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-.तावना-.तावना-.तावना-.तावना    
  

Fंथ-वेशFंथ-वेशFंथ-वेशFंथ-वेश    
 

     �व�ाने�तहासाचा उपयोग, आ,ण =यामुळे �ान�वकासास होणारH मदत या�वषयीचे स�व.तर 

�ववेचन प%ह4या -करणात केले आहे. 

     आIहाला Jया गोKीबMल .वतःचे समथ)न Oकंवा .पKीकरण करावे लागणार ती गोK IहटलH 

Iहणजे Fंथ�याPीसंबंधाने होय. 

     शा�े अनेक आहेत. =यांचा �वकास अ=यंत -ाथQमक ि.थतीपासून वण)न करावयाचा Iहणजे 

�नवडा�नवड बरHच करावी लागणार. -.तुत Fंथात जी �ानांगे वगळलH आहेत ती �नदSQशलH 

पा%हजेत. मनुTय -ाUयास पWृवीवरHल �नर�नराXया  -देशांची ओळख कशी झालH याचा Iहणजे 

भूगोल�व[ेचा इ�तहास हा वगळावा लागला. तसेच समाज�वषयक शा�े हHहH बरHच वगळलH. 

     शा�ांचा इ�तहास हा �वषय सामा3य इ�तहासापे\ा अथा)तच ]\ असणार. येथे लढाया वगैरे 

वण)न करता येत नाहHत व दसु` या अनेक मौजेaयाहH गोKी QलहHता येतच नाहHत. 

     �व�ाने�तहासात मनोरंजकतेस bबलकुलच .थान नाहH असे नाहH. संशोधकांस जु3या समजुतींशी 

झगडावे लाग4यामळेु =यांचे होणारे छळ, म=सरपणू) मनTुय-वdृीमळेु एका सशंोधकास दसु` या 

संशोधकाकडून होणारे fास, ख` या संशोधकास �ेय न देUया�वषयी त=कालHन लgध-�तhांची 

खटपट, लोक�-य होऊ पाहणारे त=कालHन सवंग तjववेdे, यांकडून =यांaया Qसkा3ताचे 

आभासा=मक खंडन इ=यादH गोKीं�वषयी मा%हती देत बसUयाने Fंथाची ]चकरता अlधक वाढेल 

पण शा�ीय �ान�वकासाचे  =या -कारaया इ�तहासास चmरf Iहणता येणार नाहH. तथा�प 

संतां�वषयी  आदर उ=प3न करUयाकmरता  Jया-माणे भn�वजय व संतलHलामतृ उपयोगी पडतात 

=या-माणे शा�-ग=यथ) आयुTय खlच)णा` याaया हालअपेKा व शेवटH जय वण)न क]न 

शा�संशोधकाभोवती तेजोवलय �नमा)ण करUयास =या -कारचे Fंथ उपयोगी पडतात. समाजात 

Jया-माणे शासनसं.थेशी सहकाmरता �यn �हावी यासाठo राजभnp Oकंवा काय)क=याq�वषयी आदर 

अवrय आहे =या-माणेच जे -ग�तसाधक अनेक तjववेdे शा�� �नमा)ण झाले =यांaया�वषयी 

आदरहH अवrय आहे. त]णांची महjवाकां\ा लोक कोणाचा आदर करतात हे पाहून -JवQलत होते. 

केवळ -�त�hत धं[ात पैसा व अlधकार Qमळ�वणा` या लोकांबMलच समाजात आदर असला आ,ण 

इतरां�वषयी नसला तर समाजातील त]णांस हब)ट) .पे3सर Oकंवा कsट Oकंवा कोप�न)कस यांचे 

उदाहरण अनुकरणीय आहे असे कसे वाटेल! आदर असणे हH गोK आपणा भारतीयांस नवीन नाहH. 

 शा��ांबMल जु3या काळात जे tाIहण 3याय Oकंवा �याकरण अगर मीमांसा इ=यादH 

शा�ांत पारंगत होत =यांaया�वषयी समाजात आदर वाटे; पण तो काल गेला. अवा)चीन पkतीaया 
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शा��यासंगी �यnpबMल आदर वाटUयाचा काळ अजून फारसा आला नाहH. -.तुत �व�ाने�तहास 

शा�वध)नास माग)दश)क होईल असे आज IहणUयाचे जरH आIहH साहस करHत नाहH तरH हा 

इ�तहास इतर इ�तहासांइतका Oकंवा जाग�तक इ�तहासामwये �वQशK राxाaया इ�तहासापे\ा अlधक 

महjवाचा आहे अशी जर भावना सामा3यांमwये या Fंथाaया अवलोकनाने उ=प3न होईल तर 

आमचे बरेचसे काय) झाले आIहांस वाटेल. 

 �व�ाने�तहासाचा उप+म करताना आIहH �यापक �वचाराaया इ�तहासाला बहुतेक फाटा 

%दला आहे, याचे कारण केवळ Fंथ�व.तार न�हे. -=येक देशात �यापक �वचार करUयाची खाज 

पुTकळ लोकांस असावयाचीच. शा�-गती माf फारशी झालH नाहH अशा -संगी जे अनेक �यापक 

�वचार बाहेर पडतात =यांपैकp काहH त=कालHन शा��ांस थोडेबहुत उपयोगी पडले असतील; तथा�प 

=या अनेक �वचारपkतींचे आज महjव काहH नाहH. या अनेक �वचारपkती वाyzयोपवनांतून ती{ण 

कु` हाडीने छाटून टाक4या पा%हजेत असे आमचे मत आहे आ,ण ते आIहH छेदनतjवांसह प%ह4या 

-करणात मांडलेहH आहे. 

 या Fंथाची अपूव)ता Jया काहH गोKींमुळे आहे =या येणे-माणे:  

1. अ\रो=पdी व कालगणना यांसार|या -ाथQमक .व]पाaया %दसणा` या �ानापासून -ारंभ 

केला आहे. 

2. इ�तहासाने वण)नीय शा�ाचे \ेf भौ�तक शा�ांपुरते मया)%दत न करता, भाषा�वषयक शा�े, 

लेखनकला इ=यादH गोKींनी �यापक केले आहे. 

3. शा��वकास वण)न करUयास जे \ेf घेतले आहे ते अनेक राx�यापी आहे; आ,ण होता 

होईल �ततके -=येक -ाचीन व अवा)चीन राxास या \ेfांतील कामlगरHसबंंधी �ेय देUयाची 

काळजी घेतलH आहे. -चQलत असलेले �व�ाने�तहास युरोपीय सं.कृतीaया बाहेर ~वlचतच 

जातात. 

4. शा��वकासामwये जे�हा शा�ाचा -ादेQशक सा%ह=याशी संबंध येतो आ,ण शा� 

-देश�नयQमत सा%ह=याaया .व]पाने बk होते ते�हा -देशा�वQशK शा�ा�वषयी 

भावना-ाधा3य आढळून येते. वै[क, संगीत, छंद:शा�, व ना�य हH या -काराची शा�े होत. 

अस4या -कारaय़ा -�ा�वषयी �ववेचन करताना .था�नक �वकासाaया अQभमानाने बk न 

होUयाबMल या Fंथात बरHच खबरदारH घेतलH आहे. 

5. शा�रचनेची तjवे व �व�ानेइ�तहास Qल%हUयाची तjवे .वतःस पाळता येतील Oकंवा नाहH 

याचा �वचार न करता धैया)ने पुढे मांडलH आहेत. 

6. भारतीय शा�रचना -य=�ास वेद�व[ेपासून -ारंभ झाला अस4यामुळे वेद�व[ेचा आ,ण 

उdरकालHन शा�-गतीचा िजतका संबंध जोडता येईल �ततका जोडून %दला आहे. =यामुळे 

अनेक -ाचीन ऋषींची व आचायाqची नावे �ौतFंथांतून उkृत केलH आहेत. 
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 �व�ाने�तहासाची काहH अपूण)ता आधू�नक संशोधनाaया अपूण)तेवर अवलंबून आहे. अशी 

अनेक �ानांगे आहेत कp, =यां�वषयीaया भारतीय कामlगरHचा इ�तहासच Qल%हला गेला नाहH 

आ,ण =यामुळे व �ानकोशकारांचा काल �नयQमत अस4यामुळे =या �ानांगावर येथे स�व.तर 

�ववेचन नाहH. असलH अंगे IहटलH Iहणजे भारतीय वन.प�तशा� व -ा,णशा� यांचे इ�तहास 

होत. 

 आप4या वेदपुराणांत सव) काहH आहे असे Qसk करUयाकडे ब` याच �यnpंचा कल असतो. 

गे4या शतकात दयानंद सर.वती .वामींनी या बाबतीत जो -य=� केला होता तो सवाqस 

�व%दतच आहे. तस4या -कारaया शोधांची परंपरा संपलH नाहH. उदाहरणाथ) ना.भ. पावगी यांचे 

"िजऑलॉिजकल फादस) ऑफ इं�डया" व रा. सातवळकरांचे "वेदांतील पदाथ)�व�ान" 

(�व�वध�ान�व.तार, पु. ३८ व ३९) आ,ण "रोगजंतुशा�" (�व.�ा. �व.तार पु. ४४ अं. ५) इ=यादH 

लेख पाहावेत. मागे १९१३ सालH टH. परमQशव�यर यांनी इं& = -चंड Jवालामुखी पव)त; सोम = 

Qशलिजत; गायfी = "माश)वायू" परtIह = "हाय�ोजन वायू" इ=यादH उपपjया %द4या हो=या 

(मॉडन) mर��ू ए�-ल १९१ ३). आIहH यांaया "शोधां" स आप4या इ�तहासात उघड कारणामुळे 

जागा %दलH नाहH. 

 हा Fंथ तयार करताना Jया �यnpंaया मेहनतीचा येथे �नदSश केला पा%हजे =या �यnpंमwये 

-मुख .थान रा. ल{मण केशव भावे. बी. ए. रा. वाडदेकर व रा. सव�dम वासुदेव देशपांडे बी. ए. 

यांस %दले पा%हजे. Jया बाहेरaया �यnpंची आIहांस मदत झालH =यांत डॉ. नीलकंठ ल{मण 

रानडे, बी. ए., एम. बी. बी. एस. व -ो. एम. एस गोडबोले. एम.ए. यांचा उ4लेख करता येईल. 

 

  '�ानकोशकार' – �ीधर �यंकटेश केतकर. 
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-करण -करण -करण -करण १ १ १ १ लेलेलेले    
 

भूशा�ा�वषयी जु3या क4पनाभूशा�ा�वषयी जु3या क4पनाभूशा�ा�वषयी जु3या क4पनाभूशा�ा�वषयी जु3या क4पना    
 

भूशा�ेभूशा�ेभूशा�ेभूशा�े    

 पWृवीसंबंधाची �नर�नराXया -कारची मा%हती अनेक शा��ांaया पmर�मामुळे फार मो�या 

-माणात उपलgध झालH असून, ती अनेक शा�शाखांत Qमळून �वभागलH गेलH आहे. पWृवीaया 
पhृभागासंबंधाची मा%हती ‘भूगोल’ या सदराखालH .वतंfपणे येईल. येथे पWृवी तयार कशी 

झालH Iहणजे �तaया पोटातील �नर�नराळे थर व &�ये कशी बनत गेलH, मूळ �नmर%ं&य 

��यापासून सD%&य सKृीतील वन.प�तकोटH  व -ा,णकोटH यांaया उ=पdीचा इ�तहास ल\ात 

घेऊन =याव]न �तची आयुम)या)दा Oकती ठरते, पWृवीaया भोवतालचे वातावरण कोण=या 

�नयमांनी बk आहे ऊफ)  वातावरणशा� कसे �नमा)ण झाले, पWृवीaया जलaछा%दत भागाची 

मा%हती देणा` या ‘समु&वण)न�व[े’ ची Oकती -गती झालH आहे , इ=यादH गोKी सांगावयाaया 

आहेत. Iहणून भू.तरशा� (जीऑलजी), -.तरावशेषशा� (पॅQलऑटंॉलजी), वातावरणशा� 

(मी%टऑरॉलजी), सम&ुवण)न�व[ा (ओशनॉलजी), इ=यादH �नर�नराXया शा�ांचा ‘भूशा�े’ हे 

�यापक नाव देऊन या -करणात एकf समावेश केला आहे. 
 

भूशा�ासंबंधाaया भूशा�ासंबंधाaया भूशा�ासंबंधाaया भूशा�ासंबंधाaया १६ १६ १६ १६ �या शतकापूव�aया क4पना�या शतकापूव�aया क4पना�या शतकापूव�aया क4पना�या शतकापूव�aया क4पना    

 भू�वषयक वरHल सव) शा�ांची वाढ अवा)चीन काळात व �वशेषतः १८ �या व १९ �या 

शतकात झालेलH आहे. तथा�प -ागौ�तहाQसक काळातहH या शा�ासंबंधीaया Oक=येक गोKी 

आ[ मानवजातीaया अवलोकनात हो=या. भूकंप, Jवालामुखीचे .फोट, जQमनीवरHल व 

समु&ावरHल भयंकर अनथ)कारक वादळे वगैरे नैसlग)क घडामोडी; तसेच %हमाaछा%दत पव)त , 

द` याखोरH इ=यादH नैसlग)क पmरि.थती -ाचीन काळापासून लोकांaया अवलोकनात येऊन 

=यांaया उ=पdीसंबंधाने अनेक का4प�नक कथाहH तयार झाले4या आहेत. 
 
 

 भूकंप व Jवालामुखीचे .फोट भूकंप व Jवालामुखीचे .फोट भूकंप व Jवालामुखीचे .फोट भूकंप व Jवालामुखीचे .फोट ––––    भूमwय समु&ाaया Oकना` यालगत या सव) -कारaया 

नैसlग)क गोKी �वशेष -माणात अस4यामुळे QमसरH, Fीक व रोमन �व�ानांनी या 

घडामोडींसंबंधाने लौOकक कथांवर �वसंबून न राहता =यांची शा�ीयरH=या कारणमीमांसा 
लावUयाचा -य=� सु] केला. ऍmर.टॉटलने आप4या ‘मी%टऑmर~स’ नामक Fंथात भूकंपाची 

अनेक पूव)कालHन �व�ानांनी -�तपादलेलH कारणे -थम देऊन नंतर .वतःचे मत असे %दले 

आहे कp , सूया)aया उTणतेमुळे व पWृवीaया पोटात4या उTणतेमुळे पWृवीaया अंतभा)गामwये वायू 

उ=प3न होऊन =यामुळे भूकंप होतो; तसेच भूकंप व Jवालामुखीचे .फोट हे दोन �यापार 

पर.परसंबk असून, वर व,ण)लेला वायू पWृवीaया अंतभा)गात चळवळ करतो , ते�हा धरणीकंप 
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होतो व तोच पुढे जोराने बाहेर पडला Iहणजे Jवालामुखीचा .फोट होतो. हेच चम=काmरक 

कारण पुढे .�ेबो, सेनेको, थोरला ि�लनी, वगैरे �व�ानांनी आप4या Fंथांत मा3य केलेले आढळते. 
 
 

 न[ाचें काय) न[ाचें काय) न[ाचें काय) न[ाचें काय) ––––    नाईल नदHaया पुराबरोबर जो गाळ दो3हH बाजंूना दरसाल बसत असे �तकडे 

%हरोडाटेसचे ल\ जाऊन, ‘Qमसर देश हH नाईलची देणगी होय’ असे उ�ार =याने काढलेले 

आहेत. ऍmर.टॉटलने भमूwय समु&ाला Qमळणा` या  मोठमो�या न[ांचे काय) कसे चालु आहे 

�तकडे बरेच ल\ पुरवून =यांaयाबरोबर वाहत येणा` या गाळाने समु&Oकनारा कोठे कोठे कसा 

कसा मोठा होत चालला आहे =याचे वण)न Qलहून ठेवले आहे. काXया समु&ातील अनेक 

बंदरांत4या पाUयाची खोलH कमी झा4यामुळे साठ वषाqपूव�इतकp मोठालH जहाजे तेथे =या वेळी 

येऊ शकत न�हती , असे तो सदरहू Fंथांत Iहणतो. अशाच -कारaया गोKी .�ेबोने आप4या 

Fंथांत Qलहून ठेव4या आहेत.   
 
 

    पWृवीaया पhृभागाची ि.थ=यंतरे पWृवीaया पhृभागाची ि.थ=यंतरे पWृवीaया पhृभागाची ि.थ=यंतरे पWृवीaया पhृभागाची ि.थ=यंतरे ––––    जQमनीaया %ठकाणी पाणी व पाUयाaया %ठकाणी जमीन 

असा फेरफार झाला अस4याचे Qसk करणारा पुरावाहH -ाचीन Fीक , रोमन �व�ानांaया ल\ात 

आला होता. शखं व समु&ात सापडणारे इतर पदाथ) भूमwय समु&काठaया अनेक देशांतील 

जQमनीवर सापडत असत. व =याव]न तेथे एके काळी समु& असावा अशा -कारची अनुमाने 

अनेक Fीक व लँ%टन Fंथांत %दलेलH आढळतात. ,झनॉफानेझने (,�. पू. ६१४) कोलोफोनमwये, 

झँ3थसने (,�.पू. ४६४) आम��नया व लोअर Oफिजयामwये आ,ण %हरोडोटस व .�ेबोने 

इिजPमwये, काहH भाग पूव� जलमय असावा अशी तेथील भौगोQलक पmरि.थतीव]न काढलेलH 

अनुमाने आप4या Fंथांत नमूद क]न ठेवलH आहेत. ऍmर.टॉटलने आप4या उपयु)n Fंथांत 

अशाच -कारची पुTकळशी मा%हती देऊन =यासंबंधाचा शा�ीय ऊहापोह बराचसा केला आहे व 

अखेर असा �नि�त �नTकष) काढला आहे कp, पूव� जेथे कोरडी जमीन होती तेथे समु& बनले 

आहेत व उलट समु& असले4या %ठकाणी पुढे पु3हा जमीन तयार होUयाचा संभव आहे. 
 

 याव]न असे %दसते कp, भूशा�ातील आधारभूत असलेलH भूपhृ�वषयक पुTकळशी मा%हती 

-ाचीन �व�ानांनी जम�वलH होती; परंतु या नैसlग)क �यापारासंबंधी =यांची कारणमीमांसा बरHच 

चुकpची व चम=काmरक असे. तथा�प याच =यांaया क4पना पुढ4या ि.तQमत युगात व 

मwययुगात १६ �या शतकापयqत युरोपात -चQलत हो=या. 
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भू.तरशा�भू.तरशा�भू.तरशा�भू.तरशा�    
    

 आपणाला .वाभा�वकपणे असे वाटते कp, ते�हा इतर शा�ांची �वशेषतः दरूदरूaया 

Fहता` यांसंबंधीaया Jयो�त:शा�ाची वाढ होत होती ते�हा =याबरोबर आपण Jया पWृवीवर 

राहतो �तजबMलaया भूशा�ाची वाढ फार जलद नाहH तरH �नदान =यांaया इत~या गतीने होत 

असलH पा%हजे. पण वा.त�वक गोK अगदH �नराळी आहे. मनुTयाचे ल\ -थम जवळaयापे\ा 

दरूaया गोKीकडेच लवकर जाते. लहान  मुलाला Jया-माणे हातातील खेळणे टाकून दरूचा चं& 

घेUयाची इaछा होते , =या-माणेच मनुTयालाहH आप4या जवळaयापे\ा आप4या 

आटो~याबाहेरHल व.तूचा wयास जा.त लागतो. यामुळेच अठरा�या शतकाaया अखेरHस 

जो�त:शा�ात �व�ातील दरूदरूaया भागात4या चम=कारांबMल शोध चालले होते , =या वेळी 

भूशा� इतके जवळचे असूनहH भूपhृरचनेबMलची मते अगदHच अ�नि�त व पर.पर�वसंगत 

होती. =या वेळी भूपhृरचनेबMल जे तक)  लढ�वले जात ते बहुतेक ‘तक) ट’ या नावालाच पाf 

असत. पूव� पWृवी हा एक बफा)चा गोळा होता आ,ण एका धूमकेतूचा =यावर संघात होऊन 

=या गोXयात चेतना उ=प3न झालH असे एका प\ाचे Iहणणे होते. दसु` या एका प\ाचे असे 

Iहणणे होते कp , हा गोल पूव� जलमय होता आ,ण या जलपhृावर बाTपपटले तरंगत असत. हH 

बाTपपटले घन मूल&�यांची बनलेलH असत व हH मूल&�ये हळूहळू घन]पात येऊन =या 

पाUयावर ि.थर झालH. या-माणे बफ) , घनपदाथ) व पाणी यांचे Qम�ण, यांपैकp मनास वाटेल =या 

पदाथाqकडे पWृवीचे जनक=व देऊन कोण=या तरH का4प�नक कारणाने पाणी व घनपदाथ) यांचे 

पथृ�भवन झा4याचे वण)न =या वेळचे तjव� करHत. हे जे तक) कुतक)  चालत या सगXयाला 

आधार बायबलमधला जल-लय होय. काहH जणांनी असा तक)  लढ�वला कp, भूगोलाचा अंतभा)ग 

जलमय आहे, या जलमय गतSमwये बा� आवरण पडले. यामुळे या आवरणावर सव)f पाणीच 
पाणी झाले. सवाqस जा.त संमत असा तक)  होता तो हा कp, पWृवीशेजारH एखादा धूमकेतू 

सं�मण करHत असता =या धूमकेतूaया आकष)णाने पाणी सव) खंडांवर पसरले. अशा त` हेने 

अठरा�या शतकात क4पनेaया कोलंटउyया मारUयात लोक चूर झाले होते, पण आप4या 

पायाखालaया पWृवीची रचना -=य\ कशी झालH आहे हे पाहUयाचे एकालाहH सुचले नाहH. 
    

जेIस हटन व =याचा Qशला�वषयक अ�यासजेIस हटन व =याचा Qशला�वषयक अ�यासजेIस हटन व =याचा Qशला�वषयक अ�यासजेIस हटन व =याचा Qशला�वषयक अ�यास    
    
    

                    या सव) तकाqना व.तुि.थतीचा पा%ठंबा ज]र पा%हजे, असे डॉ~टर जेIस हटन याला वाटून 

त=संबंधी अ�यास करUयाचा =याने �न�य केला. रसायनशा�ाचा अ�यास करत असता 

तदनुषंगाने खडक आ,ण जमीन यांचाहH =याला अ�यास करावा लागला. या वेळी =याला 

पWृवीचे .व]प एकदम �नराळेच %दसू लागले. व.तुि.थतीकडे डोळेझाक क]न आजपयqत अशी 

क4पना लोक उराशी बाळगून बसले होते कp, भूपhृात काहH फरक होत नाहHत , भूपhृ आहे तसेच 
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राहHल; परंतु भूपhृात दर वष� फरक होत असतो हH गोK �नदश)नास आ4यामुळे हटनने वरHल 

समजूत फोल आहे असे दश)�वले. मोठमोठे खडक देखील वारा, पाणी इ=या%दकांaया पmरणामाने 

,झजतात, =यांaयावर रासाय�नक कायS होऊन =यांची माती होत असते. समु& आप4या लाटांचे 

तडाखे मा]न या खडकांना \ीण करत असतात व =यायोगे िजकडे �तकडे सावकाश: परंतु 

�नि�तपणे पWृवीचा पhृभाग ,झजत असून, =यास समु&ात समाधी Qमळत आहे. हH झीज 

सारखी चालून के�हा तरH सा` याच भूपhृाचा नाश झाला पा%हजे अशी क4पना हटनaया 

डो~यात आलH; परंतु =याबरोबर =याला हHहH गोK आठवलH कp, सूया)चे आयुTय फार दHघ) आहे. 

या गोKीवर �वचार क]न =याने आपलH पWृवीची उपपdी बस�वलH.  

     भूपhृाची झीज होऊन =याचा भाग समु&ाaया तळाशी जाऊन बसत अस4यामुळे काहH 

भूभाग नाश पावत असता महासागराaया पोटात नवीन भूपhृाची रचना सु] झालेलH असते. 

चुनखडीचे दगड व खडकातील -.तरHभूत अवशेष हH या IहणUयाचे -=यंतर देतात. या 

Qशलाचे -.तरHभवन व =यात सापडणारे सजीव -ाUयांचे अवशेष इ=यादH गोKींचा उलगडा 

एरवी कसा लागणार? काहH लोक हे केवळ स�ृKचम=कार आहेत असे Iहणून मोकळे होत 

असत. हटनaया अगोदर याचे समाधानकारक उdर कोणीच %दले न�हते. -ा~कालHन 

जQमनीची झीज होऊन आले4या &�याने ह4लHaया भूपhृाचा पाया -ा~कालHन सम&ुात तयार 

झाला, असे हटनने -थम -�तपादन केले. 
 

Jवालामुखीaया उ=पातामुळे भूखंJवालामुखीaया उ=पातामुळे भूखंJवालामुखीaया उ=पातामुळे भूखंJवालामुखीaया उ=पातामुळे भूखंड उ=प3न झा4याची क4पनाड उ=प3न झा4याची क4पनाड उ=प3न झा4याची क4पनाड उ=प3न झा4याची क4पना    

                    हटनaया या �वचारसरणीत अ[ाप दोन दवेु कमी होते - समु&ाaया तळाचा भुसभुशीत गाळ 

दगडासारखा कसा होतो व तो जलपhृावर कसा येतो?  
 
 

     हटनने याचाहH यश.वी रHतीने उलगडा केला. आप4याला पुTकळ खडक असे आढळतात 

कp, =यात -.तरHभवन झालेले %दसत नाहH; आ,ण हे खडक एके काळी Jवलद&वाव.थेत 

असावेत, असे सू{म �नरH\णाने सहज wयानात येते. �नर�नराळी ख�नज&�ये एकमेकांत 

QमसळलेलH असतात. या खडकाaया अंतभा)गात इत.तत: गारगो�या पसरले4या आढळतात व 

=यांaयामधील वाकyया�तकyया भेगा व�तंुडासार|या �नराXयाच -कारaया खडकाने भरले4या 

सापडतात; परंतु हH Qभ3न &�ये एके %ठकाणी कशी जमा झालH असतील याची काहHच 

क4पना होत नाहH. थरांचे खडकदेखील उTणतेaया काया)aया कचा�यात सापडून �नघाले आहेत 

असे %दसते. -=य\ �नरH\णाने हH मा%हती Qमळा4यानंतर हटनला आपलH उपपdी पूण)=वाला 

नेणे सुकर झाले. भूषhृांतग)त उTणतेमुळे समु&ाaया तळाशी गेलेला गाळ कठoण बनला आ,ण 

याच उTणतेचा अ�तरेक होऊन Jवालामुखीaया .फोटामुळे समु&ातील गाळ पाUयावर येऊन 

खंडे तयार झालH. पव)तांचा पhृभाग �वषम व खडकाळ असतो व -.तरHभूत Qशला झुकले4या 

व तुटले4या आढळून येतात. याव]न =यांaया उ=पdीत Jवालामुखीचे अंग अस4याचे .पK 
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होते. आज %दसणारा पhृभाग नेहमी ,झजत राहून या ,झजीचा उपयोग भ�वTयकालHन भूपhृ 

बनUयाकडे होत असतो अशी हH पूव)परंपरा आहे. हटनaया मता-माणे -.तुत O+या आजपयqत 

च+नेQम+माने अनंत वेळा अचूक झालH आहे. या मतानुसार हH आपलH पWृवी अना%द व 

अनंत अशी आहे. अठरा�या शतकाaया मwयानंतर लवकरच हटनने आपलH उपयु)n उपपdी 

तयार केलH व १७८१ सालH ए�डबंरोaया रॉयल सोसायटHकडे एक �नबंध Qलहून पाठवून ती 

-Qसk केलH. या �नबंधात तो Iहणतो - 

     ‘आपलH पWृवी जर घन पदाथाqचा एक घ� गोळा असती, तर तीवर वा.त�य करणा` या 

लहानमो�या सव) -ाUयांस ती अगदH �न�पयोगी झालH असती. कारण Jयांaया आधारावर हे 

-ाणी िजवंत राहू शकतात =या वन.पती वाढUयास भुसभुशीत जQमनीची आवrयकता असते. 

ते�हा दर वष� ऊन, वारा, पाऊस, इ=यादH नैसlग)क शnpंaया O+यांनी खडकांचे चूण) क]न ते 

-वाहाबरोबर अ�याहतपणे समु&ात वाहून नेUयाची जी �नसगा)ने �यव.था केलH आहे ती सKृीचे 

�यवहार सुरळीतपणे चालUयास आवrयक अशीच आहे; परंतु या O+येने होणारा नाश भ]न 

काढUयासाठo जर �नसगा)ने =याबरोबरच दसुरH काहH सोय क]न ठेवलH नसेल , तर जQमनीaया 

सव) भागांस कालांतराने समु&ात समाधी Qमळून पWृवीवरHल सव) �यवहार बंद पडUयाची भीती 

आहे व असे जर खरोखरच होणार असेल , तर या सKृीची घटना सदोष ठेवUयात ई�राचा काहH 

तरH हेतू आहे , असे तरH Iहणावे लागेल Oकंवा या सKृीaया उ=पdीत सव)� व सव)श�nमान 

ई�राचे काहH अंग नाहH , असे तरH Iहणावे लागेल, 

     “अथा)त आप4यापुढे ह4लH जो -� आहे तो हा कp, या पWृवीची वा.त�वक घटना आहे तरH 

काय? मानव जातीaया उपdीसंबंधी जो लेखी पुरावा Qमळतो =या पुरा�याव]न आपण अनुमान 

क] लागलो, तर मानववंशास फारसे पुरातन=व देUयास =यात आधार सापडणार नाहH. 

�नसगा)aया इ�तहासातदेखील मनुTय-ाUयाचे अि.त=व या भूगोलावर फार पुरातन काळापासून 

आहे असे Qसk करणारा पुरावा उपलgध झाला नाहH. तथा�प, खालaया वगा)aया �वशेषत: 

समु&ातील आ,ण समु&काठaया -ाUयांaया अवशेषाव]न ते -ाणी फार -ाचीन काळापासून 

अि.त=वात आहेत असे %दसते. या अवशेषांव]न ते न~कp Oकती जुने आहेत हे सांगणे जरH 

कठoण आहे , तरH =यांaया पुरातन=वा�वषयी काहH तरH .थूल अनुमान आपणास करता येतो.” 

     “आप4या पWृवीवर जे चुनखडीचे खडक आहेत =यांपैकp Oक=येकांत पोवळी, Qशपंले वगैरे 

समु&ातील -ाUयांचे अवशेष -.तरHभूत ि.थतीत पाहावयास Qमळतात. ते�हा हे खडक आरंभी 

समु&ाaया तळाशी तयार झाले असले पा%हजेत हे उघड आहे व एकदा एक चुनखडीचा खडक 

समु&ाaया तळाशी तयार झाला असे Qसk झाले Iहणजे =या बरोबरचे दसुरे सव) खडक =याच 

रHतीने तयार झाले असले पा%हजेत, असे साहिजकच अनुमान करणे -ाP होते. काहH खडकांत 

आपणास हे अवशेष पाहावयास Qमळत नाहHत याचे कारण ते दसु` या एखा[ा रHतीने तयार 

झालेले असतात हे नसनू, ते कोण=या तरH कारणाने &व]पात येऊन मग =याचे घनीभवन 
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झालेले असते हे होय. Jयांaया मwये हH O+या अध)वटच झालेलH आहे असे काहH नमुने 

सापडत अस4यामुळे या अनमुानास पुKी Qमळते. 

     “सारांश आपणास जी जमीन %दसते �तचा नऊदशांशवा , Oकंबहुना न�याUणशभंरांशावा भाग , 

�तची &�ये एकf क]न समु&ाaया तळाशी टाकUयाची जी �नसगा)ची O+या अ�याहत चालू 

असते �तने बनलेला आहे. हH एकbfत &�ये �नर�नराXया -माणांत घनीभूत करUयात येऊन 

वर उचललH जातात Oकंवा समु&ाचा तळच खालH खचतो व अशा रHतीने आपलH कोरडी जमीन 

तयार होते.” 
 

     ‘आता स�ृK�नरH\णाने, जQमनीचा भाग सम&ुसपाटHaया वर उचलला जातो Iहणून जे वर 

अनुमान केले आहे =यास Oकतपत पुKी Qमळते ते पाहू. Qशला-.तर जर सव) समु&ाaया 

तळाशीच तयार झाले आहेत , तर ते जेथे तेथे �\�तजसमांतर व सलगच आढळले पा%हजेत; 

परंतु पWृवीवर आपणास जे खडक आढळतात =यांचे पhृभाग वाटेल =या %दशेस वाटेल तेवढे 

झुकलेले असतात. एवढेच न�हे , पण काहH तर सरळ उभे असलेलेदेखील  Kीस पडतात. Qशवाय 

हे खडक एकमेकांपासून अलग अलग असतात, =यांaया आकारात क4पनातीत फरक झालेला 

असतो व =यांना वाकyया�तकyया व लहान -मो�या सव) -कारaया भेगा पडले4या असतात. या 

Qशला-.तरात एवढा मोठा फेरफार घडवून आणणारH शnp =यांना वर उचलणा` या शnpइतकpच 

-चंड असलH पा%हजे हे उघड आहे. जर हे Qशला-.तर उTणतेने �वतळून मग घनीभूत झाले व 

भूगभा)तील एखा[ा -सरणशील शnpने वर फेकले गेले, तर =यांत  �गोचर होणारे सव) फेरफार 

घडून येऊ शकतील.’  

    ‘आपलH आजची जमीन %हaया मागaयाच जQमनीवरHल वन.पतींaया व -ाUयांaया 

अवशेषांव]न उभारलेलH नाहH. एक जमीन तयार होऊन -ा,णकोटHaया व.तीलायक होताच 
�तaया नाशास सु]वात होऊन पुढHल जQमनीचा पाया समु&ात घातला जातो अशी व.तुि.थती 

नसून, एका जQमनीचा नाश होत असता �तaया पुढची जमीन, िजचा पाया प%हलH जमीन 

समु&पhृभागावर येऊ लागUयापूव�च Oक=येक सह�के सम&ुतळी घातला गेलेला असतो, ती 

समु&पhृभागावर येऊ लागलेलH असते. या O+येमुळे जीवकोटHची परंपरा अfु%टत कायम 

राहते.’ 
 

हटनaया उपपdीसंबंधी समकालHन मतहटनaया उपपdीसंबंधी समकालHन मतहटनaया उपपdीसंबंधी समकालHन मतहटनaया उपपdीसंबंधी समकालHन मत    

     हटनaया मागून जे शोध लागले =यांaयाशी जुळवून पाहता हटनची मते Oकती अ-�तम 

होती हे सहज कळUयासारखे आहे; परंतु या उ=कृK �नबंधाकडे ल\ देUयाचे =या वेळी कोणीच 

मनात आणले नाहH. =याचा �नबंध पु.तक]पात अठरा�या शतकाaया शेवटaया दशकात 

-Qसk झाला. तो -Qसk झा4यावर हटनaया अनुयायांचे एक मंडळ .थापन होऊन =याने 



12 

हटनची मते -�तपादन करUयास सु�वात केलH. तथा�प हटनaया उपपdीतील तपQशलाaया 

Oक=येक बाबी मा3य न होऊन, जम)नीत वन)र -भतृींनी एक �वरोधी मंडळ .थापले. सुQश�\त 

समाज या झगyयाकडे साशकं वdृीने पाहत होता. या शोधांचा अपूव)पणाच =यांaया साव)bfक 

मा3यतेला आडवा आला. हटनचे शोध धमS�तहासाला �वरोधी आहेत , ते संभा�य कोटHतील 

नाहHत. भूगभ)परH\कांaया परH\णाशी =यांचा मेळ मुळीच नाहH, बु�kवादाला ते bबलकुल समंत 

नाहHत इ=यादH सन १८00 सालH हटनaया उपपdीबMल जे मत -कट करUयात आले , ती 

अ�तशय समतोल व समंजसपणाची टHका गणलH गेलH होती आ,ण या सव) �वरोधाचे कारण 

काय, तर पWृवीची उ=पdी होऊन सहा हजार वषाqपे\ा जा.त काळ लोटला आहे, असे हटनने 

-�तपादन केले होते. 

     Jयो�त:शा�ात नवीन शोध लागत आ,ण ते लोकांना पटत; परंतु -.तुत शा�ातील 

नावी3य Fहण करUयाइतका =यांaया बुkीचा अ[ाप �वकास झाला न�हता. जगाaया 

अ�त-ाचीन=वाची हटनची मूलभूत क4पना खाfी करUयासारखा पुरावा पुढे आणून लोकांना 

पट�वणे अवrय होते. -.तरावशेषशा�ाचा उदय नुकताच कोठे झाला असून �व4यम ि.मथ, 

कूि�हए वगैरे =या शा�ाचे पुर.कतS या मताला पोषक अशी मा%हती Qमळवत होते; परंतु 

=यांaया शोधांना मूत).व]प अ[ाप यावयाचे होते. 
 

�लुटो�न.ट �व�k नेपaयू�न.ट�लुटो�न.ट �व�k नेपaयू�न.ट�लुटो�न.ट �व�k नेपaयू�न.ट�लुटो�न.ट �व�k नेपaयू�न.ट    
 

     भूभाग ,झजत जातो आ,ण =याaया ऐवजी भूगभ)ि.थत उTणतेaया Jवालामुखी पव)तात4या 

सार|या .फोटक O+येने नवीन भूभाग सम&ुतळ उचलला जाऊन तयार होतात हे हटनचे मत 

फारसे कोणाला पटले नाहH. हटनचा QशTय �लेफेअर याने मुMेसदू रHतीने हटनची मते १८0२ 

सालH -Qसk केलH, तरH लोकांची खाfी पटेना. उलट प\ी वन)रaया �वरोधी प\ाला सं|याबल 

चांगले Qमळाले. ‘आरंभी साव)bfक असले4या तPजल�नधीत पWृवीaया �व[मान कवचातील सव) 

घन&�ये �वरघळलेलH होती व हे पाणी �नवत गेले तसतसे या &�यांचे खडक बनले.’ अशी 

सोपी उपपdी वन)रने -�तपादलH असून, ती =याaया अनुयायांस मा3य झालH. भूगभ)ि.थत 

उTणतेचे काय) वन)रने मुळी ल\ातच घेतले नाहH आ,ण उTणतेमुळे खडकांचे ]पांतर होते हे 

मतहH सव).वी नाकबूल केले. हटनaया अनुयायांना �लुटो�न.ट हे नाव Qमळाले आ,ण वन)र 

प\ीयांना नेपaयू�न.ट या नावाने ओळखू लागले. १९ �या शतकाaया -थम चरणातील 

भू.तरशा�ाचा इ�तहास या पर.पर�वरोधी मतांaया झगyयाने भरलेला आहे. तथा�प या 

अवधीत लंडनaया भू.तरशा� संशोधक मंडळाचा -=य\ मा%हती Qमळ�वUयाचा -य=� चालू 

होता. 
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   वरHल दोन पंथांaया Jया खडाजं�या उडा4या =या मु|यत: व�तंुडा (Fॅनाईट) सार|या 

-.तरहHन खडकांaया उ=पती�वषयी होत. �लुटॉ�न.ट प\ाचे Iहणणे असे कp, हे खडक 

JवलनO+या--भव आहेत. हा भूगोल हळूहळू थंड पडत आहे असे -�तपादणा` या =या वेळी 

मा3यता पावत असले4या Jयो�त:शा�ीय तेजोमेघमताचा =यांनी आधार घेतला. खाणीत 

आपण जसजसे पWृवीaया मwयाकडे जातो तसतसे उTणमान अlधकाlधक वाढते या -=य\ 

-=ययाaया गोKीवर =यांचा �वशेष भर होता व Jवालामुखी पव)ताaया चम=काराचा ते सवाqत 

मोठा आधार दाखवीत असत. इंि�लश भू.तरशा� संशोधक मंडळाचा lचटणीस जी. 

पौलेट.+ोप याने बराच पुरावा वगैरे गोळा क]न १८२ ३ मwये Jवालामुखी पव)तासंबंधी एक 

उdम Fंथ Qल%हला व =यात Jवालामुखीची अ�तशय उंच उंच Qशखरेदेखील भूगभा)त4या 

�ववरातून सव).वी बाहेर पडलेला Qशलारस साचूनच बनलेलH आहेत, असे =याने -�तपादन केले. 

     इतर पव)तां-माणेच Jवालामुखी पव)तदेखील जलातून उ=प3न झाले या मताचा नेपaयू�न.ट 

पंथातफS  जोराने पुर.कार होत होता. तथा�प .+ोप यास व.तुि.थतीचे पाठबळ होते व 

Jवालामुखीच काय, पण Jयांना Jवालामुखीaया तsडाचा आकार आला नाहH अशा काळवथरH 

खडकाaया ब` याचशा सोपानरचनाहH भूगभा)तील Qशलारस वरHल थरात4या �ववरातू सम&ुातन 

बाहेर येऊन तयार झा4या आहेत , असे आता सवाqकडून मा3य केले जाऊ लागले. 

     परंतु इत.तत: पसरले4या Oक=येक -कारaया खडकांaया उ=पdीसंबंधी �लुटो�न.टांचे मत 

Fा� करणे Iहणजे नेपaयू�न.टांaया उपपdीस वाटाUयाaया अ\ता लावUयासारखेच होते. 

     अशा रHतीने व�तंुडादH JवलनO+यासभंव खडकांaया उ=पdी�वषयी हटनचे मत हळूहळू 

सव)f मा3य होऊ लागले. पWृवी Iहणजे तापले4या रसाचा एक गोळा असून, बाहेरHल कवच हा 

केवळ =यावरHल पापु&ा आहे अशी बहुतेक भू.तरशा��ांची क4पना होती. लायेल व इतर 

काहHंचे असे Iहणणे होते कp , तPरसाचे -देश हे भूगभा)त तXया-माणे  मधून मधून संचय 

आहेत व =यांचे उTणमान -�व[ुत Oकंवा रासाय�नक O+येमुळे भूगभा)तील &�ये �वतळ�वUयाइतके 

वाढलेले असते. भू.तरशा�ातील चम=कारांचा, पWृवीचा सारा अंतभा)ग �नदान पोलादाइतका तरH 

कठoण आहे , या पदाथ)�व�ान शा��ांaया मताशी मेळ घालणारे Oक=येक शोधक असे Iहणतात 

कp, �वतळले4या रसाचा थर बाहेरHल घन कवच व पWृवीचा घनीभूत मwयभाग यांaया दरIयान 

आहे. या सवाqत एक गोK �न�व)वाद आहे कp , भूगभा)तील उTणतेमुळेच -.तर�वQशK खडकांना 

आजची ि.थती -ाP झालH असून, =या उTणतेमुळे पुTकळसे इतर चम=कार घडून येतात. 
    

लायेल आ,ण �नयत+म�वकासवादलायेल आ,ण �नयत+म�वकासवादलायेल आ,ण �नयत+म�वकासवादलायेल आ,ण �नयत+म�वकासवाद    

                    तPरसाव.थेत असलेलH &�ये भगूभा)त आहेत हे ठर4यानंतर ओघानेच असेहH ठरते कp , या 

पदाथाqचे उTणमान कमी झाले कp =यांचा संकोच झालाच पा%हजे. आतील &�यांचा संकोच 

झाला Iहणजे घनीभूत भूकवचाaया उंच-सखलपणात फरक होणे +म-ाPच आहे. हटन 
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अगोदरपासून Iहणत होता =या भूखंड आ,ण पव)त यांaया वर येUयाची अशाने उपपdी 

लागलH; परंतु या घडामोडींaया �ववरणातील काहH बाबींसंबंधात ती¢ मतभेद उपि.थत झाला. 

हटनपंथीय लोकांचे असे Iहणणे होते कp , बराच काळपयqत भूपhृात सापे\=वे ि.थरता असते; 

परंतु =याaया मागून थोडा काळ अ=यंत खळबळीचा येऊन =या अवधीत भूपhृात अ�तशय 

झपा�याने फेरफार होतो; परंतु आता समपरंपरावादाचा पुर.कता) लायेल याने पुढे येऊन असे 

-�तपादन केले कp, भूपhृात पूव� कोण=याहH काळी िजत~या -माणात फेरफार झाले असतील, 

�तत~याच -माणात ते आजहH होत आहेत व खंडे व पव)त तयार होUयाचे काय) पूव�-माणे 

आजहH होत आहे. अपूव) आ,ण �नयमबा� असे फेरफार पWृवीत के�हाहH घडून येत नाहHत. हे 

सव) फरक हळूहळू मंद मंद कंपांनी Oकंवा फार झाले तर आप4या नेहमी अनुभवास येतात तसे 

एकामागून एक अनेक भूकंप होऊन घडून येतात. 

     आप4या IहणUयाला बळकटH आणUयाकmरता लायेलने भूपhृातील अलHकडaया घडामोडींची 

मा%हती Qमळ�वलH. .वीडनचा Oकनारा वर येत आहे हे १८0२ मwये �लेफेअरने व नंतर १८0७ 

मwये �हान बुश याने केलेले �वधान =याने .वानभुवाने पडताळून पा%हले. =या-माणे पDटेगो�नआ 

वर येत आहे हे Qसk करणार डा�व)नचा अनुभव आ,ण Fीनलंड खचत आहे हे �पजेंलचे मत 

=याने आप4या मताaया पु£यथ) पुढे मांडले. भूकंपामुळे भूपhृावरHल �व.तीण) -देश Oक=येक फूट 

खच4याचा Oकंवा वर आ4याचा पुरावा तर �वपुल जमा झाला होता. या सव) पुरा�यांव�न हे 

�नि�त ठरले कp, भूपhृाचे खचणे Oकंवा वर उचलले जाणे सदो%दत �नयQमतपणाने चाललेले 

असते आ,ण हH घडामोड एकाच %दशेनेच जर एकसारखी चालू रा%हलH, तर अ�तशय मोठे 

उंचवटे देखील या रHतीने तयार होऊ शकतील. पWृवीवरHल अ=युaच पव)तदेखील आकि.मक व 

अघ%टत उ=पातांवाचून तयार होणे श~य हH गोK आता सरसहा मा3य झालH. 

     %दसावयाला ि.थर असे भभूाग व.तुत: .थलांतर करणा` या समु&ापे\ाहH जा.त अि.थर 

आहेत व बा�त: इतकp ि.थर %दसणारH भूखंडे केवळ युगांतरH न�हे, तर \णो\णी समु&ाaया 

लाटां-माणे खालH-वर होत असतात हे आता .पK झाले. भूपhृाची हH सावकाश होणारH 

आदंोलने नीट wयानात आलH ते�हा भू.तरशा�ातील अनेक -मेयांचा उलगडा झाला. 

पॅmरसजवळ खा` या व गोyया पाUयात सापडणारे पदाथ) असलेले -.तर पया)याने एकावर एक 

कूि�हए आ,ण tाँ�नाट) यांना आढळून आले होते. या �वल\ण गोKीतील रह.य आता सवाqaया 

wयानात आले. वातावरणाखालH तयार झालेले कोळशाचे -.तर पाUयाखालH तयार झाले4या 

मातीaया थरामwये अगर वाळूaया खडकांमwये पोळीत4या पुरणामwये सापडतात ते कसे यांची 

उपपdी लागलH. समु&ाaया जा.तीत जा.त खोलHaया अनेकपट जाडीचे कद)म-.तर कसे तयार 

होऊ शकतात या चम=काराचा उलगडा हे -.तर Jयांचा तळ हळूहळू खचत होता अशा 

महासागरांत बनले, या .पKीकरणाने पूण) झाला. 
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     -.तरHभूत खडकांaया उ=पdीसंबंधी सव) शकंांचे �नरसन झा4यानंतर हटनaया मताaया 

दसु` या भागाबMलदेखील लोकमत �नवळू लागले. जQमनीचे सखलHकरण (डे3युडेशन) आ.ते 

आ.ते एकसारखे होत असते याची -चीती कोणालाहH येUयासारखी आहे. -.तर Jया %ठकाणी 

कललेले %दसतात, तेथे तर उघड उघड असे आढळते कp, Oक=येक मैल उंच असलेलH Qशखरे 

साफ ,झजून पूव� जेथे उंच उंच पव)त होते तेथे आता द`  या झा4या आहेत. -.तर जेथे सपाट 

असतात तेथे या सखलHकरणाची सा\ जा.तच चांगलH पटते. कारण, द` या आ,ण टेकyया या 

समु&ातून वर आले4या जQमनीपासून सखलHकरणाaया O+येने तयार झाले4या असतात, हे तेथे 

उघड उघड %दसून येते. 

     वारा , पाऊस आ,ण धुके यांaया आ.ते आ.ते होणा` या O+येमुळे पWृवीची अशी अवाढ�य 

घडामोड होत असेल या क4पनेचे हटनने �तचे �ववरण के4यानंतर प3नास वषाqपयqत कोणास 

आकलन करता आले नाहH. उ=पातवादावर लायेल याने १८ ३0 सालH ह4ला चढ�वला. पंचवीस 

वषS लायेलचे Iहणणे लोकांमwये मुरले, ते�हा �नयत+माने चालले4या दHघ)कालHन 

स�ृK�यापारामुळे अवाढ�य घडामsडी होतात हे मत लोकांस पटू लागले आ,ण हटनaया मतावर 

=यांचा �व�ास बसू लागला. यानंतरसुkा मOक) सनसार|या -|यात भ.ूतरशा��ांनी हटनaया 

मताला �वरोध करUयाचा -य=� केला. भूगभा)तील उdोलक -ेरणांमुळेच पव)त व द` या तयार 

झा4या या जु3या मताचा तो पुर.कता) होता. तथा�प तो जादगूाराaया पोतडीतून छू मंतर 

Iहट4याबरोबर व.तू बाहेर �नघतात =या-माणेच पव)त तयार झाले, असे -�तपादन करणा` या 

युरोपात4या एलH डी बोमॉट व Qलओपो4ड �हॉन बुश व इतर देशांतील शा��ांपयqत माf गेला 

न�हता. �हॉन बुश हा १८ ५ ३ मwये मरण पावला. =याचा .नेहH व वग)बंधू �हान हंबो4ट 

याaया मते तो एक -|यात भ.ूतरशा�� होता. तथा�प अगदH मरेपयqत =याची, Jयुरा 

पव)तावरHल खडकांवर उंच %ठकाणी आढळणा` या मोठमो�या धsडी, तेथे एखा[ा तोफेaया 

गोXया-माणे िज�न�हा खो` यापलHकडील पव)ताaया ओळीव�न फेक4या गे4या आहेत अशीच 

समजूत कायम होती. 
 

अगाQसझ आ,ण %हमन[ाaंया काया)�वषयी मतअगाQसझ आ,ण %हमन[ाaंया काया)�वषयी मतअगाQसझ आ,ण %हमन[ाaंया काया)�वषयी मतअगाQसझ आ,ण %हमन[ाaंया काया)�वषयी मत    

                    Jयुरा पव)ताaया सुळ~यावर Jया मोठमो�या धsडी सापडतात =या मूळ =या %ठकाणaया 

नसून कोठून तरH .थान�K होऊन =या तेथे आ4या आहेत असे %दसते. या धsडी एकाच 

%ठकाणी आहेत असे नसून अ3यf %ठकाणीहH =या आढळतात. या धsडींaया उ=पdी�वषयी 

तJ�ांमwये फार मोठा तंटा चालू होता. बायबलातील -लय हे या धsडीचे आदHकरण असे 

आरंभी पा�ा=यांचे मत होते. -लयाaया वेळी पाUयाaया लs¤याने या धsडी मूळ %ठकाणापासून 

हजारो मैल दरू गे4या, असे IहणUयात असंभवनीय असे काहHच लोकांना वाटत नसे. 
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�नयत+म�वकासवादH लोकांना हे मत पटेना; Oकंवा =या दसुरHकडून कोठून झोक4या गे4या 

आहेत हे बुशचे IहणणेहH =यांना सयु�nक %दसेना. 

     लायेलने या गोKीची कारणमीमांसा ठर�वUयाचा -य=� केला. तो Iहणतो कp , %हमपव)त 

आप4या बरोबर सव) -कारचा दगडाचा चुरा वाहून नेऊन समु&ाaया तळी नेऊन टाकpत 

असलेले  Kीस पडतात. ह4लHचा भूपhृभाग अनेकदा समु&ाखालH बुडाला होता. या भूपhृाaया 

मJजनांपैकp अगदH अलHकडील मJजनांत ह4लH डsगरावर %दसणा` या धsडी इत.तत: �वखुर4या 

गे4या, हH उपपdी अगदH साधी आ,ण .पK आहे. लायेलaया दसु` या Oक=येक मतांस �वरोध 

करणा` या आप�dवादाaया पुर.क=याqचादेखील लायेलaया या उपपdीची श~यता कबूल 

करUयाकडे कल होऊ लागला. या उपपdीस लवकरच साव)bfक मा3यता QमळUयाचा रंग %दसत 

होता. 

     परंतु एकpकडे या मताचा पगडा जा.त जा.त बसत चालला होता तोच दसुरHकडे अशा 

गोKी �नदश)नास येऊ लाग4या कp, Jयांaयामुळे या वरHल मताचा फोलपणा �यn �हावयाचा 

होता. पेरॉ�डन नावाaया आ4�स पव)तातील एका पारwयाaया नजरेस या -चंड धsडी पड4या 

असता इतर पारwयां-माणे =याने या चम=कारांकडे डोळेझाक न करता या धsडींचे पूव)वdृ काय 

असेल हे शोधून काढUयाचा तो -य=� क] लागला. पाUयाखालH गडप झाले4या भूपhृाची 

=याला मा%हती न�हती, %हमपव)ताचे =याला �ान न�हते आ,ण नवीन पव)त उ¥वत असतात या 

गोKीचा =याला मागमूसदेखील न�हता. -लय जरH =याaया ऐOकवात होता तरH खडक 

बुचांसारखे पाUयावर तरंगतात या गोKीचा =याला कधी अनुभव न�हता. दगडांचे आज जे धम) 

%दसतात तेच अ�तपुरातन काळीहH असले पा%हजेत , इतके समजUयापुरता तो �नसग)�नQम)त 

�नयत+म�वकासवादH होता. ते�हा आज दगड QशखराQभमुख जाताना %दसत नसता, या -चंड 

धsडी इत~या उंचीवर कशा जाऊन पड4या हा -� साहिजकच =याaया पुढे उभा रा%हला. 
      

     या -�ाला उdर देणे आप4या आवा~यात आहे असे पेरॉ�डन याला वाटले. व�तंुडासार|या 

खडकाaया मोठमो�या धsडी व बारHक बारHक छकले दरूवर वाहून नेऊन Jयाला %हमनदHगाळा 

(मोरेन)चे -.तर Iहणतात ते तयार करणा` या %हमन[ा =याaया अवलोकनात हो=या. 

आजaयापे\ा या %हमन[ा पूव� जर -चंड असतील तर , या धsडी न[ांaया बरोबर आज %दसतात 

तेथे जाऊन पडणे श~य आहे. हे काय) घडवून आणील अशी अ3य नैसlग)क शnp =याला 

माहHत न�हती. यामुळे =याने साहिजकच असा �नTकष) काढला कp, %हमन[ा आजaया पे\ा 

पूव� जा.त अफाट अस4या पा%हजेत. पेरॉ�डनला हे केवळ सारासार �वचाराने कळले; परंतु 

=यामुळे १९ �या शतकातील अ�तशय अ¥तु आ,ण अQभमानाह) असा शोध लागला. 

     पेरॉ�डनने आपले अनुमान शापS%टअर या त=कालHन भ.ूतरशा��ाला कळ�वले; परंतु या 

पं�डताने पेरॉ�डनची =याaया �व�\P क4पनेबMल हेटाळणी क]न �तचा नुसता �वचारसुkा केला 
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नाहH. आप4या IहणUयाचा �वचार करUयाचे मनात आणील असा गहृ.थ पुढे दहा वषाqनी 

पेरॉ�डनला भेटला. एम. �हेनेटझ हा तो गहृ.थ होय. याने पेरॉ�डनaया मताचा पुर.कार क]न 

=याचे �ववेचन करणारा एक �नबंध १८२ ३ सालH एका .था�नक पmरषदेपुढे वाचला. या योगाने 

हH गोK शापS%टअरaया पु3हा �नदश)नास आलH आ,ण या मतात संशोधनाह) काहH तरH भाग 

असला पा%हजे, असे आता =याला वाटू लागले. 

     या नवीन  Kीने �वचार क] लाग4यावर शापS%टअर याला =या पारwयाचे अनुमान सव).वी 

बरोबर आहे असे आढळून आले व आ4�स पव)त हा एकेकाळी बफा)त पुरलेला होता या मताचा 

तो एक क�ा पुर.कता) झाला. १८ ३ ६ सालH =याने लुई अगाQसझला या मताची ओळख 

क]न %दलH. अगाQसझची प%ह4या -थम खाfी पटेना; परंतु लवकरच तोहH या मतास येऊन 

Qमळाला. 

     परंतु %हमन[ांaया या काया)तील मूलभूत क4पना फारच �यापकपणे लागू पडUयासारखी 

आहे असे अगाQसझने ठर�वले. आ4�स पव)तच केवळ बफा)aछा%दत न�हता , तर =याaया-माणे 

उdर गोलाधा)तील इतर पुTकळ -देशहH होते. इतर %ठकाणी चौकशीकmरता अगाQसझaया असे 

�नदश)नास आले कp, या धsडी , गुळगुळीत झालेले खडक व %हमनदH गाळ सव)fच आढळतात. 

ते�हा अगाQसझला शेवटH असे खाfीलायक वाटू लागले कp, आ4�स पव)तावर असलेले हे बफा)चे 

पटल पूव� फारच �व.ततृ असून उdर गोलाधा)तील वरHल अ\ांशातील सव)च -देश =याने 

�यापून टाकला होता. अशा रHतीने एका पारwयाने केवळ सारासार �वचाराने जो �नTकष) 

काढला, =यायोगे अगाQसझला साव)bfक %हमयुगाची क4पना सुचलH 
 

     १८३७ सालH अगाQसझने आप4या IहणUयाचे .थूल .व]प �नबंध]पाने लोकांपुढे मांडले 

आ,ण पुढे तीन वषाqनी हेच मत स�व.तर Fंथ]पाने -Qसk केले. शा�ीय संशोधकांत या 
मताaया नावी3यामुळे फार खXबळ उडालH. �हॉन बुशने या उपपdी�व�k Qल%हलेले लेख 

हेटाळणी, �तर.कार Oकंवा रोष या �वकारांनी भरलेले होते व मOक) सननेहH =याaया नेहमीaया 

पkती-माणे टHकेचे �तजवर कोरडे ओढले. लायेल जरH नवीन मतांचा Fाहकबुkीने �वचार 

करHत असे , तरH %हमपव)त�वषयक आपले मत बाजूला ठेवून अगाQसझaया मताला तो मा3यता 

देईना. अगाQसझने बकलंड यास =याaया .कॉटलडमंwयेच %हमन[ांaया काया)चा -=य\ पुरावा 

दाख�वला. ते�हा =याने अगाQसझaया उपपdीतील स=य कबूल केले; परंतु =याने कदाlचत 

अगाQसझची उपपdी �नयत+म�वकासवादाaया �व�k आहे या समजुतीनेच �तचा पुर.कार 

केला असावा. हळूहळू इतर लोकहH या मतास येऊन Qमळाले आ,ण वादाची धुम�+p बरेच 

%दवस माजून शेवटH भू.तरशा�ाaया मु|य Qसkांतात %हमयुगा�वषयीaया Qसkांताला .थान 

Qमळाले. वादF.त आ,ण तपQशलाaया गोKीबMल मतभेद अ[ापदेखील फार आहेत. डॉ. +ोल 

याaया IहणUया-माणे अनेक %हमयुगे असोत वा नसोत; परंतु �नदान एक तरH %हमयुग 
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होऊन गेले हH १९ �या शतकातील नवीन क4पना आहे आ,ण �तaयात तWय आहे हे आता 

सवाqस पटले आहे. 
 

भू.तरशा�ीय युगेभू.तरशा�ीय युगेभू.तरशा�ीय युगेभू.तरशा�ीय युगे    
    

     एको,णसा�या शतकापूव� भू.तरशा�ाचा उदयच जवळजवळ झालेला न�हता असे Iहटले 

तरH चालेल. -.तरावशेषशा�ाचे शोध लागून पWृवीचा काल�नण)य होईपयqत, पWृवीaया 

भूतकाळा�वषयी �नि�त .व]पाची क4पना कोणालाच काहH करता आलH नाहH. या बाबतीत 

नावाजUयासारखा -य=� वन)रचा होय. =याने खडकांचे =यांaया -.तरHभवनाaया अनु+मानुसार 
-ाथQमक (-ायमरH), सं+मण (�ँ,झशन) व %�तीयाव.थाक (सेकंडरH) असे तीन वग) केले होते. 

वन)रचे �नरH\ण फn सॅ~सनी -ांतापुरतेच होते तरH =याव]न =याने खडकांची .तरपरंपरा 

सव)f अशीच असलH पा%हजे, असा सामा3य Qसkांत काढला. कां[ातील पापु¦यांची रचना जशी 

�यवि.थत असते =या-माणेच हे खडकांचे संकD &क -.तर पWृवीभोवती वे�Kले गेले आहेत , असे 

वन)रचे मत होते. एकमेकांपासून दरू अंतरावर असणा` या दोन -देशांत -.तररचना के�हाहH 

सारखी आढळून येत नाहH, या -=य\ पुरा�यापुढे वन)रचे मत जरH %टकले नाहH, तरH वन)रaया 

�वचारपkतीत स=यांश मुळीच न�हता असे नाहH. भूगभा)तील -.तर एकामागून एक तयार 

झाले आहेत हH क4पना =याaया �वचारपkतीत वेyयावाकyया रHतीने मांडलेलH का होईना येथे 

 �गोचर होते; पण �तचा जो =याने अथ) केला तो माf बरोबर न�हता. 

     भू.तरशा� £या पWृवीची वाढ कसकशी झालH हे -=य\ �नरH\णाने ठर�वणा` या पुढHल 

लोकांना वन)रaया या उपपdीमुळे कामचलाऊ पाया Qमळाला. तथा�प -.तरांaया उ=पdी�वषयीचे 

हटनचे मत सव)मा3य होईपयqत  K चम=कारांचा बरोबर अथ) लावला जाणे श~य न�हते. 

     पWृवीaया घटने�तहासाची गु�Oक4लH हाती येऊन �व4यम ि.मथ जे�हा �तचा उपयोग क� 

लागला, ते�हा Jया -ांतात =याचे �नरH\ण चालले होते, =या -ांतातील पhृभागावरHल खडक 

य aछेने Jयाला वन)रने %�तीयाव.थाक Iहणून नाव %दले होते ते �नघाले. अवशेषांaया 

साहा�याने =याने या खडकांचे पुTकळ पोटभेद कि4पले. उलट प\ी tाँि�नआट) आ,ण कूि�हए 

यांनी पॅmरसजवळ पा%हलेले खडक जा.तच अलHकडील अस4याचे आढळून येऊन =यांना 

ततृीयाव.थाक असे नाव देUयात आले. या खडकांपैकp Oक=येक गोyया पाUयाaया तXयात 

तयार झाले असून, कूि�हएने Jयांचे -थमत: वण)न केले ते चम=काmरक स.तन -ाणी या 

खडकांaया पोटातच सापडले होते. 

     ि.मथने %�तीयाव.थाक खडकांचा संशोधनपर अ�यास केला; परंतु या खडकांaया खालH 

असलेले ‘सं+मण खडक’ जवळजवळ असंशोlधतच रा%हले होते. माOक) सन आ,ण अडॅम 

Qसज�वक या शोधक�यापूव� या खडकांकडे कोणाचेहH ल\ गेले नाहH. या संशोधकांनी वरHल 
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खडकांचे कालानु+मा-माणे वग�करण केले. -ाचीन Qसलुmरस लोकांaया मुलखात जे खडक 

सापडले =यांना Qसलुmरयन (अपhृवंश युग) खडक असे नाव Qमळाले व इं�लंडमwये 

डे�हॉनशायरaया भागात जे खडक सापडले =यांना डे�हो�नयन (म=.य युग) असे नाव देUयात  

आले. 

     मागून असे आढळून आले कp, इं�लंडaया काहH ठरा�वक भागात उdरकालHन खडकांaया 

थरांतून वर आले4या या खडकांचे युरोपaया इतर भागांत व अमेmरकेत एकसारखे हजारो मैल 

पसरलेले असे सलग �व.तीण) -.तर आहेत. 

     मOक) सन आ,ण Qसज�वक यांनी Jया खडकांचा अ�यास केला =यापे\ा जुनाट खडक 

कॅनडात �वपुल आहेत. या खडकांचा -ामु|याने अ�यास करणारा प%हला पं�डत कॅनडा 

सरकारaया चाकरHतील प%हला �व4यम लॉगन हा होय. याaया उ[ोगाला १८४६ सालH आरंभ 

झाला आ,ण सर �व4यम डॉसन याने =याचा उ[ोग पुढे चाल�वला. या खडकांचा अंतभा)व 

लॉरेि3शयन वगा)त होत असून, भूगभा)तील &व�पाव.थेत असले4या &�यांaया प%ह4याच 

घनीभवनाने ते बनले अशी -थम क4पना होती; परंतु आता ते सामा3यत: -थम -.तरHभूत 

झाले4या &�यांचा उTणतेने रस होऊन घनीभूत झालेले खडक आहेत असे मानUयात येते. 

