
फसले ग बाई! 
“तू मला न�� फसवणार नाहीस ना?”  
कॉलेजला जायचया बहाायाने े न िनेून सागरबरोबर चो न िसनेमा बेताना सौमयाने 
लाडलेाड ेिवचारलं. 
ती सवतत  ईवडलांना फसवूनच ितत े ली होती. तयातही ितला चोरटा  नंद झाला होता. 
 िण बेणार होती तो िसनेमा तरी खरा कुठे होता? तीही �पेरी पड�ावरचया खोोा 
�ितमांनी साकारलेली खोटीच गो�! सागरकडून कसलीही फसवणूक नको असली तरी इतर 
बाबतीतली फसवाफसवी मा� सौमयाला मनापासून हवी होती. 

सौमयालाच ककालाा बबतेक सगगयांनाच िसनेमामाली फसवणूक हवीहवीकी वाटते. सुंदरा 
त�णा सुसववावी नटीने बेमालूम मेक-अप क न नाटकातलया जखख महाताऱया चेटक�णीची द�ु 
वूिमका तनमयतेने साकारली क�  पण ितचया कलागुणांची वाहवा करतो.  कता-
कादबंऱयांतलया गो�ोचया नायक-नाियकेकी त�पू होऊन  पण ती कतानकं जगतो. अनेक 
अडचणोवर मात क न केवटी नायक-नाियकेचं मीलन झाल ंक�  पलाही काही काळ 
सवगगसुखात जातो. िवजानरंजनातलया ‘असं झालं तर..’चया फससा ााायात खऱयाखोोाचं 
तारतमय बांाून टाकल ंक� वाचनाचा  नंद अवकाकात वराऱया मा  ककतो.  

तोड ंखोटंा तोडी अितकयो�� यांचया मीठमसालयानेच िवनोदही खमंग होतात! जादचूया 
खेळांत तर लबाडीचीच अपेका असते. जादगूाराने हातचलाखी क न  पलयाला हातोहात 
बनवलं क�  पण खुक होतो. तो  पलयाला सविसतत फसवू ककला नाही तरच ‘तयाने 
 पलयाला फसवलं’ अस ंवाटतं!     

िवकोबाची जमीन सावकाराने बळकावली. ते माहीत असूनही ‘गावाकड ंब�ळ िजिमन हाय 
माजी’ असं सवततलाही ठासून सांगत िवकोबा जनमवर सखुाने कहरात रािहला. पिहलया 
महायुधदातलं अमानुु रणकंदन अनुववून  लेलया सैिनकांनी ‘ते सारं काी ेडलंच नाही’ अस ं
बुधदीलाही पटवत तया  ठवणी मनातून पुसून टाकलया. तया फसवणुक�ने तयांचं उरलले ं युषय 
सुस� झाल.ं 

अगदी बालपणातलया वातुकलीलाा समरसून ेर-ेर खेळायालाही अका रीतीने सवततला 
फसवायची गरज असते. �ौढपणी दखेील ‘मी मजेत  हाे’ ‘माझं रोजचं काम मला  वडणारंच 
 हाे’ अस ंमहणत  पलयाच मनाची सकारातमक फसवणूक करत रािहल ंक�  पो प रोजचं 
काम चांगलं होतही जातं; प�रिसतती सुाारायला तया मनोवोवीचा हातवार लागतो. 



नीितका�ा नयायदवेता यांचया मते तोडीकी फसवणूक सधुदा पाप असतं. पण ‘ही गंगाच  ह’े 
अका ठाम �धदनेे गंगेपासून केकडो योजनं दरू असललेया  खा�ा  ओात जरी  ान केल ंतरी 
िवषणुलोक लावतोा असं सवततला पटवायची मुवाही का�ानेच �दललेी  ह.े  

दसुऱयाला फसवायचं काम वोवतालचया िनसगागत बेमालूम िमसळून जाणाऱया क�डमंुगीलाही 
जमतं.  पण खरं काय ते प�ं ठाऊक असतानाही  पखुकीने सवततची फसगत क न  यायला 
अमूतग िवचार करायची फार �गत अकी कमता लागते. तकी िवचारक�� फ� उत्ांतीची 
अतयुु पायरी गाठलेलया मानवजातीकडचे असते.  

असं ह ेमानवतेचं  नंददायीा सकारातमक लकण! तयाला पाप काय महणून मानावं?  
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