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कळप  

डॉ. सु. �व. रानडे 

माणूस हा कळप क�न राहणारा ूाणी आहे.जात, धम�, पंथ, राजक�य प�, सामा�जक संघटना, संःथा, वसाहत, 

गाव, रा"य, देश %हणजे ज&म, आचार, (वचार, साहचय�, ःथान, नोकर*, +येय, उ-ोग यापर.वे िनमा�ण झालेले 

माणसांचे कळपच आहेत. कळपाचे काह* िनयम असतात. काह* फायदे असतात. एका कळपातील लोक 

ःवत:ला ौ7े.वाचा मान घेतात व इतर कळपांबाबत किन7ता बाळगतात. हा एक आ.मूौढ*चा साव�(ऽक 

आ(वंकार आहे.कळपा>या चालीर*ती .याचे िनयम बनतात. कळपा>या बाहेर गे?यास कळपातील लोक .याचा 

ितरःकार करतात. कळपातील प�ी बाहेर पड?यावर .याला कळपातील प�ीच चोचींनी घायाळ करतात तीच 

तढहा माणसां>या अशा कळपात होते. समाजातून बBहंकृत होणे व .यांचा रोष ओढवून घेणे इ.याद* धोFयांना 

अशा माणसाला सामोरे जावे लागते. .यामुळे सव�साधारणत: माणसे कळपात राहणे पसंत करतात. कळपात 

राBह?यास माणसास सुर��तता लाभते. एकटेपणाचे भय रहात नाह*. ःवत:चे ःवतंऽ अ�ःत.व (वस�न माणूस 

कळपालाच ःवत:चे ूतीक समजू लगतो. कळपातील माणसे कळपाचे िनयम पाळतात एवढेच नIहे तर 

कळपा>या र�णासाठK व वाढ*साठK तन, मन, धनह* अप�ण करतात. %हणजेच ती माणसे कळपाचा एक 

अ(वभा"य अगं बनतात आ�ण तो कळपच एक ःवतंऽ ूाणी बनतो. 
 

कळप Bकती घLट (वणीचा, Bकती िचवट आ�ण जा"व?य यावर .याचे अ�ःत.व वा वाढ अवलंबून असते. माऽ 

असा कळप िशरजोर झाला तर इतर कळपांवर आबमण क�न ःवत: मोठा होNयाचा ूयO करतो.यातून नवे 

ूP िनमा�ण होतात. सव� कळप एकाच ूकारे (वभागले नस?याने एकच माणूस एकाच वेळ* अनेक कळपांचा 

सदःय असतो. या सव� कळपांचे िनयम पाळणे .यात समरस होणे .याला शFय नसते. .यामुळे .याची 

ओढाताण होते. माणूस व कळप Bकंवा दोन कळप यात संघष� होतो.असा संघष� टाळNयासाठK ू.येक ूकार>या 

कळपांसाठK आदश� िनयमावली केली जाते. पण तर*ह* कळपांवे एकमेकांशी संघष� चालू असतात. या संघषा�त 

यशःवी होNयासाठK ू.येक कळप आपली ताकत वाढ(वNयाचा ूयO करतो वा अनेक छोटे कळप एकऽ येऊन 

मोSया कळपाचे �प घेतात. 
 

एकंदर*त मानवी समाजIयवःथा कळप क�न राहणाढया इतर ूाNयांूमाणेच असते. .यां>या वत�नात (वल�ण 

सा%य आढळते. समाजातील अनेक घटनांचा आ�ण मानिसक ताणतणावांचा काय�कारणभाव शोधNयासाठK 

मानवसमूहाची ूाNयाशी व अशा ूाNयां>या कळपातील संघषा�शी तुलना करणे अिधक उपयुT ठरेल असे 

वाटते.या संक?पनेचा अिधक (वःतार के?यास िनसगा�तील पदाथ� हे देखील एकूकारचे कळपच असतात व 

ऊजा� %हणजे .यां>यातील संघषा�चे Vंय ःव�प असते असे %हणता येईल. 
  


