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एका विद्यावथिनीने वलहीलेलं ह ेपसु्तक. 

तमु्हाला विनामलू्य िािायला दणे्यािा एकि हते ू आह,े तो म्हणजे 

तमुिा अविप्राय जाणनू घेणं. या वििारांच्या जडणघडणीत सजुाण 

िािकांच्या सिूनांिा आिारपिुवक समािेश करणं.  

िाट पहातो आहोत. फ़ोन, whatsapp, email साधे पत्र कोणत्याही 

पद्धतीन ेआपला अविप्राय नक्की पोहोििा. 

 

 

 

 

 

वनवकता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, िांगणी हाईटस,् बदलापरू नेरळ हायिे, पनूम हॉटेलजिळ, 

िास्तकुार नगर, िांगणी (पिूव), वज. ठाणे. 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com  
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रहस्यमयी ह ेविश्ववि 

विकिता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, िाांगणी हाईटस,् बदलापूर िेरळ हायि,े पूिम हॉटेलजिळ, िास्तुिार 

िगर, िाांगणी (पूिव), वज. ठाणे. 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकडे सुरखित 

असून पुस्तकाचे खकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनरु्वद्रण र्ा नाट्य, 

खचत्रपट खकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (दिंड र् तुरुिं गर्ास) 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 हिनामलू्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

o आपले िाचनू झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

O ि े ई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी हकिं िा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

िापर करण्यापिुी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक 

आि.े   
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रहस्यमयी हे विश्ववि 

 

-हनहकिा राजेश पाटील  



7 

पररचय 

नाि:-वनवकता राजेश पाटील.  

िांगणीत िास्तव्य. 

“कुमारी शविलीला” या 

नािाने कविता लेख कथांिे 

लेखन. 

कथालेखन काव्यिािन अशा 

स्पधाांत सविय सहिाग. 

िाङमयीन पररिय:-१) 

संस्कृत िंविका अशा 

मावसकात श्लोक लेखन. 

२)विद्याविकास संस्थेच्या िावषवकात( सांित्सररकात) 

रौप्य महोत्सिावनवमत्त “िौपदीिे आत्मकथन” हा लवलत लेख ि 

“मनाि ेप्रदषूण” ही कविता ि “बायको नािािं अजब रसायन” 

ही विनोदी कथा प्रकावशत. 
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३) वटळकनगर सांस्कृवतक महोत्सिावनवमत्त “िौपदीिे स्िगत” ह्या 

एकपात्री प्रयोगािे िेशिषूा-प्रयोगलेखन- फासवलेखन ि सादरीकरणािा 

एकवत्रत मेळ. 

४) बदलापरूच्या कविसंमेलनात कविरुपात काव्यिािन. 

५) अवस्मता या हस्तवलवखत सांित्सररकात “नाट्यािायव कृष्णाजी 

प्रिाकर खावडलकर” या लेखािे लेखन. 

६)मानिविद्या वििागात “िािनसंस्कृती : वडवजटल आवण इलेक्रॉवनक 

ग्रंथालयािे महत्त्ि” या विषयािर संशोधन. 

७) वनबंध स्पधाांमध्ये प्रथम िमांक. 

िािन:- मी आजपयांत विविध प्रकारिी पसु्तके िािली आहते.त्यातील 

सगळ्यात जास्त महािारतािी पसु्तकं आहते. 

वशक्षण:- एसिाय बीए. 

फोन नंबर:- ८६८९९५४८०६ 👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 

माझ्या स्नेहलता, विदुषी, मनवस्िनी, मेधािी, 

सुुंदर, महाभारतातील सारमौविकाुंिे ज्ञान 

प्रदान करणार्या, अध्यात्म ि गृहस्थाश्रम 

याुंना एकाि गाड्यािी िके्र 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 

ह े विश्व जविल, ग ुंताग ुंतीच्या, अगम्य, 

अनाकलनीय ि अकवपित अशा रहसयाुंनी भरलेले 

आह.े 

या विश्वातील अनुंत रहसयाुंना जाणण्याची 

ग रुवकपली मला अर्ाातच ग रुद्वारे प्राप्त झाली. ती 

ग रुवकपली म्हणजे आत्मज्ञान. 

    ज्याला सितःच्या सिरूिाच ेसुंज्ञान प्राप्त झाले, 

त्याला सुंिणूा विश्वाच्या रहसयाुंच ेज्ञान प्राप्त होऊ शकत.े 

म्हणनूच मी आत्मबोधानुंतर विश्वाची रहसयुं जाणनू 

घेण्यािर भर विला. 

त्याकररता मला इवतहास, विज्ञान, खगोल, 

ि रातत्ि, उत्खनन, मानििुंश, भगूभा अशा अनेक 

शास्त्ाुंच ेअध्ययन सहाय्यक झाले. 
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खरुं िाहता ज्यािेळीं नििीच्या इवतहास आवण 

विज्ञानाच्या ि सतकाुंत सिाप्रर्म आविमानि- मानिाची 

उत््ाुंती ि वहहिाकर याुंच ेिुंचसषृ्टी िगीकरण िाचल,े 

त्याच िेळिेासनू माझ्या मनात सषृ्टीच े रहसय जाणनू 

घेण्यात आवण ती उतरिनू काढण्यामध्ये रस िाढला. 

ह े ि सतक मी अत्युंत सुंशोधन करून वलवहले 

आह,े शास्त्ज्ञाुंच्या वसद्ाुंतािर ि त्यान रूि प्राप्त 

झालेपया गहृीतकाुंिरही मी विमशा ही केला आह.े 

या ि सतकाला जरी मी इवतहास विज्ञान लेखमाला 

म्हिले असले तरी, या ि सतकात अनेक शास्त्ाुंचा मी 

अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केलाय. उिाहरणार्ा, 

भगूभाशास्त्, खगोलशास्त्, ि राणशास्त् तत्िज्ञान, विज्ञान 

तसेच तुंत्रज्ञान इ. 



12 

मला खात्री आह ेकी या निीन प्रयोगाच ेिाचक 

उत्तम सिागत करतील. 

ि सरा भागही वलहण्याची आकाुंक्षा आह.े. 

🌷🌷🌷🌷🌷 
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रहस्यमयी हे णिश्वणि 

(णिज्ञान लेख माला)  
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 रहस्य पणहले 

जीिसषृ्टीच्या णनणमितीिा आरंभ  

 इहि|| हिश्वािील रिस्यािंचा उगम शोधिाना हिश्वाच्या उत्पत्तीहबिंदपूयंि 

जािे लागले. िर का नािी आपण त्या उत्पत्तीहबिंदूिंचे रिस्य जाणनू 

घ्यािे?  

फार फार िर्ाडपिूी गोष्ट आि ेिी! या गोष्टीचा काळिी हनहिि सािंगिा 

येणार नािी, अशी गोष्ट आि ेिी!  

त्याकाळी अस्मानजहमनीचा फरकिी कळायचा नािी. कारण जमीनच 

नव्ििी, िेव्िा. 
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त्याकाळी पथृ्िी, मिंगळ, बधु, गरुु, शकु्र, शहन,यरेूनस ि नेपच्यनू ि ेग्रि 

अहस्ित्िाि नव्ििे. सयूड, सयूडमाला, आकाशगिंगा, िारका, उपग्रि 

म्िणजेच चिंद्र ि ेअिकाशीय घटक अहस्ित्िाि नव्ििे.  

म्िणज…े..अिकाशाि असलेला प्रचिंर् दाब, उजाड, प्रकाश ि हििरे 

एका कें द्री हस्िि झाले ि त्यािंचे कािी भागािंि हिभाजन झाले.  

त्यािनूच मिािारका हनमाडण झाल्या. प्रचिंर् ऊजाड ि प्रकाशाच्या 

हठपकयािंनी िेरा लाख सयूड हनमाडण झाले. 

त्यामळेु अिकाशािील दाब ि ऊजाड िाढली. त्या दाब ि उजेशी १३ 

लाख सयूड ि मििारकािंच्या उजाड-प्रकाशाचा टकराि झाला. त्या 

टककरीमळेु मिािारकािंचा हिस्फोट झाला अन ् त्या िारकािंच्या 

हिस्फोटामळे पथृ्िीची हनहमडिी ि अन्य ग्रिोपग्रिािंची हनहमडिी झाली. 

 पथृ्िीिर सिांि पहिल्यािंदा कुठला जीि पदािड िा प्राणी हनमाडण झाला 

असािा, याहिर्यी इहििासकारािंमध्ये खपू मिभेद आििे. 

िरीिी याबाबि एक हसध्दािंि मित्त्िाचा आि.े िो म्िणजे र्ाहिडनचा 

हसध्दािंि. त्याने म्िटले आि ेकी सिडप्रिम जलाशयाि शैिाल नामक 

जीि हनमाडण झाला हन त्या एकपेशीय प्राण्यािंपासनू िे अनेक 

जहटलपेशीय प्राण्यािंचे अहस्ित्ि या धररत्रीला जाणि ू लागले.” या 
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हसध्दािंिािर खपू टीका झाली आि.े यामळेु ह्या हसद्ािंिाचा आधार घेणे 

मला प्रस्ििु िाटि नािी. 

दसुरा हसध्दािंि आि-े सहजिािंचा क्रमहिकास, “पहिला सजीि पदािड/ 

जीिद्रव्य पथृ्िीिर समदु्राि हनमाडण झाला. काळाच्या ओघाि अनेक 

िर्ाडनिंिर यापासनू एकपेशीय सजीिािंि क्रमाक्रमाने प्रागहिक बदल 

सिंिगिीने घरू्न आले ि अहधक मोठे जहटल सजीि हिकहसि झाले. ि े

सिड बदल खपू िळूिळू पण अनकु्रमाने िोि राहिले. या हिकासाचा 

कालखिंर् 300 कोटी िर्ाडचा आि.े” 

या दोन्िी हसध्दािंिािंच्या िकांमध्ये एकच साम्य आि े िे म्िणजे 

जलाशयाि िा समदु्राि प्रिम जीिाची हनहमडिी. 

िर जलािच कशी काय पहिल्या जीिाची हनहमडिी झाली, कुठल्या 

प्रकारचा िकड  या हिधानास पषु्टी दिेो? ि ेप्रश्न गिन असनू हिचार-हचिंिन 

करण्यास प्रितृ्त करणारे आििे.  

या प्रश्नाचे उत्तर हमळिण्याकररिा इहििास ि भगूोल या हिर्यािंचा 

आधार घ्यायला लागेल.  

इहििास ि भगूोल या दोन्िी हिर्यािंचा अभ्यास करिाना मला असे 

आढळले की पथृ्िी सिडप्रिम जलमयच िोिी. त्यािेळी समदु्राि 

कािीिरी िालचाल झाली असािी. पहिल्या जीिामळेु िर नसेल ना? 
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िरीिी िालचालीच कारण अजनूिी स्पष्ट नािी. त्यामळेु बराचसा भभूाग 

जलािरिी आला असािा. सिडप्रिम आहशया,अहिका,यरूोप, 

ऑस्रेहलया,अमेररका ि धिुीय प्रदशे हनमाडण झाले. अन ्असेिी म्िटले 

जािे, ‘यरुोप’ िा भखूिंर् आहशयाला जोर्ला गेला. 

समदु्रािनू भभूाग कसा िरिी आला? याबद्दल भशूास्त्रज्ञाचे अजनूिी िाद 

सरुू आििे. 

 याकररिा मिाभारिािल्या हखलपिाडिील एका उपकिेचा सिंदभड दिेा 

येईल. जरासिंधाच्या आक्रमणाकारणे िोणाऱ्या राष्ट्रनाशाच्या भयाने 

कृष्ट्ण ि त्याच्या प्रजेला मिरेुचा त्याग करािा लागला. त्याला ि 

त्याच्या प्रजेला रािण्यासाठी निीन भभूागाची आिश्यकिा िोिी. मात्र 

जरासिंधाच्या भयाने कोणीिी नरेश त्याला आपल्या दशेािील नगरी दऊे 

शकला नािी. त्यामळेु कृष्ट्णाने आपल्या श्वसरुास- समदु्रदिेास हिनिंिी 

केली ि समदु्राने द्वारकेची हनहमडिी केली. द्वारका बेट िोिे की 

द्वीपकल्पीय प्रदशे, याहिर्यी अजनूिी सिंभ्रम आि.े कारण द्वारका 

गजुरािमधील 'आनिड' प्रदशेाला जोरू्न िोिी. मात्र द्वारकाच फक्त 

बरु्ली, ‘आनिड’ प्रदशेाला धककािी लागलेला नािी. 

 िी किा काल्पहनक आि े असिं, कुणािी हिज्ञानिाद्याला िाटेल. ि े

िाटणिं िरिर फसििं आि.े कारण यादिािंनी हकिं िा कृष्ट्णाने समदु्राि 

हिहशष्ट द्रव्य सोरू्न समदु्रीय भभूागाि िालचाल घर्िनू आणली असेल 
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ि त्या पररणामाच्या रुपाि कािी समयानिंिर भभूागाची हनहमडिी झाली 

असािी. 

िरीिी पहिला जीि कोणता िोिा ि िो कधी हनमाडण झाला ि ेकुणालािी 

ज्ञाि नािी. आपल्या पौराहणक आख्याहयकािंनसुार कासि िा मासा 

पहिला जीि धररत्री िरील िोिा. रोमन ि ग्रीकािंच्या आख्यानाि असे 

आढळले आि े की सिडप्रिम 'झसू’ चे िािन हनमाडण झाले. 

(गरुर्ासारखा पक्षी) 

 पािात्य किाख्याहयकािंनसुार, पहिला जीि ससुर िा सरीसपृ प्राणी 

असािा.  

 िा प्राणी ससुरीप्रमाणे सरीसपृ िा कासिा – बेर्काप्रमाणे सरर््यािंच्या 

प्रजािीिील असािा असे माझे िरी मि आि.े 

 त्यानिंिर ‘सहजिािंचा क्रमहिकासाच्या हसद्ािंिानसुार अहमबा, हकण्ि, 

शैिाल, यहुललना पॅरामेहशयम, म्यकुर इत्यादी एकपेशीय प्राण्यािंची 

हनहमडिी झाली. 
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हचत्र.  

 

या सजीिािंमध्ये क्रमाक्रमाने प्रागहिक बदल सिंिगिीने घरू्न आले. 

