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सहजीवनाचा  वास 

‘इरावती कव$’ हे नाव आप	याला अनेक कारणांसाठ� मा�हती आहे. महष� क�या�ची 

सून... �दनकर क�या�ची प नी... आप	या गौर#(देशपांड)े ची आई... अशा अनेक 

नातेसाबंधामधनू आपण  यांना ओळखतो. एक 0वदषुी, पुरात व संशोधनकाया3तील �यासंगी 

ले4खका, �या5याता अशीह#  यां6या 7वयंभू 9हणता येतील अशा वेग:या ओळखी आहेत. 

या सग:यात  यां6या ‘बाई’ अस=याला थोड ंवेगळं मह व आहे. जवळजवळ तीन 

0पढयांमागची ह# बाई; तर#ह# आज6या भाषेत पAकB कर#अCर7ट संसार, मुलंबाळं, कुटंुब, 

आला-गेला, नोकर#, पर#Fा Gबंध असं सगळं सांभाळत 7वतःच ंकCरअर जोपासणार#. एकापर#ने 

आप	यासारखीच..... आप	यातल#च. Iत6या कुटंुबा6या, 0वशषेतः पती6या सहकाया3मुळेच Iतला 

हे शAय झालं असेल, नाह# का?  यामुळे मनात GLन पडतात ते  यां6या सहजीवनाबMलच.े 

 यां6या सहजीवनाबाबत खपू उ सुकता दाटते कB, कसे घडवले असेल  यांनी आपले 

सहजीवन? 

�दनकरराव आ4ण इरावतीबाQ6या पCरपAव आ4ण सुघड सहजीवनाबMल कुठे कुठे 

वाचलंय. गौर#कडून कधी AवRचत ऐकलंयह#.  यावTन  यांच ंक	पनाRचU रेखाटता येऊ शकतं. 

खरं तर काळा6या कोण याह# टWयावर 7Uी-पुTषाच ंअसं संपXन सहजीवन नेहमीच चालत 

असलं पा�हजे. आज १५ [डस\बर- इरावतीबाई6या पु=यIतथीIन]म ताने सहजीवनाबMलच े0वचार 

मनात यायला लागले, एवढं माU खरं. 

माणसां6या या भाऊगद^त आपल# माणसं _कती कमी!  यात सवा3त जा7त काळ 

चालणारं, चालावं असं वाटणारं नातं 9हणजे पती-प नीच,ं हे नातं 9हटलं तर अगद# घटृ 

दोरखडंासारख ंतोडू 9हणता न तुटणारं. 9हटलं तर अगद# नाजूक... bबसतंतसूारख.ं हलAयाशा 

आघाताने 0व7कटणारं, मोडणारं, कसं साकारायच ंमग या ना याच ंसहजीवन? संपXन 

सहजीवन? आजच ेसु]शcFत, 0वचार# 7वंयपूण3 असे _कती 7Uी-पुdष 0वचार करतात संपXन 

सहजीवनाचा? काय Gय न करतात ते G यFात उतर0व=याचा? 

0ववाहांतग3त येणाeया सहजीवनाचा जर# 0वचार केला तर#  यात  यांच ं0वभAत कुटंुब 

आ4ण  यांच ेएकU नातेसंबंध सामा0वfट असतात. माणसाने लgन कर=या6या अनेक 
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कारणांपैकB एक 9हणजे आयुfयभराची सोबत ]मळवणं. आता ह# सोबत खरोखरच सोबत 

ठरायला हवी असेल तर  यासाठ� वया6या पंच0वशी-Iतशीत एकमेकां6या आयुfयात अचानक 

उगवले	या 7Uी-पुdषांनी एकमेकांना समजावून घेत एकमेकां6या आवडीच ेगुण अधोरे4खत 

करत आ4ण दगुु3णांकड ेकानाडोळा कर#त पुढे जाणं ]शकायला हवं. 

लgनांतग3त नातेसंबंध उ तम असणं आ4ण ते आयुfयभर उ तम राहणे, ह# अपोआप 

साधल# जाणार# गोfट नाह#.  यासाठ� जाणीवपूव3क Gय न करावे लागतात. शार#Cरक आ4ण 

बौ0iक कfट jयावे लागतात.  शर#रसबंध, नवनवीन माणसे, बदलते �दनkम, दसुeया 

कोणाचा तर# सतत करावा लागणारा 0वचार.... अशा एकाच वेळी येणाeया अनेक न�या 

अनुभवांशी आपण कसे जुळवून घेतो, यावर सुdवाती6या काळातील बeयाचशा गोfट# अवलंबून 

असतात.  यानतंर शार#Cरक ओढ थोडी Iनव	यावर आ4ण जबाबदाeया... वैयिAतक आ4ण 

कौटंुbबक; जरा वाढ	यावर आपण एकमेकां6या गुण0वशषेात कसा रसा घेतो, यावर पुढच े

सहजीवन अवलंबून राहते. 

