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नातं तझ
ु ं नन माझं
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे

नातं तुझं नन माझं
प्रस्तावना
हे पुस्तक लिलहण्यामागचा उद्दे श असा आहे लक, नात्ाां च्या खोिात लशरून,
डोकावता यावे व त्ाां चां लवश्लेषण करण्यास उद् युक्त व्हावे, तसेच आपिां नातां आपल्यािा
वाटत होत तसांच आहे लक काही वेगळां , ह्याचासुद्धा उहापोह करता यावा, त्ा प्रमाणे काही
नाती, सुधारण्यास मदत होईि, व त्रासदायक नात्ाां चा पुनलविचार होऊन, त्ात सकारात्मक
काही करता येऊ शकतां का? ह्याचाही लवचार करता येईि.
प्रत्ेकच व्यक्ती आपल्या सबांध आयुष्यात अनेक नाती लनमाि ण करते, काही आपसूक
होतात व काही नात्ाां ची लनवड करण्याची मुभा असते. प्रत्ेकच नातां तसां आवश्यक असतां व
त्ाचां महत्वही असतां. अश्या प्रत्ेक नात्ािा स्वीकारून, आदरपूविक लनभाविां तर जगणां
सुसह्य व प्रसन्न होऊ शकतां असां वाटतां.
नाती जशी लनमाि ण होतात तशी ती लनभवावीही िागतात, व ह्या नात्ानाां प्रेम,
आपुिकी, सौहादि ता, सांिग्नता, इत्ादीांच खत पाणी घािून रुजवावीही िागतात.
माझा अनुभव असा आहे लक, बर्याचशा नात्ाां मधिी दरी ही गैरसमजुतीांमुळे
उद्भवते, व हे गैरसमज दू र करण गरजेचां असत, परां तु पुढाकार कोणी घ्यायचा? हा मोठा
प्रश्न असतो. असे गैरसमज दू र करण्या साठी सांप्रेषणाची गरज असते, व ' Communication
- gap ' मुळे समज / गैरसमज तसेच राहतात . ह्यात कोणाकडूनच काहीच हािचाि न
झाल्यामुळे हे गैरसमज असेच राहतात, व कािाां तराने अलधक दृढसुद्धा होतात.
तरी माझी अशी आशा व लवश्वास आहे लक, हे पु स्तक वाचल्यावर प्रत्ेक जण आपल्या
अांतमिनात डोकावण्यास, उद् युक्त होईि व त्ाच्या आयुष्यात जर काही महत्वाचे नाते सांबांध

रुसिे असतीि, तर ते सुधारण्याची प्रलिया सुरु होईि व त्ा लदशेने पलहिां पाऊि टाकिां
जाईि . असो.
इथे मी अशी रूपरे षा माां डिी आहे लक लवलभन्न प्रकरणात,आयुष्याच्या लवलभन्न
अवसथाां मधिी नाती, त्ाांचां वैलशष्ट्य व सांपकाि त येणारी व्यक्ती आदी नमूद केिी आहे त. त्ा
नांतर हे गैरसमज होण्यामागची कारणे, मनुष्य स्वभाव, ह्याचा उल्लेख करून शेवटच्या
प्रकरणात काय उपाय योजना करता येईि ह्याची माां डणी केिी आहे . असो.
आशा करते लक, माझ्या मानस शास्त्राच्या अभ्यासामुळे व त्ा लनलमत्ाने आिेल्या
अनुभवाच्या आधारे हे लिखाण केिां आहे , त्ाचा सवि सामान्य िोकाां ना उपयोग होईि.
तुमच्या प्रनतनियांची वाट बघत आहे,
अवश्य कळवाव्या .
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ऋणननर्दे ष
ई सालहत् प्रलतष्ठानिा पलहिां पुस्तक पाठविां, त्ानांतरच हा लवषय माझ्या डोक्यात
घोळत होता, व तेंव्हाच मी ठरविां लक, दु सरां पुस्तक मी नाते सांबांधाांवर लिहीन म्हणून. त्ा
दृष्टीने माझां लिखाण सुरु झािां, जसे मुद्दे सुचिे व डोक्यात काही लवशेष बाबी होत्ा त्ा
अनुषांगाने लिहीत गेिे. नांतर रूपरे षा ठरविी,व अजून जास्त त्ािा आकार येत गेिा. त्ामुळे
पलहिे आभार ई सालहत् प्रलतष्ठानचे आहे त.
माझ्या मानस शास्त्राच्या अभ्यासामुळेसुद्धा अश्या लवषयाकडे आपसूकच कि
असतो, व त्ात गतीही येते. त्ामुळे मानसशास्त्राचे आभार.
हा सवि प्रवास करत असताना ज्या व्यक्तीांनी प्रोत्साहन व सहकायि केिां त्ा सवाां चे
आभार.
सवाि त शेवटी त्ा सवि नातेवाईकाां चे, ज्याां च्यामुळे कटू - गोड अनुभव आिे त्ा सवाां चे
मनापासून आभार.
ह्या िेखनात काही दृश्य प्रलतमा गुगिवरून साभार घेण्यात आल्या आहे त, तेंव्हा
गुगिचे आभार.
काही अडचणीांमुळे हे िेखन पूणि करण्यास बराच अवधी गेिा, अन्यथा हे मिा बर्याच
आधी प्रकाशनासाठी पाठवायचे होते. पुनश्च सवि लमत्र वगि, कुटुां बीय व स्नेही ह्याां चे आभार.
धन्यवाद.

प्रा . आरती पसारकर

ई सालहत्तर्फ़े प्रकालशत प्रा. आरती पसारकर याां चे हे पुस्तक जरूर वाचा.
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The Most Beautiful Things in the world
can not be seen or even be touched.
They are to be felt.
-----Helen Keller

प्रकरण १ जन्म व पालक

आपण जेंव्हा जन्मािा येतो तेंव्हा आपिी पाटी कोरी असते, पण जन्म झाल्या झाल्या
त्ावर िेबि िाविी जातात. आपण कोणाचा तरी मुिगा / मुिगी असतो .आपल्या पािकाां चां
पाल्य ह्या नात्ाने त्ाां च्या वाईट गोष्टी, स्वभावातल्या असो, वागणुकीतल्या, लक व्यवसाय
सांबांधी,

आपल्यािा त्ा िागू होतात.

कािाां तराने त्ा खर्या लकांवा खोया ठरू
शकतात, म्हणजे मुिगा लकांवा मुिगी,
आपल्या पािकाां चां अनुकरण करते लक,
समज आल्यावर चुकीच्या गोष्टी असल्यास त्ा
नाकारते, व त्ात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न
करते.
मानव हा एक सामालजक प्राणी आहे , त्ािा त्ाच्या अख्या आयुष्यात आजूबाजूिा
िोक िागतात. सामालजक सांबांधाां ची सुरवात आई-वडीि, भाऊ-बहीण, व असल्यास आजीआजोबा पासून होते. जन्म होणे हा एक आनांदाचा सोहळा असतो, पण प्रत्ेकाच्याच बाबतीत
असे होतेच असे नाही. काही लठकाणी मुिीचा जन्म त्ात ती दु सरी, लतसरी ह्या नांबर वर आिी
तर, लवचारायिाच नको. पािक व इतर वयस्क मांडांळीांचा ह्या बाबतीतिा लवचार व प्रवृत्तीचा
पररणाम त्ा बाळाच्या एकूण जडण घडणी वर होत असतो. जन्म झाल्यावर बाळ पूणितः आईवडीि लकांवा इतर घरात कोणी मोठां असेि त्ावर पूणि अविांबून असत. ह्या व्यक्तीांनी सवि
केिां तर त्ािा लमळणार अन्यथा नाही. जस जस बाळ मोठां होत त्ाच पराविांबन कमी होत
जात, तरीही वयाच्या २०-२२ वषि पयांत आलथिक दृष्ट्या अविांबून राहावांच िागत. मूि िहान
असताना त्ाच्या शारीररक गरज भागवण्यापासून, त्ाच्या वर सांस्कार व्हावे, त्ाची वागणूक
चाां गिी व्हावी, व त्ाने अभ्यासात व इतर बाबतीत, कुशि व अग्रेसर राहावे, ह्या साठी प्रत्ेकचां
पािक प्रयत्नशीि असतो. ह्या काळात म्हणजे बाल्यावसथे पासून लकशोरावसथा व तारुण्यावसथे
पयांत बर्याचदा मुिाां ना पािकाां च्या काही गोष्टी पटत नाही, व त्ामुळे त्ाां च्यात वाद होतात,
ह्यािा 'लपढीतीि तफावत ' म्हणून सोडून लदि जात . खरां तर पािकही पदवी अशी आहे लक,
ह्यात कुठल्या शैक्षलणक अहि तेची लकांवा अनुभवाची आवश्यकताच िक्षात घेतिी जात नाही.
फक्त त्ातल्यात्ात वयाची मयाि दा ( िग्नाचे वय) घािून दे ण्यात आिी आहे . दु सर्या मुिाच्या

