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खरे सुख कशात असते? 
 

इं%लंड अमे'रकेत व अ)य देशात िश+णासाठ!, नोकर./यवसायासाठ! 	कंवा ूवासासाठ! काह. काळ जाऊन 

राहणे यात आता फारसे ना5व)य उरलेले नाह.. तशा जा7याला कुणाचा 5वरोध अस7याचेह. कारण नाह.. पण 

ितथे गेले�या अनेक त;ण मुला-मुलींना अिलकडे ितकडेच ःथाियक हो7याची, ितथ�या नाग'रक<वाची खणू 

असलेले ‘मीन काड�’ (अमे'रकेत) िमळव7याची जी धडपड चालते, ते िमळेपय?त <यांची जी तगमग होते ती 

पा	हली क@ माझे मन अःवःथ होते. अशासाठ! क@ आपण आता ‘अमे'रकेचे नाग'रक झालो’ असा आनंद-

अिभमान <या त;ण मुला-मुलींना वाटत असला तर. भारतात ‘भारतीय’ नाग'रक Bहणून <यांना जे ःथान 

असते, जी आपुलक@ची, Cज/हाDयाची वाहणूक सहजपणेच <यांना िमळते <याचा मया�	दत ूमाणातच <यांना 

ितकडे अनुभव येतो, हे ितथे राहनू  आले�या पालकांकडून, तसेच कायम वाःत/य क;न असले�या 5वEाथF-

5वEािथ�नींGया सांग7याव;न मला कळले. <यावर माझा ूH आहे क@ असा दIयमपणाचाु  िशJका असले�या 

जीवनात अिभमानाःपद असे काय आहे? परदेशात भारतापे+ा 	क<येक पट.ने पगार जाःत िमळतो, िचJकार 

पैसे िमळतात. खाEपदाथा?पासून वाहनांपय?त सगळ.च चगंळ असते. हवा-पाणी रःते, िसनेमा िथएटरे सारे 

बघावे ते ःवGछ असते. अनेक सुख-सोयी, सु5वधा िमळतात. सगळ.कडे चकाचक, लखलखीत! Bहणून आBहाला 

ितकडेच राहावेसे वाटते ह. सामा)यतः अमे'रकन भारतीयांची 5वचारसरणी असते, ितचे मला नवल वाटत 

नाह.. पण दःखु  माऽ मनापासून वाटते. 
 

माRया मनात येते, उदंड भौितक सुखे िमळवणे एवढेच मानवी जीवनाचचे उ	UV असते का? आपला देश गर.ब 

आहे, अडाणी आहे, अःवGछ आहे ूदषणानेू  जज�र आहे हे सव� घटकाभर मा)य केले तर.ह. यात सुधारणा 

कर7याचे काम या बु5Xमान, कत�बगार त;ण 5पढ.नेच करायचे आहे ना? तेह. कृतZतेने करायला हवे, कारण 

<यांGया जीवनाची आवँयक अशी पायाभरणी <यांGया माता5प<यांूमाणेच या देशानेच केली आहे. आप�या 

Zानाचा, पैशाचा, ौमाचा उपयोग ःवदेशासाठ! कर7यातच खरा पु]षाथ� आहे. याचे <यांनी ःमरण ठेवायला हवे. 

खपू दरचीू , एखाद. मानलेली ‘आजी’ आप�या आईपे+ा गोर. आहे Bहणून ितला तुGछ लेखणे 	कतपत उिचत 

ठरते? पण कत�/य जबाबदा_ या यांGयापे+ा संप`ी, उपभोग, +णभर 	टकणा_ या सुखाचा आनंद यांनाच जीवनात 

प	हले ःथान देणे इV अशी aयांची जीवनbVी असते, संकुिचत व आ<मम%न अशी वृ̀ ी असते <यांना माझी 

ह. 5वधाने कशी ]चतील? 

 

माणसाला थोड.फार, करमणूक, हौसमौज ज;र हवी. जग7यासाठ! पैसा तर हवाच! पण 	कती पैसा िमळाला 

	कंवा िमळवला Bहणजे माणूस सुखी होतो हे मोज7याचे काह. माप आCःत<वात आहे काय? "न जातुः काम 

कामानाम ् उपभो%येन शाBयित" या सुवचनाूमाणेच हो7याची शJयता अिधक! टॉलःटॉय यांGया गोVीतला 

माणूस अिधकािधक जमीन आप�या मालक@च /हावी Bहणून धावधाव धावला. पण संeयकाळ झा�याने 
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<याला थांबावेच लागले! आCण मग अितौमाने <याला आपला ूाण गमवावा लागला. ह. मािम�क गोV खपू 

काह. सांगून जाते. Bहणून मला वाटते सुख कशात मानायचे? जीवनात आपण कुठे व के/हा थांबायचे हे जर 

माणसाला कळत नसेल तर <याला टॉलःटॉय यांGया गोVीत�या माणसाचाच अनुभव येणे अिधक शJय! 
 

भौितक सुखांना सव�ःव मानणा_ या माणसाGया bVीने 	हवाDयातले छानदार ऊन, कडक उ)हानंतरGया 

पावसाGया धारेने आणलेला मदृ ूगंध, उ`म पुःतकांशी साधलेला संवाद, आपला नयनमनोहर 5पसारा पस;न 

नाचणा_ या मोराचे अनपेC+तपणे झालेले दश�न, िगरसfपा-गोकाक या धबधgयातून 	दसणार. मनोरम इंिधनुंये, 

िनिशगंधाGया फुलांव;न राऽी आलेला गोड सुवास, सुbढ देख7या छकु�याGया अगंाकेसाचा सूआम पण 

हवाहवासा वाटणारा सुगंध आCण भीमसेनजींचा  मंऽमु%ध करणारा सुःवर ह. व अशीच ‘खर.’ बहमोलु  सुखे 

नग7यच ठरायची! कोण रिसक ते मा)य करणार हो? 

  


