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लाइफ, ज िंदगी,  ीवन 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या 

प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

लाइफ, ज िंदगी,  ीवन 

 

 

लेखक 

पवन अहनल सोनवणे 
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लाइफ, ज िंदगी,  ीवन 

लेखक... पवन अजनल सोनवणे 

फोन निंबर - +९१ ८९७५१८४१३७ 

ईमेल – pawansonawane969@gmail.com 

पत्ता- प्लॉट निं-८७, स्वामी जवहार,  ळगाव रोड, भसुावळ.(४२५२०१) 

ज . ळगाव 

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.  
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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 : ३० सप्टेंबर 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 

  

 नमस्कार मी पवन, ई 

साजहत्यावरील माझे ह ेपजहले पसु्तक.  

 आताच्या चाल ूवर्ाात म्हण ेच 

२०२० मध्ये  ीवन अगदी कवडीमोल 

झाल्याचे बघावयास जमळत आह.े कोरोना 

ह्या  ीवघेण्या जवर्ाणूमळेु खूप  ण ह्या 

मानवी  ीवनास पारखे होत आहते. मरण पावणार् या लोकािंच्या नजिबी 

साधे अिंत्यसिंस्कार पण नाही, ना की त्यािंच्या नातेवाईकािंकरता त्यािंचिं 

अिंजतम दिान. 

 “जीवन” आह ेतो वर  गनू घ्या, ह ेसािंगणारे ह ेपसु्तक.  ीवन 

 गण्यासाठी  ीवन म्हण े काय? ह े सम णे महत्वाचे आह.े 

त्याबरोबरीलाच  ीवनाचे जवजवध पैल ूउलगडतािंना अत्यिंत आनिंद होत 

आह.े दसुर् यािंसाठी  ीवन अपाण करता करता स्वतः मात्र  ीवन 

 गायला जवसरलो, असे होता कामा नये. खपू वेळेस आईवडील 

आपलिं अख्खिं आयषु्य मुलािंचे  ीवन सार्ा बनजवण्यास खची 

घालतात, पण स्वतः मात्र  ीवनाचा आस्वाद घेण्यास अपरेु पडतात. 
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 मानव  न्म लाभलाय तर त्याचा परेुपरू आनिंद घेत, या 

भतूलावर आपली छाप मरणोप्ािंत सोडत काहीतरी करून  गावे.  न्म 

मतृ्यचुा सिंगम एका पसु्तकरूपी माळेत गुिंफण्याचा एक छोटासा प्यत्न. 

पसु्तकातील प्त्येक घटकाची कुठे ना कुठे आपल्या  ीवनािी सािंगड 

घालत त्याचा आस्वाद घेताना पढुील  ीवन कसे सुखकर होईल याचा 

प्यत्न करणे तसेच मानवाचा  न्म पनु्हा नाही म्हणनू आ चा  ीवन 

आनिंदात  गणे बरिं नव्ह ेका.... 

 “ ेव्हा एक बी  काळोखाच्या अिंधारातनू कठोर  जमनीतनू 

मागा काढत उगव ूिकते तर तुम्ही का नाही?” या उक्तीप्माणे अत्यिंत 

खडतर प्सिंगाला सामोरे  ाऊन त्यातनू बोध घेऊन नवचैतन्याची व 

नवजनजमातीचा ध्यास घेत  ीवन  गावे. 

 “ई साजहत्य प्जतष्ठान” नावाचा वटवकृ्ष त्याच्या प्च्छायेसाठी 

आम्हाला उपलब्ध करून दणेार् या सनुील सामिंत सर आजण टीम च े

मनस्वी आभार.. 

पवन अजनल सोनवणे 
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परिचय 

लेखकाचे नाव- पवन अजनल सोनवणे 

फोन निंबर - +९१ ८९७५१८४१३७ 

ईमेल – pawansonawane969@gmail.com 

पत्ता- प्लॉट निं-८७, स्वामी जवहार,  ळगाव रोड, 

भसुावळ.(४२५२०१) ज . ळगाव 

जिक्षण – BE Mechanical Engineering. सध्या 

MBA- FINANCE MANAGEMENT च्या अिंजतम 

वर्ााला आह.े लवकरच कॉपोरेट  ीवनात प्वेि करणार आह.े 

सोबतीला जलखाणाची व वाचनाची आवड खपू आह.े जलखाण केलेलिं 

आह ेपण व्यासपीठ जमळत नव्हते. ई-साजहत्य च्या रूपाने एवढिं मोठिं 

व्यासपीठ उपलब्ध करून जदल्याबद्दल टीम चे आभार. दोन्ही इिंग्र ी 

आजण मराठी भारे्तील काल्पजनक तसेच ऐजतहाजसक पसु्तके यािंची 

आवड. “लाइफ ज िंदगी  ीवन भाग २” चे जलखाण सरुू आह.े 

लवकरच ई- साजहत्य वर प्काजित करण्याबद्दल प्यत्निील आह.े 

  

mailto:pawansonawane969@gmail.com
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अपाणपजत्रका 
अर्ाातच मानव  न्म घेऊन ह्या सुिंदर अश्या 

 गात  ीवन व्यतीत करणार् या सवा मानव जमत्रािंना... 
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आ  आह,े उद्या नाही… 
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अस्वीकिण 

प्स्ततु पसु्तकातील सवा पात्र, घटना, स्र्ळ ह े

काल्पजनक असनू त्यािंचा वास्तवािी काहीही 

 सिंबिंध नाही, आढळल्यास तो जनव्वळ योगायोग 

 सम ावा. 
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अनुक्रमणणका 

 

१.  ीवन काय आह?े 

२.  ीवन  गाविं कसिं? 

३. आई आजण वदृ्धाश्रम 

४.  ीवनातील व्यसन आजण वळण 

५.  ीवन गरीबाचिं आजण लाइफ श्रीमिंताची 

६. प्ेम : तारतिं की मारतिं 

७.  ीवन आजण जबछाना 

८.  न्माचा  ल्लोर् आजण मतृ्यचुा आक्रोि 
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जीवन काय आहे? 

  ीवन एक सिंघर्ा आह ेप्त्येक स ीवाचा दनैिंजदन काया पूणा 

करण्याचा, धडपडण्याचा, पडला तर त्यातनू सावरून उठून पनु्हा उभे 

राहण्याचा, पनु्हा  ोमाने कामाला लागण्याचा, हाती घेतलेलिं ते काम 

यिस्वीपणे पणूा करण्याचा, सवाांना सोबत घेऊन चालण्याचा, आपल्या 

सोबत असणार् याचा जवचार करत  गण्याचा आजण मरणाला 

हरवण्याचा. 

  ीवन एक प्जक्रया आह ेज्यात सिंघर्ा  न्मापासनू चाल ूहोतो 

तर िेवट मतृ्यपूयांत येऊन र्ािंबतो. आ घडीला मानवी  ीवन सरासरी 

६८ वर्ा इतके आह.े त्यात खपू सारा वेळ हा काहीतरी जिकून घेण्यातच 

 ातो. ह्या जमळालेल्या मानव  न्मात केला तर सवा ताळमेळ आहे 

नाहीतर एक व्यर्ा खेळ आह.े एक काल्पजनक गोष्ट सत्यात उतरवण्याची 

एक कसोटी म्हण े  ीवन आह.े दररो  स्वतःला दसुर् या जदवसाचा 

सयूा बघण्यासाठीची पररजस्र्तीिी जदलेली एक झुिं  ज्यात र्ािंबला तो 

सिंपला आजण  गला तो तारला अस सम नू पररजस्र्तीवर केलेली मात 

तसेच हा मानव  न्म पनु्हा नाही, हा दहे पनु्हा नाही अस सम नू 

जमळालेल्या सिंधीचिं केलेलिं सोनिं म्हण े  ीवन होय. 

  ीवन एक चक्र आह ेज्यात खूपसारे चढ उतार येतील, दररो  

मतृ्य ू डोळ्यासमोर  ाईल ,पण त्याला न घाबरता त्यासमोर 
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छातीठोकपणे सामोरे  ाणे, आपल्या वळ ह े नाही ते नाही याचिं 

रडगाणे गात बसण्यापेक्षा आपला उद्याचा जदवस कसा असेल याच े

जचत्र डोळ्यासमोर रिंगवत बसवनू कृती करण्याचा ध्यास आपल्याला 

 ीवन  गण्याचा एक आिेचा जकरण दऊेन  ातो. 

  ीवन हा भावनािंचा एक पुिं का आह,े ज्यात खपू सार् या 

भावना उफाळून येतात. मकु्या प्ाण्याला सदु्धा भावना असतात ह े

त्यािंच्या वतावणकूीवरून जदसनू येतिं  से की कुत्रा, एक ईमानदार प्ाणी, 

ज्याला तमु्ही आ  भरवलिं तर तो  न्मभर आपली सार् सोडत नाही 

पण याउलट माणसाचिं आह ेतुम्ही आ  त्याला सार् जदली तर तो दसुरिं 

कोणी भेटताच आपल्याला जवसरून  ातो.  ीवन एक भीती आहे, 

मरणाची, हरण्याची, पडण्याची,  गण्याची, कोणाला तरी 

गमावण्याची, धडपडण्याची. या जभतीवर ज्याने मात केली तो 

 ीवनाची लढाई ज िंकला असिं आपण म्हण ूिकतो. 

