फसले ग बाई!
“तू मला न�� फसवणार नाहीस ना?”
कॉलेजला जायच्या बहाण्याने घ�िनघून सागरबरोबर चो�न िसनेमा बघताना सौम्याने
लाडेलाडे िवचारलं.
ती स्वतः आईवडलांना फसवूनच ितथे आली होती.त्याही ितला चोरटा आनंद झाला होता.
आिण बघणार होती तो िसनेमा तरी खरा कु ठे होता? तीही �पेरी पड�ावरच्या खो�ा
�ितमांनी साकारलेली खोटीच गो�! सागरकडू न कसलीही फसवणूक नको असली तरी इतर
बाबतीतली फसवाफसवी मा� सौम्याला मनापासून हवी होती
सौम्यालाच कशाला, ब�तेक सगळ्यांनाच िसनेमामधली फसवणूक हवीहवीशी वाटतेसुंदर,
त�ण, सुस्वभाव नटीने बेमालूम मेक-अप क�न नाटकातल्याजख्ख म्हाऱ्य चेटक�णीची दु�
भूिमका तन्मयतेने साकारली क� आपण ितच्या कलागुणांची वाहवा करत कथाकादंबऱ्यांतल्या गो��च्या न-नाियके शी त�ूप होऊन आपण ती कथानकं जगतो. अनेक
अडचण�वर मात क�न शेवटी नायक-नाियके चं मीलन झालं क� आपलाही काही काळ
स्वगर्सुत जातो. िवज्ञानरंजनातल ‘असं झालं तर..’च्या फस�ा धाग्त खऱ्याखो�ाचं
तारतम्य बांधून टाकलं क� वाचनचा आनंद अवकाशात भराऱ्या म� शकतो.
थोडं खोटं, थोडी अितशयो�� यांच्य मीठमसाल्यानेचिवनोदही खमंग होतात! जादूच्या
खेळांत तर लबाडीचीच अपेक्षा असते. जादूगाराने हातचलाखक�न आपल्याला हातोहात
बनवलं क� आपण खुश होतो. तो आपल्याला�विस्थतफसवू शकला नाही तरच ‘त्याने
आपल्याला फसवल’ असं वाटतं!
िभकोबाची जमीन सावकाराने बळकावली. ते माहीत असूनही ‘गावाकडं ब�ळ िजिमन हाय
माजी’ असं स्वतःलाही ठासून सांगत िभकोबा जन्मभर सुखाने शहरात रािहलापिहल्या
महायुध्दातलं अमानुष रणकंदन अनुभवून आलल्य सैिनकांनी ‘ते सारं कधी घडलंच नाही’ असं
बुध्दीलाही पटवत त्या आठवणी मनातून पुसून टल्य. त्य फसवणुक�ने त्यांचंउरलेलं आयुष्य
सुस� झालं.
अगदी बालपणातल्या भातुकलीला, समरसून घ-घर खेळण्यालाही अशा रीतीने स्वतःल
फसवायची गरज असते. �ौढपणी देखील ‘मी मजेत आहे,’ ‘माझं रोजचं काम मला आवडणारं च
आहे,’ असं म्हणत आपल्याच मनाची सकारात्मक फसवणूक करत रािहलं क� आपोआप रोज
काम चांगलं होतही जातं; प�रिस्थती सुधारायला त्या मनोवृ�ीचा हातभार लागत

नीितशा�, न्यायदवता यांच्या मते थोडीशी फसवणूक सुध् पाप असतं. पण ‘ही गंगाच आहे’
अशा ठाम �ध्देन गंगेपासून शेकडो योजनं दूर असलेल्या एखा�ा ओ�ात जरी �ान केलं तरी
िवष्णुलोक लाभतो, अस स्तःला पटवायची मुभाही शा�ानेच �दलेली आहे.
दुसऱ्याला फवायचं काम भोवतालच्या िनसगार्त बेमालूम िमसळून जाणाऱ्या क�डमुंगीला
जमतं. पण खरं काय ते प�ं ठाऊक असतानाही आपखुशीने स्वतःची फसगत क�न घ्यायल
अमूतर् िवचा करायची फार �गत अशी क्षम लागते. तशी िवचारश�� फ� उत्�ांतीची
अत्यु�पायरी गाठलेल्य मानवजातीकडेच असते.
असं हे मानवतेचं आनंददायी, सकारात्मक लक्षण! ला पाप काय म्हणून मानाव?
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