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�सतावना 
 

“मानसशास : स�ः्ालतन �चिलृ सं�दा्” हे �सृुृ थुसृ् महणणे रॉबटर एस. युडयथर ्ाचं्ा 
“Contemporary School of Psychology” ्ा थुसृ्ाचे हे भाषांृ र आहे. मपळ थुसृ् हे १९३१ मध्े 
�िस� झाले. थुढे ्ा थुसृ्ाचत दुसरत आयक�त �िस� ्रृाना मपळ �ंथाृ अने् फेरबदल ्रण्ाृ 
आले. ्ाहत नयतन मािहृतचत भरहत त्ाृ घालण्ाृ ्ेऊन १९४८ मध्े हत दुसरत आयक�त �िस� झालत. 
“मानसशास : स�ः्ालतन �चिलृ सं�दा्” हा �ंथ महणणे ्ा दुसऱ्ा आयक�तचे भाषांृ र आहे. १९४८ 
च्ा सुमारास मानसशासाचे ए प् ण सयवथ ्से होृे, ्ा ियष्ायर ्ोण्ोणृे �ंथ ृेवहा �चिलृ होृे, 
मानसशासाचत व्ााृत, आश् आिण रतृ ्ा ियष्तच्ा ्ोणत्ा िभ� ियरोधत भपिम्ायंर ृे आधारले होृे 
्ासंबंधतचत मािहृत ्ा थुसृ्ा पृन आथल्ाला याचाय्ास िमळृे. ृसेच त्ाचंा िय्ास ्स्सा घडृ 
गेला आिण भायत िय्ासाच्ा संभाव् िदशा ्ोणत्ा होत्ा ्ाियष्तहत िय�सनत् आिण उ�ोध्  
मािहृत ्ा थुसृ्ा पृन याच्ाला िमळृे. १९४८ नंृर मानसशासाचत याढ खपथ यगेाने झालत. ृरतसु�ा हे 
थुसृ् त्ामुळे ्ालबा� ि्या णुनाट झाले असे महणृा ्ेणार नाहत. अणपनहत अभ्ास्ानंा ृे उथ्ुकृच 
याटेल. शासत् �ंथाचंत शलैत अिलाृ, औथचािर् आिण गंभतर असृे. िनदान ृत ृशत असायत अशत 
आथलत समणपृ आहे. थण ्ा थुसृ्ाचत शलैत ृशत नाहत. ृत खेळ्र, �स� आिण अनौथचािर् आहे. ्ा 
थुसृ्ाृतल मािहृतहत व्ाथ् आिण िबनचप् आहे. िययचेन ृ र् शु� आिण थ�ृशतर आहे. सामान  ्
याच्ाला ्ंटाळयाणत, नतरस ि्या �कलल याटेल अशत एखादत जानशाखा िृच्ा शासत् सयवथाशत 
�ामािण् राहपन, आ्षर्  सयवथाृ ्शत माडंायत ्ाचे, हे थुसृ् महणणे ए् उ�म उदाहरण आहे असे 
णाणत्ानंा याटृे. 
 

असो. सािहत् संस क् ृत मंडळाला असे हे उ�म भाषांृ र आण �िस� ्रृाना आनंद होृ आहे. 
भाषांृ र्ाराचे त्ाबबल मनःथपयर् आभार. 
 
 द. मा. िमरासदार 

अध्य, 
महाराष् राज् सािहत् आिण संस क् ृत मंडळ 
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0१ 1मानसशासाचर पंथ आिण 
तयाचंी पा�रभभमी 

 
माणसाचे चौ्स, सयृःियष्तचे णाणतय असलेले मन िणृ्े णुने आहे िृृ्ेच मानसशासहत 

णुने आहे, असे महणणे फारसे चप् ठरणार नाहत. माणपस थिरसरायर अयलंबपन असल्ामुळे �ा थिरसराृतल 
यस पृंचे त्ाच्ायर णे थिरणाम होृाृ त्ाचं्ाियष्त उदासतन राहणे त्ाला सुरयाृतथासपनच णमले नसृे. 
आिण �ा थिरसराचे ए् अंग महणणे माणसे आिण थशप �ाचं्ासारर्ा त्ाच्ा णगाृ सहभागत असलेल्ा 
आिण त्ाच्ा दैनंिदन णतयनाृ मह�याचे सथान असलेल्ा सणतय यस पृ–त्ाच्ा ियशषे ्ु पृहलाचा ियष् 
सयाभािय्थणे झालेला असणार. आथल्ा मानिस् शकृत आिण य रृन �ाचं्ाियष्त आिण �ा बाबृत  ृ
आथले इृर सणतय यस पृंशत ्ा् ्ा् साम् आहे आिण ्ोणृे भेद आहेृ �ाियष्त माणसाने ्ेलेल्ा 
िचृनाचे सुरयाृतचे थोर अध्ा् ृ�यजानातम् ियचाराच्ा इिृहासा्डपन आथल्ाला लाभृाृ. 
ृ�यजानाचा इिृहास हा मृिभ�ृेचा आिण यादिययादाचा इिृहास आहे अशतच थरंथरा आहे. त्ामुळे १९ 
व्ा शृ्ाच्ा शयेटच्ा भागाृ णेवहा मानसशासाने भौिृ्त, रसा्नशास आिण णतयशास ्ाचें अनु्रण 
्वन ियजानाचत िशसृ अंगत बाणयपन घ्ा्चा �्तन ्ेला ृेवहाहत आथल्ा ियया� सयवथाचा त्ाग 
मानसशासाने ्ेला नाहत ्ाचे नयल याटा्ला न्ो. ्ा नयतन ियजानाच्ा आश्ाचे नेम्े सयवथ ्ा् 
असाय ेआिण त्ाचा अभ्ास ्रृाना ्ोणत्ा थ�ृतचा अयलंब ्राया ्ाियष्त नयतन समस्ा लौ्रच 
िनम�ण झाल्ा. 
 

मानसशासजाचं्ा ए्ा गटाचे मृ असे होृे ्त, हा ्ोग् आश् महणणे माणसाचे सणाण अनुभय 
हेच हो् असे मानणे स्ु�कृ् ठरेल आिण ्ाचे संशोधन अंृ�नरतयणानेच ्रृा ्ेईल अशतहत त्ाचत 
धारणा होृत. अंृ�नरतयण महणणे सयृःचे िनरतयण ्रण्ाचत थ�ृत. िहचत अने् वथे असप श्ृाृ–
आथल्ाला लाभणाऱ्ा सायाृ यदेनातम् (sensory) अनुभयाचे ्ेयळ िनयदेन ्रण्ाथासपन सयृःच्ा 
भायिन् अनुभयाचें, िय�ेषणातम् उथचारामध्े, ्ेलेल्ा �दतघर संशोधनाथ �्  ृअने् वथे असृाृ असे 
आथल्ाला थुढे आढळपन ्ेईल. हत ‘िनरतयणे’ थरसथराहंपन िभ� असलत ृरत ृत खासगत अनुभयाचंत िनरतयणे 
असृाृ. हा त्ाचं्ाृतल समान धमर हो् आिण ्ामुळे भौिृ्त ि्या रसा्नशास ि्या णतयशास ्ाचं्ा 
थ�ृतहपन हत थ�ृ यगेळत असल्ासारखत याटृे. ्ा ियजानामध्े थरतयानिल्ेृ ि्या सप�मदशर्  
्ं�ाखालत ्ाचे ि्ृतहत िनरतय् िनयदेन ्व श्ृाृ. उलट, मानसशासत  ्अनुभयाचे ए्च िनरतय् 
िनयदेन ्व श्ृो. 

या् २०–१ 
 
्ा दोन थ�ृीमधतल हा भेद ि्ृथृ खराखुरा आहे हा जानशासाृतल ए् बुच्ळ्ाृ टा्णारा 

�शन आहे. थरतयानिल्ेृ ि्या सप�मदशर्  ्ं�ाखालत �त्े् िनरतय्ाला णे आढळृे ृो खऱ्ाखुऱ्ा 
बा� णगाचा ए् छोटासा भाग असृो. असे असृे ्त �ा बा� णगाथासपन िनघणाऱ्ा ्ोणत्ा ृरत 
�भायामुळे िनम�ण झालेल्ा आथल्ा आतमिनन अनुभयाचे िनयदेन हा िनरतय् ्रतृ असृो? हा दुसरा 
थय खरा असेल ृर ‘यसृुिनन’ ियजानाचंत द�े (data) आिण मानसशासाचत यसृुिनन द�े ्ानंा 
ियभागणारत ्ाटे्ोर रेषा असणार नाहत. ्ोणत्ाहत �संगत िनरतयण ्रणारत व्कृत आथल्ा 
‘णािणयचे्ा’ खासगत आश्ाियष्त िनयदेन ्रतृ असृे अशतच थिर�सथृत असणार. 
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ियसाव्ा शृ्ाचे दुसरे दश् संथण्ाथपयवच अने् मानसशासज, ियशषेृः अने् अमेिर्न 
मानसशासज, मानसशास हे ए् व्�कृिनन शास आहे, अंृ�नरतयणाच्ा व्�कृिनन थ�ृतच्ा याथरायर 
ृे आधारलेले असृे ्ा ्लथनेचा त्ाग ्रा्ला उ�ुकृ झाले होृे. मानसशासाचे त्ा यळेचे णे सयवथ 
होृे त्ाियष्त ्ाहत ृ�ारत ्रा्ला णागा होृत. (ि्त्े् ृ�ारत रासृ ठरल्ा असत्ा.) ृ�ारतचे ए् 
्ारण असे होृे ्त, ए्ाच �शनाियष्त संशोधन ्रणाऱ्ा �्ोगशाळा पृन अंृ�नरतयणायर आधारलेलत 
थरसथरियरोधत िनयदेने बाहेर थडृ होृत. उदाहरणाथर, णेवहा आथण एखादत समस्ा सोडयतृ असृो ृेवहा 
आथल्ा मनाृ ्ाहत मानिस् िच�े–�िृमा–असृाृ ्ा? असृाृ अशत ि्त्े् अंृ�नरतय्ाचंत 
खा�त होृत; इृरानंा ृत असृाृ असे दाखियणारा ्ोणृाच थुराया आढळपन ्ेृ नवहृा. णरत सामान्, 
मानसशासत  ्संशोधनाचे िशयण ज्ाने घेृलेले नाहत अशा व्कृतला ृत ियचार ्रतृ असृाना सना्पंच्ा 
ृाणाचंत, डोळ्ाचं्ा हालचालीचत आिण णैयत (‘organic’) बदलाचंत णत यदेने (sensations) आढळपन 
आलत नसृत त्ाचें ृथशतलयार यणरन णरत हे दुसरे मानसशासज ्रतृ, ृरत मानिस् �िृमा असृाृ 
्ाचा ्ाहत थुराया त्ानंा आढळपन ्ेृ नवहृा. ृत्ालतन मानसशासाियर� णे बंड ्वन उठले होृे 
त्ानंा णािणयेृ  घडणाऱ्ा असथशर, अिचत् अशा �्ारच्ा घटनाचं्ा संश्ासथद यणरनाचं्ा साम�तथासपन 
ए्ा नयतन ियजानाचत रचना ्रृा ्ेईल असे याटृ नवहृे. ्ाउलट, मानसशासजाने ्ेयळ य रृनाच्ा 
अभ्ासाृ सयृःला गंुृयपन घेणे आिण आथण ज्ा उथथ�त बाधंृो त्ाचें �ामाण् िस� ्रण्ासाठत 
य रृनाचे णे सयवथ आढळपन ्ेृे–अने् िनरतय् ज्ाचा थडृाळा घेऊ श्ृाृ अशा य रृनाच्ा यणरनाचा 
आधार घेणे–हेच ्ोग् ठरले असृे. 

 
य रृनयादाच्ा बाणपने हे णे आंदोलन सुव झाले त्ाचा लौ्रच अमेिर्न मानसशासामध्े �भायत 

ठरलेला �याह झाला. १९२० आिण १९३० ्ा सुमारास ियजानाच्ा ृ�यजानामध्े ज्ा घडामोडत झाल्ा 
त्ानंत ्ा �याहाला थुलत िमळालत. ्ा घडामोडत महणणे ृा�्् �त्यृायाद, ्ा्र्ािरृायाद 
(operationism) आिण भौिृ्ृायाद (physicxalism) ्ा नायानंत ओळखण्ाृ ्ेणाऱ्ा ियचारधारा होृ. 
(सटतवहनस १९३९) [्ंसामध्े उ�ेिखलेल्ा सदंभ�चे थपणर शतषर् शोधण्ास थकन ४०५ थासपन सुव होणारत सदंभर य लेख् सपचत याथरृा 

्ेईल.] ्ा ियचारधारामंध्े ्ाहतशत मृिभ�ृा होृतच. थण त्ाचं्ाृतल समान सप� असे ्त ज्ाचे िनरतयण 
्रृा ्ेृ नाहत, णे अनुभयाृतृ आहे ि्या भौिृ् णगाृ ज्ाचा थडृाळा घेृा ्ेृ नाहत असे णे ्ाहत 
असेल त्ाचे भौिृ् यासृयृेच्ा भाषेमध्े भाषांृ र ्रण्ाच्ा �्तनामुंळे णे ‘ क् ृ् �शन’ िनम�ण होृाृ 
ृे ियजानाथासपन बाणपला सावन ियजानाचत भाषा शु� ्रण्ाचा ्ा सय�चा �्तन होृा. एडियन णत. 
बोअिरग हे ए् मान्यर अमेिर्न मानसशासज (णनम १८८६) होृे. ्ा ियचार�याहाचं्ा सयृःच्ा 
ियचारायर झालेल्ा थिरणामाचें त्ानंत यणरन ्ेलेले आहे. हे यणरन याचले ृर ्ा्र्ािरृायादामुळे 
मानसशासाच्ा ्ा नयतन सयवथायर ्शा �्ारे मपलगामत थिरणाम घडपन ्ेणे अटळ झाले होृे हे सथल 
्रणारे ए् सायाृ उदाहरण आथल्ाला लाभृे 

 
भौिृ्ृायादाच्ा सय�ृ आधुिन् वथाला ्ा्र्ािरृायाद महणृाृ. हे मृ असे माडंृा ्ेईल: 

यैजािन् िनरतयणाचा ियष् �ा दलतने णर णािणये् डे थािहले ृर णाणतय महणणे ज्ा ्ा्��ारा िृचे 
जान यैजािन्ानंा होृे ृत ्ेयळ ्ा �् होृ. उदाहरणाथर, यदेन महणणे ृाबंडेथण ि्या एखादत यदेना 
ि्या ्डयटथणा असे अभौिृ् असे ्ाहत नसपन आथण ज्ाचे िनरतयण ्रृो असे ृे ए् द� असृे, 
दोन रंगामंधल्ा फर्ाियष्त एखा�ा माणसाने ्ेलेले िनयदेन ि्या गडद रंग आिण िफ्ा रंग 
�ाचं्ामध्े उंदराने ्ेलेलत भेददशर्  क् ृत असृे. ्ाचे उंदराने आथल्ा क् ृत�ारा ्ेलेले िनयदेन महणणे 
यदेन. माणपस णे शबद याथरृो ृे महणणे भेदानंा �िृसाद देण्ाचे त्ाचे य रृन असृे. आिण उंदराचे य रृन 
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हेहत असेच भेदानंा �िृसाद देणारे य रृन असृे. आिण य रृन हत ए् भौिृ् घटना असृे. ्ामुळे 
आथल्ाला शरतर मन आिण ्ामंधतल �ैृयाद टाळृा ्ेृो आिण मानसशास य भौिृ्त धवन संबंध 
ियजानामध्े थरसथरसंबंध सथाथृा ्ेृो. (१९६१, थक. ५२). 

 
साराशं, य रृनया�ाचं्ा दलतने णािणयचे्ा ि्या सायाृ अनुभयाच्ा अंृ�नरतयणा�ारा ्ेलेल्ा 

अभ्ासाला ्ाहत सथान नवहृे. अशा अभ्ासाच्ा णागत य रृनाच्ा अभ्ासाचत त्ानंा सथाथना ्राय्ाचत 
होृत. ि्त्े्दा हे य रृन शा�बद् असे. थण य रृनयादाच्ा ृ�याचे सय�ृ िननेने थालन ्रणाऱ्ा थंथामध्े 
व्कृतने आथल्ा खासगत अनुभयाियष्त ्ेलेले शा�बद् िनयदेन ्ोणत्ाहत चेृ्ाला �िृसाद महणपन 
त्ाने णत ्ाहत हालचाल ्ेलत असेल त्ा हालचालतसारखेच असृे असे मानण्ाृ ्ेृ असे. व्कृतने 
‘िनळा’ ि्या ‘अिध् ृत�’ ि्या अिध् मोठा हे शबद उ�ारलेले असृाृ. हा त्ाचा चेृ्ाला ्ेलेला 
�िृसाद असृो. (चे–�). �्ोण्ाच्ा दलतने हा �िृसाद महणणे ए् �ाथिम् द� असृे; त्ा व्कृतने 
आथल्ा ‘णािणयेृ ’ ्ा् घडले ्ाियष्त ्ेलेलत ्लथना हे ्ाहत �ाथिम् द� नसृे. 

 
अंृ�नरतयणयादत आिण य रृनयादत ्ाचं्ामध्े मानसशासाच्ा थ�ृतियष्त मृभेद असला ृरत 

ए्ा बाबृतृ त्ाचंत भपिम्ा समान होृत. यैजािन् मानसशासाच्ा सुरयाृतच्ा यष�ृ णे साय्य, िम� 
(complex) आहे त्ाचे सयवथ समणायपन घ्ा्चे ृर त्ाच्ा घट्ांृ  त्ाचे िय�ेषण ्वन ृे समणपन 
घेण्ाचा �्तन ्रणे हाच मागर समंणसथणाचा आहे असे दोघेहत मानतृ. भौिृ्त हतच थ�ृ याथरृ. 
ृेवहा मानसशासामध्ेसु�ा हतच थ�ृत फलदा्त ठरेल, असे मानणे ृ र् शु� आहे. थण ्ा ृा�्् 
अनुमानायर मानसशासजाचं्ा ृुलनेने लहान असलेल्ा ए्ा गटाने आयेथ घेृला. ्ा गटाृतल बरेचसे 
मानसशासज णमरन होृे. मानसशासत  ्घटना समणपन घ्ा्चत ृर िृच्ा्डे ए् सबंध (whole) महणपन 
थािहले थािहणे, िृचे णर िृच्ा घट्ांृ  िय�ेषण ्ेले, मग हे णािणयचेे घट् असोृ, य रृनाचे घट् 
असोृ, ृर त्ाचा थिरणाम ृत घटना अना्लनत  ्ठरण्ाृ होृो आिण ्धत ्धत िृचा अथरच नल होृो 
असे दाखयपन देणारा भरभ�म थुराया त्ानंत १९२० थपयव गोळा ्ेला होृा. ‘थपणर हा त्ाच्ा भागाचं्ा 
बेरणेथेया ्ाहत ृरत अिध् असृो’ हे ्ा नयतन समिलयादत मानसशासाचे सप� ठरले. आथल्ा थपयवच्ा 
थंथाबंरोबरच समिलयादत मानसशासानेहत यैजािन् मानसशासाच्ा �ांृ ाृ सथान �ााृ ्वन घेृले. 
‘समलत’ ्ा शबदामुळे एखा�ा आ क् िृबंधा  ृि्या व्पहाृ णे अंगभपृ  व्यसथाथन असृे त्ा्डे लय ्ेििृ 
होऊ लागले. सरळ रेषेृ नसलेले आिण ए्मे्ाथंासपन साधारण अध� इंच दपर असलेले ृतन िठथ्े ्ाढा. 
मग ृुमहाला ्ा् िदसेल? ए् ि�्ोण िदसेल–्ेयळ ृतन िठथ्े िदसणार नाहतृ. आृा त्ाचं्ाणयळ 
आणखत ए् िठथ्ा ्ाढा. आृा ि�्ोणाचत णागा चौ्ोनाने घेृलत आहे असे िदसपन ्ेईल. थपयव�माणे 
ए् ि�्ोण, आणखत ए् यगेळा िठथ्ा असे हे दश् ृुमहाला िदसाय ेअसे याटृ असेल ृर ृे �्तनाने 
थहाय ेलागेल. थण ्ा थिर�सथृतृ चौ्ोनच अिध् खरा भासृो. थण ृुमहत ए् िठथ्ा इृराथंासपन बराच 
दपर ्ाढला असेल ृर गोल यगेळत. ृुमहाला ्ा् िदसृे हे त्ा आ क् ृतमध्े असलेल्ा आंृिर् संबंधानंत 
बरेचसे िनि�ृ होृे, ृत आ क् ृत ‘बनियणाऱ्ा’ ‘घट्ामंध्े’ ृुमहत ्ोणृत साहच �् सथाथन ्रृा ि्या त्ा 
घट्ानंा ्ोणत्ा रतृतने ए्� ्रृा ्ाच्ायर ृे फारसे अयलंबपन नसृे, असे ए्ंदरतृ िदसपन ्ेृे. 

 
थपयव थपयवच्ा थंथानंत साहच्�च्ा ृ�यायर भर िदला होृा. एखा�ा साय्य थपण�चे त्ाच्ा 

घट्ामंध्े णेवहा ृे िय�ेषण ्रतृ ृेवहा ्ा घट्ाथंासपन ृो थपणर ्सा घडियला णाृो ्ाचा उलगडा 
्रण्ासाठत साहच्�च्ा ृ�याचा ृे आधार घेृ. थण समिलया�ाचं्ा मृे हे ृ�य महणणे िछ�िय�चछ� 
्ेलेल्ा आिण घट्ामंध्े ियखवन गेलेल्ा थपण�ला त्ाचे थपणर हे वथ थरृ �ााृ ्वन देण्ासाठत 
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्ोिणलेलत ्ेयळ ए् कलक ाृत हो्. घट्ायंर आधारलेल्ा उथथ�ीना ृे ‘चुना आिण ियटा ्ाचें 
मानसशास’ महणृ– थण �ा मानसशासा  ृ चुनाच नवहृा. ्ाउलट समिलयादत थंथाच्ा दलतने 
अंृ�नरतयणाचत थ�ृत आयेथाहर नवहृत. मा� आथल्ाला लाभणाऱ्ा मानसशासत् द�ाचें िय�ेषण ्वन 
त्ाचत अथरथपणरृा नल होईल अशा रतृतने िृचा याथर ्रण्ाृ आला नाहत ्त झाले. आथल्ा सणाण 
अनुभयाचें मो्ळेथणे, सयाभािय्थणे ्रण्ाृ आलेले िनयदेन–महणणे आथल्ाला घटना णशा �ृतृ 
होृाृ, व्कृतला घटनाचें सयवथ णसे सायाृ भासृे ृसे त्ाचें ्ेलेले िनयदेन–हत ए् �माण आिण 
मपल्यान थ�ृ आहे असे समिलयादत नेहमतच मानतृ आले आहेृ. ्ाला ृे �ृतृवथाचं्ा िनरतयणाचत 
थ�ृत (pheonmenological observation) महणृाृ. 

 
ियसाव्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतच्ा यष�ृ णे यगेयगेळे मानसशासत  ्थंथ उद्ाला आले त्ाचंा हा 

्ाहतसा ्ामचलाऊ आराखडा थुरा ्रा्चा ृर त्ाच्ाृ आणखत ए्ा दिल्ोणाचत भर घाृलत थािहणे. 
ज्ा उथथ�ीचा आिण मृभेदाचंा आथण आृाथ �्ृ िनद�श ्ेला त्ाचं्ाथासपन मनोिय�ेषणशास बरेच दपर 
असल्ासारखे आथल्ाला याटेल. थण मानसशासत  ् उथथ�त महणपन आिण मानिस् िय क् ृीचे िनदान 
्रण्ाचत ए् थ�ृ महणपन मनोिय�ेषणाचा आिण णािणयचे्ा समस्ाचंा अिृश् िन्टचा संबंध आहे. 
मानसोथचारृजाच्ा उथचार्ेिाृ ‘णािणयमेध्े’ िय क् ृ सयवथाच्ा ज्ा भेगा थडृाृ त्ािंयष्तचा थुराया 
अने्दा आढळपन ्ेृो. डोळ्ानंा ्ोणृतहत भौिृ् इणा झालेलत नसृाना माणसाला ्ाहत ्ाळ िदसृ 
नाहत. अने् समकृीचत ए् सबंध साखळतच्ा साखळत अना्लनत  ् थ�ृतने व्कृत गमायपन बसृे. थण 
इृर समकृ त मा� शाबपृ रहाृाृ. ियिच� आिण अ्ारण अशत भतृत मनाृ �ादुभपरृ  होृे आिण िृच्ामुळे 
आथले सामान् व्यहार थार थाडृा ्ेृ नाहतृ. णणप ्ाहत सकृत ्ेल्ा�माणे व्कृत िहस् क् त्े ्रृे. 
थण नंृर त्ाचें िृला अिणबाृ समरण रहाृ नाहत. मानसोथचारृजाला ्ा सयवथाच्ा आिण इृक्ा 
ना�थपणर नसलेल्ा अशा लयणायर इलाण ्राया लागृो. थण ्ाथासपन मानसशासाचत णािणयचे्ा 
अभ्ासाथुरृत व्ााृत म्�िदृ ्रणारत व्ार्ा अथुरत असलत थािहणे हा संश् बळायृो. 

 
्ाउलट, मनोिय�ेषणाचत थ�ृ आथण घेृलत ृर िृच्ाृ रोगत आथल्ा अनुभयाच्ा सहण 

हाृत न लागणाऱ्ा घट्ाचंा मुकृ साहच्�च्ा माग�ने शोध घेृ असृो असे आढळपन ्ेृे. हत थ�ृत 
महणणे अंृ�नरतयणाच्ाच थ�ृतचे ए् वथ हो् असे आथण अगोदरच महटले आहे. अथ�ृ मानसशासत  ्
�्ोगशाळेृ िृचा याथर ज्ासाठत ्रण्ाृ ्ेृो त्ाहपन ्ा थ�ृतचे फिलृ खपथच यगेळे असृे. 
मनोिय�ेषणशासज आिण अंृ�नरतयणयादत शासज ्ानंा समान ्ु पृहलाचे असे ्ाहत ियष् 
अलथ्ाळाृच साथडले असणार असे आथल्ाला याटेल. थण �्ोगशाळांृ  संशोधन ्रणारे शासज आिण 
उथचार ्ेिांृ  संशोधन ्रणारे शासज ्ाचं्ाृ फारशत देयाणघेयाण झालतच नाहत. दोघानंाहत 
थरसथरािंयष्त संश् होृा. सयरसाधारण मानसोथचारजाला �्ोगशाळेच्ा क् ि�म याृायरणा पृन णे हाृत 
लाभेल त्ाच्ा व्ायहािर् मपल्ािंयष्त अिृश् संश् याटृ असे. आिण मानसोथचार ्रणारा िय�ेष् 
(�्ोण्ाच्ा दलतने) ज्ा बेिशसृथणे उथथ�त लढयतृ असे त्ाियष्त ृुचछृाच याटृ असे. ्ेयळ 
अलत्डच्ा ्ाहत यष�ृ दोनहत बाणप अिध् सिहषणुृा दाखयृतल अशत अशादा्् िचनहे िदसप लागलत 
आहेृ. अणपन दोघामंध्े रंद दरत आहे. थण मानसशासाच्ा समस्ां् डे थहाण्ाचे हे णे दोन अिृश् िभ� 
असे दिल्ोण आहेृ त्ायंर आधारलेल्ा ्ाहत सं्लथनाचंा समनय् साधण्ाण्ा �्तनाला सुरयाृ 
झालत आहे. 
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साराशं, गेले शृ् उलटपन णाण्ाच्ा सुमारास आिण त्ानंृरच्ा ्ाहत यष�ृ मानसशासाचें थंथ 
आिण त्ांृ तल मपलभपृ  समस्ा ्ाचं्ाृ ए्दम याढ होऊ लागलत होृत. थुढे िदलेल्ा ्ादतृतल ्ाहत 
नाय े अिृश् थिरिचृ आहेृ आिण ्ाहत इृर नाय े सयरसामान् याच्ाला फारशत थिरिचृ असणार 
नाहतृ. आिण मानसशासामध्ेहत त्ानंा फार मोठे सथान नवहृे अशतच यसृु�सथृत आहे. 

 
काय�तमक मानसशास: हा णुना, अिृश् व्ाथ् असा थंथ हो् आिण त्ाचत ्ाटे्ोर अशत 

व्ार्ाहत नाहत; हे नाय अमेिर्ेृ १८९८ मध्े देण्ाृ आले. 
 
रचनाल�यी मानसशास: उगम णमरनतमध्े, १८७९ हे अत्ंृ मह�याचे यषर; नाय आिण सयवथाचे 

सथलत्रण १८९८ मध्े अमेिर्ेृ. 
 
साहचयरवाद: णुना ि�िटश थंथ, चेृ् �िृसादयादाचे सयवथ अमेिर्ेमध्े १८९८ मध्े �ााृ झाले 

आिण रिश्ाृ १९०३ मध्े. 
 
मनोिव�रषणशास: उगम ऑ�स््ामध्े १९०० च्ा सुमारास. 
 
वयय�तवादी आिण जीवयकतावादी मानसशासर: उगम णमरनत आिण अमेिर्ा ्ा दोनहत देशामंध्े. 
 
�योजनवादी मानसशास: उगम १९०८ मध्े ि�टनमध्े. 
 
वतरनवाद: उगम अमेिर्ेृ १९१२ मध्े. 
 
समि�वादी मानसशास: उगम १९१२ मध्े णमरनतृ. 
 
्ा �त्े् थंथाच्ा ्ु पृहलाचा असा ए् मध्यृव ियष् होृा. सामान्थणे असे महणृा ्ेईल ्त 

रचनाल�्त मानसशासाचे लय यदेनेयर ्ेििृ झालेले होृे. समिलयादत मानसशासाचा ्ेिसथानत 
असलेला ियष् महणणे आ क् िृबंधाने सुरिचृ झालेले असे संयदेन. साहच्रयादाचे ्ेिसथानत असलेले 
ियष् महणणे अध््न आिण समरण. व्कृतचे ्ार् य रृन (Motor behaviour) ज्ा घट्ामुंळे िन्िमृ 
होृे त्ाचं्ायर य रृनयादाने लय ्ेििृ ्ेले होृे ृर मनोिय�ेषणयादत आिण �्ोणनयादत मानसशास 
य रृन ज्ा भायिन् शकृतमुळे घडयपन आणले णाृे त्ाचं्ा अभ्ासाला मह�य देृ. व्�कृयादत आिण 
णैिय् मानसशासे व्कृत्डे ए् थपणर महणपन बघपन, ए् थपणर �ा त्ाच्ा सयवथाचे आ्लन ्रण्ाचा 
�्तन ्रतृ. ्ा्�तम् मानसशासाचा दिल्ोण अने् आिण ियियध मृ�णालीच्ा मानसशासजानंत 
्ळृ न्ळृ सयत्ारलेला होृा. ्ामुळे ए् ियिशल थंथ महणपन त्ाचत गणना ्रणे ्दािचृ ्ोग् 
ठरणार नाहत. थण त्ाचा ्ा ्ादतृ अंृ भ�य ्रण्ाचे ्ारण थुढतल �्रणाृ सथल होईल. 

 
�ा थंथाचंा �ारंभ होण्ाचा ि्या त्ाचें थुनरुतयन होण्ाचा णो ्ाळ िदलेला आहे त्ाच्ा्डेहत 

लय देण्ासारखे आहे. ्ा ्ाळाथासपन आृाथ �्ृ लोटलेल्ा यष�ृ त्ाचें मपळचे सयवथ त्ानंत ि्ृत 
�माणाृ ्ा्म राखलेले आहे हाहत ए् ियचारण्ासारखा �शन आहे. थंथ ्ा शबदामुळे ्ाहत मपळच्ा 
िस�ांृ ानंा िच्टपन रहाण्ाचत �यक�त, अनु्ाि्तय, मृांृ तल ए्सारखेथणा इत्ादत गोलत सपिचृ होृाृ. 
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िनरंृन चाललेला ए् याद आहे, त्ाच्ाृ दोन �िृथय थरसथरियरोधत बाणप उचलपन धरतृ आहेृ, हा याद 
िणयंृ  रहाया, आथल्ा भपिम्ेचे मंडन ्रतृ रहाय े्ाच्ाृच त्ानंा अिध् रस आहे, समस्ेचे अिध् 
समाधान्ार  ् उ�र शोधपन ्ाढण्ासाठत सह्ा्�ने �्तन ्रृा ्ाया ्ासाठत ए् समान भपिम्ा 
शोधपन ्ाढण्ाृ त्ानंा रस नाहत असे ए् मानिस् िच� हा शबद िनम�ण ्रृो. आणच्ा ्ालखंडाृ 
आिण समाण�सथृत  ृ एखा�ा ियचार�णालतचे अनु्ाि्तय ्रण्ाथेया िचृनशतल आिण यैिशष�थपणर 
व्�कृम�याला अिध् मपल् देण्ाृ ्ेृे– ृेवहा एखादे नव्ाने उद्ाला आलेले ियजान अध्� शृ्ाच्ा 
्ालायधतनंृरहत अिध् थ�, �ौढ भपिम्ेचे िनदशर्  असलेले असे सयृःचत थुनररचना ्रण्ाचे ्ा्र थार 
थाडप  श्ृ नाहत. ्ायवन ृे ि्ृथृ िनरोगत आहे अशत शं् ा ्ोणतहत घेईल. खरत थिर�सथृत ्ा् आहे 
्ाचा िनणर् याच्ाला घेृा ्ाया ्ासाठत आयश्् असलेला बराचसा ियस कृृ थुराया थुढतल ्ाहत 
�्रणांृ  माडंण्ाृ ्ेईल. थण मला सयृःला असे याटृे ्त सबंध मानसशासाचा णर आथण ियचार 
्ेला ृर त्ाच्ा दिल्ोणाृ लयचत्थणा नाहत, ृे आथल्ा मपळ िस�ांृ ानंा ह�ाने िच्टपन बसृे हा 
आरोथ िट प्  श्णार नाहत. हत गोल खरत ्त यर ज्ाचंा िनद�श ्रण्ाृ आला आहे त्ांृ तल बहुसंर् थंथ 
अणपनहत िट प् न आहेृ. त्ांृ तल ्ाहत थपयवथेया ्मत ि�्ाशतल आहेृ. ्ाहीचे सयवथ बरेचसे बदलले 
आहे. थण ृरतहत त्ाचं्ा मपळच्ा सयवथाचेच ृे थिरय रृन आहे आिण महणपन ृे मपळचेच थंथ आहेृ असे 
िदसपन ्ेृे. ्ा िभ� थंथामंध्े थरसथरसामंणस्ाच्ा याृायरणाला सुरयाृ झालत आहे. ्ाचं्ा खाणाखुणा 
्ुठे ्ुठे आढळपन ्ेृ आहेृ. ्ा यगेयगेळ्ा थंथाचंत नाय ेथुसृ्ाच्ा यगेयगेळ्ा �्रणानंा मथळे महणपन 
िदलत ृर त्ामुळे ृे ए्मे्ाथंासपन अिृश् िभ� असे थंथ आहेृ असा �ह होृो. थण �त्याृ ृे इृ्े 
िभ� नवहृे. ्ा थंथाचं्ा सुरयाृतच्ा ्ालखंडाृ अशतच थिर�सथृत होृत हे दाखयपन देणाऱ्ा गोलीचा 
िनद�श थुढच्ा �्रणांृ पन होईलच. थण अलत्डच्ा ्ाहत यष�ृ, ियशषेृः �ा शृ्ाच्ा मध्ानंृर 
मानसशासत  ्संशोधन ्रण्ाचत दुघरट णबाबदारत ज्ानंत मनःथपयर् सयत्ारलत आहे असे मानसशासज 
ए्मे्ाचं्ा भपिम्ा अिध् चागंल्ा रतृतने समणपन घेण्ाचा आिण थरसथरांृ  सयंाद साधण्ाचा 
णाणतयथपयर् �्तन ्रतृ आहेृ अशा आशादा्् खुणा िदसपन ्ेृाृ. ्धत ्धत अशा �्तनांृ पन 
एखा�ा थंथाच्ा मपळ भपिम्ेला ए्ा ियिशल िदशनेे ्लाटणत देण्ाृ ्ेृे. आिण ्ामुळे यगेयगेळ्ा 
सै�ािंृ् भपिम्ामंधतल भेदाचें िनरसन ्वन त्ाचंा समनय् ्सा साधृा ्ेईल ्ाचत भायत िदशा सथल 
होृे. िनदान असा समनय् साधला णाईल अशत आशा िनम�ण होृे. 

 
थण इृराचं्ा भपिम्ांृ तल �ामाण्ाियष्त ए् �्ारचे आंधळेथण णडण्ाचत धासृत असृे. ृसेच 

संशोध्ाचत यक�त सं् ु िचृ आिण ए्देशत् होण्ाचतहत भतृत असृे. ्ाचं्ायर ए्ा यगेळ्ा ृऱहेचा 
इलाण महणपन ज्ाचें दिल्ोण अिृश् िभ� आहेृ हे सय�ना माहतृ आहे, अशा मानसशासजानंा आथल्ा 
िस�ांृ ाचंा सयत्ार न ्रणाऱ्ा सह्ाऱ्ाबंरोबर चच� ्रृा ्ायत महणपन थिरसंयाद घडयपन आणण्ाृ 
्ेृाृ. �ेरण (Motivation) ्ासारर्ा मह�याच्ा समस्ािंयष्त हे थिरसंयाद असृाृ. (उदाहरणाथर, 
�ेरणेयरतल दरयषव घडणारा ने�ास्ा थिरसंयाद.) आंृरराष्त् थाृळतयरसु�ा अशा बैठ्ा भरियण्ाृ 
्ेृाृ. ि्त्े् बैठ्ांृ  मानसशासाशत णयळचा संबंध असलेल्ा जानशाखेमधतल यैजािन्हत भाग 
घेृाृ. णतयशासज, शरतरि�्ायैजािन्, गिणृज इ. िभ� थंथानंत मानसशासाृ णत भर घाृलत आहे 
िृच्ाृ ृुलना ्रण्ाच्ा दलतने ‘�्लथ अ’ हत अिृश् मह�याचत ्ोणना आहे. अमेिर्न 
सा््ॉलॉिण्ल असोिसएशनच्ा धोरण आिण िन्ोणन मंडळाने हा �्लथ आ्ोिणृ ्ेला आहे. सतग-
मंड ्ॉच ्ाचं्ा िचि्तस् संथाद्तयाखालत ृो हळपहळप आ्ार घेृ आहे. (१९५९−१९६२.) ्ा पृन 
यगेयगेळ्ा थंथाचें �िृिनिधतय ्रणाऱ्ा अिृश् मह�याच्ा उथथ�ीचे समालोचन ्रणारे �ंथ �्ािशृ 
झाले आहेृ. ्ाचें लेख् अिृश् णाण्ार असपन ए्ा ियिशल थ�ृतने ृे आथल्ा समस्ेचे �िृथादन 
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्रृाृ. मानसशास णेवहा ्ा शृ्ाच्ा शयेटच्ा ृतन दश्ांृ  �यशे ्रृे झाले त्ा यळेत त्ाच्ा 
�गृतचत नेम्त अयसथा ्ा् होृत ्ाचे िच� ्ा �ंथांृ पन िमळृे. आथल्ाला ्ा �ंथां् डे थरृ यळाय े
लागेल. 

 
्ा थंथाचं्ा उ�ाच्ा ्ाळाचा ियचार ्ेला ृर असा ए् �शन सयाभािय्थणे उथ�सथृ होृो ्त 

्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतच्ा यष�ृ इृ्े नयतन मानसशासत् थंथ ए्ाए्त फोफायण्ाचे ्ारण ्ा्? ्ा 
�शना्डे ्ोग् दिल्ोणा पृन [्थाथर मािहृत िमळियण्ास मफव (१९४९), बोिरग (१९५०), रोबॅ् (१९५२), िथटसँ�ेट (१९५३) 

्ाचं्ा उत क् ल ्ा्�चा सदंभर घेृा ्ेईल.] थहाय्ाचे ृर १९०० मध्े ्ा शासाचत �सथृत ्ा् होृत ्ाचा ियचार ्ेला 
थािहणे. �त्े् थंथाचत सुरयाृ मानसशासाचे त्ा यळेचे णे �सथािथृ सयवथ होृे त्ाच्ा ियर� बंड 
थु्ारण्ाने झालत. आिण हत ऐिृहािस  ्था�रभपमत ध्ानाृ घेृलत नाहत ृर �ा िभ� थंथाचें आथल्ाला 
नतट आ्लन होणार नाहत. १९०० मध्े मानसशासाचे णे �सथािथृ सयवथ होृे आिण ज्ाने हत बंडखोरत 
ओढयपन घे लत त्ाचे ए् यैिशष� असे ्त ्ा सयवथाचे मानसशास फारसे णुने नवहृे. ृे �सथािथृ होऊन 
फारसा ्ाळ लोटला नवहृा आिण थो�ाच यष�थपयव त्ाने �ािंृ्ार् भपिम्ा सयत्ा लत होृत. ि्बहुना 
असे महणृा ्ेईल ्त थरंथरेियर� बंड ्रणे हत मानसशासाचत णुनत थरंथरा आहे. १७ व्ा शृ्ामध्े 
आधुिन् ियजानाचा णेवहा उद् झाला ृेवहा दे्ा रृ आिण हॉबण ्ासंारर्ा ृ�यजानंत �त् आिण 
स्ोलॅ�सट  ् ृ�यय�े्ाथंासपन णे थरंथरेने मानसशास चालृ आले होृे त्ाियर� बंड ्ेले. आिण अशा 
रतृतने आधुिन् मानसशासाला �ारंभ ्ेला. मानसशासाचत ृ�यजानाथासपन फार्ृ न ्रृा भौिृ् 
ियजानामध्े णे नयतन शोध लागृ होृे त्ाचं्ाशत सुसंगृ असे मानसशास रचण्ाचा त्ाचंा �्तन होृा. 
१७ व्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतला गिॅलिलओ य इृरानंत बऱ्ाच ि्बहुना सयर भौिृ् �ि�्ाचें गृत आिण 
�सथिृशतलृा (Inertia) �ा सं् लथनाचं्ा साहाय्ाने यणरन ्रृा ्ेृे असे दाखयपन देऊन भौिृ्त आिण 
ज्ोिृषशास ्ाचं्ामध्े �ांृ त घडयपन आणलत. हाय�ने रकृािभसरणाचा शोध लायपन शरतराृ घडणाऱ्ा 
�ि�्ाचंा भौिृ् �ि�्ाचं्ा साहाय्ाने उलगडा ्रण्ाच्ा थ�ृतला �ारंभ ्ेला. ृेवहा दे्ा रृने हे 
नयतन भौिृ् िस�ांृ  मानयत य रृन आिण �ाण्ाचें य रृन �ानंा लायण्ाचा �्तन ्ेला. हे य रृन ज्ाला 
आथण �िृयेथत ि�्ा महणृो त्ायर आधारलेले असृे असे त्ाने �िृथादन ्ेले आिण �िृयेथत ि�्ा 
महणणे जानेिि्ां् डपन ्ाहत मुाृं पृं�ारा ए्ा िय थदाथ�चे मेदप्डे होणारे आिण मेदपथासपन सना्पं्डे 
होणारे गमन असृे अशत ्लथना त्ाने ्ेलत. त्ाच्ा महणण्ा�माणे आतम्ाचे अिधनान मेदपमध्े असृे. 
आिण आतमा मुाृं पृं पृन आृ ्ेणारत ि्या बाहेर णाणारत अशत णत ्ा िय थदाथ�चत गृत असृे िृच्ामध्े 
्धत ्धत हसृयेथ ्रृो असे मृ त्ाने माडंले. �ाण्ानंा आतमा नसृो असे दे्ा रृचे मृ होृे. त्ाचें 
य रृन ्ेयळ भौिृ् �ि�्ाचें बनलेले असृे, मानयत आतम्ाला ियचार ्रण्ाचत शकृत असृे आिण 
महणपन ृो अभौिृ् असृो असे ृो मानतृ असे. 

 
हॉबण दे्ा रृच्ाहत थुढे गेला. सयरच मानिस् �ि�्ा भौिृ् गृतच्ा सयवथाच्ा असृाृ असा 

िस�ांृ  त्ाने माडंला. बा� गृत आथल्ा जानेिि्ायंर आघाृ ्रृे आिण ृत आथले मुाृं पृ, मेदप आिण 
हद् ्ाचं्ामध्े सं�िमृ होृे. आिण �ा आंृिर् गृतला ए्दा सुरयाृ झालत ्त �सथिृशतलृेमुळे 
समकृत आिण ्लथना ्ा सयवथांृ  ृत िट प् न राहृे. हॉबणने थारंथिर् मानसशासाियर� णे बंड ्ेले ृे 
िनि�ृथणे मपलगामत होृे. थण आथल्ा िस�ांृ ाचंा ्ेयळ ए् अथपरा आराखडा ्ा् ृो त्ाने िदला. 
त्ाच्ा ियचारबतणाचंा िय्ास ्रण्ाचत ्ामिगरत थुढतल शृ्ाृतल इं�ण ृ�यय�े्ायंर ्ेऊन थडलत. 
आिण साहचा्रयादत मानसशासाच्ा वथाने त्ानंत ृत थार थाडलत. आथण िृसऱ्ा �्रणाृ थाहप 
त्ा�माणे सयरच मानिस् �ि�्ा हत साहच्�च्ा ए्ा �ि�्ेचत यगेयगेळत वथे असृाृ असे दाखयपन 
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देण्ाचा ्ा मानसशासजानंत �्तन ्ेला. ्ा साहच्�चे भौिृ् अिधनान ्ा् असृे ्ाियष्त 
यगेयगेळ्ा उथथ�त त्ानंत माडंल्ा. िनृतशास, अथरशास आिण सयरच समाणशासे ्ा ये�ांृ तल समस्ानंा 
आथल्ा उथथ�त लायपन दाखियल्ा आिण अशा रतृतने णरत त्ाचं्ा सम्ालतनानंत त्ाचं्ा भपिम्ेियर� 
अने् आयेथ उथ�सथृ ्ेले होृे ृरत साहच्रया�ाचंा �भाय याढृच रािहला आिण १९ व्ा शृ्ाच्ा 
सुरयाृतच्ा ्ालखंडाृ मानसशासायर त्ाचंाच थगडा होृा. 

 
१.१: एकोिणसावया शतकातील नवीन मानसशास 

ज्ा�माणे गिॅलिलओच्ा ्ालखंडाृ मानसशासाचा भौिृ्तयर ृत्ाल थिरणाम घडपन आला 
त्ा�माणे १९ व्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतला दोन नयतन िय्िसृ झालेल्ा शासाचंा मानसशासायर �भाय थडप  
लागला. रसा्नशासामध्े णे आ�्र्ार् शोध लागले होृे त्ामुंळे त्ा यळेच्ा अने् ृ�यजानंा 
मानसशासाच्ा सयवथाियष्तचत ए् नयतन ्लथना सयत्ारायतशत याटलत. ्ा ्लथने�माणे मानसशास 
िय�ेष् असृे आिण आथल्ा सणाण अनुभयाचे अंिृम घट् ्ोणृे आहेृ आिण ्ोणत्ा िन्मानंा 
अनुसवन हे घट् ए्ि�ृ होृाृ हे शोधपन ्ाढणे हे त्ाचे उिबल असृे. हा ्ा्र�म आ्षर्  होृा 
आिण ए्ा म्�देथ �्ृ ृो व्यहा्रहत ठरला. थण रसा्नशासाथेया शारतरि�्ाियजान (Physiology) 
अिध् �भायत ठरले. १९ व्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतला हे शास हळपहळप ए् �ा्ोिग् ियजान बनप लागले 
होृे. लौ्रच ्ा शासाृ अने् ियलयण आिण अिृश् मह�याचे शोध लागले आिण त्ांृ तल ि्त्े् 
मानसशासाच्ा �ांृ ाला अिृश् णयळचे होृे. आथलत जानेिि्े, मुाृं पृ आिण मेदप ्ाचं्ाियष्त १९ व्ा 
शृ्ाृतल शारतरि�्ायैजािन्ानंत अिृश् ृथशतलयार संशोधन सुव ्ेले होृे. मानसशासायरतल त्ा 
यळेच्ा �ंथांृ  ्ा शोधानंा सथान िमळाले आिण �ा्ोिग् मानसशासजाचं्ा ए्ा नयतन गटाने त्ाचं्ा 
संशोधन थ�ृतचा सयत्ारहत ्ेला. शारतरि�्ायैजािन  ् �्ोगशालामंधपन मानसशासत  ् �्ोगशाळा 
िय्िसृ झाल्ा. थण १८७९ मध्े यपटं ्ाने ला्�ाझग ्ेथे आथलत �्ोगशाळा उभारेथ �्ृ िणला 
मानसशासत  ् �्ोगशाळा महणपन ओळखृा ्ेईल अशत �्ोगशाळा ्ुठे नवहृत. थण लौ्रच ियशषेृः 
णमरनत आिण आिण ्ुना्टेड सटेेसमध्े अने् �्ोगशाळा अ�सृतयाृ आल्ा. १९०० मध्े ‘नयतन 
मानसशास’ महणपन ओळखण्ाृ ्ेणारे मानसशास हे �ा्ोिग् मानसशास होृे. 

 
्ा नयतन मानसशासाने णुन्ा थरंथरेियर� णे बंड ्ेले होृे ृे िस�ांृ ाियष्तचे ि्या 

उथथ�तियष्ीचे बंड नवहृे. ृर मानसशासाने ्ोणृत संशोधनथ�ृत सयत्ारायत आिण यैजािन् 
�ामाण्ाचे ्ोणृे िन्ष सयत्ाराय े्ाियष्तचे ृे बंड होृे. थपयवचे मानसशासज आथले नेहमतचे अनुभय 
आिण आथल्ा समकृत ्ाथंासपन लाभणाऱ्ा थुराव्ायर समाधान मानतृ. �ा्ोिग् मानसशासज थुराया हा 
िनि�ृ आिण ज्ाचंत सथलथणे नोद ्रण्ाृ आलत आहे अशा द�ाचं्ा सयवथाृ असला थािहणे असा 
आ�ह धरतृ. जानेिि्े आिण सना्पंच्ा हालचालत ्ाचं्ायरतल �्ोगाथंासपन सुरयाृ ्वन नंृर अध््न 
आिण समकृत ्ाचं्ायर मो�ा ्लथ्ृेने रचलेले �्ोग ्रण्ाृ आले. आिण सयरच मानसशासत  ्
समस्ािंयष्त ्ा नयतन थ�ृतने संशोधन ्रृा ्ेईल अशत आशा िनम�ण झालत. 

 
अणपन आथण १९०० मध्े मानसशासाच्ा संबंध आयाक्ाृ णे णे सामायृ होृे त्ा सय�चा िनद�श 

्ेलेला नाहत. मानसशासायर आणखत दोघा ियजानाचं्ा थडलेल्ा �भायाचा णर आथण ्ेथे उ�ेख ्ेला 
नाहत ृर १९ व्ा शृ्ाृ मानसशासा  ृ ज्ा नयतन शाखा िय्िसृ होृ होत्ा त्ाचंा आथला हा 
आराखडा अथुरा राहतल. सयरसामान् णतयशासामुळे आिण ियशषेृः उत�ािंृयादामुळे मानसशासाृ १८६० 
नंृर समस्ाचंा ए् समपहच्ा समपह िनम�ण झाला होृा. आिण �ा समस्ा णुने मानसशास त्ाच�माणे 
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शारतरि�्ाशास, रसा्नशास आिण भौिृ्त ्ाचं्ा दलतने नयतन ृऱहेच्ा समस्ा होत्ा. आनुयिंश्ृा 
आिण थिरसर ्ाचं्ा �भायामुळे मानययशंाचा आिण मानयत व्कृतचा घडपन ्ेणारा मानिस् िय्ास, 
बालमानसशास, �ािणमानसशास, व्�कृ व्कृतमधतल आिण िभ� मानयत यशंामधतल भेद �ा आिण �ा 
ृऱहेच्ा ियष्ाचंा समायशे मानसशासायरतल िलखाणा  ृ १९ व्ा शृ्ाच्ा अखेरतस होऊ लागला. हे 
�ामुर्ाने डा�यन आिण गालटन ्ाचं्ा �भायामुळे घडपन आले. व्कृीचे मोणमाथ घेण्ासाठत महणपन ्ाहत 
्सो�ा ्ाच सुमारास �थम बनियण्ाृ आल्ा आिण त्ाचंा अभ्ासाृ उथ्ोग होऊ लागला. 
मानसशासजाचं्ा संशोधनथ�ृतमध्े �्ोगशाळेृ होणाऱ्ा [�्ोगाबंरोबरच ्ा ्सो�ानंाहत सथान 
िमळाले. 

 
मानसशासायरतल अखेरचा �भाय मानसोथचारशासाच्ा बाणपने आला. मानसोथचार शासाच्ा १९ 

व्ा शृ्ाृतल इिृहासाचे ियस कृृ समालोचन णर ्ोणत ्ेले ृर ृे फलदा्त ठरेल. थोडक्ाृ असे 
महणृा ्ेईल ्त मनोिय क् ृत णडलेल्ा व्कृीयर ्रण्ाृ ्ेणारे उथचार ्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतला 
अगदतच अशासत् होृे. ्ा अयसथेथासपन त्ाचंत �गृत होऊन ्ा शृ्ाच्ा अखेरतस ्ा उथचाराचें सयवथ 
शासशु� होईल अशत बळ्ट आशा िनम�ण झालत. ्ा संबंध शृ्ाृ मानसोथचारृजाचें दोन �मुख थंथ 
होृे. ए् (Psychic) मानसयादत आिण दुसरा (Somatic) ्ा्ायादत. थिहला थंथ मनोिय क् ृतचत ्ारणे 
मानिस् घटनामंध्े शोधृ असे ृर दुसरा �त्े् िय क् ृ सयवथाच्ा य रृनामागे मेदपमध्े घडपन आलेला 
्ोणृा ृरत िबघाड शोधपन ्ाढण्ाचा �्तन ्रतृ असे. असा िबघाड घडपन आला आहे असे दाखयपन 
देृा आले नाहत ृर ृो ्ोणत्ा ृरत सप�म सयवथाृ ्ा होईना घडपन आला असलाच थािहणे असे 
्ा्ायादत मानतृ. ि्त्े् �्ारच्ा मनोिय क् ृीमध्े अशा ृऱहेचे मेदपृ झालेले िबघाड �त्याृ दाखयपन 
देृा ्ेृ असृ. थण ि्त्े् �्ारच्ा मनोिय क् ृीृ ृे दाखयपन देृा ्ेृ नसृ. ए्ंदरतृ ्ा्ायादत 
थंथाचा मानसोथचारशासायर अिध् थगडा होृा. आिण त्ा यळेच्ा मानसशासायरहत त्ाचा अिध् �भाय 
होृा. 

 
्ा सयर नयतन समस्ा आिण संशोधनथ�ृत ्ाचं्ामुळे मानसशास आिण ृ�यजान ्ाचं्ामध्े 

असलेला थारंथिर् दुया ृुटल्ासारखा झाला आिण अमेिर्न िय�ाथतठांृ पन ृरत मानसशासाचे सयृं� 
ियभाग ए्ामागपन ए् उघडण्ाृ ्ेऊ लागले. १८९० ृे १९०० ्ा दश्ाृ मानसशासामध्े खपथच नयतन 
घडामोडत घडपन आल्ा. �्ोगशाळा सथाथन ्रण्ाृ ्ेऊ लागल्ा, मानसशासाला यािहलेलत 
िन्ृ्ािल्े सुव ्रण्ाृ आलत. ‘अमेिर्न सा््ॉलॉिण्ल असोिसएशन’ (अमेिर्न मानसशास 
मंडळ) सथाथन ्रण्ाृ आले आिण आंृरराष्त् थिरषदा भरियण्ाृ आल्ा. ्ा सुमारास ि्त्े् 
महान �ंथ �िस� झाले आिण संशोधनाच्ा नयतन फलदा्त थ�ृत रचण्ाृ आल्ा. १९०० च्ा सुमारच्ा 
मानसशासजाचंा गट घेृला ृर ृो अिृश् ि�्ाशतल आिण आ�म् असा गट होृा, असे आढळपन ्ेृे. 
संर्ेने ृो लहान होृा थण ृरण िथढतृतल संशोध्ानंा ृो सयृःमध्े भराभर दाखल ्वन घेृ होृा. 
नव्ाने संथािदृ ्ेलेल्ा मानिस् ्सो�ा आिण �्ोग ्ाचंा फलदा्त उथ्ोग ्वन घेृा ्ेईल अशत 
त्ाचत आशा होृत. �त्े् यषव संशोधनासाठत नयतन नयतन ये�े ृो शोधपन ्ाढतृ होृा. लहान मुले, �ाणत, 
मनोिय क् ृत णडलेलत माणसे आिण त्ाच�माणे सयरसाधारण �ौढ ्ाचं्ा अभ्ासाला त्ाने सुरयाृ ्ेलत 
होृत. इृर अने् ियजानांृ तल संशोध्ाबंरोबर ृो संथ र्  राखतृ होृा. आिण ृ�यजानाशत असलेला 
संबंध ृोडपन मानसशासाचा सयृं� संसार थाटा्ला ृो ृ्ार झाला होृा. सै�ािंृ् दष�ा मानसशास हे 
णािणयचेे शास आहे ्ा थारंथिर् व्ार्ेला १९०० चे मानसशासज मान्ृा देृ होृे. थण व्यहाराृ 
माणसाच्ा मनाच्ा अयसथाचंा िृृ्ासा अभ्ास न ्रृा माणसाच्ा हा पृन णे घडृ होृे त्ाचा ृे 
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अिध् अभ्ास ्रतृ. सै�ािंृ् दष�ा रसा्नशासाच्ा नमुन्ायर उभारलेल्ा िय�ेष् 
मानसशासाला ृे मान्ृा देृ. महणणे �ाथिम् यदेने, �िृमा, भाय असृाृ आिण ्ा घट्ाथंासपन 
बनलेले असे साय्य ियचार ि्या भायना असृाृ असे ृे मानतृ. थण व्यहाराृ ्ा ृऱहेचत व्यसथा ृे 
बाणपला सारतृ. सै�ािंृ् दष�ा ृे सामान्थणे साहच्रयादत होृे थण ्ा िस�ांृ ाला ह�ाने िच्टपन 
रहाय े्ा यक�तचे ृे नवहृे. साहाचा्रयादाचत मध्ानह अगोदरच ढळलत होृत. 

 
िस�ांृ  आिण व्यहार, थारंथिर् व्ार्ा आिण �त्याृ चालृ असलेले संशोधन ्ाचं्ामधतल 

हत फार्ृ महणणे त्ा यळेच्ा ृरण मानसशासजाथंुढे असलेले ए् खुले आवहानच होृे. भियष्ाृतल 
मानसशासाने णाणतय हाच आथला ्ोग् ियष् आहे असे मानाय े्ा? आिण ्ाबरोबर अंृ�नरतयण हतच 
ए्मेय, मानसशासाच्ा ियष्ाशत सायाृ संबंध णुळियणारत संशोधनथ�ृत आहे असे मानाय े ्ा? 
ियसाव्ा शृ्ाच्ा थिहल्ा दश्ाथासपनच, य रृनयादाचा सफोट होण्ाथपयवथासपन ृरण मानसशासजाचंा 
णािणयथेेया य रृनायर अिध् भर देण्ा्डे आिण अंृ�नरतयणाथेया यसृुिनन संशोधनथ�ृीना अिध् 
मह�य देण्ा्डे अिध्ािध  ््ल होृ होृा आिण मनोिय�ेषणशासज ए्ा थपणरथणे यगेळ्ा असलेल्ा 
दिल्ोणा पृन मानसशासाचे खरे सखोल संशोधन णािणयेृ  न ्रृा अबोध मनामध्े (unconscious 
mind) ्ेले थािहणे असे आयाहन ्रतृ होृे. अध््न ्से होृे ्ाचत उथथ�त शोधपन ्ाढृाना 
‘्लथनाचें साहच्र’ ्ा माग�थासपन सयत्ारण्ाृ आलेल्ा सप�ा्डपन ्ाहत साहाय् होृ होृे ्ा? 
्दािचृ चेृ् आिण �िृसाद ्ाचं्ामध्े णो संबंध असृो त्ाने ्ा �शनायर अिध् �्ाश थडृ असेल. 
य रृन महणणे साध्ा आिण गंुृागंुृतच्ा �िृयेथत ि�्ाचंा समुदा् असृो असे मानृा ्ेईल ्ा? असे िच� 
उभे ्ेले ृर त्ाच्ाृ इचछा आिण उिबल ्ानंा ृसेच �ाण्ाचत ए्ृा िहला ्ाहत सथान उरृ नाहत. 
सयृःणाणतय महणणे यगेयगेळ्ा थ�ृतने ए्ि�ृ आलेले यदेनसयवथ घट् असे महणृा ्ेईल ्ा? असे 
मानले ृर व्कृतचत ए्ृा आिण व्कृतला सयृःचत ए् सय महणपन असलेलत णाणतय ्ा गोलीचत दखल 
आथण घेृ नाहत असे होईल. आिण ज्ा यस पृचे आथण संयदेन ्रृो िृचत ए्ृा, व्कृतच्ा दलतने िृला 
लाभणाऱ्ा अनुभयाृ णत अथरथपणरृा असृे िृला ्ाहत सथान उरणार नाहत. 

 
१९०० च्ा सुमारास मानसशासाचत णत अयसथा होृत िृच्ाृ हे सै�ािंृ् दोष ृर होृेच. थण 

्ािशया् हे मानसशास अणपन �गलभ झालेले नाहत आिण त्ाने फारसे ्ाहत साधलेले नाहत ्ा सयवथाचत 
टत्ाहत त्ाच्ायर ्रणे ्ोग् ठरले असृे. ियिशल समस्ायंर ्सोशतने संशोधन ्रतृ ्रतृ ्ा दोषाचें 
हळपहळप िनरा्रण ्रृा ्ेण्ाणोगे होृे. आिण ्ानंृरच्ा अध्� शृ्ाच्ा ्ाळाृ मानसशासजाचं्ा 
बऱ्ाच मो�ा समुदा्ाने ्ा �्ारच्ा संशोधनाला याहपन घेृले. यगेयगेळे अभ्ुथगम (Hypothesis) 
रचण्ाृ आले. आिण त्ाचें थरतयणहत ्रण्ाृ आले. अने्दा ियिशल मानसशासजानंत आथण लायलेले 
शोध महणपन णे इृराथंुढे माडंले त्ाचं्ायर आयेथ घेण्ाृ आले आिण ए्ा मानसशासजाने माडंलेल्ा 
मृानंा इृरानंत ियरोध ्ेला. ्ा सयवथाच्ा िययादाचें ए्ंदर थुराया ध्ानत घेऊन शमन ्रृा ्ेृे. थण 
मानसशासाृ णे िभ� थंथ आहेृ त्ाचें मपल्माथन अशा सरळ यैजािन् थ�ृतने ्रृा ्ेणार नाहत. 
एखा�ा थंथाला आधारभपृ  असलेले णे �मुख िस�ांृ  असृाृ ृे िस�हत ्रृा ्ेृ नाहतृ ि्या त्ाचें 
खंडनहत ्रृा ्ेृ नाहत. एखा�ा थंथाचे मपल्माथन ्रा्चे ृर ए्ंदरतृ थाहृा ृो फलदा्त ठरला ्त 
याझं ठरला, ्ा �शनाच्ा संदभ�ृ ृे ्राय ेलागृे. �त्े् थंथ मानसशासाने ्ोणत्ा िदशनेे मागर�मण 
्राय ेहे दाखयतृ असृो. थण मानसशास सयरच िदशानंत �गृत ्वन घेऊ थहाृ आहे. आिण खरे �शन 
आहेृ ृे हे ्त ्ोणत्ा माग�ने गेले असृा भायत ्ाळाृ महान शोध लायृा ्ेृतल? आिण �गृतच्ा ्ा 
ज्ा िभ� िदशा आहेृ त्ाचंा ्धत समनय् ्रणे शक् होणार नाहत ्ा? 
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2२ 3�ि�यावादी आिण 
राचिनक मानसशास 

 
(कायरिनन आिण रचनािनन मानसशास) 

लहान मुलाचा िय्ास णयळपन थहाण्ाचत संधत ज्ाला िमळृे त्ाच्ा मनाृ सयाभािय्थणे 
मनोव्ाथारािंयष्ीचे ए् खरेखुरे ्ु पृहल िनम�ण होृे. एखादे अभर्  घेृले ृरत ृे ि्ृत िभ� गोलत ्व 
श्ृे? लहान मपल झोथृे, णागे होृे, सृनथान ्रृे आिण िगळृे, �ासोच्ास  ्रृे, ्धत ्धत 
खो्ृे आिण िश्ृे, ओरडृे आिण यगेयगेळे आयाण ्ाढृे, शांृ थणे थडपन रहाृे ि्या हाृथा् 
इृसृृः हालयतृ रहाृे. ्ाहत ्ाळानंृर ृे ध्ान देऊ लागृे. ्शा्डे ृरत थहाृे आिण ्शाला ृरत 
्ान देृे, माणसानंा ओळखृे, यस पृं्डे झेथ घेृे आिण अिध्ािध  ् ्ौशल्ाने त्ानंा हाृाळप लागृे. 
्ाहत मिहन्ानंंृर त्ाला उबेशपन बोललेल्ा शबदाचंा अथर त्ाला समणप लागृो आिण ्ानंृर ्ाहत 
्ाळाने ृे सयृः ्ाहत शबद बोलप लागृे आिण नंृर अिध्ािध  ्शबद बोलप लागृे. ्ा ्ादतृ आणखत 
अने् गोलीचत भर घालृा ्ेईल. आथल्ा मुलाचत दैनंिदनत ठेयणाऱ्ा आईला ि्या यिडलानंा हत गोल 
लौ्रच आढळपन ्ेृे. 
 

्ा ृऱहेच्ा ृथशतलाचत नोद आथण ्ेलत ृर मानसशासाच्ा दलतने थहाृा, ‘अभर् ाने ्ा् ्ा् 
्ेले’ ्ा �शनाचत उ�रे िृच्ाृ िमळृाृ. एखादा िणजासप, उदाहरणाथर एखादा यैजािन्, णे ृतन 
�्ारचे �शन ियचारृो त्ांृ तल ‘्ा्’ हा ए् �शन झाला. उरलेले �शन महणणे ‘्से’ आिण ‘्ा’. लहान 
मुलाचे िनरतयण ्रणाऱ्ाला हे इृर �शनसु�ा ियचारायसेे याटृतल. ‘ृे ्से सर्ृे?’ ‘ृे ्ा रडृे?’ ्ा 
�शनाचंत उ�रे देणे अिध् ्ठतण आहे. ज्ा �ि�्े�ारा एखादत गोल साधलत णाृे िृच्ा संबंधाृ ‘्से’ 
हा �शन ियचारला णाृो. आिण घडलेल्ा क् ृतमागचे ्ारण शोधपन ्ाढणे हे ‘्ा’ ्ा �शनाचे उिबल 
असृे. हत �ि�्ा अिृश् गंुृागंुृतचत असेल आिण ृत णलद घडृ असेल आिण ्ामुळे िृचा ्ेयळ 
डोळ्ानंत मागोया घेृा ्ेृ नसेल. िशया् ृत ्ाहतशत शरतराृ आिण मेदपमध्ेसु�ा दडलेलत असेल. 

क् ृतचे ्ारणसु�ा–आथण ्ाला अने्दा िृचा हे पृ महणृो–असेच अने्दा अदश् असृे. 
 
२.१: �ि�यावादी मानसशासाचा �ारंभ 

अशा ृऱहेचत दैनंिदन नोद आथण ठेयलत आिण बाल्ायसथा, ृारण् आिण �ौढायसथा �ााृ 
होईथ �्ृ ृत चालप ठेयलत ृर िृच्ाृतल ृथशतल इृ्ा �चंड होईल ्त त्ाचे ्ोणत्ा ृरत �्ारचे 
यगव्रण ्रणे आयश्् ठरेल. आिण आथलत िणजासा व्कृतियष्तचत असल्ामुळे, ृत व्कृत ज्ा 
अने् यस पृंच्ा संदभ�ृ व्यहार ्िरृे त्ा यस पृियष्त नसपन त्ा व्कृतियष्त असल्ामुळे ्ा िभ� 
यस पृं्डे दुलरय ्रृा ्ेईल आिण ज्ा क् ृत ्रण्ाृ आल्ा असृतल त्ाचें ि्त्े् �्ारांृ  यगव्रण 
्रृा ्ेईल. ्ा क् ृीमुळे ज्ा िभ� गोलत साध् झाल्ा असृतल त्ानंा अनुलयपन ्ा क् ृीचे �्ार थाडृा 
्ेृतल. णे यगेयगेळे शबद ि्या णत याक्े उ�ारण्ाृ आलत असृतल त्ाचंा समायशे बोलणे’ ्ा 
सदराखालत ्रृा ्ेईल. णे यगेयगेळे खेळ खेळण्ाृ आले असृतल त्ाचंा ‘खेळणे’ ्ा सदराखालत, णे 
्ाहत िश्ण्ाृ आले असेल ृे सयर ‘अध््न’ ्ा सदराखालत, ज्ा सयर गोलीचत आठयण ्रण्ाृ आलत 
असेल त्ाचंा ‘समरणे’ ्ा सदराखालत समायशे ्रृा ्ेईल. ृेवहा ‘्ा्’ हा �शन घेृला ृर त्ाला 
िमळणारत उ�रे महणणे व्कृत ज्ा �्ारच्ा गोलत साधृे त्ाचंत ्मतअिध् थ�ृशतरथणे ्ेलेलत ्ादत 
असेल. थण आृाथायेृ ो ‘्से’ आिण ‘्ा’ ्ा �शनाचंत उ�रे िमळा्ला सुरयाृहत झालत नसेल आिण ्ाचे 
्ारण हत उ�रे शोधपन ्ाढणे अिध् ्ठतण असृे. 
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मानसशासाच्ा सुरयाृतच्ा इिृहासा्डे थािहले ृर त्ाचे सयवथ ्ा �्ारचे होृे असे उथलबध 

साधनायंवन महणृा ्ेईल. �ाचतन �त् ृ�यय�े्ाचं्ा ्ाळाृ क् ृीचे थुढतल �्ार ओळखण्ाृ आले 
होृे: जानेिि्ानंत यस पृंचे संयदेन ्रणे (Perception), समरण ्रणे, ्धत ्धत न थािहलेल्ा गोलीचत 
्लथना ्रणे, शक् असलेल्ा थ्�्त क् ृीमधपन िनयड ्रणे आिण आथण ्ोिणलेलत क् ृत थार थाडणे, 
थचन ्रणे, यदेन ्रणे (Sensing), हालचाल ्रणे ्ा शारतिर् क् ृीनंृर णाणणे आिण सं्लथ ्रणे 
हे क् ृीचे सय�ृ व्ाथ् आिण समायशे् यगर होृ असे महणृा ्ेईल. हे यगव्रण महणणे ‘्ा्’ ्ा 
�शनाला िदलेलत उ�रे होृ हे उघड आहे. आथल्ाला समरण ्से होृे ्ा �शनाच्ा उ�राला 
ॲिरसटॉटलने �ारंभ ्ेला. आिण हे त्ाने टा्लेले मह�याचे थाऊल होृे. आिण इृर ृ�यय�े्ानंत आथण 
यस पृंचे संयदेन ्से ्रृो ्ा �शनाचत ्ाहतशत भाबडत उ�रे िदलत. सयर मानयत क् ृत सुख�ााृतच्ा 
इचछेच्ा �भायामुळे घडृाृ असे मानणाऱ्ा सुखयादत ृ�यय�े्ानंत ‘्ा’ ्ा �शनाला ए् अिृश् 
सरस्ट उ�र िदले. ए्ंदरतृ असे महणृा ्ेईल ्त �त्ाथंासपन णे मानसशास थरंथरेने चालृ आले ृे 
महणणे मानयत मन णे ्ाहत साध् ्व श्ृे त्ाचे सथपल अशा सयवथाचे यगव्रण होृे. 

 
आथण ज्ाचंा समरण ्रणे, सं्लथ ्रणे असा िनद�श ्रृो त्ाचंा ॲिरसटॉटल ्ाहत नामाचं्ा 

साहाय्ाने िनद�श ्रतृ असे. आिण हत �ा यग�चत नामे होृत. णेवहा त्ाच्ा �ंथाचें लॅिटनमध्े भाषांृ र 
झाले ृेवहा लॅिटनच्ा � क् ृतला अनुसवन ्ा नामाचं्ा वथामध्े थोडासा बदल ्रण्ाृ आला. 
ॲिरसटॉटलने याथरलेल्ा श�ाचें ‘समरणशकृत’, ‘सं्लथशकृत’ असे भाषांृ र ्रण्ाृ आले. ्ामंधतल 
‘शकृत’ ्ा थदाने अथ�मध्े ्ाहत भर घालायत असा उबेश नवहृा. अथ�ृ माणसाच्ा िठ्ाणत समरणशकृत 
आहे असे महणण्ाृ त्ाला समरण ्रृा ्ेृे असे ग�भृ आहे. आिण ्ाचा थुराया महणणे ृो समरण ्रृो 
हाच हो्. ृेवहा शकृीचत हत ्ादत महणणे माणपस ज्ा गोलत साध् ्व श्ृो त्ाचं्ा यग�चत ्ादतच 
होृत, ‘्ा्’ ्ा �शनाला िदलेलत ृत उ�रे होृत. ज्ा थोर ियचारयंृ ानंत मनाच्ा ्ा शकृीियष्ीचा 
ऊहाथोह ्ेला, त्ाचं्ा मनाृ ्ा मु�ािंयष्त  ्ाहत गोधळ नवहृा हे सथल आहे. थण त्ाचें अने् 
अनु्ा्त अगदत १९ व्ा शृ्ाथ �्ृ ्ा शकृत महणणे �ि�्ा होृ, ‘्से’ ्ा �शनाला देण्ाृ आलेलत 
उ�रे होृ असे ्ा श�कृयाच् शबद�्ोगामुळे मानतृ असृ. थण एखा�ा िय�ाथ्�ला णर आथण असे 
सािंगृले ्त आथल्ा िठ्ाणत समरणशकृत असल्ामुळे आथल्ाला गोलीचे समरण होृे, ृर ज्ा 
�ि�्ेमुळे ि्या ्ा्�मुळे समरण घडपन ्ेृे त्ाच्ा सयवथाियष्त त्ाला ्ाहतच अिध् बोध होृ नाहत हे 
उघड आहे. 

 
‘्ा्’ हा आथण �शन घेृला ृर मानिस् शकृीचत ्ादत ्वन त्ाचे मान् होण्ासारखे उ�र 

आथण देऊ श प् . थण ‘्से’ ्ा �शनाचे गंभतरथणे उ�र शोधा्ला ज्ा मानसशासजाने सुरयाृ ्ेलत 
असेल त्ाच्ा दलतने हत ्ादत महणणे त्ाच्ा थुढतल समस्ाचंत ्ादत असृे. �त्े् शकृतचत ए्ा ियिशल 
मानिस् ्ा्�शत सागंड घालृा ्ेृे एयढेसु�ा मानण्ाृ ्ाहत धो्े आहेृ. एखा�ा चेहऱ्ाचे समरण 
्वन णेवहा आथण ृो ओळखृो ृेवहा ज्ा �्ारचे मानिस् ्ा्र आयश्् असृे ृे एखादत ्ियृा 
थाठ महणपन दाखियण्ासाठत त्ा ्ियृेचे समरण ्रण्ासाठत आयश्् असलेल्ा मानिस् ्ा्�हपन 
िभ� असृे. ज्ा मानिस् ्ा्�मुळे आथण समरण ्व श्ृो त्ाच्ा दलतने थािहले ृर अने् समरणे 
असृाृ. समरण अशत ए् यस पृ असृे असे नाहत असेच ्दािचृ मानाय े लागेल. ्ाउलट, मनाच्ा 
िणृक्ा िभ� शकृत आहेृ त्ाचं्ाहपन मन ज्ा िभ� �्ारचत िभ� मपलभपृ  ्ा �् ्व श्ृे ृत ्ा �् 
संर्ेने ्मत असृाृ असे असणे शक् आहे; साहच्रया�ाचें मृ असे होृे. सयर मानिस् ्ा्र महणणे 
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मपलृः साहच्�चे ए्मेय ्ा्र असृे असे दाखयपन देण्ाचा साहच्रया�ाचंा �्तन होृा. (थुढतल �्रण 
थहा.) 

 
‘माणसे ्ा् ्ा् ्रृाृ?’ ्ा �शनाचे शक् िृृ्े िबनचप् आिण थ�ृशतरथणे उ�र देण्ाचा 

�्तन ्वन नंृर ‘हे ृे ्से ्रृाृ?’ आिण ‘हे ृे ्ा ्रृाृ?’ हे �शन उथ�सथृ ्रणाऱ्ा 
मानसशासाला ्ा्रिनन मानसशास महणृाृ. माणसानंा जान असृे आिण ृे सं्लथ ्रृाृ, 
त्ाच�माणे त्ानंा भायनाहत असृाृ. आिण महणपन ्ा्रिनन मानसशासाच्ा व्ााृतमध्े त्ाचं्ा बौि�् 
आिण सं्लथाचंत ्ा्रयाहत ्रणाऱ्ा व्यहाराचंा णसा अंृभ�य होृो त्ा�माणे त्ाचं्ा भायनाचाहत 
अंृभ�य होृो. शरतरि�्ायैजािन् (Physiologists) माणसे अ� थचयृाृ ्ा यसृु�सथृतथासपन सुरयाृ 
्वन ज्ा�माणे ज्ा व्ाथारा�ारा अ� थचयण्ाचे ्ा्र थार थाडले णाृे ृे शोधपन ्ाढण्ाचा �्तन 
्रृो त्ा�माणे मानसशासज आथण यस पृंचे संयदेन ्रृो ्ा यसृु�सथृतथासपन सुरयाृ ्वन आथण हे 
संयदेन ्से ्रृो, ि्या आथण समस्ा सोडयृो ्ा यसृु�सथृतथासपन सुरयाृ ्वन आथण त्ा ्शा 
सोडयृो हा �शन उथ�सथृ ्रृो. ि्या माणसे रागायृाृ �ा यसृु�सथृतथासपन सुरयाृ ्वन ृत ्शत 
रागायृाृ हा �शन ृो ियचारृो. ‘्ा?’ हा �शनहत ृो उथ�सथृ ्रृो. 

 
�ा्ोिग् मानसशासाचा उद् होण्ाथपयव १८३० च्ा सुमारास अमेिर्ेमध्े ज्ाला आरामखुचवृ 

बसपन ्रण्ाृ ्ेणारे मानसशास असे महणृा ्ेईल त्ाचत खपथच भरभराट होृत. ्ा मानसशासाच्ा 
अभ्ासियष्ाचे यणरन ्रण्ासाठत ‘मनाच्ा ्ा्�चे शास’ हा शबद�्ोग अने्दा ्रण्ाृ ्ेृ असे. 
महणणे हे णे ‘मनाचे ृ�यय�ेे’ होृे त्ाचंा ्ा्रिनन मानसशासाचा िय्ास ्राया असाच �्तन होृा. त्ा 
यळेचे शरतरि�्ायैजािन् आिण मानसोथचारशासज ्ाचं्ा्डपन णे ्ाहत िनष्षर णमयृा ्ेृ असृ 
त्ाचंा याथर हे मानसशासज ्रतृ. अलेकझाडंर बेन (१८६८; थुढतल �्रण थहा) ्ाचं्ा �ंथाचत 
अमेिर्न आयक�त �िस� ्रृाना एडयडर एल. ्ुमानस ्ा रसा्नशासजाने िृला णत �सृायना णोडलत 
होृत िृच्ाृ त्ाचं्ा डोळ्ाथंुढे असलेले ध्े् व्कृ ्रण्ाृ आले आहे. 

 
माणसाचत णत साध्े, हे पृ आहेृ त्ा सय�चा ियचार ्ेला ृर मन आिण माणसाचा सयभाय 

्ाचं्ाियष्ीच्ा िन्माचें अिध् चागंल्ा �्ारे आ्लन ्से ्रृा ्ेईल हे समणपन घेणे सय�ृ अिध् 
मह�याचे आिण िन्डतचे आहे. मानयत � क् ृत, िृच्ा आियष्ारामागतल �ेरणा, िृच्ा चलनयलनाचे 
�्ार आिण िृचत सुधारणा ्शत ्रृा ्ेईल आिण ्ा सुधारणेला म्�दा ्ोणत्ा असृाृ ्ाियष्त 
्थाथर ्लथना �ााृ ्वन घेणे सय�च्ाच दलतने अत्ंृ आयश्् आहे.... मानिस् ृ�यजान 
्ाियष्तचत व्ााृत याढयपन शरतरि�्ाियजानातम  ्घट् आिण थिर�सथृत ्ाचंा िृच्ाृ समायशे ्रणे हे 
आथल्ा अिृश् मह�याच्ा गरणेचे समाधान ्रण्ाच्ा दलतने टा्लेले ए् मह�याचे थाऊल हो्.... 
मन ्ा िय्ोणनाच्ा णागत मन आिण शरतर ्ाचं्ा िमळपन घडलेल्ा िणयंृ  �ाण्ाचत सथाथना आथण 
्रृो. आिण ियजानाचा ियष् असलेलत दुसरत ्ोणृतहत यस पृ ज्ा�माणे �त्य िनरतयणासाठत 
आथल्ाला उथलबध असृे, िृचा णसा आथल्ाला अनुभय घेृा ्ेृो त्ा�माणे ्ा सणतय �ाण्ाचेहत 
आथल्ाला सायाृ दशरन घेृा ्ेृे. 
 
२.२: �ायोिगक �ि�यावादी मानसशास 

‘्से?’ हा �शन ियचारणे सोथे आहे. थण दश् थिरणाम घडयपन आणणाऱ्ा गुाृ �ि�्ाचंा मागोया 
घेण्ासाठत ्ोग् त्ा थ�ृत शोधपन ्ाढणे ्ठतण आहे. १९ व्ा शृ्ाृ सामान्थणे ृतन थ�ृत 
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याथरण्ाृ ्ेृ असृ. थिहलत शरतरि�्ाियजानातम  ् थ�ृत आिण दुसरत थिर�सथृतृतल घट्ांृ  
फेरफार ्वन ्ोणृे थिरणाम िनषथ� होृाृ ्ाचे िनरतयण ्रण्ाचत थ�ृत. ्ा दोनहत थ�ृत शु� 
य रृनयादत ियजानाृ मान् होण्ाणोग्ा आहेृ. िृसरत थ�ृत महणणे अंृ�नरतयणाचत थ�ृत. िहच्ाियष्त 
याद आहे. आिण आथण यर थािहल्ा�माणे िहच्ा �ामाण्ाियष्त ह�त संश् घेण्ाृ ्ेृो. थण 
मानसशासजाच्ा समस्ाचंत णत खासगत ि्या आतमिनन अशत अंगे असृाृ त्ाचं्ाियष्त संशोधन 
्रण्ाचा �संग णेवहा त्ाच्ायर ्ेऊन ठेथृो ृेवहा ्ोणत्ा ना ्ोणत्ा सयवथाृ ्ा थ�ृतचा त्ाला 
अयलंब ्राया लागृो. ्ा ृतन थ�ृत थरसथरव्ाय रृ् आहेृ असे मानण्ाचे ्ारण नाहत. अने्दा 
त्ाचंा ए्ि�ृ उथ्ोग ्रण्ाृ ्ेृो. ियशषेृः थिर�सथृतच्ा घट्ांृ  फेरफार ्रण्ाचत थ�ृ महणणे 
इृर थ�ृीचा उथ्ोग ्वन णे िनष्षर आथण ्ाढृो ृे अथ� ठरणार नाहतृ ्ाचत हमत िमळण्ासाठत 
महणपन याथरण्ाृ ्ेणारत ए् ृा�्् कलुाृत आहे असे महणृा ्ेईल. ्ा ृतन थ�ृतृतल गुण ्ोणृे 
आिण उिणया ्ोणत्ा ्ाचा यगेयगेळा ियचार ्व्ा. आण �ा्ोिग् मानसशासाृ ज्ा माग�ने संशोधन 
्रण्ाृ ्ेृे त्ा सय�चा ्ा ृतन थ�ृीमध्े िनःशषे समायशे ्रृा ्ेृो. 
 

शरीरि�या िवजानातमक प�त–– आथल्ाला ्से िदसृे ृर डोळ्ाचंत रचना आिण डोळ्ांृ  
ज्ा शारतरि�्ा चालृाृ त्ा ि�्ा ्ाचें यणरन ्वन ्ा �शनाचे अंशृः उ�र देृा ्ेईल. डोळ्ाच्ा 
सना्पंमुळे आथल्ाला दलत यस पृंयर ्ेििृ ्रृा ्ेृे. डोळ्ाचं्ा बाहुल्ामुंळे ि्ृत �्ाश आृ घ्ाया 

्ाचे िन्मन होृे, ने�थटल आिण त्ाच्ाशत संलगन असलेल्ा सळ्ा आिण शं् प  (Rods & cones), 
ृसेच ्ाहत �्ाश–रासा्िन् िव्े ्ाचं्ामुळे िदयसा ि्या रा�त आथल्ाला यस पृंचे णे दशरन घडृे ृे 
सथल असृे. द् ृंि�्े�ारा मुा�याह मेदप्डे थोचियले णाृाृ. ्ा सयर यणरनामुळे आथल्ाला ्से 
िदसृे ्ाचत अंशृः मािहृत िमळृे. थण ृत अंशृःच िमळृे. 
 

इृर मानिस् घटनाचंा शरतरि�्ा�ंारा उलगडा ्रण्ाचा आथण �्तन ्ेला ृर त्ाचं्ाहत 
्ाच म्�दा असृाृ. मानिस् ि�्ा घडपन ्ेृाना मेदपचत णत ियियध ्ा �् चालृ असृाृ 
त्ाचं्ाियष्तचत ्ाहत उ�ोध्  मािहृत ‘मेदपच्ा लहरत’ च्ा अभ्ासामुळे उथलबध झालत आहे. 
आथल्ाला सयाने थडृाृ त्ाचें णे यगेयगेळे टाथे असृाृ त्ाचं्ाृ आिण सयानहतन गाढ झोथ ्ाचं्ामध्े, 
ललाटत  ् खंड (Frontal lobe) आिण थ�्थाल खंड (Occipital lobe) ्ाचं्ामध्े ज्ा यगेयगेळ्ा 
�्ारच्ा लहरत घडपन ्ेृाृ त्ाचं्ा सहाय्ाने भेद ्रृा ्ेृो. लहरीचे हे िभ� िभ� आ क् िृबंध रा�त 
आळतथाळतने घडपन ्ेृाना िदसृाृ. (डेमंट आिण कलाइटमान, १९५७). ृरतहत सयान थडणाऱ्ा 
माणसाला णागे ्ेल्ािशया् त्ाच्ा सयानाचा आश् ्ा् असृो ्ाचे जान आथल्ाला होऊ श्ृ 
नाहत. एखा�ा ्ारखान्ा  ृ्ोणृत ्ा �् चालृाृ ्ाियष्त त्ाच्ा िखड्तबाहेर णे आयाण ऐ प्  ्ेृाृ, 
ृे ऐ प् न णेयढत मािहृत िमळप श्ेल णयळणयळ ृेयढतच मािहृत ्ा िय�ुत घटनाथंासपन आथल्ाला िमळप 
श्ृे. णरत अलत्डच्ा संशोधनामुळे मुासंसथेृ ज्ा शरतरि�्ा घडृाृ त्ाचं्ाियष्तचत आथलत 
मािहृत खपथच याढलेलत असलत ृरत संयदेन, अध््न, ियचार, िनयड इत्ादत मानिस् �ि�्ािंयष्त 
आथल्ाला ज्ा �शनाचंत उ�रे समणपन घ्ा्चत असृाृ ृत शरतरि�्ाियजान थ�ृतथासपन आथल्ाला 
लाभप श्ृ नाहतृ. ्ा थ�ृतमुळे आथल्ाला णे जान होृे त्ाला थपर् ठरेल अशत ्ोणृत ृरत थ�ृ 
मानसशासजाला याथरायत लागृे. ्ा ियष्ाचत आथल्ाला थुढेहत चच� ्रायत लागेल. 
 

पिरयसथतीतील घ्कातं फर रफार करणयाची प�त.–– हत ्ेयळ व्कृत ज्ा क् ृत ्रृे त्ानंा 
उबेशपन लायण्ाृ आलेलत ियजानाचत सयरसामान् थ�ृ हो्. व्कृतला ्ाहत ए् ्ामिगरत थार 
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थाडा्ला सािंगृलेलत असृे. आिण ृत ृो ्शत थार थाडृो हे आथल्ाला शोधपन ्ाढा्चे असृे. ्ाहत 
ियिशल थिर�सथृतृ णर ृत त्ाला थार थाडृा ्ेृ असेल आिण िभ� थिर�सथृतृ थार थाडृा ्ेृ नसेल 
ि्या ्ाहत ियिशल थिर�सथृतृ हत ्ामिगरत यगेळ्ा थिर�सथृतृ ृत ृो ज्ा �्ारे थार थाडृो त्ाथेया 
अिध् चागंल्ा �्ारे थार थाडृ असेल ृर हत ्ामिगरत थार थाडण्ाचत त्ाचत णत थ�ृ आहे िृचे 
आथल्ाला ्ाहतसे आ्लन होऊ श्ृे. ्ा थिर�सथृतृतल घट्ायंर ्ोग् ृे िन्ं�ण ठेयपन आिण 
यगेयगेळ्ा गकहतृ्ाचंत थरतया घेऊन ्ा �ि�्ेचे सबंध िच� आथल्ाला �ााृ ्वन घेृा ्ेृे. 
उदाहरणाथर, दोन यस पृंमध्े िृसऱ्ा थिरमाणाृ असलेले अंृर थाहप श्ृो. हे ृो ्ोणत्ा सपच् 
िचनहाचं्ा साहाय्ाने ्व श्ृो? ्ा अंृराचे ्ोणृे िनद�श् त्ाच्ाथाशत असृाृ? अशत ृो ्ोणृत 
सपच् िचनहे याथरृो, ्ाियष्त अने् ्लथना मानण्ाृ ्ेृाृ आिण एखादे ियिशल सपच् िचनह 
उथ�सथृ असले ृर हे अंृ र थहाण्ाृ ृो ि्ृथृ ्शसयत होृो आिण ृे उथ�सथृ नसृाना ृो ि्ृथृ 
्शसयत होृो ्ाचंत ृुलना ्वन ्ा ्लथनाचें थरतयण ्रण्ाृ ्ेृे. उदाहरणाथर, दोनहत डोळ्ाचंा 
उथ्ोग ्ेल्ामुळे हे अंृ र थहा्ला त्ाला ्ाहत साहाय् होृे ्ा? ए्च डोळा उघडा असृाना हे अंृर 
थहाण्ाृ त्ाला णे ्श िमळृे आिण दोनहत डोळे उघडे असृाना त्ाला णे ्श िमळृे त्ाचंत ृुलना ्रा. 
ए् साधत ्सोटत अशत त्ाला दोनहत हाृांृ  ए्े् थेनसतल घ्ा्ला सागंा आिण आथल्ासमोर 
साधारणथणे ए्ा फुटाच्ा अंृ रायर त्ाचंत टो्े ए्मे्ाचं्ा िदशनेे असृतल अशा रतृतने धरा्ला 
सागंायतृ. आृा त्ाला ए् डोळा बंद ्रा्ला सागंा. आिण त्ा थेनसतलीचत टो्े ए्मे्ानंा णयळणयळ 
िभडृतल अशा रतृतने ए्मे्ाणंयळ आणा्ला सागंा. नंृर त्ाला बंद ्ेलेला डोळा उघडा्ला सागंा. 
आिण त्ा थेनसतलीच्ा सथानांृ  त्ाला ्ाहत सुधारणा ्रृा ्ेृे ्ा ृे थहा. ्ा �्ोगा पृन णे आढळपन 
आले त्ाचा उथ्ोग ्वन चालरस �वहस्ोन ्ा भौिृ्तियदाने (Physicist) १८३८ मध्े ि�िमिृदशर् ाचा 
(Stereo scope) शोध लायला. दोन डोळ्ानंा यस पृंचत णत ्ाहतशत िभ� दशरने लाभृाृ त्ाचं्ामुळे यस पृ 
डोळ्ाथंासपन ्ाहत थोडे फप ट अंृ रायर असृाना ्ा अंृराचे संयदेन ्रा्ला मह�याचत सपच् िचनहे 
लाभृाृ हे त्ाने िस� ्ेले 

 
दलतच्ा ये�ाृ झेनर आिण ग�ॅॉन (१९६२) ्ानंत अलत्डे छा्ािच� उलटे धरले असल्ामुळे णे 

थिरणाम घडपन ्ेृाृ ्ाच्ाियष्त ्ेलेल्ा ए्ा उ�ोध्  संशोधनामध्े थिर�सथृतच्ा घट्ांृ  फेरफार 
्रण्ाच्ा थ�ृतचा याथर ्ेला आहे. असे आढळपन आले आहे ्त एखा�ा ि�थिरमाणातम  ्थकनभागायर 
्ाहत यस पृंचे छा्ािच� घेृले ृर, त्ा मपळच्ा िफलममध्े (Negative) त्ाचंत णत रचना असृे ृशा त्ा 
थािहल्ा ्ा् ि्या आरशाृ ्ा छा्ािच�ाचे णे �िृिबब िदसृे ृशा रचनेृ त्ानंा थािहले ्ा् हत दोनहत 
दशरने णयळणयळ सारखत असृाृ. �ुररचे “मेलँ्ोिलआ” आिण रेम�ाटंचे “डेथ ऑफ सेट मेरत” ्ा 
िच�ाचें छा्ािच� आिण �िृिबब ्ाचं्ा दशरनाचे णे सायाृ थिरणाम घडपन ्ेृाृ त्ाचंा ्ाळणतथपयर् 
अभ्ास ्ेला असृा असे आढळपन आले आहे ्त ्ा आ क् िृबंधाचं्ा रचनामंध्े ्ाहत सप�म फर् 
अ�सृतयाृ असृाृ. आिण त्ाचं्ामुळे त्ा यस पृंचत होणारत दशरनेच बदलृाृ असे नाहत ृर �ेय्ाच्ा त्ा 
यस पृशत सयृःच्ा असलेल्ा संबंधाियष्तच्ा भायनाहत बदलृाृ. आिण महणपन त्ाचत भाय�सथृत ि्या 
भायिन् �िृि�्ाहत बदलृे. 

 
समरणायर एिबग हॉस ्ाने णो �्ोग ्ेला (१८८५) ृत ए् नयतन सुरयाृ होृत. आिण 

त्ाच्ाथासपन �िस� ‘ियसमरणाचा य�’ �ााृ झाला आहे. घट्ांृ  फेरफार ्रण्ाच्ा थ�ृतचे हे ए् 
चागंले उदाहरण आहे. ियसमरण हत ए् साय्ाश होणारत �ि�्ा आहे ्ा? एिबग हॉसने ए् िनि�ृ 
असा अथिरिचृ आश् (अथरशपन् शबदाय्य) घेृला. आिण ृो थाठ ्ेल्ानंृर यगेयगेळे ्ालखंड णाऊ 
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िदले. ज्ा घट्ांृ  त्ाने फेरफार ्ेले ृो घट् महणणे हे यगेयगेळ्ा लाबंतचे लोटलेले ्ालखंड. णेवहा 
हा आश् नु्ृाच िबनचप्थणे महणृा ्ेईल एय�ाथुरृाच थाठ ्रण्ाृ आलेला असृो ृेवहा 
अध््नानंृरच्ा सुरयाृतच्ा ्ाहत ृासामंध्े त्ाचे णलद ियसमरण घडपन ्ेृे आिण त्ानंृर 
अिध्ािध  ्साय्ाश गृतने हे ियसमरण घडृे असे आढळपन आले आहे. घट्ांृ  ्ेलेला दुसरा फेरफार 
असा ्त ्ा आश्ाचे अिृअध््न ्रा्ला लाया्चे. (महणणे िबनचप्थणे महणृा ्ेईल एयढे थाठांृ र 
्ेल्ानंृरहत ृो थाठ ्रतृ रहा्चे.) ्ाचा थिरणाम असा होृो ्त त्ाचे अिध् साय्ाश ियसमरण 
होृे. दुसरा, बराचसा अलत्डे ्रण्ाृ आलेला �्ोग असा; अध््न ्ेल्ानंृर लगेच त्ा माणसाला 
झोथत णा्ला लाया्चे. णागेथणत ज्ा गृतने ियसमरण होृे त्ाथेया असे ्ेले असृा ियसमरण अिध् 
साय्ाश होृे असे िस� झाले आहे. ियसमरणाच्ा �ि�्ेचे शक् िृृ्े थिरथपणर िच� लाभाय ेमहणपन ्ा 
�्ोगाृ गेल्ा ऐंशत यष�ृ अने् रतृतनत फेरफार ्रण्ाृ आले आहेृ. 

 
्ा थ�ृतचत अशतच आणखत उदाहरणे देृा ्ेृतल. त्ानंा ृोटा नाहत. साराशंाने असे महणृा 

्ेईल ्त १९ व्ा आिण २० व्ा शृ्ांृ  मानसशासामध्े णे �चंड �माणायर संशोधन झाले त्ाच्ाृ 
थिर�सथृतच्ा घट्ांृ  फेरफार ्रण्ाच्ा थ�ृतचा ्ोणत्ा ृरत सयवथाृ उथ्ोग ्रण्ाृ आला 
आहे. आथला ऐिृहािस् दिल्ोण सयचछ ठेयण्ासाठत मानसशासाच्ा यैजािन् ्ालखंडामध्े 
थिहल्ाथासपन शयेटथ �्ृ ्ा यसृुिनन थ�ृतचा यरथगडा होृा ्ा यसृु�सथृतचत आथण ्ाळणतथपयर् नोद 
घेृलत थािहणे. 

 
अतं�नरीकणाची प�त–– समणा, ए्ा मध्म आ्ारमानाच्ा शहराच्ा उथनगरा्डे ृुमहत 

ृुमच्ा िम�ाच्ा गाडत पृन चालला आहाृ. िम� गाडत चालयतृ आहे. शहराच्ा ्ाहत मलै अलत्डे ए्ा 
आडरसत्ाच्ा ृोडाशत ृुमचा िम� गाडत थाबंयृो आिण ्ाहत ्ाळ गाथ राहपन ियचार ्रृो आिण मग 
त्ा आडरसत्ाने गाडत नेृो. हा िनणर् त्ाने ्सा ्ा् घेृला, असे ृुमहत त्ाला ियचारृा आिण ृो उ�र 
देृो, ‘हा रसृा साधारणथणे ज्ा िदशनेे आथल्ाला णा्चे आहे त्ा िदशनेे णाृाना िदसृो आहे. आिण ्ा 
रसत्ाने आथण गेलो ृर शहराच्ा यदरळत पृन णा्ला िणृ्ा यळे लागेल त्ाहपन ्मत यळे आथल्ाला 
लागेल, असा मत अणमास ्ेला.’ ृुमच्ा िम�ाने ृुमहाला सयृःच्ा ियचार�ि�्ेचत अंृ�नरतयणायर 
आधारलेलत मािहृत िदलत. आिण बहुधा हत मािहृत बरतचशत सत् असणार. ्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतला 
णेवहा मानसशासाृतल यगेयगेळे थंथ आ्ाराला ्ेृ होृे ृेवहा अंृ�नरतयणाच्ा थ�ृतच्ा �ामाण्ाियष्त 
बराच संदेह व्कृ ्रण्ाृ ्ेृ असे. (�ा थ�ृतियर� झालेल्ा य रृनयादत �िृि�्ेचत संियाृ मािहृत 
आथण यर िदलेलतच आहे.) णुन्ा मानसशासाियर� त्ा यळेेला णो आरोथ अने्दा ्रण्ाृ ्ेृ असे ृो 
असा ्त हे मानसशास ्ेयळ अंृ�नरतयणायर आधारलेले होृे. हा आरोथ दोन बाबृीृ गैर होृा. ए् ृर 
अने् यसृुिनन �्ोग ्ा मानसशासाृ थपयवच ्रण्ाृ आले होृे, हे आथण थािहलेच आहे. आिण णुने 
‘मनाचे ृ�यय�ेे’ घेृले ृरत ृेहत ज्ाला शु� अंृ�नरतयण महणृा ्ेईल त्ायरच फारसे अयलंबपन होृे 
असे महणृा ्ेणार नाहत. ्धत ्धत आथल्ा एखा�ा ियधानाला थुलत देण्ासाठत महणपन आथल्ा �ोत्ाचं्ा 
अंृ�नरतयणाला ृे आयाहन ्रतृ. उदाहरणाथर, सं्लथसयाृंत्ाियष्त (Free will) अमेिर्ेृ णो �िस� 
याद झाला त्ाचा िनद�श ्रृा ्ेईल. णोनाथन एडयडरस (१७५४) ्ाने आथलत सं्लथशकृत सयृं� 
असृे ्ा मृाियर� ए् णोरदार ्ु�कृयाद थुढे ्ेला होृा. ‘्ारणायाचपन ्धत ्ाहत घडपन ्ेृ 
नाहत.....आथला णो सय�ृ उत्ट हे पृ असृो त्ाच्ा �भायाने आथल्ा सं्लथशकृतचे नेहमतच िन्मन 
होृ असृे.’ त्ाचं्ा नंृरच्ा ्ाहत मानसशासजानंत स्लथसयाृंत्ाचत ्ा ्ु�कृयादाच्ा ृायडत पृन 
सुट्ा ्रण्ाचा �्तन ्ेला. उदाहरणाथर, हेित थत. टाथन (१८४१) ्ाने अशत बाणप माडंलत ्त, ‘आमहत 
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सरळ आथल्ा णािणये् डेच ्ौल मागृो. आिण मग आथल्ाला असे आढळपन ्ेृे ्त....आथलत 
सं्लथशकृत आिण िनयड ्रण्ाचत िृचत क् ृत ्ाचं्ा दरम्ान ्ोणत्ाहत बा�शकृतचा हसृयेथ घडृ 
नसृो.’ आृा ्ा थुराव्ाच्ा बाबृतृ असे महणृा ्ेईल ्त इथे ए् गोल आथल्ाला आढळपन ्ेृ नाहत. 
थण ृत ृेथे असायत अशत आथलत अथेया सयाभािय्थणे असृे. हत गोल महणणे ज्ा िययियृ �संगत एखादत 
व्कृत ‘ब िनयडण्ाऐयणत अ चत मत िनयड ्रण्ाच्ा माझ्ा क् ृतचत मला असलेलत णाणतय हत 
्ोणत्ाहत ्ारणाने ि्या ्ोणत्ाहत हे पृने िन्ंि�ृ न झालेल्ा क् ृतचत णाणतय होृत’ असे महणृे, अशा 
ि्त्े् �संगाचंत सियसृर मािहृत ्ेथे आढळृ नाहत. आधुिन् अंृ�नरतयणयादत अंृ�नरतयणा्डपन 
्ाहत िनि�ृ द�ाचंत अथेया ्रृो. अंृ�नरतयणाला ्ेलेल्ा आयाहनानंत त्ाचे समाधान होृ नाहत. आिण 
टाथन ्ानंत ज्ा �्ारच्ा अंृ�नरतयणाचा हयाला िदला आहे ृसे अंृ�नरतयण ्रणे अिृश् ्ठतण 
असल्ामुळे त्ाचे िनष्षर िय�सनत् ठरणार नाहतृ अशतहत त्ाचत भपिम्ा रािहलत. 

 
अंृ�नरतयणाचा िबनचप् याथर ्सा ्रा्चा हत गोल मानसशास ृ�यजानाथासपन िश्ले नाहत 

ृर भौिृ्त आिण शरतरियजाना्डपन िश्ले, हे महणणे ्ाहतसे ियिच� याटेल. थण ृे सत् आहे. �्ाश 
आिण धयनत ्ाचंा अभ्ास ्रृाना भौिृ्तने अंृ�नरतयणाचा याथर ्ेला आिण जानेिि्ाचंा अभ्ास 
्रृाना शरतरि�्ाियजानाने ृो ्ेला. �्ाश आिण धयनत ्ा थपणरथणे यसृुिनन अशा घटना नसृाृ, ्ाचे 
समरण ्ा संदभ�ृ ठेयले थािहणे. ्ारण �्ाश महणणे ्ेयळ िय्रण (Radiation) नसृे; ृे दश् असे 
िय्रण असृे. आिण धयनत महणणे ्ेयळ ्ंथन नसृे; ृे �ाव् ्ंथन असृे. �ाव् नसलेले असे बरेचसे 
्ंथन असृे आिण दश् नसलेले असे बरेचसे िय्रणहत असृे. दश्यणरथटाच्ा (Spectrum) सतमा 
िनि�ृ ्रण्ाचत सय�ृ सो्तस्र रतृ अशत ्त, एखादा �ेय् घेऊन �्ाशाच्ा यगेयगेळ्ा लाबंीच्ा 
लहरीनत त्ाच्ा डोळ्ायंर आघाृ ्रा्चा आिण आथण �्ाश ्ेवहा थाहप श्ृो आिण ्ेवहा थाहप श्ृ 
नाहत, ्ाचे िनयदेन त्ाला ्रा्ला सागंा्चे. न्पटनच्ा ्ाळाथासपन �्ाश आिण धयनत ्ाचं्ाियष्तच्ा 
्ा यसृुिनन घटनामंध्े भौिृ्तियदानंा रस होृा. १९ व्ा शृ्ाृ णेवहा शरतरि�्ाियजानाचा फार 
णलद िय्ास झाला ृेवहाहंत ्ाहत शरतरि�्ायजािन् जानेिि्ाच्ा ि�्ायंर �्ोग ्व लागले. 
जानेिि्ायर एखा�ा इल चेृ्ाचा आघाृ ्राया आिण णे यदेन िनम�ण होृे त्ाियष्तचे िनयदेन त्ा 
व्कृतला ्रा्ला सागंाय,े ्ा सयवथाचे �्ोग सहणथणे ्रण्ाृ आले. अंृ�नरतयणाच्ा साहाय्ाने 
लाभणारत (ज्ानंा िनदान व्�कृिनन महणृा ्ेईल अशत) द�े �ााृ ्वन घेण्ाच्ा ्ा माग�ला 
‘�त््ाचत रतृत’ (Method of Impression) महणृा ्ेईल. ए्ा चेृ्ाचा आघाृ ्रा आिण 
िनरतय्ाला त्ाला ्ोणृा �त्् लाभृो हे ियचारा. जानेिि्ािंयष्त संशोधन ्रणाऱ्ा 
शरतरि�्ायैजािन्ानंत आिण त्ाचं्ानंृर �ा्ोिग् मानसशासजानंत �त््ाच्ा रतृतचा णो याथर ्ेला 
त्ाथासपन सयरमान् अशत बरतच मािहृत उथलबध झालत आहे. 

 
्ोणत्ाहत �्ारचे जानेिि् घेृले ृर त्ाच्ा बाबृतृ िनम�ण होणारत ए् सामान् समस्ा 

महणणे त्ा जानेिि्ा्डपन �ााृ होणाऱ्ा �त््ाचें अंिृम घट् शोधपन ्ाढणे. उदाहरणाथर, तयचा ्ा 
जानेिि्ा्डपन आथल्ाला अने् �त््े लाभृाृ....यस पृंचे आ्ारमान आ्ार, यणन आिण थोृ, ऊब, 
थंडथणा, ओलसरथणा आिण शुष्ृा; खडबडतृथणा आिण गुळगुळतृथणा; ्ठतणथणा आिण मऊथणा; 
आणखतहत ्ाहत. थण ्ाथंै्त बरेचसे �त्् िम� (Complex) असृतल आिण �ाथिम् यदेने खपथच ्मत 
असृतल असे असणे शक् आहे. �्ोगानंत अखेरतस असे दाखयपन िदले ्त ्मतृ ्मत चार ृरत 
�ाथिम्तय्, यदेने असृाृ–– ऊब, थंडथणा, यदेना आिण दाब, आिण इृर सयर यदेने ्ा चौघाचं्ा 
िम�णा पृन बहुधा िनम�ण होृाृ. णेवहा तयचेच्ा एखा�ा ियसृारायर यगेयगेळ्ा चेृ्ाचंा आघाृ ्रतृ 
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िृचा शोध घेृला ृेवहा उबेला संयदेनशतल असलेलत अशत ्ाहत सप�म सथळे आढळलत. ृसेच थंडथणाला 
संयदेनशतल असलेलत अशत इृर ्ाहत सप�म सथळे आढळलत इ. ्ा थुराव्ाच्ा आधारायर यरतल िय�ेषण 
्रण्ाृ आले आहे. साधारणथणे ्ाच �्ारे णतभेच्ा थकनभागाचा शोध घेण्ाृ आला. आिण रचतचत चार 
�ाथिम् यदेने आहेृ असे आढळपन आले. गोड, आंबट, ्डप  आिण खारट. ज्ा अने् चयीचा आथण 
नेहमत उ�ेख ्रृो ृत महणणे ्ा �ाथिम् रचीचत ए्मे्ाबंरोबर त्ाच�माणे गंधाचत यदेने आिण 
आथल्ाला ृोडाृ लाभणारत दाबाचत आिण उषणृामानाचत यदेने ्ाचंत िम�णे असृाृ. िलबाच्ा थंड 
सरबृाचत चय हे थंडथणा, आंबटथणा, गोडत आिण िलबाचा यास ्ाचें िम�ण असृे. आथण ्ाला िम�ण 
महणृो त्ाच्ाृ असे अिभ�ेृ असृे ्त णरत अने् घट्ाचें िमळपन ृे बनले असृे ृरत त्ाचंा िमळपन हा 
ए् �त्् बनलेला असृो. 

 
गंधाच्ा यदेनाचे िय�ेषण ्रणे अिध् ्ठतण आहे. आथल्ाला णे अने् गंध लाभृाृ त्ाचंत 

्ाहत व्यसथा लायण्ाृ आलत आहे. थण त्ाचें �ाथिम् घट् ्ोणृे हे अणपन ठरयृा आले नाहत. द् 
यदेने आिण �ुृत यदेने णर घेृलत ृर त्ाचं्ाियष्त �त््ाच्ा रतृतने मह�याचत मािहृत उथलबध ्वन 
िदलत आहे. 

 
�त््ाच्ा रतृतचा अने् माग�नत याथर ्रण्ाृ आला आहे. भायना, आयडत-िनयडत आिण यस पृ 

सुंदर ि्या असुंदर आहेृ ्ाियष्ीचे िनणर् ्ाचं्ाियष्त �्ोग ्रृाना ्ा रतृतला हे नाय देण्ाृ 
आले. ृुमहत व्कृतला ए् रंग दाखियृा. आिण िृला ृो आयडृो ्ा, िृला ्ेणारा त्ाचा �त्् सुखद 
असृो ्त दुःखद असृो, असे ियचारृा. ृुमहत िृला दोन रंग दाखियृा. आिण ्ोणत्ा रंगाचा �त्् 
अिध् सुखद याटृो असे ियचारृा. ृुमहत िृला दोन िच�े दाखियृा. आिण ्ुठचे िच� िृला अिध् 
सुंदर याटृे असे ियचारृा. आिण दोन चेहरे दाखयपन हाच �शन िृला ियचारृा. ्ा बाबृतृ त्ा व्कृतने 
िदलेल्ा िनणर्ानंा बरोबर ि्या चप् असे ृुमहत महणप श्ृ नाहत. अथ�ृ त्ा व्कृतच्ा थपयर�हाचें िृच्ा 
िनणर्ायर ्ोणृे थिरणाम होृाृ हे ृुमहाला शोधपन ्ाढृा ्ेृे. थण ृुमहाला एयढे मानायचे लागृे ्त 
त्ा व्कृतला णाणयलेल्ा �िृि�्ाचंत ि्या त्ा व्कृतला �त्याृ णे �त्् ्ेृ असृाृ त्ाचंत 
मािहृत ृत व्कृत ृुमहाला देृ असृे. एय�ाथुरृत �त््ाचत थ�ृत महणणे अंृ�नरतयणाचेच ए् साधे 
वथ असृे. 

 
थण ्ा �्ारचे अंृ�नरतयण आिण आथण बा�यस पृ�सथृतचे एरवहतच्ा णतयनाृ णे यसृुिनन 

िनरतयण ्रृो ृे िनरतयण ्ाचं्ाृ खरोखरच ्ाहत भेद आहे ्ा? णे मानसशासज यसृुिनन रतृीचा 
आ�ह धरृाृ त्ानंा �त््ाच्ा थ�ृतचा िृट्ारा असृो. त्ाचं्ा दलतने ृत णणप ्ा् व्�कृिननृेने 
डागाळलेलत असृे. थण ज्ा व्कृतला ृो �त्् ्ेृो आिण णत त्ाच्ाियष्तचे िनयदेन ्रृे िृला हत 
रतृ थपणरथणे यसृुिनन असल्ासारखत याटृे. ृुमहत िृला ए् रंग दाखियृा आिण ‘ृो िहरया आहे’ असे 
िनयदेन ृत ्रृे. आथल्ाला ए् िहरया �त्् लाभृो ि्या ए् िहरय े यदेन लाभृे असे िनयदेन ृत 
्रतृ नाहत. ‘हे ृुला आयडृे ्ा?’ असा णरत िृला �शन ्ेला ृरत साधारणथणे त्ाच्ाथासपन 
आथल्ाला सुखद �त्् लाभृो ि्या सुखयदेना �ााृ होृे असे उ�र देण्ाऐयणत ‘हे सुंदर आहे’ असे 
उ�र ृत देृे. नेहमतच्ा यसृुिनन िनरतय्ाचा णो दिल्ोण असृो ृोच त्ा व्कृतचाहत असृो. 

 
�त््ाचत रतृत णर अ�माण असेल ृर सयर यैजािन् िनरतयणहत अ�माण असणार. ्ारण 

दोहोच्ा िनरतय्ा्डपन असलेल्ा अथेया सारर्ाच असृाृ. एखा�ा रसा्नशासजाला नो्रतसाठत 
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महणपन एखा�ा ृािं�्ाचत णेवहा थरतया घ्ा्चत असृे ृेवहा ृो ्ाहत चाचणतसाठत महणपन ठेयलेले नमुने 
त्ा उमेदयाराथुढे ठेयृो. आिण त्ाचें िय�ेषण ्रा्ला त्ाला सागंृो. हे नमुने त्ानेच बनियलेले 
असल्ामुळे त्ाचं्ा सयवथाचत त्ाला मािहृत असृे. थण त्ा उमेदयाराच्ा ्ौशल्ाियष्त त्ाला ्ाहत 
मािहृत नसृे. आथल्ाला माहतृ असलेल्ा नमुन्ाचंा उथ्ोग उमेदयाराियष्त मािहृत ्वन 
घेण्ासाठत महणपन ृो ्रृो. नंृर आथल्ाला माहतृ झालेल्ा उमेदयाराचा ज्ा अनोळखत नमुन्ाचंत 
मािहृत ्वन घ्ायतशत याटेल त्ाचंत मािहृत ्वन घेण्ासाठत ृो उथ्ोग ्वन घेईल. उमेदयाराचत 
चाचणत घेण्ाच्ा �संगत आिण उमेदयारा्डपन नंृर ्ाम ्वन घेृाना ृो ृािं�् ए् यसृुिनन 
िनरतय् महणपन आथल्ाला आलेल्ा अनुभयाचे िनयदेन ्रतृ असृो. दोनहत �संगत त्ाला लाभलेलत द�े 
सारखतच असृाृ. थण थिहल्ा �संगत ए्ा मानसशासत् उिबलासाठत त्ाचंा त्ाने याथर ्ेलेला असृो. 
आिण नंृरच्ा �संगत रासा्िन् उिबलासंाठत महणपन त्ाचंा उथ्ोग ्ेलेला असृो. 

 
मानयत णतय (Organism) हे ए् आथल्ा थिरसराचे नोद ठेयणारे नाणप् ्ं� असृे. थण ्ा 

नोदतियष्त शा�बद् िनयदेन ्रण्ाचत ्ुयृहत त्ाच्ा िठ्ाणत असृे. नोद ्रणाऱ्ा �ि�्ेचे िनद�शर्  
महणपन ्ा िनयदेनाचा उथ्ोग ्वन घेृा ्ेृो. दशर् -्ा�ाने (Pointer) णत नोद ्रण्ाृ ्ेृे ृत 
अिृश् नेम्त असृे. उलट शबदामुंळे चु्तचा अथर लायला णाण्ाचा ि्ृतृरत अिध् धो्ा संभयृो. 
थण ि्त्े् �्ारच्ा संशोधनांृ  �्ोज्ाने (Subject) ज्ा यगेयगेळ्ा शबदामंधपन ए्ा शबदाचत िनयड 
्वन आथलत �िृि�्ा व्कृ ्राय्ाचत असृे त्ानंा ्ोग् �्ारे म्�िदृ ्वन हा धो्ा आथल्ाला 
ि्ृतृरत ्मत ्रृा ्ेृो. महणणे ज्ाचं्ा अथ�ियष्त गैरसमण वहा्ला याय असणार नाहत अशा 
शबदाथंुरृत �्ोज्ाचत �िृि�्ा आथण म्�िदृ ्रृो. उदाहरणाथर, मानसशरतर �्ोगामध्े (Psycho-
physical) �्ोज् ए्ा ियिशल �्ाशचेृ्ाचे संयदेन ्रृो ्त नाहत हे दाखयपन देण्ासाठत ‘हो्’ ि्या 
‘नाहत’ एयढेच उ�र याथरण्ाृ ्ेृे. ्ा �्ोगाचे उिबल यगेयगेळ्ा यदेनामंध्े भेद ्रण्ाच्ा ्ुयृतचे 
माथन ्रणे हे असृे. 

 
थण ्धत ्धत मानसशासजाला आथल्ा �्ोज्ां् डपन यणरनथर िनयदेन हय ेअसृे. अशा �संगत 

त्ानंा अिध् शबदामंधपन िनयड ्रण्ाचे सयाृंत् िदले थािहणे. अशा �्ारचत णत ‘िनवयळ द�े’ (Raw 
data) असृाृ त्ाचंा यैजािन् थ�ृतला अनुसवन ्सा उथ्ोग ्वन घेृा ्ेईल हत समस्ा उ�यृे . 
िहचे सत. एच. �ॅहम ्ानंत मानसशासाृतल ए् �मुख समस्ा’ असे यणरन ्ेले आहे. त्ाचें महणणे असे 
आहे ्त, ‘ियशषेृ �िृसादाचें िय�ेषण आिण यगव्रण ्रृ असृाना हे �िृसाद महणणे अथरथपणर 
संभाषणाचे घट् आहेृ असे माना्चे ्ारण नसृे. त्ाचं्ा्डे य रृनाचे घट् असेच ्ेयळ आथण 
थहाृो. आिण त्ाचं्ाृ णे सामान् िन्म आढळपन ्ेृाृ ृे सथल ्वन, त्ाचंत सुसंगृ व्यसथा ्शत 
लायायत हा �शन असृो. ्ा �्ारच्ा िय�ेषणामुळे ृा�्् दष�ा ियिच� अशत थिर�सथृत उ�यृे . ृत 
हत ्त संभाषणा्डे संभाषण महणपन थािहले णाृ नाहत ृर दुसऱ्ा शबदाचं्ा ि्या िचनहाचं्ा �ारा त्ाच्ा 
सयवथाचे सं्लथन ्रण्ाृ ्ेृे. महणणे त्ा �्ोज्ाच्ाच संभाषणाृ णे िन्म अंृभपरृ  असृाृ त्ाचंत 
माडंणत ्रणारे यैजािन् यणरन आथण ्रतृ असृो.’ (१९५८−थक. ६६) 

 
आथण थपयव िनद�श ्ेलेल्ा ्ा्र्ािरृायादामध्े णत यसृुिननृेचत िशसृ असृे िृचे हे आणखत 

ए् उदाहरण हो्. अंृ�नरतयणाला यज्र मानपन शु� यसृुिनन थ�ृीचा सयत्ार ्रणाऱ्ा 
मानसशासजाच्ा हाृाृ शा�बद् िनयदेन हत ए् यसृुिनन रतृच बनृे. �्ोण् हा आृा ए् यैजािन् 
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िनरतय् असृो. आिण �्ोण्ाने रचलेल्ा चेृ्ानंा �िृसाद महणपन �्ोज् णे य रृन ्रृो ृो त्ाच्ा 
अभ्ासाचा ियष् असृो. बगरमान आिण सथेनस (१९४४) ्ानंत हा मुबा असा माडंला आहे... 

 
‘मानसशास धवन सयर ियजाने ए्ाच �्ारच्ा घटनाचंा अभ्ास ्रृाृ. आिण ्ा घटना 

महणणे त्ा यैजािन्ाचे अनुभय ि्या संयदेने होृ अशत यैजािन् अनुभययादाचत भपिम्ा आहे....यैजािन् 
अनुभययादाच्ा सं्लथनेमध्े िनरतयण ्रणाऱ्ा यैजािन्ाच्ा अनुभयानंा ियशषे सथान असृे. ि्बहुना 
त्ाचें सथान ए्मेयाि�ृत  ्असे असृे. आथले सयृःचे य रृन, मग ृे िचनह�ारा होणारे य रृन असो ि्या 
इृर �्ारचे य रृन असो, आिण �्ोज्ाचें �िृसाद रतिृशासाच्ा दलतने थहाृा (Methodological) 
ए्ाच थाृळतयर नसृाृ हे अनुभययादत यैजािन्ाने ध्ानाृ घेृले थािहणे....ज्ा संजाचंा ृो याथर 
्रृो त्ा सय�च्ा शारतर य रृना�ारे (Behaviouristically) व्ार्ा ्रणे आयश्् आहे....आथल्ा 
�्ोज्ाचंा अभ्ास ्रृाना, त्ाचं्ा िचनहम् �िृसादाचंाहत (Symbolic Responses)  अभ्ास 
्रृाना हा य रृनाचा अभ्ास ्रणारा यैजािन् ए् यगेळत भाषा याथरतृ असृो. (िचनहम् �िृसाद = 
यसृुभाषा; यैजािन्ाचत यगेळत भाषा = व्ायहािर् अिधभाषा (Pragmatic metalanguage) 
.......उदाहरणाथर, असे समणा ्त एखा�ा �्ोज्ाच्ा य रृनाचा ए् भाग यैजािन्ाने घेृला आिण १० 
थै्त ८ थरतय्ानंत ्ा य रृनाला उबेशपन ‘आ�म्’ हा शबद लायला. महणपन त्ा यैजािन्ानेहत त्ा 
य रृनाला ‘आ�म्’ असे महटंले. आृा असे ्रृाना ्ा यैजािन्ाने आथलत सयृःचत ‘आ�म्’ हत संजा 
�ियल ्रृाना ज्ाला मानयत मानदंड महणृा ्ेईल त्ाचा याथर ्ेला आहे. आृा यैजािन्ाचत 
‘आ�म्’ हत संजा त्ाच्ा अिधभाषेचा घट् आहे. थरतय् याथरृ असलेलत ‘आ�म्’ हत संजा 
यसृुभाषेचा घट् आहे. आिण महणपन त्ाचं्ाृ भेद ्ेला थािहणे......(मानयत मानदंडाचा याथर न ्रृा 
�ियल ्रण्ाृ आलेल्ा सं्लथनानंा) णर शु� य रृनातम् सं्लथना असे महटले ृर आथल्ा 
उदाहरणाृतल यैजािन् ज्ा य रृनाचे शु� य रृनातम् सं्लथना�ारा यणरन ्रृो. ृे त्ाच्ा �्ोज्ाचें 
य रृन नसृे ृर त्ाचे �्ोज् आिण त्ाचें थरतय् ्ाचं्ा िमळपन बनलेल्ा गटाच्ा य रृनाचे य रृन 
असृे.....मानसोथचार ्रणारा शासज णेवहा मानिस् रोग्ाला अनुलयपन मानिस् सं्लथनाचंा याथर 
्रृो (्ा सं्लथना शु� य रृनातम् िन्षाचं्ा आधारे �ियल ्रण्ाृ आलेल्ा नसृाृ), ृेवहा 
यैजािन् थ�ृतच्ा दलतने थहाृा ृे ए् टो िय उदाहरण असृे. ्ारण त्ाच्ाृ ए् थरतय् असृो 
आिण हा थरतय् महणणे ृो िनरतयण ्रणारा शासजच असृो. ्ा सयर थ�ृीना ्ुणत य रृनयादत थ�ृत 
असे महटले ृर त्ाृ आयेथाहर असे ्ाहतच असणार नाहत. थण मग हा शबद ज्ाला आथण नेहमत �ा्ोिग् 
दिल्ोण महणृो त्ाचाच ्ा संदभ�ृ िनद�श ्रतृ असृो. ्ाहपन अिध् नेम्ा अथर ्ा संदभ�ृ ृो 
व्कृ ्रतृ नाहत. 

 
संजाचंा ्ाटे्ोरथणे याथर ्रण्ाियष्तचत हत दयृा णरत सृुत् असलत ृरत िृचे फार ्ठोर 

असे िन्ं�ण णर सयत्ारण्ाृ आले ृर त्ाचा थिरणाम असा होईल ्त ि्ृतृरत अथरथपणर अशा 
समस्ानंा मानसशासा पृन यज्र ्राय ेलागेल. ्ारण यर िदगद�शृ ्रण्ाृ आलेलत ्ाटे्ोर िन्मानंा 
अनुसणारत ियचारथ�ृत त्ानंा अनुलयपन लायृा ्ेईल असे त्ाचें सयवथ नसृे. संशोधनथ�ृतियष्ीचे 
याणयतथेया अिध् िन्म आिण सं्ेृ एखा�ा ियजानायर णर त्ाच्ा �ारंभतच्ा िय्ासाच्ा अयसथेृ 
लादण्ाृ आले ृर त्ाचा थिरणाम असा होईल ्त संशोधनाच्ा ज्ा नयतन आिण ्ा्रयम ृं�ाचंा एरवहत 
शोध लागला असृा त्ाचं्ायर दरयाणा बंद ्ेल्ासारखे होईल. ि्या ृरण यैजािन् खऱ्ाखुऱ्ा 
समस्ाथंासपन दपर सर्ृतल. आिण ‘मानसशासाच्ा �मुख समस्ाशंत फारसा संबंध नसलेल्ा, थण 
अिध् �्ािशृ अशा ये�ाृ आढळणाऱ्ा यु�् य असंबंिधृ अशा समस्ा संशोधनासाठत शोधप लागृतल. 
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�ा�नसस गालटन ्ानंत मानिस् �िृमािंयष्तचत ए् �शनायलत बनियलत होृत. आिण िृच्ामुळे 

्ा बाबृतृ व्�कृव्कृीमध्े खपथच भेद असृाृ असे िस� झाले. (१८८०). ि्या िसगमंड �ाइड ्ानंत 
आथल्ा ‘दत इंटरि�टेशन ऑफ �तमस’ (सयानाचें िनवथण) ्ा थुसृ्ाृ सयृःचे ्ेलेले िय�ेषण िदलेले 
आहे. (१९००). ्ा सयवथाचे अभ्ास णर यगळले ृर मानसशासाचा यैजािन् यारसा आहे त्ाहपन ि्ृत 
ृरत ्मत संथ� ठरेल. मॅ् ्ेलर (१९६२) ्ानंत अंृ�नरतयणातम  ्थ�ृतमुळे हत आिण अशतच मह�याचत 
णत इृर भर मानसशासाृ थडलत आहे िृचा िनद�श ्ेला आहेच. थण त्ािशया् मानसशासाच्ा ज्ा 
ियिशल ये�ाृ अंृ�नरतयणाचा संशोधनाचत ए्मेय ि्या सय�ृ मह�याचत थ�ृ महणपन याथर ्रण्ाृ ्ेृ 
नसृो, थण ृरतहत ज्ाचं्ाृ ्ा थ�ृतचा याथर ्रणे फलदा्त ठरेल अशा ये�ाचंाहत िनद�श ्ेला आहे. 
मेस्ािलनचा सयृःला आलेल्ा अनुभयाचंा िनद�श ्वन ्ा औषधत िव्ामुळे ज्ा �िृमा त्ाच्ा मनाृ 
िनम�ण झाल्ा होत्ा त्ाचें शबदाचं्ा �ारे इृरानंा जान ्वन देण्ाृ ज्ा अडचणत ्ेृाृ त्ाचें त्ाने 
यणरन ्ेले आहे. ्ा समस्ेचत सोडयणप् ्रण्ासाठत त्ाने णत थ�ृत याथरलत िृचा ृसेच सयृःच्ा 
आंृिर् अनुभयाच्ा सयवथाचे शबदानंत यणरन ्रण्ाच्ा �्तनाृ अथ्शत ठरल्ामुळे इृर ्ाहत णणानंत 
ज्ा चलाख ्ुकृत याथरल्ा आहेृ त्ाचंा ियचार ्ेला ृर मानसशासज �त्े् �्ोज्ा्डपन ्ाहत 
�मािणृ सयवथाृतल शा�बद् िनयदेने णेवहा �ााृ ्वन घेृाृ ि्या सा�ंर््त् �ि�्ाचं्ा दलतने 
सो्तस्र असणाऱ्ा सं्ेृायलत (Code) ज्ाचें भाषांृ र ्रृाृ अशत शा�बद् िनयदेने त्ा आंृिर् 
अनुभयाचें यणरन ्रण्ासाठत ि्ृथृ थुरेशत असृतल अशत रासृ शं् ा घेृा ्ेृे. 

 
अतं�नरीकणातमक प�तीचा पुढील िवकास: �ि�्ायादत मानसशासाच्ा दलतने अंृ�नरतयणाचा 

उबेश असा असृो ्त ज्ा व्कृतने एखादत ्ामिगरत ्ेलेलत असृे िृने ृत ्शत ्ेलत ्ाियष्तचत 
आृलत मािहृत �ााृ ्वन घ्ायत. ियजानाृ उथ्ोग ्वन घेण्ाच्ा दलतने हत मािहृत णर थुरेशत 
्ाटे्ोर ठरा्चत असेल ृर हत ्ामिगरत थपणर झाल्ाबरोबर हे अंृ�नरतयणातम  ्िनयदेन ्रण्ाृ आले 
थािहणे आिण ्ा िनयदेनाृ फार गोलीियष्तचत मािहृत देण्ाचा �्तन ्रृा ्ामा न्े. ्ारण हे िनयदेन 
त्ा व्कृतच्ा मनाृ ्ा् ्ा् घडले ्ाचे िृला णे समरण असृे त्ाच्ायर आधारलेले असृे. ्ा 
बाबृतृ �त््ाचत थ�ृत आदशर मानलत थािहणे. ज्ा ं �ि�्ा अिध् गंुृागंुृतच्ा असृाृ आिण ज्ा 
घडपन ्ा्ला अिध् यळे लागृो त्ाचेंहत ्ाहतसे िनरतयण ्वन त्ाचं्ाियष्त िनयदेन ्रृा ्ेृे. 
व्कृत दोन णयळणयळ समान असलेलत यणने ए्ामागपन ए् उचलपन त्ाचंत थरसथराशंत ृुलना ्रृे 
असा ए् णुना �मािणृ �्ोग आहे. ्ा �्ोगाृ त्ाला ्ोणृे यणन अिध् णड आहे असा �शन 
ियचारृाृ. त्ाला �त्् आला असेल त्ाचेच िनयदेन ्रा्ला सागंण्ाृ ्ेृे. थण ृो आृा णे यणन 
उचिलृ आहे त्ाचत अगोदर उचलपन खालत ठेयलेल्ा यणनाशत ृो ्शत ्ा् ृुलना ्व श्ृो? थिहले 
यणन उचलण्ाचे यदेन भपृ ्ाला  ृणमा झालेले असृे. ्ाचत णुनत उथथ�त अशत होृत ्त थिहले यणन 
उचलृाना थडलेल्ा ृाणाचत––समकिृ�िृमा मागे रहाृे आिण दुसऱ्ा यणनाचा णो ृाण �त्य 
अनुभयण्ाृ ्ेृ असृो त्ाच्ाशत िृचत ृुलना ्रण्ाृ ्ेृे. थण मग यणनाचंत ृुलना ्रण्ाच्ा 
त्ाच्ा अनुभयाचे यणरन ्रा्ला आिण अशा रतृतने ्ा उथथ�तचत ्सोटत घ्ा्ला त्ाला ्ा सागंप न्े? 
णेवहा त्ा �्ोज्ाने असे ्ेले ृेवहा हत उथथ�त त्ाच्ा अनुभयाशत सुसंगृ नाहत असे िदसपन आले य ृत 
त्ाज् ठरलत. त्ाने ्ेलेले िनयदेन असे होृे ्त थिहल्ा यणनाच्ा ृाणाचे त्ाला समरण नवहृे आिण 
असे समरण ्वन घेण्ाचा त्ाने �्तनहत ्ेलेला नसृो. दुसरे यणन उचला्ला आथण ृ्ार आहोृ 
एयढेच त्ाला याटृ असृे. णेवहा ृो दुसरे यणन उचलृो ृेवहा ृे हल्े ि्या णड आहे असे त्ाला 
याटृे. आिण ्ा यवन ृो ृे थिहल्ा यणनाथेया अिध् हल्े आहे ि्या अिध् णड आहे असे महणृो. 
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आिण त्ाचे महणणे बहुधा बरोबर असृे. �्ोज्ाच्ा हाृाचं्ा िनरतयण ्रणाऱ्ा �्ोण्ाला �्ोज्ाला 
हल्े याटलेले यणन णेवहा उचलण्ाृ आले ृेवहा ृे अिध् णलद गृतने यर गेले असे ्ाहत ्ाहत यळेा 
आढळपन ्ेृ असे. आिण ृसेच त्ाला अिध् णड याटलेले यणन साय्ाश यर णाृाना आढळपन आले. 
आृा णर �्ोज्ाने यणने उचलण्ासाठत ए् ठरािय् णोर याथरला असेल आिण हा णोर णर नेहमत 
त्ाने उचललेल्ा थिहल्ा यणनाला साणेल असा असेल ृर दुसरे यणन थिहल्ा यणनाथेया हल्े असेल 
ृेवहा ृे अिध् सहणथणे यर नेले णाईल आिण णेवहा ृे अिध् णड असेल ृेवहा ृे अिध् साय्ाशथणे 
यर नेले णाईल. ृेवहा ृुलनेचत णत �ि�्ा होृे ृत समकिृ�िृमेयर आधारलेलत नसपन यणने उचलण्ासाठत 
सना्पंचत णत णुळणत ्ेलेलत असृे िृच्ाशत संबंिधृ असृे. ृुलना ्शा रतृतने होृे ्ाियष्तचत हत णत 
उथथ�त आहे िृला ्ा �्ोगाृ ्ाहत फेरफार ्वन ्ेलेल्ा इृर �्ोगांृ सु�ा थुलत िमळालेलत आहे. 
आिण ृत �्ोज्ा्डपन लाभणारत अंृ�नरतयणायर आधारलेलत द�े आिण �्ोण्ा्डपन लाभणारत 
यसृुिनन द�े ्ा दोघाचं्ा संगमायर आधारलेलत आहे. ्ा �्ोगामुळे थपयरिस�ृ (Preparatory selt) हत 
मह�याचत सं्लथना उथलबध झालत. ्ा सं् लथनेचा याथर बऱ्ाच मो�ा ये�ाृ उथ्ुकृ ठरला आहे. 

 
्ा �्ोगाृ ज्ा सयवथाचे अंृ�नरतयणायर आधारलेले िनयदेन �थमच �ााृ ्वन घेण्ाृ आले 

त्ाचे �े् बहुृाशंत णत. इ. म्पलर (१८५०−१९३४) ्ा मानसशासजाना िदले थािहणे. यपटं ्ानंत आथलत 
�्ोगशाळा सथाथन ्ेल्ानंृर लौ्रच ज्ा ्ाहत थो�ा णमरन मानसशासजानंत �्ोगशाळा सथाथन 
्ेल्ा त्ाचं्ाथै्त म्पलर हे ए् होृ. हे मानसशासज यपटंचे िशष् नवहृे ृर ्ाहतसे त्ाचें �िृसथधवच 
होृे. (यर िन�यल ्ेलेला �्ोग १८८९ सालचा आहे.) म्पलर ्ानंत नंृर समरणाियष्त बराच ्ाळ 
चाललेले णे संशोधन ्ेले (१९११, १९१३, १९१७), त्ाच्ाृहत त्ानंत हतच आथलत अंृ�नरतयणाचत नयतन 
थ�ृ चालप  ठेयलत. एिबग हॉस ्ानंत समरणायरतल आथल्ा उत क् ल संशोधनाृ णो नयतन था्ंडा थाडला 
होृा त्ाच्ाृ त्ानंत यसृुिनन द�ाचंाच उथ्ोग ्ेला होृा. (्ाचा िनद�श आथण यर ्ेलाच आहे.) 
्ायवन असे आढळपन आल्ासारखे िदसृ होृे ्त अथरहतन थदाचंत ्ादत, ए् थद थुढच्ा थदाशत ए्ा 
्ािं�् �ि�्ेने, थण त्ाबरोबरच अिृश् उत्ट अशा �ि�्ेने णोडपन िृचे थाठांृ र ्रण्ाृ ्ेृे. हा 
शोध णुन्ा साहच्रयादत उथथ�तशत णुळणारा आहे. म्पलर ्ानंा थाठांृ र ्रण्ाच्ा थ�ृतचे हे णे 
िदगदशरन ्रण्ाृ आले होृे त्ाच्ाियष्त ्ाहत शं् ा होृत. ृेवहा त्ानंत आथल्ा �्ोज्ानंा थाठांृ र 
्रतृ असृाना त्ानंा णे अनुभय ्ेृ असृतल त्ाचें िनयदेन ्रा्ला सािंगृले. िनयदेन ्रण्ासारखे 
खपथच आहे असे ्ा �्ोज्ानंा आढळपन आले. थाठांृ र ्रृाना ृे खपथच ि�्ाशतल असल्ासारखे असृ. 
ृे ्ेयळ ृटसथृेने आश्ाचा सयत्ार ्रतृ नसृ. ्ोणत्ा ृरत आथोआथ घडणाऱ्ा �ि�्ेने ृत थदे 
ए्मे्ाशंत णुळलत णाृतल ्ा दलतने ृे त्ाचं्ा्डे थहाृ नसृ. ृे ्ा थदानंा ि्त्े् गटामंध्े संघिटृ 
्रृ–– हत थदे महणणे ्ोणृे ृरत अं्  ि्या ्ाहत अथरहतन थदे असृ––, थदाचं्ा त्ा मािल्ेला ृे 
ृालब� असे वथ देृ, त्ाचं्ामधतल साम्े आिण भेद ृे ध्ानाृ घेृ, िणथे शक् असेल िृथे त्ानंा ्ाहत 
अथर आणपन देृ आिण अशा रतृतने त्ा साम�तला ि�्ाशतलथणे संघिटृ ्रतृ. आथण ्से िश्ृो ्ा 
�शनाियष्त संशोधन ्रृाना यसृुिनन आिण अंृ�नरतयणातम  ् थ�ृतचा संगम हतच उत क् ल रतृ ठरृे 
असे म्पलर ्ानंा आढळपन आले. 

 
१९०० च्ा सुमाराला थॅरतसचे आल�ेड िबनेृ (१८५७−१९११) ्ा दुसऱ्ा ए्ा थोर 

मानसशासजाने ियचार�ि�्ेयरतल �ा्ोिग् संशोधनाृ अंृ�नरतयणाचा याथर ्रा्ला सुरयाृ ्ेलत. 
िबनेृ ्ानंत आथल्ा सुरयाृतच्ा ्ाळत ्ु�कृयादाच्ा मानसशासायर ए् �ंथ िलिहला होृा. ृो त्ानंत 
णुन्ा थ�ृतने िलिहला होृा. �त्य िनरतयणायर आधारलेलत द�े �ााृ ्वन घेण्ाचत ्ाृा्ाृ त्ानंत 



 
 अनु�मिणका 
 

्ेलत नवहृत. ्ु�कृयाद ्रण्ाच्ा �ि�्ेचत घडण ृ र् शास आिण साहच्�चत उथथ�त ्ाचं्ा आधारे 
सथल ्रृा ्ेईल असा त्ाचंा भरयसा होृा. ्ु�कृयादाचत �ि�्ा हत समकिृ�िृमानंा णागकृ ्वन त्ाचंत 
यगेयगेळ्ा �्ारे हाृाळणत ्रण्ाचत, महणणे ्ा �िृमाचें त्ाचं्ा घट्ांृ  िय�ेषण ्वन त्ाचंत 
यगेयगेळ्ा ृऱहेने थुनररचना ्रण्ाचत �ि�्ा असलत थािहणे असे त्ानंत गकहतृ धरले होृे. नंृरच्ा 
आथल्ा ए्ा �ंथाृ (१९०३) आथल्ा माध्िम् शाळेृ िश्ण्ाच्ा य्ाच्ा दोन मुलीनत सयृःच्ा 
ियचार�ि�्ेियष्त ्ेलेल्ा िनयदेनायर त्ानंत आथले िनष्षर आधारलेले होृे. ृे ्ा मुलीना ्ाहत �शन 
सोडया्ला देृ आिण आथण ृे ्से सोडियृो ्ाचे िनरतयण ्वन त्ाियष्त िनयदेन ्रा्ला त्ानंा 
सागंृ. ‘्ा यस पृचा पृ णो ियचार ्ेलास ृे ्सा ्ेलास? ृुला ृत यस पृ िदसलत ्ा? ्त पृ सयृःशत 
त्ाच्ा नायाचा उ�ार ्ेलास?’ असे �शन ियचावन ृे त्ानंा छेडृ असृ. ्धत्धत आथल्ासमोर 
�िृमा असृाृ असे िनयदेन हे �्ोज्् ्रतृ. थण अने् �संगत ्ोणत्ाहत �िृमा उथ�सथृ आहेृ हत 
गोल त्ा ना्ारतृ. आिण िबनेृ ्ानंा ियचार ्रणे महणणे मपलृ: �िृमा हाृाळणे हत उथथ�त सोडपन 
�ायत लागलत. ियचार ्रण्ाचत �ि�्ा ‘ियचारा�ंारे’ घडृ असृे असे िदसपन आल्ासारखे याटले––
्ाहपन अिध् चागंला शबद त्ानंा सुचला नाहत. हे ियचार–– त्ानंा अने्दा ‘�िृमाहतन ियचार’ असे 
महणृ महणणे ि्त्े् यस पृंचा ियचार ्रणे ि्या यसृु�सथृत अशत अशत आहे असा ियचार ्रणे ्ा 
सयवथाचे असृाृ असे त्ाचें यणरन ्रृा ्ेण्ासारखे आहे. थण ्ा �्ारच्ा यणरनाला ्शसयतथणे 
्ेलेले अंृ�नरतयण असे माना्ला सयर मानसशास ृ्ार नवहृे. ृरतहत अंृ�नरतयणातम  ्थ�ृतने दोन 
गोलत साधल्ा. णुन्ा उथथ�ीचे खंडन िृने ्ेले. आिण णरत ियचार�ि�्ेचे ृथशतलयार यणरन ्थाथरृेने 
्रृा ्ेृ नसले ृरत िृच्ा सयरसाधारण सयवथाचे यणरन ्रृा ्ेृे असे िृने दाखयपन िदले. 

 
‘डे् सा््ॉलॉणत’ (ियचारमानसशास) असा ए् मानसशासाचा थंथ ओसयालड क्ुलथ 

(१८६२−१९१५) ्ाचं्ा ने कृतयाखालत णमरनतमध्े उद्ाला आला. क्ुलथ हे यपटंचे िशष् होृे. थण ्ाहत 
बाबृीृ आथल्ा गुवच्ा िश्यणु्तशत त्ाचंा मृभेद झाल्ाने ृे यगेळे सरले. अने् नामयंृ  
मानसशासज ्ा थंथाचे अनु्ा्त होृे. आिण थिहल्ा महा्ु�ाथ �्ृच्ा ्ाळाृ णमरनतमध्े त्ाचत बरतच 
भरभराट होृत. आलब रृ िमशोृ [िमशोृ ्ाचें ्ा्�बबल आथण नंृर बरेच ऐ्णार आहोृ.] हे लवहेन ्ेथे �ाध्ाथ् होृे 
आिण त्ाचें िय�ाथव ्ानंत बेलणतअममध्े ्ा थंथाचा सयृं�थणे िय्ास ्ेला. क्ुलथ ्ाचं्ा गटाने 
अंृ�नरतयणातम  ् थ�ृत आिण यसृुिनन थ�ृत ्ाचंा थ�ृशतर रतृतने सं्ोग ्वन त्ाचा संशोधनाृ 
उथ्ोग ्ेला. अंृ�नरतयणायर आधारलेल्ा िनयदेनायर त्ाचंा णासृ भर असे आिण हत िनयदेने 
ृथशतलयार असृ. िबनेृ ्ाचं्ा �िृमाहतन ियचाराचं्ा िनष्ष�ला त्ाचं्ा संशोधनाने थुलत िमळालत. 
ियचार�ि�्ेच्ा सयवथाियष्तच्ा मािहृतृ त्ाने अने् �्ारे भर घाृलत आिण साध्ा य गंुृागुृतच्ा 
ियचार�ि�्ामंध्े म्पलर ्ाचं्ा थपयरिस�ृेला मह�याचे सथान असृे असे त्ानंा आढळपन आले. िश्णे, 
समस्ा सोडियणे, ियिशल िनणर्ा�ृ ्ेणे ्ासारर्ा �ि�्ायंर अंृ�नरतयण बराच चागंला �्ाशझोृ 
टा्ृे हे महणणे य रृनया�ाना मान् नवहृे. ृथािथ ्ा ृऱहेने अंृ�नरतयणाच्ा संदभ�ृ साशं्  होण्ाचे 
ृ र् िनन असे ्ाहत ्ारण ृर िदसृ नाहत. ्ा थुसृ्ाृ थपयव उ�ेिखल्ा�माणे ्ा�्् मानसशासा  ृ
यसृुिनन थ�ृत मान् होृत य णत शाखा अंृ�नरतयणथ�ृतचा याथर ्रृे ृत शाखा त्ानंा अमान् होृत. 
मग ्ा�्् मानसशासाला व्ाथ् याटणारत अशत मानसशासाचत दुसरत ्ोणृत शाखा असेल हे णाणपन 
घेण्ाचत उतसु्ृा याढृे. �ाणत ्ा् ्रृो य ृो ृे ्शा ृऱहेने ्रृो हे णाणपन घेण्ाव्िृिरकृ आणखत 
्ोणृे उि�ल मानसशासाथुढे असप श्ेल? 
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२.३: सजग अनुभवाचर रचनातमक मानसशास 
ियल्म णेमस हे ए् खरोखरतचेच मोठे मानसशासज होृे. (१८४२−१९१०). १८९२ मध्े 

्ॉलेणिय�ाथ्�ना मानसशास हा ियष् थोडक्ाृ िश्ियृाना त्ानंत त्ा ्ाळत ्ोग् याटणाऱ्ा 
मानसशासाच्ा व्ार्ेने सुरयाृ ्ेलत. “णािणयचेे सथलत्रण य यणरन महणणे मानसशास “....अशत 
मानसशासाचत व्ार्ा देृा ्ेईल.” णेमस सलीचे “आऊटलाईनस ऑफ सा््ॉलणत” (१८८४) हे थुसृ् 
त्ा यळेत बरेच अभ्ािसले णाृ होृे. त्ा थुसृ्ाृ ृे महणृाृ, “नैस�ग् ि्या यैजािन् शासाहपन 
मानसशास थपणरथणेच िभ� आहे ्ा णुन्ा ्लथने�माणेच मत चालृ आहे ......्ारण मानसशास 
अंृणरगाृतल आ�्�चा ियचार ्रृे, य सयृःचतच अंृ�नरतयण हत थ�ृत ि्या साधन याथरतृ असृे.” 
ियलहेम यपटं (१८३२−१९२०) ्ा मानसशास नेत्ाने १८९२ मध्े महटले आहे: “ज्ाला आथण अंृगरृ  
अनुभय महणृो ृो मानसशासाला शोधपन ्ाढाय्ाचा असृो महणणेच आथलत सयृःचतच यदेने, भायन, 
आथला ियचार य सं्लथ य ्ाउलटबा� अनुभय हा नैस�ग् शासाचा ियष् असृो.” १८९६ मध्े त्ानत 
“अंृगरृ  अनुभय” ्ाऐयणत “ृात्ािल  ् अनुभय” हा शबद�्ोग ्ेला. त्ामुळे मानसशासाच्ा 
अभ्ासियष्ा  ृ बा� अनुभयहत अंृभपरृ  झाला. बा� यस पृ�माणेच आथल्ाला अंृगरृ  असलेले आथले 
ियचार, भायन ्ाचंतहत णाणतय असृे; य णािणयचे्ा अनुभयाृ ्ा दोहोचाहत अंृभ�य ्ेला थािहणे. अथ�ृ 
्ा दिल्ोणा पृन मानसशासा्डे यळणाऱ्ा अभ्ासपंचे लय �थम अंृगरृ  अनुभया्डे यळृे. “ि��नसथलस 
ऑफ सा््ॉलणत” ्ा आथल्ा थुसृ्ाृतल सु�िस� थिरचछेदाृ ियल्म णेमस महणृाृ (१८९०−�ंथ १ 
थक. ५५०) 
 

“ियचार ्रण्ाच्ा ि�्ेमध्े �िृमा य ियचार ए्ामागे ए् ्ा ृऱहेने ्से णाृाृ, ए्ा 
्लथनेमागे दुसरत ्ा�माणे ्लथना ्शा धायृाृ, दोन �ुयाइृक्ा दपर य िभ� यस पृ्डे मन ्से 
सं�िमृ होृे...... अनादत अनंृ ्ाळाथासपन हा णसा णादपचा ियचाराृतृ �याह चालला आहे, य 
्ा िदव् गपढा्डे लय यधेलेल्ाचें ्ौृु् उफाळपन आले आहे. हत �ि�्ा सोा्ा शबदांृ  माडंपन, 
त्ाभोयृालचे गपढ ्मत ्रण्ाबबल, ्ामधपनच ृ�यय�े्ानंा आवहान िमळाले आहे.” 
 
सणग अनुभयाचें संशोधन य माडंणत ्रणे हे णर मानसशासाचे उिबल थुढे ठेयले ृर 

रसा्नशासा�माणेच ्ाचेहत ्ा्र आहे असे महणृा ्ेईल. सणग अनुभयाचें घट् शोधपन त्ाचें सं्ोणन 
्से होृे ृे थाहाय ेअसे िनदान यपटंना ृरत याटले. थरंृु णेमस ्ाचं्ा दलतने मा� णािणयचेे िय सयवथ, 
�याह सयवथ य यै्�कृ् सयवथ थाहणे हत मह�याचत गरण होृत. रचनातम् मानसशासाचे ये� यपटंनत 
िनि�ृ ्ेले, णेमसनत नवहे. मा� ्ा रचनातम् मानसशासाला ृे ्ेयळ “मानसशास” असेच संबोधतृ 
होृे. आथले सयर अनुभय–बा� यस पृंचे संयदेन, समरण, भायना, हे पृ–गंुृागंुृतचे असपन त्ाचें शासत् 
थकथ�रण ्रणे णवर आहे असे त्ाचें महणणे होृे. यपटं ्ाचं्ा थकथ�रणाृतल णाणतयचेे घट् दोन 
�्ारचे होृे: बाहेवन ्ेृाृ अशत िदसणारत यदेने य आथल्ामध्ेच असणारत भायने. जानेिि्ियष्  ्
शरतरव्ाथार णाणणाऱ्ानंत �ाथिम् यदेने िदलेलत आहेृ–– रंग, सयवथ, असुसंस्ािरृ चयत य 
सथश�िि् यदेने. ्ा यदेनघट्ामुंळे आथण थाहृो ्से, ऐ्ृो ्से हे ्ा�्् मानसशासजानंा ्ळृ 
होृे; ृर रचनाया�ाना हत यदेने भायनियरिहृ ्दािचृ अगदत साधे अनुभय महणपन मह�यथपणर याटृ होृत. 
सुखद य दुःखद हत दोनहत भायने मपलभपृ  महणपन सयर� �ा� होृत. थण यपटंनत त्ामध्े आणखत दोन 
णो�ाचंत भर घाृलत. िचडलेला य शांृ ; असयसथ य आरामत ि्या सुखासतन-हे घट् अने् रसा्ने य 
भायन नमुने महणपन ए्ि�ृ ्ेऊ श्ृतल. उदा., भायना हत भायन य शरतर यदेने ्ाचं्ा सं्ोणनाने व्कृ 
होृे. राणतखुषत असणे ्ा अनुभयाृ भायनेचा ियिशल ्ा�ल् नमुना असृो, य िनणर् घ्ाय्ाच्ा यणाला 
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भायनमध्े अचान् थडलेल्ा फर्ाचा त्ायर थिरणाम असृो–माणपस ्ा् ्रृो ्ाथेया त्ाचा अनुभय 
्ा् आहे ्ाचे यपटंनत सयर� यणरन ्ेले आहे. त्ाच्ा क् ृतथेया णािणयेृ तल गोलीचे– 

 
“मानिस् �ेरणेचा िन्” ि्या “सणर् सं�ेषण ृ�य” हा यपटं ्ाचं्ा सं्ोणन िन्माृतल मोठा 

मनोरंण् भाग हो्. सं्ोणनाने नयतन गुणधमर िनम�ण होृाृ. “िनरिनराळ्ा घट्ाचं्ा ्ेयळ 
ए्त्रणा पृन न आढळणारे असे सयृं� गुणधमर ्ा मानिस् रसा्नाृ आढळृा.” (१८९६, थक. ३७५). 
यपटं थपयवच्ा साहच्रया�ाचं्ा य यपटं नंृरच्ा समलतया�ाचं्ाहत ियचारसरणतृ ्ाच िन्मासारखे बरेचसे 
्ाहत आढळृे. 

या् २०-३ 
 
ला्िस् �्ोगाल्ाृ अने् मानसशासजानंा िश्यपन ृ्ार ्ेले णाृ होृे; य त्ा 

�्ोगाल्ाचे यपटं हे �मुख होृे. ्ा शृ्ाृ त्ा ्ाळच्ा मानसशासायर त्ाचंा बराच �भाय थडलेला 
आहे. त्ाचं्ा अने् अमेिर्न िशष्ाथंै्त रचनायादत दिल्ोणास हा�द् थािठबा देणारे दु�मळच बहुृे् 
सयरणण ्ा�्् मानसशासाचेच अनु्ा्त रािहले. ृथािथ १८९२ थासपन थुढतल ्ाळाृ णयळणयळ ृतन 
दश्े यपटंना अमेिर्ेृ िनदान ए् ृरत उतसाहत �िृिनधत िमळाला होृा. 

 
एडयडर �डॅफडर िटचनर (१८६७−१९२७) हे यपटं ्ाचें िशष् होृे. १८९२ मध्े डॉकटरतचत थदयत 

िमळाल्ायर नयतन �ा्ोिग् मानसशासाचे �णेृे महणपन ि�टनमध्े राहण्ाचे त्ानत थसंृ  ्ेले असृे. 
थरंृु ि�िटश लो् नयतन मानसशासा्डे साशं्  नणरेने थाहाृ होृे; य त्ामुळे �ा्ोिग् मानसशासास 
ि�टनमध्े अनु प् ल ्ाळ आलेला नवहृा. महणपन िटचनरनत ्ॉन�स िय�ाथतठा  ृनो्रत धरलत य थुढतल 
आ्ुष्ाृ ृेथेच राहपन त्ानंत ृेथतल �्ोगशाळेृ मागरदशरनाचे, य िश्ियण्ाचे ्ाम अत्ंृ �भायतथणे 
्ेले. रचनातम् मानसशासाचे ए्िनन सेय् त्ानंत ्ेथेच ृ्ार ्ेले. अमेिर्ेृ �भायत असलेल्ा 
्ा�्् मानसशासाऐयणत यपटं च्ा रचनायादाला थािठबा देण्ाचे त्ानत �ृ उचलले. ्ा�्् य 
रचनातम् मानसशास हे शबद�्ोगहत  िटचनरनत �थम सुव ्ेले (१८९८−१८९९) ्ं�ाचत रचना य ्ा्र 
ि्या उथ्ोग ्ाबबल आथण बोलप  श्ृो. डोळ्ाचत रचना य रचनेच्ा �त्े् भागाचे ्ा्र ्ाबबल 
आथण बोलप श्ृो. णतयशासामध्े रचनातम् य ्ा�्् शासाचा अंृभ�य होृो. मानयत शरतरशास 
रचनातम् आहे य इंिि् ियजानशास ्ा�्् आहे. इंिि्ाचे सयवथ ्ोणृे, हत त्ाचत रचना य ृे 
्शा्िरृा आहे य ृे ्ा् ्रृे हे. त्ाचे ्ा्र दोनहत �्ारच्ा शासानंा मह�य आहे. थण रचनेला 
�ाधान् आहे. ्ारण �त्य रचना समणेथ �्ृ ्ा्र संशोिधृा ्ेणार नाहत. 

 
मानसशास हे णािणयचेे शास आहे, अशत त्ा यळेत सामान्थणे ियचारसरणत होृत थरंृु 

णतयशासा�माणेच हे शास रचना य ्ा्र ्ा दोहोचाहत अंृभ�य ्रृे असे िटचनर. समणृ असृ. 
णािणयचेे सयवथ हत णािणयचेत रचना आहे, य णाणतय ्ा् ्रृे, यै्�कृ् य सामािण् गटाच्ा 
णतयनाृ िृचा उथ्ोग ्ा् हे णािणयचेे ्ा्र हो्. ्ा�्् अभ्ासाथेया रचनातम् अभ्ासाला �ाधान् 
असाय.े ्ारण णािणयचे्ा �ि�्ेचे सयवथ ्ोणृे आहे समणल्ािशया् त्ाचें ्ा्र ्ा् ्ाचे संशोधन 
्रण्ास आथण समथर होऊ श्ृ नाहत. रचनातम् मानसशासाने शासत् था्ा उभारल्ािशया् ्ा�्् 
मानसशास अव्यहा्रच ठरणार. 
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्ा दिल्ोणा�माणे णािणयचेत, णाणतय�ि�्ेचत, ि्या अनुभयाचत, रचना ्शत यणरन 
्राय्ाचत? युणट महणृाृ त्ा�माणे �त्े् अनुभय हा गंुृागंुृतचाच असृो, य त्ाचे शासत् थकथ�रण 
्रणे आयश्् आहे. शक् िृृ्े थकथ�रण ्वन णािणयचेे घट् िमळाल्ायर थरृ सं�ेषणाच्ा 
यणरनास सुरयाृ झालत थािहणे य ृे सयर घट् ए्ि�ृ बसयपन णािणयेृ तल मप रृ अनुभय ्शा ृऱहेने बनृो 
हे दाखियृा आले थािहणे. ृुमहत रसत्ाृ एखा�ा माणसाला, ृो ृुमहाला थपयरथिरिचृ असल्ामुळे, 
ओळखृा. हा गंुृागंुृतचा अनुभय आहे. ्ाहत घट् ने�ेिि्ाृफ�  य ्ाहत समरणा पृन िमळालेले असृाृ. 
थण समरण हे एखा�ा थपय�नुभयाचत �िृमा आहे ्ा थिरिचृाचे यदेन आहे ृे ृथासपन थहाण्ा्िरृा 
रचनातम् मानसशासज ्ाथलत्डे णाईल. घट्ाचा व्ायहािर् ि्या ृा�्् अथर सागंण्ाऐयणत 
अनुभयाृतल �त्य असलेल्ा घट्ाचेंच िनयदेन ्रण्ाचे िशयण िदलेले अंृ�नरतयणयादत सोडले ृर 
इृरानंा अशा ृऱहेच्ा दैनंिदन अनुभयाचें थकथ�रण ्ेयळ िनरतयणाने ्रणे ्ठतणच होईल. उदा., 
नाण्ाचे यणरन िशलीग महणपन ्रृा ्ेणार नाहत. अंृ�नरतयण ्रणाऱ्ाला अथर य मपल् ्ा गोलत िभ� 
्िरृा आल्ा थािहणेृ. अनुभयाृ अथर य मपल् असृाृच. थण ृे अनुभयाचे घट् नवहेृ. हत चु्ार 
सं् ोणने आहेृ य शक् झाल्ास त्ाचें थकथ�रणहत ्ेलेच थािहणे. यस पृंच्ा बाबृतृतल िनयदेन, त्ाृतल 
घट्ायर आधािरृ अशा अंदाणा पृन ्रणाऱ्ा्डपन “चेृ् चप्” होऊ श्ृे गंुृागंुृ नसलेला 
मानिस् घट् हाच अंृ�नरतयणाचा गाभा ्ायर िटचनर ्ाचंा भर असल्ामुळे त्ाचं्ा ियिशल 
रचनायादाला “घट्याद” हे नामािभधान िमळाले आहे. ् र् गाडर, हेडणर, णेसथस� साटरर यगैरेच्ा 
ृ�यजानाशत ि्या अगदत अलत्डे व्�कृम�य िस�ांृ ाच्ा संदभ�ृ याथरलेल्ा- घट्यादत ृ�यजानाशत 
हा शबद�्ोग ्ोणत्ाहत ृऱहेने ए्वथ ्राय्ाचा नाहत. 

 
णािणयेृ तल अनुभय हा मानसशासाचा ियष् महटल्ायर ्ा् य ्से ्ा �शनानंा नयतन सयवथ 

�ााृ होृे. ‘्ा्’ महणणे घट् ्ोणृे य ‘्से’ महणणे हे घट् ्से ए्ि�ृ आले आहेृ हे �शन ्ा पृन 
धयिनृ होृाृ. णगाृ य सेित् भागाृ णािणयेृ तल अनुभयाचंत माडंणत ्रण्ाचा �्तन य त्ाचे 
सथलत्रण िमळियण्ाचा �्तन ‘्ा’ �शन ्रतृ असृो. (िटचनर १९०९−१९१०, थक. ४१). ्शा्िरृा 
्ा �शनाला “घट्यादत” मानसशासाृ सथान नाहत ्ारण हा �शन �ि�्ायादत मानसशासास ्ोग् आहे, 
य खऱ्ा �ि�्ायादत मानसशासाृतल ्ा् ्ा �शनाचेच हे संगृ सयवथ आहे. महणणेच खरे �ि�्ायादत 
मानसशास णािणयेृ पन सुरयाृ ्रतृ नाहत. ्ामध्े माणसाचं्ा क् ृीचा ियचार होृो य माणपस ्ा् ्रृो 
य ्शा ृऱहेने ्रृो हे दाखयपन देण्ा्िरृा अंृ�नरतयणाचा ्ाहतसा उथ्ोग ्ेला णाृो. १९०० मध्े, 
सामान्ृः समणृ असल्ा�माणे, ्ुठल्ाहत मानसशासाचत सुरयाृ णर णािणयेृ पन होृ असेल ृर 
माणसाच्ा क् ृत महणणेच णाणतय महणणे णािणयचेे मपल्, उथ्ोग ि्या ्ा्र–असे समणाय.े 

 
मानिस् व्ाथार ्ा शबदाला दोन थरसथरसंबंिधृ थरंृु गोधळाृ टा्णारे असे अथर आहेृ. 

‘उथ्ोग य मपल्’ हाहत ्ाचा अथर आहे, य ‘�ि�्ा य व्ाथार’ हाहत ्ाचा अथर आहे. गाडतच्ा टथाखालत 
आथण थािहले ृर आथल्ाला ए् ियिशल “्ाब्ुररेटर” महटलत णाृे ृत रचना िदसृे. ्ा रचनेचे ्ा्र 
्ा्? हत ्शा्िरृा आहे? ृत ्ा् ्रृे? गाडतच्ा धायण्ामध्े ्ा रचनेचा उथ्ोग ्ा्? असे �शन 
आथण ियचारृो. थण णर सगळ्ा गाडतचाच आथण ्ा�्् दष�ा ियचार ्ेला ृर िृच्ामध्े ्ोणत्ा 
�ि�्ा चालल्ा थािहणेृ, िृच्ा अंृ भ�गाृ चाललेल्ा ि�्ा ्ोणत्ा (बा� उथ्ोग नवहे), असे आथण 
ियचारृो, य ‘गसॅोलतन’ णाळपन सयृःच्ाच चैृन्ाचा थुरयठा ्रणे हे त्ा रचनेचे ्ा्र िदसपन ्ेृे. हे ्ा्र 
्से चालृे ृे ियचारा. गसॅोलतन य या्प ्ाब्ुररेटरमध्े िमि�ृ होऊन हे ्ा्र चाललेले ृुमहाला 
आढळेल. ्ाच�माणे शरतराच्ा थोटासारर्ा भागाचा आथण ियचार ्व श्ृो य त्ाचे ्ा्र ्ा् हा 
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�शन ियचारृो. ि्या थचनि�्ा ियचाराृ घेऊन ृत ्शत चालृे असे ियचारृो. मानसशासत  ्
थाृळतयवन समरण, �िृमा ्ाथंासपन रचनातम् मानसशासा�माणे सुरयाृ ्रा य ्ा�्् 
मानसशासा�माणे त्ाचंा सेित््ाला असलेला उथ्ोग ्ोणृा हे ियचारा ि्या सुरयाृतलाच 
�ि�्ायादत मानसशास थटृ असल्ाने थपयवच्ा घटना लयाृ ठेयणे हे सेित््ाचे ्ा्र आहे अशत 
सुरयाृ ्वन हे ्ा्र ्से चालृे ्ा्डे यळा य ्ामध्े असलेला समरण-�िृमा ्ाचंा भाग लयाृ घ्ा. 
दोनहत मागर न्ाय् आहेृ. थण शयेटत णर �ि�्ायादत मानसशासच हय ेअसेल ृर थपण�शाने ्ा�्् मागरच 
णासृ आशादा्् याटृो. �ि�्ायादत मानसशासा  ृणे ्ाहत �त्य ्ा्र झाले आहे, त्ाृ णािणयेृ तल 
अनुभयाचंा ियचार न ्िरृा �त्य ्ा्र ्ोणृे हे थािहले आहे. (गिणृाथासपन घेृलेला आणखत िृसरा 
अथर ्ा ्ा्र शबदाला आहे य आणच्ा मानसशासाृ इृर दोहोथेया ृोच अथर णासृ �चिलृ आहे. ‘्’ हे 
‘य’ चे ्ा्र आहे. महणणे ‘्’ ‘य’ यर अयलंबपन आहे, य ृो ‘य’ �माणे थ�ृशतर बदलृो. युधा, 
खालल्ाथासपन गेलेल्ा यळेायर अयलंबपन आहे; ियसमकृत, िश्ण्ाथासपन गेलेल्ा ्ालखंडायर अयलंबपन 
आहे. बु�त, य्ायर अयलंबपन आहे. सयृःचे िनष्षर दाखियण्ा्िरृा मानसशासाचे संशोध् णे अने् 
आलेख ्ाढृाृ त्ांृ  अशाच अथ�ने ्ा्र दाखियलेले असृे. ्ाथंै्त बराच भाग, िनि�ृच �ि�्ायादत 
मानसशासाखालतच ्ेईल. 

 
िटचनरना, ियशषेृः त्ाचं्ा िय�ाथ्�मधपन, अने् अनु्ा्त िमळाले होृे. ृथािथ सामान्थणे 

अमेिर्ेृतल मानसशासजानंा त्ाचें रचनातम् मानसशासाबबलचे महणणे िृृ्ेसे थटले नवहृे. उलट, 
मानसशास णािणयचेे शास आहे, ्ा य रृनाचे शास असप श्ेल असा आयाण ऐ प्  ्ेृ होृा. (�्रण ४ 
थाहा.) य रृनाचे शास असप श्ेल हे िटचनरनत मान् ्ेले होृे, थरंृु ृे मानसशास होऊ श्णार नाहत 
असे त्ाचें महणणे होृे. णतयशासाचा ृो ए् भाग होईल. िटचनर ्ाचं्ा महणण्ा�माणे (१९२९) णैिय् य 
मानसशासत  ्दिल्ोण मपलृःच िभ� आहेृ. ्ारण णतयशास थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ सेिि््ाचे माथन 
्रतृ असृे. थरंृु मानसशास णािणयेृ तल अनुभय सेित् घट्ाचं्ा संदभ�ृ थहाृ असृे. णािणयेृ तल 
अनुभय �त्य थिर�सथृतच्ा संबंधाृ न ्ेृा शरतरांृ ग�ृ, ियशषेृः नसासंसथेमध्े चाललेल्ा, �ि�्ाचं्ा 
संबंधाृ ्ेृो. थरंृु य रृन थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ घडृे य त्ामुळे ृे णतयशासाच्ा ये�ाृ अंृभपरृ  होृे. 

 
खरे मानसशास य य रृनशास ्ामंध्े ल�मणरेषा ्ाढण्ाचा �्तन चालला असृानाच दोन शासे 

फार णयळचत आहेृ असेहत िटचनरना याटृ होृे. त्ाचं्ा सामान् �िम् थुसृ्ाृ (१९०९−१९१०; 
१९१५) त्ानंत रचना य ्ा्र ्ा दोनहीसंबंधतचत मािहृत घाृलत आहे. रचनायादायर ए् सय�् ष 
सुधारलेला �बंध िलिहण्ाचत त्ाचंत ्ोणना होृत. थरंृु ्ाहतृरत ्ारणा पृन त्ाचंा हा �्लथ ढासळला. 
्दािचृ अंृ�नरतयणाृतल नयतन ियचार त्ाचं्ा ्ोणनेृ घेण्ाृतल अडचणतमुळे हे झाले असेल. ियचार 
मानसशासाबबल–Denkpsychologic–िटचनरना बरतच सहानुभपृ त होृत. थरंृु �िृमाियरिह  ृ
ियचारा्डपन यदेन, �िृमा, भायन ्ाचं्ा घट्ाृ ्ाहत भर थडप  श्ृे असे त्ानंा याटृ नवहृे (१९०९). 
नयतनच थुढे ्ेणाऱ्ा “वथलयत शासाबबल” य समलतयादाबबलहत त्ानंा ृशतच सहानुभपृ त याटृ असृे. 
थरंृु त्ाचं्ा थ�ृतमध्े वथल�्त ि्या समलतयादत थ�ृतचा अंृभ�य ्रणे थपणरथणे अशक्च होृे. 
्ाहतहत असो थण त्ाचंा सय�् ष �बंध ्धतच थुरा झाला नाहत, य ्ेयळ �ारंिभ् भाग �िस� झाला 
(१९२९). चार खंडांृ  असलेला “एकसथरतमेटल सा््ॉलणत” हा त्ाचंा सयर�ेन �ंथ हो्. (१९०१; 
१९०५). हा �ंथ महणणे शासाच्ा �गृतला िमळालेलत मोठत देणगतच आहे. ्ाृहत रचनातम् य ्ा�्् 
�्ोग ्ा दोहोचाहत अंृ भ�य आहे. ्ा दोहोमध्े ल�मणरेषा ्ाढणे ्ुणालाहत ्ठतणच आहे. यदेनचा 
संर्ातम् अभ्ास (मनोियजान) रचनातम् मानसशासाचा भाग मानाय्ास हर्ृ नाहत. थरंृु ्ाच 
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यळेत भेदनबोध य अंदाण ्ा क् ृीचाहत ृो अभ्ास असृो. आयाणाचा चढ, मोठेथणा भरदारथणा, घनृा ्ा 
यदेनिमृतबबल असलेल्ा अमोल ्ामाबबलहत हेच महणृा ्ेईल (बडिरग य सटतवहनस १९३६). 
्ुठल्ाहत सं् ु िचृ दिल्ोणाबबल िटचनर ्ाचं्ा िशष्ानंा िनि�ृच दोष देृा ्ेणार नाहत. (िथलसबरत 
१९११, यॉशबनर १९१६, १९३०, बडिरग १९३०, १९४२; बेटलत १९२६, १९३०). 
 
२: ४ �ि�यावादी मानसशासाची िशकॅगो यरथील शाखा 

णेमस रोलंड एंणेल य णॉन �ुई ्ाचं्ा ने कृतयाखालतल िश्ॅगो िय�ाथतठाच्ा उतसाहत गटाने 
िटचनर ्ाचें ्ा�्् मानसशासाला असलेले आयाहन मो�ा धडाडतने सयत्ारले. आमच्ा ्ादतृतल 
फार �िस� असलेल्ाथंै्त हे दोघेणण होृे. शयैिण् व्यसथाथन थहाण्ाचे ्ाम एंणेल ्रतृ असृ य 
्ा ये�ाृ थुढे थुढे त्ाचें फारच यणन याढले होृे. त्ाचं्ा �ि�्ायादत मानसशासायर युइल्म णेमस ्ाचंा 
बराच थगडा होृा. णतयन य णैिय् अ�सृतय ्ांृ  णाणतय हा ्ेयळ उथघट् नसपन खरा घट् आहे असा 
त्ाचंा िय�ास होृा. �त्े् यदेन य भायन ्ाला ्ेयळ अ�सृतयच नसपन ्ाहत यस पृंच्ा संबंधाृ त्ानंा 
ियिशल ्ा्रहत असृे. ृत यस पृ णाणणे, सयत्ारणे ि्या त्ाज् मानणे ्ासंारखे ्ा्र घडृ असृे. ृसेच 
“�त्े् शक् असलेले भायन” गृत िनम�ण ्रतृ असृे. ि्या गृतचा �िृरोध ्धत ्धत आढळृो. 
यदेन य गृत ्ा दुहेरत बाणपने णािणयेृ पन होणाऱ्ा �ि�्ा थिर�सथृतशत साधंलेल्ा असृाृ. 
(१८९०, �ं. १, थक. २७१, ४७८; �ं. २, थक. ३७२). 
 

िश्ॅगो ्ेथतल सुरयाृतच्ा �ि�्ायादत मानसशासजानंत णेमस�माणे मानसशास हे णािणयचेे 
शास हत व्ार्ा सयत्ारलत होृत. णािणयेृ पन होणाऱ्ा �ि�्ा ्ा ्ेयळ घटना नसपन व्कृतच्ा 
िय्ासाृ थिरसराशत चाललेल्ा समा्ोणनेृ त्ा त्ाचें ्ा्र ्रतृ असृाृ असे त्ाचें महणणे होृे. 
“सा््ॉलणत, ॲन इं् ोडक्त सटडत ऑफ द स्कचर अँड फंकशन ऑफ ह्ुमन ्ॉनशसनेस” ्ा एंणेल 
्ाचं्ा थुसृ्ाृतल उृाऱ्ायवन हे सथल होईल. 

 
“आृाथ �्ृ मानसशासजानंत मनोरचनेचा अभ्ास ्रण्ायरच सयर शकृत ्ेििृ ्ेलेल्ा 

िदसृाृ, ृथािथ मनो्ा्र अभ्ािसण्ाचत सथल यक�तहत बऱ्ाच थपयवथासपन िदसप लागलत आहे. णािणयचेा 
िय्ास ्सा होृो य णाणतय�ि�्ा ्शत चालृे हे थाहणेहत रचनाघट्ाचंा अभ्ास ्रण्ाइृ्ेच 
मह�याचे आहे असे याटप  लागले...........अंृ�नरतयण हत मानसशासत् थ�ृत आहे.......सयृःच्ा 
मानिस् �ि�्ाचें �त्य थरतयण.......इृर व्कृीचे यसृुिनन िनरतयण ्वन अंृ�नरतयणाला थुसृत 
णोडृा ्ेृे......... ज्ा ज्ा िठ्ाणत णािणयचेे अ�सृतय आढळेल ृेथे ृेथे णािणयचेा अभ्ास ्रण्ाृ 
�ािणमानसशास गंुृले होृे........आथण णैिय् दिल्ोण सयत्ाराया......णािणयेृ पन होणाऱ्ा सयर 

क् ृत, सयर यदेने, सयर भायना, सयर इचछा–महणणे सेिि््ाने थिर�सथृतशत ्ेलेल्ा सं्ोणनाचे व्कृ 
सयवथ; य हत थिर�सथृत सामािण् असप श्ृे ि्या यैजािन् असप श्ृे हे आथण लयाृ ठेयले थािहणे. 
......णर �िृयेथ य सयाभािय् ि�्ा ्ामुंळे सयर शरतर सृृ ि�्ाशतल राहप श्ेल ृर णािणयचे्ा 
अ�सृतयाचत ्लथनाच ्रण्ाचे ्ारण नाहत”.[एंणेल, १९०४, थक. ४, ६, ७, १०; ृसेच एंणेल, १९०७, १९३६; हंटर, १९४९ 

थहा.] 

 
्ेथे आथल्ाला उघडउघड मृ�दशरन ्रणारा �ि�्ायाद मानसशासाृ �यशे ्रतृ असल्ाचे 

िदसृे. थरंृु ्ा थाठाच्ा सुरयाृतस ्ाहत �ा्ोिग् ्ा्�चा उ�ेख आलेला आहे. त्ाृ अिभ�ेृ 
असलेला व्ाथ् �ि�्ायाद य हा ्ा�््याद ए्वथ नाहतृ. व्कृतने साध् ्ेलेल्ा गोलीथासपन 
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सुरयाृ ्वन त्ा ्शा साध् ्ेल्ा असे हा ि�्ायाद ियचारतृ नाहत. ्ाचत सुरयाृ णाणतय�ि�्े पृन 
होृे. य ्ा �ि�्ाचंा शारतिर् य सामािण् उथ्ोग ्ा् हा �शन ियचारला णाृो. संयदेन, समरण, 
�िृमा, भायना ्ामुंळे शारतिर् ्ोणत्ा गरणा भागियल्ा णाृाृ हे शोधपन ्ाढण्ाचा हा ्ा�््याद 
�्तन ्रृो. यािंश् िय्ासाच्ा ्ोणत्ा टाा्ाच्ा यळेत ्ोणत्ा मानिस् �ि�्ेचत गरण िनम�ण 
झालत य त्ा पृन ्ोणृत ियिशल ्ुयृ �ादुभपरृ  झालत हे उत�ािंृयादत दलतने थाहपन ठरियण्ाचे ्ानंत 
ठरियले. ्ाहत शारतिर् गरणा भागियण्ासंाठत �िृयेथ असमथर ठरले ृेवहा ्ाहत सामान् सयवथाृतल 
णाणतय व्कृ झालत, य थिर�सथृत णासृ ियशाल य लययत् ृऱहेने िन्ंि�ृ ्रणे �ााृ झाल्ायर यरच्ा 
दण�च्ा मानिस् �ि�्ा िदसप लागल्ा. अशा ृऱहेने ्ा�्् मानसशास, मानसशासास णैिय्शासाच्ा 
सामान् ये�ाृ सथान देण्ा्डे �ेिरृ झाले होृे. व्यहारामध्े, ियशषेृः िशयणये�ाृ उथ्ुकृ 
ठरियण्ाचेहत त्ाचे उिबल होृे. �ुई ्ेयळ शासत् ृ�ययेृ े नवहृे; ृर ृे �गृ िशयणाचे मागरदशर्  
होृे. मुलाच्ा िय्ासाबरोबर आढळणाऱ्ा मुलाचं्ा गरणा समणायपन घ्ाव्ाृ य त्ायर िशयण आधािरृ 
असाय ेअसे त्ाचें मृ होृे 

 
िय्ासमानसशासायर इृ्ा �बळ िय�ास असल्ामुळे िश्ॅगो ्ेथतल ्ा�्् मानसशासजानंत 

सयृःचत ि�्ाशतल �ािण�्ोगशाळा सुव ्ेलत. नयतन थिर�सथृत ि्या समस्ा ्ाचं्ाशत ज्ा ज्ा यळेत 
�ाणत णुळयपन घेृो त्ा त्ा यळेत णािणयचेत ्लथना ्रण्ास हर्ृ नाहत असे एंणेल ्ाचें मृ होृे. ्ा 
गकहतृा्डे ियशषे लय न देृा �्ोगशाळेमध्े बराच ्ाळ �ाण्ाचं्ा िश्ण्ायर �्ोग सुव होृे. एंणेल 
्ाचें ्िनन सह्ारत य त्ाचं्ानंृरचे त्ाचें यारस हाय� ्ार (१८७३−१९५४) ्ाचं्ा ने कृतयाखालत िश्ॅगो 
गटाने अव्यहा्र य ृाि�य् गोलत आिण अंृ�नरतयणायरतल भर ्मत ्ेला य त्ाचंा अव्यहा्र य ृाि�य् 
गोलीृतल रस ्मत झाला (्ार १९३०, १९३६). ्ा गटाने बरेच संशोध्यक�तचे मानसशासज िश्यपन 
देशाच्ा िनरिनराळ्ा भागांृ  थाठियले िश्ॅगो शाखा हे मानसशासाचे मोठे ्ेि आहे. मा� आथण महणृो 
त्ा अथव ‘शाखा’ सथाथन ्रण्ाचत एंणेल ्ाचंत ्धतच इचछा नवहृत. अमेिर्ेृ �भायत असलेल्ा 
मानसशासत  ्यक�तमध्े हा िश्ॅगो गट ्ालायधतने ियलतन झाला. (िहलगाडर, १९५६, थक. ३२८–६७) थण 
ृो त्ा देशाथुरृाच म्�िदृ रािहला नाहत. 
 
२: ५ िशकॅगो परंपररचा पुढील ्पपा 

िश्ॅगो ्ेथतल एंणेल य ्ार ्ाचंत ्ा�््यादाचत थरंथरा एडयडर एस. रॉिबनसन य णॉन ए. म्
गेऑच ्ानंत थुढे चालियलत. अध््नासंबंधत असलेल्ा सै�ािंृ् य व्ायहािर् �शनाचं्ा बाबृतृ बराच 
रस हे चारहत णण घेृ होृे. समाणिहृा्िरृा मानसशासायर व्ायहािर् उथ्ोग होण्ाच्ा दलतने 
रॉिबनसनना याटृ असलेलत ्ाळणत, नंृर ्ेल ्ेथे “लॉ अँड द लॉ्सर” (१९३५) ्ा त्ाचं्ा थुसृ्ाृ 
त्ानंत व्कृ ्ेलत होृत. “यडेेथण”, “मृलब”, ृ र् शु� माणपस, ्ासंारर्ा ्ा्�ाृतल सं्लथना 
यासृयृे पृन ृथासल्ा थािहणेृ असे त्ानंत त्ाृ �िृथािदले आहे. ्ेयळ बरतच शृ्े ्ा सं्लथना 
अ�सृतयाृ आहेृ, य त्ामुळे समाणाला सुरियृृा �ााृ होृे; ्ािशया् ्ा सं्लथनाचं्ा थुष�थर दुसरा 
आधार नाहत. िनरिनराळ्ा मृ�णालीृ बरतच मृिभ�ृा िदसपन ्ेृ होृत. �ा्ोिग् मानसशासज ृं� 
सुधारण्ाृच य शासाचे संर्ातम् सामान्त्रण ्रण्ाृ गंुग होृे. ्ा ृऱहेच्ा ए प् ण थिर�सथृतमुळे 
्ा्देथंिडृानंा व्�कृगृ समस्ा हाृाळृाना उथ्ुकृ ठरेल असे ्ाहत नयतन जान िमळणार नाहत हे 
त्ानंत ओळखले होृे. णे �शन हाृाळाय्ाचे असृतल त्ाचं्ा मानसशासत  ् अंगाबबल ्ा्�ाच्ा 
माणसाने णागकृ असणे य त्ा �शनाचंत उ�रे िमळियण्ाच्ा दलतने �्तनशतल राहणे हाच ्ा पृन मागर 
होृा: 
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“मानसशासाच्ा चौ्स यक�तचा अंमल असलेले न्ा्शास, ्ा्�ायर �्ाश 

थाडण्ाहपन ि्ृतृरत णासृ ्ा्र ्व श्ेल. मानसशासजाला नयतन असलेलत मािहृत हे शास 
थुरयप श्ेल, य मानयसयभायाबबलच्ा आथल्ा ियचारसरणतृ ज्ा यासृय मािहृतचा आणथ �्ृ 
आथल्ाला फार ्मत उथ्ोग झाला आहे ृत मािहृत हे न्ा्शास, मानसशासाृतल मह�याच्ा 
�शनाचंत उ्ल ्रण्ाच्ा दलतने उथ्ोगाृ आणतल. ्यतृरत न्ा्शासाला ृािं�् साहाय् 
आथण ्व श प्  ्ा ृऱहेने सपचना ्रण्ाव्िृिरकृ.........मानसशासजाने ्ा्दा टाळलेला 
आहे. ृरतहत अ�सृ�याृ असलेल्ा ्ा्�ाच्ा सािहत्ाृ मानसशासत  ् संशोधनाला उथ्ोगत 
ठरेल अशा मािहृतचा खिणना उथलबध आहे......णेवहा ्ा्�ाचा िय�ाथव सयृःच्ा 
मानसशासत  ्संशोधनाच्ा मागे लागेल त्ा यळेत सयर �्ोगशाळांृ पन असलेल्ा गोलतहपन णासृ 
मानसशासत  ् गोलत ्ा्�ाच्ा सयरसामान् याचनाल्ा  ृ उथलबध आहेृ असे दाखयपन देईल 
अशत आथण अथेया बाळगप श प् .” (१९३५, थक. १२०) 
 
साहच्र अध््नाच्ा बाबृतृ संर्ातम् िन्म शोधण्ाच्ा ्ामाृ ्ार य रॉिबनसन गंुृलेले 

होृे; आिण बा�ृः ृ्�ला थटणाऱ्ा सामता्, यारंयािरृा, ृत�ृा, यै्�कृ् ृफायृ इत्ादत घट्ासंह 
नऊ िन्माचंत ्ादत (१९३२) रॉिबनसननत थुढे माडंलत. आथलत ्ादत सयरसमायशे् आहे असा दाया न 
माडंृा ्ा यगेयगेळ्ा िन्माचें थुनघरटन शक् आहे असे त्ानंत ्बपल ्ेले य त्ाचें हे महणणे खरेहत आहे. 
अध््निस�ांृ ा  ृत्ा दोघानंतहत मह�याचे ्ा्र ्ेलेले नाहत. 

 
्ाम ्मत होृ णाण्ास ्ारणतभपृ  होृ णाणारे घट् य ्ामाचा य� ्ाबाबृतृल्ा 

अभ्ासा्िरृा रॉिबनसन ्ाचें नाय णासृ थिरिचृ आहे. त्ाचं्ा सयृःव्ा य त्ाचं्ा िय�ाथ्�च्ा 
�्ोगांृ पन य त्ाबरोबरच शारतिर् य मानिस् थ्या आिण ्ंटाळा ्ा बाबृतृ उथलबध असलेल्ा 
संशोधना पृन िनघालेल्ा ृ�याचें सं्लन य थकथ�रण त्ानंत आथल्ा “य र्  ऑफ द इंिट�ेटेड 
ऑरगािनझम” (१९३४) ्ा थुसृ्ाृ अंृभपरृ  ्ेले आहे. सारखेथणाच्ा बाबृतृ ्ाहत �माणाृ िभ� 
असणारे ृतन ृऱहेचे ्ाम हळपहळप ्शा ृऱहेने ्मत होृ णाृे हे त्ानंत आथरर णत. ियलस (णनम १८९५; 
िस�नसन�त  ्ेथे आृा �ाध्ाथ्) ्ाचं्ा बरोबर ्ेलेल्ा आथल्ा संशोधना पृन ृुलनातम् ृऱहेने 
दाखयपन िदले आहे. ज्ा ्ाड�यर ¼ इंचत शभंर अयरे िच्टियलत होृत ृत �्ोज्ाने याचाय्ाचत होृत. 
ए्ा ्ागदायर आठ यगेयगेळत अयरे य�ेाया्�ा �माने थुनरायृवृ ्ेलत होृत, दुसऱ्ायर चार य 
िृसऱ्ायर फकृ दोनच अशा ृऱहेने थुनरायृवृ ्ेलत होृत. आठ यगेयगेळ्ा अयराचें िम�ण याचाय्ास 
लागणारत गृत इृर दोन ्ाड�ना लागणाऱ्ा ंगटाहपन खपथच ्मी होृत, थण ्ामाचे �माण ्मत ्मत होृ 
णाृे ्ा बाबृतृ मा� ्ेथे फारच थोडा थुराया िमळाला. ्ामाृतल सारखेथणामुळे दोन अयरत ्ाडर 
याचृाना ्ाम ्मत ्मत होृे असे रॉिबनसन ्ाचें महणणे होृे. 

 
्ामाृतल ्ुयृतयर थिरणाम घडियणाऱ्ा घट्ाबंबल िबलझनत संशोधन चालप ठेयले होृे. ्ामध्े 

्ामाृतल सारखेथणामुळे िनम�ण होणारा “मानिस् अडसर” हा घट्हत त्ानंत ियचाराृ घेृला होृा. 
�्ोज्ाला ज्ा यळेत ए्ामागपन ए् अं्  चढल्ा �माने मनाृल्ा मनाृ िमळयाय्ाचे असृाृ त्ा यळेत 
मानिस् “थो्ळत” िनम�ण होऊन ्ामाचा �याह रोधला णाृो–्ोणृतच �िृि�्ा ्रण्ाच्ा बाबृतृ 
असमथरृा िनम�ण होृे. ्ा “बदलत्ा भागामुळे” आथले मानिस् ्ं� साथेयृ्ा ्मत दमृे (१९३१, 
१९३५) रकृामधतल �ाणया्पचे �माण घटृे ृेवहाहत अशा ृऱहेचे अडसर याढृाृ हे त्ानंत दाखियले आहे 
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(१९३७). यै्�कृ्, औ�ोिग् य व्ायहािर् दलतने उथ्ोणन ्रृा ्ेईल असे सयृःचे य इृराचें 
संशोधन त्ानंत आथल्ा “सॉ््ॉलणत ऑफ एिफिशअनसत” (१९४३) ्ा थुसृ्ाृ नोदियले आहे. 

 
थ�ादल�्त िनरोधन ्ा घटनेचे ्ाळणतथपयर् थकथ�रण ्रण्ाबबल णॉन ए. मॅ् गऑॅच 

(१८९७−१९४२) हे सु�िस� आहेृ. आथल्ा समरणामध्े अडथळा आणणारा घट् महणपन हा घट् 
थपयरल�्त िनरोधनाबरोबरच सामान्ृः मान् ्ेला णाृो. थरंृु हा थिरणाम होण्ाच्ा दलतने हा घट् 
्शा ृऱहेने ्ा्रयाह होृो हे अ�ाथ सथलथणे समणलेले नाहत. “अ” च्ा अध््नानंृर “ब” चे अध््न 
्ेले ृर “ब” मधतल भागघट् “अ” मधतल भागघट्ांृ  लुडबपड ्रृाृ य त्ामुळे “अ” भागाव्ा 
�त्ायाहनास अडथळा आणृाृ. थो�ाशा यगेळ्ा ृऱहेने ियचार ्ेला ृर थ�ादल�्त िनरोधनाचे नगण् 
िशयणसं�मण असे यणरन ्रृा ्ेईल. नयतन िश्लेलत मािहृत �थम िश्लेल्ा मािहृतच्ा 
�त्ायाहनाृ ि्या थरृ िश्ण्ाृ ज्ा �माणाृ अडथळा आणतल त्ायर हे अयलंबपन आहे.  मॅ् गऑॅच 
य मॅ् डोनालड (१९३१) ्ानंत �थम िश्लेला भाग य मधेच घुसडलेला भाग ्ाचं्ाृतल असलेल्ा 
सारखेथणाच्ा �माणाचंा सहसंबंध शोधला य ्ा्रृा मपळच्ा ्ादतृ उथ्ोगाृ आणलेल्ा ियशषेणाचें 
मध्ंृराृ आणलेल्ा ्ादतृतल त्ाच अथ�च्ा शबदाशंत असलेले सारखेथणाचे �माण ्ाळणतथपयर् 
ृथासपन थािहले. सय�ृ णासृ साम् असलेल्ा शबदाथंासपन सय�ृ णासृ अडथळा आल्ाचे आढळले. 

 
थरंृु गोधळाृ टा्णारा ियरोध असे सुचियृो ्त �्ोगामध्े णे ्ाहत िदसृे त्ाथेया ्ाहत णासृ 

अथर ्ामध्े आहे. दुसरे ्ाम ्ेयळ “फारच सारखे” असण्ाऐयणत ज्ा यळेत बहुृे् ए्वथ असृे त्ा 
यळेत ्ा् होृे? आथण थपयव िश्लेल्ा भागाचेच ज्ा यळेत थुनराय रृन ्रतृ असृो त्ा यळेत थपयव िनम�ण 
झालेले साहच्रसंबंध ्ा थुनराय रृनाने दुबळे होृतल हत आथलत अथेया नसृे. ्ा बाबृतृ अने् मागर 
सुचियले आहेृ, त्ाचं्ा गुणाचंा ृुलनातम् अभ्ास ्ेथे ियचाराृ घेणे शक् होणार नाहत. (णासृ रस 
असलेल्ा याच्ानंत िहलगाडर, १९५६; ऑसगुड, १९५३; य युडयथर आिण �ॉसबगर, १९५४ ्ाचंा ्ा 
ियष्ाच्ा णासृ चच�्िरृा संदभर थहाया.) 

 
एखा�ा ्ामानंृर ि्ृत यळेाने दुसरे ्ाम ्ेले असृा थ�ादल�्त िनरोधन होृे हा �शन 

उथ�सथृ ्ेला गेला. हत घटना �थमच नोदियणाऱ्ा मुलर य िथलझे्र ्ाचंा िस�ांृ  (१९००) असा होृा 
्त ्ोणृतहत साहच्रि�्ा घडृ असृाना िृला बळ्टत आणणारत णत �य रृनाचत ि�्ा मागोमाग होृ 
असृे त्ामध्े ृात्ािल  ् अडथळा आला ृर हे थ�ादल�थत िनरोधन होृे. असे णर असेल ृर य ्ा 
्लथनेला बळ्ट ्रणारा णर ्ाहत थुराया उथलबध झाला ृर �थम ्ेलेल्ा ्ामायर त्ानंृर ्ाहत 
्ालांृ राने होणाऱ्ा ्ामाऐयणत ृात्ािल् होणाऱ्ा ्ामाचा ियधयसं् थिरणाम होईल. ृथािथ, �थम 
अध््न ्ेलेल्ा भागाचे �त्ायाहन होृ असृाना �थम य नंृर िश्लेल्ा भागामध्े होणाऱ्ा सथध�मुळे 
हा अडथळा िनम�ण होृो हत ्लथना मॅ् गेऑचना बरोबर याटृ होृत. �थम अभ्ािसलेल्ा भागाचे 
�त्ायाहन होण्ाच्ा नु्ृाच आधत णर नयतन भाग अभ्ािसला ृर ्ेथे अडथळ्ाचा थिरणाम णासृ 
आढळेल. ्ा �शनायरचत �ा्ोिग् मािहृत अ�ाथहत थरसथरियरोधतच आहे. य �थम ्ेलेले अध््न आिण 
त्ाचे �त्ायाहन ्ामध्े णाणाऱ्ा यळेाच्ा सुरयाृतला य शयेटत ्ाचा थिरणाम णासृ आढळेल असे ्ाहत 
णण सुचियृाृ (थोसटमन य आलथघर, १९४६). नयतन भाग िश्ृ असृाना �थम िश्लेला ्ाहत भाग 
ियसमरणाृ णाृ असृो य त्ाच्ा थिरणामामुळे ्ाहत �माणाृ थ�ाृल�्त िनरोधन होृे असाहत िस�ांृ  
(मेलटन य आ्�यन १९४०) थुढे माडंला आहे. अध््न ्रणारा णर �त्े् यळेत मनाृ आलेल्ा थिहल्ा 
्लथनासाहच्�स याय न देृा नंृरच्ा नयतन य णासृ बरोबर असलेल्ा ्लथनासाहच्�स याय देृ 
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असेल ृर �थम घडलेले साहच्र हळपहळप दुबळे होईल; य ्ािशया् अंडरयुडनत दाखयपन िदल्ा�माणे 
(१९४५) ्ा णुन्ा साहच्�चा णर थरृ ्धत उथ्ोग ्राया लागला ृर इृर साहच्�च्ा संदभ�ृ 
त्ाचा िट्ाय लागृ नाहत. ियसमरण िस�ांृ  य सथध� िस�ांृ  हे बरेचसे णुळणारे आहेृ, य मॅ् गेऑच 
आिण अंडरयपड ्ानंत आथण दोघे ए्ि�ृ ्ाम ्रृो हे ्ेथे साधार दाखयपन िदले आहे. 

 
्ोणत्ा ृऱहेचत मािहृत उथ्ोगाृ आणलत आहे य ्ोणत्ा �माणाृ णुनत य नयतन मािहृत 

अभ्ािसलत आहे ्ायरच ्ा सयर संशोधनाृतल भाग अयलंबपन आहे हे सथल आहे. ज्ा मािहृतचा �्ोज् 
�त्ायाहन ्रण्ाचा �्तन ्रतृ असृो त्ा मािहृतथेया आगंृु् चु्ा ्मत �माणाृ अभ्ािसल्ा 
णाृतल असे गकहतृ धवन मॅ् गेऑचनत असा अंदाण ्ेला ्त थ�ादल�्त िनरोधन ्मत ्रण्ाच्ा 
दलतने खंिडृ थुनराय रृन हे ए्ाच यळेत ्ेलेल्ा थुनराय रृनाहपन णासृ थिरणाम्ार् होईल. ्ारण 
्ाहत थो�ा यळेाने न्ो असलेल्ा चु्ा हव्ा असणाऱ्ा साहच्�हपन णासृ �माणाृ ियसरल्ा णाृतल. 
(मॅ् गेऑच १९४२, मॅ् गेऑच य आ्िरऑन, १९५२). ृथािथ मॅ् गेऑच ्ाचंा हा भेदनातम् ियसमरणाचा 
िस�ांृ  �ा्ोिग् िनष्ष� पृन िस� झालेला नाहत. 

 
थॅवहलॉवहनत यणरन ्ेल्ा�माणे �िृि�्ेच्ा होणाऱ्ा सामान्त्रणाच्ा िस�ांृ ायर आधािर  ृ

असा भेदनातम् ियसमरणाचा (१९४०) िस�ांृ  एिलनर णे. िगलसन ्ानंतहत सुचियलत आहे. यस पृंचा अबोध 
होृ असृाना ि्या अध््न ्रृाना सुरयाृतच्ा अयसथेृ सप�म ृारृम्भाय आढळृ नाहत. 
्ाृडतयरतल एखा�ा िठथक्ाचे अ� िमळण्ाशत ि्या एखा�ा मो�ा आघाृाशत साहचा्र �सथािथृ 
झाले. ृर त्ाच िठथक्ाचत ्ाृडतयरतल त्ाच्ा णयळथास असलेल्ा थण अशा ृऱहेने साहच्र संबंध 
�सथािथृ न झालेल्ा िठथक्ाथासपन फार्ृ ्रण्ास �ाणत हळपहळप िश्ृो. �ाण्ानें ि्या माणसाने–
असंबंिधृ िठथक्ाचं्ा बाबृतृ �िृबंध् �िृि�्ा ्राय्ाचत यक�त आतमसाृ ्ेलतच थािहणे; िनि�  ृ
सयवथाृ य ्ाहतशा सप�म ृारृम्ाने भायातम् िठथक्ाला होणाऱ्ा उिचृ अशा �िृि�्ेयवन य नगण् 
िठथक्ाचं्ा बाबृतृ होणाऱ्ा �िृरोध �िृि�्ेयवन िश्ण्ाृतल �गृत िनद�िशलत णाृे. 

 
अथरशपन् शबदाय्य िश्ण्ाच्ा बाबृतृ ्ाच थ�ृतने ियचार ्रा. सुरयाृतला ए् शबदाय्य 

इृर शबदाय्याचं्ा सारखाच बराचसा असृो. थरंृु ्ा शबदाय्याथंै्त ए्ाच शबदाय्याृतल ियिशलच 
ृफायृ सृृ दाखयपन िदल्ाने िश्णाऱ्ाला ए् इृराथंासपन यगेळा आहे हे ओळखृा ्ेृे, य 
थिरणामृः हा ए् “बरोबर शबदाय्य ठरृो य णे इृर सुरयाृतला त्ाचे सथधर् होृे ृे िनरोिधले 
णाृाृ. थरंृु थिहल्ा उदाहरणाृ उ�ेिखलेल्ा िठथक्ा�माणेच ्ेथे अथरशपन् शबदाय्याबबल आहे. 
िठथ्े िणृ्े णासृ सि�ध ्ेृाृ िृृ्े भेदन णासृ ्ठतण होृे; अथरशपन् शबदाय्य िणृ्े णासृ 
समान असृाृ िृृ्े भेदन णासृ ्ठतण होृे. “सामान्त्रणाच्ा �िम्ृाच्ा िस�ांृ ाृायर” 
आधारलेले हे अनुमान णर खरे असेल ृर अखंिडृ थुनराय रृनाहपन खंिडृ थुनराय रृन ्मत थिरणाम्ार् 
ठरेल; ्ारण ्ामध्े नगण् य गण् चेृ्ामंधतल ओळखण्ास ्ठतण य �ासदा्् अशत ृफायृ 
नाहतशत होण्ास िय�ांृ तचा मध्ंृर्ाळ उथ्ुकृ ठरेल. �ा्ोिग् िनष्षर सामान्ृः मॅ् गेऑचथेया 
िगबसन ्ाचं्ा महणण्ालाच थुलत देृाृ. थरंृु अने् गंुृागंुृतच्ा घट्ामुंळे िनणर् अिन�णृच राहृाृ. 

 
अध््न टाथा, अध््न यस पृ, िनद�िशृ ्रण्ाृतल गृत, िय�ांृ तचत ्ालम्�दा, ्ादतृतल 

भागाचें अंृगरृ  य ्ादतच्ा नंृर आलेल्ा दुसऱ्ा भागाशत असलेले साम्, थिठृ यस पृचे सयवथ–अथरथपणर 
य अथरशपन् सयृं� भाग ि्या �मांृ गरृ  भाग इत्ादी (१९६१) सारखे घट् थ�ृशतरथणे बदलपन बरतच 
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यष� ियभागशः होणाऱ्ा थुनराय रृनायर बेनटॉन णे. अंडरयपड (णनम १९१५, नॉथर यसेटनर िय�ाथतठ ्ेथतल 
�ाध्ाथ्) ्ानंत आथल्ा सह्ाऱ्ासंह बरतच यष� बरेच संशोधन ्ेले. ्ोणृाच ए् िन्म ्ा पृन िस� 
होृ असल्ाचा थुराया नाहत. खंिडृ थुनराय रृनाृ िदसणारा ्ाहत ृात्ािल् फा्दा ्ाहत िय�ांृ त 
िमळाल्ानंृर ्ेलेल्ा अखंिडृ थुनराय रृनाृ आढळृो, असा िय�ास बाळगण्ास ्ाहत थुराया िदसृो, 
य अभ्ासाय्ाच्ा ्ादतृतल �त्े् था�ाशंाला �ाय्ाचा ्ालायधत याढियणे, ्ादतमधतल मध्ंृर 
याढियण्ाथेया, णासृ फा्�ाचे िदसृे (अंडरयपड य ियटरना, १९५१). ्ादतृतल िनरिनराळ्ा 
भागामंधतल णासृ साधम्र दोन ृऱहेने ्ा्र ्व श्ेल: थिहले महणणे िनरिनराळ्ा था�ाशंांृ  सं�म 
िनम�ण होण्ा पृन त्ा भागाचे अध््न णासृ गंुृागंुृतचे ्ेले णाईल, य दुसरे महणणे मध्ंृराृ ्ेणाऱ्ा 
दुसऱ्ा ्ादतमुळे होणारा अडथळा मपळ ्ादतृतल अंृगरृ  सम घट्ामुळे ्मत होईल. िगबसनच्ा 
सामान्त्रण िस�ांृ ाला अनुसवन असेच हे आहे. अध््नाृतल �गृतबरोबर ्मत साम् असलेल्ा 
्ादतचे सुरयाृतला होणारे फा्दे हळपहळप नाहतसे झालेले िदसृाृ. थरायृव िनरोधनाथेया �यृव 
िनरोधनाच्ा थिरणामायर भर देणे अंडरयपडना त्ाचं्ा िनष्ष�मुळे भाग थडले “्सोटत ्ादत” थपयव 
अभ्ािसलेल्ा ्ा�ाचें ्सोटत ्ादतयर नगण्च सं�मण आढळृे. आगाऊ आलेल्ा ्ा�ाचं्ा संर्ेयर 
्ेणाऱ्ा अडथळ्ाचे �माण अयलंबपन असृे (१९५७). थरायृव य �यृव िनरोधनाशत थरसथरसंबंिधृ 
असलेल्ा ये�ाृतल समस्ा य िशयणसं�मणासंबधंत �शन अने् संशोध्ानंा सृृ आवहान देृ आहेृ. 
(अध््नाच्ा ्ा भागायरतल ्ामाचत अिध् थपणर मािहृत य इृर संशोधन ्ा्िरृा याच्ानत ्ोफर 
१९६१; अंडरयपड य शतझ १९६०; ्ेथेल य अंडरयपड, १९६२; थोसटमन, १९६२; थोसटमन य सटा र् , १९६२ 
्ाचंा संदभर थहाया.) 
 
२.६: युरोपातील �ि�यावादी मानसशासज 

्ा�्् मानसशासाच्ा थ�ृतमध्े मह�याचत भर घालण्ाचे ्ाम णत. ई. मुलर ्ा णमरन 
मानसशासजानंत ्ेले, ्ाचंा आमहत थपयव उ�ेख ्ेलाच आहे य ्ािशया् मुलर ्ाचं्ा िनदान दोन 
िय�ाथ्�चा उ�ेख ्रणे रासृ ठरेल. 
 

डरयवहड काट्.–– (१८८४−१९५३; गॉिटनणेन ्ेथे बराच ्ाल मुलर ्ाचें साहाय््, नंृर 
णमरनतृतल रॉसटॉ् ्ेथतल य नंृर सयतडन ्ेथतल सटॉ्होमचे �ाध्ाथ्) �ािणमानसशास, 
बालमानसशास, य �्ोिणृ मानसशास ्ांृ तल बहुियध संशोधनाबबल सु�िस�, थरंृु ियशषेृः रंगायरतल 
(१९११, १९३०) य सथश�यरतल (१९२५) वथल�्त अभ्ासाबबल ियशषे �िस�. “फेनॉिमना” ्ाचा अथर णे 
�ृतृ होृे ृे. यस पृ य िनरिनराळे सािहत् हाृाळृ असृाना य त्ाला सथशर ्रतृ असृाना सामान् 
िनरतय्ाला णे ठसे िमळृाृ त्ाचा “सथशरवथ” असा आथण अथर ्रृो. आथण आथल्ा िनरतय्ाला 
त्ाृतल उबदार, थंड, दुःखद, दाब्ुकृ, इत्ादत घट्ाबंबल सागंृ नाहत. आथण त्ाचे मन थपयर�हदपिषृ 
्रतृ नाहत. य त्ाला यस पृ ्शा णाणयल्ा हेच ्ेयळ ्थन ्रण्ास सागंृो. एखादत यस पृ ्ठतण य 
खरबरतृ आहे, ृर दुसरत एखादत यस पृ मकदप य अयणड आहे ्ा�माणे ियियध ृऱहेचे यणरन ृो िनयदेन 
्रृो. थपय�नुभयाृ आ्लन झालेल्ा अथ�मुळे हे ठसे दपिषृ झालेले असृाृ य त्ामुळे ्ेयल यदेन-
मािहृत िमळृ नाहत असा आरोथ रचनायादत ्रृतल. रचनाया�ानंा ज्ा�माणे थरमाणु्ुकृ घट् 
मह�याचे याटृ होृे त्ाच�माणे वथल�्तया�ानंा सय�् ष मानसशासाच्ा दलतने मपळ सयवथाृतल साधे 
ठसे “सम� सयवथाृ” मह�याचे याटृ होृे. ्ाेझनत हत थ�ृत खरोखरच मो�ा थिरणाम्ार् ृऱहेने 
याथरलत य सथशशिि्ाचं्ा अभ्ासाच्ा दलतने त्ानंत �ि�्ायादत मानसशासा  ृउ�ेखनत् भर घाृलत. रंग 
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य रंगाचे साृत् ्ा बाबृतृतल त्ाचंा अभ्ासहत यगेयगेळ्ा ृऱहेच्ा �्ाशांृ  साथेयृेने बदल न 
होण्ाचत रंगाचत यक�त-िृृ्ाच मह�याचा होृा. 
 

्ाेझ ्ाचं्ा थिहल्ा मह�याच्ा ्ा्�नंृर लगेच �्ाशाृ आलेल्ा समलतया�ानंा ्ाेझ 
्ाचंा साम�यादत दिल्ोण य त्ाचंत घटनातम् थ�ृत संथपणरृ्ा �ा� याटृ होृत. त्ानंा ्ा�्् 
मानसशासज महणाय े ्त समलतयादत महणाय े ्ाबबल ्ाहत शं् ा असेल–ियशषेृः नंृर त्ानत 
समलतयादायर थुसृ् �िस� ्ेल्ामुळे (१९५०)-ृरतहत त्ाचं्ा ्ा थुसृ्ाृ य त्ाच�माणे त्ाचं्ा 
आतमचिर�ाृ (१९५२) त्ाचें मानसशास य �मुख समलतगटाचे मानसशासज ्ांृ तल ृफायृ त्ानंत सथल 
्ेलत आहे. “बऱ्ाच, ि्या ्दािचृ फारच बाबृीृ माझे ियचार समलतयादाच्ा ियचारसरणतणयळ ्ेृ 
असृतल ृरतहत......सयर मानसशासत  ्घटना समलतया�ाचं्ा दिल्ोना�माणे होृाृ ्ायर माझा िय�ास 
नाहत. (१९५०, �सृायना).” समलतगट ्बपल ्रृो त्ाहपन बरेच ्ाहत मौिल् णुन्ा मानसशासा  ृ
आहे. ्ारण ए् महणणे ्ार् ्ौशल् य मानिस् ्ा्र ्ाचा णो अभ्ास समलतया�ानंत बहुृे् 
दुलर ियला आहे ृोच अभ्ास ्रृाना ्ाेझनत त्ाचंत साम�्ाचत ्लथना बऱ्ाच ्शसयत ृऱहेने याथरलत 
आहे (१९५०). 

 
एडगर रिबन (१८८६−१९५१)–– हे ्ोथेनहेगनच्ा िय�ाथतठाृतल �ाध्ाथ् होृे. मानसशास 

घटनाशासाचे हे दुसरे थुरस् �ृ. “आ्ार य था�रभपमत” ्ा बाबृतृतल अभ्ास हे त्ाचें मह�याचे ्ा्र आहे 
(१९१५−१९२१). णे णे ्ाहत था�रभपमतयर उठपन िदसृे ृे ृे “आ्ाराृ” अंृभपरृ  होृे. था�रभपमत अम्�द 
णागेसारखत िदसृे ृर सथंपणर द्-ये�ाचा समायशे् भाग महणणे आ क् ृत. आ क् ृतला िनदान ्ाहत बा� 
आ्ार असृो. आ क् ृत अयधान सहण खेचपन घेृे. दश् ये� संथपणरथणे सारखे नसेल ृर त्ाचा ्ाहत भाग 
िनि�ृथणे “आ्ारा” सारखा िदसेल. सामान्ृः आ क् ृत थाहणाऱ्ाचे लय यधेृे, थण थाहणारा 
था�रभपमत्डेहत सहण लय देऊ श्ृो. त्ामुळे अयधान ्ेििृ झाले आहे ि्या नाहत ्ायरच ्ेयळ 
आ क् ृत य था�रभपमत हा भेद ठरियृा ्ेणार नाहत. द्-ये�ाृच आ्ार–था�रभपमत हे यैिशष� आहे असे 
नाहत. अने् असथल आयाणाचें आ्ारियरिहृ था�रभपमतयर ढोलायरतल सुसयंादत ठो्े ि्या मोटरबोटचा 
आयाण उठपन िदसृो. तयचेयर ्ाहत हालृ असल्ास त्ाचत सथश�तम् अशा अने् यदेनामंधपन ृात्ाळ 
णाणतय होृे. ्ा गोलत उघड आहेृ. थरंृु रिबननत त्ाचें मह�य थुढे माडेंथ �्ृ मानसशासा्डपन त्ा 
दुलर ियल्ा गेल्ा होत्ा. आयाण य सयर ऐ्णे ि्या रंग थाहणे ्ाच्ाइृ्तच आ्ार-था�रभपमतरचना 
सयाभािय् असलत थािहणे असे रिबन ्ाचें मृ होृे. आ्ार-था�रभपमतचत ्लथना समिलया�ानंत उचललत 
य आथल्ा थ�ृतचा ृो ए् भागच बनियला. कलॅथिरड�माणेच रिबन ्ाचंाहत यै्�कृ् दिल्ोण होृा: 
“मानसशासत् शाखा महणणे ए् ्ट्ट आहे. ए्ि�ृ आलेल्ा सभासदाचं्ामुळे शाखेचे यैिशष� 
दाखियणाऱ्ा िस� न झालेल्ा ्लथनायंरतल िय�ास िट्ण्ास मदृ होृे. खरे महणणे िनरिनराळ्ा 
शाखाचें संसथाथ् त्ा संसथाथ्ाचं्ा िय�ाथ्�इृ्े याईट नाहतृ.”(१९३०). 

 
एगॉन �यॅनसवक (१९०३−१९५५) –– ्ानंत त्ाचं्ा व्यसा्ाृतल थिहलत दहा यष� �वहए�ा 

िय�ाथतठा  ृ य शयेटचत अठरा यष� ब र् ले ्ेथतल ्ॅिलफो�नआ िय�ाथतठा  ृ घालियलत अमेिर्ेृतल 
मानसशासजानंा ृे अमेिर्ेृ ्ा्मचे रिहयासत महणपन राहप लागण्ाथपयवच चागंले जाृ होृे. ्ारण 
अयबोधाृतल साृत्ाबबलच्ा संशोधनाचत थ�ृत य त्ाबबलचा िस�ांृ  ्ांृ  त्ानंत बरतच भर घाृलत 
होृत. थरंृु संथादन ्ा ियष्ामध्े त्ानंा णो ियस कृृ रस होृा त्ाचे ए् अंगच ्ा पृन व्कृ झाले. 
“थिर�सथृतचत घडण” अने् गंुृागंुृतच्ा य चु्तच्ा दलतने मागरदशरन ्रणाऱ्ा भागानंत ्ुकृ असलत 
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ृरत सेिि्-घट् यस पृच्ा संदभ�ृ णयळणयळ अचप् ठसेच सयत्ारण्ाृ साथेयथणे ्शसयत होृो. 
उदा., ज्ा यळेत शभंर ्ाडर अंृ रायवन िदसणारत यस पृ दपरचा दकचेृ्  थुरियृे य त्ाचा ने�थटलायर 
होणारा थिरणाम णयळपन िमळालेल्ा चेृ्ा�माणे होृो त्ा यळेत आथण दपर अंृरायवन िदसणारत मोठत 
यस पृ असे बरोबर ओळखृो य णयळच असलेलत लहान यस पृ असे आथण महणृ नाहत. ृे ्ा? यस पृचे 
साथेय अंृर य आ्ार ्ा बाबृतृ िनणर् घेृाना अने् घट् थिरणाम घडयपन आणतृ असृाृ; थरंृु हत 
मािहृत खा�तला्  ्नसपन गोधळाृ टा्णारत आहे हे �ु�नसय्नत दाखयपन िदले: ्ोणृे य ि्ृत घट् 
ृेथे असप श्ृतल हे त्ा यळेचत थिर�सथृतच ठरयतल; य आ्ारसाृत  ् ि्या अंृराबबलचा अंदाण 
त्ाचं्ा सयृं� थिरणामाच्ा संदभ�ृ सथल ्रण्ाचा �्तन ्रणे हे िनषफळच होईल. महणपन त्ानंत 
संभयनत् (संर्ाशासत्) दिल्ोण सुचियला; ्ामध्े ियिशल घट्ाऐयणत �ािृिनिध  ्थिर�सथृतृतल 
आलटपन-थालटपन ्ेणारे घट्-गट अभ्ासयस पृ ठरृतल. 

 
�ु�नसय्नत आथला ‘संभयनत्’ �ि�्ायाद अध््न, ियचार, य सयाभािय् अयबोध ्ेथेहत 

उथ्ोिणला आहे. अशा ृऱहेच्ा �शनानंा संर्ाशासत  ् दिल्ोण सुचयपन त्ानंत आणच्ा य रृनया�ाचंा 
गिणृत अध््न िस�ांृ ा्डे असलेला ्ल थंधरा यष� अगोदरच सपिचृ ्ेला होृा. (थक. ...हे थुसृ्) 
‘टत’ च�व्पहरचनेृ ्ाहत उंदतर सोडले होृे त्ाना उणव्ा ि्या डाव्ा बाणपला यळल्ायर बयतस िमळृ 
असे. ज्ा बाणपला यळल्ानंृर ज्ा ७५ ट�े यळेा बयतस िमळाले होृे त्ा बाणप्डे उंदतर ए प् ण यळेाथै्त 
ृतनचृुथ�श यळेा धायृो ृर दुसऱ्ा बाणपला ृो ए्चृुथ�श यळेाच यळृो असे आढळपन आले. (इृर 
िनष्य�्िरृा �ु�नसय् १९३९ थहा). �्ोज्ाचत अखेरचत अिनि�ृ क् ृत णासृ यळेा “बयतस 
िमळालेल्ा” िदशनेे होईल ्ा �्ोज् ्शाथ्शाच्ा �माणाशत आथलत �िृि�्ा णुळयपन घेईल ्ा, 
�शनाचे उ�र शोधण्ा्िरृा मानसशासजानंत ्ेलेल्ा �्ोगाृतल हा थिहलाच �्ोग हो्. ए्ा ि्या 
दुसऱ्ा �िृि�्ेला न चु्ृा बयतस देण्ाच्ा �्ोगाहपन ्ा ृऱहेच्ा �्ोगाृ णासृ यासृय िच� िदसृे 
असे �ु�नसय् समणृ होृे. णो “च�व्पह” ओलाडंाय्ाचा असृो त्ाृ इृक्ा सो्तस्र ृऱहेने फार्ृ 
्रृा ्ेईल असे मागर �त्य णतयनाृ �्ोज्ाला आढळृ नाहतृ. ृे अने्दा गोधळाृ टा्णारे 
असृाृ, य “्मतणासृ �माणाृ असलेल्ा संभयनत्ृेयरच” त्ाने त्ाचत िनयड ्ेलत थािहणे. (१९३९, 
थक. १७५). 

 
्ा ्ा�्् मानसशासाच्ा दिल्ोणा पृन अयबोध य ्ार् य रृन ्ाचें सं�ेषण ्रतृ असृाना 

(१९५२, १९५६) �ु�नसय् बऱ्ाच बाबृीृ त्ाचें ्ॅिलफो�नआ िय�ाथतठाृतल सह्ारत इ. सत. टॉलमन 
्ाचं्ा बरोबरतचे याटृाृ. टॉलमन ्ाचंा “बोधन य रृनयाद” �्रण सहामध्े च�चला आहे. �ु�नसय् 
्ाचं्ा मकत्पनंृर टॉलमननत त्ाचं्ा ्ामाचे रस�हणातम् थरतयण िलिहले आहे (१९५६), य िलओ 
थोसटमनबरोबर त्ानंत “संभयनत् ्ा�््यादाचा” गोषयारा ृ्ार ्ेला होृा. (थोसटमन य टॉलमन 
१९५९). 

 
्ुरोथाृतल ्ा�्् मानसशासाचे एडयडर कलॅथरतड �िृिनधत समणाय्ास हर्ृ नाहतृ 

(१८७३−१९४०). �सयतझल�ड ्ेथे िणनेवहाला चाललेले ्ाचें ्ा्र णयळणयळ त्ाच सुमारास चाललेले 
िश्ॅगोगटाचे ्ा्र ्ाचं्ाृ बऱ्ाच समांृ र गोलत होत्ा. सुरयाृतला त्ानंत णो दिल्ोण सयत्ारला होृा 
त्ाला ृे णैिय् दिल्ोण समणृ असृ; य नंृर त्ालाच ृे ्ा�्् दिल्ोण समणप लागले. त्ाचं्ा 
मृे ्ा�्् मानसशास “मानिस् घटनाचें णतयनाृतल ्ा्र ्ा् ्ाचा �ामुर्े्वन ियचार 
्रृे........्ा घटनाचंा उथ्ोग ्ोणृा हा �शन सयृःला ियचारण्ासारखेच हे आहे.” (१९३०, थक. ७९). 
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माणसाच्ा आयडतिनयडत य गरणा थुरियणे हे त्ाचें ्ा्र आहे. िय�ाथतठाृतल त्ाचं्ा ियभागामध्े त्ानंत 
�ािण�्ोगाल  ् सुव ्ेले. िश्ियण्ाच्ा �गृ थ�ृीचा िय्ास य बाल्ाचंा अभ्ास ्रण्ा्िरृा 
आण णग�िस� असलेलत णे. णे. रसो संसथा ्ानंतच िणनेवहाला सथाथन ्ेलत, ्ारण िश्ियण्ाच्ा 
थारंथिर् अिय्िसृ थ�ृतयर ृे बरेच नाराण होृे य “िशय्ाने मुलाथासपन िश्ाय”े ्ायर त्ाचंा 
िय�ास होृा. णॉन �ुई ्ाचं्ा िशयणायरच्ा ्लथना सयृःच्ा ्लथनाशंत बऱ्ाच णुळत्ा असल्ाचे 
�ु�नसय्ना आढळले. अंृ�नरतयणथ�ृतयर िय�ास होृा; थरंृु िटचनेर�माणे ्ेयळ अथरशपन् 
अंृ�नरतयणमा� मािहृतच्ा अयलो्नाथुरृतच ृत थ�ृत ्ोणत्ाहत ृऱहेने म्�िदृ ्रण्ास त्ाचंत 
ृ्ारत नवहृत. ियचार�ि�्ेचा अभ्ास ्रण्ा्िरृा त्ानंत णत थ�ृत याथरलत िृला त्ानंत “मो�ाने 
ियचार ्ंरण्ाचत थ�ृत” (Reflexion Parlee) असे महटले आहे. (१९३३). मानसशासाचत शाखा 
�सथािथृ ्रण्ाचत कलॅथरतड ्ाचंत ्लथना नवहृत. ृे शांृ ृायादत होृे. हे बऱ्ाच मानसशासजाचं्ा 
थिरच्ाचे होृे. आंृरराष्त् मानसशासत  ्संयाचे ृे �दतघर ्ाळ िचटणतस होृे. िनरिनराळ्ा शाखांृ तल 
संघष�ृ यळे घालियणे महणणे चैृन् फु्ट घालियणे असे त्ानंा याटृ असे. त्ा चैृन्ाचा ि�्ातम् 
्ा्�स उथ्ोग ्रणे चागंले हे त्ाचें मृ होृे. “मानसशासास ्ोणत्ा ्लथना मौिल् ठरृतल हे 
�थमच सागंपन त्ाच्ा व्ााृतला म्�दा घालण्ाृ ्ा् अथर? माणसाने उ�माशं�ाह् असाय ेय णे णे 
ियचार उथ्ुकृ िदसृतल ृे ियरोधत असले ृरत सयत्ाराय ेअसा माझा िय�ास आहे.” (१९३०, थक. ९६) 
असे त्ाचें महणणे होृे. अने् “मानसशासाऐंयणत ए्च” सयरव्ाथत मानसशास असाय े असेहत त्ानंा 
याटृ होृे. 

 
णतन ा्ाणे हे िणनेवहा िय�ाथतठाृतल �ाध्ाथ्. इं�णत बोलणाऱ्ा मानसशासजानंा त्ाचं्ा 

�ारंभतच्ा िलखाणामुळे, ियशषेृः “द लँगयणे अँड द थॉट ऑफ द चाइलड” (१९२३), “णणमेट अँड द 
रतझिनग इन द चाईलड” (१९२४), “द चाईलडड ्नसेाशन  ऑफ ्ॉझॅिलटत” (१९२७), ्ामुंळे चागंले 
जाृ होृे. ्ा ियष्ायरतल त्ाचं्ा संशोधनाला बरतच चेृना िमळालत. (मॅ् थव १९५४ म्ुसेन, १९६०; हंट, 
१९६१; ्ेसेन य ्ुलहमन, १९६२). मानयत जानाचे मपळ य त्ाचा िय्ास ्ा बाबृतृतल संशोधनाला 
यािहलेल्ा �दतघर, सु�िस� ्ार्तदवमधतल सुरयाृतचे हे संशोधन महणणे �ारंभतच्ा ्ाळाृतल अथेया 
उंचायणारे ्ा्र असे ा्ाणे ्ाचं्ा मानसशासत  ््ा्�चे मपल्माथन ्रृाना सामान्ृः ओळखले णाईल. 
त्ाचं्ा आतमचिर�ायवन ्ा ्ा्�ृ त्ानंा गोडत ्ा िनम�ण झालत ्ाचत ्ारणे समणप श्ृतल. 

 
नशिटल ्ेथे त्ाचंा १८९४ मध्े णनम. बार्ाईने िनरतयण ्वन थ�ृशतर नोद ्रण्ाचे िशयण 

त्ानंा त्ाचं्ा बहु�ुृ यिडलाचं्ा्डपन िमळाले होृे. णतयशासायरतल त्ाचंा थिहला लेख 
िनसगरियजानाला यािहलेल्ा सथािन् िन्ृ्ािल्ा पृन �िस� झाला य त्ामुळे त्ानंा िनसगर-ियजान-
यसृुसं�हाल्ाचे सप�धार महणपन उमेदयारत अनौथचािर् ृऱहेने िमळालत. ृेथे लय्रच �ाण्ाचें 
यगव्रण ्रण्ाृ ृे ृजज झाले. नशिटल ्ेथतल त्ाचं्ा यासृव्ाृ ृ�यजान ्ा ियष्ाृहत ृे रस घेृ 
असृ य त्ाचं्ा इृर याचनाबरोबर बगरसॉन, ्ॅनट, डेरेहेम, णेमस य णॅनेट ्ाचेंहत त्ानंत मो�ा गोडतने 
याचन ्ेले य मो�ा दयृेने टाचण घेऊन त्ायर टत्ातम् थरतयण ्रणे चालप ठेयले. िय�व्ाथत य 
यासृय आिण भागाचा सम�ाशत असलेला संबंध ्ा ियष्ानंत त्ाचें अयधान खेचपन घेृले; “णर त्ा यळेत 
मला (१९१३, १९१५) वहेदत्मर य ्ोलर ्ाचें ्ा्र माहतृ असृे ृर मत समलतयादत झालो असृो. 
.........” (१९५२, थक. २४२) असे ृे महणृाृ. 

 



 
 अनु�मिणका 
 

डॉकटरेटचत थदयत िमळाल्ायर ा्ाणे झ्ुिरच ्ेथे गेले. ृेथे बल्ुलरच्ा मागरदशरन ्ेिाृ 
मनोिय�ेषणथ�ृतशत त्ाचंा �थम थिरच् झाला. ृेथे त्ानंत ्ुंग ्ाचंत व्ार्ाने ऐ्लत य �ॉईड ्ाचें 
याचन ्ेले. थरंृु ्ाहत यष�नंृर ृे थॅिरसला गेले य सा्मन ्ाचं्ा ियनंृतयवन बटर ्ाचं्ा अनुमानायरतल 
्सो�ा थ�श्न मुलाचं्ा्िरृा �मािणृ ्रण्ाचे ्ा्र त्ानंत अंिग्ािरले. ्ा्िरृा िबनेच्ा िर्ाम्ा 
�्ोगशाळेचा त्ानंत सयृःचत �्ोगशाळा महणपन उथ्ोग ्ेला. ्ा यळेेथासपन त्ानंत शोध् �शनाचा 
उथ्ोग ्रण्ास सुरयाृ ्ेलत य मुलाचं्ा ियचार�ि�्ेचा अभ्ास ्रण्ा्िरृा याथरलेल्ा थ�ृतचा 
हे �शन हा ए् गाभा होृा. १९२५ मध्े त्ाचं्ा ्ामा्डे कलेथरतड ्ाचें लय यधेले गेले य त्ानंत णतन 
णॅकस रसो इ�नसट�पटमध्े ा्ाणेना “डा्रेकटर ऑफ सटडतण” चत णागा देऊ ्ेलत. ्ेथे थुढे ्ाहत यषश 
त्ानंत त्ाचें संशोधन्ा्र चालप ठेयले. त्ाचं्ा थिहल्ा थाच थुसृ्ांृ तल मािहृत ्ा संशोधना पृनच त्ानंा 
उथलबध झालत (१९२३, १९२४, १९२६, १९२७, १९३२). ्ा पृन िनघालेल्ा िनष्ष�यर थरृ �िृसंशोधन य 
टत्ा ्ाचंा यष�य सुव झाला. ा्ाणेनतहत हे िनष्षर अथ� असल्ाचे मान् ्ेले आहे. 

या् २०–४ 
नशिटल य िणनेवहा ्ेथतल उ�ोगांृ  ा्ाणे गंुृले असृाना (१९२५, १९३३) त्ानंत आथल्ा 

सयृःच्ा ृतन मुलाचंाच �्ोज् महणपन उथ्ोग ्ेला. ्ा मुलाचं्ा य रृनाचे अयलो्न ्वन त्ानंा 
िमळालेल्ा मािहृतमधपन मानिस् िय्ासाचा ्ोग् िस�ांृ  ृ्ार ्रण्ास आयश्् ृो था्ा त्ानंा 
उथलबध झाला. मुलाचं्ा �िृि�्ाचें ्ेलेले मा�म् थकथ�रण य मो�ा ्ौशल्ाने िन्ोिणृ ्ेलेले 
“लहान लहान �्ोग” ्ासंंबंधत असलेल्ा सं�हाचा ्ेथे ्ोग् थरामशर घेणे शक् नाहत. ा्ाणेनत सयृः 
िदलेलत सियसृर मािहृत इं�णत भाषांृ रा पृन उथलबध झालत आहे (१९३६, १९३७) य ्ा संशोधनाचा सुंदर 
साराशं हंटनत िदला आहे (१९६१). 

 
िशयणियष्् संसथेचे कलेरतड ्ाचें यारसदार महणपन य �्ोगशाळेचे सप�धार महणपन १९४० 

थासपनचा िणनेवहा ्ेथतल त्ाचंा ्ाळ बराच भाऊगदवृ गेला. ्ा ्ाळाृच त्ानंत अने् सह्ारत 
िमळियले. िणनेवहा गटाचं्ा समक� ्ा्�चा थिरच् असलेल्ाना त्ाचंत नाय ेचागंल्ा थिरच्ाचत आहेृ. 
बाल्ायसथेथासपन ्ुमारायसथेथ �्ृ संयदेन य ियचाराचत याढ ्स्शत होृे हे संशोिधण्ाचे ्ा्र त्ानंत 
इनहेलडर, लॅमबरिसअर, झेिमनस्ा य इृर ्ाहंतच्ाबरोबर सुव ठेियले. ्ानंृरच्ा अभ्ासाृ, साथेयृेने 
मोठा गट �्ोज् महणपन याथरला होृा य हसृ्ौशल्ानेच सोडियृा ्ेृतल अशा समस्ाचंाच ियचार 
्ेला होृा. ्ाढलेले िनष्षर ्ाहत थो�ा व्कृीचेयर य ृेहत थरृ त्ाचं्ा शा�बद् िनयदेनायर आधािरृ 
असल्ामुळे त्ाचें खा�तला्  ्ृऱहेने मपल्माथन ्रणे शक् नाहत अशा होणाऱ्ा टत्ेला ृोड देण्ाचा 
अशा ृऱहेने ्ाहत �माणाृ �्तन चालप होृा. ृथािथ एखा�ा क् ृतचे ि्या गकहतृ िस�ांृ ाचे ्ारण 
सागंण्ास मुलालाच �यक� ्रणे हे “उथचारातम्” ृं� त्ाचं्ा थ�ृतचे मह�याचे अंग महणपन ्ा्मच 
होृे. (हा शबदिनयदेनातम् दिल्ोण सायरि�् सयत्ारला गेलेला नाहत; �ेन, १९५९; ्ेसेन, १९६० 
थाहा). 

 
सयृःच्ा मुलाचें बार्ाईने िनरतयण ्वन य �्ोगशाळेृतल इृर संशोधनायवन त्ानंत संयदेन 

य ियचार ्ाबंाबृतृ मुलाचं्ाृ आढळणारत बदलृत रचना ्ोणत्ा सयवथाचत असृे ्ाबबल िनष्षर 
्ाढले. अभर् ायसथेथासपन ्ौमा्�यसथेथ �्ृच्ा ृफायृ ्िरृा ्ेृतल अशा चार टाा्ामंधपन मपल णाृ 
असृाना िदसणारत हत रचना त्ानंत ियचाराृ घेृलत होृत. थरंृु ्ा टाा्ांृ तल ृफायृ थाहण्ाथपयव सयरच 
िय्ासथिरय रृनाच्ा दलतने ा्ाणे ्ाचं्ा मृे मह�याचत असणारत दोन ृ�य ेियचाराृ घेणे उथ्ुकृ ठरेल. 
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णतयशासज ा्ाणेच्ा जानाचा णोरदार �भाय मानसशासज ा्ाणे ्ाचं्ा ियचारायर थडला होृा 
्ाृ आ�्र नाहत. णर शारतिर् याढ य सेिि् घट्ाचंत णुळणत ्ा गोलत त्ाला िमळालेल्ा थोष् 
िव्ाचं्ा सयवथायर य �माणायर अयलंबपन असृाृ ृर ृेच ृ�य मानिस् िय्ासाच्ा बाबृतृ ्ा लागप 
न्े? ्ोणत्ाहत िय्ासथाृळतयर असलेल्ा मनोरचनेमध्े बा� यासृयृेचा (थोष् िव्ाचंा) अंृभ�य 
होृो हे सागंण्ा्िरृा त्ानंत “सातमत्रण” हा शबद याथरला आहे. अभर् ायसथेृ ्ाचा थिरणाम होऊन 
उथणृ �िृयेथ णासृ थिरणाम्ार् रचनेृ वथांृ िरृ होृतल य हत रचना मपल य्ाने णसणसे मोठे 
होईल ृशत हळपहळप णासृ गंुृागंुृतने सं्ोिणृ होईल य त्ामुळे सृृ ियसृािरृ णाणाऱ्ा थिर�सथृतशत 
मु्ाबला ्रणे त्ाला शक् होईल. अशा ृऱहेच्ा सं्ोणनाचा च�ा्ार थिरणाम िदसृो; ्ारण मुलाचत 
यदे् य ्ार् ्ा्रयमृा याढृे––णसे ृे णासृ अचप्थणे अयधान ्ेििृ ्िरृे, अंृर णासृ 
अचप्थणे ओळखृे, यस पृचत थ्ड णासृ िय�ासाने य बळ्टतने घेृे, भोयृालत णासृ मो्ळेथणाने 
िफरृे––त्ाला दैनंिदन नयतन नयतन अनुभयानंा सामोरे णाऊन “समा्ोणन ्राय े लागृे”. 
“सातमत्रण य समा्ोणन” ्ा ि�्ा णनमभर ए्�च ्ा्रयाहत होृाृ. णर समां् ोणनाचत गरण असेल 
ृर असलेल्ा रचनेला सहणसाध् होृतल इृक्ाच टाा्ायंर नयतन अनुभय हयेृ  हे सागंण्ाचत गरण 
नाहत; थण उलटथयत सयागंत क् ृ ्ेलेलत �त्े् नयतन मनोरचना नयतन अनुभयाचत गरण िनम�ण ्िरृे य 
संशोधन सुव ्िरृे. थिर�सथृतशत मु्ाबला ्शसयत ृऱहेने ्रणाऱ्ा यणाथंै्त �त्े् यणाला �सथािथृ 
झालेला ‘समृोल’ हा ृातथुरृा अ�सथर समृोल असृो. णर थिर�सथृत पृन समस्ा िनम�ण झालत नाहत 
ृर मपल सयृःच ए्ादत समस्ा शोधपन ्ाढतल. 

 
िवकासाचर चार ्पपर–– सुरयाृतच्ा टाा्ाला िय्ास थायलेल्ा रचनेच्ा यरच्ा थाृळतयवन 

थुढे थुढे होृ णाणारे संघटन महणणे िय्ास असे ा्ाणे ्ाचें मृ होृे. �िृयेथ ि�्ेमुळे मपठ यळणारे मपल 
अने् मिहन्ानंंृर सयृःच्ा आयाक्ाृ असलेलत यस पृ आथल्ा समोर थाहपन आथला हाृ थसरृे य यस पृ 
उचलृे. यदे्-्ार् टाा्ायरतल ा्ाणेनत यर उ�ेिखलेल्ा िय्ासाचे महणपन हे उदाहरण देृा ्ेईल. 
णरत �ासंिग् थहाणाऱ्ाला दोनहत यळेा ृतच ्ार्�िृि�्ा–थ्डणे–झालेलत आहे असे िदसले ृरत 
दुसरत �िृि�्ा होण्ा्िरृा अने् यगेयगेळ्ा जानेिि्ाचंा अंृभ�य ्रणारे अने् रचनातम् भाग 
िय्ास थायले असले थािहणेृ य त्ाचें सुसथाथन होऊन ए् अंृरयदे् रचना ृ्ार झालेलत असलत 
थािहणे. मुलाच्ा णनमाबरोबरच य खरे महणणे त्ाच्ा णनमाथपयवच णत थ्ड आथल्ाला िदसृे त्ा 
थ्डतृ थ्डलेलत यस पृ “यस पृ” महणपन ओळखलत णाृ नाहत. सयृःच्ा आतमिनन अनुभयाथलत्डे 
मुलाला िृचे अ�सृतय नसृे. िनरिनराळ्ा अंृरायंवन िनरिनराळ्ा �्ाशांृ , िनरिनराळ्ा ्ोनांृ पन 
िदसणाऱ्ा यस पृंचा आ्ार, अंृ र य रंग ओळखण्ास समथर बनणारत रचना द्-अनुभया पृन णोथ �्ृ 
िमळालेलत नाहत ृोथ �्ृ त्ाला ृत यस पृ महणपन समणणार नाहत. अशा ृऱहेच्ा रचनेिशया् ृतच यस पृ, 
त्ाच सयवथाृ साृत्ाने िदसणार नाहत. आईचा संथपणर चेहरा ए्ा बाणपने िदसणाऱ्ा िृच्ा �िृमे पृन 
ि्या मध्ंृरत िदसणाऱ्ा इृर ्ुठल्ाहत दश्ाहपन थपणरथणे िभ� आहे. ए्दा आईचत �िृमा त्ाच्ा मनाृ 
ृ्ार झालत ्त िृने नयतन टोथत घाृलत ्त त्ाचा समृोल ढासळृो. ्ारण त्ाच्ा थपयवच्ा �िृमेृ 
(रचनेृ) हा भाग नवहृा. त्ामुळे मपल आ�्र्ार् नाथसंृ त णोरदारथणे व्कृ ्िरृे. त्ाच्ा 
िय�ाृतल ्ाहपनहत लहान यस पृंच्ा बाबृतृ असेच आहे. ्ोणृतहत यस पृ थपणर खा�तने ओळखृा 
्ेण्ा्िरृा ृत यस पृ ियियध सयवथांृ  थाहाय्ास त्ाने िश्ले थािहणे. इृक्ा �माणाृ दलत ृ्ार 
झाल्ायर त्ा यस पृ त्ाच्ा आयाक्ाृतल आहेृ ्त नाहतृ हेहत ओळखण्ास त्ाला हळपहळप िश्ाय े
लागेल. ्ोग् िदशनेे य ्ोग् अंृ रायरतल यस पृंथ �्ृ णाण्ा्िरृा, णरर ृत ्ार् रचनाहत ृ्ार झालत 
थािहणे ्ाचा याच् बहुधा अंदाण ्व श्ेल. यस पृंथ �्ृ थोहोचण्ा्िरृा लागणारत ्ार् य द् रचना 
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्ा पृन संघिटृ झालत असृानाहत यस पृ थ्डण्ाचा �शन िश�् राहृोच. मपळचा �िृयेथ हे ्ा्र साधप 
श्ेल असे एखा�ाला याटेल. थण मुलाने आथल्ा थिहल्ा मिहन्ाृच सयृःभोयृत असलेल्ा बहुियध 
यस पृ हाृाच्ा थ्डतृ धरल्ामुळे सुरयाृतच्ा �िृयेथाृहत बराच बदल होृ असृो. हाृ य बोटे ्ाचें 
िन्ं�ण ्रणाऱ्ा अने् रचना ्ा अनुभया पृन ृ्ार झाल्ा आहेृ य ्ा रचना इृर अनुभयांृ पन ए्वथ 
थायलेल्ा रचनाशंत आृा सं्ोिण  ृ्ेल्ा णाृतल. 

 
“–– ्डे थाहणे –– थ्डणे” महणपन ा्ाणेनत उ�ेिखलेलत हत �िृि�्ा त्ाचं्ा दोन मुलाहंपन 

िृसऱ्ा मुलाृ साय्ाश ्ा िय्ास थायृे ्ाचे त्ानंत मनोरंण् सथलत्रण िदले आहे. ृतन मिहने 
झाल्ायर थो�ाच ्ाळाृ लॉरेटने हत �िृि�्ा ्ेलत; साडेचार मिहन्ाचत असृाना ह्ुिसएनने हत 
�िृि�्ा ्ेलत. थण ज्ा ज्ा�ेलतनला िहयाळ्ाृ सुाृतल थाळण्ाृ सुरियृ ृऱहेने ्थ�ाृ 
गंुडाळपन ठेियले होृे िृने हत �िृि�्ा ृत साृ मिहन्ाचंत होईथ �्ृ ्ेलत नाहत. िृच्ा ज्ा भायाबिहणीना 
हालचालीचे णासृ सयाृंत् उथभोिगृा आले त्ानंा थपर् थोषणाचा फा्दा झाला य त्ामुळे त्ाचं्ा 
थिरसराशत समा्ोणन ्रण्ास आयश्् ृत मनोरचना त्ानंा लय्र �ााृ झालत. 

 
यस पृ दिलआड झाल्ायरहत ृत थपयवच्ाच णागत आहे असे मुले नऊ मिहन्ाचत झालत ्त महणप 

लागृाृ. थिहल्ा दोन यष� य्ाच्ा आथल्ा मुलाचें अयलो्न ्वन त्ाचं्ा य रृनायवन ा्ाणेना अशा 
ृऱहेचे ियधान ्रण्ास भ�म थुराया उथलबध झाला. सुरयाृतला यस पृ दिलआड झालत ्त मुलाचें लय 
दुसरत्डे णाृे, नंृर न िदसणारत यस पृ शोधलत णाृे, थण शोधाचत िदशा चु्ृे. यस पृ दश् ि्या अदश् 
होृे हे आथल्ाच क् ृतयर अयलंबपन आहे असे मपल समणृे. उदा., ए्ा उशतखालत लथियलेले खेळणे 
शोधपन ्ाढण्ाृ ्शसयत झालेले मपल ृे खेळणे त्ाच्ा देखृच णरत दुसऱ्ा उशतखालत लथियले असले 
ृरत ्ोठे शोधृे? थिहल्ा उशतखालतच ृे खेळणे मपल शोधृाना आढळृे. दुसरे उदाहरण– आईने 
घेृलेल्ा मुलाचे ा्ाणे ्ानंत सहषर सयागृ ्ेले. आईने मुलाला ियचारले, “बाबा ्ोठे?” ज्ा 
िखड्तणयळ बाबानंा िन्िमृथणे ्ाम ्िरृाना मुलाने थािहले होृे त्ा िखड्त्डे मपल चट्न यळृे. 
अगदत लहान य्ाृ सथळाचत यसृुिनन रचना नसृे; ि्या यस पृचे िचर्ालततय नसृे. त्ामुळे ्ा य्ाला 
सुाृ आतम्ेिितय य सयरश�कृम�याचा �म िदसपन ्ेृो असे ा्ाणे महणृाृ. दोन ृे साृ यष�; दुसऱ्ा. 
यष�च्ा शयेटत यदे्-्ार् िय्ासाचा टाथाहत संथृ ्ेृो य समा्ोणन य सातमत्रण होृ असल्ामुळे 
थिरिचृ यस पृंच्ा साृत्ाबबल शं् ा रहाृ नाहत; थरंृु मपल आृा णासृ गंुृागंुृतच्ा णगाृ �यशे ्रृे. 
्ा णगाृतल लो्, भाषा, य णासृ ियसृािरृ भपृ -भियष् ्ां् डपन मुलामध्े िय्िसृ झालेल्ा 
रचने्डपन नयतन अथेया ्ेल्ा णाृाृ इृर यस पृंथै्त आथण ए् हत ्लथना ्ाहतशा �माणाृ त्ाला ्ा 
सुमारास आलेलत असृे. इृर यस पृ ्शा ृऱहेने यागृाृ ्ाच्ाशत आथला ्ाहत थोडा संबंध आहे, हे ्ा 
य्ाचे मपल ओळखप श्ृे. त्ाचें अनु्रण ्रण्ाृ ृे आथला बराच यळे घालियृे य णासृ िनथुण अशा 
आथल्ा यडतलमंडळतच्ा त्ाने थािहलेल्ा क् ृत त्ानंा थरृ ्रण्ास सागंृे. इृ्ेच नवहे ृर णे 
थिरणाम थरृ दश् होृतल असे त्ाला याटृे ृे थिरणाम शारतिर् हालचालत पृन हे मपल िदगद�शृ ्रृे. 
णसे यडतलमाणपस ्ा�ाचत थेटत उघडण्ाच्ा ृ्ारतृ असलेले थाहपन ृे ि्िचृ ृोड उघडृे. 

 
ृथािथ, त्ाचे आतम्ेिितय अ�ाथहत थपणरथणे नाहतसे झालेले नसृे. ा्ाणे महणृाृ, 

“.........दुसऱ्ाचं्ा दिल्ोणाृ समरस होण्ाथपयव (ृे) बराच यळे सयृःच्ाच दिल्ोणाृ गुरफटलेले 
असृे. हे य रृन अने् ृऱहेने िदसपन ्ेृे. ज्ा यळेत हे मपल इृर यस पृंचे य रृन सथल ्रतृ असृे त्ा यळेत ृे 
्ा य रृनाचे उ�ेख त्ाच्ा सयृःच्ा संदभ�ृ ि्या त्ाच्ा भोयृालच्ा ्ाहतशा �माणाृ ियसृािरृ 
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झालेल्ा समाणयृुरळाच्ा संदभ�ृ ्रतृ असृे. त्ाला ऊब देण्ा्िरृा सप्र �्ाशृो; त्ाला य त्ाच्ा 
सयगं�ानंा मौण ्राय्ास िमळायत महणपन बफर  थडृे, यगैरे. चार-थाच यष� य्ाच्ा मुलानंत िदलेल्ा 
व्ार्ायवन त्ाचं्ा गरणाभंोयृत िय�रचना झालेलत आहे हत त्ाचंत िय�रचनेबबलचत सं्लथना 
झालेलत िदसृे. त्ाचंा सयरश�कृम�याबबलचा सुरयाृतचा �महत मुले इृर यस पृंयर �येिथृ ्िरृाृ य 
त्ामुळे त्ाचं्ासारखत हालचाल ्रण्ास यस पृना ्ोण �ेिरृ ्रृाृ त्ाचे सथलत्रण ्रण्ास त्ाना 
सािंगृले ृर ृे सणतय �ाण्ाचे त्ाचं्ायर आरोथण ्वन हे सथलत्रण देृाृ: याऱ्ाने याहपन नेलेला ढग 
सयृःच्ाच शकृतने हालृो, थाण्ाृ थडलेला खडा थाण्ाच्ा ृळभागायर “यणन आणृो” य थाण्ाचत 
थाृळत उंचायण्ास थाण्ास भाग थाडृो. (ा्ाणे १९५४, थक. ३७८). “माणसाचं्ा ि्या �ाण्ाचं्ा सयर 
हालहालतमागे ्ाहतृरत हे पृ ि्या उिबल असृे असे ्ा य्ाच्ा मुलानंा याटृे”, असा ा्ाणे िनष्षर 
्ाढृाृ. 

 
िनरिनराळ्ा आ्ाराचं्ा यस पृ ृरंगप श्ृतल ्ा बुडृतल (इनहेलडर य ा्ाणे, १९५८) हे 

्शायवन ठरृे ्ाबबलच्ा आथल्ा गोधळलेल्ा ्लथनाचें समथरन ्रृाना ए्ा थाच यष�च्ा मुलाच्ा 
�िृि�्ा यासृयृेला आतम्ेििृृा ्शा ृऱहेने झा्ाळपन टा्ृे, हे मनोरंण् ृऱहेने दाखयपन देृाृ. 
ए् ला्डाचा ृु्डा दाखयपन ृो थाण्ाृ ठेयल्ास ्ा् थिरणाम होईल हे त्ाला ियचारले, ृेवहा ृो 
ृु्डा बुडेल अशत त्ाने �्ोण्ाला गयाहत िदलत. थरंृु ृु्डा ृरंगप लागला; ृेवहा मुलाने ृो खालत 
दाबला, य “ृुला खालत राहाय्ासच थािहणे, मपख�!” अशत धम्ायणत िदलत. ृोच ृु्डा ृळाला णाईल 
्ा  ् असा नंृर थरृ �शन ियचारला, ृेवहा दुसऱ्ा यळेत त्ाने ‘हो्’ असे उ�र िदले. मोठा माणपसहत 
एखादत यस पृ त्ाच्ा इचछे�माणे यागृ नाहत ृेवहा अशाच ृऱहेचत यागणप् िचडखोरथणे ्िरृो. हत आथण 
्लथना ्व श्ृो. थरंृु आथल्ा यागण्ामुळे थिर�सथृतृ ्ा्मचा बदल घडपन ्ेईल असे न समणृा 
ृो हे ्रतल, य ला्डाचा ृु्डा ए् िदयस बुडाय्ाचे य दुसऱ्ा िदयशत ृरंगाय्ाचे असे ियिच� य रृन 
्रतल असेहत ृो समणणार नाहत. असे णर घडले ृर त्ाचत ्ारणे ृो ला्डाच्ा ृु्�ाव्िृिरक  ृ
इृर� थाहतल; ला्डाच्ा ृु्�ायर सणतयृेचे य रृन ्वन ृो हे ्रणार नाहत. 

 
भाषािय्ासाच्ा सुरयाृतच्ा ्ाळाृ भाषेच्ा याथराच्ा बाबृतृ मुलाचत आतम्ेित्ृा सथल 

िदसपन ्ेृे. ला मा्सन डेस िथटाइेस ्ेथतल ा्ाणे ्ाचं्ा �ारंभतच्ा संशोधनाृ ृे अशा िनष्ष�ला आले 
्त अगदत लहान बाल्ाचत बरतचशत भाषा समाणािभलयत नसपन, ृत िय्ासाच्ा अनु्रणातम  ्
टाा्ाृतल बोबडत बडबड य बोब�ा बोलाचंत थुनरकृत असृे ि्या ्लथ् बदल होऊन त्ाच्ा 
अनुभयाृ आलेल्ा नयतन शबदाचंत अथरशपन् थुनरकृत असृे. ्ेयळ आयाण ्रण्ाृच समाधान िमळृे. 
[नयतन ‘रचना’ थुनयरृवृ होण्ास उतसु् असृाृ. ्ा ्लथनेशत ि्या नाईट ्ाचं्ा “्ा्रयमृा” 
िस�ांृ ाशत ि्या �ेरणबबल असलेल्ा ्ुठल्ाहत “्ुयृ-�ाथिम्ृा” िस�ांृ ाशत अशा ृऱहेचा िस�ांृ  
थपणरथणे िमळृाणुळृा होईल. मुलाला त्ाच्ा णगाशत णोडणाऱ्ा क् ृत आलहाददा्् याटृाृ. (युडयथर, 
१९५८; थक. १२७)]. 

 
बालय्ाृतल अगदत �ारंभतच्ा ्ाळाृ यरयर िदसणाऱ्ा भाषेच्ा सामािण् उथ्ोगाृ 

आतम्ेिि्ृा ि्ृत �माणाृ असृे ्ा बाबृतृ ा्ाणेनत ्ेलेला अंदाण अमेिर्ेृतल संशोध्ानंा बहुृे् 
फारच अलथ �माणाृ आ्लन झाला य त्ानंत त्ाच सयत्ारहत अत्ल् �माणाृच ्ेला. चार–थाच 
यष�चत मुले मोठमोठत संभाषणबाणत ्रण्ास �यक� असृाृ. मा� हत भाषणे ियिशल लो्ानंा उबेशपन 
्ेलेलत नसृाृ य �ाृ ्लथनाचंतहत सुसंगृत नसृे. ्ा ृऱहेच्ा संभाषणाला ा्ाणेनत सामपिह् ि्या 
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दोघांृ तल सयगृ भाषण असे महटले आहे. ला्डाचा ृु्डा थाण्ाृ बुडेल ्त ृरंगेल ्ा बाबृतृतल 
मुलाच्ा अंदाणाृ यासृयृेशत णो छुथा ि्या ढोगत संबंध ओळखृा ्ेृो ृोच ्ेथेहत आढळृो. मपल 
सयृःच्ा बाबृतृ िनदान दुसऱ्ा ए्ा माणसाचा ज्ा �माणाृ अंृभ�य ्रतृ नसृे त्ा �माणाृ त्ाचे 
य रृन सामािण् महणाय्ास हर्ृ नाहत. थरंृु मपल ्ेथे “ऐ्णाऱ्ाचा ियचार ्रतृ नसृे” हे ा्ाणेनत 
नोदियले आहे. (ा्ाणे, १९२६). ्ाहपन णासृ �माणाृ सामािण् ृऱहेने भाषेचा उथ्ोग ्रण्ाच्ा 
त्ाच्ा �्तनाृहत हे खरे आहे असे आढळृे. चार–थाच यष�च्ा मुलाला सािंगृलेल्ा एखा�ा गोलतचा 
ृथशतल थपणरथणे समणला असला ृरतहत ृत गोल थरृ सागंण्ास त्ाला ज्ा यळेत सािंगृले णाृे त्ा यळेत 
ृे मपल णे ्ाहत ऐ्ले असेल ृे ृ र् शु� थ�ृतने सागंण्ाऐयणत ियस्ळतृ ृऱहेने, गोधळ ्वन, �ोट् 
्थन ्रतृ असृे. �्ोण्ाला त्ाच्ा्डपन िमळालेल्ा उ�रायवन हे आढळपन आले आहे. 

 
सयृःला गोलत िदसृाृ ृशाच इृरानंा िदसृाृ, मग त्ा आणखत सथल ्रण्ाचत ्ा् गरण 

आहे असे मुलानंा याटृे हा ा्ाणे ्ाचंा गकहतृ िस�ांृ  ्ाहत �माणाृ ृरत सामपिह्, सयगृ य ियथ्�स 
्ेलेल्ा गोलत ्ाचें सथलत्रण ्व श्ेल. अशा ृऱहेचत यक�त थाच-सहा यष�च्ा मुलाथुरृतच म्�िदृ 
नाहत असा ियचार याच्ाचं्ा मनाृ ्ेईल. िय�ाल्तन �ाध्ाथ्ानंा त्ाचं्ा िय�ाथ्�नत िलिहलेल्ा 
उ�रथि�्ेृ त्ाचं्ा सागंण्ाचा असाच ियथ्�स ्ेलेला आढळृो य िय�ाथव ज्ा यळेत �ाध्ाथ्ाचें 
व्ार्ानायर टत्ा ्रतृ असृाृ त्ा यळेत ृे �ाध्ाथ्ाचं्ायर उलट आरोथ ्रतृ असृाृ. थृत–
थतनतहत नेहमत अशाच ृऱहेने आरोथ–�त्ारोथ ्रतृ असृाृ. 

 
खेळाच्ा यळेत िदसपन आलेले सहा यष�च्ा दोन मुलाचें बोलणे ३८ ट�े आतम्ेित होृे हे ा्ाणे 

्ाचें संशोधन अमेिर्ेृतल संशोधनानें िस� झालेले नाहत. मुलानंा याढियण्ाच्ाबाबृत  ृदोन राष्ांृ पन 
दोन िथ�ांृ पन ि्या दोन ्ुटंुबांृ पन आढळणाऱ्ा ृफायृतमध्े ्ाचे भागशः ्ारण िमळृे. भाषेचा याथर 
्रण्ास ज्ा मुलाला �ोतसाहन िमळृे त्ा मुलाचत सामािण् भाषेचत याढ अशा ृऱहेने संधत न 
िमळालेल्ा मुलाथेया णासृ होईल असे ा्ाणे ्ाचं्ा सयृःच्ाच ियचारसरणतयवन िदसृे: ्ा 
ियष्ायरतल संशोधनाचा साराशं मॅ् ाथवनत (१९५४) उथलबध ्वन िदला आहे य असा िनष्षर ्ाढला 
आहे ्त, शबदाचंत व्ार्ा य त्ाचें सथलत्रण ्ामंध्े असलेला भेद ट�ेयारतृ थडणारा ियस कृृ 
�माणाृतल फर् सथल ्रण्ाच्ा दलतने �ाथिम् मह�याचा ठरृो. ा्ाणे ्ाचं्ा िस�ांृ ायर णत चच� 
झालत य त्ाचें णे भाषांृ र झाले (्ोसन य ्ुहलन, १९६२) त्ामुळे ा्ाणे ्ाचं्ा सयर संशोधनाचा णासृ 
थिरच् होणे शक् झाले य त्ामुळे ्ाहत टत्ातम् संशोधनाृ “आतम्ेििृृा” ्ाृतल त्ाचंत सं्लथना 
चु्तच्ा ृऱहेने सथल ्ेलत णाृ असे त्ाृ सुधारणा झालत. मुलाने त्ाच्ा भाषेृ �थमथुरषत सयरनाम 
ि्ृत यळेा याथरले हे मोणपन ा्ाणेना अिभ�ेृ असलेलत मुलाचत आतम्ेििृृा मोणलत णाणे शक् नाहत. 
ियस कृृ अना्लनत् असे इृराचें सयृःशत ए्वथतय महणणे हत आतम्ेििृृा असे ा्ाणे यणरन ्िरृाृ. 
आतमियष्् सयरनाम मोणण्ा पृन दुसऱ्ाला यगळपन सयृःियष्तचत यक�त िदसपन ्ेईल. 

 
मोठर मभल व कुमार– शशैयायसथेृतल मुलाव्िृिरकृ इृर य्ाच्ा मुलाचंा िय्ास अभ्ासृ 

असृाना ा्ाणेनत ि्शोर य ्ुमार ्ाचं्ा ियचार�ि�्ेचे णासृ बार्ाईने थकथ्रण ्ेले आहे. असे साृ 
यष�खालतल मुलाचं्ा बाबृतृ त्ानंत ्ेलेले नाहत. चेडप  णर ियिशल ्ोना पृन ल�्ा्डे �येिथृ 
्राय्ाचा असेल ृर दाबाचत �सथृत ्ोणृत राहतल ि्या ृराणपमध्े यणन ्मतणासृ ्वन ि्या 
टे प् थासपन यगेयगेळ्ा अंृ रायंर यणन ठेयपन ृराणपचा समृोल ्शा ृऱहेने राखृा ्ेईल ्ासंारर्ा 
�शनाचंत उ�रे चार ृे सोळा यष�चत मुले ्ोणत्ा थ�ृतने सोडियृाृ त्ा बाबृतृ इनहेलडर य ा्ाणे 
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(१९५८) ्ानंत सियसृर मािहृत िदलत आहे. समस्ेचत थ्ड घेृ असृाना मुले णे ्ाहत ्रतृ होृत 
त्ाचत ्ारणे त्ानंा ियचारलत. त्ानंत िदलेल्ा उ�रांृ पन य त्ानंत याथरलेल्ा थ�ृत पृन ा्ाणे ्ाचं्ा 
महणण्ालाच थुलत िमळृ होृत. “ृ्�चे बतणगिणृ .......मानसशासजाला मदृ ्िरृे. ्ारण ्ामध्े 
मानसशासजाला ‘रचनेचा’ ियशषे िनद�श ्रणारत असंिदगध थ�ृत िमळृे. हत ‘रचना’ ियचार–्ं�णेृतल 
व्ाथारणाच्ा थकथ�रणा पृन िनम�ण होृे” (१९५३ थक. अठरा). 

 
्ा ियष्ायंर ा्ाणे ्ाचें असलेले ियस कृृ िययचेन ्ा िठ्ाणत थोडक्ाृ गोषयारा थ�ृतनेच िदले 

णाईल; थरंृु िणनेवहा गटाचा सखोल अभ्ास (इनहेडर य ा्ाणे, १९५८), ा्ाणेनत त्ाचं्ा िस�ांृ ाचा 
थोडक्ाृ घेृलेला थरामशर (१९५३) ि्या मह�याचे इृर सम्ालतन िस�ांृ  य संशोधन ्ाचं्ा 
था�रभपमतयर ा्ाणे ्ाचं्ा ् कृरतयाचत हंटनत िदलेलत मािहृत (१९६१) ्ाचंत थुरयणत अमप रृ अशा 
बतणगिणृाशत थिरच् असणारा याच् ्ा संदभ�ृ णोडतल. 

 
 यदे्-्ार् ्ालानंृर य्ाच्ा साृव्ा यष�थ �्ृ मुलाचत ियचार–�ि�्ा ्शा ृऱहेने चालृे 

्ाचे यणरन ्िरृाना ा्ाणेनत “व्ाथारणथपयर” हा शबद याथरला आहे. व्ाथारण हत “अंृगरृ  होणारत” य 
्ाहत �माणाृ संघटनशतल ि�्ा असृे. थरंृु समस्ा सोडियण्ा्िरृा लहान मुलाचें णे �्तन होृ 
असृाृ ृे उृाियळणेथणे ्ेलेले, गंुृागंुृ नसलेले य दश् असे असृाृ. समस्ा ्शा ृऱहेने सोडियृा 
्ेईल ि्या त्ाचे �्तन ्ा अ्शसयत होृाृ ्ायर ियचार ्रण्ा्िरृा ्ाहत यळे न घालियृा ृे �त्य 
समस्ेचत उ्ल ्रण्ासच सुरयाृ ्िरृाृ. त्ाच�माणे ्ा य्ाला त्ाचं्ा िनरतयणाृ आढळणाऱ् 
�सथर गुणधम�यरहत ा्ा णेनत भर िदला आहे. ज्ा यळेत ालॅसटतसतनचा बनियलेला चेडप  दाबपन सथाट ्ेला 
णाृो त्ा यळेत ्ा नयतन आ्ाराच्ा चेडपृ थपयवथेया ्मत ालॅसटतसतन आहे असा आ�ह मपल धरतल. त्ाच 
चेडपमध्े झालेला बदल मुलानंत थािहलेला असृानाहत त्ाचा हा आ�ह असेल. सखल भा�ंा पृन उंच य 
िचचोळ्ा भा�ंांृ  थाणत ओृले ृर िचचोळ्ा भा�ंाृ णासृ थाणत आहे असे ृे महणेल ्ेथेहत ृेच थाणत 
दुसऱ्ा भा�ंांृ  ओृृाना त्ानत थािहलेले असृे. थिर�सथृतमध्े बदलल्ासारखे िदसृ असले ृरत 
यस पृंना ्ाहत ्ा्मचे गुणधमर असृाृ. यासृयृेबबलच्ा अनुमानाृ अशा ृऱहेचत उथणृ समण असृे. 
यस पृंचे गुणधमर य थिर�सथृत ्ांृ  सृृ ि�्ा�िृि�्ा होृ असृे य सयृःचे िृच्ायर ्ेयळ अ�त्यच 
िन्ं�ण असृे हेहत मुलाना समणलेच थािहणे. सयृः खालत रेटलेला ला्डाचा ृु्डा थाण्ाृ बुडाला 
थािहणे असे थाच यष�चे मपल णेवहा महणृ होृे ृेवहा घटनेचत संथपणर समण ्ेण्ास आयश्् अशत त्ाचत 
मनोरचना िय्ास थायलेलत नवहृत. ृरतहत णासृ समाधान्ार  ् ृऱहेने समस्ा सोडियृा ्ेईल अशा 
भायत मनोरचनेचे “सहण िन्मन” त्ाच्ा सुरयाृतच्ा अिय्िसृ यागण्ा पृन िदगद�शृ ्ेले णाृ होृे. 

