
सानयचनालाद* 

गेल्मा काशी लऴाांत शळषणाच्मा षेत्रात, वलळऴे करून प्राथशभक शळषणाच्मा षेत्रात सानयचनालादाचा 
फयाच फोरफारा आशे. यचनालाद , यचनालादी शळषण ऩद्धती अवे ळब्द लायंलाय कानी ऩडतात. 
अनेकदा अवे अनुबलाव मेते की मा ळब्दांचा अथथ प्रत्मेक जण आऩल्मा आऩल्मा वोमीने रालत 
अवतो. ळाऱेत वाधने लगैये लाऩरून कृतीमुक्त शळषण देणाये यचनालादाच ेऩुयस्कते ‘आभच्मा 
ळाऱेत आम्शी यचनालादी ऩद्धत लाऩयतो ’  अवे अशबभानाने म्शणताना ददवतात तय ‘यचनालाद 
मेण्माआधी ऩावून आम्शी तुम्शी वांगता त्मा गोष्टी कयतच शोतो , तुम्शी त्मारा पक्त नाल ददरेत ’ 

अवे काशीजण म्शणताना ददवतात. काशीजण लतथनलाद वलरुद्ध यचनालाद अळी भांडणी कयताना 
ददवतात.  मा भत भतांतयाभुऱे फमाथलच जणांचा गोंधऱ शोणे वाशजजक आशे. त्मातून मा वलऴमालय 
भयाठीतून पायवे लाचामराशी शभऱत नाशी. म्शणून मा रेखात यचनालादाची नेभकी वंकल्ऩना काम 
आशे माची तोंडओऱख करून देण्माचा प्रमत्न केरा आशे.एक फाफ इथे रषात घ्मामरा शली ती 
म्शणजे शी केलऱ तोंडओऱख आशे. मा वलऴमाची व्माप्ती फयीच भोठी अवल्माने अधधकच ेलाचन 
करून वह्कामाांतळी चचाथ करून यचनालादाची ऩुयेळी वखोर वभज फनलणे शळषहांवाठी 
अत्मालश्मक आशे. 
 

यचनालाद शा भुरांच्मा शळकण्माच्मा प्रक्रिमेलय प्रकाळ टाकणाया एक शवद्धांत आशे. भाणवाच ेभूर 
कवे शळकते , मा जुन्माच प्रश्नाच ेनले , आधधक वलस्ततृ उत्तय देण्माचा प्रमत्न यचनालादाने केरा 
आशे. भात्र अजूनशी मा प्रश्नाच ेऩयीऩूणथ उत्तय आऩल्मा शाती आरे आशे अवे नाशी. भात्र नलनव्मा 
वंळोधनातून मा वलऴमीच्मा आऩल्मा सानात ननत्मनेभाने बय ऩडत आशे शे नक्की. भुरांच्मा 
शळकण्माफाफत यचनालादाच ेकाम म्शणणे आशे शे ऩाशण्माआधी आऩण शळकण्माफाफतच े
यचनालादाच्मा आधीच ेशवद्धांत काम शोते शे ऩाशणे गयजेच ेआशे. 
 

‘भुराच ेभन म्शणजे कोयी ऩाटी त्मालय आऩण शले ते शरशू ळकू ’ ( माचचे दवुये रूऩ म्शणजे भूर 
म्शणजे भातीचा गोऱा ) अवा शवद्धांत अनेक लऴे रूढ शोता. अजूनशी त्माच ेऩडवाद कुठे हुठे 
ऐकामारा शभऱतातच. फाशेच्मा जगाच ेप्रनतबफफं क्रकंला छाऩ भुराच्मा   ‘रयकाम्मा’ भनालय उभटणे 
म्शणजे भूर शळकणे अळी कल्ऩना अनेक ददलव वलथभान्म शोती.   ऩण शऱू शऱू रषात आरे की 
प्रत्मेक भुरारा आऩल्मारा शले ते , शले तवे , शले तेव्शा शळकलता मेईरच अवे नाशी.एकाच 
लातालयणात लाढणायी क्रकंला एकाच शळषकाकडून शळकणायी वगऱीच   भुरे वायखी शळकत नाशीत. 
जय भुरांची भने म्शणजे कोमाथ ऩाट्मा अवत्मा तय भुरांच्मा शळकण्मात अवा पयक ऩडामच ेकायण 
नाशी !  
 

