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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

लाईफ, ज िंदगी,  ीवन -२ 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

लाईफ, ज िंदगी,  ीवन 

भाग-2 

 

लेखक 

पवन अहनल सोनवणे 
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लवईफ, शजांदगी, जीर्न भवग-2 

लेखक... पर्न अशनल सोनर्िे 

फोन नांबर - +९१ ८९७५१८४१३७ 

ईिेल – pawansonawane969@gmail.com 

पत्तव- प्लॉट नां-८७, ्र्विी शर्हवर, जळगवर् रोड, भसुवर्ळ.(४२५२०१) 

शज.जळगवर् 

या पुस्िकािील लेखनाचे सवव िक्क लेखकाकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं वा त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण व नाट्य, हचत्रपट ककिं वा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घणे े

आवश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई 

िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 
and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 
damages and accounts.  

  



लाईफ, ज िंदगी,  ीवन २   पवन अजनल सोनवणे 

5 

 

प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन : २२ डिसेंबर २०२० 

©esahity Pratishthan® 2020  

• हवनार्ूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव 

करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा 

वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई  -साहित्य  

प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक  आिे.   
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मनोगत 

  

 नि्कवर िी पर्न, ई सवशहत्यवर्रील िवझे ह ेदसुरे पु् तक.  

 आजच्यव शदर्सवांत सर्ा जगभर धिुवकूळ घवतलेल्यव कोरोनव 

ह्यव िहविवरीने त््त असलेल्यव लोकवांच्यव जीर्नवत छोटवसव, अगदी 

शदव्यव इतकव प्रकवि दणे्यवचव िवझव “लवईफ शजांदगी जीर्न भवग-२” 

ह्यव पु् तकरूपी छोटवसव प्रयत्न. िविसवच्यव आयषु्यवत येिवरी सांकटे 

आशि त्यव आलेल्यव सांकटवांनव तोंड दते केलेलव प्रर्वस आपि “लवईफ 

शजांदगी जीर्न भवग १” िध्ये पवशहलव.  

 आतवच्यव लॉकडवऊनच्यव कवळवत आलेले र्वईट अनुभर् र् 

त्यवतनू घेतलेलव धडव ह ेप्रत्येकवलव चवांगलेच ठवऊक आह.े असे र्वईट 

प्रसांग कोिवर्रही येऊ नये यवची प्रत्येक जि ईश्वरचरिी प्रवर्ानव करत 

आह.े कोरोनवच्यव िहविवरीत असलेल्यव लॉकडवऊन िध्ये प्रत्येकवलव 

आपल्यव घरवतील, पररर्रवतील आशि पररचीत प्रत्येक व्यक्तीलव 

जविनू घेण्यवची सांधी शिळवली. प्रत्येकवलव आपल्यव आप्तेष्वांचे एखवद्यव 

नवण्यवप्रिविे दोन्सही रुपे पवहवर्यवस शिळवली.  

 पशहलेच लग्नवचे र्य झवलेले असतवनव दखेील लग्न ठरत 

नसल्यविुळे त््त िलुगव शकां र्व िलुगी, लग्न ठरलेले असतवनव िवसनवने 
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शदलेली ५० जिवांची परर्वनगी र् त्यवतही हसतखेळत, रडतखडत 

झवलेली लग्ने, प्रत्येक लग्नवत केलेलव शर्धर्व स्त्रीचव अपिवन, आपि 

गांभीर सांकटवत असतवनव आपल्यव िेजवर यवांनी र् आप्तेष्वांनी 

आपल्यवलव शदलेलव शकां र्व न शदलेलव भवर्शनक आशि भौशतक आधवर, 

सांपिूा लॉकडवऊन कवळवत अगदी २४ तवस सवर् न सोडलेल्यव र् 

आपली कविे अगदी चटुकीसरिी पिूा करून शदलेल्यव िोबवइल, 

कविवशनशित्त बवहरे असिवर यव लोकवांनव घरी गवर्वकडे परतल्यवनांतर 

आश्रय शदलेले झोपडीर्जव घर यव सर्वांचव सरेुख तवळिेळ बसर्नू ते 

सर्ा एकव पु् तकरूपी िवळेत गुांफन्सयवचव हव एक छोटवसव प्रयत्न. 

 प्र्ततु पु् तकवत सवांशगतलेल्यव प्रत्येक घटकवचव आपल्यव 

जीर्नविी घडलेल्यव र्व घडिवर यव घटनवांिी िेळ घवलनू जीर्न सखुकर 

बनर्ण्यवचव प्रयत्न करिे ही शर्नांती. ह्यव शर्नांतीर्जव िवगिीलव िवन 

दऊेन उर्ाररत आयषु्य सुखवसिवधवनवने व्यतीत प्रयत्न करून इतरवांनवही 

तसे करण्यवस प्रोत्सवशहत करवर्े.  

 “एक िुांगी शभांतीर्र चढत असतवनव हजवरदव खवली पडते पि 

इशच्छत ्र्ळी पोहचल्यवशिर्वय र्वांबत नवही” यवचप्रिविे जीर्नवत 

येिवर यव हजवर सांकटवांनव तोंड दते जीर्न एखवद्यव योध्यवप्रिविे जगनू 

इतरवांसवठी दखेील तसे जीर्न जगण्यवचव आदिा शनिवाि करून दिेे 

कधीही चवांगले. 
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 “र्वचवल तर अजनू लढू” यव उक्तीप्रिविे प्रत्येक शदर्स 

्र्त:ची आशि सर्वांची कवळजी घेत जवगव. एक शदर्स ह्यव कष्वचे फळ 

चवखल्यवर्वचनू तमु्ही रवहिवर नवहीत. फक्त सांयि बवळगव. 

 “ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन” नवर्वचव र्टर्कृ्ष त्यवच्यव प्रच्छवयेसवठी 

आम्हवलव उपलब्ध करून दिेवर यव सनुील सविांत सर आशि टीि च े

िन्र्ी आभवर.. 

 

पवन अननल सोनवणे 

MBA -FINANCE 
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परिचय 

पर्न अशनल सोनर्िे 

+९१ ८९७५१८४१३७ 

प्लॉट नां-८७, ्र्विी शर्हवर, 

जळगवर् रोड, भसुवर्ळ. 

शज.जळगवर्(४२५२०१) 

pawansonawane969@gmail.com 

शिक्षि – BE Mechanical Engineering. सध्यव 

MBA- FINANCE MANAGEMENT च्यव अांशति 

र्र्वालव आह.े लर्करच कॉपोरेट जीर्नवत प्रर्ेि करिवर आहे. 

 सोबतीलव शलखविवची र् र्वचनवची आर्ड खपू आह.े अच्यतु 

गोडबोले सरवांची “िनवत” कवदांबरी, अशिर् यवांचे “सीतव द र्ॉरीयर” ह े

इांग्रजी पु् तक िवझे आर्डते पु्तके आहते. रशमि बांसल यवांचे “्टे हांग्री 

्टे फूशलि” यवत शदलेले उद्योजकवांचे अनभुर् आपल्यवलव जीर्न 

जगण्यवची प्रेरिव दतेवत. िलव दोन्सही इांग्रजी आशि िरवठी भवरे्तील 

कवल्पशनक तसेच ऐशतहवशसक पु् तके यवांची आर्ड आह.े  

mailto:pawansonawane969@gmail.com
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शलखवि केलेलां आह ेपि ्र्त:लव व्यक्त होण्यवसवठी व्यवसपीठ 

शिळत नव्हते. ई-सवशहत्य च्यव रूपवने एर्ढां िोठां व्यवसपीठ उपलब्ध 

करून शदल्यवबद्दल टीि चे आभवर. लवइफ शजांदगी जीर्न भवग १ आशि 

भवग २ र्वचण्यवस उपलब्ध आहते. एकव रह्यिय असलेल्यव अमयव 

कर्ेचे शलखवि सुरू आह.े लर्करच ई- सवशहत्य र्र प्रकवशित 

करण्यवबद्दल प्रयत्निील आह.े  

लाईफ, ज िंदगी,  ीवन 

पवहला भाग वाचण्यासाठी कव्हरवर वललक करा 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/lzj_pawan_sonawane.pdf
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अपािपशत्कव 
अर्वातच िवनर् जन्सि घेऊन ह्यव सुांदर अमयव 

जगवत जीर्न व्यतीत करिवर यव सर्ा िवनर् शित्वांनव... 
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आज आह,े उद्यव नवही… 

 

भाग २ 
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अस्वीकिण 

प्र्ततु पु् तकवतील सर्ा पवत्, घटनव, ्र्ळ ह े

कवल्पशनक असनू त्यवांचव र्व्तर्विी कवहीही 

 सांबांध नवही, आढळल्यवस तो शनव्र्ळ योगवयोग 

 सिजवर्व. 
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अनुक्रमनणका 

 

1.  सकवळची रपेट  

2.  आपि आशि आपले िेजवरी 

3.  लग्नवचे र्य 

4.  शर्धर्ेचे जीर्न 

5.  बसचव प्रर्वस 

6.  िेिविवतीची झोपडी 

7.  िोबवइल आशि तांत्ज्ञवन 

8.  कविवपरुतव िविव 
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सकाळची िपेट 

 सयूोदयवपरू्ी उठून आपवपल्यव कविवलव लवगवरे् असे आपि 

बर यवच जिवांकडून ऐकतो, त्यवलव कवही तथ्य आह े म्हिूनच तर ते 

कोिी आपिवस सवांगत असतवत की लर्कर शनजवर्ां आशि लर्कर 

उठवर्ां. प्रवत:कवळी उठण्यवने सर्वात जव्त आपल्यवलव कवही शिळत 

असेल तर ती आपल्यव हक्कवची र्ेळ असते, सकवळी कोिीच 

नसल्यवने आपल्यवलव “्र्”िी बोलवयलव, ्र्त:चे आत्िशचांतन 

करण्यवस रे्ळ भेटतो. खपू कवही कल्पक गोष्ी ह्यव सचुत जवतवत, 

िविसू ्र् चव अनुभर् घेत घेत छवनपैकी प्रत्येक क्षि उपभोगत असतो.  

 ग्रविीि भवगवत सहसव सकवळी ४-५ र्वजतव उठून शतर्ली 

लोक कविवस सरुुर्वत करतवत. सहसव जव्त प्रिविवर्र िेतकरी र्गा 

गवर्वत रवहत असल्यवकवरिवने आशि जोडीलव पिपुवलन हव जोडधांदव 

करत असल्यविुळे त्यवांच्यव कविवची सरुुर्वत इतरवांच्यव िवनवने लर्करच 

होते. गवई-म्हिींचव िेिपुांजव करिे असो, त्यवची सवफसफवई करिे 

असो, त्यवांची धवर कवढिे असो, नांतर ते कवढलेलां दधू दधूकें द्रवत 

पोहचर्िे असो अमयव प्रकवरची सर्ा कविे लर्कर आपटून ऊन नवही 

येत तोर्र िेतकरी रवजव िेतवर्र हजर असतो. सकवळच्यव रम्य, िवांत 

र्वतवर्रिवत कविवस िन दखेील लवगते म्हिनू लर्कर लर्कर कविे 

आपोटून घरी जवण्यवचव िवनस प्रत्येक िेतकर यवचव असतो.   
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 र्रील र्वतवर्रिवच्यव अगदी शर्परीत श्र्ती िहरी भवगवत 

रवहिवर यव लोकवांची असते. पहवटे ४ र्वजतव तर कुठे ते झोपवयलव 

जवतवत. रवत्पवळी शकां र्व खपू रे्ळपयांत रवत्ी कवि करत बसिे, यरु्वर्गा 

चॅशटांग, र्ेब शसरीज बघत झोपण्यवस ३-४ र्वजर्तवत, कवही यरु्व 

अभ्यवस दखेील करत असतवत. बहुतेक िहरवत असेच र्वतवर्रि 

असत,े िग ४ र्वजतव झोपी गेलेले लोक १०-११ र्वजतव उठून तयवर 

होतवत आशि ऑशफसलव शनघनू जवतवत, आल्यवर्र परत कवि करत 

बसतवत, असे ह ेचक्र चवलचू असतां. सटुीच्यव शदर्िी कोठे त्यवांनव रे्ळ 

भेटतो, त्यवत पि आठर्ड्यवभरचव र्कर्व दरू करण्यवसवठी खपू रे्ळ ते 

झोपवच कवढतवत आशि उरलेलव िौल्यर्वन र्ेळ आपल्यव 

पररर्वरवसोबत घवलर्तवत. 

 सकवळच्यव शनसगारम्य र्वतवर्रिवतील िदु्ध गवर हर्व, भरपरू 

िवते्त उपलब्ध असलेलव प्रविर्वय,ू कोंबड्यवची बवांग, शर्शर्ध पक्षयवांची 

शकलशबल, गवर्वबवहरे गेल्यवस जांगलवतनू येिवरे प्रवण्यवचे आर्वज यव 

सर्वांनव सवक्षीदवर होण्यवची सरु्िासांधी ही पहवट प्रत्येकवलव दते असते. 

