
सव्यापसव्य मेंदचंू 

‘अग, अग, प्रसादाला डावा हात पुढे करतेस? आईने हेच वळण लावलं का?’ 

आपल्याकडेच नव्हे तर जगभरात बहुतेक ठिकाणी उजव्यालाच उजवा कौल मिळतो. िहत्त्वाची कािं 
करताना जगभरातल्या सत्तर ते पंच्याण्णव टक्के लोकांचा उजवा हात पुढे सरसावतो. तसा तयांचा 
नैसर्गिक कल असतो. म्हणूनच कदार्चत गौण कािं डाव्या हातावर सोपवली गेली. तयाने डाव्याच्या 
किीपणावर आणण पयाियाने उजव्याच्या उजवेपणावर मिक्कािोतिबच झालं. पररणािी िुभकायाांतला 
पुढाकार ही उजव्याची िक्तेदारी झाली. इतकंच नव्हे तर डावखुरे लोक अल्पसंख्याक, चारचौघांहून 

वेगळे म्हणून तयांना किी, िूखि लेखायचीही प्रथा पडली. ककिान जेवण्यामलठहण्याला उजवा हात 

वापरायची तयांच्यावर सक्तीही झाली. साहजजकच सिाजात लहानपणापासून ऐकून ऐकून उजवा हात 

स्वच्छ, तो खाण्याला आणण डावा अस्वच्छ, तो धुण्याला वापरायचा हे बहुतेकांच्या िनावर पक्कं 

बबबंवलं गेलं. ‘ते तसं का असावं?’ हा बालवयात पडणारा प्रश्न हळूहळू िनाच्या सांदीकोपऱयांत सारला 
गेला.  

प्रौढतवीं िैिवाला जपणाऱया वैज्ञाननकांनी िात्र तया डाव्याउजव्याच्या कारणिीिांसेच ंसव्यापसव्य 

नेटाने चालू िेवलं.  

डाव्या िेंदलूा िार बसला तर उजव्या हातापायांतलं बळ जातं आणण उजव्या बाजूला इजा झाली की 
डाव्या बाजूचा लकवा होतो हे पूवािपारच सविसाधारण ननरीक्षण होतं. एकोणणसाव्या ितकातल्या बूलाडि 
नावाच्या फ्रें च संिोधकाने वाचेच ंकें द्र िेंदचू्या डाव्या बाजूला असेल अिी अटकळ बांधली. ‘बोलण्यात 

दोष असलेल्या िाणसाचा िेंद ूिला आणून ठदला तर िी ५०० फँ्रकच ंबक्षीस देईन’ अिी खळबळजनक 

दवंडी तयाने पपटली. तयावर टीकेची झोड उिली. पण तयानंतर बारातेराच वषाांनी, फ्रान्सिधल्याच 

ब्रोका नावाच्या िास्त्रज्ञाकडे तसा िेंद ूअभ्यासायची संधी चालून आली. पॅररसच्या रुग्णालयात एक 

िाणूस होता. तयाच्या साऱया भावभावना व्यक्त करायला, पवचारलेल्या साऱया प्रश्नांची उत्तरं द्यायला 
तयाला ‘टॅन्टॅन’ हा एकच िब्द उच्चारता येत असे. एकवीस वषां तसं एकिब्दी जगल्यावर १८६१साली 
तो िृतयू पावला. ब्रोकाने तयाच्या िेंदचू ंपवच्छेदन केलं तेव्हा तयात डाव्या िेंदचू्या बाहेरच्या गोलाईवर 

पववक्षक्षत ठिकाणी दोष आढळला. तयाच रुग्णालयात वषिभराने तसाच दुसरा पेिंट वारला. तयाच्याही 
िेंदतू तयाच ठिकाणी दोष ठदसला. तयावरून ‘डाव्या िेंदचू्या बाहेरच्या गोलाईत, पुढल्या बाजूला वाचेच ं

कें द्र असतं’ असा ननष्कषि ब्रोकाने काढला. तयापुढच्या दिकात, ‘डाव्याच िेंदचू्या बाहेरच्याच पण जरा 
पािीिागे, खालच्या भागात ऐकलेली भाषा सिजण्याच ंकें द्र असतं’ असं वेननिके नावाच्या संिोधकाने 

मसध्द केलं. 

