असंह� एक सख
ु
“�वनूचा उजवा हात मोडला! त्याची पर��ा बुडणार”
हे सांगताना जगूच्या चेहर्याचा आनंद लपत नव्ता! �वनू स्कॉलर आ�ण कबड्डीच्या ट�मचा चॅिम्पयन. जग

�कतीह� ईष्यने प्रयत्न केले तर� �वनूला हरवणं त्याला जमत नव्�वनूची पर��ा बुडाल्यामुळे त्च्या तुलनेत

प्रथमच जगू वरचढ ठरणार होता. जच्या मनातल्या आत्यं�तक मत्सराचंच पयर्वसान आजच्या आनंदात झालं

या द�रद्र� भावनेलजमर्नमध् ‘शाडेनफ्रॉय’ म्हणजे‘परदःु खाचं सुख’ असा शब्द योजतात. मराठ�त त्यालचपखल
प्र�तशब्द न. अल�कडे एका �व�शष्ट प्रच्य MRIमुळे या भावनेचं अ�धक �वश्लेषण जमल.

माणूस नेहमी स्वतःची इतरांशी तुलना करतो. त्यावरून तो आपलं समाजातलं स्थान ठरवतो. त्याच्या भोवता
अगद� त्याच्यासारख्याच माणसांशी ह� तुलना सवार्�धक होते. �वनूला सतत यश �मळालं तर त्या तुलनेत ज
स्थान नेहमी खलचं रहातं. त्यान्यूनगंडमुळे मत्सर जागा होतो.�व�शष्टMRIमध्येत्याचा म �दूवरचा प�रणाम

भाजण्य-ठे चाळण्याच्या शार��रक वेदनांसारखाच आ�ण त्याच भागात �दसून य. िजतका मत्सर तीव्र �ततक

‘शाडेनफ्रॉय’ उत्कट बनतो.�वनूची पर��ा बुडाल� क� जगूला होणारा आनंद आ�ण अ�तशय आवडीचं आईस्क्र

खाल्ल्यावर त्याला होणारा आनंद यांची न�द म�दूच्या एकाच �वभागात ह

पालर्म �टमध्यसरकारची नामुष्क� झाल क� �वरोधी प�नेत्यांच्या चेहर्याची कृतकृत्य सारवासार कॅ मेर्यांवर अचूक

�टपल� जाते. हल्ल� ट�व्ह�मुळप्र�सध्द�च्या तल्यासगळ्या व्यक्ती आपला आपल्य भोवतालच्याच वाटतात.

म्हणून पाँ�टंगच नव्याण्णवा �त्रफळा उडाला क� मुंबईच्या गल्ल�बोळआनंदाचा जल्लोष होतो त्यातून चाहत्यांन
आपल्या ट�मबद्दल इतक� आत्मीयता असते क� त्यातूभवणारा सां�घक मत्सर �कंवा‘शाडेनफ्रॉय’ पराकोट�चे

घातक बनतात. भलत्याच प्रेरणांनी झपाटलेले अ�तर तर त्या �वकृत आनंदासाठ िजवावरह� उदार होतात. ९/११च्या

भीषण हल्ल्यानंतर काह� देशांच्या जनसामान्यांची भह�, ‘बर� िजरल�’ अशीच होती.

तो आनंद �नभ�ळ नसतो. त्या अमंगल भावनेमुळेअपराधी वाटतं; मन खात रहातं. त्या टोचणीमुळे मूळच्या मत्सर

भर पडतो आ�ण दषु ्टचक्र सुरू होते थांबवणं आवश्यक असतं.पण त्या आनंदाचा उत्क्रांतीच्या चढाओढ�त �

रहाण्याशी संबंध आहे. त्यामुळे ती भावना आपल्या स्वभावातन पूणर
्पणे काढून टाकणं शक्य नाह�. तर� ती
ू
ठे वता येईल.

मत्सर आ�ण‘शाडेनफ्रॉय’ चुरशीतन
भवतात. त्यावर मात करायलास्वतवर ल� क��द्रत करावं
ू , न्यूनगंडातून उद

आपल्यतले गुण जाणावे. अनेकदा आपल्याह� वाट्याला �वनासायायश आलेलं असतं. ते मुद्दाआठवावं. दस
ु र्याचं

दःु ख पाहून दःु ख वाटणं म्हणजे सहानुभूती आ�ण परक्चाह� आनंद पाहून �नरपे� आनंद होणं म्हणजे मु�दतावस्.

या सकारात्मक अनुभूत आहे त. स्वभावातल्या नकारावर �वजय �मळवायला सकार वाढवायला हवामनातला मत्सर
वेळीच ओळखून त्याला आळा घातला आ�ण मु�दतावस्थेचा बो�धवृ� तरारू �दतर ‘शाडेनफ्रॉय’ने ओशाळायची
वेळच येणार नाह�.
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