ग्रविीि भवगवत प्रवत:शर्धीलव िक्यतो बवहरेच जवतवत, त्यवत न कळत 

त्यवांचां शफरिां पि होऊन जवतां. 

 सकवळची रपेट कव िहत्र्वची आहे?   

 सकवळच्यव हरे्त भरपरू प्रिविवत प्रविर्वय ू असतो, प्रदरू्ि 

किी असल्यवकवरिवने श्ववस-उच्छर्वसवस र्वर् शिळतो, िरीर चवांगले, 
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सदृढ रवहण्यवकरीतव केलेली िवरीररक कसरत, एखवद्यव शठकविी बसनू 

केलेले श्वसनवचे व्यवयवि, शचरकवळ शटकिवरे सौन्सदया प्रवप्त करून 

घेण्यवसवठी सकवळी केलेलव हव्यवचव व्यवयवि ह्यव सर्ा गोष्ींसवठी 

सकवळची रपेट िहत्र्वची असते. सकवळी सकवळी शनदवन ्र्त:सोबत 

अधवा तवस दखेील घवलर्लव तरी उरलेल्यव सांपिूा शदर्सवचां शनयोजन 

आपल्यवलव करतव येते.  

 सकवळच्यव रपेट िधनू आपल्यव िनवस आनांद, िरीरवस 

िवांततव, “्र्”लव ओळखण्यवसवठी र्ेळ, आपल्यव आत्म्यविी 

बोलण्यवची एक सरु्िासांधी, ्र्त:िी केलेलां भवष्य, पढुच्यव उर्ाररत 

जीर्नवत प्रवप्त करवर्यवच्यव ध्येयवांर्र टवकलेलव एक कटवक्ष, सखुवचव 

्र्ीकवर, दःुखवचव शर्सर, कवलपयांत रांगर्लेली ्र्प्ने आशि त्यवांनव 

सत्यवत उतरर्ण्यवसवठी भेटलेली ऊजवा ह ेसर्ा कवही अनभुर्तव येते.  

 रम्य अमयव पहवटे नदीकवठी शफरवयलव गेलेले तमु्ही सर्वात 

प्रर्ित: एक िनवस आल्हवद दिेवरी िवांततव अनुभर्तव. ज्यवत तमु्ही 

इतके दहेभवन शर्सरून जवतव की जर्ळ असलेल्यव िोबवइलर्र कवय 

गविे चवल ू आहेत शकां र्व कोिी आसपवस असलेलव िविूस कवय 

बोलतोय यवचेही भवन रवहत नवही. िदु्ध अमयव र्वतवर्रिवत जव्तीत 

जव्त ऑशक्सजन आत घेण्यवची ्पधवा दोन्सही नवकपडुीत लवगलेली 

असते. आजूबवजसू सांपूिा शदर्सभर असिवरव कसलवही गोंगवट 

अनभुर्यवस शिळत नवही. आर्वज येतो तर तो फक्त पक्षयवांचव 
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शकलशबलवटचव, असां र्वटतां की ह ेसगळे पक्षी सांपूिा जगवस उठवर्यवस 

सांगत आहते. उठव आशि ह्यव िनोहरिीय अमयव शनसगवाचव आ्र्वद 

घ्यव. पढुे गेल्यवर्र अध्यवा र्वटेर्र होिवरे सयूादिान आशि त्यवचे नदीच्यव 

पवण्यवत पडलेले प्रशतशबांब िनवस एक प्रकवरचव आल्हवददवयक आनांद 

दऊेन जवतां. अमयव प्रसन्सन र्वतवर्रिवत पक्षयवांच्यव शकलशबलवटवसह 

होिवर यव सयूोदयवचे आशि त्यवचे प्रशतशबांब पवण्यवत पवहण्यवचे भवग्य 

फक्त कवही लोकवांनवच लवभते. तमु्ही दखेील यवचे िवनकरी होऊ 

िकतवत, गरज आह ेफक्त लर्कर उठून सकवळची रपेट िवरण्यवची... 

 सकवळची रपेट आपल्यव जीर्नवत कव िहत्र्वची असते ह े

एकव उदवहरर्रून पवहुयव.  

 एक होतव शपांट्यव. शपांट्यवचे आजोबव नकुतेच सेर्वशनर्तृ्त झवले 

होते, शदर्सभर कवहीच कवि नसल्यवकरिवने त्यवांनव िवरीररक व्यवधी 

जडल्यव होत्यव. त्यवतच डॉक्टर ने त्यवांनव सकवळी शफरवयलव जवण्यवचव 

सल्लव शदलव. त्यवांनी तो सल्लव ऐकलव आशि प्रत्यक्षवत कृती करण्यवस 

सरुुर्वत केली. ते दररोज सकवळी सवडेपवचच्यव सुिवरवस रपेट िवरवयलव 

जवऊ लवगले आशि आश्चया झवले, ते १५ एक शदर्सवत एकदि 

ठिठिीत बरे झवले. पढुे पढुे ते शपांट्यवलव म्हिजे नवतर्वलव पि 

शफरवयलव घेऊन जवऊ लवगले. दिव आजवरवने ग्र्त शपांट्यवदखेील बरव 

झवलव. शपांट्यवलव पवहून त्यवचे शित् दखेील सकवळी लर्कर उठून 

त्यवच्यवसोबत सकवळची रपेट िवरवयलव जवऊ लवगले. ते शतर्ेच एकव 
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शठकविी बसनू िवरीररक कसरती, श्वसनवचे व्यवयवि करू लवगले. 

आजोबवांसोबत कॉलनीतील अजनू सेर्वशनर्तृ्त झवलेले आजोबव लोक 

सकवळी येऊ लवगले. त्यवांनी एक हव्य क्लब चवल ू केलव. सकवळी 

शफरून झवल्यवर्र ते पि हलकेफुलके व्यवयवि करून ्र्त:लव 

तवजेतर्वने ठेऊ लवगले. आजोबवांचव नर्व शित्पररर्वर शनिवाि झवलव. 

पढुे खपू र्रे् त्यवांनी जीर्नवचव आ्र्वद घेतलव.  

 र्रील उदवहरिवर्रून असे शदसनू येते की सकवळची रपेट 

तमु्हवलव एकदि नैसशगाकरीत्यव एखवद्यव व्यवधीतनू िकु्त करू िकते. तर 

सर्वांनी आ्र्वद घ्यव असे खपू सवरे फवयद े दिेवर यव सकवळच्यव 

रपेटचे…… 
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आपण आनण आपले शेजािी 

  

आपल्यव िरवठी भवरे्त खपू सवर यव म्हिी आशि र्वक्प्रचवर आहते. 

त्यवांचव र्वपर दनैांशदन जीर्नवत िरवठी भवर्व बोलतवनव केलव जवतो. 

अमयवच कवही म्हिी आहते जसे की, “जिवस तसे” यवचव अर्ा आसव 

आह े की आपि जसे र्वग ू आपल्यवलव तसेच फळ शिळेल. आपि 

सिोरच्यव व्यक्तीिी आदरपरू्ाक बोललो तर त्यवबदल्यवत शतकडून सदु्धव 

आदरपरू्ाकच भवष्य केले जवईल आशि जर कव आपि शिर्ीगवळ केली 

तर सिोरील व्यक्ती दखेील शिव्यवांची लवखोली र्वशहल्यवशिर्वय 

रवहिवर नवही. अजनू एक म्हि आह,े “दिे तसव र्ेि” यवचव अर्ा असव 

आह ेकी आपि ज्यव शठकविी रवहतो त्यव शठकविचे र्वतवर्रि, शतर्ली 

सां्कृती आपि आत्िसवत करवयलव हर्ी, जेिेकरून आपल्यवलव शतर्े 

र्व्तव्य करण्यवस सोपां जवईल. ह्यव म्हिींचव उल्लेख यव कररतव केलव 

की त्यव आपल्यव शर्र्यवलव सिपाक आहते.  

 आपि आपल्यव सभोर्तवलच्यव लोकवांिी, आपल्यव 

नवतेर्वईकवांिी, आपल्यव पररर्रवतील सद्यवांिी, आपल्यव 

सोसवयटीिधील, आपल्यव कॉलनीतील लोकवांिी कसे र्वगतो यवर्रच 

त्यवची प्रशतशक्रयव अर्लांबनू असते. िवत् खपू कवही रे्ळव त्यवांचव 

आपल्यवकडे बघण्यवचव दृष्ीकोन हव रे्गळव असनू ते पररिवित: 

आपल्यव बरोबर उलट प्रशतशक्रयव आपल्यवलव दतेवत, यवतनूच भवांडि, 
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तांटे, अबोलव इत्यवदी प्रकवर उद्भर्तवत. िेजवर म्हटलां की तोंडवर्र तोंड 

पडिवर आह,े दररोज आिनवसविनव होिवर आह.े अमयव र्ेळेस दोन्सही 

पक्षवतील लोकवांनी सविांज्यवची भशूिकव घेऊन आपवपसवतील तांटे 

शिटर्नू गोडीगलुवबीने रवहिे नेहिी श्रेय्कर ठरते. ‘एकिेकवांसवहवय्य 

करू’ यव उक्तीप्रिविे र्वगत एकिेकवांच्यव सखु-द:ुखवत सभवगी होऊन 

प्रत्येकवलव त्यवच्यव कठीि प्रसांगी िदत केली पवशहजे.  

 दोन प्रकवरच े िेजवरी प्रत्येकवलव शिळतवत. चवांगले आशि 

र्वईट. दोन्सही आपल्यवसवठी चवांगले असतवत. चवांगले िेजवरी असतील 

तर आपलां त्यवांच्यवसोबत खूप जव्त पटतां आशि आपि खपू रे्ळ 

त्यवांच्यवसोबत घवलर् ूिकतो. िांगल प्रसांगी भेटगवठ होते तर दःुखवच्यव 

रे्ळी भवर्शनक सवर् फक्त आशि फक्त चवांगले िेजवरीचां दऊे िकतवत. 

तिुच्यव अडचिीच्यव रे्ळी तेच िदत करतवत. त्यविुळे आपले आशि 

त्यवांचे सलोख्यवचे सांबांध शनिवाि होतवत, आपलुकी आशि शजव्हवळव 

र्वढीस लवगतो. प्रेिवचव र्र्वार् होतो. तर र्वईट िेजवर यवांबद्दल बोलवयच े

झवल्यवस सतत भवांडि, अबोलव, द्वेर्, ित्सर, रवग, दसुर यवच्यव प्रगतीर्र 

जळफळवट होिे इत्यवदी गोष्ी बघवर्यवस शिळतवत. आपल्यवबद्दल 

लोकवांिध्ये र्वईट गोष्ी पसरर्ण्यवचे कवि दखेील ते करतवत. 

 दसरव, शदर्वळी, होळी यवांसवरखे सि, गिपती-दरे्ी यवांसवरखे 

सवर्ाजशनक उत्सर् सवजरे करतवांनव आपि एक सविवशजक प्रविी असनू 

त्यव दृष्ीने पवशहल्यवस आपल्यवलव त्यवरे्ळेस िेजवर यवांची उिीर् 

जविर्ते. िेजवर यवांसोबत सिर्वर, कवही उत्सर् सवजरे केल्यवस 
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िविसवांिधील आपवपसवतील प्रेि र्वढीस लवगनू त्यव सिवचव आनांद 

शद्वगशुित होतो. चवांगलव िेजवरी तिुच्यव प्रगतीर्र, तुिच्यव केलेल्यव 

कवयवार्र र्वहर्व करतो, तिुचे अशभनांदन करून तिुच्यव आनांदवत 

सहभवगी होतो. तर र्वईट िेजवरी तिुची प्रगती पवहून नवक िरुडतो.  

 खपू जि म्हितवत की “शनांदकवचे घर असवरे् िेजवरी”, यव 

उक्तीप्रिविे जर फक्त गोड गोड बोलिवरे िेजवरी असतील तर तमु्हवलव 

तिुच्यव चकुव लर्कर शनदिानवत नवही येत, यवउलट शनांदक नेहिी 

नवखिुी दवखर्नू आपली चूक आपल्यव शनदिानवत आिनू दतेो. 

आपल्यवलव अजनू प्रगती करण्यवस र्वर् शिळतो. शनांदक शनांदव करून 

आपल्यवलव एक सचूक इिवरव दते असतवत की तिुचां कवया अजनू 

अपिूा आह,े आिचां िन नवही भरलां नवही आह,े आम्हवलव अजनू 

अपेक्षव होती जी तमु्ही पिूा नवही करू िकिवर. प्रत्येकवचव घरवजर्ळ 

एक चवांगलव आशि एक र्वईट िेजवरी असतोच. दोघवांकडून 

आपल्यवलव शिकवयलव शिळतां, फक्त नजर तिी असली पवशहजे.  