 माणसू सवा भावना मनात दडपनू चालणारा, पररजस्र्तीिी 

झगडून व्यक्त होणारा, उद्याचा सयूा नवी उमेद घेऊन येईल अिी आिा 

बाळगणारा, उरािी खपू सारे स्वप्न घेऊन जवचार करणारा, आपल्या 

पोटापेक्षा आपल्या जपल्लािंच्या पोटाची, त्यािंच्या भजवष्याची जचिंता 

करत सतत जचिंतातरु असणारा एक दहे आह.े वयात आल्यापासनु, 

 बाबदारीचिं ओझिं डोक्यावर पडल्यापासनू, आई वजडलािंसोबत 
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बायकापोरािंचा सािंभाळ करत स्वतःच्या स्वप्नािंची आहुती दते ते मतृ्यू 

िय्येवर पडेपयांत सवा गोळाबेरी  करणारा दहे होय.  

  ीवन  ास्त काही नाही तर एक कोरी वही आह,े ज्यात वरील 

पषृ्ठे आई वडील आहते  े त्यािंच्या लेकरूला तारुण्यावस्र्ेपयांत 

ज वापाड  पत असतात. एकदाचा का तो समिं स झाला तर त्या 

 ीवनरूपी कोर् या वहीच्या पानािंवर आपल्या म ीप्माणे जलखाण करत 

असतो. तर ते जलखाण कसिं असाविं याचिं सिंपणूा स्वातिंत्र्य त्या लेखकाला 

असतिं. आपण काय केलिं तर आपलिं उवाररत  ीवन सखुकर होईल 

आजण काय वाईटसाईट गोष्टी केल्या तर  ीवनात अडर्ळे येतील याचा 

सवास्वी अजधकार तो  ीवन अनभुवणार् यावर अवलिंबनू असतिं. 

 

 ‘मिावे परि णकतीरूपी उिावे’ या उक्तीचा अर्ा असा आह ेकी 

 ीवन कसेही  गा पण मेल्यानिंतर सदु्धा या भतूलावर तमुचिं नाव राहील 

असिं तमु्ही काहीतरी चािंगलिं करून मेला आहात, तुमचिं अनसुरण 

पढुच्या जपढीनेसदु्धा कराविं ही भावना मनात असली पाजह े. 
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जीवन जगावं कसं? 

 आपण पाजहलिं की  ीवन म्हण े काय?. आपल्याला लगेच 

प्श्न पडेल की ह े ीवन  गाविं तरी कसिं?... 

 उत्तर अगदी सोपिं आह.े  ीवन  गतािंना होत गेलेल्या चकुा 

सधुारून त्या पनु्हा न करण्याच्या अटीवर आजण नवचैतन्याचा व 

नवजनजमातीचा ध्यास घेत, आपला आ चा जदवस कालपेक्षा अजधक 

बेहतर कसा होईल आजण आ पेक्षा येणारा उद्या कसा चािंगला व्यतीत 

करता येईल याची स्वप्ने रिंगवत  ीवन  गाव.े 

 एक छोटसिं उदाहरण आह.े आपल्याकडे  नु्या काळातील 

ब्लॅक अँड व्हाइट टीव्ही असायचा. त्याला एक अॅ िंटेना लावलेला 

असायचा. त्या टीव्हीवर दरूदिान ह ेएकच चॅनल लागायचे. आपण ते 

सवा आनिंदाने पाहायचो. काळ लोटत गेला, टीव्ही  नुा झाला. नवीन 

रिंगीत टीव्ही घ्यायला पैसे नसायचे. तो  नुा टीव्ही खरा-खरा आवा  

करायचा, एकदम बारीक बारीक मुिंग्या आल्यासारखिं जचत्र जदसायचे. 

आपण त्या टीव्हीला एक फटका द्यायचो आजण जचत्र स्पष्ट व्हायच े

आजण आपण टीव्ही बघायचो. 

 वरील उदाहरणाची आपल्या  ीवनािी तलुना केली असता 

आपल्या असिं लक्षात येईल की  नुा टीव्ही म्हण े आपलिं  ीवन आह,े 

त्याला येणार् या मुिंग्या, होणारी खरा-खरा म्हण े  ीवनातील चढउतार 

आहते आजण जदलेला फटका म्हण े त्या चढउतारातनू सावरलेलो 
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आपण आहोत.  ीवन अस ेखपू प्सिंग येतात, एकतर ते खपू काही 

घेऊन  ातात जकिं वा  ीवन  गण्याचा एक नवीन मागा दऊेन  ातात. 

 एका सोप्या भारे्त,  ीवन ह ेसभोवतालच्या गोष्टींचिं केलेलिं 

जनरीक्षण आह.े त्या जनरीक्षणावरून जिकत  ाऊन  ीवन  गायचिं 

असत.े सभोवतालचे वातावरण  स ेअसत ेना तसा माणसू घडत  ातो. 

लहानपणापासनूच  र चािंगली सिंगत जमळाली तर माणसाचे जवचार पण 

तसेच िदु्ध असतात, आजण  र सिंगतच  र वाईट असेल तर तो माणसू 

सदु्धा वाईट प्वतृ्तीचा, खनू, मारामार् या यात रस असणारा असतो. 

पररणामतः त्याची पढुची जपढी दखेील त्याचेच अनकुरण करते. माणसू 

हा एक सामाज क प्ाणी आह.े समा  हा घटक त्यावर खपू प्भाव 

टाकतो. इर्े समा  म्हण े  ातपात नव्ह,े तर समा  म्हण े त्या 

माणसाच्या आ बूा ूला असलेली माणस,े त्यािंची वताणूक, त्यािंचा 

एकमेकािंबद्दल असलेला आदर, आपलुकी, ज व्हाळा होय. माणसू 

 श्या समा ामध्ये राहतो त्याची वैचाररक पातळी देखील तिीच 

असत.े मान्य आह ेकी आपली परुुर्प्धान सिंस्कृती आह,े पण  र एक 

परुूर् घरी आपल्या बायकोला मारहाण करीत असेल, जतला फक्त चलू 

आजण मलू येवढचिं मयााजदत ठेवत असेल, तर त्याचा जमत्र, त्याच े

आ बूा चू ेदखेील तसचे वतान करतात. याउलट  र एखादा परुूर् घरी 

बायकोला सन्मानाने वागवत असेल तर त्याच चािंगलिं अनुकरण दसुरे 

दखेील करतात.  



लाईफ, ज िंदगी,  ीवन   पवन अजनल सोनवणे 

18 

 

  ीवन  गाव ेकसे? तर म्हण े माणसान ेव्यसनाधीन होऊन 

 गावे. आता प्श्न पडेल की व्यसनाधीन म्हण े नेमका कसा? तर 

आपल्याला व्यसन म्हटलिं की फक्त वाईट गोष्टी डोळ्यासमोर येतात, 

पण तस ेकाही नाही आह.े व्यसनाचे दोन प्कार असतात. एक म्हण े 

चािंगले व्यसन आजण दसुरे म्हण े वाईट व्यसन. चािंगल्या व्यसनात 

व्यायाम करणे, बौजद्धक आजण मैदानी खेळ खेळण,े छिंद  ोपासण,े वाद्य 

वा वण,े सामाज क काया करणे, झाडे लावण े इत्यादींचा समावेि 

होतो. तर ह्या अश्या चािंगल्या व्यसनाची आस धरून  ीवन सखुकर 

करून आनिंदाने  गता येईल. 

  ीवन  गण्याला पिंख गरुडाचे, चपळता जचत्त्याची, 

सहनिीलता जहमालयासारख्या उत्तुिंग पवाताची, आक्रमकता एखाद्या 

खवळलेल्या समुद्राची, मायेची ऊब सयूााची, िीतलता चिंद्राची, तहान 

एखाद्या तहानलेल्या वाटसरूची, भकू खपू जदवस जिकार न 

जमळालेल्या  िंगली श्वापदाची, रस्ता दाखवणार् या जमत्राची, डोक्यावर 

सतत हात असणार् या आईवजडलािंची एवढिं सारे परेुसे आह.े माणसाने 

 ीवन  गायला जिकले पाजह े. योग्य वेळी योग्य जनणाय घेऊन प्त्येक 

क्षण उपभोगला पाजह े. “ न्माला आला हलेा आजण ओझी वाहता 

वाहता मेला.” अस ेहोता कामा नये.  