वेळेस असां म्हणता येऊ शकत लक, पािकाांकडे थोडा अनुभव आहे . त्ामुळे काही चुका
दु सर्या मुिाच्या वेळेस टाळल्या जाऊ शकतात. पािक जेंव्हा मुिाां चां सवाां गीण सांगोपन करत
असतात, तेंव्हा त्ाां च्या मनात कोणती भावना असते? जवाबदारीची, कतिव्याची लक, मोठां
होऊन ह्या मुिाां नी आपिी सेवा,काळजी घ्यावी हा हे तू असतो? कदालचत पािक कुठिीच
अपेक्षा न ठे वता आपण जन्म लदिा म्हणून हे आपिां कतिव्यच आहे , असां समजून सवि करत
असतात. ह्यात कुठे तरी पािक, मुिाां च्या लवकासात, प्रगतीत, यशात स्वतः िा बघत असतात,
व माझा मुिगा / मुिगी ह्याच एक समाधान लमळत असत. त्ाां च्या यशातून आनांद व तृप्ती
लमळत असते. बरे चदा असांही जाणवत लक, स्वतःिा न करता येणार्या गोष्टी ते पाल्याकडून
करवून घेऊन, रालहिेल्या इच्छा पूणि करत असतात . पूवीच्या काळी ४-५, ६-७-८, व अलधक
मुिे होत असत, हल्ली १-२च मुिे असतात, जास्त करून सध्या ची तरुण लपढी (शहरी) एका
मुिां वरच कुटुां ब थाां बवतात . ह्यामुळे त्ा एका मुिा वरच सवि िक्ष केंलित केिां जात,व त्ािा
शाळे च्या व्यलतररक्त, बर्याच वेगवेगळ्या क्लासेस मध्ये पाठविां जात. ह्या प्रलियेत कदालचत
ते मूि ' jack of all and master of none ', बनू शकत. मूिसुद्धा बरे चदा आई वडिाां ची
इचछा म्हणून सवि एखाद्या बाहुल्या प्रमाणे, करायिा तयार होतात. त्ात त्ाां चां मन, इचछा,
कि,आवड हे काहीच िक्षात घेतिां जात नाही. फार क्वलचत एखादच मूि, काही गोष्टी
करण्यास साफ नकार दे त. अश्या वेळेस हे मूि 'शहाणां ' समजिां जात नाही. आज्ञाधारक,आई
वडिाां च्या सूचनाां चां पािन करणार मूिच शहाणपणाच्या व्याख्येत बसत.
पुढे मुिां मोठी होतात, नोकरी व्यवसायािा िागतात, आलथिक दृष्ट्याही स्वाविांबी
होतात. आता त्ाां ना त्ाां चां मत, आवड इत्ादी गोष्टी माां डण्याची मुभा व ताकद आिेिी असते.
काही कुटुां बाां मधे मुिाां शी बरोबरीने सांवाद साधिा जातो, व कुठल्याही चचेत लकांवा लनणिय
प्रलियेत, त्ाां चां मत लवचाराधीन घेतिां जात. तरीही असां लदसत लक, पािकाां चां मत,इचछा व
मुिाां चां मत व इचछा ह्यात फरक असू शकतो. अश्या वेळेस आई वडीि एक तर दु खी कष्टी
होतात, व त्ाां ना असां वाटत असत लक, आपण एवढां सगळां केिां, ह्या मुिाां साठी, आता तरी
ह्याां नी आमच्या इचछा पु रवाव्या .परां तु नेहमी समजून घेतिां पालहजे लक, प्रत्ेक नाण्यािा दोन
बाजू असतात . मुिाां चीही काही बाजू असते, व त्ाां नी लवलशष्ट प्रकारे वागण्याची लह काही
कारण असू शकतात.
पुढे त्ाां ची िग्न झाल्यावर, सून व जावई हा आणखी एक पैिू त्ात जोडिा जातो, व
काहीही मनासारखां न घडल्यास त्ाचा दोष सून लकांवा जावयािा लदिा जातो. ही एक प्रकारची
'Defense Mechanism ', असते, माझा मुिगा /मुिगी कसे चाां गिे आहे त, व सून / जावईच

कसे चुकीचे आहे त, हे स्वतः िा व इतराां ना ठासून साां लगतिे जाते. ह्यात ‘स्व’च पोषण केिां
जात.
प्रत्ेकच व्यक्ती प्रत्ेक पदावर,आयुष्याच्या वेगवेगळ्या

वळणावर,केंव्हा तरी

असतेच. आधी तुम्ही िहान असता, मग मोठे होऊन कमावते होता, मग िग्न होऊन जावई /
सून होता, मग पािक होता वगैरे. ह्या नात्ाची एक वेगळीही अवसथा काही लठकाणी उत्पन्न
होते, ती म्हणजे वाधिक्यातीि पािक, ( ७० ते ९० ) वयोगट, लनवृत्त लकांवा लनव्र्त्त्तीिा पोहोचिेिे
पािक, ( ५५ ते ६५ ), व ह्याां ची िग्न झािेिी मुिे, एखाद दु सरां मूि झािेिां लकांवा िग्न न
झािेिीसुद्धा परां तु स्सथर सथावर झािेिी. लनवृत्ती िा आिेिे लकांवा लनवृत्त झािेिे पािकसुद्धा
तसे म्हातारपण ह्या अवसथेतच असतात, परां तु त्ाां च्या ७०ते ९० वयोगटातीि पािकाां ना असे
वाटत असते लक, ह्याां नी आमची सेवा करावी, तेच ५५ ते ६०च्या पािकाां ना असे वाटते लक,
आता सवि जवाबदारी मुिाां नी घ्यावी. काही वेळेस िग्न झािेल्या मुिी िाां बच्या गावी लकांवा
परदे शीसुद्धा असतात, अश्या वेळेस वृद्ध पािक जर मुिां जवळ असतीि तर, त्ा मुिां सुनेने
त्ाां च्या कडे बघावे लह जगरीत आहे , प्रकृतीचा लनयम आहे , परां तु त्ाां ना असे वाटत असते लक,
मुिीने त्ाां च्या आई वडिाां कडे बघावां. इथे कुठिा लह लनयम लकांवा कायदा न िावता
पररस्सथती अनुसार काळजी व जवाबदारी घ्यावी व एकमेकाां कडून काही अपेक्षा न ठे वता,
जमेि तेवढां व तसां स्वतःचीच जवाबदारी समजून करावां. ह्या सवाां च्या मागे एक लवचार
माां डावासा वाटतो, तो असा लक, आई वडिाां नी िहान पणी, अगदी नोकरी िा
िागेस्तोवर,मुिाां चां सवि काही केिेिां असत, तेंव्हा आता जर ते शारीररक दृष्ट्या व बर्याचदा,
आलथिक दृष्ट्यासुद्धा कमकुवत असतीि तर, मुिाने व नवर्याचे आई वडीि म्हणून सुनेने
साां भाळावे. असो. हे तकि जावयाच्या बाबतीत िागू होत नाही, कारण त्ाच तुम्ही काही सांगोपन
केिां नसत, तरी एखाद वेळेस, मुिगा नसल्यास, जावयाने मुिा

सारखां समजून सासू

सासर्याां ची जवाबदारी घेतिी तर तो त्ाचा चाां गुिपणा व आपुिकी दाखवतो.