तया दोन क्ांनतकारक िोधांनंतर तिा प्रकारच्या संिोधनांची िामलकाच सुरू झाली. उजव्याडाव्या 
अधिगोलांिधल्या कािांच ंवाटप ढोबळिानाने सिजायला लागलं. बहुतेक िाणसांत डावा िेंद ू

कतयािची जबाबदारी पेलतो. बोलणं, भाषेचे िब्द आणण व्याकरण तसंच गणणती क्षिता हे डाव्या िेंदचू ं

काि असतं. ‘िधलं बोट ओळखण्याचा खेळ’ही तयाच्यािुळेच जितो. उजवा अर्धक 



काव्यिास्त्रपवनोदात रिणारा, संगीताला दाद देणारा आणण ठदिांच ंभान बाळगनू घराची वाट चुकू न 

देणारा. िाठहतीच्या गुतंयातून तातपयि िोधणाराही तोच आणण जुन्या मित्रांचे चेहरे ओळखणाराही 
तोच.  

 

 

 



 

डाव्याउजव्या अधिगोलांना जोडणाऱया िज्जातंतूंचा, कॉपिस कॅलोसि नावाचा एक िजबूत पूल असतो. 
तयाच्यायोगे एका अधिगोलातली िाठहती दुसऱयापयांत पोचवली जाते, िहत्त्वाच्या आिवणींची बेगिी 
दोन्ही बाजूंना किीअर्धक प्रिाणात केली जाते आणण दोन्ही अधिगोल एकिेकांच्या सतत संपकाित 

रहातात. औषधांना दाद न देणारी आकडी आटोक्यात आणायला तो कॅलोसि जोडपूल छेदायची 
पध्दत १९६०च्या सुिाराला लोकपप्रय झाली. तयाने आकडीची तीव्रता घटली खरी पण आंघोळ करणं, 
पोिाख करणं वगरेै सरधोपट पण दोन्ही हातापायांच्या संगनिताने करायची कािं तया रुग्णांना 
अजजबात जिेनात. सुरुवातीला फारच किीण गेलं. पण साधारण वषिभरानंतर िात्र व्यायािाने, 

सरावाने रोजची कािं छान जिायला लागली. दोन्ही बाजूंच ंतसं संगनित जिायला िज्जारज्जूच्या 
पातळीवर िाठहतीची देवाणघेवाण होत असावी असा िास्त्रज्ञांनी कयास बांधला. पण एकठदलाने काि 

करायची इतकी जर गरज असेल तर तया डाव्याउजव्यांचा वेगळं रहायचा अट्टाहास किासािी? 

अभ्यास चालूच राठहला. 

ते सव्यापसव्य सिजण्याची खरी ननकड असते ती िेंदचू्या िल्यकक्येच्या वेळी. गभंीर नुकसान न 

होऊ न देता जर िेंदतूली कापाकापी करायची असली तर नतथल्या वेगवेगळ्या भागांची कािं 
सिजायला हवीत. तयासािी िग िेंदचू ंअधििकल बर्धर करून उरलेल्या अध्यािच ंकाि तपासणारी 
WADA चाचणी आली, िेंदचू्या वेगवेगळ्या पवभागांकडे पोचणाऱया प्राणवायूच्या प्रिाणावरून 

नतथल्या रक्तप्रवाहाचा अदंाज घेणारा आणण तयावरून तया पवभागांच ंकािकाज सिजून घेणारा fMRI 