     हे खडक मूळचे असोत Oकंवा �पांतmरत असोत, सा` या उपलgध खडकांमwये ते जा.तीत 

जा.त जुनाट आहेत हH गोK �न�व)वाद आहे. हडसनaया Oकना` यावरHल पि�म बाजूचे 

अ�डरोडा~स  व .टॉम)Oकंगरेज यांसार|या जुनाट पव)तांaया मानाने अलेघनी, आ4�स , अंडीस , 

रॉकp वगैरे पव)त केवळ ‘कालची पोरे’ आहेत. 

     लॉरेि3शयन खडकांना आरंभी -ा,णपूव)कालHन (अझॉइक) असे नाव देUयात आले होते , पण 

डॉसनने खालaया कोटHतील -ाUयांचे Iहणून समजले जाणारे काहH अवशेष =यात 

दाख�व4यामुळे =या नावाaया जागी नीच-ा,णकालHन हे नाव सुच�वUयात आले. डॉसनला 

सापडले4या अवशेषांaया स=य.व�पाबMल मतभेद झा4यामुळे या खडकांना -ाn�नक 

(आOक) अन) हे मोघम नाव देUयाची सूचना सव)मा3य झालH. मOक) सन आ,ण Qसज�वक यांचे 

Qसलmुरयन, डे�हो�नयन व कब)जनक (अपhृवंशांची , म=.यांची व दगडी कोळशाaया झाडांची युगे) 

वग) पुराण युगाचे �नदश)क आहेत , असे गणले जाऊ लागले. याaया पुढHल, Iहणजे �व4यम 

ि.मथaया -.तरवगा)ला Jयाला पूव� %�तीयाव.थाक असे Iहणत असत =यास म=.ययुगीन 

(मेसोझोइक) हH सं�ा -ाP झालH. कूि�हए आ,ण tाँि�नआट) यांनी शोधून काढले4या खडकांना 

स.तन -ा,णयगुात घालUयात आले. सवाqaया शेवटH अगदH अलHकडे, तथा�प-�यावहाmरक £या 

अ�तशय पुरातनकाळी चतुथा)व.थाक खडक बनले. या खडकांची उ=पdी मानवकाळात पडते. 

     हे शािgदक वग�करण करUयात आलेले असले तरH भू.तरशा�ातील हH युगे अगर कालखंड 

पर.परांपासून अगदH अलग अलग आहेत असे नाहH. Qल%हUया-बोलUयाला सोईचे पडावे Iहणून 

हे भेद करUयात आले आहेत. �नर�नराXया खंडांत जरH या युगांना तीच नावे देUयात येतात 
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तरH दोन खंडांतील तीच युगे समकालHन असतात असे मुळीच नाहH. अशा तपQशलाचा �नण)य 

करUयास ख�नजशा�ाचा पुरावा पुरा पडत नाहH. अगदH शेजारशेजारaया -देशांतले असले 

खडक घेतले तरH रचनासाIयाव]न =यांaया समकालHन=वाबMल काहHच खाfी देता येत नाहH. 

उलटप\ी, शेजारH शेजारH �नर�नराXया त` हेचे दोन खडक एकदमच तयार होणे अगदH 

संभवनीय आहे, असे -=य\ पुरा�याव]न ठरले आहे. 
      

     कालपरंपरा�नण)याला -.तरावशेषशा�ाचा याहून Oकती तरH अlधक उपयोग होतो , पण तो 

उपयोग देखील मया)%दतच आहे. जुने -.तरावशेषशा��  चुकpने गहृHत धरHत =या-माणे , सव) 

खडक एकदम तयार होऊन पWृवीवरHल सा` या भागांत एकसारखे हवामान आ,ण एकसार|या 

-ा,णजाती अशा कधीच अि.त=वात न�ह=या. �वकास-वण -ा,णजातीaया अव.था सामा3यत: 

सार|याच असतात हे खरे असले, तरH एका अव.थेतून दसु` या अव.थेत जावयास पWृवीaया 

�नर�नराXया भागांत सारखाच वेळ लागला असे मानUयात काहH पुरावा नसून, =याaया उलट 

माf पुरावा भ~कम आहे. 

     या सव) भानगडींमुळे ऐ�तहाQसक भ.ूतररशा� फार कठoण झाले आहे. पWृवीवरHल सव) 

पव)तांची कालपरंपरा ठर�वUयाचा इत:पर कोणी -य=� करेल असे %दसत नाहH. एखा[ा खंडाचा 

�वचार करतानादेखील , समु&ातून �नर�नराळे भाग कसकसे बाहेर पडले याची परंपरा ठर�वताना 

भू.तरशा��ांना फार सावधlगरH बाळगावी लागते. -=येक भागात भपूhृाजवळ %दसणा` या 

खडकांaया रचनेची एक�पता या काल�नण)याaया बाबतीत उपयोगी ठरते; परंतु भूपhृाचे 

एकसारखे सखलHकरण होत अस4यामुळे हा पुरावादेखील पुTकळ वेळा अपुरा पडतो. एखा[ा 

%ठकाणी काहH �वव�\त त` हेचे खडक आज %दसतात याचे कारण असे असू शकेल कp , 

ह4लHaया या खडकावरHल अ3य वगा)चे -.तर ,झजून गेले आहेत , ते�हा सावधlगरHने �वधान 
करावयाचे Iहणजे इतके Iहणता येते कp , पhृाजवळील खडक Jया युगातील असेल =या 

युगापूव� या -देशाला कायमचे .व�प आले नसून तो �वकृ�तवश होता, इतके �ानदेखील फार 

महjवाचे आहे. 
 

पWृवीचे वयोमानपWृवीचे वयोमानपWृवीचे वयोमानपWृवीचे वयोमान    

                    पWृवी उ=प3न होऊन सहा हजार वषS झालH, हे बायबल या ,�.ती धम)Fंथातील मत १७ 

�या शतकाaया अखेरपयqत युरोपात -चQलत होते; परंतु ‘पWृवीचे वयोमान’ या भौ�तकशा�ीय 

-�ांचे उdर धम)Fंथाधारे देणे हे अ�त+मण अयो�य अस4याचे ठरवून १८�या शतकात अनेक 

शा��ांनी हा -� हाती घेतला. =यात -थम जेIस हटन (१७२ ६-१७९७) याने असे दाख�वले 

कp, भूगोलाची भू.तरशा� £या सां-तची ि.थती तपासून पWृवीaया गत आयुTयाबMल न~कp 

अनुमान काढणे श~य आहे. पुढे �व4यम ि.मथने इं�लंडातीलच जQमनीखालHल अनेक 
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�नर�नराळे थर �नदश)नास आणून देऊन ते बनUयास अनेक युगे लागलH असलH पा%हजेत, असे 

-�तपादन केले. नंतर कूि�हए व इतर शा��ांनी -.तरावशेषशा�ाचा पाया घातला आ,ण 

अनेक -कारaया -.तरांतील वन.प�तजाती व -ा,णजाती फार जु3या काळaया अस4या 

पा%हजेत, असे मत %दले. जॉन �लेफेअर याने १८0२ मwये एक पु.तक -Qसk क]न =यात असे 

Iहटले कp, जग Oकंवा पWृवी अनादH आहे, =यांची अम~या वषाqपूव� उ=पdी झालH असे काहHच 

Iहणता येत नाहH. ता=पय), १९ �या शतकाaया आरंभी बायबलातील मत पूण)पणे =याJय ठ]न 

पWृवी फार जुनी आहे याबMल शा��ांत तरH एकमत झाले. 
 

     पुढे १८६२ aया सुमारास लाड) केि4�हन यांनी अना%द=ववादH भू.तरशा��ांची मते केवळ 

बॉIबगोळा टाक4या-माणे हाद]न सोडलH. कारण केि4�हन व इतर पदाथ)�व�ानशा��ांनी 

पWृवीaया वयोमानासंबंधाने काहH न~कp मया)दा पुढे मांड4या. =यांचा पुरावा ल\ात घेऊन 

भू.तरशा��ांनी आपला अना%द=ववाद सोडून %दला. लवकरच जीवशा�� दोघांaया मदतीला 

आले व �तघांनी आपाप4या परHने या -�ाबMल पुढHल-माणे मते जाहHर केलH आहेत:  
 
 
 

 

                    ((((अअअअ))))पदाथ)�व�ानशा�ीय अनुमानेपदाथ)�व�ानशा�ीय अनुमानेपदाथ)�व�ानशा�ीय अनुमानेपदाथ)�व�ानशा�ीय अनुमाने -- -- या शा�ातील �व�ानांनी आपलH अनुमाने (१) पWृवीaया 

पोटातील वाढते उTणमान, (२) भरती -ओहोटHaया घष)णामुळे पWृवीaया दैनं%दन गतीस आलेला 

मंदपणा व ( ३) सूया)aया वयोमानाची मया)दा, या तीन गोKींaया आधारावर उभारलH आहेत. लॉड) 

केि4�हन यांनी ‘पWृवी कमीत कमी दोन कोटH व जा.तीत जा.त चार कोटH वषाqपूव� उ=प3न 

झालH असलH पा%हजे’, असे मत %दले. तथा�प या बाबतीत या शा�ात4या �व�ानांतहH मतभेद 

आहे. उदाहरणाथ)- -ो. जॉज) डा�व)नने असे मत %दले कp, पदाथ)�व�ानशा�ीय अनुमानात �नणा)यकता 

फार थोडी अस4यामुळे पWृवीaया उ=पdीचा काळ याहूनहH अlधक मागे नेणे अश~य नाहH. 
 
 

                    ((((बबबब) ) ) ) भूशा�ीय अनुमानेभूशा�ीय अनुमानेभूशा�ीय अनुमानेभूशा�ीय अनुमाने -- -- पWृवीवरHल सव) खंडांचा ` हास होत चालला आहे; Iहणजे जमीन, पव)त, 

टेकyया वगैरDचा पhृभाग वरHल थर धुपून जाऊन अlधकाlधक सखल होत चालला आहे. एका 

मनुTयाaया आयुम)या)देaया मानाने फारच दHघ)काळ या सखलHकरणाला लागत असतो व =यामुळे 

आज आपणास %दसणा` या टेकyयाहH अना%द काळापासूनaया आहेत असे सामा3यत: Iहणतात. 

तथा�प पाऊस, धुके , जलौघ, वादळे वगैरे कारणांमुळे पWृवीaया सव) पhृभागावरHल जमीन �वरघळून 

समु&ात जात आहे, हH गोK सवाqना मा3य आहे. सां-त या सखलHकरणाचे -माण दरसाल सरासरH 

१/२ ४00 ते १/ ३ ६00 फूट पडत असते. परंतु येथून जी माती वाहून जाते ती दसुरHकडे कोठेतरH 

साचत असलH पा%हजे Oकंवा दसु` या शgदांत सांगावयाचे Iहणजे एकंदर सखलHकरण एकंदर 

-.तरHभवनाइतकेच असले पा%हजे. -=य\ नदHaया पाUयातील गाळाचे मोजमाप घेऊन असे 

आढळून आले आहे कp , नदHaया पाUयाबरोबर जQमनीचा १/७ ३0 ते १ / ६८00 फूट जाडीचा थर दरसाल 

वाहून जातो. Iहणजे सखलHभूत झाले4या जQमनीaया \ेfाइत~या समु&ाaया तळावर १ फूट थर 
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होUयास ७ ३0 ते  ६,८00 वषS लागतात. काहH %ठकाणी अशा थरांची जाडी १ ,00,000 फुटांपयqत वाढलH 

आहे. या होत असले4या फरकाला Oकती काळ लागला असेल ते ठर�वणे श~य आहे. ह4लHचे 

सखलHकरणाचे व -.तरHकरणाचे (�डपॉ,झशन) मान आधारास घेऊन %हशेब के4यास ह4लHची 

ि.थती -ाP होUयास कमीत कमी सात कोटH तीस ल\ वषS व जा.तीत जा.त अडुसK कोटH वषS 

लागलH असतील. -ो. सोलस यांचा %हशेब असा आहे कp , -.तरHभवनाने बनले4या खडकांची जाडी 

२, ६ ५,000 फूट आढळते आ,ण एक फूट जाडीचा थर होUयास शभंर वषS या-माणे %हशेब के4यास 

पWृवीवरHल अशा थरांची वयोमया)दा दोन कोटH साठ ल\ वषाqहूनहH अlधक असलH पा%हजे. 
 
 

((((1111)))) समु&जलाaया खारटपणाव]न काढलेले अनमुानसमु&जलाaया खारटपणाव]न काढलेले अनमुानसमु&जलाaया खारटपणाव]न काढलेले अनमुानसमु&जलाaया खारटपणाव]न काढलेले अनमुान -- -- -ो.जॉलHने, समु& तयार झा4यापासून आठ 

नऊ कोटH वषS लोटलH आहेत असे ठर�वले आहे. समु&ाचे पाणी अगदH गोडे होते. न[ांaया 

पाUयाबरोबर पWृवीवरHल \ार वाहत जाऊन समु&ाला ह4लHचा खारटपणा -ाP झाला आहे. 

एकटा Qसधुं\ार �वचारात घेत4यास, न[ां�ारे दरसाल समु&ात िजतका \ार जातो =याaया 

नऊ कोटH पट एकंदर \ार समु&ात जमलेला आढळतो Iहणजे समु&ाचे वयोमान ९ कोटH 

वषाqहून अlधक आहे. 
 

     ((((डडडड) ) ) ) जीवशा� �नTप3नजीवशा� �नTप3नजीवशा� �नTप3नजीवशा� �नTप3न    अनुमानेअनुमानेअनुमानेअनुमाने -- -- जीवशा�� तर भूशा��ांपे\ा पWृवीचे वयोमान अlधक ठरवू 

पाहतात. अ=यंत जु3या -.तरावशेष £या खडकामwये सापडणारे -ाणीहH जीवशा� £या ब` याच 

उaच कोटHतील असतात. इं�लंडमwये कँbtयनaया खालaया ८0,000 फूट खोलHaया -.तरHभूत 

खडकांत -.तरावशेष मुळीच सापडत नाहHत याचे कारण हे कp , या खडकामधील अवशेष अगदH 

%ठसूळ शरHराaया जीवकोटHचे असावेत. असले एकपेशीमय जीव, नंतर =यापासून अनेकपेशीमय 

जीव, =यांaयापासून नंतर कठoणशरHरH जीव होUयास दोन कोटH साठ ल\ांपे\ा पुTकळ अlधक वषS 

लागलH असलH पा%हजेत. 
 
 

     ता=पय), १९ �या शतकाaया आरंभी पWृवी  ६ ,000 वषाqची आहे असे पा�ा=य मत होते व =याच 

शतकाaया शेवटH �तचे वयोमान २/ ४ कोटH वषाqहूनहH अlधक असावे, अशी मते पदाथ)�व�ानी, 

भू.तरशा��, जीवशा�� वगैरे पं�डतांनी पुढे मांडलH. तथा�प हा -� अ[ापहH सुटलेला नाहH. 
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-करण -करण -करण -करण २ २ २ २ रेरेरेरे    
    
    

समु&शा� व वातावरणशा�समु&शा� व वातावरणशा�समु&शा� व वातावरणशा�समु&शा� व वातावरणशा�    
    

समु&शा�समु&शा�समु&शा�समु&शा�    
    

समु&गभा)तील -ाणीसमु&गभा)तील -ाणीसमु&गभा)तील -ाणीसमु&गभा)तील -ाणी    
    

    
    

 समु&ाaया अंतग)त भागा�वषयी मा%हती १८६० पासून अलHकडे बरHच Qमळ�वUयात आलH 

आहे. तोपयqत सम&ुाaया खोल भागात जीव िजवंत राहणे श~य नाहH असेच मत होते. १८६० 

सालH उdर अतलां�तक महासागरात संशोधनाथ) काढले4या जलपय)टणात भाग घेतले4या सज)न-

मेजर जी. जी वँQलच याने १००० पु�ष खोलHaया खालHहH समु&ात -ाणी जगू शकतात असे 

जाहHर केले. तथा�प या महासागराचे संशोधन जु3या व न�या जगाचा संबंध जोडUयाकरHता 

�व[ु=संदेशवाहक तारा घालताना झाले. ते�हापासून या मा%हतीसंबंधाचे एक नवे शा�च तयार 

झाले आहे. =यात लागलेले नवे शोध येथे थोड~यात सांगतो. जो जो समु&ात खोल जावे तो 

तो वरHल पाUयाचा दाब अlधक अlधक वाढत जातो. २,५०० पु�ष खोलHवर दर चौरस इंचास 

७० मणाइतका हा दाब असतो. इत~या खोलHवर पाणी अगदH शांत असते. समु&पhृभागावर 

OकतीहH मोठालH वादळे झालH तरH खालH =यांचा मुळीच संपक)  लागत नाहH. येथील 

उTणतामान अगदH कमी व ते सव)f सारखे असते. ते श3ूयांशाहून जरा अlधक असते व सव) 

वष)भर सारखेच असते. या खालaया पाUयात -ाणवायू ब` याच अlधक -माणात असतो. येथे 

.फुर-काशाQशवाय दसुरा -काश नसतो. िजवंत वन.पती तेथे मुळीच नसतात; परंतु जलचर 

-ाणी वाटेल �तत~या खोलHवर राहू शकत अस4यामुळे तेथे मूल]प-ाUया (-ोटोझोआ) पासून 

माशांपयqत अनेक जातींचे -ाणी असतात. हे -ाणी पर.परांस खाऊन व मु|यतः व]न खालH 

जाणा` या सD%&य स�ृKपैकp व.तू खाऊन आपलH उपजी�वका करतात. ता=पय), अगदH शांत, थंड , 

अंधारमय व वन.पती�वहHन असे हे मोठे चम=काmरक जग आहे! 
 

समु&ाची खोलHसमु&ाची खोलHसमु&ाची खोलHसमु&ाची खोलH    

 सर जॉन मरे याने सम&ुाaया तळभागासंबंधाने बरHच मा%हती Qमळ�वलH आहे. २,००० पु�ष  

Iहणजे दोन मैलांहून अlधक खोल असलेला सम&ुतळाचा -देश एकंदर १० ,३०,००,००० चौरस 

मैल आहे. ३ ,००० पु�षांहून खोल असे �नर�नराXया महासागरांत Qमळून चाळीस -देश आहेत व 

=यांपैकp सवाqत खोल -देश पॅQसOफक महासागरांत §D डलH बेटांaया पूवSस असून तो ५ मैल ५३० 

फूट अथवा गौरHशकंर Qशखराaया उंचीपे\ा २ ,००० फूट अlधक इतका खोल आहे. ¨ुव 
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-देशाaया पhृभागावरHल पाणी महासागरात खोल उतरते व =या पाUयाबरोबर जो -ाणवायू 

खोल तळाशी जातो =यामुळे तळाशी -ाणी जगू शकतात. उलट खोल तळाशी -काश व 

उTणता मुळीच जाऊ शकत नस4यामुळे वन.पती माf कोण=याहH होत नाहHत. 
    

समु&तळची &�येसमु&तळची &�येसमु&तळची &�येसमु&तळची &�ये    

 सर जॉन मरे व अँबे रेनाड) यांनी समु&ाaया तळभागावर पसरले4या थरांचे �नरH\ण केले. 

=यात =यांना दोन -कारचे &�य आढळले- (१) सम&ुाaया काठाजवळची वाहून गेलेलH माती व 

�तचे बनलेले खडक आ,ण (२) मदृशुरHरH (मोल.क) रे�डओलारHआ , �छ&कवची (फोराQमनीफेरा) 

डायटम , वगैरे सD%&य जीवांपासून बनलेला शखंमय भाग. सुमारे अधा) समु&तळभाग तांबyया 

lचकणमातीने आaछादलेला असतो. हH तांबडमाती व]न �नmर%ं&य व सD%&य पदाथ) जे तळाशी 

जाऊन बसतात =यांचे रासाय�नक ]पांतर होऊन तयार होते. या मातील शाक)  माशांचे दात, 

�हेल माशांची हाडे हHच पुTकळ सापडतात. 

 अशा या सम&ुाaया तळभागाचे नकाशेहH तयार करतात. याचा उपयोग भू.तरशा��ांना 

फार असतो. पWृवीaया पोटातील थर कसे व के�हा बनले असावेत हे ठर�वUयास =यांची मदत 

होते. 
    

भूतभूतभूतभूत , , , , भ�वTयभ�वTयभ�वTयभ�वTय, , , , आ,ण वत)मान काळआ,ण वत)मान काळआ,ण वत)मान काळआ,ण वत)मान काळ    

 पूव� जशा घडामोडी चाल4या हो=या तशाच वत)मान काळीहH चालू आहेत हH क4पना 

हटनने एका शतकापूव� पुढे आणलH, पण =याaया समकालHन लोकांनी =या क4पनेचे काहHच 

चीज केले नाहH , पण आता हH गोK अगदH उघड अस4याचे सवाqस पटले आहे. स�ृK�नयम 

अबाlधत आ,ण शा�त आहेत हा हटनचा Qसkांत तावून सुलाखून �नघाला आहे आ,ण तो 

सव)मा3यहH झाला आहे. या Qसkांताव]न हटन, �ले-फेअर वगैरे शोधकांनी जे �नTकष) काढले ते 

माf फारसे %टकाऊ नाहHत. भूपhृावरHल घडामोडी तंतोतंत पूव�-माणेच चाल4या आहेत असे 

या मंडळींचे मत होते; परंतु श�n�न=य=वासार|या Qसkांताaया �ानानंतर या मताचा 

पोचटपणा पदाथ)�व�ानशा��ांस हां हां Iहणत कळला. पWृवीaया शैशवाव.थेत या घडामोडी 

िजत~या झपा�याने होत हो=या �तत~या पुढे होणार नाहHत हे लॉड) केि4�हनचे मत आता 

सव)संमत झाले आहे. 

 पूव� Jया O+या घडत हो=या व ह4लH Jया घडत आहेत तशाच पुढेहH घडणार व Jया 

शnpचा पWृवीaया घटनेवर मागे पmरणाम घडत असे =या शnpचे काय) पुढेहH तसेच अ�याहत 

चालू राहHल. शा�� मानतात =या-माणे पWृवी हा एक थंडावणारा गोल आहे हे मत जर खरे 

असेल, तर एक वेळ अशी आलH पा%हजे कp, Jया वेळी भूपhृ फार कठoण होईल. तथा�प 

भूपhृाची झीज हळूहळू होतच राहHल आ,ण भूगभा)तील उTणतेमुळे समु&तळाशी तयार झालेले 
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कद)म-.तर वर उचलले जाUयाची O+या बंद पड4यामुळे हH झीज भ]न �नघणे अश~य होऊन 

सव) पWृवी जलमय होईल. अशा रHतीने मनुTयाaया काल�वषयक क4पनेतील एक -चंड 

कालच+ संपले, पण �व�ाaया �यापक  Kीने तो केवळ एक नाडीचा ठोकाच होईल! 
    

वातावरणशा�वातावरणशा�वातावरणशा�वातावरणशा�    

उ4कापातासंबंधी जु3या उपपdीउ4कापातासंबंधी जु3या उपपdीउ4कापातासंबंधी जु3या उपपdीउ4कापातासंबंधी जु3या उपपdी    

 §ा3समwये लैगल गावी ३ मे १८०३ ला जे�हा भयंकर मोठा उ4कापात झाला ते�हा सव) 

शा��ांचे �तकडे ल\ वेधले. =यापूव� आकाशातून �व[ुतसह पWृवीवर होणारा दगडांचा वषा)व 

अनेक %ठकाणी का4प�नक मानला जाई; पण या उ4कापाताने, उ4का का4प�नक कथांaया 

क\ेतून �नघून, Fा� शा�ाaया हMीत येऊन पड4या. ते�हा, या �वल\ण चम=काराची उपपdी 

देUयास अनेक अनुमाने पुढे आलH. एक अनुमान असे होते कp , हे दगडाचे समूह व]न पडत 

नसून, �व[ुतO+येनेच पWृवीपासून बनतात; पण हे अनुमान लवकरच अFा� ठरले. 

रसायनशा��ांची समजूत अशी होती कp , या उ4का अंतmर\ात तरंगणा` या मूल&�यांaया 

एकpकरणापासून बनले4या असतात. याaया उलट भू.तरशा��ांना असे वाटले कp, या भूसंभव 

असून, Jवालामुखी पव)तांनी यांना बाहेर फेकले आहे. ओ4बस), ला©लास यांसार|या Jयो�तTयांनी 

वरHल �वधानात अशी द]ु.ती सुच�वलH कp, हे दगड Jवालामुखी पव)तांनी बाहेर टाकले असतील 

खरे; पण हे पव)त पWृवीवरHल नसून, चं&ावरHल होत. या काळaया आणखी एका क4पकाने 

यापुढेहH जाऊन असे -�तपा%दले कp, उ4का भूसभंव, चं&संभव Oकंवा -ाचीन Fीक Iहणतात 

=या-माणे सूय)संभवहH नसून =या tाªांडगभा)तून आले4या आहेत. हा उ4कांचा tIहांड�वषयक 

Qसkां3त «ँyनी या जम)न पदाथ)�व�ान शा��ाने १७९४ मwये, Iहणजे जे�हा बहुतेक 

शा��ांना उ4कांचे अि.त=वसुkा मा3य न�हते अशा वेळी आFहाने पुढे मांडला होता. 
तुटणारे तारे आ,ण पWृवीवर पडणारे हे पाषाण एकाच गभा)तले व एकाच जातीचे आहेत , असेहH 

=याचे मत होते. या -.फुmरत उ4कांपैकp -=येक उ4का Iहणजे पWृवीaया वातावरणात 

Qशरणा` या एका tIहांड&�यखंडाचे Jवलन Iहणता येईल; अशा त` हेने �मणारे &�यखंड हे 

आतापयqत कोण=याहH मो�या Fह&�यांशी संबंध नसलेले जग¬&�याचे केवळ पुंज होत, अशी 

«ँyनीची समजूत असे. 

 या अपूव) Qसkांताला फारशी पुKी QमळालH नाहH. त=कालHन Jयो�तTयांना याचे समथ)न 

करता येईना व शा�बा� जगाने हा Qसkां3त कबूल के4यास �व�ाची अपूण)ता गहृHत धरावी 

लागेल Iहणून, ‘नाि.तक व पाखंडी’ मत असा यावर शेरा मा]न याला जोराने �वरोध केला. 
 

tाडंीझ व बDझेनबग) याचें उ4काaंया गतीसंबंधी कयासtाडंीझ व बDझेनबग) याचें उ4काaंया गतीसंबंधी कयासtाडंीझ व बDझेनबग) याचें उ4काaंया गतीसंबंधी कयासtाडंीझ व बDझेनबग) याचें उ4काaंया गतीसंबंधी कयास    
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 लवकर या वादF.त -�ावर tांडीझ आ,ण बDझेनबग) या शा��ांनी काहHसा -काश पाडून 

असे दाखवनू %दले कp, उ4का दर सेकंदास १५ ते ९० मलैांपयqत -वास करतात. या 

�नरH\णा=मक �नTकषा)ने चं&सभंव Qसkांत खोटा ठरतो. कारण , एखादH व.तू केवळ चं&ापासून 

पWृवीकडे येऊ लागलH तर �तला इतकp गती येUयास ती व.तू काहH �वQशK आ[वेगाने फेकलH 

गेलH पा%हजे, पण इत~या आ[वेगाची -ेरणा चं&ावरHल कोणताहH Jवालामुखी पव)त देऊ 

शकणार नाहH. याQशवाय, =या काळी लोकांत अशी  ढ समजूत होती कp, चं&ावर िजवंत 

Jवालामुखी पव)त मुळीच नाहHत. या व यासार|याच दसु` या काहH कारणांमुळे उ4कांचा 

चं&संभव Qसkांत अिजबात =याJय Iहणून सोडून %दला गेला. 

 पण उ4कांचा भूसंभव Qसkांत इत~या सुलभ रHतीने बाजूला सारता येईना. या काळात 

�व[ुतचमnारांकडे सवाqचे डोळे लागले अस4याने, -=येक अ�ात चम=काराaया उपपdीस याची 

मदत घेUयाकडे लोकांचा साहिजकच कल असे आ,ण या %ठकाणी तर, �व[ुMीPी आ,ण 

उ4कादHPी यातील उघड उघड साIयाने या �व[ुतउपपdीस रंग आणला होता. खरे पाहता =या 

काळाचे लोकांतले सामा3य मत �नर�नराXया भसूभंव Qसkांतातच �वभागले होते. tIहांडसंभव 

Qसkांताकडे लोकांचे अिजबात ल\च गेले न�हते. 
 

-ो-ो-ो-ो. . . . ओ4म.टेडचे ओ4म.टेडचे ओ4म.टेडचे ओ4म.टेडचे १८३३ १८३३ १८३३ १८३३ aया उ4कावKृीचेaया उ4कावKृीचेaया उ4कावKृीचेaया उ4कावKृीचे    परH\णपरH\णपरH\णपरH\ण    

 पण १८३३ मwये एक चम=कार  Kीस पडून या गोKीचा कायमचा �नकाल लागला. =या 

सालH नो�हDबर म%ह3यात एक मोठा उ4कावषा)व झाला व =याचे परH\ण करHत असताना  

येल येथील -ो. डे�नझन ओ4म.टेडला असे आढळून आले कp, =या वषा)वातील सव) उ4का 

आकाशातील एकाच कD &ातून �नघा4या असून, =या कD &ांचे .थान ता` याबरोबरच हलत होते. 

ते�हा अथा)त हा कD & पWृवीशी संबk नसला पा%हजे. यापुढे सव) Jयो�तTयांनी उ4का 
tIहांडसंभव आहेत हे कबूल केले. इ.स. १८६६ मwये जे�हा पु3हा आकाशातील याच 

.थानापासून �नघालेला मोठा वषा)व, 3युटन व ओ4बस) यांनी अगोदर भाकpत के4या-माणे 

%दसला, ते�हा माf Qश4लक रा%हले4या दरुाFहH शकेंखोरांचे पूण) समाधान झाले. 
 

«ँyनीaया उपपdीस पुKी«ँyनीaया उपपdीस पुKी«ँyनीaया उपपdीस पुKी«ँyनीaया उपपdीस पुKी    

 यानंतर, �विaछ3नOकरणदश)काने उ4का व तुटणारे तारे यांचे सा rय Qसk केले व 

वातावरणातील या उ4कांचा धूमकेतू व तेजोमेघ यांसार|या दरूदरूaया tIहांडवासीयांशीहH 

संबंध जोडला गेला. अशा रHतीने «ँyनीचा १७९४ मधील धाडसी वाटणारा Qसkांत पूण) 

-=ययास आला व ह4लHचे tIहांड मनुTयाaय़ा पूव)क4पनांपे\ा �नराळे आहे, अशी खाfी झालH. 
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     या-माणे, हा, पुव�aया शा��ांस खरा न वाटणारा पाषाणवKृीचा चम=कार हH अगदH नसैlग)क 

गोK असून, आप4या वातावरणात दररोज लाखो वेळा तो पु3हा पु3हा घडत असतो हे सवाqaया 

 Kो=पdीस आले.  

सुमे] Jयोतीसुमे] Jयोतीसुमे] Jयोतीसुमे] Jयोती    

 जर -ाचीन काळी लोकांना उ4का अ¥तू व अभ& वाट4या, तर =याहून जा.त �वशाल व 

-े\णीय अ]ण चम=काराबMल =यांना काय वाटले असेल? अठरा�या शतकापयqत या 

अ�णचम=कारा�वषयी लोकांची चांगलH भावना न�हती; पण १७५२ aया पुढे Iहणजे जे�हा 

§ांि~लनने �व[ु4लतेला Qसहंासनaयुत केले ते�हा अ�णचम=कार, उ4का, वगैरे सव) -े\णीय 

देखावे नैसlग)क गोKींaया सदरात पडू लागले. अ]णचम=काराची उपपdी §ांि~लनने अशी 

%दलH कp, ¨ुव -देशावरHल %हमावर �व[ुतचा संचय होऊन, वातावरणाaया वरHल भागातून �वषुव 

-देशाकडे �व[ु=संयोग होऊन हा चम=कार उ=प3न होतो. अठरा�या शतकात हा समज बराच 

]ढ झालेला %दसतो. तथा�प, सतरा�या शतकात =याचा फn एकाच %ठकाणी उ4लेख आला 

आहे. एरा.मस डा�व)नaया मते वातावरणाaया वरHल भागात असले4या उJजाaया Jवलनामुळे 

हा -काश पडत असावा. डा4टनने -थम या अ�णचम=काराची उंची मोजून ती अदमासे शभंर 

मैल ठर�वलH. एत%�षयक =याची अशी क4पना होती कp, हवेतील लोहांश असले4या कणांवर 

चंुबक=वाची O+या झा4यामुळे हा चम=कार घडतो. डा4टनची हH उपपdीच  

गे4या शतकाaया आरंभी बहुतेक सव)मा3य ठरलH होती. यानंतर अनेक �नरH\कांनी या 

चम=काराचा अ�यास केला, पण =यांना =यास शा�ाaया तावडीत आणता आले नाहH. एक 

शतकापूव� =याaया वा.त�वक .व�पा�वषयी Jया-माणे न~कp मा%हती न�हती =या-माणेच 

आजहH ती नाहH. तथा�प =या�वषयी अनेक Qसkांत पुढे येत आहेत. =यानंतर Oक=येक वषाqनी 

पु3हा या उपपdीचे पुन�Jजीवन झाले, पण लोहकणांaया अि.त=वाचा संबंध Jवालामुखीशी न 

जोडता वातावरणातील उ4कांaया कणांशी जोडUयात आला. अशा -कारचे लोहकण ¨ुव 

-देशातील व पव)ताaया QशखरांवरHल %हमावर आढळून आले आहेत , पण =यामुळे 

अ�णचमnाराचा उ¥व होणे Oकतपत श~य आहे एवढाच काय तो -� आहे. 

 १८१७ मwये bबयाटला आइसलंडaया Jवालामुखीतून बाहेर पडले4या �व[ुतयुn लोहांश -

धुळीत या चम=काराचे मूळ %दसू लागले. काहH शा�� उंच हवेतील मेघांवरHल Oकंवा 

%हमाकणांवरHल �व[ु=संचयांत या चम=काराचे जनन शोधतात. कोणी केवळ �वरलHभूत हवेतून 

�व[ुत ् जाऊ लागलH Iहणजे हा चम=कार  �Kस पडतो असे मानतात. १८३१ मwये फॅरेडेने 

चंुबक=वामुळे -काशज3य चम=कार होऊ शकतात, असे दाख�वले, ते�हा हमबो4टला या 

चम=काराचे �नराXयाच रHतीने .पKीकरण झालेसे वाटले. -चQलत मत असे %दसते कp, 

�वषुववdृावर �व[ु=-वाह उ=प3न होऊन उंच अंतराळाaया मागा)ने पWृवीaया चंुबकpय ¨ुवांकडे 
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जातो व =यायोगे Iहणजे §ांकQलनaया उपपdीaया अगदH उलट -काराने हा चम=कार उ=प3न 

होतो. 

 �नवा)त नळीत �व[ु=संयोग केला असता =याaया -काशाचे अ]णचम=काराशी सा rय 

%दसते याव]न तो �व[ु=सभंव असावा या जु3या क4पनेस पुKी Qमळते. पण एकंदरHत या 

-�ाचा अ[ाप �नकाल लागावयाच आहे. कारण �विaछ3नOकरणपटात या अ�ण-काशाची जी 

रेषा येते �तचा पWृवीवरHल कोण=याहH &�याशी सबंंध %दसत नाहH. या Jयोतीचे खरे .व]प 

काहH का असेना, पण भूचंुबक=वाशी %हचा �नकट सबंंध पुTकळ %दवसांपासून �ात आहे. जे�हा 

दH�Pमान अ�ण-काश  �गोचर होतो , ते�हा पWृवीवर चंुबकpय वादळ झा4यावाचून �नःसंशय 

राहत नाहH. हे वादळ चंुबकसूचीचे पmरवत)न व �वजेaया तारेची भारणी यामुळेच काय ते 

मानवी इं%&यांस गोचर होऊ शकते. अशा चंुबकpय वादळाचा सूया)वरHल डागांशीहH �वल\ण 

संबंध %दसून येतो. सूया)वरHल डागांचा या अ�णचम=काराशी -=य\ संबंधहH  �गोचर होतो. 

सूया)वरHल डागांaया कमी-जा.त होUयाचे Jया-माणे ११ वषा)चे च+ आहे =याच-माणे या 

अ�णचम=काराचेहH आहे. 

 सूया)वरHल डागांaया सं|या�वकारांचा पWृवीaया हवेवर -=य\ पmरणाम होतो, अशी  हशSलला 

शकंा आलH व =याने हे Qसk करUयाकmरता ग�हाaया भावाचा हवामानबोधक याअथ� उपयोग 

क]न वरHल डागांचे काळजीपूव)क �नरH\ण केले. ब` याच काळपयqत �नरH\ण के4याखेरHज या 

गुंतागुंतीaया �वषयाचा उलगडा होUयासारखा नस4यामुळे हशSलला या -य=�ांत यश आले 

नाहH. पुढे वातावरणशा��ांना �वशेषतः उTण क%टबंधातील शा��ांना, हशSलला आलेलH शकंा 

बरोबर वाटू लागलH. मेल�मने असे -�तपादन केले कp, %हदं.ुथानातील अ�तवKृीचे ऋतू व 

सूया)वरHल डागांaया वkृीचे काळ यांचा �नःसंशय सबंंध आहे.  

 तथा�प, ह4लHचे वातावरणशा�� मागaया अनुभवाने शहाणे होऊन अशा आगंतुक गोKींचा 

संबंध Jयो�तष चमnारांशी न लावUयाची फार सावधlगरH बाळगतात. तथा�प, हे बरेच श~य 

%दसते कp, पुढHल शा�ीय शोधाव]न हवामान आ,ण सूया)वरHल डाग, अ�णचम=कार आ,ण 

भूचंुबक=व यांचे पर.परसंबंध Qसk होतील. तोपावेतो वातावरणशा�ाaया अंतभा)गात 

वावरUयास या चम=कारांना थोडा संकोचच वाटेल. सां-तaया �वQशK �यासंगाaया युगात, या 

शा�ाचा सव)सामा3य व -ादेQशक वातावरणांशी जा.त जा.त संबंध येत चालला आहे. या 

शा�ाचे भn आता तारे , Fह, धूमकेतू Oकंवा उ4का यांची कांस धरत नाहHत, इतकेच न�हे , तर 

चं&ालाहH आप4या राJयातून हुसकून लावUयाचा �वचार करHत आहेत. पWृवीaया अंतभा)गाची 

=यांना पवा) नाहH व चंुबक=वासंबंधी नवीन झाले4या शोधांचीसुkा =यांना गरज वाटत नाहH. 

कारण चंुबक=वाचा साधारण Oकंवा -ादेQशक हवामानाशी मुळीच काहH संबंध नाहH , असे ते 

Iहणतात. 
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बाTपीभवनबाTपीभवनबाTपीभवनबाTपीभवन , , , , मेघो=पdी आ,ण दवमेघो=पdी आ,ण दवमेघो=पdी आ,ण दवमेघो=पdी आ,ण दव    

     हवेतील �यापारांचे आणखी एक .व]प Iहणजे पाUयाची वाफ होय. याकडे सवाqचे ल\ 

वेधून अनेक Qसkांत पुढे आ4यामुळे या पmरlचत बाTपीभवनाaया चम=काराची उपपdी 

समजावून देणे फार कठoण गेले. §ांकQलनने असे सुच�वले कp, Jया-माणे पाणी Qमठाला 

�वरघळ�वते, =या-माणे हवा पाUयाला �वरघळ�वते. हा Qसkांत सव)मा3य झाला होता, तरH 

डेलुकने तो पाUयाचे बाTपीभवन �नवा)त जागेत हवेत4यापे\ाहH अlधक होते हे दाखवून खोडून 

काढला. =याचा .वतःचा Qसkांत असा होता कp, बाTपीभवन Iहणजे पाUयाaया कणांचा, उTणता 

या का4प�नक मूल&�याaया कणांशी होणारा रासाय�नक संयोग होय. एरा.मस डा�व)नने या 

दो3हH Qसkांतांचे एकpकरण क�न असे सुच�वले कp, हवेत वाफेचे काहH अ�न=य पmरमाण केवळ 

&ावण .व�पात असून =याQशवाय =याचा एक �न=य भाग उTणतेशी रासाय�नक संयोग 

पावलेला असतो. जॉन डा4टन या सव)�ेh रसायनशा��ाने हा -� हाती घेऊन असे Qसk 

क]न दाख�वले कp, हवेत पाणी हे अगदH .वतंfपणे वायु]पाने वास करते. इ.स. १८०१ मwये 

=याला या आप4या Qसkांताचे �वशदHकरण करUयात पूण) यश आले , पण तो सव)मा3य होUयास 

पुढे बराच काळ लागला. 

     हा बाTपीभवनाचा -� वादात असता , अव\पेणाचा (-ेQस�पटेशन) -� साहिजकपणेच 

अ�नि�त असला पा%हजे. =या काळाचा अ�तशय �व|यात Qसkांत डॉ. हुटनने ए�डबंरोaया 

रॉयल सोसायटHत वाचले4या एका �नबंधात Flथत केला आहे. हा ‘पावसाचा Qसkांत’ 

अव\ेपणाचे कारण असे देतो कp, थंड वा` याशी संयोग होऊन बाTपसंपnृ हवेaया  -वाहाला 

आ&)ता येते. या %ठकाणी असे गहृHत धरावयाचे असते कp, Jया-माणे ऊन पाUयात �वरघळलेला 

Qमठाचा जा.त अंश पाणी थंड झाले असता, अव�\P होतो, =याच-माणे रासाय�नक  £या  

आ&)तेचा जा.त अंश खालH येतो. बाTपसंपnृ हवेला थंडावा आला असता =यातील आ&)तेचे 

अव\ेपण होते , या हुटनaया क4पनेत स=याचे बीज अस4याकारणाने =याचा हा �नबंध अ�तशय 

महjवाचा ठरला. पुढHल सव) खरे ठरलेले Qसkांत या पायावरच उभारलेले आहेत. 

     इ.स. १८०३ मwये , 4यूक हावड)ने आप4या मेघावरHल �नबंधात या अंतmर\ातील चम=काराचे 

�ववेचन केले आहे. =यात =याने डा4टनचा बाTपीभवनाचा Qसkांत आधारादाखल घेतला आहे. 

तथा�प =याचे असे आFहाचे मत आहे कp , बाTप हवेहून .वतंf आहे , तरH ते उTणताकणांशी 

संल�न आहे. ढग पWृवीपासून �नघून वर गेले4या बाTपाचेच बनतात असे =याचे Iहणणे आहे. 

येणे-माणे हवेत .वतंf वास करणा` या -ाण व उJज वायंूaया संयोगापासून हे बनतात असे 

मानणा` यांशी याचा जरH �वरोध आहे, तरH मेघो=पdीaया O+येत �व[ुतचे बरेच अंग आहे , असे 

मानUयात =यांaयाशी याचे एकमत आहे. दवांaया उ=पdीसंबंधात हॉवड)चे असे Iहणणे होते कp , 

उTणताकण बाTपापासून वेगळे होऊन थंड व.तूत Qशरतात ते�हा =या व.तूaया पhृभागावर 

पाणी जमते. हे हॉवड)चे मत पुTकळसे बरोबर होते. तथा�प =याची अशीहH क4पना होती कp , 
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हवेत काहH एक उंचीवर दंव तयार होऊन नंतर ते पhृभागावर पडते. =या वेळी §ा3स आ,ण 

अमेmरका या देशांत यासंबंधी -चQलत क4पना वरaयाaया उलट, Iहणजे दंव पWृवीपासून वर 

जाते अशी होती. 

 या -�ाचा पूण) उलगडा डॉ. वे4सने केला. इ.स. १७८४ पासून बाTपीभवन व अव\ेपण  

यांचे �नरH\ण करUयास याने सु�वात केलH होती, पण इतर �यवसायांमुळे १८१२ पयqत =याला 

इकडे नीट ल\ घालता आले नाहH. या अवधीत डॉ. gलॅकने आप4या अनु¥तु उTणतेaया 

अ�यासाaया योगाने पुढHल बाTपाव\पेणाaया वादाला चांगला मुMा पुर�वला होता. पाUयाची 

वाफ होताना उTणता Fहण केलH जाते व पाणी &व]पात आले Iहणजे पु3हा ती बाहेर पडते, हे 

या वेळेपासून पुढे ठाऊक झाले. १७८८ मwये डॉ. डा�व)नने असे दाखवून %दले कp, हवेचा संकोच 

होताना तीतून उTणता बाहेर पडते व �तचे -सरण होताना ती Fहण केलH जाते. डा4टनने 

१७९३ सालH आप4या �नबंधात असे दाख�वले कp, हH गोK हवेतील पाUयाaया बाTपीभवन व 

&वीभवन O+येमुळे घडते; परंतु -ो. पॅ%�क �व4सन व Qस~स नामक दसु` या दोन शा��ांनी 

काहH चम=काmरक व घोटाळा उ=प3न करणारH �वधाने केलेलH आहेत. =यांaया मते Jया अथ� 

जेथे दंव बनत असते तेथील हवा �तaयावर काहH फूट असले4या हवेपे\ा जा.त थंड असते 

=या अथ� दंव बनत असताना उTणता Fहण करते. 

 १८१६ मwये डॉ. वे4सने आपला सु-Qसk �नबंध Qलहून असे दाख�वले कp, या वरHल 

शा��ांची चूक Iहणजे =यांनी गाडी घोyयापुढे जोडलH हH होय. दंव बनUयामुळे हवा जा.त 

थंड झालH असे न�हे , तर याaया उलट हवा जा.त थंड झालH Iहणून दंव बनले. Jया घन 

व.तूवर दंव तयार होते =या व.तूपासून उTणता �वसज)न झा4यामुळे सभोवतालची हवा थंड 

होते. दंव .वतः बनतेवेळी आप4यातील अनु¥तु उTणता बाहेर टाकते व अशा रHतीने उTणमान 

सारखे होUयाला मदत करते. पWृवीपासून झाले4या उTणता�वसज)नाचे परावत)न करUयास जे�हा 

आकाशात मेघ नसतात अशा .वaछ राfी दंव कसे तयार होते याचे उdम �ववेचन वे4सने 

आप4या �नबंधात केलेले आहे. बाTप हा एक .वतंf वायू असून; ठरा�वक अवकाशात ठरा�वक 

उTणमानात =याचे ठरा�वक -माणच राहू शकते , या डा4टनaया Qसkांताची याला जोड %दलH कp, 

पाऊस, %हम , गोठलेले दंव, मेघ वगैरेaया उ=पdीसंबंधाचे सव) -� सुटतात. सारांश १७८४ सालH 

हुटनने वातावरणशा�ाaया या \ेfात सु� केले4या अनुमान-धान अमदानीचा वे4सने आप4या 

या �नबंधाने शेवट केला. 
  

समोTणरेषा व तुलना=मक हवामानशा�समोTणरेषा व तुलना=मक हवामानशा�समोTणरेषा व तुलना=मक हवामानशा�समोTणरेषा व तुलना=मक हवामानशा�    

 डॉ. वे4सचा �नबंध -Qसk झा4यावर दसु` या वष� §ा3समwये एका शा��मंडळाaया 

अहवालाचा �तसरा भाग -Qसk होऊन, वातावरणशा�ाचे एक नवीन युग -.था�पत झाले. या 

�तस` या व अखेरaया भागाaया शेवटH अले~झांडर हेबो4टचा एक �नबंध होता. =यात  
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भूगोलाaया पhृावर, पव)तांaया बाजंूवर व पWृवीaया अंतभा)गात उTणतेची कशी वाटणी झालH 

आहे; हH वाटणी कोण=या कारणांवर अवलंबून असते व �तचे हवामानावर काय पmरणाम 

होतात इ=यादH गोKींचे �ववेचन केले आहे; पण या �नबंधास जे एवढे युगारंभक महjव आले 

आहे ते पWृवीसभोवतालaया समोTण रेषांचा यात -थमच उ4लेख आला आहे =यामुळे होय. 

यानेच -थम तुलना=मक हवामानशा�ाचा (कंपॅरे%ट�ह ~लायमेटॉलजीचा) पाया घातला. 

 -ादेQशक हवामानांचा तुलना=मक अ�यास करUयाचा -य=� नवा नाहH. मैरनने Jया 

�नबंधात आपलH उTणतेaया मwयो=सKृ Oकरण�वसज)नाची अशा�ीय क4पना �वकासून 

दाख�वलH =यातच =याने या हवामानशा�ावरहH काहH Qल%हले होते. यूलरनेहH आपलH �ेh 

ग,णती बुkी या �वषयावर खच) क]न ‘¨ुव -देशातील %हवाXयात4या थंडीपे\ा �वषुववdृावर 

मwयराfी जा.त कडक थंडी पडत असलH पा%हजे ,’ असा �वल\ण Qसkांत काढला होता; आ,ण 

�वशेषतः mरचड) Oकरवान या इंFज रसायनशा��ाने ग,णत व -योग या दोहsचा उपयोग 

क]न सव) अ\ांशांवरHल उTणमाने काढलH होती , पण हंबो4ट व मागचे हे सव) शा�� यांत 

मु|य फरक हा कp , अशा -कारaया सव) गणना केवळ Qसkांतांवर न करता व.तुि.थतीaया 

आधारावर के4या पा%हजेत हH क4पना =याने Fहण केलH होती. =याने काढले4या समोTण रेषा 

Iहणजे पWृवीaया नकाशावर काहH गूढ ग,णताने काढले4या रेषा नसून उTणमापकाचे सा� 

घेऊन -=य\ -योगाने =या आप4या भूगोलावर जसजशा आढळून आ4या तसतशा काढले4या 

रेषा हो=या. उदाहरणाथ), लंडन व हडसनaया उपसागराचे द�\ण टोक हH एकाच अ\ांशात 

आहेत; पण हंबो4टने ठर�वलेलH लंडनची समोTण रेषा Qसि3सनॅटHमधून जाते. 

 एकाच अ\ांशावरHल %ठक%ठकाणaया हवामानातील वरHल -कारचे �य�त+म फार 

%दवसांपासून लोकांना माहHत होते. अमेmरकेaया आ[ वसाहतवा4यांना युरोपमwये कधी न 

अनुभवलेला हवेचा कडाका सोसावा लागला होता. Qशवाय Oक=येक धूत) -वाशांनी �वशेषतः 

कुकaया दसु` या जलपय)टनातील सोबती जॉज) फॉ.ट)र याने अनभुवाने असा सव)सामा3य  

Qसkांत बांधला होता कp, समशीतोTण -देशातील खंडाaया पि�म सरहMी =याच अ\ांशातील 

=यांaया पूव) सरहMीपे\ा नेहमी जा.त गरम असतात. =याच-माणे समु&ाaया शेजारHल 

उTणमाने खंडाaया अंतभा)गातील उTणमानांपे\ा जा.त सौIय असतात हे सामा3य तjव 

ब` याच पूव�पासून सवाqaया पmरचयाचे झाले होते , पण हंबो4टaया समोTणरेषांनी या क4पनांना 

-थमच .पK ]प देऊन, तुलना=मक हवामानशा�ाचा अ�यास �यवहाय) केला. 
  

  या समोTणरेषा कशातरH मांडले4या नसून =या भौगोQलक पmरि.थतीवर अवलंबून 

असतात, हे पुढHल अवलोकनाव]न चांगले %दसनू आले. कोण=याहH %दले4या अ\ांशाaया 

सरासरH उTणमानात जे अ�त+म होतात =यांची -धान कारणे हंबो4टने .पKपणे दाख�वलH 

आहेत. उदाहरणाथ)- उdर गोलाधा)त एखा[ा -देशाचे सरासरH वा�ष)क उTणमान खालHल 
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पmरि.थतीत चढते; पि�म Oकना` याचे सा�नwय; खंडाaया बा�ाकाराची %�पक4पात झालेलH 

�वभागणी; उdरेकडे खुले समु& Oकंवा द�\णेकडे अ` यांसारखे पाUयात Qशरलेले खंडातील -देश; 

थंड वा` यांपासून संर\ण करणा` या पव)तांaया रांगा; दलदलH ~वlचत -संगी गोठणे; वालुकामय 

कोरyया जQमनीत अरUयांचा अभाव आ,ण उ3हाXयात आकाशाची -स3नता व सभोवतालaया 

समु&ात4यापे\ा जा.त उTणमान असलेले पाणी घेऊन येणा` या सागर-वाहाचे सा�नwय. यांaया 

उलट पmरि.थतीत साहिजकच उTणमान उतरते. थोड~यात सांगावयाचे Iहणजे उTणतेची 

हवामान�वषयक �वभागणी जमीन व पाणी यांaया सापे\ �वभागणीवर आ,ण खंडांaया उaच -

नीचता�वषयक बा�ाकारावर अवलंबून असते. ‘वातावरणशा�ातील मोठमो�या चम=कारांचा , 

भूरचनासंबंध �वचारात घेतला नाहH तर , .वतंfपणे उलगडा होणे श~य नाहH’ हा हंबो4टचा 

Qसkांत, इतर सामा3य Qसkांतां-माणेच एकदा समजावून %द4यावर अ�तशय साधा वाटेल असा 

आहे. 

�यापारH व �यापार�वरोधी वारे�यापारH व �यापार�वरोधी वारे�यापारH व �यापार�वरोधी वारे�यापारH व �यापार�वरोधी वारे    

     हंबो4ट हा वातावरणास Jयाaया तळाशी आपण राहत आहोत असा हवेचा एक मोठा 

महासागरच समजतो. तो वातावरणातील चम=कारांचा अ�यास नेहमी =यांचा या सागरातील 

त=समान गोKींशी असलेला संबंध ल\ात घेऊनच करतो. या दो3हH सागरांत मोठाले �न=य 

-वाह असून ते नेहमी ठरा�वक %दशांनी वाहतात व ते -=येक क%टबंधांतील हवामान बरेचसे 

�नयंbfत करतात. हवेचा सागर हा �वषुववdृावर सूया)aय़ा उTणतेने नेहमी सळसळत असून 

=यात वरaया भागात �वषुववdृापासून दो3हH ¨ुवांकडे दोन -वाह वाहत जातात व =यांची जागा 

भ]न काढUयाकmरता खालaया भागात दो3हH ¨ुवांकडून �वषुववdृाकडे -वाह वाहत येतात. या 

खालaया -वाहांनाच �यापारH वारे असे नाव आहे. �वषुववdृावरHल जा.त ऊन झालेलH हवा 

समशीतोTण -देशांत थंड होऊन भूपhृभागावर उतरते व आप4या ¨ुवाकडे जाUयाचा -वास 

चालू ठेवते; या -वाहाला �यापारा�वरोधी वारे Iहणतात. �यापारH वा` यांस �वषुववdृाकडे येताना 

पmर�मणाची जा.त जा.त गती असले4या पWृवीaया पhृभागांव]न वाहत जावे लागत 

अस4यामुळे जणू काय ते मागे रDगाळू लागतात. या वा` यांaया -वाहास काहHशी पि�म %दशा 

QमळालेलH असते, याचे कारण हेच होय. १७३५ सालHच हॅडलेने या गोKीचे अशा रHतीने 

.पKीकरण केले होते , पण १७९३ मwये डा4टनने .वतंf पkतीने यावर पmर�म क]न, शेवटH 

हHच उपपdी काढHपयqत हyलेaया उपपdीस मा3यता QमळालH नाहH. �यापार�वरोधी वा` यांचे 

-वाह काहH अंशी पूवSकडे झुकलेले असतात. =याला कारण वरaयाaया उलट आहे. यामुळेच 

समशीतोTण क%टबंधांत खंडांaया पि�म सरहMी आ&) समु&वातांनी अवगा%हत होतात , पण इकडे 

=यांaया पूव) सरहMींना हा थंडीचे �नवारण करणारा �नसगा)चा �यापार लाभत नाहH. 
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सागर-वाह व आखात -वाहसागर-वाह व आखात -वाहसागर-वाह व आखात -वाहसागर-वाह व आखात -वाह    

     जलसागरातील मु|य -वाह, समु&ात4या ख` याखु` या न[ां-माणेच अ�तशय समया)द 

वाहतात. यांaयापैकp अ�तशय -|यात व समया)द -वाह Iहणजे सवाqaया पmरचयाचा आखात 

-वाह (ग4फ .�Hम) हा होय. तो �यापारH वा` यांमळेु पि�म %दशेकडे वाहू लागणा` या 

�वषुववdृावरHल एका -वाहात उगम पावून सDट रॉक भूQशराजवळ मु|यतः उdर %दशेस वाहू 

लागून कँरेbबअन समु& व मेि~सकोचे आखात यातून ©लोmरडाaया सामु&धुनीत Qशरतो, व पुढे 

अटलां%टक महासागरातून वाहत जाऊन युरोपचा Oकनारा गरम करतो. सागर-वाहाची व 

�वशेषतः आखात -वाहाची हH हंबो4टची व त=कालHन लोकांची क4पना पुढे जा.त वादF.त 

होत चाललH. या शतकाaया मwयात ले©टनंट मॉरH नावाचा -|यात वातावरणशा�� व 

समु&ाचे नकाशे तयार करणारा याने गु]=वाकष)ण�वषयक Qसkांत पुढे आणला व -वाहांचे 

मु|य कारण गु]=वाकष)ण आहे , असे आपले मत जाहHर केले. =याaया मते �नर�नराXया 

भागांaया व समु&ाaया कमी-जा.त उTणमानामुळे व खारटपणामुळे पाUयाaया घनतेत होणारा 

फरक सागर-वाहाची कारणमीमांसा लावUयास पुरेसा आहे. हा =याचा Qसkांत बराच मा3यता 

पावला; पण डॉ. जेIस +ोल या .कॉ%टश भू.तरशा��ाने तो स-माण खोडून काढ4यावर , 

सागर-वाहांना कारण �यापारH वारे आहेत हा जुना Qसkांत पु3हा Fा� झाला. अगदH नुकतेच 

असे स-माण -�तपादन करUयात आले आहे कp , ख` या �यापारH वा` यांaया %दशेने वाहणारे इतर 

वारेहH आखात-वाहासारखा -वाह उ=प3न क] शकतात. तथा�प मॉरHची ग�ु=वाकष)णमूलक 

सागरजलाQभसरणाची क4पना अगदHच चुकpची आहे , असे Iहणता येत नाहH. १८४५ मwये 

सDट�पटस)बग) येथील -ो. लेझने हH सागरजलाQभसरणाची क4पना स�व.तर पुढे मांडलH, पण पुढे 

वीस वषाqनी डॉ. काप®टर तीच क4पना पु3हा .वतंf रHतीने पुढे आणे पयqत ती फारशी Fा� 

झालH न�हती. सागरजलाचे असे सव)साधारण �मण होते कp नाहH हा -� बाजूला ठेवला तरH 

आज �ात असलेले -वाह बरHचशी उTणता उTण -देशांतून ¨ुवाकडे वाहून नेतात , या�वषयी 

मुळीच वाद नाहH. डॉ. +ोलने एत%�षयक शा�ांत बरेचसे ल\ घालनू असे ठर�वले कp, 

आखात-वाह =याला सूया)पासून -=य\ Qमळत असले4या उTणतेपैकp चतुथाqशाइतकp उTणता 

उdर अटलां%टकाकडे नेतो. +ोल असेहH जोराचे �वधान करतो कp , जर आखात-वाह व 

=यासारखेच दसुरे पॅQसOफक महासागरातील -वाह अशा त` हेने उTणता वाहून नेत नसते , तर 

-.तुत युगातील -ाणी राहUयाइतकp ऊब भूगोलावर एका अ�तशय संकुlचत -देशातच माf 

राहू शकलH असती. डॉ +ोलचे असेहH मत आहे कp , द�\णेकडील व उdरेकडील �यापारH 

वा` यांत सापे\ £या थोडा जरH फरक पडला-असा फरक पूव� �नर�नराXया काळी झालेलाहH 

आहे -तरH तो आखात-वाहाची ह4लHची %दशा इतकp बदलून टाकेल कp, =याचा मु|य अंश 

ह4लH-माणे उdरेकडे न जाता सDट रॉक भूQशरापाशी वळसा घेऊन द�\णेकडे वाहत जाईल. 

ते�हा असे झा4यास ह4लHचा आखात-वाह मुळातच नाहHसा होईल व डॉ. +ोलaया 
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अंदाजा-माणे उdर गोलाधा)वर याचे पmरणाम फार भयंकर होतील. ह4लH आखात-वाहाने गरम 

होणारे �यापार�वरोधी वारे =या वेळी थंड वारे बनून पि�म युरोपaया Oकना` यावर वाहू 

लागतील आ,ण सबंध उdर गोलाधा)त नवीन %हमयुग स]ु होUयाचा बराच सभंव आहे. 

पनामाची संयोगीभमूी जर खालH सम&ुात बसलH, तर �नदान युरोपपुरते तरH असेच संकट 

ओढवUयाचा संभव आहे. या गोKी श~य कोटHतील Iहणून सांlगत4या, पण =या संभवनीय 

आहेत असे माf नाहH. तथा�प, याव]न वातावरणशा�ाचा अ�यास दसु` या =याला जोडून 

असले4या शा�ांaया संगतीने के4यास माf तो बरोबर आकलन करता येईल , या हंबो4टaया 

सांगUयात Oकती तWय आहे हे सहज %दसून येणारे आहे. कारण , सKृीत अन3य संसn 

चम=कार मुळी नाहHच. 
    

च+वात व -�त च+वात व -�त च+वात व -�त च+वात व -�त ––––    च+वातच+वातच+वातच+वात    

     तथा�प हH गोK कबूल करणे भाग आहे कp, वातावरणशा��ाचे मु|य \ेf ‘Jयाaया तळाशी 

आपण राहतो तो हवेचा सागरच’ असले पा%हजे. कारण , उTणता वाहUयात जल-वाहांनी OकतीहH 

मदत केलH असलH, तरH उTणतेची अं�तम �वभागणी करUयाचे काम वात-वाहच करतात. डॉ. 

+ोलने -�तपा%द4या-माणे आखात-वाहाaया पाUयाचा युरोपaया Oकना` यांशी -=य\ संबंध 

येऊन ते गरम होतात असे नसून, =याचे पाणी �यापार�वरोधी वा` यांना गरम करते व नंतर हे 

वारे =या खंडांव]न वाहून =यांना उTणता देतात व सव) %ठकाणी पाUयाने साच�वलेलH उTणता 

-=य\ Oकरण�वसज)नापे\ा, हवेaया मwय.थीने आपला फैलाव क]नच -ादेQशक हवामानात 

फेरबदल घडवून आणते. 

     वात-वाहांaया अशा उघड उघड महjवामुळे वातावरणशा� शा� या पदवीस येऊन 

पोचUयाaया बरेच %दवस अगोदर यांaया अ�यासास -=य\पणे सु�वात झालH होती. १९ �या 
शतकाचा उदय होUयापूव�च डा4टनने आप4या �यापारH वा` यां�वषयीaया उपपdीने 

वायुग�तशा�ाचा पाया घातला होता. पण इ.स. १८२७ पयqत या �वषयात काहH -गती झालH 

नाहH. या सालH को�न�जबग) येथील हे�¯क डg4यु. डो�ह याने आप4या हवामानशा�ातील 

आकडेशा�ा�वषयक अ�यासात वायूंचा समावेश केला. =या �पढHत4या वातावरणशा��ांचे  

पुढारHपण पुढे याaयाचकडे आले. 
 

वा` यांवा` यांवा` यांवा` यांaया माग)aयुतीसंबंधी डो�हचा �नयमaया माग)aयुतीसंबंधी डो�हचा �नयमaया माग)aयुतीसंबंधी डो�हचा �नयमaया माग)aयुतीसंबंधी डो�हचा �नयम    

                    डो�हने वा` यांचे �न=य, अ�न=य व �नयतकाQलक असे वग�करण केले. =याचा मोठा शोध 

Iहणजे सव) वारे, मग ते कोण=याहH जातीचे असोत, पWृवीaया पmर�मणाaया तावडीत इतके 

सापडतात कp, ते आप4या मागा)पासून aयुत होऊन वतु)ळाकार गतीने Oफरतात. Iहणजे , सव) 
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.था�नक वारे हे ¨ुव-�वषुव वdृीय आवता)तील लहान लहान भोवरे होत. अशा रHतीने या वेळी 

-थमच �न=य व अ�न=य असे सव) -कारचे वारे �नयमाaया क\ेत आणलेले आढळतात. 

     यापुढे एका �पढHनंतर -ो. �व4यम फेरेल या अमेmरकन वातावरणशा��ाने एक असा 

सामा3य ग,णती Qसkांत काढला कp, पWृवीaया पhृभागावर कोण=याहH %दशेने सरळ रेषेत 

जाणारH व.तू, पWृवीaया पmर�मणामुळे उdर गोलाधा)त उज�या हाताला व द�\ण गोलाधा)त 

डा�या हाताला माग)aयुत होते. यापूव�च १८३५ त पॉयसाँ नावाaया §D च पदाथ) �व�ानशा��ाने 

हा Qसkांत लोकांपुढे मांडला होता; पण फेरेल याने .वतंfपणे पु3हा संशोधन क]न , वा` यांaया 

गतीला तो लावेपयqत =याचा वा.त�वक अथ) कोणाaया wयानात आला नाहH. 
    