 फक्त घरवजर्ळच नवही तर तिुच्यव ऑशफस िधील सहकवरी, 

रेल्रे्िधनू प्रर्वस करतवनव चे सहप्रर्वसी, दर्वखवन्सयवत भरती असल्यवस 

तिुच्यव िेजवरील रुग्ि ह ेदखेील िेजवरीच असतवत आपले, फक्त जवगव 

शनरवळी असते. शतर्ेही भवांडिां होतवत, बोलवबोल होते. फक्त सिजनू 

घेिवरव बवजी िवरून जवतो आशि आपल्यव कविविी कवि ठेऊन त्यव 

िेजवर यवस त्यवची चकू लक्षवत आिनू दतेो. 
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 िेजवर यवांची तिुच्यव जीर्नवत कवय भशूिकव असते ह े एकव 

उदवहरिवर्रून पवहूयव.. 

 एकव नविवांशकत सोसवयटीिध्ये घोरपडे नवर्वचे एक सेर्वशनर्तृ्त 

झवलेले र्दृ्ध जोडपे रवहत होते. त्यवांचव िलुगव शर्दिेवत एक चवांगल्यव 

पदवर्र कवया करत होतव. त्यवांचे सर्वांसोबत सलोख्यवचे सांबांध होते, सर्ा 

जिवांकडे येिेजविे होते. म्हिजेच ते ्र्भवर्वने चवांगले होते. एकव 

शदर्िी भल्यव पहवटे त्यव आजोबवांनव हृदयशर्कवरचव तीव्र झटकव आलव, 

आजी तर ते दृमय पवहून पिूा गभागळीत झवल्यव. त्यवांनव कवय करवरे् 

सचुत नव्हते. तरी िोठ्यव शहम्ितीने त्यवांनी एकव िेजवर यवस फोन 

लवर्लव, तो फोन ऐकतवचक्षिी र्ोड्यवच रे्ळवत सर्ा जि हजर झवले, 

त्यवांनी आजोबवांनव इश्पतळवत दवखल केले. रे्ळीच इश्पतळवत दवखल 

केल्यविुळे आजोबवांर्र उपचवर झवले आशि आजोबवांचे प्रवि र्वचले. 

यवऐर्जी फोन करून कोिी त्यवची दखल घेतली नसती तर कदवशचत 

ते आजोबव प्रविवस िकुले असते आशि आजींचव सांसवर उघड्यव र्र 

पडलव असतव.  

 र्रील उदवहरर्रून असे शदसनू येतां की तमु्ही जसां पेरवल तसां 

उगर्ेल, त्यव आजी आजोबवांनी आधीच सर्वांिी सलोख्यवचे सांबांध 

प्र्र्वशपत करून सर्वांचे िन शजांकून ठेर्ले होते, सर्वांिी शिळून शिसळून 

रवहत असल्यवकवरिवने त्यवांचव आशि इतर लोकवांचव एकिेकवांर्र 

शर्श्ववस होतव. त्यव िळेुच जेव्हव घोरपडे कुटुांबवर्र सांकट उभां ठवकलां 
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तेव्हव सर्वांनी धवर्वधवर् करून आजोबवांनव इश्पतळवत दवखल केले 

आशि त्यवांचे प्रवि र्वचर्ले.  

 सर्वांनी आपल्यव िेजवर यवसोबत चवांगले सांबांध प्र्र्वशपत 

करून एकिेकवांच्यव चवांगल्यव आशि र्वईट कवळवत सवर् न सोडतव 

भक्किपिे उभे रवशहलां पवशहजे. सर्ा आपल्यव कृतीर्र अर्लांबनू आह.े 

ह ेसर्ा आपल्यव हवतवत आह ेकी कसे असले पवशहजे आपि आशि 

आपले िेजवरी.......  
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लग्नाचे वय 

 “घर पवहवरे् बवांधनू आशि लग्न पवहवरे् करून” खपूदव असां 

बोलतव बोलतव ऐकण्यवत येतां. कवरि दोन्सही गोष्ी करत असतवनव रे्ळ, 

पैसव, श्रि, िवनशसक त्वस खपू होतो. िवनशसक त्वस यव करतव की घर 

बवांधतवांनव खपूदव कवही गोष्ी आिवयच्यव शकां र्व बवांधकवि करवयच्यव 

रवहून जवतवत आशि लग्नवची तयवरी करतवनव एखवदव जर्ळचव 

नवतेर्वईक िवनपवनवच्यव कवरिव्तर् फुगनू बसतो. अिी शफरकी घेिवरी 

अर््र्व िविसवची होत असते म्हिनूच म्हितवत की घर पवहवरे् बवांधनू 

आशि लग्न पवहवर्े करून. 

 लग्न म्हिजे कवय? 

 तर लग्न हव फक्त २ शजर्वांचव शिलवप नसनू तो २ पररर्वरवांनव 

एकत् आििवरव एक सोहळव असतो ज्यवत दोन्सही पररर्वरवांत रै्चवररक, 

सवां्कृशतक दरे्विघेर्वि होते. कवही शठकविी लग्न ह ेएकव सिवप्रिविे 

सवजरे केले जवते. ज्यवत एखवदी िलुगी पवहण्यवपवसनू ते फवर शतच्यव 

शबदवई पयांतचव रे्ळ हव सि म्हिनू आनांदवने सवजरव होतो. 

 िखु्यत्रे् आपल्यव दिेवत परुुर्प्रधवन सां्कृती आह,े ज्यवत 

कोठे न कोठे तरी स्त्री लव डवर्ललां जवते. शतच्यव िजीशर्रूद्ध खपू गोष्ी 

केल्यव जवतवत. शतलव नव आपलव नर्रव कोि असवर्व यवचां ्र्वतांत्र्य, 

नव आपलां ित िवांडवयचां ्र्वतांत्र्य. हल्ली िुलीचव पि शर्चवर लक्षवत 
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घेऊ लवगले आहते सुज्ञ पवलकर्गा. परू्ीच्यव कवळी एखवदव िध्य्ती 

करिवरव म्हवतवरव यवचवच लग्नवबद्दल शनिाय अांशति असवयचव. िलुीलव 

शकां र्व शतच्यव आईर्शडलवांनव त्यव म्हवतवर यवसिोर बोलण्यवची शहम्ित 

होत नसे. पि आतव कवळ बदललवय, तोंडवर्र बरोबर लव बरोबर आशि 

चकू लव चकू म्हििवर यव िलुी सगळीकडे पवहवयलव शिळतवत. 

आजच्यव शस्त्रयव फक्त चलू आशि िलू पयांत सीशित न रवहतव परुुर्वच्यव 

खवांद्यवलव खवांदव लवर्नू आपल्यव पररर्वरवस आशर्ाक हवतभवर आशि 

दिेवच्यव शर्कवसवत योगदवन दतेवनव शदसनू येत आहते. 

 लग्न जिल्यवपवसनू तर लग्न होईपयांत २-३ िशहन्सयवचव 

कवलवर्धी असतो. यव कवलवर्धीत सवखरपडुव, ब्तव, हळद आशि 

नांतर लग्न असे सोहळे पवर पडतवत. सवखरपड्ुयवपवसनू ते लग्नवपयांत 

नर्रव िलुगव आशि नर्री िलुगी एकिेकवांनव फोनर्र बोलत 

अप्रत्यक्षपिे जविनू घेतवत. सगळ्यवत जव्त नर्री िलुीच्यव र्शडलवांर्र 

लग्नवचव भवर असतो. आयषु्यवची जिवपुांजी तो आपल्यव लवडक्यव 

िलुीच्यव लग्नवलव लवर्नू दतेो. हुांडव पद्धत जरी अशधकृतपिे चवल ू

नसली तरी छुप्यव िवगवाने ती चवलचू आह.े चवांगल्यव पदवर्र नोकरीलव 

असलेलव िलुगव भरिसवठ हुांड्यवची िवगिी करतो. तो जरी शदसवयलव 

चवांगलव नसलव तरी त्यवची नोकरी भवर् खवऊन जवते. तो िलुीच्यव 

बवपवकडून पैसे घेतो आशि त्यवच पैमयवांनी शदिवखदवर पद्धतीने लग्न पवर 

पवडतो.  
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 आपली िलुगी सखुी रवहील ह्यव भरर्मयवर्र तो बवप त्यव 

चवांगल्यव नोकरीर्रच्यव िलुवलव िलुगी दतेो. पि नांतर पैमयवची िवगिी 

र्वढत जवते आशि ते लग्न तटुतां. पि जर तीच िलुगी गरीब भवमयवलव 

शदली तर तो िविवच्यव आशि सिजवच्यव ओझ्यवखवली कवबवडकष् 

करून, त्यव िलुीचे लवड परुर्तो आशि ते लग्न सवर्ाकी लवगते. 

 लग्नवचां िलुीचां र्य १८ र्रे् तर िलुवचे २१ र्रे् आह.े ह ेर्य 

ठरर्ण्यविवगचे कवरि असे की िलुगव पदर्ीधर होतो म्हिजे 

किवर्ण्यवलवयक, जेिेकरून तो लग्नवनांतर आपलां आशि आपल्यव 

बवयकोचां पोट भरू िकेल आशि िुलगी िवरीररक आशि िवनशसक 

दोन्सही पद्धतीने कौटुांशबक जबवबदवरी पवर पवडण्यवस सक्षि होते. कवही 

शठकविी आजदखेील बवलशर्र्वह होतवनव शदसनू येतवत. यवत िलुीचे 

र्य १८ र्र्वाखवली असते. यवत ती िलुगी नवजवि, सिक्त नसलेली, 

सांकटवांनव सविोरे न गेलेली, िवरीररकदृष््यव सिर्ा नसलेली असते. 

अमयव नवजकु अर््र्ेत जर कव तीचां लग्न लवर्नू शदलां तर ती सांपिूापिे 

नवकवि ठरते. बवलशर्र्वह हव कवयद्यवने गनु्सहव आह,े त्यवकडे एक सजुवि 

नवगररक म्हिनू प्रत्येकवने कटवक्ष टवकलव पवशहजे. यवत दोन्सही पररर्वरवच े

नकुसवन तर होतेच, त्यवत त्यव िलुीलव आजीर्न खपू यवतनव सहन 

करवव्यव लवगतवत.  

 लग्न हव जरी दोन पररर्वरवांच्यव शिलनवचव एक सोहळव असलव 

तरी त्यवत दोन्सही म्हिजेच नर्रव िलुगव आशि नर्री िलुगी यवांचे ित 
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आजिवर्वयलव हरे्. नवहीतर कोिवच्यव िनवत कवही रे्गळचां असते 

आशि होत कवही रे्गळचां. िवनशसक तयवरी झवलेली असली तर ते लग्न 

शटकतां. िनवशर्रुद्ध लग्न झवल्यवस अल्पवर्धीतच त्यवांच्यवत खटके उडू 

लवगतवत, दररोजची भवांडिे होऊ लवगतवत. ते लग्न रे्गळचां र्ळि 

घेऊन सांपण्यवच्यव िवगवार्र जवते. िनवशर्रुद्ध लग्न ह ेघट्फोट, खवर्टी, 

फसर्िकू, खनू, आत्िहत्यव अमयव र्ेगरे्गळ्यव िवगवांनी कलवटिी घेते.  

 लग्न कवय आह े तर तो एक सोहळव आहे, १५ शदर्सवांची 

लगबग आह,े लवगललेी आतरुतव, उत्सकुतव आह.े नर्ीन सांसवर, नर्ीन 

्र्प्ने, नर्ीन उिेद, नर्ीन घर, नर्ीन लोक यवांची सर्वांची केलेली 

गोळवबेरीज आह.े लग्न जरी िलुगव आशि िुलीचां होत असलां तरी 

त्यवर्र सर्वात जव्त प्रकवि टवकिवरव घटक आह ेतो म्हिजे सिवज. 

(हो हव तोच सिवज आह ेतो सखुदःुखवच्यव रे्ळी पवठ शफरर्िवरव असनू 

कवही चवांगलां घडत असतवनव पवय अडकर्िवरव आह.े यवत सिवज 

म्हिजे िवनर्शनशिात जवत होय. नव की आपल्यव सभोर्तवलचे लोक.) 

प्रेिशर्र्वह ५% सिवज ्र्ीकवरतो तर जव्तीत जव्त र्ेळेस म्हिजेच 

९५% नवकवरलव जवतो. जुळर्नू आिलेलव शर्र्वह म्हिजेच अरेंज्ड 

िॅरेज सिवजवलव िवन्सय आह.े ज्यवत पि आजकवल घट्फोटवचे प्रिवि 

र्वढले आह.े 

 परक्यव जवतीचव शित्, िैशत्िी, िेजवरी, कविवर्रची लोकां  

आजच्यव सिवजवलव चवलतवत, त्यवांच्यव सोबत गप्पव करतील, डब्बे 
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िेअर करतील, एकशत्तपिे सहलीलव, शचत्पट पवहवयलव जवतील, 

पवट्ायव करतील. त्यवांच्यव सोबत अगदी भवऊ बशहिीसवरखे रवहतील पि 

परक्यव जवतीतल्यवांनव सनू शकां र्व जवर्ई म्हिनू आजचव सिवज 

्र्ीकवरत नवहीत. शकती आश्चयवाची गोष् आह ेनव ही! 

