
  

 

  



उत्क्रांतीचर रहस्यभेद 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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'ओशन' सी1, वं्यकटेश िीर्थ अपाटथमेंट , जुना धामणी रस्िा,  

हवश्रामबाग सांगली 

फ़ोन:  09370425899 

Mail ID : madwanna@hotmail.com  

या पुस्िकािील लेखनाचे सवथ हक्क लेखकाकड ेसुरहिि असनू पुस्िकाचे ककंवा त्यािील 

अंशाचे पुनमुथद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककंवा इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी 
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This declaration is as per the Copyright Act 1957.  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 
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• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडथ करू शकिा.   

• ह ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककंवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिाही वापर करण्यापुवी ई-

साहहत्य प्रहिष्ठानची लेखी परवानगी घणेे आवश्यक आह.े   

  



 

 

यशवंि दादा मद्वाण्णा  

माझे पहहल ेहशिक माझ ेवडील  

यांच्या जन्मशिाब्दी वर्ाथहनहमत्त त्यांच्या स्मृिीस  

 

राष्ट्रपहि पदक 1960 डॉ राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्िे.  

जन्म 8 माचथ 1917 - मृत्यू 23 ऑगस्ट 1993  

िुम्ही मला मुळािरे हशकवली अजून हशकणे चालूच आह े 

 

 

  



 

प्रस्िावना  

उत््ांहि 

आपण कोठून आलो? आपले काय होणार? आहण या पृथ्वीवर असलेल्या सजीवांशी 

आपला संबंध काय? या प्रश्ांचे उत्तर हमळवण्याचा प्रयत्न मानवाने हपढ्ांनाहपढ्ा केला आह.े 

भारिापुरिा हवचार करायचा िर ित्वज्ांनी याचे उत्तर फक्त एका वाक्याि दऊेन ठेवले आह े

अनादद अनंि काळापासून ह ेअसेच चालले आह.े मानव आह ेिसाच आह.े यानंिर मानवाचा 

ईश्वर होणार. मकु्ती हमळणार. हजवाची हशवाशी भेट. मृत्यूनंिर पुन्हा चौर् या ऐंशी लि योनीिून 

फेर् या. त्यानंिर मानवी जन्म वगैरे. आपल्या कमाथनुसार गिी हमळणार स्वगथ, नरक, पािाळ 

लोक, हपशाच्च योनी. ज्याला जे वाटल े त्याप्रमाणे त्याने सांहगिले. ज्यानंी हवश्वास ठेवायाचा 

त्यांनी ठेवला. यािील कोणिीही बाब वैज्ाहनक रीत्या हसद्ध करण्याची आवश्यकिा आह ेअसे 

कधी वाटलेच नाही. एवढे हवद्वान लोक काय खोटे सांगिील काय? अशा हवश्वासापोटी यावर 

शंका उपहस्र्ि झालीच नाही. पूणथ जगािील व्यक्ती पुनजथन्म आह ेककंवा नाही या दोन बाबीवर 

हवश्वास ठेविो. भारिीय लोकांचा हवश्वास पुनजथन्मावर िर मुहस्लम, हिश्चन यांचा मृत्यूनंिर 

ईश्वर ककंवा खुदा यांच्यािफे मुक्तीवर.  

हवज्ानाची जबाबदारी दहुरेी आह.े सामान्य जगािील घटनामागील कायथकारण भाव 

शोधून काढणे. या घटना कशा घडून येिाि ह ेसमजण्याचा प्रयत्न करण ेआहण त्यासाठी पुरावे 

जमा करण.े हवज्ान जी घटनेमागील कारणमीमासंा दिेे िी पूणथ सत्य आहे असा दावा कधीही 

करीि नाही. कधीकधी अशी कारणे दिेाना हसद्धांिांचा आधारही घ्यावा लागिो. असे झाले िरी 

केवळ सदै्धांहिक असल्याने ददलेले कारण असत्य ठरि नाही. यासाठी एक उदाहरण परेुस ेआह.े 

पृथ्वी गोल आह ेह े पथृ्वी फक्त पाहून कधीही समजि नाही. अजूनही “फ्लॅट-अर्थ-सोसायटी” 

आहस्ित्वाि आह ेयाचाच अर्थ गोल पथृ्वी आह ेयामागील हवज्ान काही महाभागाना उमजि 

नाही. उत््ांिीबद्दल असचे झाले आह.े दकिीही समजावून सांहगिले िरी उत््ांिी होिे की िी 

फक्त एक कल्पना आह ेअसा पयाथय हशल्लक राहिो.  

िीन स्र्ूल कारणांच्या अभ्यासािून उत््ांिी हसद्ध होिे. पहहल े1859 साली डार्वथन 

यानी उत््ांिीची हसद्धांि प्रहसद्ध केल्यानंिर अनेक वर्ाांच्या प्रयत्नाने सध्या हनमाथण केलले्या 

सुधाररि जािींची हपके, पाळीव प्राणी, पररसरािील वनस्पहि आहण प्राण्यािील बारीक सारीक 



बदल. उदाहरणार्थ कारखान्यािील धुराने काळवंडलेल्या पररसरािील पिंगामधील नव्या 

हपढ्ांच्या काळ्या पंखांची नव्याने झालेली हनर्मथिी. प्रहिजैहवकाना दाद न दणेारे नवे हजवाणू, 

पररसरािील अन्न व वािावरणािील बदलानंिर गॅलपॅोगास बेटावरील कफंच पक्ष्यामधील 

चोचीि झालेल े बदल, आहण प्रहिजैहवकाना दाद न दणेारे जीवाणू. उत््ांिी होिे ह े

द्एशनवाद्यानीसुद्धा अमान्य केलले ेनाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अस ेदकरकोळ बदल एवढ्ा 

हवस्िृि व अवाढव्य जैवहवहवधिेमध्ये होण ेअशक्य नाही.  

उत््ांिीचा दसुर् या गटािील परुावा बदलि गेलेल े जीवाश्म. उत््ांिी झाल्याचा 

कसलाही प्रत्यि परुावा जीवाश्मामध्ये हमळि नाही. दोन जीवाश्मामधील संहध जीवाश्म कधीच 

सापडलले ेनाहीि असा आिेप नेहमी घेिला जािो. जीवाश्मावरून उत््ांिी समजावून दिेाना 

सरळ सोट संबंध असललेे जीवाश्म पुरेशा संख्यनेे सापडलेल ेनाहीि ह ेखरे आह.े पण एखाद्या 

जुन्या अस्पष्ट झालेल्या व पोपड े हनधून गेलेल्या हचत्राचे पुनुरुज्जीवन करिाना काहीं रठपके 

जुळवून हचत्र पूणथ करावे लागिे. काहीं व्हलेसारख्या प्राण्याचे जीवाश्म व्हलेचे पूवथज भूचर होिे 

िे जलचर झाल्याचे जीवाश्म आढळले आहिे. त्यािीळ एक अ ॅम्ब्युलोसीटस या नावाने ओळखला 

जािो. अ ॅम्ब्युलोसीटस म्हणजे अिरश: 'चालणारा व्हले'. धावणार् या सरीसृपासारख्या लहान 

प्राण्यापासून हवा संचारी पक्ष्याचा ' आर्कथ ओप्टेरीस 'नावाचा जीवाश्म ककंवा टप्प्या टप्प्याने 

मेंदचूा आकार वाढून ियार झाललेा माणसू.  

सध्या और्धहवज्ानाि, जैविंत्रज्ानाच्या जगाि उत््ांिीची ित्वे सोडून ददली िर 

कीटकनाशके, प्रहिजैहवके, क्लोननंग, अवयव रोपण, मूळ पशेी वरील संशोधन अशक्य होईल. ह े

असे समजूनसदु्धा गेल्या पाच दहा वर्ाथि छद्महवज्ान हचे हवज्ान याचा पुरस्कार करणार् यांनी 

काय मान्य करायचे यापेिा काय मान्य नाही याची जाहहराि करायला व वैज्ाहनकांच्या 

मेळाव्याि आपले म्हणण ेखरे असे सांगायला सुरवाि केली. भारिाि क्लोननंग, अवयवरोपण, 

अगदी मस्िकरोपण, हवमाने, अण्वस्त्रे होिी याचा पुनुरुच्चार केला. आमच्याकडील पोथ्या जमथन 

लोकांनी भारिािून पळवून नेल्या त्याि ह ेसवथ काही होिे. अस ेम्हटल ेकी भाबड्या व्यक्तींना 

सवथ पटिे. ह ेहसद्ध करण्याची जबाबदारी कोणाचीच नाही.  

उत््ांिी ही अशीच बाब आह.े माकडाचा माणूस झाला ह ेआम्हाला मान्य नाही अस े

एका प्रहिहष्ठि मंत्रयांनीच प्रहसद्ध केले. जर माकडाचा माणूस झाला असेल िर अजून माकड 



हशल्लक कस ेअस ेप्रश् हवचारले. माकडामध्य ेउत््ांिी झाली नाही की झाली ह ेशोधण्याचा 

कोणी प्रयत्नच केला नाही. या सवाांची शास्त्रीय पािळीवर चचाथ व्हावी व मराठीमध्ये याची 

उत्तरे हमळावीि यासाठी ह ेपुस्िक हलहायचे माझ्या मनाि दहा वर्ाथपासून होिे. डार्वथनच्या 

जन्मास दोनशे वरे् झाली िेंव्हा मी अमेररकेि हशकागो येर्े होिो. िेर्ील गं्रर्ालयाि वाचललेी 

पुस्िके व अडिीस वर्ाथच्या डार्वथन व उत््ांिी हशकवण्याच्या काळाि जेवढी उत््ांिी समजली 

िी समजावी यासाठी हा प्रपंच. शेवटी ररचडथ डॉदकन्स याच्या एका वाक्याने ही प्रस्िावना 

संपविो.  

सवथ सजीवाना सिि बदलिे ठेवण्यामागील एकमेव हवज्ान म्हणजे 

उत््ांिी.  

मोहन मद्वाण्णा  

हवज्ान ददन २८ फेब्रुवारी २०१९  

 

  



मोहन यशविं मद्वाण्णा  

पदवु्यत्तर प्राहणशास्त्र 1970 

दयानंद कला व शास्त्र महाहवद्यालय 

सोलापूर येर्ून 2008 साली ३८ 

वर्ाांच्या सेवेनंिर हनवृत्त  

पदवी व पदवु्यत्तर प्राहणशास्त्र 

हवभागप्रमुख  

दहैनकािून हवपुल हवज्ान लखे  

 मानवी जीनोम गार्ा, जीवन सीमा ही दोन पुस्िके प्रहसद्ध  

हवश्वकोश महामंडळाच्या कुमार हवश्वकोश जीवहवज्ान व पयाथवरण प्रकल्पामध्ये अभ्यागि 

संपादक कायथरि िीन भाग प्रहसद्ध https://marathivishwakosh.org  

हवश्वकोश प्राहणहवज्ान ज्ानमंडळ समन्वयक कायथरि  

Face Book Mohan Madwanna  

Mail ID madwanna@hotmail.com  

9370425899  
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1.  डार्वथन  

2.  नव्या जािीचा प्रारंभ  

3. पृथ्वीिील कालकुपीच्या शोधाि 

4. जनुके, नैसर्गथक हनवड आहण उत््ांिी  

5. प्रकरण ५ : सजीव वंश वृिाच्या मुळाशी  

6. उत््ांिी पयाथय आहण मयाथदा  

7. लय व पुन्हा प्रारंभ  

8. सहउत््ांिी 

9. डॉक्टर डार्वथन  

10. पुरुर् प्रकृिी  

11. गप्पा मारणारा कपी 

12. आधुहनक जीवन ५०, ००० वर्ाथपूवी  

13. ईश्वर करिोय िरी काय?  

  



 

प्रकरण पहहले  

 

१.१ डार्वथन  

 

सन १८३१ च्या ऑक्टोबर महहन्याि एचएमएस बीगल नावाचे नव्वद फूट लांबीचे 

एक हशडाचे जहाज इंग्लंडच्या प्लायमाउर् बंदराि उभे होिे. हब्ररटश नेव्हल हशपच्या 

परंपरेनुसार एखाद े जहाज समुद्राि उिरवण्याच्या लायकीचे राहहल े नाही म्हणजे त्याचे डी 

कहमशन होिे. पण त्याचे नाव यादीिून रद्द होि नाही. पहहले एचएमएस बीगल १७६६ साली 

बॉम्बे मरीन हशपहबल्डर कंपनीने बांधललेे होिे. त्यावर आठ िोफा होत्या. दसुरे एचएमएस 

बीगल अठरा िोफांचे होिे त्यावर ३८३ टन सामान वाहून नेण्याची सोय होिी. त्याने 

नेपोहलयनबरोबर झालेल्या लढाईि काम केललेे होिे. िे १८१४ साली हव्ीस काढले. डार्वथनने 

ज्या जहाजािून पृथ्वीप्रदहिणा करायचा घाट घािला होिा िे हिसरे एचएमएस बीगल होिे. 

एचएमएस ह ेहहज/हर मॅजेस्टीज हशप चे लघुरूप. १९६८ पयांि एकूण नऊ एचएमएस बीगल 

नावाची सव्ह ेहशप बांधण्याि आली आहिे.  

हिसर् या एचएमएस बीगल वरील कमथचारी खलाशी आहण हमाल वारुळािील 

वाळवी सारख ेएकसारख ेजहाजावर आि बाहरे करीि होिे. सोबि आि जािाना सामान नेण े

चालूच होिे. पाच वर्ाथि त्यांना जगाची प्रदहिणा करायची होिी. उिरत्या फळ्यावरून मैद्याची 

हपपे आहण रमच्या बॅरल बरोबर डकेच्या सपाट पृष्ठभागावर लाकडी खोकी काळजीपूवथक 

उिरावयाचे काम चालल ेहोिे. या खोक्याि लाकडी भुशावर प्रायोहगक घड्याळे ठेवललेी होिी. 

घड्याळाना धक्का बसू नये यासाठी िी लाकडाच्या भुशावर ठेवललेी होिी. बीगलचा प्रवास 

म्हणजे एक शास्त्रीय प्रयोग होिा. प्रवासाि त्याना हब्ररटश नेव्हीने बनवलले्या अचूक घड्याळांची 

चाचणी घ्यायची होिी. प्रवासास नेमका दकिी वळे लागिो व दकिी अंिर कापल ेजािे यावरून 

हब्ररटश नेव्ही अचूक नकाशे बनवणार होिी. या जहाजावरून सव्हचेे काम चालणार असल्याने 

यावरील दहा पोलादी िोफाऐवजी दहा हपिळी िोफा बसवलले्या होत्या. जहाजावरील चंुबकीय 

होकायंत्रावर होणार् या सूक्ष्मसदु्धा पररणाम होऊ नये यासाठी ही काळजी.  



जहाजाच्या शेवटच्या भागावर असलले्या डकेला पूप केहबन म्हणण्याची पद्धि आह.े 

यावर महोगनी लाकडाच्या बॉक्ससेमध्य ेअद्ययावि नकाशे काळजीपूवथक ठेवलले ेहोिे. एवढ्ा 

गोंधळाि बावीस वरे् वयाचा सहा फूट उंचीचा गोंधळलेला एक िरुण सामानामधून इकडून 

हिकड ेवाट काढि होिा. त्याच्या गोंधळाचे कारण वेगळे होिे. या जहाजावर त्याच्याकडे 

 

आकृहि १.१- एचएमएस बीगल ३ नकाशा  

कसलहेी पद नव्हिे. अरंुद केहबनमध्य ेआपल ेसामान कस ेकोंबायचे याची काळजी त्याला होिी. 

त्याला कॅप्टनची अनहधकृि हनसगथिज् म्हणून सोबि करायची होिी. प्रत्यिाि ही जागा 

जहाजाच्या शस्त्रद्या िज्ाची होिी. डार्वथनकड ेशस्त्रद्येसंबधंी कसलेही ज्ान नव्हिे. वैद्यकीय 

महाहवद्यालयाची पायरी चढललेी असली िरी वदै्यकीय हशिणास त्याने कधीच रामराम केलेला 

होिा. पण त्याला कसले िरी प्रहिहष्ठि काम करायचे होिे. जहाजाबरोबर प्रवास केल्याने 

आपल्या ज्ानाि भर पडले अस ेत्याला वाटल्याने आपला सूक्ष्मदशथक, नमुने ठेवण्यासाठी बरण्या 

आहण त्याचे सामान त्याने पूप केहबनमध्य े रचले. एकदा सामान रचल्यानंिर त्याला 

करण्यासारख े कामच हशल्लक नव्हिे. सवेअर केहबनमध्ये जाऊन िेर्ील व्यक्तीना घड्याळ 



अंशशोधनास (कॅहलब्रेशन) मदि करावी यासाठी त्याने पाय टाकला पण अगदी प्रार्हमक गणीि 

न जमल्याने त्याने िेर्ून काढिा पाय घेिला.  

 

आकृहि १.२ एचएमएस बीगल 3  

(जहाजाचा खालील िळाला िांब्याचा पत्रा लावलेला होिा, मागे सुकाणू)  

या गोंधळलले्या िरुणाचे नाव चालथस डार्वथन. पाच वर्ाांनंिर बीगल इंग्लंडला 

परिल्यानंिर डार्वथनचे रूपांिर हब्रटनमधील िरुण वैज्ाहनकामध्ये झालेले होिे. त्याच्या 

प्रवासािील हनरीिणामधून जीवहवज्ानािील त्याने आधीचे सवथ पूवथग्रह पसुून टाकणारा एकमेव 

शोध लावला. बीगल बरोबर प्रवास करिाना त्याने जे नमुने गोळा केले त्यावरून त्याकाळी 

आढळणार् या सजीवाहून त्याने गोळा केललेे हभन्न जीवाश्म होिे. सजीवामध्ये बदल होिो. सजीव 

उत््ांि होिाि पण असा बदल होण्यास लाखो वर्े लागिाि. ह ेहोण्यास आनुवंहशकिेचे हनयम 



कारणीभूि आहिे. त्यासाठी दवैी हस्ििेपाची आवश्यकिा नाही. यावर कळस म्हणून एवढ्ा 

जीवामधून मानवाची हनवड ईश्वराने केली.  

मध्ययुगीन इंग्लंड त्याने मांडलेल्या हसद्धांिामुळे सहज अडचणीि आला असिा. 

सजीवाची हनर्मथिी त्याच्या म्हणण्याप्रमाण े अहधक भव्य होिी. आज उपलब्ध असलले्या 

माहहिीनुसार पृथ्वीवर झालले्या सजीवांची हनर्मथिी उल्का वर्ाथवामधून झाली. या 

सजीवामधूनच खाद्य वनस्पहि व त्यांच्यावर जगणारे कीटक ियार झाले. कसलाही हवचार 

करण्याची िमिा नसलेल्या जीवाणूनी और्ध उद्योगाला जन्म ददला. फक्त आपण स्वि: आहण 

एप यांच्या हशवाय दसुरा हवचार न करणार् यांना डार्वथनने अहधक हवचार करण्यास भाग पाडल.े 

आपले या अफाट हवश्वाि स्र्ान कसल ेयाची चचाथ सुरू झाली.  

आज बीगल म्हणजे डार्वथनच्या प्रवासािील आठवणी नव्हत्या. बीगलवरील 

खलाशाना इकड ेहिकड ेआपल्याच हवचाराि जहाजावरून उगाचच जाणार् या डार्वथनचे हसू येि 

होिे. आपल्या प्लायमाउर् मधील कुटंुहबयांना त्याने हलहहल े “बीगल वर असिाना खलाशी 

असल्यासारख ेमला मुळीच वाटि नाही.”  

श्रोप्शायर या सेव्हनथ नदीच्या िीरावर रंगीबेरंगी दगड आहण पिी पहाि डार्वथन 

लहानाचा मोठा झाला. आपल्या कुटंुहबयांनी दकिी हमळवून ठेवल ेआह ेयाची त्याला मुळीच 

कल्पना नव्हिी. त्याची आई धनाढ् वेजवूड कुटंुबािून आलेली होिी. त्याचे वडील मात्र िुलनेने 

कमी श्रीमंि होिे. पण आपल्या वैद्यकीय व्यवसायािून त्यांनी पुरेसे पैसे हमळवलेल े होिे. 

अधूनमधून आपल्या पशेटंना िे कजाथऊ पैसे दिे असि. त्यांनी सेव्हनथ नदीच्या िीरावर टेकडीच्या 

पायथ्याशी भल ेमोठे घर हवकि घेिल ेहोिे या घराचे नाव 'माउंट'. चालथस आहण त्याचा भाऊ 

इरॅस्मस या दोघाना परस्परांच्या मनाि काय चालल ेआह ेह ेपके्क कळि होिे. त्याच्या घरी दोघा 

भावानी रसायने व स्फरटकांच्या अभ्यासासाठी प्रयोगशाळाही बनवली होिी. चालथस सोळा 

वर्ाांचा असिाना वैद्यकीय शाखेच्या अभ्यासासाठी इरॅस्मस एनडबंरोला हनघून गेला. इरॅस्मसला 

सोबि असावी म्हणून चालथसला वहडलानी पाठवले. चालथसने वैद्यकीय हशिण घ्यावे असे त्याना 

वाटि होिे. वडील भावाबरोबर नवे काही हशकायला हमळेल या इच्छेमुळे चालथस एहडम्बरोला 

गेला. 

एहडम्बरोचे गचाळ स्वरूप पाहून त्या दोघाना धक्काच बसला. जेन ऑहस्टनने ज्या 

पररसराि आपले लेखन केले अशा शांि आहण सभ्य रठकाणी त्यांची वाढ झालेली होिी. त्याना 

ओंगळ झोपडयाचें दशथन पहहल्यावेळेस झाले. याि भर म्हणून स्कॉरटश राजकारणी व रोमन 



कॅर्ॉहलक चचथ चे वचथस्व इंग्लंडवर असावे असे म्हणणारे जॅकोबाइट यांचा सिि गोंधळ चाल ू

असे. 

 

आकृिी१.३. माऊंट डार्वथनचे घर १८६६ 

  

एहडम्बरो युहनव्हर्सथटी मध्ये भर वगाथि लेक्चर चालू असिाना आरडाओरडा करीि 

हपस्िुले दाखवणारे हवद्यार्ी होिे. चालथस व इरॅस्मस याना परस्पराचंी सोबि असल्याने 

विथमानपत्रे वाचण,े गप्पा मारणे व नाटके पाहणे याि त्यांचा वेळ जाि होिा.  

वैद्यकीय हशिण हा आपला प्रांि नाही ह ेत्याला लगेचच समजल.े प्रेिाचे हवच्छेदन 

त्याच्यासाठी नरक होिा. रुग्णांचे हाि पाय भूल न दिेा काढणे ह ेभयानक होिे. त्याने स्वि:ला 

हनसगथ अभ्यासाि गंुिवून घेिले. वहडलांच्या समोर राहण्याचे धाडस त्याच्याकड ेनव्हिे. माउंट 

येर्ील घरी समर सीझनमध्ये आल्यानंिर पक्ष्यांची हशकार करून त्यामध्ये भुसा भरण्याचे 

कौशल्य त्याला आत्मसाि करिा आले. आयुष्याि कोणाशी वाद घालण ेत्याला कधीच जमल े

नाही. 

समर संपल्यानंिर रॉबटथ डार्वथन यानी इरॅस्मसला लंडनला पुढील अभ्यासासाठी 

पाठवण्याचे ठरवले.१८२६ साली चालथस एकटाच एनडबंगथला परिला. हनसगथहवज्ान हशकण े



यापलीकड ेकाहीं करण ेयाचा त्याने हवचारच केला नाही. त्याला एनडबंगथमध्ये आणखी काही 

हनसगथवैज्ाहनक हमत्र हमळाले. त्यािील प्राहणवैज्ाहनक रोबटथ गँ्रट यांनी चालथसला आपल्या 

पंखाखाली घेिल.े गँ्रटने वैद्यकीय हशिण आधीच पूणथ केललेे होिे. आपला व्यवसाय पूणथपणे बंद 

करून िो हब्रटनमधील प्रख्याि प्राणीवजै्ाहनक झालेला होिा. त्याचा प्रमुख अभ्यास स्पंज आहण 

समुद्राि असणार् या सी पेन (समुद्र लखेणी- वगथ उदरगुही) अशा त्याकाळी फारशी माहीिी 

नसलले्या सजीवांचा होिा. गँ्रट उत्तम मागथदशथक होिा. “त्याच्या जवळ आलेल्यांना िो कोरडा 

आहण वागण्याि सरळ होिा. पण त्याच्या मागील व्यक्ती अत्यंि उत्साही होिी” असे डार्वथनने 

त्याच्याबद्दल हलहहले. प्राहणहवज्ानािील अनेक बाबी त्याने डार्वथनला हशकवल्या त्यािील एक 

म्हणजे सागरी प्राण्यांचे हडसेनक्टंग माय्ोस्कोपखाली हडसेक्शन. डार्वथनने त्याचा पुरेपूर 

उपयोग करून घेिला. सागरी अल्गी मधील नर आहण मादी नलंग पेशींचे नृत्य आपल्या डोळ्यांनी 

पाहणारा डार्वथन पहहली व्यक्ती होिी.  