वादळासंंबंधी भ�वTयेवादळासंंबंधी भ�वTयेवादळासंंबंधी भ�वTयेवादळासंंबंधी भ�वTये    

     आता �यापारH वा` याaया ]पाने �यn होणा` या -चंड ¨ुव -�वषुववdृीय आवता)पासून .था�नक 

वादळापयqतaया वातावरण पmर�मणाचे सोपप�dक .पKीकरण झाले. जो जो हा वातावरण -

पmर�मणाचा चम=कार जा.त जा.त अ�याQसला गेला, तो तो मोठे आवत) व लहान लहान 

भोवरे यांaयामधील साIय जा.त ठळक %दसून आले. Jया-माणे -=येक गोलाधा)तील सबंध 

वातावरण , एकbfत पा%हले असता =या गोलाधा)aया ¨ुवाभोवती मो�या भोव` यात वाहताना 

%दसेल, =याच-माणे या मो�या -वाहातील .था�नक \ोभ नेहमी .था�नक वादळाaया 

कD &ाभोवती भोव` यांसारखे Oफरताना %दसतात. =याच वेळी वादळाचा कD &हH मु|य -वाहाबरोबर 

पुढे वाहत जात असतो. बहूतेक वेळा , उदा. उdर समशीतोTण क%टबंधात, वादळाचा कD & आप4या 

.था�नक भोव` यासह ईशा3येकडे �यापार�वरोधी वा` याaया मु|य -वाहाबरोबर वाहत जातो. 

~वlचत -संगी याचा माग) आ�नेयेस असला तरH, पि�मेकडे जाUयाइतका तो मूळ -वाहापासून 

बहुधा कधीच ढळत नाहH. याचे उदाहरण Iहणजे, संयुn स.ंथानांत होणारH वादळे. ती 
होUयापूव�च अंतभा)गातून धाडले4या �व[ु=संदेशाने समु&Oकना` यावर जाहHर करता येतात , पण 

अशाच -कारची वादळे युरोपात महासागराव]न अगोदर जाहHर न होता येतात. ते�हा , 

अमेmरकेत हवामानखा=याaया भ�वTयांचा जा.त �यावहाmरक उपयोग कसा होऊ शकतो हे 

चांगले %दसून येते. 
 

च+वात व -�तच+वाच+वात व -�तच+वाच+वात व -�तच+वाच+वात व -�तच+वात यांतील भेदत यांतील भेदत यांतील भेदत यांतील भेद    

     .था�नक भोवरे या शgदयोजनेतील .था�नक याचा अथ) संकुlचत नाहH. कारण =यातील 

एकेक भोव` याचा �यास एक हजार मैलांपे\ा जा.त असू शकेल आ,ण अ�तशय लहान 

भोवराहH दोनशे -तीनशे मैलांचा -देश �यापेल. पण भोव` याचा आकार काहHहH असो, =यातील हवा 

नेहमी दोहsपैकp एका मागा)चा अवलंब करते. ती कधीहH संकD %&य वतु)ळात Oफरत नाहH; ती 

नेहमी उतर=या नागमोडी मागा)ने कD &ाकडे तरH धाव घेते, Oकंवा �ंदावणा` या नागमोडी मागा)ने 
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कD &ापासून बाहेर पसरत जाते. प%ह4या O+येत �तला च+वात व दसुरHत -�तच+वात 

Iहणतात. च+वात Iहणजे भयंकर वादळ असा जो =याचा ]ढ अथ) आहे, तसा =यास शा�ीय 

पmरभाषेत नाहH. वादळाaया कD &ाकडे वाहणा` या वा` याaया बारHक झुळकेलादेखील 

वातावरणशा�� च+वातच Iहणेल व वे.ट इं�डजमधील मो�या वावटळींनाहH तो तेच नाव 

देईल. बहुधा या दो3हH उदाहरणांत केवळ वा` यालाच च+वात हे नाव देणे बरोबर होणार नाहH. 

भोव` याaया सबंध -काराला, जेथे कदाlचत bबलकुलच वारा नसUयाचा संभव आहे ते वादळाचे 

कD & ध]न, हH सं�ा %दलH पा%हजे. 
    

च+वाताची %दशा व वेगच+वाताची %दशा व वेगच+वाताची %दशा व वेगच+वाताची %दशा व वेग    

 आता हे वादळाचे कD & Iहणजे काय , असा -� साहिजकच उkवतो. हे कD & Iहणजे दसुरे  

�तसरे काहH नसून, जेथे हवेचा दाब कमी आहे असे \ेf होय. या \ेfातील हवा भोवतालaया 

-देशातील हवेपे\ा जा.त हलकp झालेलH असते. गु]=वाकष)णामुळे पाUया-माणेच हवाहH नेहमी 

समभाव होUयाचा -य=� करHत असते. Iहणून जड हवा सव) बाजंूनी कमी दाबाaया \ेfाकडे 

वाहत येते व अशा रHतीने ते \ेf वादळाचे कD & बनते, पण असे आत घुसणारे हवेचे -वाह 

आप4या जागेकडे सरळ कधीहH येत नाहHत, तर फेरेलaया Qसkांता-माणे ते उजवीकडे aयुत 

होतात. या योगे डावीकडून उजवीकडे या एकाच %दशेने नेहमी Oफरणारे च+वात उ=प3न 

होतात. च+वाताaया सीमेवरHल व वादळाaया कD &ातील हवेaया दाबामwये जो फरक पडतो , 

=यावर पुTकळ अंशी या च+वाताचा वेग अवलंबून असतो. च+वाताaया -वाहांaया aयुतीचे 

-माण काहH अंशी =यांaया वेगावर अवलंबून असते व Iहणून वारा कD &ाकडे उतर=या नागमोडी 

मागा)ने येईल हेहH =याव]नच �नि�त होते; पण च+वातांaया सव) -कारांत =याaया -=येक 

भागात एखादा मनुTय वा` याकडे पाठ क�न उभा रा%हला, तर वादळाचे कD & =याaया डावीकडे 
असते हा बाइज बॅलटचा �नयम सारखा  लागू पडतो. 
 

&वीभूत होत असले4या बाTपातूंन �नघणा` या&वीभूत होत असले4या बाTपातूंन �नघणा` या&वीभूत होत असले4या बाTपातूंन �नघणा` या&वीभूत होत असले4या बाTपातूंन �नघणा` या उTणतेसंबंधी %टडंालचा कयास उTणतेसंबंधी %टडंालचा कयास उTणतेसंबंधी %टडंालचा कयास उTणतेसंबंधी %टडंालचा कयास    

     हवेaया कमी दाबामुळे वादळाचे कD & �नि�त होते व च+वात उ¥वतो , याचे मु|य कारण 

उTणमानाaया अ�तरेकामुळे झालेले हवेचे -सरण होय. उTण झालेलH हवा वर थंड -देशात 

गे4यावर =यातील वाफेचा काहH भाग &व]प पावून =याचे मेघात �पांतर होते व या O+येत 

एक नवीन ग�त�वQशK शnp =या हवेस -ाP होते. कारण , बाTपाचा -=येक कण &वीभूत होताना 

आप4या अनु¥तू उTणतेचा काहH अंश बाहेर टाकतो. -ो. %टडंालaया अनुमाना-माणे एक प°ड 

वाफ पाच प°ड बीड �वतळ�वUयापुरती उTणता बाहेर टाकते; ते�हा जेथे मोठमोठाले ढग तयार 

होतात तेथील बाहेर पडणा` या उTणतेपासून हवेaया -ापण (क3�हे~शन) -वाहास बरHच 
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महjवाची मदत होत असलH पा%हजे व Iहणून तयार होत असले4या च+वाताaया वादळ 

वाढ�वणा` या शnpतहH =या योगे फार मोठo भर पडत असावी. 
 

-�तच+वाताचे .व�प-�तच+वाताचे .व�प-�तच+वाताचे .व�प-�तच+वाताचे .व�प    

     -�तच+वाताaया सव) गोKी च+वाताaया अगदH उलट असतात. जा.त दाबाचे \ेf =याचे 

कD & असते व कD &ातून हवा जोराने बाहेर पडून , कमी दाबाaया सभोवतालaया -देशात सव) 

बाजंूस फाकते. प%ह4या O+येत4या-माणेच या O+येतहH -वाहाचे सव) भाग उजवीकडे aयुत 

होतील व च+वाताaया �व�k %दशेने गती असलेला एक भोवरा उ=प3न होईल , पण या -कारात 

श�nसंचयाऐवजी श�n�व\ेपाकडेच जा.त -वdृी %दसून येते. 
 

वातावरणशा�ातील �नरH\वातावरणशा�ातील �नरH\वातावरणशा�ातील �नरH\वातावरणशा�ातील �नरH\णे व हवामानासंबंधी भाOकतेणे व हवामानासंबंधी भाOकतेणे व हवामानासंबंधी भाOकतेणे व हवामानासंबंधी भाOकते    

     ‘हवामान खाते’ चाल�वणा` या धंदेवाईक वातावरणशा��ाचे (उदाहरणाथ)-अमेmरकेतील) सव) 

ल\ या गोKीकडे इतके लागलेले असते कp, च+वात हुडकUयाखेरHज =याला दसुरा काहH धंदाच 

नाहH असे वाटू लागते. मु|य=वेक]न हा च+वात हुडकUयाकmरताच सरकारaया वतीने 

हवाखाती सव) जगभर .थापन करUयात आलH आहेत. =याचे मु|य काम Iहणजे तारेaया 

बातIयांaया सा�ाने च+वातांaया मागे लागावयाचे, =यांचा माग) आखावयाचा आ,ण =या वेळची 

हवेसंबंधी इतर पmरि.थती नमूद क]न ठेवावयाची. Jयांना =यांची भाOकते असे IहणUयात येते 

=या व.तुतः केवळ अगोदर %दले4या सूचनाच असतात. �व[ु=संदेश वा` यापे\ा जलद जात 

अस4यामुळे =यांना .थानीय भाOकत.व]प येते. १९०४ पयqत जगात फn एकाच %ठकाणी 

वातावरणशा��ाला भाOकत या सं�ेला पाf अशी दHघ) Kी चाल�वता आलH होती. हे %ठकाण 

उdर %हदं.ुथानातील गंगथडीत आहे. या देशात हवामान ब�हंशी पज)3यवारे नावाaया 

�नयतकाQलक वा` यांवर अवलंबून असते. उ3हाळी पज)3यवारेच सव).वी आवrयक असा पाऊस 

घेऊन येतात. जर ते उQशरा आले Oकंवा =यांचा �व.तार कमी असला, तर अवष)ण होऊन 

दTुकाळ पडेल , =याच-माणे जर %हमालयावर भयंकर मोठा Oकंवा फार उQशरा %हमवषा)व झाला 

तर %हम&वणामुळे उ3हाXयातील उTणमान कमी होऊन पज)3यवा` याचा �नरोध होUयाचा संभव 

असतो. ते�हा या %ठकाणी पव)तातील %हमपतनाचे �नरH\ण क]न, पुढHल पावसाची सरासरH 

बहुतेक bबनचूक काढता येणे श~य होते. १८९६ चे अवष)ण व =यापुढHल भयंकर दTुकाळ वगैरे , 

वरHल रHतीने काहH म%हने पूव�च भाOकत केलेला होता. 

     �यावहाmरक वातावरणशा�ाचा हा अ�तशय मोठा �वजय होय. समशीतोTण क%टबंधात 

कोठेहH अ[ाप हे श~य झालेले नाहH; पण पुढे होईल कp नाहH हे कोणी सांगावे? कारण या 

�वषयावर सव) जगभर जमा होत असले4या गोKींचे वग�करण क]न =याव]न �नTकष) अ[ाप 
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काढला जावयाचा आहे. ते�हा वातावरणशा� मु|य=वेक]न भ�वTयाकालHन शा�च Iहटले 

पा%हजे. 
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-करण  -करण  -करण  -करण  ३ ३ ३ ३ रेरेरेरे    
    

-.तरावशषेशा�-.तरावशषेशा�-.तरावशषेशा�-.तरावशषेशा�    
    

-.तरावशेषशा�-.तरावशेषशा�-.तरावशेषशा�-.तरावशेषशा�    
    

    

     पWृवीaया पोटातील थरांत जे -ाUयांचे व वन.पतींचे अवशेष आढळून येतात =यासंबंधाने 

संशोधन सु] होऊन �यापक भूशा�ाची ‘-.तरावशेषशा�’ हH .वतंf शाखा �नघालH. या 

शाखेलाच इंFजीत पॅQलऑ3टॉलजी असे नाव आहे. हे अवशेष पूव)कालHन -ाUयांचेच आहेत , असे 

मा3य होUयास फार पंचाईत पडलH व =यामुळे १७-१८ �या शतकापयqत या शा�ात फारशी 

-गती झालH न�हती. 

     Qलओनाड�-डॉ-ि�ह3सी (१४५२-१५१९) याने -ाUयवशेषांचे खरे .व]प ओळख4यानंतर ~वlचत 

एखा[ा माणसाaया मनात पWृवीaया खडकाळ भूपhृभागाखालH अस|ंय -ाणी पुरलेले असावेत 

असा �वचार येई , एखादा गुलहौशी या अवशेषांचा संFह करHत असे व चुकून एखादा तjवशोधक 

या अवशेषांaया पूव)ि.थतीबMल �वचार करHत असे. सतरा�या शतकातील रॉबट) हूक आ,ण 

.टेनो, तसेच अठरा�या शतकातील मोरो , Qलब�न�झ , बफन, हटन, इ=यादH �वचारH माणसांना हे 

अवशेष पWृवीaया -ाचीन इ�तहासाaया  Kीने फार महjवाचे आहेत अशी ओझरती आ,ण 

अ.पK क4पना आलH होती; परंतु या अवशेषांचे पूण) महjव यांपैकp कोणालाच कळले न�हते. 

 या शा�ाची मूलत=वे फारशी गूढ आहेत असा मुळीच -कार नाहH. व.तुि.थती अशी होती 

कp, या लोकांचे काहH पूव)Fह असत आ,ण =यामुळे =यांaया �वचाराला भलतेच वळण लागले. 

या पूव)Fहांचा उaछेद होUयाकmरता �न�व)कार बुkीने पाहणारा आ,ण जे %दसेल =याचा 

�यवहार�ानाचा उपयोग क]न �वचार करणारा असा एखादा संशोधक पा%हजे होता. अठरा�या 

शतकाaया अखेरHस उदयास आलेला �व4यम ि.मथ (१७६९-१८३९) हा गहृ.थ अशा त` हेचा 

होता. =याaया अKपैलूपणामुळे -.तुत शा�ाचे धुरHण=व =याaयाकडे आले आ,ण =याaया 

Qसkांतामुळे -चQलत �वचारपkतीत फारच खळबळ उडून गेलH. 

 -.तरHभूत खडकात Oकंवा जQमनीaया Qभ3न -.तरांत जे अवशेष मधूनमधून सापडले 

=यांचे �नरH\ण करतेवेळी आप4या �नरH\णाचे पmरणाम Oकती दरूवर पोचणार आहेत याची 

ि.मथला काहHच क4पना न�हती. ि.मथने Jया गोKी संशोधन क]न लोकांaया �नदश)नास 

आण4या =या देखील मो�या +ां�तकारक हो=या असे नाहH; परंतु =यांव]न जो �नTकष) 

काढUयात आला तो माf कोप�न)कस Oकंवा गॅQलQलओ यांaया शोधाइतकाच +ां�तकारक होता. 

ि.मथaया शोधांचा इ=यथ) एवढाच होता कp, खडकांतले हे -ाUयावशेष कसेतरH 
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अ�यवि.थतपणाने लागलेले नसनू =यांची मांडणी �यव.थेशीर झालेलH आहे. =यामुळे 

खडकाaया कोण=याहH थरास =यातील -ाUयावशेषांव]न नाव देता येते. कोठलेहH आपण 

एकावरHल एक Qशला-.तर घेतले तरH =यातील -.तरावशेषसंघांचा अनु+म नेहमी तोच 

आढळून येतो. उदाहरणाथ) – अ जातीचे -ाUयावशेष जर एका %ठकाणी आ जातीaया 

-ाUयावशेषांaया खालH असतील , तर ते दसु` या कोठेहH आ जातीaया -ाUयावशेषांaया वर 

सापडणार नाहHत. एखा[ा -कारचे अवशेष सबंध गाळले जाUयाचा सभंव आहे, पण हे गाळले 

गेलेले अवशेष मग नंतर बनले4या अवशेषांaया वर येणार नाहHत. 

 या गोKीव]न ि.मथने असा �नTकष) काढला कp, पWृवीवर �नर�नराXया काळी �नर�नराXया 

-ाUयांची व.ती होती आ,ण +माने हे सव) -ाणी नK झाले. सदरहू अवशेष आ,ण ह4लHचे 

-ाणी यांची तुलना क]न आप4या IहणUयाचा पडताळा पाहUयाचा ि.मथने थोडासा -य=� 

केला व =यात =याला असे आढळून आले कp, खडकातील अlधकाlधक जु3या थरांत 

सापडणा` या -ाUयावशेषांशी स श अशा िजवंत -ा,णजाती आज आढळत नाहHत. 

 तथा�प जम�वले4या मा%हतीव]न इं�लंडचा भू.तरशा� £या नकाशा तयार करणे हेच तो 

आपले मु|य काम समजत अस4यामुळे, आपण .वतः फारशा खोल पाUयात न Qशरता , 

गुंतागुंतीचे -� �नकालात काढUयाचे काम =याने दसु` याकmरता राखून ठेवले. 

 Oफरतीवर असताना ि.मथने �या|याने देऊन आप4या मतांचा -सार बराच केला. 

एको,णसा�या शतकाaया आरंभी =याचे अनुयायी बरेच झाले होते; परंतु भू.तरपरंपरेबMलचे 

=याचे मत ताबडतोब सवाqस पटले असे माf झाले नाहH. उलट =याaया मतास जोराचा �वरोध 

झाला. =याची �नर�नराXया युगांची क4पना लोकांना पटेना. सारे -ाणी एकदम एकाच जंगी 

जल-लयात नाश पावले, असे मानUयाकडे =यांची -वdृी होती. एकाच जल-लयाने, इत~या 

खोलपयqतचे �नर�नराळे  -.तर �यवि.थत रHतीने कसे तयार झाले असतील हा -� सुटला 

न�हता. �यवि.थत रHतीने कसे तयार झाले असतील हा -� सुटला न�हता. Qशवाय अ�तशय 

जड असे अवशेष नेहमी तळाशीच सापडतात असे नाहH, हे जे�हा कळून चुकले ते�हा तर हा 

-� अlधकच bबकट झाला. 
 

कुि�हए आ,ण पhृवंशीयावशेषकुि�हए आ,ण पhृवंशीयावशेषकुि�हए आ,ण पhृवंशीयावशेषकुि�हए आ,ण पhृवंशीयावशेष    

 �व4यम ि.मथaया शोधामुळे जी जागतृी झालH ती बुजणे श~य न�हते. एका मु¬[ाबMल 

माf खाfी क]न घेणे अवrय होते. तो मुMा असा कp, या खडकातील नsदHतून जर एखादH 

-ा,णजात गहाळ झालH तर =या -ा,णजातीचा समूळ नायनाट झाला असेच समजावयाचे कp 

काय? या -�ावरच पुढHल सव) इमारत अवलंबून होती. चांग4या तरबेज अशा स�ृKशा��ासच 

या -�ास उdर देणे श~य होते. कुि�हए व ि.मथ हे अगदH एकमेकांचे समकालHन होते. =या 

दोघांचाहH ज3म इ.स. १७६९ मwये- Jया सालH �हॉन हंबो4ट , वेQल�ंटन, नेपोQलअन वगैर Oक=येक 
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-|यात पु�ष ज3मास आले =या सालH – झाला होता. ि.मथचे मत लोकांत नुकतेच कोठे 

पसरत होते , तोच कुि�हए या त=कालHन स�ृKशा��ाने सहजासहजी या -�ास हात घातला. या 

शा�ाकडे =याचे ल\ शरHरशा�ाचा अ�यास करHत असता गेले. मजूर लोक एका दगडाaया 

खाणीत काम करHत असता =यांनी खडकातून खणून काढलेलH हाडे एकदा कुि�हएला 

दाख�वUयात आलH. हH हाडे अगदH न�या त` हेची आहेत , असे त=काळ =याला कळून चुकले. 

आजपयqतची पkत अशी होती कp , अस4या हाडांकडे सहसा कोणी ल\ देत नसे; Oकंवा कोणी 

ल\ %दलेच तर ती रा\सांची Oकंवा प�तत देवदतूांची आहेत असे मानून लोक मोकळे होत. 

दै=यांचा वगैरे येथे काहH संबंध नसून, आपणास अ�ात असले4या एका जातीaया हdीची हH 

हाडे आहेत असे कुि�हएने Qसk केले. साधने जम�वता जम�वता एको,णसा�या शतकाaया 

सु�वातीला आज उपलgध नसले4या जवळजवळ पंचवीस जातींaया -ाUयांची हाडे कुि�हएजवळ 

जमा झालH. 
  

Qशला-.तरात फn नK झाले4याच -ाUयाचें अवशेषQशला-.तरात फn नK झाले4याच -ाUयाचें अवशेषQशला-.तरात फn नK झाले4याच -ाUयाचें अवशेषQशला-.तरात फn नK झाले4याच -ाUयाचें अवशेष    

सापडतात या मताचे -�तपादनसापडतात या मताचे -�तपादनसापडतात या मताचे -�तपादनसापडतात या मताचे -�तपादन    

 कुि�हएaया अ�यासाची कpत� दरूदरूपावेतो जाऊन िजकडून �तकडून =याaयाकडे हाडे 

पाठ�वUयात येऊ लागलH. Qशला-.तरात -ाUयावशेष सापडतात, ते सव) नK झाले4या -ाUयांचे 

आहेत , असे जे -.तरावQशK -ाUयावशेषांचे �नरH\ण क]न कुि�हएचे मत झाले होते , =यास 

अनेक चम=काmरक आकारांaया हाडांव]न पुरावा Qमळाला. कुि�हएने Jयाला मामथ असे नाव 

%दले होते =या केसाळ हdीचे वण)न =याaया १८१६ सालH -Qसk झाले4या Fंथात आले आहे. 

या -ाUयाचे अवशेष १८०२ सालH सैबेmरयात बफा)मwये सापडले होते. ते इत~या चांग4या 

ि.थतीत होते कp , ततदेशीय कोXयांaया कु±यांनी =यावरHल मांस फाडून खा4ले. याच -ाUयाचे 
अवशेष पॅलास यास सैबेmरयात यापूव�हH एकदा आढळले असून, Qशवाय =यास गोठले4या 

lचखलात एका गDyयाचेहH -ेत सापडले होते. हे अवशेष पाUयाaया लs¤याबरोबर द]ुन वाहत 

येऊन तेथे पडून रा%हले असावेत, असे कुि�हएaया पूव�चे लोक मानत असत. Jया मुलखात 

अवशेष सापडले =याच मुलखात ते -ाणी असले पा%हजेत असे कुि�हएचे Iहणणे पडले. हHच 

गोK नीच कोटHतील -ाUयांसंबंधात Qसk करUयाचा �व4यम ि.मथ याचा -य=� होता; परंतु 

=याaया IहणUयाकडे कोणी फारसे ल\ %दले न�हते; परंतु रnमांसघ%टत अ+ाळ�व+ाळ -ाणी 

साwया Qशपं4यापे\ा के�हाहH लोकांaया क4पनेस अlधक मोहक वाटले पा%हजेत. यामुळे 

लोकांचे ल\ साहिजकच ि.मथपे\ा कुि�हएकडे जा.त वेधले. पुराण�-य लोकांचा जळफळाट 

आ,ण -गमनशील भू.तरशा��ांची उ=साहपूण) समंती या जोडकारणाने कुि�हएaया Fंथाचा 

चांगला खप झाला. 
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 कुि�हएaया Qल%हUयाचा सारांश असा कp , पWृवीaया पोटात Jया जातीaया -ाUयांचे अवशेष 

सापडत आहेत तशा जातीचे -ाणी ह4लHहH कोण=या ना कोण=या तरH खंडात सापडतील अशी 

Oक=येक संशोधकांना जी आशा वाटते ती फुकट आहे. या अवशेषांaया जातीचे -ाणी ह4लH 

अि.त=वात असUयाचा फार थोडा संभव आहे; तसेच अलHकडील शा��ांना �ात असले4या 

जातीचेच -ाणी आप4या -ाचीन पूव)जांनाहH माहHत होते आ,ण ह4लHaया -ा,णजाती व 

मनुTय-ाणी पWृवीवर नांदावा Iहणून पूव� एके काळी अि.त=वात असले4या भयंकर रा\सी 

-ाUयांचा संहार करावा लागला, हH पुराणांतरHची क4पना खरH मानUयास आधार नाहH. -ाचीन 

युरोपीयनांनी Oकंवा lचनी वगैरे लोकांनी रा\सी -ाUयांची जी वण)ने Qलहून ठेवलेलH आहेत ती 

�ात असले4या �नर�नराXया -ाUयांचे �वQशK अवयव केवळ क4पनेने वाटेल तसे एकf 

जुळवून केलेलH आहेत. तसले -ाणी �नसगा)ने कधीहH �नमा)ण केलेले न�हते, असे कुि�हएने मत 

%दले. =याaया पु.तकाचे मु|य ता=पय) हे होते कp, पWृवीaया थरांमwये सापडणा` या हाडांaया 

जातीचे -ाणी आज अि.त=वात नाहHत. 
    

इं�लंडमधील -.तरावशेषांचा बकलंडकडून अ�यासइं�लंडमधील -.तरावशेषांचा बकलंडकडून अ�यासइं�लंडमधील -.तरावशेषांचा बकलंडकडून अ�यासइं�लंडमधील -.तरावशेषांचा बकलंडकडून अ�यास    

 कुि�हएaया पु.तकाने इं�लंडात खूप खळबळ उडवून %दलH. इ.स. १८२१ मwये 

यॉक) शायरमधील कक) डेल येथील एक गुहेत व]न पाझरणा` या खटकbब)त (कॅ4शम काब�नेट) 

युn पाUयाaया थDबामुळे जQमनीवर खटकbब)ताचा जाड थर जमला होता. =याaया खालH 

पुTकळ -.तारावQशK हाडे सापडलH व =याव]न इं�लंडमwयेहH पूव� एके काळी मोठमो�या 

आकाराचे -ाणी होते असे Qसk झाले. =या वेळचा -|यात इंFज भू.तरशा�� डॉ. बकलंड 

याने या अवशेषांचे �नरH\ण क]न =यातील हाडे �नर�नराXया जातीचे हdी , गDडे , जला� 

(%हपोपोटेमस) वगैरे -ाUयांचे आहेत; व हे -ाणी एकेकाळी btटनमwयेच अि.त=वात असले 
पा%हजेत असे मत %दले. बकलंडaया सदरहू मताला पुराणमतवादH लोकांनी जोराचा �वरोध 

केला. Fॅनि�हल पेन, वुडवड), कॅटकट वगैरे पुराणमतवादH पुढा` यांचे मत असे होते कp, हे अवशेष 

मूळ उTणक%टबंधातील -ाUयांचे असून, जल-लयाaया वेळी ते इं�लंडमwये वाहून आले. Qशवाय 

पेनने असेहH -�तपादन केले होते कp, या वाहून आले4या -ाUयांaया मतृदेहांचे जे�हा 

रासाय�नक पथृ~करण होऊ लागले ते�हा बाहेर पडणा` या वायंूमुळे .फोट होऊन ह4लHaया गुहा 

तयार झा4या. तथा�प १८२३ aया सुमारास btटनमwये व जगाaया इतर भागांत पWृवीaया 

पोटातून असले अवशेष पुTकळसे उपलgध झाले व ते अवQशK -ाणी इत~या �वल\ण 

आकाराचे व .व�पाचे होते कp , तस4या जातीचे -ाणी आज कोठे आढळतील अशी आशा क�र 

शकेंखोरांनाहH वाटणे श~य न�हते. =यामुळे कुि�हएaया मतास चांगलH बळकटH येऊन ि.मथचे 

अनुमानहH खरे ठरले. या सव) हजारो जाती उ=प3न होऊन नK व लुP होUयास पWृवीaया 

हयातीची युगेaया युगे लोटलH असलH पा%हजेत, असे आता Qसk झाले. लवकरच शा��ांaया 
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मतास सामा3य जनसमाजात मा3यता QमळालH आ,ण जेIस हटन याने पWृवीaया 

आयुम)या)देसंबंधाने वापलेले ‘युगे’ व ‘अपmरQमत कालमया)दा’ वगैरे सव) शgद भू.तरशा�� 

�नःशकंपणे वाप� लागले. 
 

आकि.मक ि.थ=यंतराला चाल)स लायेलचा �वरोधआकि.मक ि.थ=यंतराला चाल)स लायेलचा �वरोधआकि.मक ि.थ=यंतराला चाल)स लायेलचा �वरोधआकि.मक ि.थ=यंतराला चाल)स लायेलचा �वरोध    

 यापुढे -� असा उपि.थत झाला कp, या अवशेषांव]न Jयांचे पूव)कालHन अि.त=व Qसk 

होते; परंतु ह4लH Jया नामशेष झा4या आहेत, =या सव) -ा,णजाती कोण=या कारणाने नK 

झा4या असा�यात? या -�ाचे उdर पुराणमतवादH लोकांनी ताबडतोब असे सुच�वले कp, 

मोझेसaया वेळaया जल-लया-माणे जे पWृवीवर -ाचीन काळी अनेक आकि.मक अनथ) 

गुदरले =यांमwये या जाती नK झा4या अस4या पा%हजेत. बायबलसार|या धम)Fंथांतून एका 

जल-लयाची गोK सांlगतलH असून, =याचाच अनुवाद जगाaया उ=प�dि.थतीसंबंधाने �वचार 

करणा` या अनेक Fंथांतून केलेला आढळतो. पुराणमतवा[ांaया या जल-लय�वषयक समजुतीला 

कुि�हए व =याचा प�QशTय बकलंड यांaयासार|या शा��ांनीहH मा3यता दश)�वलH होती. 

इतकेच न�हे तर बकलंडने ‘साव)bfक जल-लयाचा पुरावा’ (-ु©स ऑफ यु�न�हस)ल डे4यूज) 

नावाचे एक पु.तक Qलहून -Qसk केले होते. तथा�प -थम हे शा�� व पुराणमतवादH 

सामा3य जन यांaयात एका बाबतीत मतभेद होता. तो हा कp, जनतेचे मत एकच जल-लय 

झाला असे होते व शा��ांचे मत अनेक जल-लयादH आकि.मक ि.थ=यंतरे झालH असे होते. 

परंतु हळूहळू पWृवीaया अनेक युगांaया आयुTयाबMलची खाfी सवाqना पट4यावर अनेक 

ि.थ=यंतरासंबंधाचे शा��ांचे मत सव)f मा3य होऊन शा��ांत व जनतेत या बाबतीत 

एकवा~यता झालH. 

 परंतु हH एकवा~यता होऊन फार %दवस झाले नाहHत तोच एक �नराळाच शा�� पुढे 
आला व =याने जल-लयादH आकि.मक ि.थ=यंतराaया गोKी सबझूट आहेत असे जाहHर केले. 

या शा��ाचे नाव चाल)स लायेल. हा .कॉटलंडमधील र%हवासी असून, =याने पुढे थोyयाच 

अवधीत त=कालHन भू.तरशा��ांत �ेhता संपादन केलH. =याने आकि.मक ि.थ=यंतराचा 

Qसkांत नाकबूल क]न त=कालHन लोकमतात +ांती घडवून आणलH. पWृवीaया पोटातील एका 

थरात आढळणारे अवशेष दसु` या थरातील अवशेषांपे\ा अगदH �नराXया .व]पाचे असतात, असे 

 Kो=पdीस आ4यामुळे आकि.मक ि.थ=यंतराaया उपपdीला आधार Qमळाला होता; परंतु 

लायेलने असे -�तपादन केले कp, हे ि.थ=यंतर सवाqशी पूण) नसते, एका युगातील काहH 

-ा,णजाती तरH दसु` या युगात अि.त=वात अस4याचे आढळते. उदाहरणाथ) – मामथaया 

युगातले सव) जातींचे -ाणी नK झालेले नाहHत व जलचर -ाUयांमwये तर फार पुरातन 

काळaया पुTकळशा जातींaया -ाUयांचे वंशज आज अि.त=वात आहेत. 
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 =या-माणेच एका �वQशK %ठकाणaया -.तर+मामwये आपणास =यातील दोन �वQशK 

थरांमwये काहHहH आढळत नाहH; परंतु भौगोQलक £या दरूचा असा दसुरा एखादा -.तर+म 

पा%हला, तर आपणास =याच �वQशK दोन थरांमwये एखादा अवशेषयुn थर आढळतो. 

उदाहरणाथ)- काहH -देशांत Qस4युmरअन -.तरानंतर लागलHच दगडी कोळशांचा -.तर आढळतो; 

परंतु काहH %ठकाणी या दोन Qभ3नकालHन थरांमwये म=.ययुगाचा �नदश)क  असलेला 

डे�हो�नअन -.तरांचा थर आढळतो. आ,ण अशा त` हेने एका -देशातील दोन थरांमधील ,खडं 

दसु` या -देशातील =याच थरांमwये भ]न काढलेलH आढळते व हH गोK इतकp सामा3यतः 

नजरेस येते कp, एखा[ा �वQशK -देशातील -.तर+म फn तेथील .था�नक पmरि.थतीच 

दाख�वतो; असेच अनुमान आपणास काढावे लागते. या �वQशK -कारaया .था�नक 

-.तर+मापासून =या �वQशK %ठकाणचा समु&तळाचा -देश समु&सपाटHaया वर येऊन =यावर 

नवीन थर बसणे के�हा बदं झाले व पु3हा काहH काळाने तो पाUयाखालH के�हा गेला इ=यादH 

गोKी कळतात. दोन थरांमwये एकदम मोठा फरक पडUयाचे हेच कारण असेल , तर आकि.मक 

उ=पाताची सव) उपपdी फोल ठरते. कारण, आकि.मक उ=पाताची क4पना सुच�वUयास हे 

-.तर+मातील मोठाले फरकच कारणीभूत झाले होते. 
 

लायेलचा �नयत+म�वकासवालायेलचा �नयत+म�वकासवालायेलचा �नयत+म�वकासवालायेलचा �नयत+म�वकासवादददद    

 लायेलने असे -�तपादन केले कp, एका युगात या सव) -ा,णजाती एकदम नK न होता 

हळूहळू एकेक अशा नK झा4या अस4या पा%हजेत. =यामुळे नूतन व फार -ाचीन अशा दो3हH 

-कारaया -ा,णजाती एकाच %ठकाणी सापडणे साहिजक आहे. हH वन.प�तकोटHंतील व 

-ा,णजाती एकाच %ठकाणी सापडणे साहिजक आहे. हH वन.प�तको%टतंील व -ा,ण को%टतंील 

जातींaया उ=पdी-लयाची O+या सव)काळ �नयQमतपणे चालू आहे. या �नयमा-माणे दरसाल 
एकंदर भूपhृावर Qमळून एक जात नK होते व एक नवी �नमा)ण होते , असे गहृHत धर4यास , 

इं�लंडसार|या लहानशा देशात चार -आठशे वषाqनी एखादH नीचकोटHतील -ा,णजात व लाख दोन 

लाख वषाqनी एखादH स.तनकोटHतील -ा,णजात नK होत असणार आ,ण पWृवीवरHल एका 

युगात दहा-वीस लाख -ा,णजाती सव) नाहHशा होऊन =यांaया जागी न�या जाती येUयास दहा-

वीस लाखांहून अlधक वषS पा%हजेत. मरण पावून प3नास-साठ वषाqनी Jया-माणे पूव�चा एख 

�य�nसमुaचय नाहHसा होऊन =याaया जागी सव) �नर�नराXया �यnp %दसू लागतात, 

=याच-माणे एका युगात4या सव) -ा,णजाती नाहHशा होUयास अनेक युगे पा%हजेत , -ा,णजाती 

नK होUयाची कारणे हवामानातील फरक, .थलांतर, Oकंवा मूळ जातीaया वस�त-देशात एखा[ा 

बQलh जातीचे आगमन इ=यादH असतात. �य�nशः -ाणी ज3मास येUयाची व म=ृयू पावUयाची 

जी O+या दररोज चालू असते =या-माणेच -ा,णजाती अि.त=वात येऊन नK होUयाची O+या 

चालू असते व हा ज3ममरणाचा नैसlग)क �नयम �यnp-माणे जातींनाहH �नरंतर लागू असतो. 
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हा Qसkांत -थम हटनने व नंतर लायेलने पुढे मांडला. तो यु�नफॉQम)टँmरअँ�नझम Iहणजे 

�नयत+म�वकासवाद या नावाने -Qसk आहे व एको,णसा�या शतकाaया मwयानंतर लवकरच 

तो भू.तरशा��ांत सव)मा3य होऊन बसला. 
  

    

-ा,णजा-ा,णजा-ा,णजा-ा,णजातींaया उ=पdीतींaया उ=पdीतींaया उ=पdीतींaया उ=पdी -- --लयासंबंधाचा �वकासलयासंबंधाचा �वकासलयासंबंधाचा �वकासलयासंबंधाचा �वकास -- --वादवादवादवाद    
    
    

 वर सांlगतलेला लायेलचा QसkांतहH फार %दवस %टकला नाहH. आकि.मक ि.थ=यंतर व  

नवस£ृयु=पdी या क4पनांना लायेलaया उपपdीने खो %दला; परंतु -ा,णजाती हळूहळू नK 

होतात =या-माणे न�या न�या -ा,णजाती, पूव� अि.त=वात असले4या जातींपासून सुधारलेले 

=याचे वंशज Iहणून हळूहळू �नमा)ण होत नसतील कशाव]न, अशी क4पना पुढे आलH. हH 

क4पना बफन कँट , गोइटे व एरा.मस डा�व)न या १८ �या शतकाaया अखेरHaया शा��ांना 

मा3य होऊ लागलH होती. ती पुढे १८०९ मwये जीन बँि�ट.ट लामाक)  याने जोराने पुढे मांडलH. 

-ाUयावशेषांaया अ�यासात कुि�हएचे ल\ सपhृवंशी -ाUयांकडे होते , तर लामाक) चे ल\ 

अपhृवंशी -ाUयांकडे �वशेष होते. =याला या अपhृवंशी -ाUयांचे अवशेष , कुि�हएला सपhृवंशी 

-ाUयांकडे �वशेष होते. =याला या अपhृवंशी -ाUयांचे अवशेष , कुि�हएला सपhृवंशी -ाUयांचे 

अवशेष जेथे सापडले =याहून अlधक खोल असले4या पWृवीaया थरांत सापडले. याव]न =याने 

असे अनुमान काढले कp, -थम Oक=येक युगांत अपhृवंशी -ाणीच फn पWृवीवर असले पा%हजेत 

आ,ण +मा+माने -थम मासे, नंतर सरपटणारे सरHसपृ व अखेर स.तन -ाणी व मनुTय-ाणी 

अि.त=वात आले. पmरि.थतीतील फेरबदलामुळे अगोदरaया नीच जातीतून पुढHल उaच जात 

�नमा)ण होत गेलH, असे कोणी तरH शा�� पुढे मागे Qसk करHल , असेहH लामाक) ने भ�वTय केले 

होते. 

 तथा�प इत~या +ां�तकारक क4पना Fा� मानUयाइतकp त=कालHन जनतेaया मनाची 

तयारH न�हती. पु3हा पु3हा �वचार क]नहH =या खुM लायेललाच पट4या नाहHत. -=येक 

-ा,णजात नवीनच, जQमनीतून एकाएकp �नघा4या-माणे उ=प3न होत असते, असेच अखेरपयqत 

लायेलचे मत होते व पुTकळसे भू.तरशा��हH लायेलaयाच मताचे होते. कारण, लामाक) ची 

इतकp -गत उपपdी मा3य करUयाइतका -ाUयावशेषांचा भरपूर पुरावा =यांना उपलgध झालेला 

न�हता. 

 परंतू १८५९ मwये चाल)स डा�व)नचा ‘जीवजातीची उ=पdी’ (ओmरिजन ऑफ .पीसीज) हा 

Fंथ -Qसk झाला. =यात एक -कारणात भू.तरशा�ांतग)त -.तरावशेषशा�ासंबंधी ऊहापोह 

केला होता. या -करणात डा�व)न कोण=या �वQशK पmरि.थतीमwयेच -.तरHभूत अवशेष 

बनतात, =या पmरि.थतीचे वण)न %दले असून, अशी पmरि.थती उ=प3न होणे हH Oकती असामा3य 

गोK आहे ते दाख�वले आहे. =याच-माणे समु&ाaया तळाचा गाळ एखा[ा %ठकाणी बसून 
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=यामwये जर अशा -कारे काहH अवशेष -.तरHभूत झाले, तर भूगभा)तील उTणतेने तेथील 

खडकांचे ]पांतर होताना , अगर तो समु&तळ पाUयावर येत असता खडकाचा आसपासचा भाग 

पाUयाने ,झजून जाऊन =या -.तरHभूत अवशेषांचा नाश होणे Oकती  

संभवनीय आहे याचे �ववेचन केले आहे. Qशवाय तो Iहणतो कp, अस4या संशोधन पWृवीवरHल 

फारच थोyया भागांत व तेहH थोyया -माणावर झाले अस4यामुळे, तो पुरावा फार अपुरा होय. 

=या आधारावर कोणतेहH सव)सामा3य Qसkांत ठोकून देणे फार धो~याचे आहे. कुि�हए, बकलंड , 

ओवेन, डा�व)न इ=या%दकांना नवे नवे -.तरHभूत अवशेष उपलgध होत होते. ओवेनने नवीन 

Qमळाले4या अवशेष]प पुरा�याव]न डु~कर व उंट यांaयामधील -ा,णजाती नK झा4या 

अस4याचे दाख�वले.  

 डा�व)नने असे Qसk केले होते कp, एखा[ा खंडात सापडणारे -.तरHभूत -ाणी व =याच 

खंडात सwया अि.त=वात असलेले -ाणी यांaयामwये �नकट साIय असते. दसु` याहH पुTकळ 

संशोधकांaया हे नजरेस आले होते कp , कालान+ुम £या अलHकडaया -.तरHत सापडणारे 

अवQशK -ाणी -ाचीन -.तरांत सापडणा` या -ाUयांपे\ा, अि.त=वात असणा` या -ाUयांशी अlधक 

स rय असतात. दोन शेजारशेजारaया थरांतील -.तरHभूत अवशेष दरूदरूaया थरांतील 

अवशेषांपे\ा एकमेकांशी अlधक स rय असतात आ,ण सKृीaया उ=प�d+मांपैकp एका �वQशK 

.व�पाचे  -ाणी =यांaया मागील व पुढHल उ=पdींना मध4या द�ुया-माणे जोडणारे असतात. 

 डा�व)नaया पु.तकातील �वचार इतके सूचक होते कp , ते वाच4यावर त=कालHन 

भू.तरशा��Qशरोमणी लायेल यानेहH आपलH आकि.मक उ=पतीची खुळी क4पना सोडून देऊन 

डा�व)नचा जा�त]पांतराचा Qसkांत मा3य केला. इतर भू.तरशा��ांनी तो एकदम मा3य केला 

नाहH. तथा�प, आकि.मक उ=पdीaया तjवावरHल =यांचा �व²वास डळमळू लागला आ,ण 

सामा3य जनतेत तर डा�व)नचे पु.तक -Qसk होताच �वल\णच खळबळ उडालH. नूतन 

भू.तरशा�ाaया प%ह4या शभंर वषाqaया आयुTयात =या शा�ाaया Qसkांतात +ांती घडUयाचा 

हा �तसरा -संग होय. डा�व)नaया पु.तकामुळे सव) भू.तरशा�� -.तर�न%हत वन.पतींaया व 

-ाUयांaया अवशेषांचा पु3हा �नराXया  Kीने व फारच उ=सुकतेने अ�यास क] लागले. 
  

-.तरावQशK मनुTय-ाणी-.तरावQशK मनुTय-ाणी-.तरावQशK मनुTय-ाणी-.तरावQशK मनुTय-ाणी    

 याच सुमारास, -ाUयवशेषांaया संशोधनात मनुTयावशेषांचा संबंध येतो व =याव]न 

मनुTय-ाणी Oकती पुरातन आहे हे Qसk करता येते , असा Qसkांत पुढे आला. §ा3समwये सॉम 

थडीतील आबि�हल येथे एम. बौशेर डी पथSस यास सापडलेलH मनुTयकृत गारगोटHची ह=यारे 

हH या Qसkांतास आधारभूत होती. ती ह=यारे रेवाळ मातीaया थरांत मामथ व इतर नK 

जातींaया -ाUयांबरोबर एकf सापडलH होती. =यांची हOककत पथSसने -Qसk केलH होती पण 

�तकडे कोणाचे �वशेष ल\ गेले न�हते. पुढे १८५९ मwये पथSसaया �नमंfणाव]न सु-Qसk 
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इंFज -.तरावशेषाशा�� फा4कोनेर याने ते सव) अवशेष व =यांचे मूळ %ठकाण आबि�हल 

येथे जाऊन -=य\ पा%हले व फा4कोनेरaया Qशफारशीव]न -े.ट�वच व जॉन इ�हँ3स या 

शा��ांनाहH तेथे जाऊन तो सव) पुरावा तपासला. १८५९ मwये -े.ट�वचने त=संबंधी आपलH 

मते रॉयल सोसायटHला लेखी कळ�वलH ती येणे-माणेः - 

(1) सदरहू गारगोटHची ह=यारे मनुTयाने तयार केलेलH आहेत. 

(2) ती रेवाळ व lचकण मातीaया थरांत सापडलH. 

(3) ती ह4लH अि.त=वात असले4या जलचर -ाUयांaया व काहH नK व काहH हयात 

असले4या स.तन -ाUयांaया अवशेषांबरोबर एकf सापडलH. 

(4) हH ह=यारे पWृवीaया थरांत (बौ4डर -~ले) ‘धsडमतीaया’ काल�वभागानंतर Iहणजे 

%हमोdर काळात (पो.ट-�लेQशयल) गडप झालH असलH पा%हजेत. 

 हा वdृांत -Qसk होताच अस4या अवशेषांकडे शा��ांचे lचd वेधले. डॉ. फुyलवॉटने 

नीअंडरथॉल येथील गुहेतून =याच सुमारास शोधून काढले4या मनुTयांaया कवटHची चचा) सु] 

झालH. हH कवटH व नंतर .पाय येथे सापडले4या अस4याच कवटH एका �वQशK जातीaया 

मनुTय-ाUयाaया आहेत , असे अलHकडील -ा,णशा��ांचे मत पडले आहे. या कव�यांचे कपाळ 

अ]ंद व मागे गेलेले आ,ण भुवया मो�या व पुढे आले4या आहे. या कव�यांQशवाय दसुराहH पूव�च 

उपलgध झालेला पुरावा आता पुढे येऊ लागला. १८२७ मwये डॉ. rमेरQलगंला वे.टफाQलयातील 

एंlगसaया गुहेत मामथaया काळातील पण ह4लH नK झाले4या स.तन -ाUयांaया अवशेषांबरोबर 

एकf काहH मनुTयाची हाडे व कव�या सापड4या हो=या; परंतु =या वेळी -.तर�न%हत मनुTयावशेष 

कोणी �वचारत घेत नसे. कारण -|यात शा�� कुि�हए याने असले अवशेष मुळीच �व²वसनीय 

नसतात असे मो�या अlधकारयुn वाणीने जाहHर केले होते व एकाने =याaयाकडे असलH हाडे 

परH\ा करUयाकmरता आणून %दलH असता =याने ती एकदम ,खडकpबाहेर फेकून %दलH होती. ते�हा 

अस4या थोर शा��ाaया �नण)या�व]k साधारण -तीaया शा��ाकडून पुरावा पुढे आणला जाणे 

श~य न�हते; परंतु वर सांlगत4या-माणे १८५९ aया सुमारास कुि�हएaया फमा)नास न जुमानताहH 

खरे शा�ीय स=य पुढे आले. 

 अशा रHतीने पुढे आले4या -ागै�तहाQसक काळातील आप4या पूव)जांस शा��ांकडून मोठा 

मान Qमळाला; परंतु एरवी लांब लांब वंशावळीबMल अQभमान बाळगणारH सामा3य जनता माf  

आप4या या पूव)जास पाहून दचकू लागलH. -.तरावQशTय मनुTय-ाणी व =याबरोबर सापडलेले 

मनुTयेतर -ाणी हे समकालHन आहेत या�वषयी भू.तरशा��ांत दमुत होते व Oक=येक 

पुराणमतवा[ांनी तर अशी कोटH लढ�वलH कp, हH मनुTय-ाUयाची हाडे �ततकp -ाचीन नसून 

मामथसार|या -ाUयांaया अवशेषांत अलHकडaया युगात काहH �वल\ण योगायोगाने ती QमसळलH 

असलH पा%हजेत. पण जो आधार जु3या मताला lचकटून राहणा` या लोकांना सापडला होता तोहH 

१८६५ मwये तुटला. =या सालH एम. एडौडS लाटSट व हेि3ऱ ,ख.टH यांनी डाड��ने येथील गुहात 
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मामथaया हि.तदंताचा एक तुकडा सापडला व =यावर मामथ -ाUयाचेच lचf काढलेले होते. हे 

lचf काढणा` या इसमाने मामथ हdी -=य\ पा%हलेला असलाच पा%हजे. अथा)त मामथ हH 

-ा,णजात व मनुTयजात या एकाच काळी अि.त=वात हो=या असे �नःसंशय Qसk झाले. याव]न 

मानवजाती Oकती पुरातन आहे या वादाचा कायमचा �नकाल लागला. मामथ हि.तदंताचा तुकडा 

सापड4यानंतर आणखी अनेक -कारचा पुरावा उपलgध झाला व =याव]न कां.ययुग, लोहयुग ,  

पाषाणयुग यांaयाहH पूव�चा मनुTय-ाणी अस4याचे ठाम ठरले. इतकेच न�हे , तर 

-ाUयावशेषशा�ाaया आधारे याaयाहH फार फार पाठoमागे मानवजातीची उ=पdी नेता येईल, अशी 

खाfी वाटू लागलH. 
    

अमेmरकेतील उपलgध अवशेषअमेmरकेतील उपलgध अवशेषअमेmरकेतील उपलgध अवशेषअमेmरकेतील उपलgध अवशेष    

 याच सुमारास युरोपात4या-माणे अमेmरकेत रॉकp पव)ताaया -देशात पुTकळ अवशेष शोधून 

काढUयात आले. =याचे �ेय -ो. जोसेफ लHडी, ओ. सी. माश), ई. डी. कोप आ,ण दसु` या अनेक 

अलHकडील संशोधकांस आहे. यांनी सपhृवंशी -ाUयांचे बरेच अवशेष जमा केले. -ो. माश)ने 

भूगभा)aया �तस` या युगातील तीनशे न�या जाती १८७० ते १८७६ पयqत शोधून काढ4या. Qशवाय 

=यात दात असले4या प{यांaया समुारे दोनशे जाती, सप\ सपाqaया सहाशे जाती (काहH पंचवीस 

फूट लांबीचे पखं असले4या) आ,ण जलचर सपाqaया एका हजार पाचशे जाती (काहH साठ फूट 

Oकंवा =याहून अlधक लांबीaया) याच सुमारास सापड4या. JयुरेQसक खडकाखालH एका साधारण 

खोलHइत~या जागेत स.तन जातींचे एकशे साठ -ाणी सापडले. =यांaयात नऊ मु|य जाती व 

वीस पोटजाती हो=या. दसुरH Oक=येक %ठकाणे Qमळून सरHसपृ -ाणी तीनशे सापडले. =यांत 

लहानशा सशाaया लांबीपासून साठ Oकंवा ऐंशी फूट लांबीपयqतचे -ाणी होते. तथा�प या 

अवशेषांaया सं|येपे\ा =यांaया .व�पाचे महjव अlधक होते. कारण यात ह4लH अि.त=वात 
असले4या दोन �नर�नराXया मु|य जातींमधील दवेु दश)�वणा` या अशा जाती उघडकpस आ4या. 

 यांतील काहH सरHसपृ -ाUयांना पाकोXयांसारखे पखं होते व काहH जातींना प{यांसारखे 

ओटHपोट व %�पाद -ाUयांसारखे पाय होते. काहH प{यांना दात व सरHसपृ -ाUयांचे दसुरे �वशेष 

होते. ता=पय), सरHसपृ व प\ी यांaयामwये ह4लH जे मोठे अंतर %दसते ते सदरहू अवQशK 

सरHसपृस श प\ी व प\ीस श सरHसपृ यांनी भ]न काढले. तसेच द�\ण अमेmरकेतला टे�पर 

नावाचा रानडुकर , गDडा व घोडा या स.तन जातीaया -ाUयांमधील अंतर भ]न काढणारे 

-ाUयावशेषहH =यात होते , पण या सवाqहून महjवाचे असे -ो. माश)ने शोधून काढलेले अवशेष 

Iहणजे ह4लHचा घोडा हा -ाणी Jया पूव) जातीपासून उ=प3न झाला =या भू.तरशा�ात4या 

�नर�नराXया युगांतील स.तन -ाUयांaया अनेक +मवार जातींचे अवशेष होते. या अवशेषांव]न 

ह4लHचा एकखुरH घोडा पुव�aया दोन, तीन, चार व अखेर पाच खूर असले4या -ाUयांपासून कसा 

�नमा)ण होत आला असावा, याची बरोबर  साखळी लागते. 
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ह4लHaया घोyयाचे -.तर�न%हत पूव)जह4लHaया घोyयाचे -.तर�न%हत पूव)जह4लHaया घोyयाचे -.तर�न%हत पूव)जह4लHaया घोyयाचे -.तर�न%हत पूव)ज    

 यासंबंधाने -ो. माश) Qल%हतो, अमेmरका खंड -थम शोधून काढणा` या .पॅ�नश लोकांना तेथे 

घोडा हा -ाणी मुळीच आढळला नाहH.  पुढे ‘जु3या जगातून’ �तकडे घोडा हे जनावर नेUयात 

आले. तथा�प, घोडा हH -ा,णजात ततृीयाव.थाक युगात अमेmरका खंडात पुTकळ -माणात होती; 

इतकेच न�हे , तर या -ाUयाaया अनेक चम=काmरक जाती हो=या, हH गोK लोकांस माहHत नाहH; 

परंतु ह4लH अमेmरकेत घोडा या -ाUयाaया अनेक�वध पूव)जांचे पुTकळच अवशेष सापडले आहेत. हे 

अवशेष रॉकp पव)ताaया -देशात व गाळाने भरले4या एका पुरातन सरोवरात खूप खोल सापडले 

आहेत. यांपैकp पुTकळांaया पायांना चार बोटे आहेत. काहHंना एकंदर चौप3न दात आहेत. या 

एकंदर अवशेषांव]न घोyयाचे �नर�नराXया युगांतले पूव)ज येणे-माणे असावेत : एओसीन युगातील 

ओरो%ह�पस; Qमओसीन युगातील Qमओ%ह�पस व अँlचथेmरयम; ि�लओसीन युगातील अँlच�पस; 

%ह�पाmरयन, -ोटो%ह�पस व ि�लओ%ह�पस आ,ण चतुथ) युगातील व =यानंतरaया काळातील ए~वस. 

या -ा,णजातीत सुधारणा -थम आकारात वाढ, नंतर गतीत वाढ, नंतर डोके व मान यांaया लांबीत 

वाढ व डो~याaया कवटHत फरक या-माणे होत गेलेलH आहे. एओसीन युगातील ओरो%ह�पस हा 

को4�ाaया आकाराचा होता; Qमओसीन युगातील Qमओ%ह�पस व अँlचथेmरयम हे मD¤यांaया 

आकाराचे होते; ि�लओसीनयुगीन %ह�पाmरयन व ि�लओ%ह�पस हे गाढवाइतके उंच होते आ,ण 

चतुथ)युगातील ए~वस हा -ाणी पूण)पणे अलHकडील काळात4या घोyयाएवढा होता. ह4लHaया 

घोyयाची गती जी फार वाढलेलH आहे ती =याaया पूव)जांaया शरHरातील हाडांaया रचनेत फेरफार 

होत जाऊन वाढलH आहे. ता=पय), अमेmरकेतील चतुथ) युगातला ‘ए~वस’ हा पूण)पणे घोyयासारखा 

-ाणी मूळ एओसीन युगात4या ‘ओरो%ह�पस’ या चार खुरांaया लहान आकाराaया पूव)जाaया 

वंशातलाच आहे व या दोन -ा,णकोटHंना जोडणारे दवेु Iहणजे मध4या -ा,णजाती यांचे 

अि.त=वहH उपलgध अवशेषांव]न Qसk झाले आहे. ततृीय व चतुथ) युगात हH -ा,णजात अमेmरकेत 

�नःसंशय होती. पुढे माf ती अिजबात नK होऊन अलHकडे घोडा हा -ाणी जु3या जगातून 

अमेmरकेत 3यावा लागला.” 

 

 �वकासवादपोषक -.तरावशेषशा��वकासवादपोषक -.तरावशेषशा��वकासवादपोषक -.तरावशेषशा��वकासवादपोषक -.तरावशेषशा�    

 या-माणे -ा,णजातींaया उ=पdीवर व -ाचीन=वावर -काश पाडणारा -.तरावशेषांचा पुTकळ 

पुरावा पुढे आला आहे व येत आहे व =याaया साहा�याने -ो. ह~सले व कोप यांनी या शा�ावर 

सामा3य लोकांना समजतील अशी पु.तके Qल%हलH आहेत. १८ ६२ मwये ह~सलेचे मत य पुरा�याने 

�वकासवादाला पुKी Qमळते असे न�हते. पण १८८१ मwये यात शा��ाने पूव�चे मत बदलून असे 

.पK जाहHर केले कp, ‘�वकासवाद डा�व)न पुढे मांडला नसता तर कोणा तरH -.तरावशेषशा��ाने 

तो खास शोधून काढला असता’. 
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 असले अवशेष आणखी शोधून काढUयाचे काम सव)f चाल ू आहेच. कनेि~टकट नदHaया 

दरHमwये सरHसपृ -ाUयांचे पुTकळ पूव)ज सापडले आहेत व अमेmरकेaया पूव)भागात 

सपhृवंश-ाUयांचे अनेक अवशेष उपलgध झाले आहेत. 3युयॉक) जवळ एका सरोवराखालH मा.टोडोन 

-ाUयाचा सापडलेला सांगाडा ह4लHaया हdीaया सांगाyय़ाहून मोठा आहे. =याचे दात अकरा फूट 

लांब होते. अमेmरकेaया पि�म भागातील अवशेषांव]न -ो. कोपने उंटाचे पूव)ज न~कp ठर�वले 

आहेत. जावा बेटात डच श�O+याQभ� डॉ. युजीन yयुबॉइस यास मक) ट-मानवाचे -.तरावशेष 

सापडले असून, हा -ाणी अमेmरकेत4या -ाचीन Qलमर वंशापासून उ=प3न झाला असावा अशी 

क4पना आहे. 

 उलट प\ी, Jयांचे -.तरावशेष सापडतात अशा Oक=येक जातींचे वंशज आज कोण=याच 

खंडात सापडत नाहHत, अशा -ा,णजातीची उदाहरणे आहेत. %टटानोथरस, अथवा tांटोथेmरडी हH एक 

-ाणीजात घोडा Oकंवा गDडा यांaया पूव)जांपासून उ=प3न झालेलH होती. या जातीचे -ाणी ततृीय 

युगाaया मwयकाळाaया सुमारास पुTकळ होते, असे अवशेषांव]न ठरते; परंतु आज हH जात नK 

झालH आहे. 

 
  
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



51 

-करण -करण -करण -करण ४ ४ ४ ४ थेथेथेथे    
    

भूशा�ाचंा उपयोग व =यातील युगेभूशा�ाचंा उपयोग व =यातील युगेभूशा�ाचंा उपयोग व =यातील युगेभूशा�ाचंा उपयोग व =यातील युगे    
    

  १)  आतापयqत केले4या �ववेचनाव]न पWृवीचे बा� भाग ह4लH जसे %दसतात तसेच 

-थम उ=प3न झालेले नाहHत हे .पK झालेच आहे. =यांचा सwयाचा आकार व ि.थती 

�नर�नराXया अव.थांतून जात असता कालांतराने =यांना -ाP झालH आहे. या -=येक अव.थेत 

समु&ात व पWृवीवर Jया �नर�नराXया वन.पतींची व -ाUयांची वाढ झालH, =यांतील काहHंचे 

अवशेष भूगोलाaया घनभागात अजून पुरलेले आढळून येतात. ते�हा या शा�ाव]न सKृीaया 

सजीव व �नज�व सा´ाJयात घडून येणारे फरक , =यांची कारणे वगैरDचे �ान होते. 

 २) वन.पती व -ाणी यांचे सwयाचे वंश , पWृवीवर एका काळी असले4या दसु` याच 

अ�तशय Qभ3न अशा वंशांपासून झालेले आहेत, हे या शा�ाaया अ�यासाने कळून आले 

अस4यामुळे भूगोलावरHल जीवांचा अथपासून इ�तहास Qल%हUयाला या शा�ाची मदत होते. 

 ३) या शा�ाची एक महjवाची शाखा जे -.तरावशेष शा� =याने अनेक महjवाचे 

शोध लावले आहेत. जQमनीची पूव�ची उंची, �वभागणी, =याच-माणे सम&ु, सरोवरे यां�वषयी 

भूगोलवेjयांना QमळणारH मा%हती =यांनी -.तरावशेष शा��ांकडून उसनी घेतलेलH असते. 

 ४)  सwया हयात असलेले -ाणी व वन.पती यांचे भौगोQलक वग�करण भू.तरशा�ीय 

-माणाने .पK होते; =या-माणे मनुTयाaया इ�तहासातील अ�तशय -ाचीन अशा काहH  rयांवर 

-काश पडतो. 

 ५) पWृवीaया पापु¦याची जी हळूहळू खालवर गती चाललH आहे ती ल\ात घेत4याने 

एखा[ा देशाची Oकंवा शहराची भ�वत�यता काय होणार हे चांगले समजून येते. उdर कॅनडा 

आ,ण युनायटेड .टे�समधील भमूीचा नैऋ=येकडे थोडाथोडा झोक चालला आहे हा झोक 

सारखा रा%हला तर पाचसहाशे वषाqतच Qशकागो शहर Qमlचगान सरोवरात गडप होईल. 
 

भूशा�ातील युगेभूशा�ातील युगेभूशा�ातील युगेभूशा�ातील युगे    
    

 पWृवीaया पोटातील -.तरांaया .व�पाव]न व =यातील अवशेषांव]न -.तरवशेषशा��ांनी 

पWृवीची �नर�नराळी युगे कि4पलH आहेत. यांपैकp Oक=येकांचा उ4लेख -संगवशात मागे 

आलेलाच आहे. या सव) युगांची नावे, =यांचा अनु+म , =यांतील अवशेष व =यांचा अदमासे काल 

पुढे %द4या-माणे मानUयात येतो. (ला.ट वड)स ऑन ए�हो4युशन -हेकेल): 
 
 

पWृनीaया सD%दय  भूशा�ाचे सपhृांशी -ाUयांचे -.तरावशेषकालाचा 
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इ�तहासातील युगे काल -.तरावशेष अजमास. 

१ -ाn�नक 

  (आOक) ओझोइक) 

  युग. अपhृवंश 

  युग 
 

१ लॉरेि3शयन. 

२ हुरो�नयन. 

३ कD btयन. 

सपhृवंशी 

-ाUयांचे 

-.तरावशेष 

नाहHत. 

पाच कोटH वीस 

ल\ वषS. कद)मज 

-.तर ६३,००० फूट 

जाड 

२ पुराण 

  (पॅQलओझोइक) 

   युग.            

  म=.ययुग 

४ Qसलmुरयन. 

५ डे�हो�नयन. 

६ कब)जनक 
  

(कॉब��नफेरस) 

७ फQम)यन 

मासे 

�ड�नेअ.ट 

माशाची  

जात. 

भूजलचर-ाणी. 

सरपटणारे -ाणी. 

तीन कोटH चाळीस 

ल\ वषS. कद)मज 

-.तर ४१,२०० 

फूट जाड. 

३ मwय 

(मेसोझोइक) 

 युग. 

 (%�तीयाव.थाक) 

  सरHसपृ युग 

८ bf.तर 

 (�H आQसक) 

९ JयुरHन 

 (JयुराQसक) 

१० Qसपsतल  

(+ेटॅQसयस) 

मलमfूो=सज)नाथ) 

एकच �ार 

असलेले 

स.तन-ाणी. 

(मोने� मेझ) 

कांगा] जातीचे 

-ाणी. 

जरायुपूव) 

(म4लोथेmरया) 

एक कोटH दहा ल\ 

वषS कद)मज -.तर  

१२,२०० फूट 

जाड. 
 

४ �नमा)नुष 

 (सेनोझोइक) युग 

(ततृीयाव.थाक) 

स.तन-ा,णयुग 

११ नवभारत 

 (ए आसोनी) 

माकडाaया 

जातीचे 

राbfचंर -ाणी. 

(-ाQसQमएQलमर) 

 

 १२ नवपूव)तर 

(ओलHगोसीन) 

१३ नवपूव) 

(Qमओसीन) 

१४ नूतन 

(ि�लओसीन) 

बाबून माकडांची 

जात. 

(Qसनो�पथेका) 

मानवस श 

मक) ट. 

(अ3µापॉइडीज) 

मक) टमानव 

तीन कोटH वषS 

३६,०० 

फूट जाड. 
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(�पथेकॅ3µोपी) 

५ मानुष 

(अँ3µोपोझोइक) 

युग 

(चतुथा)व.थाक) 

मनुTययुग. 

१५ हैम 

१६ हैमोdर 

इ�तहासपूव) 

मनुTय 

रानटH व 

सुधारलेला 

मनुTय. 

३,०० ,००० वषS. 

कद)मज -.तर 

थोडा जाड. 
 
 

 

  

 एकंदरHत -.तरावशेषशा� �नर�नराXया -ा,णजातींमधील दवेु जुळवून देऊन �वकासवादाला 

पुKी देत आहे , असा या शा�ासंबंधाने �तसरा व अखेरचा Qसkांत ह4लH -.था�पत झाला आहे. 