 एखाद्या ध्येयाने झपाटलेल्यासारखिं, ज द्दीने पेटून 

उठलेल्यासारखिं, आजण आलेल्या पररजस्तर्ीिी झुिं ल्यासारखिं  ीवन 

प्त्येकाने  गायला हविं... 
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आई आणण वृद्धाश्रम 

 आई म्हण े काय? 

 आई घराचिं मािंगल्य असतिं. घराला घरपण देणारी आई असते. 

तमु्ही लहान असो वा मोठे, घरात पाऊल टाकल्याबरोबर तमुचा प्श्न 

असतो, ‘आई कुठे आह?े’ ती  रािी का न रेआड होईना, मन बेचैन 

होतिं,  ीव कासावीस होतो. ९ महीने पोटात वागवण्यापासनू ते तमु्ही 

पायावर चाल ूलागेपयांत, तमु्ही बोल ूलागल्यापासनू ते जतला उलट उत्तर 

दईेपयांत, तमुच्या  न्मापासनू तर जतच्या मतृ्यपूयांत खपू काही सोसत, 

खपू हालअपेष्टा सहन करत, ती लाडाने, प्ेमाने आपल्या पोटच्या 

गोळ्याला वाढवते आजण जतचे हातपाय गळायला लागल्यावर, ती वदृ्ध 

झाल्यावर जतच्या पोटच्या मॉडना मलुाचे पाय जतची घरात अडगळ होते 

याकरणास्तव वदृ्धाश्रमाकडे वळतात. हे  ीवन पण जकती भारी वळण 

घेतिं ना! 

 ही एक गोष्ट आह ेएका दभुाागी, र्कलेल्या,  ीणा झालेल्या 

आईची. 

 आईच्या माहरेची पररजस्र्ती हलाखीची असते. ती ऐन 

तारुण्यावस्र्ेत आली असता तीचिं लग्न लाऊन दणे्यात येतिं. तीचिं  री 

लग्न झालेलिं असलिं तरी ती, सिंसाररूपी  बाबदारी पेलण्यात असमर्ा 

असते. कारण तीचिं वय नसतिं अ नू, असेल ती  ेमतेम १५-१६ 
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वर्ााची. सासरचा पररवार मोठा असतो. पण वाटणी झाली 

असल्याकारणाने आईच्या वाटेवर एक छोटसिं २-३ खोल्यािंचिं घर 

आजण अिंर्रुणाला जखळलेली सासबूाई येते. नवरा चािंगल्या पगारावर 

नोकरीला असतो तर माहरेसारखी पैश्याची चणचण  ाणवत नाही. 

आईला सावरत सावरत सासुला सािंभाळत ७-८ वरे् ओलािंडतात. 

त्यातच जतच्या पदरी ४ मूलिं पडतात. त्यात २ मलेु आजण २ मलुी 

असतात. एक  बाबदार सनू आता आई झालेली असते. ती आई, 

पत्नी आजण सनू अश्या जतहेरी भजूमका अत्यिंत चोखपणे पार पडत 

असते. ४ मुलािंना सािंभाळून पण कुटुिंबाला आजर्ाक हातभार लाभवा 

म्हणनू जिवण काम करत असते. सोबतच िेळीपालन आजण गोपालन 

यािंचा  ोडधिंदा असतो. आपली कामजगरी आई अगदी लीलयापद्धतीने 

पार पडत असते. अश्यातच आईच्या सासबूाई मरण पावतात. आईने 

अिंर्रुणाला जखळलेल्या सासूची पोटच्या मलुीप्माणे सेवा केलेली 

असते. जतच्या  ेवणापासनू तर जतच्या मलमतू्रापयांत सवा काही आईने 

केलेलिं असते आजण याला जतचे ४ मलुिं आजण नवरा साक्ष असतात. 

 आईच्या मलुी लग्नाच्या होतात. पण ददुवैाने जतच्या दोन्ही 

मलुींच्या सासरची पररजस्र्ती एकदम हलाखीची असते. आई अ नू 

 ोमाने कामाला लागते. जतचिं जिवणकाम वाढवते. िेळी आजण गायी 

यािंची पण सिंख्या वाढलेली असते. त्यातील पणूा वाढ झालेल्यािंची 

जवक्री करून ते पैसे जमळवतात. अश्या रीतीने ती मलुींचिं घर पण इर्नूच 

भागवत असते. ४-५ वरे् ओलािंडतात. मलुींचा सिंसार सुखकर होतो. 
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मोठा मलुगा चािंगल्या पगाराच्या नोकरीला लागलेला असतो. लहान 

मलुाचे जिक्षण पणूा झालेलिं असतिं. तो पण नोकरीच्या िोधात असतो. 

आईला हायसिं वाटतिं. जतला सार्ाक झाल्याचिं वाटतिं.  

 पण नजिबात मात्र वेगळचिं जलहलेलिं असतिं. आईच्या लहान 

मलुाच्या नोकरीचा अ नू काही र्ािंगपत्ता नसतो. तो वाईट मागााला 

लागतो. त्याला दारू, सट्टा, गािं ा, अिंमली पदार्ा यािंचिं व्यसन लागते. 

तो निेमध्ये जझिंग राहायला लागतो. त्याला मोठा भाऊ, आईवडील, 

दोन्ही बजहणी, दोन्ही भाऊ ी खपू सम ावतात. पण तो त्यािंचिं काही 

ऐकत नाही. ‘सटेुल ते व्यसन कुठलिं!’ त्यातच त्या लहान मलुाला 

कका रोग होतो. त्याला वाचवण्यासाठी आई प्यत्नािंची पराकाष्ठा करते, 

खपू पैसा खचा करते, पण सगळिं व्यर्ा. तो मलुगा दवाखान्यात 

असतानाचिं मरण पावतो. आईवर आजण कुटुिंबावर दःुखाचा डोंगर 

कोसळतो. आई सावरते त्यातून. 

 काही वर्ाांनिंतर मोठ्या मलुाचे एका सधन कुटुिंबातील 

मलुीसोबत लग्न लाऊन दतेे. सनूबाई पण चािंगल्या पगाराची नोकरी 

करत असते. मोठा मलुगा नोकरीच्या जठकाणी असतो. आईचा नवरा 

सेवाजनवतृ्त होतो. दोघेही आनिंदात  ीवन  गत असतात. आईला वाटतिं 

चला चािंगलिं होतय आयषु्यात, पण (हा पण खपू धोकदायक असतो) 

पढुे काही वेगळचिं वाढून ठेवलेलिं असतिं. आईच्या नवर् याला 

हृदयजवकाराचा तीव्र झटका येतो. मलुगा कामाचिं जनजमत्त सािंगून येण्याचिं 
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टाळतो. िेवटी आईच नवर् याला दवाखान्यात भरती करते. त्याला बरिं 

करण्यात जतची  ीवनभराची  मापुिं ी सिंपते. २-३ खोल्यािंचे घर पण 

जवकाव लागतिं. कारण जतला नवरा महत्वाचा असतो.  ीवनभराची 

सार् अिी अध्याातच किी बरिं सोडू दईेल! सवा तो प्यत्न करून ती 

नवर् याला वाचवते. नवरा वाचतो खरा पण तो अिंर्रुणाला जखळतो. 

भाड्याच्या घरात आईचा नवीन सिंसार चाल ूहोतो, तीने सासचूी सेवा 

केलेली असते तिी ती तहान भकू जवसरून नवर् याची सेवा करत 

असते. नवर् याच्या तटुपुिंज्या पेंिनवर घरदार चालत असतिं. 

 जनयतीला अ नू काही वेगळचिं मिं रू असतिं. ६ मजहन्यात 

नवरा मरण पावतो. आई जवधवा होते, एकटा  ीवनाचा आधार होता 

तो पण आईकडून जहरावनू घेतला  ातो. नवर् याची अिंजतम तयारी सरुू 

असते. दोन्ही मलुी ओक्साबोक्सी रडत असतात. मुलगा पण एका 

कोपर् यात रडत उभा असतो. अिंजतम प्ेतयात्रा जनघणार असते. बॅ िंड 

वा त असतो. (काही गावात माणसू मेल्यानिंतर त्याच्या अिंजतम याते्रत 

बॅ िंड वा वतात.) गायक अत्यिंत िोकाकुल वातावरणात अ नू मन 

हलेावनू टाकणारे गीत म्हणत असतो. गीताचे बोल असे असतात, ‘उड 

जाएगंा पंणि एक णिन, िहेगा णपंजिा खाली’, ह ेऐकून आजण अिंजतम 

तयारी पाहून आईचा ताबा सुटतो. जतला नवर् यासोबत खपू बोलायचे 

असत,े नवर् याला जमठीत घ्यायचे असते, पण नाईला स्तव ह ेिक्य 

नसत,े जतचा नवरा ज्याने  न्मभर सोबत राहू असिं वचन जदलेले असतिं, 

तोच आईची सार् सोडून चालला गेलेला असतो. जतचे अश्रसुदु्धा कोरडे 
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झालेले असतात. बाहरेून िािंत जदसणारी आई आतनू पार कोलमडून 

गेलेली असते. जतचे मन सनु्न झालेले असते. ती देवाचा धावा करत 

असत,े दवेाला मागणे मागत असते माझ्या नवर् याला परत माझ्या 

 वळ पाठव, मी १६ सोमवार चे उपवास करेल, तझु्या दवेळात 

अनवाणी येईल, अ नू काय काय जवचारािंचे काहूर जतच्या मनात 

मा लेलिं असतिं. जतला सभोवतालचे भान नसते. जतचा मलुगा 

केव्हाच्या हाका मारत असतो, तो आईला गदागदा हलवतो, आई 

भानावर येत.े मलुगा जवचारतो, ‘घेऊन  ाऊ का बाबाला?’ आईचे भान 

हरपते तत्पवूी ती फक्त मान डोलावते. नवर् याची प्ेतयात्रा जनघते. आई 

र्ोड्या वेळाने भानावर येते, बघते तर नवर् याचा मतृ का होईना, दहे 

समोर नसतो. आई खपू  ीवघेणा आक्रोि करते. जतच्या मलुी जतला 

सािंभाळतात. 