उदा. प्रचलन :- अहमबा छद्मपादाच्या सािाय्याने पॅरामेहशयम 

कें द्रकाच्या सािाय्याने, यहुललना दिंर्ीच्या सािाय्याने, हकण्ि जलाच्या 

सािाय्याने, शैिाल जल ि जहमनीच्या सािाय्याने ि म्यकूर िायचु्या 

सािायाने िालचाल करू शकिो.  

पोषण :- जहमनीिरचे कण ििेिील पोर्द्रव्ये, अन्नपदािांच्या अिंशाचे 

सेिन करणे. 

 श्वसन :- एकपेशीय जीि श्वसन करू शकि नािीि. मात्र ऑकसीजन ि 

पाणी ( शैिाल फक्त) हशिाय जग ूशकि नािीि. 

 उत्सर्वन :- अहमबा छद्मपादाच्या सािाय्याने, पॅरामेहशयम 

अिंत्यहबिंदचू्या सािाय्याने, हकण्ि, यहुललमा ि शैिाल आपल्या 
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दृश्यपादाच्या सािाय्याने ि म्यकूर आपल्या किकििंिनूी उत्सजडन 

करिो, नको असलेले घटक. 

पचन:-अहमबा, यहुललमा ि 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 भागािंि हिभाजन िोिे. या प्रत्येक 

निजाि पेशीमध्ये जनक पेशीचा मळू 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 कहलकेि एक निजाि कें द्रकाची हनहमडिी िोिे. 

कहलकेच्या आकार िाढू लागिो ि िी जनक पेशीपासनू िेगळी िोऊन 

स्िििंत्र जीि बननू िाढू लागिे. 
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प्रहिकूल पररहस्ििीमध्ये केले जाणारे प्रजननः- प्रहिकूल पररहस्ििीमध्ये 

अहमबा छद्मपाद आि ओढून घेऊन गोलाकार बनिो ि 

पेशीपटलाभोििी कर्क सिंरक्षक किच जयािंना ‘पटुी’ म्िटले जािे, िी 

पटुी ियार करिो. पटुींमध्ये कें द्रकािंचे पनुिृडत्तीय हिभाजन िोऊन 

पेशीद्रव्यािंचिेी अनेक निजाि पेशींच्या रूपाि हिभागले जािे. अनकूुल 

पररहस्ििीमध्ये पटुी फुटून अनेक अहमबापेशी बािरे पर्िाि. 

सिंरे्दनशीलता :- सिंिेदनशीलिा म्िणजे प्रहिहक्रया िा प्रहिसाद दणेे. 

एकपेशीय प्राणी- उदा.अहमबा,पॅरामेहशयम यहुललना,या जीिािंना कायम 

काचपट्टीिर ठेिल्यािर ओलसर धाि ू ठेिल्याने शैिालाचे प्रसरण, 

साखरपाण्यािर हकण्ि ठेिल्यािर ि ेजीि प्रहिहक्रया ि प्रहिसाद दिेाि. 

आरेखन र्नुकािंचे :- या जीिािंच्या प्रजननामळेु जया निजाि पेशीची 

हनहमडिी िोिे, त्या पेशींची शरीररचना समान असिे, िरीिी त्यािंच्याि 

कािी सकू्ष्म साम्य भेद आि.े खपूच साम्य ि फारच कमी भेद हदसनू 

येिाि. 

र्ीएनएच्या प्रिी बनहिण्यामध्ये जया िोर््याफार चकुा िोिाि, त्यािनू 

ि ेभेद हनमाडण िोिाि. 
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आरे्गािंचे खनयिंत्रण : या एकपेशीय प्राण्यािंमध्ये मेंद ूिा मेरूरजज ूनसिो. 

मात्र आदीकें द्रक ि दृश्य कें द्रक दोन्िीिी आिेगाचे हनयिंत्रण ि ग्रिण 

करिाि. 

 प्रौढार्स्था प्राप्त करणे :- या एकपेशीय प्राण्यािंना िय नसिे. त्यािंना 

जन्म,जीिन ि मतृ्य ूया जीिािस्िेनसुार ओळखले जािे. उदा. नकुिाच 

जन्मलेला निजाि, जीिन जगणारा-जीहिि, निीन जीिािंना जन्म 

दणेारा- जनक स्िििंत्र जीिािंना दऊेन मतृ्य ूपािणारा -हिभाजय. 

त्यानिंिर बिुपेशीय सहजि हनमाडण झाले. त्यािंचे असिंख्य ि िैहिध्यपणूड 

प्रकार आििे. त्यािील प्रत्येक सजीि रूप, जीिनीपध्दिी अशा 

लक्षणािंसि दसुऱ्यापासनू हभन्न असिो ि स्ििःची ओळख हनमाडण 

करून िी स्ििः:ला जपिो. यालाच जैिहिहिधिा म्िणिाि. त्याचे 

हििरण पढुील लेखाि पािू. 

 इहि श्रीशहक्तलीलाहलहखिम जननीकहििम|  

प्रिम रिस्यम सिंपणूडम ||  
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रहस्य दुसरे 

जैििैणिध्य ि त्यािे िर्गीकरि 

इहि || आपल्या सभोििली जीिसषृ्टी आि,े त्या सषृ्टीि जैिहिहिधिा 

हनहमडिीला करोर्ो िर्े लागली आििे. 

सजीिािंमध्ये असलेले असिंख्य प्रकार ि हिहिधिा यानसुार त्यािंचे 

पद्िशीर गट पार्ले जािाि. सजीिािंमधील फरक ओळखनू सामान्यिः 

गणुधमाडि साम्य असलेल्या सजीिािंचे िगीकरण करण्याची प्रहक्रया 

म्िणजे जैििैहिध्याचे िगीकरण. 

जैि हिहिधिेचे िगीकरण करण्यासाठी त्या सजीिािंचे क्रमानरुूप गट 

पार्िाना त् यािंच् या गणुधमांिील ठळक मलूभिू साम्य ि भेद लक्षाि 

घ्यािे लागिाि. या फरकामळेु त्यािंचे जास्ि मित्त्िाचे गणुधमड गट रूपाि 

पररिहिडि िोिाि ि कमी मित्त्िाचे गणुधमड उपघटक रूपाि. यालाच 

गणुधमाडचा पदानकु्रम म्िणिाि. िसेच पदानकु्रम मी फक्त त्याच्या रूपाि 

मािंर्ि आि.े 

िी पिंचसषृ्टी िगीकरण पद्िी आि.े िी पद्िी िीच आर एच हव्िटाकर 

यािंनी 1959 ला अहस्ित्िाि आणली. 

िी पद्िी पेशीरचना, शरीररचना, पोर्णरचना या रचना त्रयींिर 

आधाररि आि.े 
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प्रत्येक सषृ्टीचे िगीकरण हिहिध पािळयािंिर पढुील गटाि/ उपगटाि 

केले जािे. 

पदानकु्रम---  

 सषृ्टी 

 | 

 सिंघ/ उपसषृ्टी/ हिभाग 

 | 

 गण 

 | 

 कुल 

 | 

 प्रजािी 

 | 
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 जािी 

अशाप्रकारे गणुधमाडच्या पदानिुमानसुार सजीिािंच्या सषृ्टीचे शेिटचे 

लिान गट एकक असिे जािी. एकाच जािी मधील सिड सजीिािंि इिकी 

समानिा असिे की त्यािंच्या प्रजनन ि ििंशिदृ्ी िोणे सिंभि आि.े 

उदािरणािड जगभरािील सिड मािंजरी एकाच जािीि असल्यामळेु 

त्यािंच्याि सिंकर िोऊ शकिो. 

पखहली सषृ्टी र्ोनेरा :- 

िाकािरील कािी जीिाणूिंना ‘लॅकटोबॅहसलाय' म्िटले जािे. मोनेरा या 

सषृ्टीि समािेश असलेल्या जीिाण ूपैकी ि ेएक आििे. 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेसिड सजीि एकपेशीय असिाि. 

• स्ियिंपोर्ी िा परपोर्ी असिाि. 

• ि ेआहदकें द्रकी असनू पटलबध्द कें द्रक िा पेशीअिंशके नसिाि. 

उदा. जीिाण ू  
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दुसरी सषृ्टी प्रोररस्टा :- 

रै्खशष््टये :- 

• या सषृ्टीिील जीि एकपेशीय असनू पेशीि कें द्रक पटलबध्द 

असिे.  

• कािी स्ियिंपोर्ी उदा. शैिाल िर कािी परपोर्ी उदा. 

प्रोटोझआुहद आहदजीि असिाि. 

• प्रचलासाठी यािंच्या शरीरािर रोमके कशाहभका असिाि. 

उदा. 
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खतसरी सषृ्टी कर्क :- (फिं गी) 

रै्खशष््टये :- 

• सषु्टीिील असिंशे्लर्ी, दृश्यकें द्रकी ि परपोर्ी असिाि. 

• यापैकी बिुसिंख्य सजीि कुजलेल्या काबडनी पदािाडिर जगिाि. 

म्िणनू त्यािंना मिृोपजीिी म्िणिाि. 

• बिुिेक किकािंचे शरीर बिुपेशीय असिे. 

• त्यािंच्या पेशीहभहत्तका कायहटन नािाच्या शकड रेपासनू बनलेले 

असिे. 

• कािी किके ििंिरुुपी असनू आिील पेशीद्रव्याि असिंख्य कें द्रके 

असिाि. 

उदा. हकण्ि ि बरुशी. 
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चौथी सषृ्टी र्नस्पती :-  

रै्खशष््टये :- 

• या सषृ्टीिील सिड सजीि बिुपेशीय असिाि ि सेल्यलुोजने 

बनलेली पेशीहभहत्तका असिे. 

• ि ेस्ियिंपोर्ी ि अचल असिाि.सजीिािंसाठी ि ेअन्नाचे मखु्य 

स्त्रोि आििे. 
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पाचर्ी सषृ्टी- प्राणी :- 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेसजीि बिुपेशीय आििे. 

• प्रद्रव्यपटल िचे पेशीचे बाह्यिम आिरण असिे. 

• ि ेपरपोर्ी ि चल आििे. 

• िगीकरण :- या सजीिाचे िगीकरण रचनात्मक सिंघटन, 

शरीरसमहमिी पषु्ठरजज,ू दिेगिुा, प्रचलनाचे अियि या 

लक्षणािंद्वारे उपसषृ्टी मेटाझआुचे िगीकरण पढुील दिा सिंघाि 

केले जािे. 
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पखहला सिंघ पोररफेरा :- 

नािाप्रमाणेच या सिंघािील प्राण्यािंच्या शरीरािर हछद्र े असिाि. सिड 

प्रकारच्या स्पिंजाचा समािेश या सिंघाि िोिो. 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेप्रचलन न करणारे आहधत्रीशी सिंललन समहमि प्राणी असनू 

प्रामखु्याने खाऱ् या पाण्याि आढळिाि. 

• त्यािंच्या सिड शरीरािर असिंख्य हछद्र ेअसिाि. िरील मोकळया 

भागािरील एका मोठ्या हछद्राला ‘ऑहस्टया’ म्िणिाि. 

शरीरािर शहुककािंचे आिरण असिे. 

उदा. सायकॉन स्पिंज  

यसू्पाहजया (स्नानाचा स्पिंज) 
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दुसरा सिंघ खसलेटेराटा :- यािंची शरीर रचना अहधक हिभेदन दशडििे. 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेजलिासी प्राणी असनू, यापैकी बिुिेक समदु्राि आढळिाि. 

• ि ेअररय समहमि ि हद्वस्िरी (बाह्यस्िर ि अिंि:स्िर) असिाि. 

• दिेगिुा असिे. 

• शरीराला एक मखु असनू, त्याभोििी सिंिेदनाक्षम शुिंर्के 

असिाि. 

• साधारणि: त्यािंचे प्रजनन मकुुलायन या पद्िीने िोिे. 

उदा. िसाििीने रािणारे :- ब्रेन कोरल्स. 

 

सी अॅहनमोन. एकटे एकटे रािणारे 

 िायड्रा जेलीहफश 
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खतसरा सिंघ प्लॅटीव्हेखल्र्खथस:- 

रै्खशष््टये :- 

• याची शरीर ररहबनी प्रमाणे चपटे, हत्रस्िरी, हद्वपार्श्रिड ि समहमि 

असिे. 

• पोहशिंद्याला हचटकून रािण्यासाठी अधरचरू्क, अन्नद्रव्ये शोर्नू 

घेण्यासाठी मखुचरू्क असिाि. 

• बिुिेक प्राणी अिंि: परजीिी असिाि िर कािी स्िििंत्र रािणारे 

असिाि. उदा. टेपिमड, प्लॅनेररया, हलव्िरफ्यलु्क. 

 

हचत्र  
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चौथा सिंघ :- खनर्ॅटहखल्र्खथस र्ा नेर्ॅटोडा :- 

रै्खशष््टये :- 

• या प्राण्यािंचे शरीर हत्रस्िरी लािंबट, हद्वपाश्वसमहमि ि दिंर्ाकृिी 

असिाि. 

• बिुसिंख्य प्राणी अिंि:परजीिी असनू एकहलिंगी असिाि. 

• शरीराि आभासी दिेगिुा असल्यामळेु यािंना ‘सरु्ोहसलोम' 

म्िणिाि. 

• मखुापासनू सरुू गदु्दद्वारापयंि जाणारी पचन नहलका असिे. 

• यापैकी बिुसिंख्य प्राणी माणसािंमध्ये रोग हनमाडण करिाि. 

उदा. नर जिंि ि मादी जिंि. 

हचत्र 

िचुेररया, अॅस्कॅररस,फायलेररया, िुक िमड, पीनिमड. 

  



34 

पाचर्ा सिंघ ऍवनविडा :- 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेप्राणी हत्रस्िरी, लािंबट, दिंर्ाकृिी, खिंर्ीभिू ि हद्वपाश्वसमहमि 

आििे. 

• यािंच्या दिेाि दिेगिुा ि साधी इिंहद्रय सिंस्िा असिे. 

• लैंहगक प्रजनन करिाि. पण सिसा उभयहलिंगी असिाि. 

• या सिंघा पैकी कािी प्राणी परजीिी आििे. (लीच बाह्य परजीिी) 

• प्रजननासाठी दृढ रोम असिाि. 

• ि ेप्राणी समदु्रीय गोर््या पाण्यािील िा भचूर असिाि. 

उदा. गािंरू्ळ, लीच. 

हचत्र 
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सहार्ा सिंघ आथ्रोपोडा :- या सिंघाि सिंधीयकु्त उपािंगे असणारे प्राणी 

आढळिाि. 

