ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

रहस्यमयी हे विश्ववि
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वनवकता राजेश पाटील
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एका विद्यावथिनीने वलहीलेलं हे पस्ु तक.
तम्ु हाला विनामल्ू य िािायला देण्यािा एकि हेतू आहे, तो म्हणजे
तमु िा अविप्राय जाणनू घेण.ं या वििारांच्या जडणघडणीत सजु ाण
िािकांच्या सिू नांिा आिारपिु वक समािेश करणं.
िाट पहातो आहोत. फ़ोन, whatsapp, email साधे पत्र कोणत्याही
पद्धतीने आपला अविप्राय नक्की पोहोििा.

वनवकता राजेश पाटील
पत्ता : १०९, िागं णी हाईटस,् बदलापरू नेरळ हायिे, पनू म हॉटेलजिळ,
िास्तक
ु ार नगर, िांगणी (पिू व), वज. ठाणे. 421503
फो. न. : ८६८९९५४८०६
e-mail shaktileelanikita@gmail.com
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रहस्यमयी हे विश्ववि
विकिता राजेश पाटील
पत्ता : १०९, िाांगणी हाईटस्, बदलापूर िेरळ हायिे, पूिम हॉटेलजिळ, िास्तुिार
िगर, िाांगणी (पूि)व , वज. ठाणे. 421503
फो. न. : ८६८९९५४८०६
e-mail shaktileelanikita@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सुरखित
असून पुस्तकाचे खकिंर्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्वुद्रण र्ा नाट्य,
खचत्रपट खकिंर्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखके ची लेखी
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर
कारर्ाई (दडिं र् तुरुिंगर्ास) होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s copyright in a
work is recognised even without registration. Infringement of
copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages
and accounts
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o हिनामल्ू य हििरणासाठी उपलब्ध.
o आपले िाचनू झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.
O िे ई पस्ु िक िेबसाईटिर ठे िण्यापिु ी हकिंिा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी
िापर करण्यापिु ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक
आिे.
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रहस्यमयी हे विश्ववि
-हनहकिा राजेश पाटील
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पररचय

नाि:-वनवकता राजेश पाटील.
िागं णीत िास्तव्य.
“कुमारी शविलीला” या
नािाने कविता लेख कथांिे
लेखन.
कथालेखन काव्यिािन अशा
स्पधाांत सविय सहिाग.
िाङमयीन
पररिय:-१)
सस्ं कृत िवं िका अशा
मावसकात श्लोक लेखन.
२)विद्याविकास सस्ं थेच्या िावषवकात( सािं त्सररकात)
रौप्य महोत्सिावनवमत्त “िौपदीिे आत्मकथन” हा लवलत लेख ि
“मनािे प्रदषू ण” ही कविता ि “बायको नािािं अजब रसायन”
ही विनोदी कथा प्रकावशत.
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३) वटळकनगर सांस्कृवतक महोत्सिावनवमत्त “िौपदीिे स्िगत” ह्या
एकपात्री प्रयोगािे िेशिषू ा-प्रयोगलेखन- फासवलेखन ि सादरीकरणािा
एकवत्रत मेळ.
४) बदलापरू च्या कविसमं ेलनात कविरुपात काव्यिािन.
५) अवस्मता या हस्तवलवखत सांित्सररकात “नाट्यािायव कृष्णाजी
प्रिाकर खावडलकर” या लेखािे लेखन.
६)मानिविद्या वििागात “िािनसस्ं कृती : वडवजटल आवण इलेक्रॉवनक
ग्रथं ालयािे महत्त्ि” या विषयािर सश
ं ोधन.
७) वनबंध स्पधाांमध्ये प्रथम िमांक.
िािन:- मी आजपयांत विविध प्रकारिी पस्ु तके िािली आहेत.त्यातील
सगळ्यात जास्त महािारतािी पस्ु तकं आहेत.
वशक्षण:- एसिाय बीए.
फोन नंबर:- ८६८९९५४८०६ 👸 👰 👸
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अपवणपखत्रका
माझ्या स्नेहलता, विदुषी, मनवस्िनी, मेधािी,
सुुंदर, महाभारतातील सारमौविकाुंिे ज्ञान
प्रदान करणार्या, अध्यात्म ि गहृ स्थाश्रम
याुंना एकाि गाड्यािी िक्रे बनविणार्या
योवगनी, विश्वातील रहस्ये उलगडून देणार्या
स्ियुंदीपप्रकाविनी असलेल्या माझ्या गुरूला
आवण मातेला ही लेखमाला समवपित!!
तुझी पुत्री आणि णिष्या, कुमारी िणिलीला

🌷🌷💐💐🐦🙏
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पाश्विभूमी
हे विश्व जविल, गुंतागुंतीच्या, अगम्य,
अनाकलनीय ि अकवपित अशा रहसयाुंनी भरलेले
आहे.
या विश्वातील अनुंत रहसयानुं ा जाणण्याची
गरुवकपली मला अर्ाातच गरुद्वारे प्राप्त झाली. ती
गरुवकपली म्हणजे आत्मज्ञान.
ज्याला सितःच्या सिरूिाचे सज्ञुं ान प्राप्त झाले,
त्याला सिुं णू ा विश्वाच्या रहसयाुंचे ज्ञान प्राप्त होऊ शकते.
म्हणनू च मी आत्मबोधानतुं र विश्वाची रहसयुं जाणनू
घेण्यािर भर विला.
त्याकररता मला इवतहास, विज्ञान, खगोल,
िरातत्ि, उत्खनन, मानििुंश, भगू भा अशा अनेक
शास्त्ाुंचे अध्ययन सहाय्यक झाले.
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खरुं िाहता ज्यािेळीं नििीच्या इवतहास आवण
विज्ञानाच्या िसतकाुंत सिाप्रर्म आविमानि- मानिाची
उत््ाुंती ि वहहिाकर याुंचे िुंचसष्टृ ी िगीकरण िाचले,
त्याच िेळिे ासनू माझ्या मनात सष्टृ ीचे रहसय जाणनू
घेण्यात आवण ती उतरिनू काढण्यामध्ये रस िाढला.
हे िसतक मी अत्यतुं सश
ुं ोधन करून वलवहले
आहे, शास्त्ज्ञाुंच्या वसद्ाुंतािर ि त्यानरूि प्राप्त
झालेपया गहृ ीतकाुंिरही मी विमशा ही के ला आहे.
या िसतकाला जरी मी इवतहास विज्ञान लेखमाला
म्हिले असले तरी, या िसतकात अनेक शास्त्ाच
ुं ा मी
अभ्यास करण्याचा प्रयत्न के लाय. उिाहरणार्ा,
भगू भाशास्त्, खगोलशास्त्, िराणशास्त् तत्िज्ञान, विज्ञान
तसेच तुंत्रज्ञान इ.
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मला खात्री आहे की या निीन प्रयोगाचे िाचक
उत्तम सिागत करतील.
िसरा भागही वलहण्याची आकाक्ष
ुं ा आहे..

🌷🌷🌷🌷🌷

12

रहस्यमयी हे णिश्वणि
(णिज्ञान लेख माला)
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रहस्य पणहले

जीिसष्टृ ीच्या णनणमितीिा आरंभ
इहि|| हिश्वािील रिस्यािंचा उगम शोधिाना हिश्वाच्या उत्पत्तीहबिंदपू यंि
जािे लागले. िर का नािी आपण त्या उत्पत्तीहबदिं चिंू े रिस्य जाणनू
घ्यािे?
फार फार िर्ाडपिू ी गोष्ट आिे िी! या गोष्टीचा काळिी हनहिि सागिं िा
येणार नािी, अशी गोष्ट आिे िी!
त्याकाळी अस्मानजहमनीचा फरकिी कळायचा नािी. कारण जमीनच
नव्ििी, िेव्िा.
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त्याकाळी पथ्ृ िी, मगिं ळ, बधु , गरुु , शक्र
ु , शहन,यरू े नस ि नेपच्यनू िे ग्रि
अहस्ित्िाि नव्ििे. सयू ड, सयू डमाला, आकाशगिंगा, िारका, उपग्रि
म्िणजेच चिंद्र िे अिकाशीय घटक अहस्ित्िाि नव्ििे.
म्िणजे…..अिकाशाि असलेला प्रचिंर् दाब, उजाड, प्रकाश ि हििरे
एका कें द्री हस्िि झाले ि त्याच
िं े कािी भागाििं हिभाजन झाले.
त्यािनू च मिािारका हनमाडण झाल्या. प्रचिंर् ऊजाड ि प्रकाशाच्या
हठपकयानिं ी िेरा लाख सयू ड हनमाडण झाले.
त्यामळ
ु े अिकाशािील दाब ि ऊजाड िाढली. त्या दाब ि उजेशी १३
लाख सयू ड ि मििारकाच्िं या उजाड-प्रकाशाचा टकराि झाला. त्या
टककरीमळ
ु े मिािारकािंचा हिस्फोट झाला अन् त्या िारकािंच्या
हिस्फोटामळे पथ्ृ िीची हनहमडिी ि अन्य ग्रिोपग्रिािंची हनहमडिी झाली.
पथ्ृ िीिर सिांि पहिल्यािंदा कुठला जीि पदािड िा प्राणी हनमाडण झाला
असािा, याहिर्यी इहििासकारािंमध्ये खपू मिभेद आिेि.
िरीिी याबाबि एक हसध्दािंि मित्त्िाचा आिे. िो म्िणजे र्ाहिडनचा
हसध्दािंि. त्याने म्िटले आिे की सिडप्रिम जलाशयाि शैिाल नामक
जीि हनमाडण झाला हन त्या एकपेशीय प्राण्यापिं ासनू िे अनेक
जहटलपेशीय प्राण्यािंचे अहस्ित्ि या धररत्रीला जाणिू लागले.” या
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हसध्दाििं ािर खपू टीका झाली आिे. यामळ
ु े ह्या हसद्ाििं ाचा आधार घेणे
मला प्रस्ििु िाटि नािी.
दसु रा हसध्दाििं आिे- सहजिाच
िं ा क्रमहिकास, “पहिला सजीि पदािड/
जीिद्रव्य पथ्ृ िीिर समद्रु ाि हनमाडण झाला. काळाच्या ओघाि अनेक
िर्ाडनििं र यापासनू एकपेशीय सजीिाििं क्रमाक्रमाने प्रागहिक बदल
सिंिगिीने घर्ून आले ि अहधक मोठे जहटल सजीि हिकहसि झाले. िे
सिड बदल खपू िळूिळू पण अनक्र
ु माने िोि राहिले. या हिकासाचा
कालखर्िं 300 कोटी िर्ाडचा आिे.”
या दोन्िी हसध्दािंिािंच्या िकांमध्ये एकच साम्य आिे िे म्िणजे
जलाशयाि िा समद्रु ाि प्रिम जीिाची हनहमडिी.
िर जलािच कशी काय पहिल्या जीिाची हनहमडिी झाली, कुठल्या
प्रकारचा िकड या हिधानास पष्टु ी देिो? िे प्रश्न गिन असनू हिचार-हचििं न
करण्यास प्रित्तृ करणारे आिेि.
या प्रश्नाचे उत्तर हमळिण्याकररिा इहििास ि भगू ोल या हिर्यािंचा
आधार घ्यायला लागेल.
इहििास ि भगू ोल या दोन्िी हिर्याच
िं ा अभ्यास करिाना मला असे
आढळले की पथ्ृ िी सिडप्रिम जलमयच िोिी. त्यािेळी समद्रु ाि
कािीिरी िालचाल झाली असािी. पहिल्या जीिामळ
ु े िर नसेल ना?
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िरीिी िालचालीच कारण अजनू िी स्पष्ट नािी. त्यामळ
ु े बराचसा भभू ाग
जलािरिी आला असािा. सिडप्रिम आहशया,अहिका,यरू ोप,
ऑस्रेहलया,अमेररका ि धिु ीय प्रदेश हनमाडण झाले. अन् असेिी म्िटले
जािे, ‘यरु ोप’ िा भख
ू िंर् आहशयाला जोर्ला गेला.
समद्रु ािनू भभू ाग कसा िरिी आला? याबद्दल भश
ू ास्त्रज्ञाचे अजनू िी िाद
सरू
ु आिेि.
याकररिा मिाभारिािल्या हखलपिाडिील एका उपकिेचा सदिं भड देिा
येईल. जरासिंधाच्या आक्रमणाकारणे िोणाऱ्या राष्ट्रनाशाच्या भयाने
कृष्ट्ण ि त्याच्या प्रजेला मिरु े चा त्याग करािा लागला. त्याला ि
त्याच्या प्रजेला रािण्यासाठी निीन भभू ागाची आिश्यकिा िोिी. मात्र
जरासिंधाच्या भयाने कोणीिी नरे श त्याला आपल्या देशािील नगरी देऊ
शकला नािी. त्यामळ
ु े कृष्ट्णाने आपल्या श्वसरु ास- समद्रु देिास हिनिंिी
के ली ि समद्रु ाने द्वारके ची हनहमडिी के ली. द्वारका बेट िोिे की
द्वीपकल्पीय प्रदेश, याहिर्यी अजनू िी सिंभ्रम आिे. कारण द्वारका
गजु रािमधील 'आनिड' प्रदेशाला जोर्ून िोिी. मात्र द्वारकाच फक्त
बर्ु ली, ‘आनिड’ प्रदेशाला धककािी लागलेला नािी.
िी किा काल्पहनक आिे अस,िं कुणािी हिज्ञानिाद्याला िाटेल. िे
िाटणिं िरिर फसििं आिे. कारण यादिािंनी हकिंिा कृष्ट्णाने समद्रु ाि
हिहशष्ट द्रव्य सोर्ून समद्रु ीय भभू ागाि िालचाल घर्िनू आणली असेल
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ि त्या पररणामाच्या रुपाि कािी समयानििं र भभू ागाची हनहमडिी झाली
असािी.
िरीिी पहिला जीि कोणता िोिा ि िो कधी हनमाडण झाला िे कुणालािी
ज्ञाि नािी. आपल्या पौराहणक आख्याहयकािंनसु ार कासि िा मासा
पहिला जीि धररत्री िरील िोिा. रोमन ि ग्रीकाच्िं या आख्यानाि असे
आढळले आिे की सिडप्रिम 'झसू ’ चे िािन हनमाडण झाले.
(गरुर्ासारखा पक्षी)
पािात्य किाख्याहयकािंनसु ार, पहिला जीि ससु र िा सरीसपृ प्राणी
असािा.
िा प्राणी ससु रीप्रमाणे सरीसपृ िा कासिा – बेर्काप्रमाणे सरर््यािंच्या
प्रजािीिील असािा असे माझे िरी मि आिे.
त्यानिंिर ‘सहजिािंचा क्रमहिकासाच्या हसद्ािंिानसु ार अहमबा, हकण्ि,
शैिाल, यहु ललना पॅरामेहशयम, म्यक
ु र इत्यादी एकपेशीय प्राण्यािंची
हनहमडिी झाली.
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हचत्र.