 आई दःुखातनू सावरते. मलुगा सवाांसमक्ष आईची  बाबदारी 

घेतो. आई मलुाकडे राहयला  ाते. आईचा पढुचा प्वास सरुू होतो. 

दहेाने र्कलेली, कमरेतनू झकुलेली, हातपाय र्रर्रणारी, सतत उदास 

राहणारी अिी आई मलुाकडे राहत असते.  ेमतेम मजहनाही उलटतिं 

नाही हो तेवढ्यात सनुबाई भािंडण उरकून काढते, ‘आमच्यासाठी काय 

केलिं?’ सगळिं लहान मलुाला, दोन्ही मलुींना दऊेन टाकले आजण अ नू 

बरेच काही. पोटचा मलुगा सदु्धा बायकोला गप्प करण्याऐव ी 

आईवरच सटुतो. भािंडण वाढत  ाते. नेहमीच कुरबरु होत असते. 

आईला मात्र काही सहन होत नाही आजण आई िेवटी किं टाळून सनुेच्या 
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कानाखाली आवा  काढते. ह ेपाहून आईचा मलुगा सिंतापतो, आईला 

जिवीगाळ करतो आजण आईला एका वदृ्धाश्रमाच्या बाहेर आणनू 

सोडतो. 

आजण आईचा पढुचा प्वास सरुू होतो, आई आजण वदृ्धाश्रम... 

 

जमत्रहो, आईने आतापयांत सवाांचिं भलिं केलेलिं असतिं, सासबूाईचा 

सािंभाळ, लहान मुलाचा और्धोपचार, दोन्ही मलुींच्या सासरी आजर्ाक 

मदत, नवर् याची दखेभाल. एवढिं सारिं करून दखेील आईच्या वाटेला 

वदृ्धाश्रम का बरे आला असावा? मोठ्या मलुाची चकु नव्हे का ती?, 

का आईच्या गोड कष्टाचे फळ होत वदृ्धाश्रम?. 

आईवजडलािंनी दखेील पोटच्या मलुावर डोळे झाकून जवश्वास न 

करता आपल्या सेवाजनवतृ्तीनिंतरच्या काळात, आपला  ीवन चररतार्ा 

भागवण्यासाठी ची सोय आधीच करून ठेवलेली बरे.. नाहीतर परत 

आहचे पढुचा  ीवन प्वास आई आजण वदृ्धाश्रम जकिं वा वडील आजण 

वदृ्धाश्रम... 

(ह ेमलुािंच्या बाबतीत सवाांनाच लागू होईल असे नये. पण काही अश्या दु्रष्ट प्वतृ्तीच्या मुलािंमळेु 

समा   ीवनावर वाईट पररणाम होतो.)  
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जीवनातील व्यसन आणण वळण 

 मानवाने  न्म घेतल्यापासनू ते त्याचा िेवट होईपयांत त्याला 

खपू सारी व्यसने लागतात. आपल्याला फक्त वाईट गोष्टींचेच व्यसन 

असत ेह ेमाहीत असत,े पण नाही, खपू सार् या चािंगल्या गोष्टी सदु्धा 

असतात  स ेकी वाचन करण्याचे व्यसन, चािंगल्या सिंस्कारािंचे व्यसन, 

मोठ्यािंिी आदराने वागण्याचे व्यसन इत्यादी. माणसाला एखादिं व्यसन 

लागलिं तर त्याचे  ीवन कसिं वळण घेतिं ह ेएका गोष्टरूपी पाहू.  

 एक होती कोमल. घरची पररजस्र्ती चािंगली होती, दोन वेळ 

 ेवायला चमचमीत पदार्ा, अिंगात घालायला उच्च द ााचे भारी वस्त्र, 

र्ोडक्यात ऐि होती.  े मागेल त्याची पतूाता बापाकडून होत होती. 

कोमल वयात येत.े अकरावी जिकत असतानाच कोमलला बघायला 

एक मलुगा येतो. पेश्याने तो जिक्षक असतो. दखेणा असतो. त्याच 

घरदार पण चािंगलिं असतिं. उच्च पगार असतो. कुठलही व्यसन नसतिं 

(हा फक्त सािंगण्याचा जवर्य झाला), मुलाला कोमल पसिंद पडते. 

साहज कच सवाांप्माणे कोमलला न जवचारता जतच ेलग्न ठरवनू दणे्यात 

येत.े कोमलचा साखरपडुा होतो, त्यात अिंगठी र्ोडी  ोरात घातल्या 

गेल्याने कोमलचा होणारा नवरा सिंतापतो. कोमल घाबरुन माफी मागत.े 

पण जतला कळून चकुलेलिं असतिं की नवरा तापट स्वभावाचा आह.े तरी 

ती त्याच्यािी लग्नाचिं धाडस करते. 
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 माहरेच्या घरी सवा गोष्टींची रेलचेल असलेल्या अश्या 

कोमलचिं जतचा बाप मोठ्या आनिंदात, मोठ्या धुमधडाक्यात त्या 

मलुािी लग्न लावनू देतो. कोमलच्या मनात खपू सार् या ििंकाकुििंकािंचे 

काहूर मा लेले असताना कोमलचा लग्नसोहळा पार पडतो. नव्या घरी 

जतचिं खपू आनिंदाने स्वागत होतिं. लहान सनू असल्याकारणाने आजण 

घरी िेवटचा मोठा कायाक्रम असल्याकारणाने तीचे खपू लाड होत 

असतात. जतला आपल्या घराची आठवण पण येत नाही एवढ्या 

लाडात साससूासरे जतचे पालन करत असतात. माहरेच्या सारखीच 

सासरी ही सवा गोष्टींची आबादान असत.े पण लग्नाला  ेमतेम ६ 

मजहनेही ओलािंडत नाही तोवर कोमलच्या नवर् याची बदली एका दरू 

असलेल्या गावात होते. तर त्यािंना जतर्िं  ाण्याजिवाय गत्यिंतर नसत.े 

 हुिंड्यात जमळालेला सवा सामान एका मोठ्या गाडीत भरून 

दोघेही  ीवनाच्या पढुच्या प्वासाला जनघतात. नव्या गावाला 

पोहचतात. सामान लावनू होतो. दोघेही खपू खिु असतात. त्या जदविी 

ते बाहरेून  ेवण मागवतात.  ेवण झाल्यावर मस्त जफरायला  ातात. 

कोमल  ाम खिु असत.े कारण जतला नवर् यासोबत वेळ घालवता येत 

असतो अगदी मनासारखा. पढुच्या जदविी कामावरून परत येत 

असताना नवरा दारू जपऊन येतो. नवर् याचिं नवीन रूप पाहनू कोमल 

 ाम घाबरते. कारण जतच्यासाठी ह े सगळिं नवीन असतिं. ती  ाब 

जवचारते तर जतला उत्तर जमळतिं की र्ोडीफार दारू जपतो. ती मान्य करते, 

पण  स स ेजदवस  ात असतात कोमलच्या नवर् याचिं दारू जपण्याचिं 
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प्माण खपू वाढते. जकत्येकदा दारूच्या निेत जतला मारहाण होते. पण 

ह ेसगळिं ती मकुाट्यान ेसहन करत असत.े अश्यातच ४-५ वर्ाांचा 

कालावधी उलटतो. कोमलला मलुगा होतो, तेव्हा ती माहरेी असत.े 

जतचा नवरा त्यािंच्या मलुाला पाहायला येतो. जतर्िं परत तो 

सासर् यासोबत दारू जपतो. जतर्ेच जधिंगाणा घालतो. वाटेल तसे बोलतो, 

सासरच्या लोकािंना जिवीगाळ करतो. ह ेसवा पाहून कोमलचिं मन खपू 

हलेावते. ती त्यािंच्या घरी येत.े काही जदवस ओलािंडतात. जतचा नवरा 

परत दारू जपऊन येतो. या वेळेस तर तो कहर करतो. रात्री निेत जतला 

मारहाण तर करतोच पण मध्यरात्री तो जतला घराबाहरे हाकलनू लावतो. 