 लग्नवचे र्य ह ेएकव उदवहरिवर्रून पवहू. 

 एक होतव रिेि. चवांगल्यव पगवरवच्यव नोकरीर्र होतव. 

सवहशजकच त्यवलव तो चवांगलव पगवर शिळेपयांत खपू सांघर्ा करवर्व 

लवगलव होतव. त्यवने इांजीनीअररांग केली होती. नांतर िव्टर इन 

इांजीनीअररांग पि पिूा केली होती. नांतरच्यव २ र्र्वाच्यव अर्क 

पररश्रिवनांतर त्यवलव एकव चवांगल्यव कां पनीत चवांगल्यव पगवरवची नोकरी 

शिळवली होती. यवत झवलां कवय तर तो २९ र्र्वाचव होऊन गेलेलव. 

शदसवयलव कवळवच होतव. डोक्यवर्र टक्कल पडली होती. व्य्त 

रे्ळवपत्कविुळे ्र्त:कडे दलुाक्ष केल्यविुळे डोक्यवर्रचे उरलेसरुलेले 

केस ही शपकले होते. 

 शिक्षि पूिा झवलेलां, हवती चवांगल्यव पगवरवची नोकरी, जीर्न 

श्र्र झवले होते. आतव गरज होती सांसवररूपी गवडव ओढवयलव एकव 

सहचवररिीची. िलुगी पवहण्यवचव कवयाक्रि सरुू झवलव. रिेि 

श्र्र्र्वर्र झवलव असल्यवकवरिवने येिवरी ्र्ळे खपू होती. पि िलुी 

नकवर दते होत्यव. कवहींच्यव िवगण्यव तर खपूच अर्वक करिवर यव 

होत्यव. गवर्वकडे रवहिवर नवही, नोकरीच्यव शठकविी ्र्त:चां घर 
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पवशहजे, िलुगव गोरव पवशहजे आशि अजनू कवही. पि रिेि अमयव 

कोित्यवच र्गवात बसत नव्हतव. त्यवलव नेहिीच नकवरघांटव ऐकू येत 

होती. रिेि शदसवयलव कवकव शदसत होतव आशि िुली फक्त २३-२४ 

र्र्वाच्यव होत्यव तर जोडी जित नव्हती. खपू सवरे शर्घ्न येत होते 

रिेिच्यव लग्नवलव. आधीच त्यवचां र्य खपू झवलेलां आशि शदसवयलव 

खपू र्य्कर शदसत होतव.  

 अमयव रीतीने लग्नवचे र्य शनघनू गेले असतवनव खपू शचांतेन े

व्यवकूळ असिवर यव रिेिचां एकव शर्धरे्िी लग्न झवले, ज्यवत त्यवने 

शतच्यव जीर्नवची दसुरी सरुुर्वत करून शतलव एक नर्ीन शदिव शदली 

होती. 

 लग्नवचे र्य असेपयांतच लग्न करून घेतलेलां बरां. नवही तर 

रिेि च्यव जीर्नवत ज्यव सि्यव आल्यव त्यव आपल्यव जीर्नवत पि 

येऊ िकतवत. योग्य रे्ळी योग्य व्यक्तीिी लग्नगवठ बवांधल्यवस उर्ाररत 

जीर्न प्रर्वस आपल्यव सवर्ीदवरवसोबत सखुकर होतो. 

 म्हिनू सवांगतो करून घ्यव लग्न, सांपण्यवच्यव आत तुिचां 

लग्नवचां र्य.....   
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नवधवेचे जीवन 

  

आजच्यव नव्यव युगवत म्हिजेच २१ व्यव ितकवत जरी आपि 

आधशुनकतेकडे र्वटचवल करत करत असलो तरी रै्चवररक पवतळी िवत् 

१०० र्रे् जनुीच आह.े म्हवतवर यव लोकवांकडून म्हिव शकां र्व पूर्ाजवांकडून 

त्यवांच्यव कवळवत झवलेल्यव रूढी परांपरवांच ेर्हन आजच्यव नव्यव शपढीत 

सदु्धव झवले आह.े लोक जरी िॉडना झवले असले तरी त्यवांचे 

आचवरशर्चवर ह ेपरू्ीसवरखेच आहते. लोकवांची शर्धरे्कडे पवहण्यवची 

दृष्ी १०० र्र्वापरू्ी जिी होती तिीच आह.े 

 शर्धर्व म्हिजे कोि? 

 शर्धर्व म्हिजे अिी स्त्री शजचव पती िरि पवर्लेलव आहे. 

अमयव पशतशर्रशहत बेरांगी जीर्नवत रांग भरण्यवचे कवया म्हिजे शर्धर्व 

पनुशर्ार्वह. 

तसेच शर्धरु म्हिजे असव परुुर् ज्यवची पत्नी िरि पवर्लेली आह.े 

आपल्यव जर्ळच्यव व्यशक्तशिर्वय जीर्न व्यतीत करिे यवचां दःुख 

फक्त तीच व्यक्ती सिज ूिकते ज्यव व्यक्तीने कोिवलवतरी गिवर्ले आह.े 

त्यव दःुखवचव भवर आयषु्यभर सोसत ती व्यक्ती आपले जीर्न जगत 
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असते. सविवशजक जीर्नवपवसून दखेील अिी व्यक्ती र्ांशचत ठेर्ली 

जवते. 

 आपली भवरतीय सां्कृती अगदी पशहलेपवसनूच परुुर्प्रधवन 

अिी रवशहली आह.े आपल्यव सां्कृतीत परुुर्वलव िवनवचे ्र्वन असनू 

शस्त्रयवांनव एकदि दयु्यि र्वगिूक शदली जवते. बहुतवांिी प्रदिेवत शतलव 

फक्त चलू आशि िलू येर्ढ्यवकरीतवच ियवाशदत ठेर्ले जवते. नर्रव 

शजर्ांत असनू दखेील अिी अर््र्व असते तर नर्रव िरि पवर्ल्यवर्र 

त्यव स्त्री ची कवय भयवि अर््र्व होत असेल यवचव शर्चवर करूनच 

अांगवर्र कवटे येतवत. अगदी आपल्यव जर्ळचेच नवतेर्वईक खवयलव 

उठलेले असतवत. 

 परुुर्प्रधवन सां्कृती असल्यवकवरिवने शर्धरु िविसवस बवयको 

शिळते दखेील आशि ती सदु्धव शर्नवलग्नवची. त्यवचव दसूरव सांसवर लगेच 

सरुू होतो, तो पि आनांदवने सर्ा शर्सरून पढुच्यव प्रर्वसवस लवगतो 

आशि यव सर्वांिध्ये कोिी एक अर्वक्षर दखेील कवढत नवही. यवच्यव 

बरोबर उलट त्यव शर्धर्व स्त्री सोबत घडतां. नर्रव तर शजर्ांत नसतो पि 

शतलव जर लग्न करवयचे असल्यवस तर हजवर प्रश्न शर्चवरले जवतवत जसे 

की, नर्रव कसव िेलव?, तझु्यवतचां कवही खोट असेल, तचू सांसवरवत 

अपिूा पडली असिवर आशि बरेच कवही. शतच्यव चवररत्र्यवर्र सांिय 

घेतलव जवतो. शतलव अपिकुनी म्हिनू शहिर्लां जवते. दसुर यव लग्नवची 

कवय गरज? म्हिनू ओरडले जवते. सिजव लग्न झवलचां तर ते दखेील 
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एकव र्यवने िोठ्यव असलेल्यव, शर्धरु अमयव, व्यसनी िविसवसोबत 

होते. म्हिजे त्यव स्त्री च्यव उर्ाररत आयषु्यवत दखेील रे्दनव शलहून 

ठेर्लेल्यव असतवत. कवही शस्त्रयव दसुरे लग्न दखेील नवही करत.  

 शर्धरे्च्यव पढुे खपू हवलअपेष्व आ र्वसनू उभ्यव असतवत. 

नवरवज रवहून, ्र्त:चे िन िवरून, सतत अपिवन सहन ती उर्ाररत 

आयषु्य जगत असते. शतलव कोित्यवही कवयाक्रिवत भवग घेण्यवची िभुव 

नसते. नशिबवचे भोग ती भोगत असते. शतलव पवांढर यव पवयवची, िलुगव 

शगळलव असां सतत बोलनू टोििे िवरले जवतवत. ्र्त:च्यव 

पररर्वरवकडून म्हिजेच सवस-ूसवसरे, दीर, जेठ यवांच्यवकडून अर्वाच्य 

भवरे्त नेहिी ऐकवयलव शिळते. पि ती स्त्री सर्ा िकुवट्यवने िूग शगळून 

सहन करत असते.  

 खपू एकटी असलेल्यव शर्धरे्चव िलुगव शकां र्व िलुगी लग्नवचे 

होतवत तेव्हव त्यवांनव िदत करवयचे सोडून नवतेर्वईक फक्त बघ्यवची 

भशूिकव घेतवत. त्यव आनांदवच्यव कवळवत शर्घ्न घवलनू त्यव शर्धरे्ची 

फशजती पवहण्यवचे कवि खपू लोकवांकडून होते. त्यव रे्ळेस शतलव शतच्यव 

नर्र यवची किी सर्वात जव्त खलते. ती शर्धर्व स्त्री कवही एक चवांगलां 

करवयलव गेली, ्र्त:च्यव पवयवर्र शहांितीने उभी रवहवयलव गेली तर 

शतचे जर्ळचे सख्खे नवतेर्वईक शतचे पवय खवली खेचतवत. पि ती सर्ा 

िवरीररक आशि िवनशसक त्वस िकुवट्यवने सहन करत आपल्यव िलुवांनव 

बवपवची किी न होऊ दतेव सर्ा कवही करते. प्रसांगी ती सर्ा लवइट बांद 
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झवल्यवर्र रडेल पि सर्वांसिोर एक आसर्वचव शटपसु दखेील बवहरे येऊ 

दते नवही. नांतर िलूां नोकरीलव लवगली तर जीर्नवचे सवर्ाक झवल्यवचे 

सिवधवन शतच्यव चेहर यवर्र शदसनू येतां. िग सिवजवत कुठे िवन तवठ होते 

शतची नवहीतर आहचे िन िवरून जगिां.  

 त्यव िवऊलीच्यव िनवचव शर्चवर कोिी करत नवही.  

 एकव उदवहरिवर्रून एकव शर्धरे्ची करून कहविी बघयूव.  

 एक होती िांगलव. लग्न होऊन झवली असतील १०-१५ र्रे्. 

पदवरवत २ गोंडस िुली पवडलेल्यव असतवत. नर्रव चवांगल्यव पगवरवर्र 

नोकरीलव असतो. चवांगली आर्क असल्यवकवरिवने शतची सिवजवत 

िवन असते. पि एकदव अचवनक शतच्यव नर्र यवचां अपघवती शनधन 

होतां. ती खपू रडते पि पोटच्यव २ िलुींसवठी ्र्त:लव सवर्रते आशि 

पढुचां जीर्न फक्त त्यवांच्यव भशर्तव्यवसवठी अपाि करते. िलुी िोठ्यव 

होत असतवत, घरच्यवांचे सततचे टोििे ऐकून हरैवि झवलेली िांगलव 

कसेबसे शदर्स लोटत असते. 

 िांगलवच्यव जेठच्यव िोठ्यव िुलवचे लग्न ठरते. िांगलवचव नर्रव 

िरि पवर्लव असल्यवकवरिवने शतलव इन्सिरुांसचव पैसव शिळवलेलव 

असतो. तो शतने दोन्सही िलुींच्यव लग्नवसवठी आशि शतच्यव 

म्हवतवरपिवसवठी लवर्नू धरलेलव असतो. पि घरवतील लोक भवांडि 

करून शतच्यव कडून २-३ लवख रुपये हडपतवत. तरी दखेील ती कवही 

तक्रवर न करतव हसत हसत सर्ा सहन करते. लग्नवचव िवहोल असतो 
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घरी, नर्ीन र््त,ु नर्ीन कपडे घेण्यवची लगबग असते सगळीकडे. पि 

िांगलवलव कोिी एक शर्चवरत नवही की शतलव कवही हर्े आह े कव? 