या सजीिािंमध्ये क्रमाक्रमाने प्रागहिक बदल सिंिगिीने घर्ून आले.
उदा. प्रचलन :- अहमबा छद्मपादाच्या सािाय्याने पॅरामेहशयम
कें द्रकाच्या सािाय्याने, यहु ललना दर्िं ीच्या सािाय्याने, हकण्ि जलाच्या
सािाय्याने, शैिाल जल ि जहमनीच्या सािाय्याने ि म्यक
ू र िायच्ु या
सािायाने िालचाल करू शकिो.
पोषण :- जहमनीिरचे कण ििेिील पोर्द्रव्ये, अन्नपदािांच्या अश
िं ाचे
सेिन करणे.
श्वसन :- एकपेशीय जीि श्वसन करू शकि नािीि. मात्र ऑकसीजन ि
पाणी ( शैिाल फक्त) हशिाय जगू शकि नािीि.
उत्सर्वन :- अहमबा छद्मपादाच्या सािाय्याने, पॅरामेहशयम
अिंत्यहबिंदच्ू या सािाय्याने, हकण्ि, यहु ललमा ि शैिाल आपल्या
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दृश्यपादाच्या सािाय्याने ि म्यक
ू र आपल्या किकिििं नू ी उत्सजडन
करिो, नको असलेले घटक.
पचन:-अहमबा, यहु ललमा ि पॅरामेहशयम आपल्या आहदकें द्रकीद्वारे ,
हकण्ि आपल्या पेशीद्वारे अन्नाचे पचन करिो.
प्रर्नन:- बऱ्याच आहदकें द्रकी पेशी कािी अहदजीि ि
दृश्यकें द्रकीपेशीिील कािी पेशी अिंगके या पध्दिीने प्रजनन करिाि. या
पद्िीि जनक पेशीचे दोन समान भागाििं हिभाजन िोिे. या प्रत्येक
निजाि पेशीमध्ये जनक पेशीचा मळ
ू आकार प्राप्त करण्याची क्षमिा
असिे.
अहमबामधे पेशीद्रव्यािंचे हिभाजन कोणाच्यािी अक्षािनू िोिे. मात्र
कािी सजीिािंमधे हिहशष्ट अक्षािनू पेशीद्रव्याचे हिभाजन िोिे. उदा.
पॅरामेहशअम मध्ये निीन खाच ियार िोिे ि त्याचे आर्व्या कक्षािनू
हिभाजन िोिे.
हकण्िाि कहलकायन या पद्िीने प्रजनन िोिे. या पद्िीि जनक पेशीला
बारीकसा फुगिटा येिो. त्याला कहलका म्िणिाि. जनकपेशीच्या
कें द्राचे हिभाजन िोऊन कहलके ि एक निजाि कें द्रकाची हनहमडिी िोिे.
कहलके च्या आकार िाढू लागिो ि िी जनक पेशीपासनू िेगळी िोऊन
स्िििंत्र जीि बननू िाढू लागिे.
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प्रहिकूल पररहस्ििीमध्ये के ले जाणारे प्रजननः- प्रहिकूल पररहस्ििीमध्ये
अहमबा छद्मपाद आि ओढून घेऊन गोलाकार बनिो ि
पेशीपटलाभोििी कर्क सरिं क्षक किच जयािंना ‘पटु ी’ म्िटले जािे, िी
पटु ी ियार करिो. पटु ींमध्ये कें द्रकािंचे पनु िडत्तृ ीय हिभाजन िोऊन
पेशीद्रव्यािंचिे ी अनेक निजाि पेशींच्या रूपाि हिभागले जािे. अनक
ु ूल
पररहस्ििीमध्ये पटु ी फुटून अनेक अहमबापेशी बािेर पर्िाि.
सिंर्ेदनशीलता :- सिंिेदनशीलिा म्िणजे प्रहिहक्रया िा प्रहिसाद देणे.
एकपेशीय प्राणी- उदा.अहमबा,पॅरामेहशयम यहु ललना,या जीिानिं ा कायम
काचपट्टीिर ठे िल्यािर ओलसर धािू ठे िल्याने शैिालाचे प्रसरण,
साखरपाण्यािर हकण्ि ठे िल्यािर िे जीि प्रहिहक्रया ि प्रहिसाद देिाि.
आरेखन र्नुकािंचे :- या जीिािंच्या प्रजननामळ
ु े जया निजाि पेशीची
हनहमडिी िोिे, त्या पेशींची शरीररचना समान असिे, िरीिी त्यािंच्याि
कािी सक्ष्ू म साम्य भेद आिे. खपू च साम्य ि फारच कमी भेद हदसनू
येिाि.
र्ीएनएच्या प्रिी बनहिण्यामध्ये जया िोर््याफार चक
ु ा िोिाि, त्यािनू
िे भेद हनमाडण िोिाि.
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आर्ेगािंचे खनयिंत्रण : या एकपेशीय प्राण्यामिं ध्ये मेंदू िा मेरूरजजू नसिो.
मात्र आदीकें द्रक ि दृश्य कें द्रक दोन्िीिी आिेगाचे हनयिंत्रण ि ग्रिण
करिाि.
प्रौढार्स्था प्राप्त करणे :- या एकपेशीय प्राण्यािंना िय नसिे. त्यािंना
जन्म,जीिन ि मत्ृ यू या जीिािस्िेनसु ार ओळखले जािे. उदा. नक
ु िाच
जन्मलेला निजाि, जीिन जगणारा-जीहिि, निीन जीिािंना जन्म
देणारा- जनक स्िििंत्र जीिािंना देऊन मत्ृ यू पािणारा -हिभाजय.
त्यानिंिर बिुपेशीय सहजि हनमाडण झाले. त्यािंचे असिंख्य ि िैहिध्यपणू ड
प्रकार आिेि. त्यािील प्रत्येक सजीि रूप, जीिनीपध्दिी अशा
लक्षणासिं ि दसु ऱ्यापासनू हभन्न असिो ि स्ििःची ओळख हनमाडण
करून िी स्ििः:ला जपिो. यालाच जैिहिहिधिा म्िणिाि. त्याचे
हििरण पढु ील लेखाि पािू.
इहि श्रीशहक्तलीलाहलहखिम जननीकहििम|
प्रिम रिस्यम सपिं णू डम ||
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रहस्य दुसरे

जैििैणिध्य ि त्यािे िर्गीकरि
इहि || आपल्या सभोििली जीिसष्टृ ी आिे, त्या सष्टृ ीि जैिहिहिधिा
हनहमडिीला करोर्ो िर्े लागली आिेि.
सजीिािंमध्ये असलेले असिंख्य प्रकार ि हिहिधिा यानसु ार त्यािंचे
पद्िशीर गट पार्ले जािाि. सजीिािंमधील फरक ओळखनू सामान्यिः
गणु धमाडि साम्य असलेल्या सजीिाच
िं े िगीकरण करण्याची प्रहक्रया
म्िणजे जैििैहिध्याचे िगीकरण.
जैि हिहिधिेचे िगीकरण करण्यासाठी त्या सजीिाच
ु प गट
िं े क्रमानरू
पार्िाना त्यािंच्या गणु धमांिील ठळक मल
ू भिू साम्य ि भेद लक्षाि
घ्यािे लागिाि. या फरकामळ
ु े त्यािंचे जास्ि मित्त्िाचे गणु धमड गट रूपाि
पररिहिडि िोिाि ि कमी मित्त्िाचे गणु धमड उपघटक रूपाि. यालाच
गणु धमाडचा पदानक्र
ु म म्िणिाि. िसेच पदानक्र
ु म मी फक्त त्याच्या रूपाि
मार्िं ि आिे.
िी पिंचसष्टृ ी िगीकरण पद्िी आिे. िी पद्िी िीच आर एच हव्िटाकर
यानिं ी 1959 ला अहस्ित्िाि आणली.
िी पद्िी पेशीरचना, शरीररचना, पोर्णरचना या रचना त्रयींिर
आधाररि आिे.
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प्रत्येक सष्टृ ीचे िगीकरण हिहिध पािळयाििं र पढु ील गटाि/ उपगटाि
के ले जािे.
पदानक्र
ु म--सष्टृ ी
|
सघिं / उपसष्टृ ी/ हिभाग
|
गण
|
कुल
|
प्रजािी
|
24

जािी
अशाप्रकारे गणु धमाडच्या पदानि
ु मानसु ार सजीिािंच्या सष्टृ ीचे शेिटचे
लिान गट एकक असिे जािी. एकाच जािी मधील सिड सजीिािंि इिकी
समानिा असिे की त्याच्िं या प्रजनन ि िश
ृ ी िोणे सिंभि आिे.
िं िद्
उदािरणािड जगभरािील सिड मािंजरी एकाच जािीि असल्यामळ
ु े
त्याच्िं याि सिंकर िोऊ शकिो.
पखहली सष्टृ ी र्ोनेरा :िाकािरील कािी जीिाणनिंू ा ‘लॅकटोबॅहसलाय' म्िटले जािे. मोनेरा या
सष्टृ ीि समािेश असलेल्या जीिाणू पैकी िे एक आिेि.
र्ैखशष्ट्ये :• िे सिड सजीि एकपेशीय असिाि.
• स्ियिंपोर्ी िा परपोर्ी असिाि.
• िे आहदकें द्रकी असनू पटलबध्द कें द्रक िा पेशीअिंशके नसिाि.
उदा. जीिाणू
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दुसरी सष्टृ ी प्रोररस्टा :र्ैखशष्ट्ये :• या सष्टृ ीिील जीि एकपेशीय असनू पेशीि कें द्रक पटलबध्द
असिे.
• कािी स्ियिंपोर्ी उदा. शैिाल िर कािी परपोर्ी उदा.
प्रोटोझआ
ु हद आहदजीि असिाि.
• प्रचलासाठी यािंच्या शरीरािर रोमके कशाहभका असिाि.
उदा.
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खतसरी सष्टृ ी कर्क :- (फिंगी)
र्ैखशष्ट्ये :• सष्टु ीिील असश्ल
िं े र्ी, दृश्यकें द्रकी ि परपोर्ी असिाि.
• यापैकी बिुसख्िं य सजीि कुजलेल्या काबडनी पदािाडिर जगिाि.
म्िणनू त्यािंना मिृ ोपजीिी म्िणिाि.
• बिुिेक किकािंचे शरीर बिुपेशीय असिे.
• त्याच्िं या पेशीहभहत्तका कायहटन नािाच्या शकड रे पासनू बनलेले
असिे.
• कािी किके िििं रुु पी असनू आिील पेशीद्रव्याि असख्िं य कें द्रके
असिाि.
उदा. हकण्ि ि बरु शी.
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चौथी सष्टृ ी र्नस्पती :र्ैखशष्ट्ये :• या सष्टृ ीिील सिड सजीि बिुपेशीय असिाि ि सेल्यल
ु ोजने
बनलेली पेशीहभहत्तका असिे.
• िे स्ियिंपोर्ी ि अचल असिाि.सजीिािंसाठी िे अन्नाचे मख्ु य
स्त्रोि आिेि.
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पाचर्ी सष्टृ ी- प्राणी :र्ैखशष्ट्ये :•
•
•
•

िे सजीि बिुपेशीय आिेि.
प्रद्रव्यपटल िेच पेशीचे बाह्यिम आिरण असिे.
िे परपोर्ी ि चल आिेि.
िगीकरण :- या सजीिाचे िगीकरण रचनात्मक सिंघटन,
शरीरसमहमिी पष्ठु रजज,ू देिगिु ा, प्रचलनाचे अियि या
लक्षणाद्विं ारे उपसष्टृ ी मेटाझआ
ु चे िगीकरण पढु ील दिा सिंघाि
के ले जािे.
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पखहला सिंघ पोररफे रा :नािाप्रमाणेच या सिंघािील प्राण्यािंच्या शरीरािर हछद्रे असिाि. सिड
प्रकारच्या स्पजिं ाचा समािेश या सिंघाि िोिो.
र्ैखशष्ट्ये :• िे प्रचलन न करणारे आहधत्रीशी सल
िं लन समहमि प्राणी असनू
प्रामख्ु याने खाऱ्या पाण्याि आढळिाि.
• त्याच्िं या सिड शरीरािर असिंख्य हछद्रे असिाि. िरील मोकळया
भागािरील एका मोठ्या हछद्राला ‘ऑहस्टया’ म्िणिाि.
शरीरािर शहु ककाच
िं े आिरण असिे.
उदा. सायकॉन स्पिंज
यस्ू पाहजया (स्नानाचा स्पिंज)
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दुसरा सघिं खसलेटेराटा :- याच
िं ी शरीर रचना अहधक हिभेदन दशडििे.
र्ैखशष्ट्ये :• िे जलिासी प्राणी असनू , यापैकी बिुिेक समद्रु ाि आढळिाि.
• िे अररय समहमि ि हद्वस्िरी (बाह्यस्िर ि अििं :स्िर) असिाि.
• देिगिु ा असिे.
• शरीराला एक मख
ु असनू , त्याभोििी सििं ेदनाक्षम शर्िंु के
असिाि.
• साधारणि: त्यािंचे प्रजनन मक
ु ु लायन या पद्िीने िोिे.
उदा. िसाििीने रािणारे :- ब्रेन कोरल्स.

