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दिर्वेिि 
 

१. आधुलनक शास्त्रे, ज्ञानलवज्ञाने, तंत्र आलण अलभयालंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृती, इलतहास, कला इत्यादी लवषयातं मराठी भाषेला लवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे सामर्थयय यावे हा 
उदे्दश लक्षात घेऊन सालहत्यसंस्कृती मंडळाने वाङ्मय-लनर्ममतीचा लवलवध काययक्रम हाती घेतला आहे. मराठी 
लवश्वकोश, मराठी भाषेचा शब्दकोश, मराठी वाङ्मयकोश, लवज्ञानमाला, भाषातंरमाला, आंतरभारती, लवश्वभारती, 
महाराष्ट्रेलतहास इत्यादी योजना या काययक्रमात अंतभभयत केल्या आहेत. 
 

२. मराठी भाषेला लवद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्वरूप व दजा देण्याकलरता मराठीत लवज्ञान आलण तंत्रलवज्ञान, 
तत्त्वज्ञान व सामालजक शास्त्रे या लवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्ययावत मालहतीने यु्त अशा गं्रथाचंी रचना मो्ा 
प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. लशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा लवकास होईल ही गोष्ट तर लनर्मववादच 
आहे; पण मराठी भाषेचा लवकास होण्यास आणिीही एक साधन आहे आलण ते साधन म्हणजे मराठी भाषेत लनमाण 
होणारे उत्कृष्ट वाड्मय हे होय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान व संस्कृती याचें अलधष्ठान तयार व्हावे लागते. जोपयंत माणसे 
परकीय भाषेच्याच आश्रयाने लशक्षण घेतात, कामे करतात व लवचार व्य्त करतात, तोपयंत लशक्षण सकस बनत नाही, 
संशोधनाला परावलंलबत्व राहते व लवचाराला अस्सलपणा येत नाही; एवढेच नव्हे तर वेगाने वाढणाऱ्या 
ज्ञानलवज्ञानापासभन सवयसामान्य माणसे वंलचत राहतात. 
 

३. संस्कृत व अन्य भारतीय भाषातंील आलण त्याचप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें च, जमयन, इटाललयन, रलशयन, ग्रीक, 
लॅलटन इत्यादी पलिमी भाषातंील अलभजात गं्रथांचे व उच्च सालहत्यामधील लवशषे लनवडक पुस्तकांचे भाषातंर ककवा 
साराशं अनुवाद अथवा लवस्तृत गं्रथाचंा आवश्यक तेवढा पलरचय करून देणे हा मंडळाच्या वाङ्मयीन काययक्रमातील 
भाषातंरमालेचा उदे्दश आहे. 
 

४. भाषातंर योजनेतील पलहला काययक्रम मंडळाने आिभन, ज्यानंा अग्रक्रम लदला पालहजे अशी पािात्य व 
भारतीय भाषातंील सुमारे ३०० पुस्तके लनवडली आहेत. होमर, व्हर्मजल, इस्स्कलस, ॲलरस्टोफेलनस, युरायलपलडस्, 
प्लेटो, ॲलरस्टॉटल, थॉमस् ॲक्वाइनस्, न्यभटन, डार्मवन, रूसो, कान्ट, हेगेल, जॉन स्टुअटय, लमल, गटे, शे् सपीअर, 
टॉलस्टॉय, दोस्तोएवस्की, कॉलसरेर, गॉडयन व्ही. चाइल्ड इत्यालदकांचा या भाषातंरमालेत समावेश केला आहे. 
संस्कृतमधील वेद, उपलनषदे, महाभारत, रामायण, भरताचे नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील 
गाथासप्तशती, लत्रलपटकातील लनवडक भाग इत्यालदकांचाही भाषातंरमालेत समावेश केला आहे. 
 

५. भाषातंर योजनेिाली मंडळाने आतापयंत ३८ अलभजात गं्रथाचंी भाषातंरे प्रकालशत केली आहेत. जॉन 
स्टुअटय लमलचे “On Liberty”, रूसोचे “Social Contract”, एम्. एन्. रॉयची “Reason, Romanticism and 
Revolution”, व “Letters from Jail”, स्तालनस्लावस्कीची “An Actor Prepares”, व “Building a 
Charactor”, तुगेलनव्हचे “Fathers and Sons”, रायशने् बािचे “Rise of Scientific Philosophy”, गन्नर 
लमरदालचे “Economic Theory and under-developed Regions”, भारतरत्न कै. पा.ं वा. काणे यांचे 
“History of Dharmashastra”, कोपलँडचे “Music and Imagination”, बरंन्ड रसेलचे “Religion and 
Science”, तेरझागीचे “Theoretical Soil Mechanics”, लवशािादत्तचे “मुद्राराक्षसम्”, भरतमुनीचे 
“भरतनाट्यशास्त्र” (अध्याय ६ व ७ आलण अध्याय १८ व १९), लनकोलाय मनुचीचे “Storia Do Mogor”, ए. सी. 
लपगुलललित “Socialism Vs. Capitalism”, इझाडोरा डंकनचे “My Life”, स्रॅलवन्स्कीचे “Poetics of 
Music” सर लवन्स्टन चर्मचलचे “History of the Second World War”, के. एम्. मसानीचे “A Text Book of 



           

Gynaecology”, रुबेन लेवीचे “Social Structure of Islam” इत्यादी पुस्तकांची भाषातंरे व सारानुवाद 
प्रकालशत झाले आहेत. 
 

६. कोनराड लोरेंत्सलललित “On Aggression” या गं्रथाचें मराठी भाषातंर प्रा. लद. धों. कवे, पुणे, यानंी 
केले असभन सदर भाषातंर “आक्रमण” या शीषयकाने मंडळाच्या भाषातंरमालेत प्रकालशत करण्यास मंडळास आनंद 
होत आहे. मभळ गं्रथ जमयन भाषेत असभन त्याचे इंग्रजी भाषांतर जमयन भाषेतील मभळ लेिनानुसार केलेले आहे. 
पुस्तकाचा लवषय नवा असल्याने वा्यरचना सोपी नाही, असे असभनही प्रा. कवे यानंी फार पलरश्रम घेऊन चागंले 
भाषातंर केले आहे. 
 
 लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
वाई अध्यक्ष, 
८ फाल्गुन, शके १८९९ महाराष्ट्र राज्य सालहत्य-संस्कृती मंडळ 
लदनाकं २७ फेबु्रवारी १९७८. मंत्रालय, मंुबई 
 
  



           

प्रस्िार्विा 
 

माझ्या एका सच्चा दोस्ताने प्रस्तुत पुस्तकाचे हस्तलललित काळजीपभवयक वाचण्याचे अंगावर घेतले आलण 
अधेअधीक वाचभन झाल्यानंतर मला लललहले: “मी पुस्तकाचे दुसरे प्रकरण वाचभन संपवले पण माझे मन अलधकअधीकच 
घोटाळ्यात पडले. का? कारण मला त्याचा एकंदर सगळ्या पुस्तकाशी संबंध काय तो नीटसा कळला नाही. तुम्ही हे 
मला अधीक सोपे करून समजावले पालहजे.” त्याची टीका लनिःसंशय समथयनीय होती, आलण ह्या प्रस्तावनेचा उदे्दश 
असा आहे की, वाचकाला एकंदर सवय पुस्तकाची भभलमका कळावी आलण त्या भभलमकेशी लनरलनराळ्या प्रकरणाचंा संबंध 
कसा जमतो ते कळावे. 
 

ह्या पुस्तकाचा लवषय “आक्रमण” हा आहे. म्हणजे पशभ व मानव ह्याचं्यात जी उपजत अशी लढाऊ वृत्ती 
आपल्या सजातीयाबंद्दल असते लतच्याबद्दल येथे ऊहापोह केलेला आहे. हे पुस्तक लललहण्याची स्फभ ती दोन 
लनरलनराळ्या पण एकमेकाशंी संबंध नसणाऱ्या आकस्स्मक घटनामुंळे झाली. मी अमेलरकेत गेलो होतो दोन कामासंाठी. 
एक म्हणजे मानसशास्त्र, मानसलवश्लेषणशास्त्रज्ञ व मानसलवकारशास्त्रज्ञ ह्याचं्यापुढे काही व्याख्याने द्यावीत यासाठी. 
व्याख्यानाचंा लवषय तुलनात्मक वागणभक आलण लतच्याशी संबंलधत असे शरीरव्यापार हा होता. दुसरे म्हणजे, 
फ्लॉलरडाच्या पोवळ्याचं्या लकनाऱ्यावर मी मनात योजलेल्या एका उपपत्तीबद्दल प्रत्यक्ष समुद्रात आलण प्रयोगशाळेतील 
जलाशयात प्रयोग करून लवलशष्ट प्रकारच्या माशाचं्या आक्रमक प्रवृत्तीचे लनरीक्षण करावे आलण त्याचं्या जालतसंरक्षणात 
त्याचं्या रंगाचंा काय संबंध आहे ते तपासभन पाहावे यासाठी. तेथील रुग्णालयात प्रथम मला मानसलवश्लेषकाशंी 
संभाषण करण्याची संधी लमळाली आलण मला कळभन चुकले की, ते फ्रॉइडचे लसद्ातं एिाद्या धमातील देववा्याप्रमाणे 
मानत नसभन शास्त्रज्ञानंा उपयोगी पडणारे, म्हणजे कामचलाऊ उपपत्ती असेच महत्त्व ते त्यानंा देत होते. मीही अशा 
रीतीने त्या उपपत्तींकडे पाहभ लागलो, तेव्हा मला आढळभन आले की, मी पभवी फ्रॉइडच्या उपपत्तींपैकी जो भाग जादा 
धाडशी म्हणभन स्वीकारीत नव्हतो तो मला बऱ्याच प्रमाणात समजभ लागला. मानवी पे्ररणेबद्दलच्या संवादात मला 
मनोलवश्लेषणशास्त्र आलण वतयणुकीचे शरीरव्यापारशास्त्र ह्यातं अनेक परस्पर संबंध असल्याचे आढळभन आले. आलण 
लवशषेतिः ह्या दोन शास्त्राचं्या संशोधनपद्ती, वैचालरक पाया आलण अनुमानपद्ती ह्याचं्यातील फरकामुंळे तर मला ही 
गोष्ट अतीशयच आिययकारक वाटली. 
 

माझी अशी समजभत होती की, आत्महत्येची प्रवृत्ती (मृत्यभची इच्छा) ही फ्रॉइडच्या एका उपपत्तीप्रमाणे 
लवनाशबुद्ी आहे; आलण ती स्वसंरक्षण ककवा जगण्याच्या इच्छेच्या अगदी लवरुद् आहे. प्राण्याचं्या ककवा मानवाच्या 
वागणुकीचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञाचं्या मते ही उपपत्ती जीवशास्त्राशी जुळणारी नाही, व ती चुकीची आहे. 
आक्रमक प्रवृत्ती ही इतर अनेक जन्मजात प्रवृत्तींसारिीच आहे आलण सृष्टीतील नेहेमीच्या पलरस्स्थतीत लतचा उपयोग 
वैयस््तक जीवनात तर होतोच पण जातींच्या लजवंत राहण्यावरही होतो. मानवाने आपल्या जीवनात फार झपाट्याने 
बदल घडवभन आणला आहे; व त्याच्या अंगच्या आक्रमक प्रवृत्तीचा पलरणाम पुष्ट्कळदा नाशाला कारणीभभत होतो. 
अथातच त्याच्या इतर जन्मजात गुणांचाही अशाच प्रकारचा पलरणाम होतो पण तो इतका स्पष्टपणे लदसभन येत नाही. 
मृत्यभच्या इच्छेबद्दलचे हे माझे लवचार मी जेव्हा माझ्या मनोलवश्लेषण करणाऱ्या सहकाऱ्यापुंढे माडंले तेव्हा जणभ काय 
एक आधीच उघडा असलेला दरवाजा जोराने उघडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माणसासारिी माझी स्स्थती झाली. 
फ्रॉइडच्या लेिांमधील अनेक भाग त्यानंी मला दािवले व त्यावरून असे स्पष्ट झाले की, त्याने स्वतिः ह्या ध्द्यथी 
उपपत्तीबद्दल मनात बरीच शकंा बाळगली होती. कारण तो एकेश्वरी पंथाचा होता व िऱ्या शास्त्रज्ञाप्रमाणे तो वस्तुलनष्ठ 
असा सृलष्टशास्त्रज्ञ होता. 

ह्यानंतर थोड्याच कालाने मी ज्या वेळी उष्ट्ण समुद्राच्या पाण्यात पोवळ्यातील माशाचंा अभ्यास करू लागलो 
व जालतसंरक्षणाकरता आक्रमक प्रवृत्ती लकती उपयु्त आहे हे मला लदसभन आले तेव्हा मला हे पुस्तक लललहण्याची 
िरी उत्सुकता झाली. आक्रमक प्रवृत्तीबद्दल सृलष्टशास्त्राने इतकी मालहती जमा केली आहे की त्या प्रवृत्तीचा 
मानवामधील दुष्ट्पलरणाम कोणत्या कारणामुंळे झाला हे मला लदसभ लागले. एिाद्या रोगाच्या उत्पत्तीचे कारण शोधभन 



           

काढले म्हणजे त्या रोगावर औषध शोधभन काढता येईल असे नव्हे. पण औषधयोजना करण्याकरता रोगाच्या उत्पत्तीचे 
कारण कळभन येणे हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. 
 

मी आपल्या मनात जे काम योजले आहे त्याने माझ्या लेिनकौशल्यावर लवलक्षण ताण पडणारआहे ह्याची 
मला जाणीव आहे. एिाद्या शरीरतंत्रामधील प्रत्येक भाग दुसऱ्या सवय भागाशंी काययकारणसंबंधाने लनगलडत झालेला 
असेल तर त्या शरीरसंस्थेच्या कायाचे शब्दातं वणयन करणे हे जवळजवळ अश्य आहे. समजा, आपण पेरोलवर 
चालणाऱ्या इंलजनाचे वणयन करीत असलो तरी कुठभन सुरुवात करावी हा प्रश्नच पडतो. कारण ज्या व्य्तीला आपण 
ह्या इंलजनाची रचना व कायय समजावभन देतो त्याला कँ्रकशाफ्ट म्हणजे काय हे समजण्यापभवी लपस्टन, व्हाल्व्ह, त्यानंा 
जोडणारे दाडें, कॅम् शाफ्ट इत्यादी सवांची कल्पना आली पालहजे. म्हणजे एिाद्या गंुतागंुतीच्या रचनेच्या लनरलनराळ्या 
घटकासंंबंधी नीट कल्पना आल्यािेरीज त्या सवय रचनेबद्दल मनात स्पष्ट लचत्र उभे राहभ शकणार नाही. आलण तंत्राची 
रचना लजतकी अलधक गंुतागंुतीची लततकी ही अडचण अलधकच वाढत जाते. शास्त्रीय संशोधन काय ककवा लवद्यार्थयांना 
लशकवणे काय ह्या दोन्हीमध्ये ही अडचण नेहेमी भासतेच. दुदैवाने मानवाच्या सामालजक जीवनात व वागणुकीत 
जन्मजात प्रवृत्तींचा वाटा लकती व संस्कृलतजन्य प्रवृत्तींचा लकती हे समजभन घेणे ही एक महाकठीण गोष्ट आहे. कारण 
मानवीमन ही आपल्याला पृर्थवीवर ज्ञात अशा तंत्रामध्ये सवात जास्त गंुतागंुतीची आहे. मला ह्यामध्ये जे काही थोडे 
काययकारण संबंध समजले आहेत व ज्याचं्यामधील गंुतागंुत मला थोडीफार उकलता येईल असे वाटते त्याकरता मला 
पुष्ट्कळच मागे जाऊन सवय गोष्टींचा उलगडा केला पालहजे. 
 

सुदैवाने जेथभन सुरुवात करायची त्या प्रत्यक्ष घटना मो्ा आकषयक आहेत. पोवळ्यातील माशामंधील 
प्रादेलशक युदे्, कळप करून राहाणाऱ्या प्राण्यातंील “अधयनैलतक” प्रवृत्ती आलण लनबंध, हेरॉन बगळ्याचे पे्रमशभन्य 
वैवालहक आलण सामालजक जीवन, कपगट रंगाच्या घुशींमधील संहारक लढाया आलण प्राण्यांमधील वतयणुकीचे अशाच 
प्रकारचे इतर नमुने वाचकाचें लक्ष वेधभन घेतील; एवढेच नव्हे तर त्यानंा त्यात िोलवर असलेले परस्परसंबंध कळभ 
लागतील. 
 

ज्या मागाने जाऊन ह्या सवय घटनाचंा परस्परसंबंध मला समजभ लागला त्याच मागाने मी वाचकानंा न्यायचे 
योजले आहे आलण त्याला एक तास्त्वक कारण आहे. एिाद्या लवलशष्ट घटनेचे सभष्म म लनरीक्षण करून त्यावरून 
अनुमानपद्तीने सवयसामान्य उपपत्ती ककवा लसद्ातं बसवण्याची जी शास्त्रीय पद्ती आहे लतच्यात प्रारंभी कोणत्याही 
प्रकारचा पभवयग्रह असता कामा नये. बहुतेक क्रलमक पुस्तके लवद्यार्थयांना समजण्यास सोपे जावे व फार लवस्तार होऊ 
नये, म्हणभन ह्याच्या उलट पद्त स्वीकारतात. म्हणजे प्रथम सवयसाधारण लसद्ातं सांगभन मग त्याला आधारभभत अशी 
उदाहरणे देतात. ह्या पद्तीत लवषय समजायला सोपा जातो हे िरे, पण वाचकाची िरोिर िात्री पटवण्यात त्याचा 
उपयोग कमी होतो. एिादी उपपत्ती प्रथम पुढे माडंणे व लतला आधारभभत अशा घटना वणयन करणे फार कठीण नाही. 
कारण सृष्टीत वैलचत्र्य इत्या प्रचडं प्रमाणात आहे की, पुरेशा तपलशलात लशरले की एिाद्या अगदी दुबोध ककवा गहन 
उपपत्तीलाही आधार लमळवता येतो. माझ्या वाचकांच्या पुढे मी ज्या प्रत्यक्ष घटना माडंीन केवळ त्याचं्याच आधारावर 
माझ्या लनष्ट्कषाशी वाचक सहमत झाले तर माझे पुस्तक यशस्वी झाले असे मी समजेन. पण सवय वाचक हा कठीण मागय 
आक्रमतील अशी मी अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही. म्हणभन एक प्रकारचे मागयदशयन ह्या दृष्टीने प्रत्येक प्रकरणातील 
मुख्य मुद्दयांचा मी येथे लनदेश करतो. 
 

पलहल्या दोन प्रकरणातं मी काही नमुनेदार अशा आक्रमक वतयणुकीच्या साध्या पाहणीचे वणयन केले आहे. 
नंतर लतसऱ्या प्रकरणात अशा प्रकारच्या वतयणुकीमुळे त्या लवलशष्ट प्राण्याच्या जातीच्या संरक्षणाकडे व वाढीकडे कसा 
उपयोग होतो हे सालंगतले आहे. चौर्थया प्रकरणात जन्मजात अशा सवयसाधारण प्रवृत्तीचा आलण लवलशष्ट अशा आक्रमक 
प्रवृत्तीचा कसा संबंध स्वाभालवकपणे व अलनवाययपणे घडभन येतो व त्याला एक प्रकारची सहज अशी तालबद्ता कशी 
असते त्याचे वणयन केले आहे. पाचव्या प्रकरणात मी हा सवय प्रकार संस्कृालरत कसा होत जातो आलण नव्याने उत्पन्न 
झालेल्या जन्मजात प्रवृत्ती स्वतंत्रपणे काययक्षम कशा होतात हे सागंभन ह्या आक्रमक प्रवृत्तीवर काही बंधनेयेणे कसे 



           

जरूर पडते त्याचा उल्लेि केला आहे. सहाव्या प्रकरणात हाच मुद्दा आणिी लवशद केला आहे. येथे मी जन्मजात 
प्रवृत्तींचे कायय कसे होते ह्याचे सवयसाधारण लचत्रण केले आहे. सातव्या प्रकरणात उत्क्रातंीने आक्रमण संरक्षक आलण 
लनदोष अशा मागांकडे कसे वळवता येईल ह्याचा “शोध” लावला आहे; तसेच ह्या पद्तीत संस्काराचंा प्रभाव कसा 
पडतो व मानवाच्या वतयणुकीत नैलतक जबाबदारीमुळे व इतर प्राण्याचं्या वतयणुकीत वर वणयन केलेल्या घटनामुंळे 
कोणते साम्य लदसभन येते ते दािवले आहे. ह्या सवय प्रकरणातंभन सामालजक रचनेच्या चार लनरलनराळ्या प्रकाराचंा पाया 
कोणता ह्याबद्दलची योग्य कल्पना येऊ शकते. पलहल्या प्रकारची रचना म्हणजे लनरलनराळ्या व्य्तींचा एक अनालमक 
असा समभह. ह्यात आक्रमणाचा संपभणय अभाव असतो पण त्यात व्य्तीव्य्तींचा परस्पराशंी काहीच संबंध नसतो व 
आकषयणही नसते. दुसऱ्या प्रकारची रचना म्हणजे कुटंुब आलण त्याचे उदाहरण म्हणजे हेरॉन जातीच्या बगळ्याचं्या 
वसाहती. त्याचंा एकच उदे्दश म्हणजे आपल्या ताब्यातील प्रदेशाचे इतरापंासभन संरक्षण करणे. लतसरा प्रकार म्हणजे 
असामान्य असे घुशींचे “प्रचडं कुटंुब” ह्यातील व्य्ती एकमेकानंा व्य्ती म्हणभन ओळित नाहीत तर आपल्या 
संघाच्या वासावरून ओळितात. त्याचंी आपल्या जमातीतील व्य्तींबरोबरची वागणभक वािाणण्यासारिी असते पण 
दुसऱ्या जमातीच्या व्य्तीवर ते त्वेषाने तुटभन पडतात. सामालजक रचनेचा चौथा प्रकार म्हणजे व्य्तीव्य्तींमधील 
पे्रम व मतै्री. ह्याचं्यामुळे त्या समाजात कोणी एकमेकावंर आक्रमण करीत नाही. अशा प्रकारचा समाज पुष्ट्कळ बाबतींत 
मानवी समाजाशी जुळता असतो व त्याचे उदाहरण म्हणभन मी गे्रलॅग गभझ ह्या हंसासारख्या प्राण्याचा उल्लेि केला 
आहे. 
 

वर लदलेल्या अकरा प्रकरणातं मी जे लववेचन केले आहे त्यावरून मानवामधील आक्रमक प्रवृत्ती कोणत्या 
कारणामुंळे चुकीच्या मागाने जाते त्याचंा अथय कळभ शकेल. बाराव्या प्रकरणात “नम्रतेवर व्याख्यान” लदलेले आहे व 
त्यावरून पुष्ट्कळशा लोकानंा ज्या अंतिःप्रवृत्तीमुळे आपण पृर्थवीचेच घटक आहोत व आपली वागणभक हीही सृष्टीच्या 
लनयमानुंसारच होत असते हे समजभ शकत नाही त्यानंाही काही बोध होऊ शकेल. समजुतीतील ह्या अडचणी ज्या 
कारणामुंळे उत्पन्न होतात त्यातील पलहले म्हणजे काययकारणभाव न स्वीकारणे, कारण त्यामुळे आपल्याला स्वतंत्र 
अशी इच्छाश्ती नाही असे मान्य करण्यासारिे त्या व्य्तींना वाटते; आलण दुसरे कारण म्हणजे मनुष्ट्याचा 
आध्यास्त्मक अलभमान. तेराव्या प्रकरणात मंगळावरून पृर्थवीवर आलेला एिादा लनरीक्षक येथील समाजाचे व मानवाचे 
जसे वणयन करील तसे वस्तुलनष्ठ वणयन करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. आलण शवेटीचौदाव्या प्रकरणात ज्या आक्रमक 
प्रवृत्तीच्या दोषाचंी कारणे मी ओळिली असे मला वाटले, त्याचं्यालवरुद् काय उपाय योजावे हे सागंण्याचा मी प्रयत्न 
केला आहे. 

 
♠♠  



           

उपोद्धाि  
 

ले. सर ज्य दलयि हक्सस्ले, एफ्. आर्. एस्. 
 

कोन्राड लोरेन्झ हा प्राण्याचं्या लवलशष्ट वागणुकीचा अभ्यास करण्याच्या शास्त्राचा (Ethology)जनक आहे. हे 
शास्त्र इत्या झपाट्याने उत्क्रातं होत आहे की मानवाची मनोरचना व वागणभक ह्याचंा पाया म्हणभन ह्या आधुलनक 
शास्त्राचा उपयोग होणे अपलरहायय आहे. 
 

प्रा. लोरेंत्झ ह्यानंी पृष्ठवंशी प्राण्याचं्या वतयणुकीचा एक नवीनच अथय लावलेला आहे. ह्या त्याचं्या उपपत्तीत 
ज्याप्रमाणे शरीररचनेत लनरलनराळे घटक असतात तसे “वतयणुकीचे माप ककवा एकक” असतात. ह्या वतयणुकीच्या 
एककानंा आनुवंलशक आधार असतो आलण डार्मवनच्या सृष्टीतील आपोआप होणाऱ्या लनवडीनुसार (natural 
selection) कालातंराने त्याचंा उपयोग प्राण्याची लवलशष्ट मनिःस्स्थती इतरानंा कळलवण्याकरता होऊ लागतो. ज्या 
अनेक वेळी आक्रमण आलण भय ह्याचंा संबंध येतो त्या वेळी आपल्याच जातीच्या प्राण्यापंासभन संभवणारा धोका कमी 
करण्याकडे त्याचंा कल असतो. एवढेच नव्हे तर ज्याचं्यापासभन पुढच्या लपढीची उत्पत्ती व्हावयाची अशा नर-माद्यानंा 
जवळ येण्यास उत्तेजन लमळते, कारण एरवी एकमेकालंवषयी वाटणारे भय अथवा एकमेकापंासभन पोचणारा संभवनीय 
धोका या वेळी कमी झालेला असतो. अशा रीतीने उत्क्रातंीच्या कालात हे वतयणभक-एकक ककवा वतयणुकीचे नमुने 
संस्कालरत होतात ककवा त्यानंा एक ठरालवक प्रकारचे रूप येते. ह्या संस्कारात शलरराचा प्रमुि भाग अलधकच स्पष्ट 
लदसभ लागतो. उदाहरणाथय, ग्रीब पक्षाची लपसे ककवा कानावरील केसाचा झुपका लनरलनराळ्या प्रकारानंी हलवता येतो 
व त्यामुळे लनरलनराळे इशारे लदले जातात. 
 

ह्यालशवाय ज्या वेळी मनामध्ये परस्परलवरोधी लवचार उत्पन्न होतात त्या वेळी मनातील श्ती अगदी भलत्याच 
लक्रयेत िचय होते. उदाहरणाथय, ग्रीब पक्षी उगीचच आपले पंि पसरून साफ करीत बसतो ककवा आपल्याला एिादे 
कोडे सुटत नसले ककवा लनिय होत नसला तर आपण डोके िाजवतो. ह्या अशा प्रकारच्या लक्रयानंा अस्थानी लक्रया 
असे म्हटले जाते व ह्या पुष्ट्कळदा एका ठरालवक साच्यात बसवल्या जातात ककवा बदलल्या जातात. अशा लक्रया 
इतरानंा दािवण्याकरताही उपयोगात आणल्या जातात— उदाहरणाथय बदके आपले पंि चोचीने साफ करतात व 
अिेर उत्क्रातंीत मडॅँरीन जातीचे बदक तयार होते. त्यात जी जागा चोचीने साफ केली जाते लतचा आकार आलण रंग 
सहज डोळ्यात भरेल असा असतो. 
 

ग्रीब पक्षी ककवा लोरेंत्झह्याचंी बदके अशा पृष्ठवंशी प्राण्यातंील आक्रमक प्रवृत्तीचे रूपातंर होऊन त्यामुळे नर-
मादी ककवा दोन दोस्त ह्याचं्यात एकमेकाबंद्दलचेआकषयण उत्पन्न होते. ही घटना उच्च स्तरावरील प्राण्यातं प्रकषाने 
लदसभन येते. 
 

प्रस्तुत गं्रथात लोरेंत्झने पृष्ठवंशीयातंील आक्रमक प्रवृत्तीच्या उत्क्रातंीचा लवचार केलेला आहे. त्याने असे 
दािवभन लदले आहे की आक्रमक प्रवृत्ती व लुटारूपणा ककवा शुद् हल्लेिोरपणा हे दोन अगदी वेगळे आहेत. आक्रमक 
प्रवृत्ती ही आपल्या प्रदेशाच्या संरक्षणाकरता, तसेच एिाद्या चोहीकडभन वेढलेल्या प्राण्याच्या बचावाकरता जरूर आहे 
आलण ती इतर जन्मजात गुणांबरोबरच लमलश्रत होऊन स्वजातीय प्राण्याचा नाश श्य लततका कमी करते. ह्याचे 
उदाहरण अगदी सहज लदसभन येते लाडंग्याचं्या बाबतीत. लाडंगे कळप करून राहतात व कोणत्याही एका 
लाडंग्याला कळपातभन लनघभन जाणे श्य नसते. तेव्हा एकमेकाशंी न भाडंता सहकायाने राहणे ह्यावरच त्यांचे जीवन 
अवलंबभन असते. ह्याच्या उलट अगदी गरीब पण कळप न करून राहणारे कबभतर घेतले तर ते जर एकटे उडभन जाऊ 
लागले तर त्याच्या जोडीदाराकडभन पुष्ट्कळदा त्याच्यावर जोरदार –क्वलच्  िुनी हल्लादेिील होऊ शकतो. 



           

 
शवेटच्या एका प्रकरणात त्याने अशी उपपत्ती पुढे माडंली आहे की मानवी समाजात, जेथे उत्क्रातंी मुख्यत्वे 

सासं्कृलतक आहे व डार्मवनच्या लसद्ातंानंी पभणयपणे लनयलमत झालेली नाही, त्यातं ही आक्रमक प्रवृत्ती इतर म्हणजे कमी 
धो्याच्या मागाकडे झुकते. मानवाजवळ आपली वतयणभक संस्कारक्षम करण्याचे अनेक उपाय आहेत व त्यातंले पुष्ट्कळ 
प्राण्याचं्याशी साधम्यय दािवणारे आहेत. एकंदरीतच “आक्रमण” हे पुस्तक त्या लवषयाच्या तज्ज्ञाने लललहले असभन 
अत्यंत आकषयक व मालहतीपभणय असे झाले आहे. 
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प्रकरण १ ले 
 

सागरािील प्ररे्वश 
 

माझे बालपणचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले आहे. एका ‘अदृश्य माध्यमात मी वजनरलहत अशा अवस्थेत जणभ काय 
पोहत आहे व उन्हात तळपणाऱ्या शतेावंरून सहज उडत आहे. आपल्या स्वतिःच्या श्रेष्ठत्वाची िात्री असल्यामुळे मानव 
ज्याप्रमाणे डोके वर व पोट पुढच्या बाजभस ठेवभन उभ्याने चालतो तसा मी चालत नसभन पृष्ठवंशी प्राणी ज्याप्रमाणे पाठ 
वर व डोके पुढे ठेवभन चालतात तसा मी चालत आहे. पुढे काय आहे हे जर मला पाहावयाचे असेल तर मला मान 
वाकवण्याचा त्रास करावा लागतो व त्यामुळे मला जे दुिःि होते त्यावरून मी दुसऱ्याच एका लवश्वातला प्राणी आहे हे 
मला कळभन येते. पण पुढे काय आहे हे पाहण्याचा मी फारसा प्रयत्नच करीत नाही. पृर्थवीवरील शास्त्रज्ञाला शोभेल 
अशा प्रकाराने माझे डोळे माझ्यािाली काय आहे त्याचा शोध घेत आहेत. 
 

शातंपणे व फारसे श्रम न करता मी माझे (माशाचे) पंि हालवीत एिाद्या परीकथेतल्यासारख्या 
देिाव्यावरून अलगद सरकत आहे. हा देिावा कुठला म्हणाल तर फ्लॉलरडा द्वीपकल्पाच्या दलक्षण टोकापासभन कीज 
नावाची जी अनेक लहान बेटे पोवळ्याच्या चुनिडीपासभन बनभन लाबंवर पसरलेली आहेत त्यातल्या एका बेटाचा 
लकनारा. हा देिावा िरोिरीच्या पोवळ्याचं्या िडकाइंतका रम्य नाही, कारण तेथे मोठमो्ा दऱ्या, लजवंत वाटणारे 
पवयत इत्यादी असतात; तरी पण माझ्यापुढील देिावा लततकाच आकषयक आहे. जलमनीवर सवयत्र जुन्या पोवळ्याचं्या 
दगडाचे तुकडे पसरलेले आहेत, पण त्यातच बे्रन पोवळे, कॉगोलनयाची झुडपे, क्वलचत साबंरकशगाच्या आकाराची 
पोवळी, आलण त्यातच मध्येमध्ये तपलकरी, सोनेरी, आलण लाल अशा समुद्रशवेाळाचे झुपके लदसतात. िोल समुद्रात 
ह्या सवय गोष्टी आढळत नाहीत. मधभन मधभन ‘लॉगरहेड’ स्पंज लदसतात, ते माणसाच्या रंुदीचे, व टेबलाइत्या उंचीचे 
असतात. जणभ काय कुणी मानवानेच ते बनवले असावे असे वाटते. लनजीव अशा दगडाचा पृष्ठभाग कुठेच लदसत नाही; 
कारण ह्या सवय सजीव वस्तभंमधील जागा शवेाळातील प्राण्यानंी, हायड्रॉइड पॉललप स् आलण स्पंज ह्यांनी भरून 
टाकलेली असते. ह्या रंगीबेरंगी स्पंजांचा लवस्तार िभपच मो्ा के्षत्रात झालेला असतो. ह्या सजीव वस्तभंपैकी 
पुष्ट्कळाबंद्दल मला ते प्राणी आहेत की वनस्पती आहेत हीही मालहती नाही. 
 

लवनासायास घडणाऱ्या माझ्या गतीमुळे मी हळभहळभ उथळ पाण्यात येऊनपोचतो. तेथे पोवळी कमी पण 
वनस्पती जास्त असतात. आलफ्रकेतल्या बाभळीच्या (ॲकेलशया) झाडाप्रमाणे लदसणारी शवेाळींची राने पालहली म्हणजे 
मला असे वाटभ  लागते की, मी ॲट लँलटक महासागरात ५–६ फभ ट िोलीवर नसभन एलथयोलपयातील आकाशातभन भ्रमण 
करीत आहे. लनरलनराळ्या प्रकारच्या गवताची (टटयलग्रास्, ईलग्रास) मोठमोठी शतेे माझ्यािालभन जात आहेत असा 
मला भास होतो आहे. आता मी फ्त तीन फभ ट पाण्यात आहे, आलण समोर एक मोठी कभत, गडद रंगाची व 
वेडीवाकडी अशी पसरलेली मला लदसभ लागलेली आहे. ह्या कभतीने समुद्राचा प्रकालशत तळ व पृष्ठभागावरील आरसा 
ह्यामंधील जागा व्यापली आहे. ही कभत म्हणजे समुद्र व जमीन ह्यांतील मयादा आहे. लहचे नाव ललग्नम् स्व्हटे की. 
 

माशाचंी संख्या झपाट्याने वाढत जाते. माझ्यािालभन लकत्येक बाजभला जातात. मला आठवण होते की, 
लवमानाच्या सावलीला लभऊन आलफ्रकेतले प्राणी सैरावैरा धावभ लागतात. काही लठकाणी टटयल गवताच्या वर लठ्ठ मासे 
(पफसय) लदसतात, त्यावरूनही मला आठवण होते की लततर (पार्मरज) एका शतेातभन उडतात आलण शजेारच्या 
दुसऱ्या एका शतेात जाऊन बसतात. दुसरे काही मासे, अनेक लनरलनराळ्या पण एकमेकाशंी जमणाऱ्या रंगाचे, ह्याच्या 
उलट मी जेथे पाय ठेवीन तेथेच येत असतात. एक लठ्ठ, कशगे व लनळे डोळे असे असलेले साकळदर स्वस्थ बसभन जणभ 
काय माझ्याकडे बघभन स्स्मत करीत आहे. मी काही त्याला इजा केली नाही. पण त्याने ककवा त्याच्याच एिाद्या 
भाईबंदाने मला मात्र इजा केलेली आहे. काही लदवसापंभवी अलवचाराने मी असल्या एका प्राण्याला स्पशय केला (त्याचे 



           

नाव स्पाइनी बॉ्सलफश्) पण त्याने पोपटाच्या चोचीसारख्या दातानंी माझ्या पलहल्या बोटाचे कातडेच सोलभन काढले. 
मी बुडी मारून आत्ताच पालहलेल्या प्राण्याच्या मागभन जातो आलण पाण्यातील पोहोणाऱ्या बदकाप्रमाणे श्य लततके 
कमी श्रम घेऊन माझी पाठ पाण्याच्या पृष्ठभागावर ठेवभन उथळ पाण्यातं त्याला पकडभन वर उचलतो. मला चावण्याचे 
बरेच प्रयत्न लवफल झाल्यामुळे तो प्राणी जीव बचावण्याकरता आपले शरीर फुगवतो. जणभ काय तो आपल्या शरीरात 
पंपाने हवा भरतो आहे असा भास माझ्या हाताला होतो व तो पाणी आत ओढतो. त्याच्या बाह्य त्वचेची प्रसरणश्ती 
संपल्यावर तो माझ्या हातात एिाद्या काटेरी चेंडभसारिा स्वस्थ रालहल्यास मी त्याला सोडभन देतो आलण ज्या दु्रतगतीने 
तो पंप केलेले पाणी टाकभ न देऊन शवेाळात अदृश्य होतो ते पाहभन मला गंमत वाटते. 
 

मग मी समुद्र आलण जमीन ह्यांच्या मधल्या कभतीकडे वळलो. अगदी प्रथम वाटते की ती कभत ज्वालामुिीतभन 
लनघालेल्या सस्च्छद्र दगडाची असावी; कारण त्याच्या पृष्ठभागावर अनेक लछदे्र व िडे्ड होते. तसेच एिाद्या कवटीतील 
डोळ्याचं्या भोकापं्रमाणे त्यातं अनेक मोठमोठी लछदे्रही लदसत होती. जणभ त्याचा तळ आपल्याला लदसणारच नाही. पण 
िरे म्हणजे त्या कभतीत वापरलेला दगड पोवळ्यांच्या सांगाड्याचाम्हणजे लहमयुगाच्या पभवीचा होता. त्यात सध्या 
अस्स्तत्वात असलेल्या पोवळ्यांच्या जाती लदसतात; त्यातंच प्राचीन युगातंील गोगलगाई व कालवे लदसतात व त्याचें 
वंशज आजही समुद्रात वावरताना लदसतात. िरे म्हणजे येथे आपण दोन पोवळ्याचं्या िडकावंर आहो. एक जुने 
हजारो वषांपभवी मृत झालेले आलण एक नवीन त्या मृत िडकांवर वाढणारे; कारण संस्कृती ज्याप्रमाणे मृत समाजावंर 
नवीन वाढते तसाच हा पोवळ्याचं्या वाढीचा प्रकार आहे. 
 

मी हळभहळभ पोहत लकनाऱ्या-लकनाऱ्याने जातो; कारण जमीन व समुद्र ह्यांमध्ये अनेक िडकाळ जागा आहेत. 
अिेर मला एक सोइस्कर जागा सापडते, व मी उजव्या हाताने आधार घेतो. स्वगयसुिाच्या वजनरलहत पलरस्स्थतीत, 
थंड नाही पण सुिदायक असा मी जणभ काही एका नव्या लवश्वात, पृर्थवीवरील सवय अडचणी लवसरून, मंद अशा 
लाटावंर तरंगत मला स्वतिःला लवसरतो, व फ्त डोळ्यानंी काय लदसते इकडेच लक्ष लावभन बसलेला आहे. 
 

माझ्याभोवती चोहीकडे मासे आहेत, आलण अथातच ह्या उथळ पाण्यात हे सवय अगदी लहान मासे आहेत. ते 
लाबंभन तरी माझ्याकडे येतात ककवा मला लभऊन लपभन बसलेल्या जागेतभन हळभच बाहेर येऊन डोकावतात. माझ्या 
तोंडावरील मुिवटा त्यात पाणी भरलेले असल्यामुळे साफ करणे जरूर होते, म्हणभन मी तो काढभन पाणी फंुकभ न बाहेर 
टाकतो, त्या वेळी ते लभऊन लाबं जातात. पण मग हळभहळभ परत जवळ येतात, व मंद लाटामुंळे मी जसा संथपणे 
िालीवर होतो तसे तेही होतात. माशाचं्याकडे काळजीपभवयक लनरीक्षण केल्यामुळे, अथात गढभळ पाण्यातील अस्पष्टता 
असभनही मला प्राण्याचं्या वागणुकीचे काही लनयम लदसभन आले, पण त्या वेळी त्यांचा िरा अथय मी समजभ शकलो नाही. 
त्या वेळपासभन मात्र ते समजभन घेण्याचा मी एकसारिा प्रयत्न करीत आहे. 

माझ्या भोवतालच्या आकृतींचे मी लनरीक्षण करीत होतो. त्यापैंकी काही माझ्या दभरदृष्टीमुळे मला स्पष्ट लदसत 
नव्हते. पण त्याचं्या संख्येने मी आिययचकीत झालो होतो. पण काही वेळाने मला त्या आकृतींची स्पष्ट कल्पना येऊ 
लागली व त्यातंील प्रत्येक मला जास्त स्पष्ट लदसभ लागली, आलण त्या प्राण्याचं्या समभहातील एकेका प्राण्याच्या 
हालचालीकडे माझे लक्ष वेधले. नंतर मला असे आढळले की, मला प्रथम वाटले लततके लनरलनराळ्या प्रकारचे प्राणी 
तेथे नव्हते. माशाचें दोन प्रकार ताबडतोबच माझ्या ध्यानात आले— एका प्रकारचे मासे मो्ा समुद्रात समुद्राकडभन 
ककवा जलमनीवरील कभतीच्या बाजभने पोहत येत होते, आलण दुसरे माझ्याबद्दलची भीती नाहीशी झाल्यावर लपलेल्या 
गुहेतभन हळभच पण एकेकटे बाहेर येत होते. ह्या दुसऱ्या प्रकारच्या माशाबंद्दल मला पभणय मालहती होती की, ते नेहमी 
लकत्येक लदवस ककवा आठवडे एकाच राहायच्या लठकाणी आढळतात. लागो ह्या लठकाणच्या माझ्या वास्तव्यात मी 
काही काही लदवसानंी एका फरशीिालीलपभन राहणाऱ्या लठप्या-लठप्याच्या माशाचा शोध घेत असे व तो नेहेमी 
मला लतथेच सापडायचा. समभह करून इकडे-लतकडे पोहोणाऱ्या माशाचं्यात अनेक लहान पाढंऱ्या पोटाचे 
(लसल्व्हरसाइड), लकनाऱ्याजवळ राहणारे हेकरग, आलण त्याचंी लशकार करणारे न दमणारे नीडल् लफश. हे जणभ काय 
एिाद्या बाणासारिे वेगाने जात होते. ह्यालंशवाय जेथे होड्यातंभन उतरण्याचे धके्क असतात त्याचं्यािाली ककवा 



           

िडकांजवळ पोहोणारे लहरवे-करडे स्नॅपर हजारोंनी इकडे लतकडे भटकताना लदसत होते. तसेच गमतीदार लदसणारे 
लपवळ्या लनळ्या पट्टट्याचें गं्रट (ते पाण्यातभन काढले तर गुरगुरण्यासारिा आवाज करतात म्हणभन त्यानंा हे नाव 
लदलेले आहे), संख्येने अलधक व लवशषे आकषयक असे लनळ्या पट्टट्याचें, पाढंरे आलण लपवळ्या पट्टट्याचें गं्रट 
लदसतात; पण िरे म्हणजे ही नावे साथय नाहीत. कारण सगळ्याचं्यावर लनळे-लपवळे पटे्ट असतात, पण त्याचं्यावरील 
नक्षीचा नमुना मात्र वेगळा असतो. मला असे लदसभन आले की हे लतन्ही प्रकारचे गं्रट लमश्र समभह करून एकत्र पोहत 
असतात. ह्या माशानंा तोंडाजवळ लवस्तवासारख्या लाल रंगाची श्लेष्ट्मल त्वचा असते, पण ती फ्त एकमेकावंर 
चढाई करतानाच लदसते. ते दोघेही एकाच जातीचे असल्यामुळे दोहोच्याही तोंडात तो भडक लाल रंग लदसतो. पण 
समुद्रात ककवा कृलत्रम जलाशयातही मी कधी ह्या प्रकारच्या दोन माशाचंी िरोिर गंभीर अशी लढत झाल्याचे 
पालहलेले नाही. 
 

हे गं्रट व पुष्ट्कळसे स्नॅपर ह्यांची एक आकषयक सवय म्हणजे, हवेचा मुिवटा घालभन पाण्यात पोहोणाऱ्या व 
अंतरंगात तरंगणाऱ्या माणसाबरोबर जाणे. त्यानंा वाटणाऱ्या कुतभहलात भीतीचा अजीबात लवलेश नसावा असे वाटते. 
कदालचत आपल्याला न िाणाऱ्या मो्ा माशाचं्या (उदा.– आता जवळ जवळ नामशषे झालेले मनॅॅटी– म्हणजेच 
समुद्र– गाय) मागभन जातात व त्याचं्या हालचालींमुळे बाहेर आलेले लहान मासे त्यानंा िायला लमळत असावे. मी 
जेव्हा अगदी प्रथम माझ्या घरून, म्हणजे की लागोमधील टाव्हेलनअर येथील की हॅवन मोटेलमधभन बाहेर पडभन 
ध््यापासभन पोहभ लागलो तेव्हा माझ्या भोवती गं्रट व स्नॅपर ह्याचंी इतकी गदी झाली होती की, मला आजभबाजभचे 
काही लदसतसुद्ा नव्हते. ह्या घटनेचे मला अत्यंत आियय वाटले कारण दर वेळी हा प्रकार माझ्या अनुभवास येऊ 
लागला. लवकरच माझ्या लक्षात आले की, माझे हे सोबत करणारे मासे नेहेमी तेचतेच असभन त्याचंी संख्या लकत्येक 
हजार असावी असा मी अगदी नेमस्त असा अंदाज केला. जर मी लकनाऱ्याला समातंर पोहभन लतथभन अध्या मलैावरच्या 
दुसऱ्या ध््याकडे जाऊ लागलो तर हा माशाचंा समुद्र सुमारे अध्या वाटेपयंत माझ्याबरोबर येई आलण मग एकदम 
मागे लफरून श्य लतत्या वेगाने परत आपल्या घराकडे पोहत जाई. पुढच्या ध््यािालच्या माशानंा माझ्या 
आगमनाची चाहभल लागताच एक लवलक्षण घटना घडे. एक प्रचडं आकृती त्या ध््यािालभन बाहेर लनघभन लतची छाया 
ऊन पडलेल्या समुद्रतळावर पडभन ती माझ्याकडे चालभन येई. पण जवळ आल्यावर मात्र मला कळभन येई की, हा कोणी 
समुद्रातील राक्षस नसभन गं्रट आलण स्नॅपर ह्या माझ्या दोस्तांचा प्रचडं समभहच आहे.मला त्याचं्यामुळे धास्ती वाटेनाशी 
झाली. कारण ते जोपयंत माझ्यासभोवार आहेत तोपयंत जवळपास मो्ा दाताचंा चावणारा बॅरॅकभ डा जातीचा मासा 
नाही अशी मला िात्री वाटे. 
 

ह्याच्या उलट पाचपाच सहासहा असे लहान लहान समभह करून इतरावंर हल्ले करणारे नीडल् लफश आलण 
हाफ बीक स् हे मात्र अगदीच वेगळे आहेत. पाण्याच्या िालभन पाहणाऱ्या माझ्या द्दष्टीला चाबकाच्या दोरीसारिा त्याचंा 
आकार जवळजवळ अद्दश्य होई. कारण त्याचं्या रुपेरी रंगाच्या शरीरावरून परावर्मतत होणारा प्रकाश पाण्याच्या 
पृष्ठभागावरून ककवा पाणी आलण हवा ह्यांच्या संगमावरून परावर्मतत होणाऱ्या प्रकाशासारिाच लदसतो. पाण्यावरून 
तर ते लदसणे ककवा ओळिणे आणिीच कठीण जाते; कारण पाण्याच्या पृष्ठभागासारिेच ते लनळसर लहरव्या रंगाचे 
लदसतात. त्याचें समभह पृष्ठभागाच्या जरा िाली होतात आलण लसल्व्हरसाइड स् ची लशकार करतात. हे लसल्व्हरसाइड 
मासे लक्षावधी संख्येने जणभ काय एिाद्या लहमवादळातभन पडलेल्या लहमाच्या पापुद्र्यासारिे ककवा लटनच्या पत्र्याच्या 
तुकड्यासंारिे लदसतात. हे बुटके लसल्व्हरसाइड मासे मला भीत नाहीत; कारण माझ्याएवढ्या आकाराच्या मो्ा 
माशाचें भष्म य ते होऊ शकत नाहीत. मी त्याचं्या घोळ्यातभन पोहत जाऊ शकतो. लकत्येकदा ते बाजभलासुद्ा सरकत 
नाहीत व चुकभ न श्वासाबरोबर आत ओढले जाऊ नयेत म्हणभन मी श्वास कोंडभन धरतो, कारण मी तोंडावर मुिवटा 
घातला आहे व मी हवेत नसभन पाण्यात आहे हे क्षणभर मी लवसरतो व पाण्याबाहेर डासाचंा थवा आपल्या डो्याभोवती 
आला तर ज्याप्रमाणे आपण नाकतोंड बंद करतो तशीच माझी मनिःस्स्थती होते. एिादा लहान नीडल् लफश जरी जवळ 
आला तरी सवय लसल्व्हरसाइड लवजेचा धक्का बसावा तसे ताबडतोब सवय लदशानंा पोहभन नाहीसे होतात. काही वर 
जातात, काही िाली जातात, तर काही पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या वरही उड्या मारतात, आलण क्षणाधात सवय पाणी 



           

स्वच्छ लदसभ लागते. थोड्याच वेळात शत्रभ लनघभन गेला की हलकेहलके पुन्हा पाण्यात लसल्व्हरसाइडची गदी लदसभ 
लागते. 
 

जरी लठ्ठ डो्याचे गं्रट आलण स्नॅपर हे अगदी काटकुळ्या आलण गुळगुळीत पृष्ठभागाच्या नीडल् लफशहभन 
अगदी वेगळे लदसतात तरी त्याचं्यात एक साम्य आहे. ते म्हणजे “मासा” ह्याबद्दल आपली जी नेहेमीची कल्पना आहे 
लतच्यापासभन ते दोन्ही वेगळे नसतात. पण जे पाण्यातल्या गुहामंधभन राहतात त्याचंी पलरस्स्थती जरा वेगळी असते. 
लनळा एंजल मासा, लहानपणी लपवळ्या उभ्या रेषा असलेला ‘नेहेमीचा’ मासा आहे असे म्हणता येईल. पण दोन 
पोवळ्याचं्या िडकाचं्या मधभन बाहेर घुसणारा, थोडा पुढे थोडा मागे असा हालचाली करणारा, मिमली काळ्या 
रंगाचा तबकडीसारख्या आकाराचा, लपवळे आडवे पटे्ट असलेला, िालच्या बाजभस चकाकणारी लनळी लकनार 
असलेला हा प्राणी िरोिरचा मासाच आहे का? ककवा ते दुसरे दोन वाटोळ्या भुगं्यासारिे लदसणारे प्राणी, की 
ज्याचं्या पाश्वयभागावर एक लनळ्या लकनारीचा डोळालदसतो ते? नाही तर तो लतसरा एक प्राणी एिाद्या रत्नासारिा 
लदसणारा आलण एका लछद्रातभन बाहेर प्रकाश टाकणारा, की ज्याच्या शरीराचे िालच्या मागच्या भागापासभन वरच्या 
पुढच्या भागापयंत असणाऱ्या रेषेने दोन भाग झाल्यासारिे लदसतात, एक गडद लनळा-जाभंळा आलण दुसरा 
कलबासारिा लपवळा, तो प्राणी? ककवा हा अगदी अलद्वतीय असा तारकायु्त आकाशाचा लहानसा तुकडाच जणभ, 
ज्याच्या अंगावर सभष्म म असे लफक्कट लनळे प्रकाशाचे लठपके आहेत, आलण जो जशी काय अवकाशाची उलटापालट 
होऊन माझ्या पायािालच्या पोवळ्याच्या िडकातभन बाहेर पडतो आहे तो प्राणी? जरा जास्त काळजीपभवयक लनरीक्षण 
केले की एिाद्या परीकथेतल्याप्रमाणे लदसणारे हे सवय प्राणी मासेच आहेत असे कळभन येते व त्याचंा माझ्या जुन्या 
ओळिीच्या अमेलरकेतल्या सन माशाचं्या जातीच्या लसस््लड स् शी संबंध असल्याचे आढळते. तो तारकायु्त 
आकाशाचा तुकडा, तो जलातील रत्न-मासा, आलण लनळ्या डो्याचा व पाठीचा आलण लपवळ्या पोटाचा आलण 
शपेटीचा (त्याला फ्लॉलरडातले लोक बो गे्रगरी म्हणतात) हे सगळे एकमेकांचे संबंलधत आहेत. नाकरगी-लाल 
भुगं्यासारिा मासा हे रॉक ब्यभटीचे लपल्लभ आहे. तसेच काळ्या लपवळ्या तबकडीसारिा लदसणारा मासा हा काळ्या 
एंजेल-माशाचे लपल्लभ आहे. पण काय त्याचें सुंदर रंग आलण त्यांच्या अंगावरील नक्षीकाम! एिादे लनशाण ककवा एिादी 
मोठी जाहीरात लाबंभन लदसण्याकरता भडक रंगवावी तसे ते लदसतात. 
 

माझ्या वरच्या बाजभस लहरीयु्त असा आरसा म्हणजे पाण्याचा पृष्ठभाग, आलण िालच्या बाजभला छोटे का 
होईना, पण तारकायु्त आकाश. मी वजनरलहत अवस्थेत एका अधयपारदशयक माध्यमात तरंगत आहे, भोवती देवदभत 
(एंजेल्स) आहेत, लवचारात मग्न झालो आहे आलण सृष्टीच्या सौंदयाने, भीलतयु्त आियाने भारून गेलो आहे. 
सृष्टीकत्याचे मी आभार मानतो, कारण मला प्रत्येक सभष्म म तपशील पहाता येतो आहे— मजीद रंगाचे मासे, ककवा 
भडक रंगाचे गं्रट अशा माशाचं्या अनेक जाती मला एकाच वेळी लदसत आहेत व त्या घोळके करून पोहत आहेत. पण 
भडक रंगाच्या जातींपैकी माझ्या दृष्टीपथात आलेल्यापैकी एक एंजल मासा लनळा व एक एंजल मासा काळा आहे, 
आलण ही रॉक ब्यभटी लपल्ले जोरजोराने एकमेकाचंा पाठलाग करीत आहेत. 
 

मी माझे लनरीक्षण चालभच ठेवतो, पण पाण्याचे उष्ट्णतामान जरी थंड नसले तरी मी हवेने भरलेल्या रबरी 
गोळ्याला टागंलेला असल्यामुळे मला थंडी वाजभ लागली. आता लाबं अंतरावर— म्हणजे स्वच्छ पाण्यातदेिील दहा 
ते बारा याडय अंतरावर– एक बो गे्रगरी अन्नाच्या शोधाथय माझ्या लदशनेे येताना लदसला. जो दुसरा बो गे्रगरी माझ्या 
अगदी जवळ आहे त्याला हा आगंतुक माझ्यानंतर लदसला व जवळ जवळ चार याडय अंतरावर आल्यावर त्याच्याकडे 
त्याचे लक्ष गेले. लगेच रागाने तो आगंतुक शत्रभवर चाल करून जातो, व जरी तो येणारा मासा आकाराने थोडा मोठा 
होता तरीतो पाठमोरा वळतो व नागमोडी वळणे घेत आपल्या पाठलाग करणाऱ्याच्या मुसंड्या चुकवीत जोरात लनघभन 
जातो; कारण जर का त्याची धडक बसली तर चागंलीच जिम होऊ शकते. प्रत्यक्षात एक धडक बसलीच, कारण 
पळणाऱ्या माशाचा एक िवला उडाला व झाडावरून जलमनीवर पान पडाव ेतसा समुद्र तळाशी जाऊन पडला. एकदा 
आगंतुक मासा लहरव्या-लनळ्या अंतरात लदसेनासा झाला तेव्हा लवजेता मासा परत येऊन आपल्या लबळात गेला. 



           

जाताना लहानशा गं्रट स् च्या घोळ्यातभन संथपणे त्याने वाट काढली. हे गं्रटही अन्नाच्या शोधातच त्या लबळाच्या 
तोंडाशीच भटकत होते. त्या गं्रटच्या घोळ्यातभन जाताना जणभ काय आपण काही दगड अथवा इतर लनजीव 
वस्तभंमधभनच जात आहो असे त्याचे वागणे लदसले. ककलचत त्याच्याचसारिा लदसणारा छोटा लनळा एंजेल मासा त्याला 
लदसला, पण त्याच्यावरही त्याने कोणत्याही प्रकारचे आक्रमण करण्याचे लचन्ह लदसले नाही. 
 

ह्यानंतर थोड्याच वेळात मला दोन काळ्या एंजल माशामंधील भाडंाभाडंी पाहायला लमळाली. त्याचंी लाबंी 
साधारण आपल्या बोटाएवढी होती. पण ही लढाई जास्तच कुतभहलपभणय होती. आक्रमकाचा संताप व आगंतुकाचे 
भीलतयु्त पलायन हे अगदी सहज ओळिभ येत होते. कदालचत असे असेल की, माझी संथ अशी मानवी द्दष्टी एंजल 
माशाचं्या जरा हळभ होणाऱ्या हालचाली अलधक चागंल्या रीतीने पाहभ शकत होती, तशी बो गे्रगरी माशाचं्या जलद 
हालचाली मला लतत्या स्पष्टपणे लदसभ शकल्या नाहीत. 
 

आता माझ्या ध्यानात आले की, मला बरीच थंडी वाजभ लागली होती, आलण मी जेव्हा पोवळ्याची कभत चढभन 
फ्लॉलरडाच्या गरम हवेत व सोनेरी उन्हात आलो तेव्हा एकंदर माझ्या लनरीक्षणाचे सार मी काही वा्यातच एकत्र केले. 
मो्ा जालहराती सारख्या भडक रंगाचे मासे हे ह्याच भागाचे रलहवासी आहेत आलण तेच फ्त आपल्या प्रदेशाचे 
संरक्षण करीत होते. त्यांचे संतापयु्त आक्रमण फ्त त्याचं्या जातीच्या माशालंवरुद्च होते. अथात लुटारू ककवा 
हल्लेिोर मासे बाहेरून आले तर त्याचं्यावर आक्रमण होते, पण ते बहुधा िाद्य लमळवण्याकरता असभन िरे आक्रमण 
नसते. दोन वेगवेगळ्या जातींचे मासे, जरी दोन्ही आक्रमक वृत्तीचे असले तरी त्याचं्यात लढाई होताना मी पालहले 
नाही. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण २ रे 
 

प्रयोगशाळेि पोर्वळ्यािील मासे 
 

मागील प्रकरणात मी जरा कलवकल्पनेचा वापर केला. प्रयोगशाळेतील लनरीक्षणावरून पोवळ्यातील भडक 
रंगाचे मासे एकमेकाशी कसे लढतात हे मला कळले होते व ह्या आक्रमणांचा जीवशास्त्रलवषयक अथय काय ह्याबद्दल मी 
माझे मत बनवले होते. ही उपपत्ती तपासभन पाहण्याकरताच मी फ्लॉलरडाला गेलो होतो आलण जर प्रत्यक्षात माझी 
उपपत्ती िोटी ठरली तर मी ती समुद्रात फेकभ न देण्यास– अथवा िरे बोलायचे म्हणजे तोंडावरील मुिवट्यातभन 
बाहेर थुंकभ न टाकण्यास तयार होतो. कारण पाण्याच्या आत पोहत असताना बोटीतल्याप्रमाणे आपल्याला काहीच 
समुद्रात फेकभ न देता येत नाही. संशोधक शास्त्रज्ञाला सकाळचा एक उत्तम व्यवसाय म्हणजे रोज न्याहारीच्या आधी 
आपली एक आवडती उपपत्ती टाकभ न देणे. त्याने तो लचरतरूण राहातो. 
 

काही वषांपभवी मी भडक रंगाचे िडकातील मासे प्रयोगशाळेच्या जलाशयात अभ्यासभ लागलो, कारण त्याचं्या 
सौंदयाने तर माझे मन आकर्मषत झालेच पण मला जीवशास्त्रलवषयक प्रश्न सोडवण्याचे एक वेडच होते. माझ्या मनात 
पलहला प्रश्न आला तो असा की हे मासे इत्या भडक रंगाचे का? जेव्हा एिादा जीवशास्त्रज्ञ “अमभक एका गोष्टीचा 
उदे्दश ककवा हेतभ काय?” असा प्रश्न लवचारतो तेव्हा तो लवश्वाचे कोडे उलगडण्याचा प्रयत्न करीत नसतो, फार काय 
ह्या प्रश्नाच्याही कोड्याचा संपभणय उलगडा करण्याचा त्याचा हेतभ नसतो. फ्त एका साध्या प्रश्नाचे उत्तर तो शोधीत 
असतो आलण तत्वतिः ते श्य आहे असे त्याला वाटत असते. ज्याअथी आपण चाल् यस्  डार्मवनकडभन उत्क्रालंतवाद 
लशकलो एवढेच नव्हे तर उत्क्रातंीच्या कारणाबंद्दलही आपल्याला मालहती लमळाली, त्या अथी जीवशास्त्रज्ञाच्या 
“कशाकलरता?” ह्या प्रश्नाला एक मयालदत अथय प्राप्त झाला. एिाद्या इंलद्रयाच्या कायामुळे त्याचा आकार बदलतो हे 
आपल्याला आता कळले आहे व त्यामुळे त्या इंलद्रयाचे कायय अलधक चागंले होऊ लागते. आलण जेव्हा एिादा लहानसा 
बदल यद्दच्छया पण अनुवंलशक रीतीने होतो ते इंलद्रय ककलच्  सुधारते आलण आपले काम जास्त चागंल्या रीतीने करू 
लागते. ज्या प्राण्याचे हे इंलद्रय असेल त्याच्या प्रजेपेक्षा त्याच जातीचे इतर प्राणी कमी पडतील व त्याचं्याशंी 
चढाओढीत मागे पडतील. अिेर जे ह्या चढाओढीत मागे पडतील ते क्रमाक्रमाने पृर्थवीतलावरून नाहीसे होतील आलण 
ज्याचें इंलद्रय अधीक चागंले काम देते तेच प्राणी व त्यांची प्रजा लटकभ न राहील. ह्या सावयजलनक घटनेला सृष्टीची 
लनवड(नॅचरल लसले्शन) असे म्हणतात व उत्क्रालंततत्त्वाच्या दोहोंपैकी हे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. दुसरे तत्त्व 
म्हणजे जीवशास्त्रलवषयक बदल (म्युटेशन) हे आहे. ह्या बदलाचा सृष्टीच्या लनवडीशी संबंध जुळभन येतो आलण 
अनुवंलशकतेने उत्क्रातंी होत जाते. जीवशास्त्रलवषयक बदल म्हणजे म्युटेशन हा शब्दही ज्यावेळी माहीत नव्हता 
त्यावेळी मो्ा दभर दृष्टीने डार्मवनने उत्क्रातंीला जरूर अशा ह्या तत्त्वाबद्दलची उपपत्ती पुढे माडंली. 
 

सृष्टीतील असंख्य, संलश्लष्ट आलण उपयु्त अशा सवय प्राण्यांची व वनस्पतींची शरीरे, जीवशास्त्रलवषयक बदल 
आलण सृष्टीची लनवड ह्या दोन तत्त्वामुंळे ज्या घटना लक्षावधी वषे घडत आल्या, त्याचंाच पलरणाम आहेत. प्रत्यक्ष 
डार्मवनलाही जेवढी िात्री नव्हती त्याहभनही जास्त िात्री आता आपली झालेली आहे, आलण त्याला कारणेही तशीच 
सबळ आहेत असे पुढे लदसभन येईलच. काही लोकानंा असे वाटेल की, सृष्टीवैलचत्र्याचे आपल्याला एवढे कौतुक वाटते 
व ज्याच्याबद्दल आपल्या मनात भीलतयु्त आदर उत्पन्न होतो ते सृष्टीवैलचत्र्य व सृष्टीसौंदयय अशा प्रकारच्या अगदी 
साध्यासुध्या लनयमाचं्या व काययकारणसंबंधावर कसे आधारलेले असेल? पण शास्त्रज्ञाला एक नेहेमी आियय वाटणारी 
गोष्ट म्हणजे सृष्टीने आपला एकही लनयम न मोडताही अशा उच्च प्रकारची लनर्ममती केली. 
 

“कशाकरता?” ह्या प्रश्नाला साथय उत्तर लमळायचे म्हणजे उत्क्रातंीची वर जी दोन तत्त्वे लदली त्याचं्या 
पलरणामाचं्या अभ्यासाच्या पायावरच. आपल्या प्रश्नाचा सरळ अथय हाच की, ते लवलशष्ट इंलद्रय अगर लक्षण त्या 



           

जातीच्या लजवंत व लटकभ न राहण्याच्या (सव्हाय वल) लक्रयेत कोणत्या प्रकारचे उपयु्त कायय करते? समजा, आपण 
लवचारले की, “माजंराला तीष्म ण आलण वाकलेली अशी निे का असतात?” आलण त्याचे उत्तर लदले की, “उंदीर 
पकडण्यासाठी”. तर त्यावरून सृष्टीत काही तरी ध्येय असते आलण त्याकडे लतची वाटचाल असते असे म्हणता येणार 
नाही. एवढेच म्हणता येईल की, उंदीर पकडभन िाणे हे माजंर ही जात लजवंत म्हणजे लटकभ न राहण्याचे एक महत्त्वाचे 
मभल्य आहे, आलण सृष्टीच्या लनवडीनुसार ह्या लवलशष्ट प्रकारची निे असलेली मांजरेच लटकभ न रालहली व त्यांची प्रजा 
वाढली. सृष्टीची लनवड जर काययरत नसेल तर “कशाकरता?” ह्या प्रश्नाला अथयपभणय असे उत्तर देता येणार नाही. 
एिाद्या मध्य युरोपमधील गावातील लमश्र जातीच्या भट्या कुत्र्यापैंकी काहींच्या शपेट्या सरळ व काहींच्या वाकड्या 
असतील तर त्याचं्या शपेट्या कशाकरता आहेत असा प्रश्न लवचारण्यात काही अथय नाही. अलनयलमत व सहजगत्या 
घडलेली ही गोष्ट (बहुधासौंदययहीन अशी) केवळ जीवसृष्टीतील बदलामुळे म्हणजे म्युटेशनमुळे, अथात योगायोगाने, 
घडलेली आहे. त्यात उत्क्रातंीचा संबंध नाही. पण ह्याच्या उलट संलश्लष्ट आलण इतरापंासभन अगदी वेगळी अशी रचना 
जेव्हा आपल्याला लदसते– उदाहरणाथय, पष्म याचें पंि ककवा प्राण्याचंी लवलशष्ट प्रकारची वागणभक– त्या वेळी मात्र 
आपल्याला प्रश्नलवचारता येतो की उत्क्रातंीतील सृष्टीच्या लनवडीच्या कोणत्या कारणामुळे ही गोष्ट घडली? आपण हा 
प्रश्न आत्मलवश्वासाने लवचारू शकतो; कारण त्या प्रश्नाला काही तरी समाधानकारक उत्तर लमळेल असे आपल्याला 
वाटण्यासारिी पलरस्स्थती असते. प्रश्न लवचारणाऱ्याने त्या लवषयाचा जर पुरेसा लपच्छा पुरवला तर त्या प्रश्नाला योग्य 
उत्तर लमळभ शकते. अथात हे लवधान काही अपवादावंरून िोटे ठरत नाही. लकत्येक जीवशास्त्रलवषयक महत्त्वाच्या 
प्रश्नानंा अद्याप उत्तरे सापडलेली नाहीत. उदाहरणाथय, कालवासारख्या मऊ शरीराच्या प्राण्याचं्या कवच्या भडक 
रंगाच्या का असतात? त्या प्राण्यानंा आपल्या डोळ्यानंी ते रंग कधीच पाहता येत नाहीत, कारण एक तर ते िोल 
समुद्राच्या तळाशी अंधारात राहतात व दुसरे म्हणजे त्याचं्या डोळ्यावंर त्वचेची एक घडी असते. 
 

पोवळ्यातील माशाचं्या भडक रंगाचं्या कारणाचा काही तरी छडा लावलाच पालहजे असे वाटते. त्याचंी जात 
लजवंत म्हणजे लटकभ न राहण्याकरता ह्या रंगाचा काय उपयोग होऊ शकेल? आलण उत्क्रांतीत ते कसे उत्पन्न झाले 
ककवा कायम रालहले? मी सवात भडक रंगाचें मासे लवकत घेतले आलण तुलनेकरता काही कमी भडक रंगाचे व अगदी 
मजीद रंगाचे घेतले. आलण मग मला एक अनपेलक्षत शोध लागला: अगदी कभतीवर लावायच्या जालहरातीसारख्या 
भडक रंगाचे जे मासे होते तसले एकापेक्षा अलधक एका जलाशयात (ॲके्वलरयम) ठेवणे अश्य आहे असे मला 
आढळले. जर तसले एकापेक्षा अलधक मासे एकाच जलाशयात ठेवले तर त्याचं्यात भयंकर लढाया होऊन शवेटी 
फ्त सवात बलशाली असा एकच मासा लशल्लक राही. माझ्या प्रयोगशाळेतील जलाशयात जो मी हा प्रकार पालहला 
तोच फ्लॉलरडाजवळील समुद्रात लदसला. अनेक भडक रंगाचे मासे, पण त्यातंला प्रत्येक वेगळ्यावेगळ्या जातीचा, 
असे एकमेकाशंी न लढता शातंपणे एकत्र नादंत होते– जणभ काय प्रत्येकजण आपापले वेगवेगळे लनशाण फडकावीत 
होता. माझ्या होटेलशजेारच्या संथ पाण्यात एक बो गे्रगरी, एक लहान काळा एंजेल मासा आलण एक बटरफ्लाय 
(फुलपािरासारिा) मासा एकमेकाशंी न लढता शातंतेने राहात होते. जालहरातीच्या सारख्या भडक रंगाच्या एकाच 
जातीच्या दोन माशांचे साहचयय फ्त ते जेव्हा पलतपत्नीच्या नात्याने एकमेकांजवळ राहतात तेव्हाच होऊ शकते. 
आलण ही घटना ॲके्वलरयममध्ये (कृलत्रम जलाशयात) व समुद्रात अशा दोन्ही लठकाणी बघायला लमळते. अशा तऱ्हेच्या 
जोड्या समुद्रात लनळ्या एंजेल माशाचं्या, तसेच बो गे्रगरींच्या बाबतीत लदसभन आल्या. ॲके्वलरयममध्ये (कृलत्रम 
जलाशयात) हाच प्रकार कपगट रंगाच्या ककवा पाढंऱ्या-लपवळ्या फुलपािरू-माशाचं्या बाबतीत लदसभन आला. हे दोन 
भागीदार एकमेकापंासभन दभर जात नाहीत आलण आपल्याच जातीच्या इतर माशावंर एकेकट्या माशापेक्षा अलधक 
जोराने आक्रमण करतात. ह्याच्या कारणाचंी मीमासंा मी पुढे करीन. 
 

समुद्रामध्ये प्रत्येक जातीचे मासे “आपल्या स्वतिःच्या जातीच्या माशालालवरोध” हे तत्त्व कसोशीने पाळतात. 
पण त्यात फारशी हत्या अथवा र्तपात होत नाही, कारण परालजत मासा लवजेत्या माशाच्या प्रदेशातंभन धभम पळत 
जातो व लवजेता मासा फार लांबपयंत त्याचा पाठलाग करीत नाही. ह्याच्या उलट कृलत्रम जलाशयात पळभन जाण्यास 
फारशी जागाच नसल्यामुळे एक तर लवजेता पराभभत माशाला अथवा माशानंा मारून टाकतो ककवा त्यानंा तो एकसारिे 



           

हल्ले करून इतका घाबरवतो की, ते लवजेत्याच्यापेक्षा फारच सावकाश वाढतात व अिेरीस लवजेता त्याचंा पभणय नाश 
करतो. 
 

लवलशष्ट प्रदेशावर ताबा लमळवणाऱ्या जाती साधारणपणे कशा वागतात हे पाहावयाचे असेल तर कृलत्रम 
जलाशय बराच मोठा असभन त्यात दोन मोठे लवभाग– प्रत्येक समभहाला नेहेमी लागते तेवढी जागा पुरवणारे– असाव े
लागतात. ह्याकरता आम्ही सहा फभ ट लाबं व सुमारे दोन टन पाणी मानेल एवढा कृलत्रम जलाशय बनवला. त्यात 
लकनाऱ्याजवळ रहाणाऱ्या लनरलनराळ्या जातींचे लहान मासे नेहेमी जेवढा प्रदेश व्यापतात त्याच्या काही पट प्रदेश 
उपलब्ध करून लदलेला होता. जालहरातीच्या भडक रंगाच्या माशाचंी लपल्ले लतत्या भडक रंगाची नसतात व लततकी 
आक्रमकही नसतात. पण मो्ा माशापेंक्षा ती आपल्या प्रदेशाला अलधक लचकटभन राहतात. ही लपल्ले लहान 
असल्यामुळे तुलनात्मक दृष्ट्ट्या मयालदत अशा जागेत त्यांची वतयणभक आम्हाला चांगल्या प्रकारे पहाता आली. 
 

ह्या कृलत्रम जलाशयात माझी सहकारी डॉलरस् झुंपे व मी एक ते दोन इंच लाबंीचे पुढील प्रकारचे लहान मासे 
घातले: बटरफ्लाय माशाचं्या सात जाती, एंजेल माशाचं्या दोन जाती, बो गे्रगरी ककवा तारकायु्त आकाशी 
जातीसारख्याच दमॉइसेल जातीचे आठ प्रकार, लरगर माशांच्या दोन जाती, रास् माशाचं्या तीन जाती, डॉ्टर 
माशाचंी एक जात आलण भडक रंग नसलेले व आक्रमक नसलेले रंक-मासे, पफर आलण इतर. अशा प्रकारे त्या 
जलाशयातं जालहरातीसारख्या भडक रंगाच्या माशाचें सुमारे पंचवीस प्रकार (प्रत्येक प्रकारचे साधारणपणे चार, पण 
काहींचे अलधक व एका जातीचा फ्त एकच) असे एकभ ण सुमारे शभंर मासे होते. ते सवय प्रथम शातंतेने राहभ लागले व 
त्यातले फारसे कोणी गमावले नाही. सुरवातीला ते झपाट्याने वाढले आलण लवकरच अपेके्षप्रमाणे एकमेकावंर 
आक्रमण करून लढभ  लागले. 
 

आता आम्हाला मोजमाप करण्याची संधी लमळाली. शास्त्रज्ञाला संशोधनात कशाचे तरी मोजमाप करण्याची 
ककवा संख्या ठरलवण्याची संधी लमळाली म्हणजे त्याला जे समाधान लमळते त्याची इतरानंा कल्पना येणे कठीण आहे. 
अथातच एकाच जातीतले मासे एकमेकावंर लकती व कसे आक्रमण करतात ह्याचे जर मोजमाप करता आले नसते तर 
त्याची आम्हाला स्पष्ट कल्पना आली नसती. आम्ही जर नुसते मोघम असे म्हणालो असतो की, “भडक रंगाचे 
पोवळ्यातील मासे आपल्या स्वतिःच्या जातीलशवाय इतर जातीच्या माशानंा बहुधा कधीच चावत नाहीत” तर आमचे हे 
लवधान इतरानंा लततकेसे लवश्वसनीय वाटले नसते. पण आम्ही– म्हणजे िरोिर डॉलरसने– माशानंीघेतलेल्या 
चाव्यांची मोजदाद केली व लतला पुढील मालहती लमळाली : ज्या अथी कृलत्रम जलाशयात सुमारे शभंर मासे होते व 
प्रत्येक जातीचे चार मासे होते त्या अथी प्रत्येक मासा आपल्याच जातीच्या माशाला चावण्याची श्यता तीन ते 
शहाण्णव ह्या प्रमाणात होती (जलाशयात त्याच्याच जातीचे त्याच्यालशवाय इतर तीन मासे व दुसऱ्या जातीचे शहाण्णव 
मासे असल्यामुळे). पण प्रत्यक्षात असे लदसभन आले की आपल्याच जातीच्या व पर्या जातीच्या माशानंा चावे घेण्याचे 
प्रमाण ८५ : १५ असे होते. हे आकडे सुद्ा लततकेसे बरोबर नव्हते, कारण जे १५ चावे पर्या जातीच्या माशानंा घेतले 
गेले ते मुख्यत्वे दमॉइसेल जातीच्या माशानंी घेतलेले होते व हे मासे बहुतेक वेळ जलाशयातील आपल्या लबळात 
राहातात, बाहेरून लदसत नाहीत; आलण कोणीही आगंतुक आला की तो कोणच्या जातीचा आहे हे न पहाता त्याच्यावर 
हल्ला करतात. पुढे मग आम्ही ह्या जातीचे मासे जलाशयात घातलेच नाहीत व आम्हाला अलधक लवश्वसनीय असे 
आकडे लमळाले. 
 

ज्या जातीचा एकच मासा कृलत्रम जलाशयात होता व चावा घेण्यास त्याला आपल्या जातीचा मासाच लमळभ 
शकला नाही तो दुसऱ्या जातीच्या माशानंा चावण्याचेही काही प्रमाण आम्हाला लदसभन आले, कारण त्याने आपला राग 
दुसऱ्या जातीच्या माशावंर काढला. त्याचा राग ज्याचं्यावर काढला गेला त्यावरून माझ्या उपपत्तीला चागंलाच आधार 
लमळाला व आकड्यावंरूनही मला तेच लदसभन आले. उदाहरणाथय एका अलनलित प्रकारचा बटरफ्लाय मासा 
जलाशयात होता. इतर बटरफ्लाय मासे पाढंऱ्या व सोनेरी िुणाचें तरी होते ककवा काळ्या-पाढंऱ्या िुणाचें होते. पण 
हा एकच बटरफ्लाय मासा पाढंऱ्या सोनेरी-काळ्या अशा िुणाचंा होता व अथातच तो सहज ओळिभ येत होता. त्याच्या 



           

चावण्याचे आम्ही जे लनरीक्षण केले त्यावरून तो दुसऱ्या दोन्ही, म्हणजे पाढंऱ्या-सोनेरी ककवा काळ्या-पाढंऱ्या, 
माशानंा चावत असे, पण बटरफ्लाय सोडभन इतर जातीच्या माशाचं्या वाटेला तो अलजबात जात नव्हता. आमच्या 
जलाशयातील एकटाच लनळा लरगर (ओडोनस नायगर) तर ह्याहभन गमतीदार रीतीने वागे. ज्या शास्त्रज्ञाने ह्या 
माशाला त्याचे लॅलटन नावं लदले (नायगर = काळा) त्याने फॉमयलीनमध्ये त्याचे पे्रतच पालहले असले पालहजे, कारण 
तो काळा नसभन भडक लनळ्या रंगाचा आहे व त्यात जाभंळी व गुलाबी छटा मारते; लवशषेतिः त्याच्या पंिाच्या कडानंा 
तर हे रंग अगदी स्पष्ट लदसतात. मी ज्या दुकानदाराकडभन हा एकच मासा लवकत घेतला त्याच्या काचेच्या जलाशयात 
मी ह्या दोन-अडीच इंच लाबंीच्या दोन माशाचंी झुंज पालहली व माझ्या प्रयोगशाळेतील लहान जलाशयात दोघानंा 
पुरेल इतकी जागा नाही अशी माझी िात्री पटली. आपल्या जातीचा दुसरा मासा जलशयात नाही असे पालहल्यावर हा 
लनळा लरगर मासा काही वेळ शातंपणे पोहत होता, क्वलचत दुसऱ्या अगदी वेगवेगळ्या जातीच्या एक दोन माशानंा तो 
हळभच चावला. प्रथम त्याने लनळ्या गे्रगरीसारख्याच लदसणाऱ्या लनळ्या डेस्व्हल्स (लपशाच्च) चा पाठलाग केला; कारण 
त्याचारंग जवळजवळ लनळ्या लरगरसारिाच होता. त्यानंतर त्याने लरगर माशाचं्याच दुसऱ्या एका उपप्रकारच्या 
लपकासो नावाच्या दोन माशावंर हल्ला चढवला. ह्या लपकासो माशाचंा रंग व िुणा असाधारण भडक असतात; पण 
रंगाने नाही तरी आकृतीने ते लनळ्या लरगरसारिेच वाटतात; काही लदवसानंी त्या लपकासोंपैकी एकाने दुसऱ्याला ठार 
मारले व अथा्  मी त्याचे पे्रत फॉमयलीनमध्ये ठेवले. मग उरलेला एक लपकासो व लनळा लरगर त्याचं्यात जोराची स्पधा 
सुरू झाली. ह्याचे आणिी एक कारण असे की, लनळ्या लरगरचे पभवीचे शत्रभ, जे लहान वयात लनळ्या रंगाचे होते ते 
आता मोठे होऊन मजीद रािी रंगाचे बनले होते, व त्याचं्या लवरुद् आक्रमण करण्याची कल्पना लनळ्या लरगरच्या 
मनातंभन गेली असावी. अिेरीस त्या लनळ्या लरगरने उरलेल्या लपकासो माशाला मारले. मी अशी लकती तरी उदाहरणे 
देऊ शकेन की ज्यातं अिेरीस एकच मासा लशल्लक रालहला. जेथे दोन मासे जोडीने राहात होते व जणभ काय आपण 
एकच आहो असे वागत होते, तेथे शवेटी ही एक जोडीच फ्त लशल्लक राही. उदाहरणाथय, कपगट ककवा सोनेरी-
पाढंऱ्या बटरफ्लाय माशाचं्या जोड्या. इतरही प्राण्याचं्या बाबतीत असे लदसभन आलेले आहे की, जर त्यानंा आपल्या 
जातीचा दुसरा प्राणी आक्रमण करण्यास लमळाला नाही तर ते आपली आक्रमक वृत्ती इतर प्राण्यावंर चढाई करून 
शमवीत असत. मात्र श्यतो ह्या दुसऱ्या प्राण्याचंा रंग त्याचं्यासारिा व त्याचंी जात त्याचं्या जातीसारिी असावी 
लागते. 
 

मी प्रयोगशाळेतील जलाशयात व समुद्रात केलेल्या लनरीक्षणावंरून असा लनयम लसद् होतो की, मासे 
आपल्या स्वतिःच्या जातीवर फार त्वेषाने आक्रमण करतात; त्या मानाने इतर जातीच्या माशावंर ते फारसे आक्रमण 
करीत नाहीत. 
 

मी वर सालंगतलेच आहे की, पोवळ्याचं्या ज्या माशावंर मी प्रयोग केले त्याचं्यापेक्षा पुष्ट्कळच कमी आक्रमक 
असणारे बरेच इतर मासे असतात. आक्रमक व अनाक्रमक अशा दोन्ही प्रकारच्या माशांचे लनरीक्षण केले तर अंगावरील 
रंग, आक्रमकता व शातंपणे आपल्या प्रदेशात राहण्याची प्रवृत्ती ह्याचंा परस्पर संबंध असावा असे लदसते. 
 

िुल्या समुद्राच्या पाण्यात मी ज्या माशाचें लनरीक्षण केले त्यावरून मला असे आढळले की ज्या माशाचंा रंग 
भडक असतो, आलण जे लाबंभन ओळिता येतात त्या जातीचे मासे आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण मो्ा आवेशाने करतात, 
व त्याचं्यात जोराची आक्रमक वृत्ती असते. ह्या भडक रंगामुळेच माझे लक्ष प्रथम त्यानंी वेधभन घेतले, आलण हा प्रश्न 
माझ्या मनात उपस्स्थत झाला. गोड्या पाण्यातल्या माशांचेही रंग आकषयक आलण सुंदर असतात, व िाऱ्या पाण्यातील 
माशापेंक्षा ते काकणभरही कमी नसतात. पण सौंदयालशवाय इतर बाबतींत पोवळ्यातील माशाहंभन ते अगदीच वेगळे 
असतात. 
 

गोड्या पाण्यातील माशाचं्या रंगाचे एक लवशषे आकषयण म्हणजे त्यातं होणारे बदल. लसस््लड, लॅलबकरथ 
मासे, लाल, लहरवे व लनळे असे स्स्टकल् बॅक नर, युरोपातीलपाण्यामधील इंद्रधनुष्ट्याच्या रंगाचे लबटर् कलग् आलण इतर 



           

अनेक घरच्या (ॲके्वलरयम) जलाशयात आपल्याला लदसतात आलण त्याचं्यावरील रत्नासारिे लठपके पे्रम ककवा राग 
ह्या दोनच अवस्थातं प्रकाशभ लागतात. ह्या माशापैंकी पुष्ट्कळांच्या रंगावरून त्याचं्या मनिःस्स्थतीची कल्पना करता येते : 
ते आक्रमण करणार आहेत की त्यानंा जननलक्रयेची वासना उत्पन्न झाली आहे की शत्रभपासभन पळभन जाण्याच्या ते 
तयारीत आहेत हे कळभ शकते. एिादे इंद्रधनुष्ट्य ज्याप्रमाणे ढगानंी झाकले जाऊन लदसेनासे होते तसेच माशाचं्या ज्या 
मनिःस्स्थतीमुळे त्याचं्या अंगावर लनरलनराळे रंग लदसतात ती मनिःस्स्थती नाहीशी झाली की हे रंगही कमी भडक होतात. 
ककवा भीतीमुळे त्याचंा रंग पटकन् न लदसेल असा मजीद होतो. थोड्यात म्हणजे ह्या माशाचें रंग म्हणजे त्याचं्या 
मनातंील लवचार दशयलवणारे एक बाह्य लचन्हच आहे असे म्हणता येईल; व जेव्हा जरूर तेव्हाच ते लदसभ लागतात. 
त्याच्या उलट त्याच माशांची लपल्ले व माद्या त्याचे रंग अगदी साधे व शत्रभला सहज न लदसतील (कामभफ्लाज्) असे 
असतात. 
 

आक्रमक अशा पोवळ्यातील माशाचंी पलरस्स्थती ह्याहभन अगदी वेगळी असते. लदवसा जणभ काय प््या 
रंगानंी त्यांची शरीरे रंगवली आहेत असा भास होतो. रात्री झोपण्यापभवी त्याचं्यातल्या बहुतेकाचें रंग बदलतात व 
लदवसाच्या रंगापेक्षा आिययकारक रीतीने वेगळे बनतात. पण जोपयंत ते जागे राहभन हालचाली करीत असतात 
तोपयंत त्याचें भडक रंग सवय पलरस्स्थतीत कायम राहतात; – मग ते एिाद्या शत्रभचा जोरात पाठलाग करीत असोत 
की नागमोडी वळणे घेत घेत पाठीमागभन येणाऱ्या शत्रभपासभन पलायन करीत असोत. एिादे लब्रलटश लढाऊ जहाज 
फॉरेस्टरच्या कादंबरीत ज्याप्रमाणे आपल्या देशाचा झेंडा कधीही िाली उतरवणे श्य नाही त्याचप्रमाणे हे मासे 
आपला भडक रंगही बदलणे श्य नाही. जर त्यानंा लहानशा जलाशयात घालभन एका लठकाणाहभन दुसऱ्या लठकाणी 
न्यावयाचे असेल तर ते अगदी अस्वस्थ होतात, पण त्याचें भडक रंग कायम राहतात. आजारीपणातही तीच 
पलरस्स्थती लदसभन येते. मृत्यभनंतरसुद्ा बऱ्याच वेळाने हे भडक रंग नाहीसे होतात. 
 

पोवळ्यातील भडक रंगाच्या माशाचें नर व माद्या दोन्हींचे रंग भडक असतात. एवढेच नव्हे तर लपल्लाचें 
रंगदेिील भडक असतात. पण लवलक्षण गोष्ट अशी की, ते मो्ा वाढलेल्या माशाचं्या रंगाहभन अगदी वेगळे व 
पुष्ट्कळदा जास्त भडक असतात. आणिी एक लवलक्षण गोष्ट : पुष्ट्कळ जातीच्या माशाचं्या लपल्लानंा एकाच वेळी अनेक 
रंग असतात. उदाहरणाथय मागे पलहल्या प्रकरणात सालंगतलेले तारालंकत आकाशी रंगांचे मासे, तसेच त्याच प्रकरणात 
वणयन केलेले बो गे्रगरी. हे दोन्ही मोठे वाढले की मजीद रािी (कबुतराच्या) रंगाचे होतात व त्याचं्या शपेटीची टोके 
लफकट लपवळी लदसतात. 
 

पोवळ्यातील माशाचं्या शरीरावर लनरलनराळ्या भागावर लनरलनराळे रंग फासल्यासारिे लदसतात आलण ते 
एकमेकाशंी लवरोधात्मक असे असतात. हा सवयप्रकार गोड्या पाण्यातील माशाहंभन तर वेगळा असतोच पण कमी 
आक्रमक आलण एकाच प्रदेशाला न लचकटभन राहणाऱ्या माशाहंभनही लनराळा असतो. ह्या दुसऱ्या प्रकारच्या माशाचं्या 
अंगावरील रंगाचं्या छटा नाजभक असतात आलण त्याचं्या सौम्य रंगाशी व नक्षीच्या बारकाव्याशी जुळणाऱ्या अशा 
असतात. तुम्हालंा एिादा गं्रट लाबंभन लदसला तर तो लहरवट रुपेरी रंगाचा, लवशषे लक्षात न भरणारा असा वाटतो, 
पण तो जवळ आला, (आलण ह्या चौकस प्राण्याचं्या बाबतीत ते अगदी सहज श्य आहे), म्हणजे मग त्याच्या 
शरीरावरील सोनेरी आलण आकाशी लनळ्या रंगाची नक्षी लदसभन येते. जणभ काय एिाद्या जरीच्या वस्त्रासारिाच हा मासा 
लदसभ लागतो. अंगावरील हे रंग व नक्षी आपल्या जातीच्या इतर माशाचंी ओळि पटण्याकरताच असतात ह्यात काही 
संशय नाही. पण ही ओळि तो मासा बराच जवळ आल्यानंतरच पटभ  शकते; कारण त्या रंगाचें व नक्षीचे ते एक 
वैलशष्ट्ट्यच असते. त्याच्या उलट जालहरातीसारख्या भडक रंगाचे व आक्रमक प्रवृत्तीचे जे पोवळ्यातील मासे असतात 
ते िभपच लाबंभन ओळिभ येतात व ते आपल्या जातीच्या माशावंर हल्ला करून तुटभन पडतात हे आपल्याला आता माहीत 
झाले आहे. 
 

पुष्ट्कळ लोकानंा, जरी त्यानंा सृष्टीतील घटनाचंी बरीच मालहती असली तरी, असे वाटते की, आम्ही 
जीवशास्त्रज्ञ उगीच लनरथयक अशा मालहतीच्या मागे लागतो; आलण प्रत्येक प्राण्याच्या अंगावरील रंगाचा लहानसहान 



           

पट्टा अथवा लठपका त्याची जात लटकभ न राहण्याच्या दृष्टीने कोणते कायय करतो व त्यांची उत्क्रातंी कशी झाली असेल 
त्याचा अभ्यास करतो. एवढेच काय, तर त्याचं्या मते आमची ही चौकस बुद्ी आलधभौलतक वाद व चुकीची मभल्ये ह्यावंर 
आधारलेली असते. पण माझ्या मते ज्या प्रश्नाला एिादे समपयक उत्तर लमळण्याची श्यता आहे, असा प्रत्येक प्रश्न 
लवचारणे शास्त्रज्ञाच्या दृष्टीने समथयनीय आहे. आलण सृष्टीतील एिादी वस्तभ अमुकच एका पद्तीने का बनवलेली आहे, 
व दुसऱ्या का नाही, ह्या संशोधनामुळे त्या वस्तभच्या मभल्यावर ककवा सौंदयावर काहीएक पलरणाम होत नाही. शास्रज्ञाची 
भभलमका लवल्यम बीबने आपल्या लवलक्षण भाषेत सालंगतली त्याहभन अलधक चांगल्या रीतीने सांगता येणे कठीण. बीब 
म्हणतो, “वस्तभंचे अस्स्तत्व हा अभ्यासाचा एक उत्तम लवषय आहे. पण त्याचं्या कारणांचा–म्हणजे असे का ह्याचा–
अभ्यास हाच जीवन साथय करणारा आहे.” प्रकाशाच्या परावतयनाचे लनयम आपल्याला कळभन आल्यामुळे काही 
इंद्रधनुष्ट्याचे सौंदयय कमी होत नाही. तसेच भडक रंग, प्रमाणबद् अशी नक्षी, सुंदर रंगाचा लमलाफ आलण त्याचं्या 
मनोहर हालचाली ह्या सवांचा संबंध माशाचं्या जीवनाशी व त्यांची जात लटकभ न राहण्याशी असला तरी त्यामुळे त्याचं्या 
सौंदयात कोणताही कमीपणा येत नाही. पोवळ्यातंील माशाचं्या अंगावरील भडक रंग हे त्याचंी जात लटकभ न 
राहण्याच्या कामी उपयु्त आहेत ह्याची आपल्याला जवळजवळ िात्री पटलेली आहे. त्या भडक रंगामुळे आपल्या 
प्रदेशात आलेल्या आपल्याच जातीच्या आगंतुक माशाच्या लवरुद् आक्रमणकरण्याची त्यांची प्रवृत्ती होते आलण आगंतुक 
माशाच्या मनात भीती उत्पन्न होऊन एक तर तो लढाई करण्यास उदु्य्त होतो ककवा पलायन करतो. ह्या सवयच 
प्रकारचे सृष्टीतील दुसऱ्या एका घटनेशी साम्य आहे आलण ती घटना म्हणजे “पष्म याचें गाणे.” ह्या गाण्यामुळे अनेक 
कवींना स्फभ ती झालेली आहे. 
 

वरील उपपत्ती तपासभन पाहण्याकरता जर आपण भडक रंगाच्या व मजीद रंगाच्या एकाच वगातील माशाचं्या 
वागणुकीचे एकाच बाह्य पलरस्स्थतीत लनरीक्षण केले तर वरील उपपत्ती िरी असल्याचे आढळते. लवशषेतिः हे दोन 
प्रकारचे मासे एकाच जातीतले (जीनस्) असले तर ही गोष्ट अलधकच स्पष्टपणे लदसभन येते. उदाहरणाथय, लतरपे पटे्ट 
असलेला साजंट मेजर मासा अनाक्रमक व शातंतालप्रय असतो. ह्याच्या उलट मिमलीसारिा काळ्या रंगाचा, डोके व 
गळा ह्यावंर गडद लनळे पटे्ट, व शरीरावर एक भडक लपवळा असा लतरपा पट्टा, आलण तीष्म ण दाताचंा अबुडेफ डफ हा 
मासा मला माझ्या पोवळ्याचं्या माशाचं्या अभ्यासात लदसलेल्या व आपला प्रदेश संभाळणाऱ्या माशापैंकी सवांत भयंकर 
आहे. ह्या पोटजातीच्या दोन माशाचं्या लपल्लानंा, जरी त्याचंी लाबंी फ्त एक इंच इतकीच होती तरी, आमचा मोठा 
कृलत्रम जलाशयदेिील फारच लहान पडला. त्यातल्या एकाने जलाशयातील सवय जागेवर ताबा लमळवला आलण 
जलाशयात हवेचे बुडबुडे येणारा जो कोपरा होता तेथे बुडबुड्याचं्या मागे दुसरा लपभन बसला, कारण तेथभन तो 
आपल्या प्रलतस्पधी भावाला लदसत नव्हता. आणिी एक उदाहरण म्हणजे, बटरफ्लाय माशाचं्या जातीचे. त्याचं्यातला 
एकच अनाक्रमक व शातंतालप्रय म्हणजे चार डोळ्याचंा बटरफ्लाय मासा आलण ह्याच्याच अंगावरची लवलशष्ट नक्षी 
इत्या सभष्म म तपलशलाची असते की तो अगदी जवळ येईपयंत ती आपल्याला लदसतही नाही. 
 

सवांत लक्षात येण्यासारिी गोष्ट अशी की, जे पोवळ्यातील मासे लहान वयात जालहरातीसारख्या भडक 
रंगाचे असतात आलण पभणय वाढ झाल्यावर मजीद रंगाचे होतात, त्याचं्यातही आक्रमकता व भडक रंग ह्याचंा लनकट 
संबंध लदसभन येतो. अगदी लपल्ले असताना ते भयंकर त्वेषाने आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण करतात. पण मोठे झाल्यावर तेच 
मासे बरेच शातंतालप्रय बनतात. कदालचत असेही श्य असेल की, नर आलण मादी ह्यांचा संयोग होण्याकलरता त्यानंा 
आपला भडक रंग बदलावा लागत असेल. दमॉइसेल जातीच्या माशाचं्या बाबतीत ही गोष्ट सत्यच आहे. भडक 
काळ्या-पाढंऱ्या पट्टट्याचंा मासा कृलत्रम जलाशयात अंडी घालण्याच्या वेळी मजीद रािी रंगाचा होई व अंडी घालभन 
संपल्यावर पुन्हा आपला मभळचा भडक रंग स्वीकारी. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ३ रे 
 

आक्रमणापासूि होणारे फायिे 
 

ह्या सवय मारामाऱ्यांचा ककवा लढायाचंा अथय काय ? सृष्टीमध्ये लढाई ही घटना इतकी सवयसामान्य आहे आलण 
लतच्या उपयोगाची पद्ती व लतच्याकरता प्राणी वापरतात तीं शस्त्रे (म्हणजेच इंलद्रये) इतकी उत्तम प्रकारे लवकलसत 
झालेली आहेत की ती डार्मवनच्या जालतसंरक्षणाच्या तत्त्वाप्रमाणेच बनलेली असली पालहजेत हे उघड आहे; आलण 
म्हणभन हा प्रश्न साहलजकपणेच आपल्या मनात येतो. 
 

अतज्ज्ञ मनुष्ट्य वतयमानपते्र व लचत्रपट ह्यानंी गोंधळभन जातो व त्याला असे वाटभ  लागते की, जंगलातील रानटी 
प्राण्यामंधील परस्पर संबंध म्हणजे प्रत्येकाचे दुसऱ्याशी वैर आलण अथा्  त्याचं्या आपापसातंील प्राणघातक लढाया 
असाच प्रकार असावा. अनेक लठकाणी दािलवल्या गेलेल्या एका लचत्रपटात असे दािलवलेले होते की, एक बंगाली 
वाघ एका अजगराशी झुंजतो आहे आलण लगेच तो अजगर एका सुसरीबरोबर लढतो आहे. अगदी शुद् लवचारातंी मी 
असे म्हणभ शकतो कीसृष्टीत अशा घटना कधीही घडत नाहीत. ह्या तीन प्राण्यापैंकी एकाला दुसऱ्याचा नाश करून काय 
फायदा लमळणे श्य आहे? त्याचं्यापैकी कोणीच दुसऱ्याच्या महत्त्वाच्या लहताच्या ककवा फायद्याच्या आड येत नाही. 
 

डार्मवनने “जीवनकलह” (Struggle for existence) हा जो शब्दप्रयोग वापरला त्याचा पुष्ट्कळदा चुकीचा 
अथय लावभन दोन वेगळ्या वेगळ्या जातींच्या प्राण्यांमधील कलह अशी समजभत करून घेतली जाते. वस्तुस्स्थती अशी 
आहे की, एकाच जातीच्या प्राण्यामंधील ककवा अगदी जवळचे नाते असलेल्या दोन जातींच्या प्राण्यामंधील कलह 
ककवा स्पधा ह्याबंद्दल डार्मवन बोलत होता. प्राण्याचंी एिादी जात नाहीशी होण्याचे ककवा लतच्यापासभन प्राण्यांची 
नवीनच एक जात उत्पन्न होण्याचे कारण म्हणजे त्या प्राण्यांमधील काही व्य्तींमध्ये आनुवंलशक “जुगारा”मुळे उत्पन्न 
होणारे काही तरी उपयु्त असे बदल. ज्या प्राण्यात असे फायदेशीर आनुवंलशक बदल घडभन येतात त्याचंी प्रजाही त्या 
जातीच्या इतर प्राण्याहंभन जास्त काययक्षम व जीवनकलहात जास्त लटकणारी अशी होते आलण हळभहळभ त्या सबंध 
जातीतच ह्याच प्राण्याचें अस्स्तत्व लशल्लक रालहल्याचे लदसभन येते. 
 

लनरलनराळ्या जातीच्या प्राण्यातं कधीच लढाया होत नाहीत असे मात्र नाही. निे वगैरे स्वसंरक्षणाथय ककवा 
आक्रमणाथय वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रानंी यु्त अशा कहस्त्रपष्म यांचीही हत्या करून िाताना रात्री घुबडे आढळतात. हे 
कहस्त्र पक्षी स्वतिःचा बचाव करण्याकरता जोराचा लढा देतात, पण त्याचा उपयोग न होता ते घुबडाचं्या भष्म यस्थानी 
पडतात. पण त्याच पष्म यानंा लदवसा जर घुबड लदसले तर ते त्याच्यावर तुटभन पडतात. अगदी लहानशा कुरतडणाऱ्या 
प्राण्यापासभन जो जो प्राणी स्वतिःचा थोडाबहुत तरी बचाव करू शकतो तो संकटाच्या पलरस्स्थतीत सापडला की 
स्वसंरक्षणाथय प्राणपणाने लढभ  शकतो; कारण त्याचा पलायनाचा मागय बंद झालेला असतो. वर लदलेल्या जाती-
जातींतील लढायालंशवाय इतरही कमी प्रालतलनलधक अशा लढाया होऊ शकतात. उदाहरणाथय, गुहांमध्ये घरटी 
बाधंणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या जातींच्या पष्म यातं अन्नाकरता लढाई होऊ शकते. ह्या पुस्तकाचा मभळ उदे्दश एकाच 
जातींच्या प्राण्यांमधील आक्रमण हा असल्यामुळे वेगळ्यावेगळ्या जातीच्या प्राण्यातं होणाऱ्या तीन प्रकारच्या युद्ाबंद्दल 
थोडे अलधक लववेचन करणे जरूर आहे. जीवनकलहात लटकभ न राहण्याकरता आंतरजातीय आक्रमणाला फार महत्त्व 
आहे असे स्पष्ट लदसभन येते. एिादा हल्लेिोर ककवा कहस्त्र प्राणी आलण त्याचे भष्म य हे एकमेकाचं्या उत्क्रातंीवर कसकसा 
पलरणाम करतात व त्याचं्यातील लवलशष्ट शारीलरक गुणाचंा ककवा इंलद्रयाचंा लवकास होऊन त्याचं्यात बदल कसा होत 
जातो हे उत्क्रातंीच्या तत्त्वाचे एक प्रालतलनलधक उदाहरण आहे. ज्याची लशकार होते असे िुराचे प्राणी (उदाहरणाथय 
हरणे, साबंरे इ.) त्याचं्या प्रचडं गतीमुळे त्याचं्यामागे लागलेल्या कहस्त्र पशभला लाबंलाबं उड्या मारण्याची श्ती, आलण 
तीष्म ण निे असलेले पंजे असल्यािेरीज भष्म य लमळभ शकणार नाही. अलतप्राचीन ऐलतहालसक उत्िननांमधभन आक्रमण 



           

आलण संरक्षण ह्याचें प्राण्यांमधील लवकसन कसे होत गेले ह्याचा उत्तम पुरावा लमळतो. वनस्पती िाऊन जगणाऱ्या 
प्राण्याचें दात हळभहळभ दळणाच्या जात्याच्या दगडाप्रमाणे िाल्लेले अन्न (पाने अथवा गवत) चावभन बारीक करू 
शकतील असे होत गेले, तर त्याच्या उलट वनस्पतींनी अशा प्राण्यापंासभन आपले संरक्षण व्हावे म्हणभन आपल्या देठात 
वाळभ (लसललका) साठवण्याची अगर प्राण्यानंा टोचतील असे टणक काटे उगवण्याची व्यवस्था केली. अशा प्रकारचा 
िाणारा आलण िाद्य ह्याचं्यामधील झगडा इत्या लवकोपाला कधीच जात नाही की िाद्यपदाथय अलजबातच संपभन 
जातो. जातींना जमेल असा समतोल लवकरच प्रस्थालपत होतो. अगदी शवेटचे साबंर ककवा शवेटचा झेब्रा जर कसहानी 
मारून िाल्ला असता तर कसहही लवकरच नामशषे झाले असते. ककवा मानवी व्यापारी संदभात बोलायचे म्हणजे 
देवमासा मारायच्या आधीच देवमासे पकडण्याच्या उद्योगधंद्याचे लदवाळे वाजले असते. प्राण्याचं्या अस्स्तत्वाला जर 
मुख्य धोका कुठभन असेल तर तो त्यानंा िाणाऱ्या कहस्त्र पशभकंडभन नसभन त्याचं्या प्रलतस्पध्यांकडभन असतो. प्राचीन काळी 
मानवाने कडगो नावाच्या आलदश्वानाला ऑस्रेललयात नेले. तो तेथे रानटी बनला, पण त्याने आपले भष्म य म्हणभन जे 
प्राणी होते त्यातल्या एकाही जातीचा पभणय नाश केला नाही. त्याऐवजी त्याच्या भष्म यावरच उपजीलवका करणारे 
लशशुधान कहस्त्र प्राणी होतेत्यांचा त्याने नाश केला. मोठे लशशुधान कहस्त्र प्राणी म्हणजे लशशुधान लाडंगा व 
टासमेलनयामधील डेस्व्हल नावाचा प्राणी. हे प्राचीन प्राणी कडगोपेक्षा ताकदीने फारच वरचढ होते; पण त्याचं्या 
जुन्यापुराण्या लशकारीच्या पद्तीच्या मानाने कडगो हा “आधुलनक” सस्तन प्राणी त्याचं्यापेक्षा जास्त हुशार व चपळ 
होता. ह्या सवामुळे कडगोने ऑस्रेललयातील लशशुधान प्राण्याचंी संख्या इतकी कमी केली की त्याचं्या भष्म य लमळवणाऱ्या 
पद्ती लनरुपयोगी होऊ लागल्या. आता ते मुख्यत्वे टासमेलनयातच आढळतात, कारण कडगो त्या प्रातंात कधीच पोचभ 
शकला नाही. 
 

दुसऱ्या एका दृष्टीनेदेिील कहस्त्र प्राणी आलण त्याचें भष्म य ह्याचं्यातील लढाई ही िऱ्या अथाने लढाई नसते. 
कसहाच्या पंजाच्या ज्या तडाख्याने भष्म य मारले जाते तो, आलण तोच कसह आपल्या प्रलतस्पध्यावर हल्ला करताना पंजाचा 
जो तडािा मारतो तो, ह्यातं वरवर पाहणाराला साम्य लदसेल, जसे रायफल आलण साधी बंदभक ह्याचं्यातही बाह्यतिः 
साम्य वाटेल. पण लशकारी आलण आक्रमक युद् करणारा ह्या दोघाचं्या मनोवृत्तीत फार फरक असतो. ज्या म्हशीला 
कसह आपल्या पंजाने िाली पाडतो, त्या म्हशीमुळे कसहाच्या मनात आक्रमणाचा लवचारही येत नाही. ह्याला उदाहरण 
म्हणजे माझ्या घरच्या मासं ठेवण्याच्या िोलीत टागंभन ठेवलेली तोंडाला पाणी सुटेल अशी टकी कोंबडी. 
लतच्याबद्दलही माझ्या मनात आक्रमक प्रवृत्ती उत्पन्न होत नाही. प्राण्याचं्या मनातंील ह्या दोन प्रकारच्या प्रवृत्तींतील 
फरक त्याचं्या हालचालींवरून स्पष्ट लदसभ शकतो. एिाद्या सशाच्या मागे धावभन तो पकडताना कुत्र्याच्या चेहेऱ्यावर जो 
आनंद लदसतो तो त्याचा धनी त्याला भेटला ककवा त्याच्या आवडीचा एिादा पदाथय त्याला लदला म्हणजे होणाऱ्या 
आनंदासारिाच असतो. पुष्ट्कळशा उत्कृष्ट छायालचत्रावंरून असे लदसते की, कसह शवेटची उडी घेतो त्याक्षणी तो 
संतापलेला नसतो. गुरगुरणे, कान मागे करून बसणे इत्यादी आक्रमक प्रवृत्तीच्या नेहेमीच्या िुणा कहस्त्र पशभचं्या 
बाबतीत केव्हा लदसतात? जेव्हा प्राणपणाने आपले भष्म य असलेला प्राणी आपल्याशी लढभ  लागेल तेव्हाच. आलण त्या 
वेळीसुद्ा वर वणयन केलेल्या िुणा केवळ सुचवल्या जातात. 
 

ह्याच्यालवरुद् जेव्हा भष्म य असलेला प्राणी कहस्त्र पशभवर प्रलतहल्ला करून तुटभन पडतो तेव्हा आपण त्या 
प्रकाराला जवळजवळ िरे आक्रमण म्हणभ शकतो. कळप करून राहाणारे प्राणी लवशषेतिः त्यानंा िाणाऱ्या कहस्त्र 
प्राण्यावंर हल्ला करण्याची संधी श्य लतत्या वेळा घेतात. ह्याला घोळ्याचा हल्ला (Mobbing) असे नाव आहे. 
कावळे ककवा इतर पक्षी त्यानंा लदवसा जर एिादे मांजर लदसले ककवा तसाच त्याचं्यावर रात्री हल्ला करणारा प्राणी 
लदसला तर त्याच्यावर घोळ्याने हल्ला करतात. 
 

आपल्याला िाणाऱ्या प्राण्यावरील हल्ल्याचे संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्व सहज समजण्यासारिे आहे. हल्ला 
करणारा प्राणी जरी लहान आलण स्वतिःचा करण्यास पुरेसा समथय नसला तरीही तो शत्रभचे बरेच नुकसान करू शकतो. 
जे जे प्राणी एकेकट्याने भष्म य शोधभन त्यावर हल्ला करतात त्यानंी आपल्या भष्म याला अचानक व बेसावध असताना 
गाठले तरच ते त्याचं्या तावडीत सापडण्याची श्यता. रानातंभन भटकणाऱ्या कोल्ह्याच्या मागभन जर एिादा 



           

मोठमो्ाने ओरडणारा जे (Jay) पक्षी जात असेल, ककवा लचमण्या पकडणारा बलहरी ससाणा उडत असताना 
त्याच्या मागे िंजन (Wag-Tail) ककवा परीट पष्म याचंा थवा उडत जात असेल तर त्या वेळेपुरती तरी त्याचंी लशकार 
पकडण्याची श्यता नाहीशी झाली असे म्हणता येईल. पुष्ट्कळसे पक्षी लदवसा एिादे घुबड लदसले तर त्याच्यावर 
जमावाने हल्ला करतात आलण त्याला इत्या लाबं लपटाळतात की ते पुढच्या रात्री दुसऱ्याच एिाद्या प्रदेशात भष्म य शोधभ 
लागते. जॅक डॉ (कावळ्यासारिा एक पक्षी) आलण पुष्ट्कळ प्रकारची बदके ह्याचं्यात जमावाने हल्ले करण्याची घटना 
पुष्ट्कळदा मोठी कुतभहलजनक असते. जॅक डॉ पष्म याचें एक मुख्य काम म्हणजे मो्ा होणाऱ्या व अननुभवी लपल्लानंा 
आपल्याला िाणारा शत्रभ लकती व कसा धोकेबाज लदसतो हे लशकवणे. ही गोष्ट त्यानंा उपजत ज्ञानाने समजलेली 
नसते. पष्म याचं्यामध्ये संस्काराने लमळलेल्या ज्ञानाची ही एक अपवादात्मक व लवशषे अशी घटना आहे. 
 

बदके आलण हंसासारिे गीझ् पक्षी ह्यानंा उपजत अशा लनवडक बुलद्यंत्रणेतभनच असे ज्ञान होते की, 
कोणचीही केसाळ, लाबंट आकाराची, सरकत चालणारी व लालसर-कपगट रंगाची वस्तभ धोकादायक असते. पण 
तरीही घोळका करून लतच्यावर हल्ला करणे ही एक प्रकारची िळबळजनक घटना असते; आलण लाबंलाबंभन अनेक 
बदके आलण हंस एकत्र येण्यात केवळ आत्मसंरक्षणाचाच भाग असतो असे नव्हे तर त्याला एक शकै्षलणक मभल्यही 
असते. ज्या पष्म याला हे ज्ञान अगोदरपासभन नसते त्याला ते लमळते. ह्याच लठकाणी कोल्हे असण्याची श्यता असते. 
ज्या वेळी आमच्या सरोवराचं्या फ्त काही भागानंाच कोल्ह्यांना येता येऊ नये असे कंुपण घातलेले असे, तेथे हंस 
कंुपण नसलेल्या भागापासभन दहा ते पंधरा याडय लाबं राहात असत; कारण काठाजवळच्या झुडपात एिादा कोल्हा 
लपलेला असण्याची श्यता होती. पण जेथे कंुपण घातलेले होते त्या भागात ते पक्षी अगदी फर झाडाच्या 
झुडपातदेिील लनभययपणे वावरत असत. ह्या शकै्षलणक कायालशवाय जॅक डॉ व हंस ह्याचं्या सालंघक हल्याचंा मुख्य 
उदे्दश शत्रभचे जीवन असह्य करणे हा तर असतोच. जॅक डॉ पक्षी आपल्या शत्रभवर प्रत्यक्ष हल्ला करतात तर गीझ् पक्षी 
केवळ आपल्या आरडाओरड्याने व सामभलहक हल्याचा देिावा उत्पन्न करून शत्रभला लभववण्याचा प्रयत्न करतात. 
कॅनडातील गीझ् पक्षी तर अगदी गदीगदीचा जमाव बनवभन जलमनीवरदेिील कोल्ह्याचा पाठलाग करतात आलण अशा 
पलरस्स्थतीत आपल्याला मास देणाऱ्या पष्म यापैंकी एकाला पकडण्याचा प्रयत्न कोल्ह्याने केला असे मला कधी 
आढळलेले नाही. कान मागे पाडभन तो चेहेऱ्यावर तुच्छतेचा भाव आणभन ओरडभन आपला पाठलाग करणाऱ्या झुंडीकडे 
मागे पहात पहात आपली फजीती लपवण्याकरता हळभहळभ पळत जाऊन त्यांना मागे टाकतो. 
 

वनस्पतींच्या आहारावर जगणाऱ्या मो्ा आकाराच्या प्राण्याचं्या बाबतीत तर अशा रीतीने घोळ्याने 
आपल्या कहस्त्र शत्रभवर हल्ला करणे अधीकच यशस्वी ठरले. मला जी मालहती लमळालेली आहे तीवरून असे लदसते की, 
जेथे लपायला झाडाझुडपाचंा तुटवडा आहे अशा मैदानात झेब्रांचा कळप लचत्त्यालासुद्ा सळो का पळो करून सोडतो. 
माणसाळलल्यो गुरातं व डुकरातं लाडंग्यावर घोळ्याने हल्ला करण्याची प्रवृत्ती इतकी िोलवर रुजलेली आहे की, 
बरोबर एिादा घाबरट कुत्रा बरोबर घेऊन गुरे चरत असणाऱ्या कुरणातभन लफरायला जाणे धोकादायक ठरण्याची 
श्यता असते. कारण तो कुत्रा त्याचं्यावर भोकण्याऐवजी ककवा जोराने लाबं पळभन जाण्याऐवजी मालकाच्या पायात 
उभा राहभन आपला बचाव करू लागतो! एकदा मी माझी कुत्री स्टासी लहला बरोबर घेऊन लफरायला गेलो असता मला 
एका तळ्यात उडी मारून पोहभन पलीकडच्या लकनाऱ्याला जाऊन माझा बचाव करावा लागला. कारण कुरणातील 
तरुण वासरे व गुरे ह्यानंी आमच्यावर चारी बाजभनी चढाई करून आम्हाला घेरूनच टाकले. माझा भाऊ पलहल्या 
महायुद्ाच्या वेळी दलक्षण हंगेरीत असताना त्याला एका सुिद अशा लतसऱ्या प्रहरी आपल्या स्कॉच टेलरयर कुत्र्याला 
कािोटीस मारून एका झाडावर चढभन बसावे लागले होते. कारण हंगेरीतील अधयवट रानटी अशा डुकरानंी कुरणात 
चरण्याचे सोडभन त्याचं्यावर हल्ला चढवला होता आलण आपले सुळे पाजवीत त्यानंा वेढले होते. 
 

िरोिरीच्या ककवा काल्पलनक अशा शत्रभंच्यावरील पलरणामकारक हल्ल्याबंद्दल आणिी बरेच 
लललहण्यासारिे आहे. काही पक्षी व मासे ह्याचं्यात अशा प्रकारच्या स्वसंरक्षणाला मदत म्हणभन धो्याची सभचना देणारे 
भडक रंग शरीरावर उत्पन्न झालेले आहेत व त्याचें शत्रभ त्या लवलशष्ट जातीबद्दलच्या आपल्या पभवीच्या अनुभवावरून 
त्याचं्या वाटेला जात नाहीत. लवषारी, वाईट चवीचे ककवा इतर काही प्रकाराने सृष्टीनेच ज्याचं्यात स्वसंरक्षणाची साधने 



           

उत्पन्न केलेली आहेत अशा प्राण्यानंी पुष्ट्कळदा लाल, पाढंरा व काळा हे रंग लनवडल्याचे लदसते. आलण सुमात्रामधील 
दोन प्राणी– एक शले्ड्रेक नावाचे रानटी बदक आलण बाबय नावाचे मासे– ह्या दोहोंत ककवा वर लदलेल्या दोन प्रकारच्या 
प्राण्यातं कोणताही संबंध नसतानाही त्यानंीही स्वसंरक्षणाथय ह्या लतरंगाचंा उपयोग करावा हे आिययकारक आहे. 
शले्ड्रेक पष्म याचं्या शत्रभंना त्याचं्या भडक रंगामुंळे व त्याचं्या सामभलहक हल्ल्यामुळे त्याचंी इतकी दहशत बसते की ते पक्षी 
अगदी सुरलक्षतपणे कोल्ह्याच्या गुहेतसुद्ा आपली घरटी बाधंभन राहतात. मी सुमात्रामध्ये काही बाबय मासे लवकत घेतले 
कारण ते इतके लवषारी ककवा धोकेबाज का असावे असा मला प्रश्न पडला होता. मी त्यांना एका मो्ा कृलत्रम 
जलाशयात इतर माशाबंरोबर ठेवल्याबरोबर मला माझ्या प्रश्नाचे उत्तर लमळाले. कारण ह्या बाबय माशानंी ताबडतोब 
त्याचं्यापेक्षा मो्ा अशा लचस््लड माशावंर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आलण अिेरीस ह्या मभळच्या कहस्त्र लचस््लड 
माशानंा त्याचं्यापेक्षा लकतीतरी लहान अशा बाबय माशापंासभनवाचवण्याकरता मला त्यानंा वेगळे काढावे लागले. 
 

आक्रमक वागणुकीचा लतसरा एक प्रकार आहे, आलण जीवनकलहातील त्याचे महत्त्व वर वणयन केलेल्या 
दोन्ही प्रकाराइंतकेच आहे. कहस्त्र प्राणी आपल्या भष्म यावर आक्रमण करतो तो एक प्रकार व भष्म य असलेल्या प्राण्यानंी 
मो्ा संख्येने आपल्याला िाणाऱ्या शत्रभवर आक्रमण करणे हा दुसरा प्रकार. एच. हेलडगर ह्या शास्त्रज्ञाशी सहमत 
होऊन आपण ह्या लतसऱ्या प्रकाराला “आणीबाणीची प्रलतलक्रया” असे म्हणभ. इंग्रजीमध्ये “कोपऱ्यात सापडलेली घभस 
ककवा उंदीर याप्रमाणे लढणारा” (Fighting like a cornered rat) असा वाक प्रचार रूढ आहे. इथे कोपऱ्यातल्या 
प्राण्याला पळभन जाणे श्य नसते आलण शत्रभकडभन तो दयेची अपेक्षाही करू शकत नाही. अथातच आपले सवयस्व 
पणाला लावभन तो लढत असतो. ह्या लनकराच्या लढाऊ वृत्तीच्या मागे भीती असते आलण पलायनाची स्वाभालवक प्रवृत्ती 
धोका अत्यंत जवळ आल्यामुळे दृश्यमान होऊ शकत नाही. अथातच धो्याकडे पाठ न वळवता तो प्राणी लजवावर 
उदार होऊन शत्रभशी लढाई करतो. कोपऱ्यात सापडलेल्या उंदरासारिी अशाच प्रकारची पलरस्स्थती उडभन जायला 
पुरेशी जागा नाही ककवा सामालजक अथवा कौटंुलबक बंधनामुळे लनसटभन जाणे इष्ट वाटत नाही अशा प्रसंगी उत्पन्न होते. 
उदाहरणाथय, एिादा प्राणी आपल्या लपल्लानंा ककवा सहचराला सोडभन पळभन जात नाही. एिादी कोंबडी ककवा गभझ 
पक्षी कोणीही आपल्या लपल्लाचं्या फार जवळ जाऊ लागल्यावर त्याच्यावर जो हल्ला करतात, त्याला आणीबाणीची 
प्रलतलक्रया असे म्हणता येईल. पुष्ट्कळसे प्राणी काही एका लवलशष्ट अंतरापेक्षा अलधक जवळ जर शत्रभ लपतछपत आला 
तर त्याच्यावर हल्ला करतात पण त्यानंा जर शत्रभ बऱ्याच अंतरावर लदसला तर ते पळ काढतात. हेलडगर म्हणतो 
त्याप्रमाणे सकय शीत कहस्त्र पशभनंा माणसाळवणारे लोक ह्या प्रचंड मासंभक्षक प्राण्यानंा रंगणात एका जागी बसवताना 
एक मोठा धोका पत्करतात. त्याचं्या व आपल्यामधील अंतर पळभन जाण्याइतके जास्तही असता कामा नये, पण तो 
प्राणी “आणीबाणीच्या प्रलतलक्रयेमुळे” आपल्यावर हल्लाही करण्याचा प्रयत्न करणार नाही अशा बेताचे ठेवावे लागते. 
वाघकसहासारख्या व इतर मो्ा कहस्त्र श्वापदांची लशकार करणाऱ्या हजारो लोकाचं्या हकीगतीवरून दाट जंगलाचे 
संरक्षण लमळालेले श्वापद लकती भयंकर असते हे आपल्याला ठाऊक झालेले आहे. ह्याचे कारण असे का, पलायन 
करावयास जरूर ते अंतर अगदी थोडे असते व लशकाऱ्याच्या आपण अगदी जवळ गेलो तरी त्याला आपण लदसणार 
नाही असा त्याला लवश्वास वाटतो. पण जर का अशा पलरस्स्थतीत लशकाऱ्याने आपण व श्वापद त्यातंील अंतर एका 
ठरालवक मयादेपेक्षा कमी केले म्हणजे मग ज्याचं्याबद्दल आपण कधीकधी ऐकतो अशा लशकारीत घडणाऱ्या 
अपघातापैंकी एक तेथेच घडभन येतो. 
 

वेगळ्या वेगळ्या जातींचे प्राणी एकमेकाशंी लढण्याची जी उदाहरणे वर लदली आहेत त्यातं एक गोष्ट सारिी 
आहे. ह्या लढवययापैंकी प्रत्येकाला त्याच्या वागणुकीमुळेअगदी सहज काही तरी फायदा लमळतो;– लनदान त्याच्या 
जातीच्या सुरलक्षततेच्या दृष्टीने लमळायला पालहजे. पण एकाच जातीच्या प्राण्यांमधील लढायांमुळे– म्हणजे आक्रमण 
ह्या शब्दाचा मयालदत अथय घेतला तरीही– जातीच्या संरक्षणाचे एक कायय त्यापासभन होत असते. इथेसुद्ा डार्मवनने 
लवचारलेला प्रश्न “कशाकरता?” हा आपणही लवचारला पालहजे. पुष्ट्कळानंा ह्या प्रश्नाचे उघडउघड लदसणारे कारण 
कळणार नाही. आलण ज्यानंा मभळच्या मनोलवश्लेषणाच्या पद्तीने लवचार करण्याची सवय आहे ते जीवनाचा नाश 
करण्याच्या पद्तीचे गाभंीयय न ओळिता केलेले हे लवधान दुष्ट आहे असे म्हणतील. सवयसाधारण सुसंस्कृत मनुष्ट्य 



           

आक्रमण केव्हा पहातो, तर दोन माणसे एकमेकाशंी लढतात ककवा दोन माणसाळलेले प्राणी एकमेकावर हल्ला करतात 
तेव्हा. आलण अथातच अशा प्रकारच्या आक्रमणाचा पलरणाम वाईटच होणार ह्याबद्दल त्याची िात्री पटते. ह्या लशवाय 
त्याच्या सभोवती अनेक आक्रमणे एकसारिी घडत असतात. परसात कोंबडे एकमेकाशंी लढत असतात, कुते्र 
एकमेकानंा चावत असतात, मुलगे एकमेकाशंी गुद्दागुद्दी करीत असतात, तरूण माणसे एकमेकांकडे लबयर लपण्याचे 
पेले फेकीत असतात इत्यादींपासभन राजकीय मतलभन्नतेमुळे मद्यगृहातील भाडंणे, देशादेशातंील युदे्, आलण 
अणुबाँबपयंत सगळ्या गोष्टी तो रोज अनुभवीत असतो. 
 

आज मानवी समाजाची सांस्कृलत व तालंत्रक पलरस्स्थती ज्या प्रकारची आहे ती पालहली म्हणजे एकाच 
जातीच्या प्राण्यांमधील कलह सवात अलधक मोठा धोका आहे असे समजण्यास आपल्याला भरपभर कारण आहे. त्याचे 
लनराकरण करण्याचा आपला प्रयत्न यशस्वी होण्याची श्यता फारच कमी आहे. कारण जर आपण ती एक अटळ 
अशी घटना आहे. असे समजलो तर तीलवरुद् आपल्याला काहीच करता येणे श्य नाही. पण जर लतची कारणपरंपरा 
शोधभन काढण्याचा आपण प्रयत्न केला तर कदालचत आपल्याला काही उपाय सापडणे श्य होईल. जेथे जेथे 
सृष्टीतील एिाद्या घटनेला आपल्या इच्छेप्रमाणे एिादी लवलशष्ट लदशा दािवण्यात मनुष्ट्याने यश लमळवले तेथे तेथे 
त्याला त्या घटनेची कारणपरंपरा समजभन घ्यावी लागलेली आहे. शरीराचे नेहेमीचे व्यापार कसे चालतात व त्यामुळे 
जालतसंरक्षणाचे कायय कसे घडते त्याबद्दलचे जे शरीर लक्रयालवज्ञान आहे ते शरीराच्या अलनयलमत ककवा रोगट अवस्थेचे 
अन्वेषण करणाऱ्या लवकृलतलवज्ञानाचा आवश्यक असा पाया आहे. आक्रमक प्रवृत्ती सासं्कृलतक घटनामुंळे कशी 
बदलली गेली हे आपण क्षणभर लवसरून जाऊन लनिःपक्षपाती मनाने त्या प्रवृत्तीच्या मभळ कारणाबंद्दलचा लवचार करू. 
ज्या जालतरक्षक कायाची पभती जात्यंतगयत कलहामुळे मभळच्या स्वाभालवक म्हणजेच संस्कृलतपभवय अवस्थेत होते व ज्या 
कायाने लनवडीच्या प्रलक्रयेमुळे पुष्ट्कळशा उच्च प्राण्याचं्या आपापल्या जातीतच लढण्याच्या वागणुकीचा प्रगत लवकास 
झाला आहे त्या जालतरक्षक कायाचा शोध घेणे आधी लदलेल्या कारणासाठी व डार्मवनचे सचे्च लशष्ट्य म्हणभन, आपणास 
आवश्यक आहे. केवळ मासेच आपल्याच जातीच्या इतर माशंावंर हल्ला करतात असे नाही, तर मानवासह अनेक 
पृष्ठवंशी प्राणीतेच करतात. 
 

डार्मवनने जीवनमभल्याच्या दृष्टीने आक्रमक प्रवृत्तीचे महत्त्व काय हा प्रश्न उपस्स्थत करून त्याला समपयक असे 
उत्तरही लदले आहे. ज्या लवलशष्ट जातीच्या दोन प्राण्यातं झगडा होतो त्यातंील अलधक बलवान प्राण्याचा लवजय होणे 
त्या प्राण्याच्या जातीच्या जगभन राहण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते; कारण तो बलवान प्राणी आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण 
अलधक चागंल्या तऱ्हेने करतो, ककवा ज्या मादीकरता दोन नराचं्यात लढाई झाली असेल त्या मादीपासभन तो अलधक 
चागंली प्रजा उत्पन्न करू शकतो. इतर अनेक लवधानापं्रमाणे हे लवधानही “कालचे सत्य” ते “आजचे सत्य” ह्या 
प्रकारचे नसभन ती एक लवशषे प्रकारची घटना आहे. भोवतालची पलरस्स्थती व जीवन ह्याचं्या संबंधाचा अभ्यास 
करणाऱ्या शास्त्रज्ञानंी आक्रमणाचे आणिी एक महत्त्वाचे कायय दािवभन लदले आहे. ह्या शास्त्राला इकॉलजी असे नाव 
आहे, आलण ते “ऑइकॉस= घर” ह्या ग्रीक शब्दापासभन लनघालेले आहे. इकॉलजी ही जीवशास्त्र ची एक शािा असभन 
लहान मो्ा प्राण्याचा आपल्या “घराशी” म्हणजे भोवतालच्या पलरस्स्थतीशी परस्परसंबधं काय हे तपासभन पाहाणे हे 
त्या शास्त्राचे कायय आहे. अथात “सभोवारची पलरस्स्थती” ह्यात त्या प्रदेशातील वनस्पती व इतर प्राणी ह्याचंा समावेश 
होतोच. जर घोळका करून एकत्र राहाण्यात एिाद्या लवलशष्ट प्रकारच्या प्राण्याचं्या फायदा नसेल तर आपल्या ताब्यात 
असलेल्या सवय प्रदेशावर पसरून तो व्यापणे हेच योग्य ठरेल. मानवी समाजाचे एक उदाहरण ह्या बाबतीत देता येईल. 
समजा, एिाद्या लठकाणी बऱ्याच संख्येने डॉ्टर, इमारती बाधंणारे व यालंत्रक ह्यानंा रहावयाचे असेल तर त्यानंी 
एकमेकापंासभन श्य लततके दभर राहावे म्हणजे त्याचं्यातील स्पधा कमी होईल. 
 

एकाच प्रकारच्या प्राण्यांची अती दाट वस्ती अशी वस्ती एिाद्या लवलशष्ट प्रदेशात झाली, तेथील िाद्यपदाथय 
संपुष्टात आले आलण उपासमारीची पाळी आली तर त्याचं्यातील आक्रमक प्रवृत्तीने त्यांच्यात अपकषयण होऊन ते 
एकमेकापंासभन लाबं जातील. ह्याला पदाथय लवज्ञान शास्त्रातले उदाहरण म्हणजे सारख्या लचन्हाचंी वीज एिाद्या 



           

धातभच्या गोळ्यावर समप्रमाणात पसरते हेच देता येईल. सरळ भाषेत सागंायचे म्हणजे एकाच जातीच्या प्राण्यातंील 
आक्रमणाचा हा प्रकार त्याची जात तगभन राहण्याकडे होतो. 
 

आता आपल्या लक्षात येईल की, एकाच लठकाणी बराच वेळ लनिल राहणारे पोवळ्यातील मासे असे भडक 
रंगाचे का असतात? पृर्थवीवर अशी फारच थोडी स्थळे आहेत की पोवळ्याचं्या दगडाइतके िभप आलण लनरलनराळ्या 
प्रकारचे िाद्य तेथे उपलब्ध असते. इथे उत्क्रातंीच्या भाषेत बोलायचे तर मासे लनरलनराळ्या प्रकारच्या भभलमका घेऊ 
शकतात. काही स्वतिःला “लवलशष्ट प्रकारचे कोणचेच कौशल्य नसलेले मजभर” बनतात. अथातच इतर सवय मासे जे 
करतात ते तेही करतात – म्हणजे जेलवषारी नाहीत, ज्यानंा जाड लचलित नाही अथवा ज्यांच्या अंगावर काटे नाहीत 
अशा लनरुपद्रवी प्राण्याचंी ते उघड्या समुद्रातभन पोवळ्याजवळ आल्याबरोबर लशकार करतात– उदाहरणाथय 
प्लां् टोन. इतरही काही अशाच प्रकारचे लनरुपद्रवी प्राणी जोरजोराने पोहत पोवळ्यावर मुक्काम ठोकण्याच्या उदे्दशाने 
तेथे येतात. उदाहरणाथय, पोवळ्यात राहणाऱ्या असंख्य प्राण्याचं्या स्वतंत्रपणे तरंगणाऱ्या आळ्या. त्याही त्याचं्या 
भष्म यस्थानी पडतात. ह्याच्या उलट दुसऱ्या काही प्रकारचे मासे पोवळ्याचं्या िडकावंर राहणाऱ्या प्रवाळकीटकावंरच 
आपली उपजीलवका करतात. त्यानंा काही तरी संरक्षणात्मक इंलद्रये असतात व लशकारी मासे त्याचं्या लवरुद् काहीतरी 
उपाय योजभन त्यापंासभन इजा होऊ नये असा प्रयत्न करतात. प्रत्यक्ष प्रवाळ कीटकापंासभनही बऱ्याच प्रकारच्या माशांना 
िाद्याचा पुरवठा होऊ शकतो. लनमुळत्या तोंडाचे “फुलपािरू” मासे प्रवाळकीटक व इतर चावरे प्राणी ह्याचं्यावर 
आपली उपजीलवका करतात. ते एकसारिे पोवळ्याच्या बुंधाशी अडकलेले प्रवाळकीटकाचं्या लमशासंारख्या अवयवातं 
सापडलेले लहान भष्म य शोधीत असतात. ते त्यानंा लदसल्याबरोबर ते आपल्या छातीजवळच्या पंिानंी आपल्या 
भष्म याच्या लदशनेे पाण्याचा एवढा जोराचा फवारा सोडतात की त्यानंा पकडलेल्या प्रवाळकीटकाचं्या “लमशा” दुभागंभन 
दोन्ही बाजभंना सपाट होतात आलण आपल्या नाकावर नागंीचा तडाका न बसता त्यानंा आपले भष्म य पकडता येते. 
अथात पुष्ट्कळदा त्याच्या नाकाला थोडी टोच बसते व तो आपले नाक हलवभन “कशकतो” आहे असे वाटते. ह्याची 
तुलना आपल्या नाकात चुकभ न थोडी लमरपभड उडाली म्हणजे आपल्याला जसे वाटते त्याच्याशी करता येईल. माझ्या 
सुंदर लपवळ्या आलण कपगट रंगाच्या “फुलपािरू” माशानंा एिादा स्वतंत्रपणे पोहोणारा मासा पकडभन िाण्यापेक्षा 
नागंी मारणाऱ्या व एिाद्या फुलासारख्या लदसणाऱ्या सी-ॲनेमोनच्या “पाकळ्यातं” सापडलेला मासा पकडभन िाणे 
अलधक पसंत पडते. इतर काही जातींच्या प्राण्यानंी नांग्याचं्या लवषालवरुद् शरीरात काही तरी संरक्षक द्रव्य लवकलसत 
केले असावे असे वाटते कारण ते प्रवाळकीटक आलण त्याने पकडलेला प्राणी ह्या दोघानंाही िाऊन टाकतात. 
त्याहभनही दुसऱ्या एका जातीचे प्राणी तर ह्याचं्याही पुढे जाऊन गाय ज्याप्रमाणे मजेत गवत िाते त्याप्रमाणे 
कोएलें टाटेसच्या लवषारी वेष्टणांकडे अजीबात दुलय क्ष करून हायड्रॉइड पॉललप, तसेच मोठमोठे काटेरी सी ॲनेमोन हे 
सवय स्वस्थपणे िाऊन टाकतात. लवषापासभन बाधा न होणे ह्या गुणालशवाय पोपट-माशाचे दात पटाशीसारिे असतात 
आलण त्याचं्या मदतीने ते प्रवाळाचें मोठमोठे तुकडे त्यातल्या चुन्याच्या सागंाड्यासकट चावभन िाऊ शकतात. जर 
तुम्ही बुडी मारून त्या सुंदर इंद्रधनुष्ट्यासारख्या रंगाच्या माशांजवळ गेलात तर तुम्हालंा लहान िडे भरडण्याच्या 
चक्कीसारिा आवाज ऐकभ  येईल. आलण वस्तुस्स्थतीही तशीच असते. कारण अशा माशाचं्या लवष्टेतभन लहान वाळभच्या 
कणाचंी धारच पडते; आलण हे सवय लनरीक्षण करणाऱ्याला कळभन चुकते की, पोवळ्याचं्या िडकाभंोवती व 
प्रवाळवनाच्या सपाट प्रदेशावर जो बफासारख्या पाढंऱ्या वाळभचा थर असतोतो सवय पोपटमाशाच्या लवष्टेतभन लनघालेल्या 
कणाचंाच असतो. 
 

दुसरे काही पफर, रंक आलण साळभसारिे काटेरी मासे असे आहेत की, टणक कवचीची कालवे, िेकडे 
आलण काटेरी कशपल्याचे कालव (सीअर्मचन) ह्यानंा ते काडकाड चावभन िाऊ शकतात. एंजल लफश वगैरे दुसरे मासे 
काही लपसारी लकडे आपल्या चुनिडीच्या कठीण नळ्यातंभन बाहेर सुंदर लपसे काढतात ती डो्यासकट पकडण्यात 
कुशल असतात. ह्या लकड्यानंा आपली लपसे भरयकन आत ओढभन घेता येतात व त्यामुळे त्याचें कमी वेगाने पोहोणाऱ्या 
शत्रभंपासभन संरक्षण होऊ शकते; पण एंजललफश इत्या गुपचुपपणे त्याचं्या जवळ जाऊन लवजेच्या झट्या इत्या 
वेगाने त्या लकड्याचे डोके पकडतात की, त्याला स्वतिःला सोडवभन घेणे अश्य होते. प्रयोगशाळेतील कृलत्रम 



           

जलाशयातसुद्ा जरी एिाद्या भष्म याची प्रलतलक्रया अशी वेगवान नसली तरीही त्याचंी भष्म य पकडण्याची पद्तीच अशी 
झट्याची असते असे लदसभन येते. 
 

प्रवाळाच्या िडकात इतरही लवलशष्ट प्रकारच्या माशानंा प्रवेशद्वारे लमळतात. काही असे असतात की, ते इतर 
माशाचं्या तोंडातील परोपजीवी प्राण्यावंर आपला उपजीलवका करतात आलण आपले हे सफाईचे काम करताना 
“यजमान” माशाच्या उघडलेल्या तोंडाला यस्त्कंलचतही इजा करीत नाहीत. दुसरे असे काही मासे आहेत की, ते 
मो्ा माशाचं्या कातडीला चावे घेऊन त्याचे तुकडे िातात व अशा रीतीने परोपजीवी जीवन जगतात. आलण गंमत 
अशी की, ते सफाई करणाऱ्या माशानंा रंग, आकार व गती यांत इतके जवळ असतात की, त्यानंा लबनधोक आपल्या 
बळींच्या जवळ जाता येते. 
 

ह्या बाबतीतील एक महत्त्वाची सत्य पलरस्स्थती लक्षात घेतली पालहजे की, हे लवशषे प्रकारे जीवन जगण्याचे 
सुयोग (ह्यानंा आजभबाजभच्या पलरस्स्थतीतील कोनाडे, कोपरे अथवा ecological niches असे म्हणतात). 
महासागराच्या एका घनमीटरमध्ये आढळतात. ह्याचे कारण असे की कोणत्या का प्रकारचा मासा असेना, त्याला 
लनवाहासाठी समुद्रतळाचे काही चौरस याडय पुरतात, आलण लपायला ककवा राहायला लजतके कोपरे ककवा कोनाडे 
असतील लततके मासे त्या भागात राहभ शकतात. ज्याने ज्याने प्रवाळाचं्या िडकावरील गदीची रहदारी पालहली असेल 
त्याला माशाचंी ही संख्या लकती मोठी असभ शकते ह्याची चागंलीच कल्पना येते. पण ह्या गदीतील प्रत्येक माशाचा असा 
लनधार असतो की आपल्या मालकीच्या प्रदेशात आपल्या जातीचा दुसरा कोणी मासा येता कामा नये. दुसऱ्या जातीच्या 
माशापासभन त्याला काही त्रास होत नाही. आपली पभवीचीच उपमा वापरायची तर असे म्हणता येईल की एिाद्या 
गावातील डॉ्टरच्या शजेारी कारिान्यात काम करणारा एिादा यालत्रक येऊन रालहला तरी त्याच्या धंद्यावर त्याचा 
काही पलरणाम होत नाही. 
 