 
थो�ा मो�ा मुलानंत (७–११ य्) त्ाचं्ा मप रृ व्ाथारण टाा्ाृ सोडियलेल्ा समस्ेमध्े हत 

ृफायृ आढळृे. ्ा टाा्ाृ व्ाथारणथपयर थाृळत�माणे मपल बराचसा ियचार हाृानंत ्िरृाना िदसृे. 
थरंृु त्ाच्ा हालचालत य त्ाने ्ेलेले सथलत्रण ्ायवन असे िदसृे ्त बरेचसे ्ाहत थड�ामागेच होृ 
असृे. (अंृगरृ  होणारे व्ाथारण.) ्ाथपयवच्ा य्ोगटाृतल मुलाथेंया हा अंृगरृ  व्ाथारणाचा भाग ्ा 
य्ाच्ा मुलामंध्े णासृ असृो. थरंृु ज्ा घटना त्ाला ्धत ्धत झट्न िदसृाृ त्ाबबलचे 
िनष्ष�तम् ृ�य ्ाढण्ाच्ा बाबृतृ ृे ्मत थडृे. त्ाच्ा िनरतयणाचे सथलत्रण ्रण्ास सािंगृले 
ृर ृे न चु्ृा ज्ा साधनायर ्ाम ्रतृ होृे त्ा साधना्डे यळृे य त्ाला ्ा् महणाय्ाचे आहे हे 
आणखत अने् उदाहरणांृ पन दाखयृे. अिध् घटना णमियण्ा पृन मपळ घटना ृे िस� ्रतृ असृे य 
त्ाने दुलर ियलेल्ा एखा�ा गंुृागंुृतच्ा घट्ामुळे णर ्ा घटना त्ाच्ा िनष्ष�ला थपर् होृ नसृतल 
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ृर ृे सहण ृऱहेने त्ा अथयाद महणपन दपर सारतल ि्या सोडपन देईल. ृराणपचा समृोल राखण्ा्िरृा 
यरचे थारडे खालत दाबण्ायर ृे अयलंबपन रहाृ नाहत. ृे, ृे आणखत यणन घालृो. घाृलेले यणन बरेच 
णासृ असेल ृर ृे यणन ृे ्ाढृे– उलट ृऱहेचे व्ाथारण– य त्ाऐयणत हल्े यणन घालृे. (यस पृंचा 
आ्ार, यणन, यगैरेचा �म लायण्ा्िरृा लागणारत रचना ्ा टा्ाृ िय्ास थायलेलत असृे. ्ा 
बाबृतृला थुराया ृे हलक्ा यणनाचत िनयड ्रृे ्ायवन िमळृो. ृराणपचा समृोल राखण्ाचे ृे इृर 
सयर मागर शोधेल. णासृ णड यणन ्ाढण्ाऐयणत दुसऱ्ा बाणपला आणखत यणन घालपन ृे समृोल 
राखतल थरसथरायलंबत व्ाथारण. ृराणपच्ा दा�ंाथासपन यणन ि्ृत अंृरायर आहे त्ायर ियिशल 
यणनाचा थिरणाम अयलंबपन असृो हे �थम त्ाच्ा लयाृ आले नाहत. �त्य व्ाथारणाच्ा दुसऱ्ा टा्ाृ 
यणन ्मतणासृ ्रण्ाचा ि्या टे प् थासपन दपर ि्या णयळ ्रण्ाचा होणारा थिरणाम त्ाच्ा लयाृ 
आला. “यणनाचत ृुमहाला णागा बदललत थािहणे, ्ारण टो्ाला असृाना त्ाचे यणन णासृ होृे.” 
(रोल, य् १० यष� १० मिहने). थरंृु ्ा दोन घट्ांृ तल सबंध ्ाहत ्ाळ त्ानंा गुणातम्च याटृ होृा. 
्ामंध्े अंृभपरृ  असणारे गिणृत �माण य्ाच्ा बारा यष�थपयव फार अगोदर मुलानंा सामान्ृः ओळिखृा 
्ेृ नाहत. मध् िबदपथासपन चार ्ुिनेस यर िदसणारे थ�ास �ाम यणन ्ेिाथासपन दुसऱ्ा बाणपला दोन 
्ुिनेस अंृरायर असणारे शभंर �ॅम यणन समृोलाृ राखप श्ृे. ५०:१०० = २:४ ्ा ृऱहेने �माण 
ओळखृा ्ेण्ामध्े नयतन य यरच्ा थाृळतयरचे ियर� य थरसथरायलंबत व्ाथारण ्ाचें सं्ोणन 
असल्ाचा थुराया िमळृो असे ा्ाणेना याटृ होृे. हत रचना ्ा यळेेथ �्ृ यगेयगेळत व्ाथािरृ होृ होृत; 
य त्ामुळे हत दोन व्ाथारणे ए्ि�ृ सं्ोिणृ होऊन ‘संथपणर रचना’ णेवहा होृे ृेवहा ओळखृा ्ेणारे 
संबंध सुरयाृतला त्ाला ओळखृा ्ेृ नसृ. 

 
लहान मुले अथुरा ियचार ्वन ्ोणनाशपन् ृऱहेने िनष्षर ्ाढतृ असृ. थरंृु १२–१६ य्ाचत य 

त्ानंृरच्ा य्ाचत मुले अयलोि्लेल्ा सयर यासृय घटनानंत सुचियलेल्ा गकहतृ ृ�याचें संबंिधृ भाग 
्ोणनाब� ृऱहेने ृथासपन थाहपन िनष्ष�ला ्ेृ असृ. असे ा्ाणे ्ानंा ्ा य्ाच्ा मुलाचं्ा थ�ृशतर 
व्ाथारण ्ालाचा िय्ास यणरन ्रतृ असृाना आढळले. त्ाचें अनुमान “गकहतृ िनगमनातम्” असृे 
आिण गकहतृ िनगमन ृथासण्ामध्े णरत साधनाचा ि�्ाशतल उथ्ोग अंृभपरृ  असला, ृरत त्ाचं्ा 
ियचाराधतन असलेलत मािहृत हत आृा त्ाचं्ा्डपन आतमगृ ्ेलत णाृे य ृत ‘सप�’ सयवथाृ व्कृ 
होृे. ृरतहत ियचार ्रणाऱ्ाचे �त्े् सप�ातम् ियधान बालय्ाृतल खंिडृ व्ाथारणाथेया णासृ 
गंुृागंुृतचत य सुसंगृ मनोरचना �िृिबिबृ ्रृे. अनुमानाला ्ेृ असलेले शा�बद् सयवथ हे ्ा नयतन 
िय्ास टाा्ाचे मह�याचे अंग नसृे, थरंृु त्ाच्ा ियचारगाभ्ाशत नयतनच सं्िलृ झालेल्ा ज्ा 
‘रचने’-बबल मपल सयाभािय्च अनिभज असृे ृत रचना महणणे खरे मह�याचे अंग असृे असे ा्ाणे सथल 
्िरृाृ (इनवहेलडर य था्गेट; १९५८. थक.–३२१) णोथ्रनृ लहान मुलाच्ा म्�िदृ अनुभयाच्ा 
साहाय्ाने मपल यणने, अंृ राचा थिरणाम, –ियर� य थरसथरायलंबत व्ाथारणायर अयलंबपन असलेलत– ्ा 
संदभ�ृ �िृि�्ा ्व श्ृे ृोथ �्ृ ज्ा समस्ांृ  हे थिरय रृनशतल भाग गंुृागंुृ होऊन अंृगरृ  
ि�्ाशतल झालेले असृाृ त्ा समस्ा सोडियण्ास आयश्् असलेलत मानिस् व्ाथारणे त्ाला शक् 
होृ नाहतृ; आिण त्ाचं्ासमोर असलेल्ा थिर�सथृतचे मप रृ बार्ाय े समणण्ाहपन ्ोणत्ाहत 
थिर�सथृतृ उथ्ोिणृा ्ेृतल असे णासृ यरच्ा थाृळतयवन िन्म ि्या सामान्त्रण ्रणे हेहत 
त्ानंा िनि�ृच णमृ नाहत. ियर� य थरसथरायलंबत व्ाथारणामुळे होणाऱ्ा सं�मणाृतल संर्ातम् 
संबंध ओळखण्ा पृन नयतन मनोरचनेचत ्ा्�तम् ृ्ारत िदसपन ्ेृे य हत ृ्ारत चालप समस्ा 
सोडियृाना ्ेयळ �सथर समृोल राखण्ाृ िदसृ होृत असे नवहे ृर नयतन समस्ाचंत उ्ल ्रृाना 
समृोलामध्े लागणारत लयचत्ृा राखण्ाृहत िदसृ होृत. 
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्ुमाराचं्ा व्�कृम�याचा िय्ास ा्ाणेनत फारच थोडक्ाृ िदला आहे. ्ा ्ाळामध्े ्ुय् 

�ौढाचंत भपिम्ा घेण्ास ृ्ार असृो, थण ्ाृ ृो आदश� पृन सुधारणा ्व इ�चछृो. ्ा बाबृतृ ृो 
“थ�ृशतर व्ाथार्” ियचाराृतल नयतन �णालत ि्या िस�ांृ  ृ्ार ्रण्ाचत यक�तच थुढे नेृाना 
िदसृो, ि्या य रृमान्ालतन यासृयृेथेया शक् याटणाऱ्ा गोलतयर भर देणाऱ्ा इृराचं्ा िस�ांृ ानंा 
उचलपन धरृो. ्ा टाा्ामध्े िदसणाऱ्ा आतम्ेित्ृेच्ाच िृसऱ्ा आयक�तमुळे हत यक�त �बल ्ेलत 
णाृे. यदे्-्ार् ्ाला�माणे, आिण लहानथणाच्ा सुरयाृतच्ा ्ाला�माणे ्ुमारालाहंत दुसऱ्ाच्ा 
य आथल्ा दिल्ोणाृतल ृफायृ ओळखणे अशक् होृे. थरंृु त्ाच्ा ्ा दिल्ोणाला णेवहा 
त्ाच्ाइृ्ा सुधारणाचंा उतसाह असलेला त्ाच्ाचबरोबरतचा गट आवहान देृो, ृेवहा िय्ेित्रण होृे 
य त्ानंत सयत्ारलेल्ा व्यसा्ाृ त्ाला ्ाहपनहत णासृच चागंल्ा ृऱहेने यासृयृेचे आ्लन होृे. 
समाणमपल्ाचंत थिहलत सुरयाृ होण्ाचा ्ाल महणणे हत ्ुमारायसथाच. णतयन्ोणना णसणशत िय्ास 
थायृे य ्ुय् �ौढाचत भपिम्ा घेृो ृसृशत हत मपल्े ियिशल �माने सं्ोिणृ होृाृ. व्कृतने 
अयलंिबलेल्ा मपल्दंडाचे व्ायहािर् उथ्ोणन ज्ा समाणभपिम्ेमध्े ्ेले णाृे ृत समाणभपिम्ा 
सा्ार ्रणे महणणे व्�कृम�य अशत ा्ाणे व्�कृम�याचत व्ार्ा देृाृ. 

 
आलबटर एडयडर मा््ॉट, वहॅन डेन ब र् चे बॅटन (णनम १८८१, बे�लणअम ्ेथतल लोवहेनमधतल 

�ाध्ाथ्) �ानंा �ि�्ायादत ि्या समिलयादत समणृा ्ेईल. ्ोणत्ाहत शाखेला त्ाचंा अिभमानच 
याटेल. ृे �्ोगशतल यक�तचे आहेृ हे सथलच आहे य मानयाच्ा संयदे् आिण ्ार् ्ा दोनहत 
गंुृागंुृतच्ा क् ृीच्ा अभ्ासथ�ृत ्ोिणण्ा  ृृे ्शसयत झालेले आहेृ. त्ाचं्ा आतमचिर�ा  ृ(१९५२) 
ृे आथल्ा संशोधन ियभागाचे ृतन ्ालखंडांृ  ियभाणन ्िरृाृ. थिहले महा्ु� सुव होईथ �्ृ त्ानंत 
ृ र् शु� समकृ त य ऐ�चछ् िनयड ्ा �ि�्ाचें थकथ�रण ्रण्ा्िरृा ्लथ ्ाचंत आतमिनन थ�ृत, 
यसृुिनन ्ालमाथन थ�ृतबरोबर याथरलत. १९१४ मध्े श�पंनत त्ानंा त्ाचं्ा �्ोगशाळे पृन हा्लपन 
िदल्ायर त्ानंा आथल्ा थपयवच्ा थ�ृतयर, ियशषेृः आतमिनन थ�ृतयर, टत्ातम् ियचार ्रण्ास 
फुरसृ िमळालत. त्ानत महटले आहे:— 

 
“अंृ गरृ  घटनाचें यणरन ्रण्ाचा �्तन ्रणे य त्ाचें थकथ�रण ्रणे हे त्ाचें िनरथर् 

्ाम होृे ्ाबबल, य अंृ�नरतयणाला ्ेयळ मािहृतथपर् महणपनच मपल् असले थािहणे ्ाबबल 
माझत खा�त झालत.....मानसशास हे मानिस् णतयनाचे शास नसपन य रृन य क् ृत ्ाचें शास आहे 
्ा बाबृतृ माझत खरोखरच खा�त थटलत. य रृनाचा संथपणर अभ्ास ्रण्ास मानय य �ाणत ज्ा 
थिर�सथृतृ असृाृ त्ा थिर�सथृतचा अथर ृे ्शा ृऱहेने लायृाृ हे समणणे मह�याचे आहे हे 
मला थपणरथणे सथल झाले” (१९५२, थक. २२०, २२२). 
 
१९२० मध्े ृे थरृ �्ोगाल्ाृ आल्ायर त्ानंत ्ार् नमुन्ायर अने् �्ोग सुव ्ेले य 

त्ाचें िनष्षर ्मतणासृ �माणाृ समिलया�ाचं्ा द् िनष्ष�सारखेच होृे. १९३९ थ �्ृ हा ्ार् 
्ालखंड िट्ला, त्ानंृर ृे “आथल्ा बा� अनुभयाृतल यरयरचत, य िट्ाऊ यासृयृा, 
्ा्र्ारणसंबंध ्ासंारर्ा �शनां् डे य वथल�्त यादाृतल मपलभपृ  समस्ाचं्ा्डे यळले (थपय��ेिखृ 
थक. २२७). बा� ्ारणथरंथरेचा त्ाचंा संथपणर अभ्ास (१९४६, १९६३) महणणे �ा्ोिग् ्ामाृतल 
अृुलनत् भाग आहे. त्ाचं्ा ्ुशल साधनायर िनरतय्ाला �थम दोन लहान ्ाळे चौ्ोन िदसृाृ, 
दोनहत �थम �सथर असृाृ. नंृर ए् चौ्ोन दुसऱ्ाच्ा िदशनेे हालृो य त्ाच्ाणयळ गेला ्त थाबंृो. 
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दुसरा चौ्ोन लगेचच त्ाच िदशनेे दपर सरृो. �त्े् िनरतय् ्ारण य थिरणामाचे अयलो्न सथलथणे 
िनयदेन ्िरृो. थिहला चौ्ोन दुसऱ्ायर थिरणाम ्िरृो य त्ामुळे ृो दुसऱ्ा चौ्ोनाच्ा गृतस 
्ारणतभपृ  होृो. ्ा अयलो्ना  ृअंदाणातम् असे ्ाहतच नाहत. वहेद�्मर ्ाचं्ा सु�िस� �्ोगाृतल 
‘बा� गृत-इृ्ेच हे �त्य य सयंदेनातम् आहे. सथलातम् य ्ािल् थिर�सथृतृ बदल ्वन 
मा््ॉट �्ोज्ा्डपन होऊ श्णाऱ्ा अयलो्नाचा य िनयदेनाचा अंदाण य िन्ं�ण ्व श्ृ होृे. 
 
२.७: �ि�यावाद व अवबोधाचर मानसशास  

्ा �्रणाृ रचनातम् य ्ा�्् मानसशासाचत साराशंवथाने मािहृत देृ असृाना 
�संगानुसार साहच्रयाद य य रृनयाद ्ाचं्ा हबतृ आथण �यशे ्ेला आहे. ्ोणत्ा मुबायर िनरिनराळ्ा 
शाखाचें ियभाणन होृे य ्ोणत्ा गोलतमुळे त्ा साधंल्ा णाृाृ हे िनदशरनास आणण्ा्िरृा ्ाचत णरत 
खरत गरण नवहृत ृरत हे उथ्ुकृ झाले आहे. णरत अध््न, �ेरणा, संयदेन ्ा �शनाभंोयृत आमच्ा 
थुसृ्ाचत माडंणत झालत असृत ृरत ्ा ि्या त्ा शाखेचे सभासद महणपन ्ेथे यगव्रण ्ेलेले 
मानसशासजच आथल्ाला िदसले असृे. थरंृु णर ्ाहत मह�याच्ा �शनांृ तल असलेल्ा त्ाचं्ा 
सामान् आयडतचा ियचार ्वन िनष्षर ्ाढला ृर त्ाचंत ियिशल शाखेशत असलेलत ए्ातमृा नाहतशत 
होईल य ज्ायंर त्ाचंत मृिभ�ृा होऊ श्ेल असे सुसंघिटृ ि्या थ�ृशतर मुबे त्ाचं्ा ्ा्�ृ 
ओळखणे आथल्ाला बऱ्ाच यळेा ्ठतण णाईल. 
 

्ा मुबाचें सथलत्रण ्रण्ा्िरृा अयबोधायरतल �शन चागंल्ा ृऱहेने उथ्ोगाृ आणृा 
्ेृतल. णे अनुभय ्ेणारच असे आथण गकहतृ धरृो ृे दैनंिदन णतयनाृ ्ो�ाृ टां् णारे ठरृाृ. 
ृ�यजानंा त्ानंत उघड उघड धाब्ायर बसियले आहे; य मानसशासजानंा ृे आवहान देृ आहेृ. ्ाथपयव 
यणरन ्ेलेल्ा िस�ांृ ा  ृ ्ाथै्त ्ाहत अनुभय सुचियले गेले आहेृ. यस पृंचे सयृःयर होणारे थिरणाम 
्ोणृे ्ा बाबृतृ सुरयाृतला असलेलत ा्ाणे ्ाचं्ा अभर् ाचत ियसंगृ णाण सयृं� य यसृुिनन 
यासृयृेच्ा संयदेनेृ ्शा ृऱहेने �गृ होृे? �ु�नसय् ्ाचं्ा मृे एखा�ा गोलतच्ा अने् गोधळाृ 
टा्णाऱ्ा य ियरोधत अशा सपचनायंर आधािरृ असलेल्ा आथल्ा संभाव् िनणर्ा पृन आथल्ाला यस पृंच्ा 
य गुणधम�च्ा साृत्ाचे आ्लन होृे ृे ्से? ि्या हे यगेयगेळे घट् आथल्ा्िरृा ज्ा थिर�सथृतचत 
रचना ्रतृ असृाृ–ि्या रचना ्रण्ास आथल्ाला �यक� ्रतृ असृाृ–त्ा थिर�सथृतशत होणारे 
आथले समा्ोणन बऱ्ाच यळेा ्ोग् असेच होृे ृे ्शामुळे? आथण णेथे थाहृो ृेथेच सामान्ृः 
आथल्ाला खुचव आढळृे. एखा�ा यस पृच्ा यणनाचा आथला द् अंदाण, ि्या आथण ृोडाृ घाृलेल्ा 
अ�ाच्ा बनायटतबंबलचा आथला द् िनणर् फारसा चु्तचा ठरणार नाहत. हल्ेथणा, खुसखुशतृथणा, 
िचयटथणा ्ासंारखे एखा�ा यस पृचे गुणधमर हे द् य त्ाच�माणे सना्ुणन  ् ि्या गिृ्ुकृ थिरणाम 
असृाृ. गुणधम�चे हे ृात्ाल संयदेन सौद्�नुभपृ त पृन ्ाहपनहत चागंल्ा रतृतने दाखयपन िदले आहे. 
्लेमध्े, याङम्ाच्ा भागाृ, सयरमेळाृ आथल्ाला आढळणारे सौद्र ्ोठे असृे? ि्ृान, छाथतल 
थान, ि्या या�यकनद, ्ाचं्ाइृ्ेच हे यसृुिनन िदसृे. मा््ॉट ्ाचं्ा हालत्ा चौ्ोनाचंा ियचार 
्िरृाना इृ्ाच गोधळाृ टा्णारा �शन आथल्ाथुढे उभा राहृो: ्ारण थिरणामा पृन नेहमतच 
आढळणारे अयलो्न आथण ्शा ृऱहेने सथल ्व? ‘्से’ हे �शन असंर्ा पृन देऊन, आथण 
मानसशासजानंा अनंृ �ा्ोिग् ्ा्र�म थुरयपन गंुृयप शं् प . ्ा ये�ाृतल अलत्डचे सथान य िस�ांृ  
्ाचंा आथण आृा थोडक्ाृ आढाया घेऊ. 
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अंृ�नरतयण थ�ृतला लो् ्मत लेखप लागल्ायर संयदेनातम् ्ा्�च्ा संशोधनाला संथपणर 
�हण लागले असे महणणे चप् होईल. य रृनया�ाचं्ा शबदिनयदेन थ�ृत पृन यदेन भेद बोधाच्ा बाबृतृ 
यसृुिनन थ�ृत याथरणे अ�ाथहत शक् होृे; य शरतरव्ाथारियष्् संशोधना पृन बरतच मह�याचत मािहृत 
उथलबध होऊ श्लत; थरंृु यपटं-िटचनर ्ाचं्ा थरंथरे पृन णािणयंृ तल गंुृागंुृतच्ा अनुभयाचें मो�ा 
थिर�माने थकथ�रण ्रणे हे थुराृन ठव लागले. िटचनर ्ाचं्ा मकत्पनंृर अमेिर्ेृ अयबोधायरतल 
संशोधन मनोयैजािन् सयरथाृ होऊ लागले. वथल�्त दिल्ोण ज्ा संशोधनाृ याथरला णाृ असे, ृो 
अभ्ास मो�ा �माणायर मुळाृ ्ुरोथमध्े सुव झाला; समिलयादाच्ा ृ�याबंबल सहानुभपृ त बाळगणाऱ्ा 
अमेिर्ेृतल मानसशासजानंत ृो सुव ्ेला, ि्या यरयर अथर लायलेलत, अंृ�नरतयण थ�ृतने िमळालेलत 
मािहृत, त्ाज् मानपन ्ाटे्ोरथणे शासत् �गृत होईल असे महणणाऱ्ा शासजाचं्ा ियधानाबबल खा�त 
न थटलेल्ा मानसशासजा्ंडपन झाला. अध््न य �ेरणा ्ा �शनायर असलेल्ा ्ा्�च्ा ियसृाराथेया 
अयबोधाच्ा �शनायर असलेल्ा ्ा्�चा ियसृार साथेयथणे ्मत होृा असे आथण सहणच महणप श प् . 

 
शृ्ाच्ा मध्ाथासपन हे िच� बदलले आहे: अध््न य �ेरणा ्ाचंा अयधान हा �बल सथधर् 

ठरला आहे. ्ारण संशोधन �्लथ य िस�ांृ ्ेि अयधाना्डे सर्ले आहे. वथल�्तयादाचे बरेच 
�िृिनधत आहेृ, थरंृु त्ाचं्ाबरोबर आथल्ाला ्ा�्् मानसशासज य य रृनयादतहत िदसृ आहेृ. 
शयेटच्ा दोन गटाथंै्त ्ुठल्ा गटाृ ियिशल संशोध्ाचा अंृभ�य ्राया हे ठरियणे नेहमत सोथे नसृे. 
फर् ओळखणे ्ा ्ठतण आहे हे आथण थपयवच थािहले आहे. “व्कृत थिर�सथृतशत संबंध राखृे ृत 
�ि�्ा (िगबसन १९५९) महणणे संयदेन असा संयदेनचा अथर ्वन संशोधन ्रणारे ्ा ि्या त्ा 
सयवथाृ ्ा्�चाच ियचार ्रृाृ. सै�ािंृ् संयदेनच्ा सयंादत ्ा्�च्ा बाबृतृ णरत ्ाचें ए्मृ 
झाले, ृरत इृर �शनायंर ृे यगेळे होृाृ. अशा ृऱहेच्ा अने् �शनाथंै्त ज्ा �शनानंत बरेच अयधान 
खेचले आहे, य ्ाहत ्ुशल �ा्ोिग् संशोधनाला सफप ृव िदलत आहे अशाचंा आथण ियचार ्व. आथण 
अशा ृऱहेने �शन माडंप  श प् . ्शाचे संयदेन वहाय ेहे ठरियण्ाृ णर संयदेन ्रणाऱ्ाला सथान असेल ृर 
ृे ि्ृत �माणाृ आहे? “णर–ृर” हा याक्ाशं णेवहा आथण दपर ्रृो ृेवहा त्ा ि�ियध सयवथाृतल 
�शनानंृर आणखत �शन िनम�ण होृो: संयदेनाच्ा ्ोणत्ा टाा्ाला संयदे् सयृःचत भर घािलृो? य �ा 
�शनानंृर िृसरा �शन उथ�सथृ होईल ्शत? 

 
धा्टे ॲडलबटर एमस (१८८०−१९५५) ्ानंत सुचियलेल्ा ियिनम्यादत दिल्ोणा�माणे, 

नाया पृनच सपिचृ ्ेल्ा�माणे, थिर�सथृतच्ा संयदेनाचत रचना ्रण्ाृ व्कृतला मह�याचे सथान आहे. 
(ि्लथॅि्् १९५२). “आथल्ाला �त्े्ाला णे णग माहतृ असृे ृे बऱ्ाच मो�ा �माणाृ 
थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ आथल्ाला णे अनुभय ्ेृाृ त्ा पृन िनम�ण झालेले असृे.” (१९५२, थक. १७५) 
असे इटेलसन य ि्लथॅि्् ्ाचं्ा िस�ांृ ायवन िदसृे. ज्ा अथ� मािहृतयर व्कृत ृे णग िनम�ण ्रृे 
ृत मािहृत गोधळाृ टा्णारत य संिदगध असृे. िृने िमळियलेल्ा अनुभया पृन “संृुिलृ सरासरत” 
महणपन णो भाग थुढे ्ेृो त्ाच्ा गकहतृायर िृने हत मािहृत संघिटृ ्ेलत थािहणे. ्ा गकहतृाचं्ा बळायर, 
ज्ा यासृयृेला व्कृत ृोड देृ असृे त्ा यासृयृेचे सयवथ य गुणधमर ्ाबबल ृत ‘अंदाण बाधंृे’, 
अथया “थैण मारृे” िृला खरत यासृयृा ्धतच समणणे शक् नाहत, थरंृु ृतच्ा अट्ळतमधपन 
थुरियलेल्ा सपचना�ारा होणाऱ्ा ि�्ांृ पन िृच्ा अट्ळतचत सत्ृा थडृाळपन थाहृा ्ेईल. ्ेयळ 
यस पृंचे नवहे, माणसाचें य मपल्ाचें णगहत ्ा ृऱहेने सथल ्ेले णाईल. ्ामुळे सौद्रयादत य व्�कृम�ययादत 
मानसशासांृ  अयबोधाच्ा ियिनम्यादत िस�ांृ ास मह�य आहे; य मानसोथचार ये�ाृहत त्ाचे उथ्ोणन 
होऊ श्ेल. 
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�ु�नसय् ्ाचं्ा संभयनत् (आ्डेशासत्) ्ा�््यादाशत ्ा ियचारसरणतचे बरेच णयळचे नाृे 

्ेथे णाणयृे. अबोध अनुमानाचे “व्ाथारण” सयत्ारण्ाृ ्ाचें हेलमहोलटझ ्ाचं्ा अशाच ृऱहेचे �शन 
सोडियण्ाच्ा थ�ृतशत साम् िदसृे. 

 
्ा िस�ांृ ाला �ा्ोिग् थुराया बराच आहे य ्ा्डे बऱ्ाच मानसशासजाचें लय यधेले आहे हेहत 

बरोबरच आहे. “ियरोध् गकहतृे” ्शा ृऱहेने सोडियलत णाृाृ ्ाचंा अभ्ास ्लथ् ्ोणना ्वन 
्ेलेला आहे. ्ा ्लथ् ्ोणनेयर आ्ार, अंृर ्ासंारर्ा घटा्ाबंबलचत मृे आधारलेलत असृतल. 
अयबोध होणारत व्कृत ज्ा मािहृतयर अयलंबपन राहणार ृत मािहृत असथल ्रण्ाच्ा दलतने ए प् ण 
माडंणत ्ेलत. एमझ ्ाचंत ियथ्�् ्ेलेलत खोलत हत ्ा दलतने चागंलतच �िस� आहे. ए्ा ियिशल 
�सथृत पृन ए्ा डोळ्ाने थािहल्ासच ृत सामान् खोलत याटृ असे. खोलतचत णमतन य था�रभपमतचत िभृ 
�त्याृ फारच िृर्स होत्ा. त्ा इृक्ा िृर्स होत्ा ्त ए्ा ्ोथऱ्ाृ मपल उभे ्ेले ृर णमतन य 
िभृ ्ाृतल सयर णागा व्ाथपन अिृश्ो�कृथपणर �माणाृ ृे उंच याटृ होृे उलट, थपणर याढ झालेला 
माणपस दुसऱ्ा ्ोथऱ्ाृ उभा ्ेला ृर ृो अगदतच दुलर ियण्ाइृ्ा सं्ोच थायलेला िदसृ होृा. ्ा 
्ोथऱ्ाचत उंचत थपयवच्ा ्ोथऱ्ाहपन बरतच णासृ असपनहत ृत िृृ्तच िदसृ होृत. ्ा ियिच� खोलतचे 
यगेयगेळे भाग थ�तने माथपन थाहण्ाचा सराय िदल्ायर हळपहळप �मिनरास होऊन आ्ाराचा णासृ अचप् 
अयबोध होऊ लागला. 

 
दुसरत �िस� ्ुकृत महणणे चौ्ोनत िखड्तचत. हत िखड्त अिन्िमृ आ्ाराचत असृे, य 

िृच्ा चौ्टतयर सामान्ृः सायलत दाखियलत णाृे. ृत िखड्त आसायर बसियलेलत असृे य त्ा 
आसाभोयृत ृत िफरृ असृे. ्धत ्धत लहान थ�तसारखत यस पृ चौ्ोनाच्ा सय�ृ लहान बाणपला 
णोडलेलत असृे. ्ा यळेत मागेथुढे हेल्ाय ेघेणारा आ्ृ िदसृो. य हेल्ाय ेघेण्ाच्ा ियिशल यळेत ्ा 
आ्ृाथासपन थ�त दपर होृे य हयेृ  ृरंगृे. आ क् ृतच्ा दुसऱ्ा िरगणाच्ा यळेत ृत थ�त आ क् ृतृ थरृ 
समाियल होृे असे िनयदेन सामान्ृः ्ेले णाृे. 

 
नयतन थुराव्ाने थिहले अंदाण खरे नाहतृ हे ठरेथ �्ृ आथल्ा अनुभयाच्ा संृुिलृ सामान्ाशंत णे 

्ाहत सय�ृ णासृ ए्वथ असेल ृे थाहणाऱ्ाला िदसृे असे ्ा अयबोधाचे ियिनम्यादत सथलत्रण 
देृाृ. दरयाणाचत उघडझाथ ्रण्ाृतल आथल्ा अनुभयाच्ा �ाबल्ामुळे अशा ृऱहेच्ा यस पृंचा 
आथल्ाला आ्ृाच्ा सयवथाृ अयबोध होृो हे महणणे ृथासपन थहाय ेलागेल. हत हालचाल गोला्ार 
नसृे. झो्े घेृाना होणाऱ्ा हालचालतसारखत असृे. थ�तबबलचा अथर असा लायृा ्ेईल: “आ्ृाला 
सय�ृ लहान बाणपच नसल्ामुळे थ�त हयेृ  ृरंगृे.” 

 
इृर �्ोग य सियसृर मािहृत ्ा्िरृा याच्ाने इटेलसनचत  ियिनम्यादायरचत मािहृत संदभर 

महणपन थाहायत (१९६०). सयंदेनाबबलच्ा ्ा�्् या�ाचं्ा इृर िस�ांृ ाचें यणरन सोलत य मफव ्ामंध्े 
िमळेल. 

 
णेमस णे. िगबसन ्ानंत (णनम १९०४, ्ॉन�ल िय�ाथतठाृ आृा �ाध्ाथ्) ियिनम्या�ाचें 

महणण्ाियव� णाऊन संयदेन महणणे “उ�ेणनाचे ्ा्र” असे संयदेनचे यणरन ्ेले आहे. ृे थुढे महणृाृ: 
“.............य उ�ेण् हे थिर�सथृतचे ्ा्र आहे, महणपन संयदेन हे थिर�सथृतचे ्ा्र आहे.” (१९५९, थक. 
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४५९). त्ानंत सथल ्ेल्ा�माणे सयंदेनमधतल अचप्ृा णसणशत याढृ णाृे ृसृसे “सेित्-घट् 
चैृन्ाच्ा ज्ा याहत्ा सागराृ बुडपन गेलेला आहे” त्ामध्े “भेदन” िनम�ण होृे, ्ारण सरायामुळे 
उ�ेण्ाच्ा ियसृरणाचे �माण ्मत होृे, �तमृत िगबसन ्ाचं्ा व्त््वथ िस�ांृ ायर आमहत ्ेलेल्ा 
चच�ृ हत सं्लथना आथण थािहलत आहे. उ�ेण् थेशतयर सयृं� थिरणाम घडियृो असे समणाय्ाचे 
नाहत, ृर उ�ेण् महणणे “नमुना य बदल” अशत ए् गंुृागंुृतचत गोल आहे–शरतरशास दष�ाहत ज्ा 
थेशत णयळ नसृाृ अशा थेशतगटायर थिरणाम ्रणारे चैृन् ज्ा यळेत आथण एखा�ा यस पृयवन आथला 
हाृ िफरियृो ि्या आथल्ा नणरेने बार्ाईने न्ाहाळृो त्ा यळेत असेच आढळृे. तयचेचे यगेळे भाग, 
ने�थटलाचे यगेळे भाग ्ाृ अंृभपरृ  असले ृरत, ृतच यस पृ संयिेदलत णाृे. िनरिनराळे बदल, ि्या 
यरच्ा थाृळतयवन होणारे बदल ्ांृ तल भेद णाणण्ास व्कृत समथर होृे ्ाृ अध््नाचा भाग आहे. 
णत उ�ेण्�माणे थिर�सथृतृ बदल झाला ृरत थिरसराृ आथल्ाला िमळणाऱ्ा अनुभयाच्ा बाबृतृ 
ृेच संयदेन देण्ाचे ्ा्र ्रृाृ त्ा उ�ेण् �माणायवन आथल्ाला “उ� थाृळतयरचे बदल” 
दाखियृा ्ेृतल. यासृय णगामध्े बदल हा नेहमतच घडृ असृो. त्ा अथव मुलाचं्ा य मो�ाचं्ा 
अनुभयांृ  थडणारत ृफायृ हत “यरच्ा थाृळतयरचे बदल” थाहण्ाचत मुलामध्े ्ुयृ नसल्ामुळे थडृ 
असृे. अशा ृऱहेने णत गोल सथल ्रण्ा्िरृा िगबसन यसृुिनन यणरनं देृाृ, ृतच गोल घडण्ास 
अयधान ि्या अिभियन्ास ्ारणतभपृ  होृाृ असे बोधनयादत सै�ािंृ् महणृाृ. �्ाश य थोृ ्ांृ तल 
यगेयगेळ्ा छटासंारखे मह�याचे घट् उ�ेण्ाचं्ा याहत्ा नमुन्ा पृन यगेळे ्रण्ाचा अनुभय मुलाला 
नसृो, थण ृेच मपल मोठे झाले ्त त्ाला दपर य णयळ हे संयदेन चट्न होृे. अशा घट्भेदनामुळे 
मपळच्ा “यदेनमध्े” भर घाृलत णाृ नाहत; ि्या ्ाहत सं्ोणने घडृ नाहतृ. त्ामुळे यदेन संथ� 
होृाृ असे ्ेथे मानले णाऊ न्े. असे भेिदृ घट् महणणे उ�ेण्ाचे “भेदनणन्” ‘उ� थाृळतयरतल’ 
थिरय रृनशतल भाग होृ; अिभसंधानामुळे हे बदल “बा� णगृाृतल” ए प् ण थिर�सथृत िनद�िशृ ्व 
श्ृाृ. (१९५९, थक. ४८६). 

 
्ा�माणे णरत संयदेनेृतल िश्ण्ाचे सथान िगबसन मान् ्रतृ असले ृरत ृे संयदेनेचा िय्ास 

अनुभयामुळे होृो असे समणृ नाहतृ. नैस�ग् ृऱहेने य णोथासने पृन होणारे थिरणाम यगेळे ्रण्ाचे 
्ाम बरेच नाणप् आहे य ृे थपणरथणे ्धतच ्शसयत झालेले नाहत; य संयदेनातम् िय्ासाृतल त्ाचं्ा 
ृुलनातम् ्ा्�बबल ियचार ्रृाना दोनहत बाणपंना थपर् असे संशोधनातम  ् आधार देृा ्ेृतल. 
सयभाययादत दिल्ोणाृला भ�म थुराया “दश् ्डा �्ोगाृ” आढळणाऱ्ा छो�ा मुलाचं्ा य 
�ािणशाय्ाचं् य रृना पृन िदलेला आहे. सथाट थकनभागायर आ्�सम् खालत उृाराचा भाग असल्ाचा 
सं�म िनम�ण ्रणारत रचना थाहपन ्ाळोखाृ याढियलेलत ए्ा िदयसाचत ्ोबडतचत िथले य त्ाच�माणे 
छोटे उंदतर ्�ाथासपन दपरचा ‘सुरियृ’ मागर सयत्ारृाृ. ्ाळोखाृच याढियलेल्ा चार िदयसाच्ा 
माणंराच्ा िथलानंत हतच णाणतय, हतच दयृा, ृाबडृोब दाखियलत नाहत, मा� त्ानंा �्ाशाृ 
आणल्ायर ्ाहत थो�ाच िदयसाृ त्ाचं्ाृ हे य रृन िय्ास थायलेले िदसृे; य ्ोणत्ाहत ृऱहेने 
य रृनाला �ोतसाहन (�बलन) न िमळृाहत त्ाचं्ाृ ियिशल य रृन टाळण्ाचत यक�त आढळलत (िगबसन य 
यॉ् १९६०); (यॉ् आिण िगबसन, १९६१). ्ा �्ोगाृ लहान मुलेहत सखोल िदसणाऱ्ा भागायर 
�िृि�्ा ्रतृ असलेलत िदसृाृ. थरंृु त्ाचंा �्ोज् महणपन उथ्ोग ्ेला णाृो त्ा यळेेथ �्ृ त्ाचं्ा 
य रृनाला आ्ार देण्ाचे ्ाम ्ाहत �माणाृ त्ाचं्ा अनुभया्डपन बहुृे् घडलेले असृे. भोयृालच्ा 
गंुृागंुृतच्ा णगाशत समा्ोणन ्रण्ा्िरृा आयश्् असलेले सखोलृेचे अनुमान ्रण्ास समथर 
होण्ाच्ा दलतने माणसाच्ा गंुृागंुृतच्ा मेदपला थिर�सथृत पृन णासृ थोषणाचत गरण असण्ाचतहत 
शक्ृा आहे. (िगबसन ्ाचं्ा िस�ांृ ाचत ियस कृृ मािहृत य संयदेनियष्् अभ्ासाृतल चालप �शन 
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समणण्ा्िरृा िगबसन य िगबसन १९५५; णे. णे. िगबसन, १९५९, १९६०, १९६३; य इ. णे. िगबसन, १९६३ 
थाहा.) 
 
२:८ रचनातमक व का�यक मानसशासाचर आजचर सथान   

आृा ्ा दोन शाखांृ तल उघडउघड संघषर नाहतसा झाला आहे. सम्ालतन संशोध् ्ाथंै्त 
एखा�ा शाखेचे आथण अनु्ा्त असल्ाबबल फारच �िचृ सागंृाृ. यपणंट-िटचनर थ�ृतचे रचनातम् 
मानसशास आृा साथेयेने ि�्ाशतल रािहलेले नाहत. ्दािचृ रंगाच्ा बाबृतृ असलेले सथधर् िस�ांृ  
सोडले ृर �ाथिम् “यदेने” फार थपयव संशोिधलत णाऊन �ा� झालत होृत. मा््ॉटनत महटल्ा�माणे, 
णरत मािहृत्ुकृ थ�ृतचे आतमिनन अयलो्न ्धत ्धत याथरले णाृ असले ृरत ियचार ्रृाना 
्ेणाऱ्ा गंुृागंुृतच्ा अनुभयाचे “यदेन्ुकृ” य “यदेनियरिहृ” अशा घट्ांृ  थकथ�रण ्रणे उथ्ुकृ 
ठरृ नाहत असे आढळले होृे. ्ा�्् मानसशास िनि�ृच ि�्ाशतल आहे. थण ृे व्य�सथृ ृऱहेने 
साधंलेले नाहत. मा््ॉट य ्ॉेझ ्ाचें यगव्रण ्ा�्् शाखेृ ्राय े्त समिलयादाृ ्राय े्ाबबल 
आमहत साशं्  होृो; य दुसऱ्ा ्ाहीच्ा बाबृतृ त्ाना ्ा�्् मानसशासज महणाय े्त ियशालमृाचे 
य रृनयादत महणाय े्ाबबल आमहत िनि�ृ नवहृो. 
 

संशोध् णर ्ुठल्ा शाखेचा असलाच ृर ृो ्ुठल्ा शाखेचा आहे हे ओळखण्ाथेया त्ाने 
याथरलेलत थ�ृत ्ोणृत हे ओळखणे सोथे आहे. यसृुिनन मानसशासाचे थाऊल थुढे थडण्ाथपयवच थपणरथणे 
व्�कृिनन असलेल्ा �ा्ोिण् थिरयदेन बोधथ�ृत य “शबदिनयदेन” थ�ृत नाहतशा होृतल अशत आथण 
्दािचृ अथेया ्व. थरंृु य रृनयाद लो्ि�् असलेल्ा अमेिर्ेृहत अ�ाथ हत थ�ृत ्ोणत्ाच ृऱहेने 
नाहतशत झालेलत नाहत. १९५८ सालत अमेिर्ेृतल �मुख ृेरा मािस्ांृ  आलेल्ा संशोधन लेखाचंत मोणणत 
्ेलत ृेवहा हत संर्ा ११२२ असल्ाचे आढळले. ्ाथंै्त ४९३, ि्या ४४ ट�े लेखाृ “थिरयदेन” य 
“शबदिनयदेन” ्ाचंा ्ाहत �माणाृ उथ्ोग ्ेलेला आढळृो. हत संर्ा ्मत आहे हे खरे. थण ृशत ृत 
दुलर ियृा ्ेणार नाहत अशत मोठत आहे. उ�ेिखलेल्ा ४९३ थेथरथै्त, १८४ थेथरमध्े ्ोणत्ा ना 
्ोणत्ाृरत ृऱहेचा सयंदेनियष्् अभ्ास होृा, य उरलेले बा्तचे थेथर �ामुर्े्वन व्�कृम�य 
अभ्ासाशत संबंिधृ होृे. 

या् २०-५ 
मानयायर ्ेलेल्ा संशोधना पृन णो उ�ेखनत् थुराया उथलबध होृो त्ाृ �्ोज्ानत ्ोणृत 

‘थिरयदेने’ िनयदेन ्ेलत आहेृ? ्ाचें ये� व्ाथ् आहे. मनोियजानाृ फार ्ाटे्ोरथणे िनयदेन 
्रण्ास सपचना असृाृ; उदा. “ृुमहाला दोन सयर ऐ प्  ्ेृतल. दुसरा थिहल्ाहपन मोठा आहे ्ा मकदप 
आहे ृे मला सागंा.” य रृनया�ानंा याटणारा अंृ�नरतयण थ�ृतचा िृरस्ार मान् नसलेले ्ा�्् 
मानसशासज य ्मरठ य रृनयादत ्ा दोघा्डपनहत हत थ�ृत याथरलत णाईल. “णासृ मोठा” ि्या “णासृ 
मकदप” महणणे ्ा् समणाय्ाचे हे ्ोणत्ाहत बाणपने आलेल्ा उ�राचं्ा ट�ेयारतच्ा शबदांृ  सागंाय्ाचे 
असे य रृनया�ाचें मृ असल्ाने ृे आथल्ा �्ोज्ाच्ा “यस पृ य भाषेच्ा” णागत आथलत “अिधभाषा” 
याथरतृ य ्ा्रयाहत होईल अशत व्ार्ा देृ. 

 
�त्य “थिरमाणमाथनाृ” (सटतवहनस, १९५६) थिहल्ा सयराचे थिरमाण दहा समणाय े असे 

�्ोज्ाला सािंगृले होृे. य नंृर दुसऱ्ा सयराच्ा थिरमाणाला दहाहपन ्मत ि्या णासृ ्ोग् ृत संगृ 
ि्मृ �ाय्ाचत होृत. दुसऱ्ा शबदांृ , �्ोज्ाला दोन “थिरमाण थिरयदेनाच्ा” �माणाचा अंदाण 
्रण्ास सािंगृले होृे. हुशार �्ोज् हे अंदाण बऱ्ाच साृत्ा पृन य ृफायृ न थाडृा ्रृाृ. 
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आयाणाचत यैजािन् ृत�ृा य शरतरव्ाथारियष्् �यण ्ं�णा ्ायंर थिरमाण अयलंबपन असृो. 
आयाणाृतल थिरमाण दुाथट ्राय्ाचे असेल ृर ृत�ृा दहा थटतने याढियलत थािहणे. महणपन भौिृ् 
आयाणाचा ऐ्णाऱ्ाच्ा मनायर ्ा् थिरणाम होृो ्ाच्ाशत संबंिधृ असणाऱ्ा अिभ्ं�्ाला “थिरमाण 
माथन” उथ्ुकृ आहे. 

 
ज्ा यळेत मानसशासज मनोियजानाथेया खपथच िभ� अशा व्�कृम�याच्ा ये�ा्डे यळृो त्ायळेत 

ियस कृृ अथ�ने आतमिनन असलेल्ा थ�ृतच मह�याचे िनणर् देृ असृाृ. �दतघर ्ाल यदे् अनुभय न 
िमळाल्ाचे �्ोज्ायर होणारे थिरणाम (हेरॉन १९६१) ि्या बंदतखान्ा  ृ ियधयसं्, सामािण् य 
शारतिर् रानटतथणाला ृोड देण्ाचत थाळत आलत असृा त्ाच्ायर होणारे थिरणाम (बेटलहेम, १९४३, 
�ँकल १९५५, १९६३) ज्ा यळेत �्ोज् सयृः सागंृ असृो त्ा यळेत य रृनया�ाचत अिधभाषा याथरलत 
णाृ नसृे. थरंृु ृरतहत हत मािहृत मानसशासदष�ा ्मत मह�याचत ठरृ नाहत. 

 
गटाऐयणत व्कृतबबल णेवहा िनष्षर ्ाढाय्ाचे असृाृ ृेवहा रोग्ा्डपन उथचारियष्् 

िमळालेलत मािहृत, ि्या व्�कृतयाबबल ्ेलेले आतमिनयदेन हे आथल्ाला िदसृे ृसेच सयत्ाराय े
लागृे. िनरिनराळ्ा व्कृीबबल थुरेशत मािहृत गोळा झालत ्त गटाच्ा बाबृतृ खरे ठरृतल असे ्ाहत 
िनष्षर आथण ्ाढप  श प् . मनाला उ�ेिणृ ्रणाऱ्ा औषधाचें व्कृतयर ्ोणृे थिरणाम होृाृ ्ाबबलचे 
संशोधन ्ा िदशनेे चालप  आहे. (यणेडट, य इृर १९५६, गॉेसचॉ्, १९६०) 

 
यै्�कृ् व्�कृमतयाचत मािहृत िमळियण्ा्िरृा मानसशासजानंत �शनायलत बऱ्ाच थपयवथासपन 

याथरलत आहे. ्ाहत �शनायली  ृ व्कृतच्ा अने् गुणियशषेाचंा ियचार ्ेला आहे, ृर 
िचृा्ुलृेसारर्ा ए्ाच गुणियशषेायर इृर ्ाहीमध्े भर िदलेला आहे. ्ा यकृतचत िनदशर्  अशत उ�रे 
ि्ृत हे मोणपन थिरमाण ठरियृा ्ेईल. ्ा थ�ृतृतल शक् असलेले दोष चालप  संशोधनाृतल ्ाहत थोडत 
उदाहरणे घेऊन दाखियृा ्ेृतल: 

 
“मला सामान्ृः थपणरथणे आतमिय�ास असृो,.” मत णे ्ाम णलद संथयप श्ृ नाहत त्ाृ मला 

याटणारा रस नाहतसा होृो.” “मला माझ्ा िम�ाबंरोबर चच� ्रणे आयडृे.”, “ज्ा यळेत मत अडचणतृ 
साथडृो त्ा यळेत सामान्ृः माझाच दोष असृो.” “बहुृे् �त्े् िदयशत मला माझे िन्िमृ ्ाम 
अनुसरणे आयडृे.” 

 
अशा ृऱहेच्ा ियधानायंर खुणा ्रृाना �्ोज् ्ाहत ियिशल थिर�सथृतृ सयृःचे व्�कृम�य 

चागंले िदसेल ्ा ृऱहेने ्ाहत ियधानायंर खुणा ्रण्ास �यक� होईल; इृर ्ाहत यळेा ृो सयृःच्ा 
बाबृतृ णासृ ्ठोर होईल. अशा ृऱहेच्ा माथनाृतल िनणर् अिय�सनत् ठरण्ाचा धो्ा आहे. महणणे 
त्ाच �्ोज्ानंा हेच मोणमाथन थरृ िदल्ास ियसयंाद आढळेल. थरंृु बरेचसे माथनदंड याटृाृ िृृ्े 
सथल नाहतृ. व्�कृतयाचे माथनदंड य संशोधनायलत ्ामंध्े सुधारणा ्वन आराखडा ृ्ार ्रण्ाचेच 
बरेचसे ्ाम सुरयाृतला झालेले आहे. बा�ृः ृसे िदसपन ्ेृ नसले ृरत णे ्ाहत मोणाय्ाचे असेल 
त्ाचेच माथन होईल ्ा बाबृतृ हे ्ाम ्ाहत �माणाृ खा�त देृे. 

 
ज्ा यै्�कृ् रचनेमुळे व्कृत भोयृालच्ा णगाचा अथर लायृे ृत रचना उघड ्रण्ा्िरृा 

णॉ. ए. ्ेलतने ृ्ार ्ेलेलत ्सोटत �्ोज्ाला फसव्ा �िृि�्ा ्रण्ाच्ा दलतने ्ाहतशत णासृ 
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्ठतण आहे. “भपिम्ा ठरया” (Role Construct Repetory Test–Rep–) ्ा ्सोटतृ �्ोज्ाला 
आथल्ा थिरच्ाृतल �त्े् व्कृत सयृं� ृऱहेने ्ादतृतल चोयतस मह�याच्ा भपिम्ाथंै्त ्ोठे बसृे हे 
ठरयाय्ाचे असृे; यडतल, आई, खपथच गमृतदार व्कृत, खपथच ्शसयत व्कृत, खपथ आयडृा िशय्, 
सय�ृ नायडृा माल्, समणण्ास ्ठतण असा शणेारत, यगैरे. नंृर भपिम्ा ठरियलेल्ा व्कृीचे 
यगव्रण ्राय्ाचे असृे. दर यळेत ृतन व्कृीचा ियचार ्वन ्ोणत्ा दोन व्कृत णासृ समान 
आहेृ य ्ोणृत ए् सथंपणरथणे िभ� आहे हेहत त्ाने िनयडाय्ाचे असृे. त्ाच�माणे साम् य भेद ्ोणत्ा 
बाबृतृ आहे हेहत त्ाने सथल ्राय्ाचे असृे. ्ा सयर थ�ृतृ ्ेलतने असे गकहतृ धरले आहे ्त 
आथल्ाला यसृु�सथृत ओळखृा ्ेयो ि्या न ्ेयो थण आथण नेहमत �्तृ ियचार ्रतृ असृो. 
�्ोज्ाथुढे ठेयलेल्ा ृतन भपिम्ांृ पन सारर्ा य िभ� भपिम्ा िनयडण्ाचत त्ाच्ायर यारंयार होृ 
असलेलत सकृत हेच दाखियृे ्त ्ेलीच्ा ियचारसरणतृ �्ाचे सथान बरेच मह�याचे आहे. (्ेलत, 
१९५५). 

 
्ा ्सोटतृ इृर व्कृीच्ाबबल असलेलत मृे हा ्सोटत िदलेल्ा व्कृतचे मपल्माथन 

्रण्ाचा था्ा समणला णाृो. ्धत ्धत अशा ृऱहेचत मृे दुसऱ्ा व्कृीचे मोणमाथन ्रण्ास 
याथरलत णाृाृ. उदा. ्ौमा्�यसथेृतल मुलामुलीचे समाणय रृन हा मेरत ्ोवहर णोनसच्ा व्ाथ् 
संशोधनाचा ियष् होृा (१९५८). “�तडागंण, शाळेचा हॉल, मंडळसभा......संमेलने, शाले् सहलत 
्ासंारर्ा िठ्ाणत” मुलाशंत चागंल्ा ृऱहेने थिरिचृ असलेले �ौढ लो् िनरतय् य िनयदे् महणपन 
िनयडले. चेहरेथ�त, ्ेशरचना, समृोलथणा, उतसु्ृा, संथादन, व्यसथाथन, समाणािभमुखृा य म�ैत 
्ा बाबृीृतल त्ाचं्ा असलेल्ा बा� �ेरणा, ्ा बाबृतृ �ौढ िनरतय्ानत मुले य मुलत ्ाचंत �ृयारत 
्ेलत. मुलानंतच आथल्ा यगरबंधपबबल लो्ि�्ृा, ने कृतय, िम��य, ियनोदतथणा, धाडस ्ा बाबृीृ 
बनियलेलत मृे “्ोण ओळखा” ्ा ्ुशल ृं�ा पृन शोधपन ्ाढणे शक् होृे. हत मृांृ पन िमळालेलत 
मािहृत िलग, य्, शारतिर् थ�ृत, बु�त, य मुलाचं्ा शाळेृतल थेथरामंधपन झालेल्ा उ�ेखाचंत थुनरायक�त 
्ासंारर्ा यसृुिनन घट्ाशंत सहसंबंिधृ ्ेलत होृत. आतमिनन य यसृुिनन अंदाणांृ  मह�यथपणर 
सहसंबंध होृा. 

 
आतमिनन थ�ृतच्ा माग�ने आणखत थुढे गेले ृर आथण रगणियष्् िस�ांृ  य ृं� ्ा ये�ांृ  

थोहोचृो. व्ाथ् अथ�ने ्ा िस�ांृ ाचें यगव्रण ्ा�्् मानसशासामंध्े ्रृा ्ेईल. थरंृु ्ाच 
थुसृ्ाृ थुढे यगेळ्ा शतषर् ाखालत आथण ्ायर ियचार ्व. आतमिनन अयलो्न थ�ृतयर शयेटचत 
िटथणत िलहपन हे आथले थ�ृतियष्् असलेले �्रण आथण थुरे ्व. अलत्डेच १९५३ मध्े “िहस्त 
ऑफ इन्ॉसथेकशन’ ्ामधपन बोअरीगनत णाहतर ्ेले ्त अंृ�नरतयण थ�ृत हा शबद; “�चारा पृन गेला 
आहे.” थरंृु “अ�ाथ थ�ृत आथल्ाबरोबर आहेच.” िनरिनराळ्ा नायाखंालत ृत ्ा्रयाहत आहे “शा�बद् 
िनयदेन” हे त्ाथंै्तच ए् नाय. ृथािथ आणच्ा याङम्ाृ हा शबद�्ोग यारंयार उ�ेिखलेला थािहला, 
य त्ाच्ा थुष�थर िलिहलेला लेख ि्या �ासंिग् टत्ा थािहल्ा ्त अंृ�नरतयण थ�ृतचा थपणर ियलोथ 
झाला असे महणणे शं् ासथद याटृे. ्दािचृ ्ा थ�ृतचा उथ्ोग चालपच राहतल ्ाचे ए् ्ारण 
्ा�््यादाच्ा साच्ा पृन िहलग�डनत िदलेल्ा गोषयाऱ्ाृतल थिहल्ा थिरचछेदाृ िदले आहे- 

 
“्ा�््यादत सयृःच लादलेल्ा अशा बंधना पृन मुकृ आहे. बऱ्ाचशा इृर शाखांृ तल 

लो्ानंत अशा ृऱहेच्ा खो�ाृ सयृःला अड्यपन घेृले आहे. दुसऱ्ा थरंथरे पृन शबदाचंत 
मो्ळेथणाने उचल ्वन ्ा�््यादत िभ� शबदभाडंाराृतल शबदाचंा उथ्ोग ्िरृाृ. आण 
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आतमिनन याटृाृ महणपन (उदा., ्लथना, अथर हे पृ) ि्या ्ानंा मान् नसलेल्ा शाखेचा 
ग�भृाथर ्धत ्धत त्ा पृन व्कृ ्ेलेला असृो. (बोधृा, �िृमा, यदेन) महणपन णुन्ा शबदाचंा 
याथर ्रण्ास त्ाचंा �िृबंध नसृो. नयतन शबद णासृ अचप्ृा आणप श्ृतल असे �गृ 
जाना पृन दाखयपन िदल्ाखेरतण नयतन शबदांृ पन ्ाहत ियशषे साधृे ्ायर त्ाचंा िय�ास नाहत. 
उदा., सयर ियचार�ि�्ा महणणे अनुस्पृ बडबड असे मानणे हे अ्ािल् आहे असे ृे मानृाृ, 
्ारण ियचार�ि�्ेबबल आथल्ाला णे ्ाहत माहतृ आहे त्ायवन यसृुिनन शबद�्ोग अचप् 
ठरृ नाहतृ. त्ामुळे ृो णुन्ाशबदालाच िच्टपन राहृो ये� मानसशासाचत त्ाचत व्ार्ाहत 
सिहषणप आहे. त्ाच�माणे अंृ�नरतयण यसृुिनन अयलो्न, रगणाचं्ा णतयनयकृाचा अभ्ास, 
मानिस् ्सो�ा ्ांृ पन िमळालेलत मािहृत सयत्ारण्ास ृे ृ्ार असृाृ. थ�ृत य मािहृत 
्ा दोहोहतबबल ृे सिहषणप असृाृ. णोथ �्ृ शु� शास य उथ्ोिणृ शास उ््ुकृ असृे 
ृोथ �्ृ ्ा दोहोृतल ृफायृ त्ानंा यु�् याटृे (१९५६, थक. ३३३–३३४).” 
 
थुढतल �्रणाृ य रृनया�ानंत “सयृःच घालपन घेृलेलत बंधने” आथण थहाणार आहोृ, थरंृु 

�थम आथण यसृुिनन मानसशासाचा िय्ास होण्ास ्ोणत्ा गोलत ्ारणतभपृ  झाल्ा हे थाहप. 
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4३  साहचयरवाद 
 

आथण ्ियृा ि्या अथरशपन् शबदाय्य ्शा ृऱहेने िश्ृो, ्ोडे सोडियण्ास ि्या 
गंुृागंुृत पृन मागर ्ाढण्ास ्से िश्ृो, आथल्ाला चागंलत ि्या याईट सय् ्शत आतमसाृ होृे, 
आथल्ाला एखादा चेहरा नंृर ओळखृा ्ेईल अशा ृऱहेने ्सा लयाृ राहृो, ि्या आथणास ए्ादादे 
खाया नंृर यणरन ्िरृा ्ेईल अशा थ�ृतने ्सा आ्लन होृो, ्ा य अशा ृऱहेच्ा �शनाचें संशोधन 
झाले आहे. आणच्ा मानसशासास िश्णे ्ा �ि�्ेचा अभ्ास ्रणे िनि�ृथणे बरेच मह�याचे याटृे. 
 

मग णुन्ा था�थुसृ्ांृ  “िश्णे” ्ा �ि�्ेयर ए्हत �्रण नसाय ेहे खरोखरच ए् आ�्र 
आहे. ियल्म णेमस ्ाचं्ा १८९० मधतल “ि��नसथलस ऑफ सा््ॉलणत” ्ा थुसृ्ाृसु�ा ्ायर ए्हत 
�्रण नाहत. इृ्ेच नवहे ृर दोन खंडाचं्ा �ा �ंथाच्ा सपचतृ “िश्णे” हा शबदहत ्ोठे आढळृ 
नाहत. थपयव िश्लेल्ा गोलत लयाृ ठेयणे ्ाियष्त णुन्ा मानसशासजानंत बरेच ्ाहत महटले आहे थरंृु 
िश्ण्ाचत �ि�्ा संशोधनाखालत आणण्ास त्ानंा यळे लागला. ृथािथ “िश्णे” ्ा �ि�्ेबबल 
त्ाचंा सामान् िस�ांृ  होृा: साहच्र िस�ांृ  हा ृो िस�ांृ  हो्. 

 
व्कृतच्ा थपय�नुभयाचा थिरणाम महणणे समरणाृतल ्लथना असे सथलत्रण ृे देृ आिण ्ा 

्लथना ए्ि�ृ य अने्दा िन्िमृ �मानेच ्ेृाृ. हत घटना थपयवच्ा ्ाळाृ ए्ि�ृ ि्या 
ए्ामागोमाग ्ेणाऱ्ा यदेनाच्ा सं्ोणनामुळे घडृे असे त्ानंत सथलत्रण ्ेले. साहच्रया�ाचंत 
ियशषेृ: ि�िटश शाखेचत [साहच्रशाखेचा सथंपणर इिृहास समणण्ास यॉरन (१९२१) य थोडक्ाृ मािहृत्रृा मफव (१९४९), 

हेड�तडर (१९३३), बोअिरग (१९५०) थहा.] अशा ृऱहेचत िश्यण होृत. 
 
३.१ �ारंभीचा साहचयरवाद 

साहच्रयादाचे बतण ॲिरसटॉटल ्ाचं्ा “समरणायरतल” िनबंधाइृक्ा णुन्ा ्ाळाृ आढळेल. 
ए्ा �संगायवन ृुमहाला दुसरा �संग आठयृो. हे मह�याचे ियधान ्वन त्ानंत थिरणामृः असा �शन 
ियचारला: “णर ‘अ’ ृुमहाला ‘ब’ चत आठयण ्वन देृो ृर ‘अ’ य ‘ब’ चे नाृे ्ा्?” “्धत ्धत हे नाृे 
साधम्�चे, ्धत ्धत ियरोधाचे य ्धत ्धत सािमा्ाचे असृे” असे त्ानंतच उ�र िदले. उदा. ए्ा 
माणसायवन ृुमहाला दुसऱ्ा माणसाचत आठयण होृे ्ारण ृत माणसे बरतच सारखत असृाृ ि्या 
त्ाचं्ांृ  बरतच ृफायृ असृे ि्या त्ानंा आथण ए्ि�ृ थािहलेले असृे. ्ा ृतन ृऱहेच्ा संबंधाला 
‘साहच्र िन्म’ असे ि�िटश सा�ाज्या�ानंत महटले आहे य ्ा ृतनहत िन्मा पृन अनुभयसामता् हा ए् 
िन्म ्ाढण्ाचा त्ानंत ्ाहतसा ्शसयत �्तन ्ेला आहे. ‘अ’ ्ा थपणरथणे अनोळखत माणसाला थाहपन 
ृुमहाला ‘ब’ ्ा ृुमच्ा िम�ाचत आठयण होृे त्ा यळेत ृुमहत ‘अ’ य ‘ब’ ्ानंा ए्ि�ृ ्धतच थािहलेले 
नसृे, थण णर दोघाचं्ाृ साम् असेल ृर ‘ब’ मध्े थपयव िदसलेल्ा ्ाहत गोलत ‘अ’ मध्े असृाृ, य हा 
सारखेथणा ‘अ’ य ‘ब’ ्ाचें साहच्र साधणारा घट् ठरृो, ्ाहतशा ्ाच ृऱहेने ियरोधसाहच्र हेहत ्ाहत 
�माणाृ संभाव् होऊ श्ेल. 
 

्ा ृऱहेने होणारे साहच्र हे ्ाहतसे ियया� ठव श्ले, ृरत त्ा पृन िय�ह ि्या नयतन ‘शाखा’ 
�सथािथृ होण्ास आधार नवहृा. यदेने सोडलत ृर साहच्र हाच ए् मानिस् �ि�्ाचंा था्ा महणपनच 
ि�िटश साहच्रयादत ्ा ्लथने्डे थाहृ होृे. य त्ामुळेच मानसश�कृ�णालतशत ्ाचंा ृात्ािल्च 
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संघषर आला. मानसश�कृ�णालतृ, अने् मानिस् व्ाथारणशकृीचे अ�सृतय आहे हे ृ�य मान् ्ेलेले 
आहे य त्ामुळे ियियध गोलत साध् होृाृ असे समणले णाृे. १६५१ मध्े ि�िटश ृ�यज थॉम हॉबझ ्ानंत 
त्ाचं्ा ले�वहएथामध्े खालतल�माणे आथले महणणे माडंले आहे–. 

 
“माणसाच्ा �त्े् ियचाराचा �थम मत सयृं�च ियचार ्रतन य नंृर ियचारमािल्ा 

ि्या थरसथरायलंबत ियचार ियचाराृ घेईन........यदेन हे त्ा सय�चे मपळ हो्, ्ारण �थम 
थपणरथणे ि्या भागशः जानेिि्ांृ  िनम�ण झालत नाहत अशत ्ोणृतच सं्लथना माणसाच्ा मनाृ 
नसृे......णत गोल थपणरथणे ि्या भागशः आथल्ा यदेनमध्े अनुभयलेलत नाहत िृचत ्लथना 
आथल्ा मनाृ असप श्ृ नाहत. त्ाच�माणे ज्ा ्लथनेसारखत दुसरत ्लथना आथल्ा 
यदेनमध्े नसृे, त्ा ्लथनेथासपन दुसऱ्ा ्लथने्डे सं�मण आढळृ नाहत, सयर सयैर ्लथना 
महणणे आथल्ामध्े असलेलत गृत हो्. त्ा गृतचे अयशषे यदेनमध्े ृ्ार होृाृ. य ज्ा 
हालचालत यदेनमध्े ए्ामागोमाग ए् ्ा�माणे होृाृ त्ा यदेननंृरहत ए्ि�ृ राहृाृ....... 
 

थरंृु ृ�यजान शाखेचे लो्......दुसरेच ृ�य थुढे माडंृाृ....्ाहीच्ा मृे यदेने 
िनरिनराळ्ा �्ारच्ा यस पृ �हण ्रृाृ य सामान् यदेन्डे त्ा गोलत सुथप रृ ्ेल्ा णाृाृ, 
सामान् यदेनथासपन त्ा ्लथने्डे, ्लथने्डपन समरणा्डे, समरणा्डपन िनण�्् शकृत्डे 
िदल्ा णाृाृ. न समणणारे शबद उ�ारृ िनरिनराळ्ा यस पृ ए्मे्ां् डे देण्ासारखेच हे आहे. 
.....इृर मानसशकृत...अभ्ास य उ�ोग ्ांृ पन याढियलेल्ा असृाृ......्ारण यदेने, ियचार 
य ियचारमािल्ा ्ाखेंरतण मनाला दुसरत गृत नसृे.” 
 
ियियध मनोशकृीच्ा णागत हॉबझनत ृतन (ि्या दोन) मपळ व्ाथारणे मान् ्ेलत आहेृ. यदेन, 

�त्ायाहन, �त्ायाहनचे िन्ं�ण ्रणारे साहच्र हत ृत ृतन मपळ व्ाथारणे. नंृरच्ा लेख्ानंत 
याथरलेला साहच्र हा शबद हॉबझनत याथरलेला नाहत. थरंृु ज्ा यळेत ए्ामागपन ए् ्ेणाऱ्ा मपळ 
यदेनमुळे िन�णृ झालेल्ा �मा�नयृ सयैर ्लथनाबंबल महणणेच ियचार य �िृमाबंबल हॉबझ बोलृ 
असृाृ त्ा यळेत ृे सामता् साहच्�बबलच बोलृ असृाृ. यर उ�ेिखलेल्ा दोन ि्या ृतन �ि�्ा 
हॉबझ “गृत” ्ा �ि�्ेच्ा सयवथाृ माडंृाृ. ज्ाला आण आथण �्ाश, आयाण, दाब, ि्या 
रासा्िन् ि�्ा–्ोणत्ा ृरत चेृ्ाचत यैजािन् गृत–असे संबोिधृो त्ाच्ामाफर  ृ जानेिि्ायंर 
बा� यस पृंचा थिरणाम घडृो य जानेिि्ामंाफर  ृचेृ्गृत शरतरांृ गरृ  खेळियलत णाृे. चेृ् थाबंला ृरत 
अंृगरृ त थाबंृ नाहत, थण संथथणे ्ाहत ्ाळ चालप राहपन हळपहळप नाश थायृे. मपळ गृत महणणे यदेन य 
अयशषे गृत महणणे िट्ाऊ �िृमा. चेृ्ाचंा ियिशल �म त्ाच �माने �िृमा अयशषे मागे ठेयृो, य 
नंृर आढळणाऱ्ा ियचार�माचें अशा ृऱहेने सथलत्रण ्रृो. अशा ृऱहेने हॉबझनत सयर गोलत यैजािन् 
भाषेृ माडंल्ा: गृत, गिृयाहन य संथथणा. थरंृु ्ाव्िृिरकृ आणखत ए् घट् सेिि््ामध्े 
असल्ाचे त्ानंा मान् ्रणे भागच थडले. चेृ् असला ्त सेिि्् सना्पंच्ा हालचालतमुळे �िृि�्ा 
्रृो. य ्ा हालचालीचत िदशा बाहेवन िनद�िशृ ्ेलत णाृ नाहत ृर शरतरांृ गरृ  िनम�ण होृे. �िृि�्ा 
बा�यस पृणयळ णाण्ाचत ि्या त्ा यस पृथासपन दपर णाण्ाचत, त्ा यस पृला टाळण्ाचत ि्या न टाळण्ाचत 
असृे. यासना महणणे णयळ णाण्ाचत सुरयाृतचत गृत आहे. य ियमुखृा महणणे टाळण्ाचत सुरयाृतचत 
गृत आहे. अ�ाच्ा युधेसारर्ा यासना उथणृ असृाृ य इृर यासना यस पृंच्ा गुणधम�बबल आलेल्ा 
अनुभयायवन सथंािदृ ्ेलेल्ा असृाृ. हॉबझनत हा ियचार बराच िय्िसृ ्ेला आहे. थरंृु 
साहच्�मधतल िन्ं�् घट् महणपन त्ानंत ्ेलेला यासनेचा उथ्ोग हा आथल्ा दलतने मनोरंण् भाग 
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हो्. ज्ाला आण आथण मुकृ य िन्ंि�ृ साहच्र महणृो त्ामध्े त्ानंत मह�याचा फर् ्ेला आहे. 
्ारण िनरिनराळ्ा यळेत िनरिनराळ्ा �माने चेृ् ्ेृाृ य त्ामुळे ियचाराचे ियियध यै्�लथ् �म 
आढळृाृ. ‘अ’ थासपन ृुमहत ‘ब’, ‘्’ ि्या ‘ड’ ्ाथंै्त ्ुणाहत्डे यळाल. ्ारण ्ोणत्ा ना ्ोणत्ा 
यळेत हे ‘अ’ च्ा बरोबर आलेले असृाृ. ियचाराचे �मण अशा ृऱहेने अिनब�ध असृे. मा� ियिशल इचछा 
त्ाच्ामागे ि�्ाशतल असल्ास त्ाचा �मंृतचा मागर िनयड् िदशलेा यळृो. 

 
“हत ियचार शकखंला.........दोन ृऱहेचत असृे. थिहलत “मागरदशरन ियरिहृ” हेृुरिहृ य अ�सथर 

असृे.......ृेथे िन्ं�ण य मागरदशरन ्रण्ास भायनोिे्ातम  ् ियचार असृो..........ृेथे 
सयाना�माणेच ियचार भट्ृ असृाृ. ......दुसऱ्ा थ�ृतृ �सथरृा असृे......्ारण ्ाहत यासना य 
्ोणना ्ानंत िन्ं�ण” आणलेले असृे.......यासनेमुळे ियिशल ृऱहेचा साधनतभपृ  होणारा ियचारच 
�ादुभ�य थायृो..........य ियचार भट प्  लागले ृर उिबल लयाृ ्ेऊन त्ानंा लगेच लगाम घाृला णाृो 
आिण ृे माग�यर आणले णाृाृ. ृुमहाला ्ा् थािहणे इ्डे लय �ा. ्ारण णे थािहणे असेल ृे 
िमळयण्ाचा �्तन ्रण्ामुळे ृुमच्ा ियचाराचें िन्ं�ण होृे. 

 
ियचारानु�माचा हॉ-झ ियचार ्रतृ होृे. ्ालाच नंृर अनु�मा�नयृ साहच्र असे संबोिधले 

आहे. नंृर ज्ाला सम्ालतन साहच्र महटले आहे त्ा बाबृतृ णॉन लॉ्ना बरेच ्ाहत महणाय्ाचे 
होृे. आथले सयर जान अनुभया पृन सथंािदले णाृे असे त्ानंत आथल्ा ‘एसे ्नसिनग �मन अंडरसटँिडग’ 
्ा १९६० मधतल िनबंधाृ िस� ्रण्ाचा �्तन ्ेला आहे. सय्ंिस� जान अनुभयायर आधािरृ नसपन 
“अंगभपृ  ्लथनायर” आधािरृ आहे हत ्लथना त्ानंत खोडपन ्ाढण्ाचा �्तन ्ेला. जानयाह्ामाफर  ृ
िमळणाऱ्ा बा� णगृाच्ा अनुभया पृन य ्ाहतशा �माणाृ सयृःच्ा मानिस् व्ाथारणा पृन िमळणाऱ्ा 
अनुभया पृन सयरसामान् ्लथना िनम�ण होृाृ असे ृे मानतृ असृ. ्ा सामान् ्लथना घट् महणपन 
िदल्ास, त्ा ए्ि�ृ ठेयपन अनंृ ृऱहेच्ा सं्ुकृ ्लथना बनियृा ्ेृतल. ्ोणत्ाहत ्लथनेचा 
िट्ाऊथणा थारखपन थाहय्ाचा असल्ास िृचे मपळ शोधपन हे ्ेले थािहणे, य अनुभयाचे थाठबळ त्ा 
्लथनेला ि्ृथृ आहे हे थािहले थािहणे. जानाच्ा िट्ाऊथणाच्ा ्ा ृाि�य् �शनामध्े लॉ्ना ियशषे 
रस होृा. त्ानंत सुव ्ेलेल्ा य शभंर यष� चाललेल्ा ्ा ृाि�य् चच�चा आथणास ियचार ्राय्ाचा 
नाहत. ृथािथ ्लथना ्शा ृऱहेने साधंल्ा णाृाृ ्ा �शनाचे उ�र देृाना त्ानंत महटले आहे ्त, ्ाहत 
्लथना ृ र् शासदष�ा ए्ि�ृ असल्ामुळे साधंल्ा णाृाृ य इृर ्ाहत ्ेयळ ्ोगा्ोगाने घडलेल्ा 
“्लथना साहच्�” पृन साधंृाृ. “्लथना साहच्र” हा ऐिृहािस् शबद�्ोग त्ा यळेत �थमच 
याङम्ाृ आला. लॉ् िलिहृाृ: (�ंथ,² �्रण १३,१७०० मधतल िनबंधाच्ा चौथ्ा आयक�तचे) 

 
“आथल्ा ्ाहत ्लथना सयाभािय्च साधंलेल्ा य संगृ असृाृ. त्ानंा ए्ि�ृ ठेयणे हे 

आथल्ा ियचाराचे ्ा्र आहे.....्ेयळ वढत पृन य ्ोगा्ोगाने अशा ्ाहत ्लथना साधंल्ा णाृाृ. 
्ोणत्ाच ृऱहेने णयळच्ा नसलेल्ा ्लथना ्ाहत माणसाचं्ा मनाृ इृक्ा थकक्ा साधंल्ा णाृाृ 
त्ा दपर ्रणे ्ठतणच......ए् मनाृ ्ेृे न ्ेृे ृोच िृचत सह्ारत ्लथना ृेथे िृच्ाबरोबर �ादुभुरृ  
होृेच...........” 

 
उदाहरणे–– भुृ ाखेृाबंबलच्ा ्लथनाचंा �्ाशाथेया ्ाळोखाशत खरा ्ाहतच संबंध नसृो. 

थण मपखर आ्ा मुलाचं्ा मनायर ्ाचा यारंयार थगडा बसियृाृ.......ृे मपल त्ा ्लथना थरसथराथंासपन 
अलग ्रण्ास त्ाच्ा णतयनाृ ्ेवहाच समथर ठरणार नाहत. नंृर ्ेवहाहत ्ाळोखाबरोबर ्ा 
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भतिृणन् ्लथना ्ेणारच......थुष्ळ मुले शाळेृ झालेला �ास थुसृ्ायर लादृाृ.....्ा ्लथना 
साधंल्ा णाृाृ य थुसृ्ाबबल ियमुखृा िनम�ण होृे......याचन हा त्ानंा णाच होृो. नाहतृर याचन 
हतच ्दािचृ णतयनाृतल सय�ृ सुखद गोल ठरलत असृत”. 

 
आथण आण ज्ा भतृतला अिभसंिहृ भतृत महणृो, ि्या िृरस्ाराला अिभसंिहृ िृरस्ार 

महणृो त्ाबबलच्ा �ारंभतच्ा साहच्�ृ असलेल्ा ्लथना थाहणे मनोरंण् ठरेल. आथल्ाला णर 
ऐिृहािस् संशोधनास सयड असेल ृर लॉ् ्ाचं्ानंृर झालेल्ा लेख्ाचं्ा थुसृ्ांृ  आथल्ाला 
आणच्ा शासत् िनष्ष�चत सुरयाृ आढळृे. ्ेयळ ्ाहत मह�याचत अशत घाृलत गेलेलत भर आथण 
आृा थाहप श प् . 

 
१७०९ मध्े णॉणर ब र् लीनत त्ाचं्ा “एसे टोयडर अ न्ु िथअरत ऑफ �वहणन” ्ा थुसृ्ाृ साहच्र 

हा शबद याथरला नसला ृरत साहच्�च्ा बाबृतृ बरतच भर घाृलेलत आहे. ज्ा�माणे शबद य ज्ा 
यस पृ्िरृा ृे शबद याथरले णाृाृ त्ा यस पृ ्ाचं्ा साहच्�ने शबदानंा अथर �ााृ होृो, त्ाच�माणे 
अने् खुणा य दशर्  ्ाचं्ा बाबृतृ महणृा ्ेईल. ियिशल आयाण महणणे रसत्ायवन चाललेलत 
घोडदौड असे ऐ्णाऱ्ाला समणृे– ्ारण घोडे चालृाना टथ टथ आयाण ्रृाृ ृो त्ाने ऐ्लेला 
असृो हे उघड आहे. डोळ्ाथुढे ि�िमृच िच� िदसृे य ृरतहत िृसरत िमृत दशरियलत णाृे यस पृंचे अंृर–
िदसलेलत यस पृ िमळियण्ा्िरृा ्ेलेल्ा शारतिर् हालचालीशत द् �िृमेचा साहच्रसंबंध �सथािथृ 
होृो य त्ामुळे द् �िृमा पृन अंृ राचा बोध होृो. हे सयर खुणा, अथर ्ाचें साहच्र ए्ाच यळेत घडणारे 
नसृे. ृे अनु�िम् असृे. आणच्ा भाषेृ खपण महणणे चेृ् य अथर हत �िृि�्ा. ृथािथ, नेहमतच्ा 
उथ्ोगामुळेच य अथ�ृतल गोडतमुळे आथल्ाला खुणेचत णाणतय नसृे. आथण �त्य अंृर थहाृ आहोृ 
असे आथल्ाला याटृे. ज्ा�माणे रोणच्ा संभाषणाृ आथण अथरच ऐ्ृ आहोृ असे आथल्ाला याटृे 
त्ाच�माणे हे आहे. डेवहतड ह्पमनत “्तटाईण ऑन ह्ुमन नेचर” य “इन�ा्रत ्नस�नग ह्ुमन 
अंडरसटँिडग” हत दोन मह�याचत थुसृ्े अनु�मे १७३९ य १७४८ मध्े �िस� ्ेलत. ्ा थुसृ्ांृ पन त्ानंत 
जानाच्ा िट्ाऊथणाबबलचत लॉ्नत सुव ्ेलेलत चच� चालप ठेयलत. नंृर हतच चच� णमरनतमध्े ्ाटं य 
त्ाचें यारसदार ्ानंत चालप  ठेयलत “मानसशकृीच्ा” मागे डो्ायपन “मानिस् व्ाथारणा” च्ा मागे 
असलेले अव्कृ सोृ य ृ�य े शोधपन ्ाढणे शक् नाहत ्ा असे ियचावन ह्पमनत साहच्र 
मानसशासाचतच ्लथना माडंलेलत आहे. दोन ्लथनामध्े आ्षरणाचा णोर असृो य ्ा ृ�यायर 
साहच्र घडृे असा त्ानंत िनष्षर ्ाढला. समानृेचा घट् त्ानंा समणला होृा थण सामता् घट्ायर 
ियशषेृः ए्ामागपन ए् लगेच ्ेणाऱ्ा ठशायंर (यदेनयर) त्ाचंा भर होृा. ्ाहत यदेन�म इृ्ा 
िन्िमृ य बदल न घडणारा असृो ्त, त्ाचें ्ा्मचे असे साहच्र बनृे, य ए्ा यदेनबरोबर दुसरे 
िदसणारच हे िनि�ृ असृे. आथण त्ालाच ्ारण थिरणाम महणृो, य ्ारण असले ्त थिरणाम 
घडणारच असे आथण समणृो. आधारियरिहृ भाग खालत थडणार ि्या ियसृयायर थाणत टा्ले ्त ृो 
ियझणार हे साहच्र अटळ आहे असे आथण समणृो– ियिशल िदलेल्ा गोलतचा ियिशल थिरणाम 
अथेियण्ाच्ा सय्तच्ा साहच्�मुळे हे होृे. गिणृािशया  ्इृर बाबृतृतल आथलत ियचारसरणत ्ाच 
ृऱहेच्ा साहच्�मुळे घडृे. “यासृय यस पृबबल आथण ्ाढलेल्ा िनष्ष�मध्े अशा ृऱहेचे मनाचे सम� 
व्ाथारण चालृे” [इनया्रत, ियभाग ५] 

 
�पम ्ाचें सम्ालतन डे�वहड हाटरलत ्ानंत १७४९ मध्े “ऑबझय�शन ऑन मनॅ, िहण �ेम, िहण 

�पटत,  िहण एकसथेकटेशनस” हे थुसृ् �िस� ्ेले. त्ाचं्ा थपयव होऊन गेलेल्ा मानसशासजाचं्ा 
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थुसृ्ाथेंया हे थुसृ् णासृ मानसशासत  ्आहे, य ्मत ृाि�य् आहे. अनुभयाृतल ए्ाच यळेत ि्या 
ए्ामागोमाग ए् घडणाऱ्ा सामता् साहच्�च्ा भाषेृ त्ानंत सयर ्ाहत माडंले आहे. ज्ा�माणे 
ए्ाचयळेत िलबाचा रस, साखर, मतठ ्ा ियियध घट्ाचं्ा ए्�त्रणा पृन सरबृ ृ्ार होऊन त्ाचत 
त्ाृतल �त्े् घट्ाहपन यगेळत अशत ए् चय ृ्ार होृे; य त्ाला अनुसवन गंुृागंुृतचत ्लथना मागे 
रहाृे. त्ाच�माणे मनामध्े ए्ि�ृ आणलेल्ा ्लथना ए्ि�ृ साधंल्ा णाृाृ सना्पंच्ा ज्ा 
हालचालीचत ठरायत् �माने थुनरायक�त ्ेलत णाृे त्ा साधंल्ा णाऊन त्ामुळे ्ािं�् सय्त बनृाृ. 
्लथना हालचालीशत साधंल्ा णाृाृ य ऐ�चछ् हालचालीचा था्ा घाृला णाृो. भायना महणणे 
ए्ि�ृ आलेलत यदेने. ्ामध्े सुखदुःख यदेने असृाृ य ृत सम्ालतन साहच्�ने साधंलत णाृाृ. 
अशा ृऱहेने हाटरलीनत साहच्रयादाचा सय�गतण िस�ांृ ाृ िय्ास ्ेला. ्ाहत भागाृ णरत ्ा िस�ांृ ाला 
णोरदार ियरोध झाला ृरत नंृर शभंर यष� ृरत हा िस�ांृ  सयत्ारला णाृ होृा; य ृो बराच 
थिरणाम्ार्हत ठरला. त्ामध्े िय्ास होण्ाचत शक्ृा असलत ृरत ए्ोिणसाव्ा शृ्ाच्ा 
सुरयाृतच्ा भागाथ �्ृ त्ामध्े फारच थोडा बदल झाला. 

 
थॉमस �ाऊन हे एिडबरोला �ाध्ाथ् होृे– आमच्ा ्ादतृतल थिहले �ाध्ाथ् ‘मानयत मनाचे 

ृ�यजान’ ्ा ियष्ायरतल त्ाचंत व्ार्ानमाला १८२० मध्े �िस� झालत. हत व्ार्ाने बरतच �शसंनत् 
होृत. त्ा सुमारास आधुिन् रसा्नशास �भायत होऊ लागले होृे; य सम्ालतन साहच्�चत समस्ा 
हाृाळण्ास ्ा शासाचा �ाऊनना मागरदशर्  महणपन उथ्ोग झाला. अने् यदेने, भायना य ्लथना 
गंुृागंुृतच्ा असृाृ य त्ाचें थकथ�रण आयश्् आहे; आिण ृरतहत त्ाचं्ाृ आढळणारे गुणियशषे 
त्ाचं्ा घट्ांृ  नसृाृ. उदा. सरबृाचत चय महणणे ्ेयळ गोड, आंबट यगैरे घट्ाचंत बेरतण नसपन 
त्ाचे रसा्न असृे. 

 
“रसा्नशासा�माणे सं्ुकृ भागाच्ा घट्ाचें गुणधमर, बा�ृः िभ� गुणधमर असलेल्ा 

सं्ुकृामध्े आथल्ाला आढळृ नाहतृ. त्ाच�माणे ्ा उतसफप रृ मानसा रसा्नमध्े �ाथिम् 
भायनेच्ा साहच्�ने बनलेल्ा सं्ुकृ �सथरभायाचे त्ाृतल घट्ाशंत बऱ्ाच बाबृतृ फारच 
थोडे साम् आढळृे” [व्ार्ान १०.] 
 
हत ‘मानसरसा्नाचत’ ्लथना नंृरच्ा मानसशासत् िस�ांृ ामध्े यारंयार थुढे आलेलत िदसृे. 

वहंुटनत ्ालाच ‘ियधा्् सं�ेषण’ असे नाय िदले आहे य समिलया�ानंत हतच गोल मध्यृव समस्ा महणपन 
सयत्ारलत आहे. 

 
अनुभयाृतल सामता् हा साहच्�ृतल मुर् िन्म महणपन �ाऊनना मान् होृा. थरंृु इृर ्ाहत 

िन्म दुय्म िन्म महणपन णवर आहेृ हेहत त्ानंा िदसले होृे. थपयवच्ा अनुभयाृतल ‘अ’ बरोबर 
िनरिनराळ्ा यणानंा ‘ब’ ‘्’ य ‘ड’ आले असृाना ‘अ’ बरोबर ्धत ‘ब’ चत ्धत ‘्’ चत ृर ्धत ‘ड’ चत 
आठयण ्ा होृे? �ाऊन ्ाचं्ा मृे संबंिधृ थुनरायक�त, ृात्ािल्�य य चैृन्शतलृा (नंृर ्ालाच 
सथलथणा असे महटले आहे) ्ा घट्ायंर हे अयलंबपन आहे [व्ार्ान ३७.] हे दुय्म िन्म मानसशासाृ 
्ा्म िट्ाऊ झाले आहेृ. 
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�ाऊननत थुढे माडंलेलत िृसरत मह�याचत गोल ्डव्ा साहच्रयादामध्े थडप  श्ृ नाहत. ्ारण 
्ामध्े ्लथनासाहच्�िशया  ् इृरहत ियचार ्ेला आहे. यस पृ ्ेयळ साधंल्ा णाृ नाहतृ; त्ाचंत 
थरसथराबरोबर ृुलना ्ेलत णाृे; य थरसथरसमनय्हत साधला णाृो. 

 
“मनाचत उथणृच ........यक�त अशत असृे ्त त्ामुळे िनरिनराळ्ा यस पृ ए्ि�ृ 

थािहल्ाबरोबर लगेच.............. त्ांृ तल थरसथरसंबंधाचत आथल्ाला णाणतय होृे....... 
ए्ि�ृ य ए्ामागपन ए् असृे....... साम्..... ृफायृ..... �माणशतलृा........ �माण.... 
संबंधाचंत संर्ा, खरोखर अगिणृ आहे” [व्ार्ान ४५. सबंंधाचा अयबोध ्ा बाबृतृ �ेच मानसशासज लॅरो 

िमगया्र ्ाचंा �ाऊनयर बराच थिरणाम असाया.] 
 
थरसथरसंबंधाच्ा अयबोधायरच जान अयलंबपन असृे. हे थुढे त्ानंत दाखियले आहे. गिणृ य इृर 

सारत शासे थपणरथणे थरसथरसंबंधाचाच ियचार ्रृाृ. 
 
णेमस िमल ्ाचें १८२९ मधतल ‘ॲनिलिसस ऑफ द ह्पमन माईंड’ हे थुसृ् महणणे ्ाटे्ोर 

साहच्�चा उ� िबदप हो् थपणरथणे ृा�्् य सुसयंादत थ�ृतयर भर असल्ामुळे मानिस् रसा्न 
संबंधाचा अयबोध ्ा ्लथना िमलनत त्ाज् मानल्ा आिण यदेनथासपन िनम�ण झालेल्ा य साहच्�मुळे 
्ािं�् सं्ोणन झालेल्ा फकृ साध्ा ्लथनाच त्ानंत मान् ्ेल्ा. साहच्र णेवहा �बळ य नेहमतच्ा 
उथ्ोगामुळे णलद घडणारे असृे ृेवहा त्ाचे घट् ए्णतय होृाृ असे याटृे य िनम�ण होणारत संिम� 
्लथना णरत थपयवच्ा अनुभयाृ ए्ि�ृ आलेल्ा साध्ा ्लथनानंत बनलेलत असलत ृरत ृत गंुृागंुृतचत 
असृे. घराच्ा संिम� ्लथनेमध्े िभृ, िखडक्ा, दरयाणे, णिमनत, छाथर, धुराडे ्ा ्मत गंुृागंुृतच्ा 
्लथना समाियल झालेल्ा िदसृाृ, य ्ा ्लथनेमध्े ियटा, िखळे �ा आणखतनच साध्ा ्लथना य 
ला प् ड, लोखंड, ्ाच, चुना इ. त्ाहपनहत साध्ा ्लथना अंृभपरृ  असृाृ. यरतल सयर ्लथना आ्ार, 
वथ, सथान, �बलृा, ्ाबंबलच्ा ्ोग् अंदाणा पृन सं्ोिणृ होृाृ. घराचा साधा ियचार ्रृाना अशा 
सं्ुकृ ्लथनेचा ियचार न थेलणारा असृो. त्ामुळे संथपणर ्लथनेचत ए्िणनसत रचना ्रणे णवर आहे. 
अशा ृऱहेने णेमस िमल ्ाचं्ा ृा�्् थ�ृतृ आत्ंिृ् साहच्रयाद हास्ासथद ्ोटतला नेलेला 
िदसृो. त्ामुळे ्ा िस�ांृ ाचे टत्ातम् अयलो्न ्रतृ असृाना (१८६९) त्ाचें थु� णॉन सटुअटर 
िमल ्ानंत थरृ मानिस् रसा्नाचत ्लथना �सथािंथृ ्ेलत य साध्ा ्लथना सं्ोिणृ होऊन सं्ुकृ 
्लथना बनृाृ असे नसपन साध्ा ्लथना सं्ुकृ ्लथनानंा णनम देृाृ असे त्ानंत महटले आहे. 

 
मह�याच्ा ि�िटश साहच्रया�ामंध्े अलेकझाडंर बेन हे शयेटचे मह�याचे साहच्रयादत आहेृ असे 

महणृा ्ेईल. त्ाचं्ा १८५५ मधतल ‘द सेनसेस अँड द इंटेलेकट’ आिण १८५९ मधतल ‘द इमोशनस अँड द 
ियल’ ्ा थुसृ्ाृ बरेचसे आधुिन् याृायरण आहे. थरंृु ्ाहत बाबृतृ ्ाटे्ोर ्डव्ा 
साहच्रया�ाचं्ा मृ�णालतथासपन हे फुटपन िनघाले. (१) यदेन अनुभयाथासपन जानाणरना्डे नेणारत 
थिहलत था्रत साहच्र नसपन भेदनबोध हत आहे. ्ामध्े थुंणामधपन ए्े् भाग यगेळा ्ेला णाृो. अशा 
ृऱहेने ियभाणन ्ेल्ािशया् दुसऱ्ा गोलीशत ृो साधंृा ्ेृ नाहत. (२) साहच्र ्ेयळ सामता्ामुळेच नवहे 
ृर सारखेथणा, ियरोध, ्ारण, थिरणाम, उथ्ोग य इृर संबंध ्ामुंळेहत �सथािथृ होृे. (३) शारतिर् 
हालचालत, त्ाच�माणे यदेन य ्लथना ्ाचं्ा अभ्ासाृ रस असल्ामुळे य शारतिर् हालचालीना �ेर् 
ठरणारा ्�ा माल महणणे लहान मुलामधतल �िृयेथ य ्ोणनाशपन् हालचालत असे त्ानंा याटृ 
असल्ामुळे �त्े् गोल अनुभयसथंािदृ असृे असे ृे मानप श्ृ नवहृे. ्लथना उथणृ नसृाृ हे लॉ् 
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्ाचें महणणे ्ोग् असले ृरत सना्पंच्ा हालचालत िनि�ृच उथणृ असृाृ. सहण�यक�तसारखत गोल 
असृेच. ‘न िश्लेलत ्ुयृ महणणे सहण �यक�त’ ि्या ‘अनुभय य िशयण नसृानाहत णे ्ाहत ्रणे 
शक् होईल ृे महणणे सहण �यक�त’ अशत सहण �यक�तचत व्ार्ा देृा ्ेईल. साहच्रयाद अनुभयायरच 
भर देृ होृा. थण आृा अनुयशंाचा घट्हत त्ाृ िमळयाय्ाचा होृा णेवहा डायवन य उत�ािंृयाद ्ाचंा 
मानसशासायर णासृ थगडा बसप लागला ृेवहा अनुयशंायर णासृ भर िदला गेला. 

 
ए्ोिणसाव्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतथ �्ृ ि�िटश साहच्रयादाचा �ानसमध्े बराच थगडा होृा. 

थरंृु णमरनतमध्े ्ा साहच्रयादाचा थगडा बराच ्मत होृा. णमरन ृ�यजानत �पम ्ाचं्ा जानाबबलच्ा 
साशं्  िस�ांृ ाने बरतच चेृना िमळालत. थरंृु मानसशासा  ृ णॉन �ेडरतच हब�टर ्ाचं्ा ्ाळाथ �्ृ 
‘मानसशकृत’ �णालत �भायत होृत. १८१६ मधतल त्ाचें ‘टेकसटबु् ऑफ सॉ््ालॉणत’ (Lehrbuch Zar 
Psychologie) य १८२४–१८२५ मधतल ‘सॉ््ालॉणत ॲण सा्नस’ (Pychlogie as Wissenschaft) हे 
त्ाचें व्ाथ् �बंध �िस� होईथ �्ृ हत थिर�सथृत होृत. ्ा थुसृ्ाच्ा दुसऱ्ा �्रणाृ िदलेलत मृे 
माडंपन हब�टरनत मानसश�कृ�णालीना चागंलाच हादरा िदला. 

 
हब�टर ्ाचंत थ�ृत ्ोणत्ाच ृऱहेने साहच्रयादाशत णुळृत नाहत. ‘िथअरत ऑफ द इंटरॲकशन 

ऑफ आ्डतआण’ ्ा िस�ांृ ाशत त्ाचं्ा थ�ृतचे बरेचसे साम् आहे. साहच्रयादत ्लथनामंधतल 
आ्षरण गकहतृ धरृाृ; थरंृु हब�टर आ्षरण य थराय रृन दोनहतहत मानृाृ. ए्ाच यळेत णािणयमेध्े 
्ेणाऱ्ा ्लथना िणृक्ा ए्वथ असृाृ िृृक्ा त्ा ए्ि�ृ ्ेऊन साधंल्ा णाृाृ; य िणृक्ा 
ए्वथ नसृाृ िृृक्ा त्ा ए्ि�ृ न ्ेृा थरसथराथंासपन दपर णाृाृ. णािणयचेे ि्या णासृ ्ोग् 
शबदांृ  अयधानाचे ए्िणनसतथण य म्�िदृ ये� ्ामुंळे आ्षरण य अना्षरण हे दोनहत घट् थिरणाम 
घडयप श्ृाृ. दोनहत ्लथना ए्िणनसत झाल्ािशया् ए्ाच यळेत त्ायर अयधान लायणे शक् होृ 
नाहत. ए् ्लथना ्ेिसथानत असृाना दुसरत ए्वथ नसलेलत ्लथना था�रभपमतृ ि्या थपणरृ्ाच 
नेिणयेृ  फे्लत णाृे. ्ा णािणयेृ तल ्लथना िणयंृ  असृाृ य ्ेिसथानत ्ेण्ा्िरृा ‘झगडृ’ 
असृाृ. थरंृु बराच ्ाळ इृर ्लथनामुळे त्ा मागे थडृाृ य एखादत समवथ ्लथना एखा�ा यणाला 
�बळ झालत ्त लगेच णािणयेृ  (समरणाृ) ्ेृाृ. ज्ा यळेत दोन ि्या अिध् ्लथना ए्ि�ृ साधंल्ा 
णाृाृ त्ा यळेत ए् सं् ुकृ ्लथना ृ्ार होृे, य ृत नेहमत थपण�शानेंच मागे ि्या थुढे रेटलत णाृे. 
अने् संबंिधृ ्लथना ए्ि�ृ ्ेऊन ‘�बोधथुंण’ ृ्ार होृो. संब� ्लथना त्ाृ ियलतन होृाृ, य 
असंब� ्लथना दपर टा्ल्ा णाृाृ. अध्ाथनामध्े ्ा िस�ांृ ाचा बराच उथ्ोग झाला. नयतन मािहृत 
िमळण्ाथपयव जाृ य मनोरंण् ्लथना ्ांृ पन ‘�बोधथुंण’ बनियणे चागंले. थ�ास ि्या त्ाहपन अिध् 
यष�च सामान् य शयैिण् मानसशासायर हब�टर ्ाचंा बराच थगडा होृा. िनरोधनाचत सं्लथना बऱ्ाच 
्ालायधतनंृर थरृ थॅवहलॉवह ्ाचं्ा अिभसंिहृ �िृयेथ िस�ांृ ाच्ा सयवथाृ य �ॉईड ्ाचं्ा ‘िनरोधन’ 
िस�ांृ ाच्ा सयवथाृ व्कृ होृे. आणच्ा अध््न य समरण ्ायंरतल �ा्ोिग् अभ्ासामध्े अट्ाय 
ि्या अडथळा ्ा ना त्ा सयवथाृ व्कृ होृाना िदसृाृ. 

 
दोन शृ्े चाललेलत हत साहच्रयादाचत शाखा समिलयादत ि्या मनोिय�ेषणयादत ्ाचं्ा�माणे 

भरतय शाखा नवहृत. आृाथ �्ृ उ�ेख ्ेलेल्ा साहच्रया�ाचंा थरसथरसंबंध ्ाहतच नवहृा. ए्ा 
बाणपला णॉन सटुअटर िमल य त्ाचंा मुलगा आिण दुसऱ्ा बाणपला अलेकझाडंर बेन ्ाचंा ्ा् संबंध असेल 
ृेयढाच. अलत्डचे मानसशासज मानसशासा  ृ साहच्र हा मह�याचा भाग महणपन सयत्ारृाृ. थरंृु 
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आत्ंिृ् साहच्रया�ा�ंमाणे मानिस् व्ाथारणाचा ए्मेय आधार महणपन त्ाचा सयत्ार मा� ्रृ 
नाहतृ. 
 
३.२: नवीन साहचयरवाद 

१८८५ मध्े एिबगऱहॉसने (१८५०–१९०९) त्ाचें समरणायरतल थुसृ् �िस� ्ेले. ृेवहा नयतन 
्ालखंड सुव झाला. ्ामध्े �ा्ोिग्ृा हेच ्ेयळ नायतन् नसपन त्ाृ िश्णे ्ा �ि�्ेचा य 
साहच्रघडणतचा अभ्ास अंृभपरृ  आहे. णुने साहच्रयादत साहच्रसंबंध ्शा ृऱहेने व्ाथाराृ होृाृ हे 
�थम �त्ायहना मधपन थाहृाृ य त्ायवन साहच्रसंबंध ्से �सथािथृ झाले असृतल ्ायर ियचार 
्रृाृ. नयतन साहच्रयादत साहच्रसंबंध ्शा ृऱहेने �सथािथृ होृाृ हे �थम थाहपन नंृर 
�त्ायाहनाने ्ा साहच्�चा णोर ृोलपन थाहृाृ. महणणेच णुन्ा साहच्रया�ानंत थिरणामाने सुरयाृ 
्वन त्ायवन ्ारणाचा अंदाण बाधंण्ाचा �्तन ्ेला. ृर नव्ा साहच्रया�ानंत माहतृ असलेल्ा 
्ारणा पृन ि्या थिर�सथृत पृन सुरयाृ ्ेलत य नंृर त्ाचे थिरणाम थािहले. नयतन थ�ृत णासृ 
िय�ासाहर य थपणर आहे हे सथलच आहे. 
 

सुरयाृतथासपन साहच्रयादाचा ियचार ्रण्ाचत एिबगहॉस ्ाचंत इचछा होृत. य त्ामुळे थपयव 
साहच्रसंबंध �सथािथृ न झालेल्ा गोलत त्ानंा हव्ा होत्ा. णे शबदाय्य थपयव ्धतच ्ुणत सं्ोिणले 
नाहतृ असे शबदाय्य त्ानंत शोधपन ्ाढतले. ्ा शबदाय्ायाचंत ए् णोडत ए्ा याचनाृच अभ्ािसृा 
्ेईल य यसृुिनन ृऱहेने थाहृा ्ेईल अशत होृत. ्ामध्े ्ोणृत �ि�्ाहत नवहृत; ्ॅग, योम, ्ेल 
यगैरेसारखे अथरशपन् असे हे शबदाय्य होृे. बारत् लय िदले असृाना चार ि्या थाच शबदाय्य ए्ा 
याचनाृच िश्ृा ्ेृाृ. थरंृु ्ाहपन मोठत ्ादत अने्यार याचन ्वन साय्ाशच आतमसाृ ्रृा 
्ेृे. ्ा य अशाच ृऱहेच्ा थ�ृतने एियगहॉस य त्ाचे यारसदार ्ानंत थुनराय रृन िन्माृ संर्ातम् भाग 
घाृला य आण �चिलृ असलेला ‘अध््न य�’ ृ्ार झाला. ियसमरण य�ा पृन ृात्ाळ िन्माला 
संर्ातम् सयवथ िदले. णयळ असलेल्ा शबदाय्याचेंच नवहे ृर बऱ्ाच अंृरायर असलेल्ा 
शबदाय्ायाचें साहच्र घडृे. थण हे साहच्र िृृ्े �भायत नसृे इृ्ेच! अशा ृऱहेने सामता् हत ्ेयळ 
्मतणासृ �माणाचतच गोल आहे साहच्र �ि�्ेचे अचप् जान िमळियण्ा्िरृा णत हत सुरयाृ झालत ृत 
्ाथुढे ्ा ियष्ायर झालेल्ा अने् �्ोगा पृन �गृ होृ चाललत. 

 
एिबगहॉसथासपन थुढे अध््न�ि�्ेच्ा अभ्ासाृ �ामुर्े्वन यसृुिनन थ�ृीचाच अयलंब 

झाला. य अने् बुि��धान थ�ृत ्ोिणल्ा गेल्ा. थरंृु असंबंिधृ शबदाय्य िश्णारा ्शा ृऱहेने 
साधंृो हत आतमिनन मािहृत िमळियण्ास ्ािहशा �माणाृ अंृ�नरतयण थ�ृत उथ्ुकृ ठरलत आहे. 
अंृ�नरतयण थ�ृत य यसृुिनन थ�ृत ्ाचंत सागंड घालण्ाचे ्ाम आथण थपयवच्ा �्रणाृ 
थािहल्ा�माणे णत. ई. मुलरने ियशषेृः ्शसयत ृऱहेने ्ेलेले आहे. त्ाचं्ा िनणर्ायवन सामता् साहच्र 
हत ए्च गोल नाहत, सामता् हत िमळालेलत संधत आहे. ृत ्ा�्् शकृत नवहे. थरसथर-संबंध थाहपन 
िश्णारा साहच्र �सथािथृ ्रतृ असृो. 

 
�ािणय रृनाृतल साहच्र, �ािणमा�ाचंत जानेिि्े य त्ाचं्ा शारतिर् हालचालत ्ाचंा अभ्ास 

्रण्ाृ णतयशासज य शरतरव्ाथारशासज ्ानंा गोडत याटृ होृत. ्ा पृनच �ाण्ाचं्ाबबल 
मानसशासत  ्अभ्ास सुव झाला. ए्ोिणसाव्ा शृ्ाच्ा उ�राध�ृ ्ा िदशनेे बरेच �ा्ोिग् �्तन 
झाले. दुसरा मह�याचा थिरणाम डायवन ्ाचं्ा उत�ािंृयादाचा आढळृो. णर सयरच �ाण्ाचं्ा 
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शरतररचनेच्ा बाबृतृ िन्टचा संबंध आहे ृर ृतच गोल त्ाचं्ा य रृनाबबल य शरतररचनेबबल ्ा 
महणृा ्ेणार नाहत? हे मानयत शरतर णर णनायराचं्ा यशंायळतथासपन उत�ांृ  झाले आहे ृर मानयत मनहत 
त्ाहपनहत �ाचतन यशंायळतथासपन िय्ास थायले नसणार ्ा? ृाि�य् बाणपने ृर ्ा ियधानाला ियरोध 
झालाच थण �प र �ाथदाहपन सयृःला थपणरथणे िभ�च नवहे ृर �ेन समणणाऱ्ा सामान् माणसाच्ा 
आतमभाया पृनहत ्ा ्लथनेला णोराचा ियरोध झाला. �ािणय रृन सहण�यक� असृे, ियचार�यक� नसृे, 
ियचार�यक� य रृन हे माणसाचेच यैिशष� आहे. ्ा मृाला ियरोध ्रण्ा्िरृा सुरयाृतच्ा 
उत�ािंृया�ानंत ृ्�यर अयलंबपन असलेलत �ािणय रृनाचत उदाहरणे णमा ्रण्ाचा �्तन ्ेला. ्ा 
ृऱहेच्ा अने् दंृ्था होत्ा. ्ु�ा ृोडाने फाट्ाचत ्डत यर ्वन फाट् उघडृो. हे आथण थाहृो. 
्ा बाबृतृ त्ाला ्ोणृेहत िशयण िदलेले नसृे. ्ुत्ाला िखटतचत ्ािं�् रचना आ्लन होऊ श्लत 
असेल ि्या माणसानंत िखटत ्ाढृाना त्ाने थािहले असेल, य आथणहत ्ा थ�ृतने हे ्व श प्  असा 
त्ाने ियचार ्ेला असेल असे त्ाच्ा माल्ाला सयाभािय्थणेच याटृे. 

 
सहण�यक�त य अध््न ्ा दोहोृतल थ्�्ाचंा ियस कृृ ृऱहेने ियचार ्रण्ाऐयणत सहण�यक�त य 

ियचार हे दोनच थ्�् यरतल ृऱहेने अथर लायण्ाृ िदसपन ्ेृाृ हत त्ाृलत खरत अडचण आहे. ्ुत्ाला 
फाट् सहण�यक�तमुळे उघडृा ्ेृ नाहत; त्ामुळे ृो ृे उघडण्ास िश्ला असला थािहणे. थण ्डत 
्ाढण्ास ृो िश्ला ्से? उ�र देण्ाचा ए्च मागर आहे. फाट् उघडण्ास ्धतच न िश्लेला ए् 
्ु�ा घ्ा. अशा ृऱहेने फाट् उघडण्ाचत थिर�सथृत िनम�ण ्रा, य ृो थिर�सथृतयर माृ ्रण्ाचा 
�्तन ्शा ृऱहेने ्रृो ृे थाहा. ्डत ्ाढण्ास थपणरथणे समथर होईथ �्ृ त्ाला �्तन ्रण्ास याय 
�ा, य त्ाने अयलंिबलेल्ा थ�ृतचे अयलो्न ्रा. त्ाला थुनराय रृनाचत संधत �ा, य थपणर �भतुय 
िमळेथ �्ृ त्ाचे अयलो्न ्रा. �ाण्ाचंत िश्ण्ाचत �ि�्ा �ा्ोिग् संशोधनाखालत आणण्ाचा 
�्तन १८९० च्ा सुरयाृतस त्ायळेच्ा दोन �िस� मानसशासजानंत ्ेला. णमरनतमध्े वहंुटनत त्ाचंा 
१८९२ मधतल ‘लेकचसर ऑन ह्पमन ॲनड ॲनतमल सा््ॉलॉणत’ (इं�णत भाषांृ र १८९४) ्ा थुसृ्ाच्ा 
दुसऱ्ा �ृतमध्े य लॉईड मॉगरननत ि�टनमध्े त्ाचं्ा १८९४ मधतल ‘इं्ोडकशन टप  ्ंथॅरतटतवह 
सा््ॉलणत’ ्ा थुसृ्ामध्े हत ्ोणना माडंलत होृत. ्ा दोघानंतहत य ियशषेृः लॉईड मॉगरननत ्ाहत 
साधे घरगुृत �्ोग ्ेले होृे. त्ायवन त्ानंत ्ु�त साध्ा साहच्�ने (वहंुट) ि्या ्तनसखलन थ�ृतने 
(मॉगरन) िश्ृाृ, थण अनुमान ृ र्  याथवन िश्ृ नाहतृ असा िनष्षर ्ाढला. िनदान उ� मानिस् 
ि�्ाचंत ्लथना न ्रृा ्ा गोलत सथल ्रणे शक् आहे असे ्ा दोघाचेंहत महणणे होृे. ्ाटे्ोर 
नैस�ग् ियजानानंा संमृ असलेल्ा ृ�या�माणे आथण नेहमत अत्ंृ साध्ा सथलत्रणाचा महणणेच 

क् थण िन्माचा अयलंब ्राया असे वहंुटनत सािंगृले होृे. त्ा�माणे �ािणशासजाने ्राय ेअशत मॉगरननत 
िशफारस ्ेलत. ि्या दुसऱ्ा शबदांृ  सागंाय्ाचे झाल्ास: 

 
�िृि�्ा..........खालच्ा मानिस् शकृतमुळे घडृाृ असा अथर लायणे शक् 

असले........ृर त्ा उ� मानिस् शकृतमुळे होृाृ......असा अथर लायप न्े. (्ा लॉईडमॉगरन 
िन्माचत िशफारस ्ेलत.) 

 
्ा दोन थुसृ्ाचंा िनःसंश् बराच थिरणाम झाला य त्ामुळे �्ोग ्रणाऱ्ाचें लय �ाण्ाचं्ा 

अभ्ासा्डे खेचले गेले. ियशषेृः अमेिर्ेमध्े �गृ होणाऱ्ा �्ोगशाळांृ  लय्रच �ाण्ायंरतल �्ोग 
�सथािथृ झाले य मानसशासत् शाखेचे त्ामुळे सयवथ बदलपन ृे ्मत ृाि�य् य णासृ णतयशासत  ्
झाले. १९०० थपयवच हायरडर, ्ोलंिब्ा, कल र्  ्ेथतल �्ोगशाळांृ पन �ाणत ्शा ृऱहेने िश्ृाृ ्ायरतल 
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�ा्ोिग् संशोधन �िस� झाले, य िश्ॅगो आिण इृर िय�ाथतठा पृन नंृर थो�ाच िदयसांृ  अशा ृऱहेचे 
्ा्र झाले ्ा �ारंभतच्ा ्ामास ्ुग�य रृ् महणाय्ास हर्ृ नाहत. ्ारण त्ा यळेेथासपन आणथ �्ृ 
ियस कृृ य उथ्ुकृ संशोधन झाले आिण थॉनरडाई् ्ाचंा “सं्ोणनयाद” य यॉटसन ्ाचंा “य रृनयाद” ्ा 
दोन सै�ािंृ् शाखा थुढे आल्ा. 

 
�ाणी कशा तऱहरनर िशकतात याब�ल नवीन साहचयर िनयम.– धयिनयेथण, छा्ािच�ण ्ासंारर्ा 

शासाचं्ा इिृहासाृ नेहमत आलेल्ा यसृु�सथृतचे ि्या िन्माचेंच सयृं�थणे थण णयळणयळ ए्ाच 
यळेत झालेले संशोधन ्ा यळेत आथल्ाला आढळृे. थॉनरडाई् ्ाचंा थिरणाम िन्म १८९८ मध्े य 
थॅयलॉवह ्ाचंा “�बलन िन्म” १९०२ मध्े थुढे माडंले गेले. ्ा दोहोचा थरसथरसंबंध सथल होण्ाथपयव 
बरतच यष� अगोदर हे िन्म �चिलृ झाले होृे. हे दोनहत शोध सयृं�थणे लागले गेले होृे. मानसशासाचे 
ृरण अमेिर्न थदयतधर थॉनरडाई् �ाण्ाचं्ा बु�तमध्े उत�ािंृया�ाचं्ा दलत पृन रस घेृ होृे. रिश्न 
शरतरव्ाथारशासज थॅवहलॉवह बरेच र्ाृनाम होृे संशोधन ्रतृ असृाना त्ानंा अिभसंिहृ �िृयेथाचा 
शोध लागला य मेदपचा अंृ रव्ाथार समणण्ाच्ा दलतने त्ानंत आथल्ाला ्ा संशोधनालाच याहपन घेृले. 
 
३.३ थॉनरडाईक याचंा अधययन िस�ातं 

एडयडर लत थॉनरडाई् (१८७४–१९४९ ्ोलंिब्ा िय�ाथतठा  ृ �िशयण ्ॉलेणचे �ाध्ाथ्) हे 
हायरडर ्ेथतल णेमस य ्ोलंिब्ा ्ेथतल ्ॅटेल ्ाचें िय�ाथव. थरंृु �्ोगा्िरृा �ािणमानसशासाचे ये� 
त्ानंत दोघाचं्ामुळे िनयडले नसपन वहंुट य लॉईड मॉगरन ्ाचं्ा थपयव उ�ेिखलेल्ा थुसृ्ाचं्ा अभ्ासामुळे 
िनयडले, िलनस डबल्ु. कलाईन य ियलाडर एस. समॉल ्ाचं्ाबरोबरच थॉनरडाई् ्ानाहत मानसशासत् 
�्ोगशाळेृ �ाण्ायर �्ोग सुव ्रण्ाचे �े् णाृे. कलाईन य समॉल हे दोघेहत थॉनरडाई् ्ाचें 
सम्ालतन होृे य ृे कल र्  िय�ाथतठा  ृ्ाम ्रतृ असृ त्ानत �ाण्ानंा िश्ियण्ा्िरृा गंुृागंुृतचत 
णाळत य प् टथे�ा िदल्ा. �ाणत भु् े ला असृाना त्ाला एखा�ा गंुृागंुृतच्ा णाळ्ाृ ि्या थेटतृ ठेयले 
णाृे य थेटत पृन बाहेर थडल्ासच त्ाला मागर शोधण्ाबबलचे बयतस महणपन बाहेर ठेियलेले अ� िमळप 
श्ृे. �ाण्ाला सयृःच्ा ्ुकत्ा�्ुकत्ा ्ोिणण्ास थपणर मुभा िदलत होृत. त्ाच्ा हालचालतचे िनरतयण 
्ेले य �थम ्श िमळियण्ा्िरृा लागलेल्ा यळेाचत नोद ्ेलत. ्ा ृऱहेचत संधत त्ाला यारंयार िदलत य 
त्ाच्ा य रृनाृ होणारे बदल य क् ृत्िरृा लागणाऱ्ा यळेाृ होणारे अयमपल्न ्ाचंत नोद ्ेलत अशा 
ृऱहेने �ाणत अडचणतयर �भतुय ्से िमळियृो ्ाबबलच्ा मािहृतचत “अध््न य�ा” मध्े माडंणत ्रणे 
शक् झाले. ्ायवन �ाणत ्शा ृऱहेने िश्ृाृ ्ाबबल थुराया ्ाहतशा �माणाृ िमळप श्ृो. 
 

थॉनरडाई्नत १८९६ मध्े ्ा थ�ृतने संशोधनाला सुरयाृ ्ेलत, य शयैिण् मानसशासा्डेच 
सयर शकृत यचेण्ास सुरयाृ ्रण्ाथपयवचत अने् यष� हे संशोधन चालप  ठेयपन मासे, ्ोब�ा, माणंरे, ्ु�त 
आिण सरृेशयेटत यानरे ्ायंर ्ा थ�ृतचा उथ्ोग ्ेला. त्ाचें माणंरायरचे ृथशतलयार �्ोग �िस� 
आहेृ, य माणंराच्ा य रृनाचे त्ानंत ्ेलेले यणरन हे अने्दा आधारभपृ  महणपन उ�ेिखले णाृे. सामान्ृः 
चुणचुणतृ माणंर भु् े लेले असृाना एखा�ा िथणऱ्ाृ ि्या थेटतमध्े दोर ओढपन दरयाणा उघडला णाृ 
असे. दुसरतमध्े दरयाणाचे बटण िफरयपन ृो उघडला णाृ असे. अशा यगेयगेळ्ा ृऱहेने दरयाणा 
उघडण्ाचत सो् होृत. 

 
माणंराला थेटतृ ठेियले असृाना ्ैदे पृन सुटण्ाचत �ेरणा य ्ैदेमुळे िनम�ण झालेलत असयसथृा 

्ाबबलचत सथल लयणे माणंरामध्े िदसृ होृत. िमळेल त्ा याटेने िनसटण्ाचा ृे �्तन ्रृे, ृे गण 
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ि्या ृार ्ुरृडृे, िमळेल त्ा माग�ने थंणा बाहेर ्ाढृे य आयाक्ाृ ्ेईल त्ा भागाृ झडथ घालृे; 
्ाहतहत सैल य हालणारे िदसृाच त्ाचे �्तन सुव होृाृ. सयर िथणराभर नखाने बोच्णारे 
माणंर..........दरयाणा उघडण्ा्िरृा बहुधा थंणाने दोरत, फासा, बटण ्ुरृडप  लागृे, य हळपहळप 
(महणणे अने् �्तनानंृर) अ्शसयत हालचालत नाहतशा होृाृ य ्शसयत हालचालत सुखद झाल्ामुळे 
िट्ाऊ ठरृाृ. ्ाहत �्तनानंंृर माणंराला थेटतृ ठेयल्ाबरोबर ृे लगेच ठरायत् थ�ृतने नखाने 
बटण ि्या फासंा ्ुरृडप  लागृे (१८९८, थक. ११). 

 
अनु प् ल ि्या �िृ प् ल थिरणामामुळे, �िृि�्ा�यक�त िट्ाऊ होृे ि्या नाहतशत होृे, ्ामध्े 

थॉनरडाई् ्ाचं्ा थिरणाम िन्माचंत नादंत आढळृे. हा िन्म त्ानंत ्ानंृर थो�ाच िदयसाृ 
खालतल�माणे माडंला आहे (१९०५, थक.२०३): 

 
्ोणृतहत �ि�्ा ियिशल थिर�सथृतृ समाधान िनम�ण ्रतृ असेल ृर ृत त्ा थिर�सथृतशत 

साधंलत णाृे, य त्ामुळे त्ा थिर�सथृतबरोबर ृत ि�्ा थपयवथेया णासृ सहणृेने घडृे. उलटथयत, ज्ा 
ि�्ेमुळे ियिशल थिर�सथृतृ असयासथ् िनम�ण होृे ृत ि�्ा त्ा थिर�सथृतशत साधंलत णाृ नाहत य 
त्ामुळे त्ाच थिर�सथृतृ ृत ि�्ा थरृ घडण्ाचत शक्ृा ्मत असृे. 

 
दुसरा सहय�ृृ िन्म महणणे थुनराय रृन िन्म. िदलेल्ा थिर�सथृतृ �िृि�्ा त्ा 

थिर�सथृतशत साधंलत णाृे य त्ाच थिर�सथृतृ ृतच �िृि�्ा िणृक्ा णासृ यळेा होृे िृृ्त ृत णासृ 
�बळ होृे य िणृक्ा ्मत यळेा होृे िृृ्त ृत दुबरल होृे. हा थुनराय रृन िन्म सथलथणेच णुना साहच्र 
िन्म हो्. ्ामध्े साहच्र हे ्लथनाचें नसपन थिर�सथृत य �िृि�्ा ्ाचें आहे. हा णुना साहच्र 
िन्मच त्ाच्ा यारंयािरृा य ृात्ािल  ्उथिन्मासंह माडंलेला िदसृो. 

 
�ाण्ाचत िश्ण्ाचत ि�्ा ्शत घडृे ्ाबबलचा अभ्ास असे दशरियृो ्त, थुनराय रृन िन्म 

सयर गोलत सथल ्रण्ास थुरेसा नाहत. उदा. प् टथेटत ि्या गंुृागंुृतचे णाळे ्ासंारर्ा अनोर्ा 
थिर�सथृतृ ्शसयत ि�्ा घडेथ �्ृ �ाणत (ि्या मानय) अने् �िृि�्ा ्रृाना आढळृाृ, ्ाथंै्त 
�त्े् ि�्ा थुनराय रृन िन्मा�माणे थिर�सथृतशत साधंलत णाृे. थिहल्ा�थम ्ेलेल्ा �िृि�्ेचा 
ियचार ्रा; ृत �िृि�्ा घडल्ाबरोबर त्ा त्ा �िृि�्ेला ृात्ािल्तय य थुनराय रृन ्ाचंा फा्दा 
त्ानंृर होणाऱ्ा ्ोणत्ाहत �िृि�्ेथेया णासृ िमळृो; य त्ा्िरृा हत थिहलत �िृि�्ा ृाबडृोबच 
थुनराय�ृृ होईल; य िृला थुनराय रृनाचा णासृच फा्दा िमळेल. ्ेयळ ृात्ाळ िन्मा�माणे �ाणत ्ा 
थिहल्ा अ्शसयत �िृि�्ेथासपन ्धतच थरायक� होऊ श्णार नाहत. थिहल्ा �िृि�्ेथासपन थरायक� 
होऊन दुसरत एखादत �िृि�्ा ्रण्ास त्ाला �यक� ्रण्ा्िरृा ृेथे इृर ्ाहत घट् ्ा्रयाहत 
होृ असले थािहणेृ. ृात्ाळ िन्म दुसऱ्ा ्ाहतृरत घट्ाने थराभपृ  ्ेला गेला नाहत ृर �ाणत ्श 
्धतच िमळयप श्णार नाहतृ. ज्ा यळेत �ाणत ्श संथादन ्रृो त्ा यळेत ्मत ्शसयत �िृि�्ाहत ्ा 
थिहल्ा �्तनाचं्ा ्ालायधत  ृ अने्यळेा थुनराय�ृृ झालेल्ा असृाृ. थरंृु ्शसयत �िृि�्ा मा� 
फकृ ए्दाच घडलेलत असृे; ्ारण त्ा �िृि�्ेबरोबरच थिहला �्तन संथलेला असृो. दुसऱ्ा 
�्तनाच्ा सुरयाृतला ्शसयत �िृि�्ा थुनराय रृनाच्ा दिल्ोणा पृन ियचार ्ेल्ास मागे थडृे य ्ेयळ 
थुनराय रृन िन्मा�माणे ्ानंृरच्ा �त्े् �्तनामंध्े हत ्शसयत ि�्ा मागे मागे थडृ णाृे य त्ामध्े 
सुधारणा आढळणे अशक् आहे. ृथािथ �त्य यसृु�सथृत�माणे अ्शसयत �िृि�्ानंा ृात्ािल्तय य 
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थुनराय रृन ्ाचंा फा्दा िमळृ असृानाहत त्ा हळपहळप मागे टा्ल्ा णाृाृ य ्शसयत ि�्ाच फकृ 
चालप राहृाृ. 

 
थॉनरडाई्नत �िस� ्ेलेल्ा थिरणाम िन्मायर बरतच टत्ा होऊन �ा्ोिग् संशोधनाला 

त्ामुळे बरतच चेृना िमळालत य त्ामुळे थपणर य समाधान्ार् अध््निस�ांृ  ्ाढण्ाचे �्तन होऊ 
लागले. आथल्ा चालप  ्ामाच्ा दलतने ्ा चच�मध्े िशरण्ाचत आयश््ृा नाहत. ्ा िन्माचें नयतन 
साहच्रयादाृ असलेले मह�य मा� आथण ियचाराृ घेण्ाचत गरण आहे. 

 
थिरणाम िन्म महणणे साहच्र िन्म ्ाहपन दुसरे ्ाहत नाहत. सं्ोणने �भायत ि्या �भायशपन् 

्रण्ाच्ा दलतने त्ामध्े ए् ियिशल घट् थुढे माडंला आहे. णेवहा थिर�सथृतमध्े �िृि�्ा घडृे ृेवहा 
�िृि�्ेचा �िृ प् ल ि्या अनु प् ल थिरणाम साहच्र �भायत ि्या �भायशपन् ठरियण्ाचा घट् ठरृो. 

 
थिरणाम िन्माच्ा सुरयाृतच्ा टत्ामंध्े िन्माबंबलचे बार्ाय े थाहण्ाचे राहपन गेले आहे. 

्ेलेलत क् ृत िट्ाऊ होईल ्त नाहत हे क् ृतच्ा थिरणामायवन ठरृ असृे असे महणणे खरोखरच 
ियिच� याटृे. थरंृु क् ृत ्रतृ असृाना घडृ असणारे साहच्र िट्ाऊ होणार ्त नाहत हे साध्ायर 
अयलंबपन आहे असे थिरणाम िन्माचे महणणे आहे. ्ा बाबृतृ मुाृंृुणन  ्सथलत्रण लागेल थण ्ाृ 
ियिच� ्ाहतच नाहत. 

 
्ािशया् आयेथ्ाचंा ्ा िन्मायर ए् आयेथ होृा. ्ा िन्मा�माणे धरले णाणारे गकहतृ त्ानंा 

अमान् होृे. थॉनरडाई् अशा ृऱहेच्ा �्तन�मादाचत ्लथना मान् ्रृाना आढळृाृ. थरंृु ्ाचा 
थिरणामिन्माशत ्ाहतहत संबंध नाहत. ्ारण ्ा िन्मामध्े �िृि�्ेचत सुरयाृ ्शा ृऱहेने होृ 
्ाबबल ्ाहतहत सािंगृले नाहत. थरंृु �िृि�्ा सुव होऊन थपणर झाल्ानंृर त्ा ि�्ेच्ा थिरणामायवन 
थरृ ृतच �िृि�्ा होण्ाचत संभाव्ृा याढृे ि्या ्मत होृे. ्दािचृ णर सथल दिल्ोना पृन क् ृत 
्ेलेलत असेल ृर अशा ृऱहेच्ा ्शसयत थिरणामाचंत आयश््ृा नाहत. थरंृु सा्ल्दलत म्�िदृ 
असलेल्ा सामान् माणसाचं्ा बाबृतृ सथंािदृ ्श हे िनि�ृच थिरणाम्ार् ठरृे. 

 
हा िन्म ‘अणुृ �यायर’ आधािरृ आहे असेहत महटले णाृे य हा त्ाृतल मह�याचा दोष आहे असे 

्ाहत शाखाचं्ा मानसशासजानंा याटृ होृे. “थिर�सथृत”, “�िृि�्ा” य “थिरणाम” ्ा बाबृीृ 
थॉनरडाई्नत थुढे माडंलेल्ा ियचारसरणतृ थरमाणुृ�यायर आधािरृ ्लथना आढळृ नाहत. 

 
क् ृतचा थिरणाम दाखियण्ा्िरृा थॉनरडाई्ने याथरलेले सुख, असयासथ्, समाधान, �ास 

्ासंारखे शबद�्ोग थाहपन य रृनयादत घाबवनच गेले य �ाण्ामध्े अशा णािणयचेत ्लथना ्रण्ाचा 
ि्या मानयामध्ेहत ियिशल थिर�सथृतृ ियिशल �िृि�्ा ्रण्ा्िरृा ्ारणतभपृ  होणाऱ्ा मुाृं पृचे 
सं्ोणन याढियण्ा्िरृा मेदपयर अशा णािणयचेे ्ाहत थिरणाम असृतल हत ्लथना ्रण्ाचा 
थॉनडाई्ना ्ोणृा अिध्ार असा �शन त्ानंत उथ�सथृ ्ेला. मुाृंृुणन् सथलत्रणे महणणे ्ेयळ 
अंदाण हे ्बपल ्वनहत थॉनरडाई्नत शक्ृो नसत् सथलत्रणे िदलत आहेृ. खरे थाहृा णर 
थिरणामिन्मासारखा य रृनिन्म ्ेयळ य रृनघटनानाच मान्ृा देृ असेल ृर मुाृंृुणन  ्सथलत्रणे 
शोधण्ाचत आयश््ृा नवहृत, आिण �ाण्ामध्े णाणतय असल्ाचत ्लथना ्रण्ाचतहत आयश््ृा 
नवहृत. ए्च गोल मानणे आयश्् आहे आिण ृत महणणे ्शाचा सेिि््ायर णो थिरणाम होृो त्ाहपन 
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अथ्शाचा यगेळा थिरणाम होृो, य सेिि््ांृ गरृ  होणारे हे यगेयगेळे थिरणाम सेिि् घट्ाचत 
साहच्�चत ि्या �िृि�्ा ्रण्ाचत यक�त थालटप श्ृाृ हा “आनुभिय् थिरणाम िन्म” बऱ्ाच 
मानसशासजानंत सयत्ारला आहे. थरंृु ्ा िन्माचे सै�ािंृ् अथर लायण्ाच्ा बाबृतृ मा� त्ाचं्ांृ  
मृिभ�ृा आहे. 

 
�ाण्ायंरतल मपळच्ा ज्ा �्ोगामुळे थिरणाम िन्म ्ाढला गेला त्ा �्ोगानंृर सुमारे ृतस 

यष�नत थॉनरडाई्नत मानयत अध््नायर ृथशतलयार �्ोग ्वन ्ा बाबृतृ थुनःथरतयण ्ेले (१९३२–
३३). ्ा ियियध �्ोगामंध्े प् ट थेटतमधपन बाहेर थडण्ाच्ा �्तनाथेया िश्णाऱ्ाचे ्ाम िभ� होृे. मा� 
्ामध्ेहत थ्�्त �िृि�्ा शक् होत्ा. ए् �िृि�्ा ्शसयत ि्या बरोबर असलत ्त �्ोण् 
“बरोबर” असे महणपन ‘�ोतसाहन देृ असृ य दुसरत �िृि�्ा “चु्तचत” महणपन ‘नाउमेद’ ्रतृ असृ. 
�ोतसाहनाचा थिरणाम’ फारच चागंला आढळला थरंृु नाउमेद ्रण्ाचा थिरणाम िृृ्ासा याईट 
आढळला नाहत. त्ामुळे थॉनरडाई्नत आथल्ा थिरणाम िन्मामध्े ्ाला अनुसवन सुधारणा ्ेलत य 
“िशये” थेया बियसायर भर िदला. िशयेमुळे �िृि�्ा ्रणारा दुसरत �िृि�्ा ्रण्ा्डे यळृो य 
�िृि�्ा ्शसयत होऊन ृत थिर�सथृतशत साधंलत णाईथ �्ृ त्ाच्ा्डपन अशा ृऱहेने य रृन घडृच 
असृे. बरोबर �िृि�्ा �सथर झाल्ा ्त सयाभािय्च अ्शसयत होणाऱ्ा �िृि�्ा नाहतशा होृ णाृाृ 
असा त्ाने िनष्षर ्ाढला. 

 
अशा ृऱहेने थिरणाम िन्माृ बदल ्वन शरतरव्ाथारशासदष�ा ्ोग् असे सथलत्रण देणे 

थॉनरडाई्ना शक् झाले. ियिशल उिबल साध् ्रण्ा्िरृा सेिि् घट् ज्ा यळेत ृ्ार होृो त्ा यळेत 
ृे उिबल साध् ्रण्ाच्ा दलतने ्शसयत होृे य संथपणर सेिि्् ृात्ािल  ्ृत हालचाल िट्ाऊ य ृत� 
्रृो. ्ामुळे ्शसयत �िृि�्ेचे थिर�सथृत य उिबल ्ाचं्ाशत साहच्र घडपन ्ेृे. ि्या थॉनरडाई् 
्ाचं्ा शबदांृ : (१९३३, थक. ६६–६७) 

 
“समणा, �ाण्ामध्े ्ाहतशा �माणाृ मेदपरचना आहे. �ा� य समाधान्ार  ्

सथा्त्रणाचत �ि�्ा घडयपन आणृे ........समणा, ्ा सथा्त क् ृ �ि�्ेचे सयवथ असे आहे 
्त ज्ा ज्ा सं्ोणनायर ृत ि�्ाशतल असृे ृत ृत सं्ोणने िट्ाऊ ठरृाृ ........सथा्त क्  ृ
�ि�्ा बहुधा मो�ा मेदपच्ा थकनभागाच्ा ्ाहत अंशा्डपन �सथािथृ य िन्ंि�ृ ्ेलत णाृे. 
अने्दा ृत �ाण्ाचंत सयरसामान् मानिस् ृ्ारत य त्ायळेचे ियिशल उिबल ्ासंारर्ा 
गोलत्डपन िन्ंि�ृ ्ेलत णाृे. सथा्त क् ृ �ि�्ा ृशतच थिर�सथृत थरृ आल्ास �ाण्ाला 
ृशा ृऱहेच्ा सं् ोणनाचत थुनरायक�त ्रण्ास �ेिरृ ्रतल.” 
 

ि्या थरृ (१९४३, थक. ३३ थासपन थुढे): “समाधान्ार् थिरणामामुळे ्ेणाऱ्ा 
िट्ाऊथणाला णैयत ्ारणे असृाृ ......नु्त्ाच ि�्ाशतल असलेल्ा सं्ोणनाचं्ा 
�बलत्रणामुळे एखा�ा चेृ्ाला �िृि�्ा ्व श्ेल असा मानयाचा ि्या �ाण्ाचा सयरयेथत 
िन्ं�् असण्ाचत आयश््ृा आहे य ज्ा चेृ्ामुळे हत दढत्रणाचत �िृि�्ा होृे ृो चेृ् 
संथपणर िन्ं�ण ्रण्ास उथ्ार् ठराया ........हत दढत क् ृ �िृि�्ा मोठमो�ा क् ृत 
्रण्ाच्ा दलतने थुढे उथ्ोगत ्ेृ नाहत. ्ा �िृि�्ा आठय�ाला नवहे दर िमिनटाला 
डझनानंत होृ असृाृ. मत बोलृो त्ा �त्े् याक�चाराचा  ्ाहत अथर गकहतृ धवन ृुमहत 
�िृि�्ा ्रृा य ्ा अथ�मुळे ृुमचे ्ा्र साध् होऊन ृुमहाला समाधान झाले ृर साहच्र 
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�सथर होृे. थरंृु त्ामुळे गोधळच िनम�ण झाला ृर दढत्रणातम् �िृि�्ा मागे खेचलत 
णाृे.” 
 
बु�तचे सयवथ य माथन, थिर�सथृत य अनुयशं, ्ाचें थिरणाम य इृर अने् ्ा सारर्ाच ियष्ायंर 

थॉनरडाई्नत णे बहुियध य मह�याचे संशोधन ्ेले आहे त्ाचे थरतयण ्रण्ाचत आथल्ाला गरण नाहत. 
थॉनरडाई् सयृःच समणृाृ त्ा�माणे ्ा सयर संशोधनाृ ृे थ�े ि्या थपणरतयाने साहच्रयादत ि्या 
सं्ोणनयादत होृे. ्ेयळ यदेने ि्या ्लथना यणाच्ा अनुभयामध्े समतथ आल्ाने साहच्र �सथािथृ 
होऊ श्ृे ्ायर त्ाचंा िय�ास नवहृा. ्ाहत सं्ोणने ृ्ार होण्ा्रृा मानयत गुणयाह् माणसानंा 
इृर �ाण्ाथेंया णासृ �माणाृ साहच्र य साहच्रथ�ृत �सथािथृ ्रण्ास साहाय्् होृाृ य ्ाृच 
मानयत �ेनतयाचे गम् आहे असे त्ानंत सथलत्रण िदले आहे. “ज्ा सं्ोणन-संसथेमुळे थिर�सथृतच्ा 
अनुषंगाने ियचार, भायना य क् ृत ्ासंारर्ा �िृि�्ा ्ेल्ा णाृाृ ृत सं्ोणन-संसथा महणणे मन अशत 
मनाचत सुटसुटतृ साधत व्ार्ा ि्या मनाचे यणरन देृा ्ेईल.” (१९४३, थकन २२). अध््नायरतल 
थॉनरडाई् ्ाचं्ा ्ामाचे टत्ातम् थरतयण िहलगाडरमध्े िमळेल (१९५६). 
 
३.४: पॅवहलॉवह याचंा शरीरवयापारिवषयक अधययन िस�ातं 

सेटथतटसरबगर (आृा लेिनन�ाड) ्ेथे �ा्ोिग् औषधोथचारा्रृा असलेल्ा शरतरव्ाथार-
शासत् �्ोगशाळेमध्े १८९० थासपन मकत्पथ �्ृ थे्ोवहतच थॅवहलॉवह (१८४९−१९३६) �मुख होृे. 
थचन�ंथत, थचन�ंथतचे मुाृं पृ य �िृयेथ ्ाचंा अभ्ास ्रतृ असृाना त्ानंत ए् साधन ृ्ार ्ेले. 
त्ामुळे ृोडामध्े ठेियलेल्ा अ� ्ा चेृ्ामुळे �्ोगाखालतल ्ुत्ानंा सुटलेलत लाळ गोळा ्वन 
मोणणे शक् झाले. ्ा �्ोगाखालत असलेल्ा ्ुत्ानंा अ� ृोडाृ णाण्ाथपयवच लाळ सुटृे हेहत त्ाचं्ा 
णाृा णाृा लयाृ आले. ्ेयळ अ�ाचत थाळत िदल्ायर ि्या णो माणपस नेहमत अ� आणतृ असे ृो णयळ 
आल्ायर ि्या त्ाच्ा थायलाचंा नुसृा आयाण आला ृरत हत लाळ सुटृ असे. मानसशासत  ्िस�ांृ ाचा 
नंृर णो िय्ास झाला त्ायर आिण िस�ांृ ाच्ा शासत् संशोधनाला नंृर णत िदशा िमळालत िृच्ायर 
१९०२ मध्े त्ाथपयव ्ेलेल्ा िनरतयणाचा आत्ंिृ् थिरणाम वहाय्ाचा होृा. थाळत ि्या थायलाचंा 
आयाण �िृयेथाला सयाभािय् चेृ् ठव श्ृ नाहतृ. अनुभयामुळे अ� ्ेृ असल्ाचे हे िदगदशर्  
असृाृ हे उघड आहे. हे थॅवहलॉवहनत ओळखले. ्ोणत्ाहत ियिशल थिर�सथृतमध्े �ाण्ाचे सं्ोणन 
होण्ाच्ा दलतने अशा ृऱहेच्ा िनद�श्ानंा बरेच मह�याचे सथान असलेच थािहणे हे थॅवहलॉवह ्ाचं्ा 
लयाृ आले. मेदपच्ा अंृगरृ  रचनेचे संशोधन ्रण्ाच्ा दलतने ्ा पृन �ोतसाह् मागरदशरन िमळेल असे 
िदसृ होृे. शरतरव्ाथारशासज मेदपयर शसि�्ा ्वन त्ाचा अभ्ास ्रण्ाचा �्तन ्रतृ होृे. 
त्ामुळे नेहमतच्ा सामान् ि�्ेमध्े अडथळे आल्ािशया् राहाृ नसृ. थरंृु थॅवहलॉवह ्ाचं्ा थ�ृत  ृ
मेदपला सथशरहत ्ेला णाृ नवहृा. िनद�श्ामुळे सुटणाऱ्ा लाळेला ‘मानिस् रसोयक�त’ असे थॅवहलॉवहनत 
आरंभत महटले आहे. थरंृु नंृर ्ुत्ाच्ा मानिस् णतयनाचा उ�ेख थपणरथणे टाळण्ा्िरृा त्ानंत 
“अिभसंिहृ �िृयेथ” (अ-�) य “अिभसंिहृ चेृ्” (अ-चे) हे नयतनच शबद�्ोग सुव ्ेले. 
 

अिभसंिहृ �िृयेथ महणणे सथंािदृ �िृि�्ा हे सथल आहे. हत �िृि�्ा महणणे मेदपच्ा 
थकलभागाचत घटना आहे, खऱ्ा �िृयेथा�माणे ृत उथथकलभागाचत घटना नाहत ्ायर थॅवहलॉवह ्ाचें लय 
�थम ्ेििृ झाले. “उ� मुाृंृुणन  ् क् ृत” चे हे ए् सो्तचे उदाहरण होृे. �्ोगशाळा आिण 
मोणमाथनाला सहणसाध् असा हा भाग होृा. भतृत ि्या राग िनम�ण न ्िरृा क् त्ाचे अयधान खेचपन 
घेणाऱ्ा ्ुठल्ाहत चेृ्ामुळे लाळ िनम�ण ्रण्ाचा मागर त्ानंत शोधपन ्ाढला. हत िनम�ण होणारत लाळ 



 
 अनु�मिणका 
 

महणणेच लाळेच्ा बाबृतृतल अिभसंिहृ �िृि�्ा. थपणर थिरच्ाच्ा अशा एखा�ा थेटतृ भु् े लेला ्ु�ा 
ठेयला य ृेथेच त्ाला ए्�ाला सयसथथणे ्ाहत यळे सोडले. नंृर ्ालदशर्  ्ं� याणप लागले. 
्ुत्ाने आथले ्ान उंचायले. ्ालदशर्  ्ं� ृतस से्ंद याणल्ानंृर मासंाचत थपड ्ुत्ाच्ा ृोडाृ 
घाृलत. त्ामुळे नेहमतचा लाळेचा �िृयेथ ्ा्रयाहत झालेला िदसला, बरोबर हतच थ�ृत सामान्ृः थंधरा 
िमिनटाचं्ा अंृराने थुनराय�ृृ ्ेलत. य अशा ृऱहेने अने्यार थुनरायक�त ्ेल्ायर ृतस से्ंदाच्ा 
मध्ंृराच्ा ्ालाृहत ्ुत्ाच्ा ृोडाृ मासंाचत थायडर न घालृाहत लाळ सुटृ असे. हत अिभसंिहृ 
�िृि�्ा होृत. सुरयाृतला हत लाळ उतथ� झालत ृेवहा ृत फारच ्मत �माणाृ होृत. थरंृु �त्े् यळेत 
िृचे �माण हळपहळप याढृ गेले य शयेटत ृत सामान् �माणाृ आलत. ्ालदशर्  ्ं� हे ्ा �्ोगाृ 
अिभसंिहृ चेृ्, मासंाचत थपड हा मपळ चेृ् ि्या �बलन घट्. ्ारण त्ामुळे खपथच �माणाृ लाळ 
िनम�ण होृ असे. अिभसंिहृ ि�्ेनंृर ्ालदशर्  ्ं�ाने िनम�ण होणाऱ्ा लाळेथेया हे �माण खपथच 
णासृ होृे. 

 
�दतघर ्ाळ िट्णारत अिभसंिहृ �िृि�्ा �सथािथृ ्रण्ा्िरृा अने् िदयसाचं्ा 

थुनराय रृनाचत आयश््ृा होृत. अशाृऱहेने ए्दा �सथािथृ झालेलत ि�्ा िृचे थुनराय रृन न 
झाल्ासहत बराच ्ाळ िट प् न राहप श्ृे. ्ुत्ाला अडथळा आणणे ि्या त्ाला संशोधन ्राय्ास 
लायणे ्ासारर्ा ियचलन्ार् चेृ्ामुळे हत ि�्ा ्ाहत ्ाळ िनरोिधृ ्ेलत णाऊ श्ृे. �्ोग 
्रणारासु�ा ्ुत्ाच्ा दिलथथाृ ्ेऊन चालृ नाहत. अनायश्् िदसणाऱ्ा गोलत, आयाण, यास यगैरे 
अडथळे दपर ्रण्ाचत व्य�सथृ ्ोणना ज्ा िठ्ाणत ्रृा ्ेईल अशा िठ्ाणत “अ–�” �्ोगशाळा 
्ाढण्ाचत थॅवहलॉवह ्ाचंत ्ोणना होृत. आिण थॅवहलॉवह हे सर्ारयर उघड उघड टत्ा ्रतृ 
असृानाहत रिश्न सर्ारने त्ाचं्ा इ�चछृ सुधारणाचें शासत् मह�य ओळखपन १९२० च्ा सुरयाृतस 
त्ानंा हयत होृत ृशा ृऱहेचत �्ोगशाळा बाधंपन िदलत. 

 
थरंृु िनरोधन िनम�ण होण्ास ियचलन हेच ए् ्ारण असृे असे नाहत. थॅवहलॉवह ्ाचें ए् 

मह�याचे संशोधन अिभसंिहृ �िृि�्ा नाहतशत होण्ाच्ा बाबृतृतल आहे. चागंल्ा ृऱहेने �सथािथृ 
झालेलत �िृि�्ा ज्ा थ�ृतने �सथािथृ झालत त्ा थ�ृतने नाहतशत ्िरृा ्ेईल. मा� ्ामध्े ए् 
मह�याचा फर् आहे. �बलन याथराय्ाचे नाहत. ्ालदशर्  ्ं� याणप लागले ्त ्ुत्ाच्ा ृोडाला 
लाळ सुटृे. हत अिभसंिहृ �िृि�्ा �सथािथृ झालेल्ा ्ुत्ाला णेवहा ठरलेल्ा यळेत अने्दा मासंाचत 
भु् टत िदलत णाृ नाहत. थण �त्े् यळेत ्ालदशर्  ्ं�ाचा आयाण मा� ऐ्ियण्ाृ ्ेृो ृेवहा 
्ालदशर्  ्ं�ामुळे िनम�ण होणारत लाळ �त्े् यळेत ्मत होृ णाऊन शयेटत थपणरथणे नाहतशत होृे. णर 
सुरयाृतला अ� ्ेृ असल्ाचत सपचना ्ालदशर् ामुळे िमळृ असेल ृर आृा अ� िमळणार नसल्ाचत 
सपचना त्ाच्ा्डपन िमळृ असृे. क् ृत ्रण्ा्िरृा ्ुत्ाचा मेदप उ�ेिणृ ्रण्ाऐयणत क् ृत न 
्रण्ाच्ा दलतने बिधरृा िनम�ण ्ेलत णाृे असे िदसृे. ्ारण ्ा थिर�सथृतृ ्ु�ा उघड उघड 
थेगुळलेला िदसृो. ृथािथ अशा ृऱहेने �सथािथृ ि�्ा नाहतशत ्रणे महणणे ्ा्मचे ियसमरण ि्या 
्ा्मचा लोथ असे मानणे ्ोग् नवहृे, ्ारण ्ाहत थो�ा ृासाचं्ा ियसमकृतनंृर ्ालदशर् ाचा आयाण 
आला ्त त्ाला थरृ लाळ सुटप  लागृे. 

 
उ�ेण् �सथृत ि्या अनु�ेण् �सथृत ्ा दोन ियव� ृऱहेच्ा �सथृत मेदपमध्े ्शा ृऱहेने 

िनम�ण ्रृा ्ेृतल हे आथणास साथडले आहे असा थॅवहलॉवहनत िनष्षर ्ाढला. िदसपन आलेल्ा ्ा 
दोन सं्लथनायंर ्ाहत गकहतृ िस�ांृ  ्लथपन त्ानंत त्ाचंत �ा्ोिग् चाचणत घेण्ास सुरयाृ ्ेलत. 



 
 अनु�मिणका 
 

्ालदशर्  ्ं� याणृ ठेयले. अध्� िमिनटाऐयणत ्ुत्ाला दोन िमिनटे याट थाहण्ास लायलत य नंृर 
अ� देऊन ्ा गोलतचत अने्यार थुनरायक�त ्ेलत. ्ेथे अिभसंिहृ �िृि�्ा ि�टाथत घटना ठरेल. ्ामध्े 
िनरोधानुगामत उबतथन आढळेल. ज्ा यळेत ्ालदशर्  ्ं� याणप लागले त्ा यळेत ृे “सुरयाृतला ्ाहतयळे 
अ� न ्ेण्ाचे सपच् ठरेल. त्ामुळे लाळ िनम�ण न होृा थेगुळलेलत अयसथाच िनम�ण झालत. थरंृु हत 
िट् िट् ए् िमिनट ि्या त्ाहपन णासृ ्ाळ चालप रािहल्ास अ� लय्रच िमळणार अशत सपचना 
िमळपन ्ु�ा �ोतसािहृ होृो य त्ाला लाळ सुटृे. हा अंदाण थडृाळपन थािहला य ्ा ि�ियध �िृि�्ेला 
“ियलंिबृ अिभसंिहृ �िृयेथ” असे नाय िदले. 

 
त्ाचंा दुसरा अंदाण ‘चेृ् सामान्त्रण’ य ‘चेृ् भेदन’ ्ा संदभ�ृ होृा. णेवहा हळप हळप 

याणणाऱ्ा ्ालदशर् ामुळे लाळ उ�यृे  य हत अिभसंिहृ �िृि�्ा �सथािथृ ्ेलत णाृे ृेवहा णासृ 
णलद चालणाऱ्ा ्ालदशर् ामुळे ृतच �िृि�्ा (मा� ्मत �भायत) िनम�ण होृे असे थॅवहलॉवहना 
आढळपन आले. त्ाच�माणे उ� सयराृतल आयाणाला होणारत अिभसंिहृ �िृि�्ा ्ाहत �माणाृ 
खालच्ा सयराृतल आयाणा्डे सं�िमृ होईल. ि्या ्ुत्ाच्ा खा�ंायर भार आणल्ास होणारत 
अिभसंिहृ �िृि�्ा ृशाच ृऱहेचा भार त्ाच्ा था�रभागायर िदला असृा ्ाहतशा ्मत �माणाृ ्ेलत 
णाईल. थिरणाम्ार् अिभसंिहृ चेृ्ाचे ृशाच ृऱहेच्ा चेृ्ाच्ा बाबृतृ ्ाहत म्�िदृ सयवथाृ 
ियसृरण होृे. अिभसंिहृ चेृ्ाचा थिरणाम मेदपच्ा ज्ा मध्सथ भागायर झालेला असृो त्ा 
भागाभोयृत होणाऱ्ा “उबतथनाचे िय्तरण” झाल्ामुळे हे होृे असे थॅवहलॉवहनत सथलत्रण ्ेले. 
्ुत्ाला िन्िमृ अिभसंिहृ चेृ् य ्मतणासृ �माणाृ असलेले ृशाच �्ारचे चेृ् ्ामंधतल भेद 
ओळखण्ास ्से िश्याय े हा �शन भेद�िृि�्ा नाहतशत ्रण्ा्िरृा याथरलेल्ा थ�ृतचा उथ्ोग 
्वन सोडियृा ्ेईल. 

 
अदंाज— णर अिभसंिहृ चेृ् न चु्ृा �त्े् यळेत �बिलृ ्ेला गेला य ्मतणासृ �माणाृ 

त्ाच्ाच सारखे असलेले चेृ् णर ्धतच �बिलृ ्ेले गेले नाहतृ ृर त्ा चेृ्ा्डे ियसृािरृ 
झालेलत �िृि�्ा नाहतशत झाल्ामुळे ि्या लोथ थायल्ामुळे िनरोिधृ ्ेलत णाईल. �बिलृ न ्ेलेल्ा 
�िृि�्ा थपणरथणे नाहतशा ्रण्ास णरत अने्यार थुनराय रृन लागृ असले ृरत ्ा अंदाणाचत सत्ृा 
थडृाळपन थािहलत होृत. ्ा बाबृतृ ्ुत्ा्ुत्ामंध्े बराच फर् थडृो असे थॅवहलॉवहना आढळपन आले. 
बा�ृः उबतथना्डे ्ल असलेलत ्ाहत ्ु�त सहण अिभसंिहृ होृाृ य त्ाचें अिभसंिहृ चेृ् नाहतसे 
्रणे साथेयथणे ्ठतण असृे. सहण िनरोधन होऊ श्ृे अशा ्ुत्ाचं्ा बाबृतृ अिभसंधान ्रणे 
्ठतण असृे य त्ाचं्ाृ �सथािथृ झालेल्ा अिभसंिहृ �िृि�्ा सहण नाहतशा ्िरृा ्ेृाृ. अशा 
ृऱहेचे व्�कृगृ फर् शरतरव्ाथाराियष्् आहेृ ्ाृ शं् ा नाहत असे याटपन थॅवहलॉवह खऱ्ा शासत् य 
शरतरव्ाथारियष्् मानसिचि्तसा ियजाना्डे आ्�षृ झाले. (थॅवहलॉवह, १९४१) 

 
भेदनृं�ामुळे इृरहत मह�याचे थिरणाम सथल झाले. त्ामुळे ्ुत्ाच्ा यदेन भेदनाच्ा शकृतचत 

सप�मृा माथन ्रणे शक् झाले. अने्यार थुनराय�ृृ झाल्ायर णर नगण् सहण नाहतसा होऊ 
श्णारा चेृ् धन य �बिलृ चेृ्ा�माणे णासृ णासृ �भायत होृ गेला ृर ्ुत्ाला आयाणाृतल 
चढ, आ्ार, सथश�तम् णयळत् ि्या इृर चेृ् गुणधमर ्ांृ तल अत्लथ फर्हत ओळखृा ्ेृतल. 
थरंृु ्ुत्ाच्ा ्ा भेदन ्ुयृतलाहत सरृेशयेटत म्�दा थडेल य त्ा िठ्ाणत ्ा भेदन ्ुयृतलाहत ृडे 
णाृतल. ्ा थाृळतयर ्ाहत �ाणत भायिन् दष�ा असयसथ झाले, य उनम�, अिन्ंि�ृ य रृन ्व 
लागले. ज्ा ज्ा यळेत थिरिचृ साधनाच्ा संथ्�ृ ृे �ाणत ्ेृ त्ा त्ा यळेत हे य रृन दलोतथ�तस ्ेृ 
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असे. �्ोज् महणपन त्ाचंा ्ानंृर उथ्ोग ्िरृा ्ेृ नसे. ्ा �सृ �सथृतला थॅवहलॉवह �्ोगणन् 
मुािय क् ृत असे महणृाृ. गोधळाृ टा्णाऱ्ा चेृ्ामुळे मेदपमध्े िनम�ण झालेल्ा उबतथन य िनरोधन 
्ाचं्ाृतल संघष�चा हा थिरणाम आहे असा त्ाचा थॅवहलॉवहनत अथर लायला. 

 
थॅवहलॉवह य त्ाचें िय�ाथव ्ानंत इृर अने् �्ोग ्ेले आहेृ य ्ा �्ोगांृ पन मेदपच्ा �िृि�्ा 

समणायपन घेण्ाचा त्ाचंा �्तन आहे. मानसशासज असल्ाचा थॅवहलॉवह ्धतच दाया माडंतृ नाहतृ. 
यसृुृः त्ानंत नाइलाण महणपनच हे सरृेशयेटत ्बपल ्ेले असृे. त्ाचं्ा व्ार्ाना पृन ्ा बाबृत  ृ
त्ानंत अने्दा उ�ेख ्ेला आहे. 

 
‘मानसशासाचत असमथरनत् ्लथना सोडपन िदल्ािशया् उ� सृराृतल �ाण्ाचं्ा मुासंसथेचे 

व्ाथारण ्शा ृऱहेने होृे ्ाचे संशोधन ्शसयत ृऱहेने ्रणे अशक् आहे हा अियया� िनष्षर आथण 
सयत्ारला थािहणे.’ असे त्ाचें महणणे होृे. 

 
१९०२–१९०३ च्ा सुमारास आथण ्ाढलेले िनष्षर सथल ्रण्ा्िरृा आथले मानसशासत् 

सह्ारत ्ोणत्ा सं्लथना याथरृतल ्ाबबल त्ानंत त्ाचं्ाबरोबर चच� ्ेलत. यासना, अथेया, िनराशा 
य अशाच ृऱहेच्ा ्लथना त्ानंत सुचियल्ा, थरंृु ्ा सं्लथना नयतन �्ोग ्रण्ाच्ा बाबृतृ ि्या 
नयतन अंदाण बाधंल्ाच्ा ्ामत थिरणाम्ार् ठरृतल असे त्ानंा याटले नाहत. णेवहा त्ानंत 
शरतरव्ाथारसंबंिध  ृअसलेल्ा सयृःच्ा �बलन, �ोतसाहन, िनरोधन ्ा सं्लथना याथरल्ा ृेवहाच ्ाहत 
�गृत झाल्ाचे त्ानंा आढळले. ृेवहा त्ानंत य रृन समणण्ाचत गुरि्�त शरतरव्ाथारशासामध्ेच 
साथडेल असा िनष्षर ्ाढला. ृथािथ ्ाहत यष�नंृर थॉनरडाई् ्ाचं्ा �ाण्ायरतल �्ोगाचत त्ानंा 
मािहृत झालत. सयृःच्ा �्ोगाशत ृे बरेच णुळृाृ असे त्ानंा आढळले य त्ामुळे थॉनरडाई् ्ाचें 
थपयर्ालतनतय त्ानंत मान् ्ेले. (थॅवहलॉवह, १९२७, थक. ६; १९२८ थक. ३९). थरंृु त्ाचं्ा िनष्ष�चा 
मानसशासजानंत ्ेलेला उथ्ोग त्ानंा थसंृ  थडला नाहत. (थॅवहलॉवह १९३२). 

 
मानसशासाच्ा बाबृतृ थॅवहलॉवह फारसे उतसु् नसृाना शरतरव्ाथारशासजाचं्ा ऐयणत 

मानसशासजाचेंच लय त्ाचं्ा्डे यधेले गेले. थॅवहलॉवह अिभसंिहृ �िृयेथासंबंिध  ृअसलेले यडे सोडपन 
शरतरव्ाथारशासा्डे यळृतल अशत आशा त्ाचं्ा अने् शरतरव्ाथारशासजिम�ाथंै्त ए्ाने व्कृ 
्ेलत. ज्ा यळेत मानसशासजानंत अिभसंिहृ �िृि�्ेबबल ियचार ्रण्ास सुरयाृ ्ेलत ृेवहा 
�ाण्ाचं्ा ऐंििि्् भेदन बोधाचे मोणमाथन ्रण्ास हे ए् उथ्ुकृ ृं� आहे असे त्ानंा याटले. नंृर 
१९२० मध्े िश्ण्ाच्ा िस�ांृ ाचा था्ा महणपन त्ाचा उथ्ोग, ियशषेृः अमेिर्ेृ होऊ लागला. 
्ा पृनच थुढे अने् िस�ांृ , �्ोग य ियरोध िनम�ण झाले. 

 
लाळोतथाद् �िृि�्ेच्ा बाबृतृ थॅवहलॉवह ्ाचंत असलेलत सुरयाृतचत व्�ृा य ज्ा 

अध््न�ि�्ेचा सम� अभ्ास त्ानत सुव ्ेला होृा, त्ा �ि�्ेला अिभसंिहृ �िृयेथ हत त्ानंत 
्ेलेलत शबद्ोणना ्ा बाबृतृ ि्ृत �माणाृ ियरोध असेल ्ायर ृ र्  ्रणे मनोरंण् आहे. 
थॅवहलॉवहना खरा रस अध््न�ि�्ेृ नसपन मेदपचत उ�ेिणृ य िनरोिधृ अयसथा ्ामध्े होृा हे आथण 
लयाृ ठेियले थािहणे. थरंृु ज्ा यळेत दोन चेृ् ए्ाच यळेत िदले णाृाृ य त्ाथै्त ए् चेृ् हा 
सयाभािय् चेृ् असृो त्ा यळेत सयाभािय् चेृ्ामुळे होणारा �िृयेथ नयतन चेृ्ाशत थुरेशा 
थुनराय रृना पृन सं्ोिणृ होृो, असे त्ानंत ्ोणत्ाहत ृऱहेचत टत्ा न ्िरृा सुचियले होृे. (अिभसंिहृ 
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चेृ्). बार्ाईने थािहले ृर थॅवहलॉवह ्ाचं्ा �त्य थ�ृतचे य िनणर्ाचें हे चु्तचे यणरन आहे हे समणप 
श्ेल. 

 
अने् बाबृीृ ृे चु्तचे आहे. (१) दोन चेृ् ए्ाच यळेत ्ेृाृ असे ्ेथे सुचियले णाृे. थरंृु 

त्ाचं्ामध्े िनदान ए् यणाचा ृरत यळे णाृ असला थािहणे. हे मध्ंृर �त्य थॅवहलॉवहना मह�याचे 
याटृ होृे; ृसेच अिभसंिहृ चेृ् य अनिभसंिहृ चेृ् ्ा दोहोृ ्ाहत मध्ंृर असले ृरच अचल य 
भ�म अशत अिभसंिहृ �िृि�्ा �म्ौशल्थपयर् िनम�ण ्िरृा ्ेईल असे बऱ्ाच संशोध्ानंत 
खा�तथपयर् �िृथािदले आहे. ्ा बाबृतृ अलत्डेच रिश्ामध्े झालेल्ा अभ्ासाृ ए् मनोरंण् भाग 
लयाृ आला आहे. ्ामध्े असे आढळपन आले आहे ्त, अिभसंिहृ चेृ् य अनिभसंिहृ चेृ्, अगदत 
ए्ाच यळेत ि्या ए्दशाशं से्ंदाच्ा अंृराने यारंयार आले ृर िय�ुृ झटक्ाथासपन बचाय 
्रण्ा्िरृा अयलंिबल्ामुळे �सथािथृ झालेला संरय् �िृयेथ नाहतसा ्िरृा ्ेृो. (थॅ्ो�वहच 
१९५८, ॲस््ेटन १९६१ अ, थक. १०५, १११ इं�णत संदभ�्िरृा थाहा). 

 
(२) सयाभािय् चेृ्ाला सयाभािय्थणे सं्ोिणृ असलेलत खरत �िृियाृ ि�्ा अिभसंिहृ 

चेृ्ामुळे–णेवहा अिभसंधान झालेले असृे ृेवहा िनम�ण होृे, हत आिदल चेृ् उथथ�तने माडंलेलत 
ियचारसरणत चु्तचत आहे. अिभसंिहृ चेृ्ामुळे िनम�ण होृतल अशा बहुियध �िृि�्ां् डे अलत्डे 
बरेच लय ्ेििृ झाले आहे. थरंृु ृं�ाृ सुधारणा होऊन अिभसंिहृ चेृ्ामुळे िनम�ण होणारा देशन 
�िृयेथ ियस कृृ ृऱहेने अभ्ािसणे शक् होण्ाथपयवच हे सथल झाले ्त, खरा �िृयेथ सयाभािय् 
चेृ्ा पृनच िनम�ण होृो. (३) सयाभािय् �िृयेथा�माणेच अिभसंिहृ �िृि�्ा असृे हत 
ियचारसरणतृतल चप्हत ्ाच मु�ाशत िनगिडृ आहे. ्धत ्धत ्ा दोन ि�्ा थपणरथणे िभ� असृतल. 
लाळोतथाद् �िृि�्ेचाच णर ियचार ्ेला ृर बा�ृः ्ा दोहोमधतल ृफायृ संर्ातम्च असेल; 
्ारण सयाभािय् �िृयेथ णलद गृतने य भरथपर �माणाृ होृ असेल. थरंृु अ� ्ा चेृ्ामुळे िनम�ण 
होणाऱ्ा सयाभािय् �िृयेथाृ चघळण्ाच्ा हालचालीचाहत अंृभ�य होृो. णर अिभसंिहृ �िृि�्ेृ हत 
हालचाल असलत ृर ृत णब�ाच्ा अव्कृ ि्या अिृसप�म हालचालत  ृबदललेलत अिृयतण झालेलत 
िदसृे, य ियशषे ्ौशल्ानेच त्ाचंत नोद ्रणे शक् आहे. ्ाउलट अिभसंिहृ �िृि�्ेृ उिबलाच्ा 
णयळ णाण्ाच्ा हालचालीचा अंृ भ�य असृो. अ� िमळणार ्ा इशाऱ्ाला होणारत �िृि�्ा महणणे 
संयाह् �िृि�्ा–अ�ाचा सयत्ार ्रण्ास ृ्ार होणारत ि�्ा य �िृयेथ महणणे �त्य अ�ाच्ा 
बाबृतृतल थिरथपर् �िृि�्ा. संरय् य इृर �िृयेथाबबलहत असेच आहे. 

 
िलडेल य त्ाचें ्ॉन�ल ्ेथतल इृर सह्ारत (१९३४) ्ानंत मेढतच्ा ृंगडतला िय�ुतयाह्  

बाधंपन िृला िय�ुत ध�ा िदला. हा ध�ा देण्ाथपयव थोडेच से्ंद अगोदर ्ालदशर्  सुव ्ेला. त्ाचा 
िट् िट् आयाण हा अिभसंिहृ चेृ्. �ाण्ाचे अिभसंधान झाले ृेवहा त्ाने ि्िचृ ृंगडत उचलपन ृत 
थोडतशत या्डत ्ेलत. णणप ्ाहत ्ेणाऱ्ा िय�ुत धकक्ाला होणारत हत सयंाह् �िृि�्ाच. णेवहा �त्य 
िय�ुत ध�ा िमळृो ृेवहा ृंगडत थपणरच उचललत णाृे य त्ामुळे शारतिर् ृाण नाहतसा होृो. हत �िृियाृ 
�िृि�्ा हो्. ्ुलर य इृर (१९३५) ्ानंा असे आढळले ्त, ज्ा यळेत णिमनत पृन िय�ुतयाह्ा्डपन  
ध�ा िदला गेला ृेवहा अखेरचे य रृन यगेळे होृे. ्ा �्ोगाृ �्ोज् असलेला ्ु�ा आथला थंणा शांृ थणे 
य िशृाफतने णिमनतृतल िय�ुतयाह्ाथासपन  उचलपन सरृेशयेटत िय�ुत झट्ा टाळतृ असे, य ृतन 
था्ायर उभे राहपन ृोल साभंाळण्ास आयश्् असेल त्ाहपन शरतराचे समा्ोणन ्ेलेले आढळपन ्ेृ 
नसे. मा� �्ोगाच्ा सुवयाृतच्ा ्ाळाृ त्ाने णे व्� भायिन् य रृन दाखियले होृे ृेच य रृन इृर 
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साधनाचं्ा संदभ�ृ मेढतच्ा �िृि�्ेृ िदसृ असे. ्ा दोन �ा्ोिग् िनणर्ांृ तल ियरोधामुळे अिभसंिहृ 
चेृ्ाचे नयतन सयवथ य ज्ा थिर�सथृतृ हा चेृ् िय्िसृ होृो त्ाचत असलेलत ्था्ोग्ृा सथल 
होण्ास मदृ होृे. इृरहत अने् उदाहरणे देृा ्ेृतल. 

 
अिभसंिहृ �िृि�्ा ्ा �्ाराृ समाियल होणारे अध््नाचे यगव क् ृ सयवथ समणाऊन घेण्ाचा 

�्तन ्रणाऱ्ाना आ्लन न झालेलत बा�ृः अनंृ �शनाचंत गंुृागंुृ सथल ्रण्ाच्ा दलतने थुढतल 
्ाहत थो�ा �्रणाृतल मह�याचत मािहृत आलेलत आहे. ्ािशया् आणखत ए्ा अलत्डच्ा 
संशोधनाचा उ�ेख ्ेल्ास अध््न�ि�्ेृतल समस्ाचंत गंुृागंुृ सथल होण्ास मदृ होईल; य त्ा यळेत 
अमेिर्ेृतल संशोध्ाचें बरेचसे अयधान खेचपन घेृलेल्ा आणखत ए्ा अिभसंधान �्ाराचत आथल्ाला 
ओळख होईल. 

 
साधन अधययनाचा नवा िवचार— एखा�ा गोलतथासपन थरायक� होण्ास �ाणत ्से िश्ृाृ ्ायर 

इृरा�ंमाणे आर्. एल.् सॉलमननत बरेचसे संशोधन ्रन िस�ांृ  माडंले आहेृ, य दहा से्ंदाचं्ा 
अंधाऱ्ा ्ालखंडानंृर िय�ुत धकक्ाचत अथेया ्रण्ास िश्ियलेल्ा ्ुत्ाचं्ायर ्ेलेल्ा संशोधनाचे 
त्ानंत यणरन ्ेले आहे. ्ा दहा से्ंदाचं्ा ्ालखंडाृ ्ंुथणाचे ला्डत ृायदान रेटपन ्ु�त िय�ुत ध�ा 
टाळप श्ृ होृत. ज्ा अिभसंिहृ य रृनाला ‘साधन य रृन’ महटले आहे त्ाचे हे उदाहरण आहे. ्ारण 
�ाण्ाचे सयृःचे य रृनच ्ेथे बळ्टत आणण्ास साहाय्भपृ  होृ असृे. थॅवहलॉवहनत अभ्ासलेल्ा 
अिभसंिहृ �िृि�्ेमध्े �्ोण्ाच्ा ्ोणने�माणे �बलन िदले णाृे ि्या िदले णाृ नाहत. �ाण्ाच्ा 
य रृनाशत त्ाचा ृा�्् असा ्ाहत संबंध नसृो. 

 
्ु�ा ृायदान रेटण्ाचत साधन �िृि�्ा िश्ल्ायर त्ाला ऐ�चछ् सना्प ज्ामुळे ृातथुरृे अधप 

होृाृ असे क्ुरेरत नायाचे ए् �्ारचे औषध िदले. अशा ृऱहेने दुबळ्ा �सथृतृ असृाना त्ाला दोन 
नयतन चेृ् अने्दा िदले— दोन यगेळ्ा उंचतचे सयर चेृ् महणपन याथरले. ्ाथंै्त ए्ानंृर िनि�ृ 
िय�ुत ध�ा बसृ असे य दुसऱ्ानंृर ्धतच बसृ नसे. दोन चेृ्ाृतल फर् ्ु�ा ओळखृो ्ाबबल 
िनि�ृ थुराया होृा ्ारण ज्ा चेृ्ानंृर िय�ुत ध�ा िमळृ असे त्ा यळेत हद्ाच्ा ठोक्ाचंत गृत 
याढृ असे, दुसऱ्ा चेृ्ाबरोबर ृत ृशत याढृ नवहृत. िय�ुत-ध�ा-णन् आयाणाला होणारत 
अिभसंिहृ �िृि�्ा “अिभणाृ अिभसंिहृ �िृि�्े” च्ा सयवथाृ मोडृे. �्ोगाच्ा ्ा अयसथेृ 
साधनतभपृ  अिभसंिहृ �िृि�्ा होण्ाचत शक्ृाच नवहृत. ्ारण ्ेथे �ाणत ‘क्ुरेर’ ्ा गंुगत आणणाऱ्ा 
औषधाच्ा अंमलाखालत होृा. ‘क्ुरेर’ चा अंमल थपणरथणे संथल्ायर त्ाचत ृतनहत चेृ्ाचं्ा बाबृतृ 
्सोटत घेृलत. आथल्ाला याटृे त्ा�माणे ृो ्ाळोखामध्े ृायदान रेटृो. धोक्ाचे सपचना देणाऱ्ा 
आयाणाला त्ाने हत �िृि�्ा ्ेवहाचं ्ेलत नवहृत. ्ा चेृ्ाला होणारत त्ाचत �िृि�्ा मपळ 
शरतरव्ाथारियष्् �िृि�्ेथुरृतच हद्ाचत गिृ्ुकृ हालचाल म्�िदृ होृत. थरंृु संशोधनामध्े असे 
आढळपन आले ्त, ज्ा आयाणानंृर िय�ुत ध�ा िमळृ असे, त्ा आयाणा्डे ृायदान ढ्लण्ाचत 
साधन�ि�्ा यैिशष�थपणर ृऱहेने सं�िमृ ्ेलत णाृ असे य ज्ा यळेत िय�ुत झट्ा न िमळणारा आयाण 
होृ असे त्ा यळेत यैिशष�थपणर ृऱहेने संशोध् य रृन होृ असे (सालमन य टमरन १९६२) क्ुरेर नंृर ज्ा 
यळेत िय�ुत झट्ा िमळृ असे त्ा यळेत णरत ्ा �ाण्ानंा क्ुरेरमुळे ्ोग् �िृि�्ा ्रणे अशक् होृ 
असले ृरत ्ा अिन�चछृ चेृ्ा्डे हत �िृि�्ा ्ोग् ृऱहेने सं�िमृ होृ असे ्ायर लेख् भर देृाृ. 
दुसऱ्ा शबदांृ  िय�ुत ध�ा बसणार असे सपिचृ ्रणारा आयाण नंृर त्ा्डे सं�िमृ झालेल्ा ्ोग् 
अशा ृायदान रेटण्ाच्ा �िृि�्ेशत थपय�नुभया पृन साधंला गेलेला नवहृा. 
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्ा �्ोगाच्ा िनष्ष�बबलचे आथले अंदाण आथल्ाला थरृ आथल्ा मपळ दोन �शनां् डे 

यळियृाृ. ्ु�ा ्ा् िश्ला आहे? ृो ्शा ृऱहेने िश्ला आहे? ्दािचृ दक�ाव्  चेृ्ा�माणेच 
असलेल्ा आंृिर् अव्कृ चेृ्ामुळे–भतृतमध्े असृाृ ृशा ृऱहेच्ा क् ृत ृो णुने �िृसाद नव्ा 
चेृ्ाला न्ळृ साधंृ आहे ्ा? ्ा थिरसराचे आ्लन ्वन त्ाथासपन दपर णाण्ा्िरृा त्ाने ्ोग् 
ृत �िृि�्ा िनयडलेलत आहे? ृेथे िश्ण्ाचत ि�्ा बोधनातम् आहे ्त ि�्ातम् आहे? हे दोन 
थ्�् इृर अने् संभाव् थ्�्ाथंै्त आहेृ. थरंृु अध््न सै�ािंृ्ानंत ्ोणत्ा िदशनेे ियचार ्ेला 
थािहणे हे ठरियण्ास हे दोन थ्�् थुरेसे िभ� आहेृ. 

 
िश्ण्ाचत ि�्ा ्शा ृऱहेने घडलत आहे? मध्ंृिरृ ्ेणाऱ्ा ्ार् �िृि�्ा अमान् ्ेल्ा 

ृर मग अशत ्ोणृत �ि�्ा असेल ्त िणच्ामुळे चेृ्भेदन य अचप् �िृि�्ेचत िनयड ्ा गोलत शक् 
होऊ श्ल्ा? द् ये�ाृतल उबतथन �ाव् ्ेिा्डे �सािरृ झाले ्ा? य असे णर असेल ृर मग 
िय�ुत झट्ा न देणाऱ्ा, �बल न झालेल्ा आयाणाथेया िय�ुत झट्ा देणाऱ्ा आयाणा्डे �िृि�्ा 
णासृ यारंयार ्ा सं�िमृ झालत? ्ा ्ार् �िृि�्ा ्ेि ्ाळोखाच्ा चेृ्ाशत अगोदरच सं्ोिणृ 
झाल्ामुळे संयदेनशतल झाले होृे? ि्या ृे ियिशल िदशनेे अगोदरच ्ललेले होृे, य त्ामुळे लगेच 
थो�ा यळेाृ नयतन यदेन-चेृ् िय�ुत झटक्ाशत सं्ोिण  ृ झाल्ायर ृे ्ेि नयतन साहच्र संबंधाृ 
सहण ृऱहेने गंुृले गेले? दोन िभ� चेृ्ानंा ए्च �िृि�्ा होण्ाचे ्ारण मेदपच्ा ्ाहत भागाृ ियस कृृ 
सयवथाृ थसरलेल्ा गंुृागंुृतच्ा मुाृं पृच्ा थरसथर व्ाथ्ृेृहत शोधृा ्ेईल य अशा ृऱहेने आथण 
थपणरथणे िभ� ृऱहेने सं�मणाचे सथलत्रण देऊ. 

 
सॉलमन य टनरर ्ाचं्ा संशोधनाशतच आथले अंदाण म्�िदृ झालेले नाहतृ य ि्त्े्दा 

्ोणृाच िनष्षर न घेृा आथण ृे ृसेच सोडृो. अिभसंिहृ �िृि�्ा आथण ्शा ृऱहेने िश्ृो ्ा 
बाबृतृ आथल्ाला अखेरचे उ�र िदगद�शृ न ्रृा अध््न �ि�्ेच्ा संदभ�ृ िनम�ण होणाऱ्ा 
�शनाचंत सुरयाृ ्शा ृऱहेने होृे हे िदगद�शृ ्ेले णाृे. हे णर ्ा अंदाणामुळे याच्ाला सथल झाले ृर 
्ा अंदाणाचे ्ा्र झाले असे महणाय्ास हर्ृ नाहत. णरत रिश्ा य अमेिर्ा ्ा दोन राष्ानंत िभ� 
समस्ायंर संशोधन ्ेले असले य िभ� ृं� िय्िसृ ्ेले असले ृरत ्ा ियिशल ये�ाृ बरतच भर घाृलत 
आहे. थरंृु गेल्ा दश्ाृ अने् आंृरराष्त् थिरषदानंत ्ा बाबृतृ ए्ाच िदशनेे संशोधन ्ेले य ृं� 
िय्िसृ होण्ा्िरृा थरसथरसंथ र्  साधपन ्ा �शनाला बरतच चालना िदलत. 

 
�ाथिमक अिभसंधान तं�ाचा काही िवकास- थॅवहलॉवह ्ाचं्ा ्ामाचा मणबपृ आधार घेऊन 

उभारलेलत य अ�ाथहत उभारलत णाृ असलेलत ए् मोठत रचना आथण बरतच अभ्ािसलत आहे. साध्ा 
िट् िट् ्रणाऱ्ा ्ालदशर् ाचत णागा आृा ियियध चेृ्थंुणांृ पन ृ्ार झालेले सं्ुकृ अिभसंिहृ 
चेृ् घेृतल. िनरिनराळ्ा �्ारच्ा �ाण्ाचें उत�ािंृमाथनदंडायरतल साथेय सथान ठरियण्ा्िरृा 
�थम बेिरटोवह य इृर ्ाहत णणानंत (१९२९), नंृर वहेटोिनन य इृर ्ाहत णणानंत (१९५९) ्मतअिध् 
�माणाृ गंुृागंुृतचत असलेलत अशा ृऱहेचत सं्ुकृे उथ्ोगाृ आणलत–सो�वहएट शासामध्े ्ाला 
मह�याचे सथान आहे. चेृ् सं्ोणनाचे थिरणाम थॅवहलॉवहनत अभ्ािसले आहेृ. भायातम् चेृ् अ� 
िमळियणे य नंृर अभायातम् चेृ् अ� न िमळियणे ्ासारर्ा ठरायत् थ�ृतृ आलटपनथालटपन 
्ेणाऱ्ा �माला �ाण्ा्डपन ज्ा �िृि�्ा होृाृ त्ा �मब� ्ेल्ा: भेदन बोधन ्ुयृतयर ृाण 
थडल्ायर �ाण्ामंध्े ज्ा�माणे मुाृंृुणन  ् िय क् ृत िनम�ण होृे त्ाच�माणे णर चेृ्ाचंा गिृशतल 
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ठरायत् �म बदलला गेला ृर �ाण्ामंध्े �ा्ोिग् मुाृंृुणन  ्िय क् ृत िनम�ण होृे. �त्य णतयनाृ 
�ाणत एखा�ा ए्ा्त चेृ्ाला �िृि�्ा ्रण्ाऐयणत चेृ्-थुंणाला �िृसाद ्रतृ असृो. �ाथिम् 
ृ्ार आ क् त्ाचं्ा (समिलयादत) सयवथाृ चेृ्थंुण-नमुने आथल्ायर अंमल चढियृाृ ्त हे नमुने 
हळपहळप अध््नामुळे ि्या दुय्म अशा सं�ेषण ्ा्�मुळे ए्वथ ्ेले णाृाृ हा �शन िनरिनराळ्ा 
शाखानंा थरसथराथंासपन दपर नेणाऱ्ा मपलभपृ  गोलीथै्त ए् आहे. नंृरच्ा �्रणा पृन आथणाला ्ा 
�शनाच्ा बाबृतृ णासृ ऊहाथोह ्राय्ाचा आहे, थरंृु नमुने हे साहच्� पृन िनम�ण होृाृ असा 
रिश्न दिल्ोण आथण ्ेथे नमपद ्व. त्ाचं्ा �्ोगांृ पन आथल्ाला िनि�ृच असे दाखयपन िदले आहे 
्त, ्ाहत नमुनाब� अिभसंिहृ चेृ् अशा ृऱहेने थिरणाम्ार् होृाृ. ्ाहत ृ्ार नमुन्ाचं्ा 
बाबृतृतल संभाव्ृा त्ानंत सथल ्ेलत आहे ि्या नाहत हे �्रण आठमध्े समिलयादाचा ियचार 
्रतृाना णासृ चागंल्ा ृऱहेने ठरियृा ्ेईल. 

 
रिश्ाृतल संशोधनाृ अलत्डे बरतचशत चच� आंृ रदा्् अिभसंधानायरच ्ेििृ झालेलत 

िदसृे. ्ा अंृरदा्् अिभसंधाना  ृ अिभसंिहृ, अनिभसंिहृ ि्या दोनहत चेृ् आंृिर् यदेन 
इंिि्ाशंत संबंिधृ होृाृ. 

 
घंटा+अ�+लाळ— ्ा थारंथिर् बिहरादा्् अिभसंधान �िृि�्ेयर झालेल्ा बदलाचे मपळ 

्ेथे थरृ आथण थॅवहलॉवह य त्ाचें िय�ाथव ्ाचं्ा थाच् ि�्ेयरतल सुरयाृतच्ा ्ामाृ शोधप श प् . 
१९०५ मध्े बोलडरेफ ्ानंत आलेखलेखन ्ं�ायर आ्ंुचनाचत नोद ्रण्ाचे साधन महणपन रबरत फुगा 
्ुत्ाच्ा थोटाृ बसियला. रबरत फुग्ाचे हे ृं� अ�ाथहत याथरले णाृे. थरंृु फुगा ज्ा यळेत फुगियला 
णाृो त्ा यळेत दाब उ�ेिणृ ्रण्ाचे ्ा्र ्रण्ास ृो उथ्ोगत होईल, ि्या फुगा ज्ा यळेत गरम 
ि्या गार थाण्ाने भरला असेल त्ा यळेत आंृिर् उषणृामान बदलण्ाच्ा दलतने उथ्ुकृ ठरेल. 
शसि�्े पृन िनम�ण ्ेलेल्ा नाडत�णा पृन इंिि्ाच्ा आंृरतयचेला �त्य उबतिथृ ्रणे हत आंृ रदा्् 
अिभसंधानाचत दुसरत थ�ृत. ्धत ्धत ृशा ृऱहेचे उबतथन हे बा� अिभसंिहृ चेृ्ाला िनद�श् 
अिभसंिहृ चेृ् महणपन याथरलेले असृे. शरतराच्ा एखा�ा बा� भागास िय�ुत ध�ा देण्ाथपयव थोटाचा 
ियभाण् थडदा गार ्ेला णाृो ्ा उदाहरणासारखेच हे आहे. ्धत ्धत आंृिर् दाब िनम�ण होणार 
ि्या थोटाचा थडदा थंड ि्या गरम होणार हे दाखियण्ास �्ाश झोृासारखा बा� चेृ् याथरला 
णाृो. राझरननत (१९६१ अ) यणरन ्ेलेल्ा ए्ा मनोरंण् संशोधनाृ (शोिन्, १९५२) असे आढळपन 
आले ्त त्ा यळेत �्ोज् �्ाशझोृाच्ा िनद�िशृ आंृिर् चेृ्ाचं्ा �सथािथृ �माला रळले होृे 
त्ा यळेत असुखद शरतरव्ाथारियष्् थिरणाम–डो्ेदुखत, उलटत, ऐंििि्् ्ुवथृा, ृसेच 
रकृयािहनतच्ा अिन्िमृ �िृि�्ा–गिृशतल ठरायत् �म ियस्ळतृ ्रण्ा पृन िनम�ण झाले. 
आंृरदा्् अिभसंधानाच्ा मह�यासंबंधत राझरन थोडक्ाृ महणृाृ. 

 
“अिभसंिहृ ि्या अनिभसंिहृ आंृरदा्् चेृ् अंृभपरृ  असलेले आंृरदा्् 

अिभसंधान सहण�ााृ ्रृा ्ेृे, य ृे बरेचसे अ�्ट सयवथाचेच असृे........आंृरदा्् 
सयवथाचत उ�ेणने त्ाचं्ा सयभाया�माणे.......थरृ थरृ घडणारत, ठरायत् मुदृतचत, 
शरतरसं्ोिणृ असृाृ, य ृत आंृरदा्् अिभसंधान हा ए् ्ा्म सयवथाचा ्ा्�तम् भाग 
बनियृाृ. हा ्ा्�तम् भाग णतयनाृ य क् ृतृ साृत्ाने उतथािदृ य थुनरतथािदृ होृ 
असृो.” 
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्ाच टत्ा्ाराच्ा मृे, �ा्ोिग् थ�ृत महणपन आंृ रदा्् अिभसंधानाने अव्कृ भाग व्कृ 
्ेला आहे. 

 
साधन अिभसंिहत �िति�या.— अिभसंिहृ �िृि�्ेयर रिश्ाृ झालेल्ा अलत्डच्ा 

संशोधनाचत थपणर मािहृत आमहत अ�ाथ िनयिेदलेलत नाहत. थरंृु ्ाहतशा फा्�ाच्ा दलतने आमचत मािहृत 
्ेथेच थाबंयपन आमहत ्ाथपयव थोडक्ाृ य�णलेल्ा अिभसंिहृ �िृि�्ेचे घरगुृत सयवथ ियस कृृ ृऱहेने 
यणरन ्ेल्ायर ्ा्डे थरृ यळप. साधन अिभसंिहृ �िृि�्ेचा मपळ अिभसंिहृ �िृि�्ेशत य थॉनरडाई् 
्ाचं्ा �्तन �माद अध््नाशत ्ोणृा संबंध आहे हा मह�याचा �शन आहे. 

 
थॅवहलॉवह ्ाचं्ा �्ोगाृ ्ुत्ाच्ा अिभसंिहृ �िृि�्ेमध्े अ� िमळियण्ाचा �्तन ्ोठेच 

नवहृा. ्ारण ्ुत्ाने ्ाहतहत ्ेले ृरत त्ाला िन्िमृ यळेत अ� िदले णाृ होृे. �्ोग ्रणाऱ्ाने 
िन्ंि�ृ ्ेलेला िनद�श् य अ� ्ाचंा िन्िमृ �मां्  हत ्ा थ�ृतृतल मह�याचत गोल हो्. ृोडामध्े 
अ� सयत क् ृ ्रण्ाचे दलतने अिभसंिहृ लाळरसातम् �िृि�्ा हत सयंाह्. �िृि�्ा थरंृु �त्य अ� 
िमळियण्ाच्ा दलतने त्ा �िृि�्ेचा ्ाहतच उथ्ोग नवहृा. अिभसंिहृ �िृि�्ेृतल ्ार् भाग-
अथेियृ अ�ा्डे णाण्ा्िरृा होणाऱ्ा हालचालत–्ाचंतहत थॅवहलॉवहनत नोद ्ेलत. थरंृु णयळ 
णाण्ाचत हत हालचाल अ� िमळियण्ाच्ा ि�्ेृ मह�याचत नवहृत. यगेळ्ा ्ोणनेृ अ�ाच्ा 
भा�ंाथासपन थो�ा अंृ रायर णर ्ु�ा असेल ृर ्ालदशर्  ्ं� याणप लागृाच ्ुत्ाला नुसृत लाळच 
सुटप  लागृ नाहत ृर ृो अ�ाच्ा भा�ंाणयळ णाण्ाचा �्तन ्रृो. (झतनर १९३७). अ� 
िमळियण्ाृतल णयळ णाण्ाचत ि�्ा हत ‘साधनवथ’ ठरृे. ्धत ्धत अथेियृ िनष्षर ि्या अ� िमळप 
श्ण्ाथपयव ियिशल ्ोणना ि्या लहानसे उथ्रण ृ्ार ्राय े लागृे. थॉनरडाई् ्ाचं्ा माणंराला 
्डत ्ाढण्ा्िरृा अगदतच सफाईशपन् अशत ्ुकृत ्रायत लागृे. लहान मुलानंा खाण्ा्िरृा चमचे, 
्थ, ि्या ्ासंारर्ा गोलत याथरण्ास िश्ायचे लागृे. हे य रृन ‘साधनतभपृ ’ आहे; थरंृु ज्ा यळेत यर 
दशरियल्ा�माणे एखादत ्ुकृत �्ोिणलत णाृे त्ा यळेत ्ा य रृनालाच व्ाथार्य रृन असे संबोिधले णाृे. 

 
साधनवथ ि्या �्ोण्–अिभसंिहृ �िृि�्ेमुळे उिबल साध् होृे य �ा्ोिग् अयसथेृ 

�बलन होण्ाच्ा दलतने हत ि�्ा आयश्् ठरृे. साधनवथ य रृन व्ाथार् हालचालतमुळे िदसपन ्ेृे. 
थिर�सथृतयर माृ ्रृे य त्ामुळे उिबल साध् होऊन िनराशा टाळृे......हे असेच नेहमत िदसपन ्ेृे. 

प् टथेटतमध्े ्शसयत ि�्ा साधनवथ �िृि�्ा ठरृाृ– थण ्ाला ्ोणत्ाहत अथ�ने अिभसंिहृ 
�िृि�्ा महणृा ्ेईल ्ा? थॉनरडाई् ्ाचें ्तनसखलन य थॅवहलॉवह ्ाचें अिभसंधान ि्ृतृरत दश्े 
आमपला� िभ� याटृ होृे. ्ा दोहोृतल मध्ंृर बत. एफ. �स्नरनत भवन ्ाढले. त्ानंत णासृ साध्ा 
सयवथाृतल प् टथेटत ृ्ार ्ेलत. आृा ृत �स्नरथेटत महणपनच ओळखलत णाृे. (�स्नर, १९३८). 

 
�्ोगशाळेृ ि�् झालेल्ा थाढंऱ्ा उंदरायरतल �्ोगाृ याथरलेलत हत थेटत लहान य िर्ामत 

होृत, य त्ामध्े इृर प् टथे�ा�ंमाणे ियियध �िृि�्ानंा यायहत नवहृा. ्ा थेटतच्ा ए्ा ्ोथऱ्ाृ ए् 
टतनचे भाडें होृे य बाहेर ए् ्ं� बसियलेले होृे. ्ा ्ं�ामधपन ए्े् गोळत खालत टतनच्ा भा�ंाृ 
थडृ असे. �त्े् गोळत भा�ंाृ थडलत ्त टण असा ियिशल आयाण होृ असे. �थम ्ा �्ोगथेटत  ृ
�्ोगथेटतशत थिरिचृ नसलेला ए् उंदतर सोडला. भोयृत िफवन थिर�सथृतचा अंदाण घेण्ास त्ाला 
याय िदला. नंृर �्ोण्ानंत ए्े् गोळत खालत भा�ंाृ थडण्ाचत सो् ्ेलत. गोळत थडृाना होणारा 
टण हा आयाण ऐ प् न उंदतर भा�ंाणयळ णाृो, य नंृर ृो गोळत खाृो. ठरायत् यळेानंृर गोळत खालत 
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टा्लत णाृ होृत, य आयाण ऐ्ल्ाबरोबर उंदतर मो�ा टेचाृ भा�ंा्डे णाृ असे. अशा ृऱहेने उंदतर 
भा�ंा्डे णाण्ास िश्ृ होृा. 

 
्ेथतल घटनाचं्ा �माशत थॅवहलॉवह ्ाचं्ा �्ोगाृतल घटनाचं्ा �माचत ृुलना ्व. हा �म 

खालतल�माणे आहे. 
 
कालदशरक ्ं�–लाळ–अ�–खाणे–�स्नर ्ाचं्ा बाबृतृ: आयाण–णयळ णाणे–अ� खाणे 

दोनहतहत �म थपणरथणे समान आहेृ, मा� अ� िमळियण्ामध्े लाळोतथाद् अिभसंिहृ �िृि�्ा 
साधनवथ ठरृ नाहत. थरंृु अ�ाच्ा भा�ंाणयळ उंदराने णाण्ाचत ि�्ा महणणे अिभसंिहृ �िृि�्ा य 
अ�ाचा आयाण महणणे अिभसंिहृ चेृ्. 

 
दुसऱ्ा यळेत ्ा थेटतच्ा ए्ा बाणपस उभे गण लायले होृे य गोळत खालत टा्णाऱ्ा ्ं�ाशत ृे 

हु्ाने साधंले होृे. गणायर खालच्ा बाणपस यणन थडल्ायर अ�ाच्ा भा�ंाृ गोळत थडृ असे. 
उंदराला आृ सोडपन त्ाला त्ाच्ा ्ुकत्ा ्ोिणण्ास मुभा िदलत. लय्र ि्या उशतरा थुढचे थंणे 
गणायर टे प् न त्ायर थुरेसा दाब आणण्ास ृो िनि�ृच समथर होृो, य त्ामुळे गोळत ियिशल टण असा 
आयाण होऊन खालत थडृे; उंदतर लगेच थपयव�माणेच भा�ंा्डे धायृो. िणृक्ा लय्र णाऊन उंदतर 
गण दाबृ असे–्ाहत उंदतर हे लगेच ्व श्ृ ृर ्ाहत थोडायळे िफवन नंृर ्व श्ृ होृे 
िृृक्ा लय्र गोळत खालत थडपन टण असा आयाण होृ असे. लय्रच अिभसंधान थुरे होऊन उंदराला 
थेटतृ सोडले. ृो भप्  लागल्ाबरोबर गण दाबपन गोळत िमळयप श्ृ असे �त्े् �िृि�्ेनंृर गोळत न 
िदल्ास गणायर दाब देण्ाचत हत �िृि�्ा णरत लगेच नाहत ृरत लय्रच नाहतशत ्रृा ्ेृे. 

 
या शरव्चया �योगात िशकलरला �म— गण–दाब–आयाण–णयळ णाणे–अ� खाणे गणाथासपन 

िमळणारा द क्  या �ाव् चेृ् उंदराला गणा्डे नेृो. हा अिभसंिहृ चेृ्, गणायर दाब आणणे हत 
अिभसंिहृ �िृि�्ा, हा चेृ्–�िृि�्ा ए्् थपयव �सथािथृ झालेल्ा आयाण–णयळ णाणे ्ा 
ए््ाचत संयाह् �िृि�्ा हो्. गण दाबणे य भा�ंाणयळ णाणे ्ाचंा अ� िमळियण्ाचत ि�्ा �बल 
्रण्ाच्ा दलतने साधन महणपन उथ्ोग होृा. 

 
�स्नर ्ाचं्ा थेटतयर �भतुय िमळियणे य थॉनरडाई् ्ाचं्ा थेटतयर �भतुय िमळियणे ्ांृ  फर् 

्ोणृा? �स्नर ्ाचं्ा थेटतृ चु्तच्ा माग�ला लायृतल असे भाग फारच थोडे आहेृ; थरंृु थॉनरडाई् 
्ाचं्ा थेटतृ ्ाचंत संर्ा अिध् आहे. ्ोणृतहत समस्ा सोडियृाना हत मह�याचत बाब आहे. थरंृु 
्शसयत ि�्ा ्शा ृऱहेने िश्ल्ा णाृाृ ्ाबबल त्ाचं्ाृ फारसा मह�याचा फर् नाहत. गंुृागंुृतच्ा 
थेटतृ ्शसयत ि�्ा िश्ण्ाृतल �मां् –दरयाणाचे बटण–ओरखडणे–दरयाणा उघडृो–बाहेर 
णाणे–अ� खाणे. 

 
�स्नर ्ाचं्ा थेटतृतल �मां् हत असाच आहे. अिभसंिहृ �िृि�्ा नाहतशत ्रण्ाच्ा दलतने 

असणारा �म ठरियण्ाचे �े् थॉनरडाई् ्ाचें्डे णाृ नसपन थॅवहलॉवह ्ाचं्ा्डे णाृे. णर बटणाच्ा 
ऐयणत दुसरे ्ाहत साधन दरयाणा उघडण्ास हाृाळाय ेलागेल असा ्ोणनेमध्े बदल घडयपन आणला 
ृर सप� बदलल्ामुळे अिभसंिहृ �िृि�्ा िनि�ृच नाहतशत होईल. अशा ृऱहेने (१९४८ अ) गंुृागुृतच्ा 
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णाळ्ाृ होणाऱ्ा अध््नि�्ेच्ा बाबृतृ अशा ृऱहेने अिभसंिहृ �िृि�्ा नाहतशत होृे हे िमलरनत 
दाखयपन िदले आहे. 

 
�स्नरनत ृ्ार ्ेलेल्ा साधन थेटतृतल अ�ाच्ा ्ोठतचत खतळ अड प् न बंद थडल्ामुळे 

मध्ंृरतृ ्ेणाऱ्ा �बलत्रणाचा (१९३८, १९५६) थ�ृशतर अभ्ास ्रण्ास �स्नर �यक� झाले य 
त्ामुळे सुसंगृ ृऱहेने �बलत्रण ्ेल्ास ृे थिरणाम्ार् होृे ्ा सुरयाृतच्ा बा�ृः ृ र् शु� याटृ 
असलेल्ा गकिहृाला सुरंग लायण्ाृ आला. णरत खा�थदाथर ठरायत् यळेा गण दाबल्ायर ि्या 
अिन्िमृ मध्ंृराने िमळृ असला ृरत उंदराृतल गण दाबण्ाृतल गृत णासृच राहृे असे आढळपन 
आले. �त्े् �्तनानंृर होणाऱ्ा �बलत्रणाथेया खंिडृ �बलत्रण ्ेल्ामुळे होणारत डोळ्ाचं्ा 
थाथण्ाचंत अिभसंिहृ �िृि�्ा ि्या मनोिय�ुृ �िृयेथ बऱ्ाचशा मंद गृतने नाश थायृो असे १९४० 
मध्े एल.् एच. हँ�तनत दाखयपन िदले. णर आथण ए् यणभर अशा ृऱहेच्ा मािहृतबबलचत आथलत 
्ाटे्ोर यसृुिनन यक�त बाणपला ठेयप ृर अशा ृऱहेचे िनष्षर ्ा ्ेृाृ हे समणणे ्ठतण नाहत. �्ोज् 
असलेल्ा �ाण्ाला ि्या माणसाला णर िश्ण्ाच्ा ्ाळाृ �त्े् यळेत अिभसंिहृ चेृ् हा होणाऱ्ा 
घटनेचा िनद�श् आहे असे आढळपन आले ृर एखा�ा यळेतहत हत घटना न घडल्ास सयर थिर�सथृतचा 
ियचार ्रण्ास त्ाला िणृ्े णासृ सबळ ्ारण असृे िृृ्े सबळ ्ारण ज्ा यळेत अिभसंिहृ चेृ् 
य ियिशल घटना ्ाचंा �म इृ्ा “िय�ासाहर” नसृो त्ा यळेत ए्दा ि्या दोन-ृतनदाहत घटना घडलत 
नाहत ृरत असृ नाहत. ्ेथे “अरे–हे–ृर–थपयव घडले आहे” हत यक�त िनम�ण झाल्ामुळे माणसा्डपन 
होणाऱ्ा �िृि�्ेस यळे लागृो. य त्ामुळे घटना अिणबाृच घडणार नाहत ्ाचा अिभसंिहृ चेृ् हा 
िनद�श् आहे असा �्ोज्ा्डपन थरृ अथर लायण्ाचत ि�्ा मंदायृे. “हँ�तचा ियरोधाभास” हत अशा 
ृऱहेने हल (१९४३), इलाम, टेलर, िबटरमन (१९५४) य �ेडझ (१९५७) ्ानंत सथल ्ेला आहे. 

 
साहच्र महणणे ्ा्? आण बऱ्ाच िस�ांृ ाचं्ा य संशोधनाचं्ा ्ेिसथानत असलेल्ा साधन 

अिभसंधानाचत १८९८ मध्े थॉनरडाई्नत त्ाचं्ा अध््न थ�ृतृ ्ाहत �माणाृ अट्ळ ्ेलेलत होृत. 
माणंरतने सयृःचे शरतर चाटपन साफसपफ ्ेले ्त दरयळेत िृला बयतस महणपन अ� िदले णाृ असे. त्ामुळे 
माणंरत सयृःला साफसपफ ्रण्ास चोखंदळ झालत. ्ु�ा थरथरृ असृाना णर त्ाला अ� िदले ृर 
थरथरण्ाचत ि�्ा त्ाचा सयभायियशषे बनृे, असे अगदत अलत्डे ्ुथलोवहनत िनयिेदले आहे. (१९६१) 

 
सामान् थोषणनिल्ेृतल �योभनामुळे थरथरणाऱ्ा �िृयेथाचत ्ेिे �्ािशृ ्ेलत णाऊन त्ा 

्ेिाचंत उबतथनशतलृा उंचायलत णाईल य नेहमतच आढळणारे आिण सामान्ृः थरथरण्ाचा �िृयेथ 
िनम�ण न ्व श्णारे तयचेयरतल दुबरल �योभ् णासृ थुल होऊन �िृयेथ िनम�ण ्रण्ास थुरेसे समथर 
ठरृतल. शयेटत ्ु�ा �्तन न ्रृा चाथल्ाने अचप्ृेने इृ्ा यारंयार थरथव श्ृो ्त सयाभािय् 
हालचालतथासपन असयाभािय् हालचाल यगेळत ्रृा ्ेृ नाहत. (थक. १०५१) 

 
माणसाने ्ेलेलत ियिशल अनै�चछ् हालचाल �त्े् यळेत–उदा., ्ानाला हाृ लायणे–�बिलृ 

्ेलत गेलत ्त, हळपहळप णासृ णासृ यळेा होृ णाृे. ्ा ृऱहेने वहरालँ्ने (१९५५) िशलथ्लेबबल 
िनयदेन ्ेले आहे. ए् गुण िमळाल्ाचे ्ेयळ �्ोज्ाला िनयदेन ्ेले णाृ असे. थरंृु हा गुण 
्शा्िरृा िमळाला आहे हे मा� त्ाला सािंगृले णाृ नवहृे. इृर ्ाहत संशोध्ानंत �्ोज्ाचत 
मुलाखृ घेृ असृाना त्ाच्ा्डपन होणाऱ्ा शा�बद् �िृि�्ाचंत यारंयािरृा य सयवथ ्ायंर थिरणाम 
घडियण्ाचा (�तनसथपन, १९६२) �्तन ्ेला आहे, ्ा पृन िनरिनराळे िनष्षर िनघाले आहेृ. ्ेथे 
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अने्यचनत नामे, ि�्ाथदे, भायनेमुळे नरम झालेले शबद ि्या याक्ाशं, िचडखोर शबद ्ासंारखे 
शा�बद् य रृन िदसृाच मुलाखृ घेणाऱ्ा्डपन दरयळेत मान हालयपन, ि्िचृ हासपन “हं-हं-हं” असे 
महणपन �बलत्रणाचा �्तन ्ेला णाृ असे. आथल्ा भाषणसयाृंत्ायर ्ा ृं�ाने बंधन आणृा ्ेईल 
अशा ृऱहेचा भ्�द असा ्ाहत थुराया उथलबध नाहत. थरंृु वहरालँ्नत त्ाचं्ा �्ोगा पृन असे दाखयपन 
िदले आहे ्त, �्ोण् णर ियधानाशंत सहमृ होऊन ि्या ृत ियधाने दुसऱ्ा शबदांृ  माडंपन त्ा ियधानांृ  
बळ्टत आणतृ असेल ृर दहा िमिनटाचं्ा ्ालायधतृ �्ोज्ाचत सयृःचत मृे व्कृ ्रण्ाचत गृत 
बरतच याढेल. ृेयतस �्ोज्ाचं्ा बाबृतृ त्ानंत हे दाखयपन िदले आहे. ृथािथ संभाषणाच्ा दुसऱ्ा दहा 
िमिनटाचं्ा ्ालायधत  ृ अशा ृऱहेने �बलनाच्ा दलतने �्तन ्ेला नाहत ृेवहा ए्यतस �्ोज्ाचं्ा 
बाबृतृ, अथेियृ ियलोथनाचा थिरणाम आढळला (१९५५). 

 
असंब� चेृ्, “िन�ष�्” हालचालत ्ामध्े साहच्र–उदा., ्ुत्ाच्ा ृंगडतचत सकृतने 

घाृलेलत या्ण–हेहत अभ्ासाचा ियष् आहे. णर �त्े् यळेत आयाण होृाच ृंगडत िन�ष�्ृेने 
हालियलत णाृ असेल ृर सरृे शयेटत आयाण होृाच लादलेलत ्ािं�् या्ण नसृानाहत ृंगडतचे 
सना्प उ�ेिणृ झालेले िदसृतल. �त्य हालचालत िदसणार नाहतृ, थरंृु ृंगडतच्ा सना्पृतल 
िय�ुृशक्ृेबबलच्ा नोदतयवन ्ाहत साहच्र संबंध �सथािथृ झाल्ाचे िदसपन ्ेईल. अशा ृऱहेच्ा 
“अिभसंिहृ” �िृि�्ा अ�सथर, दुबळ्ा य सहण नाहतशा ्िरृा ्ेृतल अशा असृाृ असे आढळपन 
आले आहे. (ॲस्ेट्ॅन, १९६१ अ, थक. ९६) 

 
�स्नर, थॉनरडाई् आिण थॅवहलॉवह ्ाचें िस�ांृ  य ृं� ्ामंध्े मपळ असणाऱ्ा य थुढच्ा िथढतचे 

�िृिनिधतय ्रणाऱ्ा ्ा म्�िदृ नमुन्ाचं्ा अभ्ासा पृन आथण ्ा�माणे िनष्षर ्ाढप  श प्  ्ा? नाहत, 
थण आथण दयृाथपयर् ्ाहत अयलो्न ्व श प्  य ्ाहत मह�याचे �शन ियचाव श प् . त्ाचंत उ�रे मा� 
थुढे ्ेणाऱ्ा �्रणाृ िमळप श्ृतल. ए् अयलो्न असे आहे ्त थॅवहलॉवह ्ाचें “�बलत्रण” य 
थॉनरडाई् ्ाचें “बयतस” ्ा दोहोचेहत ्ाहत �माणाृ ए्च ्ा्र आहे. साहच्र �सथािथृ ्रण्ाच्ा 
दलतने दोहोच्ाहत्डपन थपर् ्ा्र होृे. “बयतस” ्ा शबदाऐयणत “�बलत्रण” हाच शबद�्ोग हळप हळप 
्ाळाच्ा ओघाृ मानसशासा पृन याथव लागले. ्ाचे ए् ्ारण असे असेल ्त बरेचसे थिरणाम–्त णे 
िय�ुृ ध�ा य ृंगडत ्ाचें साहच्र घडयपन आणृाृ ि्या मेदपृतल खोलयर असलेले एखादे ्ेि उ�ेिणृ 
्रृाृ–ृे आथल्ा “बयतस” ्ा ्लथनेृ बसप श्ृ नाहतृ. ्ामुळे “�बलत्रण” हत ए् 
शरतरव्ाथारियष्् ि्या मानसशासत  ्सयवथाचत �ि�्ा आहे, ्ा अने् �्ारच्ा अध््नांृ  ्ेणाऱ्ा 
अने् �ि�्ाचें यणरन ्रण्ा्िरृा याथरलेला हा ए् शबद�्ोग आहे असा �शन उथ�सथृ होृो. 

 
आथण असेहत ियचाव श्ृो ्त ्शाचे �बलत्रण ्ेले आहे? ए् साधे उ�र महणणे चेृ् 

�िृि�्ा संबंध �बल ्ेले; ्ालदशर्  य लाळोतथाद् �िृि�्ा ्ांृ तल साहच्र, दरयाणाचे बटण य 
थंणाने बोच्रणे ्ांृ तल साहच्र, गण य दाब ्ाृतल साहच्र. थरंृु दुसरे उ�र असे सुचियले गेले आहे 
्त �बलत्रण �्ोज्ाला थिरसराबबल ्ाहत मह�याचत मािहृत थुरयृ असृे. दुसऱ्ा शबदांृ  चेृ्–
१–चेृ्–२ साहच्र ि्या चेृ्–१ �िृि�्ा–चेृ्–२ साहच्र �सथािथृ होृे य ्ा साहच्�मुळे 
शयेटत �्ोज्ाला ृो ज्ा थिर�सथृतृ असृो त्ा थिर�सथृतशत ्शसयत �िृि�्ा ्रण्ास मागरदशरन 
्ेले णाृे. फकृ असामान् थिर�सथृतृच ए्ा्त चेृ्–�िृि�्ा संबंध आथोआथ �सथािथृ होऊ 
श्ृो. “थुनः�दा्” हा सयरसामान् मुत् क् ृतचा सदैय आढळणारा ियशषे आहे हे ओळखले गेले आहे. 
मुक्ा माणसा�माणे बोलृाना होणाऱ्ा यदेनचा ि्या आथण बोलृाना होणाऱ्ा आयाणाचा ियचार न 
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्रृा बोलणे हे मोठे ियलयण य गोधळाृ टा्णारे ठरेल. चालणे, हाृ थसरणे, थ्डणे यगैरे बाबृीृतल 
हालचालत य �सथृत ्ाचें सामान् समा्ोणनसु�ा त्ाचं्ा ृंृोृंृथणाच्ा बाबृतृ आथण एखा�ा 
थिर�सथृतृ �िृि�्ा ्रतृ असृाना यणायणाला आथणाला सामान्थणे िमळणाऱ्ा ऐंिि् नोदतयर 
अयलंबपन असृे. नॉरबटर योनर (१९४८) ्ाचं्ा संशोधनाथासपन ्ािं�् मेदपच्ा अभ्ासा्डे साथेयथणे णे 
अलत्डे लय ्ेििृ झाले आहे, त्ाच्ाहत अगोदर ्ोलंडनत (१९२८) ‘िय�िृयेथ’चे णे ृ�य माडंले होृे 
त्ामध्े हे ओळखले होृे ्त खऱ्ा य रृन–ए््ाचा एखा�ा चेृ्ाला �िृि�्ा झाल्ाबरोबर शयेट होृ 
नाहत ृर ृो य रृन चेृ् थिर�सथृतबबल आणखत िमळालेल्ा मािहृतच्ा आधारायर होणारे त्ा �िृि�्ेचे 
समा्ोणनहत सयृःमध्े अंृभपरृ  ्वन घेृो. थरदेशत ‘चतण’चा थुरयठा ्रणाऱ्ा दु्ानायवन अशा ‘चतण’ 
चत मािहृत असणारा णेवहा णाृ असृो ृेवहा ृो �थम गंधातम् सपचना िमळृाच �ास रोधपन धरृो. थण 
एखा�ा सतच्ा सुयािसृ ्ेलेल्ा रमालाथासपन झुलियणारत झुळप् ्ेृ असेल ृर मा� दतघर्ाळ हा 
सुखद थिरणाम िट्ाया महणपन ृो दतघर �ास घेण्ास �यक� होृो. 

 
अशत ए्यळे होृत ्त ्ाटे्ोर साहच्रयादत थरसथरसंबंधाचे संयदेन ्ासारखा बोधन घट् 

ओळखतृ नवहृे. ्लथना ्ेयळ सं्ोिणल्ा णाृ होत्ा. �र्ाृ ि�िटश मानसशासज, चालरस एडयडर 
�सथअरमन (१८६३−१९४५) ्ानंत आथले बु�तबबलचे मानसशास �ामुर्े्वन थरसथरसंबंध घट् ्ाचंा 
अयबोध ि्या ्ाचें िन्मन ्ायर आधारलेले आहे (१९२३). थरंृु त्ानंत आथला िस�ांृ  हा 
साहच्रयादाचेच ए् सयवथ असे मानलेले नाहत. ्ा उलट त्ानंत नयतन जानाचे संशोधन य अध््नाृ 
िनम�ण होणाऱ्ा समस्ाचंत उ्ल ्ा गोलीचा नयबोधन व्ाथाराृ अंृभ�य होृो, असे �िृथािदले आहे. हा 
बोधन व्ाथार ियचाराृ घेण्ाृतल अथ्शामुळे साहच्रयादत “आ�्रणन् याटेल इृ्े अथ�” याटृाृ 
अशत �सथअरमन ्ाचंत ृ�ार आहे. समिलया�ानंतहत अशतच टत्ा ्ेलत आहे हे आृा आथण लय्रच 
थाहणार आहोृ. मध्ंृर भवन ्ाढण्ाच्ा दलतने झालेले �ोतसाह् संशोधन य माडंले गेलेले िस�ांृ  
्ां् डे लय यधेपन घेऊन समिलया�ानंत मह�याचत भर घाृलत आहे. 

 
आथल्ा िथढतृतल इृर न्ाशा�ंमाणे मानसशासत् थ�ृीचे ये�हत आृा �सथर रािहलेले नाहत. 

्ा थुसृ्ाच्ा थपयवच्ा �ृतमध्े आमहत महटले आहे ्त सयर य रृनया�ानंा साहच्रयादत महणृा ्ेणार 
नाहत, आण आमहत असे महणप श्ृो ्त सयर य रृनया�ानंा य रृनयादत समणृा ्ेणार नाहत! आथण आणखत 
असे महणप श्ृो ्त ्ाहत साहच्रयादत य रृनयादत असले ृरत सयरच ृसे नाहतृ. आथण य रृनयादत 
ियचाराचं्ा �मुख शाखाचंत य त्ािशया् अगदत अलत्डच्ा शाखाचंत ृथासणत ्ेल्ायर ्ा गपढ ियधानाचंा 
संथपणर अथर आथल्ाला सथल होईल. ृथािथ �थम आथण रिश्ामध्े िय्िसृ झालेल्ा मानसशासाचा 
मागोया घेऊ य थॅवहलॉवह ्ाचं्ा संशोधनाचा य ियचारसरणतचा त्ाच्ायर ्सा ्सा थिरणाम झाला आहे 
ृे थाहप. 
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6४ 7सोयवहए् मानसशास: 
एक पंथ 

 
सन १९१७ चत बोलश�ेवह् �ांृ त होण्ाथपयव रिश्ामध्े मानसशासज होृे. ि्त्े्ानंत णमरनतमध्े 

�ा्ोिग् मानसशासाचा अभ्ास ्ेला होृा. आिण �ाचं्ाथै्त ि्त्े् युणडच्ा राचिन् थंथाचे 
अनु्ा्त होृे असे महणृा ्ेईल. ्ासर्ाथ य रासोलतम्ो �ाचंत णत मानसथथायर ्ेिे होृत त्ाचं्ा 
�्ोगशाळाहत होत्ा. आिण हा ए् अिभनय उथ�म होृा. थण �ा मंडळीनत मानसशासाच्ा सयरसाधारण 
�गृतला णरत हाृभार लायला ृरत त्ानंत ए् यैिशष�थपणर असा रिश्न सं�दा् सुव ्ेला होृा, असे 
िनि�ृच महणृा आले नसृे. 
 

थरंृु शे् े नावह �ा ए्ा मह�याच्ा शरतरियजान शासजाच्ा “िरफलेकसेस ऑफ द �ेन” (मेदपच्ा 
�िृियाृ ि�्ा) �ा १८६३ मधतल �ंथाृ आिण इृरहत ्ाहत �ंथांृ  मानसशरतर ियजानाच्ा ए्ा 
सं�दा्ाचत सुरयाृ झालेलत आढळृे आिण बे�थेरत्ो ृसेच ियशषेृः थॅवहलॉवह �ाच्ा ्ा्� पृन �ा 
सं�दा्ाचत णत �गृत झालत ृत अ�ाथ चालप आहे. ज्ाला मेदपचत ्ाहत मािहृत आहे अशा व्कृतला 
मानिस् ्ा �् हत मपलृ. शरतर्ा �् आहेृ हत ्लथना सयाभािय्थणे रणृे. अने् शरतरशासजानंत हत 
सपचना थुढे माडंलत आहे थण िृचा शे् े नॉवह �ानंत ियशषे िच्ाटतने थाठथुराया ्ेलेला आढळृो. 
(राझराम, १९५७ ब). 

 
थण �ांृ तनंृर अिध क् ृ अशा माकसरयादत ृ�यजानाचत दखल आथल्ा उथथ�त माडंृाना 

आथल्ाला घ्ायत लागेल हे मानसशासजानंा सथल झाले. हे ृ�यजान महणणे ज्ाला �ं�ातम् णडयाद 
महणृाृ ृे हो्. आिण ृे १८४७ थासपन �चिलृ आहे. णडयादाला ियरोधत असलेल्ा ृ�यजानाला 
‘आदशरयाद’ महणृाृ. थण हा आदशरयाद ्ोणत्ाहत आदश�शत संबंिधृ नसपन, ्लथना ि्या चैृन् हे 
िय�ाृतल मपलभपृ  चैृन् आहे एयढेच त्ाचें महणणे आहे. त्ा यळेच्ा णडयादाचे महणणे असे होृे ्त 
णडिव् हे यासृयृेचे ए्मेय मपलभपृ  सयवथ हो्. असा िस�ांृ  अिध् नेम्ेथणे माडंा्चा ृर ‘गिृमान 
असे णडिव् हेच ्ेयळ मपलभपृ  असे अ�सृतय आहे’ असे माडंृा ्ेईल. अने्दा �ा णडयादाचे �िृथादन 
ए्ेरत सयरथाृ ि्या ्ािं�् णडयाद �ा सयवथाृ ्रण्ाृ ्ेृ असे. �ा मृाचा आश् असा ्त मेदपृ 
घडणाऱ्ा �ि�्ा �ा खऱ्ाखुंऱ्ा घटना असृाृ थण मानिस् �ि�्ा �ा गौण घटना असपन 
त्ाचं्ाथासपन ्ाहत थिरणाम िनषथ� होृ नाहतृ. त्ा �ाण्ाच्ा णतयनाृ ि्या िनसग�ृ महणा ज्ा �ि�्ा 
घडृाृ त्ांृ  ्ोणृेहत बदल घडयपन आणण्ाचत ्ुयृ मानिस् �ि�्ामंध्े नसृे. माकसरचा �ं�त् 
णडयाद हा दुहेरत सयवथाचा णडयाद होृा. मानिस् �ि�्ा महणणेच �त्याृ घडणाऱ्ा �ि�्ा होृ 
आिण त्ानंा मानिस् मानले ्ा् ि्या शारतिर् मानले ्ा् त्ा सारर्ाच खऱ्ा असृाृ असे हा 
णडयाद मानतृ असे. णडिव्ाचे होणारे संघटन हे �ाथिम् थाृळतयर होऊ श्ृे ि्या अिध् उ� 
थाृळतयर होऊ श्ृे. सेित् णतय हत थाृळत घेृलत ृर अशा रतृतने संघिटृ झालेले गिृमान णडिव् 
महणणे णतयन आिण मेदप महणपन गिृमान संघिटृ झालेले गिृमान णडिव् महणणे मानिस् णतयन. 

 
�ा दिल्ोणा पृन थाहृा मेदपच्ा ्ा्�च्ा िठ्ाणत ए् ियलयण धमर असलेला आढळृो. आिण 

ृो महणणे आथला थिरसर. महणणे बा� भौिृ् णग �िृिबिबृ ्रण्ाचा धमर हे �िृिबब ्ेयळ अि�् 
यदेनाचंा ए् समपह एय�ाच सयवथाचे नसृे. शारतिर् ि�्ानंा आथल्ा थिरसराृ बदल घडयपन आणृा 



 
 अनु�मिणका 
 

्ेृाृ आिण �ाणत आथल्ा थिरसराृ हा णो सि�् सहभाग घेृ असृाृ. ृो मेदपमध्े �िृिबिबृ झालेला 
असृो. मानयत व्यहाराचत थाृळत आथण घेृलत ृर िृच्ामध्े ्ोणनाथपयर् क् त्े घडृाना आढळृाृ 
आिण महणपन �ा थाृळतयर णे बदल घडयपन आणण्ाचत ्ोणना असृे िृला ज्ा गोलत साधा्च्ा 
असृाृ त्ा मेदपमध्े �िृिबिबृ झालेल्ा असृाृ. �ा ृ�यजानाच्ा था�रभपमतयर थािहले ृर ज्ा 
मानसशासजानंा �ा्ोिग् संशोधन चालप ठेयाय्ाचे होृे त्ाचं्ा माग�ृ अने् िनसरडत िठ्ाणे ठा्त 
ठा्त होृत हे उघड होईल. 

 
�ांृ तनंृरच्ा मानसशासजाचं्ा गटानंत �ं�त् रतिृशासाचा थपणरथणे सयत्ार ्ेला होृा असे 

िदसृे. �ा रतिृशासा�माणे ियचाराचंा िय्ास �बंध–िय�बंध सं्ोग �ा �माने होृो. ्ोणृतहत उथथ�त 
्ोणतहत माडंलत असलत ृरत िृच्ायर णोरदारथणे टत्ा ्वन िृच्ा णागत िृला ियरोधत असलेल्ा 
उथथ�तचत सथाथना ्रण्ाचे आयाहन, आिण शकृत असेल ृर �ा थरसथरियरोधत उथथ�ाचा उ�ृर 
थाृळतयर समनय् साधण्ाचा �्तन ्रण्ाचे आयाहन �ा रतिृशासामंधपन िमळृे. १९१७ नंृर ृर असे 
अने् संशोधनाचे ्ा्र�म मो�ा आशनेे ए्ामागपन ए् रचण्ाृ आले. थण लय्रच त्ाचं्ायर 
झालेल्ा ियघाृ् टत्ेला ृे सारे बळत थडले आिण ृे सोडपन ृरत देण्ाृ आले ि्या त्ाचं्ाृ खपथच 
बदल ्रण्ाृ आले. थण �ा रतिृशासाला टत्ा ्शत ्रायत हे णर चागंले ्ळृे िृृ्े ियधा्् 
संशोधनाचा ्ा्र�म ्सा रचाया हे समणृ नाहत. गिणृ ि्या भौिृ्शास �ाचं्ायर ्ा शासाचा ियशषे 
थिरणाम झाल्ाचे आढळृ नाहत. आिण सो�वहएट राणयटतृ �ा शासाचत भरभराट झालत आहे थण 
अने्दा मानसशासाचंत �गृत ्ा शासामुळे णयळणयळ र� झालत होृत असे आढळपन ्ेृे. ज्ा रिश्न 
मानसशासजानंत �ा अडचणतच्ा �दतघर ्ालखंडाृ आथल्ा शासाचत बाणप लढयृ ठेयलत, त्ाचं्ा धै्�चे 
आिण िनध�राचे आथण ्ौृु् ्ेले थािहणे. 

 
मॉस्ो ्ेथतल ियजानाचं्ा अ्ॅडमतमध्े ए् मानसशास संसथा होृत. �ांृ तच्ा ्ाळत णत. आ्. 

चेलथॅनॉवह हे िृचे �मुख होृे. आिण णमरन आिण अमेिर्न मानसशासत  ् �्ोगशाळाचंत थहाणत 
्ेल्ानंृर �ा संसथेृ अशत ए् �्ोगशाळाहत सथाथन ्ेलत होृत. चेलथॅनॉवह ्ानंत मानसशासाचा बचाय 
्रण्ाचा �्तनहत ्ेला. वहंुेचत मृे णडयादाशत ियसंगृ नाहतृ, �ा ्ु�कृयादाचा ृे आधार घेृ. थण 
हा ्ु�कृयाद थराभपृ  झाला. वहुणटचे मानसशास िच�ादत  आहे असा ए् ठथ्ा त्ाच्ायर ठेयण्ा  ृ
आला. 

 
थण मानसशासाृतल वहुणटच्ा ्ाहत आयडत्ा समस्ायंर ियशषेृः यदेने आिण संयदेने �ाचं्ायर 

मॉस्ो ्ेथतल संसथेृ संशोधन चालपच रािहले. यदेनाचं्ा थरसथर होणाऱ्ा ्ा्�ियष्त �ँ्ॉवह ्रतृ 
असलेले संशोधन १९२० थासपन अ�ाथ चालपच आहे. गिणृ ि्या भौिृ्त �ामंधतल संशोधनाचा ज्ा�माणे 
माकसरयादत िस�ांृ ाशत सायाृ संबंध असलेला िदसृ नाहत त्ाच�माणे ्ा संशोधनाचेहत आहे. अशा 
संशोधना पृन व्यहाराृ उथ्ोगत असे िनष्षर लाभण्ाचत आशा असल्ामुळे ृे ए्ंदरतृ थसंृ  थडृ 
असृे. 
 
४.१: �ितिकपत ि�या–िवजान 

१९२० नंृरच्ा थिहल्ा ्ाहत यष�ृ यॉटसनचा य रृनयाद णडयादत मानसशास ्से असृे त्ाचा 
ए् नमुना महणपन रिश्ाृ मान्ृा थायप लागला. णािणयलेा ्ाहत मह�याचे ्ा्र असप श्ृे हत गोलच 
य रृनयाद ना्ारतृ असल्ामुळे िच�ादाच्ा  आरोथाथासपन ृो थपणरथणे मुकृ होृा. आथल्ा मृाचा 
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रिश्ामध्े �सार ्रण्ाचा यॉटसन ्ानंत व्�कृशः �सार ्रण्ाचा �्तन ्ेलेला आढळृ नाहत. 
बेख�ेवह ्ानंत यसृुिनन मानसशासचा यॉटसनथपयवच थुरस्ार ्ेला होृा (१९०७) आिण यसृुिनन 
मानसशासाचे नंृर ‘�िृियाृ ि�्ा ियजान’ असे नयतन नाम्रण ्ेले. (िशनरमन �ानंत �ा दिल्ोणाचे 
�िृथादन ्ेले आहे, १९३०). हत गोल रिश्ाृच घडलत. आिण �ा मृाचे अने् उतसाहत अनु्ा्त 
लेनतन�ाड ्ेथतल मुाियजान संसथेमध्े होृे. ्ोणत्ाहत �्ारचे ‘मानसशास’ हे िच�ादत  असणे हे 
सरळ आहे. आिण महणपन त्ाचे िय�ाथतठा पृन उ�ाटन ्वन त्ाचे सथान �िृियाृ ि�्ा ियजानाला िदले 
थािहणे, असा बेख�ेवह ्ाचंा आ�ह होृा. हा ्ु�कृयाद ्ाहतसा �भायत ठरला आिण मानसशासजाचें 
हळपहळप उ�ाटन ्वन बेख�ेवहच्ा अनु्ा्ानंा त्ाचं्ा णागा देा्ाला सुरयाृहत झालत. थण लय्रच 
महणणे १९३०–३१ च्ा सुमाराला, �िृियाृ ि�्ा ियजान आिण य रृनयाद हत ए्ेरत णडयादाचत ि्या 
्ािं�् णडयादाचत वथे आहेृ, ृत मानिस् �ि�्ानंा ्ेयळ बाणपला सारृाृ आिण मानयत णतयनाृ 
त्ानंा णे खरेखुरे सथान आहे ृे अमान् ्रृाृ, असा िनणर् घेण्ाृ आला. 
 

ह� यादंगाृ थॅवहलॉवहने ्ाहत सि�् भाग घेृला नाहत. आथले संशोधन उ�ृर मुाव्ाथाराचें 
शु� शरतरव्ाथारशासत  ् दिल्ोणा पृन ्ेलेले संशोधन आहे असे त्ाचे यणरन ्वन सर्ारत थािठबा 
िमळियण्ाचे धोरण त्ाने अिध् थसंृ  ्ेले. �ाृ त्ाला ्श आले आिण त्ाचत संसथा चालप  रािहलत. 
मानसशासजानंा ज्ा ृ�यमतमासंत् अडचणतचा णाच सोसाया लागला, त्ाचा उथसगर त्ाला झाला नाहत. 
�ा शरतरव्ाथार यैजािन्ानंत अंृिरिि् व्ाधत, अमलत थदाथ�चे थिरणाम �ा संदभ�ृ ्ंिडशिनगचे सथान 
्ा् आहे �ा ियष्ायरतल आथले संशोधन थपयवच्ाच णोमाने चालप ठेयले आहे. शा�बद् अिभसंधान आिण 
थशपनंा िशयण देणे �ा ियष्ायंरतल संशोधनाच्ा बाबृतृ देखतल हे खरे आहे. 
 
४.२: कॉ�नलोवहचा �िति�यावाद 

१९२० च्ा नंृर मानसशासामध्े णे यादिययाद झाले त्ाचं्ाृ मानसशासजाचं्ा यृतने भाग 
घेण्ास ्े. एन. ्ॉ�नलोवह (१८७९ ृे १९५७) हे �मुख होृे. मानसशासजाचें सयृःचे असे �शन असृाृ, 
ृे सोडियण्ासाठत त्ाचंत सयृःचत अशत रतृ असणे आयश्् असृे आिण मानसशासाचें 
शरतरव्ाथारशासाशंत समत्रण ्रृा ्ेृ नाहत हे त्ानंत सथल ्ेले. वहुणट�णतृ मानसशासाला त्ानंत 
णशत मान्ृा िदलत नाहत त्ाच�माणे �िृियाृ ि�्ा ियजानालाहत मान्ृा िदलत नाहत आिण �ा दोहोचा 
माकसरयादत समनय् �िृि�्ायादत ियजानाृ होृो असे �िृथादन ्ेले. सो�वहएटथपयर मानसशास आिण 
सो�वहएट मानसशास �ाचं्ामधतल ए् �मुख दुया महणपन कॉ�नलोवह �ाचें यै्�कृ् सथान होृे. ृे 
मॉस्ो ्ेथतल मानसशास संसथेृ १९१५ ृे १९३१ थ �्ृ �मुख साहाय्् होृे. आिण नंृर त्ाचंत 
�ाध्ाथ् महणपन बढृत झालत आिण १९२४ मध्े ृे संसथेचे डा्रेकटर झाले. ि्ृतहत गंुृागंुृतचत �िृि�्ा 
असलत ृरत िृचा अभ्ास ्रृा ्ाया �ासाठत त्ानंत ए् थ�ृत शोधपन ्ाढलत होृत. अशा 
�िृि�्ातम् हालचालतचा यगे, त्ाचंा णोर आिण त्ाचें वथ दाखयपन देणारत वथ्म� त्ानंत बनियलत 
होृत. आिण �ा �िृि�्ाचंा अथर ि्या त्ाचंत सामािण् था�रभपमत �ाचंत मािहृत अंृ�नरतयणाच्ा 
साहाय्ाने ृे ्वन घेृ. �ामुळे त्ाचं्ा �्ोगाचे वथ खऱ्ाखुऱ्ा अथ�ने �ं�त् होृे. ृे िच�ादत  आहेृ 
ि्या ्ािं�् णडयादत आहेृ असा आरोथ ्रृा आला नसृा. लहान मुलाचा णो िय्ास घडपन ्ेृो 
त्ाच्ा सामािण्, आ�थ् संदभ�ृ अभ्ास ्रण्ासाठत हत थ�ृत ियशषे अनु प् ल आहे असे त्ानंा याटृ 
होृे. (थहा ्ॉ�नलोवह, १९३०) “�िृि�्ा ियजान, मानयत �िृि�्ाचंा अभ्ास” �ं�त् णडयादाच्ा 
दिल्ोणा पृन मानसशास �ा ्ॉ�नलोवह �ाचं्ा थुसृ्ाचं्ा ए्ामागपन ए् अशा आयक�्ा िनघाल्ा आिण 
१९२० नंृरच्ा ्ाहत यष�ृतल सो�वहएट मानसशासाचा �ािृिनिध  ् दिल्ोण त्ाचं्ाृ व्कृ झाला 
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आहे. थरंृु मानसशास संसथेच्ा ्म्ुिनसट थयाचे सभासद असलेल्ा ृरण संशोध्ां् डपन त्ाचं्ायर 
�खर टत्ा होऊ लागलत. ्ॉ�नलोवह �ानंा आथल्ा चु्ा मान् ्रा्ला भाग थाडेल आिण �िृि�्ा 
ियजान मागे घ्ाय ेलागेल अशत साम�त �ा टत्ा्ारानंा लेिनन ्ाचं्ा “ृाि�य् टतथा आिण िटाथणत” �ा 
मरणो�र �िस� झालेल्ा थुसृ्ाृ साथडलत. लेिननने माणसाचत ि�्ाशतलृा आिण उथशतलृा �ायंर 
भर िदला होृा. माणपस ि�्ाशतल असृो, ृो �िृि�्ाशतल नसृो. (लंडन, १९४९; राणरान १९५८ अ, 
ब). ्ॉ�नलोवह �ानंत मानसशास संसथेचे िडरेकटर �ा आथल्ा थदाचा त्ाग ्ेला. थरंृु त्ाचें शु�त्रण 
्रण्ाृ आले नाहत. आिण ृे सो�वहएट मानसशासाच्ा थुढतल िय्ासाला हाृभार लायतृ रािहले. 
 

्म्ुिनसट थयाचत आथल्ा मानसशासा्डपन णत अथेया होृत ृत त्ानंत माकसर, लेिननच्ा 
िस�ांृ ाचंत शु�ृा िट्यपन धरायत एयढतच नवहृत. समाणयादाचत सथाथना ्रणे आिण सो�वहएट 
राणयटतच्ा लो्ां् डपन ज्ा अथेया होत्ा त्ानंा लो्ाचंत मनोयक�त अनु प् ल राहतल असे िृच्ाृ बदल 
्रणे हत ्म्ुिनसट थयाचत ्ा �् होृत. ृत थार थाडण्ास मानसशासजानंत ्ाहत �त्य हाृभार लायाया 
अशतहत त्ाचंत अथेया होृत. “नयतन सो�वहएट माणसाचें णे खास मानसशासत  ् �शन आहेृ त्ाचंत 
सो�वहएट मानसशासजानंत ियशषे्वन दखल घेृलत थािहणे आिण समाणयादत व्यसथेचे �ेनतय सय�ना 
सथल होईल अशा रतृतने त्ाचं्ा सयभायियशषेाचें रेखाटन ्ेले थािहणे.” (यॉ�टस, १९५०, थकन २४) हत 
अथ�ृ मोठतच ्ामिगरत होृत. �त्याृ मानसशासजानंत णे ्ाम हाृत घेृले (सुमारे १९३०). ृे महणणे 
यगेयगेळ्ा ृािं�् व्यसा्ासंाठत ्ोग् त्ा ्ामगाराचंत िनयड ्रण्ास मदृ ्रणे. आिण ्ामगारानंा 
्ेिनग देण्ाला य शाले् िय�ाथ्�च्ा िशयणाला साहाय् ्रणे. मानसशासाचं्ा संसथेमध्े णे �ा्ोिग् 
संशोधन झाले त्ाृतल बऱ्ाचशा भागाृतल उिबल, लहान मुलानंा िशयण देण्ाच्ा ्ोग् त्ा रतृत शोधपन 
्ाढणे, त्ानंा ्ोणत्ा अडचणत ्ेृ असृाृ त्ा शोधपन घेणे आिण त्ानंा थ�ृशतर रतृतने साहाय् ्से 
देृा ्ेईल हे थहाणे हे होृे. आिण अणपनहत बऱ्ाचशा संशोधनाचे हेच उिबल असृे. (हत संसथा आृा 
िशयणशास अ्ादमत �ा संसथेला णोडण्ाृ आलत.) 

 
व्कृतचत िनयड ्रण्ासाठत �मािणृ ्सो�ा आिण इृर संबंिधृ थ�ृत �ाचंा १९३० च्ा 

सुमारास सयत्ार ्रण्ाृ आला आिण �ा संशोधनाचा मो�ा नेटाने थाठथुराया ्रण्ाृ आला. 
्सो�ा घेणाऱ्ांृ तल बरेचसे लो् ्ाहत अनिभज असृ आिण ्सो�ाचें णे िन्ाल लागृ त्ाचंा अथर 
्सा लायाया हे समणण्ासाठत णत थपयरृ्ारत लागृे िृचा त्ाचं्ा िठ्ाणत अने्दा अभाय असे. ियिशल 
मुलाचं्ा बाबृतृ त्ानंा ि्ृथृ िश्यृा ्ेईल �ाियष्त त्ानंत बाधंलेले अंदाण िशय्ानंा आिण 
थाल्ानंा अने्दा रचण्ासारखे नसृ. बुि�माथनाच्ा ्सो�ा लायपन मुलाचं्ा बु�तचत णत �ृ 
लायण्ाृ ्ेृ असे त्ांृ  ्ामगारयग�ृतल मुलाचंत आिण ियशषे महणणे ्म्ुिनसट थयाचं्ा सभासदाचंतहत 
बु�त िन क् ल ठरियण्ाृ ्ेृ असे. �ा ्सो�ानंा असलेला ियरोध याढप  लागला आिण १९३६ मध्े 
िशयणियजानािंयर� ए् फृया ्ाढला. शाळामंध्े त्ाच�माणे ्ारखान्ांृ पन �मािणृ ्सो�ाचं्ा 
याथरायर बंदत घालण्ाृ आलत. शाळेमध्े मानसशासजाचें सथान िशय्ाहपन ्िनल राहतल अशत ृणयतण 
्रण्ाृ आलत “नयतन सो�वहएट” माणसाच्ा सयभायाचत घडण ्शत ्रायत �ा ्ा्�लाच �ाथुढे 
मानसशासजानंत याहपन घ्ाय्ाचे असे ठरियण्ाृ आले. 

 
िशयणियजानािंयर� णो फृया िनघाला त्ामुळे सो�वहएट मानसशासज गोधळाृ थडले आिण 

भ्भतृहत झाले. मानसशासाचें ियभाग अने् िठ्ाणत बंड ्रण्ाृ आले आिण मानसशासज आथण 
िश्याय े ृरत ्ा् ्ा सं�माृ साथडले. �मुख मानसृ शासज लुाृच झाले. ्ॉ�नलोवह आिण त्ाचें 
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्ाहत सह्ारत ्ानंत लय्रच ए् लेखमाला �िस� ्रण्ाला सुरयाृ ्ेलत आिण िृच्ाृ माकसर–
लेिननयादाच्ा �माण �ंथांृ तल ियधानाचंा संदभर देऊन यगेयगेळ्ा समस्ायंर ्ोग् भपिम्ा ्ोणृत 
असेल �ाचत माडंणत ्ेलत. (बॉअर, १९५२, थकन १२८). 

 
िशयण यैजािन्ानंत णत भपिम्ा सयत्ारलत होृत ृत इृर िय्ासयादत मानसशासजाचं्ा 

भपिम्े�माणे ि�घट् उथथ�तयर आधारलेलत होृत. मुलाचंा िय्ास आनुयिंश् गुण आिण त्ाचंा थिरसर 
�ाचं्ा सं्ुकृ �भायायर अयलंबपन असृो. सो�वहएट उथथ�तने आणखत ए्ा घट्ाचत भर घाृलत. ृो 
महणणे ‘िशयण’. आणखतहत ए् चौथा घट् सयत्ारण्ाृ आला. हा घट् महणणे ‘आतमिशयण’. िशयण 
हा यासृिय् थिरसराृ अंृभपरृ  असलेला घट् आहे. थण �ा घट्ाचें यैिशष� असे ्त त्ाचंत हेृुथपयर् 
्ोणना ्रण्ाृ आलेलत असृे आिण िशय् हा मुलाचं्ा गरणा ध्ानाृ घेऊन ्ोग् ृे िशयण देृ 
असृो. एखादे मपल णर यग�ृ मागे थडृ असेल ृर िशय्ानंत त्ाचत णबाबदारत सयत्ारलत थािहणे. 
मुलाचं्ा याृायरणाला दोष देऊन त्ाला मो्ळे होृा ्ेणार नाहत. 

 
शाळेृ िशयण ्से �ा्चे �ाियष्तचे ्ाहत �्ोग चालपच रािहले. “थण सयरसाधारणथणे थहाृा, 

१९३६ नंृर सो�वहएट मानसशासाचा सृृ ऱहास होऊ लागला होृा. त्ाचें सयृःचे िन्ृ्ािल  ्नवहृे 
आिण फारसे नयतन संशोधन ि्या नयतन ियचार �ा ्ाळाृ िनम�ण झालेले आढळृ नाहतृ.” (राझरान, 
१९५७, थकन ११०१). थण सो�वहएट मानसशासाियष्तचे हे मृ िनराशयादा्डे िनष्ारण झु्णारे आहे. 
्ारण लय्रच ्ु� सुव झाले आिण मानसशासजानंत लष्रत िशयण ्से �ाय,े त्ाच�माणे मेदपचत इणा 
झालेल्ा सैिन्ाचें थुनयरसन ्से ्राय,े हे �शन सोडया्ला बरेच साहाय् ्ेले (ॲनँनतवह १९४२). 
आथल्ा ्ामिगरतच्ा मह�याियष्त मानसशासज ्रतृ असलेला दायाहत आतमिय�ासथपणर होृा. �ा 
्ाळाृतल थ�ृशतर मानसशासाचे �यकृे एड. एल.् रबतनसटाईन हे होृे. त्ाचें ‘सामान् मानसशासाचे 
मपलाधार’ १९४० मध्े �िस� झाले होृे आिण णयळ णयळ दहा यष� ृो ए् �माण �ंथ महणपन मान्ृा 
थायला होृा. लंडन �ाने ्ेलेल्ा िय�ेषणाला धवन थाहृा (१९४९, थक. २६७ ृे २७२) हत मपलभपृ  ृ�य े
माकसर, लेिनन �ाचं्ा णािणयचे्ा सं्लथनेयर ्ेििृ झालत होृत. आिण �ा सं्लथनेचे �हण ्रणे 
्ाहतसे अयघड होृे. णाणतय महणणे भौिृ् गृतचे (मेदपृतल �ि�्ाचें) ए् �गृ वथ आहे आिण ृे बा� 
थिर�सथृत �िृिबिबृ ्रृे. थण थशपमध्े अशत णाणतय अ�सृतयाृ असल्ाचे मानण्ाृ ्ेृ नाहत असे 
ए्ंदरतृ आढळृे. ृत फकृ ज्ाचे सामािण्त्रण झालेले असृे अशा मानयणाृतृच आढळृे. 
माणसाचे �म आिण सामािण् संघटन �ामुळे िृचा ऐिृहािस् िय्ास घडपन आलेला आहे. आिण 
महणपन ‘नयतन सो�वहएट मानया’ृ िृने धारण ्ेलेले वथहत नयतन आहे. थण रबतनसटाईनच्ा भपिम्ेयर 
१९४७ मध्े िहिररतचत टत्ा झालत. ृत था�ा�् मानसशासायर िनष्ारण ियसंबपन राहृे हा िृच्ायर 
घेृला गेलेला मुर् आयेथ होृा. महणणे ृत अमप रृ माणसाियष्त ियचार ्रृे आिण सो�वहएट मानयाला 
लाभलेल्ा िशयणामुळे आिण त्ाने संघिटृ ्ेलेल्ा �मणतयनामुळे त्ाचे णे मप रृ वथ घडपन आले आहे 
त्ाचा ियचार ्रतृ नाहत, बोलश�ेवह् थयामध्े णे चैृन् आिण �ेरणा आढळपन ्ेृाृ त्ाचंा िृच्ा 
िठ्ाणत अभाय आहे आिण बहुणन समाणाच्ा दलतने थाहृा मानसशासाचत शलैतच अिृश् उ��प आहे 
असे �ा आयेथाचे सार हो्. (लंडन १९५२, त्ाच�माणे णमरन आयक�तचे यसेलत �ानंत ्ेलेले थरतयण, 
१९६१). 
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४.३: पॅवहलोवहचा �भाव, १९५०. 
१९२० थासपन थाहृा सो�वहएट मानसशासजाचें थॅवहलोवहच्ा संशोधनाियष्त मृ असे होृे ्त, हे 

संशोधन ्ेयळ शरतरि�्ातम् आहे आिण त्ाच्ायर मानसशास उभे रािहले आहे ्ास ्ाहत आधार िमळप 
श्ृ नाहत. थॅवहलॉवहच्ा मकत्पनंृर चौदा यष�नत १९५० सालत त्ाला णयळणयळ ऋिषमुनीचत �िृना 
देण्ाृ आलत असे महणृा ्ेईल. माकसर आिण लेिनन �ाचं्ा �ंथाबंरोबर सो�वहएट मानसशासाचे 
आधार�ंथ हे सथान त्ाच्ा �ंथानंा देण्ाृ ्ाय ेअशतच मान्ृा देण्ाृ आलत. थॅवहलॉवहच्ा िश्यणतला 
अनुसवन �ा साऱ्ा शासाचत थुनघरटना ्रण्ाृ ्ायत असा आदेश देण्ाृ आला. �ा आदेशामागे 
अखेरतस सटॅिलन ्ाचंत �ेरणा होृत. सटॅिलनला सो�वहएट ियजानाचे रिश्त्रण ्राय्ाचे होृे. 
ियजानाचं्ा �गृतबबल रिश्ेृर थपयरसपरीथेया रिश्न थपयरसपरीचे ऋण मान् ्राय्ाचे होृे. 
 

सो�वहएट मानसशासजानंा �त्याृ सटॅिलन्डपन ्ोणृाहत आदेश आला नाहत. णे घडले ृे 
असे; १९५० च्ा उनहाळ्ाृ ियजाने य यै�्त् ियजाने �ाचं्ा सो�वहएट अ्ादमतचे ए् सं्ुकृ स� 
घेण्ाृ आले. हे आठयडाभर चालले होृे. “थॅवहलॉवहच्ा शरतरि�्ाियष्ीच्ा शोधानंा हे स� यािहलेले 
होृे. “शे् डो सो�वहएट शरतरि�्ायैजािन् णतयशासज, डॉकटर आिण ृ�यय�ेे ्ा स�ास उथ�सथृ 
होृे. ्ा्र�माच्ा सुरयाृतला थॅवहलॉवह ्ाचें सय�ृ अिध् ि�्ाशतल आिण िननायान अनु्ा्त 
�ाध्ाथ् बे्ॉवह य इवहोनोवहसमोलेनसथत �ानंत त्ाचं्ा सं्लथनाचें ियस कृृ िययरण ्ेले. त्ानंृर 
थॅवहलॉवह ्ाचं्ा ज्ा णुन्ा सह्ाऱ्ानंत त्ाचं्ाथुढे णाण्ाचा �्तन ्ेला होृा त्ाचं्ायर टत्ा 
्रण्ाृ आलत. थि�म ्ुरोथमधतल शरतरि�्ाियजानाचंा त्ाचं्ायर �भाय आढळृो हे �ा टत्ेचे सार 
होृे. �ा शरतरि�्ायैजािन्ायंर ृत� टत्ा ्ेल्ानंृर सयृःचा बचाय ्रण्ाचत संधत त्ानंा देण्ाृ 
आलत, थण त्ाचें समथरन मान् ्रण्ाृ आले नाहत आिण ि्त्े्ानंा आथलत िय�ाथतठाृतल सथाने 
सोडायत लागलत (गानथ १९५२, थकने १८ ृे २४, राझरान १९५७). �ा स�ाने ए्ा सथा्त सिमृतचत नेमणप् 
्ेलत आिण अशत टत्ा ्रण्ाचे आिण शरतरि�्ाियजानाचे थॅवहलॉवहत्रण ्रण्ाचे ्ाम चालप 
ठेयण्ाचत ्ामिगरत िृच्ायर सोथियलत. 

 
आृाथ �्ृ अिध क् ृ असलेल्ा उथथ�तमध्े हा णो ए्ाए्त बदल झाला त्ामुळे सो�वहएट 

मानसशासज सुरयाृतला सृंिभृ झाले. थण सयृःला ्ाहतसे सायवन ए् दोन यष�च्ा अयधतृ ृे 
थॅवहलॉवहना मान देऊ लागले. णयळणयळ �िस� झालेल्ा �त्े् थुसृ्ाृ आिण लेखाृ हत गोल 
आढळपन ्ेृे. १९५० चा फृया िनघण्ाथपयव अगोदरच्ा ्ाहत ्ाळाृ आिण नंृरच्ा ्ाहत ्ाळाृ 
रिश्न मानसशासाच्ा था�थुसृ्ाृ थॅवहलॉवहबबल णे संदभर आढळृाृ ृे राझरान �ानंत मोणले 
आहेृ. १९५० थपयव असे संदभर अगदत ृुरळ् होृे, णयळणयळ नसल्ासारखेच होृे. थण नंृर मा� खपथच 
संदभर आढळृाृ. थॅवहलॉवहंच्ा �ंथाचा अभ्ास ्रण्ासाठत मानसशासजानंा ्ाहत यष� लागलत. ृसेच 
थॅवहलॉवह आथल्ा आ्ुष्ाच्ा उ�र्ाळत णे बुधयारचे चच�स� चालयतृ असृ त्ाच्ाृ सुचेल त्ा 
�शनाचंा ियचार होृ असे. �ा चच�स�ाृ उथ�सथृ सपचनाचंाहत अभ्ास ्रणे आयश्् होृे (थॅवहलॉवह, 
१९५७, थकन ५५१ ृे ६२३). �ाथंै्त ्ाहत सपचनांृ पन भायत �ा्ोिग् संशोधनाचत िदशा लाभण्ासारखत 
होृत. थॅवहलॉवहनत ज्ाला ‘ि�ृत् िनद�श् व्यसथा’ –भाषा महटले होृे त्ामुळे सो�वहएट यैजािन्ानंा 
ियचार�ि�्ा, सं्लथना यगैरेसारर्ा गोलत ्शा ृऱहेने ृ्ार होृाृ ्ासारर्ा ियष्ायर संशोधन 
्रण्ास संधत िमळालत. 
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१९५३ नंृर सो�वहएट मानसशासाचत अने् िदशानंत याढ होृ चाललत आहे ्ाृ शं् ा नाहत. 
माकसर, एंणलस आिण लेिनन ्ाचं्ा बरोबरतचे सथान थॅवहलॉवहना िदले गेल्ामुळे ्दािचृ असे झाले 
असेल. ्ा मानसशासाचत �सथृत ्ेयळ माकसर, एंणलस आिण लेिनन �ानंाच ज्ाच्ाृ सथान होृे अशा 
मानसशासाहपन चागंलत होृत असे महणृा ्ेईल. एयढे खरे ्त सो�वहएट मानसशासाला अखेरतस अिध क् ृ 
मान्ृा असलेलत ए् चौ्ट लाभलत आिण िहच्ामध्े यायरा्ला त्ानंा बरतच सुरियृ णागा लाभलत. 
(राझरान, १९५७ य थकन १००) 

 
थॅवहलॉवहचत उथथ�त सुरियृ होृत ्ारण �ं�त् णडयादाने मान्ृा िदलेल्ा दुहेरत णडयादाशत 

णुळणारत अशत ृत होृत. �मुख ‘अिभसंधानाियष्त’ य रृनाचे मानसशास ि्या अध््नाचें मानसशास 
हेृुयादत आहे ि्या िच�ादत  आहे असा संश् घ्ा्ला अय्ाश असृो, थण अिभसंधानाियष्त बोलणारा 
आिण मधपनमधपन थॅवहलॉवहचा उ�ेख ्रणारा मानसशासज अशा संश्ाथासपन सुरियृ राहप श्ृो. 

 
आथले संशोधन हे मेदपृतल �ि�्ेियष्तचे ्ेयळ ि�्ायैजािन् संशोधन आहे असा थॅवहलॉवह 

्ाचंा आ�ह होृा, थण यासृिय् थाहृा अिभसंधानाचत त्ाचंत णत रतृ होृत िृच्ामध्े �त्य 
बा�्ामध्े ्ा् घडृे आहे �ाचे सायाृ िनरतयण ्रा्ला ्ाहत याय नवहृा. चेृ् आिण त्ाला 
िमळणारा �िृसाद �ाचें ृे िनरतयण ्रतृ असृ आिण �ा दोघानंा णोडणारत णत �ि�्ा मेदपमध्े घडृ 
असे िृच्ाियष्त ियचारणत् ठरायत अशत उथथ�त थुढे माडंतृ असृ. त्ानंत ्ेलेल्ा अनुमानाचे ए् 
उदाहरण असे आहे (थॅवहलॉवह, ॲनेवह भाषांृ र, १९२७, थकने ३६ ृे ३७). 

 
“�ा साऱ्ामुळे मेदपृतल गोलाध�  ृ मुा्ेिाशत नयतन णोडणत ज्ा आंृिर् ्ं�णेमुळे 

�सथािथृ होृे, िृचे सयवथ ्ा् असृे �ा मह�याच्ा �शना्डे आथण ्ेऊन ठेथृो. ज्ा गोलत 
आथल्ाला �त्य िनरतयणाने माहतृ आहेृ त्ाचं्ा आधारायर ए् उथथ�त सहणथणे सुचियृा 
्ेईल. ्ोणृाहत अनिभसंिहृ चेृ् मेदपच्ा ्ोणत्ाृरत ियिशल भागामध्े ्ाहत मुा�ि�्ा 
घडयपन आणृो �ाृ शं् ा नाहत. हत ्ेिे ज्ा यळेेला अशत उ�ेिणृ असृाृ त्ा यळेत �ाण्ायर णे 
णे बा� चेृ् ्ा्र ्रतृ असृाृ त्ा सय�चे �ा ्ेिा्डे सयंाहन होृे. ृे त्ामुळे ियशषे्वन 
ठळ् बनृाृ. िनरतयणाने लाभलेल्ा थुराव्ाचा दुसऱ्ा �्ारे अथर लायृा ्ेणार नाहत.” 
 
हत णत म�सृष्–उथथ�त आहे, िृच्ा�माणे णो अनिभसंिह  ृ चेृ् असृो (थॅवहलॉवह ्ाचं्ा 

संशोधना�माणे हा चेृ् महणणे बहुधा अ� असृे) ृो �थम ्ेृो आिण �म�सृष्ाचं्ा ए्ा ियिशल भागाृ 
ृो ्ाहत �ि�्ा उ�ेिणृ ्रृो. हे ि�्ाशतल ्ेि मग अिभसंिहृ चेृ्ाला सयृः्डे आ्षुरन घेृे. 
�ामुळे नयतन म�सृष्मागर उघडला णाृो आिण हा अिभसंिहृ चेृ् ए् थ्�्त चेृ् महणपन मपळच्ा 
चेृ्ाचत णागा घेृो. थण आथण हे थािहलेच आहे ्त थॅवहलॉवहना त्ाचं्ा �्ोगामध्े अनिभसंिहृ 
चेृ्ाथपयव अिभसंिहृ चेृ् ्ा्रयािहृ आणणे अने्दा आयश्् झाले. हा णो ्ाल�म होृा ृो 
अिृश् मह�याचा होृा. �ामुळे िनद�श्ाियष्तच्ा आथल्ा उथथ�तच्ा अनुरोधाने णेवहा अिभसंिहृ 
आिण अनिभसंिहृ चेृ्ाचं्ामधतल संबंधाचे ृे यणरन ्रतृ असृ ृेवहा ृे �त्य िनरतयणाने �ाण्ाच्ा 
य रृनाियष्त णो थुराया लाभलेला असे त्ाच्ाशत अिध् णुळणारे असे. थण अिभसंधानाियष्त उथलबध 
असलेल्ा थुराव्ाियष्त आथलत म�सृष् उथथ�त सुसंगृ आहे असेहत ृे मानतृ असृ. 
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त्ाचं्ायर ए्ेरत णडयादाचा आरोथ ्रृा आला नसृा ्ारण अिभसंिहृ �िृसाद हत ए् 
्ेयळ ्ािं�् अशत �ि�्ा आहे असे ृे मानतृ नसृ. ऐंिि् उथ्ष�चे िय�ेष् ्ा्र आिण अिभसंिहृ 
�िृसाद हे महणणे �ाथिम् सयवथाचे जान असृे असे ृे मानतृ असृ. “ियचार महणणे साहच्र”, हत 
माझत खा�त अगदत थटलेलत आहे. साहच्र हे जान असृे, आिण ृेच ियचारहत असृे. य ियचाराचा उथ्ोग 
्ेला ्त ृतच मा�म्ृा ठरृे. .....थॉनरडाई् ्ाचं्ा प् टथेटतयरतल �्ोगाृ “दाराचत ्डत ि्या बोलट 
आिण त्ा दाराचे उघडणे �ाचं्ामध्े ए् संबंध णुळपन ्ेृो. हे साहच्र हो्. ......ज्ाचा माणंर थुढे 
उथ्ोग ्रतल असे हे जान आहे. बा� णगाृतल यस पृंमधतल थरसथरसंबंधाचे हे आ्लन आहे.” (ि्�ा, 
थकन ५८३). थॅवहलॉवहना समिलयादत मानसशासाियष्त फारशत रचत नवहृत. �ा मानसशासाने त्ाचं्ा 
अिभसंिहृ �िृियाृ ि�्ा, सयर �्ारचत साहच्रणत �ानंा फारसे मह�य िदले नवहृे. ि्बहुना यैजािन् 
िय�ेषणाला मपलभपृ  मह�य िदले थािहणे �ा िस�ांृ ालाच त्ानंत आयेथ घेृले होृे. थॅवहलॉवहचे ठाम मृ 
असे होृे ्त समलत महणणे �सथािथृ साहच्�मुळे िनम�ण झालेलत ए् गौण िन�मृत असृे. थण 
अिभसंधान, साहच्रजान आिण ममरदलत ्ा सयर मानिस् �ि�्ा मेदपमध्े चालप असृाृ. 
 
४.४ : १९५० नंतरचर सोयवहए् मानसशास 

सध्ाचा ्ालखंड हा ृुलनेने अिध् शांृ ृाम् आहे. �ा ्ालखंडाृ जानाृ याढृत भर थडृ 
आहे. रिश्न मानसशासजाचें सयृःचे असे ए् िन्ृ्ािल  ् उथलबध झाले आहे- ‘मानसशासाच्ा 
समस्ा’ –आिण ि�टन आिण अमेिर्ेृ घडपन ्ेृाृ त्ासारखे मानसशासजाचें या�ष् या ि�या�ष् 
मेळायहेत रिश्ाृ भरियले णाृाृ. अने् आंृरराष्त् थिरषदाहत अलत्डे भरियण्ाृ आल्ा आहेृ. 
१९५४ मध्े मा्त्ल ्ेथे भरलेलत थिरषद, १९५८ मध्े मॉस्ो ्ेथे, माटे�वहिडओ ्ेथे १९५९ सालत, ृसेच 
न्प्ा र्  ्ेथे १९६० सालत अशा थिरषदा भरियण्ाृ आल्ा आहेृ. �ामुळे अमेिर्ा, रिश्ा आिण णगाचे 
इृर भाग �ाचं्ाृ सध्ा णे संशोधन चालप आहे त्ाचं्ा मािहृतचा लाभ ए्मे्ानंा देण्ाृ ्ेृो. �ा 
थिरषदांृ  सादर ्रण्ाृ आलेल्ा िनबंधािंयष्त चच� ृसेच त्ाचं्ा ्ाम्ाणाचे �िस� ्रण्ाृ 
आलेले अहयाल �ामुंळे त्ाचं्ाृ भाग घेृलेल्ा मानसशासजानंाच नवहे ृर सयरच अभ्ास्ानंा खपथच 
उ�ोद्  मािहृत उथलबध झालत आहे. भाषेच्ा अडचणतमुळे णगाच्ा दुसऱ्ा भागाृ णे शासत् शोध 
लागलेले असृ त्ाचं्ाियष्त अने्ानंा संिदगध आिण िय क् ृ अशतच मािहृत असे. त्ाचंत हत अडचण �ा 
�िस� झालेल्ा लेखनसाम�तमुळे ्ाहतशत दपर झालत. अलत्डे सो�वहएट मानसशासजाने जानाृ णत 
नयतन भर घाृलत आहे िृचे सम्् दशरन िमट (१९५८−१९५९) आिण �ोझे् (१९६२) �ाचं्ा थुसृ्ानंत 
घडियले आहे. �ा थुसृ्ांृ  ियशषे उ�ेखनत् असलेल्ा िनबंधाचें आिण थुसृ्ाचें सार देण्ाृ आले 
आहे. आिण सध्ा चालप  असलेल्ा संशोधनाृतल णे ियशषे मह�याचे ठराय े असे संशोधन ्ोणत्ा 
समस्ाभंोयृत गंुफण्ाृ ्ेृ आहे आिण त्ाच्ाृ ्ोणत्ा उथथ�तचे �िृथादन होृ आहे �ाचतहत 
साराशंाने मािहृत िदलत आहे. ृसेच सा्मन आिण त्ाचें सह्ारत �ानंत यतस रिश्न िनबंधाचें इं�णतृ 
भाषांृ र ्ेले आहे. हे िनबंध रिश्नानंतच िनयडलेले आहेृ आिण रिश्न मानसशासा  ृ ्ोणृे �याह 
सध्ा �चिलृ आहेृ त्ाचे िदगदशरन ्रण्ाच्ा हे पृने हत िनयड ्रण्ाृ आलत आहे. मानसोथचार आिण 
�ाियष्तचे संशोधन �ा ये�ाृ सध्ा ्ा् चालले आहे �ाचत मािहृत कलाईन (१९६१) �ानंत थुरियलत 
आहे. �ाला था�रभपमत महणपन उथ्ोगत ठरेल अशत णाणतय आिण अबोध मन �ाचंा अभ्ास ्रण्ासाठत 
सो�वहएट मानसशासज ज्ा रतृत याथरृाृ आिण ज्ा उथथ�त माडंृाृ त्ाचंत मािहृत राझरान (१९५७ य 
१९६१ अ) �ानंत िदलत आहे आिण सो�वहएट मानसशासजानंत ्ाढलेले िनष्षर आिण अमेिर्ेृ 
सामान्थणे सयत्ारण्ाृ ्ेणारत अध्ाथन उथथ�त �ाचंत ृुलनाहत ्ेलत आहे. 
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४.५: िशकणाचर मानसशास 
लहान मुलाचें िशयण हे सो�वहएट मानसशासजाचें नेहमतचेच ए् मह�याचे ये� होृे आिण 

अणपनहत ृे िृृ्ेच मह�याचे आहे. रिश्न लो् िशयण आिण ियिन्म (्ेिडग) �ाचं्ाृ फर् ्रृाृ. 
िशयणाचा संबंध �ामुर्ाने व्�कृतयाच्ा िय्ासासाठत असृो आिण �ाचं्ाृ सामािण  ् णबाबदारत, 
सायरणिन् मालम�ेचत ्दर, मन लायपन अभ्ास ्रणे, िशयणाचे सामािण् मह�य ओळखणे इत्ादत 
नैिृ् गुणियशषेायंर ियशषे भर देण्ाृ ्ेृो. एल.् एड. सलाियनहा �ाचं्ा ए्ा िनबंधाृ ‘�ाथिम् 
शाळेृतल मुलामंध्े गकहथाठ यकृशतर, नतट आिण िबनचप्थणे ्रण्ाचत सय् ्शत िनम�ण ्रृा ्ेईल’, 
�ाचा ियचार ्रण्ाृ आला आहे. णर िय�ाथ्�ना त्ाचं्ा गकहथाठाृतल चु्ा दुरसृ ्रण्ासाठत शाळा 
सुटल्ानंृर थाबंयपन घेण्ाृ आले असले ृर मग हत त्ानंा झालेलत िशया माना्चत ्त त्ानंा सयृःला 
सुधारणा ्रण्ासाठत देण्ाृ आलेलत सुयणरसंधत माना्चत हा ए् मह�याचा �शन उथ�सथृ होृो. हत णर 
ए् िशया मानलत ृर मुलांृ  ्ाहत सुधारणा होृ नाहत, थण ृत ए् संधत मानलत ृर खपथच सुधारणा होृे. 
 

