच े हदसून येते. ऋग्वेदात 
'सोमिसाचा' उल्लेख आहे. आनांद द्ववगुणित 
किण्याििोििच युद्धकाळात जवानांमध्ये िक्ती,  

 
स्फूती ्ेऊन ििूचा प्रभाव किण्यासाठी उते्तजन 
शमळावे याकरिता 'सोमरस' प्रािन केल े जात असे. 
तसेच भाितात वेदकालीन यज्ञप्रसंगी ककंवा सि, 
समािंभ व ववधी प्रसंगी सीशमत प्रमािात सोमिस 
घेण्याची प्रथा प्रचलीत होती. म्हिजचे सोमिस हा 
एक मद्याचा प्राचीन प्रकाि आहे. त्याचििोिि प्राचीन 
काळी ग्रीक, चीन, ससरी्ल व हहदं ूसमाजातील काही 
लोकांना मद्् तनशमवतीची प्रकि्ा माहीत होती. 
त्याप्रमािेच आज अनेक आहदवासी लोक 'मोहाची 
दारू' ववसशष्ट पद्धतीने त्ार कितात. अलीकडील 
काळात म्हिजे मोगल िाजवटीत मद््पान कििे हे 
िाजा, सिदाि, जहागीिदाि  व श्रीमंत लोकांसाठीच 
मयावहदत होते. म्हणून त््ावेळी भारती् समाजात 
मद््पंानाचे प्रमाि अल्प होते. पूवी समाजात 'दारू 
वपिे' प्रततजष्ठतपिाचे  मानले जात नव्हते. पि 
इंग्रज लोक भारतात आल््ावर दारूला  फारच 
प्रततष्ठा प्राप्त झाली. त््ामुळे भारती् समाजातील 
श्रीमंत आणि गिीि असे सववच लोक मद््पान करू 
लागलं.े तसेच इांग्रजाांच््ा काळात अनेक हठकािी 
मद्् म्हणज े'दारु' सहजपणे उपलब्ध होऊ लागलंी. 
त्यामुळे भाितीय समाजात मद््पानाच््ा प्रमाणात 
वाढ झाल््ाने मद््पान एक चचांताजनक समस्त््ा 
बनली. 
      आज जगातंील सववच देिात मद््पानाच े
प्रमाि हदवसेंहदवस वाढत आहे. "अमेरिकेसािख्या 
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ववकशसत देिामध्ये 76 टक्के लोक मद्यपान कितात 
ति भाितासािख्या ववकसनिील देिात 25 ते 30 
टक्के लोक मद््पान कितात". मद््पान ही केवळ 
व्यक्तीच्या जीवनािी तनगडडत असिािी समस्या 
नाही ति त्याचा संिंध  व्यक्ती, कुटंुि तसेच 
समाजाशी येतो. आतीमद््पानामुळे व्यक्तीच े जीवन 
उद्ध्वस्त होऊन कुटुांबाची राखराांगोळी होत असते. 
म्हणून मद््पान हे केवळ मद््पी व््क्तीचे नव्हे ति 
समाजाचे एक वाईट  व्यसन आहे. कािि दारूच्या 
व्यसनामुळे फक्त व्यक्तीच ेनुकसान होत नसून कुटुांब 
व समाजंाचे सुध्दा नुकसान होते. त््ामुळे मद्यपान 
कििे ही व्यजक्तगत िाि असली तिी मद्यपानामुळे 
व्यजक्तगत ववघटनाििोििच कौटंुबिक आणि 
सामाजजक ववघटन देखील घडून येते. म्हणून आज 
मद््पान एक ज्वलंत सामाजजक समस्या िनलेली 
आहे. 
मद्यपानाचा अर्थ व व्याख्या:- 
      'मद््' हे एक अल्कोहोल्ुक्त पे् आहे. 
मद््पान म्हिजे दारू वपिे. समाजिास्िीय 
दृजष्टकोनातून व्यक्तीला मद््ाची लागलेली सवय 
होय. मद््पान या िब्दावरून दारू वपिे एवढाच 
मयावहदत अथव व्यक्त होतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती 
अगदी क्वचचत प्रसंगी अथवा काही मोजक्याच 
प्रसंगाच्या तनशमत्ताने अगदी थोडीिीच दारू वपतो. 
तेव्हा मद्यपानाचा प्रश्न उपजस्थत होत नाही. पिंतु 
सामान्यपिे असे घडत नाही. कािि फािच थोड्या 
व्यक्तीच े मद््पान किण्यािाित स्वतःवि तनयंिि 
असते. िहुतांिंी व्यक्ती जास्तीत जास्त प्रमािात 
सतत मद्याच ेसेवन किीत असतात. मद्यपान कििे 
हेच अनेक व्यक्तीच्या जीवनाचे अववभाज्य अंग 
िनते. त्यामुळे सतत दारूच्या निेत िाहिे असा अथव 
'मद््पान' या संांज्ञेला प्राप्त झाला आहे. कोित्याही 
व््क्तीच््ा सतत मद््पान किण्याच्या सवयीच े