प्रकरण २ लग्न व सासर

िग्न हासुद्धा आयुष्यातिा महत्वाचा सोहळा व टप्पा आहे . िग्ना नांतर प्रत्ेकाच्याच
आयुष्यात बरे च बदि घडत असतात. ह्या नवीन बदिाांशी जुळवून घ्यायचां असत.
िग्न एकतर प्रेम लववाह लकांवा आई वडिाां नी रीतसर सथळ बघून िग्न ठरविेिां असू
शकत. तसेच सध्याच्या प्रथे प्रमाणे इां टरनेट वरूनसुद्धा िग्न ठरवता येऊ शकत. प्रेम लववाह
असल्यास मुिगामुिगी एकमेकाां ना आधी
पासून ओळखत असतात, ते एकमेकाां ना
पररलचत असतात. घरातीि इतर सदस्ाां चा
मुिां मुिीशी पररचय असू लकांवा नसू शकतो.
नेट वरून लकांवा इतर माध्यमातून िग्न
जमविां असल्यास ३-४ भेटीां पिीकडे सविच
एकमेकाां ना तसे नवीनच असतात.
िग्नानांतर मुिां व मुिीच्या आयुष्यात घडणारे बदि वेगवेगळे असतात. मुिीिा
स्वतःच्या आईवडिाां चां घर सोडून नवयाि च्या घरी राहावयािा जावे िागते. तेंव्हा लतच्यासाठी
घर, लतथिी माणसां, त्ाां ची जीवन शैिी, राहणीमानाच्या पद्धती सविच नवीन असत. लतिा हे
सवि बघून समजून आत्मसात करून घ्यावां िागत. हे सवि काही वेळेस दु सर्या गावी, लकांवा
अगदी परदे शीसुद्धा असू शकत. अश्या वेळेस लतिा त्ा नवीन शहरात लकांवा परदे शात
कोणीच जवळच नातेवाईक, / लमत्र मैत्रीण नसू शकतात व कधीही लतिा थोडां ररिॅक्स व्हावांसां
वाटिां लकांवा मन मोकळां करावस वाटिां तर कुठे जाण्याचा पयाि यच नसतो.
मुिाच्या बाबतीत तसे नसते. तो त्ाच्याच घरात त्ाच्या आई वडीि, भाऊ बलहणीनां
बरोबर राहत असतो. फक्त बायको १ नवीन व्यक्ती त्ाच्या आयुष्यात आिेिी असते. सुनेच्या
बाबतीत सासरच्या सविच माणसाां नी लतिा आपल्या घरात सामावून घेण्यात मदत करावी,
पुढाकार घ्यावा. इथे लतिा कम्फटे बि करण्यासाठी जास्त जवाबदारी सासू व नवर्याने
घ्यावयास हवी, परां तु असे लदसते लक, नवरा ह्या भाां गडीतच पडत नाही व सासूच्या अपेक्षाां ना
कुठिीच सून पूणिपणे उतरत नसल्यामुळे, लतचा कोांडमारा होत असतो. अगदी सुलशलक्षत
नोकरी करण्यार्या सासवासुद्धा सुनेशी तेढ ठे वूनच वागतात. सतत लतच्यातल्या उणीवा,
चुकाां चीच उजळणी करतात व तीच जीवन तणाव ग्रस्त करून टाकतात. अश्यात जर

नवर्याची साथ असिी तर मुिीांना एक मानलसक ताकद लमळते व त्ा इतर गोष्टीांना समोर
जायिा सक्षम होतात. मुिां कडून झािेल्या काही चुकासुद्धा सुनेच्याच माथी मारल्या जातात,
व सवि बाबतीत खापर लतच्याच नावावर फोडिां जात.
कुठल्याही िग्नात नवरा बायको फक्त असा नवीन सांबांध जुळून येत नाही तर
मुिीकडचे कुटुां ब व मुिाकडां च कुटुां ब असां 'व्याही-व्याहीचां ' नातांसुद्धा लनमाि ण होत. ह्या
नात्ातसुद्धा मुिीच्या आई वडिाां ना, भावािा, लकांवा एकूणच लतच्या कडच्या माणसाां ना
खािच्या दजाि चीच वागणूक लदिी जाते. हे िोकसुद्धा आपल्या मुिीिा त्ाच्या कडे त्रास नको
म्हणून आवडो न आवडो, चुकीचां लक बरोबर त्ाच्या तािावर नाचत राहतात व त्ाां च्या
मागण्या पूणि करण्यातच स्वतः िा धन्य समजतात. सदै व त्ाां चच म्हणणां ऐकावां िागत व
जुळवूनही घ्यावां िागतच. अगदी िग्नाच्या बोिणी करण्या पासून, िग्न चे समारां भ, नांतर चे
सण वार, बाळां तपण व जन्म भर ह्याां चीच हाां जी हाां जी करावी िागते. एवढां करूनसुद्धा मुिीिा
स्वतःच्या मुिी सारखां वागवतात का, तर म्हणताां ना म्हणतात लक ती आता आमचीच आहे ,
आम्हािा मुिी सारखीच आहे , वगैरे पण, उणे दु णे काढू न लतिा घािून पडून बोििां जात, व
बरे चदा लतचे आई वडीि व अक्ख खानदानच काढिां जात.
खरां म्हणजे दोन्ही कडच्या कुटुां बाां ने एकत्र समन्वयाने,सामांजस्ाने राहायिा काय
हरकत आहे ? मुिगा व मुिगी हे प्रकृती चेच २ रूप आहे त, व ते एकमेकाां ना पूरक आहे त, व
एकमेकाां लशवाय अधुरे आहे त. हा सांसार कुणाचा तरी मुिगा व कुणाची तरी मुिगी एकत्र
आल्यानेच पुढे जाणार आहे . दोन्ही कडचे पािक सम स्तरावर असतात व त्ाां नी एकमेकाां ना
स्वीकृती व सन्मान द्यायिाच पालहजे.
मिा प्रश्न पडायचा लक, नवरा बायकोच नातां हे ' प्रेमाचां' नातां आहे , मग ह्या नात्ावर
एवढ्या कोया काां केल्या जातात?’ बायको’ ह्या व्यक्तीची नवरा ह्या गटात सतत टर काां
उडलविी जाते? कुठे तरी वाचनात असां आिां लक हे नातां 'राजनीलतक'असत, मग सगळां
खुिासा झािा, मुिी कडची पाटी 'लवपक्ष ', व मुिवािे 'सत्तालधश ',असां एकूण समीकरणच
माां डिां जात.
काही वेळेस मुिीच कुटुां ब मुिाच्या कुटुां बा पेक्षा सरस असतां,तरीही त्ाां चीच नेहमी
मानहानी होत असते, व मूग लगळू न गप्प बसावां िागत. पुन्हा त्ाच्या वागण्या बोिण्या िा
कुठे च दाद मागायची सोय नसते. ' धरिां तर चावत,सोडि तर पळत' अशी अवसथा होऊन
बसते . ह्या सवि प्रकारात मुिीची फारच ताराां बळ उडते. लतच्या मनात फार असत लक,आपल्या

आई वडिाां ना, भावा बलहणी िा, आपल्या घरी बोिवावां, सवाि नी खेळीमेळीने २ लदवस
आनांदात घािवावे, पण हे काही लतिा शक्य लदसत नाही.
मुिीच्या आई ची पररस्सथती तर फारच चमत्काररक होते,लतने लतच्या स्वतःच्या
िग्नानांतर सासुरवास सहन केिेिा असतो, आता मुिीच्या सासू चाही जाच सहन करावा
िागतो, बर जावई तरी कमीत कमी सज्जन असिा तर बर, तोही तहे वाईक असिा तर काही
लवचारायिाच नको.
इथे अजून एक नमूद करावांसां वाटत ते म्हणजे, मुिीच्या बाळां तपणात, मुिां ( नातवांड
) िहान असताना, त्ाां ना साां भाळणे, व इतर कुठिीही मदत िागिी तर ती मुिीच्या आई
वडिाां नीच करायची असते, व ते ती आनांदाने करतातही, परां तु हक्क व अलधकार गाजवायिा
मुिीचे सासू सासरे , त्ाां ना कतिव्य व जवाबदारी घ्याचीच नसते.
मी तर असांही बलघतिां आहे लक, एका सासूबाई झािेल्या बाईांनी,त्ाां च्या मुिीच्या
िग्नात, सुनेच्या आई िा बोिवून घेतिां लक तुम्ही या व सवि साां भाळा, म्हणजे ह्याां च्या मुिीच्या
िग्नातही तुम्हीच जवाबदारी घ्या .
३०-३०, ४०-४०, वषि सांसार झाल्यावरसुद्धा,नवरा बायको िा सुनावतो लक, अमुक
एक गोष्ट तुिा येतच नाही, तू हे कधी करतच नाही, तुिा माहे रचच करायचां असत, सासर ची
माणसां नको वगैरे . ह्यात काहीही तथ्य नसत. बायको चीही बरीच स्वप्न, आशा,आकाां क्षा पूणि
झािेल्या नसतात, परां तु ती वयाच्या ह्या अवसथेत असां काही बोित नाही, ६०-६५, व्या
वषीसुद्धा ती लबचारी सवि ऐकून गप्प बसते . म्हणतात ना " शेळी जाते जीवा लनशी, खाणारा
म्हणतो वातड कशी."

