
असंह� एक सुख 

“�वनूचा उजवा हात मोडला! त्ाचच  पर�ा  बडडाप!”  

हे सांगताना जगूच्ा चहेह्ावपचा आनंद ल त नवहता! �वनू स्कलप आआड ् बडचच्ा यरमचा चा च ्न् जगूने 
�्तचहर ईष य्ने प्तन ्ेले तपर �वनूला हपवडं त्ाला जमत नवहतं् �वनूचच  पर�ा  बडाल्ामबुे त्ाच्ा तबलनेत 
प्मच जगू वपचर ढपडाप होता् जगूच्ा मनातल्ा आत्ं्त् मतसपाचंच  ्चवसान आजच्ा आनंदात नालं होतं् 
्ा द�पदर �ावनेला जमचनमम्े ‘शाडनेफक्ड’ं चहडजे ‘ पदबःखाचं सबख’ असा शबद ्ोजतात् मपाढठत त्ाला च खल 
प्तशबद नाहर् अलर्ड ेए्ा �व�शषय प्ापच्ा MRIमबुे ्ा �ावनेचं अ�ध् �वशलेेड जमलं्  

माडूस नेहमच सवतःचच  तपांशच तबलना ्पतो् त्ावान तो आ लं समाजातलं स्ान ढपवतो् त्ाच्ा �ोवतालच्ात 
अगदर त्ाच्ासापा्ाच माडसांशच हर तबलना सवाच�ध् होते्  �वनूला सतत ्श �मुालं तप त्ा तबलनेत जगूचं 
स्ान नेहमच खालचं पहातं् त्ा न्ूनगंडामबुे मतसप जागा होतो् �व�शषय MRIमम्े त्ाचा ममदवूपचा  �पडाम 
�ाजण्ा-ढेचाुण्ाच्ा शापर�प् वेदनांसापखाच आआड त्ाच �ागात ादसून ्ेतो्  जत्ा मतसप तची ्तत्ाच 
‘शाडनेफक्ड’ं उत्य  नतो् �वनूचच  पर�ा  बडालर ्� जगूला होडापा आनंद आआड अ्तश् आवडचचं आईस्�म 
खालल्ावप त्ाला होडापा आनंद ्ांचच नीद ममदचू्ा ए्ाच �व�ागात होत!े  

 ालचममयमम्े सप्ापचच नामबष्� नालर ्� �वपोधच  �नेत्ांच्ा चेहह्ांवपचच ्ृत्ृत् सापवासापव ा् मेह्ांवप अचू् 
ाय लर जाते्  हललर यरवहरमबुे प�समदरच्ा नोतातल्ा सगळ्ा व््तच आ ल्ाला आ ल्ा �ोवतालच्ाच वायतात् 
चहडून  ााायगंचा नव्ाणडवावप �त्ुा उडाला ्� मबं ईच्ा गललर ोुांत आनंदाचा जललोे होतो् त्ातून चाहत्ांना 
आ ल्ा यरम बल  त्� आतमच्ता असत े्� त्ातून उत �वडापा सां्घ् मतसप �्ंवा ‘शाडनेफक्ड’ं  पा्ोयरच े
घात्  नतात् �लत्ाच पेपडांनच न ायलेले अ्तपे्� तप त्ा �व्ृत आनंदासाढठ  जवावपहर उदाप होतात् ९/११च्ा 
�चेड हलल्ानंतप ्ाहर देशांच्ा जनसामान्ांचच �ावनाहरत ‘ पर  जपलर’ अशचच होतच्   

तो आनंद ्न�यु नसतो् त्ा अमंगल �ावनेमबुे अ पाधच वायतं; मन खात पहातं् त्ा योचडचमबुे मूुच्ा मतसपात 
�प  डतो आआड दबषयच् सबा होतं् त े्ां वडं आवश्् असतं्  ड त्ा आनंदाचा उत्ांतचच्ा चरााररत ाय्ून 
पहाण्ाशच सं ंध आहे् त्ामबुे तच �ावना आ ल्ा सव�ावातून  ूडच डे ्ारून या्डं श्् नाहर् तपर तच ्�्ात 
ढेवता ्ेईल् 

मतसप आआड ‘शाडेनफक्ड’ं चबपशचतूनत न्ूनगंडातून उत �वतात् त्ावप मात ्पा्ला सवतःवप ल� म् ादत ्पावं् 
आ ल्ातले गबड जाडावे् अने्दा आ ल्ाहर वाा्ाला �वनासा्ास ्श आलेलं असतं् त ेमबबाम आढवावं् दबसह्ाचं 
दबःख  ाहून दबःख वायडं चहडजे सहानब�ूतच आआड  प््ाचाहर आनंद  ाहून ्नप े� आनंद होडं चहडजे मबादतावस्ा् 
्ा स्ापातम् अनब�ूतच आहेत् सव�ावातल्ा न्ापावप �वज् �मुवा्ला स्ाप वारवा्ला हवा् मनातला मतसप 
वेुचच ाुखून त्ाला आुा घातला आआड मबादतावस्ेचा  ो�धव�ृ तपाा ादला तप ‘शाडनेफक्ड’ंने ाशाुा्चच 
वेुच ्ेडाप नाहर् 
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