अनेक दषु्पररणाम होतात. मद््पानाचा अथव स्पष्ट 
होण्यासाठी काही ववचािवंताने केलेल््ा व््ाख््ा 
खालीलप्रमािे आहेत. 
1) हॅरी जॉन्सन यांच्या मते:-  
       "मद््पान वतृ्ती ही अशी एक जस्त्िती आहे 
कक, मद्् ककां वा दारू वपणारी व््क्ती एकदा दारू 
प््ाव्ास सुरुवात केल््ानांतर स्त्वतःवरचे नन ा्ंरण 
घालववतो, आणि एकदा का दारू वपण्याची सवय 
लागली की, मद््पान किण्याच्या प्रवतृ्तीपासून व्यक्ती 
दिू होऊ िकत नाही". 
2) िे. एल. गज लीन यांच्या मते:- 
       "मद््पानाचा व््क्तीच््ा शरीरावर व मनावि 
होिाऱ्या परििामामुळे मद््पान सतत किीत 
िाहण्याच्या तीव्र इच्छेला मद््पान असे म्हितात". 
3)  ससल्डन बेकन याांच्या मते:-  
      "मद््पान ही व्यक्तीला जडलेली व्याधी होय". 
4) िागततक आरोग्य सांघटना :- 
      "मद््पंानाची सवय म्हिजे कृबिम अगि 
नैसचगवक मद््ाच्या सतत सेवनाने तनमावि झालेली 
अिी तात्पुिती अगि कायमची उन्नत अवस्था कंी, 
जी व्यक्तीला व समाजाला अपायकािक असते". 
संशोधनाची उद्ददष्ट  ये: 
 1) मद््पान समस्त््ेचा अिथ समजावून घेणे. 
 2) मद््पान समस्येचंी काििे व परििामंांांचा 

आढावा घेिे. 
 3) मद््पान समस्यंेवर उपाय सुचविे. 
संशोधनाची गहृीतकृत्य :े 
1) मद््पान ही एक सामाजजक समस्या आहे. 
2) मद््पान समस्येला अनेक काििे जिािदाि 

आहेत. 
3) मद््पान हे एक वाईट व्यसन आहे. 
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संशोधन पद्धती :- 
       प्रस्त्तुत िोधतनिधंात विवनात्मक संिोधन 
पद्धतीचा अवलंि किण्यात आला आहे. तसेच तथ्य 
संकलनासाठी संदभवगं्रथ, पुस्तके, वतवमानपिे, माशसके 
व इंटिनेट इत्यादी दयु्यम साधनांचा वापि केला आहे. 
मद्यपान ास िबाबदार असणारे घटक:- 
      भारतात ववववध सामाजजक समस्या आहेत. 
त््ापैकी मद््पान ही एक वजंघटनात्मक स्वरुपाची 
समस्या आहे. ्क्तीला मद््पानाची सव् 
लागण्यासाठी कोिती काििे जबाबदार आहेत. ्ाचे 
वववेचन खालीलप्रमाण ेकरण््ात आले आहे. 
       भाितीय समाजातंील ्क्तीला मद््पानाची 
सवय लागण्यासाठी अनेक गैरसमज कारणीभूत 
असतात. उदा. दारू वपल्यामुळे िािीरिक व मानशसक 
थकवा कमी होतो, पचनशक्ती व वजन वाढते, 
मानससक ताि कमी होतो, अन्नाचे पचन होते, िुद्धी 
तल्लख होते. तसेच उच्च प्रतीची दारू वपल््ास 
सामाजजक प्रततष्ठा वाढत े असाही गैिसमज आहे. 
वास्तववकता दारूमध्ये यापैकी कोिताही गुि नसतो. 
अशा चुकीच््ा गैरसमजुतीमुळे अनेक लोक 
मद््पानाच्या आहारी जातात. 
       अनेक व्यक्तींना आपल््ा समरमांडळीच््ा 
संगतीने आणि एक गंमत म्हिून मद््पान 
करण््ाची सव् लागत.े अलीकडच््ा काळात सि- 
समािंभ, वाढहदवस, प्रवास व नोकिी इत्यादी 
काििामुळे एकि आलेले शमि एकमेकांच्या आग्रहामुळे 
केवळ गंमत म्हिून ककंवा मजा कििे व नवीन 
अनुभव घेण््ाच््ा हेतूने दारू वपतात.  सुरुवातीला 
दारू न पजंणारे सुध्दा पुढे दारुबाज बनतात.  
       भाितात मद्यपानाचे अचधक प्रमाि 
असण्याचे प्रमुख कािि म्हिजे दारिद्र् होय. 
वास्तववक पाहता दारिद्र्ात व्यक्तीला सववच िािीचंा 
अभाव असतो. दाररद्र्ामुळे व्यक्तीला कुटंुि 