मॉस्ो िशयणशास अ्ादमत �ासारर्ा शयैिण् संसथामंध्े णे मानसशासज आहेृ त्ानंत 
िशयणियष्् सामान् उथथ�त आिण संशोधन �ाचं्ाृच भर घाृलत आहे असे नवहे ृर ियिशल ियष् 
्से िश्याय े�ा �शनाचंा मानसशासत  ्उथथ�त उथ्ोणन ्वन थरामशर घेृला आहे, आिण �ा ये�ाृ 
समक� अशत भर घाृलत आहे असे �ोझे् �ानंत दाखयपन िदले आहे (१९६२, थकन ५४२). �ा संशोधनाचा 
ए् िनष्षर असा: अं्गिणृ, भपिमृत, ्ािं�्त �ासंारर्ा ियष्ाृ णर ्ेयळ अमप रृ िन्माचंाच अभ्ास 
्ेला, य �ा िन्माचंत मप रृ उदाहरणाशंत सागंड घाृलत नाहत ृर असा अभ्ास लाभदा्् ठरृ नाहत. 
शाळेृ ्रण्ाृ आलेले इृर �्ोग बोलाय्ास आिण याचाय्ास िश्णे, सं्लथनाबोध होणे, समस्ा 
सोडियणे �ािंयष्त होृे ृसेच धो्ंथ�त, यगेयगेळ्ा थाृळ्ायंरतल सय्तमधतल �ेनृा�मां् . 
�िृि�्ा–्ाळ, संयदेन आिण �म, यदेनाचें थुनःथोषण, यदेनाचं्ा थरसथरि�्ा ्ामाृतल ्ा्रयमृेच्ा 
बाबृतृ व्�कृ-व्कृीृ असणारे भेद आिण सामपिह् िनणर् घेण्ाचत �ि�्ा �ािंयष्त झालेल्ा 
अने्ियध �ा्ोिग् संशोधनाचंत मािहृत िमनट �ानंत िदलत आहे (१९५८, १९५९). (आ�्�चत गोल महणणे 
सामािण् मानसशासाियष्त रिश्नाचंत यक�त फारशत अनु प् ल नाहत. मा्त्ल ्ेथे णत मानसशासजाचंत 
थिरषद भरलत होृत त्ाचा यक�ांृ  ‘मानसशासजाचं्ा समस्ा’ �ा आथल्ा िन्ृ्ािल्ा  ृ सो�वहएट 
�िृिनधीनत णेवहा िदला ृेवहा मानसशासाच्ा �ा शाखेचत “शासत्दष�ा िहला ्ाहत मह�य नाहत”, असे 
महणपन यासलाृ लायण्ाृ आलत होृत.) 

 
बु�तमाथन ्सो�ा ृसेच इृर �्ारच्ा �मािणृ ्सो�ा �ािंयष्तहत अणपन ए्ंदरतृ यक�त 

्लुिषृ आहे. नामयंृ  व्कृतच्ा बु�तचे माथन िृच्ा चिर�ाृतल ्ामिगरतयवन सर�स ्रण्ाृ ्ेृे 
आिण आथले िय�ाथव समस्ा सोडियृाना ्ोणृत यक�त धारण ्रृाृ य ि्ृत उथ�मशतलृा दाखियृाृ 
�ाचे मोणमाथ िय�ाथ्�च्ा न्ळृ िशय् ्रृाृ. बत. एम. टेथलॉवह (१९५६, १९५९) �ानंत संथािदृ 
्ेलेल्ा आिण दोन भागांृ  �िस� झालेल्ा ए्ा �ंथाृ णे अने् अभ्ास देण्ाृ आलेले आहेृ ृे 
थॅवहलॉवहाचं्ा ‘व्�कृ�्ाराचं्ा’ उथथ�तयर आधारलेले आहेृ. माणसे ि्या थशप �ाचं्ाृ णे मुासंसथेचे 
संघटन आढळृे त्ाच्ाृ थॅवहलॉवह �ाचं्ा मृे अने् भेद असृाृ. उ�ेणन आिण अयरोध ि्ृत सबळ 
ि्या दुबरल असृाृ, मुासंसथेृतल �ि�्ामंध्े समृोलथणा असृो ्त त्ाचंा अभाय असृो आिण �ा 
�ि�्ा ि्ृत गिृमान ि्या णड असृाृ �ायर हे भेद आधारलेले असृाृ. उलहिसृ �्ाराृ सबलृा, 
समृोल आिण गिृमानृा हे गुण ए्यटलेले असृाृ. गंभतर, शांृ  य �सथर यक�तचे असृाृ. त्ाचं्ामध्े 
सबलृा, समृोल आिण णडृा हे गुण असृाृ. अयखळ �यक�तच्ा लो्ाचं्ा मुा�ि�्ा सबल असृाृ 
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थण त्ाचंा ृोल उ�ेणनाच्ा बाणपला झु्लेला असृो. आिण अखेरतस दुबळ्ा, णड �यक�तच्ा लो्ाचंा 
ए् �्ार असृो. माणसाियष्त ियचार ्रृाना ृो िनद�श्ाचं्ा ज्ा दोन व्यसथा असृाृ (थुढतल 
ियभाग थहा) त्ाचं्ायर ि्ृत �माणाृ अयलंबपन असृो �ाचं्ा आधारायर थॅवहलॉवह माणसाचें यगेळ्ा 
थ�ृतने ृतन ियभाग थाडृाृ. ियचारशतल माणसामंध्े िनद�श्ाचंत दुसरत व्यसथा (शा�बद् य रृन) सय�ृ 
णासृ िय्ास थायलेलत असृे. ्ला अिभमुख माणसामध्े थिहल्ा िनद�श् व्यसथेचे यचरसय असृे आिण 
सयरसामान् �्ारच्ा माणसाृ �ा दोनहत व्यसथा समृोल असृाृ. (�ोझे्, थकन ५४९) 

 
िशयणाने साध् ्राय्ाच्ा उिबलांृ  जानाचे व्ायहािर् उथ्ोणन, िय�ाथ्�चत उथ�मशतलृा 

आिण िन�मिृिशलृा �ाचं्ायर भर देण्ाृ ्ेृो. सयरसामान् मानसशासत  ् संशोधनाृ त्ाच�माणे 
िशयणियष्् संशोधनाृहत ियचार�ि�्ेच्ा अभ्ासाला मह�याचे सथान देण्ाृ आले आहे. शयैिण् 
संशोधनाृ ियचार�ि�्ेचत णत यगेयगेळत अंगे असृाृ त्ाचं्ा आ्लनायर भर देण्ाृ ्ेृो. 
उदाहरणाथर, िय�ेषण आिण सं�ेषण हत ियचार�ि�्ेचत दोन अंगे आहेृ आिण ियष् िश्ियृाना त्ाचंा 
णर ्ोग् उथ्ोग ्ेला ृर िय�ाथ्�ला णो आश् िश्ियण्ाृ आलेला असृो त्ाला ए् �्ारचत 
गिृमानृा �ााृ होृे आिण िय�ाथव थुढे ियचार ्रा्ला आिण आथल्ा जानाचे उथ्ोणन ्रा्ला 
उ�ुकृ होृो. एड. एल.् वबनसटाईन (१९६०) �ानंत संथािदृ ्ेलेल्ा संशोधन िनबंधाच्ा ए्ा सं�हाृ 
ियचार�ि�्ेचा अिध्ाशं-उथथि�् दिल्ोणा पृन थरामशर घेृलेला आढळृो. आथल्ा “िथि्ग अँड 
मेथडस ऑफ इेस सटडतण” (१९५८) �ा अगोदर �िस� झालेल्ा �ंथाचाच हा थपर् �ंथ आहे असे 
वबनसटाईन मानृाृ. थॉनोमारेवह �ानंत असाच िन�मिृशतल यैचािर् �ि�्ेचा �ा्ोिग् अभ्ास ्ेला 
आहे. समस्ेचत उ्ल ्रण्ाचत धडथड णेवहा चालप असृे त्ा ्ालखंडा  ृियचार ्रणारत व्कृत आिण 
िृचा थिरसर �ाचं्ाृ ि�्ा-�िृि�्ा सृृ चालप असृाृ आिण �ानंा समस्ा सोडियण्ाच्ा ्ा्�ृ 
मपलभपृ  मह�याचे सथान असृे, असे वबनसटाईन आिण थॉनोमारेवह �ा दोघानंाहंत आढळपन आले आहे 
इ्डे �ाझे् �ानंत लय यधेले आहे. “�मुख समस्ा सोडियण्ा्िरृा आयश्् असे दुये ्ाहत 
साहाय्् क् ृत पृन थुरियले गेल्ामुळे” ियचाराचत गिृमानृा अभ्ािसृा आलत. 
 
४.६. ि�तीय िनद�श वयवसथा: िचनहाथरक अिभसंधान 

आथल्ा बुधयारच्ा चच�स�ाृ अखेरतअखेरतस थॅवहलॉवह ‘ि�ृत् िनद�श् व्यसथे’ चा महणणे 
भाषेचा उ�ेख ्रतृ. १९५० नंृर �ा ियष्ायंर सो�वहएट रिश्ाृ बरेच संशोधन झाले आहे. भाषा 
मह�याचत आहे, ्ारण माणपस भाषेचा उथ्ोग ्रृो �ामुळेच त्ाच्ाृ आिण इृर �ाण्ांृ  गुणातम् 
फर् आहे. अथ�ृ �ाणतसु�ा शबदानंा �िृसाद �ा्ला िश्ृाृ थण एखा�ा िशियृ ्ुत्ाला उबेशपन 
णर आथण ्ाहत आजा िदलत ृर हत आजा घंटेच्ा आयाणाथेया अथर महणपन यगेळत नसृे. थपणरथणे संघिटृ 
असे चेृ् ि्या �िृसाद �ाचंत णागा शबद घेऊ श्ृाृ आिण �ाचं्ाऐयणत ृे याथरले णाृाृ. 
�ाच्ाृच भाषेचे खरे ्ा्र सामायलेले आहे. भाषेचे यणरन राझरान �ानंत असे ्ेले आहे: “भाषा महणणे 
्ेयळ ए्ाच चेृ्ाचंा चेृ् नसृो. हा ्ाहत ्ेयळ दुसऱ्ा थाृळतयरचा साधा अिभसंिहृ चेृ् नसृो 
ृर ए्ा गंुृागंुृतच्ा अिभसंिहृ चेृ्ाला देण्ाृ ्ेणाऱ्ा ि�ृत् थाृळतयरचा अिभसंिहृ �िृसाद 
असृो. भाषा हत अशत ए् ियिशल �्ारचत व्यसथा आहे ्त, णत ्ेयळ िय�ेषण ्रृे आिण घट्ांृ  
थरसथरसंबंध िनम�ण ्रृे एयढेच नवहे ृर ृत सं�ेषणहत ्रृे. महणणे िनष्षर ि्या सामान्त्रण 
्रृे. आथल्ाला लाभलेल्ा मािहृतचे सं�ेषण ्रृे. भाषेचे हे णे यणरन ्रण्ाृ आले आहे त्ाचा 
रोख मुर्ृः चेृ् महणपन याथरण्ाृ ्ेणाऱ्ा शबदां् डे नसपन �िृसाद महणपन याथरण्ाृ ्ेणाऱ्ा 
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शबदां् डे आहे. महणणे शबदाचंा याथर आिण िन�मृत होण्ाचत णत �ि�्ा आहे िृच्ा्डे आहे. चेृ् हा 
णो शबदाचंा मपलधमर आहे त्ा्डे नाहत” (१९६१, थक. १२६). 
 

राणरानचत सयृःचत अशत सपचना आहे ्त, भाषेचा हा णो उथ्ोग आहे त्ाला कृृत् िनद�श् 
व्यसथेचे सथान �ाय ेमहणणे मग साध्ा अिभसंधानाहपन अिध् गंुृागंुृतच्ा आिण सुसंघिटृ अशा शबदाचंा 
याथर न ्रणाऱ्ा अिभसंधानामध्े मुा�ि�्ाचें उ�ृर संघटन होृे हत गोल ध्ानाृ घेृलत णायत. �ा 
ृऱहेच्ा संिम� अिभसंधानाचे यगेयगेळे �्ार असप श्ृतल. ि्त्े् चेृ्ाचंा िमळपन बनलेला ए् गट 
असा असेल ्त सबंध गटाला लाभणारा �िृसाद �ा गटाृतल ्ोणत्ाहत ियिशल सु�ा चेृ्ाला 
लाभणाऱ्ा �िृसादाहपन यगेळा असेल ि्या चेृ्ाचा एखादा �म असा असेल ्त त्ाचत ्ािल् बाधंणत 
्शत झालत आहे ि्या अन् �्ारे बाधंणत ्शत झालत आहे �ायर त्ाला िमळणारा �िृसाद अयलंबपन 
रहाृ असेल अिध् उत�ांृ  �ाणत आिण ्मत उत�ांृ  �ाणत �ामंधतल भेद हाच आहे. उत�ांृ  �ाण्ाृ 
चेृ् बंधाचं्ा संबंधाृ अिभसंधान होृ. साध्ा ‘अ�’चे बनलेले िशयण, घेृले ृर �ा बाबृतृ ्मत 
उत�ांृ  �ाणत हा अिध् उत�ांृ  �ाणत आिण माणपस �ाचं्ाहपन यरचढ असणे शक् आहे. 

 
राझरान �ानंत १९३९ सालत अमेिर्ेृ िचनहाथर् अिभसंधानाचत मािहृत ्वन िदलत. आृा 

रिश्ामध्े �ा ये�ाृ णे संशोधन अलत्डे झाले त्ाच्ा ्ाहत नमुन्ाचंा यक�ांृ  सादर ्ेला आहे. 
राझरान �ाचंत सुरयाृतचत रतृ अशत होृत: ृे �्ोग–व्कृीना, ्ाहत शबद दाखयृ आिण त्ाचें अ�ानें 
थिरबलन ्रतृ. उदाहरणाथर, (सटाईल), अनर, �तण आिण (सफर ) आिण िशया् �ा शबदाशंत समानअथव 
असलेले थण िभ� उ�ाराचें शबद दाखयतृ असृ–फॅशन, वहेस, िचल आिण यवेह. �ा �्ोगाअंृत असे 
आढळपन आले ्त, समानअथव शबदाचंा सं�ांृ  थिरणाम (सामान्त्रण) समउ�ारत शबदाथेया अिध् 
होृा. दुसऱ्ा ए्ा ्ाळत ्ेलेल्ा �्ोगाृ (१९४९) लहान अिभसंिहृ याक्ाचंा त्ाचं्ा अथ�शत संबंिधृ 
अशा इृर लहान याक्ायंर ्ा् सं�ांृ  थिरणाम होृो. हे थाहण्ाचा त्ानंत �्तन ्ेला. �ानंृर ए् 
संथपणर अिभसंिहृ याक् घेऊन त्ाच्ाथासपन त्ाच्ा घट्ायंर ्ोणृा सं�ांृ  थिरणाम होृो हे त्ानंत 
माथले (१९५३). �ारंभतच्ा �ा संशोधन-रतृीनत आृा रिश्ामध्े अिध् सुव्य�सथृ आिण अने्ियध 
वथे धारण ्ेलत आहेृ. उदाहरणाथर, ‘होम’ (घर) रिश्न शबदाशत अिभसंिहृ �िृसाद महणपन संलगन 
असलेला यािहनत सं् ोचनाचा �िृसाद ‘हाऊस’ (घर) �ा इं�णत शबदाशत िणृ्ा सं�ांृ  झाला िृृ्ा 
ृो ‘डतम’ (धपर) �ा समान उ�ार असलेल्ा शबदाशत सं�ांृ  झाला नाहत. �ा �्ोगाृतल व्कृीना इं�णत 
आिण रिश्न �ा दोनहत भाषा ्ेृ होत्ा. थण कलोरल हा्�ेटचा ए् डोस िदल्ानंृर ‘हाऊस’ �ा 
शबदाशत झालेले सं�मण नल झाले आिण ‘डतम’ �ा शबदाशत झालेले सं�मण, सुरयाृतला णे ्ाहत थो�ा 
अयधतथुरृेच िट प् न रािहले होृे ृे आृा िफवन बऱ्ाच �माणाृ त्ा शबदाशत संलगन झालेले आढळृे. 
इृर शबदाचं्ा बाबृतृ �ा सयवथाचे िनष्षर आढळले (राझरान, १९६१ य थकन १०३). �ा �्ोगाृ आिण 
थुढच्ा ्ाहत �्ोगांृ  अनिभसंिहृ चेृ् महणपन सौम् धकक्ाचा याथर ्रण्ाृ आला होृा आिण 
यािहनत �ेर्ाच्ा �िृि�्ेच्ा सयवथायवन अिभसंिहृ �िृसादाचे माथन ्रण्ाृ ्ेृ होृे. 
रकृयािहनत ि्ृत ियसृारलेलत ि्या सं्ोच थायलेलत असृे �ाच्ायवन शरतराच्ा ्ोणत्ाहत भागाृ 
रकृाचा ि्ृत थुरयठा होृो हे ठरृे. ृेवहा त्ा भागाच्ा आ्ारमानाृ होणारे फेरबदल–हे फेरबदल 
ालेिथसमो�ाफ �ा ्ं�ायर नमपद होृाृ–रकृयािहन्ा ि्ृत �माणाृ ियसृारलेल्ा ि्या सं्ुिचृ 
झालेल्ा आहेृ हे दाखयपन देृाृ. सो�वहएट संशोध् सायधान असण्ाचत �सथृत (�ाङगमुखत्रण 
�िृसाद) आिण संरय् �िृसाद �ाचं्ाृ भेद ्रण्ाच्ा दलतने �ा �माणाला खपथ मह�य देृाृ. णेवहा 
�सथृत ्ेयळ सायधान असण्ाचत असृे ृेवहा ्थाळ भागाृतल रकृयािहन्ा ियसृारलेल्ा असृाृ आिण 
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बोटाचं्ा रकृयािहन्ा सं्ोच थायलेल्ा असृाृ. �िृि�्ाचं्ा �ा णोडतला ‘ियसंगृ रिधर �िृसाद’ 
असे ्धत ्धत महणृाृ. ज्ा यळेत �िृि�्ा संरय् असृे य ्थाळ य बोटे ्ामंधतल रकृयािहन्ा 
सं्ोच थायलेल्ा असृाृ त्ा यळेत �ाला ‘सं्ुकृ रिधर�िृसाद’ महणृाृ. 

 
‘Skripka’ (वहा्लतन) �ा रिश्न शबदाशत साृ व्कृीचे �थम अिभसंधान ्रण्ाृ आले. इृर 

्ाहत शबद ऐ्ृाना ्थाळ आिण बोटे �ाचं्ांृ  होणाऱ्ा रकृाच्ा थुरय�ाचत ालेिथसमो�ाफरयर नोद 
्रण्ाृ आलत. �ाथंै्त ्ाहत शबदाचें उ�ार �स�ा्ा �ा शबदासारखे होृे, ्ाहत शबदाचें अथर 
थो�ाबहुृ �माणाृ �स�ा्ाच्ा अथ�सारखे होृे. आिण ्ाहत शबद �स�ा्ाशत थपणरथणे असंबंिधृ होृे. 
ज्ा शबदाचंा �स�ा्ाशत अथरथपणर संबंध होृा त्ानंा सुरयाृतला सं्ुकृ, संरय् �्ारचा �िृसाद 
लाभला. थण हे शबद थरृ थरृ उ�ारल्ानंृर हळपहळप हा �िृसाद बदलृ गेला. आिण त्ाचे ियसंगृ 
�ाङगमुखत्रण �िृसादाृ वथांृ र झाले आिण नंृर ृो थपणरथणे नल झाला. (Skrepka) (्ागद 
णोडण्ाचत �कलथ) �ा शबदाला सुरयाृतला ्ेयळ �ाङगमुखत्रण-�िृसाद लाभृ असे आिण हळपहळप 
त्ाचाहत य् झाला. �ाच संशोधनाृ असे आढळपन आले ्त, �्थव शबदानंा णो �िृसाद लाभृ असे ृो 
हे शबद ज्ा शबदानंृर उ�ारले णाृ त्ाचं्ा सयवथायर अयलंबपन असे. णेवहा आथण शबद ियिशल संदभ�ृ 
ऐ्ृो ृेवहा त्ा �्ारचत उ�ृम अयसथा णागकृ असृे. िृचा थिरणाम घडपन ्ेृ असृो िृचा हा थुराया 
हो्. 

 
दुसऱ्ा ए्ा संशोधनाृ ‘Khorosho’ (चागंले) आिण ‘Plakho’ (याईट) �ा शबदाशंत िभ� 

�िृसादाचें अिभसंधान ्रण्ाृ आले होृे. आिण हे ्रृाना फकृ ‘खोरोशो’ (Khorosho) �ा शबदाशत 
असलेल्ा �िृसादाचे �बलन ्रण्ासाठत अ�ाचा उथ्ोग ्रण्ाृ आला होृा. �ानंृर ्ाहत 
आठय�ाचं्ा ्ालायधतथ �्  ृ थुढतल �्ोग चालप ठेयण्ाृ आला. हे दोनहत शबद मधपनमधपन 
�्ोगव्कृतथुढे उ�ारण्ाृ ्ेृ असृ आिण त्ा यळेत यर उ�ेिखलेले िभ� �बलन उथ्ोगांृ  आणले 
णाृ असे (महणणे फकृ ‘खोरोशो’ हा शबद उ�ारल्ायर व्कृतला अ� देण्ाृ ्ेृ असे). नंृर ज्ा 
�्ारचत ियधाने उ�ारल्ायर हत चागंलत गोल आहे ि्या याईट गोल आहे �ा �्ारचा मपल्नातम् िनणर् 
घ्ाय्ाला व्कृत �यक� होईल अशा �्ारचत ियधाने उ�ारण्ाृ ्ेृ असृ आिण त्ानंा �िृसाद महणपन 
ि्ृत लाळ िनम�ण होृे हे माथण्ाृ ्ेृ असे. हे ्रृाना णे चागंले आिण याईट अशा िम� सयवथाचे 
ठराय ेअसे ियधानहत उ�ारण्ाृ ्ेृ असे. थण �ा ियधानामध्े ‘खोरोशो’ आिण ‘ालोखो’ हे शबदच णरत 
�त्यथणे ्धतहत नसृ ृरत त्ानंा लाळेचा णो �िृसाद लाभे ृो त्ाचं्ा्डपन िमळणारत मािहृत ि्ृथृ 
चागंलत ि्या याईट आहे �ा गोलतशत अनुवथ असेल. ए् ृेरा यष�चा मुलगा होृा आिण त्ाच्ाथुढे णेवहा 
खोरोशो हा शबद अने्दा उ�ारण्ाृ आला ृेवहा ृतस से्ंदाच्ा अयधतनंृर त्ाचत लाळ नऊ ृे अठरा 
थेबाथ �्ृ णमलेलत आढळलत. ालो्ो �ा ज्ा शबदाचे �बलन ्रण्ाृ आले नवहृे त्ाला त्ाच 
्ालायधत  ृफारृर दोन थेबाइृ्ा �िृसाद लाभृ होृा. त्ाच्ाथुढे णेवहा “िय�ाथव फार छान अभ्ास 
्रतृ आहे” हे ियधान उ�ारण्ाृ आले ृेवहा चौदा थेबाचंा �िृसाद लाभला. “िय�ाथव थरतयेृ नाथास 
झाला” �ा ियधानाला दोन थेबाचंा �िृसाद िमळाला. “िय�ाथव णेमृेम गुण िमळयपन थास झाला” �ा 
ियधानाला दहा थेबाचंा, महणणे यरतल दोहोच्ामध्े असलेला �िृसाद िमळाला आिण हत गोल 
समणण्ासारखत आहे. ्ारण “थास झाला” आिण “णेमृेम” �ानंत व्कृ झालेल्ा गोलत्डे ज्ा यक�त 
असृतल त्ा थरसथरियरोधत असणार, थण “सो�वहएट सैन् ियण्त झाले”, “श�ुसैन्ाचा थराभय झाला 
आिण ृे नल झाले”, “थुरससर ्ामगारानंत आथल्ा सह्ा्�ला मदृ ्ेलत” �ा ियधानानंा �िृसाद 
महणपन अनु�मे ृेयतस, चोयतस आिण ृेयतस इृ्े थेब णमले. हा �िृसाद खोरोशो �ा शबदाला लाभणाऱ्ा 
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�िृसादाथेयाहत बराच थुढचा आहे आिण हत गोल समणा्ला ्ठतण आहे. अथ�ृ ए्ाच संशोधनाच्ा 
िनष्ष�यवन ्ाहत ृ र्  बाधंणे धोक्ाचे असृे. थण िचनहाथर् अिभसंधानाने सयरसाधारणथणे �ा 
सयवथाचे िनष्षर लाभृाृ असे आढळपन आले ृर त्ाचा अथर ्ा् होईल? त्ाचा अथर असा होईल: ए्ा 
ियिशल उ�ृेच्ा सुराशंत अिभसंिहृ असलेल्ा �िृसादाचे ्ाहतशा यगेळ्ा उ�ृेच्ा सुराशंत णे सं�मण 
होृे त्ासाठत णत ्ं�णा आयश्् आहे त्ाथेया िचनहाथर् अिभसंधानामध्े �िृसादाचे णे सं�मण ि्या 
सामान्त्रण होृे ृे घडयपन आणणारत ्ं�णा ि्ृतृरत गंुृागंुृतचत असलत थािहणे. आथल्ा �ा 
उदाहरणायवन असे िदसपन आल्ासारखे याटृे ्त, “चागंले” �ा शबदाशत झालेल्ा अिभसंधाना  ृ
अिृश् चागंल्ा गोलीना अिध् �िृसाद िनम�ण ्रण्ाचत सुाृ शकृत असृे आिण हत शकृत 
राष्भकृतच्ा यक�त पृन चागंले महणपन गणण्ाृ आलेल्ा ियधानाला अिध् �बल �िृसाद देण्ाृ व्कृ 
झालत आहे. �वदृत् िनद�श् व्यसथेचा ‘िनद�श्ाचंा िनद�श्’ असा िनद�श णेवहा थॅवहलॉवह �ानंत ्ेला 
ृेवहा हत गंुृागंुृ त्ानंा अिभ�ेिरृ होृत. 
 
४.७: �ा�मुखकारी  �ितिकपत ि�या 

थॅवहलॉवह �ानंा अिभसंिहृ चेृ्ाचंा �ाथिम् थिरणाम ्ा् होृो हे शोधपन ्ाढा्चे होृे थण 
थुढे हा �शन णयळणयळ थपणरथणे मागे थडला आिण अनिभसंिहृ चेृ् ्ोणत्ा थिर�सथृतृ अ्शसयत 
होृो, हा त्ाचं्ा िणजासेचा �मुख ियष् झाला थण णेवहा घंटानाद होृो ृेवहा ्ु�ा आथले ्ान 
टय्ारृो आिण त्ाच�माणे थिर�सथृतशत णुळयपन घेण्ासाठत ि्या िृचा शोध घेण्ासाठत �ाच 
�्ारच्ा इृर हालचालत अिभसंधान �ि�्ेच्ा सुरयाृतला होृ असृाृ. ृसेच णेवहा �ा हालचालत 
फार �बल ि्या फार यतण असृाृ ृेवहा अिभसंधानाचत �गृत सुरळतृथणे होृ नाहत, असे थॅवहलॉवहना 
आढळलेले होृे. �ाच �िृसादानंा थॅवहलॉवह �ा�मुख्ारत  �िृसाद महणृाृ. ए्े्ाळत णरत �ा 
ियष्ाचत हेळसाडं झालत असलत ृरत १९५० नंृर त्ाला मध्यृव �शनाचे मह�य िमळाले आहे आिण 
अंृसत्संबंधत ि्या िचनहाथर् अिभसंधाना्डे णेयढे लय ्ेििृ ्रण्ाृ ्ेृे िनदान ृेयढे लय �ा 
�शना्डेहत देण्ाृ ्ेृे. �ा �शनाला णे नयतन मह�याचे सथान �ााृ झाले आहे त्ाचे ए् ्ारण मेदपच्ा 
सतमायल् आिण णािल्ाबंध �ा ियभागायर आृा खपथच अिध् �माणायर णे संशोधन होृ आहे ृे हो्. 
मेदपच्ा �ा अिध् णुन्ा भागाचें बा�्ाचं्ा ्ा्�यर णे थिरणाम घडपन ्ेृाृ त्ाचंा थुराया लाभल्ामुळे 
अध््न अिभ�ेरणा आिण जान�हण �ाचं्ाियष्तच्ा उथथ�तच्ा दलतने त्ाचें ्ा्र मह�याचे ठरले आहे. 
थण ियशषे हे ्त �ं�त् णडयाद, मानिस् �ि�्ा आिण मुा�ि�्ा ए्च हो्, �ायर भर देृो. �ामुळे 
मेदपचा णो गाभा नव्ाने शोधपन ्ाढण्ाृ आला आहे त्ाच्ा �ि�्ाचें संशोधन ्रणे अगत्ाचे ठरले 
आहे. 
 

बा�् आिण मध्् �ाचं्ामध्े णािल्ाबंध थसरलेला असृो आिण मेदपला सयरसाधारणथणे 
उ�ेिणृ ्रणे हे त्ाच्ा अने् ्ा्�ृतल ए् ्ा्र असृे हे �थम िस� झाले (मोरझत आिण मेगॉन, 
१९४९). शणेारचे सतमायल् भायिन् य रृनामध्े मह�याचत भपिम्ा थार थाडृे असेहत आढळपन आले आहे. 
ृेवहा ्ोणत्ाहत नयतन ि्या अनथेियृ चेृ्ाला णो �ाथिम् �िृसाद लाभृो त्ाच्ाृ हे दोनहत ियभाग 
सहभागत असणार–�ाण्ाला �ा चेृ्ाियष्त सायध ्रणे आिण त्ाच्ाशत अिभमुख य रृन ्रण्ासाठत 
ि्या त्ाच्ाशत अिभमुख होऊन त्ाच्ाणयळ णाण्ासाठत ि्या त्ाला टाळण्ासाठत थुढे णे य रृन होणार 
असेल ि्या नसेल त्ासाठत त्ाचत थपयरृ्ारत ्वन घेणे हा �ा �िृसादाचा थिरणाम हो्. ्ा 
�िृसादाला रॅझरॅननत “वहसववह” (“दय”) �िृसाद असे महटले आहे. 
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अनिभसंिहृ चेृ् ि्या अिभसंिहृ चेृ् नानाियध �िृसाद िनम�ण ्रृाृ. त्ाचंत ए्दम 
नोद ्रण्ासाठत यगेयगेळ्ा थ�ृत शोधपन ्ाढण्ाृ रिश्नानंत खपथ ्ौशल्, दाखियले आहे. �ाङ-
गमुख्ारत �िृियाृ ि�्ा महणणे एखादा साधासुधा �िृसाद नसृो ृर ृो ए् अिृश् गंुृागंुृतचा 
�िृसाद असृो. त्ाचंा णागकृ होण्ाचा यगे, त्ाचंा िट प् न राहण्ाचा ्ालायधत य त्ाृतल नमुनाघट् 
हे �ािणमा�ाबरोबर बदलृ असृाृ. �ा�मुख्ारत  �िृियाृ �ि�्ेृ सयरसाधारणथणे थुढतल घट्ाचंा 
समायशे झालेला असृो. असे आढळपन आले आहे: अलफाल् �ा ल्ाचत ियसम्ालत्रण होृे महणणे 
ज्ा अिध् साय्ाश गृतच्ा आिण उ� थरम�साराच्ा लहरत आथल्ा िय�ांृ तच्ा अयसथेृ आढळृ 
असृाृ, त्ाचंत णागा अिध् णलद आिण ्मत थरम�साराच्ा लहरीनत घेृलेलत असृे. �ाचा अथर असा 
्त, �ाङगमुख्ारत �िृसादाृ �ाण्ाचत अयसथा णागकृ, उ�ेिणृ अशत असृे. णेवहा चेृ् दश् नसृो 
ृेवहा डोळ्ाचत बाहुलत ियसृारृे थण णेवहा दश् असृो ृेवहा ृत सं्ोच थायृे आिण �ामुळे �िृमा 
अिध् सथल वहाय्ास मदृ होृे. अियचाल् आिण आथला सयरसाधारण थिय�ा �ाचंा रोख चेृ्ाच्ा 
िदशे् डे असृो. ज्ा �्ारच्ा �िृसादानंा राझरान �ानंत थपयरृ्ारतचे �िृसाद असे महटले आहे ृेहत 
आढळृाृ. उदाहरणाथर, ्थाळायरतल रकृयािहन्ा ियसृार थायृाृ आिण अंगुलीच्ा रकृयािहन्ा 
सं्ोच थायृाृ �ासोच्ासाृ  असेच फेरबदल घडपन ्ेृाृ आिण िय�ुतलेखा  आिण मनोचलिय�ुत 
�िृि�्ांृ  अनु�मे रेखाटले णाणारे मुासना्पंचे बदल आिण अंृरंगाृतल बदल हैहत घडपन ्ेृाृ. 

 
अिभसंिहृ �िृसादा�माणेच �ा�मुख्ारत  �िृसादहत नल होृो ि्या बदल थायृो. थण �ा 

�िृसादाृतल यगेयगेळे घट् ए्ाच �माणाृ बदल थायृ नाहतृ. उदाहरणाथर, असे आढळपन आले आहे 
्त, मनोिय�ुत �िृसादाथेया �ासोच्ासाच्ा  �िृि�्ेृ सय्त दढ ्रणे अिध् ्ठतण णाृे आिण 
�ाङगमुख्ारत �िृसादाचें दुसऱ्ा एखा�ा �िृसादाृ ि्ृत लय्र थिरय रृन होईल– उदाहरणाथर, 
संरय् �िृसाद ि्या अिभगामत ि्या �ाङगमुख्ारत �िृसाद इत्ादत– हे ठरियण्ाृ चेृ् ि्ृत ृत� 
आहे हा ए् मह�याचा घट् असृो. ज्ा चेृ्ानंा �ाण्ाच्ा ए्ंदर थिर�सथृतच्ा दलतने मह�य असृे 
त्ानंा होणारे �िृसाद ्मत मह�याच्ा चेृ्ानंा लाभणाऱ्ा �िृसादाथेंया अिध् ्ाळ चालप असृाृ. 
राझरान �ानंत �ाचंत थुढतल उदाहरणे िदलत आहेृ: िबवहर �ा �ाण्ाला ला प् ड फुटण्ाच्ा आयाणाचे, 
सशाला सळसळतच्ा आयाणाचे, माशाला लाटाचं्ा उसळतने होणाऱ्ा आयाणाचे असे मह�य असृे (१९६१ 
अ, थकन ११४–११५). आिण हत �यक�त इृक्ा अलथय्तन �ाण्ाच्ा िठ्ाणत आढळपन ्ेृे ्त ृत ्ेयळ 
थपयवच्ा अनुभया पृन िनम�ण झालत असेल असे मानणे ्ठतण णाृे. 

 
णेवहा �ाङगमुख्ारत �िृसाद यतण होऊ लागल्ाच्ा खाणाखुणा िदसृाृ ृेवहा त्ाचत 

थुनसथ�थना ्वन थपयवचा णोमदारथणा त्ाला �ााृ ्वन देण्ाचे यगेयगेळे उथा् आहेृ. थपयरथिरिचृ 
थिर�सथृतमध्े ्ोणृाहत नयतन घट् �ियल ्ेला ृर �ाङगमुख्ारत �िृसादाचे थुनरुतयन होृे. णर 
्ुत्ाला, �्ाशाच्ा ए्ा चेृ्ाला �िृसाद महणपन मासंासाठत ए्ा ियिशल बशत्डे त्ाने णाय ेआिण 
थायासाठत दुसऱ्ा बशत्डे णाय ेअसे िशयण िदलेले असेल ृर मासंाच्ा बशतृ थायाचा ृु्डा णर त्ाला 
आढळला ृर त्ाला ृे नयल याटेल असे आथल्ाला याटृे. बरोबर ृसेच नयल त्ाला याटृे असे 
आढळपन ्ेृे. त्ाच्ा बा�य रृनाृच नवहे ृर त्ाच्ा िय�ुत म�सृष्ालेखा  ृआिण इृर �ाङगमुख्ारत 
�िृसादाृ �ा बदलाचें थिरणाम आढळपन ्ेृाृ. �ाङगमुख्ारत �िृसादाचें अिध् सरळ माग�ने 
सबलत्रण ्रृा ्ेृे. ्ोल�ाच्ा िथलानंा �्ोगशाळेृ उंदराचंत िचयिचय ऐ्ण्ाचत सय् झालत ्त 
लय्रच �ा आयाणा्डे ृत दुलरय ्रृाृ. थण त्ानंा ्ाहत उंदतर थ्डप  िदल्ानंृर णेवहा त्ानंत थुढे 
अशत िचयिचय ऐ्लत ृेवहा ृत ृाबडृोब दय झालत. मानयत व्कृतच्ा बाबृतृ असे आढळपन आले आहे 
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्त णेवहा णेवहा चेृ् �ियल ्रण्ाृ ्ेईल ृेवहा ृेवहा त्ानंत ए् ियिशल िनरतयण ्राय े असे त्ानंा 
सागंण्ाृ आले असेल ृर त्ाचा �ाङगमुख्ारत �िृसाद उत्ट अयसथेमध्े बराच ्ाळ िट प् न 
रािहलेला आढळृो (राणरान, १९६१ अ, थकन ११८). 

 
चेृ्ाचत णाणतय नसलेल्ा अयसथेृहत �ाङगमुख्ारत �िृसाद उथ�सथृ असप श्ृो असे िस� 

झाले आहे. उदाहरणाथर, उथसतिमृ थिरणाम णेवहा घडपन ्ेृ असृाृ ृेवहा ि्या संयदेनहार् औषध 
िदले असृा णर दुःखयदेन चेृियण्ाृ आले ृर हा �िृसाद घडपन आलेला आढळृो. थण एखा�ा 
चेृ्ाचत सय् णर आथल्ाला झालत असेल ृर �ाङगमुख्ारत �िृसाद अ�सृतयाृ नसृो. �ायवन 
णािणयचे्ा अयसथेृहत हा �िृसाद ्धत ्धत नसृो असे िदसृे. ृरतहत बाधंनातम् अनुभयाचं्ा 
सयवथाचे संशोधन ्रण्ासाठत िचनहाथर् अिभसंधाना�माणेच �ाङगमुख्ारत �िृसादाचाहत अभ्ास 
्रणे फलदा्त ठरेल असे मानण्ाृ ्ेृे. रिश्न मानसशासजाचं्ा मृे िचनहाथर् अिभसंधाना  ृ
माणसाचे यैिशष� असलेल्ा त्ाच्ा उ��म मानिस् �ि�्ा �िृिबिबृ झालेल्ा असृाृ हे आथण 
थािहलेच आहे. �ाङगमुख्ारत �िृसादामध्े संयदेन, लय अथेया–महणणे माणसे य �ाणत ्ानंा समान 
असलेल्ा अयसथा अंृ रिहृ असृाृ. यसृुिनन संशोधनाचत म्�दा ज्ा मानसशासजानंत सयत्ारलेलत 
असृे त्ाचं्ा दलतने ज्ाला राझरान अनुमे् णाणतय महणृाृ. िृचा अभ्ास ्रण्ासाठत हे मागर 
अनु प् ल ठरृाृ (१९६१ अ, थकन १२० ृे २२). 

 
थण ज्ा थ�ृतने सो�वहएट मानसशासज �ा माग�चा अयलंब ्रृाृ आिण अमेिर्न 

मानसशासज त्ाचंा अयलंब ्रृाृ �ाृतल भेद समणायपन घेण्ासाठत ‘णाणतय महणणे मुा�ि�्ाच 
(गिृमान णडिव्) असृाृ’ आिण “िचदयाद” ियजानाच्ा अभ्ास थ�ृतृ बसृ नाहत’ �ा माकसरयादत 
िस�ांृ ाचत आठयण ्ेलत थािहणे. –‘िचदयाद’ महणणे णडिव्ाथासपन फार्ृ ्रण्ाृ आलेल्ा 
्लथनाचंा थरामशर घेणे–�ा अिध क् ृ ियचारसरणतच्ा बंधनामुळे बहुधा सो�वहएट मानसशासज घटनाचंा 
उलगडा ्रण्ासाठत ज्ा उथथ�त रचृाृ त्ाचं्ाृ ए् �्ारचे भाबडेथण असृे असे यणरन ्रृा ्ेईल 
ृसा �्ार आढळृो (राझरान, १९६१, थकन १३८). आिण हेहत उघड आहे ्त शरतरि�्ाचं्ा 
ृथिशलाियष्त सो�वहएट मानसशासजानंा णे औतसुक् आढळृे त्ाचेहत मपळ �ाच्ाृच आहे. 
थॅवहलॉवहथरंथरे�माणे मानसशासत  ् घटनाचें यणरन ्रण्ासाठत ज्ा सं्लथना आथण याथव त्ा �ा 
ृथिशलायर आधारलेल्ा असल्ा थािहणेृ. बा� य रृनाचे णे समान आ्ारबंध आथल्ाला आढळृाृ 
ि्या अंृ�नरतयणाने आथल्ा सुबोध अनुभयाचें णे यणरन ्रण्ाृ आले असेल त्ायर ृे आधािरृा ्ेृ 
नाहतृ. अमेिर्न मानसशासजाचत सध्ाचत �यक�त अशत आहे ्त �थम मानिस् घटनायंर लय ्ेििृ 
्राय ेआिण नंृर त्ाचंत णत उथथ�त आथण लायप िृला शरतरि�्ाचं्ा सयवथामध्े आिण शरतररचनेच्ा 
ृथिशलामध्े ि्ृथृ आधार िमळृो ि्या त्ाचं्ा �्ाशाृ िृच्ाृ ि्ृथृ सुधारणा ्रृा ्ेृे हे 
थहाय.े असे असले ृरत मानसशासत  ् घटना्डे यवन खालत थाहण्ाऐयणत खालपन यर थाहण्ाच्ा 
दिल्ोणा पृन णे संशोधन िनम�ण झाले आहे त्ाने मानसशासाृ घाृलेलत भर ्मत मह�याचत आहे असे 
मानणे ्ोग् होणार नाहत. 

 
इ. एन. सो्ॉलॉवह �ानंत �ाङगमुख्ारत �िृसादाचा उलगडा ्रण्ासाठत णत उथथ�त थुढे 

माडंलत आहे (१९६०), ृत ्ाहत बाबृीृ हेबब ्ा ्ॅनेिड्न मानसशासजानंत माडंलेल्ा ए्ा मृाशत ्ाहत 
बाबृीृ णुळणारत आहे. सो्�लॉवह�ाचं्ा ्लथने�माणे णेवहा अगोदर अ�सृतयाृ असलेल्ा अगोदरच्ा 
समान अनुभयाचं्ा (सयर यैिशष�े ज्ाच्ाृ मप रृ झालत आहेृ अशा) ृािं�्ाचं्ा गटाशत थपणरथणे णुळप न 
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श्णारा असा चेृ् बा�्ाृ घडपन ्ेृो. ृेवहा बा�्ाृ िनम�ण झालेले मुा�याह णािल्ा्ार 
बंधामध्े ्ेऊन थड्ृाृ. �ाङगमुख्ारत �िृसाद �ा मुा�याहाचा थिरणाम असृो. �ाच्ा उलट 
णेवहा चेृ् अ�सृतयाृ असलेल्ा ृंि�्ाचं्ा गटाशत अनुवथ असृो ृेवहा बा�्ांृ  �िृरोध �याह 
िनम�ण होृाृ–आिण �ाचा थिरणाम महणपन ऐंिि् �याहा्डपन णािल्ा्ार बंधाच्ा होऊ श्णाऱ्ा 
उ�ेणनाला �िृबंध होृो. अशा थिर�सथृतृ �ाणत त्ा चेृ्ाला सय्तनुसार आथोआथ �िृसाद देृो. ृो 
दय झाला आहे, थिर�सथृतचे संशोधन ्व थाहणारे य रृन ृो ्रतृ आहे, असे दाखियणारा फारसा थुराया 
नसृो. 

 
मुा्ं�णा आिण िश्णे �ायर माटे�वहिडओ ्ेथे १९५९ सालत झालेल्ा ए्ा थिरसंयादाृ थत. 

्े. आनोि्न हे सो�वहएट रिश्ाच्ा “ॲ्ेडमत ऑफ मेिड्ल सा्नसतस”- चे सभासद आहेृ. हत 
उथथ�त यर िदलेल्ा उथथ�तसारखतच आहे. आिण अिभसंिहृ �िृसाद शरतरि�्ाचं्ा थरसथरसंबंधा पृन 
िनम�ण होणाऱ्ा ज्ा आ्ारबंधायर आधारलेला असृो त्ा आ्ारबंधाियष्त आहे. अिभसंिहृ 
�िृसादाचे यगेयगेळे �्ार आिण त्ाृ होणारे फेरबदल �ाचंत खपथच मािहृत यर िदलत आहे. आिण 
चेृ्-�िृि�्ा �ा साध्ा सप�ाचा उथ्ोग ्वन ज्ा मुाृं पृच्ा ज्ा आ्ारबंधायर ृो आधारलेला 
असृो त्ाृतल गंुृागंुृतचे ्थाथर यणरन ्रृा ्ेणार नाहत हे सथल होृे. अिभसंिहृ �िृसादाचा 
सयाभािय्थणे णो िय्ास होृो ृो ध्ानाृ घेृला ृर, घंटानाद ऐ्ल्ाबरोबर णेवहा लाळेचा �िृसाद 
होृो ि्या थंणा मागे घेण्ाचा णो �िृसाद होृो ृो ्ेयळ मेदपृल्ा दोन ्ेिामंध्े ए् साधत णुळणत 
घडपन आलेलत असृे ृेथे घडृो हे महणणे अिणबाृ िट्ण्ासारखे नाहत. अिभसंिहृ �िृसादाचे अगदत 
साधे �्ार घेृले ृरत त्ांृ तल �िृसाद ्मतअिध् सुाृ असृाृ, ्मतअिध् ृत� असृाृ. ्धत हा 
�िृसाद मप रृ ृर ्धत सुाृच राहृो आिण हे सारे ज्ा ियिशल थिर�सथृतृ अिभसंिहृ चेृ् देण्ाृ 
आलेला असृो िृच्ायर अयलंबपन राहृे. िचनहाथर् अिभसंधान ज्ा मुा्ं�णेयर आधारलेलत असृे ृत 
गंुृागंुृतचत असणे अिृश् संभयनत् आहे असे मानण्ासाठत खपथच थुराया उथलबध आहे, हे आथण 
थािहलेच आहे. अिभसंिहृ �िृसाद ए्ा सु�ा अिभसंिहृ चेृ्ाला िदलेला �िृसाद नसृोच. उलट 
थिर�सथृतृतल सयर घट्ानंा ए्ि�ृ ्ेल्ामुळे णो ए् ‘मध्यृव चल आ्ारबंध’ हत थॅवहलॉवहने 
याथरलेलत संजा आहे– िनम�ण होृो त्ाला िदलेला हा �िृसाद असृो. ज्ा अिभसंिहृ चेृ्ाला 
स्ाळत लाळ सुटल्ाचा �िृसाद लाभलेला असृो ृोच चेृ् दुथारत थंणा मागे घेण्ाचा �िृसाद घडयपन 
आणेलहत. �्ोग ्रणाऱ्ाला ज्ाचा थ�ाहत नसृो असा एखादा लय खेचपन घेणारा घट् उथ�सथृ 
असेल ृर चागंल्ा घोटलेल्ा अिभसंिहृ �िृसादाचाहत �िृरोध होऊ श्ृो आिण त्ाच्ा ऐयणत �ाणत 
दय असल्ाच्ा अयसथेृ णे य रृन घडपन ्ेृे, महणणे �ा ियभागाृ ज्ाचा आथण थरामशर घेृला आहे, ृो 
�ाङगमुख्ारत �िृसाद घडपन ्ेृो. 

 
आनोि्न �ानंत ए् �शन उथ�सथृ ्ेला आहे. आिण ृो असा: अिभसंधानाचत �ि�्ा चालप  

असृाना मध्यृव मुासंसथेृ णयळणयळ असंर् उ�ेण्े घडपन ्ेृ असृाृ. त्ाचें यगेयगेळ्ा रतृीनत 
सं्ोग घडपन ्ेणे शक् असृे. मग त्ाचं्ाथै्त ्ोणत्ा उ�ेण्ाचंा सं्ोग �िृसादाशत साधंला णाईल हे 
्से ठरृे? ृसेच, उ�ेण्ाशंत णुळयपन घेण्ासाठत अने् यगेयगेळे �िृसाद घडणे शक् असृे. 
अिभसंधान �ि�्ेचा थिरणाम महणपन त्ाचं्ाथै्त ्ोणृा �िृसाद �सथर होईल हे ्से ठरृे? ्ोग् ृो 
�िृसाद ्रण्ाृ आला आहे �ाचे �ाण्ाला जान ्से होृे? हे �शन असे आहेृ ्त, ृे शरतर 
यैजािन्ाला त्ाच्ा शासाथलत्डे मुामानसशासाच्ा �ांृ ाृ नेऊन सोडृाृ. मेदपच्ा �ि�्ा ्शा 
घडृाृ �ाियष्तचे संशोधन ्रणाऱ्ा ्ाहत सो�वहएट संशोध्ानंत शरतरि�्ा ियजान आिण मानसशास 
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�ाचं्ाृ थरसथरसंबंध आहे असे मानपन चाला्ला ृुलनेने अिध् अनु प् ल आहेृ �ा �शनाचं्ा बाबृतृ णे 
गकहतृ् थुढे माडंले ृे असे ‘उ�ुकृ असणे, अथेया ्रणे’ �ासारर्ा मानसशासत् घटनाचें अनुबंधत 
(co-relate) असलेले ्ाहत ृािं�्ाचें थुंण्े असृाृ आिण ्ाहत अंशत अशा उ�कृृा्ुकृ, अथेया्ुकृ 
अयसथांृ पन िनषथ� होणाऱ्ा (समाधान थायणे, नयल याटणे, िनराश होणे इत्ादत) मानिस् घटनाचेंहत 
अनुबंधत असलेले ृािं�्ाचें थुंण्े असृाृ, असे मृ त्ानंत माडंले आहे. मॉनथेियडो ्ेथतल बैठ्तथुढे 
त्ानंत आथल्ा उथथ�तचत णत माडंणत ्ेलत िृच्ाृतल ए् अयृरण थुढे िदले आहे. त्ायवन त्ाचंत 
भपिम्ा सथल होईल (अनोि्न, १९६१ ब, थकन २०४). 

 
“मानसशासत्दष�ा थाहृा एखादत क् ृत घडण्ाथपयव ृत क् ृत ्रण्ाचा हे पृ िनम�ण 

होणे हत त्ा क् ृतथपयवचत अथिरहा्र अशत अयसथा असृे आिण महणपन मुासंसथा आिण उ�सृर 
मुा�ि�्ा ्ाचंा शरतरि�्ा यैजािन् सयवथाचा अभ्ास ्रणारे आथण णे अभ्ास् आहोृ 
त्ानंत �ा हे पृंच्ा शरतरि�्ातम् अनुबंधतचे िय�ेषण ्रण्ाचा �्तन ्ेला थािहणे, हे अने् 
संशोध्ानंा अणपन थुरेसे ्ळलेले नाहत” 
 
अिभसंिहृ �िृसादाच्ा िय्ासामध्े संदेशाचें सं�ेषण हत थिहलत था्रत असृे असे अनोि्न 

�ाचें मृ आहे. �ा टाा्ाृ त्ा �संगाचे णे घट् असृाृ त्ानंत उ�ेिणृ ्ेलेले सयर अिभयाह् आयगे 
आिण घंटानाद, ध�ा, शबद ि्या दुसरा ्ोणृाहत अिभसंिहृ चेृ् �ाचंा समनय् होृो आिण 
त्ाबरोबरच णािल्ा्ार बंधामध्े णे संबंिधृ अिभयाह् आयगे िनम�ण झालेले असृाृ त्ाचंाहत 
समनय् घडपन ्ेृो. �ा टाा्ायर लाभृ असलेल्ा संदेशामध्े सप�म भेद ्रणे आयश्् असृे आिण हे 
घडयपन आणण्ाृ णािल्ा्ार बंध आिण �ाङगमुख्ारत �िृयेथ मह�याचत ्ामिगरत बणायृाृ, �ा 
गोलीयर अनोि्न भर देृाृ. अिभयािहृ संदेशाचा समनय् झाल्ाबरोबर दुसऱ्ा टाा्ाला सुरयाृ होृे. 
�ा टाा्ाृ क् ृतचा सयत्ार ्रणारत उथ्रणसाम�त णुळयपन िस� ्ेलत णाृे आिण िहचे यणरन अनोि्न 
“भायत क् ृतच्ा थिरणामाचें अिभयाह् �िृिबब” असे ्रृाृ. अिध् साधत आिण मानसशासत  ्थिरभाषा 
याथराय्ाचत ृर क् ृत ्रण्ाचत ्लथना ि्या हे पृ ि्या उिबल आियभपरृ  होृे असे महणृा ्ेईल आिण 
त्ाचा असा अथर घेृला ृर ऐ�चछ् क् ृत ि्या “्लथनाणिनृ य रृन” ज्ा क् त्ाचं्ा ज्ा ्लथनेयर 
ि्या �िृभेयर आधारलेले असृे असे ियल्म णेमस मानतृ असृ, त्ाच्ासारखतच ्ाहतशत हत सं्लथना 
आहे असे महणृा ्ेईल (णेमस, १८९०). क् ृतचा सयत्ार् महणणे थपयवच्ा अनुभयाने घडियलेल्ा आिण 
सध्ाच्ा अिभयाह् समनय्ाने उ�ेिणृ ्वन सि�् ्ेलेल्ा मुामाग� पृन स�ःथिर�सथृतला अनुवथ 
याटल्ामुळे िनयडलेल्ा य संघिटृ अशा माग�चत िनयड ्ेलेल्ा मुामाग�च्ा ्ेिाचे संघटन हे उ�ेणन 
महणणे उ�ुकृ अयसथाच असृे आिण त्ाच्ामुळे ्ोणृा �िृसाद िनयडला णाईल हे िनि�ृ होृे. 
�िृसाद झाल्ानंृर थरायृव अिभयाहनामुळे–अिध् �चिलृ भाषेृ थुनः�दा्ामुळे (feed back)- 

क् त्ाचं्ा  थिरणामाचत मािहृत होृे. णर अथेियृ थिरणाम आिण �त्य थिरणाम �ाचं्ाृ फर् असेल–
उदाहरणाथर, ज्ा बशतृ मासंाचा ृु्डा आढळाया अशत ्ुत्ाचत अथेया असृे िृच्ाृ णर त्ाला थाय 
आढळला ि्या ्ाहतच आढळले नाहत–ृर �िृसादाृ लयणत् बदल घडपन ्ेृो. मुळाृतल 
उिबला�माणे णो �िृसाद वहाय्ाचा होृा त्ाचत णागा �ाङगमुख्ारत महणणे थिर�सथृतचा शोध ्रणारा 
�िृसाद घेृो आिण ए् नयतन अिभयाह् समनय् िनम�ण होऊन ए् यगेळे च� सुव ्रृो आिण त्ाचा 
थिरणाम महणपन ए् यगेळा अिभसंिहृ �िृसाद, आ्ार धारण ्रृो. 

 



 
 अनु�मिणका 
 

य रृन हा ए् साधा �िृसाद ्धतच नसृो. ृो नेहमतच गंुृागंुृतचा असृो. त्ाच्ाृ अने् 
अिभसंिहृ �िृसादाचंत सागंड घालण्ाृ आलेलत असृे, सुरयाृतथासपन शयेटथ �्ृचा संथपणर �िृसाद णर 
आथण घेृला ृर त्ाचा उलगडा ्रण्ासाठत हा �िृसाद घडयपन आणणाऱ्ा मुत् घटना महणणे 
अिभयाह् उ�ेणनाचंत ए् अखंिडृ अशत साखळतच असृे असे मानाय े लागृे, �ाचत अनोि्न �ानंा 
णाणतय आहे. शरतरि�्ाियजाना  ृअिध् संशोधन ्वन �ा उथथ�तला आधार देणारा थुराया णमियणे 
आयश्् आहे �ाचतहत त्ानंा णाणतय आहे. थण �ा उथथ�तला ए् यैिशष�थपणर मह�य आहे �ाृ शं् ा 
नाहत. ्ारण अगदत यगेळ्ा संदभ�ृ थुढे माडंण्ाृ आलेल्ा आिण िय्िसृ झालेल्ा अने् उथथ�ीशत 
िृचे अने् बाबृीृ साम् आहे. �ा इृर उथथ�तसु�ा य रृनाचा िय्ास ्सा होृो �ाचा उलगडा 
्रण्ासाठत, ियसंगृत, ियसयंाद, ियवथृा �ाचें णे गिृमान थिरणाम होृ असृाृ त्ानंा मह�य देृाृ 
(हे. ब, १९४९, णत. िमलर य इृर १९६०; य नतल िमलर, १९६३). 

 
बा�् य णािल्ा्ार बंध �ामंधतल ्ाहत थिरसतिमृ ये�ामधतल ए्े्�ा मुाथेशत ि्या 

मुाथेशीचा समपह �ाचं्ाृ णेवहा िय�ुत�ि�्ा  चालृाृ त्ाचंत नोद ्रण्ासाठत �ा थेशतृ सप�म िय�ुत 
आगराचंत सथाथना अनोि्न �ानंत ्ेलत आिण त्ाचं्ा सा�ाने णािल्ा्ार बंध चेृना देण्ाचे णे ियिशल 
्ा्र ्रृो त्ाचं्ा ियष्तचत खपथच मािहृत णमियलत. उदाहरणाथर, त्ानंत थुढतल मािहृत िदलत आहे: 
कलो�ोमोिझन �ा थरामशर् ाचा णेवहा याथर ्रण्ाृ आला ृेवहा त्ाच्ामुळे ्ुठलाहत ध�ा बसला 
असृाना घडणाऱ्ा संरय् �िृसादाृ आढळपन ्ेणाऱ्ा ियषम्ालत्रण आिण भार-ल् �ाचें थपणर 
उ�ाटन झाले आिण असा ध�ा िमळालेल्ा सशाने ए्ा यणाथपयव णे अ� मो�ा ृणायाच्ा अयसथेृ 
ना्ारले होृे त्ाचं्ा्डे ृो िफवन यळला. कलो�ोमोिझनमुळे �ाण्ाचे अ� भयण ्रण्ाचे य रृन ि्या 
त्ाचत सयरसामान् णागकृृा �ाचंा अयरोध होृ नवहृा, ृर त्ाचं्ा संरय् �िृसादाचें अयरोधन ृे 
्रतृ होृे हे उघड आहे. �ाचा अथर अनोि्न �ानत असा लायला ्त, हत णत संरय् �िृसाद घडयपन 
आणण्ाचत ्ा �् आहेृ त्ाचें अिधनान असलेले ए् यगेळे आिण खास सथान णािल्ा्ार बंधामध्े 
असले थािहणे. इृर संशोध्ानंत णत मािहृत िदलत आहे ृत अिभमुख �िृसाद आिण �ाङगमुख �िृसाद 
�ाचंत ्ेिे िनि�ृ ्ोणत्ा सथानत आहेृ �ाचं्ा अनोि्न �ानंत िदलेल्ा ृथिशलाशत णुळृ नाहतृ. थण 
णािल्ा्ार बंध उ�ेणनाचें सयरसामान् ्ा्र थार थाडृो हे त्ाचे णे थपयवच ओळखण्ाृ ्ेणारे ्ा्र आहे 
त्ाच्ािशया  ्ृो ्ाहत ियिशल ्ा्रहत थार थाडृो हेहत आृा सयरसामान्थणे मान् ्रण्ाृ ्ेृे. थरंृु 
�ा ये�ाृतल संशोधन इृक्ा णलद गृतने याढृ आहे आिण शोध इृ्े िुृगृतने लागृ आहेृ ्त 
्ोणत्ाहत ियिशल मृाच्ा बाबृतृ अिृिय�ास बाळगणे ि्या िनण�्् रतृतने िस� झाले आहे असे 
मानणे गैर ठरेल. 
 
४.८ अिभसंिहत �ितसादाचया उपप�ीची इतर अगंर: 

मॉनथेियडो ्ा िठ्ाणत णो थिरसयंाद झाला त्ाच्ाृ ए्ा णुन्ाच समस्ेियष्त ्ाहत नयतन 
थुराया इ. ्े. असरािध्न �ानंत माडंला. �शन असा ्त, णेवहा दोन चेृ्ामंध्े ्ाळाचे अंृर असृे ृेवहा 
त्ाचं्ाृतल बंध फकृ थुढतल िदशनेेच िय्िसृ होृाृ ्त दोनहत िदशानंत िय्िसृ होृाृ? आृा मागतल 
िदशनेे णे अिभसंधान घडपन आल्ासारखे िदसृे ृे खरेखुरे अिभसंधान नसृेच ्ा मृाला थािठबा देणारा 
बराच थुराया गोळा झाला आहे. समणा, एखा�ा �ाण्ाला ध�ा देण्ाृ आला आहे आिण ्ाहत 
से्ंदानंंृर त्ाने गंुणारय ऐ्ला ृर ृो थरृ णेवहा गंुणारय ऐ्ृो ृेवहा त्ाने णर त्ाला ्ाहत �िृसाद 
िदला ृर त्ा सबंध �्ोगाच्ा थिर�सथृतियष्त णत संयदेनशतलृा �ाण्ाृ िनम�ण झालेलत असृे िृचा 
ृो थिरणाम असणे शक् आहे. ध�ा आिण गंुण्ाचा आयाण हत दोनहत चेृ्े ए्ि�ृ ज्ा �ाण्ाला 
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्धतच देण्ाृ आलेलत नाहतृ असा �ाणतसु�ा �ाच �्ारचा �िृसाद देृो असे आढळपन आले आहे. थण 
असरािथ्न �ाचें महणणे असे आहे ्त ि्त्े् थिर�सथृीमध्े उलटा �िृसादहत घडयपन आणणे शक् 
असृे, थण हा �िृसाद सामान्थणे यतण असृो आिण णेवहा ृो घडपन ्ेृो ृेवहा �िचृच लयाृ 
्ेण्ाणोगा असृो. णेवहा ृो अिभसंिहृ चेृ् (उदाहरणाथर, ध�ा आिण अ�) णोडतने देण्ाृ ्ेृाृ 
ृेवहा त्ाचं्ाृतल ए् चेृ् अिध् सबल ठराया अशत थिर�सथृत असेल ृर मागतल िदशचेा �िृसाद 
िनम�ण होृो, हे लत्ान-िश-ऑन �ानंत १९५८ मध्े ्ेलेल्ा ए्ा �्ोगाचे यणरन असरािथ्ान �ानंत ्ेले 
आहे. त्ाचे सथलत्रण ्रृाना ृे महणृाृ (१९६१ अ, थकन १०१)– 
 

“उदाहरणाथर, णर एखा�ा �्ोगाृ ियणेचा ध�ा आिण अ� �ा �माने �ाण्ाला चेृ् देण्ाृ 
आले असले आिण णर एखा�ा �संगत नेहमतथेया अिध् णोरदार ध�ा देऊन त्ा �ाण्ाचा था् 
हलियण्ाृ आला असला ि्या त्ा ्ुत्ाला मुबाम थुरे होईृो अ� िदलेले असले ृर त्ाचं्ाथुढे अ� 
ठेयले असृा था् उचलण्ाचा अिभसंिहृ �िृयेथ अिध् यारंयार आिण अिध् सथलथणे घडपन आल्ाचे 
आढळृे.” उलट �ाण्ाला ध�ा–अ� ्ा �माने णर चेृ् देण्ाृ आले असेल ृर अिृश् भु् े लेल्ा 
�ाण्ाथुढे णेवहा अ� ठेयण्ाृ ्ेृे ृेवहा ृो धकक्ाशत संबंधतृ असलेला �िृसाद (महणणे मागतल िदशचेा 
�िृसाद) देृ नाहत. ि्या अगोदरचा ध�ा णर अिृश् यतण असेल ृरतहत हा मागतल िदशचेा �िृसाद 
घडपन ्ेृ नाहत. �ा थुराव्ामुळे चेृ्ाचं्ा अनु�माचंा अिभसंिहृ �िृसादामुळे िनम�ण होणाऱ्ा बंधामुळे 
णो थिरणाम घडृो त्ाच्ाियष्त िफवन ियचार ्रणे आयश्् झाले आहे असे िदसृे. 

 
न्ु्ॉ र्  ्ेथे १९६० सालत णत बैठ् भरलत िृच्ामध्े असरािथ्ान अयरोधनाचं्ा मुा�ि�्ेचे 

नेम्े सथान ्ोणृे असृे �ा समस्े्डे यळले. अिभसंिहृ �िृसादाचे ियलोथन होणे. ियलंिबृ �िृयेथ 
आिण अिृश् साम् असलेल्ा चेृ्ांृ  हळपहळप भेद ्रा्ला िश्णे �ा घटनाचंा उलगडा ्रण्ासाठत 
थॅवहलॉवह �ानंत अयरोध हत सं्लथना थुढे माडंलत होृत. अिभसंिहृ चेृ्ाचे मेदपृ णे सथान असृे 
त्ाच्ाृतल बा�्ाचं्ा ्ेिाृ �ा ि�्ेचा उगम होृो अशत त्ाचंत ्लथना होृत. अनोि्न हत ्ेनिे 
अनिभसंिहृ चेृ्ाचं्ा सथानाृतल असृाृ असे मानृाृ. ्ुथालावह �ाचें मृ असे आहे ्त हत ि�्ा �ा 
दोनहत ्ेिांृ  ए्ाच ्ाळत उगम थायृे. असरािथ्न �ानंत आणखत ए् थ्�् थुढे माडंला आहे. 
अिभसंिहृ चेृ् आिण अनिभसंिहृ चेृ् �ानंत थिरणाम ्ेलेल्ा ्ेिामध्े णे अिभसंिहृ बंध िनम�ण 
झालेले असृाृ त्ाचं्ामध्े हत अयरोधाचत ि�्ा घडपन ्ेृे. त्ानंत आथला ्ु�कृयाद ज्ानंा 
“्ानस�सयिचग” �्ोग महणृाृ त्ाचं्ाथासपन लाभलेल्ा थुराव्ायर आधारलेला आहे. �ा �्ोगाृ 
अिृश् गंुृागंुृतचे अिभसंधान साधले णाृे. उदाहरणाथर, ए्च अिभसंिहृ चेृ् स्ाळत लाळ 
सुटण्ाचा �िृसाद िनम�ण ्रृो आिण दुथारत संरय् �िृसाद िनम�ण ्रृो, ि्या ज्ाला “डबल 
्ानस�सयिचग” महणृाृ त्ाच्ाृ दोन िभ� चेृ्–घंटानाद आिण �्ाश–ए्दा लाळ सुटण्ाचा आिण 
दुसऱ्ादंा अय्य मागे घेण्ाचा असे �िृसाद आळतथाळतने घडयपन आणृाृ आिण �त्े् �िृसाद ्ोग् 
त्ा थिर�सथृतमध्े घडपन ्ेृ असृो. असरािथ्न �ाचें महणणे असे ्त, अिभसंिहृ चेृ् ि्या 
अनिभसंिहृ चेृ् �ाच्ा सथानत ि्या दोनहत सथानत णर अयरोधाचत ि�्ा घडपन ्ेृ असृत ृर यर 
िदलेलत अिभसंधाने िनम�ण होणे अशक् असृे. 

 
उ�सृर मुा�ि�्ाचं्ा सयवथाचा थरामशर घेण्ासाठत न्प्ॉ र्  ्ेथे णत थिरषद भरलत होृत 

िृच्ाृ थत. एस. ्ुथालॉवह उथ�सथृ होृे आिण उथ�सथृाथंै्त त्ाचंाच थॅवहलॉवह ्ाचं्ाशत सय�ृ णुना 
संबंध होृा. हा थ�ास यष�थेया अिध् दतघर असा संबंध होृा. त्ानंत सादर ्ेलेल्ा िनयदेनाृ ियलंिबृ 
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अिभसंिहृ �िृसादाृ ज्ा �्ारचा आंृिर् �िृरोध घडपन ्ेणे आयश्् आहे असे मानण्ाृ ्ेृे 
त्ाच्ामुळे िनम�ण होणाऱ्ा ए्ा िय क् ृ �िृि�्ेचा िनद�श ्ेला होृा (१९६१). उदाहरणाथर, 
सुरयाृतला �िृरोध महणपन अिभसंिहृ चेृ् सादर ्रण्ाृ आल्ानंृर लाळ सुटण्ाचत �ि�्ा ए्ा 
छो�ा ्ालायधतथुरृत रोखपन धरण्ाृ ्ेृ असृे; थण �ा �िृरोधाच्ा थिरणामाचंा ियसृार झालेला 
आढळृो आिण �ामुळे �ाण्ाला अ� िदल्ानंृर हत लाळ सुटण्ाच्ा ि�्ेचत सुरयाृ होृ नाहत. हा 
�िृसाद णर असाच चालप  रािहला ृर �ाणत अ� घेण्ाचेहत ना्ारृो–आिण हा �िृरोध मुा्ेिामध्ेहत 
थसरला आहे असा �ाचा अथर लायृा ्ेईल (�िृरोध बा�्ांृ तल ए्ाहपन अिध् ्ेिाथंासपन उगम थायपन 
थसव श्ृो असे मृ ्ुथालॉवह �ानंत माडंले आहे �ाचत दखल आथण घेृलतच आहे). 

 
नामयंृ  रिश्न संशोध्ानंत ्लथ्ृेने िनम�ण ्ेलेल्ा ृं�ाचा उथ्ोग ्वन शरतरि�्ािंयष्त 

णो थुराया गोळा ्ेला आहे त्ाचा समनय् साधपन अथर लायण्ासाठत त्ानंत ज्ा उथथ�त थुढे माडंल्ा 
आहेृ त्ाचंत ्ाहत उदाहरणे मागतल ्ाहत थकनांृ  सादर ्ेलत आहेृ. थण �ा म्�िदृ नमुन्ायंवनहत 
ए् गोल सथल होृे आिण ृत हत ्त, ज्ा सं्लथना सो�वहएट संशोध् थुढे माडंृाृ त्ा शरतरि�्ाियजान 
आिण मानसशास �ा दोन ये�ामंध्े घोटाळृ असृाृ आिण हा लयचत्थणा शासत् दिल्ोणा पृन 
थाहृा, धो्ादा्  ्ठरेल असेच महणाय ेलागृे. ्ारण एखा�ा संजेचा ए्ा शासाृ णो अथर असेल ृो 
िृचा दुसऱ्ा शासाृ अथर असेलच असे नसृे. ‘�िृरोध’ हे त्ाचे चागंले उदाहरण आहे. ्ुथालॉवह �ानंत 
ज्ा िय क् ृ �िृरोधाचे यणरन ्ेले आहे ृो �िृरोध महणणेच हल �ाचा �िृि�्ातम् �िृरोध असणार, 
ि्या ि्त्े् मुािय क् ृतच्ा लयणाचंा उलगडा ्रण्ासाठत मनोिय�ेष् ज्ा �िृरोधाचा अयलंब 
्रृाृ ृोच हा �िृरोध हो्, असा िनष्षर ्ाढण्ाृ धो्ा आहे हे उघड आहे. थण �ाहतथेया अिध् 
धो्ा असा ्त �िृरोध हत संजा ि्या दुसरत एखादत संजा दोन अथ�नत याथरण्ाृ ्ेणे शक् आहे; ृत दोन 
ि्या अिध्, ए्मे्ाहंपन अगदत िभ� असलेल्ा, मुा-घटनानंा उबेशपन याथरण्ाृ ्ेृ आहे �ा 
गोलत्डे आथले लय णाणारच नाहत. �ाचे ए् चागंले उदाहरण िचनहाथर् अिभसंधानाचे िययचेन 
्रृाना आथल्ाला अगोदरच आढळले आहे आिण ृे महणणे थॅवहलॉवह �ाचंत ‘उबतथन िय्रणाचत 
्लथना’. िहचा उथ्ोग थॅवहलॉवह �िृसादाचे णे सामान्त्रण होृे ि्या ए्ा �संगाथासपन दुसऱ्ा 
�संगा्डे ृो णो सं�ांृ  ्ेला णाृो �ा घटनेचा उलगडा ्रण्ासाठत ्रृाृ, थण दोन साधारणथणे 
सारर्ा असलेल्ा चेृ्ामंध्े भेद ्रृा न ्ेणे आिण एखा�ा �संगाला णो �िृसाद अनुवथ आहे असे 
आढळपन आले आहे त्ाचे दुसऱ्ा �संगाशत, हा �संग थिहल्ा �संगाशत मपलृः समान आहे हे ओळखपन 
णाणपनबुणपन सं�मण ्रणे �ा दोनहत ि�्ा ए्ाच �्ारच्ा मुा�ि�्ेमुळे, महणणे ए्ा ्ेिाथासपन 
सभोयृत िय्तणर होृ णाणाऱ्ा ि्या थसरृ णाणाऱ्ा मुा�ि�्ामुंळे घडपन ्ेृाृ असा संभय फारसा 
असणार नाहत. ‘न्प्ॉ र्  ॲ्ॅडमत ऑफ सा्नसतस ्ॉनफरनस ऑन हा्र नवहरस ॲ�कट�वहटत’ �ा 
थिरषदेथुढे सादर ्रण्ाृ आलेल्ा िनबंधाचत चच� ्रृाना राझरान �ानंत �ा सयवथाचत टत्ा ियस कृृ 
आिण थ�ृशतर रतृतने ्ेलत आहे. 

 
सो�वहएट संशोध्ानंत मानसशासत  ्संशोधन आिण उथथ�तचा िय्ास �ा ये�ाृ णत भर घाृलत 

आहे िृचे ए् खास यैिशष� आहे आिण त्ामुळे ृत मानसशासत  ्थारंथिर् सं�दा्ाहपन यगेळत ठरृे ्ाृ 
शं् ा नाहत. हे यैिशष� महणणे सो�वहएट संशोध् शरतरि�्ाचं्ा सयवथाियष्तचा थुराया फार मो�ा 
�माणायर गोळा ्रृाृ, उलट अध््नाचं्ा सयवथाचत उथथ�त लायप थहाणाऱ्ा अने् संशोध्ाचं्ा 
मनाृ मानसशासत् समस्ेचे यणरन ्ेयळ शरतर व्ाथार�ारा ्रृा ्ेणे शक् आहे, �ाियष्त ्ाहतसा 
अिय�ास आहे. सो�वहएट संशोधन थ�ृतचे आणखत ए् ठळ् लयण आहे ृे असे ्त, अिध क् ृ थंच, दश, 
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थंधरा यष�च्ा ्ोणनांृ  णत उिबले नमपद ्रण्ाृ आलेलत असृाृ ृत साध् ्रण्ासाठत संशोधनायर 
ृुलनेने ्ड् िन्ं�ण घालण्ाृ आलेले असृे. ‘ॲ्ॅडमत ऑफ मेिड्ल सा्नसतस’ िहच्ा िय�माने 
अने् संसथानंत णे संशोधनाचे ्ा्र�म हाृत घेृले होृे त्ाचंत कला्ने �ानंत िदलेलत उदाहरणे बोध�ा् 
ठरृतल. खास यै�्त् सयवथाच्ा समस्ेिशया् थुढतल समस्ाचंाहत अंृभ�य �ा संशोधनाच्ा 
्ा्र�माृ होृा: मुलाचं्ा उ�ृर मुा�ि�्ाचंा िय्ास ्सा होृो, ि�ृत् िनद�श् व्यसथेच्ा ्ा्�चे 
सामान् आिण ियिशल िन्माचें सथलत्रण ्रणे, थकनयशंत् �ाण्ामंध्े उ�ृर मुा�ि�्ाचंत उत�ांृ त 
्शत झालत �ाचा अभ्ास ्रणे सं�ेर् (हॉरमॉन) आिण औषधत थदाथर �ाचंा उ�ेणन आिण �िृरोध 
�ाचं्ायर ्ा् थिरणाम होृो �ाचा अभ्ास ्रणे इत्ादत. 

 
मानसशास आिण शरतरि�्ाियजान �ा ये�ाचं्ामध्े ्ुठेृरत असलेल्ा �ा समस्ाचंा अभ्ास 

्रण्ासाठत णे मानसशरतरि�्ा यैजािन् आथलत शकृत यचेतृ आहेृ त्ाचं्ा संशोधनायर १९५० मध्े 
थॅवहलॉवहत्रणाचत णत �ांृ त झालत िृच्ामुळे फार म्�दा थडलत आहे असे राझरान �ानंा याटृ नाहत हे 
खरे; थण ्ुथालॉवह आिण अनोि्न �ाचं्ासारर्ा ्ाहत उ�ेखनत् संशोध्ाचंत, अिध क् ृ थॅवहलॉवहत्न 
िस�ांृ ाियर� त्ानंत थाखंडत यक�त धारण ्ेलत महणपन, बरतच िनदा झालत असे आढळपन ्ेृे. �ानंृर ृे 
थरृ ्ळथाृ िशरले हत गोल अथरथपणर आहे. संशोधनायर ्ोणृेहत बा� बंधन थडले–मग ृे सर्ारने 
लादलेले असो ि्या सं�दा्ाच्ा अिभिनयशेाने ि्या सयृःहपन लादलेले असो–असे बंधन संशोधनाचा 
अिध्ािध  ् िय्ास वहाय्ास थोष् ठरृ नाहत. �ामुळे सो�वहएट ियजानाने ‘िशसृब� अनु प् ल’ 
याृायरणाृ णत उ�ेखनत् �गृत ्ेलत आहे िृचे ्ौृु् ृर आथण ्रृोच; थण संशोधनाला उ�ेणन 
देण्ासाठत णे धोरण आखण्ाृ ्ेृे ृे णर ्मत ्ड् असृे ृर �ा संशोध्ानंत ्ेयढत ्ामिगरत 
बणायलत असृत �ाचा ियचारहत आथल्ा मनाृ आल्ािशया  ्रहाृ नाहत. 
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8५ 9सुरवातीचा वतरनवाद 
 

आथल्ा अध्� शृ्ाच्ा ह्ाृतृ य रृनयाद अने् अयसथांृ पन गेला आहे आिण त्ाने �ा अयधतृ 
यगेयगेळे अथरहत धारण ्ेले आहेृ. �ाण्ाच्ा य रृनाच्ा अभ्ासामधपन य रृनयादाचत याढ झालत थण 
य रृनाचे शास एयढतच णर आथण त्ाचत व्ार्ा ्ेलत ृर य रृनयादाृ णो ‘याद’ अंृभपरृ  आहे त्ाच्ाृ 
अिभ�ेृ असलेला अथर आथण ध्ानाृ घेृला नाहत असे होईल. ृसे थािहले ृर �ाण्ाच्ा मानसशासाच्ा 
अभ्ासाृ आघाडतयर असलेल्ा ्ाहत संशोध्ानंत य रृनयादाचा अवहेर ्ेला होृा. उदाहरणाथर, एडयडर 
थॉनरडाई् य हाय� ्ार (�ाचंा उ�ेख आथण अगोदरच ्ेला आहे), ृसेच हेनत थत्ा हे �ेच संशोध्, 
रॉबटर ्कस इत्ादत त्ा ्ाळत �भायत असल्ासारखे िदसृ असणाऱ्ाचंा रचनायादत थंथ आिण ियल्ेम 
णेमस य िश्ागो मंडळ �ानंत थुरस्ार ्ेलेले ्ा्रयादत थंथ �ानंा ियरोध ्रण्ासाठत य रृनयादाचत ए् 
ियचारथंथ महणपन णाणपनबुणपन उभारणत ्रण्ाृ आलत होृत. हे णुने याद णसणसे शमृ गेले ृसृशत 
य रृनयादाचत ियघाृ् टत्ातम् बाणपहत बोथट होृ गेलत आिण मानसशासाचत णत सयरसामान् �गृत 
घडपन ्ेृ आहे िृच्ाृतल ए् घट् हे त्ाचें सयवथ अिध् वढ झाले. य रृनयादाचे सुरयाृतचे सयवथ 
्से होृे हे दाखियणे, िृचा िय्ास रेखाटणे, आिण अखेरतस त्ाचे सध्ाचे सयवथ ्से आहे हे थाहणे हा 
आथला उबेश आहे. 
 
५.१: वॉ्सनचा वतरनवाद 

णॉन �ाइस यॉटसन (१८७८−१९५८) हे य रृनयादाचे संसथाथ् णरत सुरयाृतला िश्ागो 
िय�ाथतठा  ृृ�यजानाचे िय�ाथव होृे ृरत नंृर त्ानंत मानसशास आिण मुाशास �ाचंा अभ्ास ्ेला. 
थतएच. डत. चत थदयत घेृल्ानंृर ृे िय�ाथतठा  ृिशय् महणपन दाखल झाले आिण सुरयाृतच्ा �ाण्ाचं्ा 
�्ोगशाळांृ तल ए्ा �्ोगशाळेचत उभारणत त्ानंत ्ेलत. १९०८ मध्े णॉन हाफ्त िय�ाथतठा  ृ ृे थपणर 
�ाध्ाथ् झाले. १९१२ च्ा सुमारास �ाण्ाच्ा य रृनाियष्त ्ेलेल्ा अने् अभ्ासामुंळे त्ानंा बरतच 
�िस�त िमळालत. 
 

मानसशासाचे ए् िशय् महणपन मानसशासामधतल ज्ा अने् “अमप रृ आिण अगम्” गोलत गकहतृ 
धरण्ाृ ्ेृ असृ त्ाचंा त्ानंा अिध्ािध  ् यतट ्ेृ गेला आिण मप रृ यसृु�सथृतशत सायाृ संबंिधृ 
असलेले मानसशास आथण िश्णार असा िन�् त्ानंत ्ेला. त्ाचं्ा अभ्ासाचे ये� असलेल्ा �ाणत-
मानसशास �ा शाखेला त्ा यळेत णे ्ाहतसे अिनि�ृ सथान देण्ाृ ्ेृ असे त्ामुळेहत ृे असयसथ होृे. 
त्ा यळेच्ा मान् व्ार्े�माणे मानसशास हे सबोध अनुभयाचें शास होृे. आृा �ाण्ानंा णाणतय असृे, 
त्ानंा सबोध अनुभय असृाृ, हे �त्य िनरतयणाने समणप श्ृ नाहत ि्या अनुमानाने िस� ्रृा ्ेृ 
नाहत हत गोल दे्ारच्ा यळेेथासपन ओळखण्ाृ आलत होृत �ामुळे मानसशासाच्ा दलतने �ाण्ाच्ा 
य रृनाला फार ृर गौण असे सथान होृे. थण �ाणत-मानसशासज अध््न समस्ा सोडियणे इत्ादत 
ये�ामंध्े उत क् ल शोध लायतृ होृे–आिण हे अथ�ृ मानसशासाृतल संशोधनाचे ियष् होृे. आिण महणपन 
णेवहा रचनायादत मानसशासज �ाचं्ा संशोधन ये�ा्डे उथेयेने थाहृ ृेवहा त्ानंा सयाभािय्थणे राग 
्ेई. मानसशासजच खरेखुरे यैजािन् संशोधन ्रतृ आहेृ आिण त्ानंत दाखयपन िदलेला मागर सयरच 
मानसशासजानंत अनुसरला थािहणे ्ाियर� णोरदार दाया ्वन �ा बाबृतृ चढाईचे धोरण 
सयत्ाराय्ाचे असे यॉटसन �ानंत ठरियले. हा मागर महणणे अंृ�नरतयणाचत रतृ ृसेच मानिस् 
सं्लथना �ानंा यज्र मानणाऱ्ाचंा मागर. 
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ज्ाला ‘यॉटसन �ाचंा णाहतरनामा’ महणृा ्ेईल असे ्ाहत िस�ांृ  त्ानंत आथल्ा 

व्ार्ानांृ पन, ए्ा िन्ृ्ािल  ् लेखा पृन (१९१३) आिण “िबिेियअर” (१९१४) �ा आथल्ा 
थुसृ्ा पृन घोिषृ ्ेले. य रृनयादाच्ा संसथाथ्ाच्ा दलत पृन य रृनयादाचा अथर ्ा् होृा हे त्ाचं्ा �ा 
उ�ेखनत् थुसृ्ाृतल थुढतल उृाऱ्ायवन सथल होईल (१९१४, थकने १, ७, ८, ९, ११, १३)– 

 
“य रृनयादाच्ा दलत पृन थाहृा मानसशास हत िनसगरियजानाचंत ए् ्ेयळ यसृुिनन आिण 

�ा्ोिग् अशत शाखा आहे. य रृनाचे �ा�थन  ्रणे आिण त्ाचे िन्ं�ण ्रणे हे मानसशासाचे 
जानातम् उिबल आहे. ृे ज्ा थ�ृतचा याथर ्रृे त्ाच्ाृ अंृ�नरतयणाला अिनया्र असे सथान असृे 
असे नाहत, ृसेच णो थुराया ृे �ााृ ्वन घेृे त्ाच्ा णािणयचे्ा �ि�्ाचंा उ�ेख ्रण्ाचे झुगावन 
�ा्चत यळे ्ेऊन ठेथलत आहे. आथण मानिस् अयसथाचें िनरतयण ्रतृ आहोृ �ा �ाम् समणुृतृ 
घोटाळृ रहाण्ाचे आृा ्ाहत ्ारण नाहत. .....आमचा मानसशासत  ्झगडा आहे ृो ्ेयळ रचनायादत 
मानसशासाशत नाहत. गेल्ा थंधरा यष�ृ ज्ाला ्ा�्् मानसशास महणृाृ त्ाचत याढ झालत आहे. 
रचनायादत मानसशास �ाचं्ामध्े णो भेद असल्ाचे ्ा�्् मानसशासज सागंृ आले आहेृ ृो 
अना्लनत  ् आहे. यदेन, संयदेन, भाययक�त, भायना, सं्लथ, �ा सं्लथना राचिन् मानसशासज 
िणृक्ा याथरृाृ िृृक्ाच ्ा�््. मानसशासजहत याथरृाृ.....य रृनयाद हेच ्ेयळ सुसंगृ आिण 
ृ र् शु� ्ा�्् मानसशास आहे �ा मृाचा आमहत थुरस्ार ्रृो. 

 
“य रृनाचे शास हत मानसशासाचत व्ार्ा ्वन �ा थ�ृतने मानसशास िलिहृा ्ेणे शक् आहे 

आिण असे ्रृाना �ा व्ार्ेशत ्ुठेहत �ृारणा ्रण्ाचे ्ारण नाहत. णाणतय, मानिस् अयसथा, मन, 
मानिस् आश्, सं्लथ, �िृमा आिण अशा इृर संजा ्ुठेहत याथरण्ाचे ्ारण थडणार नाहत. चेृ् 
आिण �िृसाद, सय्त णडणे, सय्त ए्ातम होणे �ा �ि�्ाचं्ा सा�ाने मानसशास िलिहृा ्ेईल. ज्ा 
सामान् ि्या ियिशल थ�ृीनत य रृनाचे िन्ं�ण होृे त्ा समणपन घेृल्ा ृर हे ्रृा ्ेईल. ज्ानंा 
मानसशासत  ् ृ�याचे व्यहाराृ उथ्ोणन ्रा्चे असृे त्ानंा आण ज्ा �्ारच्ा ृ�ारत ्राव्ा 
लागृाृ त्ा ्रण्ाचे ्ारण थडणार नाहत.....हे सयर णर ्ेले ृर �ाण्ाियष्त ्रण्ाृ ्ेणारे 
संशोधन आिण माणसािंयष्त ्ेलेले संशोधन �ाचं्ाृ सायाृ संबंध णुळयृा ्ेईल.” 

 
�ा आयाहनाने मानसशासा  ृ चैृन् िनम�ण ्ेले आिण अमेिर्न मानसशासत् संघटनेने 

यॉटसन �ानंा १९१५ �ा सालासाठत आथले अध्य महणपन बहुमृाने िनयडले. बऱ्ाच ृरण 
मानसशासजानंा असे याटले ्त यॉटसन �ानंत ृ�यजाना्डपन यारसा महणपन लाभलेल्ा अने् गपढ 
सं्लथना, गंुृागंुृत ्शसयतथणे दपर सावन मानसशासाचे ये� अखेरतस सयचछ ्ेले. अगोदरच्ा िथढतला 
�ा गोलत झट प् न टा्ृा आल्ा नवहत्ा. थण हत णत �ांृ त घडपन ्ेृ होृत िृच्ा व्ााृतियष्त त्ानंत 
उतसाहाच्ा भराृ अिृश्ो�कृथपणर ्लथना ्वन घेृलत होृत. इिृहासाृ नेम्े ्ा् घडले आहे हे 
ठरियण्ासाठत �ा णाहतरनाम्ाचे िय�ेषण ्वन त्ाच्ाृ नयतन मौिल् आिण �गिृशतल असे नेम्े 
्ा् आिण ि्ृत होृे हे थाहणे आयश्् आहे. णाहतरनाम्ा  ृथुढतल मुबे सथल ्रण्ा  ृआले होृे— 

 
(१) वयााया: मानसशास हे णािणयचेे शास राहणार नसपन य रृनाचे शास राहणार होृे. 
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(२) वयापती: त्ाच्ा व्ााृतृ मानयत य रृन आिण �ािणय रृन हत दोनहत मोडृ असृतल. 
ि्बहुना, अिध् गंुृागंुृतच्ा मानयत य रृनाथेया अिध् साधे असलेले �ािणय रृन हे अिध् 
मपलभपृ  असणार. 

 
(३) प�त: अंृ�नरतयण यज्र मानण्ाृ ्ेईल आिण ्ेयळ यसृुिनन थ�ृीयर ृे सयरसयत 

आधारलेले असेल. 
 
(४) संकलपना: यदेन, संयदेन, भायना इत्ादत ‘मानिस्’ सं्लथनानंा टाळा देऊन 

चेृ् आिण �िृसाद, अध््न आिण सय् �ा य रृनयादत सं्लथना ृे ्रतल. माणसाचं्ा सुबोध 
अनुभयामुळे आिण अंृ�नरतयणामुळे मानिस् सं्लथना आथल्ाला सुचृाृ आिण उलट �ाणत 
आिण माणसे �ाचं्ा य रृनाच्ा ्ेलेल्ा यसृुिनन िनरतयणाने य रृनयादत सं्लथना िदसृाृ असे 
मानृा ्ेईल. य रृनयाद हेच ्ा�््यादाचे सुसंगृ आिण ृ र् शु� वथ असल्ामुळे त्ाच्ा  ृ
मान् होण्ाणोग्ा ज्ा सं्लथना असृतल त्ा ्ा�्् सं्लथनाच असणार. 
 

(५) उपयोजन: य रृनाचे व्ायहािर् िन्ं�ण ्रण्ासाठत ृसेच मानसोथचार ्ेिे, 
मागरदशरनथर ्ेिे �ामंध्े ज्ा �्ारच्ा य रृनियष्् समस्ाचंत दखला घ्ायत लागृे त्ाचें 
िनरा्रण ्रण्ासाठत शासत् िस�ांृ ाचत बैठ् उथलबध ्वन देणे हेहत य रृनयादाचे ए् उिबल 
राहतल. 
 

(६) त�वमीमासंा: मन हत सं्लथनाच लुाृ झाल्ामुळे मन आिण शरतर �ाचं्ामधतल 
संबंधाियष्तचत णुनत समस्ा आिण त्ाबरोबरच हत समस्ा सोडियण्ासाठत मन आिण शरतर 
थरसथरायंर ्ा्र ्रृाृ हत थुढे ्ेलेलत उथथ�त आिण िृच्ा ियरोधत मानिस् आिण शारतिर् 
घटना समांृ र असृाृ हत उथथ�त हे सयर लुाृ होृे. शरतर आिण य रृन �ाचं्ामधतल संबंधाृ गपढ 
असे ्ाहतच नाहत. मानसशासजानंत मन ि्या आतमा �ाच्ा णागत िनरतयणाला अलभ् असलेल्ा 
मेदपचत सथाथना ्वन िनष्ारण ए् गपढ िनम�ण ्ेले आहे. य रृनयादाने मेदपला अयासृय मह�य 
देृा ्ामा न्े, ृर शरतराच्ा थकनभागायर ि्या त्ाच्ा लगृ असलेल्ा अय्यायंर महणणे 
जानेिि्-सना्प आिण �ंथत �ाचं्ायर आथलत नणर �सथर ्ेलत थािहणे. यसृुिनन थ�ृतने ज्ाचे 
िनरतयण ्रृा ्ेईल असा थुराया य रृनयादाने �ा� मानला थािहणे. 
 
हत ्ादत �ामुर्ाने िनषेधथर आहे.......मन हत सं्लथना टा प् न �ा. णािणयिेयष्त बोलण्ाचे 

सोडपन �ा. अंृ�नरतयण ्रण्ाचे थाबंया. मानिस् सं्लथनाचा त्ाग ्रा. मेदपृ ्ा् घडृ असेल 
�ाियष्त ृ र् ियृ र्  ्रण्ाचे सोडपन �ा. य रृनयादाने �ा िनषेधाला णे मह�य िदले ृे नयतन होृे. आथण 
अगोदरच्ा �्रणाृ थािहल्ा�माणे यसृुिनन रतृीचा उथ्ोग थपयवहत बराच ्ाळ होृ होृा आिण 
्ा�्् सं्लथनायंर थिहल्ाथासपनच भर देण्ाृ ्ेृ होृा. �ाण्ाच्ा अध््नामुळे मानयत अध््नायंर 
�्ाश थडला होृा. य रृनियष्् �ा�थन ्रण्ासाठत आिण त्ाचे िन्मन ्रण्ासाठत यसृुिनन 
्सो�ा रचण्ाृ आल्ा होत्ा. �ा सथवथाच्ा थपयव झालेल्ा ्ाहत संशोधनाला यॉटसन �ानंत मान्ृा 
िदलत. त्ाचंत ृ�ार एयढतच होृत ्त त्ाच्ाथासपन ्रण्ाृ आलेल्ा ्ाहत िनष्ष�ृ णािणयचेा 
िनष्ारण उथ्ोग ्रण्ाृ आलेला आहे आिण ृे डागळलेले आहेृ. हत ृ�ार ्ाहत अंशत खरत होृत. 
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मानसशासाचत यॉटसन �ानंत ्ोग् महणपन णत व्ार्ा थुढे ्ेलत िृचत थपयरृ्ारत चागंल्ा �्ारे 
झालत होृत. १९०० च्ा सुमारास संशोधन ्रतृ असलेले बहुृे् मानसशासज, णरत ृे ्ा्�ियष्त ि्या 
आचरणाियष्त संशोधन ्रतृ असले ृरत, मानसशास हे णािणयचेे शास �ा वढ व्ार्ेला 
औथचािर्थणे ्ा होईना मान्ृा देृ. �्ोगशाळांृ पन ्ा्र ्रणारे हे संशोध् �त्याृ सयृः ज्ा 
�्ारचे संशोधन ्रतृ होृे त्ाला अनुसवन आथल्ा शासाचत व्ार्ा ्रण्ाचा �्तन ्रतृ. अशत 
व्ार्ा ्रण्ाचा थिहला �्तन णर ्ोणत ्ेला असेल ृर बहुधा ृो णेमस मँ् तन ्ॅटेल 
(१८६०−१९४४) �ानंत. हे ला्�ाझग ्ेथे युणट �ाचें िय�ाथव होृे. लंडन ्ेथे गॉलटन �ाचं्ा बरोबरतने 
त्ानंत ्ाम ्ेले होृे. थेनिसलयोनत्ा आिण ्ोलंिब्ा ्ेथतल मानसशासाच्ा �्ोगशाळाचें ृे संसथाथ् 
होृे. ्ाहत बाबृतृ मानिस् ्सो�ाचंा िय्ास ्रण्ाृ त्ानंत थपयवथासपन थुढा्ार घेृला होृा. 
आिण त्ायळेच्ा अमेिर्न मानसशासजांृ तल सय�ृ �भायत मानसशासज ृे होृे थण त्ानंत औथचािर् 
िलखाण फारसे ्ेलेले नाहत. ृथािथ १९०४ मध्े सेट लुई ्ेथे णत णागिृ् ण�ा भरलत त्ा �संगत 
मानसशासाचत थ�ृत आिण व्ााृत �ाियष्त व्ार्ान देण्ाचे िनमं�ण त्ानंा ्रण्ाृ आले होृे. 
आथल्ा व्ार्ाना  ृ त्ानंत माडंलेले ियचार असे होृे.......मानसशासाचत व्ााृत, त्ाृतल सं्लथना 
आिण ृे याथरतृ असलेल्ा थ�ृत �ाचंा थरामशर घेण्ाचत ्ामिगरत माझ्ायर सोथियण्ाृ आलत आहे. 
आिण मानसशासाच्ा ये�ाचत व्ार्ा ृरत मत ्ेलत थािहणे ि्या अशत व्ार्ा ्रण्ाियष्तचत माझत 
असमथरृा ृरत ्बपल ्ेलत थािहणे. दुसरा थ्�् थसंृ  ्रणे मला भाग आहे. मत एयढेच महणप श्ेन ्त 
एखादा मानसशासज, मानसशासज महणपन ज्ा ज्ा गोलतृ रस घेृो ृे सारे महणणे मानसशास. 
मानसशास हे ्ेयळ णािणयचे्ा अभ्ासाथुरृे म्�िदृ ठेयाय े �ाियष्त माझत खा�त थटलेलत नाहत. 
अंृ�नरतयणाने मानिस् �सथृतचे णे अिध्ािध  ् सप�म असे िय�ेषण ्रण्ाृ ्ेृ आहे त्ाचे मला 
्ौृु् याटृे. थण गेल्ा थ�ास यष�ृ यसृुिनन रतृतने ्ेलेल्ा �ा्ोिग् संशोधना पृन णे िनष्षर �ााृ 
झाले आहेृ त्ाचं्ाशत ृुलना ्रृा अंृ�नरतयणाने �ााृ झालेले यैजािन् िनष्षर अलथ आहेृ. 
अंृ�नरतयणायर आधारलेले िय�ेषण आिण यसृुिनन थ�ृतचे �्ोग �ाचं्ाृ ्ाहत ियरोध नाहत, उलट 
त्ानंत थरसथराशंत सह्ा्र ्रणे ्ोग् ठरेल आिण असे सह्ा्र त्ाचं्ाृ चालृेहत. अंृ�नरतयणािशया  ्
मानसशास असप श्ृ नाहत अशत णत समणपृ बरतच थसरलेलत आढळृे िृचे खंडन ्ेयळ अ�सृतयाृ 
असलेल्ा यसृु�सथृतचा िनद�श ्वन ्रृा ्ेृे. मला ृर असे याटृे ्त मत ्ेलेले ि्या माझ्ा 
�्ोगशाळेृ चालृ असलेले संशोधन, भौिृ् आिण �ािणशास �ांृ तल संशोधन अंृ�नरतयणाथासपन 
िणृ्े मुकृ असृे िृृ्ेच मुकृ आहे. ए्ोिणसाव्ा शृ्ाृ नैस�ग् ियजानाचे उथ्ोणन ्वन 
भौिृ् णगायर ज्ा �्ारे िन्ं�ण माणसाने िमळियले त्ाच्ाशत ृुलना ्रृा ्ेईल अशा �्ारचत 
शासत् फलिनषथ�त मानसशासत  ्उथ्ोणन ्वन मानयत � क् ृतच्ा संदभ�ृ ्ा घडपन ्ेऊ न्े �ाला 
मला ्ारण िदसृ नाहत. 

 
यॉटसन �ानंत ्ॅटेल �ाचें हे भाषण थािहलेच असेल ृर आथल्ा उिबलाच्ा दलतने ृे फारच 

मयाळ आहेृ असा त्ाचंा �ह झाला असणार. ्ारण यॉटसन �ानंा ्ेयळ यसृुिनन मानसशासाचा 
थुरस्ार ्राय्ाचा नवहृा ृर इृर सयर �्ारच्ा मानसशासाचा त्ानंा लोथ घडयपन आणा्चा होृा. 
�ाच ्ारणामुळे त्ा यळेेला �ाच सयवथाच्ा ज्ा इृर सपचना थुढे आल्ा त्ानंतहत यॉटसन �ाचें 
समाधान झाले नाहत. 

 
मानसशासाचत ‘य रृनाचे शास’ अशत व्ार्ा ्रणारा थिहला मानसशासज महणणे ियल्म 

मॅ् डुगल हा ृरण इं�गलश �ा्ोिग् मानसशासज. �ाचंत आथलत थुढे ए्ा �्रणाृ गाठ थडणारच 
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आहे. १९०५ मध्े �िस� झालेल्ा “िफिणऑलॉिण्ल सा््ॉलाणत” �ा छो�ाशा थुसृ्ाृ त्ानंत 
मानसशासाच्ा व्ार्ेियष्त थुढतल मृ माडंले आहे. मानसशासाचत सय�ृ व्ाथ् आिण उत क् ल अशत 
व्ार्ा अशत ्रृा ्ेईल– मानसशास महणणे सणतय �ाण्ाच्ा य रृणु्तचे अनुभयािधिनृ शास, मनाचे 
शास, मानिस् �ि�्ाचें शास, णािणयचेे ि्या व्�कृगृ अनुभयाचें शास. �ा मानसशासाच्ा अिध् 
�चिलृ व्ार्ा आहेृ. णे मानसशासज ्ेयळ सयृःच्ा अंृ�नरतयणायर, सयृःच्ा अनुभयाचे िनरतयण 
आिण िय�ेषण ्रण्ायर अयलंबपन रहाृाृ आिण आथल्ा सह�ाण्ाच्ा य रृणु्त पृन व्कृ झालेल्ा 
त्ाच्ा मानिस् णतयनाच्ा अियष्ारां् डे िनष्ारण दुलरय ्रृाृ त्ाचंत उिबले अशा व्ार्ांृ पन 
�िृिबिबृ झालेलत असृाृ. 

 
�ा िठ्ाणत मॅ् डुगल �ानंत य रृणप् (conduct) हा शबद याथरला आहे. थण १९०८ मध्े त्ाचं्ा 

“इन्ोडकशन टु सोशल सा््ॉलॉणत” (सामािण् मानसशासाचत ओळख) �ा �िस� झालेल्ा 
थुसृ्ाृ त्ानंत आथल्ा व्ार्ेृ य रृन (behaviour) �ा शबदाचत भर घाृलत. णाृा णाृा हे सािंगृले 
थािहणे ्त �ा थुसृ्ाला ृे �िस� झाल्ायर लगेच फार मोठत मान्ृा िमळालत होृत. 

 
मानसशास महणणे णािणयचेे शास हत मानसशासाचत णत सं्ुिचृ आिण याझं अशत व्ार्ा आहे 

िृच्ायर समाधान मानण्ाचे मानसशासजानंत सोडपन िदले थािहणे, आिण आथले शास हे य रृणु्तचे ि्या 
य रृनाचे अनुभयािधिनृ शास आहे हा दाया धै्�ने थुढे माडंला थािहणे. सुदैयाने मानसशासाचत हत अिध् 
उदार व्ार्ा मान्ृा थायप लागलत आहे. 

 
बऱ्ाच मानसशासजाचंा मानसशासाच्ा �ा नयतन आिण व्ाथ् व्ार्ेचा सयत्ार ्रण्ा्डे 

णोराने ्ल होृ होृा. यॉलटर बायझर िथलझबेरत (१९५२−१९५७) हे �ा �यक�तचे ए् �भायत �िृिनधत 
असपन िडबनेरच्ा सुरयाृतच्ा िय�ाथ�थै्त ए् होृे. आिण त्ाचें संशोधन राचिन् मानसशासाथेया 
्ा�्् मानसशासा्डे अिध् झु्णारे होृे. िथलझबेरत �ानंत १९११ मध्े “इसे�नस्लझ ऑफ 
सा््ॉलॉणत” (मानसशासाचत सारृ�य)े हे थुसृ् �िस� ्ेले. महािय�ाल्ांृ पन था�थुसृ् महणपन ृे 
मान्ृा थायले होृे. आिण मानसशासाचत त्ानंत ्ेलेलत व्ार्ा त्ाचं्ा सम्ालतनाथै्त बऱ्ाच णणानंा 
संमृ होृत. 

 
मानयत य रृनाचे शास हत मानसशासाचत व्ार्ा सय�ृ समाधान्ार  ्ठरेल. ्ोणत्ाहत भौिृ् 

घटनेइृ्ाच माणसाचाहत यसृुिनन थरामशर घेृा ्ेईल �ा दिल्ोणा पृन थहाृा मानयत क् ृत समणपन घेणे 
हे आथल्ा शासाचे उिबल ठरृे. माणसाचंत ्ा्रयमृा याढियण्ाचत साधने शोधपन ्ाढणे हे �ा शासाचे 
व्ायहािर् उिबल आहे. मानयत य रृन समणपन घेणे हे मानसशासाचे अंिृम उिबल आहे असे णरत आथण 
मानले ृरत आथल्ा शासाृ णािणयलेा अिृश् मह�याचे सथान राहतल. माणसाला आथल्ा क् त्ाचें 
महणणे �ा क् त्ाचं्ा थपयर्ालतन थिर�सथृतचे णे अयधारण असृे ृत णाणतय असा णािणयचेा अथर आथण 
्व. व्कृतचत णाणतय आिण बा� िनरतयण �ाचं्ा�ारा आथण य रृनाचा अभ्ास ्ेला थािहणे. 

 
महणणे िथलझबेरत �ाचें महणणे असे होृे ्त सणाण अनुभयामुळे य रृनायर �्ाश थडृ असल्ामुळे 

मानसशासाच्ा दलतने त्ाला मह�य असृे. उलट रचनाया�ाचें महणणे असे होृे ्त य रृनामुळे सणाण 
अनुभयायर �्ाश थडृो आिण �ामुळे मानसशासाला य रृनाचे मह�य असृे. यॉटसन �ाचंत ृ�ार अशत 
होृत; णाणतय, ‘�िृमा’ (इमेणरत) इत्ादत सं्लथनाचंा याथर ्वन आिण अंृ�नरतयणाला थोडेसे मह�य 
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देऊन िथलझबेरत �ानंत सयृःच्ा व्ार्ेशत बेइमानत ्ेलत. यॉटसन �ाचं्ा दलतने य रृन आिण णाणतय �ा 
थरसथरव्ाय रृ् अशा सं्लथना होृ. मानसशासाचत य रृनाचे शास अशत व्ार्ा ्रण्ाने मानसशासाला 
मपलृः यगेळे असे यळण लागृे; �ा व्ार्ेमुळे अंृ�नरतयण, सणाण अनुभयाचे ्ेलेले उ�ेख थपणरथणे 
यगळले णाृाृ. आिण महणपन १९१२ थ्रृ मानसशासा  ृ्रण्ाृ आलेले णयळणयळ सयर संशोधन यज्र 
ठरृे. 

 
यॉटसन हे अंृ�नरतयणाच्ाियर� असे ठा प् न उभे ्ा रािहले �ाचे मुर् ्ारण अथ�ृ हे होृे 

्त, राचिन् मानसशासजानंत अंृ�नरतयण हत मानसशासाचत ियिशल थ�ृत होृत हत भपिम्ा सयत्ारलत 
होृत आिण हत रतृ �ािण मानसशासजानंा उथलबधच नवहृत. ृे अिन्ेृ होृ होृे थण दुसरतहत ्ारणे 
होृत. अंृ�नरतयण ि्ृथृ िबनचप् असृे �ाियष्त त्ानंा शं् ा होृत. अंृ�नरतयणाचत ज्ानंा अभ्ासाने 
चागंलत सय् झालेलत आहे असे िनरतय्च िय�सनत् असृाृ हे िटचनर �ानंत मान् ्ेले होृे ि्बहुना 
�ायर ृे भर देृ. थण �िृमािंशया् ियचार चालृाृ ्त नाहत �ाियष्त णो याद चालला होृा त्ाचा 
ृसेच चागंल्ा �सथृतृ अंृ�नरतय्ानंत ्ेलेल्ा िनरतयणाचं्ा आधारायंर यगेयगेळ्ा �्ोगशाळांृ पन 
थरसथरियसंगृ िनष्षर ्ाढले (णाृ) गेल्ाचत णत उदाहरणे त्ानंृर आलत होृत त्ाचंा, थुराया महणपन 
िनद�श ्वन यॉटसन �ानंत अंृ�नरतयणाच्ा रतृतला दोषत ठरियले. नेम्त घटना ्ा् होृत �ाियष्त 
ृुमच्ा सय�त क् ल िनरतय्ाचें णर ए्मृ होृ नसेल ृर मानसशासाला शास हे वथ ृुमहत ्से देऊ 
श्ाल, मानसशास हे यादिययाद मंडळच राहतल, असा यॉटसन �ाचंा असलेला हा ्ु�कृयाद अिृरे्त 
होृा ्ारण अने् घटनािंयष्त अंृ�नरतय्ाचें ए्मृ होृ होृे. िणथे मृभेद असे ृे �शन असे असृ 
्त, िनरतय्ाला ्मालतचे िनरतयण ्वनच त्ाचंत उ�रे देृा ्ेणे शक् होृे आिण �िृमाचं्ा 
�शनाियष्त थाहृा �ा बाबृतृ व्�कृगृ भेद असृाृ आिण �ामुळे यगेयगेळ्ा व्कृीनत सयाभािय्थणे 
यगेयगेळत यणरने ्ेलेलत होृत. यॉटसन �ानंत सयृः व्कृत सयृःच्ा यणरनाचे ्ाहत �माणाृ िनरतयण ्व 
श्ृे य यणरन ्व श्ृे अशत ्बुलत िदलत आहे. उदाहरणाथर, “मत आृा िलहीृ आहे. माझा चेहरा 
लालबुंद झाला आहे.’ इत्ादत. आथल्ा आतमचिर�ाृ (१९३६) त्ानंत अशा अने् यै्�कृ् 
अंृ�नरतयणाचंा समायशे ्ेला आहे. “मला आनंद याटला, सोडपन णाृाना मला अिृश् याईट याटले, हा 
ियचार माझ्ा मनाृ आला, मला �ामािण्थणे असे याटृे, अणपनहत माझत अशतच समणपृ आहे इत्ादत 
अंृ�नरतयण बेभरयशाचे आहे �ा यॉटसन �ाचं्ा ्ु�कृयादाने, अंृ�नरतयणाथासपन णर आथण फार अथेया 
्ेल्ा नाहतृ ृर ृे ए्ंदरतृ िय�सनत् असृे �ा संमृ भपिम्ेचे खंडन झाले नाहत असे महणाय ेलागेल. 

 
थण यॉटसन �ानंत अंृ�नरतयणाियर� ए् अिध् मपलगामत आयेथ घेृला होृा. हा आयेथ 

अिृश् व्ायहािर् ियचारायर आधारलेला होृा. थण त्ाचत थिरणृत ्ेयळ ए्ा ृ�यमतमासं् भपिम्ेृ 
झालत. यॉटसन �ानंा ्ेयळ दश्, �ाव्, सथशर ्ा गोलीशत व्यहार ्राय्ाचा होृा. ज्ाचे यसृुिनन 
िनरतयण ्रृा ्ेृ नाहत असे ्ाहतहत त्ानंा आथल्ा �्ोगशाळेृ घडप  �ाय्ाचे नवहृे. एखादा 
रसा्नशासज ज्ा�माणे थरतयानिल्ेृतल यस पृ सोबृच्ा िनरतय्ाला दाखयप श्ृो त्ा�माणे ज्ा 
यस पृ आिण घटना इृरानंा दाखयपन देृा ्ेृतल अशाशंतच त्ानंा व्यहार ्राय्ाचा होृा. आृा ज्ा 
घटना शरतरांृ गरृ  घडृाृ थण ज्ाचें यसृुिनन िनरतयण ्रृा ्ेृ नाहत अशा घटनाच्ाियष्त िनयदेन 
्रण्ाचा आय अंृ�नरतयणयादत आणतृ असृ. अथ�ृ हत गोल खरत आहे ्त सेिि््ाच्ा तयचेच्ा आृ 
अशा अने् गोलत घडृ असृाृ ्त त्ाचें िनरतयण ्रृाच ्ेृ नाहत त्ाचं्ा अंृरंगाृतल हालचालत, 
�ंथतृतल साय, यगेयगेळ्ा सना्पंचत सप�म आं्ुचने, मेदप पृन बाहेर णाणारत आिण मेदप्डे थरृणारत 
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मुासफुरणे, �ा गोलत अशा असृाृ. थण �ा सयवथाच्ा सयर आंृिर् हालचालत आिण साय णरत 
य रृनामध्े मोडृाृ ृरत हे बा� य रृन नवहे हे खरे. थण ृे अनुस्पृ य रृन असृे, हे मान् ्रायचे लागेल. 

 
यॉटसन �ानंत अनुस्पृ य रृनाचत हत णत �िस� सं्लथना मानसशासा  ृ �ियल ्ेलत त्ामुळे 

मानसशासाृतल सयर थुराया �त्य िनरतयणायर आधारलेला असला थािहणे हत त्ाचंत मपळ मागणत बरतचशत 
सौम् झालत. आिण सयर थुराया णरत �त्य िनरतयणाने �ााृ झालेला नसला ृरत ज्ाचे िनरतयण ्रृा 
्ेणे शक् आहे असा ृो असला थािहणे �ा ृाि�य् मागणतथ �्ृ ृे हटल्ासारखे झाले. णतयामध्े णे णे 
घडृे त्ाला णैय य रृन महणृा ्ेईल. आिण अनुस्पृ य रृनाचेहत ए् भौिृ् �ि�्ा महणपन िनरतयण 
्रृा ्ेणे शक् असृे. थण ्ाहत अंृ�नरतय्ानंत थपणरथणे यगेळ्ा अशा �ि�्ाचें िनरतयण आथण ्रृो 
असा दाया ्ेला आहे. िनरतयणाचत भौिृ् साधने ि्ृतहत सप�म आिण संयदेनशतल ्ेलत ृरत �ा 
�ि�्ाचें त्ाचं्ा सा�ाने िनरतयण ्रृा ्ेईल अशत ्लथनाहत ्रृा ्ेृ नाहत. य रृनया�ाला हा दाया 
मान् ्रणे शक्च नाहत. समांृ रयादत मेदपमध्े दोन थपणरथणे िभ� �्ारच्ा �ि�्ा थरसथरसुसंगृ अशा 
रतृतने घडृ असृाृ असे मानृाृ–ए् शु� भौिृ् असृे आिण दुसरत शु� मानिस् (आिण ्धत 
सणाण) असृे. थण ृ�यमतमासं् य रृनयादत आथल्ा उथथ�त पृन मानिस् �ि�्ा थपणरथणे यज्र ्रृाृ. 
आिण ्ेयळ य रृनाचा थरामशर घेृाृ. आिण णतयाच्ा ज्ा य रृनाचे �त्य िनरतयण ्रृा ्ेृे त्ाच 
�्ारचे हे सारे य रृन असृे. 

 
हा णो ृ�यमतमासं् य रृनयाद आहे ृो ए् नयजानातम् उथथ�त महणपन ि्ृतहत मनोयधे् 

असला ृरत त्ाचा यैजािन् मानसशासाशत ्ाहत संबंध नाहत. अंृ�नरतयणायर आधारलेला थुराया 
िय�सनत् आिण उथ्ुकृ असृो ्ा, �ा रतिृशास�शनाशत त्ाचा ्ाहत संबंध नाहत. 

 
सुरयाृतला रतिृशासत  ् य रृनयादाला–महणणे ्ेयळ यसृुिनन रतृीचाच अयलंब ्रण्ाचा 

आ�ह–खपथ मह�य िदल्ासारखे झाले होृे. थण थुढे हा दुय्म मह�याचा �शन ठरला. सयृः यॉटसन 
�ानंत अंृ�नरतयणाचा ्ाहतसा उथ्ोग ्ेला थण ृो अथ�ृ शा�बद् िनयदेनाच्ा सयवथाृ होृा (वहरबल 
िरथोटर). �त्याृ य रृनयादाने मानसशासा  ृ्ोणृत ियिशल भर घाृलत हे थाहप गेलो ृर त्ानंत ्ोणृत 
�ािंृ्ार् भर घाृलत असे िदसृ नाहत. आिण �ाचे ्ारण असे ्त मानसशासाने �ा्ोिग् शासाचे 
वथ धारण ्रण्ाला णेवहा सुरयाृ ्ेलत ृेवहाथासपनच यसृुिनन रतृीचा उथ्ोग ्राया हत त्ाचत ए् 
�मुख ियचारसरणत झालत होृत. 

 
�ाच्ा उलट मानसशासाच्ा �गृतला सं्लथनत् य रृनयादा्डपन अिध् सा� झाले. ्ा�्् 

सं्लथनाचें (महणणे यर िन�दल ्ेलेल्ा ्ा्रसं्लथना) सथलत्रण आिण सुसथल व्ार्ा ्रण्ाला 
त्ाचत मदृ झालत. 

 
णतय ्ा् ्रृो? यॉटसन �ानत सना्प आिण �ंथत �ाचं्ा ्ा्�यर णो भर िदला होृा त्ामुळे 

त्ाचें मानसशास महणणे शरतरि�्ाियजानाचा ए् लहानसा भाग आहे. हा आरोथ त्ाचं्ायर ्रणे 
सयाभािय् ठरले असृे थण �ा आरोथाियर� त्ानंत सयृःचा णोरदार बचाय ्ेला आहे (१९१९, थकने १९, 
२०). 
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ि्त्े्ाचंा असा दाया आहे ्त मानसशास महणणे यासृिय् थाहृा शरतरि�्ाशासच हो्. थण 
यरयर थरतयण ्ेले असृा हत यसृु�सथृत अशत नाहत असे िदसपन ्ेईल. शरतरि�्ाशास ियिशल इंिि्ाच्ा 
्ा्�बबलचत मािहृत आथल्ाला देृे. ्ाहत सं्ुकृ �ि�्ाचंाहत अभ्ास होृो. उदाहरणाथर– च्ाथच्. 
थण सबंध णतयाचा त्ा णतयाला ए्ि�ृ ्वन आिण त्ाच्ा संथपणर थिरसराच्ा संबंधाृ त्ाचे िनरतयण 
्वन त्ाचा ियचार शरतरि�्ाशास ्धतहत ्रतृ नाहत. शरतरि�्ा शासज णेवहा शरतरि�्ा शासज 
महणपन ्ाम ्रृ असृो ृेवहा व्कृतच्ा दैनंिदन णतयनाृ णे मप रृ �संग त्ाच्ा य रृनाचे आिण आचरणाचे 
िन्मन ्रृाृ त्ाचं्ाियष्त त्ाला ्ाहतच जान नसृे. 

 
ृेवहा मानसशासाचे ्ा्र सबंध णतय आथल्ा थिरसराच्ा संबंधाृ ज्ा क् ृत ्रृो त्ाच्ाशत 

असले थािहणे. अने् मानसशासजानंत �त्याृ णे �्ोग ्ेले होृे त्ाचं्ाृ त्ानंत व्कृतला अशा 
ियिशल �संगाृ ठेयपन िृच्ा �िृसादाचें िनरतयण ्ेले होृे. थण �ा �्ारच्ा सयर �्ोगानंा ए्� गंुफेल 
असे ए् व्ाथ् सप� अणपन ्ोणत िदले नवहृे. “आथल्ा थिरसराच्ा संदभ�ृ णतयाचे घडणारे य रृन” हे 
्ाहत �शनाचं्ा उ�राचंा अथर लायण्ाच्ा दलतने ए् चागंले सप� होृे. 

 
मानसशासाचा �मुख ृळ मानयत य रृना पृन उचलपन �ािणय रृनामध्े �ाया हत यॉटसन �ाचंत सपचना 

सुरयाृतला ृरत ृरणाचं्ा बढाईखोर यक�त पृन िनम�ण होणाऱ्ा एखा�ा सपचनेसारखत भासलत असणार. 
थण हळपहळप मानसशासाच्ा सं्लथनातम् चौ्टतयर िृचा बराच �भाय थडला. णतयाचे आथल्ा 
थिरसराशत णे मपलभपृ  संबंध असृाृ आिण थरसथराशत मु्ाबला ्रण्ाचे णे ि्त्े् मपलभपृ  मागर आहे  ृ
ृे �ाण्ाचं्ा य माणसाचं्ा संदभ�ृ सारखेच असले थािहणेृ य बहुधा ृे माणसाच्ा गंुृागंुृतच्ा य रृनाथेया 
�ाण्ाचं्ा य रृनाृ अिध् सहणथणे �ृतृ होृाृ असे यणभर मानप्ा. �ा दिल्ोणा पृन थाहृा ‘मानयवथ 
यादाथासपन’’ मुकृ असलेल्ा आिण ्ेयळ �ाण्ाच्ा य रृनाचे यणरन ्रण्ासाठत ज्ाचंा उथ्ोग ्रृा 
्ेईल अशा सं् लथनाचंत ए् मपलभपृ  चौ्ट बनियणे इल ठरेल. �ा मपलभपृ  चौ्टतमध्े नंृर मानयत 
य रृनाचे यणरन ्रण्ासाठत ज्ा दुय्म सं्लथना आयश्् असृतल त्ाचंा समायशे ्रृा ्ेईल. 
अध््न, समस्ाचंत उ्ल आिण �य रृन �ाचं्ाियष्त संशोधन ्रृाना �ा माग�चा अयलंब ्रण्ाृ 
आला आहे. थिरसराच्ा सयंदेनाियष्त ्ेलेल्ा संशोधनाृ हा मागर फारसा उथ्ुकृ ठरलेला नाहत 
ि्बहुना त्ाचा उथ्ोग ्रण्ाृ आलेला नाहत. 

 
संयदेन हा यॉटसन �ाचं्ा दलतने णुनाट आिण मानिस्यादत असा शबद होृा. मानयत िनरतय् णे 

थाहृाृ ि्या ऐ्ृाृ त्ाियष्त ृे िनयदेन ्व श्ृाृ. उदा.-थिरसराृतल यस पृचे दश् आ्ारमान, 
अंृर आिण इृर धमर �ा ये�ामध्े य रृनयाद मान् न ्रणारे मानयत मानसशास त्ामुळे थुढे सरले आहे. 
आिण य रृनयादाचा दोनृतन दश्ामंध्े फारसा �भाय थडलेला नाहत. दुसऱ्ा महा्ु�ामध्े ज्ा �्ारच्ा 
सैिन्त ्ौशल्ाचत आयश््ृा होृत ृत ्ेयळ ्ार् हालचालतृतल ्ौशल्े नवहृत ृर संयदेनानुवथ 
अशा हालचालत ्रण्ाच्ा बाबृतृ ृत ्ौशल्े होृत. अलत्डच्ा मानसशासाृ ज्ा उथथ�त थुढे 
माडंण्ाृ ्ेृ आहेृ त्ाचं्ाृ संयदेनेला हळपहळप णासृ महतय ्ा िमळृ आहे �ाचे हे ए् ्ारण आहे. 

 
१९१२ ृे १९१४ मधतल य रृनयादत णाहतरनामा त्ायळेच्ा ृरण अमेिर्न मानसशासजानंा बराच 

थसंृ  थडला. त्ाचं्ाथै्त बरेचणण अंृ�नरतयण आिण णािणयचेे यणरन ्रण्ाचे सयर �्तन यज्र 
मानाय्ाला आिण त्ाच्ा ऐयणत �ाण्ाच्ा य रृनायर संशोधन ्राय्ाला अगदत ृ्ार होृे. थण अिध् 
सु�िृिनृ मानसशासजा्डपन त्ाला बराच ियरोध झाला. ए् यगेळा थंथ िनम�ण ्राया अशत यॉटसन 
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�ाचंत इचछा नवहृत. त्ानंा मानसशासजांृ तल बहुृे् सयर मंडळतना आथल्ा बाणपला यळयपन घ्ाय्ाचे 
होृे. ्ामुळे मानसशासाचत य रृनयादाच्ा दिल्ोणा पृन ए् समायशे् अशत रचना ्रणे त्ानंा आयश्् 
याटले आिण हे त्ानंत “सा््ॉलॉणत �ॉम सटँनडथॉईंट ऑफ ए िबहेियअिरसट” (य रृनयादाच्ा 
दिल्ोणा पृन मानसशास) �ा १९१९ मध्े �िस� झालेल्ा थुसृ्ाृ ्ेले. त्ाचंत िय�ाथतठाृील 
्ार्तदर णरत १९२० मध्े संथुलाृ आलत, ृरत सयरसामान् लो्ासंाठत मानसशासायर व्ार्ानमाला 
देऊन, त्ानंत य रृनयादाच्ा �साराला मदृ ्ेलत. हत व्ार्ाने ‘िबहेियअिरझम’ (१९२५−३०) य रृनयाद 
�ा थुसृ्ाृ �िस� झालत आहेृ. हे थुसृ् आिण यॉटसन �ाचंत इृर थुसृ्े �ाचंा लो्ाचं्ा 
याचनामध्े �ा सुमारास बराच �सार झाला होृा. 

 
चेृ् आिण �िृसाद: युणट असे महणाले होृे–सणाण अनुभय व्ािम� असृो आिण त्ाचंत साधत 

यदेने आिण भाय �ाचं्ामध्े िय�ेषण ्रणे आयश्् असृे. यॉटसनहत त्ा�माणे असे महणृाृ ्त, 
य रृन व्ािम� असृे आिण त्ाचे अने् साध्ा चेृ् �िृसादातम  ्ए््ामंध्े िय�ेषण ्रृा ्ेृे. �ा 
ए््ानंा ृे �िृियाृ ि�्ा महणृ असृ. �ा �िृियाृ ि�्ांृ  गुडघा यगेाने हलयण्ाच्ा ि�्ेसारर्ा 
ि�्ाचंाच ृे अंृ भ�य ्रतृ नाहतृ ृर नव्ाने णनमलेल्ा अभर् ाचंा गाढ अभ्ास ्वन त्ाचं्ा ज्ा 
अने्ियध हालचालीचे िनरतयण त्ानंत ्ेले होृे त्ाचंाहत �िृियाृ ि�्ामंध्े अंृभ�य ्रृाृ. “सहण 
�यक�त आिण सय् �ा त्ाच मपळ �िृियृ ि�्ाचं्ा बनलेल्ा असृाृ” �ाृ संश् नाहत. णेवहा �ा 
�ाथिम् �िृियाृ ि�्ाचंा ए् आ्ारबंध आिण �म �ाण्ामध्े आनुयिंश् आिण महणपन णनमणाृ 
असृो ृेवहा ृत ए् सहण�यक�त असृे. आिण �ाण्ाच्ा व्�कृगृ णतयना पृन णेवहा हा �म आिण 
आ्ारबंध त्ाला �ााृ झालेला असृो ृेवहा िृला सय् महणृाृ (१९१९, थाने २७२–७). �ा �्ारच्ा 
ियधानामुळे थुढे समिलयादत मानसशास आिण ृसेच णतय््ृायादत मानसशास (organismic) �ाचं्ा 
अनु्ा्ानंा यॉटसन “अणयुादत” होृे हा आरोथ ्रणे सोथे झाले होृे. थरंृु यॉटसन �ानंत ्ेलेले 
�ा्ोिग् संशोधन ि्या त्ाचा त्ानंत लायलेला अथर �ाच्ा्डे आथण थािहले ृर त्ाच्ाृ 
थरणमाणपयाद फारसा आढळृ नाहत. चेृ्ाचत ृे णत उदाहरणे देृाृ त्ाचंत सुरयाृ �्ाशाने डोळ्ाृ 
�यशे ्रणे, धयनत ्ानाृ िशरणे �ा �्ारच्ा चेृ्ाथासपन होृे आिण त्ाचंत अखेर थिरसराृतल यस पृ य 
घडणारे संथपणर �संग �ाचंाहत चेृ् महणपन उ�ेख ्रण्ाृ होृे. ृसेच �िृसादाचत त्ानंत णत उदाहरणे 
िदलत आहेृ त्ाचंत सुरयाृ गुडघ्ाचा झट्ा इत्ादत क् त्ाथंासपन होृे. थण नंृर अ�भयण ्रणे 
दरयाणाचत ्डत ्ाढणे, थ� िलिहणे ि्या घर बाधंणे �ा क् त्ाचंा �िृसाद महणपन उ�ेख ्रण्ाथ �्ृ 
त्ाचंत मणल णाृे. य रृनाचे �ाथिम् �िृसादाृ–सना्प आिण �ंथत �ानंत ्ेलेल्ा �िृसादाृ–्से 
िय�ेषण ्रृा ्ेईल हा यॉटसन �ाचंा ्ु पृहलाचा �मुख ियष् नवहृा. उलट िदलेल्ा थिर�सथृतृ 
व्कृत ्शा ृऱहेने ्ाम ्रेल �ाियष्त त्ानंा िणजासा होृत. उदाहरणाथर, त्ाचं्ा थिरभाषेृ लहान 
मुलासमोर एखादा थेथरिमट हलयणे हा ए् चेृ् असृो आिण (ए्ा ियिशल य्ाृ) त्ा थेथरिमटथ �्ृ 
थोहचणे, ृे थ्डणे आिण ृोडाृ घालणे हा �िृसाद असृो ि्या बेसबॉल खेळणाऱ्ा खेळाडप ने फे्लेला 
चेडप  हा चेृ् असृो. आिण �तडागंणाच्ा सतमारेषे्डे थळणे हा �िृसाद असृो. ्ाटे्ोर रतृतने 
बोलाय्ाचे ृर �ा �्ारच्ा �संगाृ चेृ् आिण �िृसादाच्ा भाषेृ बोलणे ्ोग् होणार नाहत. ृर 
यसृुिनन थिर�सथृत आिण व्कृतच्ा �िृसादाने साधलेलत यसृुिनन िनषथ�त �ा थिरभाषेृ बोलले 
थािहणे. यॉटसन �ानंत असे महटले आहे ्त य रृनयादत मानसशासाने अशा ृऱहेने मािहृत सं्िलृ ्वन 
िन्म शोधपन ्ाढा्चे ्त त्ामुळे अमु् ए् चेृ् लाभला असृा ्ोणृा �िृसाद घडपन ्ेईल �ाचे 
मानसशासाला �ा�थन ्रृा ्ाय े आिण उलट अमु् ए् �िृसाद घडला �ायवन ृो ्ोणत्ा 
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�्ारच्ा चेृ्ाचा थिरणाम घडपन आलेला असणार हे सथल ्रृा ्ाय े(१९१९, थक. १०). �ा महणण्ाचा 
अथर आथण यर सथल ्ेला आहे ृसाच लायला थािहणे. 

 
�िृसादाचें �ाण्ाने िश्लेले �िृसाद आिण मपळचे ृो न िश्लेले �िृसाद �ाचं्ाृ आिण 

ृसेच सुव्कृ आिण अनुस्पृ �िृसाद �ाचं्ाृ यगव्रण ्रृा ्ेृे. य रृनयादत मानसशासाच्ा दलतने 
णे �िृसाद सहण �यक�तच्ा � क् ृतचे असृाृ आिण णे �ाणत िश्लेला असृो �ाचं्ाृ भेद ्रणे 
महतयाचे असृे. ृसेच अध््नाचे ि्या सय्त णडण्ाचे िन्म शोधपन ्ाढणे हेहत महतयाचे असृे. 
�िृसादाचे यगव्रण ्रण्ाचत दुसरत ए् रतृ महणणे ज्ा जानेिि्ानंा चेृ् �ााृ झालेले असृाृ 
त्ाचं्ा आधारे यगव्रण ्रणे महणणे ‘�यण �िृसाद’ �ाचा अथर ्ानानंा लायलेल्ा चेृ्ामध्े 
उ�ेिणृ झालेला ्ोणृाहत शरतर �िृसाद-मग ृो िथस पृलाचा आयाण ऐ प् न दच्ण्ाचा �िृसाद असो 
ि्या ऐ्लेला धयनत ृारसयराृ होृा ि्या मंदसयराृ होृा �ा सयवथाचे शबदांृ  ्ेलेले िनयदेन असो. 
“�ाणेिि्े �िृसाद” महणणे यास घेण्ासाठत होणारत ना्थु�ाचंत हालचाल असेल ि्या वहा्लेटच्ा 
फुलाचंा ि्या डाबंराच्ा यासासारखा यास ्ेृ आहे �ा �्ारचे शा�बद् िनयदेन असेल. थण शबद 
उ�ारण्ासाठत ्ेलेल्ा हालचालीना �ाणेिि्ातम  ् ि्या �यणेिि्ातम् ्से महणृा ्ेईल? हत 
थिरभाषा ्ोणालाहत ियिच� भासेल. अशा रतृतने बोलणे य रृनया�ानंा ्ा भाग थडले हे समणपन 
घेण्ासाठत यदेना्डे थाहण्ाचत त्ाचंत णत क् ृत होृत िृचे थरतयण ्राय ेलागेल. 

 
यदेन आिण संयदेन: �ाण्ानंा णाणतय असृे असे आथल्ाला मानृा ्ेृ नसल्ामुळे ृे थहाृाृ, 

ऐ्ृाृ, यास घेृाृ असे महणण्ाचा आथल्ाला अिध्ार रहाृ नाहत. थण डोळे, ्ान, ना्, �ानंा 
लाभणाऱ्ा चेृ्ानंा शारतिर् हालचालत�ारा ृे �िृसाद ्रृाृ हे सथल िदसपन ्ेृे. �ामुळे ृे 
“थश्ेिि्ातम् �िृसाद” असे महणणे आयेथाहर ठरृ नाहत. थश्ेिि्ातम  ्�िृसाद �ाचा अथर आथण यर 
सथल ्ेला आहे ृसा घ्ाय्ाचा. �ाण्ाच्ा बाबृतृतल आथलत यसृुिनन �द�े महणणे चेृ् आिण त्ाला 
लाभलेला हालचालतच्ा सयवथाचा �िृसाद. णेवहा आथल्ासमोर मानयत व्कृत असृे ृेवहाहत िृृक्ाच 
यसृुिनन दिल्ोनाचंा अयलंब ्राय्ाचा असृो. िृला णर ्ोणृाहत सणाण अनुभय �ााृ होृ असेल 
ृर ृो आथल्ा दलतने अदश्च असृो. ए्ा ियिशल लहरतच्ा �्ाशलहरीना त्ाच्ा्डपन ्ोणृा 
“थश्ेिि्ातम् �िृसाद” लाभृो हे आथल्ाला शोधपन ्ाढाय्ाचे असृे आिण त्ाला सोथे णाय ेमहणपन 
नेहमतच्ा भाषेृ आथण त्ाला महणृो, “ृुला ्ा् िदसृे ृे मला सागं”. ृो उ�र देृो, “मला िनळे 
िदसृे आहे”. त्ाचा शा�बद् �िृसाद हतहत ए् थपणरथणे यसृुिनन अशत घटना आहे. त्ाला ए् सणाण 
असे यदेन �ााृ होृे आहे असे मानाय्ाचे आथल्ाला ्ाहत ्ारण नाहत. ृो ए् शा�बद् �िृसाद ्रृो 
हत यसृु�सथृत ्ा् ृत आथण मान् ्ेलत थािहणे. हा िनळा चेृ्, “आथल्ाला आृा ्ाहत िनळे िदसृ 
नाहत” असे ृो महणेथ्रृ आथण णर अिध्ािध  ्मंद ्रृ गेलो ृर त्ाचा हा शा�बद् �िृसाद �माण 
मानल्ाने त्ाच्ा रंग �हण ्रण्ाच्ा शकृतियष्त णेयढे ्ळप श्ेल ृेयढे ्ळृे. �ासाठत आथण 
ज्ाचें िनरतयण ्व श्ृ नाहत अशत ्ाहत सणाण यदेने त्ाला �ााृ होृ असृाृ असे मानाय्ाचे 
्ारण नाहत. थण मानयत व्कृत णेवहा आथल्ाला ्ाहत िदसृ आहे ि्या ऐ प्  ्ेृ आहे असे शा�बद् 
िनयदेन ्रृाृ, ृेवहा त्ानंा �त्याृ ्ाहतृरत िदसृ असृे, ऐ प्  ्ेृ असृे. थण हे णेवहा य रृनयादत 
अमान् ्रृाृ ृेवहा ृे असथानत थािंडत् दाखयतृ असृाृ असे महणाय ेलागृे. आथण सयृः थाहप श्ृो, 
ऐ प्  श्ृो असे य रृनयादत मान् ्रृो. ि्बहुना ृो णे थाहप श्ृो ि्या ऐ प्  श्ृो त्ानंा यैजािन् 
�द�ाचे सथान ृो देृ असृो. 
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अंृ�नरतयणयादत इंिि्े �त््ाच्ा रतृीचा थपयवथासपन आधार घेृ असृ. ृतच “शा�बद् 
िनयदेनाचत रतृ” असे नयतन नाम्रण ्वन यसृुिनन रतृतमध्े वथांृ र ्वन घेृा ्ेईल आिण मग ृत 
मान्ृा थायप श्ेल असा यॉटसन �ाचंा िय�ास होृा. हत रतृ त्ानंा फारशत थसंृ  नवहृत आिण िृच्ा 
ऐयणत शक् असेल ृेयढा अिभसंिहृ �िृियाृ ि�्ेच्ा रतृतचा आधार घ्ाया अशत ए् सपचनाहत त्ानंत 
्ेलत होृत. �ाण्ानंा इंिि्े यदेनामध्े ि्ृथृ भेद ्रृा ्ेृो हे ठरयृाना थॅवहलॉवह �ानंत हत रतृ 
याथरलत होृत. आिण िृचा त्ानंा उथ्ोगहत झाला होृा. वहत. एम. बॅ्थ�रत्ो (१८५७−१९२७) �ानंत णत 
्ार् अिभसंिहृ �िृसादाचत रतृ मानयत व्कृतच्ा �िृसादाियष्त संशोधन ्रण्ाियष्त शोधपन 
्ाढलत होृत िृचा उथ्ोग ्राया अशतहत यॉटसन �ानंत सपचना ्ेलत होृत. (१९१६−१९१९) बे्थ�रत्ो 
हे थॅवहलॉवह �ाचें सम्ालतन य �िृसथधव होृे. बे्थ�रत्ो �ानंत १९०७ मध्े ‘ऑबणे�कटवह सा््ॉलॉणत’ 
(यसृुिनन मानसशास) हे थुसृ् �िस� ्ेले होृे. आिण त्ाच्ा णमरन आिण �ेच भाषांृ रायवन 
(१९१३) आथल्ा मानसशासजानंा ृे माहतृ झाले होृे. मानसशासाचा थरामषर घेण्ाचत बे्थ�रत्ो �ाचंत 
सयरसामान् रतृ यॉटसन �ानंा फारशत थसंृ  नवहृत. थण ्ार् �िृसंिहृ �िृसाद हत सं्लथना त्ानंा 
रचलत. ्ारण हत सं्लथना शु� य रृनयादत होृत. आिण अंृ�नरतयणाचा िृला अिणबाृ ियटाळ नवहृा. 
थण इंिि्े �त््ाच्ा रतृतचा उथ्ोग ्वन जानेिि्ाियष्त णे िनष्षर आृाथ �्ृ �ााृ ्वन घेण्ाृ 
आले होृे ृे सयरच्ा सयर रब ठरायेृ  हे ्ाहत यॉटसन �ानंा णमण्ासारखे नवहृे. उदाहरणाथर, ज्ा दश् 
थश्ात �िृमा आथल्ाला �ााृ होृाृ त्ाचंा अंृ�नरतयणाला होणारा ्ेयळ भास आिण णुगार य धा�म  ्
मानसशासाचा अयशषे असे महणपन अवहेर ्राया असे त्ानंा याटृ नवहृे. त्ानंत असे महटले आहे ्त 
(१९१९, थक. ९१), “जानेिि्ाचं्ा ज्ा ए्ंदर शरतर�ि�्ा चालृाृ त्ांृ तल अिृश् ्ु पृहलणन् 
घटनाथंै्त ए् घटना महणणे ए्रंगत �्ाशा्डपन डोळा ्ाहत ्ाळ उ�ेिणृ ्ेला णाृो आिण नंृर 
�्ाश ्ाढपन घेण्ाृ ्ेृो. अशा यळेत व्कृत थुढतल दोन घटनाथंै्त ए् घडल्ाचे सागंृे. मपळचा �्ाश 
अणपनहत डोळ्ानंा उ�ेिणृ ्रतृ आहे असे ृरत ृत सागंृे (�ाला धनथ्�ाृ �िृमा महणृाृ.) ि्या 
मपळच्ा �्ाशाच्ा लहरीचत णत लाबंत असेल िृला थपर् अशा �्ाशा्डपन डोळा उ�ेिणृ होृ 
असल्ाचे ृत सागंृे (ऋणथ्�ाृ �िृमा). शा�बद् िनयदेनाच्ा थ�ृतने णत �द�े लाभलत आहेृ 
त्ाचं्ाृ �ा घटनाचंत उदाहरणे आढळृाृ. एखा�ा व्कृतला णर िनळ्ा �्ाशाचा चेृ् िदला आिण 
नंृर िृने णर ्र�ा रंगाच्ा थड�ा्डे थािहले ृर मला िथयळे िदसृे आहे असे ृत महणृे. �ा घटना 
णर शरतरि�्ा शासाच्ा थिरभाषेृ माडंल्ा ृर आथल्ाला असे महणाय ेलागेल”......... 

 
�ा घटनायंवन डोळ्ामध्े ज्ा शरतरि�्ा चालृाृ त्ाचं्ाियष्त ्ाहत मािहृत िमळप श्ेल 

असेहत त्ानंत थुढे महटले आहे. 
 
थण इथे आथण सायध रािहले थािहणे; ्ारण यॉटसन आथल्ा य रृनयादाचा आया्ा याढयतृ 

आहेृ आिण ज्ा �्ारचत �द�े त्ाचं्ा थ�ृतृ बसप श्णार नाहतृ त्ानंा य रृनयादत मानसशासा  ृ
सामायपन घेृ आहेृ. य रृनयादत त्ाचं्ा थ�ृतच्ा बाणपने अिृिरकृ दाया ्रतृ आहे असे असणे शक् 
आहे. शा�बद् �िृसादाचत सं्लथना णोथ �्ृ ृे याथरतृ असृाृ ृोथ �्ृ अथ�ृ त्ाचंत भपिम्ा 
य रृनयादाचत आहे. ्ारण “मत िथयळे थहाृ आहे” असे त्ा व्कृतने सयृः महटलेले त्ानंत ऐ्लेले असृे. 
आिण हत यसृुिनन घटना नमपद ्रण्ाचा त्ानंा थपणर अिध्ार आहे. थण �ानंृर आथलत भपिम्ा बदलपन 
यॉटसन णेवहा शा�बद् िनयदेनाचा उ�ेख ्रृाृ, ृेवहा हे िनयदेन ्ोण ्रृे आिण त्ाने हे िनयदेन 
्शाचे ्ेलेले असृे. हे आथल्ाला ियचाराय ेलागृे. आिण आथल्ाला असे आढळपन ्ेृे ्त हे िनयदेन 
व्कृतने ्ेलेले असृे आिण आथण णे थाहृो त्ाचे िृने िनयदेन ्ेलेले असृे. आृा यॉटसन णर हे 
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िनयदेन सयत्ारृ असृतल ृर आथल्ा मानसशासा  ृ ‘थाहण्ाचा’ अंृभ�य त्ानंत ्वन घेृलेला आहे 
असे होईल आिण ृरतहत व्�कृिनन �द�े िनिष� मानपन आथण ृत यज्र ्रृो हा त्ाचंा आय ृसाच 
रहाृो हे ियिच� आहे. शा�बद् िनयदेनाृ शा�बद् �िृसादाथेया ्ाहतहत अिध् नसृे असा आय ृे आणप 
श्णार नाहतृ. ्ारण एखा�ा व्कृतने ्ेलेल्ा ्ेयळ ्ाहत शा�बद् उ�ारामुळे िृच्ा डोळ्ाृ 
घडणाऱ्ा शरतर�ि�्ािंयष्त ्ाहतच मािहृत िमळप श्ृ नाहत. णर ृत व्कृत आथल्ाला ्ा् िदसृ 
आहे �ाियष्त िनयदेन ्रतृ असेल ृर गोल यगेळत. थ�ात–�िृमाचं्ा �्ोगामंध्े ज्ा घटना यॉटसन 
�ानंा ियशषे ्ुृुहलणन् मोलाच्ा असल्ाचे याटले त्ा घटना महणणे त्ा थ�ात–�िृमाच होृ; 
व्कृतने ्ेलेले शा�बद् उ�ार नवहेृ. ृेवहा शा�बद् िनयदेन हत ्ाहत य रृनयादत थ�ृत नवहे, आिण 
यॉटसन णेवहा िृचा उथ्ोग ्रृाृ ृेवहा रतिृशासत  ्य रृनयादाच्ा थराभयाचतच णयळणयळ ्बुलत ृे 
देृ असृाृ असा िनष्षर ्ाढला थािहणे. यॉटसन �ाचं्ा नंृरचा अमेिर्न मानसशासाचा इिृहास 
थािहला ृर माणसाचत यदेने आिण संयदेने �ा ये�ाृतल संशोधनाला य रृनयादामुळे उ�ेणन िमळण्ाऐयणत 
ृे ्ाहतसे िनःसतयच ्रण्ाृ आल्ाचे िदसृे. य त्ामुळे त्ाचंा थराभय झाला असे महणाय े लागृे. 
समकिृ–�िृमा....यॉटसन �ाचं्ा दिल्ोणाने य रृन महणणे सबंध णतयाने ्ेलेला व्यहार असृो आिण 
त्ाच्ाृ ्ेित् ृंि�्ाचंा ्ार् ृंि�्ाशंत संबंध णोडण्ाचे ्ा्र मेदप ्रृो. आिण �ामुळे जानेिि्े 
आिण सना्प थरसथराशंत णोडले णाृाृ. ऐंिि् ृािं�्ा�ंारा णत मुासफुरणे मेदपृ ्ेृाृ ृत ृात्ाळ 
्ार् ृंि�्ा्डे थाठियलत णाृाृ असे ृे मानतृ. सयर य रृन अशा रतृतने ऐंिि््ार् असृे. णर 
एखादत �ि�्ा सथंपणरथणे मेदपृच घडृ असेल ृर ृत आथल्ाला लभ् राहतल आिण त्ामुळे िृचा य रृनाृ 
अंृभ�य ्रृा ्ेणार नाहत. आृा एखा�ा िम�ाचा चेहरा, संगतृाचा एखादा ृु्डा, मखमलतचा सथशर, 
थेथरिमटचा यास आथल्ा मनाृ आणा असे णर ्ुणाहत व्कृतला सािंगृले ृर णयळणयळ �त्े् व्कृत 
आथल्ा मनाृ ्ाहत समकृत, �िृमा उभ्ा राहृाृ असे िनयदेन ्रृे. �ा �िृमा द्, �ाव्, सथशर य 
्धत्धत गंधियष्् थण असृाृ. णरत त्ा डोळे, ्ान, तयचा, ना् �ाचं्ायर त्ा ्ाळत ्ा्र 
्रणाऱ्ा ्ोणत्ाहत चेृ्ामुळे िनम�ण होृ नसल्ा ृरत त्ाच्ाृ आिण यदेनाृ साम् असृे. मध्यृव 
मुासंसथे्डपन िनम�ण झालेलत यदेने त्ा णणप असृाृ. त्ाचंा संबंध ्ेयळ मेदपृ घडणाऱ्ा ि�्ाशंत 
असृो आिण त्ा ्ेयळ अंृ�नरतयणाला लभ् असृाृ. िनरतयणाचत य रृनयादत थ�ृत त्ाचं्ाथ �्  ृथोहचप 
श्ृ नाहत. यॉटसन �ानंत �ा ृथा्िथृ �िृमा ऐंिि््ार् �ि�्ाशंत सबंिधृ असृाृ असे दाखयपन 
देण्ाचा �्तन ्ेला आहे (१९१४, थकने १६–२१). द् �िृमा महणणे ्ाहतशा डोळ्ा्डपन लाभणाऱ्ा 
थ�ाृ �िृमा, ्ाहतशा डोळ्ाशत संबंिधृ असलेल्ा सना्ु्डपन लाभणाऱ्ा तयकसंबंिधृ  �ेरणा आिण 
्ाहतसे अनुसुकृ शा�बद् उ�ार �ाच्ा िमळपन बनलेल्ा असणे शक् आहे असे त्ाचें महणणे आहे. 

 
भाय आिण भायना....�िृमा�माणेच सुखदृेचा आिण असुखदृेचा भाय हेहत ्ेयळ मध्यृव 

मुा�ि�्ाशंत संबंिधृ असृाृ. ्ोणत्ाहत जानेिि्ा्डपन ृे णागकृ ्ेले णाृ नाहतृ, आिण ्ोणृतहत 
ियिशल क् ृत त्ाचं्ाशत िनगडतृ नसृे, असे अने् मानसशासजानंा याटृ होृे. �ा भायाचंा आियष्ार, 
हद्ाचे ठो्े, रकृदाब, �ासोच्ास  �ाच्ाृ ्ाहत ियिशल बदल घडयपन आणण्ाृ होृो ्ा् हे 
थाहण्ाचे �्तन ्रण्ाृ आले होृे. थण िनि�ृ असे ्ाहत िनष्षर हाृत लागले नाहतृ. यॉटसन �ानंत 
असे सुचियले ्त खरे थाहृा सुखदृेचा भाय ऐंिि््ार् �ि�्ाशंतच संबंिधृ असृो. उ�ेिणृ लैिग् 
इंिि्े (ि्या इृर ्ामणन् शारतिर् सथळे) �ाचं्ाथासपन ्ेणाऱ्ा ्ेित् �ेरणेशत ृे संबंिधृ असृाृ. 
ृसेच सना्प्डे णाणाऱ्ा आिण णयळ नेणाऱ्ा आरंभतच्ा हालचालतमध्े थिरणृ होृतल अशा अनुस्पृ 
�ि�्ा िनम�ण ्रणाऱ्ा, ्ार् �ेर्ाशंत सुखदृेचा भाय संबंिधृ असृो. अरचतच्ा भायाशत �ाच्ा 
ियर� �्ारच्ा �ि�्ा संबंिधृ असृाृ. 
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मानसशासत थंथाचे अभ्ास् �ा नात्ाने यॉटसन �ानंत भाय ि्या समकृत−�िृमा �ाचंा उलगडा 

्रण्ासाठत ्ेलेले ृ र्  ि्ृथृ ्ोग् ि्या अ्ोग् ठरले आहे ठरियणे फारसे मह�याचे नाहत. आथल्ा 
दिल्ोणा पृन थाहृा थुढतल दोन गोलत मह�याच्ा आहेृ– 

 
(१) भाय ि्या �िृमा हत ्ेयळ ्ालथिन् भुृ े आहेृ असे ृे मानतृ नाहतृ हे उघड 

आहे. ्ारण ृसे असृे ृर त्ाचें सथलत्रण ्रण्ाचा �्तन त्ानंत ्ेला नसृा. 
 

(२) इंिि््ार् �ि�्ा असे णर त्ाचें सयवथ मानले ृर यॉटसन �ाचं्ा दलतने ृे 
य रृनच ठरृे आिण त्ाचे अ�सृतयहत त्ानंा मान् ठरृे. मग अशा घटनाचें चेृ् आिण �िृसाद 
अनुस्पृ आिण मानतय असले ृरत त्ाचंत हर्ृ नसृे य रृनया�ाचत मागणत ि्या गकहतृ् ्ेयढेच 
........्ेयढेच होृे. णतयामध्े इंिि््ार् �ि�्ािशया् ्ाहतहत घडृा ्ामा न्े, अशत 
य रृनयादाचत मागणत आहे ि्या गकहतृ् आहे. 
 
भायना हत ्ेयळ रोच् ि्या अि�् भायाहपन अिध् गंुृागंुृतचत घटना असृे. हे सयरमान् होृे. 

आिण ृत� भायना उ�ेिणृ होृाृ ृेवहा हद्ाचे ठो्े आिण �ासोचछयास णलद चालृाृ आिण सना्पहत 
ृाणलेले असृाृ हे मानसशासजाचं्ा ध्ानाृ ्ेऊन बराच ्ाळहत लोटला होृा. �ा बाबृतृतल णुने 
मृ असे होृे ्त उ�ेिणृ शारतिर् अयसथेमुळे सणाण भायना िनम�ण होृाृ. उलट णेमस लाग �ाचंत 
�िस� उथथ�त (१८८४−८५) अशत होृत ्त उदाहरणाथर थिर�सथृत धो्ादा्  ् आहे असे दशरन 
आथल्ाला घडले ्त त्ाच्ामुळे ि्त्े् शारतिर् बदल सरळ घडपन ्ेृाृ आिण �ा शारतिर् बदलानंत 
िनम�ण ्ेलेल्ा शारतिर् यदेनाचंा समपह महणणेच आथल्ाला घडणारा भायना–अभय. �ा उथथ�तचे 
यॉटसन �ाचं्ा उथथ�तृ वथांृ र ्रा्चे ृर आथल्ाला इृ्ेच महणाय े लागेल ्त धो्ादा्् 
थिर�सथृत उथ�सथृ असलत ्त ृत शारतिर् बदल घडयपन आणृे. धोक्ाचे सणाण दशरन असे ्ाहत 
असृे ि्या शरतराृतल इंिि्ाथासपन सणाण यदेनाचंा समपह िनम�ण होृो हे अथ�ृ यॉटसन �ानंा मान् 
झाले नसृे. भायनेियष्त त्ानंत णे महटले आहे ृे असे– भायना हत सबंध शारतिर् ्ं�णेमध्े गहन बदल 
घडपन ्ेृाृ त्ाच्ाृ सामायलेलत असृे. थण ियशषेृः हे बदल अंृसथ-व्यसथा आिण �ंथतव्यसथा 
�ाचं्ामध्े घडृ असृाृ. �त्े् ियिशल भायना महणणे अशा बदलाचंा ए् ियिशल आ क् िृबंध असृो 
(१९१९, थकन १९५). “सयर भायिन् �िृसादामंध्े डोळे, हाृथा्, धड �ाचं्ा हालचालत �ासारखे बा� 
घट् असले ृरत त्ाचं्ाृ अंृसथ आिण �ािंथ् घट्च �भायत असृाृ.” (१९२५, थकन १३०) 

 
आथल्ा अिध् साध्ा उथथ�तमुळे मुलाचं्ा भायनाचंा िय्ास ्सा होृो �ाच्ा अभ्ासाचे 

दालन खुले झाले आहे अशत यॉटसन �ाचंत समणपृ होृत. �ा ये�ाृ �ा िदशनेे त्ानंत अभ्ास ्वन �ा 
ये�ाृ णत भर घाृलत िृचत दखल ्ुणालाहत घ्ायत लागेल अशत ृत होृत. अिृश् लहान अशा अभर् ाृ 
भायिन् य रृनाचे य ृतन सुसथल आ क् िृबंध त्ानंा आढळले. थरंृु त्ाच्ाृतल भेद बा� थिर�सथृत आिण 
बा� य रृन �ाच्ामधतल भेदायंर मुर्तय े आधारलेला होृा. उथलियृ अंृरंगासंबंधत य रृनायर ृो 
िृृ्ासा आधारलेला नवहृा. �ा ृतन आिदम भायनानंा भतृत, �ेम, आिण �ोध हत नाय े त्ानंत िदलत 
होृत. अभर् ामध्े इृर ्ोणत्ाहत भायना त्ानंा आढळपन आल्ा नाहतृ. आिण महणपन त्ाच मपळच्ा ृतन 
भायना आहेृ असे त्ाचें मृ झाले. इृर सयर भायना अध््न–�ि�्ेमुळे घडल्ा णाृाृ. भतृतचे 
सयाभािय् ि्या मपळचे चेृ् महणणे मोठाले आयाण आिण आधार ्ाढपन घेण्ाृ आल्ाचा �संग 
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(घसरणे ि्या थडणे). �ोधाचे चेृ् महणणे अभर् ाच्ा हालचालत ्रण्ाच्ा सयाृंत्ाृ अडथळा 
्रणे, �ेमाचे चेृ् महणणे थोथटणे, गोणारणे. अिभसंिहृ �िृसादाच्ा ृं�ाचा उथ्ोग ्वन इृर 
चेृ्ानंाहत �ा भायना उ�ेिणृ ्रण्ासाठत समथर बनयृा ्ेृे. ए्ा ११ मिहन्ाच्ा अभर् ामध्े थाढंऱ्ा 
उंदराियष्त भतृतचत अिभसंिहृ भायना ृे िनम�ण ्व श्ले. ृोथ �्ृ त्ा मुलाचा थाढंऱ्ा उंदराियष्तचा 
�िृसाद नेहमतच अनु प् ल असे. थण णेवहा णेवहा ृे मपल त्ा थाढंऱ्ा उंदरा्डे थोहचण्ाचा �्तन ्रत 
ृेवहा ृेवहा ए् मोठा ् र् श् आयाण ्वन यॉटसन त्ाला िशया ्रतृ असृ. �ा मो�ा आयाणामुळे ृे 
मपल दच्े, ्धत ्धत मुळपमुळप रडे आिण भतृतचत आिण असयसथृेचत िचनहे दाखयत. आिण उंदराथ �्ृ 
थोहचण्ाच्ा त्ा मुलाने ्ेलेल्ा �त्े् �्तनाला िशया ्वन लय्रच त्ाच्ामध्े त्ा �ाण्ाला 
टाळण्ाचा �िृसाद �सथािथृ ्रण्ाृ यॉटसन �ानंा ्श आले. िशया् हत अिभसंिहृ भतृत िट प् न 
रािहलत आिण अशा भतृतचा उथयम ्रणे खरोखरच ्ठतण असृे. यॉटसन �ानंत हे णे सुरयाृतला शोध 
लायले ृे ऐिृहािस् दष�ा मह�याचे आहेृ. अथ�ृ मुळच्ा भायनाृ आिण अ�णृ भायना �ाियष्तच्ा 
सयरच �शनाचंत उ�रे �ा िनष्ष�थासपन लाभृाृ असे नाहत. (१९२५, थक. १२०) 

 
अभर् ाचं्ा भायनाचं्ा आ क् ृतबंधाियष्त त्ानंत णो थुराया गोळा ्ेला होृा आिण णे िनष्षर 

्ाढले होृे त्ाच्ायर लय्रच शरेमान �ानंत आयेथ घेृले. शरेमान �ानंत ्ेलेले संशोधन मुलाचं्ा 
भायिन् य रृनाचा िनरतय् ्ोणृा अथर लायृाृ �ाियष्तचे होृे. 

 
(१) मुलाचं्ा भायना ्ोणत्ा थिर�सथृतने िनम�ण ्ेल्ा आहेृ, हे णेवहा िनरतय्ानंा 

माहतृ असृे ृेवहा ृे ्ोणृा अथर लायृाृ? 
 

(२) णेवहा त्ानंा मुलाचें फकृ य रृनच थहाय्ास िमळृे ृेवहा ृे ्ोणृा अथर लायृाृ? 
 

(३) णेवहा िनरतय्ानंा दाखयण्ाृ ्ेणाऱ्ा िच�थटाृ ए्दम ए्ाए्त बदल ्वन 
ज्ा थिर�सथृतृ �ा भायना िनम�ण झाल्ा िृच्ाियष्त त्ाचंत िदशाभपल ्ेलत असृा ृे ्ोणृा 
अथर लायृाृ हे थाहणे हा ्ा संशोधनाचा उबेश होृा. थिहल्ा �्ारच्ा �संगाृ भायनेियष्त 
िनरतय्ाचें साधारण ए्मृ असे, मुलाला ए्ाए्त ध�ा िदला असृा ृे घाबरृे, ज्ा मुलाला 
िचमटा ्ाढले असृो, ृे रागायलेले असृे इत्ादत. थण ज्ा िनरतय्ानंा ्ेयळ �िृसादाचे 
िनरतयण ्राय्ाला िमळृ असे त्ाचें ृत ्ोणृत भायना आहे �ाियष्त ए्मृ नसे आिण 
िच�थटाृ बदल ्वन ज्ा िनरतय्ाचंत फसयणप् ्रण्ाृ आलेलत असे, ृे ृत भायना त्ा 
खो�ा थिर�सथृतला अनुवथ ठरेल �ा सयवथाचत भायना आहे असाच िृचा अथर लायतृ. दुसऱ्ा 
शबदांृ  हत गोल अशत माडंृा ्ेईल; �ा �्ोगाृतल िनरतय् भायनाचंा अथर लायृाना आथण सयृः 
भु् े ले ि्या दच्लेले असृाना ि्या आथल्ाला दुखाथृ असृाना आथल्ाला ्ा् याटेल 
आिण आथण ्ा् ्व �ाियष्तच्ा सयृःच्ा समकृतचा आधार घेृ होृे असे िदसृे. ्ेयळ 
त्ाचं्ाथुढे असलेल्ा यसृुिनन �द�ायंरच भायनाचंा ृे लायतृ असलेला अथर आधािरृ नसे. 
आिण यॉटसनहत आथल्ा �्ोगाृ बहुधा असेच ्रतृ असणार. 
 
ृेवहा ्ेयळ य रृनयादत दिल्ोणाचंा अयलंब ्वन भायनाचंा अभ्ास णर ्रण्ाृ आला ृर 

ि्ृथृ �माण ठरेल, �ाियष्त संश् घ्ा्ला णागा आहे असे �ायवन िदसृे. �ाण्ाच्ा णतयनाृ 
भायना ्ोणृत मानिस् भपिम्ा थार थाडृाृ �ाचे अिध् चागंले आ्लन वहाय ेअसा णर आथला उबेश 



 
 अनु�मिणका 
 

असेल ृर त्ा य रृन ्रणाऱ्ा णतया बरोबर आथण ्ोणत्ा ृरत माग�ने ृादातम् थायणे आयश्् असृे 
असे िदसृे. शरेमान �ाचंा अभ्ासाचा िनष्षर असाच आहे. थण आथल्ा नेहमतच्ा व्�कृगृ संबंधाृहत 
�ा गोलतचत आथल्ाला अिध् िय�सनत् �िचृत ्ेृे. अने्दा ज्ा माणसाशत आथण बोलृ असृो 
त्ाच्ामध्े ्ाहत भायिन् �िृसाद णागकृ आहे �ाचत णाणतय आथल्ाला असृे. थण त्ाच्ा य रृनाृ 
ज्ाला भायिन् महणणे ्ोग् ठरेल असा ्ोणृाृरत बदल घडपन आला आहे असे ्ाहत आथल्ाला 
सागंृा ्ेृ नाहत. अने्दा आथल्ा �ोत्ाला एखादा ियष् दुःखद ठरेल असे णर आथल्ाला याटृ 
असेल ृर त्ाच्ाियष्त ्ाहत बोलण्ाचे आथण समंणसथणे टाळृो. व्कृीना थरसथराचंत णत दशरने 
होृाृ त्ाचें हा्डर �ानंत (१९५८) दोन �्ार ्�लथले आहेृ. ए्ा �्ाराृ �ेय्ाला थिरसराृतल 
यस पृ आिण व्कृत �ाचंत ्ेयळ णाणतय असृे. दुसऱ्ा �्ाराृ ृत दुसरत व्कृतहत संयदेन ्रतृ आहे हे 
�ेय् ओळखृ असृो. एखा�ा िनरतय्ाने णर ्ेयळ थिहलतच यक�त धारण ्ेलत आिण हे ि्ृथृ शक् 
आहे, �ाियष्त शं् ा आहे ृर भायनेचे यणरन ्ेयळ थो�ा बा� �िृसादाचं्ा �ारा ्रण्ाृ ्ेईल. आिण 
हे �िृसाद त्ा समाणाच्ा संस क् ृतच्ा आ क् िृबंधाला अनुसवन इृ्े सां् े िृ् झालेले असृाृ ्त त्ा 
भायनेच्ा खऱ्ा सयवथायर त्ाचं्ा्डपन फारसा �्ाश थडृ नाहत. अथ�ृ ्ाहत शरतर�ि�्ातम् 
�िृि�्ाहत नेहमत घडृ असृाृ. आिण त्ाचंत नोद ्रृा ्ेृे. उदाहरणाथर, मनोिय�ुत �िृि�्ा, 
�ासोचछयास आिण रिधरािभसरण इत्ादत. थण �ा सय�चत बेरतण ्ेलत ृर मानसशासत  ् दष�ा 
“भायना” �ा �्ारचा अनुभय महणपन ज्ाला ओळखण्ाृ ्ेृे ृो �ााृ होईल ्ा्? मॅ् डा्र नॉट 
�ाचं्ा “इमोशनस अँड थरसनॅिलटत” (भायना आिण व्�कृतय) �ा दोन खंडाचं्ा �ंथाला (१९६०) त्ानंत 
णत �सृायना िलिहलत आहे िृच्ाृ वथिययचेनयादत दिल्ोणाचें िययचेन त्ानंत असे ्ेले आहे (थकन १२): 

 
“�ा िययचेनाृ भायनेियष्त ृो ए् मानयत अनुभय असृो, ए् मानयत व्यहार असृो 

�ा दिल्ोणा पृन मत बोलणार आहे. ृुमहत णे याच् आहाृ आिण मत णत लेिख्ा आहे त्ा 
आथणा दोघानंा णत यसृु�सथृत सायाृ अनुभयाने जाृ आहे आिण ्ोणत्ाहत यैजािन् 
सं्लथनाचंा उथ्ोग न ्रृा िणचत ओळख आथल्ाला थटप  श्ृे िृला यसृु�सथृत महणपन 
मान्ृा देृाना यमा्ाचना ्रण्ाचे मला ्ारण नाहत. मला णर आनंदाचा अनुभय आला ृर 
माझ्ा सना्ुृतल ृाणाचें ि्या सया्� मुासंसथेृ होणाऱ्ा �िृि�्ाचं्ा आ क् िृबंधाचे माथन 
्ेल्ाने �ा ियिशल अनुभयाचे अिध् ्थाथर यणरन ्रृा ्ेणार नाहत. हा आ क् िृबंध महणणेच 
आनंदाचा अनुभय हो् असा आ�ह णर ्ुणत िस�ांृ या�ाने धरला ृर आथण ृो मान् ्व श्ृ 
नाहत. आथल्ाला उबतथनाच्ा आ क् िृबंधाचत णाणतय नसृे ृर ए्ा यैिशष�थपणर अनुभयाचं्ा 
गुणाचत णाणतय असृे. मग त्ाच्ाृ ्ोणत्ाहत यदेनाचंा अंृभ�य होृ असो.” 
 
िनरतय् णेवहा दुसऱ्ा व्कृतच्ा भायिन् य रृनाचे िनरतयण ्रतृ असृो ृेवहा त्ाला �ा 

अनुभयाचे �ािृभदशरन होृ असले थािहणे. यगेयगेळ्ा व्कृत ्मतअिध् चाणायथणे असे दुसऱ्ाच्ा 
भायनाचें �िृभजान �ााृ्वन घेृ असृाृ. हे मान् ्ेले थािहणे. थण असे �ािृभजान होऊ श्ृे हत 
यसृु�सथृत मानसशासाथुढे ए् समस्ा उभत ्रृे. �ा यसृु�सथृतचे यणरन ्रण्ासाठत मानसशासजानंत 
ि्त्े् शबद िन�मलेले आहेृ. समानुभपृ त, �ेयथण, ृादातम् इत्ादत. थण �ा शबदाचेंच अथर सथल ्रणे 
आयश्् आहे. ्ोणत्ाहत व्कृतला दुसऱ्ाच्ा सणाण अनुभयाचे जान �ााृ ्वन घेणे ्शामुळे शक् 
होृे? ॲश �ानंत असे जान व्कृतला ृात्ाळ �ााृ होृे �ा्डे लय यधेले आहे. ृे महणृाृ, “अने्दा 
ए्ा व्कृतमध्े घडलेलत मानिस् घटना आिण दुसऱ्ाने िृचे ्ेलेले �हण �ाचं्ामध्े णयळणयळ 
अंृर नसृे. आथल्ा मािहृतच्ा व्कृतच्ा बाबृतृ ृर त्ाचें ियचार आिण भायना �ाचें आथल्ाला 
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थपयरजान होऊ श्ृे. आिण आथल्ा सयृःच्ा मानिस् �ि�्ाशंत आथला णसा सायाृ संबंध असृो 
ृसाच इृराचं्ा मानिस् �ि�्ाशंतहत ृो असृो असे िदसृे.” (थकन १४२) 

 
अध््नाचत उथथ�त थॉनरडाई् �ानंत साहच्�च्ा णुन्ा उथथ�तृ ्ाहत बदल ्ेले होृे �ाचे 

समरण आथल्ाला असेलच (�्रण ३). सामतथाच्ा िन्माचे त्ानंत अभ्ासिन्म असे नव्ाने नाम्रण 
्ेले आिण त्ाचं्ाृ थिरणामिन्म �ा ए्ा नयतन िन्माचत भर घाृलत. एखा�ा थिर�सथृतृ णे �िृसाद 
्शसयत ठरृाृ ृे िश्णाऱ्ाला समाधान देृाृ आिण महणपन हळपहळप दढ होृाृ. आिण उलट अ्शसयत 
�िृसाद अथ्शामुळे िनम�ण झालेल्ा असंृ ोषामुळे िनथटपन िनघृाृ. आृा समाधान आिण असमाधान 
�ा शरतर�ि�्ातम् अयसथा असृाृ असे मानृा ्ेईल. आिण यॉटसन �ानंत सयृःच त्ाच्ा सयवथाचा 
उलगडा ्रण्ासाठत ए् य रृनयादत उथथ�त थुढे माडंलत होृत. थरंृु थिरणामिन्म हा �ाण्ामध्े ्ाहत 
सणाण भाय असृाृ आिण त्ाचंा य रृनायर �भाय थडप  श्ृो, �ा गोलतला मान्ृा देृो असे िदसृे. 
�ामुळे थिरणामिन्म महणणे अभ्ासिन्माचंाच ए् �्ार आहे असे दाखयपन देऊन त्ाचे सयृं� सथान 
ना्ारण्ाचा �्तन यॉटसन �ानंत ्ेला. सुरयाृतला यारंयारृेचा िन्म आिण नयृेचा िन्म �ा थपय�थार 
मान् असलेल्ा िन्माचंा आधार घेऊन हे ्ाम उर्ृा ्ेईल असा त्ानंा भरयसा याटृ होृा. हे िन्म 
अथ�ृ अभ्ासिन्माचें उथिन्म आहेृ. च�व्पहा पृन मागर ्ाढा्ला िश्लेला �ाणत �त्े् यळेत 
अ�थेटतशत थोचण्ाथपयव बरोबर माग�ने गेला असणारच; उलट ्ोणृाहत चप् मागर घेृला ृर ि्त्े् 
यळेाृरत ृो �ाणत त्ा माग�ने गेला नसणे शक् असृे. �ा गोलत्डे ृे लय यधेृाृ. �ामुळे ्शसयत 
�िृसादाचत यारंयारृा ए्ंदरतृ थाहृा अ्शसयत �िृसादाच्ा यारंयारृेथेया हळपहळप याढृ णाृे. थण 
थॉनरडाई् �ानंत �ाला असे उ�र िदले ्त ए्च �ाणत �्तनामध्े त्ाच चप् माग�यवन अने्दा 
धायृाना आढळपन ्ेृो आिण �ामुळे त्ा माग�चत यारंयारृा अशा �त्े् �्तनानंृर ृुलनेने याढृ 
णाणार आिण महणपन ्ेयळ यारंयारृेच्ा दलतने थािहले ृर ृो चप् मागर ्धतच य�णृ होणार नाहत. �ा 
यादामध्े थॉनरडाई् �ाचंाच ण् झाला असे महटले थािहणे. (थक. ७१-७२) 

 
थण नंृर यॉटसन �ानंत अिभसंिहृ �िृसादाचा �ामुर्ाने आ�् घेृला. थॅवहलॉवह आिण 

बे्थेरत्ो �ाचं्ा ृं�ाथासपन ि्त्े् समस्ाचंा उलगडा ्रण्ासाठत सो्तच्ा यसृुिनन रतृत �ााृ 
होृाृ. महणपनच ्ेयळ त्ानंत सुरयाृतला �ा ृं�ाचा सयत्ार ्ेला होृा. उथा�णृ भतृतचा उलगडा 
्रण्ासाठत अिभसंिहृ �िृसादाच्ा सं् लथनेचा १९१९ मध्े त्ानंत याथर ्ेला आिण मुलाला त्ानंत 
अिभसंिहृ भतृत ्शत णडयलत हे आथण थािहलेच आहे. १९२४ च्ा सुमारास, सयरच सय्त ्शा णडृाृ 
�ाचा उलगडा ्रण्ाचत गुरि्�त अिभसंिहृ �िृसादामध्े आहे अशत त्ाचंत धारणा होऊ लागलत 
होृत. हत सपचना �समथ आिण गु�त �ाचं्ा ए्ा थुसृ्ाृ �थम ्रण्ाृ आलत होृत असे िदसृे (१९२१). 
�ा थुसृ्ाचा ्ल िनि�ृथणे य रृनयादा्डे झु्णारा आहे. थण �ा लेख्ानंत ि्या यॉटसन �ानंत 
सयृः थॅवहलॉवह �ाचं्ा �बलन िन्माचें ि्ृत मपलभपृ  मह�य होृे हे ओळखलेले िदसृ नाहत. �ा 
िन्माचा �बलन िन्माशंत संबंध असल्ासारखा िदसृो. यॉटसन �ाचंत अध््न उथथ�त णुन्ा 
साहच्रयादाला णयळचत आहे आिण आणच्ा य रृनाया�ामंध्े िृला फारसे अनु्ा्त नाहतृ. (थहा, 
िहलगाडर १९५६) 

 
िवचाराची उपप�ी–– यॉटसन �ाचं्ा उथथ�तमध्े ियचार महणणे ्ेयळ अनुस्पृ ्ार् य रृन. 

हतच उथथ�त मानसशासजाचं्ा दलतने ृरत सय�ृ �िस� आिण यैिशष�थपणर अशत उथथ�त हो्. सयरच 
मानिस् व्यहार महणणे ्ोणत्ाृरत �्ारचे ऐंिि््ार् य रृन असृे �ा आथल्ा गकिहृ्ाथंासपन 
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सुरयाृ ्वन ियचार महणणे अनुस्पृ यािच् हालचालत असणे सय�ृ अिध् संभयनत् आहे �ा 
िनणर्ाला ्ेऊन ृे थोहोचले. लो्, ियशषेृः मुले अने्दा मो�ाने ियचार ्रृाृ. लहान मपल णे ्रृ 
असे त्ाच्ा ियष्त ृे बोलृ असे. ज्ा यस पृबरोबर ृे खेळृ असे, आिण णे ्ाहत ृे घडयृ असे त्ाचंत 
नाय ेघेृ असे आिण त्ाचें यणरन ्रतृ असे. मग मो�ाने बोलण्ाचे सोडपन देऊन ृे सयृःशत थुटथुटा्ला 
लागे. थुटथुटणे सोडपन देऊन त्ाचं्ाऐयणत ओठाचं्ा ऐ प्  न ्ेणाऱ्ा हालचालत ृे ्व लागृे आिण 
अखेरतस ्ोणृतहत दश् हालचाल न ्रृा सयृःशत बोलण्ाच्ा अयसथेथ्रृ ृे थोहचृे. आथण आृा 
्ा् ्रतृ आहो �ाियष्तच नवहे ृर आथण ्ा् ्ेले आहे ि्या ्ा् ्रण्ाचे ्ोिणले आहे �ाियष्त 
सयृःशत बोला्ले ृे िश्ृे आिण अशा रतृतने �ौढ माणसे ज्ा �्ारे ियचार ्रृाृ ृशा �्ारे ियचार 
्रण्ाथ्रृ ृे �गृत ्वन घेृे. ृेवहा यॉटसन �ानंत असे सुचियले ्त मप् ियचारामध्े णे य रृन अनुस्पृ 
असृे त्ाच्ाृ मुर्ृः सप�मयािच् हालचालत घडृ असृाृ (१९२४). ियचारामध्े अनुस्पृ 
हायभायाचंाहत भाग असणे शक् आहे, हत गोलहत त्ानंत मान् ्ेलत. णे बिहरे लो् आथल्ा हाृाचा याथर 
्वन बोलृाृ त्ाचं्ा बाबृतृ थाहृा हाृाचं्ा अनुस्पृ हालचालत�ारा ृे ियचार ्रतृ असले थािहणेृ 
असे त्ाचें मृ होृे. इृरहत अनुस्पृ अंृ भ�य ्रा्ला त्ाचंा आयेथ नवहृा. ि्बहुना आथण आथल्ा 
सबंध शरतराच्ा �ारा ियचार ्रतृ असृो �ायर ृे भर देृ. थण आथल्ा सुरयाृतच्ा भपिम्ेृ त्ानंत 
अ�ाव् बोलण्ायर णो भर िदला होृा त्ाचंा त्ानंत थरृ थरृ थुनर�ार ्ेला आहे. (१९१४ थकन १९, 
१९१९ थकन ३२२–२८, १९२०, १९२४, १९२५ थकन १९१, १९९). 

 
यॉटसन �ाचंत ियचाराियष्तचत उथथ�त मान् ्रण्ाणोगत आहे असे अने्णणानंा याटृे �ाचे 

्ारण असे ्त आथण ियचार ्रतृ असृाना आथण सयृःशत बोलृ असल्ासारखे असृो �ाचत त्ानंा 
णाणतय असृे. हत उथथ�त ्ाहत नयतन नाहत. थपयव अने्दा य रृनयादाशत ्ाहत संबंध न णोडृा ृत 
माडंण्ाृ आलत होृत. य रृनयादाचे थुढे णाऊन महणणे असे होृे ्त सयृःशत चाललेले हे णे मप् भाषण 
असृे ृे महणणे �त्य अ�सृतयाृ असलेल्ा ्ाहत अनुस्पृ हालचालत असृाृ. ्ाहत लो्ानंा मप् 
भाषण हे ृोडाृ, घशाृ आिण छाृतृ चाललेल्ा हालचालीच्ा सयवथाृ भासृे, ृेथे णणप ्ाहत �त्य 
हालचालत घडृ असृाृ. थण इृरानंा ृे हालचालतच्ा सयवथाृ भासृ नाहत, ृर त्ाचं्ा दलतने ृे भाव् 
असृे. �ा ज्ा अनुस्पृ असृाृ असा णो ृ र्  आथण ्रृो त्ा �त्याृ घडृाृ ्त नाहत �ाियष्त 
अंृ�नरतयण आथल्ाला ्ाहत सागंप श्ृ नाहत. आथल्ाला उथथ�तला थोष् असा यसृुिनन थुराया गोळा 
्रण्ाच्ा आशनेे आथल्ा बोलण्ाच्ा इंिि्ानंा हालचालत नमपद ्रणारत अिृश् संयदेनशतल 
उथ्रणे लायायत असा यॉटसन �ाचंा बेृ होृा. माणसाचे सयर्ं� हेच त्ाच्ा “ियचाराचे इंिि्” असणे 
सय�ृ अिध् संभयनत् असेल असे त्ानंा याटृ होृे. आिण �ामुळे �ाच इंिि्ाला हालचालत नमपद 
्रणारत बा� उथ्रणे लायपन थाहणे सय�ृ अिध् फलदा्त ठरेल अशत त्ाचंत ्लथना होृत. थण 
ि्त्े् माणसाचें सयर्ं� शसि�्ा ्वन ्ाढपन टा्ण्ाृ आलेले असृे आिण ृरतहत ृे ियचार ्व 
श्ृाृ हे णेवहा त्ानंा दाखयपन देण्ाृ आले ृेवहा त्ानंत सयर्ं�ाऐयणत ृोड आिण णतभ �ाचं्ायर भर 
�ा्ला सुरयाृ ्ेलत. �ा �शना्डे आथण णर ्ेयळ बौि�् िणजासेच्ा दिल्ोणा पृन थािहले य 
अिध् चागंल्ा �्ारे ियचार ्सा ्राया �ाचे लो्ानंा िशयण ्से देृा ्ेईल हा व्ायहािर् �शन 
बाणपला सारला ृर यॉटसन �ाचंत सपचना �ा्ोिग् मानसशासजाचं्ा दलतने अिृश् �ेर् ठरलत असे 
आढळपन ्ेृे. �्ोगाचंत रचना ्रण्ाचे त्ाचें णे ृािं�् ्ौशल् होृे िृला �ा सपचने्डपन आवहानच 
िमळाले. �ा ज्ा अनुस्पृ यािच् हालचालत मप् भाषणामध्े चालृाृ असे मानण्ाृ ्ेृ होृे त्ा 
खरोखरच चालृाृ हे िस� ्रृा ्ेईल ्ा? ि्या त्ा चालृ नाहतृ असे िनण�्् रतृतने दाखयपन 
देृा ्ेईल ्ा? सुरयाृतच्ा �्ोग ्रणाऱ्ानंत हालचालत नमपद ्रणारत णत ्ं�े याथरलत होृत 
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त्ाचं्ा्डपन ्ोणृाहत सथल िनष्षर लाभप श्ला नाहत. सना्प णेवहा अगदत ि्मान थाृळतयरहत 
्ा्रशतल असृो ृेवहा णो सना्ु�याह चालप असृो ृो �यधर्ाचं्ा सा�ाने नमपद ्रणारत िय�ुृ्ं�े 
अिध् फलदा्् ठरलत. �ा ्सोटतला अनुसवन थाहृा मप् भाषण चालप  असृाना िणभेचे सना्प 
्धत्धत ्ा्रशतल असृाृ. थण ृे ृसे नेहमतच असृाृ असे नाहत असे िस� झाले आहे (णे्बसन 
१९३२). बिहरा माणपस आथल्ा हाृाचं्ा सा�ाने बोलृ असृो, ृेवहा ज्ा मनगटाच्ा सना्पंचा ृो याथर 
्रृो त्ाचं्ा हालचालत नमपद ्रणे अिध् सोथे आहे. िय�ुृ ्सोटतनुसार थाहृा असा माणपस णेवहा 
्ठतण ियचाराृ गंुृलेला असृो ृेवहा हे सना्प ्ाहत �माणाृ ्ा्रशतल असृाृ. थण णेवहा त्ाचे ियचार 
सोथे आिण सुरळतृथणे चाललेले असृाृ ृेवहा �ा सना्पच्ा ्ाहत अशा ि�्ा चाललेल्ा नसृाृ असे 
आढळपन आले आहे (मकॅस १३७). आणसु�ा हत उथथ�त िस� ्रणारा ि्या िृचे खंडण ्रणारा 
िनण�्् थुराया अ�सृतयाृ नाहत. 

 
हत उथथृत िस� झालत ि्या त्ाज् ठरलत ृरत त्ाच्ामुळे य रृनयाद िस�हत होणार नाहत ि्या 

त्ाचे खंडणहत होणार नाहत. मपळ ियचार चालप  असृाना यािच् हालचालत नेहमतच चालप असृाृ असे 
णरत आढळपन आले ृरतसु�ा �ा सना्पंच्ा क् ृीना णबाबदार असणाऱ्ा मुा�ि�्ा �ाच ियचाराचें खरे 
अिधनान नसृतल ्ा्? हा �शन उरृोच. �ाच्ा उलट, ि्त्े्दा ियचार चालप असृाना यािच् 
हालचालत िनि�ृथणे घडृ नसृाृ असे आढळपन आले ृरत ियचार चालप असृाना ्ोणत्ा ृरत 
ऐंिि््ार् �ि�्ा चालप असल्ा थािहणेृ असे णे य रृनयादाचे महणणे आहे त्ाचे समाधान दुसऱ्ा 
्ोणत्ाृरत सना्पंच्ा हालचालत घडृ असृाृ असे दाखयपन ्रृा ्ेईल. 

 
वॉ्सन �ाचंा पिरसरवाद–– १९१० ृे ३० �ा दश्ाृ यॉटसन �ानंत आनुयिंश्ृेियर� 

थिरसराचं्ा घट्ायंर णो अिृश् भर िदला होृा त्ाला बरतच �िस�त िमळालत होृत. सहण�यक�त आिण 
आनुयिंश् मानिस् गुणियशषे �ाचा त्ानंत णो अवहेर ्ेला होृा त्ाच्ाृ य रृनयादाचे यैिशष� 
सामायलेले आहे अशत सयरसामान् लो्ाचंत ्लथना होृत. “बुमरगँ णो फे्ृो त्ाच्ा हाृा्डे थरृाय े
अशत बुमरगँमध्े सहण�यक�त असृे ्ा?... मग ृे ्ा थरृृे? ्ारण एयढेच ्त त्ाने थरृ आलेच 
थािहणे अशत त्ाचत घडण ्ेलेलत असृे. .... ‘‘माणपसहत ि्त्े् घट्ाचंा, हे घट् ए्ा ियिशल रतृतने 
ए्� ्वन बनयलेला असृो.” माणसाचे णे मुळचे त्ाने न िश्लेले य रृन असृे त्ाच्ाृ बुमरगँच्ा 
य रृनाथेया अिध् गपढ ्ाहतच नसृे. ‘‘आनुयिंश् अिभ्ोग्ृा” मानिस् गुणियशषे, ‘्ाहत ियशषे’ यमृा 
�ा सयर भुृ ानंा आृा आथण ्ा्मचे शांृ  ्व्ा. थिरसराच्ा यृतने यॉटसन �ानंत णो सय�ृ �खर दाया 
्ेला ृो असा होृा: आथल्ाला णर ्ोणृेहत सयरसामान् बाल् िदले आिण त्ाचा थिरसर आिण त्ाचे 
ियन्न �ाचें थपणर िन्�ंण ्राय्ास िदले ृर त्ाला आथण िनयडप  त्ा �्ारचा माणपस बनियण्ाचत हमत 
आथण देऊ श्ृो असे त्ाचें महणणे होृे. त्ाला आथण डॉकटर, य्तल, ्ला्ार, व्ाथारत शठे इृ्ेच 
्ा् िभ्ारत ि्या चोरहत बनयप. मग त्ाच्ा मानिस् शकृत, अिभवचत �यक�त, ्ुयृत, ्ल, त्ाच्ा 
थपयरणाचंत णाृ्ुळत ्ाहतहत असो. हा दाया ्रृाना आथल्ाला यसृु�सथृतचे णे नेम्े जान आहे त्ाच्ा 
थलत्डे आथण णाृ आहोृ हे यॉटसन मान् ्रतृ, थण हा दाया ि्ृथृ �माण आहे हे ृथासपन 
थाहण्ासाठत संशोधनाचा णो व्ाथ् ्ा्र�म हाृत घ्ाया लागेल त्ाला थािठबा िमळेल अशत त्ाचंत 
्लथना होृत (१९२५ थकन ८२ ृे ८५) 

 
हा णो अत्ंिृ् थिरसरयाद आहे ृो ्ाहत य रृनयादाथासपन अथिरहा्रथणे िनषथ� होृ नाहत. 

अंृ�नरतयणाचा ्ेलेला अवहेर आिण यसृुिनन रतृतसाठत धरलेला आ�ह �ाचं्ाशत त्ाचा ्ाहत संबंध 
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नाहत. ि्त्े् य रृनयादत त्ाचा अवहेर ्रृाृ. आिण य रृनयादत नसलेले ि्त्े् मानसशासज त्ाचंा 
अवहेर ्रृाृ. हा �शन ्ेयळ यसृु�सथृत ्ा् आहे आिण ृत दाखयपन देणारा थुराया ्ा् आहे 
�ाचं्ाियष्तचा. आिण �ा ियष्ीचा थुराया अणपन हळपहळप संशोध्ां् डपन गोळा ्रण्ाृ ्ेृ आहे. हे 
संशोध् य रृनयादाच्ा यृतने ि्या त्ाच्ाियर� उभे ठा प् न हे संशोधन ्रतृ नाहतृ ृर ्ेयळ �ा 
समस्ेचत शासत् दिल्ोणा पृन िचि्तसा ्रायत एय�ासाठत ृे हे संशोधन ्रतृ आहेृ. ए्ा बाणपला 
DNA रेणपियष्त णे संशोधन होृ आहे त्ाच्ामुळे आनुयिंश्ृेियष्तच्ा मािहृतृ खपथच भर थडृ आहे. 
�ाच्ा उलट, मुलाचं्ा णनमथपयर िय्ासाचा णो ्ाळ असृो ृसेच णनमानंृरच्ा अगदत थिहल्ा यष�चा 
णो ्ाळ असृो त्ाचंा ृत व्कृत भायत आ्ुष्ाृ ्ोणृत ्ामिगरत बणायप श्ेल हे ठरियण्ाृ अिृश् 
मह�याचा याटा असृो. �ाियष्तहत थुराया याढृ आहे. �ा �शनाशंत संबंिधृ असलेला थुराया ि्ृतृरत 
िभ� िभ� �्ारचा आहे. त्ाच्ाथासपन िनष्षर ्ाढृाना “हनट �ानंत (१९६१) ्ेयळ ्ा�्् उिृ्ा 
ियशषेृ: बा�्ाचं्ा मुाउिृ्ा थ� झाल्ा ्त हत समस्ा सोडियण्ासाठत णो थुराया आयश्् असृो 
ृो आथोआथ �ााृ होईल �ा समणुृतचा अवहेर ्ेला आहे.”(थकन ६) त्ाचंा िनष्षर असा आहे: 

 
“�ा �्रणा पृन आथण ज्ा थुराव्ाचा आढाया घेृला आहे त्ाच्ायवन एयढेच सथल 

होृे ्त सुरयाृतच्ा मिहन्ाृ मुलाला णर अनुभयाचंत याण थडलत ृर त्ाच्ा बु�तचा िय्ास 
मंदायृो थरंथरागृ थ�ृतने ज्ा �्ारे (भाषेृ) बु�तचे माथन ्रण्ाृ ्ेृे ृत याथराय्ाचत ृर 
त्ाचा बुि�गुणां्  ्मत होृो असे महणृा ्ेईल. अने् �्ारच्ा थुराव्ायवन �ा सयवथाचा 
मंदायलेला िय्ास िट प् न राहृो, त्ाच्ामुळे बुि�गुणां्  ्ा्मचा ्मत होृो इृ्ेच नवहे ृर 
मुलामध्े सं्लथनाचें णे व्पह िय्ास थायृ असृाृ त्ानंा अनुवथ अशा थ�ृतने आथल्ा 
थिरसराशंत यगेयगेळ्ा �्ारे मु्ाबला ्रण्ाचत णत संधत त्ाला िमळालत असृत, ृत िन्ष 
लायण्ाच्ा त्ाच्ा मपलभपृ  ्ुयृत ज्ा रतृतने िय्िसृ झाल्ा असत्ा ृशा त्ा होृ 
नसल्ामुळे िमळृ नाहत असे बऱ्ाच ठामथणे महणृा ्ेृे. थण अशा �्ारे िय्ासाचत णत हानत 
होृे ृत ्ुठथ्रृ िट प् न राहृे आिण ्ोणत्ा थिर�सथृतृ हत हानत ्ा्मचत िट प् न राहृे 
�ाियष्त अणपन बरतच मािहृत िमळाय्ाचत रािहलत आहे.” (थकन ३४६). 
 
यॉटसन �ानंत थिरसराचं्ा थिरणामाियष्त णो अिृरे्त दाया ्ेला आहे त्ाला यरतल 

ियधानाथासपन थुलत िमळृ नाहत. थण बुि�गुणां् ाचं्ा सं्लथनेचे िफवन मपल्माथन ्रा्ला ृे आथल्ाला 
उ�ुकृ ्रृे. ियशषेृः ज्ा िभ� व्कृीना ि्या गटानंा आथल्ा थिरसराशत मु्ाबला ्रण्ाचत समान 
संधत िमळालेलत नसृे, त्ाचं्ा बु�तियष्त ृुलनातम् िनणर् घेण्ासाठत णेवहा बुि�गुणां् ाचंा याथर 
्रण्ाृ ्ेृो ृेवहा हे मपल्माथन ्रणे अिध् अगत्ाचे ठरृे. ियशषेृः मुलाच्ा सुरयाृतच्ा यष�ृ 
्रण्ाृ ्ेणारे बुि�माथन िणृ्े नेम्े असृे असे ्धत्धत मानण्ाृ ्ेृे िृृ्े ृे नसृे. ृे ि्ृतृरत 
अिध् लयचत् असृे, असेच �ा ियधानाने सुचयले आहे. 

 
यॉटसन �ानंा १९२० च्ा सुमारास णत बरतच लो्मान्ृा िमळालत होृत ृत बरतचशत त्ाचं्ा 

थिरसरयादायर आिण मानयत िय्ासाचे सुिय्िसृ शास मानयत आिण सामािण् व्यहाराचें िन्ं�ण ्व 
श्ेल असा त्ानंा याटणारा उतसाहथपणर िय�ास �ाचं्ायर अयलंबपन होृत. त्ा िथढतच्ा अने् ृरण िन 
उतसाहत बनलेल्ा ध्े्या�ानंा �ा सयवथाृ माडंल्ा गेलेल्ा य रृनयादायवन ए् नयतन आशा लाभलत. 
त्ा यळेच्ा मानसशासजाचं्ा दलतने थाहृा �ा शासाचं्ा �गृतच्ा माग�यर याटचाल ्रणारा अ�दपृ हे 
सथान णे यॉटसन �ानंा �ााृ झाले होृे ृे त्ाचं्ा बऱ्ाच मह�याच्ा �त्य ्ेलेल्ा अशा यैजािन् 
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संशोधनायर आधारलेले नवहृे, ि्या त्ानंत �िृथादलेल्ा सं्लथना आिण थ�ृत �ाचं्ायरहत 
आधारलेले नवहृे. ृर त्ाचंत िधटाई, मनाचा खंबतरथणा, थरंथरा आिण सारा गपढयाद �ािंयष्ीचा त्ाचंा 
िृट्ारा आिण त्ाच�माणे ियजान मानयत व्यहाराचें िन्ं�ण ्व श्ेल हा त्ाचंा आशायादत िय�ास 
�ा गोलीयर ृे आधारलेले होृे. 
 
५.२: इतर काही सुरवातीचर वतरनवादी 

�ा य रृनयादत चळयळतचे यॉटसन हेच असाधारण नेृे होृे, दोन ए् दश्ाथं �्ृ िृचे �मुख 
�िृिनधत होृे ्ाृ शं् ा नाहत. ृथािथ त्ाच यळेत इृरहत ि्त्े् नामयंृ  मानसशासज त्ाच 
दिल्ोणाथ �्ृ ्ेऊन थोहोचले होृे. 
 

एडियन िबसेलवहोलट (१८७३ ृे १९४६) हे �ाच सयरसाधारण दिल्ोणाचे अिृश् �भायत असे 
थुरस् �ृ होृे. ्ारमा््ेल (१९४६), एलत्र (१९५२) �ा दोघा मानसशासजानंत त्ा ्ाळाृ त्ाचं्ा 
हाृाखालत अभ्ास ्ेला होृा आिण त्ानंत �ाियष्तचत मािहृत िदलत आहे. वहोलट �ानंत यॉटसन �ाचं्ा 
१९१४ सालच्ा थुसृ्ाचा “धै्रशतल आिण सथल ियचार माडंणारे” असा उ�ेख ्ेला आहे. थण त्ाच्ाृ 
य रृनाचत थ्�ाृ अशत व्ार्ा आढळृ नाहत असेहत त्ानंत महटले आहे. वहोलट �ाचं्ा १९१५ च्ा 
थुसृ्ाृतल थुढतल ्ाहत याक्ायंवन त्ाचंत हत भपिम्ा सथल होृे. 

 
“य रृन हे �िृियाृ ि�्ाचें बनलेले असृे, असे मानण्ा्डे आथलत य आथल्ामधतल 

य रृनया�ाचंतसु�ा �यक�त असृे हे ृसे थाहृा सत् आहे थण थुरेसे सत् नाहत. ........थण आथल्ा 
यणरनाृ सय�ृ मह�याच्ा गोलत्डे आथले दुलरय झालेले आहे आिण ृत गोल महणणे �ा �ि�्ाचें 
संघटन ......य रृन हे ्ेयळ ृात्ािल  ् चेृ्ाचे फळ नसृे. �िृियाृ ि�्ाचंत णत ए्ातमृा 
साधण्ाृ ्ेृे िृच्ा बाबृतृ थाहृा हत यसृु�सथृत आथले लय यधेपन घेणारत आहे. ्ेयळ दपरच्ा 
यस पृच्ा संबंधाृच �ाण्ाचे “य रृन” घडृ असृे. ......थण �ामुळे व्कृतिनन सं्लथना ्ेथे 
�ियल ्रणे आथल्ाला भाग थडृे असे नाहत. हा �ाणत ्ा् ्रतृ आहे, ्ेयढेच संशोध् 
ियचारतृ राहृो. आिण त्ाचे उ�र ्ाटे्ोरथणे यसृुिनन थिरभाषेृ िदले थािहणे. �त्े् सणतय 
यस पृ णागेथणतच्ा �त्े् यणत आथल्ा थिरसराच्ा ्ोणत्ाृरत घट्ािंयष्त ्ाहतृरत ्रतृ 
असृे. ृो �ाणत ए् सबंध �ाणत महणपन घेृला ृर ृो ्ा् ्रतृ आहे �ाचे यणरन ्ेयळ 
ृात्ािल  ्चेृ्ाच्ा सा�ाने ्रृा ्ेणार नाहत ृर त्ा �ाण्ाचा �िृसाद त्ाच्ा थिरसराृतल 
ज्ा यस पृंना उबेशपन घडृ असृो त्ाचं्ा थिरभाषेृच ्रृा ्ेईल.” (थकन १६० ृे १६८, ५८, 
७६). 
 
आथल्ा नंृरच्ा आिण अिध् ियस कृृ थुसृ्ाृ (१९३१) व्कृतच्ा य रृनाचा फिलृ अंडे �ा 

अयसथेथासपन ए् �ौढ व्कृत �ा अयसथेथ्रृ णो िय्ास घडपन ्ेृो त्ाचें रेखाटन ्रण्ाचा वहोलट 
�ानंत िन्राचा �्तन ्ेला आहे. आिण हे त्ानंत ्ेयळ शरतरि�्ातम् थिरभाषेृ ्ेले आहे. नयणाृ 
�ाणत ि्या बाल् �ाचं्ामध्े अव्य�सथृ ऐंिि््ार् �िृसाद महणपन ज्ा थसरट हालचालत आढळपन 
्ेृाृ त्ाचें यृुरळातम् �िृियाृ–�ि�्ा�ंारा ृसेच अिभसंिहृ �िृियाृ ि�्ा आिण अशा �िृियाृ 
ि�्ाचं्ा मािल्ा �ाचं्ा �ारा सुसप�त्रण होऊन त्ाचं्ा पृन िनि�ृ सय्त उद्ाला ्ेृाृ. अशा 
सय्ीच्ा �िृसादाथुढे णेवहा एखादा अडथळा उभा राहृो ृेवहा �ाणत िफवन अव्य�सथृ हालचालीचा 
आ�् घेृो. थण �ा हालचालतथै्त एखादत त्ा अडथळ्ाचे िनरा्रण ्रण्ाृ ्शसयत होईथ्रृ त्ा 
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बदलृ राहृाृ. अशा रतृतने �्तन�मादय रृन उद्ाला ्ेृे. अध््नाच्ा उ�सृर �्ाराृ �ा 
�्ारच्ा य रृनाला मह�याचे सथान आहे. णर हा अडथळा फारच अडचणतचा नसेल ृर लय यधेपन ठेयृो हे 
हाृ ि्या डोळा �ाचं्ा यस पृच्ा सयवथाचा शोध घेणाऱ्ा हालचालतयवन िदसपन ्ेृे. अशा रतृतने य रृन हे 
यस पृशत संबंिधृ होृे. आिण थिरसराला देण्ाृ आलेला संघिटृ �िृसाद हे सयवथ त्ाला �ााृ होृे. 
णेवहा थरसथरियसंगृ �ेरणा ए्ाच यळेत उ�ेिणृ होृाृ, ृेवहा सना्पंचे थरसथरियरोधत असे ृाण िनम�ण 
होृाृ. �ा ृाणाचंा थिरणाम महणपन बा�य रृन ृात्ाळ घडपन ्ेृ नाहत “ियचार” आिण ्लथने�ारा 
�्तन-�माद असे ज्ा �ि�्ाचें यणरन आथण ्रृो, त्ा �ि�्ा महणणे असे थरसथरियरोधत ृाण होृ. 
ज्ा उ�सृर मानिस् �ि�्ा घडपन ्ेृाृ असे आथण महणृो त्ा ऐंिि््ार् शरतर�ि�्ाचं्ाच 
अिध् �गृ अयसथा असृाृ. 

 
‘‘िणयंृ  आिण थिरसराला �िृसाद देणारे �ाणत �ाचें णे िच� मत उभे ्रण्ाचा �्तन 

्ेला आहे त्ाृतल �त्े् ियधानाला णतयशासाचा सरळ आधार आहे, असा माझा िय�ास आहे. 
......आिण मत ्ुठेहत ्ोणृेहत मानिस् ृ�य गुथचपथ घुसडयलेले नाहत. आृा आथण ज्ा 
भपिम्ेयर आलो आहो िृथपन आणखत ए्च थाऊल आथण टा्ले ृर अयधान आिण णाणतय 
�ाचंत शरतर�ि�्ा�ंारा व्ार्ा ्रण्ाथ्रृ आथण थोहचप” (वहोलट १९३१, थकन २५६, २६३). 
 
महणणे असे िदसृे ्त, णाणतय आिण मानिस् �ि�्ा �ाचंा यॉटसन �ानंा णसा धस्ा याटृ 

होृा ृसा वहोलट �ानंा याटृ नसे. ए्ातम आिण संघिटृ य रृनाचे था्ाृ शरतर�ि�्ाचें यणरन ्रृा 
्ेईल �ा खा�तयर त्ाचंत भपिम्ा आधारलेलत होृत. 

 
मकॅस मे्र (णनम १८५३, िमसुरत िय�ािथठा  ृअने् यष� �ाध्ाथ्) �ानंत १९११ मध्े िलिहलेल्ा 

“द फंडामेटल लॉणं ऑफ िबहेियअर” (य रृनाचे मपलभपृ  िन्म) �ा थुसृ्ाृ य रृनयादाने थुढे माडंलेल्ा 
ियचाराचें थपयरसपचन झालेले आहे आिण िृथथासपन मे्र �ानंा य रृनयादतच मानण्ाृ ्ेृे. ब�लन 
िय�ाथतठाच्ा ्ालर  टपमस (१८४८−१९३६) �ा �िस� मानसशासजाचे ृे िय�ाथव होृे. आिण ्ान आिण 
मेदप �ाचं्ा ्ं�णाचं अभ्ास ्रण्ासाठत टपमस �ानंत �यणाच्ा आिण संगतृाच्ा मानसशासाृ संशोधन 
चालियले होृे. त्ाचा त्ाचं्ायर �भाय थडला होृा. आृा मानसशासाच्ा �ा शाखेृ अंृ�नरतयणाचा 
उथ्ोग सयाभािय्थणे होईल असे ्ुणालाहत याटेल. थण मनाच्ा खऱ्ाखुऱ्ा शासाने य रृनाला आधारभपृ  
असलेल्ा मुा�ि�्ािंयष्तच्ा िन्माचंा ्ेयळ अभ्ास ्ेला थािहणे हत भपिम्ा मे्र �ानंत सयत्ारलत. 
“अंृ�नरतयणातम  ् मुाशासाला णे यैजािन् मपल् असृे ृे ्ेयळ मुा�ि�्ाचें िन्म शोधपन 
्ाढण्ासाठत त्ाचंा उथ्ोग होऊ श्ृो �ाच्ाृ सामायलेले असृे” असा िनष्षर त्ानंत ्ाढला. हा 
िनष्षर बराचसा िथलझबरत �ाचं्ा िनष्ष�सारखा होृा. एयढे सोडले ृर यैजािन् मानसशास हे 
‘इृराचंा’ अभ्ास ्रणारे शास एयढतच त्ाचत व्ााृत असलत थािहणे. मानसशासाियष्तच्ा �ा यसृुिनन 
सं्लथनेला मे्र �ानंत १९२१ मध्े �िस� ्ेलेल्ा आथल्ा था�थुसृ्ाच्ा नायामध्े सथान िदले. 

 
मकॅस मे्र �ाचें िशष् असलेले आलबटर थॉल याईस (१८७९−१९३१) हे िनि�ृच य रृनयादत होृे. 

आथल्ा “िथअरॉिट्ल बेिसस ऑफ ह्ुमन िबहेियअर” (Theoratical Basis of Human Behaviour) 
मानयत य रृनाचे सै�ािंृ् अिधनान–(१९२५-१९२९) �ा थुसृ्ाृ िनसगरियजाना  ृ मानसशासाचे णे 
संश्ासथद सथान होृे, त्ाचा थरामशर घेृला आहे. मानसशासज यगेळेथणाचा णो आय ्ाहत बाबृतृ 
आणृाृ त्ाच्ामुळे इृर यैजािन् त्ानंा थर्े मानृाृ असे त्ानंा याटृ होृे. आिण मानसशासजानंत 
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हा आय सोडपन �ाया असे आयाहन त्ानंत ्ेले. अंृ�नरतयणा�ारा ्ाहत अभौिृ् अशा घटनाचें जान 
आथल्ाला होऊ श्ृे आिण �ा घटना इृर यैजािन्ानंा अ�ाा् असृाृ असा आय मानसशासजानंत 
आणप न्े. भौिृ्तमध्े ज्ा यस पृंचे आिण घटनाचें अ�सृतय मान् ्ेलेले असृे त्ाचं्ािशया  ्अन् यस पृ 
ि्या घटना अ�सृतयाृ नसृाृ हे मानसशासाने मो्ळेथणाने मान् ्ेले थािहणे. त्ायळेत �ा यस पृ 
महणणे “इलेक्ॉन आिण �ोटॉन” �ा होत्ा. सयर णैिय् आिण मानिस् �ि�्ा महणणे अखेरतस थाहृा 
इलेक्ॉन आिण �ोटॉन �ाचं्ा हालचालत असृाृ. �ाच्ाृ बदल वहा्चा ृर ृो भौिृ्तने आथल्ा 
उथथ�त बदलल्ामुळे होईल. शरतरि�्ातम् शकृतहपन अन् अशा मानिस् शकृत असृाृ असे 
मानसशासाने मानप न्े. आिण शरतरि�्ातम् शकृत अखेरतस भौिृ् शकृत असृाृ. 

 
आथल्ा नेहमतच्ा व्यहाराृ आथण ज्ा रतृतने बोलृो िृच्ाृ आथले भायहत आथल्ा य रृनाचत 

्ारणे असृाृ. त्ाच्ामुळे आथल्ाला णे सुखद याटृे ृे आथण ्रृो आिण दुःखद याटृे ृे टाळृो, 
असे अिभ�ेृ असृे. थण मानसशासजानंत असे बोलप न्े ि्या असे बोला्चे ृर आथले भाय �ा आथल्ा 
मुासंसथेृ घडणाऱ्ा भौिृ् �ि�्ा असृाृ असे माना्ला आथण ृ्ार असले थािहणे. (याईस 
१९२८). 

 
थण मानसशासाने सयृःला शरतर�ि�्ातम् सं्लथनाथंुरृे बंिदसृ ्वन घ्ाय े अशत याईस 

�ाचंत इचछा नवहृत. एखादा सामािण् गट आथण घेृला ृर य रृन हा दुसऱ्ामध्े �िृसाद उ�ेिणृ 
्रणारा चेृ् असृो. आिण ए्ा व्कृतचे य रृन आिण िृचा िय्ास बराचसा सामािण् 
थिर�सथृत्डपन िन्ंि�ृ होृ असृो. मानयत य रृनाचे सयवथ असे सामािण् असृे हे मान् ्रृाना हे 
य रृन नेहमत णैिय्हत असृे हत गोल आथण ियसरृा ्ामा न्े. मुलाचे सामाणत्रण होृे हत गोल खरत; 
थण त्ामुळे ए् णतय हे णे मुलाचे सयवथ असृे ृे ्मत मह�याचे नसृे मानयत य रृनाच्ा �ा दोनहत अंगानंा 
न्ा् देण्ासाठत याईस �ानंत “णैय सामािण्” हा यणरनथर शबद बनयला. मानसशास हे णैय सामािण् 
शास आहे आिण मानयत बाल्ाचंा सामाणत्रण झालेल्ा �ौढाृ णो िय्ास होृो ृो रेखाटणे हे त्ाचे 
्ा्र आहे. �ा ्ा्�ृ यदेन, संयदेन, भायनियचार ि्या �्तन �ा मानिस् सं्लथनाचंत मदृ होऊ 
श्ृ नाहत. उलट त्ाचं्ामुळे संशोधनाृ अडथळे िनम�ण होृाृ असा याईस �ाचंा ्ु�कृयाद होृा. 
बाल्ाचं्ा सणाण अनुभयाचंा णो िय्ास होृो त्ाचंा शोध आथण घेऊ श्ृ नाहत. ्ारण 
उदाहरणादाखल त्ाचं्ा भायना घेृल्ा ृर त्ाचें सायाृ िनरतयण ्रृा ्ेृ नाहत. �ा अनुभयाचे 
िनद�श् असलेले बा� य रृन असृे त्ाचाच आधार सुरयाृतथासपन घ्ाया लागृो आिण अशा य रृनयादत 
यणरना�ाराच �ा िय्ासाच्ा सथंपणर इिृहासाचत माडंणत ्रायत लागृे. लहान मुलाचं्ा य रृनाचा णो 
िय्ास होृ असृो त्ाचंा शोध घेण्ाच्ा उबेशाने ए् समायशे् ्ा्र�म हाृत घेऊन त्ाचा �ारंभहत 
आ�ाहत सटेट ्ुिनवहरिसटतमध्े याईस �ानंत ्ेला होृा. थण दुद�याने ृो थार थाडण्ाइृ्े आ्ुष् त्ानंा 
लाभले नाहत. 

 
यॉलटर एस. हंटर (१८८९−१९५४) �ानंत यॉटसन �ाचंा णािहरनामा �िस� होण्ाथपयवच 

मानसशासज महणपन आथल्ा ्ामाला सुरया  ृ ्ेलत होृत. थण आथलत भपिम्ा बदलपन य रृनयादाला 
िनि�ृथणे णयळ असलेलत भपिम्ा ्ाहतशत उशतराने त्ानंत सयत्ारलत. त्ानंत आथल्ा आतमचिर�ा  ृ
असे िनयदेन ्ेले आहे ्त–(१९५२, थकन १७२, १८६): 
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“१९२२ चे मानाने मला असे याटप  लागले ्त, मानसशासाृ य रृनयादच थ्�ाृ अशा 
यैजािन् दिल्ोणाचें �िृिनिधतय ्रृो आिण यॉटसन �ानंत णत ्ाहत िनयदेने ्ेलत होृत त्ाचंा 
उबेश य रृनयादाचा अियभाज् भाग असलेला ृथशतल सथल ्रणे हा नवहृा, ृर मानसशासा  ृ
िनि�ृ थुराव्ाच्ा आभायामुळे ज्ा ्ाहत िर्ाम्ा णागा आढळपन ्ेृ होत्ा �ा भायत �्ोगा�ारा 
िनि�ृ मािहृत उथलबध होईथ �्ृ अभ्ुथगमाच्ा साहा�ाने भवन ्ाढण्ाचा त्ाचंा �चंड �्तन 
हे त्ाचें सयवथ होृे. ......अनुभयाच्ा मानसशासाथासपन य रृनाचे मानसशास हे णे �सथत्ंृर 
घडपन आले त्ाला हाृभार लायणाऱ्ा संशोध्ाथंै्त मत ए् आहे �ाचे मला समाधान याटृे. 
......णाणतय आिण अंृ�नरतयण �ाचंा िनद�श न ्रृा मानसशासत  ्समस्ाचें सयवथ थ्�ाृृेने 
सथल ्रृा ्ेृे. हा दिल्ोण सयत्ारणारे मानसशास महणणे य रृनयाद”. 
 
मानसशासाृतल णे णुने थंथ होृे त्ाचं्ा संदभ�ृ हंटर हे मान् ्रतृ ्त वहुणट आिण िटचनर 

�ाचं्ा ्ाळाृ अंृ�नरतयणायर आधारलेले �ा्ोिग् फलदा्त अशत अथेया बाळगा्ला ्ाहतसा आधार 
होृा. थण असे मानसशास ृुलनातम्दष�ा थाहृा िनषफळ ठरृे, अशत हंटर �ाचंत खा�त थटलत होृत. 
सणाण अनुभयाचे िय�ेषण ्ेल्ाने खरेखुरे शोध फारसे हाृत लागृ नाहतृ. ्ारण �ा मानिस् घटनाचें 
सय�नाच जान असृे. “थाहणे, भायना अनुभयणे, ियचार ्रणे.” �ाचंा शोध आथल्ा नेहमतच्ा िनरतयणाने 
थपयवच्ा ्ाळत ज्ाचत नोदहत ्रण्ाृ आलेलत नाहत अशा ्ोणत्ा ्ाळत लायण्ा  ृ आलेला होृा. 
(१९३२, थकन ५) आथल्ा अनुभयाचा सणाण आश् घेृला ृर त्ाृतल बऱ्ाच �्ारचा ृथशतल मानिस् 
आहे असे सयरसाधारण माणसाला याटृ नाहत. ृे आथल्ा थिरसराचे घट् आहेृ असेच त्ाला याटृे. 

 
“वहुणटचे अनु्ा्त ि्त्े् अमप रृ गुण, त्ाचंत ृत�ृा, ्ालायधत, �ाचें थिरसराथासपन 

िनष्षरण ्रृाृ आिण �ा िनयडपन गोळा ्ेलेल्ा साम�तला अनुभय महणृाृ. अथ�यर भर 
देणारे मानसशासज थिरसराृतल मप रृ यस पृ िनयडृाृ आिण त्ानंा अनुभय महणृाृ. (१९२६, थकन 
८८)”. 
 
ि्या दुसऱ्ा शबदांृ .– 
 

“आणच्ा (य रृनयादत नसलेल्ा) ्ुणाहत मानसशासजाला णर आथण असे ियचारले ्त 
णाणतय ि्या अनुभय �ाचा अथर ृुमहत ्ा् लायृा? ृर गोड, लाल, हालचालत  ृ होणारा 
सना्पयरतल दबाय �ासंारर्ा गोलीचा ृो उ�रादाखल उ�ेख ्रतल ि्या गुलाब, थुसृ्े, 
यस पृंचे आ्ार, गाण्ाचत धंुद �ासंारर्ा गोलीचा ृो उ�ेख ्रतल.......मला असे दाखयपन 
�ा्चे आहे ्त, णाणतय ि्या अनुभय हे मानसशासजाने इृर लो् ज्ाला थिरसर महणृाृ 
त्ाचा िनद�श ्रण्ासाठत िदलेले नाय आहे.” (१९३०, थकन २८२, २८३) 
 
हंटर �ानंत हा णो शयेटचा मुबा माडंला आहे त्ाचा चागंल्ा �्ारे �िृयाद ्रृा ्ेईल. ्ारण 

थिरसर आिण व्कृतने थिरसराचे ्ेलेले संयदेन हत ए्च गोल नवहे. एखा�ा यस पृचे आ्ारमान, आ्ार, 
रंग, अंृर इत्ादत गोलत णेवहा एखादत व्कृत थाहृे ृेवहा िृने णे साधलेले असृे ृे यु�् नसृे आिण हे 
्शा रतृतने साधले णाृे हे ज्ाला व्ाथ् अथ�ने ्ा�्् मानसशा� महणृाृ त्ाचे ए् ्ाम आहे. थण 
हंटर इथे णो ियरोध ्रतृ आहेृ ृो राचिन् मानसशासाला ्रतृ आहेृ, ्ा�्् मानसशासाला नवहे. 
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हंटर हे टेकसास, ्नसास, कला र्  आिण �ाऊन �ा िय�ाथतठाचं्ा ्ारभाराृ गंुृलेले होृे. थण 
�ािशया् त्ाचंत मह�याचत ्ामिगरत महणणे नॅशनल िरसचर ्ौ�नसल �ा संसथेसाठत त्ानंत ्ेलेले ्ाम 
आिण “सा््ॉलॉिण्ल ॲबस्ॅकस” �ा संशोधन थि�्ेचे त्ानंत ्ेलेले संघटन आिण िृला िदलेलत 
दतया. य रृनयादत मानसशासाच्ा संशोधन थ�ृतृ त्ानंत ्ा�्् व्ुहरचना आिण ियलंिबृ �िृसादाचा 
�्ोग �ाचं्ा ्ेलेल्ा िय्ासाचे �े् त्ानंा िदले थािहणे. 
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१९३० च्ा मानाने नयतन नाय े थुढे ्ेऊ लागल्ामुळे य य रृनयाद नयतन सयवथाृ माडंला णाऊ 
लागल्ामुळे य रृनयादाचा ्ाहतसा थुनणरनम झाला होृा य त्ामुळे सुरयाृतचे य नंृरचे य रृनयादत अशत 
्ाहतशत मोघम ियभागणत ्रणे ्ोग् आहे. ्ा चळयळत पृन उथशाखा िनम�ण झाल्ा य ्ा उथशाखा, 
ियशषेृः अध््न िस�ांृ ाच्ा बाबृतृ बऱ्ाचशा ियरोध् होत्ा. ्ा िस�ांृ ाचत टत्ातम् थण 
िनःथयथाृत ृथासणत िहलगाडरनत ्ेलत आहे (१९५६). �ाण्ायरतल �्ोग य सै�ािंृ् चच� चार य रृनयादत 
उथशाखां् डपन सृृ चालप  होृत. ्ा शाखाचें टॉलमन, हल, ग�त य �स्नर हे �मुख होृे. 

 
एडयडर चेस टॉलमन (१८८६−१९६१) हे य रृनयादा्डे यळलेल्ा �ारंभतच्ा य रृनया�ाथंै्त ए् 

होृे. त्ाचं्ा मािहृतथपणर आतमचिर�ाृ (१९५२) १९१४−१९१५ मध्े त्ाचंत यॉटसन ्ाचं्ा १९१४ मधतल 
“िबहेियअर” ्ा �ंथाचत ओळख ्शत झालत य हायरडर ्ेथतल थदयत थरतयेच्ा शयेटच्ा यष�ृ अभ्ास 
्रतृ असृाना युणंट य िटचनेर ्ाचं्ा आतमिनन मानसशासाचा ्ानमं� त्ानंा ्सा िमळाला होृा हे ृे 
सागंृाृ. आतमिनन अयलो्नाबबल ृे ्ाहतसे साशं्  झाले होृे. त्ामुळे त्ाचंत “यॉटसन ्ाचं्ा 
य रृनयादाशत झालेलत ओळख.....महणणे त्ानंा िमळालेलत ए् मोठत �ेरणा होृत, िदलासा होृा.” ृरतहत 
िनि�ृ य रृनयादत होण्ाृ त्ानंा बराच ्ालायधत लागला–ब र् ले ्ेथे ज्ा िठ्ाणत त्ानंत ृुलनातम  ्
मानसशास िश्ियण्ास सुरयांृ  ्ेलत य उंदतर हे �्ोज् घेऊन �ाणत-अध््नायर �्ोग सुव ्ेले 
ृेथे–त्ाचं्ा य रृनयादास सुरयाृ झालत. 

 
त्ाचं्ा सुरयाृतच्ा ्ाळाृ ्ा�्् य रृनयादत महणपन त्ानंा सयृःला “ए् �्ारचा 

मध्�सथृाचा दण�” िमळाला. “थिरणाम िन्म मान् नसल्ाने ए्ा बाणपला मत यॉटसन्डे झु्ृ होृो. 
थरंृु, ्ाउलट, चेृ्-�िृि�्ा ्ा बाबृतृतल आत्ंिृ् साध्ा अशा यॉटसन ्ाचं्ा समणुृतहत मला 
मान् नवहत्ा. .....महणणे समिलयादाच्ा �भायाने मत अगोदरच भारला णाृ होृो; य णाळ्ा पृन णाणारा 
उंदतर हा बाहेर णाण्ाचा मागर ि्या नमुना िश्ृ असला थािहणे असे मत समणृ होृो.” (टॉलमननत 
१९१२ चा उनहाळा णमरनत ्ेथे ्ॉफ्ाबरोबर घालियला होृा य १९२३ मध्े समिलयादाचा णासृ अभ्ास 
्रण्ा्िरृा ृे ृेथे थरृ ए्–दोन मिहन्ा्िरृा गेले होृे.) 

 
एडयडर चेस टॉलमन अगदत सुरयाृतलाच य रृनयादत बनले होृे. सुरयाृतला १९२०–१९२२ मध्ेच 

ृे सयृःला य रृनयादत ि्या ्धत ्धत ‘हेृुगभर य रृनयादत’ महणयतृ असृ. त्ाचं्ा हेृुगभर य रृनयादाला 
खऱ्ा अथव य रृनयादत महणृा ्ेईल ्ा, ्ाबबल मानसशासजाचं्ा मनाृ ्ाहतशत शं् ा होृत. टॉलमन 
्ाचं्ा �ाणत-�्ोगशाळेृ त्ाचें �्ोग िनःसंश् य रृनयादत थ�ृतनेच चालले होृे य “थथरिझवह िबहेियअर 
इन ॲिनमलस ॲनड मेन” ्ा त्ाचं्ा १९३२ च्ा थुसृ्ाृ त्ाचं्ा �णालतचा य रृनयादत था्ा ्ाहतसा 
सथलथणे माडंलेला आहे य त्ा ्ाळाथासपन आणथ्रृ हेृुगभर य रृनयाद यॉटसन ्ाचं्ा मपळ य रृनयादाहपन 
िभ� असला ृरत खरा य रृनयाद महणपन ओळखला णाृ आहे. 

 
यॉटसन ्ाचं्ा दिल्ोणायर ्ाहतशत ्ड् टत्ा ्वनच टॉलमन ्ाचं्ा य रृनयादाचत सुरयाृ 

झालेलत आहे. अंृ�नरतयण थ�ृतचत अंध��ा महणपन “हे पृ” ियचाराृ घेृला णाृो य हा ियचार 
य रृनयादाला िनरथ्ोगत ठरृो असे महणपन य रृनयादामध्े यॉटसननत हे पृ मागे टा्ला आहे. टॉलमन ्मत 
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अधतर �यक�तचे य णासृ सप�मदशव असल्ामुळे �त्य य रृनाृ असलेलत हेृुगभरृ ा आथण थाहण्ास समथर 
होऊ असा त्ाचंा िय�ास होृा. 

 
यॉटसननत य रृनयादाचत िदलेलत व्ार्ा सुसथल य सुसंगृ नाहत. यसृुिनन थ�ृतने थािहल्ास 

िदसप श्ेल ृे य रृन असा त्ाचंा आ�ह होृा. ृरतहत न िदसणाऱ्ा अव्कृ य रृनाचत त्ानंत ्लथना 
्ेलेलत आहेच. सना्प, �ंथत य आंि�् सना्प ्ायंर त्ानंत भर िदला होृा. शरतरव्ाथारशास य 
य रृनअभ्ास ्ांृ तल फर् दाखियण्ाच्ा दलतने ृे महणृाृ (१९१९, थक. १९५): “य रृनाच्ा 
अभ्ास्ाला �ंथत य सना्प ्ा बाबृतृतल थपणर अजान असले ृरतहत.........सयरव्ाथत य अचप् असे 
भायनाचें संशोधन शबदािं्ृ ्िरृा ्ेईल”. भतृत, राग, �ेम ्ा ृतन भायनाचं्ा यळेत खरोखरतच 
यगेयगेळ्ा ृतन आंि�् �ि�्ा िदसृाृ ्ा हे थाहण्ाचा �्तन न ्िरृाच लहान मुलाचं्ामधतल ृतन 
भायनांृ तल फर् त्ानंत दाखयपन िदला होृा. ृतन �्ारच्ा बा� थिर�सथृतमुळे होणारे ियियध असे बा� 
य रृन त्ानंत अयलोि्ले होृे. �्ोण्ा्डपन मुलाचं्ा हालचालत  ृ अडथळा िनम�ण झाल्ास मपल 
ि्चाळप लागृे य मारण्ा्िरृा हाृथा् हालयप लागृे हे त्ानंत थािहले होृे. अडथळ्ाियर� संघषर हे 
रागाचे य रृन होृे. चेृ् बदलला ्त त्ाच्ा अनुषंगाने �िृि�्ाहत बदललत. थरंृु य रृन मा� रागाचेच 
होृे. ्ा गोलीचे टत्ातम् थरतयण ्वन टॉलमननत (१९२३) मह�याचा िनष्षर ्ाढला आहे. “चेृ् 
ि्या �िृि�्ा भायनेचत य रृनव्ार्ा ठरयतृ नाहतृ ृर चेृ् थिर�सथृतयर......थिरणाम घडियणाऱ्ा 
�िृि�्े पृन हे ठरियले णाृे.” य रृनया�ाचं्ा दिल्ोणा पृन “ियिशल �्ारचे य रृन होण्ाच्ा बाबृतृला 
्ल” महणणे भायना. यॉटसननत �त्य यणरन ्ेलेलत गोल महणणे मुलाचें य रृन हो्. णे ्ा् महटले 
आहे, त्ाचे यणरन ्ेलेच थािहणे, ्ा महणण्ामुळे, आंि�् य शारतिर् �ि�्ा ्ाचें यणरन त्ानंत ्ेले 
आहे. (टॉलमन १९२२) टॉलमननत नंृर िलिहल्ा�माणे (१९३२, थक. ६, ७): 

 
“थोडक्ाृ, दोन ियर� अशा य रृनाबबलच्ा ्लथना यॉटसननत थुढे माडंल्ा आहेृ, 

असेच आथणास महणाय े लागेल. मा� त्ा ि्ृत िभ� आहेृ, हे त्ानंाच सथल ्ळलेले नाहत. 
ए्दा य रृनाचत व्ार्ा ्रृाना य रृनाच्ा मुळाशत असलेल्ा यैजािन् य शरतरव्ाथारियष्् 
गोलतयर ृे भर देृाृ........्ा व्ार्ेला आथण य रृनाचत अणयुादत व्ार्ा असे महणप श प्  आिण 
्ाच्ा उलट त्ानंा मान् ्राय े लागृे........्त य रृन हे शरतरव्ाथारियष्् भागाचत ्ेयळ 
बेरतण ्ाहपन ्ाहतृरत िभ� य अिध् आहे. ्ा दलतने य रृन हे ए् �ासंिग् वथ आहे. त्ाला 
सयृःचे असे यणरनातम् य व्ार्ातम् गुणधमर आहेृ. ्ा दुसऱ्ा व्ार्ेला आथण नंृर 
सं�ेषणयादत व्ार्ा असे महणप श प् .” 
 
य रृन क् ृतचे शरतरव्ाथारशासाच्ा भाषेृतल िय�ेषण थपणरथणे ्ोग् य न्ाय् असले ृरतहत क् ृतचे 

य रृनयैिशष� त्ामुळे सथल होृ नाहत. णोराच्ा याऱ्ाबरोबर टोथत उडपन णाृे असे याटले असृाना ृत 
धवन ठेयणे हत य रृन क् ृत आहे. णरत ृत लहानशत य रृन क् ृत असलत ृरतहत िृच्ामध्े अने् शरतरव्ाथार 
अंृभपरृ  होण्ास ृत थुरेशत मोठत क् ृत आहे. ियिशल थिर�सथृतृ ्ा क् ृतचत सुरयाृ होृे य थिर�सथृतृ 
ियिशल बदल घडयपन आणण्ाृ त्ा क् ृतचा शयेट होृो. ्ाटे्ोरथणे “अणयुादत” ि्या 
शरतरव्ाथारियष्् यणरनाृ टोथत, णोराचा यारा, टोथत याचियण्ाचा ृुमचा �्तन, संथपणर �िृि�्ेचा 
ृुमचा सयर भाग-्ासंारर्ा सं�ेषणातम् भागाचंा उ�ेख ्ेऊ श्णार नाहत. 
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णाळ्ायर �भतुय िमळियण्ाच्ा �्तनाृ उंदरा्डपन �्तन-�माद थ�ृतने होणारे य रृन–
अ�थेटतमध्े ए्दा अ� िमळाल्ायर उघड उघड ध्े्लयत असृे. ए्ा माग�ने अ� न िमळाल्ास 
ध्े्िस�त होईथ �्ृ इृर माग�चा याथर ्वन थािहले णाृे. ए्च �्तन नवहे ृर अने् �्तनांृ पन हे 
ध्े्संशोधन दाखयपन िदले णाृे. िनरथ्ोगत मागर सोडपन सरृेशयेटत उथलबध असलेल्ाथंै्त सय�ृ 
णयळचा मागर अयलंिबला णाृो. ्ायवन हे दाखयपन िदले णाृे ्त, �ाणत ध्े्ा�ृ नेणारा मागर, 
साध्साधन िश्ृ असृो. टॉलमन महणृाृ त्ा�माणे हे िश्णे ध्े्संशोधनाचा ि्या सहेृु्ृेचा 
िनि�ृ थुराया आहे. हा “बोधन” चा महणणे णाळ्ाशत थिरिचृ होण्ाचाहत थुराया आहे. उंदराच्ा बाबृतृ 
याथरण्ास हे पृ य बोधन हे शबद फार यरच्ा थाृळतयरचे याटृाृ; थरंृु अगदत सुरयाृतच्ा सृरायवन ृे 
्ोग् आहेृ असा टॉलमन ्ाचंा आ�ह होृा (१९३२, थक. १०–२१). 

 
टॉलमनना य रृनयादत य अंृ�नरतयणयादत ्ा दोहोनाहत सारखेच ृोड �ाय ेलागृे ्ाचत ्ायवन 

आथल्ाला चागंलतच ्लथना ्ेृे. ्ारण �ाणतय रृन सहेृु् असृे य �ाण्ानंा समण असृे अशा ृऱहेचे 
ियधान �ाण्ामध्े णाणतय आहे हे मान् ्ेल्ािशया् ्रृा ्ेणार नाहत असे ्ा दोघाचेंहत महणणे होृे. 
�ाण्ामध्े णाणणे य हे पृ असणे ्ा ि�्ा ्शा घडृाृ ्ा बाबृतृ आथल्ाला ्ाहत माहतृ नाहत, य 
माहतृ असण्ाचत आथल्ाला ्ाहत आयश््ृाहत नाहत ्ायर टॉलमन ्ाचंा भर होृा. णयळच्ा 
माग�बबल उंदराला णाणतय असेल, ि्या त्ाने णाणतयथपयर् िनयड ्ेलेलत असेल; ृर ृत त्ाचत 
व्�कृगृ गोल आहे य त्ाच्ा यै्�कृ् भायनाबबल आथल्ाला ियचार ्रण्ाचे ्ारण नाहत. 
माणसाचं्ा बाबृतृहत हेच आढळृे. त्ाचंत यदेने य भायन ्ाबंबलचत ‘सुरयाृतचत णाणतय हत त्ाचंत 
यै्�कृ् बाब आहे’ असे टॉलमन महणृाृ. ्ा णािणयचेत देयाणघेयाण ्रृा ्ेणार नाहत. णर ृाबं�ा 
रंगाबबलचे माझे यदेन ृुमहाला यणरन ्वन िनयदेन ्रण्ाचा मत �्तन ्ेला, ृर ृे मत ्व श्णार 
नाहत असे मला आढळृे. मत ृाबं�ा यस पृ्डे िनद�श ्रतन य महणप श्ेन ्त ृाबंडा रंग महणणे ्ाहतसा 
नािरगत ि्या अंिणरत असृो. ृो िहरया य िनळा ्ाहंपन बराच िभ� असृो. हा आनंददा्् य उतसाहयधर् 
रंग हो्. टा््िरृा फार सुंदर रंग, थण �ाध्ाथ्ाच्ा ्ोटा्िरृा फार भड् रंग अशा ृऱहेने अने् 
संबंधाृ मत ृाबंडा रंग आणप श्ेन. थण मत �त्य यदेन मा� िनयदेनाृ आणप श्णार नाहत. माझत सुखद 
भायने यणरन ्रण्ाचा �्तन ्रतृ असृानाहत मला ्ाच अडचणत ्ेृतल. ज्ा गोलत �ामुर्े्वन 
खाणगत आहेृ त्ा शासाचा ियष् महणपन ्धतच सयत्रृा ्ेणार नाहतृ. ्ारण शास हे सामािण  ्
असृे. शासाचत मािहृत सामान् असलत थािहणे. मनाचे अ�सृतय समणणाऱ्ा लो्ानंत खाणगत अनुभयाचे 
शास बनियण्ाचा �्तन ्ेला आहे. थरंृु ्ोणत्ाहत ृऱहेचा य रृनयादत अशा ृऱहेचत संभाव्ृा त्ाज् 
मानृो. मा� खाणगत अनुभय ज्ा �माणाृ िनयिेदृा ्ेईल, णाहतर ्रृा ्ेईल त्ा �माणाृच त्ाला 
शासामध्े ्ाहतसे सथान देृा ्ेईल असे त्ानंा याटृे. 

 
य रृनयादत य मनोयादत ्ाचं्ाृतल उघड उघड सथल िदसणारे हे भेद िय�ेषण ्ेले असृाना 

फारसा िट्ाय धव श्ृ नाहतृ. ए्ा अथव मनोयादतच असलेले राचिन् मानसशास अंृ�नरतयणाने 
्ेलेल्ा अयलो्नाचे शा�बद् िनयदेन ्िरृा ्ेईल असा आ�ह धिरृाृ. हत मािहृत सय�ना सािंगृलत 
णाृे ्ा आधारायर य रृनया�ानंा �ा� वहायत असे णर असेल ृर य रृनया�ाचें राचिन् मानसशासजाशत 
दुमृ होण्ाचे ्ारण नाहत. मा� मानसशासा पृन य रृनियष्् मािहृत ्ाढपन टा्ण्ाचा राचिन् 
मानसशासाचा �्तन त्ानंा मान् होण्ासारखा नाहत. त्ाच�माणे रचनाया�ाचें य रृनया�ाशंत खरे भाडंण 
नाहत. थरंृु य रृनयादत रचनायाद शासा पृन ्ाढपन टा्ण्ाचा �्तन ्रृाृ ृे त्ानंा मान् होण्ासारखे 
नाहत. ्ा�्् मानसशासजाचं्ा ियशाल दिल्ोणा पृन दोनहत �्ारचत मािहृत ‘्से’ ्ा �शनायर 
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्ाहतसा �्ाश टाि्ृे. त्ामुळे रचनायादत य य रृनयादत ्ाचं्ा ्ा् ्राय े ्ासारर्ा िदलेल्ा 
भायातम् सपचनामुंळे ्ा�्् मानसशासजानंा ृे सयत्ारणत् याटृाृ य ्ा् ्व न्ा हे सागंण्ाच्ा 
त्ाचं्ा न्ारातम् यक�तमुळे ृे असयत्ारणत् याटृाृ. इृर य रृनया�ाथेंया टॉलमन हे ्मत न्ारातम् 
आहेृ असे महटले थािहणे. इृर शाखाचं्ा बाबृतृ ृे णासृ खुल्ा मनाचे आहेृ; य य रृनयादत नसलेल्ा 
अशा समिलयादत य मनोिय�ेषणयादत ्ाचं्ा िस�ांृ ा पृनहत त्ानंत ्ाहत ्लथना उचलल्ा आहेृ (१९३२, 
१९४२, १९४८-ब, १९४९अ, ब). यसृुिनन थ�ृत य यसृुिनन ्लथना ्ाचंा याथर ज्ा ज्ा मानसशासत  ्
संशोधना पृन झाला आहे त्ा त्ा मानसशासाचा उथ्ोग टॉलमननत य रृनयादा्िरृा ्ेला आहे. ज्ा 
्लथना या रृिन् य शरतरव्ाथारशासत  ्भाषेृ माडंृा ्ेृतल त्ा त्ानत सयत्ारल्ा आहेृ. (१९३५). 

 
मध्�सथृ थिरय रृ् ्ा बाबृतृतल ्लथना थुढे माडंण्ाचे �े् बा�ृः टॉलमननाच णाृे. 

मानसशासत  ् �्ोग ्रणाऱ्ा ्ुठल्ाहत संशोध्ाला �्ोगाखालत असलेलत व्कृत िदलेल्ा 
थिर�सथृतमध्े ्ोणृत �िृि�्ा ्रृे हे थाहण्ाचे ्ाम असृे. �्ोग सुव ्रण्ाथपयव �्ोण्ाला 
थिर�सथृत य �्ोज्ाचा अनुयशं, य्, थपय�नुभय ्ा गोलीचत मािहृत असृे. (हत गोल मानयत �्ोगाथेंया 
�ाण्ायरतल �्ोगामध्े साध् ्रणे णासृ सुलभ आहे.) अने् �्ोगामंध्े थिर�सथृत बदललत णाृे 
ि्या ज्ाचं्ायर �्ोग ्राय्ाचा त्ा व्कृत ्ा िनरिनराळ्ा अनुयशंाच्ा, य्ाच्ा य अनुभयाच्ा 
िनयडल्ा णाृाृ. ज्ा घट्ामध्े बदल घडयपन आणला असेल ृो �ा्ोिग् थिरय रृ् हो्. त्ालाच 
सयृं� थिरय रृ् असेहत महणृा ्ेृे य होणारे य रृन हे अयलंिबृ ि्या य रृन थिरय रृ् दाखियृे. 
िनरिनराळ्ा �ा्ोिग् थिर�सथृतृ, य रृन अयलो्न ्रणे हे �्ोण्ाचे ्ाम असृे–य रृन थिरय रृ्ाचे 
�ा्ोिग् थिरय रृ्ाशत असलेले नाृे शोधणे हे ्ा्र खालतल समत्रणाने दाखियृा ्ेईल. 

बत = एफ (एस, ए.) 
 
्ामध्े ‘बत’ महणणे य रृन थिरय रृ्, ‘एस’ महणणे थिर�सथृत थिरय रृ्, ‘ए’ महणणे �ारंभत ्ेणारे 

अनुयशं, य् य थपय�नुभय ्ासंारखे थिरय रृ् य एफ महणणे ्ा्र. 
 
आृाथ्रृ आथल्ा ‘्ा्’ ्ा �शनाला संशोध् गंुृागंुृतचे उ�र देृ असृ. थण ृरतहत 

त्ाचबरोबर ‘्से’ ्ा �शनाचा उलगडा ्रणे त्ानंा आयडे. िदलेल्ा थिर�सथृतमध्े घडणाऱ्ा दश् 
�िृि�्ेच्ा मागे असलेलत अंृ गरृ  �िृि�्ा ्लथनेृ आणण्ाचा ृे �्तन ्रृाृ. दुसऱ्ा थिरिचृ 
समत्रणाच्ा भाषेृ चेृ्–सेिि्् घट्–�िृि�्ा ्ामध्े चेृ् य �िृि�्ा ्ामंधतल सेिि् 
घट्ांृ  होणाऱ्ा �िृि�्ाचंत ्लथना ्रण्ाचा ृे �्तन ्रृाृ. मध्�सथृ �िृि�्ा �ा्ोिग् 
थिरय रृनशतल भागाच्ा अनुषंगाने बदलृ असलत थािहणे य त्ामुळे य रृनबदल िदसप लागृाृ. टॉलमनने 
्लथना ्ेलेल्ा मध्�सथृ थिरय रृनशतल भागाचंत णोथ्रृ ए्ा बाणपस �ा्ोिग् थिरय रृनशतल भागाचं्ा 
बरोबर य दुसऱ्ा बाणपस य रृनबदलाबरोबर सागंड घाृलत णाृ नाहत ृोथ्रृ ृे शासशु� होऊ श्ृ 
नाहतृ. ्ाचे उ�म उदाहरण महणणे भप् . ्ामध्े अ�ाचत मागणत ि्या अ�संशोधनाचत क् ृत-�यक�त 
िदसपन ्ेृे. �ाण्ाच्ा अ�ाचत मागणत �त्य थाहृा ्ेईल अशत नसृे; थरंृु थपयव अ� खाल्ाथासपन ि्ृत 
यळे गेला ्ासारर्ा ्ाहत �ा्ोिग् थिरय रृनशतल भागाचं्ा बरोबर ृत साधंलत णाृे, य अ� िमळाले 
असृाना, खाण्ाच्ा गृतसारर्ा ियिशल �िृि�्ाबदलाबरोयरहत ृत साधंलत णाण्ाचत शक्ृा असृे. 
�ाणत-य रृनाचे सथलत्रण ्रण्ाच्ा दलतने िनदान दोन ृऱहेचे थिरय रृनशतल भाग टॉलमनना िदसृाृ: 
“मागणत थिरय रृ् भाग” य “बोधन थिरय रृ् भाग”. मागणतच्ा सदराखालत ्ाम, युधा, धोक्ाच्ा 
थिर�सथृतृ सुरियृ णागेचत मागणत, य �दतघर-्ाळ ्ाम ्ेल्ानंृर चागंल्ा िबछान्ाचत मागणत ्ाचंा 



 
 अनु�मिणका 
 

अंृभ�य ्िरृा ्ेईल. बोधनबदलामध्े यस पृंचा अयबोध, थपयव शोधपन ्ाढलेल्ा गोलीचत ओळख य ्ार् 
्ौशल् यगैरे गोलत ्ेृाृ. बोधनबदलानंाच आथण ‘्ुयृ’ असे महणप श प्  ि्या बोधनबदल महणणेच 
आथल्ा ‘्से’ ्ा �शनाचे उ�र असे महणप श प् . 

 
१९५१ मध्े मध्ंृरतृ बदलायरतल आथल्ा ियचारसरणतचत फेर्ोणना ्रृाना टॉलमननत 

मागणतचा चलघट् य बोधनचा चलघट् ्ामध्े आणखत ए्ा नयतन �्ारच्ा घट्ाचा अंृभ�य ्ेला. 
गरण�णालत य य रृनअय्ाश असा त्ाचंा गट ्ेला. य रृनअय्ाशामध्े ्शाबबल ्ा् ्राय े हे 
िश्ण्ाच्ा अंृ गरृ  बोधनअंगाचंा भाग अंृभपरृ  होृो. िश्णाऱ्ाच्ा अथेये�माणे त्ाच्ा 
य रृनअय्ाशाृतल यस पृना धन ि्या ऋण सयवथ �ााृ होृे; य िश्णारा त्ानुसार यस पृंच्ा्डे ि्या 
त्ाचं्ाथासपन दपर णाृो. थरंृु त्ाच्ा य रृनाचे मानसशासत्दष�ा माथन ्रृाना ��ा-मपल्-साचा हे 
मह�याचे असृे. गरण भागियण्ाच्ा दलतने थिरसराृतल सयर ध्े्यस पृ ्ा सारर्ाच �माणाृ सथकहणत् 
ि्या उिचृ नसृाृ. व्कृतच्ा थपय�नुभयानुसार ि्या सासं क् िृ् दडथणाच्ा थिरणामामुळे त्ाचंत 
�मयारत ठरृ असृे. “िदलेल्ा सामान्तभपृ  िमृतयर ओळतने माडंलेल्ा” ियियध �्ारच्ा ध्े्यस पृंचत 
साथेय मपल्े णासृ �माणाृ णाणण्ाचत आयश््ृा आहे (१९५१, थक. ३३४), य हे िदलेल्ा यणाला 
होणाऱ्ा य रृनाचा ि्या िश्ण्ाचत ि�्ा ्ोणृत िदशा घेईल ्ाबबलचा अंदाण बाधंण्ास आयश्् 
आहे. णर गकहतृ मध्ंृरतृ बदल �ा्ोिग् य य रृनबदलाबरोबर व्य�सथृ सािंधृा आले ृर त्ा पृन 
सयत्ा्र असा य रृनिस�ांृ  ृ्ार होृो; थरंृु हे ्ाम फारच �ासाचे य िण्तरतचे आहे. 
 
६.१: ्ॉलमन याचंा अधययन िस�ातं 

टॉलमन ि्या इृर य रृनयादतहत युणट-िटचनेर ्ाचं्ा राचिन् मानसशासाियर� यादिययादा  ृ
फार ्ाळ गंु पृन रािहले नाहतृ. य रृन, िन्ं�ण य अंदाण ्ा्िरृा �्तनशतल असलेल्ा शासाच्ा दलतने 
िनरथ्ोगत असलेल्ा सयर गोलत त्ानंत ्ेयळ दपर िझड्ावन टा्ल्ा. ृथािथ, य रृनया�ाचं्ामध्े 
आथाथसाृच संघषर िनम�ण झाला. ्ा् िश्ले णाृे य ्से िश्ले णाृे ्ाबबल त्ाचंत मृमृांृ रे सुव 
झालत. थॉनंडाई् णरत सयृः य रृनयादत नसले ृरत त्ानंत अध््न िस�ांृ  थुढे माडंला होृा; य बऱ्ाच 
य रृनया�ानंत आथलत सुरयाृ ्ा िस�ांृ ाथासपनच ्ेलत होृत. त्ाचें िय्िसृ िस�ांृ  थॉनरडाई्थेया य 
थरसथराचं्ाहपनहत यगेळेच होृे. थॉनरडाई् ्ाचं्ा मृे णे ्ाहत िश्ले णाृे ृे चेृ्-�िृि�्ा 
सं्ोणना पृन बनलेले असृे–थिर�सथृत य ्ार् �िृि�्ा साधंणारत सं् ोण्े: अशा ृऱहेचत थिर�सथृत य 
चागंल्ा ृऱहेने �सथािथृ झालेले सं्ोणन िदल्ास अनुषंिग् �िृि�्ा होणारच ्ाबबल शं् ाच न्ो. 
हत सं् ोणने ्शा ृऱहेने �सथािथृ ्ेलत णाृाृ ्ाचे सथलत्रण ्रण्ा्िरृा थॉनरडाई् ृतयृः 
सयृःच्ा थिरणामिन्मायर ियसंबपन होृे: �िृि�्ेनंृर लगेच िमळणारे समाधान ि्या थािरृोिष् 
चेृ्-�िृि�्ासंबंध �भायत बनियृाृ हा थॉनरडाई् ्ाचं्ा संथपणर िस�ांृ ाचा गाभा होृा: थरंृु 
थरसथरियरोधत य रृनयादत अव््न िस�ांृ ानत आथलत सुरयाृ ्ा गाभ्ा पृन ्ेलत. 
 

थिर�सथृत–�िृि�्ा–बयतस ्ा ृऱहेच्ा �मा पृन अध््न होृे असा थॉनरडाई् ्ाचंा अध््न 
िस�ांृ  होृा. चेृ्-�िृि�्ासंबंध �बल ्रण्ाृतल गिृशतल घट् महणणे िमळालेले बयतस हो्: 
�त्य बयतस िश्ले णाृ नाहत. आथण “बयतस” महणण्ाऐयणत “�बलन” महणप य �बलन आर् एफ 
िचनहांृ पन दाखयप. ्ा पृन आथल्ाला एस-आर्-आएरफ  हा �म िमळाला. य ्ाृ आएरफ  हा गिृशतल 
घट् चेृ्-�िृि�्ासंबंध �सथािथृ ्रणारा महणपन िस� झाला. मा� ्ाृ ्ेयळ चेृ्-�िृि�्ा 
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संबंध िश्ले णाृाृ. थण ्ाृ आएरफ  हाहत िश्ला ्ा णाऊ न्े? ्ारण चेृ्ामुळे होणाऱ्ा ्ार् 
�िृि�्ा िश्ल्ा णाृाृ इृ्ाच ियचार ्ा िस�ांृ ा  ृहोृो. 

 
 टॉलमन ्ानत हे बंधन ना्ारले; संथपणर �मय िश्ला णाृो असे त्ाचें महणणे होृे आिण त्ानंत 

“थिरणाम” ि्या “�बलन” हे अध््नाृतल मुर् घट् आहेृ हे महणणे अमान् ्ेले: 
 

“थॉनरडाई् ्ाचं्ा थिरणाम िन्माला माझा ियरोध होृा, महणणे अव््नाृतल �ेरणा 
घट्ाचे महतय मला अमान् होृे असे नवहे ृर हा थिरणाम ्शा ृऱहेने ्ा्रयाहत होृो ्ाबबलचा 
त्ाचंा असलेला सथंपणरथणे ्ािं�् दिल्ोण अमान् होृा. थॉनरडाई् ्ाचं्ा मृा�माणे ्ाहत 
ियिशल �िृि�्ा ्वन ध्े्िस�त झालत महणपन �ाणत िश्ला नाहत, थण ृो ्ेयळ ध्े्थेटत्डे 
थोहोचल्ायर ि्या ृो िदलेल्ा ्ोडतमध्े गेल्ायर बंदु्त पृन गोळत मारलत णायत त्ा�माणे 
असंबंिधृ असा “सुखदथणा” ि्या “असुखदथणा” त्ाच्ा्डे �येिथृ होृो. थिरणामाचा 
यारसदार “�बलन” ्ाच्ा व्ाथारणाबबलहत हाच थपणरथणे ्ािं�् य असंब� समण आहे–माझ्ा 
मृे, ्ालाच माझा मुर् ियरोध आहे.” (१९५२, थक. ३२९–३०) 
 
थिरणाम िन्माच्ा णागत टॉलमननत अध््नाचा बोधन िस�ांृ  सुचियला. �ाण्ाला ्ाहत 

थिर�सथृतचा भागाशं समणृो. चे¹-�-चे² (एड-आर-एड) ्ा साध्ा �माृ चे¹ हत सुरयाृतचत थिर�सथृत, 
‘�’ हत ्ार् �िृि�्ा, ‘चे²’ हत ्ा पृन िनम�ण होणारत थिर�सथृत. उदा. ‘चे¹’ हे णाळ्ाृतल �यशे�ार, 
‘�’ महणणे उंदराचे णाळ्ाृ िशवन डाव्ा बाणपला यळणे य माग�च्ा शयेटत असणारत अ�थेटत महणणे 
‘चे²’. उंदराला चु्तचा य बरोबर असे दोनहत मागर समणप लागृाृ; थरंृु ियशषेृः बरोबर मागर समणप 
लागृो, ्ारण अ�ा्डे नेणारा मागर न नेणाऱ्ा माग�थेया णासृ मह�याचा य थिरणाम्ार् असृो. 
उणव्ा बाणपला यळण्ाचत ्ार्-�िृि�्ा �ामुर्े्वन �सथािथृ झालेलत नवहृत. थरंृु त्ा िदशनेे 
अ� िमळण्ाच्ा शक्ृेचत अथेया �सथािथृ झालेलत असृे. णर त्ा िठ्ाणत अ� िमळाले, ृर अथेया 
्ा्मचत य �बल बनृे. हत अथेयेचत िनि�ृृा बोधन िस�ांृ ा  ृचेृ्–�िृि�्ा िस�ांृ ाृतल �बलनाचे 
सथान सयत्ारृे. 

 
अशा ृऱहेच्ा सुरयाृतच्ा िश्ण्ा पृन, उंदराचत च�व्पह्ुकृ णाळ्ाशत ि्या ्ुठल्ाहत 

थिरिचृ थिरसराशत सा्ल्सयवथ ओळख होृे असे टॉलमन समणृाृ (१९४८ ब). “थिरसराच्ा ये� 
न्ाशासारखे ्ाहतृरत उंदराच्ा मेदपयर ठसृे”. अशा ृऱहेने �ाणत ठरायत् थ�ृतच्ा दढ झालेल्ा 
हालचालत न ्रृा ए्ा िठ्ाणाहपन दुसऱ्ा िठ्ाणत णाृो. 

 
्ाच १९४८ च्ा �बंधाृ टॉलमन ्ाचं्ा �्ोगशाळेृतल ृतस यष�च्ा �ा्ोिग् ्ामाचत वथरेखा 

िदलेलत आहे य हे �ा्ोिग् ्ाम बोधन अध््नायर आधारलेले आहे. ्ाहत �्ोग “सुाृ अध््नायर” 
आधािरृ होृे. िर्ाम्ा गंुृागंुृतच्ा णाळ्ाचे संशोधन ्रण्ास उंदरास भरथपर यळे िदला (त्ाृ अ� 
ठेयलेले नवहृे); नंृर अ�थेटतमध्े अ� ठेियले आिण ए्दा अ� िमळाल्ायर उंदरानंा अने् चु्तचे मागर 
टाळृा ्ेृतल ्ा नाहत हा संशोध्ाथुढे �शन होृा. णर हे मागर टाळृा आले ृर ्ोणत्ाहत ृऱहेचे 
अ�ासारखे बयतस ि्या इृर उघड उघड णाणयले असे �बलन नसृानाहत उंदतर बऱ्ाच चागंल्ा ृऱहेने 
्ा णाळ्ाशत थिरिचृ झाले असले थािहणेृ असे महणृा ्ेईल. ्ा ृऱहेचा �्ोग अने् बदल ्वन 
यगेयगेळ्ा �्ोगशाळांृ पन अने्यळेेला ्वन थािहले. यु�् �बलनेहत टाळण्ाचा ्ामागे उबेश होृा. 
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णरत अथर लायण्ाच्ा दलतने मह�याचे गोधळाृ थाडणारे �शन िश�्च असले ृरत ए प् ण िनष्षर 
हो्ारातम्च आहेृ. टॉलमन ्ाचं्ा िस�ांृ ाचे संथपणरथणे य गंभतरथणे अयलो्न ्ेले असृा म�ॅॉर  
्ोडेल य मतहल (१९५८) अशा िनष्ष�ला आले ्त “......आणचा उथलबध थुराया ्ोणत्ाृरत 
सयवथाृतल “संभाव्ृा िस�ांृ ाशत” थिरिचृ असलेल्ा सै�ािंृ्ानंा बराचसा �ोतसाहनणन  ् आहे.” 
(थक. २१३). हे लेख्, टॉलमन ्ाचं्ा गटाचे नाहतृ ि्या त्ाचं्ा िस�ांृ ा्डे �ारंभतच झु्लेलेहत 
नाहतृ. मा� त्ानत टॉलमन ्ाचं्ा साथेयृ्ा ियस्िळृ य �मा�नयृ ियधानायर आधािरृ णासृ ्ाटे्ोर 
रचना ्रण्ाचा �्तन ्ेला; य टॉलमननत त्ाचं्ा ्ाहत सपचनाचें सयागृ ्ेले (१९५५). 

 
थिरसराचे जान झाल्ायर �त्य ्ार् य रृन ्शा ृऱहेने िनम�ण होृे हे टॉलमननत दाखयपन 

िदलेले नाहत असा ्धत ्धत टॉलमन ्ाचं्ा िस�ांृ ायर आरोथ ्ेला णाृो. क् िृ-िदल थिरमाणाचंत 
्लथना ्वन टॉलमननत ्ा आरोथाला १९५५, य १९५९–अ मध्े उ�र िदले आहे. िदल थिरमाणानंा िदशा 
य आ्ार दोनहत असृाृ. क् िृ-िदल थिरमाण बियसा्डे ि्या िशयेथासपन दपर झु्लेले असृे. एखादा 
�ाणत भु् े लेला असृो ृेवहा त्ाचत अ� िमळियण्ाचत ्ाहतशत आशा बाळगपन अ�ा्डे णाण्ाचत यक�त 
असृे; भु् े च्ा �माणायर, अ�ाच्ा सयािदलथणायर य �माणायर, आिण अथेयेच्ा ृत�ृेयर क् िृ-िदल 
थिरमाण अयलंबपन आहे. सुरयाृतला िश्ण्ाच्ा यळेत अथेया (उदा. णाळ्ामध्े �यशे�ाराथासपन दलतच्ा 
टाा्ाृतल अ�ाबबल) िनम�ण झालेलत असृे. थरंृु ्ा िस�ांृ ानुसार �ेरणा य �लोभन नसेल ृर ्ार्-
य रृन आढळणार नाहत, अशा ृऱहेने णाळ्ाृतल क् िृ-िदल थिरमाण ृतन भायातम् घट्ा पृन ृ्ार झाले 
आहेृ: 

 
�ेरणा, 
�लोभन, 
ध्े्थेटतमध्े अ� िमळण्ाचत अथेया (संभाव्ृा). 

आिण ्ाला संगृ अशा ृतन अभायातम् घट्ांृ पनहत ृ्ार झाले आहे: 
्ाम ्रण्ा्डे ्ल नसणे, न्ारातम् �ेरणा 
्राय्ाच्ा ्ामाचे �माण, न्ारातम् �लोभन 
हे ्ाम ्राय्ाचे आहे हत अथेया (संभाव्ृा) 
 
थिहले ृतन घट् गुण्ा पृन ए्ि�ृ ्ेृाृ य दुसरे ृतन घट् गुण्ातम् ृऱहेने ए्ि�ृ 

्ेृाृ. भायातम् ्ुठलाहत घट् शपन् असेल ृर क् िृ-िदल थिरमाण शपन् असृे, य य रृन आढळणार 
नाहत. सयर ि्या ्ोणृाहत ए् न्ारातम् घट् हो्ारातम् घट्ाचा थिरणाम ्मत ्व श्ेल, य 
त्ाचंा गुणा्ार भायातम् घट्ा पृन ्मत ्ेला णाईल िस�ांृ ामध्े हत सुधारणा ्ेल्ायरहत टॉलमन 
्ाचं्ा टत्ा्ाराचें असे महणणे आहे ्त, टॉलमन य रृनबदलाचा �शन सोडियण्ाृ ्शसयत झालेले 
नाहतृ. 

 
हलनत थपयव सयत्ारलेल्ा घट्ा�माणेच (१९४३, १९५०) टॉलमन ्ाचें भायातम् य अभायातम् 

घट् आहेृ. हलनत िय्िसृ ्ेलेलत सै�ािंृ् �णालत हत त्ानंत अत्ंृ ियचारथपयर् ृ्ार ्ेलत होृत. 
इृर य रृनया�ाचं्ा �णालतथेया हत �णालत णासृ गंुृागंुृतचत होृत. �थम हल ्ाचं्ा �णालतच्ा ्ाहत 
भागायर ियचार ्व आिण नंृर णासृ बार्ाईने ्ा दोन ऐिृहािस् मह�याच्ा िस�ांृ ाचंत ृुलना ्व. 
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६.२: हल याचंा अधययन िस�ातं 
कल र्  िलओनाडर हल (१८८४−१९५२): गिणृ य ृ र् शास ्ामंध्े ृरणथणत गोडत असल्ामुळे ृे 

गिणृत ि्या ृ र् शासज झाले असृे–त्ा आयडीमुळेच, खरे थाहृा, ृे �थम खाणतचे सथाथत्शासज 
झाले. थरंृु अखेरतस नयतन िय्ास थायणाऱ्ा मानसशासा्डे ृे खेचले गेले. थतएच.डत. चत थदयत 
िमळियल्ायर ृे ियस्ो�नसन िय�ाथतठा  ृफॅ्लटत सभासद महणपन णयळणयळ ए् दश् रािहले; नंृर, 
१९२९ मध्े ्ेल ्ेथे ृे संशोध् �ाध्ाथ् झाले य ्ेथेच त्ाचं्ा मकत्पथ �्ृ रािहले. अध््न िस�ांृ  य 
संशोधनाचत िदशा ठरियणारे अमेिर्न मानसशासज महणपन त्ाचंत सदैय आठयण राहतल. 
 

हलनत सुरयाृतलाच य रृनयाद य समलतयाद ्ा दोहोचतहत ओळख ्वन घेृलत. त्ानंत त्ाचें 
महणणे शांृ थणे ऐ प् न घेृले, थण ्ुणा्डपनच त्ाचें समाधान झाले नाहत ‘अंृ�नरतयणाबबलच्ा 
िनषफलृेबबल य यसृुिनन थ�ृतच्ा गुणाबंबल यॉटसन ्ाचंत ियचारसरणत व्�कृगृ मान् असृानाहत 
त्ाचं्ा आ�हतथणाने माडंलेल्ा अने् गोलीबबल मत फार अिनि�ृ होृो” असे त्ानंत उ�ेिखले आहे 
(१९५२ अ, थक.१५३) आिण ियस्ो�नसन िय�ाथतठाला भेट िदलत असृाना समलतयादाबबल ्ॉफ्ानत 
िलिहलेल्ा �िृथादनाबबल त्ानंत महटले आहे: 

 
“....त्ाचं्ा �िृथादनाृतल बराचसा भाग न्ारातम्च होृा. िनदान त्ाचंा िनममा यळे 

यॉटसनयर ह�ा ्रण्ाृच गेला....मत अशा िनष्ष�ला आलो ्त समिलयादाचा दिल्ोण 
बरोबर आहे असे नाहत, थरंृु य रृनयादाचे महणणे यॉटसननत ्राय े िृृ्े सथल ्ेलेले नाहत. 
त्ामुळे मत समिलयादा्डे यळलो नाहत थण ए् �्ारच्ा य रृनयादा्डे मत उिशरा यळलो—
य रृनाचे संर्ातम् िन्म य त्ाचें उदगामत व्यसथाथन ्ाचं्ाशत संबंिधृ असलेला य रृनयाद ्ेथे 
अिभ�ेृ आहे.” (१९५२-अ, थकन १५४) 
 
थॅवहलॉवह ्ाचं्ा “्ंिडशनड िरफलेकस” चत �ृ णेवहा इं�णत भाषेृ उथलबध झालत (१९२७), त्ा 

यळेत हलना त्ाचं्ा सयृःच्ा ्ामाच्ा दलतने त्ाृ बऱ्ाच उथ्ुकृ सपचना आढळल्ा. 
 
हल ्ाचं्ा सुरयाृतच्ा संशोधनाृ सं्लथनाचं्ा अध््नासंबंधत मह�याचा �्ोग अंृभपरृ  आहे, य 

हा ्ेयळ यसृुिनन अभ्ास आहे (१९२०). ्ा ये�ाृतल त्ाचं्ा थपयवच्ा लो्ानंत ्ेलेले 
अंृ �नरतयणायरतल �्ोग—ज्ामुळे ्ाहत मनोरंण् गुणातम् िनणर् िमळाले असृतल—्मत न लेखृा 
“्ा�्् य संर्ातम्” असा ियष्ाचा िय्ास ्ोग् त्ा यसृुिनन थ�ृीच्ा संशोधनाचत याट थाहाृ 
खोळंबला होृा हे त्ानंत दाखयपन िदले. ृसेच एिब�ास ्ाचं्ा समरणायरतल �्ोगाच्ा थ�ृत सयृःच्ा 
संशोधना्िरृा णुळेशा ्वन ्शा ृऱहेने याथरृा ्ेृतल हेहत त्ानंत दाखयपन िदले आहे. त्ा यळेत हल 
सयृःचे ्ाम या रृिन् आहे असे समणृ नसृ हे त्ानत मधपनमधपन ्धतृरत याथरलेल्ा मानिस् ि�्ा, 
णाणतय ्ेि, समरण�िृमा य असुखदृा ्ासंारर्ा मानसदशर्  शबद�्ोगायंवनहत समणप श्ृे. थरंृु 
यसृुिनन थ�ृत आिण ्ा�्् िन्म ्ायंर त्ाचंा अत्ंृ भर होृा. 

 
गंुृागंुृतच्ा ्ल–्सो�ाचें सयेंथण ्रणे (१९२८) य िनरिनराळ्ा चाचण्ाचें गुणातम् संबंध 

थाहण्ाचे ्ं� शोधपन ्ाढपन (१९२५) व्यहा्र संर्ाशासातम् थ�ृीचा िय्ास ्रणे हत हल ्ाचं्ा 
सुरयाृतच्ा संशोधनाचत ्ोणना होृत. मोहिय�ा य सपचन ्ायंरतल त्ाचें �ा्ोिग् संशोधन उ�ेखनत् 
आहे (१९३३). आथले सुरयाृतचे हे ्ा्रये� सोडपन त्ानंत थॅवहलॉवह ्ाचं्ा अिभसंधान िन्मायर 
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आधारलेला य रृनयादत िस�ांृ  शोधपन ्ाढण्ाृ आथल्ा शकृत यचेल्ा हे थाहपन त्ाचं्ा व्यसा्बंधपना 
आ�्र याटले. 

 
संशोध् हल ्लथनामाथनाचे ्ं� ्ाढण्ाच्ा ्ोणनेने आ्षपरन गेले होृे. त्ामुळे ृ र् शु� 

थ�ृतने �्ोगाखालत आणृा ्ेृतल असे य रृनिन्म ्ाढणे सै�ािंृ् थ�ृतने शक् होईल असे त्ाचें 
मृ होृे. िनरिनराळ्ा ियया� शाखा बघपन मानसशास �गृ होऊन ्ाला अ�ाथ शासत् सयवथ �ााृ 
झालेले नाहत असे त्ानंा िदसपन आले. अने् िस�ांृ  थुढे आले होृे. थण त्ाचें सयवथ रेखातम्च होृे. 
्ारण ्ुठल्ाच मानसशासजानंा आथल्ा िस�ांृ ाचे व्य�सथृ उथ्ोणन ्वन थाहण्ाइृ्ा धतरच 
नवहृा य त्ामुळे आणथ्रृ न अयलोि्ल्ा गेलेल्ा गोलत आथल्ा िस�ांृ ाृ ्ेृाृ ्त नाहत हे थािहलेच 
णाृ नवहृे. ियिशल गकहतृ िस�ांृ  ृथासपन थाहण्ाचे ्ाम संशोध्ां् डपन चागंल्ा ृऱहेने ्ेले णाृ होृे; 
ृथािथ गकहतृ िस�ानृातम  ् अयगामत थ�ृतसारखत सं्लथनाचंत सयर्ष थ�ृत त्ामध्े नवहृत. ्ा 
थ�ृतमध्े–भपिमृत�माणे ्ाहत गकहतृे य व्ार्ा ्ानत सुरयाृ होृे य ृ र् शु� िनणर् घेण्ाच्ा दलतने 
त्ा ए्ि�ृ आणल्ा णाृाृ. घेृलेले िनणर् भपिमृत�माणेच ृ र् शु� ठरृाृ. मानसशासासारर्ा 
आनुभिय् शासामध्े ्ाढलेले िनणर् शासत् थ�ृतने थडृाळपन थाहणे आयश्् असृे. अंदाण बाधंपन 
ठरियलेले िनष्षर ज्ा यळेत थडृाळपन थाहृा ्ेृ नाहतृ त्ायळेत गकहतृे य व्ार्ा ्ाचें थरृ थरतयण 
्रणे णवर आहे. ्ारण ्ाहत ि्र्ोळ दुरसत्ा ्वन थ�ृत उथ्ुकृ ठरेल असे याटृे. अने् यष� 
्ा�माणे ्ा्र चालेल य त्ामुळे ्ा �णालत पृन िनघालेले शासत् गकहतृिस�ांृ  ृथासपन थाहणाऱ्ा 
�्ोण्ा्डपन णमियलेले शासत् जान याढृ णाईल असे हलना याटृ होृे (१९३५). 