ज्या जीवनक्षेत्रात प्राणीसंख्या फार नाही, पण जेथे एका लवलशष्ट मापाच्याजागेत प्राण्याचं्या फ्त तीन ककवा 
चारच जाती राहभ शकतील तेथभन एिादा मासा अगर पक्षी इतर सवय लजवंत प्राण्यानंा हाकलभन देऊ शकतो, मग त्या 
प्राण्यापंासभन त्याला धोका असो वा नसो. पण एकाच लठकाणी स्वस्थ बसभन राहणारा प्रवाळ िडकातील मासा जर 
असा प्रयत्न करू लागला तर पभणयपणे थकभ न जाईल आलण लशवाय स्पधा न करणाऱ्या इतर प्रकारच्या प्राण्यापंासभन 
आपल्या मालकीचा प्रदेश मोकळा ठेवणे त्याला जमणार नाही. प्राण्याचं्या ज्या जाती भटकत नाहीत तर बहुतेक 
एकाच जागी स्स्थर राहतात त्यांच्या फायद्याचे हे असते की, त्यानंी आपल्या जातीच्या प्रत्येक प्राण्याच्या मालकीत 
लकती जागा असावी ते ठरवभन जागेची लवभागणी करावी व त्यात इतर जातीच्या प्राण्याचंा अजीबात लवचार करू नये. 
 

पलहल्या प्रकरणात कभतीवरल्या जालहरातीसारख्या भडक रंगाच्या ज्या माशाचें व त्याचं्यातील झगड्याचें 
वणयन केले आहे त्याचा अिेर पलरणाम असा होतो की, प्रत्येक जातीचे मासे आपलेच अन्न िाणाऱ्या आपल्याच 
जातीच्या इतर माशापंासभनच पुरेसे दभर राहतात. प्रवाळ-िडकातंील माशाचें रंग भडक का असतात ह्या अनेकानंी 
लवचारलेल्या प्रश्नाचे हे अगदी साधे उत्तर आहे. आपल्याच अन्नावर उपजीलवका करील असा आपल्याच जातीचा 
स्पधयक आपल्याला लाबंभनच ओळिभ यावा व त्याला हाकलभन लावता यावे म्हणभन ह्या भडक रंगाचा उपयोग होत 
असला पालहजे. 
 

मी मागे सालंगतलेच आहे की, प्रत्येक जातीच्या पष्म याचें लवलशष्ट प्रकारचे गाणे अथवा आवाज ह्यांचेही कायय 
माशाचं्या भडक रंगासारिेच जालतसंरक्षण हे असावे. एिाद्या पष्म याच्या लवलशष्ट प्रकारच्या गाण्यावरून अथवा 
आवाजावरून इतर पष्म यानंा कळभन येते की, ह्या लवलशष्ट प्रदेशात एक नर ह्या प्रदेशावर मालकीहक्क सागंत आहे. एक 
लवशषे आिययकारक गोष्ट म्हणजे पुष्ट्कळ जातीच्या पष्म यातं गाणारा पक्षी लकती बलवान ककवा लकती म्हातारा आहे हे त्या 
जातीच्या इतर पष्म यानंा कळभ शकते आलण मग अथातच आपल्याला त्याच्यापासभन लकती धोका आहे हेही समजभन येते. 



           

 
आपल्या मालकीच्या प्रदेशावर गाण्याने ककवा इतर प्रकारचे आवाज करून अलधकार सांगणाऱ्या पष्म याचं्या 

पुष्ट्कळशा जातींत आवाज काढण्याचे अनेक प्रकार आहेत. पुष्ट्कळशा सृलष्टलनरीक्षकांचे असे मत आहे की, ह्या पक्षी-
जातीत ह्या “स्व्हलजकटग काडा” ला म्हणजे आवाजाच्या लवलशष्ट प्रकाराला फार महत्त्व आहे. कोंबड्याचे आरवणे ऐकभ न 
हाइन् रोथ हा शास्त्रज्ञ म्हणाला: “हा कोंबडा आहे.” पण बॉयमर हा पाळीव कोंबड्यांचा लवशषे अभ्यास केलेला शास्त्रज्ञ 
म्हणाला: “हा बाल्टाझार” नावाचा कोंबडा आहे!” 
 

“कभ डल” सारिे सस्तन प्राणी वासावर पुष्ट्कळच अवलंबभन असतात. थोड्यात म्हणजे ते “नाकानेच लवचार 
करतात”! अथातच आपल्या मालकीचा प्रदेश कोणता हे दुसऱ्याप्राण्याला कळवण्याकरता ते वासाचा उपयोग 
करतात ह्यात काही आियय नाही. ह्याकरता प्राण्याचं्यात अनेक लनरलनराळ्यापद्ती वापरण्यात आल्या. काहींच्यातं 
वास सोडणाऱ्या गं्रथी उत्पन्न झाल्या तर दुसऱ्या काही प्राण्यामंध्ये मल-मभत्र लवसजयनाच्या काही लवलशष्ट पद्तींचा 
लवकास झाला. एक पाय उचलभन एिाद्या िाबंावर ककवा झाडाच्या बुंध्यावर मुतण्याची पाळीव कुत्र्याची सवय आपल्या 
सवांच्या पलरचयाची आहे. काही प्रालणशास्त्रज्ञानंा हे मत मान्य नाही. त्यानंा असे वाटते की, वासाचा व मालकीच्या 
प्रदेशाचा काही संबंध नसावा; कारण एक तर कळपाने राहणारे व भटकणारे प्राणीही आपल्या मलमभत्र लवसजयनाने 
लवलशष्ट जागी वास ठेवभन जातात आलण ते कोणत्याच प्रदेशाचे मालकीहक्काने संरक्षण करीत नाहीत. तसेच एकाच 
लठकाणी न राहता वाट फुटेल लतकडे भटकणारे प्राणीही मागे वास ठेवभन जातातच असे नाही. परंतु हे मत सवयस्वी 
सत्य नाही; एक तर कुत्र्यासारिे कळप करून राहणारे प्राणी एकमेकांचा वास ओळिभ शकतात. त्यामुळे 
कळपाबाहेरच्या एिाद्या प्राण्याने कळपाच्या मुलुिात आपला वास मागे ठेवण्याकरता पाय उचलला तर ते कळपाच्या 
ताबडतोब लक्षात येते. दुसरे म्हणजे लायहाउसेन व वोल्फ ह्या शास्त्रज्ञानंी अशी एक लचतवेधक श्यता पुढे माडंली 
आहे की, एिाद्या लवलशष्ट जातीचा उपयु्त जीवनप्रदेशातील प्रसार केवळ स्थळाच्या लवस्तीणयतेवरच अवलंबभन असतो 
असे नसभन कालपरत्वे ते लनरलनराळ्या भागातं जाऊ शकतात. त्यानंा असे आढळभन आले की, माणसाळलेली माजंरे 
जेव्हा मोकळ्या व उघड्या प्रदेशात वास्तव्य करतात जेव्हा त्यातंली बरीच एकमेकाशंी न भाडंता एकाच मयादेच्या 
प्रदेशात एका लवलशष्ट वेळापत्रकास अनुसरून लशकार शोधीत कहडतात. एकाच चाळीत ककवा वाड्यात राहणाऱ्या लस्त्रया 
आपले धुणे धुण्याकरता समाइक धुलाई यंत्राचा उपयोग करण्याकरता जशा वेळा ठरवभन घेतात, त्याच्याशी मी ह्याची 
तुलना करीन. प्राणी आपल्या मलमभत्राने लठकलठकाणी वास ठेवभन जातात त्याचा आणिीही एक उपयोग असतो की, 
आपला एिादा शत्रभ अचानक भेटभ  नये. आगगाडीचे लसग्नल जसे दोन गाड्यांची टक्कर होऊ न देण्याचे काम करतात 
त्यातलाच हा प्रकार आहे. एिाद्या माजंराला लशकार शोधताना दुसऱ्या एिाद्या मांजराच्या वासाचा लसग्नल लदसभन 
आला तर तो लकती जुना आहे त्याचा ते अदमास करते व तो ताजा असेल तर ते आपला रस्ता बदलते; काही तासांचा 
जुना असेल तर लबनधोक आपल्या वाटेने पुढे जाते. 
 

ज्या प्राण्यांचा प्रदेश फ्त स्थलमयादेनेच लनलित केला जातो. त्याचं्याही बाबतीत केवळ भौगोललक 
िुणानंीच त्याची मयादा ठरते असे नाही. प्रत्येक प्राणी आपल्या “मालकीच्या” प्रदेशात लढाई करणे पसंत करतो; 
कारण त्या प्रदेशाची त्याला चांगली मालहती असते. दुसऱ्या शब्दातं सांगावयाचे म्हणजे, त्याची आक्रमक प्रवृत्ती ज्या 
भागात तो आपल्याला सवात अलधक सुरलक्षत समजतो त्या प्रदेशात सवात कमी असते; कारण तेथे पळभन जाऊन 
लनसटण्याची प्रवृत्तीही सवात कमी असते. जसजसा त्याच्या राहण्याच्या मुख्य लठकाणापासभन तो जास्त दभर जातो 
तसतशीत्याची आक्रमक प्रवृत्ती कमीकमी होत जाते; कारण त्याच्या सभोवतालचा प्रदेश त्याला अनोळिी वाटभ  लागतो 
व त्याची भीतीची भावना वाढभ  लागते. जर आपण आक्रमक प्रवृत्ती कमीकमी होण्याचा एक आलेि काढला तर तो 
त्याच्या मुख्य लठकाणच्या सवय लदशानंा सारिाच उतरत जाईल असे मात्र नाही. माशाचं्या बाबतीत त्याचं्या मालकीचा 
प्रदेश बहुतेक समुद्राच्या तळाशी असतो व त्याचंी आक्रमक प्रवृत्ती जसजसे वर जावे तसतशी कमी होते; कारण त्यानंा 
शत्रभचे भय वरूनच असते. 
 



           

म्हणजे प्राण्याच्या मालकीच्या प्रदेशाचा त्याच्या आक्रमण प्रवृत्तीशी लनकट संबंध असतो, व ती स्थलावर व 
इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबभन असते. आपल्या मालकीच्या प्रदेशाच्या मध्यभागाकडे जाताना आक्रमक प्रवृत्ती 
मध्यभागापासभनच्या अंतराच्या व्यस्त प्रमाणात भभलमतीश्रेणीने वाढत जाते. ही वाढ इतकी मोठी असते की, एकाच 
जातीच्या पभणय वाढ झालेल्या व लैं लगक संयोग करता येणाऱ्या प्राण्यातंील फरक तीपुढे नाहीसे होतात. आपल्याला जर 
दोन लढणाऱ्या प्राण्याचं्या प्रदेशाचे मध्यकबदभ माहीत असले, उदाहरणाथय बागेतील दोन रेडस्टाटय पक्षी ककवा 
प्रयोगशाळेतील जलाशयातील दोन स्स्टकल बॅक मासे, तर आपल्याला सहज सांगता येईल की, जो आपल्या 
प्रदेशाच्या मध्यकबदभपासभन अलधक जवळ आहे तो लवजयी होईल. 
 

जेव्हा परालजत प्राणी पळ काढतो तेव्हा दोन्ही प्राण्यांमधील अलक्रयतेचा (इनर्मशया) एक लवलशष्ट पलरणाम 
घडभन येतो आलण जेथे जेथे आपोआप होणाऱ्या घटनेत कालाचे अंतर पडते तेथे तेथे एक प्रकारचे आंदोलन लदसभन येते. 
पळभन जाणारा प्राणी जसजसा आपल्या प्रदेशाच्या मध्यभागाच्या जवळ येत जातो तसतसा त्याच्या मनाचा जोर वाढत 
जातो व पाठलाग करणाऱ्या प्राण्याचे धैयय आपल्या प्रदेशापासभन तो जसजसा दभर जातो तसतसे कमी होत जाते. 
अिेरीस परालजत प्राणी अपेके्षप्रमाणे उलटभन पाठलाग करणाऱ्या शत्रभवर हल्ला करतो आलण मग त्याचा पराभव होऊन 
तो पळभन जातो. हा सवय प्रकार पुन्हा पुन्हा घडभन येतो व अिेर एक समतोल प्रस्थालपत होऊन दोन्ही प्राणी न लढता 
नुसतेच एकमेकानंा धम्या देत काही अंतरावर स्स्थर होतात. 
 

ही पलरस्स्थती, म्हणजे मालकीच्या प्रदेशाची मयादा, जलमनीवर आिलेली नसते पण केवळ बळाच्या 
समतोलावर आधारलेली असते आलण तीत बदलही होऊ शकतो. उदाहरणाथय, एक मासा पोटभर िाऊन 
आळशासारिा पडभन रालहलेला असेल तर दुसरा एिादा मासा त्याच्या मालकीच्या प्रदेशाच्या मध्याजवळ येऊ 
शकतो. आम्ही बरेच लदवसापंभवी केलेल्या एका लनरीक्षणात लसस््लड माशाचं्या दोन जोड्याचं्या वतयणुकीवरून ह्या 
प्रादेलशक मयादाचं्या आंदोलनाची चांगली कल्पना येते. एका मो्ा काचेच्या जलाशयात आम्ही ह्या जातीचे चार मासे 
(दोन जोड्या) सोडले. त्यातला जो सवात बलवान मासा “अ” होता त्याने प्रथम डावीकडचा मागच्या बाजभचा कोपरा 
गाठला आलण नंतर इतर लतन्ही माशांचा लनदययपणे पाठलाग करण्यास सुरुवात केली. थोड्यातम्हणजे सवय 
जलाशयच आपल्या मालकीचा प्रदेश आहे असे त्याच्या वतयणुकीवरून स्पष्ट लदसले. काही लदवसानंी त्या चौघातंील 
दुसरा एक नर “ब” ह्याने पाण्याच्या पृष्ठभागाच्या जरा िाली “अ” च्या लवरुद् म्हणजे उजवीकडच्या पुढच्या भागाचा 
एक लहानसा भाग व्यापला. तेथे त्याने मो्ा धैयाने पलहल्या म्हणजे “अ” ह्या माशाचे हल्ले परतवले. पाण्याच्या 
पृष्ठभागाच्या इत्या जवळचा भाग व्यापणे ही गोष्ट ह्या लवलशष्ट जातीच्या माशाचं्या बाबतीत बऱ्याच धो्याची असते 
कारण हवेतभन हल्ला करणाऱ्या शत्रभपासभन त्यानंा भय असते. पण आपल्याच जातीच्या प्रलतस्पध्यापासभन संरक्षण 
लमळण्याकरता “ब” ने हाही धोका पत्करला; कारण, “अ”कडभन तेथे हल्ला होण्याची श्यता पुष्ट्कळच कमी होती. 
याचाच अथय असा की, अशी थोड्याशा धो्याची जागा म्हणजे त्याच्या दुष्ट शजेाऱ्यालवरुद् लढण्याकरता लमळालेली 
एक प्रकारची मदतच आहे असे म्हणता येईल. ह्यानंतर जसजसे लदवस गेले तसतशी “ब” ज्या प्रदेशाचे संरक्षण 
करून त्यावर मालकी प्रस्थालपत करू पाहात होता त्या प्रदेशाची हलकेहलके वाढ होऊ लागली व तो पृष्ठभागापासभन 
िाली जातजात अिेर िालच्या उजव्या बाजभच्या कोपऱ्यात त्याने आपला मुक्काम ठोकला, आलण अशा रीतीने त्याला 
जास्त समाधानकारक असे स्थान लमळाले ह्यानंतर त्याला “अ” वर आक्रमण करून बरोबरी करण्याची संधी लमळाली. 
आलण त्याने त्याचा फायदा घेऊन इतका अलधक प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला की जलाशयाचे जवळजवळ सारिे 
असे दोन लवभाग झाले. दोघेही मासे आपापल्या प्रदेशाच्या मयादेवरून एकासारिे कसे भ्रमण करीत होते व 
एकमेकावंर आक्रमण करण्याचा आव आणीत होते हे बघणे मोठे कुतभहलजनक होते. नंतर एका सकाळी हीच 
पलरस्स्थती जलाशयाच्या अगदी उजव्या बाजभला म्हणजे “ब” च्या मभळच्या कोपऱ्यात लदसभन आली. आता “ब” ला 
मालकी सागंता येईल असे काही चौरस इंचही रालहलेले लदसत नव्हते. माझ्या लगेच लक्षात आले काय प्रकार घडला 
ते. “अ” ला जोडीदार लमळाला होता आलण मो्ा आकाराच्या लसस््लड माशाचं्या नेहेमीच्या गुणधमाप्रमाणे “अ” 
आलण त्याचा जोडीदार दोघेही प्रादेलशक स्वालमत्वाकरता झगडभ  लागले. अथातच “ब” वर दोन्ही बाजभंनी हल्ला झाला 



           

आलण त्याच्या मालकीचा प्रदेश सहजच िभप कमी झाला. दुसऱ्या लदवशी मासे परत जलाशयाच्या मध्यावर येऊन 
एकमेकावर हल्ले करण्याच्या तयारीत लदसले, पण आता त्यांची संख्या चार होती. म्हणजे “ब” नेही एक जोडीदार 
लमळवला होता आलण श्तीचा समतोल पुन्हा प्रस्थालपत झाला होता. एका आठवड्याने परत मला ही मयादा अगदी 
मागच्या डाव्या कोपऱ्याजवळ म्हणजे “अ” च्या मालकीच्या प्रदेशाजवळ आल्याचे लदसले. त्याचे कारण असे होते की, 
“अ” ह्या जोडीने अंडी घातली होती आलण अथातच जोडीपैकी एक अंड्यांचे संरक्षण आलण देिभाल करण्यात 
गंुतल्यामुळे प्रादेलशक संरक्षणाची जबाबदारी दोघापैंकी एकालाच संभाळावी लागली. “ब” ह्या जोडीने अंडी 
घातल्याबरोबर पभवीचासमतोल परत प्रस्थालपत झाला. जुललयन ह्स्लेने ह्या वतयणुकीला एक चागंली उपमा लदली 
होती. मालकीच्या प्रदेशाची तुलना त्याने एिाद्या बंद डब्यातील हवेने भरलेल्या व एकमेकासं लागलेल्या रबरी 
फुग्याशंी केली, कारण कोणत्याही एका फुग्यातील हवेच्या दाबात जरादेिील फरक पडला तरी इतर फुगे दाबले 
तरी जातात ककवा प्रसरण पावभन मोठे होतात. अशा प्रकारचे प्रादेलशक आक्रमण म्हणजे प्राण्याचं्या वागणुकीची व 
त्याचं्या शरीव्यापाराचंी अगदी सहज समजण्यासारिी घटना आहे. तीमुळे एिाद्या लवलशष्ट जातीच्या प्राण्यानंा जेवढा 
प्रदेश उपलब्ध असेल त्या प्रदेशात त्याचंा प्रसार इष्ट अशाच पद्तीने होऊ शकतो; आलण त्यामुळे त्या लवलशष्ट जातीचा 
जीवनसंग्रामात फायदा होतो. त्याचं्यातले कमी बलवान प्राणी देिील अगदी लहान जागेत लजवंत राहभ शकतात 
एवढेच नव्हे तर प्रजोत्पत्तीही करू शकतात. जे प्राणी पभणय वाढ होण्याच्या आधीसुद्ा लैं लगक दृष्ट्ट्या प्रजोत्पत्ती करू 
शकतात अशाचं्या बाबतीत ह्या घटनेला फार महत्त्व आहे. एका दुष्ट प्रवृत्तीचा हा लकती चांगला पलरणाम! 
 

पुष्ट्कळशा प्राण्यातं हीच पलरस्स्थती आक्रमक प्रवृत्तीच्या मदतीलशवाय प्रस्थालपत होऊ शकते. तालत्त्वक दृष्ट्ट्या, 
एकाच जातीच्या प्राण्यानंा एकमेकांचा वास सहन करता येत नसला म्हणजे ते एकमेकांपासभन दभर जातात व पलरणाम 
तोच होतो. काही प्रमाणात मांजरानंी आपल्या वासाच्या िुणा ठेवल्याचा पलरणाम तोच होतो, पण अथातच त्यात 
थोडाबहभत शत्रभला धमकी देण्याचाही भाग असतो. काही पृष्ठवंशी प्राणी असे आहेत की, ते आपल्या जातीच्या प्राण्यावर 
अजीबात आक्रमण करीत नाहीत, पण तरीही ते एकमेकाचं्या जवळ न जाता एकमेकानंा टाळतात. काही प्रकारचे 
बेडभक, लवशषेतिः झाडावरील बेडभक फ्त लैं लगक मीलनापुरतेच एकमेकाजंवळ जातात; पण इतर वेळी जेवढा प्रदेश 
आपल्याला उपलब्ध आहे त्यावर ते सारख्या प्रमाणात पसरून राहातात. अमेलरकन शास्त्रज्ञानंी ह्याचे अगदी साधे 
कारण शोधभन काढले आलण ते असे: प्रत्येक बेडभक आपल्या जातीच्या दुसऱ्या बेडकाचे ओरडणे टाळभन लाबं जातो. पण 
ह्या कारणामुळे बेडकाचं्या माद्यांची लवभागणी का व कशी होते ते कळत नाही, कारण बहुतेक माद्या मु्या असतात. 
 

एकाच जातीच्या प्राण्यांमधील आक्रमणाचे एक मुख्य कायय म्हणजे त्यानंा उपलब्ध असलेल्या जीवनावकाशात 
त्याचंा योग्य प्रकारे प्रसार व्हावा व सवांना स्वास्र्थय लमळावे. पण त्याचे हे एकच कायय आहे असे मात्र नव्हे. चाल् यस 
डार्मवनने मागेच ओळिले होते की, लैं लगक लनवड, म्हणजे प्रजोत्पत्तीकरता सवोत्तम आलण सवात बलवान अशा 
नराची लनवड, दोन नराचं्या एकमेकाशंी होणाऱ्या झगड्यातंभन होत असते. ज्या प्राण्याचं्या जातीमध्ये नर पुढच्या 
प्रजेच्या पालनात आलण संरक्षणात भागीदार होतो त्या जातीत नराच्या ताकदीचा पुढील लपढीवर प्रत्यक्ष पलरणाम होतो. 
नराने घेतलेली पुढच्या लपढीच्या संरक्षणाची व जोपासनेची जबाबदारी आलण दोन प्रलतस्पध्यांमधील युद् ह्याचंा प्रत्यक्ष 
संबंध अगदी उघड आहे. लवशषेतिः जे प्राणी एिाद्या लवलशष्टभभभागाला लचकटभन राहात नाहीत व रानोमाळ भटकतात, 
उदाहरणाथय लकत्येक प्रकारचे िुराचें प्राणी, जलमनीवर राहाणारी माकडे, आलण बरेच इतर, त्याचं्या बाबतीत 
आपापसातंील आक्रमणाला फारसे महत्त्व असत नाही. अशा प्राण्यानंा उपलब्ध प्रदेशात सारख्या प्रमाणात पसरून 
राहाण्याची जरूर नसते. बायसन् नावाचे रेड्याच्या जातीचे प्राणी (गवे), हरणे व साबंरे आलण घोडे मोठमोठे कळप 
करून राहातात. कारण प्रादेलशक मयादा आलण मालकीच्या प्रदेशाबद्दलची स्पधा ह्या त्याचं्या बाबतीत जरुरीच्या 
नसतात; कारण सवांना पुरेल इतके अन्न उपलब्ध असते. तरीही ह्या जातीच्या प्राण्याचें नर एकमेकाशंी अटीतटीने 
लढतात व त्यामुळे पुढील लपढीची जी लनपज होते ती कळपाचे व कुटंुबाचे संरक्षण करण्यात जास्त बलवान व धैययवान 
असते ह्यात संशय नाही. ह्याच्या उलट कळपाचे बाह्य शत्रभंपासभन संरक्षण करण्याच्या लक्रयेमुळे आपापसातंील आक्रमक 
प्रवृत्तीची जोपासना होते ह्यातंही काही संशय नाही. ह्या परस्पर प्रलतलक्रयामुंळे उदाहरणाथय बायसनमधील लढाऊ नर 



           

ककवा बबभन माकडातंील प्रचडं आक्रमक श्तीचे नर ह्याचंी उत्पत्ती झालेली असली पालहजे. कळपाला कोठभनही धोका 
आला की हे लढाऊ वृत्तीचे नर आपल्या अश्त सहकाऱ्यानंा पाठीशी घालभन शत्रभशी सामना करतात. 
 

प्रलतस्पध्याबरोबरच्या लढाईच्या संदभात आणिी एका गोष्टीचा लवचार केला पालहजे. ही गोष्ट जीवशास्त्र न 
जाणणाऱ्यानंा जरी लवरोधाभासात्मक वाटली तरी ती फार महत्त्वाची आहे व ही गोष्ट पुढे स्पष्ट केली जाईलच. एकाच 
जातीच्या प्राण्यातं लैं लगक लनवडीच्या पायावर प्रजोत्पत्ती झालेली असल्यामुळे पुढच्या लपढीमध्ये असे काही गुण ककवा 
आकार उत्पन्न होणे श्य होते की त्यांचा जातीच्या लटकभ न राहण्यावर लवपरीत पलरणाम होतो. ह्यामुळेच मागील 
पॅरॅग्राफमध्ये मी वाचकांचे लष्म य वेधले होते की आपल्या कुटंुबाचे संरक्षण करताना, म्हणजे लवलशष्ट पलरस्स्थतीत 
झुंजताना, दोन प्रलतस्पध्यात लढाया होतात व बलवान असे नर तयार होतात. लैं लगक स्पधा ककवा दुसऱ्या काही 
प्रकारची स्पधा जर एकाच जातीच्या प्राण्यामंध्ये झाली व लतच्यावर बाह्य पलरस्स्थतीचा काहीच पलरणाम झाला नाही 
तर मग पलरस्स्थतीला जुळवभन घेण्याची प्रवृत्तीच नाहीशी होईल; आलण मग प्राण्याचंी ती जात लटकभ न राहाण्याशी त्या 
घटनेचा काही संबंध राहाणार नाही, एवढेच नव्हे तर एिादे वेळी लतचा अलनष्ट असाही पलरणाम होऊ शकेल. ह्या 
घटनेमुळे काही लवलचत्र शलरराचे प्राणीदेिील उत्पन्न होऊ शकतील व त्या प्राण्याचं्या जातीला त्याचंा काहीही फायदा 
होणार नाही. उदाहरणाथय साबंराचंी कशगे प्रलतस्पध्याशी लढण्याकरताच उत्क्रातं होत गेली व लबनकशगाच्या 
साबंरापासभन प्रजोत्पत्ती होण्याची श्यता फारच कमी असल्याचे लदसभन आले. एकमेकांशी लढण्यािेरीज हरण 
जातीतल्या नराला कशगाचंा जवळजवळ काहीच उपयोग नसतो. कारण कहस्त्र पशभपंासभन आपला बचाव करताना हे तर 
िुराचंा उपयोग करतात. फ्त रेनलडयर ह्या उत्तरेकडील प्राण्याने आपल्या कशगाचंा दुसरा एक उपयोग शोधभन 
काढलेलाआहे आलण तो म्हणजे लहमाचे थर बाजभला ढकलणे. आलण त्याचा पलरणाम असा झालेला आहे की, 
रेनलडयरच्या कशगाचंी टोके फावड्यासारिी पसरट झाली आहेत. 
 

मादीकडभन होणाऱ्या लैं लगक लनवडीचा पलरणाम पुष्ट्कळदा नरामंध्ये होणाऱ्या युद्ासंारिाच होतो. जेथेजेथे 
नरामध्ये भडक रंगाचा लपसारा, नेहेमीपेक्षा लनराळा आकार इत्यालद आढळतात तेथे आपल्याला असे समजायला 
हरकत नाही की नर एकमेकांशी लढत नाहीत, तर जोडीदाराची लनवड मादीकडभनच केली जाते. इतर नरानंा ह्या 
बाबतीत काहीच करता येत नाही. ह्याची उदाहरणे म्हणजे बडय ऑफ पॅरॅडाइझ्, रफ नावाचा मासा, मडॅँलरन बदक 
आलण आगयस तीतर हे सवय प्राणी म्हणभन दािवता येतील. आगयस तीतराची मादी नराच्या पंिाजवळच्या लपसानंी 
आकर्मषत होते. त्या लपसावंर रंगीबेरंगी लठपके असतात आलण लप्रयाराधना करताना नर मो्ा ऐटीत ती मादीपुढे 
पसरतो. ही लपसे िरोिर एवढी मोठी असतात की उडण्याकरता त्याचंा उपयोग नराला करताच येत नाही पण मादी 
मात्र त्या नरावर प्रसन्न होते. त्या नरापासभन उत्पन्न होणाऱ्या लपल्लाचंी संख्या काही वेळेला लपसाचं्या लाबंीच्या प्रमाणात 
असते आलण काही प्रसंगी जरी ह्या लपसामुंळे त्या नराचे नुकसानच होत असते (एिाद्या शत्रभकडभन ह्या मो्ा लपसाचं्या 
नराला लहान लपसाचं्या नरापेक्षा जास्त धोका असतो), तरीही ह्या मो्ा लपसाचं्या नरापासभन जास्त प्रजा मागे राहते 
हे लक्षात घेतले पालहजे. अथातच मोठा लपसारा असण्याचा गुण पुढच्या लपढीमाफय त कायम ठेवला जातो व एकंदरीत 
त्या लवलशष्ट जातीच्या प्राण्याचं्या लहताच्या दृष्टीने ते अलनष्टच आहे असे म्हणावे लागते. अथात आपल्याला कल्पना 
करता येईल की एिादी आगयस तीतराची मादी नराच्या लपसाच्या एकाच लाल लठप्याने मोलहत होईल व त्याने तो 
लपसारा लमटला तर त्याला उडण्यामध्ये अथवा आपले संरक्षण करण्यामध्ये कोणतीच अडचण उत्पन्न होणार नाही, पण 
प्रत्यक्षात आगयस तीतराचंी उत्क्रातंी एिाद्या भलत्याच मागाने जाऊन अडकली आहे. ह्या पक्षातील नर श्य तेवढ्या 
भडक रंगाचा लपसारा असावा ह्याच स्पधेत गंुतलेले आहेत, आलण ह्या लवलचत्र प्रकारच्या उत्क्रातंीतभन ही पलक्षजात कधी 
मोकळी होईल असे वाटत नाही. 
 

येथे आपल्याला एक लवलचत्र व लवलक्षण अशी घटना लदसभन येते. बाधंकामातील मोठमोठे तज्ज्ञ लनरलनराळे 
प्रयोग करून कोठे चुकते की काय ते पाहात असतात ही गोष्ट आपल्या पलरचयाची आहे. तरीदेिील त्याचें आडािे 
एिादे वेळी फसतात व त्यांची काययक्षमता कमी असल्याचे लदसभन येते. वनस्पतींच्या व प्राण्यांच्या लवश्वातही काययक्षम 
अशा गुणाबंरोबरच इतरही काही गुण लवकास पावतात; पण तरी त्यामुंळे ती लवलशष्ट जात नाहीशी होण्याचे टळते. पण 



           

आगयस तीतराच्या बाबतीतला प्रकार अगदीच लनराळा आहे. एिाद्या इंलजलनअराने बाधंकामातील काही दोषाकडे 
कानाडोळा केला व प्रयोगादािल ते तसेच चालभ  लदले तर ती गोष्ट वेगळी. पण इथे तीतराच्या बाबतीत सृष्टीतील 
लनवडीची घटनाचचुकीच्या मागाने जाऊन एका बोळकंडीत अडकली आहे व तीमुळे त्या प्राण्याचंा नाश होण्याचीही 
श्यता आहे. बाहेरच्या पलरस्स्थतीशी काही संबंधच नसलेल्या गोष्टींबद्दल प्राण्यात जर स्पधा झाली व त्यामुळे 
भलत्याच गुणाच्या प्राण्याची लनवड दर लपढीत होत गेली तर ती सबंध जात नाहीशी होणे श्य होते. 
 

माझे गुरू प्रा. ओस्कार हाइन् रोथ थटे्टने म्हणत की, “आगयस तीतराच्या पंिाप्रमाणेच पालिमात्य मानवाचे 
धादंलीचे व घाईचे जीवन हे एकाच जातीच्या प्राण्यामंधील अती मभियपणाने केलेल्या लनवडीचे उदाहरण आहे.” 
उद्योगधंदे व व्यापार ह्यामुंळे ज्या प्रकारचे घाईगदीचे जीवन आज मानव जगत आहे ते उदाहरण असे दािलवते की, 
एकाच जातीचे प्राणी एकमेकांशी स्पधा करून आपली उत्क्रातंी व लवकास लकती लवकृत मागाने नेऊ शकतात. 
आजकालच्या मानवाला र्तदाब, शौचाची अकाययक्षमता, पोटातील अल्सर आलण मज्जातंतभवरील असह्य ताण ह्या 
“व्यवस्थापकीय” रोगानंी ग्रासलेले आहे. त्यानंा सासं्कृलतक काययक्रमात लक्ष घालायला वेळच नसल्यामुळे ते रानटी 
अवस्थेप्रत पोचलेले आहेत. आलण हे सवय िरोिर जरूर नाही, कारण त्यानंा जीवन शातंपणे व स्वास्र्थयांत घालवणे 
श्य आहे. तत्त्वतिः ते ही गोष्ट मान्य देिील करतील, पण आगयस तीतराला आपली पंिाची लपसे आिभड करणे जसे 
अश्य आहे तसेच ह्या धावपळ करणाऱ्या माणसानंाही शातंपणे आपले उद्योग करणे अश्य आहे. 
 

एकाच जातीच्या प्राण्यामंधील लनसगाने केलेल्या लनवडीचे आणिीही काही अलनष्ट पलरणाम होऊ शकतात व 
मानवाच्या बाबतीत ते लवशषे प्रकषाने लदसभन येतात. पभवी होऊन गेलेल्या कोणत्याही प्राण्याने केली नाही अशी एक 
गोष्ट मानवाने केली आलण ती म्हणजे त्याने आपल्या बाह्य पलरस्स्थतीवर संपभणय स्वालमत्व प्रस्थालपत केले. त्याने आस्वले 
व लाडंगे ह्यांचा नाश केला आलण लॅलटन म्हणीप्रमाणे माणभसच माणसाचा शत्रभ (Homo Homini lupus) बनला आहे. 
ह्या लवचारानंा आधुलनक अमेलरकन समाजशास्त्रज्ञानंी जोराचा पाकठबा लदला आहे. “लहडन पस्वेडसय” ह्या आपल्या 
पुस्तकात व्हॅन्स पॅकाडय ह्यानंी माणसामाणसातील व्यापारी स्पधेचे लकती लवलचत्र पलरणाम घडभन येतात ते सालंगतले 
आहे. हे पुस्तक वाचताना असे वाटभ  लागते की, एकाच जातीच्या प्राण्यातंील स्पधा हे प्रत्यक्षात सवय अलनष्ट घटनाचें 
मभळ आहे आलण त्या मानाने आक्रमक प्रवृत्ती ही तशी नाही. 
 

प्राण्याची जात लटकभ न राहण्याकरता आक्रमक प्रवृत्तीचा होणारा उपयोग ह्या मुख्य लवषयावर लललहलेल्या ह्या 
प्रकरणात एकाच जातीच्या प्राण्यामध्ये जी लनवड केली जाते लतचे लवनाशक पलरणामदेिील कसे होऊ शकतात ह्यावर 
मी लवशषे जोर लदला आहे. ह्या लवनाशक पलरणामामुंळे इतर काये व गुणापेंक्षाही आक्रमक प्रवृत्तीमुळे काही लनरुपयोगी 
व वैलचत्र्यपभणय अशा अवयवाचंी वाढ होऊ शकते. पुढच्या काही प्रकरणातं काही प्राण्यामंध्ये हे प्रकार लकती प्रमाणावर 
लदसभन येतात ह्याची उदाहऱणे लदलेलीआहेत. उदाहरणाथय, ईलजप्तमधील गभझ् हा हंसाच्या जातीचा प्राणी ककवा कपगट 
रंगाची घभस. लवशषेतिः असे संभवनीय आहे की, मानवातील नाशाकडे नेणारी आक्रमक प्रवृत्ती, जी आज आनुवंलशक 
बनलेली आहे, ती प्राचीन अश्मयुगापासभन म्हणजे सुमारे चाळीस हजार वषांपासभन मानवात जी जातीतल्या जातीत 
लनवड झालेली आहे लतचाच पलरणाम असावा. जेव्हा मनुष्ट्य शस्त्रे बाळगणे, कपडे वापरणे आलण सामालजक संघटना 
करणे ह्या अवस्थेपयंत पोचला आलण त्यामुळे उपासमार, थंडी व कहस्त्र पशभ ह्यापंासभन त्याला आपले संरक्षण करता येऊ 
लागले तेव्हा नैसर्मगक लनवडीत ह्या गोष्टींना काही महत्त्व रालहले नाही. त्याच वेळेपासभन जीवनात लटकभ न राहण्याच्या 
घटनेत अलनष्ट लनवड सुरू झाली असावी. ह्या कालानंतर लनरलनराळ्या टोळ्यामंधील लढाया हेच लनवडीचे प्रमुि 
साधन बनले असावे. अद्यापही दुदैवाने पुष्ट्कळ लोकानंा युद्कलेतील पारंगतता हा एक मोठा इष्ट असा गुण वाटतो. 
ह्या मुद्द्याचा आणिी सलवस्तर लवचार शवेटच्या प्रकरणात केलेला आहे. 
 

आता मी परत मभळच्या मुद्द्याकडे वळतो. प्रलतस्पध्यांमधील आक्रमक युदे् जीवनातं जात लटकभ न राहण्यास 
उपयु्त ठरतात का ह्यावर लवचार केला तर असे लदसभन येईल की, अशा प्रकारच्या युद्ामुंळे जातीतल्या जातीत 



           

होणाऱ्या ककवा बाह्य शत्रभंकडभन होणाऱ्या आक्रमणानंा लवरोध करणारी प्रजा उत्पन्न होण्यास मात्र मदत होते. 
प्रलतस्पध्याबरोबर झुंजण्याचे मुख्य महत्त्व म्हणजे कुटंुबाचे संरक्षण होणे. आलण प्राण्याचं्या कुटंुबात मुख्यत्वे अंडी ककवा 
लपल्ले असल्यामुळें त्याचें संरक्षण हे कायय पार पाडते. ही घटना इतकी सहज समजण्यासारिी आहे की त्याबद्दल 
आणिी लवस्ताराने लललहणे अनावश्यक आहे. ह्याबद्दल जर कोणाच्या मनात संशय असेल तर एकच गोष्ट लक्षात 
घेतली तरी पुरे होईल. ज्या प्राण्याचं्यात पुढील लपढीचे संरक्षण फ्त नर ककवा मादी ही एकट्यानेच करतात त्या 
प्राण्यातं संरक्षण करणाऱ्या कलगाचाच प्राणी आपल्या जातीच्या इतर प्राण्यालवरुद् जास्त आक्रमक प्रवृत्ती दािलवतो. 
स्स्टकल् बॅक मध्ये नर जास्त लढाऊ असतो तर अनेक जातींच्या लसस््लडमध्ये मादी जास्त आक्रमक असते. जलमनीवर 
राहणाऱ्या पुष्ट्कळ पष्म यामंध्ये फ्त मादी अंडी व लपल्ले ह्यांचे रक्षण करते आलण ती नरापेक्षा लकती तरी अलधक आक्रमक 
प्रवृत्ती दािलवते. हीच गोष्ट मनुष्ट्याच्या बाबतीत िरी आहे असे म्हटले जाते. 
 

मागील तीन प्रकरणातं आक्रमक प्रवृत्तीच्या ज्या तीन अंगाचंा लवचार केला— म्हणजे उपलब्ध असलेल्या 
प्रदेशात एका जातीच्या प्राण्याचा समतोल लवस्तार, प्रलतस्पध्यांशी झुंज करून होणारी नैसर्मगक लनवड, आलण पुढील 
लपढीचे संरक्षण— तेवढ्या तीनच गोष्टी त्या लवलशष्ट प्राण्याची जात भलवष्ट्य काळात लटकभ न राहाण्याच्या दृष्टीने 
महत्त्वाच्या आहेत असे नाही. प्राण्यामंधील लनरलनराळ्या गंुतागंुतीच्या प्रवृत्तीमध्ये आक्रमक प्रवृत्तीला लकती महत्त्वाचे 
स्थान आहे ते आपल्याला पुढे लदसभन येईल. मानसशास्त्राचे लवद्याथी ज्याला “मोलटव्हेशन” (कारणीभभत होणे) असे 
म्हणतातत्या प्रवृत्तींपैकी आक्रमक प्रवृत्ती ही आहे. ही प्रवृत्ती वागणुकीच्या पाश्वयभागी असते व बाह्यतिः लतचा 
वागणुकीशी काहीही संबंध नसावा एवढेच काय ती लतच्यालवरुद् असावी असे वाटते. दोन व्य्तींमधील अगदी लनकट 
संबंध असभनही आक्रमक प्रवृत्तीचा काही भाग असतो हा एक लवरोधाभास आहे, की ही लनत्याचीच गोष्ट आहे हे सांगणे 
कठीण आहे. हा आक्रमक प्रवृत्तीच्या नैसर्मगक इलतहासातील मुख्य प्रश्न हाताळण्यापभवी आणिी पुष्ट्कळ गोष्टींचा 
लवचार केला पालहजे. आक्रमण व शलररातील इतर प्रवृत्ती ह्यांचा संबंध समजभन घेणे कठीण आहे व त्यावर लववेचन 
करणे तर त्याहभनही कठीण आहे. 
 

उत्क्रातंीतील जे प्राणी उच्च अवस्थेपयंत पोचले आहेत त्याचं्यातंील सामालजक रचनेचा येथे आपल्याला 
लवचार करता येईल. जरी पुष्ट्कळ व्य्ती एिाद्या समाजात परस्परावंर लक्रया-प्रलक्रया करतात तरी एका व्य्तीमधील 
प्रवृत्ती समजभन घेण्यापेक्षा त्या समाजातील एकंदर कायय समजणे अलधक सोपे असते. उच्च पृष्ठवंशीय प्राण्याचं्या प्रगत 
समाजातील जीवन ज्या तत्वालशवाय लवकलसत होऊ शकत नाही ते म्हणजे त्या प्राण्यांमधील उच्चनीचत्त्वाची व्यवस्था. 
अशा व्यवस्थेमुळे समाजातील प्रत्येक व्य्तीला कळभ शकते की आपल्यापेक्षा बलवान कोण आलण कमी श्तीचा कोण. 
आलण जर दोन व्य्तींचा एकमेकाशंी संबंध आला तर कुणापुढे माघार घ्यावी व कुणावर वचयस्व गाजवावे हे त्याच्या 
ताबडतोब ध्यानात येते. शले्डेरूप-एवे ह्या शास्त्रज्ञाने पाळलेल्या कोंबड्यामंधील उच्चनीचत्वाच्या व्यवस्थेचा प्रथम 
पद्तशीर अभ्यास केला आलण कोणता पक्षी दुसऱ्या कोणत्या पष्म याला चोच मारतो ते पाहभन “पेककग ऑडयर” (म्हणजे 
चोच मारण्याचा क्रम) हा शब्दप्रयोग वापरला. हा शब्दप्रयोग आता इंग्रजी भाषेत सरास वापरला जातो. अथात जे मोठे 
प्राणी एकमेकानंा चोच मारीत नाहीत तर चावतात ककवा ढुश्शा देतात त्याचं्या बाबतीत पेककग ऑडयर हा शब्दप्रयोग 
मला जरा चमत्कालरक वाटतो. पण बलवान प्राण्याने आपल्यापेक्षा कमी श्तीच्या आपल्याच जातीच्या प्राण्यावर सत्ता 
गाजवण्याचा हा प्रकार सवयच उच्च पृष्ठवंशीय प्राण्यातं इतका लवस्तृत प्रमाणावर आढळतो की, जीवनकलहात लटकभ न 
राहण्याच्या दृष्टीने त्याला बरेच महत्त्व असले पालहजे, आलण म्हणभन त्याचा अलधक लवचार करणे जरूर आहे. 
 

ह्या प्रश्नाचे एक अगदी सरळ उत्तर म्हणजे, एकाच जातीच्या प्राण्यातंील झगडे त्यामुळे मयालदत होतात. पण 
ह्यालवरुद् आपल्याला असाही प्रश्न लवचारता येईल की, एकाच जातीच्या प्राण्यांमधील युदे् अजीबातच झाली नसती 
तर ते अलधक इष्ट नाही का? ह्या प्रश्नाला अनेक उत्तरे देता येतील. पुढे दहाव्या प्रकरणात वैयस््तक लनकट संबंध ह्या 
लवषयाचा सलवस्तर लवचार केला जाईल. अशी एक श्यता आहे की, एकाच जातीच्या प्राण्याचें दोन कळप असले, 
उदाहरणाथय लाडंग्यांची अथवा माकडाचंी टोळी, तर त्यानंा आपल्याच जातीच्या इतर कळपालंवरुद् आक्रमण करणे 
आवश्यक होईल. म्हणजे आक्रमक प्रवृत्ती फ्त आपल्या कळपातील प्राण्याचं्या बाबतीतच दाबभन टाकली पालहजे. 



           

दुसरे म्हणजे कळपात अथवा समाजात आक्रमक प्रवृत्ती आलण तीमुळेउद्भवणारी उच्चनीच व्यवस्था ह्यानंी समाजाच्या 
रचनेत स्थैयय प्राप्त होते. जॅक डॉ ह्या कावळ्यासारख्या पष्म याच्या व इतरही काही कळप करून राहणाऱ्या पष्म याचं्या 
बाबतीत पेककग ऑडयरमुळे कमी श्तीच्या प्राण्यांचे संरक्षण होते. कळप करून राहणाऱ्या सवय प्राण्यानंा “सामालजक 
दजा” पालहजे असतो; आलण म्हणभन उच्चनीच व्यवस्थेत जे प्राणी अगदी एकमेकाचं्या जवळच्या पायरीवर असतात 
त्याचं्यात बरीच स्पधा असते व ताण उत्पन्न होतो. ह्याच्या उलट जे प्राणी उच्चनीच व्यवस्थेत एकमेकापंासभन बरेच दभर 
असतात त्याचं्यात ही स्पधा व हा ताण अगदी कमी असतो. आपल्यापेक्षा कलनष्ठ अशा दोन जॅक डॉमध्ये जर भाडंण 
होऊ लागले तर त्याचं्यापेक्षा वरचढ असलेले पक्षी, लवशषेतिः नर, मध्ये पडतात. अिेर ह्याचा इष्ट पलरणाम असा होतो 
की, पराभभत होण्याचा संभव असलेल्या पष्म याला वलरष्ठ नर मध्ये पडल्यामुळे नेहेमी संरक्षण लमळते. 
 

जॅक डॉ पष्म यामंध्ये अलधकाराचे आणिी एक प्रत्यंतर आढळभन येते. आपल्या आक्रमक प्रवृत्तीमुळे ज्या पष्म याने 
वरचे स्थान लमळवलेले असते त्या वृद्ाला इतर पष्म याकंडभन जास्त मान लदला जातो. अशा प्रकारचा मान जरा 
िालच्या पायरीवर असलेल्या तरूण पष्म याला लमळत नाही. उदाहरणाथय, एिादा तरुण पक्षी उगीच एिाद्या गोष्टीला 
भ्याला तर इतर पक्षी (लवशषेतिः त्याच्यापेक्षा वयाने मोठे पक्षी) त्याच्याकडे अजीबात लक्ष देत नाहीत. ह्याच्या उलट 
एिाद्या वयस्क पष्म याने त्याच प्रकारची भीती दािवली तर त्याचा आवाज ऐकभ  जाईल ककवा तो लदसत असेल एवढ्या 
अंतरामध्ये असलेले सवय पक्षी उडभन जातात. जॅक डॉ पष्म यामंध्ये आपल्याला इजा करू शकणाऱ्या शत्रभबद्दलचे ज्ञान 
उपजत नसभन ते प्रत्येकाला वयस्क पष्म याचं्या वागणुकीवरून लशकभ न घ्यावे लागते. अथातच अनुभवी, वयस्क आलण 
उच्च पदस्थ अशा पष्म याचं्या “मताला” फार मान लदला जातो. 
 

प्राण्याचंी जसजशी उत्क्रातंी होत जाते तसतसे वैयस््तक अनुभव व ज्ञान ह्यांचे महत्त्व वाढत जाते व उपजत 
असलेल्या प्रवृत्तीचे महत्त्व जरी अगदी नाहीसे होत नाही तरी त्यातील घटक संख्येने अलधक राहभनही अलधक साधे 
होतात. उत्क्रातंीतील ह्या सवयसाधारण लदशमुेळे अनुभवी व वयस्क अशा प्राण्याचे महत्त्व एकसारिे वाढत जाते. 
एवढेच काय पण आपल्याला असेही म्हणता येईल की, जे हुशार प्राणी कळप करून राहतात अथवा ज्यानंा सामालजक 
म्हणता येईल अशाचं्या बाबतीत व्य्तीने लमळवलेले ज्ञान पुढच्या लपढीला देण्याच्या प्रलक्रयेला जीवनकलहात लटकभ न 
राहण्यात बरेच महत्त्वाचे स्थान असते. उलट असेही म्हणता येईल की, अनुभवाने शहाणे होणे व लशलक्षत बनणे ह्याच 
लदशनेे लनसगाची लनवड चालभ  राहते; कारण ह्या घटनेत व्य्तीचा तर फायदा होतोच पण संघाचाही फायदा होतो. 
उदाहरणाथय, प्रजोत्पादनाचे वय होऊन गेल्यावरदेिील प्राणी लजवंत राहणे ह्याला कळपाच्या म्हणजे समाजाच्या 
दृष्टीने फार महत्त्व आहे. फे्रझर डाललंग व मागारेट आल्टमान ह्यानंी असे दािवभन लदले आहे की, हरणाच्या पुष्ट्कळ 
जातीत कळपाचा म्होर्या म्हणजे एक वयस्क मादी असते व अथातच लतला आपल्या कतयव्यात मातृपदाच्या 
जबाबदाऱ्याचंी अडचण येत नाही. 
 

इतर सवय गोष्टी सारख्याच असल्या तर प्राण्याचे वय हे त्याच्या समाजातील उच्चनीच स्तरावरील पदाशी 
प्रत्यक्ष लनगडीत असल्याचे लदसभन येते. ह्यामुळे प्राण्याचं्या वागणुकीचे “रचनाकार” (वागणुकीचे अभ्यासक) कळपाचा 
पुढारी असलेल्या प्राण्याचे नक्की वय ठरलवण्यास असमथय असल्यामुळे (कारण त्याच्या जन्माचा दािला त्यानंा 
उपलब्ध नसतो!) त्यानंी त्याचा कळपातील दजा कोणता हेच मुख्यत्वेकरून पाहणे जरूर होते. काही कालापभवी रॉबटय 
एम्. यक यसच्या सहकाऱ्यानंी असा शोध लावला की, कचपांझी माकडे एकमेकाचं्या वागणुकीपासभन बऱ्याच गोष्टी 
लशकतात हे सवांना माहीत असले तरी ती आपल्यापेक्षा वरचढ असलेल्या माकडाचंीच फ्त नक्कल करतात. अशा 
एका कचपाझंीच्या जमावातभन बऱ्याच िालच्या दजाच्या एका माकडाला वेगळे काढले आलण एका बऱ्याच गंुतागंुतीच्या 
यंत्रातभन लनरलनराळ्या यु्त्या योजभन केळी हस्तगत करायला त्याला लशकलवण्यात आले. जेव्हा हे माकड आलण ज्या 
यंत्रातभन ते केळी लमळवीत असे ते यंत्र अशी दोन्हीही परत पभवीच्या कळपात नेऊन ठेवण्यात आली तेव्हा त्याच्यापेक्षा 
उच्च दजा असलेली कचपाझंी माकडे त्याच्याजवळची केळी हस्तगत करू लागली, पण त्या यंत्रातभन ते माकड केळी 
कशी लमळवते हे लशकभ न घेण्याचे कोणाच्या मनातही आले नाही. ह्यानंतर त्याच कळपातल्या सवांत उच्च समजल्या 



           

जाणाऱ्या कचपाझंीला वेगळे काढभन त्याच्यावर हाच प्रयोग करण्यात आला. त्या माकडाला यंत्रासह जेव्हा कळपात 
परत सोडले तेव्हा बाकीच्या माकडानंी ते उच्च दजाचे माकड यंत्रातभन केळी कशी लमळवते ह्याचे सभष्म म लनरीक्षण केले व 
लवकरच ती सवय कचपाझंी माकडे त्याचे अनुकरण करून यंत्रातभन केळी काढण्याची पद्ती लशकली. 
 

एस्. एल्. वॉश् बनय आलण इव्हेन लड व्होर ह्यानंी असे दािवभन लदले आहे की, स्वतंत्रपणे भटकणाऱ्या बबभन 
माकडाचं्या टोळीचे नेतृत्व एकच प्राणी करीत नसभन वयस्क अशा नराचंा एक लहानसा संघ हे नेतृत्व करी. 
आपल्यापेक्षा बलाने श्रेष्ठ व जास्त तरुण अशा इतर बबभन्स् च्या वर ते आपले वचयस्व एकमेकानंा मदत करून व श्य तो 
एकजुटीने राहभन प्रस्थालपत करीत आलण त्यामुळे कुठल्याही एका नराला त्याचं्यालवरुद् काही करता येत नसे. एका 
लवलशष्ट टोळीचा तपशीलवार अभ्यास केला गेला आलण असे आढळभन आले की, लतच्यातील तीन म्होर्यापैंकी एक तर 
जवळजवळ दंतहीन असा म्हातारा होता व उरलेले दोघेही बरेच वयोवृद् होते. एका प्रसंगी जेव्हा ही टोळी झाडे 
नसलेल्या एका उजाड प्रदेशात आली व कसहाकंडभन हल्ला होण्याचा तेथे धोका होता तेथे हे टोळके थाबंले, तेव्हा 
त्यातील तरुण आलण बलवान माकडे बाहेरच्या बाजभस राहभन बाकीच्याना मागे घालभन त्या सवांनी एक कडे बनवले. 
पण त्यातील सवात वयोवृद् नर कसह कोठे दडभन बसलेला आहे हे शोधभन काढण्याच्या धोकेबाज कामलगरीवर पुढे 
गेला, कसहाच्या नजरेस न पडता हळभच त्याने ती जागा पालहली व त्या जागेला मोठा वळसा घालभन त्याने सवय टोळके 
झाडी असलेल्या आपल्या लनजण्याच्या जागी सुरलक्षतपणे नेऊन सोडले. एकभ ण एक बबभन त्याच्यावर पभणय लवश्वास 
टाकभ न त्याच्यामागभन गेले. 
 

आता आपण ह्या प्रकरणात प्राण्याचं्याबद्दलच्या ज्या मुद्द्यांचा लवचार केला त्याचे परीक्षण करून एकाच 
जातीच्या प्राण्याचं्या आपसातील आक्रमणामुळे ती जात लटकभ न राहण्यास कशी मदत होते ते पाहभ. प्रथम म्हणजे 
उपलब्ध असलेल्या प्रदेशात कळपातील प्राण्याचंा समतोल लवस्तार होतो व सवांना सुिाने लजवंत राहण्याची संधी 
लमळते. पुढच्या लपढीकरता सवांत उपयु्त असा बाप व सवांत उपयु्त अशी माता ह्याचंी लनवड होते. पुढच्या लपढीचे 
म्हणजे लपल्लांचे संरक्षण होते. कळपातील सामालजक व्यवस्था अशी असते की, काही अनुभवी व शहाणे नर म्होरके 
म्हणभन लनवडले जातात, त्यानंा लनिय करण्याचा व ते अंमलात आणण्याचा अलधकार लदला जातो, व त्यामुळे सबंध 
कळपाचा (समाजाचा) फायदा होतो. क्वलचत प्रसंगी प्रदेशाकरता होणाऱ्या ककवा प्रलतस्पध्यांमध्ये होणाऱ्या युद्ातं, 
अपघाताने एिादे कशग डोळ्यांत घुसते ककवा एिादा दात पडतो, ककवा एिादी र्तवालहनी तुटते, पण आपल्याच 
जातीच्या प्राण्याचा संपभणय नाश करावा असा आक्रमक प्रवृत्तीचा उदे्दश असल्याचे आम्हालंा कधीही लदसभन आले नाही. 
अथात ह्याचा अथय असा नाही की प्राण्याचं्या उत्क्रातंीच्या ‘रचनाकारां’च्या कल्पनेबाहेरची पलरस्स्थती उत्पन्न झाली. 
उदाहरणाथय, एिाद्या अगदी मयालदत जागी दोन प्राणी कोंडभन रालहले, तर मग आक्रमक प्रवृत्तीमुळे लवनाशक पलरणाम 
घडभन येऊ शकतो. 
 

आता आपण थोडे आत्मपरीक्षण करू, आलण ते करताना वृथा अहंकारही नको ककवा आपण दुष्ट पापी आहोत 
हीही कल्पना नको. समजा, एिाद्या व्य्तीने आपल्या आक्रमक प्रवृत्तीला अगदी न सोसवेल असे आव्हान लदले तर 
आपल्या मनात त्याचे पालरपत्य कोणच्या प्रकाराने करण्याचा लवचार येईल? मी असे समजत नाही की मी माझ्या इतर 
बाधंवापेक्षा अलधक चागंला आहे, तरी वॉलस के्रग ज्याला “पभतयतेची लक्रया” म्हणतो ती करताना म्हणजे माझ्या 
आक्रमक प्रवृत्तीचे समाधान करताना, त्या व्य्तीला म्हणजे माझ्या शत्रभला ठार मारण्याचा लवचार माझ्या मनात येणार 
नाही. अशा प्रसंगी त्याला चागंला चोप देण्याने माझे समाधान होईल, पण त्याची आंतडी बाहेर काढावी ककवा त्याला 
गोळी घालावी असे माझ्या मनात येणार नाही. माझा हेतभ साध्य होण्याकरता त्याला बडवभन त्याने नम्रपणे माझे वलरष्ठ 
सामर्थयय मान्य करावे आलण मी जर एिाद्या बबभनसारिा चागंला असेन, तर त्याने माझे मानलसक श्रेष्ठत्वही मान्य करावे 
एवढे पुरे होईल. आलण ज्या अथी अशा व्य्तींना फ्त मार देऊन त्याचंी मानिंडना करणे एवढाच माझा उदे्दश 
असतो, तर मग माझ्या उपजत बुद्ीबद्दल मी नापसंती दािवभ शकत नाही. अथा्  हेही लक्षात ठेवले पालहजे की, 



           

एिाद्या आकस्स्मक कारणाने म्हणजे उदाहरणाथय त्याच वेळी माझ्या हातात एिादा सुरा ककवा चाकभ  असला तर 
माझ्या हातभन त्या व्य्तीचा मृत्यभ होण्याचीही श्यता आहे. 
 

ह्या प्रकरणात जे लवचार माडंले ते संके्षपाने द्यावयाचे तर असे म्हणता येईल की, पभवीचे मानसशास्त्र आक्रमक 
प्रवृत्तीला जे राक्षसी आलण लवनाशक तत्त्व समजते तसे ते नसभन जीवनाच्या रक्षणाकरता आवश्यक अशा उपजत बुद्ीचे 
ते एक प्रमुि अंग आहे. जरी एिादे वेळी त्याचा दुरुपयोग होऊन त्यामुळे लवनाश झाला तरी कोणत्याही घटनेतील 
एिाद्या कायाचा असा पलरणाम होणे श्य आहे. लशवाय आपण अजभन एका सत्य घटनेचा लवचारच केलेला नाही व ती 
म्हणजे “पलरवतयन” (म्युटेशन), त्याबद्दल १० व्या प्रकरणात अलधक लवस्ताराने लववेचन केलेले आहे. पलरवतयन व 
लनवड ह्या दोन घटनामुंळे वंशवृक्ष वरवर वाढत जातो व चमत्कार असा की, ह्या दोहोंनी एकाच जातीतील 
प्राण्यामंधील आक्रमक प्रवृत्ती ही िडबडीत व काटेरी वनस्पती स्वीकारली असभन लतला वैयस््तक मतै्री आलण पे्रम 
अशा फुलाचंा मोहोर आलेला आहे. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ४ थे 
 

आक्रमणाची स्र्वयसं्फूितिा 
 

मागील प्रकरणात मला वाटते असे स्पष्टपणे दािवभन देण्यात आले आहे की बऱ्याच प्राण्यात जातीला 
आपल्याच जातीच्या दुसऱ्या प्राण्यावर केलेले आक्रमण त्या लवलशष्ट प्राण्याचं्या जातीला हालनकारक तर होत नाहीच 
पण उलट ती जात लटकभ न राहाण्यास त्याची अत्यंत जरूर असते. तरी पण ह्यामुळे मानवसमाजाच्या सद्यिःस्स्थतीबद्दल 
आपल्या मनात िोटी आशा उत्पन्न होऊ नये. उपजत वागणुकीची यंत्रणा वरवर पहाता अगदी क्षलु्लक लदसणाऱ्या 
पलरस्स्थतीतील बदलामुंळे पभणयपणे लनराळी होऊ शकते. जर ह्या बदलाशंी प्राण्याचं्या एिाद्या जातीला जमवभन घेता 
आले नाही तर ती जात नष्ट होण्याचा संभव आहे आलण मानवाने आपल्या भोवतालच्या पलरस्स्थतीत जे बदल घडवभन 
आणले आहेत ते काही अगदीच क्षलु्लक नाहीत. दभरच्या एिाद्या ग्रहावरील पभवयग्रहरलहत असा एिादा लनरीक्षक 
पृर्थवीवर आला आलण त्याने आजच्या मानवाचे परीक्षण केले तर त्याला काय लदसेल? मानवाच्या हातात त्याने आपली 
अक्कल वापरून तयार केलेला अणुबाँब आलण त्याच्या मानवसदृश पभवयजाकंडभन अनुवंलशकतेने त्याच्यात आलेली, व 
त्याच्या बुद्ीला लनयंत्रणात न ठेवता आलेली, आक्रमक प्रवृत्ती ही त्या बाहेरून आलेल्या प्राण्याने पालहली तर 
मानवाचंी जात फार लदवस पृर्थवीवर लटकेल असे भलवष्ट्य तो करू शकणार नाही. माणभस म्हणभन ह्या पलरस्स्थतीकडे 
पालहले व लवशषेतिः आपल्यालाच लतचे पलरणाम भोगावे लागतील हे मनात आले की हे सगळे एक भयानक स्वप्न आहे 
असे वाटते. आलण असाही लवचार येतो की आक्रमण ही आपल्या लवभालजत सासं्कृलतक आलण सामालजक जीवनाने 
उत्पन्न झालेली लवकृती आहे. 
 

आलण ती केवळ लवकृतीच आहे, त्याहभन दुसरे काही नाही अशीच कुणाचीही इच्छा असणार. आक्रमक प्रवृत्ती 
ही मुळात प्राण्यांची जात लटकभ न राहाण्याकलरता असलेली उपजत प्रवृत्ती आहे ह्या गोष्टीचे ज्ञान आपल्याला झाल्यामुळे 
लतच्यापासभन उत्पन्न होणारा धोका आपण ओळिभ शकतो. िरा धोका आहे तो आक्रमक प्रवृत्तीच्या स्वयंस्फभ तयतेमुळे. 
लकत्येक मानसशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञाचं्या मते मानवातील आक्रमक प्रवृत्ती केवळ काही बाह्य कारणानंी मानवावर 
केलेल्या पलरणामांमुळे उत्पन्न झालेली आहे. हे त्यांचे मत िरे असते तर मग सध्याची पलरस्स्थती इतकी धो्याची 
झाली नसती कारण ती बाह्य कारणे आपल्याला दभर करता आली असती व यशाची थोडी आशा वाटली असती. 
फ्रॉइडने प्रथम उपजत प्रवृत्ती स्वयंस्फभ तय असतात हे दािवभन लदलेपण आक्रमण हे त्यापैकीच आहे हे त्याने बरेच उशीरा 
ओळिले. त्याने असेही दािवभन लदले की समाजात एकमेकांशी येणारा संबंध तुटला व पे्रमाचे बंध नाहीसे झाले तर 
ह्या व अशासारख्याच इतर गोष्टींमुळे आक्रमणाकडे माणसाची प्रवृत्ती वाढते. मात्र ह्या फ्रॉइडच्या अनुमानावरून काही 
अमेलरकन मानसशास्त्रज्ञानंी जे लनष्ट्कषय काढले ते चुकीचे होते. त्याच्या मते मुलाचंा कधीही आशाभगं झाला नाही आलण 
त्याचें लाड होऊन त्यानंा नेहेमी जे हवे ते लमळत गेले तर ती कमी हळभवार भावनांची होऊन आपल्या बाह्य सामालजक 
पलरस्स्थतीशी अलधक चागंल्या प्रकारे जमवभन घेतील व अथातच त्यांच्यातील आक्रमक प्रवृत्ती कमी होईल. ह्या 
लनष्ट्कषांवर आधारलेली एक अमेलरकन लशक्षणपद्ती पभणयपणे फसली व त्या प्रयोगावरून एवढेच लदसभन आले की इतर 
अनेक उपजत प्रवृत्तींप्रमाणे आक्रमक प्रवृत्ती देिील मानवाच्या मनातभन आपोआप लनघते. ह्या प्रयोगातभन असह्य असा 
उद्टपणा करणारी मुले तयार झाली आलण त्याचंी आक्रमक प्रवृत्ती िभपच वाढलेली होती. ह्या सुिदुिःि लमलश्रत 
घटनेची दुिःिद बाजभ म्हणजे जेव्हा ही मुले मोठी झाली आलण घराबाहेर पडली तेव्हा लाड करणाऱ्या आईबापाचं्या 
ऐवजी सहानुभभलतशभन्य असे लवश्व त्यानंा भेटले. उदाहरणाथय ती कॉलेजात गेली तेव्हा त्यातली काही मुले िरोिरच 
मानलसक (मज्जातंतभंच्या) रोगांनी आजारी पडली असे अमेलरकन मानसशास्त्रज्ञानंी मला सालंगतले. ही मुलानंा 
वाढवण्याची संशयास्पद पद्ती अद्यापही पभणयपणे नाहीशी झालेली नाही असे लदसते. काही वषांपभवी माझ्या 
प्रयोगशाळेत काम करण्याकरता एक अमेलरकन शास्त्रज्ञ आला होता त्याने मला लवचारले की “मी आणिी तीन 
आठवडे राहभ का?” ह्याचे कारण त्याचे संशोधनकायय चालभ  ठेवावे हे नव्हते, तर अमेलरकेत त्याच्या घरी त्याच्या 
बायकोची बहीण आपल्या तीन मुलासंह राहायला आली होती आलण ती तीन मुले अशी होती की, त्यानंा वैफल्य 



           

म्हणजे काय हे माहीतच नव्हते. थोड्यात म्हणजे त्यानंा कोणत्याही गोष्टीत कोणी “नाही” ककवा “नको” म्हणत 
नसे. 
 

काही शास्त्रज्ञांचे असे मत आहे की मनुष्ट्य आलण इतर प्राणी ह्यांची वागणभक मुख्यत्वे पलरस्स्थतीने ठरली जाते 
आलण जरी त्यात उपजत प्रवृत्तींचा काही भाग असला तरी तो लशक्षणाने वाटेल लततका बदलता येतो. हे मत अगदी 
संपभणयपणे चुकीचे आहे व ते काही लोकशाहीच्या तत्त्वाबंद्दलच्या गैरसमजुतीवर आधारलेले आहे. ह्या लोकशाहीच्या 
तत्त्वापं्रमाणे “सवय माणसे जन्मतिः समान नसतात व त्यानंा आदशय नागलरक बनण्याची सारिी संधी लमळणे श्य नाही” 
असे समजणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वाशी पभणयपणे लवसंगत आहे. लशवाय, लकत्येक दशके मानसशास्त्रज्ञ फ्त बाह्य 
पलरस्स्थतीचा मनावरील पलरणाम (म्हणजे तथाकलथत प्रलतलक्षप्त लक्रया, लरफ्ले्सेस्) एवढ्यांचाच अभ्यास करीत होते. 
प्राण्याचं्या वागणुकीतील स्वयंस्फभ तयतेचा अभ्यास फ्त व्हायटॅललस्टच (शरीरव्यवहार रसायन ककवा पदाथयलवज्ञान ह्या 
शास्त्राचं्या पलीकडच्या कोणत्या तरी गभढ श्तीमुळे चालतात असे मानणारे लोक) करीत असत. 
 

मध्यवती मज्जासंस्थेला बाह्य उत्तेजनालशवाय काययप्रवृत्त होता येते, व एिादी लवजेची घंटा ज्याप्रमाणे बटन 
दाबल्यालशवाय वाजत नाही, तशी लतची रचना नसते. एवढेच काय, स्वयंस्फभ तीने मज्जासंस्थेत उत्तेजक उत्पन्न होतात 
व त्यामुळे इतर प्राणी व मनुष्ट्य ह्याचं्या नैसर्मगक शरीरव्यापाराचंा अथय सहज कळभ शकतो ही गोष्ट गेल्या काही दशकातं 
एलड्रयन, पॉल वाइस्, केनेथ रोएडर आलण सवांपेक्षा अलधक म्हणजे एलरश फॉन होल्स्ट ह्यांच्या संशोधनामुळे लसद् 
झालेली आहे. ह्या बाबतीतील (म्हणजे मज्जासंस्था फ्त बाह्य उत्तेजनानेच कायय प्रवृत्त होते ककवा नाही) मतलभन्नता 
इतकी तीव्र होती की दोन बाजभंमध्ये फारच कडा्याचे व भावनापभणय असे वादलववाद झाले आलण मध्यवती 
मज्जासंस्थेमध्ये स्वयंस्फभ तय उत्तेजक उद्भवभ शकतात हे मत अिेरीस शरीरलक्रया शास्त्रज्ञानंी मान्य केले. 
 

अगदी मयालदत अथाने वागणुकीसंबंधींचे संशोधन प्रथम वॉलेस के्रग ह्या शास्त्रज्ञाने करून स्वयंस्फभ तयतेचा 
शास्त्रीय अभ्यास केला. त्याच्या आधी लवल्यम मकॅ डभगल ह्याने देकातय ह्याचे जे शब्द “Animal non agit, agitur” 
(प्राणी लक्रया करीत नाही. त्याच्यावर लक्रया केली जाते.) वागणुकींचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञानंी आपले ब्रीदवा्य 
म्हणभन घेतले होते ते बदलभन त्याच्याऐवजी “उत्तम प्रकृतीचा प्राणी स्वस्थ न बसता काही तरी लक्रया करीत असतो.” हे 
जास्त बरोबर असे वा्य त्याने प्रचारात आणले. पण मॅक डभगल हा िरा व्हायटॅललस्ट होता आलण प्राण्याचंी स्वयंस्फभ तय 
वागणभक ही त्याचं्यातील गभढ अशा श्तीपासभन लनघते असे त्याचे म्हणणे होते. पण अथातच ही गभढ श्ती म्हणजे काय 
हे कोणालाच माहीत नव्हते व नाही. ह्यामुळे त्याने प्राण्याचं्या स्वयंस्फभ तय व तालबद् वतयणुकीचा तर पद्तशीर अभ्यास 
केलाच नाही पण त्याचाच लवद्याथी के्रग ह्याने जी पद्त स्वीकारली लतचाही त्याने उपयोग केला नाही. ही पद्त 
म्हणजे प्राण्याची प्रलतलक्रया होण्यास बाह्य उत्तेजकाची सवात कमी मयादा कोणची ह्याचे लनरीक्षण करणे. 
 

के्रगने मानेभोवती लफकट रंगी कडे असलेल्या कबभतरावंरील प्रयोगातं नरापासभन मादी हळभहळभ जास्त 
वेळपयंत दभर ठेवली. अशा एका प्रयोगात मादी काही वेळ दभर ठेवल्यानंतर कोणच्या वस्तभ पाहभन नर आपले 
लप्रयाराधनाचे नृत्य सुरू करतो ते पालहले. आपल्या जातीच्या मादीपासभन दभर ठेवल्यानंतर तो नर एका पाढंऱ्या 
कबभतराच्या मादीपुढे नृत्य करू लागला. पभवी ह्या पाढंऱ्या मादीकडे त्याने पभणय दुलय क्ष केले होते. त्यानंतर तो 
लाकडाचा भसु्सा भरून केलेल्या म्हणजे मेलेल्या कबभतरापुढे वाकभ न घुमभ लागला. त्याच्यानंतर गंुडाळी केलेल्या एका 
फड्यापुढे त्याने तोच प्रकार केला आलण अिेरीस आपल्या कपजऱ्याच्या एका कोपऱ्यापुढे तो लप्रयाराधना करू 
लागला, कारण जेथे दोन बाजभ लमळतात तो कोपरा दृष्टी स्स्थर ठेवण्यास त्याला उपयु्त वाटला. शरीरलक्रया 
शास्त्राच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे या प्रयोगावरून कळते की, बराच काल कतृयत्वहीन रालहल्यामुळे जो नैसर्मगक 
वागणुकीचा प्रकार, या उदाहरणात लप्रयाराधन,चालभ  होता त्यामुळे उत्तेजन लमळण्याचे मयादामभल्य हळभहळभ कमी होत 
गेले. ही पलरस्स्थती लनयलमतपणे आढळते. गोएटेने मेलफस्टोच्या शब्दात हा सवयत्र लनसगाचा लनयम सालंगतला आहे: 



           

“ह्या पे्रमवधयक पेयानंतर तुला प्रत्येक स्त्रीमध्ये रॉयची हेलेनच लदसभ लागेल.” आलण तुम्ही जर गळ्याभोवती कडे 
असलेले कबभतर असाल तर तुम्हालंा एिादे फडके ककवा कपजऱ्याचा कोपरा ह्यातंही आपली पे्रयसी लदसभ लागेल. 
 

काही अपवादात्मक पलरस्स्थतीत बाह्य उत्तेजकाचे कमीतकमी पलरणाम शभन्यापयंत िाली जाऊ शकते व 
काही प्रसंगी त्या लवलशष्ट सहज प्रवृत्तीचा “स्फोट” कोणतेही बाह्य उत्तेजक नसताना झालेला लदसतो. काही वषांपभवी 
मी एका स्टाललंग पक्षाचे लपल्लभ वाढवभन पाळले होते. (हा पक्षी काळ्या रंगाचा असभन त्याच्या अंगावर तपलकरी रंगाचे 
लठपके असतात.) ह्या पक्षाने कधी माशा पकडल्या नव्हत्या ककवा दुसऱ्या कोणच्या पक्षाने माशा पकडताना त्याने 
पालहलेले नव्हते. जन्मापासभन त्याने आपले अन्न त्याच्याकरता ठेवलेल्या बशीतभनच िाल्ले होते. एके लदवशी स्व्हएन्ना 
येथील माझ्या मातालपत्याचं्या घरच्या ब्राँझच्या पुतळ्याच्या डो्यावर बसभन तो अगदी लवलचत्रपणे वागत होता. आपले 
डोके एका बाजभला वळवभन तो पाढंऱ्याशुभ्र रंगाच्या छताकडे टक लावभन पाहात होता. त्याचे डोके व डोळे ह्याचं्या 
हालचालीवरून तो छतावरच्या काही तरी हलणाऱ्या वस्तभचे लनरीक्षण करीत होता असे स्पष्ट लदसभन आले. अिेरीस तो 
पुतळ्यावरून उडाला, मला न लदसलेल्या कोणत्या तरी पदाथाला त्याने चोचीत पकडले, परत आपल्या जागी येऊन 
बसला व पक्षी लकडा मारताना व िाताना चोचीची जशी हालचाल करतात तशी त्याने केली. नंतर त्याने ते भष्म य 
लगळले आलण पुष्ट्कळ पक्षी भष्म य िाल्ल्यावर ज्याप्रमाणे शरीर लढले सोडभन देतात तशी हालचाल त्याने केली, व 
स्वस्थपणे आपल्या जागी तो बसभन रालहला. अनेक वेळा मी िुचीवर चढभन ककवा लहानशी पायऱ्याचंी घडीची लशडी 
घेऊन त्या िोलीच्या छताची परीक्षा केली (त्या वेळी स्व्हएन्नामधील घराचंी छते िभप उंच करीत असत) व माझ्या 
स्टाललंगने कोणचा लकडा पकडला असेल हे पाहभ लागलो, पण मला तेथे एकही लकडा लदसला नाही. 
 

नैसर्मगक प्रवृत्तीवर बाह्य दडपण आल्यामुळे उत्तेजकाची प्रलतलक्रया जास्त तीव्र होणे हा काही त्याचा एकच 
पलरणाम नाही. ज्या बाह्य उत्तेजकामुंळे प्राण्याची प्रलतलक्रया सवयसाधारणपणे सुरू होते तो उत्तेजक जर बराच वेळ 
अनुपस्स्थत रालहला तर सबंध शरीरसंस्था अस्वस्थ होऊन जाते व त्या अनुपस्स्थत उत्तेजकाचा जोरानें शोध करू 
लागते. अगदी साध्या प्रकारचा हा शोध म्हणजे उगीचच इकडभन लतकडे हालचाल करणे, पोहोणे ककवा पळत सुटणे 
इतकाच असतो. त्या पेक्षा अलधक गंुतागंुतीच्या प्रकारात त्यात जन्मापासभन लशकलेल्या ककवा अंतमयनातभन लनघालेल्या 
प्रवृत्तींचाही समावेश होऊ शकतो. लवलशष्ट उदे्दशाने केलेल्या ह्या शोधाला वॉल्टर के्रगने “क्षधुायु्त वागणभक” 
(Appetitive Behaviour) असे नाव लदले आहे. त्याने असेही दािवभन लदले आहेकी, जर नेहेमी बाहेरून येणारे 
उत्तेजन पुरेशा प्रमाणात लमळाले नाही तर अगदी साध्या नैसर्मगक प्रवृत्तीपासभन, (उदाहरणाथय चालण्याची लक्रया) एक 
स्वतंत्र अशी क्षधुा (ॲपेटाइट) उत्पन्न होते. 
 

नैसर्मगक वागणुकीचे असे फारच थोडे प्रकार असतात की त्यात बाह्य उत्तेजक आलण क्षधुायु्त वागणभक 
ह्याचंा संबंध स्पष्टपणे लदसभन येतो. पण असा एक प्रकार म्हणजे एकाच जातीच्या प्राण्यातंील आपापसातील आक्रमण. 
आपण पलहल्या प्रकरणात पालहलेच आहे की फुलपािरू मासा (बटरफ्लाय लफश्) आपल्या जातीचा दुसरा मासा 
आक्रमण करण्याकरता उपलब्ध झाला नाही तर आपल्या जातीच्या अगदी जवळच्या जातीचा मासा लनवडभ न 
त्याच्यावर हल्ला करतो. तसेच ब्ल्यभ लरगर मासा आपल्या जातीच्या माशासारख्या लदसणाऱ्या लरगर माशावर तर 
आक्रमण करतोच पण केवळ आपल्या जातीसारिा लनळा रंग असणाऱ्या, पण इतर बाबतींत अगदी वेगळा असलेल्या 
माशावरही आक्रमण करतो. जलाशयात पाळलेल्या लसस््लड माशाच्या वैलशष्ट्ट्यपभणय कौटंुलबक जीवनाकडे आपल्याला 
आणिी तपशीलवार लक्ष लदले पालहजे. हे मासे नैसर्मगक प्रवृत्तीस अनुसरून आपल्या प्रदेशाजवळ राहणाऱ्या शत्रभंवर 
आक्रमण करतात. पण त्यानंा हे बाह्य उत्तेजक जर लमळाले नाहीत तर ते आपल्या जोडीदालरणीला देिील मारून 
टाकतात. प्रयोगशाळेतील जलाशयावर देिरेि करणारा मनुष्ट्य अनेकदा अशी चभक करतो की, एका मो्ा 
जलाशयात एकाच जातीचे िभपसे लहान मासे एकत्र ठेवले जातात. उदे्दश असा की, त्यानंा आपला सहचरी शोधभन 
काढणे सहज व सोपे जावे. हे होत असताना पभणय वाढ झालेल्या माशानंा तो जलाशय अगदी अपुरा व लहान वाटभ  
लागतो. त्यात एक उत्कृष्ट व भडक रंगाच्या माशाचंी जोडी असते आलण इतर सवांना हाकभ न लावण्याचा ती प्रयत्न 
करीत असते. पण अथातच ह्या दुदैवी प्राण्यानंा जलाशयातभन पळभन जाणे अश्य असल्यामुळे ते पृष्ठभागाच्या जवळ 



           

कोपऱ्याकोपऱ्यातभन भयभीत होऊन पोहत राहतात. त्याचें पंि फाटलेले असतात आलण लपभन बसायच्या कोपऱ्यातभन 
ते हाकलले गेले तर बेभान होऊन जलाशयात इकडभन लतकडे पोहत सुटतात. जर जलाशयावर देिरेि करणारा 
दयाळभ अंतिःकरणाचा असेल तर त्याला ह्या इकडभन लतकडे पोहोणाऱ्या माशाचंी दया येते व तो त्यानंा दुसरीकडे नेतो व 
जलाशयात फ्त त्या जोडीलाच मागे ठेवतो. लशवाय एवढ्या वेळात त्या जोडीने अंडी पण घातलेली असतात व 
त्यानंाही आपल्या पुढच्या लपढीची काळजी वाटभ  लागलेली असते. आपण आपले कतयव्य केले. आता जास्त काळजी 
करण्याचे कारण नाही अशा समजुतीने काही लदवस तो त्या जलाशयाकडे दुलय क्ष करतो. पण काही लदवसानंी जो 
पाहतो तो त्याला धक्काच बसतो कारण त्या जोडीतील मादीचे पे्रत जलाशयाच्या पृष्ठभागावर तरंगताना त्याला लदसते. 
एवढेच नव्हे तर त्या पे्रताचे फाडभन तुकडे केलेले असभन लपल्लाचंा कुठे मागमभसही लदसत नाही. 
 

अशा तऱ्हेची दुिःिद घटना ईस्ट इंलडयन लपवळे लसस््लड आलण ब्रालझलमधीलमोत्याच्या कशपल्यासारिे मासे 
ह्याचं्यात अगदी नेहेमी घडभन येते. ती टाळावयाची असेल तर जलाशयात एक त्याच जातीचा मासा बळी म्हणभन ठेवावा 
ककवा अलधक दयाळभपणाने पुरेसा मोठा जलाशय वापरावा व त्यात एक काचेची कभत (पार्मटशन) घालभन त्याचे दोन 
भाग करावे व प्रत्येक भागात माशाचंी एकेक जोडी ठेवावी. म्हणजे प्रत्येक माशाला आपला राग समकलगी 
प्रलतस्पध्यावर काढता येईल व दोन नर एकमेकाशंी व दोन माद्या एकमेकीशी झगडत बसतील. अथातच कोणाच्याच 
मनात आपल्या जोडीदारावर हल्ला करण्याचा लवचार येत नाही. वाचताना आपल्याला गंमत वाटेल, पण जर 
जलाशयातील काचेचे पार्मटशन शवेाळ ककवा इतर वनस्पतींच्या वाढीमुळे अपारदशयक झाले की लसस््लड नर आपल्या 
मादीला त्रास देत असल्याचे आम्हाला आढळभन आले. पार्मटशन साफ करून परत पारदशयक केले की लगेच परत 
समकलगी माशाचंा एकमेकालंवरुद् लनरुपद्रवी झगडा सुरू होऊन दोन्ही भागातील जोडीदारांमधील वातावरण एकदम 
शातं होई. 

अशाच प्रकारची वागणभक माणसाचं्यातही लदसभन येते. पभवी जेव्हा ऑस्स्रयात हाप्सबुगय राजे राज्य करीत होते 
आलण घरात नोकरचाकर होते तेव्हा माझ्या लवधवा आत्याबाईच्या बाबतीत मला अगदी लनयमाने पुढील प्रकारची 
वागणभक लदसभन येत असे: ती कधीही घरात आठ ते दहा मलहन्यापेंक्षा जास्त वेळ कोणतीच मोलकरीण ठेवीत नसे. 
नवीन मोलकरीण आली की लतला अलतशय आनंद होई, लतची वारेमाप स्तुती करी आलण अिेर आपल्याला हवी तशी 
मोलकरीण लमळाली म्हणभन सुिाचा लनिःश्वास टाकी. पुढच्या काही मलहन्यातंच लतचे मत हळभहळभ पालटभ  लागे, 
मोलकरणीच्या लहानलहान चुका लतला लदसभ लागत, मग मोठे अपराध लतच्या लक्षात येत आलण वर सालंगतलेल्या 
काल-मयादेच्या अिेर तर ती नोकरीवर ठेवणे अश्य आहे असे म्हणभन एिादे लशफारसपत्रही न लमळता िभप जोराचे 
भाडंण होऊन लतला घर सोडावे लागे. ह्या स्फोटानंतर म्हाताऱ्या आत्याबाई पुन्हा एकदा सवयगुणसंपन्न अशी पुढची 
मोलकरीण कुठे लमळते त्याचा शोध करू लागत. 
 

अनेक वषांपभवी हे जग सोडभन गेलेल्या माझ्या लप्रय आत्याबाईंची चेष्टा करण्याचा माझा उदे्दश नाही. 
माझ्यासकट इतर अनेक गंभीर व आत्मसंयम न करणाऱ्या माणसामंध्येही अशाच तऱ्हेची घटना पभवी एकदा मी पाहभ 
शकलो, ककवा िरे म्हणजे मला पोहणे भाग पडले, कारण त्यावेळी मी युद्कैदी होतो. असा जर एिादा लहानसा 
समभह असला की त्यातील प्रत्येक व्य्ती इतरावंर अवलंबभन आहे आलण अथातच आपल्या समभहाच्या बाहेरच्या 
माणसाशी ककवा पर्या माणसाशी भाडंण करण्याची संधी त्यानंा लमळणे अश्य असले तर मग काय पलरस्स्थती 
होईल? इथे आक्रमक प्रवृत्तीवर मोठाच लनबंध पडतो व समभहातील व्य्ती एकमेकानंा लजत्या चागंल्या रीतीने 
ओळितात व एकमेकानंा आवडतात लतत्या प्रमाणात हा लनबंध अलधक धोकादायक होतो. मी स्वानुभवावरून सांगभ 
शकतो की अशा लवलशष्ट पलरस्स्थतीत राग येण्याला अगदी क्षुल्लककारणसुद्ा पुरते. उदाहरणाथय, अगदी आपल्या 
लनकटच्या लमत्रानेसुद्ा कशकताना ककवा िोकताना जो आवाज केला त्यावरूनसुद्ा दोघांचे भाडंण सुरू होत असे. 
इतर नेहेमीच्या पलरस्स्थतीत एिाद्या दारू लपऊन कझगलेल्या माणसाने आपल्याला धक्का लदल्यास आलण लजत्या 
जोराने त्याचा प्रलतकार करू तशीच तीव्रता वर वणयन केलेल्या क्षलु्लक कारणावरून झालेल्या भाडंणात लदसभन यायची. 
 



           

वर वणयन केलेले मनाला त्रासदायक ठरणारे लनयम जर नीट समजले तर मनुष्ट्यवध टाळला जाईल हे िरे, 
पण मनस्ताप टाळता येणार नाही. ज्याला ह्या सवाचे आकलन झाले आहे तो माणभस बॅरॅक, तंबभ, इग्लभ  (बफाचे घर), 
म्हणजे जेथे असेल तेथभन बाहेर जाईल व प्रसंगानुरूप फार ककमतीची नाही अशी एिादी वस्तभ धाडकन् आवाज करून 
फोडभन लतचे तुकडे तुकडे करून टाकील. ह्या प्रकारच्या वागणुकीचा थोडा उपयोग होतो, आलण वागणुकीच्या 
शरीरलक्रयालवज्ञानात लतला “लदशा बदललेली लक्रया” असे म्हटले जाते (टीनबगेन). पुढे आपण पाहभच की लनसगात 
ह्या लदशा बदललेल्या लक्रयेचा पुष्ट्कळदा आक्रमणाचे दुष्ट्पलरणाम टाळण्याकडे उपयोग केला जातो. पण जर माणसाला 
ह्या सवय प्रकाराचे आकलनच झाले नाही तर तो आपल्या लमत्रालादेिील ठार मारतो. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ५ रे्व 
 

सर्वय, धार्ममक दर्वधी आदण जािू 
 

उत्क्रातंीचा एक अलतशय कल्पक उपाय म्हणजे आक्रमक प्रवृत्तीला लनरुपद्रवी अशा मागाकडे वळवणे. पण हा 
एक उपाय उत्क्रातंीकरता म्हणजे नैसर्मगक लनवड व बदल (म्युटेशन) ह्याचं्या उलद्दष्टांकरता वापरला जातो असे मात्र 
नाही. त्याचं्या आंधळ्या परीक्षा आलण चुका, ककवा अलधक तंतोतंत शब्दयोजना करायची तर परीक्षा आलण लवजय ह्या 
पद्तीतच त्यानंा एकाच प्रश्नाला अनेक उत्तरे असल्याचे आढळभन येते आलण आपले उलद्दष्ट अगदी िात्रीने साध्य 
करण्याकरता त्या सवांचा उपयोग केला जातो. हे लवशषे लक्षात येते वागणुकीसंबंधीच्या शरीरव्यापारलवषयक यंत्रणेत; 
कारण तीमुळे एकाच जातीच्या प्राण्यानंी एकमेकानंा इजा करणे अगर ठार मारणे ह्यानंा प्रलतबंध केला जातो. ही सवय 
यंत्रणा नीट समजभन घेण्याकरता आपल्याला आणिी एक गोष्ट नीट समजावभन घेतली पालहजे ती म्हणजे एक गभढ 
अशी जालत-आनुवंलशकतेची घटना. ह्या घटनेमुळे असे लदसते की, ज्याप्रमाणे सुसंस्कृत मनुष्ट्य आपल्या पलवत्र अशा 
धार्ममक चालीरीतींना मानतो त्याचप्रमाणे पुष्ट्कळसे उच्च स्तरावरील प्राणी काही लवलशष्ट लनयमाचें कधीही उल्लंघन न 
करता पालन करतात. 
 

पलहल्या महायुद्ाच्या पभवी माझे गुरू आलण स्नेही सर जभललयन ह्स्ले डो्यावर तुरा असलेल्या पाण्यात 
पोहोणाऱ्या ग्रीव पष्म यावंरील आपले महत्त्वाचे संशोधन करीत होते. त्यानंा असे आढळभन आले की, ह्या प्राण्याचं्या 
उत्क्रातंीत काही लवलशष्ट प्रकारच्या हालचालींचा मभळचा उदे्दश नाहीसा होऊन त्यानंा एक प्रकारच्या संकेतात्मक 
लवधीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यानंी ह्या घटनेला लवधीकरण (Ritualization) असे नाव लदले आलण ही संज्ञा त्यानंी 
अवतरण लचन्हालशवाय वापरली. ह्याचा सरळ सरळ अथय असा की, मानवातील संस्कृतीच्या लवकासामुळे समाजात दृढ 
होणारे लवधी हे इतर प्राण्याचं्या उत्क्रातंीच्या इलतहासात उत्पन्न होणाऱ्या “समारंभा” सारिेच असतात. जरी आपण 
संस्कृती आलण उत्क्रातंीचा इलतहास ह्याचं्यातील फरक लक्षात घेतला तरीही केवळ काययकारक (Functional) दृष्टीने 
पालहले तर ह्स्लेचा हा लनष्ट्कषय बरोबर आहे. एिाद्या जातीच्या अगर वगाच्या उत्क्रातंीचा इलतहास व सासं्कृलतक 
ककवा धार्ममक लवधी ह्याचं्यात लकती आिययकारक साम्य असते व त्याचं्यामुळे होणारे कायय लकती सारिे सारिे असते हे 
मी दािवणार आहे. 
 

बदकाचं्या एका लवलशष्ट जातीच्या माद्या ज्या प्रकारचा लवधी अथवा समारंभकरतात त्याचा अभ्यास केला तर 
प्राण्याचं्या उत्क्रातंीच्या इलतहासात लवधी कसा उत्पन्न होतो आलण त्याला महत्त्व कसे येते ककवा त्याचा अथय पुढील 
लवकासात कसा बदलत जातो हे आपल्याला समजभ लागते. ह्या लवधीला “प्रोत्साहन” ककवा “लचथावणी” असे नाव 
आहे. ह्या बदकासंारिेच ज्यांचे कौटंुलबक जीवन आहे त्याचं्याप्रमाणेच माद्या नरापेक्षा जरी आकाराने लहान असल्या 
तरी त्याचंी आक्रमक प्रवृत्ती काही कमी नसते. दोन जोडप्यातं जर एिादे वेळी भाडंण झाले तर मादी रागाच्या भरात 
शत्रभच्या जोडीच्या फार जवळ जाते आलण मग लतची लतलाच आपल्या धीटपणाची भीती वाटभन ती मागे लफरते व 
आपल्या नर जोडीदाराच्या संरक्षणात येते. त्याच्याजवळ आल्याबरोबर लतला परत जोर चढतो व शत्रभच्या जोडीला ती 
धम्या देऊ लागते,– पण आपल्या जोडीदार नराच्या जवळ राहभनच. 
 

अगदी मभळच्या स्वरूपात मादीच्या वागणुकीचे हे प्रकार लतच्यातील लढाऊ वृत्तींचा जोर लकती असतो त्यावर 
अवलंबभन असतात. एकामागभन एक आक्रमणाची प्रबल इच्छा, भीती, संरक्षणाची जरुरी आलण पुन्हा आक्रमणाची प्रवृत्ती 
ह्या सवांचे लनरीक्षण त्या बदकाच्या चेहेऱ्यावरील भाव, त्याच्या हालचाली, आलण लवशषे म्हणजे ती उभी राहण्याची ढब 
ह्यावंरून चांगल्या रीतीने करता येते. आमच्या युरोपातील नेहेमीच्या शले्डक ह्या बदकाच्या बाबतीत डोके 
हालवण्याची एक लवलशष्ट पद्त आलण एक लवलशष्ट प्रकारचा आवाज काढणे ह्या दोन गोष्टी सोडल्या तर ह्या सवय घटनेत 



           

लवलधयु्त असे काही घटक आढळत नाहीत. ह्या जातीचे इतर प्राणी ज्याप्रमाणे हल्ला करतानंा धावत जातात 
त्याचप्रमाणे हे बदकही धावत जाते, त्याची लाबं मान िाली म्हणजे शत्रभच्या लदशलेा घातलेली असते व लगेच परत 
लफरून मान उंच करून ते आपल्या जोडीदाराकडे परत येते. पुष्ट्कळदा मादी संरक्षणाकरता नराच्या मागे आश्रय घेते, 
त्याच्याभोवती अधयवतुयळाकार लफरते व पुन्हा जेव्हा शत्रभला धमकी देण्यास ती सुरुवात करते तेव्हा ती आपल्या 
जोडीदाराच्या बाजभलाच उभी असते आलण ती आपले डोके सरळ शत्रभच्या जोडीकडे रोिभन पाहात असते. पण पळभन 
जाताना ती फार भ्यायलेली नसेल तर ती फ्त आपल्या जोडीदार नराकडे धावत जाऊन त्याच्यासमोर उभी राहाते. 
आता लतला जर आपल्या शत्रभला धमकी द्यायची असली तर डोके आलण मान आपल्या िादं्यावरून मागे वळवभन 
शत्रभकडे पाहावे लागते. जर ती नराच्या पुढे ककवा बाजभला आडवी म्हणजे शत्रभकडे आपली एक बाजभ करून उभी 
असेल तर ती आपल्या शरीराशी काटकोनात आपली मान व डोके वळवते. म्हणजे आपल्या शरीराशी कोणता कोन 
करून शत्रभकडे मान व डोके वळवायचे हे लतच्या व लतच्या जोडीदार नराच्या सापेक्ष स्स्थतीवर अवलंबभन असते. पण 
ह्यापैकी कोणतीच एक लवलशष्ट पद्ती लतला पसंत असते असे लदसत नाही. (पृ. ५० वरील आकृती १) 
 

ह्या युरोपातील बदकासारिीच पभवय-युरोप आलण आलशयातील लालसर रंगाची शलेड्रेक बदके आहेत. 
त्याचं्यात उत्तेजक आणिी एक पाऊल पुढे जाऊन लवलधयु्तबनल्याचे लदसभन येते. ह्या बदकाच्या जातीत काही 
वेळेला मादी नराच्या शजेारी उभी राहते व समोरच्या शत्रभकडे पाहभन त्याला धमकी देते, ककवा नराच्या भोवती पळत 
फेरीमारीत राहते व अथातच मान आलण डोके एकसारिे शत्रभच्या लदशलेा वळवलेले असल्यामुळे त्यांचा शरीराच्या 
आंसाशी असलेला कोन एकसारिा बदलत राहातो. पण बहुतेक वेळी ती नराच्या समोर उभी राहभन आपल्या 
िादं्यावरून मान व डोके मागे वळवभन शत्रभकडे टवकारून पाहात राहाते, एकदा तर मी असे पालहले की ह्या बदकाचंी 
एकच जोडी असतानादेिील मादी नरापुढे उभी राहभन मान व डोके मागे वळवभन अस्स्तत्वातच नसलेल्या शत्रभच्या 
लदशनेे धमकी लदल्याचा आव आणीत होती. जणभ काय नसलेला शत्रभ लतला लतथे लदसतच होता. 
 

 
(आकृती १) 

पाण्याच्या पृष्ठभागावरच आपले अन्न शोधणाऱ्या बदकाचं्या ज्या जाती आहेत, (यातच आपल्या मलॅाडय ह्या 
रानटी बदकाचा समावेश आहे), त्यात मान व डोके िादं्यावरून मागे वळवभन धमकी लदल्याप्रमाणे टवकारून पहाणे ही 
स्नायभंना गती देणारी एकच आवश्यक अशी शारीलरक घटना असावी असे लदसते. लचथावणीची सुरवात होण्यापभवी मादी 
नेहेमी नराच्या श्य लततकी जवळ उभी राहभन आपली छाती त्याच्या श्य लततकी जवळ नेते ककवा तो जर पळत 
ककवा पोहत असेल तर ती त्याच्या मागभन श्य लतत्या जवळ जाते. डोके िादं्यावरून मागे वळवभन पाहाण्याची लक्रया 
पभवीप्रमाणेच चालभ  राहाते व बाह्यतिः ह्या शले्ड्रेक बदकापं्रमाणेच लदसणाऱ्या इतर बदकापं्रमाणेच त्यांची प्रलतलक्रया 
असल्याचे आढळभन येते. पण अथातच ह्या शले्ड्रेक बदकांमधील अनेक घटक वेगळे असतात. जेव्हा हे बदक लवशषे 
उत्तेलजत झालेले नसताना हालचाली करू लागते व हळभहळभ त्याच्या रागाचा पारा वर चढभ  लागतो त्या वेळी वर 
सालंगतलेला फरक ठळकरीतीने लदसभन येतो. शत्रभ जर प्रत्यक्ष मादीच्या समोर उभा असेल तर ती सरळ त्याच्यावर 
हल्ला करण्याकरता पुढे सरकते पण लतचा राग जसजसा वाढत जातो तसतसे एिाद्या अदृश्य श्तीनेच जणभ काय 



           

लतचे डोके लतच्या िादं्यावरून मागे मागे ओढले जाते. पण तरीही शत्रभच्या लदशनेे चाल करूनजाण्याची व त्याला धमकी 
देण्याची प्रलतलक्रया लतच्या अंतरंगात चालभच असते. हे सवय आपल्याला लतच्या डोळ्यावंरून कळभन येते कारण ते शत्रभवर 
रोिलेले असतात व तरीही एका ठरालवक लवधीप्रमाणे लतचे डोके लनराळ्या लदशलेा वळवले जात असते. जर लतला 
बोलता येत असते तर ती म्हणाली असती: “मला त्या अनोळिी व दुष्ट नराचा नाश करायचा आहे, पण माझे डोके 
एका लनराळ्याच लदशलेा ओढले जात आहे.” दोन लदशानंा दोन प्रवृत्तींमुळे बदकाची होणारी हालचाल आपल्याला 
वस्तभलनष्ठ पद्तीने पाहता येते. जर तो शत्रभ-पक्षी मादीच्या अगदी समोर उभा असेल तर िादं्यावरून लतचे डोके सवात 
कमी मागे ओढले जाते. पण मादीच्या शरीराचा आस व शत्रभची उभे राहण्याची जागा ह्यातंील कोनाच्या प्रत्यक्ष प्रमाणात 
डोके मागे जाण्याचे प्रमाण वाढते. जर शत्रभ त्या मादीच्या मागे म्हणजे १८०० अंशाचा कोन करून उभा असेल तर लतची 
चोच जवळजवळ लतच्या शपेटीला स्पशय करते. 
 

 
(आकृती २) 

 
बदकाच्या माद्याचंी ही भाडंिोर प्रवृत्ती बहुतेक सवय पाण्याच्या पृष्ठभागावर पोहोणाऱ्या बदकामंध्ये लदसभन येते. 

त्या प्रवृत्तीच्या मागचे कारण एकच आहे व ते प्रथमदशयनी जरा लवलक्षण वाटले, तरी ते िरे असले पालहजे. बदकाच्या 
मादीच्या हालचालींचे जे वणयन वर केले आहे त्याचंा अथय समजणे फारसे कलठण नाही. पण उत्क्रातंीच्या इलतहासात 
एका नव्या कारणाची भर पडली आहे. शले् डकच्या बाबतीत मादीने नराकडे धावत जाणे आलण शत्रभवर हल्ला करणे 
ह्यावंरून लतच्या वागणुकीचा अथय समजभ शकतो. मलॅाडयच्या बाबतीत तीच पे्ररणा कायास्न्वत झालेली असते पण 
त्याच्या वागणुकीचा नमुना एका नवीनच चेतनेमुळे बदलला जातो. ह्या सवय घटनेचा सभष्म म अभ्यास बराच कठीण होतो 
कारण ही नवीन कायम झालेली चेतना, जी प्रथम एक लवधी म्हणभन उद्भवलेली असते, ती आनुवंलशकतेमुळे नव्या 
लपढीच्या वागणुकीत एक अनुकरण करण्याचा नमुना म्हणभन घट्ट बसते आलण ती उत्पन्न होण्याच्या लक्रयेत पभवी जे इतर 
हेतभ कारणीभभत झालेले होते ते लवसरले जातात. मभळची वागणभक दर जातीत वेगळीवेगळी असल्याचे लदसते कारण 
प्रत्येकाच्या बाबतीत स्वतंत्रपणे बदलभ  शकणाऱ्या चेतना कायास्न्वत असतात. नवीनच उत्पन्न झालेली स्नायभंची 
ठरालवक प्रकारचीजुळवणी व हालचाल हीच फ्त एक सवयसामान्य घटना आहे. ही घटना आता अशा रीतीने 
योजनाबद् झालेली आहे की, लतच्यामुळे मानवाच्या सासं्कृलतक इलतहासातल्या लनरलनराळ्या लचन्हांची ककवा 
प्रतीकाचंी आठवण होते. मलॅाडयच्या नर आलण शत्रभ ह्याचंी उभे राहण्याची जागा अगदी एिाद्या लवधीप्रमाणे ठरून गेली 
आहे. नराने मादीच्या पुढ्यातच उभे रालहले पालहजे आलण शत्रभकडे मादीची पाठ असावयाची हे आता ठरून गेले आहे. 
पभवी नर, मादी आलण शत्रभची जोडी ह्याचं्या जागा बदलभ  शकत असत पण आता ते सवय बदलले आहे. नराकडे मादीने 
पळत जाणे हे पभवी शत्रभपासभन पळभन जाण्याच्या उदे्दशाने केले जात असे आलण परत आक्रमणाकरता शत्रभकडे धावत 
जाणे ह्या दोन्हीही हालचाली आता एक समारंभ ककवा लवधी म्हणभन केल्या जातात आलण त्याचंी तालबद्ता ही एक 
साकेंलतक िभण बनली आहे. लजत्या वेळा ही पुढे मागे हालचाल होईल लततकी ही िभण जास्त पलरणामकारक होते. 
नवीन उद्भवलेली चेतना एकदम जास्त प्रबल होत नाही, तर लवलधयु्त नसलेल्या नमुन्याबरोबरच अस्स्तत्वात असते 
व लतच्यापेक्षा ककलचत अलधक प्रबल असते. उदाहरणाथय लालसर शले् डकमध्ये ज्या स्नायभंच्या चेतनेमुळे िादं्यावरून 



           

डोके मागे वळवले जाते तो “समारंभ” फ्त शत्रभ नसेल तेव्हाच लदसभन येतो. मागे माझ्या स्टाललंग पष्म याने लकडा 
पकडण्याचे जे ॲस््टंग केले तसलेच हे दुसरे एक उदाहरण आहे. जर शत्रभ नराच्या समोर िरोिरच उभा असता तर 
अथातच मादीचे त्याच्यावर धावभन जाणे हे पभवीपासभन झालेल्या संस्कारामुंळे घडभन आले असते; पण शत्रभ नसतानासुद्ा 
एक प्रकारचा लवधी म्हणभन पुढे धावणे व पळत मागे येणे ह्या लक्रया घडत असतात. 
 

मलॅाडयच्या बाबतीत लचथावणीचे ककवा प्रक्षबु्ध करण्याचे वर जे उदाहरण लदले आहे ते प्राण्याचं्या लवलशष्ट 
जातीच्या पभवेलतहासाचे प्रालतलनलधक उदाहरण आहे. एक नवीन लनसगय प्रवृत्ती अशा वेळी उत्पन्न होते की त्यात 
बदलणाऱ्या वागणुकीच्या नमुन्याची नक्कल केलेली असते आलण ही लनसगयजन्य प्रवृत्ती लनरलनराळ्या व एकमेकापंासभन 
स्वतंत्र अशा काययप्रवृत्तींपासभन उत्पन्न होते. 
 

ज्यानंा आनुवंलशकता आलण जातीचा पभवेलतहास ह्याचंा अभ्यास करावयाचा आहे त्यानंा हे सालंगतले पालहजे 
की वर ज्या घटनेचा उल्लेि केला ती आनुवंलशकतेमुळे घडभन आलेले अनुकरण नाही. ज्या वेळी काही बाह्य घटनांमुळे 
व एकेकट्या लक्रयामुंळे असे एक बाह्यरूप तयार होते की ते इतर प्राण्याचं्या बाबतीत आनुवलंशकतेमुळेच लदसभ शकते 
तेथे आपण फ्त बाह्य साम्याबद्दलच बोलभ  शकतो. जेथे एिाद्या हालचालीला फ्त एका लवधीचे स्वरूप येते तेथे 
आनुवंलशकतेने उत्पन्न झालेल्या प्रवृत्तीत बदल होतो व बाह्य पलरस्स्थतीच्या पलरणामामुंळे उत्पन्न झालेल्या व केवळ 
बाहेरच्या स्वरूपावर अवलंबभन असलेल्या घटनांचा हा पलरणाम आहे असे आपल्याला म्हणता येईल. ह्याला आपण 
आनुवंलशकतेची नक्कल (Genocopy) असे म्हणभ शकतो. 
 

प्राण्यामंध्ये एिादा लवधी कसा तयार होतो ककवा प्रचारात येतो ह्याचे एकउदाहरण म्हणभन लचथावणीचा 
उल्लेि करता येईल. बुड्या मारणाऱ्या बदकामंध्ये मादीला लचथावणी देण्याची पद्त जास्त गंुतागंुतीची व लनराळी 
आहे. डो्यावर तुरा असलेल्या पोचाडय ह्या युरोलपयन बदकामध्ये नुसती शत्रभला धमकी देण्याकरता धावत जाण्याची 
लक्रया व परत लफरून नराकडे पळत जाण्याची लक्रया ह्या दोन्ही लक्रया एका ठरालवक लवधीप्रमाणे केल्या जातात आलण 
त्या ठरालवक चेतनेच्या नमुन्याप्रमाणे ह्या लवलशष्ट प्राण्यामंध्येच उद्भवलेल्या आहेत. पोचाडय बदकाची मादी तालबद् 
रीतीने एकदा आपले डोके िांद्यावरून मागे वळवते आलण नंतर आपल्यामुळे उभ्या असलेल्या नराकडे वळवते. दर 
वेळी ती आपली हनुवटी िाली व वर हलवते आलण जणभ काय आपण पुढेमागे पळतो आहो अशा हालचालीची नक्कल 
करते. 
 

डोळ्याभोवती पाढंऱ्या रंगाचे कडे असलेल्या पष्म याची मादी शत्रभच्या लदशनेे थोडे अंतर धमकी देण्याच्या 
आवेशातं जाते आलण लगेच आपल्या जोडीदार नराकडे परत लफरून पोहत जाते. ह्या वेळी ती वारंवार हनुवटी 
िालीवर करीत राहते आलण ही लतची हालचाल प्रथम लनघताना केलेल्या हालचालीहभन वेगळी नसते. ह्याउलट 
सोनेरी डोळ्याचं्या पष्म यांत प्रक्षबु्ध होण्याची लक्रया व त्याच जातीच्या शत्रभचे अस्स्तत्व ह्यांचा परस्पराशंी काहीच संबंध 
नसतो. मादी आपल्या नराच्या मागे पोहत जाते आलण तालबद् पद्तीने मान आलण डोके ह्याचं्या हालचाली करते. 
एकदा उजवीकडभन डोके मागे वळवते तर एकदा डावीकडभन. ह्या हालचाली शत्रभला धमकी देणाऱ्या हालचाली आहेत 
हे केवळ ह्या प्राण्याचं्या उत्क्रातंीच्या पभवेलतहासावरून ओळिता येते. 
 

वर वणयन केलेल्या हालचालींचा अथय त्यानंा एका लवधीचे स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे मभळच्या अवैध स्वरूपाच्या 
अथाहभन लभन्न असतो. नेहेमीच्या शले्डकच्या बाबतीत लचथावणी देण्याची लक्रया त्या प्राण्याच्या जातीला धोका देणाऱ्या 
नेहेमीच्या घटनेसारिीच असते आलण नरावर लतचा होणारा पलरणामही तसाच असतो. ज्या प्राण्याचं्या जातीत 
लचथावणी देण्याचा ककवा प्रक्षबु्ध करण्याचा काही लवशषे लवधी नसतो त्याचं्यातही नरावर होणारा पलरणाम काही 
लनराळा नसतो. आपल्या जोडीदार मादीच्या रागाचा त्याच्यावर पलरणाम होऊन तोही शत्रभवर चाल करून जाण्यात 
लतचा भागीदार बनतो. थोडे जास्त बलवान व आक्रमक असे लालसर शलेड्रेक व लवशषेतिः इलजस्प्शयन गभझ ह्याचं्यात 
हा मभळचा सौम्य असा उत्तेजक पलरणाम लकत्येक पटींनी वाढतो. ह्या पष्म याचं्या बाबतीत लचथावणी देणे ककवा प्रक्षबु्ध 



           

करणे ह्या शब्दानंा िऱ्या दृष्टीने अथय प्राप्त होतो असे म्हणता येईल. कारण त्यांचे नर एिाद्या उग्र अशा कुत्र्यासारिे 
वागतात व जणभ काय हल्ला करून शत्रभचा धुव्वा उडवण्याकरता मालकाच्या हुकमाचीच वाट पाहात असतात. 
प्राण्याचं्या ह्या दोन जातींत प्रक्षुब्ध होण्याची लक्रया आपल्या ताब्यातील प्रदेशाच्या संरक्षणाशी लनकट संबंलधत असते. 
हाइन् रोथ ला असे आढळभन आले की, एका बंलदस्त जागेतभन सवय माद्या काढभन नेल्या तर मग उरलेले नर न भाडंता 
एकत्र राहभ शकतात. 
 

पृष्ठभागावर पोहोणाऱ्या व बुड्या मारणाऱ्या बदकांचे नर क्वलचतच आपल्या मादीबरोबर “शत्रभ” कडे चाल 
करून जातात. येथे शत्रभ ह्या शब्दाला लदलेल्या अवतरण लचन्हाला महत्त्व आहे. उदाहरणाथय, मलॅाडय जातीच्या 
बदकातं एिाद्या नराला जोडीदार नसेल तर मादीने लदलेली लचथावणी ही केवळ दोघांची जोडी बनवण्याच्याच 
उदे्दशाने केलेली असते. लागलीच त्याचंा लैं लगक संयोग व्हावा अशाकरता नसते. लैं लगक समागमापभवीचा “समारंभ” 
अगदी वेगळा असतो व त्याला “पंकपग” असे नाव आहे. लचथावणी (Inciting) हे फ्त कायम जोडी बनवण्याकरता 
लदलेले एक प्रकारचे लनमंत्रण असते. जर नराला मादीने लदलेले हे लनमंत्रण स्वीकारावेसे वाटले तर तो आपली 
हनुवटी वर उचलतो, आपले डोके थोडे मादीपासभन बाजभला वळवतो आलण “राब्राब, राब्राब” असा आवाज काढतो. 
ककवा तो जर पाण्यात असेल तरीही त्याची प्रलतलक्रया एका लवलशष्ट लवधीनुसार होते— तो पाणी लपतो व आपली लपसे 
साफ करण्याचे िोटेच सोंग करतो. ह्या दोन्ही लवधींचा अथय म्हणजे “हो. मी िभष आहे.” “राब्राब” ह्या आवाजात 
थोडा आक्रमणाचा अंश असतो, तर डोके बाजभला वळवणे व हनुवटी उचलणे ह्यात थोडा अनुनयाचा भाग असतो. जर 
तो नर फारच उद्दीलपत झालेला असेल तर जवळपास उभ्या असलेल्या दुसऱ्या एिाद्या नरावर हल्ला करण्याची 
बतावणी करून थोडे अंतर चाल करून जातो. दुसरा जो समारंभ ककवा लवधी असतो, म्हणजे पाणी लपणे व लपसे 
चोचीने साफ करण्याचे सोंग करणे, त्यात हा िोट्या आक्रमणाचा प्रकार कधीच घडत नाही. मादीने उत्तेजन देणे व 
नराने पाणी लपणे आलण चोचीने लपसे साफ करण्याचे सोंग करणे ह्या लक्रया एकमेकावंर अवलंबभन असतात, आलण ही 
नरमादीची जोडी बराच वेळपययत आळी-पाळीने त्या चालभ  ठेवतात. पाणी लपणे व चोचीने लपसे साफ करण्याचा देिावा 
करणे ही मुळात एक प्रकारच्या मानलसक गोंधळातभन (संभ्रमातभन) उद्भवलेली असली तरी त्यांत आक्रमणाचा थोडासा 
अंश होता. पण आता पृष्ठभागावर पोहोणाऱ्या बदकाचं्या बाबतीत ह्या हालचालींना केवळ एका लवधीचे स्वरूप आलेले 
आहे व त्यात मभळच्या घटकाचंा (म्हणजे संभ्रम व आक्रमण याचंा) काहीच अंश रालहलेला नाही. ह्या पष्म यामंध्ये ह्या 
लवधीला केवळ अनुनयाचे प्रदशयन करणे एवढाच अथय रालहलेला आहे. डो्यावर तुरा असलेले पोचाडय आलण पाण्यात 
बुडी मारणारी इतर बदके ह्यांच्यामध्ये लचथावणी लदल्यामुळे नराने िरोिरच जोराचा हल्ला केला असे मी कधी 
पालहलेले नाही. 
 

साराशं, लालसर शले् डक आलण इलजस्प्शयन गीझ् ह्याचं्या बाबतीत लचथावणीचा अथय “त्याला हाकलभन दे. 
त्याला चोप दे.” अशा शब्दात व्य्त करता येईल, तर त्याच्या उलट बुडी मारणाऱ्या बदकाचं्यामध्ये त्याचा अथय फ्त 
“माझे तुझ्यावर पे्रम आहे” एवढाच होतो. इतर काही जातींचे समभह ह्या दोहोंच्या मध्यभागी असतात. उदाहरणाथय, 
गडॅ वॉल आलण लवजन् ह्याचं्यामध्ये लचथावणीचा अथय “तभ माझा रक्षणकता आहेस. मी तुझ्यावर लवसंबभन राहते” असा 
होतो.अथात एकाच जातीच्या प्राण्यातंही एकमेकानंी एकमेकानंा लदलेल्या िुणाचंा अथय पलरस्स्थतीनुरूप बदलभ  शकतो, 
पण एकंदरीत ह्या प्राण्याचं्या उत्क्रातंीच्या पभवेलतहासावरून ह्या लचन्हाचंा अथय वर लदलेल्या लदशनेे बदलत गेलेला आहे 
यात काही संशय नाही. 
 

अशाच प्रकारच्या घटनाचंी इतरही अनेक उदाहरणे देता येतील: उदाहरणाथय, लसस््लड माशामंध्ये नुसती 
पोहोण्याची लक्रयासुद्ा लपल्लानंा बोलवण्याचे ककवा त्यानंा धो्यापासभन सावध करण्याचे साधन बनते. पाळलेल्या 
कोंबड्याचं्या बाबतीत अन्न िाताना होणारा आवाज कोंबड्याने लदलेल्या आमंत्रणाचा द्योतक असतो. आलण प्रत्येक 
लवलशष्ट प्रकारच्या आवाजाला अगदी स्पष्ट असा लैं लगक अथय असतो. 
 



           

कीटकाचं्या बाबतीत लवलधयु्त वागणुकीचे वेगवेगळे नमुने आढळतात व मी त्याबंद्दल थोडे जास्त 
तपशीलवार लववेचन करणार आहे. ह्याचे कारण असे की, जातीचा पभवेलतहास आलण लचन्हाचंा सासं्कृलतक लवकास 
ह्यामंधील समातंर संबंध वर लदलेल्या उदाहरणापेंक्षाही अलधक स्पष्ट होतो, एवढेच नव्हे तर ह्या असामान्य घटनेत 
“लचन्ह” अथवा “िभण” ही केवळ वागणुकीचा एक नमुना म्हणभन न राहाता लतला एक आकार प्राप्त होतो व ती एक 
प्रलतमा बनते. 
 

जमयनमध्ये ज्या माशीला नाचणारी माशी म्हणतात त्या एस्म्पड माशीच्या जातीत, (ही जात माशा िाणाऱ्या 
एलसललड माशीसारिीच असते), असा एक लवधी लवकलसत झाला आहे की तो पाहणाऱ्याला तर सुरेि लदसतोच पण 
उपयु्तही असतो. ह्या लवधीमध्ये नर मादीशी लैं लगक संयोग करण्यापभवी लतला एक योग्य आकाराचा मारलेला लकडा 
अपयण करतो. मादी तो लकडा िात असताना नर लतच्याशी लैं लगक संयोग करू शकतो व ती आपल्याला िाऊन 
टाकील अशी भीती त्याला वाटत नाही. ह्या लवलशष्ट कीटकांत नर मादीपेक्षा आकाराने लहान असल्यामुळे मादीने 
नराला िाऊन टाकण्याची घटना बरेच वेळा घडते. हा लवधी ह्या लवलशष्ट प्रकारच्या माशाचं्या बाबतीत उत्क्रातं होण्याचे 
कारण म्हणजे नराला मादीकडभन होणारा धोका हेच असले पालहजे. दुसऱ्याही एका प्राण्याच्या जातीत म्हणजे अगदी 
उत्तरेकडील एस्म्पस ह्याचं्यातही हा लवधी ककवा समारंभ पाहायला लमळतो. त्याचंी मादी फ्त लैं लगक संयोगाच्या 
वेळीच माशा िाते. उत्तर अमेलरकेतील ह्याच प्राण्याचं्या दुसऱ्या एका उपजातीत नर एक सुरेिसा लहान पाढंरा फुगा 
लवणतो व तो बघभन मादी आकर्मषत होते. इतकेच नाही तर त्या फुग्यात नराने काही लकडे पकडभन घातलेले असतात व 
संयोगाच्या वेळी मादी ते िाते. अशाच प्रकारची वागणभक दलक्षणेकडच्या एस्म्पडमध्येही पाहावयास लमळते. त्यांचे 
लॅलटन नाव लहलारा मौरा (Hilara Maura) असे आहे. त्यांच्यातील नर वाऱ्यावर हालणारी लहानलहान जाळी 
लवणतो व त्यात नेहमीच नाही तरी कधी कधी कीटकरूप अन्न असते. ह्याच्या उलट लहलारा साटोर, कशपी माशी, 
आल्प स पवयताचं्या आसपाससापडते आलण लतच्या इतर संबंधी जातींपेक्षा “नृत्य करणारी माशी” हे नाव ह्या जातीला 
अलधक योग्य आहे. ह्या जातीचे नर माशा पकडत नाहीत, पण उडताना मधल्या आलण मागच्या पायामंध्ये एक लहान 
सुंदरसे जाळे लवणतात आलण ते पाहभन मादी उत्तेलजत होते. बे्रह म ह्यांच्या लटयरलेबेन (प्राण्याचें जीवन) ह्या गं्रथाच्या 
सुधारलेल्या आवृत्तीत हायमॉन्स ह्याने ह्या माशाचं्या लप्रयाराधनेकरता केलेल्या समभहनृत्याचे वणयन केले आहे. “असे 
शकेडो नर हवेतभन आपली छोटी छोटी जाळी (सुमारे दोन लमललमीटर आकाराची घेऊन उडत असतात व ती सभयय 
प्रकाशात एिाद्या रत्नाप्रमाणे चमकतात”. 
 

बदकाचं्या माद्याकंडभन होणाऱ्या लचथावणीचे वणयन करताना मी असा प्रयत्न केला की एिाद्या नवीन उत्पन्न 
होणाऱ्या आनुवंलशक जुळणीमुळे एक नवीनच लवधी कसा बनतो हे स्पष्ट करावे. ह्या नवीन लवधीमुळे एक स्वायत्त आलण 
मभलतिः हालचालींच्या लनलित अनुक्रमाची नैसर्मगक चेतनापद्ती उत्पन्न होते. नृत्य करणाऱ्या माशाचं्या उदाहरणावरून 
आपल्याला लवधी बनणाऱ्या व लतत्याच महत्त्वाच्या बाजभची मालहती लमळते. ह्या घटनेत त्या लवलशष्ट जातीतील ज्या 
प्राण्याला ह्या लवधीमुळे काही एक लनरोप पोचवला जातो तो प्राणी त्याला उत्तरही देतो. ज्या नृत्य करणाऱ्या माशाचं्या 
जातीत माद्यानंा केवळ एक लचन्ह अगर िभण म्हणभन आत कोणचेही िाद्य नसलेले लहानसे जाळे अगर फुगा लदला 
जातो त्या माद्या आपले पभवयज ज्याप्रमाणे िाद्य लमळाल्यावर उत्तेलजत होत असत तशाच उत्तेलजत होतात. म्हणजे येथे 
अशी एक लनसगयजन्य पलरस्स्थती उत्पन्न होते की जी पभवी तशी नव्हती, आलण लतच्यात एक प्राणी एक लवलशष्ट लक्रया 
करणारा असतो आलण दुसरा त्या लक्रयेचा मभळ अथय समजभन घेऊन तीवर प्रलतलक्रया करू लागतो. वरवर पहाणाऱ्याला 
जो केवळ एक लवधी अथवा समारंभ आहे असे वाटते त्यात िरोिर वागणुकीचे बरेच घटक एकमेकाशंी संबंलधत असे 
असतात. 
 

लवलधयु्त वागणुकीमध्ये जी नव्याने उद्भवलेली चेतनात्मक माडंणी ककवा जुळणी असते ती स्वतंत्र अशा 
नैसर्मगक हालचालीसारिी वाटते. आलण ह्या सवांमुळे उत्पन्न होणारी पलरस्स्थती ज्या प्राण्याकडे लतचे मभळ उलद्दष्ट असते 
त्याने त्या पलरस्स्थतीला आपली प्रलतलक्रया दािवली म्हणजे सफल होते. ह्या सवय घटनेतील शवेटच्या टप्प्यात 
प्राण्याची उलद्दष्टाकडे जाण्याची भावना आपोआप कमजोर होते व तीच गोष्ट त्या प्राण्याला हवी असते. थोड्यात असे 



           

म्हणता येईल की एकामागभन एक होणाऱ्या लक्रयांची सािळी मुळात इतर हेतभ व उलद्दष्टाकंरता अमलात आलेली असली 
तरी आता तीच मुख्य उलद्दष्ट बनते आलण लतला स्वयंचललत लवधीचे स्वरूप प्राप्त होते. मलॅाडय ककवा बुड्या मारणारी 
बदके ज्या लवलधसदृश हालचाली जोडीदाराला लचथावणी देण्याकरता करतात त्यानंा पे्रमाचे लचन्ह ककवा 
जोडीदाराबद्दलची आवड असे समजणे बरोबर होणार नाही. ही स्वायत्तपणे केलेली हालचाल म्हणजे त्या दोन 
प्राण्यानंा एकत्र जोडणाऱ्या श्तीचा एक दुययम पलरणाम ककवा सहघटना नसभन ती हालचाल हाच त्या दोघामंधील 
बंध ककवा दुवा असतो. हे लवधी ककवा समारंभ सतत पुन्हापुन्हा केले जात असतात व त्याचं्यावरून त्या जोडीतील दोन 
प्राणी एकमेकाशंी लकती लनकटपणे आकर्मषलेले असतात ह्याची कल्पना येते. लशवाय, त्याचं्यातील स्वायत्त अशी 
प्रवृत्ती, की लजच्यामुळे ह्या हालचाली होतात, त्याचंी श्ती लकती असते हेही आपल्याला कळते. जर एिाद्या पष्म याचा 
जोडीदार हरवला तर त्याला आपली स्वायत्त प्रवृत्ती लजच्यापुढे प्रदर्मशत करता येईल ती वस्तभच नाहीशी होते. आलण 
आपला जोडीदार शोधभन काढण्याकरता तो जी धडपड करतो तीत पभवी सालंगतलेल्या क्षधुायु्त वागणुकीची सवय लचन्हे 
लदसतात. म्हणजे बंधनात सापडलेली नैसर्मगक प्रवृत्ती मु्त करून लतचे समाधान करण्याकरता तो हेतभपभवयक धडपड 
करीत असतो. 
 

मी वरील लववेचनात जे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ते म्हणजे अत्यंत महत्त्वाची अशी एक 
वस्तुस्स्थती. प्रालणजातीच्या उत्क्रातंीच्या पभवेलतहासावरून जो एक लवधी त्या लवलशष्ट जातीत दृढ होतो त्यातभन एक 
अगदी नवीन उपजतबुद्ी लवकलसत होते आलण तत्त्वतिः ती क्षधुा, लैं लगक आकषयण, भीती ककवा आक्रमक प्रवृत्ती 
याचं्याप्रमाणेच अगदी स्वतंत्र व स्वायत्त असते. थोड्यात म्हणजे हा नवीन लवधी अथवा संस्कार त्या प्राण्याच्या 
नैसर्मगक प्रवृत्तींचा एक भागच बनतो. हा मुद्दा आपल्या लवषयाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे, कारण हा जो नवीन 
लवधी उपजत बुद्ीच्या इतर प्रवृत्तींत समालवष्ट होतो तोच मुख्यत्वे आक्रमक प्रवृत्तीला लवरोध करतो, त्याला लनरुपद्रवी 
मागाकडे वळवतो, आलण त्या प्रालणजातीला ज्यापासभन धोका उत्पन्न होईल अशा कृतींवर बधंन घालतो. वैयस््तक 
बंधने कशी उत्पन्न होतात ह्या प्रकरणात आपल्याला कळभन येईल की आक्रमक प्रवृत्ती दुसरीकडे वळवण्याकरता जो 
लवधी उपयोगात आणला जातो त्यातभनच ही बंधने उद्भवतात. 
 

इतर जे लवधी मानवी संस्कृतीच्या लवकासाबरोबर अस्स्तत्वात येतात ते आनुवंलशक नसभन केवळ परंपरेने एका 
लपढीकडभन दुसरीकडे लपढीकडे लदले जातात आलण अथातच प्रत्येक व्य्तीला ते प्रथमपासभन पुन्हा लशकावे लागतात. 
तरीही इतर प्राणी आलण मानव ह्याचं्यातील साम्य इतके लनकट असते की ह्स् लेने अवतरण लचन्हे गाळभन टाकली ते 
योग्यच केले असे म्हणावे लागते. तरीही त्याच संदभात ह्या काययसाम्यामुळे आपल्याला कळभन चुकते की एकाच 
प्रकारचा पलरणाम घडवभन आणण्याकरता थोर रचनाकारानंी कारणीभभत होणारी लनरलनराळी यंत्रणा कशी वापरली. 
 

प्राण्यामंध्ये लनरलनराळी लचन्हे परंपरेने एका लपढीकडभन पुढच्या लपढीकडे लदली जात नाहीत आलण ह्याच 
मुद्द्यावर आपल्याला जरूर तर मानव आलण ‘प्राणी’ ह्याचं्यातील फरक ठरवता येईल. काही प्राण्याचं्यात, लवशषेतिः 
ज्याचं्यात लशकण्याची हुशारी बरीच वरच्या दजाची असते व ज्याचें सालंघक जीवनही बरेच लवकलसत झालेलेअसते, 
त्याचं्यात एकाचा अनुभव वयाने ज्येष्ठ अशा प्राण्याकडभन लहान प्राण्याला लदला जातो. अशा प्रकारची िरोिरीची 
परंपरा जॅकडॉ, गे्रलॅग् गीझ् आलण घुशी व अगदी नुकत्याच काळात माकडे ह्याचं्यात लदसभन येते. पण अशा प्रकारे लदले 
जाणारे ज्ञान अगदी साध्यासाध्या गोष्टींबद्दल असते, उदाहरणाथय रस्ता हुडकणे, काही लवलशष्ट प्रकारचे अन्न ओळिणे 
आलण आपल्या जातीचे शत्रभ कोण आहेत ते समजभन घेणे. ह्या लशवाय उंदीर आलण घुशी ह्याचं्यात लवषारी पदाथय 
ओळिणे ह्याचाही समावेश त्यातंच होतो. पण एकमेकांशी संपकय  साधणे ककवा लशकलेले लवधी लशकवणे या गोष्टी 
प्राण्यामंध्ये परंपरेने दुसऱ्याला लदल्या जात नाहीत. थोड्यात म्हणजे प्राण्यामंध्ये संस्कृतीचा अभाव असतो. 
 

मानवाच्या उच्च सासं्कृलतक परंपरा आलण इतर प्राण्यामंधील अगदी साधीसुधी परंपरा ह्यातं एक अत्यावश्यक 
घटक असतो आलण तो म्हणजे सवय ककवा सराव. अगोदर प्राप्त झालेल्या गोष्टींवर सवईमुळे होणारी लनलित 
प्रलतलक्रया संस्कृतीत जे कायय करते तेच कायय आनुवंलशकतेमुळे प्रालणजातीच्या पभवेलतहासापासभन उद्भवलेल्या लवधींच्या 



           

बाबतीतही सवईमुळे केले जाते. एकदा मला एका अलवस्मरणीय अनुभवातभन ही गोष्ट प्रत्ययास आली. बदकाला 
जाण्याचा रस्ता ठरण्याची पद्ती व मानवाच्या पलवत्र लवधींची उत्पत्ती ह्या दोन अगदी वेगळ्यावेगळ्या घटनामंध्ये 
सवयीचे एकाच प्रकारचे कायय होते हे मला लदसभन आले. त्यावेळी मी एका गे्रलॅग गभझ् चे लनरीक्षण करीत होतो. हे गभझ् 
मी अंड्यातभन बाहेर लनघाल्यापासभन वाढवले होते व त्या मादीने इतर वेळी आपल्या आईबापाशंी जी वागणभक दािवली 
असती ती लतने माझ्याशी वागताना दािवली. ह्या लवलक्षण घटनेला “इस्म्प्रंकटग” (लवलशष्ट छाप पाडणे) असे म्हटले 
जाते. ह्या मादीचे नाव मी माटीना असे ठेवले होते. अगदी लहान असल्यापासभन लतला एक पक्की सवय लागलेली 
होती: ती सुमारे एक आठवड्याची झाल्यानंतर मी लतला पभवी वरच्या मजल्यावरील माझ्या लनजण्याच्या िोलीत 
उचलभन नेत असे, त्याऐवजी लतला चालत वर जाऊ देण्याचे ठरवले. गे्रलॅग गभझ् ह्या प्राण्यानंा कोणी स्पशय केलेला 
आवडत नाही एवढेच नव्हे तर ती घाबरतात. म्हणभन त्यानंा स्पशाचा अपमान श्य तो होऊ देऊ नये. आमच्या 
आल्टेनबगय येथील घरात पुढच्या दारातभन लदसणारा लजन्याचा िालचा भाग प्रवेशाच्या िोलीच्या उजव्या बाजभच्या 
मध्यभागी आहे. नंतर तो डावीकडे काटकोनात वळभन वर चढत जातो व दुसऱ्या मजल्यावरील गलॅरीपयंत पोचतो. 
पुढच्या प्रवेशद्वाराच्या समोर एक लिडकी आहे. माटीना माझ्यामागभन प्रवेशाच्या िोलीपयंत नीट चालत आली. पण 
मग ही एकंदरीत नवीनच पलरस्स्थती लतच्या नजरेस पडल्याबरोबर ती भयभीत झाली आलण पष्म याचं्या नेहेमीच्या 
सवयीला अनुसरून ती प्रकाशाच्या लदशकेडे धावली. प्रथम प्रवेशद्वाराकडभन समोरच्या लिडकीकडे जरा वाकडा रस्ता 
करून ती गेली व अथातच लजन्याच्या िालच्या पायरीवर मी उभा होतो तरी माझ्याजवळभन तशीच पुढे लनसटली. 
लिडकीजवळ शातं होईपयंत ती थोडी थाबंली व नंतरपुन्हा आज्ञाधारक बनभन माझ्यामागभन लजन्याच्या पायऱ्या चढत 
लनजायच्या िोलीपयंत आली. दुसऱ्या लदवशी सायंकाळीही लतने हाच प्रकार केला, पण फ्त लिडकीकडे जाण्याचा 
मागय लतने जरासा बदलला व लतथे थाबंण्याचा वेळही कमी केला. ह्यानंतरच्या लदवसात आणिी थोडेथोडे बदल झाले. 
लिडकीजवळ ती मुळीच थाबेंनाशी झाली आलण आपल्याला भय वाटले असेही ती दािवीनाशी झाली. लिडकीकडे 
जाणे ही लतची एक सवय बनली आलण लतथे ती पोचली की ताबडतोब मागे लफरून सरळ लजन्याकडे येऊन पायऱ्या चढभ  
लागे. प्रवेशद्वाराकडभन लिडकीकडे जाण्याचा वळणाचा मागय जास्त जास्त आिभड होऊ लागला आलण १८०० चा कोन 
काटकोनापेक्षाही कमी होऊ लागला. एक वषानंतर ह्या सवय मागय आक्रमणाचा एवढाच भाग लशल्लक रालहला की ती 
गभझ् ची मादी लजन्याच्या पायरीच्या उजव्या बाजभकडभन म्हणजे दाराजवळच्या बाजभकडभन न चढता पायरीवरूनच 
डावीकडे धावत जाई आलण लजना काटकोनात चढत जाई. 
 

एके लदवशी संध्याकाळी पुढचे दार उघडभन लतला आत घेण्याचे मी लवसरलो आलण मला जेव्हा आठवण झाली 
तेव्हा बराच अंधार पडला होता. मी पळतच पुढच्या दाराकडे गेलो व ते उघडल्याबरोबर ती गभझ् ची मादी घाईघाईने 
आत घुसली व माझ्या दोन पायामंधभन जाऊन लतच्या नेहेमीच्या पद्तीप्रमाणे माझ्याकरता न थाबंता माझ्यापुढे 
लजन्याकडे गेली. त्यानंतर तर लतने एक अगदीच अनपेलक्षत अशी गोष्ट केली. लतने आपला नेहेमीचा मागय बदलला 
आलण आपला नेहेमीचा काटकोनात वळण्याच्या सवात जवळचा मागय सोडभन ती लजन्याच्या पायऱ्या उजव्या बाजभने चढभ  
लागली. हयानंतर काही तरी अगदीच अनपेलक्षत असे घडले. पाचव्या पायरीपयंत आल्यानंतर ती एकदम थाबंली, 
गभझ् पष्म यामंध्ये भीती वाटल्यानंतर करतात तशी लाबं मान केली आलण जणभ काय आता उडणार अशा थाटात पंि 
पसरले. त्यानंतर लतने एक धो्याची सभचना देणारा आवाज काढला आलण जवळ जवळ उडण्याच्या बेतात होती. 
इत्यात लतच्या वागण्यात थोडी अलनलितता लदसभन आली, ती परत लफरली, पाची पायऱ्या भराभर िाली उतरली 
आलण जणभ काय एिादे महत्त्वाचे काम लवसरलेल्या व्य्तीप्रमाणे ती पभवीप्रमाणे लिडकीपयंत जाऊन परत आली आलण 
नेहेमीच्या पद्तीप्रमाणे लजन्याच्या पायऱ्या डाव्या बाजभकडभन वर चढली. पाचव्या पायरीवर परत थाबंभन लतने गे्रलॅग् गभझ 
पष्म याचं्या पद्तीप्रमाणे आपले शरीर हलवल्यासारिे करून मला जणभ काय अलभवादन करते आहे असे माझ्याकडे 
पालहले आलण मनावरचा काही तरी ताण जाऊन आपली मु्तता झाली असे दशयलवले. माझा माझ्या डोळ्यावंर क्षणभर 
लवश्वासच बसेना. माझ्या मनात ह्या घटनेचा अथय अगदी स्पष्ट होता. (लिडकीपयंत धावत जाण्याची) सवय ही त्या 
गभझच्या जीवनात एक पक्की रीत बनली होती व ती मोडली की, लतला अलतशय भीती वाटभ  लागे. 
 



           

मी ह्या घटनेचा हा लावलेला अथय पुष्ट्कळानंा अगदी चमत्कालरक वाटेल पणमी अगदी ठामपणे असे सागंभ 
शकतो की, उच्च पातळीवरील प्राण्याचंा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञानंा अशा प्रकारच्या वागणुकीची चांगली मालहती 
आहे. मागे्रट आल्टमान ह्यानंी वापीटी नावाचे हरण व उंदीर ह्याचंा त्याचं्या नैसर्मगक अवस्थेत अभ्यास केलेला आहे. 
ह्या प्राण्याचं्या पावलाचंा माग आपला एक म्हातारा घोडा व त्याहभनही म्हातारे िेचर ह्याचं्या मदतीने ह्या संशोलधकेने 
घेतला. आलण त्यात आपला घोडा आलण िेचर ह्या िुराचं्या दोन सोबत्याबंद्दलही त्यानंी अथयपभणय लनरीक्षण केले. जर 
त्यानंी एिाद्या लठकाणी रात्री तंबभ ठोकभ न मुक्काम केलेला असेल तर पुन्हा त्या जागेवरून जाताना लनदान थोडा वेळ 
तरी थाबंल्यालशवाय व त्या प्राण्याच्या पाठीवरील सामान उतरवभन परत बाधंण्याचे सोंग केल्यालशवाय त्यानंा पुढे जाणे 
श्य होत नसे. 
 

अमेलरकेच्या पलिम प्रातंातली एक सुिदुिःि लमलश्रत अशी एक गोष्ट आहे. तेथील एका लहान गावातील 
धमोपदेशकाने एक घोडा लवकत घेतला, पण त्या घोड्यावर पभवी नेहेमी एक दारू लपऊन कझगलेला मनुष्ट्य जात असे व 
घोड्याला त्याचीच सवय झालेली होती ही गोष्ट त्याच्या नव्या मालकाला माहीत नव्हती. तो घोडा दारूच्या दर 
दुकानाशी थाबें आलण मागे्रट आल्टमानच्या कॅस्म्पंगच्या बतावणीप्रमाणेच त्या धमोपदेशकालाही उतरून काही लमलनटे 
तरी दुकानात जाऊन परत येऊन घोड्यावर बसावे लागे. अथातच गावातील लोकांची त्या पाद्र्यावर गैरमजी झाली 
आलण अिेरीस तो िरोिरच दारू लपऊ लागला. अथात ही गोष्ट जरी काल्पलनक असली तरी घोड्याच्या 
वागणुकीच्या बाबतीत तरी ती अक्षरशिः िरी असणे श्य आहे. 
 

लशक्षणशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ,मानववंशशास्त्रज्ञ आलण मानवशास्त्रज्ञ ह्यानंा वर वणयन केलेल्या उच्च लवकलसत 
प्राण्याचं्या वागणुकीची मालहती असणारच. ज्यानंा स्वतिःची मुले आहेत ककवा जे नातेवाइकाचं्या मुलांची मावशी, 
आत्या, काका, मामा, इत्यादी नावािाली उपयु्त अशी कामलगरी बजावतात त्यानंा पके्क माहीत असते की मुलानंा 
एिादी गोष्ट सांगताना लतच्या तपलशलात जर काही बारीकसारीक बदल केला तर ताबडतोब ती मुले उसळभन 
उठतात. मभळ गोष्ट अमभक अमभक प्रकारची होती व सागंणाऱ्याने ती तशीच सागंावी असा हट्ट धरून बसतात. एवढेच 
काय सुसंस्कृत अशा मो्ा माणसानेसुद्ा जर काळजीपभवयक स्वतिःच्या सवयीचे परीक्षण केले तर त्याच्या ध्यानात 
येईल की आपल्याला वाटते त्यापेक्षा आपल्याला लागलेल्या सवयींना बरेच अलधक महत्त्व असते. एकदम माझ्या 
लक्षात आले की स्व्हएन्नामध्ये मोटार चालवीत असताना एका लवलशष्ट लठकाणी जाताना व येताना मी वेगवेगळे रस्ते 
वापरीत असे. आलण त्यावेळी एकमागी रस्ते वगैरे काही नव्हते. माझ्यावरील सवयीचा हा पलरणाम लक्षात येताच मी 
मुद्दाम परतीच्या रस्त्याने जायचे व जायच्या रस्त्याने परतायचे असा क्रम सुरू केला. ह्या प्रयोगाचा आिययकारक 
पलरणाम म्हणजे माझ्या मनात अगदी स्पष्ट असे कचतेचे वातावरण उत्पन्न झाले आलण मी परत पभवीची पद्ती 
स्वीकारली. 
 