१८२८ मध्य ेएहडम्बगथ यरे्ील दसुरे वर्थ पूणथ झाल्यानंिर डार्वथन माउंट यरे्े परिला. 

या वेळी वहडलांची भटे आिा चुकणार नव्हिी. त्याने त्यांच्यासमोर मी डॉक्टर होण ेशक्य नाही 

याची कबुली ददली. रोबटथ डार्वथन यांचा पारा चढला. िे म्हणाल े“िुला हशकार, कुत्रयाबरोबर 

दफरण ेव उंदीर पकडण्यावाचून कधीच वेळ हमळाला नाही. आपल्या घराण्याचे नाव िू बदनाम 

केललेे आहसे. मला िुझी लाज वाटिे.” 

रॉबटथ रािसी बाप नव्हिा. त्याला आपल्या मलुाने उत्तम पसैे हमळवावेि वाटि होिे. 

प्रहिहष्ठि वैद्यकीय व्यवसायाि कररयर चालथसने जम बसवावा अस ेत्याना वाटि होिे. त्या काळी 

आणखी प्रहिहष्ठि समजला जाणारा दसुरा व्यवसाय म्हणजे 'क्लजी'. हब्ररटश चचथमध्य ेक्लजी ही 

पैसे हमळवण्याचे उत्तम स्र्ान समजले जाि असे. सवथ धार्मथक कृत्यामध्ये त्याचा भाग असे. 

डार्वथन कुटुहम्बयांची धमाथवर फारशी श्रद्धा नव्हिी. रॉबटथ डार्वथन खाजगीि ईश्वराच्या 

असण्यावरच प्रश् उपहस्र्ि करीि अस.े चालथस डार्वथनला चचथ मध्ये काम करण्याची फारशी 

इच्छा नव्हिी. िरीपण वहडलांच्या म्हणण्याला नकार दणे्याऐवजी हर्ऑलॉजी मध्य े पदवी 

घ्यावी यासाठी िो केहम्ब्रजमध्ये दाखल झाला.  

हशिणासाठी फार कष्ट घेणे डार्वथनच्या स्वभावाि नव्हिे. भुंगे आहण भुगेंरे गोळा 

करणे ह ेबायबलचा अभ्यास करण्याऐवजी त्याला अहधक चांगले वाटे. जंगलािील जहमनीवरील 

दढगार् याखाली दमुीळ कीटक आढळिाि ह ेत्याला ठावूक होिे. त्याचा एक सेवक झाडावरील 



शेवाळे गोळा करीि असे. हिश्चन पाद्री होण्याऐवजी त्याच्या मनाि इंग्लड कायमचे सोडावे 

असा हवचार चालललेा होिा.  

ब्राझीलमधील वर्ाथवने आहण अ ॅहन्डस पवथिािील अल्क्झांडर वॉन हमॅ्बोल्ट यानी 

हलहहललेी प्रवास वणथने त्याने वाचलेली होिी. हमॅ्बोल्ट यानी कॅनरी बटेावरील सखल प्रदशेािील 

अरण्ये आहण ज्वालामुखीच्या राखमेुळे बनलले्या मािीवरील वनस्पहि व प्राण्यांची वारेमाप 

स्िुहि केलेली होिी. कॅनरी बेटावरील सफरीची त्याने ियारी चाल ू केली. त्याच्या बरोबर 

मामाथड्यूक रॅमसे नावाचा केहम्ब्रजमधील एक ट्यूटर त्याच्या सोबि यायला ियार होिा. 

केहम्ब्रजमधील अ ॅडमॅ सेजहवककड ेत्याने अनेक आठवड ेभूगभथहवज्ानािील धड ेघेिल.े िो कॅनरी 

बेटावरील सफरीला सुरवाि करणार िेवढ्ाि मामाथड्यूक रॅमसेचे हनधन झाले.  

डार्वथन रॅमसेच्या मृत्यूने उध्वस्ि झाला असिा काय करावे ह ेन सुचल्याने िो माउंट 

या घरी परिला. त्याचे केहम्ब्रजमधील प्रोफेसर जॉन स्टीव्हन्स हने्स्लो यानी पाठवलेल े पत्र 

त्याची वाट पहाि होिे. डार्वथनला जगाची प्रदहिणा करायला आवडले काय अशी हवचारणा 

पत्राि होिी.  

+++++ 

 

 

  



१.२ रॉबटथ दफट्झरॉय एकांडा कॅप्टन 

 

चालथसला ही ऑफर बीगलचा कॅप्टन रोबटथ दफटझरॉय यांच्याकडून आलेली होिी. 

दोन प्रवास आधीच पूणथ केल्याने त्याच्या हशडाि आधीच उत्साहाचे वारे हशरललेे होिे. त्याि 

नव्याने जुळणी केलेल्या नेहव्हगेशन घड्याळांच्या सहाय्याने जगाची प्रदहिणा करणे, आहण 

दहिण अमेररका खंड, अजेंरटना आहण शेजारील दशेांच्या समुद्र दकनार् याचे नकाशे नव्याने 

बनवण्याच्या जबाबदारीमुळे िो अहधकच हसररयस झाला. हा सवथ प्रदशे स्पेनच्या जोखडािून 

नुकिाच मुक्त झाललेा होिा. नव्याने व्यापारी मागथ आखण्यासाठी अचूक नकाशे आवश्यक होिे.  

दफटझ रॉयचे ह ेबीगल चा कॅप्टन झाल्यानंिरचे फक्त दसुरे हमशन होिे. या वेळी िो 

अवघा सत्तावीस वर्ाांचा होिा. खानदानी घराि जन्मलेल्या दफट्झ रॉय कुटुम्बाकड ेइंग्लंड आहण 

आयलांड मध्य े जमीन होिी. रॉयल नेव्हल कॉलजेमध्ये असिाना िो गहणि आहण हवज्ानाि 

अत्यंि प्रवीण होिा. केवळ िेवीसाव्या वर्ी ज्या वेळी मेहडटरेहनयन आहण ब्यूनॉस एअसथ मध्य े

१८२८ साली त्याने यशस्वी कामहगरी बजावललेी होिी. यावेळी मात्र त्याची हनयुक्ती बीगलचा 

कॅप्टन म्हणून झाली. बीगलचा या आधीचा कॅप्टन रटआरा दले फुएगोच्या उसळणार् या लाटा 

असलले्या दकनार् यावर सव्ह ेकरिाना वेड लागायची पाळी आली होिी. सी जीवनसत्वाच्या 

अभावामुळे जहाजावरील खलाशाना स्कवी झाला. जवळ असलले्या चुकीच्या नकाशामुळे त्याचे 

जहाज पुन्हा पुन्हा चकरा मारून त्याच रठकाणी येि होिे. जहाजाच्या लॉग बुकमध्ये 'माझ्यािील 

आत्मा मृि झाला आह'े असे हलहून त्याने डोकयाि गोळी झाडून आत्महत्या केली.  

 

 

  

 

 

 

1.3 रॉबटथ दफट्झ रॉय कॅप्टन बीगल 

 



दफटझ रॉय म्हणजे आत्यंहिक आवड, खानदानीपणा आहण आधुहनक हवज्ान यांचे 

हमश्रण होिे. बीगलची कॅप्टनहशप घेिल्यानंिर रटआरा डले फ्युएगो बेटाचा सवे चालू असिाना 

त्याची एक बोट इंहडयनानी चोरून नेली. त्याची कसर भरून काढण्यासाठी दफटझ रॉयने काही 

इंहडयन व्यक्तीना कैद केले.त्यािील बहुिेक हनसटल.े फक्त दोन पुरुर् आहण एक मलुगी हशल्लक 

राहहली. बीगलवर त्यानी आरामाि मुक्काम केला. दफटझ रॉय यानी त्याना एकाएकी इंग्लंड 

मध्ये नेऊन त्याना सुहशहिि करण्याचे ठरवल.े इंग्लंड मध्ये त्यािील एकाचा दवेी रोगाने मृत्य ू

झाला. एकदा इंहडयन सहुशहिि झाले म्हणजे िे आपल्या जमािीिील इिराना हशकवून ियार 

करिील अशी त्याची योजना होिी. परिनाना त्याने चवर्ा इंहडयन केवळ एक चकचकीि मोिी 

नशंपला दऊेन खरेदी केला. दसुर् या सफरीच्या वळेी मागे राहून िे दफट्झ रॉयच्या प्लॅन प्रमाणे 

हमशनचे कायथ करिील असे त्याला वाटल.े  

ह े सवथ करिाना आपल्याबरोबर आणखी एक सहकारी असावा अस े त्याला वाटू 

लागल.े जहजाचा कॅप्टन सहसा बोटीवर इिराबरोबर हमसळि नाही. पण एवढ्ा दीघथ काळ 

चाललले्या प्रवासाि एकटेपणाने वेड लागल्याची पाळी येिे. खलाशांच्या म्हणण्याप्रमाणे 

आधीच्या आत्महत्या केलेल्या कॅप्टनचे आत्मा बीगलवर अधून मधून ददसि असल्याच्या कर्ा 

प्रचहलि होत्या. त्याचे काका राजकारणी होिे. अहिशय िाण असल्याने त्यानी एके ददवशी 

आपला गळा वस्िर् याने हचरला. कदाहचि दफट्झ रॉयच्या घराण्याि आत्महत्या करण्याची 

परंपरा असावी. िीस वर्ाथनंिर नाहवक दलािील उिरत्या कररयर मुळे आहण िाण सहन न 

झाल्याने त्यानेसुद्धा आपला गळा वस्िर् याने कापनू आत्महत्या केली.  

दफ़टझ रॉय ने सफरीचा व्यवस्र्ापक फ्राहन्सस ब्यूफोटथ याला स्वि:च्या कंपनीसाठी 

व्यक्तीची हनवड करण्यासाठी सांहगिले. प्रवासी कंपॅहनयन अनहधकृि हनसगथ वैज्ाहनक असावा 

यावर त्यांचे एकमि झाले. प्रवासाि आढळणारे प्राणी वनस्पहि यांची नोंद करणे ह ेत्याचे काम 

असावे. दफटझ रॉयच्या अपिेेप्रमाण े हनवडललेी व्यक्ती जंटलमन असावी, बोलण्याि 

सफाईदारपणा असावा त्याचा एकटेपणा घालवण्याचे कसब त्याच्याकड ेअसावे.  

ब्यूफोटथने त्याच्या कें हब्रज मधील हमत्र हनेस्लो याच्याकड ेह ेकाम सोपवल.े हनेस्लो 

या कामाच्या प्रेमाि पडला. आपण ही सधंी घ्यावी असे त्याला वाटले. पण पत्नी आहण मुलाला 

एवढे ददवस एकटे टाकून जाणे त्याच्या हजवावर आले. नुकिीच कें हब्रजमधून हडग्री घेिलेल्या 

हलओनाडथ जेहनस याला ही बािमी समजल्यानंिर त्याने बांधाबांध करायला सुरवाि केली. ऐन 

वेळी त्याच्या मनाि काय आले कोणा जाणे? िो सरळ डार्वथनकड ेआला. जगाची सफर िीसदु्धा 



जहाजािून ह ेडार्वथनच्या स्वप्नािसुद्धा न आलेली गोष्ट होिी. हववाह न झाल्याने त्याच्यावर 

कसलीच जबाबदारी नव्हिी. त्याने या कामाि झोकून द्यायचे ठरवले.  

त्याच्या वहडलांना ही सफरीबरोबर जायची कल्पना पसंि पडणे शक्यच नव्हिे. 

प्रवासी जहाजे िीसुद्धा त्याकाळची ही फार सुखावह कधीच नव्हिी. आपल्या मलुाचा कोठेिरी 

पाण्याि बुडून अंि होणार अशी त्यांची कल्पना झाली. याहशवाय पाद्री ककंवा क्लजीमॅनच्या 

िुलनेने नेव्हीिील कररयर कमी प्रहिष्ठचेे होिे असा त्यांचा समज. एकदा चाल्सथ सफरीवरून 

परिला म्हणजे त्याच्या स्र्ाहयक होण्याि अडचणी येणार. अशा अनेक अडचणीचा पाढा रॉबटथ 

डार्वथनने चालथस समोर वाचल्यानंिर चालथसने जड अंि:करणाने वहडलांची परवानगी नसल्याचे 

पत्र हने्स्लो याना हलहहल.े  

रॉबटथ डार्वथन यानी ही कल्पना पूणथपणे मोडीि काढलेली नव्हिी. त्याचे सफरीमधून 

लि काढण्यासाठी त्यानी चालथसला वेजवुड मध्ये हशकारीला पाठवल.े रॉबटथ डार्वथन यानी 

त्याच्या पत्नीचा भाऊ जोसेफ वेजवुड याला पत्र हलहहल.े मी चालथसला सफरीला जाण्याची 

परवानगी ददलेली नाही. पण त्याच्याहशवाय त्यांचे दसुरे काही मि असल्यास त्याप्रमाणे मला 

सल्ला द्यावा असेही सुचवले.  

वेजवुड एस्टेट चालथसच्या मािुल घराण्यािील होिी. चालथसने वेजवुड मामाना 

सफरीबद्दल सांहगिले. भाच्याच्या नवे काही करण्याच्या इच्छेने िो प्रभाहवि झाला. रॉबटथ 

डार्वथन याना पत्र हलहून क्लजीमॅनकड े हनसगथ हवज्ान समजण्याची कला असल्यास अहधक 

श्रेयस्कर. नवे प्रदशे पाहणे आहण त्यांचा अभ्यास करण्याची ही दमुीळ संधी सोडू नये असे त्यांचे 

म्हणणे होिे. पत्र हलहहल्यानंिर दोघेही लावा पक्ष्याच्या हशकारीि गंुिले असिा मामा भाच्याचे 

सफरीबद्दल सहवस्िर बोलणे झाले. दहा वाजिा िे दोघेही माउंट या घरी जाऊन सवाथचा 

सोिमोि लावण्याच्या इच्छेने हनघाले. मामा भाचे घरी येईपयांि रॉबटथ यानी पत्र वाचलल े

असल्याने आपला आग्रह त्यानी सोडललेा होिा. त्यानी चालथसला सफरीसाठी पसै े ददल.े 

डार्वथनच्या बहहणीनी त्याला नवे शटथ ददल.े  

फ्राहन्सस ब्युफोटथ याना चालथसने त्वररि पत्र हलहहले. आधीच्या पत्राचा हवचार न 

करिा मी बीगल बरोबर जायला ियार आह ेअस ेपत्राि होिे. दफटझ रॉयला प्रत्यिाि न भेटिा 

चालथसने सफरीचे सामान भरायला प्रारंभ केला. कॅप्टन आपल्या आधीच्या म्हणण्याचा 

पुनर्वथचार करिो आह ेअशा अफवा चालथस पयांि पोहोचल्या. दफ़टझ रॉयच्या स्वभावाप्रमाण े

त्याने ह ेजागा आधीच भरली आह ेअस ेसांगायला सुरवाि केला. ह ेचालथसच्या कानावर गेले. 



अफवेवर हवश्वास न ठेविा त्याने दफट्झ रॉयबरोबर मलुाखिीची वेळ ठरवली. कोच मध्य ेबसून 

लंडनमध्य ेजािाना ही मलुाखि वाया जाणार अस ेत्याला वाटि होिे. डार्वथन व दफटझ रॉयच्या 

भेटीवेळी ही सफर कशी अडचणीची, खर्चथक आहण कदाहचि न पूणथ होणारी आह ेह ेसांगायला 

सुरवाि केली. डार्वथन त्याच्या म्हणण्यावर ठाम होिा. स्वि:च्या स्वभावाने त्याने दफटझ रॉयला 

नजंकून घेिले. त्याचे शास्त्रीय ज्ान कमावलेले केहम्ब्रज उच्चार आहण बोलण्यािील कुशलपणा 

याचा दफटझ रॉयवर प्रभाव पडला. शेवटी दोघानी एकत्र सफरीला जाण्यावर एकमि झाले.  

'आिा दहिण अमेररकेिील भुंगे व भुंगेरे पहायला हमळणार' अस ेडार्वथनने डायरीि 

हलहून ठवले.  

++++++   



१.३पृथ्वीचा प्रारंभ  

 

ऑक्टोबर १८३१ मध्ये डार्वथन प्लायमाउर् बंदरावर परि आला. त्याच्या 

पेटार् यािून पुस्िके आहण वैज्ाहनक उपकरणे खचाखच भरललेी होिी. त्याच्या सोबि आललेी 

एकमेव बाब म्हणजे पृथ्वी आहण त्यावरील सजीव यांच्या नव्या कल्पना. कें हब्रज मध्ये त्याच्या 

हशिकांनी पृथ्वी ईश्वराच्या इच्छेमुळे ियार झाली असे हशकवललेे होिे. असे असल ेिरी बहुिेक 

हब्ररटश वैज्ाहनकांना बायबल पिेा दसुरे काही पथृ्वीच्या असण्यामाणे असावे वाटू लागले होिे.  

हब्ररटश भूगभथवैज्ाहनकांना पृथ्वी काही हजार वर्ाथपूवी ियार झाली यावर हवश्वास 

ठेवणे कठीण वाटू लागले होिे. बायबलमध्ये हलहहल्याप्रमाणे अिरश: पहहल्या आठवड्याि 

मानवाचा प्रारंभ अशक्य होिे. १६६८ साली जेम्स उशर या आमाथगा च्या आचथ हबशपने 

ऐहिहाहसक घटनावरून पृथ्वीचे अचूक वय काढल ेहोिे. त्याने ईश्वराने ऑक्टोबर २२, ४००४ 

हिस्िपूवथ या ददवशी पृथ्वी ियार केली. काही ददवसाि हनर्मथिीनंिर पृथ्वीवर काही बदल झाल े

असावेि अस े वाटायला लागले. कारण भूगभथवैज्ाहनकांना उघड्या पडलेल्या खडकांच्या 

कपारीिून मृदकुाय सजीवांचे जीवाश्म हमळू लागले. जर पथृ्वी सहा हजार वर्ाथपूवी बनलेली 

असेल िर ईश्वराने जीवाश्म खडकािून कशाला ियार करून बसवल ेहा प्रश् अनुत्तररि राहहला. 

यावर काही वैज्ाहनकांचे उत्तर ियार होिे. नोहा ने जगबुडीच्या वेळी जे सजीव वाचवल े

त्यावेळी पाण्याखाली बुडलेल ेह ेसजीव होिे. पाण्याखाली गेल्यानंिर यावर साठलेल्या गाळाचे 

खडक बनले व त्याि जीवाश्म सापडले.  

१७०० च्या शेवटी बर् याच वैज्ाहनकांनी पृथ्वीचा काही हजार वर्ाांचा इहिहास 

पडिाळून पाहण्याचा नाद सोडून ददला. त्यांचे उत्तर म्हणजे जेव्हा पृथ्वी ियार झाली िेंव्हा 

त्यावर महासागराचे आवरण होिे. महासागराि ग्रानाईट सारखे खडक ियार झाले. खडकांचे 

र्र साठले त्यािून ज्वालामुखी बनल.े महासागराचे पाणी ओसरल्यानंिर उघड ेपडललेे खडकांचे 

र्र झाले व त्यािून नवे र्र ियार झाल.े  

काही भूगभथ वैज्ाहनकानी मांडललेा मुद्दा म्हणजे पृथ्वीचा पृष्ठभाग बनण्याची द्या 

आिून झालेली आह.े पृष्ठभागावर पाडलले्या िाणामुळे त्याखालून ज्वालामुखी मधून हशलारस 

बाहरे पडला. वार् या पावसाने खडकांची झीज झाली. ज्वालामखुीमुळे खडक भूपृष्ठावर आल.े 

इिर भूगभथवैज्ाहनकांच्या मिे भूपृष्ठाची हनर्मथिी पृथ्वीच्या आिून झाललेी आह.े जेम्स हटन या 

स्कॉरटश शेिकर् याने खडकांची झीज, गाळाची हनर्मथिी आहण गाळापासून बनललेे खडक, 



अहिजन्य ज्वालामुखीिून बाहरे आलले्या हशलारसामुळे बनलेल ेखडक याचे वणथन शास्त्रशुद्ध 

पद्धिीने केल ेआह.े पण त्यावेळी असलले्या सेझहवक या प्रहसद्ध भूवैज्ाहनकाच्या म्हणण्यानुसार 

ह ेसवथ ईश्वरी इच्छेमुळे घडले.  

+++++  

 

 

  



१.४ ईश्वरी इच्छेचे प्रकटीकरण  

 

सेजहवकसारख्या हब्ररटश वैज्ाहनकांच्या मिानुसार ईश्वरी इच्छा फक्त पृथ्वीच्या 

हनर्मथिीपुरिी मयाथददि नव्हिी. ईश्वराने पृथ्वी ियार केलीच त्याबरोबर सजीवांची प्रत्येक जाहि 

हनर्मथिी त्याच्या आराखड्या प्रमाण ेियार झाली. प्रत्येक जाहि त्याने हवहशष्ट हिूेने बनवलेली 

आह.े एकदा ियार झाल्यानंनिर त्याि ईश्वराने ढवळाढवळ केली नाही. सजीवांचे वगीकरण 

ईश्वराने आधीच करून ठेवले आह.े एकदा बनवल्यानंिरिे मूळ स्वरूपाि िसेच राहहल ेआहिे. 

ईश्वराने आपल्या सृष्टीवर केललेी ही दया आह े असे हब्ररटश हनसगथिज्ांचे मि होिे. सूक्ष्म 

शेवाळापासून अगदी प्रगि वनस्पिीपयांि व मानवापयांि ही ईश्वरी साखळी एकसारखी आह.े “

ईश्वरी हनर्मथिी अचूक आह”े अलेक्झांडर पोपने अशा अर्ाथचे वाक्य हलहून ठेवल े आह.े हा 

दयाळूपणा सवथ जािीमध्ये जसा आह ेिसाच एखाद्या जािीमधील अवयवामध्येसदु्धा ददसून येिो. 

याचे उदाहरण मानवी डोळा ककंवा पक्ष्याचे पखं. डार्वथनच्या पुस्िकाचे वाचन केल्यानंिर 

हवल्यम पले ेया धमथगुरू ने कें हब्रजमधील अभ्यास्माि लावलेल्या हर्ऑलॉजी पुस्िकाचा संदभथ 

ददला. त्याने ददलले ेउदाहरण आकर्थक होिे. िो म्हणिो 'मी रस्त्यावरून जाि असिा वाटेल 

असलले्या दगडाला ठेच लागून माझ्या पायाला जखम झाली िर िो दगड िेर् ेअनेक वरे् िेर् े

होिा असे म्हणिा येिे. पण त्याच रस्त्यावर जर एखाद ेसुबक घड्याळ असले िर ह ेघड्याळ िेर् े

कसे आले असा प्रश् मला पडणे अपेहिि आह.े घड्याळािील हवहवध सुटे भाग एका यंत्राचे काम 

करण्यासाठी मुद्दाम बनवलेले आहिे. ह ेबनवणारा कोणी हडझायनर असल्याहशवाय घड्याळ 

वेळ दाखवणार नाही. यािील एक सुटा भाग नसल्यास घड्याळ वेळच दाखवू शकणार नाही.  