कोणाला सािंगेल?, बापाला की हाच बाप  ावयासोबत दारू जपत 

बसलेला होता. असिं म्हणनू गप्प बसलेली कोमल रात्रभर बाहरे 

ओट्यावर बसनू रडत असत,े स्वतःला कोसत असते, ‘काय म्हणनू 

अश्या उच्च नोकरीवर असणार् या, सासर चािंगल्या असणार् या, 

व्यसनाधीन माणसासोबत लग्न केलिं?’ रात्रभर जतच्या मनात फक्त 

आजण फक्त वाईट जवचारािंचिं द्विंद्व चाललेलिं असत.े अश्यातच ती 

आत्महत्येचा मागा जनवडत.े आपल्या पोटच्या मलुाचाही जवचार न 

करता, आपल्या पश्चात आपल्या पररवारावर काय वेळ येईल याचा 

जतला मागमसू ही नसताना किं टाळून ती तो जनणाय घेते. जतला फक्त निेत 

तरा असलेला आपला बेवडा नवरा, त्याची जतला झालेली िारीररक 

मारहाण, मानजसक त्रास एवढचिं जदसत असत.े सकाळ होते. नवर् याची 

दारूची निा उतरलेली असत,े तो जतला आतमध्ये घेतो आजण हुकूम 
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सोडतो, ‘चहा बनव’. इकडे कोमल पार कोलमडून गेलेली असत.े ती 

स्वयिंपाक घरात  ात,े एका कोपर् यात पडलेला घासलेटचा डब्बा 

उचलत,े भराभर ते घासलेट अिंगावर ओतनू घेत,े माजचसने काडी पेटवत े

आजण स्वतःला पेटवनू घेत.े ती ज वाच्या आकािंताने ओरडत असत.े 

नवरा ते दृश्य बघनू परुता हादरून  ातो. ती त्याला िेवटचिं म्हणनू 

तश्याच पेटलेल्या अवस्र्ेत जमठी मारत,े त्यात तो पण भा ला  ातो. 

कोमल मरण पावत,े जतचा नवरा वाचतो.  

 अिीच एक कर्ा आह,े कोमलची एक मैत्रीण असत,े सहुासी 

नावाची. घरची पररजस्र्ती अगदी बेताची. तीचिं एका सामान्य 

कुटुिंबातील मुलािी लग्न लावून जदले  ात.े पण काही जदवसािंनी त्या 

मलुाला नोकरी लागत.े हाती पैसा जदस ू लागतो. त्यािंना २ अपत्य े

होतात. सिंसार अगदी सखुात चालला असतो. असेच एका जदविी 

सहुासीचा नवरा दारू जपऊन घरी येतो. सहुासी त्याला  ाब जवचारते, 

त्यावर तो म्हणतो जमत्रािंनी पाटीत दारू पा ली, सहुासी खूप कडक 

िब्दात त्याला सािंगते, त्याला ती जवनिंतीव ा धमकावते दखेील, 

‘यापढुे  र दारू जपऊन आलास तर मी घर सोडून चालली  ाईल.’ 

यातनू घ्यायचा तो बोध जतचा नवरा घेतो आजण निंतर दारूला स्पिा 

दखेील करत नाही. आजण दोघेही आनिंदान ेसिंसार करतात. 

 वरील दोन्ही गोष्टींवरून अस ेजदसनू येत ेकी,  ीवन  गतािंना 

कोणतीही पररजस्र्ती आली तर जतला सामोरे कसे  ायचे. नवरा  री 
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व्यसनाधीन झालेला असला तरी त्याला आत्महत्या हा पयााय राहू 

िकत नाही. आपल्या  वळच्या व्यक्तीला आपणचिं सम ाव ूिकतो 

आजण करा ना प्यत्न. एक सोडून ह ारदा करा. िेवटी फळ जमळेलच... 

  ीवनात कठीण प्सिंगात सदु्धा कसे वळण घ्यायचे ह ेसवास्वी 

ह े ीवन उपभोगणार् याच्या हातात अवलिंबनू असत.े..  

 हताि झालेल्या माणसाने  र सखु दणेार् या व्यसनािंचा 

अवलिंब केला तर ह े ीवन नक्कीच चािंगलिं वळण घेऊन त्या माणसाचा 

 न्म सार्ाकी लाव ूिकते.... 

  



लाईफ, ज िंदगी,  ीवन   पवन अजनल सोनवणे 

30 

 

जीवन गिीबाचं  

आणण लाइफ श्रीमंताची 

 

  ीवन  गत असतािंना अनेक चढउतार येत असतात, 

अश्यातच मानव २ जस्र्ती अनभुवतो, एक म्हण े गरीबीची आजण 

दसुरी म्हण े श्रीमिंतीची. ढोबळमानाने पाजहलिं असता गरीब म्हण े 

ज्याच्या  वळ पैसा नाही आजण श्रीमिंत म्हण े ज्याच्या वळ भरमसाठ 

पैसा आह.े वास्तजवक पाहता गरीब म्हण े अन्न, वस्त्र, जनवारा या 

मलूभूत गर ा भागव ू न िकणारा मनषु्य होय. उत्पन्नाच्या आधारे 

पाजहल्यास ज्याचे दरडोई उत्पन्न सरकारन े ठरवनू जदलेल्या दाररद््रय 

रेरे्खाली आह ेअसा मनषु्य गरीब आह.े  

 माणसू  न्माला येतो तेव्हा त्याची मठू झाकलेली असते 

म्हण े त्याला खपू काही जमळवायचिं असतिं, तो त्या मठुीत  ेवढिं बसेल 

तेवढिं जमळवण्याचा प्यत्न करणार असतो आजण  ेव्हा त्यास दवेाज्ञा 

होते तेव्हा त्याची मठू उघडी असते म्हण े तो सोबत काहीच नाही 

घेऊन गेला.  े होतिं ते सवा इर्ेच भतूलावर सोडून गेला अगदी दहे 

सदु्धा. हा तोच दहे असतो ज्याला त्याचे रक्ताचे नातेवाईक लवकरात 

लवकर अिंजतम सिंस्कार करून त्याची जवल्हवेाट लावतात  ेणेकरून 
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त्यािंना सिंसगा होऊ नये आजण मानव हा, अश्या दहेाचा त्यातील मनाचा 

जवचार न करता सवात्र  ीवनभर टेंभा जमरवत असतो. जकती हास्यास्पद 

ना! 

 गररबासाठी पैसा हचे  ीवन आह,े तो जदवसरात्र मेहनत करून 

पैसा जमळवण्याचे साधन िोधत असतो. त्याच्यासाठी त्याचे 

नातेवाईक, त्याने मेहनत करून घेतलेल्या वस्त ूह े ीवन असतिं. त्याला 

इतरािंबद्दल खपू आपलुकी असते, ज व्हाळा असतो. पण यात 

सगळ्यात वाईट  े काही असेल तर गररबाला  ेर्पयांत त्याच्या वळ 

पैसा नाही तेर्पयांत साधिं कुत्रिं पण हुिंगत नाही. पण श्रीमिंताचिं असिं नसतिं. 

त्याच्यासाठी वेळ म्हण े  ीवन असतिं. तो वेळेचा पक्का असतो, 

त्याला वेळेचिं महत्त्व माहीत असतिं. वेळ पाळतो म्हणनू सवा काही 

असतिं त्याच्या  वळ. पण त्याला नातेवाईक, जमत्र यािंबद्दल आदर 

नसतो. त्याला उच्चभ्र ू लोकचिं  वळचे वाटतात. तचु्छतेची भावना 

त्याच्या अिंगी बळावलेली असते. ह ेसवाच श्रीमिंतािंना लाग ूहोईल असे 

नाही बरिं. गररबा वळ पैसा आला तर तो चैनीच्या वस्त ूआधी घेतो, 

ना की गुिंतवणकू करतो. याउलट श्रीमिंताचिं आह ेतो आधी गुिंतवणकू 

करतो मग चैनीच्या वस्तूिंकडे वळतो.  गररबाचिं राहणीमान 

म्हण े जमळेल ते नदीचिं जकिं वा जवहीरीचिं पाणी, उरलेली जिळी भाकरी 

आजण त्याचिं अिंग झाकेलिं  ाईल असिं वस्त्र. यात रात्रीचिं उरलेलिं सकाळी 

जकिं वा सकाळचिं उरलेलिं रात्री तो आनिंदाने खातो कारण तो 
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पररजस्र्तीसमोर नतमस्तक असतो. त्याच्या २ वेळच्या  ेवणाची 

ओढाताण असते. कमावणारा एकटा असतो आजण खाणारी तोंडे खपू 

सारी. वेळेप्सिंगी त्याला उपािीपण झोपाविं लागतिं. याउलट श्रीमिंतािंचिं. 