सी अॅहनमोन. एकटे एकटे रािणारे
िायड्रा जेलीहफश
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खतसरा सघिं प्लॅटीव्हेखल्र्खथस:र्ैखशष्ट्ये :• याची शरीर ररहबनी प्रमाणे चपटे, हत्रस्िरी, हद्वपार्श्रिड ि समहमि
असिे.
• पोहशिंद्याला हचटकून रािण्यासाठी अधरचर्ू क, अन्नद्रव्ये शोर्नू
घेण्यासाठी मख
ु चर्ू क असिाि.
• बिुिेक प्राणी अिंि: परजीिी असिाि िर कािी स्िििंत्र रािणारे
असिाि. उदा. टेपिमड, प्लॅनेररया, हलव्िरफ्यल्ु क.
हचत्र
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चौथा सघिं :- खनर्ॅटहखल्र्खथस र्ा नेर्ॅटोडा :र्ैखशष्ट्ये :• या प्राण्याच
िं े शरीर हत्रस्िरी लाबिं ट, हद्वपाश्वसमहमि ि दर्िं ाकृिी
असिाि.
• बिुसख्िं य प्राणी अििं :परजीिी असनू एकहलगिं ी असिाि.
• शरीराि आभासी देिगिु ा असल्यामळ
ु े यािंना ‘सर्ु ोहसलोम'
म्िणिाि.
• मख
ु ापासनू सरू
ु गद्दु द्वारापयंि जाणारी पचन नहलका असिे.
• यापैकी बिुसख्िं य प्राणी माणसामिं ध्ये रोग हनमाडण करिाि.
उदा. नर जिंि ि मादी जिंि.
हचत्र

िचु ेररया, अॅस्कॅ ररस,फायलेररया, िुक िमड, पीनिमड.
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पाचर्ा सिंघ ऍवनविडा :-

र्ैखशष्ट्ये :• िे प्राणी हत्रस्िरी, लािंबट, दर्िं ाकृिी, खिंर्ीभिू ि हद्वपाश्वसमहमि
आिेि.
• याच्िं या देिाि देिगिु ा ि साधी इहिं द्रय सस्िं िा असिे.
• लैंहगक प्रजनन करिाि. पण सिसा उभयहलगिं ी असिाि.
• या सघिं ा पैकी कािी प्राणी परजीिी आिेि. (लीच बाह्य परजीिी)
• प्रजननासाठी दृढ रोम असिाि.
• िे प्राणी समद्रु ीय गोर््या पाण्यािील िा भचू र असिाि.
उदा. गािंर्ूळ, लीच.
हचत्र
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सहार्ा सघिं आथ्रोपोडा :- या सघिं ाि सधिं ीयक्त
ु उपागिं े असणारे प्राणी
आढळिाि.
र्ैखशष्ट्ये :• िे सािडहत्रक आढळणारे हत्रस्िरी, हद्वपाश्वडसमहमि असनू
प्रचलनासाठी यािंना सिंधीयक्त
ु उपािंगे असिाि.
• प्राण्यामिं धील िा सिांि मोठा सघिं आिे.
• याचिं े शरीर खर्ींभिू असनू त्यािर कायटीनयकु त्त बाह्यकिंकालाचे
आिरण असिे. शरीराचे र्ोके , िक्ष ि उदर असे िीन भाग
असिाि. कीटकािंना उर्ण्यासाठी परािंच्या दोन जोर््या ि
उपािंगाच्या िीन जोर््या असिाि.
• एकहलिंगी असनू लैंहगक प्रजनन करिाि.
उदा. कोळिंबी, फुलपाखरू, हिच
िं ,ू र्ास, खेकर्ा, गोम, झरु ळ, माशी,
मधमाशी.
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सातर्ा सिंघ र्ोलुस्का :- (र्ृदू)
र्ैखशष्ट्ये :• या सघिं ािील बिुसख्िं य प्राणी जलचर असनू शरीर अखहिं र्ि मदृ ू
किचाने आच्छादलेले, हत्रस्िरी, हद्वपाश्वडसमहमि हकिंिा
असमहमि (उदा.पायला) इत्यादी असिाि.
• शरीराचे िीन भाग पर्िाि.
1. अग्रभाग :- र्ोके , याि ज्ञानेहन्द्रय असिाि.
2. पष्ठृ भाग :- पचनसस्िं िाचे भाग असिो.
3. पिभाग :- प्रचलनासाठी स्नायमु य पाद.
उदा. हशिंपला, शिंख, गोगलगाय. ऑकटोपस.
हचत्र.
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आठर्ा सिंघ इकायनोडर्ावटा :- या सघिं ािील प्राण्याच
िं े काटेरी त्िचानिं ी
बाह्यपटलिं बनलेले असिे.
र्ैखशष्ट्ये :• िे प्राणी मख्ु यत्त्िे सागरी हत्रस्िरी,एकहलिंगी असनू शरीराच्या बाह्य
भागािर कॅ हल्शयम काबोनेटचे कठीण ि काटेरी किच असिे.
• शरीर अखिंहर्ि, कठीण ि अरीय समहमि असिे.
• हिकहसि अशी देिगिु ा असिे ि िे प्राणी त्यािंचे अन्न हिशेर्
अशा जलाहभसरण व्यिस्िेिनू हमळििाि.
• प्रचलनासाठी नहलका पाद असिाि.
पनु रुद्भिन क्षमिा असिे.
उदा िारा मासा, सी-अहचडन ि सी-किंकुबर.
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नर्र्ा सघिं हेखर्कॉडाटा :र्ैखशष्ट्ये :• िे प्राणी प्रामख्ु याने सागरीहनिासी असनू हबळे करून राििाि.
शरीर मदृ ,ु अखिंहर्ि हत्रस्िरी समहमि असिे.
• फक्त भणृ ािस्िेि पष्ठृ रजजचू े अहस्ित्ि हनहिि असिे.
• शरीर िीन प्रमख
ु भागािंमध्ये हिभागलेले असिे. िोंर्, गळपट्टी
म्िणजे कॉलर ि प्रकािंर् .
• श्वसनासाठी कल्लहिदरे असिाि लैंहगक प्रजनन करिाि.
उदा. बॅलॅनोललॉसस
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दहार्ा सघिं कॉडावटा :र्ैखशष्ट्ये :या सिंघािील सिड प्राण्यािंना• पष्ठु रजजू असिो जयाचे रूपािंिर किटी ि पाठीच्या मणकयाि
िोिे. िा कणा शरीराच्या पष्ठृ भागाि असिो. अििं :किंकाल असिे.
• पष्ठृ बाजसू चेिारजजू असनू त्याचे रूपाििं र चेिा सस्िं िेि िोिे.
• श्वसनासाठी कल्लाहिदरे , कल्लारिंधे ि फुफ्फुसे असिाि.
• र्ोके , मान, धर् ि शेपटु या ि अशा भागाििं हिभागलेले असिे.
• सििं त्तृ स्िरूपाची रक्ताहभसरण व्यिस्िा असिे. हृदय शरीराच्या
अधर बाजसू असिे.
उदा. िा सघिं पढु ील सिा िगाडि हिभागलेला आिे.
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पखहला र्गव सायक्लोटोर्ाटा :र्ैखशष्ट्ये :• िे सागरहनिासी प्राणी असनू , शरीर माशासारखे हद्वपाश्वड समहमि
असिे.
• ह्या प्राण्यािंना जबर्ारहिि चर्ू ीमख
ु असिे, अयहु लमि पर
असिाि.
उदा. पेटोमायझॉन / हमकझीन.

दुसरा र्गव पायसेस (र्स्यर्गव) :र्ैखशष्टे :• िे प्राणी पणू डपणे जलचर असनू जलीय जीिनासाठी अत्यिंि
अनक
ु ू हलि आिेि. शरीर दोन्िी टोकाला हनमळ
ु िे ि खरबरीि
असिे. कारण त्यािर खिल्याच
िं े आच्छादन असिे.
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• श्वसनासाठी आच्छाहदि ि अनाच्छाहदि कल्ले असिाि.
पाण्याि पोिण्याकररिा पराच्िं या जोर््या असिाि ि पच्ु छपराच
िं ा
उपयोग पोििाना हदशा बदलण्यासाठी िोिो. ह्दय दोन कप्प्यािंनी
जोर्लेले असिे.
• िे शीि रक्ताचे प्राणी (याच
िं े शरीरिापमान आजबू ाजच्ू या
िापमानानसु ार बदलिे) आिेि. िे असिंख्य अिंर्ी घालिाि ि
त्यािंचे बाियफलन िोिे.

• कािींना पणू डपणे काहस्यमय अिंि:किंकाल (उदा. र्ॉगहफश) िर
कािींना अहस्िमय ि काहस्िमय अििं :ककाल (उदा.रोिू) असिे.
उदा. र्ॉगहफश, रोिू, फ्लाईगहफश,
ि स्टींग, इलेहकरक, रे हफश, सी
िं
िौसड.
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खतसरा र्गव अॅखफफखिया (उभयचर) :र्ैखशष्ट्ये :• या िगाडिील प्राणी पाण्याि िसेच जहमनीिर आढळिाि.
• शरीरािर खिले नसिाि, पण त्िचा मदृ ू असनू श्ले ष्ट्मल ग्रििं ीमळ
ु े
कायम ओलसर ि बळ
ु बळ
ु ीि असिे.
• अग्रपाद आखर्ू िर पच्छपाद लािंब असनू त्याला त्िचेच्या
पर्द्याने जोर्लेली पाच बोटे असिाि.
• िदयाला िीन कप्पे असिाि ि हमश्र रक्त शरीराला परु हिले जािे.
• िे प्राणी एकहलगिं ी असनू यािंच्याि बाह्य फलन घर्ून येिे.
हर्िंबािस्िेि कल्ल्याद्वारे , िर समाधी कालाि फुफ्फुसाद्वारे ि
त्िचेिाटे श्वसन करिाि. िे प्राणी उन्िाळयाि ि हििाळयाि
जहमनीखाली समाधी अिस्िेि राििाि. त्याला उष्ट्ण समाधी
काल ि शीिकाल समाधी म्िणिाि.
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उदा. बेर्ुक, सॅलमॅर्र,
िं इकिीओपीस.

चौथा र्गव रेप्टीखलया (सरीसपृ ) :र्ैखशष्ट्ये :• िे प्राणी शीिरक्ती बिुसिंख्येने भचू र असिाि.
• त्याचिं े पाय खपू लिान असिाि हकिंिा त्यािंना पायचिं नसिाि
त्यामळ
ु े िे सरपटिाना हदसिाि.
• त्िचा कोरर्ी खर्बर्ीि, खिलेयक्त
ु असिे. शरीर र्ोके , धर् ि
शेपटू अशा भागाि हिभागले असिे.
• िे एकहलिंगी असनू फलन शरीरािंिगडि िोिे.
• श्वसन के िळ फुफ्फुसामाफड ि िोिे.
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• बिुिेकािंना िीन कप्प्यािंनी बनलेले हृदय असिे. (अपिाद
मगरीला चार कप्प्याच
िं े हृदय असिे.)
उदा. कासि, पाल, सॅमेहलऑन, उर्णारा सरर्ा ि मगर.

पाय नसणारे सरीसपृ :हकिंग कोब्रा, धामण, अजगर, नाग.
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पाचर्ा र्गव एर्र् (पिी र्गव) :र्ैखशष्ट्ये :• िे उष्ट्ण रक्ताचे एकहलिंगी अिंर्ज प्राणी आिेि.
• ििेि सिंचार करण्यासाठी िे पणू डपणे अनक
ु ू हलि झालेले असिाि.
• पढु च्या पायाचे रुपािंिर पिंखाि झालेले असिे ि शरीरािर
हपसाच्िं या स्िरूपािील बाह्य किंकाल असिे.
• शरीर दोन्िी टोकास हनमळ
ु िे, पोकळ िार्ािंमळ
ु े अहिशय िलके
असिे.
• फुफ्फुसाद्वारे श्वसन िोिे.
• बाह्य मख
ु ािंचे रूपािंिर चोचीि झालेले असिे.
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उदा. पोपट, घार, घबु र्.

सहार्ा र्गव सॅर्खलया (सस्तनी र्गव) :र्ैखशष्ट्ये :• िे प्राणी अहिशय उत्क्रािंि, उष्ट्ण रक्ती, प्रामख्ु याने भचू र ि
आसपासच्या पयाडिरणाशी पणू डपणे अनक
ु ू हलि झालेले
असिाि.
• दधू स्त्रिणाऱ्या ग्रििं ी असिाि. त्याद्वारे िे आपल्या हपल्लाच
िं े
पोर्ण करू शकिाि.
• शरीरािर के सािंचे आच्छादन, त्िचेमध्ये स्िेदग्रिंिी ि िैलग्रिंिी
असिाि.
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• एकहलिंगी ि जरायजु असिाि. प्लॅटीस्पस ि एहकर्णा अिंर्ी
घालिाि.
• फुफ्फुसा द्वारे श्वसन करिाि.
• हृदयाला चार कप्पे असिाि. िलणारे जबर्े असनू , िोंर्ाि दाि
असिाि. र्ोळयािंच्या पापण्यािंची िालचाल िोिे ि िलणारा
बाियकणडिी असिो.
• छािी ि उदर पोकळी याच्िं यामध्ये स्नायमु य पर्दा असिो.
• स्िरयत्रिं ाच्या मदिीने िे प्राणी ध्िनी हनहमडिी करू शकिाि.
उदा. ित्ती, िटिाघळ
ू , देिमासा ि मानि.
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िे हव्िटाकार याचे पच
िं सष्टृ ी िगीकरण आिे.
इवत श्रीशविलीलावलवखतम् जननीकवथतम|्
वितीयम् रहस्यम् संपणू वम् ||
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णतसरे रहस्य