 हनसगाथकड े पाहहल े िर घड्याळाहून अहधक गंुिागुिीच्या सजीवांची हनर्मथिी 

आपल्याला झालेली ददसिे. दरूदशथक, दबुीण आहण डोळा यांच्यामधील हवज्ान एकच आह.े 

नभंगाच्या सहाय्याने प्रहिमा पृष्ठभागावर घेण.े पण माशाच्या डोळ्यािील नभंग व जमीनीवरील 

प्राण्याच्या डोळ्यामधील नभंग वेगळे बनवण्यासाठी िज् हडझायनरची आवश्यकिा आह.े 

हडझायनर नसला िर ह ेकसे आपोआप झाले असिे? मोिी कालव, दर्वथमखु पिी (स्पून हबल), 

वृक्क अशी जी जी उदाहरणे पलेे यांनी ददली त्याि त्याला हडझायनर ददसला. इस १७०० च्या 

शेवटी भौहिक हवज्ानािील हनयमामुळे ग्रह िारे यांचे जवळ येणे व दफरणे यािील ईश्वराचा 



अंश कमी झाला होिा. पेल ेयांनी ग्रह व िार् याच्या बाबिीि ईश्वरी हस्ििेप नसल्याचे मान्य 

केले पण जीवसृष्टीि परेुपूर ईश्वरी हस्ििेप आह ेयापासून िो मागे सरकण्यास ियार नव्हिा.  

हनसगाथपासून हवल्यम पेल े यांनी काढललेा एकमेव हनष्कर्थ म्हणजे ईश्वर फक्त 

हडझायनर नसून िो दयाळू व परोपकारी आह.े कदाहचि काही बाबीमध्ये सजीव हनर्मथिीमध्ये 

र्ोड ेकमी अहधक झाल ेअसेलही. उदाहरणार्थ आपल्या जबड्यािील दािामुळे दसुर् यास चाविा 

येिे. पण आपल ेदाि अन्न चावण्यासाठी बनवल ेगेल ेआहिे. चावण्यासाठी नव्ह.े जर दसुर् यास 

इजा करण्यासाठी दािाची रचना करायचीच असिी िर दािांची रचना वेगळी केली असिी. ही 

सवथ सृष्टी, पाणी, हवा, ह ेआनंदाि जगण्यासाठीच बनललेी आह.े  

  



१.५ हजराफाची मान  

 

 

डार्वथन पेलेच्या हवचाराने प्रभाहवि झालेला होिा. पण त्याच वेळी त्याहून वेगळे 

र्ोड ेकमी प्रचहलि मदु्द ेत्याच्या वाचनाि होिे. ह ेमदु्द ेत्याच्या घराण्याि चालि आलले ेहोिे. 

त्याचे आजोबा इरॅस्मस डार्वथन चालथसच्या जन्मापूवी साि वरे् मरण पावल ेहोिे. त्यांचा मृत्य ू

झालेला असला िरी त्यांचा प्रभाव टाळिा येण्याजोगा मुळीच नव्हिा. व्यवसायाने िे डॉक्टर 

होिे पण त्यांच्याकड ेसंशोधक वृत्ती होिी. सशंोधक, वनस्पहि वैज्ाहनक आहण प्रहसद्ध कहव अशी 

त्याचंी ख्यािी होिी. हनसगाथचे मंददर या त्यांच्या कहविेि त्यांनी हलहहले की सवथ प्राणी व 

वनस्पिींची सुरवाि सकू्ष्म सजीवापासून झाली आह.े  

हनसगथ मंददर  

दकनाराहीन सागराच्या लाटाखाली कोठेिरी असललेे 

सागरी नशंपांच्या गुहिे जन्मलेले पहहले सजीव 

एवढे सूक्ष्म की बृहि नभंगािनूसुद्धा न ददसणारे  

पाण्याखालील हचखलावर हालचाल करणारे  

त्यांच्या पुढील हपढ्ामध्ये मात्र नव्या अवयवांचे घुमारे फुटलेले  

इरॅस्मस डार्वथन  

(भार्ांिर मोहन मद्वाण्णा)  



 

आकृिी १.५ इरॅस्मस डार्वथन (१७३१- १८०२)  

इरॅस्मस डार्वथन यांचे वैयहक्तक आयुष्य त्याच्या वजै्ाहनक कल्पनांप्रमाणे हवहचत्र होिे. 

पहहल्या पत्नीच्या हनधनानंिर त्यांचा मुलाबद्दलचा ओढा आटला. रॉबटथ हा मोठा मलुगा फार 

कामाचा नाही अस ेत्यांचे मि बनले होिे. वडील आहण मलुगा फार काळ एकत्र न राहहल्याने 

चालथस या नािवाला आजोबांबद्दल फार काही ठावूक नव्हिे.  

पण चालथस डार्वथन ज्या एनडबंगथमध्ये आला िेर्ल्या वािावरणाि इरॅस्मस डार्वथन 

यांच्या कल्पनेवर बरीच चचाथ चाले. काही महहन्याि आपल्या आजोबांचे बरेच प्रशंसक आहिे ह े

त्याला कळून आले. त्यापैकी एक म्हणजे रॉबटथ गॅ्रन्ट प्राणीवैज्ाहनक आहण चालथसचा मागथदशथक. 

समुद्रािील स्पजं या बहुपशेी आहण समुद्र पेन या उदरगुही वगाथिील प्राण्यांचा िो अभ्यास करीि 

होिा. प्राहण सृष्टीचा प्रारंभ उदरगहुी प्राण्यापासून झाला यावर िो ठाम होिा. समुद्र 

दकनार् यावरील ओहोटीच्या वेळी बनलेल्या डबक्यािून या दोन्ही प्राण्यांच्या अभ्यासासाठी 

चालथसला बरोबर घेऊन जािाना िो इरॅस्मस डर्वथनबद्दल सांगि अस.े त्यािील त्यावेळी न 

पटणारी एक कल्पना म्हणजे एका सजीव जािीपासून दसुर् या जािीची हनर्मथिी. गॅ्रन्ट ने 

इरॅस्मसच्या नािवाला चालथसला काही फ्रें च हनसगथवैज्ाहनक यानीसुद्धा एका जािीमधून दसुर् या 

जािीची उत््ांहि होिे असे धाडसी हवधान केल्याचे सांहगिल.े एकदा सजीव ियार झाल ेम्हणजे 

उत््ांहिमुळे त्यांच्याि बदल होिाि.  



गॅ्रन्ट यानी क्युहव्हएर या फ्रें च जीवाश्मवैज्ाहनकाचा सहकारी लामाकथ बद्दल डार्वथनला 

बरीच माहहिी सांहगिली.'जॉन बाहप्टस्ट हपएरे अ ॅन्टोन दी मॉनेट चेव्हायहलए दी लामाकथ ' ह े

लामाकथ चे पूणथ नाव. क्युहव्हएर आहण उवथररि युरोहपयन वैज्ाहनकाना सन १८००मध्य ेसजीव 

एकदा ियार झाले म्हणजे त्याि बदल होि नाही हा भ्रम आह ेअस ेलामाकथ ने जाहीर करून 

टाकल.े पथृ्वीच्या प्रारंभापासून नव्या जािी उस्फूिथपणे ियार झाल्या व पुढेही होि राहिील. 

जािीमध्ये असलले े'चेिाद्रव्य' ( नव्हथस फ्लुइड) नव्या जािीमध्ये बदलिे अस ेत्याचे म्हणण ेहोिे. 

काही हपढ्ानंिर जािीमध्ये अहधक गंुिागंुिीचे बदल होिाि. हा बदल सिि चालललेा असिो.  

सजीवामधील बदलाचे आणखी एक कारण पररसरािील बदल. ह े दशथवण्यासाठी 

लामाकथ ने ददलेल ेउदाहरण हजराफाचे होिे. हजराफांचे सध्याचे वसहिस्र्ान जहमनीपासून अहधक 

उंचावर पाने असलले्या झाडांच्या पररसराि आह.े हजराफाचे पूवथज मात्र कमी उंचीच्या 

वृिराजीमध्ये रहाि होिे. खालील पाने नाहहशी झाल्यानंिर त्यानी मान लांब करून अहधक 

उंचावरील पाने खाण्याचा प्रयत्न केला. काही हपढ्ांच्या प्रयत्नांनंिर हजराफांच्या नव्या हपढ्ा 

अहधक मान असलले्या हनपाजल्या. ज्या झाडावरून कपी माकड ेजहमनीवर आली त्यांच्यापासून 

माणूस ियार झाला असहेी लामाकथ ने मांडल.े जहमनीवर आल्यानंिर दोन पायावर चालणे व 

सरळ उभ े राहणे ह े दोन पयाथय होिे. अशा पयाथयामुळे मानवी शरीराि दोन पायावर 

चालण्यासाठी बदल झाला.  

फ्रान्स व बाहरेील बहुिेक हनसगथवैज्ाहनक लामाकथ च्या या कल्पनेवर भयानक भडकल.े 

क्युहव्हएरचे लामाकथ ला आव्हान ददले. लामाकथ  म्हणि असलेल ेचेिा द्रव्य जरटल आह.े त्यामुळे 

उत््ांहि होणे सवथस्वी अशक्य आह.े जीवाश्माचे पुरावे लामाकथ च्या म्हणण्याहवरुद्ध आहिे. 

लामाकथ चे म्हणण े खरे असेल िर सवाथि जुने जीवाश्म आज आढळणार् या जीवाश्माहून कमी 

गंुिागंुिीचे असायला हविे. सघंरटि होण्यासाठी त्याना कमी वेळ हमळाला आह.े १८०० साली 

ठावूक असलेल्या सवाथि जुन्या खडकािून हमळालेल े जीवाश्म आहण आधुहनक खडकािील 

जीवाश्म यांच्याि फार फरक नव्हिा. लामाकां वर हल्ला करण्याची आणखी एक सधंी 

क्युहव्हएरला आयिी हमळाली. नेपोहलयच्या सैन्याने इहजप्तवर चढाई करून हपरॅहमड मधील 

महम प्राण्यांची शव ेशोधनू काढली होिी. पाच हजार वर्ाथपूवी पुरलले्या आयहबस (इहजहप्शयन 

काळािील काळ्या मानेचा करकोचा) पक्ष्याची हाड ेआहण आधुहनक इहजप्त मधील आयहबस 

मध्ये कसलाही बदल नव्हिा.  



गे्रट हब्रटनमधील बहुिेक हनसगथवैज्ाहनकांचा पेले वरील हवश्वास ढळमळीि असूनसुद्धा 

क्युहव्हएर पेिा त्यांचा लामाकथ ला कडवा हवरोध केला. हनसगथ अध्यात्म व सजीव मत्यथ 

पृथ्वीवरील हनयमांनुसार बदलिे अस ूशकणार नाहीि यावरील श्रद्धा जाऊ दणे्याची त्यांची 

मानहसक ियारी नव्हिी. हािाच्या बोटावर मोजिा येिील अशा गॅ्रन्टसारख्या पाखंडी 

चाहत्याना लामाकथ चे म्हणणे पटल.े पण िे हब्रटनच्या इिर वैज्ाहनकांच्या गराड्याि झाकले गेल.े  

लामाकथ च्या स्िुिीमुळे िरुण चालथस भारावून गेला नसिा िरच नवल. स्वि:च्या 

डायरीि डार्वथनने हलहहले' मी गॅ्रन्टच्या म्हणण्यामध्ये कधी गुरफटून गेलो ह ेमला समजलहेी 

नाही.' चार वर्ाथनी बीगल वर चढल्यानंिर त्याच्या मनाि उत््ांिी मनाच्या िळाशी कधी 

जाऊन बसली कोणास ठावूक? या वेळी उत््ांिीचा पाया मात्र वेगळा होिा.  

+++++  

 

 

  



१.६ भूवैज्ाहनक बनण्याची द्या  

 

बीगल मधून केलले्या प्रवासाची सुरवाि भयंकर झाली. प्लायमाउर् बंदराि डार्वथन 

ऑक्टोबर १८३१ मध्य े प्रवासाच्या इच्छेने आला. हडसेंबर ७ पयथन्ि दकरकोळ दरुुस्त्या व 

जहाजाची जाण्याआधीची रंगीि िालीम झाली. जहाजाने दकनारा सोडल्या नंिर त्याला समुद्र 

प्रवासाचा त्रास झाला. डकेच्या काठावरून खाल्ललेे अन्न ओकारीिून बाहरे काढणे एवढेच काम 

बरेच ददवस चालू होिे. पाच वरे् जहाजावर काढूनसुद्धा डार्वथन खंदा दयाथवदी कधीही बनला 

नव्हिा.  

दफटझ रॉयला कंपनी दणेे ही मोठी सकथस होिी. कॅप्टनचा राग नाकावर होिा व 

त्याचे विथन बेभरवशाचे होिे. त्याची नेव्हीमधील हशस्ि डार्वथनला धक्कादायक वाटली. 

हिसमसच्या ददवशी बीगल वरील काही कमथचार् यांनी मद्यपान केल.े दसुर् या ददवशी त्यांना 

फटक्यांची हशिा ददली गेली. दफटझ रॉय बरोबर दररोज सकाळी ब्रेकफास्ट केल्यानंिर 

ज्युहनअर ऑदफसर डार्वथन यांना 'सकाळी दकिी कॉफी सांडली' अस ेहवचारीि. कॅप्टनचा मूड 

कसा आह ेह ेजाणण्याची ही त्यांची पद्धि होिी. दफटझ रॉयच्या हवज्ानािील अभ्यास, त्याची 

काम करण्याची पद्धि आहण हिश्चन धमाथवरील श्रद्धा याबद्दल डार्वथनला हनिांि आदर होिा. 

कॅप्टनच्या रहववारी असलेल्या प्रवचनाला डार्वथन न चुकिा हजर असे.  

जहमनीवर उिरण्याची डार्वथन आिुरिेने वाट पहाि होिा. पण अनेक आठवड ेिी 

संधी आली नाही. पहहला मकु्काम मडायरा यरे् ेहोिा. पण समुद्र एवढा खवळललेा होिा की 

बोटीचा नांगर टाकणेसुद्धा शक्य नव्हिे. दसुर् या मुक्कामी कॅनरी बेटावर कॉलर् याचे र्ैमान होिे. 

दकनार् यावर जाऊन क्वारंटाइन मध्ये वेळ घालवण्याऐवजी दफटझ रॉयने पुढे जाण्याचा हनणथय 

घेिला. शेवटी बीगल केप वद े बेटावर सेंट जागो येर्े डार्वथन जहाजावरून खाली उिरला. 

बेटावरील नारळाची झाड े आहण खडकांचे हनरीिण करण्याि त्याचा वेळ जाि होिी. 

दकनार् यावर त्याला जाभंळ्या रंगापासून करड्या रंगामध्ये बदलणारा ऑक्टोपस ददसला. 

काचेच्या बरणीि ठेवललेा हा ऑक्टोपस रात्री चमकि अस.े  

डार्वथनला िेर्ील खडक पहायचे होिे. इंग्लंडचा दकनारा सोडल्यापासनू डार्वथन 

“हप्रहन्सपल्स ऑफ हजओलॉजी” नावाचे इंहग्लश भूवैज्ाहनक चाल्सथ लॉयल यानी हलहहलले ेपुस्िक 

वाचि होिा. डार्वथनचा पृथ्वीकड ेपाहण्याचा दषृ्टीकोण या पुस्िकाने बदलून टाकला. त्याच्या 



मनाि उत््ांिीची कल्पना व ह े पुस्िक हमळिे जुळिे होिे. भूहवज्ानािील एका मोठ्या 

उत्पािािून पृथ्वी ियार झाल्याच्या कल्पनेऐवजी पन्नास वर्ाथपूवीची पृथ्वीमध्ये सिि बदल होि 

असल्याच्या कल्पनेचा परुस्कार त्याि होिा.  

हप्रहन्सपल्स ऑफ हजऑलॉजी म्हणजे नव्या बाटलीि जुनी दारू नव्हिी. लायल यांनी 

वैज्ाहनक िथ्यावर आधारलेली मानवी दषृ्टीला सहज समजिील अशा घटनामुळे पथृ्वी कशी 

बदलि गेली याचे हववेचन केलले े होिे. ज्वालामुखीच्या उद्रकेामुळे नव्याने बनलेली बेटे, 

भूकंपामुळे उचलली गेललेी जमीन आहण जहमनीची धूप झाल्याने उघडी पडलेली त्याखालील 

जमीन, भूपृष्ठावर झालेल े बदल सावकाश पण हनहश्चिपणे होिाि. पुस्िकाच्या मखु्य 

पृष्ठासमोरील पानावर असललेे हचत्र प्राचीन हसरापीस दवेिेच्या मंददराच्या अवाढव्य खांबांचे 

होिे. या खांबाच्या टोकाकडील भाग व खालील बाजूच्या एक िृहियांश भागावर समुद्रािील 

मृदकुाय सजीवांनी राहण्यासाठी पोखरललेी केलेली हछद्र े दाखवलेली होिी. ह े मंददर उभ े

असेपयांि शेकडो वरे् पाण्याखाली व त्यानंिर समदु्राचे पाणी ओसरल्यावर पुन्हा वर आललेे होिे. 

हटन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे पृथ्वी हनर्मथिी आहण हवध्वसं यांच्या फेर् याि कधीही सापडलेली 

लायल यांना ददसली नव्हिी.  

१.६ हसरापीस मंददराचे खाबं 

हप्रहन्सपल्स ऑफ हजऑलॉजी या पुस्िकामुळे डार्वथन चांगलाच प्रभाहवि झाला. न 

पटणार् या पृथ्वीच्या इहिहासापेिा खर् या खुर् या घटनावर आधाररि इहिहास शोधणे अहधक 

मौजेचे होिे. सेंट जागो या रठकाणी उिरल्यावर त्याला िेर्ील खडक व जमीन न्याहाळण्याची 

संधी हमळाली. या बटेावरील ज्वालामखुीिून बाहरे आललेा हशलारस पाण्याि ओिला गेल्याचे 

त्याच्या लिाि आल.े पाण्याखाली पसरिाना समुद्रािील प्रवाळे व नशंपल्यासारख ेमृदकुाय प्राणी 



उष्णिेमुळे भाजून हनघाले. भूपृष्ठाखालील हालचालीमुळे समुद्राच्या पािळीच्या वर अहिजन्य 

खडक उचलल े गेल.े एकदा उचलले गेल्यानंिर ये पुन्हा समुद्राच्या पाण्याखाली गेल ेव पुन्हा 

उचलल ेगेल.ेशेवटचे खडकांचे वर उचलणे शंभर दीडशे वर्ाथपूवीचे असावे. कारण खडकांच्या 

कपारीि जे सजीव आजच्या घटकेस पाण्याखाली आहिे त्यांचे जीवाश्म खडकामध्य ेअडकलेल े

त्याला पहावयास हमळाले. हजारो वर्ाथपूवी जशी पृथ्वी बदलललेी होिी िशीच १८३२ 

सालीसदु्धा बदललेली आह ेयाचा पुरावा त्याला पाहावयास हमळाला.  

आपल्या आत्मचररत्राि त्याने हलहहल े' सेंट जागो केप ऑफ व्हरड ेबेटा मधील पहहली 

जागा मला अभ्यासायला हमळाली. त्यावरून लायलच्या भूशास्त्राच्या ज्ानािील अचूकपणाची 

मला प्रहचिी आली. त्याच्या पुस्िकाि जे हलहहले आह ेत्याचा प्रत्यि पुरावा माझ्यासमोर होिा.' 

िणाि िो लायलच्या प्रमेाि पडला.  

+++++  

  



१.७ असुरहिििा  

 

फेब्रुवारी १८३२ च्या शवेटी बीगल दहिण अमेररकेि पोहोचल.े िीन महीने दफट्झ 

रॉय याने जहाज ररओ द जानेरो मध्ये नांगरून ठेवले. त्यानंिर िो आणखी दहिणेकड ेहनघाला. 

डार्वथनने त्याचा बराचसा वेळ जहमनीवर घालवला. ब्राझीलमध्ये जंगलाि एका कॉटेजमध्य े

रहाि होिा. त्याच्या कॉटेजभोविी असलेल्या जंगलाचे वणथन त्याने जैहवक नंदनवन असे केले. 

पेंटॅगोहनया मध्ये जंगलाच्या अंिभाथगाि दोन िीन आठवड े घोड्यावरून प्रवास त्याने केला. 

नेमका बीगल दकनारा सोडण्याआधी िो बीगल वर परिि असे. त्याला जे जे ददसल ेत्याच्या 

नोंदी त्याने ठेवल्या. काजवे, पवथि, गुलाम आहण बंदकुी आहण हपस्िूल घऊेन शांििा प्रस्र्ाहपि 

करणे वगैरे. सोबि आणलेल्या ररकाम्या बरण्यामध्ये िो प्राण्यांचे नमुने भरि अस.े  

 

१.८ बीगल सफर मागथ 

अजेंरटना दकनारपट्टी जवळील पुंटा अल्टा येर्ील बेटावर खडकांच्या कपारीि त्याला 

हाडांचा ढीग आढळला. खडी आहण क्वाट्झथ च्या मध्ये ही हाड ेसापडि होिी. त्याि प्रामुख्याने 

दाि आहण मांडीच्या हाडांचा समावेश होिा. अस्िंगि झालेल्या अजस्त्र सस्िन प्राण्यांची ही 

हाड ेहोिी. त्याने याच रठकाणी आणखी दोनिीन ददवस यायचे ठरवले व आणखी हाड ेगोळा 

केली. अख्ख्या इंग्लण्ड मध्ये त्या काळी सस्िन प्राण्याचा एकमेव जीवाश्म संग्रहालयाि होिा. 

पुंटा अल्टामध्य ेटनावारी जीवाश्म होिे. या सवाांचे काय करायचे ह ेत्याला समजेना. मोठ्या 



पाणघोड्याचे ककंवा स्लॉर्चे ह ेजीवाश्म असाविे अस े त्याला वाटून त्याने िे व्यवहस्र्ि पॅक 

करून इंग्लंडला पाठवले.  

या जीवाश्मांचे त्याला कोड े सुटेनासे झाल े होिे. क्युहव्हएरचा आदशथ हवद्यार्ी 

असल्याने अनेक वर्ाथपूवी अस्िंगि झालेल्या रािसी डले्युहव्हअन प्राण्याचे ह ेजीवाश्म असावेि 

असा त्याचा अंदाज. पण जीवाश्म आहण शखं हशम्पले यांचा एकत्र ढीग येर् ेहोिा. आजच्या 

घटकेस हजवंि असलले्या अजेंरटनाच्या दकनार् यावरील हशम्पल्यासारखचे ह े जीवाश्म ददसि 

होिे. त्यावरून ह ेरािसी सस्िन प्राणी नुकिेच अस्िंगि झाल्याचे ह ेलिण होिे.  

रटएरा दले फ्युएगो भोविी १८३२ च्या हडसेंबर मध्य े बीगलने वळसा घािला. 

दफट्झ रॉयच्या सफरीचा हा सवोच्च नबंद ूहोिा. आधीच्या सफरीिून पकडून नेललेे इंहडयन त्याने 

परि त्यांच्या वस्िीि सोडले. मूळ अमेररकन ज्या पद्धिीच्या गोल झोपडी वजा िम्बू मध्ये रहाि 

अस ेिीन िम्बू त्याने उभारून ददले. इंग्लंडमधील उच्च हस्त्रयानी भेट ददलले ेसूप स्पून, टे्र, वाइन 

ग्लास दकटल्या आहण सफेद कापड यांचा साठा करून िो हनघाला.  

१.९ अमेररकन इंहडयन िंब ू

रटएरा दले फ्युएगो मधील इंहडयन्सनी त्याला पुन्हा फसवल.े काही आठवड्यानंिर 

सवथ सुरळीि चालल े असावे म्हणून जेंव्हा िो परि आला त्यावेळी सोडून ददलेल्या व्यक्ती 

त्याच्याकड ेहजवाच्या आकांिाने परि आल्या. त्या बेटावर आधीपासून रहाि असलले्यानी सवथ 

िंबू उध्वस्ि केले होिे. भेट वस्िंूची वाट लावलेली होिी. आहण वस्िर् याऐवजी नशंपल्याने िे 

दाढी करायला लागल ेहोिे.  

दफ़टझ रॉयने बीगलजहाजाला केप हॉनथ ला वळसा घालून दहिण अमेररकेच्या 

पहश्चम दकनार् या वरून प्रवास चाल ूकेला. डार्वथनला अ ॅहन्डस पवथिावर जाण्याची संधी आयिी 



हमलाली. लायलची त्याला आठवण आली. र्टे समुद्रािून आकाशापयांि पोहोचलेली 

बफाथच्छाददि हशखरे त्याने पाहून घेिली. व्हालप्रासो च्या उत्तरेस आलले्या नांगर टाकलले्या 

बीगल मध्य ेिो परिला. व्हालप्रासोच्या पूवेस माउंट ओसोनोचे टोक ददसि होिे. त्याचे हशखर 

भूहमिीिील नमुनेदार शकूंसारखे होिे. भर पावसाि खलाशानी आपली उपकरण ेलावायला 

सुरवाि केली िेवढ्ाि त्याना माउंट ओसोनोच्या टोकामधून धूर आल्याचे ददस ू लागल.े 

जानेवारी महहन्याि एका रात्री माउंट ओसोनोमधून िापलेल्या खडकांचे िुकड ेआहण लाव्हा 

वाहू लागला. प्रत्यि लायलनेसुद्धा त्याच्या आयुष्याि ज्वालामुखीचा उद्रके कधी पाहहललेा 

नव्हिा.  