भुरांच्मा शळकण्माफाफतच्मा अजून एका शवद्धांताच ेअधधयाज्म शळषणाच्मा षेत्रात अनेक लऴे 
यादशरे. तो म्शणजे लतथनलादाचा शवद्धांत. आजशी शळषणळास्त्राच्मा अभ्माविभात शा शवद्धांत 



वलस्तायाने अभ्मावरा जातो. भानवळास्त्र म्शणजे भनाचा अभ्माव कयणाये ळास्त्र शी व्माख्मा 
रोकांना बोंगऱ लाटामरा रागरी कायण भनाच्मा अजस्तत्त्लाचा ल स्लरूऩाचा ऩुयला देणे ळक्म 
नव्शते. फायकाईने फनघतरे तय आऩण एखाद्माच्मा भनाफाफत जे आडाखे फांधतो ते 
त्माच्मा  लतथनाच्मा आधाये फांधतो. (उदाशयणाथथ   ननतीनच ेभन उदाव आशे माचा आडाखा   आऩण 
‘तो तोंड ऩाडून फवराम ’ ‘फोरत नाशीमे ’ अवे त्माच ेलतथन ऩाशून फांधतो ! कायण लतथनाच ेत्रमस्थ 
ऩणे ननरयषण कयता मेते ) त्माभुऱे भग लतथनाचा अभ्माव कयणे म्शणजे भानवळास्त्र अळी 
व्माख्मा केरी जाऊ रागारी. मा व्माख्मेच्मा ळाजस्त्रम अवण्माचा दफदफा इतका शोता की 
भानशवक अलस्था ला प्रक्रिमांफद्दर फोरणे अळाजस्त्रम गणरे जाऊ रागरे. लताथनाचा अभ्माव 
कयण्माच्मा काऱात प्राण्मांच ेलतथन अभ्मवण्माच ेअनेक प्रमोग भानवळास्त्रसांनी   केरे आणण 
प्राण्माच ेलतथन आऩल्मारा शले तवे फदरता मेते शे शवद्ध करून दाखलरे.  लतथनात फदर घडलण्माच े
त्मांच ेवाधन शोते फक्षषवे आणण शळषा ! एखादे लतथन केल्मालय फक्षषव शभऱारे तय प्राणी ते लतथन 
ऩुन्शा ऩुन्शा कयतो आणण शळषा शभऱारी तय ते लतथन कयत नाशी अळी शी ढोफऱ ल वशज 
ददवणायी भांडणी शोती आणण म्शणून भग ‘भुराच्मा लतथनात शळषकारा अऩेक्षषत फदर घडणे 
म्शणजे शळकणे ’  अळी आऩल्मारा वुऩरयधचत अवरेरी शळकण्माची व्माख्मा अजस्तत्लात आरी. 
लतथनातीर शा फदर कामभस्लरूऩी दटकाला मावाठी   ऩुन:ऩुन्शा वयाल कयणे गयजेच ेआशे शे शी 
रषात आरे. प्राणीर स्लरूऩाच्मा गोष्टी भूर कवे शळकते शे वांगण्मात लतथनलाद कभारीचा 
मळस्ली झारा. भात्र भाणवाच्मा भुराच ेशळकणे प्राण्मांऩेषा कभारीच ेगुंतागुंतीच ेअवते.   त्माच े
वभग्र स्ऩष्टीकयण लतथनालादाच्मा आधाये कयणे कठीण शोऊ रागरे. 
 