मी वणयन केलेल्या वरील गोष्टीमुळे मानववंशशास्त्रज्ञाला पुष्ट्कळशा आलदवासी लोकांमधील जादभटोणा व 
चेटभक ह्याचंी आठवण होईल. आपण सुधारलेले लोकही पुष्ट्कळशा अशा गोष्टी करतो हे लक्षात येण्यास फारशीअडचण 
येणार नाही. काही चागंल्या गोष्टींची इच्छा केली तर लाकडाला स्पशय करणे (Touch Wood), ककवा मीठ साडंले 
तर त्यातील एक लचमभट िादं्यावरून मागे टाकणे असल्या कृती हा त्यापैकीच प्रकार आहे. 
 

प्राण्याचं्या वागणुकीबद्दलच्या मी वर लदलेल्या उदाहरणावंरून मानसशास्त्र अथवा मनोलवश्लेषणशास्त्र ह्याचं्या 
अभ्यासकाला काही प्रकारच्या मानलसक लवकृतीत मनुष्ट्य लवलशष्ट प्रकारच्या लक्रया पुन्हापुन्हा करीत राहातो त्याचे 
स्मरण होईल. अगदी सौम्य स्वरूपात हाच प्रकार पुष्ट्कळशा लहान मुलाचं्या बाबतीतही लदसभन येतो. मला आठवते 
की, लहानपणी स्व्हएन्नाच्या नगरभवुनापुढील रस्त्यावरील फरशीवरून जाताना माझा पाय जर फरशीच्या मध्यावर न 
पडता दोन फरशाचं्यामधील जोडावर पडला तर काही तरी भयंकर प्रकार घडेल असे मला वाटत असे. ए. ए. लमल्न 
ह्यानंी आपल्या “लाइन्स आलण स्के्वअसय” ह्या कलवतेत एका लहान मुलाच्या कल्पनाश्तीचे अशाच प्रकारचे वणयन 
केले आहे. 



           

 
ह्या सवय घटनाचंा एकमेकाशंी संबंध आहे. त्यांचे सवांचे मभळ त्याचं्या वागणुकीच्या यंत्रणेत असते व लतचा 

उदे्दश प्रालणजातीचे संरक्षण करणे हा असतो. ज्या प्राण्याला कारण आलण कायय ह्यातंील संबंध कळभ शकत नाही त्याला 
सवय हे एक संरक्षणाचे फार उपयु्त असे साधन असते कारण पभवी एकदा अगर अनेकदा धोका उत्पन्न न होता त्याला 
त्या लवलशष्ट प्रकारच्या वागणुकीने आपला हेतभ साध्य करून घेता आलेला असतो. वागणुकीच्या एकंदर पद्तीतील 
कोणच्या लवलशष्ट तपलशलामुळे यशप्राप्ती झाली ककवा संरक्षण झाले हे न कळल्यामुळे सवयच तपलशलाला एिाद्या 
गुलामाप्रमाणे तंतोतंत लचकटभन राहणेच योग्य ठरते. ह्या असल्या अंधश्रदे्त “जर आपण वागणुकीत फरक केला तर 
काय घडेल कोण जाणे” हे तत्त्व पभणयपणे व्य्त होते. 
 

जरी मनुष्ट्याला एिाद्या सवयीचा उगम अगदी योगायोगाने झाला हे ठाऊक असले आलण ती सवय मोडली 
तर त्यापासभन कोणचाही धोका नाही हे माहीत असले तरीही काही तरी अंतयामीच्या इच्छेनुरूप तो ती सवय मोडीत 
नाही आलण मग हळभहळभ ती सवय एक चालरीत बनते. इथपयंत मनुष्ट्य व इतर प्राणी ह्याचं्यातील पलरस्स्थती सारिीच 
असते. पण जेव्हा मनुष्ट्य ती सवय स्वतिः न लमळवता आपल्या आईबापाकंडभन सासं्कृलतक देवाणीने लशकतो तेव्हा मात्र 
मनुष्ट्याचं्या बाबतीत एक नवीनच पलरस्स्थती उत्पन्न होते. एक तर आपल्या लवलशष्ट प्रकारच्या वागणुकीचे कारण काय 
ह्याचे त्याला ज्ञान नसते. उदहरणाथय मुसलमान ककवा धार्ममक प्रवृत्तीचे ज्यभ लोक डुकराचे मास िात नाहीत. डुकराचे 
मास िाल्ल्यास लरलचनोलसस हा रोग होण्याची श्यता असते व त्यामुळे हा लवलशष्ट लनबंध घातला गेला ही गोष्ट त्यानंा 
माहीत नसते. दुसरे म्हणजेकायदे करणारी सन्माननीय आलण लपतृसदृश अशी व्य्ती प्राचीन काळातील पौरालणक 
वीरापं्रमाणे देवच बनते आलण त्याने घालभन लदलेले लनयम हे देवानेच लदलेल्या आजे्ञप्रमाणे असभन ते मोडले तर पाप 
लागते अशी मनाची िात्री पटते. 
 

उत्तर अमेलरकेतील इंलडयन लोक एक शातंी करण्याचा समारंभ करतात व मी लहानपणी रेड इंलडयनाचंा 
िेळ िेळत असे तेव्हापासभन मला त्याची गंमत वाटत असे. हा समारंभ म्हणजे शातंीची लचलीम ओढणे. ही लचलीम 
लाबं नळीची असभन लतला कॅल्युमेट असे नाव आहे व लतच्यात तंबािभ घालभन ओढणे म्हणजे शातंी प्रस्थालपत होते अशी 
रेड इंलडयनाचंी समजभत आहे. पुढे जेव्हा नैसर्मगक लवधी प्रालणजातीच्या पभवेलतहासातभन कसे उत्पन्न होतात ह्याची मला 
अलधक मालहती लमळाली व लवशषेतिः प्राण्याचं्या पभवेलतहासातभन लनघालेल्या लचन्हाशंी संस्कृतीतभन उद्भवलेल्या लचन्हाचंा 
लकती लनकट संबंध आहे हे मला कळभन आले तेव्हा पभवी केव्हा तरी दोन रेड इंलडयन शत्रभंनी प्रथमच एकत्र लचलीम 
ओढभन मतै्री कशी केली असेल त्याचा देिावा माझ्या मनिक्षभंसमोर उभा रालहला. 
 

रेड इंलडयनाचं्या दोन टोळ्याचं्या प्रमुिांची नावे अनुक्रमे “लठप्याचंा लाडंगा” व “काळा-पाढंरा गरुड” 
अशी होती. ते दोघेही बरेच म्हातारे होते व त्यांना लढाईचा कंटाळा आला होता. त्यानंी एक अगदी नवीनच असा 
प्रयोग करण्याचे ठरवले. त्या दोन टोळ्याचं्या लशकारीच्या प्रदेशाचं्या सीमेवरून वाहणाऱ्या ललट ल् बीव्हर नदीमध्ये एक 
बेट आहे. त्या बेटावरील लशकारीचा हक्क कोणत्या टोळीचा आहे हे त्यानंी एकमेकाशंी लढाई करून न ठरलवता 
शातंतापभणय वाटाघाटींनी ठरवावे असे मनात आणले. अथात अशा प्रकारचा प्रयत्न सुरुवातीला जरासा अडचणीचा 
आहे. कारण वाटाघाटी करण्याची इच्छा म्हणजे लभते्रपणा असा अथे प्रलतपक्षाच्या मनात येण्याची बरीच श्यता होती. 
ते दोन म्होरके जेव्हा आपले कोणी अनुयायी बरोबर न घेता एकमेकानंा भेटतात तेव्हा त्याचं्या मनाची बरीच चललबचल 
होते, पण दोघापैंकी कोणालाच ती गोष्ट बाहेर लदसभ द्यायची नव्हती. ककवा आपल्या स्वतिःच्या मनात सुद्ा ती मान्य 
करायची नव्हती म्हणभन ते ताठ मानेने व एकमेकानंा आव्हान देण्याच्या आवेशात एकमेकाकंडे लनरिभन पाहात मो्ा 
मानाने जवळ येऊन िाली बसतात. नंतर बराच वेळ काहीच घडत नाही. ऑस्स्रयन ककवा बव्हेलरयन शतेकऱ्याकडभन 
जमीन लवकत घेण्याचा ज्याला अनुभव आहे त्याला हे पके्क ठाऊक आहे की, कामाबद्दल जो प्रथम बोलेल तो अधी 
लढाई हरला. आलण रेड इंलडयनाचं्या बाबतीत हीच पलरस्स्थती असावी. ते दोन पुढारी लकती वेळ असे समोरासमोर 
बसभन रालहले असतील हे कोणी सागंावे? 
 



           

समजा. तुम्हाला चेहेऱ्यावरचा एक स्नायभदेिील न हालवता बसण्याचा प्रसंग आला व अथात मनातला ताण 
बाहेर दािवभ नये अशी तीव्र इच्छा आहे. अमुक एक गोष्ट करावी असे तर वाटत असावे पण ती न करण्याला सबळ 
कारणे असावी.थोड्यात म्हणजे तुम्ही जर परस्परलवरोधी लवचाराचं्या तावडीत सापडलेला असाल, तर मग अशा 
वेळी लतसरीच एिादी स्वतंत्र अशी लक्रया करण्याने मनावरील ताण कमी होऊ शकतो. लशवाय ह्या लक्रयेने मनातील 
दोन परस्परलवरोधी लवचारानंा फारसे महत्त्व नाही असे बाह्यतिः दािवण्याचा तो एक मागय आहे. स्वभावाचे अभ्यासक 
(Ethologist) ह्या घटनेला स्थानातंर कायय (Displacement Activity) असे म्हणतात. सवयसामान्य भाषेत आपण 
ह्याला मनातील गोंधळ दशयवणारी कृती असे म्हणभ. जे जे लवडी अगर लसगारेट ओढणारे लोक मला माहीत आहेत ते 
सवय मनातील भावनांचा गोंधळ झाला म्हणजे आपला हात लिशात घालतात; लसगारेट ककवा पाइप बाहेर काढतात 
आलण पेटवतात. ज्यानंी तंबािभ ओढण्याचा शोध लावला व ज्याचं्यापासभन आपण तो प्रथम लशकलो ते म्हणजे रेड 
इंलडयन तरी दुसरे काय करणार? 
 

आलण म्हणभन “लठप्याचंा लाडंगा” आलण “काळा पाढंरा गरुड” ह्याचं्यापैकी एकाने प्रथम आपली लचलीम 
पेटवली असेल; अथात त्या वेळी ती शातंतादशयक लचलीम नव्हती, व मग दुसऱ्यानेही आपली लचलीम पेटवली. जो 
तंबािभ ओढणारा आहे त्याला तंबािभ ओढण्यापासभन मनावरील ताण नाहीसा होण्याचा व त्यामुळे लमळणाऱ्या स्वगीय 
शातंतेचा अनुभव असतो. दोन्ही पुढारी लचलीम ओढल्यानंतर शातं झाले, त्यानंा आत्मलवश्वास वाटभ  लागला आलण 
त्याचं्यातील वाटाघाटी यशस्वी झाल्या. पुढच्या भेटीत एका पुढाऱ्याने सुरुवातीलाच आपली लचलीम पेटवली असेल, 
लतसऱ्या भेटीत एक पुढारी आपली लचलीम लवसरला असेल आलण ह्या वेळपयंत अलधक सलहष्ट्णु झालेल्या दुसऱ्याने 
आपली लचलीम त्याला ओढण्यास लदली असेल. पण कदालचत ह्या समारंभाची असंख्य वेळा पुनरावृत्ती झाल्यािेरीज 
लचलीम ओढणारा रेड इंलडयन लचलीम न ओढणाऱ्यापेक्षा वाटाघाटी करण्यास अलधक तयार असतो हे सवयसामान्य ज्ञान 
पसरले नसेल. पण एवढे मात्र लनलित आहे की, अनेक लपढ्यांनंतर मभळची मनाची गोंधळलेली स्स्थतीच एक लवलशष्ट 
लवधी ककवा चालरीत पक्की करण्यास कारणीभभत झाली असली पालहजे. आलण आता हा एक पक्का लनयम सवय रेड 
इंलडयनाचं्या बाबतीत सवयसाधारण झाला आहे की, लचलीम ओढल्यानंतर कोणी कोणावर आक्रमण करावयाचे नाही. 
मभलतिः मागे्रट आल्टमानचा घोडा मभळच्या कँपशी थाबंल्यालशवाय पुढे जात नसे, ककवा माटीना लिडकीपयंत वळण 
घेऊन आल्यालशवाय राहात नसे, ह्या घटना मनातील अनलतक्रमणीय लनबंध दािवणाऱ्याच आहेत, आलण वर वणयन 
केलेल्या रेड इंलडयनाचं्या वागणुकीहभन लभन्न नाहीत. 
 

तरी पण आपण जर केवळ संस्कृतीमुळे उत्पन्न झालेल्या लवधींमुळे मनात जे लनबंध काययक्षम होतात त्यांचाच 
लवचार केला तर ह्या सवय घटनेच्या एका महत्त्वाच्या बाजभकडे दुलयक्ष केल्यासारिे होईल. व्य्तीच्या वर असलेल्या 
एिाद्या श्तीमुळे अंमलात आलेला आलण पलवत्र झालेला, तसेच पारंपलरक व सासं्कृलतक श्तींनी व परमात्म्याने 
आधार लदलेला लवधी एिाद्या सवईसारिाच असला तरी आपण त्यालाआपल्या स्वतिःच्या जीवनात जडलेल्या 
सवईपेक्षा िभपच अलधक महत्त्व देतो. आलण आपल्या हालचालींचे नमुने आलण आपले सांस्कृलतक समारंभ ह्यातंच एक 
िोल अथय भरलेला आहे. कडक स्वभावाच्या व सुधारकी मताच्या व्य्तीला (म्हणजे मभर्मतभजंकाला) धार्ममक 
लवधींतील भपका अनावश्यक व लनव्वळ वरवरचा देिावा आहे असे वाटते, एवढेच नव्हे तर िरोिर ज्या गोष्टींकडे 
लक्ष जायला पालहजे व ज्यात िोलवर लवचार झाला पालहजे त्याकंडे ह्या बाह्य भप्यामुळे दुलयक्ष होते असे त्याला 
वाटते. माझ्या मते त्याची ही फार मोठी चभक आहे. ज्या अथी नाताळच्या वेळी आपण झाडाला मेणबत्त्या लावभन व इतर 
अनेक रीतीने सजवभन एका जुन्या परंपरेतील भप्याचे व समारंभाचे अनुकरण करतो त्या अथी आपल्याला परंपरेने 
पभवीच्या लपढ्याकंडभन आलेल्या चालीरीती आवडतात असेच समजले पालहजे. बाह्य लचन्ह आपल्याला आवडले म्हणजे 
ते लचन्ह ज्या लवधीचे आहे तो सवय लवधीच आपल्याला पसंत असला पालहजे; आलण आपल्याला जुन्या चालीरीतीबद्दल 
वाटणाऱ्या आपुलकीवर व पे्रमावर ते सवय अवलंबभन असते. ह्या पे्रमानेच आपल्याला आपल्या सासं्कृलतक वारशाचे मभल्य 
कळभन येते. कोणत्याही संस्कृतीचे स्वतंत्र अस्स्तत्व, कोणत्याही एका व्य्तीच्या पलीकडील एका समाजाचा जन्म व 



           

त्या व्य्तीच्या प्रयाणानंतरही कायम राहणारे समाजाचे अस्स्तत्व म्हणजेच थोड्यात िरेिुरे मानव्य आहे. व ते 
मानवी कृतीवर स्वतंत्रपणे लनयंत्रण ठेवणाऱ्या लवधींच्या लवकासावर अवलंबभन असते. 
 

मानवी समाजात पारंपलरक लवधींचा उगम संस्कृतीच्या प्रातिःकालीच झाला असला पालहजे. उच्च उत्क्रान्त 
झालेल्या, म्हणजे मानवाच्या िालच्या पातळीवरच्या प्राण्याचं्या बाबतीत त्या प्रालणजातीच्या पभवेलतहासातच 
त्याचं्यातील लवधी उगम पावले व त्यावरच त्याचं्या संघाचंी रचना उभारली गेली. पुढे मी जे ह्या दोन घटनांचे 
थोड्यात वणयन केले आहे त्यावरून त्याचं्यातील साम्य उघड होईल व त्याचें कायय लकती सारिेसारिे आहे तेही 
कळेल. 
 

दोन्ही वस्तुस्स्थतीत, म्हणजे एकीत एक प्रालणजात व दुसरीत एक सुसंस्कृत समाज, आपल्या भोवतालच्या 
पलरस्स्थतीशी कसे जमवभन घेतो त्याला एक नवीनच महत्त्व प्राप्त होते; आलण ते म्हणजे एकमेकानंा लदलेला संदेश. 
मभळची लक्रया पुष्ट्कळ काळपयंत तशीच केली जाईल, पण पुष्ट्कळदा ती हळभहळभ मागे पडते ककवा नाहीशीदेिील होऊ 
शकते; आलण अशा रीतीने कायामध्ये प्रालतलनलधक असा बदल केला जातो. संदेशवाहनातभन दोन नवीन पलरणाम उद्भवभ 
शकतात व तरीही दोन्हीमध्ये काही भाग संदेशवाहनाचा असतो. ह्यातील पलहला पलरणाम म्हणजे आक्रमक प्रवृत्तीला 
लनरुपद्रवी स्वरुप देणे, आलण दुसरा म्हणजे दोन अगर अलधक व्य्तींमध्ये लनकट संबंध उत्पन्न करणे. 
 

दोन्ही प्रकारातं नवीन पलरणामामुळे उत्पन्न होणाऱ्या लवलशष्ट लदशनेे कायय करणाऱ्या दाबामुळे मभळच्या 
लवलधशभन्य वागणुकीत सारिाच बदल घडभन येतो. जर हेसंदेशवाहन एका ठरालवक क्रमाप्रमाणे बनलेल्या स्वतंत्र अशा 
लहान लहान लक्रया एकत्र आणभन केलेले असेल तर एकमेकानंी एकमेकानंा जी गोष्ट कळवायची तीत काही संलदग्धता 
राहण्याची श्यता बरीच कमी होते. तोच हेतभ साध्य करण्याचे दुसरे एक साधन म्हणजे चेतनेच्या नमुन्याचंा वेग आलण 
आंदोलनांचे अंतर (Ampiitude समृद्ता) वाढवणे. डेस्मंड मॉलरसने ह्या घटनेकडे लक्ष वेधले आहे व हालचालींच्या 
प्रालतलनलधक तीव्रतेने लदलेल्या िुणा असे नाव त्याने वापरले आहे. प्राणी एकमेकावंर हल्ला करण्याच्या प्रयत्नात 
असताना ककवा नर लप्रयाराधन करताना जो बाह्य देिावा केला जातो त्यावरून आपल्याला लकती तरी उदाहरणे 
लक्षात येतात. आलण मनुष्ट्याचें संस्कृतीने लवकलसत झालेले समारंभ त्याहभन वेगळे नाहीत. लवद्यापीठातंील लवद्याशािाचें 
प्रमुि (डीन) वगामध्ये “मोजकी पावले” टाकीत जातात. कॅथॉललक धमोपदेशक “मास”च्या वेळी गाताना त्यांच्या 
आवाजाची उच्चनीचता व तालबद्ता ही सवय सावयजलनक प्राथयनेच्या लनयमानंी बाधंलेली असते. एकमेकाचं्या मनातील 
लवचार दुसऱ्याला कळवण्यामधील संभाव्य अस्पष्टता तीच तीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा केल्यामुळे नाहीशी होते. तालबद् 
पद्तीच्या हालचालीने एिादा लवधी अथवा समारंभ पुन्हा पुन्हा करणे ही गोष्ट उपजत बुद्ीने केलेल्या अथवा 
सासं्कृलतक लवधींच्या बाबतीत इतकी सवयसाधारण झालेली आहे की लतची उदाहरणे देत बसण्याची जरुरी नाही. लवधी 
करताना केलेल्या हालचालींचा पलरणाम दोन्ही प्रकारच्या घटनातं अशा रीतीने वाढत जातो की, लवधी प्रस्थालपत 
होण्यापभवी ज्या हालचालींमुळे फ्त दृश्य ककवा श्राव्य चेतना उत्पन्न होत होती त्यानंा जास्त महत्त्व प्राप्त होते व ज्या 
हालचालींचा पलरणाम फ्त यालंत्रक होत होता त्या कमी होतात ककवा अलजबात नाहीशा होतात. 
 

ह्या अनुकरणाच्या अलतशयो्तीमुळे एका समारंभाचा उगम होतो आलण त्याचा एिाद्या िुणेशी अगर लचन्हाशी 
लनकट संबंध असतो. ह्या सवाचा सर जभललयन ह्स्ले ह्यानंी केलेल्या तुरेवाल्या ग्रीब पष्म यावंरील लनरीक्षणात जो प्रथम 
आढळला तो नाटकी पलरणाम होता. आकार आलण रंग ह्यांच्या बेफाट उधळणुकीचा लवकास लवलशष्ट प्रकारच्या 
पलरणामात प्रालणजातीत व सासं्कृलतक लवधीत झालेला लदसतो. सयाममधील लढाऊ माशाचं्या पंिाचें सुंदर आकार व 
रंग, पॅरॅडाइज पष्म याचा लपसारा, मोराची शपेटी व मसॅ्ण्ड्रल जातीच्या बबभनच्या दोन्ही टोकावंरील भडक रंग ह्या सवांचा 
लवकास कोणत्या तरी लवलशष्ट लवधीकरता जरूर असणाऱ्या हालचालीमुळे झालेला आहे. मानवाची कला प्रथम 
कोणत्या तरी लवधीच्या पभतयतेकरता उद्भवली ह्यात काहीएक संशय नाही. “कलेकरता कला” ही स्वायत्तता दुसऱ्या 
एका सासं्कृलतक प्रगतीवरील टाकलेल्या दुययम पावलामुळे साध्य झाली. 
 



           

उपजत बुद्ीने केलेले आलण सासं्कृलतक लवकासातभन उद्भवलेले अशा दोन प्रकारच्या लवधींत जे साम्य 
आढळते त्याचे कारण शोधभ लागले म्हणजे आपल्याला असे लदसभन येते की, एकमेकांनी एकमेकानंा लदलेले संदेश 
(म्हणजे िुणा)जर योग्य लठकाणी पोचणे जरूर असेल तर पाठवणाऱ्याच्या व ग्रहण करणाऱ्याच्या “लहरीं”ची लनवड 
बरोबर जमली पालहजे. (मभळ लेिकाने ह्या घटनेला रेलडयो लहरींचा ध्वलनके्षपक व रेलडयो लरसीव्हर ह्याचंी उपमा 
लदली आहे–भाषातंरकार). संदेश पाठवणाऱ्याने तो लजतका लबनचभक आलण स्पष्ट केला असेल लततकी ग्राहकाची 
लनवड सोपी आलण साधी होऊ शकेल हे लनर्मववाद आहे. अथात संदेश पाठवणारा व ग्राहक एकमेकाचं्या लवकासावर 
एक प्रकारचा लनवडीचा दाब घालीत असतात आलण त्यामुळे एकमेकाशंी जुळवभन घेताना त्याचं्यात लवलशष्ट प्रकारचे 
महत्त्वाचे फरक घडभन येऊ शकतात. पुष्ट्कळसे उपजत बुद्ीने केलेले लवधी, तसेच सासं्कृलतक समारंभ, थेड्यात 
म्हणजे मानवाचं्या भाषातंील सवय शब्द हल्लीच्या स्वरूपात येण्याचे कारण म्हणजे संदेश पाठवणारा व ग्रहण करणारा 
ह्याचं्यातला परस्परसंबंधाचा कालातंराने होणारा लवकास. अशा घटनामंध्ये सध्याच्या एिाद्या संस्काराचे अगर लवधीचे 
“असंस्कृत मभळ ककवा नमुना” कसा होता हे शोधभन काढणे जवळजवळ अश्य होते; कारण त्याचे मभळ रूप इतके 
बदलभन गेलेले असते की ते ओळिभ येत नाही. तरी पण हल्ली अस्स्तत्वात असणाऱ्या दुसऱ्या एिाद्या प्रालणजातीत ककवा 
अजभन लटकभ न रालहलेल्या दुसऱ्या एिाद्या संस्कृतीत त्याच प्रकारच्या लवकासाच्या प्रगतीत जर काही मधल्या पायऱ्याचंा 
ककवा अवस्थाचंा अभ्यास करता आला तर तुलनात्मक पद्तीने एिादा लवलक्षण आलण गंुतागंुतीचा समारंभ मुळात 
कसा उत्पन्न झाला ह्याचा मागोवा काढता येईल. हे एक काम तुलनात्मक अभ्यासामुळे होते व तो लचत्तवेधक आलण 
आकषयक बनतो. 
 

प्राण्याचं्या जातीच्या पभवेलतहासाच्या व सासं्कृलतक लवधींच्या लवकासामुळे जे वागणुकीचे नवे प्रकार उद्भवतात 
त्यानंा एक लवलशष्ट स्वतंत्र अस्स्तत्व प्राप्त होते. उपजत बुद्ीमुळे केलेल्या संस्कृतीतभन उद्भवलेल्या लवधींमुळे 
वागणुकीच्या स्वतंत्र चेतना तयार होतात व त्याचं्यामुळे अवयवयु्त जीव (ऑर् गलॅनझम्) नवीनच ध्येयाकंडे ककवा 
साध्याकंडे दुसरे काही मनात न आणता जाऊ लागतो. समारंभ ककवा लवधी ह्यांमुळे प्राण्यातं ज्या स्वतंत्र चेतना उत्पन्न 
होतात त्यांमुळे लवधींचे मभळचे संदेशवाहनाचे कायय नाहीसे होऊन त्याऐवजी दुययम पण लतत्याच महत्त्वाचे दुसरे कायय 
त्या करू लागतात, आलण ते म्हणजे आक्रमक प्रवृत्तीवर दाब ठेवणे आलण काही व्य्तींत लनकट संबंध प्रस्थालपत 
करणे. मागे ह्याच प्रकरणात आपण पालहलेच आहे की, एिादा समारंभ ककवा लवधी दोन व्य्तींत लनकट संबंध कसा 
प्रस्थालपत करू शकतो. पुढे दहाव्या प्रकरणात आक्रमक प्रवृत्तीचे लनयमन करणाऱ्या समारंभामुळे प्राण्यांमध्ये मानवी 
पे्रम ककवा मतै्री ह्यासंारिेच संबंध कसे लवकास पावतात ह्यांचे मी सलवस्तर वणयन करणार आहे. 
 

सासं्कृलतक लवधी लवकासाच्या दोन अवस्थांमधभन जातो. प्रथम आक्रमक प्रवृत्तीचे लनयंत्रण आलण त्यातभन 
उत्पन्न होणारा लनकट संबंध. हे दोन्ही उपजत बुद्ीने होणाऱ्यालवधींसारिेच असतात हे दहाव्या प्रकरणातील गभझ् 
पष्म याचं्या लवजयाच्या समारंभाच्या वणयनावरून कळभन येईल. कळपातील प्राण्यांमधील आपापसातील आक्रमण टाळणे, 
कळपातील एकजभट कायम ठेवणे आलण इतर तत्सम कळपापंासभन आपले वेगळे अस्स्तत्व कायम ठेवणे ही तीन काये 
सासं्कृलतक लवकासातभन उद्भवलेल्या लवधींकडभनही अगदी तशीच केली जातात व त्यातं इतके साम्य असते की, 
त्याबद्दल आणिी िोलात जाऊन लवचार करणे जरूर आहे. 
 

ज्या संख्येपयंत मानवी समाज केवळ वैयस््तक पे्रम आलण मतै्री ह्याचं्यामुळेच एकत्र राहभ शकतो त्यापेक्षा 
त्यातंील व्य्तींची संख्या वाढली की वर लदलेल्या तीन सासं्कृलतक लवधींमुळे ठरून गेलेल्या चालीरीतींवरच त्याचे 
अस्स्तत्व अवलंबभन असते. मनुष्ट्याच्या समाजातील वागणुकीत सासं्कृलतक लवधी पभणयपणे भरून रालहला आहे, पण तो 
सवयत्र हजर असल्यामुळे आपल्याला त्याचे अस्स्तत्व जाणवत नाही. समजा, जर सासं्कृलतक दृष्ट्ट्या लवधीशी काहीएक 
संबंध नाही अशा वागणुकीचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर मग सावयजलनक रीत्या आपण करीत नाही ककवा करणे 
लशष्टसंमत समजत नाहीत अशाच वागणुकीची उदाहरणे द्यावी लागतात: मो्ादंा आवाज करून जाभंई देणे, आळस 
देणे, नाक टोकरणे ककवा भलत्याच लठकाणी िाजवणे. ज्याला ज्याला म्हणभन रीतभात म्हणतात ती अगदी लनरपवाद 



           

सासं्कृलतक लवधीने अगर संस्काराने ठरलेली असते. लजला “चागंली” रीतभात म्हणतात लतची व्याख्याच अशी की, 
आपण ज्या समाजाचे घटक आहो त्याच्या वागणुकीचे लनयम; आलण ते आपण कायम पाळीत असतो. जणभ काय ते 
आपल्या स्वभावाचा एक प्रमुि भागच बनले आहेत. त्याचं्यामुळे आपली आक्रमक प्रवृत्ती लनयंत्रणात राहते ककवा 
त्याचं्यामुळे आपला इतराशंी लनकटचा स्नेहसंबंध जुळभन येऊ शकतो ही गोष्ट आपल्या ध्यानात पटकन येत नाही. ह्या 
घटनेला समाजशास्त्रात “संघातील घटकाचें आकषयण” असे म्हणतात. 
 

चालीरीतींमुळे समाजातील घटकाचंा एकमेकाशंी स्नेहसंबंध जुळभन येतो हे जर दािवभन द्यायचे असेल तर 
चालीरीती नसल्या तर काय घडते ते पाहावे. मुद्दाम एिाद्या चालीरीतीचा भगं केल्याबद्दल मी येथे बोलत नाही आहे. 
पण व्य्ती समाजात वागताना ज्या लहान लहान गोष्टी म्हणजे सभ्यतेची वागणभक ककवा अंगलवके्षप (उदाहरणाथय मान 
िाली करणे ककवा नमस्कार करणे) ह्याचं्याबद्दलचा हा उल्लेि आहे. एिाद्या िोलीत इतर मंडळी असताना नवीन 
आत येणारा माणभस जसा इतराचं्या अस्स्तत्वाची दिल घेईल तसल्या लहानसहान गोष्टींतदेिील समाजातील 
सवयमान्य चालीरीतींचे ज्ञान होते. समजा, समाजातील एिाद्या व्य्तीची अशी समजभत झाली की त्यातील इतर 
व्य्तींनी आपल्याशी वागताना आपले मन दुिावेल असे वतयन केले आलण नंतर ह्या व्य्ती ज्या िोलीत बसलेल्या 
असतील तेथे प्रवेश करताना मन दुिावलेल्या व्य्तीने नेहेमीच्या चालीरीतीलवरुद् वतयन केले व जणभ काय तेथे कोणी 
नाहीच असे दािवले तर ह्या वतयनामुळे इतरानंा राग येतो व त्याचं्या मनात लवरोधाची भावना उत्पन्न होते. 
थोड्यातम्हणजे नेहेमीची चालरीत न आचरणे म्हणजे उघडपणे आक्रमक पलवत्रा घेण्यासारिेच आहे. 
 

कोणत्याही समाजातील नेहमीच्या चालीरीतीला सोडभन वेगळ्या प्रकारचे वतयन कोणाकडभन झाले तर त्या 
समाजातील इतर व्य्तींकडभन ह्या चालीरीतींचे व लशष्टाचाराचें पालन कडक रीतीने होऊ लागते. हे पालन न 
करणारी व्य्ती “बाहेरची” असे समजले जाते व लतच्यालवरुद् भेदभाव केला जातो, आलण लहान लहान संघातं 
(उदाहरणाथय शाळेतील वगय ककवा सैन्याचा एिादा लहानसा लवभाग) तर लतच्यावर हल्लाच चढवण्यात येतो. ज्याला 
मुले आहेत अशा एिाद्या लवद्यापीठातील लशक्षकाला ह्या गोष्टीचा अनेकदा अनुभव येतो की, त्याची एका लठकाणाहभन 
दुसरीकडे बदली झाली तर त्याची मुले आिययकारक रीतीने नव्या लठकाणच्या मुलांची पोटभाषा व त्याचें लवलशष्ट 
तालंत्रक शब्द भराभर आत्मसात करून घेतात. आलण तसे जर त्यानंी केले नाही तर त्याचं्या वगयबंधभकडभन त्याचंा छळ 
होऊ लागतो. मात्र घरी तीच मुले नेहमी घरी वापरात असलेली पोटभाषाच बोलतात. शाळेत वापरली जाणारी 
पोटभाषा घरी वापरायला सालंगतली, उदाहरणाथय एिादी कलवता पाठ म्हणभन दािवण्यास सालंगतले, तर ते मभल 
भयंकर अडचणीत सापडल्यासारिे लदसते. कुटंुबाच्या बाहेरच्या एिाद्या समभहाचे आपण घटक आहो ह्या गोष्टीमुळे 
आपण एक प्रकारचा लवश्वासघात केल्याची भावना त्याच्या मनात असावी असे मला वाटते. 
 

सासं्कृलतक लवकासाने अस्स्तत्वात आलेल्या रीतीभाती व वागण्याच्या पद्ती लहानमो्ा सवय मानवी 
समाजांची वैलशष्ट्ट्ये आहेत. प्राण्याचं्या जाती, वगय, पोटवगय आलण त्याहभन मोठे समभह ह्याचं्यात आनुवंलशक गुणधमय 
ज्याप्रमाणे अचभकपणे आढळतात त्याप्रमाणेच ही घटना आहे. तुलनात्मक अभ्यासाने त्यांचा इलतहास, म्हणजे त्यांचा 
लवकास कसा होत गेला हे शोधभन काढता येते. ऐलतहालसक लवकासात त्यांच्यात जे फरक आढळतात व सासं्कृलतक 
घटकातं जे अडथळे उत्पन्न होतात तसेच अडथळे प्राण्याचं्या जातींच्या उत्क्रातंीमुळे उत्पन्न होतात. एलरक एलर्सनने 
ह्या प्रकाराला जातीतील िोटे लवलशष्टीकरण (Pseudo-speciation) असे म्हटले आहे. 
 

प्राणीजातीच्या पभवेलतहासामुळे होणारे फरक जरी सासं्कृलतक िोट्या फरकापेंक्षा िभपच जलद होत असले 
तरीही त्यानंा बराच काळ जावा लागतो. त्यांचा सभष्म म असा उगम लहानशा समभहातील बोलण्या-चालण्याची लवशषे 
लकब आलण ती लकब न जाणणाऱ्या ककवा न पाळणाऱ्या लतऱ्हाइतालवरुद् दािलवलेला पक्षपात ही सवय लहान 
मुलाचं्या टोळ्यातं लदसभन येतात. पण सामालजकदृष्ट्ट्या प्रमाणभभत होणाऱ्या रीलतभाती व लवधी ह्यानंा स्थैयय प्राप्त 
होण्याकरता त्याचें अस्स्तत्व काही लपढ्याइंतके तरी असावे लागते. ह्या कारणामुळे माझ्या मनात सवात लहान 
अशाज्या काल्पलनक उपजातीचा लवचार आला ती म्हणजे शाळा. आलण ह्या लहानशा काल्पलनक उपजातीतील 



           

चालीरीती व वैलशष्ट्ट्ये वषानुवषे कशी कायम राहतात ह्याचे आियय वाटते. “ओल्ड स्कभ ल टाय” (आपल्या जुन्या 
शाळेचा लवलशष्ट नमुन्याचा नेकटाय) ह्या घटनेची जरी पुष्ट्कळदा हेटाळणी केली जाते तरी लतला फार महत्त्व आहे. 
समजा, मला स्व्हएन्नाच्या जुन्या शॉटेन–लगम्नालसउम (हायस्कभ ल) मधल्या जरा लशष्टपणे नाकातभन बोलण्याच्या 
पद्तीने भाषण करणारा एिादा माणभस भेटला तर मी त्याच्याकडे बराच आकर्मषत होईन; तसेच मी त्याच्यावर 
लवश्वास टाकण्याकडे अगदी सहज प्रवृत्त होईन आलण माझ्या जुन्या शाळासोबत्याबरोबर वागताना मी एिाद्या 
लतऱ्हाइतापेक्षा अलधक आपुलकीने व सचोटीने वागेन. 
 

सभ्य चालीरीतींच्या महत्त्वाच्या कायाचा अभ्यास लनरलनराळ्या संस्कृती व उपसंस्कृती ह्याचं्या सामालजक 
प्रलतलक्रयावंरून चागंला करता येतो. समाजात वागण्याच्या ज्या रीलतभाती लशष्टाचाराने घालभन लदलेल्या आहेत त्या 
सासं्कृलतक लवधींची अलतशयो्ती होऊन शरणागती पत्करताना करावयाच्या अंगलवके्षपापंासभन लनघालेल्या आहेत. 
त्याचें मभळ प्रालणजातीच्या पभवेलतहासात ज्या संस्काराचं्या चेतनांमुळे तोच अथय दशयलवला जातो त्यात आहे. चागंल्या 
रीलतभातींची एिाद्या लहानशा प्रदेशात व लनरलनराळ्या उपसंस्कृतीत जी परंपरा असते त्यामुळे चेहेऱ्यावरील भाव व 
अंगलवके्षप ह्यावंर जोर देण्याची वेगळी पद्ती लदसभन येते. उदाहरणाथय, दुसरी व्य्ती बोलत असताना आपण मान पुढे 
करून व डोके थोडे बोलणाऱ्याकडे वळवभन त्याला अक्षरशिः“कान देतो” ही शरीराची हालचाल लक्ष देऊन ऐकण्याची 
व जरूर तर आज्ञापालनाचीही दशयक आहे. आलशयातील काही संस्कृतींतील लशष्टसंमत चालीरीतींत ह्या पालिमात्य 
पद्तीची अनुकरणात्मक अलतशयो्ती झालेली आहे. ऑस्स्रयाच्या लोकात, लवशषेतिः उच्च वगातील लस्त्रयांमध्ये, 
सुसंस्कृत वागणुकीचे ते एक नेहेमी लदसभन येणारे लचन्ह आहे, पण मध्य यभरोपातील इतर देशातं ते इतके स्पष्टपणे 
लदसभन येत नाही. उत्तर जमयनीच्या काही भागात ते अगदीच क्वलचत लदसते तर कधी अजीबात लदसण्यात येत नाही. ह्या 
उपसंस्कृतीत असे समजले जाते की, ऐकणाऱ्याने मान ताठ व उंच करून बोलणाऱ्याच्या चेहेऱ्याकडे सरळ पाहात 
राहावे हेच उत्तम. सैन्यात वरच्या अलधकाऱ्याचा हुकभ म ऐकताना लशपाई वागतो तशीच वतयणभक समाजात सभ्य व 
लशष्टसंमत समजली जाते. मी जेव्हा स्व्हएन्नाहभन कोलनग्ज् बगयला आलो तेव्हा मला ह्या दोन शहरातंील चेतनेच्या 
नमुन्यातील (Motor Pattern) फरक लकती मोठा आहे हे कळभ लागले, आलण पभवय प्रलशयातील लस्त्रया दुसऱ्याचे 
बोलणे ऐकताना जी हालचाल करतात लतची मला सवय होण्यास बरेच लदवस लागले. मी बोलत असताना ऐकणारी 
स्त्री थोडया तरी प्रमाणात माझ्याकडे हनुवटी वळवील अशा अपेके्षने मी लतच्याकडे पालहले तेव्हा ती मान जराही न 
वाकवता ताठ बसभन माझ्याकडे टक लावभन बघते आहे असे लदसल्यावर मी काही तरी बोलभ  नये असे धक्का देणारे 
बोललो की काय अशी शकंा वाटली. 
 

अथा्  लमत्रत्वाची इच्छा दशलवणारी शरीराची कोणतीही हालचाल संदेश देणारा व घेणारा ह्या दोघामंधील 
ठरलेल्या संकेताप्रमाणे होत असते. दोन लनरलनराळ्या संस्कृतींत, हे संकेत अथातच वेगळे वेगळे असतात आलण 
त्यामुळे गैरसमजुती उद्भवणे अटळ असते. पभवय प्रलशयाच्या आदशाशी तुलना केली तर बोलणाऱ्याचे भाषण कान देऊन 
ऐकणारा जपानी कोणत्या तरी भीतीने घाबरलेला असभन दबकभ न वागतो आहे असे वाटेल, तर जपानी लशष्टसंमत 
वागणुकीच्या आदशाप्रमाणे पभवय प्रलशयातील माणभस उद्दाम व प्रलतकभ ल आहे अशी कल्पना होईल. 
 

अशा प्रकारच्या संकेतातंील अगदी थोड्याशा फरकानेसुद्ा सासं्कृलतक लवधींनी ठरलेल्या हावभावानंी 
गैरसमज होऊ शकतो ककवा त्याचंा अथय वेगळाच आहे असे वाटण्याची श्यता लनमाण होते. लॅलटन (म्हणजे दलक्षण 
यभरोपातील) लोक अलवश्वसनीय आहेत असे अँग्लोसॅँ्सन व जमयन लोक समजतात, आलण ह्याचे कारण म्हणजे 
आपल्या स्वतिःच्या वागणुकीच्या संकेताप्रमाणे ते जास्त सामालजक सलदच्छेची अपेक्षा करतात; पण फ्रें च ककवा 
इटॅललयन लोकाचं्या जास्त भावनाप्रधान वागणुकीचा म्हणजे त्याचं्या तडजोडीच्या व लमत्रत्वाच्या वतयनाचा ते भलताच 
अथय घेतात. लॅलटन देशात उत्तर जमयनीतील व लवशषेतिः प्रलशयातील लोक अलप्रय असण्याचे हा गैरसमज हे एक कारण 
आहे. अमेलरकेतील सुसंस्कृत समाजात मला बहुधा असभ्य समजले जात असावे असा मला संशय येतो; कारण 



           

अमेलरकन समाजाने स्वीकृत केलेल्या रीलतभातीप्रमाणे लजतके वेळा मी स्स्मत करायला पालहजे लततके वेळा मी करीत 
नव्हतो. 
 

अशा तऱ्हेच्या गैरसमजुतींमुळे समाजा-समाजातील दे्वष वाढत जात असला पालहजे हे लनिःसंशय आहे. ज्या 
माणसाला वर वणयन केल्याप्रमाणे दुसऱ्या एका उपसंघातील व्य्तीच्या वागणुकीचा अथय कळत नाही (ककवा त्याचा 
संदेश ग्रहण होऊ शकत नाही) त्याला असे वाटते की, आपल्याला मुद्दाम फसवण्यात आले अगर आपल्यावर अन्याय 
करण्यात आला. केवळ चेहेऱ्यावरील भाव ककवा अंगलवके्षप आलण अथातच सासं्कृलतक लवधी एिाद्या अनोळिी 
संस्कृतीतले असले व त्याचंा अथय समजला नाही तर मनात अलवश्वास आलण भीती उत्पन्न होते, आलण अिेर त्याचे 
पययवसान आक्रमणात होते. 
 

बोलण्याच्या आलण वागण्याच्या ज्या लवलशष्ट पद्तीमुळे उपसंस्कृतीतील लहानसा समभह एकत्र राहतो 
तेथपासभन एका अिंलडत माललकेने हेतुपुरस्सर केलेल्या व सहेतुक योलजलेल्या सामालजक लवधीमुळे व प्रमालणत 
वतयनामुळे मानवाचे मोठमोठे समभह एका राष्ट्रात, एका संस्कृतीत, एका राजकीय पक्षात ककवा एका धमात एकत्र 
येतात. ह्या घटनेच्या अभ्यास करणे तौललनक पद्तीने म्हणजे अथातच वरवर लदसणाऱ्या वैलशष्टीकरणाच्या लनयमांचा 
लवचार करून श्य आहे. पण अथातच ह्या पद्तीत शुद् वैलशष्टीकरणापेक्षा बरीच अलधक गंुतागंुत आहे. कारण येथे 
ज्या समभहाबंद्दल आपण संशोधन करतो ते पुष्ट्कळ बाबतींत एकमेकातं गुरफटलेले असतात. उदाहरणाथय, राष्ट्र आलण 
धमयहे समभह एकमेकापंासभन पभणयपणे लवभ्त असे नसतात. 
 

मी पभवी सालंगतलेच आहे की, लवधीयु्त वागणुकीच्या सामालजक प्रमाणभभत अशा नमुन्याला जी श्ती लमळते 
लतचा उगम व्य्तीने केलेल्या भावनायु्त मभल्यमापनात असतो. एलरक एलर्सन ह्यानंी असे दािवभन लदले आहे की 
चागंले आलण वाईट हे ओळिण्याला मनाला जी लशकवण लागते लतची सुरुवात मभल अगदी लहान असल्यापासभन होते 
व त्या व्य्तीच्या लवकासाच्या सवय अवस्थातंभन ती चालभ  राहाते. आपल्याला लहानपणी आईबाप शरीराचे लनरलनराळे 
लवधी कोठे व कसे करावे ह्यासबंंधी ज्या कडक लशस्तीचे लशक्षण देतात व ज्या लशस्तीला पुढे आपण कधीही न लवसरता 
लचकटभन राहातो तीत, आलण राष्ट्रीय ककवा राजकीय सवयमान्य लनयम आलण लवधी ह्याचें आपण पुढील आयुष्ट्यात ज्या 
लचकाटीने पालन करतो तीत, तत्त्वतिः पालहले तर काही फरक नाही. मागील लपढीकडभन आपल्याकडे आलेल्या 
लवलधलनयमाचंी कडक लशस्त व आपण ती लकती लबनचभक रीतीने पाळतो ह्या दोन्ही गोष्टी लवलधलनयमाचं्या कायाकरता 
आवश्यक आहेत. अथा्  त्याच संदभात, प्राण्याचं्या उपजत बुद्ीने घालभन लदलेल्या त्याहभनही जास्त कडक अशा 
लवलधयु्त वतयनाप्रमाणेच आपल्या तकय शुद्, व जबाबदार अशा नैलतक कल्पनाचें त्यावर लनयंत्रण असणे जरूर आहे. 
 

आपल्या आईबापानंी आपल्याला लशकवलेल्या चालीरीती अगदी बरोबर व कायदेशीर आहेत असे आपण 
मानणे अगदी योग्य आहे. तसेच समाजाने मान्य केलेल्या प्रमाणभभत गोष्टी व लवधी, ज्या आपल्या ंसंस्कृतीत व परंपरेत 
अंतभभयत आहेत, त्यानंा आपण पलवत्र मानणे हेही अगदी बरोबर आहे. मात्र इतर संस्कृतींचे प्रमाणभभत लवधी व 
सामालजक चालीरीती कमी दजाच्या आहेत असे मानण्याची जी आपली साहालजक प्रवृत्ती असते लतच्यालवरुद् आपण 
आपल्या तकय बुद्ीने व जबाबदारीने सवय श्तीलनशी लढा लदला पालहजे. प्राण्याचं्या एकाच जातीत जे िोटे भेद पडभन 
लतचे लहान गट पडतात त्याची एक वाईट बाजभ म्हणजे आपल्यालशवाय इतर गटानंा आपण मानवी जातीचे गट असे 
सुद्ा मानायला तयार नसतो. ही गोष्ट लकत्येक आलदवासी टोळ्याचं्या बाबतीत उघड होते, कारण त्याचं्या भाषेत 
स्वतिःच्या टोळीतील व्य्तीकरता “माणभस” हा शब्द वापरला जातो. त्याचं्या मते लढाईत मारलेल्या शत्रभचे मास िाणे 
हे मनुष्ट्यभक्षण ह्या सदरािाली येत नाही. एकाच प्राणीजातीच्या लहान गटाचे वैलशष्ट्ट्य अस्स्तत्वात येणे ह्याचे िरे 
तात्पयय असे आहे की, आपण इतर संस्कृतींच्याबद्दल सलहष्ट्णु बनले पालहजे, आपला सासं्कृलतक व राष्ट्रीय फालजल 
अलभमान सोडभन लदला पालहजे. आपण हे समजभन घेतले पालहजे की, आपण ज्याप्रमाणे आपल्या समाजातील 
चालीरीती व लवधी ह्यांचे पालवत्र्य मानतो त्याचप्रमाणे इतर संस्कृतीतील लोकानंाही आपल्या चालीरीती व लवधी पलवत्र 



           

मानण्याचा हक्क आहे. ह्या जालणवेपासभन उत्पन्न झालेल्या सलहष्ट्णभ वृत्तीच्या अभावी एक माणभस आपल्या शजेाऱ्याच्या 
देवाच्या लठकाणी सवय तऱ्हेच्या कुकमांचे एकत्रीकरण झालेले आहे असे समजभ शकतो आलण सामालजकप्रमाणभभत 
चालीरीती व लवधी ह्या अभगं आहेत ह्या कल्पनेवर त्या आधारलेल्या असल्यामुळे ह्या घटनेतभन सवात भयंकर अशा 
युद्ाची सुरुवात होण्याचा संभव असतो– व ते म्हणजे धार्ममक युद्. आज आपल्याला तोच मोठा धोका आहे. 
 

लनसगाच्या शास्त्रीय ज्ञानाच्या दृष्टीकोनातभन लववेचन करताना इथे व इतर लठकाणीही माझ्याबद्दल गैरसमज 
होण्याचा धोका आहे. मी स्पष्टपणे म्हटले आहे की मानवाच्या पारंपलरक चालीरीतींबद्दलची लनष्ठाही प्राण्यामंधील 
सवयींच्या श् तीमुळे आलण त्यांचे उल्लंघन केल्यास वाटणाऱ्या भीतीमुळे उत्पन्न झालेली आहे. त्याचप्रमाणे मी ह्यावरही 
जोर लदला आहे की मानवी समाजातील संस्कार आलण लवधी हे नैसर्मगकरीत्या उत्पन्न झालेले असभन प्राण्यामंधील 
उपजत बुद्ीने ज्या सामभलहक पद्ती अमलात येतात त्याचं्याशी त्याचें साम्य आहे. मानव ज्या ज्या गोष्टीला पलवत्र 
मानतो व मान देतो त्या प्रत्येकीला काही अलनबंध असे नैलतक मभल्य नाही, तर फ् त तो ज्या संस्कृतीत जीवन जगतो 
त्याच संस्कृतीत लतला महत्त्व आहे ही दुसरी एक सत्य घटनाही मी स्पष्ट शब्दात पुढे मांडली आहे. पण अथातच 
एिाद्या समाजातील सत्प्रवृत्त मनुष्ट्य ज्या लचकाटीने आपल्या संस्कृतीत मागील लपढ्यांकडभन आपल्याकडे आलेल्या 
चालीरीती अनुसरतो त्यावर माझ्या वरील लवधानांचा काही पलरणाम होणार नाही. त्याची लनष्ठा दुसऱ्या एिाद्या जास्त 
इष्ट अशा गोष्टीवर बसली असती तर अलधक चांगले झाले असते असे कुणाला वाटेल, पण अशी जास्त इष्ट अशी ध्येये 
फारच थोडी आहेत. जर समाजात काही प्रमाणभभत चालीरीती उत्पन्न होऊन त्यानंा एक प्रकारचे स्वतंत्र अस्स्तत्व व 
श् ती प्राप्त झाली नसती, जर त्यानंा पलवत्र अशी ध्येये समजण्यात आले नसते,तर मग परस्परामंधील लवश्वसनीय 
असे दळणवळण अश्य झाले असते; श्रद्ा व कायदा ही नाहीशीच झाली असती. शपथा घेणारे ककवा करार करणारे 
ह्याचं्या मनात जर लवलधयु्त वतयणुकीचे प्रमाणभभत लनयम मोडल्याबद्दल माझ्या गे्रलॅग बदकाला आल्टेनबगयचा लजना 
चढताना जशी जादभच्या प्रयोगात उत्पन्न होते तशी भीती वाटली नसती तर मग शपथ घेणे ककवा करार करणे ह्याला 
काहीच अथय रालहला नसता. 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ६ रे्व 
 

उपजि ब द्धीचे दर्वशाल दर्वदधमंडळ (गे्रट पालतमेंट) 
 

आपण मागील प्रकरणात पालहले की प्रत्येक प्रालणजातीच्या पभवेलतहासाच्या घडामोडीतभन जे लवधी ककवा 
संस्कार लनमाण होतात त्यामुळे स्वायत्त अशी एक उपजत बुद्ी बनभन इतर नैसर्मगक प्रवृत्तींच्या रचनेत भाग घेते. ह्या 
उपजत बुद्ीचे मुख्य कायय म्हणजे एकमेकाचें लवचार एकमेकांना कळवणे (संदेशवाहन) आलण त्यामुळे आक्रमक 
प्रवृत्तींवर लनयंत्रण घालभन एकाच जातीच्या प्राण्यामंध्ये स्नेह घडवभन आणणे. दुसरी व्य् ती आपल्याला काही तरी इजा 
करण्याच्या लवचारात आहे अशा समजुतीमुळे माणसेच फ् त एकमेकाशंी भाडंतात असे नव्हे. ह्या संदभात लवधी ककवा 
संस्कार ह्यानंा आपल्या लवषयाच्या दृष्टीने फार महत्त्व आहे. लशवाय, पुढे आपल्याला गभझ पष्म याचं्या लवजयसमारंभात 
लदसभन येईलच की लवधीला एक स्वायत्त प्रवृत्ती म्हणभन इतकी श् ती प्राप्त होते की उपजत बुद्ीच्या पालयमेंटमध्ये ती 
आक्रमण करण्याच्या इच्छेला यशस्वी रीत्या लवरोध करू शकते. लवधी अगर संस्कार ह्यामुंळे आक्रमणाचे लनयंत्रण कसे 
होते, पण ती लवलशष्ट प्राणीजात कायम ठेवण्याचे आक्रमणाचे जे कायय ते कमकुवत न करता अगर नाहीसे न करता ते 
लनयंत्रण कसे होऊ शकते हे कळण्याकरता उपजत बुद्ीने उत्पन्न झालेल्या प्रवृत्तींच्या संघटनेबद्दल प्रथम मला काही 
शब्द सालंगतले पालहजेत. उपजत बुद्ींची घटना एिाद्या पालयमेंटसारिी असते कारण त्यात लनरलनराळ्या प्रकारानंी 
बदलणाऱ्या प्रवृत्ती एकमेकावंर प्रलतलक्रया करीत असतात. ही लोकशाहीसदृश घटना उत्क्रातंीच्या अगदी प्रारंभीच्या 
काळात उगम पावली आलण लतच्यामुळे जरी अगदी संपभणय एकोपा होत नसला तरी लनरलनराळ्या प्रवृत्तींत कामचलाऊ 
आलण सुसह्य अशी तडजोड होऊ शकते. 
 

उपजत बुद्ी म्हणजे काय? उपजत बुद्ीमुळे उत्पन्न होणाऱ्या लनरलनराळ्या काययप्रवृत्तींना जी नावे लदली 
जातात त्याचे कारण एका लवलशष्ट लवचारसरणीच्या लोकांचा दभलषत पभवयग्रह मभळ लेिक ह्या लोकानंा “फायनॅललस्ट” 
असे नाव देतो व त्यांची व्याख्या अशी करतो की ते “कशाकरता?” ह्या प्रश्नाचंी “का?” ह्या प्रश्नाशी गल्लत करतात, 
आलण त्यानंा असे वाटते की लवलशष्ट प्राणीजात कायम राहावी असे ज्या प्रवृत्तींचे कायय असते ते आपण स्पष्ट केले की 
त्या कायाच्या कारणाबद्दलचा प्रश्न आपण सोडवला. एिाद्या स्पष्ट लदसणाऱ्या कायाचे कारण अगदी उघड असते, 
उदाहरणाथय अन्न भरवणे, नरमादीसंयोग, ककवा पलायन. येथे ह्या प्रत्येक घटनेला एक एक वेगळी चेतना ककवा 
उपजत बुद्ी असते असे प्रलतपादन करणे आकषयक वाटते. प्रजोत्पादनाचीउपजत बुद्ी (रीप्रोडस््टव्ह इस्न्स्टं्ट) ही 
शब्दयोजना आपल्या ओळिीची आहे. परंतु आपण असे समजभ नये की केवळ ह्या शब्दयोजनेमुळे ह्या घटनेचा अथय 
स्पष्ट होतो. आत्म्याच्या अस्स्तत्वावर लवश्वास ठेवणारे काही उपजत बुद्ीचे अभ्यासक तसे समजतात. असल्या 
प्रकारच्या लेबलानंी शास्त्रीय घटनाचंा अथय समजतो असे मानणे म्हणजे “सृष्टीला वातशभन्यता आवडत नाही” ककवा 
“फ्लॉलजस्टॉन” अशासारिी नावे लदली म्हणजे त्या घटनाचें स्पष्टीकरण झाले असे समजण्याचे ढोंग आहे असे जॉन 
ड्यभई ह्यानंी अगदी आडपडदा न ठेवता म्हटले आहे. ज्या अथी ह्या गं्रथात आपण एका उपजत बुद्ीचा म्हणजे 
आक्रमण प्रवृत्तीचा अभ्यास करीत आहो त्या अथी आपण केवळ “कशाकरता?” (What for) हा प्रश्न लवचारून 
थाबंता कामा नये. मागील ३ ऱ्या प्रकरणात आपण आधीच हा लवचार केलेला आहे. आपल्याला त्या प्रवृत्तीची नेहेमीची 
म्हणजे प्रमालणत कारणे कोणती ह्यात लशरले पालहजे. म्हणजे त्यात होणाऱ्या अव्यवस्थेचे स्वरूप काय आलण ती कशी 
नीट करता येईल हे आपल्याला समजभ शकेल. 
 

जीवयु्त प्राण्यांचे असंलदग्ध व स्वयंपभणय असे कायय, उदाहरणाथय अन्न भरवणे, नराचा मादीशी संयोग होणे, 
ककवा आपले स्वतिःचे संरक्षण करणे, फ्त एकाच कारणामुळे ककवा एकाच श्तीमुळे घडभन येत नाही. प्रजोत्पादनाची 
उपजत बुद्ी “ककवा” स्वसंरक्षणाची नैसर्मगक प्रवृत्ती” असल्या कल्पनामुंळे कोणत्याही घटनेचा िरा अथय कळण्यास 
मदत होत नाही. त्याचें मभल्य शभन्य आहे असे आपण म्हणभ शकतो. माझी जुनी मोटरगाडी का चालते हे दािवण्याकरता 



           

मी जर “स्वयंचललत श्ती” अशी शब्दयोजना केली तर लतलाही अथय कळण्याच्या दृष्टीने शभन्यच ककमत द्यावी लागेल. 
पण ज्याला ही मोटरगाडी कशी चालते हे माहीत आहे व जो लतच्या दुरुस्तीकरता लागणारा िचय करीत असतो त्याचा 
असल्या गभढ श्तीवर लवश्वास बसणे श्य नाही. आलण आपल्याला येथे दुरुस्तीचाच लवचार करावयाचा आहे. 
शरीरलक्रयाशास्त्रातील मज्जातंतभंच्या ज्या कायाला आपण उपजतबुद्ी म्हणतो लतचे कायय आंधळ्या व यांलत्रक पद्तीने 
होत असते. लवशषेतिः ह्या कायात जेव्हा काही लबघाड होतो तेव्हा ही गोष्ट स्पष्ट होते. जे लोक उपजत बुद्ीला लवशषे 
महत्त्व देतात (इस्न्स्टं्टचे आद्याक्षर आय कॅलपटल लललहतात) आलण ती एक अलौलकक, लदशा दािवणारी श्तीआहे 
आलण लतच्या उद्भवाची कारणे शोधणे जरूरही नाही, व ती सापडण्याची श्यताही नाही असे समजतात, त्याचं्या 
लवचारसरणीतील चभक उपजतबुद्ीत झालेल्या लवकृतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यालशवाय कळणार नाही. 
 

वतयणुकीच्या काययपद्तीतील न बदलणारा नमुना, उदाहरणाथय लपल्लानंा अन्न देणे ककवा पुढील लपढीला जन्म 
देणे, शरीरलक्रयातंील लनरलनराळ्या कायांच्या एकमेकाशंी होणाऱ्या प्रलतलक्रयामुंळे उद्भवलेला असतो. त्याचंी पद्तशीर 
काययपद्ती, उत्क्रातंीचे जे दोन आधार— पलरवतयन आलण लनवड (Mutation and Selection)— ह्याचं्या 
अभ्यासावरून शोधभन काढभन व तपासभन घेतलेली आहे. एकमेकावंर होणाऱ्या ह्या प्रलतलक्रयांची शरीरव्यापारलवषयक 
कारणे पुष्ट्कळदा एकमेकाशंी लनकटसंबंधी असतात व त्याचंा एकमेकावंर संतुललत असा पलरणाम होत असतो: कधी 
कधी इतर कारणांचा एका लवलशष्ट कारणावंर होणाऱ्या पलरणामापेंक्षा त्या एकाचाच इतरावंर जास्त जोराचा पलरणाम 
होतो, तर कधी कधी काही कारणे तुलनात्मक दृष्ट्ट्या एकंदर रचनेत जास्त महत्त्वाची असतात व त्याचंा 
शरीररचनेवर इतर कारणापेंक्षा अलधक प्रभाव पडतो. 
 

वागणुकीच्या के्षत्रात अनुवंलशक व्यवस्था ककवा माडंणी अथवा उपजत बुद्ीने केलेल्या हालचाली ह्या जणभ 
काय एिाद्या इमारतीच्या बाधंकामातील वेगळे वेगळे दगड आहेत. त्याचंा आकार प्राण्याचं्या हाडाप्रमाणे न बदलणारा 
असतो आलण त्यातील प्रत्येक संबंध प्राण्यावर आपली हुकमत चालवीत असतो. आपण पभवी पालहलेच आहे की, बराच 
काल आकाययक्षम रालहलेली उपजतबुद्ी एकदम जागृत होते आलण त्या प्राण्याला ककवा माणसाला काही लवलशष्ट कायय 
करण्याला ककवा उद्दीपने शोधण्याला भाग पाडते, तेव्हा दुसरी कोणतीही अनुवंलशक रचना तेथे असत नाही. 
उपजतबुद्ीमुळे होणारी एिादी हालचाल त्या लवलशष्ट प्राणीजातीच्या रक्षणाला कारणीभभत होत असेल, उदाहरणाथय 
अन्नाचे सेवन, तर ती हालचाल भकेुमुळे झालेली असली पालहजे असे समजणे चभक आहे. आपली कुत्री वास घेणे, 
शोधभन काढणे, पाठलाग करणे, चावणे ककवा मानगभट पकडभन मरेपयंत लहसडे देणे ह्या लक्रया त्यानंा भभक लागलेली 
असो ककवा नसो, लतत्याच उत्साहाने करतात हे आपल्याला ठाऊक आहे. जो कुत्रा लशकार करण्याचा लवशषे 
शौकीन असतो त्याला नुसते घरी पोटभर िायला घातले म्हणजे त्याची लशकारीची हौस कधीच कमी होत नाही हे त्या 
कुत्र्याच्या मालकाला पके्क माहीत असते. अगदी अशीच पलरस्स्थती उपजत बुद्ीने वावरून प्राणी मारणाऱ्या मांजराची 
असते. भभक लागली असो वा नसो स्टाललंगची डोकावभन पाहाण्याची सवय त्याच प्रकारची असते. ह्या सवांवरून 
आपल्याला असा लनष्ट्कषय काढता येतो की, पलायन उड्डाण, कुरतडणे, चोच मारणे, लपसे साफ करणे इत्यादी 
जालतसंरक्षणाच्या हालचाली आलण वर वणयन केलेल्या हालचाली ह्याचंा भकेुशी काही संबंध नसतो. ह्या सवय 
आनुवंलशक हालचाली स्वायत्त, म्हणजे एकमेकापंासभन स्वतंत्र अशा असतात, आलण त्याचं्यामुळे लवलशष्ट प्रकारची 
इच्छा उत्पन्न होऊन लतला अनुसरून प्राण्याची वागणभक होते. 
 

प्राण्याच्या मनात ह्या ज्या प्रवृत्ती सभष्म म प्रमाणात उत्पन्न होतात त्या िरोिरच एकमेकापंासभन पभणयपणे स्वतंत्र 
असतात का? का त्याचंा एकमेकींशी लमलाफ होऊन उत्क्रातंीच्या रचनेत त्यांच्यापासभन एक लहानलहान तुकड्यांचे 
नक्षीकाम बनते? क्वलचत अगदी टोकाचा प्रकार आपण पाहभ लागलो तर तसे असण्याची श्यता आहे. एवढेच 
काय,काही वषांपभवीं ह्या अगदी कडेच्या (अपवादात्मक) घटना ह्याच नेहेमीच्या आलण सवयसाधारण आहेत असे 
समजले जात असे. प्राण्याचं्या वागणुकीचा तुलनात्मक अभ्यास जेव्हा नुकताच होऊ लागला होता तेव्हा एका वेळी 
एकच पे्ररणा त्या संबंध प्राण्यावंर वचयस्व गाजवीत आहे अशी कल्पना होती. त्या वेळी जभललयन ह्स् लने एक फार 



           

सुरेि रूपक वापरले होते व माझ्या व्याख्यानात मी ह्याचा पुष्ट्कळदा उल्लेि केलेला आहे. मानवी शरीर म्हणजे अनेक 
कॅप्टन् स् नी एकाच वेळी ताबा घेतलेले एक जहाज आहे. हे सवय कॅप्टन् एकाच वेळी जहाजाच्या लब्रजवर उभे आहेत 
आलण त्यातला प्रत्येक आपले म्हणणे पुढे माडंीत आहे. अशा पलरस्स्थतीत पुष्ट्कळदा ते आपसात तडजोड करून जो 
उपाय सुचवतात तो त्याचं्यातल्या सवांत हुशार अशा कॅप्टन् च्या एकट्याच्या मतापेक्षा अलधक चागंला असतो. पण 
त्याचं्यात एिादे वेळी तडजोड होऊ शकत नाही व मग जहाजाला योग्य असा कणयधारच उरत नाही. प्राण्याचं्यामध्ये 
ह्याच्या उलट कॅप्टन् स् नी अशी व्यवस्था स्वीकारलेली असते की दर वेळी फ्त एकच कॅप्टन लब्रजवर, म्हणजे जेथभन 
सवय यंत्रावंर ताबा ठेवला जातो तेथे, उभा राहील. रूपकाचा हा शवेटचा भाग प्राण्याचं्या वागणुकीच्या संदभात फारच 
चागंल्या रीतीने लागभ पडतो. लवशषेतिः जेथे लनरलनराळ्या प्रवृत्तींचा लढा चालभ  असतो, अशा लवशषे प्रकारच्या घटना 
फारच क्वलचत घडभन येतात हे आपल्याला समजभन येईल. लशवाय, ज्या वेळी दोन लवरुद् लदशानंा िेचणाऱ्या पे्ररणामंध्ये 
लढा होतो तेव्हा एक पे्ररणा सरळसरळ दुसरीला दाबभन टाकते ककवा लतची जागा घेते. ह्या प्रकारच्या संशोधनाच्या 
प्रारंभीच्या काली अगदी साध्या व ज्याचें लवश्लेषण करण्यात फारशी अडचण येणार नाही अशा घटनावंरच प्रयोग केले 
गेले ह्यात चभक नव्हती. मात्र अशा घटना नेहेमी घडभन येत नाहीत, हे मागभन लक्षात आले. 
 

जर दोन अगदी स्वायत्त अशा पे्ररणा एकाच वेळी उत्पन्न झाल्या तर िरोिरच त्याचं्यात वाटेल त्या प्रकारच्या 
प्रलतलक्रया होऊ शकतात. एका पे्ररणेमुळे दुसरीला मदत होऊन लतची श्ती वाढणे श्य आहे, त्या दोन्ही पे्ररणा 
एकमेकींना आधार देणे हेही श्य आहे. अशा दोन पे्ररणांमधभन जे गलतदशयक पलरणाम होतात त्याचंा एकमेकाशंी जरी 
काही एक संबंध नसला तरी त्या एकमेकींवर प्रलतलक्रया करून त्याचं्यापासभन त्या प्राण्याच्या वतयणुकीचा एकच नमुना 
लदसभन येणे श्य आहे. अिेरीस, इतर अनेक प्रलतलक्रयालंशवाय (कारण त्याचं्याबद्दल जास्त िोल लवचारात 
लशरण्यामुळे आपण मुख्य लवषयापासभन फारच दभर जाऊ) अशी एक अगदी दुमीळ आलण लवशषे घटना आहे की ती 
ह्स्लेच्या रूपकाशी लमळतीजुळती आहे. दोन पे्ररणामंधील कोणचीही दुसरीवर आपला प्रभाव पाडभ  शकेल व त्या क्षणी 
जी जास्त बलवान असेल ती प्राण्याची वागणभक कशी होणार हे ठरवभ शकेल. एकच पे्ररणा अशी आहे की, ती बहुतेक 
वेळा इतर सवांवर प्रभतु्व गाजवते असे म्हणता येईल आलण ती म्हणजे संकट आल्यास पळभन जाण्याची प्रवृत्ती. पण 
क्वलचत असेही घडते की ही प्रवृत्तीदेिील दुसऱ्या एिाद्या जास्त शस््तमान प्रवृत्तीमुळे दबली जाते. 
 

ज्यानंा मी “प्रालणजातीच्या संरक्षणाचे छोटे नोकर” असे म्हटले ते नेहेमीचे सवयसाधारण, अल्प महत्त्वाचे असे 
गती देणारे नमुने पुष्ट्कळदा एकापेक्षा अलधक पे्ररणानंा मदत करीत असतात. लवशषेतिःचालणे, पळणे, उडणे, पोहोणे 
इत्यादींमधील हालचालींच्या पे्ररणा; तसेच चोच मारणे, कुरतडणे, जमीन उकरणे ह्यामधील पे्ररणा; अन्नग्रहण, 
प्रजोत्पादन, स्वसंरक्षणाथय पलायन ककवा आक्रमण ह्या “महत्वाच्या प्रवृत्तींना” साहायय करतात. ज्या अथी ह्या 
छोट्याछोट्या पे्ररणा ककवा सेवक मुख्य ध्येयाच्या मागांत व लवशषेतिः वर लदलेल्या चार “महत्वाच्या प्रवृत्तींत” फ्त 
दुययम कामलगरी बजावतात त्या अथी मी त्यानंा हत्याराचें कायय असे म्हणतो. मात्र ह्याचा अथय असा नाही की, ह्या गती 
देणाऱ्या प्रवृत्तींमध्ये स्वायत्तता मुळीच नसते. उलट नैसर्मगक घटनातंील एका सावयलत्रक तत्त्वाशी त्या सुसंगत असतात. 
उदाहरणाथय, एिादा कुत्रा ककवा लाडंगा ह्याचं्या मनात अगदी वेगळ्यावेगळ्या पे्ररणा एकाच वेळी उत्पन्न होतात : वास 
घेणे, माग काढीत जाणे, पळणे, पाठलाग करणे व भष्म य प्राण्याला मरेपयंत हालवणे, ह्या सवय पे्ररणा सवयसाधारणपणे 
भकेुमुळे उत्पन्न होतात. पण आपण जरी त्याची िायची बशीकायमची अन्नाने भरून ठेवली व अशा रीतीने त्याची 
भकेुची गरज नाहीशी केली तरीही तो प्राणी वास घेणे, माग काढभन पाठलाग करणे वगैरे लक्रया भभक लागलेली 
नसतानाही करतो. फरक एवढाच की, फारच भभक लागलेली असेल तर वरील सवय लक्रया तो अलतशय जास्त प्रमाणात 
करतो. ह्याचा अथय असा की, हत्यार म्हणभन वापरल्या जाणाऱ्या नैसर्मगक प्रवृत्तींना स्वायत्तता असली तरी वर लदलेल्या 
उदाहरणात भकेुमुळे त्या पे्ररणाचें कायय त्या एकेकट्या असताना होईल त्यापेक्षा अलधक जोराने होऊ लागते. म्हणजे 
पे्ररणेलाही पे्ररणा लदली जाते (A drive can be driven!) 
 



           

मभळचे स्वतंत्रपणे होणारे स्वयंपे्रलरत असे कायय बाहेरून येणाऱ्या चेतनेमुळे सुरू होणे ही गोष्ट 
शरीरलक्रयाशास्त्रात नवीन ककवा दुर्ममळ अशी नाही. नैसर्मगकरीत्या होणारी हालचाल एक तर एिाद्या बाह्य घटनेमुळे 
घडभन येते ककवा शरीरातच उत्पन्न होणाऱ्या अगदी स्वतंत्र अशा पे्ररणेमुळे घडभन येते. अशा दोन्ही प्रकारच्या पे्ररणा जेथे 
नसतील अशाच वेळी लतची स्वायत्तता लदसभन येते. 
 

अशाच प्रकारची घटना हृदयाच्या उत्तेजक कें द्रामंध्ये लदसभन येते. नेहेमी हृदयाचे जे ठोके पडतात ते सायनस 
गाठीच्या आपोआप होणाऱ्या व तालबद् हालचालींच्या पे्ररणेमुळे पडतात. हे इंलद्रय लवलशष्ट प्रकारच्या स्नायभंपासभन 
बनलेले असभन हृदयात लशरणाऱ्या र्तप्रवाहाच्याप्रवेशद्वाराजवळ (ॲलरयम) असते. ह्याच्या िाली, र्ताच्या 
प्रवाहाच्या लदशलेा व जवलनके (व्हेंलरकल) च्या साधं्याजवळ तसेच एक दुसरे इंलद्रय आहे–ॲलरयो व्हेंलर्युलर नोड 
(प्रवेशद्वार-जवलनकेची गं्रथी). ह्या दुसऱ्या इंलद्रयाकडे पे्ररणावाहक अशा स्नायभंच्या धाग्याचंा एक जुडगा सायनस 
गाठीकडभन आलेला असतो.ह्या दोन्ही गं्रथींकडभन ज्या उत्तेजक पे्ररणा उत्पन्न होतात त्यामुळे हृदयातील कप्पे 
आक्रसले जातात. त्यातील सायनस गाठ प्रवेशद्वार जवलनकेच्या गाठीपेक्षा अलधक जलद कायय करते. अथात जी गाठ 
सावकाश काम करते लतचे कायय स्वतंत्रपणे होऊच शकत नाही; कारण ती कायय करण्यास प्रारंभ करण्यापभवीच लतला 
सायनस गाठीकडभन पे्ररणा लमळते व अथातच लतच्यातभन पे्ररणा नसताना र्त वालहले असते त्यापेक्षा अलधक लवकर ते 
बाहेर येते. ह्याचा अथय असा की, वलरष्ठाकडभन कलनष्ठावर आपला लवलशष्ट ताल बसवला जातो. स्टॅलनअसने केलेला 
सुप्रलसद् प्रयोग जर आपण केला आलण त्या दोन गं्रथींतील संबंध अथवा जोड म्हणजे पे्ररणावाहक स्नायभंच्या धाग्यांचा 
जुडगा घट्ट आवळभन बाधंला तर प्रवेशद्वार–जवलनकेची गं्रथी लतच्या वलरष्ठाच्या जुलमापासभन मु्त होते आलण 
कलनष्ठाकडभन होणाऱ्या सवयसाधारण लक्रयेप्रमाणे लतचे कायय बंद होते. थोड्यात म्हणजे हृदय क्षणभर बंद पडते. ह्याला 
पभवय स्वयंचलनाने घडलेला लवराम असे म्हणतात (Pre-automatic pause) थोडा वेळ थाबंल्यावर प्रवेशद्वार 
जवलनकेला “कळभन येते” की आपल्यालाही पे्ररणा देता येते आलण ती र्त बाहेर टाकभ  लागते. इतका वेळ 
दरसेकंदाच्या लहान अंशाला लतला दुसरीकडभन पे्ररणा लमळत असल्यामुळे ती स्वतंत्रपणे कायय करू शकली नाही. 
 

सायनस गं्रथी व प्रवेशद्वार-जवलनका गं्रथी ह्यांच्यामधील परस्पर संबंधासारिाच संबंध कायम स्स्थर 
असलेल्या गलतदायक घटना आलण अनेक वलरष्ठ प्रवृत्तींचा उगम ह्याचं्यात असतो. ह्या घटनेतील परस्पर संबंध अलधक 
गंुतागंुतीचे असतात. कारण एक तर एका सेवकाला अनेक स्वामी असतात आलण दुसरे म्हणजे हे स्वामी अगदी 
लनरलनराळ्या स्वभावाचे असभ शकतात. सायनस-गाठीप्रमाणे ते स्वयंचललत तालबद्असभ शकतील व दुसऱ्या इंलद्रयानंा 
पे्ररणा देत असतील. कदालचत ते शलररातभन ककवा बाहेरून येणाऱ्या पे्ररणा स्वीकारणारे असतील व भभक, तहान, 
प्राणवायभचा तुटवडा इत्यादीसारिे संदेश ते कें द्राकडे पोचवभन तेथे संवेदना उत्पन्न करीत असतोल. लतसरी एक 
श्यता म्हणजे ते अंतिःस्ताव गं्रथींच्या रूपात असभन त्यातंभन लनघणारे हॉमोन (हा शब्द ग्रीक “होमोओ= मी हाकतो” 
ह्यापासभन आलेला आहे.) लवलशष्ट शरीरव्यापार उत्तेलजत करीत असतील. पण ह्या प्रत्येक घटनेमध्ये वलरष्ठ कें द्राकडभन 
जे कायय घडभन येते ते प्रलतलक्षप्त (लरफ्ले्स) लक्रयेच्या स्वरूपासारिे नसते. म्हणजे उपजत बुद्ीमुळे घडभन येणाऱ्या 
हालचालीज्या प्रमाणे एिाद्या यंत्रासारख्या असतात व लवलशष्ट कळ दाबल्यावरच त्यांची हालचाल सुरू होते तसे वर 
वणयन केलेल्या घटनेचे स्वरूप नसते. त्याची तुलना एिाद्या घोड्याशी करता येईल. त्याला लगात घातला व वर 
बसलेल्या माणसाने टाचेला बसवलेली आर वापरली म्हणजे तो मालकाची आज्ञा पाळतो, पण त्याच्या अंगातली जादा 
ताकद कमी करण्याकरना त्याला रोज फेरफटका करावयास लावणे जरूर असते. ही जादा श्ती म्हणजे आपल्या 
लवषयाच्या संदभात उपजत बुद्ी व एकाच जातीच्या प्राण्यानंी एकमेकावंर केलेले आक्रमणही धोकादायकहोणे श्य 
आहे. 
 

पभवी सालंगतल्याप्रमाणे आपोआप होणाऱ्या लवलशष्ट नैसर्मगक हालचालींचे प्रमाण अपेलक्षत जरूरीला पुरेल एवढे 
असते. काही वेळा हे उत्तेजन लहान लहान प्रमाणात लमतव्ययी असल्याने फायदेशीर ठरते. उदाहरणाथय प्रवेशद्वार-
जवलनकेच्या गं्रथीला जे उत्तेजन लमळते ते जर सायनस गं्रथीकडभन आलेल्या “आजे्ञ”पेक्षा अलधक जलद कायय करू 
लागले तर हृदयाचे आकंुचन जास्त जोराने होऊन हृदयाचे ठोके क्षणभर बंद पडतात व ही पलरस्स्थती सहज भयभीत 



           

होणाऱ्या लोकाचं्या पलरचयाची आलण त्रासदायक अशी असते. ह्या घटनेत हृदयाच्या नेहेमीच्या ठो्याचंी तालबद्ता व 
जवलनकेचे आकंुचन होते. इतर काही पलरस्स्थतीत अंतिःस्त्राव जास्त प्रमाणात तयार होणे लनरुपद्रवी ककवा 
उपयु्तसुद्ा असभ शकते. एिादा कुत्रा भष्म य पकडण्यापेक्षा जरुरीपेक्षा जास्त धावला ककवा काहीच कारण नसताना 
एिादा घोडा लाथा मारू लागला ककवा मागील पायावर उभा राहभ लागला तर ह्या दोन्ही प्रकारच्या हालचाली 
स्वसंरक्षणाचा सराव म्हणभन उपयोगी पडतील; कारण प्रत्यक्ष धोका जेव्हा उत्पन्न होईल तेव्हा त्याची उपयु्तता 
काययवाहीत येईल. 
 

जेथे जातीचे रक्षण करण्यास व ती कायम ठेवण्यास लकती श्ती लागेल हे सागंणे अलतशय कठीण असते तेथे 
शस्त्रलनर्ममतीचे कायय सवात अलधक जोराने चालते. एिाद्या माजंराला उंदराच्या लबळाच्या तोंडाशी अनेक तास वाट 
पाहात बसावे लागेल, तर दुसऱ्या एिाद्या प्रसंगी अचानक आपला मागय ओलाडंभन पळणारा उंदीर एकदम झडप 
घालभन, म्हणजे दबा धरून न बसता अगर त्याचा पाठलाग करण्याचा त्रास न घेता, त्याला सापडभ  शकेल. पण बाह्य 
जगात लनरीक्षण करणाऱ्या व्य्तीला सवयसाधारणपणे असा अनुभव येतो की, माजंराला लशकार सापडभन लतचा फडशा 
पाडण्याकरता बराच वेळ दबा धरून बसावे लागते. ककवा आपल्या भष्म याचा माग काढीत त्याचा पाठलाग करावा 
लागतो. अशा प्रकारच्या काययमाललकेचे लनरीक्षण करताना मनुष्ट्य ज्याप्रमाणे काही लवलशष्ट हेतभ मनात धरून एिादी 
हालचाल करतो लतच्याशी तुलना करण्याची चभक पुष्ट्कळदा केली जाते. अनैस्च्छकपणेच आपण असे गृहीत धरतो की, 
माजंर आपले भष्म य पकडण्याकरता ज्या हालचाली करते त्या केवळ लमळालेले भष्म य िाण्याकरताच असतात. मात्र ही 
समजभत चुकीची आहे हे सप्रयोग लसद् करता येते. लाय हाउसेन ह्या संशोधकाने लशकारी म्हणभन माहीत असलेल्या 
माजंरानंा एकामागभन एक असे उंदीर लदले व भष्म य लमळवणे आलण ते िाऊन टाकणे ह्या भागशिः लक्रया कोणच्या क्रमाने 
नाहीशा होतात त्याचे लनरीक्षण केले. प्रथम त्या मांजराने िाणे थाबंवले, पण आणिी काही उंदीर मारून मग 
त्याचं्याकडे पभणय दुलय क्ष केले. त्यानंतर उंदीर मारण्याकरता त्याला चावण्याची लक्रया बंद झाली पण उंदराचा पाठलाग 
करून तो पकडण्याची लक्रया मात्र सुरूच होती. त्याच्याही नंतर उंदीर पकडण्यासाठी हालचालही बंद पडली. तरीही 
उंदराचा पाठलाग करण्याची लक्रया चालभच रालहली;आलण आियय असे की, पाठलाग करण्याकरता िोलीच्या सवात 
दभर असलेल्या कोपऱ्यातील उंदराचंी लनवड केली जाई व आपल्या पुढच्या पंजावरून पळणाऱ्या उंदराकडे ते माजंर 
सरळ दुलय क्ष करी. 
 

ह्या प्रयोगात वर वणयन केलेली भागशिः लक्रया लकती वेळा केल्यानंतर बंद पडली हे मोजता येत होते; आलण 
अशा रीतीने लमळालेले आकडे आपल्याला नेहेमीच्या सवयसाधारणपणे लमळालेल्या अनुभवाशी जुळणारे होते. मांजराला 
आपल्या भष्म याचा पाठलाग करताना उडी मारून ते पकडण्याइतके जवळ जाण्याचा बरेचदा सराव करणे जरूर 
असणारच, कारण त्यालशवाय यशाची िात्री पटणार नाही. आलण बरेचदा असा सराव झाला म्हणजे मगच त्याला ते 
भष्म य पकडभन त्याला मारण्याकरता शवेटचा चावा घेता येणे श्य होणार. प्रत्येक वेळी पलहल्याच प्रयत्नात यश लमळेल 
असा संभव नाही; म्हणभन उंदीर मारण्याकरता जो शवेटचा चावा घ्यावा लागतो तसले बरेच चावे “रािीव” म्हणभन 
माजंराजवळ तयार असावे लागतात. 
 

एिाद्या संपभणय लक्रयेचा एक भाग लतच्या एकटीच्या स्वतंत्र पे्ररणेमुळे केला जातो की त्यात दुसऱ्या एिाद्या 
पे्ररणेची भर पडते, आलण ती पे्ररणा कोणती असते हे अशा प्रकारच्या गंुतागंुतीच्या वतयणुकीच्या यंत्रणेत बाह्य 
पलरस्स्थतीवर व त्याच्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या “मागणी” वर अवलंबभन असते. ही मागणी वतयणुकीच्या प्रत्येक वेगवेगळ्या 
नमुन्याप्रमाणे ठरली जाते. माझ्या मालहतीप्रमाणे ह्या घटनेचे स्पष्ट वणयन बालकाचं्या मानलसक लवकृतींचे व 
मानसशास्त्राचे तज्ज्ञ रने स्ष्ट्पत्झ ह्यानंी केले. त्यानंी बाटलीने दभध लपणाऱ्या बालकावंर लनरीक्षण करून असा लनष्ट्कषय 
काढला की, जर बाटलीतभन दभध लवशषे प्रयास न करता लमळत असले जर त्याचें पोट भरल्यावर आलण बाटलीचे बभच 
तोंडातभन काढभन घेतल्यानंतरही त्याचं्या ओठाचंी चोिण्याची हालचाल चालभच राहाते, व मग ती मुले दुसरी काही तरी 
वस्तभ चोिभ लागतात. गीझ बदकाचं्या बाबतीतही िाताना ककवा अन्न शोधताना अशाच प्रकारची वतयणभक पाहावयास 



           

लमळते. समजा, एिाद्या डब्यात त्यानंा कोणचेच िाद्य लमळण्याची श्यता नसली व मागचा भाग वर उचलभन व 
चोच पाण्याच्या तळाशी बुडवभन काहीच िाद्यपदाथय लमळाला नाही, पण डब्याच्या बाजभच्या जलमनीवर त्यानंा िायला 
लदले तरीही ते डब्यात उतरून मागचा भाग वर उचलभन चोच पाण्यात बुडवताना लदसतात. त्यानंतर ह्या गीझ् ना 
आवडणारे एका लवलशष्ट धान्याचे दाणे पोट पभणय भरेपयंत िाऊ घातले आलण मग त्यातलेच काही दाणे पाण्यात टाकले 
तर ते पक्षी नेहेमीप्रमाणे मागचा भाग वर करून चोच पाण्यात बुडवभन काही दाणे वर काढभन ते िातात जणभ काय 
मागचा भाग वर काढभन चोच बुडवायला लमळावी म्हणभनच ते अन्न िातात असे म्हणता येईल. एवढेच काय त्यानंा फ्त 
जलमनीवरच िायला घातले तरीदेिील केव्हा तरी मध्येच पाण्यात जाऊन मागचा भाग वर करून चोचीकडील भाग 
पाण्यात बुडवण्याची लक्रया केल्यालशवाय त्यानंा राहावत नाही. ह्याच्या उलटही प्रयोगआपल्याला करता येईल. पाणी 
जेथे बरेच िोल आहे अशा तळ्यात त्यानंा फ्त पाश्वयभाग वर काढभन जुडी मारूनच िायला लमळते अशी व्यवस्था 
केली आलण पोट भरेपयंत त्यांनी अशा रीतीने िाद्य घेतले व मग त्यानंा जलमनीवर तेच अन्न िायला लदले तरी ती 
बदके पुष्ट्कळसे अन्न िातात. थोड्यात म्हणजे, िाण्याकरताच ती मागील भाग वर करून बुडी मारतात असे म्हणावे 
लागते. म्हणजे मागील भाग वर करून बुडी मारणे व भकेुमुळे अन्नाचे सेवन करणे ह्या दोन स्वतंत्र व नैसर्मगक 
प्रवृत्तींपैकी कोणची जास्त बलवान व दुसरीवर प्रभतु्व गाजवते हे सागंणे कठीण आहे. 
 

आत्तापयंत आपण अन्नाचे भक्षण करताना ज्या लनरलनराळ्या अपभणय पे्ररणा एका लवलशष्ट प्रकारच्या लक्रयेमध्ये 
एकमेकींशी सहकायय करतात त्याचंा लवचार केला. पण ज्या पे्ररणा अशा असतात की त्या प्रत्येकीचे कायय 
वेगळ्यावेगळ्या प्रकारचे असते आलण ज्याचंा उगम लनरलनराळ्या नैसर्मगक रचनेतभन झालेला असतो त्याचं्यातील 
परस्परसंबंध अगदी वेगळ्याच प्रकारचे असतात. अशा पलरस्स्थतीत एकमेकींना मदत करणे ककवा आधार देणे ही 
नेहेमीची प्रलक्रया नसभन एकमेकींमध्ये स्पधा सुरू होऊन प्रत्येक पे्ररणा आपले वचयस्व प्रस्थालपत करण्याचा प्रयत्न करीत 
असते. एलरश फॉन होल्स्ट ह्यानी असे लसद् केले आहे की अगदी एिाद्या लहानशा स्नायभचे आकंुचन होण्याची घटना 
घेतली तरी लकती तरी उत्तेजक घटक तीमध्ये एकमेकाशंी स्पधा करीत असतात व एवढेच नव्हे तर पुष्ट्कळदा 
पद्तशीर रीतीने एकमेकावंर प्रलक्रया करून काही तरी तडजोड करतात. ही जी प्रलक्रया होते लतचे स्वरूप अंदाजी 
असे असते की शरीरातभनच उद्भवणाऱ्या दोन वेगळ्यावेगळ्या तालबद्तेचे उत्तेजक घटक एकमेकाचंा ताल दुसऱ्यावर 
लादण्याचा प्रयत्न करीत असतात. एकच स्नायभ आकंुचन पावण्याच्या लक्रयेमध्ये मज्जातंतभच्या ज्या पेशींची पे्ररणा 
कारणीभभत होते त्याचं्यातील परस्पर प्रभाव हाच त्याच्या मुळाशी असतो. 
 

त्याच्या वरच्या पातळीवर म्हणजे शरीराच्या हातपाय वगैरे इंलद्रयाचंी हालचाल ककवा माशाच्या पंिाची 
हालचाल ह्यांचे जर आपण लनरीक्षण केले तर असे लदसभन येईल की त्यात परस्परलवरुद् लदशानंा हालवणाऱ्या स्नायभंचे 
कायय आलटभन पालटभन होत असते आलण त्यामुळे ते लवलशष्ट इंलद्रय अवकाशात एकदा ह्या लदशलेा तर एकदा लवरुद् 
लदशलेा हलत राहते. माशाचा ककवा पष्म याचा पंि, ककवा प्राण्याचंा पाय ह्याचंी जी तालबद् अशी पुढेमागे हालचाल ते 
प्राणी एका लठकाणाहभन दुसऱ्या लठकाणी जाताना होते ती आलटभन पालटभन दोन लवरुद् लदशानंी होणाऱ्या पे्ररणामुंळे 
होते. ही घटना हालचालीत भाग घेणाऱ्या स्नायभंच्या बाबतीत लागभ पडते तशीच ती पे्ररणा जेथभन उत्पन्न होते त्या 
मज्जाकें द्रालाही लागभ पडते. हालचाल ही नेहेमीच दोन स्वतंत्र व परस्परलवरुद् अशा पे्ररणामुंळे होत असते आलण त्यांची 
श्ती “सापेक्ष जुळणी” च्या लनयमानुंसार योग्य लदशकेडे वळवली जाते. फॉन होल्स्ट ह्यांनी ह्या घटनेचे असे वणयन 
केले आहे की परस्परावंर पलरणाम करून प्राण्याला उपयु्त होईलअशा प्रकारे हे स्नायभ ककवा मज्जाकें दे्र कायय करीत 
असतात. 
 

ज्या ग्रीक लवद्वानाने सवय गोष्टींचे मभळ युद्ात आहे असे लवधान केलेले होते त्याचे म्हणणे मला पसंत नाही. पण 
हेच लवधान लवरोधाला (Conflict) जास्त चागंल्या रीतीने लावता येईल. प्राण्याच्या शरीरातील स्वतंत्र पे्ररणांमधील 
लवरोध शरीरातच ताण उत्पन्न करतो व त्यामुळे सबंध संस्थेला दृढपणा प्राप्त होऊ शकतो. दोन लवरुद् लदशानंा ताणभन 
बाधंलेल्या दोरानंी िाबंाला जसे स्थैयय प्राप्त होते त्याच्याशी ह्याची तुलना करता येईल. मासे पोहोताना आपले पंि 
मागेपुढे हालवण्याची जी अगदी साधी लक्रया करतात आलण ज्याचं्या मदतीने एलरश फॉन होल्स्टने सापेक्ष जुळणीचे 



           

लनयम शोधभन काढले त्यानंाच केवळ हा लसद्ातं लागभ आहे असे नव्हे तर ज्या लठकाणी अनेक लनरलनराळ्या पे्ररणा 
आपली “मते” लवलधमंडळाचं्या ठरालवक लनयमानुंसार देतात तेथेही त्याचं्यातील संगतीमुळे प्राण्याला आपले जीवन 
सुकर करण्यास मदत होते. 
 

 
(आकृलत ३) 

 
शरीरातील पे्ररणाचं्या लवरोधाचे एक साधे उदाहरण म्हणजे कुत्रा लढावे की पळभन जावे अशा संभ्रमात 

असताना चेहेऱ्यावरील स्नायभ कसे हालवतो त्यातआढळते. ह्यामुळे त्याच्या चेहेऱ्यावर जो भाव लदसतो त्याला धमकी 
देणारा असे म्हटले जाते, पण त्याच्या हल्ला करण्याच्या पे्ररणेत भीतीचा– अगदी थोड्या प्रमाणात का होईना अंश 
असतो. तो जर नसेल तर कुत्रा अगदी धमकी न देता व चेहेरा शातं ठेऊन येऊन चावतो. मालक त्याचे अन्न घेऊन 
येताना त्याच्या चेहेऱ्यावर जसा भाव लदसेल तसाच जवळजवळ ह्या पलरस्स्थतीत लदसतो. वाचकाला कुत्र्याचंी मालहती 
व समज असेल तर वर लदलेल्या लचत्रात कुत्र्याच्या चेहेऱ्यावर जे वेगळेवेगळे भाव दािलवले आहेत त्याचंा त्यानंी अथय 
लावावा. कोणच्या लवलशष्ट पलरस्स्थतीत कुत्रा लचत्रात दािलवलेला चेहेरा करील त्याची कल्पना त्याने आपल्या मनाशी 
करावी. आलण त्यानंतर आणिी एक सराव म्हणभन पुढच्या सेकंदाला ककवा लमलनटाला तो कुत्रा काय करील ह्याचा 
अंदाज करावा. 
 

मी आता ह्या प्रश्नाचे उत्तर सागंतो. वरच्या ओळीतील मधल्या लचत्रातील कुत्रा आपल्याच श्तीच्या व 
ज्याच्याबद्दल आदर पण फारशी भीती वाटत नाही अशा प्रलतस्पध्याकडे रोिभन पाहात आहे व तोही आपल्यावर हल्ला 
करणार नाही असा त्याच्या चेहेऱ्यावरील भाव आहे. त्याचं्याबद्दल माझे भलवष्ट्य असे आहे की, ते लकत्येक लमलनटे ह्याच 



           

स्स्थतीत एकमेकाकंडे पाहात उभे राहातील, नंतर हलके हलके अब्रभ बचावण्याकरता एकमेकापंासभन दभर जातील 
आलण काही अंतरावर गेल्यावर दोघेही एक पाय वर उचलतील. वरच्या ओळीतला उजवीकडचा कुत्रा आपल्या 
प्रलतस्पध्याला अगदीच कमी लभतो आहे. त्याचंा सामना वर लदल्याप्रमाणे तरी होईल ककवा लवशषेतिः दोघातंील एक 
कुत्रा स्वतिःबद्दल जरा जास्त भ्यालेला असेल तर त्याचं्यात जोराचे युद् होण्याचीही श्यता आहे. प्रत्येक बुद्ीमान 
वाचकाने जर येथपयंतचा मजकभ र वाचला असेल तर वरील आकृतीतील लचत्रातंल्या कुत्र्याचं्या भावना डावीकडभन 
उजवीकडे आक्रमक प्रवृत्ती वाढत जाणाऱ्या आलण वरून िाली भीतीची भावना वाढत जाणाऱ्या आहेत हे त्याच्या 
लक्षात आले असेलच. 
 

वागणुकीबद्दलचे भलवष्ट्य वतयवणे सवात अलतरेकी नमुन्यात अलतशय सोपे असते. उदाहरणाथय सवात िालच्या 
उजव्या कोपऱ्यातील लचत्र. इतकी भीती आलण इतका संताप फ्त एकाच पलरस्स्थतीत संभवतो. जर कुत्र्याचा एक 
भयंकर शत्रभ अगदी जवळ समोर उभा असेल व काही कारणाने पलायन करणे कुत्र्याला श्य नसेल तरच त्याच्या 
चेहेऱ्यावर ही दे्वषाची व भीतीची भावना लदसणे श्य आहे. मला अशा प्रकारच्या दोनच श्यता लदसतात. एक तर 
कुत्र्याला त्या लवलशष्ट लठकाणी बाधंभन ठेवलेले असेल ककवा तो एिाद्या कोपऱ्यात अडकला असेल ककवा एिादी कुत्री 
शत्रभपासभन आपल्या लपल्लाचें संरक्षण करीत असेल. अथात एिादा लवशषे लवश्वासभ आलण पे्रमळ कुत्रा आपल्या आजारी 
अथवा जिमी धन्याचे संरक्षण करीत असेल अशीही एक क्वलचत घडणारी पलरस्स्थती असभ शकेल. काही झाले तरी पुढे 
काय होणार हे सांगणे कठीण नाही. जर का शत्रभने एक पाऊल पुढे टाकले तर मग शत्रभलकतीही बलवान असो, हल्ला 
करण्यालशवाय दुसरा उपायच उरत नाही. ह्यालाच मी पभवी लनणायक प्रलतलक्रया (Critical Reaction) असे म्हटले 
आहे. 
 

कुत्र्यावर पे्रम करणाऱ्या माझ्या वाचकानंी वर जो लवचार केला त्यालाच टीनबगेन आलण येसेल ह्या दोन 
नीलतशास्त्रज्ञानंी पे्ररणेचे लवश्लेषण असे नाव लदले आहे. ह्यात मभलतिः तीन पायऱ्या असतात आलण ते आपली मालहती 
तीन उगमस्थानापंासभन लमळवतात. प्रथम एकंदर पलरस्स्थतीचा आढावा घेऊन त्यात लनरलनराळ्या महत्त्वाच्या पे्ररणा 
लकती व कोणत्या आहेत हे आम्ही तपासभन पाहतो. माझा कुत्रा प्रलतस्पधी कुत्र्याला लभतो आहे काय आलण भीत असला 
तर लकती प्रमाणात? त्याचा तो दे्वष करतो आहे की आपल्या टोळीचा पुढारी म्हणभन त्याला त्याच्याबद्दल आदर वाटतो 
आहे? आलण अशाच प्रकारचे इतरही प्रश्न. दुसरी पायरी म्हणजे कुत्र्याच्या होणाऱ्या हालचालींचे लवश्लेषण करून 
त्यातील घटक वेगळे करणे. मागील लचत्रात आपण पालहले की जर पळभन जाण्याचा लवचार असेल तर कान आलण 
तोंडाचे कोपरे िाली आलण मागे ओढलेले लदसतात. ह्याच्या उलट आक्रमण करण्याचा लवचार असेल तर वरचा ओठ 
उचलला जातो आलण तोंड उघडले जाते. ह्या दोन्ही लक्रया म्हणजे चावण्याची तयारी दािवणाऱ्या हेतुपभणय हालचाली 
असतात. ह्या हालचाली ककवा शरीराचा कल ह्यांचा संख्यात्मक अभ्यास करता येतो : म्हणजे ह्या हालचालींचे माप 
घेऊन अमुक अमुक कुत्रा इतके अपभणांक इंच भीती ककवा संताप दािवतो असे म्हणता येईल. लतसरे म्हणजे ह्या 
शारीलरक हालचालींच्या नमुन्याचं्या लवश्लेषणावंरून वतयणुकीचे कोणते प्रकार लदसभन येतात हे आपल्याला पाहता 
येईल. जर ह्या पलरस्स्थतीच्या व हालचालींच्या लवश्लेषणानंतर आपण बनवलेले मत बरोबर असेल आलण वरच्या 
ओळीतल्या लचत्रापैंकी उजव्या बाजभचा कुत्रा फ्त रागावलेला आहे पण घाबरलेला नाही हा लनष्ट्कषय बरोबर असेल तर 
तो हल्ला करील पण पलायन कधीच करणार नाही असे त्याच्या चेहेऱ्याच्या आलवभावावरून म्हणता येईल. तसेच 
अगदी मध्यावरच्या कुत्र्याच्या चेहेऱ्यावरून त्याच्या मनात राग आलण भीती ह्याचें सम प्रमाणात लमश्रण झालेले आहे हे 
जर बरोबर असेल तर अध्या उदाहरणातं हल्ला होईल तर उरलेल्या अध्या उदाहरणातं पलायनाचा मागय स्वीकारला 
जाईल. टीनबगेन व त्याचें सहाययायी ह्यानंी सुयोग्य अशा प्राण्यावंर, लवशषेतिः सीगल ह्या सागरी पष्म याच्या धमकी 
देण्याच्या हालचालींचे पे्ररणालवषयक लवश्लेषण केलेले आहे. आलण त्यानंी काढलेले लनष्ट्कषय प्रत्यक्ष प्रयोगानंी व 
संख्याशास्त्राच्या मदतीने लसद् झाल्यामुळे ते बरोबर आहेत असे म्हटले पालहजे. 

जेव्हा प्राण्यांची चागंली मालहती असणाऱ्या तरुण अभ्यासकानंा पे्ररणाचं्या लवश्लेषणाची ओळि करून लदली 
जाते आलण लवशषेतिः संख्याशास्त्राच्या मदतीने ते काही लनष्ट्कषय काढतात तेव्हा त्यांची बरीच लनराशा होते. कारण 
प्राण्याचंी चागंली मालहती असणारा, चागंल्या प्रकारे लनरीक्षण करणारा व हुशार असा कोणताही माणभसतोच लनष्ट्कषय 



           

काढतो असे त्यानंा कळभन येते. पण अथातच केवळ पाहणे आलण प्रयोगाने लसद् करणे ह्यात फरक आहे आलण हा फरक 
म्हणजेच कला आलण शास्त्र ह्यातील फरक आहे. कलेच्या दृष्टीने लनरीक्षण करणाऱ्याला पुराव्यालनशी एिादी गोष्ट लसद् 
करू पाहणारा शास्त्रज्ञ मभिय वाटतो तर ह्याच्या उलट लनव्वळ लनरीक्षण हीच ज्ञान लमळवण्याची पद्ती आहे असे मानणे 
हे बऱ्याच शास्त्रज्ञानंा संशयास्पद वाटते. अमेलरकेमध्ये िरोिरच वतयणुकीचा अभ्यास करणाऱ्या सनातनी शास्त्रज्ञाचंा 
एक गट आहे. तो प्राण्याचं्या वागणुकीचे प्रत्यक्ष लनरीक्षण करणे आपल्या प्रयोगपद्तीतभन टाळतो. आपण जे पालहले ते 
लसद् करून दािवणे व ह्या “डोळे नसणाऱ्या” पण हुशार लोकाचंा त्यावर लवश्वास बसेल असे करणे हे काम महत्त्वाचे 
आहे. 
 

लशवाय, संख्याशास्त्राच्या मदतीने आपण जे लवश्लेषण करू त्यातभन केवळ लनरीक्षणातभन सुटलेल्या काही 
गोष्टींकडे आपले लक्ष वेधले जाईल. लनरीक्षण कायय म्हणजे सृष्टीतील लनयम शोधभन काढणे; पण पुष्ट्कळदा त्यात 
आपल्याला गोष्टी प्रत्यक्ष आहेत त्यापेक्षा अलधक सुंदर आलण अलधक लनयंलत्रत आहेत असे वाटते. त्यावरून त्या प्रश्नाचे 
जे उत्तर सुचते ते पुष्ट्कळदा मोहक वाटते, पण ती उपपत्ती अगदी साध्या स्वरूपाची असते. पे्ररणेचे तकय शुद् लवश्लेषण 
केल्याने पुष्ट्कळदा नुसत्या लनरीक्षणाचे दोष लदसभन येतात. 
 

पे्ररणाचं्या लवश्लेषणामध्ये बहुतेक प्रयोगात जे वतयणुकीचे नमुने आढळतात त्याचंा उगम चार मुख्य पे्ररणापैंकी, 
म्हणजे भभक, पे्रम, कलह आलण पलायन ह्यापैंकी, कोणत्या तरी परस्पर लवरोधी दोहोंमध्ये असतो. आपल्या सध्याच्या 
मयालदत ज्ञानाच्या अवस्थेत पे्ररणामंधील लवरोधाचे अगदी साधे प्रकार घेऊन त्याचंा अभ्यास करणे अगदी योग्य ठरते. 
वतयणुकीच्या शास्त्राच्या प्रारंभीच्या काळात शास्त्रज्ञ प्राण्यांचा अभ्यास करताना जेथे फ्त एकच पे्ररणा कारणीभभत होत 
असे अशाच घटनाचें संशोधन करीत असत. आता आपण त्याच्या जरा पुढे गेलो आहो, तरी पण हे लक्षात ठेवले 
पालहजे की दोन वेगवेगळ्या पे्ररणामुंळे होणारी वतयणुक एकाच स्वतंत्रपणे कायय करणाऱ्या उपजत बुद्ीमुळे होणाऱ्या 
वतयणुकीइतकीच दुमीळ असते. 
 

पे्ररणालवषयक लवश्लेषणाच्या लबनचभक अभ्यासाकरता आपण वतयणुकीचा असा नमुना शोधभन काढला पालहजे 
की त्यात फ्त दोन अगदी समान अशा उपजत बुद्ींचे कायय होत असते. हे ध्येय साध्य करण्याकरता माझी सहकारी 
हेल्गा लफशरने गे्रलॅग गीझ् पष्म याचं्या पे्ररणालवषयक लवश्लेषणात जी तालंत्रक यु्ती वापरली लतचा आपल्याला उपयोग 
करता येईल. आमच्या गे्रलॅग गीझ् च्या घरच्या वातावरणात आक्रमण आलण पलायन ह्यांचे शुद् स्स्थतीतील लमश्रण 
प्रत्यक्षात आणणे अश्य होते, कारण त्याचं्या चेहेऱ्यावरील हावभावात इतर अनेक पे्ररणा, लवशषेतिः लैं लगक पे्ररणा 
“बोलत” होत्या. ह्याच्या उलट काही योगायोगाने घडलेल्या लनरीक्षणावंरून असे लदसभन आले की हे पक्षी जर अगदी 
अनोळिी अशा वातावरणात असले तर लैं लगक पे्ररणेचाआवाज जवळजवळ संपभणयपणे बंद होतो. तेथे ते पक्षी एका 
लठकाणाहभन दुसऱ्या लठकाणी जाणाऱ्या पष्म याचं्या थव्यासारिे वागतात व एकमेकापंासभन फार लाबं न जाता श्य 
तोवर एकत्र राहातात. तसेच त्यानंा भीती वाटण्याचे प्रमाणही वाढते. ज्या दोन उपजत बुद्ींचे आपण परीक्षण करीत 
आहोत त्याचं्यातील मतभेदांमुळे त्याचं्या अलधक शुद् स्वरूपाचे दशयन आपल्याला घडते. हेल्गा लफशर लहने अन्नाचे 
आमीष दािवभन आपल्या गीझ् पष्म यानंा असे लशकवभन तयार केले की प्रत्येक पष्म याच्या पायात ओळि पटण्याकरता 
एक कडे अडकवभन नंतर आमच्या संशोधन संस्थेच्या आवारापासभन बऱ्याच लाबंवर ठेवलेल्या अन्नाच्या शोधाथय त्यानंी 
उडत जावे. नंतर लतने कळपातील नराचंी कळपातल्या इतर पष्म याशंी लकती वेळा गाठ पडते ते काळजीपभवयक नमभद 
करून ठेवले. वषानुवषे कळपातील प्रत्येक पष्म याचे तपशीलवार लनरीक्षण केल्यामुळे लतला त्या त्या पष्म याच्या 
कळपातील सामालजक दजाची पभणय कल्पना आलेली होती. अथातच कोणत्याही दोन पष्म यातंील झगड्याच्या 
पलरस्स्थतीचे लवश्लेषण करून दोन लवरोधकाचं्या सामालजक दजावरून त्या भाडंणाचा लनकाल काय होईल हे त्या सागंभ 
शकत असत. त्यानंतर त्या संलमश्र हालचालींचे लवश्लेषण हेल्गा लफशर ह्यानंी पुढीलप्रमाणे केले. आकृती ४ चा उपयोग 
ह्या कामी करण्यात आला. आमचे कलाकार हरमान काचर ह्यानंी ह्या आकृती प्रत्यक्ष घेतलेल्या छायालचत्रावरून 
तयार केल्या असभन त्यातं दोन पक्षातंील लवरोधाचे लचत्रण केलेले आहे व त्याबद्दलच्या तपशीलवार नोंदीही केलेल्या 
आहेत. ह्या लनरलनराळ्या आकृतींत सवय प्रकारच्या हावभावासंह आक्रमण आलण पलायन ह्या दोन परस्परलवरोधी 



           

पे्ररणामंधील क्रमाक्रमाने होणारे फरक सलवस्तरपणे दािलवलेले आहेत. ह्या आकृतींचा उपयोग करताना लनरीक्षकाने 
एवढेच लक्षात ठेवावे की, उदाहरणाथ मॅ्स हा नर मोलरत्झ ह्या नरालवरुद् C असा अंगलवके्षप करतो तर त्याला 
मोलरत्झ E ह्या अंगलवके्षपाने प्रत्युत्तर देता. बहुधा ह्या दोन प्रकारच्या अंगलवके्षपाच्या मधलाच एिादा प्रकार वणयन 
करण्याची वेळ कधी येत नसे. 
 

पलरस्स्थतीचे लवश्लेषण, हालचालींचे लवश्लेषण आलण त्यानंतरच्या वतयणुकीचे लनरीक्षण ह्यांचा एकमेकाशंी 
संपभणय मेळ बसत होता व D–F, G–I व V–L ह्या आकृतीत दािलवलेल्या हालचाली आक्रमण आलण पलायन ह्या 
दोन पे्ररणाचं्या लनदशयक होत्या. ह्या आकृतींच्या अनुक्रमात डावीकडच्या लचत्रात शुद् आक्रमक पलवत्रा आहे तर 
पलायनाची प्रवृत्ती डावीकडभन उजवीकडे वाढत जाते. वर दशयलवलेल्या तीन लचत्रानुक्रमातील फरक समजण्याकरता 
एवढेच लक्षात घ्यावे की, अगदी वरच्या ओळीतील लचत्रातं दोन्ही पे्ररणाचंी तीव्रता सवात अलधक आहे व सवात 
िालच्या ओळीतील लचत्रातं ती सवात कमी आहे. 
 

जरी एिाद्या लवलशष्ट पलरस्स्थतीत आंतजातीय आक्रमक आलण पलायन ह्या दोन पे्ररणा अगदी शुद् स्वरूपात 
लदसाव्या अशी आपली अपेक्षा असली तरी काही अंगलवके्षप असे आहेत की ते केवळ ह्या दोन गलतदायक पे्ररणाचं्या 
लमश्रणामुळे ककवा एकीचा दुसरीवरदाब पडल्यामुळे उत्पन्न झालेले आहेत असे म्हणता येत नाही. उदाहरणाथय D मध्ये 
दािलवल्याप्रमाणे मान पुढे करणे (आक्रमण), ककवा M मध्ये दािलवल्याप्रमाणे मानअगदी मागे ओढभन घेणे 
(पलायन), A, B आलण C, तसेच N व M ह्यातं आणिीकोणते तरी मभलघटक असले पालहजेत. 
 



           

 
(आकृती ४) 

 
ह्या दोन्ही प्रकारच्या घटनातं इतर स्वायत्त पे्ररणा अंतभभयत असल्या पालहजेत, पण त्याबद्दलचे लववेचन करीत 

बसले तर आपण मभळ लवषयापासभन फारच लाबं जाऊ. तरी पण पे्ररणांच्या लवश्लेषणात एका गोष्टीला फार महत्त्व आहे 



           

आलण ती म्हणजे प्रथम प्रयोग करताना एक तात्पुरती उपपत्ती गृहीत धरून स्वतंत्रपणे बदलभ  शकणाऱ्या श्य लतत्या 
कमी गोष्टी आहेत असे मानावे व मग जशी जरुरी वाटेल तशा अलधक स्वतंत्रपणे बदलत्या संख्याचंा लवचार करावा. 
 

पे्ररणाचं्या लवश्लेषणाबद्दल ह्यापुढचा लवचार करण्यापभवी एका मभलभभत प्रश्नाचे उत्तर लमळवले पालहजे. 
स्वतंत्रपणे बदलभ  शकणाऱ्या ज्या पे्ररणामुंळे संलमश्र वतयणभक होते त्यांची संख्या व गुणधमय कोणते? हा प्रश्न 
सोडवण्याकरता अनेक शास्त्रज्ञानंी, लवशषेतिः पी. वीप्केमा ह्यानंी यशस्वी रीत्या अवयव लवश्लेषणाची (Factor 
analysis) लबनचभक पद्ती वापरली. 
 

मानलसक पे्ररणाचं्या लवश्लेषणात जर तीन प्रमुि घटक असले तर त्या प्रकारचे एक चागंले उदाहरण माझी 
लवद्यार्मथनी बी. ओहलटय लहने आपल्या प्रबंधामध्ये लदले आहे. ह्या संशोधनाचा लवषय असा होता की, लवलशष्ट लसस््लड 
माशापैंकी दोन एकमेकानंी पभवी कधीही न भेटलेले मासे जर समोरासमोर आले तर ते कसे वागतात. ह्या माशाचं्या 
नरामध्ये व मादीमध्ये बाह्य स्वरूपात काही फरक नसतो. अशा जातीच्या प्राण्यातं एकमेकांना पभवी कधी न भेटलेल्या 
व्य्ती एकत्र आल्या तर पलायन, आक्रमण, आलण लैं लगकता अशा तीन पे्ररणाचंा त्याचं्यावर पलरणाम होतो. ह्या 
लवलशष्ट प्रकारच्या माशांमध्ये प्रत्येक पे्ररणेमुळे त्याची जी हालचाल व वतयणभक होते त्यांचा वेगळा वेगळा पलरणाम 
अभ्यासता येतो. कारण प्रत्येक पे्ररणेची लक्रया जरी अगदी कमी प्रमाणात असली तरी त्यामुळे मासा वेगळ्या वेगळ्या 
प्रकारची हालचाल करतो. जर लैं लगक पे्ररणेमुळे हालचाल होत असली तर तो मासा जलाशयाच्या तळाकडे जाऊन 
घरट्याकरता लहानसा िड्डा िणभ लागतो; ज्या दगडावर अंडी घालावयाची तो साफ करतो आलण अंडी घालणे ककवा 
ती फललत करणे ह्या लक्रया जलमनीच्या म्हणजे तळाच्या लदशनेे होतात. पलायनाची पे्ररणा जरी अगदी अल्प प्रमाणात 
असली तरी प्रलतपक्षाकडभन लांब जाणे व लवशषेतिः पृष्ठभागाकडे पोहोणे ह्या लक्रयानंी सभलचत केली जाते. ह्याच्या उलट 
आक्रमणाच्या पे्ररणेत प्रलतस्पध्याच्या लदशकेडे जाण्याचा कल असतो. मात्र ह्याला एक लहानसा अपवाद असतो आलण 
तो म्हणजे जर आक्रमक पलवत्र्यात पलायनाचा ककलचतसा घटक असला तर. जर आपल्याला ह्या मभलभभत 
वस्तुस्स्थतीचे ज्ञान असेल आलण लशवाय अंगलवके्षपाचं्या लवधीनुसार होणाऱ्या हावभावाचंी कल्पना असेल तर आपल्याला 
एिाद्या लवलशष्ट पलरस्स्थतीत लकती मयादेपयंत आलण लकती प्रमाणात लनरलनराळ्या पे्ररणाचंा त्या माशाच्या हालचालीवर 
पलरणाम होतो ते लबनचभक रीतीने ठरवता येईल. ह्या संशोधनाला आणिी एका घटनेमुळे मदत होते आलण ती 
म्हणजेह्या माशापैंकी बरेच मासे आपले रंग बदलतात, व प्रत्येक रंग एकेका पे्ररणेचे वेलशष्ट्ट्य दािवतो– आक्रमण, 
लैं लगकता आलण पलायन. 
 

बी. ओहलटयला ह्या काययप्रवृत्तीच्या अथवा मानलसक पे्ररणाचं्या लवश्लेषणात एका अनपेलक्षत अशा 
उपलनष्ट्कषाचा शोध लागला. आलण तो म्हणजे कलगभेद ओळिण्याची यंत्रणा. ही यंत्रणा ह्या माशामंध्येच लदसभन येते 
असे नव्हे, तर इतरही पृष्ठवंशी प्राण्यातं लदसते. लसस््लड माशामंध्ये नर व मादी लदसायला अगदी सारिे सारिे 
लदसतात; एवढेच नव्हे तर त्याचं्या हालचालींची पद्तदेिील अगदी एकमेकासंारिी असते. नरमादींचा संयोग, 
फलनलक्रया आलण अंडी घालताना दोघाचं्या शलरराची अवस्था ह्यामध्येही पाहणाऱ्याला काही फरक लदसत नाही. मग 
प्रश्न असा उपस्स्थत होतो की, समकलगी मासे कसे एकत्र येत नाहीत व त्याकरता कोणती नैसर्मगक यंत्रणा उपयोगात 
येते? वतयणुकीचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकाने एका गोष्टीकडे लवशषे लक्ष देणे जरूर असते. जवळ सवयत्र आढळणारे 
वतयणुकीचे नमुने एिाद्या लवलशष्ट प्राण्यात ककवा प्रालणसमभहात जर लदसभन आले नाहीत तर त्याबद्दल त्याने लवशषे 
िोलात जाऊन अलधक मालहती लमळवली पालहजे. उदाहरणाथय, पक्षी आलण सरपटणारे प्राणी हे जाभंई देऊ शकत 
नाहीत, म्हणजे तोंड उघडभन जोराने आत श्वास घेत नाहीत. ही गोष्ट प्राण्याचं्या वगीकरणाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची 
आहे, पण हाइन्रोथ ह्याचं्या आधी कोणाही प्रालणशास्त्रज्ञाने हे लनरीक्षण केले नव्हते. 
 

लभन्नकलगी लसस््लड माशांमध्ये नराचं्या बाबतीत एका लवलशष्ट प्रकारच्या हालचालीचाच अभाव व माद्याचं्या 
बाबतीत वेगळा अभाव हे पाहभन दोन कलगातील फरक ओळिभन काढणे ह्याला फारच सभष्म म लनरीक्षणाची जरूर होती. 



           

ह्या माशाचं्या नरामध्ये व मादीमध्ये वर सालंगतल्याप्रमाणे तीन पे्ररणाचें लमश्रण वेगवेगळ्या प्रकारे होते. नरामध्ये 
लैं लगकता आलण पलायन ह्या दोन पे्ररणा अजीबात एकत्र येऊ शकत नाहीत नराला दुसऱ्या माशाचे यस्त्कंलचत जरी 
भय वाटत असले तर त्याची लैं लगकता पार नाहीशी होते. मादीच्यामध्ये आक्रमण आलण लैं लगकता ह्याचं्यात तशाच 
प्रकारचा संबंध असतो. लतला आपल्या भागीदाराची जर मुळीच भीती वाटत नसेल व लतची आक्रमक प्रवृत्ती दबली 
गेली नसेल तर लतला त्याच्याबद्दल लैं लगक आकषयण मुळीच वाटत नाही. ती जुन्या जमयन पौरालणक कथेतील 
ब्रभनलहल्डेप्रमाणे आपल्या भागीदारावर जोराचा हल्ला करते आलण लवशषे म्हणजे लतची शारीलरक म्हणजे अंडाशयाची व 
अंतिःस्त्रावाचंी अवस्था लजतकी अंडी घालण्याच्या स्स्थतीच्या जवळ असेल लततके लतचे आक्रमण जास्त तीव्र होते. 
 

ह्याच्या उलट नरामध्ये आक्रमक प्रवृत्ती व लैं लगक आकषयण एकत्र असभ शकतात. तो आपल्या भागीदाराशी 
दयगामस्ती करू शकतो व त्यातच मधभन मधभन लैं लगक हालचालीही करतो. अशा रीतीने त्याच्या यागणुकीचे संलमश्र 
नमुने पाहावयास लमळतात. मादी नराला बरीच लभते पण अथातच लैं लगकतेमधभन उद्भवलेल्या वतयणुकीचे 
नमुनेहीलतच्यात लदसभन येतात. नराची भावी वधभ नरापासभन लांब पळभन जाऊ शकेल पण जरा मध्ये उसंत लमळाली की, 
लैं लगक आकषयण दशयलवणाऱ्या हालचालीही करील. अशा तऱ्हेचे वतयणुकीचे संलमश्र नमुने लनलधयु्त बनल्यामुळे सवयत्र 
आढळणाऱ्या समारंभासारिे झाले आहेत व त्यानंा पुष्ट्कळदा लाजरेपणाची वतयणभक असे म्हणण्यात येते व लतला स्पष्ट 
असे भावदशयक मभल्य असते. 
 

ज्याअथी वर सालंगतलेल्या तीन वेगळ्यावेगळ्या पे्ररणाचें लमश्रण नर आलण मादी ह्याचं्यात अगदी लनरलनराळे 
असते त्या अथी नर भयभीत झालेल्या व नम्र आलण आज्ञाधारक अशा मादीशी संयोग करतो व त्याच्या उलट मादी ज्या 
नराबद्दल दरारा वाटेल व जो वरचढ असेल त्याच्याशी संयोग करते. म्हणजे वतयणुकीचा जो नमुना वर वणयन केला 
त्यामुळे लवरुद् कलगाचं्या प्राण्यांचा संयोग आपोआपच घडभन येण्याची व्यवस्था केली जाते. ह्या एकंदर पद्तीत अनेक 
फरक होऊ शकतात आलण लनरलनराळ्या लवधींमुळे ही कलग ओळिण्याची व जोडी जमण्याची लक्रया पुष्ट्कळशा पृष्ठवंशी 
प्राण्याचं्या बाबतीत, एवढेच काय मानवाच्या बाबतीतसुद्ा, महत्त्वाची भभलमका बजावीत असते. ह्या घटनेवरून 
आक्रमक प्रवृत्तीमुळे त्या लवलशष्ट प्रालणजातीचे संरक्षण व जतन कसे होते व त्या प्रवृत्तीचा इतर पे्ररणाशंी परस्पर सबंंध 
कसा येतो ह्याचे एक उत्तम उदाहरण आपल्याला पाहायला लमळते. ह्यालशवाय त्यावरून प्रमुि पे्ररणांमधील परस्पर 
संबंध एकाच प्रालणजातीच्या नर आलण मादी ह्याचं्यात लकती वेगळे वेगळे असभ शकतात ह्याचेही आपल्याला ज्ञान होते. 
दोन पे्ररणा, ज्या एका लवलशष्ट कलगाच्या व्य्तीत एकमेकींना लवरोध करीत नाहीत, त्याच पे्ररणा दुसऱ्या कलगाच्या 
व्य्तीत एकमेकींना जोराचा लवरोध करतात. 
 

मागे सालंगतल्याप्रमाणे चार प्रमुि पे्ररणा : भभक, लैं लगक आकषयण, पलायन, आलण आक्रमण ह्या 
अलतशस््तमान व लवरोध सहन न करणाऱ्या आहेत असे मानणे चुकीचे आहे. लवलशष्ट प्रालणजातीच्या पभवेलतहासाशी 
लनगलडत असलेल्या पे्ररणा मागभन उत्पन्न झालेल्या उपजत बुद्ीपेक्षा अलधक बलवान असभन त्यावंर वचयस्व गाजवतात 
हेही िरे नाही. ह्यातंील काही लवशषे प्रकारच्या पे्ररणामुंळे समभह करून राहाणाऱ्या प्राण्याचं्यात त्याचंा प्रभाव इत्या 
जोरदारपणे पडतो की, त्यामुळे इतर सवय पे्ररणा पभणयपणे दबल्या जातात. मेंढ्याचं्या कळपातील म्होर्या मेंढा जर 
एका कड्यावरून िाली उडी टाकभ न गेला तर इतर सवय मेंढ्या त्याच्यामागभन जातील हे आता सवयमान्य सत्य झाले 
आहे. जर एिादे गे्रलॅग गभझ् कळपापासभन लाबं गेले तर परत कळपात जाण्याकरता ते वाटेल ते कृत्य करायला मागे 
पुढे पाहात नाही. त्यात त्याची पलायनाची पे्ररणा देिील दबली जाते. न माणसाळलेले गीझ् पक्षी पुष्ट्कळदा 
मनुष्ट्यवस्तीजवळच्या आमच्या माणसाळलेल्या गीझ् च्या कळपात येतात आलण त्याचं्याबरोबरच राहातात. न 
माणसाळलेले गीझ् पक्षी लकती बुजरे असतात हे ज्याला माहीत त्याला कळपात राहण्याची त्याचंी इच्छा लतती प्रबल 
असली पालहजे ह्याची कल्पना येईल. अशाचप्रकारची वतयणभक कळप करून राहाणाऱ्या पुष्ट्कळशा पृष्ठवंशी प्राण्यातं— 
अगदी कचपाझंीपयंत लदसभन येते. एका लठकाणी यक यस् ने म्हटले आहे की, “एक कचपाझंी म्हणजे िरोिर कचपाझंी 
नव्हेच!” 
 



           

प्राणीजातीच्या पभवेलतहासाच्या दृष्टीने पाहता ज्या नैसर्मगक प्रवृत्ती नुकत्या नुकत्याच लवधीकरणामुळे स्वायत्त 
झाल्या आहेत आलण अथातच उपजतबुद्ीच्या लवलधमंडळात त्या नवीनच समालवष्ट झालेल्या आहेत त्यासुद्ा काही 
लवलशष्ट पलरस्स्थतीत भभक ककवा लैं लगकता अशा लवरुद् प्रवृत्तींना दाबभन टाकभ  शकतात. गीझ् पष्म याचं्या लवजयोत्सवात 
असा एक समारंभ असतो की, त्याने इतर कोणत्याही प्रवृत्तीपेक्षा त्या पष्म यांची वतयणभक लनयंलत्रत केली जाते हे 
आपल्याला पुढे कळभन येईलच. ह्याच्या उलट लवधीने लनयंलत्रत असे हालचालींचे लकती तरी नमुने आहेत की, ते 
लवधीनी लनयंलत्रत न केलेल्या हालचालींपासभन स्वतंत्र झालेले नाहीत. त्याचंा सवयसाधारण वागणुकीवर एवढाच 
पलरणाम होतो की, इस्च्छत अशी हालचालींची परस्पर जुळणी (आपण पलहल्या प्रकरणात लाल शले्डकच्या लचथावणी 
देण्याच्या हालचालीत पालहली तशी) जरा अलधक पसंत केली जाते व अथात इतर हालचालींपेक्षा अलधक वेळा 
करण्यात येते. 
 

लवधीनुसार केलेल्या वतयणुकीचा नमुना एकंदर पे्ररणाचं्या लवलधमंडळात जोराची ककवा हलकी लक्रया करीत 
असला तरी पे्ररणाचं्या लवश्लेषणात त्यामुळे अडचण उत्पन्न होतेच. ह्याचे कारण असे की, त्यामुळे लनरलनराळ्या स्वतंत्र 
पे्ररणामुंळे होणाऱ्या वतयणुकीचा देिावा उत्पन्न होऊ शकतो. मागील पाचव्या प्रकरणात मी सालंगतलेच आहे की 
लवधीनुसार होणारी हालचाल जर लनरलनराळ्या घटक पे्ररणाच्या एकत्रीकरणापासभन होत असेल तर ती एकाच 
आनुवंलशक पे्ररणेने होणाऱ्या हालचालीसारिी न लदसता लतचा उगम लनरलनराळ्या परस्परलवरोधी पे्ररणामंधभन होतो, 
असे आढळभन येते. ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे लचथावणी देणारे बदक. ज्या अथी नक्कल व अस्सल हे त्या 
हालचालीत एकमेकातं सरलमसळ झालेले असतात त्यामुळे त्यांचे लवश्लेषण करून कोणती हालचाल मभळ पे्ररणेमुळे व 
कोणती लतच्या नकलीमुळे हे ठरवणे फारच अवघड असते. ह्या पे्ररणालमश्रणातील स्वतंत्रपणे बदलणारी घटना 
ओळिण्यासारिी पलरस्स्थती केव्हा उत्पन्न होते, तर मभळची स्वतंत्र अशी घटकपे्ररणा (लचथावणीच्या समारंभात 
ज्याच्यावर आक्रमण करावयाचे त्या शत्रभकडे घेतलेला पलवत्रा) लवधीनुसार केलेल्या व्यवस्स्थत जुळणीशी लवरोध उत्पन्न 
करते तेव्हा. 
 

स्स्टकल्बॅक ह्या माशाच्या नराच्या नागमोडी नाचाबद्दल इयन् व्हॅन इएसेल ह्यानंी पे्ररणाचं्या लवश्लेषणाचे प्रथम 
प्रयोग केले. त्याचं्या प्रयोगावरून एक गोष्ट लसद् झाली की, दोन प्रभावी पे्ररणामंध्येसुद्ा एक अगदी कमी प्रभावी 
अशी, पण स्वतंत्रपणे बदलभ  शकणारी आलण सहजासहजी लक्षातसुद्ा न येणारी अशी लतसरी पे्ररणा त्या दोन प्रभावी 
पे्ररणाचं्या लवरोधात समालवष्ट होऊ शकते. व्हॅन इएसेल ह्याचं्या असे लक्षात आले की, लैं लगकदृष्ट्ट्या पभणय वाढ झालेल्या 
व एका लवलशष्ट प्रदेशावर ताबासागंणाऱ्या स्स्टकलबॅक नराचा आपल्या लदशनेे येणाऱ्या प्रत्येक मादीपुढचा नागमोडी 
नाच पभवी फ्त लप्रयाराधन म्हणभन ओळिला जाई, पण तो प्रत्येक नराच्या बाबतीत वेगळा-वेगळा लदसे. काही वेळेला 
नागमोडीचे डावे वळण मादीच्या लदशनेे होई तर काही वेळेला मादीकडभन दभर जाताना घेतलेल्या वळणाला जास्त 
महत्त्व लदल्यासारिे वाटे. ह्या दुसऱ्या प्रकारात नराचा रोि घरट्याकडे आहे असे स्पष्ट लदसे. एका अगदी 
पराकाष्ठेच्या प्रकारात मादीला पाहताच नर जोराने लतच्या लदशनेे पोहत गेला, अगदी लतच्याजवळ जाऊन थाबंला, 
लतने आपले लठ्ठ पोट त्याच्याकडे केल्यानंतर तो परत लफरला आलण घरट्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ पोहोत जाऊन 
थाबंला. तेथे आपल्या कुशीवर सपाट पडभन त्याने आपली रंगीत बाजभ व आपले तेजस्वी लहरवे डोळे लतला दािवण्याचा 
एक लवलशष्ट समारंभ केला. 
 

ह्या सवय लनरीक्षणावंरून व्हॅन इएसेलने बरोबर लनष्ट्कषय काढला की, मादीकडे जाताना प्रथम जे नागमोडी 
वळण घेतले त्यामागे आक्रमणाची पे्ररणा होती. पण घरट्याकडे जाताना घेतलेले उलट्या लदशचेे वळण लैं लगक 
पे्ररणेचे लनदशयक होते. आपल्या लनष्ट्कषांचा लबनचभकपणा लसद् करण्याकरता त्याने एक नवीन शोध लावला. ह्या 
शोधातील पद्तींनी तो एका लवलशष्ट नराच्या आक्रमक प्रवृत्तीचे व लैं लगक आकषयणाचे मोजमाप करू शकला. त्याने 
नराच्या समोर एक प्रमाण आकाराचा िोटा प्रलतस्पधी आणला आलण हल्ला करण्याच्या प्रवृत्तीची तीव्रता व कालमयादा 
ह्याचें मोजमाप केले. त्याचप्रमाणे नराला एक कृलत्रम मादी दािवली आलण काही वेळाने ती एकदम काढभन घेतली. ह्या 
प्रयोगात त्या स्स्टकलबॅक नराने आपली दाबभन धरलेली लैं लगक इच्छा तृप्त करण्याकरता अंडी ककवा लहान लपल्ले 



           

ह्याचंी काळजी घेण्यासाठी नेहेमी ज्याप्रमाणे तो आपले पंि हालवतो त्याप्रमाणे वतयन केले. ह्या सवय हालचालींच्या 
कालमयादेवरून लैं लगक पे्ररणेचे पलरमाण लकती होते हे ठरवणे श्य झाले. 
 

ह्या मोजमापावंरून व्हॅन इएसेलला एका लवलशष्ट नराचा नागमोडी नाच कसा असेल ह्याबद्दलचे भलवष्ट्य 
वतयवणे श्य झाले. ह्याच्या उलट नागमोडी नाचाच्या प्रत्यक्ष लनरीक्षणाच्या आधारे त्या दोन पे्ररणाचें परस्पर प्रमाण 
काय ह्याचे अनुमान त्याला येऊ लागले आलण त्याचंा प्रत्यक्ष मोजमापाशी बरोबर संबंध जुळला. लवधीनुसार होणाऱ्या 
हालचालींचा इज्ञ, स्स्टकलबॅक नर नागमोडीची डावीकडची आलण उजवीकडची वळणे आळीपाळीने कशी घेतो हे 
पाहभन असा संशय घेऊ शकतो की, हालचाल ठरवणाऱ्या दोन मुख्य पे्ररणालंशवाय लतसरी एक बऱ्याच कमी तीव्रतेची 
पे्ररणा त्यात सहभागी असली पालहजे. दोन लवरोधी पे्ररणाचं्या वचयस्वात अशा प्रकारची आळीपाळीने घडणारी आंदोलने 
क्वलचतच घडभन येतात. तशी ती घडभन आली तर लवधीनुसार बनलेली एक नवीन गलतदायक जुळणी त्यात सहभागी 
झालेली असते. ती जर नसेल तर वेगवेगळ्या लदशाकंडे घुसण्याची लक्रया अगदी वैलशष्ट्ट्यपभणय अशा अलनयलमत रीत्या 
होत असते. कोणत्याही प्रकारचा लनिय करणे अश्य झाले तर मनुष्ट्याचीवागणभकही अशीच होते हे आपल्या 
सगळ्यानंा ठाऊक आहे. ह्याच्या उलट लवधीने ठरलवलेली हालचाल एका लनवडक आलण असंलदग्ध कायाच्या दाबामुळे 
तालबद् अशा घटकाचं्या पुनरावृत्तीच्या स्वरूपाची असते. 
 

स्स्टकल् बॅकच्या नागमोडी नाचात काही तरी लवधीचा संबंध आहे असा आपला संशय दृढ होण्यास आणिी जे 
कारण आहे ते असे : स्स्टकल् बॅक नर आपले उजव्या बाजभचे (झॅग्) वळण घेताना अलजबात लवसरतो की, हा नाच 
लैं लगक आकषयणामुळे होत असल्यामुळे तो घरट्याच्या लदशनेे व्हावयास पालहजे. आलण तो मादीच्या भोवती एक 
आिययकारक कोपरेकोपरे असलेल्या वतुयळात लफरू लागतो. त्यात डावीकडची वळणे (लझग्) मादीच्या लदशनेे होतात 
तर उजवीकडची वळणे (झॅग्) लतच्यापासभन दभर जातात. स्नायभंच्या हालचालीची तीव्रता कमी असली तरी लतच्यामुळे 
नराच्या नागमोडी हालचाली तालबद् होतात, त्याच्या दोन पे्ररणातंील संतुलन बदलभ  शकते, आलण त्याच्या 
हालचालीही त्याप्रमाणेच बदलतात. लवधीनुसार होणारा हालचालींचा क्रम लदसभ लागण्याची श्यता आणिी एका 
पलरणामाने लसद् होते. तो पलरणाम म्हणजे मभलभभत लवधीलशवाय इतर पे्ररणामुंळे होणाऱ्या हालचालींची अवकाशातील 
लदशा. ह्याचे एक उदाहरण आपण पभवी पालहलेच आहे; आलण ते म्हणजे मॅलाडय बदकांच्या लचथावणीच्या समारंभाचा 
उत्कृष्ठ असा मभळ नमुना (प्रकरण पाचवे). 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ७ रे्व 
 

र्वितणूक र्व िीिी ह्ािंील साम्य 
 

५ व्या प्रकरणात वतयणुकीच्या लवधीकरणाबद्दल लवचार करून मी असे दािवभन देण्याचा प्रयत्न केला आहे 
की, ह्या घटनेचे कारण जरी अद्याप अज्ञात असले तरी तीमुळे नव्या नैसगीक प्रवृत्ती उत्पन्न होतात. भभक, भीती आलण 
लैं लगक आकषयण ह्या अत्यंत शस््तमान व सवयसाधारणपणे लनयंत्रण न जुमानणाऱ्या उपजत बुद्ींच्याही लशवाय त्या 
नव्या नैसर्मगक पे्ररणा प्राण्याला “तभ असा वाग” अशा आज्ञा देऊ शकतात. मागील, म्हणजे ६ व्या प्रकरणात मी 
त्याहीपेक्षा अवघड असा प्रश्न लवचारात घेतला होता की, लनरलनराळ्या स्वयंचललत उपजत बुद्ींच्या एकमेकावंर 
होणाऱ्या प्रलतलक्रयानंी प्राण्याची वतयणभक कशी ठरते? ही वतयणभक ठरण्याचे सवयसाधारण लनयम कोणते, तसेच 
आपल्याला कोणत्या पद्तींचा उपयोग करून ह्या घटनेचा अभ्यास करता येईल व त्यात अनेक गंुतागंुती असभनसुद्ा 
आपल्याला परस्पर लवरोधी पे्ररणामुंळे वतयणुकीचे कोणते नमुने उद्भवतात हे कळभ शकेल ह्याचा मी लवचार केला. 
 

मला अशी आशा आहे की, माझ्या ह्या सवय प्रयत्नातं मला यश लमळाले आहे, आलण म्हणभन मागील दोन 
प्रकरणातील लनष्ट्कषांच्या संयोगीकरणाच्या मदतीने आपल्यापुढे जो प्रश्न आहे त्याबद्दल काही अलधक तपशीलवार 
उत्तरे लमळवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. तो प्रश्न असा : लवधीमुळे लदसावयाला अश्य लदसणारे काययम्हणजे 
आपापसातंील आक्रमणामुळे प्राण्याचं्या सामालजक जीवनावर होणारे दुष्ट्पलरणाम टाळभन त्या लवलशष्ट प्राणीजातीच्या 
सुरलक्षततेकरता व कायम लटकभ न राहाण्याकरता अत्यावश्यक वृत्तीना वाव देणे, हे कसे केले जाते? ह्या वा्यातील 
शवेटच्या भागात ज्या अटीचा उल्लेि केला आहे ती िरोिर एका प्रश्नाचे उत्तरच आहे. हा प्रश्न सहज आपल्या मनात 
येतो; पण त्यामुळे आक्रमणाचे स्वरूपच चुकीचे आहे असे आपल्याला वाटते. हा प्रश्न असा : ज्याप्राण्याचं्या 
सुरलक्षततेला व त्याचंी जात कायम राहण्याला मोठाल्या कळपात एकत्र राहणे फायदेशीर असते. त्याचं्यातील 
आक्रमक प्रवृत्ती नाहीशीच का झाली नाही? ह्याचे कारण असे की, ३ ऱ्या प्रकरणात ज्या कायांचा लवचार केला 
तीअत्यावश्यक अशी होती. 
 