मानिािे प्राथणमक अणस्तत्ि
इहि || प्रिम लेखाि सािंहगिल्याप्रमाणे िारकािंच्या हिस्फोटाकारणे हकिंिा
िप्त ििेचा गोळा ििंर् झाल्यामळ
ु े पथ्ृ िीची हनहमडिी झाली असािी.
फारफार िर्ांपिू ी पथ्ृ िीिर र्ायनोसॉर ि ड्रॅगन मिाप्रचर्िं प्राणी
अहस्ित्िाि िोिे, आिा नव्िेि. आपण त्यािंना इग्रिं जी मव्ू िीजमध्ये
पाििो. आपल्याला िाटि,िं र्ायनोसॉर या हनव्िळ दििं किा आिेि.
मात्र र्ायनासोर अहस्ित्िाि िोिे की नव्ििे, यािंचा अभ्यास करण्यासाठी
शास्त्रज्ञानिं ा हिहभन्न हठकाणी उत्खनने करािी लागली. पररणाम स्िरूप
त्यािंना ड्रॅगनचे िार्े, र्ायनोसॉरचे जीिाश्म, मादी र्ायनोसॉरचा सािंगार्ा
ि अजनू कािी कािी सापर्ले.
त्यानसु ार िे स्पष्ट करिा येईल की भारि-चीन सैबेररया अिंटाहटडका,
अमेररका,आहिके ि र्ायनोसॉरचे परु ािे सापर्ले आिेि. म्िणजेच
प्रत्येक भख
ू िंर्ाि र्ायनोसॉर अहस्ित्िाि िोिे, िे हिधान हसद् झालिं िोििं.
ऑस्रेहलयाििी किटी, कणा, कमरे ची ि पायाचे िार्िं अशाप्रकारचे
र्ायनोसॉरचे जीिाश्म सापर्ले.
जमडनीििी उर्णाऱ्या र्ायनोसॉरचे अिशेर् िर अमेररके ि
टायरॅ नोसॉराच्या मादीचे जीिाश्म सापर्ले आिेि.
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या उत्खननाििं रून असे सागिं िा येईल र्ायनोसॉरमध्ये हिहिध जािी
प्रजािी िोत्या.
उदा. हिहप्सप्लोफे र्ॉटा र्ायनोसॉर.
िनस्पिी ि कीटक खाणारा शीि प्रदेशािील र्ायनोसॉर, बदकचोचे
र्ायनोसॉर, शाकािारी र्ायनोसॉर, उर्णारा र्ायनोसॉर. त्यानििं र
हकरणािंचा मारा सरू
ु झाला. त्यामळ
ु े ओझोनचा िर नष्ट झाला आहण
अनेक प्राणी जळून खाक झाले. र्ायनोसॉरचे भक्ष्य सपिं ल्यामळ
ु े
र्ायनोसॉर नामशेर् झाले. र्ायनोसॉर नष्ट झाल्याकारणे सस्िन प्राण्यािंचा
हिकास झाला असािा.
या उष्ट्मायगु ानिंिर हिमयगु आले ि भरपरू प्राणी जािी ह्या हिमनगाखाली
गार्ल्या गेल्या. िाचलेल्या एका प्राणी जािीपासनू माणसू हिकहसि
झाला.
सधु ा ररसबर्ू च्या मिे माणसू प्राचीन काळामध्ये र्ेव्िोहनयन माशापासनू
उत्क्राििं झाला. त्या माशाच्या परामिं ध्ये पाच िार्े िोिी. त्यामळ
ु े
माणसाच्या िािाला पाच बोटे िोिी.
कािी शास्त्रज्ञाच्िं या म्िणण्यानसु ार, मानि हचपिं ाजी, कहप िा िानरापासनू
उत्क्रािंि झाला.
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याहशिाय परु ाित्त्ि शास्त्रज्ञानिं ी असे मि मािंर्ले की, िरस, हगधार्
यासारखे कािी उहचष्ट भक्षी मानिसदृश प्राणी िे मानिाचे पिू डज िोिे
हकिंिा हचत्ते, हबबळया सदृश्य प्राणीिी.
असे म्िटले आिे िेदािंच्या आख्यानानसु ार, ब्रह्मदेिाचा पत्रु मनू िा
मानिाचा पिू डज िोिा. त्यापासनू मानि (परुु र्) उत्पन्न झाले ि त्याची
भहगनीपासनू हस्त्रया उत्पन्न झाल्या.
िे हििेचन सत्य मानलिं िर, मनू देि िा आपल्या मानिाच
िं ा आहद हपिा
ि शिरुपा (माया)देिी आपली आहदमािा आिेि.
मात्र मनु एकूण र्ोर्स म्िणजे सोळा िोिे. त्यािील 15 मनु देििा िोत्या,
िर शेिटचा मनु मानि िोिा. त्याचिं नाि िोििं राजा सरु ि. मात्र त्याच्या
हनयक्त
ु ीपिू ीिी मनष्ट्ु याचे अहस्ित्ि पथ्ृ िीिर िोििं. म्िणजेच आहदमानि
ि मानि कधी अहस्ित्िाि आले, िा प्रश्न जशाच्या िसा आिेच!
यािी अगोदर चा अजनू एक मित्त्िाचा प्रश्न मानि ‘xyz' प्राण्यापासनू /
देििेपासनू उत्क्राििं झाला, िी मिे कशािरून मार्िं ली गेली?
डेव्होखनयन र्ासा – माशाच्या परािंि पाच िार्े-- माणसाच्या
िािालािी पाच बोट िा माणसाचा पिू डज असू शकिो.
खचिंपाझी, कखप, र्ानर :- हचिंपाझी ि मानिाच्या िार्िं ि किटीच्या
मापाि साम्य िोििं. कहप म्िणजे प्रगि ि बहु द्मान परिंिु शाकािारी िानर.
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त्याच्या प्रगि मेंद,ू हद्वपाद शरीर रचना, बहु द्मत्ता ि शरीराची ठे िण, िे
सिड मानिाि अनु सिंक्रहमि झालिंय. िानराला शेपटू िोिे, मात्र
मानिाििी िसेच अहिकहसि शेपटू (माकर् िार्) आिे.
सस्तन प्राण्यातील र्ाचलेली एक प्राणी र्ाती :- मानि िा
उष्ट्णरक्ती, भचू र पयाडिरणास अनक
ु ू ल झालेला असिो त्यालािी दधू
स्त्रिणाऱ्या ग्रिंिी िक्षरूपाि प्राप्त झालेल्या असिाि ि िो अिंर्ज नसिो.
िो ध्िनीहनहमडिी करू शकिो. याहशिाय एक मित्त्िाचे िैहशष्ट्य म्िणजे
िो एकहलगिं ी असिो म्िणजे लैंहगक रचनानिं सु ार त्याच्याि भेद िोऊ
शकिो. िीच िैहशष्टे सस्िन प्राण्याची असिाि.
खचत्त्या खििळयािंसारखे प्राणी :- माणसाच्या आिर््याि आत्रिं पच्ु छ
िा असिो. याचे कारण असू शकिे की माणसाचे पिू डज (हचत्त्याहबबळयासारखे प्राणी) कच्चे मािंस (सेल्यल
ु ोजयक्त
ु ) खाि िोिे.
हचत्र.
उखछिष्ट भिी प्राणी :- मानिाला प्रत्येक िेळी हशकार करणे सभिं ि नसे
म्िणनू िो हशकार पळिि असे, याचे परु ािे उत्खननािनू सापर्िाि.
(उदा. िार्ािंिील मगच खरर्िणे.)
आखदखपता प्रथर् र्नु र् आखदर्ाता शतरूपा :- ब्रह्मदेिाच्या
कल्पनेिनू सष्टृ ीचा जन्म झाला म्िणनू त्या सष्टृ ीला ‘कल्प’ म्िणिाि.
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त्याच ब्रह्मदेिाच्या सक्ष्म देिािनू प्रिम मनु हनमाडण झाला. त्याच्यापासनू
जे ििंशज उत्पन्न झाले, जे देििािी नव्ििे िा असरू िी नव्ििे. मात्र
जयाच्िं याि देििाचिं े सामथ्यड ि असरु ािंचे नैष्ठुयड समिं ाहिि िोिे, त्यानिं ा मनचु े
ििंशज म्िणनू मानि म्िणनू म्िटले जाऊ लागले, असा उल्लेख िेदािंमध्ये
आला आिे. मात्र त्याि आहदमानिाचा उल्लेख नसािा.
दसु रिं मोठिं म्िणजे शिरुपेपासनू हस्त्रयािंची हनहमडिी झाली.
शिरूपेचे दसु रे नाि म्िणजे माया आिे ि िे जगिी मायािी असल्याचिं
म्िटले जािे. िर माया म्िणजे काय? माया म्िणजे हचत्ताि भ्रम हनमाडण
करण्याचे सामथ्यड असलेली ि अनेक रूपे धारण करणारी हदव्यशक्ती.
याचाच अिड असा की या जगाि अनेक भ्रम हिहभन्न रूपाि हस्िि
आिेि?
या हशिाय अध्यात्म शास्त्राि असे म्िटले जािे की माया साधकाला
भ्रहमि करिे ि त्याला उत्िानास ि पिनास प्रित्तृ करिे.
म्िणजेच स्त्रीच समाजाच्या उत्िानास िा पिनास कारणीभिू ठरिे.
(याचा अिड असाच का? िेदािंनी स्त्रीचे सामथ्यड अििा शक्ती मान्य के ली
आिे!) ि स्त्रीच एकाच िेळी अनेक भहू मका पार पार्ू शकिे म्िणनू हिची
उत्पत्ती शिरुपा मायेपासनू झाल्याचे म्िटले जािे.
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िर या साि मद्दु याच्या रूपाि मार्िं ले उत्तर पयाडप्त असेलच असे नािी,
कारण मानिाचे पिू डज अजनू कुठले कुठले असािेि याबद्दल शास्त्रज्ञािंनी
अजनू हकिी ि काय दािे के लेि याहिर्यी मला बरीच माहििी प्राप्त
झाली नािी. िरी जया पिू डजािंची माहििी मला सापर्ली, त्या पिू डजािंच्या
ि मानिामधील साम्याचा हिचार करून मी िे मद्दु े मािंर्ले आिेि.
मात्र पढु चा प्रश्न अत्यिंि मित्त्िाचा आिे की आहदमानि ि प्रगि मानि
कधी अहस्ित्िाि आले, िा प्रश्न अजनू िी अनत्तु ररि आिे. कारण प्रत्येक
शास्त्रज्ञाच्िं या सश
ु े ठराहिक
िं ोधनाि ि दाव्यािंमध्ये भेद आिेि. त्यामळ
कालमापन करणे शकय झाले नसािे.
माझ्या मिे, प्रागैहििाहसक काळाि िा त्यािीपिू ी आहदमानि
अहस्ित्िाि असािेि. प्रागैहििाहसक काळाि म्िणजे जया काळाि
मानिाला लेखन कला अिगि नव्ििी असा काळ. त्या काळाि
आहदमानि हचिंपाझी, िानर, कहप ि र्ेव्िोहनयन माशापासनू उत्क्रािंि
झाला असािा.
निंिर इहििासपिू ड काळाि मनपु ासनू मानिाची उत्पत्ती झाली असािी.
िो मानि कदाहचि हिकसनशील असािा. (जर िेदाच्िं या
आख्याहयके नसु ार मानले िर.)
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चाल्सड र्ाहिडनच्या हसद्ाििं ानसु ार िीस लाख िर्ांपिू ी आहदमानि
अहस्ित्िाि िोिा. त्याच्याि प्रगिी िोऊन सार्ेसाि लाख िर्ाडपिू ी उभा
रािणारा मानि हनमाडण झाला, त्याला िोमो इरे कटस म्िणिाि. यानििं र
दगर्ाची ित्यारे िापरणारा ि अलनीचा प्रयोग करणारा हिचारी मानि
िोमोसेहपयन हनमाडण झाला.
िोमो िॅहबहलसाच्या आधी कहप ि मानि हमहश्रि एक िश
िं िीस लाख
िर्ांपिू ी अहस्ित्िाि आला.
याहशिाय रे हण्िक मानिशास्त्रज्ञ ि अनिु श
िं शास्त्रज्ञ यानिं ी असे अनमु ान
काढले आिे की मानि ि हचिंपाझी िे दोन, फार फार िर पन्नास लक्ष
िर्ांपिू ी एकमेकािंपासनू िेगळे िेगळे झाले असािेि, हकिंबिुना या दोन्िी
िश
िं ाची सत्तर लक्ष िर्ाडपिू ी फारकि व्िायला सरुु िाि झाली असािी
कािी पारिंपररक मानिििंश शास्त्रज्ञािंनी असे हिधान के ले आिे की पाऊन
ि एक कोटी िर्ांपिू ी मानिी पिू डज अहस्ित्िाि िोिे.
िर आहदमानि कधी अहस्ित्िाि आला याचे उत्तर िी शास्त्रज्ञािंनी
हदलय, 50िा 60 लक्ष िर्ांपिू ी आहदमानि अहस्ित्िाि आला िोिा.
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िरीिी बरे च शास्त्रज्ञ म्िणिाि की आहदमानिाची पहिली शाखा 10
कोटी िर्ाडपिू ी अहस्ित्िाि िोिी. म्िणजे मानिािंनाच आपल्या
पिू डजाच्िं या अहस्ित्ि कालाची सीमारे र्ा हनहििपणे हनधाडररि करिा येि
नािी िे आियडच नािी का?