रै्खशष््टये :- 

• ि े सािडहत्रक आढळणारे हत्रस्िरी, हद्वपाश्वडसमहमि असनू 

प्रचलनासाठी यािंना सिंधीयकु्त उपािंगे असिाि. 

• प्राण्यािंमधील िा सिांि मोठा सिंघ आि.े 

• यािंचे शरीर खर्ींभिू असनू त्यािर कायटीनयकुत्त बाह्यकिं कालाचे 

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, हििंच,ू र्ास, खेकर्ा, गोम, झरुळ, माशी, 

मधमाशी. 

  



36 

सातर्ा सिंघ र्ोलुस्का :- (र्ृदू) 

रै्खशष््टये :- 

• या सिंघािील बिुसिंख्य प्राणी जलचर असनू शरीर अखिंहर्ि मदृ ू

किचाने आच्छादलेले, हत्रस्िरी, हद्वपाश्वडसमहमि हकिं िा 

असमहमि (उदा.पायला) इत्यादी असिाि. 

• शरीराचे िीन भाग पर्िाि. 

1. अग्रभाग :- र्ोके, याि ज्ञानेहन्द्रय असिाि. 

2. पषृ्ठभाग :- पचनसिंस्िाचे भाग असिो. 

3. पिभाग :- प्रचलनासाठी स्नायमुय पाद. 

उदा. हशिंपला, शिंख, गोगलगाय. ऑकटोपस. 

हचत्र. 

 

  



37 

आठर्ा सिंघ इकायनोडर्ावटा :- या सिंघािील प्राण्यािंचे काटेरी त्िचािंनी 

बाह्यपटलिं बनलेले असिे. 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेप्राणी मखु्यत्त्िे सागरी हत्रस्िरी,एकहलिंगी असनू शरीराच्या बाह्य 

भागािर कॅहल्शयम काबोनेटचे कठीण ि काटेरी किच असिे.  

• शरीर अखिंहर्ि, कठीण ि अरीय समहमि असिे. 

• हिकहसि अशी दिेगिुा असिे ि ि े प्राणी त्यािंचे अन्न हिशेर् 

अशा जलाहभसरण व्यिस्िेिनू हमळििाि. 

• प्रचलनासाठी नहलका पाद असिाि. 

पनुरुद्भिन क्षमिा असिे. 

उदा िारा मासा, सी-अहचडन ि सी-किं कुबर. 
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नर्र्ा सिंघ हेखर्कॉडाटा :- 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेप्राणी प्रामखु्याने सागरीहनिासी असनू हबळे करून राििाि. 

शरीर मदृ,ु अखिंहर्ि हत्रस्िरी समहमि असिे. 

• फक्त भणृािस्िेि पषृ्ठरजजचूे अहस्ित्ि हनहिि असिे. 

• शरीर िीन प्रमखु भागािंमध्ये हिभागलेले असिे. िोंर्, गळपट्टी 

म्िणजे कॉलर ि प्रकािंर् . 

• श्वसनासाठी कल्लहिदरे असिाि लैंहगक प्रजनन करिाि. 

उदा. बॅलॅनोललॉसस 
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दहार्ा सिंघ कॉडावटा :- 

रै्खशष््टये :- 

या सिंघािील सिड प्राण्यािंना- 

• पषु्ठरजज ू असिो जयाचे रूपािंिर किटी ि पाठीच्या मणकयाि 

िोिे. िा कणा शरीराच्या पषृ्ठभागाि असिो. अिंि:किं काल असि.े 

• पषृ्ठ बाजसू चेिारजज ूअसनू त्याचे रूपािंिर चेिा सिंस्िेि िोिे. 

• श्वसनासाठी कल्लाहिदरे, कल्लारिंधे ि फुफ्फुसे असिाि. 

• र्ोके, मान, धर् ि शेपटु या ि अशा भागािंि हिभागलेले असिे. 

• सिंितृ्त स्िरूपाची रक्ताहभसरण व्यिस्िा असिे. हृदय शरीराच्या 

अधर बाजसू असिे. 

उदा. िा सिंघ पढुील सिा िगाडि हिभागलेला आि.े 
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पखहला र्गव सायक्लोटोर्ाटा :- 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेसागरहनिासी प्राणी असनू, शरीर माशासारखे हद्वपाश्वड समहमि 

असिे. 

• ह्या प्राण्यािंना जबर्ारहिि चरू्ीमखु असिे, अयहुलमि पर 

असिाि. 

उदा. पेटोमायझॉन / हमकझीन. 

 

 

दुसरा र्गव पायसेस (र्स्यर्गव) :- 

रै्खशषे्ट :- 

• ि े प्राणी पणूडपणे जलचर असनू जलीय जीिनासाठी अत्यिंि 

अनकूुहलि आििे. शरीर दोन्िी टोकाला हनमळुिे ि खरबरीि 

असिे. कारण त्यािर खिल्यािंचे आच्छादन असिे. 
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• श्वसनासाठी आच्छाहदि ि अनाच्छाहदि कल्ले असिाि. 

पाण्याि पोिण्याकररिा परािंच्या जोर््या असिाि ि पचु्छपरािंचा 

उपयोग पोििाना हदशा बदलण्यासाठी िोिो. ह्दय दोन कप्प्यािंनी 

जोर्लेले असिे. 

• ि े शीि रक्ताचे प्राणी (यािंचे शरीरिापमान आजबूाजचू्या 

िापमानानसुार बदलिे) आििे. िे असिंख्य अिंर्ी घालिाि ि 

त्यािंचे बाियफलन िोिे. 

• कािींना पणूडपणे काहस्यमय अिंि:किं काल (उदा. र्ॉगहफश) िर 

कािींना अहस्िमय ि काहस्िमय अिंि:ककाल (उदा.रोिू) असिे. 

उदा. र्ॉगहफश, रोिू, फ्लाई िंगहफश, ि स्टींग, इलेहकरक, रे हफश, सी 

िौसड. 
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खतसरा र्गव अॅखफफखिया (उभयचर) :- 

रै्खशष््टये :-  

• या िगाडिील प्राणी पाण्याि िसेच जहमनीिर आढळिाि. 

• शरीरािर खिले नसिाि, पण त्िचा मदृ ूअसनू शे्लष्ट्मल ग्रिंिीमळेु 

कायम ओलसर ि बळुबळुीि असिे. 

• अग्रपाद आखरू् िर पच्छपाद लािंब असनू त्याला त्िचेच्या 

पर्द्याने जोर्लेली पाच बोटे असिाि. 

• िदयाला िीन कप्पे असिाि ि हमश्र रक्त शरीराला परुहिले जािे. 

• ि े प्राणी एकहलिंगी असनू यािंच्याि बाह्य फलन घरू्न 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. बेरु्क, सॅलमॅ िंर्र, इकिीओपीस. 

 

चौथा र्गव रेप्टीखलया (सरीसपृ) :- 

रै्खशष््टये :- 

• ि ेप्राणी शीिरक्ती बिुसिंख्येने भचूर असिाि. 

• त्यािंचे पाय खपू लिान असिाि हकिं िा त्यािंना पायचिं नसिाि 

त्यामळेु िे सरपटिाना हदसिाि. 

• त्िचा कोरर्ी खर्बर्ीि, खिलेयकु्त असिे. शरीर र्ोके, धर् ि 

शेपटू अशा भागाि हिभागले असिे. 

• ि ेएकहलिंगी असनू फलन शरीरािंिगडि िोिे. 

• श्वसन केिळ फुफ्फुसामाफड ि िोिे. 
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• बिुिेकािंना िीन कप्प्यािंनी बनलेले हृदय असिे. (अपिाद 

मगरीला चार कप्प्यािंचे हृदय असिे.) 

उदा. कासि, पाल, सॅमेहलऑन, उर्णारा सरर्ा ि मगर. 

 

पाय नसणारे सरीसपृ :- 

हकिं ग कोब्रा, धामण, अजगर, नाग. 
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पाचर्ा र्गव एर्र् (पिी र्गव) :- 

रै्खशष््टये :-  

• ि ेउष्ट्ण रक्ताचे एकहलिंगी अिंर्ज प्राणी आििे. 

• ििेि सिंचार करण्यासाठी ि ेपणूडपणे अनकूुहलि झालेले असिाि. 

• पढुच्या पायाचे रुपािंिर पिंखाि झालेले असिे ि शरीरािर 

हपसािंच्या स्िरूपािील बाह्य किं काल असिे. 

• शरीर दोन्िी टोकास हनमळुिे, पोकळ िार्ािंमळेु अहिशय िलके 

असिे. 

• फुफ्फुसाद्वारे श्वसन िोिे. 

• बाह्य मखुािंचे रूपािंिर चोचीि झालेले असिे. 
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उदा. पोपट, घार, घबुर्. 

सहार्ा र्गव सरॅ्खलया (सस्तनी र्गव) :- 

रै्खशष््टये :- 

• ि े प्राणी अहिशय उत्क्रािंि, उष्ट्ण रक्ती, प्रामखु्याने भचूर ि 

आसपासच्या पयाडिरणाशी पणूडपणे अनकूुहलि झालेले 

असिाि. 

• दधू स्त्रिणाऱ् या ग्रिंिी असिाि. त्याद्वारे िे आपल्या हपल्लािंचे 

पोर्ण करू शकिाि. 

• शरीरािर केसािंचे 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 जबरे् असनू, िोंर्ाि दाि 

असिाि. र्ोळयािंच्या पापण्यािंची िालचाल िोिे ि िलणारा 

बाियकणडिी असिो. 

• छािी ि उदर पोकळी यािंच्यामध्ये स्नायमुय पर्दा असिो. 

• स्िरयिंत्राच्या मदिीने ि ेप्राणी ध्िनी हनहमडिी करू शकिाि. 

उदा. ित्ती, िटिाघळू, दिेमासा ि मानि. 
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ि ेहव्िटाकार याचे पिंचसषृ्टी िगीकरण आि.े 

इवत श्रीशविलीलावलवखतम ्जननीकवथतम|्  

वितीयम ्रहस्यम ्संपणूवम ्|| 
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णतसरे रहस्य 

मानिािे प्राथणमक अणस्तत्ि 

इहि || प्रिम लेखाि सािंहगिल्याप्रमाणे िारकािंच्या हिस्फोटाकारणे हकिं िा 

िप्त ििेचा गोळा ििंर् झाल्यामळेु पथृ्िीची हनहमडिी झाली असािी. 

फारफार िर्ांपिूी पथृ्िीिर र्ायनोसॉर ि डॅ्रगन मिाप्रचिंर् प्राणी 

अहस्ित्िाि िोिे, आिा नव्ििे. आपण त्यािंना इिंग्रजी मवू्िीजमध्ये 

पाििो. आपल्याला िाटििं, र्ायनोसॉर या हनव्िळ दिंिकिा आििे. 

मात्र र्ायनासोर अहस्ित्िाि िोिे की नव्ििे, यािंचा अभ्यास करण्यासाठी 

शास्त्रज्ञािंना हिहभन्न हठकाणी उत्खनने करािी लागली. पररणाम स्िरूप 

त्यािंना डॅ्रगनचे िारे्, र्ायनोसॉरचे जीिाश्म, मादी र्ायनोसॉरचा सािंगार्ा 

ि अजनू कािी कािी सापर्ले. 

त्यानसुार ि े स्पष्ट करिा येईल की भारि-चीन सैबेररया अिंटाहटडका, 

अमेररका,आहिकेि र्ायनोसॉरचे परुािे सापर्ले आििे. म्िणजेच 

प्रत्येक भखूिंर्ाि र्ायनोसॉर अहस्ित्िाि िोिे, ि ेहिधान हसद् झालिं िोििं. 

ऑस्रेहलयाििी किटी, कणा, कमरेची ि पायाचे िार्िं अशाप्रकारचे 

र्ायनोसॉरचे जीिाश्म सापर्ले. 

जमडनीििी उर्णाऱ्या र्ायनोसॉरचे अिशेर् िर अमेररकेि 

टायरॅनोसॉराच्या मादीचे जीिाश्म सापर्ले आििे. 
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या उत्खननािंिरून असे सािंगिा येईल र्ायनोसॉरमध्ये हिहिध जािी 

प्रजािी िोत्या. 

उदा. हिहप्सप्लोफेर्ॉटा र्ायनोसॉर. 

िनस्पिी ि कीटक खाणारा शीि प्रदशेािील र्ायनोसॉर, बदकचोचे 

र्ायनोसॉर, शाकािारी र्ायनोसॉर, उर्णारा र्ायनोसॉर. त्यानिंिर 

हकरणािंचा मारा सरुू झाला. त्यामळेु ओझोनचा िर नष्ट झाला आहण 

अनेक प्राणी जळून खाक झाले. र्ायनोसॉरचे भक्ष्य सिंपल्यामळेु 

र्ायनोसॉर नामशेर् झाले. र्ायनोसॉर नष्ट झाल्याकारणे सस्िन प्राण्यािंचा 

हिकास झाला असािा. 

या उष्ट्मायगुानिंिर हिमयगु आले ि भरपरू प्राणी जािी ह्या हिमनगाखाली 

गार्ल्या गेल्या. िाचलेल्या एका प्राणी जािीपासनू माणसू हिकहसि 

झाला. 

सधुा ररसबरू्च्या मिे माणसू प्राचीन काळामध्ये रे्व्िोहनयन माशापासनू 

उत्क्रािंि झाला. त्या माशाच्या परािंमध्ये पाच िारे् िोिी. त्यामळेु 

माणसाच्या िािाला पाच बोटे िोिी. 

कािी शास्त्रज्ञािंच्या म्िणण्यानसुार, मानि हचिंपाजी, कहप िा िानरापासनू 

उत्क्रािंि झाला. 
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याहशिाय परुाित्त्ि शास्त्रज्ञािंनी असे मि मािंर्ले की, िरस, हगधार् 

यासारखे कािी उहचष्ट भक्षी मानिसदृश प्राणी ि ेमानिाचे पिूडज िोिे 

हकिं िा हचत्ते, हबबळया सदृश्य प्राणीिी. 

असे म्िटले आि े िेदािंच्या आख्यानानसुार, ब्रह्मदिेाचा पतु्र मन ू िा 

मानिाचा पिूडज िोिा. त्यापासनू मानि (परुुर्) उत्पन्न झाले ि त्याची 

भहगनीपासनू हस्त्रया उत्पन्न झाल्या.  