चौकट 1 जय ऩेटीत फंद अवणामाथम एखाद्मा उंदयारा कऱ दाफल्मालय अन्न शभऱते शे अऩघाताने 
वभजरे तय तो शले तेव्शा कऱ दाफून अन्न शभऱलामरा शळकतो. कऱ दाफणे शे लतथन अन्नाच्मा 
फक्षषवाभुऱे उंदीय ऩुन्शा ऩुन्शा कयतो. काशी काऱाने जय लायंलाय कऱ दाफून अन्न शभऱारे नाशी 
तय कऱ दाफणे फंद कयतो. कऱ दाफणे आणण अन्न शभऱणे मात   जो वंफंध जोडरा जातो त्मारा 
अशबवंधान क्रकंलाConditioning अवे म्शणामच.ेलतथनलाद्मांच्मा भते अशबवंधान शी शळकण्मातारी 
प्रभुख प्रक्रिमा आशे. 
 

 भातबृाऴा ( खये तय ऩरयवय बाऴा म्शणामरा शले !) भूर कळी शळकते शे वांगताना लतथनलादी 
शवद्धांत अगदीच तोकडा ऩडू रागरा. भाणवची बाऴा शी एक अत्मंत गुंतागुंतीची धचन्श प्रणारी 
आशे. जगातल्मा खमाथ  लस्तू , क्रिमा, बालना, लस्तूच ेगुणधभथ अवे फयेच काशी ळब्दांच्मा धचन्शांनी 
आऩण दाखलत अवतो. बाऴेतीर ळब्द आणण नतच्मा व्माकयणाच ेननमभ लाऩरून आऩण 
भनातल्मा भनात वलचाय करू ळकतो. भातबृाऴेच ेननमभ , व्माकयण, जटीर लाक्म यचना एखादे 



दोनतीन लऴाांच ेभूर कवे शळकते , बाऴा लाऩरून आऩण वलचाय कवा करू ळकतो , माच ेउत्तय 
लतथनलादी शवद्धांतारा देता मेईना. 
 

चौकट : 4 लऴाांच्मा आमुऴने केरेरे ऩुढीर लाक्म ऩाशा. ‘ भेया णखरौना क्रकवने टुटामा ?’ आमुऴने 
तोडना मा क्रिमाऩदाच े ‘टुटामा’ अवे बूतकाऱातीर रूऩ केर आशे. अथाथताच त्माच्मा आवऩावच े
कोणीच शे रूऩ लाऩयत नाशी वगऱेजण ‘णखरौना क्रकवने तोडा ?’ अवे रूऩच लाऩयतात. भात्र 
रशानग्मा आमुऴच्मा भनात दशदंीच ेव्माकयण आकाय घेते आशे त्माभुऱे त्माने खामा , वऩमा,रामा, 
गमा, मा वायखे टुटामा अवे रूऩ फनलरे आशे. कोणीशी कधीशी न लाऩयरेरे शे क्रिमाऩदाच ेरूऩ 
आमुऴरा कवे वुचरे माच ेस्ऩष्टीकयण लतथनलादी शवद्धांताच्मा आधाये देता मेत नाशी. 
 

लतथनलादी ळास्त्रस बाऴेकड ेआणण वलचायप्रक्रिमेकड ेपक्त एक लतथन म्शणून ऩाशत. कायण वलचाय 
प्रक्रिमा अभ्मावामची तय भनाच ेआणण भानशवक प्रक्रिमांच ेअजस्तत्त्ल भान्म कयामरा रागणाय 
आणण ते नाकारूनच तय लतथनलादाची वुरुलात झारी शोती !   मा प्रश्नालय तोडगा म्शणून 
आकरनलादी वलचाय भांडरे गेरे. भूर बाऴा कळी शळकते शे केलऱ अशबवंधान प्रक्रिमा लाऩरून 
स्ऩष्ट कयणे अळक्म आशे अळी भांडणी नोआभ चॉम्स्की वायख्मा बाऴा तज्साने केरी. भाणवाची 
वलचायप्रक्रिमा म्शणजे लतथन नाशी तय वलचाय प्रक्रिमेचा प्रबाल लतथनालय ऩड्तो. वलचाय प्रक्रिमा शी 
भानशवक ऩातऱीलय चारणायी क्रिमा अवल्माने आकरनलादावोफत भानशवक-अलस्था ल भानशवक-
प्रक्रिमा मांना भानवळास्त्राच्मा अभ्मावात ऩयत स्थान शभऱारे. इथे एक रषात घेतरे ऩादशजे की 
आकरनलाद्मांनी लतथनलाद ऩूणथऩणे नाकायरेरा नाशी भात्र तो शळकण्माची वभग्र प्रक्रिमा 
उरगडण्माव तोकडा आशे, अवे वप्रभाण दाखलून ददरे आशे. 
 