शबचवरी घरवतले सर्ा कविे करत असते, जनु्सयव गोधड्यव धणु्यवपवसनू, 

सर्ा भवांडी घवसेपवसनू ते र्ेट घर ्र्च्छ करेपयांत सर्ा आर्रते. २ 

शदर्सवांनी घरवत पजूव असते त्यवरे्ळेस शतलव िवत् एकदि खवलच्यव 

दजवाची र्वगिकू शिळते. पूजेच्यव पूिा शदर्स भर शतलव िवगच्यव 

खोलीतनू बवहरे शनघण्यवची अनिुती नसते. शबचवरी एकटी नर्र यवलव 

आठर्त, त्यवच्यवसोबत घवलर्लेल्यव प्रत्येक क्षिवची आठर्ि कवढत 

रडत रडत शदर्स घवलर्ते. हळदीच्यव शदर्िी पि तसचां, सर्ा सधर्व 

शस्त्रयव हसत असतवत, हळद लवर्त असतवत, नवर् घेत असतवत, 

आनांशदत असतवत. पि िांगलव ह ेसर्ा एकव कोपर यवत उभी रवहून सर्ा 

बघत असत,े र्रर्र चवांगली र्वटिवरी िांगलव आतून फवर आक्रोि करत 

असत,े नर्र यवलव बोलत असते, कव गेलव त ूिलव एकटीलव सोडून? 

आशि जवयचचां होतां तर िलव पि घेऊन जवयचां नव आशि अजनू खपू 

कवही. लग्न सोहळव पवर पडतो तेव्हव पि िांगलव िवगे िवगेच रवहत 

असते. तरीही अजनू एकदव घरचे लोक भवांडि उकरून कवढतवत. 

िलुगव शगळलव आशि अजनू कवही घवलनूपवडून बोलतवत. तरी सर्ा 

सहन करत िांगलव ऐकून घेते. शतलव उत्तर दतेव येत नवही असे नसते, ती 

पररर्वरवच्यव र्वईट शर्चवरवच्यव ओझ्यवखवली दवबली गेलेली असते. 

नांतर शतच्यव िलुींचे लग्न होते, पि तेव्हवही कोिी एक नवतेर्वईक शतची 

िदत करत नवही. सर्ा जि फक्त बघ्यवची भशूिकव घेतवत.  
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 र्रील िांगलवच्यव उदवहरिवर्रून असे शदसनू येते की 

आजदखेील लोकवांची िवनशसकतव बदलली नवही आह,े त्यवच जनुवट 

शर्चवरवांनी प्रेररत असे लोक शर्धर्व स्त्री लव िवनवने जग ूदणे्यवस असिर्ा 

ठरत आहते. त्यवर्र शर्चवरिांर्न करण्यवची गरज आह.े  

 असे होते दःुखिय, िविसू असनू दखेील जनवर्रवची र्वगिूक 

शिळिवरे एकव शर्धर्ेचे जीर्न.......   
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बसचा प्रवास 

 

 बस म्हिजेच आपली एसटी. नसुतां बसचां नवर् दखेील कवढलां 

तरी प्रत्येकवलव आपि गवर्ी कधी जवऊ यवची चवहूल लवगलेली असते, 

कवरि गवर्ी जवण्यवसवठीचां आपल्यवलव िवहीत असलेले एकिेर् सवधन 

म्हिजे बस होय. आजच्यव कवळवत र्वहतकुीची खपू सवरी सवधने 

उपलब्ध आहते पि ती सर्ा पैसेर्वल्यव लोकवांसवठी, देिवतील म्हिव 

शकां र्व आपल्यव िहवरवष्रवतील गोर गरीबवांसवठी बस हे एकिेर् सवधन 

अगदी जर्ळजर्ळ २४ तवस सेर्ेस हजर आह.े 

 आपली शनरांतर सेर्व दणे्यवस बस ही सर्ादरू ओळखली जवते 

आशि आपलां कवि ती उत्तिरीत्यव अगदी चोखपिे बजवर्त असते. 

कष्करी गरीब लोकवांची अगदी किी िलू्यवत सेर्व बसकडुन होत 

असते. त्यव सेरे्लव तोड नवही कवरि इतर र्वहतकुीची सवधने 

र्वपरण्यवची त्यव लोकवांची ऐपत नसते आशि इतर सवधने त्यवांनव हव्यव 

त्यव शठकविी पोहोचर् ू िकत नवहीत. गररबवांची सेरे्करी म्हिनू बस 

ओळखली जवते. ह्यव ्र््तवत सेर्व दिेवरयव बसचे खपू उपकवर 

गोरगररबवांर्र आहते. खपू िहत्त्र्वच्यव कवळवत सवर् दणे्यवचां कवि ही 

बस करत आलेली आह.े 
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 लवलपरी असे टोपिनवर् असलेल्यव एसटीचे चवलक आशि 

र्वहक ह ेदोन िखु्य अांग आहते. चवलकवशिर्वय बस इशच्छत ्र्ळी 

पोहच ू िकत नवही आशि र्वहकवशिर्वय बस कोित्यव शठकविी 

र्वांबर्वयची की पढुे चवल ूद्यवयची ह ेसशूचत होत नवही. म्हिनूच प्रत्येक 

अमयव बससवठी चवलक आशि र्वहक ह े एक िहत्र्वचां कवया पवर 

पवडतवत. आपि चवलकवलव बसचे हृदय आशि र्वहकवलव बसचव िेंद ू

म्हि ू िकतो. िक्यतो बस ही लवल रांगवतच शदसनू येते, दरुर्रूनही 

शदसनू यवर्ी यवसवठी लवल रांग िवरण्यवचव उद्दिे अस ूिकतो आशि बस 

िध्ये खपू सवरे प्रर्वसी प्रर्वस करत असतवत म्हिनू सिोरून येिवरयव 

र्वहनवस धोक्यवची घांटव दणे्यवसही लवल रांग र्वपरलव असवर्व. कवही 

बसेस ह्यव शहरव्यव आशि पवांढरयव रांगवत शदसनू येतवत ज्यव शनि-आरविी 

शकां र्व पिूा आरविदवयी असतवत. ह्यव शहरव्यव बसेस रवतरविी म्हिनू 

ओळखल्यव जवतवत ज्यवांचे भवडेदखेील जव्त असते आशि त्यवांचव 

र्वपर िखु्यत्रे् करून लवांब पल्लव गवठण्यवसवठी केलव जवतो.  

 आसनव्यर््र्व ५० ची असली तरी अजनू १०-२० जिवांनव 

सविवर्नू घेिवरी ही बस कोिवलवही नवरवज न करतव सर्वांनव सिवन 

पद्धतीने प्रर्वसवचव लवभ उठर् ू दतेे. आधी ३*२ आसनां असलेल्यव 

बसची जवगव आतव २*२ आसनां असलेल्यव बसने घेतली आह.े जनु्सयव 

कवळवतील गवड्यव व्यपगत होऊन त्यवांच्यव ऐर्जी नर्ीन सर्ा सशुर्धवांनी 

ससुज्ज बस रोडर्र धवर्तवांनव शदसत आहते. िहवरवष्र रवज्य पररर्हन 

िहविांडळ ह े सवर्ाजशनक र्वहतकुीसवठीचां सर्वात जव्त सेर्व दिेवरां 
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िहविांडळ आह.े आजच्यव यगुवत एसटी बरोबरच इतरही खवजगी बसेस 

सरुू झवल्यव आहते ज्यव अजून चवांगली सेर्व दते आहते. आपल्यव 

एसटीची प्रिखु प्रशत्पधी रेल्रे् आह,े ही रेल्रे् पि किी भवड्यवत 

दरूर्रच्यव शठकविी प्रर्वसी र्वहतकू करण्यवसवठी उपयकु्त आह.े रेल्रे् ही 

फक्त शजर्े रेल्रे् रुळ आहते शतर्ेच धवर् ूिकते ह ेरेल्रे्चव सर्वात िोठव 

तोटव आह.े 

 ह्यव जगवत सगळ्यवत जव्त र्वट बसची पवशहली जवते, लोक 

तवसांतवस र्वट बघत उभे रवहत असतवत आशि एकदवची बस आली की 

सीट शिळर्ण्यवसवठी धवर्वधवर् सरुू होते. कवही रे्ळेस सीटर्रुन भवांडिे 

दखेील होतवत. सविांज्यवने ते भवांडि शिटर्नू पढुचव प्रर्वस सखुकर 

होतो. बस सवठी प्रत्येक गवर्वत एक एक र्वांबव असतो. िोक्यवच्यव 

शठकविी बस्र्वनक दखेील असत,े शजर्े सर्ा गवर्ी जविवर यव बसेसचव 

र्वांबव असतो. कवहीरे्ळेस खपू कवही लोकवांनव उलटी, िळिळ सवरखव 

त्वस होतो ज्यवने इतर प्रर्वमयवांचव दखेील प्रर्वस खरवब होतो. िद्यधुांद 

अर््र्ेत जर चवलक बस चवलर्त असलव तर त्यवर्ेळेस बसलव 

अपघवत दखेील होतो.  

 इलेक्िन ड्यटूी च्यव रे्ळेस ितदवन कें द्रवर्र अशधकवरी आशि 

ितपेट्यव पोहचर्ण्यवत बसच उपयोगी पडते. र्ते आशि त्यव र्र 

पडलेले खड्डे यविुळे अपघवत घडून िवरीररक आशि िवनशसक इजव 

होऊन कवही जि प्रविवस दखेील िकुतवत. ठरवशर्क लोकवांच्यव कवही 
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एक िवगण्यव िवन्सय नवही झवल्यवस ते र्त्यवर्र उतरून दांगव, तोडफोड 

करतवत. अमयव र्ेळेस ते बसलव जव्त टवगेट करतवत. बस च्यव कवचव 

फोडतील, बस पेटर्तील असे प्रकवर शदसनू येतवत. यवत बसेस जळून 

खवक होतवत शकां र्व त्यव डवगडुजीकरून परत सेरे्स हजर होतवत.  

 सर्वांची शनरांतर सेर्व करून दखेील बस च्यव हवती कवय येते, 

जवळपोळ, कवचव फोडिे, तयवर जवळिे. खपू र्र्वांच्यव शनरांतर सेरे्नांतर 

इतक्यव शदर्सवत लॉकडवऊन िध्ये बसलव कुठे आरवि भेटलव.  

 जनुी बस आशि आतवची बस यवांत कसव शर्रोधवभवस आह ेहे 

एकव उदवहरिवर्रून पवहून घेऊयव.  

 एक र्दृ्ध, अडविी जोडपां आपल्यव गवर्ी जवण्यवसवठी 

िहरच्यव बस्र्वनकवर्र गवर्ी जविवर यव बसची र्वट बघत उभे 

असतवत. सांध्यवकवळची रे्ळ असते. आज नेिकी कवही कवरिव्तर् 

ती बस रे्ळेर्र येत नवही आशि ती उद्यवच येईल असे त्यव आजोबवांनव 

सवांगण्यवत येत. गवर्वकडे जवण्यवसवठीचव एकिेर् सवधन असलेल्यव 

बसचव दखेील पयवायवची आिव बांद झवल्यवने त्यवांनव नवईलवजव्तर् 

सांपिूा रवत् शतर्े बस्र्वनकवतच कवढवर्ी लवगते.  

 असवच एक पणु्यवलव नोकरी करत असिवरव िलुगव त्यवच्यव 

िहरवच्यव बस्र्वनकवत येतो आशि तपवस करतो तर बस चवलली 

गेलेली असते. दसुर यव शदर्िी सकवळीच बस शनघिवर असते. पि 
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त्यवचां कविवर्र जविां गरजेचां असल्यवकवरिवने तो खवजगी बसचव 

म्हिजेच रॅव्हलने जवण्यवचां पक्क करतो. शखिवतनू िोबवइल कवढतो, 

रेडबस अॅशप्लकेिन र्रुन तो आपली सीट बकू करतो, ऑनलवइन पैसे 

भरतो आशि लगेचच आपल्यव प्रर्वसवलव शतर्नू सरुुर्वत करतो.  

 र्रील दोन्सही उदवहरिवर्रून असे शदसनू येईल की तांत्ज्ञवनवन े

अपडेट असलेलव िलुगव लगेच प्रर्वस सरुू करतो आशि ते अडविी 

र्दृ्ध जोडपे िवत् रवत्भर बस ्र्वनकवर्र तवटकळतवत. बसचां िवनर्ी 

जीर्नवत शकती िहत्र् आह ेह ेयवर्रून शदसनू येते. 
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शेणामातीची झोपडी 

  

आपि आजपवसनू जरव ७०-८० र्र्वािवगे जरव डोकवर्नू पवशहलां 

तर हव कवळ म्हिजेच आपल्यव आजी आजोबवचव जीर्नकवळ. ह्यव 

कवळवत म्हिजेच भवरतवच्यव ्र्वतांत्र्यवचव कवळवत, भवरत नकुतवच 

्र्तांत् झवलव होतव आशि त्यव कवळी सर्वात जव्त लोकसांख्यव ही 

खेड्यवत रवहत होती. दिेवत आधशुनकीकरि झवलेले नसल्यवकवरिवने 

सगळीकडे झोपड्यवांचे सवम्रवज्य होते. ्र्तांत् भवरतवसिोर एक सर्वात 

िोठां लक्षय होते आशि ते म्हिजे गरीबी. जर्ळजर्ळ सर्ाच जनतव गरीब 

होती. हवतवलव कवि नवही, पोटवलव अन्सन नवही अिी अर््र्व होती. 