ि ेहििेचन सत्य मानलिं िर, मन ूदिे िा आपल्या मानिािंचा आहद हपिा 

ि शिरुपा (माया)दिेी आपली आहदमािा आििे.  

मात्र मन ुएकूण र्ोर्स म्िणजे सोळा िोिे. त्यािील 15 मन ुदिेिा िोत्या, 

िर शेिटचा मन ुमानि िोिा. त्याचिं नाि िोििं राजा सरुि. मात्र त्याच्या 

हनयकु्तीपिूीिी मनषु्ट्याचे अहस्ित्ि पथृ्िीिर िोििं. म्िणजेच आहदमानि 

ि मानि कधी अहस्ित्िाि आले, िा प्रश्न जशाच्या िसा आिचे! 

यािी अगोदर चा अजनू एक मित्त्िाचा प्रश्न मानि ‘xyz' प्राण्यापासनू / 

दिेिेपासनू उत्क्रािंि झाला, िी मिे कशािरून मािंर्ली गेली? 

डेव्होखनयन र्ासा – माशाच्या परािंि पाच िारे्-- माणसाच्या 

िािालािी पाच बोट िा माणसाचा पिूडज अस ूशकिो. 

खचिंपाझी, कखप, र्ानर :- हचिंपाझी ि मानिाच्या िार्िं ि किटीच्या 

मापाि साम्य िोििं. कहप म्िणजे प्रगि ि बहुद्मान परिंि ुशाकािारी िानर. 
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त्याच्या प्रगि मेंद,ू हद्वपाद शरीर रचना, बहुद्मत्ता ि शरीराची ठेिण, ि े

सिड मानिाि अन ु सिंक्रहमि झालिंय. िानराला शेपटू िोिे, मात्र 

मानिाििी िसेच अहिकहसि शेपटू (माकर् िार्) आि.े  

सस्तन प्राण्यातील र्ाचलेली एक प्राणी र्ाती :- मानि िा 

उष्ट्णरक्ती, भचूर पयाडिरणास अनकूुल झालेला असिो त्यालािी दधू 

स्त्रिणाऱ्या ग्रिंिी िक्षरूपाि प्राप्त झालेल्या असिाि ि िो अिंर्ज नसिो. 

िो ध्िनीहनहमडिी करू शकिो. याहशिाय एक मित्त्िाचे िैहशष््टय म्िणजे 

िो एकहलिंगी असिो म्िणजे लैंहगक रचनािंनसुार त्याच्याि भेद िोऊ 

शकिो. िीच िैहशष्ट ेसस्िन प्राण्याची असिाि. 

खचत्त्या खििळयािंसारखे प्राणी :- माणसाच्या आिर््याि आिंत्रपचु्छ 

िा असिो. याचे कारण अस ू शकिे की माणसाचे पिूडज (हचत्त्या-

हबबळयासारखे प्राणी) कच्चे मािंस (सेल्यलुोजयकु्त) खाि िोिे. 

हचत्र. 

उखछिष्ट भिी प्राणी :- मानिाला प्रत्येक िेळी हशकार करणे सिंभि नसे 

म्िणनू िो हशकार पळिि असे, याचे परुािे उत्खननािनू सापर्िाि. 

(उदा. िार्ािंिील मगच खरर्िणे.) 

आखदखपता प्रथर् र्नु र् आखदर्ाता शतरूपा :- ब्रह्मदिेाच्या 

कल्पनेिनू सषृ्टीचा जन्म झाला म्िणनू त्या सषृ्टीला ‘कल्प’ म्िणिाि. 
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त्याच ब्रह्मदिेाच्या सक्ष्म दिेािनू प्रिम मन ुहनमाडण झाला. त्याच्यापासनू 

जे ििंशज उत्पन्न झाले, जे दिेिािी नव्ििे िा असरूिी नव्ििे. मात्र 

जयािंच्याि दिेिािंचे सामथ्यड ि असरुािंचे नैषु्ठयड सिंमाहिि िोिे, त्यािंना मनचुे 

ििंशज म्िणनू मानि म्िणनू म्िटले जाऊ लागले, असा उल्लेख िेदािंमध्ये 

आला आि.े मात्र त्याि आहदमानिाचा उल्लेख नसािा.  

दसुरिं मोठिं  म्िणजे शिरुपेपासनू हस्त्रयािंची हनहमडिी झाली. 

शिरूपेचे दसुरे नाि म्िणजे माया आि ेि ि े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 

आििे?  

या हशिाय अध्यात्म शास्त्राि असे म्िटले जािे की माया साधकाला 

भ्रहमि करिे ि त्याला उत्िानास ि पिनास प्रितृ्त करिे. 

म्िणजेच स्त्रीच समाजाच्या उत्िानास िा पिनास कारणीभिू ठरिे. 

(याचा अिड असाच का? िेदािंनी स्त्रीचे सामथ्यड अििा शक्ती मान्य केली 

आि!े) ि स्त्रीच एकाच िेळी अनेक भहूमका पार पारू् शकिे म्िणनू हिची 

उत्पत्ती शिरुपा मायेपासनू झाल्याचे म्िटले जािे. 

 



54 

िर या साि मदु्दयाच्या रूपाि मािंर्ले उत्तर पयाडप्त असेलच असे नािी, 

कारण मानिाचे पिूडज अजनू कुठले कुठले असािेि याबद्दल शास्त्रज्ञािंनी 

अजनू हकिी ि काय दािे केलेि याहिर्यी मला बरीच माहििी प्राप्त 

झाली नािी. िरी जया पिूडजािंची माहििी मला सापर्ली, त्या पिूडजािंच्या 

ि मानिामधील साम्याचा हिचार करून मी ि ेमदु्द ेमािंर्ले आििे. 

मात्र पढुचा प्रश्न अत्यिंि मित्त्िाचा आि ेकी आहदमानि ि प्रगि मानि 

कधी अहस्ित्िाि आले, िा प्रश्न अजनूिी अनतु्तररि आि.े कारण प्रत्येक 

शास्त्रज्ञािंच्या सिंशोधनाि ि दाव्यािंमध्ये भेद आििे. त्यामळेु ठराहिक 

कालमापन करणे शकय झाले नसािे. 

 

माझ्या मिे, प्रागैहििाहसक काळाि िा त्यािीपिूी आहदमानि 

अहस्ित्िाि असािेि. प्रागैहििाहसक काळाि म्िणजे जया काळाि 

मानिाला लेखन कला अिगि नव्ििी असा काळ. त्या काळाि 

आहदमानि हचिंपाझी, िानर, कहप ि रे्व्िोहनयन माशापासनू उत्क्रािंि 

झाला असािा. 

निंिर इहििासपिूड काळाि मनपुासनू मानिाची उत्पत्ती झाली असािी. 

िो मानि कदाहचि हिकसनशील असािा. (जर िेदािंच्या 

आख्याहयकेनसुार मानले िर.) 
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चाल्सड र्ाहिडनच्या हसद्ािंिानसुार िीस लाख िर्ांपिूी आहदमानि 

अहस्ित्िाि िोिा. त्याच्याि प्रगिी िोऊन सारे्साि लाख िर्ाडपिूी उभा 

रािणारा मानि हनमाडण झाला, त्याला िोमो इरेकटस म्िणिाि. यानिंिर 

दगर्ाची ित्यारे िापरणारा ि अलनीचा प्रयोग करणारा हिचारी मानि 

िोमोसेहपयन हनमाडण झाला. 

 

िोमो िहॅबहलसाच्या आधी कहप ि मानि हमहश्रि एक ििंश िीस लाख 

िर्ांपिूी अहस्ित्िाि आला. 

याहशिाय रेहण्िक मानिशास्त्रज्ञ ि अनिुिंश शास्त्रज्ञ यािंनी असे अनमुान 

काढले आि ेकी मानि ि हचिंपाझी ि ेदोन, फार फार िर पन्नास लक्ष 

िर्ांपिूी एकमेकािंपासनू िेगळे िेगळे झाले असािेि, हकिं बिुना या दोन्िी 

ििंशाची सत्तर लक्ष िर्ाडपिूी फारकि व्िायला सरुुिाि झाली असािी 

कािी पारिंपररक मानिििंश शास्त्रज्ञािंनी असे हिधान केले आि ेकी पाऊन 

ि एक कोटी िर्ांपिूी मानिी पिूडज अहस्ित्िाि िोिे. 

िर आहदमानि कधी अहस्ित्िाि आला याचे उत्तर िी शास्त्रज्ञािंनी 

हदलय, 50िा 60 लक्ष िर्ांपिूी आहदमानि अहस्ित्िाि आला िोिा. 
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िरीिी बरेच शास्त्रज्ञ म्िणिाि की आहदमानिाची पहिली शाखा 10 

कोटी िर्ाडपिूी अहस्ित्िाि िोिी. म्िणजे मानिािंनाच आपल्या 

पिूडजािंच्या अहस्ित्ि कालाची सीमारेर्ा हनहििपणे हनधाडररि करिा येि 

नािी ि ेआियडच नािी का? 

इवत श्रीशविलीलावलवखतम ्जननीकवथतम|्  

ततृीयम ्रहस्यम ्संपणूवम ्| 
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िौथे रहस्य 

मानिािी उत््ांती 

इहि || िीस लक्ष खपू िर्ाडपिूी मानि नककीच उहच्छष्ट भक्षी िोिा म्िणजे 

मिृ प्राण्यािंचे ि कुणीिी प्राण्याने हशकार केलेले मासिं गोळा करणारा. 

िा काळ प्लयोहसनस हन प्लेयीस्टोसीन या काळाची सीमा रेर्ा असलेला 

काळ िोय. या काळाि दगर्ापािंसनू हिहिध अिजारे ि ित्यारे बनिणे 

ि मोठमोठ्या प्राण्यािंचे मािंस कापणे माणसू हशकला िोिा. िी शाखा 

‘िोमो' म्िणनू ओळखली जािे. 

निंिर िीस लक्ष िर्ांपिूी ‘िोमो िहॅबलीस’ हनमाडण झाला. िोमो िहबलीस 

म्िणजे िािािंचा िापर करणारा मानि िोय. िा मानिी दगर्ी ित्यारे ि 

दगर्ी हदिे ियार करायचा. 
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पिंधरा लक्ष िर्ांपिूी आहिकेि दोन पायािर िाठ चालणारा माणसू 

म्िणजे िोमो इरेकटस. पिूीचा आहदमानि पोक काढून चालायचे. कारण 

त्यािंच्या पषृ्ठरजज ू अहिकहसि झाला िोिा. मात्र त्या पाठीच्या 

मणकयािील बदल घरू्न िोमो इरेकटस हनमाडण झाला िोिा म्िणजे 

त्याच्या पषृ्ठरजज ूपणूड हिकहसि झाला िोिा. 

 

सव्िा लाख िर्ांपिूी अलनी, चक्र, शेिीचा ि हिहिध कलािंचा 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 आििे. 

कसिं काय? यािी प्रश्नाचे उत्तर आि ेमाझ्याकरे्, 

हद्वपाद शरीररचना, दोन्िी िािाऐिजी त्यािंच्या बोटािंचा अहधक िापर, 

मेंदिूील जहटल पेशीरचना, ित्यारािंचा कमी िापर, नागरी सिंस्कृिीची 

जाण, कला कौशल्याचा भोके्त पण, श्रम कमी करणे, शेिीऐिजी 

व्यापारािर भर, उत्सिहप्रयिा, मनोरिंजनहप्रयिा, िार्हनहियाच्या 

सािाय्याने हििाि करणे, हिचारािंचा ि बधु्दीचा अहधक िापर करून 

इत्यादी गणु आपण सिांनी आपल्या या पिूडजािंकरू्न घेिलेले आििे. 
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अिाडिच आपणच िोमोसेहपयन आिोि. 

मात्र ऋलिेदाि असे सािंहगिल गेलिंय, पिूीची मनचूी प्रजा (ििंशज) स्िगाडि 

रािायचे िर िी पथृ्िीिर कशी आली? या प्रश्नाची उत्तरे दोन आििे. 

एका आख्याहयकेनसुार प्रजेकरे् एकदा धरादिेी आली ि हिने 

त्यािंच्याकरे् हिनिंिी केली की,’पथृ्िीिर प्राण्यािंचे प्राबल्य िाढलिंय. 

कृपया पथृ्िीिर अििरीि िोऊन माझे रक्षण करा. मानिजािीने हिच्या 

हिनिंिीला मान दऊेन स्िगाडचा पररत्याग केला ि पथृ्िीिर आहधपत्य 

प्रस्िाहपि केले. 

दसुरी आख्याहयका अशी, की स्िगाडिील िास्िव्याकारणे इिंद्र मत्त झाला 

म्िणनू मानिािंनी स्िगड सोरू्न पथृ्िीिर प्रयाण केले. म्िणजेच ऋलिेदाच्या 

आख्यानानसुार आपण मानि पिूीचे स्िगीय दिेिा िोिो. 

 

या दोन्िी बाबी सत्य मानल्या िरी एक प्रश्न उरिोच. मानिाची उत्क्रािंिी 

कशी झाली? त्याने आपल्या बहुद्मत्तेच्या जोरािर मानिी- अधडमानिी 

मानिसदृश प्राणीप्रजािींना मागे कसिं टाकलिं असेल? आपलिं अहस्ित्ि 

कसिं हटकिनू ठेिलिं असेल? अन्य प्राण्यािंच्या प्राबल्यािंचा हिघाि कसा 

झाला? आपलिं िचडस्ि कसिं स्िाहपि केलिं असेल? 
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मानि आहण आहदमानि या उभय प्राणी प्रजािींनािी आपण समानच 

मानिो ि े मानणे चकुीचे आि.े कारण आहदमानिािंच्या शाखेला 

‘िोमो’म्िणि नािीि. आहदमानि पोक काढून चालणारे िोिे. याहशिाय 

त्यािंच्या अिंगािर घनदाट केस िोिे. िे बिुदा हििस्त्रािस्िेि रािायचे 

हकिं िा प्राण्यािंची कािर्ी धारण करायचे. सिडजण हमळून एक ‘समिू’ न 

बनििा एक टोळी बनिायचे. हस्त्रयािंचा हमळून अनेक परुुर्ािंशी ि 

परुुर्ािंच्या अनेक हस्त्रयािंशी अहभचार स्िाभाहिक मानला जायचा. 