इवत श्रीशविलीलावलवखतम् जननीकवथतम|्
ततृ ीयम् रहस्यम् सपं णू वम् |

56

िौथे रहस्य

मानिािी उत््ांती
इहि || िीस लक्ष खपू िर्ाडपिू ी मानि नककीच उहच्छष्ट भक्षी िोिा म्िणजे
मिृ प्राण्यािंचे ि कुणीिी प्राण्याने हशकार के लेले मासिं गोळा करणारा.
िा काळ प्लयोहसनस हन प्लेयीस्टोसीन या काळाची सीमा रे र्ा असलेला
काळ िोय. या काळाि दगर्ापािंसनू हिहिध अिजारे ि ित्यारे बनिणे
ि मोठमोठ्या प्राण्याच
िं े मासिं कापणे माणसू हशकला िोिा. िी शाखा
‘िोमो' म्िणनू ओळखली जािे.
नििं र िीस लक्ष िर्ांपिू ी ‘िोमो िॅहबलीस’ हनमाडण झाला. िोमो िहबलीस
म्िणजे िािािंचा िापर करणारा मानि िोय. िा मानिी दगर्ी ित्यारे ि
दगर्ी हदिे ियार करायचा.
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पधिं रा लक्ष िर्ांपिू ी आहिके ि दोन पायािर िाठ चालणारा माणसू
म्िणजे िोमो इरे कटस. पिू ीचा आहदमानि पोक काढून चालायचे. कारण
त्याच्िं या पष्ठृ रजजू अहिकहसि झाला िोिा. मात्र त्या पाठीच्या
मणकयािील बदल घर्ून िोमो इरे कटस हनमाडण झाला िोिा म्िणजे
त्याच्या पष्ठृ रजजू पणू ड हिकहसि झाला िोिा.
सव्िा लाख िर्ांपिू ी अलनी, चक्र, शेिीचा ि हिहिध कलाच
िं ा शोध
लािला लािणारा अगदीच िेगळा ि उत्क्रािंि मानि अहस्ित्िाि आला.
त्याला िोमो सेहपयन (हिचारी मानि) असे म्िणिाि.
िीच िी मानि जाि, जयापासनू आपण सिडजण उत्क्रािंि झालो आिोि
म्िणजेच आजचे मानि उत्क्रािंि झाले आिेि.
कसिं काय? यािी प्रश्नाचे उत्तर आिे माझ्याकर्े,
हद्वपाद शरीररचना, दोन्िी िािाऐिजी त्याच्िं या बोटाच
िं ा अहधक िापर,
मेंदिू ील जहटल पेशीरचना, ित्यारािंचा कमी िापर, नागरी सिंस्कृिीची
जाण, कला कौशल्याचा भोक्ते पण, श्रम कमी करणे, शेिीऐिजी
व्यापारािर भर, उत्सिहप्रयिा, मनोरिंजनहप्रयिा, िार्हनहियाच्या
सािाय्याने हििाि करणे, हिचारािंचा ि बध्ु दीचा अहधक िापर करून
इत्यादी गणु आपण सिांनी आपल्या या पिू डजािंकर्ून घेिलेले आिेि.
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अिाडिच आपणच िोमोसेहपयन आिोि.
मात्र ऋलिेदाि असे सािंहगिल गेलिंय, पिू ीची मनचू ी प्रजा (ििंशज) स्िगाडि
रािायचे िर िी पथ्ृ िीिर कशी आली? या प्रश्नाची उत्तरे दोन आिेि.
एका आख्याहयके नसु ार प्रजेकर्े एकदा धरादेिी आली ि हिने
त्याच्िं याकर्े हिनििं ी के ली की,’पथ्ृ िीिर प्राण्याच
िं े प्राबल्य िाढलयिं .
कृपया पथ्ृ िीिर अििरीि िोऊन माझे रक्षण करा. मानिजािीने हिच्या
हिनिंिीला मान देऊन स्िगाडचा पररत्याग के ला ि पथ्ृ िीिर आहधपत्य
प्रस्िाहपि के ले.
दसु री आख्याहयका अशी, की स्िगाडिील िास्िव्याकारणे इद्रिं मत्त झाला
म्िणनू मानिानिं ी स्िगड सोर्ून पथ्ृ िीिर प्रयाण के ले. म्िणजेच ऋलिेदाच्या
आख्यानानसु ार आपण मानि पिू ीचे स्िगीय देििा िोिो.
या दोन्िी बाबी सत्य मानल्या िरी एक प्रश्न उरिोच. मानिाची उत्क्रािंिी
कशी झाली? त्याने आपल्या बहु द्मत्तेच्या जोरािर मानिी- अधडमानिी
मानिसदृश प्राणीप्रजािींना मागे कसिं टाकलिं असेल? आपलिं अहस्ित्ि
कसिं हटकिनू ठे िलिं असेल? अन्य प्राण्यािंच्या प्राबल्यािंचा हिघाि कसा
झाला? आपलिं िचडस्ि कसिं स्िाहपि के लिं असेल?
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मानि आहण आहदमानि या उभय प्राणी प्रजािींनािी आपण समानच
मानिो िे मानणे चक
ु ीचे आिे. कारण आहदमानिािंच्या शाखेला
‘िोमो’म्िणि नािीि. आहदमानि पोक काढून चालणारे िोिे. याहशिाय
त्यािंच्या अिंगािर घनदाट के स िोिे. िे बिुदा हििस्त्रािस्िेि रािायचे
हकिंिा प्राण्यािंची कािर्ी धारण करायचे. सिडजण हमळून एक ‘समिू ’ न
बनििा एक टोळी बनिायचे. हस्त्रयाच
िं ा हमळून अनेक परुु र्ाश
िं ी ि
परुु र्ािंच्या अनेक हस्त्रयािंशी अहभचार स्िाभाहिक मानला जायचा.
नीहिहनयम ि सिंस्कृिीचा अभाि िोिा. मेंदचू ा आकार िाढलेला
नव्ििा. आहदमानि दोन्िी िािापायाििं र चालायचे, त्याच्िं या ओठाजिं िळ
दािािंना सळ
ु े िोिे. त्यािंच्या मणकयािंची िार्े जार् िोिी. त्यामळ
ु े त्यािंना
पोक काढािे लागे. आहदमानि उहच्छष्ट भक्षी ि हशकारीिी िोिे.
याउलट मानिाच्िं या शाखेला ‘िोमो’म्िणिाि. म्िणनू मानिाला
‘ियमु न' (human) म्िटले जािे. त्यालाच रोमन शब्द'ियमु ो' िर ग्रीक
शब्दाि 'िोमो' म्िणिाि. याहशिाय मानि सिडप्रिम आपल्या िािािंचा
उपयोग िेगळया रीिीने करायला लागला. त्यामळ
ु े त्याने दोन्िी पायािंिर
उभे रािून चालायला हशकला. त्यानिंिर त्याच्या मणकयामध्ये बदल घर्ू
त्याची िार्े कािीशी कमी जार् झाली. त्यामळ
ु े िो ‘िाठ’ पाठीने चाल-ू
जगू लागला. त्याच्या कािी भागािंिरच के स िोिे.( र्ोकिं-दाट के स,
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काख, िाि, पाय ि छािी- हिरळ के स) त्याने कापर् हिणण्याचे ित्रिं
हशकून हिहिध प्रकारची िस्त्रे धारण करण्यास प्रारिंभ के ला. आपल्या
समिू ाला साक
िं े हिक नाि देऊन त्याने हिहिध गट पार्ले. त्याने ससस्िं कृि
ि नीहिहनयम हिकहसि के ल्यानिंिर एक निीन प्रिा हनमाडण के ली. स्त्री
एकाच परुु र्ाशी हििाि करािा. आपद हस्ििीिच बिुपहित्िाची
अनमु िी आिे. िी प्रिा (मिाभारिाच्या काळाििी) ‘िोमो इलनायेट'
(अलनीच्या िापर करणारा मानिािंच्या) काळाि िोिी. स्त्रीने अहलनपजू न
के ल्याहशिाय हिला दसु ऱ्या परुु र्ाला िरण्याची सिंमिी नव्ििी.
मानिाच्या पढु ील दािािंच्या सळ
ु यािंचे आकार बऱ्याच अिंशी घटले िोिे.
मेंदच्ू या आकारास िाढ िोिी. मानि उहच्छष्ट भक्षी ि हशकारी असला
िरी फाशेपारध्याचे ित्रिं हशकून पक्षािंच्या सापर्व्या झाला िोिा.
िा झाला आहदमानि ि मानिािील फरक. मात्र या उिाऱ्यािरून मानिी
उत्क्रािंिीची जजु बी, िरिरची माहििी हमळिे. खरीखरु ी माहििी
आपल्याला ‘िोमो' या शाखेच्या अभ्यासािनू च प्राप्त िोईल.त्याकररिा
आहदमानिापासनू मानिापयंिची प्रगिी ि उत्क्रािंिीचे हििेचन करािे
लागेल ि त्या हििेचनाचा मापन दर्िं ािर पर्िाळे घ्यािे लागिील.
सिडप्रिम आहदमानिाची प्रािहमक अिस्िेचा अभ्यास करुयाि.
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आहदमानि पन्नास िा साठ लक्ष िर्ांपिू ी अहस्ित्िाि आला िोिा.
िेव्िा मानि ि हचिंपाझी यािंच्या ििंशाि / र्ीएनएि फारकि व्िायला
सरुु िाि झाली िोिी ि फारकि झाली िोिी. त्याचा पररणाम म्िणनू
आहदमानिाच्या अहस्ित्िाला निे स्फुरण प्राप्त झाले.
आहदमानिाला सिडप्रिम जगणे हशकािे लागले, निंिर चालणे, बोलणे,
ित्यारे बनिणे, त्याकररिा त्यािंनी अिक पररश्रम घेिले िोिे.
सिड प्रािहमक जगणे म्िणजे नेमके काय जे आहदमानिाला पहिल्यािंदा
हशकािे लागले? प्रािहमक जगणे म्िणजे आजबू ाजच्ू या पयाडिरणाशी,
हनसगाडशी, िापमानाशी ि ििामानाशी जळ
ु िनू घेणे िसेच त्याच्याशी
अनक
ु ू ल िोणे. िारकािंच्या हिस्फोटाकारणे हनमाडण झालेले उष्ट्ण
िािािरण, हिमयगु ािील िर्िं िािािरण, झार्ािरून खाली
उिरल्यानिंिरचे आद्रड ि समशीिोष्ट्ण िािािरण यािंच्याशी
आहदमानिाला जळ
ु िनू घ्याििं लागलिं. त्या िािािरणाशी जळ
ु िनू
घेिाना आहदमानिाच्िं या ि मानि सदृश्य, माणसू पिू डजाच्िं या शाखा
मत्ृ यमु ख
ु ी पर्ल्या ि नष्ट झाल्या. त्यामळ
ु े ‘जािा मॅन’, पेंहकिंग मॅन’
‘हनअरिडल मॅन' ‘ऑस्टेिेररस मॅन इत्यादी मानिी, आहदमानिी, मानि
सदृश्य प्राणी शाखा नामशेर् झाल्या.
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कदाहचि ‘हनअरिडल मॅन’ या शाखेला दष्ट्ु काळाच्या पररहस्ििीसी
समन्िय साधिा आला नसािा ि त्यामळ
ु े िी शाखा नष्ट झाली असािी
असे माझे अनमु ान आिे.
त्यानििं र पयाडिरणािील पररहस्ििीचा स्ििःला कसा फायदा करून घेिा
येईल म्िणजे पयाडिरणाशी अनक
ु ु ल िोणे कसे शकय िोईल िे
आहदमानि हशकला. उदा. मािंस खिंर् सापर्िाच पळिनू नेणे, हशकारी
प्राण्यानिं ा िाकलिनू त्यानिं ी के ली हशकार िाब्याि घेणे, प्रहिनेयक्त
ु
कीटक खाणे, गििाच्या हबया खाणे, हनखाऱ्याचा ि अलनी दीपकाचा
प्रयोग करून प्रकाश पार्ून प्राण्यािंना िाकलिणे ि अन्न हशजिण्यासाठी
करणे, हिहशष्ट दगर्ी िौदाि ि खर््र््याि पािसाचे पाणी साठिणे, मािी
पासनू भािंर्ी ि दगर्ापासनू , प्राण्यािंच्या िार्ापासनू ित्यारे बनिणे.
कािी शास्त्रज्ञ म्िणिाि की आहदमानिािंच्या या प्रगिीचा काळ पन्नास
िे साठ िजार िर्े एिढाच िोिा. चाल्सड र्ाहिडनच्या मिे आहदमानिाच्या
प्रगिीपासनू िे िोमो इरे कटसच्या पयंिचा काळ सार्ेिेरा लाख िर्ाडचा
िोिा. याहशिाय मानिििंश शास्त्रज्ञािंच्या हिधानानसु ार िीस लाख
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िर्ांच्या पररश्रमाने आहदमानिापासनू पहिला ‘िोमो' मानिाची शाखा
हनमाडण झाली. िी पहिली शाखा कदाहचि ‘िोमो िॅहबलीस’ िा
‘इलेकटस’ असािी.
मिाभारिीय यद्
ु िी पाच िजार िर्ांपिू ी झाले िोिे हन त्यािी अगोदर
पासनू मानिानिं ा हदव्यशक्ती प्राप्त िोत्या. स्िगड पािाळ हििारिी शकय
िोिे. उदा.(अजडनु हदव्यास्त्राप्राप्तीसाठी स्िगाडि गेला िोिा.)
िेदाच्िं या श्रिु ी हिर्यी म्िणािे िर,त्याि असिं म्िटलिं आिे की पिू ी
हदव्यशक्ती मानिाकर्े स्िगाडि असिानािी िोत्या. उिीिर
(पथ्ृ िीिर)अििररि झाल्यानिंिर त्या सिड शक्ती ऋर्ींनी ग्रिण के ल्या.
त्यामळ
ु े मानि शहक्तिीन झाले. म्िणनू त्याने ऋर्ींची सेिा करून, िप
करून, व्रि करून, यज्ञयाग करून िा उपासनेने देििािंना प्रसन्न करून
सिड प्रकारच्या हसद्ी (अहणमा महिमा) हिद्या (सिंमोिन, स्ििंभन) ि शक्ती
(उदा.प्रहििेगा )प्राप्त करण्यास आरिंभ के ला. या सिड शक्ती ि हसद्ी
उच्चकोटीच्या साधकािंना ि मानिािंना प्राप्त िोिाि.
मनष्ट्ु याचे म्िटले िर, त्याच
ु ी, शारीररक िाकद ि हििेक िीच
िं ी बद्
माणसाची शक्ती मानली असािी. अन पिंखाबद्दल सािंगायचे झाले िर
पिू ीच्या काळी हिमाने असािी, त्याहिर्यीचे िे हििेचन असािे. (असू
शकिे) जादचू ी कािंर्ी म्िणजे मानिी बद्
ु ीचे निीन अहिष्ट्कार असू
शकिाि.
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त्यानििं र दगर्ापिं ासनू हिहिध अिजारे , ित्यारे ि अनेक िस्िू बनिणारी
ि मोठ्या मोठ्या प्राण्यािंचे मािंस कापणारी िोमो शाखा अहस्ित्िाि
आली. िो काळ प्लोयोसीन (दगर्ाच
िं े हछलकया न उर्ििा ित्यारे ियार
करणारे मानि) ि प्लेयीरस्टोयीन (मािंस कापण्याची सिय असलेले
मानि) या काळाि सीमा रे खा असणारा काळ िोिा. आियाडची बाब
म्िणजे या काळाि आहदमानि ि मानि याच्िं या िश
ु ामिं ध्ये
िं ाच्या जनक
फारकि व्िायला सरुु िाि झाली िोिी. आहदमानिाच्या या शाखेची
मानिाला निू न शाखेकर्े िोमोकर्े िाटचाल सरू
ु झाली िोिी. कािी
िर्ाडच्या प्रगिी नििं र आहदमानि मानिािंच्या रूपाि िोमोशाखेि
पररिहिडि झाला असािा, हकिंबिुना असे म्िणािे लागेल, प्रयत्नेन
मनजु ा:! अिक प्रयत्नाकारणे मानि िोऊ शकला िाच महििािड.
मानिाची म्िणजे िोमोची उत्क्राििं ी कशी झाली असािी याबद्दल
शास्त्रज्ञाची मिमिािंिरे आिेि. परिंिु एक गोष्ट िर हनहिि आिे की
मानिाची पहिली शाखा म्िणजे िोमोची प्रिम शाखा िोमो िॅहबलीस
असािी हकिंिा र्ाहिडनच्या हसद्ािंिानसु ार धरल्यास मानिाची म्िणजे
िोमोची पहिली शाखा िोमो इरे कटस असािी.
मानिाने सिडप्रिम आपल्या दोन्िी िािािंचा उपयोग स्िििंत्रपणे करायला
सरुु िाि के ली असािी. हकिंिा त्याने आपल्या मणकयास िाठ करण्यास
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सरुु िाि के ली असािी. त्यामळ
ु े त्याचा पष्ठु रजजू हिकहसि झाला
असािा. त्यानिंिर त्याने सक्ष्ू मास्त्रे हनमाडण के ली असािी म्िणजे िो काळ
मध्याश्मयगु ाचा काळ असािा. त्यािेळी ित्ती, र्ायनोसॉर असे
मिाप्रचिंर् प्राणी नष्ट झाले िोिे ि िरीणाहद चपळ प्राणी अहस्ित्िाि
आले िोिे. त्यािंची हशकार करण्यासाठी सक्ष्ू मास्त्रे हनमाडण के ली असािी.
र्नष्ु याछया खशकारी प्रर्त्त
ृ ीर्ुळे र्ैर्ोथ नष्ट झाले.
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सूक्ष्र्ास्त्रे फहणर्े काय ?
सक्ष्ू मास्त्रे म्िणजे सक्ष्ू म अग्र ि धार असलेली, िािाि मािण्याजोगी,
िलकी (पात्याची) धािचू ी / दगर्ी अिजारे िोय., उदा. बाण, भाला,
शल
ू , बाणािंची टोके रस्सी, जाळे , दगर्ी सरु ा इत्यादी िीच
मध्याश्मयगु ाची िैहशष्ट्य िा हिशेर्िा आिे. मध्याश्म यगु ाि जहटल
रचनेचे चपळ प्राणी अहस्ित्िाि आल्यामळ
ु े हशकारीचे ििंत्र जहटल ि
गिंिु ागिंिु ीचे झाले िोिे.
सक्ष्ू मास्त्रािंच्याबद्दल अजनू एक इहििास ित्तृ सािंहगिले जािे, पथ्ृ िीच्या
अब्जािधी िर्ाडच्या कालािधीि इसिी सनापिू ी बारा- अकरा िजार
िर्ाडपिू ी अखरचे हिमयगु समाप्त झाले. उबदार ि आद्रक ििामानाचा
एक निा कालखिंर् सरू
ु झाला, जयाला िोलोहसन कालखिंर् म्िणिाि.
या काळाि िी हिमगारा हििळल्यामळ
ु े जलाशये ि पाण्याचे साठे
िाढले. त्यामळ
ु े या कालखिंर्ाि अन्नासाठी उपयक्त
ु असलेल्या प्राणी ि
िनस्पिी यािंची उपलब्धिा िाढली. त्याच बरोबर हिमयगु ाच्या शेिटी
शेिटी मॅमोि सारखे ित्ती ि हिशालकाय प्राण्याच्िं या प्रजािी नष्ट झाल्या
िोत्या. याचे कारण मानिाची हशकारी प्रित्तृ ीिी असू शकिे.
पाण्यामधील (गोर््या ि खाऱ्या) मत्स्यिगड िसेच शेळी-मेंढी यासारखे
आकाराने लिान ि िेगिान िन्यपशू हशकारीसाठी उपलब्ध िोिे. त्यािंची
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हशकार करण्यासाठी परु ाश्मयगु ीन बोजर् ित्यारे उपयोगी पर्णार
नव्ििी.
म्िणनू उत्तर परु ाश्मयगु ािच दाबित्रिं ाने दगर्ाची लाबिं , पािळ ि सबु क
पािी काढण्यास प्रारिंभ झाला िोिा. मध्याश्मयगु ामध्ये िेच ििंत्र ि
गारगोटी िापरून (जो स्फहटक जिलक्षम असिो.) त्याच
िं ी नखाएिं िढी
पािी काढून ित्यारे बनहिण्यास सरुु िाि के ली गेली िोिी. िी पािी िार्े
हकिंिा दािंर््याला खोबण करून ि त्यािंच्या टोकािर घट्ट बसहिली
जािाि. िी पािी ‘पन्िाळे दार गाभा' या ित्रिं ाने गारगोटींपासनू अलग
के लेली हदसिाि. िी पािी नखािंएिढ्या असल्याकारणाने त्यािंना
‘सक्ष्मास्त्रे’ म्िटले जािे. या काळाि टोकाला छोटे पािे बसिलेले बाण
िी पहिली सक्ष्ू मास्त्रे िोिी. िाि कुरार् मानिाने बनहिलेले पहिले ित्यार
िोिे. या िार्ापासनू ियार के लेले मासेमारीचे गळ, सक्ष्ू मास्त्रे बसिनू
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ियार के लेली दािेरी सरु ी, बाणाच्या टोकाप्रिं माणे हिळा,अिजारे ,भाले
िी अन्य सक्ष्ू मास्त्रे िोि.
या सक्ष्ू मास्त्रािंमळ
ु े हनसगडि: उगिणारी ि िाढणारी िणृ धान्य म्िणजे गिि,
जि, रजक या िनस्पिी काढिा येणे शकय झाले. त्यािंनी यापिू ी
गििाच्या हबया उपटून खाल्ला जायचा. मात्र पात्यामिं ळ
ु े गिि कापणे
मध्याश्मयगु ाि शकय झाले.
याहशिाय पिू ी फळे झार्ािर चढून िा दगर् फे कून पार्ली जाि. मात्र
मध्याश्मयगु ाि फळे बाणािंनी नेम धरून पार्ली जाऊ शकली.
िसेच फळे , िणृ धान्य, गिि हिपल
ु प्रमाणाि उपलब्ध िोिी. त्यामळ
ु े
मानिासाठी अन्नाची सोय झाली. मात्र िे अन्न हमळिण्यासाठी
मानिाला सक्ष्ू मास्त्रािंची मदि झाली. त्याच सक्ष्ू मास्त्रािंच्या सािाय्याने
त्याने हिळा ि कोयत्यासारख्या अिजाराच
िं ी हनहमडिी के ली ि ित्सम
ित्यारािंच्या सािाय्याने कापण्याचे ििंत्र सल
ु भ ि सक
ु र के ले.
याहशिाय मानिाला हिहिध कला अिगि झाल्या उदा. कापसािििं च्ू या
सािाय्याने सिू कािणे, धागे सटु े करणे एकसिंध िस्िू ियार करणे,
इत्यादी हिणकामाची ि सिू कािण्याची कला, याखेरीज मानिाला
नैसहगडक रिंग (उदा. फळे , फुले इत्यादी पासनू बनिलेले रिंग) हनमाडण
करण्याची ि गिु च्े या हभहत्तकािंिर हचत्र काढण्याची कला अिगि झाली
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िोिी. मध्यप्रदेशाि अशी गफ
िंु ाहचत्रे, हभहत्तकाहचत्रे सापर्िाि.
‘भीमबेटका’ गिु ा या हचत्रासाठीच प्रहसद् आिे. या हचत्रािंमध्ये िायरॅ कस,
हसििं मॅमोिची हशकार करि असिानाचे आहदमानिाचे हचत्र, नसु त्या
भाल्यािंनी ि बाणािंनी के लेली हशकारीचे हचत्र ििंसिोत्सिािेळीचे नाच,
हशकार भाजण्याचे दृश्य, प्राण्यािंचा पाठलाग, इत्यादी हचत्रे खपू च
प्रख्याि आिेि.
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याखेरीज हचत्रािील रिंगाचे देखील एक िैहशष्ट्य आिे िे म्िणजे फुलािंचे
परागकण, फळािंच्या हबया, सालीच्या सािाय्याने हनमाडण के लेला रिंग
हकिंबिुना लाल, िपहकरी, मािकट िा हिरिट िपहकरी रिंगाचा िापर
के लेला (सिाडहधक) आढळिो. िसेच हचत्र काढिाना किंु चला नव्िे,
टोकदार टाकािंचा उपयोग के लेला असािा, असेिी आढळून हदसनू येिे.
म्िणजेच िेव्िा किंु चला नव्ििा.
हचत्रकलेचे प्रािहमक अिस्िा म्िणजे समु ार हचत्र पद्िी ि हबघर्लेली
रिंगसगिं िी. िळूिळू मानिाने प्रकृिी, हनसगाडकर्ून रिंगाचे, रिंगसगिं िीचे,
छटािंचे ज्ञान, प्राप्त के ले, हनरीक्षण या कौशल्याच्या सािाय्याने. आकाश
रिंगाच्या हिहिध छटा, इद्रिं धनष्ट्ु यािील सप्तरिंग ि पष्ट्ु पािंची रिंगसिंगिी, या
रिंगसगिं िी ि छटाचिं े हनरीक्षण करून हचत्रकलेची मिु ूिडमेढ रोिली.
दसु रे म्िणजे कपाशीच्या बोंर्ाचे सट्टु े ििंिू हनमाडण करणिं, चक्राच्या
सािाय्याने सिू कािणे, धागे रगर्ून सट्टु े करणे, प्रािहमक िािमागािर
सिड धागे जोर्णे ि त्याने एकसिंध िस्त्र हनमाडण करणे, त्यािर रिंगकाम ि
हिहिध धागे जोर्ून िस्त्रािर नक्षी काढणे िे त्याकाळचे हिणकाम कलेचे
पाच टप्पे िोििं. त्यामळ
ु े हस्त्रया कापर्ाचा िापर करू शकल्या.
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त्यानििं र सक
िं े ि
कला उदयास
आली. भार्ेचा
उगम न झाल्यास
कारणे मानिािंना
एकमेकाश
िं ी सििं ाद
साधणे,
एकमेकािंना सचू ना
देणे, आपल्या
भािना प्रकट करणे सिकायड ि सािचयड मागणे, एखाद्या मोठ्या सिंकटा
हिर्यी िा उत्सिाहिर्यी ि मित्त्िाच्या कायाडहिर्यी घोर्णा करणे,
इत्यादी कायड करणे अिघर् जाऊ लागले, म्िणनू सािंकेहिक भार्ा
जन्माला आली.
उदा. िाकये- सक
िं े ि
िाकये ि सिंकेि
1. नस
ु ती भाल्याने
खशकार करू.
भाल्याने िेध घेण्याचा सिंकेि.
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2. धनुष्य-िाणािंनी तत्सर् हत्यारािंनी र्नार्रे र्ारु.
िीरासनािीलचा सिंकेि.
३. उत्सर् सार्रा करु.
ढोल बढिण्यासारखा सक
िं े ि.
४. ईश्वराची आळर्णी र् पूर्ा करु.
फुले फे कण्यासारखा ि िाि जोर्ण्याचा
सक
िं े ि.
५. आपण दोघे खर्र्ाह करु.
एकमेकािंच्या गळयाि िार घालण्याचा
सिंकेि.
६. आपल्याला पुत्र प्राप्त होणार आहे.
िाि एकमेकाििं र घेऊन िलिण्याचा
सिंकेि.
७. येथे ये.
िाि सरळ धरुन बोटे िलिनू गििंु िणे.
८. र्ला काहीच कळत नाही.
खादिं े उर्िणे ि पापण्या झक
ु िणे.
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९. र्ी काय करार्े.
स्ििः कर्े अिंगल
ु ीहनदेश करून िाि
पसरणे.
१०. खशकारीला र्ाऊ.
भाला फे कून धािण्याचा सिंकेि.
११. र्नार्रािंचे र्ािंस भार्ून खाऊ.
एक िाि आर्िा धरुन त्यािर दसु रा
िाि उलटसल
ु ट करण्याचा सिंकेि.
१२. उत्सर्ाखनखर्त्त नृत्य करु.
दोन्िी पाय आदळि िाि िलिण्याचा
सिंकेि.
१३. र्स्त्रे खर्णू र्ा र्स्त्रािंचे खशर्णकार्
करु.
िस्त्रे हशि् ण्याचा ि सईु हफरिलिं.याचा
सक
िं े ि.
१४. र्ीच या स्त्रीशी खर्र्ाह करणार आहे.
छािीिर मठु ी आदळणे.
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१५. र्धू प्राप्त करण्याची परीिा.
अिंग फुगिनू हिहिध आिाजाि
उच्च स्िराि ओरर्णे.
१६. आपण काही फळे तोडू.
ररकामी टोपली िलिण्याचा सिंकेि.
१७. आपण र्स्तूिंचा व्यापार करू.
मोिरा उर्िण्याचा सारखा सक
िं े ि.
१८. र्ला र्ाझी र्स्तू परत दे.
िाि आर्िा करून चार बोटे
िलिणे.
१९. गुहेत खचत्र काढू.
टाक हफरून हचत्र काढण्याच्या
सिंकेि.
२०. र्ाती र्ाहून नेऊ.
गार्ा ढकलण्याचा सिंकेि.
२१. र्ेगर्ेगळी भािंडी घडर्ून भार्ू.
चक्राकार रीिीने िाि गोल गोल
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हफरिणे ि िाि उलट-सल
ु ट
हफरिणे.
२२. तेथे र्ा.
िािाची चारिी बोटिं लािंबरे र्ेि
धरुन िारिंिार िरिणे ि
भटकणे.
२३. तेथे सरक.
कोपऱ्याने ढोसकणे ि जोराि
ढकलनू नेत्र हफरिणे.
२४. अर्र्ारे खनर्ावण करू.
सक्ष्ू मास्त्रे हनमाडण करू.
पत्र्यािर िािोर्े आपटण्याच्या
िा भाल्याभोििी रस्सी
हफरहिण्याचा सिंकेि.
२५. आपल्या र्ुलािंना खेळर्.ू
एक िाि छािीशी आर्िा धरुन
हक्रर्न िाजिण्याचा सक
िं े ि.
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२६. पाऊस पडणार आहे
दोन्िी िाि सरळ करून िारिंिार
िलिनू खाली आणणे.
२७. तुझे कल्याण होर्ो.
िाि जोर्ून आकाशाकर्े पािणे.
२८. र्ृतात्र्ाला शािंती लाभो.
र्ोळे हमटून आकाशाकर्े िाि
. करणे.
२९. र्ृतात्र्ाची खियाकर्व करु.
कुदळे ने जमीन खोदण्याचा सिंकेि.
३०. सौख्यभराने नािंदू.
दोन्िी िाि पसरण्याचा सक
िं े ि.
िी ‘सािंकेहिक भार्ा' आजिी िापरली जािे. उदा. नेत्र सिंकेिद्वारे
एखाद्याला बोलािणे, िोकारािी िा नकारािी मान िलिणे,
समिं िीदशडक मान र्ोलािणे, पाठ िोपटून प्रोत्सािन देणे, मदिं िास्य
करणे, अिंगठा दाखिणे, जीभ काढून हचर्िणे िा िेर्ािनू हचर्िणे
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नापसििं ीने िा क्रोधाने र्ोळे मोठे करणे िा आठ्या पार्णे, ओठािंिर
िजडनी ठे िनू शािंि रािण्याचे सिंकेि करणे, िािािािाने िाििारे करणे,
दािओठ खाणे इत्यादी िािभािाद्विं ारे भाि-भािना हिचार, ि भािी
कृिी-हिर्यीच्या सिंज्ञापनाचे सिंप्रेर्ण के ले जािे.
मात्र िी सांकेवतक कला आजिी का िापरली जािे? आिा मराठी, हिदिं ी,
िेलग,ू गजु रािी, उहर्या, अरे हबक, इग्रिं जी, जमडन, या भार्ा हिकहसि
झालेल्या असिाना, िरीिी का? कारण िेच की ‘सािंकेहिक भार्ा'
योजना करून िापरली जािे, हिचा उपयोग कधीनाकधी सिजररत्या
के ला जािो. हकिंबिुना मक
ू बहधरािंसाठी कररिा उपयक्त
ु असिे.
फक्त फरक एिढाच की मक
ू बहधरािंची सािंकेहिक भार्ा िी सिंकेिाने नव्िे
िर अहधकाहधक िाििारे ि िािभािानिं ी सपिं क्त
ृ असिे. याउलट दैनहिं दन
जीिनाि िापरलेली सािंकेहिक भार्ा अहधकाहधक सिंकेि ि कमीिकमी
िाििारे , िािभाि ि अहिभाडिािंनी सिंपक्त
ृ असिे. त्यामळ
ु े दैनिंहदन
जीिनािील साक
िं े हिक भार्ा िा शब्द सप्रिं ेर्णाचा एक भाग आिे.
साक
ु े मानि व्यापार करू शकला ि
िं े हिक भार्ािंचे मित्त्ि समजल्यामळ
शेिी देखील करु लागला. शेिीच्या िेळी मजरु ािंना, हस्त्रयािंना, बैलािंना
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सक
िं े ि देणे त्याला सिज शकय झाले. भार्ेच्या अभािी हनमाडण िोणारे
अर्िळे लीलया दरू िोऊ लागले. मात्र िरीिी पणू डपणे अर्चणी ि
अर्िळे दरू झाले नव्ििे. शब्दाअ
िं भािी ि अिंकाअभािी देिाणघेिाण,
व्यििार ि व्यापार करणे कठीण िोऊ लागले. मनष्ट्ु यािंच्या अनिंि ि
असिंख्य हिचार, भािभािना, इच्छा-आकािंक्षा शब्दाहशिाय प्रकट िोणे
शकय नािी. म्िणनू शब्द ि अक
िं उदहयि िोऊन त्याच्िं या हिकास िोणे
आिश्यक ठरले अन् मानिाने आपल्या बहु द्मत्तेच्या जोरािर सिडप्रिम
अिंकाचा हिकास के ला. अिंकाचा प्रािहमक उपयोग करायला आरिंभ
के ला. उदा. दगर् मार्िं ू न िे मोजणे, बोटाच्िं या सािाय्याने मोजदाद करणे,
नेत्राच्या सिाय्याने मोजणे, हबया, किर््या, िार्े, लाकर्े ि ित्सम िस्िु
मार्िं ू न मोजणे, िा मौहखक अक
िं ि अक
िं गणनेचा आरिंभ िोिा. शाहब्दक
अिंक गणनेचा आरिंभ फारच उशीर झाला. कारण शब्दािंचा हिकासिी
उशीर झाला.
याहशिाय मनष्ट्ु याने शेिीचे ििंत्र िी याच काळाि म्िणजे मध्याश्मयगु
हिकहसिि के ले. मानि िेव्िा हफरस्िे िोिे. शेिकरी झालेला मानि
िेव्िािी हफरस्िा िोिा. जया काळाि जया प्रदेशाि जलाची मबु लकिा ि
सपु ीक जमीनीची उपलब्धिा अहधक असेल, त्याच प्रदेशाि िािंबनू
िस्िी करायची ि िेिे कािी काळ शेिी करायची असे रािणीमान िोिे.
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शेिीचे ित्रिं म्िणजे सिडप्रिम हबयाणे रुजि घालणे, हबयाणे म्िणजे
गििाच्या ि फळािंच्या हबया, त्यानिंिर दोनदा (पेरणीपिू ी ि पेरणीनिंिर)
नागिं र हफरिणे, (िाम्रपार्ाणयक्त
ु ) पाणी ि खि घालणे, हपके आल्यािर
कापणी, झार्णी, झोर्पणी करणे ि शकय असल्यास दबु ार पेरणी करणे,
परिंिु िे शकय न झाल्यास स्िलािंिर करणे असे त्या काळचे शेिीचे ििंत्र
िोिे.
िे ििंत्र िरिर पाििा, आधहु नक िाटेल. मात्र िे िसे नािी, त्याचाच
उलगर्ा पढु च्या लेखाि िोईल.
इवत श्रीशविलीलावलवखतम् जननीकवथतम|्
ितथु वम् रहस्यम् संपणू वम् |
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पाचर्े रहस्य