आला आणण तया भागांतलं ग्लूकोज जोखणारा PET स्कॅनही आला. तया तपासांतून अनुषंगाने डावा 
वरचढ की उजवा तेही तपासलं गेलं. डावखुऱयांिधल्या वीस टक्के लोकांत डावाच िेंद ूमिरजोर असतो, 
वीस टक्क्यांत चक्क दोन्ही अधिगोल तुल्यबल असतात, म्हणजेच िेंदचू ंडावंउजवं कुिल्याही 
काटेकोर ननयिांत बसवलेलं नसतं हे तया तपासांत सिजलं. तयात आणखीही काही आढळून आलं. 
प्रतयेक प्रकारचा तपिील दोन्ही बाजूंना नोंदला जातो. तयािुळे गरज पडलीच तर एक मभडू दुसऱयाच ं

काि करायला पुढे सरसावतो. कायिभाग उत्ति साधत नसेल पण िेंद ूकािचलाऊ रहातो. डाव्या िेंदलूा 
गभंीर इजा झाली तर उजव्या िेंदचू्या घटकांत उजव्या-डाव्या भूमिकांची वाटणी होते. तयातल्या 
‘डाव्या’लाही पुन्हा काही दुखापत झाली तर उरलेल्या ‘उजव्या’ वाट्याच्या भागांत डाव्या-उजव्या 
कािांच ंवाटप होतं.  

म्हणजे काही झालं तरी सव्यापसव्य टळत नाही. तसं का? अभ्यास चालूच राठहला.  

िाणसांच्या दोन्ही डोळ्यांसिोर वेगवेगळी र्चत्र,ं आकृती, िब्द झळकावत तयांच्यातलं नेिकं काय 

आणण ककती लक्षात रहातं, तयावेळी तयांच्या िेंदचू्या वेगवेगळ्या भागांत पवद्युत  ्प्रवाहाची किी आणण 

केव्हा उलथापालथ होते तया साऱयाची ननरीक्षणं झाली. एकाच इिाऱयाला िेंदचू्या दोन अधिगोलांकडून 

ककती मभन्न प्रनतकक्या ठदल्या जातात ते नोंदलं गेलं. िेंदचू्या कािकाजाचे नकािे काढले गेले. 

एकिेकांच्यासारख्याच पण उजव्या-डाव्या पवभागांची चालचलणूक ककती मभन्न असते ते मसध्द 

झालं. दोघांच्या कािकाजाची िैली वेगवेगळी असते. ‘ठहरवं’ िब्द ठदसला की डाव्या िेंदलूा ‘पान’, 



‘रान’, ‘गवत’ हे िब्द सुचतात तर उजव्या िेंदलूा ती ठहरवीगार र्चत्र ंठदसतात. तयािुळे तोच िब्द 

वेगवेगळ्या पध्दतीने लक्षात रहातो, आिवण पक्की होते. िाणसाच्या िेंदतूल्या पवद्युत  ्प्रवाहाच्या 
आलेखना(EEG)वरूनही िेंदचू्या दोन्ही अधिगोलांतल्या कािाचा वेगळेपणा ठदसून येतो. जागेपणीच्या 
पवद्युल्लहरींिध्ये डाव्या िेंदचूा हातभार अर्धक असतो तर स्वप्नं बघताना उजवा िेंद ूअर्धक 

कायिक्षि असतो.  

पण जर ते दोन अधिगोल जोडलेले असतात तर ते सगळ्याच इिाऱयांची, पे्ररणांची देवाणघेवाण करून 

एकजुटीने एकच ननणिय घेतात का? नाही. तसे ननणिय घेणं किीण असतं. प्रतयेक अधिगोलात 

तयातल्याच पेिींना एकिेकींिी जोडणाऱया अनेक तंतुपुलांच ंदाट जाळं असतं. तयाच्यािाफि त आतल्या 
आतच इतकं दळणवळण चालतं की प्रतयेक ननणियात दोन्ही बाजू कािाला लावणं अवाजवी िरतं. 
ककतयेक ननणिय स्वतंत्रपणे उजव्या/डाव्या अखतयारात घेतले जातात. कुिल्या पररजस्थतीत कुिला 
अधिगोल काय ननणिय घेईल हे तया िाणसाच्या व्यजक्तित्त्वावर, पूवािनुभवांवर आणण मिक्षणावर 