नीहिहनयम ि सिंस्कृिीचा अभाि िोिा. मेंदचूा आकार िाढलेला 

नव्ििा. आहदमानि दोन्िी िािापायािंिर चालायचे, त्यािंच्या ओठािंजिळ 

दािािंना सळेु िोिे. त्यािंच्या मणकयािंची िारे् जार् िोिी. त्यामळेु त्यािंना 

पोक काढािे लागे. आहदमानि उहच्छष्ट भक्षी ि हशकारीिी िोिे. 

 

याउलट मानिािंच्या शाखेला ‘िोमो’म्िणिाि. म्िणनू मानिाला 

‘ियमुन' (human) म्िटले जािे. त्यालाच रोमन शब्द'ियमुो' िर ग्रीक 

शब्दाि 'िोमो' म्िणिाि. याहशिाय मानि सिडप्रिम आपल्या िािािंचा 

उपयोग िेगळया रीिीने करायला लागला. त्यामळेु त्याने दोन्िी पायािंिर 

उभे रािून चालायला हशकला. त्यानिंिर त्याच्या मणकयामध्ये बदल घरू् 

त्याची िारे् कािीशी कमी जार् झाली. त्यामळेु िो ‘िाठ’ पाठीने चाल-ू 

जग ू लागला. त्याच्या कािी भागािंिरच केस िोिे.( र्ोकिं -दाट केस, 
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काख, िाि, पाय ि छािी- हिरळ केस) त्याने कापर् हिणण्याचे ििंत्र 

हशकून हिहिध प्रकारची िस्त्रे धारण करण्यास प्रारिंभ केला. आपल्या 

समिूाला सािंकेहिक नाि दऊेन त्याने हिहिध गट पार्ले. त्याने ससिंस्कृि 

ि नीहिहनयम हिकहसि केल्यानिंिर एक निीन प्रिा हनमाडण केली. स्त्री 

एकाच परुुर्ाशी हििाि करािा. आपद हस्ििीिच बिुपहित्िाची 

अनमुिी आि.े िी प्रिा (मिाभारिाच्या काळाििी) ‘िोमो इलनायेट' 

(अलनीच्या िापर करणारा मानिािंच्या) काळाि िोिी. स्त्रीने अहलनपजून 

केल्याहशिाय हिला दसुऱ्या परुुर्ाला िरण्याची सिंमिी नव्ििी. 

मानिाच्या पढुील दािािंच्या सळुयािंचे आकार बऱ्याच अिंशी घटले िोिे. 

मेंदचू्या आकारास िाढ िोिी. मानि उहच्छष्ट भक्षी ि हशकारी असला 

िरी फाशेपारध्याचे ििंत्र हशकून पक्षािंच्या सापर्व्या झाला िोिा. 

 

िा झाला आहदमानि ि मानिािील फरक. मात्र या उिाऱ्यािरून मानिी 

उत्क्रािंिीची जजुबी, िरिरची माहििी हमळिे. खरीखरुी माहििी 

आपल्याला ‘िोमो' या शाखेच्या अभ्यासािनूच प्राप्त िोईल.त्याकररिा 

आहदमानिापासनू मानिापयंिची प्रगिी ि उत्क्रािंिीचे हििेचन करािे 

लागेल ि त्या हििेचनाचा मापन दिंर्ािर पर्िाळे घ्यािे लागिील. 

सिडप्रिम आहदमानिाची प्रािहमक अिस्िेचा अभ्यास करुयाि. 
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आहदमानि पन्नास िा साठ लक्ष िर्ांपिूी अहस्ित्िाि आला िोिा. 

िेव्िा मानि ि हचिंपाझी यािंच्या ििंशाि / र्ीएनएि फारकि व्िायला 

सरुुिाि 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 आजबूाजचू्या पयाडिरणाशी, 

हनसगाडशी, िापमानाशी ि ििामानाशी जळुिनू घेणे िसेच त्याच्याशी 

अनकूुल िोणे. िारकािंच्या हिस्फोटाकारणे हनमाडण झालेले उष्ट्ण 

िािािरण, हिमयगुािील ििंर् िािािरण, झार्ािरून खाली 

उिरल्यानिंिरचे आद्रड ि समशीिोष्ट्ण िािािरण यािंच्याशी 

आहदमानिाला जळुिनू घ्याििं लागलिं. त्या िािािरणाशी जळुिनू 

घेिाना आहदमानिािंच्या ि मानि सदृश्य, माणसूपिूडजािंच्या शाखा 

मतृ्यमुखुी पर्ल्या ि नष्ट झाल्या. त्यामळेु ‘जािा मॅन’, पेंहकिं ग मॅन’ 

‘हनअरिडल मॅन' ‘ऑस्टेिेररस मॅन इत्यादी मानिी, आहदमानिी, मानि 

सदृश्य प्राणी शाखा नामशेर् झाल्या. 
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कदाहचि ‘हनअरिडल मॅन’ या शाखेला दषु्ट्काळाच्या पररहस्ििीसी 

समन्िय साधिा आला नसािा ि त्यामळेु िी शाखा नष्ट झाली असािी 

असे माझे अनमुान आि.े 

 

त्यानिंिर पयाडिरणािील पररहस्ििीचा स्ििःला कसा फायदा करून घेिा 

येईल म्िणजे पयाडिरणाशी अनकुुल िोणे कसे शकय िोईल ि े

आहदमानि हशकला. उदा. मािंस खिंर् सापर्िाच पळिनू नेणे, हशकारी 

प्राण्यािंना िाकलिनू त्यािंनी केली हशकार िाब्याि घेणे, प्रहिनेयकु्त 

कीटक खाणे, गििाच्या हबया खाणे, हनखाऱ् याचा ि अलनी दीपकाचा 

प्रयोग करून प्रकाश पारू्न 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 इरेकटसच्या पयंिचा काळ सारे्िेरा लाख िर्ाडचा 

िोिा. याहशिाय मानिििंश शास्त्रज्ञािंच्या हिधानानसुार िीस लाख 
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िर्ांच्या पररश्रमाने आहदमानिापासनू पहिला ‘िोमो' मानिाची शाखा 

हनमाडण झाली. िी पहिली शाखा कदाहचि ‘िोमो िहॅबलीस’ िा 

‘इलेकटस’ असािी. 

मिाभारिीय यदु्िी पाच िजार िर्ांपिूी झाले िोिे हन त्यािी अगोदर 

पासनू मानिािंना हदव्यशक्ती प्राप्त िोत्या. स्िगड पािाळ हििारिी शकय 

िोि.े उदा.(अजुडन हदव्यास्त्राप्राप्तीसाठी स्िगाडि गेला िोिा.) 

िेदािंच्या श्रिुी हिर्यी म्िणािे िर,त्याि असिं म्िटलिं आि े की पिूी 

हदव्यशक्ती मानिाकरे् स्िगाडि असिानािी िोत्या. उिीिर 

(पथृ्िीिर)अििररि झाल्यानिंिर त्या सिड शक्ती ऋर्ींनी ग्रिण केल्या. 

त्यामळेु मानि शहक्तिीन झाले. म्िणनू त्याने ऋर्ींची सेिा करून, िप 

करून, व्रि करून, यज्ञयाग करून िा उपासनेने दिेिािंना प्रसन्न करून 

सिड प्रकारच्या हसद्ी (अहणमा महिमा) हिद्या (सिंमोिन, स्ििंभन) ि शक्ती 

(उदा.प्रहििेगा )प्राप्त करण्यास आरिंभ केला. या सिड शक्ती ि हसद्ी 

उच्चकोटीच्या साधकािंना ि मानिािंना प्राप्त िोिाि. 

 मनषु्ट्याचे म्िटले िर, त्यािंची बदु्ी, शारीररक िाकद ि हििेक िीच 

माणसाची शक्ती मानली असािी. अन पिंखाबद्दल सािंगायचे झाले िर 

पिूीच्या काळी हिमाने असािी, त्याहिर्यीचे ि ेहििेचन असािे. (अस ू

शकिे) जादचूी कािंर्ी म्िणजे मानिी बदु्ीचे निीन अहिष्ट्कार अस ू

शकिाि. 
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त्यानिंिर दगर्ािंपासनू हिहिध अिजारे, ित्यारे ि अनेक िस्ि ूबनिणारी 

ि मोठ्या मोठ्या प्राण्यािंचे मािंस कापणारी िोमो शाखा अहस्ित्िाि 

आली. िो काळ प्लोयोसीन (दगर्ािंचे हछलकया न उर्ििा ित्यारे ियार 

करणारे मानि) ि प्लेयीरस्टोयीन (मािंस कापण्याची सिय असलेले 

मानि) या काळाि सीमा रेखा असणारा काळ िोिा. आियाडची बाब 

म्िणजे या काळाि आहदमानि ि मानि यािंच्या ििंशाच्या जनकुािंमध्ये 

फारकि व्िायला सरुुिाि झाली िोिी. आहदमानिाच्या या शाखेची 

मानिाला निून शाखेकरे् िोमोकरे् िाटचाल सरुू झाली िोिी. कािी 

िर्ाडच्या प्रगिी निंिर आहदमानि मानिािंच्या रूपाि िोमोशाखेि 

पररिहिडि झाला असािा, हकिं बिुना असे म्िणािे लागेल, प्रयत्नेन 

मनजुा:! अिक प्रयत्नाकारणे मानि िोऊ शकला िाच महििािड. 

 

मानिाची म्िणजे िोमोची उत्क्रािंिी कशी झाली असािी याबद्दल 

शास्त्रज्ञाची मिमिािंिरे आििे. परिंि ु एक गोष्ट िर हनहिि आि े की 

मानिाची पहिली शाखा म्िणजे िोमोची प्रिम शाखा िोमो िहॅबलीस 

असािी हकिं िा र्ाहिडनच्या हसद्ािंिानसुार धरल्यास मानिाची म्िणजे 

िोमोची पहिली शाखा िोमो इरेकटस असािी. 

मानिाने सिडप्रिम आपल्या दोन्िी िािािंचा उपयोग स्िििंत्रपणे करायला 

सरुुिाि केली असािी. हकिं िा त्याने आपल्या मणकयास िाठ करण्यास 
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सरुुिाि केली असािी. त्यामळेु त्याचा पषु्ठरजज ू हिकहसि झाला 

असािा. त्यानिंिर त्याने सकू्ष्मास्त्रे हनमाडण केली असािी म्िणजे िो काळ 

मध्याश्मयगुाचा काळ असािा. त्यािेळी ित्ती, र्ायनोसॉर असे 

मिाप्रचिंर् प्राणी नष्ट झाले िोिे ि िरीणाहद चपळ प्राणी अहस्ित्िाि 

आले िोिे. त्यािंची हशकार करण्यासाठी सकू्ष्मास्त्रे हनमाडण केली असािी. 

 

र्नुष्याछया खशकारी प्रर्ृत्तीरु्ळे रै्र्ोथ नष्ट झाले. 
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सूक्ष्र्ासे्त्र फहणरे् काय ? 

सकू्ष्मास्त्रे म्िणजे सकू्ष्म अग्र ि धार असलेली, िािाि मािण्याजोगी, 

िलकी (पात्याची) धािचूी / दगर्ी अिजारे िोय., उदा. बाण, भाला, 

शलू, बाणािंची टोके रस्सी, जाळे, दगर्ी सरुा इत्यादी िीच 

मध्याश्मयगुाची िैहशष््टय िा हिशेर्िा आि.े मध्याश्म यगुाि जहटल 

रचनेचे चपळ प्राणी अहस्ित्िाि आल्यामळेु हशकारीचे ििंत्र जहटल ि 

गुिंिागुिंिीचे झाले िोिे. 

सकू्ष्मास्त्रािंच्याबद्दल अजनू एक इहििास ितृ्त सािंहगिले जािे, पथृ्िीच्या 

अब्जािधी िर्ाडच्या कालािधीि इसिी सनापिूी बारा- अकरा िजार 

िर्ाडपिूी अखरचे हिमयगु समाप्त झाले. उबदार ि आद्रक ििामानाचा 

एक निा कालखिंर् सरुू झाला, जयाला िोलोहसन कालखिंर् म्िणिाि. 

या काळाि िी हिमगारा हििळल्यामळेु जलाशये ि पाण्याचे साठे 

िाढले. त्यामळेु या कालखिंर्ाि अन्नासाठी उपयकु्त असलेल्या प्राणी ि 

िनस्पिी यािंची उपलब्धिा िाढली. त्याच बरोबर हिमयगुाच्या शेिटी 

शेिटी मॅमोि सारखे ित्ती ि हिशालकाय प्राण्यािंच्या प्रजािी नष्ट झाल्या 

िोत्या. याचे कारण मानिाची हशकारी प्रितृ्तीिी अस ूशकिे. 

पाण्यामधील (गोर््या ि खाऱ्या) मत्स्यिगड िसेच शेळी-मेंढी यासारख े

आकाराने लिान ि िेगिान िन्यपश ूहशकारीसाठी उपलब्ध िोिे. त्यािंची 
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हशकार करण्यासाठी परुाश्मयगुीन बोजर् ित्यारे उपयोगी पर्णार 

नव्ििी. 

म्िणनू उत्तर परुाश्मयगुािच दाबििंत्राने दगर्ाची लािंब, पािळ ि सबुक 

पािी काढण्यास प्रारिंभ झाला िोिा. मध्याश्मयगुामध्ये िचे ििंत्र ि 

गारगोटी िापरून (जो स्फहटक जिलक्षम असिो.) त्यािंची नखािंएिढी 

पािी काढून ित्यारे बनहिण्यास सरुुिाि केली गेली िोिी. िी पािी िारे् 

हकिं िा दािंर््याला खोबण करून ि त्यािंच्या टोकािर घट्ट बसहिली 

जािाि. िी पािी ‘पन्िाळेदार गाभा' या ििंत्राने गारगोटींपासनू अलग 

केलेली हदसिाि. िी पािी नखािंएिढ्या असल्याकारणाने त्यािंना 

‘सक्ष्मास्त्रे’ म्िटले जािे. या काळाि टोकाला छोटे पािे बसिलेले बाण 

िी पहिली सकू्ष्मास्त्रे िोिी. िाि कुरार् मानिाने बनहिलेले पहिले ित्यार 

िोिे. या िार्ापासनू ियार केलेले मासेमारीचे गळ, सकू्ष्मास्त्रे बसिनू 
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ियार केलेली दािेरी सरुी, बाणाच्या टोकािंप्रमाणे हिळा,अिजारे,भाले 

िी अन्य सकू्ष्मास्त्रे िोि. 