उत्क्रातंीचे जे मुख्य दोन रचनाकार त्याचंी हा प्रश्न सोडवण्याची एकच पद्ती आहे. सवयसाधारणपणे 
उपयु्त व अत्यावश्यक अशी पे्ररणा न बदलता कायम राहाते, पण जर एिाद्या लवलशष्ट प्रसंगी ती हालनकारक 
ठरण्याची श्यता असली तर लतचाप्रलतबंध करण्याची एक तात्पुरती यंत्रणा तयार केली जाते, तेथेसुद्ा मानवाचंी 
सासं्कृलतक उत्क्रातंी ह्याच पद्तीने प्रगत होत जाते आलण म्हणभनच मोझेसने लदलेल्या महत्त्वाच्या आज्ञा ह्या िरोिर 
आज्ञा नसभन लवलशष्ट लक्रयावंर घातलेले लनषेध आहेत. पुढे आपल्याला एक वस्तुस्स्थती लवचारात घ्यावी लागेल ती अशी 
की, क्वलचतच असा कायदे करणारा भेटतो की त्याने घातलेल्या लनबंधाचंा जाणभनबुजभन तकय शुद् अशा नीलततत्त्वाशंी 
मेळ बसतो. त्या कायदे करणाऱ्या व्य्तीचे सनातनी आलण धमयपरायण अनुयायी त्याच्या आज्ञा ५ व्या प्रकरणात 
सालंगतल्याप्रमाणे तकय बुद्ीशी लवसंगत अशा कारणामुंळे पाळतात. इतर प्राण्यामंध्ये ज्याप्रमाणे उपजत बुद्ीने घातलेले 
लनबंध आलण लवधी समाजलवरोधी वागणभक होऊ देत नाहीत त्याचप्रमाणे मानवामध्येही लनबंधामुंळे (टाबभ) एक 
काययप्रवृत्ती उत्पन्न होते. लतचे िऱ्या नीतीशी फ्त काययपद्तीत साम्य असते. इतर सवय दृष्टींनी ती िऱ्या नीतीच्या 
अगदी िालच्या पातळीवर असते. ह्याला उपमा द्यावयाची तर अशी की एिाद्या लवलशष्ट पलरस्स्थतीत आपण आपोआप 
एिादी कृती करतो, (Conditioned reflex) व दुसऱ्या एिाद्या वेळी कृतीच्या कारणांचा व पलरणामाचंा पभणय लवचार 
करून मग ती करतो, ह्यातंला जो फरक आहे त्याचीच द्यावी लागेल. थोड्यात म्हणजे हा फरक म्हणजे मनुष्ट्य व 
इतर प्राणी ह्यामंधील फरकासारिाच आहे. तरी पण ज्या घटनाबंद्दल प्रस्तुत लवचार चालभ  आहे त्यांचे िरोिर ज्ञान 
झालेल्या कोणत्याही व्य्तीला पुन्हापुन्हा कौतभक वाटल्यालशवाय राहणार नाही, की काही लवलशष्ट शरीरव्यापारातील 



           

यंत्रणामुंळे प्राण्यांमध्ये स्वाथयत्यागाची व कळपाच्या लहताची प्रवृत्ती उत्पन्न होऊ शकते. ह्याची तुलना मानवामंधील 
नीलतलनयमाचं्या पालनाशीच करता येईल. 
 

मानवाच्या नीलतपालनाशी साम्य असलेले पृष्ठवंशीय प्राण्यांमधील एक उत्तम उदाहरण म्हणजे त्याचं्यामधील 
लवधीनुसार होणारे युद्. ह्या घटनेचा उदे्दशच असा असतो की, लढणाऱ्या दोन प्रलतस्पधांतभन अलधक शस््तमान कोण ते 
ठरवले जावे; पण कमी शस््तमान प्राण्याला इजा होऊ नये. मनुष्ट्याचं्या िेळातंील स्पधांचाही हाच उदे्दश असतो व 
म्हणभन प्राण्यांमध्ये होणाऱ्या लवधीनुसार युद्ातही प्रलतस्पध्याबद्दल आदर आलण लिलाडभ  वृत्तीचा लनिःपक्षपातीपणा हे गुण 
असल्याचे लदसभन येते. ह्या गुणांमुळे अमेलरकेतील लसस््लड माशाचं्या एका वगाला (Cichlasoma biocellatum), 
जॅक डेम्प से असे म्हणतात. कारण हा सुप्रलसद् मुलष्टयोद्ा लिलाडभ  वृत्तीने मुष्टीयुद् िेळणारा म्हणभन प्रलसद् होता. 
 

आपल्याला आता माशांमधील लवधीनुसार होणाऱ्या युद्ाबंद्दल बरीच मालहती लमळालेली आहे. तसेच मभळच्या 
हालनकारक युद्ांच्या पद्तीतभनही लवधीनुसार होणारी युदे् कसकशी लवकास पावत गेली हेही बऱ्याच प्रमाणात 
कळलेले आहे. जवळजवळ सवय प्रकारच्या पृष्ठवंशीय (हाडाचंा सापळा असलेल्या) माशामंध्ये युद् सुरू होण्यापभवी 
दोघे प्रलतस्पधी एकमेकानंा धमकी देणाऱ्या हालचाली करतात. आपणपभवी पालहलेच आहे की, ह्या हालचाली आक्रमण 
आलण पलायन ह्या दोन परस्परलवरोधी पे्ररणामुंळे होत असतात. ह्या हालचालींपैकी आपली डावी ककवा उजवी बाजभ 
प्रलतस्पध्यांकडे वळवणे हा एक लवलशष्ट लवधीच बनलेला आहे. तो प्रथम उद्भवला त्याचे कारण प्रलतस्पध्याची भीती 
वाटभन त्याच्यापासभन पळभन जाण्याकरता वळण्याच्या इच्छेमुळे व त्याच वेळी आपला पंि उभा करून पलायन सुलभ 
व्हावे म्हणभन ह्या हालचालीमुळे प्रलतस्पध्याला माशाची सवात मोठी बाजभ लदसभन त्याच्या आकाराची कल्पना येते आलण 
त्यालाही भीती वाटते. ह्या इष्ट पलरणामामुंळे उत्क्रांतीतील एक तत्त्व म्हणजे लनवड लतचा प्रभाव लदसभ लागला. माशाचं्या 
बऱ्याचशा जातीत धमकी देण्याच्या अलतशयो्त हावभावांचा लवकास झाला व आपली आडवी बाजभ प्रलतस्पध्याकडे 
करून पसरलेले पंि त्याला दािवणे ही गोष्ट अगदी सवयसाधारण झाली. आपली आडवी बाजभ प्रलतस्पध्याला 
दािलवणाऱ्या लसस््लड, सयामधील लढाऊ मासे, आलण इतर पुष्ट्कळ ह्याचं्यात उभ्या पंिांचा आकार, पसारा आलण 
रंग ह्याचं्यात जे सौंदयय लदसभ लागले त्यामुळे कृलत्रम जलाशयातं हे मासे लोकलप्रय झालेले आहेत. 
 

आपली आडवी बाजभ प्रलतस्पध्याकडे करून त्याला लभववणे ह्याच्याचसारिा दुसरा एक अंगलवके्षप 
काहीलवलशष्ट माशांचा व इतर पृष्ठवंशीय माशाचं्या बाबतीत लदसभन येतो. तो म्हणजे शपेटीचा तडािा. आपली आडवी 
बाजभ वळलेली असताना मासा आपले शरीर ताठ करतो, शपेटीचे पंि पसरतो आलण प्रलतस्पध्याच्या लदशनेे शपेटीचा 
एक तडािा मारतो. प्रलतस्पध्याला शपेटीचा स्पशय होत नाही, पण त्याच्या शरीराच्या बाजभतील दाबाची संवेदना 
ओळिणाऱ्या इंलद्रयाच्या द्वारे त्या प्रलतस्पध्याच्या शपेटीच्या तडाख्याने उत्पन्न केलेल्या दाबाच्या लाटेचे ज्ञान त्याला 
होते व लशवाय प्रलतस्पध्याची प्रत्यक्ष आकृतीही त्याला लदसत असते. ह्या दोन्हीमुळे प्रलतस्पध्याच्या आक्रमक श्तीचा 
त्याला अंदाज करता येतो. 
 

पचय जातीचे मासे व इतरही हाडाचें सापळे असलेले मासे ह्याचं्यात प्रलतस्पध्याला धमकीदेण्याचा आणिी एक 
प्रकार लदसभन येतो. हा प्रकार उत्पन्न होण्याचे कारण असे लदसते की शत्रभवर सरळ पुढभन हल्ला करावा तर त्यात भीतीचा 
बराच अंश असतो व म्हणभन ह्या प्रकाराचाही एक लवधी बनला आहे. दोन्ही प्रलतस्पधी सरळ एकमेकाचं्या लदशनेे पोहत 
जातात, शत्रभला धडक मारण्याचा आव आणतात पण प्रत्याक्षात धडक मारीत नाहीत. त्याचंी शरीरे ऽच्या आकाराच्या 
स्स्प्रंगसारिी ताठर झालेली असतात आलण ते सावकाशपणे पोहत येऊन डो्याला डोके लचकटवभन, 
श्वसनेंलद्रयावरील आवरण पसरून त्यात वारा भरून ते फुगवतात आलण प्रलतस्पध्याला त्यामुळे आपल्या शरीराचा 
आकार आहे त्यापेक्षा मोठा असल्याचे भासवतात. काही प्रकारच्या माशात समोरासमोरून आक्रमण केल्यावर दोन्ही 
मासे एकमेकाचं्या तोंडाचा एकाच वेळी चावा घेण्याचा प्रयत्न करतात. एकंदर त्याचं्यातील झगड्याची पलरस्स्थती कशी 
असेल त्यावर हा समोरासमोरून होणारा हल्ला अवलंबभन असतो व एकमेकांच्या तोंडाचा चावा घेण्याचा प्रयत्नही 
मो्ा लनियाने केला जातो. माशाचं्या काही वंशांत, उदाहरणाथय पचयसारख्या माशाशंी साम्य असलेल्या लॅलबकरथ 



           

माशामंध्ये, (लसस््लल माशाचंाही त्यातंच समावेश आहे.) एक फारच कुतभहलजनक अशी लवधीनुसार लवकास 
पावलेली युद्पद्ती लदसभन येते. ती युद्पद्ती वर वणयन केलेल्या समोरासमोर येऊन तोंडाला चावण्याच्या 
पद्तीतभनच लनघालेली आहे. दोघे प्रलतस्पधी एकमेकानंा इजा न करता एकमेकांची श्ती अजमावीत असतात. ते 
एकमेकाचें जबडे पकडतात व श्य लतत्या जोराने ओढतात. ज्या ज्या माशाचं्या जातीत ही लवधीनुसार होणारी 
तोंडाने करण्याची युद्पद्ती वापरली जाते त्या माशांचे ओठ व जबडे जाड कातडीच्या अभेद्य आवरणाने झाकलेले 
असतात व म्हणभन जबडे पकडभन ओढाताणीच्या झगड्यात कोणालाच इजा होत नाही. स्स्वत्झलंडमध्ये होजेनरागेंल्न 
(Hosenwrongeln) नावाचा एक िेळ िेळतात. त्यात क्षलणक जोरापेक्षा सहनश्तीचा शवेटी लवजय होतो, 
त्याच्यासारिीच ही माशांची तोंडातोंडी असते. जर दोघे प्रलतस्पधी तुल्यबल असले तर ही ओढाओढी लकत्येक तास 
चालभ  शकते. एकदा आम्ही अशी ओढाताण सकाळी साडेआठ पासभन दुपारी अडीचपयंत चालभ  रालहल्याचे पालहले आहे. 
 

ही तोंडाने होणारी लढाई दोन प्रकारची असभ शकते. कधी दोघे प्रलतस्पधी एकमेकानंा ओढतात तर कधी ते 
ढकलतात. ह्यानंतर मात्र काही वेळ गेल्यानंतर (हा वेळ माशाचं्या लनरलनराळ्या जातींत लनरलनराळा असतो) 
िरोिरीच्या म्हणजे प्रलतस्पध्याला इजा होईल अशा प्रकारच्या लढाईला सुरुवात होते व माशाची असुरलक्षत अशी जी 
आडवी बाजभ असते लतच्यावर धडक मारून लतला जिम करण्याचा दोघेही प्रयत्न करतात. ह्याच्या आधी जे इजा न 
होईल अशा प्रकारचे युद् झाले ते लवधीनुसार ठरलेल्या धमकी देण्याच्या व एकमेकाचंी श्ती अजमावण्याच्या 
पद्तीचा प्रकार होता; आलण त्याच्या मभळच्या स्वरूपात शवेटी होणाऱ्या लनदयय व िरोिरीच्या युद्ाची ती प्रस्तावना 
होती. पण अशा प्रकारची बराच वेळ चालणारी प्रस्तावना एक लवलशष्ट महत्त्वाचे कायय करते, आलण ते म्हणजे दोन 
प्रलतस्पध्यांमधील जो कमी श्तीचा असेल त्याला यशाची लबलकुल आशा नसलेल्या ह्या युद्ातभन वेळीच पळ काढता 
येतो. म्हणजे बहुतेक वेळा प्रलतस्पध्यांमधील युद्ाचा जो एक मुख्य हेतभ म्हणजे ती लवलशष्ट प्राणीजात लटकभ न राहावी, तो 
त्या दोघातंील एकाचा मृत्यभ न होता अगर त्याला इजा न होता साध्य होतो. दोघे प्रलतस्पधी अगदी तुल्यबळ 
असल्यामुळे र्तपात झाल्यालशवाय त्याचं्यातील युद् संपत नाही असे क्वलचतच घडते. 
 

लनरलनराळ्या प्रालणजातींच्या मध्ये लवधीनुसार होणाऱ्या युद्ाचें प्रामाण कमी आहे की जास्त आहे, तसेच 
त्याचं्या लवकासाच्या व्य्तीच्या लवकासाच्या अवस्थावंर होणारा पलरणाम, त्याचं्या अभ्यासावरून लवधीनुसार होणारी 
युदे् कशीकशी उत्क्रान्त होत गेली ह्याची आपल्याला मालहती लमळते. त्यात कोणचेही लनयम न पाळता प्रलतस्पध्यावर 
तुटभन पडणाऱ्या तरुण माशापंासभन “जॅक डेम्पसे” सारिे न्यायय पद्तीने लढणाऱ्या सवांचा समावेश आहे. कोणतेही 
लनयम न पाळता श्य त्या सवय उपायानंी शत्रभला इजा करून त्याचा पराभव करावयाचा इथपासभन शत्रभशी लढताना 
न्यायीपणा व औदायय दािलवण्याच्या लवधीनुसार होणाऱ्या युद्ापयंतचा लवकास तीन लनरलनराळ्या पद्तींनी झाला. युद् 
लवलशष्ट लवधीनुसार करणे ही जरी त्यातली एक पद्ती असलीतरी ती त्या लतहींतली सवात महत्त्वाची आहे हे लनर्मववाद 
आहे. 
 

प्रलतस्पध्याला इजा करण्याच्या हेतभने केलेल्या युद्ापासभन लवधीनुसार केल्या जाणाऱ्या युद्ापयंतची पलहली 
पायरी म्हणजे धमकी देण्याच्या हालचाली आलण शवेटचा हल्ला ह्यातंील कालमयादा वाढवणे. ज्या माशाचं्या जातीत 
प्रलतस्पध्याला इजा करणे एवढाच हेतभ असतो, त्याचं्यात म्हणजे उदाहरणाथय बहुरंगी माउथब्रीडर (हे मासे आपली 
लपल्ले तोंडात धरतात म्हणभन हे नाव पडले आहे.) ह्या जातीच्या माशातं, हल्ला करण्याची धमकी देणे, पंि पसरणे, 
आडवी बाजभ शत्रभकडे करणे, श्वासनललकेवरील आवरण फुगवणे, शपेटीच्या धडका मारणे, आलण तोंडाने ओढाओढी 
करणे हे सवय प्रकार फ्त काही सेकंदच चालभ  रहातात व लगेच प्रलतस्पध्याच्या बाजभवर जिम करण्याइतका जोराचा 
तडािा मारला जातो. ह्या जातीच्या शीघ्रकोपी माशामंध्ये धमकी देण्याकरता केलेल्या हालचाली पुष्ट्कळदा मुळी 
होतच नाहीत म्हणजे त्या गाळल्याच जातात. एिादा लवशषे तापट स्वभावाचा नर असेल तर तो लागलीच 
प्रलतस्पध्यास तडािे मारण्यास सुरुवात करतो. हा प्रकार माउथ ब्रीडरच्या सारिेच आलफ्रकन ज्यएल मासे असतात 
त्याचं्यात कधीच लदसत नाही. ते प्रथम धमकी देणाऱ्या हालचाली करतात व त्यात बराच वेळ गेल्यावर–पुष्ट्कळदा 
काही लमलनटे— मग ते पुढचा पलवत्रा घेतात. 



           

 
ह्या हालचालींचे फ्त कालमयादेच्या दृष्टीने वगीकरण करावयाचे झाल्यास शरीर व्यापारशास्त्राच्या दृष्टीने 

दोन श्यता संभवतात : एक म्हणजे भावना उद्दीलपत होण्याची जी मयादा असते आलण एकेकट्या हालचालीमुळे जी 
आक्रमक प्रवृत्ती वाढते, पण तीत चढउतार होत जातो आलण हालचालींचा क्रम कायम राहतो. ह्याच्या उलट दुसरी 
श्यता अशी की, भावनाचं्या उद्दीपनावर लनयंत्रण बसले जाते आलण त्यात चढउतार न होता त्या भावना सावकाश पण 
लनलित अशा चढत जातात. येथे ह्याबद्दल जास्त िोलात लशरणे श्य नसल्यामुळे ह्यापैकी पलहली उपपत्तीच 
सत्यसृष्टीला धरून आहे एवढेच मी येथे सागंतो. 
 

धमकी देण्याची एक हालचाल लजतका जास्त वेळ लटकेल लततकी ती अलधक अलधक लवधीनुसार होत जाते 
आलण वर सालंगतल्याप्रमाणे त्यातभन अलतशयो्तीची नक्कल, हालचालींची तालबद्ता, आलण ह्या हालचाली पट कन 
लदसतील अशा प्रकारच्या आकृती व रंग ह्याचंा उदय ह्या घटना लदसभन येतात. फ्त पसरल्यावरच ज्यावरील रंग लदसभ 
लागतात असे फुगलेले पंि, श्वासलछद्रावरील आवरणावर लदसणारे लठपके हे सवय समोरासमोरून धमकी देताना 
स्पष्टपणे दािवले जातात ते वत्याचप्रमाणे इतर अनेक नाटकी आलवभाव इत्यादींमुळे नरच्या श्रेणीतील प्राण्यातं 
लवधीनुसार होणारे युद् म्हणजे प्राण्याचं्या वतयणुकीच्या लनरीक्षकाला अत्यंत आकषयक असे दृश्य असते. भावना उद्दीलपत 
झाल्यामुळे भडक झालेले रंग, धमकी देण्याच्या हालचालींची तालबद्ता, प्रलतस्पध्याची उसळणारी श्ती ही सवय 
पालहली की आपल्याला वाटभ  लागते की, हे िरे युद् नसभन आपली करमणभक करण्याकरता चाललेला एक िेळ आहे. 
 

धोकादायक व हानीकारक अशा युद्ाचं्या लवधीनुसार होणाऱ्या उदार मनाच्या युद्ातं होणारे पलरवतयन 
आपल्या मुख्य लवषयाला लवधीकरणाइतकेच महत्त्वाचे आहे. प्रलतस्पध्याला इजा होऊ शकणाऱ्या हालचालींवर 
लनयंत्रण ठेवणारी लवलशष्ट शरीर, लक्रयायंत्रणा लवकास पावलेली आहे. उदाहरणाथय, दोन “जॅक डेम्पसे”नी पुरेसा वेळ 
एकमेकानंा धमकी देऊन, शपेटी हालवभन व आपली आडवी बाजभ प्रलतस्पध्याकडे करून पलहला टप्पा संपला की 
त्यातला एक दुसऱ्याच्या आधी काही सेकंद तोंडाच्या ओढाओढीला सुरुवात करण्याची श्यता असते. तो आपली 
आडवी स्स्थती बदलभन जबडा पसरून प्रलतस्पध्याकडे जातो, पण प्रलतस्पधी मात्र पभवीच्याच आडव्या पलवत्र्यात 
असल्यामुळे त्याची बाजभ शत्रभने चावा घ्यावा अशी उघडी पडलेली असते. पण आियय असे की, हल्ला करणारा ह्या 
पलरस्स्थतीचा फायदा घेत नाही व आपले दात प्रलतस्पध्याच्या कातडीला लागण्यापभवीच तो थाबंतो. 
 

माझे लमत्र कै. होस्टय सीवटय ह्यानंी अशाच प्रकारच्या घटनेचे लपवळ्या लठप्याचं्या हरणाचं्या बाबतीत वणयनही 
केले आहे व त्याची लफल्मही घेतली आहे. ह्या प्राण्याचं्या मध्ये अगदी तंतोतंत लवधीनुसार चालणारी कशगाचंी लढाई 
मोठी लवलक्षण असते. प्रथम दोन प्रलतस्पधी एकमेकानंा कशगानंी टक्कर देतात व ती कशगे एकमेकातं अडकवतात. नंतर 
एका लवलशष्ट पद्तीने ती एकदा एका बाजभला तर एकदा दुसऱ्या बाजभला हालवली जातात. ह्याच्याही आधी दोघे प्राणी 
आपल्या शरीराच्या आडव्या बाजभ एकमेकांकडे करून लशपाई स्लो माचय करतात त्याप्रमाणे पुढेमागे चालतात व डोकी 
हालवभन कशगे वरिाली करतात. एकदम जणभ काय एिादा हुकभ म व्हावा अशा रीतीने दोघेही उभे राहतात, 
एकमेकाकंडे वळतात, व कशगे िाली करून एकमेकावंर चढाई करतात. अथातच कशगे जलमनीजवळ एकमेकातं 
अडकतात आलण त्यानंतर कोणालाही इजा न होईल अशी कुस्तीसारिी लढाई सुरू होते व “जॅक डेम्पसे” 
माशापं्रमाणेच जो जास्त वेळ लटकाव धरू शकेल तो लवजेता ठरतो. ह्या हरणामंध्येसुद्ा दोघा प्रलतस्पध्यापैकी एक 
युद्ाच्या पलहल्या टप्प्यातभन एकदम दुसऱ्या टप्प्याकडे आपल्या प्रलतस्पध्याच्या अगोदर जायचा प्रयत्न करतो आलण 
अथातच कशगे आपल्या प्रलतस्पध्याच्या असुरलक्षत अशा आडव्या बाजभकडे रोिलेली आहेत हे त्याच्या लक्षात येते. 
िरोिरच जर त्याने कशगाचंा उपयोग त्या वेळी केला तर प्रलतस्पधी गंभीरपणे जिमी होण्याची चागंलीच श्यता 
असते; कारण ह्या हरणांची कशगे टणक व टोकदारअसतात. पण लसस््लड माशापेंक्षाही चट कन् हा हरीण आपली 
हालचाल थाबंवतो, आपले डोके वर उचलतो व आपला प्रलतस्पधी अजभन सावकाश पावले टाकीत लकत्येक याडय 



           

अंतरावर पुढेमागे लफरतो आहे हे पाहभन आपणही दुड्या चालीने त्याच्याजवळ जाऊन त्याच्याबरोबर चालभ  लागतो, 
कशगे हालवतो व दोघाचें जणभकाय संगनमत झाल्यावर कशगाचंी झोंबाझोंबी सुरू होते. 
 

उच्च वगाच्या पृष्ठवंशी प्राण्यामंध्ये आपल्याच जातीच्या प्राण्याला इजा न करण्याच्या प्रवृत्तीची अनेक उदाहरणे 
आहेत. अशा घटना लवलशष्ट पलरस्स्थतीत पाहायला लमळतात व मानवाचंीच मनोरचना प्राण्यामंध्येही आहे अशा भावनेने 
प्राण्याचें लनरीक्षण करणाऱ्याला संशयही येत नाही की त्याचं्यात आक्रमक प्रवृत्ती आहे ककवा ती दाबभन टाकण्यासाठी 
लवलशष्ट यंत्रणेची जरुरी आहे. उदाहरणाथय, ज्या लोकानंा उपजतबुद्ीही अचभक आहे अशी िात्री वाटते त्यानंा आियय 
वाटेल की लकत्येक जातींच्या प्राण्यामंध्ये आपल्या स्वतिःच्या मुलावंर आक्रमण न करण्याकरता, ककवा नुकत्याच 
जन्मलेल्या ककवा अंड्यातभन बाहेर आलेल्या लपल्लानंा दुिापत न करण्याकरता, एका िास लनयंत्रणाची जरुरी असते. 
 

िरोिर आक्रमक प्रवृत्तीच्या िास लनयंत्रणाची अलतशय जरुरी असते; कारण लपल्लाचें रक्षण करणाऱ्या 
लपतराला लपल्ले लहान असताना इतर सवय प्राण्यानंा लवरोध करणे व जरूर तर त्याचं्यावर आक्रमण करणे हे आवश्यकच 
असते. आपल्या लपल्लाचें संरक्षण करणारी पष्म याचंी मादी घरट्याच्या लदशनेे येणाऱ्या प्रत्येक प्राण्यावर हल्ला करते– 
अथातच तो साधारणपणे लतच्या जोडीचा म्हणजे आकाराचा असेल तर. टकी कोंबडी जोपयंत आपल्या घरट्यावर 
बसलेली असेल तोपयंत लतला उंदीर, घुशी, वीझेल, कावळे, मगॅ् पाय पक्षी इत्यादींवर सवय श्तीलनशी हल्ला 
करण्याची तयारी ठेवावी लागते. एवढेच काय टकी कोंबडा अथवा आपली अंडी घालण्याकरता घरटे शोधणारी दुसरी 
टकी कोंबडी हीही लपल्ले िाऊ पाहणाऱ्या इतर शत्रभंइतकीच लतच्या लपल्लानंा धोकादायक असतात. धोका लजतका 
आपल्या घरट्याच्या जवळ येईल लततकी लतची आक्रमक प्रवृत्ती वाढत जाते. फ्त लतच्या लपल्लाबंद्दल लतच्या मनात 
आक्रमणाची कल्पना अजीबात येत नाही, व इतराबंद्दलचा लतचा राग जेव्हा अगदी लशगेला पोचतो तेव्हा अंड्यातंभन 
लतची लपल्ले बाहेर पडतात. माझे दोन सहकारी वोल्फगागं व मागे्रट श्लाइट ह्यानंी असा शोध लावला की, टकी 
कोंबडीची आक्रमक प्रवृत्ती फ्त लतने केलेल्या आवाजावंरून ओळिता येते. टकी कोंबडा आवाजाच्या चेतनेने कसा 
वागतो हे पाहण्याकरता ह्या दोघा संशोधकानंी टकी कोंबड्यांची अगदी लहान लपल्ले घेऊन त्याचं्या कानाच्या आतील 
भागावर शस्त्रलक्रया करून त्यानंा बलहरे केले. अगदी लहान लपल्लावंरच ही शस्त्रलक्रया करता येते व त्या वेळी त्या लपल्लाचें 
कलग ओळिता येत नाही. अथातच त्याचं्यात काही माद्याही होत्या व त्याचंा दुसरा काही उपयोग नसल्यामुळे आई 
आलण लपल्ले ह्याचं्या परस्पराशंी होणाऱ्या वागणुकीचे लनरीक्षण करण्याकरता त्याचंा उपयोग केला. गे्रलॅगगभझ् च्या 
अंड्यातभन नुकत्याच लनघालेल्या लपल्लाबंद्दल आपल्याला अशी लनलित मालहती आहे की जी वस्तभ त्याचं्या आतय 
लचवलचवण्याला प्रलतसाद देईल लतला ती आपली आई समजतात. श्लाइट पलतपत्नीनी असा प्रयोग केला की, नुकतीच 
अंड्यातभन बाहेर आलेली लपल्ले कोणाला पसंत करतात हे पाहावे– जी टकी कोंबडी आपला लचवलचवाट ऐकभ  शकते 
आलण अथातच त्या लचवलचवाटाला योग्य प्रकारचे उत्तर देईल लतला, का लजला ऐकभ  येत नाही अशा बलहऱ्या मादीला? 
अथात ती बलहरी मादी लपल्लाचंा लचवलचवाट न ऐकताच दुसराच काही तरी आवाज करीत होती. 
 

वतयणुकीवरील संशोधनात ह्या प्रयोगातभन जो लनष्ट्कषय लनघाला तो अगदीच अनपेलक्षत होता; पण तो अपेलक्षत 
लनष्ट्कषापेक्षा लकती तरी जास्त लचत्तवेधक होता. बाईंच्या टकी कोंबड्यांची कळपातली वागणभक, नराशी त्याचंा 
झालेला लैं लगक संयोग व अंडी उबवण्याची लक्रया ही सवय नेहेमीसारिीच होती. पण जेव्हा लपल्ले अंड्यातभन बाहेर 
पडली तेव्हा मात्र त्याचं्या वागणभकीत एक लवलक्षण फरक लदसभन आला. सवय बलहऱ्या कोंबड्यानंी चोच मारून आपली 
सवय लपल्ले मारून टाकली. एिादी बलहरी कोंबडी कृलत्रम अंड्यावर बसली तर ती नेहेमीइतके लदवस ती िोटी अंडी 
उबवीत बसते व िरे म्हणजे लतने लपल्लाचंा स्वीकार करावा असे आपल्याला वाटेल पण लतला जर एक लदवसाचे लपल्लभ 
दािवले तर लतची वतयणभक आईसारिी होत नाही. ती आईसारिे आवाज काढीत नाही, व जर ते लपल्लभ काही याडय 
जवळ आले तर ती जोराने लफस् स् असा आवाज करते व संरक्षणाथय आपले पंि पसरते, आलण जर ते लपल्लभ लतच्या 
चोचीच्या तडाख्यात सापडेल इतके जवळ आले तर त्याला श्य लतत्या जोरात चोच मारते. जर आपण असे गृहीत 
धरले की ती मादी फ्त बलहरी आहे, दुसरा काही दोष लतच्यात नाही, तर मग लतच्या वागणुकीचा एकच अथय होऊ 



           

शकतो की आपली लपल्ले कशी लदसतात ह्याची लतला काडीमात्र कल्पना नसते, व घरट्याकडे जे काही जवळ येईल 
त्यावर ती चोचीने हल्ला करते. मात्र घरट्याकडे येणारा प्राणी जर लतच्याहीपेक्षा मोठा व बलवान असेल तर मात्र 
आक्रमक प्रवृत्तीपेक्षा पलायनाची प्रवृत्ती जास्त प्रबल होते. फ्त लपल्लाचंा लचवलचवाट लतच्यामधील नैसर्मगक मातृत्व 
जागृत करतो व आक्रमक प्रवृत्तीवर लनयंत्रण घालतो. 
 

ज्या कोंबड्याचें कणेंलद्रय शाबभत होते त्याचं्यावर केलेल्या पुढील प्रयोगावरून वरील लसद्ातंाला पुष्टी लमळते. 
समजा आपण अगदी नैसर्मगक लपल्लासारिे लदसणारे पण पेंढा भरलेले लपल्लभ त्या घरट्यात बसलेल्या टकी कोंबडीच्या 
लदशनेे एका दोरीने ओढीत नेले तर ती ऐकभ  शकणारी मादी बलहऱ्या मादीसारिीच त्याला चोच मारते. पण त्याच 
कृलत्रम लपल्लाच्या पोटात एक ध्वलनके्षपक (लाउडस्पीकर) बसवभन त्यातभन लपल्लभ नेहेमी काढते तसले आवाज 
टेपलरकॉडयरमधभन वाजवले तर आक्रमक प्रवृत्तीवर पभवी लसस््लडच्या बाबतीत वणयन केले तसेच एकदम लनयंत्रण बसते 
आलण ती कोंबडी लपल्लानंा उदे्दशभन नेहेमी जसे आवाज काढते तसे काढभ  लागते. परसातल्या साध्याकोंबड्या लपल्लानंा 
उदे्दशभन आवाज काढतात त्याचीच ह्या प्रयोगाने आठवण होते. 
 

प्रत्येक पलहलटकरीण टकी कोंबडी, जेव्हा प्रथम आपली अंडी उबवीत असते तेव्हा घरट्याकडे येणाऱ्या 
उंदीर आलण माजंर ह्याचं्या आकाराच्या प्रत्येक प्राण्यावर हल्ला करते. लतला लुटारू शत्रभ कोण ह्याचे नैसर्मगक ज्ञान 
नसते. ती एिाद्या मु्या (भसु्सा भरलेल्या) वीझेलवर ककवा (कृलत्रम) लपवळ्या हॅम् स्टरवर (एक उंदरासारिा बीळ 
करणारा प्राणी) लजत्या जोराचा हल्ला करील लततकाच पेंढा भरलेल्या टकीच्या लपल्लावर करील. ह्याच्या उलट 
पोटात दडवलेल्या ध्वलनके्षपणाने जर टकी लपल्लाचंा आवाज काढला तर ती त्या वीझेलला ककवा हॅम् स्टरला जणभ काय 
ती आपली लपल्लेच आहेत असे वागवण्याची कोंबडीची प्रवृत्ती असते. आपल्या घरट्याकडे येणाऱ्या कृलत्रम लपल्लाला 
चोच मारणारी मादी लपल्लांचा आवाज काढणाऱ्या पोल् कॅट नावाच्या उंदरासारख्याच प्राण्याला आपल्या पंिािाली 
कशी घेते हे पाहण्यासारिे आहे. 
 

घरट्याच्या शत्रभबद्दलचा नैसर्मगक वैरभाव वाढायला एकच कारण पुरते असे लदसते आलण ते म्हणजे केसाळ 
ककवा लोकरीसारिा लदसणारा शरीराचा बाह्य पृष्ठभाग. आम्ही केलेल्या पलहल्या पलहल्या प्रयोगात तरी असे लदसभन 
आले की, केसाळ ककवा लोकरीसारिा पृष्ठभाग असणाऱ्या िोट्या प्राण्याचा गुळगुळीत कातडीच्या कृलत्रम प्राण्यापेंक्षा 
अंडी उबवणाऱ्या कोंबडीवर जास्त जोराचा लवरोधी पलरणाम होतो. टकीच्या लपल्लाचंा आकार योग्य असाच असतो व 
त्याच्या अंगावर लपसे असतात. ते जर घरट्याजवळ आले तर मादीची पलहली प्रलतलक्रया त्याच्यावर हल्ला करण्याचीच 
असते. पण त्याचा आवाज (लचवलचवाट) जर का लतने ऐकला तर आक्रमक प्रवृत्तीवर लनयंत्रण येते. तसे नसते तर लपल्ले 
मरूनच गेली असती. ही गोष्ट पलहल्याप्रथमच अंडी घालभन घरट्यात उबवणाऱ्या टकी कोंबडीच्या बाबतीत लवशषेच 
स्पष्टपणे पाहायला लमळते. कारण आपली स्वतिःची लपल्लेसुद्ा कशी लदसतात ह्याची लतला काहीच कल्पना नसते. परंतु 
वैयस््तक अनुभव व लशक्षण ह्यांनी ह्या प्राण्याचंी वतयणभक लवकरच बदलते. 
 

वर वणयन केल्याप्रमाणे टकी कोंबडीची आई म्हणभन होणारी वतयणभक इतकी लवसंगत असते की, आपल्याला 
त्याबद्दल लवचार करणे जरूरच आहे. जन्मजात मातृत्वाची बुद्ी ककवा घरट्यातील अंड्याचें ककवा लपल्लांचे रक्षण 
करण्याची नैसर्मगक प्रवृत्ती टकी कोंबडीमध्ये लदसत नाही. तसेच आपल्या लपल्लाबंद्दल काहीएक नैसर्मगक वतयणुकीचा 
नमुना लतच्यामध्ये आढळत नाही. आपली लवलशष्ट प्रालणजात लटकभ न राहण्याकरता आईने लपल्लांना वागवण्याची पद्ती 
अनेक लनरलनराळ्या पभवेलतहासातभन उद्भवलेल्या पे्ररणाचं्या लमश्रणापासभन बनलेली असते. त्यात प्रलतलक्रया व लनयंत्रणे 
उत्क्रातंीच्या रचनाकारानंी अशा रीतीने एकमेकातं लमसळली की नेहेमीच्या पलरस्स्थतीत त्याचंा एकलत्रत पलरणाम 
होऊन जणभ काय प्रत्येक प्राण्याला आपली जात लटकभ न राहावी ह्याकरता काय केले पालहजे ह्याचे ज्ञान होते. ह्यालाच 
आपण उपजत बुद्ी असे म्हणतो. टकी कोंबडीच्या बाबतीत लपल्लाचंी काळजी घेणे हीच ती उपजतबुद्ी आहे. तरी पण 
ही कल्पना जरी आपण वर लदलेल्या पद्तीत बसवली तरी तीमुळे लदशाभभल होण्याची श्यता असते; कारण ती काही 
संपभणयपणे ज्ञात अशी पद्ती नसते व तीमुळे आपल्याला काययलनष्ट्पत्तीबद्दल काही मालहती लमळत नाही. अगदी काटेकोर 



           

रीतीने बोलावयाचे झाल्यास उपजत बुद्ीमध्ये लनरलनराळ्या पे्ररणाचंा समावेश केलेला असतो व त्या पे्ररणाचें कायय 
अगदी वेगळे असते. उदाहरणाथय, आक्रमण आलण आक्रमक प्रवृत्तीचा उगम होण्याची यंत्रणा. टकी कोंबडीला आपल्या 
घरट्याजवळ आलेल्या लपसे असलेल्या लपल्लाचा भयंकर राग येतो हा काही अलनष्ट असा उपपलरणाम नाही. लपल्लानंी 
आईला लचडिोर व आक्रमक बनवणे हे पुढील लपढीच्या फायद्याचेच असते. कारण ती लपल्लाचें संरक्षण अलधक चांगल्या 
तऱ्हेने करू शकते. ती स्वतिःच्या लपल्लावंर हल्ला करीत नाही ह्याचे कारण त्याचंा लचवलचवाट; आलण म्हणभन ती आपला 
राग घरट्याच्या लदशनेे येणाऱ्या इतर प्राण्यावंर काढभ  शकते. ह्या सवय वागणभकपद्तीत जी एक लवलशष्ट वृलत्त काययक्षम 
होते ती म्हणजे लपल्लाचं्या लचवलचवाटामुळे लतच्या चोच मारण्याच्या प्रवृत्तीवर पडलेल्या लनयंत्रणाचे िास उत्तर. 
 

लपल्लाचें संरक्षण करणाऱ्या प्राण्याचं्या माद्या आपल्या लपल्लावंर हल्ला करीत नाहीत ही वस्तुस्स्थती म्हणजे एक 
लनसगयदत्त लनयम आहे असे म्हणता येणार नाही. प्रत्येक प्रालणजातीत हा लनयम लनरलनराळ्या प्रकारानंी अमलात 
आणला जातो व टकी कोंबडीप्रमाणेच इतरही माद्याचं्या आक्रमक प्रवृत्तीवर लनयंत्रण घातले जाते. गुरे, घोडे इत्यादी 
प्राण्याचं्या उत्पादनाचे काम करणाऱ्या प्रत्येक व्य्तीला ही गोष्ट ठाऊक असते, आलण बाह्यपलरस्स्थतीत थोडा जरी 
फरक पडला तरी माद्याचं्या आक्रमक प्रवृत्ती जाग्या होतात व त्याचं्यावरील लनयंत्रण नाहीसे होते. लसल्व्हरफॉ्स ह्या 
प्राण्याचंी कातडी पलिमात्य देशात बायकाचं्या पोषािात फार ऐटबाज समजली जातात. व त्यानंा ककमतही फार 
पडते. ते प्राणी पाळभन त्याचंी कातडी लवकणे हा एक मोठा महत्त्वाचा धंदा आहे. अशा एका लसल्व्हर-फॉ्सच्या 
मळ्यावरून एक लवमान अगदी िालभन गेले तर त्याच्या आवाजाने त्या मळ्यातंील माद्या इत्या चवताळल्या की, 
प्रत्येकीने आपली लपल्ले िाऊन टाकली. याचा अथय असा की, लवमानाच्या आवाजाने त्याचं्या आक्रमक प्रवृत्तीवरील 
लनयंत्रण अजीबात नाहीसे झाले. 
 

पुष्ट्कळशा पृष्ठवंशी प्राण्यातं मादी ककवा नर कोणीच लपल्लाचंी लवशषे काळजी घेत नाही. इतर काही प्राणी 
आपल्या लपल्लांची काळजी फारच थोडा वेळ घेतात. अशा प्राण्याचंी लपल्ले पभणय वाढ होण्याच्या आधीच तुलनात्मक 
दृष्ट्ट्या चांगली शस््तमान बनतात आलण अशा प्रकारच्या प्राण्यातं लशकण्याची प्रवृत्ती अगदीच कमी असल्यामुळे ही 
आईबापानंी सोडभन लदलेली लपल्ले पभणय वाढ झालेल्या प्राण्याइतकीच हुशार असतात. त्यानंा संरक्षणाची फारशी जरुरी 
नसते व पभणय वाढ झालेले इतर प्राणी त्याचं्याशी वागताना काही लवशषे आस्था दािवीत नाहीत.ह्याच्या उलट ज्या 
प्राण्याचंी सामालजक उन्नती झालेली आहे अशा वरच्या श्रेणीतील प्राण्यानंा स्वानुभव आलण लशकवण ह्यातंभन पुष्ट्कळच 
ज्ञान होते. ते आपल्या लपल्लाचंी पुष्ट्कळच अलधक काळ काळजी घेतात; कारण “जीवनाच्या शाळेत” लशकभ न तयार 
व्हावयास लपल्लानंा बराच वेळ लागतो. बऱ्याच जीवशास्त्रज्ञानंी आलण समाजशास्त्रज्ञानंी नव्या गोष्टी लशकवण्याकरता 
लागणारा वेळ व आईबापाकंडभन पुढील प्रजेची काळजी घेण्याची वेळ ह्यातील संबंधाकडे लक्ष वेधले आहे. 
 

कुत्रा, लाडंगा ककवा कावळा ह्याचंी लपल्ले जरी आकाराने पभणय वाढ झालेल्या प्राण्यासारिी लदसली (पण 
त्याचं्या शरीराचे वजन पभणय वाढीचे नसते), तरी त्याचं्या हालचाली बेडौल असतात, व त्याचें पाय जणभ काय शरीराला 
घट्ट जोडलेले नसावे असे पाहणाऱ्याला वाटते. आपल्याच जातीच्या एिाद्या प्राण्याने जर हल्ला केला तर त्या लपल्लानंा 
त्याचा प्रलतकार करता येत नाही व त्याच्या तावडीतभन सुटण्याकरता जलद गतीने पळभनही जाता येत नाही. 
एिाद्याला असे वाटेल की, ह्या प्राण्यामंध्ये व इतरही त्याचं्यासारख्या इतर प्राण्यामंध्येही जलद गतीने पळभन जाण्याची 
लवशषे जरुरी आहे; कारण त्याचं्या लपल्लावंर आपल्याच जातीच्या पभणय वाढ झालेल्या प्राण्याकंडभन ककवा इतर जातीच्या 
शत्रभंकडभन आक्रमण होण्याचा संभव बराच असतो. पण स्वजातीय प्राण्यांकडभन िाल्ले जाण्याची घटना उष्ट्ण र्त 
असलेल्या पृष्ठवंशीय प्राण्यातं ककवा सस्तन प्राण्यात लदसभन येत नाही. ह्याचे कारण असे असावे की, आपल्याच 
जातीच्या प्राण्याचं्या मासंाची चव चागंली नसते. ही वस्तुस्स्थती धु्रवाजवळील प्रदेशात संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञानंी 
नमभद करून ठेवली आहे. बफावरून सामानाच्या लहानलहान गाड्या ओढणाऱ्या हस्की कुत्र्यानंा मेलेल्या ककवा काही 
आकस्स्मक उद्भवलेल्या लनकडीमुळे मारलेल्या कुत्र्याचें मास लदले तर त्यानंी ते िाल्ले नाही. फ्त काही प्रकारचे 
लशकारी पक्षी, लवशषेतिः गोस् हॉक नावाचा ससाणा स्वजातीय प्राणी मारून िातात, पण तेही बंलदवासात असले तरच. 



           

परंतु मोकळ्या रानटी अवस्थेत स्वजातीय प्राण्याला मारून िाल्ल्याचे उदाहरण माझ्या कानावर आलेले नाही. 
त्याचं्या प्रवृत्तीवर कोणची लनयंत्रणे ही बंदी घालतात ते मात्र अद्याप कळलेले नाही. 
 

पभणय वाढ झालेल्या, पण तरीही ज्याचं्या हालचाली अद्याप बेडौल आहेत अशा तरुण प्राण्यानंा िरी भीती 
असते ती आपल्याला मारून िातील अशी नसभन स्वजातीय मो्ा प्राण्याचं्या आक्रमक प्रवृत्तीची. हा धोका काही 
लवलशष्ट लनबंधात्मक यंत्रणेमुळे नाहीसा होतो, पण ही यंत्रणा आपले कायय कसे करते हे मात्र अद्याप कळलेले नाही. 
एका लवलशष्ट घटनेमध्ये मात्र वागणुकीतील ह्या लनरलनराळ्या यंत्रणाचें लवश्लेषण करता येते. ही घटना म्हणजे नाइट 
हेरॉन नावाच्या बगळ्याचं्या पे्रमलवरलहत जीवनाची. पुढे एका सबंध प्रकरणात ह्या घटनेचा तपशीलवार लवचार केला 
जाईल. ह्या बगळ्याचंीलपल्ले कळपात राहभ शकतात हे िरे, पण त्याचं्या मयालदत के्षत्रातील प्रत्येक झाडाची प्रत्येक 
फादंी शजेारी शजेारी राहणाऱ्या पष्म याचं्या भाडंणाचा लवषय होते. जोपयंत हेरॉनची लपल्ले लवनवणी करतात तोपयंत 
त्यानंा त्या आवारातल्या मो्ा पष्म याकंडभन हल्ला होईल ही भीती नसते. कारण त्यानंा पभणय संरक्षण लमळते. एिादा 
मोठा हेरॉन लहान पष्म यावर चोचीने हल्ला करण्याची तयारी करण्याच्या आतच लहान बगळा लवनंती आवाज काढतो, 
पंि फडफडवतो, मो्ा बगळ्याची चोच पकडण्याचा प्रयत्न करतो व त्याची चोच िाली ओढभन ती चोिण्यास 
(Milking) प्रारंभ करतो. हेरॉनच्या लपल्लानंा आईबापानंी चावभन मऊ केलेले अन्न पालहजे असेल तेव्हा ती आईबापाचं्या 
चोची अशाच धरून चोिीत असतात. लहान हेरॉन बगळ्यानंा आपले आईबाप कोण ते माहीत नसते आलण 
आईबापानंाही आपली लपल्ले कोणती ते ठाऊक नसावे असे मला वाटते. फ्त घरट्यातंली अगदी लहान लपल्ले 
एकमेकानंा ओळितात. लपल्लांनी िाण्याकरता फारच त्रास लदला आलण पभणय वाढ झालेल्या हेरॉनची लपल्लानंा िाऊ 
घालण्याची इच्छा नसेल तर तो लपल्लाचंा लचवलचवाट टाळण्याकरता घरट्यातभन उडभ न जातो. एवढेच नव्हे तर दुसरा 
कोणताही लहान पक्षी लदसल्यावर त्यालाही टाळभन तो उडभन अथवा पळभन जातो. त्याच्यावर हल्ला करण्याची त्याला 
कधीच इच्छा होत नाही. असे लकती तरी इतर प्राण्यामंधले वागणुकीचे प्रकार आपल्याला माहीत झालेले आहेत आलण 
त्यातं स्वजातीय प्राण्यामंधील लहान लपल्लाचें रक्षण त्याचं्या वतयणुकीमुळे होते. 
 

तरुण हेरॉन जरी घरट्यातभन बाहेर पडला तरी अद्याप मो्ा पष्म याशंी युद् करण्याइतका शस््तमान झालेला 
नसल्यामुळे त्याला ह्याहीपेक्षा एका अलधक साध्या यंत्रणेमुळे सबंध कळपाच्या आवारातली थोडीशी जागा आपला 
स्वतिःच्या मालकीचा प्रदेश म्हणभन लमळभ शकते. अंगावरील पट्टट्यापट्टट्याचंा लपसारा तरुण हेरॉन पष्म याचं्या अंगावर 
सुमारे तीन वषे लटकतो. ह्या लपसाऱ्याने मो्ा पष्म याचंी आक्रमक प्रवृत्ती उद्दीलपत होत नाही. पण पुढे ह्या तरुण पष्म यानंा 
नरमादी संयोगाच्या अवस्थेत जो लपसारा फुटतो त्यामुळे मात्र इतर मो्ा पष्म याचंी आक्रमक प्रवृत्ती उद्दीलपत होते. एक 
तरुण हेरॉन उडत उडत येऊन कळपाने व्यापलेल्या आवारात कोठे तरी उतरतो. त्याच्या नशीबाने तो आवाराच्या 
मध्यकबदभच्या फार जवळ उतरत नाही व जो प्रदेश दुसरा एिादा हेरॉन आपल्या मालकीचा म्हणभन त्याचे संरक्षण करीत 
असेल, म्हणजे मध्यभागी असलेल्या घरट्याचे संरक्षण करीत असेल, त्याच्याजवळ तो जात नाही. तरीसुद्ा मोठा 
झालेला हेरॉन लचडभन त्या जातीच्या बगळ्याचं्या नेहेमीच्या चोरपावलानंी व धमकी लदल्याच्या हावभावानंी ह्या आगंतुक 
तरुण बगळ्याच्या लदशनेे चाल करून जाऊ लागतो. पण ह्यामुळे तो घरटे संभाळणाऱ्या दुसऱ्या एिाद्या मादीच्या 
प्रदेशाच्या फार जवळ येणे अपलरहायय असते. मग तो नव्याने आलेला तरुण बगळा बाजभलाच राहतो. कारण हा हल्ला 
करणाऱ्या बगळ्याचा लपसारा व हल्ला करण्याचे अंगलवके्षप इतर मो्ा बगळ्यांची आक्रमक श्ती उद्दीलपत करतात. 
मग त्या मो्ा बगळ्यावरच इतर मोठे पक्षी तुटभनपडतात. ह्यामुळे तरुणपणचा लपसारा कायम असलेले हेरॉन बगळे 
पुष्ट्कळदा मो्ा बगळ्याचं्या प्रदेशाचं्यामध्ये लहानशा जागेत आपले वास्तव्य करतात. ज्याचंा तरुणपणातील लपसारा 
जाऊन त्यानंा मोठेपणाचा, म्हणजे लववाहास योग्य झाल्याचे दशयलवणारा लपसारा फुटलेला असतो त्याचं्यावर मात्र 
शजेारचा प्रदेश आपल्या मालकीचा आहे असे समजणारे सवय शजेारी हल्ला करण्याची श्यता असते. 
 

युरोपमधील लनरलनराळ्या जातींचे पभणय वाढ झालेले कुते्र सात ककवा आठ मलहने वयाच्या कुत्र्याच्या लपल्लावंर 
हल्ला का करीत नाहीत– म्हणजे त्याचं्यात कोणती प्रलतबंधक यंत्रणा कायय करते ते समजणे जास्त कठीण आहे. प्रा. 
टीनबगेन ह्यानंी असे पालहले आहे की, ग्रीनलँडमधील एस्स्कमो कुते्र फ्त आपल्या कळपातंील लपल्ले ककवा तरूण कुते्र 



           

ह्याचें संरक्षण करतात व त्याचं्यावर हल्ला करीत नाहीत. पण अनोळिी असे कुत्र्याचे लपल्लभ लदसले तर त्याला 
चावण्यामध्ये त्याचं्या आक्रमक प्रवृत्तीवर लनयंत्रणाचा काही उपयोग होत नाही. कदालचत लाडंग्याचंी वतयणभकही अशीच 
असेल. कोणत्याही वगातील प्राणी स्वजातीय लपल्ले ककवा तरुण व्य्ती ओळितात व त्याचं्यावर हल्ला करीत नाहीत, 
हे अद्याप न सुटलेले कोडे आहे. केवळ आकाराचा हा प्रश्न नाही. एिादा रागीट व म्हातारा फॉ्स टेलरयर कुत्रा 
आपल्या जातीच्या लपल्लावंर ज्याप्रमाणे हल्ला करीत नाही तसाच तो सेंट बनाड जातीच्या प्रचंड आकाराच्या बेडौल व 
एकसारिे िायला मागणाऱ्या लपल्लावंरही ही हल्ला करीत नाही. बहुधा आक्रमक प्रवृत्तीवर हे जे लनयंत्रण बसते ते 
लपल्लाच्या ककवा तरुण कुत्र्याचं्या वतयणुकीमुळे बसत असावे. लशवाय वासाचाही त्यात संबंध असला पालहजे. कारण 
कुत्र्याचे लपल्लभ मो्ा कुत्र्याला वास घेण्यास जणभ काय आमंत्रणच करीत असते. जेव्हा जेव्हा मोठा कुत्रा धोकादायक 
असेल असे लपल्लाला वाटते तेव्हा ते उताणे पडभन आपले पोट वर करते व काही थेंब मभत्रही बाहेर टाकते, व मोठा कुत्रा 
ह्या मभत्राचा वास घेतो. 
 

पभणय वाढ झालेल्या पण तरीही बेडौल अशा तरुण प्राण्याचें संरक्षण ह्यापेक्षाही जास्त कुतभहलजनक पण जास्त 
स््लष्ट असा दुसरा एक प्रश्न आहे. स्वजातीय स्त्रीकलगी प्राण्याशंी वागताना मोठे नर स्त्रीदालदण्य कसे दािवतात व 
त्याचं्या आक्रमक प्रवृत्तींवर कसे लनयंत्रण बसते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. नाचणाऱ्या माशाबंद्दल पभवी पाचव्या प्रकरणात 
उल्लेि आलाच आहे. त्याचप्रमाणे पे्रइंग मलँटस (पुढचे पाय नमस्कार केल्यासारिे एकमेकानंा जोडभन हा लकडा 
झाडावर बसलेला आढळतो; म्हणभन त्याला प्राथयना करणारा मलँटस हे नाव पडले आहे) व इतर पुष्ट्कळशा जातींचे 
लकडे, काही प्रकारचे कोळी ह्या सवांमध्ये मादी नरापेक्षा आकाराने व श्तीने जास्त मोठी असते. त्याचं्यामध्ये मादीने 
नराशी संयोग होण्यापभवीच आपल्या नवरदेवाला िाऊन टाकभ  नये व ती लवलशष्ट कीटकजात नष्ट होऊ नये म्हणभन 
त्याचं्या वतयणुकीवर काही लवशषे प्रकारची लनयंत्रणे असावी लागतात. मलँटड जातीच्या लकड्यामंध्ये तर मादी नराच्या 
शरीराचा पुढचा भाग िाऊन टाकते व त्याच वेळी नराच्या शरीराचा मागचा भागभावी लपढीला जन्म देण्याचे म्हणजे 
मादीशी लैं लगक संयोग करण्याचे महत्त्वाचे कायय करीत असतो. 
 

अशा लवलक्षण घटनाबंद्दल आपल्याला लवचार करावयाचा नाही. पण आपल्याला ज्या प्रश्नाचा लवचार 
करावयाचा आहे तो असा की, पुष्ट्कळशा प्रकारचे पक्षी व मानवासकट सस्तन प्राणी ह्या सवांमध्ये स्त्रीकलगी 
प्राण्यासंंबंधीचे कोणत्या प्रकारचे लनबंध व लनयंत्रणे त्या प्राण्याचं्या वागणुकीवर घातली जातात ह्याचा शोध करणे. 
“बाईला मार देऊ नये” (You cannot hit a woman) हा लनयम मानवाचं्या संदभात वापरला जातो पण तोही सवय 
लठकाणी लागभ पडतोच असे नाही. मात्र इतर अनेक जातीच्या प्राण्याचं्या संबंधात असे लदसभन येते की नेहेमीच्या 
पलरस्स्थतीत (म्हणजे लवकृती न झालेल्या प्राण्यामध्ये) नर कधीही मादीवर गंभीर आक्रमण करीत नाही. 
 

हे लवधान माणसाळलेल्या कुत्र्यांच्या बाबतीत, तसेच लाडंग्याचं्या बाबतीतही िरे आहे. एिादा पाळीव कुत्रा 
जर माद्यानंा चावत असेल तर मी अशा कुत्र्यावर कधीही लवश्वास टाकणार नाही. तसेच मी त्याच्या मालकाला 
धो्याची सभचना देईन, लवशषेतिः त्या घरात जर लहान मुले असतील तर त्यांनाही त्या कुत्र्यापासभन धोका आहे, 
कारण नेहेमीची सामालजक लनयंत्रणे व वागणुकीवरील लनबंध ह्या कुत्र्याच्या बाबतीत अकाययक्षम झालेली आहेत ह्यात 
काही संशय नाही. एकदा मी पाळलेल्या स्टासी नावाच्या चौ-अल्सेलशयन संकरापासभन उत्पन्न झालेल्या कुत्रीचा व 
एका प्रचडं आकाराच्या सायबीलरयन लाडंग्याचा संकर करण्याच्या प्रयत्नात मी होतो. त्यावेळी मी गंमतीने त्या 
कुत्र्याशी िेळतो आहे हे पाहभन माझी कुत्री इतकी संतापली की लतने त्या कुत्र्यावर जोराचा हल्ला चढवला. पण त्या 
कुत्र्याने लतच्यावर उलट हल्ला केला नाही. फ्त त्याने आपला करड्या रंगाचा िादंा संतापाने लाल झालेल्या त्या 
कुत्रीकडे वळवला म्हणजे ती चावली तरी शरीराचा सवात कमी त्रास होईल असा भाग त्याने लतच्याकडे केला. अशाच 
प्रकारचे माद्यानंा इजा न करण्याचे कडक लनबंध घालणारे इतरही काही प्राणी आहेत : हाम्स्टर (घुशीसारिाच बीळ 
करून राहणारा एक प्राणी), काही कफच जातीचे पक्षी (उदाहरणाथय गोल्डकफच), व काही सरपटणारे प्राणीसुद्ा 
(उदाहरणाथय दलक्षण यभरोपातील लहरवा सरडा). 
 



           

ह्या प्रालणजातीच्या नरात आक्रमक प्रवृत्ती उत्पन्न होण्याचे कारण प्रलतस्पधी नराच्या शरीरावरील भडक रंग 
आलण लवशषेतिः त्याच्या गळ्यावरील लनळा व इतर भागावंरील लहरवा रंग. ह्या लहरव्या रंगावरूनच त्याला लहरवा सरडा 
(Emerald Lizard) हे नाव लमळालेले आहे. मादीला चावण्याच्या प्रवृत्तीवर जे लनबंध घातले गेले आहेत त्याचंा संबंध 
वासाशी असावा. माझे एक सहाध्यायी जी. लकत्झ् लर ह्यानंी व मी रंगीत िडभ ंच्या साहाययाने आमच्या प्रालणसंग्रहातील 
सवात मो्ा जोडीपैकी एका मादीला नरासारिे रंग लदले व लतला परत मो्ा कपजऱ्यात सोडभन लदले. मादीला 
अथातच आपल्या स्वरूपात झालेला फरक माहीत नव्हता व कपजऱ्यात सोडल्याबरोबरती आपल्या जोडीदाराच्या 
प्रदेशाकडे म्हणजे नराकडे जाऊ लागली. बाह्य स्वरूपाने नर असलेल्या ह्या मादीवर नराने हल्ला चढवला व “त्याला” 
चावण्याकरता जबडा मोठा पसरला. पण तेवढ्यात त्याला मादीचा लवलशष्ट वास आला व त्याने आपला वेग इत्या 
जोराने आिडला की त्याने मादीवरून कोलाटंी मारली. नंतर त्याने लजभेने लतच्या शरीराची परीक्षा केली व ज्या 
रंगामुळे त्याच्यात आक्रमक प्रवृत्ती उत्पन्न झाली होती त्याचं्याकडे अजीबात लक्ष लदले नाही. सरड्यासारख्या 
प्राण्याच्या दृष्टीने हे िरोिरच फार मोठे साध्य होते. आलण लवशषे महत्त्वाची गोष्ट अशी की, इतर नराचं्या बाबतीतसुद्ा 
तो आपल्या लजभेने त्याच्या शरीराची परीक्षा करी– म्हणजे वास घेऊन नंतरच तो त्याचं्यावर हल्ला करी. ह्यावरून असे 
लदसते की, ह्या प्रयोगाचा त्याच्यावर फार महत्त्वाचा पलरणाम झाला असला पालहजे, कारण तो एका मादीला 
जवळजवळ चावला होता! 
 

ज्या प्रालणजातीत नराचं्या आक्रमक प्रवृत्तीवर माद्याचं्या बाबतीत फार जोराचे लनयतं्रण असते त्या 
प्रालणजातीतील माद्या सवय नरांना तुच्छ मानभन त्याचं्याशी उद्टपणे वागत असतील अशी आपली कल्पना होईल. पण 
आियाची गोष्ट अशी की, प्रत्यक्ष पलरस्स्थती अगदी ह्याच्या उलट असते. एिादी मो्ा आकाराची आक्रमक प्रवृत्तीची 
मादी इतर माद्याशंी वाटेल लतत्या त्वेषाने युद् करीत असते; पण एिादा अगदी तरुण व अश्त असा जरी नर 
लदसला तरी ती त्याच्यापुढे आपल्या पोटावर पालथी पडते. मनुष्ट्यातील तरुण वयात आल्यावर त्याला जशा लमशा 
येतात तसेच अगदी तरुण नराचं्या गळ्यावरील रंगात नुकतीच लनळ्या रंगाची छटा उमटभन तो कोणत्या कलगाचा आहे 
हे लदसभ लागले असते. आलण तो जरी त्या जाडजभड मादीच्या वजनाच्या एक-तृतीयाशं वजनाचा असला तरीही मादीची 
त्याच्याशी वागण्याची पद्ती बदलत नाही. लहरव्या सरड्याचं्या माद्या जलमनीवरून आपले पुढचे दोन पाय वर उचलभ न 
एका चमत्कालरक पद्तीने िालीवर हालवतात— जणभ काय त्या बाजाची पेटी वाजवीत आहेत असे पहाणाऱ्याला 
वाटते. हा लवलशष्ट अंगलवके्षप नम्रता दािलवणारा ककवा वचयस्व स्वीकारणारा आहे. लासेटा वगातील सवय सरड्यातं हा 
लवलशष्ट अंगलवके्षप लदसभन येतो. उत्तरेकडील लाडंग्याशी साम्य असलेल्या ज्या कुत्र्याचं्या जाती आहेत त्याचं्यातदेिील 
माद्या आपल्या आवडीच्या नराशी वागताना असाच नम्रतादशयक आदर दािवतात. तो नर अथातच त्या मादीला कधी 
चावलेला नसतो ककवा आपण लतच्यापेक्षा वलरष्ठ असल्याची िभणही त्याने दािवलेली नसते. कुत्रीची त्याच्याशी 
वागण्याची पद्ती लतच्या धन्याशी वागण्याच्या पद्तीनुसारसारिीच असते. नर आलण मादी ह्याचंा दजा ठरवण्याची 
एक लवलक्षण आलण अगम्य पद्ती काडुयएललड, वगातील, कफच पष्म यामंध्ये— उदाहरणाथय लसस्स्कन, गोल्डकफच, बुल 
कफच, ग्रीन कफच इत्यादी– आढळभन येते. 
 

आर्. लहण्डे ह्याचं्या मताने प्रजाजननाच्या काळात ग्रीनकफच पष्म याचंी मादीनरापेक्षा वलरष्ठ असते. पण वषाच्या 
बाकीच्या काळात नर मादीपेक्षा वलरष्ठ असतो. कोण कुणाला चोचीने मारतो आलण कोण कुणाच्या माऱ्यापासभन 
लनसटायचा प्रयत्न करतो ह्याचे लनरीक्षण करूनच हा लनष्ट्कषय काढलेला आहे. जे. लनकोलाय ह्याचं्या बुल कफच ह्या 
पष्म याचं्या वतयणुकीच्या लनरीक्षणावरून असे लदसभन येते की, ह्या पष्म याचंी नरमादी जन्मभर एकत्र राहतात व 
त्याचं्यातली मादी ही नेहेमी नरापेक्षा वलरष्ठ असते. ही मादी नेहेमी थोड्या प्रमाणात आक्रमक प्रवृत्तीची असते, 
कधीकधी आपल्या नराला चोचीने लडवचते आलण अलभवादनाच्या समारंभात (तथाकलथत चोचींच्या लप्रयाराधनात) 
बरेचदा आक्रमणाचा पुष्ट्कळसा भाग असतो, पण तो लवलशष्ट लवधीनुसारच केलेला असतो. नर मात्र आपल्या मादीला 
कधीच चोचीने लडवचत नाही, आलण केवळ नर-मादीपैकी कोण कुणाला चोच मारतो ह्यावरूनच जर त्याचंा दजा 
ठरवायचा असेल तर मादी नरापेक्षा वलरष्ठ आहे असा लनष्ट्कषय लनघतो. पण आपण जर आणिी काळजीपभवयक व सभष्म म 
लनरीक्षण केले तर आपला लनष्ट्कषय ह्याच्या अगदी उलट होतो. बुल कफच नराला त्याच्या मादीने जरा चोचीने लडवचले 



           

तर तो नम्रतेचा ककवा लतचे वचयस्व स्वीकारले आहे असा पलवत्रा घेत नाही, तर उलट तो आपल्या कलगाचे प्रदशयन 
करतो आलण लतच्यावर आपले पे्रम असल्याचा अंगलवके्षप करतो. ह्याप्रमाणे मादीच्या चोच टोचण्याने ती आक्रमक बनत 
नाही, व नराचा दजा लतच्यापेक्षा कमी होत नाही. उलट त्याच्या लवरोध न करण्याच्या प्रवृत्तींमुळे आलण आपल्या 
मादीच्या हल्ल्याने आपण स्वतिः आक्रमक न बनता ककवा आपला लैं लगक संयोगाचा कल न बदलता तो ह्या सवांचा 
पलरणामकारक उपयोग करून घेतो. हा प्रयोग करणाऱ्या संशोधकाच्या मनावरही तीच प्रलतलक्रया होते. 
 

बुलकफच पष्म याचं्या नराचं्या वागणुकीसारिीच वागणभक कुत्रा आलण लाडंगा ह्याचं्यातील नराचंी माद्यानंी 
केलेल्या हल्ल्यासंबंधी असते. जरी एिाद्या मादीने नरावर िरोिर त्वेषाने हल्ला केला (मी मागे माझी कुत्री स्टासी 
लहची हकीगत लदलीच आहे), तरी त्याचं्यातील लवधीनुसार नराने मादीला चावता कामा नये एवढेच नव्हे तर त्याने 
आपला मतै्रीदशयक चेहेरा कायम ठेवला पालहजे. ह्याकरता तो नर आपले कान मागे पाडभन ठेवतो आलण कपाळावर 
एकही आढी न दािवता कानलशलापयंतची कातडी साफ लदसेल असा चेहेरा करतो. स्स्मत करीत रहा! 
स्वसंरक्षणाकरता केलेली फ्त एकच हालचाल मी अशा पलरस्स्थतीत पालहली आहे आलण जॅक लंडन ह्यानंी “व्हाइट 
फँग” (“पाढंरा सुळा”) ह्या पुस्तकात लतचाच उल्लेि केला आहे: शरीराच्या मागील भागाने मादीला दभर ढकलणे. 
त्यातही नर जर जाडजभड असेल आलण तोंडावर रागाचे काहीही लचन्ह लदसत नसेल तर गुरगुरणारी व चावा 
घेण्याकरता तोंड उघडलेली मादी काही फभ ट बाजभला फेकली जाते. 
 

आम्ही जेव्हा म्हणतो की, कुत्र्याचं्या ककवा बुलकफच पष्म यातं माद्याचं्या आक्रमणाचे प्रलतकारलवहीन स्वागत 
झाल्यामुळे त्यानंा धन्यता वाटते तेव्हा या जातीतल्यामाद्यानंा पुरे मानवी गुण असल्याचे श्रेय आम्ही देत नाही. 
आपल्यावर एिाद्या घटनेचा मुळीच पलरणाम होत नाही असे दािवणे म्हणजेच त्या घटनेचा िरोिर िोलवर 
पलरणाम झालेला आहे हे एक सवयसाधारण तत्त्व आहे; आलण जी. लकत्झ् लर याचं्या प्रयोगानंी कंुपणावरील सरड्याचं्या 
बाबतीत हे लसद् केलेले आहे. कंुपणावरील सरड्याचं्या लवधीनुसार होणाऱ्या आश्यययकारक युद्ात प्रत्येक सरडा 
आपले कवचाने झाकलेले डोके आपल्या प्रलतस्पध्याकडे वळवभन जणभ काय आपल्या सामर्थयाचे प्रदशयन करीत असतो. 
हा प्रकार थोडा वेळ चालभ  राहतो व मग त्या दोघातंला एक दुसऱ्याला तोंडाने पकडतो. थोडा वेळ त्या दोघाचंी कुस्ती 
होते व नंतर ज्याने प्रथम हल्ला केला तो आपल्या प्रलतस्पध्याला सोडभन देतो आलण प्रलतस्पध्याला आपल्यावर हल्ला 
करण्याची संधी देण्याकरता वाट पाहात थाबंतो. जर दोन्ही सरडे तुल्यबल असतील तर असे पाळीपाळीने एकमेकावर 
करावयाचे हल्ले बऱ्याच वेळा होतात. अिेरीस त्या दोघातंला कुठचा तरी एक दमभन पण जिम वगैरे न होता युद्ातभन 
माघार घेतो. सरड्यापं्रमाणेच इतर पुष्ट्कळशा “थंड र्ताच्या” प्राण्यातं आकाराने जे लहान असतात ते मो्ा 
आकाराच्या प्राण्यापेंक्षा जास्त जलद उद्दीलपत होतात. थोड्यात असे म्हणता येईल की, मो्ा व वयस्क प्राण्यापेंक्षा 
त्याचं्या भावना फार लवकर तापतात. कंुपणावरील सरड्यांच्या लवधीनुसार होणाऱ्या झगड्यात बहुतेक वेळा दोन 
लढवययापैंकी जो लहान असेल तो प्रथम मो्ा सरड्याचे मानगभट पकडभन ते पुढेमागे हालवतो. जर त्या दोन 
सरड्याचं्या आकारात बराच मोठा फरक असेल तर लहान सरड्याने मो्ाचे मानगभट सोडल्यावर तो प्रलतस्पध्याने 
आपले मानगभट पकडण्याकरता थाबंत नाही. तो शरणागती पत्करल्याचा वर सालंगतलेला अंगलवक्षेप करून तेथभन पळ 
काढतो. आपल्या प्रलतस्पध्याने फारसा प्रलतकार केला नाही ह्यावरून तो आपल्यापेक्षा िभपच अलधक बलवान आहे हे 
त्या लहान सरड्याला उमगलेले असते. 
 

ही सवय घटना इतकी गंमतीदार लदसते की, मला िभप लदवसापंभवी पालहलेल्या व आता जवळजवळ 
लवसरलेल्या चाली चसॅ्प्लनच्या लचत्रपटाची आठवण होते. चाली हातात एक लाकभ ड घेऊन आपल्या प्रलतस्पध्याच्या 
मागभन जात असतो व पुरेसा जवळ गेल्यावर हातातील लाकडाचा एक तडािा त्याच्या डो्याच्या मागच्या भागावर 
लगावतो. तो राक्षस आपल्याला काही कळलेच नाही असा चेहेरा करून इकडेलतकडे पाहतो, लजथे लाकडाचा 
तडािा बसला होता त्या जागेवरून दोनतीनदा हात लफरवतो व लतथे एिादी माशी बसली असेल असे त्याच्या एकंदर 
वागण्यावरून लदसले. हे जेव्हा चालीने पालहले तेव्हा तो माघारी वळला आलण लतथभन त्याने आपल्या लवलशष्ट पद्तीने 
धभम ठोकली. 



           

 
कबभतरे, गाणारे पक्षी व पोपट ह्याचं्यात एक लवलक्षण लवधी आहे; आलण त्या लवधीचा संबंध त्या त्या जातीच्या 

पष्म यातंील दजा ठरलवण्याशी आहे. तो लवधी म्हणजे आपल्या जोडीदाराला अन्न िाऊ घालणे. सवयसाधारण 
लनरीक्षकाला हा लवधीम्हणजे लप्रयाराधनाचा ककवा मुका घेण्याचा एक प्रकार आहे असे साहलजकच वाटते. स्वाथयत्याग 
ककवा स्त्रीदालक्षण्य दािलवणारा हा वतयणुकीचा नमुना मनुष्ट्यासंकट इतरही बऱ्याच प्राण्यातं आढळतो, हे केवळ एक 
सामालजक कतयव्याचे रूप नसभन ज्याचा दजा वरचा आहे त्याला हा एक प्रकारचा हक्क ककवा बहुमानच वाटतो. 
वस्तुस्स्थती अशी आहे की, जोडीदारापैंकी प्रत्येकाला आपण दुसऱ्याकडभन भरवले जाण्यापेक्षा दुसऱ्याला भरवणे 
अलधक आवडते. घेण्यापेक्षा देणे अलधक चागंले ह्या तत्त्वाप्रमाणे, आलण लवशषेतिः आपल्या गळ्यािालच्या लपशवीत 
बरेच अन्न साठलेले असल्यास त्याचा लनकाल लावणे आणिी अन्न घेण्यापेक्षा केव्हाही जास्त पसंत केले जाते. जर 
लनरीक्षकाला अनुकभ ल पलरस्स्थती लमळाली तर त्याला असे लदसभन येते की, कोणी कुणाला भरवावे ह्या प्रश्नावरून 
जोडीदारातं एक लहानसे भांडणदेिील होते आलण त्यावरून लपल्लाची भभलमका कोणी करावी म्हणजे चोच उघडभन 
जोडीदाराने लदलेले अन्न कोणी स्वीकारावे हे ठरवले जाते. 
 

लनकोलाय ह्या शास्त्रज्ञाने बरेच लदवस एकमेकापंासभन दभर रालहलेल्या आलफ्रकेतील करड्या रंगाच्या सेरीन 
पष्म याचं्या नरमादीला परत जवळ आणले. त्यानंी एकमेकानंा ओळिले व ती दोघे एकमेकाकडे उडत गेली. पण 
मादीला आपला व आपल्या जोडीदाराचा दजा कोणता ह्याचे लवस्मरण झाले असावे; कारण लतने आपल्या गळ्याच्या 
लपशवीतील अन्न बाहेर आणभन नराला भरवण्याचा प्रयत्न केला. पण नरानेही तीच लक्रया करण्यास सुरुवात केल्यामुळे 
त्या दोघातं थोडा मतभेद झाला आलण अिेरीस मादीने चोच उघडभन नराने लदलेले अन्न स्वीकारले. बुल् कफच पष्म याचंी 
नरमादी सवय वषयभर एकत्र राहातात. नराची लपसे मादीच्या अगोदर गळतात व त्यामुळे त्याची लैं लगकता व समाजातील 
स्स्थतीबद्दलची महत्त्वाकांक्षा अगदी िालच्या पातळीवर जाऊन पोचतात. ह्याच्या उलट मादी दोन्ही बाबतींत 
नेहेमीसारिीच आत्मलवश्वासाने वागत असते. अशा नैसर्मगक पलरस्स्थतीत ककवा क्वलचत प्रसंगी नराला काही थोडीशी 
लवकृती झाली असल्यास नराचा उच्च दजा नाहीसा होतो आलण मादी कमजोर झालेल्या नराला अन्न भरवभ लागते. 
मानवी दृष्टीतभन आपण ह्या घटनेकडे पालहले तर आपल्याला असे वाटेल की, मादी आपल्या आजारी जोडीदाराची 
शुश्रभषा करीत आहे; पण हा लनष्ट्कषय बरोबर नाही. लतचा दजा जर नरापेक्षा कमी नसता तर लतने नेहेमीच नराला अन्न 
िाऊ घातले असते. 
 

बुलकफच पष्म यातं व कुत्र्याच्या जातीच्या प्राण्यातं माद्यानंा सामालजक दृष्ट्ट्या जे वरचे स्थान लमळते तो केवळ 
एक देिावा असतो आलण त्याचे कारण म्हणजे नरामध्ये उत्पन्न होणारे चावणाऱ्या माद्यानंा उलट न चावण्याचे 
दालक्षण्याचे लनबंध. पालिमात्य संस्कृतीत ह्यासारख्याच चालीरीती म्हणजे इतर प्राण्यांच्या लवधीनुसार होणाऱ्या 
वतयणुकीसारख्याच आहेत असे आढळभन येते. जेथे लस्त्रयानंा अलतशय मान लदला जातो त्या अमेलरकेतसुद्ा अगदी 
शरणागती पत्करणाऱ्या पुरुषाला कोणी मान देत नाही. समाजाची अशी अपेक्षा असते की, आदशय पुरुष जरी मानलसक 
व शारीरीक दृष्ट्ट्या आपल्यापत्नीपेक्षा वरचढ असला तरी त्याने समाजात रूढ असलेल्या पद्तीनुसार— म्हणजे 
लवधीनुसार– आपल्या पत्नीच्या बारीकसारीक इच्छाही पुऱ्या कराव्या. पण िरोिरच आपल्या पत्नीच्या 
हुकमतीिाली सदैव राहणाऱ्या नवऱ्याला प्राणीसृष्टीतभनच एक शब्द इंग्रजी भाषेत आलेला आहे— हेन्पेक डभ  म्हणजे 
कोंबडीने चोच मारली तरी प्रलतकार न करणारा. ह्या रूपकाने पुरुषाने स्त्रीच्या वचयस्वािाली राहणे हे लकती 
अपवादात्मक आहे ते दािवभन लदले जाते. िरोिरीचा कोंबडा अगदी आपल्या मजीतल्या कोंबडीकडभनही चोच मारून 
घेणार नाही. जाताजाता हेही सालंगतले पालहजे की, इतर काही प्राण्यापं्रमाणे कोंबड्याच्या मनात मादीशी लढाई 
करताना कोणताही लनबंध लागभ होत नाही. 
 

मादीला चावण्याच्या प्रवृत्तीवरील सवात काययक्षम लनबंध युरोपमधील हाम्स्टर ह्या प्रालणजातीच्या नरामध्ये 
लदसभन येतो. हाम्स्टर नर मादीच्या लकती तरी पट जाडजभड असतो आलण त्याचे तीष्म ण सुळे बऱ्याच मो्ा जिमा करू 



           

शकतात. त्याचंा लैं लगक संयोगाचा ऋतभ आला म्हणजे नर मादीच्या प्रदेशात जातो आलण आय बल् आय बसयफेल्ड ह्या 
शास्त्रज्ञाने पालहले आहे त्याप्रमाणे तो नर आलण त्या प्रदेशात राहणारी मादी ह्यांची ओळि होऊन मादी नराला जवळ 
येऊ देण्यास काही वेळ जावा लागतो. ह्या काळातच फ्त मादी नराला आपण लभतो असे दािवभन लाजाळभपणाने 
वागते. बाकी इतर वेळी ती लपसाळल्यासारिी वागते व नरावर हल्ला करून त्याला चावते. जेव्हा हे प्राणी प्रयोगशाळेत 
पाळलेले असतात तेव्हा त्यांचा लैं लगक संयोग झाल्यानंतर नराला वेगळ्या कपजऱ्यात ठेवावे लागते, नाही तर मादी 
त्याचा बळी घेतल्यािेरीज राहात नाही. 
 

हाम्स्टर ह्या प्राण्यांच्या वतयणुकीबद्दलची जी तीन वैलशष्ट्ट्ये वर सालंगतली ती सवय प्राण्याचं्या ठार मारण्याच्या 
ककवा दुिापत करण्याच्या प्रवृत्तींवरील लनयंत्रणात लदसभन येतात. (१) लवलशष्ट प्रालणजातीच्या दात, निे इत्यादी 
शस्त्राचंी पलरणामकारी उपयु्तता आलण स्वजातीयालंवरुद् ती वापरण्याबद्दलचे मानलसक लनयंत्रण; (२) आक्रमक 
प्रवृत्तीच्या प्राण्याचंा अनुनय करून त्यानंा शातं करण्याची लवधीने ठरवलेली पद्ती; (३) महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या 
लनयंत्रणाचें कायय नेहेमीच पभणयपणे यशस्वी होत नाही व क्वलचत आक्रमक होऊ शकते. 
 

पभवी मी लललहलेल्या एका पुस्तकात (King Solomon’s Ring) मी असे दािवभन लदले आहे की, जे प्राणी 
इतर मो्ा प्राण्यांची लशकार करतात व ज्यांची निे, दात इत्यादी शस्त्रे फार शस््तमान असतात त्याचं्या बाबतीत 
स्वजातीच्या प्राण्यानंा मारण्याची ककवा त्यानंा दुिापत करण्याची प्रवृत्ती पभणयपणे लनयंलत्रत करणे अत्यंत जरूर असते. 
कारण नाही तर ते सहज स्वजातीयावंर हल्ला करू शकतील. अशीच लनयंत्रणे कळपात राहणाऱ्या प्राण्याचं्या 
बाबतीतही आवश्यक असतात. एकटे राहणाऱ्या मासंाहारी प्राण्याचं्या बाबतीत उदाहरणाथय मांजर, माटेन 
(वीझेलसारिाचएक प्राणी) इत्यादींच्या बाबतीत आक्रमक प्रवृत्तीवरील अशी लनयंत्रणे नरमादींच्या समागमाच्या 
वेळेपुरती जरी काययक्षम झाली तरी चालते. ह्या प्राण्याचं्यात लैं लगक उद्दीपनाबरोबरच भष्म य लमळवण्याची ककवा दुसऱ्या 
प्राण्यावर हल्ला करण्याची प्रवृत्ती तात्पुरती काबभत रालहली तरी नरमादीचा संयोग होऊन प्रजोत्पत्तीचे काम होऊ 
शकते. मो्ा आकाराचे कहस्त्र पशभ, उदाहरणाथय लाडंगे ककवा कसह, नेहेमीच कळपात राहतात; म्हणभन त्यांच्या 
बाबतीत स्वजातीयावंर आक्रमण करण्याच्या प्रवृत्तीवर कायमचे व पलरणामकारी असे लनयंत्रण असणे जरूर असते. 
एवढेच नव्हे तर व्य्तीच्या बदलत्या मनिःस्स्थतीतही ही लनयंत्रणे काययक्षम होणे जरूर असते. त्यामुळे आपल्याला हा 
लवलक्षण लवरोधाभास लदसभन येतो की, सवांत जास्त र्तलपपासभ अशा हल्लेिोर प्राण्याचं्या, उदाहरणाथय लाडंग्याचं्या 
बाबतीत स्वजातीयानंा मारण्याच्या प्रवृत्तीवर सवात काययक्षम अशी लनयंत्रणे असतात. जेव्हा माझी नातवंडे त्याचं्या 
समवयस्क लमत्रमंडळींबरोबर िेळतात तेव्हा त्याचं्यावर कोणी तरी मो्ा माणसाने देिरेि करणे जरूर असते. पण 
ती जेव्हा माझ्या चौ-अल्सेलशयन कुत्र्याबंरोबर िेळतात तेव्हा त्याचं्यावर देिरेि करण्याचे कारण नसते. ह्या जातीचे 
कुते्र लशकार करणारे व भयंकर र्तलपपासभ म्हणभन प्रलसद् आहेत, पण ते मुलानंा कधीही चावत नाहीत. ह्या 
कुत्र्याचं्यामध्ये ही जी लनयंत्रणे काययक्षम असतात ती ते पाळीव जनावरामंध्ये सामील होताना ज्या अनेक लपढ्या गेल्या 
त्या वेळी त्याचं्यात उत्पन्न झालेली नसभन ती त्याचें पभवयज जे लांडगे त्याचं्यापासभन आनुवंलशकतेने आलेली आहेत. 
 

उत्तेजकाचं्या ज्या एकत्रीकरणाने सामालजक वागणुकीवरील लनयंत्रणे काययक्षम बनतात ती प्रत्येक 
प्रालणजातीच्या बाबतीत वेगळी वेगळी असतात. आपण वर पालहलेच आहे की, लहरव्या सरड्याच्या मनातील मादीला न 
चावण्याचा लनबंध रासायलनक उत्तेजकामुळे उत्पन्न होतो. तसेच कुत्रा कधी कुत्रीला चावत नाही हा लनबंधही 
रासायलनक उत्तेजकांचाच पलरणाम असतो. पण लहान लपल्लांना न चावता त्याचं्याशी िेळण्याची प्रलतलक्रया लपल्लाचं्या 
वागणुकीमुळे उत्पन्न होते. एिाद्या प्रवृत्तीवरील लनयंत्रण ही एक काययक्षम घटना आहे व तीमुळे एका काययक्षम अशा 
श्तीला लवरोध केला जातो ककवा ती दाबली जाते ककवा तीत बदल होतो. ह्यामुळे आपण लनयंत्रणाच्या घटनेला 
मोकळीक देतो अशी भाषा वापरणे योग्य ठरते. नैसर्मगक हालचालींच्या बाबतीत आपण हा शब्दप्रयोग वापरतोच. 
अनेक प्रकारचे उत्तेजक पाठवणाऱ्या यंत्रणेमुळे सवय वरच्या वगातील प्राण्याचं्या वतयणुकीत प्रलतलक्रया उत्पन्न होते व ही 
सवय घटना मुळात सामालजक लनबंधाहभन वेगळी नाही. दोन्ही प्रकारातं उत्तेजक काययक्षम होण्याची कारणे म्हणजे 
शरीराच्या कोणच्या तरी भागाचे डौलदार प्रदशयन, भडक रंग आलण लवधीनुसार होणारी वतयणभक ककवा बहुधा ह्या 



           

लतहींचेही लमश्रण हीच असतात. उत्तेजनाचा संदेश पाठवभन शरीरातील काययक्षमता सुरू करणे आलण ह्या उत्तेजनावर 
लनबंध घालभन ती अकाययक्षम करणे ही दोन्ही एकाच तत्त्वावर अवलंबभन असतात. ह्याचे एकउत्तम उदाहरण म्हणजे के्रन 
बगळ्यामंध्ये आक्रमक प्रवृत्तीला व युद् करण्याला लमळालेले उत्तेजन आलण लहान लपल्लानंा चावण्यापासभन परावृत्त 
करणारे रेल बगळयामंधील लनबंध. ह्या दोन्ही जातींच्या पष्म यातं डो्याच्या मागील बाजभस एक लहानसा लपसे 
नसलेला बोडका भाग असतो व त्याच्या िाली र्तवालहन्यांचे दाट जाळे असते (लॅलटन नाव : कॉपयस कॅव्हनोसम). 
दोन्ही प्रकारातं हे इंलद्रय र्ताने भरते व एिाद्या लाल रंगाच्या टोपीसारिे लदसते व ते स्वजातींच्या पक्षाला दािलवले 
जाते. ह्यामुळे उत्पन्न होणारी प्रलतलक्रया ह्या दोन जातीच्या बगळ्यातं अगदी वेगळी वेगळी होते. के्रन व रेल ह्या दोन्ही 
जातींच्या बगळ्यातं हे इंलद्रय अगदी स्वतंत्रपणे लवकलसत झालेले आहे. पण के्रन बगळ्याचं्यामध्ये त्याला आक्रमक 
प्रवृत्तीची िभण असे समजण्यात येते आलण प्रलतस्पध्याच्या आकारावरून व श्तीच्या अवमानावरून डो्यावरील लाल 
भाग दािलवणाऱ्या के्रनवर प्रलतआक्रमण तरी केले जाते ककवा तो पलायन तरी करतो. वॉटर रेल ह्या जातीच्या ककवा 
त्याच्यासारख्या इतर बगळ्यातं हे इंलद्रय आलण त्याच्याशी संबंध असलेल्या वतयणुकीचा नमुना फ्त लहान लपल्लामंध्येच 
लदसतो, आलण त्यामुळे त्या जातीच्या वयस्क बगळ्यात फ्त आक्रमक प्रवृत्तीवर म्हणजे चावा घेण्यावर लनबंध उत्पन्न 
होणे एवढी एकच प्रलतलक्रया लदसभन येते. एिादे वेळी चुकीने वॉटर रेलची लपल्ले आपल्या डो्यावरील ताबंडा भाग 
दुसऱ्या एिाद्या जातीच्या आक्रमक पक्षापुढे करतात व त्यामुळे गंमत आलण शोक लनमाण होऊ शकतात. मी 
वाढवलेल्या एका रेल बगळ्याच्या लपल्लाने आपल्या डो्यावरील लाल भाग एका तरुण बदकाच्या पुढे केला. अथातच 
त्या बदकाची प्रलतलक्रया रेल बदकाच्याप्रमाणे, म्हणजे आक्रमण न करण्याची न होता त्याने त्या रेल बदकाच्या 
डो्याच्या लाल टोपीवर चोच मारली. तरुण बदकाची चोच जरी मऊ असली तरी मला मध्ये पडभन त्या पष्म यानंा 
एकमेकापंासभन वेगळे करावे लागले. 
 

लवधीनुसार होणाऱ्या ज्या वतयणुकीच्या नमुन्यामुंळे स्वजातीय प्राण्यात आक्रमणाला लनबंध बसतो त्या 
वतयणुकीला शरणागती ककवा अनुनय असे म्हणता येईल. माझ्या मते अनुनय हा शब्द जास्त योग्य आहे; कारण त्यात 
प्राण्याचं्या वागणुकीचा लवचार वस्तुलनष्ठ दृष्टीकोणातभन कमी केला जातो. ह्या संस्काराचंा उगम इतर सवय लवधीनुसार 
केलेल्या अंगलवके्षपापं्रमाणेच बऱ्याच लवलवध प्रकारातंभन झालेला आहे. लवधीनुसार होणाऱ्या वागणुकीबद्दलचा लवचार 
करताना आपल्याला पभवीच लदसभन आलेले आहे की, कळपातील इतरानंा पाठलवण्याच्या संदेशाचंा उगम लवरोध 
दशयलवणाऱ्या वागणुकीतभन ककवा हेतभ स्पष्ट करणाऱ्या हालचालीतभन होऊ शकतो. अशा रीतीने उत्क्रातं झालेल्या 
लवधीला नैसर्मगक ककवा जन्मजात प्रवृत्तींच्या लवलधमंडळात (पालयमेंटमध्ये) लकती महत्त्वाचे स्थान असते व त्याची 
हुकमत प्राण्याच्या वागणुकीवर लकती चालते हेही आपण पालहले आहे. ही वस्तुस्स्थती नीट समजाऊन घेतली पाहीजे 
कारण अनुनय करताना केलेल्या अंगलवक्षेपांचा लवकास आलण काययही त्याला पायाभभत आहे. 
 

ह्यात आिययकारक गोष्ट अशी की, अनुनय करताना लनरलनराळे प्राणी ज्या, हालचाली करतात त्या आक्रमक 
प्रवृत्ती उत्तेलजत करणाऱ्या वागणुकीतभनच उद्भवलेल्या आहेत. कारण उत्क्रातंीमध्ये लनवड हे जे तत्त्व आहे त्याचाच 
जोर येथे कारणीभभत होत असतो. स्वजातीच्या प्राण्याचा अनुनय करताना त्याची आक्रमक प्रवृत्ती उत्तेलजत होणार 
नाही अशी काळजी प्रत्येक प्राणी घेत असतो. उदाहरणाथय, लसस््लड मासा प्रलतस्पध्यामध्ये आक्रमक प्रवृत्ती उत्तेलजत 
करण्याकरता आपल्या रंगांचे प्रदशयन करतो, आपले पंि पसरतो, श्वसनेंलद्रयावरील पडदा बाजभस करून आपल्या 
शरीराची आकृती स्पष्टपणे लदसेल असे करतो व लहसके देत इकडे-लतकडे पोहोतो. ह्याच्या उलट जर आपल्या 
प्रलतस्पध्याचा अनुनय करावयाचा असेल तर तोच मासा बरोबर ह्याच्या उलट कृती करतो : तो आपला रंग लफकट 
करतो, पंि शरीराजवळ दुमडभन घेतो, आपल्या शरीराची अरंुद बाजभ प्रलतस्पध्याकडे करतो, अगदी संथपणे लपत 
छपत पोहभ लागतो, आलण अशा रीतीने प्रलतस्पध्याची आक्रमक प्रवृत्ती जागृत होणार नाही असे वतयन करतो. 
प्रलतस्पध्याकडभन पराभभत झालेला कोंबडा आपले डोके एका कोपऱ्यात लपवतो म्हणजे डो्यावरील लाल तुरा व 
गळ्यािालील लाल कल्ले प्रलतस्पध्याला लदसभन त्याची आक्रमक प्रवृत्ती जागृत होऊ नये. आपण हेही पालहले आहे की, 
काही प्रकारच्या पोवळ्यातंील माशाचं्या भडक रंगामुळे स्वजातीय प्रलतस्पध्याची आक्रमक प्रवृत्ती उत्तेलजत होते म्हणभन 
ते जेव्हा लैं लगक संयोगाकरता शातंपणे एकमेकाकंडे जातात तेव्हा ते आपला भडक रंग बदलतात. 



           

 
आक्रमक प्रवृत्तींवर लनबंध घालणारा संदेश फ्त स्वजातीय प्राण्यावंर हल्ला करण्याला प्रलतबंध करतो. 

आधीच सुरू झालेल्या हल्ल्याला त्यामुळे सलक्रय प्रलतबंध होत नाही. परंतु त्या लवलशष्ट प्रालणजातीच्या पभवेलतहासावरून 
असे वाटते की, ह्या दोन प्रकारातं फारसा फरक नसावा. अनुनयाचे अंगलवके्षप आलण युद् न करण्याचा संदेश ही ह्या 
लवधानाची उदाहरणे आहेत. पुष्ट्कळशा प्राण्यांमध्ये युद्ाची धमकी देण्याची पद्ती म्हणजे त्या प्राण्याजवळची शस्त्रे– 
म्हणजे दात, चोच, निे, पंि, मभठ इत्यादी प्रलतस्पध्याच्या नाकािाली धरणे. हे संदेश सवय प्राण्यानंा सहज समजणारे 
असे आहेत; व ज्या प्राण्याला हे लदले जातात त्याच्या श्तीप्रमाणे एक तर तो युद्ाला तयार होतो, ककवा पलायन 
करतो. अथातच युद् होऊ नये अशी जर इच्छा असेल तर आपण कोणत्या प्रकारची वतयणभक केली पालहजे हे त्यावरून 
आपोआपच ठरून जाते : अनुनय करणाऱ्या प्राण्याने आपली निे, दात, चोच इत्यादी शस्त्रे प्रलतस्पध्यांपासभन दभर 
ठेवली पालहजेत. 
 

तरी पण प्राण्याचंी शस्त्रे केवळ आक्रमणाकरताच उपयोगात येतात असे नसभन ती संरक्षणाकरताही वापरली 
जातात. अथातच वरील पद्तीने अनुनय करणारा प्राणी स्वतिःचे संरक्षण करण्यास असमथय होतो एवढेच नव्हे तर तो 
पुष्ट्कळदा आपल्या शरीराचा सवात नाजभक भाग आक्रमण करणाऱ्या प्रलतस्पध्याकडे वळवतो. असे असले तरी अनुनय 
करण्याची ही पद्ती अनेक प्राण्याचं्यामध्ये लदसभन येते आलण लनरलनराळ्याजातींच्या पृष्ठवंशीय प्राण्यानंी लतचा “शोध 
लावलेला” आहे. लाडंगा आपल्या प्रलतस्पध्याच्या लवरुद् लदशलेा आपले डोके वळवतो आलण आपल्या मानेचा 
बाकदार नाजभक भाग त्याच्याकडे लफरवतो. जॅक डॉ आपल्या प्रलतस्पध्याच्या चोचीिाली आपल्या डो्याचा असुरलक्षत 
असा मागचा भाग आणतो. ज्या वेळी ह्या पक्षाला प्रलतस्पध्याला ठार मारायचे असेल तेव्हा तो ह्याच जागी चोच मारतो. 
अनुनयाची ही पद्ती व िऱ्या युद्ातील हल्ला होण्याची जागा ह्यातंील संबंध इतका स्पष्ट आहे की बराच वेळ मला 
वाटत असे की आपल्या शलरराचा सवात असुरलक्षत व नाजभक भाग प्रलतस्पध्यापुढे करणे हा प्रलतस्पध्याचा अनुनय 
करण्याचा व शरणागती दािलवण्याचा एक आवश्यक भाग असावा. लाडंगा आलण कुत्रा ह्या दोहोमध्ये परालजत प्राणी 
लवजयी प्राण्याला आपल्या मानेतील र्तवालहन्या हल्ल्याकरता देऊ करीत आहे असे िरोिरच वाटते. अनुनयाच्या 
ककवा शरणागती दािवण्याच्या अंगलवके्षपातील मुख्य भाग जरी आपली निे, दात इत्यादी शस्त्रे प्रलतस्पध्याच्या लवरुद् 
लदलेला वळवणे हा असला तरी माझ्या पभवीच्या मतातही बरेच सत्य असले पालहजे. 

एिादा प्रलतस्पधी आपल्या आक्रमक प्रवृत्तीच्या लशिरावर असताना आपल्या शलरराचा असुरलक्षत व नाजभक 
असा भाग त्याच्यापुढे करणे व केवळ त्यामुळे त्याच्या युद्ाच्या प्रवृत्तीवर लनबंध पडभन त्याच्याकडभन हल्ला होणार नाही 
असे समजणे म्हणजे आत्महत्या करण्याचाच मागय आहे. आपल्याला चागंले माहीत आहे की, एका लवलशष्ट प्रवृत्तीचा 
जोर कमी होऊन दुसऱ्या एिाद्या प्रवृत्तीचा जोर वाढणे ह्या प्रलक्रयेला बराच काळ लागतो. म्हणभन आपल्याला असे 
म्हणता येईल की, केवळ आक्रमक प्रवृत्ती उत्पन्न करणारी पलरस्स्थती नाहीशी केल्यानंतर बऱ्याच वेळाने हळभहळभ हल्ला 
करण्याची मनिःस्स्थती शातं होईल. जर शरणागतीचा पलवत्रा केल्याबरोबर एकदम आक्रमक हल्ला थाबंला तर 
आपल्याला असे गृहीत धरता येईल की, कोणत्यातरी उद्दीपक पलरस्स्थतीमुळे एक काययक्षम लनबंध उत्पन्न झाला असला 
पालहजे. 
 

कुत्र्याच्या बाबतीत ही गोष्ट िासच सत्य असली पालहजे. पराजय व्हायच्या बेतात असलेल्या कुत्र्याने जर 
एकदम शरणागती पत्करली आलण आपली असुरलक्षत मान लवजेत्या कुत्र्यापुढे केली तर तो लवजेता कुत्रा प्रत्यक्ष मानेला 
न चावता मानेजवळ हवेतच नैलतक दृष्ट्ट्या परालजत कुत्र्याला मरेपयंत हालवतो आहे असे नाटक करतो. 
गल्पष्म यामंध्ये, लकलटवेकमध्ये, तसेच कावळ्याच्या जातीच्या जॅकडॉ पष्म यातंही अशाच प्रकारची वतयणभक लदसभन येते. 
गल् जातीच्या पष्म यासंंबंधी आपल्याला टीनबगेन आलण त्याचे सहकारी ह्याचं्याकडभन पुष्ट्कळच मालहती लमळालेली आहे. 
त्या जातीच्या पष्म यात लकलटवेक पष्म याला एक िास स्थान आहे. हे पक्षी अगदी उभ्या िडकाच्या अरंुद कपारीवर 
आपले घरटे करतात आलण त्यामुळे चांगले उडता येईपयंत लपल्लानंा घरट्यातच राहावे लागते. जलमनीवर घरटे 
करणाऱ्या पक्षाचं्या लपल्लावंर कोणी हल्ला केल्यास त्यानंा पलायन करणे श्य असते. पण उभ्या िडकाच्या कपारीत 
बाधंलेल्याघरट्यातील लपल्लाचें इतर गल् पष्म यापंासभन अलधक काळजीपभवयक संरक्षण करावे लागते. तसेच लकलटवेक 



           

पष्म यातं शरणागती ककवा अनुनय ह्याचें अंगलवके्षप लवशषे लवकलसत झालेले असतात, एवढेच नव्हे तर लपल्लाचं्या अंगावर 
रंगाचंा एक लवशषे नमुना लदसतो. सवय गल् जातीच्या पष्म यातं प्रलतस्पध्यांच्या लवरुद् बाजभला चोच वळवणे हे अनुनयाचे 
लचन्ह म्हणभन मानले जाते. हेकरग गल आलण त्यापेक्षा जरा लहान काळ्या पाठीचे गल्, तसेच लारुस वगातील इतर 
मोठे गल् ह्याचं्यात ही गोष्ट लवशषे प्रकषाने लदसभन येत नाही आलण त्याला लवधी ककवा संस्कार ह्या दृष्टीने काही िास 
महत्त्व आहे असे वाटत नाही. पण काळ्या डो्याच्या गल् मध्ये मात्र हा लवधी अगदी तंतोतंत पाळला जातो व 
जोडीदारापैंकी एक आपल्या डो्याचा िालचा भाग दुसऱ्यापुढे करतो. क्वलचत असेही घडते की दोघामंध्येही 
आक्रमक प्रवृत्ती नसेल तर दोघेही आपले डोके १८०० अंशातं लफरवतात. ह्या एकंदर प्रकाराचे लनरीक्षण करणाऱ्याला 
एकदम तपलकरी-काळे डोके व लाल चोच लदसेनाशी होऊन मानेवरची पाढंरीशुभ्र लपसे लदसभ लागतात. काळ्या 
डो्याच्या गल् मध्ये आक्रमक प्रवृत्तीला उत्तेजन देणारा डो्याचा व चेहेऱ्याचा काळा भाग आलण लाल चोच दुसरीकडे 
वळवणे हा ह्या समारंभाचा मुख्य भाग आहे. त्याच्या उलट लकलटवेकच्या लपल्लाचं्या बाबतीत मान पुढे करण्याला महत्त्व 
आहे आलण मानेवरील रंगांमुळे त्याला महत्त्व प्राप्त होते. पाढंऱ्या पाश्वयभभमीवर एक लवलशष्ट गडद रंगाची िभण असते 
आलण त्यामुळे प्रलतस्पध्यातील आक्रमक प्रवृत्तीवर लनयंत्रण पडते. 
 

समुद्रावरील गल् पष्म याचं्या आक्रमणप्रलतबंधक सांकेलतक िुणेसारिीच एक िभण कावळे ज्या वगातील 
आहेत त्या कॉव्हीडे वगातील पष्म यामंध्येही आढळते. दाट तपलकरी ककवा काळ्या रंगाचे सवय पक्षी शरणागती ककवा 
अनुनय ह्या दोन्हीकरता आपले डोके बाजभला वळवतात. ह्या पष्म यापैंकी पुष्ट्कळाचं्या मानेचा रंग शरीराच्या इतर 
भागाचं्या मानाने लफक्कट असतो. जॅक डॉ पक्षी कळप करून राहातात व त्यांचे सामालजक जीवन एकमेकाशंी लनकट 
संबंधाने जोडलेले असते. त्यानंा प्रलतस्पध्याचा अनुनय करण्याचा प्रसंग बरेचदा येतो व तो पलरणामकारी होणे ही एक 
जरुरीची गोष्ट असते. त्याचं्या शरीरावरील रािी-काळ्या रंगात आलण डो्यावरील रेशमासारख्या लफक्कट रािी 
रंगाच्या लपसात फरक तर असतोच, पण ती लपसे जास्त लाबंही असतात. ही लपसे हेरॉन पष्म याचं्या डो्यावरील 
तुऱ्यासारिी असतात पण त्यांची टोके वळलेली नसल्यामुळे जॅकडॉने डोके वळवले की एिाद्या मुकुटाप्रमाणे ती 
लपस्कारलेली लपसे आक्रमण करू इस्च्छणाऱ्या प्रलतस्पध्याच्या चोचीपुढे केली जातात. हे झाले की आक्रमक कधीही 
हल्ला करीत नाही. अगदी हल्ला करण्याच्या आवेशात असणारा आक्रमकही दुसऱ्या पष्म याने शरणागतीचा व अनुनयाचा 
पलवत्रा केला की शातं होतो. बहुतेक वेळा राग पुरता शातं न झालेला आक्रमक पक्षी शरण आलेल्या पष्म याचे शरीर साफ 
करण्याची सामालजक वतयणभक करतो व त्याच्या डो्याची लपसे आपल्या चोचीने साफ करून अगदी लमत्रत्वाचेनाते 
प्रस्थालपत झाले आहे असे दािवतो. शातंता प्रस्थालपत करण्याचा हा िरोिरीच एक भावनामय असा प्रकार आहे. 
 

शरणागती पत्करण्याचा आणिीही एक अंगलवके्षप आहे आलण तो लहान लपल्लाचं्या वतयणुकीच्या नमुन्यावरून 
घेतलेला असतो. इतर काही मादी अनुनय करताना ज्या प्रकारची वतयणभक करते तीतभन उद्भवलेले असतात. मात्र 
वतयमानकाळात ह्या अंगलवके्षपाचंा लपल्लाचं्या वागणुकीशी ककवा मादीच्या लैं लगकतेशी काहीच संबंध रालहलेला नाही. 
मनुष्ट्याच्या भाषेत सागंायचे तर त्याचंा अथय “कृपा करून मला दुिापत करू नको” एवढाच होतो. अनुनयाच्या ककवा 
शरणागतीच्या लवलशष्ट अंगलवके्षपानंा सवयसाधारण मान्यता लमळण्यापभवी ह्या लवलशष्ट प्राणीजातींत दुसरे काही तरी लनबंध 
लहान लपल्ले ककवा माद्या ह्याचं्यावर हल्ला करण्यापासभन परावृत्त करीत असावे. ह्या प्राण्यामंध्ये प्रथम नरमादीची जोडी, 
नंतर कुटंुब व नंतर कळप असा लवस्तार झाला असावा असे समजण्यास हरकत नाही. 
 

कुत्रा, लाडंगा व त्याचं्याच वगातील इतर प्राणी ह्याचं्यात शरणागती दािवण्याचे ककवा अनुनय करण्याचे 
अंगलवके्षप लहान लपल्लाचं्या हालचाली व हावभाव मोठेपणापयंत कायम रालहल्यामुळे ठरून गेले असावे. ज्याला माहीत 
आहे की, कोणचाही सवयसाधारण कुत्रा लहान लपल्लावंर कधीही हल्ला करीत नाही त्याला ह्या गोष्टीचे आियय वाटणार 
नाही. आर्. शेंकेल ह्यानंी असे दािवभन लदले आहे की, शरणागतीचे पुष्ट्कळसे हावभाव लपल्ले आलण त्याचंी आई ह्याचं्या 
परस्परसंबंधातंभन लवकास पावलेले असतात. जेव्हा एिादा प्राणी दुसऱ्या मो्ा आकाराच्या प्राण्याला मान देतो पण 
भीत नाही अशी पलरस्स्थती असते तेव्हा तो शरणागतीचे व त्याच वेळी मतै्री दािवणारे अंगलवके्षप करतो. कुशीत लशरणे, 
पंजानंी कुरवाळणे, तोंडाचे कोपरे चाटणे, हे सवय पाळीव कुत्र्यातंील अंगलवके्षप शेंकेलच्या मताप्रमाणे लपल्ले स्तनपान 



           

करताना व तसेच अन्न मागताना शरीराच्या ज्या हालचाली करतात त्यातंभनच लवकलसत झालेले आहेत. ज्याप्रमाणे 
दजामध्ये बरेच अंतर असलेली दोन माणसे एकमेकानंा मान देण्याचा आलवभाव करतात त्याचप्रमाणे दोन मतै्री 
असलेले कुते्र आलटभन पालटभन लहान लपल्लासंारिे शरणागतीचे अंगलवके्षप करतात. लवशषेतिः बरेच लदवस 
एकमेकापंासभन दभर रालहलेल्या कुत्र्यामंध्ये ही गोष्ट सहज लदसभन येते. हे एकमेकानंा मान देण्याचे प्रकरण इत्या 
थराला जाते की, म्यभरी ह्या शास्त्रज्ञाला मलॅकन्ले पवयतावर मोकळे राहाणारे पभणय वाढ झालेले लाडंगे एकमेकानंा भेटले 
तर त्याच्या अंगलवके्षपावंरून त्यांच्यामधील ज्येष्ठ व कलनष्ठ कोण हे ठरवणे त्याला अश्य होई. सुपीलरयर सरोवरातील 
रॉयल बेटावरील राष्ट्रीय उद्यानात एच्. एल्. ॲलन व एल्. डी मेच ह्यानंा एक लवलक्षण प्रकारचा अलभवादनाचा 
समारंभ आढळभन आला. लहवाळ्यात सुमारे वीस लांडग्यांचा कळप मभस जातीच्या हरणावंर उपजीलवका करतो. पण 
वरील शास्त्रज्ञाचं्या लनरीक्षणावरूनते लाडंगे फ्त आठवड्याच्या शवेटीच हरणे मारतात. प्रथम लाडंगे जे सापडेल त्या 
हरणावर चोहीकडभन हल्ला करून त्याला घेरतात पण त्या हरणाने जर जोराचा प्रलतकार केला तर त्याला मारण्याचा 
बेत ते सोडभन देतात. पण जर त्यानंा एिादे आजारी ककवा दात पडलेले असे हरण लमळाले तर ते आपल्याला लमळभ 
शकणारे भष्म य आहे हे ताबडतोब ओळितात. नंतर कळपातील सवय लाडंगे एकत्र जमतात आलण एकमेकावंर नाक 
घासणे, शपेट्या हलवणे इत्यादी अंगलवके्षप करतात. बाधंभन ठेवलेला कुत्रा थोडा व्यायाम घेण्याकरता मोकळा 
सोडल्यावर अशाच हालचाली करतो हे आपल्याला माहीतच आहे. लाडंग्यांचे हे नाकावर घासणे म्हणजे लशकार सुरू 
होणार ह्याची एक िभणच आहे. आलफ्रकेतील मसाई लोक कसहाच्या लशकारीला लनघण्यापभवी समारंभपभवयक नाच करून 
आपला उत्साह व धैयय पुरेसे उत्तेलजत करतात तशातलाच हा प्रकार आहे. 
 

मादीकडभन लैं लगक संयोगाकरता नराला केलेल्या लनमंत्रणातभनच सामालजक शरणागती ककवा दुसऱ्याचे 
वचयस्व स्वीकारण्याच्या अंगलवके्षपाचंा लवकास झालेला आहे. माकडामंध्ये, लवशषेतिः बबभन वानरामंध्ये हे पाहावयास 
लमळते. लवधीनुसार आपला पाश्वयभाग प्रलतस्पध्यापुढे करावयाची लक्रया, जरी हा पाश्वयभाग लक्ष वेधण्यासाठी लवशषे 
भडक रंगाचा असला तरी, हल्लीच्या काळी लैं लगक प्रवृत्तींशी जवळजवळ अलजबात जोडलेली नाही. फ्त जो वानर 
आपला पाश्वयभाग दुसऱ्यापुंढे करतो तो त्या दुसऱ्याचे वचयस्व व उच्च दजा कबभल करतो, एवढाच त्याचा अथय असतो. 
अगदी लहान बबभनसुद्ा त्यानंा कोणीही लशकवलेले नसताना हा लवधी ककवा समारंभ करतात. कॅथराइन हाइनरोथ 
ह्यानंी जन्मापासभन बाळगलेली एक बबभनची मादी नेहेमी माणसाचं्या बरोबरच रालहलेली होती. लतला एकदा अनोळिी 
िोलीत सोडल्यावर ती प्रत्येक िुचीजवळ जाऊन लतच्यापुढे आपला पाश्वयभाग करू लागली. लतला िुचीची भीती 
वाटत असावी असे लदसले. बबभन नर माद्यानंा बऱ्याच जुलमी व हुकभ मशाही पद्तीने वागवतो. वॉशबनय आलण लडव्होर 
ह्याचं्या लनरीक्षणावरून असे लदसते की, रानटी अवस्थेत बबभन नर माद्यांशी इत्या क्रभ रपणे वागत नाही, पण 
प्राणीसंग्रहालयात तो जास्त क्रभ रपणे वागतो. तरीही त्याची वागणभक कुत्रा, बुल् कफच ककवा गे्रलॅग् ह्या प्राण्याचं्या 
नरासंारिी सौम्य नसते. अथात बबभन वानरामंध्ये “मी तुझी स्त्री आहे” व “मी तुझी गुलाम आहे” ह्या दोहोंचा अथय 
जवळजवळ एकच होतो. ह्या लवलक्षण अंगलवके्षपाचा उगम केवळ शरीराच्या हालचालीतच लदसभन येतो असे नव्हे तर 
ज्याला उदे्दशभन ही हालचाल केली जाते तो लतचा काय अथय करतो ह्यामध्येही ते लदसभन येते. बर्मलनच्या 
प्राणीसंग्रहालयात मी एकदा दोन तगडे पण म्हातारे हामालड्रयास बबभन अगदी अटीतटीने एक लमलनटभर एकमेकाशंी 
लढताना पालहले. एका क्षणातच त्यापैंकी एक पळभन जाऊ लागला व दुसरा त्याचा जोरात पाठलाग करू लागला. 
अिेरीस लवजेत्याने पराभभत बबभनला एका कोपऱ्यात कोंडले. आता आपण पळभन जाऊ शकत नाही हे ओळिभन पराभभत 
बबभनने शरणागतीचाहावभाव केला. लगेच लवजेता बबभन मागे वळला आलण ताठ पायानंी आपल्या शरीराचे प्रदशयन 
करीत दभर जाऊ लागला. हे पालहल्यावर परालजत बबभन त्याच्य मागे धावला आलण आपला पाश्वयभाग इत्या लचकाटीने 
लवजेत्या बबभनपुढे करीत राहीला की, अिेरीस लवजेत्याने अगदी नािुषीने त्याच्यावर चढभन जणभ काय ती मादी आहे 
अशा लैं लगक संयोगाच्या एक दोन हालचाली केल्या. मग मात्र त्या पराभभत बबभनचे समाधान झाल्यासारिे लदसले की, 
आपल्या बंडिोरपणाला क्षमा करण्यात आली आहे. 
 

शरणागतीच्या व अनुनयाच्या समारंभाचें उगम अगदी लनरलनराळ्या प्रवृत्तींमधभन झालेले आहेत. तरी पण 
प्रस्तुत लवषयाच्या संदभात जे लवधी ककवा संस्कार महत्त्वाचे आहेत ते आक्रमक हालचालींची लदशा बदलल्यामुळे 



           

उत्पन्न झालेले आहेत. आतापयंत वणयन केलेल्या अनुनयाच्या समारंभापंासभन ते वेगळे आहेत; कारण ते आक्रमक 
प्रवृत्तीवर लनयंत्रण घालभन ती अकाययक्षम करीत नाहीत, तर त्या प्रवृत्तीची लदशा स्वजातीच्या काही लवलशष्ट प्राण्याकंडभन 
दुसऱ्या प्राण्याकंडे वळवतात. आक्रमक वतयणुकीचे हे पलरवतयन म्हणजे उत्क्रातंीने लावलेला एक मोठा कल्पक शोध 
आहे. पण त्याला त्याहभनही अलधक महत्त्व आहे. जेथे जेथे अनुनयाचे लदशा बदललेले संस्कार लदसभन येतात तेथे ते 
त्यात भाग घेणाऱ्या जोडीपैकी प्रत्येक व्य्तीच्या स्वभावावर अवलंबभन असतात. एका लवलशष्ट व्य्तीचे आक्रमण 
दुसऱ्या एका लवलशष्ट व्य्तीकडभन वळवले जाते पण कळपातील इतर अनालमक व्य्तींकडे त्या आक्रमणाचा रोि 
थाबंवला जात नाही. अशा रीतीने लमत्र आलण परका ह्यांमधील भेद अस्स्तत्वात आले आलण जगात प्रथमच दोन 
प्राण्यामंधील वैयस््तक संबंध (पसयनल बॉण्ड) प्रस्थालपत झाले. जर कोणी असा युस््तवाद केला की प्राणी हे काही 
व्य्ती (पसयन) नव्हेत तर मी असे उत्तर देईन की दोन प्राण्याचं्या परस्परसंबंधात जेथे एकाची भभलमका दुसरा कोणी 
त्या जातीचा प्राणी घेऊ शकत नाही तेथे व्यस््तत्व सुरू झाले. थोड्यात सागंायचे म्हणजे जेथे व्य्तींमधील 
आपुलकीचे संबंध प्रथम अस्स्तत्वात येतात तेथे व्यस््तत्व सुरू होते. 
 

व्य्तींमधील आपुलकीचे संबंध िरे म्हटले तर आक्रमणावर पडणाऱ्या लनबंधाशी व अनुनयाच्या वतयनाशी 
लनगडीत झालेले असतात; आलण म्हणभन त्याचंा लवचार वतयणुकीच्या नीलतलवषयक साम्याशी ह्याच प्रकरणात करावयास 
पालहजे होता. पण मानवी समाजाच्या लवकासाचा अत्यावश्यक असा पाया त्याचं्यामुळे घातला गेलेला असल्यामुळे व 
प्रस्तुत गं्रथाच्या लवषयातं त्यानंा इतके महत्त्वाचे स्थान असल्यामुळे त्यांचा लवचार एका वेगळ्या प्रकरणातच केला 
पालहजे. पण त्याच्याही अगोदर तीन लनरलनराळी प्रकरणे आधी लवचारात घेतली पालहजेत; कारण वैयस््तक मतै्री व 
पे्रम ह्यानंा मुळीच महत्त्व नाही अशा इतर काही समाजाचंा आपण अभ्यास केल्यालशवाय आपल्याला मानवी समाजात 
वैयस््तक संबंधाचें लकती महत्त्व आहे ते लक्षात येणार नाही. म्हणभन मी प्रथम नाइट हेरॉन पष्म याचं्या लननावी कळपाचे, 
की जेथे पे्रम हा शब्दसुद्ा उच्चारता येत नाही, वणयन करणार आहे. आलण लनसगाच्या इलतहासात पृर्थवीवरील सवात 
बलवान व सवांतसुंदर अशा वैयस््तक संबंधाचा लवचार करण्यापभवी अिेरीस मी घुशींच्या समाजाचे वणयन करणार 
आहे. ह्या समाजाच्या लनरीक्षणाने आपल्या मनात आदर आलण लतटकारा ह्या भावना एकाच वेळी उत्पन्न होतात. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ८ रे्व 
 

कळपाची अिादमकिा 
 

मी आता प्राचीन काळच्या समाजाचे तीन प्रकार, एका काळ्या रंगाची पाश्वयभभमी म्हणभन लवचारात घेणार आहे, 
म्हणजे वैयस््तक मतै्री व पे्रम ह्यावर उभारलेल्या समाजाशी त्याचंी तुलना करता येईल. ह्या तीन समाजापैंकी पलहला 
म्हणजे एकमेकांची एकमेकाशंी ओळि नसलेल्या प्राण्याचंा समभह. अशा प्रकारचा समभह बनणे ही अगदी सवयसामान्य 
आलण अलतप्राचीन काळापासभन चालत आलेली संस्था आहे. त्यात प्राणी एकत्र येतात व त्याचंा समभह बनतो. पाठीचा 
कणा नसलेले, उदाहरणाथय सेफॅलोपॉड म्हणजे ऑ्टोपस ककवा स्स्क्वड ककवा कटललफश त्याचप्रमाणे अनेक प्रकारचे 
कीटक ह्याचं्यामध्ये असे समभह आढळतात. मात्र वरच्या वगातील प्राण्यातं अशा प्रकारे अनालमकता असलेले समभह 
बनत नाहीत असे समजभ नये. काही भयंकर पलरस्स्थतीत मानवी समाजसुद्ा अशा प्रकारचे अनालमक कळप 
करण्याइतका प्रलतगामी होऊ शकतो. 
 

कळप ककवा समभह ह्या शब्दानंी योगायोगाने एकत्र आलेल्या एकाच जातीच्या प्राण्याचं्या गटाचा उल्लेि आहे 
असे समजभ नये. उदाहरणाथय, एिाद्या मेलेल्या प्राण्याभोवती जमलेली लगधाडे ककवा माशा, तसेच भरती-ओहोटीच्या 
जागी एिाद्या लवशषे अनुकभ ल अशा लठकाणी जमलेली कालवे ककवा समुद्रपुष्ट्पे ह्यानंा कळप ककवा समभह असे म्हणता 
येणार नाही. एकाच जातीचे प्राणी जेव्हा एकमेकाकंडे आकर्मषत होतात आलण एका अगर अलधक व्य्तींच्यामुळे इतरातं 
होणाऱ्या वागणुकीच्या संरचनेने जोडले जातात तेव्हाच त्या प्राण्याचंा कळप झाला आहे असे आपण म्हणतो. जेव्हा 
एकाच जातीचे बरेच प्राणी लवलशष्ट समभहरचनेत एकाच लदशनेे प्रवास करू लागतात तेव्हा त्यांचा कळप झाला असे 
म्हणता येईल. 
 

प्राण्याचं्या वतयणुकीचा शरीरलक्रया शास्त्रीय दृष्टीने अभ्यास करणारा संशोधक जेव्हा कळप बनण्याच्या 
प्रलक्रयेचा अभ्यास करतो तेव्हा फ्त स्वजातीयाचं्या साहचयाच्या शोधाची कारणेच तो शोधतो असे नव्हे तर ह्या 
प्रलक्रयेमध्ये आवडीलनवडीचा जो भाग आहे तोही त्याला लक्षात घ्यावा लागतो. कळपातील एिादा प्राणी काय वाटेल 
ते झाले तरी स्वजातीच्या इतर प्राण्याजंवळ जाऊ इस्च्छतो व अगदी नाइलाजच झाला तर इतर जातीच्या 
प्राण्याबंरोबर बदली म्हणभन राहतो ह्या घटनेचा अथय समजणे जरूर आहे. ही कळप करून राहण्याची प्रवृत्ती जन्मजात 
असभ शकेल. उदाहरणाथय,काही प्रकारची बदके आपल्यासारख्याच पंिाच्या रंगाच्या दुसऱ्या बदकाकंडे उडत 
जातात– ककवा ती प्रवृत्ती व्य्तीला आपल्या जीवनातील अनुभवावरून लशकावी लागत असेल. 
 

अनालमक अशा कळपात राहण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल “का?” ह्या अनेक प्रश्नानंा समाधानकारक उत्तरे देण्यापभवी 
आपल्याला “कशाकरता?” ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधले पालहजे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर असे म्हणता येईल की, 
डार्मवनच्या “तग धरून लजवंत राहण्याच्या मभल्याचा” (Survival value) आपण लवचार केला पालहजे. येथे पलहल्या 
प्रथमच आपल्यापुढे एक लवरोधाभास उभा राहतो. सकृदृशयनी वेडेपणाचा जो प्रश्न— आक्रमक प्रवृत्तीचा उपयोग 
काय?— त्याला आपल्याला लतसऱ्या प्रकरणात योग्य उत्तर लमळाले व ते हे की, त्यामुळे त्या लवलशष्ट प्राण्याच्या 
जातीचे संरक्षण होते व ती लटकभ न राहते. पण एकमेकाशंी अजीबात संबंध नसलेले म्हणजे अनालमक असे जे थवे मासे, 
पक्षी ककवा सस्तन प्राण्याचं्यात आढळतात त्यांचा त्या प्राण्याचं्या संरक्षणाशी ककवा त्यांची जात जीवनकलहात लटकभ न 
राहण्याशी संबंध काय? आपल्याला असे थवे नेहेमी लदसतात आलण आपण स्वतिः मानवी समाजात राहात असल्यामुळे 
एिादा हेकरग मासा ककवा स्टाललंग पक्षी ककवा बायसन् रेडा एकटाच असेल तर त्याला चैन पडणार नाही हे समजभ 
शकतो. त्यामुळे “हे कशाकरता?” हा प्रश्न लवचारण्याचे आपल्या मनात येत नाही. पण मोठाले कळप करण्यापासभन 



           

होणारे तोटे— उदाहरणाथय, एवढ्या सगळ्यानंा पुरेसे अन्न लमळण्याची अडचण, लपभन राहण्याची अश्यता, रोगराई 
पसरण्याची भीती इत्यादी— जर आपण लक्षात घेतले तर ह्या प्रश्नाचे महत्त्व आपल्याला कळभन येईल. 
 

आपली सहजच अशी कल्पना होईल की समुद्रातभन पोहणारा एकटा हेकरग मासा, आपल्याला वाटेल लतकडे 
भटकत उडणारा एकच स्टाललंगपक्षी ककवा दुष्ट्काळामध्ये सुपीक शतेाचा शोध घेणारा एकच लेकमग (उत्तरेकडचा 
उंदरासारिा प्राणी) यानंा अन्न लमळण्याची व लजवंत राहाण्याची श्यता लकती तरी अलधक असेल. पण त्याच्या उलट 
हे प्राणी मोठमोठाले कळप करून राहातात व लशकाऱ्याचं्या ककवा मासे पकडणाऱ्या कोळ्यांच्या तावडीत सापडतात. 
थोड्यात म्हणजे कळप करून राहण्याने ते स्वतिःच्या नाशासच कारणीभभत होतात. एकट्या प्राण्याला अथवा लहान 
समभहानंा मो्ा कळपात राहावयास लावणारी प्रवृत्ती फार बलवान असते व ती कळपाच्या आकाराबरोबर बहुधा 
भभलमतीश्रेणीने वाढत जाते हे आपल्याला माहीत आहे. ह्यामुळे पुष्ट्कळ जातींच्या प्राण्यातं (उदाहरणाथय ब्रसॅ्म्ब्लंग 
नावाच्या कफचसारख्या पष्म यातं) एक धोकादायक दुष्टचक्र उत्पन्न होण्याची श्यता असते. समजा, एिाद्या वषी हे 
पक्षी ज्या भागात वस्ती करतात तेथील बीच झाडानंा िभप फळे आली तर ह्या पष्म याचें कळप नेहेमीपेक्षा इतके मोठे 
होतात की त्यातल्या बऱ्याच जणानंा पुरेसे िाद्य लमळत नाही व ते भकेुने मृत्युमुिी पडतात. १९५१ च्या लहवाळ्यात 
मला स्स्वत्झलंडमधील टभनरसे सरोवराच्या आसपास ह्या पष्म याचें लनरीक्षण करण्याची संधी लमळाली. ते ज्या झाडावंर 
रात्रीचा मुक्काम करीत त्याच्यािाली त्याचंी लकत्येक पे्रते मला लदसली. त्यांची मृत्यभनंतर परीक्षा केल्यावर उपासमारीने 
त्यानंा मृत्यभ आला हे लसद् झाले. 
 

मला वाटते, आपण ह्या सवय लनरीक्षणावंरून व घटनावंरून असा लनष्ट्कषय काढभ  शकतो की, मोठाले कळप 
करण्यामध्ये जरी बरेच तोटे असले तरीही त्यात बरेच फायदेही असले पालहजेत व ते फायदे तोट्याचं्या मानाने अलधक 
उपयु्त असल्यामुळे उत्क्रातंीमध्ये मोठे कळप बनण्याला अनुकभ ल अशी लनवड लनसगाने केली असावी. कारण नाही 
तर इत्या लनरलनराळ्या प्रकारच्या प्राण्यातंील गंुतागंुतीच्या वतयणुकीच्या नमुन्यातंभन मोठाले कळप बनण्याची घटना 
उद्भवली नसती. 
 

जर कळप करून राहणारे प्राणी हल्ला करणाऱ्या शत्रभं लवरुद् थोड्या प्रमाणात जरी स्वतिःचा बचाव करू शकत 
असले, उदाहरणाथय जॅक डॉ, िुराचें लहान प्राणी आलण लहान माकडे इत्यादी, तर मग मोठाल्या कळपात त्यानंा 
स्वतिःचे संरक्षण अलधक चांगल्या रीतीने करता येईल हे समजभ शकते. शत्रभला परतवणे ककवा ज्याच्यावर हल्ला झाला 
आहे अशा आपल्या दोस्ताला मदत करणे ह्या गोष्टी अगदी लवशषे पलरणामकारकच झाल्या, तरच त्या प्राण्याचं्या 
जातीचा जीवनकलहात लटकाव लागेल असे नाही. आपल्या कळपातील एका जॅक डॉचे बलहरीससाण्यापासभन रक्षण 
करण्यात जरी कळपाला यश आले नाही तरी त्याचं्या सामालजक प्रलतलक्रयेमुळे बलहरी ससाणा जॅक डॉच्याऐवजी 
एिाद्या मॅग् पायवर हल्ला करणे पसंत करतो. अथातच कळप करून राहण्यामुळे लजवंत राहभन आपली जात कायम 
ठेवण्याला मदत होते. याच प्रकारे रो जातीच्या हरणांचा नर मो्ाने आवाज करीत शत्रभच्या मागे धावतो ककवा 
झाडाचं्या फादं्यावंरील सुरलक्षत जागावंरून िाली असलेल्या वाघाला अगर लचत्त्याला पाहभन माकडे जे चीत्कार 
काढतात त्यानंाही जीवनकलहात लटकभ न राहण्याच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. अशाच लहान गोष्टींनी प्रारंभ होऊन व 
त्याचं्यात कालातंराने अनेक महत्त्वाचे फरक होऊन रेडे, बबभन नर इत्यादी शभर प्राण्याचंी स्वसंरक्षणाची साधने उत्क्रातं 
होत आली; आलण त्यामुळे अलतशय भयंकर हल्लेिोर प्राणीदेिील त्याचं्यावर आक्रमण करण्यास लभऊ लागले. 
 

पण ज्या प्राण्यानंा स्वसंरक्षणाचे काही एक साधन नाही अशा हेकरग ककवा त्याचं्यासारख्याच लहान माशानंा, 
तसेच प्रचडं कळपात राहणाऱ्या अगदी लहान पष्म यानंा व इतर अनेकानंा कळप करण्यापासभन काय फायदा होतो? 
माझ्या मते याचे एकच कारण संभवते आलण तेही मी अगदी कच्ची सभचना म्हणभन पुढे माडंतो. हल्ला करणाऱ्या शत्रभमधील 
एक लहानसा पण बऱ्याच प्रमाणात आढळणारा दोष त्याच्या भष्म याच्या वतयणुकीवर एवढा मोठा पलरणाम करू शकेल 
ह्याबद्दल शकंा वाटणे साहजीक आहे. हा दोष म्हणजे हल्ला करणारे बहुतेक ककवा सवयच प्राणी एका लवलशष्ट प्राण्याचा 
पाठलाग करीत असताना त्याचं्या डोळ्यापुंढभन जर अनेक प्राणी एकामागभनएक जाऊ लागले तर ते गोंधळभन जातात. 



           

एका मो्ा कपजऱ्यात िुपसे पक्षी पकडण्याचा प्रयत्न करून पाहा. जरी तुम्हालंा तो सगळा कपजराच मोकळा 
करायचा असला तरी एका लवलशष्ट पष्म याला पकडण्यासाठी एकाग्रता साधणे लकती कठीण आहे ह्याचे तुम्हाला आियय 
वाटेल. तसेच एका लवलशष्ट पष्म यावर आपली नजर कें लद्रत करून ठेवणे आलण पकडायला सोपा वाटणाऱ्या पष्म याकडे 
लष्म य वळभ न देणे ही गोष्ट लकती कठीण आहे ह्याचा तुम्हालंा प्रत्यय येईल. जो पक्षी पकडायला अगदी सोपा वाटतो तो 
बहुधा तुमच्या हातात कधीच सापडत नाही. कारण त्याच्या हालचाली त्या क्षणाच्या आधी कशा झाल्या ह्याकडे तुमचे 
लक्ष नसते व अथात तो पुढच्या क्षणाला कोणत्या हालचाली करील हे तुम्हालंा कळत नाही. पुष्ट्कळदा हव्या असलेल्या 
दोन पष्म याचं्या मधली मोकळी जागाच तुमच्या मुठीत सापडते. 
 

पुष्ट्कळसे हल्लेिोर प्राणी एकाच वेळी पुष्ट्कळशी लष्म ये डोळ्यापुंढे आली म्हणजे असेच वागतात. प्रयोगानंी असे 
लसद् झाले आहे की, हा लवरोभास असला तरी सोनेरी माशानंा लजत्या जास्त पाण्यातील लपसवा पकडायला द्याव्या 
लतत्या ते कमी पकडभ  शकतात. राडारने लदशा दािवलेली स्वयंचललत अस्त्रे जर लवमानावंर नेम धरून सोडली तर 
असाच प्रकार होतो. जर दोन लष्म ये के्षपणास्त्राच्या मागाच्या दोन्ही बाजभला सारख्या अंतरावर असतील तर ते के्षपणास्त्र 
त्याचं्या मधभन लनघभन जाते. त्याचप्रमाणे भष्म य शोधणारा मासा मुका लष्म याकडे अजीबात न पाहता फ्त दुसऱ्या 
लष्म याच्या मागे लागभ शकत नाही. जेट-फायटर लवमाने ज्याप्रमाणे श्य लततकी जवळजवळ राहभन उडतात 
त्याचप्रमाणे हेकरग मासेही मोठाले कळप करून इकडे लतकडे पोहोतात. अथात ह्यात धोका मुळीच नसतो असे मात्र 
नाही. अगदी लनष्ट्णात चालकानंी चाललवलेल्या लवमानानंा आलण हेकरग माशानंा ह्या पद्तीत धोका असतोच. 
 

कळप करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दलची वर लदलेली उपपत्ती जरी थोडी असंभाव्य ककवा ओढभन-ताणभन आणलेली 
अशी वाटली तरी लतच्या बाजभचेही बरेच लवश्वासाहय मुदे्द आहेत. माझ्या मालहतीप्रमाणे कळप करून राहण्याची प्रवृत्ती 
असलेला एकही प्राणी असा नाही की, शत्रभकडभन हल्ला होण्याची श्यता उत्पन्न होताच आपल्या दोस्तानंा जाऊन 
लमळत नाही. सवात लहान व ज्यानंा स्वतिःच ेसंरक्षण करण्याचे काही एक साधन नाही ते प्राणी कळप करून राहण्यात 
सवात अलधक पटाइत असतात त्याचप्रमाणे माशाचं्या पुष्ट्कळशा जातींत फ्त लपल्ले ककवा पभणय न वाढ झालेले मासे 
मोठाले थवे करतात. पभणय वाढ झालेले मासे तसे करीत नाहीत. धोका उत्पन्न झाला तरी काही जातींचे मासे इतके 
एकमेकाच्या जवळ जाऊन लबलगतात की शत्रभला वाटावे हा एकच मोठा थोरला मासा आहे. पुष्ट्कळसे हल्लेिोर मासे, 
उदाहरणाथय बाराकभ डा इतके मभिय असतात की, त्यानंा मोठा मासा घशात अडकण्याची व त्यामुळे गुदमरण्याची भीती 
वाटते व त्यामुळे मोठा कळप बनवण्याने लहान माशानंा संरक्षण लमळत असावे. 
 

माझ्या उपपत्तीला आणिी एक जोरदार आधार असा की, कहस्त्र हल्लेिोर प्राणी आपल्या भष्म याचा िभप गदीचा 
थवा असेल तर त्याच्या आतल्या भागावर कधी आक्रमण करीत नाहीत. कसह ककवा वाघ ह्यासंारिे मोठे कहस्त्र 
पशभदेिील आपल्या भष्म याचं्या स्वसंरक्षणाच्या सामर्थयापुढे बरेच दबभन वागतात व आलफ्रकन रेड्याचं्या कळपातील 
एिाद्या प्राण्यावर उडी मारण्यापभवी जरा घुटमळतात. जे स्वतिःचे संरक्षण करू शकत नाहीत अशा प्राण्यांवर हल्ले 
करणारे शत्रभही कळपातभन एकट्या-दुकट्या प्राण्याला बाजभला काढण्याचा प्रयत्न करतात व मग त्यावर हल्ला करतात. 
बलहरी ससाण्याच्या दोन्ही उपजातींमध्ये केवळ ह्याच उदे्दशाने करावयाच्या हालचालींचा नमुना पाहावयास लमळतो. 
डब्ल्यभ. बीब यानंी समुद्रातील माशामंध्येही अशाच प्रकारच्या हालचाली असतात असे पालहले आहे. अँबर जॅक नावाचा 
मोठा मासा पॉर् ् युपाइन माशाचं्या एका मो्ा थव्याच्या मागभन पोहोत जात होता. मध्येच त्या थव्यातला एिादा मासा 
आपल्यापेक्षा लहान अशा माशाला लगळण्याकरता थव्यातभन बाजभला गेलेला आढळला की मोठा मासा त्याला लगळंकृत 
करीत होता. 
 

स्टाललंग पष्म याचें उडणारे थवे आपल्या शत्रभच्या गचाळ नेमबाजीचा फायदा घेऊन त्यापासभन स्वतिःच ेसंरक्षण 
करतात. त्यानंा जर एिादा बलहरी ससाणा (स्पॅरो हॉक ककवा हॉबी) लदसला तर ते एकमेकाचं्या इतके जवळ जातात 
की, त्यानंा आपले पंि तरी कसे हालवता येत असतील अशी शकंा पाहणाऱ्याच्या मनात यावी अशा प्रकारच्या गदीचा 
थवा करून ते आपल्यावर हल्ला करणाऱ्या शत्रभपासभन दभर उडत जात नाहीत तर उलट त्याच्या लदशलेाच उडत जाऊन 



           

अिेर त्याला घेरतात. एिादा जीवाणभ (अमीबा) ज्याप्रमाणे अन्नाच्या कणाला सवय बाजभनी वेढतो व आपल्या 
शरीरातील लहानशा पोकळीत त्याला ओढभन घेतो त्यासारिाच हा प्रकार लदसतो. काही लनरीक्षकाचं्या मते स्टाललंग 
पष्म याचं्या ह्या यु्तीमुळे हल्लेिोराचं्या िालची हवा शोषभन घेतली जाते व त्यामुळे त्याला हल्ला करणे तर सोडाच पण 
नुसते उडणेही कठीण जाते. हे मत अथातच संपभणय चुकीचे आहे. पण हल्लेिाराला हा अनुभव हल्ला करण्यापासभन 
परावृत्त करू शकेल ही श्यता आहे व अथातच स्वजातीच्या संरक्षणाकरता लटकभ न राहण्याकरता ह्या वतयणुकीला 
महत्त्व आहे. 
 

काही समाजशास्त्रज्ञाचें असे मत आहे की, कुटंुब हा प्राण्यातंील एकत्रीकरणाचा सवात आधीचा घटक आहे 
आलण उच्च वगातील प्राण्यातं जे लनरलनराळ्या प्रकारचे समभह तयार झाले त्याचंा पभवेलतहास पाहभ गेल्यास त्याचें मभळ 
कुटंुब ह्या संस्थेतच लमळते. ही उपपत्ती एकत्र राहणाऱ्या मधमाशा, मंुग्या, वाळवी इत्यादी कीटकाचं्या बाबतीत व 
बहुधा वानरे, मानव इत्यादी सस्तन प्राण्याचं्या संबंधातही िरी असेल असे वाटते; पण ती सरयहा सवय प्राण्यानंा लागभ 
होईल असे वाटत नाही. समाज ह्या शब्दाचा अगदी लवशाल असा अथय घेतला तर त्याचे अलतप्राचीन रूप, म्हणजे 
अनालमक कळपाचेसवांत उत्तम उदाहरण म्हणजे समुद्रात पोहोणारा माशांचा थवा. ह्या ं थव्याच्या आतल्या बाजभस 
कोणत्याही प्रकारची पद्तशीर रचना नसते; त्याचं्यात कोणी नेता नसतो आलण कोणी त्याचे अनुयायी नसतात. फ्त 
एकमेकासंारख्या घटकाचंा तो एक प्रचडं समभह असतो. अथात हे घटक एकमेकावंर प्रलतलक्रया करीत असतात व 
थव्यामंधील घटकांचे एकमेकांशी काही तरी अगदी साध्या प्रकारचे संदेशवाहन होत असावे. थव्यापैकी एकाला काही 
धोका आहे असे वाटले व तो पळभ लागला तर ज्यानंी त्याची भीती पालहली आहे त्या दुसऱ्यानंाही भीतीची भावना उत्पन्न 
होते. एिाद्या मो्ा थव्यात भीती लकती प्रमाणात पसरते आलण सबंध थवाच लदशा बदलभन दुसरीकडे पोहभ लागतो की 
काय हा केवळ संख्येचा प्रश्न आहे. थव्यातील लकती मासे लभऊन पळभ लागतात व ते भीतीने लकती ग्रासलेले असतात 
ह्यावर ह्या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबभन आहे. 
 

माशाला आकर्मषत करणाऱ्या उत्तेजक पलरस्स्थतीमुळे सबंध थव्यावरसुद्ा पलरणाम होऊ शकतो, आलण मभळ 
आकषयण एका माशावरच झालेले असले तरीही ही घटना होऊ शकते. एक मासा अगदी लनिय करून एका लवलशष्ट 
लदशकेडे पोहभ लागला की त्याच्या मागभन दुसरे मासे जातात, आलण इथेसुद्ा सगळा थवा त्या लदशलेा जाईल की नाही 
हे संख्येवरच अवलंबभन असते. 
 

केवळ संख्येवर अवलंबभन असणाऱ्या व एका दृष्टीने लोकशाही म्हणता येईल अशा ह्या घटनेला समाजशास्त्रज्ञ 
“सामालजक अनुमान” हे नाव देतात. ह्याचा अथय असा की, माशाचं्या थव्यात लजतके जास्त मासे असतील लततका तो 
थवा कमी दृढलनियी बनतो आलण कळप बनवण्याची त्याची प्रवृत्ती जास्त जोराची होते. जर एिादा मासा थव्यापासभन 
बाजभला होऊन एका वेगळ्याच लदशनेे पोहभ लागला तर अथातच तो थव्यापासभन दभर एकटा पडणार हे उघड आहे. असे 
झाले म्हणजे थव्यात परत जाण्याच्या प्रवृत्तीचे उत्तेजक काययक्षम होतात. एिाद्या बाह्य कारणामुळे लजतके जास्त मासे 
एिाद्या लवलशष्ट लदशलेा पोहभ लागतील लततकी त्याचं्याबरोबर सवय थवा जाण्याची श्यता अधीक. थवा जेवढा मोठा 
त्या प्रमाणात त्याचे प्रलतआकषयण अधीक आलण अथातच लोहोचुबंकाने ज्याप्रमाणे लोिंड आकर्मषत केले जाते तद्वतच 
थव्यापासभन मासे फार दभर जाऊ शकत नाहीत व परत थव्याला येऊन लमळतात. आकाराने लहान व अगदी गदीगदीने 
एकत्र पोहोणाऱ्या माशाचंा थवा म्हणजे मनाचा लनिय करू न शकणाऱ्या प्राण्यांचे एक दुिःिद लचत्र असते. पुन्हा पुन्हा 
धाडशी माशाचंी रागं एिाद्या जीवाणभच्या अन्नग्रहण इंलद्रयाप्रमाणे त्याचं्यात घुसते. ही अन्नग्रहणाची इंलद्रये 
(Pseudopods) ज्या मानाने लाबं होत जातात तसतशी ती जास्तजास्त लचवट बनतात. सवयसाधारणपणे ही सवय 
आगेकभ च थव्याच्या मध्याच्या लदशकेडे परत लफरून जाते. ह्या सवय अलनलित व संलदग्ध हालचाली पालहल्या की आपला 
लोकशाहीवरचा लवश्वास जवळजवळ उडभ  लागतो व एकालधकार पद्तीचे फायदे लदसभ लागतात. 
 