 
“�णालत” ृ्ार ्रण्ािशया् हल ्ाचं्ा नणरेसमोर दुसरे ध्े् होृे. अध््न, �ेरणा 

य उ� “मानिस् �ि�्ा” ्ा सयर णैिय् सयवथाच्ा आहेृ हे दाखियण्ाचत त्ाचंत इचछा होृत. 
टॉलमन ्ाचंा हे पृ ि्या बोधन ्ाबबल त्ानंा शं् ा नवहृत. थरंृु साध्ा अिभसंधाना पृन हे िनम�ण 
होृाृ असे दाखियण्ाचा त्ानंत �्तन ्ेला. (१९३०) त्ाचं्ा ए्ा �मुख थुसृ्ाृ ृे िलिहृा  ृ
(१९४३, थक.२५): “आदशर् ुकृ ्ोग् िस�ांृ , णरत मग ृो ृथा्िथृ य रृनयादाबबल असला 
ृरत... त्ाचत सुरयाृ साध्ा हालचालत य ्ेयळ �ाह् ऊमव ्ासारर्ा पृन िनम�ण झालत 
असलत थािहणे, ्ाथासपन था्रतथा्रतने णुळृे ि्या न णुळृे य रृन झाले थािहणे”. य णैिय् 
गरणा हे ्ाचे मपळ �ेर् घट् असले थािहणेृ. 
 
थॅवहलॉवह ्ाचं्ा अिभसंिहृ �िृयेथाथासपन अथेियृ य थपयरगकिहृ य रृन वहाय े्ा बाबृतृ ियशषेृः 

हल भर देृ होृे. ज्ाच्ायर �सृुृ लेख्ानत टत्ा ्ेलत आहे ृो अिभसंधानाच्ा थ्�्त–चेृ्ाचा 
िस�ांृ  त्ानत सयत्ारला. त्ाचंत अशत ए् ्लथना होृत ्त (१९४३, थक. १७८) ्ोणृाहत चेृ् ज्ा 
यळेत दढ �िृि�्ेच्ा “अगदत नणत्च्ा साि�ध्ाृ” ्ेृो त्ा यळेत ृो त्ा �िृि�्ेशत साधंला णाृो य 
नंृर ृत �िृि�्ा िनम�ण ्रृो. (साहच्र होण्ाच्ा दलतने आयश्् त्ा थुनराय रृनानंृर) दोन 
चेृ्ाचं्ा �माबबल हे ियधान ्ाहतच महणृ नाहत. �त्य थॅवहलॉवह ्ाचं्ा �्ोगाृ असे आढळले ्त 
अिभसंिहृ चेृ् मपळ चेृ्ाच्ा (मप चे) आधत ्ाया लागृो, ि्या अिभसंधान होण्ा्िरृा िनदान ृो 
�थम सुव वहाया लागृो. हल ्ाचं्ा ियधानायवन असे िदसृे ्त अिभसंिहृ �िृि�्ा (अ �) हत मपळ 
�िृि�्े�माणेच (मप �) असृे. फर् इृ्ाच ्त ृत आृा नयतन चेृ्ाला साधंलेलत असृे. थरंृु हे 
असे नाहत हे आथण थािहले आहे. हल ्ाचं्ा ियधानायवन असे िदसृे ्त ‘अिभसंधान �िृि�्ेमध्े अथ� 
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�िृि�्ेचे भागाशं नसपन संनाह् �िृि�्ेचे गुणाशं असृाृ. णर आथण अिभसंिहृ �िृि�्ेचे संनाह् 
सयवथ मान् ्ेले ृर “संभाव्ृा िस�ांृ ाच्ा” आथण णयळ ्ेृो. 

 
उंदतर णाळ्ाृतल मागर ज्ा यळेत िश्ृ असृो त्ा यळेत खऱ्ा अथ� �िृि�्ाच िदसृ 

असृाृ. अ�थेटतथ �्ृ णाण्ाथपयवचे अखेरतचे यळण णर डाव्ा बाणपला घ्ाय्ाचे असेल ृर ज्ा ज्ा यळेत 
असे डाव्ा बाणपचे यळण आढळेल त्ा त्ा यळेत अगोदरच उंदतर डाव्ा बाणपला यळेल. हत होणारत चप् 
आहे, संनाह् �िृि�्ा नवहे. हल ्ाचं्ा मृे उंदराने �त्ाशत �िृि�्ा ्ेलेलत आहे. ्ाऐयणत, णेवहा 
उंदतर “भागाशंाने �त्ाशत �िृि�्ा” ्रतृ असृो (ध्े �)—महणणे, णर ृो त्ाचे डो्े ि्िचृ डाव्ा 
बाणपला यळयतृ असेल ि्या ृो माग�यवन धायृ असृाना डायत्डे यळृ असेल–ृेवहा ृो ध्े्ा�ृ 
चालला आहे असे य रृनयादत नसलेल्ा िनरतय्ाला याटृे. ृथािथ, टॉलमन ्ाचं्ा “अथेयेच्ा” बोधन 
अथ��माणे हल ध्े् �िृि�्ेचा (ध्े �) अथर लायतृ नाहतृ. ्ा “थपयर्ालतन” होणाऱ्ा �िृि�्ा महणणे 
्ेयळ िश्ण्ाचत ि�्ा होृ असृाना थिर�सथृतच्ा भागाशंत अिभसंिहृ झालेल्ा अखेरतच्ा �िृि�्ाचें 
भागाशं होृ. ध्े् �िृि�्ेमुळे �त्य इृर ध्े्े चेृ् (ध्ेचे) िनम�ण होृाृ. ध्े् चेृ् (ध्ेचे)—
उंदराला बरोबर माग�यर राहण्ास साहाय्भपृ  होृाृ य उंदराचं्ा धायाचें णसे थुनराय रृन होृे ृसृसे हे 
होृ णाृे. ्ाहत भागाशं्ुकृ थपयर्ािलन (�त्ाशत) होणाऱ्ा ध्े्�िृि�्ानंा ्ेयळ “शु� चेृ् क् ृत” 
असे हलनत उ�ेिखलेले आहे. ्ारण त्ा ्ेयळ मागरदशरन ्रण्ाचे य ्ाहतशा अथ�ने य रृन�माला य ज्ा 
य रृनाला आथण ियचार महणृो त्ालाहत �ेरणा देण्ाचे ्ा्र ्रृाना आढळृाृ. �्ोगाखालत असलेल्ा 
�ाण्ाचे अध््न थिर�सथृतृ होृ असलेले य रृनच नवहे ृर ए प् ण सयरच य रृनाचे सथलत्रण 
्रण्ा्िरृा हल हा िस�ांृ  ृ्ार ्रतृ होृे. त्ामुळे “साय्ाश”, “याढिदयसा्िरृा शुभेचछा ्ाडर 
घ्ा, “सहाने भागा”; ्ासंारर्ा आ पृन िमळणाऱ्ा सपचनाचें सथलत्रण ्रण्ा्िरृा शु� चेृ् 

क् ृत्डपन ्ोग् अशत ्ं�णा थुरियलत णाृे. ्ा अंृगरृ  िदगदशरनामुळे ियचाराचत य त्ाच�माणे 
बा�य रृनाचत िदशा ठरियणारा य रृनयादत “अिभियन्ास” िमळप श्ृो. ज्ा यळेत आथण य रृनया�ाचें ध्े्, 
�िृि�्ा य चेृ् �िृि�्ा (ध्े �-चे �) ए्�त्रण आणखत थुढे ियचाराृ घेऊ त्ा यळेत हे णासृ सथल 
होईल. 

 
भािग् आगाऊ होणाऱ्ा ध्े् �िृि�्ाथंासपन िनम�ण होणारे चेृ् दुय्म �बलने थुरियृाृ. 

गरण ्मत होण्ाथासपन �ाथिम् �बलने िनम�ण होृाृ. भु् े लेल्ा �ाण्ाला अ� थुरियण्ाचा थिरणाम 
ज्ा �िृि�्ेमुळे होृो ृत थिरणामृः �बल होृे. थरंृु थािरसिर् य शारतिर् अनुभयाशंत संबंिधृ 
�िृि�्ेने िन�मलेले इृर चेृ् ध्े् यस पृ नणत् ि्या माग�यर आहे ्ाचें िदगदशर्  ठरृाृ. हे ध्े्-
चेृ् दुय्म �बलनाचें ्ा्र ्रृाृ; य त्ामुळे क् ृतच्ा �त्े् था्रतयर होणारत �िृि�्ा थ�त होृे. 
अध््न थिर�सथृतृ होणाऱ्ा शक् त्ा थ्�्त �िृि�्ाचंत साथेय शकृत ठरियण्ाृ अशा ृऱहेच्ा 
�बलन चेृ्ा्डपन ्ाहतसे ्ा्र होृे. ज्ा य रृनामुळे िश्णाऱ्ाला उिबल णासृ लय्र साध् ्रृा 
्ेृे, ि्या ृो उिबला�ृ लय्र थोहोचृो ृे य रृन साय्ाश ध्े्िस�त ज्ा य रृनामुळे होृे त्ा य रृनाहपन 
अ��म िमळियृे. अशा थिर�सथृतृ िश्णारा आथले थ्�् त्ाला याटेल त्ा �माने िनयडतल, य णासृ 
थसंृ  असलेल्ा माग�ृ ज्ा यळेत अडचणत असृतल त्ा यळेतच फकृ ्मत थसंृ  असलेला मागर िनयडला 
णाईल. अशा ृऱहेच्ा संबंिधृ �िृि�्ा थ�ृतला हलनत “सय्त संच �ेनृा �ेणत” असे महटले आहे. 
“सय्त संचाृतल” हत “�ेनृा �ेणी” चत ्लथना महणणे बरतचशत आशादा्् अशत घाृलेलत भर आहे. 
्ारण ्ा ्लथनेमुळे �्ोगाल्ाृतल घटना य मानसोथचार ्ेिाृतल �िृगमन य रृन ि्या मुािय क् ृत 
असलेल्ा्डपन होणाऱ्ा थ्�्त �िृि�्ाचें नमुने ्ासारर्ा समस्ा ्ामधतल संभाव् संबंध ्ाचं्ा 
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अभ्ासा्डे लय यधेले णाृे. हल ्ाचंत “सय्त-संच-�ेनृा �ेणत” य टॉलमन ्ाचंा “��ामपल् संच” 
्ाृतल साम् उघड उघड आहे. 

 
ियचाराच्ा उत�ांृ तबरोबर थिरय रृ् य त्ाचं्ा थरसथरसंबंधाबबल असलेलत हल ्ाचंत ्लथना 

यळेोयळेत बदललेलत आहे. थरंृु ्ा िठ्ाणत णागेच्ा म्�देमुळे आथण ियचाराृ घेणार आहोृ त्ा 
िस�ांृ ाच्ा संदभ�ृ संबंिधृ असलेले त्ाचं्ा िस�ांृ ाचें ्ाहत �शन य मह�याचे भाग ्ाचंा थोडक्ाृ 
आढाया घेृा ्ेईल. 
 
�ाथिमक �ररणा व �ररक-चरतक: 

सथेनस, िमलर, मायरर य इृर अध््न सै�ािंृ् ्ानंत ्ा ियष्ायर माडंलेल्ा ियचारसरणतशत 
हल ्ाचंत ्ा ियष्ायरतल ्लथना बरतचशत िमळृतणुळृत असल्ामुळे, य त्ाच�माणे त्ाृतल 
ियरोधातम् भागामुळेहत आथले लय यधेपन घेण्ास ृत थुरेशत समथर ठरृे. णैयत गरणे पृन यकि�गृ होणारत, 
चैृन्दा्् ि्या ि�्ा�यण ्रणारत शकृत महणणे �ेर् अशत त्ानंत �थम ्लथना ्ेलत होृत. 
भु् े लेला उंदतर खाऊन सुसृायलेल्ा उंदराथेया िथणऱ्ामध्े धायण्ाृ आथले चैृन् खचर ्रतल हे 
सयर�ुृच आहे. आणखत भु् े बरोबर ृहानहत लागलेलत असेल ृर ्ाहतहत �लोभन नसृानासु�ा ए प् ण 
�ेरणा याढतला लागेल. 
 

गरण ्मत होण्ायर �बलन अयलंबपन आहे असे हल महणृाृ. थरंृु अ� ृोडाृ घेृल्ाबरोबर 
भप्  ्मत झालेलत नसृे. थचन हत ए् �दतघर �ि�्ा आहे, आिण ृब्ामध्े अ�ाचा घास थडल्ाबरोबर 
्ेयळ त्ामुळे भु् े च्ा �ाथिम् �ेर्ाचत थाृळत खालत ्ेईल असे समणण्ाचे ्ारण नाहत. णर थाृळत 
खालत ्ेृ असेल ृर सथलत्रण ्ाहतशा यगेळ्ा ृऱहेने ्ेले थािहणे. हळपहळप हलनत �ाथिम् 
�ेर्ाबरोबर �ेरणा-चेृ् थुरयणत महणपन घाृले, य शयेटत �बलन घट् महणपन �ेर्-चेृ्ानाच (चे�े) 
�मुख सथान िदले; ृोडाृतल अ�, घशाृतल कृषणा कृाृत, यदेना ि्या असयासथ् ्ाचंा ृात्ाळ नाश, 
्ामुळे चेृ्–�िृि�्ा-सं्ोणनाचें थिरणाम्ार् थुनराय रृन ्रण्ाचत यक�त याढलत. 

 
थरंृु हल ्ाचं्ा मृा�माणे, ृटसथ चेृ्ाशंत साहच्र झाल्ाने, �ेर् चेृ् णलद गृतने ्मत 

होृाृ य त्ाचे थपणरथणे िभ� असे दोन यगेळे थिरणाम आढळृाृ. अशा ृऱहेने संबंिधृ चेृ्ाचं्ा खुणा, 
ए्ा बाणपला दुय्म चेृ्ाचें गुणधमर िय्िसृ ्रृतल य त्ामुळे �ाथिम् चेृ्ाचें �ोतसाह् 
थिरणामाृ भर घालृतल, ृर दुसऱ्ा बाणपला �ेर्-चेृ् (चे�े) ्मत ्वन दुय्म �बलन �ााृ ्वन 
देृतल. सुरयाृतला दोन ृऱहेने झालेला हा िय्ास अिणबाृच िमळृाणुळृा नाहत असेच याटृे. थरंृु हे 
खरोखरच असे आहे ्ा ृे थाहप. 

 
समणा, दुखाथृ झालेल्ा एखा�ा �ाण्ाला �ास देणाऱ्ाथासपन ए्ा झाडाृ सुरियृ आसरा 

िमळृो. अशा ृऱहेने ए् ि्या अिध् अनुभय आल्ायर झाडाच्ा णयळथासच्ा भागाृ �त्य झाडाचे 
धन �बलनाचे गुणियशषे �ााृ झालेले असृाृ असे गकहतृ धरणे ृ्�िधिन  ृठरेल. ्ाउलट, �ाण्ाच्ा 
यदेना, य ्ा यदेनामुंळे िनम�ण झालेलत भतृतचत �िृि�्ा ्ाचं्ाशत झाडाचे साहच्र झालेले आहे. अशा 
यळेत झाड य झाडाच्ा आसथासच्ा यस पृ नणरेृ ्ेृाच त्ानत झथझथ थाऊले टा्ण्ास सुरयाृ ्ेलत 
ृर हे समणप श्ेल. हा ियरोधाभास बोधन भाषेृ ्ाहतसा सहण सथल ्रृा ्ेईल. आथण असे महणप श प्  
्त, भ्�द, अनुभयाबबल त्ाचत ि�धा अशत भायनायक�त बनलेलत आहे; त्ाला ‘समरण �िृमा’ आहेृ; ृो 
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“णाणृो”, त्ाला “अथेया” आहेृ ्त ज्ा गोलत त्ाचत युबधृा याढियृाृ त्ाच यळेत त्ाला सुरियृृेचा 
िदलासा देृाृ. अिभसंिहृ-�िृि�्ा िस�ांृ ाच्ा चौ्टतृ संर्ातम् अचप्ृेने अंृगरृ  ि�्ाशतल 
असलेल्ा मध्�सथृ थिरय रृ्ाचं्ा भागाचं्ा भाषेृ द्-घटना सथल ्रणे हे हल ्ाचंत मृ�णालत मान् 
असलेल्ा य रृनया�ाचें ्ाम होृे. महणणेच हल ्ाचं्ा िन्म–�िृिन्माचं्ा �णालतने ियिशल 
थिर�सथृतृ ्ोणृत �िृि�्ा होईल ्ाचा अंदाण ्रणे, ृत �िृि�्ा ्ा होईल ्ाचे सथलत्रण ्रणे 
य ृत ्शा ृऱहेने होईल हे दाखियणे असे िृहेरत ्ा्र ्रणे आयश्् होृे. 

 
अधययन िवर� कक ती— णर यणभर आथण भतृत य सुरियृृा ्ाचंत यस पृ महणपन झाडाच्ा 

बाबृतृ �िृि�्ा ्राय्ास िश्लेल्ा �ाण्ा्डे यळलो ृर ्ोणत्ाहत ियिशल थिर�सथृतृ सथधर्-
�भायत-�िृि�्ांृ तल ियिशल �िृि�्ेचत िनयड ्शामुळे िनि�ृ ्ेलत णाृे असा ृ्�िधिलृ �शन 
िनम�ण होृो. सय्तचे �ाबल् हा ए् ियचार ठरेल हे उघडच. थरंृु ियिशल �िृि�्ा यारंयार �बिलृ 
्ेलत गेलत आहे, ्ामुळे ृत िदलेल्ा थिर�सथृतृ घडेलच असे महणृा ्ेणार नाहत. थाठलाग झालेले 
माणंर, ज्ा यळेत थाठलाग णोराचा असेल, त्ा यळेत झाडाचा आधार घेईल, थरंृु इृर यळेत त्ाच्ाथुढे 
इृर हे पृ असृतल. �ेरणामध्े भर घालणारे सयर घट् य रृनाला चेृना देण्ाचे ्ा्र ्रृतल; बराच ्ाळ 
उथास घडल्ानंृर णर भु् े चे �ेरणा–चेृ् ियशषेृः �भायत असृतल ृर अ�ाशत संबंिधृ य अ�ा्डे 
नेणाऱ्ा इृर अने् माग�शत संबंिधृ अशत त्ाचत �िृि�्ा होण्ाचत णासृ संभाव्ृा. ज्ाच्ामुळे उत क् ल 
ध्े्िस�तचत संभाव्ृा णासृ त्ाचत त्ाच्ा्डपन िनयड ्ेलत णाईल, (�लोभन �ेरणा ि्या हल ्ाचं्ा 
भाषेृ ‘्े’) य इृर सयर गोलत सारर्ाच असृतल ृर अ�ाशत संबंिधृ य अ�ा्डे नेणाऱ्ा इृर अने् 
माग�शत संबंिधृ माग�थै्त थोडक्ा यळेाृ ज्ाच्ामुळे अ�ा्डे णाृा ्ेईल त्ा माग�चत िनयड ्ेलत 
णाईल (�बलनाृतल ियलंब हलच्ा भाषेृ ‘णे’). अशा ृऱहेने हल ्ाचं्ा िस�ांृ ाृ य रृनाचा थ�ृशतर 
अभ्ास आढळृो. य हा िस�ांृ  य ्ा िस�ांृ ाचे अनु्ा्त अध््नाथेया क् ृतयर भर देृाृ–उ�ेण् ‘इ’ 
हा मह�याचा असा मध्�सथृ थिरय रृ् बनृो. य त्ा पृन �िृि�्ा सामथ्र ि्या उ�ेण् सामथ्र 
दाखियले णाृे. सय्त महणणे (ि्या णर संथपणर सप� याथरले ृर “सय् सामथ्र” महणणे) चेृ्ाला 
�िृि�्ा ्रण्ाचत सथंािदृ ्ुयृ. थरंृु थिर�सथृत अनु प् ल असेल ृेवहा ृत ्ुयृ याथरण्ाचत 

क् िृशतल ृ्ारत महणणे �िृि�्ा सामथ्र. अनु प् ल गोलतृ ्ोणत्ा गोलीचा समायशे होईल हे आथण 
�थमच थािहले आहे: सय् �ाबल् �ेर्, �लोभन. चेृ् ृत�ृेसह ्ा सयर भागाचंा गुणा्ार ्ेला असृा 
�िृि�्ा सामथ्र ्ाढृा ्ेईल असे हल समणृ होृे: �िृि�्ा सामथ्र=�ेर्×चेृ्–
ृत�ृा×�लोभन–�ेरणा×सथंािदृ-्ुयृ. 

या् २०-१२ 
 
शक् असलेलत �िृि�्ा अने् ृऱहेने िनरोिधृ ्ेलत णाईल. ्ाहत ्ाळ ्रतृ असलेलत ि�्ा 

�ा्ोिग् ृऱहेने नाहतशत न ्रृा थाबंियण्ाचत ृ्ारत महणणे �िृि�्ातम् िनरोधन. क् ृत चालप  असृा 
हळपहळप िनम�ण होणाऱ्ा �िृि�्ा िनरोधनालाच आथण थ्या ि्या ्ंटाळा महणपन ओळखृो. ्ाम 
थाबंियण्ाशत नेहमतच संबंिधृ असलेले चेृ् थाहपन ्ाम टाळण्ाचत यक�त णागकृ होृे ्ा पृन अिभसंिहृ 
िनरोधन ि्या अिभसंिहृ िन�ष�्ृा िदसपन ्ेृे. थ्या आला असृाना ि्या ृाण थडला असृाना 
आराम ्रण्ा्िरृा नेहमतच उथ्ुकृ ठरलेलत आरामखुचव ि्या सुखायह याटलेलत ग�त िय�ांृ तच्ा 
सय्तला अिभसंिहृ चेृ् ठरृे. थरंृु ्दािचृ �ाणत-�्ोगाल्ाृतल एखादे उदाहरण घेणे णासृ ्ोग् 
ठरेल उंदतर णाळ्ाृ धायृ असृाना बऱ्ाच �माणाृ �िृि�्ातम् िनरोधन ृ्ार झाल्ामुळे न 
धायण्ाचत सय् त्ाच्ामध्े िय्िसृ होईल, य त्ाच्ा थाबंण्ामुळे थपयव ृ्ार झालेले �िृि�्ातम् 
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िनरोधन ्मत होऊन िन�ष�्ृेचत यक�त �बल ्ेलत णाईल. हल ्ाचं्ा �णालतमध्े अिभसंिहृ िनरोधनाचत 
रचना अने् ्ारणांृ पन फार उथ्ुकृ ठरलत आहे. ्ाथंै्त ए् ्ारण महणणे अिभसंिहृ �िृि�्ेच्ा 
ृातथुरत्ा िनरोधना�माणे हे ृातथुरृे नसपन साथेयथणे ्ा्मचे असृे, य त्ाच्ा सय् ्ा गुणियशषेामुळे हे 
शक् झाले आहे. �िृि�्ातम् िनरोधन य अिभसंिहृ िनरोधन ए्ि�ृ ्ेऊन संथपणर िनरोधन, ि्या—
हल ्ाचं्ा भाषेृ—सं्िलृ िनरोधन सामथ्र ृ्ार होईल. अथ�ृच, संभाव् �िृि�्ा होईल ि्या 
नाहत हे ्ा थिरय रृ्ायर अयलंबपन राहतल. 

 
�सृुृ थुसृ्ाृ सुरयाृतला दाखयपन िदल्ा�माणे टॉलमन य हल ्ाचं्ा मध्�सथृ 

थिरय रृ्ामंध्े बरेच साम् आहे. दोघानंतहत �ाथिम् �ेरणा (टॉलमन ्ाचंा ‘डत’), �लोभन (हल ्ाचंा 
‘्े’), य ्ामाचा िनरोधन घट् (हल ्ाचंा आ् आर.) ्ाचें मह�य ओळखले होृे. णरत थपणरथणे यगेळ्ा 
ृऱहेने ियचार ्ेला गेला असला ृरत टॉलमन ्ाचंत “संभाव्ृा” महणणे हल ्ाचं्ा सय् �ाबल्ाचा दुसरा 
भाग आहे असे मानाय्ास हर्ृ नाहत ्ारण दोनहतहत �बलत्रणा पृन ृ्ार होृाृ. थक. १७१ यर 
य�णलेल्ा भायातम् य अभायातम् घट्ाचंा थिरणाम महणपन िनम�ण होणारे टॉलमन ्ाचें क् िृिदल 
थिरमाण हल ्ाचं्ा �िृि�्ा सामथ्�सारखे आहे. �ाथिम् �ेर् (डत) ि्या �लोभन (्े) ि्या 
आत्ंिृ् ियि�्ाशतल िनरोधन (आ् आर) ्ाचंा अभाय असल्ास चागंल्ा ृऱहेने �सथािथृ झालेलत 
सय्हत क् ृतमध्े िदसप श्णार नाहत. 

 
सं्लथना ्ं�हत ्ाटे्ोरथणाने ्ाम ्व श्ेल अशत हल आशा बाळगतृ नवहृे. अंदाणहत 

्रृा ्ेणार नाहतृ ्ा दलतने थिर�सथृतृ होणारे बदल त्ानंा मान् ्रणे भागच होृे. यळेोयळेत होणाऱ्ा 
चेृ् बदला�माणे ि्या अडथळ्ानुसार �िृि�्ा णुळयपन घ्ायत. लागृ असे त्ा�माणे चेृ् 
सामान्त्रण ि्या �िृि�्ा सामान्त्रण होृ असे. चेृ्–�िृि�्ा साहच्र णरत असले ृरत ृे 
्मत िय�सनत् होृे. नेहमत ए्ाच यळेत ्ेणारे दोन चेृ् थरसथराचं्ा व्ाथाराृ अडथळा आणृतल. 
व्ाथारणाच्ा सयर घट्ांृ  आढळणारत व्�कृिभ�ृा य मानिस् ृ्ारतृतल अ�सथरृा हतहत त्ानंा मान् 
्रणे भागच होृे. महणपन हल णरत सयर घट्ाचं्ा थरसथरानुयृव ि�्ेचत आ क् ृत ्ाढप  श्ले असृे य 
त्ानंत ृत ्ाढलत असलत, ृरत त्ानंत हत आ क् ृत ि्या हे सप� ्ाटे्ोरथणे संर्ातम् ्ेलेले नाहत. 
्ॉ् ्ाचं्ा ृा�्् थकथ�रणा�माणे सथंपणर, सुरिचृ संर्ातम् �णालत हलनत सामान्ृः बनियलेलत 
नाहत, ृत मानसशासत  ्जानाच्ा व्ााृतथलत्डेच अ�ाथहत आहे. “्ोणत्ाहत सै�ािंृ्ाने ृ�य�णालत 
संथादन ्रण्ा्िरृा णे �्तन ्ेले त्ाहपन हलनत ्ेलेले �्तन हे णासृ ृत�ृेने य िच्ाटतने असे 
्ेलेले होृे.” (्ॉ्, १९५४, थक. ८२); थरंृु त्ानत त्ाृ बरेच िखळिखळतृ दुय ेसोडले आहेृ. 

 
ियियध �शनायंर हल ्ानंत अने् िनबंध िलिहले आहेृच. थरंृु त्ािशया  ् त्ानंत १९३७ मध्े 

त्ाचं्ा �णालतचत “थोडक्ाृ” मािहृत िदलेलत आहे; १९४० मध्े त्ानंत “गिणृत िनगमनातम्” 
�िृथादन ्ाटे्ोरथणे ्ेले आहे; य १९४३ मध्े णासृ थपणर य सामान्ृः समणेल अशत माडंणत त्ानंत 
्ेलेलत आहे. हल ्ाचं्ा मानसशासाचे िनि�ृ दशर्  महणपन त्ाचें १९४३ मधतल “ि��नसथलस ऑफ 
िबहेियअर” हे थुसृ् मानसशासजानत सयत्ारले होृे; थरंृु हत अमप रृ ृ�य ेअने् �्ारच्ा यै्�कृ् य 
सामािण् य रृनाला उथ्ोिणण्ाचा त्ानंत �्तन ्ेला होृा. दुद�याने, आ्ोिण  ृ्ेलेल्ा दोन �ंथाथंै्त 
ए्ाच �ंथाचे ‘अ िबहेियअर िससटतम’— हसृिलिख  ृ त्ाचं्ा खालायृ चाललेल्ा � क् ृतमुळे ृे संथयप 
श्ले. हे थुसृ् १९५२ मध्े �िस� झाले. 

 



 
 अनु�मिणका 
 

ृथािथ, त्ाचं्ा िलखाणा  ृ णसणशत �गृत होऊ लागलत ृसृसा आथल्ा अमप रृ थ�ृतृच 
�त्य सुधारणा ्रण्ाबबलचा त्ाचंा िन�् ठाम होृ गेला. आथल्ा �णालतचे िन्म य त्ाचें सा�ंर्् 
संबंध थपणर ्रणे हे आथले ् रृव् आहे असे त्ानंा याटप  लागले. ृे महणृाृ “थुढे याटचाल ्रण्ाथपयव 
सारं्त्रण ्रणे णवर आहे ्ाबबल माझत खा�त थटलत. अने् यष�चे ्ल्ार् �म आयश्् 
असलेलत अशत” हत ्ल�द �ि�्ा ठरलत.” (१९५२ अ, थक.१६०). बऱ्ाच नव्ा �ा्ोिग् ्ा्�चत गरण 
होृत, थरंृु यळेेच्ा अभायत ृे अंिग्ारृा ्ेृ नवहृे. त्ाऐयणत इृर थुसृ्ांृ पन आढळलेले, ्ाहतसे 
णासृ संबंिधृ �्ोग त्ानंत उथ्ोगाृ आणले. णरत ्ाहत िन्मांृ  सुधारण झालत ृरत थिरणाम संथपणरृ्ा 
समाधान्ार  ्नवहृा. सुधारलेले िन्म य उथिन्म १९५० य १९५१ मध्े आिण १९५२ मधतल थुसृ्ा पृन 
�िस� झाले. 

 
यॉटसन ्ाचं्ा फार यगेळ्ा �णालतच्ा अनु्ा्ानंा य रृनयादत महटले णाृे असे समणपन ्दािचृ 

हल सयृःला य रृनयादत महणयतृ नसृतल. त्ानंत आथल्ा सयर सं्लथनानंा “यसृुिनन” ि्या 
“सयभाययादत” असे महटले आहे, य त्ामधपन “अंृ�नरतयणाच्ा” य “मानयगुणारोथणाच्ा” सयर 
खाणाखुणा उखडपन ्ाढण्ाचा �्तन ्ेला आहे. थॉनरडाई् ्ाचं्ा “समाधान” ्ा सं्लथनेृ णाणतय 
अयसथा अंृभपरृ  आहे असे िदसल्ामुळे त्ानंत त्ाला थ्�् महणपन “गरणेचे यथण”, ि्या त्ाचं्ा 
नंृरच्ा माडंणतृ “�ेर् चेृ्ाचें यथण” हा शबद�्ोग ्ेला आहे. सयरमान् सं्लथना णरत �त्य 
“सं�ेषणातम् य रृनाचा” उ�ेख ्रतृ असल्ा ृरत अखेर शारतिर् �ि�्ाचंाच त्ानंा उ�ेख ्ेला 
थािहणे. ज्ाना आथण सामान्ृः मानिस् �ि�्ा महणृो त्ा शरतररसा्नाच्ाच बनलेल्ा �ि�्ा 
असृाृ हे िनःसंश्. 

 
“मग आथण णािणयबेबल ्ा् महणाय?े िृचे अ�सृतय ना्ारले आहे ्ा? मुळतच नाहत. 

थरंृु �िचृतचे अ�सृतय मान् ्रणे महणणे िृचे मपळ महणणे ृा�्् �ाधान् मान् ्रणे नवहे. 
समस्ा सोडियण्ास णाणतय हत साधन होण्ाऐयणत णाणतय हतच ए् सोडियण्ाचत आयश््ृा 
असलेलत समस्ा आहे.” (१९३७, थक. ३०). 
 
चागंल्ा ृऱहेने व्ार्ा ्ेलेल्ा णाणतय �ि�्ा पृन सुरयाृ ्वन �ाण्ाच्ा ि्या माणसाच्ा 

�त्य य रृनाचा अंदाण ्रणारत ृा�्् �णालत ृ्ार ्रण्ा्िरृा त्ानंत इृरानंा आवहान िदले. 
 
हल ्ाचं्ा थ�ृतचे ्ोणृेहत गुणदोष असले ृरत हलनत लय्रच सयृःभोयृत. ‘्ेल’ ्ेथे ृरण 

संशोध्ाचंा ्ा�्् गट णमियला. हत य रृनयादाचत सयृं� शाखा आहे. य हत शाखा अमेिर्ेृ य इृर� 
बरतच �सार थायलत. बऱ्ाच थदयतधर िय�ाथ्�ना ‘हल’ ्ाचं्ा ्लथना �त्य �्ोग ्वन खरे िनष्षर 
्ाढण्ाला्  ् याटल्ा. चाचणत घेण्ासारखे अने् िस�ांृ  होृे; आिण संर्ातम् दष�ा 
सोडियण्ासारखत अने् अंगे होृत. हल ्ाचं्ा िस�ांृ ामुळे ियस कृृ �माणाृ �ा्ोिग् ्ा्र सुव झाले. 
“्ा िस�ांृ ामुळे िनम�ण झालेले सै�ािंृ् य �ा्ोिग् संशोधन थािहले ्त १९३० ृे १९५० च्ा दरम्ान 
असलेला अत्ंृ �भायत असा िस�ांृ  असे हल ्ाचं्ा िस�ांृ ाला सहण महणृा ्ेईल मग ृे संशोधन ्ा 
िस�ांृ ाला थोष् असो, त्ाृ सुधारंणा घडियणारे असो ि्या त्ाच्ा ियर� असो!” (िहलगाडर १९५६, 
थक. १८२). सथेनस ्ाचं्ा मािहृतयवन १९४१ ृे १९५० च्ा दरम्ान अध््न य �ेरणा ्ायर अमेिर्ेृ णे 
अने् �्ोगािधिल  ृअसे िनबंध �िस� झाले त्ांृ  हल ्ाचंा ्ाहतना ्ाहत उ�ेख आढळृोच (१९५२ अ) 
आिण अगदत अलत्डे महणणे १९५७–१९५८ थ्रृच्ा अभ्ासाचा आढाया घेृल्ास असे िदसृे ्त 



 
 अनु�मिणका 
 

“गेल्ा ्ाहत यष�ृतल अध््नायरतल मानसशासाृ णर ्ुणाचे संथपणर नवहे ृरत बरेचसे �भतुय आढळृ 
असेल ृर ृे कल र्  हल ्ाचं्ा िस�ांृ ाचे. थरंृु हल ्ाचं्ा ्शाथेया त्ाचं्ा अथ्शा पृनच ृात्ािल  ्
अध््न-मानसशासायर त्ाचंा णासृ �भाय थडलेला िदसृो.” (्ेडलर, १९५९) 
 
६.३: हल याचंर वारसदार 

हल ्ाचं्ा ्ाहत िस�ांृ ांृ  य िन्मांृ  त्ाचं्ा अने् िय�ाथ्�नत य िय�ाथ्�च्ा िय�ाथ्�नत भर 
घाृलत असपन, ्ा िस�ांृ ायंर ्ा्र ्रतृ ृे नेहमत �गृ य ि�्ाशतल रािहले. 
 

नतल एलगार िमलर ्ानंत (णनम १९०९, आृा ्ेल ्ेथे �ाध्ाथ्) �ेरणेच्ा ियस कृृ ये�ाचे बऱ्ाच 
सखोलृेने संशोधन ्ेले आहे. ्ा ्ामाृ त्ानंत णॉन डोलाडर ्ाचें बरेच साहाय् घेृले. णॉन डोलाडर हे 
्ेल ्ेथतल त्ाचें सहाध्ा्त य समाणमानसशास आिण मनोव्थाशास हे त्ाचें ियशषे रस असलेले ये�. 
(त्ाचंत दोन थुसृ्े थहा: “िमलर आिण डोलाडर”, १९४१; “डोलाडर आिण िमलर”, १९५०). 

 
अनु्रणातम् य रृनायरतल त्ाचं्ा अभ्ासायवन िमलर य डोलाडर अशा िनष्ष�ला आले ्त हे 

य रृन समाणय रृनाचेच सयवथ आहे. ृे अध््ना पृनच िनम�ण होृे असे महणृा ्ेईल. हे य रृन 
सहण�यक�णन् आहे ्ा सामान् िय�ासाियर� िदलेल्ा थुराव्ाृ त्ानंत महटले आहे ्त मुलानंा ि्या 
उंदरानंा उ�ेणन न िमळाल्ास नेत्ाचे अनु्रण ्रण्ाचत �खर अशत यक�त त्ाचं्ाृ आढळृ नाहत. 
“सादश-अयलंबत-य रृन ्ा त्ाचं्ा सं् लथनेचा य रृनआदशर महणपन ृे ए्ा लहान मुलाचे उदाहरण देृाृ. 
यडतलभाऊ यिडलाचें सयागृ ्रण्ास धायल्ाबरोबर त्ाच्ा मागोमाग हा धा्टा भाऊ धायृ सुटला; 
यडतलभायाचे अनु्रण ्रण्ाचाहत ्ेथे उबेश नवहृा. दोनहत भायानंा चॉ्लेट िमळालत. �ेरणेचे समाधान 
्रणारे हे बयतस! ्ेथे दोघानंाहत चॉ्लेट हयत होृत अशत ्लथना ्वन त्ाचंत �िृि�्ा दढ ्ेलत गेलत 
असे महणृा ्ेईल. दोन �िृि�्ाचं्ा यळेत अध््न थिर�सथृतृ फर् होृा ृो फकृ मह�याच्ा चौथ्ा 
घट्ाृ. �त्े् णण ज्ा अ�त्य सपचनामुळे �िृि�्ा ्रतृ होृा त्ा सपचनामध्े यिडलाचं्ा थायलाचंा 
आयाण हा यडतलभायाला अ�त्य सपचन देृ होृा; धायणाऱ्ा भायाचे दशरन धा्�ा भायाला अ�त्य 
सपचन देृ होृे. सादश �िृि�्ा ्रण्ाला सृृ �ोतसाहन िमळाल्ामुळे अनु्रण ्रण्ाचत दुय्म 
�ेरणा िनम�ण होईल. ्ेथे थरायलंबन य दुसऱ्ाच्ा मृा�माणे य रृन ्ासंारखे व्�कृम�यगुणियशषे, 
सुरयाृतचे अनुभय थुनराय�ृृ झाल्ाने होृाृ असे ि्ृत �माणाृ महणृा ्ेईल हा �शन उथ�सथृ झाला 
आहे. ृथािथ, सादश य रृन ्ेवहा ्राय्ाचे य ्ेवहा ्राय्ाचे नाहत ्ांृ तल ृफायृ ओळखण्ाचत ्ाहत 
गरण णतयनाृ नु्त्ाच िश प्  लागलेल्ा मुलायर ्ेऊन थडृे; णसे आथण यिडलाचं्ा बरोबर चागंल्ा 
िसगरेटचा रसासयाद घेऊ श्णार नाहत हे णेवहा मुलाला आढळृे ृेवहा लहान मपल हत गोल िश्ृे. 

 
“सादश अयलंबत य रृन” हुबेहपब न�ल ्रण्ाहपन िभ� असृे असे िमलर डोनालड महणृाृ. 

त्ाचं्ा मृे नमुन्ानुसारत न�ल ्वन हळपहळप ृ्ार झालेले य रृन महणणे हुबेहपब न�ल. ्ा्रृा 
नमुन्ा्डपन �थम �ेर् थुरियले णाृाृ. थरंृु नंृर िश्णाऱ्ा्डपनच �बिलृ �िृि�्ाशंत साधंलेले 
मध्�सथृ, आतमिनद�श् चेृ् िय्िसृ ्ेले णाृाृ. आयाणाला यळण देणे हे उदाहरण लेख्ानत 
िदलेले आहे. खेळाृ, नयतन भाषेचा ्ाटे्ोरथणे उथ्ोग ्रण्ाृ––्ा उलट �यासत याथरतृ 
असलेलत हेगाडत बोलत हत णासृ �माणाृ “सादश-अयलंबत य रृन” �्ाराृ थडेल–ि्या िलिहणे, 
रंगियणे ्ासंारर्ा क् ृत पृन िदसणारत ियिशल ल्ब हत हुबेहपब न�ल ्रण्ाचाच थिरथा् असेल. 
अशाृऱहेच्ा िश्ण्ाृ अंृभपरृ  असलेलत �ि�्ा “संथािदृ यैिशष�” महणपन यणरन ्रृा ्ेईल. 



 
 अनु�मिणका 
 

 
नयतन भाषा िश्ृ असणाऱ्ाला ऐं्णाऱ्ाने नुसृत मान हालियलत ि्या समणृ असल्ाचा 

नुसृा भाय चेहऱ्ायर दाखियला ृर ्ा ि�्ा �मुख �बलत्रण घट् ठरृाृ य त्ाचं्ामुळे �िृि�्ेने 
िनम�ण ्ेलेलत अंृ गरृ  ्ार् य �ाय् अ�त्य सपचने ि्या सुखद भाय हे दुय्म �बलत्रणाृ 
थराय�ृृ होृाृ. थरंृु �ारंभतचे टाा्ाृ अने् अशा �िृि�्ा असृाृ ्त त्ामुळे ऐ्णाऱ्ाच्ा 
चेहऱ्ायर गोधळलेले हास् ि्या गोधळलेले भाय िदसृाृ, आिण चु्ाचंत थुनरायक�त होऊ न्े ्ा दलतने 
नाउमेद ्रणारे ि्या हत थुनरायक�त िनरोिधृ ्रणारत अंृगरृ  अ�त्य सपचने थुरियलत णाृाृ. �शिंसृ य 
अ�शिंसृ य रृनाचे �माण य त्ाचत िदशा ्ांृ तल ियसंयादामुळे थुरयलत णाणारत आणखत इृर ्ाहत सपचने 
िश्णाऱ्ाच्ा ए्ामागोमाग ्ेणाऱ्ा �िृि�्ामंधपन सु्ोग् िनयड ्रण्ाच्ा दलतने हळपहळप मदृ 
्रृतल. अथ्शामुळे गरण िनम�ण ्ेलत णाृे, य ्शामुळे गरण ्मत ्ेलत णाृे. अथेियृ आयाणाच्ा 
अंृगरृ  �माणाशत त्ाचा शबदो�ार ि्ृत �माणाृ णुळला आहे हे त्ाच्ा सयृःच्ाच �िृि�्ांृ पन 
थुरियल्ा गेलेल्ा मािहृत पृन िश्णारा ि्ृत �माणाृ ओळखप श्ृो ्ायर ्शाथ्शाचे �माण साथेयथणे 
अयलंबपन असृे. अशा ृऱहेचे अध््न हे “्ािं�् मेदप्डपन मागरद�शृ झालेले” असृे असे िमलर 
महणृाृ य ओ. एच. मायरर ्ाचं्ा िस�ांृ ाशत सयृःच्ा िस�ांृ ाचा ृोडायळा णुळृो असे ृे दाखयपन 
देृाृ. हुबेहपब न�ल ्रण्ा पृन होणारे अध््न सथल ्रण्ा्िरृा णरत सुरयाृतला त्ानत हत ्लथना 
्ेलत होृत, ृरत सं्ोणना्िरृा होणारे इृर य रृनबदल सथल ्रण्ा्िरृाहत िमलरनत हतच ृ�य े
याथरलत आहेृ (१९५९, थक. २४८–२५२). 

 
अनु्रणाचा दुसरा आणखत ए् �्ार “ृेच य रृन” महणपन िमलर य डोलाडर ्ानत यगेळा ्ेला 

आहे. ज्ा यळेत दोन ि्या अिध् लो्ानंत सयृं�थणे ए्ाच थिर�सथृतला सामान् �िृि�्ा ्ेलेलत 
असृे त्ा यळेत ृत खरोखरतच अनु्रणातम् नसृेच. ्ामाला णाय्ाच्ा यळेत ि्या ्ामाहपन थरृ घरत 
णाण्ाच्ा यळेत मो�ा शहराचत णा्े चाललत असृाना ज्ा यळेत णमाय ए्ि�ृ होृो त्ा यळेत ृे लो् 
थरसथराचें अनु्रण ्रतृ नसृाृ. ृथािथ, अशा ्ाहत यळेा असृाृ ्त त्ा यळेत हे ृतन घट् यगेळे 
्रणे ्ठतण असृे. ्ाहत �्ारच्ा णमायय रृनाृ य थरसथरानुरथ चाललेल्ा य रृनाृ हे ृतनहत घट् 
िनरिनराळ्ा �माणाृ िदसपन ्ेृाृ. आथण आथल्ालाच �शन ियचाराया. िच�थटगकहा्डे णमाय ्ा 
ओढले णाृाृ? िदलेलत ृतन ृ�य े नेहमत सयृं�थणे ्ा्रयाहतृ ्ेृतलच असे नाहत हे लेख्ानत 
ओळखले आहे. 

 
“संथादनयम �ेर् य बियसे” (१९५१) ्ाचंा व्ाथ् आढाया घेऊन िमलर थुढतल ियधानाने 

सुरयाृ ्रृाृ: “थैशां् िरृा. शासत् सत्े शोधपन ्ाढण्ा्िरृा, ि्या सामािण् दण� य सुरियृृा 
्ाचंत �िृ्े िमळियण्ा्िरृा धडथड ्रण्ाचत यक�त घेऊन माणसे णनमाला ्ेृ नाहतृ. सामाणत्रण 
होृ असृाना हत �िृ्े िश्लत णाृ असृाृ.” ज्ा िठ्ाणत यदेनादा्् िय�ुत-झट्े बसलेले 
असृाृ त्ा िठ्ाणाचत भतृत याढप  लागृे, हे िमलर �्ोगानंत िस� ्रृाृ. अशा ृऱहेचे थोडे अनुभय 
िदल्ायर िय�ुत-झट्े देणे बंद ्रृा ्ेईल, आिण ृरतहत �ाणत बाहेर ्ेण्ासाठत य (अ�सृतयाृ 
नसलेले) िय�ुृ-ध�े टाळण्ासाठत धडथड ्रृतल; य णर शक् असेल ृर बाहेर थडण्ाचा ्ाहत मागर 
शोधपन ्ाढृतल. ज्ा यळेत ृे बाहेर थडृतल त्ा यळेत त्ाचंत भतृत ि्या िचृा ्मत होईल य अशा ृऱहेने 
िय�ुत-झट्ा टाळण्ाचे य रृन दढ होईल. 
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हल ्ाचंा अध््न िस�ांृ  य �ॉईड ्ाचं्ा मनोिय�ेषणाचा बराचसा भाग ्ा दोहोचाहत सयत्ार 
्वन त्ानंा ए्ि�ृ आणण्ाचा डोलाडर य िमलर (१९५०) ्ानंत �्तन ्ेला. मुािय क् ृत िय्ास 
(अध््न) य मुािय क् ृत बरत होणे (िश्लेले नाहतसे ्रणे—्ाहतृरत चागंले िश्णे) ्ा 
मनोव्थोथचाराृतल घटनाचें य रृनयादत सथलत्रण देण्ाचा त्ानंत �्तन ्ेला आहे. अंृगरृ  ृाणा पृन 
मुकृृा झाल्ायर �ॉईड ्ाचं्ा महणण्ा�माणे िमळणारे सुख �ेरणायथणामुळे िमळणाऱ्ा हल ्ाचं्ा 
�बलनाशत ए्वथ ्रृा ्ेईल. भाषेचा सयैर य ्ोग् उथ्ोग ्रण्ायर मनोिय�ेष्ाच्ा आतमभायाचे 
सामथ्र बऱ्ाच �माणाृ अयलंबपन असृे. मुािय क् ृतणन  ् रोगत त्ाच्ा बऱ्ाच �माणाृ अभािष् य 
नेिणयेृ  असलेल्ा संघष�बबल मो्ळेथणाने बोलप श्णार नाहत. मनोव्थािचि्तस  ् ्ोग् 
याृायरणिन�मृत ्वन संबंिधृ गोलत बोलण्ास रोग्ाला �ेिरृ ्रृो य रोगत णे ्ाहत महणृो त्ाचा 
सयत्ार ्रृो. अशाृऱहेने रोग्ाचे �्तन दढ ्ेले णाृाृ. िनरोिधृ िचृेच्ा णागत सुसंब� ियचार य 
बोलणे ्ासंारर्ा गोलत िदसप लागृाृ. ्ा थुसृ्ा पृन बराचसा मनोरंण् भाग उ�कृ  ्रृा ्ेईल. 
(िमलरसु�ा थाहायेृ , १९४८-अ, १९४८-ब) 

 
�ॉईड ्ाचंत “सथलांृ र ्ं�णा” य रृनयादत शबदांृ  व्कृ ्रण्ा्रृा ्ेलेल्ा �्ोगाृ 

िमलरनत ए् लहानशत रबराचत बाहुलत िथणऱ्ाृ ठेयलत. त्ा िथणऱ्ा  ृ िय�ुतध�ा  टाळण्ा्िरृा 
ए्मे्ाशंत भाडंण ्रण्ाच्ा बाबृतृ अिभसंिहृ झालेले उंदतर होृे. थरसथरभाडंणाचत ि�्ा चागंल्ा 
ृऱहेने �सथािथृ झाल्ायर िथणऱ्ा पृन ए् उंदतर बाहेर ्ाढला य दुसरा उंदतरच फकृ रबराच्ा 
बाहुलतबरोबर िथणऱ्ा  ृ सोडला. अशा ृऱहेने िश्ियलेल्ा गटांृ तल उंदतर ए्टा सोडल्ास त्ाचा 
सहचारत उंदतर बाहेर ्ाढल्ामुळे, ृो रबरत बाहुलतलाच माव लागृो. मा� ्ाथपयव ृो हत रबरत बाहुलत 
दुलर ियृ असे (१९४८ ब). थिरणामृः असे िदसले ्त बा�ृः आ�म् असलेले य रृन ्ेयळ हे िय�ुत
झट्ा थाबंियण्ा्िरृा अंगत्ािरलेले होृे, थरंृु ृे ्ालांृ राने सयर�च �सािरृ झालेले य रृन असेल. 
(अन�लड, १९६०, �ंथ १, थक. २६२) 

 
णरत हल य सथेनस�माणे िमलरनत मध्ंृिरृ ्ेणाऱ्ा थिरय रृनशतल �िृि�्ाबंबल अंदाण 

बाधंृाना संर्ातम् आधार घ्ाय्ाचा असे िनि�ृ ठरियले नवहृे, ृरत िस�ांृ -िय्ासाृतल यरच्ा 
थाृळतयरतल गिणृत �मािणृृा णेथे आयश्् आहे असे �शन हाृाळृाना हा आधार त्ानंत मागेथुढे न 
थाहृा सयत्ारला आहे. संघष�तम् थिर�सथृतृ आढळणाऱ्ा अथयक�तसंबंधत संशोधन ्रण्ाचा त्ाचं्ा 
सह्ाऱ्ाचं्ा य िय�ाथ्�च्ा बरोबर त्ानंत सुव ्ेलेला �्लथ हा अशाच �्लथाथंै्त ए् होृा. 
उंदराचे–ि्या माणसाचे–होणारे य रृन ्ोणत्ा मध्यृव ्ं�णा ि्या �ेर् क् ृत ्ाचं्ा ृ�यामुळे होृे? 
्ारण उिबला�ृ ृे ओढले णाृ असृाृ, थरंृु मध्ंृरतच, बा�ृः ्ाहत ियरोधत असलेल्ा शकृत पृन 
थरृ थाबंृाृ. 

 
हल य सथेनस ्ाचं्ा �बलन �िम्ृेच्ा सं्लथने�माणे िणृ्े उिबल िन्ट असेल िृृ्त 

त्ाच्ा्डे णाण्ाचत �ेरणा �बल असेल. ्ाच ृऱहेच्ा ृ्� पृन असे महणृा ्ेईल ्त असुखद ि्या दपर 
खेचणारा अनुभय िणृ्ा अिध् िृृ्त त्ाच्ाथासपन दपर णाण्ाचत यक�त णासृ. ्ा दोन �यक�ीना िमलर 
अनु�मे “णयळ णाण्ाचत �िम्ृा” य “दपर णाण्ाृतल �िम्ृा” असे महणृाृ. दपर णाण्ाृतल 
�िम्ृा हत णयळ णाण्ाच्ा �िम्ृेथेया णासृ िनमुळृत असृे हत आणखत ए् ्लथना  ्वन 
अ�थेटतृतल अ� घेृ असृाना �ाण्ाला िय�ुतध�ा  िदला ृर त्ानंृर अ�ा्डे णाृाना ्ेवहाृरत 
मध्ेच हुडहुडत भवन त्ाचे था् ्ा मंदायृाृ ्ाचे त्ानंत यरयर खरे याटणारे असे सथलत्रण िदलेले 
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आहे. त्ा ियिशल िठ्ाणत दपर णाण्ाच्ा धा्ाने णयळ णाण्ाच्ा घट्ाचत थ्ड घेऊन त्ाला दपर 
सारलेले असृे. त्ामुळे उंदतर माग�ृ अडखळृो ि्या मागे यळृो. 

 
�ाण्ायरतल �्ोगायर आधािरृ िनष्षर मानयत य रृनाच्ा �शनानंा लायृाना िनष्ष�च्ा 

सामान्त्रणाला थडणाऱ्ा म्�दा िमलरनत णाणल्ा होत्ा; थरंृु ्ा म्�दा मान् ्वनहत “अिय्िसृ 
�ाण्ायर” ्ेलेल्ा �्ोगा पृन ्ाढलेले ्ाहत िनणर् उथचारातम् मानसशासाच्ा ये�ाृ उथ्ुकृ 
ठरृतल असे त्ानंा याटृे. िनरिनराळ्ा �माणाृ संघषर असृाना ि्या संघषर मुळतच नसृाना सथलांृ र 
्ोणत्ा सयवथाृ होण्ाचत शक्ृा आहे ्ाबबल अंदाण बाधंण्ा्िरृा िनरिनराळ्ा �ा्ोिग् 
िनणर्ाचंा उथ्ोग ्रण्ाचे ृे धाडस ्िरृाृ. एखा�ा मुलतचा ि�््र मरण थायल्ास दुःखा पृन ज्ा 
यळेत ृत शु�तयर ्ेृे त्ा यळेत िृच्ा ि�््राशत णासृ साधम्र असलेल्ा अनुन् ्रणाऱ्ा माणसाचत ृत 
िनयड ्रृे असा दाखला िमलर देृाृ. थरंृु संघषर असेल ृेथे हे घडृ नाहत ि�््राच्ा भाडंणा पृन 
ठरलेले लगन मोडले ृर यगेळ्ा, थरंृु माफ् �माणाृच िभ� असलेल्ा माणसाचत िनयड ृत ्रतल. 
थरंृु दपर णाण्ाच्ा �िृि�्ेचे िनरोधन णर फार बलय�र असेल ृर संथपणरथणे िभ� असलेल्ा व्कृतचत 
िनयड ्ेलत णाईल. मानयत य रृनाला ्ेलेले हे उथ्ोणन ृा�्् याटले ृरत त्ाचत �मािणृृा 
थाहण्ाच्ा माग�ृ ्ेणाऱ्ा अडचणत सथल आहेृ. (संघष�तम् थिर�सथृतृ णयळ णाण्ाचत ि�्ा 
टाळण्ा्िरृा होणारे य रृन, य िस�ांृ ाचे उथ्ोणन ्ा्िरृा िमलर, १९५९, ियशषेृः थक. २०३–२३० 
थहा.) 

 
हल ्ाचं्ा �बलन िस�ांृ ाृ िमलरनत बरतच भर घाृलत आहे. संथपणरथणे यसृुिनन होण्ा्िरृा 

धडथडृ असणाऱ्ा हलनत बयतस ि्या �बलन महणणेच गरण ्मत होणे असे महटले आहे. ज्ा यळेत 
भु् े लेला उंदतर अ�थेटत्डे बरोबर माग�ने िनघृो य त्ाला खाण्ास ्ाहत अ� िमळृे त्ा यळेत त्ाचत 
अ�ाचत गरण ्ाहत �माणाृ ्मत ्ेलत णाृे य अशा ृऱहेने संबंिधृ सय् सामथ्र (एड. एच. आर.) य 
बरोबर माग�ने णाऊन सथािन् चेृ्ायर �िृि�्ा ्रण्ाचत त्ाचत यक�त दढ ्ेलत णाृे. थरंृु ्ा 
िस�ांृ ाच्ा दुद�याने य रृनाच्ा मागोमाग ए् िमिनटाच्ा आृच अ� हे �बलन िमळाले ृरच उंदतर िश प्  
श्ेल; थरंृु खरत शरतरव्ाथारियष्् असलेलत अ�ाचत गरण भागियण्ा्िरृा अ�ाचे थचन होऊन 
रकृ�याहाृ अ�.....िमसळेथ �्ृ याट थाहाय्ास हयत. शरतरव्ाथारियष्् य य रृनियष्् घटनाचं्ा 
सं्ोणना पृन �बलत्रणाचत ्ाहत णलद �ि�्ा-होृ असण्ाचत आयश््ृा आहे. आृा अ�ाच्ा 
गरणेमुळे थोटामध्े सना्ुणन् हालचालत य चेृ् िनम�ण होृाृ य ृे भप् यदेना महणपन ओळखले णाृाृ. 
्ािशया् ृहान; थ्या, ियणेमुळे िनम�ण होणाऱ्ा यदेना ्ासंारखे चेृ्हत असृाृ. िनरिनराळ्ा 
गरणांृ पन िनम�ण ्ेले गेलेले चेृ् हे क् ृतचे खरे �ेर् असृाृ असे िमलर य डोलाडर ्ानंत सुचियले 
आहे (१९४१). 

 
“ क् ृत ्रण्ास भाग थाडणारा �बल चेृ् महणणे �ेर्. ्ोणृाहत चेृ् �भायत ्ेला 

ृर ृो �ेर् होऊ श्ृो.” (१९४१, थक. १८) महणणे �ेर् चेृ् ्मत होणे हे �बलत्रण होईल, 
य �ाथिम् �बलत्रण महणणे “गरणेचा गुणियशषे असा �ंथतसाय ्मत होणे”, असे महणृा 
्ेईल. अशा ृऱहेने �ेरणा य �बलन ्ा सुधारलेल्ा सं्लथना हलनत अयलंिबल्ा.” (हल १९५०, 
थक. १७३). 
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�ेरणा ्मत होणे महणणे �बलन असे णेवहा िमलर महणृाृ ृेवहा �ेर् चेृ्ाचत ृत�ृा ्मत होृे 
असे ृे महणृाृ. अथ�ृ, ्ाहत �बलने हत �ेरणा ्मत ्रणारत असृाृ, थरंृु सयर �बलने ्ा �्ाराृ 
थडृतल ्ा? �ेरणा ्मत होणे हतच ए् बियसाचत य �बलनाचत ्ं�णा असे आथण महणप श प्  ्ा? ्ा 
�शनाबबल िमलर ्ाहतसे साशं्  झालेले आहेृ; य ृे ्ा बाबृतृ ्ाटे्ोर य अने् ्सो�ा घेण्ा्डे 
यळलेले आहेृ (१९५७). ए्ा �्ोगाृ श र् रा्ुकृ थदाथ�चा उथ्ोग ्ेला. गोड थरंृु थोष् नसलेलत 
यस पृ ृोडाृ घेृल्ास उंदराचं्ा बाबृतृ ृत थिरणाम्ार् बियसासारखत उथ्ुकृ ठरृे; थरंृु णर ृत 
इंणेकशन देऊन �त्य थोटाृच घाृलत ृर िृचा असा थिरणाम होृ नाहत. ज्ा यळेत हत यस पृ ृोडाृ 
घाृलत त्ा यळेत गोडत भागलत थण ज्ा यळेत हत ृोडाृ घाृलत नाहत ृेवहा मा� असे झाले नाहत. गरण 
्मत होृे ्ाियर� असलेला थुराया ृोडाने णेवहा गोड थदाथर (बयतस) िमळाला ृेवहा िदसपन आला; थरंृु 
�ेरणा-यथणच्ा ियर� मा� हा थुराया नवहृा. 

 
िमलर ्ाचं्ा �्ोगाल्ाृ य इृर�हत उंदराचं्ा य माणंराचं्ा मेदपमध्े िनि�ृ िठ्ाणत ्ाटे्ोर 

िय�ुत-्ं�े ्ा्मचत बसयपन इृर �्ोग ्ेले आहेृ. (बायर य िमलर, १९५८; ओलडस, १९५८; िमलर 
१९६१ बत). आंृरमेदपच्ा ्ाहत भागाृतल िय�ुत उ�ेणन हे लाभ�द ठरृे; ्ारण ्ामुळे �ाणत िय�ुत
�याह सुव ्रणारा गण दाबण्ास िश्ृो. अशा ृऱहेच्ा ्ाहत िठ्ाणत दोन ियर� थिरणाम आढळृाृ, 
्ारण �थम गण दाबपन िय�ुत�याह  सुव ्रण्ास �ाणत िश्ृो य नंृर ृात्ाळ दुसरा गण दाबपन ृो 
बंद ्रण्ास �ाणत िश्ृो—णणप ्ाहत उ�ेिणृ झालेलत मेदपरचना “�थम सुखद यदेनामधपन �िृि�्ा 
्रतृ होृत; हत यदेने अस� होईथ्रृ याढृ असृाृ......�ेरणा-यथण ्ा गकहतृाियर� हे आहे (िमलर 
१९५७, थक. १२७७). हे अथव्रण मान् न ्रृा िमलरनत संभाव्ृेला याय ठेयला होृा. 

 
हल ्ाचं्ा थ�ृतृतल हत सुधारणा ि्ृतहत गंभतर िदसृ असलत ृरत त्ामुळे संथपणर थ�ृतचाच 

नाश होण्ाचत गरण नाहत. मोटारत�माणेच हल ्ाचं्ा थ�ृतृ अने् उथथ�ृतचे संमेलन आहे; य ए प् ण 
संथपणर क् ृतृ आयश्् ृो भाग थार थाडण्ा्िरृा त्ाचंत रचना ्ेलेलत आहे. हलनत ्ा रचनानंा एच, 
डत, ्े, आ्. यगैरे नाय ेिदलेलत आहेृ य �त्े् उथरचने्डपन आयश्् ृे ्ा्र वहाय ेमहणपन ृत ृ्ार 
्रण्ा्िरृा त्ानत बरेच थिर�म घेृलेले आहेृ. णर एखा�ा उथरचनेचत उदा. ्ाब्पररेटर (्ाबरन्ुकृ 
थदाथर) ि्या सय््ुकृ अध््न थ�ृत—थुनररचना ्राय्ाचत असलत ृर, थपणर संमेलनाृ फकृ ्ाहत 
ि्र्ोळ फेरफार ्रण्ाचत गरण थडेल. 

 
णुन्ा य नव्ा अने् ियष्ायंर िमलरनत आंथल्ा िय�ाथ्�च्ा बरोबर बहुियध संशोधन ्ा्र�म 

आखला आहे. सोिड्म ॲिमटॉल य कलोरो�ोमझॅतन ्ासंारर्ा िनिाणन  ्औषधाचं्ा थिरणामाबबलचा 
अभ्ास दुसऱ्ा ए्ा �शनायरतल अभ्ासाबरोबर िनयिेदृ ्ेला आहे. �्ोज्ाला णर मुाघाृातम  ्
घटनेने ्ुकृ नसलेल्ा थरंृु भ्दा्् असलेल्ा थिर�सथृतृ थरृ आणले ृर त्ाच्ा भतृतच्ा 
अनुभयाचे व्यसथाथन होृे ्ा, हा ृो �शन होृा. ्ा �शनाचं्ा बाबृतृ य हळपहळप सय् झाल्ामुळे िनम�ण 
झालेल्ा ृाणाला णो याढृा ियरोध होृ असृो त्ाच्ा संभाव्ृेच्ा बाबृतृ त्ाचें णे संशोधन आहे ृे 
्ाहतसे आ�्रदा्् आहे. थरंृु हे संशोधन बरेचसे गकहतृ िस�ांृ ाच्ा सयवथाचेच आहे (१९६१ अ). ्ा 
बाबृतृ अिध् संशोधनाचत गरण आहे य ृे ृसे ्ेले णाईलहत. 

 
१९६१ मध्े भरलेल्ा अमेिर्न मानसशासत् मंडळाच्ा सभेसमोर अध्यत् भाषण ्िरृाना 

त्ानंत अने् संशोधनाचंा आढाया घेृला. त्ा ृऱहेचे संशोधन ्िरृाना भप्  य ृहान उ�ेिणृ ्ेलेलत 
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होृत. हे अने् ृऱहानंत ्ेलेले होृे. ्ा थ�ृतृ मेदपृतल ्ेिभाग �त्य िय�ुत थ�ृतने चेृियले णाृ 
होृे. अंृय�िहन्ानंा सला्नचत इणेंकशनस िदलत णाृ होृत. ्ा ृऱहेने िनरिनराळत औषधे य िनरिनराळे 
िव्रस ्ांृ पन मेदप उ�ेिणृ ्ेला णाृ होृा, य मेदपच्ा भागाचे यगैरे थोषण वहाय े महणपन बनियलेल्ा 
साधना पृन हत औषधे य रस िदले णाृ होृे ्ा अने् थ�ृी पृन िनम�ण ्ेलेल्ा भु् े ला ि्या ृहानेला 
होणाऱ्ा �िृि�्ांृ पन आढळणाऱ्ा �ािणय रृनाृ बरतच ियसंगृत आढळृ होृत. ्ामुळे िमलर अशा 
िनष्ष�ला आले ्त: 

 
“अत्ंृ गंुृागंुृतच्ा, बाहेवन उ�ेिणृ न ्ेल्ास िनष�त् असलेल्ा टेिलफोनच्ा 

सयतचबोडरबरोबर मेदपचत ृुलना आृा आथण ्रतृ नाहत. मेदप ए् ि�्ाशतल सेिि्् आहे य ृो 
सयृःच्ाच यदे् ्ा्�यर बरेच िन्ं�ण ठेयतृ असृो. मािहृतचत िनयड ्वन, िृचत �ृयारत 
लायपन, िृचे थकथ�रण ्रणे ्ा्िरृा असलेलत मेदप हत ए् रचना आहे. ृषरणदाब, उषणृामान 
य इृर अने् ृऱहेच्ा अंृगरृ  थिर�सथृतला �िृि�्ा ्रणारत जानेिि्े मेदपमध्े असृाृ. मेदप 
हत ए् �ंथत आहे य ्ा �ंथत पृन अने् रासा्िन् सायाचं्ा संदभ�ृ ्ा �ंथत्डपन �िृि�्ा 
्ेलत णाृे.” (१९६१ ब, थक. ७५३) 
 
�ेरणायथण वहाय ेमहणपन इणेंकशनस िदल्ास उंदराचं्ा य रृनायर ियरोधत थिरणाम होृाृ-खाण्ाृ 

्मत गोडत, थरंृु मेदपृतल ्ेिाचें भप्  भागियणारे आतमउ�ेणन ज्ाच्ामुळे नम�ण होृे ृो गण दाबण्ाृ 
णासृ रस–य त्ामुळे “�ेरणायथण” ्ा गकहतृाबबल ृे णासृ साशं्  होृाृ. 

 
१९६३ मधतल ने�स्ा ्ेथतल �ेरणेयरतल थिरसंयादाृ िमलरनत चालप अध््न िस�ांृ ाचंा य 

ियिशल िस�ांृ  ्ोणृे �शन िनम�ण ्िरृाृ य ्ोणृे न सोडियृाच सोडृाृ त्ाचा आढाया घेृला. 
“�ेरणा यथण” िस�ांृ  सोडपन देण्ास अ�ाथ ृे थपणरथणे ृ्ार झाले नसले ृरत त्ानंत ृातथुरृा असा 
थ्�् सुचियलेला आहे, य ्ा थ्�्ाृ इृर िस�ांृ ांृ तल उथशाम् घट् त्ाचं्ांृ तल दोषािंशया् 
अंृभपरृ  होृाृ असे त्ानंत मानले आहे. त्ामुळे िनम�ण होणाऱ्ा िस�ांृ ाृ चेृ्-�िृि�्ा संबंध 
�सथािथृ ्रणारा मह�याचा घट् “�ेरणा यथण” �बलन नसपन “मपळ अिभसंधान” �बलन हा आहे. 
िय�ुत ध�ा दपर ्रण्ाचत ्ुकृत ए्दा साथडलत ्त िय�ुत ध�ा बसलेला �ाणत �िृि�्ा ्िरृाना 
अमाथ उतसाह दाखियृो. ्ाचा थरृ अथर लायपन ृे ्ा िनष्ष�ला आले. यदेने थासपन ए्ाए्त होणाऱ्ा 
सुट्ेमुळे सहणृेने ि�्ाशतल झालेला हा उतसाह मुासंसथेृतल चैृन्दा्् “चल्ं�णेचा” असाया 
असा िमलर ृ र्  बाधंृाृ. ्ा ्ं�णेच्ा क् ृतमुळे ्ेयळ चालप �ेर् य �िृि�्ा नवहे ृर ्ाथपयव घडलेल्ा 
ृात्ािल  ्घटनाचं्ा खाणाखुणाहत ृत� ्ेल्ा णाृतल. 

 
मपळ अिभसंधानाृतल चेृ्ा�माणे असणाऱ्ा अिभसंिहृ चेृ्ा्डपन ि्या साधन �िृि�्ाचं्ा 

बाबृतृ अशाच ृऱहेचे ्ा्र ्रणाऱ्ा “चल ्ं�णे” ्डपन ्ोग् ्ेिे णेवहा णेवहा �ोतसािह  ृ ्ेलत 
णाृाृ, ृेवहा ृेवहा �बलन होृ असृे असे दुसऱ्ा शबदाृ िमलर समणृाृ. “चल ्ं�णेचे” अचप् 
सयवथ त्ानंत सथल ्ेलेले नाहत. मा� मेदपृतल णाळतदार रचनेशत ्ा ्ं�णेचा ्ाहंत संबंध असेल, ि्या 
मेदपच्ा िय�ुत-शकृत�माणे ्ाहत गुणियशषे ्ा ्ं�णे असृतल, ि्या िय�ुृ उ�ेणनामुळे “सुखद” 
थिरणाम िनम�ण ्रणाऱ्ा मेदपृतल ्ाहत भागाशंत ्ोणत्ाृरत ृऱहेने हत ्ं�णा साधंलत असेल असे 
सुचियण्ाथलत्डे “चल्ं�णे” च्ा अचप् सयवथाचत त्ानंत व्ार्ा िदलेलत नाहत. ज्ाचं्ामुळे 
“चल्ं�णा” णागकृ ्ेलत णाईल असे चेृ् �ा्ोिग् थिरणाम िन्माखालत अंृभपरृ  होणाऱ्ा 
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चेृ्ाइृ्ेच ियथुल आहेृ. यदेना ्मत होण्ाव्िृिरक  ृ अ� खाण्ाचे ृात्ाळ य ियलंिबृ होणारे 
थिरणाम सथल ्रण्ा्िरृा संघष�तम् थिर�सथृतृ ियरोध नाहतसा होणे य हे पृ आिण संथादन ्ामंधतल 
ियसयंाद दपर ्ेला णाणे ्ा ियिशल उदाहरणाचंा उ�ेख िमलरनत आथल्ा ्ादतृ ्ेला आहे (१९६३, थक. 
९५). ृथािथ, अनिभसंिहृ �िृि�्े�माणेच “चल्ं�णा” ्ा्रयाहत होृ असल्ामुळे ृत उ�ेिणृ ्ेलत 
गेलत असृाना असलेल्ा �ेर्ाशंत य �िृि�्ाशंत सयृःच अिभसंिहृ होृे. ्ाच ृऱहेने ियचार ्ेल्ास 
ज्ा माग�ना गेले असृाना चैृन््ुकृ थिरणाम आढळृ नाहत असे चु्तचे मागर थिरणामृः थुनराय रृन न 
झाल्ाने हळपहळप नाहतसे होृाृ. 

 
आथलत “चल्ं�णा” य थॉनरडाई् ्ाचंत “सथा्त्रण �िृि�्ा” ्ांृ तल िन्ट साध्म्र िमलर 

णाणृाृ. थरंृु सं्ोणन �बल ्रण्ाऐयणत चालप  क् ृतृ ृत�ृा आणण्ाचत �मुख भपिम्ा चल ्ं�णेचत 
आहे हे ृे दाखयपन देृाृ. आथल्ा िस�ांृ ाचत दुसऱ्ाचं्ा िस�ांृ ाशंत थोडक्ाृ बोध् ृुलना ्वन 
त्ाचं्ाृतल मह�याचे साम्, त्ा�माणेच मह�याचा फर् ृे दाखयपन देृाृ. थुढे ्ेणाऱ्ा थानांृ पन आलेले 
अने् इृर ियभाग थपणर ्ेल्ायर िमलर ्ाचं्ा मािहृतचा ्ाहत भाग याच्ाला संथपणरथणे व्कृ होईल 
असे असले ृरत िमलरनत िदलेल्ा गोषयाऱ्ाृतल ्ाहत भाग ्ेथे देणे उिचृ ठरेल: 

 
“्ा गकहतृाचे मायरर ्ाचं्ा गकहतृाशत सथल साम् आहे (१९६०अ, १९६०ब,). मा� ्ांृ तल 

मह�याचा फर् असा आहे ्त अनु्रणाच्ा थकथ�रणा�माणे (िमलर. य डोलाडर, १९४१) ्ामध्े 
�ेर् य ्ार् �िृि�्ा ्ांृ तल सं्ोणन ना्ारले णाृ नाहत आिण त्ामुळे ृात्ाळ �िृि�्ा 
िनम�ण होण्ास याय आहे.” (१९५६). 
 

“हत नयतन माडंणत......सथेनसनत (१९५६) णो गकहतृ ध्े्ल�्त �िृि�्ेच्ा �लोभन 
मपल्ायर भर िदलेला आहे......त्ाच्ाशत सदश आहे मा� थिरिमृतयरतल थप रृृा्ार् 
�िृि�्ाचं्ा अिभसंधानायर आधािरृ असलेल्ा �लोभनाथुरृतच ृत म्�िदृ नाहत, य 
�ासदा्् उ�ेणन नाहतसे होण्ायर आधािरृ �लोभन ्ामध्े ियशषे्वन अंृभपरृ  होृे. 
सथेनसनत णरत आनुभिय् थिरणाम िन्म �ामुर्े्वन याथरला असला ृरत मो�ा धप रृथणे त्ानंत 
िनि�ृ ्ाहत ठरियले नवहृे. आृाचत माडंणत सथेनस ्ाचं्ा आणच्ा दिल्ोणाहपन यगेळत आहे; 
्ारण यासनाथपृव्िरृा य ियिशल मागर टाळण्ा्िरृा होणारे अध््न, ि्या सय्-�ाबल् य 
�लोभन-�ाबल् ्ाचें सथंादन ्ामध्े यगेळ्ा �ि�्ा अंृभपरृ  आहेृ असे आृाच्ा माडंणतमध्े 
सथलथणे य िनि�ृथणे मानले णाृ नाहत.” 

 
“आृाचत माडंणत साि�ध् सहच्�चा उथ्ोग ्रृे, थरंृु �ंथतहपन (१९५२) ृत यगेळत 

आहे. ्ारण अध््नाृ आढळणारत िनि�ृ अशत िनयड सथल ्रण्ा्िरृा ्ा माडंणतृ 
ियसमरणाृ णाण्ाथासपन ्ाहत घट्ाचें रयण ्रण्ा्िरृा चेृ् बदलायर अयलंबपन 
राहण्ाथेया “चल्ं�णा” ि्या “आयगे ्ं�णा” ्ाचंा उथ्ोग ्ेला णाृो.” 

 
“हत माडंणत टॉलमन�माणे आहे.....थरंृु इृर अिभसंिहृ �िृि�्ेसंबंधत असलेल्ा 

माडंणतहपन यगेळत आहे; ्ारण ्ामध्े थिरघसथ असलेल्ा मध्�सथृ �िृि�्ाचं्ायर भर िदला 
णाृ नाहत ृर मेदपमधतल अने् सुदढ सं्ोणनाचंा उथ्ोग ्रणाऱ्ा मध्यृव �िृमा्ुकृ ि्या 
इृर �ि�्ाचंत शक्ृा मान् ्ेलत णाृे. ृत टॉलमन ्ाचं्ा ्लथनेहपन यगेळत आहे. ्ारण बा� 
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�िृि�्ा�ंमाणेच ्ा मध्यृव �ि�्ा ृेच मपलभपृ  िन्म थाळृाृ असे ्ेथे समणले णाृे य 
त्ामुळे हा िस�ांृ  ्ा मध्यृव �ि�्ानंा “�ेरणा िनम�््” �िृि�्ा असे उ�ेिखृो. बराच 
्ाल माझ्ा ियचारसरणतचा भाग असलेल्ा मध्यृव �िृि�्ा ्ा हेब ्ाचं्ा थेशत समपहा�माणे य 
अयसथानु�मा�माणे आहेृ (१९४९). थरंृु ्ा आृाच्ा िस�ांृ ा  ृ“चल ्ं�णे”ृतल य �ा्ोिग् 
ियनाशत्रणाृतल िनयड् घट् आहेृ य हे घट् हेब ्ाचं्ा थेशतसमपहानंा य अयसथानु�मानंा 
ए् चागंलत ्लाटणत िमळेथ्रृ साि�ध् साहच्�थासपन दपर ठेयण्ास आयश्् आहेृ.” 
(१९६३, थक. ९७–९८) 
 
्ेनेथे डबल्ु सथेनस (णनम १९०७, आ्ोआ िय�ाथतठा  ृआृा �ाध्ाथ्) हे कल र्  हल ्ाचें दुसरे 

ए्िनन थण सयृं� यक�तचे िय�ाथव. ्ेल ्ेथे हलबरोबर त्ानंत अभ्ास ्ेला य नंृर आ्ोआ ्ेथपन 
हलबरोबर त्ानंत बराच थ�व्यहार ्ेला. त्ानंत अत्ंृ िनण�्् अशत �्ोगशाळा िनम�ण ्ेलत य हल 
्ाचं्ा �णालतशत संबंिधृ अशा �शनायर संशोधन ्रण्ास बऱ्ाच िय�ाथ्�ना चालना िदलत. त्ानंत 
आथला िस�ांृ  “िबहेियअर िथअरत अँड ्नडतशिनग” (१९५६) ्ा मह�याच्ा थुसृ्ाृ थुढे माडंला आहे. 
्ामध्े ृे महणृाृ: 

 
“्ा िस�ांृ ा  ृ णो दिल्ोण घ्ाय्ाचा आहे ृो मपलृः हल ्ाचं्ा िस�ांृ ा�माणे 

आहे....ृथािथ अशा अने् गोलत होत्ा ्त ज्ा बाबृतृ मत य हल ्धतच ए्मृ झालो 
नाहत....आथल्ा्डपन चप् होईल अशत हलना ्धतच भतृत याटलत नाहत य सय�ृ चागंला गकहतृ 
िस�ांृ  हाृाशत असेल ृो घेऊन माणसाने ्ामाला सुरयाृ ्रायत असे त्ाचें मृ होृे. 
्ोणत्ाहत चु्ा सुधारण्ास �्ोग हे ्ोग् साधन आहे ्ायर त्ाचंा िय�ास होृा. उलटथयत, 
हाृाशत असलेल्ा �ा्ोिग् मािहृतचा णासृतृ णासृ आधार घेऊन िस�ांृ  माडंायेृ  असे 
महणण्ा्डे माझा ्ल होृा.” (थक. ५४–५६) मध्ंृिरृ ्ेणारे थिरय रृनशतल अमप रृ भाग 
अव्यहा्र नसत् शरतरव्ाथारशासाशत साधंण्ा्डे हल ्ाचंा ्ल होृा. त्ामुळे, सथेनसनत 
दाखयपन िदल्ा�माणे ृे अ्ारणच संथपणरृ्ा असंबंिधृ असलेल्ा अशा संघष�ृ गंुृले गेले. 
“गरण-यथण” चा हल ्ाचंा �बलन-िस�ांृ  महणणे यरयर िदसणारा शरतरशासाचा मुलामा होृा 
य त्ाथासपन सथंपणरथणे दपर होणे सथेनसनाहत णमले नाहत.” 
 
ए्ंदरतृ ्ा दोन सै�ािंृ्ानंत ए् आदशर गटच ृ्ार ्ेला. थॅवहलॉवह ्ाचें मपळ अिभसंधान य 

�स्नर ्ाचें साधनातम् अिभसंधान ्ा पृन सुरयाृ ्रायत. िश्लेल्ा य रृनाच्ा ए्ियध �ि�्ां् िरृा 
ए् िस�ांृ  ृ्ार ्राया य नंृर, शक् असेल ृर हा अिभसंधान िस�ांृ  भेदनबोध य िनयड् �िृि�्ा 
्ाचंा समायशे ्रण्ा्िरृा व्ाथ् ्राया ्ा डायथेचाच्ा बाबृतृ ृे ए्मृ होृे. �त्े् यगेळ्ा 
�िृि�्ेच्ा संदभ�ृ एच. डत. ्े., यगैरे घट् ्शा ृऱहेने िन्ंि�ृ ्ेले णायेृ  हे अिभसंधानायरतल 
�्ोगाने शोधपन ्ाढल्ायर, ्ोणत्ा थ्�्त घट्ामुळे �भायत �िृि�्ा होण्ाचत शक्ृा आहे हे 
एखा�ाला ठरियृा ्ेईल य त्ामुळे ृो घट् िनयडला णाईल. णर इृर सयर घट् अथिरय रृनशतल ्ेले 
ृर एच घट् िनयड ठरयतल; ज्ा थ्�्ाला णासृ दढत्रणे िमळृतल ृो थ्�् थुढे ्ेईल. 

 
भेदनबोध अध््नायरतल (१९३६−१९३७) सथेनस ्ाचं्ा सुरयाृतच्ा संशोधनाृ �भायत ृऱहेने 

उथ्ोिणलेल्ा ्ा थिरणाम्ार् थ�ृतला य रृनयादत िस�ांृ ाियर� असलेल्ा समिलयादाच्ा 
मृ�णालतने बराच ृडाखा बसला; समणा ए् ृतन इंचत ‘ब’ चौरस दारायर लायला य ्ा दाराच्ा मागे 
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िन्िमृथणे एखा�ा �ाण्ाला अ� िमळालेले आहे; आिण दोन इंचत ‘अ’ चौरस ज्ा दाराच्ा मागे लायला 
त्ा दाराच्ा मागे ृे ्धतच िमळालेले नाहत असा �ाणत दुसऱ्ा एखा�ा यळेत नयतन णोडतच्ा सामोरा ्ेृो. 
थपयवचा भायातम् “ब” राहृोच, थरंृु थ्�्त दरयाणायर चार इंचत चौरस “सत” हत खपण असृे. आृा ृो 
आथल्ा अ�ा्िरृा ्ोठे थाहतल? ज्ा अथव, ृो “ब” च्ा सयर चेृ् गुणधम�स अिभसंिहृ झालेला आहे 
त्ा अथव, ृो ृोच दरयाणा िनयडतल हा ए् दिल्ोण थरंृु णर ृो सा्ल्सयवथ नमुन्ाला �िृसाद 
देृ असेल य सा्ल्यादत समणृाृ त्ा�माणे थरसथरसंबंधाचा �त्य अयबोध त्ाला असेल ृर ृो ‘सत’ 
्ा मो�ा चौरसाचत िनयड ्रतल. नेहमत ‘सत’ ्ा चौरसाचतच ृो िनयड ्रृो असेच आढळृे. हत गोल 
समिलया�ानंत चेृ्-�िृि�्ा िस�ांृ ाियर� याथरलत एखा�ा ियिशल �्ोगाृ िनयड ्शा ृऱहेने होईल 
्ाचे सथलत्रण ्रण्ा्िरृा सथेनसनत दुसरा मागर दाखयपन िदला. �बिलृ ‘ब’ ठशाच्ा दोनहत बाणपला 
उ�ेण् घट् असला थािहणे य अ�बिलृ ‘अ’ ठशाच्ा दोनहत बाणपस िनरोधन घट् असला थािहणे असे 
त्ाने गकहतृ धरले. दोन य�ाचं्ा संमतलनाच्ा आधारायर लहान ि्या मो�ा चेृ्ाथंै्त ्ोणृा 
िनयडला णाण्ाचत शक्ृा आहे हे ठरियले णाईल असे सथेनसनत दाखियले. दुसऱ्ा शबदांृ , आथल्ा 
उदाहरणाृ लहान ि्या मोठा चौरस िनयडला णाईल हे �त्े् चेृ्ायर सयृं�थणे होणाऱ्ा उ�ेण् 
ि्या िनरोध् थिरणामाचं्ा साथेय �भायायर अयलंबपन राहतल. 

 
्ाहत �ा्ोिग् िनष्ष� पृन सथेनस ्ाचं्ा बुि�्ुकृ सपचनेला थािठबा िमळाला आहे, ृर ्ाही पृन 

ृो ृसा िमळालेला नाहत. बा�ृः, िश्णाऱ्ाचे य्, भाषािय्ासाचा टाथा. चेृ्ाचत सथलृा, 
सुरयाृतच्ा णोडतच्ा बाबृतृ भेदन बोधाच्ा दलतने िमळालेले िशयण ्ासारखे असंर् घट् नयतन 
णोडत िदलत असृा उलटाथालट होईल ि्या नाहत हे ठरयतृ असृाृ. भेदनबोध हा णुन्ा चेृ्ामुळे 
होृो ्ा थरसथरसंबंध हेरण्ा पृन होृो हे थिर�सथृतच ठरयतल हे सथेनसनत मान् ्ेले आहे (१९५२ ब). 

 
“चेृ्-�िृि�्ेचा संभाव्ृा िस�ांृ —�सृुृ थुसृ्ाृ उ�ेिखलेला भागातम् गकहतृ 

ध्े्लयत �िृि�्ा िस�ांृ –हलनत १९३१ मध्ेच सुचियला होृा; थरंृु नंृर सथेनसनत त्ाचा नयतन 
उथ्ोग ्ेला (१९५६, थक. १२६, १३४). �लोभन �ेरणा ‘्े’ चा िय्ास सथल ्रण्ा्िरृा सथेनसनत ध्े् 
�िृि�्ा य ध्े् चेृ् (�ध्े य चेध्े) ्ाचंा उथ्ोग ्ेला आहे. िथणऱ्ाच्ा �यशे�ाराशत ध्े्थेटतृ 
असलेले अ� ि्या इृर �लोभन अदश् असृे. थरंृु ए्दोनदा ृे िमळाले ्त �यशे�ाराशत �ाण्ाचे णे 
य रृन होृे त्ामध्े ्ाहतशा सयवथाृ अथेया असृे. अथेियृ-�िृमा य रृनयादत ठरणार नाहत. थरंृु 
अथेयेमध्े होणारत सना्ुणन्, �ंिथ् ि्या भायिन् क् ृत अगदत �ा� ठरृे. अशा ृऱहेचे दुय्म �बलन 
घट्, उिबल नणरेच्ा टा्ाृ असेल ृेवहाच ि�्ाशतल होृाृ असे नवहे ृर ध्े्ाथासपन बऱ्ाच दपर 
अंृरायरहत हत दुय्म �बलने ि�्ाशतल असृाृ; फकृ त्ा यळेत त्ाचंा थिरणाम ्मत झालेला असृो. 
अंृरायवन आलेला अ�ाचा यास उ�ेण् ठरेल; यासाचा अभाय िनराशाणन् ठरेल. सथेनस ्ाचं्ा ‘्े’ 
मध्े �ाथिम् �बलन ्रणाऱ्ा ध्े् यस पृबरोबर (�ध्े–चेध्े) �िृ्ामध्े अंृभपरृ  होणारे असंर् 
�बलन थिरणाम अंृभपरृ  होृाृ. अशा ृऱहेने ियचार ्ेल्ास य रृनाला चैृन्शतल ्रण्ास ‘्े’ बरतच 
भरतय भर घालृो; हलनत �थम हे सथान �ामुर्े्वन ‘डत’ ला िदलेले होृे. 

 
क् ृत–थाृळतचे णन्तय सय्ीच्ा्डे न णाृा चालप �ेरणे्डे णाृे ्ा बाबृतृ हलना 

मागरदशरन ्रण्ाृ सथेनसनत य इृरहत हल ्ाचें अनु्ा्त नसलेल्ा मानसशासजानंत बराच भाग घेृला–
–महणणे णासृ �माणाृ ‘डत’ य ‘्े’ ्ासंारर्ा घट्ाथेंया ‘एच’ ्ा घट्ाला ्मत मह�य असे ्ाचें 
महणणे होृे. क् ृत–थाृळत थपयवच्ा �बलनाचं्ा संर्ेयर अयलंबपन असृे; त्ाचं्ा �माणायर ि्या 
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ियलंबायर महणणे ‘्े’ य ‘णे’ घट्ायंर अयलंबपन नसृे असे हल ्ाचं्ा दढ सय्तबबलच्ा सप�ा पृन 
िदसपन ्ेृे. हे �ेर् घट् क् ृत–सामथ्�यर (इ) थिरणाम घडियृाृ थरंृु िशियृ सय्तयर (एच) 
थिरणाम घडयतृ नाहतृ असे समणले णाृ होृे. हल ्ाचें क् िृ–सामथ्र सथल ्रण्ा्िरृा त्ानत 
िदलेले सप� असे दाखयपन देृे ्त थिरय रृनशतल घट्ांृ  �ेरणा (डत), �लोभन �ेरणा (्े) य संथािदृ 
सय् (एच) हे घट् �िृि�्ा–सामथ्र ्ाढण्ा्िरृा गुणातम् ृऱहेने ए्ि�ृ ्ेले णाृाृ. थरंृु 
‘डत’ य ‘्े’ ्ा घट्ाचंत ज्ा सप�ाृ बेरतण ्ेलत णाृे असे ्ाहतसे बदललेले सप� सथेनस थडृाळपन थाहाृ 
आहेृ. क् िृ–सामथ्र = सथंािदृ सय् × (�ेर्+�लोभन�ेरणा)—इ = एच (डत+्े)—ियिशल 
समस्ेमध्े िस�ांृ ाृतल हा फर् �िृि�्ा–सामथ्र ठरियण्ाच्ा दलतने ‘डत’ ऐयणत ‘्े’ ला ्शा 
ृऱहेने �भतुय देईल ्ाचे िहलगाडरनत सथलथणे िदगदशरन ्ेले आहे (१९५६, थक. ४१८–१९). 

 
�बलनाच्ा बाबृतृहत हलथासपन सथेनस दपर गेलेले आहेृ. गंुणारय होृा लगेच डोळ्ां् डे 

णाणारा याऱ्ाचा झोृ आल्ास ्ा गंुणारयामुळे थाथण्ा झा्ल्ा णाृाृ. त्ासारर्ा िनरोधनातम  ्
अिभसंधाना  ृ �बलनाचा घट् सयत्ारण्ास सथेनस ्ाहतशा साशं् ृेनेच ृ्ार होृाृ. थरंृु ियिशल 
थिर�सथृतृ य रृन ि्ृत यळेा होृे ्ायर अ�संशोधनासारर्ा यासना्ुकृ साधनतभपृ  य रृनाचत सय्-
दढृा अयलंबपन असृे असे ृे समणृाृ. (हल ्ाचं्ा ियचारसरणतथासपन दपर णाण्ाचा थुराया महणपन 
चागंले उदाहरण, सथेनस थहा १९५८ थक. ८९–९०). त्ानत माडंलेला �ेरणेचा “ि�घट्” िस�ांृ  हा 
ृातथुरृा आहे, य त्ाचे संशोधन्ा्र चालप  ठेयल्ास िमळालेल्ा मािहृत पृन णर ्ाहपन चागंला गकहतृ 
िस�ांृ  सुचियला गेला ृर त्ाृ बदल होणेहत शक् आहे. सथेनस ्ाचं्ा सयरच ियचारसरणतस हे लागप 
थडृे. “गरण ्मत होणे” ्ा गकहतृ िस�ांृ ाच्ा बाबृतृ असलेल्ा हल ्ाचं्ा ��ेृ सथेनस ्धतच 
सहभागत होऊ श्ले नाहतृ, �बलन “्ा” ्ा बाबृतृ त्ानत नेहमतच बेिफि्रत दाखियलत आहे य ्ेयळ 
आनुभिय् थिरणाम िन्मायर आधािरृ असे आथले संशोधन चालप  ठेयले. त्ाचं्ा नेहमत उ�कृ  होृ 
असलेल्ा िसिलमन व्ार्ाना  ृ (१९५५), त्ानंत आथलत साधनतभपृ  अध््नाच्ा बाबृतृतल भपिम्ा 
सथल ्ेलत आहे. ्ाृ त्ानंत हे मान् ्ेले आहे ्त साहच्र �बल ्रण्ाथेया �िृि�्ासामथ्र �भायत 
्रण्ामध्े �बलनाचे सथान असप श्ेल. 

 
सयरसाधारण �ेरणा ्ा हल ्ाचं्ा ्लथनेृ सथेनसनत बराच रस घेृला आहे, य हत ्लथना 

थडृाळपन थाहण्ा्िरृा त्ानंत अने् ्ुशल �्ोग आखलेले आहेृ. हल ्ाचं्ा मृे भप् , ृहान ि्या 
भतृत ्ासंारखत ्ोणृतहत गरण सयरसाधारण �ेर्ाचे थोषण ्रृे, य थिर�सथृतनुवथ ्ा सामान्तभपृ  
�ेर्ामुळे ्ोणृतहत अध््न क् ृत �ेिरृ होृे. थॅवहलॉवहना आथल्ा ्ुत्ाचं्ा सयभायांृ  ृफायृ 
आढळलत होृत. ्ाहत सहण उ�ेिणृ होणारे होृे ृर ्ाहत शांृ  य िनरोधनत् होृे. ्ाच�माणे 
माणसाचं्ाृहत फर् आढळृो, आिण णॅनेट टेलरनत आ्ोआ ्ेथतल �्ोगाल्ाृ िय्िसृ ्ेलेले 
“मिॅनफेसट ॲनकझा्टत स्ेल” (१९५३) सयरसाधारण �ेर् ्मत ि्या णासृ �माणाृ असलेले ्ॉलेण 
िय�ाथव शोधपन ्ाढण्ा्िरृा उथ्ोगाृ आणले. सयरसाधारण �चोदनचे �माण अिध् असल्ास 
िय�ाथव मो�ा याऱ्ाच्ा झोृामुळे णासृ लय्र दच्ृतल य अशा यळेत डोळ्ाचंत उघडझाथ ्रण्ाचत 
ि�्ा ्रण्ाच्ा बाबृतृ णासृ णलद अिभसंिहृ होृतल, ृतच गोल धो्ादा्् िय�ुत झट्ा 
बसल्ास चट्न हाृ मागे घेण्ाच्ा ि�्ेबबल. हे अंदाण ृाबडृोबच थडृाळपन थािहले. ृथािथ, असे 
समणा ्त णशत दोन नामे ए्ाच ियशषेणाशत साहच्� पृन िशयण होृ असृाना सारखतच साधंलत णाृाृ 
ृशा दोन सथधर् �िृि�्ा णयळणयळ सारर्ाच ए्ाच चेृ्ाशत साधंलेल्ा आहेृ— ‘सामान्ृः 
णासृ �ेिरृ होणाऱ्ा व्कृत अशा यळेत संघष�मुळे णासृ गोधळाृ थडृतल. ियियध थिर�सथृतच्ा बाबृतृ 



 
 अनु�मिणका 
 

अंदाण ्ेले होृे, थरंृु ्ा बाबृतृ बऱ्ा थै्त ्श िमळाले ृरत थपणरथणे िमळाले नाहत. सथेनस ्ाचंा िनष्षर 
असा आहे: “अशा ृऱहेच्ा थिर�सथृतृ अंृभपरृ  असलेल्ा ्ा ृऱहेच्ा अगदत साध्ा अध््न य रृनाृ 
आढळणारत गंुृागंुृ सोडियण्ास आथण अ�ाथ णयळणयळ सुरयाृ ्ेलेलतच नाहत अशत मला शं् ा आहे. 
माझत अशतहत ��ा आहे ्त,....णर मानसशासज िस�ांृ ाचंा णासृ थिरणाम्ार् ृऱहेने उथ्ोग ्व 
श्ृतल ृर.... �गृत.... बरतचशत शक् होईल.” (१९५६, थक. २३३–३४) 

 
एडिबन रर ग�ी (१८८६−१९६०): हल य टॉलमन ्ाचं्ा य रृनयादाच्ा उथशाखाथंासपन ग�त 

संथपणरथणे यगेळे होृे. त्ाच�माणे यॉटसनहपनहत ृे िभ� होृे. “मन हत अयलो्नत  ् यस पृ....्ायर 
�ाध्ाथ् िसगर ्ाचें सुरयाृतचे भाषण १९१० मध्े (णेवहा). मत ऐ्ले....त्ा यळेेथासपन, य रृनयादत ह�ा 
्रण्ाबबल माझा अनु प् ल थपयर�ह झाला”, असे ृे िनयदेन ्रृाृ. माझ्ा शयैिण् णतयनाृतल ृे 
व्ार्ान महणणे ए् मोठत खळबळणन् घटना ठरलत. मनाचा शासत् दलतने ियचार ्रण्ा्िरृा 
साथेयथणे यसृुिनन थ�ृत याथरृा ्ेईल ्ा िसगर ्ाचं्ा महणण्ामुळे मानसशासामध्े गोडत याटप 
लागलत, (१९५२, थक. ७). सटतवहनसन �समथ ्ा सह्ाऱ्ाचाहत ग�ीयर बराच �भाय थडला होृा. य 
य रृनयादायरतल �िम् थुसृ् िलिहण्ा  ृ त्ाचं्ाबरोबर ग�ीनत सहलेख् महणपन ्ाम ्ेले होृे. 
साहच्रया�ाचं्ामध्े ृे अ�ेसर होृे असे महणृा ्ेईल. थॉनडाई् ्ाचंा थिरणाम िन्म ृे मान् ्रतृ 
नाहतृ, य णुना थुनराय रृनाचा िन्महत ृे सयत्ारतृ नाहतृ. णर चेृ्ामुळे एखादत �िृि�्ा िनम�ण 
झालत ृर त्ामुळे साहच्र संबंध �सथािथृ होृाृ—िय�ुत बटण बंद ्ेल्ा�माणे. णर ृोच चेृ् ि्या 
चेृ्-नमुनाथरृ आला ृर त्ामुळे थरृ थपयवचतच �िृि�्ा िनम�ण होृे. 

 
मग ग�त थुनराय रृनाला ्शत बगल देृाृ? ्ाहत साहच्रसंबंध थ�े �सथािथृ ्रण्ास बऱ्ाच 

थुनराय रृनाचत िनि�ृच गरण असृे. ृोच चेृ् थुंण थरृ िमळृ नाहत हतच खरत अडचण आहे. बा� 
थिर�सथृत णेवहा ृतच असृे ृेवहा आं�त् भागाथासपन ्ेणारे चेृ् आिण शरतर�सथिृरय् य इृर 
ि�्ाशतल सना्पंथासपन मेदपमध्े थ�ात थोषण ्रणारे शरतर�सथिृदशर्  चेृ् हे यगेळे असण्ाचत शक्ृा 
असृे. णेवहा एखा�ा माणसाशत आथलत ओळख ्वन िदलत णाृे य त्ाच्ा्डे थाहाृ असृानाच आथण 
त्ाचे नाय उ�ारृो त्ा यळेत त्ा यणाला �हण ्ेलेल्ा सयर चेृ् थुंणाशतच नाय साधंले णाृे. णेवहा 
आथण थरृ त्ा माणसाला थाहृो त्ा यळेत ्ाथंै्त बरेच चेृ् बदललेले असृाृ य मग आथणाला त्ा 
माणसाचे नाय आठयृ नाहत ्ाृ आ�्र नाहत. थिहल्ा यळेत ्ाहत �ाथिम् सं्ोणने ृ्ार झालत होृत, 
थुढच्ा यळेत आणखत ्ाहत झालत, आिण अशा ृऱहेने ्ोणत्ाहत थिर�सथृतृ ्ा्रयाहत होण्ास थुरेसे 
व्ाथ् ठरेल असे सम� साहच्र माणपस य नाय ्ामध्े �सथािथृ होईथ्रृ घडेल. (अथ�ृ हत ि�्ा 
थोडक्ाृ ्रण्ासहत मागर आहेृ.) 

 
�बलन ि्या थिरणाम ्ालाग�त ्शा ृऱहेने बगल देृाृ? आनुभिय् थिरणाम िन्माृ ्ेणाऱ्ा 

घट्ायर णरत िस�ांृ ाृ ए्याक्ृा नसलत ृरत व्यहारृः हा िन्म �ा� िदसृो. थॉनडाई् ्ामध्े 
“समाधाना” बबल बोलृाृ; हल “गरण यथण” ि्या “�ेरणा चेृ्” ्ाबबल बोलृाृ इृ्ेच. बयतस 
ि्या �बलन ्ामध्े साहच्र घिनल ्रण्ाच्ादलतने ्ाहत सामथ्र आहे असे ग�त समणृ नाहतृ. 
्ारण ्ेयळ एखा�ा चेृ्ामुळे होणारत �िृि�्ा हत त्ाच्ाशत अत्ंृ सुदढृेने ृेवहाच �सथािथृ 
झालेलत असृे असे त्ाचें मृ होृे. बियसामुळे ्ा् होृ असेल ृर �्तन-�माद नाहतसा होृो, य 
्शसयत (आिण महणपन अखेरतचत) �िृि�्ा �सथािथृ य अढळ होृे. माणंर िथणऱ्ाृतल मासंाचा ृु्डा 
िमळियण्ा्िरृा अने् यगेयगेळे �्तन ्रतृ असृाना �त्े् थपणरथणे ृ्ार होणारे साहच्र त्ाच 
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थिर�सथृतृ दुसरत �िृि�्ा ्ेल्ामुळे ृात्ाल नाहतसे होृे; थरंृु ्शसयत �िृि�्ा माणंराला 
िथणऱ्ाबाहेर थडण्ास साहाय्भपृ  होृे य त्ामुळे ृत �िृि�्ा िथणऱ्ाृतल थिर�सथृतशत साधंलत णाृे. 

 
य रृनाचा अंदाण ्रणे य िन्ं�ण ्रणे ्ा बाबृतृतल ग�ीचा िन्म फार साधा आहे. त्ाच 

थिर�सथृतृ थपयव ्ेलेलतच �िृि�्ा माणसा्डपन ्ेलत णाण्ाचत बरतचशत शक्ृा असल्ाने णर 
त्ाच्ा्डपन ृतच �िृि�्ा वहायत य ृत �िृि�्ा ्रण्ाचत त्ाला सय् वहायत अशत ृुमचत इचछा असेल 
ृर ृुमहत थपयवचतच थिर�सथृत थरृ िनम�ण ्रा; थण णर त्ाचत सय् घालयायत हत ृुमचत इचछा असेल ृर 
्ाहत मह�याच्ा बाबृतृ ृुमहत थिर�सथृतृ बदल घडयपन आणा. �त्े् िदयशत दुथारत शाळे पृन आल्ायर 
ए् छोटत मुलगत ए् ठरायत् साच्ाचे य रृन ्रतृ असे, ृत आथला ्ोट ्ाढपन ओटतयरतल णिमनतयर 
टा्ृ असे, णेयणाच्ा खोलतृ धायृ णाृ असे आिण आईने सािंगृल्ायर थरृ णाऊन ृो ्ोट उचलपन 
ठेयृ असे. हत साहच्र शकखंला ्धतहत अथयाद न होृा दढ अशत चालणारत होृत. अशा यळेत ्ा् 
्राय्ाचे? मानसशासजाचं्ा सलल्ायवन आई िृला ्ोट थरृ घालाय्ास लायतृ असे, बाहेर 
रसत्ायर थाठयतृ असे, थरृ ्ाय्ास लायतृ असे य सय्ंथा्घराृ िशरण्ाथपयव ्ोट व्य�सथृ 
ठेयण्ास लायतृ असे. 

 
“सा््ॉलणत ऑफ ह्ुमन ्ॉ�नफलकट” ्ा त्ाचं्ा थुसृ्ाृ (१९३८) ग�ीनत मनोव्थाशासा  ृ

त्ानंा सयृःला असलेला रस दाखयपन िदला आहे. यारंयार ए्ाच यळेत व्कृतच्ा बाबृतृ अने् चेृ् 
्ा्रयाहत होृ असृाृ य िभ� नमुने ियसंगृ �िृि�्ा िनम�ण ्रृ असृाृ. ए् ्ोणृा ृरत नमुना 
�भायत ठरृो य दुसऱ्ा नमुन्ाचे थपणरथणे िनरोधन ्रृो. हा सामान्ृः आढळणारा थिरणाम आहे. “संघषर 
महणणे ्ा िनरोधना  ृआलेले अथ्श” (थक. २७) य हा संघषर भायिन् ृाण य थिरणामशपन् य रृन िनम�ण 
्रृो. त्ानंत “िसगमंड �ॉईड” ्ाचं्ा ृ�ख य मौिल् मृाला ्ोग् ृे �े् िदलेले असृानाहत त्ानंा 
सयृःला था्रत णॅनेट ्ाचं्ा ्ा्� पृनच भरतय मागरदशरन िमळाले होृे. यसृुृः णॅनेटनत य रृनयादाचे 
सयागृ ्ेले होृे. ्ाला त्ानंत यागणु्तचे मानसशास असे महटले आहे. (णॅनेट १९३०) 

 
यऱहस �ेडिर् �स्नर (णनम १९०४, आृा हायरडर ्ेथतल �ाध्ाथ्), णरत हल ि्या टॉलमनहपन 

बरेच ृरण असले ृरत १९३० मध्े णनमास आलेल्ा नव्ा य रृनया�ाचें ृे ए् ि�्ाशतल असे सम्ािलन 
होृे. ्ा थपयवच यणरन ्ेलेला “व्ाथारण अिभसंधानाचा” अभ्ास ्रण्ा्िरृा “�स्नर थेटत” हत त्ानत 
शोधपन ्ाढलत. 

 
“्ेस िहस्त इन सा्ंिटिफ  ् मेथड” (१९५६) ्ा थुसृ्ाृ �स्नरनत ृे सयृः ियिशल ृऱहेचे 

य रृनयादत ्शा ृऱहेने झाले हे सािंगृले आहे. णतयशासज महणपन गजॅ्ुएट स प् लमध्े �यशे ्वन त्ानंत 
थॅवहलॉवह य यॉटसन ्ाचें अत्ंृ गंभतरथणे याचन ्ेले. संशोध् दलतने ृे ्ामा्डे यळले. “मपळ 
सेिि््ाृ य रृन�ि�्ा ्शा ृऱहेने होृे हे थाहाृ असृाना.....मला थॅवहलॉवह्डपन उ�र िमळाले: 
ृुमच्ा थिर�सथृतचे िन्ं�ण ्रा य ृुमहाला त्ाृ व्यसथाथन आढळेल.” त्ानत उंदराचं्ा अने् ृऱहेचे 
य रृननमुने घेृले य थिर�सथृतचे िन्ं�ण ्रण्ा्िरृा अने् ्ुशल साधने ृ्ार ्ेलत. असंबंिधृ 
चेृ्, �ाण्ाच्ा य रृनाृतल िनरथ्ोगत भाग ्ाचंा अंृभ�य न होण्ा्िरृा ्ा् ्राय,े �बलने �मािणृ 
्शा ृऱहेने ्रायतृ, मध्ंृरतृ ्ेणाऱ्ा �बलनाचं्ा सहाय्ानेच फकृ साध् ्से संथादन ्राय े य 
�ाण्ाच्ा �िृि�्ा ्ािं�्ेृेने सं्लन य�ामध्े ्शा ृऱहेने नोदियल्ा णाव्ाृ हे त्ानंत थािहले. ्ा 
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सयर संशोधना पृनच “िबहेियअर ऑफ ऑगॅरिनझमस ” हे त्ाचें थुसृ् १९३८ मध्े �िस� झाले, य शासत् 
थ�ृतयर �बंधाचत गरण नाहत असे त्ानंा आढळपन आले. 

 
“व्यसथाथनाबबल असलेल्ा नेहमतच्ाच समस्ेथेया यगेळत समस्ा माझ्ाथुढे ्धतच िनम�ण 

झालत नाहत. गकहतृ िस�ांृ ा पृन मत समस्ेयर ्धतच ह�ा ्ेला नाहत. मत ्धतच िस�ांृ  ृ्ार ्ेले 
नाहतृ ि्या �ा्ोिग् ृथासणत ्रृाहत िदले नाहतृ. थपयर्�लथृ य रृन आदशर माझ्ासमोर असल्ाचेहत 
मला ृरत िदसृ नाहत.—शरतरव्ाथारियष्् ि्या मनोव्ाथारियष्  ्य रृन आदशर ृर िनि�ृच नाहत, 
आिण सं्लथनातम् य रृन आदशरहत नाहत ्ाबबल माझत खा�त आहे.” (१९५६, थक. २२७) 

 
ृथािथ, ृेथे ्ाहत अशत ृ�य ेहोृत ्त णत �स्नरना त्ाचं्ा व्यसथाथनाच्ा संशोधनाृ उथ्ुकृ 

याटलत: “ज्ा यळेत ृुमहत एखा�ा अिभरचत असलेल्ा गोलतच्ा मागे लागृा त्ा यळेत बा्त सयर सोडपन 
देृा य त्ा गोलतचा अभ्ास ्रृा”; “संशोधन ्रण्ाचे ्ाहत मागर इृर माग�हपन सुलभ आहेृ.” ृुमच्ा 
चागंल्ा य याईटहत निशबाचा उथ्ोग ्रा; ृुमहाला सय�त क् ल गोल िमळेल, ृत ृुमहत शोधतृ असलेलतच 
असेल असे नाहत. अत्ंृ उ�ेण् अशत ्ोणृत गोल �स्नरना उथलबध झाला असेल ृर ृत महणणे 
होणाऱ्ा ि�्ाचंा �मब�ृेने होणारा लोथ हे य रृन फारच साधे होृे. खाण्ाच्ा यळेत होणाऱ्ा शारतिर् 
य रृनाृ आढळणारत गंुृागंुृ त्ामध्े नवहृत. �स्नरनत ृ्ार ्ेलेल्ा साधन थेटतृतल अ�्ोठत खतळ 
अड प् न बंद थडल्ामुळे त्ानंा हा शोध अभाियृथणे लागला. 

 
्ाहत थो�ा ्ालायधतनंृर त्ानत अने् उंदराचं्ा समपहायर �्ोग ्ेले, य िमळालेल्ा 

मािहृतयर त्ानत सा�ंर्् सयरसामान् य अथरथपणरृेच्ा िन्षाचंा याथर ्ेला. थरंृु त्ामध्े लयचत्ृेचा 
अभाय असल्ामुळे त्ानंा हत थ�ृत समाधान्ार् याटलत नाहत. �ासदा्् याटणारत थिरय रृनशतलृा 
सयरसामान्ामुळे दपर होृे; थरंृु थिर�सथृतचे ्ोग् िन्ं�ण ्ेल्ासहत हे शक् होईल य ए्ा व्कृतच्ा 
बाबृतृहत सरळ य� िमळप श्ेल. �दशरना्िरृा ि्या ्ाहत ्ु�्ालाृतल उथ्ोणना्िरृा एखा�ा 
�ाण्ाला ृ्ार ्रतृ असृाना त्ा �ाण्ाचे िन्ं�ण ्रणे आयश्् आहे. �ाण्ाला िश्ियणाऱ्ाला 
थडणारा �शन सयृःलाहत थडल्ाचे �स्नरना आढळपन आहे, “....भोयृालचत थिर�सथृत ्ोग् ृऱहेने 
हाृाळल्ासच फकृ सथंपणरथणे ध्ानतमनतहत नसलेले असे व्यहा्र िन्ं�ण शक् होृे हे त्ानंत थािहले. 
य रृनाला उिबलानुसारत आ्ार देणे शक् आहे य इचछेनुसार ि्ृतहत ्ाळ ृे चालप  ठेयृा ्ेृे.” (१९५६, थक 
२२८, ृसेच �ेलड आिण �ेलड थहा. १९५१) 

 
सयृःच्ा नयतन य रृनयादाला �स्नरनत सयृं� नाय िदले य ृे नाय त्ानंत य त्ाचं्ा िय�ाथ्�नत 

त्ाचं्ा नयतन “णनरल ऑफ द एकसथरतमेटल अनिलिसस ऑफ िबहेियअर” (१९५८) ्ा मािस्ाच्ा 
शतषर् ाृ अंृभपरृ  ्ेले होृे. मानयत िशयण य �ाण्ाचें िशयण ्ा दोहोमध्ेहत ्ोग् असे य रृनृं� याथवन 
व्�कृगृ बाबृतृ ्ोग् �ा्ोिग् हाृाळणत ्रण्ाचा त्ाचंा उबेश होृा. िशया् अथेया ्रृा ्ेृतल 
असे व्यहा्र िनष्षर खालतल�माणे ्ाढृा ्ेृतल असे त्ानंा याटृ होृे.:— 

 
“सुधािरृ ृं�शासाचा दुसरा थिरणाम महणणे य रृन िस�ांृ ायर होणारा त्ाचा थिरणाम. 

मत इृर� दाखयपन िदल्ा�माणे, िन्मब� य सुव्य�सथृ असे ्ालथिन् णग ृ्ार ्रणे य 
�त्य य रृनाृ आथल्ाला आढळणाऱ्ा गैरव्यसथेबबल आथल्ाला िदलासा देणे हे अध््न 
िस�ांृ ाचे ्ा्र आहे.... णेवहा आथल्ाला सेिि््ायर व्ायहािर् िन्ं�ण संथादन ्रृा ्ेृे 
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ृेवहा य रृन िस�ांृ ानंा सथान रहाृ नाहत....णेवहा य रृन सुसंगृत य सुव्यसथाथन दाखयपन देृे त्ा 
यळेत शरतरव्ाथारियष्् य मनोव्ाथारियष्  ््ारणाचंा आथल्ाला बराच ्मत ियचार ्राया 
लागृो.” (१९३८, थक. २३०) 
 
ज्ानंा आथण आण “थ�” िस�ांृ  महणप असे अने् िस�ांृ  आहेृ. ृे �स्नरना मान् होृतल. 

मा� य रृनशास अ�ाथ अने् �ा्ोिग् िन्म देण्ाइृ्े थ� झालेले नाहत य हे िन्म थ�िस�ांृ ाच्ा 
�णालतृ ए्वथ ्िरृा ्ेणार नाहतृ. “अथ� िस�ांृ ” य रृनाच्ा यधे् यैिशष�ाचे गडबडतने 
सथलत्रण देृाृ. उदा. नेहमतचे �बलन दपर ्ेले असृाना चागंल्ा ृऱहेने आतमसाृ झालेलत क् ृत 
नाहतशत होृे. “अिभरचत नाहतशत झाल्ामुळे असे होृे”, असे मनोणन् सथलत्रण ्रणारा महणृो. 
�त्य अयलोि्लेल्ा य रृन ये�ा थासपन दपर णाण्ाचा दोनहत िस�ांृ  �्तन ्रृाृ य “दुसरत्डे ्ोठे 
ृरत घडणाऱ्ा दुसऱ्ा ्ुठल्ाृरत थाृळतयवन थाहृा ्ेृतल अशा, य दुसऱ्ा शबदांृ  यणरन ्ेलेल्ा 
घटनाचं्ा णगाृ आधार घेृाृ.” (�स्नर १९५०, थक. १९३) य रृन िन्ं�णाचा �्तन ्रणाऱ्ा 
�्ोण्ाला हे िस�ांृ  उथ्ुकृ होृ नाहतृ. 

 
मध्�सथृ थिरय रृ् हे छो�ा सयवथाृतल िस�ांृ  अथ� ृऱहेच्ा िस�ांृ ासंारखेच आहेृ. 

१९३८ च्ा त्ाचं्ा सुरयाृतच्ा थुसृ्ाृ णरत �स्नरनत सो्तस्र महणपन ृे सयत्ारले असले ृरत 
त्ाचं्ा “सा्नस ॲड ह्पमन िबहेियअर” (१९५३ अ) ्ा थुसृ्ाृ त्ानंत त्ाचं्ाियर� णोरदार �िृथादन 
्ेले आहे. 

 
“....शासत् थकथ�रणाला ृात्ाल उथलबध होणारे थिरय रृनशतल भाग....सेिि््ाच्ा बाहर 

असृाृ, त्ाच्ा लगृच्ा थिरसराृ असृाृ य त्ाच्ा थािरसिर् यक�ांृ ाृ असृाृ....ृतन दुव्ाचंत 
्ारणमतमासंा आथल्ाला िमळृे (१) बाहेवन सेिि््ायर झालेला थिरणाम —उदा., थाण्ाचा अभाय; 
(२) आंृिर् �सथृत उदा., शरतर व्ाथारियष््....ृहान; (३) ए् �्ारचे य रृन—उदा., थाणत 
िथणे....दुसरा दुया आथण ्ोग् ृऱहेने हाृाळप न श्ल्ास य रृन िन्ं�णाच्ा बाबृतृ िनरथ्ोगत 
ठरृो.....आथण दुसरा दुया सामान्ृः थिहल्ा दुव्ाच्ामाफर ृ साध् ्रृो....अंदाण बाधंपन िन्ं�ण 
्रण्ा्िरृा आथल्ाला दुसऱ्ा दुव्ाथलत्डे सामान्ृः णायचे लागृे. 

 
थोडक्ाृ य रृन अिभ्ंृा, �त्य आंृिर् �ि�्ा हाृाळप श्णार नाहत. थरंृु त्ाला िन्ंि�ृ 

्रृा ्ेृतल अशा थिर�सथिृणन  ्थिरय रृनशतल भागा्डे यळायचे लागेल महणपन य रृन िन्ं�ण ्वन 
थिर�सथृतयर य रृन ्शा ृऱहेने अयलंबपन असृे �ा संदभ�ृतल िन्म शोधपन ्ाढा्ाचत त्ाला संधत 
िमळृे. 

 
�ाण्ायरतल झालेल्ा संशोधना  ृ नंृरच्ा ्ाळाृ णो िय्ास झाला त्ामध्े �स्नरनत 

िनरिनराळ्ा सेिि््ाचंा बराच उथ्ोग ्ेला आहे. ्बुृर हा अत्ंृ ्ामसप सेिि्् आहे य ृो अत्ंृ 
णलद गृतने आथले ्ाम ्रृ असृो. िमळालेले अ� चायण्ालासु�ा त्ाला यळे लागृ नाहत. फसरटर 
य �स्नर ्ाचं्ा थुसृ्ाृ (१९५७) त्ानंत ्ा�्् य�ाच्ा सयवथाृ �चंड मािहृत िदलत आहे य ्ाहत 
मह�याचे संशोधन �स्नरनत (१९५३ ब) िनयदेन ्ेले आहे. ्बुृराचे यणन नेहमतच ्मत राहतल ्ा 
दलतने दयृा घेृलत होृत, त्ामुळे ृे सदैय यखयखलेलेच असे. त्ाचत सुरयाृतचत अध््न �ि�्ा ृतन 
टाा्ांृ पन णाृे; (१) ृे ्ा�्् िथणऱ्ाशत अिभसंिहृ (भायिन्दष�ा समा्ोिणृ) होृे; (२) 
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िथणऱ्ाच्ा ए्ा िभृतच्ा भो्ाच्ा मागे असलेल्ा ृब्ाृतल अ� िमळियण्ास ृे समथर असृे. (३) 
िभृतयर उंचायर असलेल्ा ृब्डतला चोचत मारण्ास ृे िश्ृे. ृब्डत हत िय�ुत�याह  िन्ं�् आहे; 
ज्ा ्ं�ामुळे अ�ाचे ृब् िस�तच्ा टाा्ाृ ्ेऊन “�बलन” थुरियले ृे ्ं� ्ा ृब्डतमुळे ्ा्रयाहत 
होृे. �त्े् यळेत अ�ृब् चार से्ंद िस�तच्ा टाा्ाृ राहृे; त्ामुळे अ�ाचे अने् घास िमळपन ए् 
�बलन होृे. �थम �त्े् यळेत चोच मारलत ्त ए् �बलन िमळृे; नंृर �बलनाचंत िनरिनराळत सं्ोणने 
िदलत णाृाृ. ्ाहत ियिशल यळे, उदा., थिहल्ा �बलनानंृर थाच िमिनटे गेल्ानंृर चोच मारलत ्त 
्ाहत ठरायत् ्ालायधतने अ�ाचे ृब् थुढे ्ेृे. त्ामुळे �त्े् थाच िमिनटाचं्ा ्ालायधत  ृथ�्ाला 
चार से्ंदाचंा यळे अधाशतथणे अ�ायर झडथ घालण्ास िमळृो. ृब्डतयर ्ाहत ियिशल यळेा–समणा 
थ�ास यळेा–चोच मारल्ायर ए्दा ्ा�माणे ठरायत् �माणाच्ा ्ालायधत  ृ अ�ाचे ृब् थुढे ्ेृे. 
ठरायत् मध्ंृर, ि्या ठरायत् �माण िमृत ्ाखेरतण थिरय रृ् महणपन मध्ंृर ि्या �माण�म याथरले 
णाृतल, ि्या हत ्ालब�ृा आलटपन थालटपन िदलत णाईल. 

 
�बलनाचा ्ाल अिभसंधानाृ बराच मह�याचा आहे हे नेहमतच आढळपन आले आहे. अध््नाला 

मदृ ि्या �िृरोध ्रण्ाृ मुत् �ि�्ेव्िृिरकृ �स्नरनत ए् व्यहारत असा ियचार थुढे माडंला 
आहे. णाळ्ाच्ा शयेटच्ा भागाृ णेवहा उंदतर अ� िमळियण्ाचा �्तन ्रतृ असृो, ि्या चेडप  दपर 
फे्ल्ायर सतल अ�ाचत याट थाहाृ असृो त्ा यळेत नयतन एखादत क् ृत माग�ृ ्ेईल य �बलनाचा 
थिरणाम त्ा क् ृत्डे थराय�ृृ ्ेला णाईल. महणपन, ृब्डतयर चोच मारणाऱ्ा ्बुृराला ृात्ाळ 
अिभसंिहृ �बलन िमळण्ाचत दयृा �स्नरनत घेृलेलत आहे. ्बपृर ृब्डतयर चोच मारृे त्ाच 
यणाला इृ्ेच नवहे ृर त्ाने डो्े यर ्रण्ाथपयवच ियिशल आयाणाने ृब्डत ्ेृ असल्ाचत सपचना 
िमळृे. ्ा ्ालायधत  ृ्�त्िचृहत बदल झाला ृर य� बदलृो. 

 
ृेवहा गंुृागंुृतचे मध्ंृर य �मािणृ िमृत ्ाचं्ा थिरणामाबबल संशोधन होण्ाचत चागंलतच गरण 

होृत. “सेिि््ाचे सयृःचे य रृनच सेिि््ा्डपन होणाऱ्ा नंृरच्ा य रृनास ि्ृत �माणाृ ्ारणतभपृ  
होृे ्ाचे मपल्माथन ्रणे हाच आथला उबेश आहे”, असे फासरटर य �स्नर �मब� �बलनाच्ा संदभ�ृ 
महणृाृ (१९५७). उदा., त्ानंा असे आढळले ्त णेवहा ्बुृराला थाच िमिनटाचं्ा ्ालायधतनंृर अ� 
िमळण्ाचा सराय झाला ृेवहा �त्े् �बलनानंृर ृे थाबंृ असे य ्ाहतशा ्मतणासृ साय्ाशतने थरृ 
माफ् गृतने चोच मारण्ास सुरयाृ ्रतृ असे. आृा अ� लय्र ्ेणार नाहत ्ाचे सपच् चेृ् 
त्ाच्ा अ� खाण्ाच्ा क् ृत पृन िनम�ण होृाृ. ्ा यळेत थिरय रृन महणपन मध्�सथृ ्ाल�म सुव ्ेला 
ृर चोच मारण्ाच्ा गृतृ ्ेणारत मंदृा नाहतशत होईल य बराच ्ालहत गृत �सथर राहतल. “िय�ुत 
�याह य य रृन ्ा दोनहत गोलत �बलन संभयाृ भर घालृतल. हे ओघानेच ्ेृे ्त ्ुठल्ाहत िय�ुत 
�याहाचा थिरणाम हा त्ाच्ामुळे सेिि््ाचे णे य रृन होृे, त्ायर अयलंबपन असृो. सेिि््ाला 
अखेरच्ा क् ृत्डे अने् साध्ा ्ाल�मांृ पन नेऊन ्ाहत गंुृागंुृतच्ा ्ाल�माचंा अभ्ास ्रृा 
्ेईल.” (१९५८ अ, थक.९६). 

 
हत थ�ृत “आ्ािरृ” ि्या आस�त्रण अिभसंधानाशत संगृ असृे. ्ा पृनच �स्नर हळपहळप 

आथल्ा �्ोज्ा्डपन हयत असलेलत �िृि�्ा िमळियृाृ. सुरयाृतला अथेियृ य रृनाशत अत्लथ साम् 
असलेल्ा य रृनाचे �यलत्रण ्रणे आयश्् ठरृे. उंदतर ज्ा यळेत ृरफेच्ा बाणपला यळृो त्ा यळेत 
त्ाला बयतस िदले णाय,े नंृर ृो त्ा िदशनेे थुढे सर्ृो ृेवहा ृे िदले णाय,े यगैरे. सरृेशयेटत, ृो 
�त्य ृरफेचाच उथ्ोग ्रृो य ्ेयळ ्ोगा्ोगानेच हे ृरफेचे ्ा्र शोधण्ास त्ाला णो यळे लागला 
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असृा त्ाथेया ्मत ियलंब त्ाला ्ा यळेत लागृो. थरंृु ए्ामागोमाग ए् ्ा�माणे ्ेणाऱ्ा क् ृीचत 
ि्या थिर�सथृतचत ्ाळणतथपयर् �ृयारत ्ेल्ािशया् �्ोण् ्ेयळ िनि�ृ ्ाल �मा पृन 
�ािणय रृनाच्ा गृतचे िन्ं�ण ्रण्ाृ ि्या �ािणय रृनाला आ्ार देण्ाृ ्श िमळियण्ाचत अथेया 
बाळगप श्ृ नवहृा. 

 
“उदाहरणाथर, समस्ेचत उ्ल ्शा ृऱहेने होृे ्ा बाबृतृतल नेहमतच्ा अभ्ासाृ 

�्ोण् गंुृागंुृतच्ा अिभियन्ास संभाव्ृेचत रचना ्रृो, य त्ा अिभियन्ासाचत थ्ड 
्ेईथ्रृ याट थाहृो........िदलेल्ा णाृतचा ि्या य्ाचा सेिि्् िदलेल्ा समस्ेचत उ्ल 
्व श्णार नाहत असे �िृथादन ्रणे हे धोक्ाचे आहे. ्बुृरे, उंदतर, यानर ्ाचं्ा णाृतचे 
�ाणत ज्ा गोलत ्धतहत ्व श्ले नवहृे त्ा गोलत ्ाळणतथपयर् आ्ोिणलेल्ा ठरायत् 
्ा्र�मामुळे गेल्ा थाच यष�ृ ्व श्ले होृे. त्ाचें थपयरण ्ा गोलत ्रण्ास असमथर होृे असे 
नवहे, मा� थिरणाम्ार् अशत िनि�ृ ्ाल�म ्ोणना सयाभािय् ृऱहेने ्धतच आखलत गेलत 
नवहृत.” (१९५८ अ, थक. ९६). 
 
�लोभन िमळण्ा्िरृा त्ाथपयव ्बुृराला ि्ृत ्ाळ य ि्ृत ्ठतण ्ाम ्राय ेलागेल हत 

गोल ्बुृराच्ा दलतने बा�ृः मह�याचत ठरृे. णेवहा त्ाला थरृ थरृ आलटपन थालटपन ्ेणाऱ्ा य 
संिम� ्ाल�माचा सराय िदला णाृो ृेवहा ृो त्ाच थिरय रृनशतल मध्ंृिरृ ्ाल�माच्ा यळेत णासृ 
णलद चोच मारृो य अशा ृऱहेने ृो ए्ा थ्�्त ्ा्र�माला सं्ोिणृ होृो. ्ामानुसारत थगार ्ोणना 
�ेर् ्ोणना महणपन ्ा् ्ा्र ्रृे हे औ�ोिग् उतथादन-य�ा पृन सुरयाृतला �िृिबिबृ होृ असे. 
यासृिय  ् �स्नर य इृर ्ाहत णे मानसशासज य रृनाच्ा “िन्मब� �ि�्ाचं्ा” संशोधनाच्ा नयतन 
ृं�ाृ रस घेृ होृे, त्ानंत ्ेयळ माणपस य �ाणत ्ाचं्ायर ्ाल�म य ्ाल�माचत सं्ोणने ्ाचं्ा 
थिरणामाृतल समांृ रथणा शोधपन ्ाढण्ाृच रस घेृला नाहत ृर त्ा थ�ृतच्ा उथ्ोणनाला ्ोग् असे 
ये�हत त्ानंा साथडले. 

 
सं्िलृ य�ाचे सयवथ ्ोणत्ा थिर�सथृतमुळे बदलेल? गंुगत आणणारत औषधे, मोहायसथा 

िनम�ण ्रणारत औषधे, मेदपचे आणार य मानिस् ियघटन–�स्नर १९५७ अ-्ाचें थिरणाम थाहण्ाच्ा 
दलतने संशोधनाचत सुरयाृ आधतच झालत आहे. थिरणाम् �बलन ्ोणने पृन मानयत य रृन अिभ्ंि�ृ 
्रण्ाचे दलतने िशयणये� िनि�ृच सथं� अशत संधत िमळयपन देृे. “ृुझ्ा यिडलाना हे ्ळेथ्रृ थाबं” 
महणपन सागंणे, ि्या स�ाच्ा शयेटत उ�रथि�्ा थरृ ्रणे ्ासारखे धोरण अध््न �ि�्ेृ फारशत 
भर घालतल असे याटृ नाहत. ्ोग् �िृि�्ेबरोबर ि्या ृात्ाळ मागोमाग ्ेणारे असंब� चेृ् 
चागंल्ा उबेशाने िदलेल्ा �बलनाृ िबघाड घडयपन आणृाृ. िशय्ाचत णागव्ृाहत ृेथे उथ्ुकृ 
ठरृ नाहत. अशा ृऱहेच्ा अनुमानामुळे �स्नर ्ाचें अयधान, ्ािं�् अध्ाथन-�्ुकत्ा िय्िसृ 
्रण्ाच्ा शक्ृे्डे यळले य त्ाचं्ा संशोधन ्ा्र�मा पृन �्ाशाृ आलेलत य रृन अिभ्ं�णेचत ृतय े
त्ानंत त्ामध्े अंृभपरृ  ्ेलत. ्ा अध्ाथन ्ं�ाचत रचना य त्ामागतल ियचारसरणत त्ानंत य�णलेलत आहे 
(१९५४, १९५८ ब), य त्ाचं्ा थिरणाम्ार्ृेच्ा अहयाला्डे िशयणाशत संबंिधृ असलेले लो् य 
अध्ाथन्ा्�शत संबंिधृ असलेले लो् मो�ा ्ुृुहलाने थाहृ आहेृ. 

 
सरृेशयेटत, थाण्ोळ्ामधतल ज्ा ्बुृराचं्ा थ�ृशतर �िृि�्ामुंळे ल�्ा्डे बाण फे्ले 

णाृ होृे, त्ाचं्ा्डपन घाृलत णाणारत राष्त् भर आथण ओळखलतच थािहणे. हत मुळतच ्मत 
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मह�याचत नाहत. ्ोग् य रृनृं�ा पृन िन्मब� य रृन होऊ श्ेल ्ा �स्नर ्ाचं्ा �बंधाला 
थाण्ोळ्ाचं्ा �्लथाचत मािहृत हत बरतच थपर् ठरृे (१९६०). 

 
�स्नर ्ाचं्ा ्ा्�चा मानयत ये�ाृतल उ�ेखनत् ियसृार महणणे त्ाचें “वहबरल िबहेियअर” हे 

थुसृ्. यतस यष�हपन अिध् ्ाळाच्ा थिर�मानंृर १९५७ मध्े हे थुसृ् �िस� झाले. सयर �्ारच्ा य 
सयर थाृळतयरतल भाषण य लेखन अिभसंिहृ व्ाथारणाच्ा ये�ाृ आणण्ाचा त्ाचंा उबेश होृा. ्ारण 
त्ामुळे त्ाचें �ा्ोिग् थकथ�रण होऊ श्ेल य त्ानंा अिभ्ािं�् िन्ं�णाखालत आणृा ्ेईल. थरंृु 
थुसृ्ामध्े �्ोगाचतच गदव झालेलत नाहत. ्ारण ज्ा मपळ घटनाचें थकथ�रण ्राय्ाचे त्ा मपळ घटना 
�त्े् सुिशियृ व्कृतला सुथिरिचृ आहेृ (थक. ११). बाल्मंिदरे, दैनंिदन संभाषणे, व्ार्ाने आिण 
भाषणे, य ्ाव्ाथासपन गिणृाथ्रृ ियियध ृऱहेच्ा याङम्ामधपन मािहृत उथलबध होऊ श्ृे. 

 
�ाथिम् शा�बद् य रृनाला बोलणारा य ऐ्णारा ्ा दोन व्कृीृतल थरसथर�िृि�्ा आयश्् 

आहे. चेृ् िमळाला असृा बोलणारा ियिशल शा�बद् �िृि�्ा ्रृो, आिण ऐ्णारा त्ायर ्धत ्धत 
�बलन थुरियृो, ्धत ्धत �बलन थुरयतृ नाहत, ि्या ्धत ्धत बोलणारा णे ्ाहत बोलला असेल 
त्ाबबल त्ाला ृो िशया ्रृो. ऐ्णाऱ्ाचे य रृन मुळतच शा�बद् नसेल. बोलणाऱ्ाच्ा व्ाथारणाचाच 
ृेयढा ्ेथे ियचार ्राय्ाचा असृो. 

 
अंृ रचेृ्ािधिन  ृ य बा�चेृ्ािधिन  ृ अशा दोन ृऱहेच्ा शा�बद् �िृि�्ा असृाृ. भप्  

ि्या यदेना ्ासारर्ा ियर� ि्या आंृिर् अशा चेृ्ामुळे बोलणाराचत होणारत ियिशन �िृि�्ा 
महणणे “अंृरचेृ्ािधिन  ृ �िृि�्ा” ्ामध्े �ोत्ा्डपन अयधानाचत ि्या मदृतचत अथेया असृे. 
�ोृा अयधान देऊन �बलन थुरयप श्ृो. “बा�चेृ्ािधिन  ृ �िृि�्ा” महणणे बोलणाराचत बा� 
चेृ्ाला महणणे ियशषेृः ियिशल यस पृला ि्या घटनेला, ि्या एखा�ा यस पृच्ा ि्या घटनेच्ा 
गुणियशषेाला होणारत �िृि�्ा. �ोत्ां् डपन ि्या णासृ व्ाथ् सयवथाृ महणाय्ाचे ृर भािष् य रृन 
ज्ा “शा�बद् णमाृतृ” होृ असृे त्ा णमाृत्डपन िमळणाऱ्ा यगेयगेळ्ा �लोभनामुंळे यस पृ, रंग, 
खेळ यगैरेचत नाय े महणाय्ास मपल िश्ृ असृे. णर मुलाने ्ेलेला उ�ार अचप् ि्या थपणरतयाने होृ 
नसेल ृर िशय् महणपन ्ा्र ्रणारा �ोृा “छान” महणपन “�बलन” देण्ाथपयव हळपहळप त्ाला आथल्ा 
मागोमाग शबदाचा ि्या याक्ाशंाचा उ�ार ्राय्ास लायतल य हळपहळप अचप्ृेयर भर देईल. मुलाला 
याचाय्ास िश्यृानाहत अशाच ृऱहेच्ा ्ुकत्ा�्ुकत्ा ्ोिणल्ा णाृाृ. 

 
भाषण य याचन ्ांृ तल शबदसंथ�तचा िय्ास होृ असृाना शबदाचं्ा िनयडतयर थिरणाम 

घडियणारे दुय्म घट् ्ा्रयाहत होृाृ. शबद णर थिरिचृ याक्ाशंाृ आले असृतल, ि्या समान 
आयाण, समान ि्या ियर� अथर ्ांृ पन ृे सं्ोिणृ झाले असृतल ृर णोडतृतल ए्ा शबदाबरोबर दुसरा 
शबद आठयृो. त्ामुळे आंृरशा�बद् असे बरेचसे य रृन िनम�ण ्ेले णाृे. नंृर िनयदेन ्रण्ास शबद 
िमळाले ्त णमाृतला मान् असलेल्ा व्ा्रणाच्ा सयवथाृ बोलणाऱ्ाला त्ाचत माडंणत ्रायत 
लागृे, य “्दािचृ” ि्या “िनि�ृच”, “्ाल” ि्या “उ�ा” “नेहमत” ि्या “्धतच नाहत”, “णर” 
“णरत” ि्या इृर संबंिधृ शबद याथवन त्ाला आथले ियधान सथल ्राय ेलागृे. ज्ाला �स्नर “मपळ 
शबदायलंबत य रृन” महणृाृ (दुसऱ्ा णासृ मपल�ाहत शा�बद् य रृनायर अयलंबपन असलेले शा�बद् य रृन, 
थक. ३१५, ३५५) त्ामध्े ्ा ृऱहेच्ा शबद्ोणनेचा य ियरामिचनहाचंा अंृभ�य होृो. 
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भािष् गट व्कृतचे शा�बद् य रृन ्ोणत्ा मपलभपृ  थ�ृत पृन िन्ंि�ृ ्रृे हे सथल ्ेल्ायर 
ियियध उ� थाृळतयरतल भाषेचे उथ्ोग आथल्ा �णालतृ ्शा ृऱहेने आणले णाृाृ, हे दाखियण्ाचा 
�स्नर ्ाचंा �्तन होृा. शासत् िनयदेन य ियचार मािहृतचे िनयदेन, याङम् य याङम्तन संथादन 
्ाचें ृे थकथ�रण ्रृाृ. ियचाराचा अंृ भ�य अव्कृ सयर्ुकृ शा�बद् य रृन ्ामध्े होृो ्ाृ शं् ा 
नाहत; थरंृु ्ा ृऱहेच्ा, ियचारायर भर देण्ाचत गरण नाहत, ्ारण ए्टा असृाना माणपस अशा ृऱहेने 
ियचार न ्रृा मो�ाने ियचार ्रृो. आिण णरत ियचार हा संथपणरथणे शा�बद् य रृनाशत ए्वथ 
्रण्ाचा मोह होृ असला ृरत अशा�बद् ियचारहत बराच असृो, य सय�् ष ियधान असे होईल ्त 
“ियचार हे ्ेयळ य रृन आहे”, शा�बद् ि्या अशा�बद्; अव्कृ या व्कृ (थक. ४४९). 

 
अंृ�नरतयणा्डे य रृनया�ाचंा असलेला थारंथिर् आयेथ िढला ्रण्ा्डे �स्नर ्ललेले 

िदसृाृ. महणपन ृे महणृाृ: 
 
“णे शा�बद् य रृन दुसऱ्ाला ्ाहतशा अथव िदसणार नाहत ृे खऱ्ा अथ�ने आथले 

संशोधन ये� ठरणार नाहत. ज्ाला इचछा असेल त्ाला त्ाच्ा अव्कृ य रृनाचे थकथ�रण 
्रण्ास देऊन सयृःला फकृ थाहृा ्ेृतल अशाच घटनाचं्ा बाबृतृ म्�दा घालपन ्ाच्ा पृन 
िनम�ण होणारे �शन टाळण्ाचा मोह होृो थरंृु त्ामुळे मग गोधळाृ टा्णाऱ्ा अशा ्ाहत �ुटत 
आमच्ा मािहृतृ िनम�ण होृतल. “िहशबेा” मधला ि्या ृोडत गिणृाृतल एखादा �शन ज्ा 
यळेत ्ोणत सोडयतृ असृो त्ा यळेत सुरयाृतचे ियधान य शयेटचे उ�र हे नेहमत अव्कृ 
घटनाचंा अंदाच ्वनच होृ असृे” (थक.४३४) 
 
अव्कृ बोलाचंा ्ेयळ अंदाण ्रृा ्ेणार नाहत; अव्कृ ृऱहेने ियचार ्रणाऱ्ा्डपन ृे 

बऱ्ाच यळेा िनयिेदृ होण्ाचत शक्ृा आहे. होृ्व यकृा हा सुरयाृतला सयृःचाच �ोृा असृो, 
आिण ृो सयृःच्ा भाषणाचे �ारंभतच सथंादन ्रृो. ्ोग् शबदा्िरृा ृो थट माडंृो, आिण सयृःचे 
भाषण सुव ्रण्ाच्ा थ्�्त माग�चा सयृःयरच �्ोग ्रृो. “आतमसंथादनाचत” अने् उदाहरणे 
िदलेलत आहेृ. (थक. ३६९–४१७) 

 
ृथािथ, �स्नर ्ाचें शा�बद् य रृन थ�िृ�धान य रृनयादाृ भर घालण्ाच्ा दलतने बलतने �गृ 

आले नसपन, आिधभौिृ  ्य रृनयादाृ भर घालण्ाचे हे पृने �गृ झाले होृे. ४५६ थकनायर �स्नर िनयदेन 
्रृाृ त्ा�माणे ्ाचत सुरयाृ १९३४ मध्े णेवहा अल�ेड नॉथर वहाईटहेड ्ा ृ�यजाना य रृनयादा्डे 
यळियण्ाचा त्ानंत �्तन ्ेला य थपयरिनणवृच सयर यस पृंचे भियृव् असृे ्ा य रृनयादाच्ा ्ोणने  ृ
मानयत बोल ्शा ृऱहेने बसप श्ृाृ हे दाखयपन देण्ाचे त्ानंा णेवहा आवहान िमळाले ृेवहा झालत. हे 
आवहान �स्नरनत अत्ंृ गंभतरथणे सयत्ारले, य शा�बद् य रृन इृर सयर व्ाथार् य रृना�माणे चेृ् 
�बलने ्ा पृन ठरियले णाृे हा िनष्षर ्ाढण्ाृ त्ानंत चागंले ्श िमळियले आहे अशत त्ाचंत ��ा आहे. 

 
“मानयत य रृनायर थिर�सथृतृतल ्ाहत घट्–भपृ  ि्या य रृमान–थिरणाम ्िरृाृ असे णेवहा 

दाखियले णाृे ृेवहा �त्य व्कृत्डपन णत भर घाृलत णाृे असे समणले णाृे ृत ्मत होृे. �ािंृ्ारत 
य रृनयादाने िदलेल्ा ्ा्र�माने तयचेखालत उतथ� होणारे िन्ं�ण मान् ्ेलेले नाहत.......्ुठल्ाहत 
शासत् �गृतमुळे माणसाचे णगाृतल सथान ्धतहत खऱ्ा अथ�ने नाहतसे ्ेलेले नाहत. त्ाने फकृ ृे 
यगेळ्ा ृऱहेने माडंले आहे......णर आथण िन्मब� �णालतचा भाग महणपन मानयत य रृनाचत यरयर खरत 
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याटणारत मािहृत सरृेशयेटत िदलत ृर माणसाचे सामथ्र आणखतनच यगेाने याढेल. माणसे ्धतहत 
िन्ं�णाचत िनण�्् ्ेिे बनणार नाहतृ, ्ारण �त्य त्ाचेंच य रृन िन्ंि�ृ ्ेले णाईल; थरंृु त्ाचंत 
मध्सथाचंत भपिम्ा अम्�दथणे ियसृािरृ होईल”. (थक ४५९–६०) 

 
थोडक्ाृ, िशयणाृ य इृर मानयत गोलीृ “मानयत सथाथत्ाला” मागर खुला झाला. अिभ्ं�् 

अथ�ृच “मध्सथा” हपन णासृ सथान िमळयप श्णार नाहत. थरंृु िनसग�ृ ्ोठेहत तयचेच्ा आृ ि्या 
बाहेर िन्ं�ण-्ेि िनम�ण होृ असलेले आढळणार नाहत ्ा ियचाराृच त्ाने सयृःचे समाधान मानाय.े 

 
संयदेनातम् घट् ियचाराृ घेण्ाचे ना्ावन इृर य रृनया�ा�ंमाणे �स्नर आथल्ा 

मानसशासाला म्�दा घालण्ाचा अ्ारणच �्तन ्रृ मपल सयृः बोलाय्ास लागण्ाथपयव बराच ्ाळ 
इृराचें बोलणे ्ेयळ ऐ्ृ असृे. ्ोणतृरत बाहेरचे दार उघडृे य “ि्टत, ि्टत” अशत ए् हा् मारृे 
य माणंर धायृ आृ ्ेृे. त्ामुळे नाय य यस पृ ्ाचें साहच्र घडियण्ास मुलाला �मा�नयृ रचना उथलबध 
होृे. मुलाने अने् शबद, याक्ाशं य व्ा्रण आतमसाृ ्ेले आहे. हे ृे बोलप लागृे ृेवहा उमगृे. 
्ोणत्ाहत ृऱहेने �ेिरृ न ्रृाहत ए्ा िदयसाृ णयळणयळ डझन शबद ृे मपल बोलृे; ्ाथपयव इृराचें 
बोलणे ऐ्ृाना त्ाने ृे आतमसाृ ्ेलेले असृाृ. बोलण्ाथेया त्ाने ऐ्लेलत शबदसंथ�त हत नेहमतच 
णासृ संथ� असृे, य त्ाच�माणे नंृरच्ा णतयनाृ उतसफप रृ ृऱहेने िलिहृाना याथरृे त्ा शबदसंथ�तहपन 
त्ाचत याचृानाहत शबदसंथ�त अिध् असृे. 
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12७ 13वतरनवाद: मधययसथत 
�िऋयरचर सववप 

 
चे–� (एस–आर) ्ा सं्ेृायराृतल चेृ् य �िृि�्ा ्ानंा साधंणाऱ्ा रेिख्ेयर 

मानसशासाचा इिृहास िलिहृा ्ेईल. आणथ्रृ रेिख्ेच्ा णागत �शनिचनह घालण्ाबबल ्ोणतच 
गंभतरथणे ियचार ्ेलेला नाहत. थरंृु अयबोध, �ेरणा, अध््न ्ायंर संशोधन ्रण्ाृ गंुृलेल्ा ्ाहत 
संशोध्ाथंै्त णे संशोध् प् ट सोडियण्ाचा �्तन ्रतृ आहेृ त्ाचें थोडक्ाृ यणरन महणपन असे 
�शनिचनह घालृा ्ेईल. चेृ् य �िृि�्ा चैृन्शतल सेिि््ाच्ा ्ा्�शत संबंिधृ असल्ाच 
थािहणेृ ्ाचत आठयण ्वन देण्ा्िरृा चेृ् य �िृि�्ा ्ाचं्ामध्े बऱ्ाच यळेा �शनिचनहाऐयणत 
सेिि्् िनियल ्ेला णाृो. टॉलमन ्ाचं्ा “मध्�सथृ थिरय रृनशतल” भागामुळे ्ोऱ्ा सेिि््ालाहत 
आ्ार िदला णाृो, य हल ्ाचं्ा सं्ेृायराृतल गंुफायरानंत (एस. एच. आर. एड. ई. आर. एस. आ्. 
आर.) अंृभपरृ  ्ेलेल्ा �त्े् थिर्�लथृ रचनेचे सयवथ सपिचृ ्ेले णाृे. िनरिनराळ्ा िस�ांृ ांृ  
समाियल झालेल्ा िनरिनराळ्ा �्ारच्ा मध्�सथृ ्ा्�बबल बरेच लेखन झालेले आहे (िहलगाडर 
१९५६; मॅ् ोर्ोडेल य मतहल १९४८). शरतरियष्् व्ाथारामुळे साहच्र घडृे असे हलना महणाय्ाचे 
नसल्ामुळे त्ानंत आथल्ा थिरय रृनशतल भागाचें “साधािृ्” ि्या “सं�ेष्” महणपन यणरन ्ेले आहे. 
रण, सय्�बलृा, िनरोधन, दौलन यगैरे सयर घटना “रेणयत्” शरतरव्ाथारियष्् आहेृ असे महणणे 
शक् असले ृरत त्ा घटना मानसशासत् महणपन समणल्ा आहेृ. थेनस महणृाृ त्ा�माणे हा मोह 
टाळणे हलना ्धत ्धत बरेच ्ठतण गेले आहे. 
 

अयबोध, �ेरणा, अध््न ्ा बाबृतृ सय�ृ णासृ आशादा्् दिल्ोण ्ोणृा ्ा याबृतृले 
थपणरथणे िभ� दिल्ोण दाखियणाऱ्ा ियशषेृा सपच् िस�ांृ ाचे यणरन ्वन चालप य रृनयादाचत मािहृत 
आथण ्ा �्रणाृ सुव ्व. शरतरव्ाथारियष्् �सृायाशत �ामुर्े्वन ृादातम् थायलेल्ा–्ालर  
लॅ�ेण–मानसशासजाने घाृलेलत भर आथण �थम ियचाराृ घेऊ्ा. 
 
१. वतरनाचर शरीरवयापारिवषयक सप�ीकरण 

्ालर  एस. लॅ�ेण: चेृ् �िृि�्ेृतल मध्ंृर भवन ्ाढण्ास शरतरव्ाथारियष्् थिर्�लथृे 
अने्यार िदलत णाृाृ. थपयव सर�स अशत समणपृ होृत ्त मेदपृतल ्ार् य यदे् ये�े मेदपृतल साहच्र 
ये�ा पृन साधंलत णाृाृ. मेदपृतल उथभागाृतल गंुृागंुृतने साधंलेल्ा ्ेिाचं्ा ्ा्�बबल बरेच अंदाण 
होृे; आिण शसि�्ेने ्ाहत भाग ्ाढपन रोगिचि्तसेबबल उथलबध असलेलत मािहृत िमळयपन ि्या 
्ासारर्ा थ�ृीचा उथ्ोग ्वन ्ाथै्त ्ेिाचंत संभाव् ्ा �् हळपहळप िनि�ृ ्ेलत गेलत. थरंृु ृं�ाृ 
्ाटे्ोरथणा नसल्ामुळे य ्ोग् िन्ं�णाचा अभाय असल्ामुळे ्ा थ�ृतयर आधारलेले िनष्षर बऱ्ाच 
यळेा नंृरच्ा संशोधना पृन खोटे ठरले. भािष् य रृन, समरण; ्ार् सय्त आिण भायना ्ाचें नसत् 
संबंध शोधपन ्ाढण्ाचे �्तन नेहमत अ्शसयत ठरले. मुासंसथेच्ा जानाृ थडलेलत भर ्ा दलतने 
लॅ�ेरच्ा ्ा्�चा ियचार ्ेल्ास ्ालर  एड. लॅ�ेचे (१८९८−१९५८) यधे् संशोधन िनराशणन्च होृे 
असे महणाय ेलागेल. थरंृु मेदपचे यरच्ा थाृळतयवन चालणारे ्ा्र �िृयेथ थ�ृत पृन चालृे हत अत्ंृ 
साधत समणपृ उखडपन ्ाढण्ाच्ा बाबृतृ त्ाचें ्ा्र मौिल् ठरृे. 
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लॅ�ेम हे यॉटसन ्ाचें िय�ाथव. त्ानंत आथल्ा सुरयाृतच्ा सै�ािंृ् िनबंधाृ (१९२३) आथण 
य रृनयादत असल्ाचे णाहतर ्ेले; थरंृु त्ाचं्ा संशोधनाच्ा सयवथायवन य यैचािर् सयायलंबनामुळे 
त्ानंा मुामानसशासज महणणे णासृ उिचृ ठरेल. यदेने य �िृमा ्ासंारर्ा अयासृय यस पृंच्ा 
िय�ाचा अभ्ास ्रण्ास आतमिनन होणे ि्या अंृ�नरतयण थ�ृतचा उथ्ोग ्रणे त्ानंा अमान् होृे. 
थरंृु िय�ासाहर अंृ�नरतयणातम  ्मािहृत यसृुिनन भाषेृ माडंृा ्ेईल महणपन य रृनयादत मानसशासा  ृ
त्ा मािहृतला सथान आहे असा त्ाचंा िय�ास होृा. 

 
अध््न य ्ासारर्ाच इृर अने् मानिस् ि�्ा होृ असृाना मेदपचे ्ा्र ्ोणृे ्ाबबल 

संशोधन ्रण्ाृ लॅ�ेि◌ अने् यष� गंुृलेले होृे. मेदपच्ा िनरिनराळ्ा भागामुंळे िनरिनराळत ्ा �् होृाृ 
हे दाखियण्ाचा ए्ोिणसाव्ा शृ्ाच्ा उृराध�ृ शरतरव्ाथारशासजाचंा �्तन होृा. आिण �त्े् 
जानेिि् मेदपच्ा ियिशल भागाशत संबंिधृ असृे हे त्ानंत दाखयपन िदले होृे. ्ा यदे् ये�ािशया्, ्ार् 
ये�ाचें ्ा्रहत िनि�ृ ्रण्ाृ आले होृे. थरंृु माणसाच्ा मेदपचा फार अलथ भाग ्ा यदे््ार् 
ये�ा्डपन बनियला गेला होृा, य मेदपचा बराच भाग उ� दण�च्ा ्ा्�्िरृा िश�् राहाृ असे. ्ा 
बाबृतृ िनरिनराळ्ा भागाचें ्ा्रये� िनि�ृ ्राय्ाचे असेल ृर सयर मानसशासजानंत 
शरतरव्ाथारशासजाशंत सह्ार ्ेला थािहणे. 

 
्ाट�ल ्ाचें िय�ाथव य थॉनरडाई् ्ाचें सहाध्ा्त शफेडर आ्वहरत �ँझ (१८७४−१९३३) 

्ाचं्ा्डे मुाघट्यादत मानसशासाचे संशोधन ्रण्ाचे बरेचसे �े् णाृे. �ाणत ्शा ृऱहेने िश्ृाृ 
हे थाहण्ाच्ा थॉनरडाई् ्ाचं्ा थ�ृत य शरतरव्ाथार शासजाचं्ा मेदपच्ा िनरिनराळ्ा भागाचें ्ा्र 
िनि�ृ ्रण्ाच्ा थ�ृत �ँझनत ए्ि�ृ ्रण्ाचा �्तन ्ेला. उदा., गंुृागंुृतच्ा थेटतचे बटन दाबपन 
थेटत पृन बाहेर थडाय्ाचत ि�्ा िश्ाय्ाचत झाल्ास माणंराच्ा मेदपचा थुढचा भाग ि्ृत मह�याचा 
असृो हे थाहण्ा्िरृा त्ानत �थम माणंराला हत ्ुकृत िश प्  िदलत. नंृर त्ाच्ा मेदपच्ा थुढच्ा 
भागाचत शसि�्ा ्ेलत. शसि�्ा ्ेल्ानंृर ्ाहत ्ाळ िय�ांृ त िदलत य य नंृर थपयव िश्लेलत ्ुकृत 
ि्ृथृ लयाृ आहे हे थािहले. णर ्ाहतच लयाृ नसेल ृर थरृ िश्ण्ाचत संधत िदलत. मेदपच्ा थुढच्ा 
भागायर शसि�्ा ्ेल्ास थपयव िश्लेल्ा गोलत ियसरृाृ. थरंृु नयतन गोलत िश्ण्ाचत असलेलत ्ुयृ 
मा� फारशत ्मत होृ नाहत असे त्ाचं्ा िनणर्ायवन िदसृे. �ँझ ्ाचं्ा मह�याच्ा िनणर्ाथै्त हा ए् 
नमुना होृा. (१९०२, १९०७ आिण इृर िनबंध) 

 
्ा ृऱहेच्ा संशोधनाृ �ँझ ्ाचंा साहाय्् संशोध् महणपन लॅ�ेनत ्ाम ्ेले आिण १९१७ मध्े 

त्ा दोघानंत ृत थ�ृत थाढंऱ्ा उंदरायर उथ्ोिणलत. ्ाथपयवहत थाढंऱ्ा उंदराचंा बऱ्ाच यळेा उथ्ोग 
्रण्ाृ आला होृा. अशा ृऱहेच्ा अभ्ासा्िरृा थाढंरा उंदतर हा फार सो्तचा �ाणत आहे, थरंृु 
माणसाहपन त्ाचा मेदप अथ�ृच ्मत गंुृागंुृतचा आहे. लॅ�े नृत आथले संशोधन णसे चालप ठेयले ृसे ृे 
गोधळाृ टा्णाऱ्ा िनष्ष�स आले. मेदपचा बराच भाग ्ाढपन टा्ल्ायर उंदराचत िश्ण्ाृतल गृत 
णरत ्मत होृ असलत ृरत मेदपचा ्ोणृा ियिशल भाग ्ाढपन टा्ला आहे य ्ोणृा भाग िश्ण्ा्िरृा 
अ�ाथ िश�् आहे हे उंदराच्ा दलतने मह�याचे नसृे. ए् भाग असृाना, िणृक्ा चागंल्ा ृऱहेने ृो 
बा�ृः िश प्  श्ृो िृृक्ाच चागंल्ा ृऱहेने दुसरा ्ोणृाहत भाग असृाना ृो िश प्  श्ृो. मेदपचा 
िणृ्ा णासृ भाग ्ाढपन टा्ला णाृो िृृ्ा िश्ण्ाच्ा ि�्ेमध्े णासृ अडथळा ्ेृो. मेदपचा 
्ेयळ अध� भाग असृाना सोथे डायथेच ्ाहतसे णलद िश्ृा ्ेृाृ, थरंृु ्ठतण डायथेचा्िरृा मेदपचा 
णासृ भाग असाया लागृो. लॅ�े्नत आथल्ा संशोधनाचा दोन ृ�याखंालत साराशं िदला आहे. (१९२९): 
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(१) समश�ती िस�ातं: बा�्ाचा ए् भाग दुसऱ्ा भागाइृ्ाच ्ोणृतहत गोल 

िश्ण्ाच्ा बाबृतृ समथर असृो. ्ा बाबृतृ ्ाहत अथयाद आहेृ. आ्ार नमुन्ाचे द्
संयदेन थ�्थालखंडाथासपन होृे. मा� त्ा ियिशल ये�ाृतल सयरच भाग समशकृत असृाृ. 

 
(२) बहुभाग त�व: बा�्ाचा िणृ्ा णासृ भाग िश�् असेल िृृ्त िश्ण्ाचत 

ि�्ा चागंलत होृे. 
 

्ा िनणर्ामुळे लॅ�ेना सयृःलाच आ�्र याटले. य त्ानंत थरृ ए्दा आथले िनष्षर फार 
्ाळणतथपयर् थडृाळपन थािहले. सहण�यकि�णन् �िृि�्ा होण्ा्िरृा अनयशंा पृन बनलेले आिण 
िशियृ �िृि�्ा होण्ा्िरृा अिभसंधानाने �सथािथृ ्ेलेले िनि�ृ मागर शोधपन ्ाढण्ाच्ा दलतने 
त्ानंत आथले ्ा्र सुव ्ेले. थरंृु मेदपच्ा ्ा्�ृ थकनयशंरुपचे मह�याचे सथान आहे ्ा महणण्ाला 
त्ाचं्ा िनष्ष� पृन टे प्  िमळृ नवहृा. अिभसंिहृ �िृयेथाचे उथणृ �िृयेथायर अध्ारोथण ्वन 
आथल्ाला सथंािदृ य रृन सथल ्िरृा ्ेणार नाहत. मा� अ�ाथथ्रृ आ्लन न होऊ श्लेल्ा ्ुठल्ा 
ृरत यगेळ्ा माग�ने मेदप ्ा्रयाहत होृ असला थािहणे हे ्ा पृन सथल झाले आहे. सयृःच्ाच दिल्ोणा  ृ
झालेले हे बदल लॅ�ेनत खालतल शबदांृ  नोदियले आहेृ (१९३१ थक. १४): 

 
“मत माझ्ा आ्ुष्ाचत सुरयाृ सनास्ुसथंदनयादत मानसशासाचा थुरस्ृ� महणपन ्ेलत. 

मानसशासाृ सयर �शन चेृ्-�िृि�्ा ्ा शबदाृ माडंण्ाचत य सयर गोलत अिभसंिहृ �िृयेथ 
महणपन सथल ्रण्ाचत माझत यक�तच बनलत. संघटनेच्ा ्ार् �कंखला िस�ांृ ाचत अनुवथृा 
िस� ्रण्ाचे ्ाम मत मो�ा उतसाहाने हाृाृ घेृले. त्ामुळे संथपणर थ�ृतयरच ह�ा ्रण्ास 
मत दुलाव्ाने �यक� झालो आहे असा िनष्षर ्ेथे ्ाढला गेला....अिभसंिहृ �िृयेथ महणणे 
नुसृा �िृयेथ नवहे ि्या िश्ण्ाच्ा �शनाचत मपलभपृ  गुरि्�त नवहे.....चेृ् �िृि�्ा 
िस�ांृ ाला शासत् ि्मृ ्ेणे आयश्् असेल ृर ियिशल चेृ् ियिशल �िृि�्ाच िनम�ण 
्रृो य दुसरत ्ा ्रतृ नाहत हे सथल ्िरृा आले थािहणे; मुाघट् संबंिधृ �शनाचं्ा 
संदभ�ृ ियचार ्ेला ृर चेृ्-�िृि�्ा थरसथरायलंबत सयवथ असे आहे ्त त्ामुळे 
�िृयेथामध्े साधे िबदुिबदपं पृन सं्ोणन होृे हा िस�ांृ  त्ाज् मानाया लागेल. शयेटचे याक् 
खालतल गोलीचा उ�ेख ्रृे: 
 

(१) ए्ाच यस पृं्डे सृृ थाहाृ असल्ास ृुमहत ृुमचत दलत �सथर ठेयतृ नाहत य 
त्ामुळे मेदप्डे णाणारे िनरिनराळे दंड, शं् प  य मुाृं पृ उथ्ोगाृ आणृा. थरंृु यस पृ ृशतच 
िदसृे य �िृि�्ा ृतच िदसृे. (२) ्ार् �िृि�्ेृ याथरलेले सना्प बदलले ृरत साध् ृेच 
राहृे. थेटतच्ा दरयाणाचे बटण ्ाढण्ास िश्लेल्ा माणंरास ्ाहतसे यगेळे चेृ् िदल्ास 
�त्े् �्तनाच्ा यळेत ्ाहतशा यगेळ्ा �िृि�्ा होृाृ असे मुाशास महणृे, थरंृु मुर् य रृन 
बरेचसे ृसेच राहृे. महणपन संदेशयाह्ां् डपन ्ेणारे संदेश आजायाह्ां् डे थोचियण्ाथेया 
्ाहतृरत णासृ मेदपने ्ेले थािहणे. मेदपचे मह�य न याढियण्ाच्ा दलतने यॉटसन संदेश थाठियणे 
य सयत्ारणे हेच मेदपचे ्ा्र समणृ असृ. आिण �ारंभतच्ा अिभसंिहृ �िृि�्ेच्ा बाबृतृतल 
्लथनेृ......संदेशयाह् य आजायाह् ्ाचें मेदपमध्े झालेले सं्ोणन त्ानंत ्�लथले होृे. 
दुसऱ्ाचं्ा िनष्ष�चे टत्ातम् थरतयण य सयृःचे �्ोग ्ायवन लॅ�े  ् मेदपचे ्ा्र इृ्े 
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म्�िदृ समणण्ास ृ्ार नाहतृ. ‘हा थुराया णुन्ा �िृमान ृ�याचेंच समथरन ्रृो य 
ियचार�ि�्ा आिण �मब� सय्त समणण्ा्िरृा आथल्ाला थरृ मध्यृव मुासंसथेमध्े 
चाललेल्ा हालचालत्डे खेचृो.’ (१९३४, थक. ४८२–८३) यॉटसन ्ाचंा सहण�यक�त य अनुयशं 
्ा बाबृतृ असलेला आत्ंिृ  ्न्ारातम् दिल्ोणहत सयत्ारृा ्ेृ नाहत.” (१९४७) 
 
लॅ�ेचे िनणर् बऱ्ाच य रृनया�ानंा ध�ादा््च याटले ्ाृ शं् ा नाहत, ्ारण त्ाना �िृयेथ य 

अिभसंिहृ �िृयेथ मान् होृे; िशया् त्ामुळे य रृन सथल ्रृा ्ेृे य त्ाबबलचे गपढ नाहतसे होृे असे 
त्ाचें महणणे होृे. ृथािथ, य रृनयाद ियिशलच ए्ा गकहतृ िस�ांृ ाला ि्या सथलत्रणाला िच्टपन 
राहाृ नाहत, य त्ामुळे ियिशल एखा�ा गकहतृ िस�ांृ ाऐयणत दुसरा णासृ अचप् गकहतृ िस�ांृ  माडंला 
ृर त्ाचा य रृनयादायर फारसा गंभतर थिरणाम होृ नाहत असे महणायचे लागेल. य रृनयादाच्ा यक�तशत 
ियसंगृ होृ नसृतल ृर सं्लथना बदलण्ास थरयानगत िदलतच थािहणे. लॅ�ेच्ा ्लथना ्ाहतशा 
�माणाृ मुाऐंिि्शासा्डपन ठरियल्ा गेल्ा आहेृ. 

 
मेदपचा ्ाहत भाग ्ाढपन टा्ल्ानंृर उंदराचें णे य रृन होृे त्ाचत ृुलना बंिदसृ थेटतृ सामान् 

उंदराचे णे य रृन होृे त्ा य रृनाशत लॅ�नेत आथल्ा ए्ा िनबंधाृ ्ेलत आहे. (१९३५, थक. ३१–३५): 
 

“मेदपला इणा झालेल्ा �ाण्ाचें बंिदसृ थेटतृतल य रृन िन क् ल क् ृतला ्ारणतभपृ  होणारे 
आणखत दोन सामान् दोष दाखयपन देृे .......यदेनशतलृेृ...... आिण...... संशोध् 
हालचालतृ...... सामान् ्मृरृा.......(आिण) आ�म्ृेचा अभाय...... मेदपला इणा 
झालेल्ा य न झालेल्ा उंदराचं्ाृ असलेल्ा ्ा ृफायृीखेरतण िृसरतहत ृफायृ मह�याचत 
ठरेल. सयरसामान् उंदतर ्डतच्ा बाबृतृतल आथलत �िृि�्ा णलद बदलप  श्ृो. ्डत 
्ाढण्ा्िरृा उडत मारतृ असृाना उंदराचं्ा होणाऱ्ा �ारंिभ् हालचालत अडखळृ होृ 
असृाृ. थरंृु नंृर ्डत ्ाढण्ाच्ा िदशनेे होणाऱ्ा ्ा हालचालत  ृसहणृा ्ेृे...... अशा 
य रृनायवन असे सपिचृ होृे ्त सयरसामान् उंदतर...... �त्य दरयाणा उघडणे ्ाथासपन ्ाढृा 
्ेणारत ्डत हत यगेळत यस पृ आहे हे ओळखप श्ृो....... ्ा ृऱहेच्ा य रृनाचे ्ाहतहत सथलत्रण 
असले ृरत हा भेद ओळखण्ाच्ा ्ुयृतयर मेदपला बरतच गंभतर इणा झालत असल्ास म्�दा 
थडृाृ असे आढळपन ्ेृे. अशत गंभतर इणा झालेल्ा उंदराचे य रृन हे णासृ ठरतय साच्ाचे 
असृे. ्ारण सुरयाृतला ्शसयत झालेल्ा हालचालतच ृे थुनराय�ृृ ्रृाृ ...... मेदपला 
गंभतर ृऱहेचत दुखाथृ झालेले उंदतर सामान् उंदराथेंया ्मत िनरतयणयम, ्मत सय्ं् कृरतयाचे, 
आिण दरयाणा य ्डत ्ांृ तल थरसथरसंबंध हेरण्ास ्मत मा�म्ृा असलेले असृाृ; ्ा 
ियधाना पृन िनरतयणाचा गोषयारा देृा ्ेईल. यरतल चच�मध्े (मेदपच्ा इणेयरतल थपयवच्ा 
चच�मध्े) य रृनाचे मानसशासत  ्अथर देण्ाचे मत �्तनथपयर् टाळले आहे. ्ारण अशा अथ� पृन 
मेदपला होणाऱ्ा इणेचे मह�य ि्ृत �माणाृ आहे हे आथल्ाला समणप श्ृ नाहत, आिण 
गिृयदेन सहभायाच्ा शबदाृ खोटे शासत् सथलत्रण देण्ा पृन मुर् �शनानंा बगल िदलत 
णाृे” .....यर उ�ेिखलेल्ा मानसशासत  ्सथलत्रणाृ ्ाहत ियशषे अथर समाियल आहे महणपन 
नवहे ृर मेदपच्ा ्ा्�बबलच्ा गिृशतल सं्लथना णासृ �भायत य ्मत अनोर्ा वहाव्ाृ महणपन 
अशासत् थण थिरिचृ भाषे  ृमाडंल्ा आहेृ. 
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�ा�णय रृन थाहाृ असृाना सहभायामुळे आथण सयृःला �ाण्ाच्ा िठ्ाणत ठेयण्ाचा �्तन 
्रृो. त्ाचंा मानयसदश ियचार ्रण्ाचे आथण शक्ृो टाळृो. ृरतहत आथण �ाण्ाला यस पृचे य 
थरसथरसंबंधाचे संयदेन होृे असे महणृो. थरंृु अशा ृऱहेच्ा सं्लथना आथण णशाच्ा ृशा मेदप-
�ि�्ानंा लायप श्णार नाहत. मेदपच्ा अिृसप�म रचनेयवन असे िदसपन ्ेृे ्त असंर् नसाृं पृ मेदपच्ा 
थकनभागाृतल ए् भाग दुसऱ्ा भागाशत साधंण्ाचे ्ा्र ्रृाृ. ्ामुळे “सं्ोणनाचत” सं्लथना मेदपला 
सहण ृऱहेने लायृा ्ेईल. थरंृु साहच्� पृन सयर गोलत समणृ नाहतृ असे लॅ�ेच्ा ्ा्� पृन िदसृे. 
मेदपयरतल अने् संशोधनाचें थरतयण ्वन िनष्षर ्ाढणे लॅ�ेना शक् झाले: 

 
“मुासंसथेमध्े समरण ठशाचें ए्ा्त सथान दाखयपन देणे ्ेवहाच शक् नाहत. ......... 

ृथा्िथृ सं्ोिणृ ये�े हत ियिशल समरणाचत ्ोठारे नवहेृ. संघटनाशत य णागव्ृेचत थाृळत 
साध् होण्ाच्ा दलतने सामान् सुलभत्रणाशत ृत ये�े संबंिधृ िदसृाृ (१९५०, थक. ४७८).” 

 
लॅ�े  ृय यॉटसन हे �ारंभत िम� होृे. थरंृु ए् यष�च्ा ्ालायधतृच ृे दोघे थरसथराथासपन ि्ृत 

दपर होृे हे लॅ�ेा ्ाचं्ा “य रृनाृतल अनु�माचत समस्ा” ्ा लेखा पृन चागंलेच सथल होृे. दुसऱ्ा 
्ुठल्ाच लेखा पृन त्ा दोघामंधतल ृफायृ इृक्ा चागंल्ा ृऱहेने सथल झालेलत नाहत. भाषेच्ा 
�ेनृानु�मब� रचने पृन “म�सृष् बा�्चत संघटनातम् ्ा �् अत्ंृ थिरणाम्ार् ृऱहेने दाखयपन 
िदलत णाृाृ” असे लॅ�नेा आढळले (१९५१, थक.११३). चागंल्ा ृऱहेने ्ा्रयाहत असलेल्ा, ए्ाच 
्ार् घट्ा पृन बनलेल्ा यगेयगेळ्ा �कंखलाचें थुरेसे सथलत्रण “�िृयेथ�कंखला िस�ांृ ाने” होणार 
नाहत ्ाचे ए् साधे उदाहरण महणपन इं�णत शबद “राईट” य “टा्र” ्ा संदभ�ृ देृा ्ेईल. याक्ाृतल 
शबदाचंा �म, ि्या थिरचछेदाृतल याक्ाचंा �म हत यरच्ा थाृळतयवन होणाऱ्ा रचनेचत उदाहरणे 
आहेृ. ्ुशल भाषांृ र्ार ए्ा भाषेृतल अथर दुसऱ्ा भाषेृ सहण सागंप श्ेल. ्ा िठ्ाणत ृो दुसऱ्ा 
भाषेृतल याक�चार य याक्रचना अत्ंृ णलद गृतने याथरतृ असृो. त्ामुळे बोलृ असृाना ियस्ळतृ 
असलेल्ा �िृयेथाचंत ृो �कंखला ्रतृ असृो हा गकहतृ िस�ांृ  खोटा थडृो. त्ाच�माणे य रृनाच्ा इृर 
“असखिलृ अनु�मा”बबल महणृा ्ेईल: एखा�ा ्लायंृ ाचत ए्ा बोटाचत हालचाल हत त्ाच्ा आधत 
झालेल्ा दुसऱ्ा बोटाच्ा हालचालतयर अयलंबपन असेल ृर त्ाचे सथकहणत् उत क् ल या�गा्न ्धतच 
होणार नाहत. शरतरव्ाथार्दष�ा शक् असेल इृक्ा अलथ ्ालायधत  ृ ्ेलेल्ा क् ृतसु�ा उत क् ल 
्लातम् भागाचत गृत घेऊ श्णार नाहतृ. णिटल, ध्े्लयत य रृन�माच्ा अिभ्ं�णेचा �शन 
ॲनॉिखन णाणृ होृे. हे ॲनोिखन ्ाचं्ा िस�ांृ ायवन िदसपन ्ेृे. ज्ाचं्ायर आथण चच� ्रणार 
आहोृ त्ा िमलर, गलेॅटर, आिण ि��ेम (१९६०) ्ाचं्ा ियचार�य रृ् �ंथाृ थुनहा हा ियष् ्ेिसथानत 
आलेला िदसेल. 

 
मधयवतत म�ासंसथा व संकलपनातमक म�ासंसथा.— शसि�्ा ्रण्ाथपयव मेदपच्ा ये�फळाचे 

न्ाशां् न ्रतृ असृाना सथल समकिृ-�िृमा िदसृाृ असे गंुगतचे औषध िदलेले रोगत िनयदेन ्रृाृ. 
थे�नफलडना  य त्ाचं्ा सह्ाऱ्ानंा हे आढळपन आले. थरंृु अशा समकिृ-�िृमा नेहमत आढळणाऱ्ा समकिृ-
�िृमाचं्ा ृोडतच्ा नसृाृ. थपय�्ुष्ाृतल एखादा ियस्ळतृ अनुभय ्ा यळेत िदसृो. ्ा बाबृतृ त्ा 
सय�चे ए्मृ असृे. नेहमतच्ा अनुभयाचा ृोडायळा असल्ाचा आभास ्धत्धत ्ा चेृ्ामुळे िनम�ण 
्ेला णाृो ृर ्ाउलट ्धत्धत रोगत सयर ्ाहत ियिच�, गोधळाृ टा्णारे ि्या फारच दपरानय्ाने 
साम् असणारे असे ्ाहतृरत णाणयृ असल्ाचा िनय�ळा देृाृ. था�रखंडाच्ा लगृ असलेल्ा 
मध्खंडाच्ा ्ाहत भागाचे य ियशषेृः था�रखंडाचे अनयषेण होृ असृाना �ा्ोिग् य सथलत्रणाथर अशा 
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�ा दोनहत घटना घडलेल्ा असृाृ. ्र�ा भागाृतल ज्ा िबदपला बरोबर िय�ुत अ� बसियले णाृे 
त्ाच िबदपृ समरणाचत नोद ि्या साठा होृो असा िनष्षर ्ाढणे हत चप् ठरेल, असे िमळालेल्ा 
मािहृतयर टत्ा ्रृाना थे�नफलडनत  महटले आहे. ृो भाग समरणाचा णर दढ य ्ा्मचा खिणना असेल 
ृर िय�ुत �याहाचा ्ा िबदपच्ा अगदत सि�ध भागायर होणारा सथािन् थिरणाम समरण िनम�ण होण्ाच्ा 
ि�्ेमध्े अडथळा िनम�ण ्व श्ेल. थरंृु नसत् उमवचा �याह िय�ुतउथ्ोणनेचे ये� सोडपन णेथे 
नेहमतच्ा शरतरव्ाथारियष्् ृऱहेने समरण नोद ि�्ाशतल ्ेलत णाईल अशा एखा�ा दपरच्ा ये�ा्डे 
नसाृं पृ पृनच याहपन नेला णाईल.” (थे�नफलड  य रॉबटरड १९५९,). थक. ४९ 

 
“सं्लथनातम् मुासंसथेच्ा (सत. एन. एड.) भाषेृ य रृनाचे सथलत्रण ्रण्ाला 

�स्नर�माणे (१९३८) ज्ानंत ियरोध ्ेला आहे त्ाचं्ा महणण्ाला मुासंसथेच्ा ्ा्�बबल असलेल्ा 
अिनि�ृृेमुळे थािठबाच िमळृो: 

 
“मुाृं पृच्ा संदभ�ृतल शबद�्ोग ज्ा यळेत य रृनायर आधािरृ असलेल्ा िनरतयणा्िरृा 

याथरले णाृाृ ृेवहा ृे चु्तच्ा माग�ला नेृ असृाृ. संथपणरथणे चु्तचत अशत �त्य जानाचत इमारृ 
उभत राहृे. थॅवहलॉवहनत िदलेल्ा मािहृतचत थ�ृशतर माडंणत हे त्ाचें उ�ेखनत् उदाहरण आहे. त्ाचं्ा 
“अिभसंिहृ �िृयेथ” ्ाचे उथशतषर्  “म�सृष्बा�्च्ा शरतरव्ाथारियष्् क् ृतचे संशोधन” असे 
आहे. थरंृु बा�्च्ा �त्य िनरतयणाचे ्ोठेच िनयदेन नाहत. 

 
याणयत रतृतने सुरियृ असलेल्ा ्ुत्ाच्ा य रृनासंबंधतच िदलेलत मािहृत आहे हे सथल आहे, य 

ज्ा मुासंसथेबबल थॅवहलॉवह बोलृाृ ृत मुासंसथा सं्लथनातम् आहे. ...... ज्ा िनरतयणायर हे 
िन्म आधािरृ आहेृ त्ा िनरतयणाचेच “सथलत्रण ्रण्ाचा” णोथ �्ृ हे िन्म �्तन ्रतृ नाहतृ 
ृोथ �्ृ हत थ�ृत ्ोग् ठरृे. ......” 

 
�स्नरनत हा थिरचछेद िलिहल्ाथासपन मुासंसथेच्ा ्ा्�बबलचे जान हे अथपयर गृतने �गृ झाले 

आहे. णे ्ाहत संशोधन झाले आहे त्ाला मुरोझत य मगॅॉन (१९४९) ्ाचं्ा सुरयाृतच्ा अभ्ासा पृन गृत 
िमळालत आहे; ्ामध्े असे दाखियले आहे ्त िनमन म�सृष् यकनृ बा�् ्ामध्े ियसृािरलेल्ा 
्ोिश्ाचें गंुृागंुृतचे णाळ्ा पृन बनलेल्ा णािल्ासदश (णाळतदार) रचनेचे िय�ुत चेृन झोथलेल्ा 
�ाण्ाच्ा मेदप्डपन ियिशलृेने नोदियल्ा गेलेल्ा मंद ृरंगाना अडथळा आणृे, ि्या त्ाचं्ाृ बेृाल 
घडयपन आणृे, य त्ाचं्ा णागत चैृन् य सि�्ृासपच  ्उ� यारंयािरृा्ुकृ य िनमन ियसृािरृ ृरंग 
आढळृाृ. नेहमतच्ा यदे् माग�ने चेृना िदल्ायरहत ृोच थिरणाम िनम�ण होऊ श्ेल. बा�्ाच्ा 
अने् �येथण भागा्डे यदे् उमव याहपन नेणाऱ्ा थारंथिर् ्शासथलत (थकनयशंरुपृ पन सथलां् डे 
णाणारा) माग�ने ्ा्रयाहत होणारत उबतथ् �णालत महणपन क् ृत ्रणे हे णािल्ाबंधचे ्ा्र आहे असा 
नंृरच्ा अभ्ासा पृन िनदान भागशः थ�ा झालेला अंदाण आहे. णासृ सुधारलेल्ा ृं�ाचं्ा 
िय्ासाबरोबर �ा सुरयाृतच्ा िनष्ष�ृ दुरसृत झालेलत आहे, य म�सृष् गोलाध�चे ियभाणन 
्रणाऱ्ा मध्ंृिरृ ये�ाृ असलेल्ा अने् ्ेिाचं्ा समपहा पृन ृ्ार झालेल्ा यृुरळत् ियभागाच्ा 
्ा्�चे संशोधन ्रण्ा्िरृा संशोधन ियसृािरृ ्ेले आहे. िहथो्ॅमथस, से�ल य ॲिमगडँलॉइड, 
अंचला, फो�नकस यगैरेचा अंृ भ�य ्रणाऱ्ा रचना ्ेयळ थरसथराशंतच साधंलेल्ा नाहतृ ृर त्ा 
बा�्ाच्ा यदे् य ्ार् भागाशंतहत साधंलेल्ा आहेृ; य ज्ा अथव त्ा सामान्ृः भायनातम् 
अनुभयाशंत साधंलेल्ा आढळृाृ त्ा अथव य रृनाला �ेरणा देण्ाृ त्ाचें मह�याचे सथान आहे असे 
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समणाय्ास हर्ृ नाहत (अन�लड, १९६०, �डॅत, १९६२). यृुरळत् भागाृ (िल�मब् एिर्ा) ब�मपल् 
ृऱहेने बसियलेल्ा िय�ुत�सथा पृन बटण दाबपन िय�ुत�याह सुव ्रण्ास िश्ियलेले उंदतर दुसरे 
्ोणृेहत �बलन नसृानासु�ा ्ा ृऱहेने सयृःला नेहमत उ�ेिणृ ्व श्ृतल ्ा ृऱहेचे ओलडस य 
िमलनरनत १९५४ मध्े िनयदेन ्ेलेले िनष्षर ्ाच दिल्ोणाला थुलत देृाृ. 

 
नसासंसथेचे सम्् जान होण्ाच्ा दलतने णत बरतचशत �गृत झालत आहे ृत ्ुशल ृं�ाचं्ा 

िय्ासामुळे झालेलत आहे. ्ा ृं�ामुंळे मेदपऊृ्मधतल चागंल्ा ृऱहेने िनि�ृ णागा दाखयपन िदलेले िबदप 
झट्न उ�ेिणृ ्रृा ्ेृाृ य त्ाच यळेत होणाऱ्ा िय�ुत, �ािंथ् य सना्ुणन् अशा ज्ा �िृि�्ा 
होृाृ त्ाचंत सृृ नोद होृे. �त्य टो्ाव्िृिरकृ ्ोठेहत िय�ु�ोध्  ्ेलेला सप�म िय�ुतयाह्  
�ाण्ाच्ा मेदपमध्े ्ा्मचा बसियृा ्ेईल ि्या िनि�ृ ठरियलेल्ा भागाृ रासा्िन् िव्े, 
मानसो�ेण् ि्या गंुगत आणणारत औषधे, �ंथतरस, माद् िव्े यगैरे घालण्ा्िरृा सप�म ्ाचनिल्ा 
याथरृा ्ेृतल. अशा ृऱहेच्ा थ�ृतमुळे इृर ्ेिायंर ि्या थकनभािग् �िृि�्ायंर उ�ेणनाचे भेदणन् 
थिरणाम �सथािथृ ्रणे शक् होईल. अशा ृऱहेने इृर अने् ृं�े य ्ुकत्ा उ�ेिखृा ्ेृतल. 

 
मुामानसशासा  ृनयतन थ�ृीचा िय्ास ्रण्ाचे य संशोधनास सुरयाृ ्रण्ाचे बरेचसे �े् 

अमेिर्न संशोधना्डे णाृ असले ृरत हत चळयळ आंृर�ष्त् होृत. सुरयाृतला यणरन ्ेलेल्ा 
अभ्ासनमुन्ायवन रिश्न शरतरव्ाथारशासजानंत णत भर घाृलत होृत ृत ि्ृत मह�याचत होृत ्ा 
बाबृतृ अंदाण बाधंृा ्ेईल. �्रण (४). “�ेन मे्ॅिनझम अँड ल�नग” (मेदप्ं�णा य अध््न) 
्ायरतल मॉ�नट�कलिडओ थिरसयंादाच्ा साृश े थानत अहयालायवन आथल्ाला चालप  असलेल्ा 
संशोधनाबबल मौिल् मािहृत िमळृे असे नाहत ृर आथल्ा सय�च्ा दलतने मह�याच्ा असणाऱ्ा 
समस्ायंर ियियध शाखाचं्ा य यगेयगेळ्ा राष्त् था�रभपमतच्ा शासजामंध्े होणाऱ्ा यैचािर् 
देयाणघेयाणतचा समाधान्ार् थुरायाहत िमळृो. 

 
मुासंसथेबबल णासृ उथ्ुकृ जान �ााृ झाल्ायरहत मानसशासाने त्ाचे सथलत्रणाथर 

शरतरव्ाथारशासा पृन ि्ृत उचल ्रायत हा �दतघर ्ाल चाललेला �शन िश�् राहृोच. ्ा दोन 
ियष्ांृ तल असलेला थरसथरसंबंध ि्या “मानसशरतर” समया् �सथािथृ ्रण्ा पृन िमळणारे 
समाधानहत ्ोणतच ना्ाव श्णार नाहत. बऱ्ाच मानसशासजाना शरतरव्ाथारशासाचे बरेच िशयण 
िमळाले होृे. त्ामध्े ्ा थुसृ्ाृ उ�ेख ्ेलेल्ा बऱ्ाच सु�िस� मानसशासजाचंा अंृभ�य ्रृा 
्ेईल. थरंृु ्ाथंै्त बरेच णण मानसशासाृतल घटना मानसशासत  ्थाृळतयवनच सोडियल्ा थािहणेृ 
अशा ठाम भपिम्ा घेृाृ. रिश्न शरतरव्ाथारशासज अनोिखन ्ानंत ्ा दिल्ोणाला बैणतभपृ  ठरेल असे 
मृ संथपणरथणे यगेळ्ा संदभ�ृ थुरियले आहे हे ृर ियलयणच! ृे असे दाखयपन देृाृ ्त (१९६१ ब, थक. 
९०१–२) ्ळ दाबणे, �ेमथ� िलिहणे ि्या गाडत यळियणे ्ासंारर्ा िभ� व्ाथारणाृ भाग घेणाऱ्ा 
सना्पंशत ए्च मेदपथेशत साधंलत णाईल. मुासना्पसं्ोणनाबंबलचे जान ि्या जानेिि्ाचें ्ा्र य 
�िृसंभरण ्ाबबलचा सप�म ृथशतल, त्ाच�माणे ्ाथंै्त ्ोणृतहत �िृि�्ा यैजािन् दष�ा शक् 
्रण्ास साहाय्भपृ  ठरणारत गंुृागंुृतचत मध्यृव समा्ोणने, �त्य क् ृतबबल मानसशासत  ््लथना 
देण्ास समथर ठरणार नाहतृ. ्ेथे दोन गोलत अंृभपरृ  आहेृ: ज्ा यळेत आथण य रृन रेणयत् थाृळतयर 
आणृो त्ा यळेत आथण य रृनाचे सं�ेषण थाृळतयवन खरोखरच सथलत्रण ्ेलेले आहे ्ा हा ए् �शन 
आहे; य सथलत्रण शोधण्ा्िरृा शरतर-व्ाथारये�ाृ उृरृाना मानसशासज महणपन आथल्ायर ्ेणारत 
णबाबदारत आथण थार थाडलत आहे ्ा हा दुसरा �शन आहे. इृर� ्ा �शनायर चच� ्रृाना (युडयथर, 
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१९५८) य रृनाचा अभ्ास सं�ेषणथाृळतयवन ्रण्ाचत ्ारणे ियस कृृ ृऱहेनत लेख्ाने माडंलत आहेृ. 
�ेरणेच्ा संदभ�ृ असणाऱ्ा सयर संबंिधृ घटनाचंा थुन�यचार वहाया असा आ�ह धरृाना डबल्प. सत. एच. 
�ेिटसनत (१९६१) अशाच ृऱहेचा ्ाहतसा दिल्ोण व्कृ ्ेलेला आहे. ृे महणृाृ: 

 
“शरतरव्ाथारशासाला माझा ियरोध नाहत. यसृुृः �त्े् य रृनघटना ि्या संबंध ्ाचें 

शरतरव्ाथारियष्् सथलत्रण देृा ्ेईल अशा िदयसाचंत मत याट थाहाृ आहे. थरंृु य रृनघटना 
ि्या संबंध �थम आले थािहणेृ. �थम मानसशासत् थिर�सथृत ्ोणत्ा ृऱहेचत हयत ्ाबबल 
िन्म बनयपन त्ा िन्मा पृन णैयत य रृन शोधण्ाचा �्तन वहाय्ास हया य ्ोणत्ा ृऱहेच्ा 
मानसशासत  ् थिर�सथृत पृन ्ोणत्ा ृऱहेचे य रृन होृे हे शोधपन ्ाढण्ाचे ्ाम िुृगृतने 
वहाय्ास हय”े (थक. ५११). 

 
डोनॉडर ओ हेब: ्ॅनेिडअन मानसशासज (णनम १९०४, आृा मॅ् िगल िय�ाथतठा  ृ

�ाध्ाथ्) ्ुठल्ाच थारंथिर् शाखेमध्े ्ोग् ृऱहेने बसप श्ृ नाहतृ मानसशासाृतल 
य रृनयादाच्ा “बंडखोरत”चे त्ानंत णे थरतयण ्ेले आहे त्ायवन आथल्ाला हे िदसप श्ृे. 

 
“�ॉईड, थॅवहलॉवह य ्ोलर ्ाचं्ा ्ा्�्डे लय यधेल्ामुळे माझत सयृःचत ्ा 

ियष्ाशत ओळख झालत.... य ृथा्िथ् य रृनयादाचे आणचे संरय् रंगतृ ्यच धारण 
्रण्ाथपयव हत ओळख झालत होृत. ्ेयळ आ्ुष्ाृतल अथघाृ महणपन ि्या ्ेयळ 
मानसशासाृतल अमेिर्न �ांृ तच्ा ्लथनाशंत सहणगत्ा थिरच् झाला महणपन, हे ए् फार 
मोठे साध् आहे असे मत महणृ नवहृो..... मानसशासत  ्�ांृ तृ दुसरा टाथा आृा नु्ृाच सुव 
होृ होृा. थिहले थाऊल उचलले ृेवहा ियचार, �िृमा, मनोिन�ह, अयधान य ्ासंारर्ा ियिच� 
समणुृत नाहतशा झाल्ा......णवर त्ा ृऱहेने सुधावन त्ा �सथािथृ ्रण्ाचे दुसऱ्ा टाा्ाचे 
्ा्र आहे. दुसऱ्ा शबदांृ : माझा �बंध....असा आहे ्त, मानसशासाृ अृुलनत् अशत घाृलत 
गेलेलत भर थपणरथणे य रृनयादत ियचारथ�ृत पृन घाृलत गेलत होृत. थरंृु बऱ्ाच यळेा मानयत 
य रृनाचे मह�याचे �शन यगळपनच हे साध् ्ेले गेलेले आहे. ियचार�ि�्ेचे थपणरथणे य रृनयादत 
सथलत्रण ्रणे हत दुसरत गोल साध् होणे आयश्् आहे. (१९६०, थक. ७३५, ७३६) 
 
मानस्लथना टाळण्ाचं्ा �्तनाृ य रृनाच्ा ्ाटे्ोर चेृ्–�िृि�्ा आदश�ला णे 

“मध्यृव” �शन हाृाळणे ्ठतण झाले त्ाच �शनानंा टॉलमन, हल, लॅ�े  य इृर य रृनया�ानंत 
यगेयगेळ्ा थ�ृतने ृोड िदले आहे. ृडणोडतस ृ्ार नसलेल्ा सै�ा�नृ  ् शासत् शु�त्रणाच्ा 
त्ाचं्ा उतसाहामुळे मानसशासाृतल “थपयरिस�ृा”, अिभयक�त, अथेया, �्ोणन, अयधान ्ासंारखे 
वथलयत दोष-सयर अनयलो्नत  ् थण ृरतहत सेिि््, ्ोणत्ा गोलतयर �िृि�्ा ्रतल य शक् 
असलेल्ा अने् �िृि�्ांृ तल ्ोणत्ा �िृि�्ेचत िनयड ्रतल हे ठरियण्ाृ अत्ंृ मह�याचे 
असणारे––मानसशासा पृन दपर ्रण्ाचा �्तन ्रतृ असृाना खरोखर सनानाच्ा थाण्ाबरोबर 
मुलाला बाहेर टा्ण्ासारखेच ्रतृ आहे. 

 
नसत् ्ा्�च्ा ्ाहतशा धाडसत िस�ानृाच्ा चौ्टतृ दुलर ियले गेलेले य रृनघट् हेबनत 

“ऑगरना्झेशन ऑफ िबहेियअर” (१९४९) ्ा आथल्ा �ंथाृ थरृ ्ेिसथ आणले आहेृ य त्ाचं्ा्िरृा 
त्ानंत ्ालथिन् मध्यृव रचना सुचियलत आहे. समसामथ्�बबल लॅ�ेदनत िदलेल्ा मािहृतमुळे दढ य 
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अथिरय रृनत् नसत् सं्ोणनाच्ा शबदांृ  अध््नि�्ा सथल ्रृा ्ेईल ्ाबबलचत आशा बा�ृः लोथ 
थायलत होृत. समिलयादत ्ोहलरनत नसत् “�सयचबोडर िस�ानृ” अमान् ्वन त्ाऐयणत नसत् 
ऊमव पृन िनम�ण होणाऱ्ा िय�ुृ�याहामुळे बा�्ामध्े िनम�ण ्ेलेल्ा बदलत्ा ये�थिरणामाचं्ा भाषेृ 
अध््न घटना य संयदेन घटना ्ाचें सथलत्रण ्राय े असे सुचियले आहे. हे आथण आृा थाहणारच 
आहोृ (्ोहलर, १९५१, १९५८ अ). मुाऐंिि  ्शासामध्े हेबनत णे सयृः संशोधन ्ेले होृे त्ाृ त्ानत 
हे दाखयपन िदले आहे ्त �ौढ माणसाच्ा बा�्ाचा बराच भाग, बु�्ां्  महणण्ासारखा ्मत न होृा 
शसि�्ेने ्ाढपन टा्ृा ्ेृो. रगणाचा मेदपच्ा थुढच्ा भागाच्ा अलत्डचा भाग ्ाढपन टा्ल्ायर 
्ा् आढळपन ्ेृे? अशा ृऱहेच्ा ए्ा रगणाचा बु�्ां्  १६० असल्ाचे आढळपन आले. इृ्ेच नवहे ृर 
्ॉलेण िशयण घेऊन त्ाने उ� �ेणतृ थदयत संथादन ्ेलत, य यै�्त् शाळेृ ियशषे �ायतण् 
संथािदण्ाचे �्तन सुव ्ेले (१९४९, थक. २८९–९१). ्ाउलट, लहान मुलाच्ा मेदपला झालेलत थोडतशत 
इणाहत त्ाच्ा भायत णतयनाृ गंभतर सयवथाचे बौि�् मागासलेथण िनम�ण ्रण्ास ्ारणतभपृ  ठरृे. 
्ासंारर्ा घटनाचें य ृ्ारत, अथेया, अयधान, मा�म् दलत, �ेरणा य भायना ्ासंारर्ा व्ाथारणाचें 
ृातथुरृे ्ा होईना थण सुसंगृ सथलत्रण देणारा ्ुठलाहत गकहतृिस�ान  ृदुलर ियला णाण्ाचत शक्ृा 
नवहृत. य हेब ्ाचंा �ंथ ृर िनि�ृच दुलर ियला गेला नाहत. 

 
हा �ंथ �िस� ्ेल्ाथासपन मेदपृतल णाळतदार रचना य इृर रचना ्ाबंाबृतृतल जान बरेच �गृ 

झाले असल्ामुळे त्ाचं्ा िस�ाृाचं्ा ्ाहत भागाृ सुधारणा ्रणे आयश्् झाले आहे. (१९५५, १९५९, 
१९६३); ृरतहत बऱ्ाच मुामानससमस्ाचं्ाबाबृतृतल आथल्ा ियचारसरणतृ त्ाचं्ा िस�ानृाचा 
बराच मह�याचा �भाय अ�ाथहत असल्ाचे आढळृे; आिण आथण आृा थाहणार आहोृ त्ा�माणे थ�ृा, 
अध््न आिण मानसिय क् िृणन  ्य रृन ्ासंारर्ा थपयवच्ाच समस्ायंर ियचारसरणतचे नयतन मागर त्ानंत 
खुले ्ेले (१९४९). आथण ्ेलेल्ा ्ाहत अंदाणाचं्ा �ामाण्ाबबल म�सृष् व्ाथारणाबबलच्ा नयतन 
शासाने बरेच गंभतर �शन उथ�सथृ ्ेले आहेृ हे हेबनत सयृःच झट्न मान् ्ेले आहे. थरंृु संयदेन य 
ियचार ्ाचं्ायर �्ाश थाडण्ास ्ासारखाच एखादा िस�ानृ उथ्ोगत होईल ्ा ्लथनेयरतल त्ाचंत 
��ा त्ानंत अलत्डे थरृ �िृथािदलेलत आहे. �ाथिम् अयसथेृतल मेदप असलेल्ा सेिि््ाथेया 
ृुलनातम् दष�ा णासृ साहच्रये�े असलेल्ा सेिि््ाृ �ाथिम् अध््न मंद होृे, य अध््नायर 
्ाहत �माणाृ संयदेन अयलंबपन असृे. ्ा त्ाचं्ा दिल्ोणायर ्ेल्ा णाणाऱ्ा टत्ानंा त्ानंत उ�र 
िदले आहे (१९६३). ्ा �शनायरतल त्ाचंत सुरयाृतचत ियचारसरणत आथण आृा थाहप. 

 
सयंदेने हत ृ्ारच असृाृ ्ा? अध््नाचे सथान: आणार ि्या बा�्ाला बरतच इणा 

झाल्ासहत थपयवच्ा अध््नाचा िट्ाऊथणा आ�्र्ार् असृो असे हेब ्ाचें महणणे महणणे मुत् 
संघटनाबंबल िस�ानृ माडंतृ असृा त्ानंत ्ेलेले ियचलन आहे. आथण थािहल्ा�माणे सं्ोिण  ृ
ये�ामध्े असलेल्ा यदे् ्ेिाथासपन ्ार् ्ेिा्डे ज्ा िनमन संथ र् सथानत् �िृरोधामधपन ऊमव 
णाृाृ त्ाचं्ाशत साधंल्ा गेलेल्ा दढ मुत् शकखंलेच्ा भाषेृ होणारे थारंथिर् सथलत्रण उथलबध 
मािहृतमुळे मागे टा्ले गेले. ृरतहत ्ोलरनत िदलेले िय�ुृये�ाचे थ्�्त सपचन सयत्ारण्ास हेब ृ्ार 
नवहृे. संयदेना हत यणाृ घडणारत �ि�्ा आहे ्ा समलत दिल्ोणाशत हेबनत आथलत ियचारसरणत 
थडृाळपन थािहलत. हा समलत दिल्ोण णर खरा असेल ृर असंबंिधृ अयराचं्ा चौरस रचनेचत �िृमा 
सहणृेने आगेमागे “याचृा” ्ायत, थण ृसे होृ नाहत (युडयथर, १९३८ थक. ४२). थरंृु ्ा ्लथनेियर� 
णासृ नाट्त थुराया, णनमाथासपन अंध असलेल्ा माणसाचं्ा अभ्ासा पृन हॉन सेडनना िमळाला आहे. 
अशा अंध माणसाचं्ा �ौढ य्ाृहत डोळ्ाृतल मोिृिबदप दपर ्ेल्ास त्ानंा दलत �ााृ होऊ श्ृे 
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(१९३२). सथश� पृन ओळखृा ्ेणाऱ्ा थिरिचृ यस पृ आिण थिरिचृ चेहरे थािहल्ाबरोबर ओळखृा 
्ेण्ाचत ्ुयृ िनम�ण होण्ास अने् आठयडे लागले. ्ाळोखाृ याढियलेले �ाणत णेवहा सरृेशयेटत 
�्ाशाृ आणले णाृाृ ृेवहा त्ाचं्ाृ होणारा दिलिय्ास हा ृुलनातम् दष�ा मंद असृो ्ाबबल 
िरसेननत (१९४७) य इृरानंत थुराया सादर ्ेला. ्ायवन हेबना असे आढळले ्त सहण याथरृा ्ेृतल, 
असे संयदेन-आ्ार उथलबध होण्ाथपयव साहच्र ये�ाचंत थिर�सथृतच्ा संथ्� पृन झालेलत ्ाहत रचना 
असणे आयश्् आहे. ए्दा िय्िसृ झाल्ायर हे नमुने समिलयादत समणृाृ त्ा�माणे व्ाथािरृ ्ेले 
णाृतल य समस्ाचंत उ्ल मा�म्ृेने, सा्ल्ा पृन य भरतय अशत होईल. 

 
�ाथिम् अध््नाच्ा संबंधत असलेल्ा त्ाचं्ा अंदाणा पृन हेब थुढे दुसऱ्ा मनोरंण् 

अयलो्ना्डे य अनुषंिग् गकहतृा्डे यळले. ्ाळोखाृ याढियलेला उंदतर थंधरा िमिनटाचं्ा 
्ालायधतृच द् ृारृम्ाचत ्ुयृ सथंादन ्व श्ृो. नतलयानर अत्ंृ �भायत �ेर् असला ृरतहत 
सं्ोणनास बरेच िदयस घेृो. नयतन �ााृ झालेलत यदे् ्ुयृ थिरणाम्ार् ृऱहेने याथरण्ाच्ा दलतने 
िय्ास होण्ास माणपस अने् आठयडे घेृो. मा� ए्दा ्ा �ारंिभ् अध््न झाले ्त माणपस 
�ािणमा�ाला अध््नाृतल थाृळत सथंािदण्ाच्ा बाबृतृ िनि�ृथणे खपथच मागे टा्ृो; थरंृु 
सुरयाृतचत त्ाचत उणतय ्शा ृऱहेने सथल ्रृा ्ेईल? थ�ृेचे �माण हे उ�र हेब सयत्ारतृ नाहतृ–
–िनदान संथपणरतयाने सयत्ारतृ नाहतृ. बा�्ाच्ा साहच्र ये�ाचें यदे् ये�ाशंत असलेल्ा संबंधाच्ा 
�माणायर हे सथलत्रण अयलंबपन आहे असे हेब सुचियृाृ: साहच्र ये�/यदे् ये� �माण. 

 
“ऐंिि् �येथण ये�े �त्य थिर�सथृतच्ा िन्ं�णाखालत असृाृ, साहच्र ये�ाच्ा 

संबंधाृ णर ृत ये�े ियस कृृ असृतल य असंर् ृं पृ साहच्र बा�्ामध्े �येिथृ ्रतृ असृतल 
ृर त्ाचें िन्ं�ण णलद �सथािथृ होईल. णर ऐंिि् �येथण लहान असेल य बा�्ाृतल 
साहच्र मोठे असेल ृर िन्ं�ण उिशरा �सथािथृ होईल; महणणे “�ाथिम् अध््ना”चा ्ाल 
णासृ होईल (१९४९, थक. १२४). 

 
“साहच्र ये�ायर सुरयाृतचे थिर�सथृत्ुकृ िन्ं�ण �सथािथृ ्रण्ाृ” अंृभपरृ  

असलेलत गंुृागंुृ ियचाराृ घेण्ास आथण ्ेथे थाबंाय.े “चे–�” (चेृ्–�िृि�्ा) ्ा सप�ाृ 
‘चे’ हे �ृत् फसय े आहे. ्ारण ्ामध्े आथण त्ाच चेृ्ाला थरृ थरृ �िृि�्ा ्रतृ 
आहोृ असे सपिचृ होृे; थरंृु यणभरच ियचार ्ेला ृर आथल्ाला असे िदसेल ्त ्ेथे �त्याृ 
अनुभयाचें साृत्ाने बदलणारे यगव्रण होृ असृे. त्ाच्ा आईचा चेहरा, त्ाच्ा्िरृा ृत 
आणृे ृत बाटलत, ्ुटंुबाृला ्ु�ा,– ृो सरृेशयेटत ओळखप श्ृो त्ा सामान् 
यस पृबाल्ा्डपन ियियध दलत पृन य �्ाशा पृन �थम थािहल्ा णाृतल य त्ामुळे यस पृ 
ओळखण्ाच्ा बाबृतृ होणारत मंद �गृत आथल्ाला समणप श्ृे. थरृ दलत �ााृ झालेल्ा 
एखा�ा अंध असलेल्ा माणसाच्ा बाबृतृहत हेच खरे ठरृे. एखादत यस पृ न गोधळृा सहण 
ओळखृा ्ेण्ाच्ा दलतचे यस पृदलतने िनरिनराळे भाग ्ोणत्ा ृरत ृऱहेने त्ाच यस पृच्ा 
संदभ�ृ ए्ि�ृ आले थािहणेृ. 
 
�ारंभतचत था�रभपमत य आ क् ृत ्ांृ तल ृफायृ ओळखणे हे अनध्ाि्ृ असृे हे हेब ्बपल 

्रृाृ. थरंृु ृे असे मानृाृ ्त एखादत ियिशल आ क् ृत आथल्ाला िदसेल (ि्या इृर जानेिि्ांृ फ�  
िृचा बोध होईल) ृत ्ेयळ ए्यटलेल्ा अध््नाचा थिरणाम महणपन. ्ारण ्ा ए्यटलेल्ा 
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अध््नाृ आ क् ृतच्ा भागाचं्ा संदभ�ृ ्ेलेल्ा �िृि�्ाचंत आयदे् रचना बनियलत णाृे ृेवहा अशा 
अध््नाचे मुाशासत  ् भाषेृ िनयदेन ्रणे एयढतच गोल िश�् राहृे. णेवहा मुत् नमुन्ाचा भाग 
आणारा पृन ि्या शसि�्े पृन नाहतसा ्ेला गेला असेल ृेवहा, ि्या णेवहा एखादत यस पृ ओळखण्ाच्ा 
दलतने अंशृःच जानेिि्ाच्ा ्येृ आलत असेल ृेवहा ृशाच ृऱहेच्ा यस पृथासपन िृच्ाृतल भेद 
ओळखण्ाच्ा दलतने लयचत् अशत िट्ाऊ मुत् रचना मागोमाग ्ेणाऱ्ा अनुभया पृन ्शा ृऱहेने 
ृ्ार होईल? 

 
परशीजाल व भागािंकत �म— हेबनत ्ा �शनाला िदलेले उ�र महणणे असा िस�ानृ होृा ्त णो 

�थमदशरनत ्ाहत �माणाृ िनमन सथं र् सथानत् �िृरोध साधंलेल्ा मुाृं पृबबलच्ा णुन्ा िस�ानृाशत 
साम् दशरयतृ होृा. थरंृु थेशतणाल हत त्ाचं्ा मृे अने् फासांृ पन िनम�ण झालेलत मुाृं पृ-�णालत 
आहे. ्ामध्े हे मुाृं पृ �दतघर ्ाळ थरसथर-साि�ध्ाृ असल्ामुळे य ्धत ्धत ए्ाच यळेत उ�ेिणृ 
होृ असल्ामुळे ियस कृृ य गंुृागंुृतच्ा नमुन्ाृ थरसथर साधंले णाृाृ. चेृ्ामुळे िनम�ण झालेलत 
मुाऊमव थुनरतथािदृ होण्ाचत णासृ शक्ृा थारंथिर् शकखंलेथेया ्ा गंुृागंुृतच्ा रचनेृ आहे; य हा 
्ा रचनेचा फा्दा आहे. यसृुृः चेृ् थाबंल्ानंृरहत ऊमव ए्ा फासा्डपन दुसऱ्ा फासा्डे सर्ेल, 
य अशा ृऱहेने अंृभपरृ  फासे थरसथर साधंण्ा पृन ्ाहत ृात्ाल िश्ण्ाचत संधत थुरियलत णाईल. ्ा 
�्ारचत चेृना यारंयार िमळाल्ामुळे संथ र् सथानाच्ा णयळ होणाऱ्ा राचिन् बदला पृन णासृ िट्ाऊ 
अध््न होण्ाचत खा�त िमळप श्ेल. सथं र् सथानत् गुळंुबच्ा सयवथाृ हा राचिन् बदल होईल असे 
हेबनत सुचियले. ्ा सथं र् सथानत् गुळंुबचे बरेच झुब्े थेशतशरतराच्ा नणत् असलेल्ा “अयदंड”च्ा 
(axon) �सनगधायरणियरिहृ भागाृ य इृर मुाृं पृच्ा डेन�ाइेसमध्े आढळृाृ. अंृगरृ  दळणयळण 
होणाऱ्ा गंुृागंुृतच्ा फासे�णालतचा दुसरा थिरणाम महणणे बा� चेृ्ामुळे ए्ा फाशाला चेृना 
िमळालेलत असेल ि्या ्ा �णालतृतल दुसऱ्ा एखा�ा फाशाचत ि�्ा सुव झाल्ामुळे हत चेृना 
िमळालेलत असेल. एखा�ा यस पृमुळे ि्या यस पृसंबंधत बोध ्रणाऱ्ा �ृत्ामुळे ि्या सपचनेमुळे बा� 
चेृना िमळालेलत असेल. थरंृु अशा ृऱहेने सुव झालेल्ा क् ृतमुळे सं्ोिणृ ्लथना ि्या �िृमा िनम�ण 
होऊ श्ृतल य त्ा चालप  चेृ्ाशत थपणरथणे असंबंिधृ अशा असृतल. उदाहरणाथर, अथिरिचृाचे डोळे 
ि्या हास् थाहपन णेवहा आथल्ा िम�ाचा चेहरा आथल्ाला आठयृो ृेवहा असे घडृे. 

 
थेशतणाल हळपहळप ृ्ार होृ असेल य यस पृच्ा �त्े् भागाचे नयतन संयदेन झाले ्त यगेळा 

थेशतणाल िय्ास थायले. सथंपणर यस पृचा अनुभय घेृला णाृ असृाना हळपहळप सं्ोिणृ होणाऱ्ा अने् 
थेशतणालानंा हेब �मा�नयृ भाग असे महणृाृ. हत �ि�्ा सथल ्रण्ा्िरृा त्ानत ि�्ोणाच्ा 
बाबृतृतल “�ाथिम् अध््न” य�णलेले आहे. ए्ा रेषेने ि्या ्ोनाने ने�थटल उ�ेिणृ होृ असृाना 
सना्पंमुळे डोळ्ाचंत हालचाल दुसऱ्ा रेषे्डे ि्या ्ोना्डे होृ असृे. ्ा िबदपच्ा णयळ दुसरा 
थेशतणाल ्ा्रयाहत होृ असृो. हे णेवहा होृ असृे त्ा यळेत थिहल्ा मुत् थाशा पृन अनुसरण होृ 
असृे, य त्ामुळे ्ा दोन अनुभयाचें थरसथरसं्ोणन होण्ाचत य त्ाच�माणे ्ा अनुभयाचें त्ाचं्ा 
अनुषंगाने होणाऱ्ा डोळ्ाचं्ा हालचालीशत सं्ोणन होण्ाचत शक्ृा याढृ असृे. ्ाच ृऱहेने िृसरत 
रेषा ि्या ्ोन रचनेचा भाग बनृो. त्ामुळे सरृेशयेटत ्ोन “अ” ि्या ्ोन ‘अ’, ‘ब’ हे िदसृाच सयर 
‘टत’ हत आ क् ृत िदसणे शक् होृे. हत �ि�्ा चालप  असृाना रचनेमध्े ्ाहत नयतन मुाृं पृ अंृभपरृ  
होृतल. ृर ्ाहत आधत असलेले मुाृं पृ त्ा पृन बाहेर थडृतल. थरंृु रचना इृ्त गंुृागंुृतचत असृे ्त 
्ा ियिशल बदलाचा थिरणाम दुलरयणत्च असेल बराचसा �सथर असा नमुना-गाभा ृ्ार झाला ्त त्ाचा 
्ाहत भाग उ�ेिणृ झाल्ायर सथंपणर भागाचत थुनररचना होृे; य नमुना गाभा णर सुरियृ रािहला ृर 
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गंुृागंुृतच्ा फाशाृतल ्मत मह�याच्ा थेशीना झालेलत इणा संयदेनायंर ि्या संबंिधृ �िृि�्ेयर 
फारसा थिरणाम घडयपन आणणार नाहत. 

 
१९४९ मधतल हेब ्ाचं्ा िस�ानृाृतल थपणर आश् ियस कृृ ृऱहेने ्ेथे अंृभपरृ  ्रणे शक् होणार 

नाहत. अने् वथल�्त भागामधपन अयधान, अथेया, सामान् बोधातम् अध््न; य णलद, थ�, 
मा�म्ृेने होणारे अध््न ्ासंारखे वथल�्त भाग गकहतृ िस�ानृाच्ा ्येृ ्ेृाृ. �ेरणा िस�ानृ, 
भायना य यदे् अथहरण ्ा िदशनेे हेबनत िय्िसृ ्ेलेल्ा ियष्ाबबल आथल्ाला नंृर ियसृाराने 
थाहाय्ाचे आहे. थरंृु मानसशासा  ृ अंृभपरृ  झालेल्ा थेशतणाल-सं्लथनेचे सथान ्ा सं्लथनेच्ा 
िनम�त्ाला चौदा यष�नंृर ्शा ृऱहेचे णाणयले हे आथण �थम थाहप. 

 
�मा�नयृ भागा पृन थेशतणालाचंत ए्वथृा दाखियलत णाृे. थरंृु ज्ामुळे हे संघटन ियस्ळतृ 

होऊन रचनेृतल घट् उघडे थडृतल, अशा ृऱहेचे ्ाहत थिर�सथिृणन  ् घट् आहेृ ्ा? बऱ्ाच 
संथ र् सथानत् �ंथीच्ा सं्ोणनामुळे ृ्ार झालेल्ा मंडलाचं्ा बाबृतृ अशा ृऱहेच्ा ियघटनाचत शक्ृा 
नसायत असे आथण समणप श प् ; थरंृु ्ेयळ मुत् सं्ोणनाच्ा रचनातम् याढतमुळे ्ोणत्ाहत नसत् 

क् ृतचा �म िट प् न राहतल ि्या त्ा �माला �ाधान् िमळेल ्ाबबल खा�त देृा ्ेणार नाहत. िन्िमृथणे 
ऐंिि् उ�ेणना पृन- “थोषणा पृन” ्ा ा्ाणे ्ाचं्ा शबदाचत उसनयारत ्वन– थिर�सथृतृ नायतन् 
आणल्ाखेरतण णाल ि्या �मा�नयृ भाग ियरिचृ होईल. “आहे” ्ा सयरसामान् शबदाथासपन सुरयाृ 
्वन ि्या त्ाचे अने्यार मो�ाने थुनराय रृन ्वन त्ाच्ाृतल सयर अथर ि्या त्ाच्ाृतल 
थिरिचृथणा ्ाढपन टा्ला णाईल हे मनोरंण् संशोधन आथल्ाथै्त बऱ्ाच णणानंत ्ेले आहे. अशा 
ृऱहेच्ा ृत�, न बदलत्ा उ�ेणनाचें थिरणाम सं्ोिणृ ्ाचाचंा उथ्ोग ्वन थ�ृशतर ृऱहेने 
अभ्ािसलेले आहेृ; ्ा सं्ोिण  ृ ्ाचानंा भौिमिृ् आ्ार णोडलेले असृाृ. त्ामुळे ्ेवहा ृरत 
होणारत सर्ृत चप् सोडलत ृर इृर यळेत ्ाचा याथरणाऱ्ानंत डोळ्ाचंत हालचाल ्शाहत ृऱहेने ्ेलत 
ृरत त्ाचं्ा्डपन ने�थटलाचे ृेच भाग साृत्ाने उ�ेिणृ ्ेले णाृतल (ि�ट चाडर, १९६१). 

 
्ा थिर�सथृतृ अने् �्ारच्ा आ क् त्ाचें भाग ्शा ृऱहेने नाहतसे होृाृ य ्शा ृऱहेने ृे थरृ 

दश् होृाृ हे हेबनत अभ्ािसले आहे. ्ा अभ्ासा पृन हेब खालतल िनष्ष�ला आले आहेृ: 
 

“िदलेल्ा मािहृतयवन......ृत�ृेने असे िदसपन ्ेृे ्त, थेशतणालासारखे गकहतृ 
धरलेले ृ�य खरे आहे य सयंदेनामध्े ृे मह�याचे ्ा्र ्रृे. उदा., बा�्ाृतल द् भागाृ 
होणारे ये� थिरणाम त्ाच यळेत ि�्ाशतल असलेल्ा बंद भागाचं्ा क् ृतथासपन यगेळे ्वन 
िबनदुथथाबबल ्ाहत याणयत अंदाण बाधंणेहत ्ा मािहृतयवन शक् झाले आहे. त्ाच यळेत 
िमळालेलत मािहृत आण गकहतृ असलेल्ा िस�ानृाचे खंडन ्व श्ृे य ्ा िस�ानृाला णर 
यासृय घटना समणायपन घ्ाय्ाच्ा असृतल ृर त्ामध्े ्ाहत बदल ि्या ियसृार ्रणे 
आयश्् आहे असे दाखियले णाृे (१९६३, थक. २२). 
 
ि�्ोण, चौ्ोन ्ासंारर्ा रेखािं्ृ आ क् ृत सो्तस्र भागामध्े ियघिटृ होृाृ य त्ांृ पन 

थेशतणाल-गकहतृाला थािठबा सपिचृ होृो. थरंृु रंगतृ “घना क् ृत”, समांृ र रेषा, अथरशपन्, अिन्िमृ 
रचना ्ामंध्े णे बदल झाले त्ायंवन असे िदगद�शृ ्ेल्ासारखे याटले ्त ये�शकृत, मध्ंृर भवन 
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्ाढण्ाचत यक�त, ि्या चु्ार भाग ्ोग् िठ्ाणत घालपन “णासृ चागंलत” आ क् ृत ्ाढण्ाचत यक�त,—
सयर समिल ृ�य—ेए्ा्त ि्या इृर ्ाहत ृ�याबंरोबर व्ाथारण ्रतृ होृत. 

 
अधययन, �ररणा व भावना:— आथलत थरसथरानुयृव मध्यृव मुारचनेचत सं्लथना हेबनत 

अध््न, �ेरणा य त्ाच�माणे संयदेन ्ा वथल�्त भागाचं्ा संदभ�ृ याथरलत आहे. ए्दा गंुृागंुृतचत 
िट्ाऊ रचना ृ्ार झालत ्त थ� अध््न घडृे. �ारंभतचे अध््न साय्ाश होृ असृे. थरंृु थ� 
अध््न णलद होृे. ्ारण अगोदरच �सथािथृ झालेलत सुसंघिटृ रचना ्ामध्े अंृभपरृ  झालेलत असृे. 
उदा., रचना ‘अ’ रचना ‘्’ शत फासा णोडेल य णरत ्ा दोन रचना थपण�शाने ्धतहत ए्ि�ृ ्ा्रयाहत 
झाल्ा नसल्ा ृरतहत असे होईल. ्ा अिृव्ााृतमुळे ‘अ’ ‘्’ ला �ेिरृ ्िरृो ि्या ्ाच्ा उलटहत 
होऊ श्ृे (१९४९, थक. १३२). सं्लथना ृ्ार होण्ाच्ा दलतने ्ा �्ारचत ्ाहत थरसथर ि�्ा नसत् 
आधार िमळयपन देईल. ्ामध्े ियर� असलेल्ा यस पृंमधतल समघट् ओळखला णाृो. ि्या दोन 
घटनामंधतल सप�म साम्ाचत थ्ड घेणारे ढळढळतृ वथ् ्ेथे सुचियले णाृे. हेबनत हे नोदियले आहे ्त 
आंृर-रचना �िृयादाचा थिरणाम णो ्ोणत अनुभयृ असेल त्ाला ृो बा�ृः णाणयला थािहणे ि्या 
सथलथणे त्ा पृन त्ाला व्ार्ा ्रृा आलत थािहणे असे नाहत. ृो थिरणाम “अजाृ” असेल, ि्या 
यणाथपयव त्ाला ्: थदाथर याटणाऱ्ा समस्ेबबलचा त्ाचा दिल्ोण ए्ाए्त ्ा बदलला ्ाचे 
शबदां् न ्रण्ास ृो असमथर ठरृ असेल. दुसऱ्ा शबदांृ , अध््न य� ृत�ृेने खालत ्ा आला हे 
“आंृर रचना �िृयाद” सथल ्व श्ेल. “मा�म्ृा” असे ्ाचे यणरन ्ेले आहे ि्या “मा�म्ृे”शत 
त्ाचा संबंध णोडला आहे. 

 
सृृ ि�्ाशतल य थरसथरांृ गरृ  ि�्ाशतल असलेल्ा �मा�नयृ भागाशंत �ेरणाहत संबंिधृ असृे 

य ्ुठल्ाहत यणाला �ेरणेचे सयवथ ्ुठला आ क् िृबंध �भायत आहे ्ायर अयलंबपन असृे. 
 

“णेवहा �्ोण्ाला �ाण्ा्डपन एखादत गोल िश्लत णायत असे याटृ असृे ृेवहा त्ाने 
�मा�नयृ भागायर िन्ं�ण िमळियले थािहणे हे अनुषंगानेच ्ेृे..... ए्ा ियिशल थिर�सथृतृ 
�ाण्ाला ठेयले महणपन ्ोणृत ियिशल सं्लथनातम् क् ृत होईल हे ठरणार नाहत. महणपन 
�्ोण्ाला ज्ा सं्लथनातम् क् ृतृ रस असेल त्ामध्े �िृयाद �सथािथृ होईल असे ्ा पृन 
ठव श्णार नाहत. णेवहा �्ोण् �ाण्ामध्े होणाऱ्ा सं्लथनातम् क् ृीच्ा ियियधृेला 
म्�दा घालण्ा्िरृा थुढचत थायले उचलृो ृेवहा ृो �ेरणा िनम�ण ्रतृ असृो. (१) सुरिचृ 
�मा�नयृ भागाचे अ�सृतय, (२) त्ाचे मागरदशरन ि्या त्ाृतल मण प् र, य (३) िदलेल्ा िदशनेे 
त्ाचा आ�हतथणा ि्या मण्ुराचत �सथरृा ्ाचंा ‘�ेरणा’ ्ा शबदाने उ�ेख होृो”. (हेब, १९४९, 
थक. १८१) 

 
थेशतणालाृतल एखा�ा थेशतचा “्ालायधत” ि्या िृच्ायर होणारा “भडतमार” हा इृर थेशीच्ा 

“्ालायधत”शत य “भडतमारा”शत सुसंगृ हया. ्ालायधत  ृबदल घडयपन आणणारे घट् थेशतणाला पृन 
थेशत ्ाढपन टा्ृतल य थुरेशा थेशत थेशतणाला पृन बाहेर थडल्ा ्त, थेशतणालाचे ियघटन होईल. उदा., 
थ्या य भप्  ्ाचं्ाशत संबंिधृ असलेले थेश्ंृगरृ  रासा्िन् बदल अशा ृऱहेचा ियघटनातम् थिरणाम 
घडयपन आणप श्ृतल. णैयत गरणेच्ा “�ेरणातम्” थिरणामाच्ा िय्ासाृ अध््न ्ं�णा ्शा ृऱहेने 
अंृभपरृ  आहे हे दाखियण्ा्िरृा हेबनत भप्  हे ए् उदाहरण घेृले आहे. बालय्ाृ ियशषे मह�याचे 
अध््न होण्ाच्ा थपयव भु् े पृन िमळणाऱ्ा �ेरणा �गृ होणाऱ्ा मेदपलहरीयर ियघटनातम् थिरणाम 
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घडयपन आणृाृ य असयासथ् आिण िचडखोरथणा िनम�ण ्िरृाृ. दलत, यास, अ�ाचत चय य भप्  
लागलत असृा होणारत खाण्ाचत �िृि�्ा ्ासंारर्ा �मब� थरसथरायलंबत क् ृत िय्िसृ होण्ास 
लागणारा थुरेसा अनुभय मुलाला थोषणा पृन िमळाल्ायर “भप् ” हत ्ेयळ णैयत गरणेथुरृत म्�िदृ राहाृ 
नाहत. ्ा संदभ�ृ खारायलेल्ा दाण्ाचंा �शन ियचाराृ घेृा ्ेईल. यणन ्मत ्रण्ाचा �्तन 
्रणाऱ्ा थाहुण्ाथुढे सहण हाृाला लागणार नाहतृ इृक्ा अंृरायर खारे दाणे ठेयणे शहाणथणाचे 
होईल. ्ारण ए्हत दाणा खा�ा ृरत ्ुथथ् होऊ श्ेल. “भप्  ृर याढलत आहे: थण ्शत?” हेब 
ियचारृाृ. त्ाचे उ�र असे आहे ्त भप्  हत ृंृोृंृ णैयत �सथृत नाहत ि्या थोटाथासपन ्ेणारत ियिशल 
यदेनेहत नाहतृ; थरंृु ृत महणणे “अने् ृऱहेने उ�ेिणृ ्ेलत णाईल अशत सुरिचृ मुत् क् ृत”. सयािदल 
यास, अ�ाचत आ्षर्  माडंणत, अ�ाचत सयृःचतच मपळचत चय ्ा सयर गोलत “अ�ाच्ा यासने”ृ भर घालप  
श्ृाृ. हेब ्ाचं्ा मृे अ�ाचत यासना महणणे भप् : ए्दा उ�ेिणृ झालत ्त अ� न िमळाल्ास ि्या ृे 
िमळण्ाचे या िमळियण्ाचे मागर माहतृ नसल्ास िृचा ियघटनातम् थिरणाम होृो. 

 
णािल्ाबंधा्डपन होणारे उ�ेण् ्ा्र हा बा�्ा्डपन होणाऱ्ा क् ृतच्ा रचनेृतल मह�याचा 

घट् आहे ्ाबबल १९५५ च्ा मानाने �गृ होृ असलेल्ा मुाऐंिि  ्शासामुळे हेब ्ाचंत खा�त थटलत 
होृत. �त्य ऐंिि् माग� पृन िदल्ा णाणाऱ्ा ऊमवमुळे बा�्ाच्ा ्ोग् त्ा भागाृ सपचन िदले णाृे, य 
अशा ृऱहेने अध््न शक् ्ेले णाृे. णािल्बंधा्डपन िमळणाऱ्ा माफ् उ�ेणना पृन सेिि््ाला अशा 
ृऱहेचत मािहृत सथंािदृ ्वन याथरृा ्ेृे. थरंृु णासृ ृत� उ�ेण्ामुंळे भायिन् असयासथ् िनम�ण 
होईल. महणपन सामान् �ेर् ि्या उ�ेण्ाचा थिरणाम उल�ा ‘्ु’ य�ाने दाखियृा ्ेईल: फार ्मत 
उ�ेण् ि्या फार णासृ उ�ेण् थिरणाम्ार् अध््नाच्ा ियर� थिरणाम घडयपन आणतल. 
्ाउलट, माफ् सयवथाृतल भतृत ि्या नैराश् ्ाचें मह�य भायातम् उ�ेण् महणपन राहतल (१९५५). 

 
नयतन �मा�नयृ भाग य अथेियृ थिरिचृ �मा�नयृ भाग ्ांृ तल ए्वथृा ि्या साथेय 

�माणाृतल ियसयंाद ्ाचें थिरणाम महणणे बेिफि्रत, अिभरचत, सुखद भाय य भायिन् ियघटन ्ासंारखे 
मानसशासत  ्अनुभय असे हेब सथल ्रृाृ. ज्ायळेत चालप घटनेमुळे गिृशतल ्ेलेले चेृ् नेहमतच्ा 
�मा�नयृ भागाशंत सं्ोिणृ असलेल्ा अथेयाशंत णुळृा होृो त्ा यळेत चालप घटना नेहमतच्ा गोलतसारखत 
सयत्ारलत णाृे. त्ा अनुभयाचे सृृ थुनराय रृन ्ेल्ास त्ा �मा�नयृ भागाचे �बलत्रण होण्ाऐयणत 
ियघटनच होृे. त्ामुळे ्ंटाळा य अनयधान हा थिरणाम आढळृो. सायधानृा य रस राखण्ा्िरृा 
सं्ुकृ थेिशणाला  ृ्ाहत नायतन् आयश्् आहे. ्ाहत नपृनृा ि्या ि्र्ोळ आ� �् हत मनोरंण् य 
सुखदहत ठरृाृ. “म�सृष्रचनेृ मुर्ृः मागरद�शृ ्ेलेलत याढ ि्या िय्ास” महणणे सुखद भाय 
अशत हेब व्ार्ा ्रृाृ (१९४९, थक. २३२). ्ा िय्ासाला मदृ ्रृाृ त्ा गोलत ि्या ज्ा 
थिर�सथृतमुळे िय्ासाला ियरोध ्ेला णाृो ृत थिर�सथृत नाहतशत ्रृाृ त्ा गोलत सुखद असृाृ. ्ा 
गोलतचे सथलत्रण ्रणारत आथल्ाला अने् उदाहरणे िमळृतल. ए्े ्ाळत बेृाल समणले णाणारे 
गाण्ाृतल ्ालांृ र य �म ्ाचंा हळपहळप सयत्ार होृो य अने्दा थुनराय रृन झाल्ानंृर सामान् महणपन 
त्ाचंा त्ाग ्ेला णाृो. गाण्ाच्ा िस�ानृाृतल फार थपयवथासपन ओळखलेले हे ए् उदाहरण आहे. 
णेवहा ठरायत् य अथेियृ घटनेऐयणत यगेळतच ्ाहत ृरत घटना िनम�ण होृे ृेवहा ियनोद िनम�ण होृो. 
दैनंिदन णतयनाृतल गोलतृहत नायतन्ा पृन चम् िनम�ण होृे–फार यगेळेथणा असलेले नायतन् नवहे, 
थरंृु थुरेसे आवहान् ठरेल असे हे नायतन् हये. 
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बा�ृः हा गुणियशषे ्ेयळ माणसाथुरृाच म्�िदृ नाहत. हेब य माहुृ (१९५५) आिण बे�लन 
(१९५५) ्ाचं्ा संशोधनांृ पन नायतन्ाचा �ाण्ायर ्ोणृा थिरणाम असृो हे िदसृे. हेब य माहुृ ्ाचं्ा 
�्ोगांृ  भु् े लेले उंदतर अ�ाच्ा थेटत्डे णाणाऱ्ा माग�थै्त नायतन् असेल ृोथ्रृ अ�ा्डे णाणारे 
लाबंचे मागर अनुसरृ असृ. संशोधन ्राय्ाचे सोडपन िदलेल्ा णागत णर ्ाहत नयतन अभ�् यस पृ 
ठेयलत ृर बे�लनचे �ाणत क् ृतमध्े थरृ नयतन रस घेृाना आढळले. 

 
थरंृु अथेियृ य नयतन चेृ् ्ांृ  बरतच ियसंगृत आढळलत ृर यगेळा थिरणाम आढळेल. ज्ा 

यळेत त्ाचं्ाृ मुळतच संबंध नसेल ृेवहा अथिरिचृ, असंबंिधृ महणपन नयतन चेृ् दुलर ियला णाईल. थरंृु 
थिरिचृच णेवहा आमपला� बदला पृन दाखियले णाईल ृेवहा खळबळ य असयासथ्हत िनम�ण होईल. मानय 
ि्या मा्डे ्ाचं्ा मंुडक्ाचंत �ृत्े नतलयानरानंा भ्ा्ुल ्रृाृ असे हेबनत िनयदेन ्ेले आहे. 
छो�ा �ाण्ाथेंया �ौढ �ाणत णासृ असयसथ झाले ्ाचे ्ारण असे असाय े्त ज्ाचं्ाशत ियिच� अनुभय 
संघष�ृ ्ेृतल ृे थेिशणाल य �मा�नयृ भाग छो�ा �ाण्ामंध्े अ�ाथ िय्ास थायलेले नवहृे. हेब 
्ाचं्ा णाळतदार णािल्ाबंध गकहतृाच्ा भाषेृ अशा ृऱहेचे अनुभय त्ा रचनेच्ा �ेर् ्ा्�ला ्ेयळ 
सथशरच ्वन णाृतल य ि्ृत �माणाृ उ�ेणन िमळाले असेल त्ायर ि्ृत थिरणाम्ार् ृऱहेने 
ियघिटृ �मा�नयृ भाग नयतन नमुन्ाशत (नयतन अध््न) सुसंघिटृ होईल हे ठरेल. णर उलटा ‘्ु-य�’ 
�ेरणा य अध््न ्ांृ तल संबंध यणरन ्रतृ असेल ृर माफ् उबतथन णासृतृ णासृ संबंध �सथािथृ 
्व श्ेल. 

 
िनकक � पिरसराचया पिरणामाब�लचर संशोधन: यदे् अथुरेथण ि्या म्�िदृ थिरसर ्ाथासपन 

सयरसामान् िय्ासाला असलेला धो्ा ्ायर हेब ्ाचंा णो भर होृा त्ामुळे बऱ्ाच मह�याच्ा 
संशोधनाला �ेरणा िमळालत. अशा ृऱहेच्ा थिर�सथृतृ त्ानंत य त्ाचं्ा सह्ाऱ्ानंत याढियलेल्ा 
्ुत्ानंा बियसे िमळालत, थण ृत बु�त्िरृा ि्या समाणािभमुखृे्िरृा नवहृत (१९५८; हेब य 
थॉमथसन, १९५४). थुरेसे सथं� ऐंििि्् य भायिन् अनुभय न िमळण्ाचे ृात्ािल  ्य �दतघर थिरणाम 
्ोणृे होृाृ ्ा बाबृतृल्ा हाल� ्ानंत ्ेलेल्ा ृरण मा्डायंरतल �्ोगामुंळे िय क् ृ सामािण् 
िय्ासाचे िच� णासृ सुसथल झाले आहे. (१९६२). त्ाचें िनष्षर आथण नंृर ियचाराृ घेऊ. माणसाच्ा 
िय्ासायर िन क् ल थिरसराचे ्ोणृे थिरणाम होृतल ्ा खऱ्ा मह�याच्ा �शनायर �ाण्ायंरतल 
संशोधना पृन समांृ िरृ मािहृत उथलबध होृे असे हेब समणृाृ. िरबल (१९४३), आर्. ए. �स�ेझ 
(१९४६, १९५५) य याऊलबत (१९५१, १९६०) ्ानंत मनोिय�ेषणायर आधािरृ णे संशोधन ्ेले त्ा पृन ्ा 
�शनायर ्ाहत थुराया िमळृो. संसथेृ ठेयल्ाने ि्या इृर ृऱहेच्ा अनुिचृ थिर�सथृतमुळे सुरयाृतच्ा 
याढतच्ा टाा्ाृ आईचे �ेम न िमळालेल्ा मुलायर होणारे थिरणाम ृात्ािल  ्अशा यैजािन् य भायिन् 
लयणा पृन, मानसियषारत आणार, बालय्ाृतल भौिद् ियषणणृा ि्या बौि�् ्मृरृेचे उिशरा य 
सं्िलृ ृऱहेने िदसपन ्ेणारे थिरणाम ्ांृ पन य सामािण् असं् ोणना पृन अशत मुले व्कृ ्रृाृ असे 
त्ानंत िनयदेन ्ेले आहे. 

 
माणसाला सामान्ृः िमळणारे इंिि्णन् उ�ेणन उ�ेखनत् �माणाृ ्मत ्ेल्ास त्ाचे 

होणारे थिरणाम थाहण्ासाठत �ा्ोिण् ्ोणना आखृा ्ेईल ्ा? अंृराळ �यासाच्ा ्ुगाृ िनयरणन य 
इृर थिर�सथिृणन  ्ध�े ्ाचं्ाशत माणसाचे सं्ोणन अथेियृ आहे. य त्ामुळे हा �शन ्ेयळ सै�ा�नृ  ्
मह�याथेया णासृ मह�याचा ठरृो. ्ु� ्ै�ाथंासपन बळणबरतने मािहृत ्ाढपन घेण्ा्िरृा ि्या त्ाचंा 
�दतघर य असयाभािय् ए्ानृ याढयपन, त्ाचं्ा णणप “अयाणयत” हुबेहपब �िृमा बनयपन त्ाचं्ा्डपन 
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त्ाचं्ा थारंथिर् ृ�याचं्ा य सत्ाच्ा संथपणरृ्ा ियर� अशा गोलतला मान्ृा िमळियण्ा्िरृा 
सर्ारने याथरलेल्ा थ�ृत थिरणाम्ार् होत्ा. हेब ्ानंत माडंलेल्ा िस�ानृाचा य संशोधनाचा 
खळबळणन् थिरणाम झाल्ामुळे मिॅगल िय�ाथतठाने यदे् अथुरेथणाचे थिरणाम हा संशोधनासाठत व्ाथ् 
�्लथ हाृत घेृला. यबेसटन, हेरॉन य स्ॉट (१९५४) आिण हेरॉन, डोन य स्ॉट ्ानंत हेबणच्ा 
ने कृतयाखालत हा �्लथ थार थाडला (१९५६ सालोमन य इृर थहा, १९६१). बऱ्ाच ्ॉलेण िय�ाथ्�नत 
हद्ाशत बाळगलेले सयान उथभोगण्ाचत संधत िदलेले ्ाहत ्ॉलेण िय�ाथव �्ोज् महणपन िनयडले होृे: 
िदयसाचे चोयतस ृास असे चार िदयस सुखद अशा ्ोचायर फकृ थडपन राहाय्ाचे णर त्ाचंत ृ्ारत 
असेल ृर! ए्ोणृतसथै्त अठरा �्ोज्ानंत दुसरा िदयस संथण्ाथपयवच माघार घेृलत. शासामध्े 
थडणारत अशत सुखायह य ि्फा्ृशतर भर अस� वहायत अशा ृऱहेचत ्ोणृत बरे थिर�सथृत होृत? 

 
आयाण न होणाऱ्ा ए्ा लहानशा खोलतृ िबछाना होृा. ्ा खोलतला ए् लहान िखड्त होृत. 

थरंृु �्ोज्ानंत �्ाशभे� चषमे याथरले असल्ामुळे त्ानंा आ्ारियरिहृ थसरलेला �्ाश िदसृ होृा. 
बोटाच्ा टो्ाथासपन ्ोथराथ्रृ असणाऱ्ा लाबं, ृाठ मनगट थ�्ानंत य हाृमोज्ानंत त्ाचं्ा बाहपंृतल 
य बोटांृ तल चेृन ्मत ्ेले होृे. ज्ा यळेत संभाषणाचत गरण होृत य ृे सुसंगृ होृे ृेवहा �्ोण्ाशत 
संभाषण चालप  ठेयण्ाचत ्ोणना आखलत होृत. ज्ा मध्ंृराृ संियाृ िन्ृ्ािल  ् ्सो�ा 
�ाय्ाच्ा होत्ा त्ायळेत हत यळे ्ेृ असे. ्ा ्सो�ामंध्े िनरिनराळ्ा बौि�् ्सो�ांृ पन 
िनयडलेले भाग अंृभपरृ  ्ेलेले होृे. िनरिनराळ्ा टाा्ाचं्ायंळेत िदलेल्ा ्ा ्सो�ा ि्ृत अचप्थणे 
सोडियल्ा णाृाृ हे थाहपन �्ोज्ाच्ा ृ�खृेृ य मानिस् यमृेृ होणारा ऱहास मोणला णाृ होृा. 
्ा ए्ा्तथणाला य म्�िदृ ऐंिि् िनयशेाला णेयण य सनानादत ्ा्र�मािशया् आणखत ए् अडथळा 
आणणारा घट् महणणे मानिस् “वथा” चत शासत् �मािणृृा िस� ्व श्ृतल अशा याथरलेल्ा 
अने् रे्ॉडरड होृ. �्ोज् अठरा ृास ए्टा रािहल्ानंृर ्ाथंै्त थिहलत रे्ॉडर याथरलत य ्ानंृर 
त्ाला याटेल ृेवहा य याटेल िृृक्ा यळेा रे्ॉडर ऐ्ण्ाचत संधत िदलत. आध्ा�तम् घटनेबबलच्ा 
यकि�दशर्  ्सोटत�माणेच इृर ्सो�ा िदलेला िन्ंि�ृ गट य �ा्ोिग् गट ्ाचं्ा ृुलने पृन 
िनघालेले िनष्षर अथेियृ असेच होृे. �ा्ोिग् गटायर �चाराचा णासृ थिरणाम झाला. बौि�् समस्ा 
सोडियण्ाृतल त्ाचें �ायतण् हळप हळप ्मत होृ गेले य ्ोणत्ाच ए्ा ्ामायर िच� ए्ा� ्रणे ि्या 
ज्ायर ियचार ्राय्ास हया त्ायर ियचार ्रणे ्ठतण होृे अशत �्ोज्ाचंत ृ�ार सुव झालत. 
िच��म सर�स आढळृ होृा. सुरयाृतच्ा ्ाळाृ हत अयसथा दुलरयणत् होृत. थरंृु हळपहळप हत अयसथा 
णासृ णासृ णाच् होऊ लागलत य ्ाहत बाबृीृ ृर �्ोज्ानंा �्ोगा पृन माघार घ्ायत लागलत. 
�्ाशभेदत ्ाचाचं्ा णागत णेवहा अथारदशर्  ्ाचा याथरल्ा ृेवहा दोन ृासांृ च �म ्मत होृ असे 
ि्या नाहतसा होृ असे. थपणरथणेच चेृ् नसण्ाथेया असंघिटृ �चोदनामुळे �म िनम�ण होण्ाचत णासृ 
शक्ृा आहे असे ्ा य ्ासारर्ा िनष्ष�ला ्ेणाऱ्ा इृर संशोधनायंवन िदसपन ्ेृे. डोळ्ाृ मोिृिबदप 
थडलेल्ा रगणाच्ा बाबृतृ असे नेहमतच आढळपन ्ेृे. 

 
यदे् िन क् लायसथा य ए्टेथणा ्ायंर होणाऱ्ा �िृि�्ाचं्ा बाबृतृ आढळणारत व्�कृगृ 

ृफायृ दुलर ियृा ्ेणार नाहत. हॉयरडर मेिड्ल स प् लमध्े झालेल्ा थिरसंयादाृ िनयिेदलेल्ा संबंिधृ 
संशोधनाचें सं्लन ्ेलेल्ा �ंथाृ (सालोमन य इृर, १९६१) हे फर् ियियध ृऱहेने सथल ्ेले आहेृ. 

 
“्ाटे्ोर म्�दा सहन ्रण्ाचत �्ोज्ाचत ्ालम्�दा; 
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अय्ाशदशर्  य ऐिह् िदगदशर् ाचं्ा ियघटनाचें �माण य असयासथ् िनम�ण ्रणारे असे हे 
थिरणाम ्मत ्रण्ाच्ा �्ोज्ाचं्ा थ�ृत; 

 
“इइणत”, “इ्ेणत” यगैरेच्ा अंृभ�यासह होणारे शरतरव्ाथारियष्् थिरणाम; ए्ा्त 

असृानाच्ा ्ालाृ, ि्या त्ानंृर लगेच ्ेणाऱ्ा मिहन्ाृ इृर ्ाहत �्ोज् त्ाच्ाशत संथ र्  
टाळण्ाचत यक�त दाखियृाृ त्ा यळेत �्ोण्ायर अयलंबपन राहण्ाचत ि्या ्ा थरायलंबनाला ियरोध 
्रण्ाचत यक�त; 

 
�्ोग्ालाृतल शबदां् नाचे �माण य सयवथ”; 
 
ऐंिि्–िन क् लृेबबल झालेल्ा संशोधना पृन ्ोणत्ा ृऱहेचत मािहृत थुरियलत त्ाचे हे ्ेयळ 

नमुने आहेृ. 
 
गेल्ा दश्ाृ अशा ृऱहेचे थेय फुटलेले आहे ्ाचे �े् ्ाहत �माणाृ हेब ्ाचं्ा संशोधनाला य 

िस�ानृाला, ्ाहत �माणाृ अलत्डच्ा संशोधनामुळे य सुधारलेल्ा थ�ृतमुळे शरतरि�्ा–
मानसशासाृ णत गोडत िनम�ण झालत त्ा गोडतला आिण ्ाहत अमाथनत् अशा �माणाृ, ज्ाला 
�ाध्ाथ् एडियन णत. बोिरग “झाइटगाईसट” (१९६१) महणपन उ�ेिखृा  ृ त्ाला देृा ्ेईल. मौिल् 
ियचाराला थोष् ठरणारत थण त्ाच यळेत मौिल् ियचाराचे िन्ं�ण ्रणारत समाणांृ गरृ  ि�्ा–
�िृि�्ांृ पन याढणारत शकृत महणणे “झाइटगाईसट”. हेब ्ाचं्ा सयृं� अशा अंदाणाचं्ा �ामाण्ाबबल 
अंृतम मृ ्ाहतहत असले ृरत मानसशासाृतल दुलर ियलेल्ा मध्यृव घट्ायंर �्ाश ्ेििृ ्रण्ाृ 
य त्ा घट्ाचें बार्ाईने थरतयण ्रण्ाच्ा दलतने मानसशासजानंा णागव् ्रण्ाृ त्ाचें मह�य 
िनि�ृच ओळखले णाईल. 
 
७.२: अधययन अिभिवनयास उपप�ी: (समसयापिरहारक उपप�ी) हॅरी एफ हाल� 

सं्लथना, सुरयाृतचे अध््नाचे थिरणाम, अध््नाृतल यग�यग�ृतल ृफायृ य �ेरणा ्ा बाबत 
हॅरत एफ हाल� (णनम १९०५) ्ानंा मह�याच्ा याटृ होत्ा. मा� ियस्ॉ�नसन िय�ाथतठाृतल त्ाचं्ा 
�ा्ोिग् ्ा्र�माचे िनष्षर य त्ाच ियष्ायरतल ्ाचें ियचार हे ए्च नवहृे. त्ाचं्ा इृर संशोधनामुंळे 
अध््न अिभियन्ास उथथ�तशतच त्ाचे नाय ए्वथ ्ेले णाृे. अध््न अिभियन्ासाबबलचे संशोधन 
नेहमतच्ा भेदबोधन अध््नाच्ा �्ोगाहपन यगेळे आहे. ्ेथे णोडतणोडतने अने् यस पृ ि्या गट ए्ामागे 
ए् असे दाखियले णाृाृ. ्ाथंै्त दरयळेत ए् यस पृ दाखियलत णाृे थण ृतच यस पृ बियसाशत साधंलेलत 
असेल. अशा ृऱहेने ए् गट चार-सहा यळेा दाखियल्ानंृर दुसरा थपणरथणे िभ� गट िदगद�शृ ्ेला 
णाृो; मा� ्ेथेहत ए्ा यस पृलाच सथंपणर गटाृ थुरस्ार िमळृो. ्ा �ेणतनंृर िृसरत �ेणत दाखियलत 
णाईल य इृराशंत िृचे ्ाहतच साम् नसेल. थरंृु ए्ाच ियिशल यस पृबबल थािरृोिष् िमळणार हत खा�त 
होृत. ्ायवन आ्ार, रंग, वथ, उ� सयर ्ासंारर्ा भेद्ार् यैजािन् गुणियशषेांृ पन ृ्ार झालेले 
नमुने िश्ले णाृ नसपन ृ�य िश्ले णाृे हे सथल होृे. �्ोण्ानंत उथ्ोिणलेला िन्म �्ोज्ाला 
ए्दा समणला ्त त्ाला समोर असलेलत ृतसादश ्ोणृतहत समस्ा झट्न सोडियृा ्ेईल. णर 
समस्ेमध्े दोनच यस पृ असृतल ृर त्ाचा थिहला अंदाण चु्ेल, थरंृु त्ाचा दुसरा अंदाण िनि�ृच 
बरोबर असेल य इृर यस पृंचे संच थुढे ्ेईथ्रृ त्ाला त्ाच अंदाणाला िच्टपन राहाय ेलागेल. गोधळाृ 
टा्णाऱ्ा समस्ेच्ा यळेत �्ोज् दोन ि्या अिध् यस पृ िदगद�शृ ्रतल, ्ामंध्े ए्ाखेरतण इृर 



 
 अनु�मिणका 
 

सयर यस पृ सारर्ा असृतल य ृत ए्च यस पृ सृृ थुरस्ाराशत सं्ोिणृ असेल. उ� थाृळतयरच्ा 
�ाण्ां् डपनहत हे ृ�य शयेटत आतमसाृ ्ेले णाईल. 
 

ृथािथ िनरिनराळ्ा �ाण्ांृ तल भेद थाहृाना िमळणाऱ्ा सयर थुराव्ायंवन असे िदसपन ्ेृे ्त 
अध््न अिभियन्ास सथंािदृ ्रणे थारंथिर् �्ाराने भेदबोधन ्रण्ाथेया णासृ ्ठतण आहे. 
िमळालेलत �ा्ोिग् मािहृत णरत अथुरत असलत ृरत त्ा मािहृतयवन हे िदसपन ्ेृे ्त �्ोगशाळेृतल 
गरतब उंदतर अध््न अिभियन्ास्ुक  ृ समस्ा सोडियण्ाृ �ायतण् िमळयप श्ृ नाहतृ. माणंराचत 
थाृळत यरचत असृे थण यानरासारर्ा �ाण्ाहपन त्ाचंत थाृळत खालचत असृे. दोन-ृतन यष�चे होईृो 
यानरब�े अध््न अिभियन्ासाबाबृत  ृ फारशत यक�त दाखयतृ नाहतृ. मा� दुसऱ्ा-िृसऱ्ा मिहन्ाृ 
साधे भेदबोधनातम  ् अध््न होृे. माणसाचा ्ा बाबृतृला दण� नणरेृ भरेल इृ्ा यरच्ा सृराचा 
असृो. ्ा सामान् ियधानाच्ा बाबृतृ ्ाहीचे मृ िभ� होृे ृरतहत हाल� ्ानंत बाल्मंिदराृतल मुले 
ियचाराृ घेृलत आहेृ (१९५९, थक. ५०४-८). सुरयाृतच्ा अध््नास, िनदान अध््न सप� आ्लन 
होण्ास लागणाऱ्ा साथेय गृतच्ा बाबृतृ हाल� ्ाचंा दिल्ोण हेब ्ाचं्ा दिल्ोणाहपन िभ� होृा. 
िश्ण्ाृतल गृत बा�्ाचं्ा राचिन् गंुृागंुृतशत �त्यथणे सहसंबंिधृ आहे असे हाल�ना णाणयृे. 
ियस्ो�नसन �्ोगाल्ा पृन य िरओथेलनत यानरणाृतयर ्ेलेल्ा संशोधना पृन (१९५८) त्ानंा आथल्ा 
महणण्ास आधार िमळप श्ृो. त्ामुळे माणसाृतल सुरयाृतचत साहच्र ये�े बालय्ाृतल अध््नास 
अडथळा आणृतल असे समणण्ाचे ्ारण नाहत असे ृे महणृाृ. 

 
�्ोगाच्ा �ारंभतच्ा, मधल्ा य अखेरतच्ा टाा्ांृ पन आढळणाऱ्ा अध््न अिभियन्ास य�ाचंत 

ृुलना हत बोध् आहे. आथल्ाला ए् “आदशर” य� िमळप श्ृ नाहत, त्ायवन शे् डो �्तनानंृर 
य�ाृ बदल होृ णाणार हे हाल�चे महणणे बरोबर याटृे. ्ोणत्ा �्ारचत समस्ा आहे य ्ोणत्ा 
�्ारचा �्ोज् आहे ्ायरच हे बरेचसे अयलंबपन आहे. थरंृु णर अध््न अिभियन्ास सरृेशयेटत 
्शसयत ृऱहेने �सथािथृ झाला ृर �्ोगाच्ा अखेरच्ा टाा्ाृ �्ोज्ाला सयर समस्ा भराभर सुटृ 
आहेृ असे आढळपन ्ेईल. ्ा टाा्ामधतल अध््न य�ामध्े समिलया�ानंत यणरन ्ेलेल्ा “मा�म् 
दलत” अध््न य�ाचें गुणियशषे असृाृ. थरंृु अशा ृऱहेचे सयरअध््न य� “अध््न अिभियन्ासा”चा 
थिरणाम सथल ्रृाृ. थपयरअध््नािशया् “मा�म् दलत” असपच श्णार नाहत असा हाल�चा िय�ास 
आहे. 

 
“ि�्ोण, मध् आ्ार, ृाबंडेथणा, संर्ा, गुळगुळतृथणा ्ासंारर्ा सयर सं्लथना ‘अध््न 

अिभियन्ासा’ पृन ृ्ार होृाृ” (१९५९ थक. ५१०) असा गकहतृ िस�ानृ हाल�नत थुढे माडंला. त्ानत ए् 
�्ोग यणरन ्ेला आहे (ॲ�्ु य हाल�, १९४८). ्ा �्ोगामध्े सोळा यानरानंा �थम यृुरळाथासपन 
ि�्ोण यगेळा ्रण्ास िश्ियल्ामुळे य नंृरच्ा �ेणतृ थ�ास णो�ामंधतल �त्े् णोडत पृन “णासृ 
ि�्ोणा” ्ार आ क् ृत ओळखण्ास िश्ियल्ामुळे त्ाचं्ाृ “ि�्ोणाचत सामान् सं्लथना” िय्िसृ 
झालत. णर ्ेयळ भेदबोधातम् सयवथाचतच समस्ा सोडियण्ाथुरृेच िशयण म्�िदृ ्ेले असृे ृर हे 
“ियस कृृ चेृ् �सरण” झाले असृे ्ा असा ्ेथे हाल� �शन ियचारृाृ. ृथािथ, ्ेथे “सं्लथना” ्ा 
शबदाशत “ियस कृृ चेृ् �सरण” ए्वथ होण्ाचा ए् सप�म धो्ा आहे. ्ा �शनायर �सृुृ थुसृ्ाृ 
थपयव ियचार ्ेला आहे. ृा�्् य गिणृत अथ�ने ि�्ोणाच्ा सं्लथनेला “्मत” ि्या “णासृ” ्ा 
ृऱहेचत िमृत असेल ्ा हा ्ेथे �शन िनम�ण होृो. अध््न अिभियन्ासाच्ा बाबृतृ ्सोटत घेृलेले सयर 
ससृन णाृतचे �ाणत संयिेदृ अनुभयाचें सामान्त्रण ्रण्ाचत ्ुयृ ्ाहत �माणाृ दाखियृाृ असे 
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हाल� ्ाचें �िृथादन ्दािचृ बरोबर असेल, थरंृु त्ाचं्ा अध््न अिभियन्ासा पृन िनघणारे िनष्षर 
“सं्लथना” शबदाचा थपणर अथर सथल ्व श्ृाृ हे महणणे शं् ासथद आहे. 

 
चुका-घ्क व तयाचंा अधययनाशी संबंध— �थम अध््नाचत गृत मंदायृे ृेवहा आढळणाऱ्ा 

चु्ाचं्ा अंदाणाचा य त्ाचं्ा थिरणामाबबलचा मनोरंण् गकहतृ िस�ानृ हाल�नत माडंला आहे. चु्ा 
िनराशाणन् असृाृ य ्ामा पृन थरायक� होण्ाचा िश्णाऱ्ाला मोह घालृाृ. चु्ा ्मत वहाय्ास 
लागल्ा ्त �ेरणा याढृे. नंृर �ारंभतच्ा टाा्ाृ ृ्ार झालेलत मा�म्ृा उथ्ोगाृ आणलत णाृे 
आिण 

 
“......त्ाच ये�ाृतल अध््न सुलभ य �्तन न ्रृा वहाय.े याचाय्ास िश्ृ असृाना 

संबंिधृ असलेले भायिन् य बौि�् �शन इृक्ा थपण�शाने नाहतसे होृाृ ्त बऱ्ाच मुलाचं्ा बाबृतृ 
याचन हत ्ािं�् ि�्ा होृे. अं्गिणृ य थर्त भाषा ्ाचं्ाृ अंृभपरृ  असलेल्ा अध््नाशतहत अशा 
ृऱहेच्ा घटना संबंिधृ आहेृ. हत ए् शक्ृा राहृे ्त नयतन अध््नाच्ा बाबृतृ �ौढां् डपन होणारा 
ियरोध अध््नाृतल म्�दाशंत साधंला णाण्ाऐयणत संबंिधृ नैराश्ाच्ा �शनाशंत साधंला णाईल (१९५९, 
थक. ५११–१२).” 

 
“अध््न अिभियन्ास” महणणे “अध््न ्राय्ाला िश्णे” असे यणरन ्ेले आहे. शे् डो 

�्तनानंंृर असंबंिधृ भाग दुलरयपन �ेर् ठरणाऱ्ा भागायरच लय ्ेििृ ्रण्ास �्ोज् िश्ृाृ. 
बरोबर �िृि�्ेला �िृरोध ्रणारे चु्ा-घट् नाहतसे ्रण्ाृ अध््न अंृभपरृ  आहे असे ्ायवन 
िदसपन ्ेृे. हाल�नत चु्ा-घट्ाचें चार ृऱहेने यगव्रण ्ेलेले आहे. (१) चेृ् िच्ाटत: ्ामध्े 
�्ोज्ाला ृतच चप् थुनहा थुनहा ्राय्ास णो चेृ् भाग थाडृो त्ा चेृ्ाियर� असलेला गैरसमण 
अंृभपरृ  आहे. (२) व्ायकि�मपल् चु्ा: ्ामध्े यस पृऐयणत यसृु�सथृतशत थुरस्ाराचे सं्ोणन होण्ा पृन 
चु्ा िनम�ण होृाृ. (३) �िृसादथालट: ्ामध्े “िन्म” शोधपन ्ाढण्ाचत बराच यळे िचनहे 
दाखियल्ायर �्ोज्ाच्ा रचतृ ए्ाए्त थडणारा थालट आढळपन ्ेृो. (४) �सथृत सय्तृतल चु्ा: 
्ा सामान्ृः उणव्ा–डाव्ा बाणपच्ा िनयडतसंबंधत सं्ोिण  ृअसलेल्ा चु्ांृ पन व्कृ होृाृ. 

 
्ा चु्ा–घट्ाबंबल य त्ाचं्ा व्ाथारणाबबल थपणर आ्लन झाले ्त अध््नि�्ेचे 

सथलत्रण होईलच, थण िशया् त्ामुळे अध््न अिभियन्ासायरतल �्ोगामध्े आढळणाऱ्ा ्ाहत 
गोधळाृ टा्णाऱ्ा घटनाचें सथलत्रणहत होऊ श्ेल अशत हाल�चत ��ा होृत. उदा., त्ाचंा असा 
अंदाण होृा ्त ए्दा िनयड ्ेल्ायर ियर� िनयड ्रणे �ाण्ाला बरेच ्ठतण होईल. थण हे असे 
आढळले नाहत. भेदबोधन थरायक�त ि्ृत सहणृेने ्रृा ्ेईल हे चु्ाघट्ाचें िय�ेषण ्ेल्ाने णासृ 
आ्लनत् ्ेले णाृे. चार चु्ाघट्ाथै्त फकृ चेृ् िच्ाटत घट् नयतन यस पृचत िनयड ्रण्ाच्ा 
आड ्ेईल. भेदबोधन अध््नाच्ा यळेत िय्िसृ झालेले इृर ृतन घट्ाचें िनरोधन भेदबोधन थुरायक�त 
्ा्�्डे सं�िमृ होईल य त्ामुळे अध््न सु्र होईल (१९५९, थक. ५२०). 

 
चु्ा-घट् िनरोधनाचा थिरणाम महणपन होणाऱ्ा य रृनबदलाचे सथलत्रण ्रण्ा्िरृा “नयतन 

साहच्ररचना गकहतृ धरण्ाचत गरण नाहत” असे हाल�ना याटृे (१९५९, थक. ५३१). �लोभनाऐयणत 
“चेृ् यस पृंना” �िृि�्ा ्रण्ाचत यक�त अभ्ास्ा्डपन िनरोिधृ होृाच नयतन साहच्रसंबंध 
�सथािथृ होण्ाचत गरण न राहृाच ्ोग् ृे य रृन होईल. णेवहा बदल होृो य नयतन समस्ा थुढे उभत 



 
 अनु�मिणका 
 

राहृे ृेवहा िनरोिधृ चु्ा-घट् थरृ व्कृ होृतल य नयतन थिर�सथृतृ ्ोग् समा्ोणन ्राय्ाचे 
असेल ृर चु्ा–घट् अशा ृऱहेने व्कृ होणे आयश््च आहे. 

 
पिरयसथतीचर मह�व–– अध््नाचे सथलत्रण महणपन असलेल्ा �बलन िस�ानृाियर�चत 

्ुणबपण णासृ मो�ाने य यारंयार सुव झालत असलत ृरत त्ा िस�ानृाचे ए्िनन असे थुरस् �ृ आणहत 
आहेृ. लो्ाचं्ा समोर खेळ ्वन दाखियणाऱ्ा “व्ायसाि््” णनायरानंा ृ्ार ्रण्ा्िरृा 
व्ायसाि्् दलतने “अिभसंधान मानसशासा” चा यष�नुयष� उथ्ोग ्रणाऱ्ा �ेलंड य �ेलंड (१९६१) 
्ाचं्ा्डपन ्ाियर� थुराया थुढे आला आहे. अनुभय असृानाहत त्ाचं्ा �मुख नटा्डपन-्ोबडतचत 
िथले, ससे, रॅ प् नस, साधे मासे, डु्रे, देयमासे, साबंरे–सथल न ्रृा ्ेण्ासारखे, नेहमतचा मागर सोडपन 
यगेळेच य रृन होृाना यारंयार आढळृ असे. ्ामध्े हाल� ज्ाला “अडथळा” महणृाृ ृो “अडथळा” 
िदसपन ्ेृो. ्ामाचे मोल महणपन िमळणारे अ� बा�ृः ियसवन-�ाणत दुसऱ्ाच गोलतृ ए्ाए्त बेसुमार 
व्� होृाृ. सयृः लेख्च ्ा बाबृतृ ्ा् महणृाृ ृे आृा थाहप. 

 
“......मोठत ला्डत नाणत उचलण्ास, य ृत नाणत ए्ा छो�ा थेटतृ नेऊन टा्ण्ास ए्ा 

डु्राला िश्ियले होृे. नाणत थेटतथासपन अने् फप ट अंृरायर ठेयलत होृत. ृत नाणत थेटतथ �्ृ नेऊन 
थेटतृ टा्ण्ाचे ्ाम डु्राला ्राय ेलागृ असे. सामान्ृः चारथाच नाणत नेल्ायर ए् बयतस िमळृ 
असे......डु्रानंा फार णलद िश्ियृा ्ेृे, त्ाना थिरणाम समणाय्ाला यळे लागृ नाहत. त्ाचंत 
अ�यासना सयाभािय्च ृत� असृे आिण आमहत आणथ �्  ृज्ाचं्ायर �्ोग ्ेले त्ा �ाण्ाहंपन णासृ 
सहणृेने हे �ाणत िन्ं�णाखालत आणण्ासारखे होृे. नाणत नेऊन थेटतृ टा्ण्ाचे ियिशल य रृन हळपहळप 
सयर डु्रांृ  सामान्ृः ्ाहत आठय�ानंंृर ि्या मिहन्ानंंृर िय्िसृ झाले. मा� �त्े् िदयशत 

क् ृतृतल औतसुक् ओसरृ होृे. सुरयाृतला डु्र ए् डॉलर मो�ा उतसु्ृेने उचलतृ असे, 
थेटतथ �्ृ नेृ असे, थरृ मागे धायृ असे, दुसरे नाणे घेृ असे, ृे णलद ृऱहेने य व्य�सथृथणे घेऊन 
णाृ असे, य ्ा�माणे थिरमाण थपणर होईथ्रृ ्रतृ असे. त्ानंृर ्ाहत आठय�ाचं्ा ्ालायधत  ृ हे 
य रृन णासृ णासृ साय्ाश होऊ लागले. �त्े् डॉलर आणण्ा्िरृा ृे उतसु्ृेने धायृ असे, थरंृु 
डॉलर घेऊन थेटतृ टा्ण्ास णाृ असृाना याटेृच खेळृ राहाृ असे. नाणे थरृ थरृ खालत टा प् न 
ृुडयतृ असे, माग�यर नाणे लाथाडपन दपर फे्तृ असे, उचिलृ असे, हयेृ  यर उडयतृ असे, थरृ टा्तृ 
असे, थरृ ृुडयतृ असे यगैरे......” 

