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��ी-पु�ष मै�ी काय देत?े 

  ल�न ह� तशी अनैसग�क गो�ट! कामभावना, मात�ृव, �शशुसंगोपन या नैसग�क गो�ट� जर� 

#ववाहांतग�त कुटंुबाम%ये येत अस'या, तर� एक )*ी-एक पु,ष यांची कुटंुब/यव)था ह� कमी 

नैसग�क आ2ण जा)त सामािजक-कायदेशीर सं)था आहे. 

 �यामुळे, ल�नांतग�त नातसंेबंध उ�तम असणे आ2ण ते आयु�यभर उ�तम राहणे,  ह� 

अपोआप साधल� जाणार� गो�ट नाह�. �यासाठ; जाणीवपूव�क =य�न करावे लागतात. शार�>रक 

आ2ण बौ#@क क�ट Aयावे लागतात. 

 ल�न या अनुभवाबBल #वचार करायचा झाला, तर ल�नात आपला ‘जोडीदार’ ह� /यDती 

आप'या /यिDत�वाला पूरक आहे का, ते फारसे बFघतले जात नाह�.  बहुतेक वेळा ल�न हा एक 

सामािजक /यवहार असतो.  दोन कुटंुबे, �यांच ेसामािजक )तर, आथ�क )तर,  जाती,  वध-ूवरांच े

‘*दसणे’,  एकमेकांना ‘साजेसे’ असणे मह�वाच ेठरते. �या तुलनेने मै*ी ह� जा)त जवळची 

असते. जर अशी मै*ी �भJन�लगंी असेल,  तर �यात नैसग�क आकष�णाचा भाग अस'यामुळे 

आणखी काह� वेगळे पैलु Lदसतात, �यामुळे )*ी-पु,ष मै*ीच ेफायदे,  तोटे दोJह�ह�, सम�लगंी 

मै*ीपेMा जा)त असतात. या मै*ीचा आवाका जा)त मोठा असतो. 

,नखळ म�ैी हवी 

ल�नानंतरNया )*ी-पु,ष मै*ीम%येह� अनेक पैलू येतात. ल�न झाले'या )*ीNया 

आयु�यात पु,ष �म*ाच ेअसणे आजह� फारसे समाजमाJय )वीकाराह�   नाह�. अशी मै*ी ह� 

शर�रसंबंधापयOत जाणार आ2ण संसाराची तूट-मोड �यामुळे होणार, अशी शDयता याम%ये 

कायम गLृहत धरल� जाते. �यामुळे अशा मै*ीकड ेपLह'यापासूनच संशयी नजरेने बFघतले जाते 

आ2ण �यावर बंधने घातल� जातात. अशा संशय आ2ण बंधनातून #ववाहबाQय �भJन�लगंी मै*ी 

नकळत ‘=ेमा’पयOत पोचवायला समाज, कुटंुबीय इ. मंडळी अजाणतेपणाने हातभार लावतात. 

�यामुळे �या Fतघांनाह� असुरSMत, इमोशनल� इन�सDयूअड� वाटायला लागते. �यांNया वैयिDतक 

आ2ण सामािजक नातेसंबंधावर याचा द�ुप>रणाम Lदसायला लागतो. 
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अशा वेळी )*ी-पु,ष मै*ीचा सकारा�मक प>रणाम �मळवून नकारा�मक प>रणाम 

टाळायला �शकणे हे फार मह�वाच ेFन अवघड काम असते. एकतर अशी नाती आप'या 

आधीNया #पढ�त फारशी नाह�त, �यामुळे ती FनभावUयाची तयार उ�तरे, मळलेले र)ते 

आप'याला उपलVध नाह�त. आप'यालाच ती चकुत-माकत शोधायची आहेत. आज ऑXफसNया 

Xकंवा अJय कामांसाठ; एक* येऊन )*ी-पु,ष सहकार�-मै*ी समाजाने )वीकारल� आहे. मा*, 

Fन/वळ समान आवड या Fनकषावर उभी राLहलेल� )*ी-पु,ष मै*ी आजह� )वीकाराह�  नाह�. 

कशी Fनभवायची असतात अशी नाती? कसा सांभाळायचा �यातला तोल? )वानुभव 

सांगायचा झाला, तर ल�नाआधीपासून मुलगे-मुल� दोघांशीह� सहज वागणे मला जमत होते. 

एक* सहल�, नाटके, खेळ, अJय उप[म करUयाची सवय होती. बोलUया-ऐकUयाची, गंभीरपणे 

चचा� करUयाची आवड होती. पटले, आवडले तर मनापासून �यात उतरायची प@त होती आ2ण 

‘�म*’ असUयावर घरची बंधने न/हती. 