अवलंबून असतं. पण तया एकांगी कािािुळे थोडक्या वेळात अर्धक काि साधता येतं. दोघांना 
जोडणाऱया कॅलोसि जोडपुलावरचा ताण किी रहातो. ते अंतगित संभाषण जजतकं अर्धक नततकं तया 
अधिगोलाच ंखास योगदान िोिं होतं आणण व्यक्तीचे पवचार अर्धक प्रगल्भ, प्रगत आणण प्रबुध्दही  
बनतात.  पण जोडपुलािुळे एकिेकांच्या अंतगित कािाच्या बातम्यांचीही देवाणघेवाण होतच रहाते. 

तया िाठहतीचा दोन्ही बाजूंच्या एकांगी कािातही उपयोग करून घेतला जातो. एकिेकांच्या चुकांना 
वेळीच आळाही घालता येतो. ‘स्पधिकाचे घर असावे िेजारी । िदतही करी । सावधही करी ।’ 

पूणि िरीराची कािं िात्र दोघांच्या संगनिताने होतात. दोघांना जोडणारा पूल(कॅलोसि) छेदल्यावर 

उडालेला गोंधळ नेहिीच्या व्यवहारांत ठदसत नाही. मिवाय िाजब्दक कोट्या करायला, गणणतातले 

तकि  लढवायला डाव्याच्या बरोबरीने उजवा पुढे सरसावतोच. उजवा फारच वरचढ झाला तर नैराश्य 

बळावतं तर डाव्याची मिरजोरी उतावीळपणे नसते धोके पतकरते. तयाबाबतीत दोन्ही भागांना सतत 

एकिेकांवर अंकुि चालवावा लागतो. गणणतातली पवलक्षण आव्हानं पेलायला, फार िोठ्या 
जबाबदारीच्या खाली दबून न जाता तकि िुध्द पवचार करायला ककंवा रागांची-घराण्यांची आखीव 

चौकट िोडून नृतयसंगीतातली नवननमििती करायला तर डाव्या-उजव्या दोन्ही बाजूंच्या सगळ्या 
भागांना एकठदलाने झपाटून काि करावं लागतं. नतथे बाजी िारायला द्वैताच ंअद्वैतच साधावं 
लागतं. म्हणून िेंदचू्या दोन िकलांना जोडणाऱया तंतूंची गुफंण जेवढी अर्धक दाट नततकी 
नवननमिितीची िक्यता वाढत जाते. तयाउलट कुिल्याही अधिगोलाला इजा झाली तरी वक्तृतवाची, 
गणणताची, नवननमिितीची क्षिता घटतेच. अधिगोलांच्या कािकाजातला असा फरक तरुण िाणसांतच 

प्रकषािने ठदसून येतो. लग्नाला अनेक वषां झाली की नवराबायकोची पवचारसरणी जिी एकसारखी होते 

तसेच वयोवृध्दांचे दोन्ही अधिगोल बऱयाच कािांत एकिेकासारखेच वागायला लागतात.  तयाने 

एकेकट्या िकलातल्या कितरतेवर पांघरूणही घातलं जातं. 



िेंदचू्या कायिपध्दतीतली तिी ‘लेफ्ट-राईट’ पवभागणी फक्त िाणसातच ठदसते असं नाही. वाळवीच्या 
वारुळातून ककडे चाचपून िोधताना र्चपंांझींचा उजवा हातच पुढाकार घेतो. काळ्या िुंग्या तयांच्या 
‘रस्तयां’वर नेहिी उजवी कड धरूनच चालतात. लाल िुंग्या सिोरून येणाऱया िैबत्रणीिी उजव्या 
स्पििमििीनेच ‘िूछांदोलन’ करतात आणण गुळाच्या ढेपेची वाट सांगतात. इतकंच किाला, 
संिोधकांच्या लाडक्या र्चलटांची(Drosophila melanogaster) िज्जासंस्था र्चिुकली असते. 