 आधीच्यव कवळवत झोपडी हव एक िवत् शनर्वरव होतव, आज 

पि खपू कवही िवगवसलेल्यव प्रदिेवत शनर्वर यवचां सवधन म्हिनू 

झोपडीकडे पवशहलां जवते. ह्यव अमयव झोपडीलव शनर्वरव, घर म्हटलां जवतां. 

शकत्येक शपढ्यवांचव र्वर्र, कवहींचे बवळांतपि, कवहीचव जन्सि तर 

कवहींचव ितृ्य,ू कवहींचे लग्न अमयव खपू सवर यव गोष्ींनव ही झोपडी सवक्ष 

असते. झोपडीत नर्ीन जोडपे आनांदवने सांसवर करत असते, र्दृ्ध 

आईर्डील आपल्यव डोळ्यवांसिक्ष आपल्यव िुलवांचां आशि नवतर्ांडवांचां 

जीर्न अनुभर्त असतवत. िुलवांचां बवलपि खपू सवरे हट्ट करत, त्यवांचां 

शिक्षि पिूा होत झोपडीतचां गेलेलां असतां. पवहुण्यवांचव अर्ेच्छ आशि 
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िनसोक्त पवहुिचवर दखेील ह्यव तोडक्यविोडक्यव झोपडीत झवलेलव 

असतो.  

 झोपडी म्हिजे चवर शभांतीचां आशि र्र गर्तवचां छप्पर असेलेल 

घर होय शकां र्व कवहीरे्ळेस कवड्यवांनी शर्िलेल्यव आशि छप्पर म्हिनू 

गर्तवच्यव झवर्ळ्यवांचव र्वपर केलेलां घर म्हिजे झोपडी होय. बवहरेून 

शदसवयलव जरी अचरटर्चरट शदसत असलां तरी त्यव घरवतल्यव लक्षिीने 

आतनू छोटसां कव होईनव असां हे घर सुांदररीत्यव सजर्लेलां असतां. दररोज 

घर िेिवने सवरर्िे हव शनत्यक्रि असतो त्यव झोपडीत रवहिवर यव 

िवतेचव. िेिवत कवही और्धी गिुधिा असतवत. त्यविुळेच त्यवचव 

उपयोग सवरर्ण्यवसवठी केलव जवतो, िेिवच्यव गोर्र यव जवळल्यव 

जवतवत त्यविवगे ही हवच एक उद्दिे असतो की र्वतवर्रि िुद्ध करिे. 

कवही एक सिर्वर आलव की त्यव घरवच्यव शभांती चनु्सयवने शकां र्व गेरूने 

रांगर्ल्यव जवतवत, छोट्यवमयव अमयव त्यव झोपडीर्जव घरवत नर्ीन 

चैतन्सयवचव, नर्नर्ीन गोष्ीचव आभवस शनिवाि होतो. 

 पवर्सवळ्यवची चवहुल लवगतवच त्यव झोपडीचे छत गळवयलव 

नको म्हिनू त्यवर्र एकतर गर्तवच्यव नर्ीन पेंडयव अांर्रल्यव जवतवत 

शकां र्व त्यवर्र िरुूिरूपी िवती टवकली जवते शतलव खवरी टवकिे 

म्हितवत. डवगडुजी केल्यवनांतर पढुच्यव र्र्वासवठी आपली सेर्व 

दणे्यवसवठी ते घर म्हिजेच झोपडी छवती ठोकून उभी रवहते. अमयव 

प्रकवरे दरर्र्ी डवगडुजी करत ती झोपडी खपू सवर यव शपढ्यवांचां 

जीर्निवन बघण्यवसवठी सवक्ष असते.  
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 हवती पैसव आलव की अमयव ह्यव झोपडीचां आधशुनकीकरि 

केलां जवतां. गर्तवचां छप्पर कवढून पते् टवकली जवतवत. तरी देखील त्यव 

झोपडीत अशधर्वस करिवर यवस ते खपू नर्नर्ां र्वटतां. पढु ेपरत हवती 

पैसव आलव की त्यव पत्र्यवच्यव घरवचां रुपडां पवलटून शर्टेचां आशि 

शसिेंटचां पक्क घर बवांधलां जवतां. खपू सवर यव शपढ्यवांनव सहवरव शदलेल्यव 

झोपडीचां आतव पक्क्यव घरवत रूपवांतरि झवलेलां असतां. नांतरचे रूप रो 

हवऊस, अपवटािेंट िधील फ्लॅट असे असते. कवलवनरुूप हवती पैसव 

आलव की गरज शनिवाि होऊन िविसवची भकू र्वढून घरवच्यव 

रचनेतदखेील बदल केलव जवतो. 

 आधी सवरखी िविसुकी आतव जपली जवत नवही, जो तो 

ज्यवच्यव त्यवच्यव दशुनयेत व्य्त असतो. आधी सवरखी आपलुकी नवही 

रवशहली आतव, नव ही तो एकत् पररर्वर रवशहलव, नव ही िुलवांनव सट्ु्टयव 

लवगल्यवर्र िविवच्यव घरी आजोळी िशहनवभर जवण्यवची ओढ रवशहली. 

न्सयशूक्लयर फॅशिली चव कन्ससेप्ट आलवय आतवच्यव कवळवत. ज्यवत ४-

५ लोकवांशिर्वय कोिी एक िविसू सहन नवही होत. आधीच्यव कवळवत 

रवहवयलव जरी एकच झोपडी असली तरी त्यवत रवहिवरे १० जि 

असवयचे. त्यवत कोिी एक पवहुिव त्यव झोपडीत गेलव तर त्यवचां 

आदरवशतथ्य पि खपू जोरदवर व्हवयचां. आतवच्यव कवळवत रवहवयलव ४ 

खोल्यव आशि रवहिवरे चवरचां जि अिी अर््र्व आह े आशि 

अमयवतच २-३ शदर्सकरतव कोिी एक पवहुिव म्हिनू गेलव तर त्यव चवर 

जिवांनव अडगळीचां होतां.  



लाईफ, ज िंदगी,  ीवन २   पवन अजनल सोनवणे 

45 

 

 झोपडीत सहसव न्सहविीघर बवहरेच्यव बवजूलव असते, ते पि 

एखवद्यव प्लॅश्टकच्यव कवगदवने बनर्लेलां असते आशि ते र्रच्यव बवजनू े

उघडे असते. प्रवत:शर्धीलव िवत् उघड्यवर्र शकां र्व सवर्ाजशनक 

िौचवलयवत जवर्े लवगते. यवची कवही जिवांनव लवज र्वटते पि कवय 

करिवर, पररश्र्ती िविसवलव सर्ा कवही करण्यवस भवग पवडते. यवत 

सगळ्यवत जव्त शस्त्रयवांची गैरसोय होते. सविवशजक शर्कृतीस त्यव बळी 

पडतवत. जीर् िठुीत ठेर्नूच त्यवांनव जीर्न जगवर्ां लवगतां.  

 आजच्यव यगुवत झोपडीत रवहिवर यवस क्षदु्र म्हिनू शहिर्ले 

जवते. अमयव प्रकवरची हीनतव सर्ादरू पसरर्ण्यवस सिवज हव घटक 

िहत्र्वचे कवया पवर पवडतो. अिकु अिकु जवतीधिवाचे लोक ज्यवांनव 

सिवजवने र्वळीत टवकले आह े ही सर्ा झोपडीत रवहतवत असव गोड 

गैरसिज सिवज नवर्वच्यव घटकवने करून ठेर्लेलव आह.े हवती पैसव 

नवही तर सिवजवत िवन िरवतब नवही आशि लोकवांच्यव सहकवयवाने कवही 

एक कवि धड होत नवही कवरि िविसू हव सविवशजक प्रविी आह.े हवती 

पैसव आलव तर इतर गोष्ी आपोआप चवलनू येतवत जसे की सिवजवत 

इज्जत र्वढते, खपू कवळवपवसनू शनर्वर यवचे सवधन असिवर यव झोपडीचे 

रूप पवलटून झोपडी ते पक्के घर असव प्रर्वस चवल ू होतो आशि 

अांशतित: आधी कधीही झोपडीत पवय न ठेर्लेल्यव नवतेर्वईकवांची, 

शित्पररर्वरवची आशि पवहुण्यवांची र्दाळ सरुू होते. 

 झोपडीतील आशि फ्लॅटिधील रशहर्वसी यवांची िवनशसकतव 

उदवहरिवद्ववरे पवहूयव.  
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 एक असतो नवम्यव, झोपडीत रवहिवरव एकदि सविवन्सय 

कुटुांबवतील िलुगव. आशि एक असतो रवजव, एकव नविवांशकत 

सोसवयटीत ३ बीएचके फ्लॅट िध्ये रवहिवरव श्रीिांत घरवतील िलुगव. 

दोघवांची कहविी एकदि शर्रुद्ध.  

 नवम्यवच्यव घरी जरी र््त ु किी असल्यव तरी िवत् िनवचव 

िोठेपिव खपू होतव. त्यवच ेखपू सवरे शित् होते. प्रत्येकवच्यव सखुदःुखवत 

त्यवची आर्जूान उपश्र्ती रवहवयची. तो प्रत्येकवलव आपलव भवऊ 

िवनत असल्यवकवरिवने त्यवांच्यवबद्दल नवम्यवलव खडवनखडव िवशहती 

असवयची. कोिी एक शित् घरी आलव तर तो जेर्ल्यवशिर्वय परत जवत 

नसे. नवम्यवच्यव आईलव ही ्र्यांपवकवचव कां टवळव नव्हतव, ती िवऊली 

जेर्ढे जि घरी आले त्यवांनव यर्ेच्छ पवहुिचवर करत असे.  

 रवजवच्यव घरी नवम्यवच्यव अगदी उलट पररश्र्ती होती. 

रवहवयलव आशलिवन घर, घरवत खपू सवर यव चैनीच्यव िहवग र््त ुहोत्यव. 

पि इर्े िविसुकीलव र्वरव नव्हतव. घरवतील सर्ाच्यव सर्ा जि खपू 

अहांकवरी होते. कोिी एक शित् घरी आलव तर रवजव त्यवलव इर्े हवत 

नको लवऊ शतर्े हवत नको लवऊ अमयव प्रकवरे र्वगर्त असे. कवही एक 

चकू झवल्यवस रवजवची आई कडक िब्दवत रवगर्त असे. कवही रे्ळव 

लज्जव्पद िब्दवांत अपिवशनत पि करत असे. जेर्िवचव प्रश्न तर दरूच 

होतव सवधव चहव दखेील शर्चवरलव जवयचव नवही.  

 र्रील दोन्सही उदवहरिवर्रुन असे शदसनू येतां की जर जर्ळ पैसव 

असलव तरी तो िविसू िविुसकी दवखरे्लचां असां नवही. आपि जरी 
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झोपडीत रवहत असलो तरी आपले किा आपि सरुू ठेर्ले पवशहजे, एक 

शदर्स नक्की येतो की त्यव झोपडीचां एकव छवन टुिदवर पक्क्यव घरवत 

रूपवांतर होते आशि आपले जीर्न सखुकर होते.   
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मोबाइल आनण तंत्रज्ञान 

  

आजच्यव यगुवत सर्ा पथृ्र्ीर्वसीयवांचे जीर्न िोबवइलिय झवलेलां 

शदसनू येतां. अन्सन, र्स्त्र, शनर्वरव यवांच्यव नांतरची चौर्ी िलूभतू गरज 

िोबवइल झवलेली आह.े जर्ळजर्ळ प्रत्येक घरवत एक न एक तरी 

िोबवइल आह.े िोबवइलच्यव र्वपरविळेु जीर्न सखुकर जसे झवले आहे 

तसेच त्यवचे कवही तोटेसदु्धव आहते.  

 िोबवइल ह ेअसे एक सवधन आह ेज्यवद्ववरे एकव शठकविवर्रून 

दसुर यव शठकविी सांदिेवचां र्हन होऊन ते सवधन पि एकव शठकविवर्रून 

दसुर यव शठकविी सहजगरीत्यव नेल्यव जवतां म्हिनू त्यवस िोबवइल 

म्हितवत. िोबवइल आधी टेलीफोन र्वपरलव जवयचव, पि आजच्यव 

जगवत िोबवइललवच सर्वात जव्त पसांती शदली जवते.  

  २००० ह्यव र्र्वाआधी िोबवइल सर्ादरू अश्तत्र्वत नव्हतव. 