______________________________________________________________

प्रकरण ३ भावंड

आजकािच्या काळात भावांड असणांसुद्धा भाग्याचांच म्हां टि पालहजे. तरुण जोडपी
आता १च अपत्ावर कुटुां बािा पूणि लवराम दे तात. त्ामुळे आता "हम दो हमारे दो”,च्या ऐवजी"
एक के बाद अभी नही, और कभी नही". अशी अवसथा झािी आहे . पूवीच्या काळी बर
असायचां. मुिां होत राहायची, एकत्र कुटुां ब
असल्यामुळे घरात बरीच, बाळ गोपाळ असायची,
त्ामुळे त्ाां ना भावांडातच सवांगडीही लमळायचे .
असो. आता जर म्हांटि लक एक तरी भावांड
असावां, बहीण भाऊ काहीही, कारण आई
वडिाां च्या पश्चात लकांवा तुमचे तुम्ही करते धरते
झािे लक, एक 'सपोटि लसस्टम ' म्हणून, सख्ख
जवळच कोणी असावां, तर ते त्ाां ना पटे िच असे
नाही. मुळातच िग्न उलशरा होत,त्ात ह्या न त्ा कारणाने पलहिां मूिच उलशरा होत, मग
दु सर्याचा प्रश्नच येत नाही, त्ात कधी नवर्यािा हवां असिां तर बायकोचा लवरोध असतो, कधी
बायको िा हवां असिां तर नवरा नाही म्हणतो. ह्या सवाां च्या मागे एक असतो आलथिक
दृष्टीकोण, व दु सरां म्हणजे, त्ा बाळािा द्यावा िागणार वेळ. एक मनुष्य जीवन उभां करायचां
म्हणजे, खस्ता खाव्याच िागतात, त्ाच्या साठी स्वतःच्या प्रायॉररटीस बाजूिा ठे वून, त्ा
अपत्ाच्या गरजा, लवकास ह्या कडे िक्ष पुरवावां िागत असो.
आता प्रश्न असा आहे लक, खरां च ह्यात लकती तथ्य आहे ? जन्मभर लकांवा हयात असे
पयांत, भावांडां खरां च एकमेकाां च्या पाठीशी उभे राहतात का? सुखात व आनांदाच्या क्षणाचे सविच
भागीदार असतात. परां तु सांकटात जेंव्हा खरां च आपल्या जवळच्याां ची साथ अपेलक्षत असते, ती
लमळते का? प्रत्ेक वेळेस पैशाां चीच मदत हवी असते असे नाही, तर शारीररक कष्टाची,
मानलसक आधाराची, व नुसतांच एखाद्याच्या असण्याची गरज असते, पण तीसुद्धा लमळत नाही.
मग अश्या वेळेस वाटत लक काय उपयोग,भावांडां असूनही एकटे च आहोत.
माझ्या पाहण्यात दोन्ही प्रकारची भावांडां आिी आहे त. पलहिी म्हणजे कतिव्याची जाण
असिेिी,व दु सर्याच्या पररस्सथतीशी व गजेशी सांवेदनशीि असणारी. एक कुटुां ब तर असां
पालहिां आहे लक, त्ा व्यक्तीांनी मदत मागायच्या आधीच, ह्या भावािा कळायचां लक, त्ाां ची
अशी अशी गरज आहे , समजून हा भाऊ पैशानी, कष्टानी,सल्ल्याने मदत करायचा, दु सर्या

प्रकारचीही भावांडां बघण्यात आिी ती अशी लक २ भाऊ व भाऊबहीण एकमेकाां चां तोांड लह
बघायिा तयार नाही, व बोिणां, एकमेकाां कडे जाणही नाही, मग मदत करणां तर दू रच रालहिां
.
काही लठकाणी सख्खे भाऊ बहीणसुद्धा मतिब प्रमाणे वागतात. आपिी गरज असिी
लक, तेवढ्या पुरतां काम काढू न घ्यायचां व नांतर काहीच सांबांध नसल्या सारखां वागायचां. काही
लठकाणी पैश्यामुळे लवतुष्ट येत, तर काही लठकाणी नुसत्ा दु सर्या कडूनच अपेक्षा असतात,
स्वतः ची वेळ आिी लक, ह्याां ना काहीच, जवाबदारी घ्यायचीच नसते.
हे च भाऊ बहीण एकाच आई बापाच्या पोटी जन्मािा आिेिे असतात, िहान पणी
एकाच छताखािी राहून लशकिे सवरिे असतात, एकत्र खेळिे असतात, एकमेकाां च्या गोष्टी,
कपडे , पुस्तक, खेळणी, वापरिे असतात, एकत्र खाल्ले लपल्ले असतात, मग मोठां झाल्यावर
आपापल्या कुटुां बात स्सथर सथावर झाल्यावर येवढे कसे परके होतात?
हे भावा बलहणीच सांबांध लबघडण्यात बरे चदा त्ाां च्या त्ाां च्या जोडीदाराचाही हात
असतो. म्हणजे भावाची बायको व बलहणीचा नवरा, ह्याां ना आपापल्या नवरा बायकोच्या
भावांडाां शी नीट वागणां जमत नाही लकांवा त्ाां ना एकूणच सासरच्या माणसाां शी सांबांध ठे वायचा
नसतो . काही वेळेस तर भाऊ व िग्न झािेल्या बलहणी, बर्याच िाां बच्या लठकाणी राहत
असतात. त्ामुळे त्ाां चा तसा रोजच्या रोज काही सांबांधही येत नसतो. काही कारणा लनलमत्त
लकांवा काही प्रसांगीच जाण येणां होत. तरी लह ह्या भावजयाना नणांदाां चा राग असतो. त्ाां च्या मते
सासूच्या आजारपणात नणांदाां नी म्हणजे मुिीांनी आई ची सेवा करावी, लतथे जाऊन राहावे. पण
हे लततकस प्रॅस्िकि नसत. आपिां घरदार, नोकरी, सांसार सोडून, असां लकती लदवस जाऊन
राहणार? त्ातही, जर भाऊ भावजयीने तोांड फोडून म्हां टि लक, अशी अशी गरज आहे , तुम्ही
लकती लदवस येऊशकता? तर बलहणी, आई साठी जातीिसुद्धा. नेमकां त्ाच वेळेस नांदाच्या
घरी अशी पररस्सथती असू शकते लक, त्ाां ना स्वतःच घर सोडून, लतथे जाऊन राहणां शक्य
नसत,असो. एकाच गावात लकांवा जवळपास राहत असिे, तर ते शक्यही असतां .