सहजीवनात जे तणाव उ पXन होतात, ते नेहमीच �यAती6या 7वभावामुळे, 

पCरि7थतीमुळे होतात, असे नाह#. बeयाच वेळा एखाnया घटनेकड ेबघ=याचा पर7पर0वरोधी 

ofट#कोन हेह#  यामागच ेकारण असू शकते.  यामुळेच दोन �यAतीं6या ‘सहजीवना’ बMल6या 

अपेFा आ4ण ofट#कोन तयार असायला हवा. सुdवातीला कदाRचत तो 7वWनाळू, रोमp�टक, 

]सनेमा, वाqमय यांवर आधाCरत असेल, _कंवा आपाप	या आवडी6या �यAतीं6या 

सहजीवनावTन बेतलेला असेल; पण सहजीवनाच ेधसूरसे का होईना, RचU डो:यासमोर हवेच. 

 यामुळे पटणारे बदल घडवत ते लवRचकह# ठेवता आले पा�हजेत. 

ह	ल#6या हरघडी6या वेगवान बदलां6या G_kयेचा, बाहेर6या जगातील घडामोडींचा, 

जागIतकBकरणाचा, जीवघे=या 7पधrचा, आणखी-आणखी6या अ0ववेकB हटृा6या भोवतालचा 

पCरणाम �यAतीं6या सहजीवनावर होणे अपCरहाय3 आहे.  यामुळे फAत ‘आपण’चा 0वचार 

सहजीवनात करता येत नाह#.  या- या �यिAतची सामािजक, कौटंुbबक पाLव3भूमी, 0वचार, मते, 

घटना हाताळ=याची कौश	ये या सग:याचा 0वचारह# सहजीवनाची Tपरेषा ठरवताना करायला 

हवी. 

आता इतAया उहापोहानंतर सहजीवन 9हणजे काय, तर सुनीती सु.र.6या क0वतेGमाणे 



लेख �मांक ४                                                                                                                     

 

 

�ीमती. मनीषा सबनीस 

संपक�  : +९१-९८८१२५३८८३ 

www.manthanskillsdeveloper.com 

https://www.facebook.com/Manthan-Skills-Developer-1166722530037305/ 

 सहजीवन 9हणजे अवघड वाट. 

 सहजीवन 9हणजे द7ुतर घाट 

 कधी अगद#च मयसभा आ4ण 

 कधी चाकोर#ची व�हवाट 

 सहजीवन 9हणजे अनेक होकार   

 सहजीवन 9हणजे _कतीतर# नकार  

 सहजीवन 9हणजे एकमेकां6या 

 भावनांचा सXमान 

 सहजीवन 9हणजे एकमेकां6या 

 माणसांचा 7वीकार 

 सहजीवन 9हणजे पर7परां6या 

 मया3दा समजून घेणं 

 सहजीवनात एकमेकांना  

 मोठं करत जाणं 

 सहजीवन 9हणजे उतायचं नाह# 

 सहजीवन 9हणजे मातायच ंनाह# 

 घेता वसा टाकून कधी  

 तुटेपय�त ताणायच ंनाह# 

 

 या पाLव3भूमीवर कसं घडवायच ंआपण आपलं संपXन सहजीवन? खरं तर कोण याह# 

नातेसंबंधामधनू काह# ]मळवायच ंअसेल तर nयावा लागतो शांत वेळ Iन सात याने साधावा 

लागतो सुसंवाद. 7वतःला दसुeयापय�त पोहोचवणं आ4ण  याला आप	यापय�त पोचता यावं 

यासाठ� ख	ुया मना-0वचाराच ेदरवाजे नेहमी उघड ेठेवणं. दसुeयाचा अगंरखा घालून बघणं.. 

आ4ण मुळ पोत तोच ठेऊन आपलाह# अगंरखा वेळोवेळी थोडा ‘अ	टर’ करणं. 

 पती-प नीच न�हे, तर कोण याह# नातेसंबंधासाठ� जाणीवपूव3क, सात याने बौ0iक कfट 

घे=याची आप	याला सवय नाह#. आप	याकड ेG येक ना याची एक चौकट परंपरेने नकळत 

IनिLचत केलेल# असते.  याच ेIनयमह# IनिLचत असतात.  यामुळे ना यात ‘ग�ृहतकं’ येतात. 
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पती-प नी6या ना यात हे फार Gकषा3ने आढळतं. ‘ याने समजून घेतलं पा�हजे’. ‘Iतला एवढं 

कळायला नको?’ आता हेह# मीच सांगायच ंका? असे GLन मनात Iन ओठावर येतात. खरं तर 

सगळं, 7पfट, साtया–सोWया शvदांत सांगायला काय हरकत आहे? ‘समजावून घे=याची वाट 

कशाला बघायची?’ Iन ‘बघू तर#  याला/Iतला समजतंय का माझं मन?’ च ेखेळ तशी कशाला 

खेळायच?े 

 आपलंच तर माणूस आहे! साता जXमांची(!) सोबत आहे. मग समोर बसवून, मनात 

वाAयांची नीट रचना कTन, सांगूया कB  याला/Iतला कB, बाबा रे, असं असं आहे, Iन तसं 

तसं घडतयं. हे हे खपुतयं, Iन हे हे तू करावंस असं वाटतंय इ. इ.... शवेट# संवाद मह वाचा. 