एकशर्सवरे् ितक एक क्रवांती घेऊन आली आशि त्यव क्रवांशतने जग 

पवलटून गेले, जगवच्यव कुठल्यवही शठकविवर्रून दसुर यव शठकविी 

सांपकवाचां िवध्यि उपलब्ध झवले. जग जर्ळ आले. जगवतील लोक 

जर्ळ आल,े त्यविुळे व्यवपवरवस चवलनव शिळून र््त ुआशि सेर्वांची 

दरे्विघेर्वि सरुू झवली. िोबवइल ने आर्वजचां कवय, िविसू 

एकिेकवांनव खपू अांतरवर्रून देखील पवहू लवगलव.  
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 आधीच्यव कवळी सांपकवाची आशि दळिर्ळिवची सवधने खपू 

किी होती ज्यविळेु िविसव-िविसवांत आपलुकी होती. पत्व्यर्हवरवने 

कवही एक सांदिे पोहचर्लव जवयचव िग तो कोिवच्यव जन्सिवचव असो, 

कोिवच्यव खुिहवलीचव असो शकां र्व कोिवच्यव िरिवचव. नर्ीन लग्न 

झवलेली िुलगी आपल्यव िवहरेपवसनू सवसरी खपू दरू रवहत 

असल्यवकवरिवने ती सकवळ-सांध्यवकवळ फक्त पो्टिनची र्वट पवहत 

रवहवयची आशि पो्टिन शदसलव रे शदसलव की आनांशदत व्हवयची 

आशि त्यवलव आर्जूान शर्चवरवची की, “दवदव, आिचां पत् आले आह े

कव?” कवही र्ेळव शतचव भ्रिशनरवस व्हवयचव. शखन्सन िनवने घरवतली कविे 

करवयची. त्यवरे्ळेस ही पो्टवची सेर्व उपभोगवयलव खपू किी खचा 

यवयचव. त्यव कवळी लोकवांच्यव अांगी सहनिक्ती खपू जव्त होती. ते 

लोक खपू कवळ र्वट बघत रवहवयचे आशि नांतरच कवही एक तो शनिाय 

घ्यवयचे.  

 लोकवांच्यव जडिघडिीत र्तािवनपते् यवांचव दखेील खपू िोठव 

र्वटव असतो. त्यव कवळी र्तािवनपते् दखेील खपू किी असवयची, 

त्यवांचव लवभ फक्त िहरवतील लोकवांनवच जव्त व्हवयचव. ग्रविीि 

भवगवतील जनतव िवत् ह्यव सेरे्पवसनू र्ांशचत रवहवयची. र्तािवनपत्े आशि 

तांत्ज्ञवनवची व्यवप्ती किी असल्यवकवरिवने लोकवांिध्ये िवगवसलेपिव 

खपू होतव. पररिविी गररबीचां सांकट भवरतवसवरख्यव शर्कसनिील 

आशि नकुत्यवच ्र्तांत् झवलेल्यव अमयव दिेवसिोर उभां ठवकलेलां होतां. 

शिक्षिवचव अभवर् सदु्धव त्यव कवळी खपू जविर्वयचव. शिक्षि किी 
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असल्यवकवरिवने खपू लोक तांत्ज्ञवनवचव र्वपर करण्यवस किी पडत 

असत.  

 र्रील पररश्र्तीच्यव अगदी शर्परीत पररश्र्ती २००० 

सवलवनांतर बदलली. लोकवांच्यव हवती र्ोडव फवर पैसव यऊे लवगलव 

होतव, लोक शिकून सवक्षर झवलेले होते, त्यवांनव जगवबरोबर चवलवयच े

असल्यवस शिक्षिवशिर्वय पयवाय नवही यवची जविीर् झवली होती. हवती 

पैसव असल्यवकवरिवने ते हर्ी ती गोष् शर्कत घेऊन त्यवचव उपभोग घेऊ 

िकत होते. ह्यव दिकवत सांपकवाची आशि दळिर्ळिवची खपू सवरी 

सवधने उपलब्ध झवली होती. िोबवइल नवर्वचव आशर्ष्कवर सविवन्सय 

जनतव अनभुर्वयलव लवगली होती. आजच्यव घडीलव शफ्लपकवटा आशि 

अिेझोन सवरख्यव ई-कॉिसा कां पन्सयव सेल लवर्नू प्रत्येक ३० सेकां दवलव 

१ िोबवइलची शर्क्री करत आहते. यवर्रून आपल्यवलव अांदवज येईल 

की िविसवच्यव जीर्नवत िोबवइलचां िहत्र् शकती र्वढलां आह.े 

 आजच्यव घडीलव िोबवइलचे िांभरर्र जव्त ब्ॅ ांड उपलब्ध 

आहते. कोिवलव कॉल करण्यवसवठी, फोटो, शर्शडयो पवठर्ण्यवसवठी 

िोबवइलचव र्वपर होतो. जसे फवयद ेआहते तसेच तोटेदखेील आहते, 

जसे की बलवत्कवरवच्यव घटनव, एकतफी प्रेिवतनू अॅशसड हल्लव, खनू 

असे कवही शर्घवतक कवये दखेील घडून येतवत. िॉटाकट कवि 

करवयच्यव नवदवत खपू जिवांचे आयषु्य बरबवद होऊन त्यवांचे कररयर 

खरवब झवले आह.े  
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 तांत्ज्ञवनवचव र्वपर बँक, अांतरवळ, िैक्षशिक सां्र्व आशि 

उरलेल्यव सर्ाच शठकविी केलव जवतो. इांटरनेटिुळे जग जर्ळ आले 

आह.े इ-पवस, इ-र्वहन, ए-लशनांग ह्यव िलेु कोशर्ड१९ सवरख्यव 

िहविवरीत देखील घरवतनू कवि िक्य झवले आह.े ज्यविुळे खपू किी 

तोटव सहन करवर्व लवगलवय. इांटरनेटचव र्वपर करून जगवची ओळख 

एकव शक्लक र्र होते.  

 तांत्ज्ञवनवचव आपल्यव जीर्नवत कसव बदल घडून येतो ह ेएकव 

उदवहरिवर्रून पवहूयव. 

 एकव िेतकरी कुटुांबवतील िलुवलव दबुई िध्ये खपू चवांगल्यव 

पगवरवची नोकरी शिळते, अर्वातच त्यवसवठी त्यवच्यव आईर्शडलवांनी 

शजर्वचां पविी केलेलां असतां आशि त्यवची जविीर् त्यव िलुवलव पिूापिे 

असते. तो दखेील आपल्यव आईर्डीलवांचे कष्वचे चीज करतो आशि 

त्यवांनव सर्ा सखु दईेल असां िनविी ठरर्तो, त्यवांची म्हवतवरपिवत 

ओढवतवि होिवर नवही म्हिनू सर्ा योजनू ठेर्तो, त्यव िुलवचां लग्न होते 

तो बवयकोलव घेऊन दबुई चवललव जवतो. 

 आईर्डील इकडे गवर्वकडेच असतवत. त्यव िलुवकडे सर्ा 

एकदि अपडेटेड र््त ूअसनू घरवतपि सर्ा उपयोगी र््त ूअसतवत. 

त्यव िलुवलव शतर्ां एक िलुगव होतो, तो छोटवसव िलुगव सर्ा जविनू 

असतो लहवनपिवपवसनूच. त्यवलव सर्ा गोष्ी अर्गत असतवत. तो 

नेहिी िोबवइल, आय-पॅड र्वपरिवरव पिूापिे तांत्ज्ञवनविी एकरूप 

झवलेलव असतो. 
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 अमयवतच त्यव दबुईत नोकरी करिवरयव िलुवचे आईर्डील 

दबुईलव येतवत. आजोबवचव नवत ू तर खपू अपडेटेड असतो. तो 

आजोबवलव टीव्ही चवल ूआशि बांद करण्यवस शिकर्तो आशि आजोबव 

पि ते शिकतवत. शदर्सविवगनू शदर्स जवत असतवत, आजी आजोबव 

त्यव घरवत रुळतवत पि तरी ते नर्ीन गोष्ी शिकण्यवस किी पडतवत. 

सनूबवई सदु्धव नोकरी करत असते ती सकवळी लर्करच चवलली जवते 

तरी ती सर्ा आर्रून जवते. 

 एकव शदर्िी शतच्यव ऑशफसिध्ये िीशटांग असल्यवकवरिवने ती 

लर्कर शनघनू जवते पि घरी िवत् आजी आजोबवांची खपु दिछवक होते. 

त्यवांनव गवर्वकडे फ्रीझ र्गैरे िवशहती नसते. त्यवांनव भकू लवगलेली असते 

तरी ते शहम्ित करून फ्रीझ उघडतवत पि त्यवत फक्त ब्ेड शिल्लक 

असतवत. घरी कोिीच नसतां त्यवांनव ओव्हन कसव र्वपरवयचव िवहीत 

नसतां. फोन करून कोिवलव बोलर्नू घेतील तर िोबवइल कसव 

र्वपरतवत यवचां दखेील त्यवांनव ज्ञवन नसतां. ते बसतवत तसेच उपविी 

शदर्स भर. ४-५ र्वजतव नवत ूआल्यवर्र ते त्यवलव सवांगतवत की भकू 

लवगलीय आशि आम्ही कवहीच खवल्लां नवहीय. तेव्हव तो नवत ूत्यवांनव 

ओव्हनिध्ये ब्ेड गरि करून दतेो आशि त्यवांनव िोबवइल शकां र्व घरचव 

फोन कसव र्वपरवयचव ह े शिकर्तो. िग नांतर त्यवांनव कवही अडचि 

आली तर ते िुलवलव शकां र्व सुनबवईलव कॉल करून शर्चवरून घेतवत. 

अमयव प्रकवरे गवर्वतून आलेले आजी आजोबव तांत्ज्ञवन नवतर्वकडून 

शिकून आपले उर्ाररत जीर्न सखुकर करतवत. 



लाईफ, ज िंदगी,  ीवन २   पवन अजनल सोनवणे 

53 

 

 ह्यव र्रील उदवहरिवर्रून असे शदसनू येत की जरी आपि 

जीर्न आपल्यव तहनेे जगत असलो तरी आपल्यवलव ह्यव बदलिवरयव 

जगवत खपू लर्कर तांत्ज्ञवनविी नवळ जळुर्नू घ्यवर्ी लवगते. आपले 

जीर्न सखुकर करण्यवसवठी िविसवने खपू िोध लवर्ले ज्यवद्ववरे 

िविसवचे िवरीररक श्रि किी झवले पि त्यवस त्यवची बौशद्धक क्षितव 

र्वढीस लवर्वर्ी लवगली. आपल्यव बदु्धीचव र्वपर करून त्यवने खपू 

कवही गोष्ी सोप्यव केल्यव आहते जेिेकरून त्यवचे कष् र्वचतील आशि 

तो अजनू कवि करू िकेल.  

 ह्यव बदलत्यव जगवत ज्यवने तांत्ज्ञवनविी िैत्ी केली तो शटकलव 

नवही तर तो जगलवच नवही असे म्हिण्यवस कवही र्वर्गे ठरिवर 

नवही.....  
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कामापूिता मामा 

 

िरवठीत एक म्हि आह े 'कविवपरूतव िविव', ज्यवचव अर्ा असव 

आह े की एखवद्यवकडून कवि कवढून घेण्यवसवठी त्यवची हवजी हवजी 

करिे आशि कवि झवल्यवर्र त्यवस ओळख दखेील न दवखर्िे. यवत 

पवशहलां असतव दोर् कोिवचव? हव प्रश्न सिोर येतो, दोर् िविवचव, की 

कविवचव, की कवि कवढून घेिवरयवचव? आजकवलच्यव यगुवत 

आपल्यवलव फसर्िकुीच्यव, धोकवधडीच्यव घटनव घडलेल्यव पवहवयलव 

शिळतवत. 

 आजची लोकवांची र्तृ्ती खपू बदलली आह,े कवही एक कवि 

असल्यवस ज्यवच्यवकडून कवि करर्नू घ्यवयचे आह े त्यव सिोरच्यव 

िविसवची खपू र्वहर्व करिे, त्यवस गोड बोलनू उच्च शिखरवपयांत 

घेऊन जविे आशि आपलां कवि करून घेिे. ठीक आह ेतिुचे कवि झवले 

तर ते कवि करून दिेवर यव िविसवप्रती आपल्यव िनवत कृतज्ञतव तर 

बवळगव. तो िनषु्य कुठे भेटलव तर त्यवने आपल्यवर्र, आपल्यव कठीि 

प्रसांगी िदत करून केलेल्यव उपकवरवचे िोल आपल्यवस आह ेयवची 

जविीर् त्यवलव करून शदल्यवस पढुे अजनू िदत करण्यवस तो िनषु्य पढु े

सरसवर्ेल.  
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 आपले सख्खे नवतेर्वईक दखेील कवि झवल्यवर्र त ू कोि 

आशि िी कोि? ह्यव र्तृ्तीचे झवले आहते. कवि कवढून घेतल्यवर्र त्यव 

िविसवलव सवधव धन्सयर्वद तर सोडवच हो पि सवधव फोन करून, एखवदव 

िेसेज करून शकां र्व िेल करून सवधी खिुहवली दखेील शर्चवरत नवहीत. 