 
ृत� �ेरणा नसल्ामुळे अळंटळं चाललत आहे असे आमहाला याटले. थरंृु �ेरणा �खरृेने ृत� 

्ेल्ायरहत ृेच य रृन चालप  रािहले य �बल होृ गेले–सरृेशयेटत ृो इृक्ा मंदगृतने णाऊ लागला ्त 
त्ाला िदयसा्ाठत थुरेसे खाय्ासहत िमळेना झाले. अखेरतस सुमारे सहा फप ट अंृरायर नाणत याहपन 
नेण्ास डु्राला साधारण दहा िमिनटे लागप लागलत. हे समस्ा्ुकृ य रृन नंृरच्ा डु्रांृ हत यारंयार 
िय्िसृ झाले (१९६१, थक. ६८३). 

 
�लोभनाऐयणत चेृ् यस पृंनाच झालेलत हत िचृै्ा�ृा महणणे सथल न ्रण्ासारखा बदल 

होृा. त्ामुळे हाल�नत ज्ा चु्ा-घट्ाचें “�िृसाद थालट” महणपन यणरन ्ेले आहे त्ाचे उदाहरण 
महणपन ्ा य रृनाचे यगव्रण ्रृा ्ेईल. ्ेथे ्ालबंधनियरिह  ृ असे चाललेले �्ोज्ाचें य रृन होृे. 
रानटत अयसथेृतल �ाण्ाचं्ा य रृना्डे होणारे हे थराय रृन आहे असे ओळखपन �ेलंड बंधपंनत त्ाचे 
“सहण�यकि�णन् िदशा” असे मो�ा धाडसाने यणरन ्ेले आहे (१९६१, थक. ६८४). “बरेचसे नतलयानर, 
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छोटे यानर य सयर मुले ्ानंा िश्यतृ असृाना अ�यासना य भप्  ्ा दोनहत यक�त दुलरयपन अडथळ्ामुळे 
िमळणाऱ्ा �भायत �ेर्ायर �िृि�्ा ्रण्ाच्ा त्ाचं्ा आ�हत यक�तमुळे ्ेणाऱ्ा अडचणतबबल हाल� 
ज्ा यळेत सागंृ असृाृ ृेवहा ृे बरेचसे अशाच सयवथाचे ्ाहत महणृ असृाृ (१९५९, थक. ५३०). 

 
य रृनामध्े भप् , ृहान, लैिग् यासना यगैरे णैयत गरणा ्ा �मुख �ेरणा नसपन भोयृालच्ा 

थिरसराृतल रस हत �मुख �ेरणा आहे असे ओळखणाऱ्ा ृात्ािल  ् मानसशासाृ िय्ास थायणाऱ्ा 
�ेर् िस�ानृा  ृ हाल� ्ाचं्ा �ेरणा िस�ानृाला सथान आहे. णैयत गरणाचें सथान हाल�नत ना्ारलेले 
नाहत. थरंृु चालप  अध््न िसधदानृाृ िणजासा, संशोधन य हसृ्ुशलृा ्ाचं्ा्डे दुलरय ्वन णैयत 
गरणायंर आत्ंिृ् भर िदला आहे असा त्ाचंा िय�ास आहे. सयृःच्ा संशोधनायवन मा� िणजासा 
यगैरेना णासृ मह�याचे सथान आहे असे त्ानंा आढळले होृे. �्ोगाथपयव भरथपर अ� िमळालेल्ा यानरानंा 
्ठतण ्ािं�् ्ोडे सोडियण्ास िदले. त्ानंत ्ेलेल्ा �िृि�्ा चप् ि्या बरोबर ्ाचंा ियचार न 
्रृाहत �्ोग्ाळाृ अ� िदले णाृ होृे. ृरतहत ्ठतण ्ािं�् ्ोडे सोडियण्ास ृे िश्ले 
(१९५३अ). ए्ा ्ाळोर्ा थेटतृ छो�ा िखड्त पृन बाहेर थाहण्ाचत संधत हेच बयतस िमळृ असृाना 
इृर यानरानंतहत भेदबोधन समस्ा ्शसयत ृऱहेने सोडियलत (१९५४). 

 
िणजासा, संशोधन, हसृ्ौशल् ्ानंा �मुख �ेर्ाचें सथान असल्ाचा हाल� ्ाचंा िस�ानृ 

अमान् ्वन ओ. एच. मायर असे �िृथादन ्रृाृ ्त भतृत ्मत ्रण्ाच्ा दुय्म �बलनामाफर  ृ
�मुख �ेर्ाना साहाय् ्रणारे हे य रृनभाग आहेृ (१९६० अ, १७२फ). बंिदसृ णागेृ ्ाम ्रणाऱ्ा 
यानरानंा बाहेरचा देखाया �बलनाचा थिरणाम घडियण्ास उथ्ुकृ ठरृो य ्ा �बलनामुळे भतृत ्मत 
होऊ श्ृे असे णे. एस. �ाऊन (१९५३) य एन. इ. िमलर ्ानंत थपयव दाखयपन िदले होृे. अशा ृऱहेच्ा 
अथव्रणामुळे बियसाला ला्् अशा �िृि�्ा य त्ाचें थिरणाम ध्े्�िृि�्ा–चेृ्�िृि�्ा (आर. 
णत.–एस. णत., ्ा सप�ाृ आणृा ्ेृतल. “भतृत हा घट् ्मत होृो” ्ा ियधानायर हाल� ्ाचें ियधान 
असे होृे ्त भतृतचे नेहमतचे यसृुिनन थुराय े ्ोणृेच नवहृे. ्ंटाळ्ाथासपन सुट्ा हा �बलन-घट् 
आहे. ्ा ियधानायर असे �शन उथ�सथृ होृाृ. “्ंटाळा महणणे ्ा्?” “यानरामध्े ्ंटाळा ्ेवहा य 
्शा ृऱहेने िनम�ण होृो?” 

 
णनमृःच त्ाचं्ा खऱ्ा आईथासपन फार्ृ ्वन यानराचंत िथले ृारेच्ा ि्या ्ाथपस भवन 

्ेलेल्ा क् ि�म आईच्ा �िृमे्डपन ्मत ्ोमल भायाने याढियलत ृर त्ाचं्ायर होणारे थिरणाम 
थाहण्ा्िरृा ्ेलेल्ा सु�िस� �्ोगाृ हाल�नत असे दाखयपन िदले आहे ्त थोषणा पृन िमळणाऱ्ा 
समाधानाथेया सथश� पृन य िबलगण्ा पृन यातसल््ुकृ �िृि�्ा होृाृ. ृारेच्ा बनियलेल्ा आईच्ा 
�िृमे्डपन याढियलत णाणारत मुलेहत धस्ा घेऊन, ्ाथपस भवन ृ्ार ्ेलेल्ा “संरय्ाला” 
िबलगृाृ य त्ानंा णर थपयर यणरन ्ेलेल्ा ्ाळोर्ा ंथेटतबाहेर िखड्त पृन थाहण्ाचत संधत िदलत ृर ृत 
इृर लहान यानरां् डे थाहृाृ िृृ्ाच यळे ्ाथपस भवन बनियलेल्ा आईच्ा �िृमे्डे थाहृाृ, य ्ा 
यळेत ्ाचें थोषण ्रणारत ृारेने बनियलेलत आईचत �िृमा क् ृघनृेने दुलर ियलत णाृे. ्ानंृरच्ा 
अभ्ासाृ (१९६२) लहान य्ाचे यानर ्ाथसाने बनियलेल्ा आईला िबलगृाृ ृेवहा त्ानंा �ासदा्् 
अनुभय देऊन थरायलंबनाचे नाृे ि्ृत िचयट आहे हे दाखयपन िदले आहे. िय्ासाच्ा ्ा सुरयाृतच्ा 
टाा्ाृ �ा्ोिग् मुािय क् ृत िनम�ण ्रणे बा�ृः सोथे नाहत. थरंृु खऱ्ा आईथासपन फार्ृ ्वन 
असयाभािय् थिर�सथृतृ याढियलेल्ा यानराचं्ा सुरयाृतच्ा टोळतयर िचर्ाल िट्णारे थिरणाम 
होृाृ हे दाखियण्ास आृा हाल� ्ाचं्ा्डे भरथपर थुराया आहे. ए्मे्ानंा सथशर ्रण्ाच्ा 
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टाा्ाबाहेर, थरंृु थरसथराचंा आयाण ऐ प्  ्ेईल य थरसथरानंा थाहृा ्ेईल इृक्ा टाा्ाृ असलेल्ा 
िथणऱ्ाृ आ्ुष्ाचे थिहले यषर घालियणारे यानर ्ामंध्े आहेृ: हे य आईच्ा �िृमे्डपन याढियलेले 
�ाणत िय क् ृतचत अने् लयणे व्कृ ्रृाृ. भगन मानसायसथा, उनम�ायसथा, आतमदंडत यक�त, 
सयरसामान् सामािण् ि्या लैिग् �िृि�्ा ्रण्ाृतल असमथरृ ा. ्ाथपस भवन बनियलेल्ा आईच्ा 
�िृमेला िबलगण्ाचे सुख िदले असृानाहत नंृर खऱ्ा यानराशत सयरसामान् समा्ोणन ्रणे त्ानंा 
णमले नाहत. 

 
ओ. होबाटर मायरर (णनम १९०७; इिलनॉईस िय�ाथतठा  ृ आृा संशोधन �ाध्ाथ्) अध््न य 

रगणियष्् मानसशास ्ा दोनहत ये�ांृ  संशोधन य िस�ानृ ्ाचं्ाशत बरतच यष� ए्वथ झालेले आहेृ. 
्ा दोन ये�ांृ तल ह�तच्ा �शनाशंत य हे �शन िनम�ण ्रणाऱ्ा ि्या सोडियण्ाचा �्तन ्रण्ाच्ा 
संशोधनाशत त्ाचंा व्ाथ् थिरच् असल्ामुळे त्ानंत सयृःचा असा ए् िस�ानृ �सथािथृ ्ेला आहे. 
्ामुळे �ाणत–अध््नाच्ा थाृळतयवन �सथािथृ झालेल्ा य �िृ्ातम् �ि�्ा अंृभपरृ  असलेल्ा 
य रृनाच्ा उ� थाृळतयरतल अ�ाथ सथल न झालेल्ा घटना सं्ोिणृा होृतल असे त्ानंा याटृे. 
खरोखरच अत्ंृ मह�या्ायंत �्लथ आहे! थरंृु ृतच गोल ्रृाना सुरयाृतच्ा �्तनांृ  आलेल्ा 
अथ्शामुळे मायरर मुळतच घाबरले नाहतृ. अथुरे असलेले थपयवचे िस�ान  ृयाथरणे हत त्ाचंत ्ोणना आहे 
असे ृे महणृाृ. “आण उभाराय्ाच्ा इमारृतच्ा था्ाचे दगड य ठो्ळे महणपन त्ाचंा उथ्ोग 
्राय्ाचा, थरंृु त्ाचंत थुनररचना ्वन त्ाचंा थुनरथर लायण्ाचे सयाृंत् िट्यपन हे ्राय्ाचे महणणे 
नयतन सयर्ष रचनेृ ृे सहणृेने, ्ोग् ृऱहेने बसप श्ृतल य ्ा नयतन रचनेला आशादा्् ृऱहेने, 
सयृं� ृऱहेने घेृलेल्ा अगोदरच्ा ्ुठल्ाहत सं्लथनातम् ्ोणनेथेया णासृ व्ााृत य सामथ्र 
असेल.” (१९६० अ.) णरत नायाने अध््न िस�ानृ महटले असले ृरत मायरर ्ाचंत इमारृ व्�कृम�य 
िय्ासाच्ा सयर घट्ानंा त्ाृ सथान देृे. बऱ्ाचशा य रृनयादत िशलथाचे गुणियशषे ्ा इमारृतच्ा 
ठो्ळ्ाृ आथल्ाला आढळृाृ: �चोदन यथण, आंृिर् समधा्ृा, �ाथिम् य दुय्म �बलन, 
सामता् अध््न य �िृसंभरण. थरंृु य रृनाचे बोधन “िन्म” सामायपन घेण्ाइृथृ उदार झालेल्ा 
“चेृ्-�िृि�्ा” िस�ानृाृतल ्ाहत ियसयंादानंा णरत आमहत वळृ असलो ृरत ्ा रचनेृ ियिच� 
ृऱहेने थर्त िदसणारे ्ाहत घट्––�िृमा, आशा, िनराशा, यगैरे–– थसरलेले आहेृ. 

 
थॅवहलॉवह ्ाचं्ा �ारंिभ् अिभसंिहृ �िृि�्ेमध्े साि�ध् िन्माला असलेले सयृं� सथान य 

थॉनरडाई् ्ाचं्ा ्तनसखलनामध्े �बलनाला ि्या थिरणाम िन्माला िदले गेलेले सयृं� सथान मायरर 
्ाचं्ा “ि�-घट्” िस�ानृाृहत िट प् न होृे. सय्ंचिलृ रचने पृन भायिन् �िृि�्ाचें अिभसंधान 
ज्ामध्े अंृभपरृ  होईल अशा िनशाणतणन  ् अध््नाचे साि�ध्िन्मामुळे सथलत्रण ्ेले णाृे असे 
मायररनत सुचियले. साधन �िृि�्ा (१९५३) िनम�ण ्रण्ा्रृा मध्यृव मुासंसथा य असथतय सना्प 
ज्ामध्े अंृभपरृ  होृाृ ृे उ�रानयशेत अध््न �बलना पृन सथल होृे. ्ा�माणे थॅवहलॉवह, टॉलमन, 
थॉनेडाई्, हल य ग�त ्ानंत अध््नाृ घाृलेलत भर ए्ि�ृ आणण्ाचा त्ानंत �्तन ्ेला. साि�ध् 
य �बलन ्ानंा सथेनस ्ाचं्ा नंृरच्ा िस�ानृा  ृणे सथान िदले गेले होृे त्ाच्ाहपन बरोबर ियर� सथान 
मायररनत ्ा घट्ानंा िदलेले आहे. 

 
थरंृु मायररनत थॉनरडाई् ्ाचं्ा बयतस य िशयेबबलच्ा मपळ ्लथना आधार महणपन याथवन ्ा 

िस�ानृाृतल दोष घालियण्ा्रृा त्ाच्ाृ सुधारणा ्ेलत. थॉनरडाई् ्ाचं्ा ्ा ्लथना आृा 
अनु�मे “अथच्ातम् �बलन” य “च्ातम् �बलन” महणपन संबोिधल्ा णाृाृ—थरंृु अथच्ातम् 
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�बलनामुळे �ेर् ि्या गरण ्मत होृे. ृर च्ातम् �बलनामुळे णत गरण ि्या �ेरणा भागियण्ाचा 
सेिि्् �्तन ्रतृ असृो ृत िनम�ण होृे. अथर यारंयार दढ ्रण्ाचा �्तन न ्ेल्ास हे संबोिधणे 
बरेच गोधळाचे होईल. थरंृु अशा ृऱहेचे च्ाथच् �त्यथणे ि्या ्ेयळ बयतस आिण िशया ्ाचंा 
थिरणाम महणपन �िचृच घडेल असे मायरर समणृाृ. णेवहा बयतस ि्या िशया ्ामुळे िनम�ण झालेलत 
भायना अने् बा� य अंृ गरृ  अशा ए्ाच यळेत �्ोज्ायर थिरणाम ्रणाऱ्ा चेृ्ाशंत अिभसंिहृ होृे 
ृेवहा हे घडृे. उदा., भु् े लेला उंदतर ्ळ दाबृो य त्ाला िय�ुृ ध�ा बसृो. ्ा िय�ुृ धकक्ामुळे 
यदेना िनम�ण होृाृ. थण त्ाहपन मह�याचे महणणे भतृत िनम�ण होृे. ्ेयळ हत ्ळच भतृतशत साधंलत 
णाृे असे नवहे ृर भोयृालच्ा सयर यस पृ, ्ळतच्ा णयळ णाऊन िृला हाृ घालण्ाशत णोडल्ा 
गेलेल्ा सना्ुणन् यदेना यगैरेहत भतृतशत साधंल्ा णाृाृ. ्ळतच्ा णयळ णाण्ाऐयणत माग�ृच उंदतर 
गारठपन णाण्ा्िरृा अशा ृऱहेच्ा अनुभयाचें अने्यार थुनराय रृन ्रण्ाचत गरण नाहत. थण समणा ्त 
त्ाच्ा िथणऱ्ाच्ा दुसऱ्ा बाणपस ्ळ आहे य ृत दाबलत ्त िृच्ा पृन अ�ाचे लहान घास बाहेर ्ेृाृ. 
्ळ असेल ृेथे णाणे य ्ळ दाबणे हे य रृन होण्ास अ�ाचे लहान घास हे �बलन घट् आहेृ असे ्ाहत 
अध््न िस�ानृा  ृय�णले णाईल....थरंृु मायरर ्ाचं्ा मृे अ�ाच्ा घासाहपनहत त्ाचं्ामुळे उंदरामंध्े 
िनम�ण होणारत सुखद भायना हत णासृ मह�याचत आहे. ्ाला ृे “आशा” महणृाृ. सुरयाृतच्ा 
थिर�सथृतृ ज्ा�माणे भतृत त्ा�माणे ्ेथे “आशा” उंदराच्ा य रृनाशत संबंिधृ असलेल्ा सयर अंृब�� 
चेृ्ाशंत अिभसंिहृ होृे. ज्ा यळेत ृो उंदतर घाृ्त ्ळ असलेल्ा िठ्ाणत णाृो ृेवहा धोक्ाचत 
सपचना ्ा्रयाहत होृे. ज्ा यळेत ृो आदरािृथ्ाचत ्ळ ज्ा िठ्ाणत असृे ृेथे णाृो ृेवहा धोक्ाचत 
सपचना नाहतशत होृे. अथ�ृच ्धत ्धत अ�ाचे घास संथलेले असृतल–आशनेे आलेल्ा, भु् े लेल्ा 
उंदराला हत थिर�सथृत िनराशाणन् होृे. अथ�ृच हा �ा्ोिग् नमुना आहे. थरंृु णर ृो चालप  रािहला 
ृर भायातम् �िृि�्ा नाहतशत होईल. ृथािथ, िशयेचा हा दुसरा �्ार भतृत�माणेच �िृि�्ेशत 
सं्ोिणृ अशा सयर चेृ्ाशंत अिभसंिहृ होईल, य सरृेशयेटत ्ळ दाबण्ाचत �िृि�्ा िनरोिधृ ्रतल 
असे मायरर समणृाृ. यदेना ि्या इृर ृऱहेचत िशया होण्ाचत शक्ृा ्मत झालत ्त याटणाऱ्ा 
सुट्ेमुळेहत त्ानुवथ थिरणाम होईल. 

 
सयर अध््न महणणे अिभसंधान असा ्ा ृऱहेच्ा िस�ानृा पृन अथर िनघृो. भतृत, िय�ुृ ध�ा 

िमळणार ्ाचत आगाऊ ्लथना ्रतृ असृे ृर आशा, अ� िमळियण्ाचत ्लथना बाळगृे. िय�ुृ ध�ा 
ि्या अ� िमळण्ाच्ा थो�ाच आधत असलेल्ा चेृ् नमुन्ाशत हत ि्या ृत भायना अिभसंिहृ होृे. 
िय�ुृ ध�ा आिण अ� णर �मुख �बलन घट् मानले ृर त्ाचं्ामुळे िनम�ण होणाऱ्ा भायना ्ा दुय्म 
�बलन घट् महणपन मानले थािहणे. मायरर दाखयपन देृाृ त्ा�माणे ्ा भायना दोन िभ� �्ारानत 
व्ाथािरृ होृाृ. ्ाहत थो�ा याक्ांृ पन िस�ानृाच्ा ्ा भागाचे मपल्माथन ्रणे शक् नाहत. महणपन 
ियरोध्ा्डपन होणाऱ्ा ियरोधाियर� मायररनत आथले णे महणणे माडंले ृेच याच्ानंत थहाय ेअसे आमहत 
सुचियृो (१९६० अ, �्रणे ४, ५, ६). ृथािथ, ्ा िसन�ाृाृतल सयृःच्ा ियचारसरणतशत असलेले साम् 
थडृाळपन थाहृाना ्ेयळ �ेरणातम् �िृि�्ाच िश्ल्ा णाृाृ ्ा मायरर ्ाचं्ा ्लथनेला िमलर 
आवहान देृाृ. णर मायरर महणृाृ त्ा�माणे सय्त य रृनातम् असृतल ृर ्ोग् �िृि�्ा ज्ा गृतने 
िनयडलत णाृे त्ाचे सथलत्रण ्से ्रृा ्ेईल असे िमलर ियचारृाृ (१९६३, थक. ८५, ८६;). 

 
मायरर ्ाचं्ा मृे सय्त िश्ल्ा णाृ नाहतृ. मपळच्ा अिभसंधान नमुन्ामध्े भायना ज्ा�माणे 

बसृाृ त्ा�माणे सय्त बसप श्ृ नाहतृ. त्ा ्ाहतसे य रृनाचेच सयवथ आहेृ–– िन�ष�्, लादलेल्ा 
हालचालीचे सु�ा– य ्श, िसि�दा्  ्थिर�सथृत ्ा पृन ्ानंा आशा�बलन ि्या सुट्ा�बलन िमळृे 
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य िमळणाऱ्ा ्ा �िृथोषणाने त्ा सथं� झालेल्ा असृाृ. साध्ा शबदांृ  आथण ्ा �िृि�्ाचें “हिरृ 
�्ाश” �िृि�्ा असे यणरन ्व श प् . ्ाचें थुनराय रृन ्रण्ा्डे िश्णाऱ्ाचत यक�त असृे. ृटसथ 
ि्या नगण् �िृथोषण िमळालेल्ा य रृनाथेया, गरण िनम�ण होृे ृेवहा ्ा “हिरृ �्ाश” �िृि�्ा 
थुनराय�ृृ होण्ाचत णासृ शक्ृा असृे, य त्ामुळे त्ा अिध् यळेा होण्ाचत शक्ृा असृे. नयतन 
थिर�सथृतृ िनयडलेलत थिहलत �िृि�्ा ्ोग् नसेल. असे झाले ृर भतृत ि्या िनराशा ्ामुळे दुसऱ्ा 
�िृि�्ेला यर ्ेण्ास संधत िमळेल य बरोबर �िृि�्ा िमळेथ �्ृ असे थ्�् िमळृ राहृतल. आणचा 
िस�ानृ असे मानृो ्त णत �िृि�्ा दुय्म �बलन असलेले चेृ् िनम�ण ्रतृ नाहत, िृच्ाृ 
“सय्सामथ्र” नसृे ि्या “िनष�भृा” असृे (१९६०अ, थक. २३३). 

 
मध्�सथृ �ि�्ेबबल असलेल्ा आथल्ा िस�ानृाच्ा थुलत्िरृा मायररनत थोथट, मनैा 

्ासंारर्ा बोलक्ा थ�्ानंा िश्ियण्ाृतल अनुभय नोदियला आहे. ्ाचं्ा बाबृतृतल त्ाचंत थ�ृत थपणर 
्शसयत होृत (१९६० ब). ज्ा यळेत ृे ्ा �ाण्ानंा अ�थाणत देऊन �ेमाने थोथटतृ असृ त्ाच यळेत त्ानत 
िश्ायेृ  असे याटणारे शबद ृे सयृः बोलृ असृ. अशा ृऱहेने बोलृ असृाना �ाण्ानंत सयृः ऐ्लेल्ा 
थण बोलाय्ास अ�ाथ न िश्लेल्ा धयनत्रृा त्ानंत “थपयरसं्ोिणृ” �बलन �सथािथृ ्ेले. णसणशत 
त्ाचंत यािच् ्ुयृ �गृ होृ होृत ृसृसे �बिलृ न ्ेलेल्ा धयनतथेया हे धयनत णासृ यळेा याथरले 
णाृ होृे य िश्ियण्ाचत ि�्ा णसणशत �गृ होृ होृत ृसृसा ृत� �ेरणा िमळालेल्ा थ�्ाने ्ोग् 
यळेत उ�ारलेला ्ोग् शबद आणखत �बलन िमळयपन देृ होृा. लहान मुलाचंत बाल्ायसथेृ ्ाळणत 
घेणारत आई ि्या इृर माणसे त्ाला शबदजान देृाना हेच ृ�य ्शसयत ृऱहेने याथव श्ृतल असे 
मायररनत सुचियले आहे. ्ा उदाहरणाृ िश्णारा णेवहा �बिलृ धयनीना �ाधान् देृ असृो ृेवहा ृो 
आदश�चे अनु्रण ्रतृ असृो. मध्�सथृ आदशर नसृाना ृ्ार होणाऱ्ा सय्ीना “धन �बलन” य 
“ऋण �बलन” थासपन िमळणाऱ्ा अंृः�सथृ सपचनेथासपन मध्�सथृ थुरियले णाृाृ. ए्ा अथव िश्णारा 
सयृःच्ाच ्शसयत �िृि�्ाचें अनु्रण ्रतृ असृो (िमलर य डोलाडर ्ाचं्ा िस�ानृाचत ृुलना ्रा 
(थक. १५०) णरत मप रृ खुणानंा म्�िदृ �िृि�्ा ्रण्ाथलत्डे थोथट य मनैा भाषेचा णासृ चागंला 
उथ्ोग ्व श्ृ नसले ृरत उ� थाृळतयरतल माणसाला शक् असलेले भाषत् य रृन त्ाला उ� 
थाृळतयरतल मा्डाथेंया थपणरथणे अलग ्रृे य ृो सोडयप श्ेल अशा समस्ाचं्ा बाबृतृच नवहे ृर 
्ोणत्ा �्ारचत समस्ा हत समस्ा आहे हे ओळखण्ाच्ा बाबृतृहत हा भेद असेल! सं्लथनाच्ा अथर, 
�ृत्े ्ा गोलत य रृनयादत ियचारसरणतृ मुर्ृः बराच ्ाळ दुलर ियलेल्ा आहेृ, ि्या “अखेरतच्ा” 
य रृनया�ानंा मान् होृतल अशा शबदांृ  त्ाचंत व्ाथार् व्ार्ा ्ेलेलत आहे. साथेयृ्ा असंशोिधृ असे 
हे ये� िय्िसृ ्रण्ाचत गरण मायरर मान् ्रृाृ, य त्ाृतल ्ाहत �शन ृे सृृ सयृःच्ा 
मध्�सथृ �ि�्ाचं्ा गकहतृ िस�ानृा  ृसमाियल ्रण्ाचा �्तन ्रृाृ. उदा., यस पृचे नाय त्ा यस पृने 
िलिहण्ामुळे िलिहण्ाच्ा ि�्ेशत अिभसंिहृ होृे महणपन थे�नसल हा शबद य थे�नसल हे साधन साध्ा 
सना्पणन् िहसक्ाशत य ग�भृ य रृनाशत सं्ोिणृ झालेले असृे. मा� ज्ा ृऱहेने अथर सथल ्रृा ्ेईल 
असे यॉटसनना याटृ होृे त्ा ृऱहेच्ा साध्ा सथलत्रणाने अथर थुरेशा �माणाृ सथल ्रृा ्ेणार नाहत. 
अथरभेदनाचा ऑसगपड णेवहा याथर ्रृाृ ृेवहा शबदाथ�च्ा �शना्डे ृे णासृ चोखंदळथणे थाहाृ आहेृ 
असे णाणयृे. य दुसऱ्ा ्ुठल्ाहत घट्ानंा “माथन” घट् “अथर-अय्ाश” िमृतच्ा थकथ�रणाृ फार 
मागे टा्ृो. हा ऑसगपड ्ाचंा िनष्षर आथल्ा भायन-मध्सथ अध््निस�ानृाला  थोष् आहे असे 
मायरर समणृाृ. भायिन् गभ�थर शबदा्डपन लगेच उचलला णाृो हत गोल “मेिडसॉन ॲवहेन्प” थपयव 
बराच ्ाळ अगोदर ओळखलत होृत, य उथ्ोगाृ आणलत होृत. ि्या व्ायसाि््, राण्त् �चार्ाने 
मो�ा �माणाृ मृथिरय रृन ्रण्ा्रृा ्ा जानाचा थ�ृशतर उथ्ोग ्रण्ास सुरयाृ ्ेलत होृत. 
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थण अथर थुरा वहाय्ाचा असेल ृर त्ाृ मािहृत य भायन ्ा दोनहत गोलत असणे आयश्् आहे. 

मध्�सथृ �िृि�्ेचा हा भाग मायरर �िृमेयर सोथियृाृ. अंृ�नरतयणयादत शाखेचा िृरस क् ृ मानला 
गेलेला हा मानिस् घट् नसपन, चेृ्-�िृि�्ा िस�ानृाृतल ृथशतला्रृा याथरलेला रचनातम् 
भाग आहे. �िृमा हत अिभसंिहृ यदेन आहे य साि�ध्–ृ�या पृन िश्लेल्ा इृर सयर अिभसंिहृ 
�िृि�्ा ं�माणेच ृत आतमसाृ ्ेलेलत आहे. सामान्त्रणामुळे मपळ यदेनशत संबंिधृ भायिन् गुणधमर 
�िृमेमध्े ्ेईल, आिण त्ामुळे सथल ्रृा ्ेणार नाहतृ असे य रृन-थिरणाम बराच ्ाळ व्कृ होृतल. 
जानाचे यगव्रण य सं�हण ्ाचं्ाबबलच्ा समणुृतमध्े ्ा नयतनच उथ्ोिणलेल्ा मध्सथामुळे ि्ृत 
�्ारे भर घाृलत णाईल, य ियचारथपयर् एखादत समस्ा सोडियृाना आयश्् ृे जान ्ोणत्ा 
थिर�सथृतृ ृो मध्सथ उथलबध ्वन देईल ि्या देणार नाहत ्ायर मायरर अंदाण ्रृाृ. 
�िृ्ातम् य रृनाच्ा संदभ�ृ चाललेल्ा चौ्शतच्ा यळेत त्ानंत णे �शन ियचाराथर थुढे माडंले होृे ृे 
अ�ाथ अनु�िरृ रािहले होृे. ृे �शन य सयर �ा्ोिग् िनष्षर सथल ्रण्ाच्ा दलतने त्ाचंा िस�ान  ृ
अ�ाथ �गृ झाला नवहृा ृरत थाढंऱ्ा उंदरायरतल य �्ोगशाळेृ आणृा ्ेृतल अशा इृर �ाण्ायंरतल 
�्ोगामुळे मानयत मनाचे य व्�कृम�याचे संथपणर आ्लन होईल हत ्लथना त्ानंा मान् नवहृत य ्ा 
्लथनेमुळे िनम�ण होणाऱ्ा याढत्ा असमाधानाला त्ानंत िनदान थािठबा िदला आहे. 
 
७.३ अथ�चा अथर 

चालरड द ऑसगपड (णनम १९१६, इिलनॉईस िय�ाथतठा  ृ ्म्ुिन्ेशनस िरसचर संसथेृ आृा 
डा्रेकटर). अने् यष� अत्ंृ ि�्ाशतल सह्ारत गटाबरोबर अथरमाथना्रृा ्ोिणलेल्ा ्ा्र�माृ 
गंुृले होृे. अथ�चा अथर हा अने् यष� यादाचा ियष् झालेला आहे. मानयत मनाचा हा िभ�ृादशर्  भाग 
आहे असे महणणाऱ्ा ृ�यजानंा ृो आवहानदा्् आहे. य “आदान�दानाृतल” थ्�ाृत य ृंृोृंृथणा 
्ामंध्ेच �ामुर्े्वन रस असलेल्ा अथर ियशद ्रणाऱ्ानाहत आवहान् आहे. गेल्ा यतस यष�ृ 
शा�बद् य रृनाचा सथंपणर ियष् मानसशासा  ृ�गृ होणाऱ्ा संशोधनाचे य िस�ानृनाचे ये� बनृ आहे. 
 

अथर अिभसंिहृ य रृनाृ ्शा ृऱहेने ियशद झाला आहे हे थाहण्ाृ ऑसगपडना रस याटृ नवहृा. 
त्ाचंत अथ�मध्े असलेलत गोडत मध्ंृिरृ �ि�्ेयर ्ेििृ झालत होृत. यसृुृः समाधान्ार् व्ार्ा 
शोधण्ाृ त्ानंत “यॉटसनसारर्ा �ारंभतच्ा य रृनया�ानंत ्ेलेलत व्ार्ा य थॅवहलॉवह ्ाचं्ा ृ�याचें 
्ेलेले साधे उथ्ोणन” ना्ारले आहे. ्ारण ्ाृ असे सपिचृ होृे ्त शबद (खपण) अिभसंधानाचा 
थिरणाम महणपन मपळच्ा चेृ्ाचतच �िृि�्ा व्कृ ्रतल— णे सामान्ृः होृ नाहत (ऑसगपड य इृर, 
१९५७, थक. ४–५). थरंृु त्ाचबरोबर अथ�चे मनोरचनत् सथलत्रण महणपन समणले णाईल असे ्ाहतहत 
आथल्ा व्ार्ेृ समाियल न ्रण्ाबबल ऑसगपड बरेच दय आहेृ. त्ानंत ्लथना ि्या �िृमा ्ाचंा 
उ�ेख टाळला आहे. 

 
अथ�बबलचा त्ाचंा िस�ानृ त्ानंत ि�-थदत “�ािृिनिध  ्मध्�सथृ �ि�्ा” महणपन य�णला आहे 

य ्ाृतल िनयडलेल्ा �त्े् यणरनातम् शबदाचें ्ाळणतथपयर् सथलत्रण िदले आहे: हत �ि�्ा 
�ािृिनिध  ् असृे. ्ारण खपनिन�मृ य रृन हे मपळ चेृ्ाने िनम�ण ्ेलेल्ा य रृनाचा अंशातम् भाग 
आहे. ृत �ि�्ा मध्सथ असृे ृत अंशातम् �िृि�्ा (हलचत एड. णत.) आतमउ�ेण् (हल ्ाचं्ा 
एड. णत. �माणे) महणपनच ्ा्र ्व श्ृे, य महणपन सेिि््ाच्ा अने् �मब� सय्ीमधपन ्ोग् अशा 
�िृि�्ेचत िनयड ्ा �ि�्े्डपन िनि�ृ ्ेलत णाृे ि्या िृचत मध्सथत ्ेलत णाृे. सरृेशयेटत त्ानंत 
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“�िृि�्े” ऐयणत “�ि�्ा” हा शबद िनयडला आहे. ्ारण मध्सथघट् हा अ�सथम् ि्या �ंिथ् 
असण्ाऐयणत मािु् असेल हे त्ानंा मान् ्राय्ाचे होृे. यासृिय् णे सहयदे् [थक. २४८ यर सहयेद्ाचत 

व्ार्ा िदलेलत आहे. वथ् य सहयेद् ्ा ये�ांृ तल ऑसगपड य ॲश ्ाचं्ा ्ा्�ृतल सहसबंंध थाहणे मनोरंण् आहे.] य वथ्ातम् 
थिरणाम अथरमाथनामध्े दश् होृाृ ृे भायिन् �णालत पृन– “अधक�ेृ् णाळतदार” ि्या यृुरळरचना य 
त्ाचंत ललाटत्खंडमधतल बा�्त् सं्ोणने ्ाथासपन असलेलत अियिशल �येिथृ रचनािनम�ण होऊ 
श्ृतल असे त्ानंत नंृरच्ा िनबंधामध्े गकहतृ धरले आहे (१९६२, थक. २१). 

 
गुणियशषे, ्ुयृ य य रृनयळण ्ाचं्ा घट्अभ्ासा पृन सं्लथनेचा अथर मोणण्ास त्ानंत 

सुरयाृ ्ेलत (१९५३, थक. ७१२). अथरियिभ�ृेचत गंुृागंुृतचत िनषथ�त मोणण्ाचे साधन “द मेझरमेट ऑफ 
िमिनग” (ऑसगपड य इृर, १९५३) ्ा थुसृ्ाृ ियस कृृ ृऱहेने य�णले आहे. त्ाचत यैिशष�े ्ेथे फकृ 
संियाृ ृऱहेने देण्ाचा �्तन ्ेला णाईल. ्ाचा उथ्ोग ्रण्ामागे मपळ ्लथना अशत आहे ्त 
्ोणत्ाहत सं्लथनेला बहुिमृत “अथ�य्ाशा”मध्े सथान असेल ृर त्ा अय्ाशाचत िमृत ए्दा 
िय�सनत् ृऱहेने िनि�ृ झालत ्त सं् लथनेचत �सथृत दाखयणे शक् होईल; आिण नंृर सं्लथनेचे 
अथरमाथन हे ्ाम रंगाचत छटा, उणाळा य थपणरृा ्ाचें यणरन ्रण्ासारखे होईल. 

 
सयरसामान् ियशषेणाचं्ा णो�ा–चागंले-याईट, �मािण्-अ�मािण्, सुंदर-भ्ं्र, बळ्ट-

अशकृ, ्ठतण-मऊ, णड-हल्े, णलद-मंद, ृाणलेला-िढला, ि�्ाशतल-िन�ष�्, यगैरे—अंृभपरृ  
्रणाऱ्ा अने् ृऱहेच्ा अथर-िनया�ाचं्ा घट्थकथ्रण �ेणतनत ृतन समपहाृ ियभािणृ झाल्ाृ हे 
दाखयपन देण्ा्रृा सुसंगृ थुराया िदला आहे. इृर अने् सहसंबंिधृ णो�ाचं्ा अनुषंगाने उदाहरण 
महणपन िदलेल्ा थिहल्ा ृतन णो�ा मपल्माथन-िमृत ि्या घट् दाखयपन देृाना आढळल्ा; इृराचं्ा 
बरोबर मधल्ा ृतन णो�ानंत श�कृघट् सुचियला; शयेटच्ा ृतन य त्ाचं्ासारर्ा इृर ्ाहत णो�ा 
अससल क् िृ-घट् महणपन समणल्ा गेल्ा. घट्थकथ�रणा पृन उ�यलेल्ा  अथ�च्ा �मुख ि�िमृत, य 
सुखद-असुखद भाय, ृाण-िढलेथणा य खळबळ-िन�लृा हे मपळ गुणियशषे माडंणारा युणट ्ाचंा 
भायनबबलचा ि�िमृतिस�ान  ृ ्ामध्े असलेल्ा समांृ रथणा्डे ऑसगपड ्ानंत आथले अयधान यधेपन 
घेृले आहे युणटनत ्ेलेले थकथ�रण हे खिचृच ्ाळणतथपयर् ्ेलेल्ा आतमिनन अयलो्नाचत िनषथ�त 
आहे. 

 
व्ायकि�मपल् अथ�चा याथर त्ाच्ा व्ुतथ�त पृन सुचियला णाईल त्ाहपन साधा आहे. समणा, 

“बु�त, मोटार, देयमासा, घ�ाळ”, यगैरे शबद ृुमहाला �ृयारत ्रण्ास िदले, य त्ाचंत अथ�य्ाशाचत 
व्ार्ा ्रण्ा्िरृा थंड-उषण, ृाण-िढले, ृाणे-िशळे ्ा णो�ा साृिबदप माथन-दंडा्िरृा (Seven 
Point Scale) य इृर ियशषेण णो�ा अशाच ृऱहेच्ा माथन दंडा्िरृा िदल्ा. �ृयारत ्रण्ा्रृा 
िदलेल्ा सं्लथनाचं्ा संदभ�ृ िदलेल्ा बऱ्ाच ियशषेणाचें उथ्ोणन ्रृाच ्ेणार नाहत असा ियरोध 
्वन बहुधा ृुमहत सुरयाृ ्राल, थरंृु सपचनानुसार यागण्ाचे णर ृुमच्ामागे टुमणेच लायले ृर ्ाहत 
बाबृतृ ृुमहाला असे ्ाहत आ�्र्ार् संबंध आढळृतल ्त ृे सथल ्रणे ृुमहाला ्ठतण णाईल. 

 
ृ्�ने घेृलेल्ा िनणर्ाथेंया सकृतने घ्ाय्ास लागलेल्ा िनणर्ांृ  णासृ ए्याक्ृा 

आढळलत हे ियिच� ृर खरेच य ्ा अयलो्नायवन अथरघट्रचना िनरिनराळ्ा �्ारच्ा �्ोज्ायर 
थडृाळपन थािहल्ास (“generality across culture”) य िनरिनराळ्ा सं्लथनानंा उथ्ोणपन थािहल्ास 
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(“generality across concepts”) ि्ृत �माणाृ उथ्ोगत ठरृे �ाचे थ�ृशतर ृऱहेने संशोधन 
्रण्ास ऑसगपड य त्ाचें सह्ारत �ेिरृ झाले होृे. 

 
थिहल्ा �शनाचे उ�र अनु प् ल िदसृे: इं�णत बोलणाऱ्ा अमेिर्न लो्ाचं्ा िनरिनराळ्ा 

उथगटानंत सं्लथनाचंा अथर यगेयगेळा लायला ृरत शकृत– क् ृत–मपल्ां् न य नमुना उचलपन धरला. ्ा 
्लथनेच्ा व्ाथ् अशा आंृरराष्त् ्सोटतथासपन िमळालेलत मािहृतहत ्ा मु�ाच्ा  बाबृतृ 
आशादा्् अशतच आहे (१९६२). थरंृु सं्लथनांृ गरृ  सामान्त्रणाबबल मा� हेच महणृा ्ेणार 
नाहत. ्ेथे ि�-अंगत अथररचना ियशषेृः क् ृतिमृतमध्े ियघिटृ होृाना आढळृे. हे ्ा वहाय े्ाचे ्ाहतसे 
शक् याटणारे सथलत्रण ऑसगपड देृाृ य ्ाहत यग�ृतल सं्लथनाचें णासृ ्ोग् असे मपल्ां् न 
होण्ाच्ा दलतने नेहमतचे “अथरव्ायकि�मपल्” साधन ्ोग् आहे ि्या नाहत हे ृथासपन थाहण्ास आथल्ा 
सह्ाऱ्ासंह सुरयाृ ्रृाृ. ्ाच आदश�नुसार “व्�कृम�य व्ायक�तमपल्” साधन ृ्ार ्रण्ाच्ा 
दलतने ्ा्र सुव आहे. ्ा ्सोटत्रृा यगेळ्ा ्ेलेल्ा घट्ाृ “नतिृम�ा, आनंदतथणा, ्णखरथणा” 
हे घट् यारंयार आढळलेले आहेृ; ्ाचं्ा्डे णर थरृ थािहले ृर असे आढळेल ्त ्ाचें “मपल्- क् ृत-
शकृत-मपल्ां् न” ्ा �्तशत असलेले साम् ्ेयळ यरयरचे नाहत. 
 
७.४: शायबदक मधययसथत �िति�या 

ऑसगपड ्ाचंत �ािृिनिध  ् मध्�सथृ �िृि�्ा, शा�बद् मध्�सथृ �िृि�्ेथुरृत म्�िदृ 
होणार नाहत ृर ृत सयृःमध्े त्ा �िृि�्ेचा िनि�ृथणे अंृभ�य ्रतल. मध्�सथृ ्ेणारा हा 
थिरय रृनशतल भाग अलत्डे थरृ अयधानाचा नयतन ियष् बनलेला आहे. ियशषेृः ज्ा य रृनया�ानंा हल 
य सथेनस ्ाचं्ा आर. णत.—एस. णत. �ा ्ाथपयव य�णलेल्ा ्ोणनेमध्े य रृनाचत िनयड य िदशा ्ासंारर्ा 
अने् समस्ाचंत उ्ल साथडृे त्ाचें अयधान इ्डे खेचले गेले आहे. सय्ीचत �ृयारत ठरियण्ाृतल 
्ा �ि�्ेचे सथान आथण थािहलेले आहे य दैनंिदन ्ाम चालप असृाना िमळणाऱ्ा शा�बद् सपचना 
व्ाथािरृ होृ असृाना आथण हे दाखयपन िदले आहे. मध्ंृिरृ �िृि�्ा िनम�ण ्ेलेले चेृ् हे 
शा�बद् असृाृच असे नाहत. ज्ा सुखद ि्या असुखद अथपणर य रृनाला �ोतसाहन ि्या िशया िमळालत 
असेल त्ा य रृनाचे ृे थिरणाम असृतल य अशा ृऱहेने त्ानंा दुय्म अिभसंधान घट्ाचेंहत सथान �ााृ 
झालेले असेल. ज्ा�माणे दंृयै�ाचत खुचव ि्या त्ाच्ा सािहत्ाचा आयाण हा दपर िनघपन णाण्ास 
दुय्म �ेर् ठरृो. त्ाच�माणे त्ाच्ा दयाखान्ाच्ा िदशनेे थडणाऱ्ा �त्े् थायलाशंत सं्ोिण  ृ
असलेले चेृ् आथल्ाला णासृ णासृच भ्भतृ ्रृाृ, य अथपणर उथलियृ सयवथाृ मध्ंृिरृ 
्ेणारे, ि्या मो�ाने बोलृ असृाना व्कृ होणारे, शा�बद् चेृ्हत दंृयै�ा्डे णाण्ाचत यळे आलत 
्त आथलत भतृत ि्या ियमुखृा ि�गुिणृ ्रण्ास समथर ठरृाृ. 
 

शा�बद् मध्�सथृ घट्ा्डे थरृ ए्दा अयधान िदले गेले असे आथण महटले आहे. ्ारण 
ियचाराृ भाषेला सथान आहे हत ्लथना िनि�ृच नयत नाहत. यॉटसननत हे सुचियले ृेवहाहत हे नयतन 
नवहृे, ज्ायळेत मध््ुगतन आदशरयादत य अयासृययादत (ना�सृक्यादत) सं्लथनेच्ा सयवथायर चच� 
्रतृ होृे ृेवहाहत हे नयतन नवहृे. ियचार य भाषा ्ामंधतल संबंध हा यारंयार उथ�सथृ होणारा चच�चा 
ियष् आहे हे ियिच� नाहत, ्ारण फकृ माणपसच शासत् य सामािण् सुधारणा घडयपन आणण्ा  ृ
शबदाचंा �ृत् महणपन उथ्ोग ्रण्ास समथर आहे. थण हत गोल यॉटसन ्ाचं्ा दलतने मह�याचत नवहृत. 
त्ाचं्ा य रृनयाद ृ�यजानाृ न बसणाऱ्ा सणग वथाचं्ा णागत �िृिनिधतय ्रणारत महणपन भाषाय रृन 
हाृाळण्ाचत असलेलत शक्ृा त्ानंा मह�याचत याटृ होृत. “...... “्ारण माझ्ा दलत�माणे, 
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ियचार�ि�्ा ्ा खरोखर ्ंठनालेृतल ्ार् सय्त आहेृ. इृर ्ार् सय्ीमध्े ज्ा�माणे 
सुधारणा, बदल यगैरे होृाृ त्ा�माणे हे बदल ्ा सय्त पृनहत होृाृ.” ्ा ियचारसरणतृ असा अथर 
अिभ�ेृ होृो ्त ्ामध्े यैचािर् �ि�्ा नसृाृ (्ेि सथानाथासपन सुव झालेल्ा �ि�्ा १९१३, 
थक.१७४). 

 
मकॅस मे्र, ए. थत. यसे, णे. एफ. डॅिशएल, य नयतन य रृनयादाच्ा सुरयाृतच्ा बेदर्ार 

बेहोशतृ साथडलेले इृर ्ाहत मानसशासज त्ा यळेत ्मतणासृ �माणाृ यॉटसनच्ा दिल्ोणाशत 
सहमृ होृे. दुद�याने ियचाराच्ा शा�बद् �णालतचे नणत्च्ा भियष्ा्िरृा �ोतसाह् ठरृतल असे 
�ा्ोिग् थुराय े फारच थोडे होृे, ृसेच बऱ्ाच �माणाृ झालेले �ा्ोिग् संशोधनहत मुळतच उथलबध 
नवहृे. 

 
भाषा य ियचार ्ामंधतल संबंध थाहण्ाृ थरृ अलत्डे लो्ाचें णे लय यधेले आहे त्ाचे �े् 

बेणािमन लत होफर  ्ाचं्ा िलखाणाला देृा ्ेईल. अव्ायसाि््, आंृरसासं क् िृ  ् भाषेृतल फर् 
अभ्ासपन त्ानंत असा िनष्षर ्ाढला ्त ियिशल संस क् ृतच्ा लो्ाचंत ियचारसरणत हत त्ाचं्ा भाषेच्ा 
रचनेमुळे िनि�ृ य म्�िदृ ्ेलत णाृे (१९५६). सथाथत्शासाृतल सयृःच्ा अनुभयांृ पन त्ानत 
उदाहरण िदले आहे. थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ आथण णत �िृि�्ा ्रृो य थिर�सथृतचा आथण णो अथर 
लायृो, ृो आ्ािरृ ्रण्ाचत चुंब्े आथल्ा सयृःच्ा भाषेृच आहेृ हे त्ानंा ्से सथल झाले हे 
खालतल उदाहरणायवन ्ळप श्ेल. 

 
“......थे्ोलचे �म णेथे ठेयलेले असृाृ ृेथे आथले य रृन ियिशल �्ारचे होईल महणणे ृेथे 

बरतच दयृा घेृलत णाईल; थरंृु िर्ाम्ा थे्ोलच्ा �मच्ा णयळथास य रृन यगेळे होईल 
िनष्ाळणतथणामुळे धप�थानायरतल बंधन िढले होईल य िसगरेटचत थोट्े णयळथास िभर्यलत णाृतल. 
ृथािथ, “िर्ामे” �मच ्दािचृ णासृ धो्ादा्  ् असृाृ, ्ारण त्ाचं्ाृ सफोट् याफ असृे. 
यैजािन् दष�ा थिर�सथृत धो्ादा्  ् असृे, थरंृु भाषेचे थकथ�रण ्ेल्ास नेहमतच्ा साधम्� पृन 
“िर्ामा” हा शबद�्ोग याथराया लागेल य ्ेथे हा शबद धोक्ाचा अभायच सपिचृ ्रृो: “िर्ामा” हा 
शबद भाषत् दोन नमुन्ांृ  याथरला णाृो: (१) “िन�ष�्, न्ाराथव, अभायातम्” ्ाला खरा �िृशबद 
महणपन (२) यैजािन् थकथ�रणाृ बाषथ, ि्र्ोळ ्चरा, िय थदाथ�च्ा खुणा ्ासंारर्ा �ममधतल 
भागाचंा ियचार न ्रृा उथ्ोिणलेला असृो. नमुना (दोन) मधतल थिर�सथृतला नाय (शबद) िदले णाृे 
य नमुना (ए्) मधतल थिर�सथृतनुसार ्ा नायाच्ा संदभ�ृ य रृन ्ेले णाृे, ि्या त्ानुसार त्ा 
थिर�सथृतृ आथण राहाृ असृो. धो्ादा्  ् सयवथाृ य रृनाचे भािष् अिभसंधान होण्ास हे ए् 
सामान् सप� आहे (१९५६, थक. १३५). 

 
�ाऊन व लरनबगर (१९५४) आिण कॅरोल व कॅस�ॅॅड (१९५८)— ्ानंत इृराचं्ा �माणेच वहाफ� चा 

गकहतृ िस�ानृ �ा्ोिग् ृऱहेने थडृाळपन थाहाय्ाचा असे ठरियले. ्ा्िरृा ्सोटतृतल मािहृतयर 
इं�णतभािष् य अमेिर्न–इंिडअन �्ोज्ाचं्ा होणाऱ्ा �िृि�्ाचंत ृुलना ्ेलत. यगेळ्ा भाषत् 
रचनेचे त्ाचं्ायर होणारे थिरणाम ्ा ृुलने पृन सथल होृतल अशत अथेया होृत. िमळालेले िनणर् वहॉं�थअन 
िस�ानृाला माफ् �माणाृ अनु प् ल होृे. थरंृु फार मो�ा �माणायर ृे अनु प् ल ठरले नाहतृ. ृथािथ, 
यॉटसन य वहॉफ�  अयबोधातम् �ि�्ा साथेयथणे दुलरयपन ्ार् य भािष् थिरणामाचें सथानमाहातम्ायर 
अिृश्ो�कृथपणर भर देृाृ. ्ा बाबृतृ चेृ्-�िृि�्ासंबंध मान् ्रणाऱ्ा मानसशासजामंध्े 



 
 अनु�मिणका 
 

्ाहतशत ए्याक्ृा होृत. ियचारांृ तल शा�बद् य रृनाचे सथान ्ोणृे ्ायरतल �ा्ोिग् संशोधनाृतल 
मािहृत थुरयृाना चालरस एन.्ॉफर ्ानंत असे सुचियले आहे ्त ्ाहत �माणाृ ियचारामध्े शा�बद् 
�िृि�्ा अंृभपरृ  होृे, य ्ा भाषेच्ा सयवथामुळे य गाभ्ामुळे ्ाहत णमाृीृ ियचार य अयबोध ्ा ि�्ा 
सुलभ होृाृ ृर इृर ्ाहत णमाृीृ हतच गोल दुधरट होृे (१९६०, थक. ९४). 

 
शा�बद् मध्सथाचंा अयबोध, अध््न, सामान्बोध, रचना ्ायंर ्ोणृा थिरणाम होृो ्ासंबंधत 

झालेल्ा �ा्ोिग् संशोधनाचत संर्ा १९५० थासपन इृक्ा णलद गृतने याढलेलत आहे ्त त्ाचंा 
सा्ल्सयवथ आढाया घेणे ्ेथे अशक्च आहे. सु�िस� संथाद् मंडळाच्ा साहाय्ाने िलओ 
थोसटमनच्ा संथाद्तयाखालत चाललेल्ा शा�बद् अध््नाचे य शा�बद् य रृनाचे मािस् (“णनरल ऑफ 
ल�नग अँड वहबरल िबहेियअर”) १९६२ मध्े िनघप लागले य त्ा पृन अशा ृऱहेचे संशोधन �िस� होऊ 
लागले. ्ायवन ्ा ये�ाृतल �गृ होृ असलेले ्ा्र सथल होृे. आलबटर इ. गॉस हे आथल्ा 
िय�ाथ्�सह ्ा ियष्ायर बरेच िलखाण ्रतृ होृे. त्ानंत सुरयाृतच्ा य अगदत अलत्डच्ा �ा्ोिग् 
िय्ासाचत (१९६१ अ, १९६१ ब) ऐिृहािस  ् मािहृत थुरियलेलत आहे. त्ामध्े त्ानंत सुरयाृतच्ा 
चेृ्ाृ आढळणाऱ्ा संबंधाचे िनरिनराळे नमुने, मध्�सथृ �िृि�्ा य चेृ् आिण अखेरत अखेरत 
होणाऱ्ा �िृि�्ा ्ा सय�्डपन ि्ृत यगेयगेळे िनणर् िनघृतल (१९६१ ब) ्ाचें सै�ा�नृ  ् िय�ेषण 
अंृभपरृ  ्ेले आहे. “ॲन्ुअल िरव�प ऑफ सा््ॉलणत” ्ामध्े १९६१ सालत डॉ. ्ेसत. एस. ्ेडलरनत 
सं्लथना ्शा ृऱहेने ृ्ार होृे ्ायरतल िलखाणाचा अत्ुत क् ल आढाया थोडक्ाृ घेृला आहे. 

 
झालेल्ा बहुियध संशोधनाृ अंृभपरृ  होृ असलेले ियिशल ृं� हॉयडर य ्ेसत ्ेडलर आिण त्ाचें 

सह्ारत दाखयपन देऊ श्ृतल य त्ामुळे उघड्तस आलेल्ा मनोरंण् घटनेयर ियचार ्रण्ास 
आथण �यक� होऊ; �्ोण्ाने सहण “बरोबर” महटलेलत यस पृ णोडतमधपन �्ोज्ाला ्ा �्ोगाृ 
उचलायत लागृे. ्ा यस पृ महणणे घन ठो्ळे आहेृ असे समणप: ्ाहत ्ाळे, ्ाहत थाढंरे, ्ाहत थाच इंचत 
व्ासाचे ृर ्ाहत ृतन इंचत व्ासाचे ्ामुळे हे घना्ार ठो्ळे चार ृऱहेने ए्ि�ृ ्ेण्ाचत शक्ृा आहे. 
मोठे थाढंरे–लहान थाढंरे मोठे ्ाळे–लहान ्ाळे. िनयड ्रण्ाच्ा ्ामाृ भाग घेणाऱ्ा �्ोज्ानंा 
असे आढळृे ्त ृे णेवहा मोठे ठो्ळे िनयडृाृ ृेवहा त्ा ठो्ळ्ाचंा रंग ्ोणृाहत असला ृरत त्ा 
यळेत ्ोणत्ा ृरत ृऱहेने त्ानंा बयतस िमळृे. दुसऱ्ा शबदांृ  आ्ार हे संद�भृ मोणमाथ. आहे य रंग 
असंबंिधृ आहे. समणा, भेदबोधन ्ौशल् त्ाना अयगृ झाल्ायर �्ोण्ाने, आथलत बयतस देण्ाचत 
थ�ृत ए्ाए्त बदललत. �्ोज् णेवहा थाढंरे ठो्ळे िनयडृाृ ृेवहा त्ाचं्ाथै्त िनमम्ानंा आ्ाराचा 
ियचार न ्रृा बयतस िदले णाृे. ्ानंा सुरयाृतला असंबंिधृ याटलेल्ा मोणमाथना्डे यळाय ेलागृे, 
य आ्ाराऐयणत रंगामुळे िनयड ्रायत लागृे. दुसऱ्ा उथगटाला �थम िनयडलेल्ा आ्ाराच्ा ियर� 
आ्ार िनयडल्ास बयतस िमळृे; आृा लहान ठो्ळा िनयडला थािहणे ्ा शयेटच्ा बदलाला थराय�ृृ 
थालट महटले आहे. त्ाच्ा आधतच्ा बदलाला अथराय�ृृ थालट महटले आहे (१९६०). 

 
अध््नाच्ा दलतने सोथा ्ोणृा आहे? उंदराचं्ाृ य अयलंबपन राहृा ्ेईल अशा भाषत् 

�िृि�्ा साध् होण्ाथपयवच्ा थाच, सहा य्ाच्ा मुलाचं्ाृ अथराय�ृृ थालट णासृ सुलभ असृो; �ौढ 
लो् थराय�ृृ थालट णासृ णलद िश्ृाृ. ृ्�िधिनृ, मध्�सथृ, शा�बद् �िृि�्ेच्ा आधारे हा 
फर् सथल ्रृा ्ेईल; हत मध्�सथृ �िृि�्ा िदलेल्ा �ौढ य्ाच्ा �्ोज्ानंा िदलेल्ा 
मोणमाथनाथै्त ्ुठल्ाहत माथनाचा सयरसामान् दुया महणपन याथरृा ्ेईल. ्ाउलट, अथराय�ृृ थालट 
होण्ाच्ा दलतने आयश्् असलेल्ा अचप् �िृि�्ा नयतन मध्�सथृ �िृि�्ा य अचप् सं्ोिणृ 
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य रृन िश्ण्ायर अयलंबपन असृाृ. ज्ा “ए् घट्” ि्या “ए् टाथा” दलानृाच्ा आधारे सामान्ृः 
मुलाचें ि्या �ाण्ाचे य रृन सथल ्ेले णाृे. त्ाच्ा आधारायरच अथराय�ृृ थालट णासृ सहणृेने 
िश्ला णाईल असा अंदाण बाधंृा ्ेईल. हे चेृ् �िृि�्ेबबलचे संशोधन य मुलां् डपन हळपहळप 
थिरय रृनशतलृा ओळखलत णाृे ्ाबाबृतृतल ा्ाणे ्ाचें िनरतयण ्ामधतल साधम्�्डे �तमृत ्ेडलर 
अयधान यधेपन घेृाृ. ि�ृत् िनद�श् थ�ृतयरतल सो�वहएट संशोधनहत बरेच समथर् असल्ाचे त्ानंा 
आढळृे (्ेडलर १९६१). 

 
ियचार य शा�बद् य रृन ्ाबंाबृतृतल बरेचसे आणचे संशोधन हल ्ाचं्ा �णािलशत संबंिधृ आहे. 

य अयलो्नत् घटना ज्ा �णािल पृन सथल ्रृा ्ेृतल त्ा थ�ृतला अनुवथ असे य रृन य ृ र्  
य रृनयादत ृत�ृे पृन ्ेले णाृाृ. अशा यळेत चेृ् य �िृि�्ा ्ाचं्ा मध्ंृरतृ ्ा् घडृे ्ाबबलच्ा 
समणुृत �ा्ोिग् ृऱहेने थडृाळपन थािहलेल्ा असल्ा थािहणेृ. अशा ृऱहेने नयतन य रृनयादत ्ठतण 
्ाम ्रण्ाचत णबाबदारत उचलृाृ, य त्ामुळे त्ाचंत मािहृत संर्ातम् मह�याच्ा दलतने आयश्् 
त्ा थाृळतला ्ेऊ श्ृ नाहत ्ाृ आ�्र नाहत. �सथलबणरर य ले�वहन ्ानंत ्ा संशोधना पृन णािणयेृ तल 
मािहृतच्ा बाबृतृ व्कृ होणाऱ्ा बेिफि्र यक�तला आवहान िदले आहे, ्ारण अध््नाच्ा बाबृतृ 
अयधारण हाच ्दािचृ मध्�सथृ घट् असेल य त्ामुळे वहरालं् (१९५५) य �तनसथपन (१९६२) ्ानंत 
यणरन ्ेलेल्ा अिभसंधानास फकृ सहण ृऱहेने होणारे �बलत्रण थुरेसे नाहत असे सुरयाृतला उलनेनत 
दाखियले होृे. ्ा अिभसंधाना  ृ �्ोज्ाचा हायभाय ि्या त्ाचत शा�बद् �िृि�्ा �्ोण्ा्डपन 
लहरतथणाने �शिंसलत णाृ असे, य त्ाचा थिरणाम महणपन अशा ृऱहेने �शसंा न झालेल्ा �िृि�्ाथेंया 
�शसंा झालेल्ा �िृि�्ा णासृ यारंयार होृाृ असे िदसपन आले होृे. याक्रचना ृ्ार ्रृाना 
�सथलबणरर य लेि�न ्ाचं्ा �्ोगांृ तल �्ोज्ानंत “मत” ि्या “आमहत” नत याक्ाला सुरयाृ ्रृाच. 
त्ाला “छान” असे मधपन मधपन लहरतथणाने �ोतसाहन िदल्ास अशाच ृऱहेचे अिभसंधान होृ असल्ाचा 
थुराया आढळला. ृथािथ, अिभसंधाना्रृा झालेल्ा �्ोगानंृर लगेच घेृलेल्ा �मािणृ 
मुलाखृतथासपन िमळालेल्ा मािहृतयवन असे आढळले ्त, फकृ णे �्ोज् �्ोगाृ “बरोबर-
�िृि�्ा-�बलन-संभया” बबल मािहृगार असल्ाचा थुराया दाखयपन देृ ृेच �िृि�्ा िश्लेले 
असृ. अयधारण हा मध्�सथृ ्ेणारा घट् आहे असा हे लेख् िनष्षर ्ाढृाृ. 

 
दुसऱ्ा ियभागा्डे यळृाना ियचार-�ि�्ेयरतल संगण्-संशोधनायर णेरोम एस. �पनर ्ा 

हॉयरडर िय�ाथतठाृतल �ाध्ाथ्ानंत ्ेलेले भाष् आमहत उ�कृ  ्व श्ृो. आ�ाच्ा संदभ�ृ त्ा 
थिरचछेदाला िृृ्ेच मह�य आहे. 

 
“...... ्ा संशोधनाबबल णर ्ोणृत गोल ियशषे उ�ेखनत् असेल ृर ियचार 

्रणाऱ्ाचे य समस्ेचत उ्ल ्रणाऱ्ाचे था्रतथा्रतने होणारे य रृन आियभ�य्ुकृ होण्ाथपयव 
्ोणत्ा �माणाृ य�णले थािहणे य ्ोणत्ा �माणाृ त्ाचे सामान् बोधन झाले थािहणे ्ा 
बाबृतृतल झालेलत णाणतय हत आहे. सयर य रृन चेृ्-�िृि�्ेच्ा साहच्� पृनच य�णले थािहणे, 
िशया् मानसशासजानंा �शसंनत् याटणारेच फकृ भाग य�णले थािहणेृ ्ा ृऱहेच्ा ियिच� 
सकृत पृन ्ा अभ्ासामुळे आथलत सुट्ा झालत. आथण ृ्ार ्ेलेल्ा साच्ाचेच िनसग�ने 
अनु्रण ्ेले थािहणे ्ा ृऱहेच्ा आथल्ा यक�तथासपन �मा�नयृृेचे नयतन शास ्दािचृ आथलत 
सुट्ा ्व श्ेल”. 
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७.५: गिणती अधययन-िस�ानत व नमुनर 

औ�ोिग् ्लाशास य इृर शासे ्ामंध्े बराच ्ाळ याथरलत णाणारत ‘नमुना’ हत संजा अलत्डे 
मानसशासत  ् भाषेृहत अंृभपरृ  झालेलत आहे. ्ा संजेच्ा उथ्ोगायर चॅथनतसनत णे ्ेले आहे त्ा पृन 
“नमुना” ्ाऐयणत “साधम्र” हत संजा चालेल असे दाखयपन िदले आहे. 
 

“नमुना महणणे सादशृा य सादशृा संथपणरथणे ृंृोृंृ असेल अशत ्ोणाचतच अथेया 
नसृे...... उलटथयत, िस�ानृ हत सं्लथनातम् �णालत आहे, य ृत यासृयृेचे यणरन 
्रृे......नमुन्ा�माणे नसलेल्ा गोलत नमुन्ा्डपन सहन ्ेल्ा णाृतल, थरंृु िस�ानृा  ृन 
बसणाऱ्ा गोलत िस�ानृाला ियघाृ् ठरृतल (चॅथनतस, १९६१, थक. ११८, ११९)”. 

 
नमुने याथरण्ाृतल फा्�ाथंै्त मह�याचा फा्दा असा आहे ्त, ियष्ायरतल आथल्ा 

ियचारसरणतचत िदशा ृे बदलप  श्ृतल य आथल्ाला नयतन अंृ दर लत �ााृ ्वन देऊन समस्ेचत उ्ल 
णासृ चागंल्ा ृऱहेने ्रण्ास समथर बनयृतल. उलटथयत, ्ामध्े ए् धो्ाहत आहे. िनयडलेल्ा ्ा 
नमुन्ामुळे ज्ा यासृयृेचा हा नमुना असृो ृत यासृयृा य �त्य नमुना ्ांृ तल मह�याचा फर् ियचार 
्रणारा ियसवन णाृो. 

 
रसत्ाचे न्ाश,े थकथयतचा गोल, ियजानशास ि्या रसा्नशास ्ांृ तल अमप रृ सप�े, ि्या 

गिणृाृतल समत्रणे ्ासंारर्ा �ृत्ातम् सवथृे पृन ियचाराधतन असलेल्ा �त्य यस पृंच्ा दुसऱ्ा 
�िृमा थो�ा ्मतणासृ �माणाृ नमुन्ाृ बदल घडयपन आणृाृ बॅिसलर मे�नचे ृं पृ य िथआनोच्ा 
ृारा ्ांृ तल साधम्�यर हेलमोहोलटझने त्ाचा ऐ्ण्ाचा िस�ानृ बसियला. आथल्ा आणच्ा ्ाळाृ 
हॉन बेकसतने अंृ्�नाच्ा य�ेाया्�ा माग�ृतल तयचा नमुन्ाच्ा साहाय्ाने �यणाचे ्ा्र ्से होृे 
्ायर ने�दतथ् संशोधन ्ेले आहे. ्ान य तयचा�ाह् ्ामंधतल बऱ्ाच सयरसामान् गुणियशषेामुंळे त्ाने 
हा भाग िनयडला आहे. ियचार य अध््न�ि�्ा ्ाचं्ा अभ्ासा्रृा अं्ातम् संगण्ाचा याथर 
्रण्ाृ ्ेऊ लागल्ामुळे आधुिन् मानसशासत् संशोधनाृ नमुन्ाचा मनाृ भरण्ासारखा य 
बोधातम् उथ्ोग ्रणे शक् झाले. 

 
्लथना ्ेलेल्ा डायथेचाचं्ा थिरणामायर ज्ा यळेत खेळाडप  शांृ थणे ियचार ्रतृ ‘असृो त्ा 

यळेत बुि�बळाृ घेृलेला थिय�ा, ि्या ि�ण खेळृाना टा्लेले थ�्ाचे ्ाडर ‘चे”- “�” ्ामंधतल 
रेिख्ेचा बराच ियसृार घडयपन आणृतल. डायथेच टा्णारा मानय नेहमत ्ोग् उ�र शोधप श्ृोच असे 
नाहत हे आथल्ाला माहतृ आहे. णवर ृत मपलभपृ  मािहृत य ृत याथरण्ाचे िन्म हे संगण्ायर ्ोग् 
ृऱहेने �मा�नयृ ्ेल्ायर संगण् माणसाथेया थो�ा ्ाळाृ णासृ चागंले ्ा्र ्रतल. थण णर माणपस 
संगण्ाला “ियचार” ्राय्ास “िश्यप” श्ृ असेल ृर ्ा बनायट ियचाराचें संशोधन ्वन ृो 
ियचाराबंबल ्ा् िश्णार आहे? ्ा बाबृतृ झालेल्ा ्ाहत संशोधनाचंा आथण आृा आढाया घेऊ. 

 
�मा�नयृ थ�ृतने िमळालेले िशयण दोन ृऱहेचे यळण घेईल. णर समस्ा फार साधत असेल ृर 

्लथना ्रृा ्ेृतल अशा सयर संभाव्ृा ि्या सयर ृऱहेचत िम�णे थडृाळपन थाहपन समस्ेचत उ्ल 
्रृा ्ेईल. ्ा “गणनियधतच्ा” म्�दा ियसराळप माणपस याथरतृ असलेल्ा थ�ृतशत ृुलना ्वन 
आथल्ाला झट्न सथल ्रृा ्ेृतल. हा माणपस न आठयणारे नाय शोधण्ा्रृा �त्े् मुळायर 
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आठयपन थाहृो य ज्ा मुळायराृ ओळखतचा ृोडायळा िदसृो त्ाचा ृो नायाचे थिहले अयर महणपन 
सयत्ार ्रृो. नंृर ृो थिहल्ा मुळायराथासपन सुरयाृ ्वन नायाृतल दुसरे अयर शोधप लागृो. आृा 
डतबत, डतडत, डतक्प यगैरेसारखत अने् सं्ोणने िनरथ्ोगत ठरृतल हे िन�ययादच, य त्ाचं्ा्डे लय 
देण्ा पृन फा्दाहत होणार नाहत. िशया् णर हत ्लथनाशपन् य णबरदसृ थ�ृत अने्अयरत नायाृतल 
सयर अयरे णुळियण्ास याथराय्ाचत ठरियले ृर यळे ्ेवहाच संथपन णाईल. िय�ुृयगेाने ्ाम ्रणाऱ्ा 
िय�ुृ संगण्ालासु�ा साथेयथणे सोा्ा याटणाऱ्ा सयर समस्ामंध्े अंृभपरृ  होणारत सयर संभाव् अशा 
सं्ोणनाचंत िनरिनराळ्ा ृऱहेने माडंणत ्रण्ास लाखो यष� सृृ ्ाम ्राय ेलागेल असा अंदाण आहे. 
माणसाच्ा ियचार�ि�्ेबबल संगण् आथल्ाला ्ा् सागंप श्ृतल ्ा �शनाचे उ�र आथल्ाला ्ा 
घटनेृ िमळृे. ्ोणतहत ियचार ्रणारा माणपस ियचारथपयर् थाऊल उचलणारा आथला ि�णमधतल 
�िृसथधवहत गणनियधतयर अयलंबपन राहाृ नाहत! ्ाहत णयळचा मागर दाखियणारे डायथेच याथरणे 
आयश्् ठरृे. 

 
संगण्ाचत �मा�नयृ क् िृथ�ृत ्ा �्ारच्ा िय�सनत् डायथेचाचंा उथ्ोग ्रृे. 

संगण्ाला िदलेल्ा सपचनाृ �गृत ्रण्ाचतच िदशा दाखियलेलत असृे असे नाहत ृर िनषफळ ठरणारे 
य आशादा्् नसलेले थ्�् त्ाज् ्रण्ाच्ा बाबृतृहत िन्म िदलेले असृाृ. न्पयले, शॉ य 
सा्मन (१९५८) ्ानंत त्ाचंा “ृ र् शास सै�ा�नृ्” �ृत्ातम् ृ र् शासाचे ्ाहत िस�ान  ृ िस� 
्रण्ा्रृा ्ं�सं�िहृ समरणाचा ्शा ृऱहेने उथ्ोग ्रृो हे त्ाचं्ा मनोरंण् अशा संशोधना पृन 
दाखयपन िदले आहे. थिहलत था्रत महणपन त्ानंत संगण्ाृ आयश्् ृत सय्ंिस� ियधाने य ृं�े अंृभपरृ  
्ेलत य �त्े् िस�ानृा नंृरच्ा समस्ा सोडियण्ाृ उथ्ुकृ ठराया महणपन सं�िहृ ्रण्ाच्ा सपचना 
िदल्ा. बाय� िस�ानृाथै्त अडृतस िस�ानृ “ृ र् शास सै�ा�नृ्ाने” सोडियले. दुसऱ्ा टाा्ाृ 
“ृ र् शास सै�ा�नृ्ा”ल ृतच मपळ मािहृत िदलत गेलत. थरंृु त्ाने �थम सोडियलेल्ा िस�ानृाचत समकृत 
मा� त्ाृ नवहृत. �ारंभत णे �मे् “ृ र् -सै�ा�नृ्ाने दहा िमिनटांृ  सोडियले होृे त्ा �मे्ाचा िस�ान  ृ
माडंणे ्ा यळेत त्ाला अशक् झाले. �्ोगाच्ा िृसऱ्ा टाा्ाृ आदत ियधाने य ए् िस�ानृ िदलेला 
होृा. ्ा यळेत थपयवच्ा ्सोटतृ णे �मे् त्ाला िस� ्रृा आले नवहृे ृे िस� ्रण्ाृ त्ाला ्श 
आले. थरंृु हे ्रण्ास त्ाला थंधरा िमिनटे लागलत. 

 
मानसशासत  ् ियचारसरणतयर दपरयर थिरणाम घडयपन आणप श्ृतल असे ्ाहत अंदाण संगण् 

व्ाथारणायवन िमलर, गलंॅटर य ि��मँ ्ानंत ्ाढले आहेृ. “द इमेण” हे ्ेनेथ बे�लडंग ्ाचें थुसृ् 
याचल्ायर बराच ्ाल दुलर ियलेला हा बोधन घट् मानयत णतयनाृ त्ाच्ा य रृनायर ्ोणृा थिरणाम 
घडयपन आणृो हा �शन सोडियण्ाृ हे सयरणण सािंघ् ृऱहेने व्� झाले होृे. “णर ृुमहत �िृमेचा 
्ोणत्ाच दलतने उथ्ोग ्रतृ नसाल ृर ्धतच ्ुठेहत न णाृा ्ेयळ न्ाशाचें सं्लन ्रणाऱ्ा 
माणसा�माणे ृुमहत यागृ असृा (१९६०, थक. २). माग�चत िनयड ्रण्ाचत यळे आलत असृा उंदतर ज्ा 
िठ्ाणत ियचाराृ गढला गेला होृा असे �थत महणृाृ त्ा िठ्ाणत उंदतर ियिशल माग�चत िनयडच ्ा 
्रृो हा टॉलमनना थडलेला �शन थरृ हाृाळण्ास ्ामुळे हे �यक� झाले. संगण्ाच्ा ्ा्�यवन 
समान असा गकहतृ िस�ानृ सुचियला णाृो. �मब� ृऱहेने ्ोणना ्रणाऱ्ाला ्ोिणलेल्ा अध््न-
अिभियन्ासाच्ा आधारे समस्ा सोडियण्ास संगण् समथर बनृो ि्या असमथर बनृो. गंुृागंुृतचे ्ाम 
अने् �मब� उथघट्ांृ  ियभािगले णाृे, य संगण् थुढच्ा थाृळतयर णाण्ाथपयव हे सयर भाग थुरे ्राय े
लागृाृ. महणपन, य रृन �िृयेथ शकखंलानत ्ुकृ असृे असे महणण्ाथेया य रृन हत ए् �मब� रचना 
असृे असे महणणे ्ोग् ठरेल. णरत आथण दैनंिदन णतयनाृतल समस्ा हाृाळणाऱ्ा ि्या 
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संगण्ा्रृा �मा�नयृ भाग ृ्ार ्रणाऱ्ा माणसाबबल ियचार ्रतृ असलो ृरत आथल्ाला हे 
गकहतृ धरृा ्ेईल ्त सयृःबबलचे य णगाबबलचे जान, मग ृे बरोबर असो ्त चप् असो, आिण सयृःच्ा 
मृानंा त्ाच्ा मृे असलेलत मौिल्ृा अंृभपरृ  ्रणाऱ्ा �िृमेबरोबर ृेथे ्ाहतए् “्ोणना” असलत 
थािहणे. एखादत गकिहणत महणृ असृे, “ृत खुचव खराब झालत आहे. उ�ा मत गादतयाल्ास बोलयतन. य 
णेवहा “टॉमत” ला दंृयै�ा्डे घेऊन णाईन ृेवहा टॉमतला दंृयै�ा्डे सोडपन मधला यळे ्ाथड 
खरेदत्िरृा उथ्ोगाृ आणतन.” व्यसा्त खेळाडप  ियचार ्रृो: “णर मत उ�ा फोनयर �समथबरोबर 
संथ र्  साधप श्लो ृर मत त्ाला ्ामाला सुरयाृ ्रण्ास सागंप श्ेन, नंृर णेयण घेईन य अडतचच्ा 
मानाने थुढे णाण्ास ृ्ार होईन.” ्ा �त्े् िठ्ाणत िन्ोण्ाचा यासृयृेबबलचा य त्ाच्ा सयृःच्ा 
्ुयृतचा आिण म्�दाचंा अंदाण असृो. गकिहणत टॉमतच्ा दाृाचंत ्ाळणत घेण्ाबबल ्ोणना आखतृ 
नसृे ि्या खुचव नतट ्रण्ाचतहत ्ोणना आखतृ नसृे; थरंृु ्ोणना आखृाना ृत आथलत सयृःचत 
आदशर माृा य गकिहणत हत �िृमा यासृय ्रतृ असृे; य ्ा ्ोणने पृनच शयेटत टॉमतचे दाृ सुधारण्ास य 
घराचे नतटनतट्ेथण याढण्ास मदृ होईल. त्ाच�माणे व्यसा्त माणसाने अशत ्ोणना आखलत आहे 
्त त्ामुळे �समथच्ा था�ृेचा, सयृःच्ा गाडत चालियण्ाच्ा ्ौशल्ाचा य ज्ामुळे त्ाला त्ाच्ा 
आयडतच्ा व्यसा्ाृ गंुग होण्ाचत संधत िमळणार होृत त्ा मंडळाृ िमळणाऱ्ा सो्ीचा त्ाला उथ्ोग 
्रृा ्ेणार होृा. 

 
थरंृु माणसाचे य संगण्ाचे्िरृा उत क् ल ृऱहेने आ्ोिणलेल्ा ्ोणनाहत अ्शसयत होृतल, य 

महणपन अिध् ्ोणना (मेटा ालॅन) असायत लागृे. थिहलत ्ोणना अ्शसयत झाल्ास थ्�्त 
थ�ृत्िरृा अशा ्ोणनेचत गरण आहे. चालप  थिर�सथृत�माणेच असलेल्ा इृर थिर�सथृतृ ्ा्रयाहत 
झालेल्ा थ�ृीच्ा �मा�नयृ सय्त पृन ्ा्रयाहत होऊन माणसा्रृा य संगण्ा्रृा ृ्ार झालेलत 
व्ाथ् ्ोणना असेल ध्े् साध् होईथ्रृ ि्या �िृमेृ आयश्् ृो बदल होईथ �्ृ य रृन हे ध्े्ाच्ा 
िदशनेे चालप  असृे हत मह�याचत घटना आहे. एखादा ्ॉलेण िय�ाथव एखा�ा �मुख व्यसा्ाृ 
थडण्ाच्ा दलतने आथलत ्ोणना आखृो; थरंृु दुय्म �ृतचे “रे्ॉडर” असल्ामुळे “�ॅज्ुएट स प् ल” 
मध्े त्ाला �यशे िमळृ नाहत. त्ामुळे त्ाला आथल्ाबबलचा य आथल्ा िनयडलेल्ा ियष्ाचा 
फेरियचार ्राया लागृो. अशा ृऱहेने �िृमा य ्ोणना ्ा थरसथर�िृि�्ातम् य संघिटृ झालेल्ा 
असृाृ: 

 
“्ोणना िश्ृा ्ेईल य त्ाचबरोबर �िृमेचा भागहत.” 

आथण सयृः अशा अशा ्ोणना थार थाडण्ास समथर आहो हत णत माणसाचत सयृःबबलचत �िृमा 
असृे िृचा हा भाग असला थािहणे. 

 
्ोणनेृ जानाचा समायशे ्ेला थािहणे, ्ारण नाहत ृर य रृनाला आधार िमळणार नाहत. 

अशा ृऱहेने �िृमा ्ा ्ोणनेचा भाग होऊ श्ृतल. 
 
मािहृत िमळियण्ास, सं�िहृ ्रण्ास ि्या िृच्ाृ बदल घडयपन आणण्ास ्ेलेल्ा 

्ोणना ्ा्��नय  ृ्वनच फकृ �िृमामंधपन बदल घडयपन आिणृा ्ेईल’ 
 
�िृमामंधपन िमळियलेल्ा मािहृत पृनच फकृ ्ोणनामंध्े बदल घडयपन आणृा ्ेृतल 

(िमलर, गलँॅटर य ि�बॅम, १९६०, थक. १८).” 
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भायत ध्े्ाचा य रृनायर होणारा थिरणाम मान् ्रण्ा पृन थरृ ्ारणातम्ृायाद यर डो्ायृो 

हे लेख् ओळखृाृ. भायत ध्े् आणचे य रृन ्से ्ा् घडयपन आणेल? थरंृु मानयिन�मृ ्ं�ांृ पन 
णोथ �्ृ “हे पृ”सारखेच ्ाहत दाखियृा ्ेृे ृोथ �्ृ हे ृ�य ्मत आयेथाहर ठरेल असे ्ािं�् ृऱहेने 
ियचार ्रणाऱ्ा सै�ा�नृ्ाना याटृे. खरे महणणे जानेिि्ाथासपन सृृ थुरियल्ा णाणाऱ्ा मािहृतच्ा 
आधारे सेिि््ां् डपन सृृ होणारे सं्ोणन य सय्ंिन्ं�् उषणृामाथ्ासारर्ा ्ोणने पृन होणारे 
थ�ाृ थिरथोषण ्ांृ तल साम् िनद�शपन नॉबरटर यतनरने (१९४८) थुढे माडंलेल्ा “िन्ं�ण य संदेशयहन’- 
शासाबबलच्ा गकहतृाने मानयत य रृनायर होणाऱ्ा ्ारणातम्ृेच्ा थिरणामाचंा सयर �शन थरृ थुढे 
माडंला. सय्ंिन्ं�् उषणृामाथ्ाने घालपन िदलेल्ा म्�देशत उषणृा माथन समवथ होईथ �्ृ 
इंधनव्यसथा ्ा्रयाहत राहाृे. सामान्ृः दुसरत था्रत चढण्ा्िरृा थाऊल ि्ृत उंच उचलले थािहणे 
्ाबबलचत �िृमा णोथ्रृ िणना चढणाऱ्ाच्ा गिृथ�ात-थिरथोषणाशत समवथ होृे ृोथ �्ृ 
�िृि�्ेमध्े अंृभपरृ  असलेल्ा सना्प्डे णाणाऱ्ा ्ार् ऊमव त्ामध्े गृत िनम�ण ्रणारच. अशा 
ृऱहेने ियचार ्ेल्ास यगेयगेळ्ा चेृ्ामुळे होणाऱ्ा संथपणर �िृयेथि�्ा, ि्या संथपणर �िृयेथि�्ाचंा 
अभाय ्ा ृऱहेने आथल्ा �िृि�्ाचें यणरन ्रणे ्ोग् ठरणारे नाहत. थण आ�ाचत �िृि�्ा 
थिर�सथृतच्ा गरणेनुवथ ि्ृत आहे ्ाचे माथन ्रणाऱ्ा ्ं�णेशत त्ाचें सं्ोणन साधृा ्ेईल. 
(अनोिखनचे “ क् ृत �ाह्ाशत” Acceptor of action) 

 
िमलर, गलँॅटर य ि��मॅ ्ानंत, य रृनाचा मह�याचा घट् अशत असलेलत �िृयेथाचत णागा 

घेण्ा्िरृा नयतन गकहतृ सै�ा�नृ् रचना सुचियलत. ्ा रचनेला ृे “्व्ा्िय” (्सोटत व्ाथारण 
्सोटत िनगरमन) असे महणृाृ. ्ािं�् मेदपच्ा व्ाथारणाृतल मुळायरे घेऊन हे नाय बनियले आहे. 
“्व्ा्िन” ला लयचत्ृेचा फा्दा िमळृो. व्कृतच्ा णतयनथ�ृत  ृ आढळणाऱ्ा व्ाथ् ्ोणना, 
्ोणना, उथ्ोणना ्ासंारर्ा अत्ंृ गंुृागंुृतच्ा गोलीचा ्ाृ अंृभ�य होृो. व्कृतचा ए्ा िदयसाचा 
्ा्र�म ि्या त्ा व्कृतचत समस्ा सोडियण्ाचत थ�ृत ्ाृ अंृभपरृ  असेल. िभृतमध्े िखळा 
ठो्ण्ासारखे अगदत ि्र्ोळ ्ामहत ृशाच थ�ृतने त्ाच्ा्डपन य�णले णाईल. िखळा ठो्ण्ाृ 
ल�्ायर �िृियाृि�्ातम  ् णोरदार आघाृ होण्ाहपन अिध् ्ाहत ृरत गोलीचा अंृभ�य होृो; 
्ोणनेमुळे सुरयाृ झालेल्ा अशा बऱ्ाच सं्ोिणृ ि�्ा ्ामध्े असृाृ य ियिशल भागाच्ा संदभ�ृ 
होणारे व्ाथारण ि्ृत �माणाृ ्शसयत झाले ्ाबबलचत मािहृत त्ा संदभ�ृ असलेल्ा ्सोटतमुळे िमळप 
श्ृे. िखळा ठो्ण्ा्िरृा उचललेलत हाृोडत ि्ृत अंृरायवन धरलत आहे हे िखळ्ाच्ा आ्ाराचत, 
य िणृक्ा आृथ �्ृ िखळा णाणार असेल त्ाच्ा थकनभागाथासपन होणारा ियरोध ्ाबबलचत, �िृमा ्ाचं्ा 
संदभ�ृ थारखपन थािहले णाृे. थुरेशा अंृ रायर हाृोडा धवन, ्ोग् णागत िखळा ठेयपन, िखळा धरणाऱ्ा 
बोटाचंत ्ोग् ृत दयृा घेऊन थिहला ठो्ा मारला णाृो. हे व्ाथारण थडृाळपन थािहले णाृे. ृो िखळा 
आथल्ाला अथेियृ असलेल्ा िठ्ाणाच्ा ि्ृत लगृ आहे ्ाच्ायर ृो हाृोडा मागे खेचण्ाचे थुढचे 
व्ाथारण अयलंबपन राहतल. सयृःच सोडियलत थािहणे अशा समस्ेचत गंुृागंुृ माणपस ्शा ृऱहेने 
हाृाळृो ्ाचे यणरन “्सोटतव्ाथारण ्सोटत िनगरमन” हे सप� ्रृे, ि्या त्ाच्ा्रृा ियचार 
्रणाऱ्ा संगण्ा्रृा �मा�नयृ भाग ृो ्शा ृऱहेने आ्ोिणृो हे ्ा सप�ा्डपन सािंगृले णाृे. 
संगण्, �ाणत य मानय ्ाचं्ा य रृनाृ सं् लथनाचंत होणारत अने् उथ्ोणने “ालेनस अँड स्कचर ऑफ 
िबहेियअर” मध्े दाखियलत आहे. “्व्ा्िन” सप�ामधपन चागंल्ा ृऱहेने सथल होऊ श्ृतल अशा न 
सुटलेल्ा अने् मानसशासत  ्समस्ा सुचियल्ा आहेृ. 
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कालर  आय. हावलंड (१९१२−१९६२): हे बराच ्ाल ्ेल िय�ाथतठा  ृ होृे. माणपस िश्ृ 
असृाना त्ाच्ा मनाृ सं्लथना ्शा ृऱहेने िय्िसृ होृाृ ्ा ियष्ाच्ा अभ्ासाशत आ्ुष्ाृतल 
शयेटचत दहा यष� ृे ए्वथ झाले होृे, (१९५२, १९५३, १९६०) य त्ाचं्ा मकत्ुसम्त ्ाच ियष्ायर 
संगण्ा्रृा �मा�नयृ अभ्ास ृ्ार ्रण्ाृ ृे गंुृले होृे. मानसशासत  ् �शनाचं्ा बाबृतृ, 
संगण् थ�ृतने मपल्ां् न य ियचारथिरथपणर मािहृत त्ानंत मागे ठेयलत आहे. य ्ोणत्ाहत मानिस् 
�ि�्ेृ सै�ा�नृ् दष�ा अंृभपरृ  असलेल्ा ियिशल क् ृत ्ाटे्ोर ृऱहेने सप�ब� ्रणे हा संगण्ाचा 
गुणियशषे आहे असे ृे दाखयपन देृाृ. “समस्ेचत उ्ल ्रृाना....ृ्ारत, मंथन य थडृाळा [ सकणनातम् 

ियचार�ि�्ेचे थकथ�रण ्रृाना हेनो थॉ्न्ेअर ्ा �िथृ्श गिणृ शासजाने उथ्ोिणलेल्ा था्ऱ्ा (१९१३).] ्ाचंा अंृभ�य 
होृो.... हे महणणे हत ए् गोल.... य ्ा �त्े् टाा्ाृ िनि�ृ सयवथाृ ्ोणत्ा ियिशल गोलीचा 
अंृभ�य होृो हे सथल ्रणे हत यगेळत गोल.” (१९६०, थक. ६९१) संगण् �मा�नयृ ्वन ियचार�ि�्ा 
चेृियणे महणणे �ामुर्े्वन यासृय य गंुृागंुृतच्ा थिर�सथृतृ मनामध्े ्ा् चालृे ्ाचे 
िस�ानृत्रण हो्. ए्ा �्ोज्ाच्ा बाबृतृ णर िस�ान  ृखरा असेल ृर इृर ्ा् ्रृतल ्ाचा 
अंदाण ्रण्ास त्ाचा उथ्ोग ्रृा ्ेईल, य णर हा सामान्ृः खरा असला ृर व्�कृगृ भेद य 
्ोणत्ा थिर�सथृतमुळे सामान् नमुन्ाथासपन ियचलन होृे हे अभ्ािसण्ास ्ाचा चागंल्ा ृऱहेने उथ्ोग 
्रृा ्ेईल. 

 
संभावय-घ्ना-संधान नमुनर व सायंायक अधययन िस�ानत: अध््न�ि�्ा सथल ्रण्ाचा 

�्तन ्रतृ असृाना मध्�सथृ घट्ाचंत संर्ा याढयतृ राहाणाऱ्ा सै�ा�नृ् थ�ृतथासपन ्ाहत 
फल�द िमळण्ाचत आशा न रािहल्ाने गिणृत दलतने मानसशासाचा ियचार ्रणाऱ्ा मानसशासजाचं्ा 
गटाने दुसऱ्ा ृऱहेने समस्ेयर ियचार ्रण्ाचे ठरियले. नयतन चळयळतचे ए् �णेृे युइल्म ्े ईसेस 
(णनम १९१९, सटॅनफोडर िय�ाथतठा  ृ आृा �ाध्ाथ्) १९५० च्ा सुमारास सुव झालेल्ा ्ा 
ियचारथिरय रृनाचे खालतल�माणे यणरन ्रृाृ. 

 
उथ्ोिणलेल्ा थ�ृतृ सामथ्र, णोर, मपळ ्ुयृ ्ा गकहतृाचंा सयत्ार न ्रृा ्ेयळ 

अयलोि्ृा ्ेईल अशा य रृन�्ाराचत संभाव्ृा सै�ा�नृ्ाना थिरय रृनशतल भाग महणपन सयत्ाराय्ाचत 
होृत. थिर�सथृत ठरियण्ाृ संभाव्ृा य संभाव्ृेृतल बदल ्शा ृऱहेने संबंिधृ आहेृ ्ा भाषेृ 
मानसशासत  ्गकहतृे सागंाय्ाचत होृत (१९६२, थक. १०९). 

 
मानसशासत  ् गकहतृानंा अनुवथ अशा ृऱहेच्ा “िनण�्् थिर�सथृतच्ा” बाबृतृतल �्ोग 

आ्ोिणृ ्रणे त्ाृ अंृभपरृ  होईल य नंृर िमळालेलत मािहृत संभाव्ृेशत समवथ ्ेलत णाईल. हत 
संभाव्ृा गिणृत भाषेृ िस�ानृाच्ा सयवथाृ अंदाण ्रण्ासारखत आहे. 

 
गिणृाच्ा भाषेृ संभाव्ृे पृन साधंलेला घटनाचंा �म महणणे संभाव् घटना संधान �ि�्ा, बुश 

य मोसटलर ्ानंतहत त्ाचंा िस�ानृ संभाव् घटना संधान ्ा नमुन्ायरच आधारलेला आहे असे य�णले 
आहे. हे ्ा ये�ाृतल �ारंभतचे थुरस् �ृ होृे. ईसटसनत  त्ाचं्ा थ�ृतला संर्ातम् थ�ृत महटले आहे. 
थरंृु गिणृशासाृ ्ा दोनहत थ�ृत बऱ्ाच समान आहेृ (िस�ानृाचा गिणृातम् िय्ास थाहण्ा्रृा 
िहगाडर १९५६; बुश य ईसेस, १९५९; ईसेस १९५९ थाहा). ्ा दोन िस�ानृा  ृमह�याचे फर् संभाव्ृा 
ि्या �िृि�्ा संभाव्ृेृतल बदलच्ा ्शामुळे ठरृो ्ा बाबृतृल्ा मपळ गकहतृाबबल आहेृ. 
भायातम् य अभायातम् �बलत्रण गकहतृ धरण्ाच्ा बाबृतृच्ा बुश य मोसटेलर ्ानंा हल य �स्नर 
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्ाचें महणणे थटृे. उलटथयत, ईसटसनत  साि�ध् हा अध््नाृ िनण�्् घट् आहे ्ायर भर िदला आहे 
य ृे �थीच्ा ्ंथपृ नवहे थण त्ाचं्ाणयळ गेले आहेृ. चेृ्-�िृि�्ा-संबंध हे मंदगृतने साय्ाश 
“िनण�्् िय्ास �ि�्े पृन” साधंले णाृ नाहतृ, णर ृे साधंले णाृ असलेच ृर झट्नच साधंले 
णाृाृ ्ायर त्ाचंा िय�ास होृा. अध््न य�ामधपन हा िय्ास साय्ाश दाखियला णाृो, ्ारण 
सयरसामान् गटाच्ा मािहृतमुळे �त्े् �्तनामध्े व्कृतच्ा बाबृतृ खरोखर ्ा् घडृ असृे हे ्ेथे 
झा्ाळले णाृे. 

 
त्ाचं्ा ियचारसरणतचा साध्ा सयवथाृ ियचार ्रण्ास समणा आथण असे गकहतृ धरले ्त 

संथपणर चेृ्-संच �ा्ोिग् थिर�सथृतृ ्ा्रयाहत झाला असृाना फकृ ए् नमुना–(चेृ्-उथसंच) 
्ोणत्ाहत ए्ा �्तनाच्ा यळेत ्ा ि्या त्ा ्ारणामुळे �त्याृ �ााृ होईल. त्ा यळेत उथलबध 
नसलेले घट् ‘चे’ दाखयपन देईल. �िृि�्ा ज्ा यळेत घडलत त्ा यळेत चेृ्-घट् ृेथे असल्ामुळे 
चेृ्-उथसंचाचा �त्े् चेृ्-घट् नंृर �िृि�्ेशत अिभसंिहृ होईल. थरंृु ्ा य ्ानंृरच्ा 
�्तनाृ ्ा मध्ंृरतच्ा ्ालाृ उथसंचाृतल घट् बदलृतल: दोन यगेळ्ा यळेत थिर�सथृत ्धतच 
�िृवथ असणार नाहत. त्ामुळे नंृरच्ा ्ोणत्ाहत �्तनाच्ा यळेत ृतच �िृि�्ा होण्ाचत शक्ृा 
संथपणर संचाथै्त ि्ृत घट् त्ा �िृि�्ेशत ि्या �िृि�्ा �्ाराशत अिभसंिहृ झालेले असृतल 
त्ायर य �ा्ोिग् थिर�सथृतृ थडणाऱ्ा फर्ामुळे ि्या सेिि््ामध्े होणाऱ्ा फर्ामुळे हे ि्ृत 
�माणाृ बदलृतल त्ायर अयलंबपन राहतल. ृतच थिर�सथृत बऱ्ाच �माणाृ थुनराय�ृृ ्रण्ायर हे 
�माण याढेल; य अध््नय�ाृ हत गोल �िृिबिबृ होईल असा अंदाण आहे. इसेस य त्ाचें सह्ारत 
्ानंत संथपणर अध््न ि्या अध््नाचा संथपणर अभाय ्ा त्ाचं्ा िस�ानृाला अनुमोद् अशत 
आवहानदा्् मािहृत िदलत आहे. (इसेस य ब र्  १९५५; इसेस १९५९, १९६०, १९६२). हे आवहान 
दुलर ियले गेले नाहत हे सागंण्ाचत गरण नाहत. 

 
संर्ातम् अध््न िस�ानृाच्ा अगदत सुरयाृतच्ा ्ाळाृ संशोिधलेले �शन साध्ा सयवथाचे 

होृे. बहुधा ृे टत-मेझ, शबद-साहच्र ि्या �्ोज्ाने आ्ोिणलेल्ा �माने िनद�श् �बलनानुसार ्ाहत 
घटना होृतल ि्या नाहतृ ्ाबबलचे अंदाण, ्ासारर्ा ि�थ्�्त थिर�सथृतशतच म्�िदृ होृे. थरंृु 
गिणृत थ�ृतृ सुधारणा झाल्ामुळे (मा्�वह ्ाचंा थिरिमृ शकखंला िस�ानृ) य सुरयाृतच्ा 
संशोधना पृन सं�िहृ झालेल्ा अनुभयामुळे “य रृन संभाव्ृायादत” ्ाहतसे णासृ गंुृागंुृतच्ा �शन 
हाृाळप लागले. ॲि�नसन , रेसल, सपासलपस य इृर मानसशासजानंत णत भर घाृलत आहे त्ा्रृा 
चालप अध््निस�ानृायरतल इसेस ्ाचंा १९६२ मधतल “ॲन्ुअल िरवह्प ऑफ सा््ॉलणत” याच्ानंत 
थाहाया. 

 
मािहती–िस�ानत व िनणरय घरणर: संर्ातम् अध््निस�ानृाच्ा िय्ासाला समांृ रच 

मानसशासज य गिणृत ्ाचं्ाृतल संबंध णासृ व्यहा्र थाृळतयवन िय्ास थायृ होृा. राष्त् 
संरयणा्रृा होणारत ृािं�् ये�ाृतल आ�्र्ार् याढ य अय्ाश–संशोधन, औषधे, उ�ोगधंदे 
्ामंध्े शासाचत खुलत झालेलत दालने ्ा सयर गोलत मानय्ेििृ आहेृ; ्ेयळ त्ाचं्ा गरणा 
भागियण्ा्रृा त्ा ृ्ार ्ेल्ा आहेृ अशा अथव नवहे ृर त्ाच्ा थिरणाम्ार् सह्ारायरच त्ाचंत 
्श�सयृा अयलंबपन आहे ्ा अथवहत हे खरे आहे. माणसाला अंृभपरृ  ्वन घेणाऱ्ा अृािं�् 
्ा्र�माबबल हेच महणृा ्ेईल. ए्ा ्ुटंुबाृतल ्ुटंुिब्ाृ ि्या आंृरराष्त् थाृळतयर णेवहा 
थरसथरसमण हे उिबल असृे त्ा यळेत आथलत भपिम्ा ्ोग् ृऱहेने थार थाडण्ाचत इचछा य ्ुयृ हे 
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सुचियलेल्ा उ�राच्ा संभाव् ्शाचे माथ ठरृे. संभाव् शकखंला हत िणृ्त �बल असृे िृृ्तच ृत 
दुबरलहत असृे. अत्ंृ �भायत सु्ाणप थ�ृतच्ा िदगदशरनाचा णर चु्तचा अथर लायला ृर ृत 
थिरणाम्ार् ठरणार नाहत. अत्ंृ सथल शं् प  ्ं� ि्या अत्ंृ ्ाटे्ोर साधने असपनहत यैमािन्ाचत 
्ालगृत णर अत्ंृ ्मत असेल ृर सुरियृ उ�ाणाचत  खा�त देृा ्ेणार नाहत. ्ा दोन 
उदाहरणायंवन संशोधनाचे ये� दाखयपन िदले णाृे. ्ा ये�ाृ गिणृत य मानसशासज हे बरेचसे गंुृलेले 
आहेृ–अिनि�ृ याृायरणाृ थ्�्त िनयड ्रण्ाबबल घ्ाय्ाच्ा िनणर्ाबबलचत समस्ा य 
थिरसंयाद�णालीच्ा थिरणाम्ार्ृेचत समस्ा ्ा दोहोचत आथल्ा “लोह्ुगाृ” मागणत असलेल्ा 
“मानय ्ं� थ�ृत” च्ा थपणरतयाबाबृतृतल अिभ्ािं�् संशोधनाृ उथ्ोग ्ेला णाृो–�ँकलतन 
वहतनटेलर ्ानंत ्ा बाबृतृतल िय्ासाच्ा बाबृतृ िदलेल्ा मािहृत पृन उ�कृ  ्ेलेले खालतल उृारे ्ा 
बाबृतृ ्ाहत मािहृत देृाृ (१९५७, थक. २५४–५५). 

 
“मानय्ं� थ�ृतृ माणपस हा मािहृत सं�िमृ ्रणारा य िृचत �ृयारत ठरियणारा दुया 

आहे. हा दुया ्ं�ाचे िन्ं�ण य ्ं�ा्डपन होणारे िदगदशरन ्ामंधतल आहे. अशा ृऱहेने थािहल्ास 
त्ाचे य रृन हे मािहृतचे याचन ्रणे, मानिस् दष�ा ृत �िृयेिथृ ्रणे य िन्ं�णाृ िृचा 
समायशे ्रणे ्ानंत बनलेले असृे....मानय्ं� थ�ृतचा संचाल् हा नेहमत णाणतयथपयर् ्ाहत 
्ाम ्रतृ असृो.... ्दािचृ हे....आयाणाृ असलेले द् ल�् थाहाणे य त्ाचे सथान 
िनद�िशणे, ्ाहत दोष आहे ्ा हे थाहण्ा्रृा य णवर ृेथे ्ोग् ृे थाऊल उचलण्ा्िरृा 
अने् िदगदशरनायंर नणर ठेयणे.... �णालतमानसशाससु�ा ्ाला बहुृे् संगण् असेच 
समणृाृ....्ा अिभ्ं�् नमुन्ाचंा गुणियशषे महणणे ृे नमुने आथल्ाला ृ्ार गिणृच 
थुरियृाृ. माणपस-्ं� थ�ृतृतल िनणवय भागाला हे उथ्ोणन ्ेल्ास त्ाचे असलेले मह�य 
त्ाने िस� ्ेले आहे, आिण त्ाच�माणे हे मानयत घट्ानंाहत उथ्ुकृ ठरेल.....थुराणमृयादत 
मानसशास अ�ाथहत चेृ्, �िृि�्ा, यदेन, संयदेन, अयधान, अथेया, अंदाण ्ासंारर्ा 
शबदानंत ्ुकृ अशा भाषेृ बोलृ असृे; ृर नयतन “्ं� शाखा” नयतन ्ं� बोलाचत सं्लथना 
“्नसे� अगॉरट ” (्नसे� ॲरगॉट) अत्ंृ णलद यगेाने िय्िसृ ्रतृ आहे, य हत सं्लथना 
बाहेरच्ा लो्ाना णरत समणृ नसलत ृरत िृचा थिरच् झालेल्ानंा त्ामुळे बरतच सफप ृव िमळृ 
आहे....मानयत य रृनाबबलचे �शन आृा �ा्ोिग् ृऱहेने ियचारले णाृ आहेृ. ्ाहत यष�थपयव हे 
अयरशः अशक् होृे.” 
 
थरंृु माणसाच्ा “थुन�र मानय्ाचत  यक�त”—त्ाचत संशोधनशतलृा–हत ज्ानंत ृेच गिणृत नमुने 

सणतय य िनणवय भागानंा लायण्ाचा �्तन ्ेला त्ानंा �ासदा्् ठरलत. अिध् मािहृत िमळियण्ाचत 
त्ाचंत यक�त, ि्या ‘नयतन थ�ृतने िनणर् घेण्ाृ ृत याथरण्ाचत यक�त ्ामंधपन हे सथल झाले आहे ्त 
सुरयाृतच्ा ्लथना बऱ्ाच सोा्ा ्ेल्ा गेल्ा आहेृ, य माणसाच्ा बौि�् य सािंध् ्ा्�बबल बरेच 
अिध् संशोधन होण्ाचत गरण आहे. त्ाला ्से थरायक� ्रृा ्ेईल? ्ुणा्डपन? ्ोणत्ा 
थिर�सथृतृ ृो थरायक� होण्ाचत णासृ शक्ृा असृे? णर आथल्ाला माणपस मािहृत ्शत यगव क् ृ 
्रृो य ृो िनणर् ्से घेृो हे ्ोग् ृऱहेने समणायपन घ्ाय्ाचे असेल ृर ्ा य ्ासारर्ा आणखत इृर 
अने् �शनाचं्ा बाबृतृ आणखत संशोधन ्रणे आयश्् आहे (�े, १९६२). 

 
मध्ंृरत मािहृतिस�ानृाचत “्नसे� अगॉरट ” मानसशासत् याङम्ाृ आलेलत आहे. ्ामध्े 

्धत ्नसे� व्कृ होृाृ ृर ्धत अगॉरटच  व्कृ होृे. माग�ृतल शक् ृे अडथळे ियचाराृ घेऊन 



 
 अनु�मिणका 
 

थाठियलेले संदेश ज्ा िठ्ाणत थाठियले असृतल त्ा िठ्ाणत ि्ृत �माणाृ णशाच्ा ृशा सयवथाृ 
थोहोचृतल ्ाचा अंदाण ्रृाना थिरसयंाद साधंणारा अिभ्ं�् घाृलेलत भर, िनथण, सं्ेृत्रण, 
सं्ेृा्लन, मागर ्ुयृ, आयाण, ृु्डा ्ासंारखे शबद�्ोग ्िरृो. माथनाचा �मािणृ ए्् महणणे 
ृु्डा. त्ाचत व्ुतथ�त समणण्ा्रृा िहलगाडरने थोडक्ाृ िदलेलत मािहृत (१९५६, थक. ३७९). ि्या 
ि�् (१९५९) आिण गानरर (१९६२) ्ानंत िदलेलत णासृ ्ािं�् मािहृत याच्ानत थाहायत. 

 
संदेश थाठियला णाृ असृाना माग�ृ अडथळा आणणारा “आयाण” हत ए् थिर�सथृत आहे. 

थुरेशा आयाणामुळे संदेश अना्लनत् होृो. ियशषेृः ृो णर थोडक्ाृ थाठियला असेल ृर असे होृे. 
णर त्ामध्े ्ाहत ृोचथणा–थुनराय रृन ि्या �ृत्ाचंा �म असेल ृर हा धो्ा ्मत होृो. ्ारण 
सुरयाृतचा थुरेसा भाग िश�् राहृो य त्ामुळे अथर लायणे शक् होृे. घाृलेलत भर महणणे मािहृत होऊ 
श्ेल य सं्ेृत्रण महणणे ज्ा माग�ने संदेश थाठयाय्ाचा असेल त्ाला ्ोग् असे आ्ारण होऊ 
श्ेल. दुसऱ्ा बाणपला संदेश सयत्ारणारा संदेशाचत त्ाला णाणयृे त्ा�माणे फेरमाडंणत ्रेल य 
िमळालेल्ा संदेशानुसार क् ृत ्रेल. मािहृत-िस�ानृाचा उथ्ोग य म्�दा आ्लन वहाव्ाृ महणपन 
याच्ानंत ि�् (१९५९) य गानरर (१९६२) हे संदभर थाहायेृ . 

 
सामान्ृः गिणृत नमुन्ाचं्ा उथ्ोगाचं्ा ि्या म्�दाचं्ा बाबृतृ मानसशासज ए्मृ नाहतृ. 

गिणृ हत शासाचत भाषा आहे हे ्बपल; थरंृु न अडखळृा बोलण्ाइृ्े मानसशास णुने आहे ्ा ्ा 
बाबृतृ ्ाहत शं् ा व्कृ ्ेल्ा आहेृ. गिणृत थ�ृतचा उथ्ोग ्रण्ाृ सयृः �िस� असलेल्ा 
्ाहत मानसशासजां् डपनच अशा ृऱहेचत टत्ा झालेलत आहे हे थोडेसे ियिच� हो् (म�ॅकगल , १९६०; 
मॅ् नेमर, १९६०). ्ा बाबृतृ सयरसामान् ियरोध असा आहे ्त फारच सुरयाृतच्ा ्ाळाृ एखा�ा 
थ�ृतयर �सथरायण्ामुळे मानसगिणृत मानसशासत् संशोधनाचा िय्ास खुरटा ्रृाृ. ्ारण त्ामुळे 
हे संशोधन बराच ्ाळ अशा �शनाशंत य ये�ाृ म्�िदृ ्ेले णाृे ्त णत ये�े य णे �शन ए्ा ियिशलच 
िदशनेे णाृ असृाृ. दुसरत ृ�ार ि्या ्दािचृ ृतच ्ाहतशा दुसऱ्ा ्ोणा पृन थािहलत असृा अशत 
आहे ्त गिणृत साधनाच्ा ्ाटे्ोरथणायर बराच भर िदल्ाने �त्य ियष्ा्डपन अयधान दपर णाृे. ज्ा 
िठ्ाणत अयधान्ेि हय ेृेथे ृे राहाृ नाहत, आिण णेथे ृे राहण्ा पृन उथ्ुकृ होईल ि्या होणार नाहत 
अशा ृािं�् सुधारणा ्रण्ा्डे ओढले णाृे. 
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१९१२ हे साल णुन्ा य �िृिनृ मानसशासाच्ा दलतने ्ठतण यषर ठरले. ्ारण �ा यषव ि्या 
�ा सुमाराला अमेिर्ेृ य रृनयादाने �ा शासायर ्ठोर ह� े्राय्ास सुरयाृ ्ेलत आिण णमरनतमध्े 
िृृ्ाच िन्राचा ह�ा समिलयादत मानसशासाच्ा नयतन थंथाने सुव ्ेला. 
 

हे ्ाहत संगनमृाने चालयलेले ्ु� नवहृे. �ा दोन बंडखोर थयांृ तल ए्ाहत थयाला दुसरा थय 
्रतृ असलेल्ा हल्ाच्ा ्ोणनेचत मािहृत नवहृत. य रृनया�ानंा समिलयादत थंथत्ाचंत मािहृत नवहृत 
ि्या समिलयादत थंथत्ाना य रृनया�ाचंत मािहृत नवहृत. णेवहा ्ाहत यष�नंृर त्ानंा ए्मे्ाचंत मािहृत 
होऊ लागलत ृेवहा युटं आिण िटचनेर �ाचं्ा णुन्ा मृानंा आथला णेयढा ियरोध आहे ृेयढा ए्मे्ाचं्ा 
मृानंाहत आहे असे त्ानंा आढळपन आले. 

 
य रृनया�ानंत सणग अनुभयाचा अभ्ास ्राय्ाचे सोडपन �ाय े आिण अनुभयाचें �ाथिम् यदेने 

आिण भायना �ाचं्ामध्े िय�ेषण ्रण्ाऐयणत य रृनाचे घट् असलेल्ा �िृियाृ ि�्ा आिण 
अिभसंिहृ �िृियाृ ि�्ा ्ाचं्ामध्े िय�ेषण ्राय ेअसे ठरियले होृे. 

 
समिलया�ानंा सणग अनुभयाचा अभ्ास सुव ठेयाय्ाचा होृा. थरंृु अथरथपणर अनुभयाचत त्ाच्ा 

अथरशपन् घट्ांृ  मोडृोड ्रणे त्ानंा सोडपन �ाय्ाचे होृे. णेवहा त्ाचंा य रृनया�ाशंत थिरच् झाला 
ृेवहा अथरथपणर क् ृीचत अथरशपन् �िृियाृ घट्ामंध्े मोडृोड ्राय्ास त्ानत िृृ्ाच णोरदार आयेथ 
घेृला. 

 
टोलमन �ाचं्ा िठ्ाणत �ा दोनहत बंडखोर �ेरणा ए्यटलेल्ा होत्ा हे आथण थािहलेले आहे. 

थण सयरसाधारण य रृनयादत आिण समिलयादत त्ाचें अनु्रण ्राय्ास अनु प् ल नवहृे. समिलया�ाचंा 
असा िय�ास होृा ्त अंृ�नरतयणाने आथल्ा अनुभयाचत णत वथे आथल्ाला आढळपंन ्ेृाृ 
त्ाचं्ाथासपन आथल्ाला बरेचसे िश्ृा ्ेईल. 

 
य रृनया�ानंा ‘अथर’ हत सं्लथनाच संश्ासथद याटृ होृत. आिण आथल्ा मपलभपृ  उथथ�तमधपन 

त्ानंा ृत यज्र ्राय्ाचत होृत. उदा., हल ्ानंत असा आ�ह धरला होृा. 
 
८.१: समि�वादी पंथाची सथापना 

१९१२ मध्े ए् घटना घडपन आलत. ब�लन िय�ाथतठा  ृ्ाहत यष� संशोध् िय�ाथव महणपन ए्� 
्ाम ्ेलेले ृतन ृरण णमरन मानसशासज �ां् फुटर �ा शहराृ ्ोगा्ोगाने ए्� आले. हे ृतन 
मानसशासज महणणे मकॅस वहेद�्मर (१८८०–१९४३), प् टर ्ोफ्ा (१८८६−१९४१) आिण यपलफगागं 
्हलर (णनम १८८७–ब�लन य नंृर सयादरमोअर आिण डाटरमथ ्ेथे �ाध्ाथ्). त्ाचं्ाथै्त �त्े्ाने 
मानसशासाृ लयणत् असे संशोधन अगोदरच ्ेले होृे. वहेद�्मर ्ानंत मुकृ साहच्�चत ्सोटत 
याथवन, एखादा माणपस आथले दडयपन ठेयप थाहाृ असलेले जान ्से शोधपन ्ाढृा ्ेृे हे दाखयपन िदले 
होृे. ्ोफ्ा ्ानंत �िृमा य ियचार ्ाचं्ाियष्त मह�याचे संशोधन ्ेले होृे. ्हलर ्ानंत �यणाच्ा 
समस्ेियष्त ियशषे संशोधन ्वन �ा ये�ाृ �ायतण् िमळियले होृे. �ा िृनहत िम�ानंा त्ा यळेत �भायत 
असलेल्ा युटं�िणृ मानसशासाबबल खोल असमाधान याटृ होृे. त्ाला ृे “ियटा-चुन्ाचे मानसशास” 
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महणृ. �ा ियटा महणणे यदेनवथ घट् आिण चुना महणणे साि�ध्ामुळे िनम�ण होणारे साहच्र. 
माणसाचा अनुभय महणणे ज्ाचं्ा पृन अथर ्ाढपन घेृलेला आहे आिण णे अथरशपन् साहच्�ने ए्मे्ाशंत 
णोडलेले आहेृ अशा घट्ाचंा सं�ह असृो. हे यणरन त्ानंा थपणरथणे ियथरतृ याटृ होृे. सणग अनुभय 
युटं महणृाृ त्ा�माणे िम� ृर असृाृच, थण ृे अथरथपणरहत असृाृ. आिण अनुभयाचा अथर बाणपला 
ठेयपन त्ाच्ा ्ेयळ यदेनवथत घट्ाथ्रृ थोचण्ाचा �्तन ्रणारे अंृ�नरतयणातम  ् िय�ेषण 
इंिि्यदेनाचं्ा ियशषे अभ्ास्ाला उथ्ुकृ ठरृ असेल थण असे अंृ�नरतयण मानसशासाचत अिध् 
व्ाथ् मपल्े गमायपन बसृे. यॉटसनना सयरच अंृ�नरतयणाचा णसा यतट आला होृा ृशत ्ाहत ्ाचंत 
�यक�त नवहृत. �ा बाबृतृ त्ाचंत भपिम्ा अगदत उलट होृत. ‘सायाृ’ अनुभयाने उत क् ल मानसशासत  ्
थुराया िमळप श्ृो असे ृे मानतृ. िय�ेषणाचत आयश््ृा त्ानंा मान् होृत, थरंृु अनुभयाचा ि्या 
य रृनाचा अथर आिण मपल् ्ाचंा नाश न ्रृा हे झाले थािहणे असे त्ाचें महणणे होृे. त्ा यळेच्ा अने् 
ियचारयंृ ाचंत धारणा अशत होृ होृत ्त, ियजानाने णरत भव् ्ामिगरत बणायलेलत असलत ृरत 
ियजानामुळे णतयनाचत अने् मपल्े �ाम् ठरृ होृत, आिण ियजान णतयनाला अथ�थासपन यिंचृ ्रतृ 
होृे. थण हा सगळा घोटाळा होण्ाचे ्ारण यैजािन् अंिृम घट्ानंा णे अयासृय मह�य देृ होृे 
त्ामध्े आहे असे ्ा ृरण टत्ा्ाराचें मृ होृे. यैजािन्ाचंा �्तन नेहमत खालपन यर ्ेण्ाचा असे; ृे 
्धत यवन खालत णाण्ाचा �्तन ्रतृ नसृ. अथरथपणर अशा ‘संथपण�’्डपन त्ाच्ा घट्ा्डे णाण्ाचा 
त्ाचंा ्धतच �्तन नसृो. अशा ृऱहेने �ााृ झालेले घट् ृो ‘संथपणर’ घडियण्ाृ ियिशल भपिम्ा थार 
थाडतृ असृाृ, य त्ामुळे अथरथपणर असृाृ. णर ्ारण आिण त्ाचा थिरणाम ्ा दोन िभ� घटना आहेृ 
असे मानले ृर त्ाचं्ामध्े अिनया्र संबंध आढळपन ्ेृ नाहत असे णे ह्पम महणृाृ ृे ्ोग् आहे. थण 
िणच्ाृ ्ारण आिण ्ा्र समाियल आहे अशत हत संथपणर घटना महणणे ए् ‘थपणर’ असृो असे णर 
िृच्ा्डे थािहले, ृर ्ारण आिण ्ा्र हे ्ा ‘थपण�’ चे अथरथपणर असे भाग असृाृ. ह्पमला अनुसरणाऱ्ा 
आिण साहच्रयादाला अनुसरणाऱ्ा मानसशासजानंत आथले अनुभय अथरथपणर असृाृ ्ा 
यसृु�सथृतियष्त संश्यादामुळे अंधळे बनप न्े. मानसशासाच्ा समस्ा सोडियण्ाच्ा ए्ा नयतन आिण 
�ािंृ्ार् थ�ृतचत बतणे आथल्ाला गयसलत आहेृ अशत वहेद�्मर य त्ाचें दोन ृरण सह्ारत ्ाचंत 
खा�त थटलत होृत. 
 

�ां् फुटर ्ेथतल �्ोगशाळेृ १९११ आिण १९१२ मध्े वहेद�्मर आथल्ाला गृतचे णे दशरन 
घडृे त्ाच्ाियष्त �्ोग ्रतृ होृे; आिण ्ोफ्ा आिण ्हलर हे �ा �्ोगाचें �्ोगियष् होृे. 
िच�थट थाहृाना आथल्ाला णत गृत िदसृे िृचा उलगडा ्सा ्राय्ाचा हत समस्ा होृत. 
िच�थटाचा ्ॅमेरा छा्ािच�ाचंत ए् मािल्ा अिृश् णलद रतृतने िटथृ णाृो; थण हत छा्ािच�े 
‘�सथर िच�े’ असृाृ. ्ोणृेहत छा्ािच� घेृले ृर त्ाच्ाृ दष् हालचाल असृ नाहत. आिण अशत 
हालचाल णर घडपन आलतच ृर ृे छा्ािच� अंधु्, असथल असे होईल य ृेथे हालचाल �ृतृ होणार 
नाहत. छा्ािच�ाचं्ा �ा मािल्ेचे णेवहा थड�ायर �येथण ्रण्ाृ ्ेृे ृेवहा �त्े् छा्ािच� थड�ायर 
�सथर असृे; आिण ए्ा छा्ािच�ाच्ा बदलत णेवहा थुढचे छा्ािच� �येिथृ ्रण्ाृ ्ेृे ृेवहा त्ा 
बदलतच्ा यळेत �्ाश बंद ्रण्ाृ ्ेृो ्ारण णर थड�ायरतल िच� �त्याृ हालियण्ाृ आले ृर 
आथल्ाला धपसर असे ए् दष् िदसृे हालणारत यस पृ िदसृ नाहत. ृेवहा थड�ायर णे �त्याृ 
दाखियण्ाृ ्ेृे ृेच णर आथल्ाला िदसपन आले ृर आथल्ाला �सथर िच�ाचंत ए् णलद मािल्ा 
िदसपन ्ेईल आिण �ा मािल्ेृतल �त्े् िच� आिण त्ाच्ा थुढचे िच� �ाचं्ा मध्ंृराृ ्ाळोख 
िदसपन ्ेईल. थण थड�ायर णे �त्याृ महणणे भौिृ् दष�ा घडपन ्े असृे ृे आथण थाहृ नसृो 
आिण ृे आथल्ाला िदसप श्ृ नाहत. हत मधलत ्ाळोखत मध्ंृरे आथल्ाला िदसप श्ृ नाहतृ �ाचे 
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्ारण असे ्त णे दश् यदेन आथल्ाला लाभृे ृे त्ाच्ा भौिृ् चेृ्ाथेया अिध् यळे िट प् न राहृे, 
आिण थुढचे यदेन िमळेथ्रृ रेगाळृे. मा� हे मध्ंृर लहान असले थािहणे (णर हे मध्ंृर णासृ असेल 
ृर आथल्ाला थरथरृत दश्े िदसृतल). ृेवहा ए्ामागपन ए् लाभणारत णत �सथर दश्े असृाृ 
त्ाचं्ामधतल ्ालखंड दकथटलाच्ा  �ा रेगाळणाऱ्ा ि�्ेमुळे भवन िनघृाृ. ृरतथण ए्ामागपन ए् 
िदसणाऱ्ा �ा �सथर दश्ामधतल णे अय्ाशातम् अंृर असृे ृे ्से भवन िनघृे आिण िच�थटाृ ए् 
यस पृ सुरळतृथणे ए्ा िठ्ाणाहपन दुसऱ्ा िठ्ाणत णाृाना आथल्ाला णत िदसृे ृत ्शामुळे िदसृे हा 
�शन उरृोच. �सथर िच�ाचंत मािल्ा णर घेृलत ृर िृच्ाृ यासृिय् हत यस पृ ए्ा सथानाथासपन 
थुढच्ा सथानाथ्रृ झट्े देृ देृ गेलेलत असृे. 

 
वहेद�्मर ्ा समस्े्डे आ्�षृ होण्ाचे ्ारण असे ्त एखा�ा यस पृचत गृत थाहण्ाचा णो 

संथपणर अनुभय असृो त्ाच्ा िठ्ाणत ए् मह�याचा आिण अथरथपणर असा धमर असृो, आिण हा धमर त्ा 
अनुभयाचे घट् असलेल्ा �सथर दश्ाचं्ा िठ्ाणत नसृो हे उघड आहे. गृत णर िदसाय्ाचत असेल ृर 
्ोणत्ा अटीचे समाधान झाले थािहणे �ाचा अभ्ास ्वन �ा समस्ेचे उ�र शोिधृा ्ेईल. ृेवहा 
वहेद�्मरने �ा िच�थटाचे सयवथ ्मालतचे साधे ्ेले. �ा साध्ा सयवथाृ हा िच�थट महणणे ्ेयळ ए् 
उभत रेषा होृत. आिण िृला �ा ि्या त्ा िदशनेे गृत िमळालत आहे एयढे दश् त्ाच्ाृ होृे. �थम त्ाने 
्ेयळ ए्ा रेषेचे दश् उभे ्ेले आिण नंृर िृच्ासारखत ए् रेषा डाव्ा ि्या ्ाहतशा उणव्ा बाणपला 
असल्ाचे दश् दाखियले. �ा दोन दश्ाचं्ा मध्ंृराृ िर्ामा छोटा ्ालखंड होृा. �ा िर्ाम्ा 
मध्ंृराचत लाबंत हा ए् मह�याचा घट् होृा असे वहेद�्मरना आढळपन आले. हे मध्ंृर णर ए् से्ंद 
इृ्े लाबं असले ृर �ेय्ाला �थम ए् �सथर रेषा आिण नंृर दुसरत �सथर रेषा िदसृ असे. महणणे 
�त्याृ णत भौिृ् यसृु�सथृत होृत ृत त्ाला ृशतच िदसृ असे. णर हे मध्ंृर ्मत ्वन ए्-
थंचमाशं से्ंद इृ्े ्ेले ृरत �ेय्ाला दोन �सथर रेषा ए्ामागपन ए् िदसृाृ. थण हे मध्ंृर आणखत 
्मत ्ेले ृर �ेय्ाला ्ाहत ृरत ए्ा िठ्ाणाहपन दुसऱ्ा िठ्ाणत णाृ आहे असे दश् िदसा्ला 
सुरयाृ होई. ए्थंधराशं से्ंदाइृ्े ृे ्मत ्ेले असृा हत हालचाल अगदत सथल होई. ए् रेषा ए्ा 
टो्ाच्ा सथानाथासपन दुसऱ्ा टो्ाच्ा सथानाथ �्ृ णाृाना िदसपन ्ेई. ्ा ्ालखंडाचत लाबंत आणखत 
्मत ्ेलत असृा हत गृत ्मत सथल होृ णाई आिण ए्-ृतसाशं से्ंद एयढे ्मत ्ेले असृा दश् गृत 
उरृच नसे आिण त्ा दोन �येिथृ रेषा ए्मे्ीच्ा बाणपला �सथरथणे उभ्ा आहेृ असे िदसपन ्ेई. 

 
हे णे यगेयगेळे थिरणाम घडपन ्ेृाृ ृे �ा दोन रेषा अ-ब, अ-ब, अ-ब ......अशा �माने णर 

यारंयार �येिथृ ्ेल्ा ृर अिध्च सथलथणे िनदशरनाला ्ेृाृ. णेवहा मध्ंृर ए्-थंधराशं से्ंदाइृ्े 
्मत ्रण्ाृ ्ेृे ृेवहा ्ाठतला ए्ा बाणप्डपन दुसऱ्ा बाणप्डे िमळणारा झो्ा अिृश् सथलथणे 
उठपन िदसृो. आिण णेवहा मध्ंृर ए्-ृतसाशं से्ंदाइृ्े ्मत होृे ृेवहा �ा दोन रेषा ए्मे्ीच्ा 
बाणपला �सथरथणे उभ्ा असृाृ. 

 
वहेद�्मर ्ानंत �ा �्ोगाृ अने् रतृीनत बदल ्ेले. �थम ए् उभत रेषा ्वन िृच्ामागपन 

ए् आडयत रेषा �येिथृ ्ेलत. ृेवहा िनरतय्ाला ए्ा रेषेने ९० च्ा ्ोना पृन सयृःभोयृत �मण ्ेल्ाचे 
िदसपन आले. अशा यगेयगेळ्ा रचना ्वन ए्ाच यळेत ए्च रेषा डायत्डे सर्ृ गेल्ाचे दश् त्ाला 
दाखियृा आले. िच�थटाृ आथणास दोन आ क् ृत ए्ाच यळेत दोन िभ� िदशानंा सर्ृाना िदसृाृ 
ृसेच हे दश् होृे. हत णत गोल आढळपन आलत ृत मह�याचत होृत, ्ारण िच�ाृतल दश् गृत डोळ्ाचं्ा 
हालचालतमुळे िदसपन ्ेृे, �ा ृऱहेचे सथलत्रण िट्णार नाहत हे ्ामुळे सथल झाले; ्ारण ए्ाच यळेत 
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डोळ्ाचंत दोन िदशनेे हालचाल होऊ श्ृ नाहत. दुसरा ए् सथलत्रणाचा थपय�थार चालृ आलेला 
�्तन महणणे आथल्ाला खरोखर णे िदसृे ृे महणणे �सथर दश्ाचंत मािल्ा असृे, आिण �ा 
दश्ाथासपन आथण गृतचे अनुमान ्रृो असे समणणे. ्ारण यस पृ णर �ा यणाला ए्ा िठ्ाणत असेल 
आिण दुसऱ्ा यणाला दुसऱ्ा िठ्ाणत असेल ृर मध्ंृराृ ृत �ा िठ्ाणाहपन त्ा िठ्ाणाथ्र  ृ
सर्लत असलत थािहणे. �ा सथलत्रणाियर� वहेद�्मरनत आथल्ाला ्ेणाऱ्ा सायाृ अनुभयाचा 
हयाला िदला. आथल्ाला �थम हत िभ� िठ्ाणे िदसृाृ आिण नंृर गृतचे आ्लन होृे. असे असृे 
्त, आथल्ाला सायाृ संयदेना लाभृे. आथल्ा भपिम्ेला थुलत देण्ासाठत यगेयगेळ्ा ्ालखंडाचं्ा 
मध्ंृरामुळे णे यैिशष�थपणर थिरणाम घडपन ्ेृाृ त्ाचंा आधार त्ानंा घेृा आला. हे मध्ंृर णर खपथ 
दतघर असेल ृर ृुमहाला ए्ामागपन ए् अशा दोन िभ� रेषा िदसृाृ य ृुमहत गृतचे अनुमान ्रतृ नाहत. 
णर मध्ंृर खपथच ्मत असेल ृर ृुमहाला ए्मे्ीच्ा बाणपला असलेल्ा दोन िभ� रेषा िदसृाृ आिण 
गृत िदसृ नाहत. थण मध्ंृर णर अगदत बरोबर असले ृर ृुमहाला ए्च हालणारत रेषा सथलथणे िदसृे. 
णेवहा हे मध्ंृर अगदत बरोबर असृे ृेवहा रेषेच्ा थिहल्ा सथानाला मेदपने िदलेला �िृसाद दुसऱ्ा 
सथानाला िदलेल्ा �िृसादाशत ए्णतय होृो य हे दोनहत �िृसाद िमळपन ए् साृत्थपणर �िृसाद बनृो 
आिण महणपन मेदपमध्ेच �त्याृ ए् गृत घडपन आलेलत असृे. असा वहेद�्मरनत िनष्षर ्ाढला. 

 
दश् गृतियष्त वहेद�्मरनत ्ेलेला �्ोग िनि�ृथणे ्ु पृहलणन् आिण मह�याचा होृा. थण 

मानसशासाच्ा ए्ा नयतन थंथाचत सुरयाृ त्ाच्ामुळे वहायत इृ्े मह�य त्ाला ्ा देण्ाृ आले हा 
�शन उभा राहृो. �ाचे उ�र असे ्त ‘सथंपणर’ महणणे भागाचंत ्ेयळ बेरतण नवहे. ्ा संदभ�ृ ए् सथल 
उदाहरण उथलबध झाले. ए्ा िठ्ाणाहपन दुसऱ्ा िठ्ाणत णाणारत यस पृ णेवहा आथण थाहृो ृेवहा ृत 
यस पृ �माने िभ� िभ� िठ्ाणत असृे एयढेच आथण थाहृ नाहत. ि्बहुना हत िभ� िठ्ाणे आथल्ाला 
सथलथणे िदसपन ्ेृ नाहतृ. �ाचे ्ारण असे ्त आथल्ाला ृत गृतच सथलथणे िदसृे आिण हत िभ� 
िठ्ाणे त्ा गृतृ सामायलेलत असृाृ. धायणाऱ्ा ि्या चालणाऱ्ा माणसाचे णर एखादे �सथर िच� 
आथण िटथले ृर ृो अने्दा ए्ा ियिच� थियत्ाृ उभा असल्ाचे आथल्ाला िदसपन ्ेृे. हालचाल 
्रृाना त्ाने इृ्ा ियिच� थिय�ा ्धत धारण ्ेला असेल �ायर आथला िय�ासच बसप श्ृ नाहत. 
थण ्ॅमेऱ्ाने खोटे सािंगृलेले नसृे. ृुमहत त्ा थियत्ाृ त्ाला थािहले होृे. ि्या अिध् नेम्ेथणे 
बोलाय्ाचे ृर ृुमहत त्ाला त्ा थियत्ा पृन णाृाना थािहले होृे. ृुमहत त्ाचे चलनयलन ए् गिृमान 
थपणर �ा सयवथाृ थािहले होृे. समिलयादत मानसशासजाचं्ा दलतने अशा थािहलेल्ा गृत मह�याच्ा 
होत्ा. ्ारण त्ाचं्ामध्े अशा गिृमान थपण�चे, आथल्ा भागायर �भाय टा्णाऱ्ा थपण�चे सथल उदाहरण 
आढळपन आले. �ाच ृऱहेचे दुसरे सथल उदाहरण महणणे यस पृचा आ्ार; णमरन भाषेृ आ्ाराला 
‘गसटालट’ महणृाृ. हा थंथ सयृःला गसटालट मानसशास ्ा महणप लागला हे समणपन घ्ाय्ाचे असेल 
ृर आथल्ाला १९१२ अगोदरच्ा दोन दश्ाथंपयवच्ा ्ाळाृ णाय ेलागेल आिण गसटालट थंथाच्ा ए्ा 
मह�याच्ा थपयरसुरत्डे ध्ान �ाय ेलागेल. 
 
८.२: समि�गुण-आकारगुण 

आथण यस पृंचे रंग, छा्ा थाहृो त्ाच�माणे त्ाचें आ्ारहत थाहृो हत गोल उघड आहे. थण 
थपयवच्ा मानसशासजानंत �ाला फारसे मह�य िदले नाहत. १९ व्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतच्ा ्ालखंडाृ 
थॉमस �ाऊन �ाने थरसथरसंबंधाचें आथल्ाला णे दशरन घडृे त्ाच्ायर भर िदला होृा हे आठयृ 
असेलच. संबंध हे आ्ारासारखेच आहेृ. णेवहा एखा�ा चचरचा दशरनत भाग त्ाच्ा मागच्ा भागाहपन उंच 
असल्ाचे आथण थाहृो ृेवहा आथण ए् संबंध थहाृ असृो आिण ए् आ्ारहत थाहाृ असृो. 
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ि��न फॉन एहररन फर लस (१८५९−१९३२)— �ा ऑ�स््न ृ�यज मानसशासजाने आ्ाराचत 

समस्ा �्ाशाृ आणलत. णो धमर ए्ा थपण�ृ, सबंध यस पृृ असृो ृो ज्ा भागाचंत ृत यस पृ बनलेलत आहे 
त्ा ्ोणत्ाहत भागाृ असृ नाहत. अशा धम�ला गेसटाटर धमर ि्या आ्ारधमर हे नाय त्ानंत िदले. त्ाच 
भागाचंा ए् समपह घ्ा आिण त्ाचंत यगेयगेळ्ा रतृतने रचना ्रा आिण ृुमहाला यगेयगेळ्ा धम�चे 
यगेयगेळे थपणर िमळृतल. उदाहरणाथर–सयराचंा ए् समपह घ्ा आिण त्ाचंत ए्ा �माने रचना ्रा आिण 
ृुमहाला ए् धपन िमळेल. त्ाचत दुसऱ्ा �माने रचना ्रा आिण ृुमहाला यगेळत धपन िमळेल. हे सयर णर 
आथण सुटे सुटे घेृले ृर त्ाचं्ाृ हत धपन यसृ नसृे, ृत त्ा संथपणर रचनेृ यसृ असृे. एखादा 
संश्ातम असे महणप श्ेल ्त हत णत धपन आहे िृच्ामध्े ्ा सयरािंशया् आणखत ्ा् आहे, ्ाहतच 
नाहत. �ाला उ�र असे आहे ्त ृे सयर िणृ्े खरेखुरे आहेृ िृृ्तच त्ाचंत रचनाहत खरतखुरत असृे 
्ारण त्ाचं्ा ्ेलेल्ा यगेयगेळ्ा रचनामुंळे यगेयगेळ्ा धुनत �ााृ होृाृ, य त्ाचंा �ोत्ायंर यगेयगेळा 
थिरणाम होृो आथल्ा संश्या�ाचें �ा उ�राने समाधान झाले नाहत ृर दुसऱ्ा ए्ा गोलत्डे आथण 
त्ाचें लय यधेप श्ृो. ृत गोल हत ्त ृतच धपन थपणरथणे यगेळ्ा सयराचंत बनलेलत असप श्ृे. महणणे 
ए्ाच धुनतचे ए्ा थ�त पृन दुसऱ्ा थ�तृ सथलांृ र ्रृा ्ेृे आिण ृरत ृत धपन ृतच राहृे. िृचे यरच्ा 
थ�तृ सथलांृ र ्ेले ृर ृत अिध् चम्दार भासृे. खालच्ा थ�तृ िृचे सथलांृ र ्ेले ृर ृत अिध् 
सौम्, थ� भासृे. थण ृत ए्च धपन असृे आिण ृत ृतच धपन महणपन ओळखलत णाृे. णेवहा ृुमहत एखादत 
धपन ओळखृा ृेवहा ृुमहत िृच्ाृले सपर ओळखृ नाहत ृर ृत सबंध धपन ए् सबंध धपन महणपन ओळखृा. 
ृेवहा अशत धपन ऐ्णे हा ए् खराखुरा अनुभय असृो. आिण ्ा अनुभयाचे यगेयगेळे सयर ऐ्ण्ाच्ा 
अनुभयाृ थकथ�रण ्रृा ्ेृ नाहत. त्ा धुनतच्ा अंगत िृचा सयृःचा असा ए् धमर असृो, िृचा ए् 
आ्ारधमर असृो. 

 
दुसरत अशत अने् उदाहरणे आहेृ. ए् डझन ृाबंडे ठो्ळे घेऊन अने् आ क् िृबंधाचें आ्ार 

ृुमहत रचप श्ृा. हे आ क् िृबंध त्ा ठो्ळ्ाइृ्ेच खरे असृाृ. आिण ृुमच्ा्डे णर बारा िनळे 
ठो्ळे असले ृर �ा आ क् िृबंधाचे ृुमहत ृाबं�ा रंगा पृन िनळ्ा रंगाृ सथानांृ र ्व श्ृा. िशथत 
यगेयगेळ्ा ्ाथडाथासपन ृेच यस िशयप श्ृो, ि्या ए्ाच ्ाथडाथासपन यगेयगेळत यसे बनयप श्ृो. 
मानसशासाच्ा दलतने लयाृ घ्ाय्ाचा मुबा असा ्त साम�त यगेयगेळत असलत ृरत �ा यगेयगेळ्ा 
साम�तृ ए्च आ क् िृबंध आढळपन ्ेऊ श्ृो आिण ृो ओळखृा ्ेृो. ृसेच साम�त समान असलत 
ृरत िृच्ाृ िभ� आ क् िृबंध आहेृ हे ओळखृा ्ेृे. 

 
ृेवहा सामान्ृ�य महणपन आथल्ाला असे महणृा ्ेईल ्त सयर, रंग इत्ादत घट् िणृ्े खरे 

असृाृ िृृ्ेच मानसशासाच्ा दलतने आ क् िृबंध आिण आ्ार हे खरे असृाृ, आिण हत गोल 
मानसशासजानंा १८९० थासपन मान् ्रणे भाग थडले होृे. ृुमहत सयर ऐ्ृा हे िणृ्े सत् असृे 
िृृ्ेच ृुमहत धपन ऐ्ृा हेहत सत् असृे आिण ृुमहत रंग आिण छा्ा थाहृा हे िणृ्े सत् असृे 
िृृ्ेच ृुमहत चौरस आिण यृुरळे थाहृा हेहत सत् असृे. थण ्ा आ क् िृबंधाचे अयधारण आथण ्ोणत्ा 
मानिस् �ि�्े�ारे ्रृो? सपर आिण रंग ्ाचंत यदेने णशत आथल्ाला लाभृाृ ृशत आथल्ाला 
आ क् िृबंधाचंतहत यदेने लाभृाृ, ्ा ्ोणत्ा ृरत उ�ृर मानिस् �ि�्ेच्ा साहाय्ाने आथण त्ाचंत 
बाधंणत ्रृो? हा �शन उथ�सथृ झाल्ायर लय्रच ए् ऑ�स््न गेसटाटर थंथ उद्ाला आला आिण 
त्ाने दुसरा थ्�् सयत्ारला (थहा: फॉन एहरेन फेलस, १९३७, बोिरग, १९५०, थकन ४४२ ृे ४४७). �ा 
मृा�माणे सयर, रंग आिण इृर �ाथिम् यदेने हत इंिि्ां् डपन लाभणारत ्�त साम�त असृे ृर 
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आ क् ृतबंध हे िनरतय्ाने रचलेले असृाृ. गाणे रचणारा संगतृृजज यगेयगेळ्ा सयराचंत ए् रचना 
्वन ए्ा धुनेचत बाधंणत ्रृो. आिण �ोत्ाला णर ि्त्े् सयराचंा ्ोलाहल ऐ्ाय्ाचा नसेल आिण 
ए् धपन ऐ्ाय्ाचत असेल ृर त्ानेहत �ाच �्ारे त्ाचंत रचना ्रण्ाच्ा आथल्ा शकृतचा याथर ्ेला 
थािहणे. 

 
ऑ�स््न समिलथंथाचत हत उथथृत ब�लन समिलथंथाने अवहेरलत. हा थंथ महणणे वहेद�्मर, 

्ोफ्ा आिण ्हलर �ाचं्ा ने कृतयाखालत �ँ्फुटर ्ेथे १९१२ सालत सथाथन झालेला थंथ. �ाच्ा 
अगोदर आिण नंृरहत �ा मंडळतचा ब�लन िय�ाथतठाशत गाढ संबंध होृा, थण नंृर ृे अमेिर्ेृ आले. 
णेवहा समिलथंथ एयढाच ्ेयळ उ�ेख ्रण्ाृ ्ेृो ृेवहा लो्ानंा हा गट अिभ�ेृ असृो. त्ाचंत भपिम्ा 
अशत ्त आ क् िृबंध थाहण्ाचत आिण ऐ्ण्ाचत णत साधत उदाहरणे असृाृ त्ाचं्ामध्े यगेयगेळ्ा 
घट्ानंा ए्� ्वन त्ाचंत रचना ्रण्ाचत उ� ृर मानिस् �ि�्ा आयश्् नसृे.्ारण यदेन 
�ि�्ा हत सयृःच संघटन�ि�्ा असृे. इंिि्ाशंत ठेथणारे चेृ् हे असंघिटृ असृाृ आिण सुटे सुटे 
असृाृ थण इंिि्ाथासपन िनघणारत मुासफुरणे णेवहा मेदपृ थोहोचृाृ ृेवहा ृत  ृाबडृोब ए्मे्ायंर 
्ा्र ्व लागृाृ, ृत ए्मे्ानंा आ्षपरन घेृाृ ि्या दपर सारृाृ आिण अशा रतृतने ए्ा आ क् ृतृ 
संघिटृ होृाृ. संघटन हा समिलयादत मानसशासजाचंा आयडृा शबद आहे थण त्ाच्ामुळे ए् गैरसमण 
िनम�ण होणे शक् आहे असंघिटृ यदेनायंर संघटन लादणारत अशत ए् उ�ृर मानिस् �ि�्ा असृे 
आिण हत संघटन घडयपन आणृे असे ्ा शबदाने सपिचृ होृे असे याटेल– हे ऑ�स््न थंथाचे मृ होृे. 
थण ब�लन गटाने नेमक्ा �ाच मृाचा अवहेर ्ेला, त्ाना महणाय्ाचे होृे ृे हे ्त यदेनये� हे ए् थपणर 
महणपन घेृले ृर ृे सयसंघिटृ असृे. 
 
८.३: संघ्नरतील घ्क 

एखादे थपणरथणे ए्ियध असलेले दिलये� घेृले ृर त्ाच्ाृ संघटन आढळृ नाहत. साधारणथणे 
अशा ृऱहेचे दिलये� एखा�ा �्ािशृ खोलतृ डोळे बंद ्ेले असृा आथल्ा अनुभयाला ्ेृे. थरंृु 
दिलये� ियषम झाल्ाबरोबर िठथ्े, था�रभपमतयर िदसपन ्ेणारत आ क् ृत, रेषा, यस पृंच्ा आ क् ृत रेखणाऱ्ा 
य�रेषा आिण संघटनेच्ा इृर खाणाखुणा दलतस थडृाृ (्ोफ्ा, १९३५; थकने ११०, १२४). णेवहा 
णेवहा आ्ार आिण आ क् िृबंध िदसृाृ ि्या ऐ प्  ्ेृाृ ृेवहा ृेवहा यदेनथाृळतयरचे संघटन घडपन 
आलेले असृे आिण णेवहा आ क् ृीना नाय े देण्ाृ ्ेृाृ आिण यस पृ ओळखण्ाृ ्ेृाृ ृेवहा उ�ृर 
थाृळतयरचे, थपयवच्ा अनुभयायर अयलंबपन असलेले संघटन घडपन आलेले असृे. 
 

समणा, आथण डोळे उघडले आिण ्र�ा था�रभपमतयर ए्ा िहरव्ा िठथक्ािशया  ् दुसरे 
्ाहतहत आथल्ाला िदसले नाहत. आथल्ाला हा िठथ्ा ए् सबंध िठथ्ा महणपन ृाबडृोब िदसपन ्ेृो, 
आथल्ा था�रभपमतयर हा ए् ्ाहतसा अिन�णृ आ्ार उठपन िदसृ असृो. त्ा िहरव्ा िठथक्ाृतल 
ये�ाचा ए् भाग आिण त्ाच्ा शणेारतल ्र�ा ये�ाचा भाग �ानंा ए्ि�ृ ्वन त्ाचंा िमळपन ए्े् 
बनला आहे. अशा ृऱहेने त्ाच्ा्डे आथल्ाला थाहणे णयळणयळ अशक् असृे. आिण त्ा िहरव्ा 
ये�ाचा ए् भाग आिण दपरच्ा ्र�ा ये�ाचा ए् भाग �ानंा ए्� ्रणे त्ाहपनहत ्ठतण असृे हे असे 
्ा घडृे? आथण आटोथशतर ए्ियध ये�े ए्् महणपन उतसफप रृथणे ्ा थाहृो? ्ाहत साहच्रया�ानंत 
�ा �शनाचे िदलेले उ�र असे ्त, थाहण्ाचत हत रतृ थपय�नुभयाथासपन लाभलेले ए् फळ असृे. आथण 
असे बंिदसृ आ्ार ए्् महणपन थहाय्ाला िश्ृो. ्ारण असे आ्ार महणणे आथल्ाला ज्ाचं्ाृ 
घडामोडत ्राव्ा लागृाृ ि्या आथल्ा व्यहाराच्ा दलतने मह�याच्ा असृाृ अशा यस पृ असृाृ 
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असे आथल्ाला अने्दा आढळपन ्ेृे. आृा हा धडा आथल्ाला णर िश्ाया लागला असेल ृर ृो 
आथण अिृश् चागंला िश्लो असे महणाय ेलागेल. ्ारण आथल्ाला आृा दुसऱ्ा ्ोणत्ाहत रतृतने 
थाहणे अशक् झालेले आहे. थाहण्ामध्े णत मेदपचत �ाथिम् �ि�्ा अंृभपरृ  असृे ृत ए् गिृशतल 
व्यसथा असृे आिण हत �ाथिम् �ि�्ा महणणे लहान लहान िभ� �ि�्ाचंा समपह नसृो. हत णत 
समिलया�ाचंत उथथ�त आहे िृला आथल्ा ‘सायाृ अनुभया्डपन’ थुलत िमळृे. समिलयादत उथथ�त�माणे 
मेदपृतल दश्ये� हे ्ाहत टेलतफोनच्ा �सयचबोडरसारखे नसृे. महणणे त्ाचे घट् ऑथरेटरने त्ानंा 
ए्मे्ाशंत णोडेथ �्ृ यगेळे राहृाृ असे नसृे (्ेथे ऑथरेटर ज्ा ृारेने णोडणत ्रृो त्ाच्ाशत 
संबंिधृ गोल महणणे साहच्र). �ा उथथ�त�माणे मेदप हत ए् गिृमान व्यसथा असृे आिण ्ोणच्ाहत 
यळेत ि�्ाशतल असलेले त्ाचे भाग थरसथरायंर ्ा्र ्रतृ असृाृ. ए्मे्ाचं्ा णयळच्ा घट्ाचंत 
ए्ि�ृ होण्ा्डे �यक�त असृे. ज्ाचंत ्ा �् समान असृाृ त्ाचंतहत ए्� ्ेण्ा्डे �यक�त असृे 
आिण णे ए्मे्ाहंपन िभ� असृाृ आिण ए्मे्ाथंासपन दपर असृाृ ृे यगेळे राहृाृ. 

 
हे णे �ाथिम् संघटन असृे ृे ्ेयळ घट् ए्� ्ेण्ाृ सामायलेले नसृे. यगेळे राहणे हेहत 

िृृ्ेच मह�याचे असृे. ए्यटण्ाचे णे िन्म आहेृ ृेच घट्ाना दपर सारण्ाचेहत िन्म आहेृ. 
ियल्म णेमस �ानंत ए्े िठ्ाणत (१८९०, खंड १, थकन ४८८) ए्�त्रणायर लयणत् भर िदला होृा. 
थण घट्ानंा थरसथराथंासपन यगेळे ्रणे हतहत िृृ्तच �ाथिम् ि�्ा आहे हे त्ाचं्ा ध्ानाृ आले 
नवहृे. त्ानंत असे महटले आहे. “िन्म असा आहे ्त, ज्ा सयर यस पृ ए्णतय होऊ श्ृाृ त्ा ए्णतय 
होृाृ आिण ज्ा यस पृंना थरसथराहंपन यगेळे वहायचे लागृे त्ाच यगेळ्ा होृाृ.....एखा�ा अभर् ायर 
डोळे, ्ान, तयचा, त्ाचत आृडत �ा सय�्डपन मारा होृ असृो, आिण हे सगळे महणणे ए् उमलृ 
णाणारा, िननादणारा गोधळ ्ा सयवथाृ त्ाला णाणयृे.” हा उृारा उ�कृ  ्रण्ाृ अने्दा ए् चप् 
्रण्ात ्ेृे. शयेटच्ा ओळतृतल ‘ए्’ हा लहानसा शबद गाळण्ाृ ्ेृो, आिण �ामुळे णेमससु�ा 
थरमाणपयादाच्ा बाणपचा आहे अशा ृऱहेचा लो्ाचंा �ह होृो. थण णेमसने नेमक्ा �ाच मृाला थरृ थरृ 
ियरोध ्ेलेला आहे. थण यस पृ िणृक्ा सयाभािय्थणे ए्ि�ृ होृाृ िृृक्ाच सयाभािय्थणे त्ा 
थरसथराथंासपनचे अंृ र आिण सयवथाृतल ियषमृा �ा गोलीमुळे यगेळ्ा थडृाृ असे समिटषयादत 
मानसशासजानंत णे आ�हाने �िृथादन ्ेले आहे ृे बरोबर आहे असे याटृे. अभर्  णेवहा थिहल्ानेच 
डोळे उघडपन णगा्डे बघृे ृेवहा हे णग महणणे यस पृंचे बनलेले आहे असे णे थुढे त्ाच्ा अनुभयाला 
्ेणार असृे ृसे ्ाहत ृे त्ाला सुरयाृतला िदसृ नाहत. थण त्ाच्ा दिलये�ाृ, णर एखादा चम्दार, 
आटोथशतर असा िठथ्ा असेल, उदाहरणाथर, त्ाच्ा थाळण्ायर ओणया झालेला चेहरा, ृर ृो बहुधा 
त्ाच्ा उमलत्ा था�रभपमतयर त्ाला उठपन िदसृो. त्ाला ृो चेहरा महणणे ए् यगेळा थ�ा आहे असे णर 
िदसले ृर चेहरा थाहण्ाच्ा �ि�्ेला त्ाने सुरयाृ ्ेलत आहे असे महणृा ्ेईल. हा थ�ा महणणे 
त्ाच्ा था�रभपमतहपन यगेळा असलेला ए् ए्् आहे असे णर त्ाला सयाभािय्थणे िदसले नाहत ृर 
यस पृ थाहपन त्ाचंत ओळख ्वन घेण्ाचत ्ामिगरत त्ाला अिृश् ्ठतण णाईल. (्ोफ्ा, १९२५, थकन 
१४५). 

 
घट्ाचें सं�हण आिण िय�हण ्ा �ि�्ामंध्े ्ोणृे मह�याचे घट् ्ा्र ्रतृ असृाृ हे 

दाखयपन देण्ासाठत वहेद�्मर ्ानंत ए्ा था�रभपमतयर िठथ्े आिण रेषा ियखवन त्ाचंा थिरणाम्ार् 
रतृतने उथ्ोग ्ेला. �ानंा ये�शकृत ि्या संघटन ृ�य ेअसेहत महणण्ाृ ्ेृे. िठथ्े ि्त्े् गटामंध्े 
सामायलेले असल्ासारखे सयाभािय्थणे िदसपन ्ेृाृ, आिण ्ोणत्ा थिर�सथृतृ असा ए् गट इृर 
िठथक्ाचं्ा गदवथासपन सहणथणे यगेळा थडृो हे आथल्ाला थहाय ेलागृे. हे घडपन ्ेण्ाचे ए् अनु प् ल 
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्ारण महणणे हे िठथ्े ए्मे्ाचं्ा णयळ असणे ि्या त्ाचें ए्मे्ाशंत असलेले साि�ध्. दुसरे 
अनु प् ल ्ारण महणणे �ा िठथक्ांृ तल साम्. �ाचं्ाृ समान आ्ारमानाचाहत अंृभ�य आहे. णर 
एखा�ा ये�ाृ दोन �्ारच्ा आ्ाराचे िठथ्े असले ृर णे िठथ्े आ्ाराने सारखे असृाृ त्ाचंा 
िमळपन सहणथणे ए् गट असल्ाचे िदसपन ्ेृे. णर हे िठथ्े दोन िभ� रंगाचे असले ृर हत गोल अिध्च 
सहणथणे घडपन ्ेृे. णेवहा अने् िठथक्ाचंत िमळपन बनलेलत रागं ए् रागं महणपन िदसृे ि्या ्ा 
िठथक्ाचंत िमळपन सुरिळृ य� रेषा बनलेलत िदसृे, ृेवहा ‘साृत्ाच्ा’ घट्ाचा हा �भाय असृो आिण 
णेवहा अने् िठथ्े ए्दम ए्ाच िदशनेे चलन ्रृाृ ृेवहा त्ाचंा िमळपन ए् गट बनलेला िदसृो 
आिण �ा ्ारणाला ‘समान गृत’चा घट् महणृाृ. समिलयादत उथथ�तमध्े बंिदसृथणाचे ृ�य मह�याचे 
मानले आहे. णर आथण ए् आ क् ृत ्ाढलत आिण िृच्ामध्े िर्ाम्ा णागा ठेयल्ा ृर �ा िर्ाम्ा 
णागां् डे दुलरय ्रण्ाचत �ेय्ाचत �यक�त असृे. ्धत ्धत ्ा िर्ाम्ा णागा त्ा आ क् ृतचे सय�ृ 
डोळ्ाृ भरणारे ियशषे ठरृाृ, थण ए्ंदरतृ थाहृा �ा छो�ा िर्ाम्ा णागा भवन ्ाढण्ा्डे 
आथलत �यक�त असृे. िर्ामत णागा भवन ्ाढण्ाचत हत णत �यक�त आहे िृच्ा पृन मेदपच्ा गिृशासाचे 
ए् मपलभपृ  ृ�य व्कृ होृे असे मानण्ाृ ्ेृे. हे ृ�य असे ्त मेदपच्ा �ि�्ेचत सयृःृतल िर्ाम्ा 
णागा भवन ्ाढण्ाचत �यक�त असृे. ियणेच्ा �याहाचत ज्ा�माणे आथल्ा माग�ृतल एखा�ा लहानशा 
िर्ाम्ा णागेला ओलाडंपन णाण्ाचत �यक�त असृे ृशतच हत �यक�त असृे, अशा िर्ाम्ा णागेच्ा दोनहत 
बाणपने ृाण याढृ णाृ असृो. णर िर्ामत णागा ृशतच रािहलत ृर ्ा ृाणामधतल ृोल ढळृ णाृो 
थण हत णागा भवन ्ाढलत ृर समृोल थरृ �सथािथृ होृो. यदेनाच्ा अनुभयाृतल मेदपच्ा �ि�्ाचंत 
�यक�त असा समृोल साधंण्ा्डे असृे ि्या ृाण ्मतृ ्मत ्राया अशतहत �यक�त असृे, इृरहत 
साृत्थपणर भौिृ् अयसथामंध्े अशतच �यक�त िदसपन ्ेृे. थाण्ाचे िबदप, साबणाच्ा फेसाचे फुगे, ियणेच्ा 
�याहाचंत णाळत हत �ाचत उदाहरणे होृ. �ा उथथ�तला आधारभपृ  असलेल्ा भौिृ्त उथथ�ीचे िययचेन 
्हलरने चागंल्ा �्ारे ्ेले आहे. 

 
िर्ामत णागा भवन ्ाढण्ाचत हत णत �यक�त असृे िृच्ाृ आिण अिन्िमृ गोली्डे दुलरय 

्रण्ाच्ा �यक�तृ, ृसेच िदलेल्ा थिर�सथृतृ शक् िृृ्त चागंलत ि्या अथरथपणर आ क् ृत थाहण्ाच्ा 
�यक�तृ साम् आहे. आ क् ृत णर सम, साधत आिण ्ोणत्ा ृरत बाबृतृ �ेय्ानंा रचणारत असेल ृर ृत 
चागंलत असृे. आ क् ृत णेवहा ं अथरथपणर असृे ृेवहा त्ा सबंध आ क् ृतच्ा सयवथाला अनुसवन िृच्ा 
यगेयगेळ्ा भागाचंत सयरथे ठरलेलत असृाृ. चादंणतच्ा आ क् ृतृ (आ क् ृत �. ३) णर फटत िदसृ 
असल्ा ृर �ेय्ाचत ्ा फटतयर भर देण्ाचत, त्ाचें मह�य याढयाय्ाचत �यक�त असृे. महणणे फटत 
असलेलत आ क् ृत �ा दलतने ृो िृच्ा्डे थाहृो. ज्ाचा ्धत ्धत वहेद�्मरचा िन्म महणपन उ�ेख 
्रृाृ त्ाच्ाृ अथरथपणरृेचे ृ�य आिण चागंल्ा आ क् ृतचे ृ�य हत दोनहत समाियल असल्ाचे िदसृे. 
“िदलेल्ा थिर�सथृीशत सुसंगृ ठरेल अशा रतृतने ये�ाचे संघटन शक् िृृ्े साधे आिण सथल होण्ा्डे 
संघटनेचत �यक�त असृे, असा ्ा ृ�याचा आश् आहे. (्हलर, १९३८, थकन २५१) 
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आ क् ृत–१: (समतथृा घट्)      आ क् ृत–२: साम् घट् 

 

 
 

आ क् ृत–३ (ये� संघटन घट्) 
 

हत संघटनेचत ृ�य े उ�ृर मानिस् �ि�्ायंर ि्या थपय�नुभयायंर अयलंबपन नसृाृ थण ्ा 
ृ�यािशया् समिलयादत उथथ�त उ�ृर मानिस् �ि�्ायंर ि्या थपय�नुभयायंर अयलंबपन असलेले 
आणखत दोन संघटनेचे घट् मानृाृ.– (१) थिरच्ाचा घट्, आिण (२) यक�तचा ि्या िस�ृेचा 
घट्. णर िठथक्ाचं्ा एखा�ा समपहाृतल ्ाहत िठथ्े िमळपन चेहऱ्ाचत रथरेखा दाखियणारत रेषा बनृ 
असेल ि्या मुळायरासारर्ा अशाच एखा�ा थिरिचृ यस पृचत वथरेखा बनृ असेल ृर ृत आ क् ृत थाहणे 
सोथे णाृे. आिण �ेय् णर एखादत आ क् ृत शोधृ असेल ृर ृत त्ाला साथडणे अिध् सुलभ ठरृे. ृो 
णर ृत शोधृ नसेल ृर ृत त्ाला इृक्ा सहणथणे साथडृ नाहत. थिरच् आिण िस�ृा ्ा 
मानसशासाृ थरंथरेने मानृ आलेल्ा घट्ायर आथण फार भर देृा ्ामा न्े असा समिलयादत 
मानसशासजाचंा इशारा आहे. �ाचे ्ारण असे ्त त्ाच्ा आधाराने सयरच गोलीचा उलगडा ्रण्ा्डे 
आथलत �यक�त असृे आिण �ामुळे संघटनेृतल अिध् सायाृ आिण ि�िमिटवह घट्ाचंत आथण हेळसाडं 
्रृो. 

 
वहेद�्मरने णे संघटनेचे घट् नमपद ्ेले आहेृ त्ाचंत आथण सयृःसाठत माडंणत आिण 

यगव्रण ्व ्ा. हे घट् थुढतल�माणे आहेृ.:– (१) थिरसर घट्–हे चेृ्ाचं्ा िदलेल्ा समपहाृ 
असृाृ, त्ाचं्ाृ साि�ध्, साम्, साृत्, आिण समान गृत–हे घट् समाियल आहेृ. (२) मध्यृव 
घट्–हे �ाण्ाृच उद्ाला ्ेृाृ आिण चेृ्ायर लादले णाृाृ. हे घट् महणणे थिरिच् आिण 
िस�ृा (३) �बल् घट्–अिभसंिहृ �िृसादाचे �बलन ि्या थिरणामाचा िन्म �ाचं्ाशत ्ाहत 
बाबृतृ साम् असलेले हे घट् होृ. �ाचं्ाृ आथल्ाला अथरथपणरृा, चागंलत आ क् ृत आिण बंिदसृथणा 
हे घट् अंृभपरृ  ्रृा ्ेृतल. ृुमहत िठथक्ाच्ा ि्या ओळीच्ा समुहा्डे थाहाृ असृाना एखादत 
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साधत, समिमृ अशत आ क् ृत उद्ाला ्ेऊ लागलत ि्या एखा�ा यस पृसारखत िदसणारत ि्या ्ोणत्ाहत 
�्ारे एखादत िनि�ृ अशत आ क् ृत उद्ाला ्ेऊ लागलत ृर िृच्ायर भर देऊन ृत शक् िृृ्त 
आखतय ्रायत अशत ृुमचत सयाभािय् �यक�त असृे. हत ्ाहतशत अनुमृत देणाऱ्ा �िृि�्ेसारखत (थकन 
७३–७४) असृे. त्ा उद्ाला ्ेणाऱ्ा आ क् ृतचे ृत �बलन ्रृे आिण �ाबरोबरच वहेद�्मरचा 
िन्महत �ा �यक�त पृन व्कृ होृ असृो. समिलयादत साहच्रयाद �ा थरसथराहंपन खपथच दपर असलेल्ा 
थंथामधतल फट यरतल सपचनेमुळे णर भवन िनघप श्लत ृर ृत अिृश् इल गोल ठव श्ेल ्ाृ शं् ा 
नाहत. 
 
८.४: समि�वादी उपप�ीतील गितशील कर� 

संघटनेियष्तचत समिलयादत उथथ�त णर आथल्ाला समणपन घ्ाय्ाचत असेल ृर ये� ्ा 
सं्लथनेचा ऊहाथोह आथल्ाला ्राया लागेल. फॅरेडे आिण मकॅसयले �ाचं्ा ्ाळाथंासपन भौिृ्त 
शासामध्े ये� आिण त्ाचंत यैिशष�े �ानंा मह�याचे सथान �ााृ झाले आहे. आथण नाला क् ृत चुंब् 
घेृला ृर त्ाच्ा दोन �ुयाभोयृालचे य दोन �ुयामधतल चुंब्त् ये� य रेषा लोखंडाच्ा ्णाचंा उथ्ोग 
्वन दाखियृा ्ेृाृ. िय�ुृये�ाचे अ�सृतय �य�ृृ �याहायरतल �्ोगायवन िस� ्रृा ्ेृे. 
ृाबं्ाच्ा ृारानंत बनियलेल्ा मंडला पृन णेवहा आथण िय�ुृ�याह सोडृो ृेवहा थपयवचे भौिृ्शासज 
मानतृ त्ा�माणे हा �याह त्ा ृारांृ  आथण बंिदसृ ्ेलेला आहे असे आथल्ाला याटेल आिण ृो �त्य 
�याह आथण असा बंिदसृ ्ेला असृाहत. थण त्ा ृाराभंोयृत ए् िय�ुृये� िनम�ण झालेले असृे आिण 
्ाहत अंृ राथ �्ृ ृे ियसृारलेले असृे. आथल्ा ृारांृ पन णेवहा णेवहा �याह सुव होृो ृेवहा ृेवहा 
शणेारच्ा मंडलाृ �याह �य�ृृ होृो �ा गोलतयवन हे िदसपन ्ेृे– �य रृ् यटेोळे आिण रोिह� �ा 
ृ�यायर आधारलेले आहेृ. भौिृ्तृतल गिृशतल ये�ाचत हत सं्लथना दिलये�, णतय आिण ियशषेृः 
म�सृष् बा�् �ानंा उबेशपन लायण्ाचा ्ेयळ लायिण् अथ�ने नवहे ृर शबदशः लायण्ाचा समिलयादत 
मानसशासजाचंा �्तन आहे. 
 

गिृशतल ये� आिण ्ं� ्ाचं्ामधतल फर् ्हलरने चागंल्ा रतृतने सथल ्ेला आहे (१९४७, 
थकन १०० ृे १३५). ्ं�ाचत णेवहा क् ृत होृे ृेवहा ृत दोन घट्ानंत िन्िमृ होृे. त्ाला थुरियण्ाृ 
आलेलत शकृत ि्या ऊण� णर त्ा ्ं�ाच्ा घडणतने िनि�ृ ्ेलेल्ा िदशाना गृत िनम�ण ्रण्ासाठत 
बंिदसृ ि्या अयर� ्रण्ाृ आलत नाहत ृर ृत सयर िदशांृ  थसवन थिरणाम घडयपन आणतल. ्ं�ाचत 
घडण महणणे त्ा ऊण�ने ्ोणृे थिरणाम घडयपन आणायेृ  हे िनि�ृ ्रणाऱ्ा अयरोधाचंत ए् व्यसथा 
असृे. ्ं�ाचे ए् अिृश् साधे उदाहरण महणपन ए्ा खोबणत पृन गडगडृ णाणारा चेडप  घ्ा. हत खोबण 
णर खालच्ा बाणपला उृरृत असेल ृर चेडपला िमळणारत ऊण� गुरतया्षरणा्डपन लाभलेलत असेल 
ि्या चेडपला ध�ा देऊन हत ऊण� देण्ाृ आलत असेल. ृत खोबण ्ाहत चेडपला ्ोणृतहत ऊण� थुरयृ 
नाहत हे उघड आहे. थण ृत ए्ा ियिशल रेषेला अनुसवन त्ाला गडगडृ णाय्ास लायृे य त्ाचत गृत 
िन्ृ ्रृे. ि्या मोटारतच्ा इंिणनाृ णे सफोट् िम�ण ृ्ार झालेले असृे ृे िठणगतने थेटयल्ायर 
िसिलडरमध्े ्ा् घडृे �ाचा ियचार ्रा. �ा ृाथलेल्ा या्पचत सयर िदशां् डे �सरण थायण्ाचत �यक�त 
असृे. थरंृु त्ा िसिलडरचत भ�म बाणप �ा गृतला बंिदसृ ्रृे आिण महणपन द�्ाच ्ा् ृो हालचाल 
्रृो. ृळ्ाचा �सथर थकनभाग हा ृुलनेने थाहृा अशा अयरोधाथासपन मुकृ असृो. एखादा दगड टा प् न 
ृुमहत त्ाच्ा ्ोणत्ाहत िबदपला ऊण� िदलत ृर िनम�ण होणाऱ्ा लहरत सयर िदशानंा णाृाृ. 
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णतयाचत रचनाहत ्ाहत बाबृतृ ्ं�ासारखत असृे. सना्प हे हाडानंा ्ंडरानंत णोडलेले असृाृ, 
आिण णेवहा सना्पमध्े गृत ऊण� उतथ� होृे ृेवहा त्ाचंा ्ंडरा (Tendon) ए्ा ियिशल िदशनेे खेचला 
णाृो. ृंि�्ा ्ा यिेलृ ृारा�ंमाणे ृािं�्ा �याहाला ि्त्े् थपयरिन्ृ िदशानंत याहण्ास भाग 
थाडृाृ. उदा., दकथटलाथासपन  मध् म�सृष्ा्डे आिण ृेथपन थ�्थाल खंडा्डे. थरंृु आथण णर 
बा�् ि्या मेदपृतल थेशीचा समपह घेृला ृर त्ाच्ाृ असे अयरोध् ्मत असृाृ, अिध् मुकृृा 
असृे आिण महणपन ये�त् थिरणाम घडण्ाचत ृेथे अिध् शक्ृा असृे असे महणृा ्ेईल. द्
थटलां् डपन ्ेणारा मुा�याह घेृला ृर ृळ्ाृ टा्लेल्ा दगडा�माणे ृो बा�्ांृ  लहरीचत यृुरळे 
िनम�ण ्रतल आिण �ा िय�ुृलहरत असृतल. बा�्ाच्ा ्ोणत्ाहत िबदपयर चेृ्ाने ्ा्र ्ेल्ाने ृो 
णेवहा उ�ेिणृ होृो ृेवहा त्ाच्ा्डपन बा�्ा्डे णशा लहरत ्ेृाृ त्ा�माणे मुा�याहाचंत एखादत 
मािल्ा णर णलद गृतने घडपन आलत ृर ृत बा�्ामध्े लहरीचत ए् णलद मािल्ा िनम�ण ्रतल 
आिण त्ामुळे बा�्ाच्ा ए्ा भागाृ िय�ुृृाणाचंा ए् ियिशल आ क् िृबंध ृ्ार होईल. हा आ क् िृबंध 
द्-थटला्डपन ्ेणारे मुा�याह ज्ा िबदपशत �त्य ्ेऊन ठेथृ असृाृ त्ा िबदपभोयृत ्ेििृ झालेला 
असेल. ज्ा�माणे ृळ्ाृ ए्ाच यळेत दोन दगड िभ� िठ्ाणत टा्ले ृर ृे थरसथरायर ्ा्र ्रणाऱ्ा 
लहरीचा ए् आ क् ृतबंध ृ्ार ्रृाृ त्ा�माणे दकथटलाचं्ा  दोन िबदपना णर ए्ाच यळेत उ�ेिणृ 
्ेले ृर ृे बा�्ामध्े िय�ुृृाणाचा ए् ियिशल आ क् ृतबंध िनम�ण ्रृाृ. �ा आ क् िृबंधाचत दोन 
टे्�ा आिण त्ाचं्ामध्े असलेलत दरत िमळपन णो भपभाग बनृो त्ाच्ाशत ृुलना ्रृा ्ेईल. हत दरत 
आिण त्ा टे्�ाचं्ा उृरणत हे त्ा टे्�ाचं्ा माथ्ाइृ्ेच त्ा आ क् ृतबंधाचे भाग असृाृ. �ेय् 
णेवहा हे दोन िबदप थाहृो ृेवहा ृो ्ेयळ ृे दोन िबदप थाहाृ नसृो ृर ए्ा ियिशल संबंधाने संबंिधृ असे 
दोन िबदप थाहाृ असृो. बा�्ाृतल आ क् िृबंधाच्ा संबंधाृ असे महणृा ्ेईल ्त हा संबंध महणणे 
िय�ुृलहरत आिण िय�ुृृाण �ाचंा िमळपन बनलेला आ क् िृबंध हो्. दकथटलायर  ्ा्र ्रणारे चेृ् 
णर ए्मे्ाचं्ा णयळ आणले ृर हा आ क् िृबंध अिध् रेखतय बनृो (महणणे टे्�ाचं्ा उृरणत 
अिध् िनमुळत्ा असृाृ). णर ्ोणत्ाहत घट्ामुळे हा आ क् िृबंध अिध् थसरट झाला ृर हा संबंध 
दुबळा बनृो आिण त्ामुळे ृे दोन िबदप ए्मे्ाथंासपन अिध् थराङमुख झाल्ासारखे होृाृ. आृा �ा 
आ क् िृबंधाला थसरट बनयणारा असा ए् घट् असृा. दकथटलायरतल  त्ाच दोन िबदपंना आथण सृृ 
उ�ेिणृ ्रतृ रािहलो, आिण त्ामुळे बा�्ाृ िय�ुृ�याहाचंा ृोच आ क् ृतबंध सृृ णागकृ रािहला ृर 
बा�्ाृ अिध् �ुयत्रण घडपन ्ेृे. �ाचा अथर असा ्त �ा �याहानंा याढृा ियरोध होृो. आ क् िृबंध 
थसरट होृ णाृो, त्ा िबदुमधतल भौिृ् संबंध अिध् िशिथल होृाृ, आिण महणपन ृे थिहल्ाथेया 
ए्मे्ाथंासपन अिध् दपर सरल्ासारखे असृाृ. 

 
्हलर आिण यॉलॉ् (१९४४): �ानंत ्ेलेल्ा ए्ा संशोधना  ृआ क् िृबंधाच्ा थ�ाृ थिरणामाृ 

द् िय क् ृत घडपन ्ेृे असे दाखियले आहे. त्ाचं्ामृे हे ‘थिरथपृव’मुळे घडपन ्ेृे– थिरथपृव महणणे 
बा�्ाृतल ज्ा थेशत �ा �सथरत्रणाशत संबंिधृ असृाृ त्ाचं्ाृ िनम�ण झालेलत अयरोध् 
थिर�सथृत. �ामुळे मेदपच्ा �ा ये�ा्डे ्ेणारे मुा�याह दुसरत्डे यळियले णाृ असणार असा अंदाण 
आहे. णे. णे. िगबसन �ानंा ्ाथपयव ्ाच �्ारचा िय क् ृत्रण ्रणारा थिरणाम आढळला होृा. हा 
ियलंबथिरणाम होृा. एखा�ा य�रेषेचे णर खपथ यळे िनरतयण ्रतृ रािहले ृर त्ाच्ानंृर लगेच आथण 
णत सरळ रेषा थाहृो ृत ियर� बाणपने य� असल्ासारखत िदसृे (१९३३). गिृबोध् अनु प् लनामुळे 
होणारा हा थिरणाम असृो असे ्ा घटनेचे त्ानंत ्ेलेले सथलत्रण आहे. �ा �्ारचे ियसथाथन थिरणाम 
गिृबोधनाृ, सथशरजानाृ आिण �यणाृ घडपन ्ेृाृ. हे ्ोहलरना मान् आहे. थरंृु हे सयर 
िय�ुृृाणाच्ा थिरथपृवमुळे (इलेक्ॉिन् सिॅचएशनमुळे) घडपन ्ेृाृ असे त्ाचें महणणे आहे. 
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“अध््नाृ अडचण िनम�ण ्रणारत ि्त्े् अयरोधने हतसु�ा ्ाहत �माणाृ आथण िणला थिरथपृव 
महटले आहे िृच्ामुळे िनम�ण होृाृ असे असणे शक् आहे“ (१९५८ ए, थकन १५३). 

 
सथानांृ राचत घटना घडपन ्ेृे �ाचत नंृरच्ा अने् �ा्ोिग्ानंा �चतृत िमळालेलत आहे. आिण 

बा�्ाच्ा �ि�्ा ये�-उथथ�तला अनुसवन घडृाृ असे ्ोहलरने णे धाडसाने सुचियले होृे त्ाचे 
थरतयण ्रण्ासाठत मानयत बा�्ाृ णे िय�ुृ�याह घडपन ्ेृाृ त्ाचें अने् अभ्ास ्रण्ाृ आलेले 
आहेृ. त्ाच�माणे यगेयगेळ्ा चेृ्ानंत णेवहा ं�ाण्ाचें बा�् उ�ेिणृ ्ेले णाृाृ ृेवहा ्ा् घडपन 
्ेृे ्ाचेहत िनरतयण घडपन आले आहे (�ा ियष्ीचे संदभर ्हलर, १९५८ मध्े आढळृतल). �ा 
संशोधना पृन िमळालेलत मािहृत िय�ु�ाणत्  उथथ�तला ए्ंदरतृ थुलत देृे असे महणृा ्ेईल. ृथािथ 
आ क् िृियष्् थ�ाृ थिरणामाचंा उलगडा ्रण्ासाठत दुसऱ्ा ृऱहेचे सथलत्रणहत सुचियण्ाृ आले 
आहे. ऑसगुड य हे्र (१९५२) �ानंत णत उथथ�त सुचियलत आहे ृत बा�्ाृतल मुाृं पृंचे �माने 
अिध्ािध  ्उ�ेणन होणाऱ्ा माग�यर णुळणतचे णे यगेयगेळे यगे आढळपन ्ेृाृ त्ाचं्ायर आधारलेलत 
आहे. थिरणामाचंा उगम बा�्ाच्ा �ि�्ाऐंयणत दकथटत्  �ि�्ांृ  आहे असे माटो्ावह य इृर 
(१९५८) समणृाृ, िगबसनत �थम सुचियलेलत सं्ोणनाचत ्लथना अंृभपरृ  ्रण्ा्डे फॉकस ्ाचंा 
(१९५१) ्ल आहे; समतय्ा्डपन असलेलत अथेया ि्या समतय्ाचत मानिस् ‘थपयरिस�ृा’ हा घट् 
सटोरतनत सुचियला आहे (१९५९). अमेिर्ेृ ्ा ियष्ायर ियथुल संशोधन झाले हे ृर खरेच! थरंृु 
त्ाचबरोबर ्ा ियष्ायरतल बरेचसे संशोधन इंगलंडमध्े य त्ाहपनहत णासृत णथानमध्े झाले आहे असे 
महणृा ्ेईल (सागरा य ओ्ामा, १९५७). एच. एच. �सथेझ (१९५८) य मॅ् यने ्ानंत बऱ्ाचशा 
संशोधनाचें थरतयण ्ेले आहे. मॅ् यने ्ाचंा िनष्षर असा (१९५९): “आणथ �्ृ थुढे माडंलेल्ा 
िस�ानृाथेया अिध् ्ाहत सागंणारा िस�ानृ हया असे आधतच्ा संशोध्ानंत िनयिेदृ ्ेलेल्ा 
संशोधनाचे थरतयण ्ेल्ायर णाणयृे...... त्ानंा अिभ�ेृ असलेला अथर असा ्त संयदेन हत िनदान 
ि�धकयत �ि�्ा आहे (मॅ् े यने य रॉणर १९६०, थहा). 

 
मुाबा�् णर ज्ाचे भाग थरसथरायंर गिृशतलृेने ्ा्र ्रतृ असृाृ असे मुकृ ये� असेल 

ृर मुासंसथेियष्तचत णुनत ‘्ं� उथथ�त’ बा�्ाथुरृत ृरत सोडपन �ायत लागेल. थरंृु मुा आिण 
मेदपृतल मुाृं पृ थरसथराशंत णोडले णाऊन णत ए् फार मोठत व्यसथा मेदपृ िनम�ण झालेलत असृे 
िृच्ा बाबृतृ हत उथथ�त बहुधा खरत असणार. मुाृं पृृफ�  मेदप्डे ्ेणारा �त्े् �ेर् घट् हा 
बा�्ाृतल सयृं� घट् बनृो य त्ामुळे ्ोणत्ाहत यणाला होणारे संथपणर यदेन हे ्ा िनरिनराळ्ा 
यदेनघट्ाचं्ा संघाृामधपन होृे असे णुने मानसशासज समणृ असृ. थरंृु आथण आृाथ �्ृ ज्ा 
थरसथरसंबंधाबबल य नमुन्ाबबल बोलृ आहोृ य णे �त्य इंिि्णन  ्अनुभयाृ यासृय असृाृ त्ाचें 
सथलत्रण ्ा संघाृा पृन सथल होऊ श्ृ नाहत. ्ं�िस�ानृा�माणे �त्े् यदेन-ए्् हा इृर यदेन-
ए््ाहंपन सयृं�च राहृो असे समलतयादत समणृाृ. थरंृु ्ं�िस�ानृामुळे साध् होऊ श्णाऱ्ा 
गोलीच्ा संभाव्ृेचे त्ानंत ्ोग् मपल्माथन ्ेलेले नाहत. बा�् य इृर मुा्ेिे ्ाचंा रचनातम् 
शरतरियष्् गुणियशषे मुाृं पृंच्ा सं्ोणना पृन िनम�ण होृो (हेब १९४९). िनरिनराळ्ा भागाथंासपन 
्ेणाऱ्ा अने् यदेनयाह्ाशंत मेदपमधतल �त्े् थेशत साधंलत णाृे; य त्ामुळे ऐंििि्् चेृनामधतल 
िनरिनराळे भाग णरत थरसथरायंर �िृि�्ा ्व श्ृ नसले ृरत ृे ए्ि�ृ ्ा्र ्व श्ृाृ. आिण 
त्ामुळे थपणर �िृि�्ेचत नयतन अयसथा �ााृ होऊ श्ृे. ्ं�िस�ानृाचा णर ियस कृृ ृऱहेने ियचार ्ेला 
ृर असे िदसपन ्ेृे ्त णो मानसशासज चेृ्ाचं्ा ए्त्रणामुळे ्ाहत रचनातम् �िृि�्ा होृाृ असे 
समणृ असे ृो ्हलर ्ाचं्ा िनष्ष�ला थािठबाच देृ असृो (१९४७, थकन १०३). 
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्ायवन असे महणृा ्ेईल ्त सेिि्् चेृ्ामुळे सथािन् थरसथरायंर अयलंबपन नसलेल्ा अशा 

�िृि�्ातम् हालचालत ्रतृ नसपन चेृ् रचनेमुळे �िृि�्ा ्रतृ असृो य हे उ�र महणणे ्ा�्् 
सा्ल्ाचे ए्संधतथणाचेच उदाहरण हो्; य �त्य अनुभयाृ सथािन् यदेनचे ियस्िळृ सयवथ व्कृ 
होृ नाहत ृर त्ाचें संघाृातम् सयवथ व्कृ होृे. 

 
समिलयादत ्ं�िस�ानृ ना्ारृाृ महणणे चैृन्िस�ान  ृ सयत्ारृाृ असे मानण्ाचे ्ारण 

नाहत. चैृन् िस�ानृाच्ा ृे बरेच ियर� होृे य गृतये�ायर भर देण्ाचे हेहत ए् ्ारण होृे. ये� हत 
यैजािन् यासृयृा आहे, य त्ाच यळेत य रृन आिण अनुभय ्ाचं्ा मानिस् यासृयृेशत ृे सागंृ असृे. 
सयाभािय् �ि�्ानंत ्ुकृ असे शरतर रासा्न णग य �त्य अनुभयाचे णग णर आथण समिलया�ा�ंमाणे 
ए्वथ मानले ृर ये� य रचना ्ाचंा आथण भौिृ् णगामध्ेहत ियचार ्ेला थािहणे. �त्य अनुभय य 
य रृन ्ाचं्ा रचनेशत णुळणारत मेदप �ि�्ेृतल ्ोणृत भौिृ् रचना आहे हे आथण ियशषेृः ियचारले 
थािहणे. ्ाहत बाबृतृ सारखेथणा सहण साथडप  श्ेल. हळप हळप मंद होृ णाऊन शयेटत थपणरथणे नाहतसा 
होणारा आयाण णेवहा आथण ऐ्ृो ृेवहा बा�्ामधतल �ि�्ेृतल ृत�ृा ्मत होृ असलत थािहणे असे 
िनःसंश्थणे आथण महणप श्ृो. ज्ा यळेत था�रभपमतथासपन उठपन िदसणाऱ्ा आ क् ृत्डे आथण ए् घट् 
महणपन थाहृो त्ा यळेत बा�्ाचा मागचा भाग िनःसंश् ि�्ाशतल असृो, य हत क् ृत अशा ृऱहेने होृ 
असृे ्त त्ामुळे ्ाहत भौिृ् �ि�्ा इृर भागाथंासपन अलग होृे. 

 
णत रचना आथण थाहृो ि्या ऐ्ृो त्ा रचनेशत सयंादत रचना आथल्ाला मेदपमधतल �ि�्ेमध्े 

िदसपन ्ेृे. समिलिस�ान  ृ्ा मृाचा थुरस्ार ्रृो (्हलर १९३८, थकन १८५–२३२, ्हलर १९४७, 
थकन ६१–६३, ३०१; ्ॉफ्ा १९३५, थकन ५३–६८) न्ाशा य देश ्ाचं्ा थरसथरसंबंधायर ियचार ्ेला 
असृा न्ाशा हा त्ायर दाखियलेल्ा देशाथेया थपणरथणे िभ� असृो. त्ाच�माणे आथला सणग अनुभय 
हा मेदपृतल ्ोणत्ाहत �ि�्ेथेया िभ� असृो. थरंृु न्ाशाृ णे फार यरच्ा बाणपस दाखियलेले असृे ृे 
देशाच्ा दपर उ�रेलाच िदसपन ्ेृे ि्या न्ाशायर णत नागमोडत रेषा िदसृे ृत देशामध्े नदतच्ा 
सयवथाृ िदसपन ्ेृे. अशा ृऱहेने न्ाशाृ िदसपन ्ेणारे आ्ार य सबंध �त्य देशाृ िदसणाऱ्ा ियियध 
भागाचेंच िदगदशरन ्रतृ असृाृ. आथण न्ाशा थाहृो त्ा�माणे णर आथण माणसाचं्ा मेदपृतल 
�ि�्ाचें थरतयण ्ेले य संगृ भाग शोधपन ्ाढण्ाचा �्तन ्ेला ृर आथण ज्ा�माणे न्ाशा याचृो 
त्ा�माणे अनुभयाचें याचन ्व श प् . इृ्े असथल य अयासृययादत सयवथ सम�सटया�ानंा मान् 
होण्ासारखे नवहृे. थरंृु संयादत रचनेचा गकहतृिस�ान  ृमान् ्वन ृे मानसशासत् �्ोगाने थडृाळपन 
थाहाण्ाचा �्तन मा� खऱ्ा संशोध्ाला शोभेल ्ा थ�ृतने ृे ्रृाृ. ्ाचे उ�म उदाहरण महणणे 
आ क् िृबंधाच्ा थ�ाृ थिरणामायरतल ्ाथपयव उ�ेिखलेले त्ाचें �्ोग होृ. 
 
८.५: साकात अनुभवातील सव व पिरसर 

समिलयादत मानसशासज य रृनयादायर अने् आयेथ घेृाृ. त्ाचंा यसृुिनन रतृीना ियरोध नाहत 
आिण ्ोणत्ाहत अभ्ुथगमाचत अंिृम ्सोटत यसृुिननच असलत थािहणे हे ृे मान् ्रृाृ, थरंृु 
मानसशासाच्ा दलतने सायाृ अनुभयाला ्ाहत महतय आहे असे ृे आ�हाने �िृथादन ्रृाृ. य रृनाचे 
णे गिृशतल िन्मन होृे त्ाच्ा्डे ृे यदेनातम् अनुभयाच्ा दिल्ोना पृन थाहाृाृ. थॅवहलॉवह हे 
अिभसंिहृ �िृियाृ ि�्ेला उ�ृर मुा�ि�्ां् डे थाहाण्ाचत ए् िखड्त आहे असे मानृाृ आिण 
सयरच हालचालीच्ा सयवथाृतल य रृन हत �ा सयवथाचत िखड्त आहे. थरंृु आथला यदेनातम् अनुभय 
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हत आथल्ाला दुसऱ्ा बाणपने उ�ृर मुा�ि�्ाचें दशरन घडियणारत दुसरत िखड्त हो्. आिण ्दािचृ 
�ा िखड्त पृन–हालचालीच्ा िखड्त पृन णे दशरन घडृे त्ाथेया अिध् सथल आिण लगृचे दशरन 
िमळृ असेल. मेदपच्ा गिृशासािशया  ्सयंदेनातम् जान हे �ा्ोिग् थ�ृतचे सफल असे ये� आहे. हे 
महणणे य रृनयादत साथेयृः अमान् ्रतृ असृानाहत ्ा ्ाळाृ मान् झालेले होृे. 
 

य रृनयादत चेृ्�िृि�्ेयर भर देृ असृ त्ाच�माणे त्ानंत चेृ्-�िृि�्ा समत्रण माडंले 
होृे. समिलया�ाचंा �ामुर्े्वन ्ाला ियरोध होृा. य रृनया�ाचं्ा चेृ्-�िृि�्ा समत्रणाचा अथर 
िनरिनराळ्ा मानसशासजानंत िनरिनराळा लायला आहे ्ाृ शं् ा नाहत. थरंृु य रृनया�ाचं्ा मृे चेृ् 
महणणे ियिशलयळेत जानेिि्ायर थिरणाम घडयपन आणणारा चेृ्समपह, आिण �िृि�्ा महणणे ्ार् 
�िृि�्ा. चेृ् य �िृि�्ा ्ाचं्ा समत्रणामध्े दाखियलेल्ा रेिख्ेने ि्या बाणाने जानयाह् 
चेृ्, य ्ार् �िृि�्ा ्ामधतल �त्य संबंध अिभ�ेृ होृो. णणप ्ाहत ्ा दोहोच्ामध्े अडथळा 
आणणाऱ्ा दुसऱ्ा ्ोणत्ाहत �ि�्ा घडृ नाहतृ. चेृ् य �िृि�्ा ्ा यासृययादत ृऱहेने थाहृा 
्ेणाऱ्ा गोलत आहेृ, य सुरयाृतला ्लथना ्ेलेला य रृनयाद, ्ाथलत्डे णाृ नाहत. थरंृु यॉटसन 
्ानंत यणरन ्ेलेले “असफुट य रृन” ि्या नयतनच थुढे ्ेृ असलेलत “मध्�सथृ चलघट्” ्लथना 
्ेयळ यसृुिनन ृऱहेने थाहृा ्ेणाऱ्ा गोलतयरच भर देृाृ असे याटृ नाहत. यॉटसन ज्ा यळेत चेृ् 
महणणे सामान् थिर�सथृतृ आढळणारत ्ोणृतहत यस पृ ि्या ऊृ्मध्े होणारा ्ोणृाहत बदल 
(१९२५, थकन ६) असे महणृाृ ृेवहा ृे खरोखरच यसृुिनन मािहृतहपन णासृ ्ाहत ृरत सागंृ आहेृ हे 
सथलच िदसपन ्ेृे. ्ेथे िनद�िशलेलत यस पृ हा आथल्ा डोळ्ानंा ि्या जानेिि्ानंा िभडणारा चेृ् नवहे. 
यस पृचे चेृ्ाशत ए्वथतय मान् ्रणे महणणेच सेिि् घट्ामध्े चेृ् �हण ्ेला गेल्ानंृर संयदेन 
होण्ाचत ्ुयृ मान् ्रण्ासारखे आहे. चेृ् य �िृि�्ा ्ामंध्े ्ेणारत, हत संयदेन�ि�्ा सेिि् 
घट्ामंध्े असल्ाचे य रृनया�ाचं्ा ियचारसरणतृ अिभ�ेृ आहे, य हे त्ानंत गकहतृ धरले आहे आिण 
त्ाचा अभ्ास ना्ारला आहे. ्हलरनत सािंगृल्ा�माणे (१९४७, थक. १६४, १६५, २००)– 

 
“णे चेृ्-�िृि�्ा समत्रण सुरयाृतला मोठे आ्षर्  याटृे ृे खरोखरच थपणरथणे 

चु्तचे मागरदशरन ्रृे. खरे थाहृा आणथ �्ृ ृे �ा� याटले, ्ारण य रृनयादत चेृ् हा शबद 
बऱ्ाचशा ियस्ळतृ ृऱहेने याथरृाना आढळले...... ्ाटे्ोरथणे णर ्ा शबदाचा ियचार ्ेला 
ृर सामान्थणे चेृ् महणणे �िृि�्ा िनम�ण ्रणारा नसृो......माणसाचं्ा क् ृत ्ा 
सामान्थणे सुरिचृ ये�ानत साधंलेल्ा असृाृ. महणपन मानसशासत  ्बरोबर समत्रण �ाय्ाचे 
झाले ृर चेृ्संघाृ-रचना-रचनेच्ा िन�मृतला होणारत �िृि�्ा...... असे देृा ्ेईल. 
चेृ्�िृि�्ा समत्रण......चेृ्-�िृि�्ा ्ा दोहोमध्े ्ेणाऱ्ा रचना�ि�्ा दुलर ियृे. 
ियशषेृः ृ्ार झालेले गटसंघाृ......्त ज्ामंध्े नयतन गुणधमर आढळृाृ ृे......्ामंध्े 
दुलर ियले णाृाृ.” 
 
यदे् अनुभयाच्ा अभ्ासायवन त्ानंत माडंलेलत ‘रचनाृ�य’े समिलयादत मानसशास अभ्ासप 

श्ले थण हत त्ाचंत ृ�य े ियस कृृ अथ�ने असलेल्ा य रृनालाहत त्ानंत लागप ्ेलत आहेृ. ्ॉफ्ानंत 
(१९३५) िश्णे, समरण, भायना, ऐ�चछ् य अनै�चछ् ि�्ा, व्�कृम�य ्ा सय�चा अंृभ�य होईल असा 
सयर्ष समिलिस�ान  ृमाडंण्ाचा �्तन ्ेला आहे थण ृरतहत ्ाहत ्ाहत िठ्ाणत हा िस�ानृ अमप रृ य 
असथल असाच झाला आहे. ्ारण ्ा ियष्ाच्ा ्ाहत भागाचा समिलया�ानंत �त्य असा अभ्ास ्ेलेला 
नवहृा. 
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ृथािथ, य रृनाच्ा बाबृतृ ्ॉा्ाचंा दिल्ोण ्ाळणतथपयर् थाहणे आयश्् आहे. त्ाचं्ा मृे 

चेृ्ानंा होणाऱ्ा �िृि�्ामुंळे य रृन घडृ नाहत. ृर संथपणर ये�ा्डपन ृे िन्ंि�ृ ्ेले णाृे. हे 
सेिि्््ुकृ ये� शरतरशासियष्् असृे. थरंृु य रृन य सणग अनुभय ्ामंध्े त्ाचे व्ाथारण व्कृ 
होृे. महणपन त्ाला मनोयैजािन् ये� असे महणणे णासृ स्ु�कृ् ठरेल. ्ा ये�ाचे व्ाथारण भौिृ्, 
रासा्िन्, थेशतम्, ि्या ज्ाला आथण अणु् ुकृ महटले आहे असे िदसृे. थरंृु त्ाच यळेत ृे 
“सं�ेषणातम्” असृे य त्ाचत रचना अनुभयाृतल य य रृनाृतल ्ाहत मह�याच्ा घट्ा�ंमाणे असृे. 
्ाथंै्त ्ाहत रचनां् डपन होणाऱ्ा क् ृत अजाृ असृाृ, (“अजाृ” भाग हा सं�ेषण्ुकृ 
शरतरशासियष्् ये�ाचा भाग असृो). थण ्ाहत सणग असृाृ, य त्ामुळे �त्य अनुभयये� बनियले 
णाृे. सणग अनुभयये� य रािहलेले मनोयैजािन् ये� ्ामंध्े िनि�ृ अशत सतमारेषा नाहत. िशया् सणग 
अनुभयायर अजाृ ि्या असथलशा जाृ यासना ्ासंारर्ा मनोयैजािन् ये�ाचा थिरणाम होऊ श्ृो. 

या् २०-१८ 
 
�त्य-अनुभयाच्ा ये�ाला बोधातमा य थिरसर असे दोन �ुय असृाृ हे आथल्ाला �ौढ य्ाृ 

समणृ असृे. महणणेच आथण थिर�सथृतने गुरफटपन गेलो आहोृ हे आथल्ा लयाृ ्ेृे. दोन �ुय 
लोहचुंब्ाच्ा दोन टो्ा�ंमाणे असृाृ य त्ा दोहोमध्े चुंब्तय ि्या ृणाय िनम�ण होृाृ. हे दोन �ुय 
ए्मे्ायंर सृृ य बदलृत ि�्ा ्रतृ असृाृ. लहान मपल सुरयाृतला सयृः य दुसरा असा भेद ्व 
श्ृ नाहत. थरंृु त्ाचे शरतर इृर ्शाथासपनहत िभ� आहे ्ाचा शोध त्ाला लागृो. ्ाहत गोलत त्ाच्ा 
समोर असृाृ, ्ाहत मागे असृाृ य ृो सयृः ्ा दोहोमध्े असृो. िनि�ृ अशत असलेलत द्�ाव् 
यदेने य व्कृतला णाणयणारत त्ाचंत था�रभपमत ्ा दोहोमध्े गुणातम् फर् असृो. य हा फर् ‘सय’ ला 
थिर�सथृतथासपन िभ� ्रण्ास थुरेसा असृो. सयृः य भोयृालत असलेलत इृर माणसे ्ामंधला ृणाय 
याढला णाृो य त्ामुळे सयृः य इृर ्ांृ तल �ैृ ृत� होृे. बोधातमत हा ए् गंुृागंुृतचत उथ�णालत्ुक  ृ
रचना आहे. ृरतहत थिर�सथिृणन  ्संघष�ृ ृो आथले सयवथ िट्यपन धरृो. य हे सयर ृो सयृः ्ेवहाहत 
िन�ल न होृा ्रतृ असृो. ृो ्धतच संथपणर समृोल ि्या ियसायलेला नसृो......ृो नेहमतच ्ुठे 
ृरत सर्ृ असृो (्ॉफ्ा १९३५, थकन ३३२). बोधातम्ामध्े य बोधातमा आिण थिर�सथृत ्ामंध्े 
आढळणारा ृाण हा समिलिस�ानृाला मह�याचा भाग याटृो. 

 
ियिशल अनुभय घेृ असृाना मत थिर�सथृतमध्े ्ाहत ृरत ्रतृ असृो. थिर�सथृतमध्े मत 

�िृि�्ा ्रतृ असृो. ज्ा थिर�सथृतमध्े मत �िृि�्ा ्रृो ृत थिर�सथृत मला िदसृे ृशत असृे, य 
हत �चतृत यासृयृेशत थपणरथणे णुळेलच असे नाहत. ्ॉफ्ा ज्ाला य रृन–थिर�सथृत महणृाृ त्ा 
थिर�सथृतमध्े मत �िृि�्ा ्रतृ असृो हत ्लथना खालतल यधे् ियधानाृ ृे सथल ्रृाृ (१९३५, 
थक. २७–२८). 

 
“ए्ा िहयाळ्ाच्ा संध्ा्ाळत बफ�चे यादळ होृ असृाना ए् घोडेसयार ए्ा 

खानायळतणयळ थोहोचला. अने् ृास बफ�चछािदृ यादळत मदैाना पृन �यास ्ेल्ानंृर ृो 
आ�्सथानायर थोहोचृो. त्ामुळे ृो फारच आनंदाृ होृा. त्ाला थािहल्ायर खानायळतचा 
माल् आ�्रचि्  ृ झाला. खानायळतच्ा माल्ाने त्ाला ृो ्ोठपन आला हे ियचारले. 
घोडेसयाराने खानायळतथासपन दपर असलेल्ा िदशनेे बोट दाखियले. त्ा यळेत खानायळतचा माल् 
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भतिृ्ुकृ य आ�्र्ुकृ आयाणाृ महणाला, “ पृ ले् ऑफ ्ॉनसटनसयवन �यास ्ेला आहेस हे 
ृुला माहतृ आहे ्ा?ं त्ायर घोडेसयार खानायळतच्ा माल्ाच्ा था्ाशत मवन थडला.” 
 
“ृर मग ्ोणत्ा थिर�सथृतृ त्ा नयर्ा माणसाचे य रृन घडले होृे? ले् ऑफ ्ॉनसटनस 

त्ाने ओलाडंले होृे. हत यसृु�सथृत होृत; थण हे संथपणर सत् नवहृे, ्ारण ृे ृळे गोठलेले होृे, ृत 
णमतन नवहृत. ्ा गोलतचा त्ाच्ा य रृनायर थोडाहत थिरणाम झाला नाहत......थिर�सथृतला दुसरा ए् 
अथर आहे य त्ा अथ��माणे हा घोडेसयार ृळे ओलाडंपन थार झाला नसपन साध्ा बफ�चछािदृ मदैानायवन 
थार झाला होृा. ृळे ओलाडंपन णाणे हे त्ाचे य रृन नसपन मदैान ओलाडंपन णाणे हे त्ाचे य रृन झाले”. 

 
्ा िठ्ाणत ृळे हत भौगोिल् थिर�सथृत य सथाट भाग हत य रृनथिर�सथृत. णे य रृन यरयर 

िदसणाऱ्ा थिर�सथृतशत ि्या य रृनथिर�सथृतशत णुळृे याटृे ृे यैजािन् ि्या भौगोिल् थिर�सथृतशत 
नेहमतच णुळृे असेल असे नाहत. यैजािन् थिर�सथृत फसयत ि्या आ्लनास ्ठतण अशत असप श्ेल. 
आथल्ा इंिि्ानंा त्ाचं्ा सयृःच्ा म्�दा थडृाृ य आथल्ा यासना आथल्ाला थिर�सथृतबबल, 
यसृु�सथृतबबल अंध बनियृाृ. यस पृ�माणेच व्कृतहत िदसृाृ ृशा असृाृ असे नाहत. त्ाचंत खरत 
यक�त य खरे हे पृ आथल्ाला समणृतलच असे नाहत, य त्ामुळे आथलत या रृिन् सामािण् थिर�सथृत हत 
्मत–णासृ �माणाृ यासृय ि्या भौगोिल्, सामािण् थिर�सथृतथेया िभ� असप श्ृे. ियियध गरणा, 
आयडतिनयडत, ्ुयृ ्ा�ंमाणे ृत बदलृ असृे. बाग्ामामध्े गोडत असलेल्ा माणसाला यसंृ  ऋ पृृ 
बागेला ्ोग् असे िठ्ाण िदसृे य फायडत यगैरे घेऊन झाडे यगैरे लायण्ा्रृा ृे आथल्ाला बोलयतृ 
आहे असे त्ाला याटृे. ्ाउलट, ृतच णागा दुसऱ्ा एखा�ा माणसायर ्ोणत्ाहत ृऱहेने थिरणाम 
्रणार नाहत, त्ाला ृत ्ेयळ मो्ळत णागा आहे असे याटेल. ज्ा यळेत माणपस सयानाृ असृो त्ा यळेत 
ृो णरत खोलतृ झोथलेला असला ृरत सयान हत त्ाचत या रृिन् थिर�सथृत असृे. 

 
एखा�ाला ृो णे ्ाहत थाहृो, ऐ्ृो, सथ�शृो ृे य ृो ज्ाचत चय घेृो, ज्ाचा यास घेृो ृे 

त्ाला िनयदेन ्रण्ास सािंगृले ृर ृो यस पृ य इृर थिर�सथिृणन  ्भाग ्ाचें िनयदेन ्रृो थण त्ानत 
�हण ्ेलेल्ा, िदगदशर्  ठरणाऱ्ा चेृ्ाचें िनयदेन ्रतृ नाहत. ृो आथल्ा या रृिन् थिर�सथृतचेच 
िनयदेन ्रतृ असृो. ज्ा यळेत आयाणाचत िदशा, यक् यस पृचा आ्ार य अंृर ्ासंारर्ा थिर�सथिृणन  ्
गोिलमध्े �ाण्ाचे य रृन अचप् ृऱहेने समा्ोिणृ ्ेलेले असृे त्ा यळेत मानया�माणेच �ाणतहत दशर्  
महणपनच चेृ्ाचंा उथ्ोग ्रृाृ. ्ामुळे �ाण्ामध्े सणग अनुभयाचत ्लथना न ्रृा �ािणय रृन 
या रृिन् थिर�सथृतमुळे घडृे असे मानसशासज महणप श्ृाृ. 

 
हे महणणे ्मरठ य रृनया�ािंशया  ्बहुृे् सयर मानसशासजानंा थिरच्ाचे य सयत्ाराहर असे आहे. 

थण मग समिलया�ानंतच ्ायर एयढा भर देण्ाचे ्ारण ्ोणृे? ्ाला दोन ्ारणे आहेृ. थिहले महणणे 
चेृ्. थुंणक्ाहपन या रृिन् थिर�सथृत हत रचनातम् असृे य य रृन हे �त्य चेृ्ाथेया ्ा 
रचनाये�ा्डपन िन्ंि�ृ ्ेले णाृे. हा मुबा ्ाथपयवच भर देऊन ्ोग् ृऱहेने माडंलेला आहे. दुसरं महणणे 
रचनाृ�य,े य रृन थिर�सथृत य भौगोिल् थिर�सथृत ्ाचं्ाशत ए्वथ ्ा िदसृाृ ्ाचेहत समिलयादत 
सथलत्रण ्रृाृ. सि�ध य समान असणारा चेृ्समपह मनोयैजािन् अशा मेदपृतल ये�ाृ िभ� िभ� 
अशा समलत िनम�ण ्रृो. थिर�सथृतृतल ियिशल यस पृथासपनच अशा ृऱहेचा चेृ्समपह ्ेृो. ्ा�माणे 
सामता् य साधम्रृ�यामुळे आथल्ाला थिर�सथृतमध्े ्ाहत िनि�ृ यस पृ आहेृ असे िदसपन ्ेृे य 
इृथृच या रृिन् थिर�सथृत भौगोिल् थिर�सथृतशत समवथ होृे. �हण ्ेलेल्ा चेृ्ामध्े सहण 
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िनम�ण झालेलत मध्ंृरे साृत् य सलगृा ्ा ृ�यामुंळे भवन िनघृाृ. थिर�सथृतचे संशोधन ्वन 
भागाभंागा पृन ृत समणायपन घेण्ाच्ा दलतने थपयरिस�ृा य थिरच् हे “मध्यृव” घट् फार मह�याचे 
ठरृाृ–्दािचृ समिलयादत समणृाृ त्ाहपन णासृ मह�याचे आहेृ–आ क् ृतचा भरतयथणा य 
सुब्थण ्ा बाबृतृ बरेच ्ाहत महणृा ्ेईल. हे घट् आमहत �बलनघट् महणपन मानलेले आहेृ 
या रृिन् य भौगोिल् थिर�सथृत य त्ाच�माणे यासृयृा य �चतृत ्ामंध्े बराच ियसयंाद आढळृो. थरंृु 
बा� णगाथासपन चेृ् �हण ्रणाऱ्ा सेिि््ामधतल मनोयैजािन् ये�ाथासपन िनम�ण होणाऱ्ा 
चुंब्तयामुळे हा ियसयंाद नाहतसा होृो; य त्ाऐयणत ए्याक्ृा आढळृे असे समिलयादत समणृो. 
भौिृ् णगाचे “सं�ेषणातम्” गुणधमर–नमुने आिण संबंध–माणसाच्ा �त्य अनुभयाृ आिण 
मनोयैजािन् ये�ाृ िनम�ण झालेले असृाृ य माणसाच्ा थिर�सथृतृतल य रृनाचा अथर लायृाना ृे 
मागरदशर्  ठरृाृ. त्ाचे ्ार्य रृनहत ्ाच ये�–चुंब्त् य रृनामुळे सथल ्ेले णाृे. थण िस�ानृाचत 
हत बाणप िनि�ृ सयवथामध्े अ�ाथ थुढे माडंलेलत नाहत. 
 
८.६:  ममर्�ी व िवधायक िवचार 

समिलयादत थंथाने ्ेलेलत दोन मनोयधे् संशोधने समस्ा सोडियण्ाच्ा �शनाियष्ीचत आहेृ. 
ृत महणणे ्ोहलर ्ाचें ‘मेटॅिलटत ऑफ एास’ (१९१७ णमरनमध्े, १९२५, १९२७ इं�णतमध्े) य वहेदा्�मर 
्ाचें “�ॉड�कटवह िथि्ग” (१९४५) हत दोन थुसृ्े ियधा्् ियचार ्ायंर समिलथंथाने णत इृर संशोधने 
्ेलत ृत डं्र (१९३५, १९४५) य ्टोना (१९४०) ्ाचंत आहेृ आिण ृत ियशषे उ�ेखनत् आहेृ. 
 

थिहल्ा महा्ु�ाच्ा णरा थपयव, १९१३ मध्े ्ॅनरत आ्लंडसमधतल हेनेरतफ ्ा िठ्ाणत �िश्न 
ॲ्ॅडमत ऑफ सा्नसेस �ा संसथेने मानयसदश ्थतसाठत णे ्ेि चालियले होृे त्ाचे �मुख महणपन 
्हलर ्ाचंत नेमणप् झालत. ्हलर टेनेरतफ ्ेथे गेले आिण त्ानंत नतलयानराचे मानसशासत  ्संशोधन 
सुव ्ेले. ्ु�ामध्े ृेथेच अड प् न थडल्ामुळे त्ानंा ्ा ियष्ाचा ्सोशतने अभ्ास ्िरृा आला हे 
त्ाचं्ा थुसृ्ायवन िदसपन ्ेृे. नतलयानर हे बहुधा मानयेृ र �ाण्ांृ तल सय�ृ बुि�मान �ाणत होृ 
त्ाचं्ा िठ्ाणत खऱ्ाखुऱ्ा बुि�म�ेच्ा ्ाहत खाणाखुणा आढळृाृ ्ा, हा ्हलर ्ाचंा संशोधनियष  ्
होृा. बुि�म�ा �ाचा अथर एखादत नयतन समस्ा सोडियण्ासाठत �्तन�मादथ�ृतहपन अिध् ्ाहतृरत 
्रण्ाचत शकृत असा ्हलर लायृाृ. महणणेच बुि�म�ा महणणे ममरदलत, समोर असलेल्ा समस्ेच्ा 
आृ डो्ायपन थाहृा ्ेण्ाचत शकृत. थॉनरडाई्नत माणंरे, ्ु�त आिण मा्डे �ाचं्ायर णे �्ोग ्ेले 
त्ायवन हे �ाणत समस्ा सोडियण्ासाठत �्तन�मादथ�ृतचा अयलंब ्िरृाृ अशत त्ाचंत खा�त 
थटलत होृत. महणणे ृे ्ाहत ऊमवनत ए्ामागपन ए् अने् �्तन ्रतृ णाृाृ आिण त्ांृ तल एखादा 
�्तन ्शसयत होईथ �्ृ ृे असे �्तन ्रतृ असृाृ आिण ृतच क् ृत यारंयार ्ेल्ामुळे थिरणामाच्ा 
िन्माला अनुसवन त्ाचें अध््न होृे. ्शसयत �िृि�्ा �सथर होृाृ आिण अ्शसयत उनमळपन 
थडृाृ. थॉनरडाई्नत मानयसदश �ाण्ायर णरत �्ोग ्ेले नसले ृरत सयर समस्ा ्तनसखलनानेच 
सोडियण्ाचत �ाण्ाचंत थ�ृत आहे असा त्ाचं्ा �ा्ोिग् ्ा्� पृन मागे रेगाळणारा ियचार आहे, िनष्षर 
आहे. ्ा िनष्ष�बबल ्हलर बरेच साशं्  होृे य थॉनरडाई् ्ाचं्ा साहच्रयादत था�रभपमतमुळे त्ानंत 
चु्तचे �्ोग ्वन चु्तचे िनष्षर ्ाढले असे ्हलरना याटृ होृे. 

 
थॉनरडाई् ्ानंत व्पहरचना आिण प् टथेटत �ाचंा याथर ्ेला होृा. महणणे त्ानत त्ा �ाण्ाला 

गंुृागंुृतच्ा थिर�सथृतृ ठेयले होृे. हत थिर�सथृत �ाण्ाच्ा अयलो्नाला खुलत नवहृत. त्ानंत असे 
्ेले ्ाला ्ारण असे ्त, त्ाला ्ोणृत ृरत नयतन गोल आतमसाृ ्रण्ासाठत महणपन त्ा �ाण्ाथुढे 
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ठेयाय्ाचत होृत. उिबला्डे नेणारा ए् सयचछ–ज्ाच्ाृ ्ोणत्ाहत अडचणत नाहतृ असा ए् मागर णर 
त्ानंत �ाण्ाथुढे ठेयला असृा ृर त्ानंा ्ोणृतहत समस्ा सोडयायत लागलत नसृत य ृे सरळ 
उिबला्डे गेले असृे. माग�ृ नेहमत ्ाहतृरत अडचण असलत थािहणे हे ्हलरना मान् होृे. त्ा 
�ाण्ाला उिबल गाठण्ासाठत शबदशः ि्या लायिण् अथ�ने एखादा आडयळणाचा मागर ि्या यळसा 
घ्ाय्ाला भाग थाडले थािहणे. ृरतहत ्हलर ्ाचें मृ असे होृे ्त त्ा संथपणर थिर�सथृतचे िनरतयण 
्रणे हे �ाण्ाला शक् ्वन देणे आयश्् आहे. महणणे त्ाच्ा िठ्ाणत ममरदलत असलत ृर अंधळ्ा 
�्तन �मादंथ�ृतचा उथ्ोग न ्िरृा ृत समस्ा त्ाला सोडियणे शक् होईल. त्ा थिर�सथृतचा 
आ क् िृबंध दश् असला थािहणे आिण ्ा आ क् िृबंधाचे आ्लन ्रणे आिण त्ाला अनुसवन क् ृत ्रणे 
हे त्ा �ाण्ाला शक् होृे ्त नाहत �ा सयवथाृ �शन उथ�सथृ ्ेला थािहणे.[इं�गलश शासज एल. टत. हॉबहाऊस 

(१९०१) ्ानंत थॉनरडाई् ्ाचं्ायर ्हलरनत णत टत्ा ्ेलत होृत िृचत ्लथना आगाऊच ्ेलत होृत. ्हलरनत णे �्ोग नंृर ्ेले ृे 
हॉबहाऊसनत आधतच ्ेलेले होृे. त्ानंत आथले �्ोग अने् �ाण्ायंर थडृाळपन थाहपन ज्ाला त्ानंत “व्यहारत यक�त” महणणे “सघंाृ य सबंध” 

शोधण्ाचत यक�त महटले आहे ृत माणंर, ्ु�ा, मा्डे ्ासंारर्ा �ाण्ांृ हत आढळृे हा िनष्षर ्हलरनत थपयवच ्ाढला होृा.] गंुृागंुृतच्ा 
एखा�ा व्पहरचनेृ साध्ा्डे नेणाऱ्ा सथंपणर माग�चे दशरन �ाण्ाला होऊ श्ृ नाहत. आिण महणपन ृो 
�्तन�मादथ�ृतचा याथर ्रृाना अटळथणे िदसृो. ृेवहा �ाण्ाच्ा िठ्ाणत ममरदलत असृे ्त नाहत हे 
थाहण्ाचत संधत व्पहरचनेचा उथ्ोग ्ेला ृर �्ोग ्रणाऱ्ाला लाभृ नाहत. थॉनरडाई्च्ा 

प् टथेटतच्ा बाबृतृहत हतच थिर�सथृत असृे. 
 
साध्ा्डे नेणारा सथंपणर मागर णर सथलथणे िदसप श्ृ असेल ृर शबदशः आडयळणत असलेला 

मागर घेऊन सोडियृा ्ेणारत ्ोणृतहत समस्ा ्हलरचे नतलयानर सहण सोडयप श्ृ. दुसऱ्ा �्ारचे 
‘यळसे’ घेणे त्ानंा अिध् अडचणतचे णाई. एखादा नतलयानर गण असलेल्ा िथणऱ्ा  ृ बंिदसृ ठेयला 
आिण िथणऱ्ाबाहेर हाृ लाबंयपन िमळणार नाहत एय�ा अंृरायर ्ेळे ठेियले. ्ा ्ेळ्ाला ए् दोरत 
बाधंलेलत होृत आिण ृत णिमनतयर िथणऱ्ाच्ा िदशनेे ठेयलेलत होृत. हत ए् दोरतचत समस्ा सहण 
सोडियलत णाृ असे. थण णर णिमनतयर अने् दोऱ्ा ्ेळ्ाच्ा िदशनेे ठेयलेल्ा असल्ा आिण त्ांृ तल 
ए्च ्ेळ्ाला बाधंलेलत असेल ृर नतलयानर चप् दोरत ओढतृ असे. �ाण्ाला िदसृ असलेला 
आ क् िृबंध गंुृागंुृतचा असल्ामुळे आिण �ाणत घाईृ असल्ामुळे थिर�सथृतचे ममर�हण चट्न होृ 
नसे. 

 
िथणरा आिण ्ेळे �ाचं्ामध्े णिमनतयर णर ्ोग् �्ारचत ्ाठत ठेयण्ाृ आलत असेल ृर 

्ाठतने ्ेळ्ाथ �्ृ थोहोचण्ाचत समस्ा सोथत ठरृे. थण हत ्ाठत णर ्ेळ्ाथासपन फार दपर ठेयलेलत 
असेल, ियशषेृः ृत णर िथणऱ्ाच्ा मागच्ा बाणपला ठेयलेलत असेल ृर हत समस्ा िब्ट ठरृे. दश् 
आ क् िृबंध णर आटोथशतर असला ृर त्ाचे ममर�हण चट्न होण्ास मदृ होृे असे ्ायवन िदसपन 
्ेृे. 

 
टागंलेल्ा ्ेळ्ाथ �्ृ थोहोचण्ासाठत थेटतचा सटपल महणपन उथ्ोग ्राय्ास नतलयानर ्ाहतसे 

णलद िश्ले, थण अिध् उंच चढण्ासाठत ए्ा थेटतयर दुसरत थेटत रचपन, दोन थे�ाचंा असा उथ्ोग 
्रणे हत ए् ्ठतण समस्ा ठरलत. ृथािथ अने् नतलयानर (त्ाना थोडेसे साहाय् ्ेल्ानंृर) हत 
समस्ा सोडयाय्ास िश्ले. �ा थिर�सथृतृ सटपल उंच असणे मह�याचे आहे �ाचे आ्लन त्ानंा 
झाल्ासारखे िदसले. थण थे�ाचंत ्ेलेलत रचना �सथर असलत थािहणे �ाचे मह�य त्ाना समणले आहे 
असे ्ाहत िदसले नाहत. ृे िनष्ाळणत रतृतने थे�ा ्शाहत ए्मे्ायर रचृ आिण हत सारत रचना 
्ोसळण्ाथपयव इल यस पृ गाठण्ासाठत आथल्ा चथलृेयर ियसंबपन राहाृ. 
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णत समस्ा सोडियण्ाबबल थािरृोिष् �ाय े अशत नतलयानराने सोडियलेलत समस्ा महणणे 

्ा�ा ए्मे्ीशत णोडपन यस पृथ �्ृ थोहोचण्ाचत समस्ा. हत सुलृान नायाच्ा नतलयानराने सोडियलत. 
हा ्हलरच्ा नतलयानरामंध्े सय�ृ बुि�मान होृा. त्ाला बाबंपचे दोन ृु्डे िदले. हे ए्मे्ाशत णोडपन 
लाबं ्ाठत बनियृा ्ेृ असे. महणणे त्ा ्ेळ्ाथ �्ृ ्ोणत्ाहत ए्ा ्ाठतचा उथ्ोग ्वन थोहोचृा 
्ेृ नसे. त्ाच्ाथ �्ृ थोहोचप श्ेल एयढत हत लाबं ्ाठत होृत. सुलृानाने ए् ृास ए्े्ा ्ाठतचा 
उथ्ोग ्वन ्ेळ्ाथ �्ृ थोहोचण्ाचा िनषफळ �्तन ्रण्ाृ घालियला. मग त्ाने हा �्तन सोडपन 
िदला, थण त्ा दोन ्ा�ाशंत ृो उगतच ्ाहत खेळ ्रतृ रािहला. खेळृा खेळृा �ा दोन ्ा�ा 
अशाच णेवहा णोडल्ा गेल्ा ृेवहा त्ाने ृाबडृोब त्ा लाबं ्ाठतचा उथ्ोग ्वन ृे ्ेळे आिण इृर 
यस पृहत सयृः्डे खेचपन घेण्ाचा �्तन ्ेला; आिण हे णे ्ाहत ृो िश्ला होृा त्ाचे दुसरे िदयशत 
त्ाला थपणर समरण असल्ाचे आढळपन आले. 

 
�ा उदाहरणाृ ममरदलतचा उथ्ोग होृो. ्ामध्े �ाण्ाचं्ा य रृनाच्ा सयवथाृ णो थुराया लाभृो 

ृो असा– (१) सुरयाृतच्ा असाहाय् अयसथेचे थिर�सथृतयर ्ाबप िमळाल्ाच्ा अयसथेृ ए्ाए्त 
�सथत्ंृर घडपन ्ेृे. (२) �ाणत णे िश्लेला असृो त्ाचत धारणा चागंलत असृे. (३) ज्ाला 
मानसशासज सं�मण महणृाृ ृेहत घडपन ्ेृे. ए्ा थिर�सथृतृ लाभलेल्ा ममरदलतने, ृथशतलाच्ा 
बाबृतृ यगेळ्ा असलेल्ा थण ृोच आ क् िृबंध असलेल्ा अशा दुसऱ्ा थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ उथ्ोणन 
्धत ्धत ्रृा ्ेृे. ्ेळे गाठण्ासाठत थे�ा ए्ायर ए् रचण्ाचत ्ुकृत णर समणलत असेल ृर ए् 
्ं् आिण ए् बॅग उथलबध असलेल्ा थिर�सथृतृ सफरचंद गाठण्ासाठत िृचे सथानांृ रण ्िरृा 
्ेईल. ममरदलतयर आधारलेले य रृन हे यगेयगेळ्ा चेृ्ानंा िदलेल्ा यगेयगेळ्ा �िृसादांृ  सामायलेले 
नसृे ृर संथपणर थिर�सथृतचा णो आ क् िृबंध असृो त्ाला िदलेला ृो ए्ातम �िृसाद असृो. 

 
समस्ा असृे ्ाचा अथर �ााृ थिर�सथृतृ ए् ‘फट’ असृे. ममरदलत महणणे ्ा फटतचत णाणतय 

होणे आिण मा�म् य रृन हत फट भवन ्ाढृे. 
 
सामान्थणे ममरदलत महणणे थिर�सथृतच्ा थकनभागाखालत णे दडलेले असृे ृे थाहणारत दलत. थण 

्हलरने असा अथर लायलेला नसणार; ्ारण थिर�सथृतचत नेम्त घडण दडलेलत असृा ्ामा न्े, ृत 
िनरतयणाला उघडत असलत थािहणे असा त्ाचंा आ�ह होृा. ममरदलत अथ�ृ अिध् खोल णाऊ श्ेल, 
थण संथपणर थिर�सथृत हा ए् संघिटृ असा थपणर आहे असे िृचे आ्लन होण्ाृ ममरदलत सामायलेलत 
असृे. मा�म् संयदेनाच्ा ए्ा �ाथिम् �्ाराचे उदाहरण महणपन थ्�्-थिरय रृनायरतल �्ोगाचा 
िनद�श ्रृा ्ेईल. �ाण्ाला �थम ियिशल ्र�ा छटेचत खपण असलेल्ा थेटतमध्े अ� शोधपन 
्ाढण्ाचत िश्यण िदलेलत असृे. त्ाच्ाथुढे नेहमत ‘अ’ आिण ‘ब’ अशा दोन थे�ा ठेयण्ाृ ्ेृाृ. ‘अ’ 
यर अिध् िफ�ट ्र�ा रंगाचा ्ागद िच्टियलेला असृो आिण ‘ब’ यर ्र�ा रंगाचत मध्म छटा 
असलेला ्ागद िच्टियलेला असृो. �ा दोन थे�ा यगेयगेळ्ा �संगत यगेयगेळ्ा िठ्ाणत ठेयलेल्ा 
असृाृ. थण अ� नेहमतच ‘ब’ मध्े महणणे अिध् दाट छटेच्ा थेटतमध्े ठेयलेले असृे. णेवहा �ाणत ‘ब’ 
थेटतचत सुसंगृथणे िनयड ्राय्ास िश्ृो ृेवहा ‘अ’ थेटत ्ाढपन घेण्ाृ ्ेृे. आिण िृच्ा णागत ‘्’ हत 
थेटत ठेयण्ाृ ्ेृे. ‘्’ हत थेटत ‘ब’ थेया अिध् दाट छटेचत असृे. �ाणत आृाहत ‘ब’ थेटतचतच िनयड 
्रतल ्ा् हा आृा �शन आहे. महणणेच थपयव�माणे त्ा थेटतच्ा ियिशल छटेला ृो �िृसाद देईल ्ा हे 
थहाय्ाचे आहे. थरंृु ृो सामान्ृः ‘्’ हत थेटत िनयडृो असे आढळपन ्ेृे. महणणे ृो अिध् दाट छटेचत 
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थेटत िनयडृो. ्ाचाच अथर असा ्त ृो ए्ा ियिशल छटेचत िनयड ्राय्ास िश्लेला नसृो. दोन 
छटाथंै्त अिध् दाट छटेचत िनयड ्राय्ास ृो िश्लेला असृो. अिध् िफ�ट आिण अिध् दाट 
असा छटाचंा आ क् िृबंध त्ाला िदसृ असृो. आिण ृो अिध् दाट छटेचत िनयड ्रृो. 

 
्ोहलरने घाृलेलत अट अशत ्त, �ाण्ाला त्ाचत थुढचत समस्ा िनरतयण ्रण्ासाठत उघडत 

असलत थािहणे. �ा अटतचे समाधान �ा संथपणर �्ोगाृ होृ नाहत. ्ारण अ� ्ुठे आहे हे �ाण्ाला 
िदसपन ्ेृ नसृे. आिण ्ुठेृरत अ� आहे, आिण ृे अमु् ए्ा िठ्ाणत आहे हे दाखियणाऱ्ा ्ाहतच 
खाणाखुणा नसृाृ. ृेवहा �ाण्ाला ्ुठल्ा ृरत ए्ा थेटतृ ृे शोधाय े लागृे, आिण चप् घडण्ाचत 
शक्ृा सयत्ारायत लागृे. सामान्थणे ियिशल थेटतचत सृृ िनयड ्राय्ाला लागेथ �्ृ त्ाच्ा हा पृन 
अने् चु्ा घडृाृ, थण ृो णे िश्ृो ृे दोन चेृ् (ि्या दोन यस पृ) ्ाचं्ामधतल ए्ा संबंधाला 
�िृसाद �ाय्ाला िश्ृो. ृो ए्ा सु�ा चेृ्ाला �िृसाद �ाय्ाला िश्ृ नाहत �ा अत्ंृ 
�ाथिम्, आ्ाराृ ममरदलत असणे महणणे हे संबंध थाहृा ्ेणे, ्ा संबंधानंा अनुवथ असे य रृन घडेल 
अशा रतृतने त्ानंा थाहृा ्ेणे. 

 
�ा �्ोगाृ आिण इृर अने् �्ोगांृ  �ाणत (ि्या माणपस) �्तन�मादाने िश्ृो, िनदान 

ि्त्े् �्तन�माद ्वन िश्ृो. थण समस्ा सोडियण्ाृ �्तन�माद य रृनाचा ्ाहत हाृभार 
लागृो ्त हे सगळे य रृन ्ेयळ या्ा गेलेल्ा हालचालत असृाृ हा �शन �ा्ोिग् अभ्ासाने सोडयाया 
लागेल. आिण ्ा �शनाला यािहलेले अने् अभ्ास ्रण्ाृ आले आहेृ. �ा �शनाचा ियस कृृ थरामशर 
घेण्ाला ्ेथे अयसर नाहत. थण �्तन�मादय रृनाचा आिण समिलयादत उथथ�तचा ्ोणृा संबंध आहे 
�ाचा ियचार ्ेथे ्ेला थािहणे. समिलयादत मानसशासज �्तन�मादय रृनाियष्त अिृश् अयहेलनेने 
बोलृाृ. आिण सामान्थणे असे य रृन महणणे ्ेयळ या्ा गेलेल्ा हालचालत असृाृ असे ृे मानृाृ. 
ृथािथ ्धत ्धत एखा�ा अंधळ्ा क् ृतमुळे सबंध क् ृतचे अिध् चागंले दशरन घडपन ्ेऊ श्ृे हत गोल ृे 
मान् ्रृाृ (्हलर, १९२७, थकन १९३). समिलयादत मानसशासज �्तन�मादय रृनाचत हत णत 
अयहेलना ्रृाृ ृत ृ्�ला धवन नाहत आिण णेथे णेथे �्तन�मादय रृन घडपन ्ेृे ृेथे ृेथे ृे 
आयश््च असृे असे महणाय ेलागृे. ्ारण समिलयादत–उथथ�तचे महणणे असे नसृे ्त आथण आथले 
ये� संघिटृ ्ेले थािहणे. िृचे महणणे असे ्त, आथण आथले ये� नेहमत संघिटृ ्रृो. ये� सयृःच 
संघिटृ होृे य त्ामध्े य रृनसंबंिध  ृथिरसर य ‘सय’ समाियल असृाृ. �ा घडपन आलेल्ा संघटनेमुळे 
य रृनाचे िन्मन होृे. ्ोणृतहत चप् क् ृत होृे ृतहत �ा संघिटृ ये�ामुळे उ�यलेलत  असृे. हत क् ृत 
चप् ठरृे �ाचे ्ारण असे ्त य रृनसंबंिधृ थिरसर खऱ्ाखुऱ्ा ि्या भौगोिल् थिरसराला अनुवथ 
नवहृा. त्ा चप् क् ृतमुळे थिरसराला ि्या व्कृतच्ा थिरसराशत असलेल्ा संबंधाृ ्ाहत बदल घडपन 
्ेृो आिण �ा पृन ए्ा नयतन संघटनेचा आिण नयतन क् ृतचा उ�य  होृो. णेवहा ्शसयत क् ृत घडपन ्ेृे 
ृेवहा नु्त्ाच घडलेल्ा चप् क् ृतमुळे य रृनसंबंिधृ थिरसर खऱ्ाखुऱ्ा थिरसराशत अनुवथ ठरेल 
अशाृऱहेने बदललेला असृो महणपन ृत घडपन ्ेृे. �ामुळे अखेरचत चप् क् ृत ममरदलत �ााृ होण्ाला 
आयश्् असृे. हाच ्ु�कृयाद था्रतथा्रतने मागे नेला ृर सुरयाृतला �ाणत आिण थिरसर �ाचें णे 
सयवथ होृे त्ामुळे घडलेल्ा सयर चप् क् ृीचत मािल्ा ममरदलत �ााृ होण्ासाठत आयश्् होृत �ा 
िनष्ष�थ �्ृ आथण थोहोचप. 

 
उदाहरणाथर, प् टथेटतमधतल थॉनरडाई्च्ा माणंराला ्ोणत्ाहत दोन गणामंधतल णागा महणणे 

बाहेर णाण्ाचा मागर आहे अशा रतृतने िदसृे. थण अंग चोवन िृच्ा पृन णाण्ाचा �्तन ्ेल्ायर हा 
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्ाहत बाहेर णाण्ाचा मागर नाहत हे त्ाला आढळपन ्ेृे. �ामुळे त्ा माणंराचा य रृनसंबंिधृ थिरसर 
ृेय�ा बाबृतृ बदलृो. थरंृु असा अने् चप् ठरणाऱ्ा माग�चा शोध घ्ाया लागेल, आिण ृे यज्र 
्राय ेलागृतल, ृेवहा ्ुठे ज्ाच्ाियष्त ्ाहत �्तन ्ेला थािहणे ृे दरयाज्ाचे बटण उठपन िदसेल. 
हत ्शसयत ठरणारत क् ृतसु�ा सामान्थणे त्ा माणंराला थिर�सथृतचे संथपणर सथलत्रण ्वन देृ नाहत; 
्ारण दरयाज्ाच्ा बटणासारखे साधन माणंराला साधारणथणे असथलच राहृे. ्हलरनत हत यसृु�सथृत 
ओळखलत होृत. अमेिर्न सा््ॉलॉिण्ल ॲसोिसएशनथुढे १९५९ मध्े त्ानंत णे अध्यत् भाषण ्ेले 
त्ाच्ाृ ममरदलत ्ा संजेचा त्ानंत ्ाथपयव ्ेलेला याथर ियसंगृतदशर्  होृा अशत ्बुलत त्ानंत िदलत. 
नतलयानराच्ा य रृनाृ त्ाच्ा समोरतल समस्ेच्ा दोन घट्ामंध्े असलेल्ा ए्ा मह�याच्ा संबंधाचत 
णाणतय �िृिबिबृ झालेलत िदसृे. �ा महणण्ाचा अथर असा नवहे ्त ममरदलतमुळे हा संबंध सथल होृो. 
हाल� ्ाचं्ा ‘ियिच�’ समस्ेच्ा बाबृतृ �्ोण्ाने ए् अथरथपणर संबंध �ाण्ाथुढे ठेयलेला असृो. �ाणत 
सुरयाृतला णे �्तन ्रृो ृे थिर�सथृतृ अने् घट्ामुंळे िनि�ृ झालेले असृाृ, य असे हे �्तन 
�्ोण्ाने समोर ठेयलेल्ा समस्ेृतल अथरथपणर संबंध ए्दा ि्या यारंयार त्ाला याटेल ृेवहा त्ाच्ा 
लयाृ ्ेऊ श्ृतल इृक्ा यळेा होृ असृाृ. हळपहळप हा ियिशल संबंध �त्े् �्तनाच्ा यळेत त्ाच्ा 
लयाृ ्ेईल, य थपणर नयतन अशा थिर�सथृतृहत त्ाला ्ाचा उथ्ोग ्रृा ्ेईल. अथ�ृच ्ा �ि�्ेला 
‘ममरदलत अध््न’ असे महणृा ्ेणार नाहत (्हलर १९५९, थकन ७३०). णेवहा समस्ेचत ्ोग् सोडयणप् 
्ोणृत हे ्ेयळ �्ोण्ाच्ा लहरतयर अयलंबपन नसृे ृेवहा ममरदलत मह�याचत ठरृे. 

 
समिलयादत मानसशासजानंत ममरदलतचे मह�य दाखयपन िदले आहे. थण ्ाचा अथर असा होृ नाहत 

्त �्तन�मादथ�ृतला ्ाहतच मपल् नसृे असे त्ानंत दाखयपन िदले आहे. �्तन–�माद महणणे ृुलनेने 
अंधथणे होृ असलेले असे थिर�सथृतचा शोध घेण्ासाठत ि्या िृच्ाृ ्ाहत घडामोडत घडयपन 
आणण्ासाठत ्ेलेले य रृन. हे य रृन �ा अथ�ने अंधळे असृे ्त ्ा हालचालतचा थिरणाम ्ा् होईल 
�ाचे थपयरजान �ाण्ाला नसृे. णर थिर�सथृच फार गंुृागंुृतचत असलत ृर हा शोधहत अंधळा असृो. णरत 
भौगोिल् थिरसर िनरतयणासाठत उघडा असला ृरत य रृनसंबंिधृ थिरसर ृसा असणार नाहत. ्ारण 
िनरतयणाचत ्ुयृ अथुरत असेल. ध्े्ा�ृ नेणारे णे भाग थिर�सथृतृ असृतल त्ाचें संयदेनातम् जान 
होणे थिर�सथृतचे सा्ल्सयवथ आ्लन होणे य िनरतयणाृ सप�मृा असणे ्ाला ममरबु�त महणृा ्ेईल. 

 
समस्ेचत सोडयणप् हत सयंदेनातम् संघटनेयर आिण ये�ाृतल त्ा यळेत उथ�सथृ असलेल्ा 

शकृतयर अयलंबपन असृे–आिण �ामुळे चु्ा आिण समस्ेचत खरतखुरत उ्ल �ा दोनहत गोलत अटळथणे 
घडपन ्ेृाृ. हे णर खरे असेल ृर मग �शन असा उथ�सथृ होृो ्त माणपस ज्ा माग�नत समस्ेला 
सोडियण्ासाठत हाृ घालृो, त्ाचं्ांृ  सुधारणा घडयपन आणण्ासाठत त्ाचत ियचार ्रण्ाचत थ�ृ 
अिध् उतथादनयम ्रण्ासाठत ्ाहीच ्रृा ्ेणार नाहत ्ा? िशय् िय�ाथ्�थुढे समस्ा अशा रतृतने 
माडंप  श्ेल ्त, त्ाचं्ांृ  ममरदलत �ााृ ्वन घेृल्ामुळे त्ाचंत उ्ल ्रणे सोथे णाईल. आिण अशा 
रतृतने �ा िय�ाथ्�ृ समस्ा सोडियण्ाचत �यक�त दढ होईल. माणपस सयृःचाच िशय् बनप श्ृो. त्ाने 
समिलयादत मानसशासाचत ृ�य े समणपन घेृलत थािहणेृ. वहेद�्मरच्ा शयेटच्ा थुसृ्ाृ त्ाने असा 
संदेश िदला आहे. (१९४५) 

 
वहेद�्मरनत लहान मुले सोडयतृ असलेल्ा भपिमृतृतल साध्ा �शनाथासपन आईनसटाईननत थुढे 

माडंलेल्ा साथेय िस�ानृाथ �्ृ, सय�मध्े िदसपन ्ेणाऱ्ा ियचार�ि�्ाचंा अभ्ास ्ेला आहे. ्ा सयर 
थाृळतयर वहेद�्मर ्ानंा खऱ्ा, उ�म, सथल य �त्य िनण�्् �ि�्ाचंत उदाहरणे साथडलत. ृरतहत 
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त्ानंा ्ा �ि�्ाचं्ा ियर� असणारे ्ाहत घट्हत साथडले. उदा. अंध सय्त, चु्तचे �ह, शाळेमध्े 
िदसपन ्ेणाऱ्ा �्ाराचें ्ाहतसे थुनराय रृन, ियिशल अिभरचत ्ासंारखे घट् (१९४५, थक. १८९). 

 
ज्ाला उतथाद् ियचार आतमसाृ ्राय्ाचा असेल त्ाला वहेद�्मरने िदलेला स�ा असा ्त, 

त्ाने संथपणर समस्ेच्ा भागायंर छा्ा थडप  िदलत थािहणे. आिण ृथिशला्डे आयश्् ृे लय थुरयतृ 
असृानाहत संथपणर समस्ा दिलआड होऊ देृा ्ामा न्े. समस्ेच्ा भागाचंा फुट्ळथणे ियचार ्रणे 
टाळले थािहणे. ्ारण असा ियचार अंधळाच असृो. थिर�सथृतचत घडण लयाृ घेृलत थािहणे आिण 
िृच्ाृ असलेलत फट ्ुठे आहे हे शोधपन ्ाढले थािहणे. ृथशतलाचें िनरतयण ्रृाना त्ाचंत घटनातम् 
यैिशष�े ध्ानाृ घेृलत थािहणेृ य थिर�सथृतच्ा घडणतृ �त्े् ृथशतलाचे सथान ्ोणृे हे सयृःलाच 
ियचारले थािहणे. 

 
वहेद�्मरनत य इृर अने् मानसशासजानंत दाखयपन िदल्ा�माणे िनष्ष�चत सत्ृा ृ र् शासाने 

थडृाळपन थाहृा ्ेईल. थरंृु ियचार ्रणारा ज्ा यळेत सयृःचा िनणर् घेृो त्ा यळेत ्ोणृत 
अनुमानथ�ृत ृो याथरृो, हे ृ र् शास दाखयपन देृ नाहत. भपिमृतच्ा �िम् थुसृ्ाृ िदलेल्ा एखा�ा 
िस�ानृाचत ृा�्् माडंणत उथ्ोगाृ आणपन एखा�ा शं् े खोराला ृुमहत गाथ बसयप श्ाल य ृे ियधान 
स�माण आहे असे िस� ्राल. थण त्ाच िस�ानृायर ृुमहत णर सयृं�थणे ियचार ्व लागाल ृर 
ृुमचत ियचारथ�ृत थुसृ्ाृ िदलेल्ा ियचारथ�ृतहपन बरतच यगेळत असेल. �त्य अनुमान ्रतृ 
असृाना संशोध् य�ेाया्�ा यळणाचत ्तनखलनथ�ृतच अयलंिबृो ्ायर इृर मानसशासजानंत 
भर िदलेला आहे. थरंृु वहेद�्मरना अशा ृऱहेचत शबदरचना फारच अमान् होृत. िमळियलेल्ा मािहृतचत 
माडंणत, थुनम�डणत , संघटन, थुनःसंघटन घडृे असे त्ानंत महटले आहे ृे ्ामुळेच. ृुमहाला ृुमचा 
दिल्ोण बदलाया लागेल, थरंृु ृुमहाला ृुमच्ा ध्े्ा्डे लय ्ेििृ ्वन आथले थाऊल उचलाय े
लागेल. ्ेयळ चाचथडृ णाऊन ृुमहत ध्े् गाठप  श्णार नाहत. यरथासपन खालथ �्ृ य थपण�्डपन 
भागा्डे णा, भागा्डपन थपण�्डे णाण्ाचा �्तन ्धत ्धत णाणतयथपयर् य �ास घेऊन ्ेलेला असृो, 
थरंृु हे यागणे ्ेयळ अंधथणाने होृ असृे आिण यागणाऱ्ाचा मपखरथणाच त्ा पृन व्कृ होृो. 

 
आ्ृाचे ये�फळ ्ाढाय्ास िश्याय्ाचे होृे. वहेद�्मरने ्ायर ए् �्ोग ्ेला. आ्ृ 

लहान चौरसानंत ्ुकृ अशा अने् रागंानंत ृ्ार झालेला आहे हे दाखयपन िदले. य ए्ा रागेंृतल 
चौरसाचंा ए प् ण रागंाशंत गुणा्ार ्वन महणणेच था्ाला उंचतने गुणपन आ्ृाचे ये�फळ ्से ्ाढृा 
्ेृे हे दाखयपन िदले. मुलानंा आ्ृाच्ा ये�फळाचत ‘रचनातम्’ ्लथना ं आल्ाचत खा�त झाल्ायर 
त्ानंत िृर्स, समांृ रभणु चौ्ोन थुढे माडंला. सामान्ृः हा समांृ रभणु चौ्ोन लाबं य अरंद होृा. 
्ा समांृ रभणु चौ्ोनाचे ये�फळ ्से ्ाढाय्ाचे हे त्ानंत मुलानंा ियचारले. मा� ्ा बाबृतृ 
आ्ृाच्ा ये�फळाशत ृुलना ्रण्ाचत त्ाने सपचना ्ेलत. “मत अ�ाथ ृे िश्लो नाहत” ि्या “मला ृे 
माहतृ होृे, थण मत ियसरलो”, ्ासंारखत साहच्रया�ानंत �ायतृ अशत उ�रे बऱ्ाच मो�ा मुलानंत य 
�ौढानतहत िदलत. थरंृु ्ाहत लहान मुलानतहत सयृं�थणे, बु�त चालयपन ्ोग् उ�र शोधपन ्ाढले. 
समांृ रभणु चौ्ोनाचा मधला भाग आ्ृासारखा आहे य ्ेयळ िृर्स बाणप �ासदा्् होृाृ हे त्ानंा 
�थम िदसले. नंृर त्ाना असे आढळले ्त णर उभ्ा सरळ रेषेने ए्ा बाणपचा ्ाहत भाग ्ाथला य ृो 
दुसऱ्ा बाणपला ्ोग् ृऱहेने बसियला ृर समांृ रभणु चौ्ोना पृन आ्ृ िनम�ण ्रृा ्ेईल. 
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वहेद�्मरनत (य ्ॅटोनानतहत १९४० मध्े) गिणृाृतल य गिणृासारर्ा भासणाऱ्ा भागाृतल 
उदाहरणे घेऊन अने् �्ोग ्ेले. मुलानंा उदाहरणाृतल अडचणत समणायपन घेण्ास �यकृ ्रणाऱ्ा 
थ�ृत य िन्माचें अंध थालन ्वन क् ृत ्रण्ास �यक� ्रणाऱ्ा थ�ृत ्ाथंै्त ्ोणृत थ�ृत णासृ 
�भायत हे ्ा संशोधनाृ थहाय्ाचे होृे. ृजानत ्ाढलेल्ा िन्माचें उथ्ोणन ्रृाना अंध थुनराय रृन 
्रण्ायरच िशय् भर देृाृ य मुलानंा बु�तथेया ्ा िन्मायंर अयलंबपन राहण्ास “िश्ियले” णाृे, 
असे त्ानंा ्ा थहाणतृ आढळपन आले. साहच्रयादत मानसशास ि्या सं्ोणनयादत थॉनरडाई्�णत  ृ
मानसशास िशयणाृ आणाय े महटले ृर ृे थारंथिर् थुनराय रृनायरच भर देृे. ्ेयळ समिलयादामध्ेच 
सुधारणेच्ा दलतने ्ाहतृरत आशचेा ि्रण आढळपन ्ेृो. 

 
यस पृंच्ा नायासारर्ा ्ाहत घटना साहच्� पृनच िश्ल्ा णाृाृ य थुनराय रृना पृन हे साहच्र 

दढ होृ असृे. “थुनराय रृन हे उथ्ुकृ आहे”. थरंृु ्ािं�् थुनराय रृनाचा सृृ उथ्ोग ्ेला ृर त्ाचे 
ियघाृ् थिरणाम होृाृ. हे धो्ादा्  ्असृे. ्ारण ्ामुळे ियचार ्वन सयृं� ृऱहेने समस्ेला ृोड 
देऊन समस्ेचत उ्ल ्रण्ाऐयणत ्ािं�्थणे क् ृत ्रण्ाचत सय् लागृे य ्ेयळ अनु्रणातम् 
य रृन ्रणे ्ासारर्ा �यक�त दढमपल होृाृ (वहेद�्मर १९४५, थक. ११२). 

 
ियचार न ्रृा ्ेयळ चु्ा ्रृ िश्ाय्ाचे महटले ृर ियचारथपयर् थाऊल उचलण्ाचत ्ुयृ 

ृर याढणार नाहतच, ृर त्ामुळे उतथाद् ियचाराच्ा बाबृतृ अडथळे िनम�ण होृतल असे वहेद�्मर 
्ाचें महणणे होृे. गिणृाृल्ा दोन समस्ा सोडियण्ाच्ा बाबृतृ सयृःला आलेला अनुभय त्ानंत 
ृथशतलयार िदलेला आहे. समस्ा सोडियण्ास णरत अने् ृास य िदयस लागले ृरत ियचारामध्े 
्तनसखलन मुळतच नवहृे असे त्ाचें महणणे आहे. ्ामध्े सप�ाचं्ा बाबृतृ ्तनसखलन नवहृे. गकहतृ 
�मे्ाचं्ा बाबृतृ ्ेयळ क् ृत नवहृत.......�त्े् थाऊल हे ियचाराच्ा टाा्ाशत सुसंगृ असे टा्लेले 
थाऊल होृे. ृत अंदाणधथक्ाने उचललेलत थायले नवहृत ि्या ्ामध्े ्तनसखलन नवहृे. त्ानत आथले 
महणणे समथरथणे माडंले हे खरे; थरंृु मागर िमळृ नाहत महणपन �्तन सोडपन देण्ाचत थाळत त्ाचं्ायरहत 
आलत असे त्ानंत नोदियलेल्ा ्ाहत उदाहरणायंवन िदसपन ्ेृे. आईनसटाईन ्ाचंा साथेयृा िस�ानृ 
्शा ृऱहेने �गृ होृो ्ाचे त्ानत णे मनोरंण् ृऱहेने िय�ेषण ्ेले आहे त्ामध्े आथल्ाला अशा 
ृऱहेचत सथल उदाहरणे आढळृाृ. 

 
“अने् यष� आईनसटाईन �ानत मकॅसयलेचत समत्रणे बदलपन हा �शन सोडियण्ाचा 

�्तन ्ेला. त्ानंा ्श आले नाहत......्ािं�् गृत आिण िय�ुतचुंब्त्  घटना �ाचें ए्त्रण 
्रण्ाचे णेवहा णेवहा त्ानंत �्तन ्ेले ृेवहा ृेवहा त्ानंा अडचणतच आढळपन आल्ा......थण 
णरत �ा �्तनामुळे हत समस्ा सुटलत नाहत ृरत ृे अंधळे �्तन नवहृे. त्ा अयसथेमध्े �ा 
शक्ृाचंा थरामशर घेणे हे ृ्�ला धवन होृे.” 
 
अथ�ृ आइनसटाईनयर ्ोणतहत मपखरथणाचे आरोथ ्रणार नाहतृ ि्या ्ारणािशया् �्तन 

्ेल्ाचा आरोथहत ्रणार नाहतृ. थण ए्ा मुर् बाबृतृ त्ाचंत यागणप् अंधथणाचत होृत. उिबल भेदपन 
त्ाथलत्डे ृे थाहप श्ले नाहतृ. खरत समस्ा िनम�ण झालत असृाना �त्े्णणच त्ा बाबृतृ 
अंधासारखा चाचथडृ असृो. ्ारण णर ृो समस्ा भेदपन थलत्डे थाहप श्ला ृर मग समस्ा उरृच 
नाहत. वहेद�्मरनत �्ोगाृ याथरलेले गिणृाृतल �शन ियचाराृ घेृले ृर ृेथेसु�ा संशोधन ्ाहतसे 
आयश्् ठरृे. त्ाच�माणे मप रृ सयवथाृतल यासृय घटनामंध्ेहत ्ाहत थोडा ियचार हा ्रायाच लागृो 
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य ्ा संदभ�ृ दुमृ होण्ाचे ्ारण नाहत. खरे मौिल् असे ्ाहत णेवहा ृुमहाला साथडृ नाहत त्ा यळेतहत 
ृुमहत सुरयाृतला लाभदा्् याटलेल्ा संभाव्ृा थडृाळपन थािहलेल्ा असृाृ य नंृरच त्ा ृुमहत दपर 
सारृा. 

 
समलत ृ�या पृन नेहमतच उतथाद् ियचार ्सा ्राया ्ा बाबृतृ वहेद�्मर िनि�ृ मागरदशरन 

्व श्ले नाहतृ. ृरतहत असा ियचार ्रण्ाचत इचछा असणाऱ्ानंा त्ाचंा स�ा उथ्ुकृ आहे. ये� 
चुंब्ामुळे चु्तचे मागर नेहमत टाळृा ्ेृतलच असे नाहत. उलटथयत ये�ामधतल सामता्, सादश् 
्ासंारखे घट् ि्त्े्दा सुरयाृतला िदशाभपल ्रृाृ. थपणर ियचारािशया् िनणर् घेृले णाऊ न्ेृ 
महणपन मध्ंृर भवन ्ाढण्ाचत यक�त ्धत्धत ्�ाृ ठेयायत लागृे. समस्ा्ुकृ थिर�सथृतमध्े 
‘सुरचना’ हत शोधपन ्ाढाय्ाचत असृे, िदलेलत नसृे. “थिर�सृतृतल यसृुिनन उिणया शोधपन 
्ाढण्ाच्ा यक�तने णेवहा समस्ेला ृोड िदले णाृे य धै्�ने य आतमिय�ासाने णेवहा थाऊल थुढे थडृे” 
ृेवहा “ये�चुंब्े” हत उथ्ुकृ ठरृाृ. थरंृु ध्े्ा्डे णाण्ाच्ा उृायळेथणाने ज्ा यळेत य रृन होृे त्ा 
यळेत हतच ये�चुंब्े चु्तच्ा माग�चे िदगदशरन ्रृाृ, ि्या रळलेल्ा माग�चाच अंधथणे अयलंब 
्रण्ास भाग थाडृाृ. थपयव ्ेलेल्ा �्ोगाचंत णेवहा आठयण होृे ृेवहा नयतन थिर�सथृत समणणे सोथे 
णाृे; थरंृु ्धत्धत हतच �सथृत सय�गतण ियचार ्रण्ास मार् ठरृे; ि्या आणच्ा थिर�सथृतचे 
यरयर िदसणारे थिरच्ातम् सयवथ फसयप श्ृे. थोडक्ाृ, ये�चुंब्े समस्ेचत ्ोग् उ्ल ्रण्ास 
ि्या चु्तच्ा माग�स नेण्ास थुरेशत ठव श्ृाृ. 

 
मानयत �ाणत सथलथणे ियचार ्व इ�चछृो य हे ्रण्ास ृो समथरहत आहे असे वहेद�्मर ्ाचें 

मुर् महणणे आहे. “धुक्ाृ राहणे......हे अने् लो्ानंा अस� होृे. फुट्ळ ्लथनाथेंया रचनातम् 
सथलृा, जे्ृा य यासृयृा ्ां् डे सामान् दलत असृे.” समलत िस�ानृा�माणे णर आथण समस्ाचें 
रचनातम् सयवथ समणाऊन घ्ाय्ाचे ठरियले ृर समस्ाचं्ा संदभ�ृतल संथपणर थिर�सथृत �थम लयाृ 
घ्ायत लागेल. ह्पम य साहच्रयादत ्ाचं्ा ृ�यजानाशत हे ियसंगृ आहे. मुलाचं्ामध्े य ियशषेृः 
सयृःच्ा िय�ाथ्�मध्े सथल ियचाराचंा थुराया िदसल्ास वहेद�्मरना आनंद होृ असे. ्हलर महणृाृ 
त्ा�माणे (१९४४) वहेद�्मर हे “असामान् मृाचे” होृे. 
 
८.७: लुईन याचंी कर�उपप�ी 

्टर लुईन (१८९०−१९४७) �ानंा समिलयादत मानसशासाचे अनु्ा्त असे मानृा ्ेईल. ि्या ्ा 
थंथाच्ा णयळ ्ेणाऱ्ा दुसऱ्ा थंथाचा संसथाथ् मानृा ्ेईल. त्ानंत मानसशासत् संशोधन सयृं�थणे 
सुव ्ेले होृे. थरंृु नंृर ब�लन िय�ाथतठा  ृ त्ाचंा ्हलर य वहेद�्मर ्ाचं्ाशत बराच संबंध आला. 
१९३२ मध्े देशांृ र ्वन अमेिर्ेला णाईथ �्ृ त्ानत ब�लन िय�ाथतठा  ृअध््न आिण अध्ाथन ्ेले 
होृे. मानसशासज महणपन त्ाचं्ा णतयनाचे ृतन भाग थाडृा ्ेृतल. (१) ब�लन ्ेथे �ेरणियष्ीचत 
(Motivation) ए् उथथ�त संबंिधृ �्ोगाचं्ा आधारे िय्िसृ ्ेलत. हे �्ोग �ामुर्ाने �ौढायंर होृे. 
थरंृु मुलायंर ्ेलेल्ा �्ोगाचंाहत ्ाचं्ांृ  अंृभ�य होृा. (२) १९३५ ृे १९४४ मध्े ृे सटेट ्ुिनवह�सटत 
ऑफ आ्ोया ्ेथे बालमानसशासाचे �ाध्ाथ् होृे. त्ानंत ्ेथे ्ेलेल्ा संशोधनाृतल ए् असाधारण 
मह�याचे संशोधन महणणे मुलाचं्ा गटायंर लो्शाहत सयवथाचे ने कृतय आिण िनरं्ुश (Autocratic) 
सयवथाचे ने कृतय �ाचं्ा होणाऱ्ा थिरणामाचंा ृुलनातम् अभ्ास. हे संशोधन थार थाडण्ासाठत 
लो्शाहत नेत्ाचें ्ेिनग ्ोणत्ा थ�ृतने ्राय े लागृे �ाचे संशोधन, त्ाच�माणे मुले य त्ाचें गट 
ने कृतयाला ्ोणत्ा �्ारचे �िृसाद देृाृ ्ाचेंहत संशोधन ्रणे आयश्् होृे. (३) १९४४ मध्े लुईन 
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्ाना “मसॅचॅ्पसेेस इ�नसट�पट ऑफ टेकनॉलॉणत” ्ेथे समपह गिृशासायर (Group Dynamics) 
संशोधन ्रणाऱ्ा ्ेिाचा �ारंभ ्रण्ासाठत बोलाियण्ा  ृ आले. औ�ोिग् संघषर ृसेच समपहाृतल 
थरसथरािंयष्ीचे थपयर�ह ्ांृ पन अने् समस्ा िनम�ण होृ होत्ा. आिण त्ाचं्ासंबंधत आयश्् असलेल्ा 
संशोधनाचत सुरयाृ ्रण्ासाठत लागणारा अनुभय य मौिल् ियचार ्रण्ाचत शकृत ्ाचं्ा दलतने 
थाहृा लुईन हे सय�ृ अिध् था� होृे. त्ाचं्ा आ्ुष्ाचत णत ्ाहत थोड्तच यष� उरलत होृत त्ा 
्ाळाृ हे ्ाम लुईन ्ानंत इृक्ा उ�म ृऱहेने चालियले ्त हे संशोधन ्ेि अणपनहत ि�्ाशतल आहे; 
आिण ्ुिनवह�सटत ऑफ िमिशगन �ा ्ाचं्ा नयतन सथानाहपन यैजािन् संशोधनाचत ृे अणपनहत िन�मृत 
्रृे. ्ा संशोधनाियष्तचे ए् िनयदेन हे�सटंगर ्ानंत ्ेले आहे. (१९५०) 
 

लुईन ्ानंत आथल्ा यैजािन् संशोधनाला ए् साहच्रयादत महणपन सुरयाृ ्ेलत होृत. थण 
सं्लथनाशकृत आिण �ेरण हे त्ाचं्ा िणजासेचे �मुख ियष् होृे. त्ाचं्ा �ारंभतच्ा संशोधनामुळे 
(१९१७, १९२२) साहच्रयादत उथथ�तचे मपलगामत थिरय रृन ्रणे आयश्् आहे अशत त्ाचंत खा�त थटलत 
होृत. एखादत घटना घडयपन आणणारत ऊण�–साहच्� पृन उतथ� होृ नाहत. आगगाडतच्ा डब्ानंा 
णोडणारे दुय े ज्ा�माणे गाडतच्ा इंिणनाने थुरियलेलत ऊण� ए्ा िठ्ाणाहपन दुसऱ्ा िठ्ाणत सं�ानृ 
्रण्ाचेच ्ेयळ ्ाम ्रृाृ. त्ाच�माणे हत साहच �् महणणे ्ेयळ दुय ेि्या बंध असृाृ असे त्ाचें 
महणणे होृे. उदाहरणाथर नेहमतच्ा सयरसामान् यस पृ आिण त्ाचंत नाय े�ाचं्ामध्े गाढ साहच्र असृे. 
थरंृु हे साहच्र िदसणाऱ्ा �त्े् यस पृचे नाय उ�ाराय्ास ृुमहाला भाग थाडतृ नाहत. हत नाय े
उ�ाराय्ास ृुमहाला णर ्ाहत ्ारण असेल महणणे ृत उ�ावन ृुमचा ्ाहतृरत हे पृ साधणार असेल 
ृर �ा साहच्�मुळे ृुमहाला ृत सहणथणे घेृा ्ेृाृ. थण असा ्ोणृा ृरत हे पृ नसला ृर �ा 
साहच्�च्ा िठ्ाणत ्ोणृतहत �ेर् शकृत नसृे. हत साहच �् महणणे अि् दुये असृाृ. ृरतहत लुईन 
्ाचं्ा मृा�माणे ्ा दुव्ाचें मह�य फार असृे. ्ा बाबृतृ �मुख समिलयादत मानसशासजाचं्ा मृाहंपन 
लुईन ्ाचें मृ िभ� होृे. ्ारण समिलयादत मानसशासज ्ं�ामधतल दुव्ासारखे असलेले दुय े ि्या 
णोडणत �ा सं् लथनेचा त्ाग ्वन अध््न आिण संयदेन संघटनातम् गिृशतलृेयर आधारलेलत 
असृाृ �ा दिल्ोणा पृन त्ाचंा उलगडा ्रण्ाचा �्तन ्रतृ होृे. लुईन ्ानंत बऱ्ाच ्ाळानंृर 
(१९४०, थक. १६) थुढतल मृ माडंले आहे.– 

 
“साहच्र, सहण �ेरण ि्या समलत ्ासंारर्ा ए्ाच सं्लथनेचा आ�् घेऊन 

मानसशासाला सयर गोलीचा उलगडा ्रृा ्ेणार नाहत. अशा ृऱहेच्ा अने् ्लथना ियचाराृ 
घेृल्ा थािहणेृ. मा� त्ाचें थरसथराशंत असलेले ृा�्् संबंध अचप्थणे सथल ्ेले थािहणेृ.” 

 
मानसशासत  ् संशोधनाृ लुईन ्ानंत णत ृतन दश्े घालियलत त्ाचं्ाृ त्ानंत ए्ा �शनाला 

सुसंगृथणे याहपन घेृले होृे. मानयत य रृन�ेरणा हा ृो �शन होृा. साहच्�च्ा सयवथाचत ्ं�णा ि्या 
सहण�यक�त सयवथाचत ्ं�णा ्ानंा ्ा्��नयृ ्रण्ासाठत �ेर् शकृीचत आयश््ृा असृे आिण �ा 
�ेर् शकृत महणणे �ाण्ाच्ा गरणा असृाृ ि्या त्ाचत ृात्ािल  ्उिबले असृाृ. आिण �ा उिबलाचें 
सयवथ उथा�णृ गरणासंारखे असृे. णुन्ा समिलयादत मानसशासजानंत संयदेन आिण समस्ाचंत उ्ल 
�ा �शनाियष्त ्ेलेल्ा संशोधनाचंत णत थकथगातम् यैिशष�े होृत त्ाचं्ाहपन संशोधनाचत हत िदशा 
बरतचशत िभ� होृत. बहुधा समिलयादत मानसशासजानंा आथल्ा संशोधनथ�ृतचा �ा िदशनेे ियसृार 
्रण्ाचत यळे अणपन आलेलत नाहत असे याटृ असाय.े थरंृु ्ोफ्ा ्ानत समिलयादत मानसशासायर 
णेवहा सय�गतण �ंथ िलिहण्ाचा �्तन ्ेला ृेवहा लुईन ्ाचं्ा िनष्ष�चा उथ्ोग ्ेलेला आढळृो. 
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ृसेच लुईननतहत मानिस् शकृतियष्त बरेचसे िययचेन ्ेले आहे. थरंृु मानिस् य भौिृ् शकृतमध्े 
णयळचे संबंध णुळियण्ाचा �्तन मा� त्ानंत ्ेलेला नाहत, ि्या मेदपचे गिृशास आिण आथला सायाृ 
अनुभय ्ाचं्ामध्े णत समा्ारृा आढळृे िृच्ाियष्तहत फारशत आसथा दाखियलेलत नाहत (थहा, 
्हलर १९३८, थक. ३५७; ्ॉफ्ा १९३५, थक. ४७–४८). त्ाचं्ा संशोधनाचत िदशा शारतरियजानातम  ्
मानसशासाच्ा बाणपला नवहृत, ृत सामािण् मानसशासा्डे णाृ होृत. ये� ्ा सं्लथनेियष्त लुईन 
्ानंत बरेच िययचेन ्ेले आहे. थण व्कृतच्ा सायाृ अनुभयाशत समा्ार असलेले हे मेदपृतल ये� नवहृे 
ृर ए् ि्या अने् व्कृीचा िमळपन बनलेला सामािण् थिरसर होृा. 

