
सह-अनभुतूी 
काका �दयिवकाराचया  झटयाना वाराा. काकंूचया भोवती बायकांचा घोळका जमाा. आाालया  �याकेाा मनानासून ददुु  ाां होतं. 
 �याक नवी बाा  ोोयााा नदर ाावून मुसमुसत ‘काय  ाां?’ िवचा�न सारा इितहास काकंूक ून उगाळून घात होती. दर वाळी 
काकंूचा बांध न�ाना फुझत होता. महातााया अंबूमावावनी माम आलयाआलया सगोयानंा घरी नारवून ठदां  हाटया आवाजात 
काकांचया सुंदर आरवववना उजाळा दात �या काकंूना ाोनझत बसून रािहलया. हळूहळू काकू ाांत  ालया  �यांचा  ोळा ाागाा. 
सगोयाच बायकांना काकंूबबा सहानुभूती होती. �यांना ददुु जाववां. नव गं.भा.अंबूमावावनााी ‘सह-अनुभूती’ होती. �यांनी ददुु 
जावां.  

मरारीत ‘सहानुभूती’ हा ाबद समददुुभाव या अााानाच वानराा जातो. दसुायाची वादना नाहताकवी संवादनााीा मनात हळहळ 
महवजाच समददुुभाव उसळतो. �यामुळा छातीचा रोका  वाढतात, हातनाय ारारतात, तळहात घामाजतात. ददुिुतााा मदत करायचा 
ाो ासा जरी  य� का ाा तरी तगमग कमी होता. �यााा मदत  ालयाचं कळां के बरं वाझतं. नव �या मावसाचया ददुुाचा जुना 
अनुभव आनलया गारीाा असाा, ताी सह-अनुभूती असाी तर जा काही का ां �याना मदत होाा याची ुामी असता. मग तगमग 
होतच नाही. योगय नावां उचााी जातात. सहानुभूतीाा का�ाचा का वळ सा कळतो   गलभ ‘सह-अनुभूती’ाा नामका काझा कळतो, 
तो काढायचा  य� जमतो.  

‘मु�ा’ िसनामातलया दिात नायकाना आजोबांचया भाझीाा यायाा नकार ठदाा. इतरांना राग आाा. नव जावता आजोबा साायांना 
घाऊन आनवच �याचया भाझीाा गााा. �याचया ्यूनगं ाचं जळमझ कसं काढून झाकायचं हा �यांना सह-अनभूुतीमुळा  कळां. बाा�काारत 
बााबबा नु�ष-नोिासांना सहानभूुती असता नव मिहाा-नोिासांना ितचयािवषयी सह-अनुभूती वाझता. नझाना नाझकातलया 
�ि�राुााी सह-अनुभूती साधाी तर भूिमका उ�कक ृ वरता. 

समददुुभाव(sympathy) आिव सह-अनुभूती(empathy) या दोन  ितठ�यांचा ाा�जांनी गााी दोनाा वषव अ यास का ाा आहा. 
या दोन  ितठ�यांमधया हातभार ााववारा ममदचूा िवभाग वागवागळा असतात हा आता न�ा तंमजानामुळा  िसधद  ाां आहा. सह-
अनुभूतीमुळा  दसुायाचया मनाताा िवचार, भावना, जािववा आिव उठबृ ंसमजून घाता यातात. 

अाी सह-अनुभूती यायाा नूवाानुभवाचं संिचत जवळ असावं ाागतं. हा नूवाानुभव अनाकांची सुुददुुं जवळून नापनही जमवता यातो. 
वै�काा�ाचया, ्यायाा�ाचया यंाांत �कवा काा-कादबंायांतही अनाकांचया नूवाानुभवांचा ाकिमत अका  असतो. अाा यंाांचया 
�ासंगाना सह-अनुभूतीचया िवकासााा मदत होता. कका रोगततजांना रोजच अनाकांची नरमावधीची ददुुं जवळून नहावी ाागतात. 
 �याकााी समददुुभाव साधाा तर �यांना िजवं अाटय होाा. नव सह-अनुभूतीमुळा  �यांना �या ददुुाची ाबदातीत समज असता. 
�यामागचं ाा�ीय कारव �यांना माहीतच असतं. ता �यावर नामका इााज करायाा  झतात.  

जळामधया मासाा अअू ढाळी कैसाा न जाता �या वंााा तयांना कळा  ॥ 

जगातलया बबताक ददुिुतांना अाा जाव�यांचीच गरज असता. 
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