यवत एक आश्चयवाची गोष् म्हिजे कोण्यव एकव कवयाक्रिवत भेटले तर 

आपली िवन खवली नको जवयवयलव, चवरचौघवत आपल्यव इज्जतीचव 

पांचनविव नको व्हवयवयलव म्हिनू लवजेखवतर इतर लोकवांिी बोलतवांनव 

हव िवझव शकां र्व िवझी असव असव नवत्यवतलव आह े आह े आर्जूान 

सवांगतवत. प्रत्यक्षदिी असे शदसनू येते की र्वह! कवय शजव्हवळव आह,े 

कवय आपलुकी आह,े पि लोकवांस कवय ठवऊक की त्यव िविसवचे 

खवण्यवचे दवत आशि दवखर्ण्यवचे दवत र्ेगर्ेगळे आहेत.   

 लोकवांची र्तृ्ती खरवब झवली आह,े कवि करण्यवची दवनत 

शदसनू येत नवही. सर्ादरू फक्त कृतघ्नतेचव िहवपरू आलेलव शदसनू येतो 

आशि ह्यव अमयव िहवपरुवत चवांगल्यव भवर्नेने आशि चवांगल्यव िनवने 

िदत करिवर यव लोकवांचव दखेील कवडीिोड होऊन ते लयवस गेलेले 

शदसनू येतवत. िुांबई सवरख्यव एकदि गजबजलेल्यव िहरवत गवर्वकडचव 

एखवदव िविूस गेल्यवस शतर्े रवहिवरे नवतेर्वईक सवधी ओळख दखेील 

दवखर्त नवहीत, त्यवांच्यव घरी चहवपवनवस बोलर्नू आदरवशतथ्य 

करण्यवची गोष् तर दरूच रवशहली. 
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 िनषु्य जसे कवया करतो तसे त्यवलव फळ शिळते ह े देखील 

आपि ऐकून आहोत. तमु्ही तिुचे कवया करीत रहव, फळवची शचांतव करू 

नकव, आज नवही तर उद्यव ते भेटिवरच आह.े एखवदे कवया करत 

असतवनव िविसवने कृतज्ञतेची र्तृ्ती जोपवसली तर ते कवया पिूा 

झवल्यवर्र त्यवस जे कवही िवनशसक सिवधवन शिळते नव त्यवस ह्यव सांपिूा 

जगवत कुठेही तोड नवही आह.े  

 आजकवलच्यव एकदि जलद असलेल्यव यगुवत आपली 

आपल्यव नवतेर्वईकवांिी सांपूिा र्र्वात एकदव भेट होते. त्यव भेटीत 

सिोरच्यवची हवलचवल शर्चवरण्यवऐर्जी त्यवस २-३ र्र्वापरू्ी 

घडलेल्यव गोष्ीची आठर्ि करून दऊेन, जनु्सयव कुरवपती, जनुी भवांडिे 

उरकून कवढण्यवचव खपू लोकवांचव कल असतो. जो पवहुिव आपल्यव 

घरी आलवय, तमु्ही जर त्यवच्यवसवठी कवही चवांगलां करू िकत नसवल 

तर शनदवन जनुी भवांडिे उरकून, जनु्सयव र्वईट आठर्िी कवढून त्यवचव 

शदर्स तरी नकव खरवब करू. तो व्यक्ती त्यव र्ेळेस भलेही कवही 

बोलिवर नवही पि त्यव शखन्सन िनवने त्यवच्यव घरी जवऊन परत त्यव 

नवतेर्वईकवकडे जवण्यवस धजवर्िवर नवही.  

 लोकवांचव आपल्यवच जर्ळच्यव िविसवांच्यव बवबतीतलव किी 

असलेलव शर्श्ववस लगेच शदसनू येतो. जर्ळील कोिी कवही एक चवांगलां 

कवि करण्यवसवठी पढुे धजवर्लां तर लगेच िवत् त्यवचे पवय त्यव 

नवतेर्वईकवांकडून खवली खेचले जवतवत. कोिवचां कवही चवांगलां घडिवर 



लाईफ, ज िंदगी,  ीवन २   पवन अजनल सोनवणे 

57 

 

असेल तर िवत् त्यवत पवय अडर्नू त्यवलव ते करण्यवपवसनू कसे रोखले 

जवईल यवर्र शर्चवरशर्ििा त्यव लोकवांकडून केलव जवतो. यवतच त्यवांची 

जळवऊ र्तृ्ती शदसनू येते. आपली नवही नव प्रगती होत आह े तर 

इतरवांनवदखेील त्यवपवसनू र्ांशचत ठेर्तव येईल यवचव सवरवसवर शर्चवर त्यव 

लोकवांकडून केलव जवतो.  

 कवि करर्नू घेण्यवसवठी लोक गोड बोलनू, पवयव पडून, 

गयवर्यव करून सिोरील व्यक्तीस तसे करण्यवस भवग पवडतवत. नांतर 

कविवपश्चवत त्यव व्यक्तीबद्दल कसलवही आकस न बवळगतव त्यवस 

त्यवच्यव पवठीिवगे घवलून पवडून बोलतवत. रे्ळेप्रसांगी तोंडवर्र दखेील 

अपिब्द र्वपरण्यवस िवगेपुढे बघत नवहीत. जरी कवि दसुर यव 

कोिवएकव िविसवने केलेलां असल्यवस तरी त्यव कविवचां के्रशडट, त्यव 

कविवचव िोबदलव िवत् ्र्त: घेऊन इतर जनिविसवांत ्र्त:ची र्वहर्व 

करून घेतवत. असे खवण्यवचे आशि दवखर्ण्यवचे दवत र्ेगरे्गळे 

असिवर यव लोकवांपवसनू सवर्ध रवशहलेलां बरे. अिी लोकां  आपल्यव 

जर्ळच्यव शर्श्ववसवच्यव लोकवांनव दरू सवरून इतर परक्यव लोकवांनव जर्ळ 

करून आम्ही शकती चवांगले र्वगतो यवचव भवस शनिवाि करून ्र्त:ची 

पोळी भवजनू घेतवत.  

 ह्यव शिथ्यव जगवत खपू सवरी िविसे आपल्यवलव भेटतील, 

त्यवतील खपू कवही िविसे ही फक्त ्र्वर्वापोटी, ्र्त:चे कवि पिूा 

करर्नू घेण्यवसवठी, ्र्त:चव दगडवखवलील हवत बवजूलव कवढून 
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घेण्यवसवठी आपली र्वहर्व करून कवि झवल्यवनांतर परक्यवची जविीर् 

करून दतेील. अमयव र्ेळेस र्ेळीच सवर्ध होऊन ्र्त:च ेिवनशसक 

आशि िवरीररक खच्चीकरि होण्यवपवसनू ्र्त:लव र्वचर्ले पवशहजे.  

 तोंडवर्र एक आशि पवठीिवगे एक बोलिवर यव व्यक्तींसोबत 

नेहिीच आजच्यव भवरे्त सोिल शड्टन्सस ठेर्व कवरि अिी लोकां  

कोरोनवपेक्षवही जव्त घवतक असतवत. 
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ई साजित्य प्रजिष्ठानचिं िे िेराविं वरं्ष.  

पवन सोनवणे यािंचिं ई साजित्यवरचिं िे दुसरिं पुस्िक.  
 

पवन सोनवणे एक ववद्यार्थी आहते. अजनू जग पावहले नाही असे 

म्हणता येईल असे त्याांचे वय आह.े पण त्याांचे प्रगल्भ ववचार 

वाचल्यावर त्याांच्याबद्दल असां कोणी म्हणणार नाही. उद्याच्या जगात 

यशस्वी होण्यासाठी जी काही वैचाररक आयधुां लागतात त्याांची 

भलकम तयारी त्याांनी केली आह.े ते मॅनेजमेंटचे पररक्षार्थी नाहीत तर 

खरे खरेु ववद्यार्थी – ववदे्यचे उपासक आहते.  आवण आपले मेहनतीने 

कमावलेल ेववचार ते मकु्त हस्ते उधळू इवच्ितात.  

दणेार् याने दते जाव,े घेणार् याने घेत जाव ेजाव,े  

एक वदवस घेता घेता, दणेार् याचे हातच घ्यावे.   

ही त्याांची वतृ्ती आह.े  

जे जे आपणासी ठावे , ते ते जनाांवस साांगावे,  

शहाणे करून सोिाव े, सकळ जन॥  

हा त्याांचा ध्यास आह.े पवन सोनवणेसारख ेअनेक तरूि लेखक 

खपू छवन शलहीत आहते. िोठ्यव लेखकवांच्यव तोडीस तोड आहते. पि 

त्यवांनव योग्य असव प्लॅटफ़ॉिा शिळत नवही. त्यवांची पु् तकां  प्रकवशित 

करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांचे नवर् प्रशसद्ध 

नसल्यविुळे त्यवांच्यव पु् तकवांची शर्क्री होईल की नवही यवबद्दल 

प्रकविक सविांक असतवत. जर यव लेखकवांची पु् तके र्वचकवांसिोर 

आलीच नवहीत तर त्यवांचे नवांर् प्रवसद्ध होिवर कसे? यव दषु्चक्रवतन 

अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद झवल्यव.  
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आतव नेटवर नवलेखकवांनव र्वचकवांपयांत पोहोचर्ण्यवचे कवि 

अनेक सां्र्व करत आहते. ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५ 

लवखवांहून अशधक र्वचकवांपयांत यव नर्ीन लेखकवांनव नेण्यवचे कवि ही 

सां्र्व करते. पिूा शर्नविलू्य. लेखकवांनवही कोितवही खचा नवही. भववष्य 

काळात लेखकवांनव भरघोस िवनधन दणे्यवसवठी ई सवशहत्यची इच्िा 

आह.े नर्ीन उत्कृष्ट लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत आहते. त्यवांनव 

प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस स्ततुी तर कवहींच्यव र्वट्यवलव 

टीकवही येते. यव टीकेलव positively घॆऊन ह ेलेखक आपलव कस 

र्वढर्त नेतवत. सरुूची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील, कोिल 

िवनकर, सरुज गवतवडे, अनपू सवळगवर्कर, बवळवसवहबे शिांपी, चांदन 

शर्चवरे, सौरभ र्वगळे, यिरवज पवरखी, चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि 

बवगवयतकर, ओांकवर झवांजे, पांकज घवरे, शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत 

शिांद,े शनरांजन कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतेु, कवशताक हजवरे, गिेि 

सवनप, िनोज चवपके, िहेि जवधर्, िनोज शगरसे, िदृलुव पवटील, 

शनलेि दसेवई, सनहव पठवि, सांजय बनसोडे, सांजय येरिे, िांतन ूपवठक, 

श्रेशिक सरडे, िभुि रोकडे, सुधवकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपूेि 

कुां भवर, सोनवली सविांत, केतकी िहव, शर्शनतव दिेपवांडे, सौरभ 

कोरगवांर्कर, शिशलांद कुलकिी, िभुि पवटील, आशिर् कले, सरुेंद्र 

पवर्रकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिर् सोनवर, उिव कोल्ह,े गिेि ढोले, 

सशचन तोडकर, िहिे पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे, कवशताक हजवरे, 

शकरि दििुखे, जगशदि खवांदरे्वले, िवधरुी नवईक, शर्िवल दळर्ी, गौरी 

कुलकणी, वजतेश उबाळे, वप्रतम साळुांखे, स्वीटी महाले, अांबरीश गरुव, 
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अववनाश जामदार, गौरव नायगाांवकर, प्रवणता ठाकूर, अवनल वपसे, 

अनावमका बोरकर, पवन सोनवणे, राजेंद्र शेळके, पवुाा राउत, धनांजय 

कलमष्ट,े वैभव ताांबटकर असे अनेक तरूि लेखक सवतत्यपूिा लेखन 

करत आहते.  

मराठीत हौिी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव 

र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गांभीरपिे पहविवरे, आपल्यव लेखनवलव 

पैल ू पवडण्यवकडे लक्ष दिेवरे तरूि लेखक येत आहेत. ही नर्ीन 

लेखकवांची फ़ौज िरवठी भवरे्लव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ् र्वन शिळर्ून 

दतेील. त्यवांच्यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. र्वचकवांनव 

आनांद शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृष् सवशहशत्यक 

प्रसर्िवरी भवर्व म्हिनू िरवठीची ओळख जगवलव होर्ो.  

यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद. 

यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.  

 

ब्स. अजनू कवय पवशहजे? 

 

 

 