_________________________________________________________________________

प्रकरण ४ नातेवाईक व नमत्र मंडळ

आपल्यािा समजायिा िागल्यावर नातेवाईक म्हणजे काका-काकू, मामा-मामी,
मावशी, आत्ा, वगैरे, ही नाती आई वडिाांच्या त्ाां च्या शी असिेल्या नात्ाां मधून लनमाि ण
होतात. आपिे त्ाां चे सांबांध आई वडिाां चे
त्ाच्या शी कसे सांबांध आहे त ह्यावर
अविांबून असतात. जर काही कारणाने ह्या
मोठ्या िोकां मध्ये काही लवतुष्ट असेि तर
मुिाां वरही ते लबांबविां जात व, मुिाां नीही ते
बलघतिां असल्यामुळे त्ाां च्याही वागणुकीत व
एकूण लवचाराां मध्ये त्ाचा प्रभाव असतोच.
पुढे जेंव्हा आपण स्वतांत्र पणे आपल्या
पायाां वर स्सथर सथावर होतो व सांसारात पडतो तेंव्हा आपिी अशी स्वतांत्र नाती लनमाि ण होतात.
दीर -नणांद, जावा, पुतणे, व मुिाां नासुद्धा बायको कडची नवीन नाती असतात.
जावा ह्या एका कुटुां बात व एका नावाने जरी बाां धल्या गेल्या असल्या तरी त्ा वेग वेगळ्या
घरातून आिेल्या असतात. तेंव्हा त्ाां ची एकूण पाश्विभूमी, कौटुां लबक वातावरण, रोजच्या दै नांलदन
जीवनातीि पद्धती ह्यात फरक असतो. पण त्ाही पेक्षा भावा - भावातीि नातां कस
आहे ,त्ावरही ह्याां च्यात हे नवीन नातां लनमाि ण झािेिां अविांबून असत. आजकाि तर क्वलचतच
एकत्र कुटुां ब बघायिा लमळत. कारण सवि जण कामाच्या लनलमत्ताने एकाच गावी असतीिच
असे नाही, तरीही जेंव्हा केंव्हा कायि प्रसांगी, काही लनलमत्ताने, भेटतीि तेवढा काय तो त्ाां च्यात
सांबांध, त्ातही जर त्ाांच्या पररस्सथतीत आलथिक तफावत असिी तर तेही एक कारण असू
शकत, त्ाां च्यात समांजस पणा नसण्याचां. बरे चदा आईच मुिाां च्यात तुिना करताां ना लदसते.
सुनाां मध्येसुद्धा उगाचच प्रलतस्पधी असल्या सारखां बोिते, एका सुने समोर दु सर्या सुनेची
वाखाणणी करायची व त्ा सुने समोर ह्या सुने ची, असो. नणांद भावजय, जावेच नातां खरां तर
मैलत्रणी सारखां असायिा हरकत नाही, पण इथेही एकमेकाां कडून अपेक्षा व आपिां हे बरोबर
व दु सर्याच ते चूक हीच भावना ठे वल्याने नात्ानां मध्ये आपुिकीच्या ऐवजी दु रावाच जास्त
लनमाि ण होतो.
सख्या भावा बलहणीां मध्ये एकमेकाां चां तोांडही न बघण्या इतपत सांबांध लबघडतात व त्ात
तेि ओतण्याचे काम त्ाां चे त्ाां चे नवरा-बायको करत असतात. काही नातेवाईक उदा: व्याही,

काका वगैरे बोिणां टाकून सांबांध तोडल्यागतच वावरतात. ह्या अश्या प्रत्ेक नात्ात दोन्हीही
पक्षाां ची अशी एक बाजू असते, व त्ाां ना आपिीच बाजू बरोबर व समोरचा चूक असेच वाटत
असते, त्ामुळे कोणीही माघार घ्यायिा तयार नसतोच, व हे लबघडिेिे सांबांध असेच राहतात
व त्ात सुधार होतच नाही.
काही वेळेस प्रॉपटी वरून भाां डणे होतात. आई वडिाां च्या नांतर त्ाचे वाटे लहस्से
करताना काही भाऊ,बलहणीांना त्ाां चा लहस्सा दे त नाही, लकांवा कमी दे तात व मग त्ातून लवतुष्ट
येत. मोठ्या बलहणीने िहान भावाचां साां भाळ, दु खां खूपां बलघतिेिां असत व त्ाही पेक्षा न्याय
बुद्धीने समान हक्क लमळतीि असां बलघतिां गेिां पालहजे. एकमेकाां च्या अडी अडचणीिा जर
कोणी उभां राहत नसेि तर मग नाती,सांबांध, जवळीक, सोयरीक ह्या शब्ाां ना काही अथिच
राहत नाही.
त्ा मानाने लमत्र पररवारात बरां असतां. ते म्हटिांच आहे लक," A friend in need is a
friend indeed ". जो वेळेस धावून येईि तोच खरा लमत्र. िहान पणी बरां असतां, लनरागस
मैत्री असते, हे वे दावे नसतात, तेवढ्या पूती भाांडणे होतात, व िगेच लमटतातसुद्धा. बरे चदा ही
मैत्री पुढे चािू राहते, नांतर जसे मोठे होतात तसे,अभ्यासाच्या लनलमत्ाने, लकांवा इतर कारणाने
वेगवेगळ्या लदशेिा गेल्यामुळे सांपकाि त राहता येत नाही, असो. िाां बच्या लठकाणी गेल्यामुळे
आपापल्या अभ्यासिमात व पुढे नोकरी व्यवसायामुळे तेवढा वेळ लह लमळत नाही. पुढे मोठे
झाल्यावर महालवद्याियीन लशक्षण घेत असताना नवीन लमत्र मैलत्रणी होतात, व त्ातिे १-२
त्ाां च्याशी आपिी नाळ जुळते, व पुढेही मैत्री चािू राहते, व काही वेळेस असांही लदसून येत
लक, मधिा एक िाां ब काळ गेल्यावरसुद्धा योगायोगाने परत एकमेकाां च्या सालनध्यात आल्यावर
पुनः ही मैत्री चािू राहते, व त्ाची घलनष्टता तेवढीच घट्ट असते. ह्या मधल्या काळातीि गॅपमुळे
कुठे ही मैत्रीत अांतर लकांवा अवघडिेपणा येत नाही, व तीच मोकळीक, आपुिकी व लवश्वास
जाणवतो.
मुिीांच्या बाबतीत तर असां होत लक, िग्न झाल्यावर दु सर्या गावी गेल्यामुळे त्ा आपल्या
लमत्र मैलत्रणीनां पासून दु रावतात, व मग एवढा सांपकि रोजच्या रोज राहत नाही. हल्लीच्या लपढी
िा बर आहे , सोशि साईट् समुळे एकमेकाां च्या आयुष्यातीि घडामोडी, प्रगती व हािचाि
कळत राहतात. वररष्ठ मांडळीसुद्धा हल्ली ह्या साईट् स चा वापर करतात, परां तु सविच जण
करतातच असे नाही, व सलिय असतीिच असे नाही, तरी नोकरीच्या लठकाणी स्सथर सथावर
झाल्यावर लतथे झािेिे लमत्र मैलत्रणी शेवटी, खर्या अथाि ने बर्याच काळा पयांत साथ दे तात व
त्ाां च्या शी घट्ट जवळच व तीव्र्त असां मैत्रीचां नातां तयार होत. ह्या वयात मैत्री केिी असल्यामुळे

ती सुज्ञ पणे केिेिी असते व लमत्राां मध्ये एक प्रकारचा समांजसपणा,एकमेकाां ची स्वीकृती व
वेळ पडल्यास मदत करण्याची तयारी असते. इथे बहुधा व्यक्ती पररपकव असल्यामुळे
स्वतांत्रसुद्धा असते व त्ाचे मैत्रीचे सांबांध तोच ठरवतो व त्ाच पािनही करतो. इथे बहुधा अहां
ची भावना, चढाओढ, दु सर्यािा कमी िेखणे ही समस्ा नसते, व त्ामुळे लनखळ मैत्री
एकमेकाां च्या दोष गुणाांसह जमते व लटकून राहते.
बरे चदा असे प्रसांग येतात लक, नातेवाईकाने पेक्षा लमत्र मैलत्रणीचां जवळच्या वाटतात व
त्ाां च्या शी मन मोकळां करतानाही कुठिाही सां कोच जाणवत नाही. लवरे चन साठीसुद्धा लमत्रच
जास्त उपयोगी पडतात कारण इथे कुठिेही complications नसतात, व खर्या अथाि ने लमत्राां
साठी तदानुभूती जाणवते. ह्यात एखाद वेळेस झािी तर मदतच होते पण नुकसान मात्र
नक्कीच होत नाही, अथाि त प्रत्ेक लनयमािा व अनुभवािा अपवाद असतातच . असो.
ह्याचा अथि असा नाही लक,सविच लमत्र अश्या प्रकारच्या मानलसकतेिा जोपासतात व
सविच लमत्राां चां सविच लमत्राां शी लनखळ मैत्रीचाच नातां असत . अशीही उदाहरण बघायिा
लमळतात लजथे लमत्रावरच कुरघोडी केिी जाते, हे वे दावे असतात, व दगा फटकाही केिा
जातो.एवढच नाही तर लमत्राच चाां गिां झािेिांही बघवत नाहीां व एकाच कायाि ियात, एकाच
क्षेत्रात कायिरत असल्यास एका लमत्राची प्रगती, दु सर्याच्या असूयेचां कारण असू शकते, पण
मग असां जर असेि तर लतिा मैत्री म्हणायची का ? बरे चदा काही लमत्र,मैत्रीचा गैर फायदासुद्धा
घेताां ना लदसतात व लमत्रािा एक प्रकारे आपल्या फायद्या साठी वापरून घेतात .
कथा कादां बर्या, लसनेमा व टीव्ही मालिकाां मधूनसुद्धा आपण दोन्ही प्रकारच्या मैत्रीची
उदाहरण बघतो. हे जरी काल्पलनक असिां तरी त्ात खर्या आयुष्यातल्या घटनाां चां प्रलतलबांबच
बघायिा लमळतां. असो.