 
ृथािथ ्ोणृतहत ए् व्कृत महणणे ए् ये� असृे, महणणेच हत व्कृत महणणे ए् व्यसथा 

असृे. थरसथराहपन िभ� असलेल्ा थण थरसथरायंर ्ा �् ्व श्णाऱ्ा आिण ए्ि�ृ ्ेऊ श्णाऱ्ा 
उथव्यसथा �ा व्यसथेृ अंृभपरृ  असृाृ. एखा�ा व्कृतशत असलेलत म�ैत हत ए् उथव्यसथा असेल 
ृर ए्ा ियिशल खेळाचत आयड हत दुसरत उथव्यसथा असेल. व्कृत णेवहा ए्ा व्यहाराृ मगन असृे, 
ए् साध् गाठण्ाच्ा उिबलाने �ेिरृ झालेलत असृे ृेवहा िृच्ाृ अंृभपरृ  असलेल्ा ए्ा ियिशल 
उथव्यसथेृ ए् ृाण िनम�ण झालेला असृो. णर ्ा व्यहाराृ त्ाचत आडयणप् झालत ि्या ृो 
खंिडृ झाला ृर हत उथव्यसथा ्ाहत ्ाळ ृाणाच्ा अयसथेृ राहृे; आिण ृत अडयणप् दपर 
झाल्ाबरोबर ृोच व्यहार थुढे चालप ठेयाय्ाला त्ाला �यक� ्रृे. णर ृो व्यहार थुढे चालप ठेयृा 
आला नाहत ृर त्ाच्ासारखाच असलेला दुसरा व्यहार त्ाला थ्�् महणपन सयत्ारण्ाृ ्ेृो आिण 
हा ृाण हल्ा होृो. एखा�ा ्ामाृ त्ाच �्ारचत क् ृत यारंयार ्रायत लागृ असेल ृर त्ा ्ामाला 
आधारभपृ  असलेल्ा उथव्यसथेृतल सयर ृाण ्ाहत ्ाळानंृर याहपन णाृो आिण कृाृतचत ए् �सथृत 
मागे उरृे. आिण ृरतहत ृे ्ाम ृसेच चालप  ठेयले ृर हत कृाृत इृर संबंिधृ उथव्यसथांृ हत थसरृे—
(‘सहसमाधान’). लुईन ्ाचं्ा �ेरणेयरतल उथथ�तथासपन िनषथ� होणाऱ्ा ्ा आिण इृर िनष्ष�चत �त्य 
�्ोगा�ारे ्सोटत घेऊन ृे िस� ्रण्ाृ आले आहेृ (लुईन, १९३५). 

 
�ेर् ्शा ृऱहेने उगम थायृाृ, ृे सहण �यक�तृ उगम थायृाृ ्त थपयवच्ा अनुभयाृ �ा 

�शनाृ लुईन गंु पृन थडले नाहतृ. सध्ाचेच �ेर् ्से ्ा्��नयृ होृाृ �ाियष्तच त्ानंत संशोधन ्ेले 
अशा रतृतने लुईन ्ानंत �ेरणेच्ा अभ्ासाला ए् नयतन िदशा िदलत आिण संशोधनाच्ा �ा ये�ाृ 
खरतखुरत �गृत साधलत. 

 
मुलाचें य रृन आिण िय्ास �ाच्ायर त्ानंत संशोधन ्ेले य त्ा संशोधनाचा साराशं त्ानंत १९५४ 

मध्े �िस� ्ेला. �ाच्ाृ त्ानंत ये�ियष्तचे णे सप� आथल्ा संशोधनाला िदशा देण्ासाठत सयत्ारले 
होृे ृे असे माडंृा ्ेईल: 

 
बत–एफ (थत, इ) 
 

महणणे य रृन हे व्कृत आिण थिरसर ्ाचं्ामधतल थरसथर्ा्�यर अयलंबपन राहृे. थण हे सप� णेवहा 
य रृनाच्ा ए्ा ियिशल उदाहरणाला आथण लायृो ृेवहा बरतच गंुृागंुृ ध्ानत घ्ायत लागृे; ्ारण 
मानिस् थिरसर व्कृतच्ा ्ुयृत य इचछा ्ाचं्ायर ्ाहतसा अयलंबपन असृो आिण व्कृतच्ा सध्ाच्ा 
्ुयृत आिण इचछा ्ा् आहेृ हे िृच्ा सध्ाच्ा थिरसराला ृत ्ोणत्ा �्ारचा �िृसाद देृे हे 



 
 अनु�मिणका 
 

थाहतथ �्ृ आथल्ाला िनि�ृथणे ्ळपन ्ेऊ श्ृ नाहत. ृरतहत आथण �ा गोलीचा अिध्ािध  ््थाथर 
असा अंदाण �मशः ्व श्ृो. 

 
मपल णसे िय्ास थायृे ृशत त्ाच्ा व्�कृतयाचत व्यसथा ियसृारृ णाृे आिण उथव्यसथामंध्े 

अिध् थपणरथणे संघिटृ होृे. त्ाचा मानसशासत् थिरसर, अय्ाशाृ आिण ्ालाृ ियसृारृ णाृो 
आिण त्ाचत “बोधनशतल थुनररचना” होृे. महणणेच थिरसराचे अिध् चागंले आ्लन होृे. आिण यासृय 
णग य आथल्ा इचछा, भतृत �ानंत िनम�ण ्ेलेले ्थोल्�लथृ णग ्ाचं्ाृ ृे अिध् चागंल्ा ृऱहेने 
फर् ्व श्ृे. ृे नयतन सामािण् भपिम्ा धारण ्व लागृे आिण नयतन सामािण् दंड् य नैिृ् 
बंधने थाळाय्ाला िश्ृे. 

 
अडचणत असपनसु�ा लुईन आथल्ा ये�िस�ांृ ाला िच्टपन रािहले. त्ाचं्ा ्ार्तदवच्ा 

अखेरतच्ा ्ाळाृ (१९४०, थक.३३, ३६) त्ानंत आथला सं�दा् खालतल�माणे माडंला आहे– 
 

“ क् ृत भायना य व्�कृम�य ्ा बाबृतृ ये�िस�ानृाचत संभाव्ृा संथपणरथणे िस� 
झालेलत आहे. ये�िस�ानृाचत मपलभपृ  ियधाने खालतल�माणे आहेृ: 

या् २०–१९ 
 
(अ) य रृन हे ए्ाच यळेत भोयृालत असलेल्ा गोलीच्ा सा्ल्ा पृन होृ असले थािहणे. 
(ब) ए्ि�ृ असणाऱ्ा ्ा गोलीना गिृमान ये�ाचे सयवथ असृे ि्मान ्ा ये�ाृतल ्ोणृाहत 
ए् भाग उरलेल्ा सयर भागाचं्ायर अयलंबपन असृो.....ये�िस�ानृा�माणे यागणप् भपृ  ि्या 
भियष् ्ाळायर अयलंबपन नसपन ृत य रृमान्ालतन ये�ायरच अयलंबपन असृे..... भियष््ाळ हा 
आणच्ा य रृनाचे ्ारण असृो हा हेृुयादाचा दिल्ोन आहे, य भपृ ्ालतन घटना ्ा आण 
घडणाऱ्ा य रृनाला णबाबदार असृाृ. हा साहच्रयादाचा दिल्ोन. ्ा दोनहतहत दिल्ोनाचं्ा 
ियर� हा िस�ान  ृआहे”. 
 
व्कृत य त्ा व्कृतचत मानसशासत  ्थिर�सथृत महणणे “णतयनये�” असे लुईन ्ाचें महणणे आहे 

(१९३८, थक. २). व्कृतला समणलेलत य संयिेदृ झालेलत थिर�सथृत महणणे मानसशासत  ् (ि्या 
या रृिन्) थिर�सथृत. थरंृु ियशषे महणणे हत थिर�सथृत आणच्ा मपळ य उथा�णृ गरणाशंत संबंिधृ असृे. 
ज्ा अने् यस पृ भोयृालच्ा थिरसराृ यासृिय् असृाृ त्ा आणच्ा गरणेच्ा नसृाृ य ्ामुळे त्ा 
यस पृ मानसशासत् ये�ाच्ा था�रभपमतृ थडृाृ. इृर यस पृंना भायातम् ि्या अभायातम् संबंधयमृा 
असृे–णर त्ा यस पृ आणच्ा गरणा भागियण्ाचत गयाहत देृ असृतल ृर हत संबंधयमृा भायातम् 
असृे, णर त्ा यस पृ धो्ा य इणा सपिचृ ्रतृ असृतल ृर हत संबंधयमृा अभायातम् असृे. 
भायातम् संबंधयमृा असल्ास त्ा यस पृ त्ाला आ्�षृ ्रृाृ य अभायातम् संबंधयमृा असल्ास 
त्ा यस पृ त्ाला दपर खेचृाृ. आ्षरण हे यस पृ्डे खेचणारे ऊण�ये� असृे य अना्षरण हे यस पृथासपन 
दपर खेचणारे ऊण�ये� आहे. ्ा ऊण�ये�ामुळे ियिशल िदशनेे ‘गृत’ िनम�ण होृे बऱ्ाचदा ए्ाच यळेत दोन 
ि्या अिध् ऊण�ये�े माणसायर थिरणाम घडयतृ असृाृ, य त्ामुळे त्ाचंा ए्ि�ृ थिरणाम गृतमध्े 
दश् होृो. ऊण�ये�ामुळे थिरणाम झालेलत गृत हत बऱ्ाच यळेा अडथळ्ामुळे अडियलत णाृे ि्या 
थपणरथणे �िृबंिधृ ्ेलत णाृे. 
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्ाथंै्त ्ाहत ्लथनाचें आणखत सथलत्रण ्रण्ाचत गरण आहे. गृतमध्े णयळ ि्या दपर 
णाण्ाच्ा ्ोणत्ाहत गृतचा अंृ भ�य होृो. उदा., सुंदर यस पृ्डे दलत िखळृे ि्या ्ुवथ यस पृ्डपन 
दपर णाृे. गोड गाणे ऐ्ायसेे याटृे ृर भसा�ा आयाणाृतल गाणे न्ोसे होृे. ज्ा यळेत ृुमहत उ�ा 
्ा् ्राय्ाचे ्ाचा बेृ ्रतृ असृा त्ा यळेत ृुमचे णतयन ृुमहत आृा णेथे बसला आहाृ ृत खोलत 
नसपन ृुमहत उ�ा ज्ा िठ्ाणंत असण्ाचत ्लथना ्रतृ असृा ृत णागा असृे; य थपयर्लथना ्ेलेल्ा 
थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ ृुमहत ्ोणत्ा ए्ा ियिशल थ�ृतने यागाय े हे आण ठरयतृ असृा. आणच्ा 
ऊण�ये�ाचा ए्ि�ृ थिरणाम ृुमहाला ्ा ि्या त्ा िनणर्ा�ृ खेचतृ असृो. 

 
्ा िस�ानृामध्े अडथळ्ाचें मह�य फार आहे. अडथळा महणणे बंधन. सुरयाृतला त्ा बंधनाला 

संबंध यमृा (्षरण शकृत) नसृे य त्ाचा �भाय थडृ नाहत. थण हे बंधन णर ्ाहतसे �भायत ्ेले ृर 
ियिशल �माणाृ त्ाच्ा्डपन ियरोध होऊ श्ृो. हे बंधन �भायत होऊ श्ेल ि्या �भायशपन्हत ठरेल. 
ृे ि्ृत �माणाृ �भायत आहे ि्या �भायशपन् आहे हे आथल्ाला संशोधनाने थहाय्ाचे असृे. ृुमहाला 
हव्ा असलेल्ा यस पृच्ा माग�ृ थेटत आडयत आलत ृर ृत हलियण्ाचा �्तन ्वनच ि्ृत णड आहे हे 
थहाय ेलागेल. ृुमचत एखादत ्ोणना ृुमच्ा िम�ाला थपणरथणे संृुल ्व श्णार नाहत. थण ृो ृुमहाला 
ि्ृत ियरोध ्रतल हे ृुमहाला थहायचे लागेल. (्ा िठ्ाणत ज्ा यळेत माहतृ नसलेला अडथळा 
ध्े्िस�तच्ा माग�ृ उतथ� होृो त्ा यळेत ्ाहतसे ्तनसखलन अथिरहा्रच ठरृे.) णो अडथळा दपर 
्रणे अशक् असृे त्ा अडथळ्ाृ अभायसपच् सामथ्र असृे. अभायसपच् सामथ्�मुळे �ोधातम् 
ि्या िन� य रृन होृे. 

 
िनम�ण झालेलत गरण महणणे व्कृतमध्े िनम�ण झालेलत ृाणाचत व्यसथा, क् ृत ्रण्ा्िरृा 

झालेलत ृ्ारत हो्. मा� ्ेथे क् ृतचत ियिशल िदशा ठरलेलत नसृे. ज्ा यळेत ्ोग् यस पृ िमळृे त्ा यळेत 
त्ा यस पृला भायातम् संबंधयमृा �ााृ होृे; य त्ामुळे त्ा यस पृच्ा िदशनेे गिृिनद�श ्रणारे ऊण�ये� 
ृ्ार होृे. आत्ंिृ् ृाणामुळे (उदा., भप् ) माणपस थिर�सथृतचे सथल आ्लन ्रण्ास असमथर 
बनृो. त्ामुळे ्ोग् ्षरणशकृत (संबंधयमृा) असलेलत यस पृ िमळियण्ाथासपन माणपस थरायक� ्ेला 
णाईल य िनि�ृ ऊण�ये� �सथािथृ होण्ाला अडथळा ्ेईल. िशया् अडथळ्ामुळे िनम�ण होणाऱ्ा 
यैफल्ा पृन ृाण आणखतनच याढृो य त्ामुळे य�ेाया्�ा क् ृत होृाृ (१९३८, थक.१६०). 

 
य रृन य �ेरणा ्ा �शनायर ियचारसरणत थुढे माडंण्ा्िरृा ए् �्ारच्ा गिणृाचा उथ्ोग 

्रण्ाचत लुईनना गरण याटलत. ्ा यळेथ �्ृ मानसशासजानंत याथरलेल्ा संर्ाशासामुळे लुईन ्ाचंत 
गरण भागणार नवहृत. ्ारण मप रृ थिर�सथृतमध्े होणाऱ्ा व्कृतच्ा य रृनाचा अंदाण ्रण्ा्िरृा 
ए्ाच व्कृतच्ा बाबृतृ सम्् ियचार ्राया अशत त्ाचंत इचछा होृत (१९३५, थक. ६८). त्ाना दोन 
गोलीचत गरण याटलत: (१) संभाव् असलेलत ध्े्े य ध्े्ा�ृ नेणारे सयर मागर दाखियण्ा्िरृा ियिशल 
यणाला आढळपन ्ेणाऱ्ा णतयनये�ाचा न्ाशा ्ाढण्ाचत साधने य (२) ्ा अने् माग�थै्त ्ोणृा मागर 
िनयडण्ाचत संभाव्ृा आहे ्ाबबल अंदाण बाधंण्ास लागणाऱ्ा �ेरणा ियचाराृ घेणारत ्ाहत साधने. 
गिणृाृतल ्ुठलाच भाग लुईन ्ाचंत गरण भागयप श्ेल असा नवहृा. थण त्ानंा असे आढळले ्त 
ऊण�ये�ाचे थकथ�रण य सं�सथृत ्ाचं्ा सं्ोणना पृन हे ्ा्र साधृा ्ेईल. सं�सथृतने णतयनये�ाचा 
न्ाशा ्ाढृा ्ेईल य ऊण�ये�ाचे थकथ�रण ्वन �ेरणा थाहृा ्ेृतल (१९३६, १९३८, १९४० य 
त्ाच�माणे लतथर १९४३). त्ानंत गिणृशासाृतल ्ा दोन शाखाचें फकृ �ाथिम् भागच उथ्ोगाृ 
आणले होृे. ्ा दोहोच्ा साहाय्ाने आथलत सयृःचत थ�ृत त्ानत समत्रणे य आ क् ृत ्ा दोनहत 
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सयवथांृ  थुढतल�माणे माडंलेलत आहे. गिणृत थ�ृतचा याथर ्रण्ाचा ए् फा्दा महणणे ्ामध्े 
याथरलेल्ा खुणा ्ाळणतथपयर् सथल ्राव्ा लागृाृ. मप रृ समस्ानंा अमप रृ गिणृत संजा देृाना 
याथरलेलत �ृत्े सथल ्रण्ा्िरृा व्ार्ा देणे आयश्् आहे. ए्ा �ृत्ाचा दुसऱ्ा �ृत्ाशत 
संबंध णोडपन हे ्रणे शक् आहे उदा., गरण, संबंधयमृा, ऊण�ये� ्ा सं्लथनाचंा थरसथरसंबंध णोडपन 
हे ्िरृा ्ेईल. ृसेच आथल्ा ्लथनेने माडंलेल्ा गोलीचे मोणमाथन य अयलो्न ्से ्राय्ाचे हे 
दाखयपनहत हे ्रणे शक् आहे. दुसऱ्ा थ�ृतने ्ेलेल्ा व्ार्ेमुळे मािहृत िमळियण्ास मदृ होईल य 
थिहल्ा थ�ृतने ्ेलेल्ा व्ार्ेमुळे मािहृत गिणृत थ�ृतने माडंृा ्ेृे. (१९३८. थक. १३). संशोध्ाच्ा 
थुढे थिर�सथृत सथल माडंण्ा्िरृा आ क् त्ा य समत्रण ्ानंा िनदान ्ाहतशत ि्मृ आहे, य �्ोगाने 
थारखपन थाहृा ्ेृतल. अशत गकहतृेहत त्ामुळे सुचियलत णाृतल. ्ा दलतने लुईनना त्ाचं्ा िय�ाथ्�च्ा 
�माणेच ्ा आ क् ृत उथ्ुकृ याटल्ा. ्ामध्े ए् अडचण अशत आहे ्त ऊण�ि्ृ समांृ रभणु 
चौ्ोनाच्ा सामान् थ�ृतने दोन ऊ�णृ ये�ाचंा ए्ि�ृ थिरणाम शोधपन ्ाढृा ्ेणार नाहत. णर 
एखा�ा माणसाला ए् इ�चछृ ध्े् त्ाला थपय�ला य दुसरे िृृ्ेच इ�चछृ ध्े् त्ाच्ा उ�रेला िदसले 
ृर ृो माणपस ईशान्े्डे मो�ा उतसाहाने िनघृ नाहत. ृो िनयड ्रृो. महणणेच ृो “ये�ाचत 
थुनररचना” ्रृो, य दोनहतहत ये�े सारखतच �बल होणार नाहतृ ्ा दलतने थुनररचना ्रृाना दयृा घेृो. 
िनरिनराळ्ा िदशानंा णाणारत दोन ऊ�णृ ये�े थरसथरियर� आहेृ असे मानणे एयढेच मानसशासत  ्
दष�ा शक् आहे. महणणे त्ाचंत साथेय थिरमाणे ियचाराृ घेण्ाचेच ृेयढे िश�् राहृे. लुईन ्ाचं्ा 
गिणृत िस�ानृायर थडणाऱं्ा ्ा य अशाच म्�दा असृानाहत �ेरणाचंा अभ्ास ्रण्ाच्ा दलतने 
होणाऱ्ा बहुियध �्ोगाचंत सुरयाृ ्ा दलतने ्ा िस�ानृा्डे अने् मानसशासज थहाृाृ (थहा 
एस्ॅलोना, १९५४; ड्पच १९५४; िहलगाडर १९५६). 

 
लुईन ्ाचं्ा गिणृाचत अयसथा ्ाहतहत झालत ृरत �ेरणा, बालमागरदशरन, समाणमानसशास ्ा 

बाबृतृ त्ानत आ्ोिण  ृ ्ेलेल्ा �ा्ोिग् संशोधनाृतल त्ाचें ्श अियया� आहे. त्ाचें अगदत 
अलत्डेचे य फार मोठे ्ा्र महणणे त्ाचंत “्ा�्् संशोधनाचत” ्ोणना. हत ्ोणना त्ानंत त्ाचं्ा “�ुथ 
डा्नॅिम् सेटर” ्िरृा आखलेलत होृत. णमाृ य औ�ोिग् ये�े ्ेथतल लो्ाचें थरसथरसंबंध 
सुधारण्ाच्ा ईष�ने ्ा्र ्रण्ाचत इचछा बाळगणाऱ्ा लो्ाचंा य संघटनाचंा त्ानंत संथ र्  साधला होृा. 
बऱ्ाच संशोधनाचत ्ा संदभ�ृ गरण आहे असे त्ानंा आढळले. 

 
“समाण उथ्ोणना्िरृा आयश्् असलेले संशोधन हे समाण व्यसथाथना्िरृा 

असलेले संशोधन असे महणृा ्ेईल. हे ए् �्ारचे “्ा�्् संशोधन” महणृा ्ेईल सामािण् 
क् ृीच्ा ियियध थ�ृीचे थिरणाम य �सथृत ्ा बाबृतृले हे ए् ृौलिन् संशोधन आहे......ृे 

सामािण् क् ृत्डे मागरदशरन ्रतृ असृे.” (१९४८, थक. २०२) 
 
्ा�्् संशोधनाृ लष्रत य यै�्त् डायथेचा�माणे �ाथिम् मािहृत िमळियणे त्ायर क् ृत 

्रणे य थरृ िनणर् ृथासपन थाहण्ास मािहृत िमळियणे असे च� चालप  असृे य ्ा ्ा्�्िरृा �िशियृ 
य सुसंघिटृ असे संशोध्ाचें गट ृ्ार ्ेले थािहणेृ. 

 
लुईन ्ाचं्ा ्ामाचे गाडरनर मफवन ्ेलेले मपल्माथन ्ेथे उ�कृ  ्िरृा ्ेईल. 
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“समाण मानसशासायर लुईन ्ाचंा �भाय �चंड आहे, बालमानसशासायर बराच मोठा 
आहे, सामान् सै�ा�नृ  ् मानसशासायर ियचार ्रण्ासारखा आहे. त्ानंत माडंलेलत गिणृत 
सप�े णरत ना्ारलत गेलत असलत ृरत त्ाचंा उतसाह य ्लथ्ृा आदरणत् आहेृ”. 

 
८.८: १९५० मधील समि�वाद 

इंिि्संयदेनये�ा  ृ समिलिस�ानृाचा थिरणाम हा सय�ृ णासृ आहे हे सथल आहे. थपयवच्ा 
�ाथिम् यदेनमध्े संयदेन अनुभयाचे थकथ�रण ्रणे समिलयादाला मान् नवहृे. ्ा समिलयादालाच 
समिल�ांृ त असे महटले णाृे. संयिेदृ “घटना” सा्ल्सयवथाृ ियचाराृ घेृलत णाृे य िृच्ा अयसथा 
अभ्ािसल्ा णाृाृ असे समिलयादाचे महणणे होृे. खोलत य अंृर ्ाचें संयदेन ्शा ृऱहेने होृे 
्ाबबलचे थपयवचे बरेचसे ्ा्र यासृिय् ्ाच थ�ृतने झाले होृे. हे ्ाम खऱ्ा अथव ्ा�्् 
मानसशासाचा भाग महणपनच ियचाराृ घेृले णाृे. “दिलये�ाचा ियथ्�स घडयपन आणणाऱ्ा चषम्ाच्ा 
�दतघर्ाळ उथ्ोग ्ेल्ास ्ोणृे थिरणाम होृाृ हे स्ॅटन ्ाचं्ा �िस� �्ोगायवन िदसपन ्ेृे. ्ा 
ृऱहेच्ा असयाभािय् थिर�सथृतृ णग थाहण्ाचा णयळणयळ ए् आठयडाभर सराय झाल्ायर नयतन 
थिर�सथृतला आथण थपणरथणे रळलो आहोृ असे त्ाना आढळले. य खरोखरच खालत ि्या डाव्ा बाणपला 
असलेल्ा यस पृ्िरृा ृे ्धत यर ि्या उणव्ा बाणपला यळले नाहतृ. ्ाहपनहत धडाडतने आ्ोिण  ृ
्ेलेल्ा �्ोगा पृन आ्वहो ्हलर (णनम १९१५, इनस�् ्ेथतल �ाध्ाथ्, आ�स््ा) ्ानंत 
्ासारखतच ्ाहत नयतन मािहृत िदलेलत आहे. ्ा अभ्ासाच्ा ए्ा भागाृ अधर-ि�था�र ्ाचा घेृल्ा 
होत्ा, य त्ामुळे दिलये�ाचा अध� भागच ्ाहत ियिशल बाबृतृ िय क् ृ ्ेला णाृ होृा. उदा. 
द्थटलाच्ा अध्�भागाृ ्ोग् बाणप यर िदसेल अशत �िृमा उमटृ होृत, ृर दुसऱ्ा भागाृ यरचत 
बाणप खालत अशत �िृमा उमटृ होृत; ि्या अध्� भागाृ आरशा�माणे यस पृ उल�ा िदसृ होत्ा ृर 
दुसऱ्ा भागाृ त्ा नेहमत�माणे िदसृ होत्ा. दुसऱ्ा �्ोगाृ उनहाचे रंगतृ चषमे याथरले होृे. �त्े् 
्ाचेचा उणया अध� भाग िथयळा होृा. डाया अध� भाग िनळा होृा. अधर-ि�था�र ्ाचा थ�ास िदयस 
याथरल्ायर याथरणारा थिर�सथृतला रळला होृा य त्ामुळे त्ाला अधर-ि�था�र ्ाचामंधपन िदसणाऱ्ा 
यस पृ ि्िचृसा िय क् ृ झाल्ासारर्ा िदसृ होत्ा. थण इृर दिल ये� मा� ्ा यळेेथ �्ृ बरेच िय क् ृ 
झालेले िदसृ होृे य �ा्ोिग््ाचा ्ाढल्ायर �्ोज्ाला थपयरयृ यस पृ िदसण्ास आणखत चाळतस 
िदयस लागले. 
 

स्ॅटन ्ाचें सुरयाृतचे िनष्षर ्हलर ्ाचं्ा ्ा इृक्ा मािहृत पृन थ�े होृाृ. य सं्ोणन 
थिरणाम ्ा सामान् सदराखालत अंृभपरृ  होऊ श्ृाृ. थरंृु दोन रंगत ्ाचांृ पन ्ाढलेले िनष्षर 
्ाहपनहत आवहान् आहेृ. ्ा ्ाचा याथरणाऱ्ाला डाव्ा बाणपला िनळा य उणव्ा बाणपला िथयळा रंग 
िदसेल. ्ाहत थोडायळे डायत्डे थाहपन य नंृर डोळे उणयत्डे यळयपन थाहप लागल्ास थाहणाऱ्ाला त्ा 
िदशनेे गडद िथयळा रंग िदसेल–लागोथाठचा ियरोधत थिरणाम. अने् आठयडे उनहाचा चषमा याथवन 
होणारे थिरणाम ृर ्ाहपनहत अिध् मनोरंण् होृे: ज्ा यळेत त्ानंत उनहाचा ृो चषमा ्ाढला त्ा यळेत 
त्ानंा असे आढळले ्त बरेच िदयस डाव्ा बाणपला डोळ्ाचंत हालचाल झालत ्त िथयळा रंग िदसृ असे; 
य उणव्ा बाणपला डोळ्ाचंत हालचाल झालत ्त िथयळा रंग िदसृ असे. “अिभसंिहृ यदेन” असे ्ाचे 
यणरन ्ोग् होईल ्ा? ्हलरनत सयृः “अिभसंिहृ णुळणत” असे ्ाचे यणरन ्ेले आहे; य सामान् द् 
णुळणतहपन हे णासृ गंुृागंुृतचे आहे असे सपिचृ ्ेलेले आहे. सुरयाृतच्ा समिलयादाच्ा अंृगरृ  
रचनेच्ा ृ�याथेया �मब� चेृ् अभ्ास आथल्ा िनष्ष�चे णासृ चागंले सथलत्रण ्व श्ेल असे 
त्ाचें अंिृम महणणे थडले (१९५६, १९६२). 
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संयदेन ्शा ृऱहेने होृे हे सागंणाऱ्ा मानसशासाृ समलत दिल्ोनाला णे ए्दा सथान होृे ृे 

आृा रािहलेले िदसृ नाहत. “संयदेन िस�ानृाचं्ा” थै्त ृेरा िस�ानृाबंबल फलाईड आलथोटर ्ानत 
अत्ंृ मह�यथपणर असा ए् गुणदोष-िययचेनातम् �दतघर िनबंध िलिहला आहे. त्ामध्े ृे महणृाृ: 
“संथपण�्डपन भागा्डे हत दलत सदोष याटृे. रचना ्ेयळ सम�ाथासपन भागा्डे �गृ होृ नसृे, ृर 
थपयव अभ्ािसलेल्ा भागाचं्ा गुणधम�यरहत ृत अयलंबपन असृे. याईनर (१९५६) य वहनरन (१९५७) ्ाच 
िनष्ष�ला आलेले आहेृ”. संयदेन ्शा ृऱहेने होृे ्ा संदभ�ृतल �ाथिम् िस�ान  ृ थपय�नुभया पृन 
होणारे अध््न य सं�मण ्ायर बराच भर देृो हे आथण थािहले आहे. (�ा िस�ानृाबबलचत 
समिलया�ाचंत नाथसंृ त समणण्ा्िरृा झु्रमन य रॉ्, १९५७ थहा) समलत दिल्ोन असलेले नेृे 
‘सयंदेने’ ्शा ृऱहेने बनृाृ ्ा �शनायर ियचार चालप ठेयृाृ य असे ्रृानाच समरणघट्ाच्ा 
मह�या्डे णासृ लय थुरियृाृ. आ्ारासंबंधत थ�ातथिरणामाबबल  ्हलरबरोबर ्ेलेले हॅनस यॉल् 
(णनम १९०४. सयादरमपर ्ेथे �ाध्ाथ्) ्ाचें �िस� संशोधन आथण थपयवच ियचाराृ घेृलेले आहे त्ाृ 
त्ानंत सथलसंयदेनाच्ा संदभ�ृतल समिलिस�ान  ृियसृािरृ ्वन अशा ृऱहेच्ा अनुभयाचें समरणाृतल 
मह�य दाखयपन िदले आहे. (यॉल् य ऑ्ोनल, थहा १९५३; यॉल्, ऑ्नल य नेसरर, १९५३). 
 

इतर कर�ात समि�वादानर घातलरली भर: संयदेनये�ाृ समिलयादाचा �भाय णर थपयवहपन ्मत 
आढळृ असेल ृर त्ाचे ्ाहतसे सथलत्रण असे देृा ्ेईल ्त समलतयादत आृा “सायरणिन् ये�ाृ” 
गंुृले होृे. उलटथयत, अध््न य समस्ेचत उ्ल ्ा बाबृतृ इृर सथधर् शाखानंत फारशत णागा ठेयलत 
नवहृत. �ेरणा िस�ानृामध्े ्ुटर लुईन ्ानंत घाृलेलत भर ्ाथपयवच आथण थािहलत आहे. त्ाचं्ा ्ा 
्ा्�चा मानसशासत् ियचार य संशोधन ्ायर बराच �भायत थिरणाम झाला आहे, ृे ्ाथपयवच य�णले आहे. 
्ॉफ्ानत अमेिर्ेृतल �समथ ्ॉलेणाृ १९२७ मध्े, वहेदा्रमरनत–न्प्ा र्  मध्े “न्प स प् ल फॉर सोशल 
िरसचर” ्ेथे १९३३ मध्े य ्हलर ्ानत सयादरमपर ्ॉलेणाृ १९३५ मध्े समिलयादाचा अभ्ास य संशोधन 
्रण्ा्िरृा “संशोधन य अध््न ्ेिे” सथाथन ्ेलत य त्ामुळे समलत िस�ानृाचा बराचसा मह�याचा 
िय्ास अमेिर्ेृ झाला. 

 
सामािण् संयदेन य व्कत्ंृगरृ  थरसथरसंबंध ्ा संदभ�ृ ि�ेझ हेडर (णनम १८९६, �समथ ्ेथे 

बरतच यष� ्ॉफ्ा ्ाचें सह्ारत य आृा ्ानसाण िय�ाथतठाृ �ाध्ाथ्) ्ानंत समिलया�ाचें दिल्ोन 
िय्िसृ ्ेले आहेृ. व्कत्ंृगरृ  थरसथरसंबंधामध्े सामान् माणसामधतल य �सृ व्कृतमधतल 
साधणारे संयाद समिलया�ाचें दिल्ोन िय्िसृ ्रृाना त्ानत ियचाराृ घेृले आहेृ य ‘द 
सा््ॉलणत ऑफ इंटरथसरनल िरलेशनस” ्ा थुसृ्ाृ य रृनाला ्ारणतभपृ  होणाऱ्ा गंुृागंुृतच्ा 
थिरसराच्ा णाळ्ाृ साथडलेल्ा व्कृतचे थकथ�रण ्रण्ाचा �शन त्ानत हाृत घेृला. हा थिरसर 
महणणे यस पृ य लो् ृसेच ृात्ािल  ्य दपरचे घट् ्ामंधपन ृ्ार झालेला थिरसर- “दपरसथ िन�र य 
त्ाचें संबंिधृ, सयाभािय् गुणियशषे ्ाचं्ा संदभ�ृ य निण्सथ चेृ्ाचें व्यसथाथन ्वन आमहत अथर 
लायण्ाचा �्तन ्िरृो” (१९५८, थक. २९६). “य माझ्ाशत इृ्ा चागंला ्ा यागृो?” ृुमहत ियचारृा. 
समतथसथ घटना ृुमहाला ्ोग् ृे उ�र देऊ श्णार नाहत, महणपन “ए्े् सृर” उलगडृ मागे मागे 
णाृा, य ृुमहाला त्ाच्ा िन�र सयभाया� णासृ �सथर आधार िमळृो, य ृेथे ृुमहाला ृुमच्ा 
थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ िन्ं�ण होण्ाचत खा�त िमळृे. 
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‘अ’ च्ा णतयन्येृ ‘य’ चत णतयन्या हत ्ा�्् घट् असृे हे दाखियणे ्ठतण आहे, य 
लुईन ्ाचंा सं�सथिृ् दिल्ोन ्ेथे म्�िदृ होृो. हेडर ्ाचंा हा दिल्ोन ्ाहत बाबृतृ लुईन�माणेच 
आहे. थरंृु हेडर ्ाचंा आतमिनन थिरसर सयृःचा य दुसऱ्ा व्कृतचा अंृभ�य ्वन घेृो, य यर िदलेल्ा 
उदाहरणा�माणे ्ाहत नयतन घटनेचे सथलत्रण शोधले णाृ असृे. समाणथिर�सथृतचे सं्लथनातम् 
थकथ�रण ्रतृ असृाना हेडर ्ानंत याथरलेलत भाषा हे त्ाचें यैिशष� आहे. दैनंिदन णतयनाृ 
सयरसामान्थणे मानसशासाच्ा संदभ�ृ सयर लो् णत भाषा याथरृाृ त्ा पृनच त्ानंत आथले शबद 
उचलले आहेृ. उदा., अडथळा िनम�ण न ्रणाऱ्ा थिर�सथृतशत सं्ोिणृ झालेलत व्कृतचत ्ुयृ 
“श्णे” ्ा शबदामध्े अथेियृ आहे. “�्तन” ्ा शबदामध्े अंृभपरृ  असलेल्ा गोलत महणणे घेृले 
णाणारे �म य त्ामागतल असलेला हे पृ �ेरणेच्ा संदभ�ृतल शकृत य िदशा ्ाचं्ाशत संगृ आहेृ. 
थकथ�रणातम् शबदसंथ�त ्ा य अशाच अने् सामान्ोकृतृतल शबद घेऊन ृ्ार झालेलत आहे. 
समाणथिर�सथृतचे “बेिस् इं�गलश” देण्ा्रृा त्ानंत सामान्ोकृत पृन उचललेल्ा ्ा शबदाचंत 
ियचारथपयर् य थपणरथणे थारख ्ेलत: णतयन ्या, संयदेन, ्ारण होणे, श्णे, �्तन ्रणे, हये असणे, 
सोसणे, �सथरभाय, माल्तचे असणे, ् रृव् असणे ्ासंारखत भाषा (१९३८, थक. १५–१८). “हत ियिशल 
भाषा बेडौल य सथपल याटृे” ्ा �स्नर ्ाचं्ा आरोथाृ ्ाहत सत् असल्ाचे णरत मान् ्ेले (�स्नर, 
१९३८, थक. ७), ृरत हेडगर असे �िृथादन ्रृाृ ्त नु्ृेच थुढे ्ेृ असलेले शास �ााृ आधारा पृन 
त्ाच्ा �शनाचत उ�रे शोधतृ असृे य सयृःच्ा थ�ृतृ णसणसा मागर सथल होईल ृसृशत �मशः 
सुधारणा घडयपन आणृे हे ्ोग्च आहे. सामान् उकृतृ अिभ�ेृ असलेल्ा सं्लथना शाि�् 
थकथ�रणा पृन चागंल्ा ृऱहेने राबयतृ असृाना ृे सयृः िगलबटर राईलनत (१९४९) य रडॉलफ ्ॉनरथनत 
(१९५३) ृ्ार ्ेलेल्ा शासत् ृ�याच्ा ृ�यजानाशत िनगडतृ झालेले होृे. 

 
“न्प स प् ल फॉर सोशल िरसचर” ्ेथतल वहेद�्मर ्ाचें यारसदार मेरत हेनले य रडॉलफ आनरहेम 

्ाचंा आृा ियचार ्राय्ाचा आहे. “लुईन ्ाचं्ा ‘टास् स�बसट�पशन’ िस�ानृाचत सत्ृा 
थाहण्ा्रृा मेरत हेनलतनत (णनम १९१३) ियचारथपयर् संशोधन ्ोणना आखलत य अशा ृऱहेने मेरत 
हेनलतनत व्ायसाि्  ् ये�ाच्ा �ारंभतच ियिशलृा संथादन ्ेलत. ्ा्�ला अडथळा आल्ामुळे िनम�ण 
झालेलत उथा�णृ गरण भागियण्ासाठत थ्�्त ्ा्�चे भाग महणपन समानृा, ए्वथृा, अिभरचत 
्ासंारखे घट् ि्ृत थिरणाम्ार् ठरृाृ ्ाचत त्ानंत ्सोटत घेृलत (१९४२). अगदत अलत्डे 
त्ानंत मानसशासाृतल �णालत आिण �ेरणा य ियचारण ्ासंंबंिधृ समस्ानंा सयृःला याहपन घेृले आहे. 
(१९५७, १९६२)”. 

 
रडॉलफ आनरहोम (णनम १९०४) हे “न्प स प् ल’मध्े �वहिणिटग �ोफेसर होृे य सर लॉरेनस 

्ॉलेणच्ा मानसशास शाखेचे सभासद होृे. सौद्रमतमासंा ्ा ियष्ा यरतल मानसशासाृ त्ानंा ियशषे 
रस होृा. समिलया�ाचें ्ा ियष्ा्डे बरेच लय यधेले गेले आहे. संयदेन य मपल्े ्ायंर त्ानंत णो भर 
िदलेला आहे ृे थािहले ्त ्ा ियष्ाृ त्ानंा असलेलत गोडत समणण्ासारखत आहे. समृोल, आ्ार, 
रंग, अथर यगैरेसारर्ा सं्लथना त्ा यळेत ्ुणाला फारशा समणल्ा नवहत्ा. ृरतहत ्ा समस्ाचें 
थकथ�रण य �ा्ोिग् संशोधन ्रण्ाचे धाडस वडॉलफ आनरहोमनत त्ाचं्ा “आटर अँड �वहज्ुअल 
थरसेाशन” ्ा थुसृ्ाृ ्ेलेले आहे. हे थुसृ् िलिहण्ाृ त्ानंा समिलयादाचत सै�ा�नृ् य था�िृ् 
मदृ य त्ाच्ा णोडतला त्ाचें सयृःचे ्लेबबलचे समक� य िय��ा�चुर जान ्ाचंा चागंलाच उथ्ोग 
झाला. 
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सालोमन ॲश (णनम १९०७, आृा सयादरमपर ्ॉलेणचे �ाध्ाथ्), हे वहेद�्मर ्ाचें अगदत 
िन्टचे िशष्. त्ाचं्ा “सोशल सा््ॉलॉणत” ्ा थुसृ्ाृ (१९५२) त्ानंत गटय रृनाचे ्ाहत �कलल 
�शन समिलया�ाचं्ा थ�ृत पृन हाृाळले आहेृ. उदा., णेवहा ए्दा शांृ ृाि�् माणपस णेवहा णमायाचा 
भाग होृा त्ा यळेत ृो ्ा्दा, शालतनृा नतृत, नेहमतचत सयृःचत यागणप् ्ा सयर गोलत बेदर्ारथणे 
धाब्ायर बसियृो ्ाचें सथलत्रण ्ोणृे देृा ्ेईल? ड र् हेम �ाचंत गटमनाचत ्लथना, ि्या 
णमायाृतल यै्�कृ् सभासदाचं्ा सामुदाि्् �सथरभायाचें सं�ेषण हत मॅ् डुगल ्ाचंत ्लथना 
(१९०८), ्ाटे्ोर मनाच्ा मानसशासजां् डपन सोतसु्थणे सयत्ारलत गेलत नाहत. फलाईड आलथोटर 
(१९२४) ्ाचं्ा मृे णमाय हा आतम्ेित यक�तने �ेिरृ झालेल्ा व्कृीचा बनलेला असृो, य णमायाृतल 
माणपस ए्टा असृाना यागेल ृसाच थण थोडा अिध् ृऱहेने णमायाृ यागृो. “गट माणसाचा ियचार 
्रतृ असृाना ॲश ्ानंा मानयत �ेरणेचा दुसरा अथर िदसपन आला. माणपस सयृःचे िहृ बाणपस सारण्ाृ 
य सयृःच्ा य इृराचंा अंृ भ�य होणाऱ्ा थिर�सथृतचा सयृःला �िृिनधत ्रण्ास समथर आहे असे 
िदसृे..... गटमनाचें अ�सृतय मान् ्रणे णयळणयळ बरोबर ठरेल. थण त्ाचें अ�सृतय व्कृतृ असृे 
य गटाृ िणृ्त माणसे असृाृ िृृ्त गटमने असृाृ” (१९५९, थक. ३७१, ३७३). सािंध् गटभायना य 
गट क् ृत ्ाचं्ाशत हत मने साधंलेलत असृाृ य त्ामुळे आ�म् यक�त िनम�ण होृे. थरंृु ्ाउलट, त्ामुळे 
लो्ोथचाराचे ध्े् य न्ा् हा थिरणामहत िदसपन ्ेृो. 

 
थारसथिर् �िृिनिधतय हे गदव ि्या णमायय रृनाशतच म्�िदृ नाहत. थरसथरसंयाद हा दुसरा ए् 

गोधळाृ टा्णारा �शन होृा. ज्ा अनुभयाचा अथर ऐ्णाऱ्ाच्ा ि्या थाहणाऱ्ाच्ा दलतने िनयदे्ाच्ा 
णािणयेृ  बंिदसृ झालेला असृो ृो अनुभय खरा य सथल याटेल ्ा ृऱहेने ए् माणपस दुसऱ्ा माणसाला 
्शा ृऱहेने सथल ्रृो? शासत् मानसशासाचा खरा ियष् ्ोणृा, ृो अभ्ािसण्ास ्ोणत्ा थ�ृत 
याथरृा ्ेृतल ्ा बाबृतृतल दिल्ोनाचं्ा बाबृतृ य रृनया�ानंा वथलयतया�ाथंासपन यगेळे ्रणारा हा 
मुबा आहे हे झट्न ओळखणे शक् आहे. थरंृु ्ाहपनहत णासृ महणणे इृर माणसाशंत आथल्ा्डपन 
होणाऱ्ा दैनंिदन यागण्ाृ हा संयाद अिभ�ेृ आहे. याङम्, गा्न, ्ला ्ाचें रस�हणातम् आ्लन 
होण्ासहत अशा ृऱहेचा संयाद साधणे आयश्् आहे. आथल्ा थिरसराृतल िनणवय यस पृंचा आथल्ायर 
होणारा थिरणाम हा आथल्ायर णो दुसऱ्ा मानय�ाण्ाचा थिरणाम होृो त्ाहपन िभ� असृो. माणसाच्ा 

क् ृतृ णणप अथर य हे पृ आहेृ असे समणपन य आथल्ा �िृि�्ांृ  ृो णणप ृेच गुणियशषे अथेियृो असे 
समणपन आथण त्ाला �िृसाद देृो. मानयत संबंधाचे हे मह�याचे अंग दुलर ियणे ि्या त्ाचे बोधन, भायन 
य �ेरण थिरणाम न थाहृाच त्ाचे अिभसंिहृ शाि�् �िृि�्ेृ थ्रयसन ्रणे महणणे समाणशास ्ा 
ियष्ाचत थाृळत “यस पृंचे भौिमिृ् सथलांृ र” ्ा ियष्ाच्ा दण�ला आणण्ासारखे आहे. ृरतहत ॲश 
िनदशरनास आणपन देृाृ त्ा�माणे अगदत ृाठर य रृनयादतसु�ा ए्दा आथलत अिध क् ृ य रृनया�ाचत 
भपिम्ा सोडपन समाणमानसशासाबबल िलहप लागृो ृेवहा ृो न्ळृ सािंघ् य रृनाचे मह�य ्बपल ्रृो 
(१९५९, थक. ३७५). 

 
�ा्ोिग् थिर�सथृतचे िय्ोणन ्वन या रृिन् य वथलयत ्ा दोनहत दिल्ोनाचं्ा सं्ोणना पृन 

होणारा णासृतृ णासृ फा्दा साधाय्ाचा हे ॲश ्ाचें संशोधनृं� होृे. ्ाहत शबदानंा ए् यैजािन् य 
दुसरा मानसशासत् असे दोन ग�भृाथर ्ा असृाृ ्ाचा त्ानंत अभ्ास सुव ्ेला. गरम ि्या थंड, 
्ठतण ि्या मऊ, स रृण ि्या मंद ्ा शबदांृ पन यस पृ य लो् ्ा दोघाचेंहत यणरन ्रृा ्ेृे. रासृ ि्या 
ियचार ्रण्ाचा मागर सरळ ि्या सं् ु िचृ असप श्ेल यगैरे. खपथच िभ� संस क् ृतदशर्  इृर भाषांृ पन हे 
ियस कृृ ्ेलेले अथर आढळृाृ य हे ्ेयळ दैयघिटृ नाहत हे दाखियण्ास त्ाचं्ा य आथल्ा भाषेृतल 
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वथ्ाृतल साम् थुरेसे भ�म आहे असे त्ानंा आढळले आहे. अशा ृऱहेचत वथ्े साि�ध् साहच्र ि्या 
साधम्र साहच्र ्ा पृन िय्िसृ होृाृ. ्ा ृऱहेच्ा संभाव् सथलत्रणाथंै्त ॲशना साधम्र साहच्र 
्ोग् याटृे; ्ारण णे शबद िनसग�ृतल यस पृंचे गुणधमर सथल ्रण्ास साथर ठरृाृ ृेच शबद सहणृेने 
माणसामधतल मपलभपृ  संबंिधृ गुणधमर सथल ्रण्ास ्ोग् ठरृाृ (१९५८, थक. ९३). ्ा ृऱहेच्ा 
िनष्ष�ृ ॲशनत समिलया�ानंा थपयरथार रस असलेल्ा सहयदेन घटनेचा अयलंब ्ेलेला िदसपन ्ेृो. 
(हॉनर बोसटेल १९२७). ए्ा जानेिि् थ�ृत पृन िमळियलेल्ा अनुभयाचे दुसऱ्ा जानेिि्ामाफर  ृ
िमळियलेल्ा अनुभयाशंत सं्ोणन ्रण्ाचत, ्ाहत लो्ांृ  इृराथेंया णासृ आढळणारत यक�त महणणे 
सं्ुकृ यदेन ि्या सहयदेन. ्ाहतसा नेहमत आढळणारा �्ार महणणे ‘रंगतृ �यण’. ्ामध्े ्ाहत सयर 
्ाहत रंगाच्ा संदभ�ृ उ�ेिखले णाृाृ. अगदत अलत्डे लहान मुलाचं्ा भाषेृ आढळणाऱ्ा वथ्ाचें 
संशोधन ्वन ्ा “ि��शबदाचंा” आणखत अभ्ास ॲश ्ानंत चालप  ्ेला आहे. १९५२ मधतल त्ाचं्ा 
�ंथाृ त्ानंत िनयदेन ्ेलेल्ा त्ाचं्ा आवहान्ार् संशोधनाने बऱ्ाच णणाचें लय यधेपन घेृले आहे य 
त्ामुळे इृर मानसशासजानाहत ियथुल संशोधन�ेरणा िमळालेलत आहे. 

 
णमरनत हत समिलयादाचत मा कृभमत, ्ेथे िहटलर ्ाचं्ा ्ार्तदवृ य दुसऱ्ा महा्ु�ाच्ा ्ाळाृ 

हत शाखा बरतच रोडयलत, थरंृु १९५० मध्े थि�म णमरनतृ मानसशासाचत सामान् �गृत होृ असृाना 
्ामध्े थरृ चैृन् िदसप लागले. थि�म णमरनतृतल सयृं� िय�ाथतठा  ृय �ॅकफुटर, मनसटर य �ुिबगेन [्ा 

मािहृत्रृा लेख् युलफ गगँ ्ोहलर ्ाचें ऋणत आहेृ.] ्ा िय�ाथतठांृ  समिलयाद चागंल्ा ृऱहेने िदगद�शृ ्ेला. 
आहे. 

 
युलफगगँ मेटसगरनत (णनम १८९९, मनसटर ्ेथतल �ाध्ाथ्) थाहाणे, धडथडणे, ियचार ्रणे 

्ासंारर्ा ियियध समस्ायंर य समिलयादाच्ा उथ्ोणनायंर लेखन ्ेले आहे. साराशंवथ सामान् 
ियधाना्रृा त्ाचें “फंडॅमेटल ्नसे�स ऑफ गेसटालट सा््ॉलणत” हे थुसृ् थहा (णमरनमध्े, 
१९५४). 

 
एि�न  राऊश (णनम १९०६, �ॅकफुटर ्ेथतल �ाध्ाथ्) ्ानंत अथ�चा अनथर होणार नाहत अशा 

ृऱहेने बा� आ्ार थाहण्ाचत णत सयरसामान् यक�त आढळृे ृत ओळखपन त्ायर ियस कृृ �माणायर �्ोग 
्ेले (१९५२). �ाव् य सथशर संयदेनांृ हत त्ानंा अशतच यक�त आढळृे. त्ानंा रस असलेल्ा ये�ाथै्त 
ियचार�ि�्ा हे ए् आणखत ये�. 

 
ि�थाल िसध सोधत (१९११ मध्े भारृाृ णनम, ब�लन ्ेथतल सयृं� िय�ाथतठा  ृ�ाध्ाथ्) हे 

समाणमानसशासाृतल संशोध् होृे. त्ाचें संशोधन ये�ाृतल ्ाम बहुियध ृऱहेचे होृे. ्ुरोथ य 
अमेिर्ेृतल ृुलनातम् मृ�याह, राष्त् थपयर�ह य वढत; गटाृतल समण य आदान�दान ्ाृतल 
अडचणत; यै्�कृ् ��ा य िनणर् ्ाृतल घट् महणपन समाणबदल ्ासंारखे संशोधनाचे ियथ् होृे. 
्ुरोथाृतल समाणमानसशासाचे त्ानंत १९५४ मध्े सय�यण ्ेलेले आहे. ृे िणजासपंनत णवर थहाय.े 

 
ियलहेलम �वहटे (णनम १९१५, टिबगेन ्ेथतल �ाध्ाथ्) ्ानंत मनोियजान य �येथणृं� सथल 

्रण्ा्रृा समिलयादत दिल्ोन उथ्ोिणला आहे. शारतिर् आणारायर िनदान य उथचार 
्रण्ा्रृा त्ाना मानसशास उथ्ुकृ याटृे. सहसंथाद्ाच्ा मदृतने त्ानंत १९५३ मध्े सयरसयत 
संशोधनाला यािहलेले असे ए् मानसशासायरतल िन्ृ्ािल  ्सुव ्ेले. 
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ब�लन ्ेथतल समिलयादाव्िृिरकृ, थपयव उ�ेिखल्ा�माणे ऑ�स््ा ्ेथतल समिलयादाचत ए् 

णुनत शाखा होृत. ्ा ऑ�स््न शाखेचतच लाइ�ास् शाखा हत अथयक�त हो्. हत शाखा ‘समलतशाखा’ 
महणपन णासृ ओळखलत णाृे. युटंनंृर फेिलकस �प गर हे १९१७ मध्े लाइ�ास् ्ेथतल मानसशास शाखेचे 
अिध्ारत झाले. त्ानंत हत शाखा सथाथन ्ेलत. लाइ�ास् य ब�लन ्ेथतल मानसशासाृतल शाखाृतल 
थारंथिर् सथध� चालप ठेयण्ाचत ्ाृ यक�त होृत. ब�लन शाखेचे समिलयादत संयदेनशतल भायणतयनाचत 
सयर्ष समलत ्शा ृऱहेने िय्िसृ होृे ्ा्डे दुलरय ्रृाृ य ्ेयळ बोधन �ि�्ायंरच ियचार 
्रृाृ असा लाइ�ास् गटाचा आरोथ होृा. 

 
�ेडिरच सडॅरनत (णनम १८८९, बॉन ्ेथे अलत्डे �ाध्ाथ्) “सा््ॉलणत इन 

ना्नटतथटव”मध्े समिलमानसशासाचा सयरसमायशे् आढाया िदला आहे. णमरनतमध्े अणपनहत हत शाखा 
बरतच ि�्ाशतल आहे, य व्�कृम�याचा बराच समथरशासत् अभ्ास त्ाचं्ा्डपन होृ आहे असे समणले 
णाृे (होलझनर १९५७, १९५८ थहा). अ्राव्ा �्रणाृ आमहत ियचाराृ घेणार आहोृ त्ा व्�कृयादत 
मानसशासाचं्ाहपन हे फारसे यगेळे नाहत. 

 
ए. बेले् (णनम १९०४, माईतस िय�ाथतठा  ृ आृा �ाध्ाथ्) ्ानंत �त्य संयदेनातम् 

अनुभयाशत िचृयक�त य भायना ्ाचंत सागंड घालणाऱ्ा संगतृाच्ा जानायर समलतचे ्ोणृे थिरणाम 
होृाृ ्ायर लेखन ्ेले आहे (१९५८). सँडरगटाच्ा ियचारसरणतशत (१९५५, १९५७) ्ाचं्ा 
ियचारसरणतचे बरेच साम् आढळपन ्ेृे. 

 
समिलया�ाचं्ा ्ादतृ आणखत बरतच �िस� नाय ेअंृभपरृ  ्रृा ्ेृतल, य ्ा शाखेचत महणपनच 

ओळखलत णाणारत सयर नाहत ृरत ्ाहत ृ�य े िणवहाळ्ाने मान् ्रणाऱ्ाचंत नाय ेअंृभपरृ  ्ेलत ृर हत 
्ादत आणखतच �दतघर होईल. ्ाेझर य लुईन�माणे ्ा शाखेशत ्ाहत म्�िदृ संबंध असलेले 
मानसशासज अशा ृऱहेच्ा ृ�याचें र्ाृनाम थुरस् �ृ आहेृ. थपयव सयाथरमोर ्ेथतल य आृा वहतटन 
्ॉलेणाृतल अध्य डबल्प. सत. एच. �ेिटस ्ानंत ्ा चळयळतचे मपल्माथन ्रृाना असे दाखयपन िदले 
आहे ्त “श्ल समपह ियरोध् यक�त”, समवथाचत सं्लथना ि्या रथलया थ�ृत ्ासारखत सयृं� ृ�य े
सयृः समिलया�ानंत अ�ाथ न व्ाथलेल्ा ये�ाृ िन्�ृ ्रृा ्ेृतल (१९५९). उदार मृाच्ा 
मानसशासजाला समिनथंथाृ बरेच ्ाहत मौिल् िमळेल ्ाृ शं् ा नाहत. 
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16९ 17मनोिव�रषण व सबंंिधत 
18िस�ानत 

 
सयरसामान् य रृनाचे सम्् जान वहाय ेहे उिबल समोर ठेयपन अयबोध, �ेरणा य अध््न ्ासंारर्ा 

ियष्ायंरतल संशोधन मुर्ृः झालेले आहे. ियसाव्ा शृ्ाृतल �ा्ोिग् मानसशासज ्ा संशोधनाृच 
गंुृलेले होृे. हे संशोधन चालप असृाना णाृा णाृा िय क् िृणन् �िृि�्ा य त्ा ज्ा थिर�सथृत पृन 
िनम�ण होृाृ ृत थिर�सथृत ्ायंरहत ्ाहत �्ाशझोृ टा्ण्ाचा �्तन झाला आहे. उदा. ्ा संदभ�ृ 
थॅवहलॉवह ्ानंत ्ेलेल्ा ‘�्ोगणन् नसािय क् ृत” बबलच्ा संशोधनाचत ्ेथे आठयण झाल्ािशया् राहाृ 
नाहत. ृसेच यदेिन् अभायाचा ृात्ािल  ्य रृनायर य �ाण्ाचं्ा िय्ासायर ्ोणृा थिरणाम होृो हेहत 
्ेथे लयाृ ्ेृे. मेदपचे सयरसामान् ्ा्र ्ोणत्ा थ�ृतने चालृे य ्ा संदभ�ृ िनम�ण होणाऱ्ा �शनाचत 
उ�रे ्ोणृत ्ाचा शोध घेण्ायर ियियध यै�्त् ृं�ा पृन भर िदलेला िदसपन ्ेृो. मो�ा ्ुशलृेने 
ियिशल नसाभागानंा िय�ुृ�ेरणा देणे ि्या य रृनायर मोठा आ�्र्ार् थिरणाम घडयपन आणणाऱ्ा 
उतसाहणन्, िनरतसाह्, ि्या माद् औषधाचंा उथ्ोग ्रणे ्ाचा ्ा ृं�ाृ अंृभ�य झालेला 
आढळृो. 

 
थरंृु आृा आथण ए्ा सयृं� मानसशासत  ्शाखे्डे यळृ आहोृ. ्ा शाखेचा उ�य  �त्य 

मानसशासाृ न होृा यै�्त्शासा पृन झालेला आहे असेहत आथण महणप श्ृो. ्ा शाखेने मानसशासाृ 
था् रोयल्ायर हत बरतच यष� मानयत य �ाणत�्ोगशाळांृ पन िय्िसृ झालेल्ा सै�ा�नृ् मानसशासा  ृ
फारच ्मत रस घेृलेला आहे. थरंृु सै�ा�नृ् मानसशासाच्ा बाबृतृ ्ा शाखेचत असलेलत हत 
उदासतन यक�त उभ्थयत होृत. ्ा नयतन, सयृं� शाखेचे मपळ उिबल िय क् ृ य रृन णासृ चागंल्ा ृऱहेने 
समणपन घेणे य उथा््ोणनेच्ा ्शसयत थ�ृत शोधपन ्ाढणे हे होृे. मनोिय�ेषणाचा मनोव्थाशासा  ृ
�ादुभ�य झाल्ाथासपन मनोिय�ेषणाच्ा ्मरठ थुरस्त्�नत, य �ॉईड ्ाचं्ा सयरच नाहत थण ्ाहत 
िश्यणु्तच्ा बाबृतृ सहानुभपृ त असलेल्ा लो्ानंतहत हेच उिबल समोर ठेयपन आथले ्ाम चालप ठेयले; 
थरंृु त्ाच यळेत मानयाच्ा भायनातम् समस्ाचं्ा संदभ�ृतल त्ाचं्ा अनुभया पृन ृे ए्ा सियसृर, 
सयृं� अशा िस�ानृाचत चौ्ट िय्िसृ ्रतृ होृे, आिण हत चौ्ट हळपहळप सै�ा�नृ  ्मानसशासाच्ा 
ियचार�णालतच्ा नणत् ्ेृ होृत. मानसशासाच्ा ियियध शाखाना िभ� ्रणाऱ्ा ृाठर सतमारेषा 
हळपहळप नाहतशा होृ आहेृ हे ्ाथपयव आथण थािहलेच आहे. थरंृु ्ाृतल अंृर इृक्ा णलद नाहतसे 
होईल ्ा ्ाबबल शं् ा आहे. थरंृु ज्ामुळे व्कृत य थिर�सथृत ्ाचं्ा संदभ�ृ होणाऱ्ा व्कृीच्ा 
�िृि�्ा आथण णासृ चागंल्ा ृऱहेने समणप श प्  अशा सं्लथना शोधपन समया् साधण्ाचे �्तन दोनहत 
गटांृ  चालप आहेृ हे आृा सथल आहे. 

 
मनोिव�रषणाचर काही �ारंभीचर �वतरक: मनोिय�ेषण शाखा मनोव्थाशासांृ गरृ  असलेलत 

चळयळ महणपनच जाृ होृत. ए्ोिणसाव्ा शृ्ाृतल �भायत असलेल्ा “शरतरियष््” यक�त ियर� हे 
ए् बंड होृे. ्ामध्े मानसयादत यक�तला थुनणवयन िदले गेले. मनोव्था असलेल्ा ्ाहत व्कृतमध्े 
मेदपचत इणा आढळृ नाहत. हे िदसपन आल्ामुळे मनोव्था-िचि्तस् रोग्ाचा भायिन् ृाण, 
मनोिन�हाचत दुबरलृा, सपचना�ाह्ृा य ृ र् ियसंगृ सय्त ्ा्डे यळृ होृे. ्ा मनोव्थाशासाच्ा 
िय्ासाचा इिृहास हत ए् ्थाच आहे. ्ाहत �माणाृ हा मोहिय�ेचा इिृहास आहे. १७८० मध्े मेसमर 
्ानंत मोहिय�े्डे डॉकटर य शासज ्ाचें लय यधेले होृे. ्ाथपयव बहुृे् सयर� यै�्त् व्यसा्ा्डपन 
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मोहिय�ेचत अयहेलना झालत होृत, य मोहिय�ेचा ढोगतथणाशत संयधं णोडला गेला होृा. ए्ोणतसाव्ा 
शृ्ाच्ा उ�राध�ृ थॅरतस य नॅनसत ्ेथतल �िस� �िृसथधव शाखा थुढे ्ेईथ �्ृ मोहिय�ेला यैिचत्थपणर 
सथान िमळाले होृे. ्ा यळेत णयळणयळ ए् शृ् थॅरतस शाखेयर शा्� ्ाचंा �भाय होृा (१८२५ ृे 
१८९३). त्ा ्ाळाृतल चा्�ट हे ए् आघाडतयरचे नसाृजज होृे. त्ाचें व्�कृम�य अत्ंृ �भायत 
असपन ृे ए् नाणायलेले िशय् होृे. फेफरायर त्ानंत ियशषे अभ्ास ्ेला होृा. ्ा आणाराचत लयणे 
असलेल्ा माणसालाहत मोहिय�ेच्ा अंमलाखालत आणृा ्ेृे असे त्ानंा आढळले. फेफरायर 
उथा््ोणना ्रण्ा्िरृा, त्ाच�माणे मोहिय�ेचा अथर सथल ्रण्ा्रृा त्ानंत ्ा मािहृतचा उथ्ोग 
्ेला. व्कृतचत ियिशल ृऱहेचत रगणायसथा महणणे गंुगत असा त्ानंत ृ र्  बाधंला. नॅनसत शाखेने हा 
दिल्ोन णोरदारथणे अमान् ्ेला. ्ा शाखेचे असे महणणे होृे ्त सयरच व्कृतमध्े ्ाही �माणाृ 
मोहिनिा िनम�ण ्िरृा ्ेईल. त्ा शाखेच्ा मृे मोहिय�ेमध्े सुचने�ारा ्ेयळ िन�ष�् य �ाह् 
अयसथा िनम�ण होृ असृे. मुािय क् ृतयर उथा् ्रण्ा्रृा ्ा थ�ृतचा ृे उथ्ोग ्रतृ होृे. ्ा 
दोन �ेच �िृसथधव शाखाृतल संघषर बराच ृत� होृा. 

 
शा्� ्ाचें बरेच िय�ाथव मुािय क् ृतचा अभ्ास य मुािय क् ृतयर उथा््ोणना ्ा संदभ�ृ थुढे 

आले होृे. बोसटनचे माटरनि�नस ्ानंत (१८५४−१९२९) “दुहेरत व्�कृतया”यर उथा््ोणना ्रृाना 
सपचनेचा य मोहिय�ेचा उथ्ोग ्ेला होृा. िथगथेन य कलेकलत (१९५४) ्ाचंा अने्ियध व्�कृतय 
असलेल्ा व्कृतबबलचा अहयाल नंृर “द �त फेसेस ऑफ ईवह” (१९५७) ्ा शतषर् ाखालत �िस� 
झाला. मॉटरन ि�नसनत यणरन ्ेलेल्ा अने् मनोरंण् व्�कृम�याचंत ्ा पृन आठयण ्वन िदलत णाृे. 
्ुमारत ब्ु्ँथचत व्�कृरेखा ्ा सय�ृ णासृ �िस� थायलत. ईवह वहाईट�माणेच ्ुमारत ब्ु्ँथमध्ेहत 
अने् उलटसुलट अशत व्�कृम�य े होृत. ्ाथंै्त ्ाहत उतसफप रृृे पृन व्कृ होृ असृ ृर इृर 
मोहिय�ेच्ा अमलाखालत असृाना व्कृ होृ असृ. ्ा दोन व्�कृरेखांृ पन आणखत ए् मनोरंण् 
घटना िनदशरनाला आलत. ्ा दोहोमध्ेहत त्ाचं्ा सुसंघिटृ समकृत य यक�त अंृभपरृ  होत्ा. त्ा्िरृा 
मॉटरन ि�नसनत ‘सहणाणतय’ेचा िस�ानृ थुढे माडंला. सलॅत ब्प्ँथ, य णासृ अलत्डच्ा व्�कृरेखा, 
‘ईवह बलॅ्’ य ‘णेन’ ्ा–सयृःला थपणरथणे अथिरिचृ असलेल्ा त्ाचं्ा थ्�्त बोधातम्ाचं्ा दैनंिदन 
णतयनांृ  य ियचाराृ ्ा् चालले आहे ्ाबबल णागकृ होत्ा. मा� ्ा थ्�्त बोधातम्ाला दुसऱ्ा 
बोधातम्ाबबल हे आ्लन होऊ श्ृ नवहृे. अलत्डच्ा उथचारातम् मानसशासा  ृ
“सहणािणयबेबल” आथण फारसे ऐ्लेले नाहत, थरंृु मकॅडुगलनत  दाखयपन िदल्ा�माणे (१९२६) हत गोल 
सुसंघिटृ व्�कृम�याचे ्ोग् सथलत्रण ्रृाना अंृभपरृ  ्रणे आयश्् आहे. 

 
हा� े ्ेथतल लेईसत ्ेथे था्ेरत णॅनेट (१८५९−१९४७) ्ा ृ�यजानंत मोहिय�ाणनत  ृ गंुगतयर 

मनोरंण् �्ोग ्वन यै�्त् थदयत्रृा ृ्ारत सुव ्ेलत. ्ा पृन िनघालेल्ा िनष्ष�च्ा बाबृत  ृ
असलेल्ा ्ाहत म्�दा णरत त्ानंत मान् ्ेल्ा असल्ा ृरतहत हे िनष्षर चा्�ट ्ाचें अयधान खेचपन 
घेण्ास थुरेसे समथर होृे; य अने् यष�नंृर सलमति्अर ्ेथतल मानसशासत  ्�्ोगशाळेृ था्ेरत णॅनेट 
शा्�ना ्ेऊन िमळाले. ृेथे त्ानंत उतसफप रृ लेखन य असं् ोिणृ य रृन ्ायरतल संशोधन चालप  ठेयले 
(१८८९). त्ाचं्ा यै�्त् �बंधाृ (१८९२) त्ानंत ्ा घटनायंरतल त्ाचें िनष्षर, मुािय क् ृतबबल त्ाचें 
सखोल संशोधन य त्ानंत ्ेलेल्ा उथा््ोणना ्ा सयर बाबत नोदियल्ा आहेृ. फेफरे ्ेणाऱ्ा रोग्ानंा 
मोहिय�ेच्ा अमलाखालत आणल्ास त्ानंा णागकृायसथेृ थपणरथणे ियसरल्ासारखे याटणारे अनुभय आठयप 
लागृाृ असे चा्�ट ्ाचं्ा ्ा्� पृन आढळपन आले. अशा ृऱहेने भायिन् अडसर िनम�ण होण्ाचे 
्ारण समणले ्त ए्ा हाृाला थयाघाृ झाल्ासारखत लयणे थाहपन, त्ाचंत ्ारणे मागे णाऊन शोधृा 
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्ेृाृ. ्ािशया् मोहिय�ेच्ा अमलाखालत असृाना णर उथचार ्रणाऱ्ाने “हे सयर भपृ ्ालाृ णमा 
झाले आहे य आृा त्ाचा मागमपसहत नाहत” असे सपचन िदले ृर भायिन् आघाृा पृन िनम�ण झालेलत 
नसािय क् ृतचत लयणे नाहतशत होृाृ (मा� रोग्ामध्े दुसऱ्ा नसािय क् ृीचत लयणे िदसण्ाचत शक्ृा 
असृे, य ्ेथे दुसऱ्ा भायिन् आघाृाचा शोध घ्ाया लागृो). 

 
सामान्ृः फेफरे ्ेणाऱ्ाचत अयसथा मोहिय�ा य सपचन ्ाचं्ा साहाय्ाने समणायपन घेऊन 

िृच्ायर उथा््ोणना ्रृा ्ेईल (१९०४, १९०७); थरंृु थछाडल्ा गेलेल्ा व्कृतचा आणार हत 
संथपणरथणे िभ� गोल आहे असे णॅनेटना आढळले. थाथभतव, अिृसा�तय्, िनरथ्ोगतथणाच्ा भायनेने 
थछाडलेले लो् ्ोणत्ाहत ृऱहेचा िनणर् घेण्ास असमथर ठरृाृ. ्ा लो्ानंा ‘आतमभायनेने 
थछाडलेले लो्’ असे णॅनेटनत उ�ेिखले आहे (१९०३). एलटन मे्ोनत (१९४८) य झ्ॅनेनत ्ा लो्ाचंत 
सयभाययैिशष�े थुढतल शबदाृ सािंगृलत आहेृ: “णे सथल असृे त्ायर ्ल�द थुन�यचार ्रण्ाृ ृे 
ृजज असृाृ—ि्ळकनेर क् ृतृ ृे अिृश्ोकृतथपणर ्ाटे्ोरथणा दाखियृाृ, ्ारण मह�याच्ा 
बाबृतृ िनणर् घेण्ास ृे असमथर असृाृ, ि्या त्ानंा ृसे याटृे.” सामािण  ् यासृयृेला ृोड 
देण्ास लागणाऱ्ा ्ुयृतचा नाश य थछाडलेल्ा माणसायर न थेलणारे ्ाम ्रण्ाचा �संग आल्ाने 
्मत होणारा मानिस् ृाण हत ्ा लयणाचंत मपळ ्ारणे आहेृ. 

 
अशा थिर�सथृतृ थछाडलेला माणपस णत �युबधृा य असयसथृा दाखियृो ृत “्मत झालेला 

ृाण” ्ा ्लथनेशत न णुळृत आहे. थरंृु ्ेथे मानिस् ृाण ्ाला नेहमतच्ाथेया यगेळा अथर आहे. साध्ा 
�िृयेथाथासपन यासृयृेशत असलेल्ा गंुृागंुृतच्ा संबंधाथ �्ृ मानिस् ्ा्�च्ा �ृयारीशत िनरिनराळ्ा 
थाृळी पृन मानिस् ृाण भायातम्ृेने साधलेला असृो असे णॅनेट ्ाचें महणणे होृे. �िृयेथ, सय्त य 
खालच्ा सृराृतल नैथुण् ्ाचं्ा ए्�त्रणायर गंुृागंुृतचे संबंध अयलंबपन असृाृ. णेवहा णेवहा हे 
संबंध अथुरे असृाृ ृेवहा ृेवहा उ� �ि�्ाहत गरणेच्ा दलतने अथुऱ्ा ठरृाृ य सयरसामान् 
थिरणाम्ार् अयधानाृहत दुय्म साहाय्् ्ा �् सुव होृाृ य ृत समृोल असृाृ. क् ृत ज्ा 
�माणाृ गंुृागंुृतचत असृे त्ा �माणाृ समृोल राखण्ास मानिस् ृाण आयश्् असृो. 
उनमादायसथेृतल व्कृतमधतल मनोदुबरलृा हत साथेयथणे �ाथिम् थाृळत यरचत असृे, य ृत सामान्ृः 
्ा ि्या त्ासयवथा  ृ ऐंििि्् अयधारणेयर थिरणाम घडियृे. ‘सा््ेसथेिन्’ ्ा शबदाृ मानिस् 
दौबरल् अंृभपरृ  आहे. हा शबद�्ोग णॅनेट ्ाचंा आहे य ्ामध्े भ्�सृृा य एखा�ा ्लथनेने घेरले 
णाण्ाचत �सथृत ्ासंारर्ा मुािय क् ृ लयणाचंा समायशे आहे—‘सा््ोसथेिन्’ मधलत हत मनोदुबरलृा 
यरच्ा सृरायरचत असृे. सामािण् समा्ोणनेृतल अभाया पृन मनो�सृ माणसाचत हत दुबरलृा िदसपन 
्ेृे. 

 
नंृरच्ा ्ाळाृ समाणिय�ेषण ्रणाऱ्ा सै�ा�नृ्ानंत आ�म् यैरभाय, सामािण् 

ियनमुखृा य िनरथेय सालसथणा ्ासंारखे यै्�कृ् ्ल ्ा ृऱहेच्ा माणसाृ असल्ाचे सुचियले आहे. 
णॅनेट ्ाचं्ा िलखाणाृहत ्ाचत णाणतय िदसृे हे आ�्र्ार् आहे. 

 
“........चािरत्ाचे थपयरिनद�शन, आतम्ेििृृा, गयर, साशं् ृा, अिध्ारत यक�तच्ा 

्लथना—्ा पृन मानिस् ृाण व्कृ ्रण्ा्डे य आथल्ा उिणयाचें दुसऱ्ायर दोषारोथण 
्रण्ा्डे ्ल असलेला िदसृो. ियशषेृः ्ा गटाृ व्य�सथृथणा्डे णासृ ्ल य 
थछाडणाऱ्ा शं् ा्ुलृे्डे ्मत ्ल आढळृो........उलट, गोडया, ियन�ृा, सृृ 
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आतमिय�ेषण ्रण्ा्डे ्ल ्ा गोलत मानस िय क् ृ माणसाृतल अिनि�ृृा, शं् ा्ुलृा, 
अिृ��ाळप यक�त ्ाचें िनद�शन ्रृाृ (णॅनेट १९०३, मे्ोन उ�कृ  ्ेल्ा�माणे, १९४८, थकन 
९३)”. 
 
ियशषेृः दुसऱ्ा थ�ृतने घेरलेला माणपस सामान् माणसा�माणे सयृःच्ा अनुभयाृ सुसंगृत य 

िमलाफ आणण्ा्िरृा ियचार ्रतृ नाहत. उलट, ृो एखा�ा �शनायर सयृःला �ास ्वन घेृो, 
िन�ष�् बनृो य त्ा गोलतने सयृः थछाडला णाृो, आिण सयृःला आथल्ाबरोबरतच्ा लो्ाथंासपन 
अिध्च दपर नेृो. अशा मनोरगणाचं्ा बाबृतृ णॅनेट त्ाचं्ा असमृोलाचे ्ारण दुय्म ्ा्�च्ा 
अभ्ासा पृन शोधपन ्ाढृतल आिण रोग्ाला थुन�शयण देण्ाचा �्तन ्रृतल. मनोिय�ेषणाच्ा थो�ा 
अगोदर झालेल्ा णॅनेट ्ाचं्ा ्ा्� पृन मानसशास य मानसव््ाशास ्ा दोहोयरहत बराचसा थिरणाम 
होण्ास सुरयाृ झालत होृत. थरंृु �ॉईड ्ाचं्ा �योभ् सं्लथना पृन ्ाचंा ्बणा घेृल्ामुळे णॅनेट 
्ाचें ्ा्र मागे फे्ले गेले. ृथािथ, ्धत ृरत णॅनेट ्ाचं्ा ्ा ्ा्�चे थरतयण होईल य शासत् दलतने 
त्ाचे मपल् ठरियले णाईल हेहत असंभयनत् नाहत. 
 
९.१: मनोिव�रषण 

िसगमंड �ॉईड (१८३६ ृे १९३९) मपळ झे्ोसलावहा्त्ा ्ेथतल. थरंृु य्ाच्ा चौथ्ा यष�थासपन 
१९३८ मध्े नाझीचा ह�ा होईथ �्ृ ृे �वहए�ा ्ेथे राहाृ होृे. शाले् णतयनाृ ृे बुि�मान िय�ाथव महणपन 
�िस� होृे य बौि�् व्यसा्ालाच ृे ्ोग् आहेृ असे िदसृ होृे. थरंृु व्यसा्ाबबलचत िनि�ृ 
्लथना मा� त्ानंा त्ा यळेत नवहृत. शासाऐयणत सुधारणा, मानयत संस क् ृत, मानयत संबंध ्ासंारर्ा 
ियष्ानतच त्ाचें बरेचसे लय यधेपन घेृले होृे. थरंृु त्ा यळेत नयतनच असलेल्ा य खपथच �्ाशाृ 
आलेल्ा डा�यन ्ाचं्ा उत�ांृ तयादामुळे णगासंबंधतचे जान िमळियण्ास ए् नयतनच शासत् दालन खुले 
झाले. ्ाहतशा नाराणतनेच, डॉकटर होण्ाचत इचछा नसृाना, �ॉईडनत िय�ाथतठा  ृ यै�्शासाचा 
अभ्ास ्रण्ास नाय नोदियले. थण मपलभपृ  शासाचंा अभ्ास हेच त्ाचें ल�् होृे. शरतरव्ाथारशासा  ृ
गोडत िनम�ण होऊन त्ानंत सहा यष� शरतरव्ाथारशासत  ् �्ोगशाळेृ घालियलत. यै�्त् शाखाथंै्त 
मनोव्थे्डेच त्ाचें णासृ लय गेले. शु� शासा पृन उथणतिय्ेचे साधन लगेच �ााृ होणार नाहत हे थाहपन 
१८८२ मध्े �्ोगाल्ा पृन त्ानंत हॉ�सथटलमध्े �यशे ्ेला य ृेथे मुासंसथा, मुासंसथेचे शास, 
त्ामध्े थयाघाृासारखे आणार िनम�ण होण्ाचत ्ारणे, याचा, थंगुतय य मेदपला झालेल्ा दुखाथृतमुळे 
होणारे थिरणाम ्ामंध्े णासृतृ णासृ नैथुण् संथािदण्ाचा �्तन ्ेला. �वहए�ा ्ेथे अ�ाथ िय्ास न 
थायलेल्ा मुासंसथेच्ा िय क् ृीच्ा ये�ाृ ्ा्�्रतृा बराच याय असल्ाचे त्ानंा आढळले. 

या् २०–२० 
 

शा्� ्ाचंत ्तृव ऐ प् न मोिहृ झाल्ामुळे १८८५ मध्े �ॉईड थॅरतसला गेले, य ृेथे शा्� ्ाचं्ा 
हाृाखालत त्ानंत ए् यषर अभ्ास ्ेला. उनमादायसथेयर उथा््ोणना ्रृाना शा्� ्ाचं्ा मोहिय�ेचा 
अभ्ास ्रण्ाच्ा थ�ृतचत �ॉईडयर बरतच छाथ थडलत. थरंृु उनमादायसथा हा िस्ाचंाच रोग आहे हा 
त्ाचंा णुना दिल्ोण मा� बदलला होृा (‘िहसटेरा’ महणणे गभर ्ा �त् शबदायवन ‘िहसटेिरआ’ महणणे 
उनमादायसथा हा शबद आलेला होृा). थुरषाृहत हत िय क् ृत दाखयपन देणे शक् आहे असे त्ानंा िदसपन ्ेृ 
होृे. �वहए�ाला थरृ आल्ायर �ॉईडनत आथल्ा सह्ाऱ्ानंा शा्� ्ाचंत थ�ृत य िनणर् िनयदेन ्ेले. 
थुरषाचं्ा उनमादायसथेबबलचाहत शा्� ्ाचंा िनणर् िनयदेन ्ेला. ्ाचं्ा सह्ाऱ्ानंत ्ा ियियाृ 
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्लथना सयत्ारण्ाबबल त्ाचंा उथहासच ्ेला. “ियरोधाृच आथले सथान आहे ्ा �ॉईड ्ाचं्ा मृाला 
अशा उथहासामुळे थुलतच िमळालत.” 

 
्ाच सुमारास १८८६ मध्े य्ाच्ा िृसाव्ा यषव लगन ्वन �ॉईड �वहए�ाला राहप लागले, य 

ृेथेच मुाृं पृृजज महणपन त्ानंत व्यसा् सुव ्ेला. �वहए�ाला मुािय क् ृत ये� दुलर ियले होृे, महणपन 
त्ानंत त्ाच िदशनेे आथले ्ा्र चालप  ्ेले. उनमाद्ुकृ अने् रोगत त्ानंत मोहिय�ेने बरे ्ेले. थरंृु ्ा 
थ�ृतृ त्ानंा लय्रच अडचणत भासप लागल्ा. थिहले महणणे सुधारणा ृातथुरृतच ठरे य दुसरे महणणे 
बऱ्ाच रोग्ानंा मोहिनिेच्ा अमलाखालत आणृा ्ेृ नसे. ्ामुळेच ृे नॅनसत शाखेचे ्ाम थाहण्ास 
दुसऱ्ादंा �ानसला गेले. ्ारण सय�यर मोहिय�ेचा उथ्ोग ्वन ्शसयत सपचना देण्ाबबल ्ा नॅनसत 
शाखेचत �िस�त होृत. थरंृु उथचार ्ेिायरतल रगणायर होणारत उथचार्ोणना खाणगत रोग्ायर 
होणाऱ्ा उथा््ोणनेथेया णासृ ्शसयत होृ होृत असे नॅनसत ्ेथतल डॉकटरानंत सािंगृल्ायर �ॉईड 
्ाहतसे िनराशच झाले. खाणगत रोग्ां् डपन सपचनाचंा मनाथासपन सहणृऱहेने सयत्ार होृ नाहत असे 
आढळपन आले. �ॉईड थरृ �वहए�ाला आले य ्श म्�िदृ असृानाहत आथल्ा खाणगत रगणायंर 
मोहिय�ेचत थ�ृत याथवनच त्ानंत ्ाम सुव ्ेले. थरंृु ्श हे म्�िदृच होृे. आथण ्ाथपयव 
थािहल्ा�माणे णॅनेट िय�ेषणा्िरृा मोहिय�ेचा उथ्ोग ्व लागले होृे. थरंृु �ॉईडना त्ाचं्ा 
्ामाचत बराच ्ाळ मािहृत नवहृत. 
 
मनोिव�रषणप�तीचा िवकास 

�ॉईडयर णोसेफ �ाईअर ्ाचंा (१८४२−१९२५) मा� बराच थिरणाम होृा. �ाईअर ए् नामयंृ  
शरतरशासज होृे, य त्ानंत �सनसंसथा य अंृ र् ण�ृतल शरतर समृोल संरयण ्ं�णा ्ाचं्ा अभ्ासा  ृ
बरतच भर घाृलत होृत. ृथािथ, त्ानंत सयृःला �ामुर्े्वन यै�्त् व्यसा्ालाच याहपन घेृले होृे. 
ए्दा अचान् त्ानंा आत्ंिृ् उनमादायसथेृतल रगण सतयर उथा््ोणना ्रायत लागलत. ृत ए् 
अत्ंृ हुशार सत होृत. थरंृु थयाघाृ, ियसमरण, गोधळलेलत मनः�सथृत अशा अने् लयणानंत ृत दुबरल 
झालेलत होृत. ्ा सतच्ा बाबृतृ �ाईअरनत मोहिय�ेचाच उथ्ोग ्ेला. ियसर थडलेले भायनातम् 
अनुभय मोहिनिेच्ा अमलाखालत असृाना आठयृाृ य त्ामुळे भायिन् अनुभयाच्ा दडथणा पृन िनम�ण 
झालेलत िय क् ृत नाहतशत होृे. णॅनेट�माणे �ाईअरनाहत असाच अनुभय आला. थरंृु ्ा रोग्ाने �ाईअरना 
मनोिय�ेषणाृ ए् थाऊल थुढे टा्ण्ास मदृ ्ेलत. मोहिनिेच्ा अमलाखालत असृाना भायनातम् 
अनुभय आठयल्ामुळे य ृो डॉकटरां् डे बोलपन उघड ्ेल्ामुळे त्ा भायिन् अनुभया पृन िनम�ण झालेले 
लयण दपर झाले असे िृचे मृ थडले. ्ा पृन �ाईअरना िदशा िमळालत य त्ानंत त्ा सतला अने् स�ांृ पन 
आथलत लयणे बोलपन टा्ण्ास य संघषर-िनरास ्रण्ास संधत देऊन ्श िमळियले. णाणतय य 
हालचालत ्ामंधतल िनरोिधृ भायनायगेाला मुकृ याय िमळणे महणणे संघषर-िनरास असे त्ानंत महटले 
आहे. य ्ा ृऱहेच्ा संघषर-िनरासामुळे त्ाचंा हा ियिशल रोगत सामान् णतयन णगण्ास समथर बनला असे 
त्ाचें महणणे होृे. �ॉईडनत ्ा थ�ृतमध्े बरेच लय घाृले य आथल्ा अने् रगणायंर हत उगदारण 
थ�ृत ्शसयत ृऱहेने हाृाळलत. १८९३ य १८९५ मध्े �ॉईड य �ाईअर ्ा दोघानंत िमळपन त्ाचें िनणर् 
�िस� ्ेले. ्ा नव्ा थ�ृतला त्ानंत ‘मनोतसणरन’ थ�ृत महटले आहे. ्ारण ्ामध्े रगणाच्ा 
थपय�्ुष्ाृतल भायनातम् अनुभयाचंा समृोल घालियणाऱ्ा घट्ाचें उतसणरन ्ेले णाृे. 
 

अशा ृऱहेने सुरयाृ अत्ंृ चागंलत होऊनहत �ाईअरनत हे ्ाम चालप  ठेयण्ाचे य ्ा थ�ृतचा 
याथर ्रण्ाचे ना्ारले. ए्ा रगण सोला मोहिनिेच्ा अमलाखालत आणण्ाचा �संग त्ाचं्ायर 



 
 अनु�मिणका 
 

अने्यार आला होृा. ्ा उथा््ोणनेमुळे ृत थपणर बरत होण्ाच्ा अयसथेला आलत होृत. अशा यळेत त्ा 
सतने आथण �ाईअर ्ाचं्ा �ेमाृ थडलो आहोृ असे णाहतर ्ेले. ्ा अनथेियृ �िृि�्ेमुळे �ाईअर बरेच 
गोधळपन गेले. त्ामुळे हत थ�ृत उथचार्ालाच गोत्ाृ आणणारत आहे य िशसृब� व्ायसाि्् णतयन 
णगणाऱ्ाला अडचणतृ आणणारत आहे असा त्ानंत िनष्षर ्ाढला. �ॉईडहत लय्रच त्ाच अडचणतृ 
साथडले. ्ा ृऱहेचत थिर�सथृत िनम�ण होण्ास संभाव् ्ारणे ्ोणृत असृतल ्ायर त्ानंत ियचार 
्ेला, य ्ा िस्ा त्ाचं्ा थपयवच्ा ि�््राच्ा िठ्ाणत मनोिय�ेष्ाला ्लथप लागृाृ य त्ा पृन हत 
थिर�सथृत िनम�ण होृे असे त्ानंा आढळपन आले: व्ायसाि्् दिल्ोन य यक�त ्ा्म ठेयपन णर 
उथा््ोणना चालपच ठेयलत ृर ्ा भायना सं�मणाचा उथ्ोग, उथा््ोणनेला गृत देण्ाच्ा दलतनेसु�ा 
्रृा ्ेईल असे त्ानंा याटले. हत सं�मण थ�ृत थपणरथणे िय्िसृ होण्ाथपयव बराच ्ाल अगोदर हे 
लयाृ आले होृे. थरंृु थुढे ्ा थ�ृतला मनोिय�ेषणाृ बरेच मानाचे सथान िमळाले. 

 
मोहिय�ेचा उथ्ोग ्ेल्ास होणारे सं�मण टाळणे ्ठतण णाृे असे आढळल्ायवन �ॉईडनत 

मोहिय�ेचा उथ्ोग ्रण्ाचे सोडपन िदले. िशया् ज्ा मुाृं पृ-िय क् ृतच्ा रोग्ानंा मोहिनिेच्ा 
अमलाखालत सहणृेने आणृा ्ेृ नाहत त्ाचं्ायरहत त्ानंा उथा््ोणना ्राय्ाचत होृत. 
ियसमरणाृतल गोलत समरणाृ आणण्ास मोहिनिा फार �भायत साधन होृे. थरंृु थुरेशा �्तनाने रगणाला 
णागकृायसथेृ ठेयपनहत हे साध् ्रृा ्ेईल असे त्ानंा याटप  लागले. ए्ा ्ोचायर रोगत आरामाृ बसृ 
असृ, य �ॉईड सयृः रगणानंा ृर िदसणार नाहत थण आथल्ाला रोगत िदसृतल अशा ृऱहेने बसृ असृ. 
नंृर ृे रगणानंा त्ाचं्ा गृगोलीचे समरण ्रण्ास �ेिरृ ्रतृ असृ, य न आठयणाऱ्ा गोलत समरणाृ 
आणण्ाचा बराच ्ाळ �्तन ्ेल्ायर रगणाचं्ा आणाराचे ्ारण समणप श्ेल असा आ�ह धरतृ 
असृ. उथचार ्रणाऱ्ाला य रगणाला हत थ�ृत सारखतच �ासाचत होृ असे. य ृत नेहमत ्शसयतहत होृ 
नसे. 

 
्ानंृर �ॉईडना आथल्ा थ�ृतच्ा बाबृतृ फारच मह�याचे थुढचे थाऊल उचलाय े लागेल. 

आणाराचे ्ारण समणण्ास रगणानंा थपणर समकृत णागकृ ्रण्ास सागंण्ाऐयणत �ॉईड त्ानंा आराम 
्रण्ास सागंृ असृ, य अशा ृऱहेने रगणानंा त्ाचं्ा गपढमनाृतल ्लथना उतसफप रृ ृऱहेने यर ्ेण्ास 
याय देृ असृ. मानसशासत् शबदाचत उसनयारत ्वन त्ानंत ्ा थ�ृतला ‘मुकृ साहच्र’ थ�ृत असे 
नाय िदले. डॉकटर य रगण ्ाचं्ाृतल संबंधामुळे “मुकृ साहच्र” थ�ृतला ्ाहत म्�दा थडृ असल्ा 
ृरत त्ा दपर ्रण्ाच्ा दलतने �ॉईड �्तनशतल होृे, य सयृः ्मत भाष् ्वन रगणाच्ा ियचारसरणत  ृ
्मतृ ्मत अडथळे ्ायेृ  ्ा दलतने ृे हत स�े हाृाळृ असृ. ्ा अथ�ने रगणायर ्ोणृेहत बंधन नवहृे. 
मा� ‘मनोिय�ेषणाचा मपलभपृ  िन्म’ त्ानंा मान् ्रायाच लागे. ्ा िन्मा�माणे मनामध्े आलेलत 
्लथना ि्ृतहत गोधळाृ टा्णारत, िबन मह�याचत, असंबंिधृ ि्या मपखरथणाचत असलत ृरत िृला संथपणर 
याय िदला थािहणे हे ्ाृ मह�याचे होृे. 

 
्धत ्धत मुकृ साहच्�मध्े रोग्ाने सयृःला थडलेले सयान िनयदेन ्ेलेले असृे. नयतन 

साहचा्�स सयान हे ए् उ�म साधन आहे हे �ॉईडना आढळले (१९००). सयानाृतल �त्े् घटनेयर 
मनाला मुकृ याय देण्ाच्ा दलतने रोग्ाला सपचना िदलेलत असृे. ्ामुळे रोग्ाच्ा अडचणीना ्ारणतभपृ  
झालेला बराच ्ाल ियसमरणाृ गेलेल्ा समकृत उ्वन ्ाढण्ास रोग्ास याय िमळृ असे. रगणाला 
आठयणारा हा व्कृ भाग महणणे �्ट ि्या अ�्ट सयानाृतल रथांृ िरृ सयवथाृ िदसणारा भागच 
असृो य त्ाथै्त ्ाहत भाग हा बालथणाथासपन कृाृ न झालेल्ा यासनाचंा बनलेला असृो असे �ॉईडना 
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गाडलेल्ा समकृत य सयाने ्ांृ तल थरसथरसंबंध अभ्ािसृाना आढळपन आले. रगणाने िनयदेन ्ेलेल्ा 
्ाहत मह�याच्ा य ध�ादा्् समकृत ्धतच न घडलेल्ा �संगाचं्ा संदभ�ृ होत्ा हत आ�्र्ार् 
गोलहत त्ानंा आढळलत. एखा�ा सतला यिडलां् डपन ि्या घराृतल एखा�ा थुरषाथासपन आथल्ायर 
लैिग् अत्ाचार झाल्ाचे आठयृ असे थरंृु नंृर हत घटना थडृाळपन थािहल्ास ृत िबनबुडाचत ठरृ 
असे. अशा ृऱहेच्ा ियथ्रसृ समकृतच्ा यारंयािरृे पृन �ॉईड ्ाचंत खा�त झालत ्त अशा बाबृतृ 
सयैर्लथना, ि्या िदयासयाना पृन सा्ार होणारत यासना रगणाच्ा समकृतमध्े यासृयघटना महणपन 
समाियल होृे. सयैर्लथना्ुकृ यासनेच्ा सयवथाृ अशत यासृयघटना असणे हे रगणाचे णतयनेिृहासा  ृ
मह�याचे ठरृे; ्ारण ्ामुळे रगणाच्ा बालय्ाृतल मुािय क् ृतचा गाभा जाृ होऊ श्ेल असे �ॉईड 
्ाचें मृ होृे य हा गाभा जाृ झाल्ामुळे रगणाला ियसमकृतृतल घटना आठयपन थपयरणतयनाृतल यासना 
थरृ णगण्ाचत संधत देऊन रोगमुकृ ्रृा ्ेईल. यरयरचे मनोिय�ेषण ्वन सुधावन थाठियलेले रोगत 
नंृर ्ाहतशा यगेळ्ा सयवथाच्ा ृ�ारत घेऊन थरृ ्ेृाृ असे �ॉईडना आढळले होृे, त्ामुळे 
अलत्डच्ा समकृत णागकृ ्वन रगणाचंत ्ा्मचत सुधारणा ्रृा ्ेणार नाहत असे त्ाचें महणणे होृे. 
थरंृु मनोिय�ेषण शशैयायसथेथ �्ृ मागे ्से न्ाय्ाचे हा खरा �शन होृा. त्ा थिहल्ा यष�ृतल समक� 
अनुभयाचें ्ाहत भागच फकृ साथडृ असृ. ृथािथ, भायिन् यक�ीच्ा थुनरुतयनाइृ्े सुरयाृतच्ा 
घटनाचें संथपणर बुि�णन् �त्ायाहनं मह�याचे नवहृे. ए्दा हत बािलश यक�त, हत अयासृय यासना, 
�्ाशाृ आणलत ्त मुािय क् ृतमागतल खऱ्ा बा� सयवथाृतल भायिन्ृा समणप श्ेल आिण 
्दािचृ मनोिय�ेष्ाच्ा मागरदशरनाखालत णासृ चागंल्ा सं्ोणनाचत संधत िमळयपन देृा ्ेईल असे 
त्ानंा आढळले. 

 
्ा�माणे णेवहा रोग्ाच्ा बािलश भायिन् यक�त णागकृ होृतल थरंृु त्ा यक�तस णबाबदार 

झालेल्ा घटनाचंत य व्कृीचत समकृत नसेल ृेवहा भायसं�मणाचे मह�य चागंलेच सथल होृे. णर �ेम य 
उघड ियरोध ्ा यक�त यिडलाचं्ा बाबृतृ असृतल ृर यिडलाचं्ा णागत मनोिय�ेष् ्ेऊन त्ाच्ायर 
्ा यक�त सं�िमृ होृाृ. ्धत ्धत रगणानंा मनोिय�ेष्ाबबल �ेमाचे य उतसाहाचे भरृे ्ेृे; ृर ्धत 
्धत हाच रोगत त्ाच मनोिय�ेष्ाच्ा बाबृतृ बंडखोरत य �ेषहत व्कृ ्रृो. ्ा भायातम् य 
अभायातम् अशा दोनहत ृऱहेच्ा यक�ीच्ा यळेत यिडलाचं्ा णागत असलेल्ा अनुभयत य समंणस 
मनोिय�ेष्ाने उथचारा्रृा आलेल्ा रगणाला साहाय् ्ेले थािहणे. ज्ा यळेत िय�ेषण 
ध्े्िस�तथ �्  ृणाृे त्ा यळेत भायातम् सं�मण णासृ िदसपन ्ेृे य अशा यळेत िय�ेष्ायर अयलंबपन 
राहण्ाचत यक�त नाहतशत ्वन त्ाला णतयनाृ �ौढाचत भपिम्ा घेण्ास ृ्ार ्रण्ाचत गरण िनम�ण 
होृे. 

 
रगणाला मुकृसाहच्�ृ अडथळा आणणारे घट् दपर ्रण्ास उथचार ्रणाऱ्ाने मदृ ्ेलत 

थािहणे. ्ायर �ॉईडने बराच भर िदला. बऱ्ाच यळेा “मुकृसाहच्र” मुकृथणे ्ा्��नयृ होऊच श्ृ 
नाहत. य आयश्् अशा मुकृसाहच्�ला अडसर बसल्ासारखे याटृे. ्ारण रोग्ाला अत्ंृ दुःखद, 
भ्ं्र ि्या ृोड देण्ास लुासथद गोलीचे धो्ादा्् समरण होृे. उदा., अम्�द सयाथवथणा, 
णयळच्ा माणसाबंबल �ेष इत्ादतणणप्ाहत रगण ज्ा भायिन् यक�त सयृःच्ा आहेृ हे मान् ्राय्ास 
नाराण असृो त्ाच यक�त ्ाृ णागकृ ्ेल्ा णाृाृ. मुािय क् ृतचा रगण महणपन सयृः �ासाृ असल्ाचे 
ृो ्बपल ्रृो. थरंृु त्ाचे सयृःबबलचे अ�ाथहत चागंले मृ असृे. ्ा मृाला ध�ा लागेल य त्ाला 
सयृःला लुासथद होईल अशत ्ोणृतच ्लथना ृो सयत्ारण्ास राणत नसृो. हळपहळप उथचार 
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्रणाऱ्ाच्ा मागरदशरनाखालत यसृु�सथृतला ृोड देण्ास ृो ृ्ार होृो, थण हे त्ाला बरेच �ासाचे 
होृे. 

 
मुकृसाहच्�मुळे �्ाशाृ आलेल्ा असयत क् ृ यासना य यक�त आिण त्ाच�माणे ियसमकृतृतल 

अनुभय बऱ्ाच यळेा लैिग् सयवथाचे आढळले, य त्ाचमुळे मुािय क् ृतच्ा ्ारणमतमासेंमध्े िदलेला 
बराच भर लैिग् अडचणत य संघषर ्ायंरच असलेला आढळृो. ए्ाच यळेत ए्ा व्कृतचे दुसऱ्ा 
व्कृतबबल व्कृ होणारे ियरोधत भाय (ए्ाच व्कृत बबल �ेम य �ेष), ्लहातम् हे पृ. हेहत ्ा यळेत 
�्ाशाृ आले. त्ाचंा उ�य  लैिग् यासनेच्ा यैफल्ाृच आढळला. सयानाृतल व्कृ भागाृतल ्ाहत 
�्ारच्ा यस पृ ्ा लैिग् यक�त य �ि�्ा ्ाचंत उघडउघड �ृत्े आहेृ हेहत सयानथकथ�रणा पृन �ॉईड 
्ानंा ्ळपन आले. ्ा �िृ्ाचं्ाबबल असलेल्ा जानामुळे िय�ेष्ाला रोग्ाच्ा अव्कृ भागाचंत 
यषेांृ रे भेदणे शक् झाले य ्ा �िृ्ाचें जान झाल्ायर मनोिय�ेष्ाला रगणाच्ा गपढ मनाृतल अव्कृ 
भाग समणणे सोथे झाले. ृथािथ, मनोिय�ेष्ाने ्ेलेलत मतसासंा य िनदान रगणास सािंगृल्ास त्ाचंा 
ियरोध होऊन असह्ार िमळृो असे �ॉईडना आढळले. बा�ृः सौम् यक�तचा अयलंब ्वन मनोरगणास 
हाृाळणे आयश्् होृे. �ॉइडनत त्ाचं्ा िस�ानृाच्ा बाबृतृ असलेल्ा ृतन िय्ास टाा्ाचंत वथरेषा 
बऱ्ाच नंृरच्ा थुसृ्ाृ िदलेलत आहे (१९२० थक. १७, १८). 

 
“सुरयाृतला मनोिय�ेषणया�ाचें �्तन रगणाला णाणतयहत नसलेल्ा सुाृ मनाृतल 

घटनाचें भियष् य रृियण्ाथुरृेच, त्ाृतल िनरिनराळ्ा घट्ाचे सं्ोणन ्वन ्ोग् यळेत ृे 
िनयदेन ्रण्ाथुरृेच म्�िदृ होृे.......... 

 
थरंृु ्ामुळे उथा््ोणनेचे ्ाम थुरे होृ नसे. ्ामुळे समकृतच्ा साहाय्ाने हे सं्ोणन 

थडृाळपन थाहण्ास रगणाला �यक� ्रणे हे थुढचे ध्े् होृे. ्ा �्तनाृ मुर् भर रगणा्डपन 
होणाऱ्ा ियरोधायर होृा. ्ा ियरोधाचे सयवथ रोग्ाला शक्ृो लय्र उघड ्वन दाखियणे, 
त्ाचे त्ा्डे लय यधेणे य......हा ियरोध बंद ्रण्ाचे िशयण देणे ्ाृच ्ौशल् होृे. 
 

ृथािथ, नेिणयेृ तल भाग णािणयेृ  आणण्ाचे उिबल ्ा थ�ृतनेहत थपणरृ्ा साध् होणार 
नाहत हे आृा बरेच सथल झाले होृे. िनरोिधृ सयरच भाग, ्दािचृ त्ाृतल मह�याचा भागहत 
रगणाला आठयलेच असे नाहत....मनोिय�ेष् रगणायर उथा््ोणना ्रृाना त्ाला ्ा 
गोलत पृन मुकृ ्वच श्ृ नाहत. ियसमकृतृ गेलेल्ा ्ाहत भागाचे थुनणवयन ्रण्ास त्ास 
भाग थाडायचे लागृे.” 
 
मुािय क् ृतच्ा गाभ्ालाच हाृ घालपन नसािय क् ृत थपणरथणे बरत ्रण्ाच्ा त्ाचं्ा िन�्ामुळे 

उथा््ोणनेला गृत आणण्ाचत आशा त्ानंा सोडायत लागलत. अने् मिहने ि्या दोन दोन यष�हत 
आठय�ास िनदान थाच स�े ्ा�माणे ्ाम ्राय ेलागृ असे. ए्ा यष�ृ ए् मनोिय�ेष् थो�ाच 
रोग्ायंर उथा््ोणना ्व श्ृ असे. मनोिय�ेष्ाचंत संर्ाहत झथा�ाने याढियणे शक् नवहृे. 
्ारण व्यसा् सुव ्रण्ाथपयव सयृःचे मनोिय�ेषण ्वन दोन यष� ृजजाचं्ा हाृाखालत ्ाम ्राय े
लागृ असे. त्ामुळे णोथ �्ृ मनोिय�ेष् यै�्त्शासाच्ा िदशनेे णाईल ृोथ �्ृ ्ा मुा िय क् ृतच्ा 
हणारो रोग्ानंा मनोिय�ेष्ा्डपन उथलबध होणाऱ्ा फा्�ानंा मु्ाय े लागणार-्ा ्ारणा्रृा य 
ृात्ािल  ् यै�्त् शाखाहत मानिस् आणाराच्ा मानिस् ्ारणाऐयणत शारतिर् ्ारणायर भर 
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देण्ास �यक� असल्ामुळे �ॉईडनत असा िनष्षर ्ाढला ्त मनोिय�ेष्ाचा व्यसा् हा सयृं� 
व्यसा् असाया (१९२६ ब). ्ा यळेत ्ाहत सामान् मनोिय�ेष् चागंल्ा ृऱहेने �िस� होृे. थरंृु 
�ॉईड ्ाचें बरेच अनु्ा्त यै�्त्शासाचा अभ्ास ्ेलेले होृे य इृर बाबृीृ ृे ि्ृतहत 
थुराणमृयादत असले ृरत मनोिय�ेष्ाचा व्यसा् हा सयृं� व्यसा् असाया हे �ॉईड ्ाचें मृ त्ानंा 
फारसे मान् नवहृे. ृथािथ, इृर ियस कृृ होृ णाणाऱ्ा मानसशासजाचं्ा स�ागार गटाृतल बऱ्ाच 
णणानंत �ॉईड ्ाचं्ा थ�ृतचा िनःसंश् ्ाहतसा अयलंब ्ेला. ्ाहत ्मरठ यक�तच्ा स�ागारानंा मा� 
�ॉईडनत थुरस्ारलेल्ा थकथ�रणासारर्ा वढ थकथ�रण थ�ृतनेच संथपणर बदल घडयपन आणृा ्ेईल 
असे याटृ होृे. ्मत-णासृ �माणाृ मुािय क् ृत असलेल्ा अने् रोग्ायंर ए्दम उथा््ोणना 
्रण्ाच्ा दलतने उथचार थ�ृत सोथत ्रण्ाचा �्तन ्रणाऱ्ा �ॉईड ्ाचं्ा अनु्ा्ाचं्ा णासृ 
णयळ हे मानसशासज ्ेृाृ. 

 
१९१३ थपयवहत �ॉईड ्ाचं्ा ्ाहत अनु्ा्ानंत मनोिय�ेषण थ�ृत सोथत ्रण्ाचा �्तन ्ेला 

होृा; य त्ानंत त्ादलतने रोग्ाच्ा बा�ायसथे्डे लय देण्ाथेया रोग्ाचे आणचे �शन य ियसयंादत य रृन 
्ायंरच लय ्ेििृ ्ेले. थरंृु �ॉईडनत अशा ृऱहेच्ा ्ोणत्ाहत �्तनाला णोरदार ियरोध ्ेला. ्ारण 
“मुािय क् ृतचे मपळ” रोग्ाच्ा गृेिृहासाृच साथडेल अशत त्ाचंत ��ा होृत (१९१४ अ, थक. ५५). 
ृथािथ, �ॉईड ्ाचं्ा मकत्पथासपन णे आथल्ाला मनोिय�ेष् महणियृाृ य �ॉईडना ्ा चळयळतचे णन् 
महणपन मान देृाृ ृे त्ाचं्ा थ�ृतृ फेरफार ्रण्ाचे सयाृंत् घेृाृ, आिण आथण नंृर थाहणार 
आहोृ त्ा�माणे ृे त्ाचं्ा िस�ानृाृहत ्ाहत फेरफार ्रण्ाचे सयाृंत् घेृाृ. अने् 
मनोिय�ेष्ानंत णुन्ा थ�ृतच अने् यष� ्ा चालप ठेयल्ा ्ाचत दोन ्ारणे िश्ॅगो गटाचे नेृे 
अलेकझाडंर ्ानंत दाखयपन िदलत आहेृ (१९५३). ृत ्ारणे खालतल�माणे– (१) त्ा थ�ृतने ्शसयत 
ृऱहेने हाृाळृा ्ेृतल अशा रगणाचंतच हे मनोिय�ेष् सामान्ृः िनयड ्रतृ असृ, (२)–
संशोधनाच्ा दलतने थ�ृत अिध् ्ोग् आहे असेहत िदसपन ्ेृ असे, ृथािथ, ्ाहत रोग्ाचं्ा बाबृतृ 
दोन स�ांृ तल मध्ंृर याढयपन स�ाचंत यारंयािरृा ्मत ्ेल्ास रगण य डॉकटर ्ा दोहोच्ाहत दलतने 
फा्�ाचे होईल असे ओळखणाऱ्ा सुरयाृतच्ा मनोिय�ेष्ाथंै्त अलेकझाडंर हे ए् होृे. मुरलेल्ा 
मनोिय�ेष्ाला रोग्ाबबल ि्ृत समणृे य ‘यणभगुंर अशा मनोगिृ् थिरसराचे संयदेनशतल आ्लन’ 
ि्ृत होृे ्ायर थ�ृतृतल अशा ृऱहेचे सयाृंत् अयलंबपन असृे (१९५३, थक. २८४). 

 
ियर� सं�मण हे रोग्ाच्ा बाबृतृ असलेल्ा िय�ेष्ाच्ा अिभयक�तचे सयवथ आहे. आधुिन् 

िय�ेष्ाव्ा हाृाृ हे साधन णासृ लयचत् बनले आहे. “रस�्ा पृन समोरासमोर ्ेणाऱ्ा दोघांृ तल 
संबंध” हत मनोिय�ेष् य रगण ्ामंधतल संबंधाबबल असलेलत आणचत सं्लथना य “रगण आथल्ा 
भायिन् �िृि�्ा �िृिबिबृ ्रृो त्ा ्ोऱ्ा थाटतचत” �ॉईड ्ाचंत सं्लथना ्ामधतल भेद 
अलेकझाडंर दाखयपन देृाृ. िय�ेष्ाने रगणाचं्ा बाबृतृ धारण ्ेलेल्ा ियियध यक�ीचा थिरणाम 
थाहण्ा्रृा त्ानत ्ेलेल्ा संशोधनायवन संबंिधृ थिर�सथृत हत िनण�्् घट् ठरृे असा त्ानंत 
िनष्षर ्ाढला आहे. 

 
“उदा., णर णुलमत यिडलानंत मुलाला त्ाच्ा हे्ेखोरथणाबबल सुरयाृतला भतृत 

घाृलत असेल ृर त्ाला मो्ळ्ा मनाने सयाृंत् देणे हत िय�ेषण ्रण्ाच्ा दलतने ्ोग् 
थिर�सथृत ठरेल. उलटथयत, णर रोग्ाचे यडतल अिृलाड य आसकृत्ुकृ �ेम ्रणारे असृतल 
ृर त्ाचं्ा मुलामंध्े त्ाला �ासदा्् ठरेल इृ्त अथराधत यक�त िनम�ण होईल. अशा यळेत 
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िय�ेष्ाने णासृ ृुट् ृऱहेने यागणे णासृ फा्�ाचे ठरेल; रगणाचं्ा गरणा�ंमाणे 
मनोिय�ेष्ाने थरसथरसंबंध ्मत-णासृ ृुट् सयवथाचे ठेयायेृ  ि्या त्ाला ्मत-णासृ 
सयाृंत् �ाय े(१९५३, थक. २८७).” 

 
सयृःचत ठाम मृे िट्ियण्ाच्ा बाबृतृ �ॉईड बरेच मतसर�सृ होृे. ्ाबबल बराच थुराया 

आहे; थरंृु मानिस् िय्ासाव्ा बाबृतृतल त्ाचंत थ�ृत य ृ�यजान ्ा दोनहत गोलत त्ाचं्ा 
रगणियष्् िनरतयणाच्ा दलतने ृ र् शु� शाखा आहेृ असे ओळखल्ायर आथण हे समणप श्ृो. 
त्ाचं्ा ्ा ृ र् शासाला युि यक�त पृन िदलेले आवहान त्ानंा मान् होण्ासारखे नवहृे. त्ानंत ज्ा ज्ा 
यळेत त्ाचं्ा िस�ानृा  ृ बदल ्ेला त्ा त्ा यळेत त्ानंत त्ाचं्ा रगणियष्् व्ाथ् मािहृतच्ा 
उथ्ोगाबबल टत्ातम् फेरियचार ्ेला. �्ोगशाळेृ ्ेलेल्ा �्ोगांृ पंन णर गकहतृानंा आधार िमळाला 
नाहत ृर �ा्ोिग् मानसशासज णे ्रण्ाचत शक्ृा आहे ृेच नेम्े �ॉईडनतहत ्ेले आहे. अथ�ृ, ्ा 
दोहोच्ाृतल मोठा फर् महणणे �ॉईड णासृ गंुृागंुृतच्ा मािहृतचा अभ्ास ्राय्ास धणायृ होृे. 

 
्ा संशोधनास लागण्ाथपयव शासज महणपन �ॉईडनत िशयण घेृलेले होृे हत गोल िय�ास 

ठेयाय्ास ्ठतण अशा त्ाचं्ा िस�ानृायर अयधान ्ेििृ ्रतृ असृाना, लो् ्धत ्धत ियसरृाृ. 
आिण णरत मानसशासाच्ा भाषेृ �ॉईडनत आथला िस�ानृ माडंलेला असला ृरत यसृुृः त्ानंत 
मुाशरतरि�्ाशासा  ृ “ियशषेृा” �ााृ ्ेलेलत होृत हेहत ृे ियसरृाृ. “�ोणेकट फॉर अ सा्ंिटिफ  ्
सा््ॉलणत”(अथुरा य अ�ाथहत अ�िस�, १९५४) ्ा �्लथामध्े त्ानंत बरतच गकहतृे माडंलेलत आहेृ. 
हत गकहतृे महणणे अध््न, समरण, ियचार, यदेना, ृाण य सुखदभाय ्ाचें सथलत्रण ्रणारे मुत् 
“नमुनाच”. अगदत अलत्डे मुामानसशासत  ् संशोधनाृ गंुृलेले ्ालर  ि��ाम (१९६२) ्ा गकहतृाचें 
थरतयण ्वन असे दाखयपन देृाृ ्त �ॉईड ्ाच्ा िस�ानृत्रणा  ृअने् अशत उदाहरणे आहेृ ्त 
ज्ामंध्े �ॉईडनत मुासंसथेच्ा रचनेबबल अलत्डे असलेलत ियचारसरणत थपयरिन�दल ्ेलत आहे ि्या 
त्ा ियचारसणतच्ा ृे फार णयळ आलेले िदसृ आहेृ. �ॉईड ्ाचं्ा ियचारसरणतहपन संथपणरथणे िभ� 
ियचारसरणत असलेले सै�ा�नृ्हत �ॉईड ्ाचें सथान य दण� अमान् ्रतृ नाहतृ. 
 
९.२: �ॉईड याचंा �ारंभीचा िस�ानत 

सामान्ृः मानसशासाच्ा �िम् थुसृ्ाृ अंृभपरृ  होणारे सयर ियष् हाृाळण्ाचा ढोगतथणा 
आथल्ा िस�ानृाने ्ेलेला नाहत, थरंृु इृर मानसशासजानंत अधांृ रत सोडलेल्ा गोलीच्ा सथलत्रणाचे 
उिबल मा� त्ाने सथल ्ेले आहे ्ायर �ॉईड ्ाचंा नेहमत भर होृा. �ेर् य त्ाचंा िय�ह आिण िय�हाचे 
नसािय क् ृतृच ्ेयळ नवहे ृर दैनंिदन य रृनाृ थिरणृ होणारे थिरणाम ्ाचंाच ्ा शाखेने णयळणयळ 
थपण�शाने थरामशर घेृला आहे. 
 

अबोध मन िकवा नरणीव:– नेिणयेृ तल मानिस् �ि�्ाबंबल �ॉईड ्ाचें मृ ठाम असल्ामुळे 
त्ा पृनच त्ाचें अगदत सुरयाृतचे िस�ानृ थुढे आले असे त्ाचं्ा आतमचिर�ायवन िदसपन ्ेृे. १८८९ 
मध्े नॅनसत ्ेथे त्ानंत थािहलेल्ा �्ोगाचंा त्ाचं्ायर बराच थिरणाम झाला. मोहिनिे पृन णागकृतृ 
आल्ायर मोहिनिेृ आठयलेल्ा सयरच गोलीचा रगणाला ियसर थडृो (मोहिनिेचा अंमल उृरल्ायर 
्ेणारत ियसमकृत). मा� थरृ मोहिनिा आणल्ास त्ाला ्ा गोलत आठयप श्ृाृ असे िदसपन ्ेृ होृे. 
�ुअरनत उथा््ोणना ्ेलेले रगण य नंृर �ॉईडनत उथा््ोणना ्ेलेले अने् रगण मोहिनिेच्ा 
अमलाखालत असृाना थपयवचे अने् अनुभय आठयप श्ृ. थरंृु रोगत णागकृायसथेृ असृाना मा� हे सयर 
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अनुभय ियसरल्ासारखे याटृ असृ. ्ायवन खऱ्ा अथव ्ा गोलत थपणरथणे ियसरलेल्ा नसृाृ; त्ा 
्ेयळ अबोध मनाृ गडथ झालेल्ा असृाृ, य णािणये् डपन त्ा यर ्ाढृा ्ेृ नाहतृ. अबोध मनाचत 
्लथना �ॉईडनत शोधपन ्ाढलेलत नाहत. शा्� य णॅनेट ्ाचं्ासह त्ाचं्ा अने् सम्ािलनानंत य 
्ाथपयवच्ा अने् लो्ानंत ्ेयळ मनोिय क् ृतच नवहे ृर सामान् य रृनहत सथल ्रण्ा्रृा हत ्लथना 
याथरलत होृत. चु्ार समरण, ि्या एखा�ा न सुटणाऱ्ा ्ठतण �शनाचे उ�र आथण ियचार ्राय्ाचे 
थाबंल्ायर साथडणे, ्ासंारर्ा सयरसामान्थणे ्ेणाऱ्ा अनुभयाचें सथलत्रण ्रण्ा्रृा “नेिणयेृ तल 
मेदपचत ि�्ा” हा शबद�्ोग ्ाथ�टरनत १८७६ मध्े �चाराृ आणला होृा (अथ�ृच अशा ृऱहेच्ा घटना 
यगेळ्ा थ�ृतने सोडियण्ाचे हत मागर आहेृ). “नेिणयेृ तल मेदप-ि�्ा” ्ा शबदसमु�्ा पृन 
शरतरव्ाथारियष्् क् ृत सपिचृ ्ेलत आहे; नेणतय हा मानसशासत  ् शबद�्ोग �ॉईडनत िनयडलेला 
आहे. गंुृागंुृतचे िन्ोणन य यैचािर् ्ा्र अबोधमनाृ चालप  राहप श्ृे असा त्ाचंा िय�ास होृा. 
णािणयलेा अगदत दुय्म सथान होृे. सयानाचंा अभ्ास ्ेल्ायर, य रोग्ानंत िनयदेलेल्ा “लैिग् घटना” 
्धतच घडल्ा नवहत्ा असे आढळपन आल्ायर समाणाच्ा नैिृ् य धा�म् दडथणामुळे दबले गेलेले 
ियस्ळतृ अनुभय य भायना ्ांृ पनच ्ेयळ नेणतय बनलेलत आहे. हा त्ाचंा मपळ “थिर�सथृतयादत” गकहतृ 
िस�ानृ त्ानंा थरृ ृथासपन थहाया लागला. 
 

अबोध मनातील �ररक:–– अबोधमना बबलचत �ॉईड ्ाचंत ्लथना नयतन यळण घेऊ लागलत. 
अबोध मन मुर्ृः �ेर्ानंतच व्ााृ असृे असे त्ानंा याटप  लागले. मोहिनिेच्ा अमलाखालत असृाना 
रोग्ानंा ज्ा गोलत आठयृ त्ा व्कृत य घटनाबंबल असृ हे खरे. थरंृु अथुऱ्ा रािहलेल्ा �बल इचछानंत 
त्ाचंा गाभा बनलेला होृा. यिडलाचं्ाबबल असणाऱ्ा ् रृव्ाच्ा णािणयनेे ए्ा ृरण सतला आथला 
�ेमव्यहार सोडाया लागला अशाच ृऱहेच्ा गोलत नेहमत �्ाशाृ ्ेृ, य अशा ृऱहेने ियसमरणाृ गेलेलत 
इचछा अबोध मनाृ चागंलतच णागकृत असण्ाचत शक्ृा होृत य सणग य रृनायर त्ामुळे ियिच� थिरणाम 
होृ होृा, यिडलाचं्ा सेयेृ पन मुकृ होण्ाचत दडथपन टा्लेलत यासना उनमाद् थयाघाृाच्ा सयवथाृ 
्ेथे ियचाराृ घेृलेल्ा ृरण सतरगणामध्े िय्िसृ होृ होृत. त्ानंत समकिृ�ंश, माणसा्डपन अ्ारण 
होणाऱ्ा हालचालत य चु्ा, ्ाचंत शे् डो उदाहरणे णमियलत. हत त्ाचं्ा “सा््ोथॅथॉलणत ऑफ एवहरत 
डे लाईफ” ्ा थुसृ्ाृ आलत आहेृ. ्ा ृऱहेच्ा घटनामंागे ्ाहत ृरत सुाृ �ेर् असृो असे 
दाखियण्ाचा त्ानंत �्तन ्ेला आहे. त्ानंत सयृःलाहत अशा थकथ�रणा पृन यगळलेले नाहत. ए्दा 
त्ानंाहत असेच ियसमरण झालेले आढळले. यष�च्ा शयेटत णमाखच�चत यहत चाळृ असृाना त्ानंा ए्ा 
रगणाचे नाय यारंयार नोदियले गेले आहे असे िदसपन आले. हे थाहपन ृे बरेच िदङमपढ झाले. हा रगण ्ोण 
हे त्ाचं्ा लयाृच ्ेृ नवहृे.– मा� त्ा रगणाला त्ानंत आदल्ाच यषव अने् आठयडे दर िदयशत 
रगणाल्ाृ थािहले होृे. हा रगण महणणे त्ानंत उनमादायसथेयर ्शसयत उथा््ोणना ्ेलेलत ए् मुलगत 
असपन िृला त्ानंत शयेटत िृचत थोटदुखतचत ृ�ार दुलरयपन घरत णाऊ िदले होृे. थुढे दोन मिहन्ानंतच ृत 
थोटाृतल ्ॅनसरने मकत्प थायलत. िनदान ्रण्ाृ त्ानंत खेदणन् चप् ्ेलेलत होृत, य आथण रोग्ायर 
णासृ ्ाळणतथपयर् उथा््ोणना ्ेलत थािहणे असे त्ानंा याटले. त्ाचं्ा ियिशल थ�ृतने अशा ृऱहेच्ा 
उदाहरणाचंा अथर लायपन �ॉईड “ियसमकृतबबल” ए्ा नयतनच िस�ानृा�  ृ थोहोचले. ए्दा चागंले 
माहतृ असलेले ्धतच ियसरले णाृ नाहत, मा� ृे णबरतने अबोध मनाृ ढ्लले णाृे, समकिृ�ंशाच्ा 
मागे णाणपनबुणपन ्ेलेलत ियसमकृत ्ारण असृे असे महणण्ाथ �्ृ त्ानंत मणल मारलत नसलत, ृरत त्ा 
ियसमकृतमागे ्ाहत ृरत �ेर् असाया अशत शं् ा घेण्ास थपणर याय आहे असे त्ाचें महणणे होृे. 
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एखादत गोल हरयणे ि्या मोडणे ि्या बोलृाना एखादत चप् होणे ्ासंारर्ा गोलत त्ानंत अशाच 
ृऱहेने सथल ्ेल्ा आहेृ. उबेश अबोध मनाृ असला ृरत �त्े् गोल बुि�थुरःसर ्ेलेलत असृे अशत 
त्ाचंत ्लथना होृत. नपृन थिरणतृा आथलत अंगठत हरयृे— थरृ थपयव�माणे सयृं� होण्ाचत या िनदान 
थृतथासपन यगेळे होण्ाचत दडथलेलत इचछाच ्ाला ्ारणतभपृ  असृे. ियनोदा पृनहत नेिणयेृ  दडथलेल्ा 
भागाला णािणयेृ  ्ेण्ाचत संधत िमळृे ्ाचा �ॉईडनत थुराया िदला. उदा., �ेष ि्या दुधारत ियनोद हा 
त्ाच्ा बा�ृः िदसणाऱ्ा अथ�थेया त्ाच्ा ग�भृाथ�मुळे आनंददा्् होईल, ्ारण हा ग�भृाथर उघड 
उघड व्कृ ्रृा ्ेणार नाहत (१९०५ ब). 

 
मुकृ साहच्र आिण सयान थकथ�रण ्ाखेंरतण नेिणयेृ तल �ेरण उघड ्रण्ाचत इृरहत 

मागरदशर्  ृ�य े �ॉईडना साथडलत. ए् महणणे णे ्ाहत ्रण्ास णोरदार मनाई असृे ृे ्रण्ाचत 
िृृ्तच �बल इचछा असृे. णर एखादत गोल ्व न्े असे याटृ असेल ृर अशा य रृनाला ियरोध ्रणे 
आयश्् ठरेल. ्ा आधारायरच �ॉईडनत मा कृिथ कृहत्ा य अनैिृ् संबंध अत्ंृ ि्ळसयाणे 
असल्ामुळेच त्ाचं्ाबबलचत सायरि�् आढळणारत ृत� यासना अबोध मनाृ गाडलेल्ा असृाृ असे 
महटले आहे. ज्ाबबल ृत� भतृत िनम�ण झालेलत असृे त्ाबबलच खरत यासना िनम�ण होृे हे दुसरे 
मागरदशर्  ृ�य, हे महणणे ियशषेृः असमथरनत्, अिृिरकृ अश्ा भतृतच्ा बाबृतृ खरे असृे. ्ा 
भतृतच्ा भ्गंडाृ अंृ भ�य ्रृा ्ेईल अशा ृऱहेचत दुसऱ्ा व्कृतच्ा ्ल्ाणा्रृा दाखियलत 
णाणारत मुािय क् ृभतृत, इृ्ेच नवहे ृर ्ाहतशत अिध् िचृा ि्या ्ळ्ळ ्ासंारखे य रृन महणणे 
ज्ा गोलतचत भतृत याटृ असृे त्ा गोलीबबल असलेल्ा अबोध मनाृतल इचछाचें छुथे �्टन. 

 
सथभलदशरक ्ि�कोन–– दमनामुळे णािणयचे्ा ्येथासपन थपणरथणे अलग झालेल्ा अबोध मनायर 

आृाथ्रृ आथण आथले अयधान ्ेििृ ्रतृ आलो आहोृ. मनाच्ा ्ा भागाृतल गोलीना नेिणये् डपन 
ियरोध होृ असल्ामुळे रगणाला त्ा यासृय घटना आहेृ हे थटृच नाहत य अगदत िनषथाथ यक�तने ृो त्ा 
सयृःला लागप होृ नाहतृ असे �िृथादन ्रृो. ्ािशया् आणखत ्ाहत अजाृ अनुभय असृाृ. ्धत 
्धत आथण अगदत ऐ�चछ्ृेने ियचार ि्या यासना िनरोिधृ ्रतृ असृो. िदयसाृ अने् यळेा 
आथणाला त्ाचंत आठयण होृे, य �त्े् यळेत आठयण झालत ्त आथण ृो अनुभय मना पृन दपर ्रतृ 
असृो. थरंृु त्ामुळे ृो नेिणयेृ  णाृ नाहत. ज्ा भागाला �ॉईड उथणाणतय महणपन संबोिधृ होृे त्ा 
भागाृ ृो अ�ाथहत असृो. �त्याृ मनाच्ा उथनेिणयेृ तल भाग णािणयेृ तल भागाहपन बराच णासृ 
असृो. ्ारण आथण आथल्ा णािणयेृ  आथल्ा इचछे�माणे ्ेवहाहत आणप श प्  असे सयर संयदेना्ुकृ य 
्ार् अनुभय त्ामध्े असृाृ. उदा., ्ा यणाला ृुमच्ा मनाृ असलेला ियचार ्ाहतए् 
साहच्रसंबंध णागकृ ्रतल. �थम ज्ा यळेत हा ियचार मनाृ आला ृेवहा ृो साहच्रसंबंध ्ुठे ृरत दपर 
होृा थरंृु ृो उथनेिणयचेा भाग होृा य त्ामुळे ृो णािणयलेा सहण साध् होृा. उलटथयत, त्ामुळे 
त्ाच्ा थपयव ृुमच्ा मनाृ असलेला ियचार नयतन साहच्रसंबंधामुळे उथनेिणयेृ  णाृो. मुकृ साहच्�ृ हे 
असे घडृाना आढळृे. असे असल्ामुळे, नेिणयेृ तल �ासदा्् ्लथना, ्लथनासाहच्� पृन संथपणरथणे 
अलग असलेल्ा सृराृ ्शा ृऱहेने ्ेईल हा खरा �शन आहे. �ॉईडनत हत अडचण ्बपल ्ेलत (१९१५ 
ब) आिण ्ाबाबृतृ साधे सथलत्रण नसल्ाचे मान् ्ेले. 

 
उथणािणयचे्ा सतमारेषेयर नेिणयलेा मागे रेटण्ाचे ्ाम िन्ाम् ्रतृ असृो; थरंृु नेिणयेृ पन 

यर ्ेणारा भाग ्ा िन्ाम्ायर माृ ्रतृ असृो य यरच्ा थाृळतयवन संघटन घडयपन आणृो. त्ामुळे 
उथणािणयमेध्े संभरण ृत�ृा (महणणे मानिस् चैृन्ाचे ्ेििृ सयवथ) िनम�ण होृे. थरंृु णेवहा हत 
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संभरण ृत�ृा फार याढृे ृेवहा हा भाग णािणयेृ  घुसण्ाचा �्तन ्रृो, आिण हा भाग नेिणयेृ तल आहे 
हे ओळखले णाऊन नव्ा सरहबतयर णाणतय य उथणाणतय ्ामंधतल िन्ं�ा्ा्डपन ृो थरृ मागे खेचला 
णाृो. अशा ृऱहेचे सुरयाृतचे िन्ं�ण हे �त्य नेणतयिेयर�च ्ा्रयाहत झाले होृे, य नंृरचे िन्ं�ण 
उथनेिणयेृ  णो भाग नेिणये् डपन आलेला होृा त्ाच्ा ियर� ्ा्रयाहत झालत होृत. 

 
मनोिय�ेषणातम  ्उथा््ोणनेृ........ रगणाने नेिणयेृ तल भाग मो्ळेथणाने यर आणाया अशत 

आथलत अथेया असृे, य उथणािणयेृ  आलेले हे भाग णािणयेृ  ्ेृ असृाना आथण त्ाला आधार देृो य 
िन्ं�ण दपर िभर्ायपन आधतच्ा िन्ं�्ा्डपन घाृले गेलेले दडथण नाहतसे ्रण्ाचा मागर खुला ्रृो 
(थक. १२५). 

 
णाणतय, उथणाणतय य नेणतय ्ानंा थरसथर साधंणाऱ्ा सुरयाृतच्ा सथलदशर्  ्ोणने�माणे ज्ा 

बोधातम्ाबबल आथण लय्रच ्ाहत अिध् मािहृत घेणार आहोृ त्ा बोधातम्ाला सथलथणे सणग वहाय े
लागेल. ृरतहत ृो णेवहा िन्ं�्ाचे ्ाम ्रृो त्ा यळेत ृो ि�मुख िदसृो. ्ारण त्ाला णेवहा णाणतय, 
उथणाणतय य नेणतय ्ा सय�चेच जान असेल ृेवहाच त्ाला त्ाचे ्ा्र ्रृा ्ेईल. ृो णािणयेृ  यासृव् 
्वन नेिणयचेा शोध घेृ असल्ाचे आढळपन ्ेृे य हा ियरोधाभास आहे असे णाणियल्ािशया  ् राहाृ 
नाहत. नेिणयचे्ा सयाधतन ्ेलेल्ा यासना य भायना णागकृ न होण्ा्रृा हा बोधातमा �्तनशतल असृो य 
त्ा यर ्ेण्ाचा �्तन ्व लागल्ा ्त िचृा�सृ होऊन णाृो. असे असले ृरतहत ्ा गाडपन टा्लेल्ा 
भायनानंा ृो सयान, ियनोद ्ासंारर्ा लयणा पृन यषेांृ र ्वन सयर अडथळ्ांृ पन यर डो्ायण्ास संधत 
देृो. आथल्ा िस�ानृा पृन िनम�ण होणारत हत ियसंगृत थाहपनच �ॉइडनत नंृर यगेळा िस�ानृ िय्िसृ 
्ेला असण्ाचत शक्ृा ना्ारृा ्ेृ नाहत. थरंृु ्ा िस�ानृा्डे यळण्ाथपयव दोनहत �णालीमधतल 
समान भाग आथण �थम ियचाराृ घेऊ. 

 
�ाथिमक व दुययम �ि�या— सुख ृ�य े य यासृय ृ�य:े णॅने-�माणेच �ॉईडहत यासृयृेचे 

ियसमरण महणणे मुािय क् ृत असे समणृ असृ. ्ामध्े रगण यासृयृेथासपन, ि्या िनदान िृच्ा ्ाहत 
अंगाथंासपन दपर झालेला असृो. सयरसामान् ियचार य संयदेन ्ामंध्े आढळणाऱ्ा मानिस् �ि�्ाथेंया 
मपळच्ा य ्मत यळण लागलेल्ा मानिस् �ि�्ांृ पनच मुािय क् ृत य सयाने ्ाचंत याढ होृ असृे अशा 
ृऱहेच्ा िनष्ष�ला मुािय क् ृतचत लयणे य सयाने ्ांृ तल साम् थाहपन �ॉईड आलेले िदसृाृ. त्ानंत ्ा 
�ि�्ेला “�ाथिम् �ि�्ा” महटले आहे, य सुखृ�याशत ृे समवथ मानले आहे, ्ारण सेिि््ाृतल 
्ोणत्ाहत �योभाथासपन िनम�ण होणारा ृाण ्मत ्वन ृाणियरिहृ समृोल �सथािथृ ्रणे हे ्ाचे 
्ा्र असृे. ृथािथ, ्ाबाबृत  ृ �ाथिम् �ि�्ा बऱ्ाच अडचणतृ ्ेृे: यासृयृेशत �त्य संबंध 
नसल्ामुळे यासृय य �ममपल् ्ांृ तल ृफायृ सागंणे शक् होणार नाहत. ्ा �ि�्ेमुळे िनम�ण होणारे 
ियलासत अ� सयानाृतल अ�ाच्ाच ृोडतचे असेल. यसृुृः णत �ि�्ा सयानाचं्ा, अयासृय ्लथनाचं्ा 
ि्या ्ोणत्ाहत गोधळलेल्ा मनः�सथृतृ णाृे ृत �ाथिम् �ि�्ा महणपन मानलत गेलत होृत. 
सथल्ालाच्ा सयवथाृ यस पृंचत व्य�सथृ माडंणत ्रण्ाच्ा दलतने ्ोणृतच चौ्ट उथलबध नसल्ाने 
्ा �ि�्ेचे सयवथ ा्ाणे ि्या सलवहन महणृाृ त्ा ृऱहेने अगदत लहान मुलाच्ा संथपणर �ारंिभ् 
अनुभया�माणे असृे, थरंृु हत �ाथिम् �ि�्ा जाृ नसृे. 

 



 
 अनु�मिणका 
 

अने् ्ालथिन् ृऱहेने गरणाचंत थपृव णरत ्ेलत गेलत ृरत िट्ाऊ थ�ृतने गरणा भागियण्ाच्ा 
बाबृतृ अथ्शत ठरल्ामुळे ्ा पृन “दुय्म �ि�्ाचंा” िय्ास ्ेला णाृो. �ॉईड महणृाृ त्ा�माणे 
(१९११, थक. १४): 

 
“बा� णगाृतल यासृय थिर�सथृतचत ्लथना ्वन ृत थिर�सथृत बदलण्ा्रृा 

थरा्ाना ्रण्ाचे मानस्ं�णेने ठरियले थािहणे.” सयैर ्लथनामंध्े थपयव णे मानिस् चैृन् 
िनरथ्ोगत ृऱहेने उधळलेले असृे ृेच चैृन् याथरण्ाचे मागर शोधपन ्ाढण्ाचे ्ाम ज्ा 
यासृय ृ�या्डे सोथियलेले असृे ृे ृ�य महणणेच दुय्म �ि�्ा. �ाथिम् �ि�्ानंत मुकृथणे 
याथरलेले मानिस् चैृन् सयृःचे उिबल साध् ्रण्ा्रृा महणपन दुय्म �ि�्ानंत ए्ि�ृ 
सं्िलृ ्राय े लागृे– ए्ि�ृ सं्लन न झालेले चैृन् “अ�सथर चैृन्” महणपन य�णले 
आहे. चेृ्ाला ृात्ािल  ्होणारत �िृि�्ा चैृन्ाच्ा मुकृ याथरामुळे ियलंिबृ ृऱहेने होृे. 
्ा यळेत दुय्म �िृि�्ा ्ाहत “यासृय ृथासणत” ्रतृ असृाृ. ्ासाठत समरणठशाचें 
व्यसथाथन लागृे, आिण ज्ा यस पृथासपन थपयव समाधान िमळाले असेल ि्या नसेल त्ा यस पृंच्ा 
समरणाशत नयतन यस पृंचत ृुलना लागृे. ियचार�ि�्ेचा ए् भाग हा नेहमत यासृय ृथासणतथासपन 
दपर रािहलेला असृो असेहत �ॉईड सागंृाृ: खेळ, िदयासयाने य मानिस् ्लथनेचे ्ोणृेहत 
सयवथ हा ृो भाग. मुािय क् ृत असलेल्ा माणसाला त्ाच्ा रोगट भतृतमुळे सामान् णतयन 
णगणे अशक् होृ असृे हेहत सथल आहे. थछाडलेल्ा माणसाच्ा रोगट बुि�यादामुळे यासृय 
अडचणीशत मु्ाबला ्रणे अशक् होृे य त्ामुळे यासृय थरतयण ्था्ोग् होऊ श्ृ नाहत. 
आथण िनरथ्ोगत आहोृ ्ा यक�तने णेरतस आल्ामुळे णो माणपस आतमहत्ेस �यक� होृो, आिण 
सयृःच बनियलेल्ा अयासृय णगामध्े णो मनोभगन माणपस ए्ा्त राहाृ असृो त्ाच्ाहत्डपन 
यासृयृ�य खऱ्ा अथ�ने आ्लन ्ेले णाृ नाहत. यगेयगेळ्ा �माणाृ ्ा सयरच णणानंा 
“यासृयृेच्ा ्ा्�चा ियसर थडलेला असृो.” 
 
“इं्ोडकशन ऑफ �तमस” (१९००) ्ा णमरन थुसृ्ामध्े �ाथिम् य दुय्म �ि�्ाबंबलच्ा ज्ा 

सं्लथनाचंत �सृायना �ॉईडने ्ेलेलत आहे त्ा अने् ्ारणांृ पन ियशषे मह�याच्ा होत्ा. थिहले महणणे 
�ाथिम् �ि�्ामुंळे अव्कृ ग�भृाथर असलेले गंुृागंुृतचे सयान, णे सयानाचंा अ�्ट अथर गुाृ ठेयृ असे 
आिण इृर मानिस् क् ृत ्ामंध्े ्ा्रयाहत असलेल्ा ्ं�णाृतल दुया िमळृ असे. उदा., अ�सथर, 
�ाथिम् �ि�्े्डपन संभरणृत�ृा ए्ा “यस पृ” ्डपन दुसऱ्ा यस पृ्डे, ि्या भागा्डपन थपण�्डे, 
ि्या थपण�्डपन भागा्डे सहणगत्ा सं�िमृ ्व श्ृ असे. सथानच्ुृत, ए् �ृत्ां् न, थ्�्, 
�ृत्त्रण ्ा सयर फार णयळपन थरसथरसंबंिधृ आहेृ, य मानसचैृन् ृत�ृेच्ा सं�मणाबबल 
बोलक्ा आहेृ. बा�ृः िनरथियत असलेल्ा घटना सयानाृ भायनोिे् घडयपन आणृतल य ज्ाथासपन 
खरोखरच ध�ा बसाया त्ाचा आथल्ाला सथशरहत होणार नाहत. अशा �संगत भायनायक�त बा�ृः सथानच्ुृ 
झालेलत असृे. आिण ज्ा यस पृमुळे हे घडृे ृत यस पृ बहुृे् यळेा दुसऱ्ा एखा�ा यस पृचे �ृत् असृे 
ि्या थ्�् असृो; ्ेवहा ्ेवहा ्ामध्े अने् ्लथनाचें संथककृ सयवथाृ ए् �ृत्ां् नहत असप श्ृे. 
१९१० मध्े �ॉईड िलिहृाृ: 

 
“..........सयानाचं्ा थकथ�रणायवन आथल्ाला असे आढळले ्त “नेणतय एखा�ा 

�िृ्ाचा उथ्ोग ्रृे. ियशषेृः लैिग् गंड व्कृ ्रण्ास अशा �ृत्ाचंा याथर होृो. ्ाहत 
�माणाृ हे �ृत् व्कृतबरोबर बदलृे, थरंृु ्ाहत �माणाृ ृे ियिशल �्ारचे असृे, आिण 
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आथल्ा थौरािण् य दंृ्थांृ पन आढळणाऱ्ा �ृत्ाशंत ए्वथ होृे. सयानाचं्ा थकथ�रणा पृन 
मानयिन�मृ थौरािण् दंृ्थाचें सथलत्रण िमळणे अशक् नाहत (१९१० अ., थक. २१). 
 
्ालांृ राने “सथानच्ुृत” हा शबद�्ोग त्ाच्ा मपळ अथ�थेया णासृ व्ाथ्अथव याथरला णाऊ 

लागला. दुय्म �ि�्ाचं्ा थ्�््ं�णा ि्या यासृयाशत समा्ोणन ्रृाना होणारत बोधातम्ाचत क् ृत 
्ाचंा अंृभ�य ्ामंध्े होऊ लागला. ज्ा यळेत आई, यडतल ि्या भायडें ्ाचं्ाबबलचा दडथलेला यैरभायं 
मपल बाहुलतयर ्ाढतृ असृे त्ा यळेत “सथानच्ुृत”चेच ए् चागंले उदाहरण आथल्ाला 
�तडोथचारा पृन उथलबध होृ असृे. �सृुृ थुसृ्ाृ यर यणरन ्ेलेले एन. इ. िमलर ्ाचें �्ोग 
‘सथानच्ुृत’च्ा घटनेला आधार देृ होृे. थरंृु त्ानंत चेृ्-सामन्त्रणाच्ा भाषेृ िदलेले चेृ्–
�िृि�्ा सथलत्रण. लैिग् चैृन्ासारखे मानिस् चैृन् थरृ यळियृा ्ेईल ्ा �ॉईड ्ाचं्ा 
्लथनेहपन बरेच िभ� होृे. 

 
थरंृु लैिग् चेृना महणणे ्ा्? �ॉईड ्ाचं्ा �ाथिम् य दुय्म �ि�्ाचं्ा सं्लथनाशंत 

संबंिधृ दुसरा मह�याचा भाग महणणे त्ाचंत सुरयाृतचत सहण�यक�त िस�ानृाबबल असलेलत चौ्ट हा 
हो्. ्ा िस�ानृा  ृ त्ानंत ्ाहत य रृन�्ार ए्ा गटाृ आणले. ्ा य रृना पृन लहानथणाथासपन िदसपन 
्ेणारे लैिग् सुखभाग िदसपन ्ेृाृ असा त्ानंत िनष्षर ्ाढला. �ाथिम् �ेर्ाचे चैृन् महणणे 
यासिन् चैृन्. ्ामुळे �ौढाचें थुनरतथाद्. य रृन िदसपन ्ेृे. य हे य रृन थुनरतथादनयमृेथपयव होणाऱ्ा 
िय्ासटाा्ानंृर आढळृे. शरतराृतल यासनािन�मृत ्ेिेच बालय्ाृ यासिन्, सुख देऊ श्ृ 
असल्ाने त्ाचं्ा लैिग् यासनाचंत थपृव ्रण्ाचा �शन ृाृडतने उ�यृ  नाहत. थरंृु आथण 
सुखभाया�माणे यागृ असृाना समाणा्डपन होणारा ियरोध समणण्ाइृ्े मपल मोठे झाल्ानंृर �शन 
िनम�ण होृतल. उलटथयत, शरतरथोषण ्रणारे, य शरतराचे धोक्ाथासपन रयण ्रणारे य रृनहत सुखद 
भाय िनम�ण ्रृे, ्ारण �ॉईड ्ाचं्ा सुखयादाच्ा ृ�या�माणे यदेना ि्या ृाण िनम�ण ्रणाऱ्ा 
�योभामुळे समृोल न िबघडण्ाचत �सथृत महणणे सुखभाय. ज्ा ज्ा यळेत असुखदभाय िनम�ण होृो त्ा 
त्ा यळेत अिृ�मण ्रणारा उिे् शक् होईल िृृक्ा िुृगृतने य ्रृा ्ेईल त्ा उथा्ानंत नाहतसा 
्वन इ�चछृ समृोल �सथािथृ ्रणे हे �ाथिम् �ि�्ेचे ्ा्र आहे. बोधातमा�ेर् आथला ्ा्रभार 
थार थाडण्ास असमथर ठरृाृ. आमहत ्ाथपयव उ�ेिखल्ा�माणे त्ानंत थिर�सथृतचा अंदाण घेृला थािहणे 
य �चोदनाच्ा िदशनेे णाणाऱ्ा �ाथिम्–�ि�्ेने थुढे माडंलेले ऊमव्ुकृ थण थिरणामशपन् य धो्ा�द 
मागर न सयत्ारृा ियलंबनृं� याथरले थािहणे. आथण आृा थािहल्ा�माणे णासृ यासृयमागर 
िमळियण्ाचत गरण भागियण्ास हळपहळप दुय्म �ि�्ा ्ा्रयाहत होृे. आिण त्ा �ि�्े पृन सरृेशयेटत 
बोधातमा यासिन् चैृन्ायरहत ए् �्ारचत देखरेख ठेयृो, आिण सुखभायाने �ासलेल्ा ्ा मानिस् 
भागाच्ा सयचछंदत य िनण�्् मागण्ानंा ियरोध ्रृो. 

 
अभरकावसथरतील लैिगक भाव— बाल्ायसथेृतल लैिग्ृेबबल ज्ा यळेत �ॉईडनत त्ाचें िनणर् 

�िस� ्ेले त्ा यळेत त्ाचं्ा व्ायसाि्् सह्ा्�ना ध�ाच बसला य रागानेच त्ानंत ्ा िनणर्ाचे 
सयागृ ्ेले. ्ाहत ्ाळ �ॉईडना ए् �्ारचा यनयासहत भोगाया लागला. उलट, आथल्ा सै�ा�नृ  ्
ृ�या�माणे त्ाचं्ा टत्ा्ाराचंत हत �िृि�्ा त्ाचं्ायर झालेल्ा णुलमामुळे य त्ानंा झालेल्ा 
ियरोधामुळे आहे असे �िृथादण्ास िमळालेलत संधत �ॉईडनतहत दयडलत नाहत. ज्ा यळेत हत थिहलत 
ियरोधातम् �िृि�्ा लोथ थायलत त्ा यळेत त्ाचं्ा नयतन िस�ानृाृतल ने�दतथ् भागा्डे लो्ाचं्ा 
्लथनेचा ओघ खेचला गेला, य ्ोणृतहत नयतन “चळयळ” माणसाच्ा मनाचा संथपणरथणे ्बणा घेृे त्ा 
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यळेत आढळणारत अनुषंिग् िय क् ृतहत त्ा लो्ाचं्ा ्लथनेमध्े आल्ािशया  ् रािहलत नाहत. त्ामुळे 
माणसाच्ा णतयनयक�ानृाचा �मथपयर्, दतघर्ाळ अभ्ास ्रण्ाचत आयश््ृा दुलरयपन अियचारतथणे 
उथा््ोणना ्रणाऱ्ा सुधारणायादत बेृाल मनोिय�ेषणाियर�, सयृःचा खरा िस�ान  ृ थुरस क् ृ 
्रण्ाचत संधत �ॉईडना िमळालत (१९१०, ब). अशा ृऱहेचा णतयनयक�ानृ, िनणर् घेण्ाथपयव माहतृ असणे 
आयश्् आहे. थरृ थरृ िनरोधनाचे मपळ ्ारण शोधृ शोधृ �ॉईड रोग्ाच्ा शशैयायसथेथ �्ृ णाऊन 
िभडृ असृ. बाल्ायसथेृतल लैिग्ृेचा त्ाचंा िस�ानृ महणणे “असंर् अनुभयांृ पन ्ाढलेले 
सै�ा�नृ् अ र् ” असे त्ानंत महटले आहे.— मुािय क् ृ रोग्ाचं्ा बाबृतृ मुकृसाहच्र िमळियृाना 
आलेले अनुभय. ्ा िय्ासटाा्ाृतल मुलाचें लैिग् गुणियशषेाबंबल त्ानंत ्ाढलेले िनष्षर नंृर लहान 
मुलाचं्ा िनरतयणा पृन य थकथ�रणा पृन ठाम झाले. 

 
लैिग् �ंथत य साय ्ाचंत ्ुमार य्ाृ याढ झाल्ामुळे आढळणारत लैिग् ृत�ृा ृानह्ा 

मुलाचं्ा लैिग् भायामध्े आढळणार नाहत य लैिग् दलतने उबतिथृ झालेल्ा �ौढाचें ्ा्रहत त्ाृ 
आढळणार नाहत. हा भाय ्ुठेच ्ेििृ नसृो, ृो सयर� �सकृ असृो असे �ॉईड मानृाृ. ृोड, गुद�ार, 
णननेिि्े, यगैरे इंित्ा�ंारा सुख िमळयणे इृ्ेच त्ाचें उिबल असृे. दुसरत ्ुठलतच व्कृत �ेमाचे 
सथान न झाल्ाने हा भाय बराचसा आतम्ाम असृो. दपध ओढपन घेण्ामध्े ृोडा पृन थिहले लैिग् 
समाधान िमळृे. भु् े लेल्ा मुलाचे “चघळणे” भु् े ने �ेिरृ असृे य त्ामागे लैिग् �ेरणा नसृे. थण न 
भु् े लेले मपल अंगठा ि्या अशासारर्ाच यस पृ चोखृे त्ा यळेत भप्  हत �ेरणा नसपन सुखद भाय–
महणणेच �ॉईड ्ाचं्ा भाषेृ अथ� लैिग् भाय–�ेरणा देृ असृो. सहाव्ा मिहन्ाथासपन मुलाच्ा 
मौिख् क् ृीथै्त चायण्ाचत क् ृत हत मह�याचा भाग बनृे. बोधातमा्ाम�ेरणा ्ा धकयतय िस�ानृामध्े 
�ॉईडनत नंृर ्ेलेल्ा सुधारणां् डे ज्ा यळेत आथण यळृो ृेवहा हत घटना सै�ा�नृ  ् दष�ा णासृ 
मह�याचत ठरृे. थरंृु पृ रृ आथण सुरयाृतचे मौिख् य रृन हे मनोलैिग् िय्ासाचा थिहला टाथा आहे ्ा 
ियचारसरणतमुळे होणाऱ्ा मह�याच्ा व्यहा्र उथ्ोगाचंत �थम नोद ्व ्ा. आणतबाणतच्ा टाा्ा पृन 
णाृ असृानंा मुलाचे िनरतयण ्रण्ाच्ा थ�ृीथै्त उत क् ल थ�ृत ्ोणृत ्ाबबल अने् �शन उद
भयृाृ. माृेने घेृलेलत ्ोणत्ा ृऱहेचत ्ाळणत सय�त क् ल? “मुलाच्ा थोषणाबबल असलेल्ा 
यळेाथ�्ाबबल ्ा् ्राय?े अंगायरचे दपध ्ेवहा य ्शा ृऱहेने ृोडाय?े ्ा �शनायरतल सपचनानंत 
बालमानसशासायरतल याङम् सथं� आहे. ्ाथै्त ्ाहत सपचना रगणियष्् अभ्ासायर आधािरृ 
आहेृ, ्ाहंत �ा्ोिग् मािहृतयर आधािरृ आहेृ. हे सयरच �ॉईडयादत आहेृ असे नाहत, थरंृु �ॉईड 
्ाचं्ा िस�ानृामुळेच आृाच यर उ�ेिखलेला बराच भाग �्ाशाृ आला. ए्ामागोमाग ्ेणाऱ्ा 
िय्ासटाा्ाृतल यासनाचैृन्ाचत सामान्थणे थुढे होणारत याटचाल मौिख् ्ाळाृतल �शन ि्ृत 
्शसयत ृऱहेने हाृाळले गेलेृ ्ायर अयलंबपन असेल ्ा �ॉईड ्ाचं्ा िस�ानृामुळे मुलाचंत ्ाळणत 
घेण्ाच्ा थ�ृतचा िम�सासं क् िृ  ्अभ्ास य त्ाचें व्�कृम�य नमुन्ायर होणारे उघड उघड थिरणाम 
एिरन्सॉन १९५०. (्ा�डनर य इृर १९४५) ्ासंारखे बरेच संशोधन �्ाशाृ आले. 

 
सामान्ृः याढ होृ असृानंा, थिहल्ा यष�च्ा शयेटत गौिद् �देश हा लैिग् सुखाचा मह�याचा 

भाग बनृो. मौिख् सुखाच्ा ्ाळाृ ज्ा यस पृ सुखद होृ असृ त्ाचं्ाथासपन यासनाचैृन्ाचे संभरण 
संथपणरथणे ्ाढपन घेृलेले नसृे; आथण नेहमत खा�ेच थािहणे; आिण आथल्ाथै्त ्ाहत णणाचं्ाृ 
मौिख् टाा्ाृतल यस पृबबल थुरेसे आ्षरण असल्ामुळे चघळणे, धप�थान ्रणे, बोलणे ि्या चुंबन 
घेणे, ्ासंारर्ा गोलत सयर आ्ुष्भर आथण ि्ृतहत यळे ्रृ असृो, ृथािथ, गौिद् टाा्ाृ 
यासनाचैृन्ाचत ृत�ृा मुर्तय े ्वन मलोतसणर् इंिि्ाच्ा यक�तयर असृे. ्ा िय्ासटाा्ाृ, य 
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त्ाच�माणे मौिख् टाा्ाृ िय�हातम् नमुने आढळृाृ. य हा िय�ह मुलाचं्ा लैिग् ऊमवच्ा मुकृ 
अिभव्कृतला ्ेणाऱ्ा ियरोध्ार् अडथळ्ामुळे िनम�ण होृो असे सथलत्रण �ॉईड ्ाचंा सुधारलेला 
िस�ानृ थुढे ्ेईथ �्ृ, �ॉईड देृ असृ. िृसऱ्ा लैिग् टाा्ाृ णननेिि्ाचं्ा ियचाराने मन व्ााृ 
होृे. थरंृु सामािण् थिर�सथृतमुळे लैिग् क् ृीना बंधन थडपन नैराश्ाशत झगडाय े लागृे. थपयर्ालतन 
टाा्ाथेया ्ा ्ाळाृ ्ा यक�तला ्ड् िशसृतच्ा धाब्ायर धरलेले असृे. हे ्ेयळ हसृमथुैनायर 
असलेल्ा समाणबंधनामुळे होृ नाहत. ृर चौथ्ा यष�ला मपल णेवहा संथपणरथणे थरायलंबत असृे ृेवहा 
आथलत सहनशकृत ृाणपन धरणाऱ्ा थाल्ां् डे “उ� िशयणा्िरृा” ्ोग् व्कृत महणपन थाहप लागृे 
त्ामुळेहत होृे. सामािण् अथेये�माणे ृे सयृःचे ्ोग् ृऱहेने समा्ोणन ्व श्ेल ि्या सुरयाृतला 
ियिशल क् ृत ृत� ्वन नंृर ृत दडथपन ृे �िृि�्ा ्रेल. थरंृु णेवहा ियिशल आयगे दबला णाृो ृेवहा 
ृो नेिणयमेध्े “दढ” होृो य समाणाने सहन ्ेलेल्ा ि्या मान् ्ेलेल्ा ्ोणत्ा ृरत उदा�त्रणाच्ा 
सयवथाृ ्ाहत थोडे समाधान िमळृ असले ृरत त्ा िठ्ाणत ृो मपळच्ाच सयवथाृ िट प् न राहृो. 

 
्ािशया् मुलानंा सुखद याटणाऱ्ा इृर ्ाहत क् ृीचा �ॉईडनत लैिग् भायाृच अंृभ�य ्ेला 

आहे. उदा., यस पृ चायणे, ृोडाृ चघळृ ठेयणे, लहान मुलानंत हाृाथा्ाच्ा ल्ब� हालचालत ्रणे, 
मो�ा मुलानंत झो्े घेणे, घसरगंुडत खेळणे, यस पृ मोडपन–ृोडपन खालत फे प् न देणे, यस पृंचे �दशरन ्रणे 
य त्ा्डे थाहाृ राहणे, ियशषेृः नगन शरतर दुसऱ्ास दाखयणे य दुसऱ्ाच्ा यस पृ, ियशषेृः नगन शरतर 
थाहणे, थोडक्ाृ ज्ा क् ृतमुळे सयाभािय् सुख िमळृे अशा क् ृत ्रणे. ्ाळणत घेणाऱ्ा आईबबलचत 
ओढ आईबबलच्ा �ेमळ य रृना पृन य म�ैत पृन मपल व्कृ ्रतृ असृे. ्ाला �ॉईड यरच्ा थाृळतयवन 
िदसणारत लैिग् यक�त असे महणृाृ. ्ला, गा्न ्ाबंबलच्ा आयडीचाहत त्ानंत लैिग् यासनेृच 
अंृभ�य ्ेला आहे. ज्ा गोलतबबल य ज्ा ज्ा गोलत ्रण्ाृ, आथल्ाला �ेम याटृे असे आथण महणृो 
त्ा सय�चाच �ॉईड लैिग् य रृनाृ अंृ भ�य ्रृाृ. ्ेथे फर् शबदाचा याथर ्रण्ाृ आहे असे आथण 
महणप. �ेम य सुखयदेने ्ा सय�चा �ॉईडनत लैिग् भाय असाच उ�ेख ्ेलेला आहे. �ॉईड ्ाचंा 
दिल्ोण लैिग् नाहत असे महणपन ्ाृतल ृत�ृा ्मत ्रण्ाचा ्ुणतहत �्तन ्ेला ृर �ॉईड त्ाला 
णोराचा ियरोध ्रतृ असृ. ममृा लैिग्च असृे य अंगठा चोखण्ाृ मुलाला खरे, थण अथ� असे 
लैिग् सपखच िमळृे ्ायर त्ाचंा भर होृा. लैिग् भायाबबलचत आथलत ्लथना व्ाथ् य ्ाटे्ोर 
आहे असाहत त्ाचंा आ�ह होृा (१९०५ अ, थक. १९१६). 

 
िपतककाम— णरत सुरयाृतला मुलाचे यासनाचैृन् आतम्ाम असले आिण ्ुठल्ाहत बा�्ाम् 

यस पृ्डे �ेिरृ होृ नसले ृरत सुरयाृतच्ा य्ाृच ्ाहत ्ालाने त्ाच्ामध्े िथ कृ्ाम्ृा िदसपन ्ेृे. 
मुलाच्ा गरणा भागियणाऱ्ा व्कृत्डे महणणे सामान्ृः आई्डे सुरयाृतचत ओढ असृे. मुलगा ि्या 
मुलगत ्ा दोहोच्ाहत बाबृतृ हे खरे आहे. मुलतला आथल्ामध्े णत शरतररचनातम् ्मृरृा आढळृे 
त्ा ्मृरृेबबल ृत आईला णबाबदार धरृे य त्ाचा थिरणाम महणपन िृचे �ेम ्ाहतसे सुरयाृतलाच 
यिडलां् डे यळृे. उलटथयत, मुलगा आईयर णासृतृ णासृ ह� सागंप लागृो, य आईच्ा �ेमाृला 
�िृसथधव महणपन यिडलां् डे थाहप लागृो. णर ृो त्ाच्ा ्ा यक�तला, ि्या “मत आईशत लगन ्रणार 
आहे” ्ा ृऱहेने उघड उघड याच्ृा देऊ लागला, ि्या लैिग् गुणधमर्ुकृ िृच्ाशत खेळ खेळप लागला 
ृर त्ाला ्ठोरथणाने ृा्तद िदलत णाृे. त्ाचा दुलथणा चालप  रािहला ृर गंभतर िशया देण्ाचतहत ्ाहत 
थाल् धम्त देृाृ. मुलतचे णननेिि् आथल्ासारखे नाहत हे णेवहा मुलाला ्ळृे त्ा यळेत ्ा धमक्ा 
मुलाला खऱ्ा याटप  लागृाृ. दोनहत मुलानंा याटृे ्त मुलतचे णननेिि् ्ा िशयेमुळेच गेलेले आहे; य 
आथण णर आईच्ा �ेमा्रृा यिडलाशंत सथध� ्रण्ाचे सोडले नाहत ृर आथल्ायरहत हाच �संग ्ेईल 
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असे मुलाला याटप  लागृे. िलगछेदाच्ा भतृतने ृो आथलत अनैिृ् लैिग् यक�त दडथपन टा्ृो य 
यिडलाबंबलचा यैरभायहत दडथपन टा्ृो. यसृुृः, ्ा सुमारास ृो आथल्ा यिडलाशंत सामान्थणे समवथ 
असृो–– त्ामुळे इृर णासृ ियस कृृ थिरणाम होृाृ. हे थिरणाम आथण ध्े्ातमा य िचृा�सृृा ्ायंर 
ियचार ्रृाना थाहणार आहोृ. 

 
मुलतचत �िृि�्ा ्ाहतशत यगेळत असृे. आथल्ाृतल न्पनृा भवन ्ाढण्ा्िरृा ृत आथले 

�ेम यिडलां् डे सं�िमृ ्रृे. ्ाच ्ारणा्रृा, नंृरच्ा णतयनाृ, आथण मुलगा महणपन णनमास ्ाय े
हे सयान थाहण्ाृ ृत ियशषे सुख मानृे. िथ कृ्ाम्ृा ए्ा ियिशल सयवथाृच व्कृ होृ नाहत हे �ॉईडनत 
मान् ्ेले (१९२३, थक. ४२, ४३). 

 
“साधत िथ कृ्ाम्ृा हे सयरसाधारण आढळणारे सयवथ नवहे असे मृ बनृे. थण व्यहाराृ णासृ 

उथ्ुकृ असे हे सोथे ्ेलेले सयवथ आहे.....मुलाचं्ा मनाृ यिडलाबंबल दुहेरत भाय य आईबबल �ेमाचाच 
भाय असेच ्ेयळ नसृे ृर मुलगा मुलतसारखा यागृो य यिडलाचं्ा बाबृतृ �ेमळ सतयक�त व्कृ ्रृो 
य आईच्ा बाबृतृ ियरोध य मतसर ्ासंारर्ा यक�त व्कृ ्रृो. ि�लैिग्ृेृतल ्ा गंुृागुृतच्ा 
घट्ामुळे यसृु�सथृतचत सथल ्लथना ्ेणे ्ठतण णाृे.” 

 
्ौमा्�यसथा य बाल्ायसथा ्ा दोहोमध्े ्ेणाऱ्ा ्ालायधतृ िथ कृ्ाम्ृेचा �भाय बराचसा ्मत 

झालेला आढळृो. ्ाबाबृतृ ्ाहतहत व्�कृगृ बदल िदसले ृरतहत अ�्ट यासनेच्ा ्ा ्ाळाृ 
िथ कृ्ाम्ृेचा णोर बराचसा िनष�भ झालेला िदसपन ्ेृो. �ॉईड ्ाचं्ा मृे, मुलीच्ाथेया मुलाचं्ामध्े हा 
बदल लय्र आढळृो. “िलगछेदाच्ा भतृतने ्दािचृ हत गृत याढृ असेल.” 

 
सामान्ृः लहान मुलीचत यिडलां् डे य लहान मुलाचंत आई्डे असलेलत ओढ िदसपन ्ेृे. ्ा 

य रृनाचे ्ारण “इिडथस”च्ा दंृ्थेृ शोधण्ास �ॉईड ्शामुळे �यक� झाले? ‘सोफोकलतस नाट्ाृ 
यासृयृा फारच अलथ असपनहत �ेय्ायंर त्ाचा थिरणाम बराच होृ असे य ्ामुळेच ्ा नाट्ां् डे �ॉईड 
यळले होृे. सयर मानयणाृीृ आढळणाऱ्ा, खोल गाडलेल्ा, उघड उघड सयत्ारल्ा न णाणाऱ्ा 
यासनाबंबलचा ियष् ्ा नाट्ांृ  हाृाळला नसृा ृर ्ा नाट्ाचंत �ेय्ायंर एयढत भरुळ थडलत नसृत 
असे �ॉईडना महणाय्ाचे होृे; �त् आर्ाि््ेृतल ना्् इिडथस आथल्ा यिडलाचंा खपन ्वन 
आईशत िययाहब� होईल असा दैयत ्ौल िमळाला असल्ामुळे त्ाच्ा यिडलानंत (िथबा देशचा राणा 
ला्स) त्ाच्ा था्ाृ ृत�ण मोठा िखळा मावन त्ाला दपर नेऊन टा्ण्ाचा हु प् म िदला होृा हे 
ृुमहाला आठयृ असेलच. ए्ा मेढथाळाने त्ाला याचियले. य शणेारच्ा राज्ाृतल राणाने त्ाचा 
�िृथाळ ्ेला. ृेथेच ृो याढला. त्ाला आथल्ा आईयिडलाबंबल ि्या त्ाचं्ाबबल णे भाि्ृ ्ेले 
होृे त्ाबबल ्ाहतच माहतृ नवहृे. ृथािथ, ए्दा ृो हे भाि्ृ ्रणाऱ्ाला भेटला. ृेथे त्ाला 
सागंण्ाृ आले ्त ृो यिडलाचंा खपन ्रतल य आईशत िययाहब� होईल. हे सं्ट टाळण्ासाठत ृो 
आथल्ा द�् घराथासपन दपर राहप लागला, थरंृु अशा ृऱहेने ृो घराथासपन दपर राहपन िफरृ असृाना 
त्ाला त्ाचे खरे यडतल भेटले. अथ�ृच त्ाने त्ाच्ा खऱ्ा यिडलानंा ओळखले नाहत. त्ाचे त्ाचं्ाशत 
भाडंण झाले य त्ाने त्ाचंा यध ्ेला. ृो असाच िफरृा िफरृा िथबाला आला, य �सफकसचे ्ोडे 
सोडयपन त्ाने श�पथासपन शहर मुकृ ्ेले. सयाभािय्थणे ृेथतल लो्ानंत त्ाला राणा महणपन णाहतर ्ेले 
आिण ृेथतल ियधया राणत णो्ासटा िहच्ाशत त्ाचा िययाह ्ेला. ्ाहत यष�नंृर ज्ा यळेत ालेगचत 
णोराृ साथ ्ेऊन शहराचा नाश होऊ लागला त्ा यळेत असा दैयत ्ौल िमळाला ्त ज्ा यळेत ला्सच्ा 
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खुन्ाला हा्लपन िदले णाईल ि्या त्ाचा यध ्ेला णाईल त्ा यळेतच शहराचे रयण ्ेले णाईल. 
णो्ासटाने लहान दुद�यत मुलाला टा प् न िदल्ाचत ्था इिडथसला सािंगृलत, आिण ्ाच घटनेथासपन दपर 
णाण्ाचा त्ाचा सयृःचा �्तन त्ाला माहतृच होृा. त्ामुळे िटरेिसअस ्ा िष�ाचे आरोथ त्ाला 
समणप श्ले य िथ कृहत्ा आिण अनैिृ् संबंध ्ांृ तल सत् त्ाला णाणयले. िनराशनेे त्ाने आथले डोळे 
्ाढले. णो्ासटाने आतमहत्ा ्ेलत. 

 
िथ कृ्ाम्ृेच्ा सयवथाचत णैयत सायरि�्ृा ्ायरतल �ॉईड ्ाचंत ��ा सय�च्ा ियरोधाचत ल�् 

ठरलत. ्ा संदभ�ृ “�ॉस-्लचरल टेसट” ्सोटत याथरणाऱ्ाथंै्त मानययशंशासज मॉिलनौस्त 
(१९२७) हे ्दािचृ थिहलेच असृतल. आथल्ाहपन यगेळ्ा ृऱहेने रचना झालेल्ा समाणाृ ्ा् घडृे? 
्ॅबत अँड बेटाृ, “आईचा ह�” यिहयाटतृ असृो य ्ुटंुब�मुख मामा असृो. अशा थिर�सथृतृ मुलगा य 
यडतल ्ाचं्ामध्े लैिग् सथध� असल्ाचा थुराया मॉिलनौ�स्ला आढळला नाहत. उलट, ज्ा मामाच्ा 
हाृाृ अिध्ार होृा त्ाच्ाियर� यैरभाय दाखियला णाृ होृा. ्ायवन असा िनष्षर ्ाढृा ्ेईल 
्त आथल्ा सयृःच्ा समाणाृ िथ कृ्ाम्ायसथेृ यिडलायंर असलेला रोष लैिग् सथध� पृन िनम�ण 
झालेला असृो असे महणण्ाथेया थाल्ाचं्ा अिध्ारामुळे िनम�ण झालेला असृो असे महणणे ्ोग् 
ठरेल. 

 
एिर् �ॉम ्ानंतहत ्ाबाबृतृ असाच दिल्ोण घेृलेला आहे. थरंृु त्ानंत सयृःच्ा महणण्ास 

णासृ मनोिय�ेषणातम  ्आधार िदलेला आहे. “इिडथस” ्ा �त् आर्ाि््ेृतल �ृत्ाचा �ॉईडनत 
णो अथर लायला होृा त्ाला त्ानंत आवहान िदलेले आहे (१९५१). 

 
सोफोकलसच्ा ृतन नाट्ाथंै्त अगदत थिहल्ा नाट्ांृ हत इिडथस णो्ासटाच्ा �ेमाृ 

थडल्ाचा दाखला नाहत. ्ेयळ बियसाचा भाग महणपनच त्ाचा िृच्ाशत िययाह ्वन िदलेला होृा; 
“राज्ाबरोबर ृतहत िमळालत” इृ्ेच. “इिडथस ॲट ्लोनस” य “अँटतगनत” हत ्ा ृतन नाट्ाथै्त 
दोन नाट्े. ्ा दोनहत नाट्ा पृन लैिग् ियष् हाृाळलेला िदसपन ्ेृ नाहत. िथृा-थु� संघषर य 
अिध्ाराचत अयजा हेच ्ा नाट्ाचे मह�याचे भाग आहेृ. त्ामुळे ्ा नाट्ांृ पन आथल्ा महणण्ाला 
णासृच खा�तला्  ् थुराया िमळृो असे �ॉम महणृाृ. बा्फेनने १८६१ मध्े �त् ्थाचंा णो अथर 
लायला होृा त्ा पृन �ॉमनत आथल्ा िनणर्ाला आधार िमळियला होृा. ्ा संदभ�ृ ृे िलिहृाृ 
(बा्फेन, १९२६ थाहा): 

 
“इिडथसच्ा संदभ�ृ असलेल्ा संथपणर ृतन नाट्ाचं्ा थकथ�रणा पृन असे िदसपन ्ेृे 

्त, यिडलाचं्ा अिध्ाराियर� चाललेला संघषर हा ्ेथे मुर् ियष् आहे; य ्ा संघष�चे मपळ 
फार �ाचतन ्ाळाृ असलेल्ा समाणाच्ा िथ कृ�धान य मा कृ�धान �णालतृतल संघष�ृ साथडृे. 
हेमन य अँटतगनत�माणेच इिडथस हे मा कृ�धान ृ�याचे �िृिनधत असल्ाचे णाणयृे. लाईस य 
�ेऑनने दाखियलेला यिडलाचंा अिध्ार य त्ाचें ह� ्ायंर आधारलेल्ा धा�म् य सामािण  ्
थ�ृतयर ृे िृघेहत ह�ा चढियृाृ (१९५१, थक. २०४, २०५). 
 
‘्ोरा डो बॉइसनत’ ॲलोरच्ा लो्ाचंा णो अभ्ास ्ेला आहे त्ायर अ�ाहॅम ्ा�डनरनत बरतच 

टत्ा ्ेलत आहे. आई ्ामाच्ा व्ाथाृ य यडतल गंुृागंुृतच्ा आ�थ् व्यहाराृ गुरफटलेले ्त मुलाला 
यडतल भायडंायंर ि्या घराृ दुसरे ्ोणत उथलबध असल्ास त्ायर अयलंबपन राहाय े लागृे. अशा 
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�सथृतृ आई-यिडलाचं्ा बाबृतृ ि्या इृर लो्ाबंबलहत ्ोणत्ाच धन ि्या ऋण �यक�त �बल होऊन 
त्ाचं्ाृ िय्िसृ होऊ श्ृ नाहतृ, इृ्ेच नवहे ृर नंृरच्ा णतयनाृ इृराशंत यागृाना त्ाचं्ाृ णो 
अिय�ास िदसपन ्ेृो ि्या त्ाचं्ा मनाचा णो युिथणा आढळृो त्ामध्े ्ा ्ाळाृतल नैराश्ामुळे भर 
थडृे. 

 
्ाउलट, समाणाचा य ्ालाचा मुलायर होणारा �भाय �ँझ अलेकझाडंर ्ानंत मान् ्ेलेला 

िदसपन ्ेृो. थरंृु ृरतहत ्ाबाबृतृ �ॉईड ्ाचंा असलेला दिल्ोन दुलर ियृा ्ेणार नाहत असे ृे ठामथणे 
सागंृाृ (१९४२, थकने ४३०–३२). आथल्ा गरणाचं्ा थिरथपृव्रृा बराच ्ाल मुलाला दुसऱ्ायर 
अयलंबपन राहाय ेलागृ असल्ामुळे, त्ाचत ्ाळणत घेणाऱ्ा व्कृतच्ा बाबृतृ णे ्ोणत सथधर् आहेृ 
असे मुलाला याटेल त्ाच्ाियष्त त्ाच्ा मनाृ यैरभाय िनम�ण होणे हे सयाभािय् आहे असे 
अलेकझाडंरना आढळले. ज्ा समाणाृ मुलाच्ा �दतघर्ाळ चालणाऱ्ा थरायलंबत य रृनाला आई्डपन 
ियरोध होृो त्ा समाणाृ ज्ाचं्ा्डपन हा ियरोध ्मत होृ असृो त्ा व्कृत्डे मुलाचे �ेम सं�िमृ 
होृे. मा�्ससमध्े हे आढळपन ्ेृे. ्ा अथ�ने यासनाचैृन  ् ि्या माृा-थु�, िथृा-्न्ा ्ासंारर्ा 
ियिशल संबंधायर िथ कृ्ाम्ृा अयलंबपन नसृे; थरंृु ृरतहत मपलभपृ  णैयत गरणाशंत ृत चागंलतच िनगिडृ 
असृे. 

 
आतमकाम— ज्ा यासनाचैृन्ाला ्ा ृऱहेने नैराश्ाशत य अथमानाशत दोन हाृ ्राय्ाचत यळे 

्ेृे त्ाबबल �ॉईडना ्ा् महणाय्ाचे आहे? मपळ यस पृथासपन ृे थरायक� झालेले असृे, आिण णर त्ाला 
्ोग् थ्�् िमळाला नसला ृर ृे थरृ िनदान ्ाहत �माणाृ ृरत आतममध्े सामायपन घेृले णाृे. हे 
ए् �्ारचे थराय रृन होईल; ्ारण णतयनाच्ा थिहल्ा मिहन्ाृच यासनाचैृन्ाला यसृुसंभरण नसृे. 
त्ा ्ालाृ, ्ाहत थो�ा ृासा्िरृा णर ्ा मपल णागे असृे ृर ृे अशा ्ाहत असथल बोधन �सथृतृ 
असृे ्त त्ाचे शरतरांृ गरृ  अनुभय य बा� अनुभय ्ाचंा त्ा बोधन �सथृत्डपन भेदनबोध होऊ श्ृ 
नाहत. आईचे सृनथान ्रृाना िमळणारे सुखहत यसृुिनन महणृा ्ेणार नाहत सृनाथासपन दपर ्ेल्ायर 
मपल सयृःचत मपठ चोखप लागृे. त्ाच्ा मुठत�माणेच आईचे सृनहत आथला सयृःचाच भाग आहे असे 
त्ाला याटृ असृे. ्ा ृऱहेने त्ाला िमळणारे सुख हे आतम्ामातम् असृे, आिण ्ा यळेत होणारा 
चैृन्िय्ास हा “�ाथिम् आतम्ाम” महणपन य�णृा ्ेईल. 

 
णेवहा मपल थिर�सथृतृतल भेद दाखयप श्ृे–दुय्म �ि�्ा्ा्र–आिण णेवहा ृे यस पृ ्ोग् 

ृऱहेने ओळखप श्ृे ृेवहा त्ाचा यासनातमा त्ा यस पृशत संथपणर चैृन् ृत�ृेने िनगिडृ होृो; थरंृु ृरतहत 
िनदान ्ाहत ृरत यासनाचैृन् बोधातम्ाने नेहमतच राखपन ठेयलेले असृे. ्ा दोहोृतल समृोलामुळे 
सामान् आतम�िृना, फाणतल आतमािभमान य संश्�सृ मनोरगणाचत मनोिय क् ृ थराङमुखृा ्ांृ तल 
भेद सथल होृो. संश्�सृ मनोरगण बा�णगृाथासपन यासनाचैृन् थरृ मागे घेऊन संथपणरथणेच 
सयृःमध्े समाियल ्रृो. 

 
पभवर पौगंडावसथरचा काल– मुलाचंा लैिग् बाबृतृतल रस िथ कृ्ाम्ृेच्ा ्ालखंडानंृर नष�भ 

होृो अशत �ॉईड ्ाचंत ��ा होृत. सहा ृे बारा य्ाृतल मुलानंा थरिलगत मुलाथेंया समिलगत मुलाचं्ा 
गटाृ राहणे आनंदाचे याटृे ्ासारर्ा ियधाना पृन �ॉईड ्ाचें महणणे ्दािचृ णासृ सथल होईल. 
्ामुळे ्ा िय्ासटाा्ाला �ॉईडनत ‘समा्षरण टाथा’ असे महटले आहे. ्ामधपन थ�ृे्डे याटचाल 
्रृाना यासनातम्ाचे सयाभािय् �मा पृन थडणारे थुढचे थाऊल िदगद�शृ ्ेले णाृे. ृथािथ, ्ा 
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टाा्ाचत णासृ थपणरतयाने उ्ल ्रण्ाृ �ॉईड ्शसयत झाले नाहतृ असे त्ाचें मनोिय�ेषणाच्ा 
थरंथरेृतल अने् अनु्ा्त य इृर टत्ा्ार मानृाृ य त्ाबबल ृे खेद व्कृ ्रृाृ. आथल्ा 
समय्स्ाशंत य णगाृतल ियियध यस पृ, समस्ा, आदशर ्ाचं्ाशत सयृं�थणे समा्ोणन ्रण्ाचा 
मुलाचंा हा ्ालखंड असृो य ्ादलतने ्ा ्ालखंडाचत उ्ल ्रण्ाच्ा दलतने णासृ संशोधन हय ेहोृे 
असे त्ानंा याटृ होृे. एिरकसॉन, सिलवहन आिण ा्ाणे (Piaget) ्ानंा ्ा ्ालखंडाबबल बरेच ्ाहंत 
महणाय्ाचे होृे थरंृु �ॉईडना ्ा ्ालखंडाचे ियशषे आ्षरण असलेले िदसृ नाहत. आर. डबल्प. 
हॉईटनत िलिहले आहे, “आथण ए्दा ृरत असे ‘महणप श प्  ्ो �ॉईडनत लैिग् मह�य ्मत मानलेले आहे 
(१९६०). “मानिस् िन्िृयाद” ्ोणृतहत घटना ्ारणा पृन घडृ असृे. य हे ्ारण थुरेसे असेल ृर 
हत घटना सयरसयत त्ा ्ारणा पृनच घडृ असृे. ्ा घटनेचत बारत्सारत् यैिशष�ेहत त्ा घटनेच्ा थपयव 
घडलेल्ा य घटनेस ्ारणतभपृ  झालेल्ा थिर�सथृत पृन ठरियलत णाृ असृाृ; ्ोणृतच गोल दैयायर 
सोडलत णाृ नाहत. िनसग�ृतल �त्े् गोलतला थुरेशत ्ारणे असृाृ हा िय�ास ि्या शासत् गकहतृ 
महणणेच ए् �्ारचा “मानस िन्िृयाद” हो्. मानयत णतयनाच्ा संदभ�ृ िन्िृयादाचा ियचार 
्राय्ाचा झाल्ास असे महणृा ्ेईल ्त, �त्े् मानयत क् त्, ियचार, य भायना ्ामंागे थुरेशत ्ारणे 
असृाृ. ृथािथ, ‘सेिि्् णतय’ य थिर�सथृत ्ाचं्ा गंुृागंुृतमुळे हत ्ारणेहत गंुृागंुृतचत होृाृ य त्ाचें 
थकथ�रण ्रणे ्ठतण होृे. �ॉईड ्ाचंा ्ा ‘िन्िृयादायर थपणर िय�ास होृा. ्ोणृतहत गोल “सहण 
घडलत” ि्या “उतसफप रृ इचछे”मुळे घडलत हे महणणे त्ानंा मान् नवहृे. “्ोणत्ाहत ृऱहेने क् ृत ्व 
श्लो असृो, थण ्ाहत ृरत िनणर् घ्ा्चा महणपन घेृला य क् ृत ्ेलत” असे आथण फकृ मह�यशपन् 
बाबृतृच महणप श्ृो; थरंृु मह�याच्ा क् ृत ्रृाना ि्या िनणर् घेृाना आथण त्ामागचा �ेर् सथल 
्रतृ असृो हे त्ानंत दाखयपन िदले. थरंृु णेथे असा उघड उघड �ेर् िदसपन ्ेृ नाहत ृेथे ृो नेिणयेृ  
असृो असे त्ाचें महणणे होृे. बोलृाना झालेलत चप् ि्या ्ोणत्ाहत ृऱहेचा “अथघाृ” ्ासारर्ा 
गोलत नेिणयेृ तल दडथलेल्ा सुाृ यासनेमुळे होृ असल्ा थािहणेृ. अशा ृऱहेचे य रृन ियिशल उिबलामुळे 
होृ असृे य त्ा य रृनामुळे णरत उिबल साध् झाले नाहत ृरत णािणयेृ पन चाललेल्ा त्ा यळेच्ा य रृनाला 
्ामुळे अडथळा होृो य त्ामुळे अनथेियृ य रृन घडृे. सयान हे ्ेयळ ्लथनेचा खेळ नवहे ृर नेिणयेृ तल 
इचछाचंत त्ायर हु्ुमृ असृे य ृत इचछा थुरत ्ेलत णायत हा सयानाचंा उबेश असृो. व्यहारृः �ेरणा हे 
मानसशासाचे संथपणरये� असे �ॉईड समणृ असृ. 

 
मानिस् ृाण ्मत झाला ्त मुामानसिय क् ृत िनम�ण होृे हा णॅनेट ्ाचंा दिल्ोन 

मुािय क् ृतच्ा संदभ�ृ �ॉईडना मान् नवहृा. मुािय क् ृत्ुकृ माणसाला त्ाचत ृ र् ियसंगृ 
भ्ा्ुलृा ि्या त्ाचत थछाडले णाण्ाचत अयसथा णािणयेृ पन नाहत ृर नेिणयेृ पन हयतच असृे असे 
�ॉईड समणृ असृ. �ॉईड ्ाचं्ाशत संथपणरृः सहमृ असणारे अनु्ा्तच नवहेृ ृर ्ाहत बाबृतृच 
सहमृ असणारे अनु्ा्तहत िन्िृयादाचत ्लथना उचलपन धरृ होृे. नेिणयेृ तल �ेर् य नेिणयेृ तल 
समाधान ्ा भाषेृ �त्े् लयणाला अथर आहे असे ृे समणृ असृ. यरयर “ृ र् शु�” याटणाऱ्ा 
थ�ृतने ज्ा यळेत आथण यागृ असृो, य आथल्ा य रृनाचत “्ोग् ्ारणे”हत देऊ श्ृ असृो, ृेवहा 
मनोिय�ेष् आथल्ा सथलत्रणाचे “समथरन” असे यणरन ्रण्ाचत शक्ृा आहे–णत गोल आथल्ाला 
नेिणयेृ तल �ेर्ाने महणाय्ास ि्या ्राय्ास �यक� ्ेले त्ा गोलतचे णािणये् डपन िदले गेलेले 
मानभायत िययरण महणणे “समथरन”. बफ�यवन घसरृ असृाना आथला था् ्धत ्धत लच्ृो, आथण 
एखादत गोल चु्तच्ा िठ्ाणत ठेयृो, भेटण्ाचत यळे ठरयपन िदलेलत असृानाहत ियसरृो, ि्या िदलेल्ा 
यळेाथेया उिशरा थोहोचृो. यिण् ियचलन, बा� थिर�सथृत, नैथुण्ाृतल अथुरेथण ि्या थ्या 
्ासंारखत ्ारणे देऊन आथण आथल्ा य रृनाचे समथरन ्रतृ असृो. थरंृु ्ा सथलत्रणास �ॉईड 
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अत्लथ मह�य देृाृ. त्ाचं्ा दलतने मह�याचे सथलत्रण नेिणयेृ तल �ेर्ाृ आढळृे. ृथािथ, य रृन हे 
“अिृ िनध�र्” असप श्ेल हे त्ानंा मान् होृे: महणणे �ेर्ाबंरोबरच इृर ्ारणेहत ्ा्रयाहत होण्ाचत 
शक्ृा त्ानंत मान् ्ेलेलत आहे. (रॅथाथोटर, १९६०) उदा., झोथणाऱ्ाला सयान थडृ असृाना 
त्ाच्ायर थिरणाम ्रणाऱ्ा यदेनचैृन्ामुळेहत त्ाच्ा सयानाचा व्कृ भाग ्ाहत �माणाृ िनम�ण होृ 
असेल– उदा., िखड्तबाहेर िदसणाऱ्ा आ्ारामुळे आथण नगनायसथेृ घराबाहेर गेलो आहोृ असे सयान 
थडृे; मन व्� ्रणाऱ्ा चालप घटनाचंाहत हा थिरणाम असेल; थरंृु ्ा ्ारणाबंरोबरच, नेहमत दडथले 
गेलेले �ेर्हत सयानाृतल व्कृ भागाच्ा सयवथाृ भर घालतृ असृाृ. 

 
�ॉईड ्ाचं्ा मकत्पनंृर बोधातमा्ा्�यर णासृ भर िदला णाऊ लागला (हॉटरमन, १९३९; 

रॅथाथोटर, १९५९, १९६०). त्ामुळे सहण�यक� �ेर्ाहपन यगेळ्ा अशा इृर ्ाहत �ेर्ां् डपन िनदान ्ाहत 
�माणाृ य रृन ठरियले णाृे हे मान् ्रणे मनोिय�ेष्ानंा णासृ शक् झाले. 
 
९.३: �ॉईड याचंा नंतरचा िस�ानत 

१९१४ मधतल आथला िस�ानृ �ॉईडना आृा फारसा मान् नवहृा, दडथलेल्ा यासना महणणे 
�ेर् ्ा त्ाचं्ा मपळ ्लथनाऐंयणत सहण�यक�तच्ा िस�ानृा्डे ृे यळलेले होृे, हे आथण ्ाथपयव 
थािहलेच आहे. ्ा सहण�यक�ीच्ा िस�ानृामध्े बोधातमा आिण यासनातम्ा हत ि�-धकयातम्ृा असृे. 
थरंृु सहण�यकृीच्ा िस�ानृामध्े असलेले अने् ृथशतल ि�-धकयातम्ृेच्ा ्लथनेृ ्ेऊ श्ृ 
नाहतृ. “आतम्ाम” चत सं्लथना हत त्ाथंै्त ए्! मुािय क् ृतचत य मानसिय क् ृतचत ्ाहत लयणे सथल 
्रण्ास हत सं्लथना �ॉईडना बरतच उथ्ुकृ याटलत. थण हा आतम्ाम ्ोणत्ा भागाृ असृो? 
्ाच्ामध्े �ेमाचा अंृ भ�य आहे महणपन ृो यासनातम्ाच्ा ्येृ ्ेृो; थरंृु व्यहा्र थिरणामामध्े ृो 
बोधातम्ाच्ा णयळ ्ेृो, ्ारण ृो आतमचे रयण ्रृो, त्ाला आधार देृो य त्ाचत ि्मृ याढियृो. 
अमानुष य रृनाृ दुसऱ्ा ृऱहेचत समस्ा आढळपन ्ेृे. ्ेथे यासिन् घट् सथल आहे. थरंृु अमानुषृेृतल 
आ�म् यैरयक�त �ेमाच्ा �ेरणेशत ्शत णुळियृा ्ेणार? थिहल्ा महा्ु�ा पृन मानिस् इणा झालेल्ा 
लो्ाचंा अभ्ास सुव झाला; य त्ामुळे णुन्ा िस�ानृाच्ा खरेथणाबबल अिध्च �शन िनम�ण झाले य 
थिरणामृः �ॉईडनत आथल्ा णुन्ा िस�ानृा  ृ१९१५ ृे १९२६ च्ा दरम्ान आमपला� बदल ्ेला. 
 

सहण�यक�त य त्ाचं्ाृ होणारत �सथत्ंृरे य फेरबदल ्ासंबंधत आथलत ियचारसरणत �ॉईडनत 
थ�ृशतरथणे माडंण्ास सुरयाृ ्ेलत (१९१५, अ). मानिस् चैृन्ाचा आंृिर् आधार अशत त्ानंत 
सहण�यक�तचत व्ार्ा ्ेलत, थरंृु हा आधार “्धतच यिण् �ेरणा देणारा �ेर् महणपन ्ा्रयाहत होणार 
नाहत ृर ृो �भायत �ेर् महणपन ्ा्मचाच ्ा्रयाहत असेल” असे त्ाचे यणरन ्ेले. ्ेयळ अनुवथ 
गोलतथासपन ्ाचे समाधान होईल. ्ामुळे सहण�यक�तला चार अंगे आहेृ असे महणृा ्ेईल. उगमसथान, 
उिबल, यस पृ य चेृना हत ृत चार अंगे. खळबळ िनम�ण ्रणारत शारतिर् �ि�्ा हत सयृःच उगमसथान; 
्ाहत सयवथाृतल ि्या ्ाहत �माणाृतल समाधान हे उिबल; यासना, चैृन्, संभकृ  झालेलत ृत यस पृ, 
्ारण ृत समाधान �ााृ ्वन देृे; आिण सहण�यक�तमागतल शकृत हे चैृन्. सहण�यक�त ्ोणत्ा 
ृऱहेने लयिच्ृा आिण थिरय रृनशतलृा व्कृ ्रतल हेहत �ॉईडनत दाखयपन िदलेले आहे. ्ा िस�ानृा  ृ
�ॉईड लय्रच बदल ्रणार असल्ामुळे बोधातम्ाच्ा ्ा संरयण ्ं�णेबबल �ॉईड ्ाचं्ा 
ियचारसरणतृतल गंुृागंुृतचा ियचार ्रण्ाचत आथल्ाला गरण नाहत. थरंृु नयतन िस�ानृाचाहत ्ा 
संरयण ्ं�णा भाग रािहल्ामुळे ्ाहत साध्ा उदाहरणा पृन आथण त्ा सथल ्व. सहण�यक�ीचे उ�्न 
्रृा ्ेईल. णेवहा लैिग् यक�तने �ेिरृ झालेलत िणजासा णैयत संशोधनासारर्ा चागंल्ा ्ा्�ृ 
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राबियलत णाृे ृेवहा हे उदा�त्रण िदसपन ्ेईल. दुसऱ्ाला ्ाृना देण्ाच्ा ऐयणत ्ाृना सहन 
्रण्ाचत भपिम्ा सयचेछेने णेवहा सयत्ारलत णाृे ृेवहा सहण�यक�त िृच्ा ियर� ृऱहेच्ा यक�तृ 
थराय�ृृ होईल. दुसऱ्ा सयवथाृ हत ियरोधत ्ं�णा िदसृे ृेवहा ृत “अिृ�िृथपरण” ्ं�णेृ व्कृ 
होईल. ्ामध्े �ेम ि्या द्ा ्ा ृऱहेच्ा बुरर्ाखालत यैरभाय दडलेला असृो. त्ा ृऱहेचत अने् 
उदाहरणे देृा ्ेृतल मो�ा मुलायरतल आईयिडलाचें �ेम लहान मुलायर सं�िमृ झाले असेल त्ा यळेत 
मोठे मपल आथल्ा लहान भायडंायर �ेमाचा यष�य ्रेल. आथल्ा य रृना पृन ्ोणत्ाहत ृऱहेने णाणतय न 
देृा, ि्या उघड उघड िदसृतल अशत लयणे न दाखियृा �ा� होईल अशा ‘अिृ�िृथपरण ्ं�णेचा’ ृे 
सयत्ार ्रेल. ए्ाच यळेत दोन ियरोधत भाय दोन व्कृीबबल सथल ्रण्ाच्ा दलतने �ेमाचा उलट 
िदशनेे आियष्ार होऊन दोन व्कृीशत असलेला संबंध दोन ियरोधत भायांृ पन व्कृ होईल. 

 
अशा ृऱहेने सहण�यक�त व्कृ होृ असृाना यस पृमध्े बदल झालेला असृो. ्ा ृऱहेचे उदाहरण 

आथण संश्�सृ मनोरगणाच्ा आतम्ाम यक�तृ थािहले आहे. थण �ेम य यैर �ा दोनहत भायाचंा ए्ाच 
यळेत आियष्ार होण्ा पृन शारतिर् य मानिस् अशा दोनहत ृऱहेच्ा िय क् ृीचत अने् लयणे व्कृ 
होृतल. ियषणण माणसाचे रोगट औदािसन् हे अशा ृऱहेचे आहे असे �ॉईड समणृाृ. थण मानिस् 
हेृुयादाच्ा मपलभपृ  ृ�या�माणे दाढत ्रृा ्रृा सयृःला इणा होणे ्ासारखत ि्र्ोळ घटनाहत 
आतमशासन महणपन सथल ्रणे शक् होृे. 

 
आृाथ �्ृच्ा सयर भागांृ पन दाखयपन िदल्ा�माणे ‘दमन’ हत चौथत संरयण ्ं�णा �ॉईड ्ाचं्ा 

िस�ानृा  ृफारच मह�याचत आहे. त्ाचं्ा �ारंभतच्ा ियचारसरणतृ दमन ्ं�णेला सय�ृ णासृ मह�य 
होृे; आृा मा� ्ा दमन ्ं�णेचे सथान इृर संरयण ्ं�णाचं्ाच ृोडतचे आहे, ृथािथ, आृाथ �्  ृ
च�चलेल्ा ्ं�णांृ  दमन ्ं�णा था्ाभपृ  समणायत असे समणणारेहत यरेच मानसशासज होृे. थरंृु 
�ाथिम् ्ं�णा महणपन हत ्ं�णा न समणृा �ॉईड ्ाचं्ा िनणर्ा�माणे इृर ्ं�णा�ंमाणेच हत ए् 
समणायत, असे नंृरच्ा मनोिय�ेष्ाचें मृ होृे. य बोधातम्ाच्ा सयाधतन असलेल्ा ्ा संरयण 
्ं�णाचं्ा ्ोशल्थपणर यगव्रणाला ृे �ाधान् देृ असृ. 

 
जीवन�वक�ी व मरण�वक�ी— मदन व यम: बोधातमा य यासनातमा सुख य ्ाृना ्ा �ं�ाृ, आिण 

्ा चौ्टतृ ्ोग् ृऱहेने न बसणाऱ्ा ियरोधाभासा  ृ १९१५ च्ा सुमारास �ॉईड गुरफटलेले होृे असे 
त्ाचं्ा त्ा यळेत �िस� झालेल्ा दोन �्ाशनायंवन िदसपन ्ेृे. सरृेशयेटत १९२० च्ा सुमारास हा �शन 
सोडियण्ाच्ा िदशनेे त्ानंत मह�याचे थाऊल थुढे टा्ले. त्ाचंा ृ र्  साधारणृः थुढे िदलेल्ा िदशनेे 
चालला होृा: आतमसंरयण य यशंियसृार ्ा सहण�यकृीना णरत िभ� ृात्ािल  ् उिबले असलत ृरत 
सरृेशयेटत त्ा दोनहतहत याढ य णतयनयक�त्डेच �ेिरृ झालेल्ा असृाृ. समणा, णर आथण ्ा सय�चा 
णतयन�यक�तृ समायशे ्ेला ृर मग ्ा सय�ना ियरोधदशर्  �यक�त ्ोणृत? मरण�यक�त हतच ृत �यक�त 
असलत थािहणे! 

 
�ॉईड ज्ा दलतने ्ा �शना्डे थाहाृ होृे त्ा दलतने थािहल्ास आथल्ाला त्ाचंत हत 

मरण�यक�तचत ्लथना ियिच� याटणार नाहत. आ्ुष्ामध्े सयर ्ालखंडांृ  य रृनाचे थुनराय रृन हे होृच 
असृे य ृे यगेयगेळ्ा सयवथांृ  होृ असृे असे �ॉईडना िदसपन आले. मपल आथल्ा खेळाृ ्ा ृऱहेच्ा 
थुनराय रृनाृ आनंद िमळियृे. त्ाच त्ाच शबदाृ थरृ थरृ सािंगृलेलत ृतच गोल ऐ्ण्ाृ त्ाला 
गोडत याटृे. ृतच ृत अथरशपन् गुणगुण ृे ि्ृत ृरत यळे ्रतृ असृे. ृोच ृो �तडा ियष् त्ाला 
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िदयसानुिदयस थुव श्ृो; आिण ृतच ृतच िदयासयाने थाहण्ाृ त्ाला आनंद याटृो. थोडे मोठे 
झाल्ायर ृेच मपल आथल्ाला रा�त थडलेले सयान ि्या त्ा सयानाचा ्ाहत भाग दुसऱ्ाला �ासदा्् 
होईल इृक्ा यळेा थरृ थरृ ऐ्यृ असृे. त्ाच�माणे आथण उथा््ोणना ्रतृ असलेले मनोरगणहत 
ए्च चप् णतयनाृ अने् यळेा ्रृाना आढळृाृ ि्या ियिशल ए्ाच ठशाच्ा अथ्शाला ृे यारंयार 
ृोड देृ असृाृ असे �ॉईडना िदसपन आले. ्ा ृऱहेच्ा य रृनाला �ॉईड “आ�हत–थुनराय रृन” असे 
महणृाृ. ्ाहतशा अथ�ने �ॉईड ्ाचें मपलभपृ  ृ�य थुनराय रृनाच्ा ्लथनेयर आधािरृ आहे असे महणृा 
्ेईल. नंृरच्ा णतयनाृतल य रृनाचे मपळ त्ानंा �ारंभतच्ा िय्ासटाा्ाृतल यासना चैृन्ामध्े आढळपन 
्ेृे; य “�त्े् णतयन हे मपळ ्लथनेचाच नया आियष्ार आहे” असे याटृे. 

 
आृा, �त्य णतयनच णर णड अयसथे पृन िनम�ण झालेले आहे, ृर मग त्ा िनणवय अयसथे�ृ 

थरृ णाण्ाचत, त्ा िनणवय अयसथेचे थुनराय रृन ्रण्ाचत त्ा णतयनाला सयभाययक�त ्ा नसायत अशत 
�ॉईड थकचछा ्रृाृ. मकत्प्डे नेणारा अबोध �ाथिम् �ेर् असला थािहणे, आिण णतयनाच्ा 
सुरयाृतथासपन अखेरथ्रृ  ृो �ेर् �त्े् व्कृतमध्े असला थािहणे. ्ा ्लथनेृ थुरेसे �ं� आहे! मदन 
आिण ्म! मदन णतयनाचे य याढतचे ृ�य, ्म ियनाशाचे य मकत्पचे ृ�य; मदन सणतय य रचनातम्, ्म 
�ेला य ियनाश्. 

 
ृथािथ, ियनाश�यक�त असेल ृर ृत मानयत य रृन य भायन ्ामंध्े व्कृ वहाय्ास हयत. 

आतम्ामाच्ा बाबृतृ माडंलेल्ा ियचारसरणत�माणेच ्ेथेहत �ॉईडनत ए् ियचारसरणत थुढे माडंलेलत 
आहे. ज्ा�माणे लैिग् भाय शरतरांृ गरृ  िनम�ण होृो य बा� यस पृशत िनगिडृ होृो त्ाचं�माणे 
ियनाश�यक�तबबल होृो. मरणाच्ा इचछेथेया मारण्ाच्ा इचछेमध्े ृत यक�त व्कृ होृे. नाश ्रणे, 
दुखाथृ ्रणे, िण्णे ्ा सयवथांृ  ृत बा� यस पृशत िनगिडृ होृे. ियरोधत यक�त आ�म् यक�त, ्ा 
सयवथांृ हत ृत व्कृ होृ असृे. नाश ्राय्ास ्ाहत ृरत बा� यस पृ िमळाल्ायर आतमियनाशा्डे हत 
यक�त यळृ नाहत. थरंृु हत यक�तहत, लैिग् यक�त�माणेच बरतच व्ाथ् आहे. ्ेयळ थरनाश ि्या आतमनाश 
्ाथुरृत ृत म्�िदृ नाहत, ृर ि्र्ोळ सयवथाचत आ�म् यक�तहत त्ामध्े अंृभपरृ  आहे. मग ृत यक�त 
थरलयत असो या सयलयत असो. आतमशासन य आतमिृरस्ार ्ाचंा ्ाृ अंृभ�य होृो. य �िृसथध्�चा 
मतसर आिण अिध्ाऱ्ाियर� बंडखोरत ्ामंध्े ृत िदसपन ्ेृे 
 
संघषर व आ�मकता यावंरील वाढता भर: 

�ेर्ाबंबलचा नंृरच्ा िस�ानृाृतल �ॉइड ्ाचंा दिल्ोण थािहला ्त �ेर् महणपन असलेले 
संघष�चे मपलभपृ  सथान त्ाचं्ा ्ाथपयवच ्से लयाृ आले नाहत ्ाचे आ�्र याटृे. सुरयाृतच्ा 
िलखाणाृहत त्ाना ्ाबबल बरेच ्ाहत महणाय्ाचे होृे. आथल्ा भाया–बिहणतचा मकत्प वहाया ्ासारर्ा 
अबोध मनाृतल िृरस्ारणत् बािलश इचछा सयाना पृन थपणर झालेल्ा िदसृाृ. िथ कृ्ाममध्े मुलगा 
यिडलाचंा श�प होृो, ्ारण आईबबलच्ा �ेमाृ यडतल याटे्रत ठरृाृ. थरंृु हे यैर लैिग् भायाच्ा 
यैफल्ामुळे ्ेृे असे �ॉईड समणृ असृ. थरंृु ि�् व्कृतशत दुलथणाने यागण्ाचे ्ारण लैिग् यक�तृ 
असृे असे ियनाश �यक�तचा सयत्ार ्ेल्ाथासपन �ॉईड महणेनासे झाले. �ेमथा�, ि�् व्कृतला अमानुष 
ृऱहेने छळण्ाचत यक�त णतयन�यक�त पृन ्शत िनम�ण होईल? ियनाश �यक�त पृनच ृत िनम�ण होणार नाहत 
्ा? (१९२०). �ेम-�ेष हा ि�्ेितभाय ्ेयळ लैिग् यक�त पृन िनम�ण न होृा, दोन मपलभपृ  �ेर्ाचं्ा 
सं्ोगा पृन िनम�ण होृो ्ोणृाहत मप रृ �ेर् हा �ेम-�ेष, णतयन-मरण ्ाचं्ा सं्ोगा पृन उ�यृो . 
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माणसाच्ा �िृि�्ा ए्ाच यळेत रचनातम् य ियनाशातम् असृाृ. घर बाधंण्ा्रृा ृो झाड 
ृोडृो. थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ होणारत ्ोणृतहत क् ृत अ�सृतयाृ असलेल्ा �सथृतचा नाश ृरत घडयपन 
आणृे ि्या त्ामधतल सुमेळ ृरत िबघडयपन टा्ृे. मुर्ृ. सना्प हे आ�म्ृेचे मध्सथ आहेृ, य 
थिर�सथृतशत दोन हाृ ्रण्ाृ आ�म्ृाच थुढे ्ेृे आिण त्ा यक�तशत नंृर णतयनयक�तचा सं्ोग घडपन 
्ेृो. अशा ृऱहेचत ियधाने �ॉईड ्ाचं्ा नंृरच्ा थुसृ्ांृ पन आढळृाृ. 

 
व्कृतच्ा लैिग् यासना य त्ायंर थडलेलत सामािण् बंधने ्ामंधतल संघष�यर �ॉईड ्ाचंा 

त्ाचं्ा सुरयाृतच्ा समाण-मानसशास ियष्तच्ा ियचारसरणतृ भर होृा. माणसामाणसामंधतल 
संघष�चत यक�त सयाभािय् असृे य ्ा यक�तमुळे �गृतच्ा माग�ृ अडथळे िनम�ण होृाृ. त्ानंत नंृरच्ा 
थुसृ्ांृ पनहत ्ा महणण्ाचे �िृथादन ्ेलेले आढळृे (१९३०). मतसरा पृनच िनःथयथाृत यक�त, न्ा् 
्ाबंबलचत मागणत थुढे ्ेृे. ्ुटंुबाृतल �त्े् मुलाला आथण आयडृे वहाय ेअसे याटृ असृे. थण शयेटत, 
“मत लाड्ा होऊ श्णार नाहत ृर पृहत नाहतस आथण सयर सारखेच असप” ्ा िनणर्ाला मपल ्ेृे 
(१९२१), णतयनयक�तमुळे ्ुटंुब, टोळ्ा, णमाृ य ्ाहंपन मो�ा गटांृ तल माणसे ए्ि�ृ ्ेृाृ य 
त्ामध्े �ेम, न्ा् ्ा यक�त िदसृाृ. थण त्ाच यळेत गटाबाहेरतल व्कृतबबल ियरोध, चढेलथणा आढळपन 
्ेृो. णतयन य मरण ्ा यक�ीच्ा सं्ोगा पृन य संघष� पृन �गृतचा िय्ास होृ असृो. 

 
्ुटंुबणतयनाचा ियचार ्वन �ॉईड ्ाचं्ा �ारंभतच्ा य नंृरच्ा िस�ानृाृतल फर् दाखियृा 

्ेईल. उतथादन य लैिग् य रृन ्ायंर ्ुटंुबसंसथा उभारलेलत असल्ामुळे ्ौटंुिब् णतयन लैिग् 
य रृना पृनच �ेिरृ होृे असे �ॉईड ्ाचं्ा सुरयाृतच्ा िस�ानृा  ृ �िृथादंले होृे. बाळंृथणाच्ायळेत 
होणारे सतचे य रृन ्ामयासने पृन होणाऱ्ा लैिग् य रृनाचे सथल उदाहरण हो् हे न समणणाऱ्ा लो्ाचंा 
�ॉईड उथहास ्रतृ असृ. सृन�ंथत ्ा लैिग् अय्य असल्ामुळे आईच्ा-दुधायर मुलाचे होणारे 
थोषण हे लैिग् य रृनच असले थािहणे य ्ाच�माणे मुलाच्ा संदभ�ृ घेृलत णाणारत सयर ्ाळणत हत 
लैिग् य रृनाचे उदाहरण असे महणृा ्ेईल. अशा ृऱहेने लैिग् �ेरणेमुळे णनमास आलेल्ा य त्ामध्ेच 
याढलेल्ा मुलामंध्ेहत हत �ेरणा आढळृे. ्ुटंुबाृतल त्ाचे सयरच य रृन लैिग् �ेरणेनेच चाललेले असृे. 
त्ाला दपध थाणले णाृ असृाना, त्ाला सनान घाृले णाृे ृेवहा, त्ाचे ्ोड्ौृु् होृ असृाना य 
्ोणत्ाहत ृऱहेने संरयण होृ असृे ृेवहा आढळणारे य रृन हे लैिग् �ेरणे पृन सफुरलेले असृे. मपल 
अने् गोली्िरृा आई-यिडलां् डे ह� ्रतृ असृे. य त्ा ह�ाचं्ा मागे लैिग् यक�तच असृे. य हे ह� 
थुरे न झाल्ास िदसपन ्ेणारे मतसरत य बंडखोरतचे य रृनहत लैिग् �यक�तचाच आियष्ार दाखयपन देृ 
असृे. ्ुटंुबाृतल सय�शत होणारे त्ाचे य रृन हे ्ाच लैिग् �यक�तच्ा �भायामुळे होृे. य हत �यक�त 
त्ाच्ा सयर णतयनायर अंमल गाणयतृ असृे. हा झाला सुरयाृतचा िस�ानृ. थरंृु �ाथिम् 
ियनाश�यक�तचत णाणतय झाल्ाथासपन थिर�सथृत बदललत. ्ा िस�ानृा�माणे थिर�सथृतशत मु्ाबला 
्रण्ाच्ा �ाथिम् यक�तने मपल णनमास ्ेृे य हत �यक�तच त्ाच्ा बंडखोरतस य मतसरास ्ारणतभपृ  
होृे. ्ेयळ हत ए्च यक�त असेल ृर णतयन अशक्च होईल, य त्ामुळेच णतयनयक�त मदृतला ्ेृे. 
ियनाश�यक�तशत ्ा यक�तचा सं्ोग होऊन �ेम य �ेष ्ामंंध्े समृोल राखला णाृो. 

 
�ॉईड ्ाचं्ा अने् ए्िनन अनु्ा्ानंा लैिग् �ेरणेऐयणत ियनाश�यक�तचत ्लथना ्डप  

गोळत�माणे याटलत. मानयत णतयनाचे ्ाृ फारच ्ठोर िच�ण होृे. �ॉईडना मा� त्ाचं्ा यक�ायसथेृ हा 
िस�ानृ णासृ णासृ थटप  लागला. ्ु� ्ाळाचा हा थिरणाम असाया. सयृःमधतल आ�म् यक�तचत त्ानंा 
णासृ णाणतय झालत. �ॉईड ्ाचं्ा भकृगणाथंै्त अने्ाचं्ा मृे �ॉईड सयृः चागंलेच �ेले होृे (रे् 
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१९४०, थक. ६); (सकॅस १९४४, थक. ११६). �ॉईड ्ाचं्ा णासृ याद�सृ िलखाणायवन य त्ाचंा त्ाचं्ा 
सह्ाऱ्ाशंत मृभेदामुळे णो बेबनाय झाला त्ायवन त्ाचं्ा भकृगणानंत ्ेलेल्ा त्ाचं्ा यणरनाला 
आधार िमळृो य त्ाचंत आ�म् यक�त ्ोग् ृऱहेने िन्ंि�ृ झालत नवहृत असे ्ा पृन िदसपन ्ेृे. 

 
�ॉईड ्ाचं्ा सुरयाृतच्ा िस�ानृा  ृसमा्ोणनाचा अभाय लैिग् दमना पृन िनम�ण होृो असे 

दाखियले आहे, आिण आ�म् यक�तचे दमन होृे ्ा महणण्ायर ज्ा यळेत �ॉईड भर देऊ लागले त्ा 
यळेत सुरयाृतच्ा िस�ानृा  ृ बराच बदल होण्ाचत शक्ृा अथेियृ आहे असे याटृ होृे. ्ाबाबृत  ृ
�ॉईडनत फारसे सथलत्रण ्ेलेले नसले ृरत त्ाचं्ा खालत उ�कृ  ्ेलेल्ा ियधानाृ त्ानंत अशा 
ृऱहेच्ा बदला्डे अंगुिलिनद�श ्ेलेला िदसपन ्ेृो: 

 
“लैिग् �यक�तबबल आथण णे खरे समणपन चाललो होृो ृे इृर सयर सहण�यक�ीबबल, 

ियशषेृः आ�म् यक�तच्ा बाबृतृ िृृ्ेच ि्या त्ा पृनहत खरे आहे. चढाऊ यक�तयर थडणाऱ्ा 
म्�दा हा सयर�थम अत्ंृ ्ठतण असा त्ाग समाण �त्े् व्कृत्डपन अथेियृ ्रृो (१९३२, 
थक. १४३).” 

 
“आ�म् यक�त मागे खेचणे हे आरोग््ार् नाहत य ्ा पृनच आणार िनम�ण होृाृ 

(१९४०, थक. १४).” 
 
१९४० मध्े “मानसशरतर” आणारायर णे ियथुल याङम् िनम�ण झाले त्ाचे �े् �ॉईड ्ाचं्ा 

िस�ानृालाच �ाय े लागेल. ियिशल �्ारचे आणार ्ुठल्ा ृरत यक�त रोखपन धरल्ामुळे होृ असृाृ 
असा त्ा यळेत ए् समण होृा. उदा., �ेमाचत गरण न भागयृा दडथपन टा्ल्ामुळे ि्या हत गरण 
भागयतृ असृाना णाणयलेल्ा यैफल्ामुळे योभदा्् �णासारखे दुखणे होृे असे िनदान ्ेले णाृ 
होृे, दमा हा ए् दुसरा आणार, यासना चैृन्ामुळे, ियशषेृः आईथासपन ृाटा पृन होण्ाच्ा भतृतमुळे 
होृो असे समणले णाृ होृे. उलटथयत, मुर्तय ेयैरभाय दडथण्ा पृन फाणतल ृाण य संिधयाृ आणार 
होृाृ असे महटले णाृ होृे. अलेकझाडंरनत (१९५४) ्ा दोहोमधतल ृफायृ दाखियलत आहे. फाणतल 
ृाण असलेल्ा माणसाचे बालथण यादळत असण्ाचत णासृ शक्ृा असृे. य �ौढ य्ाृ ए्ाए्त बदल 
होऊन ृो माणपस शांृ , सहनशतल य धै्रशालत झाल्ासारखे िदसृे. थण ्ा अचान् बदलाचा थिरणाम 
�ाथिम् य याढत्ा ृाणा पृन व्कृ होृो. ्ाउलट, संिधयाृ असलेला माणपस “दुसऱ्ाला न्ोसे याटेल 
इृक्ा �माणाृ त्ाच्ा िहृाचत णथणप् ्वन य आतमसं्माने यागपन” सामािण् दडथणाशत सं्ोणन 
्रतृ असृो. थरंृु ज्ा व्कृतच्ा िहृाचत ृो आत्ंिृ् णथणप् ्रतृ असृो ृत व्कृत णेवहा 
त्ाच्ाथासपन दपर णाृे ि्या बंडखोरत ्रृे त्ा यळेत त्ाचा दम्ाचा आणार णासृच बळायृो: 
अलेकझाडंरनत अलत्डच्ा ्ाळाृ आथल्ा सह्ाऱ्ाचें बरोबर ्ेलेले �ा्ोिग् संशोधन िनयदेन ्ेले 
आहे. (अलेकझाडंर य इृर, १९६१). ्ा संशोधनाृ णे रगण िनयडले होृे त्ाचं्ा ्ंठसथ �ंथीचे ्ा्र 
बेसुमार याढले होृे. य ्ाथंै्त ्ाहतयर उथा् झालेले होृे, ृर ्ाहीयर उथचार झालेले नवहृे. ्ा 
सय�ना मनाचा थर्ाथ ्रणारे णतयनमकत्पियष्् भतषण नाट् दाखियण्ाृ आले य हे नाट् थाहाृ 
असृाना त्ाचं्ामध्े शारतिर् ि�्ाियष्् होणारे बदल य ्ंठसथ �ंथीच्ा ्ा्�ृ घडपन ्ेणारे फर् 
नोदयपन घेृले. मुलाखृत य ्सो�ा ्ाचंा उथ्ोग ्वन मनोव्थािचि्तस्ानंत �्ोण्ा्डपन इृर 
मािहृत िमळियलत होृत. मकत्पबबल असलेल्ा भतृतने ्ंठसथ �ंथीचे बेसुमार ्ा्र सुव होृे अशत 
िचि्तस्ाना शं् ा होृत आिण अशा ृऱहेच्ा िचृा�सृृेचे अ�सृतय ि्या ्ाियर� याथरलेल्ा संरयण 
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्ं�णा शरतरशासाचे दिल्ोणा पृन ृथासपन घेृा ्ेृतल ्ा हे थाहण्ाचा ्ा संशोधनाृ �्तन होृा. णरत 
्ाहत थोडे रगणच– १४ ्ंठसथ �ंथीचे रगण य थाच िन्ंि�ृ ्ा संशोधनाखालत आले होृे ृरत ृतन 
गटामंध्े आढळलेलत ृफायृ हत संशोध्ानंा �ोतसाहन देण्ास थुरेशत होृत. ्ारण ्ामुळे त्ानंा त्ाचंत 
थ�ृत य आ्ुधे हत शरतर य मन ्ामंधतल थरसथरसंबंध साधंण्ाच्ा दलतने थुरेशत थिरणाम्ार् आहेृ 
असा िनष्षर ्ाढृा आला. बऱ्ाच लयणायंर शारतिर् य मानिस् उथचार थ�ृतने उथचार ्रणे 
आयश्् आहे य णतयनाृतल �ाथिम् मपल�यक�त दडथल्ा गेल्ामुळे िनम�ण झालेले य शरतराृ 
�दतघर्ाळ मुरलेले रोग बरे ्रण्ास ्ेयळ मानसशासत् घट् थुरेसा ठरणार नाहत असा दिल्ोण 
अलेकझाडंरनत थुढे माडंला. य मनोणन् देहिय क् ृतच्ा िस�ानृायरतल आथलत भपिम्ा सथल ्ेलत. 

 
“इंिि्णन् आणाराचंत ्ोणृतहत लयणे नसलेल्ा रगणाचं्ा बाबृतृहत ृेच भायिन् 

संघषर आढळृतल. इंिि्ाचंत अयसथा सथल ्रण्ा्िरृा इृर ्ारणतभपृ  ठरणारे घट्हत–
ज्ाना आथण ियिशल इंिि्ाचंत दुबरलृा महणप–आथण गकहतृ मानले थािहणेृ हत दुबरलृा 
णनमणाृ असेल–िबणाडंाथासपन आलेलो ि्या मुलानंा याढियण्ाच्ा चु्तच्ा थ�ृतमुळे लहान 
य्ाृच सथंािदृ झालेलत असेल, ि्या ियचाराधतन असलेल्ा इंित् संसथेच्ा थपयर आणारामुळे 
िनम�ण झालेलत असेल.” 
 
रचनातमक ्ि�कोन––मानस िवभाग–– बोधातमा, अबोध मुख, ध्े्ातमा–– �ेरणामपलचैृन् 

्ा ि�धकयाृतम्ृेथासपन णतयन-मकत्पच्ा ि��ा्डे �ॉईड यळृ असृानाच त्ाचं्ा िस�ानृा  ृ आणखत 
ए् बदल झालेला िदसृो, य ्ा बदलाचे ्ारण �ॉईड ्ाचं्ा नेिणयचे्ा ्लथनेशतच संबंिधृ आहे. 
नेिणयेृ  चालणाऱ्ा मानिस् �ि�्ाचें मह�य य त्ाचंत यासृयृा ्ायंर �ॉईड ्ाचंा िय�ास होृा. 
त्ाचं्ा ियचारसरणतृतल मपलभपृ  असा हा भाग होृा. ्ा ियष्ायरतल �ॉईड ्ाचंत सुरयाृतचत 
ियचारसरणत थोडक्ाृ थुढतल�माणे देृा ्ेईल: णाणतय य नेणतय असे मनाचे दोन अंगभपृ  भाग आहेृ असे 
त्ानंा सुरयाृतला याटृ असे. ्ािशया् णािणयमेध्े सहण �यशे ्व श्ृतल अशा ्ाहत इचछा, समकृ त 
उथणािणयेृ  असृाृ. णाणतय य उथणाणतय हे ए्मे्ाणंयळ ्ेृाृ. थरंृु नेणतय मा� बोधटाा्ाच्ा 
थलत्डे य सयृं�च आढळृे. जानेिि्ामुळे णािणयचेा भाग थिर�सथृतच्ा संबंधाृ ्ेृो य सना्पमुळे ृो 
ि�्ाशतल राहृो. संयदेन, ियचार, समरण, य रृन ्ामंध्े हा भाग गंुृलेला असृो. नेिणयचेत णािणयेृ  
्ेण्ाचत सृृ धडथड चालप असृे. थरंृु णािणयेृ तल आतम ि्या बोधातमा ्ां् डपन ृत मागे खेचलत णाृ 
असृे. हा बोधातमा नेिणयलेा ियरोध ्रण्ाचे ्ा्र इृर ्ा्�च्ा अनुषंगानेच ्रतृ असृो. 

 
थरंृु थपयव उ�ेिखल्ा�माणे ्ा ियचारसरणतृ अडथळे आले. मनो-िय�ेषण चालप असलेल्ा 

रगणानंा अशा ियरोधाचत ्लथनाच नसृे असे आढळपन आले. णाणतयथपयर् ्ाहत भाग ि्या अनुभय 
आठयण्ाचा ृे �्तन ्रतृ असृ ि्या मुकृ साहच्�चा अयलंब ्ेला णाृ असे. थण नेिणयेृ पन ियरोध 
चालप असे. बोधातमा ्ाहतसा बोध मनाृ य ्ाहतसा अबोध मनाृ असला थािहणे असा �ॉईडनत िनष्षर 
्ाढला. मनाचा ्ाहत भाग णणप ्ाहत आथण नेिणयेृ तलच आहोृ असे समणपन यागृ असृो. त्ा भागास 
�ॉईडनत त्ाचं्ा सुधारलेल्ा िस�ानृा  ृ (१९२३) “अबोध मुख” असे संबोिधले आहे. बोधातमा बा�ृः 
भोयृालच्ा थिर�सथृतशत सथं र्  साधपन, य अबोध मुखामध्े आढळणाऱ्ा यादळत, असं् ोिणृ, दाह्, 
अशा णतयनमरणाच्ा �ेमियनाशाच्ा �ेरणाशंत संथ र्  साधपन अिभव्कृत्रृा धडथडृ असृो. 
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“्ा�माणे अबोध मुखाच्ा संदभ�ृ बोधातमा घोडेसयारासारखा असृो. ्ारण ्ालाहत 
घोडेसयारा�माणे आथल्ाहपन अिध् असलेले घो�ाचे महणणेच ्ेथे अबोध मुखाचे सामथ्र 
्�ाृ ठेयाय्ाचे असृे. फर् इृ्ाच ्त घोडेसयार सयृःचे सामथ्र याथवन हे ्रण्ाचा 
�्तन ्रृो, ृर बोधातमा उसने सामथ्र घेृ असृो....” 
 
हे उसने घेृलेले सामथ्र महणणे अबोध मुखाचे चैृन्. ृे हळपहळप “ए्ि�ृ ्वन” यासृयृेला 

अनुवथ ठरेल अशा थ�ृतने याथरायचे लागले. ृथािथ �ाथिम् य दुय्म ि�्ामंधतल णुने संबंध 
आथल्ाला अ�ाथहत ्ेथे आढळृाृ. 

 
अबोध मुखायर िन्ं�ण ्रण्ाचे बोधातम्ाचे ्ा्र थुरेसे न झाल्ामुळेच णणप शशैयायसथेृच 

मनोरचनेचा आणखत ए् भाग थुढे ्ेृो; य त्ामुळे थिर�सथृत णासृच गंुृागंुृतचत होृे. आई-यडतल य 
इृर मोठत माणसे ्ाचं्ाहपन आथण ्िनन य दुबरल आहोृ असे मुलाना णाणयपन िदले णाृे. ्ा यडतल 
मंडळीना मपल आथला आदशर महणपन सयत्ारृे, त्ाचं्ाशत ृादातम् साधण्ाचा �्तन ्रृे य त्ा पृन 
बोधातम्ाचा आदशर ृ्ार होृो. थरंृु हत यडतल मंडळत ्ेयळ आदरणत्च नसृाृ ृर त्ाचंत भतृतहत 
याटृे. त्ा व्कृत मुलाला िशया ्रृाृ, त्ाच्ा नाठाळथणाचत त्ाला णाणतय ्वन देृाृ य आथले 
नतृत-अनतृतचे िन्म मुलायंर लादृाृ. शयेटत ्ा बा� हु्मृत सयृःचेच यागणु्तचे अंृःसफप रृ िन्म 
आहेृ असे मपल समणप लागृे य हे िन्म ्ाटे्ोरथणे थाळले णायेृ  महणपन सयृःयर बार्ाईने लय ठेयपन 
अत्ंृ दय राहृे. ज्ा यस पृंशत ृादातम् साधलेले असृे त्ा यस पृंशत ए्वथ होणे असे ृादातमाचे 
�ॉईडनत यणरन ्ेलेले आहे. णतयनमाग�ृ अशा ृऱहेने अने् ृादातम्े िनम�ण होृाृ. थरंृु अगदत 
सुरयाृतचे य सामान्ृः अत्ंृ मह�याचे ृादातम् महणणे आईयिडलाशंत झालेले ृादातम्. त्ाचं्ा्डपनच 
सामािण् नतृत-िन्म समणायपन घेण्ास थाच-सहा यष�चे मपल सुरयाृ ्रृे. ्ा जाना पृन 
बोधातम्ामध्े ए् गाभा िनम�ण होृो, आिण हा सामान्ृः ध्े्ातम्ाशत ृादातम् थायृो. उिशरा झालेल्ा 
ध्े्ातम्ाच्ा ्ा याढतला दोन बाणप असृाृ. व्कृतला सयृः ्ोण वहायसेे याटृे हे बोधातमा-आदशर 
सागंृ असृो, ृर व्कृतने ्ोण झाले थािहणे हे ध्े्ातमा सागंृ असृो. ्ायवन असे महणृा ्ेईल ्त 
ध्े्ातम्ामध्े सदसि�ये्  बु�तचे, िनदान अिनया्र सदसि�ये्  बु�तचे ्ाहत गुणियशषे आहेृ. ध्े्ातमा 
“्रा”, “्व न्ा”, महणपन सागेंल थण ्ा ृे सागंणार नाहत. त्ाने िदलेल्ा आजाचें त्ाला सथलत्रण 
्रृा ्ेणार नाहत. ्ारण ्ा आजाचें मपळ “अबोधाृ” गाडलेले असृे. ध्े्ातम्ाचे बतण 
आिदमानयाथासपनच आथल्ाृ आलेले आहे, य िथ कृ्ामाशत संघषर आला असृा मुलाच्ा णतयनाृ ्ा 
ध्े्ातम्ाला आ्ार �ााृ होृो असा �ॉईड ्ाचंा िय�ास होृा. ्ाहत मुािय क् ृत असलेले रगण अत्ंृ 
सदसि�ये् बु�तने यागृ असृाृ. ृे सयृःच्ा य रृनायर ्धतच खपष नसृाृ; नेहमतच ्ाहत ृरत 
चु्ाबंबल सयृःला दोष देृ असृाृ. �त्य न ्ेलेल्ा गोलीबबलहत, ्ेयळ ृसा ियचार मनाृ आला 
असेल ृरतहत, ृे सयृःला दोषत समणपन सयृःलाच िशया ्वन घेृाृ, य सयृःला य िम�मंडळीनाहत 
आ्ुष् �ासाचे ्रृाृ त्ानंा आथलत अथराधत भायना चु्तचत आहे हे ्ळृ असृे. थरंृु ृे ृत भायना दपर 
्वच श्ृ नाहतृ. त्ाचंा ध्े्ातमा भ्ं्र य बेदर्ार असृो. बोधातम्ाियर� आ�म् थिय�ा 
घेणाऱ्ा आ�म् यक�त्डपन ध्े्ातमा �ेिरृ झालेला असृो असे सयरसामान्ृः �ॉईड समणृ होृे– 
दुसऱ्ा शबदांृ  ध्े्ातमा आ�म् यक�तचे ्ाहत चैृन् बोधातम्ाियर� याथरण्ा्रृा यगेळे ्ाढपन 
ठेयृो.” 

 



 
 अनु�मिणका 
 

भय व िचता�सतता : णबाबदाऱ्ाखालत या्लेला बोधातमा य बरेच सामथ्र य साहाय् असलेला, 
�भतुय गाणयप श्ण्ाचत िहमृ असलेला बोधातमा ्ा दोन ्लथनामंध्े �ॉईड ्ा ्ालाृ हेल्ाय ेखाृ 
होृे. थिहलत �सथृत खालतल उृाऱ्ाृ व्कृ होृे: 

 
“ए्ाच यळेत दोन धन्ाचंत सेया ्रृा ्ेृ नाहत असे महणृाृ. थण िबचारा बोधातमा! 

त्ाला ए्ाच यळेत ृतन माल्ाचंत सेया ्राय्ाचत असृे, य त्ाच्ा्डपन असलेल्ा िृघाचं्ाहत 
अथेया य मागण्ा ्ाचें सं्ोणनहत त्ाला घडयपन आणाय ेलागृे. ्ा मागण्ा नेहमतच ियर� य न 
णुळणाऱ्ा अशाच असृाृ. त्ामुळे बोधातमा बऱ्ाच यळेा आथल्ा ्ामाृ िनराश होृ असला ृर 
आ�्रच नाहत. बा� णग, ध्े्ातमा, य अबोध मुख हेच णुलमत माल् होृ....बोधातमा....िृनहत 
बाणपंनत णखडल्ासारखे त्ाला याटृे. ृतन ृऱहेचे सं्ट धम्ायृ आहे असा त्ाला भास होृो. 
अशा ृऱहेचा ृाण फारच याढला ृर होणाऱ्ा �िृि�्े पृन िचृेचत याढ झालेलत आढळृे (१९३२, 
थक. १०३).” 
 
�ॉईड ्ाचं्ा िस�ानृा  ृसुरयाृतथासपन िचृा�सृृेला बरेच मह�य िदलेले आहे. आिण आथण 

आृा चच� ्रतृ असलेल्ा ियस कृृ सुधारणा ्रतृ असृानाहत त्ाचं्ा मनाृ हत समस्ा �ामुर्े ्वन 
होृत. त्ानंत िलिहलेल्ा �बंधाचे सयरसामान् भाषांृ र ‘िचृा�सृृेचत समस्ा’ (द �ॉबलेम ऑफ 
ॲनगझा्टत १९२६ ॲ,) हे होृे. भ्ाला �िृशबद महणपन णरत सामान्ृः िचृा�सृृा हा शबद याथरला 
णाृ होृा ृरत अशा बऱ्ाच यळेा असृाृ ्त ज्ा यळेत ्ा शबदाचा अथर बराच यगेळा होृो. ज्ाला �ॉईड 
“यासृयिचृा�सृृा” महणृाृ ृत महणणे भतृत; खरोखरच धो्ा�सृ थिर�सथृतमुळेच िनम�ण झालेलत 
हत भायना असृे. ्ु�ाचे, उघ�ायर थडलेल्ा धगधगत्ा ृाराचें, आिण ज्ा िठ्ाणत यारंयार धरणत्ंथ 
होऊन णतयनिय�ाचत हानत होृे ृेथे धरणत्ंथाचे भ् याटणे हे सयाभािय् ठरेल; थरंृु णर सयासथ् 
असलेल्ा िठ्ाणत राहृाना ्ु�ाच्ा भ्ाने एखादा असयसथ होईल ि्या िय�ुत ध�ा बसेल महणपन 
िय�ुत बटण दाबण्ाचे एखादा ना्ारेल; ि्या ज्ा िठ्ाणत ्धतच धरणत्ंथ झालेले नाहतृ त्ा 
िठ्ाणत णर एखा�ाचा धरणत्ंथाच्ा भतृतने थर्ाथ होऊ लागेल ृर खरत भतृत हत ्ाहत यगेळत आहे हे 
महणणे समथरनत् ठरेल. ्ा िठ्ाणत व्कृ झालेले भ् हे मुामानसिय क् ृतदशर्  असृे; आिण �ॉईडना 
त्ाचं्ा रगणामंध्े अशा ृऱहेचत िय क् ृ िचृा�सृृेचत लयणे सामान्ृः आढळलत. ्धत ्धत िबनबुडाचे 
भ् दढ झालेले असृे. असे भ् महणणे भ्�सृृा; ्धत ्धत हे ‘मुकृसंचार्’ िदसृे, रगण ए्ा 
्ाळणत पृन बाहेर थडृो ृोच त्ा िठ्ाणत दुसरत ्ाळणत िनम�ण होृे. ्ोणृतहत गोल त्ाने ्राय्ास 
घेृलत ्त त्ा गोलतयर सं्टसपच् छा्ा रेगाळप लागृे. 

 
दमन ्ेलेल्ा थण हे दमन थिरणाम्ार् न झालेल्ा यासना चैृन्ाचा बोध मनाृतल थिरणाम 

िचृा�सृृा दाखयपन देृे असे �ॉईडनत िदलेल्ा थिहल्ा सथलत्रणायवन महणृा ्ेईल. दमन ्ेलेले 
भाय ज्ा यळेत यर डो्ायण्ाचा �्तन ्रृाृ त्ा यळेत ृे िचृा�सृृेच्ा वथाृ �गट होृाृ असे त्ानंा 
याटृ होृे. ृथािथ, १९२४ च्ा सुमारास त्ाचें मृ ्ा बाबृतृ संथपणरृः नाहत ृरत बऱ्ाच �माणाृ बदलले 
होृे. मुलाचें मनोिय�ेषण ्रृाना आलेला अनुभय ्ा ृऱहेच्ा बदलास बऱ्ाच �माणाृ ्ारणतभपृ  
झाला होृा आथल्ा िथ कृ्ाम यक�तमुळे आथल्ाला िशया होईल अशा ृऱहेचे भ् याटृ असल्ामुळे मपल 
आथल्ा यासनातम् यक�तचे दमन ्रतृ असृे. अशा िठ्ाणत झालेले दमन भ्ामुळे झालेले असृे. 
भ्ाचे ृे ्ारण नसृे. मपल थोडे मोठे झाल्ायर आईला णे य रृन खोड्रथणाचे याटृे त्ा्रृा ृत 
त्ाला रागायलत ृर ि्या आईचा िय्ोग झाला ृर मपल असयसथ होृे असे �ॉईडना बालय्ाृतल भतृत 



 
 अनु�मिणका 
 

िनम�ण ्रणाऱ्ा �ारंभतच्ा अनुभयायंर ियचार ्रृाना आढळले. टा प् न देण्ाचे भ्, �ेम नाहतसे 
होण्ाचत भतृत ्ामुंळे िचृा्ुल य रृन होृे असेहत िदसपन ्ेृ होृे. थरंृु िचृा�सृृेचे मपळ ्ारण 
मुलाच्ा सयृःच्ा णनम�ि�्ेृच असृे असा �ॉईडनत सरृेशयेटत िनष्षर ्ाढला. णनमाच्ा यळेत ृे 
िनघकरणृेने नयतन थिर�सथृतृ फे्ले णाृे य त्ा दलतने ृे थपणरथणे ृ्ार झालेले नसृे. मुलाचे मन य 
मुासंसथा णनमाच्ा यळेत नयतन चेृ्ाचं्ा यष�यामुळे गुदमवन णाृाृ आिण ्ा पृन िनम�ण होणारा 
असाहाय्ृेचा अनुभय हा मपळ नमुना ृ्ार होृो. ए्ा अथव बोधातम्ाला हाृाळाय्ाला अत्ंृ 
धो्ादा्् असलेल्ा अशा ्ा थिर�सथृतृ नंृरच्ा िचृा�सृृेचे मपळ असृे असा िस�ानृ �ॉईडनत 
थुढे माडंला. [ओटो रॅङ् हे बराच ्ाळ �ॉईड ्ाचें िशष् होृे. त्ानंत णनमाच्ा येळत बसणारा मुाघाृ हा ियष् �मथपयर् थुढे माडंला. 

थरंृु त्ानंत घाृलेलत भर �ॉईडनत सहषर सयत्ारलत नाहत; य हत घाृलेलत भर त्ाचें साहच्र भगंण्ास ्ारणतभपृ  झालत. नंृर रॅङ्नत त्ाचं्ा 

िस�ानृाृ सयृं�थणे बदल ्ेले (१९२९).] ृथािथ, बोधातमा णसणसा थ� होृ णाृो, ृसृसा ृो अशा ृऱहेच्ा 
बदलाबबल थपयर्लथना ्रण्ास समथर ठरृो, य त्ामुळे धो्ादा्् थिर�सथृत ्ेण्ाथपयवच िचृा्ुलृा 
िदसपन ्ेृे. महणणेच अबोध मुखाला माग�यर ठेयण्ा्रृा बोधातम्ाने याथरळेलत ्ुकृत महणणे 
िचृा�सृृा हो्. यासृय ृ�याबरोबर णाणारा हा खरा थपर् भाग झाला. 

 
भतृतव्िृिरकृ असलेले सयर सहण�यक� �ेर् (ि्या भायना) �ामुर्े्वन अबोध मुखाचाच 

भाग असृाृ. थरंृु भतृत ि्या िचृा�सृृा हा बोधातम्ाचा गुणधमर आहे. �ॉईडनत सथल ्ेल्ा�माणे 
िृहेरत ृऱहेने हा भाग बोधातम्ाच्ा सामथ्�ृ साथेयथणे भर घालृो. �ॉईडनत सािंगृलेले हे ृतन �्ार 
यर उ�ेिखलेले आहेृ. बोधातमा अबोध मुखाला ज्ा �माणाृ ्�ाृ ठेयप श्ृो त्ा �माणाृ 
ध्े्ातम्ाचाहत णुलपम ्मत होृो. बोधातमा यासनातम्ाचे य मरण �यक�तचे उदा�त्रण य िनिलगत्रण 
्वन त्ाचें सामथ्र याथरृो त्ामुळे ृो सयृः सामथ्रयान होृो. हत घटना आिण बोधातम्ाला सयृःचे 
असेहत ्ाहत सामथ्र असृे हा �ॉईड ्ाचं्ा िलखाणाृ ्धत ्धत आढळणारा ियचार ्ामुळे �ॉईड ्ाचं्ा 
�ाथिम् िस�ानृामध्े बोधातमा मानसशासाच्ा िदशनेे �गृत झालेलत िदसपन ्ेृे. हेनझ हाटरमन, डे�वहड 
रॅथॉफोटर, आिण ॲना �ॉईड ्ाचं्ा महणण्ा�माणे �ॉईड णर हा िस�ान  ृऐ्ण्ास णगले असृे ृर ्ा 
िदशनेे झालेल्ा ियसृारा्रृा त्ाचंा आशतय�द िमळाला असृा. “बोधातमा मानसशासा”बबल आथण 
लय्रच आणखत मािहृत िमळियणार आहोृ. 

 
थरंृु �ॉईड ्ाचं्ा �णालतचे गुण ्ोणृे? नु्ृेच यर यणरन ्ेल्ा�माणे मनाचत ृतन भागांृ  

ियभागणत ्रण्ाृ असलेलत अडचण त्ानंतच सयृ: दाखयपन िदलत आहे. “्ेथे बोधातमा, ध्े्ातमा आिण 
यासनातमा ्ा ृऱहेने ृुमहत ज्ा यळेत व्�कृम�याचत ृतन ियभागांृ  माडंणत ्रृा त्ा यळेत ृत�ण ियभाणन 
रेषेचत ्लथना ृुमहत ्व श्णार नाहत.....हेहत ्ा िठ्ाणत मत ृुमहाला दाखयपन िदले थािहणे.” (१९३२, 
थक. १०३) असे �ॉईडनत सयृः िनदशरनास आणपन िदले आहे. ्ा�माणे थरसथरसंघष�ृ असलेल्ा ृतन िभ� 
भागांृ  व्कृतचे ियभाणन ्ेल्ाने आथल्ाला ियचार, भायन य य रृन ्ा िठ्ाणत �त्य ्ा् घडृे ्ाचे 
अयासृय िच�ण िमळृे. शासत् दष�ा आथल्ाला यासृय िच�णाथेया ्ा�्् नमुना हया असृो; 
सं्लथनातम् चौ्ट हयत असृे. ्ा चौ्टतृ आथण सथल ियचार ्व श प् , आिण िदलेल्ा थिर�सथृतृ 
्ोणृे य रृन होईल ्ाचा अंदाण ्रृा ्ेईल. �त्य �ॉईडना ृरत त्ाचं्ा नंृरच्ा ्ा्�ृ त्ाचं्ा 
�णालतला शासत् मह�य आहे असे आढळले ्ा? ्ाहत थिरचछेदांृ  ृे ्ा �णालतच्ा गंुृागंुृत पृन बाहेर 
थडण्ाच्ा �्तनाृ असलेले आढळृाृ. बोधातम्ाचत सं्लथना ्ाहतशत संिदगधच राहृे. अबोध मुख 
ि्या ध्े्ातमा ्ाचं्ा ियर� ृऱहेने हा ि�्ाशतल असृो य अमलबणायणतचे ्ा्र ्रृो. यासना-
चैृन्ाच्ा ियर� ृऱहेने बोधातमा अ�ाथहत आतमसंरय्-�यक�तचे ्ा्र ्रृो. आतम्ाममध्े �ेम ्ेला 
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णाणारा बोधातमा णसा ्ेयळ अंमलदार नसपन संथपणर आतम असृो ृसाच ृो बा� णगाच्ा संदभ�ृहत 
संथपणर व्कृत असृो. �ॉईडनत त्ाचं्ा सुरयाृतच्ा िस�ानृा  ृयासना-चैृन्ायर णासृ भर िदला असेल 
ृर नंृरच्ा िस�ानृा  ृहा भर यैरभायाच्ा आ�म्ृेयर िदला आहे. आ�म्ृा हा संिदगध शबद आहे. 
्धत ्धत ्ा पृन राग य यैरभाय अिभ�ेृ होृो ृर ्धत ्धत णोम य सय्ं् कृरतय अिभ�ेृ होृे. सयर मानयत 

क् ृत ्ोणत्ाहत माफ् अथ�ने शकगंािर् ि्या ियनाश् असृाृ ि्या ्ा क् ृत शकगंार य ियनाश ्ा 
दोहोच्ा ए्ि�ृ ्ेऊन होणाऱ्ा सं्ोगा पृन होृ असृाृ असे मानण्ाृ ्ाहत ृरत चप् होृ असल्ाचे 
आमहाला णाणयृे. ्ाहत �ेर् यासनातम् नसपन रचनातम् य बिहग�मत असृतल, ृर ्ाहत �ेर् 
संघष�तम् नसपन उतसाहथपणर य धडाडत्ुकृ असृतल. थिर�सथृत ्ाहतशत अशा ृऱहेचत आहे हे �ॉईड 
्ाचं्ा िस�ानृा पृन अिभ�ेृ होृे; ए् िशलथ्ार य ए् खिनण शासज ए्ा संगमरयरत दगडासमोर उभे 
असृाृ. िशलथ्ार महणृो, “मत त्ा दगडायर िमठत मारण्ाइृ्े �ेम ्रृो; थण मत त्ाच्ा �ेषहत 
्रृो; त्ाचा चुराचुरा ्राया असे मला याटृे. ृेवहा ्ामधपन ए् सुंदर ्ोरतय मुलगत ृ्ार ्वन 
ियरोधत �यक�तच्ा बाबृतृ ृडणोड ्रतन.” खिनण शासज महणृो, “मत ्ाच्ायर �ेम ्रृो, थण मत 
त्ाचा �ेषहत ्रृो. ृेवहा ्ाचा ए् थाृळसा ृु्डा ्ाथपन त्ाचत आंृररचना णाणण्ा्रृा मत ृो 
दु�बणत पृन ृथासतन य अशाृऱहेने ृडणोड घडयपन आणतन.” हे दोघेणण दगडाच्ा ठो्ळ्ा्डे णे 
िनना्ुकृ अयधान देणार आहेृ त्ाच्ामागे इृर ्ाहत �ेर् नसृतल ्ा? �ॉईड ्ाचं्ा मपळ �णालतृ 
त्ाचं्ा अनु्ा्ानंत णत ्ाहत भर घाृलेलत आहे त्ा पृन ्ा �शनाचे मनोरंण् उ�र िमळृे. 
 
९.४: मनोिव�रषणातमक बोधातमा मानसशास 

 “िद इगो अँड िद मे्ॅिनझम ऑफ िडफेनस” ्ा आथल्ा थुसृ्ाृ ॲना �ॉईडनत आधुिन् 
मनोिय�ेषण िस�ानृाृतल बोधातम्ाचे सथान सथल ्ेले आहे; आिण त्ाच यळेत ्ा सं्लथनेबाबृ थुढतल 
संशोधन ्ोणृत िदशा घेईल ्ाबाबृ ्ोणना आखलत आहे. अबोध मुखाला हा्लपन देऊन बोधातम्ाचत 
सयृं� भागतदार महणपन �सथाथना ्रण्ाचत मनतषा महणणे ृ�यच्ुृत आहे असे महणपन �ारंभतच्ा 
मनोिय�ेषणातम  ् िस�ांृ ाने मो�ा चलाखतने ृत सं्लथना त्ाज् मानलत असृत असे ॲना �ॉईडनत 
त्ाचं्ा सथलत्रणाृ दाखयपन िदले आहे. “अबोध-मानस-णतयनाच्ा संदभ�ृतल नयतन संशोधनाशत 
मनोिय�ेषण”. म्�िदृ ्ेले णाय े असे महणणे हा हटयादतथणा आहे असे ॲना �ॉईड ्ाचें मृ होृे 
उलटथयत, मनोिय�ेषणातम् उथा््ोणना सुरयाृतथासपनच फकृ “अबोध मनाशत”च संबंिधृ होृत. 
िय क् ृतयर उथा््ोणना ्वन “बोधातम्ाचत ए्ृा” त्ाला िमळयपन देणे हे उिबल होृे. “िब्ाड द 
ालेझर ि��नसथल” (१९२०) य “�ुथ सा््ॉलणत अँड िद ॲनािलिसस ऑफ द इगो” (१९२१) ्ा �ॉईड 
्ाचं्ा िलखाणा पृन �ॉईडनत सयृःच मनोिय�ेषणातम  ्संशोधन गपढ मानसशासाशत म्�िदृ ्राय े्ा 
्लथनेला सुरंग लायला होृा. “ट�मनेबल अँड इनट�मनेबल” (१९३८) हे थुसृ्हत ॲना �ॉईडना 
ियचाराृ घेृा आले असृे. ्ामध्े आतम हा “सुरयाृतथासपनच ियिशल यक�त य सयभाय ्ानंत ्ुकृ असृो” 
हा आथला समण �ॉईडनत व्कृ ्ेलेला िदसृो—�ॉईड ्ाचं्ा इृर ्ाहत ियधानाशंत हे ियधान णुळयपन 
घेणे ्ठतण आहे. थरंृु हेनझ हाटरमन ्ाचं्ा “इगो सा््ॉलणत अँड द �ॉबलेम ऑफ ॲडॅथटेशन” ्ा 
्ुग�य रृ् थुसृ्ाृतल णे महणणे थारंथिर् दिल्ोना पृन आमपला� �ािंृ्ार् याटले असृे त्ाच्ा 
थुष�थर ्ोग् असेच हे यर उ�ेिखलेले ियधान आहे. �ॉईड ्ाचें ‘ट�मनेबल अँड इनट�मनेबल’ ्ा 
थुसृ्ानंंृर ए् यष�नतच (१९३९) हे थुसृ् �िस� झालेले होृे. बोधातम्ाचे “अंृभपरृ  भाग, त्ाच्ा 
म्�दा, त्ाचत ्ा �्, बा� णगाृ त्ाच्ायर होणाऱ्ा थिरणामाचें आलेखंन य अबोध मुख आिण ध्े्ातमा 
्ां् डपन त्ाला िदला गेलेला आ्ार” ्ा सय�चे संशोधन ्रण्ाचे ्ाम अंगत्ारणे हे हाटरमन ्ाचें ्ा्र 
असे खरे यणरन ्रृा ्ेईल.– मनोिय�ेषण िस�ानृ थुढे ्ोणृत िदशा घेईल हे ्ामध्े िदसपन ्ेृे असे 
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ॲना �ॉईडनत महटले आहे. बोधातम्ाच्ा सयृं�ृेचत सं्लथना �गृ ्रण्ाचा �्तन हाटरमन�माणेच 
अनरस ि�स, डे�वहड रॅथाथोटर, एिर् एिर्सॉन ्ासंारर्ा अने्ानंत ्ेला. त्ा सय�च्ा्डपन ्ा 
सं्लथनेृ णत भर घाृलत गेलत िृला ॲना �ॉईड ्ाचंा थािठबा िमळाल्ामुळे णासृ बळ्टत आलत. 
 

मुािय क् ृ माणसाच्ा संरयण ्ं�णामध्े मह�याच्ा भपिम्ा थार थाडणाऱ्ा बोधातम्ाच्ा ्ुकत्ा 
ॲना �ॉईडनत ओळखल्ा होत्ा य अभ्ािसल्ा होत्ा.: त्ाचंत आंृरराष्त् व्ार्ाने य ‘द सा््ो 
अनिलिट्ल सटडत ऑफ द चाइलड’ ्ामध्े िन्िमृ ्ेणारे त्ाचें लेख ्ा सय�मधपन मनोिय�ेषणातम  ्
बोधातमा िस�ानृा  ृत्ानंत घाृलेलत भर सं्िलृ झालेलत आढळृे, य त्ाच�माणे इंगलंडमधतल हॅमसटेड 
बाल ्ेिाृ त्ानंत मुलाचं्ा बाबृतृ ्ेलेलत ्ामिगरतहत िनदशरनास ्ेृे. “द सा््ो–अनिलिट्ल 
सटडत ऑफ द चाइलड” हे या�ष् �्ाशन असपन त्ाृ रगण यक�ानृ िस�ानृ य मनोिय�ेषणातम  ्
�शनायर झालेल्ा गोलमेण चच� �िस� होृाृ. १९४५ सालत हे �्ाशन सुव झाल्ाथासपन ॲना �ॉईड ्ा 
या�ष्ाच्ा सहव्यसथाथ् य सहसथंाद् महणपन ्ा्र ्रतृ आहेृ. 

 
हरन् हा र्मन—“इगो सा््ॉलणत अँड द �ॉबलेमस ऑफ ॲडॅ�ेशन” ्ा हेनझ हाटरमन ्ाचं्ा 

थुसृ्ाचे १९३९ मधतल �्ाशन महणणे मनोिय�ेषणाच्ाच िय्ासामध्े नवहे ृर िनरिनराळ्ा शाखांृ तल 
थरसथरसंबंधाच्ा संभाव्ृेबबलहत मह�याचा टाथा होृ असे महणाय्ास हर्ृ नाहत (मनोिय�ेषणाला 
आथल्ाियर� झालेला हा बंडाचा उठाय असे याटले असेल.) थरंृु नयतन चळयळतला आवहान देण्ास 
�ॉईड त्ाचं्ामध्े नवहृे; य ज्ानंत हत चळयळ सुव ्ेलत ृे हाटरमन बंडखोराचत भपिम्ा सयत्ारतृ नवहृे 
(हाटरमन य इृर, १९४६; ि�स १९३९, १९४१,१९५०). उलटथयत, ृे �ॉईड ्ाचं्ा ्ाहतशा संिदगध 
िस�ानृा  ृसयृःच्ा णहाल सपचनानंा समथरनत् आधार शोधतृ होृे. शासत् मानसशासज गपढ भागाबबल 
अिय�ास व्कृ ्रतृ होृे, य त्ाबाबृतृ मनोिय�ेष्ाला ्ाळणत याटृ होृत. थरंृु हाटरमननत हे न 
दुलर ियृा बोधातम्ाच्ा ्लथनेृ सुधारणा सुचियलत. ्ामुळे बोधातमा िनदान भागशः अबोध मुखाथासपन 
मुकृ झाला आिण त्ामुळे �ेरणा, अध््न, ियचार, संयदेन आिण सै�ा�नृ् मानसशासाच्ा ्येृ 
असलेल्ा क् ृत�माणे होणाऱ्ा इृर क् ृत ्ासंारर्ा �शनायर नयतन दिल्ोनाचत संभाव्ृा दाखयपन 
िदलत गेलत. 

 
ज्ाअथव, �ॉईडने बोधातम्ाचत यासृय ृ�याशत य दुय्म �िृि�्ाशंत सागंड घाृलत होृत 

त्ाअथव, बोधातमा बराच ्ाळ समा्ोणन य णतयनमपल्ाशंत सहचरतृ होृा. थरंृु सुख ृ�या पृन यासृय 
ृ�य िनम�ण होृे हे �ॉईड ्ाचें सथलत्रण हाटरमनना फारसे समाधान्ार  ्याटृ नवहृे. सुख ृ�याला 
यासृय ृ�यामध्े समा्ोिणृ होण्ास बोधातमा ्शा ृऱहेने सकृत ्रेल? “िलिसस ॲनॅट�मनेबल अँड 
इनट�मनेबल” (१९३८) ्ा थुसृ्ाृतल �ॉईड ्ाच्ा ियधाना पृन ्लथना घेऊन हाटरमननत यरतल �शनाचे 
नयतनच उ�र शोधपन ्ाढले. �ॉईडनत महटले होृे, “अबोध मुख य बोधातमा हे मपलृः ए्च आहेृ हत गोल 
ियसरृा ्ामा न्े........” ज्ा यळेत माणसाच्ा उथणृ देणग्ा “सयरसामान् अथेियृ थिर�सथृतशत” 
समा्ोणन ्रण्ाचत साधने थुरियृाृ, त्ा यळेत मपलृः अिभ�ेृ असलेल्ा टाा्ामधपन ्ा दोन रचना 
सयृं� ृऱहेने उ�यृाृ  असे हाटरमननत सुचियले आहे. 

 
“सयृः होऊन समा्ोणनेचत खा�त देणाऱ्ा ्ोणना माणसाृ नाहतृ, ृरतहत 

सयरसामान्थणे �ेर् बोधातमा ्ा �्, बोधातमा साधने आिण िन्मनाचत ृ�य े णेवहा सामान् 
अथेियृ थिर�सथृतला सामोरत णाृाृ त्ा यळेत सय�ना िमळपन ए्ि�ृ णतयनमपल् �ााृ होृे. 
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्ाथंै्त बोधातमा-साधनाचें ्ा्र ‘यसृुिनन ृऱहेने’ णासृ सहेृु् आहे ........(हाटरमन, १९३९, 
रॅथाथोटरनत भाषांृ िरृ ्ेल्ा�माणे, १९५१, थक. ३८२–३८३).” 
 
ज्ा शारतिर् य मानिस् “साधनाचंा” ृे उ�ेख ्रृाृ त्ाृ बु�त, संयदेन, समरण, गृत ्ाचंा 

अंृभ�य होृो. ्ाबाबृतृ णसणशत थ�ृा ्ेृ णाृे ृसृशत मुले थिर�सथृतशत मु्ाबला ्रण्ासच 
्ेयळ समथर होृ नाहतृ ृर संघषरमुकृ मह�याचे सुखहत त्ानंा िमळृे (्ालर  बुलरनत त्ाला ्ा्रसुख 
महटले आहे.: ृो ियष् ा्ाणे, आर्. डबल्प. वहाईट आिण आर्. एड. युडयथर ्ाचं्ा िस�ानृाृतल भागाशंत 
बराच समान आहे.) ्ा संघषरमुकृ सुखद क् ृीना �ाथिम् सयाृंत् आहे य त्ा अबोध मुखाच्ा सेये् रृा 
्ालांृ राने उथ्ोगाृ आणल्ा णाृतल.: उदा., बोधातम्ाचे संरयण ्रण्ा्रृा भाषेचा उथ्ोग ्वन 
णे यैरभाय िनम�ण ्रृाृ त्ाचं्ाियर� ममरभेद् ियनोद ि्या व्ाणोकृतथपणर टत्ा ्ाचंा उथ्ोग ्रृा 
्ेईल; ृसेच यैरभाय िनम�ण ्रणाऱ्ाबंबल णे ्ाहत ऐ्ले ि्या थािहले असेल ृे अबोध मुखाृतल 
यासना ृ�या्डपन ि्या ्ं�णा पृन ियथ्रसृ ्ेले णाईल य त्ाचा उथ्ोग यैरभाय िनम�ण 
्रणाऱ्ाियर� ्ेला णाईल. चालणे, नकत् ्रणे हे अबोध �णालतशत ए्वथ ्ेले णाईल, यगैरे. 
उलटथयत, बोधातमा संरय् महणपन ्ोणृतहत सय् ए्दा लागलत ्त संरयणाचत गरण संथल्ायरहत ृत 
सय् दुय्म सयाृंत् िमळयपन िय्िसृ होईल य िट प् न राहतल. उदा., िचृा�सृृे पृन णो अिृदय 
व्य�सथृथणा िय्िसृ झालेला असृो ृो ृत �सथृत थालटल्ायरहत िट प् न राहृो. एखा�ा �ेर्ाच्ा 
अनुषंगाने िय्िसृ झालेलत �ि�्ा त्ा �ेर्ाथासपन ियघिटृ होऊन सयृं� ृऱहेने ्ा्रयाहत होण्ाचत 
शक्ृा �ॉईडनत त्ाचं्ा ‘ियट अँड इेस िरलेशन टप  अन्ॉनशस” (१९०५ ब) ्ा थुसृ्ाृ सुरयाृतला 
ओळखलत होृत. त्ामुळे ्ोणृतहत ियिशल �िृि�्ा “�ेर्ा पृन सफुि�िगृ ्ेलत णाईल”, दुसऱ्ा गरणा 
भागयतल ि्या सयृःृच ियलतन होईल ्ा हाटरमन ्ाचं्ा ियधानाृ सुरयाृतला णाणयृे त्ाहपन ्मत 
नयतनृा आहे. 

 
बोधातम्ाच्ा िय्ासाच्ा बाबृतृ असलेल्ा हाटरमन ्ाचं्ा सं्लथनेनुसार त्ाचं्ा ्ा्�चा 

णेवहा आथण ियचार ्रृो ृेवहा आथल्ाला त्ाचत ियियधृा य गंुृागंुृ समणप श्ृे: बोधातमा यासृयृेचत 
ृथासणत ्रृो, ्ार् चैृन्ाचा साय िन्ंि�ृ य मागरद�शृ ्रृो, धो्ािनद�श्ाना �िृसाद महणपन 
अंृभपरृ  �ा्ोिग् �िृि�्ा य थिरघातम् क् ृत ्ांृ पन सेिि््ाचे संरयण ्रृो, आिण त्ाचा थिरणाम 
चालप चेृ्ाचं्ा ृात्ाळ संघाृाथासपन णासृ सयाृंत् िमळण्ाृ होृो; त्ाच्ा संरय्ा्डपन ृो 
सहण�यक� �ेर्ाचें दमन ्रृो. थरंृु समा्ोणन य दमन ्ा ्ा्�व्िृिरक  ृ हाटरमननत बोधातम्ाच्ा 
ए्त्रणाच्ा य ए्वथ ्रण्ाच्ा यक�त िनद�िशृ ्ेल्ा आहेृ य ्ा ्ा्�चे ्ानंत बोधातम्ाचे ‘सं्ोणन 
्ा्र, महणपन यणरन ्ेलेले आहे (१९३९) य हे ्ा्र; समा्ोणन य दमन ्ा क् ृी पृन समृोल राखण्ाचा 
�्तन ्रृे असे आणखत थुढे णाऊन सुचियले आहे. बोधातम्ामध्े अंृभपरृ  असलेलत साधने य ्ा �् ्ाचें 
उ�ंघन ्रणारा माणपस बोधातम्ाच्ा सं्ोणन ्ा्� पृन दाखयपन िदला णाृो असे हाटरमनना याटृे. 

 
मनोिय�ेषणातम  ् बोधातमा िस�ानृा�माणे ृेच य रृन यगेयगेळ्ा यळेत (१) थिरसरणन् 

थिर�सथृतला ्ेलेलत साधत समा्ोणनातम  ्�िृि�्ा असेल; (२) क् ृत ्रणाऱ्ाला ्ेयळ सुखदा्् 
होईल अशत संघषर् ुकृ क् ृत असेल; (३) अबोध मुखाशत ्मत–णासृ �माणाृ साधंलेलत क् ृत असेल; 
ि्या ्ा गंुृागंुृतच्ा थ�ाृ थिरणाम महणपन (४) ज्ा लैिग् य आ�म् यक�तमुळे हे य रृन िनम�ण होृे 
त्ाृतल चैृन्ाचा णोर आृा नाहतसा होऊन ्ेयळ सय् महणपन ृे आृा िश�् असेल. समथरन ्ं�णा 
महणपन ए्दा ियचाराृ घेृलेल्ा क् ृत आृा बा� णगृाशत संबंध ठेयाय्ाचत यासृयिन�मृ साधने महणपन 
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सयत्ारृा ्ेृतल. समरण य सयैर ्लथना ्ाचं्ा बाबृतृहत हेच महणृा ्ेईल. भपृ ्ालतन यासृयृेबबल 
असलेले समरण ृात्ाळ �शन सोडियण्ाच्ा दलतने उथ्ुकृ ठरेल; इृ्ेच नवहे ृर ्ाहपन णासृ मुकृ 
असलेलत ्लथनाहत अने् यळेा चम्दार संशोधन य िन�मृत ्ाचें उगमसथान ठव श्ृे. 

 
अनरस् ि�स— �ेर् चैृन्ाचा �ाथिम् �ि�्ा क् ृत य दुय्म �ि�्ा क् ृत ्ायंर णो थिरणाम 

होृो त्ामध्े चैृन्ाच्ा उदासत्रणाच्ा सं्लथृेमुळे णासृ चागंल्ा ृऱहेने �ृयारत लायृा ्ेृे. 
लैिग् ि्या आ�म् �ेर्ाथासपन ्लथना ि्या क् ृत िणृ्त दपर िृृ्त ृत बोधातम्ा्डपन सयत्ारलत 
णाण्ाचत ि्या याथरलत णाण्ाचत शक्ृा णासृ थरंृु उदासत्रणाच्ा �माणाचत थय� न ्रृा, 
“बोधातमा �ाथिम् �ि�्ेचा उथ्ोग ्रेल य त्ा �ि�्ेमुळे णेरतस ्ेणार नाहत.......बोधातम्ाच्ा 
रचनातम् ्ा्�ृ �िृगमनायर िन्ं�ण घालण्ाचाहत अंृभ�य असृो (ि�स, १९५०).” 

 
हे िनरतयण अनरसट ि�सनत ्ेले होृे (१९०१−१९५७). नयतन मनोिय�ेषण िस�ानृामध्े त्ानंत 

णत भर घाृलत होृत त्ामध्े अबोध मनाृतल �ि�्ाचें त्ानत णे सखोल िय�ेषण ्ेले आहे त्ाचा 
अंृभ�य होृो. अबोध मनायर �ॉईडनत णरत त्ाचें अखेरचे महणणे व्कृ ्ेले नसले ृरत अबोध मन हत 
ए् गुणियशषेृा आहे य त्ामध्े मनाृतल णे भाग सहणणािणयेृ  ्ेृतल त्ाचंा अंृभ�य असृो हे ्बपल 
्ेले आहे. थरंृु अबोध मनाबबलच्ा ्ा ृऱहेच्ा नंृरच्ा ियचारसरणतृ त्ानंत समरणाृ ्ेणाऱ्ा सयरच 
्लथना सारर्ाच सहणृेने समरणाृ ्ेृ नाहतृ हत गोल लयाृ घेृलेलत नाहत. बऱ्ाच �्तनानंंृर 
्ाहत ्लथना समरणाृ ्ेृाृ ृर ्ाहत ्लथना अडथळा आणणाऱ्ा भायनानंत व्ााृ असल्ामुळे हे 
अशक् होृे. “सहेृु् िचृनाथासपन सयैर ्लथनाथं �्ृ य ृा�्् माडंणतथासपन सयान-समान 
�िृमानाथ्रृ” अबोध मनाृतल भागाचं्ा सयवथाृ असलेलत ियियधृा थाहपन ि�ससु�ा थ�च झाले होृे. 
यासना य आ�म्ृा ्ांृ तल न याथरलेल्ा चैृन्ाला अबोध मुखाच्ा सेयलेा याथरलेल्ा सयैर 
्लथनामुंळे याय िदला णाईल; ृर बोधातम्ाचत सेया ्रतृ असलेला िचृन्ुकृ ियचार ृटसथ अशा 
बोधातमा चैृन्ाचा उथ्ोग ्रतल. िनिा य णागकृत ्ाचं्ा सरहबतयर सयैर ्लथनातम् �िृमान आढळपन 
्ेईल; ्ारण ्ा यळेत बोधातमा-संरय् िढले थडलेले असृाृ; उलटथयत, ्ा पृन आथल्ाला थिहला 
ि्या सफप �ृणन् टाथा िदसपन ्ेईल य त्ा पृन ियधा्् िनम�ण यमृा िय्िसृ होईल. थपणर णोषाृ 
असलेल्ा बोधातम्ा्डपन िन्ंि�ृ झालेल्ा अयोगमनालत �ाथिम् �ि�्ाथंासपन सफप �ृदा्् सपचना 
िमळृाृ य त्ा पृनच थुढे शासत् ि्या ्लातम् िन�मृत होृे. ्ाहत थोडा ्ाळ िढले थडलेले 
बोधातम्ाचे ियरोध् संभरण [अबोध मना पृन बोध मनाृ ्ेण्ा्रृा धडथणाऱ्ा ्लथनेला मागे रेटण्ाचा �्तन ्रणारत शकृत 

ियरोध् सभंरणा्डपन य�णलत णाृे.] नव्ा णोमाने थुढे ्ेृे ृेवहा सफप ृवचत सयैर्लथनातम्, यैिचत्थपणर 
गुणियशषेृा दुसऱ्ानंा सागंृा ्ेईल अशा सयवथाृ बोधातम्ा्डपन माडंलत णाईल. हे िनयदेन ्ेले नाहत 
ृर ृे अनुभय समाणाला समणणार नाहतृ, ि्या ृो अनुभय रगण िनदानाृ अथरशपन् ठरेल. “नंृर णासृ 
चागंले िन्ं�ण ्रृा ्ाय”े महणपन बोधातम्ाचे अधोगमन होृे. ्ा िस�ानृाशत ्ुंग ्ाचंा समण बराचसा 
णुळृािमळृा आहे. सयरसामान् य मनोिय क् ृतदशर्  असलेल्ा ्लेचा अथर लायण्ास ि�सनत आथल्ा 
उथणािणयचे्ा अभ्ासाचा उथ्ोग ्ेला. (१९५२). 