नतच्यात उजवीकडे एका सूक्ष्ि ठटबंाची भर पडली की तयांच्या स्िरणिक्तीचा आवाका ककतयेक 

पटींनी वाढतो. आपल्या आतडयांतल्या जंतांचा एक चुलतभाऊ(C. elegans) िज्जासंस्थेच्या तिाच 

दायेंबायें फरकाच्या िदतीने उजव्याडाव्या बाजूंना दोन वेगवेगळे क्षार ओळखतो.  

सािुदानयक जीवन जगणाऱया प्राणणजातींना िेंदचू्या डाव्या-उजव्या मभन्न वागणुकीचा अर्धक 

फायदा होतो. एकत्र पोहताना मिकारी िािाची चाहूल लागली तर छोट्या िािांच्या जथ्यातले 

सगळेच्या सगळे िासे ‘एकसाथ बायें िुड’ करतात.  तयािुळे ते एकसंघपणे मिकाऱयापासून दरू 

जातात. पक्ष्यांच्या पूणि िेंदलूा झोप लाभली तर तयांचा अर्धक श्रिपररहार होतो. पण तिी ननधािस्त 

झोप तयांना सहसा लाभत नाही. रानबदकांच्या थवा जेव्हा पवश्रांतीला थांबतो तेव्हा तया थव्याच्या 
पररघाजवळच्या बदकांचा बाहेरच्या बाजूचा डोळा संकटाची चाहूल घेत उघडा असतो. जर डावा डोळा 
उघडा असला तर तयाची हाक ऐकणारा उजवा अधििेंददेूखील सतत सजग रहातो आणण डावा िेंद ू

डुलक्या काढतो. काही वेळाने ती ‘वािकुक्षी’ सरते आणण उजव्या िेंदलूा पवश्रांतीची संधी लाभते. काही 
काळाने थव्याच्या िध्यावरचे पक्षी पहाऱयासािी बाहेर सरकतात आणण कडेकडेचे पक्षी थव्याच्या 
िध्यभागी सरकून द्पविकली गाढ ननदे्रचा आस्वाद घेतात.   

िेंदचू्या तिा कूस बदलण्याचा फायदा एकेकट्या प्राण्यांनाही होतो.  

सातासिुद्रापलीकडे लांबपल्ल्याच ंस्थलांतर करणारे पक्षी उडताउडता अध्याि िेंदनेू डुलक्या काढतात. 

काही काळाने िेंदचूा झोपी गेलेला भाग जागा होतो आणण दुसरा अधिगोल झोपी जातो. पवश्रांतीसािी न 

थांबताच उडडाण चालू रहातं. डॉजल्फन, बेलूगा व्हेल्स वगरेै सस्तन जलचरांना अधनूिधनू पाण्याबाहेर 

येऊन श्वास घेणं अतयावश्यक असतं. म्हणून तेही वेळोवेळी अध्याि िेंदनेूच झोप घेतात. दुसऱया 
बाजूचा अधिगोल सजगपणे श्वसनावर लक्ष िेवतो. र्चिण्यांची पपल्लं आलटूनपालटून एकाच डोळ्याने 

आणण अध्यािच िेंदनेू झोपतात. तयांचा अधाि िेंदभूाग सदैव जागा रहातो, आपल्या अखतयारातला 
डोळाही सताड उघडा िेवतो आणण मिकारी पक्ष्यांच्या हालचालींवर नजर िेवतो. जागेपणी दाणे 

ठटपतानाही ती पपल्लं एक डोळा दाणे िोधायला तर दुसरा घारीससाण्यांवर लक्ष िेवायला वापरतात. 