भानशवक ऩातऱीलयीर कल्ऩना प्रक्रिमा मांचा अभ्माव कयणे भानवळास्त्रात ऩुन्शा एकदा दाखर 
झाल्मालय शळकण्माची प्रक्रिमा काम आशे शे उरगडून दाखलमारा फयाच लेग शभऱारा. त्मातूनच 
सानयचना लादाची कल्ऩना ऩुढे आरी. भूर आऩल्मा भनातीर जगाफाफतच्मा धायणा ( schema) 

आणण ऩरयवयातून शभऱणाया अनुबल मांच्मातीर आंतयक्रिमेतून स्लत:च्मा सानाची यचना कयत 
अवते अवा यचनालादाचा भध्मलती वलचाय आशे. सानयचनालाद भूर आऩल्मा सानाची यचना कळी 
कयते मालय फयाच प्रकाळ टाकतो. भूर अगदी जन्भाऩावून अलतीबोलतीच ेजग वभजून घेण्माचा 
प्रमत्न कयते. लस्तू भुठीत ऩकडणे , तोंडात घारणे , लस्तू एकटक न्माशाऱणे शी भुराची जग 
वभजून घेण्माची धडऩड आशे अवे सानयचनालादात भानरे जाते. एकदा का भुरारा बाऴा अलगत 
झारी की सानाची यचना कयण्मारा भोठीच गती शभऱते. ळब्दांच्मा आधाये भूर नव्मा नव्मा 
धयाणा फनलते आणण अनुबल लाढरा की फनरेल्मा धायणा भोडून ऩुन्शा नव्माने फनलते. उदाशयणा 
दाखर ‘ऩुरुऴ’ मा ळब्दाची एका भुराची धायणा लाढत्मा अनुबलाफयोफय कळी फदरत जाऊ ळकते  शे 



आऩण ऩाशू मा. अथाथतच एका अनतळम गुंतागुंतीच्मा प्रक्रिमेच ेशे काशीवे ढोफऱ लणथन आशे , शे 
रषात घेतरे ऩादशजे. 
 

1.            वुरुलातीरा ‘फाफा’ मा ळब्दाचा अथथ ऩुरुऴ मा ळब्दावायखाच अवतो. त्माभुऱे वलथ 
ऩुरुऴांवायख्मा ददवणामाथ  व्मक्तींना भूर फाफा म्शणते. 
 

2.            शऱू शऱू त्मातून आजोफा , दादा अवे लमानुवाय ऩडणाये काशी गट लेगऱे शोतात. भग 
त्मा त्मा लमोगटातीर व्मक्तींना भूर दादा ला आजोफा म्शणू रागते.मा टप्प्मालय ऩुरूऴ मा 
धायणेत क्रकभान आजोफा, फाफा ल दादा अवे तीन गट आशेत. 
 

3.            काका भाभा अळी नाती रषात मेऊ रागरी म्शणजे भुराची ऩुरूऴ मा गटाची धयणा 
अधधक वलस्तायते. 
 

4.            शऱू शऱू लाढत्मा अनुबलाफयोफय ऩुरूऴ   मा ळब्दाची भोठ्मा भाणवांच्मा धायणे वायखी 
धायणा भूर फनलत.े 
 