प्यायायला जमनरल वॉटर, खाण्यासाठी ब्रेड जवर् एक्स्रा लोडेड बटर, 

राहायला आजलिान घर असते. पण फॅिन म्हणनू गररबापेक्षाही फाटके 

वस्त्र पररधान करतात. गररबाचे कपडे पररजस्र्तीमळेु फाटलेले असतात 

तर श्रीमिंताचे कपडे फॅिन आयकॉन म्हणनू फाटलेले असतात. अदु्भत 

ना! असेही  ीवन असते. 

 गररबाच्या हातात पैसा कमी असल्याकारणाने साहज कच तो 

रेल्वेने प्वास करतो. तो आ ारी पडला की त्याच्या समोर फक्त सरकारी 

इजस्पतळाचा पयााय उभा ठाकतो. कोणत्याही प्कारचिं काम असलिं की 

त्याला लािंबलचक रािंगेमध्ये ताटकळत उभ राहावे लागतिं. कारण एकच 

असतिं, ते म्हण े गरीबाचिं स्टेटस खपू खाली असते, हाती पैसा नसतो. 

याउलट श्रीमिंतािंचिं असते. वेळेला महत्त्व जदल्यामुळे हाती बक्कळ पैसा 

असतो. तर वेळेची बचत करण्यासाठी समोर खपू सारे पयााय उपलब्ध 

असतात. प्वासाला जवमान, आ ारी पडला की लवकर बर 

होण्यासाठी सवा सोई िंनी यकु्त असे खासगी इजस्पतळे, काम लवकर व्हाव े

म्हणनू व्हीआयपी पास जकिं वा व्हीआयपी सजुवधा इ. गोष्टी श्रीमिंत 

उपभोगतात.  
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 गरीब म्हणनू  न्माला येणे ह ेआपल्या हातात नसतिं, पण गरीब 

म्हणनू पररजस्र्तीला दोर् दते मरण पावणे याला सवास्वी आपणचिं 

 बाबदार असतो. आपल्या हातात बक्कळ पैसा आल्यास, त्याचा गवा 

न करता सदवै इतरािंसाठी मदतीस तत्पर असणे, मनाचा मोठेपणा 

दाखवनू गररबीच्या दाढेत अडकलेल्यािंना त्यातनू बाहरे काढणे हीच 

खरी श्रीमिंती म्हणता येईल.  
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पे्रम : ताितं की माितं 

 प्ेम म्हण े काय? 

 ह्या भतूलावरची सवाात मौल्यवान आजण सवाात जकिं मती गोष्ट 

म्हण े प्ेम आह.े प्ेम ही एक अिी भावना आह ेज्यात आपल्याला 

समोरील व्यक्ती जकिं वा वस्त ूयाबद्दल खपू आदर, खपू काळ ी असत,े 

आपण त्यािंना ज वापाड  पत असतो, त्यािंच्या दरू  ाण्याच्या साध्या 

कल्पनेने  ीव कासावीस होतो. समोरील व्यक्ती आपल्यापासनू 

दखुावली न  ाता  ास्तीत  ास्त आनिंदी किी असेल या जनस्सीम 

भावनेन ेत्या व्यक्तीची केलेली सेवा म्हण े प्ेम होय. “ररकामा जखसा, 

उपािी पोट आजण प्ेमाची भकू माणसाला खपू काही सािंगनू  ात.े 

एकतर तो काही तरी भल्याचिं करतो जकिं वा काही तरी भलतचिं करतो.”  

 प्ेमाची वेल ही जवश्वासरूपी आधारावर वाढत असते. ज्या 

जदविी हा आधार म्हण ेच जवश्वास डगमगायला लागतो त्या वेळेस 

प्ेमाचा वेल दखेील हेलपाटे खायला लागतो. असा हा डोळे झाकून 

अर्ािंग समदु्ररूपी केलेला जवश्वास आजण बदल्यात कोणत्याही गोष्टीची 

हाव न बाळगता जनमााण झालेली भावना, जतलाच प्ेम म्हणतात. प्ेम 

व्यक्त करण्याच्या खपू पद्धती आहते. “माझिं तझु्यावर जकिं वा तमुच्यावर 

प्ेम आह”े फक्त असे बोलनू प्ेम व्यक्त नाही होत तर त्यासाठी तसिं 

वागाविं लागते, समोरच्या व्यक्तीच्या मनात आधी  ागा बनवावी 
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लागते आजण त्या  ागेवरचा आपला हक्क आपल्याला नेहमी 

आपल्या कृतीतनू दिावावा लागतो.  

 प्ेम फक्त जप्यकर आजण प्ेयसी यािंच्यातच नसत.े 

आ कालच्या जसनेमािंनी आजण सोिल मीजडयाने याचा उगाच बाऊ 

केलाय. त्यामळेु खपू  णािंचे आयषु्य बबााद होत आह,े खपू  ण त्याचे 

अनकुरण करत तस े वागायला बघत आहते. प्ेम खपू बाबतीतनू 

दिावता येते. आई वजडलािंचे आपल्या लाडक्या मलुािंवर, मलुािंच े

आपल्या पालकािंवर, एका स ीवाचिं दसुर् या स ीवावर, माणसािंचे 

मकु्या ज वावर म्हण ेच प्ाण्यािंवर, जवद्यार्थयाांचे पसु्तकािंवर, आपापल्या 

के्षत्रात काम करणार् यािंचे आपल्या कामावर असे प्ेम असलेल्यािंचे खपू 

काही उदाहरणे आहते. पण आ च्या यगुात घडणार् या वाईट गोष्टींमुळे 

ह ेजनखळ असेलेलिं प्ेम बदनाम होत आह.े 

 ही एक गोष्ट आह ेरा ा आजण राणीची. असेल वय २१-२२ 

वरे् दोघािंचेही. रा ा खालच्या  ातीतला (माणसाने आपल्या 

कायाानसुार वगीकरण केलेल्या  ाती) आजण राणी उच्च  ातीतील. 

दोघािंना भेटून फारच कमी वेळ लोटलेला असतो. दोघािंना 

एकमेकािंबद्दल मानजसक आजण िारीररक ओढ असते ज्याला ते प्ेम 

म्हणतात. काही जदवस म ेत  ातात, राणीला दसूरा उच्च वणीय, जतचा 

खचा सािंभाळणारा असा मलुगा भेटतो आजण ती त्या सोबत रा ाला 

एकटिं सोडून, रा ा पोहच ूिकणार नाही इतक्या दरू जनघनू  ाते. जतकडे 

राणी त्या मलुासोबत आनिंदात  ीवन  गत असते. पण इकडे रा ा 
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जतच्या आठवणीत इतका मग्न झालेला असतो की त्याला किाचीही 

पवाा नसते. खपू काही सिंधी दणेारिं आयषु्य समोरून आता हाका मारत 

असतिं, तरी हा रा ा जतच्या आठवणी जवसरण्यासाठी दारू, जसगारेट 

सारख्या व्यसनाच्या आहारी  ातो. त्याला आईवडील, जमत्रमैजत्रणी 

सम ावनू सम ावनू र्कतात पण तो एक काडीचही ऐकत नाही आजण 

असे करत करत तो आत्महत्येचा जवचार करतो. आई वडील, 

भाऊबहीण, जमत्रमैजत्रणी आजण आपल्या सिंपूणा  ीवनाची कारकीदा 

यािंचा जवचार न करता रा ा त्या राणीच्या जवरहात फास घेतो आजण 

पढुच्या  ीवनास मकुतो. 

 अिीच एक गोष्ट आह े बबी आजण बब्याची. दोघेही 

उच्चजिजक्षत, सामाज क भान ठेवणारे, एका चािंगल्या किं पनीत काम 

करणारे, दोघािंचा एकमेकावर खपू  ीव. बब्याला भजवष्याची जचिंता 

लागलेली असत,े त्याला वाटते बबी त्याला सोडून चालली  ाईल. तो 

सतत जचिंतातरु असतो. त्याला बबी जवचारते, ‘काय झालिं आह?े’ तो 

जतला त्याची मनाची चाललेली घालमेल सािंगतो. त्यावर बबीचिं उत्तर 

ऐकून तो एकदम जनजश्चिंत होतो. बबी त्याला एक छोटीिी कर्ा सािंगते, 

“एक मलुगा असतो त्याच्या वळ एक पक्षी असतो. त्या पक्ष्यावर त्या 

मलुाचिं खपू प्ेम असते. एकदा तो पक्षी उडून  ातो आजण त्यामळेु तो 

मलुगा खपू उदास होतो, अन्नपाणी त्यागतो. हा सवा प्कार त्याचे वडील 

पाहत असतात. ते त्या मलुाला  वळ घेऊन सािंगतात की, ‘ र त्या 

पक्षाला तझुा लळा असेल तर तो परत येईल आजण  र नसेल तर नाही 
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येणार. तो परत नाही आला तर सम  की तो तझुा नव्हता’ आजण खरचिं 

तो पक्षी परत येतो आजण तो मलुगा खिु होतो”. यातनू काय सम ायचिं 

ते बब्या सम ला आजण कुठलेही जवचार मनात निं ठेवता पढुच्या 

मागााला लागला. त्यािंची मानवजनजमात  ात वेगळी असनू सुद्धा त्यािंचिं 

लग्न होते आजण ते दोघेही सुखाने सिंसार करतात. 