_____________________________________________________

प्रकरण ५ नवश्लेषण

आता प्रश्न असा पडतो लक, असां काां होत? एकच नातां असत, परां तु त्ाचे लभन्न रूप
बघायिा लमळतात. म्हणजे काही भाऊ िहानपणी व मोठे झाल्यावरसुद्धा गुण्या गोलवांदाने
राहतात, सहकायि करतात, व खर्या अथाि ने
एकमेकाां चा आधार होऊन राहतात. पण इतर दु सरे
भाऊ एकमेकाां चे वैरी आहे त असेच वागतात. ह्या
लवरुद्द्ध छटा आपल्यािा सविच नात्ाां मध्ये बघायिा
लमळतात. तर ह्याच कारण त्ा नात्ाच्या मुळात
नसून त्ा त्ा व्यक्तीच्या व्यस्क्तमत्वात, स्वभावात,
दृलष्टकोनात असत.
ह्यातिी काही ठळक कारण अशी असू शकतात .......
१) अहं :-

ज्या दोन व्यक्तीांमध्ये तेढ आहे , ते दोघेही "अहां ' भावनेनी ग्रस्त असतात.

कोणीही आपिा अहां कार सोडायिा तयार नसतो. त्ाां च्या डोक्यात असे लवचार चािू असतात
लक, मीच काां ? जुळवून घ्यायचां असेि तर कोणािा तरी पुढाकार घ्यावा िागतो. एकािा तरी
आपिा हे का सोडावा िागतो. दोघे लह अडून बसिे तर जुळणां कठीण असतां. त्ाां ना हे समजत
नाही लक ह्यात आपिां स्वतःचसुद्धा नुकसानच आहे .
२) पैसा :- बर्याच नात्ाां मध्ये पैश्यामुळे लवतुष्ट येत. एक जण आपल्या श्रीमांतीचा
टे म्भा लमरवतो व त्ामुळे दु सर्यािा गररबीची टर उडवत आहे असां वाटत, व मग हा त्ा श्रीमांत
नातेवाईकाां पासून िाां बच राहतो. काही वेळेस अशी पररस्सथती लनमाि ण होते लक, एका
नातेवाईकािा दु सर्या नातेवाईकाां कडून पैश्याची मदत घ्यावी िागते, पण नांतर हा पैशे परत
करण्यात काां कुां करतो व त्ा मूळे ह्याां च्या नात्ात अवघडिेपणा येतो, व ते एकमेकाां ची लनांदा
नािस्ती करतात, व नात्ात लवतुष्ट येत.
ह्या लशवाय बर्याच लठकाणी आई वडिाां ची सांपत्ती ची वाटणी करूनसु द्धा वाद होतात
व त्ाां च्या पश्चात भावांडाां मध्ये दरी लनमाि ण होते. काही भावांडाना अन्याय झाल्याची भावना
लनमाि ण होते व ते इतर भावांडाां चा द्वे ष करू िागतात.

३) सत्ता :- काही व्यस्क्तमत्व ' Power Motivated ' असतात. हे अशे िोक
नातेवाईकाां शीसुद्धा ह्या पदावरूनच व्यवहार करतात. त्ाां च्या सत्ता व सत्ताधीश असल्याची
अशी काही नशा असते लक, मी मोठा व बाकी सवाां नी माझ्या आज्ञेत राहायिा पालहजे, असो.
हे असे वागणे जास्त करून सासू-सून तथा जावा जावा ह्या नात्ात लदसून येत. सासूच्या मनात
असत लक मी मोठी, हे घर मी उभारिांय, त्ामुळे माझा शब्च अांलतम मानिा गेिा पालहजे,
मोठ्या जावेिा वाटत असत लक, मी एवढे वषि सासू चा जाच सहन केिा आता मिाही छोया
जावेनी मान द्यावा, लवचारावां वगैरे.
४) भावना :- बरे चदा भावनाां चा उिे कसुद्धा नात्ात अडचण लनमाि ण करतात. आपण
लसनेम लकांवा मालिकाां मधुन जे काही बघतो ते दु सरां लतसरां काही नसून भावनाां चां
exploitation असत. कुठल्याही पररस्सथती चा भावलनक दृलष्टकोनातून लकांवा लववेकलनष्ठ
दृलष्टकोनातून लवचार केिा जाऊ शकतो. जर भावलनक बाजूच महत्वाची मानिी तर लतथे
लवचारािा जागाच नसते व मग अश्या वेळेस वाद, वैर, लवतुष्ट, भेद-भाव, नात्ातिा दु रावा
लमटवणां शक्यच होत नाही, असो.
५) नाण्याची एकच बाजू :-

प्रत्ेक गोष्टीिा, पररस्सथतीिा,घटनेिा, दोन बाजू

असतात . ह्या दोन्ही बाजू िक्षात घेतल्या तर समजून घेणां सोपां जात. िोकाां ना एकच बाजू
बघायची असते, व हीच खरी आहे ,इतर सब झूट, असा पलवत्रा असतो. आपण जेंव्हा लतर्हाईत
म्हणून दोन व्यक्तीां मधि भाांडण, वाद लमटवण्याचा प्रयत्न करतो तेंव्हा आपण दोन्ही बाजू
ऐकतो, ज्यािा गार्हाणां करायचां असत ती बाजू व ज्याच्या बद्दि असत ती एक बाजू. ह्या प्रमाणे
जी व्यक्ती स्वतःच ह्या पररस्सथतीत आहे त्ानेच जर दु सर्याची बाजू समजून घेतिी,व त्ाचही
म्हणणां ऐकून घेतिां तर कदालचत सारासार लवचाराने पडताळणी करून बर्याच अांशी
गैरसमज दू र होऊ शकतीि, असे वाटते . अथाि त इथे उदात्त मन, स्वीकृती करण्याचा कि
असणे, आवश्यक वाटते.
६) स्व चा नवस्तार:- हे कारण जास्त करून 'पािक-पाल्य ' ह्या सांबांधात िागू पडत.
वर नात्ाां च्या वणिनात (प्रकरण १िे) नमूद केल्या प्रमाणे पािक व मुिे ह्याां च्यातीि तणाव हा
ह्या प्रकारात मोडतो. पािक आपल्या इचछा, महत्वाकाां क्षा, स्वप्न मुिाां वर िादतात, व भावलनक
दृष्ट्या त्ाां ना कमकुवत करून ते करण्यास भाग पडतात. पािकाां ना त्ाां च्या स्वतःच्या
आयुष्यात ज्या गोष्टी करायच्या होत्ा, काही कारणामुळे त्ा करता आल्या नाही त्ा आता
त्ाां ना मुिाां कडून करून घ्यायच्या असतात . आपल्या मुिात ते स्वतः िा बघत असतात व
त्ाच यश, त्ाची उपिब्धीही स्वतः ची समजून त्ात आनांद व समाधान लमळवतात .

७) तर्दानुभूती :- ह्याचा अभाव असणेसुद्धा नात्ातीि सामांजस् लबघडवण्यास
कारणीभूत ठरते . अशी िोक स्वतःच्याच भावना कुरवाळत बसतात व पर दु ःख शीति
समजतात. अश्याच एका व्यक्ती िा त्ाच्या कुटुां बातच जेंव्हा बर्याच समस्ा व आपसातीि
तडजोडी न होण्याचां जाणवू िागिां तेंव्हा त्ाने मिा त्ाच्या व्यस्क्तमत्वाचां मूल्याां कन करता
येऊन, त्ात तो कुठे कमी पडतो हे का, असे लवचारिे?. तेंव्हा त्ाच्या व्यस्क्तमत्वच मूल्याां कन
केल्यावर असां आढळू न आिां लक त्ाचे तदनुभूती मधीि गुण फारच कमी होते व ते त्ाने
प्रयत्न केल्यास त्ात सुधारणा होऊ शकते. असां साां गून त्ाची प्रलिया व त्ा साठी कसे प्रयत्न
करायचे ते लह समजावून साां लगतिे.