भुराने वंकल्ऩना फांधण्माची शी नैवधगथक प्रक्रिमा आशे. भुरांच्मा सानयचनेच्मा प्रक्रिमेची अळी 
भांडणी मॉ ंवऩमाजे मा भानव ळास्त्रसाने केरी. शे सानयचनेच्मा प्रक्रिमेच ेवभग्र लणथन नवरे तयी 
मारा ऩमाथमी भांडणी अजून तयी उऩरब्ध नाशी. आता लतथनलादी दृष्टीकोनातून लयीर घटना 
ऩाशामाची झारी तय फाफा , दादा, आजोफा मा ळब्दांच े( खये तय आलाजांच े) अशबवंधान 
लेगलेगळ्मा लमाच्मा व्मक्तींळी शोते ल त्मातून भूर शे लेगलेगऱे ळब्द उच्चायते अवे म्शणाले 
रागेर. ऩण अवे वुटे वुटे ळब्द उच्चायणे शे काशी भुराची नात्मांफाफतची वभग्र वभज दाखलत 
नाशी. भुराच्मा शळकण्माची प्रिीमा उरगडण्मावाठी लतथनलाद तोकडा ऩडतो म्शणजे काम माची मा 
उदाशयणालरून कल्ऩना माली. 
 

भशत्त्लाचा भुद्दा अवा की सानयचनालादात भुरांच्मा अनुबलारा शळकण्माच्मा प्रक्रिमेत भध्मलती 
स्थान आशे. वभदृ्ध अनुबलांखेयीज भुरे सानाची यचना कयणाय नाशीत अवा सानयचनालादाचा 
वलश्लाव आशे. म्शणूनच अनेकदा शाताने करून शळकणे प्रबाली ठयते अवा आऩरा अनुबल 
आशे.भात्र सानयचनालादी दृष्टीने शळकलण्मावाठी नेशभीच काशी तयी शाताने कयणे गयजेच ेआशे शा 
ऩण एक गैयवभज आशे. क्रकंला शाताने काशी तयी कयामरा ददरे म्शणजे सानयचनालादी दृष्टीने 
शळकलरे अवे शोत नाशी. सानयचनालादी दृष्टीकोन वलकशवत झारा म्शणजे शळषकांच्मा 
शळकलण्मात जो एक नेभकेऩणा मेतो, प्रत्मेक भुराची सानयचनेची प्रक्रिमा लेगऱी अवल्माच ेरषात 
आल्माने शळकलण्मात जी रलधचकता मेते ती भशत्त्लाची आशे. 
 



अजून एक भह्त्त्लाचा भुद्दा सानयचनालादातून ऩुढे मेतो. तो म्शणजे भुरांच्मा धायणा एकदभ 
फनत नाशीत तय त्मा फनतात , भोडतात आणण ऩुन्शा नव्माने फनतात. त्माभुऱे आऩण जवे वांगू 
तवेच्मा तवे भूर ग्रशण कयेर अळी अऩेषा कयणे चकुीच ेठयते.इमत्ता आठलीत भुराने तमाय 
केरीरी वूमथभारेवायखी अणूची धायणा (म्शणजे भधे कें द्रक आणण बोलती क्रपयणाये इरेक्रॉन अळी) 
आणण प्रत्मष अणूची यचना मात भोठेच अतंय आशे. ऩण म्शणून आऩण आठलीच्मा भुराची 
धायणा चकुीची म्शणत नाशी. तय अणुची वंकल्ऩना वभजून घेण्मातरी ती एक अननलामथ ऩामयी 
भानतो.म्शणजेच सानयचना लादात भुरांच्मा तथाकधथत चकुांकड ेशळकण्मातरी एक ऩामयी म्शणून 
फनघतरे जाते. 
 

चौकट 2 : इमत्ता वशालीच्मा लगाथत गुरूजींनी ऋण वंख्मा शळकलल्मा आणण ऩूणाांक वंख्मांची 
फेयीज लजाफाकी शळकलरी आणण भुरांना उदाशयणे वोडलामरा ददरी. त्मांना अवे ददवरे की 
फमाथ च जणांचा ऋण वंख्मांच्मा फेयीज-लजाफाकीत तय गोंधऱ उडाराच, ऩण गंभत भह्णजे 4 – 3 

