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मृ यूचा पराभव 

(डॉ. रंजन केळकर) 

काश आ ण अंधार यांचे एकमेकांशी जे नाते आहे, अगद  तसेच नाते जीवन 
आ ण मृ यू यां यात आहे. काश आ ण अधंार कधीह  एक  नांद ूशकत 
नाह त, याच माणे जीवन आ ण म यू हेह  कधीच बरोबर राहू शकत नाह त. 
उगव या सूयाला पाहून रा ीचा गडद काळोख घाब न पळून जातो. सयू मावळला 
क , पृ वीवर अंधाराचे सा ा य पु हा था पत होते. याच कारे मृ यूला दरू 
ठेव यासाठ  जीवन धडपडत असते पण शवेट  असा एक ण येतो जे हा मृ यू 
याचे वच व स ध क न दाखवतो. हणूनच क  काय, मृ यूला काळ हटले 
जात.े        

प व  शा ा या सुरवातीस ल हले आहे क , देवाने ारंभी आकाशाची आ ण 
पृ वीची न मती केल  आ ण या येत सव थम याने काशाची न मती 
केल . आधी सव  अंधार होता. पृ वी काशाने उजळून नघा यावर देवाने 
काश आ ण अंधार यांना वेगळे केले, असे ल हले आहे. ते हापासून काश 

आ ण अंधार वगेळेच राहत आ याचे आपण पाहत आहोत. काशानंतर देवाने 
नज व आ ण सजीव सृ ट ची मा माने न मती केल . देवाला जे जे काह  हवे 
होते ते तो बोलत गेला आ ण केवळ या या उ तीने, या या श दां या 
साम याने, ते ते नमाण होत गेले. पण शेवट  हणजे सहा या दवशी, मानव 
नमाण कर यासाठ  याने एक नराळी प धत वापरल . देवाने वतः या 
हातांनी मातीपासून मानव घडवला. मग देवाने या माती या तकृती या 
नाकपु यांत वतःचा वास भरला, वतःचा आ मा ओतला, आ ण मानव िजवंत 
झाला.  

पुढे देवाने आदाम आ ण हवा यांना एदेन बागेत यां या इ छेनुसार जगायची 
मोकळीक दल , पण फ त एक नबध याने लागू केला. (उ प ी २:१७) तो हा 
होता क , यांनी बागेत या एका व श ट झाडाचे फळ खाऊ नये, खा ले तर 
यांचा मृ यू होईल. ह  देवाने मानवाला दलेल  केवळ एक पोकळ धमक  
न हती. कारण मृ यू आपला अ धकार गाजवायला आधीपासूनच जणू स ज होता 
असा तक आपण क  शकतो. जसा अंधार मटव यासाठ  देवाने काश नमाण 
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केला, याच माणे मृ यूचा अंत हावा हणून देवाने माणसा या वनाशी देहात 
वतःचा आ मा भरला. पण नंतर नराळेच काह  घडले. 

काश आ ण अंधार यां या वषयीची चचा न या करारात संत योहानाने या या 
शुभवतमानात पु हा केलेल  आहे. योहान हणतो क , देवाचा पु  जगासाठ  
काश हणून आला पण जगाने याला ओळखले नाह . लोकांना या 
काशापे ा अंधार जा त आवडला आ ण यांनी जाणून बुजून काशाऐवजी 

अंधार नवडला. (योहान ३:१९) पृ वी या उ प ी या काळी अगद  तसेच घडले 
असाव ेअसे मानायला काह  हरकत नाह . यां यात अनंत जीवनाचा आ मा 
देवाने घातला होता या आदाम आ ण हवा यांना सावका लक जीवनापे ा मृ यू 
अ धक आवडला. देवाचा आ ाभंग के यास यां यावर मृ यू ओढवेल असे देवाने 
यांना न ून सां गतले होत ेतर , आदाम आ ण हवा यांना ते तबं धत फळ 
जा त आकषक वाटले आ ण यांनी याचा आ वाद घेतला. (उ प ी अ याय ३)  