डार्वथनला पृथ्वीचे खरे रूप ददसललेे नव्हिे. काही आठवड्यांनंिर बीगलने 

व्हाहल्डहव्हया मध्ये नांगर टाकला असिा २० फेब्रुवारी १८३५ या ददवशी डार्वथनच्या 

पायाखालील जमीन हादरली. शहरा जवळ असलेल्या जंगलाि फेरफटका मारावा व हवश्रांहि 

घ्यावी म्हणून िो बाहरे पडला. र्ोड ेआडवे व्हावे म्हणून लवंडल्यावर खालील जमीन अिरश: 

नाचिे आह ेअसे त्याच्या लिाि आले. नेहमी अहवचल राहणारी जमीन असे र्रर्रि असले 

यावर त्याचा हवश्वास कधीच नव्हिा. भीिीने त्याचा र्रकाप झाला.  

'दोनच हमहनटाि जहमनीची र्रर्र र्ांबली. “ही दोन हमहनटे सपंण्यास फार वेळ 

लागला”.अस ेत्याने हलहून ठेवल.े इंग्लंडच्या भूरचनेच्या दषृ्टीने हस्र्र असलले्या भूमीवर त्याने 

भूकंपाचा अनुभव कधी घेिललेा नव्हिा. सरळ उभ ेराहण ेअशक्य नव्हिे पण भूकंपामुळे मला 

मोठ्या भांड्याि घालनू गदागदा हलवल्यासारखे झाले अस े िो म्हणाला. जंगलािील 

झाडांच्यावर फार पररणाम झाला नाही. पण त्याच्या लिाि हा प्रसंग कायमचा राहहला. 

जगाच्या पाठीवर हस्र्र असललेी शहरे व गावे दधुाची साय फुटून इकड ेहिकड ेप्रवाहीि व्हावीि 

अस ेझाल.े भूकंपानन्िर दकत्येक िास त्याला असरुहिि वाटि होिे. भूकंप र्ांबल्यानंिर डार्वथन 

घाईघाईने कोनसेहसऑन शहराकड े परिला. शहर िसे सुरहिि होिे. पण शहराचा 

दकनार् याकडील भागाचा दगड हवटा आहण कोसळलेल्या लाकडाचा दढगारा बनलेला होिा. 

भूकंपामुळे दकनार् यावर आलेल्या लाटेमुळे शहराचा भाग होत्याचा नव्हिा झाला. शहरािील 

कॅर्ेड्रलची हच्छन्नीने उभ ेकापल्यासारखी अवस्र्ा झाली. शकेडो व्यक्तींचा हािभार ह ेचचथ उभ े

करण्याि लागला होिा. एका हमहनटाि फक्त बांधकामाचा ढीग मला पहावा लागला. जहमनीि 

भेगा पडल्या, खडक हलले जे खडक पाण्याखाली होिे िे ददसू लागल.े पाण्याखालील खडकावर 

हचकटकललेे मृदकुाय नशंपले पाण्यावर आल्याने मृि व्हायला लागले. दफट्झ रॉयच्या 



उपकरणांनी घेिलेल्या नोंदीनुसार काही रठकाणी पाण्याची पािळी भकंूपामुळे आठ फुटानी 

वाढली. दोन महहन्यांनी िो पुन्हा त्याच रठकाणी आला िेव्हा जमीन अहधकच वर आललेी होिी.  

जी घटना डार्वथनने प्रत्यि पाहहली त्याची कायथकारण मीमांसा लायल यानी आधीच 

हलहून ठेवली होिी. हविळलेल्या खडकांच्या दाबामुळे भूकंप झाला. नव्याने हविळलेल्या 

खडकामुळे समुद्रामध्य े नवी जमीन ियार झाली. परेुसा वेळ उपलब्ध असिा िर पूणथ पवथि 

नव्याने बनला असण्याची शक्यिा होिी.  

डार्वथनने मुख्य जहमनीवर पुन्हा प्रवास केल्यानंिर अ ॅहन्डस पवथिास भेट ददली. 

उस्पाला नखंडीि सपाट दकनार् याजवळ असलेल ेत्याच प्रकारचे खडकांचे र्र त्याला अ ॅहन्डसच्या 

टोकावर ददसले. समुद्र िळाच्या गाळाने ह ेखडक ियार झालेल ेहोिे. उस्पाला नखंडीि अश्मीभिू 

वृिांचे जंगल जसेच्या िसे उभे होिे.  

त्याची बहीण सुसान हहला त्याने हलहहले ' ह ेविृ हजार फूट गाळाच्या खडकाखाली 

दबलेल्या लाव्हाखाली आहिे. याचा अर्थ समुद्र सपाटीला ह ेवृि एकेकाळी होिे. जहमनीखाली 

झालेल्या हालचालीमुळे ह े पवथिाच्या टोकावर आज आहिे. माझ्या म्हणण्या प्रमाणे अ ॅहन्डस 

पवथिच मुळाि अगदी नव्याने ियार झाला असावा.'  

आज १४००० फूट उंचावर असलले्या पवथिाची टोके पूवेकडील पंपास गविाळ 

प्रदशेासारखी सपाटीला होिी. त्यावर चरणारे अजस्त्र सस्िन प्राणी इकड ेहिकड ेदफरि होिे. ही 

जमीन पाण्याखाली गेली व पुन्हा वर आली. पवथिाचे वय सस्िन प्राण्याहून कमी असावे. अजूनही 

अ ॅहन्डस पवथि उंच होि आह.े असा डार्वथनचा अदंाज.  

+++++  

  



१.१० पक्ष्यांचा शोध  

 

दकनार् याचा शोध संपल्यानंिर बीगल हलमा च्या उत्तरेकड ेआहण त्यानंिर पहश्चमेकड े

दहिण अमेररका सोडून पढुे गेले. िीरा डले फ्यूएगो मधील घोंगावणारे आहण अ ॅहन्डस पवथिावरून 

येणारे र्ंडगार वारे बंद झाले. डार्वथनला आिा हवरु्ववृत्तीय प्रदशे पहायचा होिा. त्याचा पहहला 

मुक्काम गॅलॅपोगास बेट समूहामध्ये झाला.  

गॅलॅपोगास बेटावर डार्वथनच्या उत््ांहि हसद्धािंाचा जन्म झाला. या बेटाना भेट 

दऊेन दोन वरे् झाली िरी त्याला ही भेट हििकीशी महत्वाची वाटली नव्हिी. गॅलॅपोगास 

बेटावर आल्यानंिरसदु्धा त्याचे लि बेटाच्या जीवहवज्ानाऐवजी भूहवज्ानावर होिे. लायल 

यांच्या म्हणण्यानुसार नवे बेट कोठे ियार झाल ेआह ेकाय याची िो पाहणी करीि होिा.  

चॅन्र्म बेटावर त्याने पहहला पाय ठेवला. सध्या या बेटाचे नाव सॅन द्स्टोबल आह.े 

बेटावर साठलेल्या ज्वालामुखीच्या राखेवर अजून झाड ेउगवललेी नव्हिी. बेटावर त्याचे स्वागि 

ओंगळ इग्वाना व असंख्य खेकड्यानी केले. 'या बेटावरील सजीव सृष्टी अगदी हभन्न आह.े ह े

पूवीच्या सृष्टीि नवी सषृ्टी असल्यासारख ेआह े ' असे त्याने नंिर हलहहले. साि फूट व्यासाची 

टणक पाठीची कासवे काटेरी हपयर खाि असि. त्याच्या पाठीवर डार्वथन चढून बसला िरी 

कासवानी त्याच्याकड ेलि ददले नाही. यरे्े असलले्या ओंगळ इग्वानापैकी एक कायम बटेावरच 

असे. पण दसुरे समुद्राच्या पाण्यािून सागरी शेवाळे खाि असे. बेटावरील पिी डार्वथन त्यांच्या 

जवळ चालि आला िरी त्यांना उडून जाण्याची कसलीही घाई नस.े  

हुर्ार हवद्याथ्याथच्या सवयीप्रमाणे डार्वथनने प्रत्येक पिी स्वि:च्या संग्रहाि जमा 

केला. त्याचे स्र्ान, कोठल्या वृिावर सापडला, पाय, रंग यांच्या नोदी केला. पक्ष्यापैकी काहींची 

चोच भक्कम, मोठ्या हबया खाण्यासाठी, काही लांब िोंडाच्या पकडीप्रमाणे लहान हबया गोळा 

करण्यासाठी वगैरे. चोचीकड ेपाहून त्यांचे वगीकरण त्याने रेन, कफंच व वाबथलर अस ेकेले. पण 

कोणत्या बेटावर कोणिा पिी सापडला याला त्याने फार महत्व ददल ेनाही. ह ेसवथ पिी दहिण 

अमेररकेिून येर् ेआल ेअसावेि अस ेत्याला वाटल ेहोिे.  

सवथ पिी गोळा केले िरी आपण अहधक काळजी घ्यायला हवी होिी असे त्याला 

वाटल ेनव्हिे. बीगलने गॅलॅपोगास बेटे सोडल्यानंिर चाल्सथ आयलंड (आिा सॅन्टा माररया) वर 



त्याची भेट हनकोलास लॉसन या इंहग्लश व्यक्तीशी झाली. िो कैद्यांच्या वस्त्यांचा व्यवस्र्ापक 

होिा. जोड धंदा म्हणून िो कासवाच्या पाठीपासून फ्लॉवर पॉट बनवायचा. बोलिा बोलिा 

त्याने डार्वथनला सांहगिले की केवळ कासवाची पाठ पाहून त्याला कासव कोणत्या बेटावरील 

आह ेह ेसमजि असे. प्रत्येक बटेावरील कासव वगेळे होिे. प्रत्येक बटेावरील कासव वेगळ्या 

जािीचे िर होिेच हशवाय प्रत्येक बेटावरील वनस्पहि वेगळ्या होत्या.  

कदाहचि प्रत्येक बेटावरील पक्ष्यांचेसदु्धा िसेच असावे. पण त्याच्या जवळील कोणिा 

पिी कोठून आणला आह ेयाची नोंद नसल्याने इंग्लंड मध्य ेपरिेपयांि त्याला काहींच करिा 

येण्यासारखे नव्हिे. एका जािीपासून दसुरी जाहि कशी बदलि गेली ह े िोपयांि कधीच 

उघडकीस आल ेनाही.  

गॅलॅपोगास बटेे सोडल्यानंिर स्वच्छ पारदशथक काचेसारख्या पॅहसदफक 

महासागराच्या पाण्यािून बीगलने िीन आठवड्याि िाहहिी गाठले. आणखी चार आठवड्याि 

न्यूझीलंडला आहण दोन आठवड्याि ऑस्टे्रहलया. नहदंी महासागरािून जािाना बीगलकड ेप्रवाळ 

प्रदशेाचे नकाशे बनवायचे होिे. प्रवाळ समूह ह ेलहान शुंडक धारी प्राण्यांच्या कॉलनी. त्यांचे 

बाह्य कवच म्हणजे प्रवाळ. प्रवाळे फक्त उर्ळ समुद्राच्या पाण्यािच असिाि. याचे कारण 

कालांिराने सापडले. प्रवाळ सांगाडयाि असलेल्या एकपेशीय व िंिुमय शेवाळावर अवलंबून 

असिे. बीगलचा जेंव्हा प्रवाळ समूहािून प्रवास चालला होिा त्या वेळी लायलच्या पुस्िकाची 

त्याला आठवण झाली. लायलच्या म्हणण्यानुसार प्रवाळ पाण्याखाली असलेल्या सुप्त 

ज्वालामुखीच्या िोंडावर वाढलेली असिाि. डार्वांनच्या मनाि याचे आणखी एक उत्तर ियार 

होिे. जेंव्हा पथृ्वीवरील एक भाग जहमनीपासून वर उचलला जाि असले त्याच वेळी काही भाग 

पाण्याखाली जाि नसेल कशावरून? नहदंी महासागराि असेच होि असावे. नव्या बेटाच्या 

भोविी ककंवा जे दकनारे पाण्याखाली जायला लागले आहिे त्यापासून जवळ प्रवाळ समूह जमा 

होि असावेि. काही वर्ाथनी प्रवाळेसुद्धा पाण्याखाली जाि असणार. कारण नवे प्रवाळ 

बुडालेल्या प्रवाळावर वाढलेल ेअसि.े जुनी प्रवाळे मृि झाली म्हणजे नवी त्यावर वाढि गेली 

िरच िी हजवंि राहणार. प्रवाळ बेटे पूणथपणे पाण्याखाली गेली िरी पृष्ठभागावर नवी प्रवाळे 

येिच रहाणार.  

बीगलने सव्ह े केलेल्या प्रत्येक प्रवाळ समूहाची िुलना पूवी केलले्या समूहाबरोबर 

केली. कोकोज बेटावर प्रवाळ समहूाचा सव्ह ेकरिाना बीगलचे हनरीिण होिे की प्रवाळाच्या 



समुद्राकडील बाजूपासून िीव्र उिार चालू होिा. िळाशी असललेी प्रवाळे खरवडून पाहहले 

असिा डार्वथनला फक्त मिृ प्रवाळे आढळली. डार्वथनला याची अपेिा होिीच.  

डार्वथन लायलचा आिा फक्त परुस्किाथ राहहला नव्हिा. त्याऐवजी िो स्विंत्रपणे 

हवचार करायला लागला. लायलचे सतू्र वापरून त्याने स्वि:चे प्रवाळाच्या ियार होण्याचे 

कारण हनहश्चि केले. आपले कारण हसद्ध करण्यासाठीचे िो पुरावे जमा करीि होिा. इहिहास 

अभ्यास कसा करायचा त्याचा अभ्यास डार्वथन करीि होिा. वैज्ाहनक भारे्ि सांगायचे िर 

पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचा अभ्यास. त्यासाठी प्रवाळे कशी वाढिाि ह ेपाहाण्यासाठी हजारो वरे् 

वाट र्ांबण्याची गरज नव्हिी. त्याच्या हसद्धांिाप्रमाणे प्रवाळ हनर्मथिीच्या पायर् यांचा अंदाज 

करिा येिो. त्याने नंिर हलहहल े“भूपृष्ठ कस ेपाण्याखाली जािे ह ेमला समजल ेआह.े एखादा 

भूवैज्ाहनक दहा हजार वरे् जगला आहण त्याने नोंदी घ्यायचे ठरवले िर र्ोड्या फार फरकाने 

प्रवाळ कस ेहनमाथण होिे याचा माझा फॉम्युथला बदलणार नाही.”  

पृथ्वीमध्य ेहोणारा बदल जाणवि नाही. पण आपण लिावहध वर्ाथच्या स्केलमध्य े

या ग्रहाकड ेपाहहले िर बदल सिि होि आह ेह ेसमजेल. जुने कपड ेफाटले म्हणजे नवे हशवायला 

लागिाि िसे जहमनीचा पृष्ठभाग बदलिा आह.े अजस्त्र पडक्या दकल्ल्याच्या पायावरच नव्या 

इमारिी बांधलेल्या आहिे.  

प्रवाळ समूहाचा अभ्यास करून पुन्हा इंग्लंडला परिायला डार्वथनला सहा महीने 

लागल.े केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून अझोरस यरे् ेपोहोचे पयथन्ि त्याची ख्यािी आधीच 

पसरली होिी. कें हब्रज मधील त्याचे मागथदशथक हने्स्लो यानी डार्वथनने पाठवलेल्या पत्रावरून 

काही फोल्डर प्रहसद्ध केली. त्याने पाठवलेल े सस्िन प्राण्यांचे जीवाश्म प्रवासािून सुखरूप 

पोहोचले होिे. हब्रटनमधील ख्यािनाम वैज्ाहनकानी नव्या जीवश्मांचा अभ्यास करून कौिुक 

केले. डार्वथनच्या गुरुस्र्ानी असललेा लायल डार्वथन परिण्याची मनापासून वाट पहाि होिा.  

प्लायमाउर् बंदरािून बीगल समवेि इंग्लंड सोडल्यास त्याला पाच वरे् झाली होिी. 

इंग्लंड खाडीि पावसाने त्याचे स्वागि केल.े ऑक्टोबर २, १८३६ हा दफटझ रॉयच्या प्रवचनाचा 

शेवटचा ददवस. जहाजावरून उिरून डार्वथन घराच्या ददशेने हनघाला.  

इंग्लंडच्या जहमनीवर पाय ठेवल्यानंिर आपण पणूथपणे बदलल्याची त्याला जाणीव 

झाली. एखाद्या खेडवळ हशहिि व्यक्तीऐवजी आपण हनसगथवैज्ाहनक व्हावे उवथररि आयुष्य 

स्कॉलर म्हणून जगावे अस े त्याला वाटू लागल.े हवद्यापीठाऐवजी लायल सारख ेस्विंत्र काम 



करावे असा त्याचा आदशथ होिा. वडील पैस े दिेील की नाही याची त्याला खात्री नव्हिी. 

वहडलांची प्रहिद्या काय असले या नचंिेि िो होिा.  

श्रूसबरी यरे् ेिो घोडागाडीिून ४ ऑक्टोबरच्या रात्री बराच उशीरा पोहोचला. त्या 

काळी भाड्याच्या बग्या पूणथ इंग्लंड व युरोपमध्य ेप्रचहलि होत्या. घरी जावे अस ेत्याला वाटि 

होिे पण एवढ्ा रात्री घरी जाण ेप्रशस्ि न वाटल्याने त्याने रात्र एका इनमध्य ेकाढली. दसुर् या 

ददवशी सकाळी वडील व बहहणी एकत्र ब्रकेफास्ट करीि असिाना िो माऊंट या घरी पोहोचला. 

त्याच्या बहीणीनी आनंदाने घर डोक्यावर घेिल.े वहडलांनी त्याच्या डोक्याचा आकार एवढा 

कसा बदलला यावर कॉमेंट केली. त्याच्या आवडत्या कुत्रयाची डार्वथन आदल्या ददवशी कोठून 

िरी जाऊन आला एवढीच प्रहिद्या होिी. सकाळचा फेरफटका मारायला कुत्रा ियारच होिा.  

आपल्या वहडलांना आपला राग आला असले ही डार्वथनची कल्पना अनाठायी होिी. 

डार्वथनच्या अनुपहस्र्िीि त्याचा भाऊ रॉबटथने वैद्यक शाखसे रामराम ठोकून स्विंत्र स्कॉलर 

होण्यासाठी इंग्लंड गाठले. त्याला वहडलानी आडकाठी आणली नाही. इरॅस्मस चालथसच्या 

कामामुळे प्रभाहवि झाले होिेच. रॉबटथ यानी डार्वथनची फोल्डर वहडलाना आधीच वाचून 

दाखवली होिी. लेकाच्या कामामुळे त्यांचे ऊर भरून आल.े आपल्या मुलगा सशांच्या हशकारी 

करण्याि वेळ घालवण्याऐवजी हनसगथ वैज्ाहनक झाला याचा त्याना अहभमान वाटला. वहडलानी 

त्याला काही जमीन व वर्ाथला ४०० पाउंड दऊे केले. स्वि: जगण्यासाठी ही रक्कम पुरेशी होिी. 

चालथस ला वहडलांना घाबरण्याचे आिा मुळीच कारण नव्हिे. घरी परिल्यानंिर र्ोड्याच 

महहन्याि वैज्ाहनक ्ांिीचा िो जन्मदािा होणार होिा.  

******* 

 

 

  

  



२.१ नव्या जािीचा प्रारंभ  

 

लंडन मध्ये गेल्यानंिर डार्वथनला इरॅस्मस अगदी हनष्ठनेे हनसगथवैज्ाहनक झाल्याचे 

पाहण्याि आले. रात्रीच्या पाट्याथमध्ये आहण जंटलमेन क्लबमध्ये इरॅस्मसला भूहवज्ानाचे अहधक 

रस होिा. त्याच्या हमत्राबरोबर त्याने चालथसची ओळख करून ददली. पण इरॅस्मसच्या िुलनेने 

चालथस खच्चून काम करण्यार् यािील होिा. भूहवज्ानावर त्याने शोधहनबंध हलहहला. आपल्या 

प्रवासाबद्दल पुस्िक हलहहले. गोळा करून आणलले े जीवाश्म, वनस्पहि, पिी आहण चपटे 

वलयांदकि प्राणी यांच्यावरील िज्ाना त्याने मुद्दाम हनमंत्रण ददले.  

काही महहन्याि डार्वथनने केलले्या कामाचे कौिुक व्हायला लागल.े एक उदयोन्मुख 

भूवैज्ाहनक अशी त्याची ओळख झाली. सवाथपासनू त्याने एक लपवून ठेवलेली बाब म्हणजे एका 

लहान नोटबुकमध्ये िो हलहीि असललेे मदु्दे भूहवज्ानाचे नसून जीवहवज्ानाचे असि. आपल्या 

वहडलांचे हलखाण बहुिेक खरे असावे अस ेत्याला वाटायला लागल.े  

डार्वथनच्या पाच वर्ाथच्या अनुपहस्र्िीि जीवहवज्ान बरेच पुढे गेले होिे. नव्या जािी 

नव्याने आढळायला लागल्या िशा जुन्या जािींचे संदभथ बदलले. सकू्ष्मदशथकाखाली सजीवांची 

फहलि अंडी म्हणजे भ्रणू हवकास कसा होिो ह े वैज्ाहनक पाहू लागल.े हब्ररटश वैज्ाहनकांचा 

पेलेच्या ईश्वरी हनयोजनावर हवश्वास बसेना झाला. जर प्रत्येक सजीव ईश्वरी इच्छेने ियार झाला 

असेल िर एकसारख्या सजीवांची हनर्मथिी कशासाठी झाली? असमान जािी कशासाठी 

बनवल्या? सवथच सजीव प्रारंभीच ियार केल्या असिील िर त्यानंिर ईश्वराने काय केले?  

हब्ररटश हनसगथवैज्ाहनकांच्या मिे ईश्वर मॅनेजर हनहश्चि नसावा. त्याऐवजी त्याने 

एकदा सजीव हनर्मथिीचे हनयम बनवल ेआहण सजीव हनर्मथिी हनयमावर सोडून ददली. प्रत्येक 

वेळी सजीव हनर्मथिीमध्ये लि घालण्याऐवजी त्याने हनयम घालून ददले. कारण पथृ्वीच्या 

इहिहासाि सजीवामध्ये अनेक वेळा बदल झाल.े सोपी रचना असलले्या वनस्पहि आहण प्राणी 

अस्िंगि झाले. त्यांची जागा अहधक गंुिागंुिीच्या सजीवांनी घेिली. या बदलाला एक ददशा 

होिी. या ददशेमागे ईश्वरी इच्छा होिी. १८०० च्या सुमारास लामाकथ  ने सांहगिल्या प्रमाणे ही 

उत््ांिी नव्ह.े १८३० च्या सुमारास पॅररस नॅशनल म्युहझयम मधील एरटएने हजओफे्र सेंट 

हहलायरे यानी नवी उत््ांिीची व्याख्या प्रहसद्ध केली. 

+++++  



२.२उगमप्रकार आहण पवूथज  

 

लामाकथ  आहण हजओफे्र नॅशनल म्युहझयम मध्ये अनेक दशके हमत्र आहण सहकारी 

होिे. स्वि: केलले्या संशोधनािून हजओफे्र उत््ांिीच्या हनष्कर्ाथपयांि येऊन पोहोचला. त्याचे 

संशोधन अनेक प्राण्यांच्या िौलहनक शरीररचनेवर आधारभूि होिे. त्याकाळी असलेल्या 

प्रचहलि समजुिीप्रमाणे समान रचना आहण समान कायथ. हजओफे्रच्या लिाि काही अपवाद 

आले. उदा शहामृगच्या हाड ेव पक्ष्याची हाड ेएकसारखी असली िरी शहामृगाला उडिा येि 

नाही. सजीवाची लिणे दशथवणारा व दसुर् या सजीवापासून वेगळे करणारा एक हनयम नाही. 