सदस्यांच्या ववववध गिजा देखील पूिव किता येत 
नाहीत. त्यामुळे कुटंुिात नेहमी संघर्व व तिावाची 
जस्थती तनमावि होते. म्हणून दाररद्र्ात जीवन 
जगिािे अनेक व्यक्ती मद्यपान करू लागतात. परांतु 
"समाजातील काही व्यक्ती श्रीमंतीमुळे सुद्धा 
मद््ाच्या आहारी जातात. यावरून असे म्हिता येते 
की, दारूच्या व्यसनाची सवय केवळ श्रीमंत 
लोकांमध्येच असते असे नाही. ति गिीि लोकांमध्येही 
दारूच्या निेची सवय मोठ्या प्रमािात असल्याच े
अलीकडील काळात तनदिवनास येतंे." म्हणून दाररद्र् 
हे मद््पानाचे एक महत्वाचे कारण आहे. 
       भारत देशात  सामाजजक प्रथा आणि 
अंधश्रद्धंेमुळे सुद्धा मद््पान कििाऱ्याचंी संख्या 
कमी नाही. भारतात काही आहदवासी समूह तसेच 
काही जाती समूहामध्ये वववाह, मतृ्यू , धाशमवक सण-
उत्सव यासािख्या काही प्रसंगी सामूहहक मद्यपान 
किण्याची प्रथा व पिंपिा आहं.े समाजातील काही 
व्यक्तींची दारू ववर्यक अिी श्रद्धा असते की, दारू 
ककंवा मद्् हे पिमेश्विाने तनमावि केले असून दारू हे 
ईश्विी पेय आहे. त्यामुळे आपिही दारूचंे प्रािन 
कििे आवश्यक आहे. कारण जं े कृत्् देव, साधू, 
फकीि कितात त्यात गैि काय आहे. आपि मद्यपान 
न केल्यास आपल्यावि देवाचा कोप होईल. अिा 
भावनेपोटी मद्यपान केले जाते. यातूनच पुढे अनेक 
व्यक्ती दारूच्या आहािी जाऊन व््सनी िनतात. 
       प्रत््ेक  माणसाने आपल्या आयुष्यात सुदृढ 
व तनिोगी िाहि े महत्त्वाच े आहे. पि  मािसाला 
कमी-अचधक प्रमािात कोित्या ना कोित्या प्रकािच े
िोग असतात. त्यामुळे मािूस आजािी पडतो. काही 
आजाि मद््पानासािखं े और्ध घेतल्यावि कमी 
होतात. अशाप्रकारचा गैरसमज अनेकांचा  असतो. 
त््ात प्रामुख्याने अस्थमा ( दमा ), सदी, खोकला, 
डोकेदखुी व अपचन इत्यादी आजािामुळे होिािा िास 
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कमी होण्यासाठी थोडे मद््पान कििे आवश्यक 
आहे. असा काही लोकांचा समज व अनुभव आहे. 
त्यामुळे आजािी व्यक्ती आपलं ेआजार बरे होतील 
व िास कमी होईल म्हणून दारू वपतात. परांतु "दारू 
हे एक औषध आहे. असा लोकाांचा गैरसमज आहे. 
कािि दारु हे और्ध नाही. दारू हे मािसाला गंुगी 
आििािे एक ववर् आहे. दारुमुळे ििा होिािा असा 
एकही आजाि नाही". तरीसुद्धा िहुतांिी व्यक्ती 
अज्ञानामुळे दारूच््ा व््सनामुळे िििाद होतात. 
       आजच््ा स्पधेच्या व संघर्ावच्या युगात 
प्रत्येक मािसाला जीवन जगण्यासाठी सतत धडपड 
किावी लागते. त््ामुळे आज स्पधेच्या आणि 
धकाधकीच्या जीवनात व्यक्तीला अनेक ताितिावाचंा 
सामना किावा लागतो. वाढता ताणतणाव व 
चचतंंाग्रसत असणारे व्यक्ती कधीच सुखी, समाधानी 
व िांत जीवन जगत नाहीत. त््ातच मुलाांचे शिक्षि, 
मुलींचे लग्न, आजारपण, कजविाजािीपिा, कौटंुबिक 
असमाधान, भाांडण-तांटे व बिकट आचथवक जस्थती 
इत्यादी काििांमुळे मानशसक तिाव आल््ाने व्यक्ती 
चचतंातूि होतो. अिावेळी  वाढता मानससक ताि  व 
चचतेंतून काही काळ तिी ववसि पडावा या उद्देिाने 
अनेक व्यक्ती दारूकडे वळतात. म्हिून ताितिाव 
आणि वाढती चचतंा  मद््पानाचे महत्त्वाचे कािि 
आहे. 
       कोितीही व्यक्ती आयुष्यभि तिी सुखी 
नसते. कािि व्यक्तीच्या जीवनात अनेक  सकंट, 
द:ुख व अप्श ्ेत असतात. तसेच आयुष्यात कधी 
कधी वैवाहहक, कौटंुबिक, आचथवक व वैयजक्तक 
स्वरूपाच्या अडचिी तनमावि होतात. त््ामुळे दःुखमय 
प्रसंगी व्यक्ती पूिवपिे मानशसकदृष््या खचून जातो. 
त््ामुळे काही काळ तरी सांकटे व दःुखाला 
ववसिण्यासाठी व््क्ती दारूला बळी पडतात. ्ातूनच 