मानवाचा श ू 

आज या युगात आपण माणसा या आयु याचा शवेट ह  एक भौ तक घटना 
मानतो. दय या बंद होणे, वासो वास थांबणे, मद ू नकामी होणे, ह  
शार रक मरणाची काह  ल णे आहेत. पण दसु या एक ट ने मृ यूकड ेआपण 
एक धूत श ू हणनू बघू शकतो. हणनू मृ युमुखी पडणे, मृ यू या जब यात 
अडकणे, मृ यू या साप यात फसण,े असे वा चार च लत झाले आहेत. मृ यू 
सुरवातीपासून मानवाचा श ू रा हला आहे आ ण तो शवेटपयत राहणार आहे. 
संत पौलाने हटले आहे क , जो शेवटचा श ू पराभूत केला जाईल तो मृ यू 
आहे. (१ क रथं १५:२६) आ ण कट करणा या पु तकात देवा या न या उ प ीचे 
जे वणन केलेले आहे यात योहानाने अगद  प ट केले आहे क , तेथे मरण 
असणार नाह . ( कट  २१:४) 

भू येशूची सुवाता घो षत के यावर संत पौलाने मृ यूला एक श ू हणून 
हणवले आहे, “अरे सांग, आता तुझा वजय कुठे गेला आहे? सांग ना, तुझी 
नांगी कुठे गेल  आहे?” जे हा हे वनाशी शर र अ वनाशीपण धारण कर ल आ ण 
हे म य शर र अमर व धारण कर ल, ते हा प व  शा ात सां गत या माणे 
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होईल क , जीवना या वजयात मरण गळले गेले आहे. (१ क रथं १५:५५-५६, 

यशया २५:८) 

जीवनदान 

भू येशूने तीन मतृ य तींना जीवनदान द या या घटना तीन वेगवेग या 
शुभवतमानात नमूद केले या आहेत. भू येशू या या श यांबरोबर नाईन 
नावा या नगरात गेला असताना वशेीजवळ एका मेले या माणसाला लोक बाहेर 
घेऊन जात होत.े तो एका वधवा बाईचा एकुलता एक मुलगा होता आ ण तला 
बघून येशूला वाईट वाटले. याने तरडीला हात लावला आ ण हटले, “मुला, मी 
तलुा सांगतो, ऊठ.” मुलगा उठून बसला आ ण बोलू लागला आ ण येशूने याला 
या या आई या वाधीन केले. (लूक ७:११-१७) 

दसु या एका वेळी भू येशू समु कनार  असताना याईर नावाचा एक 
सभा थानाचा अ धकार  या या पाया पडून हणाला, “माझी लहान मुलगी 
अगद  अ यव थ आहे, ती बर  हावी आ ण जगावी हणनू आपण या, आ ण 
त यावर आपले हात ठेवा.” तवे यात, ती मुलगी मरण पाव याचा नरोप 
याला मळाला. पण येशू याला हणाला, “ भऊ नको, मा  व वास ठेव.” येशू 
या या घर  गेला आ ण या मेले या मुल ला हणाला, “मुल , मी तुला सांगतो, 
ऊठ.” आ ण लगेच ती मुलगी उठून चालू लागल . (माक ५:२२-२४, ३५-४३) 

तस या घटनेत बेथानी नामक गावी आपला िजवलग म  लाजर आजार  
अस याचे भू येशूला कळले, पण तो तेथे पोहचेपयत लाजर मरण पावून चार 
दवस झाले होते. तेथील य बघून येशूला अ तशय दःुख झाले आ ण याला 
अ ू अनावर झाले. याने कबरेवरची शळा काढायला लावल  आ ण ओरडून 
हटले, “लाजर, बाहेर ये.” आ ण तसेच घडले. (योहान ११:१-४४) 

पुन थान 

या तीनह  घटनातील य तींचे पनु थान झाले न हते. येशूने केवळ आप या 
साम याने यांना जीवनदान दले होते जे ता पुरते होते. पुढे के हा तर  या 
तीन य तींना इतर काह  कारणांनी मरण आले असाव ेहे न क . आज या 
काळातसु धा लोकांना जीवनदान मळा या या घटना होत असतात. कधी कधी 
संकटात सापडले या लोकांना दसुरे धाडसी लोक मरणातून सोडवतात. बघडलेले 
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अवयव बदलून आजार  लोकांना जीवनदान देणे ह  आता डॉ टरांसाठ  न याची 
बाब झालेल  आहे. नय मत यायाम क न, पौि टक आहार घेऊन, शु ध पाणी 
पऊन, अनेक रोगांना दरू ठेवनू, आपण वतः मरणाला लांबणीवर टाकू शकतो.  

