मालक�ह�ाची न�द
“हा माझा आयफे ल टॉवरसमोरचा फोटो,” सुहास उत्साहाने दाखवत होता..
पंधरा �दवसांच्यायुरोपच्य ��पसाठी ‘मध्य�’ सुहास-िस्मतांन मोठी पदरमोड के ली होती.
त्या खचार्युरोपच्याकाही मोजक्या शहरांतमोजून एखाद्दुसरा �दवस त्याना िमळाला होता.
म्णजे आयफे ल टॉवरची सोबत दोन-तीन तासच लाभली होती. मग तो थोडका वेळ त्या
मनोऱ्याव�न �दसणार िवहंगम देखावा बघण्यात न घालवता त्या मनोऱ्यासमोर उभं रा
फोटो घेण्यात त्यांनी फुकट का घालवला होता? आयफेल टॉवरच�ावसाियक
छायािच�कारांनी अनेक दृि�कोनांतून काढलेल,े उ�म �तीचे शेकडो फोटो आंतरजालावरच्या
‘िफ्लक’सारख्या स्थळांवर सहज पहायला िमळतात. मग सवर्साधारण  कॅमेऱ्याने स्वत
कु वतीनुसार सामान्य फोट काढून काय सुख लाभतं?
त्यातून अनेकांना अनेक �कारचं सुख लाभत. ब�तेकांना पुढलं आयुष्यभर त्या फोट�च्या मदत
ितथल्या सुखद अनुभवांची उजळणी करायची असते. काह�ना आपण ितथे जाऊन आलो हे
फोटो-पुरा�ािनशी शाबीत करायचं असतं. काहीजणांना ‘सफरीला गेल्यावर फोटोकाढायचे
असतात’ हा िनयम पाळायचा असतो. तसं के ल्यखेरीज त्यांचं ते �ठकाण‘होत’ नाही. काह�चा
हेतू ‘तुम्हाला न जमलेलीयुरोपची महागडी सहल आम्ही केली’ हा मोठे पणा िमरवायचा
असतो. काह�च्या मते हे सफ-फोटो दाखवणं हे ित�पती�न आल्यावर ितथला �साद वाटणं
�कवा गंगो�ी�न आणलेलं तीथर् जवळच्या माणसांना आवजूर्न देणं यासारअसतं. ‘कु णाला
सहजी न जमणारी या�ा जेव्हा आमच्या पदरात पडली तेव्हा आम् तुमची आठवण आली,’
हे त्यात अिभ�ेत असतं.
�सदबादने त्याच्या अदभुत सफर�व�न िहरे माणकं परत नेली. �त्येकालाच असं खास काहीतरी
घरी न्यायचं असतं. ितथली जी स्मृितिचन्हं मनात भरतात ती िखश परवडत नाहीत. मग
ब�तेक जण आधुिनक तं�ज्ञानाच्या जादुई �भावाने एक कळ दाबून अख्खा आयफेल च
जस्साच्या तस्सा आपल्या कॅमेऱ्यात पघेतात. त्याच्यासोबत स्वतःचा फोटो घेता आ
म्हणजेतर त्या उ�ुं टॉवरवर त्यांची मोहरच उमटत; ते ‘खुद ही बुलंद’ होतात! त्य फोटोतून
तो त्यांच्य‘मालक�चा’ टॉवर ते आपल्या घरी घेऊन येता आिण ते ‘त्यांचं पॅ�र’
िम�प�रवारात िमरवतात!
सिचनची स्वाक्षरी घेणाऱ्यांनाही असाच त्या स्वाक्षरीपुरता सिचनवर ह�या
‘मालक�ह�ाच्य’ सुखाने न��च कु णाचंही नुकसान होत नाही. पण असंच सुख काही जणांना
काही िवनाशकारी �कारांनी िमळतं. एखादा सोम्यागोम् दौलताबादच्या �कल्ल्याच

दरवाज्यावर आपलं नाव कोरतो तेव्हा त्याऔट क्षणात्या �कल्ल्र आपलं िश�ामोतर्ब
के लेलं असतं!
आिण अशा सुखाला एक िवधायक पयार्यही िनघू शकतो. एखा�ा �दवश आपण ध्यसाने
झपाटू न काही चांगलं काम के लं आिण ते डायरीत िलिहलं क� तो �दवस ‘आपला’ होतो. अशी
िवधायक, कल्याणकारी न�दघडवायला �दवसाच्या चौकटीत पकडलेल् वतर्मानकाळा�न
आणखी योग्यजागा असच
ू शकत नाही.
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