गेंड्याचे नशंग म्हणजे केसांचा घट्ट पुंजका आह.े  

प्राण्यामधील अदशृ्य बंध शोधि असिाना जमथन जीववैज्ाहनकांनी केलेल्या कामाची 

त्याला माहहिी हमळाली. हवज्ानामध्य ेप्रत्येक सजीवामध्ये काही बाबिीि समानिा आह.े ह े

समान दवुे शोधले म्हणजे सजीवामधील हवहवधिा सहज समजेल. गटे हा महान कहव म्हणून 

ओळखला जािो पण िो वैज्ाहनकसुद्धा होिा. गटेच्या म्हणण्याप्रमाणे वनस्पिीचे फुलाच्या 

पाकळीपासून काटयापयांि सवथ काही एका मूळ पानापासून उत्पन्न झाले आह.े जमथन 

जीववैज्ाहनक अशा मूळ स्त्रोिास उगमप्रकार म्हणि. हजऑफे्र यानी सवथ कणाधारी प्राण्यांचे 

उगम प्रकार शोधण्याचा प्रयत्न केला.  

पृष्ठवंशी सजीवामधील सांगाड्यािील प्रत्येक अस्र्ीचे मूळ मणक्यामध्य ेआह ेअसे 

हजऑफे्र यानी सुचवले. यासाठी त्याने ददलेले उदाहरण कणाहवरहहि शेवडंा (लॉब्स्टर) व बदक 

यांचे ददले. शेवंडा हा संहधपाद वगाथिील सजीव. संहधपाद वगाथि कीटक, नझंगा आहण हॉसथ श ू

खेकडा (घोड्याच्या नालाच्या आकाराच्या या खकेड्याला मराठी नाव नाही. ) यांचा समावेश 

होिो. संहधपाद सजीव व पृष्ठवंशी यांच्यामध्ये मध्य अिानुरूप द्वीपाश्वथसमहमििा आह.े 

दोन्हीच्या शीर्थभागावर डोळे व मुख आह.े पण यांच्यामध्ये असललेी असमानिा अहधक आह.े 

संधीपाद सजीवामध्ये अहस्र् कवच बाह्य बाजूस आह.े िर पृष्ठवंशी सजीवािील अस्र्ी 

शरीरांिगथि आहिे. पृष्ठवंशी सजीवाि मज्जारज्जू ऊध्वथ बाजूस िर त्याच्या अधर बाजूस अन्न 

नहलका आह.े शेवंडािील अधर बाजूस चेिारज्जू व अन्ननहलका ऊध्वथ बाजूस असिे.  

संहधपाद व पृष्ठवंशी यांच्याि काहीच साम्य नाही असा समज होणे साहहजक आह.े 

पण १८३० च्या दशकाि हजओफे्र याला िस े मळुीच वाटल े नाही. सधंीपाद सजीव एकाच 

मणक्याि राहिो त्यामळेु त्याची रचना सोपी आह.े संधीपाद प्राण्याचे हडझाइन व बदकाच्या 



हडझाईनमध्ये िसा काहीच फरक नाही. सजीवािील बदल म्हणजे भौहमहिक बदल असून अस े

बदल वेळोवेळी अनेक वेळा झालेल े आहिे. हजओफे्र यानी लामाकथ चा हसद्धांि पुन्हा नव्याने 

मांडला नाही. सजीवाने एका हपढीि अनुभवललेी अडचण व त्यावरील उपाय लगेचच पुढच्या 

हपढीि येण्याची शक्यिा त्याने मोडीि टाकली. त्याऐवजी सजीवाच्या पररसरािील बदलामुळे 

अंड्याि असिाना त्यावर पररणाम होऊन नवी जाहि ियार होण्याची शक्यिा अहधक असे त्याचे 

म्हणणे.  

उत््ांिीचा इहिहास भ्रणू हवकासाि ददसिो असे हजओफे्र यानी प्रहसद्ध केले. जमथन 

वैज्ाहनक काही ददवसाि भ्रूण आहण पूणथ हवकहसि झालेला सजीव कसा बदलि जािो याचा 

अभ्यास करीि होिे. हवकहसि सजीव अगदी वेगळे असल े िरी त्यांच्या भ्रूणामध्ये मात्र 

कमालीची समानिा आढळिे.  

लॉरेंझ ओकेन या जमथन वजै्ाहनकाने भ्रूण हवकास कसा होिो ह ेसमजावून सांगण्याचा 

प्रयत्न केला. सजीव भ्रूण हवकासाच्या वेळी सजीवामधील सवथ ईयत्ताची पनु्हा उजळणी करिो. 

गभाथमध्ये असिाना गभथ म्हणजे एक नहलका असिे. िी गांडुळासारखी ददसिे. त्यानंिर त्यामध्य े

यकृि व रक्तवाहहन्या ियार होिाि. या वेळी त्याची अवस्र्ा मृदकुाय सजीवासारखी असिे. 

हृदय व हशस्न बनले म्हणजे गोगलगाय, नहलकेस अवयव फुटले म्हणजे कीटक, स्नायू सरपटणारा 

प्राणी, अहस्र् ियार झाल्या म्हणजे मासा. या हवकासाचा परमोच्च नबंद ू म्हणजे माणूस. 

हनसगाथच्या हनर्मथिीिील अत्युच्च हशखर.  

हजऑफे्र उत््ांिीच्या बाजूचा होिा. युरोहपयन व्यक्ती त्यांच्या हसद्धांिामध्य ेचपखल 

बसेल अशा नव्या जािीचा याचा शोध घेि होिे. प्लॅरटपस ऑस्टे्रहलयामध्ये सापडणारा सस्िन 

प्राणी. पण याला बदकासारखी चोच असून िो अडंी घालिो. हजऑफे्र याने प्लॅरटपस हा सररसृप 

आहण सस्िन प्राण्यामधील दवुा आह ेअस ेसांहगिले. त्याला आढळललेा दसूरा प्राणी म्हणजे 

ब्राझीलमधील फुफ्फुस मासा. श्वसनासाठी याला फुफ्फुसे असिाि. त्याच्या भ्रूण हवकासामध्य े

त्याला कल्ल ेआढळल.े सागरी आहण जहमनीवरील सजीवामधील दवुा.  

इंग्लंड मधील प्रख्याि वजै्ाहनक अ ॅडमॅ सेजहवक यनी लामाकथ  आहण हजऑफे्र यावर 

टीका केली. या दोन्ही फ्रें च वैज्ाहनकानी केलेले सशंोधन िद्दन टाकावू आह ेअसे म्हणायला प्रारंभ 

केला. ज्या वेळी हब्ररटश वैज्ाहनक उत््ांिीचा पुरस्कार करीि होिे त्यावेळी यांच्यावर हल्ला 

करण्याचे काम १८३० साली ररचडथ ओवेन नावाच्या िरुण शरीररचना वैज्ाहनकाने केले.  



ओवेन या पहहल्या हब्ररटश वैज्ाहनकाने प्लारटपस आहण फुफ्फुस मासा यांचा अभ्यास 

केला होिा. हजओफे्रचे म्हणणे खोडून काढण्याची संधी त्याने लगेचच घेिली. प्लॅरटपस मादीमध्य े

दधू स्त्रविे त्यामुळे प्लॅरटपस सस्िन प्राणी आह.े िर फुफ्फुस माशामध्य ेनाक नाही. त्यामुळे िो 

मासाच आह.े िरी पण ओवेन ह ेदोन्ही प्राणी ईश्वराने बनवल ेअस ेम्हणि नव्हिा. ओवेन याना 

सजीव हनर्मथिीमधील अदशृ्य कारण शोधायचे होिे. हजओफे्र याचे म्हणण ेत्याला मान्य नसल े

िरी आपलेच खरे असेही िो म्हणि नव्हिा. कारण जािीमधील समानिा आहण त्यांच्यामधील 

सम्बंध नाकारण्याजोगे नव्हिे.  

२.१ररचडथ ओवेन 

ओवेनच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या असलले्या पुराव्यानुसार हजओफे्र फार दरू जािोय. 

नव्या भ्रूणहवकासाच्या संशोधनाप्रमाणे हजओफ़े्र अहधक बरोबर असण्याची शक्यिा नाकारिा 

येि नाही. कालथ व्हॉन बाएर या प्रुहशयन वैज्ाहनकाने सजीवामधील बदल हशडीप्रमाणे खालील 

पायरीवरून वरील पायरीवर जाणे नाही. याऐवजी प्रगि भ्रूण आपला इहिहासािून पुन्हा एकदा 

वाढि असिाि. पृष्ठवंशी सजीवांचे भ्रूण प्रार्हमक अवस्र्ेि एकसारख ेददसिाि. त्यांच्या मध्य े

असणार् या पेशींची संख्या कमी असिे. जसे त्यांची वाढ होिे िसे नव्या पेशींची व अवयवांची 

भर त्यामध्ये पडिे मासे, उभयचर, सरीसृप, पिी व सस्िन प्राण्यांना अवयव आहिे. िे अवयव 



खुंटाच्या स्वरूपाि येिाि. त्यानंनिर त्यांची वैहशष्ठ्ये प्रगट होिाि. व्हॉन बाएर याना ही 

कल्पना मुळािूनच मान्य नव्हिी. एका शब्दाि हनिून िे म्हणाले 'अशक्य"  

२.२ पृष्ठवंशी भ्रूण 

ओवेन यांचा प्रयत्न वॉन बाएर, हजऑफे्र आहण इिर हनसगथवैज्ाहनकाना एकत्र करून 

एकच 'गॅ्रन्ड हर्अरी ऑफ लाइफ ' चा पुरस्कार करायचा. उत््ांिी हसद्धांिाचा हवरोध करायचा 

पण त्याच वेळी जीवाश्म व भ्रूण हवकासाचे पुरावे जमवून त्यांचा उपयोग गॅ्रन्ड हर्अरी अहधक 

मजबूि करायची.  

बीगल परिल्यानंिर िीन आठवड्यानी त्याची डार्वथनशी भेट झाली. लायलच्या घरी 

त्याना जेवायचे आमंत्रण होिे. डार्वथनने त्याना हचलीमधील भूकंपाचे दकस्से सांहगिले. 

भोजनानंिर लायलने आलेल्या दोन पाहुण्यांची ओळख करून ददली. ओवेन यांनी डार्वथनने 

आणलेल्या सस्िन प्राण्याच्या जीवाश्माची माहहिी इंग्लंडला करून ददली होिी. त्या रात्री ओवेन 

याला डार्वथनने आणलले े जीवाश्म पाहण्यासाठी घरी बोलावले. ओवेनला डार्वांनच्या 

जीवाश्माबद्दल कुिूहल होिे. पण त्या वेळी डार्वथनला ओवेनच्या मनाि काय चालल ेहोिे ह े

समजण्याचा कसलाही मागथ नव्हिा.  

  



२.३गोधळ आहण पाखंड  

 

 

बीगल परिून चार महहन्यानी डार्वथनला आपण आणलेल्या जीवाश्म व अस्र्ीबद्दल 

िज्ांची मिे ऐकायला हमळाली. सुरवािीस त्याचा गोधळ उडवून दणे्याचे काम िज्ानी केल.े 

ओवेन यानी त्याच्या जीवाश्माची पाहणी केली आहण दहिण अमेररकेि अजून जीहवि असलेल्या 

सस्िन प्राण्यांचे िे नमुने आहिे असे जाहीर केले. पाणघोड्याच्या आकाराचे कृदिं (कुरिडणारे 

प्राणी) आहण घोड्याच्या आकाराचे मुंग्याखाऊ. पण अस े का? हा प्रश् डार्वथन समोर होिा. 

पृथ्वीच्या एकाच स्र्ानावर जीवाश्म व जीहवि एकसारख े प्राणी नसावेि ह े त्याला मान्य 

होण्यासारखे नव्हिे. त्याकाळी असलले्या प्राण्यांचे जीवाश्म झाल े पण त्याकाळी असलले्या 

प्राण्यापासून सध्याचे प्राण्यांच्या हपढ्ा हनघाल्या नसिील कशावरून?  

जेम्स गोल्ड यांना डार्वथनने गॅलॅपोगास पिी ददले. जेम्स गोल्ड हा त्याकाळी 

हब्रटनमधील प्रख्याि पिीिज् होिा. पिी गोळा करिाना आपण फार काळजी घेिली नाही 

याचा त्याला पश्चािाप झाला. डार्वथनने पक्ष्यांच्या चोचीवरून बहुिेक पिी कफंच, रेन आहण 

ब्लॅक बडथ असे वगीकरण केल ेहोिे. झूऑलॉहजकल सोसायटीमध्य ेएका हमटटंग मध्य ेगोल्ड यानी 

ह ेपिीकफंच आहिे असे जाहीर केल.े रेन ककंवा ब्लॅक बडथ सारखी त्यांची चोच असण्याचे कारण 

म्हणजे त्यांचे हवहशष्ट अन्न.  

गोल्डच्या ऑदफसमध्य ेपोहोचल्यानंिर गोल्ड यानी त्याच्या पदराि त्याची दसुरी 

चूक घािली ज्या वेळी पिी गोळा केल ेत्यावेळी कोठल्या बेटावरून िे आणले त्याची नोंद केली 

नाही. त्यावेळी त्याला िे महत्वाचे वाटल ेनाही. डार्वथनच्या नोटस प्रमाण ेिीन मॉककंग बडथ िीन 

वेगवेगळ्या बेटावरील होिे. पण गोल्ड यानी िीनही मॉककंग बडथ म्हणजे िीन वेगळ्या जािी 

आहिे ह ेत्याला दाखवून ददले.  

डार्वथनला िीन मॉककंग बडथ एवढ्ा जवळच्या भागाि असून वेगेवेगळ्या जािी कसे 

याचे आश्चयथ वाटल.े त्याचबरोबर जवळजवळ असलले्या बेटावर वेगळ्या कफंच जािीचे पिी 

कस ेआले? डार्वथनने दफट्झ रॉय याच्याशी संपकथ  साधला. बीगल वरील काही कमथचार् यांनी पिी 

गोळा केलेले होिे. िे गोल्ड यांच्याकड े पाठवण्याची हवनंिी केली. सुदवैाने बीगलच्या 

कमथचार् यांनी केलेल ेकाम डार्वथनहून सरस होिे. पिी कोणत्या बटेावरून आणला त्याची माहहिी 



त्यांनी सोबि पाठवली. मॉककंग बडथ प्रमाणेच वेगवेगळ्या बेटावरील कफंच वेगवेगळ्या जािीचे 

हनघाले.  

२.३ डार्वथन कफंच पिी 

काही चूक होिी आह ेपण सापडि नाही अशी अवस्र्ा डार्वथनची झाली. जवळ जवळ 

एकसारख्या ददसणार् या व जवळ असणार् या बेटावर एकसारख ेददसणार् या पक्ष्यांच्या वेगळ्या 

जािी कशासाठी? त्याने आपली नोटस उघडल्या आहण गॅलॅपोगास वरील कफंचच्या हवहवधिेवर 

काही स्पष्टीकरण हमळिे काय ह ेपाहण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या सभोविी असणार् या व्यक्तीना 

डार्वथन भूवैज्ाहनक म्हणजे प्रवाळ बेटे, जहमनीची पािळी उंचावणे ज्वालामुखीच्या आकार यावर 

काहीिरी हलहीि असावा अस ेवािले. पण प्रत्यिाि िो एका अनोळख्या हवचाराने झपाटलेला 

होिा. 'सध्या असललेे कफंच पिी सध्याच्या स्वरूपाि आधीपासून नसावेि. त्यांच्याि उत््ांहि 

झाली असावी' हा िो हवचार.  

ज्या रठकाणी कफंच वास्िव्यास आहिे िो भाग आज बेटांचा समूह आह.े एके काळी 

िो मुख्य अमेररका खंडास जोडललेा होिा. एकदा गॅलॅपोगास बटेे ियार झाली म्हणजे मूळ कफंच 

जािीचे पिी दहिण अमेररकेिून आल.े प्रत्येक बेटावर पोहोचलेल्या कफंचचे रूपांिर वेगळ्या 

आकाराच्या व वेगळ्या चोचीच्या कफंचमध्ये झाले. मूळ कफंचपासून वेगळ्या शाखा ियार 

झाल्या. िसाच प्रकार पॅन्टागोहनया मधील सस्िन प्राण्याच्यामध्ये झाला. ज्या सस्िन प्राण्याचे 



अजस्र जीवाश्म आढळले त्यांच्यापासून आजचे लहान आकाराच्या सस्िन प्राण्यांची उत्पत्ती 

झाली.  

  

२.४ ट्री ऑफ लाइफ डार्वथन नोटस 

त्याच्या नोटस मध्य े त्याने काढलेली आकृिी झाडाची होिी. मूळ जािीपासून 

हनघालेल्या शाखांची. डार्वथनला ही कल्पना भयावह वाटायला लागली. त्याच्या हृदयाचे ठोके 

वाढले, िाण वाढल्याने पोटाि दखुायला लागले. मध्यरात्री त्याला हवहचत्र स्वपे्न पडायला 

लागली. जे हनयम कफंच व मुंग्याखाऊना लागू होिाि िे मानवास िसेच लागू पडिाि याबद्दल 

त्याला शंका नव्हिी. शेवटी बुहद्धमत्ता असललेा माणूससदु्धा एक सजीव प्राणी आह.े 'एक सजीव 

दसुर् याहून श्रेष्ठ आह े असे म्हणण े मूखथपणा आह.े नेहमी मानवी बुहद्धमत्ता कीटकाहून अहधक 

आश्चयथकारक आह ेअस ेम्हटल ेजािे. सुंदर गविाळ कुरण ेआहण सदाहररि वने याऐवजी मानवी 

बुहद्धमत्तेचे श्रेष्ठत्व ठरवणे हचे जगाचे ध्यये्य नाही.’ डार्वथनने त्याच्या डायरीि हलहहल.े  



शेवटी मानव ियार होणे हा कफंच पक्ष्यासारखा उत््ांिीचाच भाग आह.े डार्वथनने 

प्राहणसंग्रहालयाला भटे ददली. नव्याने प्राहणसंग्रहालयाि आणलेल्या जेनी नावाच्या ओरांग 

उटांग माकडीणीचे आहण लहान बालकांच्या चेहर् यावरील भाव त्याने पाहहले आहण हलहहल े ' 

माकडापासून माणूस?’  

त्याची कल्पना अगदी प्रार्हमक असली िरी भयानक आह.े मानव हा उत््ांिीिून 

ियार झाला ही कल्पना लायल आहण इिर वैज्ाहनकांच्या बरोबर दरुावणारी आह ेयाची त्याला 

जाणीव होिी. प्रत्यिाि लायलबद्दल त्याच्या मनाि आदर होिा. असे असले िरी डार्वथन 

आपल्या हसद्धांिावर काम करीि राहहला. आपल्या कल्पनेस पुष्टी दणेारे पुरावे िो गोळा करि 

होिा.  

एका हपढीिून दसुर् या हपढीि गुण कस ेउिरिाि व कालांिराने गुण कस ेबदलिाि 

याची पद्धि हशकण्यासाठी िो प्राहणयसंग्रहालयाि आहण शोभेची कबुिरे पाळणार् यांच्याकड े

गेला. त्याचा केशकिथनकार कुत्रयांच्या प्रजननाि एक्स्पटथ होिा. एखादी जाि अनंि काळ िशीच 

राहणार नाही याची कल्पना त्याला होिी. पण एका जािीमधून दसुरी जािी कशी ियार होिे 

ह ेत्याला समजले नव्हिे.  

डार्वथनला त्याचे उत्तर १७९८ साली हलहहलेल्या एका उहद्वि करणार् या र्ॉमस 

माल्र्स च्या मानवी भहवष्यािील द:ुखाचे भहवष्य विथवणार् या पुस्िकाि सापडल.े या पुस्िकाि 

असललेा ' अ ॅन एस ेऑन द नपं्रहसपल्स ऑफ पॉप्युलेशन' हा हनबंध त्याने वाचला. या हनबंधािील 

मुख्य हवचार म्हणजे उपासमार आहण आजार यामुळे कोणत्याही दशेाची लोकसंख्या हनयंत्रणाि 

राहिे. असे जर झाले नाही िर लोकसंख्येचा स्फोट काही वर्ाथि होईल. एका जोडप्याला चार 

मुले झाली िर केवळ पंचवीस वर्ाथि लोकसंख्या दपु्पट होिे. भौहमहिक श्रणेीने असे होि राहहल े

िर दर चार, आठ व सोळा वर्ाथि लोकसखं्या दपु्पट.  

एखाद्या दशेाची लोकसंख्या दपुटीने वाढि राहहली िर त्याना आवश्यक अन्न पुरवण े

अशक्य आह.े नवी जमीन हवकहसि करणे आहण अहधक अन्न धान्य हपकवणे यामुळे र्ोडा 

पररणाम होईल पण धान्य उत्पादन गहणिीय श्रेणीने िर अहनयंहत्रि लोकसखं्या भौहमहिक 

श्रेणीने वाढणार. पररणाम दषु्काळ आहण द:ुख्ख. मानवाने अजून उपासमारीस िोंड ददले नाही 



याचे कारण लोकसंख्या हनयंत्रण प्लेग, बालमृत्यू आहण मध्यमवयीन वय होईपयांि हववाह 

लांबवणे.  

ज्या हनयमानी मानवी लोकसंख्या हनयंहत्रि होिे िेच हनयम इिर प्राणी व 

वनस्पिींची संख्या हनयंहत्रि होिे. जर घरमाशांची अहनयंहत्रि वाढ झाली िर र्ोड्याच 

महहन्याि सवथ जहमनीवर माशांच्या अळ्यांचा गुढघाभर र्र जमा होईल. बहुिेक माशा अंडी 

घालण्याआधीच दसुर् या कीटक भिींच्या पोटाि जािाि.  

माल्र्सच्या हनबंधामध्य ेडार्वथनला उत््ांिीमागील नेमके कारण दडललेे सापडल.े 

ज्या काही सुदवैी सजीवाना प्रजननाची संधी हमळिे िी केवळ नशीबामुळे नसून त्यांच्याि रटकून 

राहण्याची िमिा असल्यामुळे. अशी िमिा ज्यामध्ये नाही अस ेसजीव जीवन कलहाि मागे 

राहिाि. रटकून राहण्याची िमिा कोणत्याही कारणामुळे असू शकिे. उदा अहधक मोठा आकार 

िीव्र र्ंडीस िोंड दिेो. िसेच त्वचेवरील अहधक दाट केस. समहूाि ज्याचं्या जवळ अस ेरटकून 

राहण्याजोगी लिण ेनाहीि त्यांचे भहविव्य धोक्याि असिे.  

िुलनात्मक दषृ्ट्या अस ेबदल र्ोड ेककंवा लहान वाटल ेिरी पुढील हपढ्ांच्या दषृ्टीने 

िे अहधक महत्वाचे आहिे याची डार्वथनला खात्री होिी. काही कारणाने पक्ष्यांचा एखादा समूह 

गॅलॅपोगास बटेावरच वास्िव्यासाठी राहहला असल्यास काही परेुसा वळे गेल्यानंिर नव्या 

जािीचा जन्म झाला असेल.  

त्याच्या म्हणण्याला पुष्टी जेंव्हा शेिकरी जुन्या वाणापासून नव्या वाणाची प्रजा 

हमळविो त्यामधून हमळाली. परेणी करिाना शेिकरी फक्त उत्तम हबयाण्यांची हनवड करिो. या 

पासून हमळालेल ेउत्पन्न मूळ हबयाण्यापेिा बदललेल ेअसिे. हनसगथ हा शिेकरी नाही. प्रत्यिाि 

सजीव प्राणी व वनस्पहि परस्परांशी संघर्थ करीि हजवंि राहिाि. हा संघर्थ पाणी, प्रकाश व 

अन्नासाठी असिो. त्यांच्यामध्ये हनवड होिे. ही हनवड करणारा कोणीही नाही. पररणामी 

हनसगाथच्या हनवडीमुळेच शरीराचा आकार ठरिो.  