हH एको,णसा�या शतकाअखेरHची या शा�ाची ि.थती आहे; परंतु पुढे �वसा�या 

शतकाअखेरपयqत कोणी एखादा �नराळा लामाक)  Oकंवा डा�व)न उ=प3न होऊन तो एखादा नवाच 

Qसkांत पुढे मांडणार नाहH कशाव]न? 
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-करण  -करण  -करण  -करण  ५ ५ ५ ५ वेवेवेवे    
 

जुने जीवशा��वषयक �वचारजुने जीवशा��वषयक �वचारजुने जीवशा��वषयक �वचारजुने जीवशा��वषयक �वचार    
 

जीवशा�जीवशा�जीवशा�जीवशा�    
    

                    या -करणात सजीवसKृीसंबंधीaया शा�ांचा, Iहणजे मु|यत: वन.प�तकोटH, -ा,णकोटH व 

मनुTयकोटH यांचे शरHरावयव व =यांचे �यापार यां�वषयींaया शा�ाचा इ�तहास [ावयाचा आहे. 

पा�ा=य शा�� जीवशा� (बायॉलॉजी) या �यापक शा�ाaया दोन मु|य शाखा मानतात. =या 

वन.प�तशा� (बॉटनी) आ,ण -ा,णशा� (झुऑलॉजी) या होत. वा.त�वक, मानQसक �यापार 

मDद ूया शरHरावयवावर अवलंबून अस4यामुळे मानसशा� (सायकॉलाजी), तसेच 

मनुTय-ाUयांaया शारHmरक व मानQसक �यापारामुळे उ=प3न होणारे समाजशा� 

(सोQशऑलजी) यांचा ‘जीवशा�े’ या �यापक नावाखालH समावेश �हावयास पा%हजे. तथा�प 

सोयीकmरता समाजशा� व मानसशा� यांना शा�� अगदH .वतंf मानतात. 

     उलटप\ी, जीवशा�े व अजीवशा�े Iहणजे �नज�व पदाथाqसंबंधीची पदाथ)�व�ान व रसायन 

हH शा�े अगदH .वतंf अस4याचे मानUयाची परंपरा आहे; परंतु अलHकडील शोधांव]न सजीव 

व �नज�व सKृीतील अंतर दरू होऊन �निज)वांतूनच सजीव सKृी उ=प3न झालH असलH पा%हजे, 

असे Qसk झा4यासारखे आहे. यासंबंधी अगदH अलHकडील शोधांची मा%हती �ानकोशाaया 

�तस` या �वभागात %दलH आहे. 

     पा�ा=य व भारतीय दो3हHहH -ाचीन पं�डतांनी वन.पती व -ा,णशा�ाचा .वतंfपणे �वचार 

केलेला %दसत नाहH आ,ण मानQसक �यापारांचा मDदशूी Oकती संबंध आहे याचेहH �ान फारसे 

न Qमळ�वता मानQसक �यापारांचा त=व�ानाशी व नी�तशा�ाशी संबंध जोडून देऊन  

तदनुसार =यांची मीमांसा =यांनी- �वशेषत: भारतीय पं�डतांनी- ब`  याच उaचाव.थेस नेलेलH %दसते. 

जगद=ुपdीचा �वचार करताना एकंदर जीवाचे वग�करणहH केलेले आढळते. =यासंबंधाने -ाचीन 

%हदंू, बौk व जैनधम� Fंथांत Jया क4पना आढळतात =या येथे देतो. 
   

-ाचीन भारतीयाaंया जीवशा��वषयक क4पना-ाचीन भारतीयाaंया जीवशा��वषयक क4पना-ाचीन भारतीयाaंया जीवशा��वषयक क4पना-ाचीन भारतीयाaंया जीवशा��वषयक क4पना    
    

                    अवा)चीन जीवशा�ाaया  Kीने -ाचीन भारतीयांaया क4पना कशा -कारaया हो=या , हे 

पाहUयाकmरता -ाचीन सं.कृत वाड:मयाचे अवलोकन केले पा%हजे. जीवशा�ाचे मूल.व]प 

ब�हंशी त=कालHन -ा,णवग�करणपkतीवर अवलंबून आहे. -ाचीनांनी केलेले -ा,णवग�करण 

Jया मानाने शा�ीय ठरेल , =या मानाने =या काळaया जीवशा��वषयक क4पना�वकासाचे 

यथाथ) .व]प ल\ात येणार आहे. वेदFंथातील दैवते�तहासातील उ=पdी�वषयक कथांमwये 
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पुTकळ %ठकाणी �नर�नराXया -ाUयांचे उ4लेख आले आहेत; तसेच मनुTय-ाUयाaया अ=यंत 

-ाथQमक अव.थेतील अशा Oक=येक क4पनांचे अवशेष वेदFंथांमwये रा%हलेले %दसतात कp, 

=याव]न =या काळी -ाUयांमwये सू{मभेददश)क असे पोटवग) पाडUयाaया इतकेच न�हे , तर 

एकंदर मनुTयसKृीपासून -ा,णसKृी वेगवेगळी करUयाaया- क4पनादेखील अ�ात ि.थतीत 

असा�यात, असे मॅकडोनेल, यास वाटते; परंतु वाजसनेयीसं%हता ( ३0.८), शतपथtाªण (१ ३.२, 

४,२;) व आ�लायन ग�ृसूf ( ३. ४.१) यात %दसणा` या उ4लेखांचा अथ) मॅकडोनेलने 

ऐ�तहाQसक पkतीने केलेला नाहH. 

     ऋ�वेदामwये मानवकुलाची Oकंवा काहH �वQशK गोfांची उ=पdी �नर�नराXया -ाUयांपासून 

झालH अस4याबMलचे काहH क4पनांचे -ाचीन अवशेष आढळून येतात , असा आरोप करUयात 

आला आहे. =यांचे Iहणणे असे कp, काrयप Iह. कासव या नावाaया ऋषीचा पुTकळ %ठकाणी 

उ4लेख येतो. शतपथtाªण (७. ५,१ ५) या %ठकाणी -जापतीने कूमा)चे .व]प धारण के4याचे 

सांlगतले आहे. ऋ�वेद (७.१८, ६-१९) या %ठकाणी म=.य (मासे), अज (बोकड), QशFू (Qशगं]), 

गोतम (उdम बैल), व=स (वासरे), शनुक (कुfे), कौQशक (घुबड), मांडुकेय (बेडूक) अशा -कारची 

गोfांची नावे आलH आहेत , अशा -कारचे आरोप अनेक %ठकाणी  Kीस पडतात. =यांची अपया)P 

यथाथ)ता �तस` या �वधानातील गोf�वषयक �ववेचनाव]न %दसून येईल. अ=यंत -ाचीन -ाUयांचे 

वग�करण वाय�य, आरUय आ,ण FाIय असे पु]ष सूnात %दसून येते. -ाचीन भारतीय 

वाड:मयातील अ=यंत सामा3य वग�करण .मतृी व पुराणे यामधील स£ृयु=प�d�वषयक वण)नात 

आढळून येते. ते अUडज , जारज, .वेदज व उ�¥ज असे होय. मनु.मतृी अwयाय १ «ोक  ३९ ते  

४ ६ मwये या वग�करणाचे थोड~यात .व]प %दले आहे. यामwये -ाणी, वन.पती, मनुTये , देव 

इ=यादH सवाqचेच वग) पाडलेले आढळतात. यापैकp -ाUयांचे .थूल वग) पुढHल-माणे %दले 

आहेत. ते: 
 

१. Oक3नरOक3नरOक3नरOक3नर – का4प�नक देव�वशेष. 

२. वानरवानरवानरवानर – आकाराने मनुTयस श -ाणी. 

 ३. म=.यम=.यम=.यम=.य – रो%हत वगैरे �नर�नराXया -कारचे मासे. 

 ४. �वहंगम�वहंगम�वहंगम�वहंगम – आकाशसंचारH प\ी. 

 ५. पशूपशूपशूपशू – गायी, बैल यांसारखी उपयुn जनावरे. 

 ६. मगृमगृमगृमगृ – हरHण वगैरेसारखे अरUयवासी -ाणी. 

७. �याल�याल�याल�याल – Qसहं, वाघ, लांडगे इ=यादH %ह�ं -ाणी. 
 

      हे वरHल सात पोटवग) एका ‘उभयोदत’ (दोन दातांaया ओळी असलेले) अशा सं�ेaया 

मु|य वगा)त समा�वK होतात. दसुरा एक \ु& जंतंूचा .थूल वग) मानUयात आला आहे व 
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=यामwये Oकंlचत मोठे (१) कpटक, =यापे\ा लहान (२) कृमी, ( ३) पतंग , ( ४) 

यूकाम\कम=कुणा%द, ( ५) व\ृलता%द.थावर इ=या%दकांचा अंतभा)व होतो. 

      वर सांlगतले4या सामा3य चतुव)ग�करण पkती-माणे जरायुजवगा)मwये पशू, मगृ , �याल , 

रा\स, �पशाaच, मनुTये इ=या%दकांचा अंतभा)व केला जातो. अंडज वगा)मwये प\ी, सप), न+, म=.य, 

कaछप , वगैरे .थलचर व जलचर -ाUयांचा समावेश केला आहे. डास , �पसवा, ढेकूण, उवा इ=यादH 

-ाUयांचा .वेदजवगा)मwये समावेश करUयात आला आहे व उदQभJज वगा)मwये 

व\ृवन.प=यादHंचा समावेश करUयात येतो. 

     यानंतरaया आि.तक व नाि.तक दश)नसं.थापकांनी वरHल पौरा,णक वग�करणपkतीचा 

आ�य केलेला %दसतो. �वशेषत: महावीराने सं.था�पले4या जैन पंथाaया त=व�ानामwये या 

वग�करणाaया पkतीस =या वेळaया मानाने बरेच शा�ीय .व]प %दलेले %दसते. जैनांनी 

आपले वग�करण �नर�नराXया -ाUयांaया इं%&यसं|या �नि�त क]न तदनसुार केलेले %दसते. 

एकंदर -ाUयांचे पुढHल वग) पाडले आहेत: 

 (१) एकD %&यएकD %&यएकD %&यएकD %&य -- -- या वगा)त व\ृ, वन.पती वगैरDचा समावेश करUयात येतो. 

 (२) %�mर%ं&य%�mर%ं&य%�mर%ं&य%�mर%ं&य-- --    या वगा)मwये कृQमकpटका%दकांचा समावेश होत असून यांना वरHल वगा)-माणे 

.पश®%&य व रसनD%&य अशी दोन इं%&ये असतात. 

 ( ३) bfmर%ं&यbfmर%ं&यbfmर%ं&यbfmर%ं&य-- -- या वगा)मwये वरHल दोन इं%&यांपे\ा जा.त असे ¶ाणD%&य असले4या मुं�या 

वगैरDचा समावेश होतो. 

 ( ४) चतुmर%ं&यचतुmर%ं&यचतुmर%ं&यचतुmर%ं&य-- -- या वगा)मwये मधमाशा, भुंगे इ=यादH येत असून, =यांना  lग%ं&य जा.त 

असते. 

 ( ५) पंचD%&यपंचD%&यपंचD%&यपंचD%&य -- -- या वगा)मwये सव) सपhृवंश -ाUयांचा समावेश करUयात येतो. 
 

 ( ६) सं��नसं��नसं��नसं��न-- -- या वगा)मwये वरHल पाच इं%&यांखेरHज मन हे जा.त इं%&य असलेले मनुTय, देव 

वगैरे उaच -तीaया -ाUयांचा समावेश होतो व या वगा)aया उलट इतर प%ह4या पाच वगाqस 

असं��न असे Iहणतात. 

     त=व�ान�वषयक FंथांखेरHज वै[कFंथांतहH वन.पतींचे वग�करण आले आहे. 

आय)वै[कातील �नघUटुFंथांपैकp अ=यंत महjवाचा राज�नघUटु या Fंथामwये =याचा कता) 

�ीनरहरH पिUडत याने औषlधवन.पतींचे एकंदर बारा वग) पाडले असून, इतर वगाqपैकp 

काहHंमwये रोग , मांसाचे -कार वगैरDचे वण)न आहे. ते औषधींचे १२ वग) पुढHल-माणे: 
 

 १. गुडूaयादHगुडूaयादHगुडूaयादHगुडूaयादH -- -- हेमा, �&जटा, सोमव4लH, पलाशी, तमालH इ. 

 २. शता�हादHशता�हादHशता�हादHशता�हादH -- -- कापा)सी, �वषमुKी, महाराxी , भेUडा इ. 

  ३. पप)टादHपप)टादHपप)टादHपप)टादH -- -- धू´पfा, कोरफड , tाªी, झUडू, वगैरे. 
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  ४. �प�प4यादH�प�प4यादH�प�प4यादH�प�प4यादH -- -- कुलंज, आळता , समु&फळ वगैरे. 

  ५. मूलकादHमूलकादHमूलकादHमूलकादH-- -- वेत, अळू, �नर�नराळे कंद, शशांडुलH वगैरे. 

 ८. शा4म4यादHशा4म4यादHशा4म4यादHशा4म4यादH-- -- -ाजn , तरटH, भूतणृ, च,णका वगैरे. 

 ९.    -भ&ादH-भ&ादH-भ&ादH-भ&ादH- तमाल, वानीर , भूज), लकुच, कार.कर वगैरे. 

 १0. करवीरादHकरवीरादHकरवीरादHकरवीरादH- पुंनाग, अग.=य, जपा, जाती वगैरे. 

 ११. आ´ादHआ´ादHआ´ादHआ´ादH-- -- फणस, आवळा, lचचं, जांभूळ वगैरे. 

 १२. चंदनादHचंदनादHचंदनादHचंदनादH-- -- चंदन, अग)जा, क.तुरH वगैरे.  

 

          या -काराaया वग�करणामwये Fंथकाराने काहH तरH सामा3य त=वे उपयोगात आणलH 

आहेत. उदाहरणाथ)- मूलकादH वगा)मwये वेत, अळू, �नर�नराळे कंद इ=या%दकांचा अंतभा)व करUयात 

आला आहे; तसेच शा4म4यादH वगा)मwये खैर, शमी, -ाजn , बेल, इ¸गुदH, वगैरDचा अंतभा)व 

करUयात आला आहे. अग.=य , मुचकंुद, माधवी, जपा , जाती इ=यादH लतावन.पतींचा समावेश 

-भ&ादH वगा)त करUयात आला आहे. फणस , आबंा, जांभूळ, नारळी, खजुरH, डाQळंब, �पपंळ, वड , 

अ�=थ, औदुंबर , बोरH , आवळा, lचचं, कवठ, नागवेलH वगरैDचा आ´ादH वगा)त समावेश आला आहे. 

चंदनादH वगा)त �नर�नराXया सुगंधी वन.पती व कापूर, क.तुरH, अग)जा वगैरे &�यांचाहH समावेश 

केला आहे. हे वग�करण करताना =या =या वगा)तील औषधी वन.पतींमwये कोणकोणते 

सामा3य गुणधम)  Kो=पdीस आले होते =यांचा काहH एक उ4लेख नाहH; परंतु असे काहH तरH 

गुणधम)  Kो=पdीस आले अस4याQशवाय वग�करण श~य नाहH. 

     -ाचीन भारतीयांनी या शा�ाचेहH इतर आlधभौ�तक शा�ां-माणे अ�व[ामय=व 

मान4यामुळे त=व�ानाaया घटपटा%दकात वरHल शा�ीय क4पनांचा �वकास होUयाची O+या 

खुरटून गेलH होती. 
     त=व�ानाखेरHज , वन.पती व -ाणी यांची मा%हती Qमळ�वUयास -ाचीन पं�डतांना भाग 

पाडणारा �वषय Iहणजे वै[क. रोगांचे �नदान व lचOक=सा करUयाकmरता वै[काaया शरHरशाखा 

व औषधी शाखा -ाचीन भारतीय व Fीक रोमन पं�डतांनी ब` याच पmरणत के4या हो=या. 

=यासंबंधाची मा%हती ‘वै[क- भारतीय व पा�ा=य’ या -करणात मागे %दलH आहे. 

     वन.पती व -ा,णशा�ाaया आधु�नक वाढHस १८ �या शतकात आरंभ झाला व =यांचा 

पाया लHनीयस (इ. स. १७0७-१७७८) या .वीडीश शा��ाने घातला. त=पूव� �नर�नराXया 

वन.पती व -ाणी यांचे नमुने जमवून संFह करUयाचे काम चालले होते व अमेmरका आ,ण 

ऑ.�ेQलया या नूतन�ात खंडांतील वन.पती व -ाणी यांनी सदरहू संFहात फार मोठo व 

मह=वाची भर घातलH. यासंबंधाची मा%हती ‘सKृपदाथS�तहास’ (नॅचरल %ह.�H) या नावाखालH 

संFहHत करUयात येत असे. 
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Qलनीयसaया काळापयqतचे सKृपदाथ)शा�Qलनीयसaया काळापयqतचे सKृपदाथ)शा�Qलनीयसaया काळापयqतचे सKृपदाथ)शा�Qलनीयसaया काळापयqतचे सKृपदाथ)शा�    
    

                    अवा)चीन पkतशीर वन.प�तशा� व -ा,णशा� हH Qलनीयसपासून अि.त=वात आलH असे 

मानUयाची चाल आहे; परंतु =याaया अगोदरहH काहH �व�ानांनी या \fेाकडे ल\ %दले होते. 

=यांचा �वसर आपण होऊ देता कामा नये. ती नावे पुढHल-माणे आहेत: कॉ ं̄ ाड गे.नर (१ ५१ 

६- ६ ५), अँ��अस सीझॅलपीनस (१ ५७९ -१ ६0 ३), §¹ ि3स.कोरेडी (१ ६१८-७ ६), lगयो�हॅनी 

ऑ4फा3सो बोरेलH (१ ६0८-७९), जॉन रे (१ ६२८-१७0 ५), रॉबट) हूक (१ ६ ३७-१७0 ३), जॉन 

.वॅमडम (१ ६ ३७-८0), मारसेलो माल�पघी (१ ६२८-९ ४), नेहेQमया गयृू (१ ६२८ -१७११), जोसेफ 

टून)फोट) (१ ६ ५ ६ -१७0८), �डॉ4फ जेकब कॅमेरे mरअस (१ ६ ६ ५ -१७२१), .टHफन हेलस (१ ६७७ -

१७ ६१). शेवटaया �व�ानाखेरHज बाकp सगळे Qलनीयसaया पूव�चे होते आ,ण गे.नर व 

सीझॅलपीनस हे तर कोपर�नसकaया काळचे होते. 

     मागे मॉरसेलो माल�पघीचा =याने केले4या शोधाबMल उ4लेख आलाच आहे व तेथे मॉरसेलो 

हा सू{मवा%ह3यांतून रnगोलक जात असतात हे पाहणारा प%हला �नरH\क होता असेहH =या 

वेळी सांगUयात आले आहे. यानेच .नायूमय शरHरघटकाचे �यवaछेदन -थम के4यामुळे 

सू{मदश)क शरHरशा�ाचे जनक=व याaयाकडे येते; परंतु माल�पघी फn -ाUयांaया .नायूमय 

शरHरघटकांचेच �यवaछेदन क]न थांबला नाहH. =याने वन.पतींचेहH �यवaछेदन केले होते व 

=याला वान.प=यशरHरशा�ाचा जनक IहणावयासहH हरकत नाहH; परंतु या मानात =याचा 

भागीदार �यू नावाचा इंFज गहृ.थ आहे. १६८१ सालH ‘अँनोटोQमआ �लँटॅरम’ (व\ृशारHर) हा 

माल�पधीचा Fंथ -Qसkीसाठo रॉयल सोसायटHकडे पाठवला गेला. =याचे पूव� थोडे %दवस �यूचा 

‘अँनॅटोमी ऑफ �हेिजटेबलस’ (वान.प=य शारHर) हा Fंथ -काशकांaया हातात पडला होता. 

�यूचे पु.तक वन.पतीमधील Qलगं�वषयक भेद दाखवून देUयाaया बाबतीत +ां�तकारक होते. 
     रॉबट) हूकने दbुब)णीमwये सुधारणा क]न वन.प�तशा�ाचा अ�यास केला व १६६७ मwये 

इतर शोधांबरोबरच बुचाaया झाडामधील सू{मरं¨युn रचनेचा शोध लावला. =याने सेल Iहणजे 

गोलक अथवा पेशी हा शgद यासंबंधात -थम -चारात आणला. हे हूक वगैरDचे शोध व यापूव� 

नुकताच लागलेला हावSचा �lधराQभसरणाचा शोध यांनी -ाणी आ,ण वन.पती यांaया रचनेतील 

साIयाकडे लोकांचे ल\ वेधून घेतले. हे4सने रnाaया दाबातील -ेरणा �नि�त करUयासाठo 

-ाUयांवर बरेच -योग केले होते व =याच-माणे वन.पतीतील रसाaया दाबाबMलहH केले होते. 

=याने १७२७ मwये ‘�हेिजटेबल .टॅ%ट~स’ (वान.प=य ि.थ�तशा�) हा अ�तशय मह=वाचा Fंथ 

Qल%हला व यामुळे तो वान.प=य इं%&य�व�ान या शाखेचा जनक मानला गेला आहे. 

     वन.प�तशा�ामwये अगर -ा,णशा�ामwये Qलनीयसaया वग�करणाने पूव�aया सव) 

वग�करणांचे उaचाटन केले. पूव�aया वग�करणात काहH शा�ीय -य=� होता; परंतु काहH 

वग�करणे ‘वाय�यान आरUयान FाIया�ये’ या -कारaया पशवुग�करणा-माणे होती. १६७0 
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सालaया समुारास डॉ. मॉरHसनने वन.पतींचे वग�करण केले होते. यानंतर १२ वषाqनी =याaया 

जागी रेचे वग�करण अि.त=वात आले. रेने ‘फला’ aया आधारावर वन.पतींचे  ३ ३ वग) केले. 

यानंतर काहH वषाqनी Qलपझीगचे -ो. mरि�हनस यांनी ‘फला’ aया त=वावर आणखी एक 

वग�करण केले व =याच-माणे क़ॅमेरेmरयस व टून)फोट) यांनीहH वग�करण केले. टून)फोट) याचे 

वग�करण अ�तशय लोक�-य होते; परंतु फुलवरा अथवा अ3त: पुTपकोशाaया आकारानु]प 

वन.पतींचे ८000 -कारांचे पkतशीर वग�करण Qलनीयसने के4यामुळे हेच जा.त -माण 

मानUयात येऊ लागले. 

     या आ[ संशोधकांनी वन.प�तशा� व -ा,णशा� या दोहsकडेहH ल\ पुरवले होते. =यांaया 

शा�ीय शोधाला ‘सKृपदाथ)शा�’ (नॅचरल साय3स) हे नाव देUयात आले व =यांना 

‘स�ृKशा��’ (नॅचरQल.ट) असे नाव देUयात आले. Qलनीयसaया काळानंतरहH बरेच %दवस 

�ानाaया वग�करणाची �वशेष ज]रH भासUयाची वेळ आलH न�हती. कारण =या वेळी �ानाचा 

-सारच �हावा �ततका झाला न�हता. 

     कॅरोलस Qलनीयस १७0७ मwये .वीडनमधील रॅश4ट या गावी ज3मला. लहानपणापासूनच 

बापाने सांlगतलेलH वन.पतींची नावे व �नर�नराXया वन.पतीं�वषयी मा%हती wयानात 

ठेवUयाची =याला आवड होती. पुढे या �वषयाQशवाय इतर �वषय =याला मुळीच आवडत 

नसत. =याaया बापाची इaछा =याने धम�पदेशक �हावे अशी होती; परंतु Qलनीयसला =याची 

आवड नाहH; व =याची इं%&य�व�ानशा�ात गती आहे हे पा%ह4यावर =याने =याला वै[कpकडे 

घातले व =यामwये Qलनीयस हा चमकू लागला. याबरोबरच =याने इतर प\ी�व[ा, कृQमशा� व 

वन.प�तशा� या आवड=या शा�ांचाहH अ�यास चालू ठेवला. १७२९ सालH =याने वन.पतीतील 

Qलगंभेदावर Qल%हले4या �नबंधामुळे, उ�साला यु�न�हQस)टHचा -ो. ओलॉफ �डबेकaया मनावर 

=यातील मह=वाaया क4पनांचा पmरणाम होऊन =याने =याला आपला द�ु�म Iहणून नेमले. या 

%ठकाणी �व[ापीठाचे वन.प�तशा�ा�यासाकmरता तयार केलेले बगीचे =याला पूण)पणे 

पाहावयास व अ�यास करUयास Qमळाले व =याने ‘Qसि.टमा नॅ�यूरा’ हा प%हला मह=वाचा व 

�यापक Fंथ Qलहावयास हाती घेतला. हा Fंथ -Qसk होताच =यातील पkतशीर �ववेचनामुळे व 

वग�करण पkतीमुळे तो एकदम लोकांaया नजरेस आला. यानंतर =याने दसुरेहH 

वन.प�तशा�ावर Fंथ Qल%हले व आपलH -Qसk ‘पkती’ पूण) �ववेचनासह लोकांपुढे मांडलH. या 

पkतीला ‘कृbfम पkती’ असे नाव आहे. कारण ती Qलगंभेदाaया पायावर उभारलH असून, =यात 

�नसग)QसkसाIयापे\ा काहH ठळक गुणधमाqवरच वग�करण केले आहे. आज -काल हH पkत 

‘�नसग)’ पkतीकडे जाUयाची पायरH Iहणून मानलH जाते; परंतु =या वेळेस ती सवाqत �ेh 

मानलH जात असे. 

      शा�ीय पmरभाषेसंबंधी Qलनीयसने मोठo सुधारणा केलH. या वन.प�तशा�ामwये, फार 

गुंतागुंत अस4यामुळे पmरभाषा ठर�वणे अ=यंत ज�रHचे होते. =याaया Fंथात जवळजवळ १000 
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पाmरभा�षक शgद =यांaया अथा)सह व .पKीकरणासह %दलेले आढळतात व =यामुळे काम फार 

सुकर झाले. =याची वण)न करUयाची पkती अजूनहH आदश) Iहणून अनुसरलH जाते. या 

शा�ाला �नग�डत अशी वन.पतीaया पाmरभा�षक नावांचीहH यादH अि.त=वात येणे ज]र होते. 

एका वन.पतीबMल पुTकळ लॅ%टन शgद देऊन वन.पतींचे वण)न करUयाची पूव�ची पkत  

फार बोजड व fासदायक होती. �तaयाहून सोपी पkत काढUयाचे Qलनीयसaया पूव�हH अनेक 

�नTफल -य=� झाले होते. .वत: Qलनीयसनेसुkा पूव� काहH अध)वट -य=� केले होते , पण 

शेवटH =याने एक पkत शोधून काढलH. =या पkतीचे सार Iहणजे, कोण=याहH वन.पतीला 

ह4लH इंFज समाजात Jया-माणे एक नाव व आडनाव अशी पkती आहे =या-माणेच फn 

दोन नावे देऊन टाकणे हे होय. वन.पतीची जात व जातीतील �नर�नराXया गुणधमाqनी युn 

असे �य�nवाचक नाम एवढेच ल\ण =याaया मते पुरेसे आहे. उदाहरणाथ)- मांजराaया सव) 

जातीला ‘फेलHस’ हे नाव असून मग ‘फेलHस Qलओ’ Iहणजे Qसहं, ‘फेलHस डोमेि.टका’ Iहणजे 

मांजर, ‘फेलHस पाड)स’ Iहणजे वाघ अशा त` हेने =या जातीतील �वQशK -ाUयास नावे देता 

येतात. =याaया पूव� एखा[ा वन.पतीचे वण)न देUयाला  ४ ओळी लागत असत, =याऐवजी या 

पkतीने दोन शgदांतच आपणास =या झाडाचे वण)न देता येते. १७ ३८ मwये तो पॅरHसला गेला 

असताना =याने बना)ड) व अँटॉई लॉरेन दाJयूश ूया वन.प�तशा��ांबरोबर वन.प�तशा�ाबMल 

lचOक=सा केलH व पढेु या दोन शा��ांनी काढले4या ‘�नसग)’ पkतीने Qलनीयसaया पkतीचे 

.थान घेतले. =यांची पkत फार सोपी व �नसग)साIयाव]न ठरवलेलH आहे. =यांची पkत 

दलावर, बीजाaया रचनेवर व पंुकेसरावर उभारलेलH आहे. तीमwये नंतर थोडेफार फेरफार झाले 

आहेत , परंतु =यांची पkत वन.प�तवग�करणाचा पाया आहे यात संशय नाहH.           
 

अवा)चीन वन.प�तशा�ाची वाढअवा)चीन वन.प�तशा�ाची वाढअवा)चीन वन.प�तशा�ाची वाढअवा)चीन वन.प�तशा�ाची वाढ    
रॉबट) tाऊन (१७७ ३ ते १८ ५८) या वन.प�तशा��ाने -थम नैसlग)क वग�करणपkतीची बाजू 

उचलून धरलH. इ. स. १८२७ मwये =याने वन.पतीतील आवतृबीज आ,ण अनावतृबीज या दोन 

वगाqतील फरक नजरेस आणला. इ. स. १८ ३0 मwये जॉन Qलडंले याने कँडोल याaयाच 

पkतीत थोडाफार फेरफार क]न आपला वग�करणपkतीवरHल Fंथ Qल%हला. इ. स. १८ ३२ ते 

१८ ५९ या काळात वन.प�तशा�ाaया पkतशीर अ�यासात बरHचशी -गती झालH. या 

काळातील -Qसk शा�� एस. एल. एंडQलशेर (१८0 ४ ते १८ ४९) व जे. Qलडंले हे होते. 

     तथा�प , या काळात सपुTपवन.पतींचा िजतका अ�यास झाला होता, �ततका 

अपुTपवन.पतींचा झाला न�हता; परंतु संयुn सू{मदश)कात बरHच सुधारणा झा4यामुळे  
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या वन.पतींचाहH सू{म अ�यास करणे श~य झाले. इ. स. १८ ५१ मwये �व4हेIय हॉफQम.टर 

याने अपुTपवन.पतीतील उaच वगा)तील झाडांaया �पUडवkृींचा तौल�नक अ�यास क]न जे 

शोध -Qसk केले, =यामुळे या उaच वगा)तील वन.पतींaया पर.परसंबंधावर बराच -काश पडून 

=यांचे .थाणुवग), शेवालवग), नेचावग) व सपुTपवग) इ=यादH वगाqत वग�करण करता आले. 

सपुTपवगा)तच आवतृबीज व अनावतृबीज येतात. 

     सपुTप वन.पती अथवा बीजवन.पती यांचे बे3थमॅ आ,ण हूकर यांनी केलेले वग�करण 

सwया इं�लंड आ,ण अमेmरकेमwये मा3य केले जाते. यांनी अनेक वन.पतींचे काळजीपूव)क 

परH\ण क]न �नर�नराXया जातींaया वन.पतींचे वण)न आप4या ‘वन.प�तजाती’  

(िजनेरा �लँटेरम) या Fंथात %दले आहे. या पkतीहून थोडीशी Qभ3न पkती ए. डg4यू ऐ~लर 

(बQल)न १८८ ३) याने पुढे आणलH आहे. व बQल)न येथील डॉ. अँडॉ4फ एं�लर याने =यातच 

थोडा फेरफार क]न �तला पूणा)व.थेस नेUयाचा -य=� केला आहे. 

     वन.पतींaया वग�करणाइतका =यांaया शरHर व इं%&य�व�ान या शाखांचा अ�यास =याच 

गतीने चालू रा%हला नाहH. �यू आ,ण माल�पघी यांaया नंतर सुमारे शभंर वषS या शाखांकडे 

दलु)\च झाले होते. इ. स. १८0२ मwये QमबSल (१७७६ ते १८५४) याने वान.प=यशारHर व 

इं%&य�व�ान या �वषयांवर एक Fंथ Qल%हला. यानंतर लवकरच कुट) .-Dगेल व एल. सी. 

�ेि�हरॅनस यांचे Fंथ बाहेर पडले. इ. स. १८१२ मwये जे. जे. पी. मो4डनहॉवर याने 

वन.प�तघटक पाUयात ओले क]न =यांaया पेशी वेगXया काढ4या. एफ. जे. एफ. मेयन 

आ,ण एच. �हॉन मोहल यांनी एको,णसा�या शतकाaया मwयाaया सुमारास वान.प=यशारHर 

या �वषयाaया अ�यासास शा�ीय पkती लावून %दलH. याच वेळी एम. जे. «ीडेन (१८0४ ते 

१८८१) आ,ण एफ. उंगेर (१८00 ते १८७0) यांनीहH या शा�ाचा अ�यास चाल�वला होता. नागेलH 

याने अणुमय घटनेaया पेशीमय पापु¦याaया वाढHचा अ�यास चाल�वला होता. याच 

अ�यासामुळे ह4लHaया Qसटॉलॉजी या शाखेत अंतभू)त होणा` या, पेशींaया अ�यासाaया अवा)चीन 

पkतीचा उगम झाला. काल) सॅ�नओ आ,ण ह%ट)ग यांनी वन.प�तघटकांची रचना व वाढ 

यांaया �ानात भर घातलH व बॅरH याaया Fंथाने (१८७७- ‘सपुTपवन.पती व नेचा यांचे 

तौल�नक शरHर’) उपलgध �ानाची उdम रHतीने मांडणी केलH. यानंतर या शाखेतील शोध 

टायघेम व =याचे QशTय यांनी पुढे चाल�वले आहेत व उपलgध �ात गोKींव]न सामा3य 

�नयम बस�वUयाचा -य=� चालू आहे. 
 

     वन.पतींमwये Qलगंभेद असतो हH गोK -ाचीन काळापासून �ात होती. इिजPमwये खजुराचे 

पीक येUयाकmरता दोन -कारची फुले एकf आणावी लागतात, हH गोK -ाचीन काळीच �ात 
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होती. खजुरHची लागवड करणारे फn �ीजातीaयाच झाडांची पैदास करत असत व पीक 

येUयासाठo रानातील झाडांची फुले आणत असत. बाbबलो�नअन लोकांनाहH खजुराaया 

झाडातील �ी-पु]ष भेद माहHत होता, हH गोK आपणास %हरोडोटसव]न %दसते. lथओ§ॅ.टस 

यानेहH झाडातील Qलगंभेदाचा उ4लेख केला आहे. lथओ§ॅ.टसनंतर सीझॅ4पीनस यानेच 

QलगंभेदाबMल �वचार केलेला आढळतो. यानंतर नेहेQमया »यू याने आप4या Fंथात �ी आ,ण 

पुंकेसरांaया काया)बMल �ववेचन केलेले आढळते. »यूaया IहणUयाचा अनुवाद रे याने आप4या 

१ ६९ ४ मwये -Qसk केले4या Fंथात केलेला आढळतो. टुbबजेंन येथील वै[क व 

वन.प�तशा�ाचा अwयापक जे. कॅमेरेmरअस याने �ी व पंुकेसर यांचे जननO+येतील काय) 

�ववेचन करणारे एक पf -Qसk केले व =यात अपुTप वन.पतीत हH इं%&ये शोधून काढणे 

Oकती अवघड जाते हे दाख�वले. सॅIयुएल मोरलंड याने परागांaया काया)�वषयी एक �नबंध 

Qलहून «ीडेन याने पुढे केले4या काया)ची अंधुक क4पना आणून %दलH. १७११ मwये िजऑ§ॉय 

याने फलो=पdीमwये �ी-पुंकेसर व परागQम�णाaया काया)ची आवrयकता -�तपादन केलH. 

Qलनीयसने १७ ३ ६ मwये वन.पतींचे सपुTप व अपुTप या दोन वगाqत वग�करण केले. यानंतर 

जोहॉन हेड�वग (१७ ३0 ते १७९९) याने शेवालातील जननD%&यासंबंधी मा%हती देणारा आपला 

Fंथ इ. स. १७८२ मwये -Qसk करेपयqत वान.प=यइं%&य�व�ानात फारशी -गती झालH न�हती 

व वान.प=य �पUडव�ृkशा�ामwये बरेच %दवस मुळीच -गती झालH नाहH. इ. स. १८१ ५ मwये 

�ेि�हरॅनस याने वान.प=य�पUडव�ृkशा�ात काहH संशोधन केले; पण फारशी नवीन मा%हती 

Qमळ�वलH नाहH. १८२ ३ मwये ऑQमसी याने पराग�प%टकांचा शोध लावला. यानंतर tाँि�नआट) 

व tाऊन यांनी याच %दशेने शोध क]न tाऊनने पराग�प%टक बीजांडाकD &ापयqत गेलेलH असते हे 

दाख�वले. या शोधांनी काहH %दवसांनंतर «ीडेन , �ॉन, मोहल वगैरे शा��ांनी जे पेशीभवन 

अथवा �पडंघटनेसंबंधी शोध लावले, =यांचा पाया घालून %दला. अलHकडे �पडंवkृी व फलो=पdी 

या शाखांची सपुTप व अपुTप या दो3हHहH वगाqaया वन.पतींaया बाबतीत बरHच -गती झालH 

आहे व नवीन नवीन शोध उ=साहाने लावUयात येत आहेत. डा�व)न याने ऑlच)ड (कृQमस श) 

वगा)तील �-Iयलूा, Qलनम, Qलµम वगैरे वन.पतींaया उ=पdीबMल व या उ=पdीमwये कृमीकडून 

होणा` या काया)बMल जे �ववेचन केले आहे, =यामुळे .-Dगेल याने अठरा�या शतकाaया अखेरHस 

जी �वधाने केलH होती =यांचे .पKीकरण होऊन वन.प�तशा�ातील एक नवेच अ�यास\ेf 

खुले झाले आहे व या \ेfात हम)न म4ुलर, फेडोmरको डेि4पनो, पॉल नुथ इ=या%दकांनी शोध 

चालवले आहेत. 

                    .टHफन हे4स याने .टॅ%टकल एसेज (१७२७) या Fंथात वान.प=यइं%&य�व�ानातील काहH 

शोध , उ. वन.पतींचे पोषण कसे होते व वन.पतीत जीवनरस कसा पुर�वला जातो इ=यादH 

-Qसk केले होते. वन.पतींना हवेतून अ3न Qमळते व हे अ3न, =या पानांaया �ारे Fहण 

करतात या गोKी =याने �नदश)नास आ,ण4या हो=या. जे. -ी.टले आ,ण ल�हॉ,झए यांनी 
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अठरा�या शतकाaया अखेरHस अवा)चीन रसायनशा�ाची वाढ केलH, =यामुळे वन.पतींaया पोषक 

O+येचा अ�यास करणे श~य झाले. इंगेनहौज याने १७७९ मwये वन.पती कबा)Iल वायू सतत 

बाहेर टाकत असतात , परंतु %हरवी पाने व अंकुर हH सूय)-काशात फn -ाणवायू बाहेर टाकतात 

या गोKीचा शोध लावला व =यामुळे वन.पतींची कबा)Iल वायू Fहण करUयाची O+या व 

�ासोaछवासO+या यातील भेद .पK केला. एन. टH. दे. सौसूर (१७ ६७ ते १८ ४ ५) याने 

वन.प�तपोषणाaया O+येचे काय) पmरमाणा=मक पkतीने �नि�त केले. या शाखेत पुढे yयु�ोशे 

याने काहH संशोधन केले व लHbबग याने रसायनशा�ाaया मदतीने वातावरण व जमीन यांचे 

वन.प�तसंवध)नातील काय) �नि�त केले. 

     वन.पतींaया इं%&यांaया हालचालHं�वषयीचा अ�यास जॉन रे आ,ण Qल�नअस यांनी 

थोडाफार केला होता. यानंतर या \ेfात अँ¼यू नाईट , yयू�ोशे व मोहल यांनी काहH पmर�म 

केले. डा�व)न यानेहH उंच वाढUया` या वेलH व कृQमभ\क पाने यासंबंधी शोध क]न वन.पतींवर 

बा�शnpचा होणारा पmरणाम हे एक नवीनच \ेf अ�यासकांना �नमा)ण क]न %दले आहे. पुढे 

JयुQलअस सॅ~स व =याचे QशTय यांनी वान.प=यइं%&य�व�ानशा�ाची शा�ीय पायावर 

उभारणी केलH आहे व =या \ेfात नवीन नवीन शोध लागत आहेत. के. गोबल, ई. .�ॅ.बग)र व 

बॅरH यांनी वन.पतीचा बा�.व]पावल\ी अ�यास चाल�वला आहे; तसेच वन.पतीतील पेशी व 

=यातील &�ये या �वषयीहH पेशीरचनाशा� या नावाची शाखा �नमा)ण झालH आहे. 

     भौगोQलक £या वन.पतींaया -साराचा अ�यास हंबो4टपासून स]ु होऊन डा�व)न, हूकर , वॉलेस 

वगैरDनी =यात पmर�म केले आहेत. वन.पती आ,ण हवामान यातील संबंधाचाहH अ�यास चालू 

आहे. या शाखेस ‘एकॉलजी’ असे नाव आहे. 
 

     वान.प=य-.तरावशेषशा�ातहH वन.प�तशा�� व भू.तरशा�� यांनी बरHच -गती केलH 
आहे व �नर�नराXया काळaया वन.पतींaया अवशेषांव]न पWृवीaया इ�तहासातील युगे व =या 

युगातील हवामान �नि�त करUयाचा -य=� चालू आहे. या \ेfात tाँि�नआट) , गोइपट) आ,ण 

Qशपंर यांनी बरHच -गती केलH आहे. =या-माणेच आ.वॉ4ड हHर (१८0९ ते १८८ ३) याने 

आि~ट)~ट -देशातील Qमओसीन युगातील वन.पतीं�वषयी व गॅ.टन सॅपोटा) (१८२ ३ ते १८९ 

५) याने ततृीय युगातील वन.पतीं�वषयी संशोधन केले आहे. सर जे. डg4यू डॉसन आ,ण 

Qलओ ले.कोरो यांनी कॅनडा व अमेmरकेतील वान.प=य-.तरावशेषांबMल मा%हती -Qसk केलH 

आहे. Fेट btटनमwये डg4य.ू सी. �व4यमसन याने दगडी कोळशातील वान.प=यावशेषांव]न 

=या वन.पतींचा अ�यास करUयास स]ुवात केलH व तो अ�यास बॅ�)ड रेनो4ट, डी. एच. .कॉट , 

ए. सी. सेवड), इ=या%दकांनी पुढे चालवून नK झाले4या वन.पतींसंबंधी व उपलgध असले4या 

वन.पतींaया वंशावळीसंबंधी बरेच शोध लावले आहेत. 

     ह4लH वन.प�तशा�ाची पुढHल शाखांत �वभागणी झालH आहे: 



64 

 (१) रचना , (२) पेशीरचना , ( ३) इं%&य�व�ान, ( ४) वग�करण, ( ५) भौगोQलक -सार, ( ६) 

वान.प=य-.तरावशेष, (७) एकॉलजी (पmरि.थती पmरणाम). 
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-करण  -करण  -करण  -करण  ६ ६ ६ ६ वेववेेवे    
    
    

�वकासवाद �वकासवाद �वकासवाद �वकासवाद ((((डा�व)न आ,ण इतरडा�व)न आ,ण इतरडा�व)न आ,ण इतरडा�व)न आ,ण इतर))))    
    
    

�वकासवाद�वकासवाद�वकासवाद�वकासवाद    

                    आधु�नक जीवशा�ाची इं%&य�व�ान (Oफिजऑलजी) हH एक शाखा आहे व याच 

इं%&य�व�ानाचा वै[कात समावेश अवrय असतो; Iहणून आधु�नक इं%&य�व�ानाचाहH अंतभा)व 

मागे वै[काaया -करणात केला आहे. जीवशा�ातला दसुरा महjवाचा -� वन.पती व 

-ा,णजातीaया मूळ उ=पdीसंबंधाचा. या -�ाचा समावेश -ाचीन भारतीयांनी एकंदर 

जगद=ुपdीaया मो�या -�ात क]न या एकंदर -�ाचा त=व�ानात �वचार केलेला आढळतो. 
 

स£ृयु=पdी�वषयक भारतीय क4पनास£ृयु=पdी�वषयक भारतीय क4पनास£ृयु=पdी�वषयक भारतीय क4पनास£ृयु=पdी�वषयक भारतीय क4पना    

                    -ाचीन भारतीयांना अगदH आरंभापासून एकंदर �व�ातील �वकासवादाची क4पना होती, असे 

IहणUयास पुरावा आहे. परंतु इत~या -ाचीन काळी आता-माणे -ायोlगक साधनसामFी 

उपलgध नस4यामुळे =यांना ब` याच .थळी केवळ -ग4भ अशा क4पनाशnpaया जोरावरच 

काम भागवावे लागत असे हे ल\ात घेतले, तर त=कालHन क4पनांतील व आधु�नक काळातील 

सुधारले4या -योगQसk अशा �वकासवादातील आ�य)कारक सा rये यांचा �वचार केला, तर 

-ाचीनांaया पूण)=वास पोचले4या �वचारशnpबMल के�हाहH कुतूहल वाटेल. 

     -ाचीनांaया �वकासवादास त=कालHन त=व�ानामwये- �वशेषत: सां|य पkतीमwये- 

‘पmरणामवाद’ Oकंवा ‘गुण पmरणाम वाद’ असे नाव %दले आहे. �व�ो=पdीचे �ववरण करताना 

थोyया बहुत -माणात सव) भारतीय शा�कारांनी या पmरणामवादाचाच अंगीकार केला आहे. 

     अ=यंत -ाचीन उप�नषदांपैकp जे छांदो�य =यामwये सू{म अशी तेज, आप व अ3न (पWृवी) 

हH तीनच महाभूते सांlगतलH असून, या �तहHंaया Qम�णाने-bfव=ृकरणाने -सव) .थूल पWृवीचा 

�वकास दाख�वला आहे. तै�dरHयोप�नषदात पंचमहाभूतांचा उ4लेख असून =यानंतर ‘पlृथ�या 

ओषधय:। ओषधी�यो3नम। अ3ना=पु]ष:।‘ पWृवीपासून वन.पती, वन.पतीपासून अ3न व 

अ3नापासून पु]ष उ=प3न झाला, असे Iहटले आहे. 
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                    अवा)चीन �वकासवाद चैत3ययुn अशा मनुTय-ाUयाचा �वकास मुळात औषधीवन.पती व 

=यापासून अ=यंत सू{म कृमी, म=.य अशा लहान -ाUयांपासून +मा+माने झाला अस4याचे 

Qसk करतो; परंतु -ाचीन सां|य यांनी आ=मतjव �नराळे मानले व इं%&यांचा �वकास 

-कृतीपासून झा4याचे मानले आहे. मूळ -कृतीत अहंकाराने Qभ3न Qभ3न पदाथ) बनUयाची 

शnp आ4यावर पुढHल वाढHaया दोन शाखा पाड4या आहेत =या: (१) सD%&यसKृी- Iहणजे झाडे-

मनुTये इ=यादH व (२) �नmर%ं&य Iहणजे जड सKृी या होत. सD%&य सKृीचा �वचार करताना देह 

व आ=मा सोडून फn सू{म इं%&यांचाच यांनी �वचार केला आहे. सD%&य सKृीपैकp मूळ जंतंूaया 

=वचेशी -काशा%दकांaया संयोगाने .थूल इं%&यांचा -ादभुा)व होतो हे अवा)चीन 

अlधभौ�तकवा[ांचे तjव सां|यांसहH मा3य आहे; परंतु नेfादH Qभ3न इं%&ये -थम उ=प3नच का 

होतात याची उपपdी पा�ाjय आlधभौ�तक स�ृKशा� सांगत नाहH. सां|यांनी माf याचे कारण 

शोधUयाचा -य=� केला आहे. =याच-माणे भारतीयांची चौ` याऐंशी ल\ योनींची क4पनाहH 

अं¾ट हेकेल इ=यादH अवा)चीन शा��ांaया शा�ीय �वकासक4पनेस जुळती आहे. सारांश , एका 

जड -कृतीपासून पुढे सव) �यn पदाथ) कोण=या +माने �नघाले एवढाच जर �वचार केला तर 

पा�ाjय �वकासवादात व सां|यांaया -कृ�तपmरणाम वादांत फारसा भेद नाहH. 
 
 

जीवजातीaंया उ=पdीसंबंधी Fीकजीवजातीaंया उ=पdीसंबंधी Fीकजीवजातीaंया उ=पdीसंबंधी Fीकजीवजातीaंया उ=पdीसंबंधी Fीक -- --रोमन पं�डताaंया क4पनारोमन पं�डताaंया क4पनारोमन पं�डताaंया क4पनारोमन पं�डताaंया क4पना    

     जीवजातींमwये ]पांतर होत जाते आ,ण जु3या -ाUयांaया जातीपासून न�या जाती उ=प3न 

होतात , हH क4पना जुनीच आहे. ती -ाचीन Fीक तjववेjयांaया Fंथांतून पुTकळ %ठकाणी 

आढळते. ऍmर.टॉटलने आप4या Fंथात यासंबंधीचे �वचार %दलेले असून, ते =याचे एक�याचे 

�वचार नसून, Fीक पं�डतवग़ा)ची मते तशीच होती असे IहणUयास हरकत नाहH. ऍmर.टॉटलने 

असे .पK Qलहून ठेवले आहे कp, जीवांaया �नर�नराXया जाती हH एक साखळी असून जु3या व 

अ-ग4भ जीवजातींपासूनच न�या व शरHरावयवांनी पूण), काय)\मता -ाP झाले4या उaच 

कोटHतील जीवजातींची उ=पdी होत असते. इतकेच न�हे तर ऍmर.टॉटल असेहH Iहणतो कp, 

�नmर%ं&य सKृीमwये घडामोड होऊन सजीवांची उ=पdी झालH. =या घडामोडीने -थम वन.पती 

उ=प3न झा4या. =यांaयामwये शरHरपोषण व नूतनो=पdी या O+या असतात, पण संवेदना व 

बु�k�यापार यांचा अभाव असतो. पुढे वन.पतीतूनच ‘झुफाईट’ वगा)तले वन.पतीस श -ाणी 

�नमा)ण झाले, नंतर =यांaयामधून -ग4भावयवी -ाणी व अखेर =यामधून बु�kगुणाने सव)�ेh 

असलेला मनुTय-ाणी उ=प3न झाला. ता=पय), पूण)ताव.थे-त पोचUयाकmरता सतत धडपड करणे 

हा �नयम �नसगा)मwये सव)f %दसून येतो व =यामळेुच �नज�व सKृीतून सजीव वन.पती, -ाणी 

व अखेर मनुTयकोटH �नमा)ण झालH. 
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     या ऍmर.टॉटलaया वण)नात �वकासवादाची क4पना .पKपणे भरलेलH आहे. माf �वकास 

होत जाUयाची नैसlग)क कारणे =याला बरोबर कळलH न�हती. वा.त�वक यो�यतमा�तजीवनाचे 

(स�हा)य�हल ऑफ दH Oफटे.ट) त=वहH एIपेडो~लHज या पूव�aया Fीक त=ववे=याaया Fंथात 

होते ,  पण ऍmर.टॉटलने ते अFा� मानले. Qशवाय �वकासवाद पmरणत .व]पात मांडUयास 

आवrयक �ततके इतर शा�ीय संशोधनहH =या काळी झालेले न�हते. 
 

�व�ो=पdीaया ,�.ती धम)Fंथातंील क4पना�व�ो=पdीaया ,�.ती धम)Fंथातंील क4पना�व�ो=पdीaया ,�.ती धम)Fंथातंील क4पना�व�ो=पdीaया ,�.ती धम)Fंथातंील क4पना    

                    Fीक क4पनांनंतर बायबलातील क4पना युरोपातील सव) ,�.ती समाजात बkमलू होऊन 

बस4या. =या इत~या कp, बायबलातील हOककती�व]k शा�ीय Qसkांत पुढे मांडणा` या 

�व�ानांना १ ५ �या १ ६ �या शतकातहH धम)गु]ंचा छळ सोसावा लागला. धम)Fंथांची -वdृी 

बहुधा सव) कतृ)=व ई�राकडे देUयाची अस4यामळेु, परमे�राने हH �नज�व सजीव सव) सKृी, 

वन.पती, -ाणी व सव) �ेh मनुTयजातीसुkा सहा %दवसांत तयार केलH, असे बायबलात वण)न 

आहे. हH बायबलातील मते १ ५ �या शतकात नवीन खंडाचा शोध लागून -ाचीन Fीक-रोमन 

�व[ांचे पुन�Jजीवन होईपयqत -चQलत होती व पुढे १ ६। १७। १८ �या शतकात पा�ाjय 

शा��ांना हH बायबलातील मते खोटH ठरवून आपले शा�ीय Qसkांत -थम पुराणमताQभमानी 

�व�ानांना व नंतर सव)साधारण जनतेला पटवून देUयास Oकती झगडावे लागले =याची हOककत 

या �वभागातील अनेक -करणांaया वाचनाने ल\ात येईल. असो.                         
 

आधु�नक पा�ाjय �वकासवादआधु�नक पा�ाjय �वकासवादआधु�नक पा�ाjय �वकासवादआधु�नक पा�ाjय �वकासवाद    

                    आधु�नक काळात जीवशा�ांतग)त वन.प�तशा� व -ा,णशा� यांना आरंभ नूतन खंडांaया 

संशोधनापासून झाला. कारण या न�या भूभागात न�या न�या वन.पती व -ा,णजाती 

संशोधकांना फार आढळ4या व =यांचा संFह युरोपात होऊ लागला. हा संFह अवाढ�य वाढत 

चाल4यामुळे =याचे पkतशीर शा�ीय वग�करण करUयाकडे शा��ांची -वdृी वळलH. 

वग�करणाaया काया)तूनच �वकासवादाचा ज3म झाला व =याला भूशा�ांतग)त 

-.तरावशेषशा�ातील पुरा�याने पुKी Qमळून तो कायमचा -.था�पत झाला. या �वकासवादाला 

-=य\ पुरावा पुTकळ Qमळाला अस4यामुळे, -ाचीन त=ववे=यांaया �वकासवाद�वषयक �न�वळ 

क4पनांपे\ा फार महjव आहे. Iहणून =याची स�व.तर मा%हती येथे देतो. 
 

गोइटे आ,ण शरHर�वभागाचेंगोइटे आ,ण शरHर�वभागाचेंगोइटे आ,ण शरHर�वभागाचेंगोइटे आ,ण शरHर�वभागाचें    .व]पातंर.व]पातंर.व]पातंर.व]पातंर    

                    कोलेmरजने हI§े डे�हHबMल असे उ�ार काढले होते कp, हI§े डे�हHने रसायनशा��ांत 

अFगUय बनUयाचे ठरवून =या शा�ाला .वत:स वाहून घेतले नसते, तर =याला त=कालHन 

कवींपैकp सव)�ेh अशी कpत� खास संपादन करता आलH असती. हे उ�ार समतोल बुkीaया 

धोरणी टHकाकारास शोभUयासारखे नसून, =या दोघा �व�ानांमधील �नर�तशय मैfीचेच ते 
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अlधक �नदश)क आहेत असे Iहणावे लागेल; पण ते काहHहH असले तरH हH गोK �न�व)वाद 

खरH आहे कp , =या काळातला तो खरोखरच सवाqत उdम कवी Iहणून गणला गेलेला आहे. 

=याचे lचd जर का�यकलेने �ततके वेधले नसते, तर तो माf शा��ांमwये उdम -तीचा 

शा�� बन4यावाचून खास रा%हला नसता आ,ण मनाचा वा.त�वक ओढा इतका दसुरHकडे 

असताहH, जोहन वु4फगँग �हान गोइटे याने शkु शा�ीय �ानाaया \ेfात इतके �वजय 

Qमळ�वलेले आहेत कp, =याने कवी या ना=याने एक ओळहH Qल%हलेलH नसती तरH =याaया 

वरHल �वजयांनीच =याचे नाव अजरामर क]न ठेवले असते. उaच -तीaया माणसांची बु�kमdा 

अशीच अKपैलू असते. 

     �व�ान शा�� Iहणून गोइटेची जी कpत� आहे �तचा पाया =याaया १७९0 मwये -Qसk 

झाले4या Fंथाने घातला. या Fंथाचे नाव शरHर�वभागांचे .व]पांतर (मेटामॉफ) Qसस ऑफ 

पाट)स) असे असून =यात =याने असा एक चम=काmरक Qसkांत पुढे मांडला होता कp, कोण=याहH 

फुलाचे सव) भाग पानांचेच ]पांतर होऊन तयार झालेले असतात. 

     शरHर�वभागांaया .व]पांतरासंबंधाचा पुढे मांडलेला हा Qसkांत लवकरच अlधक �यापक 

होऊ लागला. कारण या सुमारास गोइटे व ओकेन या दोघांनी .वतंfपणे असे एक तjव पुढे 

आणले कp, सपhृवंशी -ाUयांचे म.तक पाठoaया कUयांतच काहH फेरबदल व वाढ होऊन तयार 

झालेले असते. या क4पना कवीलाच शोभUयासार|या आहेत -खरोखरच हरएक सKृपदाथा)तील 

पर.परसंबंध ओळखणा` या क�व-�तभेखेरHज इतर कोणाaयाहH मनाला वरHल क4पना सुचणे 

अश~य आहे. 

    परंतु हH कवीची क4पनाच शा�ीय £या अ=यंत खरH अस4याचे ठरले. शरHर�वभागांaया 

]पांतरासंबंधाचे हे तjव अ=यंत मह=वाचे अस4याचे लवकरच सव) शा�� मानू लागले. 
 

     तथा�प या त=वाचा अथ) Oकती �यापक आहे याची यथातWय जाणीव या त=वाaया 

-थमारंभीaया पुर.क=याqपैकp फारच थोyया जणांना झालेलH होती. फुलाचे सव) �नर�नराळे भाग- 

असं|य �नर�नराXया -कारaया रंगांचे व आकारांचे पुTपबा�कोशदल, पाकXया, पुंकेसर, �ीकेसर 

वगैरे- हे केवळ मूळ पानांतच फेरबदल होत होत तयार होतात. अथा)त हा फरक व हH वाढ फार 

आ�य)कारक .व]पाची आहे यात शकंा नाहH. पुंकेसर Iहणजे एक .व]पांतर झालेले पानच 

होय, या IहणUयाला काहH अथ) असेल, तर तो असा कp, ब` याच कालावधीत मंद Oकंवा =वmरत 

+मांनी पानांमwये �प¤यान�प¤या फरक होत होत अखेर पानांचाच पंुकेसर बनला. परंतु जर 

अशा -कारचे ]पांतर होत जाणे श~य असेल -जर पान व पंुकेसर यांमwये %दसणारे मोठे अंतर 

अनेक �प¤यांत थोडाथोडा फरक होत होत भ]न येणे श~य असेल , तर सावयवी जीवांमwये 

होत जाणा` या फरकाला मया)दा तरH कोणती व कोठे समजावयाची? एका -कारaया जीवामwये 

फरक होता होता अखेर प%ह4याहून सव).वी Qभ3न असा जीव उ=प3न होणार नाहH कशाव]न? 
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असे श~य असेल तर मूळ एकाच -कारaया पूव)जांपासून अनेक �नर�नराXया -कारaया 

जातींचे -ाणी तयार झाले असले पा%हजेत, असे मानUयास काय हरकत आहे? हH �वचारसरणीहH 

कवीची .व�नसKृी आहे असे वाटते; पण खरोखरच हे केवळ .व�न आहे काय? गोइटेला तरH 

हे .व�न आहे असे वाटत न�हते. वन.पतींaया �नर�नराXया शरHर�वभागांaया ]पांतरा�वषयी 

अवलोकन करत असता =याaया मनाची अशी खाfी पटत चाललH कp, वन.पती व -ाणी 

यांaया आजकाल Jया असं|य जाती %दसत आहेत =या मूळaया काहH थोड~या 

�पतजृातीपासून कालांतराने फरक होत होत तयार झा4या आहेत. मूळ बीजापासून एखा[ा 

-चंड व\ृाaया शाखा Jया-माणे पोस4या जातात, त�तच हH ि.थती होय. हH क4पना मोठo 

धाडसाची व +ां�तकारक आहे , व हH केवळ कवीची क4पनाच आहे , असेच =या वेळी सव) जगाला 

वाटत होते. 
 

एरा.मस डा�व)नएरा.मस डा�व)नएरा.मस डा�व)नएरा.मस डा�व)न    

             Jया वेळी गोइटे कवीaया डो~यात वरHल -कारची क4पना ठाम होती, =याच वेळी दसु` या 

एका त=ववे=याaया मनामwये तशाच -कारaया क4पनेचे बीज �जू लागले होते. हा त=ववेdा 

सु-Qसk इंFज डॉ. एरा.मस डा�व)न हा होय. वा.त�वक डा�व)न आप4या �ातील कवी 

Iहणूनच अ=यंत लोक�-य झालेला होता. ‘वन.पतींची बाग’ (बोटॅ�नक गाड)न) या =याaया 

का�यातील ओळी मो�या कौतुकाने सव)f Iहट4या जात असत. पुढHल �प¤यांनी माf =याaया 

पु.तकातील मु|य जो का�य�वषयक भाग तो सव) टाकाऊ ठरवून =या पु.तकातील �नराXयाच 

भागाला कायमचे महjव %दले आहे. तो भाग Iहणजे =या पु.तकात जागजागी पानांaया शेवटH 

Jया टHपा जोड4या आहेत =या होय; कारण या टHपांमwये बहुतेक सव) त=कालHन शा�ीय 

क4पना %दले4या आहेत. 
     डा�व)नमwये उ=कृK का�यरचनेला लागणारे कौश4य न�हते, हे जरH खरे असले तरH =याaया 

अंगी का�य-�तभा व �तaया जोडीला शा�ीय �वषयाचे भरपूर �ान होते यात साहसोnp 

bबलकुल नाहH. या क�वसहज अ3त )Kीaया जोरावर %दसावयाला अ=यंत Qभ3न %दसणारे 

शरHरावयव असणा` या जीवांमwये असणारा पर.परसंबंध ओळखणे व अ=यंत हल~या -तीaया 

फुलामwयेहH चैत3यवैQश£य (�हायटल पस)नॅQलटH) आहे , हH गोK =याला ओळखता आलH व 

Iहणूनच सKृपदाथाqमwये आ=यं�तक Qभ3नता दश)�वणा` या अशा मया)दा कोठेच नाहHत , असे 

=याला वाटू लागले. तो .वत:ला असा -� क] लागला, ‘एका जातीaया जीवापासूनच दसु` या 

जातीचा जीव �नमा)ण झाला, हH गोK श~य आहे काय? �नर�नराXया जातींचे जीव हे सव) मूळ 

एकाच �पतजृातीपासून �प¤यान �प¤या फरक होत होत उ=प3न झाले असावेत, असे खरोखर 

वाटते.’ हH मोहक क4पना डा�व)नaया मनात घोळत रा%हलH व तीच व�ृkगंत होत गेलH; आ,ण 

पुढे �तला ठाम Qसkांताचे .व]प -ाP झाले आ,ण ती क4पना स�व.तरपणे =याने आप4या 



70 

‘झुनोQमया’ या नावाaया पु.तकात व मरणोdर -Qसk झाले4या ‘सKृीचे मं%दर’ (टDपल ऑफ 

नेचर) या का�यामwये मांडलेलH आहे. या का�यात �वकासQसkांताची क4पना चांगलH .पKपणे 

%दलेलH आहे; परंतु कवी�य�तmरn इतर कोणाचे समाधान होईल इत~या यो�यतेचा पुरावा =या 

वेळी फारच अ4प पुढे आलेला होता. Iहणून १८0२ मwये एरा.मस डा�व)न मरण पावला =या 

वेळीहH �नर�नराXया जीवजाती कशा उ=प3न होत गे4या, यासंबंधाची =याची क4पना 

खाfीलायक पुरा�याaया अभावी .व�नवत ि.थतीतच होती. 

     तथा�प हे .व�न गोइटे व डा�व)न या दोघांaयाच मनामwये घोळत होते, असे माf नाहH. 

फार काय पण या दोघांaयाहH पूव� हHच क4पना दसु` याहH एका मो�या जम)नीतील �व�ानाaया 

Iहणजे खुM इमॅ3युअल क¹ 3टaयाच डो~यात आलेलH होती; तसेच डी मेलेट, मॉप%ट)स, रॉbबनेट 

वगैरे Oक=येक §D च �व�ान व कवीला शोभणारH क4पनाशnp अंगी असलेला सु-Qसk 

स�ृKशा�� बफन या सवाqaया मनात वरHल क4पना उदभूत झालेलH होती. १८ �या शतकाaया 

मwयानंतर लवकरच बफनने �नर�नराXया जातींaया उ=पdीबMलची .वत:ची वरHल .व]पाची 

क4पना जगापुढे मांडलH होती व ते�हापासून १७८८ मwये मरण पावेपयqत =याच क4पनेचे 

पु3हा पु3हा -Qसkीकरण =याने चालू ठेवले होते. तथा�प Qभ3नQभ3न जातींaया 

उ=पdीसंबंधाaया या क4पनेला शा�ीय Qसkांताचे .व]प -ाP होUयाइतका अनुकूल काळ =या 

वेळी उ=प3न झालेला न�हता. 
 

     असे होते तरH १८ �या शतकाaया �पढHतील लोकांaया मनामwये हH क4पना कमी-जा.त 

-माणात व ओबडधोबड .व]पातच , पण �वल\ण रHतीने पुTकळ -सार पावलेलH %दसू लागलH. 