 
डरवहीड रपँापो र्— नयतन मनोिय�ेषणाचे दोन �िस� थुरस् �ृ अनरसट ि�स य डेवहतड रॅथाथोटर 

(१९११−१९६१) ्ाचं्ा अ्ालत िनधनामुळे बोधातमा िस�ानृाच्ा थ�ृशतर िय्ासास मोठाच ध�ा 
बसला. रॅथाथोटरचत ्ाहत �ा्ोिग् संशोधनाशत (१९५१, १९५६, १९६०) य सै�ा�नृ्ाचं्ा मह�याच्ा 
गकहतृाशंत मनोिय�ेष् ृ�य ेसाधंण्ाचे अने् �्तन ्ेले. त्ायवन त्ाचं्ा जानाचा अफाट ियसृार य 
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त्ाचत भरथपर खोलत िदसपन ्ेृे हे जान ए्ा बाणपला �ा्ोिग् मानसशास य दुसऱ्ा बाणपला 
मनोव्थाशास ्ानंत म्�िदृ असलेल्ा सथंपणर ये�ाबबल होृे. मनोिय�ेषणाच्ा गुणदोषाचं्ा भागाचंत हत 
यासृय थ्ड त्ानंत दाखयपन िदलत आहे. “द आँगरना्झेशन अँड थॅथॉलणत ऑफ थॉट” (१९५१) ्ा 
त्ाचं्ा थुसृ्ाृ अने् टतथा देऊन ियचाराचे मानसशास ्ा ियष्ायरतल ्ॅथरतड, बपलर, ा्ाणे, लुईन 
्ासंारर्ा सै�ा�नृ्ानंत ्ेलेल्ा ्ा्�चे त्ानंत थरतयण ्ेले आहे. मनोिय�ेषणाच्ा िस�ानृाबबल 
असलेल्ा चळयळतशत णासृ णयळपन संबंिधृ असलेल्ा लो्ानंत ्ेलेल्ा ्ा्�चेहत त्ानंत थरतयण ्ेले 
होृे; य ्ायवन त्ानंत ियचाराचा मनोिय�ेषणातम् िस�ानृ ्ायर ृातथुरृे सं�ेषण ि्या थिहला 
अंदाण माडंला होृा. �ा्ोिग् अभ्ासाला ्ा पृन आधार िमळप श्ेल. 

 
त्ाच�माणे १९६० मधतल, ने�ास्न ्ेथतल �ेरणेयरतल चच�स�ाृ त्ानंत �ेरणा िस�ानृाच्ा 

ियसृतणर था�रभपमतयर मनोिय�ेषणायरचे आथले ियचार सथल माडंले. ्ा यळेत त्ाचें �मुख ियरोध् आर. 
डबल्प. वहाईट हे होृे. थिरणाम् �ेरणा य नैथुण् ्ायंरतल त्ाचंा िस�ानृ त्ानंत ्ाच यळेत थुढे माडंला. 
“िणजासा, संशोधन, क् ृत, हाृचलाखत ्ाचं्ा �ेरणातम् गुणियशषेायर वहाईटनत भर िदला होृा. 
सयृःच्ा थिर�सथृतशत मु्ाबला ्रृाना ्ा्रयमृा ्ेण्ा्रृा ्ा सय�चा उथ्ोग मुलाने ्ेलेला 
असृो. ्ाउलट, रॅथाथोटर असे �िृथािदृा  ृ ्त, �ेर् हे सयर य रृन घडियण्ास ्ारणतभपृ  होृ 
असृाृच असे नाहत, आिण ज्ा, �िृि�्ेबबल वहाईट आथले महणणे ्ेििृ ्रृाृ त्ा �िृि�्ा 
�ॉईड ्ाचं्ा अयधान–संभरण िस�ानृा�माणे थिर�सथृत पृन िनम�ण झालेल्ा �ेरणाशपन् �िृि�्ा 
असृाृ. अयधान संभरणाचे रॅथाथोटरनत णे थ�ृशतर सथलत्रण िदलेले आहे त्ा्रृा याच्ानंत मपळ 
िनबंध थहाया (१९६०, थक. २२७–३३). �ेरणा य अयधाय संभरण ्ामंधतल ्ाहत थोडेच भेद ्ेथे 
सथलम्�देमुळे देणे शक् आहे. अयधान संभरण (१) बाहेर थडण्ास न धडथडणारे चैृन् सयृःमध्े 
अंृभपरृ  ्रृे; (२) हे चैृन् िनण�््ृा दाखयतृ नाहत; उबतथना पृन ृे िनम�ण ्ेलेले असृे, (३) ्ा पृन 
यासना दाखियलत णाृ नाहत ृर नयतन उबतथनाच्ा बाबृतृ ृतथरृा दाखियलत णाृे; ्ा बाबृतृ ृे 
णयळ णयळ उथा�णृ गरणा�ंमाणेच असृे; (४) उिबले, ियिशल यस पृ, यरणातम्ृा ्ाबाबृत  ृ ृे 
�ेर्ाहपन िभ� असृे; आिण इृर सयर गोलत त्ाला सारर्ाच �माणाृ आ्षपर श्ृाृ. 

 
वहाईट ्ाचं्ा महणण्ायर रॅथाथोटर ्ानंत थ्�्त महणणे माडंले; थरंृु वहाईट ्ाचं्ा �िृथादनाृ 

गंभतर आवहान असपन सथंपणर �ेरणेबबलचा �शन ियस कृृ ृऱहेने अभ्ासपनच ्ेयळ ्ा आवहानाला सामोरे 
णाृा ्ेईल हे त्ानंत शासत् संशोध्ाच्ा यक�तने मान् ्ेले आहे. िसगमंड ्ॉ् ्ाचं्ा “सा््ॉलणत, अ 
सटडत ऑफ सा्नस” ्ा माले्रृाहत रॅथाथोटरनत थपयवच्ाच णोमाने मनोिय�ेषणातम  ् िस�ानृाचत 
व्ाथ् रचना ृ्ार ्ेले (१९५९, �ंथ ३). मनोिय�ेषणातम  ् िस�ानृ य इृर शाखा ्ामंध्े समेट 
घडयपन आणण्ा्रृा ज्ा सै�ा�नृ्ाने बऱ्ाच �माणाृ भर घाृलत त्ाने “िस�ानृ बनियणे” ्ायर 
माडंलेले खालतल ियचार बरेच मनोरंण् याटृतल:— 

 
“ए् िस�ानृ, ए् थ�ृत” ्ा यक�तने ियचार ्रण्ाचा शासायर णो ियघाृ् थिरणाम 

होृो ृोच ियघाृ् थिरणाम मानसशासत् मृ�णालतचा सयृं� ियचार ्रण्ामुळेहत होृो. ज्ा 
यळेत संशोध् संशोधन थ�ृत यायरृो त्ा यळेत ृो त्ा थ�ृतचाच गुलाम बनृो. ृेच त्ाचे 
िशष्गणहत ्रृाृ. ्ेयळ त्ा थ�ृतने माडंलेले ि्या बरेचसे त्ासारखेच याटणारे “वथ” 
संभाव् आहे ्त नाहत हे ज्ा िस�ानृाने सािंगृले णाृे असा िस�ानृ ृो संशोध् िय्िसृ 
्रतल. त्ा थ�ृीनत णे अभ्ािसृा ्ेृ नाहत त्ाचा िस�ानृायर थिरणाम होऊ श्ृ नाहत. 
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त्ाच�माणे णेवहा हत थ�ृत ियचाराधतन वथाचं्ा बाबृतृ याथरृा ्ेृ नाहत ृेवहा सयर िस�ान  ृ
्ोणत्ा ृरत दलतने चु्तचे मानले णाृाृ, आिण णर ृे ृथासपन थािहले ृर त्ा िस�ानृाना 
थपणरथणे अ्ोग् ठरृतल अशा थ�ृत पृन ृे ृथासले णाृाृ, आिण मग िनि�ृच चु्तचे याटृाृ. 
सामान्ृः असे िस�ानृ सथंपणरथणे दुलर ियले णाृाृ. त्ाचा थिरणाम असा होृो ्त, ्ाहत 
थ�ृीचे मह�य याढृे, आिण म्�िदृ ‘वथा’ंचा अभ्ास हाच फकृ “माणसाचा” ्ोग् अभ्ास 
ठरृो, य ्ाहत थो�ा थ�ृीमुळे ियभािणृ झालेले मानसशासाचे ये� ए्ि�ृ ्रण्ाचा णे 
�्तन ्रृाृ त्ाचंा ृ�यजानत महणपन (१९५९, थक. १६६) हेटाळणतच्ा सयराृ उ�ेख ्ेला 
णाृो” (१८५९, थक. १६६). 
 
सै�ा�नृ् �गृतचत सुरयाृ त्ाचं्ा सथलत्रणाथर याथरलेल्ा िस�ानृा पृन िमळणाऱ्ा घटना य 

जान ्ाचं्ामधपन होृे असे रॅथाथोटर समणृ होृे. हत �गृत अंृज�नाने िमळालेल्ा थपयरजानायर अयलंबपन 
असृे. ्ाथै्त ्ाहत ्लथनाचंत अनुभिय् ृथासणत ्रणे शक् असृे, ्ाहीचत नसृे. सां् े िृ् भाषेृ 
शासाचत माडंणत ्रण्ाबबल िन्म असले ृरत संशोधन य िस�ानृ ्रण्ा्रृा िन्म नवहृे. सा्नसचे 
ि�िटश इिृहास्ार िडगले िलिहृाृ:–– 

 
“खरत ए्च शासत् थ�ृत” आहे. �गलभ माणपस िनम�ण ्रा. त्ाला हये ृे ्रण्ाचत 

संधत �ा...... सयाभािय् �गलभृा बरोबर हेरणे इृ्ेच ्ा् ृे आथण ्व श प् .....आिण गरण 
थडेल ृर आयशे्ुकृ सथ�चे साहाय् घेऊन ्ोणना देयृेच्ा ृायडत पृन हत �गलभृा रयण 
्रा.... (द सा्ंिटिफ  ् अडवहेचर, ृ�यजानियष्् याचनाल्, १९५३). अशत ृ�य�णालत 
मान् झालेल्ानंा शासत् मानसशासाशत मनोिय�ेषण िस�ानृ ए्वथ ्रण्ा्िरृा ज्ानंत 
ने�दतथ् �्तन ्ेले त्ाचंा य �ॉईड ्ाचंा हत �णालत मान् असणाऱ्ा  ृअंृभ�य ्रणे ्ोग् 
याटृे.” 

 
बोधातमा िविश�ता व सामािजक चयापचय:— एिर् एिर्सॉन हे �ॉईड ्ाचं्ाच गटाृतल होृे, 

ृरतहत माणसाच्ा, मानिस् िय्ास टाा्ाच्ा यळेत सामािण् घट्ाचंा त्ाच्ायर होणारा थिरणाम 
त्ानंत ओळखला होृा. िसओकस य ्ुरॉ् इंिडअनस ्ाचं्ा ये� अभ्ासाचा एिर्सॉन ्ाचं्ा 
ियचारसरणतयर थिरणाम झाला होृा; आिण एच. स्डर िमि्ल य अल�ेड �ोएयर ्ा मानसशासजाचं्ा 
सह्ाराने त्ानंत ृो चालप  ठेयला होृा. आथण िनरिनराळ्ा यािंश् गटाचंा ियचार ्व लागलो ्त �थम 
नणरेसमोर ियस कृृ सासं क् िृ् थिरणामच ्ेृाृ. त्ा थिरणामाशंतच ्ेयळ एिर्सॉन संबंिधृ आहेृ असे 
नसपन बा�ृः �याहत असलेल्ा संस क् ृतृतल “बदलत्ा ऐिृहािस  ् यासृयृेच्ा थिरणामाशंतहत ृे 
संबंिधृ आहेृ असे िदसृे (१९५०). ्ािं�् ्ुगाच्ा हळपहळप होणाऱ्ा उत�ांृ तमध्े िदयसेिदयस 
णगणाऱ्ा माणसाला ृत साय्ाश होृे असे याटृ असले ृरत िृचा बोधातमािय्ासायर होणारा थिरणाम 
्मत लेखृा ्ेृ नाहत. “सामान्ृः अथेियृ थिरसराला” समा्ोणन ्रृा ्ेईल अशत णनमृःच मुलाचत 
ृ्ारत असृे असा हाटरमन ्ाचंा दिल्ोण होृा. हा दिल्ोन णर बरोबर असेल ृर “फकृ शा�ृ 
सामािण् रचना आिण थरंथरेचत होृ असणारत थुनररचना (णर ृशत ृत अत्ंृ सप�म ृऱहेने होृ असेल ृर) 
�त्े् नयतन िथढीृतल मुलां् रृा “सामान्ृः अथेियृ” थिर�सथृतसारखे ्ाहत ृरत सुरियृ ठेयप श्ेल 
असे अनुषंगानेच महणृा ्ेईल. यै्�कृ् सयतयाचत सुरियृृा हत िन्ोथ व्�कृम�याचा अंिृम आधार 
आहे असे एिर्सॉन ्ाचें मृ होृे; ज्ाचं्ाशत ए्वथृा साधपन हत सुरियृृा िनम�ण ्रृा ्ेईल असे 
आदशर, ज्ा समाणाृ णतयन धायथळतचे असृे ि्या णेथतल आदशर य ध्े्े बदलृत असृाृ ृेथे उथलबध 
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होऊ श्ृ नाहतृ ृर ृे सुरिचृ मपल्े य सामािण् संसथा असलेल्ा समाणाृच उथलबध होृाृ असे 
एिर्सॉनना याटृ होृे. िय्ासटाा्ाृ ्ेणाऱ्ा अडचणत पृन णाणाऱ्ा ृरणां् रृा सुरिचृ समाणाृतल 
थपयवच्ा िथढतने हत मपल्े य संसथा ्ाचें थुनणवयन ्वन अथर लायला थािहणे. समा्ोणनाचे मध्सथ महणपन 
थाल् ्ाम ्रतृ असल्ामु बाल्-थाल् िन्ोथ संबंधायर िनरोगत समा्ोणन अयलंबपन असृे. 
 

�ॉईडनत सथल ्ेलेलत मनोलैिग् टाा्ाचत चौ्ट एिर्सॉनना थिरिचृ होृत. हत चौ्ट 
याथवन त्ानंत ्ा संदभ�ृतल आथलत भपिम्ा थुढे माडंलत. बोधातम्ाचे आदश�शत ृादातम् होृ असृाना 
णत हळपहळप उत�ांृ त होृ असृे िृच्ाृ िय्ासाच्ा �त्े् टाा्ाच्ा ्ालायधतृ ्ाहत मह�याचत भर 
घाृलत णाृे असे त्ाचें मृ होृे. िनरिनराळ्ा िय्ासटाा्ाृ मुलानंा णे अटळथणे नैराश् णाणयृ असृे 
ृे ि्ृत ्शसयत ृऱहेने हाृाळले आहे ्ायर िय्ासाच्ा �त्े् ्ालखंडाृ होणारे भायातम् 
मनोसामािण  ्थिरणाम अयलंबपन असृाृ. ्ारण अशा नैराश्ामुळेच �त्े् िय्ासटाा्ाृतल अडचणत 
िनम�ण होृ असृाृ. �ारंभतच्ा टाा्ाृ असुखद यणाच्ा यळेत आथण ए्ा्तथणे असाहाय् �सथृतृ 
थडलो आहोृ असे याटप  लागल्ास अडचणत िनम�ण होृाृ. अशा यळेत थाल्ाचें �ेमळ, णागव् लय 
असेल ृर “अिय�ासाचे थ्रयसन िय�ासाृ होईल य ृे मुलाच्ा थिहल्ा संथादना पृन व्कृ होईल....” 
आई दिलआड झालत महणपन ृे असयसथ होणार नाहत ि्या रागायणार नाहत. त्ाचत त्ाला ृ्ारत असेल 
(१९५०, थक. २१९). सुरयाृतला दाृ ्ेण्ाच्ा ्ाळाृ आथलत असयसथृा लथियण्ा्रृा ृे णेवहा 
णोराृ चायृे ृेवहा त्ाला �थमच सुरियृृेचा आधार अनथेियृथणे गेल्ासारखे याटृे य त्ामुळे �थमच 
त्ाचत “याईटथणाबबलचत णाणतय” िय्ास थायृे. गौिद् भागा्डे णेवहा मुलाचे लय सं�िमृ होृे ृेवहा 
उतसणरनायर “िन्ं�ण ठेयणे” आिण “िन्ं�ण िढले ्रणे” हत अयधानाचत ्ेि सथाने ठरृाृ य त्ा यळेत 
्ेणाऱ्ा अनुभयायर त्ाचे य रृन अयलंबपन असृे. ्ा यळेत थाल्ानत हुशारतने याथरलेल्ा िन�हतथणामुळे 
मुलामध्े सयायलंबन िय्िसृ होईल य उतसणरनाच्ा बाबृतृ त्ाला शरम ि्या साशं् ृा याटणार 
नाहत. �ारंभतच्ा “लैिग् टाा्ाृ” त्ाचे य रृन “अनाहपृा” सारखे होृे; य हे ्ेयळ लैिग् भागाथुरृेच 
होृे असे नाहत ृर ृे ृसे यस पृ हाृाळृाना, चालृाना, दुसऱ्ाथुढे लतन होृाना, यटयट ्रृाना आिण 
�शन ियचारृानाहत होृे. हा िथ कृ्ाम्ृेचा ्ाळ आहे. हा ्ाळ मुलाच्ा नंृरच्ा य रृनायर ्शा ृऱहेने 
थिरणाम ्रतल हे थाल् ि्ृत ्ौशल्ाने मुलामध्े  ियये्  टोचणत िनम�ण न ्रृा सहभागाचत, 
णबाबदारतचत, आिण थुढा्ार घेण्ाचत यक�त त्ाच्ाच सहण�यक�त पृन य अिभरचत पृन िनम�ण ्व 
श्ृतल ्ायर अयलंबपन राहतल. ्ा टाा्ाच्ा यळेत िय्िसृ झालेला दुल य ृाठर ध्े्ातमा सयर णनमभर 
ियनाश् थिरणाम घडयपन आणृो. 

 
बाल्ायसथेृ िनरिनराळ्ा जानेिि्ाचंा उथ्ोग ्सा ्राया हे समणल्ामुळे मपल जानाचा, 

नैथुण्ाचा िय्ास ्व लागृे य सयृःचे “मतथण” दढ ्रण्ामध्े मह�याचत भर घालृे. ्ेयळ 
्ुटंुिब्ांृ च नवहे ृर त्ाच्ा सोबत्ांृ हत ृो ि्ृत य ्ोणत्ा �्ारच्ा क् ृत ्रृो त्ायंर त्ाचा दण� 
अयलंबपन असृो. त्ाच्ा क् ृत ्मत ध्े्शपन् य णासृ ध्े्थपणर होृाृ. णर ृो आथल्ा “व्यसा्ाृ” 
असलेलत साधने याथरण्ाृ अ्शसयत झाला ृर, त्ाचा न्पनभाय त्ाला िथ कृ्ाम्ृेच्ा सथध�ृ आलेल्ा 
अथ्शाच्ा संबंधत असलेल्ा ियचारायर थरृ नेईल आिण सयृःच्ा अथा�ृेबबलचा ियचार त्ाला 
्ा्मचा घेवन टा्तल. 

 
्ौमा्�यसथेृ सामान् माणसाचा बोधातमा सुरयाृतच्ा ्ाळाृ ृ्ार झालेले ्ल, ्ाि्् 

अनुभय य ृादातम्भाय ए्वथ ्रतल, आिण सथलथणे त्ाचे सयृःचेच असलेले “मतथण” शोधपन ्ाढतल. 
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इृर लो् त्ाच्ाबबल णे ्ाहत समणृाृ त्ाच्ाशत त्ाने शोधपन ्ाढलेल्ा “सयचे” साम् ्ोग् 
�माणाृ असल्ाबबल त्ाला खा�त असेल. ्ौमा्�यसथेृ ज्ाचा दतघर �यास चागंल्ा ृऱहेने मागरद�शृ 
झालेला नाहत, य णो ्ा िय्ासटाा्ाृ सयृःचे समाणाृतल सथान ्ोणृे ्ाबबल साशं्  आहे त्ाने 
थारखपन थािहलेल, “सय” यणभगंपर ठरेल. हा “सय” नेहमत �्ोगायसथेृच राहतल. य अशा मुलाला 
णतयनाृ नेहमतच अिनि�ृृा णाणयले. ्ाच्ा उलट, ज्ाचा दतघर �यास चागंल्ा ृऱहेने मागरद�शृ 
झालेला आहे त्ाला णतयनाृ आतमणाणतय य �सथरृा ्ा गोलत णाणयृतल. “व्ायसाि्  ्ृादातम् �सथर 
होण्ाृतल असमथरृ ा हत �ामुर्े ्वन ृरणानंा णाणयृे य असयसथ ्रृे” असे एिर्सॉन महणृाृ. 
लैिग् ृादातम्ाबबल असलेल्ा साशं् ृेचे थिरणाम लैिग् णतयन ियस्ळतृ होण्ा पृन व्कृ होृाृ 
असेहत एिर्सॉननत नोदियले आहे. 

 
्ौमा्�यसथेनंृरच्ा सुरयाृतच्ा ्ाळामध्े णतयनाृ णत अ�सथरृा णाणयृे त्ामुळे असयसथ 

झालेला माणपस हत असयसथृा िणयलग म�ैत ्रण्ाच्ा बाबृतृ ि्या �ेमसंबंधाच्ा बाबृतृ असलेल्ा 
त्ाच्ा असमथरृे पृन व्कृ ्रृो. यणभगंपर ृादातम्ाृ णतयलगृेने अंृभपरृ  असलेलत ृादातम्ाृतल 
ए्ृा आढळृ नाहत. िम�तयाचे अने् यरयरचे संबंध, �ेमाचे संबंध �सथािथृ ्रण्ाृ अने्दा आलेले 
अथ्श, ि्या उघड उघड ियणोड अशा णतयनसाथतदाराचंत िनयड ्ा गोलत अशा ृऱहेचत असुरियृृा 
दाखियृाृ. “मग �ेमाृ थडणे महणणे बहुृे् सयृःच्ा दथरण �िृमेशतच सयृःला इणा ्वन, आरशाचा 
नाश ्वन, ए्वथ होणे” (१९५९, थक. १२५). “राग य गोधळ ्ां् डे �िृगमन” दुबरलाचंा ि्या गटाृतल 
ज्ाचं्ाशत ृादातम्ृा नसृे त्ाचंा असयत्ार “्ालबोधाबबल असमथरृ ा” (आणचत थिर�सथृत ्ाळाने 
बदलेल ्ाबबल अ�� असे ्ेथे एिर्सॉनना महणाय्ाचे आहे) य ्ाचबरोबर “ने कृतयाला” ियशषेृः 
समाणियघाृ्, गटाचं्ा नगण् ने कृतयाला “शरण” णाण्ाचे भ् हत ‘संिम� भपिम्ेचत’ इृर ्ाहत 
उदाहरणे आहेृ असे एिर्सॉनना महणाय्ाचे आहे असे िदसृे. 

 
नंृरच्ा थ�ृेृ ‘सयृःला शरतर आिण मन ्ाचं्ा मतलनाृ गमायण्ाचत ्ुयृ िनम�ण होृे य ृत 

थुढचत िथढत य िृचे सयासथ् ्ाबंबलच्ा ्ाळणत पृन सयृःला व्कृ ्रृे. ्ा सकणनशतलृेला असलेला 
थ्�् महणणे गिृहतनृा! आिण णतयनाचा अखेरतचा िशगेचा टाथा महणणे बोधातम्ाचत सचोटत, ि्या 
नैराश् ्ानंत ियशिेषृ टाथा असे एिर्सॉन यणरन ्रृाृ. ्ामध्े आथण णतयनाला िदलेलत िदशा 
सयत्ारण्ाचत यक�त असृे, आिण मकत्पलाहत ्यटाळण्ाचत ृ्ारत िदसपन ्ेृे. 

 
संयोजक ्ि�कोन:— रॉबटर डबल्प वहाईट (णनम १९०४, आृा हॉयडर िय�ाथतठा  ृ

रगणिनदानियष्  ्मानसशासाचे �ाध्ाथ्) मनोिय�ेषणातम  ्बोधातमा िस�ानृाचा अभ्ास ्रण्ाृ 
ृे गढपन गेले होृे. त्ामुळे त्ाचंा ्ा िठ्ाणत उ�ेख ्ेणे ियरोधातम् आहे. हॉयडर ्ेथतल मानसशास 
अभ्ासाच्ा ्ेिायर चाललेल्ा �्लथाृ हेनत मरीशत संबंिधृ असलेल्ा गटाथंै्त ृे ए् होृे. ृसेच 
मनोिय�ेषणा्डे असलेल्ा मरीच्ा भायातम् दिल्ोणाचा त्ाचं्ायर बराच थिरणाम झाला होृा, य त्ा 
�त्े् िस�ानृाृतल गुण ृे णाणृ होृे. असे असले ृरत, त्ा सयर िस�ानृाथासपन ृे अिलाृच रािहले 
होृे. बोधातमा िस�ानृायरतल एिर्सॉन ्ाचें महणणे त्ाना सयरसामान्थणे थसंृ  होृे. व्कृतला 
िनरिनराळ्ा िय्ासटाा्ाृ होणाऱ्ा िय्ासाच्ा यळेत उ�ोगशतलृा, बोधातम् ए्ृा, सयाृंत्, 
थुढा्ार, ्ासंारर्ा बाबृीृ िनणर् घ्ाय े लागृाृ य त्ा यळेत सुरियृृेचत गरण असृे. त्ायर 
एिर्सॉन भर देृ असृ य ृो वहाईटना ियशषे थसंृ  होृा. ्ा्रृाच त्ाचंत ्ेथे ओळख ्वन िदलत 
आहे. व्�कृम�याचा िन्ोथ िय्ास होण्ा्रृा आयश्् असलेल्ा ्ा्रयमृेच्ा मह�यायर 
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एिर्सननत भर िदला आहे वहाईटनत �ेरणेबबल णो िस�ान  ृ सुचियला आहे त्ाचे एिर्सन ्ाचं्ा 
ियचाराशत यरयरचे साम् आहे (वहाईट १९५९, १९६०); मपल ज्ा यळेत �थम चमचा याथराय्ास िश्ृे त्ा 
यळेत त्ाला याटणारे सुख, ि्या ृे रागंाय्ास, चालाय्ास लागल्ायर त्ाला होणारा आनंद ि्या 
त्ाचत नव्ानेच ओळख होृे त्ा णगाृ झाडायर चढण्ाृ, बॅटतने चेडप  उडियण्ाृ त्ाला िमळणारे सुख 
हे यासिन् समाधान आहे असे महणण्ाचत आयश््ृा वहाईटना णाणयृ नाहत. शरतरव्ाथारियष्् 
िय्िसृ होणाऱ्ा संशोधनाशंत, आिण णैयत गरणा भागल्ा ्त भोयृालच्ा थिर�सथृतृ खरत दयृा य रस 
िनम�ण होृो ्ा महणण्ाचा थुरस्ार ्रणाऱ्ा लो्ाचं्ा ्लथनाशंत आथले सहमृ असल्ाचे �िृथादन 
्वन वहाईट िलिहृाृ: 

 
“गरण भागयपन ्मत ्रण्ा्रृा सुखभाय ि्या �बलनाचत ्लथना ्रण्ाचत ि्या 

�ेरणे्रृा मुासंसथेव्िृिरक  ृ एखादे चैृन्ाचे उगमसथान असल्ाबबल ्लथना ्रण्ाचत 
्ाहतच आयश््ृा िदसृ नाहत. �ाण्ाच्ा ि्या मानयाच्ा ज्ा य रृनाच्ा यळेत थिरसरा्डपन 
िमळणारे उबतथन य थिरसराशत ्ेणारा संबंध इ�चछृ य सयागृाहर मानलेला िदसृो, याढलेला ृाण 
य ि्र्ोळ �योभ हयाहयासा याटृो आिण नायतन् य ियियधृा ्ा गोलत ्ेयळ नायतन् य 
ियियधृेमुळेच सुखद मानल्ा णाृाृ त्ा यळेत य रृन उतसफप रृृे पृन व्कृ होृ असृे हे 
समणण्ास मागर खुला झाला. ......हत �ेरणा थिरणाम् ्ा शबदा पृन य त्ामुळे िमळालेला 
अनुभय सामथ्�नुभय ्ा गुणियशषेा पृन दाखयपन देण्ाचे ठरियले आहे (१९५९, थक. ३२८–२९).” 
 
ज्ा इृर िस�ानृानत अलत्डे थिर�सथृतच्ा उ�ेण्ायर भर िदला आहे त्ा िस�ानृाशत ्ा 

थिरणाम्ाृ साम् आढळृे. ए्वथृा य समा्ोणन ्ा सप�ायर आधािरृ ा्ाणे ्ाचंा ए् िस�ानृ, य 
युडयथर ्ाचंा य रृन �ामुर्ाचा दुसरा िस�ानृ (१९५८). सेिि््ाच्ा गरणाचें अ�सृतय ना्ारण्ाचा ्ेथे 
बहाणा ्ेला णाृ नाहत. थरंृु थिर�सथृत हाृाळपन िृच्ाशत थिरच् ्वन घेण्ाृ सेिि््ाला णो रस 
असृो त्ाच्ाथुढे गरणाचंत थिरथपृव दुय्म ठरृे. दोन यष�च्ा मुलाला भरयतृ असृाना अने् िमिनटे 
ृासाृ थिरय�ृृ होऊन आथला यळे ्सा णाृो हे अने् �ासलेल्ा माृा सागंप श्ृतल. ज्ा यळेत 
मुलाला भरयपन मो्ळे वहाय ेमहणपन ृत असयसथ होऊन याट थाहाृ असृे, त्ा यळेत ृे मपल चमचा ृाटायर 
आथटपन आईच्ा ृोडाृ घालण्ाच्ा �्तनाृ असेल, ्ुत्ाच्ा डोक्ायर आथले ्ाहत अ� टा्ण्ाचा 
�्तन ्रतृ असेल; त्ाला िखड्तयर नु्ृेच िदसलेले खेळणे िमळियण्ाच्ा �्तनाृ असेल, आिण 
चमच्ाृतल रस नाहतसा झाल्ामुळे चमच्ाचा खेळण्ा�माणे उथ्ोग ्रण्ाचत शक्ृा न्ाहाळपन थाहाृ 
असेल. भु् े ने व्ा प् ळ झालेल्ा सेिि््ाच्ा ्ा �िृि�्ा आहेृ असे िदसृ नाहत. थरंृु णर 
चेृ्�िृि�्ा िस�ानृाचे महणणे शबदशः �हण ्राय्ाचे असेल ृर ियिशल यळेत अ� िमळृ असलेल्ा 
मुलाला त्ा यळेत िन्िमृथणे अ�ाचत गरण णाणयले. बा�ृः ्ा िठ्ाणत अ�ाथेया थिर�सथृतच णासृ 
�भायत ठरृ असृे. ए् ियिशल बाब महणपन ि्या दोन यष�च्ा मुलाथंुरृेच म्�िदृ असलेले उदाहरण 
महणपन आथण ्ेथे दुलरय ्व श्णार नाहत. बेसबॉल, टेिनस ्ासंारर्ा खेळांृ  अडथळा आणणाऱ्ा 
घराृतल णेयणाियर� बंडखोरत ्रणारा ्ुमार, ि्या सयृःच्ा चालप  असलेल्ा संशोधना  ृ अडथळा 
आणण्ाथेया णेयण ि्या अत्ंृ आयश्् असलेलत झोथहत टाळणारा िय�ान माणपस हत उदाहरणेहत णैयत 
�ेरणाचं्ा िस�ानृाियर� असलेलत उदाहरणे महणपन देृा ्ेृतल. 

 
एिर्सॉन ्ाचंा यासनाचैृन्ाचा िस�ानृ य सलवहन ्ाचंा व्कत्ृंगरृ  संबंध िस�ानृ ्ानंा 

थ्�् महणपन वहाईट ्ाचंा थिरमाण् �ेर् िस�ानृ थुढे माडंलेला नसपन थपर् महणपन ृो थुढे माडंलेला 
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आहे. ्ारण एिर्सॉन य सलवहन ्ाचं्ा िस�ानृाचे मपल् मान् ्रण्ास वहाईट ृ्ार असपन अ�्ट 
्ालाथासपन उ�ोगाचत णाण असृे ्ा एिर्सॉन ्ाचं्ा महणण्ाचे ृे ्ौृु् ्रृाृ. ृथािथ, हाटरमन, 
ि�स, लोयोनसटतन (१९४९) ्ानंत सुचियलेल्ा ृटसथ �ेर्चैृन्ाशत बाल्ायसथेृतल ि्या इृर 
िय्ासटाा्ाृतल यक�ीशत ्ाहत संबंध असेल हे ृे अमान् ्रृाृ. 

 
सामान् माणसाच्ा व्�कृगृ िय्ासायर सामान् णतयनाृतल घटनाचंा होणारा थिरणाम 

थाहण्ाचत वहाईटना आयड होृत मानसशासत  ् मािहृत िमळियण्ाचा हा आधार थ�ृशतर ृऱहेने 
संशोिधला गेलेला नाहत. “लाईवहण इन �ो�ेस” (१९५२) ्ाृ त्ानंत ृतन ृरणाचें णतयनेिृहास घेृले 
आहेृ. य त्ा ृरणाचं्ा नंृरच्ा णतयनाृतल मािहृत य घटना समणायपन घेण्ाच्ा दलतनेहत �्तन ्ेले 
आहेृ. बोधातमा, ए्ृा, �सथरत्रण, सामािण् संबंधाचें अध््नायर होणारे �िृ प् ल थिरणाम, 
अिभरचत याढियण्ा्रृा लागणारत थिर�सथृत, आिण सामािण् सौहाद�चा णासृ ियस कृृ िय्ास 
्रण्ा्िरृा सहभायाचे असलेले मह�य ्ाबाबृतृतल त्ाचें सयर िनष्षर थपणरथणे ियचाराृ घेणे दुद�याने 
्ेथे णमणार नाहत. थ�ृा य समा्ोणन ्ायरतल वहाईट ्ाचें िनष्षर बरेचसे �ॉम, ा्ाणे य 
आतम�्टत्रणाचे ृ�य �िृथादणाऱ्ा इृर मानसशासजानंत ्ाढलेल्ा िनष्ष�सारखेच आहेृ. 
माणसाला समाणाृ त्ाचे सथान िमळाले थािहणे य त्ाने त्ायर आथल्ा व्�कृम�याचा ठसा उमटियला 
थािहणे. यरच्ा दण�चत ध्े्े बनियण्ा्रृा लढाऊ �्तन ्रण्ाऐयणत चालप सामािण् ध्े्ाियष्त 
सादश् साधणे हे ्मत िन्ोथ�यक�ीचे आहे. आथल्ा मुलाचंत संभाव् याढ ओळखणे हे थाल्ाचं्ा दलतने 
मह�याचे आहे असे त्ानंा याटृ असे. 

 
मरलानी �लाईन––�ॉईड ्ाचं्ासारखतच मृ�णालत असलेल्ा इंगलंडमधतल �मुख नेत्ा 

कलाईन ्ा होत्ा (१८८२−१९६०). ्शसयत बालमानस िय�ेष् महणपन आथल्ा व्ायसाि्् ये�ाृ 
त्ानंत लय्रच सथान िमळियले. थारंथिर् मुकृ साहच्�च्ा णागत त्ानंत �तडनृं�ाचा थ्�् िनयडला. 
्ा �तडन थ�ृतमुळे त्ानंा मुलाचं्ा ियिशल य रृनाचे सथलत्रण ्रणे शक् झाले. अने् साध्ा 
खेळण्ांृ पन मुला्डपन ियिशलच खेळणे ्ा िनयडले णाृे, ृे खेळणे त्ाच्ा्डपन ियिशल ृऱहेनेच ्ा 
हाृाळले णाृे, त्ाच्ा सुख-दुःखद मनः�सथृतचा खेळण्ायर ्ा् थिरणाम होृो हे लहान मुलालाहत 
सागंणे त्ानंा शक् झाले. त्ाचं्ा िनरतयणामुळे मपळ �ॉईडयादत िस�ानृामध्े बदल ्रणे त्ानंा 
आयश्् झाले. इृर थिरणामा�ंमाणेच हे बदल मुलाच्ा सहाव्ा मिहन्ाथ �्ृ णाऊन िभडृाृ बोधातमा 
य िथ कृ्ाम्ृा व्कृ होण्ाचंा हा अगदत सुरयाृतचा ्ाळ. णनम, मतलन ्ासारर्ा ृऱहेयाई् ्लथनानंत 
मुलाचें मन भरलेले असृे, य त्ाच्ाचबरोबर सयृःच्ा संयदेना य यसृुिनन सत् �सथृत ्ांृ तल ृफायृ 
णाणण्ाचत ्ुयृ त्ाचं्ामध्े नसृे ि्या सुरयाृतच्ा संघष�ृतल संघषर य असयसथृा ्ाला बा� 
यस पृच्ा ए्ृेमुळे था�रभपमत थुरियलत णाृे हेहत त्ाला ओळखृा ्ेृ नाहत. आईच्ा सृना पृन सुखभाय 
िमळृ असेल ृर ृे “चागंले सृन” ृो सयृःमध्े अंृभपरृ  ्रेल, थरंृु णेवहा ृे नैराश््ार् ठरेल ृेवहा 
ृे “याईट सृन.” थरंृु ्ा यळेत मपल ्ाचत मना�माणे ियलहेयाट लायप श्ृ नाहत य त्ामुळे त्ाच्ा 
सयृःमधपन त्ाला सृायणारा घट् िनम�ण होृो आिण त्ाचत सुरयाृतचत भायिय्लृा िनम�ण होृे. 
ब�मपळ यडेाचत य व्�कृमतय भणंनाच्ा ि्र्ोळ लयणाचंत �सथृत असे ्ा अगदत �ारंभतच्ा टाा्ाचे 
त्ानंत यणरन ्ेले आहे. ्ा शबदसमु�्ाृ थाठलाग ्रणारे �मच ्ेयळ ियचाराृ घेृलेले नाहतृ, ृर 
यस पृचे चागंले-याईट असे ियभाणनहत ियचाराृ घेृले आहे. ्ाहत थो�ा मिहन्ानंंृर मुलाला णेवहा 
चागंले य याईट ्ा गोलत खऱ्ा ए्च आहेृ हे णाणयृे, आिण चागंल्ाचा नाश ्ेल्ािशया् याईटाचा 
नाश होणार नाहत हे समणृे ृेवहा ृे ियमनस् होृे. ्ाहत मोबदला िदला नाहत ृर चागंल्ा यस पृचा नाश 



 
 अनु�मिणका 
 

होऊ श्ेल हत णाणतय हतच त्ाचत ्ा अयसथेृतल भायनािय्लृा असृे. णर यदेना, �ेष य भतृत ्ा 
सृृ समाधान य �ेम ्ाहंपन यरचढ होृ असृतल ृर मपल संथपणरथणे ियमनस् �सथृतला ्धतच थोहोचणार 
नाहत, ि्या त्ाचे ब�मपळ यडेा्डे, थाठलाग ्वन सृायणाऱ्ा टाथा्डेहत संथपणरथणे थरागमन होणार 
नाहत इृ्ेच नवहे ृर त्ाचे व्�कृम�य ियभािणृ होईल. 

 
थिहल्ा यष�ृतल दुसऱ्ा सहा मिहन्ांृ  आढळणाऱ्ा िथ कृ्ाृ संबंधाचे मपळ कलाईमना 

िय्ासाच्ा अशा टाा्ाृ आढळृे ्त त्ा यळेत मुलाच्ा शरतराचे सयर भाग ्ामु् य ियधयसं् अशा दोनहत 
ृऱहेच्ा यासनाचंत हाय बाळगतृ असृाृ. मुलगा ि्या मुलगत ्ोणतहत असले ृरत ्ा संबंधाृ आईयडतल 
दोघेहत अंृभपरृ  होृाृ आिण थारंथिर् ृऱहेने �ॉईड ्ाचंा महणपन णो ियचार समणला णाृ होृा 
त्ाच्ाहपन णासृ गंुृागंुृतचे सयवथ त्ाला �ााृ होृे. ए् मह�याचा फर् असा आहे ्त लहान मुलाला 
आथले छोटे भायडं दुसऱ्ा्डे �ाय े असेच ्ेयळ याटृे असे नाहत ृर सयृःलाहत मपल हय े असे त्ाला 
याटृे. लहान बाळ आईचे आहे आिण आथले नाहत ्ाबबल होणाऱ्ा णािणयमुेळेहत भायडंाबबलचा मतसर 
संिम� झालेला असृो. 
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19१० 20इतर िव�रषणातमक शाखा: 
काही �िस� घरभरदर 

 
�ॉईडनत आथल्ा िस�ानृामध्े ्ेलेले अने् फर् य फेरियचार हे मनामध्े ृाणे असृानाच 

याच्ाला सयृःच्ा मनाृ असलेलत त्ाचंत �िृमा �चिलृ असलेल्ा �िृमेशत णुळयपन घेणे ्ठतण 
होईल. ्ारण सामान्ृः �ॉईड ्मरठ य इृराचं्ा ्ा्�बबल असिहषणप अशा गुणियशषेानंत ओळखले 
णाृाृ. त्ाचं्ा व्ायसाि्् सहचा्�च्ा गोलीयवन ृे ृसे होृे असे सुचियले णाृे. ज्ा यळेत ृे 
सुधारणा ्रण्ास ृ्ार असृ त्ा यळेत ृे सुधारणा ्रतृ असृ. ृोथ �्ृ त्ाचं्ा अगदत िन्टच्ा 
सह्ाऱ्ानंतहत सुचियलेले बदल ि्या घाृलेलत भर ्ाबाबृतृ त्ाचंा दिल्ोण टत्ेचा असे. आिण हा 
बदल ि्या त्ानंत घाृलेलत भर सयत्ारण्ासहत ृे ृ्ार नवहृे. मनोिय�ेषणाच्ा सुरयाृतच्ा 
िय्ासाचत ्था महणणे भगंलेल्ा म�ैतचत ्था; ्ाथुढतल थानांृ पन च�चलेल्ा दोन सै�ा�नृ्ानंत 
�ॉईडला चतड िनम�ण होईल इृ्ा ियरोध उघड उघड ्ेला. 
 
१०.१: अल�र ड ॲडलर व वयय�तमानसशासाची शाखा 

१९०२ मध्े �ॉईडनत अल�ेड ॲडलरना (१८७० ृे १९३७) �वहए�ा ्ेथतल मनोिय�ेषणाच्ा 
गटाृ सामतल होण्ास िनमं�ण िदले. त्ा यळेत ॲडलर �वहए�ा ्ेथे डॉकटरतचा व्यसा् ्रतृ होृे. 
त्ाचंत संयदेशकृत अत्ंृ ृत� आहे असे �ॉईडनत त्ा यळेतच ओळखले होृे. ॲडलर हे अत्ंृ ृडफदार 
यक�तचे होृे य त्ाचं्ा ियचारसरणतृ बरतच लयिच्ृा होृत. ्ा त्ाचं्ा सयभायामुळे दहा यष�ृच आथल्ा 
दोघाचं्ाृ बेबनाय होऊन नयतन िय�ेषणिस�ान  ृ िय्ास थायले हे मा� �ॉईड ्ानंा ओळखृा आले 
नाहत. दोन ियर� िदशनेे णाणाऱ्ा दोघाचं्ा ियचारसरणतृ त्ाचं्ा बेबनायाचे ए् ्ारण साथडृे. �ॉईड 
सयर य रृनाचे सथलत्रण ्रण्ा्रृा भपृ ्ालाृतल घटनाचंा ियचार ्रतृ असृ हे आथण ्ाथपयव 
थािहलेच आहे. ॲडलर ्ाचंा िस�ानृ त्ाचं्ा सुरयाृतच्ा घडणतथासपन भियष् ्ाळा्डे थाहाृ होृा. 
�ॉईड ्ाचं्ा ियचारसरणतृ व्�कृम�याचे ियभाणन आयश्् होृे. बोध मन ियर� अबोध मन, बोधातमा 
ियर� अबोध मुख आिण ध्े्ातमा ॲडलर ्ानंा हे मान् नवहृे. त्ाचंा भर ए्संधृेयर होृा. सेिि्् 
ि्या व्कृत ्ाहत ृरत णासृ चागंल्ा िदशनेे �गृ होृ असृे; य हत �गृत होृ असृाना �ॉईडना णे 
व्�कृम�याचे ियभाणन आढळृे ृे ्ोठेच नसृे असे ॲडलरना याटृ होृे. त्ाचं्ा ियचारसरणतृ हे 
साृत्ाने िदसपन ्ेृे उघड उघड त्ानंत हे महटले नसले ृरत त्ाचं्ा ियचारसरणत पृन हे अिभ�ेृ 
झाल्ािशया  ् राहाृ नाहत. ए्दा त्ाचं्ा िलखाणा  ृ त्ानंत ्ाचे यणरन “�भतुयाचत धडथड” असे ्ेले 
आहे. त्ाचंा िस�ानृ णसणसा िय्िसृ होऊ लागला ृसृसे हेच ियचार ्ाहत फेरफार ्वन थुढे 
माडंले णाऊ लागले. 
 

शरतराचा मनायर होणारा थिरणाम ्ायर डॉकटर महणपन ॲडलर ्ाचें लय ्ेििृ झाले होृे हे 
समणप श्ृे. व्कृत्डपन ्ेले णाणारे समा्ोणन सामान्, िय क् ृणन् ि्या यरच्ा दण�चे असप श्ेल. 
थरंृु ्ोणत्ाहत अशा ृऱहेच्ा समा्ोणनेचे ्ारण व्कृतच्ा ्म्ुयृथणाृ आहे अशत त्ाचंत 
सुरयाृतचत ियचारसरणत होृत. ्मृरृेमुळे िनम�ण होणाऱ्ा थिर�सथिृणन  ्धोक्ाला थ्�्त गोलत पृन 
�िृथपरण ्वन सेिि्् सामोरा णाृो. यै�्त् शासाृतल उदाहरणे झट्न नणरेसमोर ्ेृाृ. थरंृु 
ॲडलर ्ानंत त्ाृ “इंिि्ांृ गरृ  �िृथपरण, दुसऱ्ा इंिि्ामाफर  ृ�िृथपरण, मानसशासत् ध्े्रचने पृन 
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होणारे �िृथपरण आिण सेिि्् ि्या मानसशासत् अिृ�िृथपरण ्ाचंा अंृभ�य ्ेला आहे.” 
(आनसबाचर य आनसबाचरमधपन उ�कृ  ्ेलेले; १९५६, थक. २४). 

 
शारतिर् न्पनृेचे �िृथपरण ्ोणत्ा सयवथाृ होईल ्ाबबल थोडक्ाृ िदलेल्ा ्ादतृ ्ाहत 

मनोरंण् ग�भृाथर आहेृ. �िृथपरण ्रण्ाच्ा लयिच्ृेृ सेिि््ाचत ए्संधृा ्शत अंृभपरृ  आहे हे 
�थम थाहप. दिलदोषाचे �िृथपरण णासृ अयधान देऊन ि्या द् चेृ्ाृ णासृ रस घेऊन ्ेले णाृे. 
सयरसामान् बु�तचा महणपन णो माणपस गणला गेला असृा ृो अिृ�िृथपरण ्रण्ाच्ा त्ाच्ा �्तनामुळे 
थ�तचा ्ला्ार ि्या िन्ोण् होईल. ॲटो रँ् नत िनदशरनास आणपन िदलेले िशलर ्ाचें उदाहरण 
ॲडलरनत िदले आहे. िशलरना णनमभर ने�दोषाचा �ास झाला, ृरतहत त्ाचें ्ाव् द् �िृमा पृन समक� 
झालेले आहे हे ृर आ�्र्ार् आहेच थरंृु नाट््ार महणपन िशलरनत युइल्म टेलमधतल मध्यृव 
्लथनेचा णो उथ्ोग ्ेलेला आहे ृो अिध्च �भायत आहे. ्ा ्ालथिन् िच�णाृ डोळ्ा्डपन हाृाचे 
णे िन्ं�ण होृे ्ायर फार भर िदलेला आहे (आनसबॉचर य आनसबाचर, १९५६, थक. २८–२९). सदोष 
इंिि्ाचं्ा ्ा्�चतच थुनररचना ्रण्ाऐयणत ्ेथे ्लथने पृन �िृथपरण ्ेलेले आहे. ्ाच ृऱहेच्ा दोषाचे 
�िृथपरण ्रण्ाचा िृसरा मागर महणणे उ�म �ोृा होणे, ्ेथे �यणाृतल अचप्ृा ृत� ्ेलत णाृे, ि्या 
दुसऱ्ाचे महणणे णासृ सहानुभपृ तने ऐ्ले णाृे. 

 
नयभनतरची भावना.— ज्ा यळेत न्पनृेच्ा सामािण् सयवथाचे थिरणाम ॲडलरनत णासृ चागंल्ा 

ृऱहेने ओळखले त्ा यळेत इंिि्णन् न्पनृेयर ृे णो भर देृ होृे ृो ्मत झाला दिलृयग�चा सामािण् 
आ�थ् दण�, बालथणाृतल थरायलंबन, ्ुटंुबाृतल मो�ा, मधल्ा य शयेटच्ा मुलाला िदलेल्ा 
ह�ाृतल असमानृा ्ामुंळे न्पनृेचा भाय िनम�ण होऊ श्ेल. ृसेच घराृ ज्ा यळेत ए्ुलृे ए्च मपल 
असृे ि्या आईयिडलानंा न्ो असलेले मपल असृे त्ा यळेत त्ा मुलाचे बरेच ृोटे होृाृ य त्ांृ पन त्ा 
मुलामध्े न्पनृेचत भायना िनम�ण होऊ श्ेल. अशा यळेत िनरिनराळ्ा ृऱहेने �िृथपरण ि्या 
अिृ�िृथपरण ्रण्ाचा �्तन होईल. ॲडलर ्ाचं्ा �ारंभतच्ा ्ा ृऱहेच्ा िलखाणा  ृन्पनृा य श�ुतय 
्ा भायनामंध्े उघड उघड संबंध होृा असे िदसपन ्ेृे. १९०८ मध्े ॲडलरनत �ाथिम् �ेर् थुरा 
होण्ामध्े असलेल्ा अडथळ्ामुळे िश�् रािहलेले सयर चैृन् उथ्ोगाृ आणण्ाचा गुणधमर असलेला 
“�भतुयाचा �ेर्” शोधपन ्ाढला. णतयनाृतल थिहल्ा मिहन्ाृसु�ा हा �ेर् लाथ मारणे, चायणे, 
ि्चाळणे, आदळआथट ्रणे ्ा सयवथाृ आढळृो; थरंृु आतमकलेश ि्या दतन ्ाचना ्ा सयवथांृ हत 
ृो नंृरच्ा णतयनाृ व्कृ होईल. नंृरच्ा ्ा �िृथपरणाृ दुसऱ्ाबबल श�ुतयाचा भाय िदसपन ्ेृ नाहत, 
थरंृु नंृरच्ा ्ा �िृथपरणाचा ृो भाय दाखयपन देण्ाच्ा दलतने उथ्ोग होऊ श्ेल हे मा� ओळखृा 
्ेृे. आतमहत्ेला दुहेरत धार असेल. �ास भोगणाऱ्ाचत ्ामुळे त्ाच्ा �ासा पृन सुट्ा होृे; थरंृु 
सामान्ृः सयर णगाला ि्या ियशषेृः णे फार णयळचे असृाृ त्ानंा “थाहा, ृुमहत मला ्ा् ्राय्ास 
लायले” असे ्ा पृन अिभ�ेृ होृे. लहान �माणायर थरंृु द्ेच्ा ्ाचनेृ हतच ्ं�णा िदसपन ्ेृे. �भतुय 
गाणियणारत आई मुलायर सथंपणर अिध्ार चालयपन ृो लहानच आहे अशत त्ाचत समणपृ ्वन देण्ाृ 
अ्शसयत होृे. ृत णर सयर शांृ थणे सहन ्रण्ाचा आियभ�य आणेल ृर णासृ थिरणाम्ार् ठरेल. 
शाि�् सयवथाृ भाषांृ र ्ेल्ास “माझे भ�् होण्ाथासपन मत ृुला थाबंप देणार नाहत” ्ा सयवथाृ 
आ�म्ृेचा �ेर् व्कृ ्रृा ्ेईल “थहा, पृ ृुझ्ा आईला ्शा यदेना देृोस” हे थ्�्त सयवथहत 
आ�म्ृेच्ा �ेर्ाने ्धत ्धत घेृलेले िदसृे. ्ा ृऱहेने याथरलेलत ्ं�णा हत �ॉईडने यणरन ्ेलेल्ा 
“थरायृव ्ं�णे”चेच ए् सयवथ आहे.––थरंृु िय�ेषणाच्ा चळयळतृ ॲडलरनत घाृलेलत भर 
आनसबाचरनत ्ाळणतथपयर् नोदियलेलत आहे. त्ाृ त्ानंत “�चोदनाच्ा ियर� ृऱहेने होणारे वथांृ र” 
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हत ॲडलर ्ाचंत ्लथना थुढे माडंलत आहे “इ�नसटकटस अँड देअर �वहिसिस�पडण” ्ा थुसृ्ाृ 
�ॉईडनत अशाच ृऱहेचत ्लथना माडंलेलत िदसृे. थरंृु ॲडलरनत हत ्लथना �ॉईडथपयव साृ यष� माडंलत 
होृत असेहत आनसबाचरनत उ�ेिखले आहे (आनसबाचर य आनसबाचर, १९५६, थक. ३२–३३). 

 
इंिि्ाच्ा न्पनृेमुळे होणाऱ्ा �िृि�्ा �ा णैयत, आंृिर् समधा्ृा ्ा सयवथाच्ा असृाृ, 

ृर आ�म्ृेच्ा �चोदनामुळे िनम�ण होणाऱ्ा �िृि�्ा न्पनृेच्ा भायामुळे असृाृ, य त्ा मानिस् 
सयवथाच्ा असृाृ असे असले ृरतहत ज्ा ियियध सयवथाृ ्ा �िृि�्ा व्कृ होृाृ त्ांृ  बरेच 
साधम्र आढळृे. ्ा्दा, अध्ाथन, उथदेश्, यै�्त यगैरे व्यसा्ाचंत िनयड ्वन आ�म्ृा ्धत 
्धत अिभव्कृ होईल, ्ारण ्ामध्े सामािण् दष�ा उथ्ुकृ ृऱहेने दुसऱ्ायर �भतुय गाणियण्ाचत 
संधत िमळृे. सहण�यक�तचत हत अिभव्कृत ‘उदा�त्रणाच्ा’ थिरिचृ �्ाराृ समाियल होईल, ि्या 
ॲडलर ्ाचं्ा भाषेृतल �ेर्ाचत दुसऱ्ा ध्े्ा्डे होणारत सथानच्ुृत ्ा �्ाराृ समाियल होईल. 
दुद�याने ्ा �ेर्ाचे अिभव्कृतचे ्ाहत �्ार उथ्ुकृ नवहृे: िशलथणा, िदखाऊथणा, आत्ंिृ् गयर, 
दुसऱ्ाच्ा ह�ाबबल थपणर बेिफ्तरत, गुनहेगारत—अशत ्ादत ि्ृतहत याढियृा ्ेईल. ॲडलर ्ाचं्ा 
िस�ांृ ाचंा णसा णासृ णासृ ियसृार होऊ लागला ृसृसे ृे िस�ांृ  “न्पनगंड” य “अहंगंड” ्ा 
शबदाशत ए्वथ ्ेले णाऊ लागले. १९२५ च्ा सुमारास अमेिर्ेृ ्ा शबदाचंा थिरच् होईथ �्ृ मा� 
ॲडलराचं्ा संदभ�ृ हे शबद याथरलेले िदसपन ्ेृ नाहतृ (आनसबा्र य आनसबाचर, १९५६, थक. २५६–
२६१). थरंृु नंृर ॲडलरनतच हे शबद याथरल्ामुळे ्ा शबदानंा त्ाचं्ा िस�ांृ ाृ सथान िमळाले, ृथािथ, 
“गंड” ्ा शबदाला ्ाहत ृािं�् मह�य नसल्ाचे ्ाृ सथल झाले. “न्पनगंड” सामान् न्पनृेचा भाय 
यणरन ्रतल य णत व्कृत हा भाय अनुभयतृ असेल ृत सामािण् दा�ा उथ्ुकृ ृऱहेने �िृथपरण 
्रण्ाचा मागर शोधपन ्ाढतल. ्ाउलट दुसरत एखादत व्कृत मुािय क् ृतचा अयलंब ्वन न्पनृेच्ा 
भायाचे �िृथपरण ्रतल. ्ोणत्ाहत ृऱहेचे सामािण् उथ्ुकृृेचे ्ाम ्रण्ाथासपन थळयाट 
्ाढण्ा्िरृा अशा ृऱहेच्ा ्ं�णेचा उथ्ोग होईल. हा यगेळ्ा ृऱहेचा न्पनगंड होईल. “न्पनगंड” य 
“अहंगंड” ्ामंधतल भेद हा संथपणरृः व्�कृगृ दिल्ोण आहे.—ि्या ्दािचृ िनरतय्ाचा दिल्ोण 
आहे: ियचाराृ घेृलेल्ा माणसाच्ा दलतने ृो ्ुठे चाललेला आहे ि्या ृो ्ुठे णाृ आहे हत मह�याचत 
गोल आहे ्ा? आथण बहुधा चागंल्ा ि्या याईट अथव मह�या्ायंत असलेल्ा लो्ाचंा “अहंगंडाचे” 
उदाहरण महणपन ियचार ्रृो; थरंृु त्ाचंत धडथड णरत साध्ायवन उ�सृरायरतल ध्े्ा्िरृा झालेलत 
िदसलत ृरत ृत न्पनृेथासपन दपर णाण्ा्िरृाच चाललेलत असृे. “गंड” हा शबद ॲडलर ्ाचं्ा मपळ 
्लथनेृ ्�त्िचृहत भर घालतृ नसल्ामुळे, ्दािचत ज्ा िठ्ाणाहपन हे दोन शबद िनम�ण झालेृ 
त्ाच िठ्ाणत त्ानंा गडथ होण्ाचत संधत देणे हे क् थण िन्माचे चागंले उथ्ोणन ठरेल. 

 
पुरषिवरोध.—अ�ाथहत ॲडलर हे �ॉईड ्ाचं्ा गटाचेच सभासद होृे. त्ानंत त्ाचं्ा ्िनन-

�ेन ्ा ्लथनेृ बदल महणपन �ेनतय हे थुरषत यक�तशत ए्वथ होईल हत ्लथना माडंलत. ्ुणालाहत 
“थुरष” वहायसेे याटृे. ्ेथे सतचा “थुरष�ेष” य थुरषाचत ‘िलगचछेदाचत भतृत’’ ्ा �ॉईड ्ाचं्ा 
चािरत्घडणतयरतल िस�ांृ ाचत आठयण होृे. ्ा ्लथनेृ �त्य िलगचछेदन ्रण्ा पृन िनम�ण होणाऱ्ा 
लुेबबल य भतृतबबल �ॉईड बोलृ होृे (१९११). बळ य शकृत ्ाचंा थुरषृ�याशत य दुबरलृा य न्पनृा 
्ाचंा सतृ�याशत िमलाफ ्ेला होृा. सामान्ृः थुरषाचें ये� महणपन णे नेहमत समणले णाृे त्ा 
सथाथत्ाचत व्यसा् महणपन िनयड ्रण्ाृ ि्या उ�ोगधंदा अथया �तडा ्ासंारर्ा थुरषाचं्ा 
अिभरचत सयृःमध्े िय्िसृ ्रण्ाृ, सतचा थुरषणाृतला असलेला ियरोध व्कृ होृो; थुरषत थ�ृतने 
्ेस ्ाथण्ा पृन ि्या त्ाचं्ा ृऱहेचे ्थडे याथरण्ा पृन हे व्कृ ्ेले णाृे. मािस् थाळतचा �ास य 
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ृाठरथणा ्ा शारतिर् लयणा पृनहत हा ियरोध िदसपन ्ेृो. ृथािथ “थुरष णाृतला असलेला ियरोध” ्ा 
शबदसमु�्ा पृन सत भपिम्ेियर� असलेलत ्ोणृतहत संरय् �िृि�्ा य�णलत णाृे, असे ियस कृृ अथ�ने 
महणृा ्ेईल. “थुरष होणे” ्ाृ �ेनतय अिभ�ेृ असल्ामुळे �त्े् व्कृत, मग ृत सत या थुरष असो, ्ा 
िदशनेे याटचाल ्रतृ असृे. 

 
कालपिनक उि��र.–– लैिग् �चोदनाच्ा �ाधंान्ायर आधारलेला �ॉईड ्ाचंा िस�ांृ  अमान् 

्वन ॲडलरनत सुरयाृ ्ेलत. थुरष-ियरोध य न्पनतय-भायना ्ायरतल त्ाचं्ा िलखाणा पृन हे िस� 
झाले. सामान् य िय क् िृ्ुकृ य रृनाचे �ेर् महणपन सहण�यक�तऐयणत सामािण् यक�तयर ॲडलर भर देृ 
होृे. त्ामुळे ृे �ॉईडथासपन फार दपर णाृ आहेृ असे णाणयृ होृे. अबोधातम्ाऐयणत बोधातम्ाला 
�ाधान् देणाऱ्ा य दमनाचे णागत थुरष ियरोधाशत सं्ोिणृ असलेल्ा संरय् यक�तचा ियचार ्रणाऱ्ा 
बंडखोराला �ॉईड ्ाचं्ा ्ळथाृ सथान नवहृे. संसथाथ्ाच्ा य इृरहत अने् सभासदाचं्ा ियरोधामुळे 
ॲडलरनत १९११ मध्े “सा््ॉलणत सोसा्टत”च्ा अध्यथदाचा राणतनामा िदला; य त्ानंृर त्ानंत 
सयृःला यै्�कृ् मानसशासाच्ा िय्ासाला याहपन घेृले. त्ाच सुमारास हॅनझ फईगर ्ाचं्ा 
ृ�यजानाने ृे बरेच भारायपन गेले होृे. हॅनझ फईगरनत नु्ृेच “द िफलॉसफत ऑफ ॲण इफ” हे थुसृ् 
�िस� ्ेले होृे. (इं�णत भाषांृ र, १९२५). सयर णतयन हे ्लथनेयर य थडछा्ा्ुकृ रचनेयर आधािरृ 
आहे, य यस पृ आथल्ाला व्कृ सयवथाृ न िदसृाच आथलत त्ा यस पृबबलचत ियचारसरणत चालप असृे 
असा फईगर ्ाचंा �बंध होृा. ्ा अथ�ने ्लथना महणणे य रृनाचे “सुाृ” िनण�्् घट्. उदा. अशा 
ृऱहेचतच ए् अयासृय गोल महणणे “सामान्” माणसाबबलचत सं्लथना; �ेनतय महणणे सयर चागंले य 
“्िननतय” महणणे सयर याईट—मुािय क् िृणन  ् माणसाच्ा ियचारसरणतचा ियशषेृः गुणधमर—हे ज्ा 
�माणाृ समणले णाृे त्ा �माणाृ �ेनतय य ्िननतय �त्य अयासृय ठरेल. 

 
ॲडलर ्ानंत व्�कृिय्ासायरतल सयृःच्ा ियचारसरणतृ हे ृ�यजान सयत्ारले. ज्ा 

�ेनतयाच्ा ध्े्ा्डे �त्े् व्कृत ओढलत णाृ होृत ृत �ेनतयाचत ध्े्े महणणे “मागरदशर्  ्लथना” 
असे समणण्ास त्ानत सुरयाृ ्ेलत. थाल् य िशय् ्ाचें “बल” य “व्यहारचृुरृा”, थोिलसाचें 
सामथ्र ि्या ्ोधद्ाचें अथया गुरार्ाचं्ा थोराचें धै्र ्ासंारर्ा �ृत्ांृ पन मुलाचं्ा भायत णतयनाृतल 
ध्े्े सथल होृ असृाृ. त्ाचें खेळ, त्ाचंत िदयासयाने य त्ाचं्ा आयडतच्ा इृर गोलत त्ाचं्ा मागरदशर्  
्लथनाचं्ा गुण, ियशषेाबबल बरेचसे ्ाहत सागंप श्ृतल. 

 
आणच्ा य रृनाचे ्ारण महणणे भायत उिबल हत ्लथना शासत् दलतने थुरस क् ृ ्रणे. ॲडलर 

्ाचं्ा िस�ांृ ाृतल यर उलेिखलेल्ा नयतनृेमुळे शक् झाले. हा ए् त्ाचा फा्दा. आण व्यहाराृ 
शक् असलेल्ा आदश�च्ा थाृळतयर आथले उिबल आणल्ामुळ �त्े् घटनेमागे हे पृ असृो ्ाला होृ 
असलेला ियरोध नाहतसा झाला. दुसरा फा्दा महणणे घटनेच्ा सहेृु्ृेबबल असलेलत थपयरिनि�ृृा 
अमान् ्रण्ास ॲडलर मुकृ झाले. �ामुर्े्वन ए्ाच थिर�सथृतृ दोन व्कृीच्ा णतयनायर यगेळे 
थिरणाम घडयपन आणले णाृाृ ्ा हे सथल ्रणेहत त्ाला शक् झाले. सामािण् ि्या शारतिर् 
्मृरृा ि्या भेद् अनुभय ्ा पृन मुािय क् ृत िनम�ण होृ नसपन व्कृत आथले भायत णतयन 
ठरियण्ा्िरृा ्ा शारतिर् ्मृरृेचा ि्या भेद् अनुभयाचा ्शा ृऱहेने उथ्ोग ्रृे ्ायर 
अयलंबपन आहे. ॲडलर व्�कृम�याच्ा ए्सधृेयर भर देृ होृे. त्ामुळे नेणतय महणणे ्ेयळ ‘अ-जाृ’ 
असे त्ाचें महणणे होृे. ्ा अथव व्कृतच्ा ध्े्ाचत अ-यासृय गुणियशषेृा महणणे नेणतय असे महणृा 
्ेईल (१९२६−१९३१). 
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सामािजक अिभरची: दोन गटांृ  ि्या िनरिनराळ्ा गटांृ  आढळणारे भायन सथल ्रण्ा्िरृा 

आ�म् यक�तला ियरोध ्रणारा एखादा घट् असणे आयश्् आहे असे ॲडलरनत सुरयाृतलाच 
ओळखले होृे (१९०८). ्ा संदभ�ृ “सथशर ्रणे, थहाणे, ऐ्णे’’ ्ा बाबृतृतल मुलाच्ा गरणा त्ानंत 
णाणल्ा होत्ा. ्ा सयर गरणा णेवहा ए्ि�ृ ्ा्रयाहत होृाृ ृेवहा “यातसल्ाचत गरण” िनम�ण होृे 
असे त्ानत ठरियले, य मुलाचत ्ाळणत घेणारे लो् ज्ा यळेत त्ाचे लाड ्िरृाृ, त्ाच्ाशत बोलृाृ, 
आिण त्ाला आथल्ा बरोबर नेृाृ त्ा यळेत हत गरण भागियलत णाृे. मुलाचे सामाणत्रण 
्रण्ा्िरृा यातसल्ाचत गरण हत गुरि्�त महणपनहत याथरृा ्ेईल. आ�म् य रृनाचत णागा अथेियृ 
य रृना्डपन घेृलत णाईथ �्ृ यातसल्वथत बयतस न िदल्ास हे शक् आहे ज्ा यळेत ॲडलरना सयृःचा 
�ेर् िस�ांृ  त्ाज् याटप  लागला त्ा यळेत त्ानंा समृोल राखणारा सामािण् घट् ्ोणृा ्ायर 
थरृ ए्दा ियचार ्रण्ाचत आयश््ृा णाणयप लागलत. �ेनतयाच्ा ्ालथिन् उिबटाला �िृरोध् 
अशा ्लथना (१९१२, १९२६) ्ा ्ेयळ आतमिहृामधपन िनम�ण झाल्ा, य सामािण् सयासथ्ाला ्ोग् ृे 
सथान त्ानत िमळयपन िदले आथल्ा बरोबरतच्ा इृर माणसाचंा ियचार ्ेल्ािशया् माणपस �ेन�याच्ा 
माग�यर फारसा णाऊ श्णार नाहत. 

 
सामािण् अिभरचत हत सह्ारा्िरृा असलेलत उथणृ शकृत आहे य माणसाचत समा्ोणन 

था�ृा ठरियणारा हा ए् मध्यृव घट् आहे हा ॲडलर ्ाचंा िस�ांृ  थुढे आला य मानयृेबबल 
असलेल्ा असुखद िच�णाचत णागा त्ा िस�ांृ ाने घेृलत (१९२९). सामािण् णतयनाृतल रस य 
सह्ार ्ामुंळे सामान् य मुािय क् ृ य रृन, संथपणरतय य �ेनृा ्ां् िरृा चाललेलत धडथड आिण 
सयरसामान् अनुमान य आतम्ेित समथरन ्ा णो�ांृ तल भेद सथल होृो. बु�तचा “सयृः्िरृा” य 
“दुसऱ्ा्िरृा” उथ्ोग ्रण्ामध्े ृफायृ ्ोणृत? ्ा संदभ�ृतल ॲडलर य सवहन ्ाचें महणणे 
बरेचसे सारखेच होृे. ॲडलर ्ाचें ियचार सवहन ्ाचं्ा भाषेृ सागंाय्ाचे ृर मुािय क् ृ माणसाने 
सयृःच्ा बु�तचा ्ेलेला याथर हा नेहमत “आतमनैथदत” असृो; ्ाउलट ्ोग् सामािण् अिभरचत 
असलेल्ाचे अनुमान हे “थरसमथैदत” असेल; य हे महणणे सयरसामान् मृा पृन िस� होण्ाचतहत शक्ृा 
आहे. (१९३१) 

 
जीवनप�ती: िवधायक आतम: अगदत थाच यष�थासपन �त्े् व्कृत आथलत णतयनथ�ृत ठरयतृ 

असृे असे ॲडलर समणृ असृ. त्ामुळे त्ाचं्ा ियचाराला य य रृनाला सुसंगृत य ए्िणनसतथणा ्ेृो. 
अने्दा ॲडलरनत सथंपणर व्�कृमतय, व्�कृतय ि्या आतम ्ाचं्ाशत णतयनथ�ृत ए्वथ मानलेलत 
आहे. हत णतयनथ�ृत व्कृतने िय्िसृ ्ेलेलत असपन ृत “आतम” च्ा सयवथाृ व्कृीचत सकणनशतलृा 
दाखयपन देृे ्ा महणण्ायर त्ानंत नंृरच्ा िलखाणा पृन भर िदला आहे. दुसऱ्ा शबदांृ  ॲडलर ्ाचं्ा 
मृे, बालय्ाृतल दमन ि्या माणसाच्ा णतयनेिृहासा  ृआढळणाऱ्ा शारतिर् ि्या सामािण् म्�दा 
्ाचं्ा हाृाृतल माणपस हा बाहुले नाहत. अशा ृऱहेच्ा त्ाच्ा णतयनाृतल घटनाचं्ा बाबृतृ ृो णत यक�त 
सयत्ारृो त्ा पृन ृो सयृःला बनयतृ असृो. त्ाच्ा णतयनयक�ांृ ाला आ्ार देण्ाचे ्ा्र णरत अने् 
घट् ्रतृ असले, ृरत त्ामध्े ृो सामािण् रस ि्ृत घेृो ्ायर ृे ्ा्र अयलंबपन आहे. 
लाडायलेल्ा य दुलर ियलेल्ा अशा दोनहत मुलांृ  समान णतयनथ�ृत असप श्ृे असे ॲडलरना आढळपन 
आले हे ृर आ�्रच! ्ा दोनहत बाबृतृ त्ानत ‘लाडायलेलत णतयनथ�ृत’ असा शबद�्ोग ्ेला आहे. 
ज्ा यळेत ्ा णतयनथ�ृत समान असृतल त्ा यळेत दोघानंतहत ्ाहत �माणाृ ्ोग् ृत सामािण  ्
अिभरचत िनम�ण ्ेलेलत नसृे (१९३५). लाडायलेले मपल नेहमत आजा सोडाय्ास य दुसऱ्ा्डपन ्ाम 
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्रयपन घेण्ास िश्लेले असृे. छळयाद झालेले मपल सुरियृ अंृरायर णाऊन राहण्ास िश्लेले 
असृे. ्ुटंुबाृतल थिहले मपल सं�ाह् यक�त्डे यळृे, ृे सयृःच्ा गोलत सयृः्डे ठेयण्ाचा �्तन 
्रृे य दुसऱ्ा मुला्डपन आथले सथान िहरायपन घेृले णाणार नाहत ्ाबबल दय असृे. थरंृु ्ुटंुबाृतल 
दुसरे मपल सयृःला अनु प् ल ठरेल अशा ृऱहेने आमपला� बदल घडयपन आणण्ाचत यक�त बाळगृे. 
आ्ुष्ाच्ा अगदत सुवयाृतलाच �त्े् व्कृत सयृःचत णतयनथ�ृत ठरयतृ असृे; य ृारण्ाृ आिण 
�ौढायसथेृ िनरिनराळ्ा समस्ानंा ृोड देण्ाच्ा �संगत ृत िट्यपन धरतृ असृे. ्ौटंुिब् याृायरणाृ 
व्कृतच्ा चािरत्ाचत घडण होृ असृे ्ायर �ॉईड�माणेच, थण फार यगेळ्ा ृऱहेने, ॲडलरनत भर 
िदला आहे. 

 
लैिग् ऊमवच्ा मह�याबबल �शन उथ�सथृ न ्िरृा �ॉईड ्ाचं्ा �ारंिभ् िस�ांृ ाृ त्ानत ्ा 

यक�तला णे �ाधान् िदले होृे ृे ॲडलरनत अमान् ्ेले आहे. णतयनाृतल �ाथिम् �शन लैिग् नसृाृ 
य ज्ा यळेत मह�याच्ा लैिग् �शनाला ृोड देण्ाचा �संग ्ेृो त्ाथपयवच त्ाचत णतयनथ�ृत ठरलेलत 
असृे. णतयनाच्ा ृतन ियिशल �शनाथंै्त सामपिह् णतयन, व्यसा्, लैिग् �ेम–समाणणतयनाच्ा 
�शनाला मुलाला �थम ृोड �ाय ेलागृे, य त्ाच्ा समाणसमा्ोणना पृन इृर उतथ� होण्ाऱ्ा समस्ानंा 
ृोड देण्ाचंत त्ाचत थ�ृत ठरृ असृे. णर धै्र य सह्ार, देयाणघेयाणतचत ृ्ारत ्ासंारर्ा मुलाच्ा 
सयाभािय् यक�त असृतल ृर त्ाच्ा णतयनथ�ृतृ नंृर लैिग् णतयनाचा ृे अंृभ�य ्रतल य �ेम आिण 
िययाह ्ामंध्े ्शसयत ठरेल. थरंृु आथल्ा सह्ाऱ्ानंा मागे टा्णे हतच णर त्ाचत सामािण् यक�त 
असेल ृर लैिग् णतयनहत त्ाच उिबला पृन हाृाळले णाईल. 

 
यासृय न ठरणाऱ्ा णतयनथ�ृत पृंन सामपिह् णतयनाला अडथळा आल्ामुळे मुािय क् ृ 

माणसाला खऱ्ा सथंादनाच्ा ऐयणत ढोगत थ्�् शोधाया लागृो. अडचणतयर माृ ्वन �ेनतय 
िमळियण्ाऐयणत अडचणतथासपन माघार घेऊन ्ालथिन् �ेनतय िमळियणे हे त्ाचे नेिणयेृ तल उिबल 
असृे. ॲडलर ्ाचं्ा शबदाृ (१९३०, थक. ४१, ४६, ४७)–– 

 
“यासृयृे्डपन असलेल्ा अथेयाचंा ियथ्�स ्वन य त्ा ना्ावन, ियचार, संयदेन, य 

क् ृत ्ासंंबंधत असलेलत आथलत णतयनथ�ृत िट्ियणे हे मुािय क् ृ रगणाला ्ठतण 
असृे.....�त्े् मुािय क् ृतृ �ेनतयाचे व्�कृगृ उिबल हा िनण�्् घट् असृो हे 
व्�कृमानसशासजानंत ्ोग् ृऱहेने िस� ्ेले आहे. थरंृु �त्य उिबल हे.....�त्य न्पनृेबबल 
आलेल्ा अनुभया पृन ....िनम�ण होृे....–णर मत इृ्ा िचृा�सृ नसृो, णर मत इृ्ा 
आणारत नसृो, ृर इृराचं्ा इृ्ेच उत क् ल ्ाम ्ेले असृे. णर इृक्ा भ्ं्र अडचणीनत 
माझे आ्ुष् �ासलेले नसृे, ृर मत थिहलाच आलो असृो. ्ा यक�त पृन माणपस सयृःला �ेन 
समणप लागृो.....णतयनाृला त्ाचा मुर् धंदा महणणे अडचणीचा ियचार ्रणे..... दुसऱ्ाथेया 
सयृःयरच �भाय टा्ण्ा्िरृा ृो हे ्रतृ असृो. ्ा यक�त पृन माणपस सयृःला �ेन समणप 
लागृो. थरंृु इृर लो् त्ाचे �ुथद ियचाराृ घेृाृ आिण .....इृराचं्ाहपन णासृ सौम् ृऱहेने 
ियचार होऊन....;त्ाला ियशषे अिध्ार्ुकृ सथान िमळियृा ्ेृे. थरंृु त्ाचयळेत 
मुािय क् ृतच्ा सयवथाृ त्ाला ्ाचत मोठत ि्मृ �ायत लागृे.” 
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�त्े् णतयनथ�ृत हत असाधारण असृे, ृत �त्े् व्कृत्डपन िनम�ण ्ेलत णाृे. आिण ए्ा 
अथव त्ा णतयनथ�ृतच्ा माडंणत�माणे ृत िनम�ण होृ णाृे ि्या आतमधारणा ्व श्ृे. नमुनेदार 
णतयनथ�ृतबबल ्ाहतहत िलिहलेले असले ृरत हे लयाृ घेृले थािहणे. 

 
ॲडलरनी सुचिवलरली उपचारप�ती ॲडलर ्ाचं्ा ियचारसरणतचा सयत्ार ्रणारा एखादा 

मानसशासज एखा�ा रगणाचे णेवहा िनदान ्रतृ असृो ृेवहा ृो रगणाच्ा बालथणाथासपन असलेले 
�ेनतयाचे उिबल शोधण्ाचा �्तन ्रृो. हे �ेन�याचे उिबल त्ा रणाने ्ा ि्या त्ा सयवथाृ अ�ाथहत 
अनुसरलेले असेल. त्ाचे ्ुटंुबाृतल सथान त्ाव्ा बाल्ायसथेृ असलेलत त्ाचत ्ौटंुिब् थिर�सथृत, 
त्ाच्ा �ारंभतच्ा ्ाळाृतल आठयणत, त्ाच्ा आयडतिनयडत, इिृहास ि्या ्ादंबरतृतल त्ाच्ायर 
�भाय थाडणाऱ्ा ियभपृ त; बालय्ाृतल य नंृरचत त्ाचत व्ायसाि्् िनयड, ्ा सयर सपच् गोलत आहेृ. 
त्ाच्ा उभे राहण्ाच्ा, चालण्ाच्ा, बसण्ाच्ा थ�ृत पृन त्ाचत “णतयनथ�ृत” व्कृ होृ असृे. 
त्ाचत हाृ हलियण्ाचत थ�ृत, झोथेमध्े ृो घेृ असलेलत शारतिर् �सथृत ्ा दलतने उ�ोध्  
असृाृ. 

 
“णेवहा एखादा माणपस ्ेवहाहत ह�ा ्रण्ास ृ्ार असलेल्ा सैिन्ाच्ा आयशेाृ 

थाठतयर झोथलेला असृो त्ा यळेत शक्ृो बडा आदमत होण्ाचत त्ाचत इचछा िदसपन ्ेृे. 
डोक्ायर चादर घेऊन, शरतराचत गंुडाळत ्वन एखा�ा लहान डु्रा�माणे झोथणारा माणपस हा 
ृडफदार ि्या धै्रयान असप श्ृ नाहत... थोटायर झोथणारा माणपस सयभायाृतल ह�तथणा य 
अ्रणातम् यागणप् व्कृ ्रतृ असृो (१९३०, थक. २१५)”. 

 
सयान थकथ�रण हत मानसोथचाराला �ॉईडनत िदलेलत मोठत देणगत आहे हे ॲडलरनत मान् ्ेले 

होृे. थरंृु णुन्ा यासनाचंत थिरथपृव महणपनच ्ेयळ सयान उथ्ोगत थडेल असे नाहत, ृर आणच्ा 
�शना्डे थाहण्ाचत रगणाचत भायिन् यक�त दाखियण्ासहत ृे उथ्ोगत थडप  श्ेल असे ॲडलर ्ाचें 
महणणे होृे. रगण �त्य णतयनाृ लय्रच ्रणार असलेल्ा क् ृतचत सयाने हत �ृत्ातम् रंगतृ 
ृालतम असृे, य ्ा क् ृतच्ा बाबृतृ त्ाचत व्�कृगृ यक�त त्ा पृन दाखियलत णाृे, ए्ा रगणाचत 
णतयनथ�ृत साशं् ृा य अिनि�ृृा ्ा गुणियशषेा पृन ठरलत गेलत होृत. त्ाला अगदत लगनाच्ा यळेत 
सयान थडले. दोन देशाचं्ा अगदत सरहबतयर आथण उभे असपन आथल्ाला ्ैदेृ घालण्ाचत धम्त िदलत 
आहे असे त्ाला सयानाृच णाणयले-ॲडलर ्ाचं्ा दिल्ोणा पृन हे सयान अथर लायण्ास सोथे आहे. 
सयानाृतल यगेयगेळ्ा घटनाथंासपन िमळणाऱ्ा दुव्ाचंा अथर न लायृा ॲडलरनत सयर आराख�ाचाच अथर 
लायला. �ॉईड ज्ा आराम ्ोचाचा उथ्ोग ्रतृ त्ाचा ॲडलरनत त्ाग ्ेला, य ज्ामध्े 
“थरसथरमानयत संबंध” चागंल्ा ृऱहेचे आहेृ असे बंधन्ुकृ ृं� त्ानत थसंृ  ्ेले. ्ामध्े उथचार 
्रणारा य रगण ्ामंधतल थरसथरसंबंध चागंल्ा ृऱहेचे असपन रगण य उथचार ्रणारा हे दोघेहत उथचार 
्रण्ाच्ा ंदलतने थरसथरसह्ार ्िरृाृ. उथचार्ाने उथदेश्ाचत ि्या नैिृ् ृ�ययते्ाचत भपिम्ा 
टाळण्ाचे ्ौशल् दाखियले थािहणे. रोग्ायर सकृत ्रणे शक् नाहत, त्ाच्ा्डपन ्ोणृतच मागणत 
्िरृा ्ेणार नाहत. “णतयनाच्ा उथ्ुकृ अंगाच्ा बाणपने �ेनतय िमळ ियण्ाृ अथ्श आल्ामुळे ृो 
णतयनाच्ा िनरथ्ोगत अंगाचे बाणपने” �ेनतय िमळियण्ाचत ्शा ृऱहेने खटथट ्रतृ आहे हे त्ाच्ा 
िनदशरनास आणण्ाचा सौम्थणाने �्तन ्ेला थािहणे. मपळ थ�ृतने मनोिय�ेषणाला लागणाऱ्ा यळेेथेया 
्ा थ�ृतृ संथपणर उथा््ोणनेला बराच ्मत यळे लागृो. 
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मनोिय�ेष्ाचं्ा गटा्डपन ॲडलर ्ाचं्ा िस�ांृ ायर ्ड् टत्ा झालत. ृथािथ, इृर ्ाहत 
गटांृ पन त्ानंा ए्िनन य त्ाचं्ाबबल आतमत्ृा असलेले अनु्ा्तहत िमळाले. आथण माडंलेल्ा 
सं्लथनाचं्ा संदभ�ृ गुणय�ेचा ियचार ्ेल्ास ृेथे बरतच ियषमृाच आढळृे हत यसृु�सथृत त्ानत 
सयृःहत ओळखलत होृतच, त्ानंत ज्ा घाईगदवने त्ाथंै्त ्ाहत सं्लथनाचंा त्ाग ्ेला त्ायवन हे सथल 
होृे. त्ाचंा िस�ांृ  उथळ होृा असे सामान्ृः समणले णाृे. दैनंिदन णतयनाृ उथ्ोिणृा ्ेईल असा 
सामान् दिल्ोणचा ्ा िस�ांृ ा  ृ बराचसा अंृभपरृ  आहे. त्ामुळेहत असे समणले णाृ असाय.े थरंृु 
िस�ांृ ाृतल हा दोष महणपन समणला णाृो. ृथािथ, णर समाणियसंयादायर उथा््ोणना ्रण्ाृतल 
त्ाचं्ा िस�ांृ ाृतल उथ्ुकृृा िस� ्ेलत गेलत आहे ृर हे असे ्ा समणले णाय े हे सथल होृ नाहत 
्ािशया् ॲडलर ्ाचंा िस�ांृ  ियशषेृः मुलाचेंयर उथा््ोणना ्रण्ाृ ्शसयत झालेला आहे. 
माणसाच्ा य रृनाचे णर “्ोठपन” ऐयणत “्ोठे” ्ायर भर देऊन सथलत्रण ्ेले ृर समाण य व्कृत ्ा 
दोहोच्ाहत दलतने णासृ आशादा्् दिल्ोण िमळृो. ृसेच ॲडलर ्ाचं्ा �्ाशना पृन सामान् 
दिल्ोणाबरोबरच चाणाय अशत अयलो्नेहत िदसपन ्ेृाृ असे त्ाचं्ा �्ाशनाचे टत्ातम् याचन 
्रणाऱ्ा टत्ा्ारानंा आढळपन आले. त्ामुळे समिलयादत य ये� सै�ािंृ् ्ानंत माडंलेल्ा बहुमोल 
ियचारसरणतशत त्ाचंत ियचारसरणत ए्वथ ्िरृा ्ेईल. त्ाच�माणे व्�कृम�याचा खंडातम् ियचार 
्रणाऱ्ायर आधुिन् ्ाळाृ णे टत्ा ्िरृाृ त्ाचं्ा ियचारसरणतशतहत ए्वथ ्िरृा ्ेईल. 
व्�कृम�याचा अशा ृऱहेने खंडातम् ियचार ्रण्ा पृन ‘�ामुर्े्वन’ अथर य हे पृ ्ाचें मानयत मह�य 
आथल्ाला ्ाहतच सपिचृ होृ नाहत. 
 
१०:  २: गस्ावह युगं याचंर “पकथ�रणातमक मानसशास” 

�वहए�ाबाहेर �सयतझलरडमधतल झ्ुरतच ्ेथे मनोिय�ेषणाचे सुरयाृतचे ्ेि होृे. ियर्ाृ 
मानसशासज ्ुिणन बलाइलर (१८५७−१९३९) ्ानंत ्ा िठ्ाणत मनोभगनृेचत सं्लथना िय्िसृ ्ेलत. 
�ॉईड ्ाच्ा ्ा्�मध्े त्ानंा बराच रस याटृ होृा. त्ाचें मदृनतस ्ालर  ्ुंग (१८७० ृे १९६१) ्ानत 
मनोगंड शोधण्ास उथ्ुकृ ठरलेलत साहच्र ्सोटत �ॉईड ्ाचं्ा थ�ृतबरोबर याथरण्ास सुवयाृ 
्ेलत. हे मनोगंड महणणे ियघिटृ भायनािमि�ृ ्लथना�णालत. मानिस् लयणाचें मपळ त्ाचं्ाृ होृे. 
्ुंग य �ॉईड ्ाचंत ओळख झालत, य त्ा दोघानंत िमळपन “इंटरनॅशनल सा््ोॲनॅिलिट्” सोसा्टत 
सथाथन ्ेलत. ्ा सोसा्टतचे ्ुंग हे थिहले अध्य होृे. थरंृु त्ाचं्ा ियचारसयाृंत्ायर �ॉईड 
्ाचें्डपन ्डयट टत्ा होऊ लागलत. त्ामुळे त्ा दोघाचें संबंध ृुटले. १९१३ मध्े ्ुंगनत मनोिय�ेष् 
मानसशासाचत ए् सयृं� यगेळत शाखा �सथािथृ ्ेलत. 
 

णाणतय य नेणतय ्ांृ तल �ुयृेयर णरत ्ुंग �ॉईड�माणेच भर देृ होृे, ृरत ्ा मानसये�ाच्ा 
त्ाचं्ा ्लथना मपलृःच िभ� होत्ा. �ॉईडनत बोधातम्ाला णे मह�याचे सथान िदलेले होृे ृे ्ुंगना ्ोग् 
याटृ नवहृे. त्ानंत बोधातम्ाचे सथान बरेच ्मत दण�चे लेिखलेले आहे य हे आथण नंृर थाहणारच 
आहोृ. नेिणयेृ तल सय�ृ खालच्ा सृरामध्े णे भाग असृाृ ृे �ृत्ातम् य अंधप् असे असृाृ य 
्ा पृन माणसाच्ा अिृभपृ  ्ाळा पृन आलेले सं्िलृ शहाणथण दशरियले णाृे. सयृःचे िहृ ्रण्ाच्ा 
दलतने व्कृत ्ा सृराच्ा बराच उथ्ोग ्व श्ेल अशत त्ाचत ��ा होृत. माणसाच्ा ज्ा गोलत 
णािणयेृ पन व्कृ होृ नाहतृ त्ा नेिणयेृ पन होृाृ. ्ुयृ य उथणृ अिभरचत अिय्िसृ रािहल्ास 
नेिणयेृ  अ�्ट थण ियस्ळतृ अयसथेृ राहृे, य संथपणर मानसचैृन्ाचा अिृिरकृ भाग आतमसाृ 
्िरृे. मुािय क् ृतृ मुलाच्ा बालथणाृतल थिर�सथृत हा मह�याचा घट् असेल हे ्ुंगनत मान् ्ेले. 
थरंृु णािणयमेध्े थुरेशा चैृन्ाचा अभाय असल्ामुळे मुलाला सोडियृा न आलेल्ा आणच्ा समस्ेृ 
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त्ाच्ा िय क् ृतचे थिरणाम्ार् ्ारण असाय े असे ्ुंग मानृाृ. (्ा िठ्ाणत ्ुंगयर णॅनेट ्ाचंा 
झालेला �भाय सथल िदसपन ्ेृो). णॅनेट ्ाचंत व्ार्ाने ्ुगनत थॅरतसला ऐ्लत होृत. 

 
युगं याचंी सुखलुबध ऊज�ब�लची संकलपना: ्ुंग ्ाचंत सुखलुबध ऊण�बबलचत सं्लथना �ॉईड 

्ाचं्ा सं्लथनेहपन फारच िभ� होृत. हे �ेरणामपल् चैृन् ्ेयळ लैिग् मानलेले नाहत. ृे णासृ 
�माणाृ बगरसॉनच्ा णतयनचैृन्ाच्ा सयवथाचे ि्या शॉथेनहॉरच्ा िणिणिगषेच्ा सयवथाचे सामान्तभपृ  
चैृन् आहे. याढ, थुनरतथादन ि्या सयर �्ारच्ा क् ृत पृन त्ाला याय िमळृ असृो. थिहल्ा चार 
यष�ृ लैिग् याढतथपयवचा टाथा–याढ य थोषण हे ्ा्र िणिणिगषा ्िरृे, य मुलाचं्ा सुरयाृतच्ा 
सुखभायाचें मपळ ठरृे. �ॉइडनत यणरन ्ेलेलत सुरयाृतचत िथ कृ्ाम्ृा हत ्ुंगना हास्ासथद याटृे. 
मुलाचत आईबबलचत ओढ हत ्ेयळ थरायलंबनातम  ्असृे. थोषण्ा्�च्ा संदभ�ृ िमळणारे समाधान य 
िनम�ण होणारा मतसर ्ाचं्ाशत हे थरायलंबन संबंध साधंलेले असृाृ. ृथािथ, सहाव्ा यष�थासपन व्कृ 
होणाऱ्ा लैिग् �यक�तबरोबर “गंडा” मध्े नयतन घट् अंृभपरृ  होऊ लागृाृ. य त्ामुळे हत ्लथना 
बरतचशत �ॉईड ्ाचं्ा ्लथनेसारखतच याटप  लागृे. न उ्ललेल्ा आथल्ा समस्ेमध्े िथ कृ्ाम्ृेचा 
ि्ृत �भाय आहे हे समणल्ास आथल्ा समस्ेचत उ्ल ्रण्ास रगण समथर होईल अशत ्ुंगना आशा 
होृत. य त्ामुळे िथ कृगंडाबबल (ि्या मुलतच्ा बाबृतृ मा कृगंडाबबल) ियचार ्रतृ असृाना ृे ्ा 
बाबृतृ �्तनशतल होृे. ्ािशया् मुािय क् ृतच्ा लयणा पृन साध् झालेले हे पृ य त्ा लयणाचंत 
भपृ ्ालतन ्ारणे ्ायंर ियचार ्वन ्ुंगनत ॲडलर य �ॉईड ्ाना ए्मे्ाणंयळ आणण्ाचा �्तन 
्ेला. थरंृु �ेरणामपल चैृन् खऱ्ा अथव अगदत शशैयायसथेृहत लैिग्च असृे य त्ाचे शु�त्रण 
्रण्ाचा �्तन महणणे मनोिय�ेषणाचा िय�ासघाृ असेच �ॉईड १९२० थपयव समणृ असृ. ज्ायळेत 
त्ानत लैिग् सुखलुबध ऊण� मदन यगैरेसारर्ा इृर णतयन�यकृतशत ए्ि�ृ ्वन णतयनासकृत हा 
शबद बनियला त्ा यळेत �ॉईड ्ाहतसे, ्ुंग ्ाचं्ा ्लथनेणयळ आले. ्ानंृर हाटरमन य इृर 
मनोिय�ेष्ानंत संघथरियरिहृ अशा बोधातम्ाच्ा ये�ायर भर िदला ्ामुळे नय�ॉईडयादत आणखतच 
्ुंग्डे खेचले गेले. 

 
सुखलुबध ऊण� ्ाहत ्लथनाशंत य यस पृंशत सं्ोिणृ होृे य इृर ्ाहत ्लथना य यस पृ ्ा 

ऊण�्डपन दुलर ियल्ा णाृाृ. ए् �्ारच्ा सामािण् ि�्ा देहामध्े िय्िसृ झालेल्ा संथपणर अव्कृ 
गुणियशषेा पृन व्कृतचा मुखयटा ृ्ार होृो, य हत त्ाचत खरत सामािण् �िृमा आहे. ्ा मुखय�ाआड 
दडलेले इृर अने् गुणियशषे असृाृ, य्ामध्े समाणाला अमान्, वढतियर� असलेले य दुल असे 
भाग असृाृ. ्ा गोटत नेिणयेृ  राहृाृ थण त्ा सुसृ, िशिथल नसृाृ; ्ोग् थिर�सथृतृ त्ा 
णािणयेृ तल व्कृतम�याच्ा गुणियशषेाशंत ए्वथ होृाृ य त्ाचंा चागंला उथ्ोग होृो. ज्ा�माणे 
बंिदसृ चैृन् बाहेर ्ेण्ाचा �्तन ्रृे त्ासारखेच हे आहे. नेिणयेृ  ्ोडलेले चैृन् बाहेर ्ेण्ाचा 
�्तन ्रृे य त्ाचे ्ोग् त्ा �माणाृ ियृरण होण्ाच्ा दलतने ज्ा�माणे ्ं�ामध्े सय्-ंिन्ं�् 
असृो, त्ाच�माणे ्ुंगने आथल्ाला �ाणतलतचे संदभ�ृ सय्ंिन्ं�्ाचत ्लथना ्ेलेलत आहे. णेवहा 
ए्ा भागाृतल चेृना ्मत होृे, त्ा यळेत दुसऱ्ा भागाृ िृचा ियसृार होृो; य ज्ा यळेत ए्ा भागाृ 
चैृन्ाचे यैथुल् होृे ृेवहा ृो चैृन्ओघ ्मत चैृन्ाच्ा भागा्डे यळृो, चैृन्ाचत हत सथानच्ुृत 
व्कृतच्ा सयाधतन असृे असे ्ुंग समणृ नाहतृ.: “मानिस् चैृन् हे फार चोखंदळ असृे य ृे 
आथल्ा अटत थुऱ्ा ्रण्ाचा आ�ह धरृे.......” (१९५६, थक. ६३) णाणतय य नेणतय ्ामंध्े चैृन्�याह 
्शा ृऱहेने याहृो हत थ�ृत सथल ्रण्ा्िरृा आथण ्ुंगनत िदलेले उदाहरण घेऊ. औदािसन्ाच्ा 
मगरिमठतृ साथडलेला ए् ृरण रोगत होृा. त्ाचे औदािसन् त्ाच्ा � क् ृतबबल याटणाऱ्ा भतृत पृन 
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असल्ासारखे यरयर िदसृ होृे. त्ाचत हत भतृत ्ोणत्ाहत बुि�यादा पृन नाहतशत होणे शक् नवहृे, 
्ारण ्ा भतृतचे मपळ त्ाच्ा असमंणस नेिणयेृ  होृे. ृो ्ा �सथृतृ असृाना त्ाने आथले ए् सयान 
िनयदेन ्ेले: गोठलेल्ा नदत्डे आथलत �े्सत धायृाना त्ाला िदसृे. ृत बफ�यवन धायृ असृाना 
त्ा बफ�ला ृडा णाृो य त्ा भेगेृ ृत उडत मारतल ्ाचत त्ाला भतृत याटृे; य ृत ृसे ्रतृ असृाना 
ृो िन�ष�्ृेने य असहा्ृेने णयळ उभा राहृो. 

 
ज्ा यळेत रोग्ाच्ा णािणयचेे णग थंडगार, िरकृ य िन�ष�् झालेले होृे त्ा यळेत नेिणयेृ  

�ेरणामपल चैृन्ाचा ियथुल साठा झाला होृा. त्ाच्ाथासपन िनम�ण होणाऱ्ा अने् सयैर ्लथनाथंै्तच हे 
ए् सयान आहे असे त्ा सयानाचे सथलत्रण ्ुंग देृाृ. 

 
“्ुणालाहत उ�ंघन ्िरृा ्ेणार नाहत असा यरचढथणा ्ेयळ नेिणयलेा �ााृ झालेला आहे. 

णािणयलेा िनष�भ ्व श्ेल अशत हत आ्षर्  शकृत ठरृे. दुसऱ्ा शबदाृ हत शकृत यासनाचैृन्ाला 
णािणयचे्ा टाा्ा पृन मागे खेचृे य त्ामुळे ियमनस्ृा �ााृ होृे (शनेॅ), थरंृु ्ाचा थिरणाम महणपन 
चैृन् िन्मा�माणे आथण नेिणयेृ  यासनाचैृन्ाचा सं�ह अथेियृ धरला थािहणे.” (१९५६, थक. २२७) 

 
सथळच्ुृ यासनेयर णाणतय हळप हळप िन्ं�ण िमळियृे. थरंृु ्ेयळ नेिणयेृ तल महणणे ऐ प् न, हळप 

हळप णासृ णासृ णोरदार होणाऱ्ा सयानाृतल सयैर ्लथनाचं्ा आश्ा्डे लय देऊन, य नेणतय ्ोणत्ा 
ध्े्ा्डे चाललत आहे हे त्ा सयैर ्लथनानंत दाखयपन िदल्ायर थाहपन ृत हे िन्ं�ण िमळयतृ असृे. 
ृथािथ, फकृ िनरतय् महणपन मनोरगणाने असहा्ृेने उभे रहाणे हे थुरेसे नाहत. सयानामधतल सयैर 
्लथनांृ  दडलेलत यासृयृा त्ाला थाहृा आलत थािहणे आ�ाच यणरन ्ेलेल्ा उदाहरणाृ िदसणारत 
सत हत ्ेयळ �े्सत नाहत, ृर थुरषाच्ा नेिणयेृ तल मपळबंध–त्ाच्ाृतल नारत�िृमा आहे हे ओळखले 
थािहणे. सयान थाहणाऱ्ाच्ा नणरे पृन हेच खरे िनसटृाना िदसृे. थरंृु ृे ृसे नणरे पृन सुटप  न देृा 
ओळखण्ाचा �्तन रगणा्डपन होईल ृर ृो नेिणयेृ  फु्ट णाणाऱ्ा �ेरणामपल चैृन्ाचा उथ्ोग ्व 
श्ेल 

 
“सयैर ्लथनाचंा उघड उघड िमळणारा अनुभय य णाण ्ांृ पन नेिणयेृ तल ्िनन ्ा्र सं�िहृ 

्रण्ाचे ्ाम होृ असृे—्ा �ि�्ेचा आथल्ा णािणयेृ पन िदसपन ्ेणाऱ्ा यक�तयर बराच दपरयरचा असा 
थिरणाम होृो.....्ामधपन िदसपन ्ेणारे बदल अभ्ािसणे हाच नेिणयतचे थकथ�रण ्रण्ामागचा हे पृ आहे. 
्ा बदलाला “अिृशा्त ्ा्र” असे उ�ेिखले आहे (१९५६, थक. २३२). 

 
्ा�माणे अडथळा य नैराश् ्ाचंा चागंला थिरणाम होईल. ्ारण ्ामुळे माणपस नेिणयेृ तल सयैर 

्लथनां् डे यळृो, य ्ाथासपन ृो त्ाच्ा समस्ाशंत मु्ाबला ्रण्ास शहाणथण य चैृन् िमळियृो. 
“reculer pour mieux sauter ्ा” �ेच याक्ाशंा पृन ्ुंग समणृाृ ृे �िृगमनाचे उथ्ुकृ ्ा्र य�णृा 
्ेईल. 

 
वयय�तगत व संकिलत नरणीव: खोलत य सुसाध्ृा ्ा बाबृतृ िभ� असणाऱ्ा अने् सृरांृ पन 

नेणतय बनलत आहे असे ्ुंग समणृ असृ. िनरोिधृ ्ेलेले ि्या ्धतच संथपणरृ्ा माहतृ नसलेले 
यै्�कृ् अनुभय व्�कृगृ नेिणयचे्ा अगदत यरयरच्ा सृराृ आढळृाृ. सं्िलृ नेणतय ्ाहपनहत 
णासृ गपढ असृे. अने् यष�चा यारसा ्ा नेिणयेृ  असृो य �ारंभतच्ा मुासंसथाचं्ा रचनेयर ृो 
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उमटलेला असृो. सथंािदृ गुणियशषे आनुयिंश् होऊ श्ृतल हत ्लथना शासाने ना्ारलेलत असलत 
ृरत य रृनसयभाय आनुयिंश् असृाृ असे मानण्ाहपन ियचार सयभाय आनुयिंश् आहेृ असे समणणे 
णासृ आयेथाहर नाहत असे ्ुंगना आढळपन आले. ‘सं्िलृ नेिणयेृ पन’ थुरियलेले आषर ियचार महणणे 
मपलबंध हे णेवहा सयाना पृन, सयैर ्लथना पृन, थिर्थांृ पन, दंृ्थांृ पन ि्या भगनमन माणसाच्ा �मा पृन 
णािणयेृ  ्ेृाृ ृेवहा ृे �िृ्ातम् सयवथाृ व्कृ होृाृ. हे थिरय रृनशतल असृाृ, थरंृु थकथ�रण 
्रणाऱ्ाला ृे सहण ओळखृा ्ेृाृ, ि्या िय�ेषण ्रण्ाृ ्ाहत �गृत झालेल्ा रगणालासु�ा ृे 
ओळखृा ्ेृाृ. “सं्िलृ नेिणयेृ ” अशा ृऱहेचत असथल ियचारसयवथे असृाृ असे ्ुंग समणृ असृ. 
्ानंा ्ुंगनत �ारंभतचे �्ार ि्या �ाथिम् �िृमा असे महटले आहे. ्ुगानु्ुगे माणसाच्ा ्ालथिन् 
िन�मृतृ आढळृाृ त्ा�माणे (१९५६, १९५७, १९५८), सयानाृ आढळृाृ त्ा�माणे, य णगाृतल 
धम�ृ आढळृाृ त्ा�माणे बा�ृः ्ा �िृमा असंर् आहेृ. ्ा �िृमा ्ोग् ृऱहेने समणण्ास �ाचतन 
य थौरािण् ्थांृ तल, आधुिन् याङम्ाृतल, थौय�त् य थाि�मात् संस क् ृीृतल य णागिृ् धम�ृतल 
�िृ्ाचें, य त्ाच�माणे मनो�लाच्ा मनाृतल गपढ ियचाराचें त्ानंत ्ेलेले सखोल िय�ेषण ्ोग् ृऱहेने 
आ्लन होणे आयश्् आहे. �ेन य ्िनन ्ाचं्ा संिम�णा पृन ्ाहत उदा� य चागंला भाग फकृ यर 
्ेृो ्ा ृऱहेचे मपळबंधाबबलचे जान मध््ुगतन ्ालाृ ओबडधोबड ृऱहेने सा्ािरृ ्ेले णाृ असाय.े 
महणपन त्ानंत ृत्ालतन �चिलृ असलेल्ा ि्म्ाहत बार्ाईने अभ्ािसल्ा. मानिस् थाृळतयर 
उ�ेिखलेल्ा अिृशा्त ्ा्�मध्े ्ाच ृऱहेचे रसा्न घडपन ्ेृ असृे. 

 
दैनंिदन समा्ोणना  ृ मह�याचे ्ा्र ्रणाऱ्ा मपळबंधाचाच आथण ्ेथे ियचार ्ेला थािहणे. 

आृाच यणरन ्ेलेल्ा सयानाृ व्कृ होणारत ‘नारत�िृमा’ हत चागंलतच थिरच्ाचत आहे. हत थुरषाचत 
नारत�िृमा त्ाच्ा ि�्ादेहाचा ियर�-िलगत असलेला थपर्भाय िदगद�शृ ्िरृे “आतम्ाचे सततय” 
ि्या �त्य आतमाच असे ्ा थपर् ृ�याबबल ्ुंग ्धत ्धत बोलृ असृ. मा� धा�म् अथ�ने आथण हा 
शबद�्ोग ्रतृ नसल्ाचे त्ानंत सथल ्ेलत होृे. थुरष सततयाचे गुणियशषे मान् ्रतृ नाहत असे 
सामान् अयलो्ना पृन सुचियले णाृे य आथल्ायर असलेला सासं क् िृ् थगडा हे ्ामागतल ्ारण 
िदसृे. एखा�ा ्ालखंडाृ, ि्या एखा�ा िठ्ाणत णे य रृन थुरषत महणपन ओळखले णाृ असेल ृे 
दुसऱ्ा ्ालखंडाृ ि्या दुसऱ्ा िठ्ाणत होणाऱ्ा य रृनाहपन ि्ृत ृरत �माणाृ यगेळे असेल. त्ामुळे 
न्ो असलेले सततयाचे गुणियशषे ‘व्�कृगृ’ नेिणयेृ  असृाृ. थरंृु ्ुंगनत लायलेल्ा अथ��माणे ए प् ण 
थिर�सथृतचा हा ए् फकृ भागाशं झाला, ्ारण आषर “सं्िलृ नेिणयेृ ” “सतियष्् सं्िलृ �िृमा” 
उमटलेलत असृे. माणपस दडथणामुळे िणृ्ा णासृ त्ाच्ा ि�्ादेहाशत ए्वथ होृो िृृ्ा णासृ ृो 
नेिणयेृ तल �भायत �िृथपरणातम् शकृतचा बळत ्रृो. णोथ �्ृ त्ाला थपर् �ाणृ�याचत ओळख थटृ 
नाहत ृोथ �्ृ त्ाच्ाथासपन ियघिटृ झालेल्ा थपर् �ाणृ�याचे सयृं� व्�कृम�य बनृे. सं्ु�कृ्थणे 
ृो ज्ा गोलत सथल ्व श्णार नाहत त्ा त्ाला हे थपर् ृ�य ्राय्ास भाग थाडेल: त्ाच्ाृ य त्ाला 
भेटणाऱ्ा िस्ांृ  हे ृ�य मध्ेच घुसृे, आिण सतबबल त्ाचे मृ िय्�लथृ बनियृे. ृो ज्ा यळेत आथल्ा 
थतनतचत िनयड ्रतृ असृो ृेवहा थपर् �ाणृ�याशत णुळृे घेण्ाृ त्ाला आलेल्ा अथ्शामुळे होणारे 
दुषथिरणाम िदसपन ्ेृाृ. ्ारण ृो ज्ा गंुणाचें िृच्ायर आरोथण ्रतृ असृो त्ाहपन िृचे गुण िभ� 
असृाृ. 

 
सत–ि�्ादेहाला भेदपन णाण्ाचत गरण सतलाहत िृृ्तच णाणयृे; मा� िृच्ा नेिणयेृ  

नर�िृमा असृे–हेच सतचे थपर् �ाणृ�य. (ज्ाचं्ा्डपन सतयर मृ�णालत लादलत णाृे त्ा 
“यिडलाचंा ि्या अिध्ाऱ्ाचंा समपह” िृच्ा सयानाृ सामान्ृः िचनहातम् सयवथ धारण ्रृो असे 
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्ुंगना आढळले (१९५६; थक. २१८). थुरष सामान्ृः णािणयेृ  सयृःथेया सयरसामान्ाचंा ियचार ्रृो, 
त्ामुळे त्ाचे थपर् �ाणृ�य असामान् असृे. सत णाणतयेृ  सयृःबबलच णासृ ियचार ्रृे, त्ामुळे 
िृचे नेिणयेृ तल थपर् �ाणृ�य हे इृरा्डे झु्लेले असृे. 

 
“थडछा्ा” हे दुसरे मपळवथ. माणपस सयृःच्ा सयाना पृन ि्या �येथणा पृन त्ा मपळबंधाशत 

थिरिचृ होईल. माणसामध् असलेला सहण�यक� असा दुलाया ्ा पृन व्कृ होृो ्ा दुलाव्ाृ ्ेयळ 
व्�कृगृ नेिणयेृ  दडथलेले न्ो असलेलेच गुणियशषे अंृभपरृ  आहेृ असे नाहत, ृर णगाृतल सयर 
दुलाऱ्ाचे णे िहिडस सयवथ आथण सयरणण असल्ाचे अमान् ्रृो, आिण ृरतहत शणेाऱ्ायर आरोिथृ 
्रृो ृेहत अंृभपरृ  आहे. आथल्ाला थछाडणाऱ्ा ्लथना ढोगतथणाने दुसऱ्ायर लादण्ाचत णत 
माणसाचत य राष्ाचत यक�त  असृे त्ा पृन णगाृतल सयर दुःखाचंा उगम होृो असे ्ुंगनत आथल्ा शयेटच्ा 
थुसृ्ाृ �िृथादले आहे. 

 
“सयृःमधतल ज्ा गोलत माणपस णाणृ नसृो त्ा गोलत णाणण्ाचत त्ाचत इचछा नसृे 

मा� लबाडतने त्ा गोलत दुसऱ्ायर लादण्ाचत त्ाचत यक�त असृे. राण्त् थयानंा ियर� थयाृ 
दुलाया िदसृ असृो त्ा यळेत ृतच यक�त व्कृ होृ असृे. ्ा ृऱहेच्ा नैिृ् समाधानाचा य 
णबाबदारतच्ा अभायाचा समाणायर णो ियभाण् य फुटतर थिरणाम होृ असृो ृो दुसऱ्ा 
्शानेहत होृ नाहत. थरसथरानुमृतने आरोथ, �त्ारोथ थाबंियण्ा पृन समेट होृो य थरसथरणाणतय 
िय्ास थायृे. हत गोल दुसऱ्ा ्शा पृनहत साध् होृ नाहत. ...... �्श�ने आढळणारे सामािण् 
ियरोध लो्ाचं्ा आदशरयादाला, उतसाहाला य नैिृ् सदसि�ये्  बु�तला हाृ घालपन ए्ा 
थाृळतयर आणण्ाचे �्तन सयर ृऱहेने झाले हे खरे; थरंृु आदशरयादाचत ्ोण मागणत ्िरृो? 
्दािचृ णो सयृःसायलतयवन उडत मावन मो�ा उतसाहाने, णेथे सयृःचे सयागृ होईल अशा 
आदशरयादत ्ा्र�मा्डे सयृःला झो प् न देृ असृो ृो हे ्िरृो ्ा? ्ा �शनानंा उ�र देण्ास 
य णवर ृत आथल्ायरहत टत्ा ्रण्ास �त्े्णण ियसरृ असृो.” (१९५७, १९५८, थक. १०२, 
१०३). 
 
्ा समस्ेबबल सामािण् संदभ�ृ ्ा् ्िरृा ्ेईल हे ्ुंगनत फारसे सथल ्ेलेले नाहत. अथ�ृ, 

नेिणयेृ तल �भायत भागाशत चागंलत ओळख ्वन घेणे �त्े् व्कृतला आयश्् आहे हे त्ानंत 
णोरदारथणे थुढे माडंले य ज्ानंा हत अंृदर लत आलत आहे ृे न्ळृ इृरायंर �भाय थाडप  श्ृतल असे 
त्ानंत सुचियले आहे. ृथािथ, हे उत�ेर् ्ाहत णलद थिरणाम घडयपन आणृतल हत अथेया बाळगृा ्ेणार 
नाहत हे त्ानंत मान् ्ेले आहे. 

 
आतमा— आतमा हे ए् मपळ वथच आहे. आथण ्ाथपयव यणरन ्ेलेल्ा मपळ वथाथेया हे मपळ वथ 

्ाहतसे िभ� आहे. ए्ा अथव नेिणयेृ तल भागाचें णािणयेृ तल भागाशंत समायशेन ्वन हे आतमवथ िनम�ण 
्राय े लागृे. हे समायशेन णसे हळप हळप साधृ णाृे ृसृसे णािणयेृ तल बोधातम्ाचे सथान नयतन 
समृोल ्ेि घेृे. ृतथपयव णािणयेृ तल व्�कृम�याचे गुरतया्षरण ्ेि अशत ्ा बोधातम्ाचत णागा असृे. 
गुणियशषेाचंत णत संिम�णे ि�्ादेहाला घडयतृ असृाृ ृत व्�कृव्कृतनुसार बदलृ असृाृ; य ्ाच 
अथव ि�्ादेह हा व्�कृगृ असृो. णत सामािण् भपिम्ा ि�्ादेहा्डपन व्कृ होृे त्ा भपिम्ेच्. 
सयरसामान् ठशाशंत हे गुणियशषे संबंिधृ असल्ामुळे ृे सं्िलृ बनृाृ. व्यहारत णगाृ ्श संथादन 
्रण्ास य ठरायत् ठसे िनम�ण ्रण्ास ियशषे ृजजृा लागृो थरंृु आ्ुष्ाच्ा उ�राध�ृ, 



 
 अनु�मिणका 
 

चािळशतच्ा सुमारास, बरेच लो् णतयनाृतल िनरथर्ृेमुळे य थो्ळतमुळे दबले गेलेले असृाृ, य 
्ाहतृरत णासृ गपढ य मह�याचे त्ानंा हय ेअसृे. आथल्ा व्यसा्ाच्ा य िस�ांृ ाच्ा दलतने आथले लय 
अशा लो्ां् डे ्ुंगनत ्ेििृ ्ेले होृे. अशा लो्ायंर उथा््ोणना ्िरृाना ्ुंगनत त्ानंा थौरािण् 
्थांृ पन रंगपन णाण्ास य ्ाहत ्लातम् क् ृत�ारा आतमाियष्ार ्रण्ास �ोतसाहन िदले. रगणानंा 
�ासदा्् ियशषे दाखयपन देण्ा्िरृा महणपन य नेिणयचे्ा सफंुदनाचा थुराया महणपन त्ाचं्ा सयानाचेंहत 
सयृं�थणे य �माने थकथ�रण ्ेले गेले. हे नेिणयेृ तल रचनातम् सफंुदन आतमसायात्ाराला ्ाहत 
�माणाृ उतसफप रृ ्रतृ होृे. व्�कृभयन �ि�्े�ारा आतमसायात्ार साध् होृो ृत �ि�्ा महणणे 
सयाथवथणा ि्या ओबडधोबड व्�कृम�य असा अथर लायला णाऊ न्े असे त्ाचें महणणे होृे. ्ाउलट, 

 
“........माणसाचं्ा गुणाचंत णासृ चागंल्ा ृऱहेने य णासृ थुणर�याने होणारत थपृव महणणे 

व्�कृभयन �ि�्ा असे णासृ ृंृोृंृथणे महणृा ्ेईल, ्ारण व्कृतचे गुणियशषे दुलर ियले 
ि्या दबले णाण्ाथेया त्ाबंबल ्ोग् ियचार होणे हे णासृ समाणसाध्ाला उथ्ोगत ठरेल. 
......आृा �त्े् व्कृत िणृक् �माणाृ सयरव्ाथत घट्ांृ पन बनलेलत आहे त्ा �माणाृ ृत 
संथपणरथणे सामपिह् आहे: त्ामुळे व्�कृगृ यैिशष�ायर भर हत गोल ्ा मपलयसृु�सथृतशत 
असलेलत ियसंगृत आहे ...... थरंृु ज्ा अथव िय�व्ाथत घट् हे नेहमत फकृ व्�कृगृ 
सयवथाृ िदसृ असृाृ त्ा अथव त्ाचं्ाबबलचा संथपणर ियचार ्ेल्ास व्�कृगृ थिरणाम 
िनम�ण होईल, य ्ोणत्ाहत दुसऱ्ा घट्ा्डपन ृो मागे टा्ला णाणार नाहत आिण 
व्�कृया�ा्डपन ृर ृसे सय�ृ ्मत �माणाृ घडेल (१९५६, थक. १८३).” 
 
णरत दोन िस�ांृ ाृतल आतमसं्लथना ियस कृृ ृऱहेने िभ� असल्ा, ृरत समाणयक�तने नमुनेदार 

बनलेलत णतयनथ�ृत य �ेनतया्िरृा चाललेलत धडथड ्ामधतल ॲडलरनत ्ेलेलत ृफायृ, ्ा 
थिरचछेदाृ अंधु्शा �माणाृ णाणयृे. व्कृत्रणाचत �िृि�्ा साय्ाश होृे, य आतमाियष्ार ्धतच 
संथपणर होृ नाहत अशत ्ुंग ्ाचंत ��ा होृत. 

 
आदशर मा कृसयवथ,, बाल्ाचे आिदवथ, णनम, थुनणरनम, ियभपृ त, सपज यु� माणपस ्ासारखत 

इृरहत अने् आिदवथे �ॉईडनत य�णलेलत आहेृ. ्ला, याङम् ्ामंधपन हत आंिदवथे ओळखृा ्ेृाृ. 
(्ुंग, १९३३; बॉडि्न, १९३४; िफडलर, १९५७) थरंृु हत आिदवथे ्लांृ तल अनुभयाचा ठेया आहेृ य 
त्ा पृन आणचा माणपस उचल ्व श्ेल असे समणाय े्ा अठराव्ा शृ्ाृ णमव बेनथमॅना याटृ होत्ा 
ृशा माणसाच्ा ृ्�ला धो्ा िनम�ण ्रणाऱ्ा ्ा ्ेयळ ्लथना आहेृ असे ्ा आिदवथाबबल समणाय े
हे ्ाळणतथपयर् णोखपन थािहले थािहणे. एडयडर गलोवहर हे ए् सु�िस� मनोिय�ेष् होृे. ृे �ॉईड 
्ाचं्ा ियचारसरणतचे होृे. त्ाना ्ुंग ्ाचंा रहस्याद ि्या त्ाचं्ा िस�ांृ ाचा ्ोणृाच भाग थसंृ  
नवहृा. ृे िलिहृाृ–– 

 
“.......सं्िलृ नेिणयेृ तल सयर भाग इृ्ा आ�्रणन्, मौल्यान य सुज ्ा असृो 

अशत आथण चौ्शत ्व श प् .....हा भाग इृ्ा अनुभय समक� ्ा असृो असे आथण ियचाव 
श प् ..... इिृहास्ालतन माणसाचे मन, आधुिन् माणसाच्ा मनाहपन ्मत थ� असले 
थािहणे....यािंश् नेणतयहत लहान मुलाहपन णासृ थ� असणार नाहत ......त्ामुळे आिदवथ सुज 
असण्ाएैयणत अंध��ाळप य �ेष्ुकृ असृे.....सं्िलृ नेिणयेृ पन थपयरणाचं्ा थपणा यगैरे हळव्ा 
�था य आिदथुरषाचं्ा दंृ्था िनम�ण होृाृ (१९५७, थक. ५०, ५१)”. 



 
 अनु�मिणका 
 

 
आिदवथाबबलचा ्ुंग ्ाचंा िस�ांृ  बराच गंुृागंुृतचा होृा. आधुिन् शास त्ा िस�ांृ ायर 

टत्ा ्रतृ होृे. आतमचत ्लथना णरत मानसशासत् दष�ा समथरनत् असलत ृरत ृत ए् अ�ुृ  
्लथना आहे य ृत शासत् दष�ा िस� होणार नाहत असे सयृः ्ुंग ्ाचेंहत मृ होृे..... (१९५६, थक. 
२५२) थकथयतच्ा थाठतयरतल सयर माणसे थरसथराथासपन बऱ्ाच �माणाृ अलग असृानाहत त्ाचं्ा �ाचतन 
आर्ाि््ांृ  सहण ओळखृा ्ेईल असे साम् आढळृे. त्ाचं्ाृ दळणयळणाचत जाृ साधने 
नसृानाहत हे साम् आढळृे. हत गोधळाृ टा्णारत घटना सं्िरृ नेिणयलेा थोष् असे �िृथादन 
्रण्ास याथरलत णाृे. 

 
मानसशासीय नमुनर: वक�ीय व का�यक:–– आथल्ा थिरच्ाच्ा लो्ाचें नमुने ठरियण्ा्िरृा 

घरगुृत सो्तस्र शबदाचं्ा णो�ा ्ुंगनत याथरल्ा. मानसशासामध्े त्ानंत घाृलेलत हत शयेटचत भर. 
ृत आथल्ाला आृा थहाय्ाचत आहे. मा� ज्ानंा आथण नेहमत “अंृमपरख” ि्या “बिहमपरख” महणृो ृे 
्ुंग ्ाचं्ा शबदांृ  ृसे असृाृच असे नाहत. रगणाचें िनरतयण ्िरृाना ्ाहत रगण आतमिय�ासाने ्ा प्  
न ्रृा यागृाृ असे आढळपन आले होृे ्ाहत रगणाचें त्ाियर� य रृन आढळले. एखा�ा समस्ेला 
ृोड देण्ाचत यळे आलत ृर घाबवन माघार घेण्ाचत त्ाचंत यक�त िदसपन ्ेृ असे. थिहल्ा �्ारचे लो् 
“बिहमुरख” �्ाराृ “अंृभपरृ ” होृाृ. ृे भौिृ् य सामािण् बाबृतृ रस घेृाृ. दुसऱ्ा �्ारचे लो् 
“अंृमुरख” �्ाराृ थडृाृ. सयृःच्ा मनाृ ्ा् चालले आहे ्ायर ृे लय ्ेििृ ्िरृाृ. ि्या 
बिहगरृ ृेृ यासना, चैृन्ाचा ओघ बिहगरृ  असृो य अंृगरृ ृेृ ृो अंृगरृ  असृो असेहत महणृा ्ेईल 
असा त्ानंत िनष्षर ्ाढला. रगणाचं्ा मुािय क् ृतचे मपळ त्ाचं्ा लहान य्ाृ असलेल्ा िनरिनराळ्ा 
यस पृंबबलच्ा ओढतमुळे असृे असे �ॉईडना नेहमतच आढळपन आले; ृर त्ाचं्ा समस्ाचें सथलत्रण 
त्ाचं्ा �ेनतयाच्ा �ेरणेृ असृे असे ॲडलरना नेहमतच िदसपन आले. हे असे ्ा असा ्ुंगनतहत ियचार 
्ेला हे दोघेहत आथल्ा रगणायर ्शसयत उथा््ोणना ्िरृाना आथाथल्ा यक�तच्ा अनुषंगाने नेिणयचेत 
िनयड ्रतृ असले थािहणेृ असे ्ुंग ्ाचें महणणे थडले. 

 
्ा ृऱहेच्ा थरसथरियर� यक�ीच्ा िस�ांृ ाचत मकृेदारत ि्या त्ाृतल अससलथणा ्ायर ्ुंगनत 

आथला अिध्ार सािंगृलेला नाहत. “मकदप मनाचे” य “्णखर मनाचे” ्ा णोडतृतल णो भेद युल्म 
णेमसनत दाखयपन िदला आहे त्ाच्ाशत ्ा ियर� यक�ीच्ा िस�ांृ ाचे साम् आहे असे त्ानंत दाखयपन िदले 
आहे. िशया् ्ोणृतहत व्कृत ्ेयळ अंृमुरख ि्या बिहमुरख आहे ्ायरहत त्ाचंा िय�ास नवहृा. इृर 
मपल्ाचं्ा बाबृतृ घडृे ृसेच ्ेथेहत होईल आिण एखा�ा मुल्ाचा णाणतयथपयर् णासृ िय्ास ्रण्ाचे 
�्तन होृतल य त्ाचयळेत दुसऱ्ा मुल्ा्डे दुलरय ्ेले णाईल; य आतमाियष्ाराबरोबर दुलर ियलेल्ा 
मपल्ाचत याढ होईल (१९२३, १९३३). 

 
सयभाय नमुन्ाचंा िस�ांृ  �िस� ्ेल्ानंृर लय्रच ्ुंगना ्ळपन चु्ले ्त, ्ामध्े 

लो्ाचं्ाृतल सयर ृफायृ ियचाराृ घेृलत गेलेलत नाहत. अंृमुरख लो्हत यगेयगेळ्ा �्ारचे असृाृ 
य बिहमुरख व्कृतहत यगेयगेळ्ा �्ारच्ा असृाृ. �त्े् व्कृतचा ज्ा�माणे ियिशल य रृनसयभाय 
असृो त्ाच�माणे �त्े् व्कृतचत अशत ्ाहत मह�याचत ्ा �्’ असृाृ हत गोल त्ानंा नंृरच्ा 
अभ्ासा पृन आढळपन आलत. “..... आथल्ा सय्ीच्ा �िृि�्ा ्ा सामान्ृः आथण ज्ाचं्ायर 
अयलंबपन राहप श प्  अशा आथल्ा थिरणाम्ार् ्ा्�च्ा उथ्ोणना पृन गुणियशिेषृ झालेल्ा असृाृ. 
बुि�मान माणपस णरत रागाच्ा भराृ आथल्ा मुलीचा उथ्ोग ्रतृ असला ृरत ृो सामान्ृः आथल्ा 
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बु�त पृन णगाशत णुळणत ्रतल.” (१९३३ थक. १०१) ्ुंगनत दोन ृा�्् ्ा्�ृतल ृफायृ सथल ्ेलत. 
ियचार य भायन हे धकयत् ियरोधत आहेृ अशत त्ानंत ्लथना ्ेलत, त्ाच�माणे यदेन य अंृ ज�न हत 
ृ र् ियसंगृ ्ा्�चत धकयत् ियरोधत णोडत सथल ्ेलत. ियचार ्रणारत व्कृत संथपणरथणे िननपर, भायनाशपन् 
घटनाचं्ा आधारायर िनष्ष��ृ ्ेईल, ृर भायना�धान व्कृत भायना य �सथरभाय ्ाचंा अनुमानाृ 
समायशे ्रतल. यदेन नमुन्ाचत व्कृत जानेिि्ामाफर  ृ त्ाला होणाऱ्ा घटनाचंा बोध ृ र् ियसंगृ 
थाृळतयर ्ाटे्ोर माडंणार, ृर ्ाउलट जानेिि्ामाफर  ृ व्कृ होणाऱ्ा फकृ घटनाचा अंृज�नत 
व्कृत आंृिर् उदा� ठेयपन थुरयणत णोडणार. एखादत व्कृत अंृमुरख असेल, ि्या बिहमपरख असेल, 
आिण त्ाचयळेत ृत व्कृत एखा�ा ृा�्् य एखा�ा अृा�्् ्ा्�्डे �बलयक�त दाखयतल; थरंृु ृत 
व्कृत ए्ाचयळेत ियचार�धान य भायना�धान असणार नाहत; ि्या त्ाचयळेत ृत यदे् ि्या अंृज�नत 
असणार नाहत. �त्े् थाृळतला ्ोणृतृरत ए् ्ा�्् णोडत दुसरतथेया ्मत िय्िसृ असणार; मा� 
्मत िय्िसृ ्ा�्् णोडतचा णासृ उथ्ोग ्रणे हे आतमिस�तचे उिबल असणार. महणपन य रृन 
नमुन्ानंा ्ा�्् नमुन्ाचंत थुरयणत िदल्ामुळे शक् झालेल्ा ियियध संिम�णांृ पन ्ुंग ्ाचंा नमुने-
िस�ांृ  िणृ्ा समणला णाृो िृृ्ा सामान् ठरायत् ठशाचंा नसृो. 

 
अतंमुरखतरचर व बिहमुखतरचर अभयास: ्ुंगनत णत �णालत माडंलत होृत त्ामध्े गपढ मनाबबल त्ानंत 

माडंलेलत ियचारसरणत �ा्ोिग् संशोधना पृन ृथासलत गेलेलत नाहत. ृथािथ, थरसथरियव� असलेल्ा 
नमुन्ाबबल त्ानंत णो ्ालथिन् िस�ांृ  माडंला त्ायर बरेच संशोधन ्ेले गेले. ज्ा ्लमाचं्ा आधारे 
लो्ाचं्ा �िृि�्ाचें ियृरण ठरियले णाणार त्ा ्लमाचंत ्सोटत ि्या थदिन�्न �ेणत ्ा्रृा 
िनयड ्रृाना �्ोण्ाच्ा “रचनेृ” मपळ ्लथनेचा मह�याचा अथर दुलर ियला णाण्ाचत नेहमतच शक्ृा 
असृे हे ्ा िठ्ाणत लयाृ ठेयले थािहणे. �ारंभतच्ा ्ाहत संशोधनाच्ा अिनण�््ृेचे ्ा पृन सथलत्रण 
होृे. ्ुंगनत य�णलेले ्ा�्् बदल ्ामध्े दुलर ियले गेले; आिण �ा्ोिग् दष�ा िनयडलेल्ा गटाृ 
सामान् ियृरण असलेल्ा अंृमुरखृेयर य बिहमुरखृेयर संथपणर भर िदला गेला. लो्ाचंत ्ा ि्या त्ा 
गटाृ �ृयारत ्रृा ्ेईल ्ा ्ुंग ्ाचं्ा ्लथनेला थपर् असा हा िनष्षर आहे असे �िचृच महणृा 
्ेईल. अगदत अलत्डेच “मा्सर ि�गण टाईथ इंिड्ेटर” हत ्सोटत ृ्ार ्ेलत आहे. त्ा ्सोटतृ ्ा 
चार ्ा्�चा उघड उघड ियचार झाला आहे (िमि्नॉन १९६२, थक. ४८९, ४९०). 

 
मध्ंृरतच्ा ्ाळाृ झालेल्ा अने् घट् अभ्ासांृ पन असे दाखयपन िदलेले आहे ्त 

व्�कृम�याच्ा अंृमुरख-बिहमुरख िमृतृ ए्ाहपन अने् घट् समाियल आहेृ. अंृमुरखृेचे थाच यगेळे 
�्ार आहेृ य त्ांृ तल िभ�तय ्ेयळ सा�ंर्् दष�ाच असृे असे नाहत. आथल्ाला भेटणाऱ्ा लो्ाचें 
आथण णरत सहण माथन ्ेले ृरत हे िभ�तय िदसपन ्ेृे असे एच. ए. मरत य इृर ्ाहत संशोध्ानत 
दाखयपन िदले आहे. एखादा अंृमुरख माणपस समाणा्डपन आथला सयत्ार होईल ि्या नाहत ्ा बाबृतृ 
साशं्  असृो; ृो समाणथराङमुख, लाणयट य संयदेनशतल असृो, दुसरा एखादा अंृमुरख माणपस 
सयृःबबल न्पनतयाचत भायना नसृानाहत इृराथंासपन दपर राहृो; ृो आतमसंृुल, िभडसृ य थाथभतव 
असृो. ्ा दोहोच्ामध्े सारखेथणा फारच अलथ असृो. ि्या ्ा दोघाचेंहत ्लथना�धान अंृमुरख 
व्कृतशत साम् ्मत असृे. हा ्लथना�धान अंृमुरख सणरनशतल असृो. ृो इृराथंासपन दपर राहृो. णे 
थत. िगलफोडरनाहत (१९४०) अंृमुरख-बिहमुरखृेृ थाच यगेळत अंगे आढळलत. “एस” हत लाणरेथणा, 
समाणािभमुखृा ्ाचंत माथनथ�त; “टत” हत ियचार य क् ृत ्ाचंत माथनथ�त; ‘डत’ हत उदासतनृा, िनराशा, 
दोषभायना ्ाचंत माथनथ�त, “सत” हत �सथर य अ�सथर यक�ीचत माथनथ�त य “आर” हत िचृामुकृृा य 
सुखासतनृा ्ाचंत माथनथ�त. 
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आर. बी. कॅ र्ल (१९५६).–– अंृमुरखृा–बिहमुरखृा हा व्�कृम�याचा �मुख घट् नसपन 

दुय्म ृऱहेचा “थकनभागत्” गुणियशषे असेच ्ॅटेलनतहत मािनले आहे. “्ुिनवह�सटत ऑफ लंडन 
इ�नसट�पट ऑफ सा्ि्ॲि्” ्ेथे य रृन्सो�ा देऊन णे िनष्षर ्ाढले होृे त्ाचं्ा आ्से् ्ाचं्ा 
मागरदशरनाखालत ियस कृृ �माणाृ सा�ंर्् थकथ�रण ्ेले य ्ा पृनहत हेच आढळपन आले. मुािय क् ृत य 
मनोभगनृा ्ा दुसऱ्ा िमृत होृ. फेफरे य मानसिय क् ृ व्�कृम�य महणणे बिहमुरख झालेलत मुािय क् ृत, 
य िचृा�सृा आिण थछाडले णाण्ाचत �सथृत हत अंृमुरख झालेलत मुािय क् ृत, ्ा�माणे दोन गोलत 
ए्वथ ्वन आ्से्नत झॅने य ्ुंग ्ाचें िस�ांृ  सयृःच्ा िस�ांृ ाशत साधंले य अनुभयांृ पन ृथासपन 
थाहृा ्ेईल अशा गकहतृ िस�ांृ ाच्ा ये�ाृ हे िस�ांृ  आणले. ृथािथ, ्ा सु्ोिणृ ्ोणनेमध्े सा�ंर्् 
दष�ा ्ोग् ृऱहेने फेफऱ्ाचा अंृ भ�य ्रृा ्ेईल ्ा हा �शन उथ�सथृ झाला (िसगल, सटार आिण 
�ँकस, १९५८) आिण ्ा संदभ�ृ आणखत अभ्ास चालप  आहे. 

 
व्�कृम�याच्ा अंृमुरख-बिहमुरख थिरिमृतयर शासत् ियचारसरणतला �ोतसाहन देण्ा्िरृा य 

संबंिधृ गकहतृ ्लथना थ�ृशतरथणे थडृाळपन थाहण्ा्िरृा थ�ृशतर ्ा्र�म िय्िसृ ्रण्ासाठत 
इृर ्ुठल्ाहत संशोध्ाथेंया ि्या संशोध्ाचं्ा गटाथेया आ्से्नत त्ाचं्ा सह्ाऱ्ाचं्ासह णासृ 
्ा्र ्ेले आहे. मेदप उ�ेिणृ ि्या बिधर ्ेल्ामुळे णो योभ िनम�ण होृो त्ामुळे ्ुत्ाच्ा सयभायाृ 
बदल होृो. त्ाच�माणे अिभसंधानाला िमळणारत गृत य �सथरृा ्ामंध्ेहत बदल होृो असे थॅवहलॉवह 
्ाचें महणणे होृे. थॅवहलॉवह ्ाचं्ा ्ा ्लथनेचा आधार घेऊन आ्से्नत आथला िस�ांृ  माडंला. मेदपला 
िमळालेले उ�ेणन अंृमुरख माणसाच्ा बाबृतृ �भायत ठरृे, ृर मेदपचे बिधरत्रण बिहमुरख माणसाच्ा 
उथ्ोगत थडृे. अशा ृऱहेने सुरयाृ ्वन गकहतृ िनगमनातम् (आनुमािन्) सप�ानुसार �ा्ोिग् 
फेरृथासणत्िरृा त्ानंत अने् अंदाण बाधंले. उदा., ज्ा अंृमुरख माणसाृ दुबरल िनरोधन य �भायत 
उ�ेणन असृे त्ाच्ा बाबृतृ अिभसंधानाचत ि�्ा णलद होृे; थरंृु हे अिभसंधान नाहतसे मा� साय्ाश 
होृे. अंृमुरख व्कृीचत नैिृ् मुल्ाच्ा बाबृतृतल ृाठर यक�त य त्ाला सदैय थछाडणारत िचृा्ुलृा 
्ा ृऱहेने सथल ्िरृा ्ेईल. ्ाउलट, मेदपच्ा होणाऱ्ा णासृ िनरोधनामुळे बिहमुरख माणसाचे अिभसंधान 
साय्ाश होईल, ृथािथ त्ाचत �सथािथृ �िृि�्ा सहण नाहतशत ्रृा ्ेईल. िनरिनराळ्ा 
अभ्ासांृ पन िमळणाऱ्ा थुराव्ायवन सामान्ृः ्ा अंदाणानंा आधार िमळृो असे िदसृे. 
थिरणामिनरोधन–थ्या, ्ंटाळा ्ासंारर्ा ्ारणा पृन चालप ्ुृतला होणारे िनरोधन–्ा हल ्ाचं्ा 
गकहतृायवन ृ र्  ्रतृ असृाना आ्से् असे सुचियृाृ ्त �दतघर ्ाळ चालप असलेल्ा ्ामाृ 
थिरणाम् िनरोधनामुळे अडथळे िनम�ण होृाृ य अंगत क् ृ ्ा्�थासपन अयधान ्ुठेृरत भर्टप  लागृे. 
अंृमुरख माणसाथेया बिहमुरख माणसाच्ा बाबृतृ हे णासृ होृे. त्ामुळे अंृमुरख माणसाचे ्ाम ियिशल 
ल्त पृन होृ असृे. बिहमुरख माणसाच्ा ्ामाला ृशत ल्ब� गृत नसृे. अशा यळेत णर थपयरिन्ोिणृ 
िय�ांृ त िदलत ृर बिहमुरख माणपस अंृमुरख माणसाहपन णासृ णलद �गृत दाखयतल असा आ्से्नत 
अंदाण बाधंला होृा. त्ाचं्ा ्ा अंदाणाला थुरेसा �िृसाद न िमळाल्ामुळे त्ानंत ्ा बाबृतृ णासृ 
णोमाने संशोधन ्रण्ाचे ठरियले. (१९६२) अनु�ेण् य उ�ेण् औषधाचें दोन िभ�� क् ृत माणसायर 
होणारे िभ� थिरणाम ्ोणृे हे थाहण्ा्डेहत त्ाचें लय गेले. औदािसन् आणणाऱ्ा औषधाचं्ा 
थिरणामा पृन अंृमुरख व्कृत णासृ बिहमुरख बनेल. उ�ेण् औषधाचं्ा अंमलाखालत बिहमुरख व्कृत 
णासृ अंृमुरख य रृन ्रतल. आ्से् ्ानंत िदलेल्ा ियस्ळतृ अशा मािहृत पृन त्ाचंा गकहतृ िस�ांृ  
थ�ा झाल्ासारखा याटला ृरत हे िनष्षर िनण�्् होण्ाच्ा दिलने ्ा ियष्ायर बऱ्ाच णासृ �माणाृ 
संशोधन होण्ाचत गरण आहे. आ्ार्ुकृ थ�ाृ-थिरणामायर औषधाचंा ्शा ृऱहेने थिरणाम होृो य ृो 



 
 अनु�मिणका 
 

ि्ृत ्ाल घडृो ्ा्डेहत आ्से् ्ाचें लय होृे. मुाृंृुणन  ् थिर कृाृत पृन णे मोहणाल िनम�ण 
होृाृ असे ्ंलमलर सथल ्रृाृ ृेच मोहणाल ियि�्ाशतल िनरोधनाशत संबंिधृ असृाृ असे आ्से् 
दाखयपन देृाृ. असे णर असेल ृर ियि�्ाशतल िनरोधनाचंा णासृ थिरणाम होणारा बिहमुरख माणपस 
आ क् िृणन  ् थ�ाृ थिरणामाचं्ा बाबृतृ णासृ गकहतृयम असेल य औषधा पृन ्मतणासृ �माणाृ 
होणाऱ्ा थिर कृाृतचा संगृ थिरणाम मोहणालाच्ा ्ालम्�देयर होईल (संबंिधृ संशोधनाच्ा 
गोषयाऱ्ा्िरृा आ्से् थहा, १९६० ब). 

 
ृेवहा, था्रतथा्रतने, गकहतृ धरलेल्ा सं्लथने पृन थ�ृशतर संशोधन ्ा्र�म आखला गेला. ्ा 

संशोधना पृनच घेृलेल्ा ्ाहत ियशषेाचंा ्ेथे उ�ेख आलेला आहे. य त्ा पृन ्ा संशोधनाचा यानगतदाखल 
महणपन ए् छोटासा नमुना िमळृो. नैदािन् खोलत पृन �्ोगशाळेृ गेल्ामुळे ्ुंग ्ाचं्ा िस�ांृ ाृ बदल 
घडपन आला. “यासनाचैृन्ाचत अंृ ब�� फे्” महणणे अंृमुरखृा-बिहमुरखृा असे आृा समणले णाृ 
नाहत. ए्ामुळे व्कृतच्ा णािणयेृ तल य दुसऱ्ामुळे नेिणयेृ तल थिरथपृव न झालेलत ्ुयृ �्ट ्ेलत 
णाृे. ृाठर यक�तच्ा य रृनया�ां् डपन ्ा बाबृतृ गकहतृ रचना महणपन ियचार झाला य ियियध ्सो�ाचं्ा 
अंृगरृ  अनुबंधायवन त्ा सा�ंर्् दष�ा �ा� याटल्ा. नयतन ्सो�ांृ पन उथलबध होणाऱ्ा नयतन 
मािहृतमुळे ्ा रचनानंा आृा सृृ आवहान िदले णाृे. रचनाशंत संबंिधृ असलेल्ा नयतन �शनायर 
�्ोण् िणृक्ा णलद ियचार ्व श्ेल िृृक्ा णलद गृतने हत नयतन मािहृत उथलबध होणार आहे. 
णर व्�कृम�याचत अंृमुरख-बिहमुरख थिरिमृत (अ–ब थिरिमृत) अशा �शनानंा समाधान्ार् य सुसंगृ 
उ�र देऊन सयृःचे समथरन ्व श्ेल ृर ्ुंग ्ाचं्ा िस�ांृ ाऐयणत आ्से् ्ाचं्ा रचनानंाच बहुमान 
िमळेल. थरंृु त्ाच थ�ृत पृन ्ुंग ्ाचंा िस�ांृ हत अथ्शामुळे खंडन ्ेला णाईल असे नवहे. 

 
उथा््ोणनेच्ा ियष्ायर आ्से् सयृःला ्ुंगथासपन आणखतच दपर ठेयृाृ अंृमुरख-बिहमुरख, 

मुािय क् ृत, मानिस्िय क् ृत ्ाचं्ा ि�िमृ रचनेृ रगणाचे ्ोग् सथान ठरियण्ास त्ाचत �थम ्सोटत 
घेृलत णायत. नंृर त्ाच्ा �ा क् िृ् सयभायानुसार ्ोग् ृत उथा््ोणना ठरयायत. थरंृु ्ामध्े न्ो 
असलेलत य रृनथ�ृत बदलण्ासाठत थॅवहलॉवह ्ाचं्ा थ�ृतचा अयलंब ्राया लागेल. रगणाला त्ाच्ा 
लयणा पृन मुकृ ्रण्ाच्ा ्ा थ�ृतृ य आतमाियष्ाराच्ा िदशनेे होणाऱ्ा ्ा ्ा्�ृ सं्िलृ नेिणयचेे 
सथान िनि�ृ होऊ श्ृ नाहत. 
 
१०.३ सामािजक पकथ�रणाचया िस�ातंाचा ग् 

शाखांृ गरृ  गटानंा िदलेलत नाय े िदशाभपल ्व श्ृतल. थपयव ्धतृरत “नयतन �ॉईडयादत” 
महणपन णे गट िनद�िशले णाृ होृे त्ायंर आथण आृा ियचार ्रणार आहोृ. त्ानंा असे ्ा महटले णाृ 
होृे हे समणणे ्ठतण आहे य अगदत अलत्डे ज्ानंत �ॉईड ्ाचं्ा मृाहपन माफ् �माणाृ यगेळेथणा 
सथल ्वन आथल्ा िस�ांृ ाृ “संघषरियरिहृ बोधातमा” हत ्लथना त्ाृतल सयर ग�भृाथ�सह दाखयपन 
िदलत आहे ा्ा ॲना �ॉईड, हाटरमन, रॅथाथोटर यगैरेनाहत त्ाच�माणे ्ा उ�ेिखले णाय े हे समणणेहत 
्ठतण आहे. नयतन �ॉईडयादत महणपन यगव क् ृ झालेले ्ाहत िय�ेष् �ॉईडयादत िय�ेषणाृच ृ्ार 
झाले होृे य त्ा�माणे त्ानंत आथला व्यसा्हत ्ेलेला होृा हे खरे आहे. थण मग ज्ाचंा असा उ�ेख 
होृ नवहृा त्ा ॲडलर य ्ुंगबबलहत असे महणृ-्ेईल. थरंृु ज्ा यळेत �ॉईड�िणृ माग�थासपन ॲडलर 
य ्ुंग बरेच दपर गेले होृे त्ा यळेत ृे मुर् णतयनोघाथासपनच दपर ्ेले गेले होृे आिण त्ानंत त्ाचं्ायर 
थडलेला बिहष्ार मान् ्ेला होृा. ्ुंग सयृःचा िस�ांृ  िय्िसृ ्रतृ होृे य त्ानत त्ाला 
“थकथ�रणातम् मानसशास” असे उ�ेिखले होृे; ॲडलरनत थुढे त्ाचें मानसशास “व्�कृमानसशास” 
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महणपन िय्िसृ ्ेले. नयतन �ॉईडयादत महणपन ओळखले णाणारे �ॉम, हॅरत सटॅ् सलवहन, ्ेरन हॉनव 
एिरच य इृर मनोिय�ेष् �ॉईड ्ाचं्ा ियचारसरणतहपन िणृ्े दपर होृे िृृ्ेच ॲडलर य ्ुंगहत होृे. 
यासृिय् हे सयरच सै�ािंृ् नयतन ॲडलरयादत (ऑनसबॉचर य ऑनसबॉचर १९५६, थक १६–१७) महणपन 
्ा य�णले णाऊ न्ेृ असा ्ोग् �शन आृा उथ�सथृ ्ेला णाृ आहे. णैयत सहण�यक�तथेया सामािण् 
थिरसरामुळे व्�कृम�य य व्�कृम�याचे सुसयंादत य ियसयंादत य रृननमुने ठरृ असृाृ असे ॲडलर ्ाचें 
मृ होृे. ्ाबाबृतृ णैयत �यक�ीचे सथान दुय्म असृे असे त्ानंा याटृ होृे. आृाच यर उ�ेिखलेल्ा 
मनोिय�ेष्ाचेंहत ्ा बाबृतृ िभ� मृ नवहृे. अशा ृऱहेच्ा थ�ृत सथल ्रण्ास असलेले साधन महणपन 
असलेलत यासनाचैृन्ाचत ्लथना सथंपणरथणे त्ाज् मानलेलत नाहत. सुरयाृतच्ा सामािण् अनुभया पृन 
ृ्ार झालेल्ा णोरदार सय्�णालतच्ा बाबृतृ होणाऱ्ा ्ा ि्या त्ा सयवथाृतल सपचनामुळे ृत 
्लथना था�रभपमतृ रेटलत गेलत. हॉनव ्ाचें मुािय क् ृतबबलचे ियचार, सलवहन ्ाचंत गिृशतलृा, 
्ाडवनर ्ाचं्ा आरोथण�णालत ्ा सयर ्ाम�ेरणेच्ा सयवथाृ आहेृ, य ॲडरल ्ाचं्ा णतयनथ�ृतशत 
्ाचें ्ाहत साम् आहे. ्ा गटाृतल सयर नाहत ृरत ्ाहत िस�ांृ  ॲडलर ्ाचं्ा िस�ांृ ा�माणे आतम्च्ा 
िय�हातम् क् ृीचा व्कृतयर होणारा णोरदार थिरणाम ृत�ृेने ्ेिसथानत आणृाृ. आतमचत आदशर 
ि्या ्ालथिन् �िृमा ियर� ए्ा बाणपला ियिशल यणाला माणपस खरोखर ्सा आहे हत गोल ि्या 
दुसऱ्ा बाणपला आतमचत साध् ्रृा ्ेईल अशत अंगभपृ  ्ुयृ. �ॉईडनत आतम दुलर ियला नाहत हे खरेच 
थरंृु ्ामातम्ाचा मध्सथ महणपन त्ाचंा बोधातमा ्ा्रयाहत होृो य त्ामुळे नयतन �ॉईडयादत गटाृतल 
सै�ािंृ्ाचं्ा आतमबबल असलेल्ा सं्लथनाशंत ्ा बोधातम्ाचे फकृ असथलसेच साम् िदसपन ्ेृे. थॉल 
फेडनर हे सुरयाृतच्ा �ॉईडया�ाथंै्त ए्. �ॉईड ्ाचं्ा �ारंभतच्ा ियचारसरणतचे ृे ए्िनन अनु्ा्त 
होृे. ज्ा शारतिर् य मानिस् अनुभयाचं्ा साृत्ामुळे मनोिय क् ृ अयसथा सामान् अयसथेथासपन यगेळत 
्ेलत णाृे त्ा अनुभयाचंत त्ानंा सृृ णाणतय होृत (१९५२). नंृरचे �ॉईड ्ाचें अनु्ा्त हाटरमन 
ए्त क् ृ सा्ल्ामध्े भागाचें ्ाहत संघटन ्रणे हे बोधातम्ाचे संि�ष ्ा्र आहे असे त्ानंत सुचियले 
होृे. थरंृु यसृुिनलृेने ृथासृा ्ेईल य सयृःचे महणपन ओळखृा ्ेईल (मग ृे बरोबर असो या चु्तचे) 
असे आतमचे रचनातम् सयवथ �ॉईडया�ानंत सथल ्ेलेले नाहत. �ॉईड ्ाचं्ा थरंथरेबबल सहानुभाय 
असलेल्ा रथ मेनोनत (१९०३, १९६३), हत थ�ृतृतल नाहत ृरत िस�ांृ ाृतल थो्ळत आहे असे 
उ�ेिखले आहे (१९५५, थक. १०२–१०४) य हत थो्ळत भवन ्ाढलत णाईल असे शयेटत �िृथादले आहे: 
 

“ध्े्ातम्ाहपन िभ� असल्ामुळे �ॉईड ्ाचंत बोधातमा आदशरचत ्लथनाहत उ�ेिखलत 
णायत. त्ाचं्ा सुरयाृतच्ा िलखाणा  ृबोधातमा आदश�ृतल आतम�ेम ्ा घट्ायर �ॉईडनत भर 
िदला आहे. आतम�ेम महणणे माणसाचे सयृःयरच यस पृसारखे �ेम असणे. ए्दा त्ानंत 
ध्े्ातम्ाचत सं्लथना थपणरथणे िय्िसृ ्ेल्ायर आतमचे हे अंग दुलर ियण्ाृ आले. �त्य 
�ॉईडनत हा फर् आथल्ा नंृरच्ा िलखाणा पृन सथल ्ेलेला नाहत. ध्े्ातम्ाहपन बोधाला िभ� 
आहे ्ा दिलने बोधातम्ा्डे आण णासृ लय यधेलेले िदसपन ्ेृे. अलत्डचे ्ाहत लेख, य 
�ॉईड ्ाचं्ा ्ाहत अनु्ा्ाशंत झालेलत चच� ्ा पृन हे सथल िदसपन ्ेृे. �ॉईडया�ाचं्ा 
ियचारसरणतृ णोथ �्ृ बोधातमा आदशर मानला णाृ नाहत ृोथ �्ृ ्ा बाबृतृ ्ेथे णासृ ियचार 
्रण्ाचत आयश््ृा नाहत. मा� हा ए् असा मुबा आहे ्त थो�ाच यष�ृ त्ामध्े सुधारणा 
्रायत लागेल य हे भियष् ्राय्ास हर्ृ नाहत. 
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आतम�िृमा ्ा शबदाृ ज्ा मनोसामािण  ् िनणर््ायर भर देणे ्ोग् याटृे त्ाचंा 
णवर ृो ियचार आण आतम�े्सचे आतम्ाम घट् ि्या �ॉईड ्ाचं्ा ध्े्ातम्ाचे �भायत असे 
िथ कृ्ाम घट् ्ाथंै्त ्ोणृेच घट् ्रतृ ना हतृ (१९५५, थक. ६०९, ृळटतथ).” 

 
वढ सासं क् िृ् नमुन्ाला थाल्ाचंत असलेलत मान्ृा ि्या अमान्ृा लयाृ न घेृा ज्ा यळेत 

मपल थाल्ाशंत थपणर�याने ए्वथ होृे त्ा यळेत मुलाचा बोधातमा बरेचसे ध्े्ातम्ाचे गुणियशषे 
अंिग्ारतल-थरंृु ज्ा थिर�सथृतृ सासं क् िृ् नमुन्ाथेया थाल्-बाल् संबंध ्मत सथल असृतल त्ा 
यळेत मुलाचा बोधातमा सामािण् भपिम्ेयर अिध् भर देईल. असे मनोचे मृ होृे. 

 
नयतन �ॉईडया�ाचं्ा उथचारातम् थ�ृत्डे यळल्ास, �मािणृ थ�ृतहपन बराच फर् 

आढळृो. ्ाथंै्त ्ाहतणण ृं� य ृ�य े ्ा दोहोथासपनहत फुटपन िनघृाृ. ृथािथ, �ॉईड ्ाचं्ा 
अनु्ा्ांृ हत बरतच िभ�ृा आढळृे. ए्ा उथाचरा्ाथासपन दुसरा उथचार् िभ� असृो. िय�ेष्ाच्ा 
आराम ्ोचाच्ा ऐयणत डॉकटर य रगण समोरासमोर ्ेृाृ. ्ाहत �संगत मुकृसाहच्�चाच उथ्ोग ्ेला 
णाृो, सामान्ृः िय�ेष् णासृ ि�्ाशतल भाग घेृाृ. थरंृु रगणाला णासृ चागंल्ा णतयनाचत ्ोणना 
िदलत णाृ नाहत ि्या त्ाला थिर�सथृतचत थपणर णाणतय होईथ �्ृ िय�ेष् सयृःचत मृे त्ाच्ायर 
लादतृ नाहत. िनदान खोलतमध्े रगणाला अशा ृऱहेचत थिर�सथृत थुरियलत णाृे ्त त्ामुळे त्ाला 
सयृःचत सयाने, बालथणाृतल समकृत य चालप  अनुभय ्ाचें थरतयण ्रृा ्ेृे; य ्ामुळे त्ाल आथलत 
सयंदेने य यक�त ्शा ृऱहेने य ि्ृत �माणाृ चु्तच्ा िदशनेे ्ललेल्ा आहेृ हे शोधपन ्ाढृा ्ेृे. रगण 
य डॉकटर थरसथरानंा यारंयार भेटृ नाहतृ. आणाराचे सयवथ य याढ ्ायंर हे अयलंबपन आहे. ्धत ्धत 
आठय�ाच्ा य मिहन्ाच्ा अंृ रानेहत ृे भेटृाृ य अशा ृहेने िनदान-खोलतृ त्ाला आलेलत दलत 
�त्य णतयनथिर�सथृत  ृ थडृाळपन थाहण्ाचत त्ाला संधत िदलत णाृे. आठय�ा पृन दोन ि्या ृतन, 
ि्या ्धत ्धत ए्हत भेट मुलाखृतच्ायळेत णागकृ झालेल्ा ्लथना रणण्ाच्ा दलतने णासृ अनु प् ल 
ठरेल. ए्ाच िदयसाृ थाच यळेा भेटण्ाथेया हे अिध् चागंले ठरेल. 

 
वढ ि्या मपळचा �ॉईडयाद य त्ाथासपन फुटपन िनघणाऱ्ा इृर चळयळत ्ाचं्ामध्े िनि�ृ 

सतमारेषा ्ाढणे ्ठतण आहे. ्ा ये�ाृ य त्ाच�माणे चालप अध््न िस�ांृ ाृ असलेल्ा थपयवच्ा ृाठर 
सतमारेषा ्ा आृा णासृ िझरिझरतृ झाल्ा आहेृ, य ज्ा ्लथना मपल्यान ठरलेल्ा आहेृ त्ाचें 
सं्रण होण्ाचत बरतच शक्ृा याढलत आहे. ्ोणृाहत िस�ांृ , ृो णर थपणर नसेल ृर अशा ृऱहेच्ा 
सं्रणास ृ्ार असलाच थािहणे. बदल य दुरसृत न ्ेल्ास, त्ामध्े असलेल्ा सुसंगृतमुळे ृो िट प् न 
राहतल थरंृु आणतच्ा लगनाला घेृलेल्ा साडत�माणे ृो णासृ णासृ आधुिन् धाटणतबाहेरचा ठरेल. य 
त्ामुळे ृो आणच्ा ्ुगसतला शोभणार नाहत. �ॉईड ्ाचं्ा �ारंभतच्ा ि्या नंृरच्ा ियचारसरणतचे 
नयतन �ॉईडयादत, �ॉईडशत ि्या थरसथराशंत ि्ृतहत असहमृ असले, ृरत �ॉईडसारर्ा मो�ा 
माणसाच्ा सथं�, समक� ियचारसरणतचे िदगदशरन ्रण्ाृ, य त्ाच सबवथाृ हत ियचारसरणत िट्यपन 
धरण्ाऐयणत वथांृ िरृ सयवथाृ िट्यपन धरण्ाृ समानच आहेृ. 

 
कॅररन हॉनत.–– ्ॅरेन हॉनवना �ॉईड ्ाचंत सुरयाृतचत ियचारसरणत मान् होृत. ्ा �ॉईडयादत 

यक�तनेच त्ानंत णयळ णयळ थंधरा यष� आथला व्यसा् ्ेला. ्ा ्ाळाृ ा्ा ्ाहत ्ाळ णमरनतृ, ्ाहत 
्ाळ िश्ॅगो ्ेथे य ्ाहत ्ाळ न्प्ॉ्ल� व्यसा् ्रतृ होत्ा. ्ानंृरच्ा ्ाळाृ मा� त्ानंत �ॉईड 
्ाचंा िस�ांृ  य थ�ृत ्ा बाबृतृतल सयृःच्ा ृाठर िननेचा त्ाग ्ेला; आिण सयृःच्ा थ�ृतचे 
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आथल्ा अनु्ा्ानंा िशयण देण्ा्िरृा नयतन �णालत य संसथा सथाथण्ाच्ा दलतने थाऊल उचलले. “दत 
ॲसोिसएशन फॉर द ॲडवहानसमेट ऑफ सा््ोॲनॅिलिसस” य अमेिर्न इ�नसट�पट ऑफ 
सा््ोॲनॅिलिसस ्ा संसथाचें मुर् िठ्ाण न्प्ा र्  ्ेथे होृे. य ्ा शाखानत नयतन चळयळतचे 
�िृिनिधतय ्ेले. “द न्ुरॉिट् थसरनॉिलटत ऑफ अयर टाईम” (१९३७) ्ा त्ाचं्ा थिहल्ा थुसृ्ाच्ा 
शतषर् ायवन �ॉईड ्ाचं्ा मृाबबल त्ानंा असमाधान ्ा होृे ्ाचत ्लथना ्ेृे. ्ा अधरशृ्ाृ थुरेसे 
सासं क् िृ् बदल घडपन आले होृे; य त्ामुळे शृ् बदलृाना �ॉईड ्ाचं्ा ज्ा ्लथना णुनाट याटृ 
होत्ा त्ाबबल शं् ा �द�शृ ्ेल्ा णाृ होत्ा. १९३७ च्ा सुमारास लैिग् बाबृतृतल यक�तच नवहे ृर 
ियर�िलगत व्कृतृतल शकृत समृोलहत फार णलद गृतने बदलृ होृा. आिण ्ुरोथथेया, ्दािचृ 
अमेिर्ेृ हा बदल णासृ सथल होृा य त्ा िठ्ाणत हॉनव असल्ामुळे �ॉईड ्ाचं्ा य रृळा पृन त्ा बाहेर 
थडल्ा. �ॉईड ्ाचं्ा ियचारसरणतृतल सतच्ा व्�कृम�याबाबृचत ियचारसरणत हॉनवनत ना्ारलेल्ा 
गोलतृ सयर�थम ्ेृे थरंृु दमन ्ेलेलत यासना ि्या अनुभय नेिणयमेध्े ए्ा्त य बदल न होृा 
राहृाृ, य सयाना पृन होणाऱ्ा चु्ांृ पन ि्या मिु् अडथळ्ा पृन थरृ थरृ डो्े यर ्ाढृाृ ्ा 
�ाईड ्ाचं्ा ्लथनेला असलेला ्ॅरेन हॉनवचा ियरोध मपल�ाहत सयवथाचा होृा. 

 
“बालय्ाृतल �चोदने य �िृि�्ा ्ाचें �त्य थुनराय रृन होृ असल्ामुळे नंृर आढळणाऱ्ा 

ियिशल ल्बत यगैरे आढळृाृ असे �ाईड ्ाचें महणणे िदसृे, महणपन त्ाचं्ा मुळाशत असलेले गंड दपर 
्ेल्ास नंृरचे अडथळे नाहतसे होृतल असे त्ानंा याटृ होृे ......�ॉईड समणृ असृ त्ाहपन 
नंृरच्ा ल्बत य सुरयाृतचे अनुभय ्ांृ तल संबंध अिध् गंुृागंुृतचा आहे हे आथण ओळखृो. ए्ा्त 
अनुभयाचे ए्ा्त थुनराय रृन होृे असे नाहत; ृर बालय्ाृतल सयर अनुभय ए्ि�ृ ्ेऊन ियिशल 
चािरत्रचना ृ्ार होृे; आिण ्ा रचनेथासपन नंृरच्ा अडचणत िनम�ण होृाृ” (१९३९ थक. ९ थहा). 

 
्ेथे हॉनव णरत “मुलाचे सथंपणर अनुभय” ्ा बाबृतृ बोलृ असल्ा ृरत मुलाचत चािरत् रचना 

ठरियण्ाृतल थाल्ाचं्ा सथानायर त्ानत भर िदलेला आहे. दुलरय, बेिफि्रत, दुसऱ्ा मुलाबबल 
थयथाृाचे �दशरन, अिृ्ाळणत, लाड ्ासंारर्ा ियियध ृऱहेच्ा थाल्ाचं्ा दोषांृ पन “मपलभपृ  
िचृा�सृृा” िनम�ण होऊ श्ेल. हत िचृा�सृृा महणणे “्दािचृ �िृ प् ल असलेल्ा णगाृ आथण 
असहा् य ए्ा्त आहो हत मुलामध्े असलेलत भायना” असे हॉनवच्ाच शबदांृ  महणृा ्ेईल. (१९४५, 
थक. ४१) त्ानत िदलेलत िचृा�सृृेचत हत मपलभपृ  व्ार्ा थाल्ाचं्ा अिृ्ाळणत य लाडाशत िमळृत घेणे 
्ठतण आहे. ृथािथ, णे थाल्हत मुलायर अयधान �ेम ्ाचंा यष�य ्रतृ असृाृ, ृे त्ाचं्ा सयृःच्ा 
मुािय क् ृ चािरत्रचनेमुळे. “खरा उबारा य �ेम” देण्ास असमथर असृाृ, य हत गोल �्सथाथेया 
मुलाला णासृ णाणयले ्ा ृऱहेने िदसपन ्ेृे. मुलाच्ा समस्ेचे ्ेयळ थुनराय रृन ्ा ृऱहेने �त्े् 
मुािय क् ृ घटनेचे �ॉईडनत ्ेलेले सथलत्रण य त्ाचंा यासनाचैृन  ् िस�ांृ  ्ा गोलत हॉनवनत अमान् 
्ेल्ा आहेृ; आिण ृरतहत त्ानंा थाल्-बाल् संबंधाृ ि्या सुरयाृतच्ा सामािण् याृायरणाृ 
मुािय क् ृ लयणे िदसृाृ. ्ाचे समथरन ्से ्रृा ्ेईल हा खरा �शन आहे. 

 
ज्ा ज्ा यळेत िचृा�सृृेियर� उभारलेल्ा ्ं�णानंा धो्ा असृो त्ा त्ा यळेत ए्दा 

अनुभियलेला िचृा्ुलृेचा नैराश््ार् थिरणाम णोरदार सयवथाृ व्कृ होृो. ‘यैराण” हे 
िचृा�सृृेच्ा सयवथाृ ्ाहतसे �योभ् ियशषेण! थरंृु ्ाृ अिृश्ोकृत ्ाहत नाहत. भतृत हत सहन 
्रणे साथेयथणे सोथे णाृे, ्ारण ज्ा गोलतचे आथल्ाला भ् याटृे त्ा गोलतबबल आथण ्ाहतृरत मागर 
्ाढप  श्ृो. णर आथण भतृतचे ्ारण सथंपणरथणे टाळप श्ृ नसलो ृर ्ाहत �माणाृ ृे ्मत ्रण्ाचा 
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मागर सामान्ृः ्ाढप  श्ृो, ्ारण ्ेथे िनदान यसृुिनन यासृयृा असृे, उलटथयत, िचृा्ुलृा 
महणणे असथल य सयरव्ाथत अनुभय आहे. िचृेने व्� झालेल्ानंा हा अनुभय �ासपन टा्ृो; ्ा िदशनेेच 
असा माणपस थुढे सर्ृो, आिण िचृा�सृृेथासपन दपर होणे त्ानंा अशक् होृे. 

 
असहा्ृा य ए्ा्तथणा ्ाचंा मुलायर होणारा ृात्ाळ थिरणाम महणणे त्ाचा तयैरभाय; त्ामुळे 

ृे मपल इृराथंासपन अिध्च अलग थडृे य त्ाला टाळण्ाचा इृर मुलां् डपन अिध्च �्तन होृो. 
लहान मुलामध्े आढळणारा यैरभाय ्ेयळ हॉनवनतच ओळखलेला आहे असे नाहत ृर �ाईड, ॲडलर, 
एिरकसन य कलेन ्ाचं्ा िस�ांृ ांृ पनहत ृो व्कृ होृो. ृथािथ, मुलाच्ा सुरयाृतच्ा अनुभयाबबल 
्ेलेल्ा हानव ्ाचं्ा सं्लथनेृ ्ा अनुभयाला सामािण् य रृननमुना ृ्ार ्रण्ाृ मह�याचे सथान 
आहे. िचृाणन् थिर�सथृतशत मु्ाबला ्रण्ाच्ा दलतने य सुरियृृा िनि�ृ ्रण्ाच्ा दलतने हा 
सामािण् य रृननमुना व्कृत्डपन याथरला णाृो. यैराच्ा उघड उघड अिभव्कृत पृन थिर�सथृत 
अिध्च िबघडृे असे मुलाला आढळपन ्ेृे. णर त्ाला सुरियृृेचा आनंद उथभोगाय्ाचा असेल ृर 
यैरभाय िनरोधतृ ्ेला थािहणे. ि्या छुा्ा सयवथाृ ठेयला थािहणे हे त्ाला समणृे. मपल लय्रच 
िचृेमुळे िनम�ण होणारत असयसथृा नाहतशत ्रण्ाचा मागर शोधप लागृे, य त्ामुळे आथले सुाृ गुण 
िय्िसृ ्रण्ाऐयणत थिर�सथृतला अनुसवन आथले य रृन ्रृे. 

 
णर न�ृेमुळे त्ाला यडतलमंडळत य बरोबरतचत मुले ्ाचं्ांृ  ि�् होृा ्ेृ असेल ृर ृे न� य 

णुळयपन घेणारे बनृे. न�ृेमुळे थकथयतचा सु�ा यारसा िमळप श्ृो हत त्ाच्ा फा्�ाचत गोल त्ाच्ा लयाृ 
्ेृे. ्ाउलट, णेवहा त्ाच्ा इचछाथपृव्िरृा त्ाला थाल्, भायडें य खेळगडत ्ाचं्ा ियरोधाशत झगडाय े
लागृे असे आढळपन ्ेईल ृेवहा ृे �िृ प् ल णगाला ृोड देण्ा्िरृा आ�म्ृेचा अयलंब ्रतल, 
आदळआथट ्वन ृे आथला मागर मो्ळा ्वन घेईल, ि्या आथल्ा ियरोध्ाला शाले् अभ्ास, 
�तडा य िनरिनराळे व्ा्ाम�्ार ्ासंारर्ा आत्ंिृ् सथध�ृ मागे टा प् न समाधान िमळयप श्ेल. हत 
“सथध�तम् �िृि�्ा” ्ा िचृा�सृृा �ेरणेचे लायिण् सयवथ ठरेल. िचृा्ुलृेच्ा यदेना 
टाळण्ा्िरृा माघार घेऊन ि्या इृराथंासपन दपर राहपनहत समा्ोणनेचा �्तन होईल. लहान मपल सयैर 
्लथनांृ , याचनाृ आिण ए्ा्त खेळाृ सयृःला णासृ सुरियृ समणेल. ्ारण ्ेथे दुसऱ्ा्डपन 
होणारत टत्ा ि्या नाथसंृ त ्ाथासपनचा धो्ा ्मत होृो. थुढच्ा आ्ुष्ाृ ृेच मपल बहुधा 
थरसथरसंबंधाृ आथल्ा िभडसृ सयभायाचत णथणप् ्रतल, �ेमळ य िट्ाऊ म�ैत ्रण्ाृतल त्ाचत 
असमथरृा हत ्ेयळ त्ाने अयलंिबलेलत “संरयण ्ं�णा” असेल. ्ाउलट, णेवहा ृे दुसऱ्ायर 
अयलंबपनहत राहप श्ृ नाहत ि्या दुसऱ्ाला ृोडहत देऊ श्ृ नाहत ृेवहा त्ाच्ा अलगृेमुळे त्ाचत 
दुभगंल्ागृ थिर�सथृत होृे. थरालंबन य आ�म्ृा ्ा दोहो पृनहत भ्�द िचृा्ुलृा िनम�ण होईल 
आिण अडचणत पृन दपर थळपन णाण्ाव्िृिरक  ृत्ाला मागर राहणार नाहत. 

 
्ा मुािय क् ृ ्लां् डे थरृ ए्दा नणर टा प् न, हॉनवनत त्ाचें ि�ियध �्ारांृ  यगव्रण ्ा 

्ेले होृे ृे थाहप: लो्ािभमुख, लो्ियर�, लो्ाथासपन दपर (१९४५) हे ृे ि�ियध �्ार सामान् 
णतयनाृ, थिर�सथृत अशत ्ेृे ्त त्ाृ ्ा सयर सयवथाृतल य रृनाचे समथरन ्ेले णाृे, आिण सुरियृ 
व्कृतृ ृर ्ा सयर ृऱहेचे य रृन िदसपन ्ेईल. ृथािथ, मुािय क् ृ माणसाच्ा दलतने मपलभपृ  संघष�चे ्ाृ 
बतण असृे. ्ारण ए्दा िचृा�सृृेशत मु्ाबला ्रण्ाचत त्ाचत थ�ृत ठरल्ायर त्ा थ�ृतथासपन 
दपर णाण्ाचा धो्ा थत्रण्ास ृो धणायृ नाहत. त्ामुळे थ्�्त यक�त दबल्ा णाृाृ य ्ा अशा 
दबण्ाचे थिरणाम आणखतच याईट होृाृ. ज्ा माणसाने ियचिलृ न होणारा �ेमळथणा य दुःखाृहत 
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सहनशतलृा हे �ृ अंिग्ारतलेले आहे ृो �िृ प् लृेियर� झगडण्ास णतयन�याहामध्े अमाथ सामथ्र 
्मायतृ असृो. थरंृु त्ाच्ा्डपन यैरभायाला अिभव्कृत मा� ्धतच िदलत णाणार नाहत. हतच गोल 
इृर दोन �्ारामंध्ेहत आढळृे. अत्ंृ िन क् ल य िननपर अिध्ारलालसा बाळगणाऱ्ा ि्या इृराथंासपन 
सयृःला संथपणरथणे अलग य थकथ् ठेयणाऱ्ा व्कृतला णासृ िन्ोथ सामािण् संबंधा पृन णासृ समृोल 
मानसरचना िय्िसृ ्रण्ाचत गरण णाणयले. थरंृु समृोल राखण्ाच्ा दलतने उचललेले ्ुठलेहत 
थाऊल, िचृा्ुलृा नव्ाने णागकृ ्ेलत गेल्ाने, ि्या दुसऱ्ामध्े िदसणाऱ्ा ि्या णाणयणाऱ्ा 
यैरभायामुळे, आिण सयृःमधेच असलेला यैरभाय �बल ्ेला गेल्ाने, अ्शसयत ठरृे. मुािय क् िृणन  ्
माणपस व्�कृम�याृतल ए्संधृा ज्ा थ�ृतने साध् ्रण्ाचा �्तन ्रतृ असृो त्ा थ�ृत पृन ृत 
त्ाच्ा आयाक्ाृ ्ेृ नाहत. 

 
हॉनवनत मुािय क् ृत असलेल्ा माणसाचत आद�शृ–आतम��िृमा ियशषेृः “न्ुरॉिसस अँड 

ह्ुमन �ोथ” (१९५०) ्ा थुसृ्ाृ सा्ार ्ेलत आहे हे ्ाथपयवच दाखयपन िदलेले आहे. ॲडलर ्ाचं्ा 
मागरदशर्  ्लथनेशत ्ा ्लथनेचे इृक्ा �माणाृ साम् आहे ्त व्�कृणतयनायर त्ाचा िनण�्् 
थिरणाम झाल्ािशया् राहृ नाहत. थरंृु मुािय क् ृ माणसाच्ा दलतने ्ा ्लथनेचा �ाथिम् उथ्ोग हा 
्ी, त्ामुळे यासृिय् त्ाच्ा व्�कृम�याृ नसलेलत ए्संधृा असल्ाचा त्ाला भास होृो. आदशर 
आतम�िृमेमध्े ्ुंग ्ाचं्ा िस�ांृ ाृतल ि�्ादेहाचे ्ाहत गुणियशषे आहेृ. दोहोहतमध्े ि�्ादेहाचत 
चेहरेथ�त असृे, थण णासृ णयळपन ृथासपन थािहल्ास व्�कृम�याच्ा संथपणर संभाव्ृेबबलचे अथुरे य 
चु्तचे मागरदशरन िदगद�शृ झालेले िदसृे. मागरदशर्  ्लथना य ि�्ादेह ्ा�माणेच आद�शृ आतम-
�िृमा िय्ासमाग�मध्े आल्ामुळे माणसाला त्ाचा यासृय आतम समणणे य त्ाचा सयत्ार ्रणे 
्ठतण होृे. मुािय क् ृ माणपस णे गुण आथले नाहतृ असे मानृो णे िचृा�सृृे पृन सुट्ा होण्ा्िरृा 
य व्�कृम�याृ सुसंगृत य ए्संधृा आणण्ासाठत त्ाने सयृःबबलच्ा आथल्ा ्लथने पृन त्ाज् 
मानले होृे. ृे इृराचं्ा संदभ�ृ त्ाला टत्ाहर याटृाृ. ज्ा गुणधम�चा ृो िृट्ारा ्रृो ृे गुणधमर 
चागंले ि्या याईट असप श्ृतल. त्ाला त्ाचत थय� नसृे. ृो णर सयृःला �भायत नेृा असे समणृ 
असेल ृर ज्ा भायनाियष्ारामुळे त्ाला िृरस्ार सहन ्राया लागला होृा ि्या थरृ सहन ्राया 
लागेल अशत शक्ृा याटृ होृत त्ा यक�तच्ा अिभव्कृतला ृो सयृःला मनाई ्रतल. उलटथयत त्ाचा 
सौम्, ए्िनन य त्ाला िबनिद�ृ थािठबा देणारा माणपस ृसाच यागेल असे नाहत, गटाृतल िृसऱ्ा 
एखा�ा व्कृतने, एखादे, ियरोधत, चतड आणणारे सफोट् ियधान ्ेले ृर ृो त्ाच्ायर ृोडसुख घेईल. 
आथण णोथासलेल्ा ्लथना था्दळत ृुडियल्ा णाृ असृाना सयसथ राहणे त्ाला थरयडणार नाहत. 
अशा ृऱहेचा नुसृा ियचारहत त्ाला िचृा�सृ ्रतल. सयृःच्ा अंृः्रणाृतल िनरोिधृ िय�हामुळे 
आथले हे य रृन होृ आहे हे त्ाच्ा संरयण ्ं�णामुळे त्ाला ्ळृ नसृे. 

 
मुािय क् ृ माणसाचत आद�शृ आतम�िृमा ि्ृत �माणाृ त्ाला त्ाच्ा यासृय आतमथासपन दपर 

नेृे हे णेवहा आथल्ाला समणेल त्ा यळेत हॉनवचत बा�त्रणाचत ्ं�णा समणप श्ेल. याढृा 
असुखदभाय, असमाधान य थिरथपृवचा अभाय ्ा व्िृिरकृ ्ा दोहोमध्े असलेल्ा संघष�चत त्ाला 
णाणतय नाहत. ज्ायळेत सयृःच्ा मानयत यारशाच बराचसा भाग दुलर ियला णाईल य अिय्िसृ राहतल 
ृेवहा हा संघषर िनम�ण होईल ृो ्ेयळ सयृःच्ा नेिणयेृ तल यक�त दुसऱ्ायर आरोिथृ ्रृो असे नाहत ृर 
घटना’ यस पृ, लो्ाचें य रृन ्ामंध्े आथल्ा यक�तचे ्ारण शोधृो. मा� आथल्ा मानिस् संघष�चा ्ायर 
ि्ृत थिरणाम झाला आहे ्ाचत त्ाला णाणतय नसृे (१९४५). 
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मपलभपृ  िचृाव्�ृेबबल हॉनवनत िदलेल्ा संभाव् ्ारणाचं्ा ्ादतयवन ि्ृत मुले असे अनुभय 
टाळप श्ृतल असा �शन ियचारणे ्ोग् ठरेल. माणपस मुािय क् ृ आहे ि्या नाहत ्ाऐयणत ृो ि्ृत 
�माणाृ मुािय क् ृ आहे हा खरा �शन आहे असे हॉनवचे उ�र असेल. सामान् महणणे ्ा् य मुािय क् ृ 
हा िश�ा मारण्ाच्ा दलतने सामान्ाथासपन थुरेसे िभ� महणणे ्ा् ्ाचत व्ार्ा ्रणे हत साधत गोल 
नाहत. हॉनवनत सासं क् िृ् यशंशासाच्ा याढत्ा याङम्ा्डे अंगुिलिनद�श ्ेला. ्ा दोन सं्लथना 
रतिृिरयाणाशत ि्ृत संबंिधृ आहेृ हे ्ा याङम्ायवन िदसपन ्ेृे. हॉनव ्ाचंा मुािय क् ृतचा 
िन्षहत–ृाठरणा, य सथंादन आिण �त्य थिरथपृव ्ांृ तल ियसंगृत–ज्ा समाणरचनेृ य ्ालाृ 
व्कृत िय्ास थायृ असृे त्ा संदभ�ृच �मािणृ मानला णाईल. आणच्ा अमेिर्न संस क् ृतमध्े 
देशाच्ा िनरिनराळ्ा ियभागांृ  असलेल्ा “मुकृ सयाृंत्ाच्ा” नमुन्ाृतल ि्या िनःसयाथवथणा ियर� 
सयाथवथणा ्ां् डे असणाऱ्ा दिल्ोणाृतल ह�तच्ा ्ाळाृ णे बदल आढळृाृ त्ा पृन ्ाचत सत्ृा 
थटृे. (िरसमन, १९५०; �ॉम, १९४७) 

 
चािरत्-मुािय क् ृत य थिर�सथिृ्-मुािय क् ृत ्ाियष्तच्ा सं्लथनामंध्ेहत हॉनवनत बदल 

घडयपन आणला. अंृ गरृ  संघष�च्ा अनुषंगाने दुभगंलेल्ा व्�कृम�याचे थिरणाम महणपन थिहलत 
मुािय क् ृत आढळृे. णुळृे घेण्ास ्ठतण अशा सासपबरोबर समाधानाने राहणे, थपणरयळे ्ाम ्वन 
शाळेृतल था�ृा िट्ियणे, ि्या मंदत या बे्ारतच्ा ्ाळाृ ्ुटंुबाचे थोषण ्रणे ्ासंारर्ा चागंल्ा 
ृऱहेने ियिदृ असलेल्ा य रृमान्ालतन ृाणातम् समस्े पृन थिर�सथिृ् मुािय क् ृत याढेल. 
थिर�सथृतृ बदल होऊन समस्ा सुटलत ्त मुािय क् ृत नाहतशत होईल, हत ्ेथे ए् सुखद यसृु�सथृत 
आहे. थरंृु ्ेथे म्�दा आहेृ. ज्ा यळेत मुािय क् ृत हत खरोखरतचतच थिर�सथिृ् असेल ृेवहाच हत आशा 
फलिपथ होईल. दुद�याने चािरत् मुािय क् ृतचे लो् “थिर�सथृतृ” सयृः साथडण्ाचत शक्ृा आहे. 
अशा व्कृीचा अभ्ास ्ेला ्त �ासाचे खरे ्ारण थिर�सथृतृ न आढळृा मुािय क् ृ ्ला्डे ि्या 
थिर�सथृतृ साथडलेल्ा माणसाच्ा आद�शृ आतम�िृमेृ आढळृे. 

 
एिरक �ॉम.— हॉनव�माणेच एिर् �ॉमनत (णनम १९००, व्यसा् न्प्ॉ र्  ्ेथे) ब�लन ्ेथतल 

मनोिय�ेषण संसथेृ मनोिय�ेषणाचा अभ्ास ्ेला होृा. १९३० च्ा सुरयाृतस ृे िश्ॅगो ्ेथतल 
मनोिय�ेषण संसथेशत संबंिधृ होृे. आिण सरृेशयेटत, व्यसा्ा्िरृा य सामािण् �ि�्ेच्ा संदभ�ृ 
सुधािरृ असलेला �ॉईड ्ाचंा िस�ांृ  िश्ियण्ा्िरृा ृे न्प्ॉ र् ला आले. न्प्ॉ र्  ्ेथतल युइल्म 
ॲलॅनसन वहाईट इ�नसट�पटशत �ॉम हे संबंिधृ होृे. �ॉईड ्ाचं्ा ्ाहत थो�ा अनु्ा्ाथंै्त हे ए् 
होृे. ृे डॉकटर झालेले नवहृे, थरंृु मनोिय�ेष् महणपन व्यसा् ्रण्ा्िरृा डॉकटर असणे मह�याचे 
नाहत हे �ॉईडनत ओळखले होृे हे ृुमहाला आठयले. 

 
“एस्ेथ �ॉम �तडम” (१९४१) हे �ॉम ्ाचें �िस� झालेले थिहले थुसृ्. ्ा थुसृ्ाने लो्ाचें 

बरेच लय यधेपन घेृले. �ॉईड ्ाचंा णैयत दिल्ोन आथणास मान् नसल्ाचे ्ा थुसृ्ाृ त्ानंत सथल 
्ेले आहे य सयृःचे सामािण् ृ�यजान थुढतल शबदांृ  माडंले आहे: “अत्ंृ सुंदर य अत्ंृ ृाथदा्् 
असे माणसाचे ्ल हे दढ ि्या णैयत ृऱहेने �ााृ झालेले मानयत सयभाय नसृाृ, थरंृु माणसाला िनम�ण 
्रणाऱ्ा सामािण् �ि�्े पृन ृे िनम�ण झालेले असृाृ. ...... माणसाच्ा यासना, त्ाच्ा िचृा य 
त्ाचा सयभाय ्ा सयर सासं क् िृ् िन�मृत आहेृ” .........(१९४१, थक. १२–१३). �ाणत–अयसथेथासपन 
माणसाचत िन�मृत झाल्ामुळे ्ाहत ियरोधाभा पृन ि्या अ�सृतययादत दुभाणनामुळे िय्ास थायणारत 
असुरियृृा त्ाला �ााृ झालेलत आहे (१९४७). ृो सयृं� झालेला आहे, थण ्ा्मच्ा थरायलंबनाचत 
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य दुसऱ्ा ्ुणाचेृरत होण्ाचत त्ाला ओढ लागलेलत आहे. त्ाला णगण्ाचत णैयत उमव आहे, थरंृु त्ाचे 
मानयत अनुमान मकत्पचत अनु�ंघनत्ृा त्ाच्ासमोर द� महणपन उभत ्रृे. त्ाच्ा णतयनाृतल �शन 
�ाण्ा�ंमाणे सहण�यक�त पृन न सोडियृा यैचािर् थाृळतयवन सोडियण्ाचत त्ाचत ्ुयृ आहे. थरंृु 
त्ाच्ा म्�िदृ णतयन्येमुळे त्ाच्ा अंगभपृ  ्ुयृतचत िस�त अशक् नाहत ृरत असंभाव् होृे. 

 
माणसाच्ा बऱ्ाच य रृनायवन असे िदसपन ्ेृे ्त ृो ्ा म्�िदृ ्ेलेल्ा सयाृंत्ाथासपन दपर 

थळपन णाण्ाचा �्तन ्रृो—“्ुणा्डे ृरत णाण्ाचे सयाृंत्” ्ाथेया “्ुणाथासपन ृरत सयाृंत्”—
य ्ा्िरृा ृो सामथ्रयान गटाच्ा ि्या दुसऱ्ा व्कृतच्ा समोर लैिग् लतनृा सयत्ारृो दोनहत 
बाबृतृ होणारा आतमिय�ास हा ्ुणाशतृरत संबंध असण्ा पृन ि्या आथण ्ुणाचे ृरत असण्ा पृन 
्ेणाऱ्ा सुरियृृे्िरृा �ाय्ाचे बयतस आहे. लैिग् अमानुषृा हत ्ेयळ थरथतडनाशत संबंिधृ आहे. 
संबंध हे समागमाचे असृाृ. य त्ामध्े अंृभपरृ  झालेल्ा दोघानंाहत ए्ा्तथणा टाळृा ्ेृो. सामान्ृः 
णे राण्त् ृतयजान ना्ारले णाईल त्ाच्ाथुढे, ि्या सामािण् संस क् ृत पृन लादल्ा गेलेल्ा 
यगर�सथृतथुढे होणारत सामुदाि्् शरणागृत ्ाच ृऱहेच्ा लतन यक�तमुळे सथल होईल. माणसाचत 
ब�मपलृेचत गरण ज्ामधपन सथल होईल त्ा ्ालाचे य चळयळीचे ऐिृहािस् थकथ�रण ्वन �ॉमनत 
आथल्ा िस�ांृ ाचत माडंणत ्ेलत आहे. ्ा थरायलंबनाचत णासृ सामान् अिभव्कृत ज्ामध्े िदसृे ृे 
सयाृंत्ाथासपन होणारे थला्न “णादुगाराने ्ेलेल्ा ि्म्े�माणेच” याटृे. अयलंबनाच्ा भपिम्ेला 
व्कृत णत अने् वथे देऊ श्ृे त्ाथंै्त ए् थाल्तयाचे. िथ कृगंडाचे मह�य ज्ाृ िदगद�शृ ्ेले आहे 
त्ा मह�याच्ा संशोधनाचे �े् �ॉमनत �ॉईडना िदले आहे. थरंृु लैिग् आ्षरण हा घट् थरायलंबनाचत 
गरण ्ा घट्ाहपन ्मत मह�याचा आहे असे ृे समणृाृ. 

 
“........णेवहा थाल् समाणाचे �िृिनधत महणपन, मुलाचत उतसफप रृृा य सयायलंबन दडथपन 

टा्ण्ास सुरयाृ ्रृाृ, ृेवहा याढृे मपल सयृःच्ा था्ायर उभे राहण्ास णासृ णासृ असमथर 
ठरृे. त्ामुळे ृे ‘णादुगार सहा््’ शोधतृ असृे य बहुधा थाल्ां् डे ‘णादुगार सहा््’ ्ा दलतने थाहप 
लागृे. नंृर ्ा भायना िशय्, थृत ि्या मनोिय�ेष् ्ासंारर्ा इृर व्कृी्डे सं�िमृ ्ेल्ा 
णाृाृ. िशया्, आई ि्या यिडलाबंबल असलेल्ा मपळ लैिग् आ्षरणाच्ा साृत्ा पृन अशा ृऱहेच्ा 
अिध्ाराच्ा �िृ्ाशंत संबंध �सथािथृ ्रण्ाचत गरण िनम�ण झालेलत नसृे. मुलाच्ा िय्ासाृ य 
उतसफप रृृेृ अडथळा आल्ामुळे, य त्ा पृन अनुषंगाने िनम�ण झालेल्ा िचृा्ुलृे पृन ृत िनम�ण झालेलत 
असृे (१९४१, थक. १७८). 

 
णगाथासपन होणारत थराङमुखृा य आतमहत्ेचत �ेरणा देणाऱ्ा ियनाश् थिरसरासारर्ा इृर 

गोलत ्ाचंा थला्नाच्ा इृर सयवथांृ  अंृभ�य होृो: सयृःच्ा असमथरृेचत णाणतय ्वन देणाऱ्ा 
गोलतमुळे ि्या णतयनाचा आसयाद घेण्ास य सहद्ृेने य उथ्ुकृृेने णगाय्ास समथर ्रणाऱ्ा 
आथल्ा ्ुयृतला अडसर िनम�ण ्ेला गेल्ामुळे आतमहत्ेला �ेर् अशत थिर�सथृत िनम�ण होृे. 
�ॉईडनत मरण�यक�तमध्े ज्ा गोलीचा अंृ भ�य ्ेला आहे त्ाच गोलत ्ेथे उघड उघड अंृभपरृ  ्ेल्ा 
आहेृ. थण ्ेथे सथलथणे �ॉईड ्ाचंा णैयत था्ा ना्ारला आहे. आिण त्ाऐयणत “ज्ा 
समाणथिर�सथृत पृन णतयन दडथले णाृे त्ाचा थिरणाम महणपन िनम�ण झालेल्ा ्ा यक�त आहेृ असे 
मानले आहे. (१९४१, थक. १८४)” “सय्ंचिलृ समाणानुसारत य रृन” हत दुसरत ्ं�णा. ्ा ्ं�णेबबल ्ेथे 
बरेच ्ाहत महणाय्ाचे आहे. ियिशल थिर�सथृतला अनुवथ अशा उतसफप रृ �िृि�्ाचं्ा ऐयणत बऱ्ाच यळेा 
थ्�्त महणपन “खोटत ियचारसरणत”, “खोटे भायन”, आिण खोटत ृतथरृा आढळृे हे त्ाचें महणणे अगदत 
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्ोग् दाखल्ा पृन �िृथािदलेले आहे. णे मृ बा� थिरणामा पृन िनम�ण झाले असे महणृा ्ेईल ृे आथण 
आथले सयृःचेच महणपन थुनराय�ृृ ्रृो; थिर�सथृत पृन गरण थडल्ास ृत थिर�सथृत िट प् न असेल 
ृोथ �्ृ आथण सामािण् बुरखा घेृो; इृ्ेच नवहे ृर भोयृालच्ा लो्ानंा उथ्ुकृ याटणारत िनयड 
्रृो. आथले आथण असल्ाचे सयाृंत् उथभोगण्ाचत ्ा ्ुठल्ाच बाबृतृ आथलत ृ्ारत नसृे. 

 
थरसथरसंबंध �सथािथृ ्रण्ाचत गरण भागियण्ा्िरृा ्ासारर्ा अने् थ�ृत “मनॅ फॉर 

िहमसेलफ” ्ा थुसृ्ाृ आढळृाृ. ्ा थ�ृत महणणे चािरत्ाचत गिृमान िनदेश्े. “हे िनदेश् 
साथेयथणे िट्ाऊ असृाृ य ्ा माग�ने मानयत चैृन्ाला िदशा िदलेलत असृे”. ्ामुळे “यगेयगेळ्ा यळेत 
अने् यगेयगेळ्ा ृऱहेच्ा थिर�सथृीृ ्ाहतशा सुसंगृतने य सहणथणे यागणे माणसाला शक् होृे. 
मानयत �ि�्ाचं्ा गाभ्ा्डे लय ्ेििृ ्वन अंगठा चोखणे, नखे ्ुरृडणे, अिृखाणे, धप�थान ्रणे, 
बोलणे ्ासंारर्ा यासिन् चैृन्ाशत संबंिधृ असलेल्ा यगेयगेळ्ा सयवथांृ तल य रृनाचे सथलत्रण 
्रण्ाबबल �ॉमनत �ॉईडना �े् िदले आहे. त्ाच�माणे ्ेिि् िनदेशनायंर सयृःहत भर िदलेला आहे. 
थरंृु हे य रृन सथल ्रृाना ज्ानंत व्कृतचे यासनाचैृन् ्शा ृऱहेने ियभागले णाृे ्ाथेया व्कृत 
यस पृशत संबंध ठेयण्ास ्शा ृऱहेने िश्लत आहे (सं्ोणन) आिण ृत व्कृत भोयृालच्ा लो्ाशंत ्शा 
ृऱहेने संबंध �सथािथृ ्रृे (सामाणत्रण) ्ाचा ियचार ्ेला आहे. आदा्त, शोष् य साठेबाण हत 
िनदेशने मौिख् य गौिद् टाा्ाृतल व्�कृम�याच्ा भागाशतच णुळृत आहेृ असे नवहे ृर हत हॉनवच्ा 
ृतन मुािय क् ृ यक�ीशतहत णुळृत आहेृ. आदा्त िनदेशन सयृःचे अ�सृतय थुसपन टा्णाऱ्ा अयलंबनाचा 
सयत्ार ्रृो, य त्ा्िरृा व्कृतला लतनृेने यागण्ास ृो �यक� ्रृो. �ेमाचत गरण हत त्ाचत 
मह�याचत गरण असृे य त्ामुळे �त्े्णण आथला िम� असाया असे त्ाला याटृे. त्ाच्ा दलतने हे 
मह�याचे ठरृे. ृो लो्ानुयृव याटचाल ्रृो, िथळयणप् ्रण्ाच्ा यक�तला (ृडणोडतचा ए् 
आ�म् �्ार) समांृ र अशत हॉनवचत “लो्ियर�” णाण्ाचत ्लथना आहे. साठेबाण य लो्ाथंासपन 
दपर णाणे ्ा दोन गोलत सारर्ा याटृ नाहतृ. थरंृु �ॉम ्ाचं्ा मृे साठेबाण यक�तमध्े अने् 
लयणसमु�् अंृभपरृ  असृाृ. व्कृत आिण ्लथना ्ाचं्ाबबलचा अिय�ास आिण ृाठरथणा ्ा गोलत 
्िुथणा य युिथणा ्ाचं्ाृ िमसळलेल्ा िदसृाृ. 

 
हत ृतन िनदेश्े �ॉईड ्ाचं्ा मौिख्, गौिद्, थरथतडन िय क् ृत, अमानुषृा आिण गौिद्-

धारणा चैृन् ्ा थपयरलैिग् टाा्ाशंत समांृ र णाृाृ. थरंृु सौदेबाण िनदेशनाचा ियचार ्रृाना �ॉईड 
्ाचं्ा ियचाराथासपन �ॉम दपर णाृाृ. हा सौदेबाण िनदेशन” सुरयाृतला य�णलेलत सय्ंचिलृ यासृय 
अशत सुाृ ्ुयृ थपणरतयाला नेण्ाच्ा ऐयणत ृो समाणमान् अशा अने् भपिम्ा ्रृो य सयृःला चालप 
बाणारभायाला िय्ण्ास अिध् उतसु् असृो, थतअर णीट�माणे ृो णेवहा सयृःचा खरा आतम शोधनाचे 
�्तन ्रतृ असृो ृेवहा “त्ाला आथण ्ा�ंा�माणे आहोृ असे आढळृे–महणणे ्ा�ंा�माणे 
ए्ामागोमाग ए् ्ा�माणे सयर सृर ्ाढपन टा्ृा ्ेृतल, आिण ृेथे गाभा ृर साथडणार नाहत.” 
(१९४७, थक. ७३). त्ाच्ा सयृःच्ा व्�कृम�यिय्ासाच्ा बाबृतृच ्ेयळ हा दोष म्�िदृ नाहत; इृर 
लो्ाचें मपल् ठरियृानाहत त्ाला हा दोष ृसाच आढळृो. हा चयथा िनदेशन �ॉमच्ा मृे, चालप  
्ुगाृतल आहे–ृो आथल्ा समाणाृ उ� थदा्िरृा असलेल्ा ृत� सथध�चा थिरणाम आहे–िरसमन 
(१९५०) आिण �वहट (१९५६) ्ा दोघानंाहत ्ाच ृऱहेने आधुिन् थ�ृतियर� ृ�ार ्रण्ास ्ारणे 
साथडलत आहेृ. 
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हत चार िनदेशने महणणे “आदशर” नमुन्ाचंा सागंाडा असे �ॉम समणृ असृ––्ा अथव नमुना 
व्कृतचे य रृन मुर्�ये् वन ्ा ि्या त्ा �ुया्डे यळेल, मा� संथपणरथणे ्ा िनदेशनांृ पन त्ाचत िदशा 
ठरणार नाहत. िशया् थरसथराशंत सं्ोिणृ असे गुणियशषे णरत उघड उघड �शसंनत् नसले ृरत 
िन�मिृयम चािरत्ाच्ा थिरय रृनयम �भाया पृन त्ाच िनदेशनां् डपन �शसंनत् गुणधमर िमळृतल: आदा्त 
�्ारच्ा व्कृत्डपन दुबळत लतनृा सहनशतल सेयाभायास वथांृ रतृ होृ असृे; शोष्ाचत आ�म्ृा 
उथ�मशतलृेृ बदलृे, साठेबाणाचा िच�प थणा ्ाट्सरतथणा  ृ थिरय�ृन होृे य सौदेबाण माणसाचा 
संधतसाधपथणा �्ोणनशतल य रृनामध्े वथांृ िरृ होृो (१९४७ थक. ११४–१६). ्ासारखत अने् उदाहरणे 
देृा ्ेृतल. ्ा थिरय रृनाला णबाबदार असणारा उत�ेर् महणणे िन�मिृयम व्कृतचत सयृःच्ा 
असाधारण ्ुयृतबबल असलेलत णाणतय य िृचा िय्ास ज्ा �माणाृ ृो आथलत सुाृ अंगभपृ  ्ुयृ 
साध् ्रण्ाचत सयृःला संधत देृो त्ा �माणाृ ृो आथलत ृा्द यासृय सयवथाृ व्कृ ्रृो; 
यासृयृा �सथर नसृे, माणसाच्ा गरणानुंसार ृत या्ियलत णाृे. इृर व्कृीचा �ामािण्थणा ृो 
ओळखप श्ृो य त्ाना आदरणत् मानप श्ृो; त्ाचत सयृःचत गरण भागियण्ा्िरृा त्ाच्ाशत संबंिधृ 
झालेल्ा ्ेयळ यस पृ महणपन ृो ्ा माणसां् डे थािहनासा होृो. सं्ोणनाच्ा नैिृ् अंगाचा नेहमत ियचार 
्रण्ा पृन आदशरयादाचा भव्थणा �ॉमना अिध्च णाणयृो. य हत त्ाचंत यक�त त्ाचं्ा अगदत 
अलत्डच्ा िलखाणा पृन आढळपन ्ेृे (१९५५, १९५६). “मानयृायादत य समपहयादत समाणयाद” ए् 
िदयस �त्े् व्कृतला आतमसायात्ारास सारखत संधत देईल असे त्ानंत समाणाचा माणसाच्ा 
समा्ोणनायर य बंधुभायनेच्ा गुणधम�यर होणारा थिरणाम थहाृ असृाना य�णले आहे (१९५५). 
णयळणयळ ्ाच �शनायर गाडरनर मफवहत ्ाच िदशनेे ियचार ्रतृ होृे. थरंृु त्ाचें लय फार दपरयरच्ा 
भियष््ाळाचा यधे घेृ होृे; त्ा ्ाळाृ िनम�ण होणाऱ्ा मानयत सयभायाचा अंदाण ्रृा ्ेणार नाहत 
अशा असंर् थिरिमृीयर ृे ियचार ्रृाना िदसृाृ (१९५८). 

 
“माणसाला सा्ार ्वन आिण त्ाला थपणरतय आणपन मानयत व्�कृम�याचत थपृव 

्रण्ाच्ा ्लथनेृ अथर नाहत हा खरा मुबा आहे. ्ारण माणपस याढृो ृसा ृो गुणातम् दष�ा 
नयतन होृो; आिण मानयत सयभायाला थपणरतय देईल अशत समाण महणपन ्ाहतहत यस पृ नाहत. ्ारण 
मानयत सयभाय य समाण हे ए्ाच यळेत िय्िसृ थायृाृ ्ायवन हे सथल िदसपन ्ेृे. ि्या त्ा 
बाबृतृ संर्ातम् याढ होण्ाच्ा दलतने हे होृे असे नवहे ृर नयतन गुणातम् याढतच्ा दलतनेहत 
हे असेच होृे”. 
 
हॅरी स्ॅक सलवहन याचंा “परसपर संबंधिवषयक िस�ातं”–– हॅरत सटॅ् सलवहन 

(१८९२−१९४९) ्ाचंा हा िस�ांृ  �ामुर्े्वन मनोव्थािचि्तस्ेच्ा संदभ�ृ िय्िसृ झाला होृा. 
ृथािथ, समाणमानसशासज, नकयशंशासज य राज्शासिनथुण ्ानंा उथ्ुकृ होईल अशत बरतच मह�याचत 
मािहृतहत ्ा िस�ांृ ा पृन िमळप श्ृे, य त्ामुळे ्ा िस�ांृ ाचा आधुिन् ियचारायर बराच थिरणाम 
झालेला आहे. सलवहन ्ाचं्ा मकत्पनंृर त्ाचं्ा िशष्ाचं्ा िश्यणत पृन य लेखना पृन हा थिरणाम अिध्च 
यक�ीगृ झाला. डॉकटरचत थदयत िमळियल्ायर आिण थिहल्ा महा्ु�ाृतल नो्रत थपणर ्ेल्ायर अने् 
यष�नत ृे मनोव्थािचि्तस  ्महणपन व्यसा् ्व लागले, य त्ा व्यसा्ाृ त्ानंत बरेच नाय ्माियले. 
त्ाचं्ा सुरयाृतचे स�नम�ाथै्त युइल्म ॲिलनसन वहाईट हे ए् होृे. ृे यॉिशगटन ्ेथतल सेट 
एिलझाबेथ हॉ�सथटलमध्े मुामानसव्थाशासाृतल ए् �िस� ृजज होृे “द युइल्म” ॲलसन वहाईट 
सा्ि्ऑि्  ्फाऊंडेशनचे सलवहन दहा यष� अध्य होृे (१९३३−१९४३). �ा संसथेृ अ�ाथहत सलवहन 
थरंथरा चालप  आहे. आिण थकथ�रणातम् िस�ांृ ाृ भर घालणाऱ्ा ्ा दोघाचं्ा ृ�याचंत य थ�ृीचत 
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िश्यण न्प्ॉ र्  ्ेथतल “युइल्म ॲलनस वहाईट इ�नसट�पट” मध्े अ�ाथहत साथडप  श्ेल. सलवहन 
्ाचं्ा�माणेच ियचारसरणत असलेलत दुसरत व्कृत महणणे ॲडॉलफ मे्र ...... “मन ......थुरेशत सुरिचृ 
ि�्ाशतल सणतय व्कृत आहे”— हे ज्ा उ�कृ ामध्े  मे्रनत महटले आहे ृे ृुमहत नंृर याचाल (थक. ४१५ 
यर). थरसथर संबंधियष्् िस�ांृ ायर आथण णशत चच� ्व ृशत ्ा िस�ांृ ाचत ्ा व्ार्ेशत असलेलत 
णयळत् सथल होईल. 

 
सलवहन हे �ॉईडयादत ्ा समणले णाृाृ हे बा�ृः णाणयणाऱ्ा गोलत पृन सथल होृ नाहत, हे 

्ाथपयवच दाखयपन िदले आहे. ्ा �णालतृ यासनाचैृन्�णालत अंृभपरृ  होृ नाहत. फार म्�िदृ अथ�नेच 
लैिग् भायायर ियचार ्ेला आहे. ्ोमा्�च्ा सुरयाृतच्ा टाा्ाथासपन थुढे होणाऱ्ा िय्ासामध्े मा� 
मह�याच्ा महणपन त्ानंत लैिग् गोलीचा ियचार ्ेला आहे, थाल्ां् डपन मुलाला ज्ा उ�ंघनत् थ�ृतने 
हाृाळले णाृे त्ा थ�ृतचा थिरणाम त्ाच्ा यागणु् तमध्े िथ कृगंडाच्ा सयवथाृ िदसपन ्ेृो. यिडलानंा 
याटृे ्त ृे मुलाला “ओळखृाृ”, आईलाहत मुलतच्ा बाबृतृ ृसेच याटृ असृे य ्ाच ्ारणामुळे ृे 
दोघेहत मुलाचं्ामध्े मा कृ-िथ कृगंड िनम�ण ्रृाृ य मुलाचं्ा मनाृ आई-यिडलाचं्ा बाबृतृ 
िृरस्ाराचत भायना िनम�ण होृे. �ॉईड ्ाचं्ा थ�ृतथेया सलवहन ्ाचंत उथचारथ�ृत आमकला� िभ� 
होृत. हत थ�ृत त्ाचं्ा थरसथर संबंधियष्् िस�ांृ ा पृन सयाभािय् ृऱहेने य ृ र् शु�ृेने िय्िसृ 
झालेलत आहे. हेच आथण आृा थाहप्ा. नयतन �ॉंईडयादत महणपन त्ाचंा ियचार ्िरृाना रथ मनोचा 
िनष्षर लयाृ ठेयणे आथल्ाला उथ्ुकृ याटेल. ज्ा बाबृतृ सलवहन �ॉईड ्ाचं्ा थरंथरेथासपन दपर 
णाृाृ त्ा बाबृतृहत “त्ाचंत भपिम्ा बंडखोराचत नसपन ्ाहतशत थरसथर सामंणस्ाचत होृत” (मनो 
१९५५, थक. ३५४). सलवहननत णरत णैयत घट् ना्ारले नसले ृरत त्ाचंा िय्ासाच्ा सामािण् अंगायर 
भर असल्ामुळे त्ाचं्ा्डपन समेटाला म्�दा घाृल्ा णाृ होत्ा. आतम�णालत ्शा ृऱहेने िय्िसृ 
होृे ्ा त्ाचं्ा िस�ांृ ामध्े णॉणर मतड ्ाचंा �भाय �िृिबिबृ होृो. आिण रथ बेनेिटकट आिण एडयडर 
सथॅतर ्ाचं्ा नकयशंशासाच्ा अभ्ासाचतहत त्ाचं्ायर बरतच छाथ थडलेलत होृत. 

 
सलवहन हे अत्ंृ ृडफदार य ृ�ख होृे. मनोव्थािचि्तस  ् महणपन असलेला आथला 

व्यसा् आिण हॉ�सथटलमधतल आथले ्ाम साभंाळपन ृे मनोव्थाशास िश्ियण्ाचेहत ्ाम ्रतृ होृे. 
त्ानंत अमेिर्ेृ य थरदेशांृ  अने् व्ार्ाने िदलत. दुसऱ्ा महा्ु�ानंृर आंृरराष्त् ृाण िनम�ण 
्रणारे घट् अभ्ािसण्ासाठत मानिस् आरोग्ाच्ा �शनाशंत संबंिधृ असलेल्ा इृर संघटनाबंरोबर 
्ाम ्ेले. “द युइल्म ॲलनसन सा्ि्ॲि्  ्इ�नसट�पटच्ा” “सा्ि्ॲ्त” ्ा मािस्ाचे संथादन 
्ेले. ्ा ृऱहेने सथंपणर ्ाळ ्ा्रमगन असल्ामुळे त्ानंा औथचािर् िलखाणाला फारच थोडा यळे 
िमळाला (सलवहन १९५३, १९५४, मलहत, १९४८, १९५२, �बलसटन १९५३, थॉमथसन, १९६०) त्ामुळे 
त्ानंत ए्मा� �ंथामध्े आथल्ा िस�ांृ ाचत सा्ल्सयवथ माडंणत ्ेलत आहे. थरंृु त्ाचं्ा िय�ाथ्�नत 
य सह्ाऱ्ानत त्ाचं्ा व्ार्ानाचत िटथणे य व्ार्ाने ्ाचंा अथ लायपन त्ा �ंथाचे सथलत्रण ्ेले आहे 
य त्ाला थुरयणत णोडलेलत आहे (१९४७) हेलन �सय् थेरत ्ानंत मनोभगनृेयरतल त्ाचं्ा िलखाणाचे 
संथादन ्ेले होृे (सलवहन, १९६२). ्ा थुसृ्ाच्ा �सृायनेृ त्ानंत १९२३ ृे १९३० च्ा दरम्ान शथेडर 
य इनॉ् �ॅट हॉ�सथटलमध्े मनोभगन लो्ाचं्ा बाबृतृ ्ेलेल्ा ्ा्�चत मािहृत िदलत आहे. 

 
िभ� लेखनशलैत य थिरभाषा ्ामुळे त्ाचें थुसृ् णलद य आयडतने याचण्ाच्ा दलतने �ोतसाहन 

िमळृ नाहत, आिण ्ािशया् त्ाचंा िस�ांृ हत आृाथ्रृ ियचाराृ घेृलेल्ा िस�ांृ ाहंपन यगेळा आहे. 
्ारण ्ामध्े मुािय क् ृ य मनोभगन रगणाचंा अभ्ास ्रृ असृाना मन, व्�कृमतय ि्या आतम 
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्ासंारर्ा अ....ब....् यगैरेच्ा तयचेमध्े व्य�सथृ ृऱहेने बंिदसृ ्ेलेल्ा मनोरचना हा मह�याचा 
ियचाराचा ियष् नसपन थरसथरसंबंधा पृन िनम�ण झालेले साथेयृः िट्ाऊ असे य रृन-नमुने हा मह�याचा 
ियचार आहे असे �िृथादले आहे. आई-मुलामधतल संबंध हा थरसथरामंधतल �ाथिम् संबंध होईल, य 
अगदत सुरयाृतला सामािण् थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ मुलाच्ा होणाऱ्ा �िृि�्ा ्ा थरसथरामंधतल 
संबंधायर आधािरृ असृतल. आरामाृ थडलेले, चागंल्ा ृऱहेने थोषण झालेले उयदार �सथृतृ असलेले 
य चतड अणणाऱ्ा चेृ्ाथासपन मुकृ आसलेले मपल सुख मोणृ असृे, सु�सथृतमुळे समाधाना  ृअसृे. 
थरंृु ्ा सुखाच्ा भायनेृ भप् , ओलाया, थंडत यदेना ्ासंारर्ा असुखद यदेनामुंळे मधपन मधपन अडथळे 
्ेृाृ य त्ामुळे ृाण िनम�ण होृो. थरंृु त्ाच्ा गरणा भागियल्ा गेल्ा ्ी त्ाचत सु�सथृत त्ाला �ााृ 
होृे. आृाथ �्ृ हे िययचेन �ॉईड ्ाचं्ा सुखृ�याशत समान असे ्ाहतसे आथणास िदसृे. 
भायनायगेाथासपन मुकृ असण्ाचत अयसथा हत सय�ृ णासृ ई�ासृ अयसथा आहे. ृथािथ, सलवहन ्ाचं्ा 
िस�ांृ ा  ृआईचे य रृन ्ा िच�ाृ गंुृागंुृ िनम�ण ्रृे असे दाखियले आहे. ्ारण ज्ा यळेत ृत मुलाच्ा 
गरणाचंत ्ाळणत घेृ असृे त्ा यळेत ृत णर मुलाला हाृाळृाना ओढघसृ असेल ृर िृच्ा 
ओढघसृृेचा सहभाय मुलामध्े िनम�ण होईल. सहभाय ्ा शबदाला मानसशासाृ मनोरंण् इिृहास 
आहे. ्लातम् क् ृतच्ा संदभ�ृ आथल्ा्डपन णत �िृि�्ा होृे ि्या दुसऱ्ाचं्ा भायनाचें आथल्ाला 
णे आ्लन होृे त्ाचे सथलत्रण ्रण्ा्िरृा िलासनत “सहभाय” हा शबद उथ्ोिणला आहे. ज्ा यळेत 
आथण णाणतयथपयर् अणाणृा एखा�ा ्लातम् क् ृतला ि्या एखा�ा भायनेला समांृ र भपिम्ा घेृो त्ा 
यळेत होणाऱ्ा गृत यदेनायर आथले ्ा संदभ�ृ होणारे य रृन आधािरृ असृे. (१९०७). दुसऱ्ा व्कृतच्ा 
भायनाबबल आथल्ाला णत उतसफप रृ णाणतय होृे िृचा उ�ेख “सहभाय” ्ा शबदा पृन ्ेला णाृो. मा� 
मग ्ा शबदाचे शासत् समथरन ्रृा ्ेृ नाहत. 

 
सहभायाच्ा व्ार्ेथेया सहभायाचा णो थिरणाम होृो त्ामध्े सलवहनना रस याटृ होृा. 

आृाच आथण उ�ेिखल्ा�माणे सहभायाचा �ाथिम् थिरणाम मुलामध्े िनम�ण ्ेलेल्ा ृणायायसथे पृन 
व्कृ होृो. हत ृणायायसथा िनम�ण ्रण्ा्िरृा मुलाला समाधान्ार  ् याटणारत सु�सथृत नाहतशत 
वहायत लागृे. हे समाधान त्ाला थोषणा पृन, ्ोग् यळेत ्थडे बदलण्ा पृन, ि्या आंणारण्ा-
गोणारण्ा पृन िमळृ असृे. आथल्ा थिरसराृतल व्कृीच्ा संदभ�ृ ्ेणारे अनुभय हेच आथल्ा 
िनराशचेे ्ारण आहे हे सुरयाृतला लयाृ ्ेृ नाहत. थोषणाच्ा यळेत आई णर थ्लेलत असेल, िृचा 
मानिस् ृाण याढलेला असेल ृर त्ाचा थिरणाम मुलायर होृो. िृचे सृना� हे मुलाला “याईट” 
याटृाृ, असुखद याटृाृ. ्ाउलट ज्ा थिर�सथृतृ त्ाला थोषणाचे यळेत सुख य समाधान िमळृे त्ा 
यळेत त्ाला आईचे सृना� “चागंले” असे याटृाृ. थरंृु हळपहळप हा ृाण िनम�ण ्रणाऱ्ा अनुभयाथासपन 
त्ाला भोयृालच्ा थिरसरांृ तल मह�याच्ा व्कृतच्ा यक�त समणृाृ य ृे ज्ा संस क् ृतृ िय्ास थायृ 
असृे त्ा संस क् ृतबबल ्ाहतृरत िश्ृे. गरण भागियण्ास ियलंब ्वन अयृतभयृतच्ा मह�याच्ा 
संबंिधृ व्कृीनत िनम�ण ्ेलेलत ृणायायसथा आथण ्मत ्व श्ृो हेहत त्ाला समणृे. दुसऱ्ा 
शबदांृ  सुरियृृा ्ा सामािण् गरणेच्ा मपल्ाचे मह�य समणल्ाने सामािण् असुरियृृेथासपन ्ेणारत 
िचृा�सृृा सहन ्रण्ाथेया ्ाहत ्ाळ न भागलेल्ा शारतिर् गरणामुंळे िनम�ण होणारा ृाण सहन 
्रणे ृे थसंृ  ्रृे. सुखृतय य यासृयृ�य, बोधातमा य यासनातमा �ाथिम् �ि�्ा य दुय्म �ि�्ा ्ा 
णो�ामंध्े होणारत अशाच ृऱहेचत ृडणोड आथल्ाला �ॉईड ्ाचं्ा िस�ांृ ाृ िदसपन ्ेृे. ्ेथे सलवहन 
्ाचंा िस�ांृ  य �ॉईड ्ाचंा िस�ांृ  ्ामंध्े मनोरंण् समांृ रृा िदसपन ्ेृे. चैृन्ाचा उथ्ोग ्शा 
ृऱहेने ्ेला णाृो ृे थाहणे महणणे ृडणोड असे �ॉईड समणृ असृ ृर सलवहननत आतमचत गिृमानृा 
्ा गकिहृा पृन हे सथल ्ेले आहे. ्ा दोघाचं्ा िस�ांृ ांृ तल हाच मह�याचा फर् आहे. 
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आतमचत गिृमानृा आिण आतम ्ुंग, ॲडलर य हॉनव ्ानत त्ाचं्ा िस�ांृ ांृ  आतमबबलचत सथल 

्ेलेलत सं्लथना आथण ्ाथपयव ियचाराृ घेृलेलत आहे. सेिि््ाच्ा म्�देृच त्ा सं्लथना दढथणे 
अंृभपरृ  होत्ा. ्ाथलत्डे त्ाचं्ांृ  ्ाहतच साम् नवहृे. व्कृतमध्े अशा ृऱहेच्ा खासगत रचना 
असण्ाचत संभाव्ृा सलवहननत ना्ारलेलत नाहत. थरंृु त्ाचंा ्ायर भर नवहृा. णे सय्त �म 
थरसथरांृ गरृ  �िृि�्ाचें ियशषे गुण सथल ्रृाृ त्ायंर त्ाचें लय ्ेििृ झाले होृे. िनरिनराळ्ा 
व्कृीमधतल संबंधा पृन ृाण िनम�ण होृो. ्ा ृाणामुळे उ�यलेल्ा  िचृा�सृृे पृन मान् य अमान् 
य रृन ्ामंध्े ृफायृ ्रण्ास मपल िश्ृ असृे, य णासृतृ णासृ सुरियृृेचत खा�त याटेल. असे 
य रृन-नमुने िय्िसृ ्रृ असृे. आतम�णालत ि्या आतमगिृमानृा हे शबद ए्मे्ाचं्ा णागत याथरले 
णाृाृ–महणणे अशा ृऱहेच्ा सय्ीचे ए् “आचछादन” च हो्. दुसऱ्ा्डपन असलेल्ा मान्ामान्ृेयर 
्ा सय्त आधारलेल्ा असृाृ. सामािण् अथेया�ंमाणे ज्ा यळेत मपल यागृे त्ा यळेत ृे “चागंला मत” 
्ा ्लथनेच्ा िन्ं�णाखालत असृे. ज्ा यळेत ृे िन्मभगं ्रृे ृेवहा “याईट मत” हत सयृःबबलचत 
्लथना त्ाला िचृा�सृ ्रृे. “मत नवहे” ्ा ि�्ा-देिह्ृेृ बालय्ाृतल भतृतचे य िृट्ाऱ्ाचे 
अनुभय अंृभपरृ  झालेले िदसृाृ, आिण �ा अनुभयाचें आतमथासपन ियघटन झालेले असृे. ्ाबबल माणपस 
अस� अशा िचृा�सृृेथासपन अिलाृ राहपन बोलप  श्ृो. आतम�णालतव्िृिरक  ृ इृर य रृननमुन्ाचंा 
आतम त्ाृ अंृ भ�य ्रृो. िश्ण्ामुळे िय्िसृ झालेले हे य रृन-नमुने असृाृ, य ्ामध्े इृर 
आयडीचा अंृभ�य असृो. मा� िचृा�सृृा टाळण्ाच्ा दलतने ्ाचंा ्ाहत संबंध नसृो. 

 
अनुभवप�ती: भोयृालच्ा संदभ�ृ आथला आथल्ाला ्से ओळखप श्ृो हा ृाि�य् �शन 

मानसशासज य ृ�यजानत ्ा दोघानंाहत गोधळाृ टा्णारा आहे. �ाथिम् य दुय्म �ि�्ाचं्ा 
थरसथरांृ गरृ  होणाऱ्ा क् ृीचा हा थिरणाम आहे, हे �ॉईड ्ाचं्ा भाषेृतल उ�र आथल्ाला ्ाथपयवच 
िमळाले आहे. ्ा् घडृे ्ाचे सथलत्रण देण्ाऐयणत सलवहनने त्ाचे यणरन िदले आहे. ए्ामागोमाग 
होणाऱ्ा ृतन अनुभयथ�ृत त्ाने ओळखल्ा आहेृ, थरंृु ए्दा ्ा थ�ृत िय्िसृ झाल्ा ्त ियिशल 
थिर�सथृतृ ज्ा. थाृळतयर यरच्ा दण�च्ा थ�ृतने त्ानंा हुस्ियलेले असृे ृेथे त्ा व्ाथार् 
झालेल्ा असृाृ 

 
बालय्ाच्ा सुरयाृतच्ा अव्य�सथृ असृाव्सृ थडलेल्ा अनुभयाचें ियशषे यणरन मपळ 

व्यसथाथनथ�ृत ्रतृ असृाृ. सयृः मपल हेच मुलाचे णग. सथल्ाळाचत चौ्ट त्ाने िय्िसृ 
्ेलेलत नसृे. त्ामुळे घटनाचें �मा�नयृ व्यसथाथन नसृे, यस पृंचत सुव्य�सथृ माडंणत नसृे. त्ाचं्ा 
अनुभयाृ ए्ा्त, असंबंिधृ मानिस् अयसथा असृाृ. त्ामध्े ्ृ�हत नसृो, ्मरहत नसृे, ्ारण 
्ांृ तल भेद त्ाला नंृर सथल होणार असृो. ्ा अिृियसृतणर सयवथाच्ा मपळ व्यसथाथनथ�ृतमध्े 
�ॉईड ्ाचं्ा �ाथिम् �ि�्ाशंत ्ाहतसे साधम्र आहे; आिण बाल्ाचं्ा अनुभयाचंत ा्ाणेनत सथल 
्ेलेलत थुनररचनाहत ्ा पृन सुचियलत णाृे. (थक. ४२). 

 
हळपहळप मुलाचे िय� सा्ािरृ होृे. उदा., ्ाहत आयाण–त्ाच्ा आईचत �ेमळ हा्, ि्या 

िृच्ा थायलाचंा आयाण–अत्ंृ आनंददा्् होृाृ. आृा आथल्ाला आथलत दुधाचत बाटलत िमळणार 
्ाचा बोध मुलाला ्ा आयाणा पृन होृ असृो. थिरिचृ भुं् ण्ाचा आयाण ऐ प् न आथला ि�् ्ु�ा णयळ 
्ेृ असल्ाचे त्ाला समणृे. अशा अने्यार घेृलेल्ा अनुभया पृन ृे आगामत घटनाबंबल अंदाण ्व 
श्ृे, य त्ाचें सथलत्रण देऊ श्ृे. ‘अ’ नंृर ‘ब’ ्ेृो आिण महणपन ृो “अ” चा “थिरणाम” अशा 
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ृऱहेचत ियधाने त्ाच्ा्डपन होृ असृाृ—हे अनुमान ृ र् शासाच्ा �ाध्ाथ्ा्डपन थपणरथणे अमान् ्ेले 
णाईल. एयढेच नवहे ृर ृे अयासृयहत आहे. ृरतहत मपल ्ाच ृऱहेने ्ाहत यस पृंच्ा य व्कृीच्ा संदभ�ृ 
भाषेचा याथर ्रतृ असृे. ्ाहत ियिच� ियिच� आयाण ्वन आथण आथल्ाला हयत असलेलत गोल 
िमळयप श्ृो हे त्ाला समणप लागृे य ्ा आथल्ा सामथ्� पृन ृे लाड ्रणाऱ्ा आथल्ा व्कृतला 
आथल्ाला उचलपन घ्ाय्ास ि्या खालत ठेयण्ास भाग थाडप  श्ृे. थरंृु अशा ृऱहेने आथल्ाला 
नेहमतच आथल्ा इचछे�माणे सयर साध् ्वन घेृा ्ेणार नाहत हेहत ृे ओळखृे. त्ाने आगामत 
घटनाबंबल बाधंलेले अंदाण य त्ाचें ्ेलेले सथलत्रण हे म्�िदृ व्�कृगृ अनुभयायर आधािर  ृ
असृाृ. य त्ामुळे त्ानंा फकृ ‘व्�कृगृ’ अथर असृो. ‘अने्ाचं्ा’ अनुभया पृन थडृाळपन आलेलत 
�मािणृृा त्ा अथ�ृ नसृे य त्ामुळे त्ाच्ा अथव्रणाच्ा थ�ृत पृन त्ाच्ा अथेया नेहमतच थुऱ्ा 
होृाृ असे नाहत. नंृरच्ा टाा्ाृ गेल्ायर णेवहा अनुभया पृन ृ र् शु� असलेले ि्या िनदान सामान्ृः 
मान् असलेले थरसथरसंबंध त्ाला समणप श्ृाृ ृेवहा त्ाच्ा दिल्ोणा�माणेच इृराचें दिल्ोण 
आहेृ हे त्ाला आढळृे य त्ाचे दिल्ोण दढ ्ेले णाृाृ. त्ामुळे त्ाला सुलभृेने य िनभर् ृेने 
इृराशंत सुसयंाद साधृा ्ेृो (१९५३). 

 
ृथािथ, िय्ासाच्ा ्ा टाा्ाथ्रृ थोहोचल्ायरहत, आिण ए्मृाने मान् झालेलत �िृ्े बराच 

्ाळ याथरल्ायरहत, ्ोणतहत माणपस आतमनैथदत–थ�ृत्डे (सयृःच्ा अनुभयानुसार व्�कृगृ अथर 
लायण्ाचत थ�ृत) थरृ णाईल. आथला थृत णेयृाना गाथ राहृो, त्ामुळे त्ाचे आथल्ायर �ेम नाहत 
्ाचत ृरण थतनतला खा�त याटेल. ियिशल शिनयारत–रिययारत आथण समुि ि्नाऱ्ायर णाय्ाचे ठरियले 
महणपन हया याईट थडलत य आथलत बाहेर णाण्ाचत ्ोणना असफल झालत असे ्ोणनायैफल्ा पृन 
ियमनस् झालेल्ा माणसाला याटेल. मुािय क् ृत असलेलत माणसे �ामुर्े्वन आतमनै-थ�ृत्डे 
यळलेलत असृाृ. थरंृु सयरसामान्ृः णत माणसे खंबतर मनाचत आहेृ असे समणले णाृे ृतहत त्ाचं्ा 
ियचारसरणतृ आतमनेथदत य थरसमथैदत थ�ृतचत भेसळ ्रृाृ. असे णेवहा होृे ृेवहा दोन माणसे 
थरसथरानंा ओळखण्ास थपणरथणे असमथर होृाृ. ्ारण, ए्ा अथव ृत दोघेहत यगेळत भाषा बोलृ 
असृाृ. लहान य्ाृ णत मपल्े “ि�्ा-देहाृ” अंृभप�ृ ्ेलेलत असृतल त्ा संदभ�ृ असलेल्ा 
आतमिनन ि्या इचछायृव ियचारि�्ेने भािरृ अथ�ने ्ुकृ अशा भाषेृ ए्णाृ बोलृ असृो, ृर दुसरा 
्दािचृ यासृयृेशत संबंिधृ अथ�ने ्ुकृ अशा भाषेृ बोलृ असृो. िदयासयाने य रा�त थडणारत सयाने हत 
आतमनैथदत थ�ृतृच थडृाृ हे सागंण्ाचत �िचृच गरण थडेल. “आतम�णालत” उदा�त्रणा पृन ज्ा 
गरणा भागशः िनत् भागियृे त्ाचंा अयशषे सयाना पृन व्कृ होृो असे णयळणयळ �ॉईड ्ाचं्ाच 
थ�ृतने, सलवहनहत समणृ होृे. 

 
िवकास ्पपर:  िमळणाऱ्ा अनुभयाच्ा अनुषंगाने होणारा ए्ंदरतृ िय्ास ्शा ृऱहेने होृो हे 

सलवहनने सािंगृले आहेच. थरंृु त्ािशया् याढतचे ियिशल टाथेहत त्ानंत य�णलेले आहेृ. �ॉईड ्ाचं्ा 
अथ�ने ्ेथे िय्ास टाथे ियचाराृ घेृलेले नाहतृ. भोयृालच्ा थिरसरा पृन िमळणाऱ्ा अनुभयामुळे 
आ्ािरृ होृ णाणारे िय्ास टाथे ्ेथे ियचाराृ घेृले आहेृ. मुलाचा भाषेशत थोडासा थिरच् होईथ �्ृ 
िट्णारा सुरयाृतचा टाथा महणणे अभर् ायसथा, ्ा छो�ा ्ालायधत  ृअने् गोलत घडृाृ. त्ाथंै्त 
बऱ्ाच ्ाथपयवच हाृळलेल्ा आहेृ. त्ाला यासृय णग ओळखृा ्ेृे य त्ा णगाृतल ज्ा 
लो्ाचं्ा्डपन अंिग्ार ्ेला णाण्ायर त्ाचत सुरियृृा अयलंबपन असृे त्ा लो्ाचं्ा �िृि�्ायंर ृे 
ियशषे अयधान ्ेििृ ्रृे. असयसथृा ्मत ्रण्ास ृे णेवहा आतम�णालतच्ा सुरय् ्ं�णा िय्िसृ 
्रृे त्ायळेत ृे शारतिर् गरणाशंत संबंिधृ ि्र्ोळ ृाण सहन ्रण्ास िश्ृे. ्ाच सुमारास ृे 
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आथल्ा मपल्ाचें सथलत्रण ्व लागृे. “चागंलत आई” ि्या “याईट आई” ्ा ृऱहेने संथपणर ि्या 
मुळतच नाहत अशा ियशषे गुणियशषेा पृन मपल्ाना ि�्ादेह िदले णाृाृ. ्ा मपळ मपल्ाचं्ा सयवथायवन 
त्ाचत इृर व्कृतच्ा संदभ�ृतल मृे बनृ असृाृ. थरंृु त्ाने चागंलत महणपन “िश�ामो रृब” ्ेलेलत 
माणसे थुढे त्ाचा �मिनरास ्रृाृ य याईट महणपन “िश�ामो रृब” ्ेलेलत माणसे थुढे त्ाच्ा 
गैरसमणाचे दुदैयत बळत ठरृाृ. 

 
बाल्ायसथेच्ा ्ाळाृ ज्ा यळेत मपल इृर मुलाचं्ा सहयासा्िरृा घराृतल माणसानंा ्ाहत 

्ाळ सोडण्ास ृ्ार होृे त्ा यळेत ृे �गृतच्ा माग�ृ ्ेणाऱ्ा अडचणीना सामोरे णाृे. नयतन रचना 
िय्िसृ होण्ाचा हा ्ाळ आहे, य णुन्ा रचनां् डे यारंयार थरृ िफरण्ाचाहत हा ्ाळ ठरृो 
(�िृगमन ्ं�णा). िश्ृाना ्ेणाऱ्ा नैराश्ायर राग हत सामान् �िृि�्ा आहे. थरंृु त्ा यळेत 
णाणयणारत असयसथृा सौम् ्रण्ाचा हा मागर आहे असे सलवहन समणृाृ. णर थाल्ाचं्ा ्ाहतशा 
यातसल्ा पृन िशयणाचत �ि�्ा सौम् ्ेलत नाहत ृर यातसल्ाचत आस हत त्ाच्ा मनाृ असयत्ार य 
णासृ असयासथ् ्ाचं्ाशत साधंलत णाृे; आिण “दुलथणाृ झालेले वथांृ र” असा ज्ाचा सलवहननत 
उ�ेख ्ेलेला आहे ृे वथांृ र त्ाच्ामध्े होृे य त्ाचा थिरणाम महणपन हे मपल त्ाला �िृ्ल ठरलेल्ा 
णगाृ ृाठर य अिय�ासप बनृे, नंृरच्ा णतयनाृतल व्�कृम�याच्ा ्ाहत गंभतर समस्ा अशा ृऱहेच्ा 
ियर� रचनेमध्े शोधृा ्ेृतल. ्ा िय्ास टाा्ाचे �मुख यैिशष� महणणे भाषेचे संथादन हे आहे. 

 
मुलाचे समय्स् सोबृत य त्ाचे िशय् त्ाच्ा घरा पृन होणाऱ्ा, थिरणामाला ि्शोरायसथेृ 

आवहान् ठरृाृ. आथल्ा भोयृालच्ा थिरसरांृ तल लो्ानंा आथल्ाबबल ्ा् याटृे हे ओळखण्ास 
ृे िश्ृे. �िस�त हत त्ाला णासृ असयसथ ्रण्ास ्ारणतभपृ  ठरृे. ्ा यळेत सह्ार यक�तचा िय्ास 
होऊ लागृो. थरंृु सयृःचा सयत्ार वहाया ्ा गरणे पृन ृे �ेिरृ झालेले असृे. णर सथध� ि्या 
सयायलंबन आिण बेिफि्िर ्ांृ पन सामािण् सयत्ार ्ेला णाृ असेल ृर हे य रृननमुने िय्िसृ ्ेले 
णाृतल. 

 
ृथािथ, थपयर ्ौमा्�यसथेृ मह�याचा बदल होृो. आठव्ा यष�च्ा सुमारास मपल ए् ियिशल 

िणयलग िम� िनयडपन त्ाच्ाशत ए्िनन बनृे. ृो िम�हत ्ा मुलाशंत ए्िनन बनृो. सामान्ृः हे िम� 
समिलगत असृाृ. यसृुृः अने् बाबृतृतल साम्ामुळे हत म�ैत िनम�ण होृ असृे. मुलाच्ा णतयनाृतल 
खरे थिहले �ेम ्ा संबंधाृ असृे असे सलवहन ्ाचें मृ होृे. िम�ाचत सुरियृृा य त्ाचे समाधान हे 
त्ाला िनदान त्ाच्ा सयृःच्ा सुरियृृेइृ्ेच ि्या सयृःच्ा समाधानाइृ्ेच मह�याचे याटृे. 
इृ्ेच नवहे ृर िम�ा्िरृा ृे त्ागहत ्राय्ास ृ्ार होृे. ्ा अथवच �ेम हा शबद सलवहननत ्ेथे 
याथरलेला आहे. ्ा यळेेथ्रृ सयृःचत सुरियृृा य गरणथपृव ्ाचं्ा बदल्ाृच हे �ेम ियभागले होृे. 

 
बालय्ाृतल “सह्ारातम् �ेम” “्ौमा्�यसथेृ” “्ामु् चैृन्ाला” णागा देृे. सलवहन य 

�ॉईड ्ामंधतल ृफायृ ्ेथे णासृ सथल होृे. सलवहन ्ाचं्ा मृे ्ा ्ा ्ाळाृ लैिग् �ेरणा व्कृ 
होृे य ियर�िलगत आ्षरण िदसप लागृे. बालय्ाृतल िनसयाथव �ेम थरिलगत य रृना पृन व्कृ होईल हे 
महणणे ृ र् संगृ याटृे. थरंृु ्ौमा्�यसथेच्ा उ�राध�ृ य �ौढायसथेृ हे �िचृच आढळृे. िलग यासना 
्ा णैयत �ेर्ाृ ्ा �ासाचे ्ारण शोधृा ्ेणार नाहत. ृसेच अगदत �ारंभतच्ा न सुटलेल्ा 
यासनाचैृन्ाच्ा संदभ�ृ असणाऱ्ा समस्ांृ पन ृर त्ाचा माग िनि�ृच ्ाढृा ्ेणार नाहत. आथल्ा 
संस क् ृतृ लैिग् बाबृतृ असलेल्ा समाणाच्ा बंधन्ार् दिल्ोणामुळे बालथणाथासपन मपल लैिग् 
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णतयनाबबल धस्ा घेृे य त्ामुळे असे घडृे असे सलवहन ्ाचें मृ होृे. ज्ा णयळत्ृेमुळे य 
्ोमलृेमुळे समाधानत लैिग् समा्ोणन शक् होईल त्ा णयळत्ृेच्ा य ्ोमलृेच्ा माग�ृ 
िचृा�सृृा उभत ठा्ृे. ्ा माथन �ाण्ा�माणे अने् “�ौढ” थपयर्ौमा्�यसथेच्ा थाृळतथलत्डे थ� 
झालेलेच नसृाृ. 

 
उथचारातम् ृं�ाृ सलवहनने घाृलेलत भर मह�याचत आहे. त्ाचे बरेचसे ्ा्र मनोभगन 

रोग्ाचं्ा संदभ�ृ होृे. मनोभगन माणसाला ज्ामुळे इृर व्कृीशत संबंध �सथािथृ ्रृा ्ेईल अशा 
थ�ृत आण उथलबध आहेृ. थरंृु ्ा थ�ृत यै�्त् शासाला णेवहा जाृ नवहत्ा ृेवहा अशा रगणायर 
उथचार ्रण्ाृ सलवहन ्ानंत ्श िमळियले होृे (१९६२). ्ा बाबृतृ अने्यार �्तन ्वन 
‘थरसथरसंबंध’ �सथािथृ ्रण्ास मुलाखृ हेच ए् ्ोग् साधन आहे हत ्लथना सलवहननत थुढे माडंणत 
य ृे ए् आथले भाडंयलच बनियले. ्ा संदभ�ृ मुलाखृ घेणाऱ्ाचत भपिम्ा य त्ाच�माणे रगणाचे य रृन 
्ा दोहोचाहत टत्ातम् ियचार वहाय्ास हया. मुलाखृ घेणारा “सहभागत िनरतय्” होृो; य रगण ्ा् 
महणृो, ्शा ृऱहेने महणृो य ्ा् ्िरृो ्ाचत थ�ृशतर नोद ्रृो. थरंृु त्ाचयळेत त्ाला त्ाच्ा 
सयृःच्ाच आतमनेथदत ियघटना्डपन ि्या ि�्ादेिह्ृे्डपन संभाव् असलेल्ा अडथळ्ाबबल 
णागव् रािहले थािहणे, नाहतृर हे ियघटन त्ाला “यचे् अनयधान देण्ास �यक� ्रेल महणणे 
सयृःच्ा यक�तशत ियसंगृ असलेला भाग थाहण्ास ृो मुलाखृ घेणारा अ्शसयत होईल. सलवहन 
थ�ृतच्ा मुलाखृतृतल मह�याचे भाग महणणे सहभाय य आनुशिंग् भायना! �ॉईड ्ाचं्ा सुरयाृतच्ा 
्लथने�माणे असलेलत उथचार्ाचत यसृुिनन �्सथाचत भपिम्ा सलवहन ्ाचं्ा मुलाखृ–ृं�ाहपन 
संथपणरथणे िभ� होृत. त्ा दोघामंधतल ियरोध सथल होृा. 
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21११ 22�ररणा व वय�तीची एकसधंता 
 

�ेरणा य व्कृतचत ए्संधृा ्ा �्रणाला ्ोग् शतषर्  िमळियणे हे बरेच ्ठतण आहे, ्ारण 
्ेथे िदलेलत मािहृत ियियध संदभ� पृन उचललेलत आहे. हे सयर संदभर सम्ालतन असृतलच असे नाहत. 
ृरतहत ृे ्ाथपयवच्ा �्रणांृ पन ियचाराृ घेृलेल्ा दिल्ोणा पृन सहणृेने यगेळेहत ्रृा ्ेणार नाहतृ. 
माणसाचा अनुभय य य रृन हे ए्ातमृेचे �िृिबब आहे ्ायर ्ा सय�चा आ�हथपयर् असलेला भर हेच ्ा 
िस�ांृ ाृतल संघट् सामान् सप� ठरेल. संघटन ्रण्ाच्ा ि्या ए्ातमृा साधण्ाच्ा ृ�याच्ा 
बाबृतृ ्ा लो्ाचं्ा  ृ ए्मृ नसेल. ए्ृा अभ्ािसण्ाच्ा ्ोग् य उ�म थ�ृत ्ोणत्ा ्ा 
बाबृतृच नवहे ृर “सेिि््”, “व्कृत”, “व्�कृम�य”, “आतम”, “सयृ�य” ्शाला महणाय े ्ा 
बाबृतृहत ्ा सै�ािंृ्ामंध्े ए्याक्ृा आढळृ नसेल. ्ा सै�ािंृ्ा  ृमृभेद असृतल; थरंृु संथपणर 
व्कृत ियचाराृ घेण्ायरच मानसशासाचे जान अयलंबपन आहे असे ज्ा यळेत ृे महणृाृ त्ा यळेत ृे 
्ेयळ िदखाऊ थ�ृतने असे महणृ नसृाृ. माणसाचे ्ा�्् थपणरतय �िचृच ना्ारृा ्ेईल. सना्प, 
�ंथत य यगेळेगळे अय्य, ्ाचं्ा हालचालत पृन य रृन हे यगेळे आहे. य रृन हत थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ 
सेिि््ाचत होणारत क् ृत असे यॉटसननतहत महटलेले आहे; थरंृु अिभसंिहृ �िृयेथाचें य रृन�कंखलेृ 
सं्ोणन ्रण्ाच्ा त्ाचं्ा उतसाहाच्ा भराृ ्ा सेिि्् संबंधाचा त्ानंा ियसर थडलेला िदसृो. 
ृथािथ, आृा आथण ियचाराृ घेणार असलेल्ा िस�ांृ ाृ हे मह�याचे आहे. 
 

ज्ा यळेत सेिि््ाच्ा संथपणरतयायर भर िदला णाृो त्ा यळेत �ेरणेच्ा �शनाला णासृ णासृ 
मह�य �ााृ होृे. ्ाथपयवच्ा �्रणांृ पन �ेरणेचा �शन आथल्ाथुढे ियियध सयवथांृ  आला आहे. थॉनडाई् 
्ाचंा थिरणाम िन्म, हल ्ाचें �ाथिम् �ेर् य ्ा �ेर्ाचें उ�ेण्, टॉलमन ्ानंत सािंगृलेले 
“अणाणृा झालेले अध््न”, “गरण�णालत”, “��ा” मपल् साचा, सथेनसनत महटल्ा�माणे ध्े् चेृ् 
ध्े्ानुयृव ध्े्�िृि�्ा–�लोभने अध््न–सै�ािंृ् ्ा ियष्ाृ िनमगन असल्ाचे दाखियण्ास हत 
्ाहत थोडत उदाहरणे िदलत आहेृ. रगणाच्ा य रृनाचे �ेर् ्ोणृे ्ा अथव ियचारला गेलेला “्ा?” हा 
�शन ्ा सयर शाखाचं्ा िस�ांृ ाृतल ियचारसरणतचा बराचसा भाग सथल ्व श्ृो. आथण ज्ा यळेत 
उथचार मानसशासाृतल थानाचं्ा्डे यळृो त्ा यळेत आथले लय ्ा्डे सहण यधेले णाृे. 

 
य रृनाच्ा संदभ�ृतल मह�याच्ा समस्ायंर आथाथल्ा सयृंत् थ�ृी पृन संशोधन ्रतृ 

असृाना ्ा दोन गटाचं्ा ियचारसरणतृ सेिि््ाला सथान नाहत असे महणणे अियचाराचे ठरेल. थरंृु 
सेिि््ाच्ा ियिशल अंगायरच �्ाश ्ेििृ ्वन त्ानंत अयलो्न ्ेल्ामुळे हे अयलो्न सम� 
भागाचे न होृा अधरयट भागाचेच झाले. य त्ामुळे ज्ाचा अथर त्ानंा सथल ्राय्ाचा होृा ृो सथल होऊ 
श्ला नाहत. णे मानसशासज �्ोगशाळेच्ा िन्ंि�ृ थिर�सथृतृ �ाणत-य रृनाचा अभ्ास म्�िदृ 
्रृाृ ृे त्ाचं्ा �्ोज्ामध्े य रृनियचलन िनम�ण ्रण्ाचा धो्ा थत्रृाृ इृ्ेच नवहे ृर 
�ाण्ाचं्ा ज्ा �िृि�्ांृ  त्ानंा सयारस् याटृ नाहत त्ा सयर �िृि�्ा दुलर ियृाृ. गुणातम् ये�ाचे 
िनरतयण ्ेल्ानंृरच फकृ �्ोगशाळेृतल संर्ातम् अभ्ास खऱ्ा अथव सुव होृो (हाईंड, १९५९) 
असे आणचे नतिृदशर्  महणृाृ. मानयत �ेरणेबबल रगणिचि्तस्ानंत ्ाढलेले िनष्षरहत अिनि�ृ 
अशाच मािहृतयवन ्ाढलेले आहेृ. “सामान्थणा” हा फकृ साथेय आहे य “मुा िय क् ृत” हत सायरि�् 
आहे ्ा मृाशत आथण णर सहमृ नसृो य लेख् ्ा बाबृतृ ्ोणृतच बाणप घेण्ास ृ्ार नाहत ृर 
आथल्ाला रगणाच्ा ्ाहतच फुट्ळ लयणायंर आधािरृ असलेल्ा अिृश्ोकृीथपणर सामान्त्रणाचा 
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धो्ा थत्रायाच लागेल. ज्ा ए्ा ियिशल संस क् ृतृ ृे याढले असृतल त्ाचा थिरणाम महणपन ि्या 
त्ाचं्ा णतयनाृतल ियिशल थिर�सथृतमुळे त्ा रगणाचं्ा भायिन् समस्ा िनम�ण होृ असृाृ. ए्ा 
उदाहरणाृ मुलां् डपन यिडलाशंत होणारत सथध� हत �िृि�्ातम् ्ं�णा िथ कृ�ेषा पृन बनलेलत असेल; 
दुसऱ्ा उदाहरणाृ यिडलाचं्ा सामािण् ्ा्�बबल मुलाला णो आदर असेल य त्ाचबरोबर अथेियृ 
ध्े्ा�ृ यिडलाचें ्ा्र थुढे चालियण्ाचत मुलाला णत धम् असेल त्ा पृन हे य रृन होृ असेल. �ेर् हत 
सेिि््ाचत िन�मृत आहे. ्ुठल्ाहत सेिि््ाचत नवहे ृर संबंिधृ सेिि््ाचत. 

 
्ा �्रणाृ चच�ला घ्ाय्ाच्ा िस�ांृ ांृ  िन्ोथ सेिि््ाचत �िृमा–ि्या ्लथना ियचाराृ 

घेृलत आहे. हे िस�ांृ  सेिि््ाच्ा ए्ातमृेयर भर देृाृ. मॅ् डुगल ्ाचंा हेृुिस�ांृ  आथण �थम 
ियचाराृ घेणार आहोृ. त्ाचें महणणे उ�कृ  ्ेल्ास णे ियष् थो�ाफार फर्ाने िनरिनराळ्ा 
िस�ांृ ासं माडंले णाणार आहेृ त्ाचंत ियिशल अिभव्कृत महणपन थुढे िदलेले अयृरण उथ्ोगत थडेल. 

 
“.......िय्िसृ व्�कृम�याचे सयर भाग, सयर यैिशष�े य सयर ्ा �् सं्िलृ ए्ृेृ मह�याचे 

्ाम थार थाडृाृ. हत सं्िलृ ए्ृा महणणेच व्कृत. व्�कृम�याचे हे सयर भाग गंुृागंुृतच्ा 
सामगऱ्ाचत असाधारण गुणय�ा य खुमारत ठरियण्ाृ ्ाहत �माणाृ ृरत भर घालृाृ........... 
व्�कृम�याृ हे सामगऱ् अथेियृ असृे. थकथ�रणा पृन आथल्ाला आढळणारे य सहण यगेळे ओळखृा 
्ेृतल असे भाग य ्ा �् महणणे व्�कृम�य नवहे. ृर सयर भाग य ्ा �् ्ाचं्ा थरसथरांृ गरृ  चाललेल्ा 
ि�्ा�ि�्ाचत क् ि�म ए्ृा महणणे व्�कृम�य. (१९३२, थक. ३६८–६९) 

 
्ाथुढतल थकनांृ पन आलेल्ा व्�कृम�याच्ा िस�ांृ ांृ  “थुढे घुसण्ा्डे”, “आतमिस�त्डे” य 

“असणे” ्ाथेया “होणे” ्डे असलेल्ा ्लायर भर आहे. ्ा व्�कृमतयाचेच “व्कृत,” “आतम” ि्या 
“सेिि््” ्ा�माणे ियियधृेने यणरन ्ेले आहे. हे व्�कृम�य अिय क् ृ, असाधारण सामगऱ्ा पृन बनलेले 
असृे. मॅ् डुगल ्ाचंा अंिृम हेृुयाद हा मह�याचा भाग आहे असे आथल्ाला आढळृे. 
 
११.१: हरतुगभरता व �योजनवादी मानसशास 

ज्ा यळेत मानसशासज शासत् दिल्ोण याढियण्ाचा ियचार ्व लागले त्ा यळेत त्ानंा हे पृ 
बबलचत सं्लथना य रृनयादत दलत पृनच नवहे ृर अंृ�नरतयणयादत दिल्ोणा पृनहत �ासाचत होऊ लागलत. 
अथर ि्या मपल् ्ा शतषर् ाखालत हे ्ेणार महणपन िटचनेरनत आथल्ा घटना्ुकृ अंृ�नरतयणातम  ्
रचनायादा पृन त्ाचत ह्ालथ�त ्ेलत. यॉटसननत यदेन, अयबोध, �िृमा य यासना ्ामंध्े ्ाचे यगव्रण 
्ेले. णुनाट झालेल्ा सयर अंृ�नरतयणातम  ् सयैर्लथना महणपन त्ानंत त्ाचंा त्ाग ्ेला (१९२५). 
�मुख िचनत य रृनयादत झेड. या्. ्ुयत ्ानंत “्ाळणतथपयर् ियस कृृ थकथ�रणाच्ा णागत.... िशिथल 
थ्�्” असा ्ाचा गुणियशषे व्कृ ्ेला य य रृनया�ाचं्ा सम्् जाना पृन हत सं्लथना सरृेशयेटत 
नाहतशत होईल असा अंदाणहत त्ानंत व्कृ ्ेला (१९२८). 

 
थरंृु अशा ृऱहेचे थकथ�रण ्शसयत ृऱहेने ्रृा आले ृरत हे पृचत यासृयृा ना्ारृा ्ेणार 

नाहत. ज्ा�माणे हा्�ोणन य �ाणया्प ्ामध्े थाण्ाचे रासा्िन् थकथ�रण ्ेल्ायर सु�ा थाण्ाचत 
यासृयृा ना्ारृा ्ेृ नाहत, त्ाच�माणे हे आहे. हे पृहत सं�ेषणातम् घटना आहे ृो थपणरथणे 
मानसशासत  ्आहे. सहेृु् य रृन हे ध्े्संशोध् य रृनासारखेच आहे. संथपणर सहेृु् क् ृतृ दोन घट् 
अंृभपरृ  आहेृ हे आथल्ाला सयृःलाच समणृे. यासना य दपरदलत हे ृे दोन घट्. आथल्ाला �थम 



 
 अनु�मिणका 
 

ध्े् ओळखृा ्ेृे य ृे साध् ्रण्ाचत आथल्ाला इचछा होृे. दपरदलत य यासना ्ा नेहमतच ए्� 
णाृाृ असे नाहत. एखा�ा िब्ट थिर�सथृतृ ियमान झाडायर आदळणार आहे हे यैमािन्ाला सथल 
समणृे य असे घडाय े असे त्ाला मुळतच याटृ नसृे. भु् े लेल्ा मुलाला थोट भरायसेे याटृ असृे–
त्ाला ्ा् हये आहे हे समणृ नसृे. रानटत अयसथेृ ध्े्ाच्ा सथल ्लथनेिशया्च ध्े्िस�तचत 
धडथड असृे. सयर य रृनाृ धडथडतला मह�याचे सथान असल्ाबबल हेृुयादाचा आ�ह आहे. �ाण्ाच्ा 
य रृनाचा ियचार ्रृानाहत हेृुयादत दपरदलतयर भर देृाना आढळृाृ, थरंृु ्ेथेहत ृे दपरदलतथेया 
धडथडतयरच णासृ भर देृाना िदसृाृ. धडथडतयर भर िदला णाृो महणपन मॅ् डुगल आथल्ा 
िस�ांृ ाला चैृन्याद असे नाय देृाृ. 
 
वुइलयम मॅकगुडल: 

सुरयाृतला लंडन ्ेथे य नंृर ऑकसफडर ्ेथे त्ानंत १९०० सालत मानसशासाचे ्ाम सुव ्ेले. 
मॅ् डुगलनत (हे िशयणाने य णनमाने इं�गलश होृे. १८७१–१९३८) णतयशासाचा य यै�्शासाचा अभ्ास 
्ेला होृा. नकयशंशासाच्ा ये�ाृ ृे सि�् ्ाम ्रतृ होृे. थिहल्ा महा्ु�ाच्ा यळेत ि�िटश सैन्ामध्े 
्ु�ामुळे मुाघाृ िय क् ृत िनम�ण झालेल्ा सैिन्ायंर उथा््ोणना ्रण्ाचे ्ा्र ्ाचं्ा्डे होृे. त्ा 
्ु�ानंृर सुरयाृतला ृे हॉयडर ्ेथे य नंृर �प् िय�ाथतठा  ृ�ाध्ाथ् होृे. 
 

मानसशास महणणे य रृनाचे शास अशत व्ार्ा देणाऱ्ाथंै्त मॅ् डुगला हे ए् होृे असे आथण 
थपयवच थािहले आहे ्ेयळ णािणयचेे शास महणणे मानसशास अशत व्ार्ा त्ानंा बरतच सं्ुिचृ य रसहतन 
याटृ असे. िनरोगत ि्या रोग�सृ असलेल्ा �ाण्ाचें य मानयाचें य रृन हे खरे मानसशास संशोधनाचे ये� 
आहे असे त्ानंा याटृ होृे. त्ानत सयृः शरतर व्ाथारशासाच्ा थ�ृतचा अभ्ास ्ेला होृा. �ाण्ाबबल 
त्ाना आयड होृत, य त्ाचं्ा मानसशासत  ् �्ोगामध्े त्ानत यळेोयळेत �ाण्ाचंा उथ्ोग ्ेला होृा. 
अशा ृऱहेने त्ानत यसृुिनल थ�ृतच्ा मह�यायर भर िदला होृा. ृथािथ, त्ानत अंृ�नरतयण थ�ृत 
्ोणत्ाच ृऱहेने ना्ारलत नवहृत, णर आथण ्ाटे्ोर ृऱहेने यसृुिनन गोलीचेच अयलो्न ्राय्ाचे 
ठरियले ृर �ािणय रृनाचा ्ािं�् दिल्ोण सयत्ारण्ाचत चप् आथल्ा्डपन होण्ाचत शक्ृा आहे य 
त्ामुळे माणपसहत ्ं�ा�माणे िदसप लागेल. थरंृु आथण आथले अंृगरृ  य रृन थाहृो, आिण हे य रृन ्ािं�् 
नसपन हेृुगभर आहे हे आथणास समणृे. ज्ा यळेत आथण आथले लय �ािणय रृना्डे यळियृो, त्ा यळेत 
आथण अंृ�नरतयणाने िश्लेल्ा गोलत ियसरण्ाृ अथर नसृो. �ाण्ामध्े मानयत गुणधमर थाहण्ाचत 
भतृत मॅ् डुगलना याटृ नवहृत. 

 
ृर मग य रृन महणणे ्ा्? आथण ज्ा यळेत णगामध्े भोयृालत थाहृो त्ा यळेत ्ाहत गोलत 

अचेृन य ्ािं�् असल्ाचे आथल्ाला आढळृे. ्ा अचेृन गोलत बा� शकृीच्ामुळे �ेिरृ ्ेल्ा 
णाृाृ. आिण णेथे य रृन सय्ंभप थ�ृतने होृ असृे ृेथे “सय्ंिनणर्ाचत य उिबला�ृ धडथड ्रण्ाचत 
सय्ंिस� शकृत असृे”...... महणणे उिबल साध् ्रण्ा्िरृा धडथड ्रणे हत य रृनाचत खपण आहे, य 
य रृन हा सणतयृेचा गुणियशषे आहे. (१९१२, थक. २०) ध्े्िस�त्रृा चाललेल्ा य रृनाचे अने् यसृुिनन 
गुणधमर मॅ् डुगल ्ानंत दाखयपन िदले आहेृ. ृे खालतल�माणे (१९२३, थक. ४३–४६). 

 
(१) ृे िट्ाऊ असृे. चेृ्ामुळे �िृि�्ा सुव होृे, य चेृ् थाबंल्ायरहत ृत चालप 

राहृे. एखादा यिण् आयाण ऐ्ल्ाबरोबर आथल्ा िबळा्डे धाय घेणारा ससा हे ्ाचे उ�म 
उदाहरण हो्. 



 
 अनु�मिणका 
 

 
(२) िट्ाऊथणा असपनहत क् ृतमध्े बराच बदल घडपन ्ेृ असृो. ्ेणारा अडथळा दपर 

्ेला णाृो य णणप्ाहत अडथळा आलाच नाहत अशा थ�ृतने ृेच ध्े् साध् ्ेले णाृे. 
 
(३) ज्ा यळेत ध्े् िस� होृे त्ा यळेत क् ृत थाबंृे य त्ाऐयणत दुसरत ्ाहतृरत क् ृत 

सुव होृे. माणंर झाडायर धड् घालपन खोडायर चढृे, थण नंृर फादंतयर बसपन शांृ थणाने 
्ुत्ा्डे थाहृ राहृे. 

 
(४) थुनराय रृनाने क् ृतमध्े सुधारणा होृे. िनरथ्ोगत हालचालत नाहतशा होृाृ, य 

संथपणर क् ृत णलद य णासृ सफाईने होृाृ. थोडक्ाृ, �ाणत णासृ ्ा्रयमृेने ध्े्ा्डे 
णाण्ास िश्ृो. 
 
�थम मॅ् डुगलनत १९१२ [“इंड्ोडकशनटप सोशल सा््ॉलणत” ्ा थुसृ्ाच्ा थाचव्ा आयक�तृ थक. ३५४-३५५] मध्े 

हेृुगभर य रृनाचत हत यैिशष�े थुढे माडंलत. हत यैिशष�े नंृर टॉलमन य इृर य रृनयादत ्ानंत थुढे माडंलेल्ा 
यैिशष�ा�ंमाणेच आहेृ णरत मॅ् डुगल ्ाचं्ा बऱ्ाच संशोधनाचे य रृनया�ानत फारसे सयागृ ्ेलेले 
नसले ृरत ्ा बाबृतृ त्ाचें महणणे बरेच �भायत ठरले आहे. ्ा बाबृतृ त्ाचंा बराच �भाय होृा, हे 
आथण मान् ्ेले थािहणे. 

या् २०-२६ 
 
णर �ाणत य मानयत य रृन उिबलिस�त्िरृा आहे असे मानले ृर ्ोणृत उिबले साध् ्रण्ाचा 

�्तन ्ेला णाृो हे शोधणे हे मानसशासाचे मह�याचे ्ा्र होईल. ियिशल ध्े्े अने् ृऱहेने बदलृाृ. 
थरंृु त्ाचें ्ाहत थो�ा भागाृ यगव्रण शक् होईल. माणंरा्िरृा झाड य सशा्िरृा बतळ ्ा गोलत 
संरयणाच्ा णागा ्ा यग�ृ थडृाृ, ्ारण ्ा सय�चा मपलभपृ  थिरणाम ृोच होृो. ध्े्िस�त�ृ 
होणाऱ्ा य रृनाला �ेर् ठरणारे मपलभपृ  हे पृ ्ोणृे? १९०८ मध्े �िस� झालेल्ा “इं्ोडकशन टप  सोशल 
सा््ॉलणत” ्ा थुसृ्ाृ मॅ् डुगलनत हा �शन उथ�सथृ ्ेलेला आहे. मॅ् डुगल ्ाचं्ा �िस� 
थुसृ्ाथंै्त हे ए् अत्ंृ मह�याचे थुसृ् आहे. समाणशासानंा मानसशासत् आधार देण्ाचा हा �्तन 
होृा. त्ा फालथ �्ृ मानसशासजानंत अशा �्ारचा खराखुरा गंभतर �्तन ्ेला नवहृा. थण �त्े् 
इिृहासृजज, अथरशासज ि्या समाणशासज मानसशासाचा सयृःच्ा सो्त�माणे उथ्ोग ्रतृ होृे. 
यदेन, संयदेन, अध््न, समरण य ियचार ्ासंारर्ा बौि�् �िृि�्ाचं्ा संशोधनामध्े �ा्ोिग् 
मानसशासजानंत चागंलतच �गृत ्ेलत होृत. थण समाणशासानंा आयश्् याटणारे मानयत �ेर्ाचें जान 
आणथ �्ृ णयळ णयळ दुलर ियले गेले होृे. माणसे गटामध्े ्ा राहृाृ? नेत्ाचं्ा मागोमाग णाऊन 
सर्ारत ्ा्दे्ानपथुढे लतन ्ा होृाृ? थरसथराबंबल याटणाऱ्ा भतृतमुळे, असहा्ृेमुळे, ्ा ्ेयळ 
्ौशल्ाच्ा अभायामुळे होणाऱ्ा अनु्रणामुळे?–धमर हा धा�म् सहण�यक�तचा थिरथा् आहे ्ा? दुःख 
टाळपन सुख िमळियण्ाच्ा यासने पृन सयर यागणु्तला �ेरणा िमळृे ्ा? ज्ा सामािण् ियचारयंृ ानंा ्ा 
�शनानंा उ�र हय ेहोृे त्ानंत त्ानंा सुचेल त्ांृ तल चागंले उ�र सयत्ारले होृे. मानसशासामध्े त्ानंा 
उ�र िमळृ नवहृे. 

 
अ�सृतयाृ असलेल्ा थिर�सथृतियर� मॅ् डुगल ्ाचंत बंडखोरत ि�ियध होृत. समाणशासामध्े 

आढळणारा मानसशासाचा ्�ा आराखडा त्ानंा मान् नवहृा. त्ाच�माणे मानसशासाच्ा ए्ागंत 



 
 अनु�मिणका 
 

बुि�यादालाहत त्ाचंा ियरोध होृा. ्ा बुि�यादत यक�तमुळे सयर मानयत यागणप् हत ियचारथपणर य 
थिरणामाबबल दपरदलत बाळगपन आलेलत असृे असे समणले णाऊ लागले. मपलभपृ  गरणा य ियशषे थसंृ त 
्ासंारखे �ेर् नसृानाहत ियिशलच य रृनाचत िनयड ्ा ्ेलत णायत ि्या “मानसशासत् सुखयादाचा” 
ियचार ्रा ्ा ृ�या�माणे �त्े् यासना हत �ामुर्े्वन सुख िमळियण्ाचत इचछा असृे. ्ेथे गाडत 
घो�ाथुढे लायल्ासारखत होृे. िनदान बऱ्ाच बाबृतृ असे होृे. ्ारण खाण्ाचत ि�्ा सुखदा्् 
्ेवहा होृे? फकृ णेवहा ृुमहत भु् े लेले असृा ृेवहा. सुख हे यासनेयर अयलंबपन आहे. य सुखाथेया यासना 
हत मपलभपृ  आहे. हतच गोल इृर यासनाचं्ा बाबृतृ आहे. ृेवहा मपलभपृ  गोलीच्ा मुळाशत णाण्ा्िरृा 
माणसाच्ा सयाभािय् यासना य त्ाचंत ध्े्े ्ाचंा आथण ियचार ्ेला थािहणे. ्ाथंै्त भप् , ्ामयासना 
्ासंारर्ा यासना मानय य �ाणत ्ा दोहोमध्ेहत िदसपन ्ेृाृ. 