पण पुन थान आ ण जीवनदान यात एक मोठा फरक आहे. तो हा क , 
जीवनदान मळाले या माणसाचे शर र आहे तसेच राहत.े तर पुन थानात 
याला एक नवे आि मक शर र मळते. भू येशू या पनु थानाने आप याला हे 
दाखवून दले आहे. पुन ि थत येशूने चाळीस दवस या या श यांना आ ण 
इतर लोकांना दशन दले. तो यां याबरोबर चालला, बोलला, जेवलादेखील. 
दरवाज ेबंद असतानासु धा याने यां या घरात वेश केला. याला ु सावर 
झाले या जखमां या खुणा याने श यांना दाखव या. याने शा वचनांचा 
उलगडा केला. याने यांना प व  आ मा दला.  

ती माणसाचा व वास 

आज आपण आप या सभोवती पा हले तर मृ यूचा पराभव झा याचा कंवा होत 
अस याचा काह  पुरावा आप याला दसतो का? नाह . उलट मृ यू सव  या या 
वजयाचा तोरा मरवत अस याचा आपण पाहत आहोत. एक च  वादळ येते 
कंवा एखादा भूकंप होतो, आ ण हजारो लोकांचा जीव जातो. अ तरेक  हम यात 
शकेडो नद ष लोक मरण पावतात. काह  लोक वैमन यामुळे इतरांचा खून 
करतात तर काह  वतःचाच जीव घेतात. वै यकशा ाने केले या गतीमुळे 
मानवी आयु यमान वाढले आहे यात शंका नाह , पण शवेट  कोणते तर  कारण 
मरणाचे न म  बन यावाचून राहत नाह . नदान स या तर  मानव अम य होत 
अस याचे च ह आप याला दसत नाह .  

या प रि थतीकड ेपाह याचा हदं ूधमाचा ि टकोन हा आहे क , शर र हे 
आ याने प रधान केलेले केवळ एक व  आहे. ते जीण झाले क , आ याला 
दसुरे व  मळते. आज जो माणसू हणनू जगत आहे याला मरणानंतर या 
पुढ या ज मात कदा चत ह ीचे शर र मळेल कंवा मुंगीचे शर र मळेल, काह  
सांगता येत नाह . पण ती माणसाची आशा आ ण याचा व वास भू 
येशू या पुन थानात आहे. जे हा भ ूयेशू पृ वीवर या या गौरवात परत 
येईल, ते हा मतृ लोक उठवले जातील आ ण याने नवडले या लोकांना तो 
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वगात या याबरोबर घेऊन जाईल. (१ थे सल ४:१६-१७) परमे वराचे घर हे 
आपले चरकालचे वस त थान आहे हा ती माणसाचा ढ व वास आहे. 
( तो  २३:६) तेथेच आप या श रराला शवेट  अमर व ा त होणार आहे. 

तावर व वास ठेवणा या माणसाला मरण नाह . भू येशू वतः हणाला 
होता, “पुन थान आ ण जीवन मी आहे. जो मा यावर व वास ठेवतो तो जर  
मेला तर  िजवंत राह ल, आ ण जो िजवंत आहे आ ण मा यावर व वास ठेवतो 
तो कधीह  मरणार नाह .” (योहान ११:२५-२६) परमे वरा या योजनेत शवेट  
मृ यूचा पराभव अटळ आहे. ( कट करण २०:१४)  

भू येशू ताचे पुन थान हा ती व वासाचा, ती धमाचा आ ण 
ती जीवनाचा पाया आहे. संत पौल हणतो तसे, “जर त उठला नाह , 

तर आमची घोषणा यथ आहे आ ण तुमचा व वासह  यथ आहे.” (१ क रथं 
१५:१४) 

............... 
  

     

 

                     