पWृवीaया पाठoवरHल Jया भूभागांचा पूव� शोध लागलेला न�हता अशा भागातून ताव=कालपयqत 

पूण) अ�ात असले4या अशा अनेक जातींaया -ाUयांचे नमुने या समुारास पुTकळ उपलgध 
झाले होते आ,ण =या सव) जातींaया -ाUयांसंबंधाने जल-लयकालH काय �यव.था झालH होती 

=याची बरोबर उपपdी लावणे , हे त=कालHन मोठमो�या शहाUया लोकांनाहH मोठे कोडे होऊन 

बसले होते. नो�हाaया जहाजामwये Jया -ा,णजाती वाच4या, =याच मूळ जातीपासून 

=यांaयामwये फेरबदल होत होत अलHकडील सव) �नर�नराXया जाती उ=प3न झाले4या आहेत, 

असे या न�या �वकासक4पनेला अनसु]न मान4याने, वरHल कोyयाचा ब` याच सुलभ रHतीने 

उलगडा होUयासारखा होता. असला �वकासQसkांत मा3य के4यास =याची �याPी Oकती दरूवर 

पोचू शकते , या -�ाकडे =या वेळी कोणाचे फारसे ल\ गेले नाहH आ,ण अमेmरकेतले -ाणी व 

प\ी हे जु3या जगात4या पशपु{यांaया जातीपासून वंशपरंपरेने फेरबदल होत होत तयार 

झालेले आहेत; Iहणजे उदाहरणाथ)- अमेmरकन lचdा (जॉगर) हा जु3या जगातील lचjयापासून 

(लेपड)) आ,ण �यूमा नावाचा मांजराaया जातीचा मांसभ\क -ाणी Qसहंापासून फरक होत होत 

तयार झालेला आहे, अशा त` हेचे मत , जु3या क4पनेशी अ�वरोधी असलेलH नवी मते =यांचे 
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सू{म रHतीने परH\ण न करता व =यांचा संपूण) �यापक अथ) ल\ात न घेता Fा� धरUयाची 

मन:-वdृी असले4या लोकांमwये Fा� होऊन बसले. 

     =याच-माणे Oक=येक लोक आनंद�तशयाने असेहH -�तपादन क] लागले कp, उdर अमेmरकेचे 

वाय�य टोक आQशया खंडाला अगदH लागून आहे या गोKीचा शोध लाग4यामुळे पा�ा=य 

जगातील सव) -कारचे -ाणी व वन.पती कसे उ=प3न झाले असावेत या -�ासंबंधाaया सव) 

अडचणी दरू झा4या आहेत; कारण पौर.=य देशांत4या -ाणी व वन.पतींaया जाती अमेmरकेत 

वरHल बाजूने जाणे अगदH सुलभ व सभंवनीय असनू, तेथे गे4यावर तेथील हवापाUयाaया 

पmरणामामुळे मूळ जातींत फरक झाले असले पा%हजेत हे उघड आहे. Jया लोकांनी वरHल 

क4पना पुढे मांडलH =यांना .वत:aया �वधानाचा खरा �यापक अथ) .व�नांतहH कळला न�हता. 

वा.त�वक पाहता, वरHल �वधानात �वकासQसkांत स\ंेप]पाने अंतभू)त झालेला आहे आ,ण 

=याचा एकंदर �यापक अथ) ल\ात न आ4यामुळे हा Qसkांत लोकांना अ=यंत .वाभा�वक 

अतएव Fा� वाटू लागला; परंतु Jया लोकांनी =याचा पुर.कार चाल�वला होता =यांaया ल\ात 

=याचा खरा अथ) आला असता तर भांबावून जाऊन ते =याaयापासून दरूच सरले असते. 

वा.त�वक -कार एवढाच झाला कp, बफनसारखा एखाद-दसुरा �व�ान =या �वधानाची सू{म 

lचOक=सा क]न वन.पती व -ाणी यांaया जा=य3तराaया बाबतीत =याची मया)दा Oकती 

�यापक आहे ते ठर�वUयाचा -य=� करH आ,ण डा�व)न Oकंवा गोइटे यांaया-सार|या एखाद-

दसु` या �व�ानाची अशी खाfी पटलेलH होती कp, या जा=य3तंराला काहHच मया)दा नाहH. 
 

लामाक)  �व�k कुि�हएलामाक)  �व�k कुि�हएलामाक)  �व�k कुि�हएलामाक)  �व�k कुि�हए    

                    खुM डा�व)न व गोइटे यांची या Qसkांता�वषयीची खाfी बेताबाताचीच होती. 

जा=य3तरासंबंधाची क4पना हH केवळ सा�भतू असून, �नि�त Qसkांत Iहणून पुढे 
मांडUयाइतका खरेपणा �तला -ाP झालेला नाहH, असेच =यांचे मत होते. माf या दोघांचा 

समकालHन असा �तसरा एक �व�ान होता, =याला हा Qसkांत पटलेला होता व =याचे पूण) 

.व]पा�वTकरण करUयाचे =याaया मनाने घेतले. हा �व�ान बफनचा Qमf व QशTय जीन 

बॅि�ट.ट डी लामाक)  होय. कवी व तjववेdा या दोघांचेहH गुण =याaया अंगी होते. या थोर §D च 

�व�ानाची सजीव सKृीaया �यापक \ेfातील �वQशK गोKींची मा%हतीहH भरपूर होती. =याaया 

दHघा)युTयातील प%हला अधा) भाग मु|यत: वन.प�तशा�ाaया �यासंगात गेला होता. या शा�ात 

=याने चांगला बहुमान Qमळ�वला होता. नंतर १९ �या शतकाaया आरंभाला =याने 

-ा,णशा�ाaया अ�यासास सु�वात केलH व =यात4या \ु& जीवजंतंूसंबंधाने �वशेष बारकाईने 

अwययन केले. -=य\ िजवतं असले4या -ाUयांचा व पWृवीaया पोटातील थरांत सापडणा` या 

मतृ जीवजंतंूचा =याचा अ�यास चालू असता =याची अशी खाfी होत गेलH कp , -ा,णकोटH हH 

सव)f �नर�नराXया दजा)aया जीवमाfांनी भरलेलH आहे. Qभ3नQभ3न जातींचा संबंध 



72 

दश)�वणा` या मwयंतरHaया -ा,णजाती असतात आ,ण �वशेष महjवाची गोK अशी कp , पWृवीaया 

पोटातील जु3याजु3या थरांमwये हल~या दजा)चे -ाणीच �वशेष सापडतात. .वत:aया �वषयावर 

सु�यवि.थत लेख Qल%हUयाचा =याचा +म अस4यामुळे =याला अनेक -कारaया -ाUयांचे 

वग�करण क]न सांगUयाचा सतत -संग येत असे. तसा -य=� करत असता 

-ाUयां-ाUयांमधील Qभ3नपणा दश)�वणा` या .पK मया)दा दाखवून देणे =याला अlधकाlधक 

अवघड जाऊ लागले. ते इतके कp अखेर =याaया मनात जो संशय फार %दवस घोळत होता 

=याबMलच खाfी पटून =याचे असे ठाम मत बनले कp, सKृीमwये -ाUयांaया जाती Iहणून 

Iहणतात तशा खरोखर नाहHतच , तर जाती (.पीसीज) आहेत , अशी मनुTयांनी .वत:ची खोटHच 

समजूत क]न घेतलेलH आहे. वा.त�वक सKृीमwये �नर�नराXया �यnp (इं�डि�हजुअ4स) आहेत 

एवढेच Iहणता येईल. 
 

     यांपैकp काहH �वQशK -कारaया �यnpंचे पर.परांशी इतर Oक=येक -कारaया �यnpंपे\ा 

अlधक साIय असते, हH गोK खरH आहे. तथा�प, या साIयाचा अथ) इतकाच कp , या स श 

�य�nसमूहांचे थोड~या �प¤यांपूव�चे पूव)ज एक होते आ,ण �वस श �य�nसमूहांचे फार 

�प¤यांपूव�चे पूव)ज एक होते. =यामुळे �वस श �य�nसमूहांचे पर.परांबरोबरचे नाते दरूचे आहे 

एवढेच समजावयाचे, असे एकंदर लामाक) चे मत होते परंतु या सव) �वस श �यnpंचीहH 

पूव)परंपरा आपण जर दरूवर शोधत गेलो तर ते सव) �य�nसमूह मूळ एकाच �पतजृातीपासून 

�नघालेले आहेत असेच आपणास आढळून येईल. कोण=याहH आकार�वकाराचे जीव असले तरH 

ते सव) मूळ एकाच -कारaया जीवापासून �प¤यान�प¤या फरक होत होत तयार झालेले 

आहेत. ता=पय), क�नhापासून उaच दजा)पयqत सव) -ाणी एकाच जातीचे , एकाच वंशांतले आहेत; 

एका मूळ व\ृबीजापासून =या व\ृाaया सव) �नर�नराXया अनेक शाखा व डहाXया उ=प3न 
झाले4या असतात त�तच हH गोK आहे. केवळ वण)नाaया सोईकरता झाडाचे मूळ , बुंधा, फां[ा , 

डहाXया , पाने वगैरे भेद Jया-माणे आपण करतो, =या-माणेच -ाUयांचेहH �नर�नराXया कोटH, वंश , 

जाती वगैरे भेद मानतो; परंतु दो3हH बाबतींत हे सव) भेद केवळ कृbfम व �नयमर%हत केलेले 

आहेत.   
 

तjव�ववेचना=मक -ा,णशा�तjव�ववेचना=मक -ा,णशा�तjव�ववेचना=मक -ा,णशा�तjव�ववेचना=मक -ा,णशा�    

                    या .वत:aया Fंथात (१८0९) लामाक) ने -ा,णकोटHतील जा=य3तरासंबंधाaया आप4या 

क4पना -थम उघडपणे व �यवि.थतपणे पुढे मांड4या. �ापूव� १८0१ मwयेच =याने 

=यांaयासंबंधाची सामा3य ]परेषा -Qसk केलH होती. उपयु)n Fंथात =याने पूव�aया कोण=याहH 

�व�ानांपे\ा अlधक उघडपणे व स�व.तरपणे या �वषयासंबंधाची आपलH ठाम मते -Qसk केलH 

होती. इतकेच न�हे , तर डा�व)नखेरHज इतर पूव�aया कोणाहH �व�ानापुढे फार दरूवर मजल 



73 

मारलH होती. ती अशी कp , -ा,णकोटHतील जाती-जातींमwये अंतर Oकंवा फरक का व कसा पडत 

गेला, =याaया कारणांची मीमांसा करUयाचाहH =याने -य=� केला होता. =याने असे -�तपादन 

केले होते कp, -=येक जीव .वत:aया पmरि.थतीमुळे उ=प3न होणा` या गरजा भाग�वUयाकmरता 

जी सतत धडपड करHत असतो =यातूनच आकृती -अवयव-भेद उ=प3न होत असतात. सतत 

धडपड करणे Iहणजे Oक=येक अवयवांचा सतत उपयोग करHत राहणे होय. उदाहरणाथ), 

समु&Oकना` याने Oफरणारा जो प\ी असेल =याला भ{याचा पाठलाग करUयाकmरता पाUयात 

अlधकाlधक खोल जाUयाची सतत इaछा व आवrयकता उ=प3न होणार व =याकmरता सतत 

-य=� करHत रा%ह4यामुळे =याaया पायांची वाढ होUयाकडे -वdृी राहणारच. कारण Jया 

अवयवाचा उपयोग करावा तो अlधकाlधक बळकट व मोठा होत जातो हे तjव नेहमी 

पाहUयात येते. पुढे अशा -कारे Oकंlचत वाढ झालेले पाय अशा प{यांaया �प4लांमwये उ=प3न 

होतात आ,ण ती �प4ले मोठo झा4यावर पाUयात खोलखोल जाUयाचा �पतरां-माणेच -य=� 

करHत रा%ह4यामुळे , =यांaया पायांची वाढ अlधकाlधक होते व =यां�ारे =यांaया �प4लांत ती 

-वdृी उतरते. या-माणे �प¤यान �प¤या पुनरावdृी होत होत शेवटH या थोडथोyया पण एकाच 

%दशेने होणा` या वाढHची गोळाबेरHज होऊन लांब पायांचा जलसंचारH प\ी तयार होतो. अशाच 

रHतीने �यnp�वषयक -य=� आ,ण पूव)ज3म-ाP -वdृी या दोन कारणांनी सव) -कारaया 

-ाUयांमधले �नर�नराXया -कारचे अवयव तयार झालेले आहेत- माशाचे पंख , प{याचे पंख , 

माणसाचे हात; इतकेच न�हे तर मासे , प\ी व माणसे या जीवजातीसुkा वरHल कारणांनीच 

तयार झाले4या आहेत. सव) अवयव Qमळून सावयवी जीव बनतो, ते�हा जी गोK �य�nश: 

अवयवांना लागू आहे तीच अवयवसमुaचयाला Iहणजे सचेतन -ाUयाला लागू असलH पा%हजे. 
      

-ाUयांमwये जा=य3तर कसे होत जाते याबMल लामाक) ने वर जी कारणमीमांसा केलH आहे, 
तीबMल कोणाचे काहHहH मत पडो , -अशाच -कारची कारणमीमांसा एरा.मस डा�व)नने पूव�च 

सुच�वलH होती-पण इतके खरे कp , Jया �वकासतjवाaया क4पनेचा =याने पुर.कार चाल�वला 

होता ती क4पना अमेmरकेतील -ाणी युरोपातील -ाUयांचेच पण Oकंlचत .व]पांतर झालेले व 

अवनती पावलेले वंशज होत या क4पनेचेच 3यायत: -ाP होणारे अlधक �व.ततृ .व]प होय. 

परंतु सामा3य लोक सव)साधारणपणे कोण=याहH मु|य क4पनेपासून 3यायत: �नघणारH सव) 

अनुमाने Fा� करUयास फारसे तयार नसतात; आ,ण या -.तुतaया उदाहरणात तर मूळ 

क4पनेaया सं�नकृK अथा)शी �तaयापासून �नघणारH अनुमाने इतकp पूण)पणे �वरोधी होती कp , 

�वचारवंत �व�ानांनीहH एकमताने =यांचा �नषेध केला. युरोपातील -ा,णजातींपासूनच अमेmरकन 

-ा,णजाती उ=प3न झाले4या आहेत, तसेच पmरि.थतीमwये बदल झा4यामुळे -ाUयांaया 

शरHररचनेत थोडाफार फरक होऊ शकतो या क4पना Oक=येक लोक मो�या उ=सुकतेने Fा� 

मानीत असत. कारण तसे के4याने नो�हाaया जहाजामwये पWृवीaया पाठoवर आज 
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आढळणा` या असं|य जीवजाती साठ�व4या हो=या असे मानावे लागत नाहH; परंतु नो�हाaया 

जहाजा�वषयीaया गोKींaया सोयीकरता जा=यंतराचे तjव मा3य करणारे वरHल -कारचे लोकच, 

लामाक) ने पुढे मांडले4या जा=यंतराaया तjवांतून उगम पावणा` या �यापक तjवाला जोराचा 

�वरोध करUयास पुढे सरसावले. 
 

     Qशवाय शा�ीय �ानाaया \ेfातील -मुख �व�ानहH लामाक) ने पुढे आणले4या उपपdीला 

�तत~याच जोराचा �वरोध करUयास Qसk झाले. अशा �व�ानांतला कुि�हए हा -मुख होय. हा 

वा.त�वक एके वेळी लामाक) चाच QशTय होता. पुढे तो =याचा सम�यवसायी बनला; पण तोच 

लामाक) aया जा=यंतराaया तjवाचा कसून �वरोध करUयास सJज झाला. जगात मूळपासूनच 

एकंदर ठरा�वक जाती चालत आले4या आहेत , एका जातीतून �नराळी दसुरH जात कधीच होऊ 

शकत नाहH असे -�तपादन =याने सु] केले. कुि�हएची .मरणशnp अ=यंत उ=कृK होती व या 

असामा3य .मरणशnpचा सव) उपयोग =याने वरHल �वरोध करUयाaया कामी केला. कुि�हएने 

जी �व�k बाजू उचललH होती �तaया समथ)नाथ) =याने अखेरचा व -=य\ पुरावा Iहणून 

-ाचीन काळी इिजPमwये lचरकाल %टकUयाकmरता मसाला भ�न ठेवलेलH इbबस नावाaया 

जलसंचारH सप)भ\क प{यांची मतृ शरHरे घेऊन व =यांची -.तुत काळी नाईल नदHaया 

आसपास आढळणा` या िजवंत इbबस प{यांशी तुलना क�न असे दाख�वले कp, =यांaया 

शरHररचनेमwये इत~या हजारो वषाqaया काळानंतरसुkा यि=कंlचतहH फरक पडलेला न�हता. 
     

 इिजPमwये सापडले4या प\ी व -ाणी यांaया शवांaया सा�ाने =यांaया lचर.थायी 

.व�पाबMलचे कुि�हएने आपले जे Iहणणे पुढे मांडले =याला लामाक) ने असे उdर %दले कp, 

कुि�हएaया पुरा�याव]न एवढेच Qसk होते कp, इbबस हा -ाणी ऐ�तहाQसक £या पाहता 

इिजPमधील पmरि.थ=यनु�प �तत~या =या -ाचीन काळीहH पूण) बनलेला होता आ,ण -ाचीन 

काळी नाईल नदHaया काठची हवामान�वषयक पmरि.थती जशी होती तशीच आजहH कायम 

आहे. कुि�हएचा Qसkांत, पmरि.थती जशीaया तशीच कायम अस4यास -ा,णजातीमwये फरक 

होऊ शकत नाहH , या �नयमाला व पmरि.थतीत फरक पड4यास -ाUयांaया शरHररचनेत फरक 

पडतो या �नयमाला, दोघांनाहH सारखाच पोषक आहे. तथा�प , जनमत =या वेळी कुि�हएaया 

बाजूचे होते , हे सांगावयास नकोच. लामाक) ला =या वेळचे लोक नाि.तक, नुस=या क4पनेaया 

भरा` या मारणारा मानत असत; पण लामाक) चा आप4या QसkांतावरHल �व�ास यि=कंlचतहH 

ढळला नाहH. -ा,णकोटHaया स=य.व�पाबMल आपणाला बरोबर ओळख पटलH आहे , असेच 

=याला वाटत असे व Iहणून तो आपला Qसkांत पु3हा पु3हा लोकांपुढे मांडत असे. १८१ ५ 

मwये Qल%हले4या आप4या Fंथाaया (%ह.टरH नॅचरेल डेस अँ�नमॉ~स सँ3स �हटStस) 

-.तावनेत व १८२0 मधील (Qसि.टम डेस कॉनेस3सेर पॉ,झ%ट�हज डी ला, होम) या पु.तकात 



75 

=याने आपलH त=वे -�तपादन केलH तो पुढे १८२९ पयqत जगला. लोक =याला मोठा �व�ान 

स�ृKशा�� Iहणून मान देत असत. तथा�प, मोठा भ�वTयवादH Iहणून माf =याला कोणी 

मानत नसे. 
 

ता=पुरती -गतीता=पुरती -गतीता=पुरती -गतीता=पुरती -गती    

     -ा,णकोटHतील जा=यंतरासंबंधीची क4पना पुढे मांडणारे =या �पढHतले -मुख �व�ान Iहणून 

डा�व)न, गोइटे व लामाक)  या �तघांचीच नावे कायमची -Qसk पावणार हे जरH खरे असले , तरH 

या बाबतीत संशोधन करत होते असे आणखीहH Oक=येक �व�ान आहेत व =यांaयाकडे पूण) 

दलु)\ करणे यो�य होणार नाहH. अशा �व�ानांतला अ=यंत ल\ात घेUयासारखा Iहणजे जम)न 

स�ृKशा�� व tेमेन येथील �या|यानशाळेमधला ग,णतशा�ाचा अwयापक गॉट§ेड रेनहो4ड 

�ेि�हरेनस हा होय. १८0२ aया शेवटaया म%ह3यात लामाक) ने आप4या (mरसचSस सुर ला 

ऑग)�नझेशन डेस कॉ�स) ि�ह�हॅटस) एका Fंथात जा=यंतराबMलचा Qसkांत -थम पुढे मांडला व 

=याच म%ह3यात �ेि�हरेनसने आप4या (बायॉलॉजी ओडेर Oफलॉसफp डेर लेबे3डेन नेटूर) 

Fंथाaया प%ह4या भागात याच जा=यंतराaया -�ासंबंधीची आपलH मते -Qसk केलH, हा 

एकंदरHत मजेदार योगायोग होय; तसेच सचेतन सKृीसंबंधाaया सामा3यशा�ाला ‘जीवशा�’ 

(बाय़ॉलॉजी) असा यो�य शgद लामाक) ने आप4या याच सुमारास Qल%हले4या 

(हाय�ोिजऑलॉजी) पु.तकात अगदH .वतंfपणे सुचवावा, हा योगायोग �वल\णच होय. अशा 

त` हेaया शgदाची गरज �नर�नराXया देशांत4या .वतंfपणे संशोधन करणा` या अनेक �व�ानांना 

एकाच वेळी भासावी, हH गोK त=कालHन शा�ीय �वचार-वdृी कोण=या %दशेने चालू होती , हे 

उdम रHतीने दश)�वते. 
 

     याच सु-Qसk वष� दसुरा एक त=व�ानी व स�ृKशा��, झूmरच यु�न�हQस)टHतला अwयापक 

लॉरे3झ ओकन याने आप4या (Oफलॉसॉफp डेर नेटूर) Fंथाचा -ा.ता�वक भाग -Qसk केला व 

या भागाaया पुढे आणखीहH आवjृया �नघा4या. या -ा.ता�वक भागामwये =याने आपला 

-ा,णकोटHसंबंधाचा �वकासQसkांत व सहजो=पdीचा (.पाँटे�नअस जनरेशन) Qसkांत सामा3य 

.व�पात पुढे मांडला. या सव) हOककतीव�न असे %दसते कp, हH जा=यंतर व �वकास यासंबंधाची 

क4पना १९ �या शतकाaया प%ह4या दशकात अनेक �व�ानांaया मनात एकसमयावaछेदेक]न 

उदय पावत होती; परंतु या �व�ानांनी या क4पनेचे अनेक रHतींनी जे -कटHकरण केले =याचा 

पmरणाम असा भलताच झाला कp, �वकासाQसkांताaया %दशेने जो �वचारांचा ओघ चालू होता तो 

एकदम बंद पड4यासारखा झाला. कारण , पmरि.थ=यनु]प -ा,णमाfांत फेरबदल होऊ शकतो, हे 

त=व एकदा मा3य के4यास =यामुळे उघड 3यायानेच आणखी कोणकोण=या गोKी मा3य 

करा�या लागणार =याची क4पना येताच �वकासत=वाची क4पना सोडून माघार घेUयास एकदम 
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जोराची सु]वात झालH. =यामुळे =यानंतर सुमारे एक �पढH जाईपयqत कुि�हएच बहुतेक पूण)पणे 

सव)�ेh अlधकारH �व�ान Iहणून गणला जात होता व सदरहू बाबतीत =याने %दलेला �नकाल 

कायमचा Iहणून मा3य होऊन बसला. 
      

     माf कुि�हए आ,ण =याचे मतानुयायी इतर लोक यांना उघडपणे �वरोध करUयाचे धाडस  

करणारा §ा3समwये एक वजनदार स�ृKशा�� पुढे आला. या �व�ानाची कुि�हए�व]k 

असलेलH मते लोक ऐकून घेत असत. माf कुि�हएचे अनुया�य=व सोडून याची मते Fहण 

करUयास कोणीहH तयार झाला नाहH. या �व�ानाचे नाव एटHन िजऑ§ॉय सDट %हलेयर असे 

होते. हाच ‘Oफलॉसॉफp अनाटॉQमक’ या Fंथाचा �व|यात कता) होय. हा ‘जा�ड )न डेस �ला3टस’ 

बगीचा या सं.थेमwये बरHच वषS लामाक) चा �यवसायबंधू होता. गोईटे-माणे िजऑ§ॉय हाहH 

शरHरशा�� Iहणूनच -ामु|याने गणला जात असे आ,ण =या बyया जम)न �व�ाना-माणेच 

याaयाहH मनावर �नर�नराXया जातींaया -ाUयांतील समजातीय अवयवांमwये %दसून येणा̀  या 

.व]पसा rयाचा पmरणाम झाला होता. =यामुळे -=येक -कारaया अवयवासंबंधाने संपूण) 

सावयव जीवकोटHमwये अगदH तंतोतंत एकच -कारचा नमुना अि.त=वात असतो, अशी क4पना 

=याaया मनाने घेतलH. या क4पनेमुळेच हळूहळू =याची अशी ठाम समजूत बनलH कp, 

अवयवांमwये रचनासा rय असते. याव]न =यांचे मळू उ=प�d.थानहH एकच असले पा%हजे 

Oकंवा थोड~यात सांगावयाचे Iहणजे -ा,णकोटHतील एका जातीपासून दसुरH जात �नमा)ण 

झालेलH असणे श~य आहे. 
 

     -ाUयांतील जा=यंतराaया क4पनेचे लामाक) इतके संपूण) आकलन िजऑ§ॉयला झालेले 

न�हते आ,ण -ा,णकोटHसंबंधाने �वकासत=व मा3य के4यास =याची �याPी Oकती दरूवर पोचू 

लागेल याचीहH =याने आप4या मनाशी कधी �न�य केला अस4याचे %दसत नाहH. =याने 

आप4या लेखात कोठेहH सव) सावयवी -ाणी एकाच वंशात उ=प3न झालेले आहेत, असे Iहटलेले 

नाहH; पण लामाक) ने तसे .पK सांlगतले आहे. तथा�प �वकासतjव िजत~या .व]पात =याला 

पटलेले व समजलेले होते �ततके, -=य\ कुि�हएलाहH �वरोध क]न, -�तपादन करUयास =याने 

यि=कंlचतहH कसूर केलH नाहH. -=य\ कुि�हएबरोबर शा��व[ापीठ या सं.थेमwये १८ ३0 सालH 

=याचा सु-Qसk असलेला वाद�ववाद झाला. या वादामुळे या -�ासंबंधाची गोईटेची आवड व 

उ=सुकता �वल\ण वाढलH; पण इतर बहुतेक सवाqचे मत, िजऑ§ॉयचा या वादात पूण) पराजय 

झाला व -ा,णकोटHतील अनंत जाती सनातन आहेत व =या सव) ई�र�नQम)त आहेत Iहणजे 

-=येक जातीची उ=पdी .वतंf असून, -=येक जात अ�वकारH ि.थर .व]पाची आहे या 

Qसkांताचा पुर.कार करणारा �व�ान कुि�हए याचा जय झाला असे पडले. 
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     या �नण)याने या -बल वादF.त -�ाचा �नकाल लाग4यासारखा झाला आ,ण ते�हापासून 

पावशतकाइत~या काळात जा=यंतराaया Qसkांताaया बाजूचे असे फn एकच मत काय ते 

-Qसk झाले व =याने लोकांचे काहH थोडेसे ल\ वेधले. ते मत -दQश)त करणारे एक लहानसे 

‘�हेि.टजेस ऑफ दH नॅचरल %ह.टरH ऑफ O+एशन’ या नावाचे पु.तक �ननावीच १८ ४ ४ 

मwये इं�लंडमwये -Qसk झाले. =याaया आवjृयाहH पुTकळ �नघा4या आ,ण =याची �नदंा व 

थ�ाहH बेसुमार झालH. या पु.तकाचा कता) कोण =याचा चाळीस वषS पdा न�हता; पण रॉबट) 

चेIबस) हाच सु-Qसk लेखक व -काशक याचा कता) होय हH गोK आता सवाqना मा3य झालH 

आहे. या पु.तकात �वकासतjवासंबंधाचा सामा3य Qसkांत .पK व �न:सं%द�ध भाषेत मांडलेला 

होता व =यात -�तपादन केलेले मत खुM लामाक) aया मताइतकेच �यापक व सव)थैव 

+ां�तकारक अस4यामुळे ते पु.तक नावाजUयासारखे झाले होते. तथा�प, =यात 

�वकासवादासंबंधाने नवे असे काहH न�हते, सव) मागील �व�ानांचीच मते पुढे मांडलH होती व 

Qशवाय शा�ीय £या =यात अनेक दोष होते हे �नराळेच. 
 

     अशा -कारaया या �वचारसरणीवर साहिजकच पुTकळ कडक %टका झालH आ,ण =यामुळे 

=या काळी -चQलत असले4या मताaया �व]k मत लोकांaया मनात हळूहळू उदय पावू 

लागले. तथा�प या पु.तकाचा पmरणाम यापे\ा काहH अlधक झाला, असे Iहणणे कठoण आहे. 

फार काय पण वर सांlगत4याइतका पmरणाम झाला, असेहH कबूल करUयास Oक=येक टHकाकार 

तयार नाहHत. या पु.तकाaया -Qसkीनंतर, पूव�-माणेच -ा,णकोटHतील जा=यंतराची क4पना 

�व�ान व अ�व�ान दो3हH -कारaया लोकांaया मनांतून Oक=येक वषS �वस]न गे4यासारखीच 

झालH होती. 
 

     हे खरे आहे कp , इकडे�तकडे एखाद -दसुरा कमी-अlधक लौOककास चढलेला शा��- उदाहरणाथ), 

�हानबुश , मेकेल आ,ण �हॉन बेर हे जम)नीमwये, बोरH सDट ि�ह3सDट-§ा3समwये , वे4स, Fॅ3ट व 

मॅWयू हे इं�लंडमwये आ,ण लHडी अमेmरकेमwये- यांनी ई�र�नQम)त .वतंf उ=पdीaया व जातींचा 

अ�वकारHपणा या Qसkांताaया �व�k मते -दQश)त केलH होती; परंतु हH मते अ-Qसk अशा 

पु.तकांतून बाहेर पड4यामुळे =यांaयाकडे कोणी ल\ %दले नाहH, Oकंवा =यांची पवा) केलH नाहH 

आ,ण Iहणून १९ �या शतकाaया मwयकाळात जरH शा�ीय शोध �नर�नराXया %दशांनी लागत 

होते , तरH -ाUयांतील जा=यंतरासंबंधाaया Qसkांताला शा��ांमwये Oकंवा शा�ेतर �वषयातील 

�व�ानांमwये, प3नास वषाqपूव� िजतके महjव %दले जात होते , �ततकेहH कोणी देत न�हता. 

ई�र�नQम)त .वतंf उ=पdी�वषयक Qसkांतच सव)मा3य होऊन रा%हला होता. �नदान उघडपणे 

=याला �वरोध करणारा कोणीहH न�हता. 
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डा�व)न आ,ण जातीचंी उ=पdीडा�व)न आ,ण जातीचंी उ=पdीडा�व)न आ,ण जातीचंी उ=पdीडा�व)न आ,ण जातीचंी उ=पdी    
 

                        तथा�प या वेळीहH ई�र�नQम)त .वतंf उ=पdी�वषयक Qसkांताची शा�ती वाटते �ततकp 

खरH न�हती. जरH तो Qसkांत =या वेळी अिजं~य असा वाटत होता तरH =याची वा.त�वक 

ि.थती अशी होती कp , =याaया अभे[ वाटणा` या Oक4लेकोटाखालH, पाहरेक` यांना समजू न देता, 

भुयारात दा] भ]न ठेवून धडाका उडवून देUयाची तयारH क]न ठेवलेलH होती. कारण 

=याaयापूव�च एका इंFज स�ृKशा��ाaया खासगी काया)लयामwये एक ह.तQल,खत Fंथ व 

एक टHपांचे पुडके Qलहून तयार होते आ,ण ते सव) Qलखाण -Qसk के4यावर ई�र�नQम)त 

.वतंf उ=पdी�वषयक Qसkांत पूण)पणे ढासळून टाकUयास पुरेसे होते. Jया इंFज 

स�ृKशा��ाने हे शा�ीय मा%हती]पी दा]चे भुयार तयार केले होते , तो झूनोQमया Fंथाaया 

क=या)चा नातू, चाल)स रॉबट) डा�व)न हा होय. 
 

     ब` याच वषाqपूव� तारHख १ जुलै १८ ३७ पासून या त]ण डा�व)नने आप4या वयाaया 

अÀा�वसा�या वष�च एक खासगी �नयतकाQलक सु] क]न =यात जा=यंतराaया वादF.त 

-�ाशी संबंध असणारH जी जी मा%हती आढळले ती नमूद क]न ठेवUयाचे ठर�वले होते. 

=याaयाहH पूव� चार Oकंवा पाच वषS बीगल जहाजामधून अँडQमरल Oफटझरॉयबरोबर 

स�ृKशा�� Iहणून डा�व)नने जी सु-Qसk असलेलH पWृवी-द�\णा केलH =या वेळी =याaया 

-=य\ पाहUयात Jया गोKी आ4या =यामुळे -ा,णजातीaया सनातन=वा�वषयीची =याची �kा 

ढासळUयास -थम सु]वात झालH होती. द�\ण अमेmरकेमwये पां�पया नामक �नवृ)\ -देशात 

डा�व)नला ह4लH अि.त=वात असले4या आमा)�डला नामक -ाUयांसारखे कवच असलेले -ाणी 

जQमनीaया थरांत आढळून आले आ,ण =या -ाचीन -ाUयांमwये आ,ण =या -देशात =या वेळी 

िजवंत असले4या -ाUयांमwये असलेले साIय पाहून =याला फार आ�य) वाटले; तसेच तो 

जसजसा द�\णेकडे जाऊ लागला तसतशा पर.परांशी �नकट साIय असले4या -ा,णजाती 

एकामागून एक =याला आढळून आ4या आ,ण गॅलापेगॉस �ीपसमूहामधील बहुतेक -ाUयांमwये 

द�\ण-अमेmरकेत4या -ाUयांतलेच गुणधम) आढळून आले व =याचा =याaया मनावर फार 

पmरणाम झाला. Qशवाय गॅलापेग़ॉस बेटांaया समुदायापैकp -=येक बेटावरHल -ाUयांत 

थोडाथोडाच फरक अस4याचे %दसून आले व भ.ूतरशा� £या =यांपैकp कोणतेच बेट फार 

-ाचीन असेलसे %दसत न�हते; या गोKीचा =याaया मनावर �वशेष पmरणाम झाला. 
 

     तथा�प अवलोकनात आले4या या सव) गोKींचे महjव पूण)पणे -थम =याaया ल\ात आले 

न�हते. कारण , गॅलापेग़ॉस बेटांपैकp एका बेटावर मुळीच -ाणी न�हते; =याचे कारण  
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लायेलaया भ.ूतरशा��वषयक क4पनांना अनुस]न =याने =या वेळेपुरते असे सांlगतले कp, ते 

बेट �नमा)ण झा4यापासनू =यावर कोणतीच -ा,णजात बहुधा उ=प3न झालH नसावी; परंतु पुढे  

हळूहळू =याaया हे ल\ात आले कp, =याला Jया Jया गोKी आढळ4या =यांचा बरोबर उलगडा 

होUयास -ा,णजातीत हळूहळू फेरबदल होतात असे मानUयाQशवाय ग=यंतरच नाहH आ,ण 

ते�हापासूनच हा �वषय =याaया मनात सारखा घोळू लागला व =यामुळेच =याने उपmर�न%द)K 

�नयतकाQलक स]ु केले.  
 

     -ा,णजातीत फेरबदल होत जातात हH क4पना डा�व)नaया डो~यात -=य\ पा%हले4या 

गोKीव]न काढले4या अनुमानाने आलH. केवळ इतरांची पु.तके वाचून आलH न�हती , हे वरHल 

हOककतीव]न %दसून येईल. =याने आप4या आजाची पु.तके आरंभी वाचलेलH होती; परंतु 

‘झूनोQमया’ व ‘दH टDपल ऑफ नेचर’ या पु.तकातील �ववेचनाने -ा,णजातींaया 

सनातनjवावरHल =याचा �व�ास यि=कंlचतहH कमी झालेला न�हता; तसेच =याaया आजाaया 

मता-माणे बहुतेक असलेला जो लामाक) चा Qसkांत =याचाहH =याaया मनावर पmरणाम झालेला 

न�हता; परंतु द�\ण अमेmरकेतून अवलोकन क]न आ4यानंतर =याaया �वचारांना एक �नराळी 

%दशा लागलH हे खरे. तथा�प -ा,णजातीत फेरबदल होत असले पा%हजेत, असे =याला -थम 

वाटू लागले =या वेळीसुkा या उपपdीचे फारसे महjव =याला वाटत न�Áते. Iहणून =याने 

-थम जे�हा आपले �नयतकाQलक स]ु केले ते�हा या Oकंवा इतर कोण=याहH सदरहू 

Qसkांताaया उ=पादकांची मते -�तपादन करUयाचा यि=कंlचतहH �वचार =याaया मनात न�हता 

Oकंवा =याचा .वत:चाहH या -�ासंबंधाचा ठाम Qसkांत ठरलेला न�हता. ता=पय), =या वेळी 

=याचे मन मोकळे व नवी मते बन�वUयास लायक अशा ि.थतीत होते. =या वेळी =याची  Kी 

कोyया-माणे bबकट वाटणारा सदरहू -� सोड�वUयाकरता साधनीभूत होणा` या गोKींचा केवळ 

संFह करUयास उ=सुक अशी होती. -ा,णजातीत फेरबदल होत असले पा%हजेत, अशी =याaया 

मनाची बहुतेक खाfी झालेलH होती; पण हे फरक कोण=या कारणांनी होत असावेत , हा -� 

=याaया पुढे होता.  
 

     अशा ि.थतीत फार %दवस गेले नाहHत तोच सदरहू -� सोड�वUयाचे यो�य साधन =याला 

सुचले. साधनसामFीसंबंधाने �नवड करHत असता =याला लवकरच असे आढळून आले कp, या 

-�ासंबंधाने �नरH\ण करUयास अ=यंत सुलभ असे \ेf Iहणजे माणसाळले4या -ा,णजातीचे 

होय. या -ाUयांaया एकेका जातीमwये अनेक त` हेaया पोटजाती आढळतात. उदाहरणाथ)- एका 

कु±याaया जातीतच माि.टफ व टेmरअर असे अ=यंत Qभ3न -कारचे -ाणी तयार झालेले 

आढळतात; तसेच घोडा या जातीमwयेहH त�ू , अ.सल पाणीदार घोडा आ,ण ओÂयाचे मंद घोडे, 
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असले Qभ3न Qभ3न ]पगुणयुn -ाणी असतात. ता=पय), माणसाळले4या -ाUयांमwये अशी 

एकहH जात नाहH कp �तaयामwये थोyया फार Qभ3न .व]पाaया अनेक पोटजाती नाहHत. 

आता -� असा कp , अशा -कारaया पोटजाती कशा तयार होऊ शकतात? याचे उdर उघडच 

असे आहे कp , -थम %दसावयाला सहजो=प3न असे वाटणारे फरक उ=प3न  

होतात आ,ण नंतर =या �वQशK .व]पाaया -ाUयापासून .वतंf उ=पdी करत गे4यास =या 

�वQशK -कारची पोटजात कायमची बनते. उदाहरणाथ)- -थम सहजासहजी आढळणारे चांगले 

पाणीदार घोडे �नवडून घेऊन =यांaयाकडून .वतंf उ=पdी क]न शय)ती घोyयांची .वतंf जात 

एका घोडेवा4याला तयार करता येईल , तर दसु` या घोडेवा4याला लÀ बळकट घोडी �नवडून 

=यांaयापासून भ~कम ओझे वाहणारH मंद अशी घोyयांची जात �नमा)ण करता येईल. 
 

     येथपयqत सांlगतले ते सव) ठoक आहे; Iहणजे -थम य aछया आढळणा` या Qभ3न 

.व]पाaया -ाUयांपासून .वतंf उ=पdी क]न =यांची कायमची �नराळी पोटजात तयार करणे , 

या उपायाने मूळ �पतजृातीहून Qभ3न अशा पोटजाती तयार करता येतील हH गोK कबूल आहे; 

परंतु हH गोK जेथे माणसाची देखरेख आ,ण उपाययोजना चालू शकते तेव¤या -ाUयांaया 

बाबतीतच काय ती श~य आहे. पण सKृीमwये मनTुयाचा यि=कंlचतहH संबंध न येता नैसlग)क 

अव.थेत जेथे �यापार चालतात तेथे अशी �नवडा�नवड कोण=या रHतीने अमलात येते? ते�हा 

येथे माf हे मोठेच कोडे उपि.थत होते आ,ण हे कोडे सुट4याQशवाय या बाबतीत पुढे पाऊल 

टाकता येणे श~य न�हते. 
 

     हे कोडे सोड�वUयाची Oक4लH डा�व)नला थॉमस रॉबट) मा4थसचा ‘लोकस|ंया’ या 

�वषयावरचा सुमारे अwया) शतकापूव� -Qसk झालेला �नबंध सहज वाचत असता QमळालH. या 

�नबंधातील क4पना काहH पूण)पणे मा4थसaया डो~यातून �नघाले4या न�ह=या. तथा�प, =यात 

असे -�तपादन केले होते कp, -ाUयाची वाढ दर �पढHस भूQम�तक -माणात होते आ,ण जर ती 

�नयंbfत झालH नाहH तर =या वाढHने सव) जग �यापले जाईल. या �वषयावर �वचार करHत 

असता डा�व)नaया नैसlग)क O+यांसंबंधी �वचारास नवीन %दशा QमळालH. =यास असे %दसून 

आले कp, -ा,णकोटH Oकंवा वन.प�तकोटH यांमwये एकसारखा जीवनाथ) कलह व परनाशाथ) 

खटपट चालू आहे आ,ण पWृवी आप4या जातीने �यापून टाकUयाची खटपट चाललेलH आहे. 
 

     या क4पनेचा पूण) �वकास ल\ात आला असता दसुरा �वचार सहजच सुचतो व तोच 

डा�व)नला सुचला. तो �वचार हा कp , Jया अथ� -=येक जीवाची वाढ होतच आहे तरH सव)f जग 

�यापले गेले नाहH, तर -=येक -कारaया -ाUयाचे व वन.पतीचे काहH -�त�नधी तेवढे %दसतात, 

इतर %दसत नाहHत , =या अथ� जगUयाaया शय)तीत काहH थोyयांचीच जीवनाथ) व 

अप=यो=पादनाथ) �नवडणूक होत असावी. �नराXया शgदांत सांगावयाचे Iहणजे जे -ाणी पूण) 
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वाढ पावतात आ,ण संतती �नमा)ण क] शकतात, तेच भोवतालaया पmरि.थतीला तsड देUयास 

उdम -कारे लायक असतात असे Iहणावे लागते. अशा -ाUयांaया संततीमwये =यांaया 

अंगातील �वQशK गुणधम) उतरत जात असले पा%हजेत. अशा रHतीने हे गुणधम) कायमचे 

होऊन -ाUयांaया �वQशK -कारaया जाती बनतात व मनुTय .व-य=�ाने Jया-माणे 

माणसाळले4या -ाUयांaया �नर�नराXया पोटजाती �नमा)ण क] शकतो, =याच-माणे सKृीमwयेहH 

नैसlग)करH=या �नर�नराXया -ा,णजाती उ=प3न होत असतात. येणे-माणे नसैlग)क ि.थतीत 

एकाहून दसुरा अ=यंत अ4प अंशाने तरH �नराळा अशा -कारचे -ाणी असू शकतात , (हH गोK 

�न�व)वाद Qसk आहे) आ,ण -=येक -ाUयातला �वQशK फरक =याaया संततीमwये उतरतो हे 

मा3य केले, तसेच �नर�नराळया -ाUयांमwये जीवनाथ) कलह सतत चालू असतो व =यामुळे 

एकंदर उ=प3न होणा` या -ाUयांपैकp -ौढाव.थे-त पोचणा` या -ाUयांचे -माण थोडे असते हे 

मा3य केले, या एकंदर गोKी मा3य के4या Iहणजे �नर�नराळे फरक कायम %टकाऊ कसे होतात 

व =यामुळे �नर�नराXया -ा,णजाती कशा उ=प3न होतात याबMल आपणास पूण) खुलासा 

Qमळतो, असे डा�व)नचे Iहणणे पडले. 
 

     या-माणे डा�व)नने मो�या चम=काmरक रHतीने आप4या जा=यु=पdी�वषयक Qसkांताची 

कोनQशला १८ ३९ मwये बस�वलH. =याने आप4या एकंदर Qसkांताची ]परेषा या-माणे पुढे 

मांडलH : ‘नैसlग)करH=या �नवड होऊन अ=यंत लायक असे -ाणीच िजवंत राहतात.’ अशा 

शgदांत डा�व)नaया एत%�षयक क4पना आता लोकांaया पmरचयाaया होऊन बस4या आहेत. 

एवढा महjवाचा शोध लाग4यानंतर एखादा सामा3य मनुTय असता तर तो ताबडतोब 

र.=यांतून ‘शोध लागला!’ (‘युरेका’), असे मो�याने ओरडून लोकांना सांगत धावत सुटला 

असता; परंतु डा�व)नने काहHएक केले नाहH. =याने आप4या या Qसkांताचे ह.तQल,खत कागद 
पेटHत मुका�याने ठेवून %दले आ,ण आप4या Qसkांताला पोषक असा आणखी -=य\ पुरावा 

गोळा करUयाचा +म तसाच पुढे चालू ठेवला. १८ ४ ४ मwये =याने तोपावेतो जम�वले4या 

एकंदर पुरावेवजा गोKी एकf क]न एक सूfमय प.ुतक Qलहून तयार केले. =या पु.तकाची 

ह.तQल,खत -त =याने आपला Qमf हूकर यास दाख�वलH आ,ण कदाlचत दैवयोगाने 

अक.मात मरण आ4यास ते Qलखाण आप4या प�ात पु.तक]पाने छापून -Qसk �हावे, अशीहH 

सव) योजना क]न ठेवलH. इतकp सव) �यव.था क]न पु3हा =याने ते सव) Qलखाण आप4या 

टेबलात तसेच -Qसk न करता ठेवून %दले आ,ण आणखी मा%हती गोळा करUयाचे काम पुढे 

चालू केले. भ]न ठेवलेला दा]गोळा Iहणून वर नुकताच Jयाचा उ4लेख केला आहे तो हाच 

होय. 
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     यानंतर आणखी बारा वषS गेलH. या वषाqत =याने आणखी अवाढ�य मा%हती गोळा केलH, 

.वत:aया मनात या Qसkांता�वषयी आले4या पुTकळशा शकंांचे �नरसन केले आ,ण अशा 

रHतीने आप4या Qसkांताला पुTकळच अlधक बळकटH आणलH. या एकंदर काळात अशा 

-कारचे पmर�म करHत असलेला डा�व)न .वत: शरHर-कृतीने बहुतेक आजारH ि.थतीतच होता. 

आजारH व अ.व.थ ि.थती नाहH असा बहुधा =याला एकहH %दवस लाभला नाहH. शरHरात काम 

करUयाची ताकद येUयाकmरता =याला मुMाम उपाय करावे लागत असत व इतके क]नहH 

=याला तास दHड तासाहून अlधक वेळ एकसारखे काम करत बसणे कधीच श~य झाले नाहH. 

पण असे असूनहH, बळकट शरHर-कृतीaया अधा) डझन माणसांना जा.तीत जा.त काम करता 

आले असते इतके काम =याने एक�याने केले. हे =याने चाल�वलेले पmर�म त=कालHन 

सु-Qसk शा��ांपैकp =याaया दोघा Qमfांना माहHत होते. =यांपैकp एक वन.प�तशा�� सर 

जोसेफ हूकर हा होय व दसुरा भू.तरशा�� सर चाल)स लायेल हा होय. हूकर .वत: हळूहळू 

डा�व)नची मते मा3य करUयास अधा) अlधक तयार झालाच होता, लायेलची मते माf =या 

संबंधाने साशकं ि.थतीत होती; तथा�प दसु` याच कोणी सदरहू Qसkांत डा�व)नaया अगोदर 

-Qसk क]न आघाडी मा] नये Iहणून लायेलने डा�व)नला .वत:चा Qसkांत -Qसk करUयाबMल 

आFह चाल�वला. =यामुळे अखेर या धीIया संशोधकाने Qमfांaया सूचनेस मान देUयाचे 

ठर�वले आ,ण १८ ५ ६ मwये एकंदर ताव=कालपयqत जम�वले4या सव) पुरावेवजा गोKींaया 

आधाराने आपला Qसkांत जरा अlधक �व.ततृ -माणावर Qलहून काढUयास स]ुवात केलH. 
 

     या वेळी एक मोठo चम=काmरक गोK घडलH. डा�व)नने आपले पु.तक Qल%हUयास स]ुवात 

के4याला समुारे दोन वषS झालH होती; परंतु =यांपैकp एक ओळहH अ[ाप -Qसk झालH न�हती. 

अशा ि.थतीत एके %दवशी =याaया एका स�ृKशा�� Qमfाकडून =याaयाकडे एक ह.तQल,खत 
कागदांचे पुडके आले. हे पुडके पाठ�वणा` या Qमfाचे नाव आ4§ेड रसेल वालेस होय. तो 

पूव)�ीपसमूहा (ई.ट इं�डया आlच)पेलागो)मwये Oक=येक %दवस संशोधनाने काम करत होता. 

वालेसने पाठ�वलेला सदरहू �नबंध डा�व)नने वाचताच तो �व.मयचOकत झाला; कारण =या 

�नबंधात, ‘नैसlग)क �नवड’ या संबंधाचा जो Qसkांत =याने -थम शोधून काढून =यावर सतत 

वीस वषS पmर�म चाल�वले होते, =याच Qसkांताची ]परेषा सांlगतलेलH होती. या-माणे 

भूपhृावरHल दोन पर.पर�व]k बाजूला असले4या .थळी राहून अगदH .वतंfपणे संशोधन 

करत असले4या वालेस व डा�व)न य दोघा शा��ांनी जा=यंतराaया -�ासंबंधाने एकाच 

-कारची कारणमीमांसा शोधून काढलH. डा�व)न Iहणतो, “वालेसचा �नबंध Iहणजेच माÂया 

अ-काQशत ह.तलेखाव]न तयार केलेले पु.तक, अशी ि.थती असती तरH =यात यापे\ा अlधक 

चांग4या रHतीने माÂया क4पना उतर4या नस=या.” 
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     पण यामुळे डा�व)नपुढे मोठाच पेचाचा -� आला. वालेसने पाठ�वलेला हा �नबंध डा�व)नने, 

.वत: लावले4या शोधासंबंधाने अवा\रहH न काढता -Qसk केला असता, तर हा शोध -थम 

लाव4याचा मान वालेसला Qमळाला असता व आपला सहसंशोधक वालेस सदरहू 

संशोधन\ेfामwये QशरUयापूव�च Oक=येक वषS .वत: त=संबंधाचा शोध लावले4या असूनहH =या 

शोधा�वषयीचे सव) �ेय दसु` याकडे गेले असते. उलटप\ी, आप4या Qमfाने पाठ�वलेला �नबंध 

-Qसk क]न .वत: .व.थ बसणे याQशवाय दसुरा एखादा माग) -ामा,णकपणाने व स�यपणाने 

अनुसरता येUयासारखा होता काय? अशा bबकट पेचातून माग) काढणे हे काम माणसाaया 

अंत:करणाची पुरH कसोटH पाहणारे होते आ,ण समाधानाची गोK हH आहे कp , डा�व)न या 

कसोटHला पूण)पणे उतरला. .वत:वरHल -संगाaया नाजुकपणाची पूण) जाणीव अस4यामुळे 

=याने हे सव) -करण आपले Qमf हूकर व लायेल यांaयापुढे ठेवले व =यांतून माग) काढUयाचे 

काम सव).वी =यांaयावर सोप�वले. या थोर सदगहृ.थांनी उभयप\ांना पूण)पणे 3या�य व 

यो�य होईल असाच माग) शोधून काढला. =यांनी दोघांचे �नबंध एकदम एकf -Qसk करावेत 

असा स4ला %दला. =यात एका बाजूला वालेसचा �नबंध व दसु` या बाजूला डा�व)नने एक 

वषा)पूव� अँसा Fेला Qल%हले4या पfात आप4या Qसkांतासंबंधाने जो सं�\P मजकूर Qल%हलेला 

होता तो जशाचा तसाच - हा मजकूर वालेसने आपला �नबंध Qलहून तयार करUयापूव�च अँसा 

Fेaया हाती पडलेला होता - -Qसk करावा, असे ठरले. हे दो3हH �नबंध व =याबरोबर या एकंदर 

-करणाची सा[ंत लेखी हOककत हूकर व लायेल यांनी लंडन येथील Qलनीयने सोसायटHपुढे १ 

जुलै १८५८ रोजी मांडलH. =यात �वल\ण योगायोग असा आला कp, डा�व)नने 

जीवजातीसंबंधाaया -�ाशी संबंध असले4या गोKी एकf क]न -Qसk करUयाकmरता जे 

�नयतकाQलक स]ु केले होते =याचा एक�वसावा वषा)रंभ%दन =याच %दवशी आला होता. एखादा 

मोठा शा�ीय Qसkांत -Qसkपणे जगापुढे मांडला जाऊन सवाqना �ात होUयापूव� तो 

तद=ुपादकाaया डो~यात उ=प3न होऊन वाढता वाढता पूण)=वास पोचेपयqत अ-Qसk ि.थतीत 

पोसला गे4याची डा�व)नaया सदरहू Qसkांतासारखी उदाहरणे शा�ीय �ानाaया इ�तहासात 

फारशी %दसून येत नाहHत. 
 

     या-माणे दा]गोXया-माणे भ]न ठेवले4या साधनसामFीला बdी लावUयात आलH. तथा�प 

=याचा धडाका आणखी एक वषा)नंतर १८ ५९ aया नो�हDबर म%ह3यात उडाला. हा एवढा 

आणखी तेरा म%ह3यांचा काळ डा�व)नला आपला एकंदर Qसkांत पूण)पणे Qलहून काढUयाकmरता 

लागला. डा�व)नने आपले .वत:चे �वचार सं�\P रHतीने मांडUयाचे -य=� केले तरH =या एकंदर 

�नबंधाला मो�या .वतंf Fंथाचे .व]प -ाP झाले. =याला lचरकाल -Qसk राहणारे पुढHल नाव 

देUयात आले : ‘नैसlग)क �नवडीaया सा�ाने होणारH जीवजातींची उ=पdी’ ऊफ)   
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‘जीवनकलहामwये अनुगहृHत जातीचे होत असलेले संर\ण’ या Fंथाaया -Qसkीने उडवून  

%दलेला धडाका काय �वल\ण होता! -थम १८ ५८ मwये जोड �नबंध वाचला गेला =याने 

\,णक चमक उ=प3न केलH व हूकर Iहणतो =या-माणे �ोते चOकत होऊन त=संबंधी बोलू 

लागले; पण =यापे\ा अlधक काहH एक पmरणाम झाला न�हता. परंतु वरHल नामाQभधान 

धारण क]न डा�व)नचा .वतंf Fंथ जे�हा -Qसk झाला ते�हा काय पmरणाम घडून आला 

=याची यथातWय क4पना =या �पढHत4याखेरHज पुढHल काळात4या इतर लोकांना क]न देणे 

कठoण आहे. तथा�प =यानंतर आज साठ -सdर वषाqनीहH =या वेळी =या पु.तकाने बौ�kक 

जगात उडवून %दले4या खळबळीचा -�तwवनी पूण)पणे नK झालेला नाहH, हH गोK आप4या 

-=ययास येतच आहे. 
 

नवे पुर.कतSनवे पुर.कतSनवे पुर.कतSनवे पुर.कतS    

     जीवजातींची उ=पdी (ऑmरिजन ऑफ .पीसीज) हा Fंथ व =याचा कता) चाल)स डा�व)न 

यांनाच १८ ५९ aया सुमारास मानवजातीaया महjवाaया परंपरागत मतांमwये झालेलH 

�वल\ण +ांती व �तने १९ �या शतकातील उdराधा)ला -ाP क]न %दलेले lचरकालHन महjव, 

याबMलचे सव) �ेय आहे. तथा�प, ‘उ=पdी’ हा Fंथ -Qसk होताच सदरहू Qसkांताचा पुढारH जो 

डा�व)न =याaया �नशाणाभोवती दसुरे Oक=येक नेते-शा�� जमा होऊन =यांनी सदरहू Qसkांताचा 

पुर.कार करUयाचे काम केले नसते तर मानवी �वचारात अक.मात घडून आले इतके 

म3व3तर घडून आले नसते, या गोKीकडे दलु)\ करता कामा नये. आप4या मतांचा अखेर 

�वजय होणार अशी पूण) खाfी -थमपासूनच डा�व)नला वाटत होती. हूकरला Qल%हले4या एका 

पfात =याने पुढHल उ�ार काढलेले आहेत : ‘-.तरHभूत कवचांaया (फॉQसल शे4स) 

उ=पdीसंबंधाaया -चQलत मतांसंबंधाने आज आपणास िजतके आ�य) वाटत आहे �ततकेच 
आप4या भावी �प¤यांतील मंडळीना (ई�र�नQम)त .वतंf उ=पdीसंबंधाaया) -चQलत 

मतासंबंधाने वाटेल’ अशी =याची प~कp खाfी होती, तरH .वत:aया जा=यंतरो=पdीसंबंधाचा 

Qसkांत त=काल -.था�पत होUयास त=कालHन अशा Oक=येक -मुख शा��ांनी =याचा पुर.कार 

करUयाचे काम हाती घेणे अ=यंत ज]र आहे हH गोK =याला पूण)पणे पटलH होती. हूकर , लायेल 

व थॉमस हDरH ह~सले यांना जर आपलH मते Fहण करUयास -वdृ करता आले , तर पुढHल 

यश-ाPीचे काम फार सुलभ जाईल हH जाणीव डा�व)नला आलH. 

     उपयु)n शा��ांस आपला Qसkांत पटवून देUयाaया कामातहH डा�व)नला, इतर अनेक 

बाबतींत4या-माणे, क4पनातील यश आले. डा�व)नचा Fंथ -Qसk होUयापूव�च =याची मु%&ते 

वाचावयास QमळालH ते�हापासून हूकर डा�व)नचा प�QशTय बनला. Fंथ-Qसkीनंतर थोyयाच 

म%ह3यांaया अवधीत लायेलने आप4या पूव�aया मतांचा =याग क]न डा�व)नaया मतांचा 

जाहHरपणे अंगीकार केला आ,ण ह~सलेने तर नैसlग)क �नवडीसंबंधाची मु|य क4पना नीट 
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ल\ात येताच इतकp साधी, इतकp अ=यंत महjवाची क4पना .वत:स कशी सुचलH नाहH याचे 

आ�य) -कट क]न त=संबंधी उ¥वले4या वा�युkांत मो�या आतुरतेने उडी घातलH आ,ण या 

-�ासंबंधाचा एकंदर रणसंFाम अ=यंत ती{ण अशा .वत:aया अंगaया �ववादकौश4य]पी 

खडगाने अखेरपयqत चाल�वला. यानंतर दसुरे अनेक पुर.कतS शा�� अनपे�\त रHतीने 

डा�व)नaया प\ास येऊन Qमळाले. सर जॉन लबॉक व जॉन %टडंाल हे अशांपैकp असून, =यांनी 

आपाप4या रण\ेfात सदरहू संFाम जोराने चालू ठे�वला आ,ण डा�व)नने जीवजातींaया 

उ=पdीसंबंधाचे कोडे सोड�वUयाची गु]Oक4लH -Qसk करUयापूव�च Jयाने जा=यंतरासंबंधाचा 

Qसkांत तािjवक �ववेचनाaया आधारावर पुढे मांडUयास सु]वात केलH होती व सदरहू 

गु]Oक4लHचा उपयोग क]न .वत: .वतंfपणे शोध लावUयाची संधी थोड~यात गमावलH अशा 

हब)ट) .पे3सन या �व�ानानेहH डा�व)नaया काया)स आपले सव) बु�kसामWय) व वजन लावले. 

अमेmरकेत अँसा Fे या सु-Qसk वन.प�तशा��ाने डा�व)नaया Qसkांताचा -सार जोराने सु] 

केला. या शा��ाचा डा�व)नबरोबर पf�यवहार पुTकळ %दवस चालू होता. तथा�प, तो डा�व)नaया 

मताचा इतका पुर.कार क] लागेल अशी कोणाला अगोदर क4पना न�हती. जम)नीमwये त]ण 

पण बराच -Qसkीस आलेला -ा,णशा�� अ3.ट हHनmरच हेकेल याने सदरहू लढाई �तत~याच 

�नकराने चालू केलH.  
 

     सदरहू Qसkांताaया या थोड~या पण क�र पुर.क=या) �व�ानां�व]k- यांaया बाजूला इकडे 

�तकडे साधारण -तीचा एखाद -दसुरा �व�ानहH Qमळत असे - -थम वा.त�वक पाहता सव)aया सव) 

,�.त सं-दायी जग उठले होते असे Iहटले पा%हजे. .वतंfपणे �वचार करUयाची थोडीफार 

बुkी Jयाला Jयाला Iहणून होती अशा -=येक इसमाला- मग =याचा धंदा कोणताहH असो- 

सदरहू -�ाचे महjव अंत:करणात पट4यावाचून रा%हले नाहH. इतकेच न�हे तर , या नैसlग)क 
�नवडीसंबंधाaया Qसkांताची वा.त�वक �याPी Oकती �व.ततृ आहे याची -=येकाला जसजशी 

अlधक .पK क4पना होत गेलH तसतसे सदरहू -�ाचे महjव =याaया हदयात अlधकाlधक 

खोल जाऊ लागले आ,ण लवकरच असे %दसनू येऊ लागले कp, जीवनकलहामwये %टकाव 

धरUयास Jया -ा,णजाती अlधक लायक =यांनाच lचरकाल %टकUयाचा मान Qमळतो, हा Qसkांत 

जर -.था�पत झाला तर .वत:aया यो�यतेसंबंधाने मानवजातीचे जे चालत आलेले मत आहे 

=यामwये इतकp आमूलाF +ांती घडून येणार आहे कp, �तaया तोडीचे दसुरे उदाहरण , कोप�न)कस 

व गॅQलQलओ यांaया पmर�मांनी पWृवी जगाaया मwयभागी आहे हे खोटे  

ठर4यामुळे उडाले4या +ांतीचे आहे. मानवजातीतील बहुसं|याक लोक सामा3यत: 

पुराणमताQभमानी अस4यामुळे हH सव) मंडळी या �वचार+ांतीचे .व]प ल\ात येताच भीतीने 
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गांग]न जाऊन मागे स] लागलH आ,ण अशा या पुराणमताQभमानी लोकांमwये सव) केवळ 

सामा3य जनताच होती असे न�हे, तर =यात शा�� लोकांपैकp बराच मोठा वग) सामील 

झालेला होता. 
 

     उलटप\ी, मोकXया मनाची जी अ4पसं|याक मडंळी होती , अशांमwये या नैसlग)क 

�नवडीसंबंधाaया Qसkांताला अ=यंत झपा�याने मा3यता Qमळत गेलH. या Qसkांतात असलेला 

आ�य)कारक साधेपणा -Jयाaयामुळे हा Qसkांत नवा आहे Oकंवा महjवाचा आहे असेहH कोणास 

-थमत: वाटत नसे - आ,ण =याबरोबरच =यातला अ=यंत कौतुका.पद असा �यापक गQभ)त अथ), 

यामुळे हा Qसkांत -=येकाaया मनाला आकष)क वाटे आ,ण जा=यंतरासंबंधाने पुढे आलेले इतर 

Qसkा3त Jयांनी �तर.कारपूव)क अगदH =याJय ठर�वले होते असे लोकहH सदरहू Qसkांत 

त=परतेने ऐकून घेत असत. Jया लोकांना, मुMाम जाणूनबुजून केले4या -य=�ामुळे फरक होत 

जाऊन Qभ3न Qभ3न जीवजाती उ=प3न होतात, हH लामाक) ची क4पना हा.या.पद वाटत असे 

आ,ण अवQशK खुणांसंबंधाचे =याचे बोलणे �नरथ)क व �तर.करणीय वाटत असे , तसेच Jया 

लोकांना हब)ट) .पे3सरने सोपप�dकरH=या काढलेलH अनुमानेहH -=य\Qसk शा�ीय �ानाaया 

�नर�तशय -ेमामुळे अFा� वाटत असत, अशा लोकांaया मनावरहH नैसlग)क-�नवडीसंबंधाaया 

सदरहू -=य\वगIय सव)तोपलgध तjवाने ताबडतोब पगडा बस�वला आ,ण हळूहळू =यांना ते 

तjव सव)तोपरH मा3य होऊ लागले. =या वेळी तासातासाला �वचारवंत जनतेची सदरहू न�या 

तjवासंबंधाची मतोवdृी बदलत जात होती आ,ण खरोखरच इतकp �वल\ण �वचार+ांती 

इत~या अ4पावधीमwये घडून आ4याचे उदाहरण शा�ीय �ानाaया मागील इ�तहासात कोठेहH 

आढळत नाहH.  
 

     आ,ण हे सव), ‘काल अनुकूल होता’ Oकंवा ‘लोकांची मने �वकासQसkांत Fहण करUयास 

तयार झालेलHच होती,’ =यामुळे घडून आले असे माf नाहH. अशी व.तुि.थती न�हती , याबMल 

-=य\ डा�व)नचीच सा\ आहे. सदरहू उपपdीसंबंधाने जो �वचार अनेक वषS डा�व)नaया मनात 

�वचार घोळत होता =या सव) काळात तो .वत: आप4या शा�� Qमfांaया मतांचा अंदाज 

नेहमी काढतच असे. =यात जा=यंतराचा Qसkांत Jयाला मा3य झालेला होता असा एकहH 

शा�� =याला आढळला न�हता. लामाक) , एरा.मस डा�व)न व गोईटे यांनी -दQश)त केले4या 

�वकास�वषयक मतां�व]k लोकमत अगदH पूण)पणे तयार झालेले होते आ,ण चाल)स  

डा�व)न जे�हा जे�हा आपले एत%�षयक ठाम मत -�तपादन करUयास पुढे येई ते�हा �ो=यांकडून 

उपहास Oकंवा �तर.कार �यn होUयाचीच =याला खाfी वाटे. 
 