+++++  

  



२.४ कबुलीजबाब  

 

आपल्या कामामधून डार्वथनला पत्नी शोधायला वेळ हमळाला नाही. बीगल मधून 

प्रवास करण्याआधी फॅनी ओवेन नावाच्या स्त्रीच्या प्रेमाि िो पडला होिा. पण बीगलच्या 

प्रवासानंिर र्ोड्याच ददवसाि हिने दसुर् या व्यक्तीशी हववाह केला. घरी परिल्यानंिर हववाह 

करावा की िसेच राहावे याचा हवचार त्याच्या मनाने सुरू केला. एखाद्या वैज्ाहनकाप्रमाणे त्याने 

एका कागदावर जमाखचथ हलहहल्याप्रमाणे डाव्या बाजूस हववाह आहण उजव्या बाजूस हववाह 

नको अस ेहलहहल.े मध्यभागी हधस इज द के्वश्चन असे हलहून ठेवल.े हॅम्लटे ला जसा “टु बी ऑर 

नॉट टु बी” असा प्रश् पडला िसे एकट्या व्यक्तीस हवज्ानासाठी व क्लब मध्ये जायचे िर हववाह 

हा अडर्ळा वाटू लागिो. हववाहानंिर होणार् या अपत्यासाठी अहधक काम व अहधक पसै े

हमळवावे लागिील हा त्याचा हवचार. या उलट एकदा हववाह झाला म्हणजे बायकी गप्पा ऐकण े

व उिारवयाि आपल्याला एक सहचरी हमळेल हा दसुरा हवचार प्रबळ ठरला. त्याचा अखरेचा 

हनर्र्थ 'मॅरी मॅरी मॅरी.... QED Quod Erat Demonstrandum म्हणजे करून पाहण्याजोगे.  

डार्वथन ने आपल्यासाठी एमा वेजवुडचीआपल्या आईच्या चुलि बहहणीची हनवड 

केली. त्याला लंडनमधील प्रहिहष्ठि हस्त्रयामध्य ेमुळीच रस नव्हिा. िसा लहानपणापासून िो 

आजोळी जाि होिा. एमा आिा मोठी झाली होिी. त्याच्याबरोबर धागे जुळिाना हिला आिून 

गुदगुल्या होि होत्या. त्याचे हिरपे कटाि आहण अधथवट खुणा हिला सखुावून जाि. एके ददवशी 

लाजून त्याने हिला माझ्याबरोबर हववाह करशील काय असे हवचारून टाकले. िी लगेच होय 

म्हणाली पण िी एवढी गोंधळली की त्वरेने िी संड ेस्कूलमध्य ेहनघून गलेी.  

लवकरच आपला सहचर गोड स्वभावाची व्यक्ती आह ेह ेसमजल्याने िी खरू् होिी. 

पाच वरे् बीगलमध्य ेएकट्याने काढल्याने डार्वथनला समाजाि नेमके काय करावे लागिे याची 

जाण नव्हिी. 'िू मला माणसाि आणशील. फक्त एकट्याने हवचार करणे व हसद्धांिासाठी पुरावे 

गोळा करण्यापेिा वेगळे सखु आह ेअसे मला वाटायला लागल े ' असे त्याने हिला पत्र हलहून 

कळवले.  

चालथस हनसगाथच्या अज्ाि हनयमाबद्दल जेंव्हा बोलायला लागला िेंव्हा एमा ला 

त्याची काळजी वाटायला लागली. पक्की अ ॅहग्लकन चचथ वर हवश्वास ठेवि असल्याने हिने त्याला 

हलहहल ेमाझ्यासाठी जॉन ने हलहहललेा नवा करार वाचून काढ. 'मी जो नवा करार िुला ददला 



आह ेत्यानुसार िुम्ही परस्परावर प्रेम करा. जस ेमी िुमच्यावर प्रमे करिो.' डार्वथन ला हिश्चन 

करण्याचा हिचा हवचार होिा. बायबल वरील अहवश्वास हिचा र्रकाप उडवि होिा. मी 

काळजीपूवथक याचा अभ्यास करेन असे डार्वथनने हिला वचन ददल.े पण त्याच्या डायरीमध्य ेिो 

जे हलहीि होिा िे वेगळेच होिे. धमथ ही उपजि प्ररेणा असले िर ईश्वराबद्दल प्रेम उपजि यायला 

हवे असे त्याला वाटे. एमावरील प्रेमामुळे त्याचे खरे हवचार हिच्याजवळ प्रकट करणे त्याला 

अवघड वाटे.  

एमाबरोबर हववाह झाल्यानंिर िो हिच्यासमविे लंडन मध्य ेआला. एका हनवांि 

रठकाणी त्यानी घर घेिले. आपल्या पिीबद्दल वाटणार् या काळजीपोटी हिने त्याला पत्रेही 

हलहहली. १८३९ साली हलहीलेल्या एका पत्राि हिची काळजी स्पष्ट होिी. हनसगाथिील 

हनयमापेिा बायबलमध्ये घालून ददलले्या हनयमाप्रमाणे सत्य लवकर समोर येईल अस े हिचे 

म्हणणे. जीझसने त्याच्यासाठी आहण इिरासाठी काय केल ेह ेहवसरू नको अशी हिने हवनवणी 

केली. डार्वथनने हिच्या पत्राचे उत्तरच ददले नाही. पण हिने हलहहलले ेपत्र त्याच्या शेवटपयांि 

त्याच्या लिाि राहहल.े  

१८३९ साली त्याने 'दफटझ रॉय यांच्या मागथदशथनाखाली एचएमएस बीगल वरील 

प्रवास पाहहलले ेदशे, त्यांची भूरचना आहण पूणथ केललेा जगप्रवास' अशा शीर्थकाचा शोधहनबंध 

हलहहला. हब्रटनमध्ये या शोधहनबंधामुळे त्याचे नाव झाल.े त्याची गणना हब्रटनमधील 

वैज्ाहनकामध्ये झाली. हववाहानंिर चालथस व एमा यांना दोन अपत्ये झाली. लंडनमधील 

गुन्हगेारी आहण कोळशाची धूळ आहण बुटावर साठणारी घोड्याची लीद यांना िे कंटाळले. 

आपल्या मुलांना मुख्य शहरापासून दरू वाढवावे असे त्यांना वाटू लागले. लंडनपासून १६ 

मैलावरील कें ट येर् ेत्यांनी १८ एकर िेत्रफळाची एक एस्टेट हवकि घिेली. त्याचे नाव डॉन 

हाउस.  



२.५ डॉन हाउस डार्वथन स्टडी रूम उत््ांहि हसद्धािंाचे बहुिेक काम येर्े झाले  

 

डार्वथन आिा उत्तम शेिी करायला लागला. फूलशेिी, घोड ेआहण गायी हवकि घेण े

हा त्याचा छंद. हवज्ान बैठकांना हजेरी लावणे त्याने र्ांबवले. दर आठवड्याला िो काही 

हमत्रांना चचेसाठी बोलावी. त्यािून पुरेशी माहहिी त्याला हमळि अस.े इरॅस्मसला भावाला 

भेटण्यासाठी लंडन सोडून येणे याचा भयकंर कंटाळा.  

२.५ चाल्सथ व एमा वेजवुड 

या काळाि आपल्या उत््ांिी हसद्धांिावर त्याचे गुप्तपणे मंर्न चालूच होिे. हर्अरी 

ऑफ नॅचरल हसलेक्शन ' हनसगथ हनवडीचा हसद्धांि' याचा युहक्तवाद त्याने १८४४ साली हलहून 

संपवला. आिा पुढ ेकाय करायचे याची त्याला कल्पना नव्हिी. आपल्या हसद्धांिावर कोणाशी 

चचाथ करावी हसेुद्धा त्याला समजि नव्हिे. त्याच्या हसद्धांिाला पुष्टी दणेारी माहहिी त्याने 

डझनावारी व्यक्तीकडून हमळवली. पण ही माहहिी नेमकी कशासाठी हवी आह े ह े त्याने 

कोणालाही कळू ददले नाही. एके काळी मला वैद्यकीय हशिण घ्यायचे नाही ह ेवहडलांना सांगणे 



टाळणारा व आपली भयानक कल्पना कोणासही कळू नये याची काळजी घेणारा चालथस वतृ्ती 

एकच होिी.  

पण आपल े काय चालल े आह े ह े कोणालािरी सांगणे भाग होिे. आपल्या 

हसद्धांिाबद्दलचे खात्रीलायक मि जाणून घेण्यासाठी व त्याि काही गंभीर चुका असिील िर 

त्या दाखवणारा वैज्ाहनक त्याला शोधायचा होिा. बीगलच्या प्रवासाि त्याच्याबरोबर जोसेफ 

हूकर नावाचा िरुण वनस्पिीवैज्ाहनक त्याला आठवला. िो प्रत्येक रठकाणी वनस्पहि गोळा 

करीि अस.े खलु्या मनाचा असल्याने िो डार्वथनची ननंदा िरी करणार नाही याची त्याला खात्री 

होिी. त्याने हूकरला हलहहल े:  

" माझ्या प्रवासानिंर मी अशा कामाि गुंिलो आह ेकी कोणीही मला मखूथ म्हणाव.े गलॅॅपोगास 

सजीवाचं्या वगीकरणाबद्दल माझ्या मनाि काही शकंा आहिे. मी आधंळ्यासारखा प्राणी गोळा करीि गलेो. 

पण जािीच ेवगीकरण कस ेहोि असाव ेह ेमला ढीगभर कृहर् व फलोत्पादनाबद्दलची पसु्िके वाचनू कळल ेनाही. 

माहहिी गोळा करण्याच ेकाम मी अजनू चाल ूठेवल ेआह.े आत्ता कोठे मला र्ोडी कल्पना यायला लागली आह.े 

नव्ह ेमाझी खात्री झाली आह ेकी सजीव जािी अहवचल म्हणज ेकधीही न बदलणारी नाही. जािी बदल अनके 

अंगानी होि राहिो. िमु्ही स्वि: हवचार केला िर िमु्हाला माझ ेम्हणण ेपटेल. कदाहचि मी िमुचा वळे फुकट 

घालवला असले पण पाच वर्ाथनी मला ह ेिमु्हाला हलहून कळवाव ेवाटल.े "  

डार्वथनच्या अपेिेप्रमाण ेहूकर खलु्या मनाचा होिा. त्याने उत्तर ददल े "जािीमध्ये 

बदल होिो ह ेिुमचे म्हणणे वाचून अस ेिुम्हाला कशावरून वाटल ेह ेजाणून घेणे मला आवडले. 

कारण आजच्या घडीला प्रचहलि असललेी मिानी माझे समाधान झाललेे नाही."  

हूकरच्या उत्तराने डार्वथनला र्ोडा हुरूप आला. त्याने आपला हनबंध काही 

महहन्यानंिर एमाला दाखवला. हनबंध वाचून िी अस्वस्र् होणार याची त्याला खात्री होिी. 

आपला मृत्य ूलवकर झाला िर हनबंध आपल्या नंिर प्रहसद्ध व्हावा असे त्याने हिला सांहगिल.े 

एमा ने हनबंध पणूथ वाचला. हनबंध वाचून त्रागा न करिा ककंवा बशेुद्ध न पडिा हिने त्यािील 

जेर्े हलखाण हवस्कळीि झाले होिे िे त्याला दाखवले. डार्वथनने हलहहले होिे की नैसर्गथक हनवड 

अगदी डोळा ियार होण्यासाठीसुद्धा कारणीभूि आह.े हिने त्यावर हलहहले ' गे्रट अझम्प्शन'  

+++++  

  



२.५ पुन्हा एकांिवास  

 

 

दोन व्यक्ती आपल ेखहजन्याचे रहस्य साभंाळून ठेवावे िस े आपला हनबधं प्रहसद्ध 

करण्यासाठी डार्वथन धीर गोळा करीि होिा. पण एका महहन्यांनंिर ऑक्टोबर १८४४ 

'व्हहेस्टजेस ऑफ द नॅचरल हहस्टरी ऑफ द्एशन' रॉबटथ चेम्बर नावाच्या स्कॉरटश लखेकाने 

आपले नाव प्रहसद्ध न करिा पुस्िक प्रहसद्ध केले. आपल े नाव प्रहसद्ध न करण्यामागे त्याचे 

शहाणपण होिे.  

पुस्िकाची पहहली प्रकरणे हनरुपद्रवी होिी. सूयथमाला, सूयाथच्या जवळ असललेे िारे, 

भौहिक आहण रसायन हवज्ानाचे हनयम िप्त वायूच्या गोळ्यापासून पृथ्वीची झालेली उत्पत्ती 

वगैरे. चेम्बर यानी िप्त वायूच्या गोळ्यापासून त्याच्या समजुिीप्रमाणे भूशास्त्रीय रीत्या 

जीवाश्म कस ेियार झाल ेयाचे ऐहिहाहसक कारण दणे्याचा प्रयत्न केला. रचनेने सलुभ जीवाश्म 

आधी व अहधक गंुिागुिीचे त्यानंिर. कालांिराने अहधक प्रगि सजीव ियार झाले. पण त्यानंिर 

चेम्बर यानी केलेले हवधान अहधक धक्कादायक होिे. ईश्वराने जर िारे आहण ग्रह हनयमानुसार 

आधीच बनवले असिील िर सजीव हनर्मथिीसुद्धा हनसगथ हनयमानुसार झाली. ईश्वरी इच्छा 

अहधक प्रगि सजीव ियार करावे अशीच होिी.  

त्याच्या पुस्िकाि हनसगथ हनयम सजीव हनमाथण करण्यासाठी कस े वापरल े गेले 

त्यासाठी उधार घेिललेे रसायनहवज्ान आहण भ्रणूहवज्ान याचे चुकीचे हमश्रण त्याने केले. मूळ 

रसायनांच्या हमश्रणाि हवद्युि स्पाकथ  मुळे प्रार्हमक सूक्ष्म जीव ियार झाल.े त्यानंिर 

त्यांच्यामध्ये बदल झाले. चेम्बर यानी जमथन जीववैज्ाहनकांची टाकून ददलेली कल्पना आपल्या 

पुस्िकाि वापरली. बालकामधील जन्मजाि दोर् भ्रूण हवकासािील काही पायर् या चुकल्यामुळे 

हनमाथण होिाि. उदाहरणार्थ बालकाच्या हृदयाि माशाप्रमाणे दोनच कप्पे असणे ह ेमािेमधील 

चार कप्प्याचे हृदय बनवण्याच्या यंत्रणेिील दोर् आह.े एखाद्या बदकाने चोच असलेल्या अंडी 

घालणार् या डक हबल प्लॅरटपसला जन्म ददला असावा. र्ोडक्याि अशा पद्धिीने नवे सजीव बनि 

गेले असावेि.  

वाचकाना आपले पूवथज माशासारख ेआहिे ह ेहवहचत्र वाटणार नाही याचा चेम्बर 

यानी हवचारच केलेला नव्हिा. त्याने ठरवललेा ्म सोप्यापासून अहधक गंुिागुिीचा होिाना 



ईश्वरी इच्छा गृहहि धरलेली होिी. बाह्य आकारापासून आिल्या रचनेपयांि सवथ काही. व्हहेस्टज 

पुस्िकाचे हब्ररटश वाचक आजपयांि जसा ईश्वरावर हवश्वास ठेवि होिे िसाच आिा ठेविील 

असा त्याचा अंदाज. व्हहेस्टज पुस्िकाच्या दहा हजार प्रिी खपल्या. उदार हब्ररटश वाचकांच्या 

समोर उत््ांिी पहहल्या वेळेस मांडलेली होिी. पण प्रख्याि हब्ररटश वैज्ाहनक त्यावर िुटून पडल.े 

अ ॅडमॅ सेजहवक ने हलहहले ' या पुस्िकािील काही बाबी पूणथपणे अज्ानावर आधाररि आहिे. ह े

पुस्िक हलहहणारी एक स्त्री असावी. 'सेजहवक भयंकर रागावला. त्याच्या मिे ह ेपुस्िक जर खरे 

असेल िर ररहलजन खोटा आह.े मानवी मूल्य ेखोटारडी आहण अन्यायकारी आहिे.  

वैज्ाहनकांच्या अशा पुस्िकाचे वाभाड ेकाढण्याने डार्वथनला धक्का बसला. िो पुन्हा 

आपल्या कोशाि दडून बसला. आपले हशिक सेजहवक यांची उत््ांिीवरील प्रहिद्या त्याच्या 

अपेिेपेिा हिखट होिी. आपल्या हसद्धांिावर डार्वथन ठाम होिा. पण चेम्बरच्या पुस्िकावर 

झालेली प्रहिद्या टाळण्याचा िो प्रयत्न करीि होिा.  

व्हहेस्टजेसच्या हलखाणाि काही कचे्च दवु े होिे. इिर व्यक्तींच्या कल्पना पुस्िकाि 

जशाच्या िशा घेिलले्या होत्या. यावरून चेम्बसथ यानी ' शॉडी' (जुन्या लोकरीपासून नव्याने 

केललेा कपडा ) कल्पना बेिली. काही प्रमाणाि डार्वथनला त्याचे मन अशाच प्रकारासाठी खाि 

होिे. डझनावारी व्यक्तींच्याकडून ऐकलले्या कल्पना उदा लायल, माल्र्स एवढेच काय त्याच्या 

केशकिथनकाराचे म्हणणे ऐकून त्याने हर्अरी बनवली. सध्या डार्वथनचे नाव भूवैज्ाहनक म्हणून 

प्रहसद्ध झाल ेहोिे. पण त्याच िोलामोलाचे स्र्ान त्याला जीवहवज्ानाि हमळाले नव्हिे. त्याचे 

म्हणणे मान्य होण्याजोगे जीवहवज्ानाि त्याला स्वि:ला काम करण्याची आवश्यकिा होिी.  

िो पुन्हा बीगल प्रवासाि गोळा केलले्या नमुन्याकड ेवळला. गेली आठ वर् ेत्याने िे 

नमुने िसेच ठेवल ेहोिे. त्यािील एका बरणीि 'बानॅकल' नावाचे संहधपाद प्राणी होिे. समुद्र 

दकनारी खडकावर हचकटलेल ेककंवा व्हले च्या त्वचेवर हस्र्र झालले ेिंबूच्या आकाराचे सधंीपाद 

प्राणी फक्त भरिीच्या वळेीच पाण्याखाली जािाि. पुन्हा भरिी येईपयांि िे पाण्याबाहरे िग 

धरून असिाि. बानॅकल या प्राण्यासाठी मराठी शब्द नाही. अशा हचकटलेल्या प्राण्याना कालव े

म्हणिाि. पण कालव हा प्राणी मृदकुाय संघािील आह े



  

२.७ बानॅकल (मराठी शब्द नाही) 

बहुिेक व्यक्तींसाठी बानॅकल हा बोटीच्या बाह्य पषृ्ठभागावर हचकटललेा प्राणी आह.े 

प्रत्यिाि बानॅकल सागरी पररसंस्र्ेिील एक असामान्य सजीव आह.े प्रारंभीच्या कालखंडाि 

बानॅकल हिसर् या व सोड-े शखं नशंपल्याप्रमाण ेम्रदूकुाय सजीव आह ेअस ेवाटि होिे. प्रत्यिाि 

बानॅकल सधंीपाद सजीव आह.े १८३० साली त्यांचे खरे वगीकरण झाले. एका हब्ररटश आमी 

सजथनने त्याचे भ्रूण आहण नझंग्यामधील साम्य शोधून काढल.े एकदा बानॅकलचे नडभंक पाण्याि 

सोडल ेम्हणजे िे हस्र्र होण्यासाठी जागा शोधिाि. मग बोटीचा पृष्ठभाग असो की कासवाची 

पाठ ककंवा नशंपला. त्याचें शीर्थ टणक जागेवर आधी हचकटिे. त्यांची संधीपाद शरीररचना 

बदलिे. त्याऐवजी एखाद्या िंबूसारख्या िुकड्या िुकड्यांनी बनलेल्या कवचामधून त्याचे 

हपसाप्रमाणे ददसणारे पाद बाहरे येिाि. त्यांच्या सहाय्याने िे सागरी पाण्यािील सूक्ष्म प्लवंग 

खाण्यासाठी हमळविाि.  

१८३५ साली हचलीच्या दकनार् यावर डार्वथनने टाचणीच्या टोकाएवढ्ा आकाराचे 

बानॅकल गोळा केल ेहोिे. िे शखंाच्या आिील बाजूस हचकटलेल ेहोिे. सकू्ष्मदशथकाखाली त्याला 

बानॅकलची जोडी ददसली. मोठ्या मादीला लहान नर हचकटलेला होिा. एव्हाना वैज्ाहनकांना 

काही सजीव उभयनलंगी असिाि याची कल्पना होिी. पण डार्वथन जवळ असलेला बानॅकल 

एवढा वेगळा होिा की िो स्विंत्र जािीहवभाग (जेनेरा) असावा असे त्याला वाटू लागले.  

आणखी एका लांब प्रवासास जाण्याऐवजी आपल्या शोधावर एक लहान शोधहनबंध 

हलहावा अस े त्याने ठरवले. त्यासाठी त्याला बानॅकलचे वगीकरण समजणे आवश्यक होिे. 



अभ्यासासाठी काही बानॅकल दणे्याची हवनंिी डार्वथनने ओवेन याना केली. वगीकरणासाठीच्या 

काही रटप्स हवचारल्या.  

ओवेन यानी डार्वथनला संहधपाद प्राण्यांचे उगमप्रकार शोधण्याचा सल्ला ददला. बाह्य 

स्वरूप दकिीही वेगळे ददसल ेिरी उगमप्रकारावरून वगीकरण खात्रीने करिा येिे यावर िो ठाम 

होिा. १८४० च्या दशकाि उगमाप्रकार ही जीवहवज्ानाची दकल्ली आह े असे ओवेनचे 

खात्रीलायक मि होिे. पृष्ठवंशी उगमप्रकारावरून त्याने ईश्वरी प्लान शोधला होिा. पाठीचे 

मणके, बरगड्या आहण मखु एवढाच कोणत्याही शरीराचा ब्लू नपं्रट. त्यावरून सवथ सजीव ियार 

झाले. त्यासाठी त्याने ददलेल ेउदाहरण चपखल बसि होिे.  

 

 

२.८ पृष्ठवंशी हाि – माणूस      हचत्ता           व्हले                   वटवाघूळ 

 

उदा वटवाघूळ, व्हले, हचत्ता आहण माणसू यांच्या हािािील हाड ेएकसारखी आहिे. 

त्यांचा वापर वेग वेगळ्या रीिीने करिा येिो. वटवाघळाचे चमथप्रसर यकु्त हाि, व्हलेचे 

वल्ह्यासारखे, हचत्त्याचे पुढील पाय पळण्यासाठी िर मानवी हाि आधार व वस्िू 

हािाळण्यासाठी. पक्ष्याच्या पंखावर हपसे आहिे त्याच्या पंखािील हाड ेसधु्दा पृष्ठवंशी प्लॅन 

प्रमाणे आहिे. र्ोडक्याि ओवेनच्या हर्अरीप्रमाण ेमणका म्हणजे उगमप्रकार.  

त्यावरून ओवेनने डार्वथनला संहधपाद प्राण्यािील उगमप्रकार शोधायला सांहगिल.े 

खाजगीि उगमप्रकार हा िद्दन मखूथपणा आह ेह ेडार्वथनला पटल ेहोिे. पृष्ठवंशी प्राण्यािील साम्य 



ह ेसवथ पृष्ठवंशी एकसारख्या सजीवांचे वंशज आहिे यामुळे. पण बानॅकल मधील उत््ांिी एका 

हवहशष्ट संधीपाद सजीवापासून झाली आह े ह े म्हणणे त्याला धाडसाचे वाटि होिे. त्याला 

बानॅकलच्या अभ्यासाची आवश्यकिा वाटू लागली. इिर हनसगथवजै्ाहनकाकडून त्याने 

अभ्यासासाठी बानॅकल घ्यायला सुरवाि केली. ह ेकाम सोपे नव्हिे. (आज बानॅकलच्या 1200 

जाहि आहिे), त्याने बानॅकलच्या जीवाश्मांचा अभ्यास केला. हब्ररटश म्युहझयमने त्यांचा सवथ 

संग्रह त्याच्यासाठी खलुा केला. डार्वथनला या कामासाठी िब्बल आठ वरे् लागली. सूयाथभोविी 

पृथ्वी दफरिे या कोपर्नथकसच्या िोडीची उत््ांिीची कल्पना कपाटाि धळू खाि होिी.  