नर्ाश्र्युगीन िािंती: शेती-पशुपालनाचे तिंत्र
इहि|| सामान्यिः असे सािंहगिले जािे हक निाश्मयगु ाि शेिीचे ििंत्र
अहधक हिकहसि ि उत्क्राििं झाले. त्याकारणे हटकाऊ जमीन जेिे असिे
िेिेच शेिकऱ्यािंना िा त्यािंच्या सिगामींना कायम स्िरुपी हस्ित्यिंिररि
िोण्यापासनू कोणिाच पयाडय नसायचा. त्यामळ
ु े हस्िर िस्िीचे प्रमाण
िाढले, त्यािनू नागरी सस्िं कृिीचा हिकास झाला. या हस्ित्यििं रास हदघड
कालािधी लागला असला, िरी शेिी ि पशपु ालनाकारणे मानिी
शैलीि जो हिलक्षण बदल घर्ला. त्यालाच गॉर्डन चाईल्र् या
ऑस्रेहलयन परु ाित्िज्ञाने ‘निाश्मयगु ािील उत्क्रािंिी' असे सिंबोधले
आिे.
आपण या हिधानािंचा शब्दशः अिड घेिो हकिंबिुना आपण िाकयाचा
हिपयाडस करिो. आपण असेच मानिो की शेिीच्या ििंत्राचा उगम
निाश्मयगु ािच झाला आिे, मात्र िसे नव्िे. शेिीचे ित्रिं निाश्मयगु ाि
हिकहसि झाले नािी, िे िर प्रागैहििाहसक काळाि हनमाडण झाले िोिे.
िे िाचनू धकका बसेल, परिंिु िे सत्य आिे.
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हकिंबिुना िी मानिाची आियडकारक कृिी िोिी,जी कृिी परु ाश्मयगु ाि
हनमाडण झाली िोिी. माझे असे मि आिे की शेिी निाश्मयगु ाि हकिंिा
िाम्रपार्ाणयगु ाि हिकहसि अििा प्रगि झाली असािी. कारण त्या
काळाि िाम्रपार्ाणािंचा अििा पार्ाणाचा नािंगर हनमाडण झाले िोिे ना!
परिंिु नाईल सश
िं ोधनानरुु प आहदमानि १५ िजार िर्ाडपिू ी पासनू शेिी
करि असािा, असे लक्षाि आले आिे. मात्र मानिाची पहिली शाखा
िोमो ५०-६० लक्षापिू ी हनमाडण झाली िोिी. त्यानसु ार पाििा
आहदमानिाने हनदान ३०-४० लक्षापिीपासनू शेिी करायला सरुु िाि
के ली असािी,असे माझे अनमु ान आिे………….
मी अदिं ाजे कालमापन साहिं गिले आिे. परिंिु िे कालमापन मी
शास्त्रज्ञािंच्या सिंशोधनाला-हनकर्ाला गहृ िि धरुन सािंहगिली आिे.
त्यापेक्षा मित्िाची बाब आिे,िी शेिीच्या प्रािहमक ित्रिं ाची.
भारत्यासारख्या पोिात्यड देशािील ि इहजप्त सारख्या पािात्य देशािील
शेिीचिं ििंत्र आहण त्याच्या उत्क्रािंिी हिर्यी जाणनू घ्या.
सिडप्रिम भारिािील शेिी ििंत्र आपण पािूया.. भारिाि शेिीचा उगम
आहदमानि काळापिू ी झाला िोिा. मात्र इहजप्तमध्ये आहदमानि
काळाि शेिीचा उदय झाला िोिा.
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भारिाि िैहदक परु ाण किा नसु ार रूप जया क्षणी पथ्ृ िी ि मनचू ी प्रजा
रािाियास आली पथ्ृ िी िोिी त्या क्षणी ब्रह्मदेिाने भमू ी या देििेला बीज
देऊन िक्ष
ृ िनस्पिी हनमाडण के ली त्याकारणे पथ्ृ िी उिडर झाली या
किेनसु ार उिडर पथ्ृ िीला उिी िे नाम प्राप्त झाले आहण ऐहििाहसक
परु ाित्त्िीय सिंशोधनाि प्रमाणे आहदमानि काळापिू ी मनष्ट्ु य मनष्ट्ु यसदृश
सस्िन प्राणी ( िे प्राणी माणसाचे पिू डज असािेि.) फळाची लागिर्
करि िोिे.