या सकू्ष्मास्त्रािंमळेु हनसगडि: उगिणारी ि िाढणारी िणृधान्य म्िणजे गिि, 

जि, रजक या िनस्पिी काढिा येणे शकय झाले. त्यािंनी यापिूी 

गििाच्या हबया उपटून खाल्ला जायचा. मात्र पात्यािंमळेु गिि कापणे 

मध्याश्मयगुाि शकय झाले. 

याहशिाय पिूी फळे झार्ािर चढून िा दगर् फेकून पार्ली जाि. मात्र 

मध्याश्मयगुाि फळे बाणािंनी नेम धरून पार्ली जाऊ शकली. 

िसेच फळे, िणृधान्य, गिि हिपलु प्रमाणाि उपलब्ध िोिी. त्यामळेु 

मानिासाठी अन्नाची सोय झाली. मात्र िे अन्न हमळिण्यासाठी 

मानिाला सकू्ष्मास्त्रािंची मदि झाली. त्याच सकू्ष्मास्त्रािंच्या सािाय्याने 

त्याने हिळा ि कोयत्यासारख्या अिजारािंची हनहमडिी केली ि ित्सम 

ित्यारािंच्या सािाय्याने कापण्याचे ििंत्र सलुभ ि सकुर केले. 

याहशिाय मानिाला हिहिध कला अिगि झाल्या उदा. कापसाििंिचू्या 

सािाय्याने सिू कािणे, धागे सटेु करणे एकसिंध िस्ि ू ियार करणे, 

इत्यादी हिणकामाची ि सिू कािण्याची कला, याखेरीज मानिाला 

नैसहगडक रिंग (उदा. फळे, फुले इत्यादी पासनू बनिलेले रिंग) हनमाडण 

करण्याची ि गिुचे्या हभहत्तकािंिर हचत्र काढण्याची कला अिगि झाली 
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िोिी. मध्यप्रदशेाि अशी गुिंफाहचते्र, हभहत्तकाहचते्र सापर्िाि. 

‘भीमबेटका’ गिुा या हचत्रासाठीच प्रहसद् आि.े या हचत्रािंमध्ये िायरॅकस, 

हसिंि मॅमोिची हशकार करि असिानाचे आहदमानिाचे हचत्र, नसुत्या 

भाल्यािंनी ि बाणािंनी केलेली हशकारीचे हचत्र ििंसिोत्सिािेळीचे नाच, 

हशकार भाजण्याचे दृश्य, प्राण्यािंचा पाठलाग, इत्यादी हचते्र खपूच 

प्रख्याि आििे. 
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याखेरीज हचत्रािील रिंगाचे दखेील एक िैहशष््टय आि ेिे म्िणजे फुलािंचे 

परागकण, फळािंच्या हबया, सालीच्या सािाय्याने हनमाडण केलेला रिंग 

हकिं बिुना लाल, िपहकरी, मािकट िा हिरिट िपहकरी रिंगाचा िापर 

केलेला (सिाडहधक) आढळिो. िसेच हचत्र काढिाना कुिं चला नव्ि,े 

टोकदार टाकािंचा उपयोग केलेला असािा, असेिी आढळून हदसनू येिे. 

म्िणजेच िेव्िा कुिं चला नव्ििा. 

हचत्रकलेचे प्रािहमक अिस्िा म्िणजे समुार हचत्र पद्िी ि हबघर्लेली 

रिंगसिंगिी. िळूिळू मानिाने प्रकृिी, हनसगाडकरू्न रिंगाचे, रिंगसिंगिीचे, 

छटािंचे ज्ञान, प्राप्त केले, हनरीक्षण या कौशल्याच्या सािाय्याने. आकाश 

रिंगाच्या हिहिध छटा, इिंद्रधनषु्ट्यािील सप्तरिंग ि पषु्ट्पािंची रिंगसिंगिी, या 

रिंगसिंगिी ि छटािंचे हनरीक्षण करून हचत्रकलेची मिूुिडमेढ रोिली. 

दसुरे म्िणजे कपाशीच्या बोंर्ाचे सटेु्ट ििंि ू हनमाडण करणिं, चक्राच्या 

सािाय्याने सिू कािणे, धागे रगरू्न सटेु्ट करणे, प्रािहमक िािमागािर 

सिड धागे जोर्णे ि त्याने एकसिंध िस्त्र हनमाडण करणे, त्यािर रिंगकाम ि 

हिहिध धागे जोरू्न िस्त्रािर नक्षी काढणे ि ेत्याकाळचे हिणकाम कलेचे 

पाच टप्पे िोििं. त्यामळेु हस्त्रया कापर्ाचा िापर करू शकल्या. 
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त्यानिंिर सिंकेि 

कला उदयास 

आली. भार्ेचा 

उगम न झाल्यास 

कारणे मानिािंना 

एकमेकािंशी सिंिाद 

साधणे, 

एकमेकािंना सचूना 

दणेे, 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- सिंकेि 

िाकये ि सिंकेि 

1. नुसती 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 सिंकेि. 

४. ईश्वराची आळर्णी र् पूर्ा करु. 

 फुले फेकण्यासारखा ि िाि जोर्ण्याचा  

 सिंकेि. 

५. आपण दोघे खर्र्ाह करु. 

 एकमेकािंच्या गळयाि िार घालण्याचा  

 सिंकेि. 

६. आपल्याला पुत्र प्राप्त होणार आहे. 

 िाि एकमेकािंिर घेऊन िलिण्याचा  

 सिंकेि. 

७. येथे ये. 

 िाि सरळ धरुन बोटे िलिनू गुिंििणे. 

८. र्ला काहीच कळत नाही. 

 खािंद ेउर्िणे ि पापण्या झकुिणे. 
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९. र्ी काय करारे्. 

 स्ििः करे् अिंगलुीहनदशे करून िाि  

 पसरणे. 

१०. खशकारीला र्ाऊ. 

 भाला फेकून धािण्याचा सिंकेि. 

११. र्नार्रािंचे र्ािंस भारू्न खाऊ. 

 एक िाि आर्िा धरुन त्यािर दसुरा 

 िाि उलटसलुट करण्याचा सिंकेि. 

१२. उत्सर्ाखनखर्त्त नृत्य करु. 

 दोन्िी पाय आदळि िाि िलिण्याचा  

 सिंकेि. 

१३. र्से्त्र खर्णू र्ा र्स्त्रािंचे खशर्णकार्  

 करु. 

 िस्त्रे हशि्ण्याचा ि सईु हफरिलिं.याचा  

 सिंकेि. 

१४. र्ीच या स्त्रीशी खर्र्ाह करणार आहे. 

 छािीिर मठुी 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 सिंकेि. 

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. रे्गरे्गळी भािंडी घडर्ून भारू्. 

 चक्राकार रीिीने िाि गोल गोल   



77 

 हफरिणे ि िाि उलट-सलुट 

 हफरिणे. 

 २२. तेथे र्ा. 

 िािाची चारिी बोटिं लािंबरेरे्ि 

 धरुन िारिंिार िरिणे ि 

 भटकणे. 

 २३. तेथे सरक. 

 कोपऱ्याने ढोसकणे ि जोराि 

 ढकलनू नेत्र हफरिणे. 

 २४. अर्र्ारे खनर्ावण करू. 

 सकू्ष्मास्त्रे हनमाडण करू. 

 पत्र्यािर िािोरे् आपटण्याच्या 

 िा भाल्याभोििी रस्सी  

 हफरहिण्याचा सिंकेि. 

 २५. आपल्या रु्लािंना खेळर्ू. 

 एक िाि छािीशी आर्िा धरुन 

 हक्रर्न िाजिण्याचा सिंकेि. 
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 २६. पाऊस पडणार आहे 

 दोन्िी िाि सरळ करून िारिंिार 

 िलिनू खाली आणणे. 

 २७. तुझे कल्याण होर्ो. 

 िाि जोरू्न आकाशाकरे् पािणे. 

 २८. र्ृतात्र्ाला शािंती लाभो. 

 र्ोळे हमटून आकाशाकरे् िाि  

. करणे. 

 २९. र्ृतात्र्ाची खियाकर्व करु. 

 कुदळेने जमीन खोदण्याचा सिंकेि. 

 ३०. सौख्यभराने नािंदू. 

 दोन्िी िाि पसरण्याचा सिंकेि. 

 

िी ‘सािंकेहिक भार्ा' आजिी िापरली जािे. उदा. नेत्र सिंकेिद्वारे 

एखाद्याला बोलािणे, िोकारािी िा नकारािी मान िलिणे, 

सिंमिीदशडक मान र्ोलािणे, पाठ िोपटून प्रोत्सािन दणेे, मिंद िास्य 

करणे, अिंगठा दाखिणे, जीभ काढून हचर्िणे िा िेर्ािनू हचर्िण े
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नापसिंिीने िा क्रोधाने र्ोळे मोठे करणे िा आठ्या पार्णे, ओठािंिर 

िजडनी ठेिनू शािंि रािण्याचे सिंकेि करणे, िािािािाने िाििारे करणे, 

दािओठ खाणे इत्यादी िािभािािंद्वारे भाि-भािना हिचार, ि भािी 

कृिी-हिर्यीच्या सिंज्ञापनाचे सिंप्रेर्ण केले जािे. 

मात्र िी सांकेवतक कला आजिी का िापरली जािे? आिा मराठी, हििंदी, 

िेलग,ू गजुरािी, उहर्या, अरेहबक, इिंग्रजी, जमडन, या भार्ा हिकहसि 

झालेल्या असिाना, िरीिी का? कारण िचे की ‘सािंकेहिक भार्ा' 

योजना करून िापरली जािे, हिचा उपयोग कधीनाकधी सिजररत्या 

केला जािो. हकिं बिुना मकूबहधरािंसाठी कररिा उपयकु्त असिे. 

 

फक्त फरक एिढाच की मकूबहधरािंची सािंकेहिक भार्ा िी सिंकेिाने नव्ि े

िर अहधकाहधक िाििारे ि िािभािािंनी सिंपकृ्त असिे. याउलट दनैिंहदन 

जीिनाि िापरलेली सािंकेहिक भार्ा अहधकाहधक सिंकेि ि कमीिकमी 

िाििारे, िािभाि ि अहिभाडिािंनी सिंपकृ्त असिे. त्यामळेु दनैिंहदन 

जीिनािील सािंकेहिक भार्ा िा शब्द सिंप्रेर्णाचा एक भाग आि.े 

 

सािंकेहिक भार्ािंचे मित्त्ि समजल्यामळेु मानि व्यापार करू शकला ि 

शेिी दखेील करु लागला. शेिीच्या िेळी मजरुािंना, हस्त्रयािंना, बैलािंना 
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सिंकेि दणेे त्याला सिज शकय झाले. भार्ेच्या अभािी हनमाडण िोणारे 

अर्िळे लीलया दरू िोऊ लागले. मात्र िरीिी पणूडपणे अर्चणी ि 

अर्िळे दरू झाले नव्ििे. शब्दािंअभािी ि अिंकाअभािी दिेाणघेिाण, 

व्यििार ि व्यापार करणे कठीण िोऊ लागले. मनषु्ट्यािंच्या अनिंि ि 

असिंख्य हिचार, भािभािना, इच्छा-आकािंक्षा शब्दाहशिाय प्रकट िोणे 

शकय नािी. म्िणनू शब्द ि अिंक उदहयि िोऊन त्यािंच्या हिकास िोणे 

आिश्यक ठरले अन ्मानिाने आपल्या बहुद्मत्तेच्या जोरािर सिडप्रिम 

अिंकाचा हिकास केला. अिंकाचा प्रािहमक उपयोग करायला आरिंभ 

केला. उदा. दगर् मािंरू्न िे मोजणे, बोटािंच्या सािाय्याने मोजदाद करणे, 

नेत्राच्या सिाय्याने मोजणे, हबया, किर््या, िारे्, लाकरे् ि ित्सम िस्ि ु

मािंरू्न मोजणे, िा मौहखक अिंक ि अिंकगणनेचा आरिंभ िोिा. शाहब्दक 

अिंक गणनेचा आरिंभ फारच उशीर झाला. कारण शब्दािंचा हिकासिी 

उशीर झाला. 

याहशिाय मनषु्ट्याने शेिीचे ििंत्र िी याच काळाि म्िणजे मध्याश्मयगु 

हिकहसिि केले. मानि िेव्िा हफरस्िे िोिे. शेिकरी झालेला मानि 

िेव्िािी हफरस्िा िोिा. जया काळाि जया प्रदशेाि जलाची मबुलकिा ि 

सपुीक जमीनीची उपलब्धिा अहधक असेल, त्याच प्रदशेाि िािंबनू 

िस्िी करायची ि िेिे कािी काळ शेिी करायची असे रािणीमान िोिे. 
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शेिीचे ििंत्र म्िणजे सिडप्रिम हबयाणे रुजि घालणे, हबयाणे म्िणजे 

गििाच्या ि फळािंच्या हबया, त्यानिंिर दोनदा (पेरणीपिूी ि पेरणीनिंिर) 

नािंगर हफरिणे, (िाम्रपार्ाणयकु्त) पाणी ि खि घालणे, हपके आल्यािर 

कापणी, झार्णी, झोर्पणी करणे ि शकय असल्यास दबुार पेरणी करणे, 

परिंि ुिे शकय न झाल्यास स्िलािंिर करणे असे त्या काळचे शेिीचे ििंत्र 

िोि.े 

ि े ििंत्र िरिर पाििा, आधहुनक िाटेल. मात्र िे िसे नािी, त्याचाच 

उलगर्ा पढुच्या लेखाि िोईल. 

इवत श्रीशविलीलावलवखतम ्जननीकवथतम|्  

ितथुवम ्रहस्यम ्संपणूवम ्| 
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पाचरे् रहस्य 

नर्ाश्र्युगीन िािंती: शेती-पशुपालनाचे तिंत्र 

 

इहि|| सामान्यिः असे सािंहगिले जािे हक निाश्मयगुाि शेिीचे ििंत्र 

अहधक हिकहसि ि उत्क्रािंि झाले. त्याकारणे हटकाऊ जमीन जेिे असिे 

िेिेच शेिकऱ्यािंना िा त्यािंच्या सिगामींना कायम स्िरुपी हस्ित्यिंिररि 

िोण्यापासनू कोणिाच पयाडय नसायचा. त्यामळेु हस्िर िस्िीचे प्रमाण 

िाढल,े त्यािनू नागरी सिंस्कृिीचा हिकास झाला. या हस्ित्यिंिरास हदघड 

कालािधी लागला असला, िरी शेिी ि पशपुालनाकारणे मानिी 

शैलीि जो हिलक्षण बदल घर्ला. त्यालाच गॉर्डन चाईल्र् या 

ऑस्रेहलयन परुाित्िज्ञाने ‘निाश्मयगुािील उत्क्रािंिी' असे सिंबोधले 

आि.े 

आपण या हिधानािंचा शब्दशः अिड घेिो हकिं बिुना आपण िाकयाचा 

हिपयाडस करिो. आपण असेच मानिो की शेिीच्या ििंत्राचा उगम 

निाश्मयगुािच झाला आि,े मात्र िसे नव्ि.े शेिीचे ििंत्र निाश्मयगुाि 

हिकहसि झाले नािी, िे िर प्रागैहििाहसक काळाि हनमाडण झाले िोिे. 