      १८५७ मwये जा=यंतराaया Qसkांतावरचा .वत:चा �व�ास जो उघडपणे बोलून दाखवत 

असे असा चांगला वजनदार �व�ान काय तो एकच होता. तो �व�ान हब)ट) .पे3सर हा होय. परंतु 
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जीवजातींची उ=पdी या पु.तकाने माf , ह~सले Iहणतो =या-माणे या -�ासंबंधाने सव)f 

पसरले4या अ�ानांध:कारावर एकदम वीज चमक4या-माणे -काश पाडला व अ�ान]पी राfीaया 

अंध:कारात चाचपडत असले4या -वाशांना माग) दाखवून %दला. या Fंथाaया क=या)ने जी एकंदर 

वीस वषS धीमेपणाने संशोधनाचे काम करUयात घाल�वलH ती फार उपयुn ठरलH. =या काळात 

डा�व)नने .वत:च Iहट4या-माणे, तो ‘अ=यंत उपयुn अशा पुरावेवजा गोKींचे अपरंपार भरलेले’ 

भांडारच होऊन बसला. या भांडारात -ाणी�वषयक मा%हती, मुMाम �नवड क]न कृbfम उपायांनी 

केले4या अप=यो=पdीसंबंधाची मा%हती, भपृhृावर �नर�नराXया %ठकाणी सापडणा` या �नर�नराXया 

-ाUयांसंबंधीची मा%हती, �पडंव�ृkशा�ांतग)त मा%हती, -ाचीन -ा,णशा�ा�वषयक मा%हती वगैरे �व�वध 

-कारची �वपुल मा%हती भरलेलH होती. =याने =यातून आप4या Qसkांताला पोषक अशी सव) 

मा%हती एकf क]न ती अlधक सं�\P रHतीने Qलहून काढलH व या-माणे तयार केलेला आपला 

पाचशे पानांचा Fंथ Iहणजे एक .वतंf �ानकोशच बन�वला. आप4या मु|य Qसkांतावर �वचार 

करUयात घाल�वले4या या एकंदर अनेक वषाqaया काळात डा�व)नने .वत:aया Qसkांता�व]k 

सुचतील तेवढे सव) आ\ेप ल\ात घेऊन ते सव) आप4या पु.तकात .पK व जोरदार भाषेत पुढे 

मांडले व =याबरोबर .वत:जवळ असले4या मा%हतीव]न जी उdरे सुचलH तीहH Qलहून -Qसk 

केलH. अशा रHतीने सतत वीस वषS या -भावशालH बुkीaया शा��ाने केले4या -य=�ांaया 

धडा~यामुळे परंपरागत मत]पी दगुा)aया तटामwये एकदम ,खडंार पडले.  
 

     अशा रHतीने एकदा ,खडंार पडताच पुढHल Oक4ला सर करUयाचे काम झपा�याने चालू झाले. 

-=येक %दवशी शfुसै3यातील नवे नवे लोक ह=यारे खालH ठेवून शरण येऊ लागले. या-माणे सुमारे 

आणखी वीस वषS गेलH नाहHत तोच हा �वकास-�तपादक Qसkांत शा�ीय जगामwये नेहमीaया 

उपयोगात येऊ लागणारा असा होऊन बसला व एत%�षयक �वचार+ांती पूण)पणे घडून आलH. 
      

     तसेच नK होऊन पडले4या पुरातन मतांaया व �वचारांaया राशीवर उभी असलेलH चाल)स 

डा�व)नची शांत , गंभीर व अ\ोभणीय मूत� %दसत असते. उपहास , �नभ)=स)ना Oकंवा �नदंा यांनी 

�यlथत न होणारH , अखेरaया �वजय-ाPीमुळेहH यि=कंlचत द�ुव)द�ध न बनलेलH आ,ण एकंदर  

संFामामwये व शेवटaया जयामwयेहH �न�व)कार %दसणारH अशी हH मूत� आहे. डा�व)नचा .वभाव 

पाहा, =याचे बु�kसामWय) पाहा, =याचा एकंदर जी�वत+म पाहा, =याने केलेलH कामlगरH पाहा, सव) सव) 

बाजंूनी =याचे �नरH\ण केले तरH तो १९ �या शतकातील अगदH हुबेहूब सॉ+ेटHस होता असेच 

%दसून येईल. १८८२ मwये जे�हा तो मरण पावला ते�हा =याचे Qमf व =याचे शfू दोघांनीहH एकच 

मत %दले. ते हे कp , मानवी देहातील कत)�य संपवून �व�ांती घेत पडलेला डा�व)न हा पWृवीaया 

पाठoवर होऊन गेले4या अ=यंत थोर नरर=�ांपैकp एक होय आ,ण सव) जगाला असे वाटले कp, 

चाल)स डा�व)नचे शव वे.टQम3.टर अँबेमwये ऐझॅक 3युटनaया स3माननीय थड�याशेजारH पुरणे 
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हेच यो�य होय. तसेच हॅ~सलेने डा�व)नaया यो�यतेबMल जे उ�ार काढलेले आहेत ते यथायो�य 

नाहHत असे Iहणणारे लोकहH फारसे नाहHत. ते उ�ार येणे-माणे-‘=याला एका महjवाaया शा�ीय 

स=याची पायम4लH होत आहे असे आढळून आले. सं-दायदरुाQभमानी लोक =याला Qश�याशाप देत 

होते , एकंदर जगहH =याचा उपहास करत होते , तरH तो दHघ)काल जगला आ,ण मु|य=वे क]न 

आप4या .वत:aया -य=�ांनीच सदरहू स=य शा�ीय �ानमं%दरात पुन: -.था�पत झालेले 

पाहUयाचे भा�य =यास लाभले. आता या स=याचे मानवी �ानमं%दरातून उaचाटन होणे श~य नाहH 

आ,ण अ[ापहH या स=याबMल भीती व �ेष वाटत असले4या लोकांना =या स=या�व]k बोटे 

मोडावीत असे वाटत असले तरH तसे उघडपणे करUयाची आता =यांची छाती नाहH.’ 
 

यो�यतम जीवजातीचंी उ=पdीयो�यतम जीवजातीचंी उ=पdीयो�यतम जीवजातीचंी उ=पdीयो�यतम जीवजातीचंी उ=पdी    

     डा�व)न व =याचे सह�यवसायी यांनी शोधून काढले4या महjवाaया शा�ीय स=याचे wव�नताथ) 

पुTकळच आहेत हे खरे असले तरH , ‘जीवनोपकारH भेद’ जीवांमwये कसे उ=प3न होतात हा -� 

सोड�वUयाचे काम Qश4लक रा%हले होतेच. हे भेद काहH ठरा�वक व �वQशK कारणांमुळेच उ=प3न 

होत असले पा%हजेत हH गोK इतर सवाqपे\ा डा�व)नलाच अlधक पटलेलH होती; परंतु या भेदाची 

कारणे काय असावीत , यासंबंधाने डा�व)नने .वत:aया क4पना आप4या Fंथात मुळीच %द4या 

न�ह=या. असले फरक होत असलेले %दसून येतात-आई , बाप व मुले यामwये फरक अस4याचे 

नेहमीच पाहUयात येते -हH गोK डा�व)नने मा3य केलH आ,ण �तaया कारणांबMल मूकवdृी धारण 

क]न तो आप4या मु|य Qसkांताकडे वळलेला आहे. 
     

      परंतु नैसlग)क �नवडीसंबंधाचे डा�व)नने पुढे मांडलेले तjव मा3य होताच शा�ीय संशोधक 

=याaया कारणांची मीमांसा करUयास ताबडतोब -वdृ झाले. या भेदांना -थम ‘सहजो=प3न भेद’ 

असे नाव %दले होते तरH ते ता=पुरते होते. हब)ट) .पे3सरने �वकास Qसkांतातील या भागाकडे  

-थमपासून �वशेष ल\ देऊन -�तपादन चाल�वले होते व =यात =याने लामाक) aया, पmरि.थतीमुळेच 

-ाUयांaया .व]पात -=य\ पmरणाम होत असतात, या क4पनेवर �वशेष भर %दला होता (बफन व 

जॉ§े सDट %हलेर यांना हH क4पना �वशेष पटलH होती) आ,ण भोवतालaया पmरि.थतीला तsड देणे 

आवrयक झा4यामुळे �यnpश: -ाUयाaया शरHरात -थम फरक होत जातात आ,ण नैसlग)क �नवड 

Iहणून िजला डा�व)नने Iहटले आहे, �तचे काय) याच आधारावर होत असते , असा .पे3सरaया एकंदर 

-�तपादनाचा ता=पया)थ) होता. हेकेलनेहH याच क4पनेचा पुर.कार चाल�वला होता आ,ण लवकरच 

नवलामाक) मतानुयायी Iहणून एक शा��ांचा .वतंf प\च पुढे आला. अमेmरकेमwये -ोफेसर ए. 

�ॅट व इ.डी कोप यांaया नेत=ृवाखालH हा प\ चांगला जोरदार व -|यात बनला. 

 या-माणे जनमताची लाट जोराने या प\ाaया बाजूने वाहू लागUयास स]ुवात झालH, 

इत~यात �तaया वाटेत एक अ=यंत अनपे�\त अडथळा उ=प3न झाला. हा अडथळा -ोफेसर 
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ऑग.ट वेसमन याने १८८ ३ मwये काढले4या Qसkांताचा होय. कोण=याहH कारणाने �य�nश: 

-ौढाव.थेतील �वQशK -ाUयामwये उ=प3न झालेला फरक पुढे =याaया अप=यांमwये उतरतो या 

लामाक) aया मताला वेसमनने �वरोध केला (याने डा�व)नaया Qसkांताला मुळीच बाध येत न�हता. 

उलट वेसमन हा डा�व)नaया Qसkांताचा क�ा पुर.कता) होता.) या �वरोधामुळे उडालेलH खXबळ 

१९00 पयqतहH पुरती शांत झालH न�हती; परंतु ताव=कालपयqतaया एकंदर संशोधनाव]न इतके 

�नि�त ठरले कp, वेसमनने केलेला �वरोध ज]रHपे\ा फारच अlधक होता. अशा रHतीने -ोफेसर 

वेसमनने काढलेले आ\ेप काहH अंशी बरोबर आहेत हH गोK कबूल क]नहH असे स-माण Iहणता 

येUयासारखे आहे कp , जीवकोटHत जा=यंतर घडवून आणणा` या नैसlग)क �नवडीसंबंधाaया डा�व)नaया 

Qसkांताला पूण)पणा येUयाला लामाक) aया ‘�नQमdो=प3न भेद’ �वषयक क4पनेची जोड देणे 

आवrयक आहे. 
 

     या-माणे, -ोफेसर कोपने िजला, ‘यो�यतम जीवांची उ=पdी’ असे Iहटले आहे =या 

उ=पdीसंबंधाaया कारणांचा लामाक) ने अध)वट केलेला खुलासा मा3य केला तरH मूळ जीवो=पdी 

कशी झालH हा अ=यंत महjवाचा -� Qश4लक राहतोच. डा�व)नचा �वकासQसkांत या -�ाचे उdर  

देUयाचा मुळीच -य=� करHत नाहH. �नर�नराXया जीवजाती , =यांaया उपजाती, वग) व कोटH वगैरे  

अनंत भेद कसे उ=प3न झाले याचा खलुासा डा�व)नaया उपपdीने होतो हे कबूल; परंतु या अनंत 

जीवजातीपÃकp अगदH प%हलH जीवजाती उ=प3न कशी झालH, या -�ाaया उdराची काय वाट? ह4लH 

अि.त=वात असले4या असं|य वन.पती व असं|य -ाणी मूळ कोण=या आ[तम जीवकोटHपासून 

�नमा)ण झाले? 
 

     �वकासQसkांत लोकांमwये -सार पावUयास सु]वात झा4यानंतर लवकरच काहH काळ 

उपmर�न%द)K -�ाचे उdर -=य\ -योगांaया आधारे आपणास सापडले आहे असे काहH वजनदार 

शा��ांस वाटू लागले. पूव� -चQलत असले4या एका समजुतीचा आ�य क]न व त=संबंधाचे पूव� 

क]न पा%हलेलेच Oक=येक -योग पु3हा क]न ]आ ँयेथील स�ृKशा��वषयक संFहालयाचा चालक 

एम. एफ. ए. पौशे याने असा �नण)य %दला कp, पWृवीaया पाठoवर सव)f �वपाकO+या Iहणजे 

पदाथ) कुजUया-नासUयाची Iहणून एक पmरlचत O+या नेहमी चालू असते. �तaयापासून आ[ 

जीवकोटHची उ=पdी होते; परंतु १८ ६२ मwये लुई पा�र या शा��ाने असे Qसk केले कp, �वपाक 

O+येपासून उ=प3न होणारH ‘सहजो=पdी’ Iहणून िजला Iहणतात =या आ[ जीवांaया उ=पdीचे 

वा.त�वक कारण हवेत असणारे सू{मजंतू हे होय. पा�रने हे आपले Iहणणे -=य\ -योगांनी 

Qसk क]न दाख�वले तरH पौशेaया मतांचाच आणखी दहा वषाqनंतर पुर.कार करUयास इं�लंडमwये 

-ोफेसर बॅि.टन याने पु3हा स]ुवात केलH; परंतु लवकरच जॉन %टडंाल याने केले4या -योगांनी 
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पा�रने %दलेला �नण)यच बरोबर अस4याचे ठ]न ‘सहजो=पdी’ Iहणून जे एक खूळ पुढे आलेले 

होते =याला कायमची मूठमाती QमळालH. 
 

     १९ �या शतकाअखेर -गती येथपयqत येऊन पोचलH. लामाक) , वालेस, डा�व)न यांaया संशोधनामुळे 

�नर�नराXया वन.पती व -ाणी कसे उ=प3न झाले असावेत, याची उपपdी बहुतांशी बरोबर लागलH 

आहे; तसेच अ=यंत हHन जीवापासून सव�dम जीवजाती कशी उ=प3न झालH असावी यासंबंधाची 

साखळी बरोबर जोडून %दलH गेलH आहे. =याबरोबर �नज�व सKृी व सजीव सKृी यामwये वाटत 

असलेले अमया)द अंतरहH कमी कमी करUयाचे -य=� सारखे चालू आहेत. तjव�ानाने या 

दोहsमwये संबंध जोडून देUयाचे -य=� यापूव�च केलेले आहेत. तथा�प -योगQसk अनुमान 

पkतीवर उभारले4या शा�ांनी माf या दोहsमधील अंतर कमी कमी करत आणले असले तरH ते 

अ[ाप पूण)पणे दरू केले नाहH. अथा)त सजीव व �नज�व सKृीतील संबंध जोडून देऊन �नज�वातून 

सजीव सKृी कशी उ=प3न झालH हे दाखवून %द4याQशवाय �वकासQसkांत पूण)=वास पोचला असे 

Iहणता येणार नाहH. तथा�प १९ �या शतकाअखेरपयqतचे =या Qसkांताचे .व]प ल\ात घेतले 

तरHहH शा�ीय�व�ानाaया इ�तहासात ती एक सवाqत अ=यंत अ¥तु व अवाढ�य कामlगरH झालेलH 

आहे असे कबूल करUयास काहH हरकत आहे , असे वाटत नाहH. 
 

अ3.ट हेकेलअ3.ट हेकेलअ3.ट हेकेलअ3.ट हेकेल    

     डा�व)ननंतर =याचे संशोधनकाय) पुढे चालू ठेवणारा मोठा -ा,णशा�� Iहणजे अ3.ट हेकेल हा 

होय. हा सु-Qसk जीवशा�� जम)नीत पॉटस डॅम येथे इ.स. १८ ३ ४ सालH ज3मला. 

     इ.स. १८ ६१ मwये डॉ. हेकेल हा अwयापक Iहणून -थम येना शहरH आला व हHच जागा 

=याने आप4या संशोधनकाया)थ) कायमची मु+र केलH. -थम तो बQल)न येथे वै[कp करHत होता व 

=याचा तो धंदा तेथे चांग4या रHतीने चाललाहH होता. 
 

     परंतु या �नरस �वषयाचा =याला कंटाळा येऊन शkु शा��ानास =याने आप4या .वत:स वाहून 

घेतले. वै[कpaया अ�यासापूव� =याला वन.प�तशा�ाची फार आवड होती; परंतु जोहानेस मु4लर 

या अwयापकाaया Qश\णाचा पmरणाम व वै[कpचा अ�यास या दोन कारणांनी -ा,णशा�ाकडे 

=याचे ल\ �वशेष रHतीने वेधले. तथा�प =याला lचfकलेचाहH पुTकळ नाद होता व =याने या 

कलेकडे जा.त ल\ पुर�वले असते, तर तो नामांOकत lचfकार झाला असता. =याaया उपलgध 

असले4या अनेक lचfांव]न =याaया %ठकाणी शkु शा�ीय मा%हती व लQलतकला�वषयक सरस 

क4पनाशnp यांचा अपूव) Qमलाफ झाला होता, असे %दसते. 
 

     -ा,णशा�ात =याने Oकती पmर�म केले व नवीन मा%हती Oकती ह.तगत केलH याची अगदH 

अ.पK अशी क4पना =याने केले4या म|ुय मु|य Fंथांची लांबलचक यादH पा%हलH असता सहज 
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होऊ शकेल. =याaया नुस=या ‘रे�डओलेbबयन’ सं�क समु&ांतग)त सू{मजंतंूवरHल मूळ �नबंधाचे, 

पंधरा शेर वजन भरणारे तीन लÀ लÀ भाग असनू, एकंदर Fंथ बारा वषाqपयqत केले4या कKदायक 

संशोधनाचे फल आहे. 
    
    

हेकेलaयाहेकेलaयाहेकेलaयाहेकेलaया दोन उपपdी दोन उपपdी दोन उपपdी दोन उपपdी    

     हेकेलaया जीवशा�ावरHल या -चंड पmर�माची स�व.तर हOककत [ावयास अवकाश 

नस4यामुळे =याaया पmर�माचे फलच तेवढे येथे देतो. 
 

     .पंजनामक पदाथा)चा पkतशीर अ�यास क]न हेकेल याने आपलH -Qसk ‘जाठरH (गॅ.टूला) 

उपपdी’ Iहणजे अवयवर%हत पोटा-माणे %दसणारे लहान ,खशासारखे .पंजस श जंतूच सव) सD%&य 

सKृीaया �वकासाaया मुळाशी असावेत, हे मत बस�वले. 
 

     शा�ीय जगात सव)f मा3यता पावलेलH हे हेकेलची दसुरH -Qसk उपपdी हH कp, -=येक सD%&य 

जीव�यnp गभा)व.थेत वाढत असताना आप4या पूव)जांaया मूळ ि.थतीपासून पुढHल �वकासातील 

सव) अव.था bबनचूकपणे थोड~या काळात दश)�वते. उदाहरणाथ)- -=येक स.तन -ाणी -थम 

अंडाकार ि.थतीत ज3म घेऊन एकपेशीमय मूल]प -ाUयाचे (-ोटोझोआचे) ]प धारण करतो व 

नंतर +मा+माने जाठरH , मासा आ,ण भूजलचर -ाणी या अव.थांतून जाऊन शेवटH स.तन -ाणी 

बनतो; कारण =याचे पूव)ज आजपयqतaया -ाणी �वकासयुगात एकपेशी, जाठरH , म=.य व भूजलचर 

या अव.थांतून गेले होते. हH उपपdी -ो. हेकेलaया इ.स. १८ ६ ६ मwये -Qसk झाले4या 

.व]प�व�ानशा�ावरHल (मॉफा)लॉजी) Fंथात स�व.तर �ववेचन केलH आहे. 
 

     �ा Fंथामुळेच हेकेल हा डा�व)नaया उपपdीचा पुर.कता) Iहणून -Qसk झाला. ह~सले-माणेच 

हेकेल याने डा�व)नaया �वकासवादाचा उपयोग मानवी-ाUयाaया बाबतीत क]न मनुTयाचा पूव)ज 

कोण असावा हे ठर�वUयाचा आटोकाट -य=� केला. 
 
 

हरवले4या द�ुयाचा शोधहरवले4या द�ुयाचा शोधहरवले4या द�ुयाचा शोधहरवले4या द�ुयाचा शोध    

     मनुTयाचा एकपेशीमय मूळ ]प -ाUयापासून होत गेलेला �वकास दाखवणारा एक अनुमानाने 

तयार केलेला वंशव\ृ एको,णसा�या शतकाaया चतुथ)पादापूव�च =याने -Qसk केला होता. जसजसे 

नवीन नवीन -ाUयांचे शोध लागू लागले, तसतशी या वंशव\ृात सुधारणा होऊ लागलH. या 

वंशव\ृाचे �नरH\ण केले असता असे पुTकळ अ�ात भाग %दसतात कp, =या %ठकाणचा साखळीचा 

दवुा बरोबर सापडत नाहH. उदाहरणाथ)- भूजलचर -ाUयांपासून स.तन -ाUयांची उ=पdी कशी झालH 

असावी हे Oकंवा अशीच दसुरH पुTकळ अ�ात .थळे दाख�वता येतील. परंतु मनुTय-ाUयाचा असा 
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एक .वभाव असतो कp, =याला आप4या आजा, पणजा इ=यादH जवळaया पूव)जांaया मा%हती�वषयी 

िजतकp उ=कंठा असते �ततकp =याaया अगदH -ाचीन गुहेत राहणा` या पूव)जां�वषयी वाटत नाहH. 

याच तjवानुसार डा�व)नaया �वकासवादाaया अ�यासकास मनुTय-ाUयाचा जवळचा पूव)ज कोणता 

-ाणी असावा या -�ाबMल उ=कंठा लागून रा%हलH. =याचे -=यंतर ‘डा�व)नचा �वकासवाद’ या 

शgदाबरोबरच ‘वानर’ या शgदाचे लौOकक साहचय) हे होय , व �ाच  Kीने ‘हरवलेला दवुा’ Iहणजे 

मनुTय-ाUयाचा अगदH जवळचा पूव)ज असाच अथ) चटकन मनात येतो. 
 

     या हरवले4या द�ुयाaया संबंधी हेकेलaया शोधाची पुढHल हOककत देUयापूव� पा�ाjयांचा 

�वकासवाद दाख�वणारा वंशव\ृ आज कोण=या ि.थतीत आहे ते -थम पाहू:- 

(शेजारHल आकृती पाहा)  
 

     हा वंशव\ृ एकदम तयार झाला नसून, जसजसे शोध लागत गेले तसतसा मूळ अपmरप~व 

ि.थतीत असलेला वंशव\ृ सुधारत जाऊन तो या ि.थतीत आला, असे वर सांlगतलेच आहे. 

कोण=या अमानुष -ाUयापासून मानवो=पdी झालH असावी या -�ाकडे -=येक मनुTयाची 

साहिजकच चौकस  Kी असते. या -�ाचे तािjवक उdर यापूव�च %दले गेले होते; परंतु =यांचा 

-=य\ -माणभूत पुरावाहH -ो. हेकेलने ‘हरवलेला दवुा’ आता शोधून काढला असून, मनुTयाचा 

�नकटचा पूव)ज कोण, हा -� जवळजवळ �नकालात �नघा4यासारखाच आहे. 
 

     या मानवपूव)जास मक) टमानव (�पथेकँµोपस) हH शा�ीय सं�ा आहे. या -ाUयाaया 

अि.त=वाचा मु|य पुरावा Iहणजे इ.स. १८९१ सालH डॉ. युजेज yयुबास याने जावा बेटांतील 

ततृीयाव.थाक -.तरांतून संशोधन क]न काढलेला हाडांचा सापळा होय. यातील मांडीचे हाड 

पाहताच कोणीहH शरHरशा�� ते मानवी -ाUयाचे अस4याबMल व हा -ाणी उ�या ि.थतीत 

चालणारा असावा या गोKीबMल खाfी देईल. तथा�प =याची म.तकाची कवटH माf 

मनुTय-ाUयाaया कवटHपे\ा आकाराने व .व]पाने इतकp Qभ3न होती कp , ती वानरासार|या 

एखा[ा -ाUयाची असावी अशी ते�हाच क4पना होई. सwयाaया वानरांपे\ा ती %दसUयात द�ुपट 

मोठo होती एवढाच काय तो तीत फरक होता. या वण)नाव]न हा -ाणी अध)वट मनुTयकोटHतील व 

अध)वट वानरकोटHतील असावा, असे Qसk होऊन तोच मनुTयाचा पूव)ज हे �नि�त झाले. 
 

     सारांश , सwयाचे वानर व मानव हे एकाच पूव)जाचे Qभ3न कुलातील वंशज 
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                                               &�य -शnp -संवेदन 
 

          अजीवकोटH                             जीवकोटH आ[जीव&�य  

                हे जीवशरHरे �नमा)ण करणारे मूल&�य अध)वट 

     इंधकपरमाणु ---- �व[ुतपरमाणु        &व]प असे कब) &�याचे रासाय�नक सQंम�ण 

                 आहे. यातील रसायनात मूल भौ�तक &�यांपैकp 

     ७८ भौ�तक-मूल&�यांचे               पुढHल १0 &�यांचे परमाणू मु|य=वे क]न 

     परमाणू सूय), पWृवी,                 येतात- 

     म�ृdका, पाषाण, \ार,                (१) कब), (२) -ाणवाय,ु ( ३) उJजवायु, 

     .फ%टका इ. .थूल व स{ूम            ( ४) नfवायु, ( ५) गंधक, ( ६) .फुर, (७) 

     पदाथ).                             पालाश, (८) म�न, (९)खट व (१0) लोह. 
 
 
 

                                                         (जीवकोटH) 
 
 

             अंतब�जर%हत , आकारहHन ,          अंतब�जयुn, �वQशK आकार धारण 

             अ�पडंा=मक, आ[जीवगोलक        करणारे जीव�पडं. 
 
 

             एक�पडंा=मक आ[जीवशरHरे         अनेक�पडंा=मक उ3नत जीवशरHरे 
 
 

           उदर-रn -गुदर%हत                      उदर-रn -गुदयुn 
 
 

             पhृवंशर%हत                                           पhृवंशयुn 
 
 
 

                 म.तकर%हत                             म.तकयुn 
 
 
 

   गभ)वेKनर%हत १ म=.या%द जलवासी, २ कूमा)%द भजूलवासी                गभ)वेKनयुn 
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        .तनर%हत १ सप)वग), २ प�\वग)                          स.तन 
 
 

           गभ)नाडीर%हत                                    गभ)नाडीयुn 
 

१ मलमfूो=सज)नाथ) एकच �ार असलेले -ाणी 

२ ओटHजवळaया �पशवीत पोरे ठेवणारे -ाणी 
 
 

   नाभीaया अधोभागी .तन धारण करणारे -ाणी                 नाभीaया ऊwव)भागी 

   गोम%हषगजवािज�माजा)रा%द उaच जनावरे                     व\:.थलावर .तन धारण 

            चतुTपाद मगृ                                        करणारे -ाणी 
 
 
 

   दोन पाय व दोन हात यांaया आ�याने               दोन पायांवर ताठ चालणारे -ाणी 

   ओळंबणारे -ाणी ---शाखामगृ = वानर                 नर = मनुTय 
 
 

असून, आजचा lगबन जातीचा वानर हा मानव कुलातील अ=यंत �नकटaया पूव)जाचा नमुना आहे. 
 

     उपयु)n Qसkांताaया पु£यथ) याखेरHज दसुरH अनेक -.तरावशेषशा��वषयक -माणे देता येतात 

व हा पुरावा अगदH खाfीलायक आहे. याQशवाय तुलना=मक शरHरशा� व �पUडव�ृkशा� यांतील 

पुTकळशा गोKी वरHल -ाUयाaया अि.त=वाची �न:सशंय सा\ पटवतात व या पुरा�याव]न -ो. 

हेकेल याने मक) टमानव -ाUयाचा शोध लागUयापूव�च तािjवक पkतीने मानववंशाची साखळी 

अखंड जोडून %दलH होती; परंतु हH सव) �वकासवादाची .थापना Iहणजे पुढHल अ=यंत महjवाaया 

-�ाची पूव)तयारH आहे. याचे उdर अंशत: डा�व)नने आप4या ‘�नसग)कृत �नवड’ (नॅचरल 

Qसले~शन) या तjवाaया �ववेचनात %दले आहे. या तjवा-माणे -=येक -ा,णजातीत जे फेरबदल 

अनुकुल असतात, तेवढेच Qश4लक राहतात , हH गोK .पK आहे; परंतु मुळातच बदल का �हावेत , 

याची उपपdी लागत नाहH; परंतु -ो. हेकेल याने लामाक)  याaया जु3या मताचा पुन�kार क]न 

असे दाख�वले कp, पmरि.थतीमुळे घडणारे वैय�nक फेरबदल हेच पुढHल -जेaया .वाभा�वक 
फेरबदलाचे कारण होय. अथा)त या गोKीलाहH बरHचशी अनुकुल मा%हती संशोधन क]न �नघालH 

पा%हजे व हेच �वसा�या शतकातील शा��ांपुढचे काय) आहे. 
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-करण -करण -करण -करण ७ ७ ७ ७ वेवेवेवे    
 
 

जीववंश�व�ानशा� जीववंश�व�ानशा� जीववंश�व�ानशा� जीववंश�व�ानशा� ((((जे�नऑलॉजीजे�नऑलॉजीजे�नऑलॉजीजे�नऑलॉजी))))    
        

                    जीवाची शारHmरक £या वाढ कशी होते हे सांगणारे �पडंव�ृkशा� (एिItऑलॉजी) आ,ण अनेक 

स श जीवांचे अप=य�पतर या ना=याने अनु+माने पmरणाम काय होतात हे सांगणारे 

आनुवंQशकसं.कार�व�ान (हेरे�डटH) हH दोन जीवशा�ाचीच अंगे आहेत. =यांचा एका .वतंf 

शा�ाखालH समावेश क]न =याला जे�नऑलॉजी Iहणजे जीववंश�व�ानशा� असे नाव जे. आथ)र 

थॉमसन यांनी सुच�वले आहे. 
 

            -ाचीन भारतीयाaंया �पUडव�ृkशा��वषयक व-ाचीन भारतीयाaंया �पUडव�ृkशा��वषयक व-ाचीन भारतीयाaंया �पUडव�ृkशा��वषयक व-ाचीन भारतीयाaंया �पUडव�ृkशा��वषयक व    आनुवंQशकता�वषयक क4पनाआनुवंQशकता�वषयक क4पनाआनुवंQशकता�वषयक क4पनाआनुवंQशकता�वषयक क4पना::::-- --    

      या दो3हH शा�ांची पा�ा=य देशांतील वाढ अगदH अलHकडची आहे. त=पूव� हH दो3हH शा�े 

=या देशांत जशी वै[कशा�ात अंतभू)त करUयात येत होती , =याच-माणे -ाचीन भारतीयांनी 

�पUडव�ृk व आनुवंQशकते�वषयीaया आप4या क4पना �नरH\ण व तक)  यांaया सा�ाने 

आयुवSदवाड:मयात �ववरण के4या आहेत. यांपैकp काहH क4पना तjव�ाना=मक वाड:मयातहH 

आढळून येतात. याचे कारण आप4या इकडील तjव�ांनी आ=मो3नतीबरोबर शरHराaया 

�वकासाबMलहH �वचार करUयास सु�वात केलH होती. कारण ‘आ=मा वै पुf नामाQस’- Iहणजे 

अप=य हे आई -बापांचे .व]पच होय, हH भारतीय तjव�ानपरंपरेची जीव�वषयक �वकासाची प%हलH 

पायरH आहे.  
 

     गोQभल ग�ृसुfामwये व �न�nामwये उदधतृ केलेलH पण शाकल स%ंहतेत न आढळणारH 

‘अंगादंगात सभंवQस Äदया दlधजायसे’ हH ऋचा आढळते. %हचा अथ) ‘आई-बापांaया अवयवांपासून  

=यांत4या =यात Äदयापासून अप=य ज3मास येते’ असा आहे. यांत आई -बापांचे हे -�तbबबंच होय 

अशी क4पना आढळून येते. �वशेषत: कृTण यजुवSदांतग)त गभ�प�नषद हे या �वषयास उMेशनूच  

Qल%हलेले %दसते. हे उप�नषद उdरकालHन असनू, यांतील सव) क4पना आयुवSदातील क4पनांशी 

जुळ=याच आहेत. यांपैकp देहाची रचना कशी होते हे पुढHल «ोकांत सांlगतले आहे:- 
 

पंचा=मकं पंचसु वत)मानं षडा�यं षडगुणयोगयुnम। 
तं सPधातंु bfमलं %�यो�न चतु�व)धाहारमयं शरHरम॥ 

 

     हा -ाUयांचा �पUडदेह पंचमहाभूतांचा बनलेला असून, पंचD%&यांवर अवलंबून असतो व 

मधुराIललवण�तnकटुकषाय इ=यादH सहा रसांवर राहणारा व शो,णत , मांस, मेद, .नाय ,ू अ.थी, मJजा 
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व श+ु या सP धातंूनी युn असतो, वगैरे - यानंतर शु+शो,णत संयोगापासून गभा)ची Äदयात 

.थापना होऊन =यानंतर म%ह3या म%ह3याने =याचा �वकास होत असतो व सात�या मासात =याची 

वाढ संपूण) होते, वगैरे �ववेचन आले आहे. 
 

     या %ठकाणी , तसेच वा�भट शरHर.थान अwयाय १ «ोक  ३७- ४९ इ=यादH «ोकांत याच �वषयाचे 

�ववेचन करUयात आले आहे. भारतीय क4पने-माणे नऊ म%ह3यांतील गभा)aया �नर�नराXया 

अव.था पुढHल-माणे आहेत:- 
 

काल       गभ�प�नषदा-माणे    वा�भटमते 
एक राf      कलल      अ�यn .व]प 

सP राf      बुÆदु      “    

अध) मास      �पUड      “  

पूण) मास      कठoणपणा      �यn .व]प 

%�तीय मास      सशीष)       घनपेशी Oकंवा अबु)द. 

ततृीय मास      सपाद      मूध), मांyया, बाहू, 

 सव) सू{मांगे यांनी युn. 
 

चतुथ) मास      गु4फ, जठर, क%ट-देशयुn,       सवाqग�यnता 

पंचम मास      सपhृवंश      चेतना 

षh मास      मुखनाQसका�\�ोfस%हत,    .नायू, Qशरा, रोम , बल 

 वण), नखे , =वचा,  

 यांनी युn. 
 

सPम मास      सजीव      सवाqग पmरपूण) 

अKम मास      सव)ल\णसंपूण) 
   

     यांपैकp वा�भटातील गभा)व.था जा.त शा�ीय .व]पाaया आहेत. =याच-माणे सम�तथीस पुf 

व �वषम �तथीस क3या होते व ‘�पतू रेतोऽ�तरेका=पु�षो मातू रेतो �तरेकात �ी  

उभयोब�जतु4य=वा3नपंुसको भवती’ हH का4प�नक उपपdीदेखील सव) Fंथांत सांlगतलH आहे. या 

�पUडव�ृkशा�ावर पूव� Oकती अ�यास व पmर�म होत असत याची क4पना चरकाने आप4या 

Fंथात शरHर.थान अwयाय  ३ यामwये %दले4या भर�ाज व आfेय यांaया वाद�ववादपkतीव]न 

.पK येते. 
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आनुवंQशकतेसंबंधी क4पना आनुवंQशकतेसंबंधी क4पना आनुवंQशकतेसंबंधी क4पना आनुवंQशकतेसंबंधी क4पना     
    

                    तसेच पुढHल �पढHस मागील �पढHतील कोणकोणते गुणधम) लाभतात व कोणते नवीन उ=प3न 

होतात या�वषयींaया क4पनादेखील या वाड:मयात %दसून येतात. बहृदारUयकोप�नषदाaया शेवटH 

�ी-पु�षांनी आप4याला पा%हजे तशी संतती उ=प3न होUयास काय करावे, आहार कसला करावा 

वगैरे %दलेले वण)न Oकती शा�ीय आहे याचे संशोधन झालेले नाहH. तथा�प सामा3यत: वा�भटात 

सांlगत4या-माणे- 
 

’म�ृf मातजंृ रnमांसमJजगुदा%दकम ॥  ४॥ 
पैतकंृ तु ि.थरं श+ंु धम3यि.थ कचा%दकं । 

चैतनं lचdम\ा,ण नानायो�नषु ज3मच ॥  ५॥ 
 

                                            शारHर अ.  ३ 

     ‘रn, मांस, मJजा इ=यादH मदृ ूपदाथ) आईपासून; श+ु , धम3या, हाडे, केस इ=यादH बापापासून व 

मन, नेf वगैरे इं%&ये, नाना -कारचे ज3म इ=यादH गोKी .वत:aयाच असतात इ=यादH क4पना 

आयुवSद�वषयक Fंथांत आढळून येतात.’ 
 
 

�पडंव�ृkशा��पडंव�ृkशा��पडंव�ृkशा��पडंव�ृkशा�    

                    हे शा� अवा)चीन काळातच �वशेष पmरणत झाले आहे. -ाचीन काळी ऍmर.टॉटलने अंyयात 

असले4या कsबडीaया �पलाaया Äदयात ठो~यांचे परH\ण केले होते व असे मत %दले होते कp, 

गभ)वkृी Iहणजे पूवा)�नQम)त अवयवांची नुसती वाढ असा अथ) नसून �नरवयवी �पडंापासनू 

Qभ3नावय�वता उ=प3न होणे असा अथ) आहे. तथा�प =याaयानंतर हावSपयqत या �वषयाचा कोणी 

अ�यासक झाला न�हता. �व4यम हावS (१ ५७८-१ ६७ ५), माल�पघी (१ ६७२), .टेनो (१ ६ ६ ४), 

वगैरे शा��ांनी मह=कारH Qभगंांaया सा�ाने गभा)aया वाढHचे �नरH\ण केले. १८ �या शतकाaया 

पूवा)धाqत बॉनेट व बफन यांनी अवा)चीन शा��ांची मते पुढे मांडलH. तथा�प =यांत पूव)�नQम)त मत  

(-ीफॉमSशन lथअरH) Fा� धरले होते; इतकेच न�हे तर =या मूळ bबजांत दसु` या �पढHचे, दसु` याaया 

आत �तस` या �पढHचे, अशा रHतीने सव) भावी �प¤यांचे बीज अंतभू)त झालेले एकाaया आत एक 

असते, असे मत -�तपा%दले होते. या मताला १७ ५९ मwये कॅ.पर §pडmरक वु4फ याने -थम 

�वरोध केला; पण =याaया IहणUयाकडे कोणी ल\ %दले नाहH. पुढे �हॉन बेएर (१७९२-१८७ ६) याने 

अवा)चीन �पडंव�ृkशा�ाचा पाया घातला, असे Iहटले पा%हजे; कारण कुि�हए याने  

शरHरशा�ात व जोहा3स मु4लर याने इं%&य�व�ानशा�ात, =या-माणे बेएरने �पडंव�ृkशा�ात 

तौल�नक अ�यासाला स]ुवात केलH. सपhृवंशी -ाUयांची गभा)व.थेमwये वाढ कशी होत जाते =याचे 
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-=य\ अवलोकन क]न =याने =याबMलची स�व.तर मा%हती आप4या सु-Qसk Fंथात -Qसk 

केलH. गभा)व.थेतील मूळ बीजांकुरांत दोन थर असतात. वरaया (अँ�नमल) थरापासून शरHतातील 

.नाय ,ू मJजा, अ.थी व बा�=वचा आ,ण खालaया (�हेिजटेबल) थरापासून Qशरा व «ेTमल 

(पचनD%&य�वषयक) अवयव उ=प3न होतात, हा शोध बेएरचा आहे. याच बाबतीत पुढे आर. रेमॅकने 

अlधक संशोधन क]नहH मूलांकुरावरणांची उपपdी -.था�पत केलH. शरHरातील एकंदर 

मJजातंतंूaया जाXयाचा कD & जो पhृवंशरJजू =याचा शोध बेएरनेच लावला. पुढे लवकरच मूळ 

शरHरघटक कशाचे बनलेले असतात हा -� lथओडोर �ान व एम. जे. «ीडेन यांनी सोडवून 

आपला अ=यंत महjवाचा गोलक Qसkांत (सेल lथअरH) -.था�पत केला. �हान bबa�ाफ याने १८ 

४२ ते १८ ५ ४ या काळात ससा , कुfा, डु~कर व हरHण या चार -ा,णजातींaया �पडंवkृीचे अवलोकन 

क]न वण)न -Qसk केले. १८ ४७ मwये को.टे याने कsबडीaया अंyयातील �पवXया बलकात 

होणा` या -भेदHकरण (से�मDटेशन) O+येचा शोध लावला आ,ण मनुTय, स.तन -ाणी, प\ी व मासे 

यांaया �पडंवkृीसंबंधाची उपयु)n मा%हती -Qसk केलH. सरHसपृ -ाUयांपैकp साप, कासव, व मगर 

यांaया �पडंवkृीची मा%हती रॅथकेने १८ ३९ ते १८ ६ ६ aया दरIयान -Qसk केलH. उपयु)n 

-भेदHकरणाची O+या पुTकळशा -ाUयांaया अंyयात होत असते असे सीबो4ड, कोQलकर व इतर 

अनेक शा��ांaया संशोधनाने Qसk झाले आहे. �पडंव�ृkशा�ाaया तौल�नक अ�यासाने डा�व)नaया 

�वकासवादानसुार �नर�नराXया -ाUयांचा उ=प�d+म जुळ�वUयास फार मदत झालH. या 

संशोधनकाया)कmरता नेप4स येथे झोऑलॉिजकल .टेशन (-ा,णसंFहालय) हH सं.था १८७२ मwये 

.थापन झालH. या सं.थेतील संFहांचा अ�यास क]न बा4फोर नावाaया शा��ाने ‘तौल�नक 

�पडंव�ृkशा�ा’वर सोपप�dक Fंथ Qल%हला. नेप4सखेरHज Qसलोन येथे सॉरQसनबंधंूनी (१८८४ -१८८६), 

tाझील येथे इ. सेलेकाने, ई.ट इंडीजमwये �ुtेटने (१८९0), ऑ.टेQलयात का4डवेलने (१८८४), 

आO§केत बुडगेटने (१८९८ ते १९0३) याच �वषयात अlधक संशोधन केले. १८७२ मwये ई. हेकेलने 

शरHरात तीन संपुटH (बॉडी-कॅि�हटH) असतात हा शोध लावला व नंतर या संपुटHंची (कोएलोम) 

रचना व कायS यासंबंधी पुढHल संशोधकांनी स�व.तर मा%हती -Qसk केलH. एलH मेच�नकॉफने 

अपhृवंश वगा)तील .पंज व इतर अपhृवंश -ाUयांची पचनO+या कशी चालते या�वषयी शोध 

लावले. -ाUयांतील अप=यो=पादनाची O+या कशी चालते या -�ाचा �वशेष अ�यास १८७५ पासून 

सु] झाला असून, =यात ओ. हट)�वग, ©लेQमगं, �हान बेनेडेन इ=यादH शा��ांचे शोध महjवाचे 

आहेत. या -�ाबरोबर आनुवंQशक सं.कारांचा -�हH ब` याच पmरणत .व]पात आला आहे. या 

.वतंf शा�शाखेचा इ�तहास पुढHल-माणे आहे: 
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आनुवंQशक सं.काआनुवंQशक सं.काआनुवंQशक सं.काआनुवंQशक सं.कार�व�ान व आनुवंQशक सं.कारर�व�ान व आनुवंQशक सं.कारर�व�ान व आनुवंQशक सं.कारर�व�ान व आनुवंQशक सं.कार    
    

    शा�ीय �ववेचनाaया सोयीसाठo माता�पतरांनी नूतनजोवो=पdीसाठo जे काहH चैत3ययुn &�य 

(बीजगोलक) अलग काढून ठेवलेले असते, =यांतील गुणधमा)दH सव) गोKींस आनुवंQशक सं.कार हे 

नाव %दले असून, मूलांकुरा=मक सात=य दश)�वणा` या एत%�षयक अ�यासास आनुवंQशक 

सं.कार�व�ान असे Iहटले आहे.  
 

     आई , बाप व =यांची मुले यांaयामwये जे साIय Oकंवा जो भेद %दसून येतो, =यासंबंधी �वचार, 

मनुTय फार -ाचीन काळापासून करHत आहे. तथा�प, एत%�षयक शा�ीय £या �वचार, डा�व)नने 

इ.स. १८ ५९ मwये आपले ‘ऑmरिजन ऑफ .पीसीज’ हे पु.तक -Qसk के4यापासूनच होऊ 

लागला आहे, असे Iहणावयास हरकत नाहH. एको,णसा�या शतकाaया मwयापूव� एत%�षयक �वचार 

करणा` या पं�डतांचे ल\ , आई , बाप व मुले यांaयामधील सा rयासंबंधी सामा3य गोKी एकf क]न 

मनुTयात =याaया आईबापांचे Oकंवा आजा -पणजांचे गुणदोष कसे उतरतात, हे दाख�वUयाकडेच 

�वशेषत: लागले होते. याaया पुढची पायरH IहटलH Iहणजे िजला मूलांकुरा=मक सात=य Iहणतात 

=या क4पनेचा उदय होय. एका अथ� मूल आप4या आईबापाइतकेच वयाने मोठे असते असे 

Iहणावयास हरकत नाहH. कारण, जे�हा आईबापांचे शरHर गभ)युn रजोगोलकापासून वाढू लागते, 

=याच वेळी अ�वकृत बीजा=मक &�याचा काहH भाग पुनज)ननकारH गोलक तयार होUयासाठo वेगळा 

काढून ठेवला जातो व याaया �वभाजनापासून उ=प3न होणा` या पर.परस श गोलकांपैकpच 

एकापासून मुलाची वाढ होऊ लागते. यानंतरची -गती IहटलH Iहणजे, एका �पढHने आप4या 

आयुTयात संपादन केलेले �वशेष �तaया पुढHल �पढHत उतरतात अशी जी पूव� साव)bfक समजूत 

होती =याजवर ह4ला क]न ती डळमळीत करUयात आलH हH होय. 
    

   आनुवंQशक सं.कार�व�ानसंबंधीचे -� सोड�वUयाची अवा)चीन पkती IहटलH Iहणजे Jयाaया 

योगाने आनुवंQशक परंपरा सतत चालू राहते =या बीजगोलकाचा सू{म अ�यास करणे; 

�नर�नराXया �पढHंतील वंशपरंपरागत �वशेषांचा आकडेशा� £या �वचार करणे व याव]न 

�नघाले4या �नTकषा)ची स=यास=यता -ायोlगक -जो=पादनाने पडताळून पाहणे हH होय. 
 

     एका �पढHतून दसु` या �पढHत आनुवंQशक सं.कार नेUयाचे काम गभ)युn रजोगोलकाकडून होते. 

या गभ)युn रजोगोलकास अंडगोलक असे नाव असनू, सू{मदश)काQशवाय सामा3यत: तो %दसू शकत 

नाहH. रजोगोलकांत गभा)धान करणा` या श+ुगोलकाचा आकार रजोगोलकाaया ल\ांशाइतका लहान 
अस4यामुळे या सू{म कणामwये मनुTयाaया नाना�वध अवयवांचे बीज कसे राहू शकेल , याची 

पुTकळांस क4पना करता येत नाहH. या -�ाचा उलगडा करणारH  
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साव)bfकजननवाद (पॅन जेनेQसस) नामक उपपdी डेमॉO+टस, %हपॉ+ाटेझ, पॅरासे4सस व बफन वगैरे 

पं�डतांकडून अगोदरच सुच�वलH गेलH होती व डा�व)न व .पे3सर यांनीहH ता=पुरता �तचाच .वीकार 

केला होता (१८ ६ ४) या उपपdी-माणे शरHराaया �नर�नराXया अवयवांतील गोलकांचे 

-�त�नधीभूत अंश, पुनज)ननकारH गोलकांत सjव]पाने %दले जातात व =यामुळे तो सवा)वयवयुn 

संतती उ=प3न करUयास समथ) होतो. या उपपdीतील मोठा दोष Iहटला Iहणजे -योगांनी ती 

पडताळून पाहUयास काहHच माग) नाहH हा होय. उलटप\ी वीझमन याची मूलांकुरा=मक सात=य 

(जQम)नल कं%ट3युइ%ट) Iहणून -Qसk असलेलH उपपdी -योगावगIय �ानावर आधारलेलH असून, 

तीच आज सव)मा3य समजलH जाते. 
    

वीझमनचा मूलाकुंरा=मक सात=यवादवीझमनचा मूलाकुंरा=मक सात=यवादवीझमनचा मूलाकुंरा=मक सात=यवादवीझमनचा मूलाकुंरा=मक सात=यवाद    
    

     घोyयाaया सूfकृमीaया बाबतीत बोहेरH यास असे आढळून आले कp, गभ)युn रजोगोलकाचा भंग 

होऊन -थम जे दोन भाग होतात, =यांपैकp एकापासनू शरHरगोलकांची व दसु` यापासून 

बीजगोलकांची वाढ होते. हHच O+या वन.पतीतहH; परंतु Oकंlचत उQशरा %दसून येते. याव]न 

वीझमन याने असा Qसkांत काढला कp, अशीच O+या खालपासून वरपावेतो सव) -ाUयांतहH घडत 

असलH पा%हजे. शरHराaया वाढHकडे यांपैकp फn शरHरगोलकांचाच उपयोग होतो व बीजगोलकांतून 

पुढHल �पढHस पुनज)ननकारH बीजगोलक पुर�वले जातात. 
 

     अंडगोलकांत बापापासून श+ुगोलकाचा व आईपासून रजोगोलकाचा अंश आलेला अस4यामुळे 

=यास %�गुणा=मक (Oकंबहुना बहुगुणा=मक) Iहटले पा%हजे; परंतु आनुवंQशक सं.कारांसाठo या 

दो3हH गोलकांतील अंशांची आवrयकता असतेच असे %दसत नाहH. कारण , खालaया -तीaया  

-ाUयांत असे आढळून आले आहे कp , श+ुगोलकाचे सjव नसले4या रजोगोलकापासून Oकंवा केवळ 

श+ुगोलकाचेच सjव असले4या रजोगोलकाaया तुकyयापासून -ाUयाची वाढ होऊ शकते. तथा�प, 

अशा रHतीने वाढले4या -ाUयांमwये पुTकळ अंशी एकप\ीय गुणच आढळतात. 
 

आनुवंQशक सं.काराaया त` हाआनुवंQशक सं.काराaया त` हाआनुवंQशक सं.काराaया त` हाआनुवंQशक सं.काराaया त` हा    

     आईबापांचे सव)च गुणदोष =यांaया मुलांत उतरतात असे नाहH. व.तुत: संततीमwये पैतकृ 

सा rयापे\ा पुTकळदा Qभ3नता Iहणजे पmरवdृीच आढळून येते. आईबापांचे काहH �वशेष -उ. काहH 

�वQशK -कारचे रोग -इतरांपे\ा अlधक वेळ मुलांमwये उतरलेले %दसून येतात. संततीमwये 

आईबापांचे कोणते �वशेष Oकतपत उतरUयाचा संभव असतो, हे आनुवंQशक सं.कार�व�ानशा�ाaया 

अ�यासकाने मा%हती गोळा क]न ठर�वले पा%हजे. -ो. काल) �पअस)न यांनी काहH वषाqपूव� 

बहु-जो=पादनशnp व दHघा)युTय हH आनुवंQशक असतात असे Qसk करणारा पुरावा पुढे आणला 
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होता. तथा�प पैतकृ सा rयासंबंधी एक गोK ल\ात ठेवलH पा%हजे कp, पुTकळ -संगी आईबापांतील 

एखादा �वशेष पुढaया �पढHत  Kो=पdीस न येता एकदम �तस` या �पढHतहH -गट होतो. 
 

     आनुवंQशक सं.कार Qम�, एकदेशीय व पथृगा=मक असे तीन -कारचे असतात. उदाहरणाथ), 

एखा[ा Qशगंराची आई सफेद रंगाची व बाप कृTणवण) आहे अशी क4पना क]. अशा ि.थतीत ते 

Qशगं] Oकंlचत �पगंलवण) असले तर तो आनुवंQशक सं.कार Qम� समजावा. सव).वी सफेत Oकंवा 

सव).वी कृTणवण) असले तर तो एकदेशीय समजावा व =याचा काहH भाग पूण) सफेद व काहH 

भाग पूण) कृTणवण) असला, तर तो पथृगा=मक समजावा. 
 
 

-=यावत)न-=यावत)न-=यावत)न-=यावत)न    
    

     §ाि3सस गा4टन याने असे दाख�वले आहे कp, कोण=याहH जीववंशाaया एखा[ा �वQशK 

�पढHतील �नर�नराXया �यnpंत बहु�वध वैlच±य %दसून येत असले, तरH �प¤यानु�प¤या =याaया 

एकंदर ल\णांत कायमपणाच आढळून येतो Oकंवा दसु` या शgदांत सांगावयाचे Iहणजे एखा[ा 

वंशाची जी काहH मwयमाव.था असते तीच कायम राखUयाकडे �नसगा)चा कल असतो. उ. – 

एखा[ा मनुTय आप4या जातीaया सरासरH माणसापे\ा उंच असला तर =याची संतती =याहून 

थोडी कमी उंच होईल; पण तोच जर ठDगणा असला तर =याची संतती =याहून थोडी अlधक उंच  

होईल. या �नयमास mरFेशन Iहणजे -=यावत)न असे नाव असून, तो आनुवंQशक सं.कार हे केवळ  

%�गुणा=मक Iहणजे �पत-ृाP नसून बहुगुणा=मक Iहणजे पूव)ज-ाP असतात याचा पmरणाम आहे. 

एत%�षयक गा4टनचा �नयम असा आहे कp, संततीaया कोण=याहH �वशेषांपैकp आई व बाप 

यांजकडून -=येकp ¼ या-माणे एकंदर ½ भाग तीस आईबापांकडून -ाP होतो; बापाचा बाप, बापाची 

आई , आईचा बाप व आईची आई  यांजकडून -=येकp १/१ ६ या-माणे एकंदर ¼ भाग  

आजाआजींकडून -ाP होतो व याच %हशेबाने मागील सव) �प¤या कमी कमी -माणांत �तaया 

�वशेषास कारक झाले4या असतात. ½ +¼+१/८+... या �ेणीची बेरHज १ अस4यामुळे संततीमधील 

कोणताहH �वशेष �तaया पूव)जांaया �वशेषांचे सव).वी Qम�ण असतो. 
 

मDडेQलझममDडेQलझममDडेQलझममDडेQलझम    

     वाटाUयाaया रोपांवर व कsबyयावर -योग क]न काढले4या Fेगर मDडेल याचा अशाच -कारचा 

एक १८ ६ ५ मwये -Qसk झालेला �नयम असून, १९00 नंतर =यास जीवशा�ात मा3यता -ाP 

झालH आहे. थोड~यात हा �नयम पुढे %द4या-माणे आहे : उaच व क�नh अशा दोन जातींaया 

संकराने झालेलH संतती प%ह4या �पढHत सव) उaचच असते; परंतु या संकरसंततीपासून पुढे जी 

संतती होते तीत उaच व क�नh यांचे -माण तीन उaचांस एक क�नh या-माणे असनू, क�नh 
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संततीपासून व तीन उaचांपैकp एकpपासून पुढे सजातीयच संतती होते. उaच संततीपैकp बाकpaया 

दोघींपासून माf पु3हा पूव�-माणेच  ३:१ या -माणात उaच व क�नh संततीचा संभव होतो. हा 

�नयम पुढे %दले4या वंशावळीव]न .पKपणे wयानात येईल. हHत उaचासाठo ‘उ’ व क�नhासाठo 

‘क’ हH अ\रे वापरलH असून ‘उ’ ला जोडलेला १ हा आकडा Qम�जातीय संतती उ=प3न करणारH 

�यnp दश)�वतो. 
 

उ      क 
 

 
 
 
 

                                सव)         उ 
 
 

    
    
    

                                                                            उ         उ१        उ१            क 
 

    
    

                                                                उ  

    
    
    

                                उ          उ१      उ१    क 
    
    
    
    
    
    

अlधगत अlधगत अlधगत अlधगत �वशेषांची ऊफ)  �वकृतीचंी सं+मणशीलता�वशेषांची ऊफ)  �वकृतीचंी सं+मणशीलता�वशेषांची ऊफ)  �वकृतीचंी सं+मणशीलता�वशेषांची ऊफ)  �वकृतीचंी सं+मणशीलता    

        अlधगत �वशेष Oकंवा �वकृती Iहणजे पmरि.थतीमुळे घडून आलेला शरHरघटनेतील फेरफार 

होय. �वकृती व मागे उ4ले,खलेलH पmरवdृी यांमधील भेद हा कp, पmरवdृीचा उगम -ाय: संततीaया 

ज3मापूव�च झालेला असतो; परंतु �वकृती हH नेहमी ज3मानंतरच पmरि.थ=यनु]प घडून येते. 

�वकृतीचे पुढHल �पढHत सं+मण होते काय या -�ास बहुधा नकाराथ�च उdर [ावे लागेल. कांट व 

�-चड) (ज3म १७८ ६) यांचेहH मत असेच होते; परंतु १८७ ५ मwये गा4टनचा व १८८ ३ मwये 
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वीझमनचा एत%�षयक �नबंध -Qसk होईपयqत या -�ाचा काळजीपूव)क अ�यास झालाच न�हता, 

असे Iहटले तरH चालेल. गो` या इसमाaया काहH �प¤या उTण क%टबंधात गे4या असता =याaया 

संततीचा वण) कायमचा काळा होतो; मैदानातील एखादे रोप उंच डsगरावर नेऊन लावले असता 

तेथील थंड हवेपासून र\ण होUयास अवrय असणारे अंतग)त फेरफार =यात होऊ लागतात इ=यादH 

अनेक अनुभवज3य गोKींव]न �वकृती सं+मणशील असतात असे साहिजकच मत होते; परंतु 

वीझमनaया उपपdीतील आनुवंQशक सं.काराचा वाहक जो बीजगोलक तो संतती ज3मास 

येUयापूव�च तयार होत अस4यामुळे =यानंतरaया पmरि.थतीभेदाचा पmरणाम =यावर का �हावा हे 

कळत नाहH. याला कदाlचत असे उdर देता येईल कp, हे बीजगोलक Jया रnादH &�यांत असतात 

=यावर पmरि.थतीचा पmरणाम होऊ शकत अस4यामळेु =यांaया संपका)ने यावरहH �तचा काहH तरH 

पmरणाम होणे श~य आहे व .वत: वीझमननेहH हH गोK अंशत: कबूल केलH आहे. तथा�प केवळ 

-=य\ पुरा�याचाच �वचार करता �वकृ�तसं+मणाaया बाजूने पुढे मांडUयात येणारे बहुतेक मुMे 

उलट बाजूaया lचOक=सक टHकाकारांaया मा` यापुढे %टकाव ध] शकत नाहHत. पंजाबी लोकांस 

उOकडवे बसUयाची सवय अस4यामुळे =यांचे �वQशK .नायू व हाडे �वQशK -कारची बनलेलH 

असतात असे सांगUयात येते; परंतु हा फरक नुक=याच ज3मले4या मुलात %दसतो Oकंवा नाहH हे 

कळ4याQशवाय याव]नच काहHच �नTकष) काढता येत नाहH. lचनी बायांचे पाय लहानपणापासून 

घ� दाबून बांधलेले असतात Iहणून =यांaया पायाची क�न�hका %दवसानु%दवस आखूड होत चाललH 

आहे अशी दसुरH एक गोK सांगUयात येते; परंतु हा फरक केवळ पmरवdृीमुळेच होत असUयाचा 

संभव आहे. तो �वकृ�तसं+मणज3य Iहणावा तर lचनी लोकांaया पायांaया आकारात व.तुत: 

काहHच फरक पडलेला %दसत नाहH. =याच-माणे �वकृ�तसं+मणाaया बाजूने पुढे आले4या दसु` याहH 

मु¬[ांस �व]k प\ास काहH ना काहH तरH उdर देता येते. �वकृ�तसं+मणास अनुकुल असा 

कोणताच पुरावा पुढे येऊ शकत नाहH , हH गोK �यावहाmरक £या  

फार महjवाची आहे. कारण =याव]न हुशार आईबापांची मुले �नसग)त:च हुशार असतात अशी जी 

सामा3यत: समजूत असते ती Oकती फोल आहे हे तर %दसून येतेच; पण =याच-माणे आपण %हदंH 

लोक उTणक%टबंधात राहत अस4यामुळे %दवसानु%दवस �न:सjव बनत चाललो आहोत व आपला 

पुढे असाच ` हास होत जाऊन शेवटH आपण नामशेष होणार वगैरे Jया �नराशावादH घातुक क4पना 

आप4या डो~यात भर�वUयात आ4या आहेत =या कशा �नराधार आहेत हे .पK %दसून येते. 
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-करण ८ वे 
 

नूतन मानसD%&य�व�ानशा�नूतन मानसD%&य�व�ानशा�नूतन मानसD%&य�व�ानशा�नूतन मानसD%&य�व�ानशा�    
 
 

     मानQसक �यापार मDदतूील O+यांवर अवलंबून असतात असे अलHकडे पा�ा=य शा��ांनी 

-=य\ -योगांनी Qसk केले आहे व =यामुळे मानसशा�ाला तjव�ानाचे अंग न समजता, मDद ूहा 

शरHरात4या एक जड अवयव अस4यामुळे मJजाO+याlध�hत मानसशा�ाचा जीवशा�ातच 

अंतभा)व अलHकडे करUयात येतो. Iहणून या शा�ाची अलHकडील वाढ याच -करणात देऊ. ती 

देUयापूव� मानQसक �यापारासंबंधी -ाचीनांaया क4पना आधी %द4या पा%हजेत. 
 

मानसशा��वषयक -ाचीन भारतीय -गतीमानसशा��वषयक -ाचीन भारतीय -गतीमानसशा��वषयक -ाचीन भारतीय -गतीमानसशा��वषयक -ाचीन भारतीय -गती    

     मानसशा� हे %हदं.ुथानात बरेच चांग4या त` हेने वाढले होते असे IहणUयास हरकत नाहH. 

मनाaया -वdृीचा अ�यास Jया अनेक वगाqनी केला होता =यांत �नर�नराळे दश)नकार आ,ण 

=यांaया सं-दायातील लेखक येतात. एवढेच न�हे तर नी�त�नपुण लोक, कामशा�ासार|या शा�ाचे 

अ�यासक आ,ण सा%ह=यशा�ाचे अ�यासक यांची गणनाहH =यातच केलH पा%हजे. काहH 

मानसशा� भारतीय वै[कातदेखील  Kीस पडते. तथा�प मनाचे गूढ धम) भारतीयांस पmरlचत 

आहेत Iहणून जो आपला लौOकक पा�ा=य जगात आढळतो =यास साथ) करणारे �ान आज 

आपणांपाशी आहे कp नाहH याची वानवाच आहे. योगशा� हH पुTकळ अंशी न�हे तर सवाqशी 

मानसशा�ा=मक कला आहे. ‘योगिa�dव�ृd�नरोध:’ अशी �या|या पतंजलH करतो. 
 

     भारतीय मानसशा�ामwये योगशा�ाचा अंतभा)व केला पा%हजे हH गोK खरH आहे , पण -� 

उपि.थत होतो तो हा कp , योगशा�ामwये Jया अनेक ि.थती आ,ण शnp वण)न के4या आहेत =या 

ख` या आहेत काय आ,ण अस4यास Oकतपत ख` या आहेत? �व[ाधरांaया , गु�कांaया व Qसkांaया 

शnp का�यांतून आ,ण कथासmर=सागरासार|या Fंथांतून वण)न के4या आहेत =या Oकतपत ख` या 

धरावयाaया? मनाला व शरHराला Qश.त देऊन जी अनेक बले -ाP होत अस4याचे हठयोगावरHल 

Fंथ वण)न करतात ती Oकतपत खरH आहेत? या�वषयी �ानकोशाaया मु|य संपादकाचे मत 

येणे-माणे आहे-योगावरHल Fंथांत Jया अनेक ि.थती वण)न के4या आहेत =यांचे जाणते अनेक वषS 

पुTकळ शोध केला तरH Qमळाले नाहHत आ,ण Jयांनी यावर अनेक वषS पmर�म  
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केला =यांaया हाती काहH �वशेष लागले नाहH. अशी ि.थती अस4यामुळे षटO+या, आसने आ,ण 

-ाणायाम यांपासून जो थोडाफार शरHरास फायदा होईल तो खेरHज क]न सव) योगशा� हे  

‘भंडधूत)�नशाचरांचे’ Fंथ आहेत असे आIहH �व]k -=य\ पुरावा येईपयqत Iहणतो. समाधी Iहणजे 

काय हे आIहास आज मुळीच ठाऊक नाहH आ,ण समाधी घेणारH एखादH �यnp Jयास ठाऊक 

आहे आ,ण Jयाने शा��ांस अवrय इत~या संशयी .वभावाने ‘समाlध’ घेणा` यांaया कृतीचे 

परH\ण केले आहे असा मनुTयहH आIहास ठाऊक नाहH. एक चम=कारो=पादक O+या .वामी 

अगIयगु]ने युरोपात क]न दाख�वलH ती हH कp, Äदयाचे चलनवलन डॉ~टरांaया समोर बंद क]न 

दाख�वले. या गोKीचाहH येथे �नदSश केला पा%हजे आ,ण काहH मानQसक तालमीचे आ,ण =यापासून 

होणा` या पmरणामांचे .व]प -ाचीनांस अवगत होते असे Iहटले पा%हजे. योगा�वषयी यापे\ा 

अlधक येथे देत नाहH. याचा परामश) पुढे मु|य Fथंांत घेUयाचे योजले आहे. 
 