पुढे अनेक व्यक्तींना मद््पान म्हिज ेदारू वपण्याची 
सवय लागते. 
मद्यपानाचे दषु्पररणाम:- 
1) मद््पानामुळे व््क्तीच््ा ििीिावि गंभीि 

परििाम होतो. ्कृत मेंद,ू जठर, आतडे व 
िक्तातील घटक इत्यादी घटकाांवर वाईट 
परििाम होत असतो. 

2) अतीमद्यपानामुळे मेंदचूे कायव योग्य ररतीने 
चालत नाही. त्यामुळे मद््पीची आकलनिक्ती, 
स्मिििक्ती व ननरीक्षणशक्ती कमी-कमी होते. 

3) मद््पानाच्या व््सनामुळे व्यक्तीचा मोठ्या 
प्रमािात पैसा खचव होतो. त््ामुळे मद््पी 
िेवटी कजविाजािी िनतात. 

4) मद््पानामुळे कुटुांबात सतत भांडि होतात. 
त््ामुळे कुटंुिाचे ववघटन झल््ाने अनेक कुटुांबे 
उद्ध्वस्त्त होतात. 

5) मद््पान ही केवळ व््जक्तगत समस्या नसून 
एक सामाजजक समस्या आहे. त््ामुळे समाजात 
अनेक नवनवीन  समस्या तनमावि होत आहेत. 

 
उपाययोजना:- 
1) िासनाने कायद्याची कठोि अंमलिजाविी 

कििे आवश्यक आहे. 
2)  दारूच्या व्यसनामुळे होणा-्ा दषु्परििामंांांची 

माहहती लोकाांना साांगणे. 
3) मद््ाच््ा जाहहराती तिा सावथजननक हठकाणी 

दारू वविीवर बांदी घालणे.  
4) मद््पी व््क्तीचे प्रिोधन करून परिवतवन 

कििे. 
5) दारू कािखान्यातून उत्पादन कमी कििे. 
6)  दािंूच््ा माध््मातून प्राप्त महसुलाचा ववचाि 

न किता शासनाने संपूिव दारूिंदी किंावे. 
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तनष्कर्थ :- 
       मद््पान ही केवळ मद््पीच््ा जीवनािी 
संिंचधत असणारी समस्या नसून त्याचा संिंध 
व्यक्ती, कुटंुि आणि समाजाशी येतो. मद््पानाच्या 
वाईट व्यसनामुळे व्यजक्तगत, आचथवक, कौटंुबिक 
आणि सामाजजक प्रश्न उद्भवतात. त्यामुळे मद््पान 
ही ववघटनात्मक व साववबिक स्वरूपाची एक ज्वलंत 
सामाजजक समस्या आहे. 
       अिाप्रकािे भाितीय समाजव्यवस्थेत प्राचीन 
काळापासून आजतागायत मद््पान करण््ाची प्रिा 
अजस्तत्वात आहे. परांतु सद्यजस्थतीत मद््पानंाच््ा 
प्रमािात हदवसेंहदवस वाढ झाली असून  मद््पान ही 
ज्वलंत स्वरूपाची सामाजजक समस्या िनलंेली आहे. 
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