
आठवण�चा मके-अप 
इंग्ंंममधला ाका गावात चोर�ांचा सुळसुळाट झा्ा होता. ितथ्ा चार वषा�चा जॉन आिण 
तलाचच दाई �फराल्ा गे्े् ेअसताना तलांंलावर चोर�ांनच हध्ा के्ा. दाईने हातात्च जं 
पसर आिण छ�च लांचच गदा-त्वार क�न चोर�ांना पळवून ्ाव्ं. ते ितने गावात 
सांिगतधलावर ितचा सतकार झा्ा. तलानंतर पपास वषा�नच, मृतलुुशलेवर ित्ा उपरतच झा्च. 
‘तला �दवुच तसं काहच  ं्ंच ननहतं. मच ीोटं ंो्् ेहोते. ह ेमच तलाच वेळच मा ला वहचत 
न�दनू ठेव्ं आह,े’ अुच जॉनपाुच कंु्च दऊेन ितने �ाण सों्े. जॉन्ा तच न�द सापं्च. 
पण तो ‘न  ं्े् ा’ �सगं सवतत अनुुवधलाचं तला्ा सवंछ आठवत होतं  दाईने वरचेवर 
के्ेधला वणरनामुळे तलांला आठवणचत तो काधपिनक �संग ‘ ं्ा’ अुचच न�द झा्च होतच  

“दवेाुपथ ीरं सांगेन,” अुच ुपथ  ेणाऱला सााचदारांला ‘मनात्ं ीरं’ आिण �तलाात 
‘ ं्े् ं ीरं’ लांंलातहच ंऱलाचदा तफावत असते. हध्च जागोजाग ्ाव्ेधला क मेऱलांमुळे ते 
अिमक धलानात लेतं आह.े तलातून िनिणात वक ् ह ेमानसुासाचेहच उ�म जाणकार असतात. 
ते ंो्तांो्ता सााचदारांला मनातधला ीऱला �संगांला जागच ीो�ा आठवणच वसवतात.  

�ि�गत आलुिलात्े उतकट आनंदाचे  कवा दतुीाचे अनुुव, मोठे अप ात लांंला  ् ुंधं-
आठवणच तरच मनात छालािच�ासारखला जतन नहाल्ा ह�ात. पण तलाहच िनुिळ नसतात. 
ीरं तर आठवणच दच रकाळ जतन करणारा म�दचूा ुाग ुावनाक� �ाचा सखीा ुेजारच असतो. 
महणून उतकट ुावनांुच जुळ्ेधला आठवणच तरच अिमक �टका�ा हच अपेाा रासत आह.े पण 
 ों ंितथेच प�ं ीातं  तला ुावनाच समृितिच�ांमधले नवे रंग ुरतात. 

आपण जेनहा ाीााा �संगाचच आठवण काातो तेनहा आपधला तला वेळंला मनोुावना ित्ा 
थोंासा ताजा मेक-अप करतात. पुाधला वेळच तला आठवणचंला ंद््धेला आठवणचवरहच 
पुनहा नवच रंगरंगोटच होते. आवंतला  कवा महहवांला समृितिच�ांवर तर अुच नवेपणाचच 
अनेक पुटं चातात.  ीटधलात्ा सााचदार रोज आपधला मनाुच गुन ांला �संगाचच उजळणच 
करतो; तलात ंद्त जाणारे अनेक ंारकावे तलांला धलानातहच लेत नाहचत  तलात वक ् ुर 
 ा्तात आिण पुाधला सुनावणच्ा तलाचच साा ंद्ते. 

मनांला आतधला क  लात जप्ेधला ंा्पणचंला आठवण�तहच ुेसळ असते कास अ्ंत  मन 
तलांतधला ुे्ेला गो च वेचतं; काहच ुाग पुसूनच टाकतं आिण ंाक ंलांचं सुुोुचकरण 
करतं. महणून तर ं�तेकांचं ंा्पणचचं समृितिच� असं िनतळरमल, आनंददालच असतं. तलाने 
कुणाचंहच नुकसान होत नाहच; फालदाच होतो. 

ह ेसमजधलापासून आता कोटारतहच स च साा ााल्ा क मेऱलांसारीच नवच तं�ं वापर्च 
जातात. तलामुळे मनाचच तच सवल अिमकच िननप�वच ठरते आह.े  
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You get into an argument with a house mate and you suggest that you 
take the rubbish out all the time in the house. Furthermore, you can 
easily recount many instances of you doing so. Yet, when confronted, 
he/she doesn't seem to take to this very well and suggests otherwise. 
What is going on? It may well be that your 'belief bias' filter is acting 
on memory. If we are arguing for one proposition, memories that 
support this idea can spring to mind very easily as memory can be 
belief or desire driven. For example, in a study by Sanitioso et al. 
(1990) some participants were led to believe that individuals high in 
the characteristic of extroversion (being socially outgoing) are more 
likely to be successful in life. After this, participants were then asked 
to recall memories of their past behaviour in order to help the 
researcher determine whether they were extroverted or introverted. 
The result? Driven by the desire to view oneself as an extrovert, 
participants were far more likely to recall memories of extroverted like 
behaviours. Who doesn't want to succeed in life 
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