हिशेर्िः मिाराष्ट्राि परु ाश्मयगु ीन कालखिंर्ाििी ि मध्याश्मयगु ीन
काळाि शेिी िोि असे. मिाराष्ट्रािील मध्याश्मयगु ीन मानिाचे असे
जीिन िोिे की शैलाश्रय यािंच्या ि गिु ाच्िं या आशयाने रािणे, सक्ष्ु मास्त्रे
आहण ित्सम अिजारे ियार करणे शेिी करणे आहण हशकार करणे इ.
भारिाि परु ाश्मयगु ाच्या कालखर्िं ािील म्िणजे इसिी सन पिू ड 7000
च्या काळािील अलनीचे, चक्राचे, शेिीचे अिशेर् सापर्ले िोिे.
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मिाराष्ट्रािील मध्याश्मयगु ीन मनष्ट्ु य इसिी सन पिू ड दिा िजार िे चार
िजार या कालखिंर्ाि गिु ािंमध्ये, शैलाश्रयािंच्या आश्रयाने रािि असनू
जलाच्या काठाििं र िािरि िोिा, सक्ष्ू मास्त्राच
िं ी हनहमडिी करि िोिा.
याहशिाय सिंशोधनािनू असे आढळले की मिाराष्ट्रािल्या आद्य
शेिकऱ्याच्िं या ग्राम िसाििी िाम्रपार्ाणयगु ीन िोत्या, हकिंबिुना त्या
पिू ीच्यािी.
याचाच अिड, अन्य देशामिं ध्ये जयािेळेस आहदमानि शेिीपिू ड काळाि
गििे उपटून खाणे, गििाच्या हबया खाणे, फळािंच्या साली- पाने,
फळािंच्या हबया खाणे इत्यादी उद्योग क्षधु ा भागहिण्यासाठी करीि िोिा,
दोन पायाििं र चालण्याचा प्रयत्न करि िोिा, याहशिाय त्या काळाि
आहदमानि हफरस्िािी झाला िोिा, त्याकाळाि भारिाि मनष्ट्ु याने
शेिीचे ििंत्र हिकहसि के ले िोिे, नगरािंचा िसेच लोिसिंस्कृिी ि
िाम्रपार्ाण सस्िं कृिीचािी उदय झाला िोिा.
याखेरीज असे म्िटले जािे की जया काळी अन्य देशािंमध्ये आहदम
मानि शेिी, चक्र, अलनी इत्यादीचा शोध लािि िोिा. त्याकाळी
भारिामध्ये धमड, ित्त्िज्ञान, ज्ञान-हिज्ञान, अध्यात्म, अिडकारण,
हिकहसि िोि िोिे.

85

िेच भारिाचे िैहशष्ट्य आिे की सिड ज्ञान शास्त्राच
िं े-हिद्याच
िं े-कलािंचे
मल
ू क भारिाि उत्पन्न झाले आिे.
आिा आपण इहजप्तमधील नाईल खोऱ्यािील सश
िं ोधनाहिर्यी जाणनू
घेऊया.
इहजप्तच्या नदीच्या म्िणजे नाईलच्या खोऱ्याि आहण आजबू ाजच्ू या
आद्र-दमट पररसरामध्ये सिंशोधकािंनी सिंशोधन के ले. त्या सिंशोधनािनू
असे हदसनू आले की, आहदमानि नाईलच्या खोऱ्याि हकिंिा
आजबू ाजच्ू या पररसराि जेव्िा शेिी करु लागला िोिा, िेव्िा िो आहण
त्याचे सािीदार हफरस्िेच िोिे.
सिडप्रिम आहदमानिाने नाईलच्या खोऱ्याच्या आजबू ाजल
ू ा
असलेल्या दमट प्रदेशािील दलदलीि शेिी के ली. त्या र्बकयािील
पाणी सक
ु ू न गेल्यानिंिर हकिंिा दष्ट्ु काळ पर्ल्यानििं र त्याने िेिनू
नाईलच्या खोऱ्याि स्िलािंिर के ले, िेिे त्याने कुठल्याशा िरी हबया
पेरल्या, हकिंबिुना त्या रानगििाच्या हबया असाव्याि, याप्रमाणे
आहदमानिाच्या पहिल्या शेिीचा आहिष्ट्कार झाला.
पहिल्यािंदा आहदमानिाने रानगिि,रानजिसाच्या हबया लािल्या िरी,
नििं र िळूिळू कर्धान्ये, बाली, जदाडळू, िरू आहण िाटाण्याच्या हबया
रुजिायला सरुु िाि के ली.
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त्यानििं र िळे , र्बके अििा ित्सम जलस्त्रोिाचा िापर काटकसरीने
आहदमानि करु लागला. कारण इहजप्तच्या िाळििंटाि िळी, नदीची
खोरी, र्बकी सक
ु ू न जायची. त्यािील पाण्याचे बाष्ट्पीभिन व्िायचे.
िेव्िा आहदमानि त्याच र्बकािंच्या-िळयािंच्या सक
ु लेल्या िळाशी
असलेला पाणिळ भागिी शेिीसाठी िापरु लागला.
आहण त्यानिंिर जी हपके उगिायची, िी हपके धारदार सक्ष्ू मास्त्रािंच्या
सािाय्याने आहदमानि छाटायचा. त्यानिंिर िो आपल्या बलाचा उपयोग
करून जसे झार्ून, जहमनीिर आदळून, आकार असलेल्या दगर्ाने
भरर्ून धान्य झोर्पायचा जेणेकरून दाणे ि िसु िेगळे िोिील.

आहण मध्याश्म यगु ाि हकिंिा निाश्मयगु ाि जेव्िा चक्राचा शोध
लागला, िेव्िा दगर्ीजात्याचािी शोध लागला िोिा.
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िेव्िा मात्र धान्य कच्चे िा अधडिट हशजिनू खाण्याऐिजी त्यानिं ा दळून
त्यािंचे पीठ खाणे, त्यानिंिर हपष्टमय पदािड खाणे सख
ु कर ि रुचकर िाटू
लागले.
याहशिाय जेव्िा निाश्मयगु ाि व्यापार सरू
ु झाला, िेव्िा धान्य हिक्री
िा व्यिसाय झाला. त्याच दबु ार पेरणीचे ित्रिं जन्मास आले ि सहु पक
जहमनीचा पोि ओळखायचे ििंत्रिी. त्याकारणे नदीचे खोरे िा र्बके
पािून िेिेच शेिी करणे, िे खोरे , र्बके शष्ट्ु क झाल्यािर त्याच्या
पाणिळ िळाशी शेिी करणे ि िो पाणिळ भागिी शष्ट्ु क झाल्यानििं र
स्िलािंिर करणे अशी समस्यािी दरू झाली.
िेच िोिे िे प्रागैहििाहसक काळापासनू िे निाश्मयगु ाच्या काळापयंिचे
हिकहसि झालेले शेिीििंत्र.
इवत श्रीशविलीलावलवखतम् जननीकवथतम|्
पंिमम् रहस्यम् संपणू वम् |
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पररणिष्ट
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)

उत्पत्तीहबदिं ू :- उत्पत्ती हबदिं ू म्िणजे जया हबदिं ू पासनू सष्टृ ीची
उत्पत्ती झाली िो हबिंद.ू
हििरे :- प्रकाशाची मिंर्ले
मिािारका :- मोठ्या उल्का
र्ाहिडनचा हसध्दािंि :- चाल्सड र्ाहिडनचा उत्क्रािंिीचा हसध्दािंि
जहटलपेशी :- गििंु ागििंु ीची पेशी
प्रागहिक बदल :- मनष्ट्ु याच्या प्रागहिक आहण उत्क्रािंिीच्या
काळाि मनष्ट्ु याि झालेले बदल.
हखलपिड :- मिाभारिािील एक पिड.
हद्वपकल्पीय :- जयाच्या िीन बाजू समद्रु ाि आिे असा प्रदेश.
आनिड :- गजु राि कर्चा प्रदेश.
यहु ललना :- एक एकपेशीय सजीि.
पॅरामेहशयम :- चपलेच्या आकाराचा एक एक पेशीयजीि.
प्रचलन :- िालचाल करणे हकिंिा पढु े सरकणे.
छद्मपाद :- लपलेला पाय.
किकििंिू :- बरु शीचे ििंि.ू
म्यक
ू र :- बरु शीचा प्रकार.
दृश्यकें द्रकीपेशी :-जया पेशींचे क्रेंदक हदसिे अशी पेशी.
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१७) कहलकायन :- हकण्िाच
िं प्रजनन.
१८) हकण्ि :- हयस्ट, जे र्ोसा हकिंिा इर्लीमध्ये ि पािाि टाकलिं
जाििं.
१९) पटु ी :- कर्क किच.
२०) आरे खन जनक
ु ािंचे :- र्ी एन ए चे आरे खन.
२१) जैिहिहिधिा :- एकाच प्रजािीची ि जािीचे प्राणीअसणे,
यालाच जैिहिहिधिा म्िणिाि.
२२) हििरण :- मािंर्णी.
२३) पदानक्र
ु म :- हिहभन्न घटकाच
ु मे हििरण.
िं े अनक्र
२४) आहदकें द्रकी :- अशा पेशी जयािंचिं क्रेंदक स्पष्ट हदसि नािी.
२५) पचिं सष्टृ ी :- मोनेरा, प्रोटेस्टा, किक, िनस्पिी आहण प्राणी या
पाच सष्टृ ींच्या पेशी रचना, शरीररचना आहण पोर्ण रचना यािंचे
िगीकरण.
२६) मोनेरा सष्टृ ी :- लेकटोबॅहसलाय या जीिाणच
िंू ी सष्टृ ी.
२७) प्रोटेस्टा सष्टृ ी :- शैिाल, प्रोटोझआ
ु , व्िोल्िौकस, अमीबा,
यहु ललना या एकपेशीय जीिािंची सष्टृ ी.
२८) किकसष्टृ ी :- किकाच
िं प्रजािी.
२९) आर एच हव्िटाकर :- एक प्रहसद् शास्त्रज्ञ.
३०) सिंकर :- दोन हिहभन्न प्रकारच्या प्राण्यािंचिं सिंकर.
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३१)
३२)
३३)
३४)
३५)
३६)
३७)
३८)
३९)
४०)
४१)
४२)
४३)
४४)
४५)
४६)