पण एका लहानशा प्रयोगाने हे मत लकती चुकीचे आहे हे दािवभन देता येते.एलरश फॉन होल्स्ट ह्यानंी लमनो 
ह्या लहान माशाच्या मेंदभतील पुढचा भाग काढभन टाकला. माशाचें थवे बनण्याची प्रवृत्ती ह्या भागातच असते. हा लमनो 



           

मासा इतर सवय बाबतींत– पाहणे, िाणे, पोहोणे इत्यादी, इतर माशाचं्यासारिाच वागतो, पण थव्यातभन एकटाच दभर 
जायला त्याला काही भीती वाटत नाही. त्याच्या जातीच्या इतर माशापं्रमाणे त्याला थव्यातभन दभर जाताना 
आपल्याबरोबर इतर दुसरे आपले स्वजातीय मासे येताहेत की नाही हे पाहण्याची जरूर वाटत नाही व इतर माशाचं्या 
वागणुकीचा त्याच्यावर काहीच पलरणाम होत नाही. इतर माशाचं्या वागणुकीसारिी अलनलितता त्याच्या वागणुकीत 
लदसत नाही. इतर माशानंा जरी एका लवलशष्ट लदशलेा पोहत जाण्याची इच्छा असली तरी जरा पुढे गेल्यावर ते वळभन 
पाहतात व थव्यातले आपले दोस्त आपल्याबरोबर येत आहेत की नाही हे पाहातात. आलण अिेरीस इतर मासे ज्या 
लदशलेा पोहत जात असतील त्याच लदशलेा तेही जातात. पण ज्याच्या मेंदभवर शस्त्रलक्रया केलेली असेल त्या माशावर 
असा काही पलरणाम होत नाही. जर त्याला एिाद्या लवलशष्ट लदशलेा अन्न आहे असे लदसले ककवा दुसरे काही कारण 
असले तर तो लनियाने त्या लदशलेा पोहत जातो आलण मग सवय थवा त्याच्या मागे जातो. म्हणजे मेंदभतील दोषामुळे हा 
मासा त्या थव्याचा हुकभ मशहा बनला! 
 

स्वजातीय प्राण्यावंरील आक्रमणाने ते प्राणी आपल्याला लमळभ शकणाऱ्या प्रदेशात पसरून लविुरले जातात ही 
प्रलक्रया कळप करून राहाण्याच्या प्रवृत्तीच्या लवरुद् आहे. जोराचे आक्रमण आलण कळप करून राहाण्याची प्रवृत्ती ही 
एकत्र येऊ शकत नाहीत. पण ह्या दोन्ही प्रवृत्ती जर सौम्य स्वरूपात अस्स्तत्वात असतील तर त्या एकत्र असभ 
शकतील. पुष्ट्कळशा प्राण्यांची कळप करून राहाण्याचीप्रवृत्ती असली तरी त्या कळपातील प्राणी एका लवलशष्ट 
अंतरापेक्षा एकमेकाचं्या जास्त जवळ जात नाहीत. कोणत्याही दोन प्राण्यातं एक कायम अंतर असते. टेललफोनच्या 
ककवा तारायंत्राच्या तारावंर अगदी सारिे अंतर सोडभन बसलेल्या स्टाललंग पष्म यांची रागं एिाद्या मोत्याच्या 
माळेसारिी लदसते हे वरील लवधानाला पुष्टी देणारे एक सुंदर उदाहरण आहे. दोन पष्म यातंील अंतर बरोबर इतके 
असते की, त्यानंा एकमेकांच्या चोचींनी स्पशय करता यावा. तारेवर उतरल्याबरोबर ते अलनयलमत अंतरावर बसतात, 
पण लवकरच जे एकमेकाचं्या फार जवळ असतात ते शजेाऱ्याला चोच टोचभन लाबं ढकलतात, आलण अिेरीस 
हेलडगर म्हणतो त्याप्रमाणे “वैयस््तक अंतर” योग्य तऱ्हेने प्रस्थालपत होईपयंत हा प्रकार चालतो. एकमेकांमधील 
अंतर हा जणभ काय प्रत्येकाच्या मालकीचा प्रदेश बनतो. कारण प्रत्यक्ष जलमनीवर आपल्या लवलशष्ट प्रदेशाच्या मयादा 
संभाळताना प्राण्याची ज्या प्रकारची वागणभक होते त्याचप्रकारच्या वागणुकीचा नमुना तारेवर बसलेल्या स्टाललंग 
पष्म यामंध्ये लदसभन येतो. उदाहरणाथय, जवळजवळ घरटी बाधंणाऱ्या गनेॅट पष्म यामंध्येही तारेवर बसणाऱ्या स्टाललंग 
पष्म याचं्या वागणुकीचाच नमुना लदसतो. कॉलनीकरून राहणाऱ्या गनेॅट पष्म याचंी घरटी इत्या बेताच्या अंतरावर 
बाधंलेली असतात की एका घरट्यात बसलेल्या पष्म याने आपली मान लकतीही लाबं केली तरी शजेारच्या घरट्यापयंत 
ती पोचभ शकत नाही. म्हणजे घरटे आलण त्याच्याभोवतालची अगदी थोडी जागा हा प्रत्येक पष्म याच्या मालकीचा प्रदेश 
बनतो. 
 

ह्या लवषयाचा सवय बाजभंनी लवचार व्हावा म्हणभनच मी स्वजातीयालंवरुद् आक्रमण आलण कळप करून 
राहण्याची प्रवृत्ती ही नेहेमीच एकमेकालंवरुद् नसतात असे लवधान केले आहे. सवयसाधारणपणे असे म्हणता येईल की, 
कळप करून राहणाऱ्या प्राण्यांमध्ये आक्रमक प्रवृत्ती नसते व एकमेकापंासभन लवलशष्ट अंतर ठेवण्याची प्रवृत्तीही त्याचं्यात 
आढळत नाही. हेकरग ककवा कापय वगैरे जातींचे मासे शातंताभगं झाला तर, ककवा नुसती लवश्रातंी घेत असतानासुद्ा, 
जवळजवळ एकमेकानंा स्पशय करून राहतात असे आढळते. पुष्ट्कळसे मासे त्यांचा लपल्ले होण्याचा काळ सोडभन इतर 
वेळी मोठाले थवे करून राहतात. हा प्रकार पुष्ट्कळसे लसस््लड, स्स्टकल्बॅक व इतर माशामंध्ये असतो. अनाक्रमणाची 
व मानसशास्त्रीय व शरीरलक्रयाशास्त्रदृष्ट्ट्या थवे करण्याची प्रवृत्ती बहुतेक वेळा त्या माशाच्या लवलवष्ट रंगांच्या नक्षीवरून 
ओळिता येते. पुष्ट्कळशा पष्म यांच्या जातींतही लपल्ले होण्याचा काल सोडभन इतर वेळी मोठाल्या थव्यात अनालमकतेने 
लमसळभन जाण्याची प्रवृत्ती असते. बगळे, हेरॉन, पाकोळ्या, अनेक गाणारे पक्षी इत्यादींमध्ये ही गोष्ट अगदी नेहेमी 
आढळते; कारण त्याचं्यात (शरदऋतभ) व लहवाळा ह्यांमध्ये जोडीदार एकमेकाजंवळ राहात नाहीत. 
 

फ्त काही जातींच्या पष्म यातच, उदाहरणाथय हंस, रानटी गीझ्, आलण करकोचा यात नर आलण मादी वा 
आईबाप आलण लपल्ले उडणाऱ्या थव्यात एकमेकांजवळ राहतात. थव्यातील पष्म याचंी प्रचडं संख्या आलण त्यांचे 



           

गदीगदीने उडणे ह्यामुळे लवलशष्ट पष्म यानंा एकमेकाजंवळ उडत राहणे बरेच कठीण होत असावे. पण अशा प्रकारच े
मोठमोठे थवे करून उडणारे पक्षी लवलशष्ट व्य्तीच्याजवळ उडत राहण्याला फारसे महत्त्व देत नाहीत. अशा पष्म याचें 
थवे अनालमकच असतात. त्यातील प्रत्येक पक्षी कोणत्याही स्वजातीय पष्म याच्या शजेारी उडत असतो; आलण वैयस््तक 
मतै्रीचे संबंध आपल्याला जसे महत्त्वाचे वाटतात तसे त्यानंा वाटत नाहीत. 

मानवी समाजाला श्ती आलण स्थैयय देणारे जे बंध असतात त्याहभन अगदी लनराळ्या बंधानंी हे अनालमकच 
कळप ककवा थवे एकलत्रत केले जातात. तरीही आपण अशी कल्पना करू शकतो की, दोन व्य्तींमधील मतै्री व पे्रम 
अशा शातंतालप्रय अनालमक समाजाच्या कें द्रात उत्पन्न होणे श्य आहे. हा लवचार आपल्या मनात सहज सुचतो कारण 
त्या लवलशष्ट प्राणीजातीच्या उत्क्रातंीच्या इलतहासात अनालमक समभह वैयस््तक संबंधाचं्या लकती तरी आधी अस्स्तत्वात 
आला पालहजे. गैरसमज टाळण्याकरता पुढच्या एका प्रकरणातील “बंध” लवषयाचा मला थोडा संदभय लदला पालहजे. 
अनालमक समभह बनणे आलण वैयस््तक मतै्री असणे हे एकाच वेळी एकत्र असत नाहीत;कारण वैयस््तक मतै्रीबरोबरच 
आक्रमक प्रवृत्तीही येते. असा एकही प्राणी नाही की जो वैयस््तक मतै्री करू शकतो पण ज्याच्या अंगी आक्रमक प्रवृत्ती 
नाही. वैयस््तक मतै्री व आक्रमक प्रवृत्ती ही जोडी लवशषे लक्षात येते ती अशा प्राण्याचं्या बाबतीत की, फ्त लैं लगक 
संयोगाच्या कालातच त्यांची आक्रमक प्रवृत्ती बळावते आलण इतर वेळी ते अनालमक थव्यात ककवा कळपात सामील 
होतात. अशा प्राण्याचं्यामध्ये एिादे वेळी काही वैयस््तक संबंध प्रस्थालपत झाले तर त्याचं्या आक्रमक प्रवृत्तीबरोबरच 
ते नाहीसे होतात. ह्या कारणामुळे करकोचे, चाकफच पक्षी, लसस््लड मासे आलण इतर त्याचं्यासारिे प्राणी एका 
लठकाणाहभन दुसरीकडे जाण्याकरता मोठा थवा जमभ लागला म्हणजे आपल्या जोडीदाराला सोडभन अनालमक कळपात 
सामील होतात. 
 

मानवाच्या मनात वैयस््तक मैत्रीला अलतशयच महत्त्व असते; आलण ज्या समाजरचनेत वैयस््तक मतै्रीला 
स्थान नाही ती अमानुष आहे असे वाटभन आपल्या मनात लतच्यालवषयी लतरस्कार वाटतो. ही गोष्ट पुढील दोन प्रकरणातं 
अधीक स्पष्ट होईल. लदसावयास अगदी साधी व लनरुपद्रवी अशी अनालमक थवा बनण्याची घटनासुद्ा नुसती 
अमानुषच नव्हे तर िरोिरीच भयंकर होऊ शकते. मानवी समाजात ह्या यंत्रणा बऱ्याच प्रमाणात छपभन राहातात, 
कारण व्य्ती-व्य्तींमधील स्पष्ट अशा संबंधामुळे त्या अनालमक राहात नाहीत. पण अशी एक घटना आहे की, 
लतच्यामुळे एिाद्या ज्वालामुिीच्या अलनयंलत्रत श्तीसारिा मनुष्ट्यावर संपभणय ताबा लमळवला जातो व मग माणसाची 
जी वागणभक होते लतला अमानुष असेच म्हणावे लागते. कळप बनवण्याचा यंत्रणेचा हा उदे्रक संबंध समाज जेव्हा 
भीलतग्रस्त होतो त्या वेळी लदसभन येतो. एकदा मी अलनच्छेने ह्या एकाएकी अमानुषीकरणाच्या सतत वाढत जाणाऱ्या 
घटनेचा पे्रक्षक बनलो होतो. ह्या प्रचडं गोंधळाच्या भोवऱ्यात मी ओढला गेलो नाही ह्याचे कारण एवढेच की कळप 
ककवा थवा बनण्याच्या प्रलक्रयेची मला अलधक मालहती होती; व जवळ येणारा धोका मी आधी ओळिभन स्वतिःच्या 
प्रलतलक्रयेपासभन अललप्त राहभ शकलो. अथातच ह्या आठवणीबद्दल मला मोठा अलभमान वाटतो असे नाही. उलटपक्षी 
आपल्यापेक्षा अलधक धैयाची अशी माणसे नेहेमी लशस्तीत वागणारी व स्वतिःवर पभणय ताबा ठेवणारी अशी माणसे याप्रकारे 
वागताना ज्याने पालहली आहेत त्याला स्वतिःवर लकती प्रमाणात ताबा ठेवता येईल ह्याबद्दल फारसा भरवसा वाटणार 
नाही. तो प्रकार म्हणजे आंधळ्यासारिे एका लवलशष्ट लदशलेा धावत सुटणे, एकमेकानंा लबलगणे, डोळे जणभ काय 
बाहेर पडणे, छाती धाप लागल्यासारिी िालीवर होणे आलण जे काय आपल्या वाटेत येईल ते िुराचं्या 
प्राण्याचं्याप्रमाणे तुडवीत पुढे जाणे व त्याच्याप्रमाणेच तकय बुद्ीशी पभणय फारकत होणे. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ९ रे्व 
 

पे्रमादशर्वाय समाजसघंटिा 
 

अगदी साधी अनालमक प्राण्याचंा कळप बनण्याची प्रलक्रया आलण वैयस््तक संबंधावर उभारलेल्या समाजाची 
रचना ह्यामंधील लवरोध मी अशाकरता दािवला की, ह्या दोन प्रकारच्या समाजसंघटना एकत्र असभ शकत नाहीत. पण 
अथातच ह्याचा अथय असा नाही की ह्या दोनच प्रकारच्या समाज संघटना असभ शकतात व इतर प्रकारच्या असभ शकत 
नाहीत. प्राण्यामंध्ये लवलशष्ट व्य्तींमध्ये इतर प्रकारचे संबंध असभ शकतात व ते दीघय कालपयंत, पुष्ट्कळदा जन्मभर 
त्यानंा एकत्र आणतात व तरीही त्याचं्यात वैयस््तक बंध असत नाहीत. मानवी समाजात ज्याप्रमाणे धंद्यातील भागीदार 
एकमेकाबंरोबर सुिासमाधानाने काम करू शकतात पण कचेरीच्या वेळेच्या बाहेर एकमेकानंा भेटण्याचे त्याचं्या 
मनातही येत नाही, त्याचप्रमाणे प्राण्याचं्या पुष्ट्कळ जातीत वैयस््तक संबंध दोन भागीदाराचं्यामध्ये एिादी “योजना” 
पलरपभणय करण्याची समान इच्छा झाल्यामुळे उत्पन्न होतात. जो प्राण्याचंा अभ्यासक मानवी दृष्टी वापरतो म्हणजे 
मानवाचें गुण व प्रवृत्ती इतर प्राण्यामंध्ये असल्याची कल्पना करतो, त्याची लनराशा होईल की पुष्ट्कळशा जातीच्या 
पष्म यातं, जरी नरमादीची जोडी जन्मभर एकत्र रालहली तरी, घरट्यातील अंडी उबवणे ककवा लपल्लानंा िाऊ घालणे 
ह्याव्यलतलर्त नर आलण मादी ह्यानंा एकमेकाबंद्दल लवशषे आकषयण वाटत नाही व ती दोघे एकमेकाचं्या संगतीबद्दल 
लवशषे उत्सुक असत नाहीत. लजच्यामधले दोन भागीदार पे्रमाच्या बंधनानंीही, नाही तर एकमेकाचं्या ओळिीनेसुद्ा 
जवळ आलेले नसतात अशा संबंधाची एक लवलक्षण घटना हाइन् रोयने वणयन केली आहे व लतला तो “स्थानीय 
संयोग” (Local mating) असे नाव देतो. दलक्षण युरोपातील लहरवे सरडे आपल्या स्वालमत्वाच्या प्रदेशाचे संरक्षण 
फ्त स्वजातीच्या समकलगी व्य्तीच्या लवरुद् करतो. नर त्याच्या प्रदेशात घुसणाऱ्या मादीलवरुद् काहीही कृती 
करीत नाही. ते त्याला श्यच नसते. कारण मागे (प्रकरण ७ वे) स्पष्ट केलेच आहे की, नर मादीवर कधी हल्ला करीत 
नाही. उलट मादीसुद्ा आपल्यापेक्षा कमी श्तीच्या तरुण नरावरही हल्ला करीत नाही, कारण नरपणाची जी लचन्हे 
त्याच्या शरीरावर लतला लदसतात त्याबंद्दल लतला फार आदर वाटतो. अशा प्रकारे नर व मादी आपापला प्रदेश 
स्वतंत्रपणे व्यापभन त्याच्या मयादा ठरवतात, जणभ काय ते दोन लनरलनराळ्या जातींचे प्राणी असावेत व एकमेकाचं्यामध्ये 
काही लवलशष्ट अंतरठेवीत नसावेत असे वाटते. एकच गोष्ट त्याचं्यामधील साम्य दािवते आलण ती म्हणजे ते 
आपल्याकरता एकाच प्रकारची राहण्याची जागा लनवडतात. आमच्या प्रयोगशाळेशजेारच्या चाळीस चौरस याडय जागेत 
ककवा बाहेर उघड्यावरही त्यानंा आवडेल अशा दोन दगडातंील भेगा, जलमनीतील लबळे ककवा तशाच प्रकारच्या जागा 
त्यानंा पुरून उरतील इत्या नसतात. तेव्हा अथातच एक नर व एक मादी एकमेकातं काहीच अंतर न ठेवता एकाच 
लठकाणी राहणे अटळ होते. आलण दोन वेगवेगळ्या राहण्याच्या जागा अगदी एकसारख्या असणे जवळजवळ अश्य 
असल्यामुळे आमच्या प्रयोगशालेच्या बाहेरच्या बंलदस्त जागेतला एक लवशषे चांगला दलक्षणालभमुि असा िड्डा सवात 
बलवान नर सरडा व सवांत बलवान मादी सरडा ह्यानंी काबीज केलेला आढळला. त्या दोघानंा एकमेकाबंद्दल काही 
लवशषे आकषयण नव्हते; तरी पण इत्या जवळजवळ राहणारे नरमादी आपल्या प्रदेशाच्या कडेवर एिाद्या सहज 
भेटलेल्या जोडीदारापेक्षा अलधक वेळा लैं लगक संयोग करतात. जर ह्या दोन स्थालनक जोडीदारापैंकी एकाला 
प्रयोगादािल दभर केले तर लवकरच इतर सरड्यामंध्ये बातमी पसरते की एक इष्ट अशी नर ककवा मादी ह्याचंी जागा 
मोकळी झालेली आहे. लगेच त्या जागेकरता इच्छुकामंध्ये जोराच्या लढाया सुरू होतात व अिेर श्तीमध्ये दुसऱ्या 
क्रमाकंाच्या नराने अथवा मादीने मोकळी झालेली जागा व्यापली आहे व तेथे असलेल्या जोडीदाराचाही ताबा घेतला 
आहे असे लदसभन येते. 
 

आिययकारक गोष्ट अशी आहे की, आपले पाढंरे करकोचेही सरड्यापं्रमाणेच वागतात. ही गोष्ट आपले 
लशकारी ज्या भयंकर गोष्टी करकोच्या पष्म याबंद्दल सांगतात त्याच्या अगदी लवरुद् आहे. मधभनमधभन वतयमानपत्रात अशा 
बातम्या येतात की, करकोचे पक्षी आलफ्रकेला जायला लनघण्यापभवी एक न्यायसभा भरवतात, व प्रत्येक करकोच्याने 



           

केलेल्या गुन्ह्याचंी चौकशी होते. ज्या माद्यानंी व्यलभचार केला असे लसद् होईल त्यानंा लनदययपणे मारून टाकले जाते. 
िरोिर पलरस्स्थती अशी असते की, करकोचा नर आपल्या मादीवर लवशषे पे्रम करतो अशी पलरस्स्थती नसते, व बहुधा 
ती जर त्याला घरट्यापासभन लाबं अंतरावर भेटली तर तो लतला ओळिणारसुद्ा नाही. गीझ्, रेव्हन् ककवा जॅक डॉ 
ह्याचं्या नरमादीमधील संबंध जादभच्या रबरी बंदासारिे असतात आलण जोडीदार एकमेकापंासभन लजतके लाबं जातील 
त्या मानाने त्याचं्यातील आकषयण वाढते. वर लदलेल्या व इतरही अनेक प्राणीजातींच्या नरमाद्यापं्रमाणे करकोच्यांच्या 
नरमाद्या एकमेकापंासभन ठरालवक अंतर ठेवभन उडत जात नाहीत, एवढेच काय पुष्ट्कळदा ते लनरलनराळ्या वेळी आपला 
प्रवास सुरू करतात. वसंत ऋतभत करकोचा नर आपल्या पत्नीपेक्षा आधी आपल्या घरट्याकडे परत येतो– ककवा 
पत्नी म्हणण्यापेक्षा आपल्या घरट्यात राहाणाऱ्या मादीपेक्षा असे म्हणणे जास्त बरोबर होईल. ग्रो. एन्स्टय श्युत्स जेव्हा 
रॉलसटेन येथील पष्म याचंा अभ्यास करणाऱ्या प्रयोगशाळेचे प्रमुि होते तेव्हा त्यानंी आपल्या घराच्या छपरावर घरटी 
बाधंभन राहणाऱ्या करकोचा पष्म याबंद्दलपुढील उद बोधक लनरीक्षण केले. एका वषी नर प्रथम परत आला व काही 
लदवसानंतर तो घरट्यावर उभा रालहलेला असताना एक अनोळिी मादी तेथे आली. त्याने लनरलनराळे आवाज करून 
लतचे स्वागत केले व लतनेही तसलेच आवाज काढले. आपल्या बायकोला बरेच लदवसानंतर भेटल्यावर जसे वागावे 
तसा तो नर त्या मादीशी वागत होता. प्रो. श्युल्झनी मला सालंगतले की ही नवी मादी त्याची जुनीच पत्नी आहे असे 
त्यानंी शपथपभवयक म्हटले असते, पण या नव्या मादीच्या पायात कडीं नसल्याने त्याना ती नक्की कोण हे समजभ शकले– 
मला वाटते समजले नसते तरी चालले असते. 
 

ती दोघे आपले घरटे दुरुस्त करून आतील बाजभला अस्तर लावण्यात गढभन गेलेली असतानाच 
करकोच्याची िरी बायको येऊन दािल झाली. त्या दोन माद्यामंध्ये घरट्याच्या मालकीकरता जोराचा झगडा सुरू 
झाला आलण नर शातंपणे त्याकडे पहात उभा होता. त्याने आपल्या जुन्या बायकोलाही मदत केली नाही. ककवा नवीन 
मादीच्या बाजभनेही काही हालचाल केली नाही. अिेरीस नवीन आलेली मादी उडभन गेली, कारण पभवीच्या 
“कायदेशीर” पत्नीने लतचा पराजय केला होता. अशा रीतीने जोडीदार बदलला तरी नर करकोचा आपले घरटे 
नीटनेटके करण्याचे काम लजथे ह्या दोघींच्या भाडंणामुळे थाबंभन रालहले होते लतथभन पुढे करीत रालहला. आपल्याला 
प्रथम एक नवी मादी बायको म्हणभन लमळाली होती आलण आता जुनी मादी परत आली आहे ह्या बदलाचे काही बाह्य 
लचन्ह त्याच्या अंगलवके्षपावरून लदसले नाही. करकोच्याचं्या सभेबद्दलच्या दंतकथेच्याहभन ही वागणभक लकती वेगळी 
आहे! समजा त्याची बायको शजेारच्या घराच्या छपरावरील नराशी संयोग करीत आहे असे त्याला लदसले तर तो ती 
आपली आहे असे बहुधा ओळिणारसुद्ा नाही! 
 

नाइट हेरॉन पक्षी करकोच्याप्रमाणेच वागतात. पण ओटो ्योलनगने दािलवल्याप्रमाणे हेरॉनच्या इतर काही 
जातींतले पक्षी आपल्या जोडीदाराला ओळितात आलण घरट्यापासभन दभर असले तरीही एकमेकानंा ओळिभन 
एकमेकाजंवळ येतात. मला नाइट हेरॉन पक्षाचंी चागंलीच मालहती आहे; कारण बरीच वषे माझ्या बागेमध्ये ह्या मोकळे 
उडणाऱ्या पक्षाचंी एक वसाहत होती आलण सहजच मला त्याचं्या जोडीदार लनवडण्याच्या, घरटी बाधंण्याच्या, अंडी 
उबवण्याच्या व लपल्ले वाढवण्याच्या सवयीचे तपशीलवार लनरीक्षण करता आले. जेव्हा नरमादीची एक जोडी त्याचं्या 
घरट्यापासभन काही अंतरावर एकमेकानंा भेटे, मग ती डब्यातील मासे पकडीत असो की, शजेारच्या शतेात 
घरट्याच्या झाडापासभन सुमारे शभंर याडय लाबं दुसरे काही भष्म य शोधीत असो, ते एकमेकांना अजीबात ओळिीत 
नसत. ती दोघे चागंले मासे सापडणाऱ्या जागेबद्दल ककवा मी त्याचं्यापुढे टाकलेल्या अन्नाबद्दल दोन अनोळिी पक्षी 
जसे तावातावाने एकमेकाशंी भाडंतील तसेच भाडंत असत. जोडीतील नरमादी एकमेकांजवळ राहभन उडत नसत व 
जेव्हा नाइट हेरॉन पक्षी संध्याकाळच्या वेळी डॅन्यभब नदीत मासे पकडण्याकरता एक मोठा थवा करून उडत जात तो 
थवा अनालमक थव्याप्रमाणेच असे. 
 

घरट्याचंी वसाहत जेथे होते व एकाच जातीचे पक्षी जवळजवळ घरटी बाधंतात तेथेही ती अनालमकच 
असतात. ही नाइट हेरॉन पष्म याचंी वसाहत जॅक डॉ पष्म याचं्या घरट्याचं्या वसाहतीपेक्षा अगदीच वेगळी असते; कारण 
जॅकडॉ हे जणभ काय आपल्या जुन्या लमत्राचं्या शजेाराला आल्यासारिे वागतात. वसंत ऋतभत हेरॉन ज्या वेळी लैं लगक 



           

संयोगाची इच्छा करीत असतो त्या वेळी दुसऱ्या पष्म याचे घरटे आपल्या घरट्याच्या जवळ, पण फार जवळ नको अशी 
त्याची भभलमका असते. पाहणाऱ्याला असे वाटते की, शजेाऱ्याशी थोडेबहुत भाडंण केल्यािेरीज त्याला घरट्यात बसभन 
बरे वाटत नसावे. गनेॅट पष्म यांच्या घरट्याचा प्रदेश ककवा स्टाललंग पष्म याची तारेवर बसण्याची जागा ज्याप्रमाणे 
शजेाऱ्याची व आपली चोच स्पशय करू शकेल इत्या मापाची असते त्याचप्रमाणे नाइट हेरॉनची घरटीही 
एकमेकापंासभन माना लाबं करून चोची स्पशय करू शकतील इत्या अंतरावर असतात दोन घरट्याचं्या मध्यकबदभतील 
अंतर मानेच्या आलण चोचीच्या लाबंीच्या दुपटीपेक्षा जास्त असत नाही. लाबं मानेच्या हेरॉन पष्म यांमध्ये हे अंतर बरेच 
मोठे असते. 
 

शजेारी शजेारी राहणारे हेरॉन पक्षी एकमेकानंा ओळितात की नाही हे मला िात्रीलायक सागंता येणार 
नाही. माझा असा समज आहे की शजेारच्या घरट्यात जाणारा पक्षी अगदी आपल्या जवळभन गेला तरी त्याची हेरॉन 
पष्म याला सवय होत नाही. आपल्याला असे वाटेल की, अनेकदा हा प्रकार घडल्यानंतर व शजेारून उडणाऱ्या पष्म याचा 
भीलतग्रस्त चेहेरा व अगदी सपाट बसलेली लपसे पाहभन तो लबचारा हल्ला करायला आलेला नसभन अंग चोरून कसाबसा 
लनसटभन जाऊ पाहात असावा हे त्या मभिय पष्म याला कळेल. पण नाइट हेरॉन पष्म याला कधीच कळत नाही, की आपला 
शजेारी हाही एका लहानशा प्रदेशाचा मालक आहे व शजेारी कोण आलण प्रदेश बळकावयाला आलेला लतऱ्हाइत कोण 
ह्याचं्यात त्याला फरक करता येत नाही. अगदी मानवी लवचारपद्ती पभणयपणे बाजभला सोडभन जरी आपण नाइट हेरॉन 
पष्म याचं्या वसाहतीचे लनरीक्षण केले तरी त्यांची एकसारिी होणारी भाडंाभाडं, चोचींची दं्वद्वयुदे् आलण ककय श 
लकललबलाट ह्यांची आपल्याला चीड आल्यालशवाय राहणार नाही. एिाद्याला वाटेल की, श्तीचा हा अपव्यय सहज 
थाबंवता येईल, कारण नाइट हेरॉन पक्षी स्वजातीयानंा ओळिभ शकतात. एिाद्या घरट्यातील लपल्ले एकमेकानंा 
चागंली ओळितात व त्याचं्यात जर एिादे दुसरेच लपल्लभ सोडले व ते जरी त्याचं्याच वयाचे असले तरी ती त्याच्यावर 
हल्ला करतात. घरट्यातभन बाहेर पडल्यानंतरही लपल्ले बरेच लदवस एकमेकापंासभन फार लाबं जात नाहीत, एकमेकाचें 
संरक्षण करतात, आलण शत्रभच्या लवरुद् लढताना पाठीशी पाठ लावभन उभे राहतात. हे सवय पालहले म्हणजे शजेारच्या 
घरट्यातंील पक्षी हे आपल्यासारिेच घरधनी आहेत व आपल्या घरट्यावर हल्ला करणारे नाहीत हे ते ओळिभ 
शकतनाहीत ह्याचे आियय वाटते. 
 

आपल्या मनात असा प्रश्न उभा राहातो की, स्वजातीयानंा ओळिण्याची जी श्ती नाइट हेरॉन पष्म यामंध्ये 
असते लतचा उपयोग आपल्या घरट्याच्या आवतीभोवती राहणाऱ्या शजेाऱ्यानंा ओळिण्यामध्ये करण्याची कल्पना 
त्याच्या डो्यात कशी आली नाही? ते जर त्याने केले असते तर फुकट भाडंणे करण्यात त्याची श्ती व्यथय गेली 
नसती, व त्याचा लकती तरी त्रास चुकला असता. ह्या प्रश्नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. कदालचत तो लवचारण्यात चभक 
असावी. सृष्टीमध्ये आपल्याला उपयु्त अशा गोष्टी आढळतातच, पण तशाच अनुपयु्त गोष्टीही, की ज्याचं्यामुळे 
प्रालणजातीच्या अस्स्तत्वाला धोका येत नाही. 
 

आियय वाटण्यासारिी एक घटना आहे की, जी गोष्ट नाइट हेरॉन पक्षी करू शकत नाही ती एक मासा करू 
शकतो. तो आपल्या शजेारी राहणाऱ्या लनरुपद्रवी माशाला ओळितो व जरूर नसलेले आक्रमण टाळतो. हा मासा 
म्हणजे अनेक उच्चाकं मोडणाऱ्या वगातील लसस््लड हाच आहे. उत्तर आलफ्रकेतील एका गाफ सा नावाच्या 
वाळवंटातल्या लहरवळीतील तळ्यात तोंडाने अंडी घालणारी लसस््लड माशाचंी वस्ती आहे. त्यांच्याबद्दलची बरीच 
मालहती रोझ् ल् लकशयहोफर ह्यांनी सभष्म म लनरीक्षण करून लमळवली आहे. त्याचं्यातील नर अगदी एकमेकाशंजेारी 
घरट्याचंी म्हणजे लहानलहान लबळाचंी एक वसाहत तयार करतात. त्या लहान लहान लबळात माद्या अंडी घालतात. 
ही अंडी फललत झाली की माद्या ती आपल्या तोंडात घेऊन दुसरीकडे नेऊन ठेवतात व उथळ पाण्यात त्यातंभन लपल्ले 
बाहेर पडतात. उथळ पाण्यात बऱ्याच वनस्पतीही असतात आलण तेथे ती लपल्ले मोठी होतात. प्रत्येक नराला फारच 
थोडा प्रदेश लमळतो व तेथे तो आपल्या शपेटीने व तोंडाने िणभन लहानसा िड्डा तयार करतो. शजेारून जाणाऱ्या 
प्रत्येक मादीला तो नर काही ठरालवक लवधीनुसार लप्रयाराधनेच्या हालचाली करून आपल्या लबळाकडे बोलावतो आलण 



           

मादीला आपल्या घरट्याकडे नेतो. ह्या माशाचें नर वषाचा बराचसा भाग ह्या प्रकारच्या हालचाली करण्यात 
घालवतात. फार काय ते अंडी घालण्याच्या जागेपासभन हालतच नाहीत असे म्हणता येईल. ते आपल्या मालकीचा 
प्रदेश बदलतात असे वाटत नाही, आलण अथातच प्रत्येक माशाला आपल्या शजेाऱ्याचंी मालहती करून घेण्याची पुष्ट्कळ 
संधी लमळते. लसस््लड मासे अशा रीतीने एकमेकानंा ओळितात ही गोष्ट बरेच लदवस शास्त्रज्ञांना माहीत झालेली आहे. 
डॉ. लकशयहोफर ह्यानंी फार मोठे पलरश्रम करून एका वसाहतीतील सवय नर पकडभन त्याचं्यावर लवलशष्ट िुणा केल्या. 
प्रत्येक माशाला आपल्या प्रदेशाच्या जवळच्या प्रदेशात राहणारे मासे पके्क ठाऊक होते व तो त्याचं्याबरोबर अगदी 
जवळ जाऊनसुद्ा शातंपणे राहात असे. पण त्याच्या अंडी घालण्याच्या लबळाच्या आसपास जरी एिादा लतऱ्हाइत 
मासा आला तरी तो त्याच्यावर हल्ला करी. 
 

गाफ सा येथील तळ्यातील माशाचें शजेाऱ्यानंा ओळिभन एकमेकाशंी शातंतेनेवागणे हेसुद्ा दोन व्य्तींतील 
मतै्रीच्या संबंधावर आधारलेले नाही. ह्यासंबंधीचे जास्त लवस्ताराने वणयन अकराव्या प्रकरणात केलेले आहे. ह्या माशातं 
दोन व्य्तींमध्ये मतै्रीचे संबंध उत्पन्न होऊन ते जन्मभर लटकतात अशी पलरस्स्थती नाही; कारण िऱ्या मतै्रीची िभण 
हीच आहे. पण ज्या शस््तके्षत्रात एकमेकालंवषयीचे अपकषयण (लतटकारा) नेहेमीच अस्स्तत्वात असते तेथे दोन 
व्य्तींमधील अपकषयण थोडे जरी कमी झाले तरी त्याला आपण आकषयण म्हणभ शकभ . दुसऱ्या एका दृष्टीने शजेारच्या 
नराशी न भाडंणे, त्याच्याशी थोडीशी मतै्री करणे व अनाक्रमणाचा करार करणे ही िरी मतै्रीच आहे असे म्हणता 
येईल. अपकषयण कमी होणे, व मतै्रीचे आकषयण उत्पन्न होणे हे त्या दोन व्य्तींची ओळि लकती दृढ आहे त्यावर 
अवलंबभन असते. आपल्या स्वजातीय व्य्तीपासभन येणाऱ्या सवय प्रकारच्या उते्तजकाचें ग्रहण करणे ही वैयस््तक संबंध 
प्रस्थालपत होण्याची पलहली पायरी आहे आलण त्या प्रालणजातीच्या पभवेलतहासात लतला सामालजक वागणुकीची पभवावस्था 
असे समजता येईल. 

सवयसाधारणपणे इतर गोष्टी सारख्याच असतील तर स्वजातीय व्य्तीशी झालेली नुसती ओळि आक्रमक 
प्रवृत्तीवर जोराचा लनबंध घालते. माणसाचं्यामध्ये ही गोष्ट रेल्वेच्या डब्यातील उतारंूच्या वागणुकीत लदसभन येते. 
रेल्वेचा डबा ही माणसांच्या वागणुकीचा अभ्यास करण्यास फार उत्तम जागा आहे, व प्रदेशावरील ताबा आलण त्याची 
लवभागणी ह्याही गोष्टी तेथे पाहायला लमळतात. असभ्य वतयणुकीचे सवय नमुने– मोकळ्या जागांवर कोट ककवा सामान 
ठेवणे, समोरच्या बाकावर पाय पसरणे, झोप लागल्याचे सोंग करणे– अनोळिी उतारू आत येऊ लागला तर 
पाहावयास लमळतात. पण जर का आत येणारा उतारू अगदी थोड्या ओळिीचा जरी असला तर हे असभ्यतेचे प्रकार 
एकदम नाहीसे होऊन जरा लाजल्यासारिे होऊन मनुष्ट्य एकदम सभ्य बनतो. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण १० रे्व 
 

घ शी 
 

(टीप : मभळ गं्रथातील Rat ह्या शब्दाला घभस व Mouse शब्दाला उंदीर असे शब्द वापरले आहेत.) 
 

ज्या एका समाजरचनेत आक्रमणाच्या एका स्वरूपाचा अंतभाव होतो त्याचा आपण अजभन लवचार केलेला 
नाही : एका समभहाचे दुसऱ्या समभहालवरुद् आक्रमण. एकाच जातीच्या प्राण्याचें आपआपसात होणारे आक्रमण हा 
लवलशष्ट समाजाच्या घडणीचा काही तरी कारणांमुळे लबघडलेला प्रकार असभन त्याला िरोिरच नाशकारी घटना 
(Evil) असे म्हणावे लागेल; तसेच समाजाच्या ज्या घटनेचा आता लवचार करावयाचा आहे त्यावरून मानवी 
समाजालादेिील कोणचे धोके नाशाकडे नेऊ शकतील, हे स्पष्ट होईल. 
 

ज्या प्राण्याचें मी आता वणयन करणार आहे ते आपल्या कळपातील स्वजातीयाचं्याशी वागताना सामालजक 
सद गुणांचे पुतळे असावे असे वाटेल. पण आपल्या कळपाबाहेरचे कोणी स्वजातीय भेटले की त्याचंी वागणभक भयंकर 
लहस्त्र पशभसंारिी होते. अशा प्राण्याचें कळप इतके मोठे असतात की कळपातील प्रत्येकाला दुसऱ्याची ओळि असणे 
श्यच नसते, पण बहुतेक कळपातील सवय प्राण्यानंा एक लवलशष्ट वास असतो आलण त्यावरून तो आपल्या कळपातला 
आहे की पर्या कळपातला आहे हे ओळिता येते. 
 

प्रचडं कळपात राहणाऱ्या कीटकाबंद्दल पुष्ट्कळ लदवसापंासभन माहीत झालेले आहे की, त्याचं्या दशलक्षानंी 
मोजता येतील एवढ्या मो्ा वसाहती एकाच मादीपासभन अगर जोडीपासभन उत्पन्न झालेल्या असतात. मंुग्या, 
मधमाशा, वाळवी ककवा तशाच प्रकारचे कीटक हे एकमेकानंा आपले वारूळ, घरटे ककवा मोहोळ ह्याच्या लवलशष्ट 
वासावरून ओळितात आलण जर का एिादा लतऱ्हाइत कीटक चुकभ न भलत्याच वारूळात ककवा मोहोळात लशरला तर 
ताबडतोब त्याचा मुडदा पडतो. एिाद्या प्रयोग करणाऱ्या संशोधकाने जर दोन वेगळ्या वेगळ्या वसाहतीतील कीटक 
एकत्र आणले तर फार मो्ा प्रमाणावर कत्तली होतात. मला वाटते, १९५० पासभनच आपल्याला माहीत झाले की, 
कुरतडणाऱ्या प्राण्याचं्याही अशाच प्रकारे वागणाऱ्या वसाहती असतात. एफ. ष्टाइलनगर आलण जे. आइबल्-
आयबसयफेल्ड ह्यानंी जवळ जवळ एकाच वेळी हा शोध लावला. ष्टाइलनगरने तपलकरी रंगाच्या घुशीबद्दल आलण 
आयबल्–आय बसयफेल्ड ह्यानंी घरातल्या उंदराबद्दल. 
 

आयबल् हा त्या वेळी ओटो ्योलनगबरोबर लवल्हेस्ल्मनेनबगय जीवशास्त्र संशोधन कें द्रात काम करीत होता 
आलण ज्या प्राण्यावंर प्रयोग करायचे त्याचं्या श्य लततके जवळ राहायचे हे अत्यंत उपयु्त तत्त्व त्याने आचरणात 
आणले होते. त्याच्या झोपडीत घरातले उंदीर अगदी मोकळेपणाने कहडत असत, तो त्यानंा िायला देत असे, आलण 
तो अगदी शातंपणे व काळजीपभवयक इकडे लतकडे चालत जाई. लवकरच ते उंदीर माणसाळले व त्याला अगदी 
जवळभन त्यांच्या वागणुकीचे लनरीक्षण करता आले. एके लदवशी त्याने प्रयोगशाळेत वाढवलेल्या एका कपजऱ्याचे दार 
उघडले. ह्या कपजऱ्यात त्याने मोठाले रानउंदीर वाढवले होते. हे कपजऱ्यातले रान-उंदीर बाहेर पडभन झोपडीत इकडे 
लतकडे कहडभ  लागताच झोपडीतल्या नेहेमीच्या उंदरानंी त्याचं्यावर कडाडभन हल्ला केला आलण बऱ्याच मो्ा 
लढाईनंतर रानउंदरानंी आपला कपजरा गाठला व झोपडीतील उंदराचंा यशस्वी प्रलतकार करून कपजऱ्याचे संरक्षण 
केले. 

ष्टाइलनगरने लनरलनराळ्या प्रदेशातंील घुशी एका मो्ा बंलदस्त जागेत आणभन ठेवल्या व त्यानंा अगदी 
नैसर्मगक पलरस्स्थतीत राहता येईल अशी व्यवस्था केली. प्रथम प्रथम प्रत्येक प्राणी दुसऱ्याला भीत असे, व त्याचंी 
प्रवृत्ती आक्रमक नव्हती. पण ते जर चुकभ न एकमेकानंा भेटले तर ते एकमेकानंा चावत. लवशषेतिः बंलदस्त जागेच्या 



           

कंुपणाजवळभन लवरुद् लदशनेे धावताना ते जर एकमेकावंर आपटले तर हा चावाचावीचा प्रकार होत असे. पण त्याचंी 
आक्रमक प्रवृत्ती िरी जोरात लदसभ लागली, जेव्हा ते स्स्थरस्थावर होऊन लवलशष्ट प्रदेशाचा ताबा घेऊ लागले तेव्हा. 
त्याच वेळी लनरलनराळ्या स्थानांपासभन आलेल्या आलण एकमेकांची ओळि नसलेल्या घुशींमध्ये जोड्या बनभ लागल्या. 
जर बऱ्याचशा जोड्या एकाच वेळी जमल्या तर त्याचं्यातली युदे् बराच वेळ चालायची; पण जर इतरानंी जोड्या 
जमवण्यास सुरूवात करायच्या आधीच एक जोडी जमली असली तर त्या जोडीच्या एकलत्रत श्तीमुळे त्याच बंलदस्त 
जागेत राहणाऱ्या इतर दुदैवी घुशींना जोड्या करणे अश्य होई. ह्या जोड्या न जमवलेल्या घुशींचा दजा एकदम 
घसरला आलण जोडी जमलेल्या दोन घुशी एकसारिा त्याचंा पाठलाग करीत होत्या. १२० चौरस याडय मो्ा बंलदस्त 
जागेतसुद्ा दोन-तीन आठवड्यातं ह्या जोडीने १० ते १२ चांगल्या मो्ा वाढलेल्या घुशी मारून टाकल्या. 
 

जोडी जमलेल्या यशस्वी घुशींपैकी दोघेही इतरानंा सारिेच क्रभ र होते; पण नर इतर नरानंा चावत होता व 
मादी इतर माद्यानंा चावत असे. परालजत घुशी स्वतिःचा बचाव करण्याचा फारसा प्रयत्न करताना लदसत नव्हत्या, पण 
श्यतो पळभन जाण्याचा प्रयत्न करीत होत्या आलण लनराशनेे भारून ज्या लदशलेा गेल्याने बचाव क्वलचत होतो त्या 
लदशलेा म्हणजे कंुपणाच्या वर चढण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. ष्टाइनरने लकतीदा तरी थकलेल्या, जिमी अशा घुशी 
भर लदवसा झाडाझुडुपाचं्या शेंड्यावंर व्यापलेल्या प्रदेशाचं्या बाहेर वसलेल्या पालहल्या आहेत. त्याचं्या जिमा 
बहुधापाठीवर ककवा शपेटीवर होत्या; कारण पाठलाग करणाऱ्या शत्रभने त्याचं्यावर मागभन हल्ला केलेला असला पालहजे. 
एकाएकी झालेल्या िोल जिमामुंळे मृत्यभ आला असे क्वलचतच होई, पण जिमांमध्ये पभ होऊन लवशषेतिः ज्या िोल 
जिमा पोटाच्या आतपयंत गेलेल्या असत त्यामुळे मृत्यभ येत असे. पण त्याहुनही अलधक वेळा ते प्राणी अलतश्रमाने 
असाहायय होऊन आलण मज्जातंतभच्या अलतउत्तेजनामुळे अड्रेनल गं्रथींमधील लवकृतीमुळे मरत असत. 
 

ष्टाइलनगरने घुशींच्या माद्याचंी प्रलतस्पध्याला ठार मारण्याची एक पलरणामकारक व कावेबाज अशी पद्ती 
पलहली व तीवरून त्या िभन करण्यातल्या तज्ज्ञच असल्याची त्याची िात्री पटली. तो लललहतो : “आपला शत्रभ 
िाण्याच्या जागी ठेवलेले पदाथय शातंपणे िात असताना चोरपावलानंी त्याच्या मागभन जवळ जाऊन एकदम 
त्याच्यावर उडी मारीत आलण त्याच्या मानेच्या बाजभचा मोठा चावा घेऊन मानेतभन मेंदभकडे जाणारी मुख्य र्तवालहनीच 
तोडीत. हे युद् अथातच काही सेकंदातच संपे आलण जिमी प्राणी शरीराच्या आत आलण बाहेर र्तस्त्राव होऊन मरून 
जाई. मृत्यभनंतरच्या केलेल्या परीके्षत त्वचेच्या िाली आलण शरीरातील पोकळीत र्त भरलेले आहे असे आढळभन 
येई.” 
 

अशा रीतीने सवय बंलदस्त जागेतील इतर सवय घुशींचा नाश करून लतचा पभणय ताबा घेतल्यानंतर त्या यशस्वी 
िुनीजोडीकडभन लवकरच एका नव्या समाजाची स्थापना होईल अशी अथातच आपण अपेक्षा करणार नाही. सस्तन 
प्राण्याचं्या आया आपल्या लपल्लांबद्दल जी सहनशीलता व माया दािवतात तीच आजा-आजी, चुलते, मामा, काकी, 
आत्याबाई, मामी व त्याचंी संतती ह्याचं्याबद्दलही दािवतात. सवय आया आपली लपल्ले एकाच घरट्यात ठेवतात, आलण 
प्रत्येक आई फ्त आपलीच लपल्ले पाजीत असेल ककवा फ्त आपल्याच लपल्लाचंी काळजी घेत असेल असे समजण्याचे 
कारण नाही. अशा तऱ्हेच्या मो्ा कुटंुबात डझनावारी प्राणी असतात व तरीही त्याचं्यात लवशषे जोराची भाडंणे होत 
नाहीत. लाडंग्याचं्या कळपातील प्राणीही एकमेकालंवषयी जरी बरीच कदर दािवतात तरी भष्म य िाताना सवात उच्च 
दजाचे प्राणी प्रथम िातात. पण घुशींच्या समभहातील प्राण्यांमध्ये उच्चनीच दजा नसतो व कळपातील सवय प्राणी 
भष्म यावर एकदम हल्ला करतात व त्यातले जे प्राणी जास्त शस््तमान असतात ते भष्म य पकडण्यात जास्त भाग घेतात. 
पण ष्टाइलनगरच्या म्हणण्याप्रमाणे िाण्याच्या वेळी मात्र लहान प्राणी सवांत पुढे असतात व मोठे प्राणी सुस्वभावीपणे 
त्यानंा मोठे तुकडे घेऊ देतात. लैं लगक संबंधातसुद्ा अधे ककवा पाऊण वाढ झालेले प्राणी पभणय वाढ झालेल्या प्राण्यानंा 
मागे सारून आपण पुढे होतात. त्यानंा प्रत्येक प्रकारचे हक्क लदले जातात, व पभणय वाढ झालेले प्राणी त्यानंा आडकाठी 
करीत नाहीत.” 
 



           

ह्या कळपामध्ये िरोिरीच्या लढाया होतच नाहीत. फार तर क्वलचत थोडाझगडा होतो, पुढच्या पायानंी 
एिादे वेळी मुलष्टयुद् होते ककवा मागच्या पायानंी लाथा मारल्या जातात; पण कोणीही दुसऱ्याला चावत नाही. तसेच 
एकमेकापंासभन लवलशष्ट अंतर ठेवण्याची इतर प्राण्यांची पद्ती त्याचं्यात लदसत नाही. उलट घुशी एकमेकानंा 
लबलगणारे प्राणी आहेत असे हेलडगरचे मत आहे. त्यानंा एकमेकानंा स्पशय करणे आवडते. मैत्री दािवण्याचा समारंभ 
म्हणजे एका प्राण्याने दुसऱ्याच्या िाली सरपटत जाणे आलण ते लवशषेेकरून तरूण प्राणी करतात. मोठे प्राणी 
लहानावंरील माया दािवण्याकरता त्याचं्यावरून सरपटत जातात. ह्या प्रकाराचा अलतरेक झाला तर ह्या मो्ा 
कुटंुबात लनरुपद्रवी भाडंणे होतात. एिादा वयाने मोठा प्राणी िात असताना त्याला वयाने लहान प्राण्याने फार 
सतावले तर तो त्याला मुष्टीयुद्ाने ककवा लाथा मारून लाबं घालवतो. 
 

कळपामध्ये बातम्या पसरवण्याची जी पद्ती आहे ती मनिःस्स्थतीच्या संचारणाने होते, आलण लवशषे महत्त्वाची 
गोष्ट अशी की, एका प्राण्याला लमळालेला अनुभव जपभन ठेवला जातो व दुसऱ्याकंडे लदला जातो. ष्टाइलनगरने असे 
पालहले आहे की, घुशींना जर एिादे अगदी नव्या प्रकारचे अन्न सापडले तर ज्या प्राण्याला ते सापडले असेल तो 
ठरवतो की, ते सवय कुटंुबाने िावे की, नाही. 
 

जर कळपातले काही प्राणी ते अन्न न िाताच त्याच्या बाजभने पुढे गेले तर कळपातला कोणीही प्राणी ते अन्न 
िाणार नाही. पलहल्या घुशींनी वीष घातलेले आलमष जर िाल्ले नाही तर त्या त्यावर मुतभन ककवा हगभन ठेवतात. 
पुष्ट्कळदा आलमषाची जागा अडचणीची असली तरीसुद्ा घुशी त्यावर आपल्या लें ड्या टाकतात. “पण सवात 
आियाची गोष्ट ही की, एिाद्या लवषारी आलमषाची मालहती एका लपढीकडभन दुसरीकडे भराभर फैलावते आलण प्रथम 
ज्या प्राण्याला तो शोध लागला तो मेल्यानंतरसुद्ा ते ज्ञान मागे राहते. मनुष्ट्याचा जो सवात यशस्वी असा 
जीवशास्त्रातील शत्रभ म्हणजे घभस त्याचा पराभव करण्यात आजपयंत आपल्याला यश लमळालेले नाही. याचे कारणच 
असे की, घुशी व उंदीर माणसाच्याच पद्ती उपयोगात आणतात; म्हणजे एका लपढीचे ज्ञान व अनुभव दुसऱ्या 
लपढीकडे लदले जाते, व कळपातील सवांना त्याची मालहती होते. 
 

फ्त एकाच पलरस्स्थतीत ह्याप्रकारच्या मो्ा कुटंुबातील व्य्तींच्यात िरोिरीच्या गंभीर लढाया होतात. 
पुष्ट्कळ दृष्टींनी ही पलरस्स्थती अथयपभणय आलण लचत्तवेधक असते. जेव्हा एिादी अनोळिी घभस ह्या कळपात लशरते व 
स्वजातीयातं आलण कुटंुबीयातं आक्रमणाला सुरुवात होते तेव्हाच ही तंुबळ युदे् सुरू होतात. एिादी परकी घभस 
कळपात आली ककवा एिाद्या शास्त्रज्ञाने प्रयोग म्हणभन लतला कळपात सोडली तर ज्या गोष्टी घडतात त्या इत्या 
भयंकर आलण लशसारी आणणाऱ्या असतात की, त्याचें वणयन करणे कठीण आहे. ती परकीघभस लकती तरी वेळ 
आपल्यावर काय भयंकर प्रसंग गुदरणार आहे हे न ओळिभन इकडे लतकडे लफरत राहाते. कळपातल्या घुशीही बराच 
वेळ आपले नेहेमीचे उद्योग करीत राहतात. अिेरीस ही लतऱ्हाइतघभस लतथे राहणाऱ्या एका घुशीच्या जवळभन जाते व 
लतला लतचा वास येतो. लगेच लवजेचा धक्का बसावा त्याप्रमाणे वसाहतीतील घुशींना कोणी लतऱ्हाइत घभस आल्याची 
िबर काही लवलशष्ट मनोरचनेच्या संचारणाच्या द्वारे (Mood Transmission) व लवलशष्ट हालचालींच्या द्वारे पसरते. 
घरातंील उंदराच्यामध्ये मात्र बातमी पसरण्याकरता एका तारस्वरातील आवाजाचा उपयोग केला जातो आलण तो 
ऐकण्याच्या टप्प्यातील सवय कळपाला हा संदेश पोचतो. 
 

वटारलेले डोळे आलण उभे रालहलेले केस अशा संतापाच्या स्स्थतीत सवय घुशी लतऱ्हाइत घुशीच्या शोधात 
इतस्ततिः धावभ लागतात. त्या इत्या संतापलेल्या असतात की, आपल्याच कळपातील प्राणी भेटला तरी त्याला 
चावतात. ष्टाइलनगरचा अहवाल म्हणतो : “अशा रीतीने तीन ते पाच सेकंद त्या एकमेकाशंी भाडंतात व मग 
एकमेकींचा वास घेऊन शातंपणे वेगळ्या वेगळ्या लदशानंा लनघभन जातात. ज्या लदवशी त्या लतऱ्हाइत घुशीवर हल्ला 
केला जातो त्या लदवशी सवय प्राणी लचडिोर आलण संशलयत असतात.” घुशींच्या जमातीत प्रत्येक प्राण्याची दुसऱ्या 
प्राण्याशी ओळि नसते व ह्या बाबतीत जॅक डॉ, गीझ् आलण माकडे ह्याहंभन त्या अगदी वेगळ्या असतात. पण अथातच 



           

जमातीतल्या प्राण्याचा वास मधमाशा वगैरे कीटकाप्रमाणेच त्या ओळितात. जमातीतला प्राणी अगदी लतऱ्हाइत 
म्हणभन त्याचा दे्वष केला जातो ककवा त्याचा स्वीकार केला जातो, पण हे त्याचा वास बदललेला आहे की काय ह्यावर 
अवलंबभन असते. आयबल् ने एका वसाहतीतली एक घभस लतच्यासाठी िास तयार केलेल्या प्रदेशात ठेवली. काही 
लदवसानंी जेव्हा लतला मभळच्या जमातीच्या बंलदस्त जागेत सोडले तेव्हा ती लतऱ्हाइत आहे असे जमातीतील घुशींनी 
लतला वागवले. पण त्या घुशीबरोबर बंलदस्त जागेतली थोडी माती, एिादे घरटे अशा गोष्टी एिाद्या स्वच्छ अशा 
मो्ा बाटलीत ठेवल्या, म्हणजे थोड्यात जमातीचा वास असलेल्या काही गोष्टी लतच्याबरोबर नेल्या तर काही 
आठवड्यानंंतरही हा प्राणी आपल्याच जमातीतला आहे हे बाकीच्या घुशी ओळितात. 
 

घरातला एक उंदीर आयबल् ने पलहल्याने वणयन केलेल्या पद्तीने वेगळा काढभन मग माझ्यासमक्ष जमातीच्या 
बंलदस्त जागेत सोडला तेव्हा त्याचे हाल पाहावेत ना. त्याला जमातीचा वास ओळिभ येत होता, पण आपला स्वतिःचा 
वास बदललेला आहे ही गोष्ट त्याला कळणे श्य नव्हते. तेव्हा तो अगदी मोकळेपणाने वागत होता. पण आपल्या 
जुन्या लमत्रानंी घेतलेल्या भयंकर चाव्यानंी त्याला अलतशय आियय वाटले. बऱ्याचशा जिमा झाल्यानंतरसुद्ा त्याला 
भीती वाटभन पळभन जावेसे वाटले असे लदसले नाही. िरोिरीचा लतऱ्हाइत उंदीर ककवा घभस तेथे राहणाऱ्या जमातीपैकी 
एिादा आक्रमक प्राणी भेटताच पळभन जाण्याचा प्रयत्न करते. दयाळभ अंतिःकरणाच्या वाचकानंा मी लदलासा देतो व 
जीवशास्त्रज्ञानंा मी जरा लद्वधा मनानेच सागंतो की ह्या प्रयोगात आम्ही त्या प्राण्याचंा अंत पालहला नाही. त्याला एका 
स्वतंत्र कपजऱ्यात ठेवला व तोकपजरा जमातीच्या बंलदस्त जागेत ठेऊन लदला, म्हणजे जमातीचा वास लागभन जमात 
त्याचा परत स्वीकार करील अशी आम्ही व्यवस्था केली. 
 

अशा रीतीने भावनात्मकतेचा पलरणाम होऊ न देता आम्ही जर स्वस्थ बसलो असतो तर त्या लतऱ्हाइत घुशीचा 
केव्हाच लनकाल लागला असता. एस्. ए. बानेट याचं्या मते लतला सवांत सुिाचे मरण म्हणजे मानलसक हादऱ्यामुळे 
(Shock) येणारे. नाही तर लतच्या जुन्या दोस्तांकडभन लतचे वाभाडे लनघतात. इतर घुशींच्या तावडीत सापडलेल्या 
घुशीइतका भयभीत आलण लनराशनेे लजवावर उदार झालेला प्राणी आपल्याला क्वलचतच पाहायला लमळेल. कारण 
मृत्यभबद्दल त्याचीपभणय िात्री झालेली असते. ती घभस स्वतिःचा बचावसुद्ा करीत नाही. एिाद्या घुशीवर दुसऱ्या एिाद्या 
कहस्त्र प्राण्याने हल्ला करून लतला कोपऱ्यात गाठले व आता पळभन जाणे श्य नाही अशी लतची िात्री पटली तरीही ती 
आपल्याला िाऊन टाकणाऱ्या शत्रभवर हल्ला करते व तोंडाने चीत्कार करते; कारण बचावाचा हाच सवांत उत्तम मागय 
आहे. पण दुसऱ्या जमातीच्या घुशींपुढे ककवा उंदरापुंढे मात्र ती असाहायय बनते. 
 

घुशींच्या लनरलनराळ्या जमातींतील दे्वषाचा उदे्दश काय असेल? जीवजातींच्या उत्क्रातंीत जालतरक्षणाचे 
कोणते कायय त्यामुळे साध्य होत असेल? मानवजातीला कचताग्रस्त करणारा एक लवचार त्यापासभन लनघतो. डार्मवनची 
पलरलचत लवचारसरणी फ्त अशाच पलरस्स्थतीत लागभ करता येते की, नैसर्मगक लनवडीची कारणे बाह्य पलरस्स्थतीतभन 
उत्पन्न झालेली असतात. तसे असेल तरच नैसर्मगक लनवडीमधभन पलरस्स्थतीशी जुळवभन घेण्याचा गुण प्राण्यामंध्ये वाढभ  
शकतो. पण जेथे एकाच वगातील प्राण्यामंधील स्पधेमुळे लैं लगक लनवड ठरली जाते तेथे आपण पालहल्याप्रमाणे मोठा 
धोका असतो की, हे वेडे प्राणी एकमेकाला उत्क्रातंीच्या आंधळ्या कोंडीत कोंबतात. लतसऱ्या प्रकरणात आपण वाचले 
आहे की, आगयस फेजंटचे पंि आलण पालिमात्य मानवाची काम करण्याची घाई हे उत्क्रातंीतील दोष म्हणभन दािवता 
येतील. ह्यामुळे असेश्य आहे की घुशींच्या जमातीतील एकमेकालंवषयींचा दे्वष ही एक सैतानी घटना आहे व तीपासभन 
कोणताच चागंला हेतभ साध्य होत नाही. पण दुसरा असाही एक लवचार मनात येतो की, आपल्याला अज्ञात असे 
नैसर्मगक लनवडीचे काही बाह्य हेतभ अथवा कारणे काययक्षम असतील. एवढे मात्र आपण लनलित म्हणभ शकतो की, एकाच 
वगातील प्राण्यामंध्ये होणाऱ्या आक्रमणाचे त्या लवलशष्ट प्राण्याचं्या जगभन राहण्याच्या संभाव्यतेवर होणारे जे इष्ट पलरणाम 
आपण चौर्थया प्रकरणात वणयन केले तशा प्रकारचे इष्ट पलरणाम एकाच जातीच्या प्राण्याचं्या दोन जमातींतील 
लढायामुंळे होऊ शकत नाहीत. त्याचं्यामुळे उपलब्ध प्रदेशात त्या प्राण्याचंा योग्य प्रमाणात प्रसारही होत नाही ककवा 
बलवान असे कुटंुबाचे रक्षण करणारे प्राणीही तयार होत नाहीत. कारण घुशींच्यामध्ये हे पुढच्या लपढीचे जनक 



           

नसतातच. तसेच लतसऱ्या प्रकरणात स्वजातीय प्राण्याचं्या एकमेकावंरील आक्रमणाचे जे फायदे सालंगतले तेही 
जमाती-जमातींतील लढायांमुळे होत नाहीत. 
 

शजेारी शजेारी राहणाऱ्या घुशींच्या जमातींमध्ये होणाऱ्या कायमच्या लढायामुंळे अथातच एक प्रकारची 
नैसर्मगक लनवड होत असली पालहजे व प्रत्येक जमातीत जास्त जास्त लढवयये तयार होत असले पालहजेत. उलट ज्या 
जमातीत पुरेसे लढवयये नसतील ती लवकरच नामशषे होईल. नैसर्मगक लनवडीत ज्या जमातीतील प्राण्याचंी संख्या 
अलधक लतच्या जगण्याची श्यता अलधक हे उघडच आहे. कारण जमातीतील प्राणी लढताना एकमेकानंा मदत 
करतात. म्हणजे संख्येने मोठी जमात ककवा कुटंुब लहान जमातीचा वा कुटंुबाचा पराभव करू शकते. उत्तर 
समुद्रातील नॉडेरोग ह्या बेटावर ष्टाइलनगरला असे आढळभन आले की, सवय जमीन घुशींच्या थोड्याशा जमातींत वाटली 
गेली होती आलण त्याचं्यामध्ये सुमारे पन्नास याडय रंुदीचा पट्टा लबनमालकीचा म्हणभन मोकळा होता. ह्या मोकळ्या 
पट्टट्यात जमातीजमातींतल्या लढाया नेहेमी होत असत. लहान जमातीला मो्ा आघाडीवर लढावे लागे व अथातच 
लतची पलरस्स्थती मो्ा जमातीपेक्षा अलधक अवघड होई. 
 

ह्या सवय पलरस्स्थतीचे लनरीक्षण केल्यावर आपण सहज भलवष्ट्य करू शकभ  की, ह्या बेटावरच्या लहान जमाती 
लवकरच नामशषे होतील. मात्र साधारणपणे एकमेकींच्या बरोबरीच्या दोन तीन जमाती अिेर लशल्लक राहतील, की 
एकच जमात अिेर यशस्वी होऊन सवय प्रदेशाचा ताबा लमळवील ह्या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी देता येणार नाही. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण ११ रे्व 
 

रै्वयक्क्सिक सबंंध (The Bond) 
 

मागील तीन प्रकरणातं ज्या सामालजक रचनेचे वणयन केले त्यात वैयस््तक संबंध अगदी भावरलहत होते. 
वैयस््तक संबंधालंवरलहत जे समाज असतात त्यात कोणत्याही एका व्य्तीची जागा दुसरी व्य्ती घेऊ शकते. आपण 
वैयस््तक संबंधाचें पलहले लचन्ह गाफसा येथील माउथब्रीडर माशामंध्ये पालहले. ते आपल्या शजेाऱ्याबंरोबर 
अनाक्रमणाचे करार करतात आलण फ्त अनोळिी लतऱ्हाइतावंरच ते आक्रमण करतात. तरी पण ही केवळ 
ओळिीच्या शजेाऱ्यालवषयींची अकमयक अशी सलहष्ट्णुता आहे. ह्या दोन प्राण्यापैंकी कोणालाच दुसऱ्यालवषयी असे 
आकषयण नाही की, एक पोहत गेला तर दुसरा त्याच्यामागभन जाईल, ककवा एक ज्या जागी असेल तेथेच दुसरा 
राहील, ककवा एक लदसेनासा झाला तर दुसरा त्याचा शोध करील. हे आत्ता वणयन केलेल्या वतयणुकीचे जे प्रकार ते 
मात्र िरोिरीचे वस्तुलनष्ठ असे वैयस््तक संबंध दशयलवतात आलण हाच प्रस्तुत प्रकरणाचा लवषय आहे. येथभन पुढे मी 
ह्याला वैयस््तक संबंध (The Bond) असे म्हणेन, व जो समाज त्यामुळे एकत्र राहातो त्याला संघ (Group) असे 
नाव देईन. अनालमक अशा थव्यामध्येही एका प्राण्यामुळे दुसऱ्यात जी प्रलतलक्रया उत्पन्न होते तीमुळेच संघही एकत्र 
राहतो. पण त्या दोहोंत मोठा फरक असा की, थव्यामधील संबंध संपभणयपणे भावनालवरलहत व लबगर वैयस््तक असतो. 
तर संघातील व्य्तींमधील संबंध अगदी लनकटचे असतात व त्या दोन व्य्ती एकमेकासं अंतर देत नाहीत. 
 

गाफ सा येथील माउथब्रीडसयमध्ये एकमेकाबंद्दल सलहष्ट्णुता असते तशीच संघाच्या रचनेतही असावी लागते. 
संघातील प्रत्येक प्राणी दुसऱ्या प्राण्याच्या व्य्तीमत्त्वाप्रमाणे त्याच्याशी लवलशष्ट पद्तीने वागभ शकला पालहजे. पण ते 
माउथब्रीडर आपला शजेारी व लतऱ्हाइत ह्यांच्याशी फ्त आपल्या घरट्याच्या िड्ड्याच्या आसपासच वेगळ्यावेगळ्या 
पद्तींनी वागतात, आलण वागण्याच्या ह्या िास पद्तीमध्ये इतरही बऱ्याच घटनाचंा संबंध येतो. समजा, दोन्ही मासे 
एका अगदीच नव्या लठकाणी एकमेकानंा भेटले तर ते एकमेकाशंी शजेाऱ्यासंारिे वागतील की नाही हा प्रश्नच आहे. 
पण िरोिरीचा संघ बनलेला असेल तर व्य्तींतील संबंध भेटण्याच्या जागेवर अवलंबभन नसतात. संघातील प्रत्येक 
व्य्ती दुसऱ्या प्रत्येक व्य्तीच्या जीवनात जी भभलमका बजावते ती अनेक लनरलनराळ्या पलरस्स्थतीतदेिील कायम 
राहते. थोड्यात म्हणजेसंघरचनेला आवश्यक अशी जी घटना ती म्हणजे कोणत्याही पलरस्स्थतीत आपल्या 
जोडीदाराला ओळिता आले पालहजे. जोडीदाराला ओळिणे हे प्रत्येकाला व्यस््तशिः लशकावे लागते. 
 

आपण जेव्हा जीवनाच्या नमुन्यांची अगदी साध्यापासभन तो गंुतागंुतीच्या प्रकारापंयंत चढत्या प्रमाणात माडंणी 
करतो तेव्हा वर लदलेल्या अथाने संघ बनवण्याची घटना लनरलनराळ्या जातीच्या माशामंध्ये (म्हणजे हाडे असलेल्या 
जलचरातं) आढळते : उदाहरणाथय लसस््लड; त्याचं्याशी साम्य असलेले पचय वगातील मासे; डम्बासेल् स्, एजंल मासे 
आलण फुलपािरू मासे. पलहल्या दोन प्रकरणातं आपल्याला ह्या उष्ट्ण प्रदेशात वास्तव्य करणाऱ्या माशाचं्या लतन्ही 
जाती भेटलेल्याच आहेत आलण त्याचं्यात वगांतगयत आक्रमक प्रवृत्ती बऱ्याच प्रमाणात लदसभन येते हे महत्त्वाचे आहे. 
 

अनालमक असे थवे अगर कळप बनण्याबद्दल मी जेव्हा लवचार केला तेव्हा हे स्पष्ट केले होते की ही सवात 
प्राचीन व सवात जास्त प्राण्यांत आढळणारी समाज रचना कुटंुबातभन म्हणजे आईबाप व मुले ह्या गटापासभन उत्क्रातं 
झाली नाही. उलट हल्लेिोर अशा घुशींच्या जमाती व इतर काही सस्तन प्राण्यांचे कळप मात्र कुटंुब ह्या गटापासभन 
उत्क्रातं झाले. दुसऱ्या एका दृष्टीने असे म्हणता येईल की वैयस््तक संबंधाचा व संघ बनण्याचा प्राचीन नमुना म्हणजे 
नर आलण मादी ह्याचं्यातील लपल्ले वाढवताना येणारा लनकट संबंध हाच होय. ह्या संबंधातभन एक कुटंुब लनमाण होऊ 
शकते; पण ह्या प्रकरणात ज्या वैयस््तक संबंधाचा आपण लवचार करतो आहो तो अगदी वैलशष्ट्ट्यपभणय असा आहे. 
लसस््लड माशांमध्ये हा वैयस््तक संबंध कसा अस्स्तत्वात येतो हे आता आपण पाहभ. 
 



           

ह्या माशाचं्या अथयपभणय हालचालींचे लनरीक्षण करताना लसस््लडचे नर आलण मादी एकत्र येताना ज्या घटना 
घडतात त्या पाहणाऱ्याला भीती वाटेल अशा असतात. कारण पुढे एकमेकाचें जोडीदार होणारे हे दोन प्राणी भयंकर 
रागाने एकमेकाशंी भाडंतात. पुन्हापुन्हा ते अगदी लढण्याच्या बेतात येतात व पुन्हा आक्रमक प्रवृत्तीने एकमेकाचंा िभन 
पडणे अगदी थोड्यात टळते. आपण ह्या माशाचं्या ज्या हालचाली पहातो त्याचं्याबद्दल आपला काही गैरसमज होत 
असेल अशी शकंा घेण्याचे कारण नाही. माशांची पैदास करणाऱ्या प्रत्येक व्य्तीला हे ठाऊक असते की, एकाच 
टाकीत लसस््लडचा एक नर व मादी सोडली तर त्याचं्यातील एकाचा मृत्यु होण्याची बरीच श्यता असते व म्हणभन 
त्याचं्यावर फार काळजीपभवयक देिरेि करावी लागते. 
 

नैसर्मगक पलरस्स्थतीत भावी जोडीदाराचंी एकमेकानंा मालहती असल्यामुळे त्याचं्यात झगडा होण्याची श्यता 
जवळजवळ नाहीशी होते. नैसर्मगक पलरस्स्थतीची नक्कल करण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे प्रयोगशाळेतील एका मो्ा 
कृलत्रम जलाशयातील पभणय वाढ न झालेले व एकमेकाशंी न लढणारे बरेचसे मासे एकदमसोडभन त्याचंी वाढ एकाच 
वेळी होऊ देणे. मग त्याचं्यात जोड्या बनण्याची घटना अशी होते. पभणय लैं लगक वाढ झालेला एक मासा— बहुतेक 
नर— काही प्रदेशाचा ताबा घेतो व तेथभन इतर सवांना हाकलभन लावतो. पुढे एिादी मादी त्याच्याबरोबर राहभ इच्छीत 
असेल तर ती भीतभीत त्याच्या प्रदेशाजवळ येते व तो आपल्यापेक्षा वरचढ आहे हे मान्य करून त्याच्या हल्ल्यानंा 
प्रलतसाद देते. प्रथम हे हल्ले अगदी जोराचे असतात (प्रकरण सहावे), पण मादी लाजरेपणाची वागणभक दािवते. ही 
वागणभक आपण पभवी पालहल्याप्रमाणे काही भाग लैं लगक मीलन व काही भाग पलायनाची इच्छा ह्याचं्या लमश्रणाने 
बनलेली असते. इतकेही करून जर नराने आक्रमक प्रवृत्तींवर लनयंत्रण घालणाऱ्या हावभावानंा न जुमानता हल्ला केला 
तर ती काही वेळ त्या नराचा प्रदेश सोडभन लाबं जाईल पण काही वेळाने परत येईल. असा हा प्रकार बराच वेळ 
चालतो व काही वेळाने त्या दोन माशानंा एकमेकांची सवय होते व नरामध्ये उत्पन्न होणारे आक्रमक प्रवृत्तीचे उत्तेजक 
हळभहळभ नाहीसे होतात. 
 

अशाच प्रकारच्या इतर घटनामंध्ये स्वजातीय दोन प्राण्याचंी एकमेकानंा सवय होताना योगायोगाने घडणाऱ्या 
गोष्टीही एकंदर पलरस्स्थतीत भाग घेतात व प्राण्यानंा त्याचंीही सवय होते. हे लवशषे कशाला लागभ होत असेल तर 
शातंतापभणय सहजीवनाच्या प्राथलमक अवस्थेत. त्यात जोडीदार लवलशष्ट मागानेच आला पालहजे, नेहेमीच्या बाजभनेच 
आला पालहजे, त्या वेळी प्रकाश लवलशष्ट प्रकारचाच पालहजे इत्यादी. हे जर झाले नाही तर प्रत्येक मासा दुसऱ्याला 
आक्रमक प्रवृत्ती उत्तेलजत करणारा लतऱ्हाइत समजतो. ह्या पलरस्स्थतीत जर ते मासे दुसऱ्या कृलत्रम जलाशयात सोडले 
तर जोड्या बनण्याची प्रलक्रया पभणयपणे लबघडते. मतै्री लजतकी दृढ होईल लततके जोडीदाराचे लचत्र पाश्वयभभमीपासभन 
अलग होते. ही घटना गेष्टाल्ट (Gestalt) मानसशास्त्रज्ञानंा व दुययम लचन्हानंी प्राण्यावंर होणाऱ्या प्रलक्रयाचंा अभ्यास 
करणाऱ्यानंा चागंली माहीत आहे. अिेरीस ह्या जोडीतील वैयस््तक संबंध बाह्य पलरस्स्थतीपासभन इतके स्वतंत्र होतात 
की ती जोडी दुसऱ्या जलाशयात सोडली ककवा अगदी लाबं नेली तरी त्याचं्यातील बंध तुटत नाहीत. फार तर ह्या 
पलरस्स्थतीत जोडी बनण्याच्या घटनेची थोडी पीछेहाट होते, म्हणजे लप्रयाराधन व अनुनय पुन्हा लदसतील. अनेक 
लदवस एकत्र असलेल्या जोडीत ह्या गोष्टी पभवीच नाहीशा झालेल्या असतात व त्याचंी जागा सवईने घेतलेली असते. 
 

जर जोडी जमण्याचा एकंदर मागय सुरळीतपणे होत गेला तर नराच्या लैं लगक वतयणुकीचे नमुने पुढे येऊ 
लागतात. त्याने मादीवर केलेल्या पलहल्या गंभीर हल्ल्यातच ह्याचंी काही लचन्हे लदसत असतील पण आता त्यांची 
तीव्रता आलण पुनरावृत्ती वाढते. पण अथातच ज्या हालचालींवरून आक्रमक प्रवृत्ती लदसभन येते त्या सवयस्वी नाहीशा 
होत नाहीत. मादीमध्ये मात्र पभवीची पलायनाची प्रवृत्ती व शरणागतीच्याहालचाली भराभर कमी होतात. नरमादीच्या 
जोडीच्या मतै्रीची वाढ ज्या प्रमाणाते होते त्या मानाने मादीच्या मनातील भीती व पलायनाची प्रवृत्ती कमी कमी होत 
जाते. लकत्येक वेळा वस्तुस्स्थती अशी होत होती की, माझ्या लसस््लडवरच्या पलहल्या पलहल्या प्रयोगात मी मादीच्या 
वतयणुकीतील बदलाकडे पभणय दुलयक्ष केले व बरीच वषे माझी अशी चुकीची समजभत झाली की, ह्या कुटंुबात उच्चनीच 
दजा अजीबात नसावा. आपण प्रकरण सहामध्ये वर पालहले आहे की, नरमाद्यामंध्ये एकमेकानंा ओळिण्याकरता 
उच्चनीच दजाला लकती महत्त्व आहे ते. आलण मादीने नरापुढे शरणागतीचे हावभाव करण्याचे अलजबात सोडभन लदले 



           

तरीही उच्चनीच दजाची कल्पना सुप्त स्वरूपात कायम राहाते. अगदी अपवादात्मक पलरस्स्थतीत जुन्या जोडीचे 
एकमेकाशंी भाडंण झाले तरच ती मादी पुन्हा शरणागतीचा हावभाव करते. 
 

प्रथम प्रथम भीत भीत नम्रता स्वीकारणारी मादी हळभहळभ नराची भीती लवसरते आलण आक्रमक प्रवृत्तीवरील 
सवय लनबेध नाहीसे होऊन एके लदवशी ती लनभयय आलण युद्िोर अशा पलवत्र्यात आपल्या जोडीदाराच्या प्रदेशाच्या 
मध्यभागी पंि पसरून उभी राहते आलण काही जातींच्या प्राण्यातं तर लतचा रंगही नराच्या रंगासारिाच लदसतो. 
अपेके्षप्रमाणे नर संतापतो कारण मादीच्या पलरस्स्थतीच्या उत्तेजक प्रलतलक्रयेमुळे नरामध्ये ज्या उत्तेजक प्रवृत्ती उत्पन्न 
होतात त्यामुळे त्याची आक्रमक प्रवृत्ती उत्तेलजत होते. म्हणभन तोही आपली आडवी बाजभ पुढे करून शपेटीचे तडािे 
मारतो आलण आपल्या जोडीदारणीकडे धावतो; आलण क्षणभर असे वाटते की तो लतला धकाडंी देणार. आलण मग मला 
हे पुस्तक ललहायला ज्या उदे्दशाने प्रवृत्त केले ती गोष्ट घडते : नर मादीच्या धमकी देणाऱ्या अंगलवके्षपांकडे दुलय क्ष 
करतो, आलण जोराचा हल्ला चढवतो, पण तो आपल्या जोडीदारणीवर नसभन लतच्या अगदी जवळभन जाणाऱ्या दुसऱ्या 
एका स्वजातीय माशावर असतो! नैसर्मगक पलरस्स्थतीत हा त्याचा शजेारीच असतो. 
 

टीनबगेनच्या मताप्रमाणे ही सगळी घटना म्हणजे “नवीन लदशा लदलेल्या प्रलक्रयेचे” अगदी उत्तम उदाहरण 
आहे. त्याची उत्तम िभण म्हणजे ही प्रलक्रया एका वस्तभमुळे मोकळी सोडली जाते पण लतचे लष्म य दुसरीच वस्तभ असते. 
ह्याचे कारण असे की ज्या वस्तभमुळे मभळ प्रलक्रयेला उत्तेजत लमळते त्याच वेळी त्या प्रलक्रयेवर लनबंध पडेल असे 
उत्तेजकही तीतभन लनघत असतात. ह्याला माणसाच्या वागणुकीचे उदाहरण द्यायचे तर एिाद्या िभप रागावलेल्या 
माणसाचे देता येईल. ज्याचा त्याला राग आलेला असेल त्याच्या तोंडावर गुद्दा न मारता तो टेबलावर जोराने हात 
आपटतो; कारण त्याच्या मनातील लनबंध त्याला गुद्दा मारण्यापासभन परावृत्त करतात, पण एिाद्या ज्वालामुिी 
पवयतातील दाब जसा बाहेर पडलाच पालहजे तसाच टेबलावर हात जोराने आपटण्याचा हा प्रकार होतो. लदशा 
बदललेल्या कायाचा आक्रमक वतयणुकीशी संबंध असतो व ती ज्या वस्तभमुळे काययक्षम होते तीपासभन भीतीही उत्पन्न 
झालेली असते.ह्या प्रकाराला बाय साय स््लंग असे नाव बी. गृलझमेक ह्यानंी लदले व मनिःप्रवृत्तीची लदशा बदलण्याच्या 
प्रलक्रयेचे वणयन केले. हा बायसायस््लस्ट म्हणजे आपल्या वलरष्ठाशंी नमभन वागणारा व िालच्यानंा तुडवणारा असा 
माणभस असतो. जेव्हा एिादा प्राणी काही अंतरावरून आपल्या प्रलतस्पध्याकडे येऊ लागतो व जरा जवळ जवळ 
आल्यावर तो प्रलतस्पधी लकती भयंकर आहे हे त्याच्या लक्षात येते तेव्हा ह्या वागणुकीच्या उत्पत्तीची यंत्रणा आपल्याला 
अगदी स्पष्टपणे लदसते. मग तो प्राणी आपला अगोदरच सुरू केलेला हल्ला थाबंवभ शकत नाही आलण मग एिाद्या लनदोष 
अशा बाजभला उभ्या असलेल्या प्राण्यावर ककवा एिादे वेळी लनजीव अशा एिाद्या पदाथावरसुद्ा आपला राग काढतो. 
 

अथातच लदशा बदललेल्या हालचालींची आणिी अनेक उदाहरणे आहेत एकमेकालंवरुद् असलेल्या 
मनिःप्रवृत्तींमुळे त्या उत्पन्न होतात. आपल्या प्रस्तुत लवषयाला लसस््लड माशाच्या नराची लवलशष्ट वतयणभक फार महत्त्वाची 
आहे. कारण त्यासारख्याच घटना पुष्ट्कळसे उच्च वगातील प्राणी व मानव ह्याचं्या कौटंुलबक व सामालजक जीवनात होत 
असतात व त्यानंा फार महत्त्व असते. लग्नाच्या जोडीदारातंील भाडंणे कशी टाळावी हा प्रश्न मो्ा लवलक्षण रीतीने 
सोडवला गेलेला आहे. म्हणजे त्याचंी आक्रमक प्रवृत्ती नाहीशी करून नाही, तर ती आक्रमक प्रवृत्ती शजेारी राहणाऱ्या 
शत्रभकडे वळवभन लतची लदशा बदलभन त्याचं्यातील वैशनस्य नाहीसे केले जाते. वरील प्रश्नाची ही सोडवणभक 
एकमेकाशंी काही संबंध नसलेल्या बऱ्याच पृष्ठवंशीय प्राण्याचं्या कळपात स्वतंत्रपणे अस्स्तत्वात असल्याचे आढळते. 
 

आपल्या जोडीदारामुळे उत्पन्न होणारी अलनष्ट अशी आक्रमक प्रवृत्ती इष्ट लदशकेडे नेणे म्हणजे आपल्या 
प्रदेशाच्या जवळ राहणाऱ्या शजेाऱ्याकडे वळवणे ही आिययकारक घटना लसस््लड नराच्या बाबतीत एकाएकी घडभन 
आलेली नसते. त्या प्राण्याला हा बदल हवा तर करता येईल, नको तर नको अशी पलरस्स्थती नसते. ही घटना दीघय 
कालपयंत लवधीनुसार होत आलेली असभन त्या लवलशष्ट प्राणीजातीच्या उपजत बुद्ीचा तो एक भागच बनलेला असतो. 
आपण पाचव्या प्रकरणात वागणभक लवधीनुसार कशी होते हे पालहले व त्यावरून असे स्पष्ट होईल की, काययप्रवृत्तीची 



           

लदशा बदलली की तीतभन जी नवी प्रवृत्ती उत्पन्न होईल लतला वाट करून द्यावीच लागते, व अशा रीतीने कायय 
करण्याची आवश्यकता आलण कायाला एक स्वतंत्र हेतभ उत्पन्न होतात. 
 

इलतहासपभवय कालात, बहुधा के्रटेशस (चुनिडीच्या) युगात— येथे एिादा दशलक्ष वषांचा काल महत्त्वाचा 
नाही— अशा प्रकारची कायाची लदशा बदलण्याची घटना योगायोगाने घडभन आली असावी, जसे अमेलरकेतील 
इंलडयनानंी प्रथम योगायोगाने तंबािभचा धभर ओढभन पालहला तसे. कारण नाही तर संस्कार ककवा लवधी उत्पन्न झाला 
नसता. उत्क्रातंीच्या प्रगतीमधील एक मोठा रचनाकार, म्हणजेलनवड, लहलाही योगायोगाने उत्पन्न होणाऱ्या वस्तभची 
जरूर असते, व तरच लतच्यावर लतची लक्रया घडभ  शकते. ह्या लनवडीची दुसरी आंधळी बहीण म्हणजे जीवशास्त्रातील 
पलरवतयन (Mutation). ही त्या लनवडीला वस्तभ पुरवते. 
 

शारीलरक वैलशष्ट्ट्ये आलण उपजत बुद्ीतभन उत्पन्न झालेल्या हालचालींचे नमुने याप्रमाणे व्य्तीच्या 
लवकासामध्ये होणारे लवधी त्या प्रालणजातीच्या पभवेलतहासाचाच मागय अनुसरतात. अगदी तंतोतंत बरोबरी दािवायची 
तर आपल्या पभवयजानंी जी वैलशष्ट्ट्ये व जे आचार अनुसरले तेच एक व्य्ती आपल्या लवकासात अनुसरते. कालय  एन्स्टय 
फॉन बेअर ह्यानंी हे बरोबर ओळिले होते. पण येथे आपल्या लववेचनाकरता जास्त ढोबळ अशी व्याख्या पुरे आहे. 
लदशा बदलभन केलेल्या हल्ल्यामधभन जे लवधी तयार होतात ते लवधी नसलेल्या प्राथलमक हालचालीसारिेच असतात व 
नंतर त्याचे लवधीनुसार हालचालींमध्ये रूपातंर होते. नुकतीच जोडीदारीण लमळालेल्या लसस््लड नरामधील प्राथलमक 
प्रलतलक्रया फारशी जोरदार नसते, तेव्हा आपल्याला स्पष्टपणे लदसते की, त्या नराला आपल्या मादीला धक्का देण्याची 
इच्छा असते पण इतर प्रवृत्ती त्याला तसे करू देत नाहीत आलण मग तो आपला राग आपल्या शजेाऱ्यावर काढतो. 
पभणयपणे लवकलसत झालेल्या आचरणात ज्या वस्तभचे लचन्ह उपयोगात आणले जाते ते त्या वस्तभपासभन अगदी लनराळे 
झालेले असते आलण लतचा उगम ह्या नाट्यमय घटनेत झाकभ न गेलेला असतो; आलण लशवाय हा लवधी आता केवळ लवधी 
म्हणभनच केला जातो हेही लक्षात ठेवले पालहजे. अशा रीतीने त्याचे कायय आलण संकेत हेच जास्त प्रामुख्याने लदसतात. 
त्याचा उगम स्पष्ट होत नाही. मभळच्या एकमेकालंवरुद् कायय करणाऱ्या लकती प्रवृत्ती एिाद्या व्य्तीच्या बाबतीत 
अस्स्तत्वात आहेत हे कळण्याकरता अलधक तपलशलात जाऊन लवश्लेषण करणे जरूर आहे. पाव शतकापभवी माझे 
स्नेही आल्फे्रड साइत्झ व मी ह्यांना हा लवधी जेव्हा प्रथम लदसभन आला तेव्हा आम्हालंा लसस््लड माशाचं्या “घरट्यातील 
लदलासा” (Nest relief) व “स्वागत” (Greeting) ह्या लवधींचा अथय समजला. बराच कालपयंत आम्हालंा 
उत्क्रातंीच्या संबंधातला पभवेलतहास समजला नव्हता. 
 

तरी पण ज्या एका प्राण्याचं्या जातीचे आम्ही काळजीपभवयक लनरीक्षण केले, म्हणजे आलफ्रकेतील रत्न-मासा, 
त्याच्या बाबतीत धमकी देण्याचे आलण स्वागत करण्याचे हावभाव पाहभन आम्हालंा आियय वाटले. कारण त्याचं्यातील 
साम्य सहज लक्षात येण्यासारिे होते. लवकरच आम्ही त्यातील फरक ओळिभ लागलो आलण कोणत्या 
हावभावापासभन युद्ाला सुरूवात होईल व कोणत्यापासभन जोडी जमेल हे आम्हालंा न चुकता सागंता येऊ लागले. पण 
कोणत्या लवलशष्ट अंगलवके्षपावंरून आम्हालंा हे कळभ लागले ते मात्र आमच्या लक्षात आले नाही. जेव्हा आम्ही जास्त 
तपशीलवार लवश्लेषण केले व गभंीरपणे जोडीदारावर हल्ला करण्याची इच्छा एकाएकी अनुनयाच्या हावभावात रूपातंर 
पावे तेव्हा आम्हांला ह्या दोन प्रकारच्या वतयणुकीतीलफरक कळभन आला. धमकी देताना मासा एकदम धो्यात 
असलेल्या आपल्या प्रलतस्पध्याच्या शजेारी जाऊन थाबें. लवशषेतिः त्याच्या भावना जर अलतशय चेतवलेल्या असल्या तर 
तो नुसती आपली रंुद बाजभच दािवीत नाही तर बाजभने शपेटीचे तडािेही देतो. ह्याच्या उलट अनुनयाच्या वेळी तो 
जोडीदारणीच्या समोर थाबंत नाही तर लतच्या बाजभने पुढे पोहत जातो, आपल्या पुढे जाण्याच्या हालचाली जरा लवशषे 
लक्षात येतील अशा रीतीने करतो आलण त्याच वेळी आपली रंुद बाजभ लतच्याकडे करून शपेटीच्या हालचाली करतो. 
नर मासा ज्या लदशकेडे आपला हा समारंभ करतो ती हल्ल्याच्या वेळच्या लदशहेभन अगदी वेगळी असते. समारंभापभवी 
तो जर पाण्यात आपल्या मादीशजेारी शातंपणे उभा असेल तर तो समोरच्या लदशलेा लनियाने पोहत जातो व नंतर 
आपली आडवी बाजभ दािवभन शपेटी मारतो. ह्याचा अथय असा की, तो आपल्या जोडीदारणीवर हल्ला करीत नसभन 
त्याचे लष्म य दुसरीकडेच म्हणजे तो ज्या लदशलेा पोहत आहे लतकडे आहे. 



           

 
ज्याला काययपद्तीतील बदल असे म्हणतात त्याचा उत्क्रातंीच्या दोन रचनाकाराकंडभन नव्या उदे्दशाकंरता 

साधन म्हणभन उपयोग केला जातो. लवकासाच्या प्रगतीमुळे एिाद्या लनरुपयोगी झालेल्या सुसंघलटत रचनेचा नवीन 
उदे्दशाकंरता उपयोग होणे अशा रीतीने श्य होते. मो्ा धाडसी कल्पकतेने ह्या रचनाकारानंी (नैसर्मगक लनवड व 
जीवसृष्टीतील पलरवतयन (Natural Selection and Mutation)ह्यानंा लेिक उत्क्रातंीचे रचनाकार 
(Constructors of Evolution) म्हणतो). उदाहरणाथय, पाणी जाऊ शकणारी माशाच्या शरीरीतील लगल ही फट 
बदलभन लतच्यापासभन हवा जाणारे व आवाज ऐकण्याचे इंलद्रय बनवले; जबड्याच्या दोन हाडापंासभन दोन श्रवणास्स्थ 
तयार केल्या; डो्याच्या कवटीच्या मध्यावरील डोळ्यापासभन एक अंतिःस्त्राव गं्रथी– पायलनअल गं्रथी– झाली; 
सरपटणाऱ्या प्राण्याचं्या पुढच्या पायापंासभन पष्म याचें पंि झाले इत्यादी इत्यादी. तरी पण हे आिययकारक बदल दुसऱ्या 
एका बदलापुढे लफके्क पडतात. हा बदल म्हणजे लदशा बदलभन आलण लवधीनुसार करण्याची पद्ती अंमलात आणभन 
वतयणुकीचा मभळचा नमुनाच नव्हे तर सध्याची वतयणभकसुद्ा थोड्याबहुत प्रमाणात आक्रमक असतानादेिील लतचे 
अनुनयात व अिेरीस पे्रमाच्या संस्कारात रूपातंर करून जोडीदारामंध्ये दृढ असा वैयस््तक संबंध प्रस्थालपत करणे; 
म्हणजे एकमेकानंा दभर सारणाऱ्या आक्रमक प्रवृत्तीचे अगदी लतच्यालवरुद् अशा प्रवृत्तीत रूपातंर करणे होय. इतर 
अनेक स्वतंत्रपणे उपजत बुद्ीने केलेल्या लक्रयापं्रमाणे लवधीनुसार करण्याच्या लक्रया ही प्राण्याचंी एक गरज झालेली 
आहे; थोड्यात म्हणजे ती लक्रया हेच लष्म य बनलेले आहे. स्वयंभभ अशा आक्रमक प्रवृत्तीपेक्षा अगदी लनराळी पण 
तीतभनच लनघालेली ही प्रवृत्ती कोणत्याही अनोळिी अशा स्वजातीच्या लदशनेे प्राण्याकडे वळवता येत नाही ती 
आपल्याला पभणयपणे माहीत असलेल्या जोडीदाराकडेच वळवावी लागते; आलण अशा रीतीने वैयस््तकसंबंध प्रस्थालपत 
होतो. 
 

प्रथमदशयनी सोडलवण्यास कठीण असा एक प्रश्न इथे अगदी साध्या, सुरेि आलण पभणयपणे समाधानकारक 
रीतीने सोडलवला आहे : दोन िभप संतापलेले एकमेकावंर आक्रमण करणारे प्राणी, जे त्याचं्या स्वरूपामुळे, रंगामुळे व 
वतयनामुळे बैलाला ताबंड्या फड्याप्रमाणे (फ्त लोकसमजुतीत) भडकवत आहेत, त्यानंा अगदी लहानशा जागेत 
एकमेकाशंी मतै्री करायला लावणे व घरट्याच्या जागेत म्हणजे आपल्या प्रदेशाच्या मध्यभागी एकत्र आणभन 
स्वजातीयालंवरुद् आक्रमक प्रवृत्ती जेथे सवात जास्त तीव्र असते तेथे ती नाहीशी करणे ही आिययकारक घटना नव्हे 
का? आलण हा आधीच कठीण असलेला प्रश्न अलधकच कठीण होतो. कारण दोघाही जोडीदाराचंी आक्रमक प्रवृत्ती 
कमी होता कामा नये. आपण लतसऱ्या प्रकरणात पालहलेच आहे की, शजेाऱ्यालंवरुद् आक्रमक प्रवृत्ती जरा कमी झाली 
तरी आपल्या ताब्यातला प्रदेश कमी होण्याची भीती असते. आलण अथात त्याबरोबरच पुढे होणाऱ्या लपल्लानंा अन्न 
लमळवण्याची श्यताही कमी होते. अशा पलरस्स्थतीत केवळ जोडप्यातील झगडे कमी व्हावेत म्हणभन त्या लवलशष्ट 
प्राणीजातीला आक्रमक प्रवृत्ती कमी करून अनुनयाचे हावभाव करणे अगर लपल्ले करतात तशा तऱ्हेचे अंगलवके्षप करणे 
“परवडायचे” नाही. लवधीनुसार होणाऱ्या आक्रमक प्रवृत्तीच्या लदशाबदलामुळे हा अलनष्ट पलरणाम तर टाळला जातोच, 
पण एका जोडीदाराकडभन दुसऱ्याला लमळणाऱ्या महत्त्वाच्या उत्तेजकांचा आपल्या प्रादेलशक शजेाऱ्यालवरुद् आक्रमण 
करण्याकडे उपयोग होतो. माझ्या मते वतयणुकीचा हा नमुना अतीशयच कल्पक असा आहे. सवय लदवसभर कचेरीत 
आपल्या वलरष्ठावर रागावभन मग संध्याकाळी घरी आल्यावर साचभन रालहलेला संताप आपल्या बायकोवर काढणाऱ्या 
माणसाच्या अगदी लवरुद् अशी ही वर वणयन केलेली घटना आहे. 
 

जीवनाच्या वृक्षाच्या ज्या लनरलनराळ्या शािा आहेत त्यातं पुष्ट्कळदा असे लदसभन येते की, लनरलनराळ्या 
शािातं अडचणी सोडवण्याच्या यशस्वी पद्ती स्वतंत्रपणे शोधभन काढल्या जातात. कीटक, मासे, पक्षी, वटवाघळे 
ह्यानंी “पंि” शोधभन काढले, समुद्रातील पुष्ट्कळशा प्राण्यानंी (उदा. कशपल्यातील स्स्व्ड इलतहासपभवय कालातील 
मासे व देवमासे) टॉपेडोचा आकार पाण्यातभन पोहताना सोईचा म्हणभन स्वीकारला. अथात आपआपसातील युदे् 
थाबंवण्याकरता लवधीनुसार व लदशा बदललेल्या आक्रमक प्रवृत्ती पुष्ट्कळशा लनरलनराळ्या प्राण्यामंध्ये लदसभन येतात 
ह्याचे आपल्याला आियय वाटण्याचे कारण लाही. 



           

 
उदाहरणाथय, करकोचा पष्म यामंध्ये एक आिययकारक असा अनुनयाचा समारंभ असतो; त्याला करकोच्याचंा 

“नाच” असे म्हणतात. त्या वतयणुकीच्या नमुन्याचा संकेतात्मक अथय जर आपल्याला कळला तर त्याचे आपल्या 
शब्दात वणयन करण्याचा आपल्याला मोह होतो. एक पक्षी दुसऱ्याच्या पुढे उभा राहतो, आपलेप्रचडं पंि पसरतो, 
आपली चोच समोरच्या पष्म याकडे करतो, आपले डोळे त्याच्याकडे रोितो— जणभ काय त्याच्यावर हल्ला करण्याचाच 
पलवत्रा घेतो. इथपयंत अनुयायाचे हावभाव आक्रमणाच्या हालचालीसारिेच वाटतात. पण पुढच्याच क्षणाला आपला 
हा भयंकर अवतार तो एकदम लवरुद् बाजभला वळवतो आलण पसरलेले पंि तसेच ठेवभन तो आपल्या प्रलतस्पध्याकडे 
आपल्या डो्याची मागची बाजभ करतो. यभरोपमधील करकोचे व इतरही अनेक जातींत ह्या भागावर एक लहानशी 
लाल टोपी असते. काही सेकंद हा “नाचणारा” पक्षी ह्याच पलवत्र्यात उभा राहातो, व त्याच्या प्रलतस्पध्याला अगदी 
सहज समजणाऱ्या संकेताद्वारे असे कळवतो की, त्याची हल्ल्याची धमकी त्याच्या भागीदाराला लदलेली नसभन 
त्याच्यालवरुद् लदशकेडे म्हणजे ह्या दुष्ट जगाकडे लतचा रोि आहे; आलण अशा रीतीने तो आपली मतै्रीची भावना स्पष्ट 
करतो. ह्यानंतर तो करकोचा परत आपल्या दोस्ताकडे वळतो आलण आपला आकार आलण श्ती ह्याचें पुस्हा एकदम 
प्रदशयन करतो, पण लागलीच परत उलट लदशलेा वळभन कुठल्या तरी काल्पलनक वस्तभवर ककवा श्य असल्यास 
एिादा परका करकोचा शजेारी उभा असेल तर त्याच्यावर ककवा एिाद्या लनरुपद्रवी गभझ् वर हल्ला करतो, ककवा 
अिेरीस एिादा लाकडाचा तुकडा अगर िडा चोचीत उचलभन तीनचारदा हवेत उडवतो. हा सगळा प्रकार म्हणजे 
माणसाच्या भाषेत तो जणभ म्हणतो, “मी मोठा आहे आलण धमकी देऊ शकतो, पण तुला नाही रे बाबा, त्या दुसऱ्याला, 
त्या दुसऱ्याला, त्या दुसऱ्याला.” 
 

ह्यापेक्षा िुणाचं्या भाषेत कमी नाटकी पण जास्त अथयपभणय असा अनुनयाचा समारंभ बदके, गीझ्, हंस इत्यादी 
पष्म यातं असतो. त्याला ओस्कार हाइन्रोथ ह्याने “लवजयाचा समारंभ” ककवा “लवजयोत्सव” असे नाव लदले आहे. 
आपल्या लवषयाच्या दृष्टीने ह्या लवधीला महत्त्व आहे; कारण वर लदलेल्या पष्म यामंध्ये तो लवकासाच्या लनरलनराळ्या 
अवस्थातं आलण कमीजास्त गंुतागंुतीचा असल्याचे लदसभन येते. ह्या क्रमाक्रमाच्या अवस्थांमुळे आपल्याला कल्पना 
करता येते की, ह्या प्राण्याचं्या पभवेलतहासात राग दुसरीकडे वळवण्याचा व गोंधळ दशयलवणारा अंगलवके्षप हळभहळभ 
बदलभन मानवाला जो संबंध अत्यंत सुंदर व दृढ वाटतो त्याच्याशी त्याचे काही तरी गभढ नाते असावे असे वाटभ  लागते. 
 

धमकी देण्याचा व स्वागत करण्याचा अशा दोन्ही प्रकारच्या अंगलवके्षपाचं्या अगदी प्राचीन पद्तीत मलॅाडय ह्या 
रानटी बदकाच्या रॅब रॅब अशा आवाजात वरवर बघणाराला काही फरक लदसत नाही. त्यातला अगदी सभष्म म फरक 
म्हणजे रॅब रॅब ह्या आवाजाची लदशा धमकी देताना कशी असते व स्वागत करताना कशी असते हे मला बरेच 
लदवसानंंतर कळभ लागले. लवशषेतिः लसस््लड आलण गीझ ह्याचं्यामध्ये सहज समजण्यासारिा अनुनयाची लदशा 
बदलण्याचा समारंभ जेव्हा मला समजभ लागला तेव्हा मला त्यातील फरक उघड झाला. बदके एकमेकासंमोर उभी 
राहतात व चोची समातंरपातळीपेक्षा जरा वर उचलभन अलतशय जलद दोन अवयवाचें शब्द उच्चारतात. त्यात नराचा 
आवाज रॅब रॅब असा ऐकभ  येतो तर मादीमध्ये तो आवाज जरा नाकातभन कँ्वगवगँ कँ्वगवगँ असा वाटतो. आपण पालहलेच 
आहे की, धमकी देण्याच्या लदशमेधील बदल केवळ सामालजक लनबंधामुळेच होतो असे नाही, तर त्या उलद्दष्टाबद्दल 
वाटणारी भीती हेही कारण असभ शकते. ह्या कारणामुळे एकमेकानंा धमकी देणारे पण हल्ला करण्यास न धजणारे नर 
एकमेकासंमोर उभे राहभन आपल्या चोची प्रत्यक्ष एकमेकाचं्या लदशानंा न करता फ्त हनुवट्या वर करून रॅब रॅब असे 
आवाज काढीत राहतात. जर का चोची िरोिरच एकमेकांकडे केलेल्या असतील तर आपण समजावे की, ते 
लवकरच एकमेकाशंी लढभ  लागणार व एकमेकाचं्या छातीवरील लपसे चोचीत पकडभन पंिाचं्या जाड भागानंी 
एकमेकानंा मारणार. 
 

जेव्हा रानटी बदकातंील नर आपल्या मादीबरोबर रॅब रॅब असा आवाज काढतो, लवशषेतिः प्रकरण पाचवे, 
मध्ये वणयन केलेल्या लतच्या उत्तेजक हावभावानंा उत्तर म्हणभन हे आवाज करतो, तेव्हा त्याने आपले डोके व मान 



           

दुसरीकडे वळवल्याचे अगदी स्पष्ट लदसते. एवढेच नव्हे तर मानेचा कोन ह्या एकंदर लवधीच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात 
असतो. अगदी कडेच्या अवस्थेत नर तोंडाने एकसारिे शब्द काढीतच आपल्या डो्याचा मागील भाग मादीकडे 
वळवतो व हा लवधी समुद्रावरील गल् पक्षाच्या अनुनयाच्या समारंभासारिाच वाटतो. मात्र ह्या पष्म याचं्यात प्रकरण 
सातमध्ये वणयन केल्याप्रमाणे हा समारंभ उत्पन्न झालेला आहे, आक्रमक प्रवृत्तींची लदशा बदलभन झालेला नाही. ही 
वस्तभस्स्थती म्हणजे वरवर सारख्या लदसणाऱ्या गोष्टींमध्ये साम्य आहेच असा लनष्ट्कषय काढण्यालवरुद् एक धो्याची 
सभचनाच आहे! नराने डोके वळवण्याच्या कृतीमधभन आणिी लवधी उत्पन्न झाले आहेत व त्यानंा मलॅाडय, टील, 
लपन् टेल, आलण पाण्यात डोकी बुडवणाऱ्या इतर प्रकारच्या बदकाचं्या, तसेच आयडरडक बदकाचं्या लप्रयाराधनेत फार 
महत्त्व आहे. मलॅाडयची जोडी जर बरेच लदवस एकमेकापंासभन दभर रालहली व मग त्या दोघांची भेट झाली तर ती दोघे 
रॅब रॅब आवाज करण्याचा समारंभ अलतशय उत्साहाने साजरा करतात. लसस््लड माशाचं्या जोडीतही आपली आडवी 
बाजभ दािवणे आलण शपेटीने मारणे हा अनुनयाचा प्रकार घडतो हे आपण पालहलेच आहे. हा समारंभ पभवी एकच राहभन 
नंतर बरेच लदवस ताटातभट झालेल्या जोडीत होत असल्यामुळे आरंभीचे लनरीक्षक त्याला “स्वागत” ककवा 
“अलभवादन” असे समजत असत. 
 

जरी हे स्पष्टीकरण काही लवलशष्ट प्रकारच्या समारंभाचं्या बाबतीत बरोबर असले तरी ताटातभट झालेल्या 
जोडीदाराचं्या वेळी हा समारंभ इत्या वेळेला व इत्या उत्कटतेने होतो की, पभवी त्याला काही तरी दुसरा अथय 
असला पालहजे. आक्रमक प्रवृत्तीचा पभणय अभाव जोडीदाराच्या सतत सहवासामुळे झाला असला तरी काही लदवसाचं्या 
ताटातुटीमुळे नेहेमीची उत्तेजक पलरस्स्थती बदलल्यामुळे पुन्हा ती आक्रमकप्रवृत्ती थोडया प्रमाणात जागृत होते. ह्या 
प्रकारची अगदी सहज ध्यानात येण्यासारिी उदाहरणे आक्रमक प्रवृत्तीच्या प्राण्याचंा – उदाहरणाथय लसस््लड, 
सयामधील लढाऊ मासे, ककवा शामा थ्रश पक्षी – कळप वाढभ  लदला आलण त्यामुळे त्यांच्यात एकमेकालंवषयीची 
शत्रुत्वाची भावना नाहीशी झाली आलण एकमेकाचंी त्यानंा सवय झाली म्हणजे लदसभन येतात. समजा, त्यातील एक 
प्राणी आपण अगदी थोडा वेळ, सुमारे एक तासभर, वेगळा काढभन परत कळपात सोडला तर अगदी क्षलु्लक 
कारणावरूनसुद्ा त्या कळपातील आक्रमक प्रवृत्ती उसळभन वर येते. 
 

पलरस्स्थतीतील दुसऱ्याही काही अगदी लहान फरकानंी एकमेकाचंी एकमेकानंा झालेली सवय नाहीशी होऊ 
शकते. १९६१ साली उन्हाळ्याच्या ऋतभत माझ्या शामाथ्रश पष्म याचं्या जोडीला आपल्या आधीच्या लपल्लापैंकी एक नर 
ज्या िोलीत त्याचें घरटे होते त्याच िोलीत एका कपजऱ्यात असलेला चालत असे. वस्तुस्स्थती अशी असते की, हे 
पक्षी आपली लपल्ले मोठी झाली की त्यानंा आपल्या प्रदेशातभन हाकलभन देतात. पण मी जेव्हा त्याचं्या मुलाचा कपजरा 
टेबलावरून काढभन एका पुस्तकाचं्या कपाटावर ठेवला तेव्हा त्याच्या आईबापानंी त्याच्यावर असा जोराचा हल्ला 
चढवला की आपल्याला झालेल्या नव्या लपल्लाकंरता बाहेर जाऊन अन्न आणायचेही ती दोघे लवसरली. हल्ला करण्यावर 
जे लनबंध असतात ते एकाएकी नाहीसे झाले व एकमेकांची ओळि अलजबात लवसरली गेली तर जोडीदाराचं्या थोडा 
वेळ झालेल्या ताटातुटीनंतरच्या वैयस््तक संबंधाला धोका उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. दर वेळी पुनमीलनानंतर जो 
अनुनय लवधी एवढ्या समारंभाने केला जातो. त्याचे कारण वर वणयन केलेला धोका टाळणे हाच असला पालहजे. आलण 
ताटातभट लजतकी जास्त वेळ झालेली असेल लततका हा “अलभवादन” समारंभ जास्त तीव्र व भावनापभणय होतो हेही 
वरील समजुतीशी जुळण्यासारिे आहे. 
 

अशी बरीच श्यता आहे की, आपले हसणे मभळ स्वरूपात अनुनयाचा ककवा अलभवादनाचाच एक प्रकार 
असावा. माझ्या मते स्स्मत करणे व हसणे ही दोन्ही एकाच प्रकारच्या वतयणुकीच्या नमुन्याच्या कमीजास्त तीव्रतेच्या 
अवस्था आहेत. म्हणजे एकाच प्रकारच्या उत्तेजनाला त्यांचा लनरलनराळ्या जोराचा प्रलतसाद लमळतो. आपले अगदी 
सगळ्यात जवळचे जे नातेवाईक प्राणी म्हणजे कचपाझंी आलण गोरीला ह्याचं्यात दुदैवाने अलभवादनाची आपल्या 
हसण्यासारिी शरीराची कोणतीच हालचाल नाही. पण आलफ्रकेत व आलशयात राहणाऱ्या मकाक नावाच्या लेमभर 
जातीच्या माकडात अनुनयाचा हावभाव करताना ते आपले दात लवचकतात आलण मधभनमधभन आपली डोकी पुढेमागे 



           

हालवतात, ओठातंभन चोिल्यासारिा आवाज काढतात, व आपले कान मागे पाडतात. पुष्ट्कळसे पौवात्य लोक 
अलभवादन करताना असेच स्स्मत करतात; पण सवात लचत्तवेधक गोष्ट अशी की, ते जेव्हा िभप जोराने स्स्मत करीत 
असतात तेव्हा ते आपले डोके थोडे बाजभला वळवतात व अथातच ज्या व्य्तीला ते नम्रतेने अलभवादनकरीत असतात 
लतच्याकडे सरळ न पाहता लतच्या बाजभने पलीकडे पाहतात. ह्या लवधीचा फ्त काययपद्तीच्या दृष्टीने लवचार करताना 
त्यातला लकती भाग आनुवंलशकरीत्या आला आलण लकती सासं्कृलतक परंपरेने आला हे समजभन घेणे महत्त्वाचे नाही. 
 

काही असले तरी अलभवादन करताना केलेले स्स्मत हा अनुनयाचाच प्रकार असावा आलण गीझ् पष्म याचं्या 
लवजयोत्सवाप्रमाणेच धमकी देण्याची लदशा बदलण्याच्या लवधीमधभन त्याचा उगम झाला असावा. जपानी लोक 
लमत्रत्वाच्या अलभवादनाच्या वेळी आपले दात दािवतात, त्यामुळे ह्या उपपत्तीला आधार लमळतो. तसेच दोन लमत्र 
एकमेकानंा भेटल्यावर स्स्मताचे रूपातंर मो्ाने हसण्यात होते; ह्यामुळेही वरील उपपत्तीला आधार लमळतो. आपला 
लमत्र बरेच लदवसानंी भेटला तर आपल्यालाच अगदी मनापासभन हसभ येते ह्याचे आपल्यालाच आियय वाटते. एिाद्या 
लतऱ्हाईत लनरीक्षकाला लमत्रांची ही वागणभक गे्रलॅगगभझ् पष्म याचं्या लवजयोत्सवासारिीच वाटेल. 
 

काययप्रवृत्त करणाऱ्या वेगवेगळ्या पलरस्स्थती बऱ्याच बाबतीत सारख्या असतात. जेव्हा बऱ्याचशा सुधारणेशी 
फारसा संबंध न आलेल्या म्हणजे असंस्कृत वृत्तीच्या व्य्ती, उदाहरणाथय लहान मुलगे, आपल्या टोळीत बसणाऱ्या 
मुलग्यांकडे पाहभन एकत्रपणे हसतात तेव्हा इतर बऱ्याच अनुनयाच्या समारंभाप्रमाणे, ह्यातही टोळीत नसलेल्या 
व्य्तींलवरुद् आक्रमक प्रवृत्तीचा पुष्ट्कळच भाग असतो, पुष्ट्कळशा लवनोदी गोष्टींमध्ये प्रथम काही तरी तणाव उत्पन्न 
केला जातो व एकदम अनपेलक्षतपणे त्याचा स्फोट होऊन हास्याच्या लाटा उठतात. अशाचसारिा काहीसा प्रकार 
पुष्ट्कळशा प्राण्याचं्या अलभवादन समारंभात लदसभन येतो. उदाहरणाथय कुते्र, गीझ् व इतर काही प्राणी एकमेकातं तणाव 
उत्पन्न करणारी अलप्रय अशी पलरस्स्थती एकदम नाहीशी झाली की मो्ा उत्साहाने एकमेकानंा अलभवादन करू 
लागतात. आणिी एक लतसरे साम्य म्हणजे हास्यामुळे अलभवादनाप्रमाणेच वैयस््तक संबंध उत्पन्न होतो. माझ्या 
स्वतिःच्या लनरीक्षणावरून मी सागंभ शकतो की, दोन व्य्तींनी एकाच वेळी हास्यात भाग घेतला तर त्याचं्यातील 
आक्रमक प्रवृत्ती तर नाहीशी होतेच पण त्याचं्यात सामालजक एकीची भावनाही उत्पन्न होते. 
 

वर वणयन केलेल्या सवय लवधींचे व समारंभाचें मभळ कायय म्हणजे आपापसातंील युद् टाळणे. पण उत्क्रातंीच्या 
अगदी िालच्या पातळीवरसुद्ा, उदाहरणाथय मलॅाडय नराच्या रॅब रॅब अशा आवाजात लवधींना इतकी स्वायत्तता असते 
की, केवळ लवधी म्हणभन ते करण्याची इच्छा त्या प्राण्यात उत्पन्न होते. एिादा मलॅाडय नर एकसारिा एकाच सुरात 
रॅऽऽब रॅऽऽब असा आवाज काढीत आपल्या मादीला शोधीत असतो, आलण एकदा ती सापडली म्हणजे अलतशय 
उत्तेलजत होऊन भराभरा रबॅरॅब असे आवाज काढतो, आलण आपली हनुवटी उचलभन लतच्याकडे आपल्या डो्याचा 
मागचा भाग लफरवतो. हा सवय प्रकार पाहणारा जर आपल्या व्यस््तगत दृष्टीने त्याचा लवचार करू लागला तर त्याची 
िात्री पटेल की, मलॅाडय नरमादी सापडल्यामुळे अतीशय आनंलदत झाला आलण लतला शोधण्याचा सवय िटाटोप 
केवळ“अलभवादनाचा” समारंभ करण्याच्या इच्छेमुळेच केलेला होता. ह्याहीपेक्षा जास्त प्रमाणात लवधीनुसार होणाऱ्या 
लवजयाच्या समारंभातं (Triumph Ceremony), उदाहरणाथय शले्ड्रेक व लवशषेतिः गीझ ह्याचं्याबद्दल वरील ग्रह 
आणिीच बळकट होतो आलण अलभवादन ह्या शब्दाच्या बाजभची अवतरणलचन्हे काढभन टाकण्याचा आपल्याला मोह 
होतो. 
 

जवळजवळ पाण्यात डोके बुडवणाऱ्या सवय बदकात (Dabbling ducks) तसेच नेहेमीच्या शले्ड्रेकमध्ये 
(त्या दोहोत रॅब रॅब आवाज करण्यामध्ये बरेच साम्य असते), ह्या लवधीचे आणिी एक कायय असते. त्यामध्ये फ्त नर 
अनुनयाचा समारंभ करतो व मादी त्याला उत्तेजन देत असते. ह्या सवय घटनेचे जर सभष्म म अवलोकन व लवश्लेषण केले 
तर आपल्याला असे लदसभन येते की नर आपल्याच जातीच्या दुसऱ्या एका नराला धमकी देण्याचे हावभाव करीत 
असतो व ककलचतशा प्रमाणात आपल्या मादीकडेही थोडे आक्रमण केल्यासारिे दािवतो. मादीला आपल्या नराबद्दल 



           

अजीबात आक्रमक प्रवृत्ती वाटत नाही तर लतऱ्हाइत नराबद्दल वाटते. हा सवय लवधी म्हणजे नराने आपल्या आक्रमक 
प्रवृत्तीची लदशा बदलभन दुसरीकडे कळवणे आलण मादीने त्याला उत्तेजन देणे, हा सवय लवधी लवजयाच्या 
समारंभासारिाच वाटतो. त्या समारंभात दोघे जोडीदार एकमेकानंा धमकी देत शजेारून जातात. यभरोपमधील लवजन 
आलण नेहेमीचा शले्ड्रेक ह्याचं्यात अगदी स्वतंत्रपणे हा लवधी फारच सुंदर रीतीने लवकास पावला आहे. ह्याच्या उलट 
लचलो लवजनमध्येही अगदी वेगळा असा समारंभ असतो व त्याचे मागे वणयन केलेल्या लवजयाच्या समारंभाशी बरेच 
साम्य असते. त्याचं्यातही दोन्ही जोडीदार दुसऱ्याच लदशलेा धमकी देत असतात. िऱ्या गीझ् मध्ये आलण शले्ड्रेकच्या 
बहुतेक मो्ा जातींमध्ये अगदी असाच समारंभ असतो. लचलो लवजन जातीच्या बदकात मादीचा लपसारा अगदी 
नराच्या लपसाऱ्यासारिा असतो व लतचे डोके चकचकीत लहरवे आलण छाती लफकट तपलकरी-लाल अशी असते. डोके 
पाण्यात बुडवणाऱ्या बदकाचं्यात ही एक अपवादात्मक अशी घटना आहे. 
 

लाल शले्ड्रेक, ईलजप्तमधील गभझ आलण त्याच्यासारख्या इतर प्राणीजातींत मादी पभवी वणयन केल्यासारिीच 
उत्तेजक हालचाली करते, पण नर मात्र नुसती धमकी देण्याचे नाटक करून लतच्या शजेारून चालत जात नाही तर 
लतने जो शजेारी शत्रभ म्हणभन दशयलवला असेल त्याच्यावर प्रत्यक्ष जोराचा हल्ला करतो. ह्या प्रलतस्पध्याचा पराभव 
केल्यानंतर ककवा लनदान दोघांची बरोबरी झाल्यानंतर एक मोठा तपशीलवार तयार केलेला लवजयाचा समारंभ होतो. 
ओलरनोको गभझ, ॲस्ण्डयन गभझ व इतर त्याच प्रकारच्या पष्म यातं ह्या समारंभात आवाजांचे मोठे गंमतीचे लमश्रण 
ऐकायला येते. कारण नर आलण मादी ह्यांचे आवाज अगदी वेगळेवेगळे असतात. आलण लशवाय नर आलण मादी 
एकमेकाचं्या नकला करून अंगलवके्षप करतात तो देिावाही मोठा पे्रक्षणीय असतो.माझा लमत्र लनको टीनबगेन 
ह्याच्यावर पभणय लवजय संपादन करणाऱ्या अँलडयन गभझच्या जोडीचा मी जो लचत्रपट तयार केला आहे तो पे्रक्षकाचंी 
अमयाद करमणभक करील असा आहे. प्रथम मादी वागणुकीचा अभ्यास करणाऱ्या त्या प्रख्यात शास्त्रज्ञावर एक िोटाच 
हल्ला केल्याचे सोंग करते; आलण मग हळभहळभ आपला संतापाचा पारा चढवीत नर िरोिरच त्याच्यावर जोराचा हल्ला 
चढवतो. तो आपले पंि इत्या जोराने आपटतो की लनकोला तो जेव्हा पळवभन लावतो तेव्हा पाहणाऱ्याची िात्रीच 
पटते की त्याने लनकोचा पभणय पराभव केला. नंतर पालहले तेव्हा लनकोचे पाय व हात, जे त्याने त्या नराच्या हल्ल्याचा 
प्रलतकार करण्यात वापरले होते ते चोच मारण्यामुळे व चाव्यामुळे काळेलनळे झालेले होते. अशा रीतीने ह्या मानवी 
शत्रभला हाकलभन लदल्यानंतर जो लवजयाचा समारंभ होतो तो जवळजवळ संपतच नाही, आलण त्या जोडप्याचा उत्साह 
जणभ काय मानवी असावा असे वाटते. 
 

ईलजप्तमधील गभझची मादी शले्ड्रेक वगातील इतर कोणत्याही मादीपेक्षा जवळपासच्या स्वजातीयालंवरुद् 
आपल्या नराला चेतावणी देण्यात मोठी पटाइत असते. स्वजातीयातंला कोणी प्राणी जवळपास नसेल तर ती जे कोणी 
इतर जातींचे पक्षी आसपास असतील त्याचं्या लवरुद् त्याला चेतावते. अथातच ह्या प्राण्याचंी काळजी घेणारा 
प्रालणसंग्रहातील जो रक्षक असतो त्याला ह्या पष्म यानंा पकडभन त्याचं्या जोड्या वेगळ्या करणे भाग पडते. ईलजप्तच्या 
गभझची मादी आपल्या नराची सवय युदे् मो्ा कौतुकाने पाहात असते, पण ती त्याला मदत मात्र करीत नाही. 
मुष्टीयुद्ातील लवाद ज्याप्रमाणे लढणाऱ्याचं्या सवय हालचाली बारकाईने पाहतो पण मध्ये पडत नाही तशी त्या मादीची 
भभलमका असते. गे्रलॅग ककवा लसस््लड माद्या आपल्या नराला त्याच्या मारामारीत बरीच मदत करतात. मात्र जर का 
लतच्या नराचा पराभव झाला तर ती िुशाल आपले पंि पसरून लवजेत्या नराला जाऊन लमळायला तयार असते. 
 

अशा वागणुकीमुळे लैं लगक लनवडीवर महत्त्वाचा पलरणाम होत असला पालहजे; कारण नरामधील लढाऊ वृत्ती 
व भाडंिोरपणा ह्यांचे महत्त्व साहलजकच वाढणार. येथे परत लतसऱ्या प्रकरणाच्या शवेटी जो लवचार प्रदर्मशत केला 
तोच परत मनात येतो. इलजप्तमधील गभझची भाडंिोर वृत्ती पाहणाराला वेड्यासारिी वाटते. ती स्वजातीयातंील 
लनवडीमुळे बनलेली असावी आलण स्वजातीच्या लटकभ न राहण्याच्या दृष्टीने लतला काही ककमत नाही हा लवचार 
मनिःस्स्थतीची शातंता भगं करणारा आहे, कारण पुढे आपल्याला असे लदसभन येईल की, मनुष्ट्याच्या पभवेलतहासाच्या 
लवकासाकडे पालहले की, मानवाची आक्रमक प्रवृत्तीही अशाच प्रकारे बनलेली असावी. 
 



           

ज्या काही थोड्या प्राणीजातींत लवजयाच्या आवाजाने अनुनयाचे कायय होत नाही अशांमध्ये ईलजप्तमधील 
गभझचा समावेश होतो. पारदशयक पण भगं न पावणाऱ्या अशा पडद्याच्या दोन बाजभंना ईलजप्तच्या गभझच्या दोन जोड्या 
ठेवलेल्या असतील आलण त्या एकमेकानंा लचडवीत असतील व संतापत असतील तर पुष्ट्कळदा असेलदसभन येते की, 
दोन जोडीदारच एकमेकासंमोर उभे राहतात व लनदययपणे एकमेकासंमोर चोचीने प्रहार करतात. असाच प्रकार 
दुसऱ्याही एका मागाने घडभन येऊ शकतो. समजा, एका जोडीच्या बंलदस्त जागेत त्याच जातीचा एक लतऱ्हाइत पक्षी 
जरा वेळ आत सोडला आलण त्याचंी लढाई जोरात सुरू झाली की त्याला हळभच बाहेर काढला म्हणजे त्या जोडीच्या 
लवजयाचा नाच असा काही जोरात सुरू होतो की, धमकी देण्याच्या लवलधशभन्य हालचालींच्यात व त्यात काही लवशषेसा 
फरकच राहात नाही. इत्यात एकदम ते पे्रमी जोडपे एकमेकाचं्या माना चोचीत पकडते आलण एकमेकांना चागंलाच 
मार देत सुटते. अिेरीस अथातच ह्या झगड्याचा लनकाल नराच्या बाजभने लागतो; कारण तो आकाराने मादीपेक्षा मोठा 
व श्तीनेही वरचढ असतो. असे जरी असले तरी जर “दुष्ट शजेारी” नसलाच तरीही इलजप्तच्या गीझमध्ये लसस््लड 
माशासारिा जोडीदाराचा िभन झाल्याचे मी कधी पालहलेले नाही. 
 

ईलजप्तच्या गीझमध्ये व शलेड्रेकच्या इतर जातींमध्ये लवजयाचा समारंभ हा एक आकाशातभन पडणारी वीज 
जलमनीपयंत पोचवण्याचा मागय आहे. जेव्हा गडागडाटी पाऊस व लवजांचा चमचमाट येण्याची लचन्हे लदसभ लागतात, 
म्हणजे जेव्हा बाह्य पलरस्स्थती व मनाची प्रलतलक्रया ह्या दोन्हीही आक्रमणाला पोषक असतात, त्या वेळी हा लवजयाचा 
समारंभ केला जातो. नेहमीच्या शले्ड्रेकमध्ये जरी हा लवजयाचा समारंभ बॅले नाचाच्यासारिा अलतशयोस््तपभणय 
अंगलवके्षपानंी केला जातो तरीही त्याच्या पाश्वयभभमीवर जी युद्ाची मनोभभलमका असते ती अजीबात नाहीशी झालेली 
नसते. पाचव्या प्रकरणात वणयन केलेल्या कमी उत्क्रान्त झालेल्या डॅस्ब्लंग बदकाच्या अनुनयाच्या हावभावासंारिे हे 
अंगलवके्षप नसतात. शले्ड्रेक पष्म यातील लवजयाच्या समारंभाला जी श्ती लागते ती मभळ आक्रमक प्रवृत्तीची लदशा 
बदलल्यामुळे ज्या हालचाली होतात त्यातभन उत्पन्न झालेली असते. आलण अजभनही एका बाजभने आक्रमक प्रवृत्ती आलण 
दुसऱ्या बाजभने लतच्या लवरुद् कायय करणाऱ्या पे्ररणा अशा दोन्हींचे अस्स्तत्व असावे लागते. ह्या जातीच्या प्राण्यातं 
लवजयाच्या समारंभाचा उत्साह ऋतुमानाप्रमाणे बदलत असतो. प्रजोत्पादनाच्या ऋतभत तो अगदी तीव्र असतो; 
लवश्रातंीच्या काळात जवळजवळ नाहीसा होतो आलण अथातच लैं लगक दृष्ट्ट्या पभणय वाढ न झालेल्या पष्म यात तो मुळीच 
नसतो. 
 

ग्रलॅग व िऱ्या गभझ जातीच्या पष्म यातं हा सगळाच प्रकार अगदी वेगळा असतो. एक तर लवजयाचा लवधी हा 
केवळ त्या लवलशष्ट नरमादीच्या जोडीचाच समारंभ नसभन त्यात सवय कुटंुबच काय पण तो सवय कळपच सहभागी होतो. 
हा समारंभ लैं लगक प्रवृत्तींपासभन अगदी पभणयपणे स्वतंत्र झाला असभन तो सबंध वषात केव्हाहंी केला जातो आलण गभझची 
अगदी लहानलहान लपल्लेही त्यात भाग घेतात. 
 

समारंभातंील हालचालींचा क्रम बराच दीघयकाळ चालतो व तो आत्तापयंतवणयन केलेल्या समारंभापेक्षा पुष्ट्कळ 
अधीक गंुतागंुतीचा असतो. लसस््लड आलण शले्ड्रेकच्या बऱ्याच जातींत आपल्या जोडीदारालवरुद् वाटणारे मभळचे 
आक्रमण अनुनयाच्या समारंभाने शजेाऱ्यावर हल्ला करण्याकडे वळवले जाते तर ह्याच्या उलट गीझमध्ये हा हल्ला 
अनुनयाच्या अलभवादनाच्या आधी काही एका लवलशष्ट लवधीनुसार ठरलेल्या हालचालींप्रमाणे केला जातो. दुसऱ्या 
शब्दातं सागंायचे म्हणजे लवजयाच्या आरोळीचे वैलशष्ट्ट्यच असे असते की जोडीतील एक भागीदार म्हणजे बहुतेक 
जास्त बलवान असा नर ककवा कळपातील सवात शस््तमान असा पक्षी, िरोिरीच्या ककवा लुटुपुटीच्या शत्रभवर हल्ला 
करतो, त्याच्याशी लढाई करून त्याचा पराभव केल्यावर मो्ाने अलभवादनाचे आवाज करीत आपल्या कुटंुबाकडे 
परत जातो. ह्या प्रालतलनलधक घटनेवरून हेल्गालफशर ह्यानंी जे लचत्र काढले आहे त्यावरून लवजयाच्या समारंभाला ते 
नाव लदलेले आहे. 
 



           

 
(आकृती ५) 

 
लवजयाच्या समारंभाचा पलहला भाग म्हणजे डोके जरा लतरपे पण पुढच्या बाजभला व वर केलेले असते व 

त्याचबरोबर तोंडाने ककय श, तुतारीसारिा आवाज केला जातो. ह्याला “रोकलग” म्हणतात. (पृष्ठ ८७ आ. ४ वरील 
A, व पृष्ठ १५९ वरील आ. ५). दुसरा भाग म्हणजे जोडीदाराकडे परत जाणे. त्यात मान जलमनीला समातंर अशी लाबं 
पुढे केलेली असते, डोके वर केलेले व तोंडाने अगदी हळभ व भावपभणय असे आवाज काढले जातात. त्यानंा हेल्गा लफशर 
ह्यानंी “कॅस््लंग” हे नाव लदले आहे. “कॅस््लंग”च्या वेळेचा एकंदर पलवत्रा हल्ल्याच्या पलवत्र्याहभन फारसा वेगळा 
नसतो. (आ. ५ मधील नं ६ चा पलवत्रा पाहा व त्याची नं.१ व २ शी तसेच आ. ४ मधील E शी तुलना करा.) त्यात 
फरक एवढाच की मान आलण डोके हावभावाच्या लष्म याकडे केलेले नसभन त्याच्या बाजभने दुसरीकडे केलेले असते. 
 

ह्या प्राण्याचं्या प्रवृत्तीचे लवश्लेषण जर सहाव्या प्रकरणात वणयन केलेल्या पद्तीने केले तर वर सालंगतलेल्या 
“रोकलग”मध्ये फार गंुतागंुतीचे आलण परस्परलवरोधी असे वतयणुकीचे नमुने आढळतात. एकंदर हालचालीवरून त्यात 
आक्रमण, भीती आलण सामालजक जवळीक ह्यांचे लमश्रण असल्याचे लदसते आलण त्या वेळी जे आवाज केले जातात 
त्यावरूनही हीच गोष्ट लसद् होते. “रोकलग” होण्यास दोन अगदी वेगळे वेगळे उत्तेजक एकाच वेळी हजर असावे 
लागतात : आपल्याला उते्तजन देण्याकरता कॅस््लंग आवाज करणारी, आपली जोडीदार आलण आपल्या शत्रभच्या 
अस्स्तत्वामुळे उत्पन्न होणारी आक्रमक प्रवृत्ती. बऱ्याच दृष्टींनी हा “रोकलग” हल्ला उत्तेलजत करणारी पलरस्स्थती आपण 
वर (प्रकरण लतसऱ्यामध्ये) लनणायक प्रवृत्ती उत्पन्न होण्याबद्दल जो लवचार केला त्याच्यासारिीच असते. आपली मादी 
व आपली लपल्ले ठेवलेले घरटे ह्याचं्यापासभन नराला फार लाबं जाता येत नाही. कोपऱ्यात अडकलेल्या उंदरासारिी 
काहीशी त्याची पलरस्स्थती होते. कारण त्यालाही कुठे पळभन जाता येत नाही. अथात तो उंदीर ज्याप्रमाणे असेल नसेल 
ती श्ती वापरून शत्रभवर तुटभन पडतो. तसेच हा गभझचा नर आपला प्रलतस्पधी लजतका जास्त भीलतदायक लततका 
त्याच्यावर लजवावर उदार होऊन सवय श्तीलनशी हल्ला करतो. नुकतेच वयात आलेले नर, ज्याचें समाजातील स्थान 
अद्याप पके्क ठरावयाचे आहे, ते जास्त त्वेषाने आलण पुन्हापुन्हा रोकलग हल्ले करतात. त्याचं्या मानाने प्रौढ नर, त्याचंा 
समाजातील अनुक्रम ठरून गेलेला असल्यामुळे, इत्या वेळा व इत्या जोराने हल्ले करीत नाहीत. 
 



           

“रोकलग”मध्ये लनरलनराळ्या प्रवृत्तींचे लमश्रण असल्याचे वर सालंगतलेच आहे. लवजयाच्या समारंभाचा दुसरा 
भाग म्हणजे “कॅस््लंग”. हे फ्त एकाच पे्ररणेवर अवलंबभन असते ही गोष्ट डॉ. लफशर ह्यानंी केलेल्या तपशीलवार 
लवश्लेषणावरून लसद् होते. कॅस््लंग गभझ् चा नर ज्या प्रकारचे हावभाव करून आपल्या जोडीदाराकडे वळतो ते 
सहाव्या प्रकरणातील आ. ४ E मध्ये दािवलेल्या धमकी देण्याच्या अंगलवके्षपाहभन फारसे वेगळे नसतात. त्याचं्यातला 
फरक अगदी सभष्म म असतो व तो लवधीनुसार होणाऱ्या लदशाबदलामुळे होतो हे पभवी सालंगतलेच आहे. बाजभने पालहले तर 
हा फरक ओळिणे कठीणच आहे. आलण माणसाला काय ककवा गभझला काय, एक गभझ दुसऱ्याकडे जात असताना तो 
त्याच्याबरोबर “कॅस््लंग” करणार आहे की त्याच्यावर हल्ला करणार आहे हे सांगता येणार नाही. वसंत ऋतभत 
कुटंुबातील व्य्तींचे संबंध बरेच सैल होतात आलण तरुण नर लप्रयाराधनात गंुतलेले असतात त्या वेळी असे होण्याची 
श्यता असते की एक भाऊ दुसऱ्याबरोबर लवजयाचा समारंभ करीत असतो तर त्याच वेळी एका अनोळिी मादीला 
आपली जोडीदारीण होण्याबद्दल लतचे मन वळवीत असतो. हे लप्रयाराधन म्हणजे लैं लगक संयोगाला लदलेले आमंत्रण 
नसते, तर अनोळिी लतऱ्हाइत गीझ् वर हल्ले करून लगेच तो आपल्या लनवडीच्या मादीकडे पळत येऊन 
लतलाअलभवादन करतो. जर त्याच्या भावाने हा सवय प्रकार एका बाजभकडभन पालहला तर त्याची कल्पना होते की आपला 
भाऊ त्या मादीवर हल्ला करण्याकरता लतच्या लदशनेे जात आहे. लवजयाच्या समारंभातील सवय नर एकमेकांचे संरक्षण 
करीत असल्यामुळे तो आपल्या भावाच्या भावी वधभच्या अंगावर धावभन जातो आलण त्याच्या मनात लतच्यालवषयी मुळीच 
पे्रमभावना नसल्यामुळे तो लतला असा जोरात चोप देतो की, त्याचा भाऊ जर लतला अलभवादन करीत नसभन धमकी देत 
असता तर त्याने हेच केले असते. पण जेव्हा ती मादी भयभीत होऊन तेथभन पळ काढते तेव्हा मात्र लतचा अनुनय 
करणाऱ्या नराची अवस्था मोठी चमत्कालरक होते. हे लवधान मी मनुष्ट्याच्या मनाची स्स्थती कशी होईल त्याच्याशी 
तुलना करून केलेले नाही. मनातील प्रत्येक गोंधळाला एकमेकालंवरुद् पे्ररणामंधील लढा हा वस्तुलनष्ठ असा शरीर 
लवज्ञानशास्त्रातील पाया असतो. तो लप्रयाराधना करू इस्च्छणारा तरूण गे्रलॅग नर ह्याच चमत्कालरक अवस्थेत 
सापडलेला असतो. आपण ज्या मादीवर पे्रम करू इस्च्छतो लतचे संरक्षण करण्याची प्रवृत्ती गे्रलॅग गभझच्या नरामध्ये फार 
तीव्र असते; पण लतत्याच तीव्रतेने त्याला आपल्या भावावर हल्ला करण्यावर असणारा लनबंध जाणवत असतो. कारण 
त्या दोघानंी लवजयाच्या समारंभात एकत्र भाग घेतलेला असतो. पुढे आपल्याला अशी पलरणामकारक उदाहरणे 
लदसतील की, मनातील हा लनबंध लकती अनुल्लंघनीय असतो. 
 

इतर बदके आलण गीझ् ह्याचंा तौललनक अभ्यास केल्यावर अशी िात्री पटते की, “कॅस््लंग”चा लवकास 
मभळच्या धमकी देण्याच्या हालचाली एका लवलशष्ट लवधीप्रमाणे लदशा बदलभन केल्यामुळे झाला असला पालहजे. ११ व्या 
प्रकरणात लसस््लड माशाचं्या अनुनयाचे अंगलवके्षप अशाच प्रकारे लवकलसत झाले हे आपण पालहलेच आहे. तरी हल्ली 
मात्र गे्रलॅग गीझ् च्या वतयणुकीत कॅस््लंगमध्ये आक्रमक प्रवृत्ती मुळीच नसते. तसेच ह्या प्रालणजातीत लवजयाच्या 
समारंभाला अनुनयाच्या समारंभाचे स्वरूप रालहलेले नाही. फ्त एकेका प्राण्याच्या वाढीच्या अवस्थेत फारच जलद 
बदल होत असताना आपल्याला लदसते की, अलभवादनाच्या वेळच्या वतयणुकीत अंतयामी दडलेल्या प्राथलमक पे्ररणा व 
त्याचें अलभवादनाच्या अंगलवके्षपात झालेले रूपातंर ही सभष्म म लनरीक्षणाने ओळिता येतात. लवजयाचा समारंभ ही एकाच 
प्राण्याच्या लवकासामधभन उत्पन्न झालेली घटना नाही. गभझचे लपल्लभ धड उभे राहणे, चालणे ककवा अन्न िाणे हे करू 
लागण्यापभवीसुद्ा त्याला आपली मान पुढे लाबं करण्याची हालचाल करता येते आलण तार स्वरात कॅस््लंगचा 
आवाजही काढता येतो. हा आवाज प्रथम दोन अवयवांचा म्हणजे मॅलाडयच्या रॅब रॅब सारिा असतो पण अथातच 
बदकाच्या लपल्लासारिा. काही तासानंतर तो तीन अवयवाचंा होतो : व्ही. व्ही. व्ही. आलण त्याचा ताल पभणय वाढ 
झालेल्या गीझ् च्या अलभवादनाच्या वेळच्या बडबडीसारिाच वाटतो. लहान गभझचे मान ताणभन पुढे करणे, आलण व्ही 
असा आवाज करणे ही दोन्हीही मो्ा गभझमध्ये धमकी देण्याच्या हालचाली आलण त्यांचीचपुढची अवस्था म्हणजे 
लवजयाचा समारंभ ह्याचंी आधीची पायरी असते. तौललनक संशोधनाने असे लसद् झाले आहे की, ह्या लवलशष्ट 
प्रालणजातीच्या पभवेलतहासात अलभवादन हे धमकी देण्याच्या अंगलवके्षपापासभनच लवकास पावलेले आहे व त्याची एकंदर 
घटना लदशचेा बदल व हालचालींना लवधीचे स्वरूप प्राप्त होणे ह्या मागाने झालेली आहे. पण एकाच प्राण्याच्या 
लवकासाचा अभ्यास केला तर असे लदसभन येते की, बाह्यतिः सारिाच लदसणारा अंगलवके्षप अलभवादनाचाच लनदशयक 
असतो. जेव्हा गभझचे लपल्लभ अंड्यातभन बाहेर पडण्याची कठीण आलण जराशी धो्याची लक्रया पभणय करून आपल्या 



           

घरट्यात ओल्या शरीराने व मान िाली टाकभ न पडलेले असते तेव्हासुद्ा त्याच्याकडभन एक लवलशष्ट हालचाल नक्की 
अपेलक्षत असते. आपण जर िाली वाकभ न त्याच्याजवळ तोंड नेऊन गभझसारिा आवाज काढला तर ते लपल्लभ लटपटीत 
व मो्ा प्रयासाने आपली मान पुढे करून अलभवादनाचा हावभाव करते. दुसरे काहीही करण्याची श्ती 
नसतानादेिील हे लचमुकले रानटी गभझ आपल्या आजभबाजभच्या सामालजक प्रदेशाला अलभवादन करते! 
 

