
चोराच्या मनातलं चांदणं 

“अरे बंड्या, तू असा बेचैन का?” 

“आमच्या वर्ाातली मुल ंआणि सर ममळून आम्ही सारे आज अनाथालयात सँडववचेस 

वाटायला रे्लो होतो. जेवायची वेळ झाल्यावर मी माझा डबा खाल्ला. पि सरांनी 
त्यातलेच सँडववचेस खाल्ले. मर् मुलांनीही खाल्ले. पि आई, ते सँडववचेस त्या अनाथ 

मुलांसाठी होते! ते खािं म्हिजे लबाडी होती!” 

बंड्याच्या सदसद्वववेकबुध्दीला त्यातली लबाडी जाचली. बाकीच्यांना त्यात काहीही वावरं् 

वाटलं नाही! रे्ली ककत्येक शतकं मानसशास्त्रज्ांनी, तत्त्ववेत्त्यांनी अशा लबाडीचा बराच 

ववचार केला. अलीकड ेअनेक पाश्चात्य ववश्वववदयालयांनी त्या ववषयावर मोठं संशोधन 

केलं.  

बंड्याइतकी प्रामाणिक मािस ंववरळाच असतात. सवासाधारि मािस ंथोड्याफार 
प्रमािातली फसवाफसवी सहज करतात. समोरच्याची उघडी उत्तरपत्ररका ददसली तर ती 
वाचून त्यावरून आपल्या उत्तरांतल्या चुका सुधारिं; ततककटाच्या रांरे्त हळूच पुढे घुसिं; 

ऑकफसातल्या कार्द-पेन्ससली घरी नेिं हे सराास चालतं. त्या लबाडीने कुिाचंही फारसं 
नुकसान होत नाही; ती पकडली जात नाही आणि ततच्यासाठी मशक्षाही होत नाही.  

अशा लबाडीचं प्रमाि प्रत्येकाच्या सुसंस्त्कृतपिावर अवलंबून असतं. भोवतालच्या 
पररन्स्त्थतीचाही त्याच्यावर पररिाम होतो. कडक मशक्षेने फसवेगर्रीला आळा बसतो. पि 

लबाडी करिाऱ्या बहुतेकांना स्त्वतःच्या प्रामाणिकपिाचाच अमभमान असतो. रोजच्या 
जर्ण्यात प्रामाणिकपिे वार्ण्यासाठी ते आपली इच्छाशक्ती वापरतात. मनाच्या 
श्लोकांसारखं काही नीततप्रवताक ऐकल ंकी ती इच्छाशक्ती बळावते. उजेडात, भोवताली 
ओळखीच्या मािसांचा वावर असताना लबाडी करायला मन धजत नाही. आरशातलं 
स्त्वतःचं प्रततत्रबबं ककंवा मभतंीवरच्या गचराची रोखलेली नजरसुध्दा अपराधांचा तोल 

सावरते.  



त्याउलट अंधारात, अनोळखी लोकांच्या र्दीत नामातनराळा भामटेपिा करायला फावतं. 
लबाडी संसर्ाजसयही असते. सरांनी सँडववचेस खाल्ल्यावर मुलांचीही भीड चेपली. नेत्यांनी 
लबाडी केली की समाजात लुच्चेपिाची साथ पसरते.   

तरी मूळ इच्छा प्रामाणिक सज्जनपिा जपायचीच असते. ववचार आणि वतान यांच्यातली 
तफावत मनाला जाचते. म्हिून रै्रवतानावर समथानाचा बुरखा चढवला जातो. पावती 
घेतली नाही तर दकुानदार वस्त्तूची ककंमत थोडी कमी करतो. त्यामार्चा करबुडवेपिा 
समजत असतो. पि ‘कर दयायचाच कशाला? त्याच्या बदल्यात काय ममळतं 
आपल्याला?’ अस ंकल्पक समथान तयार असतं. डोकं न्जतकं सुपीक तततकं समथान 

अगधक चपखल असतं. ककत्येकदा लबाडी आणि ततचं समथानही सुप्त मनाकडूनच केलं 
जातं. सजर् मनाला त्याचा सुर्ावाही लार्त नाही.   

मािूस समाजपे्रमी आहे. रॉत्रबन-हुडसारखी दसुऱ्याच्या भल्यासाठी लबाडी करण्यात त्याला 
अपराधीपिा वाटत नाही. याचा एक वेर्ळा प्रत्यय पदोपदी येतो. ‘मी कशी ददसते?’ या 
प्रश्नाला ‘फारच छान!’ हे उत्तर फसवं असल ंतरी मैरीि सुखावते; मैरी वाढते.  

फसवाफसवी ही मािसाची न्जत्याची खोड आहे. बंड्यासारखयांनी बेचैन न होता 
ततच्यामार्च्या कल्पकतेला समाजदहताचं, नवतनममातीचं ववधायक वळि लावावं. मर् ती 
फसवाफसवीऐवजी वेर्ळ्या अथााने ‘बनवाबनवी’ ठरेल. 
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