 
समाणशासानंा उथ्ुकृ वहाय े महणपन मॅ् डुगलनत मानसशासामध्े य रृन�ेर्ाचंा थ�ृशतर 

अभ्ास ्रण्ास �ामािण्थणे सुरयाृ ्ेलत होृत. सयाभािय् य आनुयिंश् �ेर् असपन ्ा मपळ 
�ेर्ाथासपनच इृर अने् �ेर् िनम�ण होृाृ असा त्ाचंा सामान् समण होृा. ्ामुळे �ाथिम् 
�ेर्ानंा “सहण�यक�त” हे �ारंभतचे नायच त्ानत थसंृ  ्ेले. मा� ्ाबबल त्ानंा नंृर थ�ाृाथ झाला. 
�िृयेथ ि्या �िृयेथ-शकखंला ्ा�माणे सहण�यक�त हत ्ािं�् गोल आहे असे त्ानंा याटृ नवहृे. उलट, 
उिबला�ृ चाललेलत धडथड ि्या �ेर् महणणे सहण�यक�त असे त्ाचें मृ होृे. त्ामध्े भायना असृे–
उदा., धोक्ाथासपन दपर णाण्ाच्ा �्तनाृ भतृतचत भायना िदसृे. त्ामध्े बोधनाचाहत भाग ्ेृो. 
भतृतमध्े धोक्ाचे संयदेन हे बोधन आहे. �ाथिम् थाृळतयवन चालणारत मानिस् �ि�्ा महणणेच 
सहण�यक�त असे ृे समणृ होृे. िृचे ृतन भागांृ  थकथ�रण ्रृा ्ेईल. (१) �हणातम् बाणपने ियचार 
्ेल्ास संबंिधृ चेृ्ां् डे लय यधेण्ाचा सयभाय–भप्  लागलत असृा अ�ाच्ा यासा्डे लय यधेणे 
्ासारखे. (२) ि�्ातम् बाणपने ियचार ्ेल्ास ियिशल हालचालत ्रण्ाचत ि्या ध्े्ा�ृ णाण्ाचत 
यक�त. (३) ्ा दोहोमध्े भायनातम् खळबळ ि्या धडथड ्ेृे. सहण�यक�तचा हा गाभा हो्. धडथड य 
भायना ्ाचं्ांृ  ्धत ्धत फर् ्रणे शक् आहे. थरंृु ए्ंदरतृ त्ाचं्ांृ  �िचृच फर् ्रृा ्ेईल 
अशा िनष्ष��ृ मॅ् डुगल नंृरच्ा ्ाळाृ आले. 

 
मानयत सहण�यक�ीचा सहणािभिनयशे असा उ�ेख ्रणे मॅ् डुगलनत नंृर थसंृ  ्ेले. ्ा 

सहणािभिनयशेाचंत ्ादत ्रणे मॅ् डुगलना आयश्् होृे (१९३२). ्ारण णर ्ाहत मपळ सहणािभिनयशे 
गाळले गेले असृे ृर मानयत य रृनाला असलेल्ा �ेर्ाचें थुरेसे सथलत्रण ्रृा आले नसृे. थरंृु 
्ोणत्ाहत संथािदृ ि्या दुय्म �ेर्ाचंा ्ा मपळ सहणािभिनयशेा  ृअंृभ�य होऊ न देण्ाचत दयृा घेणे 
णवर होृे. ृसेच �त्े् मानयत क् ृत सहण�यक�त गकहतृ धवन सथल ्रण्ाचा मपखरथणा टाळणे णवर 
होृे–राण्ारणाच्ा सथलत्रणाथर राण्त् सहण�यक�त, धम�च्ा सथलत्रणाथर धा�म् सहण�यक�त, 
ृजजां् डपन होणारे उ� दण�चे ्ा�्् ्सब सथल ्रण्ास ्ा�्् सहण�यक�त ्ासंारर्ा– १९०८ 
मध्े मॅ् डुगलनत बारा मुर् मानयत सहण�यक�त िदल्ा आहेृ. यारंयार सुधारणा ्वन १९३२ मध्े त्ानंत 
अठरा सहण�यक�ीचत ्ादत ृ्ार ्ेलत. ्ाथंै्त बऱ्ाच सामािण् सयवथाच्ा होत्ा. थरंृु शयेटच्ा 
�्ाराृ अंृभपरृ  होणाऱ्ा शारतिर् सहणिभिनयशेाृ मानसशासजानंा फारसा रस नवहृा असे ृौलिन् 
दलतने थािहल्ास याटृे. खालत उ�ेिखलेले य रृन सहण�यकिृणन् आहे असा त्ाचंा िय�ास होृा 
(१९३२, थक. ९७, ९८) 

 
(१) अ�संशोधन (आिण ्दािचृ सं�ह): युधा �यक�त 
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(२) ्ाहत अथ्ार् गोलत �ा� मानणे य टाळणे: णुगुसा 
(३) अनुन् य िमलन: मथुैन 
(४) यदेना ि्या इणा्ार् िहस् गोलत टाळण्ा्िरृा दपर थळणे: भतृत 
(५) नयतन गोलत य सथळे शोधणे: िणजासा�यक�त 
(६) बाल्ानंा अ�संरयण य िनयारा देणे: संरय् य यातसल्�यक�त 
(७) इृराचं्ा सहयासाृ राहणे य ए्ा्त थडल्ास, त्ाचंा सहयास थरृ िमळियणे: 

संघ�यक�त 
(८) अंमल चालियणे, ने कृतय ्रणे, आथलेच महणणे दुसऱ्ायर लादणे, य इृराचं्ा 

समोर �दशरन ्रणे:  आ�म् �यक�त. 
(९) दुसऱ्ाचे महणणे मान् ्रणे, आजा थाळणे, मागोमाग णाणे, �ेनतय 

दाखियणाऱ्ाचं्ा थुढे लतन होणे: लतनृा. 
(१०) सयृःच्ा यक�तनुसार यागृ असृाना अडथळा आल्ास संृाथणे य सयृःयरचा 

ृाबा घालियणे: �ोध�यक�त. 
(११) आथले �्तन थपणरथणे िफस्टल्ायर मदृत्िरृा णोराृ आरडाओरडा ्रणे: 

्ाचना�यक�त. 
(१२) िनयारा सथान, उथ्रणे ृ्ार ्रणे: रचना�यक�त. 
(१३) णे णे ्ाहत उथ्ुकृ याटेल ि्या आ्षर्  असेल ृे ृे संथादन ्रणे, णयळ 

बाळगणे य त्ाचे रयण ्रणे: संथादन. 
(१४) इृराचं्ा दोषाना य त्ाचं्ा्डपन होणाऱ्ा चु्ानंा हसणे: हास्. 
(१५) असयसथृा ि्या असयसथृेचे ्ारण दपर ्रणे: सयासथ्. 
(१६) दमल्ायर सयसथ थडणे, िय�ांृ त घेणे य झोथणे: िय�ांृ त ि्या िनिा 
(१७) नयतन िठ्ाणत णाणे: �मण 
(१८) ्ासन, ययण, �सन, मलमप�ियसणरन ्ासंारर्ा अगदत साध्ा ृऱहेच्ा 

शारतिर् गरणा भागियणे: �ाथिम् �यक�त. 
 
मकॅडुगलनत  िदलेल्ा म्�दा य सथलत्रणे न देृा हत ्ादत िदलत ृर त्ाचं्ा िस�ांृ ाच्ा 

बाबृतृ ्ोग् न्ा् ्ेला णाणार नाहत. उदाहरणाथर, ृे महणृाृ ्त संथादन�यक�त संथादन य संच् ्ा 
�यक�तृ थराय�ृृ होईल. सयासथ्�यक�तृ अने् यगेयगेळ्ा यक�ीचा अंृभ�य होईल. ्ाहत व्कृीमध्े 
ि्या यशंामंध्े ्ाहत �यक�त फारच ्मत �माणाृ असृतल ि्या मुळतच नसृतल. “अिय्िसृ, 
ि�्ाशपन् सहानुभपृ तबबल मॅ् डुगल ्ानत णो िस�ांृ  माडंला आहे त्ासंदभ�ृ णोथ �्ृ हास्�यक�त 
समणलेलत नाहत ृोथ �्ृ त्ाचे ए्ा ओळतृ ्ेलेले यणरन हे ध�ादा््च ठरेल. दुसऱ्ाच्ा भायिन् 
अनुभयाृ सहभागत होण्ास ज्ा यक�तमुळे �ाणत य मानय समथर होृाृ त्ा सािंध् �यक�ीशत हत ्ुयृ 
संबंिधृ आहे. दुसऱ्ाच्ा सं्टसम्त माणसाचत होणारत सहानुभपृ तथपणर यागणप् हास्ा पृन �िृरोिध  ृ
झालत नाहत ृर माणसाला नेहमत नैराश् य यदेना ्ांृ पन धो्ा िनम�ण होईल. हास्ामुळे ्ेयळ 
शरतरव्ाथारियष््च िन्ोथ थिरणाम होृाृ असे नाहत ृर ज्ा माणसाचत ि्र्ोळ दुःखे अिृरंिणृ 
्ेलत णाृ असृतल त्ाला हास्�यक� ्ेले णाृे. अत्ंृ ्ोमलृेने सहानुभपृ त व्कृ ्रणाऱ्ा व्कृतृ 
णासृ हास् असृे. णर आथले दुद�य णासृच ृत� होृ असेल ृर ृे हास् सहद्ृा य सयासथ्णन् 
आधार ्ांृ  वथांृ िरृ होृे.....” लॉडर बा्रन िलिहृाृ: “आिण णर मत ्ुठल्ाहत मत्र गोलतबबल हसृ 
असलो ृर ृे मला रडप  ्ेऊ न्े महणपन मत ्रतृ असृो (१९२३, थक १६९, १७०)”. 
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हत �त्े् सहण�यक�त ि्या हा सहणािभिनयशे महणणे सयाभािय् ्ल ि्या �ेर् हो्. 

खुरा�ामध्े िदसणाऱ्ा आतम�िृलेच्ा य लतनृेच्ा सहणािभिनयशेानंा “चोच मारण्ाच्ा �माचत” 
सहण�यक�त महणृा ्ेईल. ्ोब�ा ्ाहतसे िट्ाऊ असे आथले �भतुय फार लय्र �सथािथृ ्व 
श्ृाृ. �त्े् ्ोबडत दुसऱ्ा ्ोबडतच्ा ियर� ्ुठल्ाहत अ�्णायर अिध्ार �सथािथृ ्रतृ 
असल्ाचे िदसृे; थरंृु त्ाचयळेत ृत इृर ्ाहत ्ोब�ानंा ियरोध न ्रृाच शरण णाृ असल्ाचे 
आढळृे. चोच मारण्ाचा ियिशल �म िश्ला णाृो. ृत सहण�यक�त नसृे. शक् ृेथे �भतुय गाणयपन 
णवर ृर शरण णाणे, ्ुशलृेने माघार घेणे य अिध्ारत माणसाचं्ा सपचना �हण ्वन त्ाचें अनु्रण 
्रणे ्ा सयर गोलत लतन �यक�तच्ा �ोृ् होृ. 

 
सयृः िदलेल्ा सहण�यक�तच्ा ्ादतबबल मॅ् डुगल ि्ृत गंभतरथणे ियचार ्रतृ असृ हे 

आथल्ाला त्ाचं्ा “इं् ोडकशन टप  सोशल सा््ॉलणत” ्ा थुसृ्ाृतल खालतल उृाऱ्ायवन िदसृे 
(१९०८, थक. ४८). “�त्य ि्या अ�त्य रतृतने सहण�यक�त ्ा ्ा सयर मानयत क् ृीच्ा मपल �ेर् 
ठरृाृ......सयर क् ृीचा शयेट ्शा ृऱहेने होईल हे ठरियृाृ य त्ा क् ृीना �ेर् शकृत थुरियृाृ....... 
अत्ंृ िय्िसृ मनाचे गंुृागंुृतचे बौि�् साधन हेच.....थरंृु ्ा साधनामुळे िनरिनराळ्ा ऊमव सुखद 
थिरणाम साधप इ�चछृाृ.” 

 
ृथािथ, ्ा उ�कृ ायवन  मॅ् डुगल ्ाचं्ा �ेर् �णालतबबल चु्तचत ्लथना होण्ाचत शक्ृा 

आहे. ्ारण सहण�यक�तमध्े अनुभय य िशयण ्ामुंळे बदल ्स्सा होृ णाृो हे त्ानंत थुढे दाखयपन 
िदले आहे. उदा., ्ु��यक�तमध्े मुर् दोन ृऱहेने बदल होृो. ऐंििि्् दलतने ियचार ्ेल्ास नयतन 
चेृ्ाशत हत �यक�त साधंलत णाृे. थॅवहलॉवह ्ाचं्ा महणण्ा�माणे ृत अिभसंिहृ होृे. हालचालतृतल 
अडथळा ि्या शारतिर् िनरोधन ्ा चेृ्ामुळे लहान मुला्डपन रागाचंत �िृि�्ा होृे. थरंृु हतच मुले 
थोडत मोठत झालत ्त त्ाचंा राग णागकृ ्रण्ास ्ाहपन णासृ बंधन ि्या अडथळा ्ाया लागृो. मो�ा 
माणसां् डपन िदल्ा णाणाऱ्ा हु्मामुळे हा अडथळा िनम�ण होृो. िश्ण्ामुळे ्ार् ि्या व्ाथार् 
बाबृतृ बराच बदल घडपन ्ेृो. लाथा मारणे, ्च्च ्रणे ्ासंारर्ा मुलाच्ा य रृनाचत णागा चायणे, 
ओरखडणे, ्ेस ओढणे, मुटतने मारणे, रागाने बोलणे य ियरोध्ाला �ासदा्् होईल अशा ृऱहेच्ा 
अने् अ�त्य माग�चा अयलंब ्रणे ्ासंारर्ा य रृनाने घेृलत णाृे. ्ार् ि्या व्ाथार् बाबृतृ 
अशा ृऱहेने बदल झाला ृरत सहण�यक�तचा गाभा ृोच राहृो; हा गाभा महणणे रागामुळे भाडंणाचत 
आलेलत ऊमव. मुलाचत ्ोथरे थ्डलत ृर मपल ्च्च ्वन लाथा मावन ियरोध दशरियृे, संृाथणन् 
थ� िलहपन चतड आणणाऱ्ा व्कृतला बदनाम ्रण्ाचा मागर मोठत माणसे शोधृाृ य अशा ृऱहेने आथला 
राग व्कृ ्रृाृ. ्ेथे दोघां् डपन होणारत �िृि�्ा िभ� आहे असा भास होृो थरंृु ियरोध्ाचा 
अथमान ्रण्ाचत रागाचत �ेरणा दोनहत यळेत होणाऱ्ा य रृनाच्ा मुळाशत िदसपन ्ेृे. ्ेवहा य ्शा ृऱहेने 
झगडाय े िश्ले णाृे. थरंृु अडथळ्ाियर� झगडणे हत मपल �यक�त बाल्ाथासपन याधरक्ाथ �्ृ ए्च 
असृे. 

 
आृा यणरन ्ेले िृृथृच णर सहण�यक�तृ बदल घडपन ्ेृ असृतल ृर अभर् ा पृन �ौढ मानय 

ृ्ार होणे ्ठतणच. मॅ् डुगलनत दुसराहत बदल हेरला आहे. त्ामध्े िनरिनराळ्ा सहण�यक�त सं्ोिण  ृ
होऊन �सथरभाय ृ्ार होृाृ असे त्ानंत महटले आहे. ए्ाच यस पृभोयृत ्ेििृ झाल्ामुळे ्ा 
सहण�यक�त सं्ोिणृ होृाृ. एखा�ा थुरषाला एखा�ा सतबबल याटणाऱ्ा �ेमामध्े लैिग् 
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यासनेबरोबर, ज्ाला आथण यातसल्ाचा सहणािभिनयशे महणृो त्ा ्ोमल य संरय् भायाचंाहत अंृभ�य 
होृो. ्ा दोन सयाभािय् यक�त य ्दािचृ इृरहत यक�त त्ा �ेमयस पृभोयृत गंुफल्ा णाृाृ, य त्ा पृन 
�ेमाचा �सथरभाय िनम�ण होृो. �ौढ य्ाृतल हत �भायत �ेरणा असृे. देशभकृत हा �सथरभाय आहे. 
देशभकृतचत सहण�यक�त नसृे. थरंृु सयृःच्ा देशाभोयृत, णागेभोयृत अने् सहण�यक�त ्ेििृ 
झालेल्ा असृाृ सयृःचा देश धोक्ाृ असला ्त भतृत याटप  लागृे, देशायर झालेल्ा हलल्ामुळे राग 
्ेृो, सथधर् राष्ायर �भतुय गाणियण्ाचत यक�त णागकृ होृे. सयृःचे िनयाससथान महणपन सयदेशाबबल 
�ेमभाय य िनना िनम�ण होृे. अने् सहण�यक�त ए्ि�ृ ्ेऊन बनलेला �सथरभाय त्ाच्ा य रृनाला य 
ियचाराला ्ाहत �माणाृ रचनातम् सयवथ �ााृ ्वन देृो; य ्ाचयळेत हाच �सथरभाय सथल ्रण्ास 
्ठतण अशा ्ाहत ियसंगृत िनम�ण ्रृो. ए्ाच व्कृतबबल आथल्ाला �ेम, �ेष, भतृत य द्ा 
्ासंारर्ा िभ� भायना असल्ाचे आढळृे. अ्ोग् य रृनाबबल आईयडतल मुलाला ृडाखे देृतल, थरंृु 
मुलाच्ा त्ाच य रृनायर शणेाऱ्ा्डपन टत्ा झालत ृर त्ानंा राग ्ेईल हत गोल सय�ना जाृ आहेच. 
ृडाखे �ाय्ास �यक� ्रृाना सं्िलृ झालेले सहणािभिनयशे दुसऱ्ानंत मधेच घुसपन आथले मृ व्कृ 
्ेल्ायर सं्िलृ होणाऱ्ा सहणािभिनयशेाहन यगेळे असृाृ. य ्ा दोन यगेळ्ा थिर�सथृीृ थाल्ाचंा 
आतमभाय यगेळ्ा भपिम्ा थार थाडतृ असृो. 

 
ज्ा यळेत अशा ृऱहेचत ियसंगृत िनम�ण ्ेल्ाचा दोष िनम�ण होृो त्ा यळेत आथलत आथल्ालाच 

लाण याटृे. असे ज्ा यळेत होृे त्ा यळेत मॅ् डुगल ्ाचं्ा मृे ृो आतमगौरयाच्ा �सथरभायाचा थिरणाम 
असृो. आतमगौरयाचा �सथरभाय हा व्�कृम�याचा मध्यृव सं�ेष् घट् असृो. सहणािभिनयशे य 
�सथरभाय ्ा खालच्ा सृरायरहत ृो सुसंगृत य िशसृ ्ाचें िन्मन ्रृो, “माझा मुलगा �ात् आहे हे 
मला ्बपल ्ेलेच थािहणे” असे ज्ा यळेत यडतल आथल्ा मुलाबबल महणृाृ त्ा यळेत त्ाचंा 
आतमगौरयाचा �सथरभाय थिर�सथृतचे यासृय िदगदशरन ्रण्ास त्ानंा समथर ्रतृ असृो. 
मनोिय�ेष्ाचंा बोधातमा आदशर, ॲडलर ्ाचंा सकणनशतल आतम, य हॉनव ्ाचंत आदशव क् ृ आतम�िृमा 
्ाचं्ाशत यरच्ा थाृळतयरतल सं्लन ्रणाऱ्ा घट्ाचे ्ाहत �माणाृ साम् आढळृे. आथण ्ोणत्ा 
�्ारचत व्कृत आहोृ य ्ोणत्ा �्ारचत व्कृत होण्ाचत आथलत इचछा आहे ्ाबबल �त्े्ाच्ा 
्ाहत ्लथना असृाृ. त्ा ्लथनानुंसार सुसंगृ यागणप् ्रण्ास �यक� ्रणारे हे सयर घट् आहेृ. 
आथला “आतम” सुसंगृ वहाया हत आथलत अथेया असृे. आथल्ा य रृनाृतल हत सुसंगृत आथण फारच 
आ�हथपयर् साधप इ�चछृो, य हॉनव महणृाृ त्ा�माणे ्ा पृनच अत्ंृ �भायत असे मानिस् िय�ह िनम�ण 
होृाृ. मानिस् िय�हाला ्ारणतभपृ  होणारे सयर �ेर् भाग ए्ि�ृ ओयणारा आतमभाय हा सामान् 
सं्लन ्रणारा घट् आहे असे मॅ् डुगल ्ाचें मृ होृे. 

 
मो�ा माणसाचें य रृन �त्य सहण�यक�ीनत �ेिरृ झालेले असृे असे मॅ् डुगलनत ्ोठेहत 

महटलेले नाहत. ृरतहत त्ानंत ृसे महटले आहे असे ्धत ्धत समणले मा� णाृे. मानयत य रृन 
�सथरभाया पृन होृे य हे �सथरभाय सहण�यक�त पृन ृ्ार होृाृ असे त्ाचें महणणे होृे. इृ्ेच नवहे ृर 
�सथरभाया पृन होणाऱ्ा ्ा य रृनामागे सहण�यक�ीचत भायिन् खळबळ िदसपन ्ेृे असेहत त्ानंा याटृ 
होृे. य रृन हे ्ेयळ यैचािर् थाृळतयवन होृ नाहत ृर ृे �ेम, �ेष, उतसाह, अिभरचत, ्ळ्ळ, सथध� 
्ासंारर्ा भायिन् थाृळतयवनहत होृ असृे. ्ा सयर य रृनामध्े आढळणारे भायनातम् ऊमव्ुकृ 
सयवथ माणसाच्ा उथणृ �यक�तमुळे असृे. समाणय रृन ए्ा समान �यक�तयर अयलंबपन नसृे. 
�सथरभायाृ सं्ोिणृ झालेल्ा सहण�यक�तथासपन िनम�ण होणाऱ्ा राणिनना य अिभरचत ्ासंारर्ा 



 
 अनु�मिणका 
 

यक�ीमुळे ृे होृ असृे. संघ�यक�तमुळे माणसे ्ेयळ संघाृ राहृतल, थरंृु सािंघ् णतयनामुळे सहण�यक�त 
समाणथिर�सथृतशत णुळृाृ य त्ा समाण�सथिृभायामध्े सं्ोिणृ होृाृ. 

 
चैृन्यादत मानसशासाच्ा संबंधाृतल सुरयाृतच्ा य नंृरच्ा �िृि�्ा–१९०८–मध्े 

मॅ् डुगलनत णे मानसशास णगाला िदले त्ाचे बऱ्ाच मानसशासजा्डपन सहषर सयागृ झाले. मा� ्ाहत 
मानसशासज ्ा बाबृतृ ृटसथ होृे. बऱ्ाच िय�ाथतटांृ पन समाण मानसशासाचा अभ्ास सुव झाला, य 
्ा ियष्ायर बरतच थुसृ्े िलिहलत गेलत. ्ामुळे समाणमानसशास हत ए् मानसशासाचत शाखा बनलत य 
समाणशासजाचत ्ा बाबृतृ असलेलत मकृेदारत नाहतशत झालत. समाणमानसशासजानंतहत ्ाचे मो�ा 
्ौृु्ाने सयागृ ्ेले. आथल्ाला हयत असलेलतच गोल िमळालत असे समणपन त्ानंत ्ाहत थोडत यष� 
त्ाचा सयत्ार ्ेला. समाणसंसथा ्ा मानयत सहण�यक�तयर ्ोणत्ा ृऱहेने आधारलेल्ा आहेृ ्ायर 
समाणशासजानंत य अथरशासजानंत अने् थुसृ्े िलिहलत. सहण�यक�तमुळे व्कृतच्ा िनम�ण झालेल्ा 
मागण्ा समाणाला भागयाव्ा लागृाृ असे महटले णाृ होृे. णतयनाच्ा सुरयाृतच्ा अयसथेमध्े 
आढळणाऱ्ा सहण�यक� णतयनाथासपन औ�ोिग् समाण हा इृ्ा दपर गेलेला असृो ्त यै्�कृ् 
सहण�यक� यासना त्ाच्ा्डपन भागियल्ा णाृ नाहतृ. ्ािं�् उ�ोगत्रणामुळे ्ामगाराला आथल्ा 
�भतुययक�तला याय देण्ास फारच थोडत संधत राहृे. अलत्डे िययाह लाबंणतयर थडृाृ त्ामुळे 
्ामयक�तहत दडथलत णाृे. ्ा यैफल्ामुळे य रृनामध्े असयसथृा य मुािय क् ृत आढळृे. सहण�यक�तना 
याय िमळेल अशा ृऱहेने समाणाचत थुनररचना ्रणे आयश्् आहे. �ॅहॅम यॉलॅस ्ा इं�गलश अथरशासजाने 
“ह्ुमन नेचर अँड थॉिलिटकस” (१९०८) य “द �ेट सोसा्टत” (१९१४) ्ा आथल्ा थुसृ्ांृ पन अशतच 
ियचारसरणत माडंलत होृत. 

 
मॅ् डुगल ्ाचंत सहण�यक�तबबलचत ियचारसरणत सुरयाृतला सयागृाहर याटलत ृरत ृत 

समाणशासजाचं्ा धंदेयाई् दुरा�हाियर� होृत. समाणगटायर अभ्ासाचा मह�याचा भाग महणपन नणर 
िखळल्ामुळे यै्�कृ् सयाभािय् मागण्ां् डे त्ाचें लय फारसे यधेले गेले नाहत. उलट, समाणा्डपन 
व्कृत बनियलत णाृे ्ा ियचारसरणतचा थगडा णासृ होृा. व्कृतचत भाषा, रतृतिरयाण, वढत य बऱ्ाच 
�माणाृ ��ा ्ा समाणथिर�सथृत पृन बनृ असृाृ. नकयशंशासाच्ा मृे गटाचत णत संस क् ृत असेल ृत 
व्कृतयर लादलत णाृे. ृो त्ा व्कृतला हयत असलेलत असृे असे नाहत. मानसशासजाचं्ा मृे समाण 
हा व्कृतनत बनलेला असृो य त्ामुळे त्ा व्कृीच्ा अथेया थुऱ्ा ्रणे हे समाणाचे ् रृव् असृे. 
समाणशासजाचं्ा मृे ियिशल व्कृतथपयव समाण हा ृेथे असृो, य ृो समाण त्ा व्कृतयर आथल्ा 
अथेया य मपल्े लादतृ असृो. आथण ए्मे्ासंारखे यागृो य “मानय �ाण्ा�माणे यागृो”; हे सयर 
मुर्तये् वन सहण�यक�तमुळे होृ नसपन आथण सयर सयत्ारतृ असलेल्ा ए्ाच संस क् ृतमुळे होृे. 
समाणशासज ि्या समाणनकयशंशासज ्ाचंत सामान्ृः हत ियचारसरणत आहे. 

 
समाणमानसशासजाचं्ा मनाृ सहण�यक�तबबल बराच ्ाळ असमाधान धुमसृ होृे. १९२० मध्े 

त्ाने थेट घेृला. “इ�नसटकटस, अ सटडत ऑफ सोशल सा््ॉलॉणत” ्ा शतषर् ाखालतल १९२४ मधतल 
एल. एल. बन�डर ्ाचें थुसृ् महणणे ए् थेटलेला मोठा यणयाच हो्! ्ामध्े सहण�यक�ीच्ा संबंधाृ 
बोलल्ा णाणाऱ्ा गोलतृतल मपखरथणा दाखियण्ाचा य सहण�यक�ीचे समाणाृतल सथान ि्ृत 
िबनमह�याचे आहे हे सथल ्रण्ाचा �्तन होृा. लेख्ाच्ा ्ामाचा ए् भाग सोथा होृा. ्ोणत्ाहत 
दोन मानसशासजानंत सहण�यक�ीचत िदलेलत ्ादत ए्च नवहृत. ्ाहीनत हत शभंरच्ायर िदलेलत होृत 
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ृर ्ाहीनत ्ाृ ्ाहत ्ाटछाट ्वन य ्ाहत ए्ि�ृ घेऊन हत संर्ा ए् ि्या दोन इृ्तच िदलत 
होृत. अशा ृऱहेचा ए्याक्ृेचा अभाय सथंपणर सं्लथनेृतल �ामािण्ृेियर� थुरेसा बोल्ा होृा. 

 
मानसशासाच्ा थुसृ्ाृ य सयरसामान्थणे बोलृाना ज्ाला सहण�यक�त महणृाृ त्ा ्ेयळ 

सहण�यक�त नसृाृच असा बन�डर ्ाचंा गंभतर आरोथ होृा. त्ा गंुृागंुृतच्ा ि�्ा असृाृ; �त्े् 
संस क् ृत�माणे त्ा बदलृाृ. सामािण् थिर�सथृतथासपन व्कृतने त्ा संथादन ्ेलेल्ा असृाृ. अनुन् 
य िययाह ्ा सयवथाृ िदसणारे संभोगय रृन हे ्ाचे सथल उदाहरण आहे. आई मुलाचत ्ाळणत घेृे ृत 
यातसल्�यक�तमुळे नसपन य्ोयक� िस्ा य डॉकटर ्ाचं्ाथासपन िमळालेल्ा िशयणा पृन हत ि�्ा होृ 
असृे. हतच गोल आतमयक�त, सथंादन �यक�त य िनम�ण�यक�त ्ाहत बाबृतृ खरत आहे—अनुयशंाने आलेले हे 
भाग नवहेृ असे आथणास िदसृे. �त्े् सहण�यक�तचा गाभा हा भायनानंत बनलेला असृो, य ृो 
िनरिनराळ्ा ि�्ाचंा �ेर् असृो. मॅ् डुगल ्ाचं्ा ्ा ियधानाृ बन�डरना रहस्ृेचा, गपढृेचा अथर सथल 
णाणयृो. �सन, �यण ्ासंारर्ा अने् णैयत सहण�यक�त आहेृ. थरंृु समाणाच्ा मह�याच्ा दलतने ्ा 
फार ि्र्ोळ गोलत होृ. सहण�यक�ीना मॅ् डुगलनत िदलेले सथान त्ानंा देृा ्ेणार नाहत. त्ाचं्ा्डपन 
उिबल ठरियले णाृ नाहत, ि्या माणसाच्ा समाणय रृनाला त्ामुळे �ेरणाहत िमळृ नाहत. 

 
सामािण् थिर�सथृत ध्े् ठरयपन �ेर् शकृत थुरयतृ असृे, असे बन�डर ्ाचें मृ होृे. बु�त य 

चािरत् ्ाचं्ा िय्ासामध्े िय्ास घडियणारे घट् सामािण् थिर�सथृत्डपन थुरियले णाृाृ. ज्ा 
सयाभािय् थिर�सथृतमध्े णैयत �यक�त ्ोग् ठरृतल. त्ा थिर�सथृतहपन माणसाचत भोयृालचत िभ� 
थिर�सथृत असृे. अने् िथ�ान िथ�ा माणसाने घरे, रसृे, इृर अने् भौिृ् यस पृ य त्ाच�माणे 
अने् ृऱहेच्ा संसथा य वढत �सथाथपन बरतच क् ि�म थिर�सथृत िनम�ण ्ेलत आहे. माणसाच्ा णैयत गरणा 
समाणा्डपन भागियल्ा णाव्ा लागृाृ ्ाृ शं् ा नाहत. थण �ामुर्े्वन माणपस हा लयिच् असृो य 
थिर�सथृतच्ा दडथणा पृन ृो सा्ार होृ असृो. थरंृु ्धत ्धत बन�डर बोलण्ाृ घसरल्ामुळे त्ाचें 
सयरच बोलणे फोल ठरृे. थिर�सथृतच्ा �भतुयाबबल ृे ्ा् महणृाृ ृे थहा (१९२६, थक. १३८–१३९). 

 
“सुधारणा हत �ामुर्े्वन उदा�त्रण य िनरोधन ्ाचंाच बराचसा अियष्ार हो्. आथण 

भाडंखोरथणा, लैिग् यक�त, खादाडथणा, भतृत य संघ�यक�त ्ाना मुकृ याय देृ नाहत. िन्ं�णाचत 
अत्ु�म थ�ृत.....ज्ाला आथण उदा�त्रण महणृो ृत आहे. ्ामध्े ऊमव यगेयगेळ्ा माग�्डे 
यळियलेल्ा असृाृ. आथल्ा घडण ्रणाऱ्ा संसथा .....आथल्ा सयाभािय् ऊमवला सासं क् िृ् 
सुधारणेच्ा अत्ु�म आदश�्िरृा या्ियण्ास समथर ठरल्ा थािहणेृ.” 

 
्ा उृाऱ्ायवन बन�डर ्ाचें ियचार सथल होृ असृतल ृर त्ाचं्ाृ य मॅ् डुगलमध्े मपलभपृ  

फर् नवहृा असे महणृा ्ेईल. 
 
मॅ् डुगलियर� झालेल्ा मानसशासत  ् �िृि�्ेचा ियचार ्रण्ाथपयव सामािण् �िृि�्ेचा 

ियचार ्वन आथण ऐिृहािस् �म बदलला आहे. मॅ् डुगल ्ाचें सहण�यक�ीबबलचे महणणे सयर 
मानसशासजानंत ए्मृाने ्धतच मान् ्ेले नवहृे. थॉनरडाई् य यॉटसन ्ा दोघानंतहत डगमगतृ 
था्ायर उभारलेल्ा सहण�यक�ीयर टत्ा ्ेलत असपन, णनमभर ्ा �ाथिम् �ेर् शकृत ि�्ाशतल 
असृाृ ्ा महणण्ाृ त्ानंा फारसा अथर णनमभर याटृ नवहृा. 
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गंुृागंुृतचे य रृन अध््न �ि�्ांृ पन बनियले णाृे असे महणण्ाऐयणत ृे अनुयशंाने �ााृ झालेले 
असृे असे महणणे ि्ृथृ ्ोग् ठरेल हा मानसशासाचा मुर् �शन होृा. गंुृागंुृतच्ा ि�्ा ्धत 
अनुयशंाने �ााृ होृाृ ्ा ्ाबबल शं् ा �द�शृ ्ेल्ा णाऊ लागल्ा. साध्ा हालचालत अशा ृऱहेने 
अनुयशंामुळे ्ेृतल, थरंृु गंुृागंुृतचे सयर य रृननमुने िनदान माणसामध्े ृरत संथािदृच असृाृ. ्ाहत 
झाले ृरत य रृनाृतल �ाथिम् सथंािदृ भाग ्ा सयर चच�शत इृ्े ए्रथ होृाृ ्त ृे यगेळे ्रणे 
अशक्च होृे (डनलॅथ, १९१९). सयर भर संथािृ िनषथ�त महणणे सयर मानसशासज सहण�यक�तबबल 
णासृ टत्ातम् झाले. सयर भर सथंादनायर देण्ा्डे त्ाचंा ्ल िदसपन ्ेऊ लागला. अगदत अलत्डे 
लंब् थरृ थोडासा मागे झु्ला आहे य अने् �्ोगाखंालत आणलेल्ा थाढंऱ्ा उंदरा्डपन होणारे 
गंुृागंुृतचे य रृन ृरत िनदान असथंािदृ आढळृे हे महणणे मान् ्ेले णाऊ लागले. 

 
ृथािथ, सहण�यक�ीच्ा ृ�याचत झालेलत टत्ातम् थाहणत हेृुयादाच्ा मह�याच्ा ृ�याशंत 

्ोणत्ाच ृऱहेने संबंिधृ नाहत. सहण�यक�तबबल चाललेल्ा ्ा यादाृ दोन िभ� गोलीचे िम�ण झाले 
होृे. य रृननमुने उथणृ आहेृ हे मान् ्रण्ाला आधार हया असा त्ाचंा टत्ातम् आ�ह थडला. 
य रृननमुने संथािदृ असण्ाथेया उथणृ ि्ृत �माणाृ आहेृ ्ा �शना्डे मानसशासजाचें बरेच लय 
यधेले गेले. दुसरत गोल �ाथिम् ऊमव ि्या �ाथिम् �ेर् ्ाचं्ा संदभ�ृ होृत. भतृत, राग, �ेम, 
िणजासा, �भतुय य इृर सयर सहण�यक�त िश्ण्ाने संथािदृ ्ेल्ा णाृाृ असे मान् ्रणे मॅ् डुगलना 
भाग थाडले ृरत त्ामुळे त्ाचं्ा िस�ांृ ायर फार गंभतर असा याईट थिरणाम होणार नवहृा. ्ोणत्ाहत 
अडथळ्ाला िचडपन �िृि�्ा ्रणे हे संघषरयक�तमुळे अथेियृ आहे. अडथळ्ाला ्ुशलृेने ृोड देणे हे 
्ा �यक�त्डपन अथेियृ नाहत असे त्ाचंा िस�ांृ  सागंृो. णर मानयत सयभायामध्े हत यक�त असेल य 
य रृनाच्ा िनरिनराळ्ा थाृळ्ायर ृत यगेयगेळ्ा ृऱहेने ि�्ाशतल होृ असेल ृर संघष�चत �यक�त हा 
�ाथिम् �ेर् समणण्ाृ आथलत चप् होृ नाहत. 

 
य रृन-नमुना य य रृन-�ेर् ्ामंधतल हा फर् मॅ् डुगल सुरयाृतथासपनच णाणृ होृे. 

सहण�यक�तचा भायनातम् ऊमव्ुकृ गाभा उथणृ असपन िशयणाने य अनुभयानेहत न बदलृा राहृो य हा 
गाभा महणणेच �ेर् हो् हे सथलच आहे. िश्ण्ाने बदल घडपन ्ेणारे सहण�यक�ीचे यदे्-्ार् भाग 
य रृनाचत ृऱहा ठरयतृ असृाृ. सहण�यक�त सं्ोिणृ होण्ामुळे �सथरभाय बनृ असृाृ असे णेवहा ृे 
महणृ असृाृ ृेवहा ृे ्ा गाभ्ाबबलच बोलृ असृाृ. ्ा�माणे त्ानंत सहण�यक�त हा शबद दोन ृऱहेने 
याथरला आहे; भायिन् ऊमव्ुकृ गाभा असलेल्ा य रृन–नमुन्ाचा उ�ेख ्रण्ा्िरृा आिण ्ेयळ 
गाभ्ाचाच उ�ेख ्रण्ा्रृा. त्ाचं्ा अगदत अलत्डच्ा िस�ांृ ा  ृ (१९३२, थक. ७८) त्ानंत मानयत 
य रृनाचे �ेर् आिण य रृन ्ाचंा उ�ेख ्रण्ासाठत सहण�यक�त हा शबद याथरण्ाचे सोडपन िदले य ्ा 
शबदाच्ा संदभ�ृ अ्ारण चाललेला गोधळ य िय�ह टाळण्ाचा �्तन ्ेला. घरटे बाधंण्ाच्ा गाधंतल 
माशतच्ा ियिशल सहण�यक�तृ सहणािभिनयशेाशत िनगिडृ असलेल्ा उथणृ ्ुयृतचा अंृभ�य होृो. 
घर�ाचा उथ्ोग य सयव: ्ासंंबंधत मािहृत िमळियण्ाचत संधत ्धतच न िमळृा ्ंुभारतण सयणाृत् 
इृर �ाण्ा�ंमाणेच ियिशल थ�ृतचे घरटे बाधंृे. ्ेथे िृचत हत उथणृ ्ुयृ व्कृ होृे. अंडे घालण्ाच्ा 
अयसथेथ �्ृ िृचत याढ झाल्ायर ृत घरटे बाधंपन त्ामध्े सयर आयश्् यस पृचा भरणा ्ेििृ ्रण्ाृ 
आथल्ा शकृत ्ेििृ ्रृे. ्ाृ िृचा सहणािभिनयशे िदसृो. मानयत �ाण्ाृहत अने् ृऱहेचत नैस�ग् 
्ुयृ असृे. थण हत ्ुयृ सहणािभिनयशेाशत सयाभािय्रतत्ा िनगिडृ झालेलत नसृे. त्ामुळे मानयत 
�ाण्ामध्े थपणर िय्िसृ सहण�यक�त नसृाृ (�सन, �यण, ्ासंारर्ा ि्र्ोळ यक�तखेरतण). णर 
त्ाचंत आतमियधान �यक�त �ेिरृ झालत असेल ृर ृो सो्त�माणे ्ुठल्ाहत ्ुयृतचा याथर ्रृो. (थाहा 
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आृा मत ्ा् ्व श्ृो ृे!) ए्ा थपयरिन्ोिण  ृ ियिशल ्ुयृतयरच त्ाला अयलंबपन राहाय े लागृ 
नाहत. ृसेच ्ाम�यक�त �ेिरृ झाल्ायरहत थिरणाम्ार् ठरेल अशत ्ोणृतहत ्ुयृ याथरृा ्ेृे. 
्ुयृीच्ा मध्ेच–मॅ् डुगल ्ाचं्ा दिल्ोणा पृन-�ेर्-शकृतचा अंृभ�य नसृो. सहणािभिनयशेा पृनच 
त्ानंा चालना िमळायत लागृे. मग हा सहणािभिनयशे �ाथिम् असो ि्या �सथर भायासारखा संथािदृ 
असो. गाणे, �तण ्ासंारर्ा ्ाहत गोलीबबल आयड, रचत िनम�ण ्रृा ्ेईल. महणणेच ्ाहत ियिशल 
्ुयृ ्ेयळ ्ाहत ियिशल गोलत्िरृा याथरण्ाचत गोडत आथण संथादन ्रृो. थण अशा गोडतच्ा मागे, 
आयडतचे मागे (य नायडतचे मागे) �भायत असा सहणािभिनयशे आढळृ नाहत. “ियस कृृ अथ�ने बोलाय्ाचे 
झाले ृर..... असे महणृा ्ेईल ्त, आथल्ा �सथरभायामुंळेच ज्ां् रृा आथण धडथडृो, ृत मुर् ध्े्े 
िनि�ृ ्ेलत णाृाृ, णर आथल्ा रचतमुळे आथल्ा साधनाचंत िनयड, ्ा्र�यतणृेचे �्ार य आथण 
याथरृो ृे सािहत् िनि�ृ ्ेले णाृे.” (१९३२, थक. २३९) अंिृम �ेर् ्ाहतहत असला ृरत ृात्ािल  ्
उिबलच णासृ �भायत ठरृे अशत आणच्ा िस�ांृ ाृतल ियचारसरणत आहे. “ृुमहत ्ोणत्ाहत �ेर्ामुळे 
ियिशल ध्े्ाच्ा मागे लागलाृ”—उदा. च�व्पवहा पृन बाहेर थडणे—“ृर त्ा यणाथासपन बाहेर थडणे हे 
ृुमचे ध्े् होृे. िमळेल त्ा याटेने बाहेर थडण्ाचत ृुमचत इचछा असृे, य ृेच ृुमच्ा दिलथथाृ 
असृे.....आथण एखादा �शन सोडियृो त्ा यळेतहत असेच असृे... समस्ेचत उ्ल हे आथले उिबल 
होृे; य त्ा्डे आथले लय लागलेले असृे” (१९३२, थक. ३४८). अशा ृऱहेने असंर् रचीचत य अगिणृ 
ृात्ािल  ्उिबलाचंत �ेर्शकृत ियचाराृ घेृ असृा मॅ् डुगलनत आथल्ा िस�ांृ ाृ आमपला� (आिण 
ृरत सथकहणत् असा) बदल ्ेलेला िदसृो. 
 
चैतनयवादाचर आजचर सववप: 

१९२० मध्े मॅ् डुगल ्ाचं्ा िस�ांृ ाचत इृ्त िनदा झालत ्त, त्ामुळे ृो फारच ्मत �माणाृ 
ियिदृ आहे; य फारच अलथ �माणाृ लो्ानंा समणप श्ृो. हे ए् दुद�यच!  हा “सहण�यक�ी”चा िस�ांृ  
महणपन “चु्तचा” िस�ांृ  असे ृेवहा ठरले. ृात्ािल  ् थिरणाम्ार् ठरणारे �ेर् (�सथरभाय), 
त्ाच�माणे ज्ा यस पृंशत ृे संबंिधृ आहेृ त्ा यस पृ य झालेल्ा �िृि�्ा ्ा सयर गोलत िश्ण्ा पृन 
िनम�ण झालेल्ा होत्ा सहण�यक�ीच्ा बाबृतृतल ियचारसरणतृ रस िनम�ण ्रण्ाच्ा दलतने य ्ा 
ियचारसरणतला व्य�सथृ यळण देण्ाच्ा दलतने िटनबेचरन (१९५१) य लॉरेनेस (१९५०) ्ासंारर्ा 
नतिृशासजानंत बरेच ्ा्र ्ेले आहे. त्ाचें हे ्ा्र �ाण्ाचं्ा य रृनाच्ा संदभ�ृ झालेले आहे. 
�ािणमा�ाचं्ा मपलसथानाचंा त्ानंत णो अभ्ास ्ेलेला आहे त्ायर त्ाचें हे ्ा्र आधािरृ आहे. “ियिशल 
ृऱहेनेच होणारत क् ृत” य हत “ क् ृत ्रियणारत अंृगरृ  ्ं�णा” ्ांृ पन असे सुचियले णाृे ्त, अशा ृऱहेने 
यणरन ्ेलेल्ा य रृनाृ अनुयशंाचा थपणरथणे नसला ृरत बराच मह�याचा भाग असृो. ियिशल ृऱहेने होणाऱ्ा 
्ा क् ृतमध्े साथेयथणे साचेबंद ृऱहेने होणाऱ्ा “भयणि�्ेचा” अंृभ�य होृो. हत �िृि�्ा सय�च्ाृच 
आढळृे. भु् े च्ा यळेत चाललेल्ा अ�संशोधन क् ृतच्ा अखेरत अखेरतस ि्या सरृेशयेटत आढळणारत 
�िृि�्ा अशा ृऱहेचत असृे. थ� अशा रॉिबन थ�्ाच्ा छाृतयरतल ृाबंडत िथसे थाहपन �ादेिश् रॉिबन 
थ�्ायर णो थिरणाम होृो त्ा पृन क् ृत ्रण्ास �यक� ्रणारत अंृगरृ  ्ं�णा िदसपन ्ेृे. त्ा िथसाचं्ा 
थुंणक्ायर ृो ह�ा ्रतल, मा� �ौढ आ्ाराच्ा अथ� रॉिबनला ृाबंडत िथसे िदसेथ्रृ ृो ध�ाहत 
लायणार नाहत. (लॅग, १९४३, हाईड, १९५९; थक. ५८४) नतिृशासजानत थुरियलेल्ा नयतन मािहृतमुळे 
मॅ् डुगल ्ाचं्ा सहण�यक�तबबल असलेल्ा िस�ांृ ाचे समथरन होृे असे �िृथादन ्रृा ्ेणार नाहत, 
थरंृु ्ामुळे हा िस�ांृ  गंुडाळपन न टा्ृा थरृ ए्दा ियचाराथर थुढे आला थािहणे असे िनि�ृ सयवथाृ 
महणृा ्ेईल. 
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िशया् मॅ् डुगल ्ाचंा िस�ांृ  “हेृुयादत” य घटनाचंत अंिृम ्ारणे दाखियणारा आहे महणपन 
“चु्तचा” आहे असेहत मानले णाृ होृे. १९३० मध्े मॅ् डुगल िलिहृाृ (थक. ३–४) 

 
“ज्ाला आथण क् िृशतलृेचत हेृुगभरृ ा महणृो ृो मानयत य �ाणत- क् िृशतलृेचा मह�याचा य 

यैिशष�थपणर असा गाभा आहे. थंधरा यष�थपयव अमेिर्न मानसशासजानंत ्ा्डे थपणरथणे दुलरय ्ेलेले 
िदसृे. सयर शारतिर् हालचालत य अनुभयाचत सयर अंगोथागें महणणे ्ािं�् चेृ्�िृसाद संबंध हो्..... 
थरंृु सुदैयाने आृा हे बदलले आहे; �ाणत मानसशासज.....‘�ेर्’, ‘�यक�त’, ‘�लोभने’ ्ा अभ्ासाृ 
गंुृलेले िदसृाृ..... मानयत मानसशासायर अमेिर्न मानसशासजानंत अलत्डे ्ेलेल्ा िलखाणा  ृ
बरतचशत अशतच थिर�सथृत िदसृे......अमेिर्न मानसशास बरेचसे हेृुगभर झाले आहे.... असथल अथ�ने 
......चेृनािनर� ्ा ियशषेणाने व्कृ होृ असलेल्ा अससल हेृुगभर मानसशासाचे सथलत्रण ्रण्ाचे 
हे ्ाम णासृ अयघड आहे.....्ामध्े ध्े्ाृ होणारत ि�्ाशतल धडथड अिभ�ेृ आहे.....्ािं�् 
थ�ृतने िृचे सथलत्रण होणार नाहत, ि्या ्ािं�् �माने िृचत माडंणतहत ्रृा ्ेणार नाहत.” 

 
त्ाचंा हा आशायाद अ्ालत होृा हे आथल्ाला आृा माहतृ आहे. टॉलमनसु�ा त्ा यळेत आथला 

हेृुयाद अमेिर्ेृतल िचयट य रृनया�ामंध्े खथयप श्ले नाहतृ. ्ाहत मानसशासज हे पृ हे य रृनघट् 
्से होृाृ हे दाखियण्ाचा अटो्ाट �्तन ्ेल्ायरसु�ा ‘हे पृ’मध्े ्ारणातम् सामथ्र आहे हे मान् 
्राय्ास घाबरृ होृे––हे ्ाहतसे ियिच� होृे, ्ारण सयाभािय् थिरणाम महणपन णर हे पृ िनम�ण होृ 
असेल ृर थुढतल थिरणामाचें सयाभािय् ्ारण महणपनहत हे पृ िनम�ण होऊ श्ेल. 

 
य रृनाचत �मब�ृा ्ा �शनायरतल लॅ�ेरनत ्ेलेले थकथ�रण महणणे साध्ा ्ािं�् ृऱहेचे य रृन 

होृे ्ा िस�ांृ ाियर� लॅ�ेानत िदलेला हा ए् थुरायाच आहे हे ना्ारृा ्ेणार नाहत असे १९५१ 
मध्ेसु�ा बऱ्ाच णणानंत ्ाहत थो�ा �माणाृ मान् ्ेले होृे थरंृु त्ानंत त्ाचं्ा मानसशासत  ्
ियचारसरणतृ मा� हे अंृभपरृ  ्ेले नवहृे. थण १९६० च्ा सुमारास “घटनाचंत अंिृम ्ारणातम्ृा” 
सथल ्रण्ास ए् नयतन थुरस्ृ� िमळाला होृा; ृो महणणे संगण्! ्ोणना य अिध्ोणना ्ाचंा 
उथ्ोग ्वन थ�ृशतरथणे समस्ा सोडियणाऱ्ा संगण्ाृ मॅ् डुगल ्ाचं्ा �बंधाला िनदान ्ाहत 
�माणाृ थािठबा िमळाला होृा. सुव्�सथृ ियचार�ि�्ा, सहेृु् अध््न आिण लॅ�े न्त दाखयपन 
िदलेल्ा ृऱहेचत थपयरिन्ंि�ृ �मब�ृा ्ांृ तल “आतमचे सथान थौरािण्हत नाहत ि्या गपढहत नाहत.” ्ा 
संदभ�ृतल संशोधने नेटाने थुढे नेण्ाचा ्ाळ आला आहे असे हेबनतहत मान् ्ेले होृे. 

 
“घटनाचंत अंिृम ्ारणातम्ृा” ्शा ृऱहेने बदलृे ्ाबबलचत ्था िमलर गलँॅटर य ि��ाम 

खालतल�माणे सागंृाृ (१९६०, थक. ४२): 
 
“्ं� महणणे ्ा् य ्ं�ाचे सामथ्र ्ोणृे ्ा बाबृतृतल सं्लथना णासृ णासृ सथल होण्ा पृन 

णे सयाृंत् िमळप लागले त्ामुळे ्ं� सहेृु् यागप श्ेल असे याटप  लागले. ऋण थुनः�दा् ्ं�े महणणे 
हेृुगभरृ ेचत ्ं�णाच आहे असे १९४३ मध्े रोझेनब्ुएथ, यतनर य िबगलो ्ानंत णोर्सथणे �िृथादन ्ेले 
य त्ामुळे बऱ्ाच मानसशासजानंा ध�ाच बसला. त्ायळेत सामान्ृः “हेृुयाद” य “अशासत्ृा” ्ा 
दोनहत गोलत ए्च मानण्ाचत यक�त होृत, य त्ामुळे ्ं�े ध्े्ा्िरृा धडथडृ असृाृ, सयृःचे हे पृ य 

क् ृत ्ामंधतल भेदाबबल मािहृत िमळयप श्ृाृ य नंृर ृो भेद ्मत ्व श्ृाृ. हत मािहृत त्ानंा 
आ�्रदा््च याटलत. णर थिरथपण�यसथा ्ं�णेशत णुळृत असेल ृर ए् आदरणत् सं्लथना महणपन 
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थिरथपण�यसथेचा मानसशासामध्े अंृ भ�य ्ेला णाईल. अंिृम हे पृबबलचत हत सं्लथना मॅ् डुगलनत 
मो�ा उतसाहाने सयत्ारलत असृत ्ा, ्ाबबल शं् ाच आहे. “घटनाचंत अंिृम ्ारणातम्ृा” हा 
आथला िस�ांृ  थुढे माडंृाना त्ानत आदशर महणपन मोगलत हा “सयाभािय् माणपस” थुढे ठेयला होृा. ्ं� 
हा त्ाचंा आदशर नवहृा. 

 
“णेवहा हा मोगलत भु् े ने �ेिरृ झालेल्ा िसहायर य भतृतने ्ाबपृ रािहलेल्ा हिरणायर ियचार 

्रतृ थडलेला असृो त्ा यळेत ृो सयृः ृळ्ाच्ा ्ाठत असलेल्ा झाडाच्ा आडोशाला असल्ाचत 
्लथना ्रतृ असृो. थपयव िसहा्डपन ह�ा झालेल्ा यळेत झालेल्ा �िृि�्ेचत हत त्ाचत �िृ क् ृत 
असृे. नंृर िदयसाच्ा �्ाशाृ ृो झाडा्डे णाृो य रा� होईथ �्ृ ृेथेच राहृो य ृेथपन आथल्ा 
सायणायर आथण ह�ा ्रतृ आहोृ अशत ृो ्लथना ्रृो.....य णयळथास णेवहा ्ोठे िसहाच्ा खुणा 
िदसृ नाहतृ ृेवहा ृो हे ्रृो. नंृर सयृःला धो्ा न ्ेृा भप्  भागियृा ्ेईल अशा ्ा य रृनिदशचेत 
्लथना ्रृो, य �त्य क् ृत ्रण्ास �यक� होृो. त्ाने ्ोणना आखलेलत असेल य णर त्ाने अने् 
यळेा अशा ृऱहेच्ा ्ोणना आखपन ्शसयत ृऱहेने थार थाडल्ा असृतल ृर ज्ा यळेत त्ाच्ासमोर नयतन 
समस्ा िनम�ण होृतल त्ा यळेत ृो हेृुृः ्ोणनेबबल ्मत-णासृ �माणाृ ्लथना ्व लागेल. 
्ा�माणे मोगलत खरत ्ोणना आखप श्ेल, क् ृतस सुरयाृ ्रण्ाथपयव क् ृतबबलचतहत ियचारसरणत 
असेल. थण हत यैचािर् थाृळत एखादा �ाणत गाठप  श्ेल. असे ्ेलेले ियधान शं् ासथदच आहे. �ाण्ानंा 
णर एखादत समस्ा थडलत ृर त्ाचं्ा्डपन य�ेाया्�ा क् ृत होृ असृाना ृत सोडियलत णाृे; ृे 
मुबाम ्ोणने्िरृा बसपन ियचार ्रतृ नाहतृ, य ियचार ्रण्ा्िरृा महणपनच ृे ्धतच बसृ नाहतृ. 
अशा ृऱहेचत ्ोणना, असा हेृुथपणर ियचार सयाभािय् माणपसच ्व श्ृो, य ्ेथेच त्ाचे �ाण्ाथेया 
असलेले �ेनतय िदसपन ्ेृे. अडचणत आल्ा ृर णवर त्ा थ्�्त गोलीचाहत माणपस ियचार ्रतल. 
अडचणत ि्या धो्ा टाळण्ाच्ा दलतने त्ाचा ियचार झाल्ायर ृो आथल्ा ्ोणने�माणे ्ा्र�यक� 
होईल (१९२३, थक. २०८). 

 
्दािचृ मॅ् डुगल ्ाचं्ा ियचारसरणतचे आणच्ा ्ाळाृतल थुरस् �ृ रेमंड बत. ्ॅटेल हे 

ठरृतल (णनम १९०५, इिलनॉ् िय�ाथतठा  ृ गटय रृन य व्�कृम�यमाथन ्ा्िरृा असलेल्ा 
�्ोगाल्ा  ृ संशोधन �ाध्ाथ्.) व्�कृम�याच्ा बहपघट् थकथ�रणाृ मॅ् डुगल ्ाचं्ा सं्लथनाचंा 
त्ाचं्ायंर बराच �भाय होृा, य त्ाचें सयृःचे िनष्षर त्ा सं्लथनानंा सामान्ृः अनु प् ल होृे. अंृगरृ  
�ेरणातम् ए््ाचें थकथ�रण ्रृाना त्ानंा मॅ् डुगल ्ाचं्ा सहा सहणािभिनयशेानंा थपणर थुलतदा्् 
थुराया िमळाला य चार सहणािभिनयशेानंा ्ाहत �माणाृ थुलतदा्् थुराया िमळाला. थाच 
सहणािभिनयशेाचं्ा बाबृतृ मा� अने् ्ारणामुंळे ्ाहतच थुराया उथलबध होऊ श्ला नाहत (्ॅटेल, 
१९५७) मॅ् डुगल ्ाचं्ा ज्ा सहणािभिनयशेाचं्ा बाबृतृ ्ॅटेलना थपणर आधार िमळाला होृा त्ा 
यक�तमध्े लैिग् यक�त, संघ �यक�त, संरय् यक�त, संशोध् यक�त य आतमियधान यक�त ्ाचंा अंृभ�य होृा. 
“आतमियधान �यक�तच्ा अने् यणरनाथंै्त मॅ् डुगलनत िदलेले यणरन णासृ अचु्  णाणयृे असे ्ॅटेल 
्ाचें महणणे होृे (१९५७, थक. ५१८). साथेयृेने यगेळ्ा असणाऱ्ा आतमतयाबबलच्ा �सथर भायाबबल 
थुराया उथलबध होृा ्ॅटेलनत त्ाचे “थिर�सथृत पृन बनलेला गुणियशषे” असे यणरन ्ेले आहे. ृर 
देहसयभायायर आधािरृ असलेला गुणियशषे असे त्ाचे �ेर् ए्ृेृ यणरन ्ेले आहे. ्ॅटेल ्ाचंत 
आतमभायाचत सं्लथना मॅ् डुगल ्ाचं्ा “आतमगोरयाच्ा �सथरभायायर आिण �ॉईड ्ाचं्ा बोधातम्ाच्ा 
य ध्े्ातम्ाच्ा सं्लथनेयर आधारलेलत आहे. ्ा �ेर् गंुृागंुृतच्ा रचनेृ (डा्नॅिम् लॅिटस) 
आतमृ�याबबलच्ा �सथरभायाला मॅ् डुगलनत िदलेले मह�याचे सथान �ााृ झालेले आढळृे. 
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्ॅटेल समणृ होृे त्ाहपन मॅ् डुगल ्ाचंा �भाय सयरसामान्ृः णासृ होृा, थरंृु 

मानसशासजानंा णे शासत् याटले त्ाथलत्डच्ा ृ�यजानाच्ा �देशाृ मानसशासज त्ाचं्ा मागोमाग 
णाृाृ ्ायर ्ॅटेल ्ाचंा णो भर होृा त्ामुळे मॅ् डुगल ्ाचं्ा �भायाला म्�दा थडल्ा होत्ा. 
 
११.२: जैव मानसशास 

सम� सेिि्् ि्या णतय ्ा ्लथने पृन थारंथिर् ्लथनायंर णो ि�ियध ह�ा ्ेला णाृो त्ाचे 
सयवथ �थम थाहप. ्धत ्धत शरतर य मन ्ाचं्ा �ैृ भायाबबलचा णुना समण हा मोठा श�प ठरृो, ृर 
्धत ्धत सेिि्ाचत िभ� ्ा �् य �ेर् अशा ृऱहेने बोलण्ाचत आणहत आढळणारत मानसशासाचंत यक�त हा 
श�प ठरृो. 
 

ॲडॉलफ मरयर (णनम १८६६, बराच ्ाळ णॉनस हॉ्ोनस ्ेथतल �ाध्ाथ्): ए्ोिणसाव्ा 
शृ्ामध्े �चिलृ असलेल्ा मनोव्थाशासाृतल शरतर-मन ्ांृ तल �ैृभाय मानण्ास हे ृ्ार नवहृे. 
मनोव्थाशासाचे ृे ए् अ�णत होृे. शारतिर् य मानिस् िस�ांृ ाृतल �ैृभाय त्ानंा संथपणरथणे 
अयासृय य लाभशपन् याटला. १९८७ मध्े त्ानंत दाखयपन िदल्ा�माणे ए्ा बतणाडंाथासपन िय्िसृ 
होणारा सेिि् घट् हा ए्िणनसतच राहृो. ्ा ए्िणनसतथणामध्े मनाचा िय्ास शारतिर् 
िय्ासाच्ा हाृाृ हाृ घालपन थुढे णाृ असृो. य हे ्ेयळ समांृ र थ�ृतने होृ नाहत. ृर अने् 
अंगाशंत ए्वथ होऊन होृे. १९०८ मध्े त्ानंत िलिहले आहे, “शरतर य मन ्ांृ तल असथल य िठसपळ 
ियरोधाला शास अ�ाथहत िच्टपन राहृे हे दुद�यच हो्.......मन थुरेसे ि�्ाशतल सुसंघिटृ असे सणतय 
ृ�य आहे. ्ेयळ ख�पन भरलेला ियिशल आ्ार नवहे.” मनोव्थासंशोधनाच्ा दलतने मनोणैिय् ्लथनेचे 
गकहतृ हे थारंथिर् अिधभौिृ्यादत य मानययादत गकिहृाथेंया णासृ उिचृ याटले. णर ्ाहत शारतिर् 
नादुरसृत आढळलत ृर छानच िनदान ्वन रोग्ायर उथा््ोणना ्रा. थण णर ्ाहतच व्कृ नसेल 
ृर अशा लयणामागे मेदपमध्े िबघाड झाल्ाचत ्लथना ्रणे चु्तचे ठरेल. रोग्ाचे य रृन य णतयनयक�ांृ  
्ा उथलबध होऊ श्णाऱ्ा गोलीचाच उथ्ोग ्रणे णासृ ्ोग् ठरेल. माहतृ असलेल्ा ियिशल 
मनोिय क् ृतमध्े यगव्रण ्रण्ाथेया ियिशल, न थेलणाऱ्ा थिर�सथृतच्ा च�ाृ साथडलेलत व्कृत ्ा 
दलतने ियचार होणे णासृ उिचृ हो्. लहानथणत न सुटलेल्ा समस्ेमध्े �ॉईड ्ाचं्ा थ�ृतने 
मानसरगणाच्ा �ासाचे मपळ ्धत ्धत शोधृा ्ेृे;  थरंृु सामान्ृः मानसरगणाच्ा मानिस् आणाराचा 
िय्ास हळपहळप होृ असृो य सामािण् थिर�सथृत्डे चु्तच्ा दिल्ोणाने थाहण्ाचत सय्च बनृे 
उदा., यासृयृायादत थिर�सथृत पृन ्ालथिन् णगाृ रमण्ाचत याढृत �यक�त. ॲडॉलफ मे्र ह मोठे 
संथ� लेख् नसले ृरत ए् चागंले िशय् य मनोव्थाृजज होृे. त्ानंत बा�वहमुर ्ेथे “हेनत फोास 
सा््ेॲि्् �कलिन्” सुव ्वन ए्ा चागंल्ा ृऱहेच्ा संसथेचत सुरयाृ ्ेलत. मनोव्थासंशोधनाला 
त्ाचं्ा मनोणैिय् ियचारसरणतृ बराच आधार िमळाला आहे. य रृनिय क् ृतमध्े आढळणारे इंिि्ियष  ्
घट् आिण मानिस् य भायिन् घट् ्ाचंा शोध घेणाऱ्ा” “मनोशारतिर्” उथा््ोणनेमध्े त्ाचं्ा 
दिल्ोणालाच अलत्डे याय िमळालेला िदसृो. (मे्र ्ाचं्ा मृा्िरृा रेनत थहा, १९४३). 

 
्टर गोलडसटाईन (णनम १८७८, आृा न्प्ॉ र् मध्े) हे सेिि््ृायादाचे थ�े थुरस् �ृ. थरंृु 

�िृयेथाचंा अभ्ास सेिि् य रृन समणण्ाच्ा दलतने चु्तचेच मागरदशरन ्रृो असा त्ाचंा िय�ास होृा. 
ियिशल चेृ्ाला असलेलत ियिशल ए्ाच ृऱहेचत �िृि�्ा महणणे �िृयेथ असे समणले णाृे, थरंृु ए्ा 
�िृयेथाचे यैिशष� हे सयर सेिि् भागाचं्ा यैिशष�ायर अयलंबपन आहे. गुडघ्ामधतल ियिशल सथािन् 
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�िृयेथ था् ियिशल �सथृतृ आल्ािशया् य इृर सेिि् भागाथंासपन यगेळा ्ेल्ािशया् िन्िमृ 
ठरायत् �ाबल्ाने आढळणार नाहत. ्ा यळेत �्ोज्ाला दुसऱ्ा ्शाचा ृरत ियचार ्राय्ास सािंगृले 
णाृे. ृेवहा सेिि््ाचे य रृन महणणे �िृयेथाचें संिम�ण असे समणणे ि्ृत मपखरथणाचे आहे. सेिि््ाच्ा 
संृुिलृ क् ृत पृन आथण सुरयाृ ्ेलत थािहणे महणणे �िृयेथाचें संथपण�ृतल ्ा्र आथल्ाला समणप 
श्ेल य अशा ृऱहेने सेिि््ाबबलचा आथला दिल्ोण णासृ ियस कृृ य बहुशाखत होईल. आथण 
भागा्डपन संथपण�्डे न णाृा संथपण�्डपन भागा्डेच गेले थािहणे. 

 
सेिि््ाच्ा य रृनभागाचा अलगथणा शरतरव्ाथारशासजाचं्ा �िृयेथ अभ्ासाृच िदसृो असे 

नाहत ृर मानसशासजाचं्ा सय्त, ियचार, �ेरणा, भायना, यदेन ्ाचं्ा संशोधनाृहत आढळृो. 
थरतयणाखालत असलेले ियिशल “वथ” यगेळे ्रण्ाच्ा दलतने �त्े् �्ोगाृ थिर�सथृत िन्ंि�ृ 
्रायत लागृे. अशा ृऱहेच्ा थकथ्, िय�ेषणयार थ�ृीनतच शासशु� मािहृत िमळियृा ्ेृे. 
सेिि््ृायादत ्ेथे गोधळाृ थडृाृ. ्ारण सम� सेिि््ाचे य रृन सामगऱ्ाने थाहण्ाचा ्ाचंा �्तन 
असृो. थण �ा� मािहृत िमळियण्ाच्ा दलतने थकथ् थरतयण ्रणे ृर अथिरहा्र होृे. �थम भागशः 
थरतयण ्वन नंृर ृे भाग णोडण्ाचा �्तन ्रण्ाचत िय�ेषण-सं�ेषणातम् थ�ृत ्ेथे ना्ारलत 
णाृे. त्ाऐयणत सामगऱ्यादत िय�ेषणातम् थ�ृत ्ेथे अयलंिबलत णाृे. �थम य रृन्ुकृ सेिि््ाचे 
संथपणरतयाने दशरन होृे, य नंृर सुरयाृतच्ा मृायर णासृ �्ाश टा्ण्ाच्ा दलतने य त्ाृ णवर त्ा 
सुधारणा ्रण्ाच्ा दलतने भागशः थरतयण सुव होृे. सम� ि्या गोलं्ार ठसे गकहतृ िस�ांृ ाचे ्ा्र 
्रृाृ. य ्ामध्े ियिशल गोलत संशोिधल्ायर सुधारणा होृ णाृे. ि्या ्ा गोलं्ार दिल्ोणाृ ियियध 
गोलीचा सं�ह ्रण्ाच्ा दलतने आथल्ाला सागंाडा िमळृो य हा सागंाडा ियस कृृ होृ णाणाऱ्ा गोलीचा 
अंृभ�य ्रण्ाइृ्ा ियशाल असृो. ि्या थरृ गोलडसटाईन ्ाचं्ा शबदांृ च महणाय्ाचे झाल्ास 
“ियटेला यतट णुळयपन सेिि््ाचे िशलथ बनियण्ाचा आथण �्तन ्रतृ नाहत, ृर आथण खरत समलत 
शोधण्ाचा �्तन ्रृो....... य ्ा पृन ्ाहत गोलत सथल होृतल......सम� सेिि््ाचे आथण िच� 
रेखाटृो. हे िच� य �त्य यसृुिनन अनुभय ्ांृ तल ृफायृतमुळे नयतन संशोधन य �शन ्ानंा चेृना 
िमळृे.” (१९४०, थक. २३, २६). 

 
गोलं्ार िच� ि्या समलत सेिि््ामध्े असलेल्ा ियिशल गरणाचंत य ्ुयृतचत ्लथना देृे. हत 

्ुयृ य ्ा गरणा सृृ थिर�सथृतच्ा संघष�ृ साथडृाृ य णासृतृ णासृ ्ा्र होण्ाच्ा दलतने 
“थिर�सथृतशत सृृ णुळयपन घेण्ाचा �्तन ्रृाृ. थिर�सथृतचे हे आवहान णर फारच णाच् असेल 
ृर सेिि्् ्ाळणतनेच खंगपन णाृो. सयृःचे िनयडलेले ्ा्र ्रण्ास आथण समथर असल्ाचत ृत� 
णाणतय होृे. थिहल्ा णागिृ् ्ु�ाृ य नंृर मेदपला इणा झालेल्ा अने् लो्ाचें डॉकटर महणपन 
गोलडसटाईननत णमरनतमध्े बार्ाईने िनिरयण ्ेले होृे. ृे लो् ियनाशभायनेने खंगलेले िदसृाृ य 
अशा ृऱहेने िनम�ण झालेला मानिस् ृाण दपर ्रण्ाचत त्ाचंत �िृि�्ा असृे असे त्ानंा आढळले. 
थरंृु �ॉईड य इृर ्ाहत मानसशा�ज समणृाृ त्ा�माणे ृाण दपर ्रण्ाचत सयरसामान् यक�त नसृे, 
ृर ि�्ाशतलृा य �गृत ्ां् िरृा आयश्् ृो णासृतृ णासृ ृाण सयत्ारण्ाचत यक�त असृे. 
णतयनाच्ा भायनातम् अंगाचा �ॉईडनत ियचार ्ेलेला िदसृ नाहत. थिर�सथृतशत समनय् साधण्ाचा 
सृृ होणारा �्तन त्ाचं्ा लयाृ ्ेृ नाहत. ्ेयळ थला्न य सुट्ेचत धडथड ्ाच गोलत त्ानंा 
िदसृाृ. सुट्ेच्ा धडथडतमागे असलेलत अिृ कृषणा त्ानंा समणृे, थण ृाणाृतल सुखसयंदेना त्ानंा 
उ्लृ नाहत. (१९३९, थक. ३३३). 

या् २०–२७ 
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मुािय क् ृ य मेदपला इणा झालेल्ा लो्ाचं्ा य रृनामध्े ्ाहत गुणियशषे �्ष�ने आढळृाृ, 

थरंृु हे गुणियशषे यगेळे ्रण्ाचत चप् न ्रण्ाबबल आथण दय असले थािहणे. आणारत माणसाच्ा 
य रृनामध्े आतमसंरयणासारर्ा गरणा �भायत असृाृ. इृर गरणाथंासपन अलग ्वन ्ा गरणा 
थािहल्ा असृा त्ा अ्ारणच अयाणयत, �बल य ृाठर याटृाृ. सामान् माणसामध्े सामान् 
थिर�सथृतृ थिर�सथृतशत णुळृे घेण्ाच्ा सामान् यक�तथासपन अशा ृऱहेच्ा गरणा िभ� ्ेलेल्ा नसृाृ. 
सयर भागाचंा अलग ियचार ्रण्ाच्ा ्ा चु्ामुंळे �ािणय रृनाच्ा �ेर्ाबबलचा य त्ाहपनहत मौिल् असा 
मुलाबंबलचा �ा्ोिग् अभ्ास िबघडियला णाृो. ्ारण लहान मुलाचत अ�ाथ थपणर याढ वहाय्ाचत असृे 
य अनु प् ल थिर�सथृतशत नेहमत�माणे मु्ाबला ्रतृ असृानाचेच सामान् �ौढ माणसाचे सयर्ष िच� 
िदसृे. सयर्ष अशा ए्ाच �ेर्ा्डपन ृो �ेिरृ झालेला असृो. ्ालाच गोलडसटाईन 
आतम�त्यत्रणाच्ा ि्या आतमिस�तच्ा िदशनेे असलेलत आच असे समणृाृ. “संथपणर सेिि्ा्डपन 
णासृतृ णासृ ्ा्र ्वन घेण्ाचत यक�त” ृत हतच (१९४७ थक. २२८). ृथािथ, सेिि्् णरत सय�् ष 
�ेर्ा्डपनच �ेिरृ होृ असला ृरत ृो ियियध ्ा्�मध्े सयृःला गंुृयतृ असृो. आिण ियियध ृऱहेचत 
उिबले साधण्ाचा �्तन ्रृो. ्ारण त्ाच्ाृ ियियध ृऱहेचत ्ुयृ असृे य अंगभपृ  गुणाचंा ियियध 
ृऱहानंत याथर होृ असृो. 

 
“थारंथिर् दिल्ोणा�माणे �ेर् अने् असृाृ.......आमहत ए्च �ेर् समणृो य ृो महणणे 

आतमिस�तचा �ेर्. थरंृु ियिशल थिर�सथृतमध्े अंगभपृ  ए्ाच गुणाचा आियष्ार ्रण्ाचत यक�त इृ्त 
�बळ असृे ्त सेिि््ायर त्ा ए्ाच यक�तचा अंमल चालृो हे मान् ्रणे आमहालाहत भाग थडृे.... 
सेिि््ाला िनि�ृ गुणबतणे असृाृ, य त्ामुळेच त्ाचंा आियष्ार ्रण्ाचत गरण िनम�ण होृे, य ्ा 
गरणाचं्ा थिरथपृवृच सेिि््ाचा आतमाियष्ार होृ असृो.” (१९४०, थक. १४४, १४६) 

 
शबदशः ियचाराृ घेृल्ास हत ियधाने थिर�सथृतऐयणत सयृःमध्े असलेल्ा सयृःस न िदसणाऱ्ा 

सेिि््ाला लागप थडृाृ. 
 
शासत् संशोध्ाला ्ाहत भाग “अलग” ्वन संशोधन ्रणे आयश्् आहे य अलगृे पृन 

ियचार हा सेिि्् य रृनाचा अटळ भाग आहे हेहत आथण थािहले थािहणे. िनदान अने् ृऱहेचत ्ुयृ 
असलेल्ा उ� दण�च्ा सेिि््ाबबल ृरत हे खरे आहे. ्ाहतशा अथ�ने सेिि्् णरत नेहमत सामग्ा पृन 
य रृन ्रतृ असला ृरत आथल्ा गुणबतणाचंा ए्ाच यळेत आियष्ार ्रणे त्ाला शक् नाहत. ए्ा यळेत 
ए्ा गरणे्डपन ि्या ियिशल ए्ा ्ंुयृत्डपन य रृनाला िन्ं�ण थडृे. ्ेथे दोन आत्ंिृ् ृऱहेचत 
संभाव्ृा णाणयृे. चालप थिर�सथृतच्ा साफल्ाला सेिि्् ि�्ाशपन्ृेने शरण णाईल हत मप रृ अिभयक�त 
हो्, ि्या सयृःबबल णाणतय असल्ामुळे य सयृःच्ा ियियध ृऱहेच्ा ्ुयृीचत ्लथना असल्ामुळे 
सेिि्् थिर�सथृतचे थकथ�रण ्वन ्ोणत्ा ्ुयृतचा आियष्ार ्राय्ाचा ृे ठरयतल; हत अमप रृ 
अिभयक�त हो्. मप रृ थिर�सथृत णोथ �्ृ न बदलृा ृतच राहृे ृोथ �्ृ मप रृयक�तृ ृाठरृा असृो, य ृत 
ए्ा ्ुयृतथासपन दुसऱ्ा ्ुयृत्डे यळणारच नाहत. थरंृु थिर�सथृत बदलृाच �िृि�्ा अनुषंगाने 
बदलणारच! ्ाउलट, “अमप रृ अिभयक�त” ए्ा �िृि�्ेथासपन दुसऱ्ा �िृि�्े्डे न बदलत्ा 
थिर�सथृतृहत यळप श्ृे य बदलत्ा थिर�सथृतृ ृतच थिर�सथृत िट्यपनहत धव श्ृे; सामान् �ौढ 
माणपस ्ोणृतहत अिभयक�त याथव श्ृो. ्ोणना ्रण्ाृ, ध्े् िनयडण्ाृ, साधनाचंत य माग�चत िनयड 
्रण्ाृ ृो अमप रृ यक�तचाच अयलंब ्रृो य थिर�सथृत ियिशल ्ोशल्ाने हाृाळृाना ृो मप रृ थ�ृतनेच 
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यागृो. मेदपला इणा झालेल्ा लो्ाचंा गोलडसटाईननत अभ्ास ्ेला. अशा लो्ाचंत अमप रृ अिभयक�त 
नाहतशत होृे अशत गोलडसटाईन ्ाचंत ्ा अभ्ासामुळे खा�त झालत; य अशा लो्ांृ तल हा मह�याचा दोष 
असृो असे त्ानंा आढळपन आले. “सामगऱ्ाचत भागाृ ियभागणत ्रण्ास त्ाचे अलग भाग ्वन 
सं�ेषण ्रण्ास....ियचारथपयर् सामान् गुणधमर बाणपला ्ाढपन घेण्ास ....आगाऊ आदशर ्ोणना 
्रण्ास असे लो् असमथर होृे (गोलडसटाईन य शतरर, १९४१, थक. ४).”  आथल्ा सह्ाऱ्ाचं्ा बरोबर 
त्ानंत अमप रृ अिभयक�तमाथनाच्ा चाचण्ा बनियल्ा य बऱ्ाचशा चाचण्ा वथांृ िरृ ्वन घेृल्ा. 
मानिस् दुबरलृा असलेल्ा माणसामध्े, सयानाळप लो्ाचं्ाृ, य लहान मुलाचं्ाृ ्ा ्ुयृतचत उणतय 
आढळृे. ्ेथे आथल्ाला उतथाद् ृऱहेचे सेिि््ृायादत मानसशास आढळृे. मा� संशोधन 
सेिि््ृायादत दिल्ोणायर ्शा ृऱहेने अयलंबपन आहे हे सथल नाहत. ृथािथ, रोग्ाचत लयणे थाहपन 
संथपणर व्�कृम�याच्ा िन्षायर ृत थडृाळपन थाहण्ाच्ा आथल्ा ठाम िन�्ामुळे मप रृ य अमप रृ 
अिभयक�ीचा शोध लागला असे गोलडसटाईन महणप श्ृतल. 

 
गोलडसटाईनना सा्ल्यादत समणृा ्ेईल ्ा? �मुख सा्ल्यादत त्ाचंा सयत्ार ्रृाृ, 

थण त्ानंा सयृःला मा� आथण सा्ल्यादत आहोृ असे महणणे मान् नवहृे, य त्ामुळे हे िभ�तय सथल 
्रण्ा्डे त्ाचंा ्ल होृा. ृे सयृःला मानसशासज समणण्ाऐयणत णतयशासज समणृाृ: “आमचा 
मपलभपृ  दिल्ोण बऱ्ाचं बाबृतृ सा्ल्यादाशत णुळृा आहे. ......ृथािथ माझे मागरदशर्  ृ�य िभ� 
आहे, ्ारण माझ्ा मृे “सा्ल्”, ि्या “संथपणर” महणणे “सम� सेिि्् भाग” हो्, ए्ा ये�ाृतल 
“वथ” ि्या ्ेयळ अंृ�नरतयणातम  ्अनुभय नवहेृ. ........समिलया�ानंत माडंलेल्ा य मत माडंलेल्ा 
ियचारांृ  ्ाहत िभ�ृा आहे (१९३९, थक. ३६९). त्ाचं्ा मृे “सु्ोग् समलत” हत ्ेयळ संयिेदृ ये�ाचत 
रचना नवहे ृर सेिि््ा्डपन घडलेलत हत क् ृत हो्. थिर�सथृतशत णासृतृ णासृ चागंल्ा ृऱहेने 
घडलेले िमृव््त असे हे सं्ोणन हो्. समसलत्डपन नवहे ृर सेिि््ा्डपन थुरियल्ा गेलेल्ा ये�त् 
आ्षरणासारर्ा मध्यृव घट्ाचें मपल् समलतया�ानंत ्मत मानलेले आहे. आणचा समिल िस�ांृ  
“अमप रृ यक�त” िृृ्तशत मान् ्रतृ नाहत. वहेद�्मर य गोलडसटाईन ्ाचें दिल्ोण िभ� होृे. शासाृ य 
सामान् माणसाच्ा य रृनाृ “अमप रृ अिभयक�त” हत मह�याचत आहे ्ायर गोलडसटाईन ्ाचंा भर होृा, ृर 
“अलग भागा” पृन ियचार ्रण्ाच्ा अिभयक�तचा वहेद�्मरना िृट्ारा होृा. 

 
अ�ाहम मॅसलो (णनम १९०८, �िँडस िय�ाथतठाृतल �ाध्ाथ्): आतम�त्यत्रण हा शबद�्ोग 

गोलडसटाईन ्ाचं्ा सं्लथनेहपन मसॅलोनत अिध् सथलथणे याथरलेला आहे. ्ाहत मपलभपृ  गरणानंा, नेहमत 
नाहतृरत सामान्ृः �ाधान् �ाय े लागृे असे ृे समणृाृ सेिि््ाच्ा अ�, झोथ, उबारा, सयासथ् 
यगैरेसंबंधत मागण्ा �थम ्ेृाृ. ्ा बाबृतृ िनि�ृ झाल्ायर सुरियृृेचत गरण मह�याचत ठरृे. �ेम य 
सहसंबंधाृतल ए्वथृा ्ा गरणा नंृर �्ट होृाृ. य ्ा गरणा ए्दा समाधान्ार  ्ृऱहेने भागल्ा 
्त मग व्कृतला �िृना िमळियण्ाचत गरण भागियण्ाच्ा मागे लागण्ास णासृ यळे िमळप श्ृो. णेवहा 
्ा सयर गरणा याणयत रतृतने भागियल्ा णाृाृ ृेवहा त्ाला आथल्ा अथपणरतयाचत णाणतय होईल, य 
णोथ्रृ त्ाच्ाृतल ियिशल सुाृ ्ुयृ िय्िसृ ्रण्ास य ृत व्कृ ्रण्ास याय िमळृ नाहत 
ृोथ �्ृ हत णाणतय ृेथे असेल. आतमाियण्ारा्िरृा हत गरण आहे. मपळ गरणाचं्ा ज्ेनृा �मां् ाृ �ा 
गरणेचा �मां्  थाचया लागृो. 

 
“्ा गरणा भागयतृ असृाना माणपस ्ाहत जान य ्ाहत ्ुयृ संथािदृ ्रतृ असृो हे मसॅलोनत 

ओळखले आहे, य णाणण्ा्िरृा णाणणे ि्या समणण्ा्िरृा समणणे ्ा गरणे्डे फारच थोडे लय 
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िदले गेले आहे हे अने् मानसशासजाबंरोबर मसॅलोनाहत णाणयृे. ध्े्िस�तच्ा साधना�माणेच यस पृ य 
क् ृत ्ेयळ यस पृ य क् ृतमुळेच मनोरंण् होृ असृाृ हत यसृु�सथृत ओळखण्ास �ेरणािस�ांृ ास यळे 

लागला. दुसऱ्ा संदभ�ृ हत ्मृरृा ्ाथपयवच उ�ेिखलेलत आहे. जान य सौद्र ्ा गरणाहत मसॅलोनत 
आथल्ा गरणाचं्ा ्ादतृ समाियल ्ेल्ा.––्ा गरणाहत दुलर ियल्ा गेल्ा आहेृ असे त्ानंा याटृे. 
ृथािथ, नेहमतच्ा व्ाथारणाृ शयेटच्ा दोन गरणाचें थिरणाम इृर थाच मपलभपृ  गरणानंत �ेिरृ ्ेलेल्ा 

क् ृतथासपन ृत�ृेने यगेळे ्रृा ्ेणार नाहतृ हे ृे सथल ्रृाृ. 
 
हाटरमननत य इृर ्ाहत मानसशासजानंत ्लथना ्ेलेले बोधातमा्ा्�च्ा सयृं�ृेचे �ाथिम् य 

दुय्म थिरणाम ्ेथे आठयृाृ. थरंृु ्ेथे मसॅलो यासनातम्ाच्ा संदभ�ृ ियचार ्रृ नाहतृ हे ृर खरेच; 
िशया् मनोिय�ेष् शाखेशतहत ृे ्ोणत्ाच अथव ए्वथ होऊ श्णार नाहतृ हेहत ्ेथे िदसपन ्ेृे. 
सामागऱ् गिृमानृा असे ृे सयृःच्ा थ�ृतचे यणरन ्रृाृ. �ामुर्े्वन आथलत थ�ृत सेिि्् य 
समलत िस�ांृ ाशत संबंिधृ असल्ाचे ृे सागंृाृ. महणपन, नयतन अनुभय सेिि््ा्डे थपयव गोळा झालेल्ा 
भागाृ ्ेयळ णमा होृ नाहत. त्ा यळेत असेल त्ा सयवथाृतल सेिि््ाृ ृो ियलतन होृो, य 
सेिि््ाच्ा ्ेयळ ए्ा भागाृ बदल घडयपन न आणृा त्ाच्ा सा्ल् सयवथाृ बदल घडयपन आणृो. 
व्�कृम�याचत अंृ गरृ  रचना यणन ्रण्ाृ त्ानत यै�्त् शासाृतल “िसन�ोम” हा शबद उचलपन ्ोग् 
ृऱहेने णुळयपन घेृला आहे. ियिशल ृऱहेच्ा समस्ेला ृोड देृाना थरसथरानुयृव, थरसथरांृ गरृ  थरंृु 
ृरतहत िचर्ालतन य ियसंगृ असे णे य रृन व्कृत ्रतृ असृे त्ाचा “िसन�ोम” ्ा शबद�्ोगाृ 
अंृभ�य होृो. ए्ा ियिशल घट्ा पृन त्ाचे ्ा्र ओळखृा ्ेईल इृथृ “िसन�ोम”च्ा रचनेचत ियिशल 
‘ढब’ यगेळत आहे असा मसॅलो दाया माडंृाृ. उदा., माणसाच्ा हास्ियशषेा पृन ृो असुरियृ असल्ाचे 
ओळखपन ्ेृे (१९५४). 

 
मनोव्थाशासाच्ा िदशनेे ज्ा यळेत व्�कृम�याचा ियचार होृो ृेवहा “सथधर्” य रृनायर णासृ 

भर िदला णाृो य सामान् लो्ामंध्े आढळणारे साथेयृ्ा �ेरणाियहतन य रृन दुलर ियले णाृे असे 
मसॅलोना याटृे. िन्ोथ नसलेल्ा माणसाथेया, िन्ोथ असलेल्ा माणसाचे खेळ, भट्णे, ्लातम् 
रस�हण य अिभव्कृत, गंमृ, िदयासयाने, संयदे् अनुभयाचत रचना ्ासंारखे य रृन हे ्मत �माणाृ 
�ेरणा्ुकृ असृे. णो माणपस असुरियृ असृो य ज्ाच्ा आतमभायाला टे प्  लागृो त्ाला सथध� पृनच 
खेळाय े लागृे, य त्ाचा गाण्ाृतल रसहत त्ाला िट्याया लागृो. ्ारण त्ाचत सामािण् भपिम्ा 
ियिशल ृऱहेच्ा दण�चे �ृत् शोधतृ असृे. सयृःचे सथान �सथर ्रण्ाच्ा िदशनेेच त्ाचे मनोराज् 
चाललेले असृे. यसृु�सथृत असेल ृशत थाहण्ासहत ृो धणायृ नाहत. थरंृु िनयड् अनुभयांृ पन ि्या 
�यकि�णन् �बोधा पृन ृो थिर�सथृत थाहृ असृो. सिलवहन य ॲडलर ्ानंत मुािय क् ृतचा गुणियशषे 
महणपन ्ाचत नोद ्ेलेलत आहे. 

 
�ेचाळतस व्कृीच्ा व्�कृम�यियशषेाचंत थहाणत ्वन सयरसामान् व्�कृम�याबबलच्ा 

अभ्ासाृ मसॅलोनत भर घाृलत आहे. ्ाथंै्त ्ाहत चालप  ्ाळाृ असलेले, ्ाहत ऐिृहािस् ्ाळाृतल, 
्ाहत �िस� ृर ्ाहत अ�ाथ �िस� न थायलेले असे हे लो् होृे. मसॅलो ्ाचं्ा “मोिटवहेशन अँड 
थसरनॅिलटत’ (१९५४) ्ा थुसृ्ाृ ्ा संशोधनाचत णासृ मािहृत िमळेल. ्ा �ेचाळतस व्कृीचतच िनयड 
्ा ्ेलत गेलत य त्ाचं्ामधतल यगेळेथण सथल ्रणारे व्�कृम�याृतल गुणियशषे ्ोणृे हे ्ा थुसृ्ाृ 
िमळप श्ेल. ्ा थुसृ्ाृ इृ्ेच महणृा ्ेईल ्त ृे लो् सामान्ृः णासृ आतमसयत्ार ्रणारे, 
साध्ा�ृ नेणाऱ्ा साधनाथेया साध्ामध्े णासृ रस घेणारे, ियनोदतथणा  ृ ्मत बोच् असणारे, णरत 
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मानयृा य मानयृेचे िहृ ्ां् डे णासृ झु्लेले असले ृरत अिृम�ैतच्ा बाबृतृ णासृ चोखंदळ 
असणारे, वढीच्ा बाबृतृ बेिफ्तर, थरंृु माफ् �माणाृ वढीचा सयत्ार ्रण्ास ृ्ार असलेले, य 
सामान् माणसाहपन णासृ �माणाृ ए्ांृ ाचा आसयाद घेणारे असे आढळले. णर मसॅलोचत मृे बरोबर 
असृतल ृर आतमिस�तच्ा माग�ृतल ्ा उथिस�त आहेृ असे महणृा ्ेईल. 
 
११.३: िवभभितवादी मानसशास 

अंृ�नरतयणयादत माणसाला आतमचे यासृययादत सयवथ िणृ्े सथल आहे िृृ्ेच य रृनया�ाला 
सेिि््ाचे यासृययादत सयवथ सथल आहे. व्�कृतययादत मानसशासाचत सुरयाृ थाहण्ा्िरृा 
मानसशासाच्ा इिृहासा्डे फार मागे दिलयेथ टा्ला थािहणे. शासत् य �ा्ोिग् मानसशासाचत 
सुरयाृ झाल्ाथासपन व्कृत हत ्ेि रािहलत नाहत; ्ारण िभ� संयदेने, �िृमा, भायन ्ासंारर्ा 
िय�ेषणातम् थुराव्ायर लय ्ेििृ झाले. मानसशासा्डे थाहण्ाच्ा ्ा दिल्ोणायर “द स्तम ऑफ 
थॉट” (१८९० �ंथ.१, थक. २२४, २२५) ्ा ियल्म णेमस ्ाचं्ा सु�िस� �्रणामध्े त्ानंत बरतच टत्ा 
्ेलत आहे. ्ाउलट, त्ानंत महटले आहे. 
 

“मानसशासज ्ा दलतने थिहलत मह�याचत गोल महणणे ्ोणत्ा ृरत ृऱहेचा ियचार चालप असृो. 
्ोणत्ाहत ृऱहेच्ा णािणयलेा ..... मत ियचार हा शबद याथरृो..... हे ्शा ृऱहेने चालृे? आथल्ाला ्ा 
�ि�थेृ ृात्ाळ थाच मह�याचे गुणधमर िदसृाृ. 

 
१) �त्े् ियचार यै्�कृ् णािणयचेा भाग असृो. 
 
२) �त्े् यै्�कृ् णािणयेृ  ियचार नेहमत बदलृा असृो. 
 
३) �त्े् यै्�कृ् णािणयेृ  ियचार णाणयले इृ्ा �याहत असृो. 
 
४) सयृःखेरतण इृर गोलत ृो हाृाळृो. 
 
५) ्ाहत बाबृतृच त्ाला गोडत असृे..... ृर ्ाहत ्टायाने टाळल्ा णाृाृ. िृसरा 

मुबा सथल ्रृाना णेमसनत मध्ंृरानंृर आठयलेल्ा आथल्ा ियचाराृतल “उबारा य णयळत्” 
्ाबंबल िलिहले आहे. 
 
“.....्ा गुणधम� पृन थपयवचा णो भाग द् होृ असेल त्ाचे मनाृतल आणच्ा भागाने सयागृ 

्ेले थािहणे, ृो आथला महणपन मानला थािहणे, य सामान् आतमचे अंग महणपनच मान् ्ेला थािहणे. हा 
आतममधला सुसयंाद ्ालमध्ंृरामुळे ियभागप श्णार नाहत. य महणपनच आणचा ियचार, ्ालमध्ंृराचत 
णाणतय असलत ृरत सयृःला गिृमान समणृो. य भपृ ्ाळाृतल िनयड् भागासिहृ गिृमान राहृो.” 

 
्ामुळे णाणतय ृु्डेबंद िदसृ नाहत. “शकखंला” ि्या “गंुफण” हे शबद णािणयचेे यणरन ्ोग् 

्व श्ृ नाहतृ. ्ेथे ्ाहतच साधंलेले नसृे, याहृे असृे. “नदत” ि्या “ओघ” ्ा वथ्ाचंा उथ्ोग 
्वनच हे चागंले सथल ्रृा ्ेईल. 
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मररी वही्न कॉिकन् (१८६३−१९६३): मेरत ्ॉि्नझ ्ा यलेसलत ्ेथतल मानसशासाच्ा 
�्ोगाल्ामध्े �मुख महणपन ्ा्र ्रतृ होत्ा. ृेथे त्ा णयळणयळ ए् दश् होत्ा. नंृर त्ा 
ृ�यजान शाखा्डे यळल्ा. १८९० च्ा सुरयाृतस त्ा णेमस ्ाचं्ा िय�ा�थनत होत्ा. ्ाच सुमारास त्ा 
युणट य िटचनेर ्ाचं्ा मानसशासाथासपन णासृ णासृ दपर णाृ होत्ा. त्ाचबरोबर णािणयेृ तल 
अनुभयाचत ए्ातमृा घडियणारा घट् महणपन “आतम” चे मह�य त्ानंा णासृ थटले. १९०० मध्े 
“मानसशास महणणे आतमबबलचे शास” हे मृ त्ानंत �भायतथणे �िृथादन ्ेले. १९०१ मध्े त्ानंत “ॲन 
इन्ोडकशन टप  सा््ॉलणत” ्ा आथल्ा थिहल्ा थुसृ्ाृ हा दिल्ोण व्कृ ्ेला. व्�कृयादत य 
थरमाणुयादत ्ा दोनहत मानसशासत  ्दिल्ोणाचंा त्ानत ्ा थुसृ्ाृ थुरस्ार ्ेलेला िदसृो. ृथािथ, 
थरमाणुयादत थय फकृ आतमच्ा संदभ�ृच मह�याचा आहे ्ायर त्ाचंा िय�ास बसप लागला य १९०९ 
मधतल “अ फसटर बु् इन सा््ॉलणत” ्ा सुधारलेल्ा आयक�तृ त्ानंत आमपला� बदल ्ेला, य 
णािणयेृ तल आतम आिण ए्ामागपन ए् घडणाऱ्ा मनोघटना ्ाचें शास महणणे मानसशास हत 
मानसशासाचत ्लथना त्ाज् मानपन मानसशास हे ए्मागव व्�कृयादत शास आहे हे मान् ्ेले. (१९३०, 
थक. ४०). “आतम” महणणे ्ेयळ ए् गपढ नसपन ृात्ािल  ्अनुभयामध्े सदैय असलेलत यसृु�सथृत आहे 
य शासशु� मानसशासाचा मध्यृव घट् महणपन आतमचा अंृभ�य ्रण्ासहत हर्ृ नाहत, असे त्ानंत 
�िृथादन ्ेले. 

 
“आथल्ा �त्े्ाच्ा णािणयेृ तल आतम.....चार मपलभपृ  गुणधम�नत ्ुकृ आहे असे ृात्ाळ 

ओळखले णाृे. मत मला सयृःला खालतल�माणे ृात्ालतन अनुभयृो. (?) ृुलनातम् दष�ा 
्णखर.... दुसऱ्ा शबदांृ  ्ाहत अथ�ने मत अ�ाथ माझ्ा बालय्ाृतल आतमच आहे. (२) सं्ुकृ संयदेन 
असणारा, समरण असणारा भायन्ुकृ, इचछाश�कृ्ुकृ असा आतम ृो मत आहे. (३) असाधारण, दुसरा 
्ोणतहत णागा घेऊ न श्णारा मत यडतल, भाऊ, िम� ्ाचं्ासारखा बराचसा आहे, थरंृु सरृेशयेटत मत 
माझ्ासारखाच आहे. माझे मतथण ए्च आहे. मत सयृःला अनुभियृो. (४) य हे व्कृतिनन य व्�कृशपन् 
यस पृंच्ा संदभ�ृ.” (१९१४, थक. ३) 

 
आतम बहुियध ृऱहेने अने् यस पृंशत णाणतयथपयर् साधंला णाृो. यस पृ अयलो्न ्रतृ असृाना 

त्ाचत �हण ्रण्ाचत यक�त िदसृे. नंृर त्ा बाबृतृ व्यसथाथन ्रृ असृाना �भतुययक�त िदसपन ्ेृे. 
्ाहत यस पृ आयडण्ा्डे अिभयक�त असृे, ृर इृर ्ाहत यस पृ न आयडण्ा्डे अिभयक�त िदसृे. सुख-
दुःखभाय हत व्�कृियरिहृ णािणयेृ तल अयसथा हो् हे महणणे िणृ्े मपखरथणाचे आहे िृृ्ेच ृे यस पृंशत 
संबंिधृ नाहतृ हे महणणे मपखरथणाचे आहे. ्ारण खरे ृर यस पृंमुळे आतम सुखत य दुःखत होृो असे समणले 
णाृे. व्कृतच्ा भोयृालच्ा यसृंुृ इृर व्कृत ्ा सय�ृ मह�याच्ा होृ. आतम हा णाणतयथपयर् 
सामािण् असृो. आतमयादत मानसशासच खऱ्ा मानसशासाचा था्ा महणृा ्ेईल. व्कृतला 
णािणयेृ तल अनुभय नसृो हे य रृनयादाचे मह�याचे ृ�य! त्ा ृ�याच्ा ियर� गेल्ािशया् य रृनयादाला 
समाणमानसशासाचंत सुरयाृ ्रणे शक् नवहृे. य रृनयाद ्ाहतहत महणो, थण ज्ा व्कृीच्ा बाबृतृ 
य रृनयाद बोलृो त्ा व्कृत थरसथरानंा णाणतय्ुकृ �ाणत समणृाृ. य रृनया�ाचं्ा ्ा अभायातम् 
ियिच� ृ�यािशया् इृर संशोधनाचे व्�कृयादत मानसशास सयागृच ्रृे. 

 
्ाि्नझ अंृ�नरतयणयादतच होत्ा हे अगदत उघड आहे. आतम्डे त्ा ्ा दलतनेच थाहृ असृ. 

त्ाचं्ा �िम् थुसृ्ाृ त्ानंत िय�ाथ्�ना आतमिनरतयण ्वन मानसशासाृतल िनरिनराळ्ा भागाचें 
यै्�कृ् मह�य थाहण्ास थरृ थरृ ियनंृत ्ेलेलत आहे. सयर शाखा ए्ि�ृ आणण्ाचत ्ाि्नझना 
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उतसु्ृा होृत. सयर मानसशासाला आतमचे ि्या व्कृतचे मपलभपृ  मह�य मान् ्राय्ास लायपन ृे शक् 
होईल अशत त्ानंा आशा होृत. सणग सेिि्् ्ा ्लथनेथेया “शरतर्ुकृ व्कृत” हत मानसशासत  ्
्लथना त्ानंा णासृ मान् होृत. थरंृु ृरतहत व्�कृयादत मानसशासाचे णैयत सयवथ मध्म मागर सुचियृे 
य त्ा िठ्ाणत बऱ्ाचशा ृात्ािल  ्मानसशासत  ्शाखा ए्ि�ृ ्ेऊ श्ृाृ (१९३०, थक. ५०) ्ाबबल 
त्ाचंत खा�त झालत होृत. सटनरसारर्ा “मानसशरतर व्�कृया�ानंत” “व्कृत”मध्े णे मपलभपृ  गुणधमर 
असृाृ असे महटले आहे ृेच “आतम” मध्े ्ाि्नझनत ्�लथलेले आहेृ. ्ा आतमयादत मानसशासजानंा 
“आथले महणणे णैिय् व्�कृया�ानंत थुढे माडंलेल्ा यगेळ्ा ियचारसरणतने संथ� ्रण्ास ्ोणृतच 
हर्ृ याटलत नाहत.” त्ाच�माणे आतमया�ानंा िटचनेर ्ाचं्ा अंृ�नरतयणमा� �णालतचत 
“थरअणपयादत” मािहृत सयत्ारण्ासहत हर्ृ याटलत नाहत. “फकृ [ आणच्ा अ�सृ�ययादीशत गोधळ ्व न्े.] 
्ा �णालतचा अ्रणातम् दिल्ोण, आतमचत त्ाचं्ा्डपन होणारत हबथारत, अनुभय, ्लथना, ि्या 
�त्य समाियल भाग ्ा गोलत शासत् मानसशासाच्ा ियचार्येृ थडृाृ असे महणण्ायर त्ाचंा 
असलेला भर, हे सयर व्�कृयादत मानसशासाशत ियसंगृ आहे. समिलयादाशत ्ाि्नझ बऱ्ाच सहमृ 
होत्ा. थरंृु समलतचे आत्ंिृ् उदाहरण—अने् भागानंत बनलेले, ए्िणनसत, सं्ुकृ, संथपणर महणणे 
आतम—त्ानंा मान् नवहृे. ज्ा मनोिय�ेषणा्डे त्ा टत्ातम् नणरेने थाहृ होत्ा त्ा 
मनोिय�ेषणाृ “आतम” िनरिनराळ्ा सयवथांृ  थरृ थरृ व्कृ होृाना त्ानंा िदसपन आले––णसे 
�ॉईड ्ाचं्ा सुरयाृतच्ा ्ाळाृतल आयेथ् शकृत य नंृरच्ा िस�ांृ ाृतल ध्े्ातमा (१९३०, थक. ५२, 
५३) खरे थाहृा, सयृःच्ा सै�ािंृ् दिल्ोणाच्ा ियर� होृ असले ृरतहत “आतमयादत” 
मानसशासाच्ा भाषेचा उथ्ोग न ्रृा मानसशास िलिहणे अशक् होईल असा ्ाि्नझ ्ाचंा दिल्ोण 
होृा. य अशा थिर�सथृतृ सयर शाखा व्�कृयादत मानसशासाृ ए्वथ ्ा होृ नाहतृ हा त्ाचंा �शन 
होृा ृथािथ, त्ाचंा हा ्ु�कृयाद ऐ्ला गेला नाहत. ्ारण बहुदा बऱ्ाच मानसशासजानंा ्ा�माणे 
यासृयृेच्ा खरेथणाबबल य “आतम”च्ा ि्या सेिि््ाच्ा ए्िणनसत सयवथाबबल सृृ उ�ेख 
्वन फारसे ्ाहत साधले असे याटले नाहत. ृरतहत गेल्ा थ�ास यष�्डे नणर टा्लत ृर ्ाि्नझ 
्ाचं्ा इ�चछृ िदशनेे मानसशास सर्ृ असल्ाचे िदसृे. 

 
वुइलयम स्नर (१८७८−१९३८) ्ानंत आथले “व्�कृतय”यादत मानसशास णगाला १९०६ मध्े 

िदले, ्ाि्नझ ्ाचें “आतम” यादत मानसशास थुढे आल्ायर थो�ाच यष�ृ त्ानंत हे ्ेले. ्ाि्नझ 
्ाचं्ा संशोधनाचत सटनरना बा�ृः ओळख होृत. १९०० मधतल ि्या १९२० मधतल णमरन मानसशासजानंत 
अमेिर्ेृतल संशोधना्डे फारच थोडे लय िदले होृे. थरंृु सटनर य ्ाि्नझ ्ा दोनहत मानसशासजानंा 
ृ�यजानाचत आयड होृत. �ा्ोिग् मानसशासा  ृ भर घालण्ाृहत ृे बरेच समान होृे. सटनर अत्ंृ 
धडाडतचे य संशोधनि�् मानसशासज होृे. आधार मानसशासाचे ृे �णेृे होृे. ृसेच बालमानसशास य 
उथ्ोिणृ य उथचारातम् मानसशास ्ामंध्ेहत त्ाचें संशोधन चालप होृे. िबनेच्ा चाचण्ाचं्ा संदभ�ृ 
बु�्ं्ाचत ्लथना त्ानत संशोिधलत...... हॅमबपगर ्ेथे त्ाचें मह�याचे सथान (१९१६−१९३३). ृेथे ृे 
�ाध्ाथ् असपन हॅमबपगर ्ेथतल बहुशाखत मानसशासत् संसथेचे चाल् होृे. थ�बल् शाळांृ पन 
उथचारातम् य मागरदशर्  ्ा्र त्ानंत सुव ्ेले य त्ा ्ा्�लाच याहपन घेृले. 

 
शासाचत थरमाणुयादत यक�त य णगाृतल खऱ्ा मपल्ाचंत मानयत मागणत ्ा दोहोचत सागंड 

घालणाऱ्ा—्ािं�्त्रण य घटनाचंत अंिृम ्ारणातम्ृा ्ाचंत ए्ातम्ृा घडयपन आणणाऱ्ा—
ृ�यजानाचा िय्ास ्राया हत सटनर ्ाचंत णतयनाृतल मोठत मह�या्ायंा होृत. हे सं्ोणन य हत 
ए्ातम्ृा साधण्ास व्कृत हत सं्लथना उथ्ुकृ ठरेल असा त्ाचंा ्ाि्नझ�माणे िय�ास होृा. 
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“व्कृतला ए्ृा, मपल् य हे पृ असृो. अने् भाग िमळपन व्कृत संथपणर झालेलत असृे, अने्ांृ  ए्तय 
असृे. भागशः ियचार ्रृा ्ािं�् ृऱहेने अभ्ास ्रणे शक् आहे य ृसा ृो ्रायाहत—महणणेच 
्ारण य थिरणाम ्ा संदभ�ृ य िनरिनराळ्ा घट्ाचंत �िृि�्ा ्ा संदभ�ृ—थरंृु थपणरतयाने ियचार 
्ेल्ास व्कृत हत ्ेयळ हे पृ, ध्े् य मपल् ्ा संदभ�ृच समणप श्ृे. �ौढ माणपस महणणे व्कृत असे 
समणले णाृे. थरंृु सटनर ्ाचं्ा व्ार्ेृ मपल हत व्कृत असृे, �ाणत ि्या ्ोणृाहत सणतय सेिि्् हत 
व्कृत असृे. आिण ्ािशया् अिृमानुष “व्कृत” महणणे सुसंघिटृ समाणगट असृाृ, त्ानंा सयृःचत 
ध्े्े असृाृ, य ज्ा�माणे व्कृत हत अने् थेशीचत बनलेलत असृे ृशत हत अिृमानुष “व्कृत” अने् 
व्कृीचत बनलेलत असृे. 

 
�त्े् व्कृतने ्ाहतशा �माणाृ सयृःच िनयडलेलत थिर�सथृत असृे य थिर�सथृतच्ा संदभ�ृ 

ि�्ाशतल असणे हा व्कृतचा गुणधमर आहे. व्कृत य थिर�सथृत ्ांृ तल संबंध ृतन थाृळ्ायंवन असृो: 
अ� यगैरेचत णैिय् थाृळत, सणग अनुभयाचंत मानसशासत् थाृळत, य सटनर ृ�यजानाचा �ांृ  समणृाृ 
ृत मौिल् थाृळत. मानसशास हे सणग अनुभयाशंत संद�भृ असृे. व्कृत िनयदेन ्रृे ृत “वथे” हत ्ा 
शासाचत मािहृत. थरंृु मानसशास ्ा “वथा”ं च्ा मागे डो्ायृे, य थाहणे, समरणे, या�ंचछणे ्ासंारर्ा 
मानिस् “वथा”ं पृन व्कृ होणाऱ्ा व्कृतच्ा क् ृत ओळखृे. ्ासारर्ा यिण् क् ृीच्ा मागे गेल्ास 
मानसशासास ्ुयृ सहणािभिनयशे ्ासारर्ा िट्ाऊ मनोरचनातम् यक�त आढळपन ्ेृाृ य 
सेिि््ाच्ा ्ा अंगभपृ  यक�त णागकृ होण्ास थिर�सथृतणन  ् चेृ्ाचंत ्ेयळ गरण असृे हे त्ाच्ा 
लयाृ ्ेृे. आिण शयेटत मानसशासज ्ा ियियध यक�ीच्ा मागे णाऊन ए्िणनसत व्कृतला थाहृो. थरंृु 
्ेयळ मानसशासाला हे साध् होणार नाहत; ्ारण ए्िणनसत संथपणर व्कृत हत ्ेयळ मानिस् नसपन ृत 
णैयत य ृ�यजानाच्ा दिल्ोणा पृन थाहाय्ाच्ा णागिृ् मपल्ाशंत संद�भृ असृे (सटनर, १९३८; थक. 
७०–८४). 

 
सयृःच्ाच घरत सयृःच्ाच मुलाचंा सखोल अभ्ास ्रतृ असृाना व्�कृबबलचत खरत ्लथना 

सटनरना सुचलत. 
 
“ियियधृेृतल ए्ृा ्ा मपलभपृ  व्�कृयादत गोलतचत मला ्ेथे णाणतय झालत. िय्िसृ होणाऱ्ा 

व्कृतच्ा णतयनरेषेमध्े ए्ाच यळेत ि्या ए्ामागोमाग ए् थाहृा ्ेृतल असे बहुियध चमत्ार णमा 
झाले ......्ेथे मला व्�कृय रृनाच्ा ्ारणातम्ृेचे मपलभपृ  सयवथ समणप श्ले: िय्िसृ होणाऱ्ा 
मुलामधतल खळबळणन् असे चािरत्ाचे गुणियशषे य थिर�सथिृणन  ् थिरणामाचें सा्ल् ्ाचें 
िमलाफसयवथ. (१९३०, थक. ३५०, ३५१). 

 
सटनर ्ाचं्ा थ�ृतृ हत िमलाफाचत ्लथना मह�याचत आहे. मुलाचा िय्ास हा ्ेयळ अनुयशंा पृन 

होृ नाहत ि्या ्ेयळ थिर�सथृत पृनहत होृ नाहत; ्ा दोहोच्ा बेरणे पृनहत ृो होृ नाहत. ृो ्ा दोहोच्ा 
िमलाफा पृन होृो य व्कृतच्ा संृुलनामुळे हा िमलाफ शक् होृो. त्ाच�माणे व्कृतमध्े बहुियध 
गुणधमर असृाृ, थरंृु संृुिलृ व्�कृम�याृ त्ाचंा िमलाफ होृो. व्कृतला अने् �ेर् �ेिरृ ्रतृ 
असृाृ. थरंृु हे सयर �ेर् संृुिलृ, सहेृु् य रृनाृ ियलतन होृाृ. व्कृतला ्ा्र�यक� ्रणाऱ्ा 
�ाथिम् य दुय्म �ेर्ाचें बहुियधतय �ॉईडनत बरेच ्मत लेिखले आहे; य व्कृतच्ा ए्िणनसतथणाचत 
दखल घेण्ामध्ेहत �ॉईड अ्शसयतच ठरले आहेृ. (१९३८, थक. ३७). 

 



 
 अनु�मिणका 
 

ृरतहत �ॉईड ्ाचंत गपढ मानसशासाचत ्लथना मह�याचत आहे. ्ारण सणग अनुभयाचं्ा 
थाृळतखालत माणसामध्े बरतच गपढे असृाृ. हत गपढे मानसशासत  ् महणण्ाथेया णैयतच महणृा ्ेृतल. 
थरंृु त्ाचंा य रृनायर थिरणाम मा� होृ असृो. ्लथना समरण, िनि�ृ यासना ्ासंारर्ा णािणयेृ तल 

क् ृीनत नेिणयेृ तल क् ृीचत ्लथना ्रृा ्ेणार नाहत. नेणतय िनरिनराळ्ा �ेणी पृन व्कृ होृे. संथपणरथणे 
नेिणयेृ पन चालणाऱ्ा सेिि््ाच्ा णैयत क् ृत पृन ृत व्कृ होईल. िनरिनराळ्ा �माणाृ असथल 
असलेल्ा णािणयेृ तल भायन य क् ृत पृन ृत व्कृ होईल ि्या संथपणरथणे णािणयेृ पन चालणाऱ्ा ऐ�चछ् 

क् ृत य अयधानातम् संयदेने ्ामंधपनहत ृत व्कृ होईल. 
 
णे णे ्ाहत ृत�ृेने णािणयमेध्े असृे त्ालाच सटनरनत मह�याचा भाग असे उ�ेिखले आहे; य णे 

णे ्ाहत मह�याचे आहे ृे ृे त्ाच यळेत मनाच्ा अत्ंृ िनमनसृराृ अंृभपरृ  झाले आहे. ज्ा यळेत ृुमहत 
ियिशल यस पृ बार्ाईने अयलो्तृ असृा त्ा यळेत ृे अयलो्न मह�याचे असृे; थरंृु त्ाच यळेत 
था�रभपमतमध्े असलेल्ा भायनाृ ृे अंृभपरृ  झालेले असृे. य �त्य भायन हे सेिि््ाच्ा नेिणयमेध्े 
समाियल झालेले असृे. “णे णे ्ाहत थपणरतयाथासपन व्कृ होृ असृे, ृे ृे यगेळे असपनहत सेिि््ाच्ा 
नेिणयमेध्े समाियल झालेले असृे, य ्ा थरसथरसंबंधा पृनच त्ाला अथर य �म �ााृ होृो.” (१९३०, थक. 
३८०) ्ा संदभ�ृ सटनर ्ानंत थयरृ �ेणीचत ्लथना सुचियलत आहे: 

 
“थकथयतथासपन िशखरे (बोधन य इचछाशकृतथासपन होणाऱ्ा क् ृत) उठपन िदसृाृ य ृत�ृेने िशखरे 

हा ए् सयृं�च रचनातम् भाग असल्ाचा भास िनम�ण होृो; थण ृत िशखरे यगेळत नसृाृ, ्ारण 
डोगर ियसृाराने (भायन) त्ानंा धवन ठेियलेले असृे. हा डोगरियसृार �त्य दश् असपनहत त्ाला 
सयृःचा आ्ार नसृो य खालत ि्या यर दश् ्डहत नसृे. ृो थकथयतच्ाणयळ असपन इृर िशखराचं्ा 
बरोबर सय�ना सामान् असलेल्ा अदश् भपथकनाृ खोलयर गेलेला असृो. (“नेणतय” महणपन ओळखले 
णाृ असलेले ये�) (१९३८, थक. ५३१)”. 

 
भायनचा यगेळा ियचार न ्रृा, यै्�कृ् था�रभपमतृतल अनुभय ्ा दलतने त्ाचा ियचार ्ेल्ास 

त्ाला ्ेयळ सुखद य दुःखद म्�दा न थडृा ियियध छटा य अनुरोध �ााृ होृाृ. त्ाचा न्ाशाच 
्ाढाय्ाचे ठरियल्ास ृो बहुिमृतने ्ाढृा ्ेईल, य ्ा िमृतमध्े खळबळ-सृबधृा, ि�्ाशतलृा, 
ि�्ाहतनृा, आ्षरण-अना्षरण ्ाचंा अंृभ�य होृो. ्ाला आ्ार नाहत, थण ृरतहत त्ाचा य रृनायर 
बराच थिरणाम होृो. 

 
आ्ार ि्या समलत ्ायंर भर देृ असृाना समिलयादा्डपन समिलियरिहृ य आ्ारियरिहृ 

भागाचें मह�याचे सथान दुलर ियले णाृे. आ क् ृत य था�रभपमत ्ाबंाबृत  ृ ्ा मानसशासाने बरेच ्ाहत 
महटलेले आहे, ृरतहत त्ानंत “आ क् ृत” यर थपणर लय ्ेििृ ्वन था�रभपमत दुय्म महणपन दुलर ियलत आहे. 
थरंृु था�रभपमत हत ्ेयळ दश् आ क् ृतचत अय्ाशातम् भाग नसृे ृर ृत व्�कृगृ भायन असपन त्ामध्े 
आ क् ृतच्ा अयबोधाचत क् ृत समाियल झालेलत असृे. समिलया�ानंत यारंयार उ�ेिखलेले द् आ्ार 
मानसशासत  ् गिृमानृेचा सथंपणर ियसृार सथल ्व श्ृ नाहतृ. णुन्ा, अलग असणाऱ्ा 
घट्ा�ंमाणेच ृे याटृाृ. यासाचा भथ्ारा, सप्�सृ य शरतरायवन णाणारत याऱ्ाचत झुळप् ्ा भागानंा 
समलत नाहत. ृे आ्ारियरिहृ य समिलियरिहृ आहेृ. ृरतहत हे भाग ्ाहत �माणाृ थिरणाम्ार् 
ठरृाृ. अशा यदेनअनुभयाना मानसशासामंध्े भायनबरोबरच सथान असले थािहणे. आ्ार य था�रभपमत 
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्ाथेया थिरणाम्ार्ृा, य समायशे्ृा हत सं्लथनाचत णोडत णासृ सयर्ष य उथ्ुकृ आहे असा सटनर 
्ाचंा दाया आहे (१९३८, थक. ११२). 

 
सटनरनत आथल्ा व्�कृयादत मानसशासाचा हॅमबपगर ्ेथतल संसथेृ आथल्ा मागरदशरनाच्ा य 

उथचार्ोणनेच्ा ्ा्�मध्े उथ्ोग ्ेला. ृेथे याथरलेलत. “संथपणर थ�ृत” त्ाचं्ा सह्ाऱ्ानंत 
य�णलेलत आहे (बोगेन, १९३१). ्ेयळ व्कृतचत सय�गतण िनयड ्रण्ाच्ा दलतने ्सो�ाचंा सं�ह 
्रणे महणणे सथंपणर थ�ृत नवहे. ्ारण ्ालम्�देमुळे संथपणर थरतयण ्ठतण आहे, य ्ामध्े संथपणरतयाचे 
ृ�यहत दुलर ियले णाईल. ियियधृेृतल ए्ृा ्ा�माणे व्कृत्डे थाहण्ाचत आणचत गरण आहे. हत 
व्कृत ्ोणत्ा ध्े्ाच्ा मागे आहे, ्ोणत्ा थिर�सथृतला यासृय सयवथ देण्ाचा �्तन ्रतृ आहे, हा 
्ेितभपृ  �शन असला थािहणे. �त्े् व्कृतला दोन ध्े्े असृाृ असे समणले णाृे: (१) त्ाच्ा 
व्�कृगृ सयभायाने म्�िदृ झालेले उथणृ ध्े्. आिण (२) समाणथिर�सथृतशत समनय् दशरियणारे 
संथािदृ ध्े्. सथंािदृ ध्े् हे उथणृ ध्े् य थिर�सथृत ्ाचं्ा सम�नयृ थिरणामा पृन िनम�ण होृे. 
व्कृतचे उथणृ य त्ाच�माणे सथंािदृ ध्े् शोधपन ्ाढणे हे मानसशासाचे ्ाम आहे. संथादन य 
्ल्सो�ा िदल्ा णाृाृ. त्ाच�माणे अथर लायण्ाच्ा बाबृतृ ्ाहतसे सयाृंत् देऊन रॉगा ्सोटत 
िदलत णाृे, आिण ्ाहत �माणाृ �ेचमरयर आधारलेलत �शनायलत िदलत णाृे. थण मह�याचत गोल 
महणणे आठयले िृृक्ा थपयर्ाळाथासपन सुरयाृ ्वन णतयन यक�ांृ  सागंण्ास �यक� ्रणे हत आहे. 
थरंृु थपणर मनोिय�ेषण ्रण्ाचा �्तन मा� ्ेलेला नाहत, ि्या �ॉईड ्ाचं्ा संथपणर ्लथनाहत 
सयत्ारलेल्ा नाहतृ. ियरोध, संघषर य भोयृालच्ा थिर�सथृतच्ा बाबृतृ �्ोज्ाचत �यक�त ्ां् डे 
मानसशासज लय थुरियृाृ. �्ोज् आथल्ा बालय्ाृतल �तडेबबल ्ा् सागंप श्ृो इ्डे ियशषे 
लय थुरियले णाृे. त्ालंा त्ाच्ा आयडत�माणे खेळ खेळृा ्ेृ असृ ्ा इृरेणनाचं्ा ्ला�माणे 
चालाय ेलागृ असे हे थाहण्ाचा �्तन असे. ्धत ्धत �्ोज्ा्डपन त्ाच्ा नाृेयाई्ाचंत, ियशषेृः ृो 
ज्ाचें अनु्रण ्रृो असे त्ाला याटृ असेल त्ा व्कृीचत मािहृत िमळियणे उथ्ुकृ ठरृे. ्ा सयर 
मािहृतयवन आथले मृ य आथल्ा िशफारशत िदल्ा णाृाृ य त्ा अखेरच्ा महणपन सयत्ारण्ाथपयव 
�्ोज्ाबरोबर च�चल्ा णाृाृ. 

 
वयय�तवाद: हेनत ए. मरत (णनम १८९३, हॉयडर ्ेथतल मानसोथचार ्ेिाचे संचाल्; उथचार 

मानसशासाचे �ाध्ाथ्) ्ानंत व्�कृम�याच्ा अभ्ासाृ नयिन�मृत य ने कृतय, शासत् य याङम्तन 
चोखंदळथणा य मानय�ाण्ाबबल सप�म िणजासा अशा ृऱहेचत �िचृच आढळणारत ्ुृत साधलेलत आहे. 
य रृनया�ानंत अंृ�नरतयणाचा ्ेलेला त्ाग मरीना सहन होृ नवहृा, य क् ि�म �ा्ोिग् याृारणाृ 
खालच्ा सृराृतल �ाण्ाचं्ा �िृि�्ाअभ्ासा  ृगढपन णाण्ाचत य रृनया�ाचंत यक�त त्ानंा मान् नवहृत. 

 
यै�्त् शासाचा अभ्ास ्रतृ असृाना त्ानंा असे आढळपन आले होृे ्त, सयृःच्ा अनुभयाचे 

माणसाने ्ेलेले िनयदेन हे इृर िनरतयणथ�ृतने िमळियलेल्ा मािहृतृ बरतच मौिल् भर घालतल, य 
महणपन त्ानंत व्�कृम�याच्ा अभ्ासाृ याथरलेल्ा “बहुियध माथनथ�ृतृ” ्ा ृऱहेने िमळियलेल्ा 
मािहृतचा अंृभ�य ्ेला आहे. ्ाथंै्त ्ाहत उ�ेखनत् अशत �िस�त “थेमिॅट् ॲथरसेाशन टेसट” (टत. 
ए. टत., मॉगरन य मरत, १९३५; मरत य इृर १९३८) य दुसऱ्ा महा्ु�ाृ डायथेचातम् ्ा्�्िरृा 
माणसाचंत िनयड ्रण्ाच्ा दलतने ृ्ार ्ेलेल्ा ्ुशल थिर�सथिृ् ्सो�ा (मरत य इृर १९४८) 
मानसशासत  ््सो�ाचं्ा इिृहासाृतल मह�याचे टाथे दशरियृाृ. 
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िमळालेल्ा मािहृतचे यगव्रण ्रण्ा्िरृा सं्लथनाचं्ा ्ोग् �णालतचे मह�य त्ानंत 
यै�्त् अभ्ासा पृन णाणले होृे. हे उिबल साध् होण्ा्िरृा त्ानंत मो�ा �मथपयर् ृ्ार ्ेलेलत 
थिरभाषा अगदत सुरयाृतला ्ाहतशत ्ठतण याटृे; थरंृु थिरच्ानंृर ृत ्मत �ासाचत याटृे. ियशषेृः 
ज्ा यळेत इृर सै�ािंृ्ाचं्ा ियचारसरणतशत मरीच्ा ियचारसरणतचा सारखेथणा सथल होृो त्ा यळेत असे 
णाणयृे. िस�ांृ ाचत घडण होण्ास �ॉईड, मॅ् डुगल, लुईन, त्ाच�माणे अल�ेड नॉथर याईटो ्ाचें बरेच 
साहाय् िमळाल्ाचे मरत ्बपल ्रृाृ. ृथािथ, ्ुंगमुळे त्ाचंा थकथ�रणातम् ियचाराशत अगदत 
सुरयाृतस संबंध आला, य त्ाचं्ा सै�ािंृ् माडंणतृ ्ुंग ्ाचंा बराच �भाय िदसपन ्ेृो. त्ाच�माणे 
त्ानंत �ॉईड ्ाचं्ा अबोधमुख, बोधातमा, ध्े्ातमा य आदश�तमा ्ा ्लथना आधुिन् ृऱहेने 
सयत्ारलेल्ा होत्ा. नंृरच्ा आ्ुष्ाृ िय्ास थायणाऱ्ा नसािय क् ृतचे मपळहत बाल्ायसथेृ ्ेणाऱ्ा 
अनुभयामध्े आढळृे असे �ॉईड�माणेच त्ाचेंहत मृ होृे. बाल्ायसथेृ ्ेणाऱ्ा अनुभयाृ त्ानंत 
�ॉईड�माणेच लैिग् िय्ासाथपयव होणाऱ्ा िय्ासटाा्ायरतल मौिख्, गौिद्, लैिग् ्ा संबंधाृतल 
अनुभय ियचाराृ घेृलेले आहेृ. य त्ामध्े बंिदसृ णागा य मुशत�ांृ  ्ासंबंधत असलेले सुखद 
भायनेसाठत अंृभपरृ  ्ेले आहे. �ॉईड ्ाचं्ा थ�ृतने ्ेलेले थकथ�रण य नंृरच्ा ्ाळाृ �झ 
अलेकझाडंर य हॅनझ सकॅस ्ाचं्ा्डपन िमळालेले िशयण ्ामुळे �ॉईड ्ाचंा हा थिरणाम शयैिण् 
मानसशासाृतल सं्लथनाशत मनोिय�ेषण िस�ांृ ाचे णासृतृ णासृ सं्ोणन ्रण्ाचा �्तन 
्रणाऱ्ाथंै्त मरत हे अ�ेसर महणपन ओळखले णाृाृ. 

 
त्ानंत यणरन ्ेलेले अबोधमुख हे रानटत अयसथेृतल णैिय् शकृत व्कृ ्रृे, थरंृु थिरणामृः 

ृे थपण�शाने आ�ा�मा� नाहत. उलटथयत त्ाच्ा्डपन मपलभपृ  चैृन् भायना गरणा थुरियल्ा णाृाृ, य 
ध्े्ातम्ाच्ा मागरदशरनाखालत त्ाचंा ्ोग् ्ाळत, ्ोग् सथळत, ्ोग् य ्ोग्ा्ोग  ् यस पृंच्ा संदभ�ृ 
उथ्ोग ्ेला गेल्ास त्ानंा भायातम् मपल् �ााृ होृे. बोधातमा महणणे व्कृतचा समाणसि�ये्  असे 
त्ाचें अणपनहत मृ आहे. थण त्ा बाबृतृतल िन्म आईयडतल ि्या अिध्ारत व्कृत्डपनच िमळृाृ 
असे नवहे. ृर ृे याङम्, सासं क् िृ् यारसा, लो््था, य बरोबरतच्ा गटाचंा �भाय ्ाच्ामुळेहत �ााृ 
होृाृ. आदश�तमा ध्े्ातम्ाशत ए्वथ होईल ि्या होणार नाहत. ृो णेवहा यासनातम्ाच्ा अमलाखालत 
संथपणरथणे असेल ृेवहा यासनातम्ाचा त्ाच्ायर इृ्ा अिृिरकृ �भाय असेल ्त, त्ामुळे व्कृत हत 
थपण�शाने समाणथराङमुख आिण गुनहेगार होईल. णर हा आदश�तमा ध्े्ातम्ाच्ा अमलाखालत असेल ृर 
सामािण् रतिृिरयाणाचे ्ाटे्ोरथणे थालन होृ असलेले आढळले. णर व्कृत ्ा दोन शक्ृाच्ा 
बाबृतृ ्शसयतृऱहेने समृोल साधप श्ेल ृर ृत व्कृत “सयरसामान्” असेल य त्ाच�माणे ृत 
बोधातम्ाच्ा अंमलाखालत असेल. मरीच्ा ज्ा सं्लथना थुढे थोडक्ाृ य�णल्ा आहेृ त्ांृ पन त्ाचंत 
ियिशल थिरभाषा िदसपन ्ेणार आहे. (ियस कृृ मािहृत्िरृा, मरत य इृर १९३८, मरत य कलुकहॉन, १९५३, 
य मरत, १९५८ ियचाराृ घ्ायेृ ). त्ानंत त्ाचं्ा सुरयाृतच्ा िस�ांृ ांृ  �ेरणा ए््च्ा संदभ�ृ गरणेचत 
णत व्ार्ा ्ेलत आहे त्ामध्े मॅ् डुगल ्ाचंा �भाय सथलथणे िदसपन ्ेृो. 

 
गरण हत ए् रचना आहे........ृत ए् �ेर् शकृत समणलत णाृे....मेदपमध्े असलेलत हत 

शकृत.... “संयदेन, �बोध, बुि�व्ाथार, �य रृन य क् ृत ्ाचंत अशा ृऱहेने रचना ्रृे ्त, त्ामुळे 
अ�सृतयाृतल असुखद थिर�सथृत ियिशल िदशनेे बदलृे......�त्े् गरणेबरोबर ियिशल ृऱहेने ए् 
ियिशल भायन ि्या भायना असलेलत आढळृे, य ृत गरण ्ाहत थ�ृत याथरृाना आढळृे......य हे ृत 
गरण थुढे णाण्ाचे दलतने ्रृे.....सामान्ृः हत गरण िट प् न राहृे य ्ाहत ियिशल बा� य रृनाला 



 
 अनु�मिणका 
 

(ि्या सयैर ्लथनानंा) याय देृे.....हत.....सेिि््ाला संृुल्ार् ि्या सुखदा्् असा थिर�सथृतचा 
शयेट वहाया ्ा ृऱहेने सुरयाृतच्ा थिर�सथृतृ बदल घडयपन आणृे.” (१९३८. थक. १२३, २४) 

 
त्ानंत ियशषे्वन ्ादतृ घाृलेल्ा गरणाचे ्ा्रच नवहे ृर सयवथहत मॅ् डुगल ्ाचं्ा 

िस�ांृ ाशत णुळृे आहे हे खालतल लहानशा नमुन्ायवन िदसपन ्ेईल: 
 

  मरी  मॅकडुगल 
१. शरणागृतचत य बचायाचत गरण लतन �यक�त 
२. सहभायाचत गरण संघ �यक�त 
३. आ�म्ृेचत गरण राग 
४. इणा थिरहाराचत गरण भतृत 
५. थोषणाचत गरण संरयण 
६. ्ाचनेचत गरण �ाथरना �यक�त 

 
्ा�ा ए्वथ नसल्ा य मरतचत ्ादत बरतच �दतघर असलत ृरत इृर समांृ र य व्ाथ् �यक�त 

शोधृा ्ेृतल. 
 
“थेमिॅट् ॲथरसेाशन टेसट” मधतल गोलीचा अथर लायण्ाच्ा दलतने य हॉयडर ्ेथतल 

मानसशासत  ् ्ेिाृ बार्ाईने अभ्ािसलेल्ा थ�ास �्ोज्ाचं्ा बा� य रृनाचे यगव्रण ्रण्ाच्ा 
दलतने णरत गरणेचत ्लथना उथ्ुकृ असलत ृरत त्ाचं्ा नंृरच्ा ियचारसरणतृ त्ानंा ्ा ्लथनेबबल 
बरेच असमाधान याटृ होृे. ज्ा थिर�सथृतृ ्ा गरणा ्ा्रयाहत होृतल त्ा थासपन ि्या ज्ा क् ृत 
त्ाचं्ामुळे �ेिरृ होृतल त्ाथासपन अलग ्वन यर िदल्ा�माणे त्ाचंत नोद ्ेल्ामुळे अलथाटरनत 
दाखयपन िदल्ा�माणे (१९३७, १९६१) त्ा थरसथराथंासपन अलग असलेल्ा �मािणृ �ेरणा-�्ार 
असल्ासारर्ा िदसृाृ, थरंृु खऱ्ा अथव त्ा रचनातम् ृऱहेने ्ा्रयाहत हाृाृ. ए् गरण दुसऱ्ा 
गरणेच्ा बरोबरच थिर�सथृतृ भर घालतृ असृे, य ्ाहत �माणाृ दुसऱ्ा गरणामुंळे िृच्ाृ थिरय रृनहत 
होृ असृे. ्ादतृ िदलेल्ा गरणा व्�कृमतयाच्ा सामान् घट्ाचंत सयरसामान् ्लथना देऊ श्ृतल, 
थरंृु व्कृतच्ा सामान्�ेरणेचत ्लथना देण्ास त्ा अथुऱ्ा ठरृतल. 

 
ृथािथ, मरीनत गरणाचंा अलग अलग ियचार ्ेला आहे असे मा� महणृा ्ेणार नाहत. 

�ेनृा�माने त्ाचंत रचना झालेलत आहे अशत त्ाचंत ्लथना होृत. ्ा रचनेमध्े ्ाहत गरणा इृराचं्ा 
अगोदर ्ेृाृ ि्या ्ाहत थपयरशकृ असृाृ. ृोच थिरणाम िनम�ण ्रण्ास ्धत ्धत दोन ि्या अिध् 
गरणा थरसथरांृ  अंृभपरृ  होृाृ. ियिशल गरण ियिशल ृऱहेच्ा क् ृत पृन भागियलत णाृे, य त्ामुळे ृत 
्लथनेशत ि्या य रृनाशत ए्वथ होृे. हत “गरण ए्वथ” चत ्लथना अलथोटरनत उ�ेिखलेलत आहे य 
्ालाच १९३७ मध्े त्ानंत “यै्�कृ् गुणियशषे” असे उ�ेिखले आहे. ्ाच ियष्ायरतल त्ाचं्ा अगदत 
अलत्डच्ा मािहृतृ अगदत ्ाच गोलीचा उ�ेख “व्�कृगृ िच�यक�त” (ि्या संस्ारियशषे) असा 
्ानंत ्ेला आहे (१९६१). �ेरणेबबलच्ा ियचारसरणतृ ‘मरत’ णरत त्ाचं्ाइृ्े थुढे गेले नसले ृरत ृे 
्ाहत �माणाृ त्ाचं्ा नणत् आलेले आहेृ असे नंृरच्ा िलखाणायवन िदसपन ्ेृे. व्�कृगृ 
व्�कृम�याचत ्लथना गरणाथेंया सप�ातम् सयभाया पृन णासृ ्ोग् ृऱहेने य�णलत णाईल, असे त्ानंत 
सुचियले. ‘सप�ा’ मुळे गरणेचा संबंध थिर�सथृतशत णोडला णाृो, ्ारण ि�कसमपह  अंृरि�्ेमध्े 
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व्�कृम�य अभ्ासाचत साथेयृेने सयाभािय् थिर�सथृत िमळप श्ृे असे त्ानंा याटृ होृे य महणपन 
सलवहन ्ानंत माडंलेल्ा व्�कृम�याच्ा थरसथरांृ गरृ  ्लथनेचा मरत थुरस्ार ्रतृ नसले ृरत ्ा 
थ�ृतचे मह�य बरेच आहे असे ृे मानृाृ (मरत थहा १९६३). थपयरसंस्ारणन् �यक�तियष्त ृे महणृाृ: 
“य” मध्े आ�म् यक�त ि्या आ�मृेचत गरण आहे......असे महणण्ाथेया शक् असेल ृर......णासृ 
्ाटे्ोरथणे असे महणाय े ्त, त्ाच्ा व्�कृम�याचे दोन गुणियशषे....णासृ संयदेनशतल सयभायियशषे 
ठरृाृ; य ृे (१) आतमभाय अयमािनृ झाल्ाच्ा णािणयमुेळे, आिण थ्�्त आतमभाया्डपन होणाऱ्ा 
गय�कृतच्ा णािणयमुेळे िचडपन आ�म्ृेचे शबद याथरृाृ (१९५९, थक. ३४). 

 
“मनाच्ा यरच्ा सृराृ असलेला अथमानाचा य दथ�चा भाय ्ाचंा मरीनत यणरन ्ेलेल्ा 

दबायामध्े अंृ भ�य होृो. �िृि�्ा िनम�ण ्रणाऱ्ा अने् यस पृंचा य लो्ाचंा अंृभ�य ्रणारत णत 
थिर�सथृत िृचा समायशे दबायमध्े होृो: सुरियृृेला धो्ा, अमोल ठेव्ाचा ियनाश, आथल्ा ि�् 
व्�कृचा मकत्प ि्या िृचे दुदैय, सयृःला िमळालेलत संधत य सनमान ्ासंारर्ा गोलीचा ्ांृ  अंृभ�य 
्रृा ्ेईल. अशा थिर�सथृतचे दोन दिल्ोनांृ पन मपल्माथन ्रृा ्ेईल. (१) �िृि�्ा ्रणाऱ्ाच्ा 
दिल्ोणा पृन, (२) साथेयथणे ्ाृ रस नसलेल्ा िनरतय्ाच्ा दलत पृन. णे महणणे णयळच असलेल्ा 
एखा�ा �्सथाला िनरथियत ि्या ियनोदत याटेल (अ–दबाय) ृेच महणणे ज्ाला उबेशपन ृे असेल 
त्ाला �ेषमपल् ि्या धम्तयणा याटेल (ब–दबाय) य ्ायरच त्ाचत �िृि�्ा अयलंबपन राहतल. 
लुईननत ज्ाला “मानसशासत् ये�” महणपन उ�ेिखलेले आहे त्ालाच ्ेथे ‘ब–दबाय’ असे उ�ेिखलेले 
आहे. णत थिर�सथृत ए्मृाने खरत थिर�सथृत महणपन �मािणृ ठरलेलत असृे ृत थिर�सथृत महणणे “अ-
दबाय’’ असे गकहतृ धवन मरतनत व्कृतचत �िृि�्ा ठरयाय्ाचा िन्ष �ााृ ्वन िदला, य अशा ृऱहेने 
लुईन ्ाचं्ा थ�ृतृतल दोष दपर ्ेला: “अ–दबाय” ्ाहत �माणाृ समणल्ािशया  ् माणसाने ि्ृत 
�माणाृ बा� थिर�सथृतचा त्ाग ्ेला आहे हे आथल्ाला ्धतच समणप श्णार नाहत (१९५९, थक. २७). 

 
“ज्ाला सचेृन ्रण्ा्िरृा चेृ्ाचत गरण लागृे असा �िृि�्ा नमुन्ाचा सुसृ थुंण” 

्ाहपन व्�कृम�य महणणे ्ाहतृरत अिध् आहे ्ायर मरत भर देृाृ. हे “अधतश” चे ्ाहतसे व्कृ 
सयवथ आहे सुरिचृ, सुसंघिटृ मेदपृतल मुत् �ि�्ा महणणे अधतश ि्या ्ोणना, उिबले, अथेया, भतृत 
यगैरे ्ासंारर्ा णािणयचे्ा य त्ाच�माणे नेिणयचे्ा थाृळतयर चालणाऱ्ा य य रृनाला �ेिरृ ्रणाऱ्ा 
ि्या बा� “दबाया-”ला �िृि�्ा ्रणाऱ्ा “सृृ  चालणाऱ्ा �ि�्ाचंा साचा” महणणे “अधतश” 
व्ाथारण क् ृत ि्या “ क् ृत गरणा” हत ्ाचत चागंलत उदाहरणे आहेृ. “्ा्रसुखसंयदेन” च्ा 
ृ�याखालत ्ालर  बपलरनत (१९२४) ओळखलेले �ेरणेचे ृ�य त्ाच�माणे नयतन नमुना ृ्ार होृ असृाना 
नयतन थोष् घट् ए्णतय ्रण्ा्िरृा होणारे ि�्ाशतल शोधन हे ा्ाणेनत ओळखलेले �ेरणेचे ृ�य 
वहाईट ्ाचं्ा ‘्ा्रयमृा’ यरतल हे िस�ांृ ामध्े त्ानंत ओळखलेले ृ�य य बोधातम्ाच्ा संघषरमुकृ 
िस�ांृ ाचा थुरस्ार ्रणाऱ्ा हेनझ हाटरमन य इृर मनोिय�ेषण ृजज ्ानंत ओळखलेले �ेरणेचे ृ�य 
आथल्ाला थरृ आढळृे. हाृाृतल यस पृ खालत थाडणे, थडृाना त्ा यस पृ्डे थाहाृ राहणे, णिमनतयर 
थडृाच होणारा आयाण ऐ्णे ्ा नयतन िय्ास थायलेल्ा ्ुयृतचा उथ्ोग ्वन थाहण्ाृ मुलाला 
गोडत याटप  लागृे; ्ाहत मिहन्ानंृर चालणे, यर चढणे य बोलणे ्ाचंा उथ्ोग ्रणे सुखायह याटृे. 
अशा �तडातम् क् ृत �त्य क् ृत पृनच णणप बयतस देृ असृाृ. ि्या त्ामुळे सयायलंबन य संथादन ्ा 
गरणा भागृ असृाृ. 
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एखादे नैथुण् ि्या लािलत् ्ेयळ व्यहारत गरण भागियण्ाहपन समाधान िमळयपन देृे त्ा यळेत 
“ क् ृत गरणेचे” (“मोडल नतड”) व्ाथारण �िृिबिबृ होृे. �ॉईड्डे ्ल असपनहत ृाणियरिहृ �सथृत 
�ााृ ्रण्ाच्ा सेिि््ाच्ा यक�तशत �ेरणेचा संबंध णोडणाऱ्ा थारंथिर् िस�ांृ ानंा मरीनत थुलत िदलेलत 
नाहत. ृाण ्मत होण्ा पृन समाधान िमळृ असेल हे ृे मान् ्रृाृ, थरंृु ृाणियरिहृ �सथृतथेया ृाण 
्मत ्रण्ाच्ा �्तनाृ समाधान याटृे, आिण ृाण िणृ्ा णासृ िृृ्े समाधान णासृ. ज्ा यळेत 
आथण ियिशल थाृळत गाठण्ाचत मह�या्ायंा बाळगृो त्ा यळेत हे सथल असृे. ज्ा यळेत आथण 
मह�या्ायंत असृो य आथल्ाला थपणर आतमिय�ास असृो त्ा यळेत आथण आथलत नणर उंचायृो; 
अथ्शा पृन आथण ‘यसृु�सथृत’ ओळखप लागलो ्त ्मत ्रृा न ्ेणाऱ्ा ृाणाृतल असुखद भाय 
टाळण्ा्िरृा आथल्ा सयृःबबलच्ा असलेल्ा अथेया म्�िदृ ्रृो (मरत, १९५३, थक. ४०). 

 
मानयत व्�कृम�याचा अभ्ास ्रृाना अंृभपरृ  असलेल्ा �शनाृतल गंुृागंुृ य ियसृार ्ा गोलत 

मरीनत त्ाचं्ा अगदत सुरयाृतच्ा िस�ांृ माडंणतथासपन ्धतच नणरेआड ्ेल्ा नाहतृ. य रृनाचत 
गिृमानृा ्ायरतल त्ाचं्ा नंृरच्ा िस�ांृ ा  ृ त्ानंत साथेयृा अयासृय अशा “दबाय गरणा” 
सं्लथनेयर लय ्ेििृ ्रण्ाथेया व्कृतच्ा संभिरृ मपल्ायर आिण व्कृत य यस पृ ्ाबंबल व्कृ 
्ेलेल्ा गण् य अगण् �सथर भायायर आिण थपयरसंस्ारायंर लय णासृ ्ेििृ ्ेले आहे (१९५९, १९६३). 
त्ाच�माणे एखादत अलग घटना, घटनाचं्ाथासपन अलग झालेला य रृनए््, महणणे िय्ोणन हा 
य रृनए्् त्ाच्ा थपयव घडलेल्ा य त्ाचं्ानंृर होणाऱ्ा ृसेच त्ाच्ाबरोबर ्ेणाऱ्ा थण �्ोण्ाला 
असंबंिधृ िदसणाऱ्ा घटनाथासपन अलग ्ेलेला असृो. एखा�ा ओळखतच्ा माणसा्डे थाहपन 
ओळखदशर्  मान हलियण्ाइृ्ाच हा य रृनए्् संियाृ य उथेयणत् असृो; अथया आथला 
आ्ुष्ाचा णोडतदार ि्या णतयनव्यसा् िनयडण्ाइृ्ा मह�यथपणर असृो; थरंृु ्ा यणाला घडृ 
असलेल्ा सयर क् ृत ियचाराृ घेृल्ास व्�कृम�याचे माथन ्रृाना त्ायर णासृ �्ाश टा्ला णाृो 
असे मानसशासाला आढळले. य रृनाचा असा �िृिनिध् नमुना महणणे “�सथरृा” असे मरत महणृाृ. य 
त्ाचं्ा बहुियध माथनृं�ाृ चलत िच�ा्डपन िमळणारत अशा ृऱहेचत मािहृत, ियियध ृऱहेचत साधिन  ्
मािहृत य �्ोज्ाने नंृर िनयदेन ्ेलेलत मािहृत अंृभपरृ  ्रण्ाचत सो् ्रृाृ (१९६३). ध्े्ाच्ा 
िदशनेे �सथर ्ेलेले य रृन संबंिधृ घटना�मा पृन ियसृािरृ असृे. त्ालाच मरत “�ेिण् य रृन” असे 
महणृाृ. संघषर टाळपन ध्े्िस�तचत शक्ृा याढियण्ा्िरृा अने् ृास, िदयस, आठयडे, ि्या यष� 
खचपरन �िम् ्ा्र�म य ्ा्र�माचत सथंपणर ्ादत ्ाबंबल ियचारािधिनृ ्ोणना हयत. �मव्यसथेच्ा 
�शनायर मरीनत माडंलेलत ियचारसरणत अगदत अलत्डच्ा िमलर, गलेॅटर य �त �मॅ ्ाचं्ा ्ाच 
ियष्ायरतल ्लथनाशंत बरतच णुळृत आहे (१९६०). 

 
मरीनत णनमथपयर मनोिथडाच्ा थिरणामाचंत य ए्ृासप�ाबबलचत णत सं्लथना ्ेलेलत आहे ृतृ 

व्कृतच्ा णतयनच�ाृतल संगृत साधंणारे दुय ेओळखलेले िदसृाृ. �त्े् माणपस ्ाहत ियशषे बाबृतृ 
(अ) इृर माणसासारखा असृो, (ब) इृर ्ाहत माणसासंारखा असृो (्) दुसऱ्ा ्ुणासारखाच 
नसृो (कलु्हॉन य मरत, १९४८, थक. ३५). ‘अंृराग’ संबंधत गरणा थिहल्ा �्राृतल उदाहरणे थुरयप 
श्ृतल. उतसणरन गंडाशत संबंिधृ असलेले गुणियशषे समु�्–िबछाना ओला ्रण्ाचा इिृहास, 
ियसृयाशत खेळ, अथ्शाच्ा थिहल्ा चटक्ानंृर, नाहतशत होणारत मह�यां् ाया इ्ॅरस–गंड ्ा नायाने 
ओळखले णाृाृ. हा इ्ॅरस गंड दुसऱ्ा �्ाराृतल उदाहरणे थुरयप श्ृो य णतयनाृ िमळालेल्ा 
ियिशल अनुभया पृन व्कृत्डपन िय्िसृ ्ेलेला असामान् �सथरभाय य मपल्े िृसऱ्ा �्ारचे 
�िृिनिध�य ्व श्ृतल. व्कृतच्ा णतयनाृतल �ेणत् गंुृागंुृत पृन हा शयेटचा भाग िृृ्ासा 
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सथलथणे व्कृ होऊ श्णार नाहत, थरंृु आ्ुष्ाच्ा सुरयाृतस �सथािथृ झालेले मपलसप� ि्या 
�ाथासपन िय्िसृ झालेलत �िृि�्ातम् ्ं�णा ्ासंारर्ा गोलत णेवहा बार्ाईने थािहल्ा णाृतल 
ृेवहा नंृरच्ा णतयनाृ नेहमतच आढळपन ्ेईल असा मरीचा िय�ास होृा. 

 
शासत् थ�ृतचे िन्मन मान् ्रणाऱ्ा व्�कृम�याच्ा सामान् अभ्ासाृतल अडचणत णरत 

मरीनत मान् ्ेल्ा असल्ा ृरतहत त्ानंत व्�कृशासज य �ा्ोिग् मानसशासज ्ानंत आथले �्तन 
ए्वथ ्रायेृ  असे सुचियले आहे. (१९६३) हे दोघे िमळपन गट-�्ोज्ाचं्ा िन्षायवन 
व्�कृम�याबबल बहुव्ाथ् मािहृत सं्िलृ ्व श्ृतल. ए्दा िय्िसृ झाल्ायर नयतन मािहृतचा 
अथर लायण्ा्िरृा य �ााृ अशा �माण-�ेणतथासपन व्कृतचे होणारे ियचलन सथल ्रण्ास गकिहृ 
िस�ांृ  बनियण्ा्िरृा हत मािहृत ्ाथुढे उथ्ुकृ ठव श्ेल. 

 
मरीनत १९३५ मध्े ि�सृत मॉगरनबरोबर “थेमिॅट् अथरसेाशन टेसट” ृ्ार ्ेलत. त्ाचं्ा ्ा 

्सोटत्डे लो्ाचें िणृ्े लय यधेले गेले िृृ्े त्ाचं्ा दुसऱ्ा ्ुठल्ाच ्सोटत्डे यधेले गेले 
नाहत. त्ा यळेेथासपन हत ्सोटत व्�कृम�यमाथनाचे साधन महणपन याथरणाऱ्ा अने् संशोध्ानंत ्ा 
्सोटतृ बराच बदल घडयपन आणला. त्ाच�माणे �्ोज् ना््ाशत (ि्या सािंगृलेल्ा गोलतृतल 
दुसऱ्ा एखा�ा था�ाशत) आथल्ा न भागियल्ा गेलेल्ा गरणाचं्ा बाबृतृ आरोथण ्वन ए्वथ होृो 
्ा ृऱहेचा समण ि्ृत �मािणृ आहे हे थाहण्ा्िरृा हत ्सोटत याथरणाऱ्ा अने् संशोध्ानीहत ्ा 
्सोटतृ बराच बदल घडयपन आणला आहे. 

 
बदल ्ेलेल्ा सयवथाृ ्ा ्सोटतचा डे�वहड मकॅलेलंड य त्ाचें सह्ारत (१९५३) ्ानंत त्ाचं्ा 

िस�तगरणेच्ा अभ्ासा  ृयाथर ्ेला आहे. िस�तगरण य टत. ए. टत. ्ाचं्ा उथ्ोगामुळे मकॅलेलंड हे णरत 
मरीशत दुहेरत ृऱहेने ए्वथ झालेले िदसले ृरत त्ाचं्ा �ेरणािस�ांृ ा  ृ मरीच्ा िस�ांृ ाशत ्ा दोन 
बािबखेरतण ्ाहत सारखेथणा आढळृ नाहत. आधतच्ा अनुभयाशंत िनगिडृ असलेल्ा भायिन् बदलाचे 
चेृ्-िन�मृ थुनसथ�थन  महणणे �ेर् अशत ृे �ेर्ाचंत सयरसामान् व्ार्ा ्रृाृ. माणपस ्ाहतृरत 
वहाय े अशत अथेया बाळगाय्ास िश्लेला असृो, य णे ्ाहत घडृे ृे णर त्ाने बाळगलेल्ा अथेयेशत 
्ाहतसे िनगिडृ असेल ृर थिरणाम सुखद ि्या िनदान सुस� होृो. अथेया य �त्य घडलेलत गोल 
्ामंध्े बरतच ृफायृ असल्ास ृे �ासदा्् होृे (हेब ्ाचं्ाशत ृुलना ्रा, थक. १८५). िस�त गरण 
मोणण्ा्िरृा टत. ए. टत. चा ियिशल उथ्ोग ्रतृ असृाना सािंगृलेल्ा गोलत पृन संथादनाच्ा न 
भागियलेल्ा गरणा व्कृ होृाृ, ्ा म्�िदृ ्ेलेल्ा, धासृत पृन िन्ंि�ृ ्ेलेल्ा, अथ्श य िनराशा 
्ाथासपन सयृःचे रयण ्रण्ाचा �्तन ्रणाऱ्ा अशा �्ोज्ाच्ा मह�या्ायंा व्कृ होृाृ असा �शन 
्ा िस�ांृ ा  ृ उथ�सथृ होृो. मकॅलेलंड य त्ाचें सह्ारत (१९५३) ्ानंत िनयदेन ्ेलेल्ा िनष्ष�मुळे 
(होलट, १९६१, लॅझॅरस १९६१, यटॅ य वहेरॉ् १९५६) टत. ए. टत. च्ा सुरयाृतच्ा उिबलानुसार ृत ि्ृत 
स�माण आहे ्ाबबल साशं् ृा राहृे. मा� ्सोटतचा अथर लायृाना य गुणां् न ्रृाना णर णासृ 
चागंलत थ�ृत याथरलत, ृर ृत िृच्ाृ असलेल्ा संभाव् मपल्ाबबल ्�त्ंिचृहत शं् ा नाहत. मगॅडा 
अन�लड ्ाचं्ा अगदत अलत्डच्ा ्ा ्सोटतच्ा उथ्ोगाृ “गोल सागंणाऱ्ाच्ा दिल्ोना पृन ..... 
्ा् अिभ�ेृ आहे हे थाहपन (१९६२, थक. ६५) य त्ाहत थलत्डे णाऊन सयर गोलीच्ा संदभ�ृ आणखत 
्ा् णासृत उथलबध होृे ्ाचत चाचणत ्वन गोलतचा अथर लायला णाृो. ्ा्िरृा थारख ्रण्ाच्ा 
मान् थ�ृीचा अयलंब ्ेला णाृो य ्ा याद�सृ माथन साधनाचें नयतन उथ्ोग य त्ाच्ाथासपन सुधािरृ 
िनणर् िमळण्ाचत खा�त ्ेलत णाृे. 
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आकलनवादी मानसशास: हे मानसशास सथलत्रण ्रण्ाऐयणत समणपन घेण्ायर भर देृे. 

सम्ालतन शाखाथंै्त हत सय�ृ णुनत शाखा हो्. लहान मुलाचं्ा �ा्ोिग् मानसशासाचत सुरयाृ 
होृाच मानिस् णतयनाच्ा समक�तचत य सामािण् शासा ने आधारभपृ  महणपन असलेल्ा ियशाल य 
सखोल मानसशासाचत छाथ थडलेले ृ�यजानत िनराशचेे सपर ्ाढप  लागले. इृर ्ाहत मानसशासजा�ंमाणे 
ियलहेम िडलथे (१८३३ ृे १९११) हे बरेचसे सथलथणे बोलृ असृ य इृरायंर त्ाचंा �भायहत थडृ असे. 
१८९४ मध्े त्ानंत “सथलत्रणयादत मानसशासा”थेया िभ� असे “यणरनातंम् य थकथ�रणातम् 
मानसशास” िय्िसृ वहाय े असा आ�ह धरला. ्ारण सथलत्रणयादत मानसशासज नैस�ग् शासाचें 
अनु्रण ्वन णािणयेृ तल अनुभयाचें घट् य त्ाचं्ा सं्ोणनाचे िन्म शोधपन ्ाढण्ाचा �्तन 
्रतृ असृ, य थडृाळपन थाहृा ्ेणार नाहत अशा गकहतृायर ृे अयलंबपन राहाृ असृ; थरंृु णािणयलेा 
�त्य असे आवहान िदले असृाना अशा ृऱहेच्ा क् ि�म रचनेथेया चैृन्थपणर ए्ृा व्कृ होृे. 
सथलत्रणयादत मानसशास माणसाचें �ेर् य थोर माणसानंत संथािदृ ्ेलेल्ा गोलत ्ाचं्ा�ृ थोचण्ास 
समथर नवहृे, य त्ानंत अयलंिबलेले नैस�ग् शासाचें ृं� समाणसंसथा य सासं क् िृ् इिृहास ्ाचं्ाथुढे 
थपणरथणे ढासळपन थडले. व्�कृगृ संदभ�ृ यणरनातम् मानसशास याथरल्ास ृे मानिस् णतयनाचे 
ए्िणनसत सा्ल् �थम ियचाराृ घेृे य नंृर ृे सा्ल्भागाचंत थपणरतयाच्ा िन्ट संदभ�ृ ृथासणत 
्रृे. “आ्लन हे ्ेयळ बौि�् असृ नाहत ृर ृे रस�हणातम् अनुभपिृ्ुकृ, भायनाम् असायचे 
लागृे. मपल्े य घटना अंृगरृ  णतयनाृतल अंृभपरृ च असृाृ; य खऱ्ा मानसशासत् िय�ेषणा पृन 
संशोिधलेले संबंिधृ भाग थपणरतयाच्ा संदभ�ृ थािहले णाृाृ. थरंृु ्ा अंृ�नरतयणातम  ् अभ्ासाने 
मानिस् णतयनाचत सथंपणर मािहृत िमळप श्णार नाहत. हत व्ााृत णतयन�ि�्ेमध्े व्कृ होणाऱ्ा मो�ा 
माणसाचं्ा संथादनामध्े आिण मानयत इिृहास य संस क् ृतमध्े व्कृ होृे. ए्िणनसत थपणरतय य त्ा पृन 
बनलेलत ए्ृान रचना ्ायर िडलथेचा सृृ भर होृा. सटनर, गोलडसटाईन, य समिलयादत ्ासारर्ा 
त्ाचं्ा णमरन अनु्ा्ामंध्ेहत त्ाचं्ा ्ा आयाणाचा �िृधयनत आथणास ऐ्ाय्ास िमळृो. ्ेथे आथण 
फेिलकस �प गर ्ाचं्ा सामगऱ्यादत मानसशासाचा अंृभ�य ्व. फेिलकस �प गर हे ला्�ास् ्ेथे युणट 
्ाचें यारसदार. सँडरनत ्ा शाखेचा चागंलाच ं थुरस्ार ्ेला (१९३०). हतच शाखा ्धत ्धत समिल- 
शाखा महणपन उ�ेिखलत णाृे. व्�कृम�याच्ा िय्ासायर लय ्ेििृ ्वन य ्ुठल्ाहत अनुभयाच 
भायिन् सामगऱ् ओळखपन ब�लन शाखेला मागे टा्ण्ाचा त्ानत �्तन ्ेला. संथपणरतयाचत हत शाखा 
अ�ाथहत णमरनतमध्े चालप आहे. िडलथेना �्लथ थुढे माडंाय्ाचा होृा. ्ाहत �माणाृ सथल असलेले 
यणरनातम् मानसशास थुढे माडंाय्ाचे नवहृे; थरंृु त्ानंत अशत सपचना िदलत ्त (१८९५−१८९६) ्ाहत 
�्ारचे लो्, ्ाहत ियिशल ध्े्ाचे लो् हे ्ा मानसशासाच्ा अभ्ासाृ ्ाहत भर घालप  श्ृतल. 

 
हा दिल्ोन एडयडर स�ँगरनत अनुसरला (णनम १८८२, ब�लन ्ेथे ृ�यजानाचे �ाध्ाथ्). 

ृरणाचं्ा मह�या्ायंा य समस्ा ्ामंध्े स�ँगरना रस होृा; त्ाच�माणे सासं क् िृ् इिृहास य ृतयजान 
्ामंध्ेहत त्ाना गोडत होृत, य त्ामुळेच िडलथे ्ाचं्ा आ्लनयादत मानसशासाचा त्ानत सयत्ार ्ेला 
(१९२८). घट् य शरतरशासियष्् �ि�्ा ्ामंध्े सथलत्रणयादत मानसशासज ग र्  होृे; ृर त्ाच 
यळेत आ्लनयादत मानसशासाला क् ृत य यक�त ्ांृ तल अथरथपणरृेचा णासृ उ� थाृळतयवन ियचार ्रणे 
णवर होृे. अथरथपणर क् ृतला ्ाहत अथर, ्ाहत मपल् असृे. खरोखरच अथरथपणर असलेल्ा मानयत क् ृीचत 
ध्े्े य मपल्े ्ोणृत? आतमसंरयण य थुनरतथादन ्ासंारर्ा णैयत उिबलाथंुरृतच हत ध्े्े य मपल्े 
म्�िदृ नाहतृ. ्ारण मानय इृर मपल्ाचं्ाहत मागे असल्ाचे आथण थाहृो. जानामध्े माणसाला मपल् 
आढळृे, य हे जान �गृ ्रणे हे त्ाचे ए् उिबल ठरृे. सौद्�सकृत य थुष्ळ ्ाळ आढळणारत 
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्लािन�मृत य ्लासयाद ्ामंध्े दुसरे उिबल आढळृे. व्कृत य मानयत इिृहास थुढे ठेयपन आथण 
मपल्ाचें मानसशास िय्िसृ ्व श प्  य व्कृतचत णतयनाबबल असलेलत यक�त आथल्ाला आ्लन होऊ 
श्ेल. उ�ेिखलेल्ा णैयत मपल्ाखेंरतण ियिशल �्ारचत सहा मानयत उिबले—मानयत मपल्ाचंत थिरमृत 
असे आथण महणप—आथण दाखयप श प्  असा िय�ास स�ँगरना ्ा ियष्ा्डे अने् यष� लय िदल्ायर याटप  
लागला. 

 
त्ानंत िदलेल्ा उिबलाचंत, मपल्ाचंत ि्या यक�ीचत ्ादत खालतल�माणे: 

(१) सै�ािंृ् जानसंशोधनातम  ्
(२) सौद्�तम् 
(३) आ�थ् य व्ायहािर् 
(४) धा�म् 
(५) सामािण् ि्या अनुभपिृथपणर 
(६) राण्त् ि्या व्यसथाथनातम् 

 
व्यहारत माणपस, धा�म् माणपस ्ा�माणे स�ँगरनत “माणसाचें �्ार” सािंगृले आहेृ. ए्ा 

गटाृ िनि�ृ सयवथाृ व्कृतचा अंृ भ�य ्राया असे स�ँगर महणृ नाहतृ ्ारण �त्े् व्कृत ए्ाहपन 
अिध् मपल्ांृ  रस घेृ असृे. �्ार ्ा दलतनत व्यहारत माणपस हा आदशर मानलेला असृो, य ृतच गोल 
इृर �्ाराबंबल खरत आहे. �त्य व्कृत त्ाचं्ा अिभरचीच्ा बाबृतृ िभ� असृाृ, ्ाहत 
व्यहारा्डे णासृ झु्ृाृ, ृर इृर ्ाहत िस�ांृ ा्डे णासृ णासृ झु्ृाृ, य इृर ्ाहत राण्त् 
गोली्डे झु्ृाृ. ्ेयळ िनरतयणाने हे महटलेले नाहत, ृर स�ँगर ्ाचं्ा “�्ारायर आधािरृ असलेल्ा 
�शनायलतच्ा साहाय्ाने हे दाखयपन िदलेले आहे, य त्ामुळे व्�कृम�याच्ा अभ्ासाृ स�ँगर ्ाचंत थ�ृत 
याथरलत णाृे. मपल्ाचं्ा बाबृतृतल अलथोटर-वहनरन ्ाचंा मपल्ाबबलचा सु�िस� अभ्ास हा ्ाथंै्तच ए् 
आहे. 

 
गॉडरन डबल्प. अलथोटर (णनम १८९७, हॉयडर िय�ाथतठाचे �ाध्ाथ्) ्ानंत हॉयडर िय�ाथतठा  ृ

समाणशास य मानसशास ्ा ियष्ाचंत थदयत घेृलत, य नंृर इसृंबपल ्ेथतल रॉबटर ्ॉलेणाृ हे ियष् 
िश्ियण्ाृ त्ानंत ए् यषर घालियले. ्ानंृर डॉकटरेट्िरृा अभ्ास ्राया महणपन ृे हॉयडरला थरृ 
आले य त्ाचं्ा ्ा अभ्ासानंृर त्ानंत ब�लन, हॅमबुगर य ्ेि�ण ्ेथे आणखत दोन यष� अभ्ासाृ 
घालियलत. ्ा यळेत मानसशास हाच त्ाचंा आयडतचा ियष् होृा. ्ा यळेत य रृनयाद अमेिर्ेृ दढ होृ 
होृा, य थाढंऱ्ा उंदराला णलद गृतने �मुख सथान �ााृ होृ होृे. थरंृु अलथोटरयर मा� ्ाचा ्ाहतहत 
थिरणाम न होृा ्ुरोथमधतल ृ�यजानािधिन  ृमानसशासाचा थिरणाम होृ होृा. माणपस हत ए् व्कृत 
आहे ्ायर हे मानसशास ्ेििृ होृे. माणसाचा व्कृत महणपन य इृर व्कृीच्ा संबंधाृ णो अभ्ास 
चालला होृा त्ाच्ाशत हॉयडरशाखेचे सभासद असृाना अलथोटर ्ाचंा णो संबंध होृा त्ामध्े १९२६ ृे 
१९३० च्ा दरम्ान ृे डाटरमाऊथला असृाना खंड थडला होृा. 

 
त्ाचंा व्�कृमतयाचत असाधारणृा ्ा ियष्ायर भर होृा. ्ामुळे माणसाच्ा आचारियचारांृ  

िदसृ असलेलत सुसंगृत, िदशा य व्�कृतय ्ाचें सथलत्रण ्रण्ा्िरृा त्ानंत “संघट् रचना” 
िस�ांृ  ृ्ार ्ेला. ्ा बाबृतृ त्ाचें उिबल य ियचारसरणत मॅ् डुगलथेया फार िभ� आढळृ नाहत. थरंृु 
थपयर्ाळाृ �ााृ झालेल्ा “अियचलनशतल चैृन्ाच्ा” भाषेृ आणच्ा मानयत य रृनाचे सथलत्रण 
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्रण्ाचा �्तन ्रणारा ्ोणृाहत िस�ांृ  ि्या मॅ् डुगल ्ाचंा चैृन्िस�ांृ  ृे िझड्ावन 
टा्ृाृ. मपळ �ेर् थिर�सथृतहपन सयृं� अशा सय्त य अिभरचत माणपस िय्िसृ ्रतृ असृो. ्ा�्् 
दष�ा सया्� असे हे व्�कृम�याृतल सम्ालतन घट् बनृाृ. हे घट् व्�कृम�याृतल व्�कृतय 
ृर िट्यृाृच, थण िशया् त्ाला नयतन ध्े्ाच्ा िदशनेे ्ा्र�यक� ्रृाृ. सामान् माणसाृहत हे 
घट् ियस्िळृ य असंघिटृ असृ नाहतृ, उलट ृे माणसाला ध्े्ाचत िनयड य िस�त ्ा बाबृत  ृ
्ाहत �माणाृ ऐ�चछ् िन्ं�ण य सुसंगृत �ााृ ्वन देृाृ. अलथोटर ज्ाला “सयृ�य” महणृाृ त्ा 
सं्लनशतल रचने पृन हे होृ असृे. अलथोटर ्ाचंत सयृ�याचत ्लथना” आतमच्ा ्लथनेशत संगृ अशत 
्लथना आहे ्ा�्् सयाृंत् य “सयृ�य” ्ा अलथोटर ्ाचं्ा ्लथना थुढे माडंण्ाथपयव ज्ा घटनाचं्ा 
�भायामुळे त्ानंत आणचा दिल्ोन सयत्ारला त्ाथंै्त ्ाहीचा आथण �थम ियचार ्व. 

 
“थसरनॅिलटत, अ सा््ॉलॉिण्ल इंटरि�टेशन” हे अलथोटर ्ाचें थुसृ् १९३७ मध्े �िस� 

झाल्ायर िय�ानासंमोर हा ियष् आला. ्ाथपयव िम� ्से िमळयायेृ , व्�कृगृ आघाृ झाला असृाना 
मानिस् समृोल ्सा राखाया ्ासंारर्ा य रृमानथ�ाृतल र्ान्ा पृनच हा ियष् लो्ासंमोर होृा. 
अथ�ृ िय�ेषणयादत शाखा होत्ा, थरंृु शासत् मानसशासाच्ा मुर् �याहाृ त्ा ्ाहत भरतय भर 
घालृाृ असे समणले णाृ नवहृे मा� ्धत ्धत अंृमुरख, बिहमुरख �्ार ्ासंारर्ा आवहान देणाऱ्ा 
सं्लथना थुढे ्ेृ. थरंृु �ा्ोिग् मानसशासजाचं्ा “ृाठर यक�त पृन” त्ाचंा अथमानथपयर्, लुासथद 
ृऱहेने त्ाग होृ असे. बरेचसे टत्ातम् संशोधन व्�कृम�याच्ा ्सो�ा िय्िसृ होण्ास ्ारणतभपृ  
ठरले, शासत् मानसशासाचा हा थिहला ्ा्र�म होृा, य व्�कृम�याचे गुणियशषे य �्ार ्ाचंा ्ांृ  
अंृभ�य झाला. थिहल्ा महा्ु�ाच्ा यळेत भरृत ्रण्ाच्ा दलतने युडयथरनत बनियलेल्ा यै्�कृ् 
मािहिृथ�ाचा (१९१८ अ) ्ाहत �माणाृ उथ्ोग झाला, य व्�कृम�याच्ा ्सो�ा ृ्ार ्रण्ाचत 
शकखंलातम् �िृि�्ा सुव झालत. ्ु�ानंृरच्ा बऱ्ाचशा ्सो�ा �शनायलतथ�ृतृच बदल ि्या 
सुधारणा घडयपन ृ्ार झालेल्ा िदसृाृ. ्ाहत ्सो�ा व्�कृम�याच्ा ए्ाच िभृतयर लय ्ेििृ 
्रृाृ, इृर बनरवटरसारखे अने्णण घट् मोणण्ाचा �्तन ्रृाृ. 
 
साधारण गुणिवशरष िकवा असाधारण गुणिवशरष? 

“ए. एस. रतॲकशन सटडत” (आ�म्-लतनृा-�िृि�्ा अभ्ास) १९२८ अ, १९२८ ब हत ए् 
नतृतयर आधािरृ असलेलत ्सोटत गॉडरन अलथोटर य त्ाचें बंधप फलॉईड ्ा दोघानंत बनियलेलत आहे. 
अने् यष� हत ्सोटत बरतच लो्ि�् होृत. मा� संथपणर �शनायलत यरयर िदसणाऱ्ा �माणायरच–महणणे 
बरेचसे �शन �्ोज्ाला खरे उ�र देण्ाऐयणत सामान् उ�र देण्ासच �यक� ्रृाृ–अयलंबपन आहे. हत 
म्�दा ्ा ्सोटतलाहत लागप थडृे. ्ा ्सोटतने मोणलेलत आ�म्-लतनृा-िमृतच गॉडरन अलथोटर ्ानंत 
सा�ंर्् थ�ृतने शोधपन ्ाढलेल्ा सामान् गुणियशषेाचंत ्थाथरृा दाखयपन देण्ा्िरृा नंृर याथरलत 
हे खरे मनोरंण् ठरृे. लो्ाचं्ाृ सामान् थ�ृतने ियसृािरृ झालेले खरे गुणियशषे ्ाहत ्सो�ाचं्ा 
गुणां् ना पृन ि्या ्सोटतृतल उ�राचे गट ्वन सुचियले णाण्ाचत शक्ृा आहे. थरंृु यसृु�सथृत 
अशत असेल ्त “सामान् य�” हा ्सोटत ्रणाऱ्ाने िनयडलेल्ा ए््ांृ पन य �्ोज्ाने िनयडलेल्ा 
उ�रांृ पन ृ्ार झालेलत ्लथ् रचना असेल. ्सोटत बनियणारा “सामान् य�ाला” ियसंगृ असे 
उ�राचे ियसृरण होऊ न्े असेच �शन िनयडतल, य �्ोज्हत त्ाचे य रृन ्सेहत असले ृरत मान् 
य रृनाच्ा अथेयेशत सुसंगृ अशतच उ�रे देईल. 
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अलथोटर ्ाचं्ा थ� ियचारसरणत�माणे सामान् गुणियशषे हे �मािणृ गुणियशषे नवहेृ, ृे 
सामािण् दडथणाचे ्ाहतसे िदगदशर्  आहेृ. ए्ाच संस क् ृतचे अनु्ा्त ए् ियिशल ृऱहेचे य रृन 
्रृाृ त्ाचे हे �ृत् आहे. समाण अथेया िढल्ा ्रा, ि्या ज्ा थिर�सथृतृ गुणियशषेाचंत थारख ्ेलत 
णाृे ृत थिर�सथृत बदला, महणणे त्ाचा यिण् गुणधमर उघड होईल. मे हॉलसवहाने शेलबथर ्ानंत मो�ा 
�म्ौशल्थपयर् बनियलेल्ा ्सोटतने िमळालेल्ा िनष्ष�यवन हे सथल होईल. णत मुले चोरत ्रणार 
नाहतृ ृत यग�ृ फसयप श्ृतल, देखरेख असृाना फसयणार नाहतृ ृत देखरेख नसृाना फसयप 
श्ृतल, अं्गिणृाृ न फसियणारत मुले �तडागंणायर खेळृाना आथल्ा संथादनाबबल खोटत फुशार्त 
मारृाना खंृ बाळगणार नाहतृ यगैरे बाबृतृ उथ्ुरकृ ्सोटतयवन सथल थुराया िमळृो. ्ा ृऱहेच्ा 
य रृनियसंगृतयवन व्�कृम�याचा �सािरृ गुणियशषे न िदसृा ियिशल सय्त िदसृाृ असे संशोध्ानंत 
िनष्षर ्ाढले आहेृ. 

 
अलथोटर मािहृतचा अथर यगेळा लायृाृ. णरत माणसाचे य रृन ए्ाच ए्त्रण ृ�या पृन 

वहेरदा्मर ्ाचं्ा शबदांृ  मपलृ�य होृ असले ृरतहत त्ाचं्ा यागण्ाृ बा� ियसंगृत असप श्ृे. 
सयृःच्ा याचनाल्ाृतल �त्े् �ंथ एखादा थुसृ्�ेमत मो�ा �ेमाने णथेल, थरंृु िम�ा्डपन 
याचण्ा्िरृा मागपन घेृलेले थुसृ् मा� िनष्ाळणतथणाने याथवन थरृ ्रतल. अशा यळेत खरा 
गुणियशषे ्ोणृा? हे खरे थुसृ्ायंरचे �ेम नसपन आतमयरचेच (सयृःयरचेच) ियसृािरृ �ेम असृे. णे 
्ाहत दुसऱ्ाचे असृे त्ाचत ृो अशत �ेमाने ्ाळणत घेृ नाहत. महणपन अलथोटर ्ाचंत व्�कृम�याचत 
सं्लथना ए्ि�ृ गंुफलेल्ा य संघट् अशा गपढ गुणियशषे िस�ांृ ायर आधािरृ आहे. यै्�कृ् 
गुणियशषे (१९३७), ि्या त्ानंत अगदत अलत्डे य�णल्ा�माणे “व्�कृगृ िच�यक�त”. 

 
“ज्ा मनोभौिृ्त् �णालत पृन व्�कृियिशल य रृन य ियचार ठरृ असृाृ त्ा �णालतचत 

गिृमान रचना महणणे व्�कृम�य (१८६१, थक. २८). व्�कृमतय महणणे.....णाळतदार संघटन.....ए्ाृ 
ए् बसियलेल्ा भागाचें बनलेले.....मध्यृव ि्या समायशे् रचनेच्ा ्ाहतशा थकनभागायर 
असलेले..... इृर णासृ ियस कृृ व्ााृत असलेले भाग थपणर रचनेच्ा गाभ्ाशत असलेले.....्ाहत 
संस क् ृीशत इृ्े णुळृे असृाृ ्त ृे “सयरसामान्” महणपन ृात्ाळ मानृा ्ेृतल. इृर िनि�ृच 
सयभाययैिचत्दशर्  असृाृ. थण अखेरच्ा थकथ�रणाृ हे णाळे.....ए्े ्ाळत अनुयशंा पृन ृ्ार झालेले 
य थिर�सथिृणन  ् अनुभया पृन ्धतच थुनराय�ृृ न झालेले असंर्ानत ृािं�् ्ोिश्ाचंा उथ्ोग 
्रणारे–सरृेशयेटत असाधारण ठरृे.” (१९६१, थक. ३६०) 

 
“्ल्ाणाचें य सय्ीचे नमुने ि्या �ेनृा�म ृ्ार होण्ा पृन णाळतदार रचना” िनम�ण होृे असे 

्ा मािहृतृ िदसृे. (ठळ् अधोरेखतृ भाग अलथोटर ्ाचंा नाहत.) एखा�ा माणसाृ आ�थ् व्यहाराृ 
ि्या शाले् णतयनाृ थाथभतरयक�तने सत् िनयदेन ्रण्ाच्ा �ामािण्थणाच्ा सय्त िय्िसृ झाल्ा 
्त त्ा सय्ीचे उ� थाृळतयवन इृ्े संघटन होृे ्त एखा�ा माणसाचत लािलत्थपणर �शसंा ्रणे 
ि्या आघाृ ्रणारे ्ठोर सत् थोडे मकदु ्रणे त्ाला अशक् होृे. दुसऱ्ा एखा�ा माणसाृ 
�ामािण्थणाबबलच्ा नैिृ् ्लथना त्ाच्ा सामािण् अिभयक�तशत िनगिडृ असृतल–दुसऱ्ाशंत 
संघषर, यगरिय�ह, भायनातम्ृा, सुसयंादाला ियरोध यगैरे य ृो ्ेवहा ्ुणाशत ्शा ृऱहेने यागेल हे 
्ा पृनच ठरियले णाईल; ्र चु्ियणारे लो्, रॉिबनहुडसारखे लो्, लो्ि�् ना््, ढोगत िनद् ्ा 
ृऱहेच्ा लो्ाचं्ाृ आढळणारा अ�ामािण्थणा हा ्ा ृऱहेच्ा �त्े् व्कृतृतल सयर गुणदोषाचं्ामुळे 
ृ्ार झालेल्ा रचनेचेच �िृिबब आहे. ्ारण अशा व्कृीृतल �ामािण्थणा हा त्ा व्कृतृतल 
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दुगुरणाचं्ा सहयासाृ आल्ामुळे ियिपथ होऊन यर उ�ेिखलेलत असाधारण अशत रचना झालेलत असृे. हे 
सं्ोणन ियियध ृऱहेने होृे, य त्ामुळे �त्े् व्कृतचत असाधारणृा िनम�ण होृे. इृराशंत यरयर 
आढळणाऱ्ा सारखेथणामुळे ृे ियिशल �्ाराृ ि्या ठरायत् साच्ाृ ढोबळथणे बसयतले णाृाृ, थरंृु 
ए्ाच �्ाराृतल सय�चा बार्ाईने अभ्ास ्ेल्ास फर् सथल होृो. 

 
का�यक सवाय�तरचर त�व: अलथोटर ्ाचं्ा व्ार्ेृतल “गिृमानृा” हा शबदहत मह�याचा आहे. 

व्कृतृतल ्ा असाधारण, सुसंघिटृ रचना व्कृतला िमळणाऱ्ा �ेरणामध्े मह�याचत भर घालृाृ. 
य रृन ्ा होृे ्ा �शनाचे उ�र थुरियण्ाृ आंृिर् गरणाचें सथान अलथोटर ना्ारतृ नाहतृ. मपल णेवहा 
भु् े ले असृे ृेवहा ृे भु् े लेले असृे महणपन खाृे. थरंृु �ौढ माणपस णेवहा खाृो ृेवहा ृो मुला�माणे 
्ेयळ भप्  लागलत महणपनच खाृ नसृो. ियिशल अ�ाचत रचत, खाण्ाच्ा िन्िमृ यळेा, ज्ा 
भोयृालच्ा थिरसराृ सामान्ृः नेहमत खा� े णाृे ृो थिरसर, य खाण्ा्िरृा ज्ा साधनाचंा याथर 
्ेला णाृो ृत साधने ्ामंध्े ृडणोड ्रण्ाथेया �ौढ व्कृत ्धत्धत भु् े लेले राहणेच थसंृ  ्रृे. णे 
य रृन “बरोबर” अशत धारणा झालेलत असृे त्ाृ ृडणोड ्ेलत णाृ नाहत. 

 
“्ं�णा ्ा �ेरणा ठरृतल” (१९१८ ब) ्ा मॅ् डुगल ्ाचं्ा सहण�यक�ीच्ा िस�ांृ ाला थुरयणत 

महणपन य थ्�् महणपन युडयथरनत १९१८ मध्े सुचियलेले �ेरणेचे णे ृ�य त्ाचे इं�गलश माणसाने णंगलाृ 
औथचािर् थोषाखाृ ्ेलेले भोणन हे ियडंबन होईल. सध्ाचे साधन हेच शयेटत साध् ठरृे. दैनंिदन 
आ्ुष्ाृतल अने् सयरसामान् क् ृी पृन उदाहरणे देृा ्ेृतल, य अलथोटरनत त्ाचं्ा ्ा�्् सयाृंत्ाला 
थुलत देण्ा्िरृा अशत ्ाहत उदाहरणे थुरियलत आहेृ—ज्ामुळे व्कृतृतल असाधारण गिृमान 
गुणियशषेाचें यैथुल् सथल ्ेले णाईल असा सामान् िन्म महणणे हत ्ा�्् सयृं�ृा. 

 
“माणत खलाशाला सागराचत आस याटृे.....णतयनयेृ न िमळियण्ाच्ा संघष�ृ सागराबबलचे 

�ेम खलाशाृ िनम�ण झाले असेल. भप्  ्ा �ाथिम् �ेर्ाला समुि हे “दुय्म �बलन” आहे (समुि हा 
“दुय्म टे प्  आहे”) थण आृा माणत खलाशत हा ्दािचृ ए् संथ� बँ्र असेल; मपळचत �ेरणा लोथ 
थायलेलत आहे; आिण ृरतहत समुिाबबलचत ओढ िश�्च आहे, इृ्ेच नवहे ृर िृचत ृत�ृा याढृतच 
आहे.” (१९६१ थक. २२७) 

 
यक�ा्डपन होणाऱ्ा अिनया्र अशा य रृनाचे सथलत्रण ्ा ृ�या पृन ्रृा ्ेईल. हे य रृन 

थंचियशतृच डो्ायप लागृे असे युइल्मनत दाखयपन िदले आहे. उ� दण�चत िन�मृत ्रण्ाचत णबाबदारत 
घेणाऱ्ा ्लाळप ्ामगाराचे य रृन व्यहा्र, आनुभिय् य फा्देशतर असृे. 

 
अलथोटरनत आथले ्ा�्् सयाृंत्ाच्ा बाबृतृतल सुरयाृतचे मृ म्�िदृ ्ेले आहे; य त्ाच्ा 

सुरयाृतच्ा माडंणतयर णत टत्ा झालत होृत िृचत दखल त्ानंत त्ाचं्ा १९६१ मधतल ियचारसरणतृ 
घेृलेलत आहे. नतल मुलर ्ाचें असे महणणे होृे ्त (१९५१) �बल असलेला �ाथिम् �ेर् �बलत्रण 
�भायत असृाना ि्या �बलत्रण नयतन असेल ृेवहा साय्ाश गृतने लोथ थायले. थरंृु एखादे बा�ृः 
िदसणारे य रृन हे ियलंिबृ �बलत्रणाचाच थिरणाम आहे हे संशोधनाने िस� होऊ श्ेल असे ्ायर 
अलथोटर महणृाृ. 
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“...... णर सथंािदृ अिभरचत ्ालांृ राने नाहतशत होृ असेल ृर आथण ्ा�्् सयाृंत्ाचा 
ियचार ्रतृ नसृो; थरंृु “ियलंिबृ लोथ” होृ असलेल्ा गोलत ्ा ्ा बा�ृः “नेहमतच” मागासलेल्ा 
राहृाृ, य महणपन ्ेथे आथण “्ा�्् सयाृंत्” अंृभपरृ  आहे असे महणृो.” (१९६१, थक. २४६). 
मनोिय�ेष्ासंिह  ृइृराचं्ा्डपन िमळालेल्ा आवहानानंा ृे उ�र देृाृ: 

 
“.... िदलेल्ा �ेर्ाचें मपळ �ाथिम् �ेर्ामंध्े, बालय्ाृतल �सथरभायाृ, उदा�त्रणाृ ्ा 

णतयनाच्ा थपण�शाने �ौढ घडणतृ आहे हे ठरियणे नेहमत शक् नाहत. ्ा दलतने �ेर्ामंध्े अने् घटनाचें 
सं्ोणन आढळेल. बाल य �ौढ, सहण�यक� य सहेृु्, णािणयेृ तल य नेिणयेृ तल...... �ेर् महणणे ‘हे 
ि्या ृे’ असे आथण महणप श्णार नाहत..... ्ा�्् सयाृंत्ाच्ा बाबृतृ �ेर् अने् �माणाृ शुिचृा 
ि्या अशुिचृा दाखयपन देईल. .....” 

 
“ृथािथ, ृतयृः आथण असे महणप श प्  ्त ज्ा �माणाृ चालप  �ेर् नयतन उिबले शोधतृ असृो 

(महणणे, ज्ा �ेर्ाथंासपन ृो िय्िसृ झाला त्ाथेया यगेळ्ाच �्ारचा ृाण व्कृ ्ेला णाृो) त्ा 
�माणाृ ृो ्ा�्् दष�ा सयृं� असृो” (थक. २४४). 

 
सवत�व:— आतमा य बोधातमा ्ांृ तल संिदगधृा ्ाहत �माणाृ टाळण्ा्िरृा महणपन अलथोटरनत 

“सयृ�य” हा शबद�्ोग व्�कृमतयाृतल ज्ा भागामुळे ‘व्कृतच्ा भायिन् णतयनाला ियशषे मह�य �ााृ 
होृे. त्ाचंा उ�ेख ्रण्ा्िरृा ्ेला आहे. नु्ृेच णनमलेले मपल आतमियरिहृ असृे. आतमबबलचत 
त्ाचत ियियध बाबृतृतल णाणतय ्ुमार य �ौढ य्ाृहत हळपहळप व्कृ होृ असृे. आतम य बोधातमा 
्ायंरतल िस�ानृाचे आठ �्ारे यगव्रण ्वन य त्ाचंत साराशंवथाने माडंणत ्वन ियियध ृऱहेच्ा 
ियचारसरणतला सयवथ देण्ा्िरृा अलथोटरनत बराच �्तन ्ेला आहे (१९४३, १९५०, १९५५). ्ामध्े 
्ाथपयवच्ा �्रणांृ पन च�चलेल्ा सै�ािंृ्ानंत घाृलेलत भर आथणाला आृा थाहृा ्ेईल. “सयृ�य” 
चत अंगे खालत िदल्ा�माणे आहेृ. (१९५५, थक. ४१–५४): 

 
(१) काियक वरदन: आथले शरतर संथपणर असपन इृर यस पृंहपन िभ� आहे य सयृःशत 

ृादातम् थायण्ाच्ा दलतने ृे यगेळे आहे ्ा ृऱहेच्ा �त्य शरतराथासपन सं्िलृ होणाऱ्ा यदे् 
मािहृतमुळे व्कृतच्ा शरतरियष्् मािहृतृ हळपहळप याढ होृ असृे. 
 

(२) आतमजान: सयृःच्ा अ�सृतयाृतल साृत्ाचत याढृत णाणतय हत ्ाि्् यदेनयरच 
आधािरृ असृे असे नाहत ृर ृत बऱ्ाच �माणाृ अनुभयाचं्ा घडणतयरहत आधािरृ असृे; य 
आथल्ाला आठयृ असलेल्ा सयृःच्ा अनुभयाचंा ्ाृ अंृभ�य असृो. 
 

(३) बोधातमा वक�ी: आतम, आतमबबल रस, आतमबबल अिभमान, आतम�ेम ्ायंर व्यहा्र 
मपल्े ्ेििृ ्ेलत णाृाृ. 
 

(४) बोधातमा िवसतार: सयृःचा ठेया, क् ृत, ियचार, िम�, गट, राष् यगैरेचा अंृभ�य 
्रण्ा्िरृा ‘सय’ बबलचत ृादातम्ृा ियसृािरृ ्रणे. 
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(५) युय�तवाद करणारा बोधातमा: ि्या अलथोटर ्ाचं्ा नंृरच्ा याक्ाशंा�माणे 
“स्ु�कृ्े ृोड देणारा” आतम: ृो संरय् ्ं�णा थुरयपन ि्या सेिि्् साधनाचें 
थिर�सथिृणन  ्समस्ानंा ृोड देण्ाच्ा दलतने व्यसथाथन ्वन हे साध् ्रतृ असृो. 
 

(६) आतम �ितमा: व्�कृम�य िय्ासाला ्ोग् ि्या अ्ोग् आ्ार देण्ाृ य 
मागरदशरन ्रण्ाृ मह�याचा भाग थार थाडणारत सयृःबबल असलेलत सं्लथना. 
 

(७) समावरशक धडपड: हे मागरदशर्  ्ा्र आहे; य व्कृतच्ा यरच्ा थाृळतयरतल 
सयभायियशषेांृ पन ृे याढृ असृे; त्ाच्ा्डपन उिबले ठरियलत णाृाृ य ध्े्ाच्ा िदशनेे ृे ्ा्र 
्रतृ असृे; शारतिर् गरणाचें यिण् समाधान य चेृ्–�िृि�्ा िस�ांृ ाने भर िदलेलत ृाण 
िढला ्रण्ाचत ि�्ा ्ाथलत्डचे हे ध्े् असृे. माणपस हा थुरोगामत य �िृगामत आहे हे 
मरी�माणे अलथोटरनाहत णाणयृे. आणच्ा यणाथलत्डे णाऊन आथल्ा भियष्ाचत ्ोणना 
्रण्ाच्ा दलतने ृो थुढा्ार घेऊ श्ृो य घेृो––त्ाच्ा आणच्ा य मध्ंृरतृ ्ेणाऱ्ा 
्ालाच्ा दलतने हे भियष् न थरयडणारे असेल, थरंृु ृो ृरतहत ्ा्िरृा आथल्ा आ्ुष्ाचा 
त्ाग ्रण्ास ृ्ार होईल. 
 

(८) जाता असा आतम: थिहल्ा साृ भागांृ  समाियल ्ेलेल्ा आतमच्ा अंगाखेरतण �ेन 
आतम (शु� बोधातमा) आहे ्ा ्ा �शनाचंत युइल्म णेमस�माणेच अलथोटरहत थ्ड घेृाृ. शासत् 
मानसशासाने थिहल्ा साृ अंगाचाच ियचार ्ेला थािहणे य ्दािचृ सयर न सोडियृा ्ेणाऱ्ा 
समस्ाचंत शासत् बंधनाच्ा औथचािर्ृेिशया  ् ्ाळणत घेण्ा्िरृा आठय े अंग 
“होमंगक्ुलस” मध्े-आथण ्ाला “मध्ंृिरृ होमंगक्ुलस” असेहत महणप श्ृो–आ्ोिण  ृ
्राय ेलागेल असे अलथोटर महणृाृ. 
 
“समायशे् ्ा�्् सयाृंत्” य “�य रृनातम् ्ा�्् सयाृंत्” ्ामंध्ेहत अलथोटरनत ृफायृ 

्ेलेलत आहे. ्ाहत सय्त मध्यृव �ेर् �णालतृ ए्संध न होृा बा�ृः िट प् न राहृाृ. ृंगडतचे 
थुढचे मोडलेले हाड णुळपन आल्ायरहत लंगडणारा माणपस लंगडृच राहतल, थुढे थुढे ्ेणारत ्ेसाचत बट 
मागे सारण्ा्िरृा डो्े मागे झु्ियण्ाचत लागलेलत सय् ृशतच नंृरहत िट प् न राहतल. आथल्ा 
णतयनाृतल अने् दैनिदन क् ृत अनयरृ �य रृनातम् ्ा�्् सयाृंत्ाच्ा �्ाराृ बसप श्ृतल, 
्ारण आथले दैनंिदन व्यहार थार थाडण्ा्िरृा आथण णरत आथले आयडृे मागर शोधपन ्ाढलेले 
असले ृरतहत आथल्ा णतयनास आ्ार देणाऱ्ा मध्यृव �ेर्ामंध्े त्ा माग�चा अंृभ�य ्रणे ्ठतण 
होईल. आथल्ाला ्ाचें ्ाहत ियशषे मह�य नसेल ृर आथल्ा णतयनाृ आथल्ायर लादल्ा गेलेल्ा 
दैनंिदन व्यहाराथासपन सुट्ा िमळाल्ास आथल्ाला सामान्ृः आनंदच होृो. त्ाच�माणे थारंथिर् 
गाडत हा्णारा ्ुटंुबाला शिनयारत, रिययारत समुि ि्नाऱ्ायर नेृ असृाना त्ाचा दैनंिदन मागरच 
आ�मतृ असृो; थरंृु ्ायळेत ृो नेहमत�माणे ्ामा्िरृा णाृ नसृो ृर ्रमणु्त्िरृा हत मुशािफरत 
चाललेलत असृे. ्ा िठ्ाणत ्ा दोन �संगांृ तल साम्ाथेया ृफायृ बहुधा सुखद होृे. 

 
उलटथयत ्ेयळ ्ामालाच याहपन घेृलेले इृरहत ्ाहत ्ा्र् �ृ असृाृ, य त्ानंा सुटत 

घेण्ास �यक�च ्रृा ्ेृ नाहत. ्ेथे ्ा्र् �ृ त्ाचं्ा ्ामाशत ए्वथ झालेले असृाृ. “समायशे् 
्ा�्् सयाृंत् ्ाथै्त ्ाहीचे सथलत्रण ्व श्ेल.” “बरं झालं संथलत ए्दाचत ब्ाद!” ्ा सुखद 
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ियचाराने शासत् संशोध् आथलत �्ोगशाळा िन्िमृथणे शु�यारत बंद ्रतृ नसृो. णेवहा त्ाला 
आथला �्लथ ्ाहत ्ाळ थाबंयाया लागृो त्ा यळेत ृो “�्लथ आथल्ाबरोबर घेऊन णाृो.” ि्या 
अथुरेथणाच्ा भायनेने ृो णाृ असृो. ज्ा यळेत माणसाने त्ाच्ा व्�कृम�याच्ा मध्यृव गाभ्ाशत 
एखादे ्ा्र, ्ा्�चा हे पृ ि्या ृे ्ा्र ्रण्ाचत थ�ृत साधंलेलत असृाृ त्ा यळेत “समायशे् 
्ा�्् सयाृंत्” िय्ास थायृे. हा त्ाचा ियसृािरृ भाग बनृो. 

 
वयय�तम�वातील सुसंगत भाग: सामान् गुणियशषे य व्�कृगृ सयभायियशषे ्ा दोनहतहतमुळे 

व्�कृम�याच्ा ए्तयाृ भर थडृे. थिहल्ाथेया दुसऱ्ामुळे हत भर णासृ थडृे. ्ोणत्ाहत ियिशल 
व्कृतमधतल ओळखृा ्ेऊ श्ृतल अशा �ेरणातम् गुणियशषेाचंत संर्ा य ्ेिि्ृा ्ायंर ए्तयाचे 
�माण अयलंबपन आहे. ए्ा मुर् गुणियशषेायर आधािरृ असे एखा�ा व्कृतचे संथपणर णतयन ि्या 
णतयनाचा बराच भाग असल्ाचे आथण �िचृच थाहृो. टॉलसटॉ  ्हत अशत व्कृत होृत महणपन यणरन ्ेले 
णाृे. णतयनाचा साधेथणा हाच त्ाचंा मुर् गुणियशषे अिध्ार. लालसा हाच मुर् गुणियशषे असलेल्ा 
ियसाव्ा शृ्ाृतल इिृहासाृतल ्ाहत �िस� नायाचंा ्ाृ अंृभ�य ्रण्ाचे धाडस आथल्ाला ्रृा 
्ेईल. थरंृु सारखेच �भायत असलेले अने् गुणियशषे ्ेिसथानत असलेल्ा �्ाराृच सामान्ृः आथण 
ओळखृो ृे लो् बरोबर बसण्ाचत शक्ृा अिध् असृे. ए्ाच गुणियशषेाचे व्�कृम�य णतयनाथेया 
्ादंबरतृच अिध् यळेा आढळले. ज्ा �मुख सयभाय. ियशषेायंर व्�कृमतयाचत रचना होृे ृे 
ठरियण्ा्िरृा णेवहा ्ोग् थ�ृत िमळृतल ृेवहा हत संर्ा थाच ृे दहाच्ा दरम्ानच असेल असे 
अलथोटर अत्लथ अशा �ा्ोिग् थुराव्ाच्ा आधाराने सुचियृाृ (१९६१, थक. ३६७). �ामािण्थणा ्ा 
गुणियशषेाचा अभ्ास ्रृाना आिण थुसृ्�ेमत माणसाच्ा य रृनाृ आढळणाऱ्ा ियसंगृतचे उदाहरण 
देृाना उ�ेिखलेलत अडचण हत अशा �शनाचे उ�र शोधृाना ्ेणाऱ्ा अडचणीृतल ए् अडचण आहे. 
िनरिनराळ्ा व्कृतृतल यरयर िदसणारे ृेच यणरन (सवथियधा) हे थपणर असमान अशा ब�मपल �ेर्ाचंत 
(णनु्ियधा) अिभव्कृत असेल, ि्या त्ाच ब�मपल �ेर्ांृ पन यगेळ्ा ृऱहेचे सवथियधा त्ाच 
णनु्ियधाथासपन िनम�ण होृतल (व्�कृम�याचा अथर सथल ्रृाना लुईन य अलथोटर ्ानंत णैयत 
शासाृतल हे शबद�्ोग चागंल्ा ृऱहेने याथरले आहेृ.) �ामािण्थणाच्ा बाबृतृ िदलेल्ा ए्ा 
यग�यरतल ्सोटतृ उ�  गुणां् न एखा�ाच्ा बाबृतृ �बळ नैिृ् ृ�यामुळे झाले असेल, दुसऱ्ा 
एखा�ाच्ा बाबृतृ थ्डण्ाच्ा भतृतमुळे झाले असेल, िृसऱ्ा एखा�ाच्ा बाबृतृ िशय्ाबबल 
याटणाऱ्ा आदरामुळे झाले असेल, चौथ्ाच्ा बाबृतृ �शनाचंत उ�रे आगाऊ समणृतल असे खा�तथपयर् 
सािंगृलेले असल्ामुळे झाले असेल. �ामािण्थणाथासपन होणारे ियचलन हे िचृेमुळे, आत्ंिृ् 
सथध�मुळे, शाले् थरतयेृ नैिृ् अधःथाृायर ्मत भर िदला णाृ असल्ामुळे, ि्या नैिृ् मपल्ाबबल 
बेिफि्रत असल्ामुळे होृ असेल. णोथ �्ृ सासं क् िृ् दडथण असृे ृोथ �्ृ उ� �माणाृ संस क् ृतला 
धवन होणारे संस क् ृत-िन�णृ-य रृन मोणण्ा्िरृा ृ्ार ्ेलेल्ा माथनदंडायर खरे गुणियशषे मोणणे 
अशक् आहे. 

 
यै्�कृ् ए्ृान अशा सयृःच्ा सयभायियशषेा पृन िनम�ण झालेलत आणखत ए् �्ारचत 

व्�कृम�याृतल सुसंगृत अलथोटरनत अभ्ािसलेलत आहे. हत “सवथृा” हसृायर, चालण्ाचत ढब, 
आयाणाचत गुणातम्ृा ि्या—सामान्थणे उ�ेिखले णाृे त्ा�माणे—थ�ृत ्ामंधपन ्ाहत �माणाृ 
व्कृ होृे. अथरथपणर य रृन, िणृक्ा �माणाृ समाणमान् वढतला अनुसवन होृ नसृे िृृक्ा �माणाृ 
ृे ्ाहतशा ्शसयतथणे ओळखले णाईल. य णेवहा िनणर् ्रणारे लो् त्ाच �्ोज्ाचे िनरिनराळ्ा 
ये�ांृ तल य रृननमुने थरसथराशंत थडृाळपन थाहृतल ृेवहाच हे शक् होईल. ्ा बाबृतृ बराच �ा्ोिग् 
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थुराया उथलबध आहे. उलटथयत सथधर् य रृन गुणियिशलृेच्ा बाबृतृ अशा ृऱहेचा “सवथृे”चा थुराया 
दाखयपन देृ नाहत. यगेयगेळ्ा यळेत ्ाढलेल्ा हसृायराचें नमुने ए्ाच यळेत ए् दुसऱ्ाचतच �ृ ्ा 
ृऱहेने णाणतयथपयर् ्ाढलेल्ा हसृायराचं्ा नमुन्ाथेया णासृ �माणाृ सारंखे आढळृतल (१९६१, थक. 
४७२). णमरन हसृसामुिि  ् य सयभायृज कलेिणस ्ानत य रृनायर “geist and seele” ्ाचा होणारा 
थिरणाम ए्वथ असा दाखियला आहे. “मन” य “आतमा” असा ्ा शबदाचंा सामान्ृः शबदशः अथर ्ेला 
णाृो. थरंृु ज्ा यळेत कलेिणस त्ा शबदाचंा याथर ्रृाृ त्ा यळेत त्ाचंा अथर ध्े्ातमा य यासनातमा 
्ाचं्ा णयळ ्ेृो (हॉन �े्न, १९५७, थक. ३२; अथरथपणर हालचालीच्ा �शनायरतल सुरयाृतच्ा ्ामाच्ा 
थरतयण्रृा अलथोटर य वहॅनरन, १९३३ थहा, अगदत अलत्डच्ा संशोधनाच्ा गोषयाऱ्ा्िरृा बॉनर 
्ाचंा संदभर थहा). 

 
वयय�तमतवाब�लचा जैवी सामािजक िवर� जैवी शारीिरक ्ि�कोन: णरत अलथोटर हे ए् �मुख 

समाणशासज असले, य त्ानंत ए्�ाने य इृराबंरोबर �ा्ोिग् संशोधन य समाणमानसशासायरतल 
िलखाण ्ांृ  संसमरणत् भर घाृलत असलत (१९६०), ृरत त्ानंत व्�कृमतयाचा �शन हाृाळृाना णैयत 
सामािण् दलतऐयणत णैयत शारतिर् दिल्ोन सयत्ारला आहे. त्ाचं्ा ्ा दिल्ोना�माणे �त्े् 
व्कृतच्ा “तयचेखालत” व्�कृम�य असृे, य सामािण् य भौिृ् घषरणाचा मह�याचा थिरणाम 
असृानाहत हे असृे. १९६१ मध्े यरतल ्लथनेृ सुधारणा ्रृाना त्ानंत संस क् ृत य सासं क् िृ् भपिम्ा 
आिण थिर�सथृत ्ाचंा ्ोणृा थिरणाम होृो ्ा्डे ियचारथपयर् लय िदले, थरंृु ्ा ियष्ायरतल त्ाचंा 
सुरयाृतचा दिल्ोनच िट प् न रािहला. ्ामुळे ्ाचं्ा मफव, नटतन, सलवहन िस�ांृ ाच्ा दिल्ोनाशत 
अलथोटर ्ाचं्ा दिल्ोनाचा संघषर आला. ्ारण थिर�सथृतथासपन अलग ्वन ि्या सा्ल् सयवथाृ 
सेिि्् ियचाराृ न घेृा माणसाचे यासृय यणरन ्रणे शक् नाहत असा मफव यगैरेचा िय�ास आहे. हे 
सयरच णण माणसाच्ा व्�कृतयाबबल ए्मृ आहेृ हे लयाृ घेऊन, �ौढाचें �ेर् ्से िनम�ण होृाृ ्ा 
बाबृतृ यरतल िृघाथंै्त दोघानंत िदलेलत मािहृत अलथोटर ्ाचं्ा ्ा�्् सयाृंत्ाच्ा ृ�याशत ्शत 
ियरोध् आहे हे थाहणे मनोरंण् ठरेल. 

 
मफव ्ाचें िन्मृतय यरयर थाहृा अलथोटर ्ाचं्ा सं्लथनेशत बरेच णुळृे िदसृे. आथल्ा गरणा 

भागियण्ा्िरृा थपयव उथ्ुकृ ठरलेले य रृनच माणपस थरृ थरृ ्रतृ असृो. णे य रृन सुखद ठरले 
असेल, ज्ा ृऱहेचत ियचारसरणत, बोलणे. लेखन सुख्ार् झाले असेल त्ा थ�ृत्डे माणपस थरृ थरृ 
यळृो. ्ा थ�ृतृ अने् ढोबळ चु्ा झालेल्ा िदसृ असृानाहत ृो हे ्रृो. ्ालांृ राने ृो य रृनाला 
णासृ थिरणाम्ार् यळण देईल ि्या त्ाच्ा्डपन थपयवच्ा य रृना्डे थराय रृन होईल. थरंृु ृोच 
मुळचा थेशतृाण ्मत ्रण्ा्िरृा, ि्या—अिध् बरोबर महणाय्ाचे झाले ृर—्ाहत थेशतृाणाचं्ा 
ियिशल नमुन्ानंा संृ ुल ्रण्ा्िरृा �िृि�्ा नेहमत ्ेलत णाृे असे मफव समणृाृ (१९४७). ज्ा 
अथव हत �िृि�्ा नयतन उिबलानुयृव होृ नसृे, ि्या “ज्ा ृाणामुळे ृत िनम�ण होृे त्ाहपन यगेळ्ा 
�्ारचा ृाण” ृत व्कृ ्रतृ नसृे, त्ा अथव ृत अलथोटर ्ाचं्ा ्ा�्् सयाृंत्ाच्ा सं्लथनेृ ्ोग् 
ृऱहेने बसप श्ृ नाहत. ृथािथ �त्े् व्कृतचे असाधारणतय ज्ामुळे िनि�ृ होृे त्ा “असंर् �ेर्ाचें” 
सथलत्रण देण्ाच्ा बाबृतृ ्ा दोन ्लथना सारर्ा आहेृ. (णासृ ियिशल मािहृत ्िरृा, मफव थहा, 
थक. १७८–१८०). 

 
लहानथणतच्ा गरणा ि्या म्�िदृ अशा सेिि्् गरणा ्ाचं्ाशत �ौढाचं्ा �ेरणेचत ृात्ाळ 

सागंड न घालण्ाच्ा अलथोटर ्ाचं्ा �्तनाचत णोसेफ नटतन (बे�लणअम ्ेथतल लोवहेन िय�ाथतठा  ृ
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मानसशासाचे �ाध्ाथ्) ्ानंत �शसंा ्ेलत आहे; थरंृु ्ा�्् सयाृंत्ाचा िस�ांृ  “व्�कृम�याला 
गिृशतल �णालत िमळयपन देण्ाृ अ्शसयत ठरृो”, असे ृे समणृाृ (१९५७, थक. १८५). सयर ्ं�णा 
�ाथिम् �ेर् ठव श्ृ नाहतृ. बऱ्ाच यळेा अथेियृ ि्या ई�ासृ थिरणाम आिण साध् ्ामंध्े 
आढळणाऱ्ा ियसंगृतमुळे हे �ेर् िनम�ण होृाृ. हत �ुटत ज्ा यळेत भवन िनघेल त्ा यळेत बोधातमा य 
िय� ्ाचं्ा संबंधाृ दुसरत एखादत गरण भागियण्ास िमळालत नाहतृर क् ृतृतल आ्षर् थणा ्मत 
होईल. ियिशल गरण महणणे “ृाणाच्ा अयसथेृ बोधातम य िय� ्ाचं्ामधतल संबंधाचा नमुना” य 
�ौढायसथेृ िनम�ण होणारे ृाण आिण बाल्ायसथेृ िनम�ण होणारे ृाण ्ा दोहोृ “सवथ”ृा ्ेण्ाइृ्ा 
सारखेथणा असला ृरत ृे ए्च असप श्ृ नाहतृ. अमप रृ मपलभपृ  गरण िय्ासाच्ा मागोमाग ्ेणाऱ्ा 
टाा्ा पृन िदसपन ्ेईल ि्या ियिशल थिर�सथृतृ ियियध ृऱहेच्ा मप रृ य रृननमुन्ांृ पन दाखयपन िदलत 
णाईल, य हे य रृननमुने थरृ यगेयगेळ्ा �माणांृ  ियसृािरृ झालेले िदसृतल असा नटतन ्ाचंा िनष्षर 
आहे. सािंघ् य रृन हे ्दािचृ इृर व्कृीशत संथ र्  साधण्ाच्ा गरणे पृन व्कृ होृ असेल, ि्या 
आथल्ा भोयृालच्ा िय�ाशत सथं र्  साधपन णासृ चागंल्ा ृऱहेने त्ाला ओळखपन आतमसाधना 
्रण्ाच्ा गरणे पृन हे य रृन होृ असेल. “मला. थािहणे’ हत मप रृ गरणेचत गुणियशषेृा असृे. बोधातमा य 
िय� ्ामंधतल ृाण ्मत ्रण्ा्िरृा व्कृतने सुव ्ेलेला �्लथ ि्या ्ाम महणणे हत गरण असेल. 
एखादत गोल ्ा हयत असृे ्ाचे त्ाला मपलभपृ  ्ारण समणणार नाहत, ि्या ृे ्ाहत �माणाृच 
समणेल; थरंृु त्ाने सयत्ारलेल्ा ्ामाृतल अथ्शाचा थिरणाम ृािल् समाधानाथेया णासृ असृो, य 
हा व्�कृभायरिहृ असा ृाण ्मत न झाल्ामुळे असे होृे. गरण सुव ्ेलेला �्लथ ि्या ्ाम साध् 
्रण्ाृ संथपणर व्�कृम�याला आलेले अथ्शच असयसथृा िनम�ण ्रणारे य दुखयणारे असृे; गरण 
भागलत न गेल्ामुळे ि्या व्�कृभायियरिहृ असलेल्ा य ्मत न झालेल्ा चैृन्ामुळे हे होृ नाहत असे 
थोडक्ाृ महणृा ्ेईल (१९५७, थक. १९४). 

 
अमेिर्न मानसशासा  ृ अलथोटरना बरेच महतयाचे सथान आहे. शासत् दिल्ोनाचे मपल् न 

दुलर ियृा ्मत ्ाटे्ोर अशा ्ुरोथाृतल मानसशासाचा उथ्ोग ्वन त्ानंत ृो समृोल य संथ� 
्रण्ाचा �्तन ्ेला. ए्ा बाणपस ्णखर मनाचे चेृ्�िृि�्ा सै�ािंृ् होृे, ृर दुसऱ्ा बाणपस 
उचछक ंखल मनोिय�ेषणयादत य आंृ�नरतयणमा� �णािलयादत होृे. ्ा सय�मध्े त्ानत अमेिर्न 
मानसशासाचा मागर आखपन िदला. णरत सुधारलेले ्ा�्् सयाृंत् सुरयाृतथेया ्मत िय�ासाहर याटले, 
ृरत त्ा िय�ास घाृ्त माग� पृन सुरियृ मागर शोधण्ास नािय्ानंा �ोतसाहन देण्ा्रृा ृरत ृे 
उथ्ुकृ ठरृे. 
 
११. ४: “िवभभती” चर असणर िकवा घडणर 
काही आधुिनक िस�ातं व उपाययोजना 

रोग्ायर ्ेििृ असलेलत उथा््ोणना चालप असृाना माणसाचं्ाृ होणारे बदल ‘अभ्ासपन य 
अयलो प् न’ ्ालर  रॉणसरनत (णनम १९०२,) ्ाढलेल्ा व्�कृिस�ांृ ा  ृ आथल्ाला बरेचसे भाग असे 
आढळृाृ ्त त्ामुळे आथल्ाला थकथ�रणया�ानंत थुढे माडंलेल्ा दिल्ोणाचंत आठयण होृे. ्ा 
थकथ�रणया�ाबंबल ्ाथपयवच्ा �्रणा पृन ियचार झाला आहे. ्ाचं्ा सै�ािंृ् सप�ा पृन य रगणानत 
िदलेल्ा मािहृतथ�ा पृन आथल्ाला हॉनवनत यणरन ्ेलेल्ा “आद�शृ आतम�िृमे” सारखे ्ाहतृरत 
आढळप श्ेल. रगणाचा ्धत ्धत आढळपन ्ेणारा दुबरल आतम ्ुंग ्ाचं्ा बुरखा थाघंरलेल्ा ि�्ादेहाचे 
गुणधमर व्कृ ्रृो. सथंपणर णतयाच्ा ि्या सेिि््ाच्ा दुलर ियलेल्ा संथ�ृे पृन उचल ्वन य 
ृेथथ �्ृचा थ�ा गाठपन साध् होणारत सथं�ृा त्ाला �ााृ न झाल्ाने हे असे होृे.–– सलवहननत 
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माडंलेल्ा “ृो मत नवहे” य “यरणातम् अनयधान” ्ा ्ं�णा�माणेच असणाऱ्ा ्ं�णा ृेथे असल्ामुळे 
हत खाण दुलर ियलत णाृे ि्या संशोिधलत णाृ नाहत. रगण य स�ागार ्ाचं्ामधतल थिरणाम्ार् य 
समणपृदार थ�ृतने झालेले संदेशयहन ्ाचं्ा मह�यायर भर देृाना रॉणसर हे ्दािचृ �ॉईड ्ाचं्ा 
थरंथरेृतल उथचार्ाचं्ाथेया सलवहन ्ाचं्ा णासृ णयळ ्ेृाृ. आिण णरत ्ाथै्त ्ुठल्ाहत 
िस�ांृ ाच्ा संदभ�ृ त्ाचें दिल्ोण ियचाराृ घेृले ृरतहत ृे “व्�कृम�य महणणे णतय््ृायादत ि्या 
सम�ृायादत अशत िय्ास�ि�्ा” हे हाृाळणाऱ्ा िस�ांृ ायरतल �्रणाृहत सयाभािय्थणे अंृभपरृ  
होऊ श्ृाृ. आतमसाधना ि्या आतमाियष्ार सेिि््ाचे ए्मेय उिबल आहे. हा दिल्ोन 
गोलडसटाईन�माणेच, रॉणसर ्ाचं्ा ियचारसरणतृहत मपलभपृ  असा आहे य �थमदशरनत णरत ्ॉि्नझ, 
सटनर’ य िडलथे ्ाचं्ा सुरयाृतचे िस�ांृ ांृ  य रॉणसर ्ाचं्ा िस�ांृ ाृ फारच थोडा सारखेथणा आढळला; 
ृरत फार बार्ाईने थािहल्ास त्ाचं्ा ियचारसरणतृला सारखेथणा ्ोठे आहे हे िदसपन ्ेईल; य त्ामुळे 
त्ाचं्ा ियचारसरणतचा ए्ि�ृ ियचार ्िरृा ्ेईल. 
 

न्प्ॉ र्  ्ेथतल ्ोलंिब्ा िय�ाथतठाच्ा िशय् िय�ाल्ाृ बालमागरदशरनच्ा संदभ�ृ 
िमळणाऱ्ा �िशयणाच्ायळेत रॉणसर ्ाचंा अशा ृऱहेच्ा अने् समस्ाशंत य व्�कृम�याच्ा �शनाशंत �थम 
संबंध आला. बारा ि्या अिध् यष� त्ा िशयणाचे उथ्ोणन ्वन, मध्ंृराच्ा ्ाळाृ थिरणाम्ार् 
ृं�ाच्ा संदभ�ृ सयृःचा ियचार थ�ा ्वन त्ानत १९४० मध्े ओहा्ओ ्ेथतल िय�ाथतठा  ृ
�ाध्ाथ्ाचत णागा सयत्ारलत. त्ानंृर थो�ाच ्ाळाृ त्ाचं्ा �्ाशना पृन (ियशषेृः “्ाउनसिलग 
अँड सा््ॉलणत, १९४२) य त्ाचं्ा व्ार्ानांृ पन “िदशािदगदशरनियरिहृ” (Non-Directive) महणपन 
य�णलेल्ा नयतन ृं�ा्डे लो्ाचें लय यधेपन घेण्ास त्ानंत सुरयाृ ्ेलत, ्ामध्े थपणर मो्ळत् देणारा 
समणपृदार �ोृा अशतच उथचार ्रणाऱ्ाचत भपिम्ा यरयर ृरत आढळृ होृत. ृथािथ, ृं�ाचा संथपणर 
िय्ास झाल्ायर असे िदसृे ्त णर मनोिचि्तस्ाचंा �त्य संबंध रगणाला उथ्ुकृ वहाय्ास हया 
असेल ृर मनोिचि्तस्ाने सयृःला त्ा �शनाृ णासृ गंुृयपन घेृले थािहणे. अनुभयाचं्ा िन्ोथ 
ए्ातमृेच्ा दलतने रगण णे चाचथडपन थाहृ असृो त्ाच्ा सहभायनातम् संयदेनचत सथल अशत 
थुनररचना्रण्ा्िरृा रॉणरनत सयृःच सािंगृलेल्ा थ�ृतबबलचत मािहृत याच्ानंत थाहायत (१९६१, 
भाग २, ३). 

 
्ा उथचारातम् थ�ृतच्ा िन्ट संबंधा पृन व्कृतबबलचा त्ाचंा िस�ांृ  िनम�ण झाला आहे. 

आतमसाधन ्रणारा, थोडक्ाृ वथलयत ये�ाृतल �त्े् गोलतयर �िृि�्ा ्रण्ास ृ्ार असणारा 
सेिि््—वथलयत ये� हे बरेचसे लुईन ्ाचं्ा णतयनये�ासारखे आहे य महणपन ृे यासृयाचा अथर लायतृ 
असृे––अनुभय आिण समाणदंड् ्ानंत ठरियलेल्ा मपल्ा�माणे ्ाही भागाचंत िनयड ्रणारा य इृर 
्ाहत भाग त्ाज् मानणारा आतम ्ा दोहोमधला संघषर ्ा व्�कृिस�ांृ ा  ृआढळृो. खरे थाहृा आतम 
हा वथलयत ये�ाचाच भाग आहे, य हळपहळप हा आतम “मत” ि्या “मला” ्ा पृन ओळखला णाृो, य 
त्ामुळे ृो यासृयृेच्ा इृर अंगा�ंमाणे आतमिनन य यसृुिनन थ�ृतने माथला णाृो. माणसाचा िय्ास 
घडयपन आणण्ाृ ज्ाचें सथान असृे त्ा थाल्ानंत य इृर लो्ानंत ्ेलेले माथन य सयृःच ्ेलेले 
मपल्माथन ्ामंध्े ृफायृ आढळल्ामुळे संघषर िनम�ण होृो य त्ाचा थिरणाम महणपन ृत व्कृत सयृःच्ा 
णतयनाृतल अनुभय य सयृःच्ा संबंिधृ गोलत िय क् ृ ृऱहेने माडेंल ि्या मान् ्रण्ाचे ना्ारेल. अशत 
अयासृय रचना सयृःयर लादलत गेल्ामुळे अशा ्ाहत समस्ा िनम�ण होृतल ्त माणपस सयृःशतच 
सुसयंाद साधप श्णार नाहत. अशा यळेत मनोिचि्तस  ््ाच्ाबरोबर समणपृदारथणे यागपन य खरोखरतच 
त्ाच्ाशत सहभायातम् संयदेन साधपन त्ाला त्ाच्ा ृाठर य िय क् ृ मपल्ा पृन बाहेर थडण्ास मदृ ्व 
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श्ेल, ्ारण रोगत ज्ा भायना मान् ्रण्ास य �िृ्ातम् ृऱहेने माडंण्ास थपयव धणायृ नवहृा त्ा 
हळपह ळपृो मान् ्रृो य सयत्ाव लागृो. 

 
्ाचा रगणायर असा थिरणाम होृो ्त ृो �सथर आतम�िृमेच्ा णागत गिृमान आतम 

सयत्ारण्ास ृ्ार होृो. रॉणर ्ाचं्ा अनु्ा्ाचं्ा मृे सयृं�थणे ्ा्र ्रणाऱ्ा सेिि््ाचत सदैय 
चाललेलत धडथड आतमचत अखेरचत थपणरतयाला थोचलेलत �सथृत �ााृ होऊ देृ नाहत. िदयसागिण  ्
आढळणाऱ्ा आतममध्े सुसंगृत साधण्ाथेया आतम य सेिि्् ्ाचं्ा संबंधाृ सुसंगृत साधलतच थाहतणे. 
व्�कृम�याच्ा “गिृसाृत्ाच्ा” सं्लथनेयर रॉणसर ्ाचंा भर होृा. ्ा बाबृतृ ृे अँडलर य गॉडरन 
अलथोटर ्ाचं्ाशत सहमृ होृे. ॲडलर ्ाचं्ा “सकणनशतल आतम” मध्े गिृशतल िय्ास अंृभपरृ  आहे; य 
गॉडरन अलथोटरनत “होण्ा” च्ा ि�्ेयर “सयृतय” चा मह�याचा भाग महणपन भर िदला आहे. थरंृु त्ाचं्ा 
िस�ांृ ाच्ा ्ा य इृर बाबृतृ रॉणसर अंृ�नरतयणमा� �णालतच्ा फार णयळ ्ेृाृ. मनोव्थाशास य 
मानसशास ्ा संदभ�ृतल लेखना पृन य त्ाच�माणे ृतयजान, ्ला य याङम् ्ामंधपनहत हत �णालत 
व्कृ झालेलत आहे. अंृ�नरतयणमा� �णालतचा आथल्ायर ्ाहतहत थिरणाम झालेला नाहत असे रॉणसर 
महणृाृ. थरंृु ृरतहत त्ाना ्ा �णालतच्ा ्ाहत ृतयामंध्े रस याटृ होृा य अशा ृतयाथंासपन िनघालेले 
गकिहृ िस�ांृ  संशोधनाखालत आणण्ा्िरृा त्ानंा थ�ृतहत िमळाल्ा आहेृ (१९६१, भाग ५, ६) 

 
अतं�नरीकणमा� �णाली: “असेल” त्ा�माणे होणे हा णतय य व्कृत ्ा दोहोमधतल आदशर संबंध 

आहे असे रॉणसर मानृाृ. ्ेथे उ�कृ  ्ेलेले शबद हे सोरेन य ि् र् गॉर ्ाचें आहेृ. १९ व्ा शृ्ाच्ा 
मध्ास ्ाचं्ा ृ�यजानाचा ृात्ािल् अंृ�नरतयण�णालत अनुसरणाऱ्ायंर बराच �भाय होृा. 
ि् र् गॉरनत त्ाचं्ा ्ाळाृ �चिलृ असलेल्ा हेगेल ्ाचं्ा बुि�यादाला ियरोध ्ेला होृा. ्ारण 
्ामध्े “असणे” ऐयणत “सार’ ्ायर भर देऊन माणपस य सत् अयासृय िय्ोणनाच्ा खालच्ा थाृळतयर 
आणले होृे. माणपस हा �सथरयस पृ आहे असे मानणे हे अथरशपन् आहे, ्ारण माणपस हा “यस पृ” नाहत ि्या 
“�सथर” हत नाहत. माणसाबबल ्ाहतहत अंदाण ्ेले ृरत “असणे” मध्े त्ाचा अंृभ�य होृो हे खरे, य 
त्ाला त्ाच्ा असण्ाचत णाणतय आहे, य ृो “नसण्ा” चा धो्ा त्ाला नेहमत िचृा�सृ ्रतृ असृो. 
िचृेयरतल—मरणा�ृ नेणारा आणार—ि् र् गॉर ्ाचंा संसमरणत् �बंध त्ानंत आथल्ामागे ठेियला आहे 
(१९५४). त्ाचं्ा ्ाळाथेया आणच्ा अंृ�नरतयण�णालतच्ा चळयळतच्ा ्ाळाृ हा �बंध णासृ मान्ृा 
थायलेला आहे. 

 
सत् हेहत िय्ोिणृ यसृुिनन यासृयृेथेया ्ाहत णासृ आहे हे ओळखले थािहणे हे ि् र् गॉरहत 

मान् ्रतृ होृे—णे व्कृतला सत् याटृे ृे सत्. ्ेथे णे यसृु�सथृतचे ध�ादा्् अयासृय सयवथ 
याटृे ृे “वथलयतमा�” यादाचेच िनरिनराळ्ा सयवथांृ तल �्टत्रण आहे य ृसे ृे ्ाथपयवच्ा 
भागा पृन अने्यार िदसपन आलेले आहे. लुईन ्ाचंत “णतयन्या”, रॉणसर ्ाचें “वथलयत” ये�, मरीचे 
“बत” दबाय य अलथोटर ्ाचंत सयंदेनाबबलचत सं्लथना (गॉडरन अलथोटर, १९६१, थक. २६४–२६७) ्ामध्े 
हाच दिल्ोण समाियल आहे, य आथल्ा सयरसामान् थिर�सथृतचे �त्े् व्कृतने िदलेले असाधारण 
सथलत्रण ्ा पृन य�णले णाृे. ्ा इृरा�ंमाणेच ि् र् गॉरनतहत हे ओळखले होृे ्त अयलो्न ्रणारा 
“यसृुिनन यक�तमुळे ्ोणत्ाहत मानयत य रृनाचे सथलत्रण ्रृाना “सत्ा”थासपन बराच दपर राहतल. 

 
“असणे” ्ायर “अंृ�नरतयणमा�” �णालतयादत आथला दिल्ोण आधािरृ ्रृाृ त्ाचे 

सहणृेने यणरन ्रृा ्ेणार नाहत, आिण ्दािचृ सुरियृृेचत ि्मृ महणपन ज्ामध्े “अ�सृतयाचे 
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यदेन” चा त्ाग ्ेला आहे अशत अने् उदाहरणे देऊन हे णासृ चागंले समणप श्ेल. �ॉम ्ाचें 
“व्ाथारत यक�तचे व्�कृम�य” (१९४७) य रतसमन ्ाचंत “थर-िनद�िशृ” व्कृत (१९५०) ्ामधपन 
व्�कृतयाचत ि्या ्ोणत्ाहत ृऱहेचे असाधारणतय सयत्ारण्ाचत यक�त िनरोिधृ ्ेलत णाृे. ्ाउलट, 
उथचार चालप असृा रगणामध्े “मत आहे” हा अनुभय उ�यृो  असे रोलो मे ्ानत उ�ेिखले आहे (मे य 
इृर, १९५८, थक. ४३). अंृ�नरतयणमा� �णालतचे यणरन ्रृाना ृतन शबद�्ोग नेहमत आढळृाृ. 
सयाृंत्, णबाबदारत य धै्र माणसाला िनयड ्रण्ाचे सयाृंत् आहे. य सयृःच्ा आ्ुष्ाला ्ाहत 
अथरथपणरृा आणण्ाचत ि्या ्ाहत हे पृ साध् ्रण्ाचत त्ाच्ायर णबाबदारत आहे. “असण्ाचे धै्र” 
त्ाच्ामध्े असेल ्ा? (थॉल िटलचनत आथल्ा लो्ि�् थुसृ्ाचे शतषर्  महणपन हे शबद याथरले 
आहेृ, १९५२). ्ाहतशा यगेळ्ा अथव “असण्ाचे धै्र” सरृेशयेटत आतम्बुलतृ ्ेृे. रॉणर ्ाचं्ा 
रोग्ाचत हत आतम्बुलत णेवहा ृो सुरयाृतला ्ाटे्ोरथणे ना्ारलेल्ा आथल्ा भायभायना मान् ्रृो 
ृेवहा िदसृे, ि्या णेवहा रगणा्डपन “मत नवहे” महणपन ज्ा “मत” ला मना ्ेलेलत असृे ृो “मत” 
सयत्ारला णाृो ृेवहा िदसृे ि्या ज्ा यळेत आद�शृ आतम�िृमेृ असलेले खोटेथण ृो ओळखृो ृेवहा 
आढळृे. 

 
ि् र् गॉर नंृर �ेडिरच िनटझे, एडमंड हुसरल, माटवन हाईडेगर, ्ालर  ्ासथसर, णतन थॉल सा्र, 

माि्न बबर, गिॅ�ल मास�ल य ्ा चळयळतशत संबंिधृ असे इृर मानसशासज ्ाचं्ा ृ�यजाना पृन 
मानसशासत  ् ियचाराृ घाृलेलत ियिशल भर आलेिखृ ्रण्ाचा मोह णबर आहे. थरंृु ्ाला आयर 
घालपन ्ेयळ िनष्ष�बबलच सामान् िन्म ्ेथे ्ाढले थािहणेृ. ्ा िनष्ष�चे खालतल शतषर् ाखालत 
यगव्रण ्रृा ्ेईल. 

 
(१) मानसशासीय वाङमयात व संशोधनात बऱयाच वरळा दुलर िकलया गरलर लया ताि�वक मु�ावर  

्ाकलरला �काश्ोत: ृात्ािल् शासत् ृ�यजान य �ा्ोिग् आराखडा ्ामुंळे ज्ाचं्ा मानसशासत  ्
ियिृणाला म्�दा थडल्ा होत्ा त्ा मानसशासजानंत िन्िमृथणे मागे टा्लेल्ा �शना्डे 
अंृ�नरतयणमा� �णालतमुळे थरृ लय यधेले गेले. िनयड ्रण्ाृतल माणसाच्ा सयाृंत्ाचा �शन; आतम 
हा यस पृ नसपन जाृा य सं्ल् आहे ्ाबबलचा �शन, मकत्पच्ा अटळृेबबल माणसाच्ा असाधारण 
जानामुळे मानयत य रृनायर णो भेददशर्  थिरणाम होृो ्ाबबलचा �शन, ्ा गोलतयर अखेरचे उ�र देण्ास 
मानसशासज था� झालेले नाहतृ. ृरतहत बऱ्ाच यळेा ्ाथंै्त एखाद दुसऱ्ा �शनायरचे �चछ� उ�र 
याथरलेल्ा �ा्ोिग् थ�ृत पृन ि्या ्ाढलेल्ा िनष्ष� पृन सपिचृ ्ेलेले असेल. णरत अशा �शनायंर 
ए्याक्ृा होण्ाचत अत्लथ शक्ृा असलत ृरत असे �शन उथ�सथृ ्ेले णाृाृ हत गोल चागंलत आहे. 

 
(२) रुणिवषयक संकलपना व तं� याचंा िवकास : णरत रोग्ाना त्ाचं्ाृतल उ� ्ुयृ 

ओळखण्ास य थार थाडण्ास थिरणाम्ार् ठरृतल अशा सं्लथना य ृं� ्ाचंा िय्ास होृ असला 
ृरत रोगिनयारण ्रणारे अंृ�नरतयणमा� �णालतचे मनोिचि्तस  ्सयृं� अशा रगणियष्् थ�ृतशत 
गट महणपन ए्वथ झालेले नाहतृ. ्ा �ि�्ेृ रगणाला �ाया लागणारा सामना हा मह�याचे ्ा्र ्रृो, 
ृो अलथ्ािलन असेल ि्या िचर्ालतन असेल; ृो रोगिनयारणातम् संबंधा पृन िनम�ण झाला असेल 
ि्या नसेल; थरंृु त्ाचा थिरणाम मा� व्�कृमतयाृ आ�्रणन् बदल होण्ा पृन िदसपन ्ेृो. ्ा 
व्�कृमतयाृतल बदलातम् थिरणाम महणपन मह�यथपणर सामािण् संबंध व्ाथािरृ झालेले आढळृ 
नाहतृ. 
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नेहमतच्ा थकथ�रणथ�ृतचे यगेळे सयवथ �वहकटर �ा�ल  ्ाचं्ा “ियये् ातम् उथचारा” ृ 
िदसपन ्ेृे (१९५५). सयृःच्ा णबाबदारतयर िनणर् घेण्ास रोग्ाला िश्ियणे हे अंृ�नरतयणमा� 
थकथ�रणाचे ्ा्र आहे. खोल दडलेल्ा भायना ृथासपन थाहण्ायर “ियये् ातम् उथचारथ�ृत” (Logo-
therapy) आधारलेलत नसपन मपल्ाचंा बुि�यादत ियचार ्रण्ायर ृत थ�ृ आधािरृ आहे; य ज्ायळेत 
रगण थिर�सथृतृतल अडचणीशत मु्ाबला ्रतृ असृो थण त्ाला ृाि�य् मागर ृर साथडृ नसृो त्ा 
यळेत ृत थ�ृत थिरणाम्ार् होृे. 

 
“णगाच्ा थ�ृत” मधतल ृतन भागाबंबल लडियग िबनसवहागंर णे महणृाृ ृेच �ा�ल  मानयत 

व्�कृम�याला आ्ार देण्ाृ अंृभपरृ  असलेल्ा “णैिय्, समाणशासत् य मानसशासत्” घट्ांृ तल 
ृफायृ सथल ्रृाना सागंृाृ. ्ा दोघानंतहत सयृं� ृऱहेने मानसोथचारथ�ृत माडंलेल्ा आहेृ. त्ा 
मनोिय�ेषण ृ�यजानाथासपन आमपला� िभ� आहेृ. �ॉईड ्ाचंा सुखयासनेयरतल भर य ॲडलर ्ाचंा 
�भतुय लालसेयरतल भर ्ा दोहोना ियरोध ्वन �ाङ्ल “अथरथपणरृेचत इचछा” ्ायर भर देृाृ. ज्ा 
यळेत �ॉईड ्ाचं्ा गटा पृन ्ुंग बाहेर थडले त्ा यळेत झ्ुिरच ्ेथतल मनोिय�ेष् गटाचे सभासद 
िबनसवहागंर हे �वहए�ाच्ा गटाृ सामतल झाले. ्ानंृरच्ा ्ाळाृ माणपस महणणे “णगाृ असणे” 
्ाभोयृत गंुफलेल्ा रगणोथचाराचा य वथलयत मानसिचि्तसेचा िय्ास घडयपन आणण्ाृ ्ुिणन 
िमग्ॉफस्े  ्ानतहत थुढा्ार घेृला होृा. व्�कृम�य ्ा शबद�्ोगाला णैयतसामािण  ् मह�य �ााृ 
्वन देणारत हाईडेगर ्ाचंत सं्लथना होृत. अंृ�नरतयणमा� �णालतच्ा थकथ�रणातम् चळयळतचा 
िय्ास य ृा�्् आधार ्ाबबलचत ियस कृृ मािहृत “ए�कझसटनस” ्ा रोलो मे य इृर मानसशासज 
्ाचं्ा थुसृ्ाृ िमळेल. ्ुरोथाृतल ियचारसरणतयर ्ाचा फार खोल थिरणाम झाला होृा. 

 
माणसाच्ा णतयनाृ मह�याचा भाग थार थाडणाऱ्ा अनुभयाच्ा ृतन थ�ृीथै्त ज्ा थ�ृतृ णैयत 

थिर�सथृीशत माणसाला समनय् साधाया लागृो त्ा थिर�सथृतचा िबनसवहागंर “आदत णगाृ” अंृभ�य 
्रृाृ. व्कृतच्ा सामािण् संबंधाचे णग महणणे “मध् णग” असे ृे महणृाृ. हे “मध् णग” यसृुिनन 
थ�ृतने ्�लथलेल्ा लो्ाचं्ा णगाहपन यगेळे असृे. व्कृतचे सयृःशतच असलेले संबंध “सयणगामध्े 
अंृभपरृ  ्ेलेले आहेृ.” ्ा शयेटच्ा ्लथनेबबल रोलो मे महणृाृ:– 

 
“सयृःच्ा संबंधाृ आतम ्ा महणण्ाचा अथर ्ा्? णाणतय य आतमणाणतय ्ामंध्े ्ोणृत 

�िचृत ्ेृ असृे ज्ा यळेत माणसाचत आंृिर् समलत सुधारृ असृे त्ा यळेत “मा�म्ृेृ” ्ा् घडृ 
असृे? .... ्ाथंै्त �त्े् �िचृत आथल्ा �त्े्ाच्ा बाबृतृ णयळणयळ �त्े् यणाला ्ेृच 
असृे....ृरतहत हत �िचृत ्दािचृ आथल्ा अगदत णयळ असल्ामुळे त्ा पृन ्ा् घडृे हे ्ुणालाच 
माहतृ नसृे. सयृःच्ा संबंधाृतल आतमचत हत थ�ृत हे अनुभयाचे अंग होृे य हे �ॉईडनत ्धतच 
ओळखले नवहृे. ्ोग् ृऱहेने ्ाचा ियचार ्रण्ाच्ा दलतने ए् ृरत शाखा समथर झालेलत आहे ्ा 
्ाबबल शं् ाच आहे. आथण था�ात् ृं�ाृ थपणरथणे गुरफटलो असृाना सयणगाच्ा थ�ृतचत थ्ड घेणे 
हे फारच ्ठतण ्ाम आहे. थुढच्ा दश्ाृ ज्ामध्े बरतच सथलृा ्ेईल असे हे “सयणगाच्ा” थ�ृतचे 
ये� असेल.” (मे य इृर १९५८, थक. ६४) 

 
िबनसवहागंरनत एलन यसेटचे ्ेलेले थकथ�रण थािहले ्त ्ा थ�ृतृतल ए्याक्ृेच्ा अभायाचा 

थिरणाम, य ्ाथंै्त ्ुठल्ाृरत ए्ायरच िनरिनराळ्ा व्कृीनत �माणाबाहेर िदलेला भर िदसपन ्ेृो (मे 
य इृर १९५८). ्ोणत्ाहत उथचारातम् थ�ृतृ ए्ा ि्या दुसऱ्ा थ�ृतयर �माणाबाहेर भर िदल्ास 
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अथ्श ि्या अथुरे ्श िमळेल असे िबनसवहागंर �िृथादन ्रृाृ. �ा्ोिग् संशोधना्िरृा 
आशादा्् ने कृतय ्रणाऱ्ा मनोव्थाशासाथासपन य वथलयत ृ�यजानाथासपन आलेले िनष्षर: 
सथळ्ालाबबलच्ा अनुभयाच्ा ियसंगृतमुळे अने् ृ्�ना हुसरल (१९२८) आिण हाईडेगर (१९४९) 
्ाचं्ासारर्ा अने् ृ�यजाचं्ा अभ्ासाला याय िमळाला. ्ाहत ियिशल मानिस् आणारांृ  ्ा सयर 
अनुभयानंा थ�ृशतर िय क् ृत �ााृ होृे महणपन त्ाचं्ा्डे मनोव्थािचि्तस्हत ्ाळणतथपयर् लय 
थुरियृाृ. यासृयृेचा ियसर थडलेल्ा ्ला्ाराला िदसणारत सथलरचना त्ाच्ा िन�मृत्डे गोधळपन 
थाहणाऱ्ा सामान् माणसाला िदसणाऱ्ा सथलरचनेसारखतच असृे ्ा? ्ालसंयदेने पृनहत �शन िनम�ण 
होृाृ. य्ाशत य चालप क् ृतथासपन िमळणाऱ्ा आनंदाशत ्ालगृतचा असलेला संबंध, फार दपरयरच्ा भपृ  
य भियष््ालाचं्ा संदभ�ृतल ्ालाचा िमळणारा अंदाण य ्ाउलट नणत्च्ा भपृ  य भियष््ालाच्ा 
संदभ�ृतल िमळणारा हा अंदाण हे वथलयत य आंृ�नरतयणमा� �णालत अनुसरणाऱ्ानंा आवहान् 
याटणारे �शन आहेृ. िमग्ॉफस्े (१९३३), िबनसवहागंर (१९५५), य माल� थाटत (१९४५) ्ानंत ्ा 
�शनाचं्ा संदभ�ृ घाृलेलत भर संयदेनयरतल मानसशासा  ृ याढणाऱ्ा अिभरचतच्ा �याहाृ 
उथनदत�माणे ियलतन होृे. भायनेच्ा ये�ाृ णतन थॉल सा्र ्ाचंा िस�ांृ  (१९४८) शासत् �माणाशंत 
णुळणे अिध् ्ठतण आहे, थरंृु ्ेथेहत णासृ ्ाळणतथपयर् शु�त्रण ्ेल्ास मानसशासाच्ा दलतने 
मौिल् असे ्ाहत िमळप श्ेल. (अनॉलडर ्ाचंा गोषयारा थहा, १९६०, �ंथ १, १५८–१६१) 

 
अंृ�नरतयणमा� �णालतचा अमेिर्न मानसशासायर होणारा संथपणर थिरणाम णोखणे हे ्ा राष्ाृ 

सयृं� ृऱहेने ्ाहतसे समांृ र िस�ांृ  िय्िसृ झाल्ामुळे ्ठतण झाले आहे, ्ा िस�ांृ ाृ �त्े् 
व्कृतचत असाधारणृा, आतमिस�त्िरृा थुढे सर्णारत गृत, य ज्ामुळे होणारत �गृत रोधलत णाृे त्ा 
समाणअडथळ्ाचंत य भतृतचत ियशषेृा ्ायंर भर िदला आहे गोलडसटाईन, मसॅलो, अलथोटर य रॉणसर ्ानंा 
णे ्ाहत महणाय्ाचे आहे त्ाृ य अंृ�नरतयणमा� �णालतयरतल �बंधाृ िनि�ृच बरेच साम् आहे. ्ा 
चळयळीच्ा गुणाचंत णाणतय असलेल्ा अमेिर्न गटा्डपन ्ाृतल शासत् दष�ा बेणबाबदार भागायर 
ृत� टत्ा झालत आहे. अत्ंृ समथरृेने ्ा चळयळतचा अथर लायपन िृच्ायर टत्ा ्रणाऱ्ामंध्े रोलो मे 
्ाचंा अंृभ�य होृो (१९५८, १९६१). सणग अनुभयाृ अमेिर्न लो् थरृ रस घेऊ लागले होृे. हे 
थुनरुतयन अंृ�नरतयणमा� �णालत्डपन �बल ्ेले गेले, आिण “मध्माग�थासपन” फार दपर णाणारा 
य रृनया�ाचंा ृोलहत अंृ�नरतयणमा� �णालतच्ा अनु्ा्ानंत य थुरस्त्�नत साभंाळला असे महणणे 
्दािचृ बरोबर ठरेल. 
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23१२ 24मधयमागर: 
सवर स�ंदायाचंा समनवय 

 
ज्ा यळेत आथण आढाया घेऊ लागृो त्ा यळेत मानसशासये�ा  ृ अधरशृ्ाथासपन झालेले 

मह�यथपणर बदल. मनाचत थ्ड घेृाृ. ्ाथपयवच्ा �्रणांृ पन मानसशासजाचं्ा ियियध ृऱहेच्ा 
आयडीबबल य दिल्ोनाबंबल �ासंिग् असे �सृुृ लेख्ाने िलिहलेले आहेच. 

 
यगेळ्ा दिल्ोना पृन ्ेलेल्ा संशोधनामुळे नेहमत “शाखा” ृ्ार होृेच असे नाहत...... थरंृु हे 

संशोधन ्ा्�चत यगेयगेळत िदशा बऱ्ाच �माणाृ दाखयपन देृे. य रृनयादत णासृ रस अध््नाृ घेृाृ, 
समिलयादत णासृ रस सयंदेनमध्े घेृाृ, मनोिय�ेष् णासृ रस �ेरणेृ घेृाृ. ्ा िनरिनराळ्ा 
समस्ाचं्ा णाळ्ाृ साथडलेला माणपस मानसशासजाचं्ा ृजज गटानंा ए्ि�ृ आणृो य शासाच्ा 
सामान् िय्ासाबरोबर िनरिनराळ्ा समस्ाचें थरसथरसंबंध णासृ णासृ सथल होृतल अशत आथण आशा 
बाळगप श्ृो. ्ा सय�चा थुनम�ळ सथल िदसृच आहे (युडयथर, १९४८, थक. २५४). 

 
त्ायळेेथासपन सं् ोणनाचत गृत याढलत आहे. मध्माग�चे थपयवचे वथ् ्ा्म ठेयपन आथल्ाला 

असे महणृा ्ेईल ्त, ्ाळाबरोबर थुढे णाृाना गदव याढलेलत आहे. ्ारण आथल्ाला असे िदसृे ्त 
“बोधिन्” य “आ�तम्” [िमलर, �ॅलेटर य ि��ाम सयृःबबल अशा ृऱहेने ियनोदत थ�ृतनत ियरोधत अुकृत याथरृाृ.] य रृनयादत 
हे �्ोगिनन मनोिय�ेषणयादत य आतमसै�ािंृ  ् ्ाचं्ा खा�ंाशंत खादें िभडयतृ आहेृ, य गदवमुळे 
रहदारतला अडथळा ्ेऊन ्ा गटाृतल लो् थपयवथेया णासृ णयळ आले आहेृ. “िथृळत साधन” 
[�ा्ोिण् उ�ेणना्िरृा �दाहना्िरृा, ि्या िय�ुद� बसियण्ा्िरृा ज्ामुळे �ाण्ाचं्ा मेदपृतल सप�मसथानिनध�रण ्रृा ्ेृे ृे साधन.] 
मानसशासाथासपन असलेल्ा धोक्ाबबल युइल्म णेमस त्ाचं्ा ्ाळाृ ्ाहतसे ्ाळणतच्ा सयराृ 
बोलृ असृ. थरंृु ृे ज्ा यळेत “िथृळत साधना” बबल बोलृ असृ ृेवहा ज्ामुळे मानिस् ्ा्�यरतल 
मानसशासत  ् िस�ांृ ा  ृ भरथपर भर घाृलत गेलत आहे त्ा “सटेिरओटॅकसत्” साधनाहपन य आंि्् 
संगण्ाहपन त्ाचं्ा मनाृ बहुृे् ्ाहत यगेळेच होृे; आिण ्दािचृ ियचार�याह, ्लथनासफुिरृ-
ि�्ा, य उिबल ्ासंारर्ा ज्ा गोलीयर खोल ियचारास ृे सयृः �यक� झाले होृे त्ा बाबृतृ नयतन रस 
िनम�ण झाल्ाचत �िृ्े महणपन ्ा साधनाचें ृे सयागृच ्रृतल. 

 
�दतघर ्ाळ दुलर ियलेल्ा मध्यृव घट्ां् डे थुरियले गेलेले अिध् लय हे आणच्ा 

मानसशासाचे िनि�ृच यैिशष� आहे, य त्ामुळे हे मानसशास थिहल्ा अधरशृ्ाच्ा मानसशासाहपन 
िभ� होृे. समिलया�ाचंा अ�ाथहत सयंदेनमध्े रस आहे. थरंृु आृा ्ेयळ समिलयादाबरोबरच संयदेनचत 
सागंड घाृलत णाृ नाहत, ि्या �िम् थुसृ्ाच्ा ए्ा म्�िदृ थाठाृ सहण हाृाळृा ्ेईल असाहत 
हा भाग रािहलेला नाहत. हे संशोधनये�, आृा �ेरणा, अध््न, व्�कृम�य ्ाथंासपन िभ� ्रृा ्ेणार 
नाहत असे सथपलथणाने मानले गेले आहे. ्ा �त्े्ाशत संयदेनचत िन्ट सागंड घाृलत गेलत आहे; य 
त्ाच�माणे त्ाचाहत संयदेनयर थिरणाम घडृो हे सथल आहे. (�पनर १९५१; इटेलसन, १९६०, माल� थाटत, 
१९४५, रतसेन १९४७; ियटि्न य इृर, १९५४; युडयथर, १९४७, १९५८). सेिि््ाचे थिर�सथृतशत णे 
सं्ोणन होृे, त्ाृ संयदेनचे सथान ्ोणृे, हा ्ा थुसृ्ाृ आढाया घेृलेल्ा बऱ्ाच िस�ांृ ाचंा 
मह�याचा ियष् आहे. ्ा संदभ�ृ हेब, ा्ाणे, हाटरमन, रॅथाथोटर, ृसेच युडयथर ्ासंारर्ा ्ाहत थो�ाचंा 
उ�ेख ्ेलेला आहे. नायाथुरृे य रृनयादत, ्ा�्् मनोिय�ेष् हे अने् बाबृीृ ए्मे्ाथंासपन दपर 
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णाृ असले, ृरत संयदेन महणणे ्ा्, संयदेन ्से हाृे, य ्ा होृे, ्ा �शनाचं्ा संदभ�ृ ृे ्ाहत 
�माणाृ सहमृ होृाृ. 

 
थरंृु ए्याक्ृेच्ा थिरणामायर फार भर देणे हत चप् आहे. णे साधन आथण िनरिनराळ्ा 

शाखाचं्ा सं्ोणना्िरृा याथरले आहे ृेच साधन ियरोधत ृऱहेने, त्ाचं्ा थ�ृत य ियचारसरणतृतल 
भेददशर्  �ृत् ठव श्ेल. य रृनाचे शरतरव्ाथार् सहसंबंध णासृ ्ाटे्ोरथणे शोधपन ्ाढण्ाच्ा 
नयतन आशमुेळे यथणयादाचा �शन थरृ उथ�सथृ होृो. मानयत सेिि््ाच्ा ्ा्�बबल शक् असेल ृे 
सयर ्ाहत िश्ण्ाने मानसशासजाला बराच फा्दा होणार आहे. थरंृु त्ाचे ्ा्र ्ेथेच संथणार नाहत. 
मानयत य रृनाचत सं�ेषणातम् अंगे–माणसाच्ा ्ोणना, सामािण् थिर�सथृतच्ा संदभ�ृतल त्ाचें 
संघषर, त्ाच्ा �ेरणाचंत असाधारणृा, सयतय राखण्ाचत त्ाचंत सयाभािय् सामान्यक�त ्ासंारखे असंर् 
�शन असे आहेृ ्त त्ाचं्ा ्ाहत भागाचें मुासंसथेृतल भाग िनद�शपन त्ाचें संथपणरथणे आ्लन होऊ 
श्णार नाहत. मा� अशा ृऱहेच्ा बऱ्ाच मािहृतमुळे त्ाच्ा ्ाहत अंगाचे सथलत्रण होऊ श्ेल. ृे 
नयतन िमृत “सयंादाचत यगेळत थाृळत” िनद�िशृ ्रृाृ. 

 
मध्माग�यरतल गटाव्िृिरकृ बुश, मोसटेलर य ईसटस ्ाचं्ा माग�ने णाणारे गिणृत सै�ािंृ्हत 

आथल्ाला आढळृाृ. त्ानत त्ाचं्ा ियथुल य रमणत् संशोधनामुळे बरेच लय यधेपन घेृले आहे; आिण 
ृरतहत मानसशासत  ्समस्ां् डे म्�िदृ लय देऊन मानसशासत  ्थ�ृत्डे अ्ालत लय िदल्ाबबल 
त्ाचं्ायर िट्ाहत झालेलत आहे. मानसगिणृतच्ायरच फकृ हा आरोथ ्ेलेला आहे असे नाहत, ृर 
१९३० ृे १९५० च्ा ्ालायधतृतल शासत् ृ�यजानाच्ा रढतचा थगडा असलेल्ा सयर “्णखर 
मनाच्ा” लो्ायंर हा आरोथ ्ेलेला आहे मानसशासत् िस�ांृ ाच्ा िय्ासा्िरृा उद् थायलेल्ा 
ृ र् शु� ृ�यजान गकहतृ आनुमािन् थ�ृत, संमृ सप�े ्ाचंा हा ्ाळ. ्ा ्ाळाला “िस�ांृ ाचे ्ुग” असे 
्ो्नत उ�ेिखलेले आहे (१९५९, �ंथ ३). य त्ायर ए् अियसमरणत् थिरचछेद िलिहला आहे. त्ामध्े 
त्ा ्ाळाृतल शासत् संिहृेृतल दिल्ोनाचंा गोषयारा िदला आहे. हे दिल्ोन िनरिनराळ्ा �णालीच्ा 
िनयड् �िृिनधीनत व्कृ ्ेलेले आहेृ. 

 
शासत् चौ्शतच्ा उिबलाथासपन य िशसृतथासपन ए् िबदपहत माघार घेण्ास ए्हत णण ृ्ार 

नाहत. थरंृु हत िशसृ य हत उिबले ्ाचं्ा गुणियशषेृेृ आलेलत वढत ृथासपन थाहण्ास मा� बरेच णण 
ृ्ार आहेृ. ज्ा समस्ाचं्ा बाबृतृ बौि�् हाय िनम�ण होईल असे �शन मानसशासाने हाृाळाय–ेज्ा 
थ�ृतने शक् होईल त्ा थ�ृतने–अशत ृेथे ृत� इचछा आहे. हत इचछा अलत्डच्ा इिृहासाृतल 
म्�दाचें संयदेन होऊन िनम�ण झालेलत य ्ंटाळयाणेथणामुळे णोथासलत गेलेलत आहे. हे अगदत 
अलत्डच्ा दश्ाृ ्ौशल्ाने बाणपला टा्लेले ि्या िनरोिधृ ्ेलेले ियष्ाचें अम्�द ये� आृा 
दडथले णाणार नाहत. 

 
गायठत समस्ाचं्ा संदभ�ृ हत उिबले य थ�ृत ृथासपन थाहण्ास मानसशास �थमच ृ्ार 

झालेले ि्या ्ाहतसे ृ्ार झालेले िदसृे असे इिृहासायवन िदसपन ्ेृे. ्ोणृे शासत् य रृन बरोबर 
्ाबबलच्ा साध्ा िस�ांृ ायर अयलंबपन न राहृा ससंदभर सयृं� य िनण�्् ृऱहेने सयृःला िमळालेल्ा 
ृुटथुंज्ा दुलरभ मािहृतयर ियचार ्रण्ाचत त्ाचत ृ्ारत िदसृे. 

 



 
 अनु�मिणका 
 

आथल्ा नंृरच्ा िनबंधाृ (१९६१) ्ॉ् हे ्ा ियष्ा्डे (थक. ७८३) यळले; य त्ामध्े त्ानंत 
“�सथािथृ शासाचत थ�ृत, आ्ार य �ृत्” ्ा बाबृतृतल अनु्रणातम् गुलामिगरत सोडपन 
मानसशासाने समाणशास हा िृसरा सृंभ िनम�ण ्ेला थािहणे आिण समाणशास य इृर शासे ्ाचंत 
फार्ृ ्रणारे मध्ंृर भवन ्ाढले थािहणे असे आ�हाने �िृथािदले. 

 
दुसऱ्ा महा्ु�ाथासपन मानसशासत  ् दलतने आणखतहत ए्ा बाबृतृ आथले सयवथ थालटले 

आहे. ्ा यळेेथ �्ृ, ियलहेम युटं ्ाचं्ा ला्�ास् ्ेथतल �्ोगशाळेच्ा सथाथनेथासपन शु� शास हा 
मानसशासाचा यारसा होृा, य त्ाचा मानसशासायर अियया� असा थगडा होृा. ्ा थरंथरेृ याढलेले 
शासज उथचारातम् य औ�ोिग् ये�ाृ णासृ व्यहा्र दिल्ोण असलेल्ा आथल्ा सह्ाऱ्�च्ा 
बाबृतृ �ा�णत यक�त बाळगृ होृे. ्ा शृ्ाच्ा उ�राध�न झालेल्ा ृािं�् �गृतमुळे सर्ार य 
उ�ोगधंदे ्ाचं्ा्डपन मानसशासजाचं्ा ्ा्�शाचंत मागणत णबरदसृ याढलत आहे. थरंृु त्ाचबरोबर 
णतयनाृतल ृाण याढलेला आहे य हा ृाण सुस� ्रण्ा्िरृा मानसशासज ्ा् ्व श्ेल हा �शन 
भेडसायृ आहे. मानिस् आरोग्ाच्ा �शनायर ियचार ्रणाऱं्ायर त्ामुळे बराच ृाण थडलेला आहे. 
्ाचा थिरणाम महणणे िय�ाथतठाृतल संशोधनाला याहपन घेृलेल्ा मानसशासाथेया उथ्ोिणृ 
मानसशासाृ गंुृलेल्ा मानसशासजाचं्ा संर्ेृ झालेलत अमाथ याढ (्ा्न, १९६३). णर िय�ाथतठत  ्
�्ोगशाळा हाच फकृ शासत् मानसशासाच्ा णतयनओघाचा मुर् आधार असे मानले णाृ असेल, ृर 
हा बेृाल महणणे ए् गंभतरच धो्ा आहे. थरंृु खऱ्ा णतयनाचे सयाभािय् थिर�सथृतृ शासत् चौ्शतचे 
मपळ असल्ामुळे शासत् चौ्शत णासृ सफल होऊ श्ेल असा आथल्ा्डे थुराया आहे. मानयत 
सयभायाचे आधुिन् अभ्ास् ्ा गोलत्डे ियशषे लय देृाृ. रोगिचि्तस्ाचंा �्ोगा्डे यळण्ा्डे 
ि्या दुसऱ्ाला �्ोग ्रणे शक् होईल अशा ृऱहेने आथल्ा िस�ांृ ाचत माडंणत ्रण्ा्डे णासृ 
णासृ ्ल होृ आहे हेहत आथण थािहले आहे (रॉणसर, १९६१; रॅथाथोटर, १९६०). 

 
अिभ्ं�् मानसशासजानंत ्ेलेल्ा ्ा्�बबल आनुभिय् थडृाळा थािहल्ायर त्ाला त्ाचं्ा 

िस�ांृ ाच्ा स�माणृेबबल शं् ा बाळगायत लागृ नाहत. ए्ा ृासाला १७,५०० मलै ्ा�माणे बा� 
याृायरणा पृन �यास ्ेल्ास माणसायर होणाऱ्ा संभाव् थिरणामाबबल ्ेयळ उतसफप रृृेने ्ोणत िनष्षर 
्ाढप  श्ृ नाहत. णासृ ठरतय साच्ाच्ा य रसहतन अशा दनंिदन व्यहाराचं्ा बाबृतृ माणसाला त्ाच्ा 
्ा�्् थिरसराशत ्राव्ा लागृ असलेल्ा समा्ोणनाचंत उ्ल ्रण्ा्िरृा ्ामध्े अंृभपरृ  
होणाऱ्ा “मानयत घट्ाचें” यासृय िच� माहतृ असणे, हेहत िृृ्ेच मह�याचे आहे. आणच्ा आथल्ा 
ृं�्ुगाृ “मानय ्ं�” थ�ृतचा िय्ास मानयत चप् ्मत ्रण्ा्िरृा ्ेलेला आहे. ्ं� चालियण्ाचत 
भेद्-्ार् ्ुयृ णासृतृ णासृ याथरृा ्ायत ्ा दलतने ्ं�्ोणना ्ेलेलत असृे; त्ाच�माणे ्ं� 
चालियणाऱ्ायरच सोथियल्ामुळे ज्ा ्ा्�चत �िृि�्ा मंदगृतने होईल ि्या चु्तचत �िृि�्ा 
होण्ाचत शक्ृा याढेल ृे ्ा्र ्ं�ा्डे सं�िमृ ्ेलेले आहे. अशा ृऱहेने ्ेयळ ्ािं�् ्ाम महणणे 
्ाळणतथपयर् ृ्ार ्ेलेल्ा ृब्�ाचें याचन ्रणे य ्ौशल्ाने िन्ोिण  ृ ्ेलेलत “िन्ं�णे” 
हाृाळपन �िृसाद ्रणे इृ्ेच राहतल. गटाृतल एखा�ा ्ं� चालियणाऱ्ाचत �िृि�्ा�णालतृतल 
थुढचा चेृ् थुरियृे, महणपन चेृ्�िृि�्ेचत नयतन शकखंला ्ा्रयाहत होृे असे ्ोणत महणेल. थरंृु 
अिभ्ं�् मानसशासाचत हत ृािं�् भाषा “मानसशासत् शाखाचं्ा भाषेसारखत नाहत.” ्ा अत्ानुिध  ्
अिभ्ं�् मानसशासत् ियचारा�माणे मानयत य रृन महणणे िनयशे, �िृयशे, सं�हण, सं्ेृत्रण, 
सं�मण-्ा्र य ृरंगथ�त ्ाचंा समया् (टेलर, १९५७; १९६०). 
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थपयवच्ा य आृाच्ा मानसशासांृ तल ियरोध थाहृाना आणखत ए् गोल नोदियण्ाचे रािहले आहे. 
थुढे सर्णाऱ्ा ्ा णमायाृ इृर राष्ाचें �िस� असे बरेच मह�याचे �िृिनधत आहेृ. ए्दोन 
िथ�ाबंबल मानसशासाबबल आथला बराच �ांृ त् दिल्ोन होृा. मानसशास हत बरतचशत घरगुृत बाब 
आहे असे आथण समणृ होृो. अमेिर्ेृतल य रृनयाद ्ेिसथानत होृा, य थरदेशा पृन, मुर्तये् वन 
इं�णत बोलणाऱ्ा आमच्ा सह्ाऱ्ाचं्ा्डपन, य ज्ा राष्ाचंत य रृमानथ�े अमेिर्न याच्यग�ला 
थरदेशा पृन बरतच उथलबध होृ होृत त्ा इृर ्ाहत राष्ां् डपन णत भर घाृलत होृत िृचत आमहाला 
असथलशतच णाणतय होृत य ृतहत णेमृेम ्ा बाबृतृतल थिर�सथृत आमपला� य चागंल्ा ृऱहेने बदललत 
आहे. आथलत िय�ाथतठत  ् याचनाल्े मानसशासाच्ा िय�ाथ्�ला बऱ्ाच देशांृ पन समक� होृ असलेले 
मानसशासत  ् संशोधन उथलबध ्वन देृ आहेृ. आिण हत िन््ािल्े य आथलत िन्ृ्ािल्े 
्ाचं्ामध्े ियचाराचंत सि�् देयाणघेयाण होृ आहे. आणच्ा �शनायरतल आंृरराष्त् सभा हा 
थरसथरसमया्ाचा आणखत ए् मागर �सृुृ लेख्ानत ्ाथपयवच उ�ेिखला आहे “अमेिर्न 
सा््ॉलिणसट ्ामयपन आंृरराष्त् िय्ासाबबल बरेचसे अहयाल अलत्डे आलेले आहेृ थरदेशा पृन 
इृक्ा सं्लथनाचंत य थ�ृतचत चैृन्शतल आय् होृ असृाना थपयव ज्ा गोलतयर भर िदला णाृ असे, 
य णे मपलभपृ  शासत् ृ�यजान होृे त्ा सय�ृ हळपहळप बदल होृे सयाभािय्च होृे हे सागंण्ाचत गरण 
नाहत.” 

 
मग शाखाचें ्ा्? गेल्ा ्ाहत भागांृ पन त्ाचं्ाबबल �त्य फार थोडे महटलेले आहे, थरंृु 

िदलेल्ा मािहृतृतल भाग िनयडृाना त्ाच्ा धयन्थ�ने सथान िमळालेले आहे. ्ा शृ्ाच्ा सुरयाृतच्ा 
थिहल्ा दोन दश्ांृ  होत्ा त्ाहपन, ि्या १९४८ मधतल �सृुृ लेख्ाच्ा िदलेल्ा मािहृतहपनहत आण 
त्ा शाखाचं्ा म्�दा ्ा ्मत �सथर आहेृ. मानसशासत् “िस�ांृ ” ि्या “�णालत” ्ाबबल बोलण्ाचत 
ि्या िलिहण्ाचत आणचत थ�ृत आहे, य आणच्ा दश्ाचे हेच णासृ ्ोग् यणरन हो् असेच महणाय े
लागेल. थरंृु शाखा ्ा अ�ाथ आहेृच. आणहत असे ्ाहत थोडे मानसशासज आहेृ ्त णे “ृुमहत 
य रृनयादत आहाृ ्ा्?”, “मनोिय�ेषणाबबल ृुमहाला ्ा् याटृे?” “सेिि्् मानसशास” य 
“समिलयाद” ्ा दोहोमध्े खरोखरच ्ाहत फर् आहे ्ा?” ्ा ृऱहेचे �शन ियचावन सयृःचत ्ा 
ये�ाृतल बेिफि्रत व्कृ ्रृतल. आथल्ा आणच्ा बऱ्ाचशा य रृनयादाचा आधार असा ि�िटश 
साहच्रयाद हा आणहत ि�्ाशतल आहे. ्ािं�् मेदपसंबंधत असलेल्ा समांृ र ृ�याचं्ा संदभ�ृ 
मॅ् डुगल ्ाचें घटनाचं्ा अंिृम ्ारणातम्ृेबबलचे दिल्ोन थरृ ियचाराृ घेृले णाृतल. 
मानसशासाचा चालप िय्ास दाखियणारा अहयाल महणणे आृा ्ाहत �माणाृ मागे थडलेल्ा थण 
िचर्ालतन अशा मानसशासत् शाखाचं्ा आधारायर ृ्ार झालेला ृा�थटच असे ्दािचृ आथण महणप 
श प् . 

 
शामु्त––या् २० (११३० थु.)–९ ९८ 

 
शासकीय मु�णालय, कोलहापभर 
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