_______________________________________________________________

प्रकरण ६) INTERVENTION ( उपचार)

वर केिेल्या कारणाच्या आधारावरच उपाय योजना सुचवावीशी वाटते.

१) तर्दानुभूती वाढवणे :- तदानुभूती म्हणजे दु सरा अनुभवत असिेल्या भावनाां ची
जाणीव होणे . त्ा व्यक्तीच्या िीष्टीकोनातून त्ाच्या भावना समजून घेणे. तदनुभूती प्राथलमक व
advance

स्वरूपाची

असते.

तदनुभूती

असण्यास २ कौशल्य लवकलसत झािेिी
असिी पालहजे .
i ) संवेर्दन
सांवेदनात

ii ) संप्रेषण
दु सर्याच्या

भावना,

बाबी,समस्ा, अलभवृत्ती, दृलष्टकोन ऐकून
घेण्याची तयारी असावी िागते.
सांप्रेषणात त्ा दु सर्या व्यक्तीिा आपल्यािा साां गता आिां पालहजे लक, तुझ्या भावना व
त्ाां चे अथि मिा समजिे आहे त.

" मनुष्य प्राण्याां कडे तदानुभूती असणे हा एक वरदानच म्हणावा िागेि."
२) एक मेक साह्य करू अवघे धरू सुपंथ:- एरीक बनि नावाच्या मानसशास्त्रज्ञाने टी
. ए . ( Transactional - Analysis )चूं प्रारूप माां डिां . ह्यात मानवी सांबांधातीि एकमेकाांशी
होणार्या लिया प्रलतलिया चा अभ्यास केिा जातो. त्ाने असा लसद्धाां त माां डिा लक, मनुष्य सांवाद
साधतो ते कुठल्या तरी एका 'अांहां’च्या अवसथेतून ....१) पािक

२) बािक

३) वयस्क

'पािक’ ह्या अवसथेतून जेंव्हा सांवाद साधतात ते आपापल्या आई वडिाां कडून जे
बघतात, त्ा प्रमाणेच करतात. 'बािकां ' ह्या अवसथेत, जसे ते िहानपणी असायचे, त्ा प्रमाणे
वागतात, बोितात व जास्त करून त्ाां च्या प्रलतलिया ह्या 'भावलनक ' असतात. 'वयस्क '
अवसथेत ते लवचारपूणि मूल्याां कन करून पूवि ग्रह न ठे वता सांवाद साधत असतात.

कोण कसां सांवाद साधतां य हे समजून घेतिां तर आपसातीि सांबांधात मदतच होते. बनि
ने पुढीि ४ प्रकारच्या वतिणुकीची शक्यता नमूद केिी आहे .

१) I'M OK ---------------------------------------------------------- You are OK
२) I'M OK ----------------------------------------------------------- You are not OK
३) I'M not OK ------------------------------------------------------ You are OK
४) I'M not OK ------------------------------------------------------ You are not OK

ह्यात management मध्ये 'Win-Win’, situation म्हणतात, ती अांलगकारता आिी
पालहजे . म्हणजेच प्रत्ेकाने "'I'm OK, You are OK " ह्या सांवादा पयांत पोहोचल्यास
आपसातीि किह, सांघषि, व ताण -तणाव कमी होऊन स्वसथ सांबांध प्रसथालपत होण्यास मदत
होईि.
३) अनलप्तपणा :- एकीकडे आपण सांबांध सुधारण्याचा व जुळवण्याच बोितो आहोत
व त्ात अलिप्त पण चा पुरस्कार करतोय हे कसे काय? इथे अलिप्तपणा म्हणजे दु सर्याच्या
आयुष्यात ढवळाढवळ न करणे. बरे चदा मुिगा मोठा झािा सून आिी तरी, आई जी आता
सासूच्या भूलमकेत गेिी तरी सारख्या त्ाच आधीच्या पद्धतीने सूचना दे त राहते, व अपेक्षा अशी
असते लक, ह्याां नी आपल्यािा लवचारून सवि करावां. आपण साां लगतिेिां सवि ऐकावां, व साांगू
त्ाच पद्धतीने वागावां. आपल्यािा जास्त अनुभव आहे , व त्ा मुिे आपल्यािा जास्त
समजतां,असो. परां तु योग्य वेळेस भावलनक सांबांधातून स्वतः िा थोडे से वेगळे करता आिे, व
रोजच्या दै नांलदन व्यवहारात अलिप्त होता आिे तर ते उगाचच होणार्या ताण - तणावाां ना बांदी
घाितीि, व होणारे सांघषिही टळू शकतीि . मालगतिा तर जरूर सल्ला द्यावा, अन्यथा नाव
लनराळे राहण्यातच लहत आहे . ही पद्धत जास्त करून सासू-सून, जावा-जावा, व्याही ह्या
सांबांधाां ना िागू पडते.
४) मीपणा :- ' आत्म- सम्मान ', अहां , अलभमान व अहां कार ह्यात फरक असतो व
नेमकां त्ातच गल्लत होताां ना लदसते. कुठल्याही बाबतीत चार िोक जमल्यास, प्रत्ेकाचां मत

जाणून घेताना, व प्रत्ेकाच्या लवचाराची दखि घेताना, मिा असां वाटत हे केिां पालहजे पेक्षा
आपण असां करूया का? ही वृत्ती जर जोपासिी तर सवि समावेशक अलभवृत्ती लदसते. ह्यात
सवाां चाच मान राखिा जातो . ' I ' पेक्षा ' WE ' ची हाताळणी जास्त जवळीक साधून सांगठीत
होण्यास मदत करते.
आपिाच मुद्दा रे टण्या पेक्षा दु सर्याच काय म्हणणां आहे ? त्ािाही महत्व द्यायिा हवे.
प्रत्ेक नाण्यािा दोन बाजू असतात, तेंव्हा आपण म्हणू तेच अांलतम सत् नाही ह्याची जाण
ठे वून, ह्या गोष्टीिा एक वेगळी बाजू असू शकते, आलण कदालचत ती जास्त चाां गिी असू शकेि
व ती आपल्या िक्षातच आिी नव्हती ही वस्तुस्सथती असू शकते. असो.
५) नववेकननष्ठ मानसोपचार :- शेवटी सांबांध जपणे, सुरळीत ठे वणे, लकांवा लबघडणे
हा सगळाच भावनाां चा व्याप, पसारा, असतो. ' मानापमान', आमचां ऐकिां नाही, ' माझ्या कडे
दु ििक्षच केिां अश्या प्रलतलिया बहुधा ऐकायिा लमळतात. ह्या भावलनक त्रासातून बाहे र येण्यास
व स्वतः िा त्ाचा बळी न पडून घ्यायचां असल्यास, ' लववेक लनष्ठ ', मानसोपचार पद्धतीचा
अविांब करावा. ह्या पद्धतीचा लवकास, डॉ . एल्बटि एलिस ह्याां नी केिा असून” A-B-C-DE”च्या प्रारूपातून त्ाां नी स्पष्ट केिा आहे . “A”, म्हणजे बाह्य घटना आहे , उदा : एक व्यक्ती
तुम्हािा अद्वा तद्वा बोिते. व ”B” म्हणजे तुम्ही स्वतः शी मनातल्या मनात जे बोिता.
तुम्हीस्वतः िा “A” ह्या घटने बद्दि साां गता. हे साां गणां तुमची श्रद्धा, अलभवृत्ती व दृलष्टकोनावर
अविांबून असत. ह्यामुळे “C”चा उदय होतो. “C” म्हणजे तुम्ही जी भावना अनुभवता ती . आता
ह्यभावने शी सामना करावयास तुम्हािा “D” ह्या लठकाणी वाद घािायचा आहे . हे तुम्ही २
प्रकारें करु शकता.
१) श्रद्धे ला आव्हान र्दे ऊन,

२) संयुक्तिक,तानकिक व योग्य असे नवचार

“B”च्या निकाणी आणणे व क्तथथरावणे.
आव्हाना साठी काही प्रश्न आपण स्वतः िा लवचारू शकतो.
1) हे सांयुस्क्तक आहे का?.
२) ह्यािा काही पुरावा आहे का?.
३) ह्याने कोणािा तरी मदत होईि का?.
४) हाच शेवटचा पयाि य आहे का?.

