
शजेारच्या घरात... 

“समोरच्या पाटलाांच्या मांजुळाची त्या किशन म्हेत्रशेी भानगड आहे!” 

“सरोदयाांच्या सनेुचां सासशूी पटत नसावां. सारखी धसुफूस चाललेली असते!” 
“बावळयाांच्या मलुाला िावळयाांच्या नातवान ेिाल धोपटलां. आज त्या दोन गटाांत 

जोरदार मारामारी झाली!” 
एखादा चोंबडा नोिर अख्खख्खया सोसायटीला अशा ‘िथा रम्या’ ऐिवतो आणि त्या 
उत्िां ठेन ेऐिल्याही जातात. त्याांना मीठमसाला लावनू त्या शशळोप्याच्या गप्पाांत 

तोंडीलाविां म्हिून वापरल्या जातात. 

दसुऱ्याच्या भानगडीांत रस घेऊन िाय शमळतां मािसाांना? 

सगळयाच प्राणिमात्राांना भोवतालच्या जगातल्या घडामोडीांत रस असतो. त्याांच्यातल्या 
बहुतेि घडामोडीांचा त्याांच्या जीवनमरिाशी थेट सांबांध असतो. आददमानव त्यामानाने 
अधधि उत््ाांत, िळपात रहािारा होता. त्याची सरुक्षितता त्याच्या िळपातल्या 
भाऊबांदाांवर अवलांबनू होती. त्याांच्यातल्या भाांडि-तांटे-मारामाऱ्याांनी िळप फुटायची 
शक्यता असे. शशवाय दसुऱ्यावर िोसळलेल्या सांिटान ेआपलां निुसान होिारच नाही 
याची खात्री नसे. त्यामळेु आददमानवाचां त्याच्या भाऊबांदाांच्या सांिटाांवर, भाांडिाांवर 
बारीि लि असे. 

पढेु िळपाचा समाज झाला; सरुक्षितता वाढली. पि लि ठेविां चालचू रादहलां आहे. 

दसुऱ्याांच्या सखुासमाधानाच्या सांसारात िुिाला स्वारस्य नसतां पि उिीवाांत, 

भाांडितांट्यात रस असतोच. िाहीजि चाांभारचौिशा आणि ढवळाढवळ िरतात. तो 
चोंबडपेिा वाईट असतो यात शांिा नाही. पि अनिेाांच्या नजरेमागे चौिसपिा, 
ववचारी मन असतां. त्याांच्या नजरेला दसुऱ्याांच्या समस्या िळतात; त्याांच्यावरच्या 
उपायाांबददल मनात ऊहापोह होतो; स्वतःच्या आयषु्यात पढेु येिाऱ्या समस्या 
सोडवायच्या पध्दतीांच ेपयााय सचुतात. िधी त ेप्रश्न त्या पयाायाांहून वगेळयाच, 



अशभनव पध्दतीन ेसोडवलेले ददसतात. ते पाहून त्यावरून स्वतःच्या तशाच अडचिी 
सोडवायच ेनवे मागा समजतात.  

जयाांना त्याांचां िुतूहल असां दसुऱ्याांच्या भानगडीांत रस घ्यायला लावतां त्या लोिाांना 
टीव्हीच्या माशलिा बघायला, िथािादांबऱ्या वाचायलाही आवडतात. त्या तर पिूापिे 

परक्या असलेल्या पात्राांच्या आयषु्याांत, त्याांच्या भानगडीत डोिावण्यासाठी सताड 

उघडून ददलेल्या णखडक्याच असतात. त्या िाल्पननि, ऐनतहाशसि पात्राांमधले गरैसमज 

ध्यानात येतात. दसुऱ्याचां म्हििां नीट ऐिून न घेिां; पवूाग्रहाने दवूित असलेल्या 
नजरेनेच वस्तसु्स्थतीिड ेबघिां;  दरुाग्रही ननिाय घेिां याांच्यातल ेतोटे समजतात. 

ववनािारि होिारी भाांडिां िशी टाळावी ते समजतां. दसुऱ्याांची दःुखां समजून घेिां 
जमतां. त्याांच्याशी सह-अनभुतूी वाढत जात.े समाजाचा घटि म्हिून जगायची िमता 
वाढते.   

अशाच िुतूहलामळेु मोठ्या मािसाांची चररत्रां शलदहली-वाचली जातात. प्रनतस्ष्ठताांनी, 
समाजधरुीिाांनी त्याांच्या खाजगी जीवनाांतल्या बाक्या प्रसांगाांना िसां तोंड ददलां ते 
जािून घेतल्यान ेअधधिच मोलाच ेधड ेशमळतात.   

शशिाऊपिा हा मािसाचा स्थायी गिु आहे. अनवधानानेही ढवळाढवळ होऊ नये 

म्हिून स्वतःच ेहात मागे बाांधनू ठेवले; नाि न खुपसता फक्त डोळे आणि िान 

वापरल ेआणि दसुऱ्याच्या खाजगी आयषु्यात डोिावलां तर ‘पढुच्यास ठेच मागचा 
शहािा’ या न्यायाने दसुऱ्याांच्या चिुाांमधनू अप्रत्यिपिे बरांच शशिता येतां. 
आयषु्याच्या शाळेतल्या शशििाचा तो एि फार महत्त्वाचा भाग आहे. 

 

डॉ. उज्जज्जवला दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 

(‘esakal.com’ cy;; s;;Ej;ny;;n;e) 

 

mailto:-ujjwalahd9@gmail.com