ल�नानंतर संसारात बुडUयाची पLहल� ५-१० वष̀ सोड'यानंतर, वयाNया Fतशी-पि)तशीत 

पुJहा जुने, आवडीच ेकाह� हळूहळू करायला सु,वात केल�. ते/हा पुJहा काह� पु,षांशी वैचा>रक 

देवाणघेवाणीला सु,वात झाल�. नोकर�Nया Fन�म�ताने, मैa*णींच े�म* या ना�याने, काह� 

पु,षांशी न/याने ओळख झाल�, काह�ंशी घc मै*ी झाल�. सूर एकदमच जुळून गेले. 

हे सगळे अथा�तच एका रा*ीत झाले नाह�. हा सगळा एक =वास होता आ2ण या संपूण� 

=वासाचा दरू)थ साMीदार माझा नवरा होता. नवरा-बायकोच ेआमच ेनाते नेहमी पारदशd 

राLहले आहे. LदवसाकाठNया सगeया घडामोडी �याला सांगणे ह� माझी जुनी सवय आहे. 

�यामुळे न/याने आयु�यात उगवलेले पु,ष �यांच ेFन माझ ेवाढत जाणारे नाते याची )प �ट 

क'पना नव-याला होती. 

0म�च, 34यकर न5हे! 

हे पु,ष माझ े�म* होते. �यांच ेFन माझ ेवन-टू-वन नातेसंबंध होते. ते माझ े�म* होते. 

फारतर #=य �म* होते; पण #=यकर न/हते. �यामुळे शर�रसंबंधांचा =gन कधी उhवला नाह�. 

मोहाच ेचटुपुटते Mण कधी आलेच नाह�त, तसे iहणणे मानभावीपणाच ेठरेल; पण �या Mणांच े

अि)त�व क'पनेतील आ2ण Mणभंगुर होते आ2ण तेह� मी नव-याशी शअेर केले होते. �याची 
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होणार� चडचड, *ागा, तीj =FतX[या मला समजत होती. �याच ेते मूkस संपेपयOत मी शांत 

Fन ठामपणाने �याNयाबरोबर होते. आपले नवरा-बायकोच ेनाते हे माlया =ाधाJय[मातील 

=थम )थानावरच ेनाते आहे Fन ते तसेच कायम राहणार आहे; हे मी �याला सांगत राहात 

होते, कृतीतून दाखवून देत होते, सव�तोपर� �याNयापयOत पोचवत होत.े �यामुळे माlया पु,ष-

मै*ीवर नेहमीच चचा� घडत हो�या आ2ण आiह�ह� घडत होतो. 

माlया �म*ांबरोबर मी घालवलेला वेळ, मारले'या गmपा, केलेल� कामे, बFघतलेल� 

वेगवेगळी )थळे, नाटक, �सनेमे, पु)तके, राजकारण, इ. #वषयांवर अट�तट�ने केले'या चचा�, 

या सगeयांमधनू मला �मळत असलेल� उजा�, मान�सक बळ, आनंद, शांतता, ख़शुी या 

सगeयांचा ओघ शवेट� माlया नवoयाकड,े माlया कुटंुबाकडचे वळत होता. माझ ेबार�क-

सार�क ताण, कटकट�, कंटाळा, p)qेशन, वांझोrया चडचडी, *ागा तर अशा �म*ांबरोबरNया 

वेळांम%ये वाहून जातच होते आ2ण वर हसरा चहेरा आनंद� मूड, न/या योजना, नवी उमेद, 

सकारा�मक #वचार यांचा बोनस �मळत होता. हा बोनस मला आमच ेनवरा-बायकोच ेनाते 

अधक बळकट करUयासाठ;, �याच ेबदलते मूkस सांभाळUयासाठ;, घरगुती अडीअडचणी 

सोड#वUयासाठ; उपयोगी पडत होता. 

�म*ांबरोबरच ेशअे>रगं Xकतीह� वेगeया घटकांबBलच ेआ2ण Xकतीह� खोल, मनापासूनच े

वगैरे असले, तर� माlया आयु�यामधले एकूण DवांLटट�वाईज �यांच े)थान ‘चवीपुरते’ असते. 

‘संपूण�’ नसते, हे मी नवoयापयOत पोहचवत राLहले होते. माlया आनंदाNया लाटा �याNयावरह� 

बरसत राहत हो�या. पु,ष-�म*ांमुळे पु,षांNया नजरेतून जग समजायला लागले होते. पु,षांNया 

नजरेतून ‘बाई’, ‘नातेसंबधं’, ‘क>रअर’, ‘राजकारण’ कळायला लागले. जे नवरा कधी सांगू बघत 

होता, ते न कळणाoया, न ऐकणाoया मला; �यामुळे नवराह� कळू लागला होता. एकमेकांच े

)वातंtय, अवकाश ()पेस) अबाधत ठेवून मला माlया मै*ी सांभाळता येत हो�या. मला 

वाटते हे फार अवघड नाह�. 