(आज भारिाि वनस्पहि व प्राहण सृष्टीच्या वगीकरणाचे जे काम झालेल े आह े

त्यािील 99 टके्क काम इस्ट इंहडया कम्पनीच्या व हब्ररटश ऑदफसरनी आपल्या भारिािील 

वास्िव्याि केलेल ेआह.े फॉना ऑफ हब्ररटश इंहडया आहण फ्लोरा ऑफ बॉम्बे ह ेमहाप्रचंड गं्रर् 

त्यानी प्रहसद्ध केल.े वगीकरणाच्या 'क्लाहसदफकेशन की' ठरवल्या. आजच्या घडीला बॉटेहनकल 

सवे ऑफ इंहडया आहण झूलॉहजकल सवे ऑफ इंहडया यांच्याकड े एखादा नमुना जाहि 

पडिाळण्यासाठी येिो त्या वेळी हब्ररटश म्युहझयम मधील िशाच नमुन्यावरून पडिाळून त्याचे 

नक्की नाव ठरवण्याि येिे. )  

हा एवढा उशीर लागण्याचे कारण त्याच्या मागथदशथकाबरोबर उगाच वाद ओढवून 

कशाला घ्या असा हवचार करून त्याने उत््ांहि हसद्धांि लांबणीवर टाकला. उशीर होण्याचे 

दसुरे कारण म्हणजे िो र्कला होिा. पाच वरे् बीगलमधून प्रवासानंिर आठ वरे् पुस्िकांचे आहण 

शोधहनबंध लेखन. इंग्लंडला परिल्यापासून त्याची प्रकृिी त्याला सार् दिे नव्हिी. अधूनमधून 

येणार् या िीव्र उलटयांनी िो ट्रस्ि होिा. हिशीि पोहोचलेल्या डार्वथनला हवश्रांिीची गरज होिी.  

त्याच्या उशीराचे वैयहक्तक कारण त्याची आवडिी मलुगी अॅनचा मृत्यू. १८५१साली 

केवळ वयाच्या दहाव्या वर्ी िी फ्ल्यूने मरण पावली. हिच्या असह्य वेदना त्याने जवळून 

पाहहल्या. हिला बरे करण्याचे त्याने दवेदिूावर सोडून ददले. अ ॅनाच्या मतृ्यू नंिर ढासळणार् या 

ईश्वरी हवश्वासाबद्दल एमा बरोबर बोलण े त्याने सोडून ददल.े बानॅकलच्या अभ्यासाि त्याचे 

द:ुख्ख त्याने गंुिवून घेिले.  

भीिी, र्कवा आहण द:ुख बाजूला ठेवून त्याचा केवळ एकच जप चाल ू होिा 

'बानॅकल'. उत््ांिी कशी होि असेल याच्या अभ्यासासाठी हा नमुनेदार हवर्य होिा. 

हचलीमधील उभयनलंगी बानॅकलच्या पूवथजापासून सध्याचे बानॅकल उत््ांि झाले. सध्याचे 



बानॅकल ियार होण्याआधी नर आहण मादी बानॅकलची उत्पत्ती झाली. प्रत्येक जािीगहणक 

असलले्या हवहवधिेवर डार्वथन खूर् होिा. जािीहनहाय कोणिाही बानॅकलचा अवयव 

एकसारखा नव्हिा. या जािीमध्ये उत््ांिीसाठी भरपूर कच्चा माल उपलब्ध होिा. नैसर्गथक 

हनवडीचा एक्का कधीिरी वापरला जािो असा त्याचा सुरवािीचा अंदाज होिा. जसे बटेे 

पाण्याखाली जाणे ककंवा जमीन समुद्रिळापासून वर येणे. त्याऐवजी हनसगथि: जाहि हनवडीचे 

काम सिि चाल ूअसिे. असे त्याच्या लिाि आल.े  

बानॅकलबद्दल हलहहिाना यािील कोठलहेी म्हणणे स्पष्टपणे त्याला उमगले नव्हिे. 

त्याने चक्क एक हजार पानाचा महागं्रर् बानॅकलवर प्रहसद्ध केला. हनसगथिज् म्हणून त्याला या 

गं्रर्ाने प्रहसद्धी पाररिोहर्के आहण वाहवा हमळाली. १८५४ साली िो पुन्हा हनसगथ 

हनवडीच्याबद्दल हवचार करायला लागला.  

+++++  

  



२.७ नॅचरल हसलेक्शन बाटलीिून बाहरे  

जोसेफ हूकर यानी उपहस्र्ि केलल्या काही प्रश्ांवर डार्वथनचा हवचार चालला होिा. 

डार्वथनच्या म्हणण्याप्रमाणे बेटावरील वनस्पहि व प्राण्यांची उत्पत्ती बेटावर झाललेी नाही. 

जवळच्या भूभागावरून येर्े पोहोचल्यानंिर त्यांच्यामध्ये बदल झाले आहिे. एक पक्का 

वनस्पहििज् असलेल्या हूकरला वनस्पिींचा बीजप्रसार पाण्यािून ककंवा वार् याबरोबर दकत्येक 

दकलोमीटर होिो ह े ठावूक होिे. पण डार्वथनच्या म्हणण्याप्रमाणे वनस्पहि एवढ्ा लांबवर 

आल्या असिील यावर त्याचा सहजासहजी हवश्वास बसला नाही.  

डार्वथनने केलेल्या एका प्रयोगाि चार महहने खार् या पाण्याि हभजवलेल्या हबया 

कोरड्या जहमनीवर व्यवहस्र्ि रुजल्या. पक्ष्यांच्या पायाबरोबर आलले्या हबया आवश्यक 

हस्र्िीि कोठेही उगविाि. घुबडाच्या अन्नहलकेिील हबया हवष्ठिूेन जेर्े पडिील िेर्े उगविाि. 

डार्वथनने मांडलेल्या हसद्धांिाला आवश्यक पुरावा हमळवला.  

२.८ डार्वथन कबुिरमधील हवहवधिा 



डार्वथन आिा प्रजननाच्या अभ्यासाला लागला. हौशी कबुिरांची पैदास 

करणार् याबरोबर िो हजन ढोसि असिा लहान लहान लिणे कबुिरांच्या हपढ्ामध्ये उिरि 

असिाना एकाएकी सवथस्वी वेगळे कबुिर कस ेपैदा होिे ह ेत्याने हशकून घिेले. डार्वथनने स्विा: 

कबुिराची पदैास केली. त्यांचे हवच्छेदन केले आहण त्यांच्या सांगाड्याचा अभ्यास केला. प्रत्येक 

कबुिराच्या वि मेखला आहण छािीच्या हाडामध्ये बदल आढळला. फक्त हाड ेअभ्यासली असिी 

िर त्याची नोंद वेगळी जाि म्हणून सहज झाली असिी. नाकपुड्या चोचीची ठेवण, पायांची 

उंची, हपसांची ठेवण, एवढेच काय अंड्याचा आकार या सवथ बाबिीि प्रत्येक कबूिर दसुर् यापासून 

वेगळे होिे. पण मूळ जंगली पारव्यापासून कबुिरांची हवहवधिा हनमाथण झालेली होिी. 

१८५६ पयथन्ि डार्वथनकड ेउत््ांिीबद्दल एवढी माहहिी जमा झाललेी होिी की त्याने 

१८४४ साली हलहीलेल्या हनबंधाची पुन्हा मांडणी करण्याचे ठरवले. पुन्हा एकदा हजारो 

शब्दांचा व शेकडो ओळींचा हनबंध व्हायला लागला. एवढी वरे् त्याने जे जमा केले, प्रवासाि 

पाहहले, प्रयोगािून हसद्ध केले िे सवथ त्याने हनबंधाि घािले, अगदी बानॅकल व 

बीजप्रसारणासहहि. त्याच्या हवरुद्ध असललेी मिे त्याला माहहिीच्या समुद्राि वाहून जायला 

हवी होिी.  

१९४४ साली एमाला आपले हस्िहलहखि दाखवल्यानंिर उत््ांिी हसद्धांिाबद्दल 

त्याने आवािरही हिच्याकड ेकाढले नव्हिे. पण बारा वर्ाांनंिर िरूणामध्य ेनव्या हसद्धांिाबद्दल 

बोलावे अस ेत्याला वाटू लागल.े नव्याने त्याचा हमत्र पररवाराि आलले्या एका िरुनाची त्याने 

हनवड केली त्याचे नाव र्ॉमस हकस्ले.  

२.९ र्ॉमस हक्सल े



 

डार्वथनसारखा िो जंटलमन वैज्ाहनक मुळीच नव्हिा. एका खाटकाच्या दकुानाच्या 

वरील खोलीि त्याचा जन्म झाला होिा. त्याचे वडील एका बंद पडलेल्या शाळेिील हशिक होिे 

त्यानंिर िे ज्या बॅन्केि लागल.े िी बॅन्क बंद पडली. हक्सलचे्या हशिणासाठी त्यांच्याकड ेपसै े

नव्हिे. वयाच्या िेराव्या वर्ी िो डॉक्टरांचा सहकारी झाला. िीन वर्ाथनंिर िो लंडनमध्य े

आला. कशीबशी हशष्यवतृ्ती हमळवून व सासर् याकडून हमळालेल्या अपुर् या मदिीवर िो सजथन 

झाला. हशिणासाठी झालेल ेकजथ फेडण्यासाठी न्यू हगनीच्या दकनार् याकडे जाणार् या एचएमएस 

रॅटलस्नेक नावाच्या जहाजावर अहसस्टंट सजथन होण्याहशवाय त्याच्याकड ेदसुरा उपाय नव्हिा. 

प्रवासाि प्राणीहवज्ानाची आवड हनमाथण झाल्याने जेवढे शक्य होिे िेवढे प्राणी त्याने गोळा 

केले.  

चार वर्ाथनंिर १८५० साली हक्सले इंग्लंड मध्ये परिला. डार्वथन प्रमाणेच िोसुद्धा 

प्रवासामूळे वैज्ाहनक बनला. त्याची कीिी त्याच्या सोबि त्याने प्रहसद्ध केलेल्या शोधहनबंधामुळे 

आपोआप आली. त्याने प्रहसद्ध केलले्या पोिुथगीझ मॅन ऑफ वॉर या शुंडक समूहाचे वणथन आधीच 

प्रहसद्ध झाल ेहोिे. रॉयल नेव्हीमध्ये त्याच्यासाठी खास पद हनमाथण होईल याची खात्री त्याने 

केललेी होिी. भरपगारी िीन वर्ाांची केवळ संशोधनासाठी रजा त्याने हमळवली. कसलीही 

पदवी नसिाना केवळ वयाच्या २६ व्या वर्ी त्याची रॉयल सोसायटीच्या सभासदपदी हनवड 

झाली.  

हक्सलेला नेव्हीकडून िीन वेळा अ ॅहक्टव्ह सर्वथसवर रुजू होण्याची ऑडथर हमळाली. 

िो रुजू झाला नाही म्हणून नेव्हीच्या अहधकार् यानी त्याचे नाव यादीिून काढून टाकले. 

लंडनमध्य ेदसुरे काम हमळहवण्यासाठी त्याने केलेल्या प्रयत्नामुळे अखेर स्कूल ऑफ माइन्स मध्य े

अधथ वेळ िो काम करू लागला. विथमानपत्राि स्िंभ लखेक व पुस्िकांचे ररव््यू हलहून 

कुटुम्बासाठी कस ेबस ेपसै ेत्याला हमळि. केवळ पैशांच्या जोरावर आपल्याला हवज्ान येिे असे 

म्हणार् या वैज्ाहनकांचा त्याला भयंकर राग येि असे. अस ेअसूनही त्याच्या शोधहनबंधांचे कौिुक 

झाले. इंहग्लश जीववैज्ाहनक ररचडथ ओवेन यावर वेळप्रसंगी टीका करण्यास िो मागे पुढ ेपहाि 

नसे.  

त्याकाळी ओवेन ईश्वरी उत््ांिीच्या कल्पनेचा परुस्किाथ होिा. कालांिराने ईश्वराने 

नव्या जाहि प्रजािी बनवल्या त्या स्वि:च्या उगमप्रकाराच्या कल्पनेशी जुळणार् या आहिे असे 

त्याने जाहीर केल.े सजीवांची ईश्वरी आराखड्यानुसार उत््ांिी असे सामान्य िे प्रगि 



सजीवापयांि बदल असे हचत्र त्याने जनिेसमोर उभ ेकेल.े त्याच्या कच््पी लागलेल्या व्यक्तीना 

जीवहवज्ान ब्रम्हहवद्येच्या िोडीचे वाटू लागल.े  

जाहीर व्याख्यानामधून हक्सल े यानी ओवेनचा ईश्वर आरेखक ( ड्राफ्टस्मन) 

असल्याचा बरुखा फाडायला सुरवाि केली. त्याचा आधार जीवाश्मांचा होिा. कसल्याही 

प्रकारची उत््ांिी मग िी ईश्वरी प्लॅन प्रमाण ेअसो की जडवादी हक्सल ेयाना मान्य नव्हिी. 

पृथ्वीच्या इहिहासामध्य ेकसलाही बदल झाला आह ेअस ेत्याला कधीही वाटले नव्हिे. १८५६ 

मध्ये डार्वथनने त्याला एका वीकएडंला घरी बोलावले. त्यावेळी त्याचा दहृष्टकोण बदलला. 

डार्वथनने त्याच्याबरोबर स्विा:च्या उत््ांिी कल्पनेवर चचाथ केली. कसल्याही हस्ििेपाहशवाय 

उत््ांिी. हक्स्ल ेयांनी त्याची कबुिरे व उगवलेल्या रोपांची हनरीिण ेकेली. लवकरच हक्सल े

डार्वथनचा पुरस्किाथ झाला.  

डार्वथन हळूवारपणे व सावधपणे त्याचे उत््ांिी मॉडले जाहीर करण्याच्या ियारीि 

होिा. पण जून १८, १८५८ या ददवशी त्याला एक पत्र हमळाल.े ह े पत्र जगाच्या दसुर् या 

टोकावरून एका भटक्या आल्फे्रड रसले वलॅेस यानी पाठवले होिे. वलॅेस दहिण पूवथ आहशयामध्य े

त्याच्या प्रवासासाठी प्राणी गोळाकरून व त्याची हव्ी करून पसै ेहमळवि होिा. त्याचबरोबर 

उत््ांिीबद्दल माहहिी गोळा करण ेचालूच होिे. त्याने वयाच्या २१ व्या वर्ी 'व्हहेस्टजेस' वाचून 

काढले होिे. हनसगाथिील सजीव अहधकाहधक प्रगि होि असल्याचे वाचून िो त्यािील कल्पनेि 

वहावि गेला. डार्वथनच्या प्रवासाबद्दल वाचून आपणसदु्धा प्रवास करावा असे त्याला वाटले.  

त्याचा पहहला प्रवास १८४८ मध्ये अमेझॉन मध्ये झाला. त्यानंिर सध्याच्या 

इंडोनेहशया मध्ये िो ओरांगुटांग पाहून त्याला मानवाच्या उगमाबद्दल अहधक जाणून घाव े

वाटले. प्रवासाि त्याने भुगेंरे आहण पक्ष्यांची कािडी हवकून पसै ेहमळवल.े त्याचे खरेदीदार इंग्लंड 

मध्ये होिे. त्याचे एक हग-हाइक डार्वथन. स्वि:च्या संशोधनासाठी पक्ष्यांची कािडी घेिा घेिा 

त्यांचा पत्रव्यवहार चाल ूझाला.  

डार्वथनने वॅलॅसला सैद्धांहिक व खलुा हवचार करायला उत्तेजन ददल.े त्याला आपल्या 

हवचाराबद्दल काहीही कळू न दिेा डार्वथनला ह े सारे करायचे होिे. वॅलेसयानी डार्वथनला 

आपल्या कल्पनेबद्दल हलहायचे ठरवल.े वलॅसॅचे पत्र वाचल्यानंिर डार्वथनला धक्काच बसला. 

वॅलॅसने माल्र्स वाचला होिा. अहनबांध प्रजननामुळे हनसगाथवर काय पररणाम होईल याचा 

त्याचा स्वि:चा अंदाज होिा. जाहिबदल व कालांिराने नव्या जािीचा उदय असा डार्वथनप्रमाण े

त्याचाही हनष्कर्थ होिा.  



वॅलॅसचे पत्र येण्यापूवी डार्वथन आणखी काही वरे् त्याचे हलखाण प्रहसद्ध करू नय ेया 

हवचाराचा होिा. पण आिा त्याचा हसद्धांि चक्क वलॅॅसच्या हस्िािराि हलहहलेला त्याला 

ददसला. वलॅॅसने अर्ाथिच एकाच जािीमधील सधंर्ाथबद्दल काहीच हलहहलेल ेनव्हिे. त्याऐवजी 

त्याने एकाच जािीच्या प्रजेपैकी हनरुपयोगी प्रजा पररहस्र्िीमुळे नाहहशी होिे अस ेहलहून ठेवल े

होिे. 

२.१० आल्फे्रड रसेल वॅलेस  

वॅलॅसने अर्ाथिच एकाच जािीमधील संधर्ाथबद्दल काहीच हलहहललेे नव्हिे. 

त्याऐवजी त्याने एकाच जािीच्या प्रजेपैकी हनरुपयोगी प्रजा पररहस्र्िीमुळे नाहहशी होिे असे 

हलहून ठेवल े होिे. या कल्पनेचा जनक वॅलसॅ असल्याने डार्वथनला िी त्याच्या हलखाणाि 

वापरायची नव्हिी. हलखाणाच्या बाबिीि त्याचा आत्मसम्मान जागृि होिा. त्याने वॅलॅसची 

कल्पना उचलली अस ेकोणीिरी म्हणण्यापेिा त्याने स्वि:चे हलखाण जाळून टाकल ेअसिे.  

त्यामुळे डार्वथनने लायल यांना हलहनयन (कालथ हलहनयस च्या नावाने चालू केललेी 

संस्र्ा) सोसायटीमध्य ेत्याचे व वलॅसॅ दोघांचे हनबंध एकाच वेळी वाचण्याची हवनंिी केली. जून 

३० १८५८ या ददवशी डार्वथनचा १८४४ साली हलहहललेा हनबंध, त्याची कल्पना हूकर याला 

हलहून कळवल्याची १८५७ मधील माहहिी आहण वॅलसॅचा शोधहनबंध ऐकले गेले. वीस वर्ाांचे 

काळजीपूवथक केलले ेसशंोधन आहण सििची काळजी संपली. आिा जगाला काय करायचे िे 



ठरवू द्या. पण कोणाचीच प्रहिद्या आली नाही. हलहनयन सोसायटीच्या कंटाळवाण्या 

सेशनमध्ये दोन्ही शोधहनबंध वाचले गेल.े त्यांचे र्डं ेस्वागि झाले. कदाहचि ऐकणार् या व्यक्तीना 

आिा आपला हनबंध शास्त्रीय जनथल मध्ये द्यावा असे डार्वथनने ठरवले. डार्वथन व वॅलसॅ याना 

काय म्हणायचे आह ेह ेनीटसे समजल ेनसावे. 

पुढील काही महहन्याि त्याने आपले प्रचंड काम संहिप्त करायचे ठरवल.े 'नॅचरल 

हसलेक्शन' नैसर्गथक हनवड संहिप्त प्रहसद्ध करावी म्हणून िो त्यावर काम करू लागला. पण 

संहिप्त भाग पुन्हा एकदा पुस्िकाएवढा झाला. आपल्या म्हणण्यासाठी आणखी मदु्दे आहण पुरावे, 

अपेहिि प्रश्ांची उत्तरे याचा व्याप वाढि गेला. त्याने जॉन मुरे या त्याच्या जनथल ऑफ रीसचेस 

या पुस्िकाच्या प्रकाशकाला दसुरे पुस्िक प्रहसद्ध करण्याची हवनंिी केली. त्याच्या जनथल ऑफ 

रीसचेसचे चांगले स्वागि झाले होिे. नवे पुस्िक प्रहसद्ध करायला िो एका पायावर ियार झाला. 

'ऑन द ओररहजन ऑफ स्पेसीस बाय मीन्स ऑफ नॅचरल हसलेक्शन' या नावाने िे प्रहसद्ध झाल.े  

एव्हाना डार्वथनची प्रकृहिने त्याला सार् ददली नाही. पुस्िकाची पहहली प्रहसद्धीपूवथ 

प्रि त्याच्या हािाि पडली िेंव्हा िो यॉकथ शायर मधील हनसगोपचार कें द्राि उपचार घेि होिा. 

रॉयल ग्रीन कापडामध्य ेबांधणी केलेली प्रि त्याने वलॅॅस याना इंडोनेहशया मध्य ेपाठवून ददली. 

त्याबरोबर हलहहले ' गॉड नोज व्हॉट पहब्लक हवल नर्ंक. वाचकाना काय वाटेल ह ेदवेालाच 

ठावूक.  

२.११ऑन ओररहजन ऑफ स्पेहसस चालथस डार्वथन 



२.८ सजीवािील भव्यिा  

 

ओररहजन ऑफ स्पेहसस १८४४ साली केलेल ेहवधान पृथ्वीवरील सवथ सजीवांच्या 

उत््ांिीवर प्रकाश टाकिे. डार्वथनने पुस्िकाचा प्रारंभ गॅलॅपोगास बटेावरून करण्याऐवजी 

काळोख्या पाण्याि दडलेल्या प्रवाळापासून केली. व्यावसाहयक प्राणी पैदास करणार् या व्यक्तींचे 

अनुभव त्याने पुस्िकाि मांडले. कबुिराची पैदास करणार् यानी कबुिराच्या शेपटावर असलले्या 

हपसांची संख्या दपु्पट केली. मानेवरील हपसे आयाळीसारखी पैदा केली. ही कबुिरािील लिण े

एका वेगळ्या जािीसारखी आहिे. अस ेअसल ेिरी कबुिर पैदास करणार् यांनी ही हवहवधिा 

काही हपढ्ामध्ये हनमाथण केली.  

प्राणी पैदास करणार् यांनी ह ेआनुवांहशकिेच्या हनयमाि कसे बसवल ेकोण जाणे? 

त्यांना दोन लिणे असणार् या कबुिराची प्रजा कशी होिे याचे ज्ान नव्हिे. पण अशी लिण े

पुढील हपढीि येिाि ह े त्यांना ठावूक होिे. हनळे डोळे असललेी मांजरे बहहरी असिाि. 

आनुवंहशकिा कशी पुढील हपढ्ामधून येिे ह ेजरी गूढ असले िरी प्रत्येक हपढीिील संििीमध्ये 

काही प्रमाणाि बदल असिोच.  

कबुिरािील फॅन टेल नावाचे कबूिर आहण मानेवर आयाळीसारखी हपस ेहमरवणारे 

जॅकोहबन कबूिर सवथस्वी वेगळे ददसि असल ेिरी त्या दोहोच्या प्रजननािून संिहि हनपजिे. 

वन्य सजीवामध्य ेजाहि व जािीिील बदल असललेा सजीव ओळखण ेअत्यंि अवघड असिे. 

हनसगथिज् काही ओक विृ समहू वेगळी जािी आहिे यावर वाद घालिाि. यावर डार्वथनने ददलेले 

उत्तर म्हणजे जाहि वैहशष्ठ्य ह ेएखाद्या जािीचे प्रमुख लिण अस ूशकिे.  

जाहि आरंभ करणार् या सजीव समहूापासून पूणथ जाि हवकहसि कशी होिे याच्या 

उत्तरासाठी डार्वथनने माल्र्सच्या उत्तराचा आधार घेिला. प्रजननाचा वेग कमी असणार् या 

मानवी ककंवा कॉन्डोर पक्ष्याची संख्या २०- ३० वर्ाथि दपु्पट होिे. काही हजार वर्ाथि पूणथ ग्रह 

व्यापून टाकेल एवढी सिंिी केवळ या दोन सजीवापासून हनमाथण होऊ शकिे. पण वनस्पहि 

आहण प्राहण मोठ्या संख्यनेे नष्टही होिाि. एका र्ंडीच्या लाटेि डाउन हाऊस पररसरािील ऐंशी 

टके्क पिी मरण पावले. एका िडाख्याि हनसगाथने आपले काम केले होिे.  

जे सजीव यािून वाचले त्यांच्या मध्ये असलेल्या काही हवहशष्ट हजवंि रहाण्यासाठी 

आवश्यक बदलामुळे. वाचलेल्या सजीवांच्या हपढ्ामधून आवश्यक बदल असलेल्यांमध्य ेहजवंि 



राहण्याची शक्यिा अहधक. हनसगथ स्वि:च संििी हनयामकाचे काम करिो. अस ेहजारो बदल 

होि राहिाि. काही बदल लिाि येिाि पण न लिाि येणारे बदल उपजि प्रेरणेच्या स्वरूपाि 

असू शकिाि. बदलामधनू रटकून राहणे हा उत््ांिीचा कच्चा माल आह.े मनुष्य आपल्याला 

सोयीचे बदल हनवडिो. हनसगाथिील बदल यादहृच्छक पद्धिीने होिाि.  

पशु पिी उत्पादक असली काम े काही दशका पासून काही शिकाि करिाि. 