“E” म्हणजे तुम्ही वाद घातल्यानांतर जे अनुभविे ते. तुम्ही एक लवचार रुजवाि,
अनुभवाि, आलण जीवनाचां नवीन सारही समजून घ्याि. तर आपल्यािा जे वाटत असत लक,
“A” ह्या बाह्य घटनेमुळे आपल्यािा भावलनक त्रास झािा, तर हे खरां नाही, तर आपण “B” शी
जे काही बोितो,त्ातून “C”म्हणजे आपल्या भावनाां ची लनलमिती होते.
ह्या प्रारूपात “B”फार महत्वाचा आहे . “B” म्हणजे आपिे लवचार, मत, अलभवृत्ती,
मूल्य, श्रद्धा, व लवश्वास. लवचार हे लववेकलनष्ठ लकांवा अलववेकलनष्ठ असू शकतात. लववेकलनष्ठ
लवचाराां मुळे योग्य भावना लनलमित होतात, व त्ामुळे वतिनही तसेच घडते व हे वतिन आपल्या
भल्याचेच असते. ह्यामुळे आपल्या मनात कटु ता राहत नाही, व दु सर्या बद्दिही आपण वैर
भाव न ठे वता समांजस पणे सांबांध प्रसथालपत करू शकतो. “A” ह्या बाह्य घटनेमुळे ( म्हणजे
तुम्हािा कोणीतरी वाईट बोििां ), तुम्ही “B” ह्या अवसथेत स्वतः शी असा काही सांवाद साधता
. ' असां कसां बोििा तो?." " स्वतः िा काय समजतो?" " त्ाने असां बोिायिा नको होत?" "
मिा आता त्ाच्या शी काहीच घेणां दे णां नाही वगैरे."
अश्या तुमच्या स्वगतमुळे तुम्हािा राग, द्वे ष, अपमान, अश्या भावनाांचा अनुभव येऊ
शकतो. हा सांपूणि प्रारूप आपण एका खर्या खुर्या, प्रत्क्ष घडिेल्या उदाहरणावरून समजून
घेऊया.
माझ्या पररचयात असिेल्या एका व्यक्तीिा लतच्या एका नातेवाईकाने ( वयाने व
नात्ानेही मोठा असिेिा ), एकदा सांभाषणाच्या ओघात 'मूखि ' म्हां टि, तर ही व्यक्ती एवढी
Hurt झािी लक, लतने असां ठरविां लक, मी आता ह्या नातेवाईकाशी, व ह्या नात्ातल्या इतर
नातेवाईकाां शीसुद्धा काहीच सांबांध ठे वणार नाही. आता इथे काय झािां ते पाहूया. नातेवाईकाने
मूखि म्हां टि, लह झािी बाह्य घटना “A”, त्ामुळे “B”वर ह्या व्यक्तीने, स्वतः िा काय सांलगतिां?
" ठीक आहे , मी मूखि आहे , मग माझ्याशी बोिू नका." मिा मूखि म्हांटि, आता मिा ह्या पुढे
कोणाशीच बोिायचां नाहीये. " व ह्या स्वगतामुळे “C” चा उदय झािा, लजथे त्ा व्यक्तीिा 'हीन
भावना, राग, 'स्वतः िा दोष दे णे ', इत्ालद भावनाां चा अनुभव आिा. आता ह्यातून बाहे र यायचां
असेि तर स्वतः िा असां साां गावां िागेि लक, 'ह्याने मूखि म्हां टि म्हणजे मी खरां च मूखि आहे
का?', ह्याच्या मूखि म्हणण्याां त मी मूखि ठरते का?, " तो मूखि म्हणािा हे त्ाचे लवचार ध्वलनत
करतात", " मी खरां च मूखि आहे ह्याचे पुरावे आहे त का?'
आज ह्याने मूखि म्हां टि, उद्या कोणी गाढव म्हां टि, व लतसरां कोणी शहाणां म्हां टि तर
मग मी नक्की कोण आहे ? मूखि, गाढव, लक शहाणी? त्ामुळे असां लवकोपािा न जाता, मी
स्वतः ठरवायचां लक मी कोण आहे ? व एका लवलशष्ट पररस्सथतीत, एका कोणी मिा मूखि म्हां टि
म्हणजे, मी नेहमीच सांपूणिपणे मूखि ठरत नाही, व सवाां शी सांबांध न ठे वणे, व सांवाद न साधणे,

हा काही अांलतम पयाि य असू शकत नाही. अश्या ह्या “D” वरच्या आव्हानामुळे त्ािा इ वर
एक सारासार लवचार रुजवता येईि, व समाधान व मानलसक शाां तीही िाभेि, तसेच असिेिे
सांबांध पुढे सुरु ठे वण्यास मदतही होईि.
अश्या प्रकारे ह्या काही पद्धतीांचा अविांब केल्यास माणसा - माणसातीि नाती
जोडण्यास, लटकवण्यास व साां भाळण्यास हात भर िागू शकेि, ही अपेक्षा.
" नाती ही रोपट्ां सारखी असतात, त्ांना प्रेम आपुलकी, नवश्वास ह्याच खत
पाणी घातलं तर ते पुढे मोिे वृक्ष होऊन आपल्याला सावली व आधार र्दे ऊ
शकतात".
" जीवनाच्या नकनाऱ्यावर सवि नाती लाटां सारखी असतात, ती येतात जातात, पण,
असं काही स्पशि करून जातात, नक, आपले पणाची भावना नेहमी सािी सोडून
जातात. असो.
प्रा.आरती पसारकर
माजी प्राध्यानपका व नवभाग प्रमुख

__________________________________________________________________________

ई सानहत्य प्रनतष्ठानचे हे १२ वे वर्ष. प्रा. आरती पसारकर यांचे हे दुसरे पुस्तक.
प्रा. आरती पसारकर या मानसशास्त्राच्या नवद्वान आहेत. प्रा. आरती पसारकरांसारिे
ज्येष्ठ लेिक आपली सवष पुस्तके ई सानहत्यच्या माध्यमातून जगभरातील वाचकांना नवनामूल्य
देतात. असे लेिक ज्यांना लेिन हीच भक्ती असते. आनण त्यातून कसलीही अनभलार्ा नसते.
मराठी भार्ेच्या सुदैवाने गेली दोन हजार वर्े कवीराज नरें द्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून
ही परं परा सुर आहे. अिंड. अजरामर. म्हणून तर डॉ. वृर्ाली जोशी(१० पुस्तके ), शिंभू गणपुले
(नऊ पुस्िके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. र्सिंि बागुल (िेरा पुस्िके ), शुभािंगी
पासेबिंद (साि पुस्िके ), अहर्नाश नगरकर ( चार पुस्िके ), डॉ. हस्र्िा दार्ले (साि पुस्िके ), डॉ.
ननतीन मोरे (१७ पुस्िके ), अनील र्ाकणकर (६ पुस्िके ), अनिंि पार्सकर(चार पुस्िके ), र्धू
हशरगािंर्कर (दोन), अशोक कोठारे (८ िजार पानािंचे र्िाभारि), श्री. नवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी
भावार्ष), र्ोिन र्द्वण्णा (जागहिक कीिीचे र्ैज्ञाहनक), सिंगीिा जोशी ( आद्य गझलकारा, १०
पुस्िके ), हर्नीिा देशपािंडे (४ पुस्िके ) उल्हास हरी जोशी(५), नंददनी देशमुि (५), सुजाता
चव्हाण (४) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनुभर्ी, कसलेले लेिक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पुस्िके
लािो लोकािंपयंि पोिोचर्िाि. एकिी पैशाची अपेिा न ठे र्िा.
अशा साहित्यर्ूिींच्या त्यागािूनच एक ददर्स र्राठीचा साहित्य र्ृि जागहिक पटलार्र
आपले नार् नेऊन ठे र्ील याची आम्िाला िात्री आिे. याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी
एक र्ोठी चळर्ळ आिे. अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठािंिून
नर्नर्ीन लेिक उदयाला येि आिेि. आहण या सर्ांचा सार्ूहिक स्र्र गगनाला हभडू न म्िणिो
आिे.

आनण ग्रंर्ोपजीनवये । नवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट नवजयें । होआवे जी

