होऊ कसा उतराई
“विकासने काय केलंय माझ्यासाठी? काहीही नाही!”
अरुण चिडीला येऊन म्हणाला.
अरुणिी नोकरी गेली तेव्हा विकासने, त्याच्या जििलग ममत्राने त्याला धीर दिला;
आचथिक मित केली. दठकदठकाणी त्याच्या नोकरीसाठी प्रयत्नही केला. त्यानेि शब्ि
टाकल्यामळ
ु े अरुण बँकेत लागला; सारं सरु ळीत झालं.
विकासच्या अडीअडिणींना अरुण पढ
ु े सरसािला तर मात्र ‘नको, कशाला’, म्हणत
विकासने त्यािी मित नाकारली. त्याने कधीही आपल्या गरिेच्या िेळी उपकारांच्या
बळािर अरुणला त्रास दिला नाही. आणण तरीही अरुणने त्याच्याशी संबंध तोडले.
लोकांच्या बोलण्यातून विकासच्या उपकारांिा उल्लेख आला की अरुण ते सपशेल
नाकारत असे.
असा कृतघ्न का झाला तो? उपकारांिी फेड अशी अपकाराने का होते? त्यासाठी
उपकारामागिी मानमसकता समिून घ्यायला हिी.
माकडांच्या कळपािर हल्ला झाला की एखािं माकड जििािर उिार होऊन त्या
हल्लेखोरािं लक्ष िेधन
े िेळा
ू घेतं आणण त्याला हुलकािण्या िे त गंग
ु िन
ू ठे ितं. बहुतक
त्यािा िीि िातो पण तेिढ्यात कळप सरु क्षक्षत िागी पोितो. माकडातली ती उपित
उपकारक ित्त
ृ ी माकडिातीच्या संरक्षणासाठी ननसगािनेि त्याला दिलेली असते.
भटक्या मशकारी आदिमानिामध्ये अशी स्ियंप्रेरणा होती. पण सोबत इतरही वििार
होते. एखाद्याला मोठी मशकार ममळाली की ती एकट्याने खाऊन संपत नसे. ती
इतरांना िाटून िे णं सोयीिं होई. मशिाय त्या मोबिल्यात इतरांना कालांतराने
ममळणाऱ्या मशकारीतल्या िाट्यािी अपेक्षा असे. ती परु ीही होई.
अशाि लहानसहान िे िाणघेिाणींनी सामाजिक बांचधलकी िाढत गेली. माणसािी
मानमसकता प्राण्यांहून िेगळी होत गेली. आता माणसाला ननरपेक्ष उपकार करण्यातला
आनंि समितो. लहान मल
ु ंही उत्स्फूति ननरपेक्षतेने िस
ु ऱ्याला मित करतात हे

मानसशास्त्रीय ननरीक्षणांत आढळलं आहे . पण त्यािसोबत िस
ु ऱ्याने केलेल्या
उपकारांिी िाणीिही माणसांत अचधक आहे . उपकारांच्या परतफेडीिी संधी ममळाली
की त्यांना आनंि होतो.
विकासच्या उपकारांिी अरुणला िाड होती. ते उपकार फफटणं शक्य नव्हतं हे ही तो
िाणून होता. तो त्या ऋणाने भारािला होता. कधी-ना-कधी विकासच्या गरिेला धािन
ू
गेल्याने त्या उपकारांिी अंशतः का होईना, परतफेड झाली असती. थोड्या-थोड्या
ऋणमक्
ु तीने त्याच्या मनािरिा भार हलका झाला असता. नातं दटकलं असतं. पण
विकासने त्यािी मित सिै ि अव्हे रली. त्यामागे अरुणला िख
ु िायिा हे तू नव्हता. पण
त्यामळ
ु े अिाणता अरुणिा कृतज्ञतेिा हात णझडकारला गेला. परतफेडीच्या अपेक्षक्षत
आनंिाला तो पारखा झाला. त्यािा स्िामभमानही िख
ु ािला. असं िारं िार झाल्याने
विकासिे उपकार फफटणं अशक्य असल्यािी िाणीि िािायला लागली. त्या उपकारांिं
असह्य ओझं झालं. उतराई होण्यािा एकि मागि अरुणला खुला होता : ते उपकार
झालेि नाहीत असं मानणं!
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