= ? मा वायख्मा उदाशयणातशी भुरांनी चकुा केल्मा शोत्मा. इमत्ता 6लीत मेईऩमांत वशज ऩणे 
मेणामाथम लजाफाकीत भुरांनी का चकुा केल्मा ? आता ऩमांत नैवधगथक वंख्माच्मा आधाये 
लजाफाकीची जी धायणा भुरांनी फनलरी शोती ती ऩूणाांक वंख्माच्मा लजाफाकीच्मा ननमभांभुऱे 
भोडून ऩडरी आणण त्माभुऱे आता लजाफाकीची नलीन धयाणा फनेऩमांत भुरांचा गोंधऱ शोणे 
स्लाबावलक आशे.शी नली धायणा फनेऩमांत भुरांना लेऱ द्मामरा शला अवे सानयचनालादालय 
वलश्लाव अवणाया शळषह म्शणेर. 
 

   आता ऩमांत केरेल्मा वललेचनालरून कुणी वलचायेर , जय भूर स्लत:च सानाची यचना कयणाय 
अवेर तय शळकलणामाांमच ेकाम काभ? भात्र शा सानयचनालादाचा वलऩमाथव शोईर.सानयचनालादात 
भोठ्मांवोफतच्मा आंतयक्रिमेराशी भह्त्त्लाच ेस्थान आशे. सानयचनालाद शी वंकल्ऩना जळी जळी 
वलकशवत शोत गेरी तवे तवे भोठ्मांच्मा वशबागाच ेभह्त्त्ल अधधकाधधक ऩुढे आरे. बाऴा शे 
भह्त्त्लाच ेवाधन फमाथेेच प्रभाणात भोठ्मांळी झारेल्मा आंतयक्रिमेतूनच भुरांना शभऱते. भूर ज्मा 
वभाजात लाढते त्मा वभाजातून शभऱारेरी बाऴा शा भुरांच्मा सानयचनेतीर भह्त्त्लाचा घटक 
आशे. 
 

 तवेच एखाद्मा भुराची सानाची वध्माची धायणा रषात घेऊन नतथनू कोणत्मा नव्मा धायणेऩमांत 
भूर भोठ्मांच्मा भदतीने ऩोशच ूळकेर माचा अदंाज शळकलणामाथेेरा घ्माला रागतो. भुरांच्मा 
वलकावाच्मा ळक्मतेचा शा अलकाळ प्रदेळ अवतो. यशळमन भानव ळास्त्रस रेल व्मॉगट्स्की मांनी 
मा अलकाळ प्रदेळाची ( zone of proximal development )  कल्ऩना भांडरी आशे. भुरांच्मा 
सानयचनेची प्रक्रिमा वऩमाजे मांनी उरगडून दाखलरी तय त्मातीर भोठ्मांचा वशबाग काम अवू 



ळकतो मालय व्मागॉट्स्की मांनी प्रकाळ टाकरा आजच्मा ऩरयजस्थतीत सानयचनालाद वभजून 
घेताना मा दोन ददग्गज ळास्त्रसांच्मा काभाची वांगड घारूनच आऩल्मारा  ऩुढे जाले रागते. 
 

चौकट 3: उदाशयणाथथ एखादे भूर अऩूणाांक शळकते आशे. अऩूणाांकांची भूरबूत कल्ऩना 
(आकृतीऩाशून अऩूणाांक शरदशणे लगैये) अऩूणाांकाचे   लाचन, रेखन मा फाफी त्मारा स्लतंत्रऩणे मेत 
अवल्मा तयी दोन अऩूणाांकांफभधरा रशान भोठेऩणा ठयलामरा   त्मारा रगेच जभेर अवे नाशी. 
काशी ददलव ननयननयाळ्मा अऩूणाांकांच्मा जोड्मांलय शळषकांच्मा भदतीने , ळैषणणक वाधने लाऩरून 
काभ केरे म्शणजे भग रशान-भोठेऩणा ठयलणे भुरांना ळक्म शोऊ रागते. 
 

सानयचनालादाच ेकाशी ऩैरू आऩण ऩादशरे. ते एका दृजष्टषेऩात ऩुढीरप्रभाणे भांडता मेतीर. 
 

1.            भुरे आऩल्मा सानाची यचना स्लत: कयतात मा यचनेवाठी त्मांना वलवलध वभदृ्ध अनुबल 
शभऱणे गयजेच ेआशे. 
 