आलवभावाची हालचाल व ती होण्याची पलरस्स्थती या बाबतीत गे्रलॅगच्या लपलाचे मान ताणभन पुढे करणे व मंद 
असा आवाज करणे याचें मो्ा गे्रलॅगच्या अलभवादनाच्या अंगलवक्षेपाशी साम्य असते, धमकी देण्याच्या हावभावाशी 
नव्हे. पण एक गोष्ट मोठी लक्षात घेण्यासारिी असते की, हा वतयणुकीचा नमुना बाह्यतिः तरी धमकी देण्याच्या 
अंगलवके्षपासारिाच लदसतो; कारण लाबं केलेली मान आपल्या जोडीदाराकडभन बाजभला वळवण्याची लक्रया लपल्लाच्या 
हालचालीत लदसत नाही. ती लपल्ले काही आठवड्याचंी झाल्यानंतर व त्याचंी लव जाऊन तरुण पष्म याचंी लपसे लदसभ 
लागल्यानंतर हळभहळभ त्याचंी वतयणभक बदलते. हे तरुण पक्षी आपल्याच वयाच्या दुसऱ्या कुटंुबातल्या पष्म यावंर आक्रमक 
प्रवृत्ती दािवभ लागतात आलण तोंडाने फुस् फुस् असा आवाज करीत ते त्यानंा चावण्याचा प्रयत्न करतात. असल्या 
भाडंणात दोन कुटंुबातल्या तरुण पक्षातं धमकी देण्याचे आलण अलभवादन करण्याचे अंगलवके्षप सारिेच असल्यामुळे 
पुष्ट्कळदा गैरसमज उत्पन्न होतात व एक भाऊ दुसऱ्याला चावतो. ह्या लवलशष्ट पलरस्स्थतीत आपल्याला प्रथमच लदसभन 
येतो की, एका प्राण्याच्या लवकासात व अलभवादनाच्या अंगलवके्षपाची लदशा लवधीनुसार बदलते. ज्या लहान गभझला 
त्याचा भाऊ अगर बहीण चावली असतील तो त्यानंा उलट चावत नाही पण तोंडाने मंद असा आवाजा काढभन मान िभप 
लाबं करतो. मात्र लतची लदशा दुसऱ्या पष्म याच्या बाजभने पण मो्ा गभझच्या पेक्षा जास्त मोठा कोन केलेली असते. ह्या 
अंगलवके्षपांचे आक्रमण–प्रलतबंधक स्वरूप सहज लदसभन येते. अद्यापही आक्रमक प्रवृत्ती असलेला भाऊ अगर बहीण 
ताबडतोब ती प्रवृत्ती सोडभन देतात आलण अलभवादनाचा अंगलवके्षप आपल्या लष्म यापासभन बाजभला करून दािवतात. 
लवकासाची ही अवस्था, जीत लवजयाच्या समारंभात अनुनयाचा बराच भाग असतो, ती फारच थोडेलदवस लटकते. 
लवलधयु्त लदशाबदल लवकरच सुरू होतात आलण काही अपवादात्मक घटना सोडल्या, तर ह्यापुढे गैरसमज होत 
नाहीत. 
 

एकेकट्या प्राण्याच्या लवकासात मभळच्या लवजय समारंभाच्या अनुनय करण्याच्या कायाचा भाग म्हणभन 
भावंडामंधील क्वलचत होणारे गैरसमज टाळणे ही एकच गोष्ट लशल्लक रालहलेली आहे. 
 

प्रौढ पलरस्स्थतीतील वतयणुकीचा नमुना जरी बाह्यतिः लदशा बदललेल्या धमकीच्या स्वरूपाचा वाटतो, तरी तो 
आक्रमक प्रवृत्तीमुळे उत्तेलजत झालेला नसतो. त्याचे मभळ म्हणजे स्वतंत्र असा अलभवादनाचा समारंभ हेच असते. 
अगदीच अपवादात्मक पलरस्स्थतीत ह्यात बदल होऊ शकतो, पण त्याबद्दल मी पुढे लववेचन करणार आहे. मनातील 
हेतभंचा तपशीलवार अभ्यास केल्यानंतर लवजयाच्या समारंभात जे काय आक्रमण लदसभन येते ते पलहल्या म्हणजे 
“रोकलग” अवस्थेत, व प्रलतस्पधी लतऱ्हाइताच्या लदशनेे नाहीसे होते. “रोकलग” काही सेकंद चालभ  राहते व गभझचा नर, 
लवजयी होवो वा न होवो, आपल्या प्रलतस्पध्यापासभन बाजभला वळतो; लगेच तो आपल्या मादीजवळ गेला की “रोकलग” 
पभणयपणे बंद होते व ती दोघे एकमेकाचंी डोकी जवळजवळ धरून “कॅस््लंग” करतात. वरील आ. ५ मध्ये ह्या सवय 
हालचालींचे नमुने दािवलेले आहेत. 
 

रोकलग आलण कॅस््लंग ह्यांचा अथय ज्याला समजतो अशा लनरीक्षकाला सहज कळभन येईल की, कॅस््लंगच्या 
आवाजाने लदसणारी ही एकत्र भेटण्याची तीव्र भावना लवरोधाच्या भावनेने आणिीच दृढ होते. ह्या घटनेला 
शरीरव्यापारशास्त्रज्ञ परत उसळण्याची लक्रया (Rebound effect) असे म्हणतात. आक्रमक प्रवृत्तीचा जोर 
शजेाऱ्यावर हल्ला करून नाहीसा केला म्हणजे मग आपली मादी व लपल्ले ह्याचं्याबद्दलचे पे्रम अलनयंलत्रतपणे उसळभन 
येते. ह्याच्या उलट आपली मादी व लपल्ले ही पे्रमाची लष्म ये जवळ असली तर आत घुसणाऱ्या लतऱ्हाइतावर आक्रमण 
करण्याची प्रवृत्ती आणिीच बळावते. कुटंुब हा एक प्रकारचा जागा बदलणारा प्रदेश बनतो व ते कोठेही असले तरी 



           

आपल्या ताब्यातल्या प्रदेशाचा जसा बचाव केला जातो तसाच हा प्रकार होतो. पुढे ह्या मुद्द्याचा आणिी लवचार केला 
जाईल. ह्याच्या उलट आक्रमक प्रवृत्ती उत्तेलजत करणारे लतऱ्हाइत पक्षी जर जवळ असतील तर लवजयाच्या समारंभात 
आपल्या एका अथवा अलधक जोडीदाराबंरोबर “कॅकल” करण्याची प्रवृत्तीही जोरावते. 
 

असा एक लवजयाच्या समारंभाचा लक्षात येण्यासारिा लवशषे प्रकार आहे की त्यात रोकलग आलण कॅस््लंग ह्या 
दोन्ही एकमेकानंा वाढवणाऱ्या पे्ररणा अगदी स्पष्टपणे ओळिता येतात, पण समारंभाचे हे दोन भाग एकामागभन एक न 
येता जवळजवळ एकाच वेळी चालभ  असतात. लहवाळ्यापभवी व लहवाळ्यात जेव्हा गीझ् ची बरीचशी कुटंुबे एकत्र जमभन 
मो्ा कळपाने आपला दलक्षणेकडचा प्रवास सुरू करतात तेव्हा केवळ नरच कुटंुबाच्या संरक्षकाचे काम करतो आलण 
हल्ला करायला घाईघाईने जाऊनशत्रभचा पराभव करून परत येतो असे नाही. प्रत्येक संघातले सवय पक्षी एका 
सवयसाधारण लवजय-समारंभाने एकमेकाशंी जोडलेले असतात व दुसऱ्या एिाद्या कुटंुबाचंा संघ फार जवळ आला तर 
त्याला पळवभन लावायला सगळे पक्षी एकत्र जमभन हल्ला करतात. संघातील प्रत्येक पक्षी दोन लवरोधी पे्ररणानंी लवरुद् 
लदशानंा ओढला जातो. एका बाजभला शत्रभकडे “रोकलग” करीत हल्ला करायची पे्ररणा व दुसऱ्या बाजभला आपल्या 
कुटंुबातील शजेारी असणाऱ्या व्य्तीशी “कॅस््लंग” करायची इच्छा. त्या पक्षाची मान एकदा इकडे व एकदा लतकडे 
अशी हालताना प्रत्यक्ष लदसत असते. अिेरीस कुटंुबातंील सवय पक्षी जवळजवळ एकमेकानंा समातंर उभे राहातात. 
शत्रभच्या संघाकडे धमकी देण्याच्या आवेशाने आपल्या माना त्याचं्याकडे वळवतात पण त्याच वेळी आपली डोकी अगदी 
एकमेकाजंवळ नेऊन गालला गाल लावतात; कारण कॅस््लंगच्या लवधीचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ह्याचा 
पलरणाम असा होतो की, पाचरीच्या आकाराची मानाचंी एक फळीच तयार होते. पुढभन पालहले तर हा देिावा आलण 
त्याबरोबरच होणारे रोकलग आलण कॅस््लंग ह्यानंी “माना एकत्र करण्याच्या ह्या समारंभा”त लजतके जास्त पक्षी 
लतत्या प्रमाणात शत्रभला जास्त भयभीत केले जाते. हे लनरीक्षण मी बऱ्याच वषापभवी करून त्याला वरील नावही लदले 
होते. हेल्गा लफशर त्याला थोड्यात “रोल-कॅकल” असे म्हणतात. 
 

लतऱ्हाइतालंवरुद् कमीजास्त प्रमाणात आक्रमण आलण आपल्या कळपातील सभासदाबंद्दलचा वैयस््तक संबंध 
हे एकमेकानंा पभरक असतात. “आपण” आलण “ते” ह्यामंधील लवरोध ह्यामुळे काही अगदी वेगळ्यावेगळ्या समभहांची 
एकी होऊ शकते. आधुलनक चीन देशाशी संबंध आला तर अमेलरका व रलशया काही वेळेला स्वतिःला “आपण” ह्या 
सदरात घालतात. हीच घटना गे्रलॅग गीझ् च्या बाबतीत रोल-कॅकल समारंभात लदसभन येते व लतचा अभ्यास करता 
येतो. तेथेही युद्ाच्या काही िुणा दृष्टोत्पत्तीस येतातच. लहवाळ्यापभवीच्या दोन-तीन मलहन्यातं व लहवाळ्यात असे काही 
वेळेला घडभन येते की, आमच्या एस् सरोवराच्या वसाहतीत पष्म याचंी संख्या फार वाढल्यामुळे आम्ही जवळपासच्या 
इतर सरोवराचं्या लकनाऱ्यावंर ज्या वसाहती स्थापन केल्या होत्या तेथील काही कुटंुबाचे कळप पुन्हा पभवीच्या लठकाणी 
परत येतात. हे अनोळिी लतऱ्हाइत पक्षी पालहल्यावर नेहेमी एकमेकाशंी भाडंणारे कळप एकत्र येतात व एकमेकाचं्या 
माना लभडवभन जणभ काय एक कभतच उभी राहाते व ती ह्या लतऱ्हाइत पष्म यानंा हाकलभन लावण्याचा प्रयत्न करते. इकडे 
हे बाहेरून आलेले पक्षीही जर ते पुरेशा संख्येने आलेले असले तर मानेला मान लभडवभन आपली फळी उभी करतात व 
मागे हटत नाहीत. 
 

ह्या सवय उदाहरणात लवजयाच्या समारंभाचे एक लवलशष्ट कायय असते; व मभळ ज्या अनुनयाच्या समारंभातभन 
त्याचा लवकास झाला त्यापेक्षा ते जरा वेगळे असते. जरी त्याचा अंगलवके्षप बाह्यतिः लदशा बदलभन धमकी देण्यासारिाच 
असतो व आपल्याकॅस््लंग जोडीदाराला समातंर अशी मान लाबं केलेली असते तरी ती जोडीदार मादी नराची 
आक्रमक प्रवृत्ती मुळीच उत्तेलजत करीत नाही, व अथातच शजेाऱ्यावर करण्याच्या हल्ल्याची तीव्रता वाढवली जात 
नाही. अकराव्या प्रकरणात वणयन केलेल्या लसस््लडच्या घरट्याच्या बचावापेक्षा ही वतयणभक अगदी लनराळी आहे. 
ह्यामुळे लदशा बदलभन केलेली हालचाल आलण लतऱ्हाइत शत्रभवर केलेला हल्ला ह्याचंा अनुक्रम उलटा होतो. लसस््लड 
माशामंध्ये लदशा बदलभन केलेल्या हालचालीनंतर शत्रभवर हल्ला केला जातो तर गीझ् मध्ये त्याच्याआधी हल्ला होतो. तरी 
पण ह्या समारंभाचा पलरणाम त्यात भाग घेणाऱ्या व्य्तींच्या वागण्यावर सारिाच होतो. त्यामुळे ते एकत्र येतात आलण 
बाह्य जगातील प्रलतकभ ल पलरस्स्थतीशी झगडताना ते एकमेकांना मदत करतात. वैयस््तक संबंधाचा दुवा जो सवांमध्ये 



           

सापडतो व ज्याचे लतऱ्हाइतालवरुद् रक्षण करावे लागते तो तत्त्वतिः कायम राहतो. मग लसस््लड मासे आपला सवांचा 
प्रदेश अगर पुढची लपढी शत्रभलवरुद् रक्षण करीत असोत, ककवा शास्त्रज्ञ आपल्या मताचे समथयन करीत असोत, ककवा 
त्याहीपेक्षा धोकादायक म्हणजे धमयवेडे अगर पंथवेडे लोक आपल्या मतप्रणालीकरता लढत असोत. ह्या सवय 
उदाहरणातं वैयस््तक संबंध वाढवण्यासाठी आक्रमण आवश्यक असते. लवजयाच्या समारंभात जे अगदी नवीन आलण 
िरोिर आशादायक आहे ते हे की, त्यामुळे जो वैयस््तक संबंध उत्पन्न होतो त्याचा मो्ा प्रमाणात आक्रमणाशी 
संबंध नसतो. 
 

ज्यानंी लवजयाचा समारंभ एकत्र साजरा केला त्या गीझची एकी कायम राहाते, मग त्यानंा लपल्लाचें ककवा 
आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण करायचे असो अगर नसो; ककवा त्याचं्या भोवताली मनात शत्रुभाव बाळगणारे स्वजातीय पक्षी 
असोत वा नसोत, ककवा ते अगदी स्वतंत्र असा कळप करून राहात असोत वा नसोत. बरेच लदवस ताटातभट 
झाल्यानंतर ते जेव्हा एकमेकांना भेटतात तेव्हा ते हा आपला सुंदर समारंभ अशा उत्साहाने साजरा करतात,– जसा 
एिाद्या लढाईत उत्कृष्ट प्रकारचे यश लमळाल्यावर करतील. 
 

पण, अत्यंत वस्तुलनष्ठ व सहृदय मानवी लनरीक्षकाला लवजय-समारंभाच्या मो्ा चमत्कारात जी एक लवशषे 
स्फभ र्मतदायक गोष्ट लदसते ती म्हणजे, ह्या समारंभात भाग घेणाऱ्या व्य्तींना एकत्र आणणारा कायम स्वरूपाचा व 
अत्यंत दृढ असा वैयस््तक संबंध. 
 

लवजयाच्या समारंभात भाग घेणारा कंपभ अगदी लनवडक व्य्तींचा बनलेला असतो. बाकीच्यानंा त्यात प्रवेश 
लमळत नाही. नुकताच अंड्यातभन बाहेर पडलेला पक्षी जन्मलसद् हक्कानेच ह्या कंपभचा सभासद होतो आलण त्याला 
कसलेही आढेवेढे न घेता प्रवेश लदला जातो. एवढेच काय, प्रयोगाकरता गभझचे लपल्लभ उचलभन बाजभस काढले व तेथे 
दुसरेच एक लपल्लभ– उदाहरणाथय मुस्कोव्ही बदकाचे– ठेवले तरी तेही कंपभत घेतले जाते. काही लदवसानंी आईबापानंा 
आपली लपल्ले ओळिभ येऊ लागतात व लपल्लानंाही आपले आईबाप ओळिता येतात. ह्यानंतर मात्र ते दुसऱ्या कोणत्या 
गभझबरोबरलवजयाचा समारंभ करीत नाहीत. 
 

जर आपण एक लनदयय प्रयोग करून एक लपल्लभ एका लनराळ्याच कुटंुबात नेऊन ठेवले तर असे आढळभन येते 
की, लजत्या उशीरा आपण ते लपल्लभ नव्या कुटंुबात नेऊन ठेवतो लततका त्याला त्याचं्या लवजय-समारंभाच्या कंपभत 
प्रवेश लमळणे कठीण होते. ते लपल्लभ ह्या नव्या कुटंुबातील मंडळींना लभऊ लागते व ते लजतके जास्त लभते लततका 
त्याच्यावर हल्ला होण्याचा संभव जास्त. 
 

अंड्यातभन बाहेर पडल्यापासभन गभझचे लपल्लभ आपल्या हाताने वाढवणे हा एक अलवस्मरणीय अनुभव आहे. ज्या 
लवश्वासाने ते लपल्लभ आपली छोटी मान पुढे करते आलण आपल्या लकनऱ्या आवाजाने आपल्याजवळ येणाऱ्या सजीव 
प्राण्याचे स्वागत करते त्यावरून उघड होते की त्याला तो सजीव प्राणी म्हणजे माणभस आपल्या आईबापापैंकीच एक 
आहे असे वाटत असले पालहजे. 
 

दुसरी फ्त एकच पलरस्स्थती अशी आहे की, त्या वेळी गे्रलॅग आपला लवजयाचा समारंभ व त्याबरोबरच 
आपले पे्रम आलण मतै्री अगदी अनोळिी लतऱ्हाइताला देतो. आलण ही पलरस्स्थती म्हणजे एक तरुण गे्रलॅग नर एकदम 
एका अनोळिी मादीच्या पे्रमात सापडतो तेव्हा. अशा तऱ्हेचे पे्रमाचे िेळ झालेली लपल्ले आपल्या घरट्यातभन बाहेर 
पडतात व त्याचें आईबाप पुढच्या लपल्लाचं्या तयारीला लागलेले असतात त्या सुमारास घडभन येत असतात. ह्यावेळी 
कुटंुबातंील पष्म यामंधील संबंध अथातच जरासे लढले होतात पण ते संपभणयपणे नाहीसे कधीच होत नाहीत. 
 



           

गीझच्या बाबतीत पभवी सालंगतल्याप्रमाणे बदकांच्या जातीच्या प्राण्यापेंक्षाही लवजयाच्या समारंभाचा आपल्या 
जोडीदाराला ओळिण्याशी लनकट संबंध आहे. बदकेसुद्ा फ्त आपल्या ओळिीच्या पष्म याशंीच लकललबल करतात 
पण ह्या आवाज करण्यामुळे दोघात उत्पन्न झालेला वैयस््तक संबंध गीझच्या इतका दृढ नसतो व कळपात सभासद 
म्हणभन प्रवेश करणेही गीझच्या इतके कठीण नसते. एिादा गभझ एिाद्या वसाहतीत नव्यानेच आले ककवा मालजाने 
त्याला त्या कळपात आणभन सोडले तर अक्षरशिः लकत्येक वषेपयंत लवजयाच्या समारंभाने एकत्र जोडलेल्या त्या संघात 
त्याचा िरा स्वीकार होत नाही. 
 

परका गभझ पक्षी संघातील एिाद्या पष्म याच्या पे्रमात पडभन जोडीदार सहज लमळवतो आलण कुटंुब स्थापन 
करून आडमागाने संघाचा सभासद होतो. ह्या लवलशष्ट घटनािेंरीज नवीन आलेल्या पष्म याचे पे्रम बसले व त्याला 
प्रलतसादही लमळाला ककवा त्या संघाच्या कुटंुबातच त्याचा जन्म झाला तर तेवढे अपवाद सोडभन इतर सवय वेळी दोन 
जोडीदार पष्म याचंी ओळि लजतकी अलधक काळाची लततका त्याचंा लवजयाचा समारंभ अलधक उत्साहाचा असतो आलण 
त्याचं्यातील वैयस््तक संबंध अलधक दृढ असतो. बाकी सवय गोष्टी सारख्याच असतील तर आपल्याला असे म्हणता 
येईल की, दोन जोडीदार लततका अलधक काळ मतै्री करून असतीललततका लवजयाचा समारंभ व वैयस््तक संबंध 
अलधक दृढ असतो. ककवा असेही लवधान करता येईल की, दोन गीझ् मधील मतै्री पुरेसा काळ लटकली म्हणजे त्याचं्यात 
लवजयाचा समारंभ नेहेमी लवकास पावतो. 
 

वसंत ऋतभच्या प्रारंभी, ज्या वेळी प्रौढ गीझ् पुढची लपढी लनपजवण्याच्या उद्योगात गढभन गेलेले असतात आलण 
एक ककवा दोन वषय वयाचे पक्षी पे्रमाचे िेळ करण्यात गंुतलेले असतात त्या वेळी जोडीदार न लमळालेले लनरलनराळ्या 
वयाचे बरेचसे पक्षी एकटे पडतात व अिेर ते एकत्र येऊन त्याचें लहान मोठे कळप बनतात. आम्ही ह्या कळपानंा वाझं 
(Non-breeders) कळप म्हणतो. पण हे नाव लततकेसे बरोबर नाही कारण जोड्या जमलेले तरुण पक्षीही अद्याप 
अंडी घालण्याच्या स्स्थतीत नसतात. अशा वाझं कळपातदेिील लवजयाच्या समारंभाचे वैयस््तक संबंध उत्पन्न होऊ 
शकतात, पण त्याचंा लैं लगकतेशी काहीएक संबंध नसतो. लशवाय दोन एकाकी पडलेले पक्षी एकमेकाचं्या संगतीवर 
अवलंबभन असले तर एक नर आलण एक मादी ह्याचं्यात लैं लगकतेलशवायही स्नेह उत्पन्न होऊ शकतो. आमच्या 
प्रयोगके्षत्रात अशी घटना प्रत्यक्ष घडभन आली. आमरसे सरोवराजवळील आमच्या गभझ वसाहतीच्या शािेतील एक 
लवधवा झालेली वयस्क मादी सेवीझेनला येऊन लतने एका नुकत्याच लवधुर झालेल्या नराशी स्नेह जोडला. मला 
वाटले की दोघे आता जोडी जमवभन राहणार. पण हेल्गा लफशर ह्यानंा पलहल्यापासभन वाटत होते की हा साध्या स्नेहाचा 
(लैं लगक संबंध नसणारा) लवजयाच्या समारंभाचा प्रकार असभन कधीकधी पभणय वाढ झालेल्या नरमाद्यातं अशी घटना 
होऊ शकते. लोकाचं्या समजुतीच्या उलट, नर आलण मादी ह्याचं्यात, लैं लगक संबंध नसभनही, िरी मतै्री असभ शकते, 
पण अथातच मागभन त्या मतै्रीचे पे्रमात रूपातंर होणे हेही श्य असते. रानटी गभझ् लनपजवणाऱ्या शास्त्रज्ञानंा 
एकमेकाकंडे आकर्मषत न होणाऱ्या नर-मादीची जोडी जमवायची असेल तर ते पुष्ट्कळदा त्या जोडीला दुसऱ्या एिाद्या 
प्रालणसंग्रहालयात पाठवतात ककवा दुसऱ्या एिाद्या पाणकोंबड्याचं्या कळपात सोडतात. तेथे हे लतऱ्हाइत पक्षी इतके 
अलप्रय होतात की, त्यानंा एकमेकाचं्या सोबतीलशवाय दुसरा कोणी पक्षी जवळही येऊ देत नाही. ह्या प्रकारे लैं लगक 
संबंध नसणारा लवजयाचा समांरभ त्याचं्यावर लादला जातो, व त्याचंी जोडी जमेल अशी प्रयोग करणाऱ्याला आशा 
वाटते. पण मला असे आढळभन आले आहे की, असे जुलमाने प्रस्थालपत केलेले वैयस््तक संबंध ते दोन पक्षी परत 
आपल्या पभवीच्या वसलतस्थानात आले की नाहीसे होतात. 
 

लवजयाचा समारंभ व लैं लगकता, म्हणजे िरोिरीची लैं लगक संयोग करण्याची पे्ररणा, ह्याचंा संबंध कळणे 
सोपे नाही; आलण काही झाले तरी अगदी शुद् लैं लगक गोष्टींना रानटी गभझ् च्या जीवनात फारसे महत्त्व नसते. ज्या 
वैयस््तक संबंधाने गभझ् नरमादी सवय आयुष्ट्यभर एकत्र जोडलेली असतात तो लवजयाचा समारंभ असतो; त्याचं्यातील 
लैं लगक संबंध नसतो. दोन पष्म यातंील लवजयोत्सवाच्या लवधीने जो वैयस््तकसंबंध प्रस्थालपत झालेला असतो त्यातभन 
पुढे लैं लगक संबंध लवकास पावतो. जेव्हा दोन प्रौढ माद्या व दोन प्रौढ नर ह्या उत्सवाने बराच काळपयंत एकत्र आलेले 
असतात व कालातंराने त्याचं्यात लैं लगक संयोग होतो तेव्हा. ह्याच्या उलट एक वषय वयाच्या लैं लगक दृष्ट्ट्या अपलरपक्व 



           

पष्म यात लैं लगक संयोग होतो. तेव्हा त्याचं्यात लवजयोत्सवाचा संबंध उत्पन्न होण्यास पलरस्स्थती अनुकभ ल नसते. तरुण 
गीझ् पुष्ट्कळदा लैं लगक संयोगासारख्या हालचाली करतात पण पुढे त्याचं्या जोड्या जमतील असे भलवष्ट्य वतयवता 
येणार नाही. 
 

ह्याच्या उलट तरुण नराच्या लवजयाच्या हाकेला मादीकडभन ककलचत जरी प्रलतसाद लमळाला तर मात्र त्या 
दोघाचंी जोडी जमण्याचा संभव बराच असतो. अशा तऱ्हेच्या नाजभक संबंधातं लैं लगक संयोगाचा काहीच भाग नसतो व 
ते संबंध उन्हाळा व त्यानंतरचा शरद (ऑटम) ऋतभ ह्यामंध्ये पभणयपणे संपुष्टात येतात. पण त्यानंतर येणाऱ्या वसंत 
ऋतभत जेव्हा तरुण गीझ पक्षी िरोिरच मनापासभन लप्रयाराधना करू लागतात तेव्हा ते मागच्या वषीच्या पे्रयसीकडेच 
येतात असे लदसभन येते. गीझ पष्म यामंधील लवजयोत्सवाचे जरा एकाच बाजभकडभन होणारे नाते आलण लैं लगक संयोग यांचे 
मानवी समाजातील घटनाशंी िभपच साम्य आहे, कारण प्रथम दोन स्त्री-पुरुषातं पे्रमाची भावना उत्पन्न होते व अिेर 
त्याचे पययवसान लैं लगक संयोगात होते. अगदी लवशुद् पे्रमामुळे प्रथम एकमेकालंवषयी अलतशय नाजभक आलण हळभवार 
भावना उत्पन्न होतात आलण त्यानंतर शारीलरक संबंधाकडे दोघाचंाही कल होतो, पण त्याचं्यातील िऱ्या “वैयस््तक 
संबंधा”ंत शलरराचें मीलन हा मुख्य भाग नसतो. ह्याच्या उलट ज्या दोन व्य्तींमध्ये उत्तेजक पलरस्स्थतीत लैं लगक 
संयोगाची प्रवृत्ती सवात अलधक बलवान असते त्या दोघामंधील एकमेकालंवषयींची पे्रमाची भावना लवशषे तीव्र असेलच 
असे नाही. गे्रलॅग गभझ् मध्ये ही दोन काययचके्र मानवाप्रमाणेच एकमेकापंासभन संपभणयपणे वेगळी वेगळी होऊ शकतात व 
मनुष्ट्याप्रमाणेच ती स्वतंत्रपणे अस्स्तत्वात असभ शकतात. पण सवयसाधारणपणे ती एकत्रच असतात आलण जगात लटकभ न 
राहण्याकरता ती एकाच जोडीदाराशी लनगडीत होणे अवश्य असते. 
 

“सवयसाधारण” ककवा “प्रमालणत” (नॉमयल) ह्या कल्पनेची जीवशास्त्रात व्याख्या करणे फार कठीण आहे, 
पण तरीही ती व लतच्यालवरुद् जी कल्पना म्हणजे रोगी ककवा लवकृत (पॅथॉलॉलजकल) ह्या दोन्हीही नीट समजभन घेणे 
आवश्यक आहे. माझे लमत्र बनाडय हेल्मान ह्याचं्या नजरेस जेव्हा एिादी लवलक्षण घटना पडे व लतचा त्यानंा अन्वयाथय 
लावता येत नसे तेव्हा ते प्रश्न लवचारीत: “रचनाकाराच्या मनात ही घटना अशीच घडावी असे होते का?” िरे म्हणजे 
सवयसाधारण ककवा प्रमालणत रचना ककवा कायय ह्यांचे मभल्यमापन करण्याचा एकच मागय म्हणजे असे लसद् केले पालहजे 
की नैसर्मगक लनवडीच्या जोरामुळे व जगात लटकभ न राहण्याच्या आवश्यकतेमुळे ती ह्या एकाच स्वरूपात लवकास पावभ 
शकली व दुसऱ्या कोणत्याही स्वरूपात नाही. दुदैवाने ह्या व्याख्येतभन एक लवलशष्ट घटना वगळली जाते आलण ती 
म्हणजे ज्या ज्यागोष्टी केवळ योगायोगाने ककवा आकस्स्मक रीत्या घडभन आल्या त्यासंबंधीची. योगायोगाने घडभन 
आलेल्या शलररातील बदलानंा अगर त्याचं्या कायांना लवकृत ककवा अप्रमाण म्हणता येणार नाही. प्रमालणत ह्या शब्दाचा 
अथय असा नाही, की, ज्या सवय उदाहरणाचें लनरीक्षण केले त्याचंी सरासरी. त्याचा अथय म्हणजे लवकासाच्या प्रलक्रयेत 
जो प्रालतलनलधक नमुना तयार झाला तो. पण अथातच असा प्रालतलनलधक नमुना शुद् स्वरूपात क्वलचतच सापडतो. तरी 
पण अशा प्रालतलनलधक नमुन्याची कल्पना आपल्याला फार उपयोगी पडते, कारण प्रत्यक्षात त्यापासभन लकती व कोणते 
फरक झालेले आहेत ते आपल्याला समजभ शकते. प्रालणशास्त्राच्या क्रलमक पुस्तकात सवय दृष्टींनी पलरपभणय अशा आदशय 
फुलपािराचे वणयन त्या लवलशष्ट जातीचा प्रलतलनधी म्हणभन केलेले असते. पण प्रत्यक्षात अगदी तंतोतंत त्या आकाराचे 
फुलपािरू आपल्याला लदसत नाही, कारण संग्रहात सापडणारे प्रत्येक फुलपािरू थोडेसे तरी लवकृत ककवा अपंग 
असते. 
 

त्याचप्रमाणे गे्रलॅग गभझची अथवा दुसऱ्या एिाद्या प्राण्याची आदशय वतयणभक कोणती ह्याचे मभल्यमापन करणे 
आपल्याला अश्य आहे. कारण असे मभल्यमापन बाहेरच्या पलरस्स्थतीचा त्या वतयणुकीवर काहीच पलरणाम झाला 
नसता तरच श्य झाले असते. आलण आदशय फुलपािराचा नमुना जसा अस्स्तत्वात नाही तीच अवस्था ह्या बाबीतही 
आहे. ज्यानंा अंतरंगाचे यथाथय ज्ञान असते अशा काही व्य्तींना शरीररचनेचा ककवा वतयणुकीचा आदशय नमुना “लदसभ” 
शकतो, म्हणजे त्यानंा प्रालतलनलधक नमुना आलण लहानसहान अनपेलक्षत दोष वेगळे करता येतात. माझे गुरू ओस्कार 
हाइनरोथ ह्यानंी आपल्या “बदके व तत्सम प्राणी (Anatidae)” ह्या सुप्रलसद् गं्रथात जे लवधान केले की गे्रलॅग 
गभझच्या नरमादीची आजन्म वैवालहक लनष्ठा ही त्या प्राण्यांची “प्रमाण” वतयणभक आहे; ते त्यानंी आदशय असा बाहेरून 



           

कोणताही अडथळा न आलेला नमुना कल्पनेने जाणभन केले; कारण त्यानंी ह्या पष्म याचं्या वैवालहक लनष्ठेचे प्रत्यक्ष 
लनरीक्षण केले नव्हते; एवढेच काय, ते श्यही नव्हते; कारण गभझ पक्षी पन्नास वषेपयंत जगतात आलण त्याचें वैवालहक 
जीवन त्यापेक्षा फार तर दोन वषे कमी असते. तरी त्याचें लवधान समथयनीयच आहे, आलण त्यानंी वणयन केलेला 
प्रालतलनलधक नमुना फारच उपयु्त आहे. पुष्ट्कळशा एकेकट्या उदाहरणांची सरासरी काढभन प्रमाण ठरवणे कधीच 
उपयु्त ठरणार नाही. हे प्रकरण लललहण्यापभवी काही लदवस मी हेल्गा लफशरबरोबर संशोधन करीत होतो. त्यानंी 
लनरीक्षण करून गीझच्याबद्दल जी टाचणे लललहली होती ती वाचल्यानंतर मी माझा आशाभंग प्रदर्मशत केला. कारण 
हाइनरोथ ह्यानंी वणयन केलेले आमरण वैवालहक लनष्ठेचे उदाहरण आम्ही पाळलेल्या गीझमध्ये फारच क्वलचत लदसत 
असे. हे पाहभन हेल्गाने माझ्या लनराशनेे कातावभन अलवस्मरणीय असे शब्द उच्चारले: “तुम्ही अपेक्षा तरी कशाची करता? 
काही झाले तरी गीझ् हे माणसासारिेच आहेत!” 
 

रानटी गीझ् मध्ये व मोकळ्या जागेत राहणाऱ्यांमध्येसुद्ा वैवालहक वतयणुकीतबरेच लनरलनराळे भेद असतात हे 
लसद् झालेले आहे. आलण ह्यातला एक अलतशय महत्त्वाचा आहे; कारण काही मानवी संस्कृतीत त्याला कनद्य मानलेले 
असले तरी गीझमध्ये आियाची गोष्ट म्हणजे ती लवलशष्ट वतयणभक जात लटकभ न राहण्याला हालनकारक नाही. येथे दोन 
नरामंधील संबंधाबद्दल मी बोलत आहे. गीझ् मध्ये नरमादीमध्ये सहज लदसेल असा स्वरूपात ककवा वतयणुकीत फरक 
नसतो. फ्त एकच समारंभ जोडी जमवण्याच्या वेळी नरमादीतील फरक दािवतो. त्याला “मानेचा कोन” 
(Angleneck) म्हणतात व तो दोन कलगातं वेगळा वेगळा असतो. ह्यात एक गोष्ट स्पष्ट होते की, ह्या मादीची जोडी 
जमण्यापभवीची ओळि नाही व त्यामुळे ते एकमेकानंा थोडे घाबरतात. हा लवधी जर गाळभनच टाकला तर अशीही 
श्यता असते की एक नर आपली लवजयोत्सवाची सभचना मादीऐवजी एिाद्या नराला करील. ही घटना पुष्ट्कळदा 
घडभन येते व केवळ सगळे पक्षी एका मयालदत बंलदस्त जागेत कोंडलेले असतात व सगळे एकमेकाचं्या ओळिीचे 
असतात तेव्हाच हा प्रकार घडतो असे नाही. मी पभवी ज्या लठकाणी माझे संशोधन करीत असे त्या वेस्टफाललयामधील 
बुल्डनय ह्या गावी आम्हालंा सवय गीझ एका लहानशा तळ्यात ठेवावे लागत असत. तेथे दोन नरानंी एकमेकाशंी 
लवजयोत्सवानंतर जोडी जमवणे हे इतके वेळा घडभन येत असे की आमची प्रथम अशी कल्पना झाली की नर व मादी 
ह्याचंी जोडी योगायोगाने चुकभ न घडत असावी. बऱ्याच लदवसांनंतर आम्हाला मानेच्या कोनाच्या समारंभाचा िरा अथय 
कळला. पण त्याबद्दलचा लवचार प्रस्तुत संदभात करण्याची आवश्यकता नाही. 
 

एिाद्या तरुण गभझ नराने दुसऱ्या एका नराला लवजयोत्सवाच्या रीतीने सभचना केली व त्याने त्याचा स्वीकार 
केला तर ते दोघेही ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या समारंभाच्या संदभात एकमेकाचं्या अलतशय लनकट येतात व दोघानंाही 
मादीपेक्षा अलधक चांगला जोडीदार व दोस्त लमळतो. स्वजातीयालंवरुद् आक्रमणाची प्रवृत्ती नरामंध्ये माद्यापेंक्षा लकती 
तरी जास्त प्रमाणात अस्स्तत्वात असल्यामुळे लवजयोत्सव करण्याची प्रवृत्तीही अलधक प्रमाणात असते; आलण ते दोघे 
लमत्र एकमेकानंा लनरलनराळी धैयाची कृत्ये करण्यास उत्तेजन देतात; लभन्नकलगी जोडी त्याचं्याशी स्पधा करू शकत 
नाही. अथात त्या कळपात जी उच्चनीच दजाची श्रेणी असते तीत ह्या दोन नराचं्या जोडीचा अनुक्रम िभपच वर—
एिादे वेळी सवांत वरचा लागतो. नरमादीच्या जोडीप्रमाणेच ही दोन नराचंी जोडीही जन्मभर एकमेकांजवळ राहते. 
आमच्याजवळ सवात वयस्क अशी दोन नरांची जोडी होती. त्यांची नावे अनुक्रमे मा्स आलण कोप्फलश्लत्झ अशी होती. 
एकदा आम्ही मा्सला आमची आमरसे सरोवरावर जी शािा होती तेथे पाठवले. एक वषयभर दोघेही अगदी दुिःिी 
होते पण त्यानंतर दोघानंीही दोन माद्याशंी संसार केला आलण त्यानंा लपल्ले पण झाली. पण आम्ही जेव्हा मा्सला परत 
पभवीच्या कळपाव आणला, (त्याची मादी व लपल्लेआम्हाला पकडता आली नाहीत) तेव्हा कोप्फलश्लत्झने ताबडतोब 
आपल्या कुटंुबाला सोडभन लदले व तो मा्सला येऊन लमळाला. कोप्फलश्लत्झच्या बायकोला व मुलानंा ह्या 
पलरस्स्थतीची बरोबर कल्पना होती व त्यानंी मा्सला हाकलभन लावण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, पण व्यथय. हा 
मजकभ र लललहण्याच्या वेळी ते दोन नर एकमेकानंा धरून आहेत आलण कोप्फलश्लत्झची बायको काही अंतरावर 
सावकाश त्याचं्यामागे लुटुलुटु चालत आहे. 
 



           

आपल्या “समकलगी” प्रवृत्तीबद्दलच्या कल्पना फारच अस्पष्ट आलण लवस्तृत आहेत. एिाद्या स्त्रीप्रमाणे 
तोंडाला रंग लावभन मद्यलवक्रीच्या दुकानात बसलेला तरुण आलण एिाद्या ग्रीक महाकाव्यामधील नायक ह्या दोघानंाही 
समकलगी मानले जाते, पण त्या रंग लावलेल्या तरुणाची वागणभक स्त्रीकलगी व्य्तीच्या वागणुकीसारिी असते, तर 
त्याच्या उलट ग्रीक वीराची वागणभक िऱ्या अलतमानवासारिी असते. फ्त आपला जोडीदार लनवडण्यामध्ये तो 
प्रमालणत ककवा नेहेमीच्या प्रथेलवरुद् वागतो. वर वणयन केलेल्या गभझचे नर हे दुसऱ्या वगात मोडतात. आलण त्यांच 
वतयणभक अलकलीझ आलण पॅरो्लस ह्याचं्या वतयणुकीपेक्षा लकती तरी अलधक “क्षम्य” आहे; कारण मानवापेक्षा गभझच्या 
नरमादीत लकती तरी कमी फरक असतो. लशवाय मानवी समकलगी कामुकतेपेक्षा त्याचंी वतयणभक लकती तरी कमी 
प्रमाणात “प्राण्यासारिी” असते; कारण ते जवळजवळ कधीच लैं लगक संयोग ककवा बदली लक्रया करीत नाहीत. 
वसंत ऋतभत मोहक अंगलवके्षप करून आपल्या माना िाली वाकवभन लैं लगक संयोगाच्या पभवीच्या हालचाली मात्र ते 
करतात. होल्डरललन ह्या कवीने हंसांमधील ह्या लवलशष्ट वतयणुकीचे काव्यात वणयन केले आहे. ह्या लवधीनंतर जर त्या 
नरानंा लैं लगक संयोग करावा असे वाटले तर दोघेही एकमेकावंर चढण्याचा प्रयत्न करतात व मादी ज्याप्रमाणे 
पाण्याच्या पृष्ठभागावर सपाट पडते तसे पडण्याचा दोघापैंकी कोणीच लवचार मनात आणीत नाही. अशा रीतीने लनराशा 
झाल्यामुळे एिादे वेळी ते दोघे एकमेकावंर रागावतात पण बहुतेक वेळा ते आपला प्रयत्न सोडभन देतात. पण लनराशचेी 
ककवा दुसरी कोणतीही भावना त्याचं्यामध्ये लदसभन येत नाही. एक प्रकारच्या भाषेत बोलायचे म्हणजे त्याचं्यापैकी 
प्रत्येकजण दुसऱ्याला मादी समजत असतो पण “ती” अगदी थंड असते आलण लैं लगक संयोग करू इस्च्छत नाही, 
ह्यामुळे त्या दोन नरांमधील मैत्रीमध्ये काही लबघाड उत्पन्न होत नाही. जसजसा वसंत ऋतभ हळभहळभ जाऊ लागतो 
तसतशी त्या दोघाचंी िात्री पटते की, त्यानंा एकमेकाशंी लैं लगक संयोग करता येणे श्य नाही, आलण ते एकमेकावंर 
चढण्याचा प्रयत्नही करीत नाहीत. पण लहवाळ्यात ते हे सगळे लवसरतात व पुढच्या वसंत ऋतभत पुन्हा नवीन आशनेे ते 
लैं लगक संयोगाचा प्रयत्न करतात. 
 

पुष्ट्कळदा, पण नेहेमीच नव्हे, दोन नराचं्या लैं लगक संयोगाच्या प्रवृत्तीला लनराळीच लदशा लमळते; बहुधा 
त्याचं्या एकलत्रत श्तीमुळे त्यांना जो सामालजक उच्चदजा प्राप्त झालेला असतो त्यामुळे ज्यांना जोडीदार लमळालेला 
नाही अशा माद्यानंा त्याचं्यालवषयी अलतशय आकषयण वाटते. पुष्ट्कळदा ह्या दोन उच्चस्थानीय नराचं्या मागभन मध्ये पुरेसे 
अंतर ठेवभन एक मादी जाताना लदसते व पुढे होणाऱ्या घटनावंरून लतचे त्या जोडीपैकी एकावर पे्रम बसलेले असते. ही 
तरूण मादी प्रथम त्या दोन नरांच्या जवळ उभी राहते ककवा पोहोते. पण जेव्हा ते दोन नर एकमेकाशंी लैं लगक संयोग 
करण्याचा प्रयत्न करून एकमेकावंर चढण्याची धडपड करतात तेव्हा ती मादी लवकरच त्यांच्यामध्ये लशरते व आपण 
लैं लगक संयोगाला तयार असल्याचा पलवत्रा घेते. लवशषेतिः लतच्या लनवडीचा नर जेव्हा दुसऱ्यावर चढण्याचा प्रयत्नात 
असतो तेव्हा ती ही यु्ती योजते. ती नेहमी आपल्या आवडीच्या एकाच नराला आपल्याशी संयोग करू देते व हा 
संयोग झाल्यावर लगेच तो नर आपल्या लमत्राकडे वळतो व संयोगानंतरच्या हावभावाचें प्रदशयन त्याच्यापुढे करतो. 
त्याला बोलता येत असते तर तो म्हणाला असता : “हा सवय वेळपयंत फ्त तुझाच लवचार माझ्या मनात होता!” दुसरा 
नर ह्या सवय घटनेच्या उपसंहारात भाग घेतो. एका नोंदलेल्या लवलशष्ट उदाहरणात मादी दोन नराचं्या मागभन न जाता 
तळ्याच्या एका कोपऱ्यात दुपारपयंत थाबंभन राही. दुपारी गभझ् चे नर लैं लगक संयोग करायला उत्सुक असतात व त्या 
नराचं्या जोडीतला एक भराभर पोहत त्या मादीकडे जाऊन लतच्याशी संयोग करून लगेच तळ्याच्या दुसऱ्या बाजभला 
थाबंलेल्या आपल्या लमत्राकडे उडभन जाई. अथातच ही वागणभक मादीबद्दल अलजबात आपुलकी नसल्याची लनदशयक 
होती, पण मादीला त्याबद्दल काही राग आल्याचे लदसले नाही. 
 

गभझच्या नरानंा मादीशी अशी पे्रमरहीत लैं लगक संयोग करण्याची सवयच लागते; पण मादीमध्ये मात्र त्याच्या 
लवजयोत्सवात भागीदार होण्याची नेहेमी सुत्प तयारी असते. त्याचंी ओळि लजत्या अलधक लदवसाचंी होईल लततके 
त्याचं्यातील अंतर कमी होत जाते व दोन नराचं्या जोडीतल्या दुसऱ्या नरालाही त्या मादीची सवय होते. हळभहळभ ती 
मादी त्या दोन नराचं्या जोडीच्या लवजयोत्सवात भाग घेऊ लागते,– प्रथम जरा लबचकत व नंतर बऱ्याच 
आत्मलवश्वासाने,–आलण अिेरीस त्या दोन नरानंा लतच्या भागीदारीची सवय होते. अशा रीतीने ती मादी वाकड्या 



           

मागाने, िभपिभप लदवसाचं्या ओळिीनंतर, उगीच एका नराच्या मागे लागलेले शु्लकाष्ठ ह्या भभलमकेतभन 
लवजयोत्सवाच्या अलधकृत सभासदाच्या पातळीवर पोचते. 
 

जर त्या मादीला प्रथम कोणाकडभनही घरट्याच्या संरक्षणाकरता मदत न लमळता अंडी घालभन लपल्ले वाढवता 
आली तर हा वर वणयन केलेला दीघय काळ चालणारा नाटकातील प्रवेश पुष्ट्कळच आिभड होऊ शकतो. अशा 
पलरस्स्थतीत ते दोघेही नर लतला शोधभन काढतात व अंडी उबवताना ककवा अंड्यातभन लपल्ले बाहेर पडल्यानंतर लतला 
आपल्या कंपभत घेतात. िरे म्हणजे ते लपल्लानंा “दत्तक” घेतात व ते जेव्हा आपल्या दत्तक लपल्लाबंरोबर (अथात ती 
त्याचं्यापैकी एकाची सख्िी लपल्ले असतात.) लवजयोत्सव करतात तेव्हा त्याचंी आई त्यात सहभागी झाली तर ते ती 
गोष्ट चालवभनघेतात इतकेच. हाइन् रोथच्या मताप्रमाणे घरट्यावर देिरेि करणे आलण लपल्लांना लनरलनराळ्या गोष्टी 
लशकवणे हा गभझ नराच्या जीवनातील एक उच्चकबदभ असतो. लैं लगक संयोगापभवीचे हावभाव व प्रत्यक्ष लैं लगक संयोग 
ह्याचं्यापेक्षाही त्यात जास्त संवेदना व भावना असते. पलरणामतिः लैं लगक संयोगापेक्षा त्याच्यामुळे व्य्तींमध्ये अलधक दृढ 
संबंध प्रस्थालपत होतो व ते सवय लवजयोत्सवात भागीदार होऊ शकतात. 
 

अिेरीस, कोणत्या का मागाने होवो, एक वैवालहक लत्रकोण अस्स्तत्वात येतो. दुसरा नरही ह्या मादीशी 
लैं लगक संयोग करू लागतो आलण लतन्ही पक्षी संयोगापभवीच्या व नंतरच्या अंगलवके्षपाचें प्रदशयन करतात. आम्हांला असे 
वैवालहक लत्रकोण बरेच पाहावयास लमळाले; आलण त्यांच्यातली लवशषे लक्षात येण्यासारिी गोष्ट म्हणजे 
जीवशास्त्रदृष्ट्ट्या ती लतघे कळपातल्या उच्च दजाची समजली जातात. केव्हाही त्यांच्या घरट्याच्या आसपासच्या 
प्रदेशातभन त्यानंा कोणी त्रास देत नाही, आलण दरवषी त्याचं्या घरट्यातभन बरीच लपल्ले मोठी होऊन बाहेर पडतात. त्या 
दोन नरामंधील लवजयोत्सवाच्या “समकलगी” संबंधाला लवकृती समजणे योग्य नव्हे. लशवाय ही घटना फ्त 
प्रयोगाकरता पाळलेल्या ककवा प्रालणसंग्रहालयातील पष्म यातंच लदसभन येते असे नाही; तर लनसगामध्ये मोकळे 
लफरणाऱ्या रानटी गभझमध्येही ती पाहायला लमळते. पीटर स्कॉट ह्यानंी आइस्लंडमधील गुलाबी रंगाच्या पायाचं्या 
रानटी गीझमध्ये बऱ्याच प्रमाणात दोन नर आलण एक मादी अशी कुटंुबे पालहली. दोन नर घरट्याचे संरक्षण करीत 
असल्यामुळे तेथे कुटंुबाचा त्या पलरस्स्थतीत जास्त फायदा होतो. कारण तेथे आपल्यापेक्षा हल्लेिोराचें प्रमाण जास्त 
असते. आपल्याकडे तौललनक दृष्ट्ट्या घरटी जास्त सुरलक्षत असतात. 
 

मी आत्तापयंत एका लनवडक लवजयोत्सवाच्या कंपभत बरेच लदवस सवईने एिादा नवा सभासद कसा घेतला 
जातो याचे वणयन केले. पण आता अशा प्रकारचा वैयस््तक संबंध स्फोटक रीतीने कोणाच्या लक्षातसुद्ा येण्याच्या 
आत दोन पष्म यामंध्ये आजन्म कसा जुळुन येतो हे आता सांगावयाचे आहे. ह्याला आपण िरोिर ते एकमेकाचं्या पे्रमात 
पडले असे म्हणभ शकतो. ह्या शब्दप्रयोगातच त्या एकंदर घटनेची आकस्स्मकता सुचवलेली आहे. 
 

माद्या व अलतशय तरुण गभझ नर ह्याचंी वागणभक ती पे्रमात पडल्यावर प्रौढ नराचं्याइतकी जास्त प्रमाणात 
बदलत नाही. त्यानंा त्या घटनेतभन जो अनुभव लमळतो तो प्रौढ नरापेंक्षा कमी तीव्रतेचा असतो असे नाही. पण त्यांची 
वतयणभक एक प्रकारच्या नैसर्मगक नम्र लाजाळभपणाने मयादशील राहते व पाहणाऱ्याला ती फारच आकषयक वाटते. पभणय 
प्रौढ झालेले नर आपल्या पे्रमाची जालहरात असतील नसतील त्या सवय साधनानंी करीत असतात आलण लवशषे प्रकारचे 
प्रदशयन करण्याचे कोणतेच इंलद्रय नसणाऱ्या पष्म याच्या स्वरूपात लकती फरक पडभ  शकतो हे आिययकारक आहे. 
एिाद्या माशाला आपले रंग लवशषे चमकदार व भडक करता येतात व आपले पंिपसरता येतात. मोराला आपला 
लपसारा पसरून एक भव्य असा देिावा उभा करता येतो. मनुष्ट्य नवेनवे कपडे घालभन आपल्या रोजच्या रूपात 
महत्त्वाचा बदल करू शकतो. गभझचा नर ह्यापैकी एकही गोष्ट करू शकत नाही आलण तरीही एिादा माझ्या मालहतीचा 
नर पे्रमात पडल्यानंतर मी त्याला ओळिभ शकलो नाही असे घडले आहे. त्याच्या सवय स्नायभंवरील ताण वाढलेला 
असतो. व त्यामुळे त्या पष्म याचा उभे राहण्याचा पलवत्रा अलभमानाचा व सावधपणाचा होऊन शरीराची रूपरेषा बऱ्याच 
प्रमाणात बदलते. शरीराची प्रत्येक हालचालचालणे, पोहणे आलण उडणे, फार काय चोचीने लपसे साफ करणे, ककवा 
डोके मागे वळवणे ह्या सगळ्यावंर वाजवीपेक्षा जास्त श्ती िचय केली जात होती. उडायला सुरुवात करण्याला 



           

नेहेमी बराच लनिय व श्रम लागतात, पण पे्रमी गभझचा नर ती अगदी एिाद्या छोट्याशा हकमगबडयइत्या लीलेने 
करतो. अगदी थोडे अंतर जायचे असले तरी ते उडत जाऊन कापील. िरे तर उड्डाण सुरु करण्याचे व िाली 
उतरण्याचे श्रम घेण्याचे काही कारण नसते. इतर पक्षी ते अंतर चालत ककवा पोहत जाऊन कापतात. त्याला आपला 
वेग एकदम वाढवणे ककवा कमी करणे आवडते व ह्या बाबतीत मोटारसायकलवर बसलेल्या मुलासारिी त्याची 
वागणभक असते. मो्ा वेगाने आपल्या मादीकडे उडत जाऊन अगदी लतच्यासमोर पोचल्यावर एकदम वेग कमी 
करून बे्रक लावल्यासारिे उतरून पंि फडफडवायचे आलण मग लवजयोत्सव करून दािवायचा हे त्याला लवशषे 
आवडते. आलण सवात म्हणजे आपली मादी पाहात असताना गभझचा इतर नरानंा त्रास देणे व मारणे हे त्याला लप्रय 
असते. 
 

एिादी तरुण मादी पे्रमात सापडली तर ती आपल्या पे्रमाचा लवषय बनलेल्या नराच्या मुद्दाम जवळ जात 
नाही. तो लाबं चालत गेला तर ती त्याच्या मागभन जात नाही. तो सवयसाधारणपणे जेथे सापडण्याची जास्त श्यता 
आहे असे लतला वाटते तेथे जणभ काय योगायोगानेच ती आली असा बहाणा करते. जर नर िरोिरच लतची लप्रयाराधना 
करू लागला तर बराच वेळ आपल्या हावभावानंी ककवा पलवत्र्याने ती त्याला प्रलतसाद देत नाही. त्याची लप्रयाराधना 
लतला पसंत आहे की नाही हे नराला फ्त लतच्या डोळ्याचं्या हालचालीवरून कळभ शकते. जरी ती प्रत्यक्ष त्याच्याकडे 
बघत नाही व जणभ काय दुसरीकडे कुठे तरीच पाहते अशी बतावणी करते तरी ती त्याच्या हालचाली अलतशय 
कुतुहलाने लक्षात घेत असते. आपली मान व डोके न वळवता ह्या सवय गोष्टी करायच्या म्हणजे अथातच लतला डोळे 
लतरपे करून पहावे लागते. एकंदरीतच हा सवय प्रकार एिाद्या तरुण मुलीने आपल्या लप्रयकराशी पे्रमाचे वतयन करावे 
तसा वाटतो. 
 

मानवाप्रमाणे गीझमध्येही पे्रमदेवाचा (्यभलपडचा) वाण एकाच व्य्तीला लागतो. आमच्याकडे ज्या नोंदी 
आहेत त्यावंरून ही गोष्ट नराचं्या बाबतीत माद्यापेंक्षा जास्त वेळेला होते. पण कदालचत ह्यात आमची चभकही असेल 
कारण तरुण माद्याआपले पे्रम बरेच लपवभन ठेवभ शकतात व त्यामुळे लनरीक्षकाच्या ते चटकन लक्षात येत नाही. 
नरामंध्ये एकालाच जरी पे्रमाची भावना वाटत असली तरी बहुधा लतचे पययवसान सुिी होते. आलण जरी मादीकडभन 
बराच काळ काही प्रलतसाद लमळाला नाही तरीसुद्ा ह्या लवधानाची सत्यता कायम राहते, कारण नर मादीचे लक्ष 
आपल्याकडे िेचभ शकतो, एकसारिा चेंगटपणे लतच्यामागभन लफरत राहातो आलण लवशषे म्हणजे ज्या प्रलतस्पध्याचा तो 
पराभव करू शकतो त्यानंा तो हाकलभन देतो. गभझची मादी जो नर दुसऱ्याला भीत असतो अशावर पे्रम करीत नाही. 
अथात जो नर एिाद्या मादीच्या मागे एकसारिा जात राहील व लतला आपले पे्रम दािवण्याचा प्रयत्न करीत राहील 
तो अिेरीस लतचे संपादन करतो व ती त्याच्याबरोबर लवजयोत्सवात भागीदार होते. 
 

ज्या नराचंी अथवा माद्याचंी अगोदरच जोडी जमभन पे्रमलीलानंा सुरुवात झालेली असेल अशा प्राण्यावंर पे्रम 
करणारे दुदैवी पक्षी ह्यांची पलरस्स्थती मोठी अवघड असते. असे नर लवकरच आपल्या अयशस्वी लप्रयाराधनेपासभन 
परावृत्त होतात– लनदान मी तरी ज्या मादीला योग्य जोडीदार लमळालेला आहे लतच्या मागे लागणारा नर पालहलेला 
नाही. ह्याच्या उलट अंड्यातंभन बाहेर आल्यापासभन मी िायला घालभन वाढवलेल्या एका मादीने आधीच दुसऱ्या एका 
मादीशी जोडी जमलेल्या नराचा चार वषे लपच्छा पुरवल्याचे मी पालहले आहे. अगदी उघडपणे ती तो नर आलण त्याचे 
कुटंुब ह्याचं्या मागभन जात नसे, पण “योगायोगाने” तो नर लजथे असेल लतथे ती असायची. दर वषी ती आपली त्या 
नरावरील लनष्ठा आलण अथातच नराची मादीवरील लनष्ठा दािवण्याकरता अफललत अंडी घालीत असे. लवजयोत्सव 
एकत्रपणे केल्यानंतर उत्पन्न होणारी लनष्ठा आलण लैं लगक संयोगानंतर उत्पन्न होणारी आपुलकी ह्यांचा परस्परसंबंध 
असतो हे सत्य आहे; पण तो नरामंध्ये व माद्यामंध्ये जरा वेगळ्यावेगळ्या स्वरूपात असतो. आदशय आलण प्रमाण 
जोडप्यामध्ये, जेव्हा सवय गोष्टी कोणताही अडथळा न येता घडभन येतात (म्हणजे जेव्हा दोन देिणे आलण सश्त 
नरमादी आपल्या वयाच्या पलहल्या अगर दुसऱ्या वषी जोडीदार बनतात, जेव्हा त्या दोघापैंकी एकही उडताना एिाद्या 
लवजेच्या तारेला अडकभ न मृत्यभ पावत नाही, ककवा धु्यात रस्ता चुकभ न भलतीकडेच जात नाही, ककवा एिाद्या 
कोल्ह्याच्या भक्षस्थानी पडत नाही, ककवा त्याच्या पोटात जंत होत नाहीत इत्यादी इत्यादी) तेव्हा ती दोघे जन्मभर 



           

एकमेकाजंवळ लवश्वासाने राहतात आलण लवजयोत्सव आलण लैं लगक संयोग ह्या दोन्हींमध्ये भागीदार होतात. जर 
एिादे वेळी कमनशीबाने त्याचं्यातील पे्रमाचा संबंध लवकरच तुटला तर नर आलण मादीदोघेही दुसऱ्या 
भागीदाराबरोबर लवजयोत्सव साजरा करू शकतात. पलहल्या जोडीदारापासभन लजत्या लवकर ताटातभट होईल 
लततका नवीन संबंध जोडणे अलधक सुलभ होते. जर ही ताटातभट नर-मादीच्या पे्रमाच्या सुरुवातीनंतर लवकरच झाली 
नाही तर पलहल्या पे्रयसीच्या ताटातुटीचा नरावर एक चमत्कालरकआलण कायमचा असा पलरणाम होतो. आपल्या 
आयुष्ट्यातल्या पलहल्या पे्रयसीशी लग्न करून तो लजतका लवश्वासभ व लनष्ठावान रालहला असता लततका दुसऱ्या मादीशी 
लैं लगक संयोगाच्या बाबतीत राहात नाही. लवजयोत्सवाच्या बाबतीत त्याच्या वागणुकीत काही फरक पडत नाही. तसेच 
घरट्याचे व कुटंुबाचे संरक्षण करणे ह्या बाबतीतही त्याच्या वागणुकीत काही कमीपणा नसतो. तो फ्त नमुनेदार 
नवरा व बाप असतो पण जर त्याला संधी लमळाली तर तो कोणत्याही लतऱ्हाइत मादीबरोबर लैं लगक संयोग करतो. 
आलण मौज अशी की लजतका तो मादीपासभन दभर असेल वा त्याची मादी घरट्यात बसभन अंडी उबवीत असेल त्या वेळी 
तो घरट्यापासभन लजतका दभर असेल लततका त्याच्या व्यलभचाराचा संभव अलधक होतो. एिादी लतऱ्हाइत मादी त्याच्या 
घरट्याजवळ आली तर तो लतला त्वेषाने हाकलभन लावतो पण तीच जर दुसऱ्या एिाद्या लठकाणी त्याला भेटली तर 
लतच्याशी लैं लगक संयोग करायला तो तयार असतो. मानवी दृष्टीतभन अशा गभझ् च्या नराच्या वतयणुकीकडे पालहले तर 
असे वाटेल की, आपल्या ह्या भानगडी आपल्या बायकोपासभन लपवभन ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न असावा. पण ह्या 
लनष्ट्कषाने आपण गभझ नराच्या मनाच्या श्तीबद्दल भलतीच उच्च कल्पना करीत आहो. िरा प्रकार असा आहे की, 
आपल्या घरट्याच्या आसपास आलेल्या त्या लतऱ्हाइत मादीला तो नर घरट्याच्या संरक्षणाकरता हाकलभन लावील, व 
आपल्या कुटंुबात नसलेल्या कोणत्याही दुसऱ्या पष्म याबद्दल त्याची वतयणभक तशीच राहील. त्याच्या प्रदेशापासभन दभर 
अंतरावर मात्र त्याची संरक्षणाची प्रवृत्ती त्याच्या लैं लगक पे्ररणेवर लनयंत्रण घालभ  शकत नाही व ही पे्ररणा तटस्थ प्रदेशात 
त्या लतऱ्हाइत मादीमुळे अलधकच उत्तेलजत होते. एिाद्या नराचा असा “लववाहबाह्य” संबंध बराच कालपयंत चालभ  राहभ 
शकतो व लनयलमतपणे तो आपल्या बायकोलशवाय दुसऱ्या कोणत्या तरी मादीबरोबर एिाद्या “गुप्त” लठकाणी भेटभन 
लैं लगक संयोग करतो. पण ती फ्त लैं लगक संयोगापभरतीच त्याची भागीदार असते, ती चालत असताना तो कधी 
लतच्याबरोबर चालत नाही, आलण ती हजर असताना लवजयोत्सव करण्याची कल्पनासुद्ा त्याच्या मनात येत नाही. ह्या 
दृष्टीने पाहता तो आपल्या बायकोचा लवश्वासघात करीत नाही. एवढेच नव्हे तर त्या लतऱ्हाइत मादीच्या घरट्याचेही तो 
कधी संरक्षण करीत नाही. एवढेच नव्हे तर त्या लतऱ्हाइत मादीच्या घरट्याचेही तो कधी संरक्षण करीत नाही. समजा, 
लतला घरटे बाधंायला सोईस्कर जागा लमळाली तर नराच्या मदतीलशवाय आपल्या लपल्लानंा वाढवणे भाग पडते. 
थोड्यात म्हणजे त्या नराचे लतच्यावर काडीमात्र पे्रम नसते. 
 

पण ही लतऱ्हाइत मादी मात्र त्या नरावर पे्रम करीत असते. श्य लतत्या वेळा त्याच्याजवळ राहण्याचा लतचा 
प्रयत्न असतो; पण अथात तो पभवी सालंगतल्याप्रमाणे अगदी लवलशष्ट मयादेत असतो. आलण जर समजा त्याने 
लतच्याबरोबर लवजयोत्सव करण्याचे आमंत्रण लदले तर ते ती ताबडतोब स्वीकारील. गे्रलॅग गभझच्या मादीमध्ये लैं लगक 
संयोग करण्याची पे्ररणा आलण लवजयोत्सवात भाग घेण्याची इच्छा हया दोन्ही लनरलनराळ्या नराबंरोबर करण्याची 
प्रवृत्ती नसते. ह्याच्या उलट नरामध्येह्या दोन प्रवृत्ती वेगळ्या वेगळ्या माद्याचं्या संबंधातं असभ शकतात. तसेच गभझच्या 
मादीला आपला जुना जोडीदार गमावल्यानंतर नवीन जोडीदाराबरोबर लवजयोत्सव साजरा करणे अलतशय कठीण 
जाते. लवशषेतिः जी मादी लतचा जोडीदार वारल्याने प्रथमच लवधवा होते लतच्या बाबतीत ही गोष्ट सहज लदसभन येते. 
लजत्या अलधक वेळा लतचा जोडीदार मृत झाल्यामुळे ककवा लतला सोडभन गेल्यामुळे ती एकटी राहते लतत्या जास्त 
सहजपणे दुसऱ्या एिाद्या नराबरोबर लवजयोत्सव करण्यास ती तयार होते. पण लजत्या अलधक वेळा अशा प्रकारचा 
वैयस््तक संबंध प्रस्थालपत होतो लततका तो लवकर तुटभ  शकतो व फार काळ लटकत नाही. एिाद्या मादीचा काहीएक 
दोष नसताना ती अनेक वेळा लवधवा ककवा घटस्फोलटत झाली तर लतची वागणभक प्रथमच लैं लगक संयोग करणाऱ्या 
मादीहभन अगदीच वेगळी असते. लैं लगक दृष्ट्ट्या अलधक अनुभवी असल्यामुळे व प्रथम संयोग करणाऱ्या मादीमधील 
“कुमालरके”च्या लाजाळभपणाची अडकाठी नसल्यामुळे ती लैं लगक संयोगाला व लवजयोत्सव साजरा करण्यास तयार 
असते. अशा तऱ्हेची गभझ् ची मादी इतरानंा चागंलीच धो्यात आणभ शकते. एिाद्या तरुण नराला ती उत्तेलजत करते व 
त्याच्याबरोबर कायमचा लवजयोत्सव करण्याची लालभच दािवते आलण काही आठवड्यातंच त्याला अलतशय दुिःिी 



           

करून सोडभन देते व दुसऱ्या एिाद्या नराच्या मागभन चालती होते. आमच्या गे्रलॅग् च्या कळपातील सवात वयस्क आडा 
ह्या नावाच्या मादीच्या लववाहाचंा इलतहास एिाद्या बोलपटात काम करणाऱ्या नटीच्याही वर ताण करणारा असा आहे. 
पण फरक एवढाच की ह्या मादीच्या नवव्या वषी लतला साधारणपणे लतच्याच वयाचा पण तोपयंत जोडीदार मादी न 
लमळालेला असा नर भेटला व त्याच्याबद्दल लतला इतके काही पे्रम वाटभ  लागले की ती शवेटपयंत त्याला सोडभन गेली 
नाही. दर वषी ती अंडी घालभन लपल्ले वाढवी व अिेर १९६३ साली अंडी घालतानाच लतला मृत्यभ आला. लतचा 
जीवनवृत्तान्त दुसऱ्या एका पुस्तकात वणयन केला जाईल. 
 

लजतका अलधक काळ नरमादीची एक जोडी एकमेकाचं्या पे्रमात गंुतभन आदशय वैवालहक जीवन एकत्र काढील 
लततके त्यातील मादीला लवधवा झाल्यावर नव्याने लवजयोत्सवात भाग घेणे कठीण जाते. मी वर सालंगतलेच आहे की, 
मादीपेक्षा नराला हे इतके कठीण वाटत नाही. हाइनरोथने काही उदाहरणाचंी नोंद केली आहे की त्यात लवधवा 
झालेल्या गभझच्या मादीने पुन्हा कधीही लैं लगक संयोग केला नाही व शवेटपयंत ती वाझंच रालहली. आम्हाला गभझच्या 
नरामध्ये मात्र अशा प्रकारचा इमानीपणा कधी आढळला नाही. एक नर बराच वयस्क झाल्यावर लवधुर झाला व त्याने 
बरोबर एक वषय आपल्या जोडीदार मादीबद्दल “शोक” केला. त्यानंतर मात्र अनेक कुमालरका गभझ माद्याबंरोबर लैं लगक 
संयोग करण्यास त्याने सुरुवात केली व अिेरीस प्रकरण अकरावे पृष्ठ १७० (मभळ गं्रथ) वर वणयन केल्याप्रमाणे अप्रत्यक्ष 
पद्तीने एक नवा लवजयोत्सव संबंध प्रस्थालपत केला. एक अपवादात्मक उदाहरणलदसभन आले की, गभझची मादी एका 
नराबरोबर काही वषे सुिाने रालहली, पण त्या नराच्या मृत्यभनंतर लागलीच दुसऱ्या एका नराबरोबर लवजयोत्सवात 
सहभागी होऊन शवेटपयंत त्याच्याबरोबर लतने संसार केला. लतच्या पलहल्या लववाहात काही तरी दोष असावा अशा 
तऱ्हेचे लवधान करणे म्हणजे प्रश्नाचे उत्तर गृहीत धरण्यासारिेच आहे. 
 

अशी अपवादात्मक उदाहरणे इतकी थोडी आहेत की लवजयोत्सवाने एकलत्रत बाधंलेल्या जोडीदारामंधील व 
त्याचं्या कुटंुलबयामंधील वैयस््तक संबंधाचा लटकाऊपणा व श्ती ह्याचंी वाचकाला योग्य कल्पना यावी म्हणभन मी ह्या 
अपवादाचंा उल्लेिच केला नसता तर बरे झाले असते असे मला वाटते. केवळ कोणत्याही अडचणी न येता ज्या नर-
माद्याचं्या जोड्या जमतात त्याचं्याच बाबतीत नव्हे, तर आम्ही नोंदी केलेल्या सवय उदाहरणाचं्या सरासरीमध्ये 
लवजयोत्सव हा गभझ् पष्म याचं्या सामालजक जीवनाचा मुख्य पाया आहे असे म्हणता येईल. तो समारंभ हा गभझ पष्म याचं्या 
जीवनाचे मुख्य सभत्र आहे. त्यांच्या रोजच्या व्यवसायात जणभकाय पाश्वयभभमी म्हणभन तो असतोच. त्याचे अगदी सौम्य 
स्वरूप म्हणजे अगदी हळभ आवाज केलेले कॅस््लंग, सुप्रलसद् लेलिका सेल्मा लागरलोफ ह्यानंी शब्दात वणयन केले 
आहे: “हा मी इथे आहे; तभ कुठे आहेस?” हे आवाज गभझ् पक्षी चरताना ककवा सावकाश चालताना एकसारिे ऐकभ  येत 
असतात. एकमेकाशी थोडेसे शत्रुत्व असलेली दोन कुटंुबे जरा जवळ आली म्हणजे हा आवाज जास्त मो्ाने ऐकभ  
येतो. फ्त ते जेव्हा अलतशय भयभीत झालेले असतील, ककवा शत्रभपासभन पळभन जात असतील, ककवा लाबं अंतरावर 
उडत जात असतील तेव्हाच हा आवाज पभणयपणे बंद पडतो. पण दोन जोडीदारांमधील संभाषणात व्यत्यय आणणारी 
गोष्ट नाहीशी झाली की एकमेकानंा अलभवादन करायचा समारंभ परत सुरू होतो, आलण त्याचंी ताटातभट लजतका 
जास्त वेळ झालेली असेल लतत्या जास्त मो्ाने कॅस््लंगचा आवाज ऐकभ  येतो. ज्या जोडीदाराचंी ताटातभट बराच 
दीघय काळ म्हणजे काही तास झालेली असेल ते एकत्र आल्यावर सवय समारंभ अगदी तपशीलवार पद्तीने 
लवजयोत्सवासारिा साजरा केला जातो. 
 

आपली अशी कल्पना होते की, लवजयोत्सवाच्या संबंधाने जोडलेल्या संघातील पष्म यानंा सवय लदवसभर आलण 
जेव्हा संधी लमळेल तेव्हा एकमेकाचंी िात्री करण्याची जरुरी भासते की िरोिरच आपण एका सामालजक संघाचे 
घटक आहो. वस्तुस्स्थती मात्र ह्याच्या उलट आहे व कायय आलण कारण ह्याचंा संबंधही उलटा आहे. काही 
व्य्तींच्यामधील पे्रम आलण मतै्री ह्याचं्यामुळे लवजयोत्सव उत्पन्न होतो ककवा तो ह्या भावनांचा बाह्य लनदशयक असतो असे 
नसभन त्या लवजयाच्या समारंभामुळेच त्या संघातील पक्षी एकत्र नादंतात अशी िरी पलरस्स्थती असते. 
 



           

मी पभवीच सालंगतले आहे की, उपजतबुद्ीने केलेल्या हालचालींचे नमुने लवलशष्ट तऱ्हेने आपोआप घडभन 
येतात; व जी लवलशष्ट काये त्याचं्यात उत्पन्न होणाऱ्या उत्तेजकाचं्याकडभन केली जातात त्याचें पलरणाम त्या त्या 
जीवाच्या भोवतालच्या नैसर्मगकपलरस्स्थतीला अनुरूप असे असतात. लजत्या अलधक वेळा एिाद्या लवलशष्ट 
हालचालींचा नमुना वापरला जातो लततका त्याचा “पुरवठा” अलधक सहज रीतीने होतो. उंदीर िभपसे कुरतडतात. 
िारी नैसर्मगक पलरस्स्थतीत िभप उड्या मारतात, आलण ह्या लक्रया कोणत्या तरी आतभन होणाऱ्या पे्ररणेमुळे होतात, 
बाहेरून होणाऱ्या प्रलक्रयेमुळे नव्हेत. जर समजा, बाह्य पलरस्स्थतीतभन लमळणारे उत्तेजन कृलत्रम उपायानंी अगदी थोडा 
वेळसुद्ा नाहीसे केले, तर असे स्पष्ट लदसभन येते की, बाह्य उत्तेजक फ्त उपजत बुद्ीमुळे ज्या हालचाली होतात 
त्यानंा साहाययक अशी भभलमका बजावतात व हे बाह्य पलरस्स्थतीतील उत्तेजक जरी हजर नसले तरी उपजत बुद्ीने 
होणाऱ्या हालचाली चालभच राहतात. उंदीर एिाद्या अगदी टणक व न कुरतडल्या जाणाऱ्या वस्तभलाही एकसारिा 
कुरतडत बसतो. कोंबडीला चोच मारायला काहीच लमळाले नाही तर आपल्याबरोबर कपजऱ्यात ठेवलेल्या इतर 
पष्म यानंा ती चोच मारते. िारीला जर एका लहान कपजऱ्यात ठेवले तर ती तेथेच एकसारख्या कोलाटं्या मारीत राहते. 
अशाच प्रकारच्या शारीलरक बदलामुंळे गे्रलॅगगभझ् लवजयाचा समारंभ उपजतबुद्ीनेच करीत असला पालहजे; आलण 
बाह्य पलरस्स्थतीमुळे तो समारंभ करणे जर त्याला अश्य झाले तर तो लबचारा पक्षी लवकृत मनिःस्स्थती होऊन आपल्या 
नेहेमीच्या स्वभावाचे लवडंबन झाल्यासारिा वागतो. उंदीर, कोंबडी ककवा िार ह्याचं्याप्रमाणे त्या लबचाऱ्या 
गे्रलॅगगभझ् ला आपली अडवलेली प्रवृत्ती एिाद्या दुसऱ्या वस्तभवरही चालवता येत नाही. 
 

ज्या गे्रलॅगगभझ् ला लवजयोत्सव साजरा करण्यास कोणी जोडीदार लमळत नाही तो कायम दुिःिी चेहेरा करून 
लिन्नपणे बसतो ककवा उभा राहतो. य्सय ह्या शास्त्रज्ञाने एकदा म्हटले होते की, “एक कचपाझंी म्हणजे तो कचपाझंी 
नव्हेच”, आलण हेच लवधान गे्रलॅगगभझ् लाही लागभ पडते. तो प्राणी जरी स्वजातीयाचं्या एिाद्या मो्ा कळपात असला 
तरी तो जर दुसऱ्या कोणत्याही लवजयाच्या समारंभाच्या संघात नसभन एकटाच बाजभला पडलेला असेल तर त्याला 
त्याच्या एकटेपणाचा अलतशय त्रास होतो. अशी दुिःिद पलरस्स्थती जर शास्त्रज्ञाने प्रयोगाच्या मदतीने अस्स्तत्वात 
आणली, म्हणजे अगदी लहानपणापासभन एका पष्म याला इतरापंासभन दभर ठेवभन वाढवले तर त्याच्या वागणुकीत आलण 
बाह्य व लवशषेतिः सामालजक पलरस्स्थतीला द्यावयाच्या प्रलतसादात लवलशष्ट प्रकारच्या लवकृती आढळतात. ह्या संबंधात 
एक लवशषे लक्षात येण्यासारिी गोष्ट म्हणजे रने स्ष्ट्पत्झ ह्या शास्त्रज्ञाने इस्स्पतळात ठेवलेल्या लहान मुलाबंद्दलही असा 
लनष्ट्कषय काढला होता की, त्यानंा प्रौढ व्य्तींचा पुरेसा सहवास न लमळाल्यामुळे त्याचं्यातही वर वणयन केलेल्या 
गे्रलॅगसारख्या लवकृती आढळभन येत. इतर काययक्षमतेपेक्षा अलधक दोष जर कोणचा उत्पन्न होत असेल तर नव्याने 
उत्पन्न होणाऱ्या बाह्य पलरस्स्थतीवर उपाय करण्याचा. नवेनवे अनुभव घ्यावे, ककवा मनाची तृप्ती होतील असे उत्तेजक 
शोधावे, ककवा बाह्य पलरस्स्थतीचे संशोधन करावे, हे सवय सोडभन देऊन हे लबचारे प्राणी सवय प्रकारचे उत्तेजन टाळतात व 
जणभ काय ते त्यानंा फार दुिःि देते असे वागतात.लहान मुलाचं्या बाबतीत आपल्या लहानशा पलंगावर कभतीकडे तोंड 
करून हातपाय लाबं करून स्वस्थ पडभन राहणे हे इस्स्पतळात ठेवल्यामुळे होणाऱ्या पलरणामाचे एक लचन्ह आहे. 
दुसऱ्या कोणा व्य्तींशी संबंध येण्याचे टाळले जाते आलण ज्या मुलावंर ह्यामुळे थोडा तरी पलरणाम झालेला असतो ती 
इतर मुलाकंडे ककवा मो्ा माणसाकंडे डोळ्याशी डोळा लभडवभन सरळ बघत नाहीत. अशा रीतीने एकेकटी 
वाढवलेली दोन गे्रलॅगगीझ् एकाच कपजऱ्यात ठेवली तर ती एकमेकांकडे पाठ करून समोरासमोरच्या कोपऱ्यात बसभन 
राहात. रने स्ष्ट्पत्झला हा प्रयोग आम्ही दािवल्यावर ह्या गीझ् च्या व त्यानंी अभ्यासलेल्या अनाथालयातील मुलाचं्या 
वागणुकीतील लवलक्षण साम्य पाहभन त्यानंा आियय वाटले. मानवी मुलापेंक्षा गे्रलॅगची वेगळी वाढवलेली लपल्ले लवकर 
बरी होतात. अथात ती पभणयपणे बरी होऊन कळपातल्या इतर पष्म यासंारिी व्हायला लकती लदवस लागतील हे सागंणे 
कठीण आहे. कारण हा दीघय मुदतीचा प्रश्न आहे. एवढे मात्र िरे की आम्ही एकेकट्या वाढवलेल्या गभझ् ला अजभन 
कोणी जोडीदार लमळालेला नाही. 
 

एिाद्या गभझ् चा इतराशंी संबंध न येऊ देता लतला वाढलवण्यामुळे वर जे पलरणाम वणयन केले त्यापेक्षाही 
नाट्यपभणय पलरणाम लवजयाचा समारंभ ज्याचं्यात दृढ झाला आहे अशा पष्म याचंी ताटातभट केली तर घडभन येतो. 



           

लहानपणीच सामालजक संबंध अजीबात तोडभन जी पलरस्स्थती उत्पन्न होते ती कृलत्रम असते, पण ज्याचं्यात 
लवजयोत्सवाचा वैयस््तक संबंध प्रस्थालपत झाला आहे अशा जोडीतील एक भागीदार नाहीसा होणे ही रानटी गीझ् 
पष्म याचं्या धोकादायक जीवनात नेहेमी घडभन येणारी गोष्ट असली पालहजे. पलहली प्रलतलक्रया म्हणजे नाहीसा झालेला 
अगर नाहीशी झालेली जोडीतली भागीदार शोधभन काढण्याचा प्रयत्न करणे. जोडीदार हरवलेला पक्षी रातं्रलदवस 
इकडे लतकडे भटकतो, लाबं अतंरावर उडभन तो कुठे सापडतो का हे पाहतो आलण एकसारिा तोंडाने तीन अवयवाचंा 
लाबं ऐकभ  जाणारा आवाज काढीत असतो. ह्या सवय वागणुकीमुळे आमचे लक्ष वेधले जाते व आमच्या कळपातला एक 
पक्षी नाहीसा झाल्याचे आम्हालंा कळते. त्याला शोधण्याकरता ज्या सफरी लनघतात त्या एकसारख्या अलधक अलधक 
दभरवर जातात व पुष्ट्कळदा त्यातलाच कोणी तरी रस्ता चुकतो, ककवा त्याला अपघात होऊन दगावतो. ज्या क्षणाला 
गभझ् पष्म याला आपला जोडीदार नाहीसा झाल्याचे कळभन चुकते त्या क्षणापासभन त्याचे धैयय अजीबात िचते आलण अगदी 
अश्त ककवा तरुण गभझ् पासभनही तो पळभन जातो. त्याची ही अवस्था कळपातील इतर पष्म यानंा लवकरच माहीत होते 
आलण हा एकाकी पडलेला पक्षी सामालजक दजाच्या अगदी िालच्या पातळीवर जाऊन पोचतो. उडभन जाण्याला ज्या 
आतील उत्तेजकांमुळे पे्ररणा लमळते त्याची मयादाही वाढते; आलण केवळ स्वजातीयाचं्या आक्रमणाबद्दलचीच ही 
पलरस्स्थती होते असे नाही तर भय वाटण्यासारख्या इतर प्रसगंाबंद्दलही तोच प्रकार लदसभन येतो. तो पक्षी लाजाळभ 
बनतो, मनुष्ट्याच्या जवळ जायलाही तो लभतो व िाण्याच्या जागेकडेजायलाही फारसा उत्सभक नसतो. त्याच्यात 
एकदम घाबरून जाण्याची प्रवृत्ती उत्पन्न होते व त्यामुळे तो अपघातात सापडण्याची श्यता वाढते. 
 

ह्या सवय वणयन केलेल्या घटना अधयवट माणसाळलेल्या व त्याचं्या आईबापानंी वाढवलेल्या पष्म याचं्या 
बाबतीतच फ्त आढळतात. मनुष्ट्यानंी िाऊ घालभन वाढवलेल्या पष्म याचं्या बाबतीत लवजयोत्सवाचा जोडीदार नाहीसा 
झाला तर ह्याच्या उलट पलरणाम लदसभन येतो. सुिी वैवालहक जीवन बरीच वषे घालवताना त्यानंा आपल्याला 
लहानाचे मोठे केलेल्या मानवी आईबापाचंी आठवणदेिील होत नाही. पण जर वैधव्य आले तर ती मादी एकदम 
आपल्या “दत्तक” आईबापानंा येऊन लबलगते. मागे अकराव्या प्रकरणात सालंगतल्याप्रमाणे मॅ् सपासभन 
कोप्फ लश्लत्झला दभर नेल्यावर मॅ्स परत आमच्याशी अत्यंत पे्रमाने वागभ लागला. हा प्रकार आमच्या लक्षात आल्यावर 
आम्ही जास्त काळजीपभवयक लनरीक्षण केले व आम्हाला असे आढळभन आले की, ज्या गीझ् पष्म याचंा जोडीदार हरवतो ते 
पक्षी अनेक वषे ज्यांच्याकडे दुलयक्ष केले त्या आपल्या आईबाप व भावंडे ह्याचं्यात परत जाऊन लमसळतात. याच प्रकारे 
आम्ही ज्या प्रौढ पष्म यानंा जवळपासच्या सरोवराजवळ नवीन वसाहती करण्यास सोडभन लदले होते. त्यांचा जोडीदार 
नाहीसा झाला की ते न चुकता आमच्या सेवीझेन ह्या वसाहतीत परत येत असत. 
 

गभझ् चा जोडीदार गमावल्यावर वस्तुस्स्थतीचे लनरीक्षण करणाऱ्याला त्याची कागणभक व मानवी मनाच्या 
दुिःिाच्या वेळची वागणभक ह्यांतील साम्य सहज लदसण्यासारिे आहे. हे लवशषेकरून पाठीच्या कण्यामधभन लनघभन 
हृदयाकडे व इतर इंलद्रयाकंडे जाणाऱ्या मज्जातंतभच्या बाबतीत (Sympathetic nervous system) लवशषेकरून 
लदसते. जॉन बोल्बी ह्यानंी अगदी लहान मुलांच्या दुिःिाबद्दलचे तपशीलवार वणयन लदले आहे. आलण आपल्याला 
आियय वाटेल इतके त्याचं्यात व पष्म याचं्या दुिःिाच्या वेळच्या वागणुकीत साम्य आढळभन येते. माणसाप्रमाणेच गभझच्या 
चेहेऱ्यातील डोळ्याचं्या आसपास कायम दुिःिाच्या िुणा लदसतात. डोळ्याजंवळील स्नायभंचा व मज्जातंतभंचा 
लवलचकपणा आलण जोर कमी होतो, डोळे िोल जातात आलण त्याच वेळी चेहेऱ्याच्या बाहेरच्या भागाच्या ज्या स्नायभंनी 
डोळ्याच्या िालच्या भागाला आधार लदला जातो त्यांच्यातील तणाव कमी होतो. ह्या दोन्हीमुळे डोळ्याचं्या िाली 
त्वचेला एक घडी पडते व प्राचीन काळपासभन म्हणजे ग्रीक लोकाचं्या मुिवट्यातसुद्ा ती दुिःिाचे लचन्ह समजली 
जाते. माझी आवडती गे्रलॅग मादी आडा पुष्ट्कळदा लवधवा झाली व लतच्या चेहेऱ्यावरून, लवशषेतिः दुिःलित डोळ्यांवरून 
लतची स्स्थती ओळिता येत असे. ज्याला आडाच्या पभवेलतहासाची काहीएक मालहती नाही असा एिादा पाहुणा 
सरोवराच्या काठी उभा राहभन लनरीक्षण करता करता म्हणे: “ह्या पष्म यावर बरेच प्रसंग आलेले असले पालहजेत.” 
 

शास्त्रीयदृष्ट्ट्या तकाच्या कसोटीला उतरेल असे कोणतेही लवधान प्राण्याचं्याअनुभवाबद्दल शास्त्रज्ञ आपल्या 
स्वतिःच्या लवचाराचं्या आधारे करू शकणार नाही. प्राण्याचंी मध्यवती मज्जासंस्था आपल्यापेक्षा अगदी लनराळी आहे 



           

आलण अथातच आपल्या व त्याचं्या मेंदभत ज्या प्रलतलक्रया घडभन येतात त्याही वेगळ्यावेगळ्या असतात. ह्या गुणात्मक 
फरकामुंळे आपण असा लनष्ट्कषय काढतो की ज्या ज्या मज्जातंतभलवषयक घटना आपण अनुभवतो त्या प्राण्याचं्या 
भावनाहंभन अगदी वेगळ्या असल्या पालहजेत. तरी पण प्राणी आलण मानव ह्यांच्या मज्जातंतभलवषयक घटनामंधील साम्य 
इतके उघडउघड व महत्त्वाचे आहे की आपण जर असा लनष्ट्कषय काढला की उच्च वगातील प्राण्यानंा येणारा अनुभव व 
त्याचं्या अंतरंगातील प्रलतलक्रया गुणात्मकदृष्ट्ट्या जरी मानवाच्यापेक्षा वेगळ्या असल्या तरी मुळात त्यांचे नाते अगदी 
जवळचे असले पालहजे. आमची िात्री आहे की प्राण्यानंा भावना व मनोलवकार असतात, पण त्याचें नक्की स्वरूप काय 
ते आपल्याला कधीच कळणार नाही. माझे गुरू हाइनरोथ हे प्राण्याचंी वतयणभक वणयन करताना श्य लतत्या वस्तुलनष्ठ 
पद्तीने करीत असत, आलण प्राण्यावंर पे्रम करणारे पुष्ट्कळसे लोक त्याचं्यावर असा आरोप करीत की ते प्राणी म्हणजे 
एक यंत्र समजतात; कारण प्राण्याचं्या वतयणुकीचा अन्वयाथय ते केवळ यालंत्रक पद्तीने करीत. ह्या लवधानाला ते उत्तर 
करीत, “उलटपक्षी मी प्राण्यांना अगदी भावनापभणय पण फार थोडी अक्कल असलेली माणसे समजतो.” एिादा गभझ् 
नर आपली मादी सापडली नाही म्हणभन दुिःलित माणसाची सवय लचन्हे दािवीत असतो त्या वेळी, त्याचप्रमाणे ती परत 
लदसली म्हणजे लवजयोत्सवाच्या आनंदात लतच्याकडे धावत जातो त्या वेळीही त्याच्या मनात काय लवचार चाललेले 
असतील हे आपल्याला कळणे अश्य आहे. फ्त आपल्याला एवढे नक्की म्हणता येईल की, आपण त्याच्यासारख्याच 
पलरस्स्थतीत असतो तर आपल्या भावना व त्याच्या मनातील लवचार ह्यातं साम्य िास आहे. 
 

अगदी वस्तुलनष्ठ दृष्टीने लवचार केला तर लवजयाच्या वैयस््तक संबंधालंा वंलचत झालेल्या रानटी गभझ् ची 
एकंदर वागणभक मालकावर अलतशय पे्रम करणाऱ्या एिाद्या प्राण्याला त्याच्या घरातभन काढभन दुसऱ्याच एिाद्या नव्या 
पलरस्स्थतीत नेऊन ठेवल्यावर होईल तशीच होते. गे्रगलॅगभझ् आपल्या लवजयोत्सवाच्या भागीदाराबरोबर एिाद्या 
लवलशष्ट प्रदेशात राहणाऱ्या प्राण्यासारिा वागतो आलण लजतका अलधक काळ त्याने लतथे घालवला असेल लततका तो 
आपल्या प्रदेशाला जास्त सरावलेला असतो. ह्या प्रदेशाच्या मध्यावर स्वजातीयावंरील आक्रमण ककवा इतरही 
स्वयंस्फभ तय प्रलतलक्रया त्या लवलशष्ट जातीचे प्राणी करीत असतात. मोलनका मायर-होल्झाप्फेल ह्या शास्त्रज्ञ बाईंनी 
प्राण्याचा जो भागीदार वैयस््तक लमत्र असेल त्याला “घरचे मभल्य ओळिणारा प्राणी” असे म्हटले आहे. ह्या लवलशष्ट 
नावाने मानवी प्रवृत्ती प्राण्यानंा अलजबात न लचकटवता त्यानंी िऱ्या लमत्राचे भावनात्मक मभल्य पभणयपणे ओळिले. 
 

कवी आलण मानसशास्त्रज्ञ ह्यानंी पे्रम आलण दे्वष ही लकती जवळजवळ आहेत हे अनेक वषांपभवीपासभन ओळिले 
होते. मानवांमध्येसुद्ा आपल्या पे्रमाची व्य्ती काहीचमत्कालरक भावनेमुळे आक्रमक प्रवृत्तीचे लष्म य बनते. गीझ् 
पक्षातंील लवजयोत्सव हा मानवी मतै्रीचा एक अगदी साधा असा नमुना आहे हे पुन्हापुन्हा जरी सालंगतले तरी वाचकांची 
हरकत नसावी. पण त्यापासभन हेही लदसभन येते की, पे्रम व दे्वष ह्या दुहेरी भावना कशा उत्पन्न होऊ शकतात. 
गे्रलॅगगभझ् मध्ये समारंभाच्या दुसऱ्या भागात, म्हणजे लमत्रत्वाच्या भावनेने जोडीदाराकडे जाताना, आक्रमक प्रवृत्ती 
जवळजवळ मुळीच नसते. तरी तो सवय समारंभ आपण लवचारात घेतला, लवशषेतिः पलहल्या भागातील “रोकलग” 
लक्षात आणले, तर त्यात थोडीशी जन्मापासभनचीच आक्रमक प्रवृत्ती सुप्त स्वरूपात आपल्या आवडत्या लमत्राकडे व 
जोडीदाराकडे रोिलेली असते असे वाटते. हा लनष्ट्कषय सत्य आहे हे ह्या प्रकरणात लवशद केलेल्या लवकासाच्या 
प्रलक्रयेच्या पभवेलतहासावरून समजभन येईल एवढेच नव्हे तर काही अपवादात्मक उदाहरणांवरून मभळची आक्रमक 
प्रवृत्ती आलण स्वतंत्रपणे व स्वेच्छेने केलेला लवजयोत्सव यावंरही प्रकाश पडतो. 
 

आम्ही पाळलेल्या सवात जुन्या लहमगभझ् च्या (Snow gander) पॉलशते नावाच्या नराने दोन वषे वयाचा 
झाल्यावर एका लहममादीबरोबर लैं लगक संयोग केला पण त्याच वेळी दुसऱ्या एका श्रेरोट नामक लहमनराबरोबर, 
भावासारिे पे्रम केले व ते दोघे एकत्र राहात. लहमगभझ् ची एक लवशषे सवय असते आलण ती झाडाच्या फादं्यावर 
बसणाऱ्या ककवा बुड्या मारणाऱ्या बदकाचं्यातही असते; पण गीझ् पष्म यातं नसते. ती सवय म्हणजे माद्या आपली अंडी 
उबवीत घरट्यात बसलेल्या असताना त्याचं्याशी जबरीने लैं लगक संयोग करावयाचा. पुढच्या वषी जेव्हा पॉल् शनेच्या 
बायकोने आपले घरटे बाधंले, अंडी घातली व त्यावर बसभन ती उबवभ लागली तेव्हा एक चमत्कालरक आलण ओंगळ 



           

अशी पलरस्स्थती उद्भवली श्रेरोटने लतच्यावर अनेकदा बळजबरी करून लतच्याशी संभोग केला पण पॉल् शनेने त्यालवरुद् 
काहीएक हालचाल केली नाही. जेव्हा श्रेरोट लतच्याकडे जाऊन लतच्यावर चढभन बसे तेव्हा पॉल् शने मो्ा आवेशाने 
त्याच्या अंगावर धावभन जाई, पण अगदी अिेरच्या क्षणाला लदशा बदलभन जवळ असलेल्या दुसऱ्याच कोणत्या तरी 
वस्तभवर, उदाहरणाथय– हया घटनेचा लचत्रपट घेणाऱ्या आमच्या फोटोग्राफरवर, हल्ला करी. आत्तापयंत लवधीने ठरवभन 
लदलेली लदशा बदलण्याची घटना इत्या स्पष्टपणे मला कधी जाणवली नव्हती. पॉल् शनेला श्रेरोटवर हल्ला करायचा 
होता, पण ते त्याला श्य नव्हते. कारण लवधीनुसार ठरलेला हालचालीचा नमुना त्याला आपल्या संतापाच्या 
लष्म याकडे जाऊ देईल हे श्य नव्हते. त्याला उपमा द्यायची म्हणजे साधंा बदलल्यामुळे एका रुळावरून दुसऱ्या 
रुळावर जाणाऱ्या इंलजनाचीच द्यावी लागेल. 
 

ह्या नराच्या वागणुकीवरून असे स्पष्ट लदसते की, आक्रमणाच्या प्रवृत्तीचे उत्तेजक जर आपल्या 
जोडीदारापासभन येत असतील तर त्यांचा पलरणाम फ्त लवजयदशयक आरोळी मारण्याचा होतो, हल्ल्यात होत नाही. 
ह्या समारंभाचे दोन भाग– पलहला आक्रमक आलण बाहेरच्या कोणाकडे रोि असलेला, आलण दुसरा जवळजवळ 
पभणयपणेसामालजक दृष्ट्ट्या पे्रलरत झालेला व आपल्या जोडीदाराकडे रोि असलेला– हे गे्रलॅगमध्ये लजतके वेगळे 
लदसतात लततके लहमगभझमध्ये लदसत नाहीत. लहमगभझ् च्या लवजयोत्सावात आक्रमक प्रवृत्ती बरीच अलधक असते. तशी 
ती जास्त स्नेहपभणय अशा गे्रलॅग गभझमध्ये नसते. तसेच लहमगभझ् ची लवजयोत्सवातील आरोळी गे्रलॅगच्यापेक्षा अलधक 
ककय श असते. वर वणयन केलेल्या अपवादात्मक उदाहरणावरून आपल्याला प्रथम उत्पन्न झालेल्या पे्ररणेमधभन 
जोडीदारावरील हल्ल्याची लदशा कशी बदलते हे कळभ शकते. लसस््लड माशाचं्या बाबतीत आपण वागणुकीचा हा 
नमुना पालहलेलाच आहे. येथे फ्रॉइडची प्रलतगमनाची (Regression) कल्पना लागभ पडते. 
 

एक जरा लनराळ्या प्रकारचे प्रलतगमन लवजयोत्सवाच्या दुसऱ्या, म्हणजे कमी आक्रमक भागाचे कारण असभ 
शकेल. गे्रलॅग गभझ् चे लवजयोत्सवाच्या दुसऱ्या भागातील ओरडणे जरी सौम्य असले तरी त्यातं मभळच्या आक्रमक 
प्रवृत्तीचा थोडासा भाग असतोच. एिाद्या नाटकात शोभेल अशी ही घटना फ्त जेव्हा शस््तवान नर एकमेकाबंरोबर 
लवजयोत्सवाचा वैयस््तक संबंध प्रस्थालपत करतात तेव्हाच पाहावयास लमळते. लकतीही बलवान गभझ् मादी असली तरी 
ती लहानशा नरापेक्षा श्तीने कमी पडत असल्यामुळे दोन माद्याचंी जोडी वरील प्रकारच्या नराचं्या जोडीलवरुद् 
सामना कजकेल हे श्य नसते. अथातच अशा नरांची जोडी नेहेमीच कळपातील उच्चनीच दजाच्या दृष्टीने फार वरच्या 
पातळीवर असते. जसजसे वय वाढत जाते आलण अनेक वषे उच्च दजाची जागा लमलाल्यामुळे त्यानंा स्वतिःबद्दलचा 
आत्मलवश्वास, म्हणजे लवजयाची िात्री, अलधक अलधक वाटभ  लागते, त्याच प्रमाणात त्यांची आक्रमक प्रवृत्तीही वाढते. 
 

लशवाय आपण पभवी अकराव्या प्रकरणात वर पालहल्याप्रमाणे लवजयोत्सवाची तीव्रता जोडीदाराचंी ओळि 
लजतकी अलधक मुदतीची होईल त्या प्रमाणात वाढत जाते. अथातच अशा दोन नराचं्या मैत्रीची सिोलता लभन्नकलगी 
जोडीच्यापेक्षा लकती तरी अलधक असते. आमच्या कळपातील मॅ्स आलण कोप्फलश्लत्झ ह्या नरांची जोडी गेली नऊ वष े
एकत्र आहे आलण लाबंभनसुद्ा त्याचं्या लवजयोत्सवाचा प्रचडं उत्साह पाहभन ते ओळिता येतात. 
 

लकत्येक वेळी अशा दोन गभझनराचंा लवजयोत्सव इतका मयादेच्या बाहेर जातो व ते दोन पक्षी इतके बेहोष 
होतात की, एक लवलक्षण आलण अलनष्ट अशी घटना घडभन येते. त्याचें आवाज अलधक अलधक मोठे होतात. भराभर लनघभ 
लागतात, जास्त ककय श होतात, त्याचं्या माना अलधक अलधक भभमीला समातंर होऊ लागतात. व ह्या समारंभाचे जे 
वैलशष्ट्ट्य, म्हणजे मान व डोके वर ताठ ठेवणे, ते नाहीसे होते. बदललेली लदशा आलण जोडीदाराकडे सरळ जाणारी 
रेषा ह्यामंधील कोन लहान लहान होत जातो. थोड्यात म्हणजे आधुलनक काळात लवजयोत्सवाला जे लवधीने 
लनयंलत्रत केलेले स्वरूप लवकासामुळे आलेले आहे ते नाहीसे होऊन प्राचीन काळीकोणत्याही प्रकारचा संस्कार 
नसताना त्याचे जे मभळ स्वरूप होते ते लदसभ लागते. म्हणजे फ्रॉइडच्या पलरभाषेत हा प्रलतगमनाचाच प्रकार आहे व त्या 
लवलशष्ट प्रालणजातीच्या पभवेलतहासातील स्स्थतीकडे गेल्याचे हे उदाहरण आहे; जे लनकोलाय ह्यानंी प्रथम हे 



           

“लनर्मवधीकरण” बुल् कफच पष्म याचं्या बाबतीत शोधभन काढले. ह्या पष्म यामंध्ये मादीने करावयाच्या अलभवादनाचा उगम 
गभझ् पष्म याचं्या लवजयोत्सवाप्रमाणेच, पभवी एकमेकावंर आक्रमण करण्याची जी प्रवृत्ती होती लतच्यातभनच झालेला आहे. 
एिाद्या बुलकफच मादीची लैं लगक संयोगाची इच्छा वाढवण्याकरता लतला बराच काळ एकटीच वेगळी ठेवली आलण 
नंतर लतला एका नराजवळ सोडली तर ती एकसारिे अलभवादनाचे हावभाव करीत त्याचा पाठलाग करते व लतची 
लैं लगक पे्ररणा लजतकी अलधक तीव्र लततके लतचे हावभाव अलधक आक्रमक असल्यासारिे लदसतात. गभझ् 
जोडीदाराचं्यामधील असे अतीव पे्रम-दे्वष संबंध कोणत्याही अवस्थेत बंद पडभ  शकतात आलण नाहीसे होतात. त्यानंतर 
लवजयोत्सवाला सुरुवात होते. त्या वेळीही दोन्ही प्राणी उद्दीलपत झालेले असतात पण लवकरच नेहमीप्रमाणे अगदी 
हळभ व नाजभक कॅस््लंगमध्ये त्याचे रूपातंर होते, तरी पण एकंदरीत हावभाव जोराच्या आक्रमक प्रवृत्तीचे लनदशयक 
असतात. एिाद्याने अशा प्रकारचे पे्रमाचे प्रदशयन प्रथमच पालहले आलण त्याला वर वणयन केलेल्या घटनाचंी काहीच 
मालहती नसली तर त्याचे मन अस्वस्थ होते. आपोआपच त्याच्या मनात पे्रमी जन एकमेकानंा उदे्दशभन जी भाषा 
वापरतात : “माझे तुझ्यावर इतके पे्रम आहे की, तुला िाऊन टाकावेसे वाटते” त्याची आठवण होते. फ्रॉइड ज्या 
मुद्द्यावर नेहमी जोर देत असे त्याची आठवण होते : व्यवहारात आपण जी भाषा वापरतो लतच्या मागे पुष्ट्कळदा सिोल 
अशी मनातल्या इच्छेची सांगड असते. 
 

आमच्याकडे गभझ् पष्म याचं्या बद्दलच्या गेल्या दहा वषांच्या ज्या नोंदी आहेत त्यात फ्त तीनच उदाहरणे अशी 
आहेत की लवजयोत्सवाची तीव्रता इतकी वाढली की त्या समारंभाचे लनर्मवधीकरण झाले व ते दोन पक्षी शातं झाले 
नाहीत. अशा उदाहरणामध्ये काही तरी न बदलणारी व कायमची घटना घडभन येते व त्या दोन प्राण्याचं्या भावी 
जीवनावर लतचा महत्त्वाचा पलरणाम घडभन येतो : धमकी देण्याचे व आक्रमणाचे पलवते्र अलधक गंभीर स्वरूप धारण 
करतात, त्याचं्या भावना अलधक अलधक चेतवल्या जातात आलण एकदम ते दोन लमत्र एकमेकाचंी मान चोचीने 
पकडतात व आपल्या पंिांचे तडािे देऊ लागतात. ह्या पंिांचा िादं्याजवळील भाग कशगासारख्या कठीण पदाथाचा 
असतो. त्याचंी ही उग्र लढत लाबंभनही ऐकभ  येऊ शकते. दोन नरामंधील नेहेमीचे झगडे कधी उच्चनीच दजाबद्दल, कधी 
एिाद्या मादीकरता, कधी एिाद्या घरटे बाधंण्याच्या जागेकरता होतात व ते काही सेकंदापेक्षा फार तर एका 
लमलनटापेक्षा अलधक वेळ चालत नाहीत. एका लवजयोत्सवाच्या नराचं्या जोडीमधील लढाई पंधरा लमलनटे चालभ  होती व 
लतचा आवाज लाबंभन ऐकभ न आम्ही धावत तेथेगेलो. अशा प्रकारच्या युद्ातील बेफाम त्वेषाचे कारण फ्त अंशतिःच देता 
येते की हे दोन प्रलतस्पधी एकमेकाचं्या इतके ओळिीचे असतात की ते अनोळिी प्रलतस्पध्याइतके एकमेकानंा भीत 
नाहीत. मानवांमध्येसुद्ा लववालहत जोडप्याचं्या भाडंणाबंद्दल आपल्याला जी घृणा वाटते लतचेही अंशतिः कारण हेच 
असावे. माझे मन या मत्सराकडे पुष्ट्कळच कलते की िऱ्या पे्रमाच्या प्रत्येक उदाहरणात बऱ्याच प्रमाणात सुप्त 
आक्रमक प्रवृत्ती असते. ही प्रवृत्ती सवयसाधारणपणे वैयस््तक संबंधामुळे बाहेर लदसभ शकत नाही. हा वैयस््तक संबंध 
जर तुटला तर एक भयंकर घटना म्हणजे दे्वष लदसभ लागतो. आक्रमणालशवाय पे्रम नाही, पण पे्रमालशवाय दे्वषही नाही! 
 

दोन नरामंधील युद्ातं एकाचा पराभव झाला तर लवजयी नर पराभभत नराचा पाठलाग करीत नाही. त्याच 
दोन नरातं पुन्हा दुसरे युद् झाल्याचे आमच्या पाहण्यात आलेले नाही. उलट ते अगदी लवशषे दक्ष राहभन एकमेकानंा 
टाळतात. जेव्हा आमचा गीझचा कळप दलदलीमध्ये अन्न शोधीत असतो तेव्हा हे पभवीचे लमत्र आता एकमेकाशंी 
लतऱ्हाइताप्रमाणे वागणारे पक्षी कळपाच्या दोन लवरुद् टोकानंा असल्याचे आढळते. समजा, चुकभ न एकमेकांजवळ 
आले ककवा आम्ही प्रयोगादािल एकमेकाजंवळ आणले तर त्याचंी वागणभक इतकी लवलक्षण असते की, लतचे वणयन 
करण्यालासुद्ा मला संकोच वाटतो. कारण माझ्यावर प्राण्याकंडे मानवी दृष्टीकोणातभन पाहण्याचा आरोप केला 
जाण्याचा संभव आहे. ते दोन नर गोंधळल्यासारिे लदसतात. ते एकमेकाकडे पहात नाहीत. त्याचंी नजर इकडे 
लतकडे लफरते, पे्रम आलण दे्वष वाटणाऱ्या त्या प्रलतस्पध्यावर क्षणभर राहते आलण गरम धातभला बोट लागले म्हणजे 
आपण जसे ते पटकन मागे घेतो तशी ती नजर ताबडतोब दुसरीकडे वळते. ह्यालशवाय दोघेही नर चोचीने आपली लपसे 
साफ करणे, चोचीला लागलेल्या काल्पलनक वस्तभ झटकभ न टाकणे वगैरे प्रकारच्या हालचाली करीत असतात. ते 
सरळ सरळ एकमेकापंासभन दभर चालत जाऊ शकत नाहीत; कारण पलायनाची थोडी जरी शकंा येईल अशी कोणतीही 



           

हालचाल करणे आपली अब्रभ बचावण्याच्या तत्त्वाच्या लवरुद् आहे अशी त्याचं्यामध्ये प्राचीन कालापासभन चालत 
आलेली रूढी आहे. त्याचं्या ह्या चमत्कालरक व अडचणीच्या पलरस्स्थतीबद्दल त्यांची आपल्याला साहलजकच दया येते. 
 

स्वजातीय प्राण्यामंधील आक्रमक प्रवृत्तीच्या प्रश्नाचंा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला अगदी लबनचभक असे 
पे्ररणेचे पलरमाणात्मक लवश्लेषण करावयास आवडेल. त्यात मभळची आक्रमक प्रवृत्ती लकती व स्वयंस्फभ तय लवजयाच्या 
आरोळीने वैयस््तक उदाहरणात उत्पन्न झालेली लकती हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे. आम्हाला अशी आशा वाटते की 
आम्ही लवकरच ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधभन काढभ  शकभ , पण ह्या संशोधनाचे वणयन करण्याकरता बरेच लवषयातंर करावे 
लागेल. 
 

पभवीच्या प्रकरणातं आक्रमणाबद्दल काय काय सालंगतले त्याचा आपणआढावा घेऊ. दोन एकमेकाशंी कायम 
जोडलेल्या प्राण्यातं काही लवलशष्ट प्रलतबंधक यंत्रणा त्यानंा एकमेकाशी लढभ  देण्यात कसे अडथळे आणते, त्याचप्रमाणे 
त्याचं्यात दृढ असा वैयस््तक संबंध लवजयोत्सवासारख्या समारंभाने कसा उत्पन्न होतो हे आपण पालहले. हा वैयस््तक 
संबंध व कळपात राहणाऱ्या प्राण्यामंधील इतर प्रकारच्या यंत्रणा ह्याचं्यातले नाते काय हे आपण तपासभन पाहभ. मी 
जेव्हा ह्या प्रकरणांचा साराशं देण्याकरता ती परत वाचभन पाहभ लागलो तेव्हा माझ्या लक्षात आले की, प्राणीजातींच्या 
पभवेलतहासाचे महत्त्व व थोरपणा ह्यावंर मी पुरेसा जोर लदला नाही. हे महत्त्व व हा थोरपणा मला उत्तम रीतीने 
समजलेला आहे असे मला वाटते, पण हे सवय दुसऱ्याला समजावभन सागंणे अलतशय अवघड आहे आलण माझे मन 
लनराश होते. एिाद्याला वाटेल की, जो लवद्वान एका लवलशष्ट लवषयाला आपले सवय आयुष्ट्य अपयण करतो, त्याला 
आपल्या संशोधनाचे लनष्ट्कषय अशा रीतीने समजावभन सागंणे श्य होईल की संशोधकाला त्या लवषयाची प्रत्यक्ष मालहती 
लकती आहे, एवढेच नव्हे तर त्याला त्याबद्दल काय वाटते हे वाचकानंा समजावे. मला आशा आहे की, माझ्या 
लनरीक्षणाच्या िालील साराशंाचे वाचकाला लनदान ढोबळपणे तरी आकलन होईल, कारण मला ते शब्दातं सुस्पष्ट 
करता येणार नाही. 
 

आपल्याला आठव्या प्रकरणात कळलेच आहे की, ज्याचं्यात आक्रमक प्रवृत्ती अजीबात नसते असे प्राणी 
लवलशष्ट कळपात जन्मभर एकत्र राहतात. एिाद्याला वाटेल की, अशा प्राण्यामंध्ये कायम लटकणाऱ्या मतै्रीचे संबंध 
उत्पन्न होतील व वैयस््तक बंधुत्वाचे संबंधही आढळतील, पण अशा प्रकारचे संबंध कळपात राहणाऱ्या शातंतालप्रय 
प्राण्यातं लदसभन येत नाहीत. त्याचें एकमेकाशंी असलेले संबंध अनालमकच असतात. वैयस््तक संबंध व दोन व्य्तींची 
मतै्री फ्त अशाच प्राण्यातं आढळते की, ज्याचं्यात स्वजातीयालंवरुद् आक्रमण करण्याची प्रवृत्ती मो्ा प्रमाणात 
लवकास पावलेली असते. एवढेच काय, दोन व्य्तींतील संबंध ती लवलशष्ट प्रालणजात लजतकी जास्त आक्रमक प्रवृत्तीची 
असेल लततका अलधक दृढ असतो. माशामंध्ये लसस््लडइतके आक्रमक प्रवृत्तीचे मासे सापडणे कठीण. तसेच पष्म यामंध्ये 
गीझ् च्या इतके आक्रमक दुसरे पक्षी नाहीत. अगदी प्राचीन काळापासभन आक्रमक म्हणभन प्रलसद् असलेला प्राणी म्हणजे 
लाडंगा; पण तो अत्यंत लवश्वासभ असा लमत्र असतो. काही प्राणी एकदा आपल्या प्रदेशाचे संरक्षण करणारे तर एकदा 
आक्रमक असे आलटभन पालटभन असल्याचे लदसते. पण तेच प्राणी इतर ऋतभंत अनाक्रमक व कळपातील इतराशंी मतै्री 
करणारे असल्याचे आढळते. ह्या प्रालणजातीत वैयस््तक संबंध फ्त आक्रमक प्रवृत्ती असेल तेव्हाच लदसभन येतात. 
मला ह्यात काही संशय वाटत नाही की दोन प्राण्यामंधील दृढ वैयस््तक संबंध लवकासाच्या अशा स्स्थतीत उत्पन्न झाले 
की आक्रमक प्रवृत्तीच्या प्राण्यांत दोन अगर अलधक व्य्तींचा सहकार ती प्रालणजात लटकभ न राहण्याकरता, लवशषेतिः 
अंडी व लपल्ले ह्यांचे संरक्षण करण्याकरता जरूर होता. वैयस््तक संबंध, पे्रम ही पुष्ट्कळशा उदाहरणांतस्वजातीय 
प्राण्यामंधील आक्रमक प्रवृत्तीमधभन ककवा धमकी देण्याच्या पे्ररणेतभन त्या प्रवृत्तीची लदशा लवलशष्ट लवधीनुसार 
बदलल्यामुळे, उद्भवलेली आहे हे लनिःसंशय आहे. ज्या अथी हे लवधी जोडादाराच्या शरीराशी संलग्न झालेले आहेत 
आलण ज्या अथी काही कालाने ते स्वतंत्र अशा उपजतबुद्ीचे कायय म्हणभन जरूरीचे होतात त्या अथी जोडीदाराचे 
अस्स्तत्व ही एक अत्यावश्यक गोष्ट बनते. ह्याचा आणिी एक पलरणाम म्हणजे तो जोडीदार हेच आपल्या 
वसलतस्थानाचे मभल्य बनते आलण त्यालाच आपल्या घराचे महत्त्व प्राप्त होते. 



           

 
स्वजातीयालंवरुद् आक्रमण हे वैयस््तक संबंध आलण पे्रम ह्याचं्यापेक्षा लक्षावधी वषे जुने आहे. पृर्थवीच्या 

इलतहासाच्या दीघय कालिंडात भयंकर कहस्त्र व आक्रमक असे प्राणी होऊन गेले. आज जे सरपटणारे प्राणी अस्स्तत्वात 
आहेत ते सवय आक्रमक प्रवृत्तीचे आहेत व पभवीच्या काली ते तसे नसतील असे समजण्याचे काहीही कारण नाही. पण 
वैयस््तक संबंध फ्त हाडाचंा सापळा असलेले मासे, पक्षी व सस्तन प्राणी ह्याचं्यातच लदसभन येतात. आलण हे सवय 
प्राणी पृर्थवीच्या इलतहासातील लतसऱ्या कालिंडाच्या प्रथम भागापभवी अस्स्तत्वात नव्हते. म्हणजे स्वजातीय 
प्राण्यालंवरुद् आक्रमक प्रवृत्ती पे्रमालशवाय अस्स्तत्वात असभ शकत होती पण ह्याच्या उलट आक्रमक प्रवृत्तीलशवाय पे्रम 
असभ शकत नाही. 
 

स्वजातीय प्राण्यालंवरुद् वाटणारी आक्रमक प्रवृत्ती ह्या वतयणुकीच्या नमुन्यापासभन अगदी वेगळी अशी दुसरी 
प्रवृत्ती म्हणजे दे्वष होय. दे्वष हा पे्रमाचा दुष्ट असा धाकटा भाऊ आहे. तो नेहेमीच्या आक्रमक प्रवृत्तीच्यापेक्षा अगदी 
लनराळा असभन दे्वष हा एका लवलशष्ट व्य्तीवर कें लद्रत झालेला असतो. ह्या बाबतीत दे्वष आलण पे्रम ह्याचं्यात साम्य 
असते, कारण पे्रमही एका व्य्तीवरच बसलेले असते, एवढेच नव्हे तर बहुतेक वेळा दे्वष ही पे्रमानंतर येणारी भावना 
आहे. आपण ज्या व्य्तीवर पे्रम केले त्याच व्य्तीचा आपण िरा मनापासभन दे्वष करू शकतो– आलण हे जरी आपण 
कबभल केले नाही तरी ते िरे आहे. 
 

लकत्येक प्राण्याचं्या लवशषेत– रानटी गीझ्– व मानवाच्या सामालजक वागणुकीतील साम्ये दािवभन देणे 
अनावश्यक आहे. आपल्या भाषेत ज्या म्हणी प्रचारात आहेत त्यातंील सत्य गीझ् नाही लागभ पडते. लवकासवादाचे 
अभ्यासक व डार्मवनचे िरे लशष्ट्य ह्या नात्याने वरील लवधानातभन आपल्याला महत्त्वाचे लनष्ट्कषय काढता येतील व ते 
आपण काढलेच पालहजेत. आपल्याला माहीत आहे की पक्षी व सस्तन प्राणी ह्याचें सवात आधुलनक असे पभवयज म्हणणे 
अपर डेव्होलनयन आलण लोअर काबोलनफेरस थरातं सापडणारे अगदी िालच्या दजाचे सरपटणारे प्राणी होते व 
त्याचं्यात लवकलसत झालेले सामालजक जीवन मुळीच नव्हते. त्याचंी हुशारी साधारण बेडकांच्या इतकी होती. ह्याचा 
सरळच अथय असा की गे्रलॅग गभझ् आलण माणभस ह्याचं्या सामालजक वतयणुकीच्या नमुन्यातील साम्य एका महान 
पभवयजाकडभन आलेले नसभन ज्याला कें द्रकबदभशीजमवभन घेणे (Convergent adaptation) असे म्हणता येईल 
त्यापासभन उत्पन्न झालेले आहे. हे साम्य केवळ योगायोगाने घडभन आले असे म्हणता येणार नाही. असे होण्याची 
श्यता गलणत करून काढता येईल, पण ती इतकी कमी आहे की त्याकरता िगोलशास्त्रातील आकड्यांचाच उपयोग 
करावा लागेल. 
 

जर गे्रलॅग गभझ् आलण माणभस ह्याचं्यात अत्यंत गंुतागंुतीच्या वागणुकीच्या प्रमालणत नमुन्यांत, उदाहरणाथय 
पे्रमात सापडणे, उच्चनीच दजाबद्दल भाडंण करणे, मत्सर वाटणे, शोक करणे इत्यादींमध्ये नुसते साम्यच नाही तर 
अगदी तपलशलात सुद्ा तंतोतंत सारिेपणा आढळतो, तेव्हा आपली िात्री पटते की वर लदलेल्या प्रत्येक उपजत 
बुद्ीला जीवनात लटकभ न राहण्याची काही तरी श्ती असली पालहजे. आलण ही जीवनात लटकभ न राहण्याची श्ती 
गे्रलॅग गभझ् आलण माणभस ह्या दोघातंही लततकीच ककवा जवळजवळ लततकीच असली पालहजे. फ्त ह्याच मागाने 
त्याचं्या वागणुकीतील साम्याचा लवकास झाला असणे श्य आहे. 
 

लनसगाचा अभ्यास करणारे आम्ही शास्त्रज्ञ चुका न करणाऱ्या उपजत बुद्ीवर ककवा इतर अद भतु घटनावंर 
लवश्वास ठेवीत नाही. आम्ही असे गृहीत धरतो की वागणुकीचा प्रत्येक नमुना लवलशष्ट शारीरीक ककवा मज्जातंतभंच्या 
रचनेमुळे ककवा बाह्य सृष्टीचे ज्ञान देणाऱ्या इंलद्रयामुंळे घडभन येत असला पालहजे. थोड्यात म्हणजे नैसर्मगक 
लनवडीच्या जोरामुळे शरीराची जी रचना झाली लतचाच हा पलरणाम असला पालहजे. आपण जर कल्पना करू लागलो 
की लवजयोत्सवासारिा सामालजक वतयणुकीचा नमुना उत्पन्न करण्याकरता एक इले्रॉलनक मेंदभ तयार करावयाचा 
आहे तर मग आपल्याला आश्यययकारक रीतीने कळभ लागते की डोळा ककवा कान ही इंलद्रये तुलनात्मकदृष्ट्ट्या फारच 
साधी आहेत. दोन सारिी सारिी व एकाच पद्तीने कायय करणारी इंलद्रये लकतीही गंुतागंुतीच्या रचनेची व 



           

एकमेकापंासभन अगदी वेगळी वाटणारी असली तरी ती एकाच काययपद्तीच्या कल्पनेने जोडलेली आहेत असे आपण 
समजभ शकतो व त्यानंा एकच नाव देऊ शकतो. मग त्यांचा प्राणीवगाचा प्राचीन इलतहास लकतीही लनराळा असला तरी 
चालेल. जेव्हा अष्टपाद (Octopus), डो्यावर सोंडेसारिे दोन अवयव असलेला स्स्क्वड (Squid), ककवा 
कटल् लफश (Cuttlefish) हे लबनहाडाचे प्राणी आलण पृष्ठवंशीय म्हणजे हाडाचंा सापळा असलेले प्राणी ह्यानंी अगदी 
स्वतंत्रपणे लेन्स कॅमेऱ्याच्या तत्त्वावर बसवलेले डोळे शोधभन काढले आलण त्याचं्या रचनेत लेन्स, बुबभळ, काचेसारिा 
पृष्ठभाग आलण डोळ्यातील पडदा हे घटक अगदी सारिेच असले तर दोन्ही प्रकारच्या प्राण्याचं्या ह्या इंलद्रयाला 
अवतरण लचन्हे वगळभन डोळा हे नाव देण्यालवरुद् कोणी आके्षप घेणार नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जास्त लवकास 
पावलेल्या प्राण्याचं्या आलण मानवाचं्या सामालजक वतयणुकीचे नमुने जर एकमेकासंारिेच असतील तर मग इथेही 
अवतरण लचन्हे गाळण्यास काहीच हरकत नाही. 
 

मी ह्या प्रकरणात जे जे काही सालंगतले आहे ती बऱ्याच लोकांच्याआध्यास्त्मक अलभमानाला लदलेली धो्याची 
सभचना आहे. आपल्या जास्त पलरचयाचे सस्तन नसणारे प्राणीसुद्ा आपल्या जोडीदाराबरोबर जन्मभर एकत्र राहतात 
आलण त्याचं्या वतयणुकीचा हा सवात अलधक पे्ररक असा घटक आहे. त्याच्यामुळे सवयसाधारण “पशभमंध्ये” लदसभन येणारी 
प्रवृत्ती लदसत नाही; उदाहरणाथय भभक, लैं लगकता, आक्रमण, भीती इत्यादी, आलण लतच्यामुळे त्याचं्यातील सामालजक 
व्यवस्था त्या लवलशष्ट प्राणीजातीला योग्य अशा स्वरूपात घडवली जाते. ह्या सवय मुद्द्यामंध्ये हा वैयस््तक संबंध 
मानवामंधील पे्रम आलण मतै्री ह्या सवात उदात्त स्वरूपाच्या भावनाशंी तंतोतंत जुळणारा आहे. 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण १२ रे्व 
 

शास्त्रीय दर्वियशीलिेचा सद ग ण 
 

मी असे म्हणभ शकतो की, ह्याआधीच्या प्रकरणातील मालहती नैसर्मगक शास्त्रीय मालहती आहे. जी वस्तुस्स्थती 
होती ती लनरीक्षक शास्त्रज्ञानंी नोंदवभन तपासली होती; अथात स्वभावाच्या अभ्यासाच्या शास्त्रासारख्या अगदी नव्या 
शास्त्राच्या आधारे जेवढे लनष्ट्कषय काढता येतील तेवढेच काढलेले आहेत. आता आपण इतर प्राण्याचं्या आक्रमक 
प्रवृत्तीबद्दलच्या ज्या वस्तुस्स्थतीचा लनरीक्षण आलण प्रयोग ह्यांच्या सहाययाने अभ्यास केला ते सवय बाजभला सोडभन 
मानवाला लागभ होईल असे काही आपल्याला त्या अभ्यासातभन लशकता येईल की नाही आलण मानवाच्या आक्रमक 
प्रवृत्तीपासभन लनमाण होणारे धोके टाळण्याकरता काही करता येईल का ह्या प्रश्नाकडे वळभ. 
 

काही लोकानंा अशा लवचारपद्तीत मानवी श्रेष्ठतेचा अपमान आहे असे वाटते. मानव मो्ा अलभमानाने 
स्वतिःला लवश्वाचा कें द्रकबदभ मानतो व लनसगातील इतर वस्तभंशी आपला संबंध नसभन आपण कोणी वेगळेच उच्चपदस्थ 
आहोत असे त्याला वाटते. पुष्ट्कळसे लोक ह्या चुकीच्या कल्पनेला लचकटभन राहतात व एका ज्ञात्याने डेल्फीच्या 
देवळावर जो अत्यंत शहाणपणाचा उपदेश ललहभन ठेवला आहे : “स्वतिःला ओळि” त्याकडे दुलयक्ष करतात. लोक ह्या 
उपदेशाकडे का डोळेझाक करतात? त्याला तीन अडथळे आहेत आलण लतन्हीही अलतशय तीव्र अशा भावनामुंळे उत्पन्न 
झालेले आहेत. त्यातंली पलहली अडचण ज्या माणसाला आपल्या अंतरंगाचे यथाथय ज्ञान असेल त्याला सहज दभर 
करता येईल. दुसऱ्या अडचणीचे पलरणाम जरी हानीकारक असले तरी लनदान ती सवयमान्य आहे. लतसरी अडचण 
आपल्या सासं्कृलतक इलतहासाच्या दृष्टीकोनातभन समजभ शकते व म्हणभन क्षम्य आहे; पण ती दभर करणे सवात कठीण 
आहे. ह्या लतन्ही अडचणी एकमेकीशी दृढ बंधनानंी जिडलेल्या असभन त्याचं्या मुळाशी एक अलनष्ट असा मानवी गुण 
आहे. गवयइंग्रजीतील एका म्हणीप्रमाणे मनुष्ट्याचा अधिःपात होण्यापभवी त्याचा गवय जातो. मराठीतही “गवाचे घर 
िाली” ही म्हण आहेच. आता मी वर लदलेल्या अडचणींचा अलधक लवचार करून त्या कशा हानीकारक आहेत हे 
दािवण्याचा प्रयत्न करीन आलण नंतर त्या नाहीशा करण्याच्या कामी माझ्याकडभन होईल ते सहायय करीन. 
 

पलहली अडचण फार प्राचीन आहे. लतच्यामुळे मानवाला स्वतिःलवषयींचे ज्ञान होऊ शकत नाही व 
उत्क्रालंततत्त्वातील आपला उगम कोठभन व कसा झाला हे त्याला कळत नाही. लतचे तकय लवसंगत स्वरूप आलण दुराग्रही 
लचकाटी ही दोन्ही आपल्याशी ज्या प्राण्याचें सवात अलधक साम्य आहे त्याचं्यापासभन आपण घेतलेली आहेत हा एक 
आिययकारक लवरोधाभास आहे. मानवाला कचपाझंीची जर मालहतीच नसती तर त्याला आपल्या उत्पत्तीबद्दल अलधक 
सहज रीतीने िात्री पटली असती. एका अलवचललत अशा लनयमानुसार आपल्याला कचपाझंी हा इतर प्राण्यासंारिाच 
प्राणी आहे ही गोष्ट पटतच नाही आलण आपल्याला त्याचा चेहेरा माणसाच्या चेहऱ्यासारिा वाटभ  लागतो. ह्या 
दृष्टीकोनातभन कचपाझंीला मानवी प्रमाणे लावभन आपण तपासभन पाहभ लागलो तर तो एक भयंकर प्राणी– एक राक्षसी 
व्यंगलचत्र आहे अशी आपली समजभत होते. गोलरला ककवा ओरगँउटागं हे लततके माणसासारिे लदसत नाहीत व त्यामुळे 
आपला लनणयय इतका लवकृत होत नाही. म्हाताऱ्या नराचंी डोकी आपल्याला सैतानाच्या मुिवट्यासारिी वाटतील– 
मनावर छाप पाडणारी व थोडीबहुत सुंदरही. पण कचपाझंीबद्दल आपल्याला अशा प्रकारची कल्पना कधीही येणार 
नाही. तो अलतशय गंमतीदार, पण त्याच वेळी अगदी िालच्या दजाचा व ग्राम्य वाटतो, आलण माणसालशवाय 
कोणताही इतर प्राणी असा कधी असभ शकणार नाही. हे आपले वैयस््तक मत अगदीच चुकीचे आहे असे नाही. माणभस 
आलण कचपाझंी ह्या दोघांचा पभवयज आजच्या कचपाझंीपेक्षा िालच्या नव्हे तर वरच्या पातळीवर होता असे समजण्यास 
बरीच कारणे आहेत. माणसाचा कचपाझंीबद्दलचा लतरस्कारयु्त दृष्टीकोन जरी अथयहीन व हास्यास्पद असला तरी 
त्याच्यातील तीव्र भावनामय धारणाश्तीमुळे पुष्ट्कळशा शास्त्रज्ञाचंी फसगत होऊन त्यानंी मानवाच्या उत्पत्तीसंबंधी 
काहीही आधार नसलेल्या उपपत्त्या पुढे माडंल्या. मानवाची उत्क्रातंी प्राण्यापंासभन झाली ही गोष्ट कोणी नाकारीत 



           

नाही, पण अनाकषयक अशा कचपाझंीबरोबर त्याचे जवळचे नाते लावताना तकय पद्तीच्या काही पायऱ्या सोडभन लदल्या 
जातात ककवा त्यानंा चुकवभन फसवा युस््तवाद केला जातो. 
 

कचपाझंी आपल्याला अलनवाययपणे गमतीदार वाटतो ह्याचे कारण तो लकतीतरी आपल्यासारिा आहे. आलण 
लवशषे वाईट म्हणजे प्राणीसंग्रहालयातील लहानशा जागेत पभणय वाढ झालेल्या कचपांझीची अशाच प्रकारच्या 
पलरस्स्थतीत माणसाची जी अवनत अवस्था होईल तशीच होते व तो दुष्ट, दुगुयणी व दुराचारी बनतो. अगदी 
सवयसाधारण कचपाझंीसुद्ा त्याची प्रकृती उत्तम असली तरी एिाद्या उच्च लवकास पावलेल्या प्राण्यासारिा न लदसता 
एिाद्या अलवचारी व लहणकस माणसासारिा लदसतो. 
 

आपल्याला स्वतिःबद्दलचे ज्ञान लमळवण्यातील दुसरी अडचण म्हणजे आपली वागणभक नैसर्मगक 
काययकारणाच्या लनयमानंा अनुसरून होते हे स्वीकारण्याची आपली तयारी नसते. बनाडय हासेन् ष्टाइन् ह्यानंी ह्या 
प्रवृत्तीला “कारणालवरुद् मभल्यमापन” असे नाव लदले होते. पुष्ट्कळ लोक सवय नैसर्मगक घटना लवलशष्ट कारणामुळे घडभन 
येतातआलण मानवी वतयणुकीलाही तोच लनयम लागभ आहे हे मान्य करायला तयार नसतात. ह्याचे अगदी सहज 
समजण्यासारिे कारण म्हणजे त्याचंी समथयनीय इच्छा : आपली इच्छाश्ती पभणयपणे स्वतंत्र आहे आलण आपली 
वतयणभक दैवयोगाने घडलेल्या कारणामुंळे नव्हे तर कोणत्या तरी उच्च ध्येयामुळे घडते असे त्यांचे म्हणणे आहे. 
 

मनुष्ट्याला स्वतिःसंबंधीचे ज्ञान लमळवण्यात लतसरी अडचण, लनदान आमच्या पालिमात्य संस्कृतीत, ध्येयवादी 
तत्त्वज्ञानाचा वारसा ही आहे. हे तत्त्वज्ञान लवश्वाचे दोन वेगळे वेगळे भाग कस्ल्पल्याचा पलरणाम आहे. एक म्हणजे 
ज्याला ध्येयवादी लवचारसरणीमध्ये कोणतीही मभल्ये नाहीत असे सवय बाह्यजग, आलण दुसरे ज्यानंा मभल्ये असभ शकतात 
असे मनुष्ट्याच्या मनातील लवचार आलण तकय बुद्ी. ही लवभागणी मनुष्ट्याच्या अलभमानाला पोषक आहे. आपली स्वतिःची 
वागणभक नैसर्मगक लनयमानुंसार होते आहे हे स्वीकारण्याला त्याची नािुषी असते व लतला ह्या लवभागणीमुळे आधार 
लमळतो. नेहेमीच्या लवचारपद्तीत ही गोष्ट लकती िोलवर गेलेली आहे हे ‘ध्येयवादी’ आलण ‘वास्तववादी’ ह्या शब्दाचं्या 
अथात जो बदल झाला आहे त्यावरून समजभन येते. त्याचंा मभळ उपयोग मनुष्ट्याच्या तत्त्वज्ञानाचे वणयन करण्याकरता 
केला जात असे. आता नैलतक मभल्याबंद्दल मतप्रदशयनाला ते शब्द वापरले जातात. पालिमात्य, लवशषेतिः जमयन, 
लवचारसरणीत ही गोष्ट आता सवयसामान्य समजली जाते की ज्या घटनेचा अथय नैसर्मगक लनयमाचं्या मदतीने सागंता 
येतो ती आपोआपच उच्च मभल्यलवरहीत असते. जो कोणी ह्या पद्तीने लवचार करीत असेल त्याच्या मते कोणत्याही 
घटनेचा अथय सागंणे म्हणजे लतचे अवमभल्यन करणे. 
 

येथे मला माझ्यालवरुद् घेतल्या जाणाऱ्या आके्षपाचा समाचार घेतला पालहजे. तो आके्षप असा की माझ्या 
शास्त्रीय आलण तत्त्वज्ञानलवषयक मताचं्या लवरुद् वर लदलेल्या तीन अडचणी येतात म्हणभन मी त्याचं्या लवरुद् लललहत 
आहे. उत्क्रालंततत्त्वालवरुद् जे लोक बोलतात त्यांचा मी लनषेध करतो कारण डार्मवनच्या उपपत्तीबद्दल माझी िात्री 
पटलेली आहे. नैसर्मगक लनयमांनी घटनाचंा अथय कळला तर त्या घटनाचें अवमभल्यन होते हे मला कबभल नाही, कारण 
मी घटनाचं्या कारणांच्या लवश्लेषणाचाच अभ्यास करीत आहे. तसेच ध्येयवादी लवचारसरणीच्या काही लनष्ट्कषांना मी 
स्वीकारीत नाही ह्याचे कारण माझा ज्ञानाबद्दलच्या शास्त्राचा दृष्टीकोन औपपलत्तक वास्तववाद आहे हे नव्हे. माझी 
कारणे ह्यापेक्षा वेगळी आहेत. शास्त्रीय ज्ञानावर पुष्ट्कळदा असा आरोप केला जातो की त्याच्या मदतीने मानवाला 
सृष्टीवर फार मोठे वचयस्व लमळाल्यामुळे सबंध मानवजातीला मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. जर शास्त्रज्ञानंी प्रत्यक्ष 
माणभस हाही जर संशोधनाचा लवषय केला नसता तर हा आरोप िरा मानता आला असता. आधुलनक मानवाला आज 
जो धोका आहे तो त्याने नैसर्मगक घटनावंर वचयस्व लमळवले म्हणभन नसभन त्याच्या समाजात आज जे घडत आहे त्यावर 
अक्कलहुशारीने लनयंत्रण घालण्याची त्याची असमथयता ह्यामुळे आहे. माझ्या मते मानवाचीवागणभक कशामुळे होते ह्याचे 
ज्ञान मानवाला झालेले नाही हे त्या असमथयतेचे कारण आहे. माझा उदे्दश असा आहे की आपल्या सामालजक 
वागणुकीवर आपण लनयंत्रण घालभ  शकत नाही ह्याचे कारण म्हणजे वर लदलेल्या आपल्या गवामुळे उत्पन्न झालेल्या 
तीन अडचणी व त्याचं्यामुळे उत्पन्न झालेले स्वतिःबद्दलचे अज्ञान. 



           

 
मनुष्ट्याच्या जीवनातील ज्या घटना लवशषे महत्त्वाच्या आहेत असे तो समजतो, म्हणजे ज्या घटनाबंद्दल तो 

लवशषे अलभमान बाळगतो, त्यांची कारण मीमासंा करणे ह्या अडचणींमुळे त्याला श्य होत नाही. ह्या मुद्द्यावर लवशषे 
लक्ष लदले पालहजे. आपल्या पचनलक्रयेचे आपल्याला तपशीलवार ज्ञान आहे. आलण ह्या ज्ञानामुळे वैद्यकशास्त्राने, 
लवशषेतिः आतड्यावंरील शस्त्रलक्रयेने, दरवषी लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचतात. ह्याचे कारण असे की, शलररातील ह्या 
लवलशष्ट इंलद्रयाचं्या कायाला कोणी लवशषे महत्त्व देत नाही अगर त्याबद्दल आदर दािवीत नाही. पण ह्याच्या उलट 
आपल्या समाजातील लवकृतीवर उपाय योजण्यास आपण असमथय ठरलो आहो आलण अणुशस्त्रानंी सज्ज झाल्यावर 
आपण आपली आक्रमक प्रवृत्ती इतर अनेक प्राण्यापं्रमाणे ताब्यात ठेऊ शकलो नाही; ही दुिःिद पलरस्स्थती केवळ 
आपल्या गर्मवष्ठ स्वभावामुळे उत्पन्न झालेली आहे, कारण आपली वागणभक नैसर्मगक लनयमानंी बाधंलेली आहे आलण 
लतचे काययकारणात्मक लवश्लेषण करता येणे श्य आहे ह्या वस्तुस्स्थतीला आपण केलेला लवरोध. 
 

मानवाला स्वतिःबद्दलचे ज्ञान नाही ह्याबद्दल शास्त्राला दोष देता येत नाही. लगओडानो ब्रभनो ह्याने असे 
सालंगतले आहे की, पृर्थवी आलण तीवरील मनुष्ट्ये ही एका धुळीच्या कणासारिी आहेत व लवश्वात अशा असंख्य धुळीच्या 
कणाचें पुंजकेच्या पुंजके आहेत. ह्या मतप्रदशयनाबद्दल त्याला लजवंत जाळण्यात आले. जेव्हा चालयस् डार्मवनने असा 
शोध लावला की, मानव हा इतर प्राण्यापंासभन उत्क्रातं झाला आहे तेव्हा पुष्ट्कळ लोक त्याला ठार मारायला उत्सुक 
होते आलण त्याला गप्प बसायला लावण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. जेव्हा सोग्मंुड फ्रॉइडने मानवाच्या सामालजक 
वतयणुकीच्या हेतभंचे लवश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला आलण त्यांची कारणे व्यस््तगत मानसशास्त्रीय दृष्टीने, पण िऱ्या 
शास्त्रीय पद्तीने समजभन घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याच्यावर अनादराचा, आंधळ्या आलधभौलतक वादाचा व 
अिेरीस अश्लीलतेचा देिील आरोप करण्यात आला. मानव आपल्या स्वतिःसंबंधीची उच्च कल्पना मनात बाळगतो व 
लतचे तो अतीशय काळजीपभवयक जतन करतो. आता अशी वेळ आली आहे की, लवनयशीलतेचा उपदेश करून 
स्वतिःबद्दलच्या ज्ञानाच्या वाटेत ज्या अडचणी आहेत त्या दभर केल्या पालहजेत. 
 