     मानसशा�ामwये -गती क]न घेणारा दसुरा एक वग) Iहटला Iहणजे सा%ह=यशा��ांचा होय. 

=यांनी क�वतेची �या|या ‘वा~यं रसा=मकं का�यं’ अशी केलH असून भाव उ=कटतेला गेला Iहणजे 

=यास रस Iहणावे असे Iहटले आहे आ,ण रसांचे �ृंगार , वीर, क�ण, असे वग�करण केले. .थायीभाव, 

�वभाव, अनुभाव आ,ण �यQभचारHभाव इ=यादH सं�ांनी युn अशी जी का�यानंदाची पथृ~करण 

करUयाची पkती योजलH आहे तीत मानसशा�ाचा सू{म अ�यास %दसून येतो. पा�ाjयांaया 

सा%ह=यशा�ांत तसा अ�यास %दसून येत नाहH. 
 

     भारतीय शा��ांनी आ=मा , मन आ,ण -ाण या तीन �नर�नराXया व.तू मान4या आहेत. 

मनाची �या|या वैशे�षकांनी बरHच कुशलतेने केलH आहे. तथा�प मन Iहणजे काय या�वषयी 

आजदेखील इतके अ�ान आहे कp , =यांaया �या|येaया पुढे आपण अlधक -गती केलH आहे असे 

Iहणता येणार नाहH. 
 

     मानसशा�ाचा शा�ीय अ�यास आज %हदं.ुथानात नाहHच असे Iहटले तरH चालेल. येथील 

�व[ापीठांत मानसशा�ीय -योगशाळा चांग4याशा  Kीस पडत नाहHत. 

     आता पा�ाjयांaया मानसशा�ीय अ�यासाकडे वळू. 
 

१७ १७ १७ १७ �या शतकापूव�aया पा�ाjय क4पना�या शतकापूव�aया पा�ाjय क4पना�या शतकापूव�aया पा�ाjय क4पना�या शतकापूव�aया पा�ाjय क4पना    
    

    मनुTयाचा मDद ूहा =याaया शारHmरक रचनेचाच एक भाग आहे व =याचा मनाशी अ�त �नकट 

संबंध आहे -मग या संबंधाचे .व]प काहHहH असो-हH गोK आज सव)मा3य झालH आहे; परंतु हH गोK 

आता-माणेच पूव�aया लोकांना मा3य न�हती हे आपणास �नर�नराXया भाषांतून मानQसक व 

नै�तक गुणांचा संबंध Äदय, जठर , मूf�पडं, आतडी इ=या%दकांशी जोडणारे जे Oक=येक शgद आढळून 
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येतात =याव]न %दसनू येईल. -ाचीन Fीक लोकांमwये पायथगॅोरसचा QशTय +ोटोन येथील 

अ4कQमऑन (,�. पू. पाचवे शतक) याने असे -�तपादन केले होते कp, इं%&यांवर घडलेले सं.कार 

काहH �वQशK मागाqनी (मJजातंतंूमाफ) त) मDदमूwये जाऊन एकf होतात व =या %ठकाणी मDद ू=यांस 

.मरणशnp , मत, शा� इ=या%दकांचे .व]प देतो. शरHराaया �यापारांचे �नयंfण करणारे .थान 

मDदमूwयेच असते. 
 

     %हपॉ+ाटेझ व �डमॉO+यस यांचेहH असेच मत होते. �लेटो यासहH हे मत काहH अंशी मा3य 

होते. तो आ=Iयातील बुkीचा अंश डो~यामwये, �वकारांचा Äदयामwये आ,ण वासनांचा शरHराaया 

अधोभागात वास करतो असे Iहणत असे (%टQमयस प.ृ  ६ ३९-७२ ). ऍmर.टॉटल याचे असे मत 

होते कp , शरHराचा मु|य भाग जो आ=मा =याचा शरHरातील इतर अवयवांशी =यांaयातील 

पर.परसंबंधा-माणेच संबंध आहे व मDद ूहा केवळ �निT+य असा भाग असून =याचे काय) फn 

Äदयात जाणारे रn थंड करUयाचे आहे. गेलेन याला मDद ूहा मJजातंतुरचनेचा कD & असून 

शरHर�यापारात =याचे काय) फार महjवाचे आहे हH गोK मा3य होती. मDदमूाफ) त सव) शरHरभर 

चैत3यशnpचा पुरवठा होतो असे तो Iहणत असे; परंतु =याaया मते ‘आ=Iयाचे .थान’ मDदaूया 

मु|य घटकभागांत नसून मि.तTक�ववरांत अथवा मDदतूील पोकळीत होते. हH व अशाच त` हेची 

मते सतरा�या शतकाaया आरंभापयqत -चQलत होती. या वेळी मDदaूया �यवaछेदनO+येमुळे 

�हॅरोQलयस व इतर शा��ांनी मDद�ूवषयीचे �ान अlधक .पKतेने जगापुढे मांडले. या काळापासून 

मDदचेू �नर�नराळे भाग क]न �वQशK भाग �वQशK मानQसक �यापार करतो अशा त` हेची मते पुढे 

येऊ लागलH. 
 

मDदूमDदूमDदूमDद ू   आ,ण मनआ,ण मनआ,ण मनआ,ण मन    

     सुमारे शभंर-स�वाशे वषाqपूव� या आप4या पWृवीaया पाठoवर वेड लागले4या लोकांaया %हताaया 

 Kीने सुधारणा घडवून आणUयासंबंधाची चळवळ सु] करUयात आलH. या चळवळीचा मूळारंभ 

अमेmरकेत झाला हेहH रा.तच झाले; कारण बु�k�म झाले4या अशा या ददुÈवी लोकांना 

अमेmरकेमwये -थमपासून फार दयाळूपणाने वाग�वUयात येत असे , पण =याच काळात अमेmरकेaया 

मानाने इतर देशांत वेyयांना वाग�वUयाची पkत पशपेू\ाहH अlधक +ूरपणाची होती. तथा�प 

इं�लंड व §ा3स या दोन देशांनी लवकरच अमेmरकेचे अनुकरण केले. अटलां%टक महासागराaया 

पि�मेकडील खंडातला या चळवळीत पुढाकार घेणारा इसम Oफलाडेि4फया येथील सु-Qसk 

र%हवासी डॉ. बDजामीन �श ‘अमेmरकेचा सीडनहॅम’ हा होय. इं�लंडमwये डॉ. �व4यम टुक याने 

सदरहू चळवळीला सु�वात केलH आ,ण §ा3समwये डॉ. OफQलफ �पनेलने इतर कोणाची मदत 

नसताहH या %दशेने पाऊल पुढे टाकले. या तीन महा=Iयांनी एकाच -कारaया स%दaछेने -ेmरत 

होऊन आपाप4या देशात अगदH .वतंfपणे वेyया लोकांना वाग�वUयाaया परंपरागत पkती�व�k 
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एक -कारचे बंड उभारले. हH जुनी पkत Iहणजे वेड लागले4या लोकांना भूत�पशाचाची बाधा आहे 

अशा समजुतीने इतर समाजापासून दरू घाणेरyया अंधार कोठyयांत हातापायांत बेyया घालून 

चाबकाaया धाकाखालH ठेवावयाचे अशी होती. उपmर�न%द)K चळवळ स�ु होईपयqत, वेyयांना 

अंधारकोठyयांत मानेला Oकंवा कमरेला साखळदंड बांधून Qभतंीला जखडून टाकणे यात काहH 

अमानुष +ूरपणा आहे असे फारच थोyया लोकांना वाटत असे. वर सांlगत4या-माणे वेड 

लागले4या OकतीतरH ददुÈवी -ाUयांना शरHर जखडून टाकले4या ि.थतीत जेथे कधी सूया)चा 

Oकरणदेखील Qशरणार नाहH अशा भुयारात वषा)नुवषS कंठावी लागत असत. Oक=येक वेळा लोखंड 

महाग झा4यामुळे वेyयांना बांधून ठेवावयाaया साखXया इत~या आखूड असत कp , या हतभा�यांना 

धड ताठसुkा उभे राहता येत नसे , Oकंवा खालH टाकले4या गवताaया bबछा3यावर एका कुशीव]न 

दसु` या कुशीस वळता येत नसे.  
 

     अमेmरकेमwये युरोपaया इ�तहासात Jयाला मwययुग असे Iहणतात ते मुळीच नस4यामुळे 

मwययुगातील कृ=यांव]न पडले4या युरोपासार|या अमानुष चालHरHतीहH �तकडे मुळीच न�ह=या व 

=यामुळे वेड लागले4या माणसांना युरोप-माणे अ=यंत नीचपणाने कधीच वाग�वUयात आले नाहH. 

बहुधा या कारणांमुळेच , Oफलाडेि4फया हॉि.पटलमwये १७८ ४ मwये वेyयांना चाबकाचा उपयोग 

bबलकुल न करता अनेक -कारे दयाळूपणाने वाग�वUयाची �यव.था डॉ. �शने कर�वलH. या 

=याaया मो�या उदारपणाaया कृ=याबMल अमेmरकन लोकांना फारसे कौतुक वाटले नाहH असे 

%दसते. उलटप\ी युरोपातील पुढा` यांनी वरHल सनानंतर ब` याच वषाqनी वेyयांचे हाल कमी 

करUयाची चळवळ सु] केलH, तरH =यांची वाहवा युरोपमwये झालH. परंतु हH गोK सकृतदश)नी वाटते 

�ततकp अ3यायाची खरोखर नाहH. कारण असे कp, अमेmरकेमwये -थमपासूनच वेyयांना ब` याच 

दयाळूपणाने वाग�वUयात येत अस4यामुळे डॉ. �शला वर सांlगत4या-माणे सुधारणेचे पाऊल पुढे 
टाकणे बरेच सोपे होते आ,ण या मानाने युरोपातील सुधारणावा[ांनी, वेyयांना अ=यंत भयंकर 

जाचातून सोडवून दयाळूपणाने वाग�वUयाची पkत सु] करUयाकmरता मारलेलH उडी फार मोठo व 

अवघड होती. याला उदाहरण असे कp, पॅmरसमwये वेyयांaया हातांपायांतील बेyया काढून =यांना 

मोकळे करUयाकmरता �पनेलला बyया अlधका` यांची परवानगी मागावी लागलH, आ,ण मोठा �व�ान 

शा�� Iहणून नावाजलेला असतानाहH �पनेलला ती परवानगी मो�या कKाने QमळालH; Qशवाय 

असले वेडगळ व �नरथ)क -य=� चाल�व4याबMल खुM �पनेलचीच वेyयांमwये लोक गणना क] 

लागले. तथा�प �पनेलने केलेला -य=� सफल झाला ते�हा माf वेyयांना वाग�वUयाaया पkतीत 

इतकp चांगलH सुधारणा झालH कp, bबसेटर व सालपेटर येथील �पनेलaया भूतदयेaया कृ=यांची 

कpत� सव) युरोपभर पसरलH. खुM पॅmरसमwये �पनेलने सुच�वले4या सव) सुधारणा अमलात येUयास 

पुTकळ वषS लागलH आ,ण §ा3सaया सव) -ांतांत =या सुधारणा मा3य होUयास �पनेलचा QशTय 

एि.करोल व =याचे सहकारH यांना सव) आयुTयभर खटपट करावी लागलH. तथा�प १८ �या 
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शतकाaया अखेरHसच �पनेलaया -य=�ांमुळे या वेyयांना वाग�वUया�वषयीaया -�ाला चांगलH 

.तु=य व सं.मरणीय %दशा लागलH यात शकंा नाहH. 
 

     या शहाणपणाaया व दयाळूपणाaया सुधारणेचा संबंध -.तुत �वषयाशी Iहणजे शा�े�तहासाशी 

असा येतो कp, या सुधारणेaया अनुषंगाने वेyयांaया मानQसक ि.थतीसंबंधाने जे सू{म �नरH\ण 

करUयात आले =या योगाने एक नवे मत -.था�पत होऊ लागले व ते हळूहळू सव)मा3य होऊन 

बसले. ते मत असे कp, मनुTय भूत�पशाचाaया बाधेमुळे वेडा होतो हा समज चुकpचा असून, 

वा.त�वक =या मनुTयाचा मDदचू bबघडलेला असतो. हH गोK न~कp ठर4यामुळे =याव]न दसुरHहH 

गोK .पK झालH कp, मन व शरHर यांचा पर.पराशी अ=यंत �नकट संबंध आहे. अशा अकि4पत 

रHतीने �पनेल व =याचे सहकारH यांनी वेyयांaया हातांपायांतील बेyयांबरोबर परंपरागत चालत 

आले4या तjव�ानातील Oक=येक सव)मा3य समजुतींवर नकळत आघात केला व वेyयांना भयंकर 

भुयारांतून सोड�वUयाaया �ेयाबरोबर मानसशा�ाला अ�त%ं&यशा�ाaया अंधकारमय कुहरांतून मुn 

करUयाचे �ेयहH संपादन केले. ताव=कालपयqत .वतंf मानसशा� Iहणून जे काहH थोडेफार 

अि.त=वात होते ते �नर�नराXया �यnpंaया मन:ि.थतीचा .वतंfपणे अ�यास क]न तयार केलेले 

होते. परंतु यापुढे मनाचे परावलंbब=व मा3य क]न =याचा व शरHराचा �वशेषत: मDदचूा व 

मJजातंतूचा पर.परांवर होणारा पmरणाम ल\ात घेऊन मानसशा�ातील संशोधन करUयाची पkत 

सु] झालH. 
      

      मन व मDद ूयांची सांगड घालUयाची आवrयकता =या काळात4या �नराXयाच एका संशोधकाने 

अ=यंत मन:पूव)क व .पKपणे -�तपादन करUयास सु]वात केलH. या संशोधकाने मDद ूव =याचे 

�यापार यांचे सू{म �नरH\ण काहH �नराXयाच हेतूने चाल�वले होते. सदरहू �वषयात4या 

तJ�ांपैकp अगदH प%हला तJ� डॉ. §ांझ जोसेफ गॉल हा होय. हा मूळ ज3मत: जम)न असून पुढे 

पॅmरसचा र%हवासी बनला होता. म.तक�व�ान (§ेनॉलॉजी) Iहणून जे आजकाल सु-Qसk झालेले 

शा� आहे =याचा हाच उ=पादक होय. Oफर=या वैदूंaया �ानाचा पोकळपणा च�हा�यावर आला 

=याबरोबर या म.तक�व�ानशा�ाचीहH यथायो�य संभावना होऊन शा� या  Kीने =याची आज 

कवडी Oकंमत झालेलH आहे, तरH आपण हे �वसरता कामा नये कp, या नामधारH शा�ाचा जनक जो 

डॉ. गॉल तो .वत: चांगला सुQश�\त वै[ होता. त=कालHन �ानाaया मानाने =याने मन व मDद ू

यांचा फार काळजीपूव)क अ�यास केलेला होता आ,ण Qशवाय =याने Jया शा�ाची -ाण-�तhा केलH 

=या शा�ाaया खरेपणाबMलचा =याचा �व�ास पूण) व अढळ होता. =याने बस�वलेलH पkत 

एकंदरHने पाहता चुकpची असलH तरH �तaयातहH स=याचे बीज होते , असे अलHकडील शोधांव]न 

%दसून आले आहे. .वत: =या शा�क=या)ची =यावर Oकती अचल �kा होती ते =याने १८0८ मwये 

§D च अँकॅडेमी ऑफ साय3सेस या सं.थेला तaछा�ासंबंधी जो �नबंध सादर केला आहे =याव]न 
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.पK %दसते. हा �नबंध अQभ-ायाकmरता Jया कQमटHकडे देUयात आला =या कQमटHचे �पनेल व 

कुि�हए हे सभासद होते. या कQमटHने �नकाल �व�k %दला व तो यथायो�यच होता. तथा�प Jया 

�व�ानांनी =या पkतीवर नापसंतीचा शेरा मारला =यांनी �तaयात जो एक गुण होता तोहH Fहण 

केला नाहH हH चूक केलH. तो गुण हा कp , मDद ूहा मनाचे इं%&य आहे हH क4पना 

म.तक�व�ानशा�ाने �ढ केलH, =यामुळे पुTकळ �व�ान शा��ांनी =या �वषयाचा अ�यास सु] 

केला. =यात डॉ. का.पर .पुझ)हHम हा -मुख असून, इं�लंड व अमेmरका या दो3हH देशांत =याने 

म.तक�व�ान बरेच -चारात आणले. §ा3समwये लुई अँटॉइन डे.मौQल3स या त]ण व हुशार 

�व�ानाने �न:प\पात मनाने याच �वषयाचा अ�यास क]न १८२ ५ मwये ‘सपhृवंशी -ाUयांaया 

शरHरातील मJजातंतंूची रचना’ या �वषयावर एक �व�3मा3य Fंथ -Qसk केला. डे.मौQल3सचा एक 

शोध तर नवयुगारंभकारH होता. तो असा कp, साधारण त]ण माणसाaया मDदपेू\ा वयोवkृ होऊन 

गेले4या माणसाचा मDद ूवजनाने बराच हलका भरतो आ,ण या -=य\ अनुभवाव]न =याने असेहH 

अनुमान केले कp, मनुTयाला वाध)~य येत जाते तसतसा =याचा मDद ूहलका व \ीण होत जात 

असला पा%हजे. हे अनुमान अगदH खरे अस4याचे अलHकडील शोधांव]न Qसk झाले आहे; पण 

१८२ ५ सालH हे अनुमान काढ4याबMल §D च शा��व[ापीठासार|या -�त�hत शा�संशोधक सं.थेने 

अगदH अजाणपणाने डे.मौQल3स�व�k +ोध �यn क]न =याला आपले संशोधन�वषयक �नबंध 

सं.थेपुढे वाचUयास मनाई केलH. याव]न हे .पK %दसते कp, १९ �या शतकातील प%ह4या पादाaया 

अंतापयqतहH अ�त%ं&य�ानाaया जाXयातून मानसशा�ाची �वशेषशी सुटका झालेलH न�हती. 
 
 

मJजातंतंूची कायSमJजातंतंूची कायSमJजातंतंूची कायSमJजातंतंूची कायS    
    

                    वरHल-माणे मDदसूंबंधाने �नरH\ण व संशोधन चालू झाले =याच सुमारास मDद ूव बा� जग 

यांमwये पर.पर सं�नवेदन करणारे शरHरातील जे मJजातंतू =यांaया एकंदर रचनेसंबंधाने मा%हती 

Qमळ�वUयाचे -य=� चालू झाले होते व =या -य=�ांपासून फल�नTपdीहH बरHच चांगलH झालH 

होती. या संबंधातील अगदH प%हला शोध १८११ मwये डॉ. (पुढे सर) चाल)स बेल या सु-Qसk 

श�O+याकुशल व -योग�नTणात इं%&य�व�ानशा�� इंFजाने लावला. तो शोध असा कp , पाठoaया 

कUयामwये दोन -कारचे मJजातंतू असतात. एक �ानतंतू: हे बा� जगापासनू इं%&य�ारा होणा` या 

संवेदनांचे �ान मDदपूासून नेऊन पोच�वUयाचे काम करतात; व दसुरे -ेरणातंतू: हे मDदपूासून 

इं%&यांना आपापलH कामे करUयासंबंधी QमळणारH -ेरणा ऊफ)  चालना देUयाचे काम करतात. 

ताव=कालपयqत सव) मJजातंतू एकाच -कारचे काम करत असतात अशी समजूत होती व पाठoaया 

कUयातील मJजातंतंूaया वाटणीसंबंधाने एक कोडेच होते. हे कोडे बेलaया शोधाने सोड�वले व 

Iहणून हा शोध शा�े�तहासात नूतनयुगारंभक असा आहे. तथा�प हा शोधहH -थम Oक=येक मा3य 

करेनात व Oक=येकांनी =याकडे दलु)\ केले. उदाहरणाथ)- सव) शा�ीय संशोधनासंबंधाने अगदH 
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शेवटचा �नकाल देणारे सवाqत वmरh कोट) जे पॅmरस शहर तेथील त=कालHन शा��ांनी या न�या 

शोधासंबंधाने साशकं वdृी धारण केलH व इतर Oक=येकांनी तर =याaयाकडे जाणूनबुजून दलु)\ 

केले. तथा�प १८२ ३ मwये =या वेळचा -मुख §D च इं%&य�व�ानशा�� §ँकॉय मॅगेडी याने आपले 

मJजातंतू�वषयक -योग चालू असता बेलaया  

न�या शोधासंबंधाने -योग क]न पा%हले, =यात बेलचा शोध सव).वी खरा अस4याचे =याला  

आढळून आले. मwयंतरH बेलने म.तकातील मJजातंतंूचे संशोधन चाल�वले होते. =यात =याला 

आढळून आले कp, तेथील मJजातंतंूचेहH �ानतंतू व -ेरणातंतू असे दोन -कार आहेत. Oक=येक 

.थळी हे दोन -कारचे तंतू एकात एक Qमसळलेले असतात पण =यांaया उगम.थानापयqत गे4यास 

ते पूण) पथृक अस4याचे आढळून येते. या-माणे सव) शरHरभर दोन -कारaया मJजातंतंूचे जाळे 

पसरलेले अस4याबMल बेलची खाfी झालH आ,ण =याने हH तोपयqत कोणालाहH माहHत नसलेलH 

शरHरशा�ातील नवी व अ=यंत महjवाची मा%हती जगापुढे मांडलH. =याव]न असे ठरले कp, 

बा�ांगाaया कोण=याहH भागा�ारे झालेलH संवेदना मDदपूयqत नेऊन पोच�वUयाचे काम करणारे 

‘�ानतंतू’ नामक मJजातंतू सव) शरHरभर अगदH पथृकपणे पसरले आहेत आ,ण =यांaयाच बरोबर 

मDदपूासून शरHराaया सव) भागांना आ�ा पोच�वणारे ‘-ेरणातंतू’ नामक मJजातंतूहH सव) शरHरभर 

पसरले आहेत. दोन मागाqपैकp कोणताहH माग) काहH इजा होऊन बंद झा4यास =या =या -कारचे 

काय) तारायंfाची तार तुटावी =या-माणे बंद पडते.  
 

     बेल व मॅगेडी यांaया शोधांaया स=यतेला अनेक %ठकाणaया शा��ांनी केले4या -योगांमुळे 

पुKी QमळालH व या-माणे  ढ झाले4या शोधांनी त=संल�न अशा इतर �वषयांतील संशोधनास एक 

-कारचे नवे उdेजन Qमळाले. तथा�प वरHल शोध लागून पुरH दहा वषS झा4यानंतर दसुरा महjवाचा 

शोध लागला. त=समकालHन �व�ानांमwये अ=यंत -Qसk असले4या माश)ल हॉल नामक इंFज 
वै[ाने -�तO+या=मक काया) (mर©ले~स अँ~शन) संबंधाने आपले अनुभव -Qसk केले. १८३२ मwये 

3यूट नावाaया -ाUयावर =याचे डोके तुटलेले असले4या ि.थतीत काहH -योग करHत असता =याला 

असे आढळून आले कp, �नम).तक ि.थतीतहH =या -ाUयाचे अवयव =याaया शरHराaया �वव�\त 

भागी .पश) केला असता संकोच पावतात; परंतु अशा -कारची -�तO+या पाठoaया कUयातील =या 

अवयवाकडे जाणारे मJजातंतू तोडून टाक4यास होऊ शकत नाहH. याव]न असे Qसk झाले कp, 

�ान पोच�वणारH व =या �ानानु]प -ेरणा करणारH अशी मJजातंतंूची कD &.थाने पाठoaया 

कUयातहH असतात. तोपयqत अशी कD &.थाने मDदतूच फn असतात असा समज होता. आणखी 

-योग के4यावर हॉलला असेहH आढळून आले कp, बुkी नK झा4यानंतरहH मDद ूव पाठoचा कणा 

यातील कD &.थानांaया�ारा -�तO+या=मक कायS पुTकळ होऊ शकतात. ता=पय), एकंदर 

शरHर�यापारांत अशा -कारaया -�तO+या=मक काया)ची बरHच महjवाची भर पडत असते. या-माणे 
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मJजातंतुशा�ांत हॉलaया शोधांनी बरHच मोठo -गती घडवून आणलH, हH गोK वरHल वण)नाव]न 

.पK %दसनू येईल. 
     

   हॉलने आप4या -योगासंबंधाने व अनुमानासंबंधाने रॉयल सोसायटHपुढे एक �नबंध वाचला, =यात 

तो Qल%हतो:- ‘एकंदर -ाUयाaया शरHररचनेत .नायंूaया आकंुचना=मक O+या चार -कारaया 

असतात. प%हलH इaछा=मकO+या, %हचा उ¥व मDदतू होत असून �तaयाकडून होणारे काय) 

पhृवंशरJजू व -ेरणा=मक मJजातंतू यांaया�ारे एकदम घडून येते. दसुरH �ासोaछवास O+या. हH 

O+यासुkा मJजातंतुरचनेत प%ह4या O+ये-माणेच साधारणपणे होत असते , पण फरक हा कp , �तचा 

उगम मDदतू न होता मwयमि.तTकामwये होत असतो. इaछा=मक O+ये-माणे हH O+याहH एकदम 

घडून येते व पhृवंशरJजूतून �नघणारH आठवी मJजातंतूची जोडी तोडलH तरHहH हH O+या चालू 

शकते. �तसरH O+या अनैिaछक (इ3�हॉलंटरH) असनू .नायूंत असणा` या मJजातंतंूस चेतना 

%द4याQशवाय ती होऊ शकत नाहH. या �त3हH O+या इं%&य�व�ानशा��ांना पूण)पणे माहHत 

हो=या; परंतु चवथी O+या माf =यांना माहHत नसावी असे वाटते. हH चवथी O+या ऐिaछक व  

�ासोaछवासा=मक O+या बदं पड4या तरHहH होऊ शकते , Oकंवा महामि.तक व मwयमि.तTक यांना 

छेदले असतानासुkा होऊ शकते. माf पhृवंशरJजूशी %हचा संबंध अस4यामुळे �तaया अि.त=वावर 

हH O+या अवलंबून असते. या चवWया -कारaया .नायंूकडून होणा` या O+येमwये चेतना=मक काय) 

मwयवत� मJजातंतूयुn रचनेत होत नसून ते दरूवर दसुरHकडेच होत असावे. =यांची O+या एकदम 

होणारH Oकंवा सरळ अशी नसते. उलटप\ी �वQशK -कारaया चेतनेनेच ती होत असून 

मJजातंतूयुn अगर मJजातंततुर%हत .नायूंस चेतना %द4यास ती होत नाहH. अंत.=वचायुn 

(मेItेनस) भागास हH चेतना -थम %द4यास नंतर ती मwयमि.तTकाकडे जाऊन तेथून �तचे 

-�तbबबं दरूवर असणा` या .नायूंaया आकंुचन�ारा %दसून येते.’ 
     ‘वर वण)न केले4या प%ह4या तीन -कारांमwये .नायंूचे आकंुचन .पKपणे होत अस4यामुळे =या 

O+या %दसून येतात; परंतु -�तO+या=मक O+या सदैव होणारH अस4याने �तaया अंगी असणा` या 

आकलनशnpaया �ारेच ती %दसून येते. उदाहरणाथ)- घशातील पडदा उघडा राहणे व �वQशK काय) 

करHत नसताना काहH .नायू आकंुlचत ि.थतीत असणे व =यांचा समतोलपणा राहणे या सव) गोKी 

.नायूंतील चवWया -कारaया O+येमुळे होत असतात. या O+येचे इं%&य�व�ानशा��ांना �ान 

नसावे असे मला वाटते.’ 
 

     एका चपल सपा)चा पhृवंशमJजातंतू दसु` या व �तस` या मण~यांaया दरIयान मी तोडला. 

=यामुळे सपा)ची चपलता पूण)पणे नK होऊन =याचे डोके थोyया -माणात हलणे व �ासोaछवास  

होणे याच O+या काय =या चालू हो=या व असे .पK %दसू लागले कp, =याची हH ि.थती बा� 

उपाधीपासून =याचे संर\ण के4यास बराच काळपयqत %टकेल; परंतु चेतना %द4यानंतर =याचे सव) 
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अंग पु3हा हलू लागले व तो हलत असताना =याaया शरHराaया �नर�नराXया भागांना कसला तरH 

.पश) होऊन नवीन नवीन चेतना Qमळू लागलH. असे काहH काळ झा4यानंतर तो सप) पु3हा 

�न�ल पडला. तदनंतर इतर सव) बा� उपाधींपासून =याचे र\ण के4यामुळे तो Jया �न�ल 

ि.थतीत पडला होता =याच ि.थतीत मरण पावला.’ 
 

     ‘हा -योग करत असताना थोडीशी सावधlगरH बाळगावी लागलH. =या सपा)ची हालचाल 

अ�तशय सावधlगरHने एखा[ा कापसासार|या मऊ पदाथा)ने बंद करUयाचा -य=� के4यास =याला 

�न�ल ि.थतीत आणUयास सोपे जात असे; परंतु =याaया शरHरास एखादा कठoण पदाथ) 

लाव4यास माf चेतना -दHP होऊन =याची हालचाल जोराने होत असे. हH सव) O+या केवळ 

संवेदनेमुळे होत न�हती. कारण संवेदनायुn चेतना %दलH असनूसुkा तो सप) हालचाल करUयाaया 

ि.थतीत असताना �न�ल ि.थतीत आला.’ 
 

     या �नबंधाaया शेवटH हॉल Qल%हतो: ‘मJजातंतुरचनेची कायS हH -�तO+या=मक काया)अभावी पूण) 

होऊ शकत नाहHत.’ 
 

     मJजातंतंूमधून चालणारे -वाह व मJजातंतू यांबMल वर जे �ववेचन केले आहे, =यासंबंधाaया 

मा%हतीचा सव)f -सार झा4यामुळे आ,ण उdम -कारचे सू{मदश)क यंfहH याच सुमारास तयार 

झा4यामुळे हे मJजातंतंूचे धागे कशा -कारचे असतात या�वषयी सू{म मा%हती Qमळ�वUयास 

अनेक शा�ीय संशोधकांनी सु]वात केलH आ,ण स{ूमदश)क यंfाaया सा�ाने होणा` या अनेक 

-कारaया संशोधनकाया)-माणे या काया)तील पुढाकारहH lथओडोर �ॉननेच घेतला होता. =याaया 

-य=�ांनी व रेमॅक, पुOक) जे, हे3ले , मूलर व इतर अनेक संशोधकांaया मदतीने मJजातंतंूaया 

धा�यासंबंधाaया गुणधमा)�वषयीचे सव) गूढ -� सोड�वUयात आले. =यात असे आढळून आले कp, 

मJजातंतू Iहणजे सावयवी जीवांaया शरHरातील दोन टोके जोडणारा जीवनरसाचा (-ोटो�लॅझम) 

बनलेला बारHक तंतू होय. या तंतंूनी जोडले4या टोकांपैकp एक टोक बहुधा मDद ूOकंवा पhृवंशरJजू 

यातील गोलक अथवा पेशी (सेल) हे असते व दसुरे टोक बा�ांगातील उदाहरणाथ)- एखा[ा 

.नायूमधील Oकंवा =वचेमधील Jया bबदंपूासून संवेदना पसरते तो bबदं ूहे असते. अशा या 

धा�याभोवती संर\णाथ) Iहणून एखादे आवरणहH असते व =याला �ॉनचे आवरण असे नाव पडले 

आहे; परंतु हा असला धागाच मूळ मJजातंतूचे काय) करणारा माग) असतो आ,ण अस4या ब` याच 

धा�यांभोवती आवरण नसतेहH , असा रेमॅकने लवकरच शोध लावला. �वशेषत: सहानुभू�तक 

मJजातंतंूना तर हे असले आवरण नसतेच. 
 

     मJजातंतुFंथी (गँि�लया) व मJजातंतू या दोहोQमळून झालेलH सहानुभ�ूत�वQशK 

मJजातंतुरचना हH (Qसपंlथ%टक Qसि.टम) इं%&य�व�ानशा��ांना बरेच %दवस एक कोडे होऊन 
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बसलH होती. यांपैकp मJजातंतुFंथी हे या सं.थेचे कD & असावे असे %दसते आ,ण या Fंथी 

आकाराने सामा3यत: सू{म असतात व कधीच फार मो�या नसतात व =या सामा3यत: सव) 

शरHरभर पसरले4या असतात; परंतु �वशेषत: पhृवंशाaया बाहेर जी शरHराची पोकळी असते 

�तaयामwये यांची एक दहेुरH रांग लागलेलH असते. हHच रांग अपhृवंश -ाUयांमwये 

मJजातंतुरचनेचे काय) करHत असते. या मJजतंतुFंथीपासून बारHक बारHक धागे �नघून =यांचा 

मDदतूून �नघणा` या मJजातंतंूaया धा�याशी व पhृवंशरJजूपासून �नघणा` या धा�याशी संयोग होऊन 

=यांaया बरोबर ते सव) शरHरभर पसरलेले असतात, असे आढळून आले होते; परंतु ते कोणते 

�वQशK काय) करतात याबMल पुTकळ लोकांaया �नर�नराXया व चुकpaया क4पना बरेच %दवस 

-चQलत हो=या. अखेरHस १८ ५१ मwये ~लॉड बना)ड) या §D च शा��ाने असे स-माण Qसk केले 

कp, या सू{म सहानुभ�ूतक तंतंूचे (Qसपंlथ%टक फायbtल) मु|य काय) Iहणजे शरHरातील सू{म 

धम3यांचे संकोचन क]न �वQशK भागांतील रnाaया पुरव�याचे �नयमन करणे हे होय. याaयापूव� 

दहा वषS हे3ले याने सू{म धम3यांमwये .नायुतंतंूची लहान लहान वेटोळी असतात असे Qसk केले 

होते; परंतु =या वेळेपयqत या -�ाबMल बरHच चचा) चालू होती आ,ण या तंतंूaया काया)बMल 

�नर�नराXया लोकांनी �नर�नराळी मते पुढे आणलH होती. अशा लोकांपैकp वेबरबंधू हे -मुख होते. 

ि.टQलगं याने १८ ४0 मwये �हेसो-मोटार न�ह)ज Iहणजे स{ूम धम3यांचे सकंोचन�वकसन करणा` या 

मJजातंतंू�वषयी �ववेचन केले होते. बना)ड) याने वरHल शोध लावला =या वेळी Qशफ यानेहH याच 

�वषयावर काहH संशोधन क]न Qल%हले होते; परंतु १८ ५१ मwये बना)ड)चे -योग -Qसk होईपयqत 

या �वषयाचा .पK उलगडा झालेला न�हता. बना)ड)aया -योगांना पुढे tौन सी~वाड), वेलर, बज व 

इतर शा��ांaया संशोधनांनी पुKी QमळालH व या �वषयासंबंधाaया �ानात भर पडलH आ,ण 

या-माणे शरHरातील �नर�नराXया भागांना जो रnाचा पुरवठा होतो =याचे मJजातंतंूमाफ) त �नयंfण 

कसे होते हे आपणांस समजले असे इं%&य�व�ानशा��ांना वाटू लागले. 
 

     परंतु वा.त�वक पाहता या �वषयाचा अधा) भागच =यांना समजला होता. हH गोK बना)ड)नेच पुढे 

आणखी केले4या संशोधनाव]न Qसk झालH. बना)ड)ने पुढे शोध चालवून एक नवीनच व अगदH 

अनपे�\त -कारची मा%हती पुढे आणलH. १८ ५८ मwये -योग करत असता =याला असे आढळून 

आले कp, Äदयाला पुरवठा करणारे असे काहH मJजातंतू असतात कp , =यांना उdेिजत के4यास 

Äदयाची O+या मंदावते व बंद पडते. Äदय हे इं%&यच .नायूंaया एकf झाले4या समदुायाचे 

बनलेले असते अशी वा.त�वक ि.थती अस4यामुळे वरHल -योगाने एक नवीनच कोडे उ=प3न 

झाले. वरHल -कारचा अनुभव इं%&य�व�ानशा��ांना पूव� कधीच आलेला न�हता. -ेरणातंतंूमाफ) त 

Qमळाले4या चेतने (इंप4स) मुळे .नायूंमwये फn संकोचन उ=प3न होते, अlधक काहH होत नाहH , 

असा तोपयqतचा समज होता; परंतु बना)ड)aया वरHल -योगात याaया अगदH �व�k पmरणाम 

झा4याचे %दसून आले. सामा3यत: Jया चेतनेमुळे Äदयाचे .नायू नुसते संकोचन पावतात ती 
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चेतनाच या �वQशK चेतनेमुळे बंद होत असलH पा%हजे हेच काय ते एक मा3य होUयासारखे 

बना)ड)ला आले4या अनुभवाचे कारण %दसत होते. एका चेतनेने दसु` या चेतनेवर आघात के4यास 

=याचा पmरणाम मूळचे चेतना=मक काय) बंद पडUयात �हावा हा अगदH नवा अनुभव होता व 

=याचे .व]प ल\ात येणे -थम कठoण गेले; परंतु लवकरच मJजातंतू�वषयक इं%&य�व�ानशा�ात 

हH क4पना ]ढ होऊन बसलH; इतकेच न�हे तर नंतर असे Qसk झाले कp, वरHल -योगात 

ÄदयO+या बंद होUयासंबंधाने जो अनुभव आला तोच सव) शरHरातील मJजातंतंूमाफ) त होणा` या 

O+यांमwये येतो. बना)ड)aया -थमaया शोधापासून आरंभ होऊन पुढे असा सामा3य Qसkांत 

-.था�पत झाला कp, शरHरातील एकंदर मJजातंतंूची रचना -मुख मJजतंतू कD & (न�ह) सDटर) व 

द�ुयम मJजातंतू कD & यांनी भरलेलH असते व द�ुयम मJजातंतू कD &ामाफ) त होणा` या कायाqवर 

-मुख मJजातंतू कD &ामाफ) त होणा` या काया)चा ताबा असतो. 
 

     हा �नयम Äदयाaया O+येस व धम3यांaया आकंुचन - -सरणO+येस लागू असतो, इतकेच न�हे , तर 

Jया अ=यंत गुंतागुंतीaया शारHmरक O+या होऊन =याaया योगाने मानQसक O+या होतात =यांनाहH 

हाच �नयम लागू आहे. या-माणे मJजातंतंूमाफ) त झाले4या आघातामुळे Äदयाची O+या बंद पडते 

हा अनुभव आ4यापासून मानसशा�ीय संशोधनकाया)ला एक नवीनच %दशा लागून मनाचे �यापार 

कसे चालतात या �वषयाचे �ान पूव�aया अ=यंत lचOक=सक मानसशा��ांना होते =याहून पुTकळ 

अlधक चांगले होUयास सु]वात झालH. 
    

मनमनमनमन::::शरHरसंयोग�व�ानशा�शरHरसंयोग�व�ानशा�शरHरसंयोग�व�ानशा�शरHरसंयोग�व�ानशा�    
    

                    इं%&य�व�ानशा��ांनी मJजातंतंूaया काया)संबंधाने केले4या संशोधनाचा मनासंबंधीचे अनेक 

-� सोड�वUयाaया कामी मोठा महjवाचा उपयोग झाला. Qशवाय याच सुमारास दसु` या Oक=येक 

संशोधकांनी ‘�वचारांचा’ बालेOक4ला जे मन =या इं%&याचे .व]प जाणून घेUयाकmरता सरळ -य=� 

सु] केले. या संशोधकांपैकp काहH सु-Qसk �व�ान जम)नीतले होते. या जम)न �व�ानांपैकp मु|य 

पुढारH अनुभवज3य शा�ीय �ान Qमळ�वUयात कुशल असून ज3मत:च अ�त%ं&य�व�ानशा�ावर 

�व�ास ठेवणारे होते व Qशवाय =यांनी इं%&य�व�ानशा� व मानसशा�, तसेच पदाथ)�व�ानशा� व 

ग,णतशा� इत~या शा�ांचे चांगले अwययन केलेले होते. अशा या मोठमो�या �व�ानांनी शरHर व 

मन यांaयामधील पर.परसंबंधा�वषयीचे -� पदाथ)�व�ानशा�ाaया  Kीने सोड�वUयाचे काम हाती 

घेतले. वा.त�वक मन या इं%&याचे �यापार .पश)गोचर नाहHत; पण मनाचे अ.पश)नीय �यापारहH 

शा��ांaया तराजू व लघुभागमापक यंf (�ह�न)यर) यांनी तपासून पाहUयाचा -य=� सु] झाला. 

     या संशोधन�वषयातील -ाथQमक काया)स आरंभ या शतकाaया आरंभीच अनेकांकडून पण =यात 

�वशेषत: ग,णतशा�ाचे �नयम लागू क]न मानसशा�ांतग)त संशोधन करणा` या हब)ट) नामक 
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�व�ानाकडून झाला होता; परंतु या �वषयात लोकांaया नजरेत भरUयासारखी कामlगरH -थम १८ 

५१ मwये हे4महो4टझ या �नTणात जम)न �व�ानाने केलH. ती कामlगरH  

मJजातंतुमागा)माफ) त होणा` या -ेरणेची गती मोजUयासंबंधाची होय. हH गती मोजणे अश~य आहे; 

कारण हे -ेरणेचे काय) बहुतेक त=काल �नQमषमाfात होते , अशी तोपयqत समजूत होती; परंतु हH 

समजूत साफ चुकpची अस4याचे व मJजातंतू हा =या मानाने मदं संदेशवाहक अस4याचे 

हे4महो4टझने ताबडतोब Qसk क]न %दले. -थम बेडकांवर व नंतर इतरांवर केले4या अनेक 

-योगांव]न =याने असे Qसk केले कp, मJजातंतंूमाफ) त होणारH -ेरणा एका सेकंदास शभंर फूट या 

वेगाने जाते. यानंतर .वत: हे4महो4टझने व दसु` या Oक=येक अनुयायांनी व �वशेषत: डूबॉयरेमंड 

याने केले4या -योगांमुळे वरHल -माणात थोडा फार फरक करावा लागला. तथा�प -थम 

लागले4या शोधांaया सामा3य .व]पात =यामुळे मळुीच फरक झाला नाहH. ता=पय), पूव� 

मJजातंतू-ेरणा व �व[ुत-वाह यांaयामwये साIय आहे अशी जी समजूत होती , ती चूक आहे असे 

ठरवून गतीaया बाबतीत तरH =या दोहsमwये फार फरक आहे असे दाख�वUयात आले. 

मJजातंतु-ेरणेला सव) मानव शरHरभर Iहणजे पायापासून मDदपूयqत -वास करUयास िजतका वेळ 

लागेल �तत~याच वेळात �व[ुत-वाह पWृवीaया पmरघाaया अwया) लांबीइतका (सुमारे १ ३000 मैल) 

-वास क] शकतो असे ठरते. 
    

      शारHmरक �यापार व मानQसक �यापार हे पर.पर अगदH पथृक व .वतंf आहेत अशी जी 

परंपरागत समजूत होती ती चुकpची अस4याचे दाखवून =या दो3हH �यापारांचे पर.परावलंbब=व 

Qसk करUयाची -वdृी शा��ांमwये कशी वाढत चाललH होती हH गोK हे4महो4टझने पुढHल दहा 

वषाqत wवनी व रंग यांaया संवेदना व =या उ=प3न होUयाची भौ�तक कारणे यासंबंधाने जे अ=यंत 

महjवाचे व अवघड शा�ीय संशोधन चाल�वले होते =याव]न %दसून येते. या संशोधनात =याने, 
थॉमस यंग या इं%&य�व�ान व पदाथ)�व�ान शा��ाने प3नास वषाqपूव� रंगांचे �ान क]न 

देणा` या  ~शnpबMल जो Qसkांत -�तपादन केला होता =याचाच पुर.कार करUयास पु3हा सु]वात 

केलH. =याच -कारची -वdृी डॉ. हम)न लॉटझेने १८ ५२ मwये -Qसk केले4या वै[कpय मानसशा� 

अथवा मानसD%&य �व�ान या -Qसk पु.तकाव]नहH अlधक .पK %दसनू येऊ लागलH. =या 

पु.तकात, ‘चैत3यशnp’ (�हायटल फोस)) संबंधाने जी कि4पत कथा -चQलत होती ती खरH 

अस4याचे Qसk करUयास उघड आ�हानच केले होते. तथा�प या न�या -वdृीची अ=यंत .पKपणे 

तरफदारH १८ ६0 मwये -Qसk झाले4या मन:शरHरसंयोग�व�ानशा� (सायकोOफिजक) नामक 

.वत:aया Fंथात गु.टॉ�ह फेशनेर याने केलH. पु.तकाaया या नावाने शा�ीय शgदकोशात एका 

न�या शgदाची भर पडलH. फेशनेरने =या नावाचा अथ) %दला आहे तो या-माणे: 

‘सायकोOफिज~स’ Iहणजे मन व शरHर यांaयामधील आ,ण सामा3यत: शारHmरक व मानQसक 

�यापार यांaयामधील संबंधाची बरोबर मीमांसा करणारे शा�.’ हे नाव फार -Qसk पावले आ,ण 
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=याबMल वाद�ववादहH पुTकळ माजले. फेशनेरने आप4या Fंथात ‘इं%&य�व�ानशा�ावलंबी 

मानसशा�’ असा शgद-योग वापरला होता =याचीहH तशीच ि.थती झालH. तथा�प वरHल -कारचा 

सुरेख शgद-योग क]न फेशनेरने एका न�या शा�ाची -ाण-�तhा केलH यात शकंा नाहH. 
    

    

वेबरaया �नयमाचे फेशनेरने केलेले �ववरणवेबरaया �नयमाचे फेशनेरने केलेले �ववरणवेबरaया �नयमाचे फेशनेरने केलेले �ववरणवेबरaया �नयमाचे फेशनेरने केलेले �ववरण    
    

                    फेशनेर या जम)न मानसD%&य�व�ानशा��ाaया �ेh -तीaया उपयु)n Fंथाचा मु|य उMेश इ. 

एच. वेबर या =याaया देशबांधवाने वीस -पंचवीस वषाqपूव� सु] केले4या पkतीने केले4या -योगाचे 

.पKीकरण व सोपप�dक -�तपादन करणे हा होता. वेबरची पkती वा.त�वक फार महjवाची होती , 

पण =याकडे शा��ांचे ल\ जाणे ज]र होते �ततके गेले न�हते. हे पkत Iहणजे (wवनी वगैरे) 

बा� गोKींचे �नर�नराXया -माणात जे �ानतंतंूवर आघात होतात =यांचा व =या आघातांनी 

मनावर होणा` या पmरणामांचा पर.परसंबंध न~कp कसा असतो =याचे मोजमाप घेऊन पथृ~करण 

करणे. वेबरला आपले -योग करUयाची क4पना �नर�नराळे wवनी , वजने, देखावे यांतील सू{म फरक 

जाणUयाची आप4या इं%&यातील शnp , =या =या -कारaया संवेदना उ=प3न करणारH जी कारणे 

=यांaया कमी-अlधक -माणावर अवलंबून असते हा जो रोजaया �यवहारातला अनुभव =याव]न 

सुचलH. उदाहरणाथ)- आकाशातील तारे राfीइत~याच -काशाने चमकत असले तरH ते %दवसा 

आप4या डोXयांना %दसू शकत नाहHत. घyयाXयाचा टकटक आवाज सदो%दत सार|या जोराचा 

असला तरH तो %दवसा आप4या ~वlचतच wयानात येतो, पण राfीaया शांत वेळी माf तोच 

आवाज सारखा .पK ऐकू येतो, इतकेच न�हे तर fासदायक वाटू लागतो. आणखी दसुरे उदाहरण 

Iहणजे एक औसंाचे वजन व दोन औसंाचे वजन हH दो3हH उचलून पाहताच =यामधला फरक 

ते�हाच .पKपणे ल\ात येतो; पण पाच प°डांचे वजन व पाच प°ड अlधक एक औसं इतके वजन 

यांतला फरक माf तसा ल\ात येत नाहH. 

     या शेवट4या उदाहरणाव]न व तशाच -कारaया इतर इं%&यांaया अनुभवांव]न वेबरला अगदHच 

नवीन -कारचे -योग क]न पाहUयाची क4पना सुचलH. रोजaया अनुभवांचा �वचार क]न पाहता 

=याला .पK %दसून आले कp, दोन पाहावयाaया गोKी, Oकंवा दोन ऐकावयाaया गोKी Oकंवा दोन 

�नर�नराXया वजनाचे पदाथ) यांची तुलना क]न =या =या दोन गोKींमधील फरक जाणUयाची 

आप4या इं%&यांची जी शnp �तला एक मया)दा असते आ,ण वरHल वजनांaया उदाहरणात4या-माणे  

संवेदना उ=प3न करणा` या कारणांचे -माण Jया मानाने कमी-जा.त असेल =या मानाने आप4या 

या तुलना=मक �ानशnpचे -माण बदलत असते. 

     हा जो सामा3य �यवहारात अनुभव येत असतो =याला सव)साधारण असा काहH �नयम असतो 

Oकंवा नाहH हे शोधून काढUयाचा वेबरने �न�य केला. दोन �नर�नराXया संवेदना होUयास 
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संवेदना-ेरक कारणांत कमीतकमी Oकती फरक असावा लागतो हे ठर�वUयाकmरता =याने अनेक 

�नर�नराXया -कारचे -योग क]न पा%हले. -थम सवाqत सोपा वजनासंबंधाचा -� हाती घेऊन  

-योग करUयास =याने सु]वात केलH. ते -योग असे : दोन हातांत -थम एक एक वजन घेऊन 

=यांपैकp एका वजनाला एक एक गुंज वजनाची अlधकाlधक भर घालावयाची. अशी सु]वात 

के4यावर -थम दोहsत काहH फरक झा4याचे �ान होत नाहH , पण काहH वेळाने एक गुंज अlधक 

पडताच एकदम हाताला फरक कळू लागतो. हा असा फरक कळू लागUयाकmरता एकंदर Oकती 

गुंजा अlधक टाका�या लागतात ते मोजून पा%हले Iहणजे एक तोळा वजनांaया बाबतीत एका 

बाजूला कमीत कमी Oकती गुंजा अlधक घात4याने दोहsतला फरक कळू लागतो हे -माण ठरते. 
 

     नंतर तोच -योग पुढे चालू ठेवून वजने माf �नर�नराळी Éयावयाची. उदाहरणाथ), दोन दोन 

शेरांची दोन वजने घेत4यास =यात गुंजांनी भर न घालता तोXयांनी भर घालावी. याचे कारण 

नुस=या गुंजांaया भरHने फरक ल\ात येत नाहH. अशा रHतीने तोXयांची भर घालता घालता अखेर 

एक तोळा अlधक घालताच एकदम दोन वजनांतला फरक हाताला कळू लागतो. या-माणे अनेक 

�नर�नराXया -माणांची वजने घेऊन -योग क]न पाहावयाचे. या-माणे -योग क]न पाहून वेबरने 

पुढHल चम=काmरक शोध लावला. =याला .वत:aया -योगांत हे तर आढळून आलेच कp, वजनांची 

जोडी तीच अस4यास Iहणजे उदाहरणाथ)- दोन शेर वजन अस4यास (पदाथ) कोणतेहH असोत) 

फरक कळू लागUयाकmरता लागणारे वजन बहुतेक ठरा�वक असते; पण Qशवाय �नर�नराXया 

भारांची वजने घेतलH तरH =या =या जोyयांतला फरक दश)�वणा` या संवेदना-ेरकांमwये एक �वQशK 

ठरा�वक संबंध असतो. Iहणजे जर एकएक तोXयाची वजने घेतलH तर एका तोXयाचा एक 

प3नासांश इतके वजन अlधक पडताच फरक कळू लागतो, तर दोन-दोन शेरांaया वजनातील फरक 

कळUयास दोन शेरांचा एक प3नसांश इतके वजन लागते आ,ण सव) �नर�नराXया भारांaया 
वजनांaया जोyयांना हाच �नयम लागतो. या-माणे वजन OकतीहH भारांचे असो, संवेदना-ेरक 

होणा` या कमीतकमी वजनामwये एक ठरा�वक ग,णती -माण असते. 
 

      ~संवेदना व �ु�तसंवेदना यांaया बाबतीतहH फरक दश)�वणा` या संवेदना-ेरकासंबंधाने वरHल 

-कारचाच अनुभव येतो , असे वेबरला आढळून आले. भेददश)क संवेदना -ेरकांमwये एक ठरा�वक 

-माण असते, असे ऐकावयाaया व पाहावयाaया गोKीतहH %दसून आले. या-माणे जो �नयम शोधून 

काढावयाचा होता तो वेबरला सापडला. 
 

 हे वेबरने लावलेले शोध �नि�त .व]पाचे होते व �वशेष ल\ात घेUयासारखेहH होते; पण 

=यांaयाकडे शा��ांचे जावे तसे ल\ गेले न�हते. अखेर फेशनेरने ते शोध पुन�दधतृ क]न व 

=यात आणखी .वत:aया शोधांची भर घालून आप4या मानसD%&य�व�ानशा� नामक सु-Qसk 

Fंथाaया�ारे ते जगापुढे मांडले. ते�हा शा��ांचे �तकडे ल\ वेधले व =याबरोबर =यांaया 
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खरेखोटेपणाबMल एकदम मोठे रणहH माजले. फेशनेरने मूळचे वेबरचे -योग पु3हा क]न तपासून 

पा%हले होते (=यात =याला थोडासा फरक आढळून आला होता; परंतु -.तुत �ववेचनात =याचे 

फारसे महjव नाहH.) इतकेच न�हे तर तस4या -कारचे -योग करUयाaया �नर�नराXया न�या 

रHतीहH शोधून काढ4या हो=या व Qशवाय हा एकंदर -� =याने ग,णतशा�ाaया पkतीने सोड�वला 

होता. वेबरने लावलेला शोध हाच मानसD%&य�व�ानशा�ाचा मूलभूत �नयम होय असे =याने सदरहू 

Fंथात जाहHर सांlगतले आ,ण वेबरचा स3मान करUयाकmरता =याला वेबरचा �नयम असे नाव 

%दले. तो �नयम =याने चांग4या शा�ीय पmरभाषेत बस�वला व =याला ग,णतशा�ातील Qसkांताचे 

.व]पहH %दले व अशा -कारे =या शोधाला =याने सJज क]न मानसशा�ीय �व�ानांशी सामना 

देUयास जगात सोडून %दले. =याबरोबर �व�ानांत चांगलHच खळबळ उडून गेलH. कारण lचरकाल 

मा3य होऊन बसले4या अ�त%ं&य �व�ानशा�ाaया भ~कम Oक4लेकोटावर नूतन मानसशा�ाने 

मो�या जाहHरपणाने छापील Fंथाaया ]पाने चढ�वलेला हा प%हलाच ह4ला होता. सू{मदश)क 

यंf�ांनी व मJजातंतु�व�ानशा��ांनी लावलेले शोध नूतन मानसशा� व पुरातन 

अ�त%ं&य�व�ानशा� यांमधील युkात -ा.त�वक Oकंवा Oकरकोळ चकमकpंaया .व]पाचे होते , =यांचा 

�नि�त पmरणाम झालेला न�हता. मन:-देशाबMलची मा%हती .पश)�ेय व इं%&यगIय आहे अशी 

तोपयqत कोणाचीच क4पना न�हती. मनाचे \ेf अ=यंत प�वf मानUयात येत असे; परंतु आता 

उपयु)n मू�त )भंजकाaया न�या चळवळीने मन:\ेfात4या अ=यंत प�वf %ठकाणावरच ह4ला 

चढ�वUयात बेत केला. 
 

इं%&य�व�ानशा�ातंग)त मानसशा�इं%&य�व�ानशा�ातंग)त मानसशा�इं%&य�व�ानशा�ातंग)त मानसशा�इं%&य�व�ानशा�ातंग)त मानसशा�    
    

     फेशनेरaया Fंथाने रणQशगं फंुकले नाहH तोच आणखी एका न�या हालचालHस सु]वात झालH. 

तो Fंथ छापून नुकताच बाहेर पडला होता =या सुमारास मनाaया पmरlचत �यापारांची मा%हती 

Qमळ�वUयाचे -य=� दसु` या -कारaया पkतींनी स]ु झाले. हे4महो4टझने मJजातंतुमागा)माफ) त 

होणा` या -ेरणा Oकती वेगाने होतात ते ठर�वले होते. आता मJजातंतुरचनेतील कD &.थानांना 

�ाना=मक संवेदना पोचून तेथून उलट -णा=मक सवेंदना होUयास Oकती वेळ लागतो हे 

ठर�वUयाचे -य=� इं%&य�व�ानशा��ांनी अनेक %ठकाणी सु] केले. हे -य=� Iहणजे मनाaया 

अगदH उंबर�यात पाऊल टाकUया-माणे होते. अशा -कारचा प%हला -य=� -ोफेसर डाँडस)ने १८ 

६१ मwये केला; परंतु यासंबंधाने �नि�त .व]पाचे शोध अनेक संशोधकांनी अनेक वषS -योग 

क]न पा%ह4यानंतर लागले. या संशोधकांचा नायक , या चळवळीaया अFभागी असणारा व =या 

शतकात4या अवशेषकाळात पुढारH Iहणून मानला जाणारा लHप,झग येथील �व�ान डॉ. �वलहे4म 

वुंडट हा होता. 
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     सदरहू संशोधकांनी हाती घेतलेले काय) सोपे न�हते , तरHहH अखेर ते पार पाडUयात आले. 

मJजाजालांतील कD &भागांना आपलH कायS करUयास लागणारा वेळ मोजता येUयासारखा असतो, 

इतकेच न�हे , तर हा वेळ कमी-अlधक लागUयाची कारणे कोणती , हेहH =यांनी शोधून काढले. 

उदाहरणाथ)- �नर�नराXया माणसांमwये हH मJजातंतू कD &ांची कामे �नर�नराXया वेगांनी होत 

असतात असे =यांना आढळून आले. यामुळे अwया) शतकापूव� Jयो�तTयशा�� बेसेल याने Jयाचा 

‘वैय�nक समीकरण’ (पस)नल इ~वेशन) Iहणून उ4लेख केला होता =याचाहH उलगडा झाला. 

Qशवाय असा शोध लागला कp, एका माणसामwये पण �नर�नराXया पmरि.थतीत या संवेदनकाया)ची 

गती �नर�नराळी होत असते. उदाहरणाथ)- मनुTय थकला भागलेला अस4यास हH गती मंद होते, 

Oकंवा मDदलूा काहH �वQशK -कारचे रोग झालेले असतानाहH मंद होते. या शोधातले तपQशलाचे 

भाग सोडून देऊन पाहू लाग4यास एक महjवाची गोK �नदश)नास येते आ,ण तीहH -=य\ 

-योगांनी ठरले4या Qसkांतांaया .व]पात �नदश)नास येते. ती हH कp , इं%&यज3य �ान (से3सेशन) 

�नरH\ण (परसे�शन) आ,ण -ेरक इaछा (�हॉQलशन) हे �त3हH बौ�kक �यापार अन3यथाकरणीय 

रHतीने मwयवत� मJजातंतंूaया हालचालHंशी संबk असतात आ,ण या हालचालHंना इतर सव) 

भौ�तक �यापारां-माणे कालमया)दा लागत असते. जु3या परंपरेतले मानसशा�� मनो�यापारांबMल 

�वचार करताना मनुTयाaया डो~याकडे (मDदकूडे) टाचांइतकेच दलु)\ करHत असत. मDदचूा व 

मानQसक �यापाराचा काहH पर.परसंबंध आहे , असे ते मुळीच मानत नसत; अशा पुराणमतवादH 

मानसशा��ांमwये, वर सांlगत4या-माणे शरHर व मन यांaयामwये �नकट संबंध अस4याचे Qसk 

केलेले पाहून, साहिजक फार अ.व.थता उ=प3न झालH; परंतु -=य\ -योगांनी Qसk झाले4या गोKी 

मा3य करUयावाचून =यास ग=यंतर न�हते , मग =या गोKींव]न अनुमाने काहHहH �नघोत. 
 

     Qशवाय हH नवी चळवळ फn जम)नीतच चालू होती असे नाहH. �तचे पुर.कतS इतर देशांतहH 
ब` याच काळापासून %दसू लागले होते. उदाहरणाथ)- इं�लंडमwये पूण) एक शतकापूव�च डॉ. हाट)ले 

याने मन आ,ण मDद ूयांचा अगदH �नकट व अभे[ असा संबंध आहे असा Qसkांत मांडला होता 

आ,ण दसुरा साहचया)�वषयीचा सु-Qसk कंपनQसkांत (�हायtेशन lथअरH ऑफ असोQसएशन) केला 

होता. या दसु` या Qसkांताचा अ[ापहH नीट �वचार �हावयास पा%हजे. याQशवाय §ा3समwये डॉ. 

कॅबॅ�नस याने या शतकाaया आरंभास जरा ओबडधोबड भाषेत पण .पKपणे असा Qसkांत मांडला 

होता कp , Jया-माणे पचनD%&य अ3न पच�वते आ,ण �पdाशय �पd उ=प3न करते , =या-माणे मDद ू

इं%&य�ारा होणारे सं.कार आ=मसात क]न घेतो व =यापासून �वचार उ=प3न करतो. हब)ट) 

.पे3सरचे ‘मानसशा�ाची मूलतjवे’ हे पु.तक फेशनेरचे पु.तक बाहेर पडUयापूव� अध) दशक 

Iहणजे १८५ ५ सालH -Qसk झाले होते व =यात मन व शरHर यांचा पर.पर�नकट संबंध 

अस4याचे -�तपा%दले होते आ,ण अ=यंत महjवाचा �वकासतjवासंबंधाचा QसkांतहH पुढे मांडला 

होता. परंतु हे सव) -य=� उदबोधक असले तरH केवळ तािjवक .व]पाचे होते, =यांना -=य\ 
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-योगQसk �ानाची यो�यता न�हती. Iहणून या �वषयासंबंधाने Iहणजे मनाaया �यापारांना 

भौ�तक शा�ातले �नयम लावून =यांचे -योग�ारा �ान Qमळ�वUयाचे -य=� म|ुयत: जम)नीतच 

झाले असे Iहणणे यो�य होय. वुंडटaया ‘इं%&य�व�ानशा�ांतग)त मानसशा�’ या पु.तका�ारा या 

न�या चळवळीला मूत).व]प Qमळाले. या पु.तकात क=या)ने आरंभी मJजतंतुरचनेबMलची 

शरHरशा��वषयक पूण) स�व.तर मा%हती %दलH होती. हे पु.तक १८७ ४ मwये -Qसk झाले व 

=यानंतर चार वषाqनी लHप,झग यु�न�हQस)टHला जोडून इं%&य�व�ानशा�ांतग)त मानसशा� या 

शा�ाचे संशोधन करUयाकmरता एक .वतंf -योगशाळा सु] करUयात आलH आ,ण अशा रHतीने 

या नूतन मानसशा�ाचा पाया भ~कम घालUयात आला. ते�हा अथा)त अlधकारH लोकांना या 

शा�ाला मा3यता देणे भागच पडले. =यापुढे या शा�ाला जगामwये सव)f मा3यता Qमळणे हा 

फn कालावधीचा -� उरला.  
 

     तथा�प येथे आणखी हेहH सांlगतले पा%हजे कp, या मन]पी \ेfाचे शkु -योग�ारा परH\ण 

करUयाचा आणखीहH एक माग) आहे. =याचा अलHकडे बराच अवलंब करUयात आलेला आहे आ,ण 

=याचा मूळ आरंभ �नराXयाच %ठकाणी झाला. हा माग) Iहणजे मूaछ)नाशा�ातील (%ह�नॉ%टझम) 

O+यांचे शा�ीय £या �ववेचन करणे हा होय. मूaछ)नाशा� हा �वषय अडाणी वैदूंaया हाती होता; 

तो नंतर =यांaयाकडून काढून घेऊन =याला चांगले शा�ीय नाव देUयात आले आ,ण १८ ४१ aया 

सुमारास मँचे.टर येथील र%हवासी डॉ. जेIस tेड याने या �वषयाचे बरोबर शा�ीय पkतीने 

संशोधन करUयास सु]वात केलH. =याaया शोधांकडे काहH वेळ लोकांचे ल\ गेले, पण लवकरच ते 

शोध मागे पडले. =यानंतर मधून मधून =या �वषयाकडे काहH जणांचे ल\ जात होते , पण १८७८ 

पयqत या �वषयाकडे शा�ीय जगाचे चांगलेसे ल\ गेले न�हते. =या सालH डॉ. चाका)टने पॅmरसमwये 

साि4प�Hयर नामक %ठकाणी तो �वषय पु3हा हाती घेतला. =याaयानंतर लवकरच tेसले येथील 
�डॉ4फ हHडेनहैनने त%�षयक संशोधन सु] केले आ,ण =याaयामागून पुTकळच जणांनी 

=यासंबंधीने -योग आरंQभले. मनाaया �नर�नराXया अव.थांचा अ�यास करणे Oकती उपयुn आहे 

हेहH लवकरच %दसून आले. पूव� tेडने -योग केले होते तेच बहुतेक पु3हा क]न पाहUयात आले 

आ,ण =याने ठर�वलेले Qसkांत सव)साधारणपणे बरोबर अस4याचे मा3य करUयात आले. 