 या वरील दोन्ही गोष्टींचिं तात्पया असे की तमुचिं नातिं तुमच्या 

जवश्वासाच्या, तुमच्या प्ेमावर अवलिंबनू असते. पजहल्या रा ाराणीच्या 

गोष्टीत प्ेम नसनू फक्त आकर्ाण असनू त्याचे ९५% अनुकरण होते 

आजण त्यामळेु सभोवतालचे लोक ते मान्य करत नाही. दसुर् या 

बबीबब्याच्या गोष्टीत प्ेम जनखळ असनूसदु्धा फक्त ५% अनुकरण होते 

आजण त्यािंचिं नाते आयषु्यभर जटकते.  

 प्ेमात  र जवश्वासाचा समतोल असेल तर जचरकाळ जटकून ते 

प्ेम पारदिी बनते. आजण  र त्यात जवश्वासाचा असमतोल असेल तर 

ते लवकर माघार घेते. योग्य वेळी योग्य व्यक्ती जकिं वा वस्तवूर केलेलिं 

प्ेम असेल तर ते नेहमी त्या प्ेम करणार् याला तारतिं आजण याउलट  र 

अयोग्य व्यक्ती जकिं वा वस्तवूर अयोग्य वेळी प्ेम केलिं तर काही गोष्टीच्या 

अभावापायी असे प्ेम ह ेप्ेम करणार् याला तारण्याऐव ी मारतिं. 

 आता तमु्हीच ठरवा की कसे प्ेम करायचे कारण प्ेम दोन्ही 

गोष्टी करते.  

 प्ेम तारतिं जकिं वा मारतिं...  
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जीवन आणण णबिाना 

  

णबिाना म्हण े काय?  

 जबछाना ह े एक अस े साधन आह े ज्याच्या मदतीन े माणसू 

िारीररक श्रम कमी करण्याच्या उद्दिेाने त्यावर आराम करून आपले 

श्रम िमवतो. 

 माणसाचा  न्म आजण मतृ्यू या दोन्ही गोष्टी जबछान्यािी 

सिंबिंजधत आहते. माणसू  न्माला आला तर पाळणा हा त्याचा जबछाना 

होतो आजण मरण पावल्यास स्मिानातील लाकडे ह ेत्याचा जबछाना 

होतात. माणसाचा पणूा  ीवनक्रम लक्षात घेता त्याचिं अध्यााहून  ास्त 

आयषु्य जबछान्यावर व्यतीत होते. एकट्या माणसाच्या सार्ीला हा 

जबछाना असतो  ो त्याची िेवटपयांत सार् दतेो अगदी मेल्यानिंतरसदु्धा. 

उद्याच्या भजवष्याचा केलेला जवचार असो, येणार् या सखुाची रिंगवलेली 

स्वप्ने असो, आ चा जदवस खराब गेला, पोटाला अन्नाचा कण दखेील 

नाही लाभला यामळेु गळालेली आसव े असो, आपल्या 

 ोडीदारासोबत तासिंतास केलेल्या गप्पा असो, आ ी आ ोबािंकडून 

ऐकलेल्या गोष्टी असो, र्कून आल्यावर, डोक दखुत असताना आई वा 

बायकोने डोक्याची केलेली मालीि असो... या सवा गोष्टींना एकच  ण 

साक्ष असतो आजण तो म्हण े जबछाना... 
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 प्त्येकालाच एकसारखा जबछाना लाभेल याची िाश्वती  रा 

कमीच आह ेकारण  ो  से कमा करतो त्याला तसे फळ जमळत.े बघा 

ना श्रीमिंत लोकािंना झोपायला “स्लीपवेल” ची  ास्त आरामदायी गादी 

असत,े तर गररबाकडे पाठ टेकवण्यापरुती  ीणा झालेली, मध्य ेखपू सारे 

खड्डे असलेली काळ्या कापसाची गादी असत.े काहींच्या नजिबी तर 

गादी पण नसते, जबचारे खाली एखादी गोधडी अिंर्रूण गु राण करत 

असतात. काही वेळा पररजस्र्ती एवढी जबकट असत,े तेव्हा रुमालाची 

घडी डोक्याखाली ठेऊन पण झोपावे लागत.े तर काही वेळा िेणाने 

सारवलेली  मीन माणसाचा जबछाना बनत.े  

 काही अ नू आरामदायी जबछान्याकडे पाजहलिं असता 

पजहल्या क्रमािंकावर येत ेआई ची कुिी.  न्म होताच बाळाचा जबछाना 

बनतो तो आईची कुिी, ज्यात त्याला केलेलिं स्तनपान असेल, त्याला 

ह्या  गाची करून जदलेली ओळख असेल, त्याला अ आ करत करत 

जिकवलेला आई हा िब्द असेल, त्याला र्ापटून र्ापटून छान 

झोपवलेलिं असेल, अश्या आईच्या कुिीपासनू तो लहानाचा मोठा 

होतो आजण मोठा झाल्यावर आपल्या  न्मदात्या आईला जवचारतो, त ू

माझ्यासाठी काय केलिं?... आ ी तेल लावनू, मालीि करून बाळाची 

आिंघोळ करते तर आ ीचे पाय बाळाचा जबछाना होतात. त्या 

जबछान्यावर मस्त रा कुमारासारखिं सखु घेत हसत रडत बाळ मोठिं होतिं. 

आई घरी नसताना मोठ्या बजहणीची कुिी, ज्यात ती खूप लाडान े

सािंभाळते, हा पण जबछाना असतो. बागेत सायिंकाळी वदाळ नसताना 



लाईफ, ज िंदगी,  ीवन   पवन अजनल सोनवणे 

40 

 

प्ेयसीच्या कुिीत डोक ठेवनू तासिंतास केलेल्या गप्पा असोत जकिं वा 

लग्न झाल्यावर बायकोच्या कुिीत डोक ठेऊन सिंसाररूपी पाजहलेली 

स्वप्न असोत ह ेदखेील जबछान्याचिं काम करतात.  

 माणसू मेल्यानिंतर त्याला जतरडीवर घेउन  ातात हा त्याचा 

अिंजतम प्वासाचा जबछाना असतो आजण स्मिानात पोहचल्या निंतर 

लाकडे आजण िेणाच्या गोवर् या यािंची रचलेली जचता हा या लोभी 

माणसाचा ह्या मानव  न्मातील अिंजतम जबछाना असतो. आ काल तर 

ते दखेील नजिबात नसत.े इलेक्रोजनक स्मिानात फक्त आत टाकून 

दतेात झाले अिंजतम सिंस्कार. कधीकाळी मऊ मऊ, नरम गादीवर चादर 

ओढून झोपणारा माणसू िेवटी लाकडाच्या जबछान्यावर िेणाच्या 

गोवरीरूपी चादर ओढून आगीचे घाव सोसत, फक्त आजण फक्त 

आठवणी मागे सोडत,  गाचा जनरोप घेतो.  

 मठूभर हाडे कुठेही टाकायची ह्या उद्दिेाने िारीररक श्रम कमी 

करण्यासाठी जमळेल तेवढ्या  ागेत केलेला आराम आजण उद्या परत 

 ोमाने कामासाठी ह र अस ेबहुतेक लोक करत असतात. यात त्यािंना 

जबछानाच कामास येतो. अिंर्रूण पाहून पाय पसरावे याचा प्त्यय 

माणसाला नेहमी येत असतो. हाती पैसा नाही म्हणनू राब-राब राबणारा 

माणसू िािंततेने आजण सखुाने झोपतो या वेळेस जबछाना कसाही असो. 

तेच हाती बक्कळ पैसा असलेला माणसू झोपेच्या गोळ्या घेऊन 

आरामदायी जबछान्यावर झोपतो. जकती आश्चयााची गोष्ट आह ेबरे! 
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 असा हा माणसाच्या प्त्येक सखु दःुखाला साक्ष असणारा, 

माणसाची मरणानिंतरही सार् न सोडणारा खपू दलुाजक्षत जमत्र म्हण े 

जबछाना.... 
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जन्माचा जल्लोष  

आणण मृत्युचा आक्रोश 

  

माणसाला सवाात  ास्त आनिंद केव्हा होतो? तर घरात एखादिं 

बाळ  न्माला येतिं तेव्हा आजण माणसाला सवाात  ास्त दःुख केव्हा 

होते? तर एखाद्या  वळच्या व्यक्तीचा मतृ्य ूहोतो तेव्हा. माणूस सवाात 

 ास्त कोणाला घाबरतो? तर मरणाच्या साध्या कल्पनेला. काही 

बहादर मरायला पण नाही घाबरत, खिुाल  ीव दऊेन मोकळे होतात.  