सुरुवातीला मी चालयस् डार्मवनच्या मताला जो लवरोध आहे त्यावर हल्ला चढवणार आहे. कदालचत एक 
आशादायक लचन्ह असे आहे की लशक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे जे पभवी लगओडानो ब्रभनोच्या लवरुद् उठले त्यांच्याशी१ मला 
सामनाकरावा लागणार नाही. 

 
लोक स्वतिः सृष्टीचेच भाग आहेत आलण सृष्टीचे कोणतेही लनयम उल्लंलघल्यालशवाय नैसर्मगक लवकासानेच 

त्याचंी उत्पत्ती झाली आहे हे लोकानंा पटवभन देण्याची एक साधी पद्ती मला माहीत आहे असे मला वाटते. त्यानंा 
फ्त लवश्वाचे सौंदयय आलण प्रचंड आकार दािवायचा आलण त्याचे कायय चालभ  ठेवणारे भय आलण आदर उत्पन्न करणारे 
लनयम स्पष्ट करायचे म्हणजे झाले. माझी िात्री आहे की, जगातील प्राणीवगांच्या पभवेलतहासाचे ज्याला थोडेबहुत ज्ञान 
आहे त्याला आपण स्वतिःही ह्याच सवांत मो्ा नैसर्मगक घटनेतभन लनघालो ह्या कल्पनेला अंतर्मवरोध करण्याचे काही 
कारण उरणार नाही. मी येथे उत्क्रातंीची संभाव्यता ककवा संपभणय िात्री ह्याबंद्दल लववेचन करणार नाही. ही िात्री 
आपल्या इलतहासाबद्दलच्या सवय ज्ञानाला सहज मागे सारते. जे जे म्हणभन आपल्याला आजपयंत कळलेले आहे ते 
उत्क्रातंीला आधार देणारे आहे. त्याचं्यात इतके गुण आहेत की, त्यामुंळे “उत्पत्तीचे पुराण” (Myth of Creation) 
फार मोलाचे ठरते; संपभणय िात्री, मोहक सौंदयय, आलण भीलतयु्त आदर उत्पन्न करणारा भव्यपणा! 
 

हे सवय ज्याला समजेल त्याला डार्मवनच्या उपपत्तीबद्दल, म्हणजे इतर प्राणी व मानव ह्याचंी उत्पत्ती एकाच 
उगमापासभन झालेली आहे ह्याबद्दल, लवरोधाची भावना वाटण्याचे कारण नाही. त्याचप्रमाणे आपल्या मानवपभवय 
पभवयजाचं्याप्रमाणेच आपणही उपजत बुद्ीने दािलवलेल्या मागानेच जातो आहो ह्या फ्रॉइडच्या शोधानेही आपल्याला 
धक्का बसण्याचे कारण नाही. उलट आपल्याला हे जे ज्ञान झाले आहे त्यामुळे आपल्याला तकय बुद्ी आलण नैलतक 
जबाबदारी ह्याचं्याबद्दल आदर वाटभ  लागतो कारण ह्या दोन्ही मानवाबरोबरच जगात आल्या. अथात आपला लवकास 



           

इतर प्राण्यापंासभन झाला हे आंधळेपणाने व मानवतेच्या गवामुळे जो अलजबात नाकारतो त्याला तकय बुद्ी व नैलतक 
जबाबदारी ह्यावंर लनयंत्रण करणे श्य होत नाही. 
 

उत्क्रालंतवादाला काही लोक लवरोध करतात ते त्याचं्या मनातील पभवयजालंवषयीच्या आदरामुळे. अथात हा 
आदर सवांच्याच मनात असतो. वंशज हा पभवयजाचं्या िालच्या पातळीवर समजण्याची प्रथा आहे. रोमन कायद्यात 
सवांत जुना पभवयज वर दािवभन वंशवृक्ष तेथभन िाली वाढत गेला असे दािवले जात असे. प्रत्येक माणसाला फ्त एक 
आई आलण एक बाप म्हणजे दोन जन्मदाते असतात, पण आपण त्या दोघांचे आईबाप, त्या प्रत्येकाचे आईबाप असे 
करीत मागे गेलो तर सातलपढ्यांच्या मागच्या पभवयजांची संख्या २५६ होईल व त्या सवांचा कोणत्याही वंशवृक्षात समावेश 
होणे श्य नाही. आपण ह्या संख्येचा उल्लेि करण्याचे टाळतो कारण त्यात आपल्याला ज्याचं्याबद्दल अलभमान वाटावा 
असे फारसे आढळणार नाहीत. इंग्रजीत वंशजाला “लडसेंडंट” म्हणजे िाली उतरणारा असा शब्द आहे व तो बहुधा 
ह्या कल्पनेवरून आलेला आहे की माणभस देवाचा वंशज आहे– आलणदेव अथातच वर कुठे तरी असतात. वंशवृक्ष हा 
वरून िाली वाढत न जाता िालभन वर वाढत जातो ही गोष्ट डार्मवनच्या वेळेपयंत लोकाचं्या लक्षात आली नाही. 
म्हणजे “लडसेंट” (िाली उतरणे) ह्याचा अथय बरोबर उलट आहे. अथात आपले पभवयज झाडावरून िाली उतरले ह्या 
अथाने जर “लडसेंट” शब्द वापरावयाचा असेल तर मग ते बरोबर होईल, कारण आपले पभवयज िरोिरीच केव्हा तरी 
झाडावरून िाली उतरून जलमनीवर चालभ  लागले– पण अथातच ही घटना ते िरोिर मानव होण्याच्या फार पभवीची 
आहे. 
 

वाढ (development) व उत्क्रातंी ककवा लवकास (evolution) हे शब्द वंशपरंपरेने िाली येणे 
(descent) ह्याच्याइतकेच असमपयक आहेत. ते शब्द अशा वेळी प्रचारात आले की, आपल्याला त्या वेळी 
लनरलनराळ्या प्राणीजातींच्या उगमाबद्दल काही मालहती नव्हती. आपल्याला फ्त वैयस््तक उत्पत्तीची मालहती होती. 
म्हणजे अंडी ककवा लबया ह्यापंासभन प्राणी व वनस्पती तयार होतात हे आपल्याला माहीत होते. अंड्यातभन लपल्लभ बाहेर 
लनघते ककवा सभययफुलाचे झाड त्याच्या बीपासभन वाढते ह्याचा अथय असा की, त्या दोन्हीमध्ये जर बीज ककवा अंकुर 
नसेल तर त्यापासभन काहीही वाढणार नाही. 
 

जीवनाच्या प्रचडं वंशवृक्षाचा लवस्तार अगदी लनराळा आहे. पभवयजाचें वैलशष्ट्ट्य हे जरी उच्च दजाचा लवकास 
पावलेल्या वंशजाचं्या उगमाला आवश्यक असले तरी त्याचंी उत्क्रातंी पुढे कशी होईल हे पभवयजाचं्या गुणावंरून सांगता 
येणार नाही. पक्षी हे लडनोसौर ह्या अलतप्राचीन प्राण्यापासभन उत्क्रातं पावले ककवा मानव हा वानरापंासभन उत्क्रातं 
पावला हा लसद्ानं्त ही एक उत्क्रालंततत्त्वाची ऐलतहालसकदृष्ट्ट्या अलद्वतीय कामलगरी आहे. प्रत्येक लजवंत प्राण्याला 
लागभ असणाऱ्या लनयमानुसार उत्क्रातंीचा सवयसाधारण कल उच्च प्रतीकडे असतो, पण त्यातील सवय तपशील 
योगायोगाने ठरला जातो. ह्याचाच अथय असा की, एकाच वेळी ठरणाऱ्या कारणाच्या अनेक माललकामुंळे ह्या घडतात व 
त्या आपल्याला कधीच कळणे श्य नाही. ह्याच अथाने आपल्याला असे म्हणावे लागते की, ऑस्रेललयातील 
यभकॅललप्टसची झाडे आलण कँगॅरू ह्याचंी उत्पत्ती झाली व युरोप-आलशयातील ओकची झाडे व मानव ह्याचंी लनर्ममती 
झाली. उत्क्रातं झालेल्या नवीन जीवनाकृतीची उत्पत्ती हे एक मोठे महत्कृत्य आहे आलण लतचे गुण पभवयजाचं्या 
गुणावंरून सांगता येणार नाहीत. बहुतेक वेळा ह्या नव्या जीवनाकृतीचे गुण पभवयजांच्या गुणापेंक्षा उच्च दजाचे असतात. 
“िालच्या दजाचे प्राणी” ह्या साध्या शब्दानंी आपण जे मभल्यमापन नकळत व लनिःपक्षपाती मनाने करतो ते आपल्या 
लवचारानंा व भावनानंा आवश्यक असेच असते. 
 

जो शास्त्रज्ञ स्वतिःला अगदी पभणयपणे वस्तुलनष्ठ समजतो आलण आपल्या मनातील आवश्यक लवचारापासभन 
आपण स्वतिःला वेगळे करू शकतो असा ज्याचा लवश्वास आहे त्याने एकामागभन एक लेटसचा गड्डा, माशी, बेडभक, 
लगनीलपग, माजं,कुत्रा आलण शवेटी कचपाझंी ह्यानंा– अथातच फ्त कल्पनेतच– ठार मारण्याचा प्रयत्न करावा. 
त्याला कळभन येईल की, ज्याला ठार मारायचे त्या जीवाच्या संघटनेची पातळी जसजशी उंचावत जाते तसतसे हे 



           

कायय जास्तजास्त अवघड होत जाते. ह्या िुनाचं्या लवरुद् आपल्या मनात जे अडथळे उत्पन्न होतात ते आपण िालच्या 
आलण वरच्या पातळीवरच्या जीवानंा जी लनरलनराळी मभल्ये नकळत देतो व लदल्यालशवाय आपले चालणार नाही, 
त्याचं्यामुळे उत्पन्न होतात. ज्या माणसाला एिादा कोबीचा गड्डा व एिादा कुत्रा ह्यांचे लहान लहान तुकडे करणे 
सारिेच सोपे वाटते त्याला मी श्य लतत्या लवकर आत्महत्या करण्याची लशफारस करीन! 
 

शास्त्राने मभल्याचं्या बाबतीत उदासीन राहावे ह्या तत्त्वामुळे अशी कल्पना होता कामा नये की, ज्या शास्त्रीय 
घटनाचं्या आश्यययकारक माललकेमुळे आपल्याला उत्क्रातंीचा अथय कळभ लागला त्यामुळे कोणतीच नवी मभल्ये उत्पन्न 
झालेली नाहीत. एका उच्च पातळीवरच्या प्राण्याचंा उगम एका अगदी साध्या जीवापासभन झालेला आहे ह्यातच 
मभल्यांची वृद्ी आहे ही गोष्ट आपल्या स्वतिःच्या अस्स्तत्वाइतकीच आपल्याला मान्य करावी लागेल. 
 

आपल्या कोणत्याही पालिमात्य भाषेत असे अकमयक लक्रयापद नाही की त्याने उत्क्रातंीच्या प्रत्येक पायरीवर 
झालेल्या मभल्याचं्या वृद्ीचे यथायोग्य वणयन करता येईल. जेव्हा एिाद्या िालच्या अवस्थेत नव्या आलण उच्च जीवाच्या 
घटकाचें गुणधमय नसतानाही त्यातभन काहीतरी नवे आलण उच्च असे लनमाण होते तेव्हा त्याला केवळ वाढ ककवा वृद्ी 
असे म्हणता येणार नाही. मभलतिः हे तत्त्व जीवाचं्या उत्पत्तीच्या प्रत्येक मो्ा पावलाला लागभ आहे. ह्यात पलहल्या 
पायरीचा, म्हणजे जीवाच्या उत्पत्तीचा जसा समावेश आहे तसाच अगदी आधुलनक म्हणजे मानवसदृश प्राण्यापासभन 
मानवाची उत्पत्ती ह्याचाही समावेश आहे. 
 

जीवरसायनशास्त्र व अलतसभष्म म जीवकबदभंचे शास्त्र (व्हायरॉलजी) ह्यात अनेक अलवस्मरणीय व पे्ररणा देणारे 
शोध लागले असले तरी जीवाची उत्पत्ती ही लनसगाच्या सवय दृश्यातं अत्यंत गभढ आहे. लजवंत प्राण्यांमधील घटना व 
लनजीव वस्तभंमध्ये होणाऱ्या घटना ह्यातंील फरक बनाडय हासेनष्टाइन ह्याचं्या शब्दातं “हुकमाप्रमाणे होणारी घटना” 
(injunctive definition)असाच वणयन करावा लागेल. ह्याचा अथय असा की जीव ह्या कल्पनेची व्याख्या करताना 
अनेक घटक-वैलशष्ट्ट्याचें वणयन करावे लागेल. त्यातंील प्रत्येक एकएकटे घेतले तर त्यामुळे जीवाबद्दलची कल्पना 
येऊ शकत नाही, पण त्या सवांची बेरीज आलण परस्परप्रलक्रया ह्यानंी जीवाचे मभलस्वरूप कळभन येते. जीवाच्या प्रत्येक 
प्रलक्रयेशी साम्य असलेली प्रलक्रया लनजीव वस्तभत आढळभन येते– जसे चयापचय, वाढ, वंशवृद्ी अथवा प्रसार इत्यादी. 
पण ह्या सवय घटना एकत्रपणे फ्त सजीव अशा द्रव्यातंच (प्रोटोप्लॅझम् Protoplasm) आढळतात. अथात जीवातंील 
होणाऱ्या घटना रासायलनक व भौलतक आहेत असा लनष्ट्कषय काढण्यास आपल्याजवळ भरपभरपुरावा आहे आलण त्याचें 
स्पष्टीकरण नैसर्मगक रीत्या करता येईल ह्यात मभलतिः कोणताही संशय बाळगण्याचे कारण नाही. त्याचंी वैलशष्ट्ट्ये 
समजण्यास कोणतीही अद भतु घटना गृहीत धरावी लागत नाही. ती त्याचं्या रेणभंच्या व इतर भागाचं्या गंुतागंुतीच्या 
रचनेवरून पुरेशा प्रमाणात स्पष्ट होते. 
 

जीवाच्या आतील घटना केवळ रासायलनक व भौलतक आहेत असे लवधान करणे हे चभक आहे. हे लवधान जरी 
पुष्ट्कळ वेळा केले जाते तरी त्यात नकळत एक चुकीचे मभल्यमापन केलेले असते. जीवनाच्या सवय पद्तीचा अकय  म्हणजे 
वैलशष्ट्ट्याचंा संयोग, ज्याचं्यामुळे “हुकुम प्रमाणे होणारी घटना” (injunetive definition) असे आपल्याला म्हणता 
येते. आलण म्हणभनच जीवांमधील होणाऱ्या घडामोडी आपण नेहेमीच्या अथाने ज्यानंा रासायलनक ककवा भौलतक प्रलक्रया 
म्हणतो त्यांहभन अगदी लनलित वेगळ्या आहेत. लजवंत वस्तभत त्यातील रेणभंच्या रचनेमुळे ज्या घडामोडी होत असतात 
त्यामुळे अनेक लनरलनराळी काये केली जातात. उदाहरणाथय, आत्मलनयंत्रण, आत्मरक्षण, मालहती लमळवणे आलण ती 
साचवभन ठेवणे, आलण सवांत महत्त्वाचे म्हणजे ही सवय काये ज्या रेणुरचनेवर अवलंबभन आहेत त्याचें पुनरुत्पादन. ह्या 
सवांचे स्पष्टीकरण जरी त्याचं्या कारणाचं्या आधारावर देता आले तरी अशा प्रकारच्या घडामोडी रेणुरचनेच्या दृष्टीने 
कमी गंुतागंुतीच्या वस्तभत होत नाहीत. 
 

जीवाचं्या सृष्टीत प्रत्येक वरच्या पातळीवरचा जीवप्रकार आलण ज्यापासभन तो उगम पावला त्यािालच्या 
पातळीवरचा जीवप्रकार ह्यांचा परस्परसंबंध लजवंत वस्तभची रचना आलण त्यातील घटना व लनजीव वस्तभतील रचना व 



           

घटना ह्याचं्यासारिाच आहे. पष्म याचंा पंि सरपटणाऱ्या प्राण्याचा पुढचा पायच आहे, जास्त काही नाही असे म्हणणे, 
ककवा ह्याहभनही दोषास्पद म्हणजे मानव हा वानरच आहे, जास्त काही नाही असे म्हणणे, म्हणजे वस्तुस्स्थतीचा 
लवपयास करणारे आहे. अथात मानव हा वानर आहे हे िरे आहे, पण वानरापेक्षा लकती तरी बाबतींत काही तरी अधीक 
आहे. तो महत्त्वाच्या आवश्यक बाबतीत अधीक आहे. 
 

एका भावनाप्रधान मानवदे्वष्ट्ट्याने एक सभत्र पुढे माडंले आहे व त्याचा पुष्ट्कळदा उल्लेि केला जातो : “मी जो 
जो जास्त जास्त माणसे बघतो लततके मला इतर प्राणी आवडभ  लागतात.” माझे स्वतिःचे मत ह्याच्या लवरुद् आहे. 
ज्याला प्राण्याचंी िरोिर चागंली मालहती आहे, लवशषेतिः मानवाचे ज्याचं्याशी अगदी जवळचे नाते आहे त्याचंी मालहती 
आहे आलण ज्याला उत्क्रातंीचे योग्य ज्ञान झालेले आहे त्यालाच मानवाचे अलद्वतीय स्थान कळभ शकेल. उत्क्रातंीचे जो 
मोठे रचनाकार त्याचंी मानव ही सवयश्रेष्ठ कामलगरी आहे. आपण त्याचंी सवांत आधुलनक अशी लनर्ममती आहो पण ती 
अिेरची नाही. शास्त्रज्ञाने कोणचीच गोष्ट अलनबंध ककवा पभणय समजता कामा नये– शुद् तकय श्तीचे लनयम सुद्ा. 
हेरास््लटसच्या प्रलसद् शोधाची त्याने दिल घेतली पालहजे की सृष्टीत काहीही एक क्षणभरसुद्ा बदल न होता राहात 
नाही; प्रत्येक वस्तभ कायम एकसारिी बदलत असते. सवांत क्षणभंगुर आलण वेगाने उत्क्रातं होणाऱ्या मानवजातीला 
लवश्वलनर्ममतीचा शवेटचा आलण अनुल्लंघनीय असा टप्पा आहे असे समजणे, लवशषेतिः मानवाच्या सध्याच्या धोकादायक 
आलण तापदायक अवस्थेत अशी कल्पना करणे, हे अलतशय उद्ट, धोकादायक व असमथयनीय असे मत आहे. मानव 
हा देवाची अिेरची प्रलतकृती आहे असे जर मला वाटत असते तर मग देवाबद्दल काय मत बनवावे हेच मला कळले 
नसते. पण मी जेव्हा लवचार करतो की आपले पभवयज पृर्थवीच्या इलतहासाच्या मानाने बऱ्याच अलीकडच्या कालात 
कचपाझंीशी साम्य असलेली साधी वानरे होती, तेव्हा मला आशचेा एक लकरण लदसभ लागतो. आम्हा मानवापंासभन काही 
तरी अलधक चागंले व उच्च असे लवकास पावेल असे समजण्यास फार मो्ा आशावादाची जरुरी आहे असे नाही. 
मानव हीच कायमची व सवयश्रेष्ठ अशी देवाची प्रलतमा असे न समजता मी अधीक लवनयशीलतेने असे म्हणेन, आलण 
माझा तसा लवश्वास आहे, की माझ्या मनात लवश्वलनर्ममतीबद्दल भीलतयु्त आदर आहे. त्याच्या जोरावर मी असे लवधान 
करतो की इतर प्राणी व िरोिरीचे मानव्य ह्यातील न सापडलेला दुवा म्हणजे आपणच आहो. 
 

मानवाला स्वतिःबद्दल ज्ञान न होण्याचे पलहले कारण म्हणजे आपण इतर प्राण्यापंासभन उत्क्रातं झालो ही 
वस्तभस्स्थती मान्य न करणे. हे मी दािवल्याप्रमाणे जीवाच्या उत्पत्तीलवषयींच्या अज्ञानामुळे ककवा गैरसमजुतीमुळे घडभन 
येते. हे अज्ञान व ही गैरसमजभत िरे पालहले तर लशकवणे व लशकणे ह्यानंी दभर व्हावयास पालहजे. अशाच पद्तींनी 
दुसरा अडथळाही दभर व्हावयास पालहजे : पलरणामांची कारणे शोधभन काढण्याबद्दल वाटणारा लतरस्कार. आता आपण 
ह्याबद्दलचा अलधक लवचार करू. ह्याबद्दलची मानवाच्या मनातली गैरसमजभत दभर करणे पुष्ट्कळच अलधक अवघड आहे. 
ह्याचे मभळ कारण म्हणजे जी घटना कोणत्यातरी कारणामुळे घडते ती कोणत्याही ध्येयाकडे नेणारी असणे श्य नाही 
ही कल्पना. अथात सृष्टीत अशा असंख्य घडामोडी होत असतात की त्या लवलशष्ट ध्येयाकडे नेणाऱ्या नसतात, आलण 
अशा प्रसंगी “कशाकरता?” हा प्रश्न अनुत्तलरतच राहातो. अथात प्रत्येक घटनेला मानवाच्या दृलष्टकोनातभन काही तरी 
उत्तर काढायचेच असे ठरवले तर मग लकत्येक वेळा हास्यास्पद पलरस्स्थती उत्पन्न होते. उदाहरणाथय “रात्री चदं्र का 
उगवतो?” ह्या प्रश्नाला जर “मानवाला रात्री प्रकाश लमळावा म्हणभन” असे उत्तर लदले तर ते िरोिरीचे कारण होऊ 
शकणार नाही. पण हे मात्र लक्षात ठेवले पालहजे की सृष्टीतल्या प्रत्येक घटनेला काही तरी कारण अगर कारणे ही 
असलीच पालहजेत. 
 

लतसऱ्या प्रकरणात पभवी सालंगतल्याप्रमाणे “हे कशाकलरता?” ह्या प्रश्नाला अथयपभणय उत्तर द्यावयाचे म्हणजे 
त्या थोर रचनाकारानंी,१ ककवा त्यानंी उत्पन्न केलेल्याएिाद्या सजीव रचनेने, जे कायय केले त्यावरूनच देता येईल. 
जेथे एका सबंध रचनापद्तीचे लनरलनराळे भाग काययलवभागणीमुळे लवलशष्ट कायाकरताच उपयोगात येऊन एकमेकांना 
पभरक बनतात तेथेच “हे कशाकलरता?” ह्या प्रश्नाला काही अथय येतो. हे सवय जीवनाच्या घडामोडींना तर लागभ पडतेच 
पण ज्या लनजीव वस्तभंच्या कायाचा आपण आपल्याकरता उपयोग करून घेतो, उदहारणाथय मनुष्ट्याने बनवलेली यंते्र, 



           

त्यानंाही लागभ पडते. ह्या उदाहरणातं “हे कशाकरता?” हा प्रश्न नुसता प्रसंगोलचत तर आहेच पण अत्यावश्यकही 
आहे. जर माजंराच्या तीष्म ण निाचें उंदीर पकडण्याचे लवलशष्ट कायय आपल्याला समजले नसते तर त्याचं्या अस्स्तत्वाचे 
कारणही आपल्याला कळले नसते. 
 

सहाव्या प्रकरणाच्या प्रारंभी, उपजतबुद्ीच्या लवलधमंडळाच्या संदभात आपण म्हटलेच आहे की “हे 
कशाकरता?” ह्या प्रश्नाचे उत्तर लदले तरी कारणाचा प्रश्न बाजभला टाकता येत नाही. हे दोन प्रश्न एकमेकापंासभन 
कसे वेगळे आहेत हे एका साम्यावरून दािवता येईल. मी माझ्या जुन्या झालेल्या मोटारीतभन एका लाबंच्या शहरी 
व्याख्यान देण्याकरता जात आहे. मी माझ्या मोटारीच्या उपयु्ततेबद्दलचा लवचार करीत आहे, लतच्यामुळे माझी साध्ये 
व ध्येये मला लकती सहजपणे हस्तगत करता येतात हे लवचार मनात येतात आलण माझा प्रवास यशस्वीरीत्या पार 
पाडण्यात त्या मोटारीचे मला लकती सहायय होते ह्याचा मला आनंद होतो. एकदम मोटारीतभन एकदोनदा 
िोकल्यासारिे आवाज येतात आलण गाडी बंद पडते. ह्या क्षणी मला कळभन येते की गाडी चालभ  होते ती माझ्या 
प्रवासाच्या कारणामुंळे नाही. ध्येये आलण साध्ये ही कारणे नव्हेत हे मला कठीण मागाने कळभन येते. आता मोटारगाडी 
चालण्याच्या तालंत्रक कारणावंर लक्ष कें लद्रत केले पालहजे आलण त्या कारणांची माललका कुठे अलप्रयपणे िंडीत झाली 
हे शोधभन काढले पालहजे. 
 

वैद्यक, “व्यवहारात उपयोग होणाऱ्या शास्त्राचंी राणी” आपल्याला आणिी लकती तरी चागंली उदाहरणे देते 
की ज्यावंरून सहेतुकता आलण सकारणता ही वेगळी आहेत ह्या मतातील चभक आपल्याला कळभन येते. एिाद्या 
रुग्णाला तीव्र आंत्रपुच्छ शोथ (अपेंलडसायलटस) झाला असेल तर ज्याला हे लनदान झाले आहे असा तरुण शास्त्रवैद्य 
त्याचा जीव वाचवभ शकेल; पण “जीवनाचे उलद्दष्ट” ककवा “सवय लवश्व एकच आहे,” ककवा “अत्यंत लनकडीचे 
उपकाराचें ऋण” त्याला मदत करू शकणार नाही. जीवनातील घटना उलद्दष्टे ककवा ध्येये ह्यांच्या लदशनेे जात असतात 
ही वस्तुस्स्थती आलण त्याच वेळी त्या प्रत्येक घटनेला कारणे असतात हे ज्ञान ही एकमेकालंवरुद् तर नसतातच पण ती 
एकत्र ध्यानात घेतली म्हणजेच त्यानंा अथय प्राप्त होतो. जर मनुष्ट्याने काही तरी ध्येयाच्या लदशनेे प्रयत्न केला नाही तर 
मग कारणालंवषयींच्या त्याच्या प्रश्नाला काही अथय राहाणार नाही. जर त्याला कारण आलण कायय ह्याचें ज्ञान नसेल तर 
मग मनात ठरलवलेल्या ध्येयाकडे जाण्याकरता कायय करणे त्याला श्यहोणार नाही. आलण आपल्या ध्येयाबद्दल 
त्याच्या मनात लकतीही स्पष्ट कल्पना असली तरी लतचा उपयोग होणार नाही. 
 

उलद्दष्टे आलण कारणे ह्याचंा जीवनाच्या घडामोडीत जो संबंध आहे तो मला तरी अगदी स्पष्ट आहे असे वाटते, 
पण पुष्ट्कळ लोकानंा ती एकमेकाशंी लवसंगत आहेत असे वाटते. एिाद्या लवद्वान मनुष्ट्याच्या मनातसुद्ा अशा प्रकारची 
भ्रामक कल्पना असभ शकते ह्याचे उत्तम उदाहरण सुप्रलसद् मानसशास्त्रज्ञ डब्ल्यभ मॅक डभगल ह्याचं्या गं्रथातं आढळते. ते 
“सहेतुक मानसशास्त्राचे” (Purposive psychology) चे संस्थापक आहेत. “मानसशास्त्राची रूपरेषा” ह्या त्याचं्या 
गं्रथात त्यानंी प्राण्याचं्या वतयणुकीचे शरीरलक्रया शास्त्राच्या मदतीने लमळणारे व सकारण असे स्पष्टीकरण अमान्य केले 
आहे. त्याला फ्त एक अपवाद ते मान्य करतात. रात्री लकडे लदव्याकडे अगर ज्योतीकडे उडत जातात ह्याला ते 
प्रकाश–होकायंत्राची अकाययक्षमता असे म्हणतात व ते प्रकाशाच्या आकषयणामुळे (tropism) म्हणजेच लदशबेद्दलच्या 
यंत्रणेमुळे होते असे त्याचे कारण देतात. 
 

लोक नैसर्मगक घटनाचं्या कारणाबंद्दलचा लवचार करण्यास जे इतके घाबरतात ह्याचे एक लनलमत्त हे 
असण्याचा संभव आहे की जर पृर्थवीवरील हे असे घटनाचं्या कारणाचें पभणयज्ञान लमळाले तर मनुष्ट्याची स्वतंत्र 
इच्छाश्ती ही माया आहे हे जाणण्याची त्यांना भीती वाटते. िरे म्हणजे मला इच्छाश्ती आहे ही गोष्ट मी अस्स्तत्वात 
आहे लहच्याइतकीच स्पष्ट आहे— ती अमान्य करता येणार नाही. माझ्या स्वतिःच्या वतयणुकीच्या कारणमाललकेचे 
लक्रयाशास्त्राच्या मदतीने सिोल ज्ञान करून घेतले तरी मी इच्छा करू शकतो ही पलरस्स्थती बदलता येणार नाही, 
फ्त मी कशाची इच्छा करतो ते बदलभ  शकेल. 



           

 
फ्त अगदी वरवरचा लवचार केला तर आपली इच्छाश्ती स्वतंत्र आहे, आपण इच्छभ  ते आपल्याला लमळावे 

व त्याला कसलाही लनयम लावता येणार नाही असे जे लोक कायय कारण संबंधापासभन दभर पळतात त्यानंा वाटते. 
ह्याला उदाहरण द्यायचे म्हणजे लहान बंद जागेत राहाण्याचे भय वाटणारा माणभस उघड्या जागेकडे पळतो त्याचेच 
देता येईल. आपल्याला आठवत असेल की भौलतकशास्त्रातील सभष्म म घटना अलनलित असतात व पुंजश्तीचे 
(क्वाटंम् चे) शास्त्र (श्तीच्या सवात लहान पलरमाणाला पुंज (क्वाटंम) म्हणतात) कारणरलहत (acausal) असते ह्या 
लनष्ट्कषावर अनेकानंी झडप घालभन त्या पायावर वैज्ञालनक लनलितता व स्वतंत्र इच्छाश्ती ह्याचं्याबद्दल अनेक 
उपपत्त्या बसवल्या. पण इच्छाश्तीला त्यात जे स्वातंत्र्य लमळाले ते म्हणजे फासे टाकल्यावर ते कसे पडतील 
एवढ्यापुरतेच होते. कोणालाही गंभीरपणे असे म्हणता येणार नाही की स्वतंत्र इच्छाश्ती म्हणजे व्य्तीला एिाद्या 
बेजबाबदार राजाप्रमाणे जे वाटेल ते करण्याची श्ती आहे. आपली इच्छाश्ती लकतीही स्वतंत्र असली तरी ती 
नैलतक लनयमांिाली बाधंलेली असते आलण स्वातंत्र्याकरता आपण जी इच्छा करतो त्याचे एककारण असे की आपण 
दुसरे कोणते लनयम पाळभ नये असे वाटते. आपल्याला आपण स्वतंत्र नसल्याबद्दल जो मनस्ताप होतो तो कधीही आपण 
नैलतक लनयमानंी बाधंलेले आहो ह्या लवचारामुळे होत नाही. कारण ज्याप्रमाणे शरीरलक्रयाशास्त्रातील घटना भौलतक 
शास्त्राशी लनगडीत आहेत त्याचप्रमाणे आपली वतयणभक नैलतक लनयमानंी लनयंलत्रत केलेली आहे. आपणासवांचे असे 
एकमत आहे की मानवाचे सवात मोठे आलण मौल्यवान स्वातंत्र्य त्याच्या मनातील नैलतक लनयम हेच आहेत. आपल्या 
स्वतिःच्या वागणुकीच्या नैसर्मगक कारणाचं्या वाढत्या ज्ञानामुळे माणसाची काययक्षमता वाढभ  शकेल आलण त्याला आपली 
स्वतंत्र इच्छाश्ती उपयोगात आणता येईल. पण त्याची इच्छाश्ती त्यामुळे कमी होणार नाही. समजा मनुष्ट्याला 
संपभणय आलण अिेरचे यश लमळभन त्याला पृर्थवीवरच्या सवय घटनाचंी कारणे कळभन आली व त्यातच आपल्या स्वतिःच्या 
अंतरंगाच्या काययपद्तीचे ज्ञान झाले तर त्याची इच्छाश्ती नाहीशी होणार नाही. ती लवश्वाच्या अलवरोध अशा 
लनयमबद्तेशी पभणयपणे एकरूप होईल–तकय शास्त्रातील लवश्वाचा बुद्ीवाद. ही कल्पना फ्त आपल्या आधुलनक 
पािात्य लवचारानंा अपलरलचत अशी वाटेल, पण ती प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानाशी जुळती आहे आलण मध्ययुगीन 
गभढवाद्यानंाही ती माहीत होती. 
 

आता मी मनुष्ट्याला स्वतिःबद्दलचे ज्ञान न होण्याच्या लतसऱ्या कारणाचा लवचार करतो. पालिमात्य संस्कृतीत 
एक तत्त्व िोल रुजलेले आहे ते असे की, ज्या घटनाचें स्पष्टीकरण नैसर्मगक शास्त्रीय पद्तीने करता येईल त्याला 
काही ककमत नाही. हा लवश्वास काटंच्या मभल्य-तत्त्वज्ञानाच्या अलतशयो्तीतभन उद्भवलेला आहे. हे तत्त्वज्ञान वस्तभंचे 
बाह्य जग आलण मानवी तकय बुद्ीचे आतील लनयम ह्या ध्येयात्मक दै्वतापासभन लनघालेले आहे. पभवी सालंगतल्याप्रमाणे 
सृष्टीतील घटनाचं्या कारणाचं्या अस्स्तत्वाच्या भीतीचे एक अंग म्हणजे अजे्ञयाला लदलेले उच्च मभल्य; पण अंतमयनात 
दडलेले दुसरेही लवचार त्यात गंुतलेले असतात. राज्यकत्याची म्हणजेच लपत्याच्या स्थानावरील व्य्तीची वतयणभक– 
लजच्या घटनेत अन्यायाचा व लहरीपणाचा थोडा तरी अंश असतो– लतचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देता येत नाही. 
नैसर्मगक कारणानंी ज्या घटनेचा अथय कळभ शकतो लतचे लनयंत्रणही करता येते आलण ती स्पष्ट झाली की लतच्याबद्दलची 
भीतीही नाहीशी होते. बेंजालमन फँ्रक ललनने आकाशात चमचमणाऱ्या लवजेला, पभवी जो झेठस ह्या ग्रीकदेवाच्या 
अकारण लहरीचा पलरणाम समजला जात असे लतला नवीनच अथय प्राप्त करून लदला व आता आपल्या घरावरील 
लवदु्यद्वाहकामुंळे आपण आपले संरक्षण करू लागलो. लनसगातील घटनाचंी कारणे आपल्याला कळली तर लनसगाचे 
पालवत्र्य नष्ट होते ही लोकाचं्या मनातली कारणे शोधण्याबद्दलची आणिी एक भीती. ह्यामुळे शास्त्रीय संशोधनात 
आणिी एक अडथळा उत्पन्न होतो. आलण लवश्वाबद्दलच्या भीती व आदरयु्त भावना लजत्या अलधक तीव्र आलण 
लवलशष्ट नैसर्मगक घटना लजत्या आलधक सुंदर आलण पभजनीय वाटतील लततका त्या व्य्तीच्या मनात शास्त्राबद्दल 
अनादरउत्पन्न होतो. 
 

संशोधनाबद्दलच्या ह्या दुदैवी अडचणी मनाच्या सुप्त भागात म्हणजे अज्ञात अशा अवस्थेत असल्यामुळे 
त्यापंासभन अलधकच धोका आहे. प्रश्न प्रत्यक्ष लवचारला तर असे सवय लोक शास्त्रीय संशोधनाला मनापासभन पाकठबा 
देतील, आलण एिाद्या अगदी लवलशष्ट अशा शास्त्रशािेत ते लनष्ट्णातही असभ शकतील. पण मनाच्या सुप्त भागात त्यांचा 



           

ठाम लनिय असतो की, आपले नैसर्मगक स्पष्टीकरण भय आलण आदर वाटणाऱ्या घटनाचं्या मयादेपलीकडे जाऊ देता 
कामा नये. त्याचंी चभक ही नाही की, काही घटनाचंा शोध घेणे अश्य आहे असे असत्य ते गृहीत धरतात. दुसऱ्या 
कोणापेक्षाही शास्त्रज्ञाला हे पभणयपणे माहीत असते की, मानवी तकय बुद्ीने लमळभ शकणाऱ्या ज्ञानाला मयादा आहे. पण 
त्याला हेही ठाऊक असते की, ही मयादा कुठे आहे हे आपल्याला कळलेले नाही. काटं म्हणतो : “लनसगाच्या 
घटनाचें आपले लनरीक्षण व लवश्लेषण सृष्टीच्या अंतरंगात जाते. हे आपल्याला कालातंराने कोठे नेईल हे सांगता येणार 
नाही.” येथे ज्या लवलशष्ट मनोवृत्तीचा शास्त्रीय संशोधनाला होणाऱ्या अडथळ्याचा लवचार केला आहे. तीमुळे, ज्याचा 
शोध लावता येईल ते, आलण जे संशोधनाच्या पलीकडले आहे ते, ह्याचं्यामध्ये दुराग्रहामुळे उत्पन्न केलेली एक मयादा 
घातली जाते. लकत्येक उत्तम सृलष्टलनरीक्षकांच्या मनात सजीवतेलवषयी आलण लतच्या वैलशष्ट्ट्यालंवषयी इतका आदर आहे 
की, ते जीवाच्या उत्पत्तीच्या जवळ एक रेषा काढतात. ते एक लवशषे प्रकारची जीवनश्ती (force vitale) आहे असे 
मानतात आलण त्या श्तीचे स्पष्टीकरण आवश्यकही नाही ककवा ते करताही येणार नाही असे त्याचें मत आहे. दुसरे 
काही लोक मानवी मोठेपण एका लवलशष्ट मयादेपलीकडे जाता कामा नये असे समजभन येथे ही रेषा ओढतात व लतच्या 
पलीकडे नैसर्मगक स्पष्टीकरणाचा प्रयत्न करणे योग्य नाही असे समजतात. 
 

िऱ्या शास्त्रज्ञाची मानवी ज्ञानाच्या मयादेबद्दलची भभलमका मला माझ्या तरुणपणी अलवस्मरणीय आलण 
पभवययोजनेलशवाय उच्चारलेल्या शब्दानंी मनात ठसली. थोर जीवशास्त्रज्ञ अल्फे्रड ्यभन ह्यानंी ऑस्स्रयन ॲकॅडमी ऑफ 
सायन्सेस पुढे लदलेल्या व्याख्यानाच्या शवेटी प्रख्यात कवी ग्योटे ह्याचें शब्द उधृत केले : “जे शोधता येणे श्य आहे ते 
शोधभन काढणे हा लवचारही माणसाचा सवात मोठा आनंद आहे. आलण नंतर ज्याचा शोध करता येत नाही त्याबद्दल 
शातंपणे आदर बाळगणे.” शवेटच्या शब्दानंतर, व्याख्याते क्षणभर थाबंले, आपला हात उंच करून नकार दशयवभन 
टाळ्याचं्या कडककडाच्या वर आवाज चढवभन ओरडले : “नाही. शातंपणे नाही. सभ्य गृहस्थहो, शातंपणे नाही.” 
िऱ्या शास्त्रज्ञाची व्याख्या अशी करता येईल की, ज्याचा शोध करणे श्य होते त्याचा शोध केल्याबद्दल त्याला 
भीलतयु्त आदर वाटेल. त्यातभनच ज्याचा शोध करणे अश्य वाटते त्याचा शोध करण्याची श्ती त्याला प्राप्त होते. 
नैसर्मगक घटनाचंी कारणे शोधभन काढल्यामुळे आपण लनसगाचेपालवत्र्य नष्ट करतो असे त्याला वाटत नाही. सृष्टीच्या 
आिययकारक घडामोडींचे नैसर्मगक स्पष्टीकरण झाल्यामुळे एिाद्या भोंदभ साधभचे मंत्रसामर्थयय िोटे ठरल्यासारिी लतची 
अवस्था होत नाही. नैसर्मगक कारणमीमासंा कोणच्याही अत्यंत कल्पक अशा दन्तकथेपेक्षा अलधक भव्य आलण आदर 
उत्पन्न करणारी असते. िऱ्या शास्त्रज्ञाच्या मनात पभज्यबुद्ी उत्पन्न होण्यास लनसगाच्या पलीकडे ककवा संशोधन न 
करता येण्यासारिे काही तरी आवश्यक असत नाही. त्याच्या मते लवश्वात एकच अद भतु घटना आहे आलण ती म्हणजे 
सवय गोष्टी, जीवनाचा लवकास धरून सुद्ा अद भतु घटनेलशवाय अस्स्तत्वात आल्या. जर कोणतीहीघटना, अगदी श्रेष्ठ 
अशा मानवाच्या मनातील तकय बुद्ी व नैलतक लवचार देिील, एका लवश्वाच्या सवयसाक्षी व सवयश्तीमान अशा 
लनयमाचं्या उल्लंघनानेच स्पष्ट करता आली तर मात्र त्याच्या मनात लवश्वाच्या भव्यतेबद्दलची जी कल्पना आहे लतला 
थोडा कमीपणा येईल. 
 

शास्त्रज्ञाच्या मनातील सृष्टीच्या लनयमाचंी एकात्मता इमॅन्युएल काटंच्या शब्दापेंक्षा अलधक उत्तम रीतीने 
सागंता येणार नाही : “माझ्या मनात दोन गोष्टी दर वेळी नवीन नवीन आलण जास्त जास्त भय आलण आदर उत्पन्न 
करतात–माझ्यावरील तारे आलण माझ्या आतील नैलतक लनयम” आनंद आलण आदर ह्यामुळे त्या थोर तत्त्वज्ञान्याला 
आकाशातील ताऱ्याबद्दलचे लनयम शोधण्यात अडचण भासली नाही व त्याने उत्क्रातंीच्या पायावरच त्याचे स्पष्टीकरण 
केले. त्याला त्या वेळी सजीव सृष्टीच्या उत्क्रांतीची मालहती नव्हती. आपण नैलतक लनयम म्हणजे काही तरी काययकारण 
संबंधाच्या उलट आहेत असे न मानता नैसर्मगक लवकासातभनच उद्भवलेली ती घटना आहे असे मानतो व आकाशस्थ 
ताऱ्याचं्या लनयमासंारिेच नैसर्मगक लनयमही आहेत हे समजभन त्याला धक्का बसेल हे श्य तरी आहे का? 
 
 
१आपल्याला त्याच नमुन्याच्या लोकाशंी सामना करावयाचा आहे. 



           

१मागे एकदा लेिक “रचनाकार” ही शब्दयोजना कोणत्या अथी वापरतो ते स्पष्ट केलेलेच आहे : लवकास व बदल ककवा पलरवतयन (evolution and 
mutation). 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण िेरार्व े
 

हा पहा मािर्व! 
 

आपण अशी कल्पना करू की दुसऱ्या एका ग्रहावरचा, उदाहरणाथय मंगळावरचा, एक अगदी लनिःपक्षपाती 
लनरीक्षक पृर्थवीवरील मानवाचं्या वतयणुकीचे परीक्षण करीत आहे. त्याच्या जवळ जी दुबीण आहे. तीतभन त्याला माणसे 
वेगळीवेगळी लदसभ शकत नाहीत, पण माणसांचे मोठमोठे जमाव इकडभन लतकडे जाताना, एकमेकाशंी लढताना ककवा 
अशाच इतर ऐलतहालसक घटना तो पाहभ शकतो. मानवी वतयणभक अक्कलहुशारीने केलेली ककवा त्याहभनही वाईट म्हणजे 
नैलतक जबाबदारीवर अवलंलबलेली आहे असे त्याला लदसभन येणार नाही. हा बाहेरच्या ग्रहावरचा लनरीक्षक जर केवळ 
तकय बुद्ी वापरणारा असेल व त्याला उपजत बुद्ी मुळीच नसेल, आलण अथातच उपजत बुद्ी व त्यातल्या त्यात 
आक्रमक प्रवृत्ती पुष्ट्कळदा भलत्याच लदशलेा कशा जातात ह्याचे ज्ञान त्याला नसेल तर इलतहासाचे स्पष्टीकरण कसे 
करावे हे त्याला मुळीच समजणार नाही. इलतहासात पुन्हा पुन्हा घडभन येणाऱ्या घटनानंा तकय बुद्ीला पटतील अशी 
कारणे नसतात. सवयसामान्य लोक नेहेमीच्या भाषेत बोलताना “हा मनुष्ट्याचा स्वभाव आहे” असे म्हणतात. तकय बुद्ी न 
वापरणारा आलण तकय दुष्ट असा मनुष्ट्यस्वभाव दोन राष्ट्रांमध्ये कोणतेही आर्मथक कारण नसताना एकमेकाशंी स्पधा 
करावयास लावतो. तोच मनुष्ट्यस्वभाव दोन राजकीय पक्ष ककवा दोन जवळजवळ सारिे, मोक्षाचा मागय दािवणारे धमय 
ह्याचं्यात तीव्र युदे् सुरू करतो, ककवा नेपोललयन आलण अले्झाडंर ह्यानंा आपल्या अमलािाली सारे जग 
आणण्याकरता लक्षावधी लोकांची हत्या करू देतो. ह्या व इतर अशाच प्रकारच्या असमंजसपणाच्या गोष्टी करणाऱ्या 
व्य्तींबद्दल आदर बाळगण्याचे लशक्षण आपल्याला लदले जाते. त्यानंा “थोर पुरुष” समजण्यात येते आलण ज्याचं्या 
हातात राजकीय सत्ता आहे त्याचंी मते स्वीकारण्याकडे आपली प्रवृत्ती होते. ह्या सवांची आपल्याला इतकी सवय 
झालेली आहे की इलतहासातली मानवी समभहाचंी वतयणभक लकती आत्यंलतक मभियपणाची व हालनकारक होती हे आपल्या 
मनातही येत नाही. 
 

हे सवय समजल्यानंतर आपल्याला पुढचा प्रश्न टाळता येत नाही : बुद्ी असणारे मानव इत्या लनबुयद्पणे का 
वागतात? असे काही लवलक्षण शस््तमान मुदे्द असलेच पालहजेत की ज्याचं्यामुळे वैयस््तक तकय बुद्ीला बाजभला सारले 
जाते व जे मुदे्द अनुभव ककवा लशक्षण ह्या दोहोनीही बदलभ  शकत नाहीत. हेगेल म्हणाला त्याप्रमाणे “मागील अनुभव व 
इलतहास आपल्याला जे लशकवतात ते हे की माणसे व शासनेइलतहासापासभन काहीही लशकत नाहीत ककवा त्यातील 
तत्त्वे आचरणात आणीत नाहीत.” 
 

हे सवय आिययकारक लवरोधाभास आपल्याला समजभ शकतात. मानवाची वतयणभक, लवशषेतिः सामालजक 
वतयणभक, तकय बुद्ी आलण सांस्कृलतक परंपरा ह्यानंी ठरलवलेल्या पद्तीने न होता मानवाच्या पभवेलतहासाने प्रस्थालपत 
झालेल्या उपजत बुद्ीच्या पायावर होत आहे हे आपल्याला कळभन आले म्हणजे ह्या सवांचा अथय कळभ लागतो. ह्या 
उपजत बुद्ीचे लनयम काय आहेत हे आता आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात कळभ लागले आहे कारण आपल्याला इतर 
प्राण्याचं्या उपजत बुद्ीबद्दल बरीच मालहती लमळाली आहे. पृर्थवीबाहेरील वर लदलेला लनरीक्षक जर स्वभावाचे शास्त्र 
जाणणारा तज्ज्ञ असेल तर तो असा लनष्ट्कषय काढील की मानवाचंी समाजरचना पुष्ट्कळशी घुशींच्या समाजरचनेसारिी 
आहे. मानव आलण घुशी दोन्हीही प्राणी आपापल्या टोळीत अगर कळपात एकमेकाशंी शातंतेने व मतै्रीने वागतात पण 
त्याच्या बाहेरच्या स्वजातीय प्राण्याशी भयंकर वैरभाव दािवतात. लशवाय आपल्या मंगळावरील लनरीक्षकाला जर 
मानवाच्या लोकसंख्येतील स्फोटक वाढ, मानवाजवळील शस्त्रास्त्रांची संहारकश्ती आलण त्यांचे लनरलनराळ्या 
राजकीय पक्षात लवभाजन ह्यांचे ज्ञान झाले तर मग त्याचे मत असे बनेल की एिाद्या जहाजावरील अन्नपुरवठा 
संपल्यावर त्यावरील एकमेकांशी लढणाऱ्या घुशींच्या कळपाची जी अवस्था होईल त्यापेक्षा मानवजातीचा भलवष्ट्यकाळ 
अलधक आशादायक असणार नाही. एवढेच काय, हे भलवष्ट्यसुद्ा जरासे आशादायकच म्हणावे लागेल, कारण एका 



           

लवलशष्ट मयादेच्या पलीकडे घुशींची लोकसंख्या वाढली की, त्याचें प्रजोत्पादन बंद होते, पण मानवाला लोकसंख्येची 
अमयाद वाढ अजभन थाबंवता आलेली नाही. लशवाय जरी घुशींचा भयंकर संहार झाला तरी पुन्हा त्याचंी संख्या 
वाढवण्याइत्या व्य्ती लशल्लक राहातील. मनुष्ट्याच्या बाबतीत हायड्रोजन बॉम्बच्या उपयोगानंतर कोणी लजवंत 
राहतील की नाही ह्याबद्दल शकंाच वाटते. 
 

मानवाचे सवात जे महत्त्वाचे गुण म्हणजे लवचारश्ती, कल्पनाश्ती आलण वाचा, त्याचं्यामुळे तो इतर सवय 
प्राण्यापेंक्षा उच्च पातळीवर पोचला व त्याने पृर्थवीवर आपले स्वालमत्व प्रस्थालपत केले. पण हा आिययकारक लवरोधाभास 
आहे की, ह्या सवय गोष्टी त्याला पभणयपणे लहतकारक ठरल्या नाहीत,– लनदान त्याचं्याकरता त्याला फार जबर ककमत 
द्यावी लागली. आज मानवाला जे भयंकर धोके लनमभयलनाचे संकट दािवीत आहेत ते मानवाची कल्पना करण्याची व 
एकमेकानंा भाषेच्या मदतीने आपले लवचार कळवण्याची श्ती लहचे प्रत्यक्ष पलरणाम आहेत. ह्या दोहोमुळे आपल्या 
उपजत बुद्ीप्रमाणे वागण्याचे आलण वाटेल ते करण्याचे अगर न करण्याचे जेथे स्वातंत्र्य होते त्या स्वगातभन वरील दोन 
गुणामुंळे त्याला बाहेर जावे लागले. ज्ञानाचा वृक्ष आलण त्याचे फळ ह्या पुराणकथेत बरेच सत्य भरलेले आहे, पण 
माझ्या मनात ॲडॅमचे जे लचत्र आहे त्याच्याशी जुळण्याकरता मला तीत थोडी भर घालावयाची आहे ते : 
सफरचदंअगदी कचे्च होते. कल्पनाश्तीच्या मदतीने मानवाने जे ज्ञान लमळवले त्यामुळे त्याला पलरस्स्थतीशी 
उत्तमप्रकारे जमवभन घेतलेल्या आपल्या उपजत बुद्ीचे संरक्षण नाहीसे झाले आलण त्याला त्याच्याऐवजी पलरस्स्थतीशी 
जमवभन घेण्यास दुसरे काही साधन उपलब्ध झाले नाही. आनोल्ड गेह लेनने म्हटल्याप्रमाणे िरोिर मानव हा 
संकटात सापडलेला प्राणी आहे. 
 

कल्पनाश्ती आलण भाषा ह्यांनी माणसाचा लवकास थाबंवला आलण जवळजवळ एका व्य्तीने आपल्या 
जीवनात संपालदलेली वैलशष्ट्ट्ये पुढील लपढीला लदल्यासारिी ही घटना झाली. आपण आता लवसरलो आहो की, 
वंशपरंपरेने अथवा अनुवंलशकतेने लमळणे (inherit) ह्याला प्रथम फ्त कायदेशीर अथय होता, पण मग त्याला 
जीवशास्त्रातही एक अथय प्राप्त झाला. एिादा माणभस समजा धनुष्ट्यबाणाचा शोध लावतो तेव्हा त्याची प्रजाच नव्हे तर 
त्याच्या सवय समाजात हे नवे ज्ञान पसरेल व ते त्याचा उपयोग करू लागतील व ते शस्त्र लमळवतीलही; जसे एिादे नवे 
इंलद्रय शरीरावर उत्पन्न झाले म्हणजे तसे लजवंत राहाण्याकरता जरूर असलेल्या एिाद्या अलवकलसत इंलद्रयाच्या 
मुळाचा ऱ्हास होणे लजतके श्य आहे लततकीच श्यता असले नवे शस्त्र हरवण्याची आहे. अशा रीतीने एका अगर दोन 
लपढ्यात आजभबाजभच्या पलरस्स्थतीशी जमवभन घेण्याची लक्रया सफल होते. मनुष्ट्याला कल्पनाश्ती नसती तर 
मनुष्ट्याच्या उत्क्रातंीच्या पभवेलतहासात ह्याच घटनेला लकती तरी दीघय म्हणजे युगाचंा काळ लागला असता. सामालजक 
उपजत बुद्ीचा लवकास आलण जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सामालजक बंधने ही मानवी समाजावर पारंपलरक 
संस्कृतीचा व लवशषेतिः वस्तभंच्या वाढत्या उपयोगाचा जो जोराचा पलरणाम झाला त्या प्रमाणात वाढभ  शकली नाहीत व 
िरोिर ही आियाची गोष्ट नव्हे. 
 

संस्कृतीच्या अगदी प्रारंभीच्या काळातसुद्ा जी नवी पलरस्स्थती उत्पन्न झाली लतला जन्मजात वतयणुकीची 
यंत्रणा यशस्वीपणे तोंड देऊ शकली नाही हे उघड आहे. गारगोटीची हत्यारे प्रथम शोधभन काढणारे आलफ्रकेतील 
ऑस्रालोलपथेसीन ह्यानंी लवकरच आपली हत्यारे लशकार करण्याकरता तर वापरलीच पण एकमेकालंवरुद्ही त्याचंा 
उपयोग केला असा पुरावा लमळालेला आहे. पेककगचा मानव, ज्याला अग्नी पेटत ठेवण्याची कला ग्रीक पुराणातील 
प्रॉमीलथअस प्रमाणे प्रथम कळली त्याने त्या अग्नीचा उपयोग आपल्या बाधंवानंा भाजण्याकरता केला. अग्नीच्या 
पद्तशीर उपयोगाचे पलहले अवशषे जेथे सापडले तेथेच जवळपास लसनान्थ्रोपस पेलकनेंलससची (पेककग येथे 
उत्िननात सापडलेला मानवसदृश प्राणी) लछन्नलवस्च्छन्न केलेली व भाजलेली हाडे पडलेली आढळली. 
 

मनुष्ट्याच्या कल्पनाश्तीच्या जोरावर त्याने जी जी नवी गोष्ट हस्तगत केली लतची ककमत म्हणभन त्याला 
धोकादायक व नाशकारी अशा घटनेला तोंड द्यावे लागते अशी आपली साहलजक कल्पना होईल. आपल्या सुदैवाने 
तसे घडत नाही.मनुष्ट्याच्या कल्पनाश्तीबरोबरच त्याच्यातील दुसऱ्या एका गुणामुळे त्याला बाह्य पलरस्स्थतीचे यथाथय 



           

ज्ञान होऊ शकले. कधीही तृप्त न होणारी लजज्ञासा ही संशोधन व प्रयोग ह्याचें मभळ आहे. आलण अगदी प्राथलमक 
स्वरूपातसुद्ा त्याच्यामुळे मानव प्रश्न लवचारू लागतो. प्रायोलगक संशोधन हे एक प्रकारचे भोवतालच्या लनसगाशी 
केलेले संभाषण आहे. प्रश्न लवचारणे आलण त्याच्या उत्तराची नोंद करून ठेवणे, ह्यातभन पुढे काय होणार ह्याचा अंदाज 
करण्याचा प्रयत्न केला जातो आलण मग कल्पनाश्तीच्या सहाययाने कारण आलण कायय ह्यांचा संबंध जोडला जातो. 
इथभन एकच पाऊल पुढे म्हणजे आपल्या कृत्याचंा पलरणाम काय होईल हे ठरवणे. ह्याप्रमाणे ज्या मानवी मनाच्या 
काययक्षमतेमुळे शस्त्रे व त्याला स्वतिःला धोकादायक श्ती ही प्राप्त झाली त्याचमुळे त्यांचा दुरुपयोग न करण्याची 
साधनेही लदली— तकय बुद्ी आलण जबाबदारीची जाणीव मनुष्ट्याला इतर प्राण्यापेंक्षा काही लवलशष्ट गुण असल्यामुळे तो 
वरचढ कसा होतो व त्यामुळे कोणते धोके उत्पन्न होतात हे मी आता पुढील लववेचनात सागंणार आहे. त्यानंतर 
मानवाच्या अंगचा सवात महत्त्वाचा गुणसमुच्च– म्हणजे तकय शुद् व जबाबदार नैलतकता कोणत्या प्रकारे हे धोके टाळभ 
शकतो हेही मी स्पष्ट करणार आहे. सवात महत्त्वाची गोष्टम्हणजे नीतीच्या काययश्तीच्या मयादा मला लवशद कराव्या 
लागतील. 
 

वतयणुकीच्या यंत्रणा आपल्या कायामध्ये नीतीसारख्याच असतात हे मागे मी ज्या प्रकरणात सालंगतले त्यात 
हेही दािवले होते की, लनरलनराळ्या कळप करून राहणाऱ्या प्राण्यातं आक्रमक प्रवृत्तीवर बंधने असतात व त्याचं्यामुळे 
स्वजातीय प्राण्यानंा इजा करणे ककवा त्यानंा मारून टाकणे ह्यावर प्रलतबंध घातला जातो. मी सालंगतल्याप्रमाणे हे 
लनबंध फार महत्त्वाचे आहेत आलण त्याचं्यात मोठमोठे फरकही असतात. लवशषेतिः साधारणपणे आपल्याच आकाराच्या 
प्राण्यानंा जे ठार मारू शकतात अशा प्राण्याचं्या बाबतीत ह्या गोष्टींना फार महत्त्व आहे. कावळ्याने जोरात चोच 
मारली. तर तो दुसऱ्या कावळ्याच्या डोळा फोडभ  शकतो. तसेच लाडंग्याने एक चावा घेतला तर तो दुसऱ्या 
लाडंग्याच्या मानेची शीर तोडभ  शकतो. जर अशा प्रकारच्या आक्रमणानंा पलरणामकारक लनबंध घालणारी यंत्रणा नसती 
तर कावळे आलण लाडंगे केव्हाच नाहीसे झाले असते. कबभतर, ससा ककवा कचपाझंीसुद्ा एक चोच मारून वा चावा 
घेऊन स्वजातीय प्राण्याला ठार मारू शकत नाही. लशवाय, ज्या प्राण्याचंी स्वतिःचा बचाव करण्याची इंलद्रये लभकार 
असतात त्यानंा जलद पळभन जाण्याची ताकद त्या प्रमाणातं चांगली असते आलण त्याचं्यावर हल्ला करणारे बललष्ठ कहस्त्र 
पशभ जे पाठलाग करणे, धरणे व मारणे या बाबतीत लशकार झालेल्या प्राण्याचं्या–जातीतील सवयश्रेष्ठ प्राण्याहभन जास्त 
काययक्षम असतात त्याचं्या तावडीतभनही हे प्राणी पळभन जातात. सृष्टीमध्ये अशा तऱ्हेचे प्राणी स्वजातीय प्राण्याला गंभीर 
इजा करतात. ही श्यता जवळजवळ नसते. त्यामुळे उत्क्रांतीतील एक तत्त्व म्हणजे स्वजातीयानंा न मारण्याची 
लनवड ह्याचा काहीउपयोग होत नाही. जे प्राणी बाळगतात ककवा त्याचं्यावर देिरेि करतात त्यानंा ह्या प्राण्यातं 
स्वजातीयावंर आक्रमण करण्यालवरुद् मनातं असलेल्या लनबंधाची फारशी मालहती नसते व हे लनरुपद्रवी प्राणी 
एकमेकाशंी लढताना ते योग्य ती काळजी घेत नाहीत. बंदीवासातील अनैसर्मगक वातावरणात, जेथे पराभभत प्राण्याला 
पळभन जाणे श्य नसते तेथे त्याला हळभहळभ पण क्रभ रपणे मारले जाते. माझ्या “ककग सॉलोमन्स करग” हया पुस्तकात 
मी “नीती आलण शस्त्रे” ह्या प्रकरणात शातंतेचे प्रतीक जे कबभतर त्याने आपल्या एका स्वजातीयाला हालहाल करून 
कसे मारले व त्याच्या मनातंील नैलतक लनबंध कसे अकाययक्षम झाले ह्याचे वणयन केले आहे. 
 

मानवशास्त्रज्ञानंी ऑस्रालोलपथेकस ह्या मानवाच्या पभवयजाचा अभ्यास करताना वारंवार असे दािवभन लदले 
आहे की त्याने मनुष्ट्याला “मासंाहाराचा वारसा” लदला आहे. ह्या लवधानाने मासंाहार आलण स्वजातीय प्राण्याचे भक्षण 
(कॅलनबॅललझम्) ह्या दोन अगदी वेगळ्यावेगळ्या कल्पनांमध्ये घोटाळा होण्याची श्यता आहे. िरे पालहले तर 
मानवाच्या अंगी मासंाहारी प्रवृत्ती नाही ही अलनष्ट गोष्ट आहे. त्याच्या सवय अडचणी तो मभलतिः लनरुपद्रवी, सवयभक्षक 
प्राणी असल्यामुळे व मोठे भष्म य मारण्याकलरता त्याच्याजवळ नैसर्मगक हत्यारे नसल्यामुळे उत्पन्न झालेल्या आहेत. 
ह्याच कारणामुंळे मांसभक्षक प्राण्याचं्यामध्ये स्वजातीय प्राणी मारण्याबद्दलचे जे लनबंध उपजत बुद्ीबरोबर त्याचं्या अंगी 
असतात ते मानवाच्या अंगी नसतात. एिादा कसह ककवा लाडंगा, फारच क्वलचत रागाच्या भरात आपल्याच जातीच्या 
प्राण्याला मारील, पण मी नीतीच्या सारख्याच वतणुयकीवरील लनयंत्रणाचंा लवचार करताना मागील एका प्रकरणात 
सालंगतल्याप्रमाणे निे, दात इत्यादी संहारक नैसर्मगक शस्त्रे असलेल्या प्राण्याचं्या मनामध्ये स्वजातीय प्राणी 



           

मारण्यालवरुद् पुरेसे लनबंध नेहेमी अस्स्तत्वात असतात, कारण नाहीतर प्राण्याचंी ती लवलशष्ट जात लवकरच नाहीशी 
होईल. 
 

मानवाचं्या उत्क्रातंीत इतर मानवानंा मारण्यालवरुद् काही मानलसक लनबंध असण्याची जरूरी नव्हती कारण 
एक मानव दुसऱ्या मानवाला तडकाफडकी मारू शकत नव्हता. दोघातला जो कमी श्तीचा असेल तो आक्रमकाची 
दयाबुद्ी जागृत करण्याकरता शरणागतीचे पलवते्र घेऊन त्याला शातं करू शकत होता. मानवाच्या पभवेलतहासात 
स्वजातीयानंा मारण्यालवरुद् काही लनबंधात्मक यंत्रणा लवकलसत झाली नाही. पण एकदम त्याला जेव्हा कृलत्रम शस्त्रांचा 
शोध लागला तेव्हा हा समतोल लबघडला व सभप्त आलण सामालजक बंधने नाहीशी झाली. हे जेव्हा घडले तेव्हा जणभ 
काय लनसगाच्या चमत्कृतीमुळे कबभतराला कावळ्याची चोच आली. मानवपभवय शीघ्रकोपी मानवसदृश प्राणी (वानर) 
हातात एक तीष्म ण धारेची दगडी कुऱ्हाड घेऊन इकडे लतकडे भटकतो आहे ही कल्पना अंगावर शहारे आणणारी आहे. 
मानवजातीने आपल्या पलहल्या शोधाचं्या मदतीने आपला नाश करून घेतला असता, पण एक आिययकारक 
वस्तुस्स्थती अशी होती, की शोध लावण्याची बुद्ी आलण जबाबदारीची भभलमका ह्या दोन्हीहीमानवाच्या प्रश्न 
लवचारण्याच्या प्रवृत्तीतभन लनघालेल्या आहेत. 
 

आपला मानवपभवय पभवयज, जरी त्याला नैलतक जबाबदारीची कल्पना नव्हती, तरी तो एिाद्या समंधाचा 
अवतार नव्हता. एिाद्या कचपाझंीपेक्षा सामालजक उपजत बुद्ीत ककवा लनबंधात तो कमी नव्हता. काही झाले तरी 
कचपाझंी हा एक िेळकर व लमळभन लमसळभन वागणारा प्राणी आहे. पण त्याचे वतयणुकीचे जन्मजात लनयम काहीही 
असोत, एकदा शस्त्रांचा शोध लागल्यावर ते नाहीसे होणार हे लनलित होते. मानवजात आजपयंत लटकभ न रालहली आहे 
हे लनिःसंशय सत्य आहे, पण लतच्यापुढे आत्मघाताचा धोका सदैव उभा आहे. नैलतक जबाबदारी आलण ठार मारण्याची 
अलनच्छा ही लनिःसंशय वाढली आहेत पण त्याचबरोबर ठार मारणे अलधक सोपे झाले आहे व त्या कृत्याबद्दल वाटणारी 
भावना कमी दुिःिदायक झाली आहे. ज्या अंतरावरून गोळीने एक माणभस दुसऱ्याला मारू शकतो त्यामुळे त्याच्या 
मनातंील स्वजातीय प्राण्याला मारण्याबद्दलचे लनबंध सैल होण्यास मदत होते. मनातील भावनाचं्या िोल असलेल्या 
थरानंा बंदुकीच्या चापावर बोट ठेवभन तो दाबताना आपण दुसऱ्या एका व्य्तीची आतडी बाहेर काढतो आहो हे ज्ञान 
होतच नाही. जर मानवाला आपल्या नैसर्मगक शस्त्रानंी एिाद्या सशाला मारावयाचे असते व त्या कृतीने आपण िरोिर 
काय करीत आहो हे जर त्याच्या भावनानंा कळले असते तर कोणताही समजभतदार मनुष्ट्य गंमतीिातर सशाच्या 
लशकारीवर गेला नसता. 
 

हेच तत्त्व अलधकच प्रमाणात आधुलनक लाबं पल्ल्याचा शस्त्रानंा लागभ आहे. जो मनुष्ट्य शस्त्र कायास्न्वत 
करण्याकरता बटन दाबतो त्याला आपल्या कृत्याचा काय पलरणाम होत आहे हे लदसत नाही, ऐकभ  येत नाही ककवा 
कोणत्याही भावनेने त्याचे ज्ञान होत नाही. अथातच मनात काहीही शंका न येता तो आपले काम करतो. त्याला जरी 
थोडीशी कल्पनाश्ती असली तरीही लतची अडचण त्याला भासत नाही. फ्त असा लवचार केला तरच आपल्याला 
कळभ शकते की, नेहेमीचे सुस्वभावी व दयाद्रय अंतिःकरणाचे लोक, जे आपल्या मुलालासुद्ा कधी चोप देत नाहीत, ते 
लवमानातभन रात्री लनजलेल्या शहरावंर रॉकेट व अस्ग्नजनक बॉम्बगोळे सोडभन शकेडो व हजारो मुलानंा महाभयंकर 
अशा मृत्यभच्या दाढेत कसे लोटभ  शकतात? ह्या सवय गोष्टी चागंल्या व सामान्य माणसांनी केल्या ही गोष्ट लढाईतील 
कोणत्याही अत्याचाराइतकीच भयप्रद आहे. 
 

कृलत्रम शस्त्रास्त्राचं्या शोधामुळे मानवजातीमध्ये एका अलनष्ट अशा लनवडीचा प्रभाव पडला आहे. लतसऱ्या 
प्रकरणात मी जेव्हा आक्रमक प्रवृत्तीचा जगात लटकभ न राहाण्याकरता होणारा उपयोग ह्याबद्दल लवचार केला, 
त्याचप्रमाणे दहाव्या प्रकरणात घुशींच्या समाजरचनेचे वणयन केले त्या वेळी मी सालंगतलेच आहे की एकाच 
प्राणीजातीतील व्य्तींच्यामधील स्पधेमुळे जे पलरणाम घडभन येतात ते बाह्य पलरस्स्थतीशी पभणयपणे लवसंगत असतात व 
त्यामुळे घडभन येणाऱ्या लनवडीही अलनष्ट असतात. 
 



           

मानवाने जेव्हा आपली शस्त्रे, हत्यारे, कपडे आलण लवस्तव ह्यांच्या सहाययाने आपल्याला अपायकारक अशा 
बाह्य पलरस्स्थतीवर लवजय लमळवला तेव्हा शजेारच्या टोळ्याकंडभन होणाऱ्या आक्रमणावरच वैयस््तक लनवड अवलंबभन 
राहात असली पालहजे. अथा्  ह्या लनवडीमुळेच मानवाची उत्क्रातंीही ठरून गेली. अथा्  मानवाच्या “लढाऊ 
गुणाचंा” धोकादायक अलतरेक झाला असल्यास आियय नाही. 
 

१९५५ मध्ये मी एका “स्वजाहीय प्राण्याचं्या हत्येसंबंधी” ह्या शीषयकाच्या एका लनबंधात लललहले होते की, 
आधुलनक सुसंस्कृत मनुष्ट्याला आपल्या आक्रमक प्रवृत्तीला वाव देण्यास पुरेशी संधी लमळत नाही. मानसशास्त्रज्ञ व 
लवशषेतिः मनोलवश्लेषण करणारे ह्यानंी हे लवधान पडताळभन पहावे. मानवाच्या आक्रमक प्रवृत्तींचे अलनष्ट पलरणाम, 
(सीग् मंुड फ्रॉइडच्या मते एक लवलशष्ट मृत्यभची इच्छा), केवळ अशामुळे उत्पन्न झाले की, इलतहासपभवय कालात 
मानवातील लनवड अशा प्रकारे केली की, त्याच्या आक्रमक प्रवृत्तीला उत्तेजन लमळाले, पण सध्याच्या समाजव्यवस्थेत 
त्याला आक्रमण करणे अश्य झाले आहे” जर ह्या माझ्या लवधानात मनोलवश्लेषण करणाऱ्यांना आके्षप घेण्यासारिे 
काही असेल तर मी ते परत घेईन. मी ज्या वेळी हा लनबंध लललहला त्यावेळीसुद्ा काही मनोलवश्लेषणशास्त्रज्ञ मृत्यभच्या 
इच्छेवर लवश्वास ठेवीत नसत. त्याचं्या मते आक्रमणाच्या प्रवृत्तीमुळे होणारा आत्मनाशाचा पलरणाम हा स्वसंरक्षणाच्या 
उपजत बुद्ीच्या काययक्षमतेत लबघाड झाल्यामुळे होतो. त्यानंतर मला एक मनोलवश्लेषण करणारा शास्त्रज्ञ व एक 
मनोलवकृतींचा अभ्यास करणारा शास्त्रज्ञ भेटले व ते त्यावेळीसुद्ा प्राण्याचं्या एकाच जातीतील लनवडीमुळे आक्रमक 
प्रवृत्तीचा कसा ऱ्हास होतो ह्यावर संशोधन करीत होते. 
 

डेन्व्हर, कोलोराडो येथील शास्त्रज्ञ लसड ने मागोललन ह्याने उटे ह्या अमेलरकन इंलडयन जमातींचा लवशषेतिः 
उटे जमातीचा मनोलवश्लेषणाच्या व सामालजक मानसशास्त्राचं्या मदतीने अभ्यास केला व असे दािवभन लदले की ह्या 
लोकाचंी आक्रमक प्रवृत्ती अलतशय प्रिर आहे. पण हल्ली अमेलरकेतील इंलडयनानंा राहण्याकरता ज्या रािभन ठेवलेल्या 
जागा आहेत तेथील व्यवस्थेमुळे ह्या आक्रमक प्रवृत्तीला काही वाव लमळत नाही. मागोललनचे मत असे आहे की ज्या 
थोड्या शतकात हे इंलडयन उत्तर अमेलरकेत फ्त इतरावंर हल्ले करून व लढाया करून जगत होते त्यावेळी नैसर्मगक 
लनवडीची लनकड इतकी होती की अलतशय आक्रमणाची वृत्ती उत्पन्न झाली असावी. ह्या लनवडीमुळे अनुवंलशक दृष्ट्ट्या 
ह्या जमातीत इत्या थोड्या वेळातसुद्ा फरक पडला असेल हे श्य आहे. आपण घरी पाळलेल्या जनावरातंदेिील 
इत्या थोड्या वेळात अशा तऱ्हेचे फरक घडभन येऊ शकतात. मागोलीनच्या लनष्ट्कषाला पाकठबा लमळतो तो अशामुळे 
की उटे इंलडयनाचंी नवी लपढी अगदी लनराळ्या शकै्षलणक पद्तीतभन तयार झालेली असली तरी त्यानंा जमातीतील 
मागच्या लपढीच्या म्हाताऱ्या लोकानंा जो त्रास होतो तसाच मनस्ताप होतो. लशवाय वर जी मनोलवकृतीची लचन्हेवणयन 
केली ती फ्त ज्या इंलडयन जमातीमध्ये आक्रमक प्रवृत्तीच्या माणसाचंी लनवड केली गेली त्याचं्यातच लदसतात. 
 

उटे इंलडयन जमातीतील लोकानंा इतर कोणत्याही मानवसमभहापेंक्षा अलधक मनोलवकृती होतात आलण 
मागोललनने पुन्हा पुन्हा त्यांची कारणे शोधली तेव्हा आक्रमक प्रवृत्ती कृलत्रमरीत्या दाबभन टाकल्याचा तो पलरणाम 
असल्याचे त्याला आढळभन आले. त्याचं्यापैकी पुष्ट्कळ लोक आजारी पडतात ककवा त्यानंा बरे वाटत नाही, पण त्यानंा 
जर लवचारले की तुम्हांला काय होते आहे तर त्याचे उत्तर असते : “मी उटे इंलडयन आहे.” त्याचं्या जमातीबाहेरच्या 
लोकालंवरुद् ते कहसात्मक वृत्ती दािलवतात, क्वलचत त्याचंी हत्याही करतात. पण आपल्या जमातीतील माणसालवरुद् 
ते आक्रमण करीत नाहीत. ह्याचे कारण म्हणजे अशा कृत्यालंवरुद् कडक लनषेध केला जातो व ह्या जमातीचा 
पभवेलतहास लक्षात घेतल्यास त्याचे कारण समजभ शकते. अगदी प्रथम ही जमात इतर शजेारी जमातींबरोबर कायम 
लढाया करण्यात गंुतलेली असे व त्यानंतर गोऱ्या लोकाशंी त्याचें लढे झाले. अथातच आपल्याच जमातीच्या 
माणसालवरुद् आक्रमण करणे हे पभणयपणे लनलषद् मानले गेले. जर कोणी आपल्या जमातीतल्या माणसाची हत्या केली 
तर कडक संप्रदायाप्रमाणे त्याला आत्महत्या करावी लागे. एका उटे इंलडयनाने दारूच्या नशते आपल्या बापावर वार 
करून त्याच्या माडंीची शीर कापली व र्तस्त्राव होऊन तो मेला. ह्या इंलडयनाला पकडण्याची आज्ञा एका साजंटने 
एका उटे पोलीस लशपायाला लदली. त्या पोलीस लशपायाने साजंटला पुष्ट्कळ सागंभन पालहले की ज्या इंलडयनाच्या 
हातभन त्याचा बाप मारला गेला होता तो परंपरेप्रमाणे आत्महत्या करील, त्याला पकडण्याची काही जरुरी नाही. 



           

एवढेच नव्हे तर समजा त्याला पकडताना त्याने प्रलतकार केला आलण मला त्याला गोळी घालावी लागली तर मलाही 
आत्महत्या करावी लागेल. इतके सालंगतले तरीही साजंटने आपली आज्ञा बदलली नाही व पोलीस लशपायाने भलवष्ट्य 
वतयवल्याप्रमाणेच सवय घटना झाल्या. ज्या इंलडयनाला पकडायला पोलीस लशपाई गेला होता त्याने प्रलतकार केल्यामुळे 
लशपायाने त्याच्यावर गोळी झाडली व अिेरीस त्यानेही आत्महत्या केली. वरील हकीगत व मागोलीनच्या नोंदीतील 
इतर हकीगती ग्रीक शोकपययवसाई नाटकापं्रमाणे वाटतात. नशीबाने एकाच्या हातभन काही गुन्हा घडतो आलण मग 
अलनच्छेने केलेल्या त्या गुन्ह्याचे प्रायलित त्याला स्वेच्छेने घ्यावे लागते. 

मागोललनने उटे इंलडनयाचं्या वतयणुकीचे जे स्पष्टीकरण लदलेले आहे ते बरोबर आहे व वस्तुलनष्ठ दृष्ट्ट्या िात्री 
पटवणारे आहे हे अशावरूनही समजभन येते की ह्या जमातीतल्या लोकांची अपघातात सापडण्याची प्रवृत्ती असते. 
अपघात होण्याची प्रवृत्ती आक्रमक स्वभाव कृलत्रमरीत्या आतल्या आत दाबला गेला तर वाढते हे लसद् झालेले आहे 
आलण इतर कोणत्याही मोटार चालवणाऱ्या मानवसमभहापेक्षा उटे इंलडयानाचं्या हातभन मोटारीचे अपघात अलधक 
होतात. ज्याने ज्याने भयंकर संताप आल्यानंतरमोटार चालवली आहे त्याला— तो जर स्वतिःचे लवचार नीट 
समजण्याच्या स्स्थतीत असेल तर— आत्मघात करण्याची प्रवृत्ती लकती जोरदार असते ह्याचा अनुभव असेल. इथे मात्र 
“मृत्यभ पावण्याची इच्छा” हे शब्द योग्य वाटतात. 
 

एकाच प्राणीजातीतील लनवड आजही एका अलनष्ट लदशनेे कायय करीत आहे हे स्पष्ट आहे. संपत्तीचा संचय, 
स्वतिःच्या योग्यतेची बढाई, अशा गोष्टींना महत्त्व देण्यात येते व त्या व्य्तींची लनवड केली जाते आलण सुस्वभाव व 
लनरुपद्रव ह्यानंा अलतशय कमी महत्त्व लदले जाते. पभवीच्या अश्मयुगीन मानवाच्या लनरलनराळ्या टोळ्यामंध्ये जी 
आक्रमणे होत होती आलण ज्यामुंळे स्वजातीयावंर हल्ले करण्याची प्रवृत्ती अनुवंलशक बनली तशीच आज आपल्या 
व्यापारी जगात जी स्पधा चालते तीमुळे सुस्वभाव, दयाळभपणा इत्यादी गुणाचंा अनुवंलशकतेमुळे ऱ्हास होईल अशी 
भीती वाटते. संपत्तीचा संचय व सत्तेची मालकी ह्यामुळे जास्त मुले होऊन कुटंुबाचा आकार वाढत नाही— उलट 
कमीच होतो—ही एक सुदैवाची गोष्ट आहे. तसे नसते तर मानवाचा भलवष्ट्यकाळ प्रत्यक्ष वाटतो त्यापेक्षाही जास्त 
भयंकर झाला असता. 
 

मानवाच्या भोवतालची पलरस्स्थती व समाजरचना ह्याचं्यात सांस्कृलतक लवकासामुळे जे बदल भराभर घडभन 
येत आहेत त्या कारणे अनेक बाबतीत मानवी पभवेलतहासामुळे त्याच्या अंगी मुरलेल्या वतयणुकीच्या यंत्रणेतील समतोल 
लबघडला आहे.— त्यामधील आक्रमक वतयणभक व हत्येतील लनबंध ही एक लवशषे बाब होय. मानवाच्या उपजत 
बुद्ीच्या पे्ररणा आलण सांस्कृलतक दृष्ट्ट्या लवकलसत झालेली समाजपद्ती ह्याचं्यात नैलतक जबाबदारी सह्य असा 
समतोल कशी चालभ  ठेवील ह्याबद्दल व सामालजक उपजत बुद्ीबद्दल काही लवचार माडंणे जरूर आहे. जे मानवी 
वतयणुकीचे नमुने समाजाच्या लहताचे आहेत व वैयस््तक फायद्याच्या लवरुद् आहेत ते मानवाच्या लवलशष्ट तकय बुद्ीमुळे 
अंमलात आणले जातात असा सवयसाधारण समज आहे व काही तत्त्वज्ञान्यांचेही तसेच मत आहे. हे मत संपभणयपणे 
चुकीचे आहे एवढेच नव्हे तर वस्तुस्स्थती त्याच्या बरोबर लवरुद् अशी आहे. जर मनुष्ट्याला सामालजक उपजत बुद्ीचा 
मोठा वारसा नसता तर मानव इतर प्राण्याचं्या वरच्या पातळीवर कधीच जाऊ शकला नसता. मनुष्ट्याचे जे वैलशष्ट्ट्यपभणय 
गुण आहेत, म्हणजे भाषा, सासं्कृलतक परंपरा, नैलतक जबाबदारी हे कल्पनाश्तीच्या उदयापभवी देिील सुसंघलटत 
जमातीत राहाणाऱ्या व्य्तीतच उत्पन्न होऊ शकले असते. आपला मानवपभवय पभवयज एिाद्या कचपाझंीप्रमाणे अथवा 
कुत्र्याप्रमाणे लनिःसंशय आपल्या लमत्राचा िरा लमत्र होता, आपल्या जमातीतील लहान मुलानंा मायेने व पे्रमाने वागवीत 
होता व जमातीच्या संरक्षणाकरता स्वाथयत्याग करण्यास तयार होता. आलण हे सवय त्याच्यामध्ये कल्पनाश्ती उत्पन्न 
होण्यापभवी व आपल्या कृत्याचंा पलरणाम काय होईल हे कळण्यापभवी अनेक युगे घडत होते. 
 

इमनॅ्युएल काटं ह्या तत्त्वज्ञानाच्या नीलतलवषयक मतापं्रमाणे एिाद्या कृत्याच्या पलरणामाबंद्दल लवचार करताना 
स्वतिःला लवचारलेल्या प्रश्नाला “तभ असे केलेचपालहजे” हे स्पष्ट उत्तर फ्त मानवाची तकय बुद्ीच देऊ शकते. येथे 
मभळचा जमयन शब्द (Vernunft) व त्याचें इंग्रजी भाषातंर (Reason) ह्याला मराठीत तकय बुद्ी हा शब्द वापरला आहे. 



           

काटंच्या (Vernunft) मध्ये व्यवहारज्ञान आहे. (Common sense) व इतराचं्या तकय बुद्ीलवषयींची कल्पना 
ह्याचंाही समावेश आहे. काटंच्या मनात अगदी स्पष्ट कल्पना होती की, तकय बुद्ी असलेली कोणतीही व्य्ती दुसऱ्या 
व्य्तीला इजा होईल अशी कृती करणार नाही. काटंला जी गोष्ट अगदी स्वयंलसद् वाटली व ती त्याने नकळत 
स्वीकारली व लजला आपण साधे व्यवहारज्ञान म्हणभ तीच िरोिर ह्या थोर तत्त्वज्ञानी व्य्तीच्या शुद् तकय बुद्ीच्या 
लवचारपद्तीतली चभक होती. ह्या चुकीमुळे मनुष्ट्याच्या मनातील भावना, ज्या अथातच उपजत बुद्ीच्या पे्ररणेने उत्पन्न 
होतात, त्या त्याच्या लवचारप्रणालीत लशरतात व त्यामुळे ही लवचारसरणी जीवशास्त्रज्ञानंा अलधक स्वीकारणीय वाटते. 
नैसर्मगक प्रवृत्तीने जी कृती करावीशी वाटते ती केवळ तकय बुद्ीशी जुळत नाही म्हणभन एिादा माणभस करणार नाही 
ह्यावर लवश्वास बसणे कठीण आहे. हे गृहीत धरणारा मनुष्ट्य एिादा नेहमीपेक्षा अलधकच अव्यवहालरक जमयन प्रोफेसर 
तरी असला पालहजे ककवा इमनॅ्युएल काटंच्या पेक्षाही त्याचा तकय बुद्ीवर अधीक लवश्वास असला पालहजे. 
 

वस्तुस्स्थती अशी आहे की, एिाद्या कृत्याच्या पलरणामालंवषयी तकय बुद्ीने पभणय मालहती लमळाली व मभळ गृहीत 
धरलेल्या गोष्टींची लवसंगती लकतीही स्पष्टपणे समजभन आली तरी त्या कृत्यावर लनबंध पडेल ही श्यता नाही. मात्र 
कोणत्याही उपजत बुद्ीने उत्पन्न केलेल्या भावनेने त्याला प्रवृत्त करून पुरेशी मानलसक श्ती लदली तर तो त्या 
कृत्यापासभन परावृत्त होईल. आधुलनक मोटारीत गाडी वळवण्याचे चाक जसे इंलजनाच्या श्तीने लफरवले जाते तसेच 
मानवी वतयणुकीवर लनयंत्रण घालण्याला जबाबदार नीलतमत्ता ज्या श्तींची मदत घेते त्या मानवाला दाबात 
ठेवण्याकरताच उत्पन्न झालेल्या आहेत. जर मानव केवळ तकय बुद्ी वापरणारा प्राणी असता व त्याच्या अंगी पभवयज 
प्राण्याचं्यापासभन अनुवंलशकतेने लमळालेली उपजत बुद्ी मुळीच नसती तर तो एक सद गुणांचा पुतळा झाला असता ही 
समजभत िासच चभक आहे. प्रत्यक्ष पलरस्स्थती अगदी ह्याच्या उलट झाली असती. 
 

समजा एिाद्या मानवी प्राण्याला मभल्याबंद्दल पभणय उदासीनता असली, मानवजातीमध्ये जपभन ठेवावे असे 
काही एक नाही अशी त्याची िात्री असली, मानवाची संस्कृती ककवा मानवाचे जीवन ह्यानंा तो काडीमात्र महत्त्व देत 
नसला आलण हायड्रोजन बॉम्ब टाकण्याचे बटन दाबण्याच्या व पृर्थवीवरील सवय जीवन नष्ट करण्याच्या लक्रयेच्याबद्दल 
तो लवचार करू लागला तर अशा राक्षसाच्या मनात आपल्या कृत्याच्या पलरणामाची पभणय कल्पना आली तरीही त्याच्या 
मनात कोणत्याही प्रकारचे लनबंध उत्पन्न होणार नाहीत. तो फ्त आपल्याशीच म्हणेल. “मग काय झालं?” हा 
काल्पलनक प्राणी संपभणयपणे दुष्ट आहे व ग्योटेच्या मेलफस्टोफेलीसचे मत–“जे जे उत्पन्न केलेले आहे ते नष्ट 
करण्याच्याच योग्यतेचे आहे—” तो मान्य करतो असे समजण्याचे कारण नाही. केवळ भावनाचं्या अभावामुळे मभल्यांचे 
गुणग्रहण करण्याची असमथयता त्याला वर सालंगतल्याप्रमाणे वागण्याची पे्ररणा देईल. 
 

तकय बुद्ी न वापरता केवळ भावनाचं्या मदतीने मभल्यांचे मापन करताना नेहेमी सवय लठकाणी काटंच्या 
तत्त्वज्ञानातील स्वतिःला लवचारलेल्या प्रश्नाचें होय ककवा नाही असे उत्तर येते व ती एक आज्ञा तरी होते ककवा स्पष्ट 
नकार तरी होतो. केवळ तकय बुद्ी वापरली तर आधीच ठरवलेल्या ध्येयाला पोचण्याची साधने शोधभन काढली जातात. 
तकय बुद्ीने आपल्याला ध्येये ठरवता येत नाहीत ककवा ती आपल्याला आज्ञा करू शकत नाहीत. नुसती तकय बुद्ी 
एकटीच सोडली तर ज्यात काही मालहतीच पुरवली नाही अशा कॉम्प्यभटरसारिी लतची अवस्था होते. लतची कायय 
करण्याची पद्ती तकय शुद् असते. लतची तुलना एकाद्या यंत्राशी करता येईल. त्या यंत्रातं अनेक एकमेकातं अडकलेली 
चाके असतात पण ती चाके लफरवणारी मोटार ककवा इंलजन मात्र नसते. ती चाके लफरवण्याची यंत्रणा म्हणजे जन्मजात 
प्रवृत्तीमुळे होणारी वतयणभक, आलण ती तकय बुद्ीपेक्षा िभपच प्राचीन आहे आलण लतचे स्वतिःला तकय शुद् लनरीक्षण करता 
येत नाही. ह्या जन्मजात प्रवृत्तीतच मतै्री व पे्रम ह्यांचा उगम आहे. तीमुळेच इतराबंद्दल मायेची ऊब वाटते, सौंदयाचा 
आस्वाद घेता येतो, कलात्मक उत्पादनशीलता अंगी येते, आलण ज्ञानाच्या समृद्ीकरता कधी तृप्त न होणारी लजज्ञासा 
उत्पन्न होते. मानवाच्या मनातील अत्यंत िोल असे हे व्यस््तमत्त्वाचे पैलभ  त्याचं्या लक्रयाशीलतेमध्ये प्राण्याचं्या उपजत 
बुद्ीपेक्षा फारसे वेगळे नाहीत. पण त्याचं्या पायावर मानवाने सामालजक प्रमाण वतयणुकीची एक प्रचडं इमारत उभारली 
आहे व तीत अनेक लवधींचा व संस्काराचंा समावेश केला आहे. ह्या लवधींचे आलण संस्काराचें मानवजातीच्या 
पभवेलतहासातंील लवधींशी िभपच साम्य आहे. पभवेलतहासातभन उद्भवलेले व संस्कृतीतभन उत्पन्न झालेले वतयणुकीलवषयींचे 



           

लवधी मनातंील हेतभमुळे उगम पावतात आलण सवयसाधारण माणसे त्यानंा मभल्यें असल्याचे मान्य करतात. हे दोन्ही एका 
अत्यंत गंुतागंुतीच्या व सवांचा समावेश करणाऱ्या पद्तीने एकमेकांशी संलग्न झालेले असतात; आलण त्याचें लवश्लेषण 
करून ते वेगळेवेगळे करणे हे अतीशय कठीण असते कारण ते मनातील सुप्त लवचारात अडकलेले असल्यामुळे 
स्वतिःला त्याचंा शोध घेता येत नाही. तरीपण आपल्याला ह्या घटनेची गलतमानता समजभन घेणे आवश्यक आहे, कारण 
मभल्याचं्या नैसर्मगक गुणधमाचे ज्ञान होणे ह्या एकाच मागाने सध्याच्या कठीण पलरस्स्थतीत अत्यंत आवश्यक अशी नवी 
मभल्ये व ध्येये शोधभन काढणे आपल्याला श्य आहे. 
 

अगदी ऑस्रॉलोलपथेसीन ह्या मानवपभवय प्राण्यालासुद्ा काही तरी अत्यंत सभष्म म स्वरूपात सामालजक 
जबाबदारीची व जीवनमरणाबद्दलची जाणीव असली पालहजे कारण नाही तर त्यानी आपल्या दगडाचं्या हत्यारानंी 
स्वजातीचा नाशच केला असता. काही अतीशय हुशार व संघलप्रय असे पक्षी व सस्तन प्राणी यांची त्याचं्यामधीलएिाद्या 
प्राण्याचा आकस्स्मक मृत्यभ झाला तर आिययकारक प्रलतलक्रया होते. गे्रलॅग गीझ आपले पंि पसरून आपल्या मृत्यभमुिी 
पडलेल्या लमत्राजवळ उभे राहभन बचावासारिे लहस् लहस् असे आवाज करतात. हाइन् रोथने एका गभझ् ला त्याच्या 
कुटंुबीयाचं्या देित गोळी घातली तेव्हा त्यानंी हा प्रकार पालहला. जेव्हा एका इलजप्तमधील गभझ् ने एका गे्रलॅग गभझच्या 
लपल्लाला आपल्या पंिाच्या तडाख्याने मारले त्या वेळी मी हाच प्रकार पालहला. ते लपल्लभ धडपडत आपल्या 
आईबापापंयंत पोचले व मग र्तस्त्राव होऊन ते मेले. जरी त्या लपल्लाच्या आईबापानंी प्राणघातक तडािा पालहला 
नव्हता तरी त्यांची प्रलतलक्रया हाइनरोथने वणयन केल्याप्रमाणेच झाली. म्यभलनच् च्या प्राणीसंग्रहालयात एका 
माणसाळलेल्या नर हत्तीने िेळता िेळता आपल्या रिवालदाराला चुकभ न बरीच इजा केली व त्या माणसाच्या 
माडंीतील र्तवालहनी तुटली. त्या हत्तीला ताबडतोब कळभन चुकले की, आपण आपल्या रिवालदाराला इजा केली 
आहे व तो त्या माणसाच्या भोवती पाय रोवभन त्याचे रक्षण करण्यास उभा रालहला व वैद्यकीय मदत देणाऱ्या लोकांना 
तो जवळ येऊ देईना. प्रो. बनांड लग्रझमेक ह्यानंी मला सालंगतले की, एक पभणय वाढ झालेला कचपाझंी त्यानंा बराच िोल 
चावला व नंतर शातं झाल्यावर त्याच्या लक्षात आले की, आपण काही तरी वाईट कृत्य केले म्हणभन तो आपल्या 
बोटानंी जिमेचे दोन भाग एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्या धैययवान शास्त्रज्ञाच्या स्वभावाचे वैलशष्ट ह्यात 
लदसभन आले की त्याने त्या कचपाझंीला तसे करू लदले! 
 

आपल्याला असे गृलहत धरण्यास काही हरकत नाही की, दगडाच्या हत्याराने ज्या पलहल्या “केन” ने 
(बायबलमधील आपल्या भावाला मारणाऱ्याचे नाव) आपल्या टोळीतील स्वजातीयाला मारले त्याला आपल्या 
कृत्याच्या पलरणामाबंद्दल वाईट वाटले असले पालहजे. दगडाचे हत्यार मारताना तो दे्वषाने पे्रलरत झाला असेल असेही 
म्हणता येणार नाही. दोन वषे वयाच्या मुलाच्या हातात एिादी जड आलण टणक वस्तभ असली आलण त्याने ती दुसऱ्या 
मुलाच्या डो्यावर मारली तर त्याला आपल्या कृत्याच्या पलरणामाची काहीच कल्पना येणार नाही. अथा्  आपला 
लमत्र जो िाली पडला तो परत उठत नाही हे पाहभन त्याला आियय वाटेल. एवढेच काय पण वर वणयन केलेल्या 
हत्तीप्रमाणे त्याने आपल्या लमत्राला उठवण्याचाही प्रयत्न केला असेल. ते कसेही असले तरी स्वजातीयाची प्रथम हत्या 
करणाऱ्याला आपल्या कृत्याच्या पलरणामाची कल्पना आलेली असलीच पालहजे. एिाद्या टोळीतील फार व्य्ती 
िाण्यासाठी मारल्या गेल्या तर त्या टोळीला स्वसंरक्षणाथय लढण्याला माणसाचंा मोठा तुटवडा पडेल ही बातमी काही 
सावकाश सवय टोळीमध्ये पसरण्याची आवश्यकता नव्हती. 
 

पलहल्याने हत्या करणाऱ्यावंर लनबंध घालण्याचे पलरणाम काहीही असोत, ह्या पलरणामाचें स्पष्ट ज्ञान 
झाल्याबरोबर जबाबदारीची एक प्राथलमक जाणीव काययक्षम झाली असावी. हत्या करण्याचे सामर्थयय आलण हत्या 
करण्यावरील लनबंध ह्याचं्यामध्ये समतोल रािण्यापलीकडे प्राचीन मानवाचं्या टोळ्यामंध्ये जबाबदार नीती 
फारशीकाययक्षम होती असे लदसत नाही, मानवाचें पलहले िरे प्रलतलनधी, म्हणजे क्रोमान्योन, ह्याचं्यात व आजच्या 
मानवात सवयसाधारणपणे एकाच प्रकारची उपजत बुद्ी आलण मनाची नैसर्मगक घडण असली पालहजे असे गृलहत 
धरायला काही मोठे धाष्ट्ट्यय लागते असे मला वाटत नाही. त्याचप्रमाणे त्याचंी समाजरचना व त्याचं्या टोळ्यातंील युदे् 
ही सध्या मध्य न्यभलगनीमध्ये राहणाऱ्या पापुअन जमातींसारिीच असली पालहजेत हेही गृहीत धरावयास हरकत नाही. 



           

त्याचं्या प्रत्येक लहानलहान वसाहती शजेारच्या िेड्याशंी कायम लढाया करीत असतात. त्याचं्यातील परस्पर संबंध 
मागारेट मीड ह्यानंी “सौम्य पद्तीची परस्पर लशर लशकार” (mild reciprocal head hunting) ह्या शब्दातं वणयन 
केला आहे. “सौम्य” ह्याचा अथय एवढाच की शत्रभपक्षाच्या लोकाचंा लशरच्छेद करून ती डोकी लवजय लचन्हे म्हणभन 
आणण्याकरता पद्तशीर हल्ले केले जात नाहीत, पण मधभनच केव्हातरी लस्त्रया ककवा मुले जर रानात लदसली तर 
त्याचंी डोकी कापभन आणली जातात. 
 

अशा अश्मयुगीन जमातीतील माणसानंा आजच्या माणसासंारिीच नैसर्मगक प्रवृत्ती, जन्मजात गुण आलण 
सामालजक जबाबदारीची जाणीव होती ही आपण गृहीत धरलेली गोष्ट बरोबर आहे अशी आपण कल्पना करू. एक 
डझनभर अगदी जवळचे लमत्र, त्याचं्या बायका व मुले ह्याचं्या संगतीतल्या कायम धो्याच्या आयुष्ट्याची आपण 
कल्पना करू. ह्या लहानशा समभहात थोडे फार मतभेद होतील, मुलींच्याबद्दल काही थोडा मत्सर वाटेल ककवा 
उच्चनीच दजाबद्दल कुरबुरी होतील, पण एकंदरीत मला वाटते की, बाहेरील शत्रभच्या टोळ्याचंा प्रलतकार करण्याच्या 
महत्त्वाच्या आवश्यकतेपुढे ह्या अंतगयत स्पधेला दुययम स्थान लदले जाईल. लहानपणी आठवते तेव्हापासभन एका 
टोळीतील पुरुष िादं्याला िांदा लावभन शत्रभशी लढलेले असणार. त्यानंी अनेकदा एकमेकाचंा जीव वाचलवलेला 
असणार. टोळीतल्या टोळीत वाटणाऱ्या आक्रमक प्रवृत्तीला बाहेरच्या शत्रभशी लढताना पुरेसा वाव लमळाल्यामुळे 
आपल्याच टोळीतील माणसावर हल्ला करण्याची इच्छाही कुणाला होणार नाही. थोड्यात म्हणजे ह्या पलरस्स्थतीची 
तुलना सैन्याची एक लहानशी तुकडी स्वतंत्रपणे एिाद्या धो्याच्या कामलगरीवर जात असली तर लतच्याशी करता 
येईल. आधुलनक व अगदी साधीसुधी माणसेसुद्ा अशा पलरस्स्थतीत लकती शौयय गाजवभ शकतात व केवढा स्वाथयत्याग 
करू शकतात ह्याचा आपल्याला अनुभव आहे. एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पालहजे की मानवामधील सवात उदात्त 
आलण स्तुत्य गुण इतर माणसांना ठार मारण्याच्या पलरस्स्थतीतच– म्हणजे युद्ाच्या प्रसंगी– व्य्त होतात असे 
लनदान सवयसाधारण मनुष्ट्याबंद्दल म्हणावे लागते. दुसऱ्या जमातीलवरुद् एिादी जमात लकतीही क्रभ र आलण रानटी 
असली तरी त्या जमातीच्या आतील वैयस््तक बंधने व नैसर्मगक प्रवृत्ती त्यानंा बायबलमधील दहा आज्ञा पाळण्यास 
उदु्य्त करतात– कदालचत लतसऱ्या आजे्ञचा अपवाद असेल. (लतसरी आज्ञा देवाचे नाव व्यथय घेऊ नको व 
शब्बाथच्यालदवशी काम करू नको अशी आहे.) दुसऱ्याचे अन्न ककवा शस्त्रे चोरणे अयोग्य आहे आलण ज्याने आपले प्राण 
अनेकदा वाचवले त्याच्या बायकोबद्दल अलभलाषा बाळगणे हेही अगदी चभक आहे. त्याला टोळीतला माणभस कधीही 
मारणार नाही आलण आलण नैसर्मगक प्रवृत्तीनेच तो आई बाप व इतर वडील माणसे ह्यानंा मान देईल. फे्रझर डाललंग, 
वॉशबनय आलण लडव्होर त्यानंी असे पालहले आहे की हरणे व बबभन हे प्राणीही स्वजातीय वयस्क प्राण्यानंा मान देतात. 
 

मानवाच्या हृदयात क्रौयाची कल्पना भरून रालहलेली आहे हे “जेनेलसस” या (बायबलच्या) पुस्तकातील 
लवधान िरे नाही. जर अश्मयुगातील मानवावंर संकटाचे व अडचणीचे प्रसंग वारंवार आले असतील व त्यामुळे त्या 
जातीच्या पभवेलतहासात सामालजक वागणुकीचे सवयसामान्य लनयम लवकलसत झालेले असतील तर मग तो अतीशय 
पे्रमळपणे व सभ्यपणे वागभ शकतो. आपल्या शजेाऱ्यावर आपल्यासारिेच पे्रम करणे ककवा त्याचा जीव वाचवण्याकरता 
आपला जीव धो्यात घालणे ह्या लक्रया अगदी सहज घडभन येतात, कारण तो तुमचा अत्यंत लप्रय असा लमत्र असभन 
त्यानेही तुमचा जीव वाचवलेला असतो. तुम्ही ह्या लक्रया लवचारसुद्ा न करता करून जाता पण ज्याच्याकरता तुम्हालंा 
आपला जीव धो्यात घालावयाचा असेल ककवा दुसरा काही स्वाथयत्याग करावयाचा असेल तो माणभस जर अगदी 
अनोळिी असेल व तुम्ही त्याला कधी पालहलेलेही नसेल तर मग मात्र पलरस्स्थती अगदीच लनराळी होते. ह्या 
पलरस्स्थतीत आपण जी स्वाथयत्यागाची लक्रया करतो ती एका स्वजातीय मानवाच्या पे्रमामुळे पे्रलरत होते– जर पे्रलरत 
होत असली तर– असे नसभन संस्कृतीमुळे लवकलसत झालेल्या कोणत्यातरी पारंपलरक वागणुकीच्या पे्रमामुळे आपण ती 
करतो. कशाच्या तरी पे्रमामुळे बहुतेक वेळा आपल्याला स्पष्ट आज्ञा लमळते व आपण लवलशष्ट प्रकारे वागतो हा लनष्ट्कषय 
मला वाटते काटं मान्य करणार नाही. 
 



           

आपल्या क्रो-मान्योन मानवाला पुरेशा प्रमाणात शजेारी असल्यामुळे त्याला स्वतिःची आक्रमक प्रवृत्ती पुरेशा 
प्रमाणात मोकळी सोडता येत होती आलण त्याला पे्रम करायला पुरेसे लमत्रही होते. त्याच्या नैलतक जबाबदारीच्या 
भावनेवर जादा ताण पडत नव्हता व रागाच्या भरात तो आपल्या दोस्तावर आपल्या दगडी हत्याराने प्रहार करीत 
नव्हता. एकाच जमातीतील व्य्तींची संख्या वाढली तर मात्र आक्रमक प्रवृत्ती व वैयस््तक मतै्रीचे संबंध ह्यातील 
समतोल लबघडतो. एिाद्या माणसाला फार लमत्र असणे हे मैत्रीच्या वैयस््तक संबधाला हालनकारक ठरते. एिाद्या 
व्य्तीला अगदी जवळचे असे लमत्र अगदी थोडेच असभ शकतात हे सवयश्रुतच आहे. िभपसे ओळिीचे लोक असले व 
त्यातले बरेच लवश्वासभ मदतनीस असभन िऱ्या मतै्रीवर त्याचंा हक्क असला तर माणसाच्या वैयस््तक पे्रमावर मोठा ताण 
पडतो आलण त्याचंा भावनात्मक लजव्हाळा सौम्य होतो. एिाद्या लहानशा जागेत िुपशी माणसे गदीने कोंबली तर 
त्याचं्या सवय सामालजक प्रलतलक्रया मंदावतात— थकतात. आधुलनक शहरात राहणाऱ्याप्रत्येक नागलरकाला सामालजक 
संबंधाच्या आलण जबाबदाऱ्याचं्या अलतरेकाची मालहती असते आलण आपला एिादा आवडता लमत्र भेटायला आला व तो 
बरेच लदवसात भेटलेला नसला तरीही आपल्याला व्हावा तेवढा आनंद होत नाही ह्याचा अनुभव येतो. जेवणानंतर 
टेललफोनची घंटा वाजली की आपल्या कपाळाला आठी पडते ह्याची आपल्याला जाणीव होते. गदीमुळे आक्रमक 
प्रवृत्ती वाढते ही गोष्ट बरेच लदवस माहीत आहे आलण समाजशास्त्रीय संशोधनाने प्रायोलगकरीत्या लसद् झालेली आहे. 
 

उलटपक्षी आधुलनक समाजात आक्रमक प्रवृत्तीला वाट करून द्यायला कायदेशीर मागय उपलब्ध नाही. 
सामालजक कतयव्यापैंकी पलहले कतयव्य म्हणजे शातंता रािणे. पभवी जी शत्रभपक्षीय शजेारी टोळी होती व मानवजातीच्या 
पभवेलतहासात लतच्यालवरुद् आक्रमण करून मनातंील दाबाला वाट करून देता येत होती ती आता लाबं अंतरावर एका 
पडद्याआड-कदालच्  लोिंडी पडद्याआड गेलेली आहे. मानवजातीच्या पभवेलतहासामुळे सामालजक वतयणुकीचे जे नमुने 
लवकास पावले त्यातल्या प्रत्येकाला जबाबदार नीलततत्वाचंी बंधने घातल्यालशवाय चालणारच नाही. 
सवयसंगपलरत्यागावर जी प्रवचने केली जातात त्यातील िोल सत्य हेच आहे. आज ज्या दुगुयणाचंा ककवा भयंकर पापी 
कृत्याचंा आपण लनषेध करतो ते प्राचीन मानवाच्या बाबतीत लनरुपद्रवी ककवा केवळ पलरस्स्थतीजन्य स्वभावाचा एक 
पैलभ  असे समजले जात असत. अश्मयुगीन मनुष्ट्याला बहुतेक वेळा पुरेसे िाद्य लमळत नसे आलण एिादे वेळी त्यानी 
एिादा प्रचडं हत्ती पकडला तर टोळीतील प्रत्येक व्य्तीने पोट भरेपयंत मासावर हात मारावा हे जीवशास्त्राच्या व 
नीलतलनयमाचं्या दृष्टीने बरोबर समजले जाई. आधाशीपणा हा त्यावेळी दुगयण नव्हता. एकदा पोट पुरेसे भरले की, 
प्राचीन मानवप्राणी आपल्या िडतर जीवनापासभन अवसर लमळण्याकरता श्य लतत्या आळशीपणाने स्वस्थ पडभन 
राही. पण त्याचं्या ह्या सुस्तपणात दोषास्पद असे काही नसे. त्याचें एकंदर जीवनच इतके कठीण असे की, त्याचं्या ह्या 
सुिास्तीचे रूपातंर अनीती ककवा भ्रष्टाचार ह्यात होण्याची श्यता नव्हती. प्रत्येकाला आपल्याजवळच्या थोड्याशा 
वस्तभ– शस्त्र,े हत्यारे आलण उद्याच्या जेवणाकरता थोडीशी कवचीची फळे संभाळभन ठेवणे भागच होते. त्याची साठा 
करून ठेवण्याची उपजत बुद्ी लोभीपणात रूपातंलरत होण्याची भीती नव्हती. अल्कोहोलचा (मद्याचा) शोध त्या वेळी 
लागलेला नव्हता व अल्कलॉइड (वनस्पतीतील लवषारी व उत्तेजक अशी द्रव्ये) िाऊन आपली श्ती तात्पुरती 
वाढवता येते हेही त्यावेळच्या प्राचीन मानवाला कळलेले नव्हते. आधुलनक जगात ज्या रानटी टोळ्या आहेत त्यानंा ह्या 
दोन्ही गोष्टींचे ज्ञान आहे, व हेच त्याचें मुख्य दुगभयण आहेत. थोड्यात सागंायचे म्हणजे मानवाच्या पभवेलतहासामुळे 
त्याच्या वतयणुकीचा जो नमुना लवकलसत झाला त्याने पलरस्स्थतीशी जुळते घेणे सोपे झाले आलण त्यामुळे नैलतक 
जबाबदारी त्याच्या अंगी मुरली. त्यावेळी नीतीबद्दलची एकच आज्ञा होती: जरी तुला आपल्या शजेाऱ्याचा राग आला 
तरी त्याला दगडाच्या कुऱ्हाडीने मारायचे नाही. 
 

भोवतालची नैसर्मगक पलरस्स्थती व सामालजक व्यवस्था ज्या प्रमाणात मानवाच्या पभवेलतहासामुळे व उपजत 
बुद्ीने उत्पन्न झालेल्या पलरस्स्थतीहभन लभन्न होत जातील त्याच प्रमाणात मानवावर लनयंत्रण ठेवण्याचे जबाबदार 
नीलतमते्तचे कायय अधीक अधीक कठीण होत जाते. आलण दोहोमधला हा फरक नुसता वाढला आहे. एवढेच नव्हे तर 
फरकाचा वेग भयानक रीतीने वाढत आहे. 
 



           

जबाबदार नीती आपल्या एकसारख्या वाढणाऱ्या ओझ्याला संभाळभ शकेल की नाही ह्यावर आता 
मानवजातीचे भलवतव्य अवलंबभन आहे. आपल्या नीलतमत्तेच्या श्तीचे अलतशयो्त प्रमाण गृहीत धरून ककवा ती 
सवयशस््तमान आहे अशी कल्पना करून हे ओझे कमी होण्याची श्यता नाही. जर आपण नम्रपणे ओळिले व कबभल 
केले की, ही जबाबदार नीलतमत्ता अगदी मयालदत सामर्थयाची व आपल्या स्वभावातील उणीवा भरून काढणारी यंत्रणा 
आहे तर नैलतक जबाबदारीचे एकसारिे अवघड होणारे कायय पार पाडणे लतला श्य होईल. मी पभवी सालंगतलेच आहे 
की, ह्या भावनेला जी काय थोडी श्ती आहे ती ज्या प्रवृत्तींवर लनयंत्रण घालण्याकरता उत्पन्न झाली त्यानंा पुरेल 
इतकीच आहे. मी पभवीच म्हटले आहे की, उपजत बुद्ीच्या उत्तेजकांची गलतमानता, पभवेलतहासातभन व संस्कृतीतभन 
उत्पन्न झालेल्या लवलधयु्त वागणुकीचे नमुने, आलण त्याचबरोबर अस्स्तत्वात असलेली जबाबदार लनलतमत्ता ही सवय 
लमळभन एक अत्यंत गंुतागंुतीची प्रणाली तयार होते व लतचे लवश्लेषण करणे सोपे नाही. जरी आपले त्याचं्याबद्दलचे ज्ञान 
अपुरे असले तरी त्या लनरलनराळ्या भागाचें एकमेकाशंी असलेले संबंध ओळिता आल्यामुळे आपल्याला बऱ्याच 
घटनाचें ज्ञान होते. तसे नसते तर त्याबद्दल आपण पभणय अज्ञानी रालहलो असतो. 
 

आपल्या सवांनाच आपल्या नैसर्मगक प्रवृत्तींवर पुष्ट्कळदा नैलतक जबाबदारीमुळे लनबंध घालावे लागतात. 
आपल्यापैकी, काहींच्याजवळ सामालजक प्रवृत्ती इत्या मो्ा प्रमाणात असतात की त्यानंा मानलसक त्रास 
जवळजवळ मुळीच होत नाही. दुसरे काही कमी सुदैवी असतात त्यानंा आपल्या नैलतक जबाबदारीची सवय श्ती 
उपयोगात आणावी लागते, नाही तर ते आधुलनक समाजाच्या कडक लनयमामुंळे अडचणीत सापडतात. एका जुन्या 
मनोलवकारशास्त्रातील व्याख्येप्रमाणे ज्याचा मानलसक समतोल लबघडलेला आहे तो समाजाच्या लनयमामुंळे स्विःत दुिःि 
सोसतो अगर समाजाला दुिःि सहन करायला लावतो. एका अथाने आपण सवय त्याच पलरस्स्थतीत आहोत; कारण 
आपल्यापैकी प्रत्येकाला समाजाच्या बऱ्याकरता कोठे ना कोठे स्वतिःवर लनयंत्रण घालावेच लागते. पण वर लदलेली 
व्याख्या अशा व्य्तींना लागभ होते की, त्या नुसत्या आपल्या मनातल्या मनात दुिःि सहन करीत बसत नाहीत तर 
त्याचं्यावरील मानलसक ताणामुळे एक तर त्याचं्या भावना अत्यंत हळभवार बनतात ककवा ते गुन्हेगार बनतात. जरी 
आपण वरील व्याख्येचा अगदी मयालदत अथय घेतला तरी सवयसाधारण मनुष्ट्य आलण मानलसक समतोल लबघडलेला 
मनुष्ट्य ककवा चागंला मनुष्ट्य आलण गुन्हेगारह्याचं्यातील फरक चागंल्या प्रकृतीचा मनुष्ट्य व आजारी मनुष्ट्य ह्याचं्यातील 
फरकापेक्षा बराच कमी असतो. हा फरक म्हणजे हृदयाच्या लक्रयेमधील दोष डॉ्टरानंी काढभन टाकलेला मनुष्ट्य व 
हृदयरोगाने हैराण झालेला मनुष्ट्य ह्याचं्यातील फरकासारिाच असतो. पलहल्या माणसाच्या हृदयलक्रयेतील कमतरता 
हृदयाच्या स्नायभंच्या काययश्तीमुळे भरून लनघते, व शरीराच्या आवश्यकतेनुसार हृदयाच्या पंपाची लक्रया सुरू राहते– 
लनदान काही वेळपयंत तरी. शवेटी जेव्हा तो स्नायभ फार ताण पडल्यामुळे काम करीनासा होतो तेव्हा हृदयाची उणीव 
भरून काढली जात नाही. ह्या उपमेवरून असे लदसभन येईल की, हृदयाच्या कायाची उणीव भरून काढण्याकरता 
श्तीची आवश्यकता असते. 
 

नैलतक जबाबदारीच्या मभलभभत कायाबद्दलच्या ह्या स्पष्टीकरणामुळे काटंच्या नीतीच्या तत्त्वामधील एक 
लवसंगतता नाहीशी होते. ही लवसंगतता प्रथम फ्रीड्रीश् लशलरच्या लक्षात आली होती. ज्या लशलरला हेडयरने “काटंच्या 
पुरस्कत्यांपैकी सवांत स्फभ र्मतमान” म्हटले होते, व ज्याने काटंच्या नैसर्मगक प्रवृत्तींच्या अवमभल्यनाला लवरोध केला 
होता, तो “्सेनी” या कलवतेत त्याचा उपहास करून म्हणतो, “मी माझ्या लमत्राची सेवा करतो, पण हाय हाय! मी ती 
केवळ नैसर्मगक प्रवृत्तींमुळे करतो; आलण त्यामुळे मला पुष्ट्कळ वेळा मनस्ताप होतो की मी सद गुणी माणभस नाही.” 
 

आपण आपल्या लमत्रानंा मदत करतो हे तर िरेच, पण आपण त्याने केलेल्या लमत्रत्वाच्या कृत्याचंी मनातल्या 
मनात परीक्षा करतो की ती कृत्ये त्याने पे्रमळ अशा नैसर्मगक प्रवृत्तीमुळेच केली की काय. आपण जर शुद् तकय वादी 
काटंचे अनुयायी असतो तर आपल्याला बरोबर ह्याच्या लवरुद् लवचार करावा लागला असता. जो मनुष्ट्य अगदी 
मनापासभन आपला दे्वष करतो पण जो जबाबदारीने स्वतिःला प्रश्न लवचारून स्वतिःच्या नैसर्मगक प्रवृत्तीच्या लवरुद् 
जाऊन आपल्याशी दयाळभपणे वागतो त्याला आपण जास्त मान लदला असता. पण प्रत्यक्षात अशा प्रकारच्या 



           

उपकारकत्याला आपण फारच थोडा मान देतो, पण जो माणभस आपल्याला लमत्र मानतो कारण त्याची भावना 
लमत्रत्वाची असते त्याच्याबद्दल आपल्या मनात अत्यंत गाढ पे्रम असते व तो आपल्यावर काही लवशषे उपकार करीत 
आहे की काय हे आपण लक्षात घेत नाही. 
 

जेव्हा माझे अलवस्मरणीय गुरू फर्मडनाडं होिष्टेटर ह्यानंी आपल्या ७१ व्या वषी स्व्हएन्ना लवद्यापीठापुढे आपले 
लनरोपाचे भाषण केले तेव्हा त्या वेळच्या कुलपतींनी त्याचं्या दीघय आलण स्फभ र्मतदायक संशोधनाबद्दल उत्साहपभणय शब्दातं 
आभार मानले. होख ष्टेटर यानंी उत्तराच्या भाषणात नैसर्मगक प्रवृत्तीच्या मभल्यांचा ककवा त्याचं्या अभावाचा प्रश्न 
थोड्यात वणयन केला. ते म्हणाले: “आपण माझे आभार मानलेत ते िरोिर ज्या गोष्टीकरता, त्याची आवश्यकता 
नाही. माझे आईबाप व पभवयज, ज्यानंी मला फ्त ह्याच प्रवृत्ती लदल्या व दुसऱ्या कोणच्या लदल्या नाहीत त्याचें आभार 
मानले पालहजेत. आलण तुम्ही जर मला लवचारलेत की सवय जन्मभर संशोधनाच्या आलण लशकवण्याच्याके्षत्रात तुम्ही 
काय केलेत, तर प्रामालणकपणे सागंावे लागेल की मला ज्यावेळी एिाद्या कामामुळे सवांत जास्त करमणभक होईल 
असे वाटले ते काम मी त्या वेळी केले.” 
 

केवढी लवलचत्र लवसंगतता! ह्या थोर शास्त्रज्ञाने काटंचे गं्रथ मुळीच वाचलेले नव्हते हे मला पके्क माहीत आहे. 
पण नैसर्मगक प्रवृत्तींना काहीही मभल्ये न देण्याच्या प्रश्नावर दोघाचें एकमत आहे. पण त्याच वेळी केवळ गंमत वाटेल 
असे बहुमोल व महत्त्वाचे संशोधन केल्यामुळे त्यानंी काटंची मभल्ये आलण नीलत ह्याबंद्दलची उपपत्ती लशलरच्या 
कलवतेपेक्षाही जास्त पलरणामकारक रीतीने िोडभन काढलेली आहे. 
 

तरी पण ही दशयनी लवसंगतता समजभन घेणे सोपे आहे. आपल्या मानससंस्थेमध्ये जबाबदार नीलतमत्ता 
नैसर्मगक प्रवृत्तीत जरी काही मभल्ये असली तरी लतच्यावर लनयतं्रण घालण्याचे काम करीत असते. ही नैसर्मगक प्रवृत्ती 
आपल्या मानससंस्थेचा एक अत्यावश्यक भाग आहे हे लक्षात ठेवले पालहजे. 
 

आपण एिाद्या व्य्तीच्या, उदाहरणाथय स्वतिःच्याच वतयणुकीचे मभल्यमापन करीत असलो, तर कोणतीही 
कृती लजतकी जास्त नैसर्मगक प्रवृत्तीने पे्रलरत झालेली असेल लततकी लतला आपण कमी लेितो. ह्याच्या उलट जर 
आपण इतर माणसाचें लमत्र ह्या नात्याने मभल्यमापन करीत असलो तर अथातच ज्याचं्या लमत्रत्वाची भावना नैसर्मगक 
प्रवृत्तीतभन उद्भवलेली आहे आलण केवळ तकय बुद्ीतभन लनघालेली नाही अशानंा आपण जास्त महत्त्व देऊ. एिाद्या 
माणसाची कृती आलण स्वतिः तो माणभस ह्याचं्या मभल्यमापनात आपण दोन लनरलनराळी प्रमाणे वापरतो ह्यात लवसंगती 
काहीच नाही. 
 

जो मनुष्ट्य समाजात आपल्या नैसर्मगक प्रवृत्तीप्रमाणे वागतो तो सवयसाधारण स्वतिःच्या नैलतक जबाबदारीच्या 
लनयंत्रणावर फारसा ताण पाडीत नाही. अथातच लवशषे अडचणीत सापडल्यास त्याच्याजवळ नैलतक श्तीचा बराच 
साठा असतो व त्याचा उपयोग होतो. ह्याच्या उलट ज्या माणसाला रोजच्या व्यवहारातच आपल्या नैसर्मगक प्रवृत्तींवर 
लनयंत्रण घालभन सवयसाधारण सामालजक वतयणभक करण्याकरताच एकसारिा आपल्या नैलतक श्तीचा उपयोग करावा 
लागतो त्याच्यावर जर अलधक ताण पडला तर तो अगदीच लनकामी होतो. हृदयाच्या लक्रयेची उणीव यंत्राच्या 
सहाययाने भरून काढण्याची उपमा लवशषेतिः त्याला जरूर असणाऱ्या श्तीबाबत इथे बरोबर लागभ पडते. 
 

नैलतक जबाबदारीची वागणभक नाहीशी करणारे मानलसक ताण वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. एिाद्या एकदम 
लदसणाऱ्या मोहाला बळी पडभनच मनुष्ट्याची नीलतमत्ता ढासळते असे नव्हे तर बराच दीघय काल चालभ  राहाणारी 
पलरस्स्थती नीलतमते्तच्या श्तीवर एकसारिा ताण पाडभ  शकते. भभक, कचता, एकसारिे कठीण लनणयय करण्याची 
आवश्यकता, अती कामाचा ताण, नैराश्य अशा प्रकारच्या गोष्टींनी नीलतमते्तची श्ती कमी कमी होत जाते आलण असे 
दीघय काळ घडत रालहले तर ती पभणयपणे लनकामी होते. ज्याला अशा तऱ्हेच्या ताणािाली जगणाऱ्या माणसांचेलनरीक्षण 
करण्याची संधी लमळाली, उदाहरणाथय युद्ात ककवा युद्कैद्यांच्या कँपमध्ये, त्याला हे चांगले माहीत आहे की, लकती 



           

भरयकन व नकळत नैलतक ऱ्हास होऊ शकतो. ज्या माणसाचं्या श्तीवर आपण पभणय लवश्वास टाकला ते िचभन जातात 
आलण ज्या इतराकंडभन आपण श्तीची अपेक्षा कधीही केली नव्हती ते इतराचें नीलतधैयय आपल्या उदाहरणाने कायम 
ठेवीत. ज्याने अशा प्रकारच्या घटना अनुभवलेल्या आहेत त्याला माहीत आहे की, सद हेतभंबद्दलची तळमळ आलण 
त्याचंी सहनश्ती ह्या दोन अगदी वेगळ्या व एकमेकावंर अवलंबभन नसलेल्या गोष्टी आहेत. एकदा तुम्हाला हे कळभन 
चुकले म्हणजे तुमच्या जरा आधी जो मनुष्ट्य िचभन जातो त्यापेक्षा आपण कोणी मोठे आहो ही कल्पना मनात येऊ 
शकत नाही. अगदी सवोत्तम व सवांत थोर असाही माणभस एका कबदभपयंत पोचतो की तेथे त्याचा प्रलतकार संपुष्टात 
येतो. 
 

पभवी सालंगतल्याप्रमाणे सासं्कृलतक संस्कारामुळे लवकास पावलेले वागणुकीचे नमुने मानवी समाजात 
जन्मजात उलद्दष्टाइतकेच व जबाबदारीच्या नीलतमत्तेइतकेच महत्त्वाचे आहेत. अगदी संस्कृतीच्या उगमाच्या वेळीसुद्ा 
हत्याराचं्या शोधामुळे पभवेलतहासातभन उत्पन्न झालेल्या सामालजक वतयणुकीचा समतोल नुकतान लबघडभ  लागला होता 
त्या वेळी माणसाच्या मनात जागृत होणाऱ्या जबाबदारीच्या जालणवेला सासं्कृलतक लवधींची बरीच मदत झाली असली 
पालहजे. सासं्कृलतक लवधींबद्दलचा पुरावा हत्यारांचा उपयोग व अग्नीचा शोध ह्यांच्याइतकाच जुना आहे. अथातच 
सासं्कृलतक संस्कारानुंसार होणाऱ्या वागणुकीबद्दलचा इलतहासपभवय पुरावा जेव्हा संस्कारामुंळे होणारी लवलशष्ट वतयणभक 
एका वरच्या पातळीपयंत पोचते तेव्हाच लवश्वसनीय ठरू शकतो. उदाहरणाथय मृत व्य्तीला पुरताना केलेले समारंभ, 
लचत्रकला ककवा दगडातील िोदकाम ह्या कलांची उत्पत्ती आधुलनक मानवाच्या बरोबरच झालेली व लवकसन 
पावलेली आहे. त्या वेळच्या प्रथम ज्ञात झालेल्या लचत्रकाराचें व लशल्पकारांचे कौशल्य पालहले म्हणजे ह्या दोन्ही 
कलानंा बराच आधीपासभनचा इलतहास असला पालहजे असे वाटते. हे सवय लक्षात घेतले म्हणजे अशी श्यता लदसते 
की वतयणुकीच्या प्रमाणाचे नमुने सासं्कृलतक परंपरेच्या व हत्यारांच्या उपयोगाच्या बरोबरच ककवा त्याचं्याही आधी उगम 
पावले असावे. ह्या दोहोंचाही उगम कचपाझंीमध्ये आढळलेला आहे. 
 

पाचव्या प्रकरणात वर्मणलेल्या पद्तीनुसार चालीरीती व लनबंध ह्यानंा वतयणुकीचे लनयमन करण्याची श्ती 
स्वयंपभणय अशा जन्मजात प्रवृत्तींच्या श्तीशी तुलना करता येण्यासारिी आहे. नुसते बऱ्याच प्रमाणात लवकास पावलेले 
समारंभ व लवधी एवढेच नव्हे तर अगदी साधे व लवशषे लक्षात न येणारे सामालजक वागणुकीचे प्रकार ह्यानंाही बऱ्याच 
लपढ्या गेल्यानंतर पलवत्र चालीरीतींचे रूप प्राप्त होते. त्याचं्यावर लोकाचें पे्रम बसते, त्यानंा मभल्य प्राप्त होते व त्यांचा 
भगं केल्यास समाजाचा रोष होतो. तसेच पाचव्या प्रकरणात सुचलवल्याप्रमाणे एिाद्या पलवत्र चालीरीतीला कारणीभभत 
होणारी श्ती मानवाच्या पभवेलतहासातभन लवकलसत पावलेल्या वतयणुकीच्या नमुन्यापासभनच लनघालेली असते. ह्यापैकी 
दोन नमुने लवशषे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे कोणचाही समभह आपल्या सामालजक चालीरीतींचे त्या चालीरीती 
नसलेल्या दुसऱ्या समभहालवरूद् लढाऊ उत्साहाने संरक्षण करतो. दुसरे म्हणजे आपल्याच समभहातील एिादी व्य्ती 
जरी समभहाने मान्य केलेल्या वतयणुकीच्या नमुन्यालवरुद् वतयन करीत असेल तर लतच्यावर होणारी लनदयय टीका. 
मानवाच्या प्राचीन इलतहासातभन उत्पन्न झालेले पारंपलरक चालीरीतींबद्दलचे पे्रम जर नसेल तर मानवी समाजरचनेला 
आधार देणारी यंत्रणाच नाहीशी होईल. तरीपण पभवेलतहासातभन लवकलसत झालेल्या वतयणुकीच्या यंत्रणेच्या इतर 
प्रकारापं्रमाणे प्रस्तुत यंत्रणाही चुकभ न भलतीकडेच जाणे श्य आहे. शाळेच्या वगातील मुलांचा समभह ककवा सोलजराचंी 
कंपनी ह्या दोन्हींना प्राचीन टोळ्याचें नमुने समजता येतील व ते दोन्ही टोळीबाहेरच्या एिाद्या व्य्तीला अलतशय 
लनदययपणे वागवभ शकतात. शारीलरकदृष्ट्ट्या इतरापेंक्षा वेगळ्या व्य्तीबद्दल सहज प्रवृत्तीने आपली प्रलतलक्रया होते, 
उदाहरणाथय एिाद्या लठ्ठ मुलाची चेष्टा करणे. प्रत्यक्ष वतयणुकीचा लवचार केला तर सासं्कृलतकदृष्ट्ट्या जी व्य्ती 
समभहाने मान्य केलेल्या वतयणुकीच्या लवरुद् जाते लतच्याबद्दल आपण जो भेदभाव दािवभ त्यासारिीच ही चेष्टा असते. 
उदाहरणाथय एिादी वेगळी बोलीभाषा बोलणाऱ्या मुलाला शाळेतील इतर मुले कशी वागवतील हे ह्याचे एक उदाहरण 
आहे. 

एिाद्या समभहाच्या वागणुकीच्या ठरलेल्या पद्तीहभन वेगळी वागणभक करणाऱ्या व्य्तीलवरुद् सवय समभह 
एकवटभन उठतो व आपल्या सामालजक लवधींचे आलण लनयमांचे सवय श्ती वापरून संरक्षण करतो. या दोन्ही गोष्टी 
म्हणजे संस्कृतीने ठरलेल्या व लनलित केलेल्या उत्तेजक पलरस्स्थतीत मभलतिः जन्मजात प्रवृत्ती कशा काययक्षम होतात 
ह्याचे उदाहरण आहेत. त्याचप्रमाणे प्रालतलनलधक संयु्त वागणुकीच्या नमुन्यांची ही चांगली उदाहरणे आहेत. त्याचंी 



           

जगात लटकभ न राहाण्याची क्षमता लजतकी उघडउघड लदसते लततकीच आधुलनक समाजरचनेत त्याचंा दुरुपयोग 
होण्याचीही श्यता आहे. लढाऊ उत्साहाचे दुरुपयोग लनरलनराळ्या मागांनी कसे होऊ शकतात आलण ह्या श्यतेला 
प्रलतबंध कसा करता येईल ह्याबद्दल मला पुढे लववेचन करावयाचेच आहे. 
 

ह्या लवषयाचा आणिी लवस्तार करण्यापभवी मला समाजाने ठरवलेले सवयमान्य प्रमाणात व संस्कार ह्याबंद्दल 
काही सवयसाधारण लवचार वाचकापुंढे माडंले पालहजेत. प्रथम मी पाचव्या प्रकरणात सालंगतलेल्या थोड्याशा 
आिययकारक पलरस्स्थतीची वाचकानंा परत एकदा आठवण लदली पालहजे. आपल्या समाजातील सवयमान्य झालेल्या व 
सुस्थालपत अशा चालीरीतींचे कायय काय ककवा समाज लटकभ न राहाण्याला त्यांची काय मदत होते ह्याचे आपल्याला 
स्पष्ट ज्ञान नाही. तरी पण आपली भावना आपल्याला अशी ग्वाही देते की त्या चालीरीतींचे मभल्य फार मोठे आहे. या 
लवसंगत पलरस्स्थतीचा िुलासा एका साध्या गोष्टीपासभन लमळतो. ज्या अथाने दगडाच्या हत्यारापासभन जेट 
लवमानापयंतच्या वस्तभ मानवाने घडलवल्या असे आपण म्हणतो त्या अथानेसमाजातील चालीरीती त्याने घडवलेल्या 
नाहीत. 
 

एिादा अपवाद असा असभ शकेल की कायदा करणाऱ्या व्य्तीला यथाथय ज्ञान झाल्यामुळे समाजात एिादी 
गोष्ट प्रमाण मानली जाईल. मोझेसला लरचीना हा रोग डुकरापासभन होतो हे ज्ञान होते असे म्हणतात. पण जरी ते िरे 
असले तरी त्याने आपल्या अनुयायाचं्या धार्ममक आचारावर भर लदला, त्याचं्या तकय बुद्ीवर नव्हे. त्याने सालंगतले की 
प्रत्यक्ष जेहोव्हाने (ज्यभ लोकाचंा देव) डुक्कर हा अपलवत्र प्राणी असल्याचे सालंगतले आहे. सवयसाधारणपणे मात्र असे 
िात्रीपभवयक म्हणता येईल की सामालजक परंपरा, प्रमाण व संस्कार ह्याचंा उगम कोणाला तरी लवशषे प्रकारचे ज्ञान 
प्राप्त झाल्यामुळे झालेला नसभन दीघय काळ चालभ  असलेल्या नैसर्मगक लनवडीमुळे झालेला आहे. इलतहासज्ञांनाही 
वस्तुस्स्थती लक्षात घेतलीच पालहजे की नैसर्मगक लनवडीमुळे ज्याप्रमाणे प्राण्याचं्या लनरलनराळ्या जाती लवकास पावल्या 
त्याचप्रमाणे लनरलनराळ्या संस्कृतींचाही लवकास झाला. 
 

ह्या दोन्ही घटनातं त्या थोर रचनाकाराने जे पलरणाम घडवभन आणले ते कदालचत सवांत उत्तम नसतील, पण 
ते ज्याअथी अस्स्तत्वात आहेत त्याअथी ते व्यवहारात उपयु्त आहेत हे लसद् होते. ज्या जीवशास्त्रज्ञाला नैसर्मगक 
लनवडीचे कायय कसे चालते हे माहीत आहे आलण लतच्या मयादाही ठाऊक आहेत त्याला आियय वाटणार नाही की, 
लतच्या काययपद्तीत काही तपशील अनावश्यक आहे; एवढेच नव्हे तर जगभन राहण्याला हालनकारक आहे. मानवी 
मनाला तकय बुद्ीची देणगी असल्यामुळे पुष्ट्कळदा काही प्रश्नांची उत्तरे त्याला सुचतात; पण नैसर्मगक लनवड ते प्रश्न 
सोडवभ शकत नाही. नैसर्मगक लनवडीमुळे पलरस्स्थतीशी पभणयपणे जुळवभन घेतले न जाण्याची श्यता आहे. आलण जरी 
लतला पलरवतयन न झालेले द्रव्य लमळाले व लक्षावधी वषांचा काळ लमळाला तरीही ही श्यता नाकारता येणार नाही. 
उलट कमी वेळात जर लतला असा लनष्ट्कषय काढावा लागला की योगायोगाने समाजात लवकास पावलेल्या कोणत्या 
चालीरीती समाजाला स्थैयय देण्यास अधीक उपयु्त आहेत तर ती हे काम अधीक चागंल्या रीतीने करू शकेल. 
एिाद्या संस्कृतीत समाजाच्या चालीरीती व संस्कार ह्यात पुष्ट्कळसे अनावश्यक ककवा अगदी अनुलचत आपल्याला 
आढळले तरी ते नैसर्मगक लनवडीने काढभन टाकले नाहीत ह्यात आियय वाटण्याचे कारण नाही. लकत्येक धमयभोळ्या 
समजुती–माझ्या लहानशा गे्रलॅग गभझ् च्या लिडकीपयंतच्या फेरीप्रमाणे–संस्थालपत होतात व लपढ्यान् लपढ्या चालभ  
राहातात. त्याचप्रमाणे स्वजातीतील लनवड सासं्कृलतक लवधीकरणामध्ये पभवेलतहासाइतकाच धोकादायक भाग घेऊ 
शकते. उदाहरणाथय, समाजात उच्च दजा लमळलवण्याकरता केलेल्या प्रयत्नामुंळे सामालजक लनयम व संस्कार 
ह्याचं्यामध्ये स्वजातीतील लनवडीमध्ये आढळते त्या नमुन्याची लवलक्षण उलथापालथ होते. 
 

तरीसुद्ा जरी असे लदसभन आले की काही सामालजक प्रमाणे ककवा लवधी अगदी उघडउघड समाजातील 
घटकानंा न जमवभन घेणारे असले तरीही त्याचं्याबद्दल आणिीिोल लवचार न करता ते नष्ट करावे असे म्हणता येणार 
नाही. कोणत्याही संस्कृतीतील समाजरचना ही एक गंुतागंुतीची गोष्ट आहे. त्यात लनरलनराळ्या लदशानंा जाणाऱ्या 
सासं्कृलतक वतयणुकीचे लनयम अंतभभयत आहेत आलण त्या सवय संस्कृतीचा संपभणय अभ्यास केल्यालशवाय त्यातील एिादा 



           

भाग काढभन टाकला तर एकंदर समाजावर काय पलरणाम होईल हे आधी सागंता येणार नाही. कोणत्याही समाजाची 
रचना ही एक गंुतागंुतीची गोष्ट आहे. त्यातं पुष्ट्कळसे पारंपलरक वतयणुकीचे लनयम अंतभभयत असतात आलण त्यातला एक 
जरी भाग नष्ट केला तरी एकंदर समाजाच्या काययक्षमतेवर काय पलरणाम होईल हे आधी सागंता येणार नाही. 
 

उदाहरणाथय, उष्ट्ण प्रदेशातील रानटी टोळ्यामंध्ये सवयसामान्य असलेली डोकी मारण्याची (Head 
hunting) चाल अलतशय अलनष्ट आहे, आलण ज्या टोळ्या ही चाल अद्याप चालभ  ठेवीत आहेत त्यानंी ही जर सोडभन 
लदली तर त्याचं्यात लकती तरी सुधारणा होईल. डेरेक फ्रीमन ह्या मानसशास्त्र व मानवजालतशास्त्र ह्यातंील पारंगत 
शास्त्रज्ञाला असे आढळभन आले की, डोकी मारण्याची चाल बोर्मनओमधील जमातींच्या सामालजक रचनेत इतकी िोल 
रुजलेली आहे की, ती चाल जर नाहीशी केली तर त्याचंी सवय संस्कृती उलथीपालथी होऊन जमातीच्या 
अस्स्तत्वालाच धोका उत्पन्न होण्याची श्यता आहे. 
 

सामालजक वागणुकीच्या एक एक प्रमाणामधील समतोल असे दशयलवतो की, लनरलनराळ्या संस्कृतीचे लमश्रण 
करणे धोकादायक आहे. एिाद्या संस्कृतीला नामशषे करावयाचे झाल्यास लतचा दुसऱ्या एिाद्या, लवशषेतिः उच्च 
समजल्या जाणाऱ्या संस्कृतीशी संपकय  आणला म्हणजे पुरते. लवशषेतिः जेत्याचं्या संस्कृतीचा कजकलेल्या लोकाचं्या 
संस्कृतीवर असा पलरणाम नेहेमी होतो. कजकलेल्या लोकाचंी प्रवृत्ती आपल्या पभवी पलवत्र समजलेल्या सवय गोष्टींकडे 
तुच्छतेने पहाण्याची होते आलण जेत्याचं्या चालीरीती उच्च समजभन त्याचें ते अंधानुकरण करतात. सामालजक चालीरीती 
व संस्कार हे नेहेमी त्या त्या समाजाच्या लवलशष्ट पलरस्स्थतीशी जमवभन घेणारे असल्यामुळे समाजाचे स्थैयय लबघडते. 
पािात्त्यानंी ज्या वसाहती इतर िंडात स्थापल्या त्याचंा इलतहास तपासला तर त्यामुळे नुसत्या संस्कृतींचाच नव्हे तर 
लोकसमभह आलण मानवजाती ह्याचंाही नाश झालेला आहे असे लदसभन येईल. जरी लमळणाऱ्या दोन संस्कृती 
एकमेकापंासभन फार लभन्न नसल्या, व त्यामुळे वसाहतवादाइतका दुिःिद पलरणाम घडभन आला नाही तरी, प्रत्येकजण 
दुसऱ्याची अगदी वरवरची व सवांत कमी महत्त्वाची चालरीत उचलण्याचा प्रयत्न करीत असतो. दुसऱ्या महायुद्ानंतर 
जमयन तरुणानंी अमेलरकनांच्या ज्या चालीरीती उचलल्या त्या म्हणजे च्यभइंग गम् चघळणे, कोकाकोला लपणे, केस 
अगदी आिभड कापभन क्रभ  कट ठेवणे व वतयमानपत्रातंील रंगीत माललका (कॉलम्स्) वाचणे. ह्यापेक्षा अधीक महत्त्वाच्या 
अमेलरकन चालीरीतींचे अनुकरण अथातच ह्यापेक्षा लकतीतरी कठीण होते. 
 