मूaछ)ना�यापार Oकंवा कृbfम �न&ा�यापार हे कोण=याहH अ�त%ं&य शnpaया Oकंवा गूढ �व[ेaया 

सा�ाने होत नसून ते सव).वी मानवी सामWया)ने क]न घेUयासारखे असतात, असा जो tेडने 

Qसkांत ठर�वला होता तो लवकरच सव)मा3य झाला; तसेच मूaछ)नाव.थेतील प%हलH ि.थती 

मJजतंतू कD & अ=यंत उdेिजत के4याने �ांत होऊन थक4यामुळे उ=प3न होते अशी जी =याची 

समजूत होती ती खोटH अस4याचे कोणी ठरवले नाहH. माf अध)जागतृ मन:ि.थतीसंबंधाने 

(सबकॉ3शस मDटॅQलटH) सामा3यत: जी नवी नवी मा%हती उपलgध होत होती �तaया सा�ाने 

tेडaया क4पनेaया जोडीला नवीन नवीन क4पना �नघत हो=या; तसेच मwयवत� मJजातंतुयंfात 
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एका मJजातंतुकD &ाचा दसु` या मJजातंतुकD &ावर जो O+या-�तबंधक असा पmरणाम होत असतो 

=यासंबंधाaया वाढ=या �ानाने आणखी कारणे पुढे येऊ लागलH आहेत व tेडaया Qसkांतात भर 

पडत आहे. 
 

मDद ूहेच मनाचे इं%&य होयमDद ूहेच मनाचे इं%&य होयमDद ूहेच मनाचे इं%&य होयमDद ूहेच मनाचे इं%&य होय    
    

                    नूतन मानसशा��ांaया व �वकृतD%&य�व�ानशा��ांaया शोधांमुळे मन व शरHर यांaयामधील 

पर.परसंबंध चांगला ठळकपणे �नदश)नास येऊ लागला होता. तथा�प या बाबतीत 

मि.तTक�व�ानशा��ांनी (tेनाOफ,झऑलॉिज.ट) केलेले काय) अlधक .पK व उपयुn होते. या 
शा��ांपैकp -मुख, Jयाला कधी कधी ‘मि.तTक�व�ानशा��ांचा जनक’ असे Iहटलेले आहे, तो या 

शतकाaया मwयकाळात पॅmरसमधील ‘ज�ड )न डेस �ला3टस’ या बगीaयातील मेरH जीन पेरH 

©लॉरे3स हा होय. हा मॅगDडीचा QशTय असून, नंतर =याने .वत:हH गु]aया लौOककाला शोभेल असे 

संशोधनकाय) केले. =याने आपले मJजातंतु�वषयक -योग या शतकाaया -थम पादातच सु] केले 

होते; परंतु =यांचे -=य\ मDदसूंबंधाचे -योग १८ ४२ पयqत पुरे झाले न�हते. याच सुमारास 

म.तकशा�ासंबंधीचा जुनाच वाद पु3हा उ=प3न झाला होता आ,ण ©लॉरे3सaया -योगांचा उMेश 

अंशत: तरH याच fासदायक �वषयाचे अगदH शा�ीयरH=या संशोधन करUयाचा होता. 
 

     हे -योग चालू असता ©लॉरे3सला असे आढळून आले कp, मDदaूया पhृवंशरJजूशी संबंध 

जोडणारा जो मwयमि.तTक अथवा मwयमDद ू(मेyयूला ऑgलांगेटा) =याaयामwये एक लहानसे 

मJजातंतू कD & असते. =या मJजातंतू कD &ाला कोण=याहH -ाUयावर श�O+या करHत असताना 

यि=कंlचत जरH इजा झालH तरH तो -ाणी त=काळ मरण पावतो. .पॅ�नश लोकांतील फाशी 

देUयाaया पkतीत गळफासाला असलेलH सुई फाशी [ावयाaया माणसाaया याच मJजातंतुकD &ास 

इजा करHत असे व =यांचा -ाण घेत असे. तसेच सव) -कारaया फाशी देUयाaया पkातीतहH याच 

मJजातंतू कD &ाचा नाश झा4यामुळे माणसाचा -ाण जात असतो. ©लॉरे3सने या भागाला 

‘चैत3यFंथी’ (�हायटल नॉट) असे नाव %दले होते. या भागाला जी�वताaया  Kीने इतके महjव 

असUयाचे कारण आज समजून आले आहे व ते असे कp, Äदयाला चैत3याचा पुरवठा करणारे 

मJजातंतू कD & हेच होय; परंतु ©लॉरे3सaया काळात हH साधी गोK ल\ात आलH न�हती व 

Iहणूनच हा भाग Iहणजेच एक ‘जीवन कD &’ (लाइफ सDटर) आहे हH समजूत लवकर नाहHशी 

झालH नाहH. 

     ©लॉरे3सने केले4या आणखी -योगांव]न हे Qसk झाले कp, .नायूकडून काय) क]न घेणारे जे 

मJजातंतू कD & =याचे उगम.थान लघमुि.तTक (मDदaूया दोन भागांपैकp धाकटा भाग) होय आ,ण 

उaच -तीaया बौ�kक गुणांचे मूल.थान महामि.तTक होय; परंतु याaया पुढHल पायरH Iहणजे 

मDदचूा �वQशK भाग �वQशK बौ�kक गुणांचे Oकंवा मनो�वकाराचे .थान असतो, हा जो 
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म.तकशा��ांचा Qसkांत तो माf -योग�ारा Qसk होईना. अमुक भाग अम~या गुणाचे Iहणजे 

.मरणशnp , क4पनाशnp, Oकंवा �ववेकशnp %हचे .थान नाहH अशा त` हेचे नकाराथ� Qसkांत 

महामि.तTकाaया �नर�नराXया भागांवर \ोभजनक -योग क]न पाहून ठर�वUयात आले आ,ण 

अखेर ©लॉरे3सला असा �नण)य करणे भाग पडले कp, मDदचूा महामि.तTक हाच भाग �न:संशय 

उaच -तीaया बौ�kक �यापाराचे .थान आहे हे खरे असले तरH -=येक बौ�kक �यापार एकंदर 

मDदaूया सा�ाने होत असतो आ,ण Iहणून �वQशK �यापार �वQशK भागामाफ) त होतो हा 

म.तकशा�ाचा Qसkांत बरोबर नाहH. 
 
 

मDदतूील काय)�वषयक .थानQभ3न=वासंबंधीमDदतूील काय)�वषयक .थानQभ3न=वासंबंधीमDदतूील काय)�वषयक .थानQभ3न=वासंबंधीमDदतूील काय)�वषयक .थानQभ3न=वासंबंधी    शोधशोधशोधशोध    
    

     तथा�प ©लॉरे3सaया या शोधांचे दहेुरH महjव होते, हे ल\ात येईल. =या शोधांनी 

महामि.तTकाचे �नर�नराळे भाग �नर�नराळी कायS करतात हा Qसkांत नाकबूल केला खरा, पण 

=यांनी हे Qसk केले कp, मJजतंतंूमाफ) त होणारH कायS मDदaूया दसु` या Iहणजे लघमुि.तTक नामक 

भागात होतात. =यामुळे एकंदरHने पाहता मDदमूwये काय)�वषयक .थानQभ3न=वाचे तjव या शोधांनी 

.पKपणे मा3य के4यासारखे झाले व =यामुळे .थानQभ3न=वाaया तjवाचा आFह धरणा` या प\ाचा 

�वजय झाला. महामि.तTकातील �वQशK गुणांaया �वQशK .थानांबMलचा पुरावा फn नकाराथ� 

Iहणजे ते तjव Qसk होत नाहH एवढेच Qसk करणारा होता , =यामुळे .थानQभ3न=वाचे तjव खोटे 

आहे , असे साफ Qसk झाले नाहH असे Iहणणारा एखादा म.तकशा�ाQभमानी मधून मधून �नघत 

असे. उदाहरणाथ)- मेनट) नामक जम)न शरHरशा��ाने मJजातंतंूमाफ) त महामि.तTकात होणा` या 

पmरणामांचा अ�यास क]न असे मत -दQश)त केले कp, महामि.तTकाaया पुढHल भागाकडूनच 

बहुतेक सव) -ेरणा=मक कायS होत असतात आ,ण मागील भागात संवेदना=मक कायS होतात. 

इं�लंडमwये डॉ. �ूQल�ंज-जॅ~सन याने अप.मार रोगासंबंधाने lचOक=सा=मक शोध क]न 

जवळजवळ वरaया-माणेच मत %दले होते. तथा�प १८ ६१ पयqत या �वषयावर �नणा)यक असा 

पुरावा पुढे आला न�हता. =या सालH पॅmरस येथील अँकेडमी ऑफ मे�डQसन (औषlध�व�ानाचे 

�व[ापीठ) पुढे डॉ. पॉल tोका याने मDदलूा जखम झाले4या एका रो�याची हOककत मांडलH व =या 

रोगाaया lचOक=सेमुळे महामि.तTकातील काय).थानQभ3न=वाचा -� सोड�वUयास उdम मदत 

होईल , असे =याचे मत होते. 

     हH हOककत bबसीटर येथील एका रो�यासंबंधाची होती. या रो�याची वाचाशnp वीस वषS नK 

झालेलH होती व =याचे कारण =याची शgदांची .मरणशnpच नाहHशी झालेलH होती हे होते. हा 

रोगी १८ ६१ मwये मरण पावला, =या वेळी =याaया मतृदेहाचे परH\णाथ) �यवaछेदन करUयात 

आले. =यात असे %दसून आले कp, =याaया महामि.तTकाaया डावीकडील पुढaया भागाची एक वळी 

रोगामुळे नाश पावलH होती , बाकpचा मDदचूा भाग माf पूण)पणे शाबूत होता. =याव]न tोकाला असे 
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�न�या=मक वाटू लागले कp, शgद�वषयक .मरणशnp हे मDदaूया एका �वQशK भागातच राहत 

असते असे वरHल रो�याaया उदाहरणाव]न ठरते. Qशवाय पुढे असेहH %दसून आले कp, वरaयासारखी 

दसुरHहH Oक=येक उदाहरणे पूव� आढळलेलH होती. ब` याच वषाqपूव� १८२ ५ मwये डॉ. बॉइलाड)ने 

रोगlचOक=सा�वषयक अ�यास करत असता शgदोaचार कर�वणारH शnp मDदaूया पुढHल भागातील 

एका �वQशK भागात असते असे ठर�वले होते. =याQशवाय इतर Oक=येक संशोधकांनीहH 

�नर�नराXया बौ�kक �यापारांची �वQशK .थाने अस4याचे ठर�वले होते.बॉइलाड)नेहH .वत:याच 

�वषयाचे अlधक संशोधन नेटाने चाल�वले होते, पण =याaया शोधाकडे ल\ देUयाची जगाची =या 

वेळी तयारH न�हती; परंतु आता tोकाने आपलH मते जाहHर करताच अwया) दशकाaया आत या 

�वषयासंबंधाची लोकांची उ=सुकता एकदम वाढलH आ,ण tोका, बॉइलाड) आ,ण दसुरे Oक=येक 

संशोधक यांaया संशोधनांनी असे Qसk झाले कp, महामि.तTकाaया डा�या बाजूकडील अwया) 

भागात4या पुढHल खंडाaया �तस` या वळीमwये वाणीने उaचारावयाaया शgदांचे .मरण ठेवावयाची 

शnp असते. मDदaूया या भागाला ते�हापासून इंFजी भाषेमwये tोकाची वळी असे नाव पडलेले 

आहे; परंतु आ�य) हे आहे कp , tोकाचे देशबांधव माf हे नाव मा3य करUयास फारसे उ=सुक 

न�हते. 
 

     tोकाaया या शोधामुळे मDदमूधील .थान�न�यासंबंधीचा -� साहिजकपणे �व�ानांनी पु3हा 

हाती घेतला. या एका शोधाव]न दसुरे अनुमान सहजच �नघाले कp, इतर बौ�kक शnpंचीहH 

मDदमूwये अशीच ठरा�वक .थाने असलH पा%हजेत. हH .थाने शोधून काढUयाकmरता �नर�नराXया 

संशोधकांनी ताबडतोब सु]वातहH केलH. १८ ६७ मwये एकहाड)ने मागील शतकात हेलर व ,झन 

यांनी केलेलाच -योग पु3हा करUयाकmरता -ाUयाaया मDदचूा काहH पhृभाग काढून टाकला व 

=यामुळे आचके बसू लागतात असे =याaया �नदश)नास आले; परंतु या बाबतीत खरा महjवाचा 
नवा शोध १८७0 मwये O§श व %हट,झग या दोन जम)न संशोधकांनी लावला. =यांनी -ाUयाaया 

मDदaूया पhृभागाचे �वQशK भाग गॅल�हा�नक �व[ु=-वाहांनी उdेिजत क]न पा%हले व =यामुळे 

शरHरातील �व�k बाजूचे �वQशK .नायू संकोच पावतात असे =यांना आढळून आले. या अ=यंत 

महjवाaया -योगावर -थम कोणाचा �व�ासच बसेना. तथा�प, तेच व तसलेच आणखी -योग १८७ 

३ मwये लंडन येथील डॉ. डेि�हड फेmरयरने पु3हा क]न पा%हले व =यानंतर §ा3समधील §ँक व 

पीटस), जम)नीतील मंक व गो4टझ आ,ण इं�लंडमधील हॉस)ले व शेफर यांनी व इतर -=येक 

देशांत4या संशोधकांनी .वतंfपणे असलेच -योग क]न पाहUयास सु]वात केलH. -थम या सव) 

संशोधकांaया शोधांत व Qसkांतात एकवा~यता फारशी न�हती. गो4टझसार|या Oक=येकांनी तर 

इतरांचे Qसkांत सव).वी चूक आहेत असेच -�तपादन करUयास सु]वात केलH. तथा�प, अनेकांaया 

अनेक -योगांमुळे एवढH गोK माf �नि�त ठरलH कp, O§टश व %हट,झग, यांनी ठर�वले4या सामा3य 

गोKी एकंदरHने �न:संशय ख` या आहेत. माf =यात एवढे %दसनू आले कp, पूव�aया संशोधकांनी 
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-=येक -ेरणा=मक काया)चे महामि.तTकात .वतंf .थान असते असे जे मत ठर�वले होते ते 

�नरपवाद खरे मानणे बरोबर नाहH; कारण मDदतूला �वQशK काय) करणारा भाग नK होऊन ते काय) 

बंद पडले तरH काहH %दवसांनी ते काय) पु3हा हळू हळू होऊ लागते. Iहणजे इतर भागांत नK 

झाले4या भागांचे काय) करUयाची शnp येते असे %दसून आले. तथा�प एका भागाचे काय) दसु` यांनी 

भागवावयाचे या शnpलासुkा मया)दा असते आ,ण अशा त` हेaया मया)%दत .व]पात माf, 

महामि.तTकातील -=येक �नर�नराXया भागामाफ) त �नर�नराXया .नायूंना -ेरणा देUयाचे काय) 

होत असते , असा Qसkांत मि.तTक�व�ानशा��ांना सव)साधारणपणे मा3य झा4यासारखा झाला. 
 
 

पंच�ानD%&याचंी मDदतूील Qभ3नQभ3न .थानेपंच�ानD%&याचंी मDदतूील Qभ3नQभ3न .थानेपंच�ानD%&याचंी मDदतूील Qभ3नQभ3न .थानेपंच�ानD%&याचंी मDदतूील Qभ3नQभ3न .थाने    
    

     Qशवाय हH .थानपथृकता -ेरणा=मक काया)aया बाबतीतच काय ती आढळून आलH असे नाहH. 

नंतर झाले4या -योगांनी �वशेषत: फेmरयर व मंक यांaया -योगांनी  Kीसंबंधाची कायS करणारH 

मDदमूwये पथृक .थाने आहेत व ती मDदaूया मागaया भागात आहेत , तसेच �वणकाय) करणारे 

मDदमूwये .वतंf .थान आहे असे Qसk झाले. इतकेच न�हे , तर मु|य पंच�ानD%&यांपैकp 

-=येकामाफ) त होणारे सं.कार मDदतूील �वQशK ठरा�वक .थानीच होत असतात असे मानUयास 

ज]र असले4या सव) गोKी Qसk झा4या. तथा�प, या सव) -योगांचा उaच -कारaया बौ�kक 

काया)शी काहH संबंध न�हता उaच -कारaया बौ�kक �यापारांची मDदतूील पथृक पथृक .थाने 

शोधून काढUयाचे सव) -य=� �नTफळच झाले होते. तथा�प =यातहH एवढे Qसk झाले होते कp, हे 

उaच -कारचे �यापार सव) मDदतूच चालतात व ते �वशेषत: महामि.तTकाaया पुढHल भागांमाफ) त 

चालतात; तसेच एवढH गोK Qसk होणार अशी पुTकळांची अपे\ाहH होती; कारण मानQसक �यापार 

कसे चालतात याची .पK क4पना Jयाला असते =याला हे �यापार �नर�नराXया �वQशK 

.थानांमाफ) त चालत नसावेत असेच वाटत असते. उदाहरणाथ)- ‘भाषाशnp’ %हचा  Kीचे .थान, 

�वणाचे .थान व .नायूंना -ेरणा देणारे .थान या �नदान �तहHंशी तरH संबंध अस4याची व ती 

शnp या एकमेकांपासून दरू दरू असले4या तीन .थानांaया संयुn �यापाराने उ=प3न होत 

अस4याची खाfी वाट4यावाचून राहत नाहH. tोकाचे कD &.थान नK झा4याने =या मनुTयाचे 

भाषा�ान सव).वी नK होत नाहH, असा शोध लवकरच लागला. अशा मनुTयाची वाचाशnp नाहHशी 

होते हे खरे असले , तरH (व तीहH �नर�नराXया -माणात नK झा4याची उदाहरणे आढळतात) दसुरा 

मनुTय बोलेल ते जाणणे, तसेच वाचणे, �वचार करणे व bबनचूक Qल%हणे या गोKी =याला करता 

येत असतात. याव]न tोकाचे कD &.थान फn बोलUयाचे काय) करUयाचा भाग होय. एकंदर 

भाषा�वषयक �ान होUयाचे ते .थान न�हे असे %दसते. 
 

उaच बौ�kक �यापाराचें मDदूउaच बौ�kक �यापाराचें मDदूउaच बौ�kक �यापाराचें मDदूउaच बौ�kक �यापाराचें मDदतूील .थानतील .थानतील .थानतील .थान    
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                    याच रHतीने �वचार के4यास असे %दसून येते कp, Jयांना आपण उaच दजा)aया �नर�नराXया 

बौ�kक शnp Iहणून मानतो =यांपैकp -=येक शnp , सू{म �नरH\ण के4यास, अनेक साwया 

संवेदनांaया गुंतागुंतीaया संयोगाने उ=प3न होत असते. Iहणजे अथा)त ती शnp मDदतूील 

�नर�नराXया व दरूदरू असले4या अनेक भागांaया �यापारांवर अवलंबून असते. .मरणशnp, 

-ेरणा=मक इaछाशnp (�हॉQलशन) अशा -कारaया Oक=येक शnp -=येक मJजागोलकाचा, इतकेच 

न�हे, तर -=येक शरHरगोलकाचा आ[ धम)च असतो असे एका अथ� IहणUयास हरकत नाहH. 

याaयाहH पुढे जाऊन असे Iहणता येईल कp, सव) बौ�kक शnpचे आ=यं�तक पथृ~करण के4यास 

-=येक शnp आप4या अनेक -कारaया आ[ .व]पात -=येक सचेतन bबदंमुाfात वास करHत 

असते, असे कबूल करावे लागेल. तथा�प, अशा त` हेने OकतीहH सू{म पथृ~करण करत गेले , तरH हH 

गोK लप�वणे, श~य नाहH कp , Oक=येक उaच दजा)aया बौ�kक शnp �वQशK -कारaया संवेदना 

�वQशK .थानी एकbfत झा4याने उ=प3न होत असतात. Qशवाय अशा -कारचे �वQशKीभवन 

Iहणजे एकेका बौ�kक शnpचे एकेक पथृक .थान असणे हH गोK मानQसक शnpचा �वकास 

होणा` या गोKीस आवrयकच आहे. -=येक �वQशK -कारचा बौ�kक �यापार �वQशK .थानामाफ) त 

होत असतो. उदाहरणाथ)- वा~यशnpचे एक पथृक.थान असते, याबMल संशय घेUयाचे कारण %दसत 

नाहH; तथा�प, या Qसkांताला अ[ापहH अनुमानाचेच .व]प आहे, -=य\ -योगQसk गोKीचे .व]प 

आलेले नाहH. Oकंवा �नराXया शgदांत सांगावयाचे Iहणजे , �वQशK कायS करणारH �वQशK .थाने 

मDदतू आहेत असे जे आपण मानतो, ती .थाने अ[ाप संशोधकांना न~कp सापडलH नाहHत. तथा�प 

मु|य आधारभूत मJजातंतुFंथी , लघुमि.तTक, मwयमि.तTक आ,ण पhृरJजू या आ[ 

मJजा.थानांमाफ) त जे संवेदना=मक सं.कार �व.कQळतपणे होत असतात =याचे अखेर एकfीकरण 

महामि.तTका�ारे होत असते, अशी सामा3य समजूत -चQलत आहे.  
 

     याचाच अथ) असा कp , महामि.तTक हाच उaच -तीaया बौ�kक शnpचे .थान होय, असा 

Qसkांत अनुमानपkतीने bबनहरकत ठरत आहे. तथा�प हा Qसkांत जु3या मDदसूंबंधाaया 

.थान�वषयक Qसkांताहून अगदH �नराXया .व]पाचा आहे. पूव�चा जुना Qसkांत चुकpaया 

मानसशा��वषयक मा%हतीवर व थोड~या आधारभूत गोKींव]न सामा3य Qसkांत ठर�वUयाaया 

चुकpaया अनुमानपkतीवर उभारलेला होता. गॉलaया पkतीतीत स�व.तर गोKींचे =याaया अनेक 

�प¤यांतील नालायक अनुयायांनी जे �ववरण चाल�वले होते, ते शा�ीय पkतीने चचा) करUयाaया 

यो�यतेचेच नाहH. तथा�प =यामwये स=याचा अंश होता तो असा कp, महामि.तTकाचे �यापार 

�वQशK .थानामाफ) त चालतात, हे जे मु|य तjव आ,ण ते =या काळापयqत म.तकशा� या 

नावाखालH जे कुचकामाचे भा` यावारH Qलखाण तयार झालेले होते =या कच` याaया राशीतून शोधून 
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काढUयाचे महjवाचे व अ=यंत उपयुn काम मि.तTक�व�ानशा�ातील अलHकडील संशोधकांनी 

केलेले आहे. 
 

मDदचूी सू{म रचनामDदचूी सू{म रचनामDदचूी सू{म रचनामDदचूी सू{म रचना    
    

                    �वकृतD%&य�व�ानशा��, शरHरशा��, इं%&य�व�ानशा��, पदाथ)�व�ानशा�� व मानसशा�� 

या सव) शा��ांनी �नर�नराXया रHतीने चाल�वले4या संशोधनाचा एक सव)साधारण �वषय Iहणजे 

मwयवत� मJजातंतुरचना - पhृवंशरJजू व मDदू- हा होता. मJजातंतू व मन यांaया �यापारांची हH जी 

कD &.थाने =यांचे महjव एत%�षयक -=येक न�या न�या शोधाने अlधकाlधक वाढू लागले व 
=यामुळे पhृवंशरJजू व मDद ूयांची रचना कशी असते याची मा%हती क]न घेUयाचे -य=� 

एकसारखे चालू होते. -थमारंभीaया संशोधकांची मु|य साधने Iहणजे शरHर�यवaछेदनाaया 

अ-ग4भ पkती, शरHरातील अवयव बघUयाची अपmरप~व ि.थतीत असलेलH साधने आ,ण 

सू{मदश)क यंfांaया सा�ाने केलेले अवलोकन, एवढHच काय ती होती. या साधनांनी काहH गोKी 

समज4या; परंतु अंतभा)गातील गूढ गोKींचे �ान स{ूमदश)कयंf�ांaया सू{म अंत )Kीलाच काय ते 

कळUयासारखे होते. तथा�प सू{मदश)कयंf�ांनाहH हे संशोधनाचे काम करणे सोपे न�हते , कारण 

मwयवत� मJजातंतू फार कोमल व %ठसूळ असून, शरHरातील इतर कोण=याहH भागापे\ा या भागाचे 

ह.त�यापाराने परH\ण -�नरH\ण करUयाचे काम अनेक कारणां.तव अ=यंत अवघड असते. 
 

     अथा)त हे काम करUयाकmरता �वशेष -कारaया शा�ीय पkतीचीच ज]र होती आ,ण Iहणूनच 

मDद�ूवषयक सू{म�पडंरचनाशा�ाची -गती बरHच अ�नयQमतपणे व मधून मधून असंबk रHतीने 

झालेलH आहे. -=येक न�या शोधाaया वेळी यंfांचा उपयोग करUयाaया बाबतीत नवी नवी 

सुधारणा होऊन संशोधकांना नवे साधन उपलgध झालेले आहे. 
 

     या �वषयातील संशोधनाला अगदH प%हला आरंभ १८२ ४ मwये रोलॅ3डोने केला. मDदचेू 

घटकभाग घेऊन =यांना रसायनांनी कठoण बन�व4यावर पातळ तुकडे क]न =या बारHक भागांचे 

सू{मदश)क यंfाने �नरH\ण करUयाची क4पना -थम =याaया डो~यात आलH. अशा भागांचे 

�नरH\ण व संशोधन क]नच मDद�ूवषयींची सव) मा%हती पुढे Qमळ�वUयात आलेलH आहे. हे 

घटकभाग कठoण बनवून ते मूळ ि.थतीत कायम (सडून न जाता) ठेवUयाकmरता पालाश 

%�+ुQमत (बाय+ोमेट ऑफ पोटॅQशअम) या पदाथा)aया &ावाचा उपयोग होतो असा शोध मु4लरने 

लावला. मJजातंतू मDदaूया घटकांशी कसे जोडलेले असतात हे शोधून काढUयाकmरता या घटकांचे 

एकापुढे एक बारHक तुकडे कसे कापावे =याची उdम पkत ि.टQलगंने १८ ४२ मwये ठर�वलH. नंतर 

यांbfक कलेतील कुशल �व�ानांनी न�या न�या यु~=या काढून या �वषयांतील -गतीस मदत 

केलH. हे मDदचेू अ=यंत नाजूक घटकभाग कोलो%दन (कोलोडाइन- इµामwये Qभज�वलेला 
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अि�नकापा)स) अथवा सेलोइ%दन (सेलोइडाइन) या &ावात Qभजवून पाराOफन मेणात बुड�व4याने 

हातात घेऊन वापरUयाaया अlधक सोयीचे होतात , असाहH शोध लागला. इतर कोणतेहH रसायन न 

लावता फn इµाaया वाफेने Oकंवा कबा)Iलाने अगदH ताजे मDदaूया घटकभागाचे तुकडे गोठवून 

संशोधनकाया)त वापरUयाची अगदH अलHकडे पkत पडलH आहे. अशा -कारaया सुधारले4या 

उपायांमुळे व सू{मaछेदक (माय+ोटोम) नामक स{ूम तुकडे करUयाaया यंfामुळे अलHकडील 

संशोधकांचे काम पूव�aया संशोधकांपे\ा फार सुलभ झाले आहे. 
 

मDदaूया रंिजत सू{म घमDदaूया रंिजत सू{म घमDदaूया रंिजत सू{म घमDदaूया रंिजत सू{म घटकाचें �नरH\णटकाचें �नरH\णटकाचें �नरH\णटकाचें �नरH\ण    
    

     मDदचेू बारHक बारHक भाग कापून काढUयाaया कामापे\ाहH =या भागांचे सू{म �नरH\ण 

करUयाचे व एका घटकात दसु` या घटकाहून काय फरक असतो ते शोधून काढUयाचे काम अlधक 

अवघड आहे. हा सू{म भाग बहुतेक रंगहHन अस4याचे आरंभीaया संशोधकांस आढळून आले व 

=यामुळे या भागांची अगदH साधी सामा3य मा%हतीसुkा मो�या -यासाने -ाP झालH. हे मDदचेू 

घटक गोलकमय (से4यलूर) असतात हH गोK १८ ३ ३ मwयेच रेमॅकने शोधून काढलH होती आ,ण 

=याच वष� अ` हेनबग)ला ते तंतूमय (फायbtलर) असतात असे %दसनू आले होते; परंतु १८ ५८ 

पयqत या �वषयात फारशी मोठo -गती झालH न�हती. या सालH गेरलॅकने एका न�या त` हेने 

-योग क]न पाहUयाची युnp काढलH व =यामुळे या संशोधनकाया)ला एकदम चालना QमळालH. हा 

-योग व.तुत: अगदH साधा आहे. तो असा कp, मDदचूा सू{मदश)क यंfानेच %दसेल इतका बारHक 

भाग घेऊन OकरQमजी रंगाaया &वात टाकून पाहावयाचा. या -योगाचा मोठा चम=काmरक पmरणाम 

झाला. जे�हा असला एक भाग सू{मदश)काaया QभगंाखालH ठेवून तपासून पा%हला =या वेळी तो 

सव) एक -कारचा नस4याचे आढळून आले. =यात इत.तत: काहH भागांतच रंग चढलेला होता 

आ,ण बाकpचे भाग मूळ रंगांत बदल न होता जसेaया तसेच कायम होते. एका शgदात 

सांगावयाचे Iहणजे कD &भूत असलेले मJजातंतुगोलक एकदम .पKपणे %दसू लागले. 
 

     हा मJजातंतुगोलक अ=यंत महjवाचा भाग अस4याचे Qसk झाले; यालाच मJजातंतुFंlथमय 

गोलक (गँि�लयन सेल) असे पुढे नाव देUयात आले. याचा आकार अ=यंत सू{म अस4यामुळे हा 

भारH -तीaया सू{मदश)क यंfानेच काय तो %दसू शकतो. मDद ूव पhृमJजारJजू यांमwये असलेले 

असं|य मJजातंतुगोलक अ�यवि.थत रHतीने भरलेले असतात. उलटप\ी हे मJजातंतुगोलक 

मDदचूा जो भाग नसु=या डोXयांना करyया रंगाचा %दसतो =या मwयवत� मJजातंतुमय भागातच 

काय ते असतात. मDदचूा पांढ` या रंगाचा %दसणारा असा जो मु|य व मो�या -माणात असलेला 

भाग =यात ते मुळीच नसतात. Qशवाय करyया रंगाaया भागात मधून मधून ते जरH अगदH दाट 

भरलेले असतात, तरH हे मJजातंतुFंlथमय गोलक एक दसु` याला अगदH lचकटून असे कोठेहH 
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नसतात. �वरशॉ-भतृींनी Jयाला 3यूरोि�लया असे संबोlधले आहे, अशा गोलकांतग)त 

शरHरघटकांमwये हे गोलक बसलेले असतात. 
 

     -=येक मJजातंतुFंlथमय गोलकाची वलये अ�नयQमत असतात व =यांपासून दोन जातींचे 

सू{म तंतू �नघालेले असतात. काहH तंतू आखूड असून =यांची सं|या अ�तशय मोठo असते व 

=यांना शाखाहH अनेक असतात. दसु` या जातीचे तंतू सं|येने थोडे, कधी कधी एकच असतात , व ते 

-=य\ गोलकापासून �नघालेले असून ते बरेच दरूवर जात असावेत असे %दसते. या प%ह4या 

जातीaया असं|य सू{म तंतंूना जीवनरसमय शृगें (-ोटो�लॅि.मक -ोसेसेस) Iहणू लागले व 

दसु` या जातीaया तंतंूस =यांचा संशोधक डीटस) याची शृगें (अँि~सस QसलDडर) असे नाव पडले. 

याव]न, जरH -=य\ -योगामwये .पKपणे दाख�वता आले नाहH, तरH हH सू{म तंतुमय शृगें 

मJजातंतुगोलकांचा एकमेकांशी संबंध जोडUयाचे काय) करHत असावीत आ,ण शरHराaया बा� 

=वचेला झालेलH संवेदना मJजातंतुगोलकास पोच�वUयाचे काम करHत असावी असे अनुमान 

साहिजकपणेच शा��ांनी काढले. मDद ूव पhृवंशरJजू यात %दसणारा पांढरा पदाथ) याच असं|य 

तंतंूचा बनलेला असतो व यामुळे �नर�नराXया मJजातंतुFंlथमय गोलकांचा संबंध सव)f जोडला 

जातो. 
 

     या पांढ` या भागात हे जे �नर�नराळे पर.परसंबंध जोडणारे मJजातंतू पसरलेले असतात =यांची 

परंपरा नुस=या डोXयांaया सा�ाने अगर सू{मदश)क यंfाaया सा�ाने शोधून काढUयाaया Jया 

पkती आहेत =यात वॅलर याने १८ ५२ मwये शोधून काढले4या पkतीमुळे फार महjवाची भर 

पडलH. 
 

मJजातंतू व गोलक यामंधील संबंधमJजातंतू व गोलक यामंधील संबंधमJजातंतू व गोलक यामंधील संबंधमJजातंतू व गोलक यामंधील संबंध    
    

     यापूव� १८३९ मwयेच नासे याने असे दाख�वले होते कp , एखादा मJजातंतू एखा[ा %ठकाणी 

तोडला असता =याचा =वचेकडील भाग नाश पावू लागतो. वॅलर याने असा शोध लावला कp, -=येक 

मJजातंतूस , मग =याचे काय) संवेदनेचे असो Oकंवा -ेरणेचे असो, .वतंf मJजागोलक असून =या 

गोलकापासून मJजातंतूचे पोषण होत असते. =यामळेु गोलकांशी संबंध असेपयqतच तो तंतू 

काय)\म असतो. अशा गोलकांना =याने ‘पोषक कD &’ (�ॅOफक सDटर) असे नाव %दले. उदाहरणाथ)- 

पhृवंशरJजूaया पुढHल भागातील काहH गोलक पhृवशंीय -ेरक मJजातंतंूची पोषक कD &े असतात. 

पhृरJजंूकडे येणा` या मJजातंतंूची पोषक कD &े मDदaूया �नर�नराXया भागांत असतात. वॅलरaया 

मनात अशी क4पना आलH कp, हH पोषक कD &े नK केलH Oकंवा �नर�नराXया %ठकाणची पोषक कD &े 

आ,ण त=संबk मJजातंतू यांचा संबंध श~य �तत~या %ठकाणी तोडला, तर तेवढेच अ=यंत सू{म 

मJजातंतू नाश पावू लागतील आ,ण Jया अथ� \ीण झालेले तंतू -=य\ डोXयाने Oकंवा 
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सू{मदश)क यंfाने पा%हले असता �नराXया .व]पाचे %दसतात =या अथ� कोण=या �वQशK 

%ठकाणचे मJजातंतू \ीण झाले आहेत हे आपणास �नि�त करता येईल. हH क4पना मनात 

आ4याबरोबर संशोधकांस मJजातंतू कसकसे पसरले आहेत हे न~कp शोधून काढUयास एक 

चांगलेच साधन हाती आ4यासारखे झाले. कारण याच तjवाaया सा�ाने आवाळू झा4यामुळे अगर 

रnवा%हनी गोठले4या रnाने बंद झा4यामुळे अगर बा� आघातामुळे जे मJजातंतू Oकंवा 

मJजागोलक नाश पावू लागतात, =यांची मा%हती Qमळू शकते. 
 

     शरHरशा�ाaया     Kीने मDदचेू परH\ण क]न पाहUयाaया Jया �नर�नराXया पkती आतापयqत 

वण)न केले4या आहेत =या सवाqमधून एक असा बहुतेक �नि�त Qसkांत -.था�पत होतो कp, 

मwयवत� मJजातंतुगोलक हेच मJजातंतंूमाफ) त होणा` या हालचालHचे कD & होत. संशोधनाaया इतर 

पkतींतूनहH हाच Qसkांत खरा ठ] पाहत आहे. -ेरणा=मक कायS कोण=या .थानांमाफ) त होतात हे 

शोधून काढUयाकmरता करUयात आले4या -योगांनी वरaया Qसkांतालाच पुKी QमळालेलH आहे. या 

-योगांनी -ेरणा=मक काया)ची कD &.थाने मDदपूैकp करyया रंगाaया भागात असतात , पांढ` या रंगाaया 

भागात नसतात असेच �नि�त ठरले आहे. तथा�प या बाबतीतला भरपूर पुरावा 

�वकृतD%&य�व�ानशा�ामधून पुढे आलेला आहे. या शा�ातील पुTकळ संशोधकांनी हे .पK क]न 

दाख�वले कp, पhृवंशरJजूमwये होणारे जे Oक=येक -Qसk रोग होतात व Jयांपासून पुढे अधाqगवायू 

हा रोग उ=प3न होतो , =यात हे मJजातंतुगोलकच नाश पावलेले आढळतात. दHघ)काल वेड लागलेले 

आहे व �वचारशnpचा नाश झालेला आहे असे जे रोगी असतात, =यांaया मDदaूया बा� भागातले 

मJजातंतुगोलक नाश पावलेले असतात. चलनशnp नK झालेले जे रोगी असतात =यांaया 

मDदमूwये वरHल -कारचा bबघाड झा4याचे आढळून येते आ,ण मानQसक शnpचा ` हास Jया मानाने 

झालेला असतो =या मानाने =यांचे मJजातंतुगोलक नाश पावलेले आढळतात, हH गोK �वशेष ल\ात 
ठेवUयासारखी आहे. या-माणे, मJजातंतुगोलक हेच मJजातंतंूमाफ) त होणा` या कायाqची अखेरची 

कD &.थाने होत, हH गोK �न�व)वादपणे -.था�पत झालH. 
 

     गेरलॅकने मDदतूील सू{म�पडंाaया रचने�वषयीची जी हH नवी क4पना �व�ानांपुढे मांडलH, 

Iहणजेच मDदतूला पांढरा भाग मJजागोलकांमधील सू{म जंतंूनी भरलेला असतो असा जो Qसkांत 

केला =याला सामा3यत: सवाqकडून संमती QमळालH. हH गोK घडत असता मJजातंतुगोलकांमाफ) त 

होणारH कायS व =यांचा पर.पर घडणारा संबंध यांaया योगानेच सव) -कारचे मानQसक �यापार 

होत असतात हH क4पनाच खरH आहे , असे Qसk करता येईल , असे वाटू लागले. 
 
 

मDदचूी रचना व मानQसक �यापार याचंा संबंधमDदचूी रचना व मानQसक �यापार याचंा संबंधमDदचूी रचना व मानQसक �यापार याचंा संबंधमDदचूी रचना व मानQसक �यापार याचंा संबंध    
    



130 

     या संबंधा�वषयींची क4पना �वचारसंग�तवा[ांaया (असोQशएश�न.ट) तjवांशी फारच सुंदर 

रHतीने जुळत होती व या �वचारसंग�तवा[ांaया तjवांचाच या सुमारास मानसशा�ात �वशेष पगडा 

बसलेला होता. मानQसक �यापारांचे पथृ~करण व मDदचेू शरHरशा� £या झालेले �नरH\ण 

यांaयामwये वर सांlगतले4या -कारे जो समाधानकारक असा मेळ घालUयात आलेला होता तो 

सव).वी Fा� होUयाaया मागा)त एक मोठo अडचण होती. ती अशी : मJजागोलकांमwये असलेले 

सू{म तंतू, Jयांaया�ारे -ेरकशnp संचार करते , ते -=य\ व अ-=य\पणे सव)f पसरले4या 

मJजागोलकांस एकमेकाशी जोडतात, हे सू{म�पडंरचनाशा��ांचे मत जर खरे मानले तर या 

मJजागोलकांचा एखादा �वQशK समूह दसु` या समूहापासून अगदH अQलP कसा होऊ शकतो? आ,ण 

असला अQलPपणा उ=प3न होणे तर अ=यंत ज]र असते. कारण मनुTय साधारणपणे जे�हा 

एखा[ा �वQशK �वषयाचा �वचार करHत असतो =या वेळी त=संबk सव) पूव)�वचार एकf होणे 

िजतके ज�रHचे असते, �ततकेच इतर सव) -कारचे �वचार दरू राहणेहH ज�रHचे असते. उदाहरणाथ)- 

जे�हा एखादा �व[ाथ� ग,णत �वषयातला -� सोड�वUयात गंुतलेला असेल =या वेळी भूगोल, 

भौ�तकशा� आ,ण इतर दसुरे �वषय यासंबंधाaया �वचारांची =याला =या वेळापुरती पूण) �व.मतृी 

पडणे ज�र असते. असा अलगपणा कसा उ=प3न होतो या कोyयाचे उdर सू{म�पडंरचनाशा�ात 

QमळUयाचे काहH साधन आहे काय? 
 

     हे कोडे सोड�वUयाचे -य=� , मDदलूा रnाचा पुरवठा Jया �वशेष -कारaया पkतीने केला जातो 

=या पkतीचा बारकाईने �वचार क]न करUयात आले शरHरातील इतर कोण=याहH भागात नसतात 

इत~या अlधक संबk रHतीने धम3यांaया अगदH टोकाकड4या शाखा मDदमूwये पसरले4या असतात 

आ,ण रnवा%हनीaया एका शाखेचा दसु` या शेजारaया शाखेशी मुळीच संयोग झालेला नसतो. अशा 

त` हेची रचना अस4यामुळे -ेरणा=मक मJजातंतंूमाफ) त ताबा चालवून धम3यांतले रn मDदaूया 
�वQशK भागांतच �वशेष जोराने वाहते क]न इतर शेजारचे भाग =या मानाने रnहHन करता येणे 

श~य असते आ,ण Jया अथ� मDदतूले सव) महjवाचे �यापार रnवा%ह3यां�ारे होणा` या रnांaया 

पुरव�यावर काहH अंशी अवलंबून असतात =याअथ� मDदतू4या �वQशK भागांतील कD &भूत 

मJजातंतुगोलकांकडून होणारH कायS या �वQशK -कारaया रचनेमुळे क]न घेता येत असावीत हH 

क4पना Fा� वाटू लागलH; परंतु हे उdरसुkा शा�ीय £या पूण)पणे Fा� ठरUयास आणखी ब` याच 

गोKींचा खुलासा होणे ज�र होते. �वशेषत: उaच -कारचे बौ�kक �यापार चालUयास मDदतू दरूदरू 

पसरले4या अनेक कD &मJजागोलकांaया सहकाया)ची ज�रH असते, हH गोK ल\ात घेतलH Iहणजे 

वरHल उपपdी Fा� होUयास कोणती �वशेष अडचण आहे ते ल\ात येईल. 

गॉ4गी व कजेल याचें �नरH\ण व शोधगॉ4गी व कजेल याचें �नरH\ण व शोधगॉ4गी व कजेल याचें �नरH\ण व शोधगॉ4गी व कजेल याचें �नरH\ण व शोध    

     वरHल -�ांचा अlधक समाधानकारक उलगडा १८८९ पयqत झाला न�हता. =या सालH माf एक 

नवा शोध लागून एकदम सव) कोडे पूण)पणे सटुले. या सालाaया पूव� काहH वषS इटलHमधील 
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सू{म�पडंरचनाशा�� डॉ. कॅQमले गॉ4गी याने रजतनbfताaया &ावामwये कठoण बनलेले मDदचेू 

घटक भाग (%टश)ू Qभजत टाकून पाहUयाची युnp काढलH. या &वामुळे मJजागोलक व =यांचे धागे 

यांना गेरलॅकaया रHतीपे\ा Oकंवा इतर सव) उपायांपे\ा अlधक चांगला रंग येत असे. सदरहू 

युnpमुळे गोलकांपासून �नघालेलH व दरूवर गेलेलH टोके अगदH शेवटपयqत सू{म रHतीने अवलोकन 

करUयाची सोय झालH. हे सू{मतंतू पूव�aया कोण=याहH पkतीने इत~या .पKपणे %दसUयाची सोय 

झालेलH न�हती. गॉ4गीने .वत:aया न�या युnpaया सा�ाने अवलोकन क]न असे Qसk केले कp, 

जीवनरसमय लांबट धागे हे नाव असले4या तंतंूचा समूह शेवटH .वतंfपणे टोके राहून संपतो, 

Iहणजे या तंतंूची टोके दसु` या गोलकांशी संबk नसतात. Jया गोलकांपासून ते तंतू �नघालेले 

असतात =या गोलकांशीच काय तो संबंध असतो; तसेच वर डीटस)ची शृगें (अँि~सस QसलDडर) 

Iहणून Jयांचा उ4लेख आलेला आहे, =यांनाहH पूव� Jया�वषयी यि=कंlचतहH क4पना न�हती 

इत~या अनेक शाखा फुटले4या असतात, हHहH गोK गॉ4गीने �नदश)नास आणून %दलH; परंतु 

=याaया शोधांची -गती येथेच खुंटलH व खरा महjवाचा शोध लावUयाaया मागा)त असूनहH तो 

शोध =याला लागत नाहH. पुढे मDदaूया घटकांना रंग देUयाaया गॉ4गीaया या युnpचाच उपयोग 

क]न डॉ. रॅमोनी कजेल नामक एका .पॅ�नश सू{म�पडंरचनाशा��ाने गॉ4गीaया पkतीनेच 

आणखी संशोधन क]न असे -=य\ पुरा�यासह पुढे मांडले कp, उपmर�न%द)K शृगें आप4या सव) 

उपशाखांसह जरH ब` याच दरूवर गेलेलH असलH तरH शेवटH गोलकांमधून �नघाले4या लांबट 

तंतंू-माणे, =यांचा .वतंfपणे, झाडांaया मुळांaया तंतू-माणे, शेवट झालेला असतो. एका शgदांत 

सांगावयाचे Iहणजे कD &भूत मJजागोलक व =यांaया तंतूमय सव) शाखा Qमळून मDदतूला एक 

अगदH .वतंf व इतर गोलकांपासून पूण) अलग असा भाग असतो. इतर अनेक गोलकांशी =याचा 

-=य\ संबंध असUयाऐवजी तो एकटा .वतंf असनू, =याचा दसु` या कोण=याहH गोलकाशी 

शारHmरक £या काडीमाf संबंध नसतो. 
 

     १८८९ मwये डॉ. कजेलने हा .वत:चा शोध ते�हा जाहHर केला ते�हा या =याaया +ां�तकारक 

शोधाने बहुतेक सव) सू{म�पडंरचनाशा�� साहिजकपणे आ�य)चOकत होऊन गेले. तथा�प या 

शा��ांपैकp काहH थोyया जणांना या शोधा�वषयी थोडीफार क4पना पूव� आलेलHच होती. यात 

�वशेषत: %हसनामक शा��ाला, मJजागोलक एकमेकांपासून .वतंf असावेत, कारण =यांची वाढ 

अगदH पथृक असले4या कD &भागापासनू होत असते, अशा -कारचा संशय आलेला होता; तसेच 

फोरेल या शा��ालाहH वरHल -कारचा संशय आलेला होता, कारण एका गोलकापासून �नघालेला 

तंतू दसु` या गोलकाला जाऊन Qमळालेला =याला -=य\ आढळून कधीच आलेला न�हता. अथा)त 

या दोन संशोधकांनी कजेलचे -योग .वत: पु3हा क]न पा%हले. =या-माणेच कसलेला 

सू{म�पडंरचनाशा�� कोलHकेर याने तेच -योग केले आ,ण नंतर लवकरच सव)च %ठकाणaया 

-मुख शा��ांनी ते क]न पा%हले. या सव) -योगांव]न .पॅ�नश सू{म�पडंरचनाशा�� कजेल 



132 

याचा Qसkांत खरा अस4याचे बहुतेक एकमताने ठरले आ,ण कजेलने आपला शोध जाहHर 

के4यापासून थोyया म%ह3यांaया आत, मDदतूील सव) मJजागोलक एकमेकाला जडून =यांचे एक 

जाळे बनलेले असते हा जुना Qसkांत पूण)पणे रM ठरला आ,ण मDदतू पथृक पथृक मJजातंतुगोलक 

असतात हा Qसkांत -.था�पत झाला. या गोलकरचना�वषयक उपपdीलाच 3यूरॉ3ससंबंधी Qसkांत 

असे नाव पडले. 
 

      हे पथृक पथृक असलेले मJजागोलक आपलH कायS कशा -कारे करतात याबMल डॉ. 

कजेलने -थमपासून .वत:चे मत -Qसk केलेले होते आ,ण =याचे Iहणणे पुढे सव)f Fा� होऊन 

रा%हले आहे. 
 

मJजागोलक व मJजातंमJजागोलक व मJजातंमJजागोलक व मJजातंमJजागोलक व मJजातंतू यांची कायSतू यांची कायSतू यांची कायSतू यांची कायS    
    

            जरा संकुlचत अथा)ने पूव�चे मत कजेलने Fा� क]न मJजागोलक हेच मJजांतग)त 

शnpचे संचय.थान असतात असे -�तपादन केले; तसेच गोलकांतून �नघाले4या सू{मतंतंूपैकp 

-=येक तंतूमाफ) त आघात पलHकडे पोच�वUयाचे काम होत असते, हेहH जुनेच मत =याला कबूल 

झाले; परंतु आघात पोच�वUयाचे काम हा सू{म तंतू, टेQलफोनaया इतरांशी सतत जोडून न 

ठेवले4या तारे-माणे, मwये थांबून थांबून करHत असतो व =या तारे-माणेच मJजातंतूहH आपले 

काय) इतरांशी ता=पुरता संबंध जोडून करतो , सारखा संबंध ठेवून करत नाहH. जे�हा पुरेसे उdेजन 

Qमळते =या वेळी मJजातंतंूची टोके पुढे -सतृ होऊन दसु` या गोलकांaया सू{म तंतंूaया टोकांशी 

संबk होतात व आप4यामधील आघात =यांना पोच�वतात. हे काय) झा4याबरोबर ते संकोच पावून 

मागे सरतात व दोघांमधला संबंध तुटतो व ते पूव)वत अलग ि.थतीत राहतात. मwयंतरH अशा 

�नर�नराXया आघातवाहकांaया �यवि.थत काया)मुळे मJजागोलकांaया �नर�नराXया समूहाशी 

संबंध येऊन आघात-साराचे काय) होते. मJजातंतंूमाफ) त होणारे �नर�नराXया -कारचे आघात 

एकbfत होतात व =यांपासून �नर�नराXया �वचारमाला उ=प3न होतात. -=येक सू{मतंतू संकोच 

पावला कp, =याचे आघातवहनाचे काय) बंद पडते; परंतु तोच तंतू -सार पावला कp , =याचा दसु` या 

तंतूशी संबंध होतो Oकंवा दसु` या गोलकांशी संबंध येतो व =याबरोबर तो आपला आघात]पी संदेश 

यो�य रHतीने दसु` याला पोहोच�वतो व हे सव) काय) �व[ुतसंदेशवाहक तारां-माणे बरोबर चालते. 
 

       मDदतूील मJजातंतंूaया काया)संबंधाची वरHल क4पना अगदH .पKपणे %दसणा` या 

शरHरशा��वषयक व.तुि.थतीaया आधारावर उभारलेलH असून �तaया आधाराने , �नर�नराXया 

�वचारांमwये पूण) अQलPता कशी राहू शकते , या -�ाचे उdर समाधानकारक रHतीने Qमळू शकते; 

तसेच दसु` या अनेक मानQसक �यापारांवरहH या क4पनेमुळे नवा -काश पडतो, हे डॉ. कजेलचे 

मतहH खरे आहे. उदाहरणाथ)- मJजेचे लांबट धागे सकंोच�वकास\म असतात हH गोK ल\ात ठेवलH 
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Iहणजे मDदतूील मJजागोलकांचे अगदH न�या न�या व �नर�नराXया त` हेने एकमेकांशी संबंध 

होऊन न�या न�या -कारaया �वचारमाQलका सु] होतात; तसेच �वQशK मJजागोलकांचा संबंध 

वारंवार येत गे4यामुळे �वशेष -कारचे �वचार Oकंवा कायS करUयाची सुलभता माणसाaया अंगी 

कशी येऊ शकते; Oकंवा मJजागोलकांचा �हावयास पा%हजे तशा -कारचा संबंध काहH काळ न होऊ 

शक4यामुळे माहHत असले4याहH �वQशK बारHकसारHक गोKी आपणास काहH वेळ कशा व का 

आठवत नाहHतशा होऊ शकतात , या व अस4या -कारaया अनेक गोKींचा उलगडा वरHल कजेलaया 

उपपdीaया सा�ाने उdम -कारे होऊ शकतो. 
 

जर मDदतूील मJजागोलकाची मwयवत� टेQलफोन ऑOफसशी आ,ण =या गोलकांतून 

�नघणा` या -=येक लांबट तंतूची टेQलफोनaया एकेका तारेशी तुलना केलH तर मJजातंतंूमाफ) त 

होणा` या काय)�यव.थेमwये व टेQलफोनaया रचनेमwये Oकती आ�य)कारक साIय आहे ते 

कोणाaयाहH सहज ल\ात येईल. मwयवत� ऑOफसमwये असले4या न�या न�या रHतीने तारांचा 

संबंध जोडून देUयाaया �यव.थेची उपयुnता, अशा त` हेचे संबंध जोडता न आ4यास =या यंfाची 

होणारH �न�पयोlगता, Jयांचे काम चालू असते =या तारांकडून �वQशK नवा संदेश पाठ�वUयाaया 

कामी होणारा उशीर , तसेच तारा एकमेकpला आड�या गे4यामुळे जे शgद वा.त�वक ऐकू यावयाचे 

=याऐवजी अनेक आवाजांचा ऐकू येणारा गsधळ , या सव) गोKी व टेQलफोनचा उपयोग करणा` या 

-=येकाaया ल\ात येणा` या =यासंबंधाaया इतर अनेक गोKी यांचे मJजातंतु�यव.थेमाफ) त 

मDदमूwये होणा` या अनेक -कारaया �यापारांशी Oकती अगदH हुबेहूब साIय आहे याची क4पना 

करता येUयासारखी आहे. हे साIय माणसाला अगदH थ~क क]न सोडUयासारखे आहे यात शकंा 

नाहH. तथा�प, याव]न हH नुसती �न�वळ क4पना आहे असे कोणी समजू नये. हH कवीची क4पना 

नसून �तला मDदतूील मJजातंतुरचनेबMल शरHरशा� £या -=य\ अवलोकनाने व -योगांनी जी 
मा%हती �व�ान संशोधकांनी Qमळ�वलH आहे �तचा भरभ~कम आधार आहे आ,ण तशा -कारची 

रचना नसती तर उaच -तीचे बौ�kक �यापार चाललेले जे आपण नेहमी पाहतो ते चालू शकले 

नसते, असे जे �वकृतD%&य�व�ानशा�ाaया सा�ानेहH �न:सं%द�धपणे ठरले आहे , =यामुळे डॉ. 

कजेलचीच उपपdी �नि�त Qसkांत Iहणून सव)f Fा� होऊन बसलH आहे. 
 
 
 
 
 
 

अ�तभौ�तकअ�तभौ�तकअ�तभौ�तकअ�तभौ�तक , , , , मानQसकमानQसकमानQसकमानQसक, , , , आि=मक इ=यादH �यापाराचें संशोधनआि=मक इ=यादH �यापाराचें संशोधनआि=मक इ=यादH �यापाराचें संशोधनआि=मक इ=यादH �यापाराचें संशोधन    
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  आ=मा, मन, Oकंवा चैत3य Iहणून Jयांना Iहणतात ती इं%&यगोचर नाहHत Iहणून ती व 

=यांचे �यापार भौ�तकशा�ाaया क\ेत येत नाहHत. तशी ती कधीच येणार नाहHत असे माf 

अ[ाप भौ�तकशा�� कबूल करUयास तयार नाहHत. इतकेच न�हे तर सदरहू -कारचे �यापार 

भौ�तक �ान संपादUयाaया कसो�या लावून तपासUयाकmरता व =यांची �ततकp अlधक मा%हती 

Qमळ�वUयाकmरता ‘सायOककल mरसच) सोसायटH’ (१८८२) नावाची सं.था .थापून मोठमोठे भौ�तक 

शा�� -य=� करHत आहेत. अशा �यापारांवर �व�ास न ठेवता =यांची स=यास=यता ठर�वUयाचे 

-य=� करणारे �व�ान -ाचीन काळातहH आढळतात. -ाचीन Fीसमwये डे4फp येथील देवालयात 

अंगात देव येऊन भ�वTय सांगतो असे Iहणणा` या देवळातील पुजा` यांचे अनेक शतके .तोम 

माजले होते; पण हे दै�वक चम=कार मूaछ)नाशा�ातील अ rयावलोकनशnpने (~लेअर�हाय3सने) 

घडतात असे +ोएससने Qसk केले. नव�लेटोमतवादH तjववेdा पॉOफ) रH याने भ�वTय सांगणा` या, 

अ�नीमधून काहH एक अपाय न होता चालत जाणा` या, �नज�व पदाथ) .पश) न करता चालवून 

दाख�वणा` या माणसांचे चम=कार व भुताखेतांचे चम=कार यात तWय काय आहे ते पाहून =यातील 

लबाyया च�हा�यावर आणUयाचा -य=� केला. अशा त` हेने चम=कार दाख�वणारे लोक व =यात 

�म, भामटेlगरH आहे असे Iहणणारे लोक %हदंू, lचनी, जपानी वगैरे पौर.=य देशांतहH -ाचीन 

काळापासून आढळतात. यांपैकp काहH चम=कार -=य\ क]न दाख�वणारे व =यांचा 

मानसशा� £या उलगडा सांगणारे मूaछ)नाशा� १८ �या शतकात ज3मास आले. अलHकडे १८८२ 

मwये सायOककल mरसच) सोसायटH .थापन झालH असून इंFज, §D च, जम)न, इटाQलयन वगैरे अनेक 

शा�� अनेक -कारaया चम=कारांची शहा�नशा करHत असतात. या सोसायटHaया 

कामकाजासंबंधाचे अनेक अहवाल Fंथ (-ोQस�ड�ंज) -Qसk झालेले आहेत. या -य=�ांतूनच �व�वध 

चम=कारांचा उलगडा करणारे समभावनो=पादन (टेलेपथी) नावाचे शा� ज3मास आले आहे. 

उलटप\ी, �लँचेट नावाचे मतृा=Iयांचे संदेश Qलहून दाख�वणारे यंf �नघून अशा -कारaया 

चम=कारांत भरच पडत आहे. 
 

सर जगदHशचं& बोस याचें जीवशा�ातील महjवाचे शोधसर जगदHशचं& बोस याचें जीवशा�ातील महjवाचे शोधसर जगदHशचं& बोस याचें जीवशा�ातील महjवाचे शोधसर जगदHशचं& बोस याचें जीवशा�ातील महjवाचे शोध    
    

     बोस हे बंगालमधील -Qसk शा�ीय संशोधक असून =यांनी -थम �व[ु=संबंधाचे शोध लावले. 

bबनतारH संदेश पाठ�वUयाaया साधनाचा शोध §D च शा�� माक�नी व डॉ. बोस यांनी एकाच वेळी 

लावला; परंतु =यांचे महjवाचे शोध जीवशा�ातले आहेत व =यासंबंधी =यांनी ‘mर.पॉ3स इन दH 

Qलि�हंग अँड दH नॉनQलि�हंग,’ (१९0२); ‘इले~�ेOफिजऑलजी,’ (१९0७); ‘mरसचSस ऑन इmरटॅbबQलटH 

ऑफ �लँटस’ (१९१ ३) वगैरे पु.तके Qल%हलH आहेत. Qशवाय ‘आनुना%दक लेखक’ ‘(रेझोनंट 

रेकॉड)र),’ वध)न लेखक ‘(+े.कोFाफ)’ वगैरे फार आ�य)कारक नवी यंfे तयार केलH आहेत. 

आनुना%दक लेखक या यfंाaया सा�ाने वन.पतींना व ज.त वगैरे धातंूना एका %ठकाणी जोराचा 
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ध~का %द4यास दसु` या %ठकाणी -=युdरा=मक O+या होते ती Oकती -माणात व ध~का 

Qमळा4यापासून Oकती वेळाने होते हे wव�नशा�ातील अनुवादतjवाचा फायदा घेऊन सेकंदाaया 

शभंरा�या , दोनशे�या Oकंवा =याहूनहH लहान अंशाइत~या सू{म काल�वभागापावेतो काढता येते. 

-ाUयां-माणे वन.पतींना थकवा येतो. उ3मादकारH म[ाने वन.पतीवर -ाUयांवरaया-माणेच 

पmरणाम होतात. वन.पतींवर �वषारH पाणी ओत4यास =या मरणो3मुख होतात. मनुTया-माणे झाडे 

राfी बारापासून सकाळी आठ वाजेपयqत �नजतात , असे डॉ. बोस यांनी Qसk केले; तसेच 

वन.पतींमwये होणारH -=युdरा=मक O+या जल-ेरणेaया �नयमानुसार होत नसून ती सजीव 

-ाUयांत मJजातंतंूमाफ) त होणा` या संवेदनांसारखी असते, असे बोस यांचे Iहणणे आहे. या शोधांमुळे 

इं%&य�व�ानशा�, वै[क व कृ�ष�व�ान या �ानशाखांत +ांती घडून येईल असे तJ�ांचे मत आहे. 

१९१८ मwये =यांनी वध)नलेखक हे वन.पतींची वाढ दश)�वणारे यंf शोधून काढले असून, =याने एका 

सेकंदात वन.पतींची जी वाढ होते ती पाहता येते. जा.तीत जा.त सू{म मह=कारH Qभगंापे\ा 

बोस यांaया यंfाची मह=कारH शnp Oक=येक हजारपट अlधक आहे. डॉ. बोस यांनी कलकjयास 

झाडे एका %ठकाणाहून उपटून दसु` या %ठकाणी लावUयात उपयुn असा -योग क]न दाख�वला. 

दोन झाडांना मूaछ)नाकारH औषधे (नाक�%ट~स) देऊन नंतर =यांचे .थानांतर केले , ते�हा मुळीच 

इजा न होता ती झाडे दसु` या %ठकाणी पूव)वत जोराने वाढू लागलH. नुकतेच १९२१ मwये =यांनी 

वन.प�तवैर4यमापकयंf (�लँट मॅनोमीटर) तयार क]न झाडे जQमनीपासून शDyयापयqत (हH उंची 

कधी कधी  ४५0 फूट असते) रस कसा ओढून नेतात, हा ब` याच %दवसांचा कठoण -� सोड�वला 

आहे. यासंबंधी �वशेष आ�या)ची गोK Iहणजे , समु&ाaया भरती -ओहोटH-माणे वन.पतीचा 

जQमनीतून रस शोषून घेUयाचा वेग �नर�नराXया वेळी �नर�नराळा असतो. वन.पतीतील रसाची 

हH भरती -ओहोटH सूया)aया माग)+मणावर अवलंबून असते हे ल\ात ठेवUयासारखे आहे. बोस 

यांaया यंfाने वन.पतीतील अंतग)त दाब दश)�वला जात असून, ते इतके सू{म आहे कp 

वातावरणाaया दाबाaया दशल\ांशाइतका होणारा फेरफारहH =याने पाहता येतो. जा.तीत जा.त 

अंतग)त दाब पहाटे चार वाजता असतो व मामूल वन.पतीत तो दर चौरस इंचास पाच पौडांइतका 

असतो. डॉ. बोस यांनी शा�ीय संशोधनाकmरता .वत:ची .वतंf ‘बोस mरसच) इि3.ट�यूट’ नावाची 

सं.था काढलH आहे. 
 
  
 
 
 
 
 

जीजीजीजीवशा�ाचंा उपयोगवशा�ाचंा उपयोगवशा�ाचंा उपयोगवशा�ाचंा उपयोग    
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    (१) समाजशा� व मानसशा� हH जीवशा�ाaयाच क\ेतील आहेत , ते�हा =या शा�ांपासून 

होणारे फायदे या शा�ाचेच आहेत असे समजणे वावगे होणार नाहH. 

    (२) मनुTयेतर -ाUयांaया आयुTय+माव]न मनुTयाaया राहणीची व धोरणाची पूव)क4पना येते. 
 

     ( ३) अंटाि~ट)कखंडाaया पुनर)चनेसंबंधात वन.प�तशा� , -ा,णशा� आ,ण -.तरावशेषशा� यांचे 

जे एकमत झाले आहे =याला जीवशा�ाaया शोधातील एक मोठा �वजय, असे यथाथ) Iहणता 

येईल. 

     ( ४) -ा,णशा� व वन.प�तशा� जीवशा�ाaयाच शाखा आहेत. या दोन शाखांचे �ान 

जीवशा�ाaया �ानाला अ=यावrयक आहे. 

     ( ५) मनुTयाची आ,ण इतर -ाUयांची तुलना क]न =यांचा दजा) ठर�वUयासाठo -ा,णशा�ाची 

ज�रH आहे. 

     ( ६) पWृवीचा इ�तहास , �तचा काळ व �नर�नराXया अव.था समजUयास या शा�ाwययनाचा 

�वशेष उपयोग होतो. 

     (७) डा�व)नचा �वकासवाद -ाUयांaया सू{म अवलोकनापासून �नघाला. हा �वकासवाद 

समजUयाला -ा,णशा�ात गती पा%हजे. 

     (८) -ाUयांची चांगलH �नपज कशी करावी, कोण=या हवेत कोणते -ाणी राहू शकतात , अ�त 

दरूaया दोन -देशांत एकाच जातीचे -ाणी कसे असतात वगैरे �ान या शा�ापासून होते. 

     (९) -ाUयांचा �व�ाशी, �व�क=या)शी व मनुTयाशी काय संबंध आहे , =यांची उ=पdी कशी आहे व 

=यांचा उपयोग Oकती आहे हे -ा,णशा�ाव]न चांगले समजते. 

     (१0) तुलना=मक शरHर व �नदानशा�ात शोध होUयासाठo व �नसगा)चा इ�तहास समजUयासाठo 

-ा,णसंFहालयाची आवrयकता भासते व अशा संFहांतील -ाUयांaया जोपासनेसाठo व वाढHसाठo 
-ा,णशा�� तेथे असावा लागतो.    
 