आप'या दैनंLदन जगUयात'या बoयाच गो�ट� आप'या जोडीदाराबरोबर शअेर के'या 

जातात. �यापैकw खपूशा गो�ट� अगद� =ॅिDटकल, दैनंLदन )वरyपाNया असतात; पण 

aबनमह�वाNया नसतात. आप'या रोजNया जगUयात अचानक आवडीची, सुंदर गो�ट =ाmत 

झाल�, तर� Fतच ेमह�व Xकती Fन कुठवर वाढवायच ेते #वचारांती ठरवता येणे, ह�च तर 
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प>रपDवता आहे. ती जमणे हेच शहाणपणाच,े बु#@म�तेच ेलMण आहे. ता�परुती आवडीची 

गो�ट अ=ुपाच ेकाह� मोजके सुंदर अनुभव आयु�यभराच ेझाले, तर शवेट� ,ट�नच होणार हे 

लMात ठेवायला हवे. समाजात, कुटंुबात आपण अनेक =कारNया वेगवेगeया #वचारांNया 

माणसांNया कळपात राहत असतो. �या सगeयांची वैचा>रक वाढ समान प@तीने होत नसते. 

�यामुळे आप'याला न/याने उमजलेला #वचार आप'या जवळNया माणसांना ते/हाच आ2ण 

तसाच उमजेल असे नाह�. �यांना तो �यांNया गतीने समजेपयOत वेळ zयायला हवा. �यांना 

समजेल, पचले अशा प@तीने, �यांना कळेल अशा भाषेत आ2ण �यांची मान�सक तयार� असेल 

अशा वेळी तुiहाला तुमची मै*ी, नातेसंबंध समजावून सांगता यायला हव.े तुमचा धीर, तुमची 

भाषा, तुमचा =ामा2णकपणा, ना�याची बांधलकw, तुमची कृती, सगळे यासाठ; फार मह�वाच े

आहे. पु,ष �म*ांनीसु@ा मैa*णीNया नवoयाशी, कुटंुबीयांशी Xकमान एक संबंध राखणे अFतशय 

आवgयक आहे. �यामुळे नसते संशय आ2ण असुरSMततेNया भावनांपासून अशी नाती सुरSMत 

राहू शकतात. ि)*यांनीसु@ा )वतःचा नवरा आ2ण �म* यांची तुलना मनात'या मनातसु@ा कy 

नये, कारण तो फरक �या /यDतींमधला नसून �या ना�यांमधला असतो. नाती बदलल� Xक 

�या /यDतींNया =Fतसादातह� फरक पडतो; तसेच नवoयाजवळ �म*ाNया बायकोNया 

कुटंुaबयांNया आ2ण �म*ाजवळ नवoयाबBलNया ट�का, Fनदंा करणे कटाMाने टाळायला हवे. 

तुiहाला दोJह� ना�यांचा आदर करता आ2ण समोरNयापयOत पोहचता आला पाLहजे. नवरा 

आ2ण �म* हे एकमेकांNया ‘ऐवजी’ येणाoया /यDती असता कामा नयेत. हा a*कोण 

एकमेकांना पूरक ठरवता आला पाLहजे. पु,षांबरोबरNया तुमNया मै*ीला अगद� उंचावर नेऊन, 

फार ‘खास’ वागणूक देऊन तुiह� �यात अतंराय Fनमा�ण केलात, तर ना तiुहाला ती मै*ी फार 

काळ काह� देऊ शकते ना तुमच ेवैवाLहक नाते पूवdसारखे |ढ राख ूशकत. 

ते/हा मैa*णींनो, नवरा आ2ण �म* दोघांना आपाप'या जागी ठेवून तुमच ेआयु�य 

आनंद� करता येते, तुiहालाह� येईल. 

 

ऑल द8 बे�ट..! 

(')*ी-पु,ष मै*ी असावी का' असा =gन #वचारणंह� आजNया काळात चकू ठरेल; पण 

तर�ह� अशी मै*ी Fनभावताना अनेकदा सामािजक, क~टुaबक, भावFनक गुं�यातून दोलायमान 
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अव)था Fनमा�ण होते. वा)त#वक )*ी-पु,षांमधल� Fनखळ, यो�यपणे Fनभावलेल� मै*ी आपले 

क~टुaबक नातेसंबंध अधक सम@ृ करत असते, ह� Fनखळ मै*ी खपू काह� देऊन जाते. 

तुiहाला काय वाटतं?) 

 