पटलबध्द :- पटलाने बध्द असलेले.
प्रोटोझआ
ु :- प्रोटेस्टा सष्टृ ीमधील परपोर्ी आहदजीि.
कशाहभका :- पेशीिििं .ू
पेशीहभहत्तका :- पेशीभोििी असलेलिं कर्क पटल.
कायहटन :- पेशी हभहत्तके भोििीची शकड रा.
सेल्यल
ु ोज :- पेशीहभत्तेकेिलिं रसायन.
प्रद्रव्यपटल :- पेशी क्रेंदकािील द्रव्याभोििी असलेलिं पटल.
आधात्री :- आधार देणारी.
अररय :- एका प्रकाराची शरीराची समहमिी जी प्राण्याच्िं या
शरीराला हिभाहजि करि नािी.
समहमिी :- शरीराचे हिभाजन करणारी समहमिी.
मक
ु ु लायन :- समद्रु ी जीिािंचे प्रजनन.
हद्वपाश्वड:- एका प्रकाराची शरीराची समहमिी.
अििं :परजीिी :- मनष्ट्ु याच्या शरीरािील कृमी ि प्लेटीव्िेहल्महिस
सिंघािील जीि.
खिंर्ीभिू :- शरीराचे खिंर्ीि असलेले भाग.
उभयहलगिं ी :- नर आहण मादी उभयहलगिं ी असलेले.
दृढ रोम :- गािंर्ूळाच्या हकिंिा ित्सम जीिािंना खिंर्ीभिू करणारा
त्िचेचा एक भाग.
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४७) बाियकिंकाल :- बािय अहस्ि.
४८) असमहमि :- जया सजीिािंच्या शरीराची. समहमिी नािी. उदा.
अहमबा पॅरेहशया.
४९) अिंि:किंकाला :- आिील अहस्ि.
५०) चेिारजजू :- पाठीचा कणा.
५१) कल्लारिंधे :- मासाची खिले, जयािंनी िो श्वास घेऊ शकिो.
५२) सिंित्तृ :- सिंहमश्र.
५३) रक्ताहभसरण :- रक्त सिंििन, रक्ताचे शध्ु दीकरण, रक्तािील अशद्
ु
घटक काढून टाकणे. रक्ताचे ऑहकसजनमध्ये हमसळणे, इत्यादी
प्रहक्रया.
५४) चर्ू ीमख
ु :- जे जळू, ढेकूण, जया मख
ु ाद्वारे व्यक्तीच्या हकिंिा
प्राण्यािंच्या शरीरािील रक्त शोर्नू घेिाि, त्याला चर्ू ीमख
ु
म्िणिाि.
५५) अयहु लमि पर :- न जोर्लेले पख
िं .
५६) अहस्िमय :- अहस्ि असलेले प्राणी.
५७) काहस्िमय :- मािंसल अहस्ि असलेले प्राणी.
५८) श्लेष्ट्मल :- हचकट द्राि, द्रव्य.
५९) अग्रपाद :- पढु ील पाय.
६०) हर्िंभािस्िा :- बेर्कािंची शािकािस्िा हकिंिा िरुण अिस्िा.
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६१) समाधीकाल :- हििाळयाच्या काळामध्ये बेर्ूक जमीनीखाली
राििाि, त्या काळाला समाधी काल म्िणिाि.
६२) स्िेदग्रििं ी :- घाम हनमाडण करणाऱ्या ग्रििं ी.
६३) िैलग्रिंिी :- शरीरािील िेल त्िचेिरिी आणणाऱ्या ग्रिंिी.
६४) स्नायमु य :- स्नायु असलेले प्राणी.
६५) जरायजु :- गभाडशयाद्वारे जीिाला जन्म देणारे प्राणी.
६६) िैहश्वक हकरणे :- मिािारके ची हकरणे.
६७) हिमयगु :- जया काळाि पथ्ृ िीिर सिडकािी बफाडच्छादीि िोिे,
त्याला हिमयगु म्िणिाि.
६८) मनु :- मनष्ट्ु याचा पिू डज हकिंिा हपिा
६९) उहच्छष्ट भक्षी :- उहच्छष्ट खाणारे पक्षी हकिंिा प्राणी, उदा. हगधार्े,
हबबळे , कोल्िे, लािंर्गे.
७०) प्रागैहििासकाळ :- इहििास पिू ीचा काळ.
७१) रे हण्िकशास्त्र :- शरीरािल्या हकिंिा जहमनीआिील हकिंिा िस्िू
आिील रे णचिंू ा अभ्यास करणारे शास्त्र.
७२) मानिििंशशास्त्र :- मानिाचा, त्याचा उत्क्रािंिीचा, उत्पत्तीचा
अभ्यास करणारे शास्त्र.
७३) अनिु िंशशास्त्र :- मनष्ट्ु याचा,प्राण्यािंचा अनिु िंशाचा, जनक
ु ािंचा
अभ्यास करणारे शास्त्र.
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७४) प्लोयोहसन :- दगर्ापासनू हिहिध अिजारे ि ित्यारे बनिण्याचा
काळ.
७५) प्लेयीस्टोहसन :- मोठमोठ्या प्राण्याच
िं े मासिं कापण्याचा काळ.
या दोन्िी कालखिंर्ाच्या सीमारे र्ेमध्ये मानिाची िोमो िी शाखा
उदयास आली िोिी.
७६) िोमो इलनायेट :-अहलनचा िापर करणारा मानि.
७७) फासेपारधी :- फासेचे जाळे लािनू पक्ष्यािंना पकर्णारा पारधी.
७८) िोमो इरे कटस :- दोन्िी िािािंचा िापर करणारा मानि.
७९) िोमो शेहपयन :- हिचारी मानि.
८०) सक्ष्ू मास्त्रे :- मध्याश्मयगु ामध्ये हनमाडण के लेली सक्ष्ू म टोकािंची
भाल्याप्रमाणे, बाणाप्रिं माणे असलेली अस्त्रे.
८१) हभहत्तकाहचत्रे :- आहदमानिाने गिु ािंच्या हभिंिीिर काढलेली हचत्रे.
८२) सािंकेहिक भार्ा :- िािभािािंनी ि सिंकेिािंनी सिंपिृ असणारी
भार्ा.
८३) निाश्मयगु :- जया काळाि लेखनकलेचा, हलपीकलेचा उदय
झाला, असा काळ.
८४) किर््या :- हशपिं ल्याच
ु र्े.
िं े िक
८५) िाम्रपार्ाणयक्त
ु :- िािंबे आहण पार्ाणाफासनू हनमाडण के लेली
िस्ि.ू
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८६) मौहखक :- िाहचक
८७) पन्िाळीदार गाभा :- बोटािंच्या नखाएिढी छोटी ि धारदार पािी
करण्याचे ििंत्र.
८८) बोजर् ित्यारे :- अिजर् ित्यारे .
८९) पष्ठृ रजजू :- पाठीचा कणा.
९०) िोमो िॅहबलीस :-िािाचा िापर करणारा मानि.
९१) उत्खनन :- प्राचीन स्िळे शोधनू िेिे खणण करुन िेिील
परु ाित्िीय िस्िू शोधनू काढणे.
९२) जीिाश्म :- करोर्ो िर्ांपिू ी अहस्ित्िाि असलेल्या िनस्पिी
आहण प्राण्यािंची िार्िं पथ्ृ िीच्या िळाशी दबनू जािाि त्यालाच
जीिाश्म म्िणिाि.
९३) परु ाित्त्ि शास्त्र :- प्राचीन सिंस्कृिीच्या परु ािस्ििंच्ू या,
अिशेर्ािंच्या परु ाित्िीय आहण सािंशोधहनक हिश्ले र्ण करणारे
शास्त्र.
९४) अनसु िंक्रहमि :- एका हपढीकर्ून दसु ऱ्या हपढीकर्े सिंक्रहमि
िोणारे .
९५) आत्रिं पच्ु छ :- मनष्ट्ु याच्या आिर््याला लागनू एक
सेल्यल
ु ोजयक्त
ु पच्ृ छ असिे. कारण मनष्ट्ु याचे पिू डज सेल्यल
ु ोज
यक्त
ु भोजन (कच्चे मािंस) खाि िोिे.
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९६)
९७)
९८)
९९)
१००)

कल्प :- सष्टृ ी.
शैलाश्रय :- मोठमोठ्या खर्कािंच्या आश्रयाने रािणे.
सिगामी :- सािीदार
प्रागैहििाहसक :- इहििासपिू डकाळ.
पाणिळ :- आद्र, दमट प्रदेश.
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🌀🌀संदिव ग्रंथांिी सिू ी 🌀
१) िेदामं धील उत्पवत्त कथा
२) देिीपरु ाण
३) महािारत - वखलपिव
४) िारतीय वहदं ू तत्त्िज्ञान
५) िाल्सव डाविवन िा उत्िातं ी वसध्दातं
६) नििी, दहािीिे, अकरािीिे ,बारािीिे इवतहासािे आवण
िगू ोलािे पस्ु तक
७) नििी आवण दहािीिे विज्ञानािे पस्ु तक
८) सधु ा ररसबडू िे सावहत्य
९) रोमन आवण ग्रीकाच्ं या आख्यावयका
१०) सवजिांिा िमविकास वसध्दांत
११) पंिसष्टृ ी िगीकरण :- आर एि वव्हटाकर
१२) फार फार िषाांपिू ी :- वनरंजन घाटे
१३) इवतहास कालखडं :- अज्ञात
१४) माणसू कसा घडत गेला? - अज्ञात
१५) संघषव :- अज्ञात
१६) बारािीिे मानसशास्त्रािे पस्ु तक - संकेत, हाििाि
१७) िारतातील उत्तराखडं मधील उत्खनन
१८) नाईल सश
ं ोधन
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हे पुस्तक कसे िाटले, हे shaktileelanikita@gmail. com या माझ्या इमेल
आयडीिर ररप्लाय देऊन कळिा.

🌀🌀🌀🌀🌀

वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिर प्रकावित पस्ु तके

98

वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिर प्रकावित पुस्तके

पस्ु तक
िािण्यासाठी
कव्हरिर
वक्लक करा
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ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे चौदािे िर्षं.
वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यिरचां िे दिािां पुस्तक.
वनवकता राजेश पाटील ही मळ
ू िी डोंवबिलीिी असनू सद्यकालात वतिे िास्तव्य
काही िषाांपासनू िागं णीत आहे. कुटुिंबाि लेखनाचा िा साहित्याचा िारसा असा नािी.
पण अगदी शालेय ियािच हिला लेखनाची ऊमी शाििं बसू देईना. ियाच्या िेराव्या
िर्ाडपयंि हिने पणू ड पस्ु िक िोईल इिके हलहिले. निंिर मराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास
करून आिा िी साहित्याच्या िेगिेगळया रसािंच्या हनहमडिीचा अनभु ि घेि आिे. वतने
वलवहलेल्या यापिु ीच्या पस्ु तकांिे कौतक
ु जाणकार िािकांनी के ले आहे.
अनेक िरूण लेखक खपू छान हलिीि आिेि. पण त्याचिं ी पस्ु िकिं प्रकाहशि करायला
प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंचे नाि प्रहसद् नसल्यामळ
ु े त्यािंच्या
पस्ु िकहिक्रीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या लेखकािंची पस्ु िके िाचकािंसमोर
आली नािी िर त्याच
िं े नाििं प्रवसद्ध होणार कसे? या दष्टु चक्राि सापर्ून अनेक िरूण
लेखकािंच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पण आिा इटिं रनेटिर निलेखकानिं ा िाचकािंपयंि
नेण्याचे काम अनेक सस्िं िा करि आिेि.
ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयंि या निीन लेखकािंना नेण्याचे
काम िी सस्िं िा करिे. पणू ड हिनामल्ू य. लेखकानिं ािी कोणिािी खचड नािी. िविष्य काळात
लेखकािंना भरघोस मानधन देण्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चालू आिेि. निनिीन
िाकदिान लेखक ई साहित्याकर्े िळि आिेि. त्यानिं ा प्रहिसादिी हमळिो. कुणाला
भरघोस स्ततु ी िर कािींच्या िाट्याला टीकािी येिे. या टीके ला positively घॆऊन िे
लेखक आपला कस िाढिि नेिाि. सरू
ु ची नाईक, प्रफ़ुल शेजि, भालयश्री पाटील, कोमल
मानकर, सरु ज गािार्े, अनपू साळगािकर, बाळासािेब हशिंपी, चदिं न हिचारे , सौरभ
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िागळे , यशराज पारखी, चद्रिं शॆखर सािििं , सयिं म बागायिकर, ओकिं ार झाजिं े, पक
िं ज घारे ,
हिनायक पोिदार, चिंद्रकािंि हशिंद,े हनरिंजन कुलकणी, चारुलिा हिसपिु े, काहिडक िजारे ,
गणेश सानप, मनोज चापके , मिेश जाधि, मनोज हगरसे, मृदल
ु ा पाटील, हनलेश देसाई,
सनिा पठाण, सिंजय बनसोर्े, सिंजय येरणे, शिंिनू पाठक, श्रेहणक सरर्े, शभु म रोकर्े,
सधु ाकर िळिर्ेकर, हदप्ती काबार्े, भपू ेश किंु भार, सोनाली सामिंि, के िकी शिा, हिहनिा
देशपािंर्े, सौरभ कोरगाििं कर, हमहलिंद कुलकणी, शभु म पाटील, आहशर् कले, सरु ें द्र
पािरकर, प्रीिी साििंि दळिी, हनहमर् सोनार, उमा कोल्िे, गणेश ढोले, सहचन िोर्कर,
मिेश पाठार्े, अहभजीि पैठणपगारे , काहिडक िजारे , हकरण दशमख
ु ,े जगहदश खािंदिे ाले,
माधरु ी नाईक, हिशाल दळिी, गौरी कुलकणी, वजतेश उबाळे , वप्रतम साळंुखे, कुमार
सोनािणे, प्रवतक उकले, सजु ाता वसद्धा, गायत्री रोडे, मनोज कळमकर, काजल दळिी,
सविन बोरसे, कावतवकी िट, डॉ. वप्रतम दरिडे, अमोल गिळी, वनवकता पाटील, संजीिनी
देशपाडं े, अवं कता वशदं ,े काजल दळिी, वदपजू ा िव्हाण असे अनेक िरूण लेखक
साित्यपणू ड लेखन करि आिेि.
इटं रनेटिर िौशी मराठी लेखकाचिं ी कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या
पायरीिरचे, लेखनाकर्े गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पैलू पार्ण्याकर्े
लक्ष देणारे िरूण लेखक येि आिेि. िी निीन लेखकाचिं ी फ़ौज मराठी भार्ेला निीन
प्रकाशमान जगाि स्िान हमळिनू देिील. त्याच्िं या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो.
िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृ ष्ट साहिहत्यक
प्रसिणारी भार्ा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.
या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनदिं .
या यशाि ई लेखकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान.
बस्स. अजनू काय पाहिजे?
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