ि ेिाचनू धकका बसेल, परिंि ुिे सत्य आि.े 



83 

हकिं बिुना िी मानिाची आियडकारक कृिी िोिी,जी कृिी परुाश्मयगुाि 

हनमाडण झाली िोिी. माझे असे मि आि ेकी शेिी निाश्मयगुाि हकिं िा 

िाम्रपार्ाणयगुाि हिकहसि अििा प्रगि झाली असािी. कारण त्या 

काळाि िाम्रपार्ाणािंचा अििा पार्ाणाचा नािंगर हनमाडण झाले िोिे ना! 

परिंि ुनाईल सिंशोधनानरुुप आहदमानि १५ िजार िर्ाडपिूी पासनू शेिी 

करि असािा, असे लक्षाि आले आि.े मात्र मानिाची पहिली शाखा 

िोमो ५०-६० लक्षापिूी हनमाडण झाली िोिी. त्यानसुार पाििा 

आहदमानिाने हनदान ३०-४० लक्षापिीपासनू शेिी करायला सरुुिाि 

केली असािी,असे माझे अनमुान आि…े………. 

मी अिंदाजे कालमापन सािंहगिले आि.े परिंि ु ि े कालमापन मी 

शास्त्रज्ञािंच्या सिंशोधनाला-हनकर्ाला गहृिि धरुन सािंहगिली आि.े  

त्यापेक्षा मित्िाची बाब आि,ेिी शेिीच्या प्रािहमक ििंत्राची. 

भारत्यासारख्या पोिात्यड दशेािील ि इहजप्त सारख्या पािात्य दशेािील 

शेिीचिं ििंत्र आहण त्याच्या उत्क्रािंिी हिर्यी जाणनू घ्या. 

सिडप्रिम भारिािील शेिी ििंत्र आपण पािूया.. भारिाि शेिीचा उगम 

आहदमानि काळापिूी झाला िोिा. मात्र इहजप्तमध्ये आहदमानि 

काळाि शेिीचा उदय झाला िोिा. 
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 भारिाि िैहदक परुाण किा नसुार रूप जया क्षणी पथृ्िी ि मनचूी प्रजा 

रािाियास आली पथृ्िी िोिी त्या क्षणी ब्रह्मदिेाने भमूी या दिेिेला बीज 

दऊेन िकृ्ष िनस्पिी हनमाडण केली त्याकारणे पथृ्िी उिडर झाली या 

किेनसुार उिडर पथृ्िीला उिी ि े नाम प्राप्त झाले आहण ऐहििाहसक 

परुाित्त्िीय सिंशोधनाि प्रमाणे आहदमानि काळापिूी मनषु्ट्य मनषु्ट्यसदृश 

सस्िन प्राणी ( ि ेप्राणी माणसाचे पिूडज असािेि.) फळाची लागिर् 

करि िोिे. 

हिशेर्िः मिाराष्ट्राि परुाश्मयगुीन कालखिंर्ाििी ि मध्याश्मयगुीन 

काळाि शेिी िोि असे. मिाराष्ट्रािील मध्याश्मयगुीन मानिाचे असे 

जीिन िोिे की शैलाश्रय यािंच्या ि गिुािंच्या आशयाने रािणे, सकु्ष्मास्त्रे 

आहण ित्सम अिजारे ियार करणे शेिी करणे आहण हशकार करणे इ. 

 भारिाि परुाश्मयगुाच्या कालखिंर्ािील म्िणजे इसिी सन पिूड 7000 

च्या काळािील अलनीचे, चक्राचे, शेिीचे अिशेर् सापर्ले िोिे. 
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मिाराष्ट्रािील मध्याश्मयगुीन मनषु्ट्य इसिी सन पिूड दिा िजार िे चार 

िजार या कालखिंर्ाि गिुािंमध्ये, शैलाश्रयािंच्या आश्रयाने रािि असनू 

जलाच्या काठािंिर िािरि िोिा, सकू्ष्मास्त्रािंची हनहमडिी करि िोिा. 

याहशिाय सिंशोधनािनू असे आढळले की मिाराष्ट्रािल्या आद्य 

शेिकऱ्यािंच्या ग्राम िसाििी िाम्रपार्ाणयगुीन िोत्या, हकिं बिुना त्या 

पिूीच्यािी. 

याचाच अिड, अन्य दशेािंमध्ये जयािेळेस आहदमानि शेिीपिूड काळाि 

गििे उपटून खाणे, गििाच्या हबया खाणे, फळािंच्या साली- पाने, 

फळािंच्या हबया खाणे इत्यादी उद्योग क्षधुा भागहिण्यासाठी करीि िोिा, 

दोन पायािंिर चालण्याचा प्रयत्न करि िोिा, याहशिाय त्या काळाि 

आहदमानि हफरस्िािी झाला िोिा, त्याकाळाि भारिाि मनषु्ट्याने 

शेिीचे ििंत्र हिकहसि केले िोिे, नगरािंचा िसेच लोिसिंस्कृिी ि 

िाम्रपार्ाण सिंस्कृिीचािी उदय झाला िोिा. 

 याखेरीज असे म्िटले जािे की जया काळी अन्य दशेािंमध्ये आहदम 

मानि शेिी, चक्र, अलनी इत्यादीचा शोध लािि िोिा. त्याकाळी 

भारिामध्ये धमड, ित्त्िज्ञान, ज्ञान-हिज्ञान, अध्यात्म, अिडकारण, 

हिकहसि िोि िोिे. 
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 िचे भारिाचे िैहशष््टय आि े की सिड ज्ञान शास्त्रािंचे-हिद्यािंचे-कलािंचे 

मलूक भारिाि उत्पन्न झाले आि.े 

 आिा आपण इहजप्तमधील नाईल खोऱ्यािील सिंशोधनाहिर्यी जाणनू 

घेऊया. 

 इहजप्तच्या नदीच्या म्िणजे नाईलच्या खोऱ्याि आहण आजबूाजचू्या 

आद्र-दमट पररसरामध्ये सिंशोधकािंनी सिंशोधन केले. त्या सिंशोधनािनू 

असे हदसनू आले की, आहदमानि नाईलच्या खोऱ्याि हकिं िा 

आजबूाजचू्या पररसराि जेव्िा शेिी करु लागला िोिा, िेव्िा िो आहण 

त्याचे सािीदार हफरस्िेच िोिे.  

 सिडप्रिम आहदमानिाने नाईलच्या खोऱ्याच्या आजबूाजलूा 

असलेल्या दमट प्रदशेािील दलदलीि शेिी केली. त्या र्बकयािील 

पाणी सकूुन गेल्यानिंिर हकिं िा दषु्ट्काळ पर्ल्यानिंिर त्याने िेिनू 

नाईलच्या खोऱ्याि स्िलािंिर केले, िेिे त्याने कुठल्याशा िरी हबया 

पेरल्या, हकिं बिुना त्या रानगििाच्या हबया असाव्याि, याप्रमाणे 

आहदमानिाच्या पहिल्या शेिीचा आहिष्ट्कार झाला. 

 पहिल्यािंदा आहदमानिाने रानगिि,रानजिसाच्या हबया लािल्या िरी, 

निंिर िळूिळू कर्धान्ये, बाली, जदाडळू, िरू आहण िाटाण्याच्या हबया 

रुजिायला सरुुिाि केली. 
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 त्यानिंिर िळे, र्बके अििा ित्सम जलस्त्रोिाचा िापर काटकसरीने 

आहदमानि करु लागला. कारण इहजप्तच्या िाळििंटाि िळी, नदीची 

खोरी, र्बकी सकूुन जायची. त्यािील पाण्याचे बाष्ट्पीभिन व्िायचे. 

िेव्िा आहदमानि त्याच र्बकािंच्या-िळयािंच्या सकुलेल्या िळाशी 

असलेला पाणिळ भागिी शेिीसाठी िापरु लागला. 

 आहण त्यानिंिर जी हपके उगिायची, िी हपके धारदार सकू्ष्मास्त्रािंच्या 

सािाय्याने आहदमानि छाटायचा. त्यानिंिर िो आपल्या बलाचा उपयोग 

करून जसे झारू्न, जहमनीिर आदळून, आकार असलेल्या दगर्ाने 

भररू्न धान्य झोर्पायचा जेणेकरून दाणे ि िसु िेगळे िोिील. 

 आहण मध्याश्म यगुाि हकिं िा निाश्मयगुाि जेव्िा चक्राचा शोध 

लागला, िेव्िा दगर्ीजात्याचािी शोध लागला िोिा. 
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िेव्िा मात्र धान्य कच्चे िा अधडिट हशजिनू खाण्याऐिजी त्यािंना दळून 

त्यािंचे पीठ खाणे, त्यानिंिर हपष्टमय पदािड खाणे सखुकर ि रुचकर िाटू 

लागले.  

 याहशिाय जेव्िा निाश्मयगुाि व्यापार सरुू झाला, िेव्िा धान्य हिक्री 

िा व्यिसाय झाला. त्याच दबुार पेरणीचे ििंत्र जन्मास आले ि सहुपक 

जहमनीचा पोि ओळखायचे ििंत्रिी. त्याकारणे नदीचे खोरे िा र्बके 

पािून िेिेच शेिी करणे, िे खोरे, र्बके शषु्ट्क झाल्यािर त्याच्या 

पाणिळ िळाशी शेिी करणे ि िो पाणिळ भागिी शषु्ट्क झाल्यानिंिर 

स्िलािंिर करणे अशी समस्यािी दरू झाली. 

 िचे िोिे िे प्रागैहििाहसक काळापासनू िे निाश्मयगुाच्या काळापयंिच े

हिकहसि झालेले शेिीििंत्र. 

इवत श्रीशविलीलावलवखतम ्जननीकवथतम|्  

पंिमम ्रहस्यम ्संपणूवम ्| 
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पररणिष्ट 

१) उत्पत्तीहबिंद ू :- उत्पत्ती हबिंद ू म्िणजे जया हबिंद ू पासनू सषृ्टीची 

उत्पत्ती झाली िो हबिंद.ू 

२) हििरे :- प्रकाशाची मिंर्ल े

३)  मिािारका :- मोठ्या उल्का 

४) र्ाहिडनचा हसध्दािंि :- चाल्सड र्ाहिडनचा उत्क्रािंिीचा हसध्दािंि 

५)  जहटलपेशी :- गुिंिागुिंिीची पेशी 

६)  प्रागहिक बदल :- मनषु्ट्याच्या प्रागहिक आहण उत्क्रािंिीच्या 

काळाि मनषु्ट्याि झालेले बदल. 

७) हखलपिड :- मिाभारिािील एक पिड. 

८) हद्वपकल्पीय :- जयाच्या िीन बाज ूसमदु्राि आि ेअसा प्रदशे. 

९) आनिड :- गजुराि कर्चा प्रदशे. 

१०) यहुललना :- एक एकपेशीय सजीि. 

११) पॅरामेहशयम :- चपलेच्या आकाराचा एक एक पेशीयजीि. 

१२) प्रचलन :- िालचाल करणे हकिं िा पढेु सरकणे. 

१३) छद्मपाद :- लपलेला पाय. 

१४) किकििंि ू:- बरुशीचे ििंि.ू 

१५)  म्यकूर :- बरुशीचा प्रकार. 

१६)  दृश्यकें द्रकीपेशी :-जया पेशींचे क्रें दक हदसिे अशी पेशी. 
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१७) कहलकायन :- हकण्िािंच प्रजनन. 

१८) हकण्ि :- हयस्ट, जे र्ोसा हकिं िा इर्लीमध्ये ि पािाि टाकलिं 

जाििं. 

१९) पटुी :- कर्क किच. 

२०) आरेखन जनकुािंचे :- र्ी एन ए चे आरेखन. 

२१) जैिहिहिधिा :- एकाच प्रजािीची ि जािीचे प्राणीअसणे, 

यालाच जैिहिहिधिा म्िणिाि. 

२२) हििरण :- मािंर्णी. 

२३) पदानकु्रम :- हिहभन्न घटकािंचे अनकु्रमे हििरण. 

२४) आहदकें द्रकी :- अशा पेशी जयािंचिं क्रें दक स्पष्ट हदसि नािी. 

२५) पिंचसषृ्टी :- मोनेरा, प्रोटेस्टा, किक, िनस्पिी आहण प्राणी या 

पाच सषृ्टींच्या पेशी रचना, शरीररचना आहण पोर्ण रचना यािंचे 

िगीकरण. 

२६) मोनेरा सषृ्टी :- लेकटोबॅहसलाय या जीिाणूिंची सषृ्टी. 

२७) प्रोटेस्टा सषृ्टी :- शैिाल, प्रोटोझआु, व्िोल्िौकस, अमीबा, 

यहुललना या एकपेशीय जीिािंची सषृ्टी. 

२८) किकसषृ्टी :- किकािंच प्रजािी. 

२९) आर एच हव्िटाकर :- एक प्रहसद् शास्त्रज्ञ. 

३०) सिंकर :- दोन हिहभन्न प्रकारच्या प्राण्यािंचिं सिंकर. 
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३१) पटलबध्द :- पटलाने बध्द असलेले. 

३२) प्रोटोझआु :- प्रोटेस्टा सषृ्टीमधील परपोर्ी आहदजीि. 

३३) कशाहभका :- पेशीििंि.ू 

३४) पेशीहभहत्तका :- पेशीभोििी असलेलिं कर्क पटल. 

३५)  कायहटन :- पेशी हभहत्तकेभोििीची शकड रा. 

३६) सेल्यलुोज :- पेशीहभत्तकेेिलिं रसायन. 

३७) प्रद्रव्यपटल :- पेशी क्रें दकािील द्रव्याभोििी असलेलिं पटल. 