एका संस्कृतीला दुसऱ्या संस्कृतीशी संपकय  झाल्यामुळे उत्पन्न होणारा धोका जरी एक वेळ बाजभला ठेवला 
तरी सामालजक प्रमाणे व संस्कार हे त्या लवलशष्ट प्रालणजातीच्या पभवेलतहासापासभन लवकास पावलेल्या सामालजक 
वतयणुकीइतकेच भेद्य (vulnerable) असतात. ह्या सामालजक वतयणुकी मानवाने बनवलेल्या नसल्यामुळे व नैसर्मगक 
लनवडीमुळे अस्स्तत्वात आल्यामुळे, काही लवशषे प्रकारचे संशोधन केल्यालशवाय त्यांचे कायय काय ह्याचे ज्ञान माणसाला 
होऊ शकत नाही. अथातच त्याचं्यातील समतोल जन्मजात प्रवृत्तीइत्याच सहज रीतीने कल्पनाश्तीमुळे लबघडभ  
शकतो. ह्या जन्मजात प्रवृत्ती आजभबाजभची पलरस्स्थती बदलली तर अपेशी ठरू शकतात. हा बदल त्याचं्या उत्पत्तीच्या 
वेळी जर अपेलक्षत नसला तर मग हा लबघाड जास्त सहज रीतीने होतो. जन्मजात प्रवृत्ती बऱ्या असोत, वाईट असोत, 
लटकभ न राहतात, पण पारंपालरक वागणुकीचे लनयम एका लपढीतसुद्ा नाहीसे होऊ शकतात. ह्याचे कारण असे की, 
जीवाचे जीवन ही अशी एक अिंड चालभ  राहणारी घडामोड आहे त्याचप्रमाणे संस्कृतीचे घटक असे आहेत की, 
त्याचं्या प्रवाहात िंड पडला तर चालत नाही. 
 

आपल्या पािात्य संस्कृतीच्या अिंडत्वाला धोका देणारे अनेक एकलत्रत प्रवाह आज लदसत आहेत. आपल्या 
संस्कृतीत एक भीलतदायक घटना पारंपलरक अिंडतेला धोका उत्पन्न करीत आहे आलण तो धोका म्हणजे सुमारे १९०० 
च्या थोडे मागेपुढे जन्मलेली लपढी व त्यानंतरची लपढी ह्याचं्यामधील अंतर. वस्तुस्स्थती अगदी स्पष्ट आहे, पण लतच्या 
कारणाबद्दल संशय आहे. कौटंुलबक एकत्मतेचा अभाव आलण लशक्षक व लशष्ट्य ह्याचं्यातील वैयस््तक संबंध कमी होणे ही 
दोन महत्त्वाची कारणे असभ शकतील. सध्याच्या तरूण लपढीतील फारच थोड्यांनी आपल्या लपत्याला काम करताना 



           

पालहले असेल, तसेच फारच थोडे लवद्याथी आपल्या गुरूबरोबर काम करून लवद्या लमळवतात. लवशषेतिः शतेकरी, 
कारागीर, आलण लहान लवद्यापीठात लशकवणारे शास्त्रज्ञ ह्याचं्यामध्ये हे दोन्ही प्रकार मागच्या लपढीत सवयसाधारण होते. 
समाजाच्या सवय भागातं व मानवी जीवनात औद्योगीकरणाने दोन लपढ्यांमध्ये जे अंतर वाढवले ते दाट पलरचयामुळे, 
ककवा लोकसत्ताक सलहष्ट्णुता आलण प्रत्येकाला हवे तसे वागण्याची मुभा ह्यामुळे कमी होत नाही; जरी ह्याबंद्दल 
आपल्याला अलभमान वाटला तरी ही वस्तुस्स्थती आहे. मागच्या लपढीने ज्या मभल्यानंा मान लदला ती मभल्ये नवी लपढी 
स्वीकारीत नाही. ह्याला एकच अपवाद आलण तो म्हणजे त्या तरूण लपढीचा लजला जुन्या लपढीच्या एिाद्या 
प्रलतलनधीबद्दल लनतातं आदर व पे्रम आहे व लतचा लनकट सहवासही लाभला आहे. 
 

याच पलरणामाला नेणारे दुसरे बहुधा बरेच महत्त्व असलेले कारण म्हणजे, मागच्या लपढीला ज्याचें फार मभल्य 
वाटते त्या चालीरीती व संस्कार आता लुप्तप्राय झाले आहेत, हे होय. बाह्य पलरस्स्थतीत व समाजावस्थेत शास्त्रीय व 
तालंत्रक शोधामुळे ज्या वेगाने बदल होत आहेत त्यामुळे पुष्ट्कळशा चालीरीती एका लपढीतच कालबाह्य झाल्याआहेत. 
रुड्याडय लकस्प्लंग ककवा सी. एस्. फॉरेस्टर ह्यानंी राष्ट्रीय मभल्यानंा जो भावनामय पभज्यभाव दािलवलेला आहे तो 
आजच्या कालात फ्त नाशालाच कारण होऊ शकेल. 
 

अशा प्रकारची टीका जराशी अलतशयो्त असली तरी लतचे कारण म्हणजे शास्त्रीय लवचारसरणी आलण प्रत्येक 
गोष्टीचे कारण समजभन घेण्याची प्रबल इच्छा हेच आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या शतकाचे वैलशष्ट्ट्यपभणय व कदालचत 
एकमेव सद गुण आहेत असे म्हणता येईल. हे िरे की, शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रसाराने पारंपलरक श्रद्ाबंद्दल संदेह उत्पन्न 
होतो, पण एिादी पभवापार चालत आलेली चालरीत केवळ अंधश्रद्ा आहे की समाजाच्या वतयणुकीच्या लनयमांचा एक 
आवश्यक घटक आहे ह्याचे कारण ज्ञात होण्यास बराच काळ जावा लागतो. पुन्हा एकदा आपल्या ध्यानात येते की, 
ज्ञानवृक्षाचे कचे्च फळ धोकादायक असते. मला िरोिरच असे वाटते की, ज्ञानवृक्षाची सवय पौरालणक कथाच पलवत्र 
परंपराचें अकाललक व अपभणय अशा कारणमीमासेंपासभन संरक्षण करण्याच्या उदे्दशाने अस्स्तत्वात आली. 
 

आज पलरस्स्थती अशी आहे की, आपल्याला सासं्कृलतक संस्कारानंी प्रमाण झालेल्या वतयणुकीच्या पद्तीबद्दल 
तकय बुद्ीने लवचारलेल्या “ही चालरीत काय लहत करते?” ककवा “ह्या चालरीतीने समाज लटकभ न राहण्याला कशी 
मदत होते?” ह्या प्रश्नानंा समाधानकारक उत्तर देता येत नाही. एिादा सुधारक जेव्हा संस्थालपत चालीरीतींलवरुद् 
बंड करतो आलण “मी ह्या चालीरीती का पाळाव्या?” असे लवचारतो तेव्हा बहुतेक वेळा आपल्याला उत्तर देता येत 
नाही. अगदी अपवादात्मक पलरस्स्थतीतच, उदाहरणाथय वर लदलेल्या मोझेसच्या आजे्ञत आपल्याला त्या होऊ 
घातलेल्या सुधारकाला सांगता येते की, “तभ समाजाचे लनयम मोडभन डुकराचे मासं िाल्लेस तर तुला लरलचनोलसस 
होईल.” बहुतेक वेळी पारंपलरक चालीरीतींचे समथयन करणाऱ्याला “असे करीत नाहीत”, “हे पािंड आहे”, “हे 
अमेलरकन नाही, वा पापमय आहे”, असल्या लंगड्या सबबी सागंाव्या लागतात; ककवा जर एिादी लपतृसमान 
आदरणीय अशी व्य्ती लवलशष्ट चालीरीत इष्ट आहे असे मानीत असली तर लतचा आधार घ्यावा लागतो. 
 

ज्या कोणाला ही चालरीत एिाद्या पलवत्र लवधीसारिी भावनामभल्यामुळे स्वीकारणीय वाटत असेल त्याला हे 
उत्तर अगदी सरळ व समाधानकारक वाटेल. पण ज्याच्या मनात ही आदराची व मान देण्याची भावना नसेल त्याला हे 
उत्तर पोकळ व पालवत्र्याचे ढोंग करणारे वाटेल. अशा व्य्तीला ती लवलशष्ट चालरीत केवळ अंधश्रद्ा आहे असे वाटेल. 
एवढेच नव्हे तर, लतचे समथयन करणारा ढोंगी आहे असासुद्ा लवचार ह्याच्या मनात येईल, व हे क्षम्य नसले तरी 
समजण्यासारिे आहे. जाता जाता हेही लक्षात घ्यावयास पालहजे की लनरलनराळ्या लपढ्यांमधील मतभेदांचे हे एक 
प्रमुि कारण आहे. सासं्कृलतक लवधी व सामालजक प्रमाणे लकती आवश्यक आहेत हेकळण्याकरता आनोल्ड गेह लन 
म्हणतो त्याप्रमाणे आधुलनक मानव हा संस्कृतीने बनवलेला प्राणी आहे हे आपण लक्षात ठेवले पालहजे. थोड्यात 
सागंायचे म्हणजे मानवाच्या जन्मजात कायाची आलण प्रलतलक्रयाचंी एकंदर संस्थाच त्याच्या प्राचीन इलतहासामुळे अशी 
बनलेली आहे व उत्क्रातंीने अशी घडवलेली आहे की लतला संस्कृतीच्या परंपरेची जोड अवश्य असते. उदाहरणाथय 



           

मानवाच्या भाषेची शलररातील मज्जातंतभंच्या सहाययाने बनलेली यंत्रणा मानवजातीच्या पभवेलतहासातभन लवकास पावलेली 
आहे, पण लतची रचना अशी आहे की लतचे कायय संस्कृतीने लवकास पावलेल्या भाषेचे अस्स्तत्व गृहीत धरते व लहान 
मुलाला ती लशकावी लागते. मानवाच्या सामालजक वतयणुकीचा बराच मोठा भाग जातीच्या पभवेलतहासातभन उत्क्रातं 
झालेला आहे आलण त्याचा सासं्कृलतक परंपरेशी अशाच प्रकारचा संबंध असतो. उदाहरणाथय आपण एिाद्या समभहाचा 
सभासद व्हावे ही मानवाची इच्छा मानवाच्याही आधीच्या इलतहासाच्या तपलशलातच अंतभभयत आहे. पण कोणत्याही 
समभहाच्या ज्या लवलशष्ट गुणधमामुळे त्यातील व्य्तींच्यात एकी उत्पन्न होते व इतर समभहापंासभन तो वेगळा बनतो, ते 
सासं्कृलतक लवकासामुळे व लवधीमुळे वतयणुकीचे जे प्रमालणत लनयम प्रचारात येतात त्याचं्यावर अवलंबभन असतात. 
पाचव्या प्रकरणात सालंगतल्याप्रमाणे पारंपलरक संस्कार व चालीरीती नसतील तर त्या लवलशष्ट समाजाला मभल्ये म्हणभन 
काही एकलत्रतरीत्या रक्षण करावे अशी गोष्टच उरणार नाही. अथातच मग मानवाला कुटंुबापेक्षा मोठे समभहच बनवता 
येणार नाहीत, कारण फ्त कुटंुबातच जन्मजात वैयस््तक बंधने व मतै्री ह्यामुळे व्य्ती एकत्र येऊ शकतील. 
अकराव्या प्रकरणात ह्यासंबंधीचे लववेचन आलेच आहे. 
 

मानवजातीच्या पभवेलतहासातभन कायास्न्वत झालेली वतयणुकीची प्रमाणे सांस्कृलतक परंपरेवर व जबाबदार 
तकय बुद्ीवर जशी अवलंबभन आहेत, तसेच उलट दोहोंची काययक्षमता जन्मजात प्रवृत्तीवरही अवलंबभन आहे. जर समजा 
अशी श्यता असती की नेहेमीसारिी अनुवंलशकता असलेल्या एिाद्या मानवाला सासं्कृलतक परंपरेपासभन संपभणयपणे 
दभर ठेऊन वाढवता आले– अथातच हे नैलतक व जीवशास्त्र अशा दोन्ही दृष्टीने अश्य आहे– तर ह्या लनदयय प्रयोगाचा 
लवषय बनलेला प्राणी मानवपभवय व सासं्कृलतलवना अस्स्तत्वात असलेल्या आपल्या पभवयजासारिा असेल हे अश्य आहे. 
तो एक लनबयल प्राणी असेल, त्याला उच्च प्रकारची काययक्षमता असणार नाही, व ज्या मुलानंा लहानपणीच अगर 
गभाशयातच मेंदभमध्ये लवकृती होऊन मेंदभच्या पटलामुळे जी उच्च काययक्षमता सवयसाधारण माणसात असते ती 
नसल्याप्रमाणे वरील काल्पलनक प्रयोगातील मानव असेल. कोणताही एक मानव, लकतीही बुद्ीमान असला तरी, तो 
एकटा सासं्कृलतक परंपरेची जागा घेऊ शकेल अशी सामालजक प्रमाणे आलण संस्कार शोधभन काढभ  शकणार नाही. 
 

सासं्कृलतक परंपरेत थोडी जरी कमतरता पडली तरी लतचे सामालजक वतयणुकीवर काय पलरणाम होतात 
ह्याचे लनरीक्षण करण्याची आज आपल्याला अलप्रय संधीमो्ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. ज्या मानवावंर ह्याचा पलरणाम 
होतो ते लनरलनराळ्या प्रकारचे असतात. त्यात काही तरूण व्य्ती आवश्यक पण धोकादायक अशा जुन्या झालेल्या व 
लनरुपयोगी ठरलेल्या चालीरीतींचे उच्चाटण करण्याचा पुरस्कार करणारे आहेत. काही रागावलेले तरुण लोक आलण 
बंडिोर मुलाचं्या टोळ्या बनवणारे आहेत. आलण शवेटी साऱ्या जगभर लदसणारे तरुण गुन्हेगार हेही ह्या प्रकारातच 
मोडतात. कोणतीही मभल्ये पाहभ न शकणारे हे दुदैवी लोक अमयाद कंटाळ्याचे बळी बनलेले असतात. 
 

सामालजक प्रमाणांचा कडकपणा आलण नवीन पलरस्स्थतीला जमवभन घेण्याकरता जरूर असलेला 
लवलचकपणा ह्यातं समेट कसा घडवभन आणावा हे जीवशास्त्रातील लनयमानंी दािवभन लदलेले आहे व ते लनयम फार 
मो्ा क्षेत्राला लागभ पडतात. 
 

जर लतच्या रचनेत मजबभत असे एकमेकानंा आधार देणारे व धरून राहणारे भाग नसतील तर कोणतीही 
सेंलद्रय संस्था कोणत्याही उच्चतर पातळीवरच्या अस्स्तत्वाला पोचभ शकणार नाही. अशा प्रकारची रचना आलण लतचा 
आधार तालत्त्वक दृष्ट्ट्या पालहले तर पभवी अस्स्तत्वात असलेली काही काही बाबतीतील स्वतंत्रता सोडभ न देऊनच लमळभ 
शकेल. एिादे गाडंभळ आपल्या शरीराच्या कोणत्याही जागी वाकभ  शकेल, पण कीटकासारिे प्राणी त्याचं्या शरीराच्या 
सागंाड्यात व बाहेरील कातडीत जेथे साधंा असेल तेथेच वाकभ  शकतील. आतील व बाहेरील पलरस्स्थती बदलली तर 
अस्स्तत्वात असलेल्या शरीररचनेत ज्या हालचाली करता येत नाहीत त्या करणे आवश्यक होईल. त्यामुळे ती रचना 
काही भागापुरती व/ ककवा थोड्या काळापुरती लनकामी होईल. हा प्रकार म्हणजे पुष्ट्कळशा कठीण आवरणाच्या 
प्राण्यानंा आपला आकार वाढताना बाहेरची कवची टाकभ न द्यावी लागते त्यासारिाच आहे. काळजीपभवयक उभारलेल्या 
रचना मोडभन टाकण्याची कृती त्याचं्यापेक्षा अधीक उपयु्त रचना उत्पन्न होण्याकरता जरी आवश्यक असली तरी 



           

त्यामधील काळात त्या रचना अलतशय असहाय होतात. ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ज्या िेकड्याने आपले टणक 
कवच नुकतेच टाकभ न लदले आहे त्याची असहाय अवस्था. 
 

हे सवय अनपवाद रीतीने त्या समाजाला लागभ पडते, ज्यात संस्कार, वतयणुकीचे लनयम इत्यादी इतके कडक 
व कठीण बनले आहेत, की त्याचंी तुलना माणसाच्या शरीराला आधार देणाऱ्या हाडाचं्या सापळ्याशीच करता येईल. 
िेकड्याच्या वाढीमध्ये एक कवच टाकभ न देऊन दुसरे घेण्याची श्ती त्याच्या शरीररचनेतच असते. त्याचप्रमाणे 
मानवी संस्कृतीच्या लवकासात हळभहळभ बदल घडण्याची यंत्रणा त्या संस्कृतीतच अंतभभयत असते. मनुष्ट्य वयात 
आल्यावर आलण त्यानंतर काही काळ त्याचा पारंपालरक संस्कार व सामालजक प्रमाणे ह्यावंरचा लवश्वास कमी होतो, 
कल्पनाश्तीमुळे त्याचं्या मभल्याबंद्दल संशय उत्पन्न होतो, आलण तो नवी व जास्त योग्य अशी ध्येये शोधभ लागतो. 
आयुष्ट्याच्या त्या अवस्थेत कोणत्यातरी वस्तभवर मन बसण्याचा एक काल असतो.प्राण्यांमध्येही असा प्रकार आढळभन 
येतो व ते कोणच्या तरी वस्तभवर पे्रम करू लागतात. त्याला इंग्रजीत imprinting (मनावर छाप उठवणे) असे 
म्हणतात. आयुष्ट्याच्या ह्या महत्त्वाच्या अवस्थेत जर जुनी ध्येये तकय बुद्ीला िोटी आहेत असे आढळभन आले आलण नवी 
कोणतीही ध्येये दृष्टीपथात आली नाहीत तर मग अमयाद कंटाळा येऊन तरुण गुन्हेगार तयार होतो. पण जर एिादा 
हुशार व भावना चेतवणारा पुढारी, दुसऱ्यानंा भडकवण्याच्या कलेत लनपुण असेल, तर तो अशा संवेदनाशील तरुणानंा 
हाताशी धरून त्यानंा आपले राजकीय अनुयायी बनवभ शकतो. वयात आल्यानंतरच्या काळात काही मनुष्ट्यानंा कुठल्या 
तरी एिाद्या चळवळीचे नेतृत्व करण्याची ककवा लनदान लतच्यात प्रमुि भाग घेण्याची तीव्र इच्छा होते. जर त्यानंा योग्य 
असे ध्येय सापडले नाही तर ते अगदी आियय वाटेल अशी काहीतरी हल्या प्रतीची ध्येये स्वीकारतात. एिाद्या 
समभहाचे सभासद बनण्याची जन्मजात प्रवृत्ती प्रत्येक माणसात असते व समभहाच्या सवयसाधारण ध्येयाकंरता लढण्याची 
इच्छा इतकी प्रबल बनते की मग ती ध्येये कोणती आहेत व त्यांना िरोिरी काही मभल्ये आहेत की नाहीत हा प्रश्न गौण 
ठरतो. मला वाटते तरुण लोकाचं्या टोळ्या बनण्याचे हे एक कारण असावे व त्याचं्यातील रचना प्राचीन मानवाचं्या 
टोळ्यामंधील रचनेसारिीच असावी अशी बरीच श्यता आहे. 
 

ही कोणत्या तरी वस्तभवर मन घट्टपणे बसण्याची लक्रया (object-fixation) एका मनुष्ट्याच्या आयुष्ट्यात 
एकदाच पभणयपणे पलरणामकारक होऊ शकते असे मला वाटते. एकदा एिाद्या सामालजक प्रमाणाचे मभल्य ककवा एिाद्या 
ध्येयाबद्दलची लनष्ठा मनात पभणयपणे प्रस्थालपत झाली तर ती काढभन टाकता येत नाही–लनदान लतत्याच भक्कम रीतीने 
दुसरी लतची जागा घेऊ शकत नाही. लशवाय मनुष्ट्याच्या जीवनातील हा संवेदनक्षम कालिंड संपला की ध्येये 
स्वीकारण्याची मनुष्ट्याची क्षमता बरीच कमी होते. ह्या सवांवरून एका नेहेमी उच्चारलेल्या सत्याचा अथय कळण्यास 
मदत होते : “वयात येण्याच्या वेळी ककवा त्याच्यानंतर काही वषे मनुष्ट्य एका धोकेबाज कालिंडातभन जात असतो.” 
ह्यातील शोककारक लवसंगती अशी की जे मानवाचे सवात अधीक लहत करण्याला योग्य असतात त्यानंाच हा धोका 
अधीक असतो. 
 

एिाद्या वस्तभवर ककवा ध्येयावर मन बसणे ह्या घटनेला इतके महत्त्व आहे की त्याची अलतशयो्ती करणे 
अश्यच आहे. मनुष्ट्य कशाकरता जगतो, कशाकरता धडपडतो आलण काही लवलशष्ट प्रसंगी आंधळेपणाने युद् 
करण्यास तयार होतो हे त्यामुळे ठरते. त्याच्यामुळे मानवाच्या पभवेलतहासातील उत्तेजक पलरस्स्थतीतभन उत्पन्न झालेली 
वतयणभक उघड होते व लतला मी लढाऊ उत्साह (militant enthusiasm) असे नाव देईन. 
 

लढाऊ उत्साह हे एक उत्तम उदाहरण म्हणभन वापरता येईल. मानवाच्या पभवेलतहासातभन लवकास पावलेल्या 
वतयणुकीचे नमुने आलण संस्कृतीतभन उत्पन्न झालेले लवधीव प्रमाणे जरी संलमश्र समाजसंस्थेत आवश्यक असली तरी जर 
नैलतक जबाबदारी व काययकारण-संबंधाचंी मीमांसा नसतील तर समाजव्यवस्थेत गोंधळ माजेल. ग्रीक शब्द 
Enthousiasmos ह्यात अलभपे्रत आहे की त्या मनुष्ट्याला देवाने ताब्यात घेतले आहे. जमयन शब्द Begeisterung 
ह्याचा अथय त्या माणसाला एका थोड्याबहुत पलवत्र श्तीने घेरले आहे (Geist=spirit). 



           

 
िरे म्हणजे लढाऊ उत्साह हा टोळीने केलेल्या आक्रमणाचाच एक प्रकार आहे. मात्र तो जरी क्षदु्र वैयस््तक 

आक्रमणापासभन वेगळा असला तरी त्याचे काययके्षत्र सारिेच असते. ज्याच्या भावना तेज आहेत अशा प्रत्येक माणसाला 
हा अनुभव आलेला असतो की, लढाऊ उत्साहाबरोबरच त्याच्या मनात इतरही अनेक लवचाराचंा उद्भव झालेला 
असतो. त्याच्या पाठीच्या कण्यावर आलण दोन्ही बाहभंच्या बाहेच्या भागाला शहारे येतात. रोजच्या जीवनातील 
संबंधाचं्या वर तो जणभ काय हवेत तरंगतो आलण ह्या लवलशष्ट क्षणाला त्याला जे आपले पलवत्र कतयव्य आहे असे वाटते 
त्याकलरता तो सवयस्वाचा त्याग करण्यास तयार होतो. त्याच्या मागातील सवय अडथळे क्षदु्र वाटतात व स्वजातीयानंा 
इजा करण्यालवरुद् अथवा ठार मारण्यालवरुद् जे जन्मजात लनबंध असतात त्याचंी श्ती दुदैवाने अगदी कमी होते. 
तकय बुद्ीने सुचवलेले मुदे्द, टीका आलण लढाऊ उत्साहाने लदलेल्या आजे्ञलवरुद् असलेली रास्त लवचारसरणी मभल्याचं्या 
उलटापालटीमुळे असमथयनीयच काय पण नीच आलण लालजरवाणी वाटभ  लागते. भयानक कृत्ये करताना देिील 
मनुष्ट्याला आपण काही तरी सदाचरण करीत आहोत अशी भावना होते. कल्पनाश्ती व नैलतक जबाबदारी 
रसातळाला जाऊन पोचलेली असते. युके्रलनयन भाषेत एक म्हण आहे: “एकदा लनशाण फडफडले की सवय तकय बुद्ी 
तुतारीत जाते.” 
 

वर जे मनुष्ट्याला येणारे, म्हणजे फ्त त्यानंाच कळणारे अनुभव सालंगतले ते पुढे लदलेल्या वस्तुस्स्थती 
दशयलवणाऱ्या घटनाशंी जोडलेले आहेत. स्नायभंवरील ताण वाढतो, मनुष्ट्य जास्ती ताठ उभा राहातो, बाहभ शलररापासभन 
जरा दभर होतात आलण ते जरा आत लफरल्यामुळे कोपरे बाहेरच्या बाजभस वळवतात. डोके अलभमानाने वर उचलले 
जाते, हनुवटी पुढे येते आलण लचत्रपटातील नायकाच्या सारिा चेहेरा करण्याचा प्रयत्न चेहेऱ्याचे स्नायभ करतात. 
पाठीवरचे व बाहभंच्या बाहेरच्या भागावरचे केस ताठ होतात. शहारे आल्याची ही िभण बाहेरच्या लनरीक्षकाला लदसभ 
शकते. 
 

ज्याने एिाद्या कचपाझंी नराची आपल्या टोळीचे ककवा कुटंुबाचे संरक्षण करताना होणारी वतयणभक पालहली 
असेल त्याला मानवाच्या उत्साहाच्या लनभळे आध्यास्त्मक स्वरूपाबद्दल चागंलाच संशय येईल. कचपाझंीसुद्ा आपली 
हनुवटी पुढे काढतो, आपले शरीर ताठ करतो आलण आपली कोपरे वर उचलतो. त्याचेही केस ताठ उभे राहातात व 
पुढभन पालहले तर त्याच्या शरीराचा आकार केवढा तरी मोठा झाल्यासारिा लदसतो. आपले बाहभ आत वळवण्याचा 
उदे्दश म्हणजे लाबं केसाचंी बाजभ बाहेर करून एकंदर पलरणाम वाढवण्याचा. एकंदर शरीराचा पलवत्रा आलण केसताठ 
करण्याची लक्रया ही सवय फसवणभक असते. माजंराच्या बाबतीतही हे लदसभन येते. ते जेव्हा आपली पाठ कमान करून 
उंच करते तेव्हा ते आहे त्यापेक्षा मोठे व जास्त धोकेबाज लदसावे हाच त्याचा उदे्दश असतो. आपल्या अंगावर जे शहारे 
येतात त्यानंा जमयन भाषेमध्ये (heiliger Schauer) म्हणजे पलवत्र शहारे असे म्हणतात. मानवपभवय प्राण्याला जी दाट 
केसाचंी त्वचा होती तीवरील केस आपोआप ताठ व्हावे असा बहुधा त्या शब्दाचा अथय असावा. 
 

मानवाचा लढाऊ उत्साह आपल्या मानवपभवय पभवयजाचं्या समभहरक्षणाच्या प्रवृत्तीतभन लवकलसत झाला असला 
पालहजे ह्याबद्दल जीवशास्त्राच्या संशोधकाला मुळीच संशय वाटणार नाही. काही एक लवचार न करता केवळ आपल्या 
समभहाचे संरक्षण करण्याच्या एकमेव प्रवृत्तीने पे्रलरत होण्यामुळे समभह लटकभ न राहण्यास फार मदत झाली असली पालहजे 
आलण नंतर ह्या पभवयमानवांचा लवकास होऊन मानव अस्स्तत्वात आल्यानंतरही त्याचे महत्त्व कायम रालहले. मानवातील 
पुरुषाला शरीर व मन ही दोन्ही समभहाच्या संरक्षणाकलरता वापरण्यासाठी बाकीची सवय बंधने लवसरणे भाग होते. 
हाइन् लरश् हाइने ह्या प्रख्यात जमयन कवीने नेपोललयनच्या एका लढवययाच्या तोंडी एक वा्य घातले आहे: “मला 
बायकोचे काय लन मुलाचे काय?” हा जमयन कवी भावनात्मक कल्पनासृष्टीचा कडक टीकाकार असभनही त्याला ह्या 
“थोर” लवजेत्याबद्दल इतका अलभमान वाटत होता की त्याने वरील उलचत उद्गार काढले. 
 



           

लढाऊ उत्साहामुळे ज्या गोष्टीचे संरक्षण होत होते ती आता सासं्कृलतक लवकासामुळे बदलली आहे. अगदी 
प्रारंभी आपल्याला माहीत असलेल्या व पे्रमाच्या आलण मतै्रीच्या संबंधानंी एकत्र आलेल्या व्य्तींच्या समभहाचे संरक्षण 
हाच हेतभ होता. सामालजक गटाचा आकार वाढल्यानंतर त्यातील सवय व्य्तींना लागभ होणारी प्रमाणे व संस्कार हेच त्या 
समभहाला एकत्र बाधंणारे दुवे झाले आलण आपोआपच ते त्या समाजाचे प्रतीक बनले. पाव्हलोव्हच्या प्रयोगात 
ज्याप्रमाणे िाणे पुढे नसतानाही केवळ घंटा वाजल्यामुळे कुत्र्याचं्या तोंडातभन लाळ गळभ लागे तसेच जवळजवळ 
मानवाचे झाले आहे; आलण प्रत्येक मानवी सामालजक संस्कृतीच्या अभभतय मभल्याचंी जागा समाजाचे संरक्षण ह्या प्रत्यक्ष 
भासणाऱ्या लवचाराने घेतली आहे. 
 

ह्या परंपरेने घडवभन आणलेल्या अदलाबदलीचे लढाऊ उत्साहावर महत्त्वाचे पलरणाम घडभन येतात. एका 
बाजभला ह्या उत्साहाचे साध्य अमभतय असल्यामुळे त्याला एक अमानुष स्वरूप प्राप्त होते व ते िरोिरच धोकादायक 
असते : “बायकोचे काय लन मुलाचे काय?” तर दुसऱ्या बाजभला लढाऊ उत्साहाचा उपयोग नैलतक कायाकलरताही 
करून घेता येतो. लढाऊ उत्साहाने मनापासभन वाहभन घेतलेल्या व्य्तींलशवाय कला, शास्त्र. ककवा मानवाचे दुसरे 
कोणतेही महत्त्वाचे व थोर प्रयत्न अस्स्तत्वात आले नसते. मानवातील उत्साहाचा अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या 
कायाकडे उपयोग केला जातो ककवा त्याऐवजी तो कोणत्या तरी एिाद्या िुळ्या ध्येयाकलरता युद्करण्यास तयार 
होतो हे त्याच्या पभवीच्या जीवनातील संवेदनाक्षम वयात झालेल्या पलरणामावंर व ककवा मनावरच्या ठशावंर अवलंबभन 
राहील. आपल्या इलतहासपभवय कालातंील प्रवृत्तीवर आपली नैलतक जबाबदारी ताबा लमळवभ शकेल अशी वाजवी आशा 
वाटते. पण अशी आशा मात्र अशा एकाच गोष्टीवर अवलंबभन आहे, आलण ती म्हणजे लढाऊ उत्साह ही एक जन्मजात 
प्रवृत्ती आहे आलण ती मानवाच्या पभवेलतहासातील यंत्रणेमुळे मोकळी सुटते. लतच्यावर ताबा लमळलवण्याकरता 
आपल्याला आपल्या अकलेने व जबाबदार पययवेक्षणाने दुसऱ्या कोणाच्या तरी िरोिर अधीक मभल्य असणाऱ्या 
ध्येयावर मन कें लद्रत करावे लागेल. अगदी लनिःशकंपणे आपल्याला ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल. 
 

गे्रलॅग गभझ् मधील लवजयोत्सवाप्रमाणेच मानवातील लढाऊ उत्साहपण एक स्वतंत्र अशी सहजप्रवृत्ती आहे. 
लतला स्वतिःची ऐस्च्छक वतयणभक असते, ती मोकळी सोडण्याची स्वतंत्र यंत्रणा असते आलण लैं लगक संयोगाच्या अगर 
इतर तीव्र इच्छापं्रमाणे लतची पभती झाल्यावर अतीव समाधानाची ठाम भावना उत्पन्न होते. त्या प्रवृत्तीची आकषयक श्ती 
इतकी जबरदस्त आहे की बुलद्वान माणसेसुद्ा अलववेकी व अनीलतमान पद्तीने त्याचं्या राजकीय व लैं लगक जीवनात 
वागतात. लवजयोत्सवाप्रमाणेच मानवजातीच्या समाजरचनेवर लतचा मोठा प्रभाव पडतो. मानवाची प्रवृत्ती लढाऊ 
नाही, कारण त्याची राजकीय पक्षामंध्ये फाटाफभ ट झालेली आहे. पण एकमेकालंवरुद् असलेल्या गटातं त्याचंी 
लवभागणी झालेली असल्यामुळे ही पलरस्स्थती लढाऊ उत्साहाला उत्तेजन देण्यास योग्य ठरते. एलरश होल्स्ट लललहतो 
: “समजा, कधी सवय मानवजातीला मोक्ष प्राप्त करून देण्याचे तत्त्व सवय पृर्थवीवर मान्य झाले आलण इतर सवय तत्त्वे 
नाहीशी झाली तर लगेच त्यामध्ये दोन जोराचा लवरोध करणारे पक्ष उत्पन्न होतील.(एक आपला स्वतिःचा िरा आलण 
दुसरा पािंडी व िोटा.) आलण युदे् पभवीप्रमाणेच चालभ  राहातील. मानवजात ही दुदैवाने अशी आहे!” 
 

जन्मजात प्रवृत्तीचे तकय बुद्ीने लनयंत्रण करण्याकलरता प्रथम कोणत्या पलरस्स्थतीत लतला उत्तेजन लमळते ह्याचे 
आपल्याला ज्ञान झाले पालहजे. पुढे लदलेल्या पलरस्स्थतीत लढाऊ उत्साह जोरात काययक्षम होईल ह्याचे भलवष्ट्य एिाद्या 
प्रलतके्षपी लक्रयेप्रमाणे (reflex) वतयवता येईल. प्रथम ज्या समाजाचे आपण एक घटक आहोत त्याला बाहेरून काही 
तरी धोका उत्पन्न झाला आहे असे लदसले पालहजे. ज्या समभहाला धोका उत्पन्न झाला आहे तो प्रत्यक्ष लदसणारा 
लहानसा कंपभ असेल, उदाहरणाथय, आपले कुटंुब ककवा आपल्या अगदी जवळच्या लमत्राचंा गट, ककवा लवलशष्ट प्रमाणे 
व संस्कार ह्यानंी एकत्र आणलेला मोठा समाजही असभ शकेल. पाचव्या प्रकरणात सालंगतल्याप्रमाणे सामालजक 
संस्कार व प्रमाणे ह्यानंा एक स्वतंत्रच मभल्य प्राप्त होत असल्यामुळे त्याचं्या संरक्षणाकरतासुद्ा लढाऊ उत्साहाला 
उत्तेलजत करता येते. ह्या लववेचनावरून स्पष्ट लदसते की लढाऊ उत्साहाचा उपयोग अनेक लनरलनराळ्या गोष्टींकलरता 
करूनघेता येईल– एिाद्या िेळाच्या ्लबापासभन तो राष्ट्रापयंत; ककवा जुनाट अशा चालीरीतींपासभन व 
समारंभापंासभन तो शास्त्रीय सत्याच्या ककवा न्यायदेवतेच्या लनिःपक्षपातीपणाच्या ध्येयापयंत. 



           

 
लढाऊ उत्साह अलतशय तीव्र प्रमाणात मोकळा होण्यास आणिी एक कारण असभ शकते. आपल्या 

समाजाच्या मभल्यानंा धोका देणाऱ्या एिाद्या लतरस्करणीय शत्रभचे अस्स्तत्व हे ते कारण. आलण हा शत्रभ प्रत्यक्ष अस्स्तत्वात 
असावाच लागतो असेही नाही; तो काल्पलनक ककवा अमभतयही असभ शकतो. उदाहरणाथय ज्यभ लोक, हन्स, बॉशसे (लह 
दोन्ही नावे पलहल्या महायुद्ात जमयनानंा लदलेली होती), जुलमी राज्यकते इत्यादी; एवढेच नव्हे तर जगातली 
भाडंवलशाही, बोल्शसे्व्हझम ककवा तसेच इतर प्रकारचे “इझम”; ककवा पािंडीपणा, आपल्या मताबद्दल दुराग्रह, 
शास्त्रीय संशोधनातील चभक ककवा दुसरे काहीही शत्रभची जागा घेऊन लढाऊ उत्साहाला उत्तेजन देऊ शकतात. 
ज्याप्रमाणे एिाद्या वस्तभचे संरक्षण करताना लढाऊ उत्साह उसळभन येतो तसेच ज्या शत्रभलवरुद् संरक्षण करावयाचे 
तोही लवलशष्ट प्रसंगी बदलत असतो आलण लोकावंर प्रभतु्व गाजवणाऱ्या नेत्यानंा ही गोष्ट पक्की माहीत असते. लतचा 
फायदा घेऊन ते लनरलनराळे बागुलबुवा लोकाचं्या पुढे उभे करून त्याचंा लढाऊ उत्साह धो्याच्या पातळीपयंत 
चढवतात. 
 

लढाऊ उत्साहाची वाढ होण्यास आणिी एक कारण असभ शकते आलण ते म्हणजे एिादा स्फभ र्मतदायक नेता. 
फालसस्टलवरोधी मतप्रणाली असणाऱ्या राजकीय पक्षानंा देिील ह्याच्यावाचभन चालत नाही व प्रत्येक राजकीय पक्ष 
आपल्या नेत्याचंी प्रचडं आकाराची लचते्र लमरवणुकीत वापरतात ककवा प्रमुि लठकाणी लावभन ठेवतात ह्यावरूनच ही 
गोष्ट लसद् होते. लशवाय मानवजातीच्या पभवेलतहासामुळे ठरून गेलेल्या स्वाभालवक प्रवृत्तीत हा नेता लनरलनराळ्या 
प्रकारचा असभ शकतो. हाइन् लरश हाइनेसारिा दोष पाहाणारा टीकाकार नेपोललयनला मोठा थोर नेता समजतो. मला 
त्याच्याबद्दल यस्त्कंलचतही आदर वाटत नाही; उलट चालयस डार्मवनबद्दल अतीशय वाटतो. 
 

लढाऊ उत्साह जोरात कायास्न्वत होण्यास आणिी एक चौथे व सवात महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याच 
भावनेने पे्रलरत झालेल्या इतर अनेक व्य्तींचे अस्स्तत्व. त्याचं्या एकंदर संख्येचा पलरणाम उत्साहाला जोर लकती येईल 
ह्यावर होतो. बहुमतालवरुद् काही तरी मतप्रदशयन करावयाचे असल्यास त्याला दुराग्रही लवरोधाचे स्वरूप येते व आपण 
जणभ काय “शवेटचा लढा” देतो आहो अशी भावना होते. ह्याच्या उलट जर मो्ा संख्येने लोकामंध्ये लढाऊ उत्साह 
उत्पन्न झाला असेल तर मग आपल्या पलवत्र ध्येयाकरता आपण सगळे जग कजकण्याची तीव्र इच्छा उत्पन्न होते. येथे 
लढाऊ उत्साहाचे लनयम आठव्या प्रकरणात वणयन केलेल्या कळप बनण्याच्या प्रलक्रयेसारिेच असतात असे लदसभन 
येते. इथेसुद्ा मनातील िळबळआपल्यासारख्या लवचाराच्या लोकाचं्या संख्येच्या प्रमाणात– कदालचत भभलमलतश्रेणीने 
वाढत जाते. ह्यामुळेच मो्ा जनसमुदायाचा लढाऊ उत्साह अत्यंत धोकादायक होतो. 
 

मी श्य लतत्या लनिःपक्षपातीपणाने व भावना पभणयपणे बाजभस सारून मानवाची लढाऊ उत्साहाबद्दलची 
प्रलतलक्रया, त्याचा मानवाच्या पभवेलतहासातील उगम, त्याचे पारंपलरक घटक आलण पभवाकांक्षा ह्याचें वणयन प्रत्यक्षपणे 
केले. मला अशी आशा आहे की, मी प्रत्यक्षपणे तसे न म्हणता वाचकाला प्रत्यय आला असेल, की आपले मभल्यांचे 
तत्त्वज्ञान म्हणजे एक गोंधळ उत्पन्न करणारे लमश्रण आहे. संस्कृलत म्हणजे काय? ऐलतहालसक प्रथेने प्रस्थालपत 
झालेली सामालजक प्रमाणे व संस्कार एका लपढीकडभन पुढच्या लपढीवर लादली जातात, कारण त्यानंा काही लवशषे 
मभल्ये आहेत अशी भावना असते. मभल्य म्हणजे काय? मला असे उघड लदसते की, पारंपलरक संस्कारातभन लवकास 
पावलेले व मागच्या लपढीतील पभज्य मानलेल्या लोकानंी जे आपल्याला लदले त्याला सवयसाधारण व सुदृढ प्रकृतीचा 
माणभस उच्च मभल्य देतो. त्याकरता तो जगतो आलण जरूर पडली तर मरायलाही तयार असतो. तर मग आपल्या सहज 
प्रवृत्तीमुळे ज्या गोष्टी आपल्याकडे परंपरेने आल्या व ज्यानंा आपण प्रमाण मानतो त्यानंाच मभल्य आहे असे समजावयाचे 
काय? सासं्कृलतक लवकासाच्या प्राथलमक अवस्थेत मुळात लनिःसंशय अशी पलरस्स्थती होती. परंपरेला इमानीपणे 
लचकटभन राहण्याला लनवडीच्या बाबतीत िासच जास्त पसंती दािवली गेली असली पालहजे. पण परंपरेने चालत 
आलेल्या आलण संस्कृतीने मान्य केलेल्या संस्काराचं्या आज्ञा लकतीही लचकाटीने मानल्या तरी त्यानंा जबाबदार नैलतक 
वतयणभक समजता येणार नाही. ते संस्कार व त्या चालीरीती लकतीही चागंल्या असल्या तरी तकय बुद्ीने लनयंलत्रत 
केलेल्या कृतींशी त्यांचे अगदी वरवरचे साम्य असते. ह्या दृष्टीने त्याचें सातव्या प्रकरणात वणयन केलेल्या उपजत 



           

बुद्ीमुळे केलेल्या सामालजक वतयणुकीच्या नमुन्याशी अगदी पभणय साम्य असते. तसेच नैसर्मगक लनवड हा जो एक 
रचनाकार आहे त्याने अपेक्षा न केलेल्या पलरस्स्थतीत त्यांचा दुरुपयोगही होऊ शकतो. 
 

थोड्यात दुसऱ्या शब्दातं सागंायचे म्हणजे शहाण्या आलण तकय बुद्ीवर आधारलेल्या जबाबदारीने पारंपालरक 
मभल्यावंर लनयंत्रण ठेवण्याची अत्यंत आवश्यकता असते. अथात इतर जन्मजात प्रवृत्तींवरही तसेच लनयंत्रण ठेवणे 
जरूर आहे. त्याचं्यापैकी सवात अधीक धोका िभप लोकाचं्या मनामध्ये एकाच लवलशष्ट ध्येयाबद्दलचा लढाऊ उत्साह 
उत्पन्न झाला आलण दुसऱ्या कशाचेही त्यानंा भान रालहले नाही तर उत्पन्न होतो. हे ध्येय त्यानंा वरवर लदसायला अत्यंत 
थोर व उदात्त असे वाटते. उत्साह हा िरोिरी थोर ककवा उदात्त असत नाही, पण मानव जातीच्या थोर ध्येयाचें 
संरक्षण करणे हे थोर आलण उदात्त म्हणता येईल. हे मानवाचे जानुसचे (दोन चेहेरे असलेला दरवान समजलेला ग्रीक 
देव) डोके आहे. मानव हा एकचप्राणी असा आहे की, जो उच्च नैलतक मभल्याकंरता स्वतिःला अपयण करू शकेल. पण 
त्याकरता मानवजातीच्या पभवेलतहासातभन लनघालेल्या सहज प्रवृत्तींबरोबर इतर प्राण्यामंधील आपल्याच बाधंवाची हत्या 
करण्याची प्रवृत्तीही मानवात येण्याची श्यता आहे आलण आपण ते काही तरी उच्च मभल्याकंरता करतो आहे अशी तो 
आपली समजभत करून घेतो. मानव हा असा आहे! 
 

♠♠ 
  



           

प्रकरण चौिार्व े
 

आशार्वािाचा स्र्वीकार 
 

“मी दुसऱ्यानंा काही लशकवभ शकेन, त्याचं्यात सुधारणा करू शकेन ककवा त्याचं्यात बदल घडवभ शकेन अशी 
कल्पना मी करीत नाही”— ग्योटे, फाउस्ट. 
 

मला असे मान्य करायला संकोच वाटत नाही की मानवजातीला लशकवभन सुधारण्याकरता मजजवळ 
काहीतरी आहे. ह्या बाबतीत मी फाउस्टपासभन वेगळा आहे. हे लवधान वाटते लततके गर्मवष्ठ नाही. लनदान ज्या लोकानंा 
असे वाटते की त्याचं्याजवळ लोकानंा लशकवण्यासारिे काही आहे पण लोकच त्या मभलग्राही सत्याचे ग्रहण 
करण्याइतके तयार नाहीत त्यांच्याइतका मी गर्मवष्ठ िासच नाही. क्वलच्  अपवादात्मक एिादा लवशषे बुद्ीमान मनुष्ट्य 
जगाच्या लकत्येक शतके पुढे असेल तरच अशा प्रकारचे लवधान सत्य आहे असे म्हणता येईल. त्याच्याबद्दल लोकातं 
गैरसमज उत्पन्न होतात आलण एक तर तो हुतात्मा होतो ककवा डोके लबघडलेला वेडा म्हणभन त्याची अवहेलना होते. 
जर एिाद्याचे समकालीन त्याने लशकवलेल्या गोष्टी ऐकभ  लागले ककवा त्याने लललहलेले गं्रथ वाचभ लागले तर मग आपण 
अगदी िात्रीलायक समजावे की तो कोणी अलौलकक बुद्ीमान माणभस नाही. फार फार तर त्याला असे म्हणता येईल 
की त्या लवलशष्ट वेळी जे लोकानंा सागंायला पालहजे होते ते त्याच्याजवळ आहे. त्याने लशकवलेल्या गोष्टी समाजातील 
लोकाचं्या ककलचत पुढे असतील तर त्या जास्त पलरणामकारक होऊ शकतील. जर एिादे नवे सत्य ऐकभ न 
सवयसाधारण मनुष्ट्य असे म्हणभ शकला : “अरे, मी लकती वेडा की माझ्या हे आधीच कसे लक्षात आले नाही?” तर मग 
ते लोकानंा पटले असे समजायला हरकत नाही. असे सांगतात की चालयस् डार्मवनचा प्रख्यात गं्रथ “जातींची उत्पत्ती” 
(origin of species) वाचल्यानंतर टॉमस् ह्स् ले म्हणाला, “लकती मी वेडा की मला हे आधी सुचले नाही!” 
 

मी जेव्हा माझी िात्री झाल्याचे सागंतो की अगदी नजीकच्या भलवष्ट्यकाळात नुसते शास्त्रज्ञच नव्हेत तर 
सवयसाधारण बुद्ीमत्तेचे लोकसुद्ा मी प्रस्तुत गं्रथात जन्मजात प्रवृत्तींबद्दल जी सवयसाधारण लवधाने केली आहेत व 
लवशषेतिः आक्रमक प्रवृत्तीबद्दल जे लवचार प्रकट केले आहेत ते सरसकट मान्य करतील, तेव्हा मी काही लवशषे गवय 
करतो असे नव्हे. तसेच मानवजातीच्या प्राचीन इलतहासातभन आलण संस्कृतीतभन लनघालेले संस्कार, आलण समाजातील 
वागणुकीच्या लनयमांच्या अकाययक्षमतेमुळे मानवसमाज पभणयपणे लवनाशाच्या लदशनेे जाण्याचा धोका, ह्याबद्दलचे माझे 
लवचारही लोकानंा पटतीलअसे मी सालभमान म्हणभ शकतो. 
 

प्रस्तुत गं्रथात मी माडंलेल्या लवचाराचंा साराशं महत्त्वाच्या लनष्ट्कषांच्या रूपाने पुढे माडंला तर त्याचं्यावर 
लोक लवश्वास ठेवणार नाहीत; ह्यापेक्षा ते लकती ठरालवक साच्यातले आहेत असे म्हणतील ह्याचीच मला काळजी 
वाटते. पण तरीही आगामी धोके टाळण्याकरता काय सोपे लनयम योजावे हे मी सुचवणार आहे. मागच्या प्रकरणात 
मानवजातीच्या सध्याच्या स्स्थतीबद्दल मी जे काय सालंगतले त्यानंतर मी सुचवणार असलेले उपाय दुबंळ आलण 
पलरणामशभन्य वाटतील हे मी जाणभन आहे. पण त्यावरून मी काढलेले लनष्ट्कषय चुकीचे आहेत असे लसद् होत नाही. 
वैद्यकलवदे्यत सुद्ा शरीररचना व शरीरलवकृती ह्याचंा िोल अभ्यास करून लकतीतरी ज्ञान लमळवावे लागले व 
त्यानंतरच आजारावर काय औषधयोजना करावयाची हे ठरवावे लागले; आलण तरीही ही औषधयोजना आपल्याला 
अगदी वरवरची वाटते. शास्त्र इलतहासात क्वलचतच मोठाले बदल घडवभन आणते. पण त्याला एकच अपवाद म्हणजे 
नाश; कारण लमळालेल्या ज्ञानाचा दुरुपयोग करणे फार सोपे असते. शास्त्रीय संशोधनाने लमळवलेल्या ज्ञानाचा 
सजयनशील व फायदेशीर पद्तीने उपयोग करण्याकरता ते ज्ञान लमळवताना लजतकी तीक्षता व तपलशलाचा काटेकोर 
वापर लागतो त्यापेक्षा कमी चालत नाही. 
 



           

पलहला, सहज लदसणारा आलण सवांत महत्त्वाचा लनबंध म्हणजे “तभ स्वतिःला ओळि”. आपल्या वागणुकीवर 
ज्या प्रवृत्तींचा प्रभाव असतो त्याचं्यातील कायय-कारण संबंध आपण ओळिले पालहजेत. मानवाच्या वतयणुकीबद्दलचे 
उपयु्त शास्त्र (applied science)ज्या लवलशष्ट मागाने लवकलसत होणार आहे त्याची नुसती रूपरेषा आता 
आपल्याला लदसभ लागली आहे. एक मागय असा की आक्रमणाची प्रवृत्ती दुसऱ्या कोणत्या तरी वस्तभकडे वळवायची, 
आलण एिाद्या मोकळ्या डब्याला लाथाडभन आपला राग त्याच्यावर काढण्यापेक्षा दुसरे अधीक चागंले मागय उपलब्ध 
आहेत व त्याचं्याबद्दल वस्तुलनष्ठ व नीलतलनयमानुंसार संशोधन झाले पालहजे. दुसरा एक मागय म्हणजे ज्याला भावनाचें 
उदात्तीकरण (sublimation) म्हणतात त्याचे मनोलवश्लेषणशास्त्राच्या आधारे संशोधन करणे. मानवाच्या मनातील 
लवचाराचें शुद्ीकरण केल्यास व त्यासंबंधी जास्त ज्ञान लमळाल्यास दाबभन ठेवलेल्या आक्रमक प्रवृत्तींचा नाश करण्यास 
मदत होईल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. आक्रमक प्रवृत्ती टाळण्याकरता लतसरा मागय अगदी सहज 
लदसण्यासारिा आहे तरी पण मी त्याचा उल्लेि करतो. हा मागय म्हणजे व्य्तीव्य्तींची प्रत्यक्ष ओळि करून देणे. 
आलण लनरलनराळ्या लवचारसरणींच्या व राष्ट्राचं्या नागलरकांमधील मतै्री वाढवणे. चौथा आलण सवांत महत्त्वाचा उपाय 
जो ताबडतोब अंमलात आणला पालहजे, तो म्हणजे लढाऊ उत्साहाला तकय बुद्ीच्या व जबाबदारीच्या मागाला लावणे. 
तरुण लपढी एका बाजभने अतीशय संशयी व दोष शोधभन काढणारी आहे, पण दुसऱ्या बाजभने भावनाचं्या अभावामुळे 
लनराश झालेली आहे; लतला आधुलनक जगात उपयु्त कामलगरी करता येईल अशी ध्येये दािवभन देणे महत्त्वाचे आहे. 
आतमी वर लदलेल्या सभचनाचंा अनुक्रमाने लवचार करणार आहे. 
 

आजच्या आपल्या ज्ञानाच्या प्राथलमक अवस्थेतसुद्ा आपल्याला आक्रमक प्रवृत्तीबद्दल असे सागंता येईल की 
कोणते उपाय ह्या प्रवृत्तीचे उच्चाटण करण्यास लनरुपयोगी ठरतील हे ज्ञानही महत्त्वाचे आहे. उपजत बुद्ीने ज्या पे्ररणा 
आपोआप उत्पन्न होतात त्याचें ज्याला ज्ञान नाही, आलण वतयणभक ही फ्त बाहेरून मनावर होणाऱ्या ककवा न होणाऱ्या 
पलरणामावंरच अवलंबभन असते असे जो मानतो त्याला असे वाटणे श्य आहे की, ज्या पलरस्स्थतीत मानवाची आक्रमक 
प्रवृत्ती उत्तेलजत होते अशी पलरस्स्थती उत्पन्नच होऊ लदली नाही तर मग आक्रमक प्रवृत्ती नाहीशी करता येईल. चौर्थया 
प्रकरणात अशा प्रयोगासंंबंधी लवचार केलेलाच आहे. आणिी एक लनष्ट्फळ उपाय म्हणजे आक्रमक प्रवृत्तीवर नैलतक 
बलहष्ट्कार घालभन लतला मनाई करणे. असल्या उपायानंी आक्रमक प्रवृत्ती काढभन टाकण्याचा प्रयत्न म्हणजे वाफेच्या 
बॉयलरची सुरलक्षततेची झडप (valve) स्क्रभ ने घट्ट आवळभन बंद करण्यासारिेच आहे. 
 

तालत्त्वक दृष्ट्ट्या श्य, पण माझ्या मते अत्यंत अलनष्ट, असा उपाय म्हणजे सुप्रजाजननशास्त्राच्या मदतीने 
आक्रमक प्रवृत्तीच्या लोकांचे अस्स्तत्वच नाहीसे करणे. पभवीच्या प्रकरणातंभन आपल्याला कळलेच आहे की, आक्रमक 
प्रवृत्ती स्वजातीयालंवरुद्ही काययक्षम होऊ शकते आलण ही पलरस्स्थती जरी धोकादायक असली तरी मानवाची उच्च ध्येये 
साध्य करण्यात लतची मदत होते. वैयस््तक संबंधावरील अकराव्या प्रकरणात आपण पालहलेच आहे की पुष्ट्कळशा 
प्राण्यातं व बहुधा मानवातंही आक्रमण हा मतै्रीचा एक घटक असतो. शवेटी सहाव्या प्रकरणात (उपजत बुद्ीचे 
लवलधमंडळ) आपल्याला कळभन चुकलेच आहे की मनातील लनरलनराळ्या प्रवृत्तींची परस्परावंरील लक्रया लकती 
गंुतागंुतीची असते ते. ह्या प्रवृत्तींपैकी एक आलण तीसुद्ा त्याचं्यापैकी सवांत शस््तशाली प्रवृत्ती जर अलजबात नाहीशी 
झाली तर काय पलरणाम होईल ह्याचे भलवष्ट्य वतयवणे अश्य आहे. मानवी वतयणुकीच्या महत्त्वाच्या लकती नमुन्यातं 
आक्रमण हा एक पे्ररक असतो हे आपल्याला ठाऊक नाही, पण मला वाटते बऱ्याच वेळा वतयणुकीत त्याचा भाग 
असतो. ज्याबद्दल मला िात्री वाटते ते हे की जर मभळच्या आलण लवस्तृत अथाने आपण आक्रमण नाहीसे केले तर 
मानवी जीलवतातल्या िालील गोष्टींतला सवय जोम नाहीसा होईल– कोणतेही काम करणे ककवा प्रश्न सोडवणे; 
स्वालभमान जो मनुष्ट्याला सकाळपासभन संध्याकाळपयंत, सकाळी दाढी करण्यापासभन तो सवोच्च पातळीवरच्या 
कलात्मक अगर शास्त्रीय शोधापयंत, आवश्यक असतो तो, तसेच महत्त्वाकांक्षा व लतच्याशी संबंलधत असलेल्या भावना, 
उच्चनीचत्वाचा अनुक्रम, आलण इतर असंख्य वतयणुकीचे नमुने मानवी जीवनातभन अजीबात नाहीसे होतील. त्याचप्रमाणे 
मनुष्ट्यातील एक महत्त्वाची आलण त्यालाच लवलशष्ट असलेली एक प्रवृत्तीही नाहीशी होईल: “हास्य”. 
 



           

आक्रमणापासभन होणारे तोटे टाळण्याकलरता व तसेच इतरही अलनष्ट अशावतयणुकीचे पलरणाम नाहीसे 
करण्याकरता ज्या उपायाचंी आपल्याला सवात जास्त मदत होण्याची श्यता आहे ते म्हणजे प्रालणजातीच्या आलण 
संस्कृतीच्या लवकासात जे पलरणामकारी ठरलेले आहेत ते. 
 

आक्रमक प्रवृत्तीचा जोर कमी करण्याचा एक सोपा आलण पलरणामकारक उपाय म्हणजे लतचे लष्म य बदलभन 
दुसऱ्याच एिाद्या गोष्टीकडे ती वळवणे. अकराव्या प्रकरणात स्पष्ट केल्याप्रमाणे एकाच समभहातील व्य्तींमधील संघषय 
टाळण्याकरता उत्क्रातंीच्या थोर रचनाकारानंी ही पद्त वापरली होती. इतर अनेक जन्मजात प्रवृत्तींपेक्षा आक्रमणाला 
मभळ लष्म याच्या बदली दुसरे लदल्यामुळे पभणय समाधान लमळभ शकते व ही घटना आशावादाला पोषक आहे. जरी दाबभन 
ठेवलेल्या प्रवृत्ती मोकळ्या सुटल्या तर काय पलरणाम होईल ह्याचा अंदाज आपल्याला नसला, तरीसुद्ा आक्रमक 
प्रवृत्ती ज्या वस्तभकडे वळवायची लतची लनवड तकय बुद्ीच्या मदतीने केली पालहजे. भयंकर संतापी लोकसुद्ा रागाच्या 
भरात िरोिर मौल्यवान वस्तभ तोडभन फोडभन टाकीत नाहीत, तर स्वस्त कपबशाच पोडतात असा माझा अनुभव आहे. 
पण त्यानंी जर िरोिर जोरात प्रयत्न केला तर कोणतीच गोष्ट ते फोडणार नाहीत असे समजणे ही मात्र चभक होईल. 
ह्या ज्ञानामुळेच चौर्थया प्रकरणात वणयन केल्याप्रमाणे मी आपल्या लमत्राला ठोसा न लगावता एका काबाइडच्या 
मोकळ्या डब्याला लाथ मारली; ह्याच्या उलट त्याच प्रकरणात लजचा उल्लेि केला त्या माझ्या आत्याबाईला हे ज्ञान 
नसल्यामुळे आमच्या घरच्या मोलकरणीच्या दुष्टपणाबद्दल लतची पभणय िात्री झाली होती. माझी लप्रय आत्याबाई नैलतक 
आत्मसंयमानाच्या बाबतीत माझ्यापेक्षा गौण प्रतीची िासच नव्हती. ह्याचा अथय एवढाच की आमच्या दोघाचं्या 
वागणुकीतला फरक एवढेच दािवतो की, आमच्या कृत्याचं्या कारणाबंद्दलच्या ज्ञानामुळे आमच्या जबाबदार 
नैलतकतेला आमच्या प्रवृत्ती लनयंत्रणात ठेवण्याचे सामर्थयय प्राप्त होते. ह्या ज्ञानालशवाय अगदी स्पष्ट अशा लदलेल्या 
आजे्ञचाही काही उपयोग होणार नाही. 
 

आक्रमक प्रवृत्ती व मनातील इतर पे्ररणा ह्यावंर लनयतं्रण ठेवण्याकरता त्याचें लष्म य बदलभन त्यानंा वेगळीच 
लदशा दािवणे ही गोष्ट मानवांना चागंली माहीत आहे. प्राचीन ग्रीकानंा शरीरशुद्ीकरणाची व शरीरातील घाण बाहेर 
टाकण्याबद्दलची चागंली मालहती होती. मानसलवश्लेषणाने असे लसद् केले आहे की, अत्यंत इष्ट व स्तुत्य मानल्या 
गेलेल्या वागणुकीची मभळ पे्ररणा आक्रमक ककवा लैं लगक प्रवृत्तींचे उदात्तीकरण हीच होती. मात्र उदात्तीकरण व प्रवृत्ती 
एका लष्म याकडभन दुसऱ्याकडे वळवणे ह्यांमध्ये गोंधळ होऊ देता कामा नये. आपल्या प्रलतस्पध्याला एक ठोसा न 
लगावता जो टेबलावर जोराने मभठ आपटतो असा मनुष्ट्य आलण ज्याचे कौटंुलबक आयुष्ट्य असमाधानकारक असल्यामुळे 
जो अगदी वेगळ्याच लवषयासंबंधी एक उत्साही पुस्स्तका लललहतो ह्या दोघाचं्यात फार फरक आहे. 
 

प्राण्याचं्या जातीच्या पभवेलतहासामुळे आलण संस्कृतीमुळे उत्पन्न झालेल्या संस्कारातभन एकाच प्रकारची 
उपाययोजना झाल्याचे एक उदाहरण आहे. हत्या तर बंद करावी पण स्वजातीयाचं्या संरक्षणाकरता युदे् करण्याची 
प्रवृत्ती तर कायम ठेवायची अशी ही पद्ती आहे. संस्कृतीतभन उद्भवलेले युद्ाबद्दलचे “न्यायय” लनयम, मध्ययुगीन 
सरदाराचें लढाई करण्याचे मागय आलण अगदी अलीकडील लजनीव्हा येथे ठरलेले युद्ामध्ये पाळावयाचे संकेत हे सवय 
प्राण्याचं्या पभवेलतहासातभन उगम पावलेल्या दोन प्राण्यांमधील लवधीनुसार होणाऱ्या युद्ासारिेच आहेत. 
 

एकमेकानंा शत्रभ समजभन लवलशष्ट लवधीप्रमाणे एकमेकाशंी लढण्याच्या प्रथेतभनच लनरलनराळ्या िेळाचंा उगम 
झाला असावा. िेळाची व्याख्या करायची झाल्यास ती अशी करता येईल: िेळ हा एक मानवाचे वैलशष्ट्ट्य असभन त्यात 
शत्रुत्वाचा अभाव असभन एकमेकाशंी स्पधा केली जाते व त्यांच्यावर संस्कृतीने लवकास पावलेल्या अगदी कडक अशा 
लनयमाचें लनयंत्रण असते. मानवाच्या िेळांची तुलना उच्च वगातील पृष्ठवंशीय प्राण्याचं्या िेळकर लढण्याशी करता 
येणार नाही. हे लढणे स्पधेच्या स्वरूपाचे नसते व त्यात कोणत्याही प्रकारच्या क्षधेुमुळे ककवा उलद्दष्टामुळे उत्पन्न 
झालेला मानलसक ताण नसतो. दोन अगदी वेगवेगळ्या आकाराच्या कुत्र्याचें आपल्याला देणारे िेळणे त्यात स्पधेचा 
काही एक भाग नसल्यामुळेच श्य होते. ह्याच्या उलट ज्या िेळात कौशल्यपभणय अशा शरीराच्या हालचालींनाच महत्त्व 
असते उदाहरणाथय स्कीइंग ककवा स्केकटग, (स्कीइंगमध्ये लहमराशीवरून पायाला दोन उभ्या पट्टट्या बाधंभन त्याचं्या 



           

मदतीने घसरत जातात. स्केकटगमध्ये लथजभन टणक झालेल्या बफावरून बुटािाली उभी पोलादी पट्टी लावभन 
घसरतात.) त्यात सुद्ा हालचाली उत्तम प्रकारे करण्यात सालभमान समाधान असते. लशवाय ज्यात स्पधात्मक 
चढाओढी होत नाहीत असा िेळच नाही. ह्या दृष्टीने पालहले तर मनुष्ट्याचे िेळ प्राण्यांच्या िेळापेंक्षा गंभीर युद्ासारिे 
वाटतात. लशवाय, मनुष्ट्याच्या िेळात आक्रमणाची प्रवृत्ती असतेच. प्राणी एकमेकाशंी िेळतात त्याचं्यात ही प्रवृत्ती 
नसते हे सहज दािवभन देता येईल. 
 

जुन्या काळचे सरदार भाले घेऊन घोड्यावरून लुटुपटीची लढाई िेळत असत त्याला जौस्स्टंग 
(Jousting) म्हणत. िेळाचा लैं लगक लनवडीवर बराच पलरणाम होण्याची श्यता होती. पण आज मनुष्ट्य जे िेळ 
िेळतात त्याचे मुख्य कायय त्यांच्यातील आक्रमक प्रवृत्तीचा लनचरा व्हावा हेच आहे. अथात िेळामुंळे लोकांची प्रकृती 
उत्तम राहते हाही फायदा आहेच. 
 

आक्रमक प्रवृत्तीच्या वैयस््तक आलण कमी दजाच्या वतयणुकीच्या नमुन्यापेंक्षा, उदाहरणाथय एिाद्या टागंलेल्या 
चेंडभला ठोसे लगावणे, ह्यापेक्षा िेळानंा िलचतच अधीक महत्त्व आहे. िेळामुंळे जाणभनबुजभन व जबाबदारीने आपल्या 
आक्रमक प्रवृत्तीवर लनयंत्रण घालायला मनुष्ट्य लशकतो. मुलष्टयुद्ात जर स्वतिःवरील ताबा एक क्षणभरजरी कमी झाला 
ककवा मनात संताप झाला तर ताबडतोब त्याबद्दल तीव्र अशी लशक्षा लमळते. ह्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे स्पधयकाचा 
अयोग्य रीतीने फायदा न घेणे ककवा त्याला औदायय दािवणे आलण आपल्या आक्रमक प्रवृत्तीला लकतीही उत्तेजक 
पलरस्स्थती उत्पन्न झाली तरी लतला कह्यात ठेवणे हे िेळामंधभन लमळणारे लशक्षण मोलाचे आहे. 
 

िेळाचे सवांत महत्त्वाचे कायय असे आहे की, मी मागच्या प्रकरणात वणयन केलेला अत्यावश्यक पण अत्यंत 
धोकादायक असा जो आक्रमक प्रवृत्तीचा प्रकार, म्हणजे सवय समाजाचा लढाऊ उत्साह, त्याला एक लनरोगी असा मागय 
िुला करून देणे. ऑललस्म्पक िेळाचं्या वेळीच फ्त एका देशाचे राष्ट्रगीत वाजवताना इतर देशातंील लोकाचंी 
शत्रुभावना जागृत होत नाही. हे असे होण्याचे कारण म्हणजे िेळाडभ ंकडभन आंतरराष्ट्रीय लनयमाचें काटेकोर पालन व 
त्यानंी प्रलतस्पध्यांच्या बाबतीत अवलंलबलेले उदात्त व प्रामालणक धोरण ही त्याचं्या राष्ट्रीय अलभमानाशी तुल्यबल 
असतात. आंतरराष्ट्रीय िेळातं सदैव आवश्यक असणारी संघवृत्ती अनेक लनरलनराळ्या मौल्यवान अशा वतयणुकीच्या 
नमुन्यानंा जन्म देते. िरोिर पाहता हे सवय मुळात आक्रमक प्रवृत्तीतभनच उगम पावलेले आहेत; व संस्कृतीच्या 
उषिःकालीच लनरलनराळ्या टोळ्याचं्या युद्ातभन लनवडीमुळे लवकास पावलेले आहेत. उदात्त लढवययाच्या अंगी जे 
प्रालतलनलधक गुण आपण अपेलक्षतो, उदाहरणाथय, समाजाच्या कायाकरता आत्मसमपयण करण्याची तयारी, आपल्या 
वरच्या अलधकाऱ्याचें हुकभ म लशस्तीने पाळणे, मृत्यभचा धोका असतानासुद्ा सहकाऱ्याला मदत करणे, आलण सवांत 
महत्त्वाचा म्हणजे सहकाऱ्याबंद्दल बळकट असा मतै्रीचा संबंध ठेवणे, हे सवय गुण एका लहानशा टोळीला आपले 
अस्स्तत्व लटकवण्याकरता व इतर टोळ्यापंासभन आपले संरक्षण करण्याकरता अत्यावश्यकच होते. हे सवय गुण आजही 
आधुलनक मानवामध्ये असणे जरूर आहे व अशा व्य्तीचा आपण सहज प्रवृत्तीने सन्मान करतो. हे सवय गुण 
युद्ािेरीज इतर पलरस्स्थतीत चमकभ  शकत नाहीत हे सत्य आहे व त्यामुळे लकत्येक उत्कृष्ट पण भाबड्या लोकानंा युद् 
फार वाईट असभ शकणार नाही असे वाटते, पण ते सपशले चभक आहे. युद् ही एक लतरस्करणीय व भयानक घटना 
आहे. 
 

सुदैवाने वर वणयन केलेले मौल्यवान सद गुण मनुष्ट्याच्या मनात वाढवायला दुसरे मागय उपलब्ध आहेत. 
िेळांचे जास्त कठीण आलण धोकादायक प्रकार, लवशषेतिः ज्याचं्यात बऱ्याच मो्ा समभहानंा एकत्र काम करावे 
लागते, उदाहरणाथय पवयतावंर चढणे, पाण्यात बुड्या मारणे, लकनाऱ्याजवळ ककवा भरसमुद्रात लशडाच्या होड्या 
चालवणे, तसेच ह्याहीपेक्षा जास्त धोकादायक व्यवसाय म्हणजे धु्रवांकडे जाणारी मोहीम काढणे ककवा अंतलरक्षातील 
संशोधन करणे ह्या सवांमध्ये लढाऊ उत्साहाला वाव लमळतो, राष्ट्रे एकमेकाशंी स्पधा करू शकतात, पण त्यातभन 
राष्ट्रीय अथवा राजकीय दे्वष उत्पन्न होत नाही. उलट माझी तर अशी िात्री आहे की, लोिंडी पडद्याच्या दोन्ही 



           

बाजभंचे अंतलरक्षात वाहने चालवणारे पायलट कधीच एकमेकांचा दे्वषकरणार नाहीत. कै. एलरश् फॉन् होल्स्ट 
ह्याचं्याप्रमाणेच माझेही मत आहे की, अंतलरक्षातंील उड्डाणाबद्दल लोकामंध्ये जे प्रचडं आलण समजायला कठीण असे 
कुतभहल उत्पन्न होते त्याचे कारण त्यामुळे शातंता रािण्यास मदत होते हेच असावे. ते तसेच पुढेही चालभ  राहो! 
 

देशादेशामंधील िेळांच्या स्पधा केवळ समभहाच्या लढाऊ उत्साहाला एक वाट दािवभन देतात म्हणभनच केवळ 
लहतकारक आहेत असे नव्हे तर त्याचें दोन आणिी पलरणाम घडभन येतात की त्याचं्यामुळे युद्ाचा धोका टळतो. 
त्याचं्यामुळे लनरलनराळ्या राष्ट्रांतील व राजकीय पक्षातंील लोकाचं्यात वैयस््तक संबंध प्रस्थालपत होतात आलण 
ज्याचं्यात सारिे असे काहीच असत नाही ते ह्या िेळाबद्दलच्या उत्साहात एकमेकाजंवळ येतात. आता आपल्याला 
ज्या गोष्टींचा लवचार करायचा त्या अशा की वर लदलेल्या घटना आक्रमणालवरुद् कशा काययक्षम होतात आलण कोणच्या 
उपायानंी आपल्या उदे्दशाकंरता आपल्याला त्यांचा फायदा करून घेता येईल. 
 

मी मागेच म्हटले आहे की आपल्याला हुकभ मशहापंासभन बरेच लशकता येण्यासारिे आहे. अथा्  त्याचंा उदे्दश 
लोकानंा लचथावभन एकमेंकाशंी लढण्यास प्रवृत्त करणे हा असतो. त्यानंा चागंले माहीत असते की वैयस््तक ओळिी 
ककवा कोणत्याही प्रकारचा बंधुभाव हा आक्रमक प्रवृत्तीच्या मागामध्ये मोठाच अडथळा होतो. इलतहासातील प्रत्येक 
लढाऊ लवचारसरणी अशा मतप्रचारावर उभारलेली असते की प्रलतस्पध्याचे लोक हे थोडे कमी प्रतीचे मानव आहेत 
आलण समोरासमोरच्या िंदकातभन एकमेकाशंी लढणाऱ्या लशपायामध्ये कधी बंधुभाव उत्पन्न होऊ नये अशी लष्ट्करी नेते 
काळजी घेतात. ज्या व्य्तीवर हल्ला करावयाचा ती पभणयपणे अज्ञात असली तर आक्रमण करणे सोपे जाते. 
आगगाडीतभन प्रवास केलेल्या प्रत्येक उतारूला हा अनुभव आलेला असेल की चागंले लशकलेसवरलेले लोकही 
आपल्या डब्यात इतरानंी येऊ नये म्हणभन अत्यंत असभ्य आलण उद्ट वतयन करतात, पण जर एिादा कोणी थोड्या 
ओळिीचा मनुष्ट्य आत येतो आहे असे लदसले की त्याचं्या वागणुकीत एकदम फरक पडतो आलण असभ्यपणाचे 
पलरवतयन जराशा संकोचीवृत्तीच्या सभ्यपणामध्ये होते. त्याचप्रमाणे एिाद्या भाबड्या माणसाला एिाद्या अनालमक 
समभहाबद्दल मनापासभन दे्वष वाटणे श्य आहे: उदाहरणाथय “ते” जमयन लोक, कॅथॉललक पंथाचे परदेशी लोक, 
इत्यादी इत्यादी., आलण तो सावयजलनक रीतीनेही त्याचं्यावर जोराची टीका करू शकतो. पण ह्याच समभहातल्या 
एिाद्या व्य्तीशी त्याचा लनकट संबंध आला तर तो असभ्य वतयन करण्याचे मनातही आणणार नाही. त्या समभहातल्या 
एिाद दुसऱ्या व्य्तीबरोबर त्याची जास्त ओळि होऊन मैत्री झाली तरीही तो त्या समभहाबद्दलचे आपले वाईट मत 
बदलणार नाही, फ्त आपले लमत्र हे त्याचं्यातले अपवाद आहेत असे म्हणेल. 
 

जर नुसती ओळि झाली तरी तीपासभन इष्ट असे पलरणाम घडभन येतात तर मग दोन लनरलनराळ्या राष्ट्रातंील 
ककवा वेगळ्यावेगळ्या लवचारसरणीच्या लोकामंधीलमतै्री जास्त फायद्याची होईल यात आियय नाही. ज्या देशामध्ये 
आपले अनेक लमत्र आहेत त्या देशाचा दे्वष कोणीही करू शकत नाही. दुसऱ्या देशातंील काही थोड्या लोकांची 
“नमुना” म्हणभन जरी आपल्याशी मतै्री असली तरी इतर लोक रलशयन, लब्रलटश, जमयन इत्यादींबद्दल जी प्रलतलनलधक व 
लतरस्करणीय अशी सवयसाधारण लवधाने करतात त्यावंर आपण कधीही मनापासभन लवश्वास ठेवणार नाही. मला जी 
मालहती आहे तीवरून माझे स्नेही वॉल्टर रॉबटय कॉटी ह्यानंी प्रथम आंतरराष्ट्रीय मतै्रीचा पुरस्कार करून आंतरराष्ट्रीय 
दे्वषाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. स्स्वत्झलंडमधील रोगेन येथील त्याचं्या सुप्रलसद् आंतरराष्ट्रीय िेडेगावात 
मुले व तरुण माणसे लनरलनराळ्या देशातंभन येऊन अत्यंत लमत्रत्वाच्या भावनेने एकत्र राहात आहेत. अशा प्रकारच्या 
प्रयत्नाचंी नक्कल मो्ा प्रमाणावर सवयत्र होवो! 
 

आज ज्याची जरुरी आहे ते म्हणजे सवय मानवानंी ज्यानंा उच्च मभल्ये लदलेली आहेत व त्यात राष्ट्रीयत्व, 
सासं्कृलतक लकवा राजकीय गोष्टींचा संबंध येत नाही अशा ध्येयाकंरता उत्साह जागृत करणे. मी पभवीच सालंगतले आहे 
की मभल्याची व्याख्या करताना मभल्य म्हणजे काय हे गृहीत धरून चालणार नाही. ज्या वस्तभवर सहज प्रवृत्तीमुळे व 
पभवीच्या संस्कारांमुळे आपला लढाऊ उत्साह कें लद्रत होतो त्या वस्तभला मभल्य आहे हे म्हणणे बरोबर नाही. लढाऊ 
उत्साह कोणत्याही सामालजक प्रमाणावर ककवा संस्कारावर कें लद्रत होऊ शकेल व त्यानंा काही तरी मभल्य आहे असा 



           

देिावा उत्पन्न होऊ शकेल. एिाद्या सामालजक प्रमाणाबद्दलची लनष्ठा ही मभल्याची िभण होत नाही. तसे असते तर 
आधुलनक युद्– तालंत्रक पद्तीचे युद्सुद्ा– एक मभल्यच ठरले असते. आजही प्रत्येक देश आपल्या इलतहासात 
आपण केलेल्या युद्ानंा शभर, प्रामालणक व सन्माननीय ही लवशषेणे लावतो, ह्याकडे जे. मामोर ह्यानंी लक्ष वेधले आहे. 
ही स्तुती देशपे्रम व राष्ट्रभ्ती ह्याचं्या संदभातच केलेली असते. शौयय आलण धीटपणा हे सद गुण “पुरुषी” समजले 
जातात व ते बहुतेक युद्ाशीच संबंलधत असतात. ह्याच्या उलट युद् टाळणे ककवा शातंतेकरता प्रयत्न करणे हे 
“बायकी” समजले जाते व त्याला कतृयत्वशभन्य, लभत्रा, दुबयल, अपकीर्मतकारक ककवा स्वराज्यलवध्वंसक अशी लवशषेणे 
लदली जातात. पारंपलरक युद्ातीलसुद्ा पशुतुल्य वस्तुस्स्थती झाकभ न ठेऊन शौयाच्या व श्रेष्ठतेच्या असंख्य गोष्टी 
पसरलवल्या जातात. एिाद्या अपवादात्मक जनरल शरेमानने म्हटलेले वा्य: “युद् हा शुद् नरक आहे आलण त्याचे 
श्रेष्ठपण हे थोताडं आहे” ह्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. डॉ. मामोर युद् ही सामालजक संस्थाच नाहीशी करण्यामध्ये जे 
लनरलनराळे मानलसक अडथळे आहेत त्यांचा लवचार करतात. त्यामंध्ये युद्ात वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्राचं्या सारिी 
लहान मुलाकंरता िेळणी तयार करणे ककवा मुलानंी लुटुपुटीची लढाई करणे ह्याचंा ते समावेश करतात. ह्या सवांमुळे 
युद्ाला पोषक असे वातावरण तयार होते असे त्याचें मत आहे व माझे त्याचं्याशी एकमत आहे. डॉ. मामोर याचं्या मते 
युद् ही एक संस्थाच बनली आहे आलण मला हे मत मान्यआहे. युद् ही एक संस्था असल्यामुळे ती नष्ट करणे श्य 
आहे असा त्याचंा व माझाही आशावाद आहे. 
 

तरीपण आपण एक गोष्ट लवसरता कामा नये की लढाऊ उत्साह हा आपल्या केस ताठ उभे राहाणाऱ्या, 
हनुवटी पुढे करणाऱ्या व आपल्या टोळीचे रक्षण करणाऱ्या मानवपभवय पभवयजाकंडभनच आपल्याकडे आला आहे आलण ज्या 
पलरस्स्थतीत आपली आक्रमक प्रवृत्ती उसळभन वर येते तीमध्ये पभवीच्या िुणा ओळिभ येतात. त्यामध्ये मुख्य म्हणजे 
आपली सासं्कृलतक मभल्ये ज्याच्यापासभन रक्षण करायची अशा शत्रभचे अस्स्तत्व हे मुख्य आहे. एका लवलशष्ट बाबतीत 
लढाऊ उत्साह गीझ् मधील लवजयोत्सवासारिा आहे व ही पलरस्स्थती धोकादायक आहे. इतरही पुष्ट्कळ प्राण्याचं्यात 
अशाच प्रकारची सहज प्रवृत्ती असते. कोणत्याही समभहाला एकत्र ठेवणारे बंधन हे बाहेरच्यालंवरुद् आक्रमक असते. 
मानवाचं्यातसुद्ा आपण सगळे एकाच समभहाचे सभासद आहोत हा जो लवचार काहीतरी लवलशष्ट कायय पार पाडण्यास 
उपयु्त ठरतो, त्यालादेिील एिाद्या धमकी देणाऱ्या व ज्याचा दे्वष करता येतो अशा शत्रभच्या अस्स्तत्वाने मदत होते, 
त्याचप्रमाणे लोकानंा एिाद्या प्रत्यक्ष लदसणाऱ्या ककवा त्यानंा हातानंी करण्यासारख्या कायात गंुतवणे अधीक सोपे 
असते. एिाद्या अमभतय ध्येयामध्ये अथवा लवचारसरणीमध्ये लोक फारसा रस घेत नाहीत. ह्या सवय कारणांमुळे लढाऊ 
लवचारसरणीच्याभोवती तरुण माणसानंा जमवणे सोपे असते. रलशया व चीन ह्या दोन्ही देशात आपण कोणत्या 
ध्येयाकरता लढत आहो हे तेथील तरुण लपढीला पभणय माहीत असते. ह्याच्या उलट आपल्या संस्कृतीत आपण कोणचे 
तरी योग्य ध्येय शोधीत बसलो आहो. अमेलरकेतील तरुण लोक मो्ा संख्येने लनग्रो लोकांच्या न्यायय हक्कांकरता 
झगडत आहेत हे एक स्तुत्य असे अपवादात्मक उदाहरण आहे. पण त्यानंी ह्या कायाला ज्या उत्साहाने वाहभन घेतले 
आहे त्यामुळे इतर अनेक महत्त्वाची काये, उदाहरणाथय युद्बंदी, उत्साहाच्या आभावी मागे पडली आहेत. प्रत्यक्ष 
युद्ाला प्रोत्साहन देणाऱ्या माणसाला इतराचंा लढाऊ उत्साह जागृत करणे सोपे असते, कारण त्याचा काल्पलनक 
शत्रभ ककवा बागुलबुवा त्याला नेहेमीच उपयोगी पडतो, व तो त्याचा पुरेपभर फायदा घेतो. 
 

ह्या सगळ्याच दृष्टींनी शातंतेच्या पुरस्कत्यांपुढे फार मो्ा अडचणी असतात. ज्याज्याकरता तो जगतो व 
कायय करतो, ज्या उच्च ध्येयाकरता तो िटपट करतो ती सवय नैलतक जबाबदारीवर अवलंबभन असतात ककवा असली 
पालहजेत. अथात त्याकरता लकती तरी ज्ञान अवश्य असते व सामालजक घटनाचें अंतरंग कळावे लागते. अभ्यासाने 
लमळलवलेल्या लवद्वत्तेलशवाय कोणीही अशा ध्येयाबंद्दल िरोिर उत्साही होऊ शकणार नाही. तकय बुद्ीवर आधारलेल्या 
नीतीच्या लनरपेक्ष वा लशक्षणलनरपेक्ष फ्त एकच मभल्य स्वतंत्रपणे अनुभवता येते– मानवी पे्रम आलण मतै्री. त्यातभनच सवय 
दया व उपकार ह्याचंा उगम होतो आलण हीच िरी आक्रमणाच्या पभणयपणे लवरोधी अशी प्रवृत्ती. वस्तुस्स्थती अशी आहे 
की पे्रम आलण मतै्री ही जगातील सवय चागंल्यागोष्टींची प्रलतलनधी आहे. त्याच्या उलट आक्रमक प्रवृत्ती– लजची 
कधीकधी मृत्यभच्या इच्छेशी तुलना केली जाते– सवय दुष्ट गोष्टींची प्रलतलनधी आहे. 



           

शातंतेच्या पुरस्कत्याला दुष्टपणाचा एिादा बागुलबुवा उत्पन्न करून एिाद्या चांगल्या कायाकरता झटणाऱ्या 
लोकामंधील संबंध अधीक दृढ करून त्याचं्यात लढाऊ उत्साह उत्पन्न करणे श्य नसते. केवळ “वाइटावर” हल्ला 
करणे हे बुलद्वान लोकानंा देिील कठीण वाटेल असे काम आहे. वाइट हे चागंल्याला धोका उत्पन्न करते अशी त्याची 
व्याख्या आहे आलण ज्याला आपण मभल्य देतो ते चांगले. शास्त्रज्ञाच्या मते ज्ञान हे सवात उच्च असे मभल्य आहे, आलण 
ज्ञानाजयनात ज्यामुळे अडचणी उत्पन्न होतात त्याच्या लठकाणी तो मभल्याचा अभाव आहे असे समजतो. माझ्या स्वतिःच्या 
बाबतीत माझ्या स्वतिःच्या बाबतीत माझ्या आक्रमक प्रवृत्तीची माझ्या मनातील मंद कुजबभज बहुधा माझे मन वळवील 
की जे तत्त्वज्ञानी लनसगयशास्त्राकडे तुच्छतेने पाहातात व केवळ लवलशष्ट लवचारसरणीमुळे उत्क्रालंत-तत्त्वाला लवरोध 
करतात, ते वाइटाचे मभर्मतमंत प्रलतलनधी आहेत. जर मला आक्रमणाबद्दल व लढाऊ उत्साहाबद्दल जे ज्ञान आहे ते नसते 
तर मी कदालचत उत्क्रालंत-तत्त्वाला लवरोध करणाऱ्यालंवरुद् एक धमययुद् सुरू केले असते, थोड्यात म्हणजे 
वाइटाला आपण मानवी रूप देण्याचे टाळावे कारण नाही तर सवय युद्ामंध्ये अती भयंकर असे धमययुद् त्यातभन 
उद्भवण्याचा संभव आहे. 
 

मी वर म्हटले की मानवसमाजातील महत्त्वाच्या मभल्याचें ज्ञान होण्यास फार मोठी लवद्वत्ता लागते, पण त्याचा 
अथय असा नाही की सवयसाधारण लोकांचे ज्ञान त्या पातळीपयंत उंचावणे हे एक अश्य काम आहे. मला फ्त 
एवढ्यावर जोर द्यायचा होता की हे काम केले पालहजे. ह्या आपल्या आधुलनक व ज्ञानसमृद् जगात सरासरीइतकी 
हुशारी असलेल्या मनुष्ट्यानंा िरी सासं्कृलतक व नैलतक मभल्ये सहज ओळिता येतील. लनदान तीन थोर मानवी साहसे 
अशी आहेत की ती सवांनी लमळभन तर केलेलीच आहेत पण त्यांचे मभल्य कोणीही सवयसाधारण माणभस नाकारू शकणार 
नाही. ती म्हणजे कला, सौंदयाची प्रचीती; शास्त्र, सत्याचा शोध; आलण जरी त्या दोहोंचा उपयोग करीत असले तरी 
लतसरे म्हणजे वैद्यकशास्त्र, मानवाचे दुिःि कमी करण्याचा प्रयत्न. 
 

अगदी लनदयय अशा धोकादायक हभकभ मशहानंी सुद्ा, एिाद्या शत्रभराष्ट्राची ककवा आपल्याशी न पटणाऱ्या 
राजकीय पक्षाची सवय कला अजीबात टाकाऊ आहे असे लवधान केलेले नाही. जरी त्याला काही बाबतीत ती आवडली 
नाही तरी सवयसाधारण सुलशलक्षत मनुष्ट्य दुसऱ्या संस्कृतीतील कलेची योग्यता ओळिभ शकतो. लशवाय लचत्रकला व 
संगीत ह्यानंा भाषेची अडचण भासत नाही आलण त्यामुळे सासं्कृलतक कभतीच्या एका बाजभच्या लोकानंा कळभ शकते की 
दुसऱ्या बाजभलासुद्ा सौंदयय आलण चांगुलपणा ह्यांचे समथयक आहेत. नीग्रो संगीताचे आज साऱ्या जगात आवडीने 
श्रवण होत आहे आलण ह्यामुळे कदालचत अमेलरकेतील वणयवाद लमटवण्याला मदत होईल. नीग्रोंचेस्वातंत्र्य लहरावभन 
घेतल्यानंतर आलण त्यांची सासं्कृलतक परंपरा यशस्वी रीतीने नष्ट केल्यानंतर वालंशक अलभमान आलण काळ्याचं्या 
लवरुद् असलेला पभवयग्रह ह्यानंी त्यानंा पालिमात्य संस्कृतीत येऊ देण्यास व त्या संस्कृतीची मभलग्राही प्रमाणे आत्मसात 
करण्यास बंदी केली. 
 

कलेवर एक मोठी जबाबदारी आहे आलण ती म्हणजे सवय राष्ट्रांना व सवय राजकीय पक्षानंा पटेल व कोणीही 
त्यालवरुद् मतप्रदशयन करणार नाही अशी मभल्ये उत्पन्न करणे. जर कला एिाद्या राजकीय ध्येयाशी समरूप झाली तर 
ती आपल्या महान कायाशी बेइमान झाली असेच म्हटले पालहजे. कला, काव्य ककवा लचत्रकला ह्यातं जर प्रचारकायय 
लशरले तर त्या लतन्हींचे पालवत्र्य नष्ट झाले व त्या दुष्ट झाल्या असे समजावे. संगीताने जरी लढाऊ उत्साहाला प्रचडं 
प्रमाणात जागृती आणता येत असली तरी ऐकणाऱ्याला कशाबद्दल लढाऊ उत्साह वाटावा हे ते सुचवभ शकत नाही. 
म्हणभन जुन्या सरदारी पद्तीचा उच्चकुलीन मनुष्ट्यसुद्ा मासेयेझ् ह्या फ्रें च सैलनकी गाण्याच्या रसास्वाद घेऊ शकतो. 
अथात त्याला त्याचा अथय कळत नाही हेच भाग्य, कारण त्यातील एक ओळ अशी आहे की, “त्याचे अशुद् र्त ित 
म्हणभन वापरावे.” 
 

शास्त्र आलण कला ह्याचं्यात अनेक बाबतींत साम्य आहे व ते जी मभल्ये उत्पन्न करतात त्यांना कोणीही राष्ट्रीय 
ककवा राजकीय कारणामुंळे लवरोध करू शकत नाही. एिाद्या कलात्मक कृतीचे सौंदयय जसे पालहल्याबरोबर आपल्या 
मनावर छाप पाडते तसे मात्र शास्त्राचे नाही. शास्त्राचा व्यवहार भाषेलशवाय होऊ शकत नाही व त्याच्या सत्याची प्रचीती 



           

होण्यास वेळ लागतो. उलट कलाकृतींच्या मभल्याबंाबत मतभेद असभ शकतात व कलेमध्ये िरी व िोटी असाही फरक 
करणे श्य असते. पण शास्त्रीय संशोधनाच्या लनष्ट्कषांचा लवचार करताना ह्या शब्दानंा लनराळाच अथय प्राप्त होतो 
शास्त्रामंध्ये सत्य ह्या शब्दाची व्याख्या अशी की, त्या वेळपयंत शोधभन काढलेल्या वस्तुस्स्थतीचा बरोबर अथय जी उपपत्ती 
सागंभ शकेल व लजच्या पायावर पुढील प्रगती करता येईल ते सत्य. शास्त्रज्ञाला हे पुरेपभर ठाऊक असते की, तो अंलतम 
सत्याच्या एकसारिा जवळ जवळ जात असतो पण प्रत्यक्ष अंलतम सत्य त्याला कधीही हस्तगत करता येणार नाही. 
पण आपण करीत असलेले लवधान सत्याच्या जास्त जवळ जाते की कमी जवळ जाते हे ठरवभन त्याला आपल्या 
संशोधनाबद्दल अलभमान बाळगता येईल. हे ठरवणे कोणा व्य्तीच्या अलधकारावर अवलंबभन नसते तर सवय 
संस्कृतीतल्या व सवय राजकीय मताचं्या लोकानंी एकमताने मान्य केलेल्या लनयमानुंसार पुढे आणिी संशोधन करूनच 
ते ठरले जाते. मानवाच्या सासं्कृलतक उत्पादनापैंकी शास्त्रीय ज्ञान ही सवय मानवजातीच्या मालकीची संपत्ती आहे. 
 

शास्त्रीय सत्य हे सावयलत्रक आहे कारण ते मनुष्ट्याच्या मेंदभने शोधभन काढलेले असते, कलेसारिे ते मनुष्ट्याने 
उत्पन्न केलेले नसते. तत्त्वज्ञानसुद्ा काव्यापेक्षा काहीलनराळे नाही हे मभळ ग्रीक शब्द poicin = करणे ह्यावरून लसद् 
होते. शास्त्रीय सत्य हे बाहेर अस्स्तत्वात असणाऱ्या वस्तुस्स्थतीतभन प्रयत्नानंी लमळवावे लागते व त्याचा मानवी मेंदभशी 
काहीएक संबंध नसतो. ज्याअथी ही बाह्य वस्तुस्स्थती सवय मानवानंा सारिीच असते त्याअथी शास्त्रीय संशोधनाच े
लबनचभक लनष्ट्कषय एकमेकाशंी नेहेमी जुळलेच पालहजेत, मग ते कोणत्याही राष्ट्रात अगर राजकीय वातावरणात 
काढलेले असोत. समजा, एिाद्या शास्त्रनाने मुद्दाम ककवा नकळत आपल्या संशोधनाची फले आपल्या राजकीय 
मतप्रणालीला जुळावी म्हणभन िोटी केली ककवा त्याचें स्वरूप अगदी थोड्या प्रमाणात का होईना बदलले तर 
सत्यसृष्टी त्याच्यावर दुर्मनवायय असा मनाई हुकभ म बजावील. ह्या संशोधनाचा प्रत्यक्ष उपयोग करू पाहताच ते फसल्याचे 
आढळभन येईल. उदाहरणाथय, काही वषांपभवी रलशयामध्ये एक जीवशास्त्रज्ञाचंा समभह होता. त्याने राजकीय 
कारणाकंरता (आलण मला आशा आलण लवश्वास वाटतो की त्यानंाही न कळलेल्या कारणाकंरता) असे लवधान केले की 
एका प्राण्याच्या ककवा वनस्पतीच्या आयुष्ट्यात त्याने जे लवलशष्ट गुण संपादन केले ते पुढच्या लपढीत उतरतात. हे लवधान 
जगातील कोणत्याही प्रयोगशाळेत लसद् करता आले नाही आलण सवय जगातील शास्त्र एक आहे आलण त्याचे कायय 
सवयत्र सारिेच चालते असा लवश्वास ज्यानंा वाटतो ते बुचकळ्यात पडले. पण आता ह्या जुन्या उपपत्तीबद्दल कोणी 
बोलत नाही आलण सवय जगातले जीवशास्त्रज्ञ परत एक झाले आहेत. हा एक लहानसाच लवजय, पण तो सत्याचा 
लवजय होता! 
 

वैद्यकशास्त्राला सवय जगभर लमळालेल्या यशाबद्दल मला फार काही सागंण्याची जरूरच नाही. रेडक्रॉसचे 
पालवत्र्य हा कदालचत सवय देशानंी पाळलेला एकच लनयम असावा. 
 

अथा्  केवळ लशक्षण म्हणजे ज्ञानदान ह्या अथाने वर लदलेल्या आलण अशाच दुसऱ्या नैलतक मभल्यांचा िरा 
अथय कळण्याचा नुसता पाया आहे. दुसरी एक आवश्यक गोष्ट अशी आहे की हे ज्ञान आलण त्यातभन उद्भवणारी नैलतक 
मभल्ये अशा रीतीने पुढच्या लपढीकडे पोचली पालहजेत की ती त्याचं्याशी एकरूप होऊ शकेल. जी गोष्ट मनोलवश्लेषकानंा 
बरेच वषे माहीत होती व मी पभवी सालंगतलीच आहे की दोन लपढ्यामंधील नाते लवश्वास आलण आदर ह्यावर उभारलेले 
असेल तरच मभल्यांची परंपरा उत्पन्न होऊ शकेल. मी पभवीच सालंगतले आहे की अणुयुद्ाचा धोका जरी दृष्टी आड केला 
तरीही पालिमात्य संस्कृतीचा नाश होण्याचा धोका आहे, कारण तरूण लपढीला सासं्कृलतक आलण नैलतक मभल्ये 
लशकवण्यात आपल्याला अपयश आलेले आहे. पुष्ट्कळानंा, लवशषेतिः जे प्रत्यक्ष राजकारणातं पडलेले आहेत त्यानंा, 
माझी कायम शातंता रािण्याची व तरूण लपढीत कला, शास्त्र, वैद्यक इत्यादींकरता उत्साह लनमाण करण्याची आशा 
म्हणजे एक वेड आहे असे वाटेल. ते असा लवचार पुढे माडंतील की आजची तरूण लपढी आलधभौलतकवादी 
(materialistic) आहे आलण सवयच ध्येयालंवषयी त्याचंीदृष्टी अत्यंत संशयी आहे आलण लवशषेतिः ज्या ध्येयाबंद्दल वरच्या 
लपढीला आदर वाटतो त्याचं्याबद्दल तर त्यानंा आणिीच दुरावा वाटतो. ह्याला माझे उत्तर असे आहे की हे सवय िरे 
आहे, पण तरुण लपढीला तसे वागण्यास भरपभर सबबीपण आहेत. सासं्कृलतक व राजकीय कल्पना आज झपाट्याने 



           

बदलत आहेत. एवढेच काय, कोणत्याही पडद्याच्या आडसुद्ा मुळीच न बदललेल्या कल्पना सापडणार नाहीत. 
बाहेरच्या ग्रहावरून आपल्याकडे पाहाणाऱ्या लनरीक्षकाच्या जागी आपण स्वतिः आहो अशी कल्पना केली तर जगावर 
भाडंवलशाहीचे राज्य राहील की समाजवादाचे हा अगदीच क्षलु्लक मुद्दा वाटतो. कारण त्या दोघातील फरक बऱ्याच 
प्रमाणात कमी होत आहेत. पृर्थवीबाहेरील लनरीक्षकाला जे महत्त्वाचे प्रश्न वाटतील ते असे: प्रथम मानव आपली पृर्थवी, 
जीवन योग्य तऱ्हेने जगण्याइतकी, लकरणोत्सगापासभन मोकळी ठेवभ शकेल की नाही? आलण दुसरे म्हणजे मानवजात 
आपल्या लोकसंख्येचा ‘स्फोट’ योग्य मयादेत ठेवील की नाही? कारण हा स्फोट अणुबाँबच्या स्फोटापेक्षाही 
नाशकारक होण्याची श्यता आहे. आपली बहुतेक ध्येये आता लुप्त झाली आहेत हे उघड आहे पण तरुण लपढी 
मागच्या लपढीच्या चालीरीती व प्रमाणे का स्वीकारीत नाही त्याला आणिीही कारणे आहेत (प्रकरण १३ वे पाहा). 
मला असे वाटते की पालिमात्य संस्कृतीमधील “संतापलेल्या तरुणानंा” मागच्या लपढीवर संतापायला भरपभर कारणे 
आहेत आलण आधुलनक तरुण नुसते संशयीच नव्हेत तर उच्छेदक वृत्तीचे झाले तरी मला आियय वाटणार नाही. माझी 
अशी समजभत आहे की सवय ध्येयाबंद्दल त्यानंा वाटणारा अलवश्वास त्याचं्यापुढे जी िोटी ध्येये अजभनही सावयजलनक 
रीत्या ठेवली जातात व त्याचंा उत्साह जागृत करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याचा पलरणाम आहे. 
 

माझा असा लवश्वास आहे की वर ज्या मभल्यासंंबंधी आपण लवचार केला त्यातं शास्त्राला तरुण लपढीतील 
अलवश्वास दभर करण्याचे महत्त्वाचे कायय करावयाचे आहे. प्रामालणक संशोधनाचे लनष्ट्कषय सवय लठकाणी एकच असणार. 
प्रयोगाचें लनष्ट्कषय कोणालाही पडताळभन पाहाता येतात ह्यावरूनच शास्त्राचा प्रामालणकपणा लसद् होतो. शास्त्राच्या 
लनष्ट्कषांबद्दल कोणतेही गभढ नसते. जेथे शास्त्रीय लनष्ट्कषांबद्दल दुराग्रही अलवश्वास दािवला जातो ते लनष्ट्कषय लनर्मववाद 
आकड्यानंी लसद् करता येतात. मला वाटते की जे लोक सवांत अधीक आलधभौलतक व संशयी असतात त्याच 
लोकाचंा उत्साह शास्त्रीय सत्याच्या व त्याबरोबरच्या इतर घटनाचं्या बाजभने जोरात जागृत केला जातो. 
 

अथातच जगातल्या सवय लोकांनी आपल्याला शास्त्रीय संशोधनात गंुतवभन घ्यावे असे माझे म्हणणे नाही. पण 
शास्त्रीय लवषयाचें लशक्षण जर सवयसाधारण झाले तर समाजातील चालीरीती व प्रमाणे ह्यावंर लोकमताची छाप पडेल. 
ह्या संदभात आपल्या वागणुकीवर ज्या जीवशास्त्राच्या लनयमाचं्या सिोल ज्ञानाचा पलरणाम होतो त्यासंबंधी मी बोलत 
नाही आहे, तर शास्त्रीय लवषयाचं्या अभ्यासाचे फायदेशीर पलरणाम कसे होऊ शकतील त्याबद्दलचा प्रश्न मी येथे पुढे 
माडंला आहे. जीवशास्त्राबद्दल मी पुढे जास्ततपशीलवार लवचार करणार आहे. शास्त्रीय लवचारसरणीची लशस्त ज्याला 
लागली तो मनुष्ट्य प्रामालणकपणे वागायला लशकतो, ती सवयच त्याला लागते. अथातच शास्त्रीय सत्याची ही ककमत 
लकती महत्त्वाची आहे हेही तोओळितो. शास्त्रीय सत्य हे असे एक ध्येय आहे की त्याकरता मनुष्ट्य लढभ  शकेल, आलण 
जरी ते संशयातीत अशा वस्तुस्स्थतीवर आधारलेले असते तरीही ते कला, सौंदयय ककवा पुराणातल्या जुन्या कथा 
ह्याचं्याइतके स्फभ र्मतदायक व आकषयक नसेल. पण एक गोष्ट आपण लवसरता कामा नये की इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा 
ते संशयातीत आलण लनर्मववाद असते आलण सासं्कृलतक, राष्ट्रीय ककवा राजकीय संबंधापंासभन अललप्त असते. 
 

जर एिादे मभल्य नैलतकदृष्ट्ट्या काटंच्या स्पष्ट प्रश्नाच्या परीके्षला उतरले व आपण त्याच्याशी एकरूप झालो, 
तर त्यामुळे राष्ट्रीय ककवा राजकीय आक्रमणाला प्रलतबंध होईल. एक अमेलरकन डॉ्टर जे होलो ह्यानंी असे दािवभन 
लदले आहे की जेव्हा लढाऊ उत्साहाने एिादा मनुष्ट्य राष्ट्रीय ककवा राजकीय ध्येयाशी एकरूप होतो तेव्हा त्यातील 
धो्याचे एक मुख्य कारण असे की मग त्याच्या मनात दुसरा कसलाही लवचार येऊ शकत नाही. (ह्या मानलसक 
घटनाचें वणयन मी तेराव्या प्रकरणात केले आहे.) एिादा माणभस आपल्याला “पभणयपणे अमेलरकन” आहे असे 
समजण्याकरता त्याला “त्या” रलशयनाचंा लवचार केल्यालशवाय उपाय नसतो आलण उलटपक्षीही तीच पलरस्स्थती 
आहे. ज्या ध्येयलनष्ठेने उत्साह मनातील इतर सवय लवचार नाहीसे करतो आलण ज्याचं्याशी तो माणभस एकरूप होतो ते 
ह्या लवलशष्ट पलरस्स्थतीत लढाऊ समभह असतात, त्यामुळे राष्ट्रीय ककवा राजकीय उत्साह इतके धोकादायक होतात की 
ते नैलतक दृष्ट्ट्या संशयास्पद ठरतात. 
 



           

डॉ. होलो ह्याचंी लवचारसरणी पुढे चालवभन आपण अशी कल्पना करू की एिाद्या माणसाचे राष्ट्रीय ककवा 
राजकीय संबंध काही असले तरी तो राष्ट्रीय ककवा राजकीय ध्येयाशंी काही एक संबंध नसलेल्या लवचारसरणीशी 
एकरूप होतो. समजा, मी माझ्या देशाबद्दल अलभमान बाळगणारा आहे (आलण िरोिरच तसा आहे) व मला दुसऱ्या 
एिाद्या देशाबद्दल तीव्र शत्रुत्वाची भावना वाटत असली (तशी ती वाटत नाही) तरी देिील त्या देशाचा नाश व्हावा 
अशी मी इच्छा करणार नाही; कारण त्या देशातही माझ्याप्रमाणेच अनुमाने करून जीवशास्त्रावर संशोधन करणारे, 
चालयस डार्मवनला मान देणारे लोक असतील व ते त्याच्या शोधाचं्या सत्याचा प्रचार उत्साहाने करीत असतील; ककवा 
माझ्याप्रमाणे लमचेल अँजेलोच्या कलेचा आस्वाद घेत असतील; ककवा ग्योटेच्या फाउस्टबद्दल माझ्याइतकेच रसग्राही 
असतील; ककवा पोवळ्याचं्या िडकांचे संरक्षण करावे असे म्हणत असतील; ककवा माझ्या अनेक लहान लहान 
गोष्टींबद्दलच्या उत्साहात सहभागी होत असतील. जर माझ्या सासं्कृलतक व नैलतक मभल्यांपैकी एकाशी जरी शत्रभ 
एकरूप झालेला असेल तर त्याचा लनरपवाद दे्वष करणे मला श्य होणार नाही. 
 

ज्यानंा लोक राष्ट्रीय ककवा राजकीय लवचारसरणी लवसरून स्वीकारतील अशा सांस्कृलतक व नैलतक ध्येयाचंी 
संख्या ते लोक आपला एकसंघी राष्ट्रीय ककवा राजकीय उत्साह व त्याची पे्ररणा लकती प्रमाणात अनुसरणार नाहीत 
त्यावर अवलंबभन असते. सवय मानवजातीला लशक्षण लदल्यानेच प्रत्येक व्य्ती ज्या इष्ट ध्येयाचंा स्वीकार करते त्यांची 
संख्या वाढभ  शकेल. ह्या प्रकारे लशक्षण हे एका नव्या अथाने “मानवतावादी” होईल. 
 

पभवीच्या केस ताठ करणाऱ्या व हनुवटी पुढे आणणाऱ्या प्रथम दशयनी मोहक अद भतुरम्य अशा उत्तेजक 
घटनातंभन फ्त लढाऊ उत्साह उत्पन्न होतो; पण िरोिर जरूर अशी आहे की, मानवतावादी ध्येयानंी त्यानंा मागे 
हटवभन तरुण लपढीचे मन आपल्या बाजभला वळवले पालहजे. लशक्षक आलण लशलक्षत ह्याचं्यात बरीच हुशारी व बुलद्मत्ता 
असल्यािेरीज हे लष्म य गाठता येणार नाही. मानवतावादी ध्येयामंध्ये एक प्रकारचा शुष्ट्कपणा नेहेमीच असतो आलण 
त्यामुळे मानवानंा त्या ध्येयांचे मभल्य ओळिणे कठीण जाणार आहे, पण त्यात मानवाला जी एक स्वगीय देणगी 
लमळालेली आहे लतची त्याला मदत होणार आहे. ती देणगी म्हणजे मानवाची लवनोदबुद्ी. ह्या लवनोदबुद्ीच्या उच्चतम 
रूपामुळे आपल्याला िरे आलण िोटे ह्याचं्यातील फरक ओळिता येतो. जी. के. चेस्टरटन ह्यानी एक अगदी नवीनच 
मत प्रदर्मशत केले आहे की, भलवष्ट्यकाळातील धमय पुष्ट्कळशा प्रमाणात लवकलसत झालेल्या आलण इतरापंासभन अगदी 
वेगळ्या अशा सभष्म म लवनोदबुद्ीवर आधारलेला असेल. जरी ह्या लवधानात बरीच अलतशयो्ती आहे असे वाटेल, तरी 
मला वरील लवधानाला पुष्टी द्यावीशी वाटते. एका लवरोधाभासाला दुसऱ्याने उत्तर द्यायचे तर मी म्हणेन की, आपण 
लवनोदाचा पुरेशा गंभीरपणे लवचार करीत नाही. जर लवनोदबुद्ीच्या चागंल्या पलरणामालंवषयी माझी िात्री पटलेली 
नसती तर मी हे माझ्या आशावादावरील ललिाण इत्या उत्कटतेने लललहले नसते. 
 

हास्य हे लवनोद व्य्त करण्याचे बाह्य लचन्ह आहे एवढेच नव्हे तर ते प्राणीजातीच्या पभवेलतहासातभन लवकास 
पावलेले असावे. हास्याचे लढाऊ उत्साहाशी व गीझ् च्या लवजयोत्सवाशी तीन प्रकारचे साम्य आहे. हे लतन्ही जन्मजात 
वतयणुकीचे नमुने आहेत, आक्रमक प्रवृत्तीतभन उगम पावलेले आहेत तरीही त्यांची मभळ पे्ररणा काही प्रमाणात कायम 
रालहलेली आहे आलण लतहींचेही सामालजक नैसर्मगक कायय एकच आहे. पाचव्या प्रकरणात सालंगतल्याप्रमाणे जसा 
लवजयोत्सव एका धोकादायक हालचालीची लदशा बदलल्यामुळे उत्पन्न झाला तसेच हास्यही लवलशष्ट लवधीनुसार 
उद्भवलेले असावे. लवजयोत्सव व लढाऊ उत्साह ह्यांच्याप्रमाणेच हास्यामुळे त्यात भाग घेणाऱ्यालंवषयी आपुलकीची 
भावना उत्पन्न होते आलण बाहेरच्याबंद्दल आक्रमक भावना उत्पन्न होते. एिाद्या गोष्टीबद्दल सवांनी मनापासभन िदिदभन 
हसण्यामुळे त्याचं्यात एकदम वैयस््तक आपुलकीची भावना उत्पन्न होते. एकाच ध्येयाबद्दल उत्साह वाटण्यासारिीच 
ही घटना आहे. एिादी गोष्ट दोघानंाही हास्यास्पद वाटलीतर तीमुळे िऱ्या मतै्रीची सुरुवात होते एवढेच नव्हे तर मतै्री 
होण्याचे ते पलहले पाऊल असते. हास्याने वैयस््तक संबंध दृढ होतात पण त्यामुळे एक मयादाही आिली जाते. जर 
तुम्हालंा दुसऱ्याचं्याबरोबर हसता आले नाही तर तुम्ही त्याचं्या समभहाच्या बाहेरचे आहा अशी तुमची कल्पना होते 
आलण ते हास्य तुमच्याबद्दल मुळीच नसले ककवा कोणच्याच एिाद्या लवलशष्ट गोष्टीबद्दल नसले तरीही तुम्हालंा आपण 
बाहेरचे आहो असे वाटते. जर िरोिर हास्य कोणत्या तरी बाहेरच्या व्य्तीबद्दल असले, उदाहरणाथय त्या व्य्तीचा 



           

तुच्छतादशयक उपहास होत असला, तर त्यातील आक्रमक प्रवृत्तीचा भाग व लवजयोत्सवाच्या काही अंगाशंी त्याचे 
साम्य सहज लदसभन येते. अशा वेळी हास्य हे एक लनदयय शस्त्र बनभ शकते व एिाद्या असहाय अशा मनुष्ट्याला लनष्ट्कारण 
इजा पोचते. लहान मुलाच्यालवरुद् हास्याचा उपयोग तर कधीही करू नये. माझ्या मते तो गुन्हा आहे. 
 

तरीही उत्साहापेक्षाही उच्च अथाने हास्य हे मानवाचे वैलशष्ट्ट्य आहे. दोहोंच्याही मागे शलररातील हालचालीत 
जरी धमकी देण्याची भावना असली तरी हास्याच्या बाबतीत त्यात कायय आलण स्वरूप ह्यात फार मोठा बदल झालेला 
आहे. हास्य लकतीही जोरात असले तरी त्याचे आक्रमक प्रवृत्तीत रूपातंर होण्याची भीती नसते. भुकंणारे कुते्र 
कधीकधी चावतात पण हसणारा मनुष्ट्य कधी बंदुकीची गोळी सोडत नाही. आलण हास्याच्या शारीरीक हालचाली ह्या 
जन्मजात प्रवृत्तीमुळे माणसाच्या अजीबात ताब्यात राहात नसल्या व म्हणभन उत्साहापेक्षाही हास्यावर लनयंत्रण ठेवता 
येत नसले तरी उलट हास्यावर तकय बुद्ीचे लनयंत्रण जास्त असभ शकते. हास्यामुळे आपली िरेिोटे समजण्याची 
श्ती कमी होत नाही तर ह्याच्या उलट उत्साहामुळे स्वतिःवर लनयंत्रण ठेवण्याचा लवचारसुद्ा नाहीसा होतो. 
 

तकय बुद्ीचे हास्यावर जे लनयंत्रण असते त्यामुळे आपल्याला हास्याचा जो उपयोग करता येतो तो जर आपण 
लढाऊ उत्साहाच्या बाबतीत लावला तर ती पलरस्स्थती धोकादायक होईल, हास्य आलण उत्साह ह्या दोहोंचाही योग्य 
तऱ्हेने कुशलतेने हाताळभन हल्ला करणाऱ्या कुत्र्यासंारिा उपयोग करता येईल– आपल्या बुद्ीला वाटेल त्याच्यावर 
त्या कुत्र्यानंा हल्ला करण्यास उत्तेजन देता येईल. पण हास्य जरी अत्यंत चीड आणणाऱ्या व तुच्छतादशयक 
हेटाळणीच्या स्वरूपात असले तरी ते तकय बुद्ीची आज्ञा झुगारून देत नाही. ह्याच्या उलट उत्साह लनयंत्रणाच्या बाहेर 
जाऊन मालकावरच उलटण्याचा संभव असतो. 
 

असा एक शत्रभ आहे की त्यावर हास्याच्या मदतीने जोराचा हल्ला करणे रास्त ठरेल आलण तो म्हणजे िोटी 
लवधाने अगर िोट्या कल्पना. लबाड माणसाने आपले उदे्दश सफल करण्याकरता व लोकाचंा उत्साह जागृत 
करण्याकरता एिादे कृलत्रम ध्येय त्याचं्या पुढे माडंणे ह्यापेक्षा जगात दुसरी कोणतीही नीच गोष्ट नसेल की लजचा 
ताबडतोब नाश केला पालहजे. लवनोद हा िोटे शोधभन काढण्यात फार पटाइत आहे,आलण त्याच्या गभढ काययक्षमतेमुळे 
यु्तीने पुढे माडंलेल्या िोट्या ध्येयाचंा व उत्साहाचे ढोंग करणाऱ्या कपटीपणाचा त्याला ताबडतोब पत्ता लागतो. 
अशा तऱ्हेच्या ढोंगाचा पलरस्फोट ह्यापेक्षा जगात फारच थोडे लवनोदी प्रसंग असभ शकतील. एिाद्या लवशषे तोऱ्याने 
वागणाऱ्या माणसाची एकदम फलजती झाली ककवा आत्मप्रौढीचा फुगा लवनोदाच्या टाचणीने फाडकन् फुटला म्हणजे 
मनावरील ताण त्यामुळे एकदम कमी होऊन आपल्याला मु्त मनाने हास्याचा आस्वाद घेता येतो. सहजप्रवृत्तीच्या 
शरीराच्या अलनयंलत्रत हालचालींपैकी ही एकच अशी आहे की नैलतक जबाबदारीसुद्ा लतला पसंती देते. 
 

जबाबदार नैलतकता नुसती लवनोदाच्या पलरणामानंा पसंती देते एवढेच नव्हे तर त्यानंा जोराचा आधार देते. 
उपरोध ककवा उपहास ह्या शब्दाचंी कोशातील व्याख्या अशी आहे की ते समाजातील दुगुयण व मभियपणा ह्यांच्यालवरुद् 
लललहलेले ललिाण असावे. उपहासात्मक ललिाणाची लोकांची मने वळवण्याची श्ती त्याच्या आकषयणावर अवलंबभन 
असते. जे लोक प्रत्यक्ष नैलतक प्रवचने ऐकभ न कंटाळलेले आहेत आलण संशयी वृत्तीचे आलण अलत आधुलनक झाले आहेत 
त्यानंा औपरोलधक ललिाण आवडते. थोड्यात म्हणजे आधुलनक कालात उपहास हेच योग्य प्रकारचे प्रवचन आहे. 
 

ढोंगी ध्येयाचंी चेष्टा करण्यात लवनोद हा बुलद्वादी नीलतमत्तेचा मोठा सहाययक आहे; कदालचत त्याहीपेक्षा 
जास्त प्रमाणात तो स्वतिःचा उपहास करण्याचे कायय करतो. आजकाल आपण सवयच आढ्यतािोर ककवा पालवत्र्याचे 
ढोंग करणाऱ्या लोकाबंद्दल अलतशय असलहष्ट्णु असतो, कारण प्रत्येक बुलद्मान मनुष्ट्यात थोड्याबहुत प्रमाणात स्वतिःचा 
उपहास करण्याची प्रवृत्ती असावी अशी आपली अपेक्षा असते. एवढेच काय, जो मनुष्ट्य नेहमी स्वतिःबद्दल गंभीर 
रीतीनेच लवचार करतो तो अगदी माणसासारिाच आहे की नाही ह्याची आपल्याला शकंा वाटते व त्याला सबळ 
कारणही आहे, जमयन व्यवहारातील भाषेत त्याला “प्राण्याचंा गंभीरपणा” म्हणतात व ज्या माणसाला आपण कोणीतरी 
फार बडे आहो असा गवय झालेला असतो (megalomania= श्रेष्ठत्वाची भ्रामक कल्पना) तो नेहमी गंभीर असतो व ते 



           

त्याच्या गवाचे एक कारणच असते. मानवाची सवात उत्तम व्याख्या अशी : मानव हा एकच असा प्राणी आहे की त्याला 
लवचार करता येतो आलण भोवतालच्या जगाच्या संदभात आपले स्थान काय हे तो ओळिभ शकतो. आपण िरोिर कसे 
आहो हे कळण्यात गवाचा फार मोठा अडथळा होतो आलण गवाला मदत करायला स्वतिःची फसवणभक फार उपयोगी 
पडते. माझा असा दृढ लवश्वास आहे की ज्या माणसामध्ये पुरेशी लवनोदबुद्ी आहे तो िुशामतीला बळी पडभन 
स्वतिःबद्दल भलतीच कल्पना करून घेईल असा धोका नाही, कारण त्याच्या चटकन् ध्यानात येईल की जर तो 
िुशामतीला बळी पडला तर तो आढ्यतािोर गाढवाचीच प्रलतमा बनेल. मला असे वाटते की आपल्यातील 
लवनोदबुद्ीचे सभष्म म आलण चलाि असे आकलन करणे हा स्वतिःशी प्रामालणक राहाण्याचा सवात उत्तममागय आहे आलण 
त्यामुळे बुलद्वादावर आधारलेल्या नीतीचे मभळ तत्त्व लसद् होते. लवनोद आलण स्पष्ट प्रश्न (Categorical question) 
ह्यामंध्ये एक साम्य आहे: ती दोन्हीही तकय शास्त्रीय लवसंगती ककवा असंबद्ता ह्यानंी अडवली जातात. बुलद्वादालवरुद् 
वागणे हे नुसते अनीलतकारक असते एवढेच ंनव्हे तर ते पुष्ट्कळदा गंमतीदारही असते! “तभ आपल्या स्वतिःला फसवभ 
नकोस” ही िरोिर पलहली आज्ञा असावयास पालहजे (येथे ल्स्ती धमातील दहा आज्ञांचा संदभय आहे). ती आज्ञा 
पाळण्याच्या आपल्या प्रवृत्तीचे प्रमाण आपण दुसऱ्याशंी वागताना लकती प्रामालणकपणे वागतो ह्यावर अवलंबभन असते. 
 

केवळ वर लदलेल्या लनरलनराळ्या लवचाराचं्या जोरावरच मी लवनोद ही एक जास्त आशावाद उत्पन्न करणारी 
श्ती आहे असे मानीत नाही. मला असे वाटते की आधुलनक मानवात लवनोदबुद्ी िभप वेगाने वाढत आहे. सासं्कृलतक 
परंपरेमुळे लवनोद जास्त पलरणामकारक होत आहे व त्यामुळे त्याला अधीक मान लमळत आहे, की उपजत बुद्ीमुळे 
हसण्याच्या प्रवृत्तीला मानवाच्या पभवेलतहासामुळे अधीक श्ती प्राप्त होत आहे हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. बहुधा दोन्ही 
घटना लक्रयाशील असतील. काही असले तरी अप्रामालणकपणा शोधभन काढण्यात लवनोद वेगाने पलरणामकारक होत 
आहे, अधीक शोधक व अधीक मार्ममक होत आहे. पभवीच्या कालातील लवनोद लनदान मला तरी कमी पलरणामकारक, 
कमी बोचक व कमी मार्ममक असा वाटतो. चालय स लडकन्स हा एकच जुन्यापैंकी असा लेिक आहे की मानवी स्वभावाचे 
त्याचे औपरोलधक ललिाण मला मनापासभन हसायला लावते. कोणत्या प्रचललत दुगुयणाचं्या ककवा मभियपणाच्या लवरुद् 
शवेटचे रोमन लेिक ककवा अब्राहाम अथवा पलवत्र ्लारा आपला रोि वळवीत आहेत, हे मला समजते पण मला 
त्यामुळे हसभ येत नाही. लनरलनराळ्या ऐलतहालसक युगातं लोकांना कोणत्या पलरस्स्थतीने हसायला उत्तेजन लमळत होते 
ह्यावर जर संशोधन केले तर ते िासच उद बोधक ठरेल. 
 

माझा असा लवश्वास आहे की लवनोदाचा मनुष्ट्याचा सामालजक वतयणुकीवर पलरणाम होतो आलण एका बाजभने 
तरी त्याचे नैलतक जबाबदारीशी साम्य असते. त्याच्यामुळे जग अधीक प्रामालणक होते व अथातच मनुष्ट्याला अधीक 
चागंले वसलतस्थान बनते. माझा असा लवश्वास आहे की हा त्याचा पलरणाम वेगाने वाढत आहे आलण हळभहळभ पण 
सभष्म मपणे तकय पद्तीत लशरत आहे, लतच्याशी अधीक लनकट संबंध प्रस्थालपत करीत आहे आलण ह्या सवांचा पलरणाम 
नीलतमान उंचावण्यामध्ये होत आहे. ह्या अथाने मी जी. के. चेस्टटयन ह्याचं्या आिययकारक लवधानाशी सहमत आहे. 
 

वरील सवय लववेचनात प्रथम मला जे माहीत आहे त्यापासभन सुरवात करून नंतर मला जे संभाव्य वाटते ते मी 
सालंगतले आलण शवेटी मी कशावर लवश्वास ठेवतो त्याचा उल्लेि केला. शास्त्रज्ञाने अशी पद्त स्वीकारू नये असा कोठे 
कायदा नाही. सत्याचा अिेरीस लवजय होईल असा माझा लवश्वास आहे. हे जरी थोडेआढ्यतािोर वाटले तरी मला 
प्रामालणकपणे असे वाटते की ही गोष्ट घडभन येण्याचा अलतशय संभव आहे. मी असेसुद्ा म्हणेन की हे अटळ आहे– 
अथात मानवजातीने नजीकच्या भलवष्ट्य काळात स्वतिःचा नाश करून घेतला नाही तर. कारण ती श्यता नजरेआड 
करता येणार नाही. तसे झाले नाही तर असे भलवष्ट्य वतयवण्यास हरकत नाही, की मानवजातीच्या जीवशास्त्रातील साधे 
लनयम व मानवाच्या वतयणुकीबद्दलचे लनबंध पुढे मागे लोकाचं्या सवयसामान्य ज्ञानाचा भागच बनतील. बाराव्या प्रकरणात 
वणयन केलेल्या साध्या शास्त्रीय सत्याचें ज्ञान जसे आज सामान्य माणसालाही झालेले आहे तशीच पलरस्स्थती जीवशास्त्र 
आलण मानवी वतयणुकीबद्दलच्या लनयमाचंी होईल. प्रथमप्रथम मानवाच्या आपल्या स्वतिःच्या मोठेपणाबद्दलच्या ज्या 
कल्पना होत्या त्यामुळे अशा प्रकारचे लनयम स्वीकारण्याची त्याची तयारी नव्हती. सबंध मानवजातीचे अस्स्तत्व नाहीसे 



           

होण्याची भीती मानवाला स्वतिःबद्दलचे ज्ञान होण्यास व त्यामुळे सावध होण्यास मदत करील अशी आशा करणे 
धाष्टयाचे आहे काय? 
 

जीवशास्त्रातील मभलभभत तत्त्वाचें ज्ञान कोणत्याही समंजस माणसाला करून देणे ही गोष्ट अव्यवहायय आहे असे 
मी समजत नाही. गलणतातील इंटीग्रल कॅल््युलस ककवा चक्रवाढ व्याजाचा लहशोब करण्यापेक्षा जीवशास्त्राची मभलतत्त्वे 
समजणे सोपे आहे. लशवाय जीवशास्त्र हा एक आकषयक असा लवषय आहे. लवशषेतिः तो जर चांगल्या रीतीने लशकवला 
तर लवद्यार्थयाच्या हे चटकन लक्षात येते की तो स्वतिः सजीव प्राणी असल्यामुळे जे त्याला लशकवले जाते ते प्रत्यक्ष 
त्यालाही लागभ असते. जीवशास्त्राचे उत्तम प्रकारचे लशक्षण हा एकच पाया आहे की त्यावर मानवजातीबद्दल आलण 
मानवाचे लवश्वाशी काय नाते आहे ह्याबद्दलची लवश्वसनीय अशी मते बनभ शकतील. तत्त्वज्ञानावर आधारलेल्या 
मानवशास्त्राने जीवशास्त्राकडे दुलयक्ष करून मानवाच्या मनात एक िोटा अलभमान उत्पन्न केला आलण त्यामुळे मनुष्ट्य 
फार िालच्या पातळीवर गेला. िरे म्हणजे मानवजातीचे (Homo Sapicns) जीवशास्त्र हेच िरे “महत्त्वाचे शास्त्र” 
मानले पालहजे. 
 

मानवाबद्दलचे व मानवाच्या लवश्वातील स्थानाबद्दलचे पुरेसे ज्ञान झाले की मी मागे म्हटल्याप्रमाणे आपोआप 
आपल्याला कोणत्या ध्येयाचं्या पभतीकरता प्रयत्न करावयाचे ते कळभ लागेल. पुरेशी लवनोदबुद्ी असेल तर मानवजात 
िोट्या आलण फसव्या ध्येयाबंद्दल असलहष्ट्णु होईल. लवनोदबुद्ी आलण ज्ञान ह्यावर सुंसंस्कृतीची आशा कें लद्रत झालेली 
आहे. लतसरी एक अत्यंत दभरची आशा मानवाच्या पुढील उत्क्रातंीवर अवलंबभन आहे. वर जे संस्कृतीसंबंधीचे मुदे्द 
सालंगतले त्यामुळे मनुष्ट्यातील लनवडीवर पलरणाम घडभन येईल व मनुष्ट्यात इष्ट असे बदल घडभन येतील. 
अश्मयुगापासभन आजपयंत मनुष्ट्याची अनेक वेलशष्ट्ट्ये सद गुण म्हणभन मानले गेले होते ते आज लवचारी माणसानंा 
धोकादायक वाटतात तर लवनोदबुद्ी असणाऱ्यानंा ते हास्यास्पद वाटतात. कांही शतकाचं्या नैसर्मगक लनवडीमुळे उटे 
ह्या दुदैवी टोळीतील माणसातंील आक्रमक प्रवृत्ती िभप जोराने वाढत गेली तर आपल्याला अलतशयो्त आशावादी न 
बनता असे समजायला हरकतनाही, की दुसऱ्या एका प्रकारच्या लनवडीमुळे सुसंस्कृत मानवात आक्रमक प्रवृत्ती सुसह्य 
पातळीवर आणली जाईल, पण लतचे अत्यावश्यक कायय नाहीसे होणार नाही. 
 

उत्क्रातंीचे थोर रचनाकार राजकीय संघषय व युदे् ह्यांचे प्रश्न सोडवतील पण ते सोडवताना आक्रमक प्रवृत्ती 
व लतचे सामालजक स्वरूप लढाऊ उत्साह ही ते अलजबात नष्ट करणार नाहीत. हे त्यांच्या लसद् झालेल्या पद्तीशी 
जमणार नाही. जर जीवशास्त्रात एिादी नवी पलरस्स्थती उत्पन्न झाली व एिादी श्ती हानीकारक होऊ लागली तर 
ती पभणयपणे नाहीशी करून अलजबात काढभन टाकली जात नाही, कारण त्यामुळे लतची आवश्यक कायेही नष्ट होतील. 
नेहमी अशा प्रकारचा प्रश्न एका नवीन लनबंधाच्या यंत्रणेचा लवकास होऊन सोडलवला जातो. ही यंत्रणा त्या लवलशष्ट 
पलरस्स्थतीतभन उत्पन्न झालेली मानवाच्या मनातील हानीकारक पे्ररणा नाहीशी करते पण इतर कोणच्या कायात 
व्यत्यय आणीत नाही. 
 

आपल्याला माहीत आहे की, पृष्ठवंशी प्राण्याचं्या उत्क्रातंीतील वैयस््तक पे्रम आलण मैत्री ह्या दोन 
गोष्टींच्यामुळे मोठी क्रातंी घडभन आली, कारण त्यामुळे एकाच जातीच्या प्राण्यानंा एकत्र राहभन आपल्या टोळीच्या 
लहताकरता प्रयत्न करता येणे श्य झाले. मानवी समाज ह्या वैयस््तक संबंधावर अवलंबभन आहे पण आपण हेही 
ओळिले पालहजे की, हा वैयस््तक संबंध ककवा आपुलकीची भावना लजत्या मो्ा समाजाला लागभ व्हायला पालहजे 
लततकी होत नाही. ह्या वैयस््तक संबंधामुळे ज्यांची एकमेकानंा मालहती आहे व जे लमत्र आहेत त्याचं्यात आक्रमण होत 
नाही. पण जे आवश्यक आहे ते असे की सवय राष्ट्राचं्या व सवय लनरलनराळ्या लवचारसरणीच्या लोकामंधील आक्रमण 
थाबंले पालहजे. ह्याचा अगदी उघड लदसणारा लनष्ट्कषय असा की पे्रम आलण मतै्री ही सवय मानवाबंद्दल वाटली पालहजेत व 
आपण आपल्या सवय बाधंवावंर कोणचाही फरक न करता पे्रम केले पालहजे. ही आज्ञा नवीन नाही. (दहा आज्ञामंध्ये 
आपल्या शजेाऱ्यावर पे्रम करण्याची आज्ञा आहेच.) आपल्या तकय बुद्ीला लतची आवश्यकता सहज पटते व आपल्या 
भावनेला लतचे सौंदययही अनुभवास येते. पण आपला स्वभाव असा बनलेला आहे की आपण ती आज्ञा पाळीत नाही. पे्रम 



           

आलण मतै्री ह्याचंी िरी प्रचीती आपल्याला व्य्तीबद्दलच येऊ शकते आलण आपण आपल्या लवचारश्तीचा लकतीही 
उपयोग केला तरी ही वस्तुस्स्थती बदलत नाही. पण उत्क्रातंीचे थोर रचनाकार ही वस्तुस्स्थती बदलभ  शकतील व ते ती 
बदलतील असा मला लवश्वास वाटतो. माझा नैसर्मगक लनवडीवर जसा लवश्वास आहे तसाच मानवाच्या तकय बुद्ीवर 
आहे. मला वाटते की तकय बुद्ी योग्य लनवडीच्या बाजभने व योग्य लदशनेे कायय करील. नजीकच्या भलवष्ट्यकाळातच 
आपल्या पुढच्या लपढ्याचं्या अंगी सवांत महत्त्वाची व सवांत मनोहर अशी आज्ञा पालन करण्याची प्रवृत्ती उत्पन्न होईल 
असा माझा लवश्वास आहे. 
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GLOSSARY 
 

इंग्रजी शास्त्रीय र्व िांदिक शब्ि– त्यांचे प्रदिशब्ि ककर्वा अथत 
 
Aggression — आक्रमण; आक्रमक प्रवृत्ती. 
Amplitude — समृद्ता. 
Appetitive — भभक शमलवणारा. 
Aquarium — प्रयोगशालेतील जलाशय. 
Behaviour Pattern — वागणुकीचा नमुना. 
Buccal — तोंडासंबंधी. 
Constructors of Evolution — उत्क्रातंीचे रचनाकार. 
Consummatory — पभतयतेची लक्रया. 
Convergent Adaption — कें द्रकबदभशी जमवभन घेणे. 
Drive — श्ती; पे्ररणा. 
Ecology — भोवतालच्या पलरस्स्थतीबद्दलचे शास्त्र. 
Epiphenomenon — सहघटना. 
Ethlogy — स्वभावाच्या अभ्यासाचे शास्त्र. 
Evolution — उत्क्रातंी; लवकास. 
Factor Analysis — अवयव–लवश्लेषण. 
Force Vitale — लवशषे प्रकारची जीवनश्ती. 
Genocopy — आनुवंलशकतेची नक्कल. 
Genus — पोटजात. 
Great Constructors — थोर रचनाकार. (लवकास घडवभन आणणाऱ्या दोन घटना– नैसर्मगक लनवड आलण 
पलरवतंन.) 
Homosexuality — समकलगी प्रवृत्ती. 
Inertia — अलक्रयता. 
Injunetive Definition — हुकुमाप्रमाणे होणारी घटना. 
Innate — जन्मापासभनचा; सहज. 
Instinct — उपजतबुद्ी; जन्मजात प्रवृत्ती. 
Local Mating — स्थानीय संयोग 
Manatee — समुद्र-गाय. 
Marsupial — लशशुधान. 
Materialism — आलधभौलतक वाद. 
Mood Transmission — मनिःस्स्थतीचे संचारण. 
Motivation — कारणीभभत होणे; प्रवृत्ती; चेतना 
Motor Pattern — चेतनेचा नमुना. 
Mutation — पलरवतयन; बदल. 
Myth of Creation — उत्पत्तीची कथा. 
Natural Science — सृष्टीतील घटनाचें शास्त्र. 



           

Natural Selection — लनसगाची लनवड. 
Odonus Niger — लनळा लरगर मासा. 
Ontogeny — एकाच प्राण्याच्या अगर वनस्पतीच्या जन्मापासभनचा इलतहास. 
Partridge — तीतर पक्षी. 
Pathology — शारीलरक लवकृतीचे शास्त्र. 
Phenocopy — बाह्य रूपाची नक्कल. 
Phylogeny — एिाद्या प्राणी अगर वनस्पतीच्या जातीच्या लवकासाचा पभवेलतहास. 
Physiology — शरीरलक्रयाशास्त्र. 
Pseudo–Speciation — िोटे लवलशष्टीकरण. 
Psycho–analysis — मनोलवश्लेषण. 
Psychopath — मानलसक समतोल लबघडलेली व्य्ती. 
Psychopathology — मनोलवकृलतशास्त्र. 
Purposive Psychology — सहेतुक मानसशास्त्र. 
Quoodle — एक सस्तन प्राणी. 
Redirected Activity — नवीन लदशा लदलेली प्रलक्रया. 
Reflexes — प्रलतलक्षप्त लक्रया. 
Regression — प्रलतगमन. 
Spiny Boxfish — एक प्रकारचा साकळदर. 
Stimulus — उत्तेजक. 
Struggle for Existence — जीवनकलह. 
Sublimation — उदात्तीकरण. 
Survival — लटकभ न राहणे. 
Sympathetic Nervous System — पाठीच्या कण्यातभन हृदय व इतर इंलद्रयाकडे जाणारे मज्जातंतभ. 
Teleost — हाडांचा सापळा असलेले मासे. 
Vertebrates — पृष्ठवंशी प्राणी. 
Virology — अलतसभष्म म जीवकबदभचे शास्त्र. 
Vitalism — वैज्ञालनक व रासायलनक घटकाचं्या पलीकडे शरीरात एक तत्त्व आहे असा लवश्वास. 
Vulnerable — भेद्य. 
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सूची 
 

अलक्रयता (इनर्मशया) कबभतर 
अमेलरकन इंलडयन करकोचा पक्षी 
अल्कोहोल (मद्य) कला 
ॲकेलशया कळप 
ॲलरयम काटेरी कशपल्याचे कालव (सी-अर्मचन) 
आक्रमक प्रवृत्ती २४१ इ. कालव 
आक्रमणापासभन फायदे कावळा 
आगयस तीतर लकलटवेक पक्षी 
आलदवासी टोळ्या कीटक 
आनुवंलशकता कुत्रा 
आलफ्रकन ज्युएल मासे कभ डल 
इकॉलजी केन 
इच्छाश्ती कँगरॅू 
इंलद्रय कॅस््लंग 
उटे अमेलरकन इंलडयन कोल्हा 
उते्तजक (स्स्टम्युलंट) कॉव्हीडे 
उपजत प्रवृत्ती के्रटेशस् (चुनिडीचे) युग 
उपजत बुद्ी क्रो-मान्योन मानव 
उंदीर िेळातील स्पधा २४२ इ. 
एंजल िंजन (वॅग् टेल) पक्षी 
एस्म्पस गल् पक्षी 
एस्म्फड माशी गाणारे पक्षी 
ओडोनस नायगर गाफ सा तलाव 
ओल्ड स्कभ ल टाय लगधाडे 
ऑस्रालोलपथेकस डोकी मारण्याची चाल(हेड हंकटग) 
गीझ् बदके तकय बुद्ी (रीझन) 
गनेॅट पक्षी तारालंकत आकाशी रंगाचे मासे 
गोगलगाई तीतर (पार्मटज) 
गं्रट लदशा बदललेल्या प्रलक्रया 
गे्रलॅग गभझ नाइट हेरॉन 
घुबडे नॉडेरोग बेट 
घुशी लनणायक प्रलतलक्रया 
घभस लनवड (लसले्शन) 
चालीरीती लनळा लरगर 
लचस््लड मासा लनळा डेस्व्हल 
कचपाझंी लनबंध (टाबभ) 



           

चेतनेचा नमुना नीडललफश 
जन्मजात प्रवृत्ती नैसर्मगक लनवड 
जलाशय (कृलत्रम) पचय मासा 
जवलनके (व्हेंलरकल) पफर 
जालत-अनुवंलशकता पलरवतयन (म्युटेशन) 
जीवनश्ती पॅरॅडाइझ पक्षी 
जीवनकलह पाठीचा कणा नसलेले प्राणी 
जॅकडॉ पक्षी पाढंरे करकोचे 
जभललयन ह्स् ले पुंजश्ती (क्वाटंम) 
झेब्रा पेककग ऑडयर (Pecking Order) 
टकी कोंबड्या पोचाडय बदक 
टटयल ग्रास पोपट 
रंक पोवळे 
लरलचनोलसस पोवळ्याचे िडक 
प्रलतलक्षप्त लक्रया (लरफ्ले्स) माशा 
प्रमुि पे्ररणा मलँटड 
प्रवाळ िडक मनॅॅटी 
पे्रइंग मलँटस मलॅाडय बदक 
पे्ररणाचंा लवरोध मडॅँलरन बदक 
पे्ररणाचें लवश्लेषण यभकॅललपृस 
प्रोटोप्लॅझम् र्तवालहन्यांचे जाळे 
पृष्ठवंशी प्राणी रचनाकार 
कफच पक्षी रफ मासा 
फुलपािरू मासे रानउंदीर 
फ्लॉलरडा रानटी बदक 
बगळा रेनलडयर 
बटरफ्लाय मासा रोकलग 
बबभन लढाऊ उत्साह 
बदक लागो 
बदक (यभरोपातील) लाडंगा 
बडय ऑफ पॅरॅडाइझ् ललग्नम स्व्हटे की 
बायसन रेडा लॅलटन लोक 
बाराकभ डा लॅलबकरथ मासे 
लबटर कलग लेमभर माकड 
बुलकफच लॉगरहेड स्पंज 
बेडभक वापीटी हरण 
बो गे्रगरी लवजयाचा समारंभ 
ब्रसॅ्ब्लंग पक्षी लवजयोत्सव 



           

ब्ल्यभ लरगर मासा लवधीकरण 
मनोलवकार शास्त्र लवधीनुसार युद् 
मसाई लवनोदबुद्ी 
माउथब्रीडर लवरोधी पे्ररणा 
माजंर सी-अनेमोन 
माटेन सेरीन पक्षी 
मानेचा कोन संतापलेले तरुण 
लवलशलष्टकरण सासं्कृलतक परंपरा 
व्हायटॅललस्ट सासं्कृलतक लवकास 
व्हायरॉलजी स्टाललंग पक्षी 
शामाथ्रश पक्षी स्स्टकल्बॅक मासे 
शले्ड्रेक बदक स्थानीय संयोग 
लशरलशकार (हेड हंकटग) स्नॅपर 
समाज संघटना स्पंज 
समकलगी प्रवृत्ती स्वजातीयालंवरुद् आक्रमण 
साजंट मेजर स्वयंचललत श्ती 
सापेक्ष जुळणी हरणे 
सामालजक अनुमान हस्की कुते्र 
साकळदर हाफबी्स 
साबंरे हाम् स्टर 
सायनस गाठ हायड्राइड पॉललप्स 
सासं्कृलतक लवधी हास्य 
लसनाथं्रोपस पेलकनेस्न्सस लहमगभझ 
लसस््लड मासे लहरवा सरडा 
लसल्व्हरसाइड लहलारा मौरा 
लसल्व्हर फॉ्स हेकरग मासा 
कसह हंस 
 