2.            ‘शाताने करून शळकणे ’ शा सान यचनालादातीर भह्त्त्लाचा बाग आशे. ऩयंतु ते त्माच े
व्मलच्छेदक रषण नाशी.   
 

3.            भुरांच्मा चकुांकड ेत्मांच्मा शळकण्मातरी भह्त्त्लाची ऩामयी म्शणून ऩाशामरा शले. 
सानयचनालादात भुरांच्मा व्मक्तीगत वलचायारा आदयाच ेस्थान आशे.    
 

4.            भुरांच्मा सानयचनेत भोठ्मांच्मा वशबागाच ेअनन्म वाधायण भशत्त्ल 
आशे.भुरारा  शळकण्माच्मा वलशळष्ट टप्प्मालय काम आणण कळी   भदत कयाली माच ेबान 
शळकलणामाथेा भाणवारा अवाले रागते.   
 

भुरांच्मा शळकण्माच्मा प्रक्रिमेलय प्रकाळ टाकणाये लतथनलादी भानवळास्त्र शा वलवाव्मा ळतकातीर 
शळषणळास्त्राचा भुख्म आधाय शोता. आता भात्र बाऴाळास्त्र ( linguistic), भानलळास्त्र 
(Anthropology),  भज्जाळास्त्र क्रकंला भेंदळूास्त्र ( Neurology), वंगणक वलसान ( Information 

Technology ) मा वायख्मा सानळाखांतशी भुरांची शळकण्माची प्रक्रिमा जाणून घेण्माची धडऩड 
चारू आशे. मा लेगलेगळ्मा सानळाखा एकत्र मेऊन वंसानात्भक वलसान क्रकंला आकरनाच ेळास्त्र   ( 

cognitive science ) शी नली सानळाखा तमाय झारी आशे. बवलष्मातीर शळषणळास्त्र माच 
वंसानात्भक वलसानालय अलरंफून याशीर अवे ददवते. मातीर भेंदळूास्त्राने शळकण्माच्मा प्रक्रिमेलय 
टाकरेरा प्रकाळ ऩाशणे उद्फोधक ठयेर. भुरांच्मा सानयचनेच्मा प्रक्रिमेत बालननक स्थमैाथच ेकाम 
भह्त्त्ल आशे शे मा ळास्त्राने दाखलून ददरे आशे. भानलीम भेंदतू तीन स्तय अवल्माच ेददवून मेते. 
मातीर वलाथत आतरा स्तय शा ळयीयातीर अनैजच्छक क्रिमांच ेननमंत्रण कयतो म्शणजे रृदमाच ेकामथ 



