
तराजतूल ंसखु-दुुःख  

‘माहरेची साडी’ या चचत्रपटाने १९९१साली पचहल्या तीन मचहनयांतच सहा कोटींचा गल्ला 

जमवला!  

या ‘साडी’च्या प्रत्येक धाग्याला दुुःखाचा जबरदस्त पीळ होता. गृचहणींनी त्याला गदी केली; 

पदराचा धागान  धागा अश्ूंनी चचब चिजवत चसनमेा पुनहा-पुनहा पाचहला. काय चमळालं त्यांना 

तो रडवा चसनेमा बघून? 

याचं उत्तर मानसशास्त्रज्ांनीही शोधलं. त्यांनी मनातल्या िावनांचा शोध घेणारी एक 

लांबलचक प्रश्नावली तयार केली. प्रयोगात िाग घेणाऱ्या गटांकडून ती प्रश्नावली सोडवून 

घेतली. मग त्या गटांना दुुःखाने, वैफल्याने ठासून िरललेा एक इंग्रजी चचत्रपट दाखवला आचण 

त्यानंतर तीच प्रश्नावली पुनहा सोडवून घेतली. दोन तास ते पराकोटीचं दुुःख पाचहल्यावर 

माणसांच्या मनांतला आनंद चांगलाच वाढला होता! 

शास्त्रज्ांनी त्याचं कारणही शोधलं. सखु-दुुःख सापेक्ष असतं. चचत्रपटातल्या अिाग्यांचं अपार 

दुुःख पाहून प्रके्षकांना त्यापुढे आपल्या व्यथा सुसह्य वाटायला लागतात. चचत्रपट पुनहापुनहा 

पाचहला की ‘याच्यापेक्षा माझं फारच छान चाललयं!’ या मताला पुष्टी चमळत जाते. नेहमीचंच 

चजणं अचधक सुखाचं होतं. 

म्हणूनच पाश्चात्य टीव्ही-वाचहनयांवरून मागासलले्या दशेांच्या गबरबीचं प्रदशशन ठळकपणे केलं 

जातं; आपल्या शेजाऱ्याची सांपचत्तक चस्थती आपल्याहून कमी असली की आपण ‘राजा माणसू’ 

बनतो. त्याउलट अत्यंत श्ीमंतांच्या वस्तीत रहायला गलें की प्रत्यक्षात सखुवस्तूच असलेल्या 

माणसांनाही पावलोपावली आपल्या ‘बेताच्या’ पबरचस्थतीची प्रकर्ाशने जाणीव होते. 

अशीच तुलना आपल्याच पूवीच्या आयुष्याशीही होत असते. फाळणीच्या वेळी िारतात 

आलेल्या ककत्येक चसधी माणसांनी मेहनतीने नशीब कमावल.ं पण त्यांच्यातले काही धनसंपन्न 

लोकही त्यांच्या चसधमधल्या गतवैिवाच्या आठवणीने सुस्कारे सोडताना कदसत. त्याउलट 

बांग्लादशेातल्या िुकेकंगाल खेड्यातून, चंद्रमौळी झोपडीतून आलेला शफी दबुईत चौदा 

जणांबरोबर एका खोलीत रहातो आचण न गळणारं छत आचण पोटिर मास-ेिात येवढ्यावर 

बेहद्द खूर् असतो. 

सुमारे पन्नास वर्ाांपूवी इटली, ग्रीस, स्पेन ह ेदशे खाऊनचपऊन सुखी असले तरी धनाढ्य नव्हते. 

युरोचपयन संघात प्रवेश केल्यावर त्यांना आर्थथक मदत चमळाली; त्यांची पबरचस्थती झपाट्याने 

सुधारली; श्ीमंतीची चटक लागली; हातात अचानक आललेा पसैा उधळला गलेा; कजाशचे डोंगर 

झाले. आता खचाशची सवय लागली आह ेआचण काटकसरीची चनकड आह.े अशावेळी पन्नास 



वर्ाांपूवीच्या साधारण पबरचस्थतीशी तुलना न होता ती होते आह ेवीस वर्ाांपूवीच्या 

िरिराटीशी! तरी अजूनही चनचतशकुमारांच्या चबहारच्या तलुनेत पाचहल ंतर स्पेनमध्ये 

आबादीआबादच आह.े पण ‘पूवश दनैय’ स्मरणारे गरीब चबहारी ‘रम्य िावीकाला’च्या आशेने 

आनंदात आहते आचण युरोचपयनांची तोंड ंमात्र वाकडी आहते.  

जगात दुुःख असतंच. आपण आपल ंदुुःख तागडीत घालून जोखतो आचण तोलायला दसुऱ्या 

पारड्यात परदुुःख घालतो. त्या दसुऱ्या पारड्यासाठी चांगला जडशीळ दुुःखिार चनवडला की 

‘आपलं पारड ंहलकंच आह’े या समजुतीच्या सुखाला आपण कधीच पारख ेहोणार नाही. 
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