तिी अधििेंदचूी कसरत केली नाही तर तया पपल्लांचा तल्लखपणा किी होतो आणण तयांना दाणेही धड 

ठटपता येत नाहीत असं िास्त्रज्ञांच ंननरीक्षण आहे.  

कनेरी नावाचा र्चिुकला पपवळा पक्षी पप्रयतिेला साद घालताना डाव्या िेंदचू्या िदतीने िंद्र 

सप्तकात प्रदीघि आलाप घेतो. तया लांबलचक आलापाच्या िेवटी तो अचानक उजव्या िेंदचू्या साथीने 

तार सप्तकात िीळ घालतो. तसं अध्याि कािात केलेलं अधिगोलांतर िाणसांतही ठदसून येतं. सरकतया 



उभ्या पट्ट्या एका डोळ्यासिोर आणण सरकतया आडव्या पट्ट्या दुसऱयासिोर असल्या तर दोन्ही 
डोळे पाळीपाळीने आपापल्या पट्ट्या बघतात. म्हणजेच िेंदचू्या बाजूंत तया पववक्षक्षत पट्ट्यांची दाद 

आलटून पालटून घेतली जाते. तो िेंदपूालट साधारण एकेका सेकंदात होतो. तो जर तसा सुरळीतपणे 

होत नसला तर िनोपवकार उद्भवू िकतात. 

डाव्याउजव्याची उतक्ांती पार जंतूंपासून सुरू झाली असावी. सिुदायाने रहाणाऱया िासे-िुंग्या-
िधिािांसारख्या प्राण्यांत एकसंघ हालचालींना उजवं िूछांदोलन, डावा कल यांची िदत झाल्यािुळे 

अनेक सिाजपप्रय प्राणणजातींत तया प्रवृत्तीचा स्वतंत्रपणे पवकास झाला असावा असं िास्त्रज्ञांना वाटतं. 
तो सगळा खेळ सांभाळणें हें एका जनुकाचें काि नोहे. अनेक जनुकांिी आणण एपपजेनेठटक बदलांिीही 
तया सव्यापसव्याच ंनातं आहे. मिवाय भोवतालच्या पररजस्थतीचा, वयोिानाचाही तयाच्यावर पररणाि 

होतो. 

ननसगाितली कुिलीही उलाढाल व्यथि नसते. िेंदचू्या सव्यापसव्याचा आटापपटाही सकारणच आहे. 

कक्केटच्या खेळात एका वेळी दोन फलंदाज खेळतात. दोघांची िैली वेगळी असते. दोघांनाही तया 
खेळावर आपला स्वतंत्र िसा उिटवायचा असतो, ितकी खेळी करायची असते. तरीही सिोरचा मभडू 

बाद होऊ नये म्हणून दोघेही काळजी घेतात. मभडूची अर्धक धाव व्हावी म्हणून दुसरा जीव खाऊन 

धावतो, वेळीच सावध करून तयाला भलतया धाडसापासून पोटनतडडकीने वेळीच परावृत्त करतो आणण 

तयाचा खेळ चांगला होत असला तर संघाच्या ठहतासािी पडही खातो. तयांच्यातली स्पधाि एकिेकांना 
पूरक असते. िेंदचू्या दोन्ही अधिगोलांचहंी तसंच असतं. तयांचीही िैली तिीच मभन्न असते. तयांनाही 
आपापल्या स्वायत्त सुभ्याची प्रगती साधायची असते. पण तयांचीही चुरस परस्परपूरक असते. पूणि 
िरीराच्या भल्यासािी ते ठहरररीने संगनित करतात आणण जीवनाचा डाव जजंकतात. डाव्याउजव्या 
िेंदचूी दुक्कल ही ननसगािने लढवलेली द्वैताची पवजयी िक्कल आहे.  

डॉ. उज्जज्जवला दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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