क्रकंला श्लवनाच ेकामथ अळा.  शा भेंदचूा बाग वयऩटणामायथ प्राण्मांभध्मेशी ददवून मेतो म्शणून त्मारा 
reptilian brain म्शणतात. मा नंतय भधरा स्तय शा भुख्मत:  बालबालनांच ेननमंत्रण कयतो. वस्तन 
प्राण्मांत शा भेंदचूा बाग वलकशवत झारेरा ददवतो. त्मारा इंग्रजीत mammalian brain म्शणतात. 
आणण वलाथत लयचा थय शा पक्त भानलारा शभऱारेरी देणगी आशे. उत्िांतीच्मा वंदबाथत शा बाग 
वगळ्मात अरीकडचा, नला म्शणून त्मारा त्मारा इंग़्रजीतneocortex क्रकंला नला भेंद ूम्शणतात. शा 
बाग भाणवाची बाऴा , वलचायप्रक्रिमा ननमंबत्रत कयत अवतो. भाणवाच्मा भुराच ेशळकणे   इतय 
वस्तन प्राण्मांच्मा वऩल्रांऩेषा लेगऱे अवते ते मा भेंद ूभुऱेच. भुरांच्मा सान-यचनेच ेकाभ क्रकंला 
त्मांची शळकण्माची प्रक्रिमा म्शणूमा त्मांच्मा वलचाय प्रक्रिमेळी वंफंधधत आशे. माचाच अथथ अवा की 
शळकण्माच्मा प्रक्रिमेच ेननमंत्रण नव्मा भेंदकूड ेआशे. आता मा वगळ्माचा बालननक स्थमैाथळी काम 
वंफंध आशे शे ऩाशू मा. आऩल्मारा जेव्शा बीती लाटते , याग मेतो क्रकंला कोणतीशी नकायात्भक 
बालना ननभाथण शोते तेव्शा भेंदचू्मा भधल्मा स्तयात लेगाने काभ चारू शोते.   त्मावाठी भेंदचूा फयाच 
यक्तऩुयलठा मा भधल्मा बागाकडे ,  mammalian brain कड े लऱलरा जातो. ऩयीणाभत: नव्मा 
भेंदचू ेकाभ तात्ऩुयते भंदालते ल ऩरयणाभत: शळकण्माची प्रक्रिमा शी वलस्कशऱत शोते. एखाद्मा 
भुराची शळकताना काशी चकू झारी आणण आऩण त्मारा त्माफद्दर यागालरो , तय ज्मा फाफी त्मारा 
मेत अवतात त्मातशी त्माची गडफड शोऊ रागते अवा अनुबल शळषक म्शणून आऩण कधी ना 
कधी घेतरा अवेरच. शे रषण बालननक अस्थमैथ ननभाथण झाल्माच ेआशे. थोडक्मात वांगामच ेतय 
शळकताना भुरांना बालननक दृष्ट्मार जस्थय ल वुयक्षषत लाटरे ऩादशजे अन्मथा शळकणे नीट शोणाय 
नाशी. 
 

चौकट 3 : भोठ्मा श्रोतलृृंदावभोय तमायी करून बाऴणारा उबे यादशल्मालय शी तोंडातून ळब्द न 
पुटणे क्रकंला बीतीने फोफडी लऱणे शी तीव्र बालननक अस्थमैाथची उदाशयणेच आशेत. अळालेऱी नव्मा 
भेंदतूीर बाऴेच ेकें द्र नीट काभ कयीत नाशी आणण त्माचा फोरण्मालय झारेरा ऩरयणाभ आऩल्मारा 
ददवतो.  
 

भुरांच्मा सानयचनेेलय भेंदळूास्त्राने टाकरेरा शा प्रकाळ रषात घेतरा तय ळायीरयक शळषांच्माभुऱे 
शळकण्मात काम अडथऱा मेईर शे वशज कऱेर आणण छडी रागे छभ छभ , वलद्मा मेई घभ घभ 
शे वूत्र कवे चकुीच ेआशे शे कऱेर. 
 

सानयचनालाद शा शळकण्माफाफतचा शवद्धांत फयाच प्रगत अवरा तयी तो शळकण्माच्मा प्रक्रिमेच े
वभग्र लणथन कयत नाशी. शळकण्माच्मा इतय शवद्धांतांप्रभाणेच तो शी एक आंशळक शवद्धांत 
आशे.  ऩण भुरांच्मा शळकण्मातच ेफयेच नले आमाभ मा शवद्धांताभुऱे आऩल्मावभोय आरे शे खये. 
आऩल्माकड े अनेकदा सानयचनालादाच ेअनतवुरबीकयण कयण्मात मेते. रशान गटंभध्मे फवलून , 

शातात वादशत्म देऊन शळकलरे तयच तो सानयचनालादी लगथ अळी वभजूतशी ऩाशामरा शभऱते. 



खये तय अगदी खडू पऱा घेऊन शळकलताना वुद्धा सानयचनालादाचा आधाय घेता मेतो. खये तय 
शळकलताना शळषकारा लेगलेगळ्मा शवद्धांतांचा एकत्र आधाय घेऊन शळकलाले रागते. शे लास्तल 
रषात घेता शळकण्माफाफतच ेवलथच शवद्धांत अभ्मावून, ऩचलून डोऱवऩणे शळकलता मेणे शे चांगल्मा 
शळषकाच ेरषण आशे अवे म्शणता मेईर 

 