तोह# समोर6याला कळेल, पचले अशा सुरात, शvदात. तोह# अशा वेळी, कB आप	याला जे 

सांगायच ंते  या6यापय�त नीट पोचले.  यासाठ� थोडा धीर Iन थोडी तयार# हवी ब7स. 

 आ4ण हवाय थोडा वेळ. एकमेकांसाठ� घरात	या G येक �यAतींनी एकमेकांसाठ� 

जाणीवपूव3क काढायला हवा थोडा सुIनिLचत वेळ. कशासाठ�? तर नेहमीच ंमुल, ऑफBस, 

भाजी, _कराणा, आमंUण-IनमंUण, तुझी आई, माझा भाऊ, गाठ�भेट#, bबलं इ. इ. साठ� नाह#, 

तर Iन�वळ Cरकामा वेळ थोडासा चालेल, पण हवा Iनfकारण एकमेकांबरोबर घालव=यासाठ�. 

पूण3पणे अनWलॅXड आय या वेळ6या 0वषयासारखा. कदाRचत भांडणंह# होतील या वेळेत, _कंवा 

‘काय बा करायच ंआता?’ असंह# होईल. पण तर#ह# एका सात याने एकU घालवायचाच काह# 

वेळ. कॅामन आवडीच ंकाह# कर=यासाठ�, नाह# तर नुसतंच एकमेकांना सांग=या-ऐक=यासाठ�. 

एकमेकां6या जगातले काह# अपCरRचत कोपरे एकमेकांसमोर उघड=यासाठ�, भ0वfयाची 7वWनं 

रंगव=यासाठ�, भूतकाळात रम=यासाठ�, Iनरथ3क बोलून हरव=यासाठ�, थोडा टवा:या-

गॅा]सपसाठ�. कशासाठ� तर कधी काह# खोलवर दखुावलेलं, अपमाIनत झालेलं, टोचलेलं, 

चकुलेलं, सांगून/ऐकून पुXहा नातं सांध=यासाठ�ह#. 

 सहजीवनामtये लागतो एकमेकांबMलचा _कमान आदर, एक 0वLवास आ4ण वैयिAतक 

7वातंzय/ अवकाश दे=या/ घे=याची सवय. सदासव3दा ‘तु{या गळा – मा{या गळा’ मुळे पायात 

पाय अडकून सहजीवन 0व7कट=याची, 0वट=याचीह# थोडी शAयता असते. 9हणूनच तर 

जपायचा- पर7परांचा 7वातंzय अवकाश आपाप	या  या छो}याशा अवकाशातून नवीन उजा3 

]मळवून ती आप	या सहजीवनात वापरायला ]शकायच.ं एक माU खरं कB, हा अवकाश Iन 



लेख �मांक ४                                                                                                                     

 

 

�ीमती. मनीषा सबनीस 

संपक�  : +९१-९८८१२५३८८३ 

www.manthanskillsdeveloper.com 

https://www.facebook.com/Manthan-Skills-Developer-1166722530037305/ 

सहजीवनातलं  याच ं7थान च0वपुर या ]मठाच ंहवं. हा तोल संभाळणं सहजसाtय नसलं, तर# 

अशAयह# नाह#. 

 सहजीवना6या पCरपAवतसेाठ� हवा Gामा4णकपणा, पारदश�पणा आ4ण समजूतदारपणा. 

हे गुण आहेत.  यामुळे समोर6याकड ेते नसतील, तर# आपण सोडून nयायची गरज नाह#. 

छो}या चकुा मनापासून माफ करत. थो~या मो�या चकुांसाठ� ]शFा वेळ6या वेळी देऊन, 

भांडण, पण पुढे राहायला हवं. मनात	या मनात नुस या गाठ� मारत भावनांच ंसाच	या 

पा=याच ंडबकं होऊ nयायच ंनाह#.  यापेFा वेळ6या वेळी गाठ� हलAया हाताने सोडवणं 

के�हाह# शहाणपनाच.ं 

 तर, असं हे सहजीवन. 9हटलं तर अगद# bबनमह वाच.ं ‘संपXन सहजीवन’ ह# काह# 

जग=यासाठ� अIनवाय3 बाब नाह#. पण जमूनच गेलं, तर माU  या6या बळावर _कतीह# मोठ�, 

संकटं, वादळं आपण सहज परतवू शकतो. ते�हा Gय न कTन बघायला काय हरकत आहे! 

शवेट# हा Gवास आहे. Gय नपूव3क केला, तर आपल# सहजीवनाची गाडी संपXन 

आनंदIनधनाकड ेIनिLचतपणे वाळू शकते. 

 सो ऑल द# बे7ट!  

 

 

 