 

 जन्माचा जल्लोष का?  

   ेव्हा एखाद्या कुटुिंबात बाळ  न्माला येणार असत ेतेव्हा त्या 

घरात एक नवचैतन्य जनमााण होऊन घरात उत्साहाचे वातावरण पसरणार 

असत.े आ ी आ ोबा यािंना आपल्या मलुािंचिं बालपण पनु्हा एकदा 

नातविंडािंच्या रूपात अनभुवायला जमळणार असतिं, त्यात त्यािंना 

म्हातारपणी एक नवा जमत्र भेटणार असतो, आपल्या  ीवनाचे सवा 

सखुद अनभुव ते त्या नातविंडाला सिंस्काररूपी दणेार असतात तर 

त्यािंचा आनिंद वेगळाच असतो. आपण पजहल्यािंदा आईवडील होणार 

अस ेम्हणनू त्या नव्या  ोडप्याला आभाळ ठेंगण ेहोणार असत,े आपण 
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आपल्या मलुाला असिं जिकव,ू अस ेकपडे घेऊ, असे सिंस्कार दऊे ह े

सारिं खपू आधीच ठरलेलिं असतिं ते फक्त सत्यात उतरणार असत.े बाकी 

पररवरातील सदस्यािंना सदु्धा आपल्या घरी नवीन पाहुण्याचिं आगमन 

होणार याची  ाम उत्सुकता लागलेली असत े आजण सगळ्यात 

महत्वाचिं म्हण े ते बाळ पजहल्यािंदा ह े ग बघणार असत,े ह ेसवा 

अनभुवणार असत े म्हणनू त्याच्या स्वागतासाठी असतो  न्माचा 

 ल्लोर्... 

 कसलिंही ज्ञान नसलेलिं हे बाळ पजहले २-३ वर्ां फक्त 

जनरीक्षणातनू जिकत असत.े निंतर उच्चार आजण अक्षर ओळख 

झाल्यावर त्यात अ नू गोष्टी आत्मसात करण्याची क्षमता जनमााण होते. 

अश्या चािंगल्या वातावरणात जिकलेला, वाढलेला मुलगा मोठा होऊन 

आपल्या आईवजडलािंच्या म्हातारपणाची काठी म्हण े आधारस्तिंभ 

होणार असतो, दिेाच्या कायाात योगदान दऊेन स्वःताचा ग ुराण 

करणार असतो. म्हणनू या सवा गोष्टी घडून येण्यासाठी  न्माचा  ल्लोर् 

असतो. 

 अश्या  ल्लोर्ात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आह ेआजण 

ती म्हण े  न्माला आलेल मूल ह ेएका मातीच्या गोळ्याप्माणे असते 

त्याला  सा आकार दऊे तसा तो आकार घेत असतो. त्याला 

लहानपणापासनूच  र चािंगल्या गोष्टींची ओढ लावली तर तो मोठेपणी 

उच्चजिजक्षत, सजु्ञ नागररक होऊन समा  घडवण्यात मदत करेल आजण 
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 र वाईट गोष्टींचा त्यावर प्भाव पडला तर तो मोठेपणी चोर् या, खनू, 

बलात्कार सारखी कुकमे करून समा  जबघडवण्यात हातभार लावेल. 

  

मृत्युचा आक्रोश का? 

 “मतृ्य”ू साधिं नाव पण काढलिं तरी खपू  णािंच्या अिंगावर 

काटा उभा राहतो. साहज कच आह ेकारण ह्या मानव  न्माचा िेवट 

होणार असतो. राब-राब राबनू उभ्या केलेल्या आपल्या साम्राज्याला 

आपण मकुणार असतो, आपल्या जप्य नािंचा सहवास लाभणार 

नसतो, पढुचा प्वास माहीत नसतो, भावजनक आधाराला तडा  ाणार 

असतो, मेल्यानिंतर ज्या दहेावर आपण ज वापाड प्ेम केलिं त्याची सार् 

सटुणार असत,े िेवटचे डोळे जमटल्यानिंतर ह्या सुिंदर अश्या  गाचा, 

सभोवतालच्या भौजतक गोष्टींचा, आपल्या  वळच्या जप्य लोकािंचा 

सिंपका  तटुणार असतो म्हणनू मरणार् याच्या मनात मतृ्यचुा आक्रोि 

चाल ूअसतो.   

 राजहला प्श्न १०-१२ जदवस रडणारे यािंचा तर ते आपल्या 

 वळच्या व्यक्तीला गमावणार असतात, आपल्यावर अवलिंबनू 

असणार् यािंची ओढाताण होणार असत,े उद्याचा जदवस कसा  ाईल या 

जवविंचनेत असणार् यािंचा आ चा जदवसपण व्यर्ा झालेला असतो, 

दररो  डोळ्यासमोर असणारी व्यक्ती नाहीिी होणार असत,े उद्यापासनू 
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ते एका खास व्यजक्तला मुकणार असतात म्हणनू इतर लोकािंचा 

मतृ्यबूाबत आक्रोि चाल ूअसतो.  

 मतृ्यचूे प्कार आहते,  से की आत्महत्या, नैसजगाक मतृ्य,ू 

अपघाती जनधन, हृदयजवकाराचा झटका, खनू इत्यादी.  े लोकिं  

आ च्या  ीवनात आलेल्या सिंकटािंना घाबरून त्याचा सामना न करू 

िकल्यामळेु आत्महत्येचा पयााय जनवडतात आजण ह ेमानवी  ीवन 

सिंपवतात. ह ेलोकिं  खपू भ्याळ, खपू घाबरट, खपू कम ोर असतात. 

ज्याला कोणाला असा जवचार येत असेल ना त्यान ेआपला आधीचा 

 ीवनप्वास आठवावा आजण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी की ह्या 

 गात प्त्येक समस्येचिं समाधान, त्याचा उपाय उपलब्ध आह,े गर  

आह ेफक्त तो उपाय िोधण्याची. काही दषु्ट प्वतृ्तीचे लोक इतरािंचा 

 ीवन  गण्याचा हक्क त्याचा खनू करून जहरावनू घेतात.  री मतृ्यचुे 

खपू सारे पयााय डोळ्यासमोर असले तरी हा मतृ्य ू खपू त्रासदायक 

असतो.  

 एखाद्या चािंगल्या कमा केलेल्या माणसाचा मतृ्यू झाल्यास 

त्याचा मतृ्य ूसमा ाची झालेली हानी अस ेम्हणतात आजण तो मनषु्य 

सदवै बाकी लोकािंच्या स्मरणात असतो. याउलट एखाद्या दषु्कृत्य े

केलेल्या माणसाचा मतृ्य ूझाल्यास तो ह्या समा ावर ओझिं होता असिं 

म्हणनू बरे झालिं अस ेम्हणतात.  
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  न्म आजण मतृ्य ूआपल्या हातात नसतो, पण त्या दोघािंमधला 

काळ हा आपल्या हातात असतो आजण तो कसा व्यतीत करायचा 

यावर आपलिं सिंपणूा  ीवनाचा सार ठरलेला असतो.  

   ल्लोर् आनिंदाची तर आक्रोि दःुखाची मात्रा स्पष्ट करतो. 

असा तीव्रता खपू  ास्त असलेला असतो  न्माचा  ल्लोर् आजण 

मतृ्यचुा आक्रोि... 
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जमत्रहो 

पसु्तकं वाचनू कोणी शहाणं होत ंका? 

हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचन करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न 

करणार् ् ा माणसांहून अधिक प्रगल्भ आधण धवचारी असतात.  

कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण ्ेत.ं इतर प्राण््ांना काही 

प्रमाणात त्ाचंे जन्मदाते थोडंफ़ार धशक्षण दतेात. पण मानव हा असा प्राणी आह े

ज््ाला पवुी जगलेल््ा आधण आता धजवंत नसलेल््ा माणसाचं े अनुभवही 

धशकता ्ेतात. ते पसु्तकांद्वारे. माणसाला आपल््ा सभोवताली नसलेल््ा, दरू 

दशेातल््ा माणसांच ेअनुभव समजनू घेऊन धशकता ्ेतं. तेही पसु्तकांद्वारे. प्रत्क्ष 

अनुभवांहून चागंला धशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलले े अनुभव, त्ानंी 

खाल्लेल््ा ठेचा ्ाही माणसाला धशकवतात आधण शहाणे करून सोडतात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल ह े

शंभर टक्के सत् आह.े  

 मिंडळी!  

वाचायला तर हविंच! 

पण वाचनू झाल्यावर प्जतसादायलाही हविं… 

…आधण स्वतःही धलहा्ला हवं. 

www.esahity.com  

www.esahity.in 

esahity@gmail.com 
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