३८) आधात्री :- आधार दणेारी. 

३९) अररय :- एका प्रकाराची शरीराची समहमिी जी प्राण्यािंच्या 

शरीराला हिभाहजि करि नािी. 

४०) समहमिी :- शरीराचे हिभाजन करणारी समहमिी. 

४१) मकुुलायन :- समदु्री जीिािंचे प्रजनन. 

४२) हद्वपाश्वड:- एका प्रकाराची शरीराची समहमिी. 

४३) अिंि:परजीिी :- मनषु्ट्याच्या शरीरािील कृमी ि प्लेटीव्िहेल्महिस 

सिंघािील जीि. 

४४) खिंर्ीभिू :- शरीराचे खिंर्ीि असललेे भाग. 

४५) उभयहलिंगी :- नर आहण मादी उभयहलिंगी असलेले. 

४६) दृढ रोम :- गािंरू्ळाच्या हकिं िा ित्सम जीिािंना खिंर्ीभिू करणारा 

त्िचेचा एक भाग. 
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४७) बाियकिं काल :- बािय अहस्ि. 

४८) असमहमि :- जया सजीिािंच्या शरीराची. समहमिी नािी. उदा. 

अहमबा पॅरेहशया. 

४९) अिंि:किं काला :- आिील अहस्ि. 

५०) चेिारजज ू:- पाठीचा कणा. 

५१) कल्लारिंधे :- मासाची खिले, जयािंनी िो श्वास घेऊ शकिो. 

५२) सिंितृ्त :- सिंहमश्र. 

५३) रक्ताहभसरण :- रक्त सिंििन, रक्ताचे शधु्दीकरण, रक्तािील अशदु् 

घटक काढून टाकणे. रक्ताचे ऑहकसजनमध्ये हमसळणे, इत्यादी 

प्रहक्रया. 

५४) चरू्ीमखु :- जे जळू, ढेकूण, जया मखुाद्वारे व्यक्तीच्या हकिं िा 

प्राण्यािंच्या शरीरािील रक्त शोर्नू घेिाि, त्याला चरू्ीमखु 

म्िणिाि. 

५५) अयहुलमि पर :- न जोर्लेले पिंख. 

५६) अहस्िमय :- अहस्ि असलेले प्राणी. 

५७) काहस्िमय :- मािंसल अहस्ि असलेले प्राणी. 

५८) शे्लष्ट्मल :- हचकट द्राि, द्रव्य. 

५९) अग्रपाद :- पढुील पाय. 

६०) हर्िंभािस्िा :- बेर्कािंची शािकािस्िा हकिं िा िरुण अिस्िा. 
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६१) समाधीकाल :- हििाळयाच्या काळामध्ये बेरू्क जमीनीखाली 

राििाि, त्या काळाला समाधी काल म्िणिाि. 

६२) स्िेदग्रिंिी :- घाम हनमाडण करणाऱ्या ग्रिंिी. 

६३)  िैलग्रिंिी :- शरीरािील िेल त्िचेिरिी आणणाऱ्या ग्रिंिी. 

६४) स्नायमुय :- स्नाय ुअसलेले प्राणी. 

६५) जरायजु :- गभाडशयाद्वारे जीिाला जन्म दणेारे प्राणी. 

६६) िैहश्वक हकरणे :- मिािारकेची हकरणे. 

६७) हिमयगु :- जया काळाि पथृ्िीिर सिडकािी बफाडच्छादीि िोिे, 

त्याला हिमयगु म्िणिाि. 

६८) मन ु:- मनषु्ट्याचा पिूडज हकिं िा हपिा 

६९) उहच्छष्ट भक्षी :- उहच्छष्ट खाणारे पक्षी हकिं िा प्राणी, उदा. हगधारे्, 

हबबळे, कोल्ि,े लािंर्गे. 

७०) प्रागैहििासकाळ :- इहििास पिूीचा काळ. 

७१) रेहण्िकशास्त्र :- शरीरािल्या हकिं िा जहमनीआिील हकिं िा िस्ि ू

आिील रेणूिंचा अभ्यास करणारे शास्त्र. 

७२) मानिििंशशास्त्र :- मानिाचा, त्याचा उत्क्रािंिीचा, उत्पत्तीचा 

अभ्यास करणारे शास्त्र. 

७३) अनिुिंशशास्त्र :- मनषु्ट्याचा,प्राण्यािंचा अनिुिंशाचा, जनकुािंचा 

अभ्यास करणारे शास्त्र. 



94 

७४) प्लोयोहसन :- दगर्ापासनू हिहिध अिजारे ि ित्यारे बनिण्याचा 

काळ. 

७५)  प्लेयीस्टोहसन :- मोठमोठ्या प्राण्यािंचे मािंस कापण्याचा काळ. 

या दोन्िी कालखिंर्ाच्या सीमारेरे्मध्ये मानिाची िोमो िी शाखा 

उदयास आली िोिी. 

७६) िोमो इलनायेट :-अहलनचा िापर करणारा मानि. 

७७) फासेपारधी :- फासेचे जाळे लािनू पक्ष्यािंना पकर्णारा पारधी. 

७८) िोमो इरेकटस :- दोन्िी िािािंचा िापर करणारा मानि. 

७९) िोमो शेहपयन :- हिचारी मानि. 

८०) सकू्ष्मास्त्रे :- मध्याश्मयगुामध्ये हनमाडण केलेली सकू्ष्म टोकािंची 

भाल्याप्रमाणे, बाणािंप्रमाणे असलेली अस्त्रे. 

८१) हभहत्तकाहचत्रे :- आहदमानिाने गिुािंच्या हभिंिीिर काढलेली हचते्र. 

८२) सािंकेहिक भार्ा :- िािभािािंनी ि सिंकेिािंनी सिंपिृ असणारी 

भार्ा. 

८३) निाश्मयगु :- जया काळाि लेखनकलेचा, हलपीकलेचा उदय 

झाला, असा काळ. 

८४) किर््या :- हशिंपल्यािंचे िकुरे्. 

८५)  िाम्रपार्ाणयकु्त :- िािंबे आहण पार्ाणाफासनू हनमाडण केलेली 

िस्ि.ू 
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८६)  मौहखक :- िाहचक 

८७)  पन्िाळीदार गाभा :- बोटािंच्या नखाएिढी छोटी ि धारदार पािी 

करण्याचे ििंत्र. 

८८)  बोजर् ित्यारे :- अिजर् ित्यारे. 

८९)  पषृ्ठरजज ू:- पाठीचा कणा. 

९०)  िोमो िहॅबलीस :-िािाचा िापर करणारा मानि. 

९१)  उत्खनन :- प्राचीन स्िळे शोधनू िेिे खणण करुन िेिील 

परुाित्िीय िस्ि ूशोधनू काढणे. 

९२)  जीिाश्म :- करोर्ो िर्ांपिूी अहस्ित्िाि असलेल्या िनस्पिी 

आहण प्राण्यािंची िार्िं पथृ्िीच्या िळाशी दबनू जािाि त्यालाच 

जीिाश्म म्िणिाि. 

९३)  परुाित्त्ि शास्त्र :- प्राचीन सिंस्कृिीच्या परुािस्िूिंच्या, 

अिशेर्ािंच्या परुाित्िीय आहण सािंशोधहनक हिशे्लर्ण करणारे 

शास्त्र. 

९४)  अनसुिंक्रहमि :- एका हपढीकरू्न दसुऱ्या हपढीकरे् सिंक्रहमि 

िोणारे. 

९५)  आिंत्रपचु्छ :- मनषु्ट्याच्या आिर््याला लागनू एक 

सेल्यलुोजयकु्त पचृ्छ असिे. कारण मनषु्ट्याचे पिूडज सेल्यलुोज 

यकु्त भोजन (कच्चे मािंस) खाि िोिे. 
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९६)  कल्प :- सषृ्टी. 

९७)  शैलाश्रय :- मोठमोठ्या खर्कािंच्या आश्रयाने रािणे. 

९८)  सिगामी :- सािीदार 

९९)  प्रागैहििाहसक :- इहििासपिूडकाळ. 

१००)  पाणिळ :- आद्र, दमट प्रदशे. 
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🌀🌀संदिव ग्रंथांिी सिूी 🌀 

 

१) िेदांमधील उत्पवत्त कथा 

२) दिेीपरुाण 

३) महािारत - वखलपिव 

४) िारतीय वहदं ूतत्त्िज्ञान 

५) िाल्सव डाविवन िा उत्िांती वसध्दांत 

६) नििी, दहािीिे, अकरािीिे ,बारािीिे इवतहासािे आवण 

िगूोलािे पसु्तक 

७) नििी आवण दहािीिे विज्ञानािे पसु्तक 

८) सधुा ररसबडू िे सावहत्य 

९) रोमन आवण ग्रीकांच्या आख्यावयका 

१०) सवजिांिा िमविकास वसध्दांत 

११) पंिसषृ्टी िगीकरण :- आर एि वव्हटाकर 

१२) फार फार िषाांपिूी :- वनरंजन घाटे 

१३) इवतहास कालखंड :- अज्ञात 

१४) माणसू कसा घडत गेला? - अज्ञात 

१५) संघषव :- अज्ञात 

१६) बारािीिे मानसशास्त्रािे पसु्तक - संकेत, हाििाि 

१७) िारतातील उत्तराखंडमधील  उत्खनन 

१८) नाईल संशोधन  
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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 पुस्तके 

 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navkalika_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak2_nikita_patil.pdf
mailto:shaktileelanikita@gmail.com
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिर प्रकावित पुस्तके 

  

पसु्तक 

िािण्यासाठी 

कव्हरिर 

वक्लक करा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktikavane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktivachane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prashnottare_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/suspicious_women_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ratnanchya_jk_nikita_patil.pdf


100 

ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे चौदािे िरं्ष.  

वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यिरचां िे दिािां पुस्तक.  

 

वनवकता राजेश पाटील ही मळूिी डोंवबिलीिी असनू सद्यकालात वति े िास्तव्य 

काही िषाांपासनू िागंणीत आह.े कुटुिंबाि लखेनाचा िा साहित्याचा िारसा असा नािी. 

पण अगदी शालेय ियािच हिला लेखनाची ऊमी शािंि बस ू दईेना. ियाच्या िेराव्या 

िर्ाडपयंि हिने पणूड पसु्िक िोईल इिके हलहिले. निंिर मराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास 

करून आिा िी साहित्याच्या िेगिगेळया रसािंच्या हनहमडिीचा अनभुि घेि आि.े वतने 

वलवहलेल्या यापिुीच्या  पसु्तकांिे कौतकु जाणकार िािकांनी केले आह.े  

अनेक िरूण लेखक खपू छान हलिीि आििे. पण त्यािंची पसु्िकिं  प्रकाहशि करायला 

प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंचे नाि प्रहसद् नसल्यामळेु त्यािंच्या 

पसु्िकहिक्रीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या लखेकािंची पसु्िके िाचकािंसमोर 

आली नािी िर त्यािंच े नािंि प्रवसद्ध होणार कसे? या दषु्टचक्राि सापरू्न अनेक िरूण 

लेखकािंच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पण आिा इिंटरनेटिर निलेखकािंना िाचकािंपयंि 

नेण्याचे काम अनेक सिंस्िा करि आििे.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयंि या निीन लेखकािंना नेण्याच े

काम िी सिंस्िा करिे. पणूड हिनामलू्य. लेखकािंनािी कोणिािी खचड नािी. िविष्य काळात 

लेखकािंना भरघोस मानधन दणे्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चाल ू आििे. निनिीन 

िाकदिान लखेक ई साहित्याकरे् िळि आििे. त्यािंना प्रहिसादिी हमळिो. कुणाला 

भरघोस स्ततुी िर कािींच्या िाट्याला टीकािी येिे. या टीकेला positively घॆऊन ि े

लेखक आपला कस िाढिि निेाि. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजि, भालयश्री पाटील, कोमल 

मानकर, सरुज गािारे्, अनपू साळगािकर, बाळासािबे हशिंपी, चिंदन हिचारे, सौरभ 
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िागळे, यशराज पारखी, चिंद्रशॆखर साििंि, सिंयम बागायिकर, ओिंकार झािंज,े पिंकज घारे, 

हिनायक पोिदार, चिंद्रकािंि हशिंद,े हनरिंजन कुलकणी, चारुलिा हिसपिुे, काहिडक िजारे, 

गणेश सानप, मनोज चापके, मिशे जाधि, मनोज हगरस,े मदृलुा पाटील, हनलेश दसेाई, 

सनिा पठाण, सिंजय बनसोरे्, सिंजय येरणे, शिंिन ू पाठक, श्रेहणक सररे्, शभुम रोकरे्, 

सधुाकर िळिरे्कर, हदप्ती काबारे्, भपूेश कुिं भार, सोनाली सामिंि, केिकी शिा, हिहनिा 

दशेपािंरे्, सौरभ कोरगािंिकर, हमहलिंद कुलकणी, शभुम पाटील, आहशर् कले, सरुेंद्र 

पािरकर, प्रीिी साििंि दळिी, हनहमर् सोनार, उमा कोल्ि,े गणेश ढोल,े सहचन िोर्कर, 

मिशे पाठारे्, अहभजीि पैठणपगारे, काहिडक िजारे, हकरण दशमखेु, जगहदश खािंदिेाल,े 

माधरुी नाईक, हिशाल दळिी, गौरी कुलकणी, वजतेश उबाळे, वप्रतम साळंुखे, कुमार 

सोनािण,े प्रवतक उकल,े सजुाता वसद्धा, गायत्री रोडे, मनोज कळमकर, काजल दळिी, 

सविन बोरसे, कावतवकी िट, डॉ. वप्रतम दरिडे, अमोल गिळी, वनवकता पाटील, संजीिनी 

दशेपांडे, अंवकता वशंद,े काजल दळिी, वदपजूा िव्हाण असे अनेक िरूण लेखक 

साित्यपणूड लखेन करि आििे.  

इटंरनेटिर िौशी मराठी लखेकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या 

पायरीिरच,े लखेनाकरे् गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पलै ूपार्ण्याकरे् 

लक्ष दणेारे िरूण लेखक येि आििे. िी निीन लेखकािंची फ़ौज मराठी भार्ेला निीन 

प्रकाशमान जगाि स्िान हमळिनू दिेील. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. 

िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहिहत्यक 

प्रसिणारी भार्ा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनिंद.  

या यशाि ई लखेकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान.  

बस्स. अजनू काय पाहिज?े  

 