हनसगाथकड ेमात्र यासाठी हजारो वर्ाांचा काळ आह.े दसुर् या शब्दाि सांगायचे िर हनसगाथचे काम 

दररोज व िासागहणक चालललेे आह.े हनसगाथचे चालललेे काम आपल्या लिािही येि नाही. 

हनसगथ हनवडीच्या बदलािून अनेक वर्ाथनी नव्या जािीचा उगम होिो. हजार वर्ाथि एका 

पक्ष्याच्या शकेडो हपढ्ानंंिर झालले्या बदलानंिर दोन स्विंत्र जािी ियार होि असाव्याि. 

एकाच जािीमधील सजीव जसे स्वजािीमध्ये संघर्थ करिाि िसेच एका पररसरािील दोन 

जािीमध्ये संघर्थ होिो. दोन एकसारख्या जािीमधील सघंर्थ अहधक िीव्र असिो. याचा शेवट 

एक जािी पूणथपणे नष्ट होण्याि होिो. डार्वथनच्या हवधानाप्रमाणे आजचे जीवाश्म काळाच्या 

रेट्याि रटकू शकले नाहीि. यांची जागा इिर सजीवाने घेिली.  

ही पद्धि समजण्यासाठी डार्वथनने पुस्िकाि एक हचत्र रेखाटले. एका वृिाच्या 

िळाशी मूळ जािी. त्यापासून हनघालेल्या शाखा. प्रत्येक शाखा म्हणजे नवी जािी. (पहा आकृिी 

२.४ ट्री ऑफ लाइफ ) त्यािील बहुिेक शाखा डहाळ्यासारख्या असून ज्यावर काही हलहहल े

नाही त्या अस्िंगि झालेल्या जािी. त्यािील काही उंचावर फुटलेल्या शाखा सध्या जीहवि. 

सजीव सृष्टी म्हणजे साखळी नसून बहरललेा वृि असा त्या हचत्राचा अर्थ.  

ओररहजन ऑफ स्पेहसस ह ेपुस्िक बचावात्मक होिे. अनेक वरे् उत््ांिी वैज्ाहनकांचा 

उपहासाचा हवर्य होिा. डार्वथनने वैज्ाहनकांच्या प्रत्येक आिेपाला एक एक करून उत्तर ददल े

होिे. आपली टवाळी वजै्ाहनक करणार याची त्याला जाणीव होिी. जर पुरािन काळािील 

जािीमध्ये बदल होि असेल िर सवथ जािी परस्परापासून एवढ्ा हभन्न का? याचे उत्तर त्याने 

संघर्थ अस ेदऊेन ठेवल ेहोिे. दोन्हीपैकी एक जाहि नष्ट होि नाही िोपयांि दोन्हींचे आहस्ित्व 

राहणार. अस ेअसले िर जीवाश्माचे दोन्ही जािीना सांधणारे जीवाश्म का नाहीि? डार्वथनने 

वाचकाना मुळाि जीवाश्म म्हणजे सजीवाच्या इहिहासािील फार र्ोडी पाने आजच्या घडीला 

पाहिा येिाि. जीवाश्म बनण्यासाठी सजीवाचा कठीण भाग गाळाखाली दबला जाणे आवश्यक 

आह.े त्याचे अश्मीभवन झाल्यानंिर खडकासहहि जीवाश्म ियार होण्याची शक्यिा. भूकम्प 

ककंवा ज्वालामुखीमुळे उघड्या बाहरे आलेल्या ककंवा हझजलेल्या खडकामधील जीवाश्म सापडण े



शक्य आह.े एका अंदाजानुसार दहा लाख सजीवामधील एकाचा जीवाश्म ियार होि असावा. 

त्यामुळे एके काळी लिावधींच्या संख्येने हजवंि असणार् या सजीवाची कल्पना एका 

जीवाश्मावरून होिे. जीवाश्मामधील हनखळलले ेदवुे सापडणे ही सोपी बाब नाही. पथृ्वीचे 

कवच म्हणजे अफाट जीवाश्मांचे संग्रहालय आह.े पण काळाच्या लिाबधी वर्ाांच्या इहिहासाि 

गाळलेल्या जागा अहधक आहिे.  

हनसगथ हनवडीिून गंुिागंुिीचे अवयव असलले ेसजीव कस ेहनमाथण होि असिील? 

उदा वटवाघूळ ककंवा डोळा. जीवाश्म डोळा कसा ियार झाला यावर काहीच प्रकाश टाकणार 

नाहीि पण सध्या आहस्ित्वाि असलेले सजीवावरून वटवाघूळ कसे ियार झाले ह ेसमजण े

अवघड नाही. त्याने झाडावरील खारीचे उदाहरण ददल.े खारीला चार पाय व शपेूट आह.े पण 

खारीमध्ये सपाट शेपूट व सलै त्वचा असललेी उदाहरणे आहिे. अशा खारी सपाट शेपटीमुळे 

झाडावरून खाली येिाना िरंगि येिाि. अशाच खारीपासून वट्वाघळे ियार झाली असावीि. 

फ्लाइंग लेमरू नावाच्या एका सस्िन प्राण्याच्या जबड्यापासून शेपटापयांि सलै त्वचा व शेपटू 

आह.े सलै त्वचा पॅरॅशूटसारखे लेमूरला हवेि िरंगि ठेविे.  

त्याच प्रमाणे सजीवाच्या डोक्यावरील डोळा एकाएकी उत्पन्न झाललेा नाही. 

चपटकृमीसारख्या सजीवाि डोक्याच्या वरील भागाि असलेल्या चेिांच्या टोकाजवळ प्रकाश 

संवेदी पेशी होत्या. काही संधीपाद सजीवांच्या संवेदी पेशीभोविी रंगकण असललेा पेशी र्र 

होिा. या पेशींच्या सहाय्याने ओबडधोबड नभगं ियार झाल.े या रचनेिील र्ोड्या र्ोड्या 

बदलामधून आजच्या पिी व सस्िन प्राण्यांचे डोळे ियार झाले आहिे. अहधक चांगला डोळा 

हनसगथ हनवडीिून झाला.  

हनसगथ हनवडीच्या हसद्धांिानंिर डार्वथनने इिर वैज्ाहनकांच्या म्हणण्याकड े पाठ 

दफरवली. िरुणपणी डार्वथन पॅलेचा चाहिा होिा. पण नैसर्गथक हडझाइन हडझायनरच्या 

प्रयत्नाहशवाय उत्पन्न होऊ शकिे अस ेत्याचे मि झाले. कालथ व्हॉन बायर याने प्रौढ सजीवांचे 

भ्रूण प्रार्हमक अवस्र्ेि एकसारख ेददसिाि ह ेदाखवून ददल ेहोिे. डार्वथनच्या म्हणण्यप्रमाणे ह े

समान सजीवापासून उत्पत्ती झाल्याचे लिण आह.े कालांिराने झाललेा त्यांच्यािील बदल मूळ 

अवस्र्ामध्ये कधी बदल झाला याचे द्योिक आह.े  

ओवेनच्या उगमप्रकाराला त्याने मुळािच फाटा ददला. एके काळी उगमप्रकार हा 

आदशथ असावा असे मलाही वाटि होिे. यावरून पृष्ठवंशी उगमाबद्दल सामान्य हवधान करिा 

येईल. त्याच्या सहकर् याला डार्वथनने हलहहल ेओवेनच्या म्हणण्याप्रमाण ेवटवाघळाचा पंख व 



समुद्र गायीचे वल्ह ेयांच्या हडझाईन मध्ये ईश्वरी इच्छा आह ेमला दोन्हीचा उगम एक आह ेअस े

वाटिे.  

मानवाबद्दल त्याच्या हसद्धांिाचे काय म्हणण ेआह ेह ेत्याने मदु्दाम हलहहण्याचे टाळल.े 

"नजीकच्या भहवष्याि ह ेिेत्र मानसशास्त्रज्ाना व इिराना खलु ेअसाव ेयासाठी मी िे िसेच 

ठेवले. मानवाचा प्रारंभ आहण मानवी इहिहास यावर लवकरच प्रकाश पडले."  

रॉबटथ चेम्बसथ ने व्हहेस्टजेस मध्य ेजी चूक केली िी त्याने केली नाही. त्याला एक 

हवधान करायचे होिे. पण त्याि त्याला भावनेच्या आहारी जाऊन इिराना काय वाटेल याचा 

हवचार करून त्याने हलहहले " हनसगाथच्या दषु्काळ आहण मृत्यूबरोबरच्या लढाईि अहधक प्रगि 

सजीवांची हनर्मथिीचा सरळ हाि आह.े त्यािूनच उत््ांिी होिे. "  

  



२.९ एप हवरुद्ध हबशप  

 

 

त्या हहवाळ्याि इंग्लंड फायरप्लसे जवळ गरम कपड्याि आहण वलून रगमध्य े

गुरफटलेल्या हजारो व्यक्तींनी डार्वथनचे पुस्िक वाचले. १२५० प्रिींची पहहली आवतृ्ती हािोहाि 

एका ददवसाि संपली. जानेवारीमहहन्याि दसुरी ३००० प्रिींची आवृत्ती प्रहसद्ध झाली. हक्सल े

ने डार्वथनला अहभनंदनाचे पत्र पाठवल.े त्याला सावध केले. खरी लढाई अजून चालू व्हायची 

आह.े 'माझी नखे व चोच धार लावून ियार आह.े' त्याने डार्वथनला आश्वस्ि केले. बहुिेक 

विथमानपत्राि पुस्िकाबद्दल र्ोडक्याि माहहिी आलेली होिी. 'एकोणीसाव्या शिकािील गे्रट 

कल्पना' अशी समीिा गंभीरपणे पुस्िक वाचून हलहहललेी होिी. हक्स्ले आहण डार्वथन यांचे 

कौिुक त्याि केलले ेहोिे. पण बर् याच समीिकाना याि ईश्वरी ननंदा आह ेअस ेवाटले. क्वारटली 

ररव््यू मध्ये डार्वांनचा हसद्धांि द्एशन आहण द्एटर म्हणजे हनर्मथिी आहण हनमाथिा यामधील 

हवरोधाभास आह.े  

एहप्रल १८६० याददवशी एनडबंगथ ररव््यू मध्य े आलेली प्रहिद्या अत्यिं जहाल 

होिी. ही हननावी असली िरी ररचडथ ओवेन यांनी िी हलहहली आह ेह ेन सागंिा समजल.े त्याच्या 

शब्दा शब्दाि द्वरे् भरललेा होिा. डार्वथनचे पुस्िक हवज्ानाचा कलंक आह.े डार्वथन आहण त्याच्या 

पाठीराख्यानी नैसर्गथक हनवड हाच हनर्मथिीचा हनयम आह ेअसे ढोंग केले आह.े ओवेन प्रत्यिाि 

उत््ांिी हवरुद्ध नव्हिा. फक्त त्याला हनखळ भौहिकवादाची चीड आली होिी.  

जे ओवेनला शक्य झाल ेनाही िे डार्वथनने करून दाखवल.े ओवेन यानी जीवहवज्ानाि 

शोध लावल ेपण त्याचा शेवट अस्पष्ट उगमप्रकाराि केला. दसुर् या बाजूला डार्वथनने जािी मधील 

समान दवुे प्रत्येक हपढीमध्ये कसे आढळिाि ह ेस्पष्ट केल.े  

ओवेन यानी डार्वथन आहण ् क्सले यांच्यावरील रागाच्या भराि ही समीिा हलहहली. 

हक्सले जाहीरपण ेओवेनवर टीका करीि अस.े त्याि हक्सल ेजे हवर् ओकि होिा त्यामुळे ओवेन 

ला धक्का बसला. टीका करण्यामागे हक्सले चा हिूे ओवेन उच्चकुलीन हब्ररटश ज्या हसद्धांिावर 

हवश्वास ठेवि आहिे त्या जुनाट कल्पनाना खिपाणी घालि असण ेह ेहोिे. सिि उत््ांिी ची 

ओवेनची कल्पना वेडगळ पणाची आह ेअसे त्याने जाहीर करून टाकल.े यावर ओवेन एवढा 



भडकला की एका जाहीर व्याख्यानाि त्याने हक्सलेकड े रोखून पाहहल े आहण म्हणाला ' 

जीवाश्मामध्ये ज्याना ईश्वरी हाि ददसि नाही त्यांच्या डोक्यामध्ये हबघाड झाला आह.े '  

ओररहजन ऑफ स्पेहसस प्रहसद्ध होण्याआधी काही ददवस त्यांच्यामधील वाद टोकास 

पोहोचला होिा. ओवेन याना मानव इिर प्राण्यांच्या पासून सवथस्वी वेगळा आह ेअस े हसद्ध 

करायचे होिे. १८५०च्या सुमारास ओरांगगुटागं, हचम्पांझी आहण गोरीला पहहल्यांदा दाट 

जंगलािून प्रदशथनासाठी प्राहणसंग्रहालयाि उपलब्ध व्हायला लागल.े ओवेन यानी त्यांच्या 

हवच्छेदनािून त्यांच्या सांगाड्याचा अभ्यास केला. मानव आहण कहप (हबन शेपटीच्या 

माकडांसाठी मराठी संज्ा) याना वेगळे करणारी खूण त्याला शोधायची होिी. मानव हा कहप 

पासून वेगळा नसले िर सदाचरण व नैहिकिेला काय महत्व?  

ओवेनने मानवी सम्प्रेर्ण, बोलण ेआहण हवचार यामुळे मानव इिर प्राण्याहून वेगळा 

आह.े कहप वगाथिील प्राण्यांच्या व मानवी मेंदमूधील वेगळेपण िो शोधि होिा. १८५७मध्ये 

मानवी व कपीच्या मेंदमूधील वेगळा भाग सापडल्याचा दावा त्याने केला. मानवी मेंदमूधील 

प्रमस्िीष्क मागील बाजूस वाढलेल े असिे. त्यामूळे मेंदचूा हिसरा भाग हहप्पोकॅम्पल लोब 

मायनर (अश्वमीन) मानवी मेंदमूध्ये आह ेअसा भाग कहपच्या मेंदिू नाही असे त्याला आढळल.े 

हचम्पाझी, प्लॅरटपस आहण माणूस यांच्या मेंदमूधील हा फरक माणसू वेगळा आह ेह ेहसद्ध करिो.  

हक्सले याना ओवेनने हवच्छेददि केललेा मेंद ूवाईट पद्धिीने रटकवललेा असावा अशी 

शंका होिी. िसे पाहहले िर मानवी मेंद ूगोररलाच्या मेंदपूेिा फार वेगळा नाही आहण बबूनचा 

मेंद ू गोररलासारखा. मानवी वैहशष्ट्य त्याच्या अंगठा आहण मेंदिूील अश्वमीन भाग यावर 

अवलम्बून नाही याउलट मी अस ेहवचार स्वच्छ करण्याचे काम मी करीि आह ेअसे हक्सल ेयानी 

हलहहल.े  

ओररहजन ऑफ स्पेहसस च्या भडकाऊ समीिेमुळे ओवेन आहण ्क्सल ेयांच्यामधील 

िाण वाढि गेला. शेवटी काही महहन्यानंिर १८६० च्या जून महहन्याि त्यांच्यािील वादाचा 

स्फोट झाला.  

हब्ररटश असोहसएशन ऑफ अ ॅडव्हांससे ऑफ सायन्स या संस्र्ेची वार्र्थक वैठक 

ऑक्सफोडथ मध्ये झाली. असोहसएशनचा प्रेहसडेंट ओवेन यानी जून २८ या ददवशी आपल े

व्याख्यान ददले. हजारभर व्यक्ती याव्याख्यानास उपहस्र्ि होत्या. 



  

२.१० िौलहनक सांगाड ेहगबन, ओरांग, नचंपाझी, गोरीला, मानव (स्केल प्रमाणे नाहीि) हक्स्ले 

यांच्यासाठी काढलेली आकृिी १८६६  

मानवी मेंद ूकपी गटािील मेंदपूिेा कसा वेगळा आह ेिे त्यांनी समजावून सांहगिले. 

हक्सले यानी आपण काय करायचे ह ेआधीच ठरवून ठेवले होिे. व्याख्यानाच्या शेवटी हक्सल े

उभा राहहला आहण मला स्कॉरटश शरीर रचना वैज्ाहनक यानी पाठवलेले पत्र वाचून दाखवायचे 

आह ेत्याि " हचम्पाझीच्या मेंद ूहवच्छेदनामध्ये मानवी मेंदमूधील अश्वमीन एकाच प्रकारचा आह े

मानवी व हचम्पाझीच्या मेंदमूध्ये कसलाही फरक नाही" अस ेहलहहल ेआह.े ओवेनकड ेआपल्या 

बचावाचा कसलाही मागथ नव्हिा. ओवेनचा पाणउिारा करण्याची दसुरी सधंी हक्सललेा कधीही 

हमळाली नसिी.  

मेंदचूी लढाई नजंकल्यानंिर दसुर् या ददवशी हक्सल े ऑक्सफोडथ सोडण्याच्या 

हवचाराि होिा. जािा जािा िो रॉबटथ चेम्बसथ या व्हहेस्टजेसच्या अनाहमक लेखकाकड ेधडकला. 

चेम्बसथला हक्सलचे्या जाण्याचा धक्का बसला. दसुर् या ददवशी काय होणार आह ेयाची त्याला 

माहहिी नसावी.  

ऑक्सफोडथ मध्ये पसरलले्या अफवेनुसार हबशप सम्युएल हवल्बरफोसथ डार्वथनवर 

िुटून पडणार होिा. दकत्येक वरे् हवल्बरफोसथ उत््ांिी हवरुद्ध धार्मथक प्रहिहनधी म्हणून आवाज 

उठवि होिा. व्हसे्टीजेस च्या हवरुद्ध त्याने १८४४ मध्ये खोटारडपेणाची हवधाने असे म्हणून 



वाट लावली होिी. डार्वथनचे पुस्िक त्याहून वगेळे नाही अस े त्याचे म्हणणे. दसुर् या ददवशी 

अमेररकन वैज्ाहनक हवल्यम ड्रपेर 'डार्वथहनझम' व त्याचा सामाहजक पररणाम यावर बोलणार 

होिा. हवल्बरफोसथ ला डार्वथनला जाहीरपणे उघड ेकरण्याची संधी हब्रटनमधील सवाथि मोठ्या 

वैज्ाहनक मेळाव्याि हमळाली होिी. या मीटटंगच्या ददवशी हवल्बरफोसथ ओवेनचा पाहुणाचार 

घेणार होिा. हबशपला आपल्यासारख ेबोलायला भाग पाडणे त्यामुळे सोपे झाल ेहोिे. डार्वथनचा 

बचाव करण्यासाठी ड्रपेरच्या व्याख्यानाच्या वेळी हस्क्स्ले उपहस्र्ि असणे अत्यंि आवश्यक 

होिे.  

दसुर् या ददवशी ओवेन यांनी कॉन्फरन्सची सुरवाि केली. ऑहडटोररयम हजार 

प्रेिकांनी खचाखच भरलेल े होिे. अशा ओवेन म्हणाला ' आपण जेवढे वैज्ाहनक सत्य 

शोधनासाठी प्रयत्न करू िेवढे आपण ईश्वराच्या अहधक जवळ जाऊ. ड्रपेरच्या व्याख्यानाचा 

हवर्य होिा "डार्वथन इिर वैज्ाहनकांच्या दषृ्टीने युरोपचा बौहद्धक हवकास." सजीवांचा हवकास 

हनयमांनुसार हनयंहत्रि होिो. कोठल्याही बाजूने डार्वथन हसद्धांिाच्या बाजूने कसलाही मुद्दा 

नाही. जोसेफ हूकर ड्रपेरच्या व्याख्यानास उपहस्र्ि होिा. ड्रपेरच्या व्याख्यानाची त्याने चक्क 

'अपानवायूशी' िुलना केली. सभागृहाचे वािावरण आिा िापल ेहोिे. एकही श्रोिा सभागृहािून 

उठून गेला नाही. त्यांना हबशपचे म्हणणे ऐकायचे होिे.  

ड्रपेरचे व्याख्यान संपले. हबशप हवल्बरफोसथ उठून उभा राहहला. त्याने डार्वथनच्या 

पुस्िकाचे समीिण आधीच हलहहले होिे. आजचे त्याचे व्याख्यान समीिणावर आधारलेल ेहोिे. 

बायबल म्हणजे हवज्ानाची परीिा नाही पण त्याने डार्वथनच्या पुस्िकाच्या परीिणाि हलहहल े

'वैज्ाहनक िथ्यांच्या आधारावर वैज्ाहनक चुका काढिा येि नाहीि. त्यािल्या त्याि ईश्वरी 

हनर्मथिीि असलले्या चुका िर कधीच नाही. डार्वथनने हीच चूक केली आह.े त्याचे हलखाण 

चुकीच्या गृहीिकावर आधारललेी आह.े आहण ह ेगृहीिक आह ेनैसर्गथक हनवड. पण अस ेएकिरी 

उदाहरण असल्यास त्याने िे उधृि करावे.  

त्याऐवजी हवल्बरफोसथ यांनी पॅले व ओवेन यांच्या हमश्रणावर बोलण ेपसंि केल.े 

सजीव हनर्मथिी अत्युच्च ईश्वराच्या मनािील कल्पना आह.े त्याच्या कामाि सिि सुधारणा 

चालललेी आह.े कारण िोच या सवथ हवश्वाचा हनमाथिा आह.े 

हवल्बरफोसथच े व्याख्यान सपंल्यानंिर त्याने हक्सलेकड े रोखून पाहहले. आहण 

हवचारले " आपले आई की वहडल यापैकी माकडाचा काही वारसा आह?े "डार्वथन याना हक्सल े



यांनी नंिर सांहगिले मी माझ्या एका हमत्राचा हाि त्याच्या गुढग्यावर धरून म्हणालो "ईश्वराने 

याला माझ्याकड ेसोपवले आह.े ईश्वराने मला साहंगिले की हबशप जे म्हणिो त्याि नवीन काही 

नाही. फक्त एकच बाब वेगळी आह ेिी म्हणजे हक्सलेचे पूवथज. जर माझे पूवथज आजोबा एप 

पासून बनल ेअसिील िर मला त्याचा अहभमान आह.े मला जर हवचारल ेिर माझी पसंिी 

एपला असेल. "  

सभागृह हशामध्ये बुडून गेले. हशा र्ांबण्याचे कारण होिे एक करड्या केसांचा आहण 

सरळ रोमन पद्धिीचे नाक असणारी व्यक्ती सभागृहाच्या मध्यभागािून उभी राहहली. िी व्यक्ती 

होिी कॅप्टन दफट्झ रॉय.  

दफटझ रॉय आहण डार्वथन या दोघाना परस्पराबद्दल आदर होिा. िे दोघ ेएकमेकाना 

अनेक वरे् ओळखि होिे. कॅप्टनला वाटल ेडार्वथनला प्रवासाबद्दल हलहायचे आह ेम्हणून त्याने 

बीगलच्या कमथचार् याना त्याला मदि करायला सांहगिले. प्रत्यिाि दफट्झ रॉय लायलने 

हलहीलले्या एन्शंट हजओलॉजी मुळे भारून गेललेा होिा. या पुस्िकामुळे िो बायबलकड ेवळला. 

दफट्झ रॉय यांनी स्विा: हलहीलले्या पुस्िकाि डार्वथन बरोबर नोहाच्या प्रलयाबद्दल चचाथ केली 

होिी. पण त्यानंिर डार्वथन कपोलकहल्पि कहाण्यावर हवश्वास ठेवून नोहाचा प्रलय सोडाच 

ईश्वरी द्एशन पासून दरू गेला.  

कॅप्टन ऑक्सफोडथ ला यायचे कारण त्याला सागरी वादळाबद्दल बोलायचे होिे. ड्रपेर 

याच्या व्याख्यानाबद्दल त्याला कोठून िरी कळल.े हक्सले बोलायचे र्ांबल्यानंिर दफटझ रॉय 

उठून उभा राहहला. आहण म्हणाला डार्वथनच्या पुस्िकाने माझी चांगली करमणूक झाली. 

ओररहजन ऑफ स्पेहसस वाचून मला अत्यंि वेदना झाल्या. त्याने दोन्ही हाि डोक्यावर उंच 

धरल.े त्याच्या एका हािाि बायबल होिे आहण श्रोत्यांना म्हणाला ईश्वरावर हवश्वास ठेवा 

मनुष्यावर नको. पण श्रोत्यांनी त्याला आरडा ओरडा करून खाली बसवल.े  

सवाथि शेवटी जोसफे हूकर बोलणार होिा. िो पोहडयम समोर आला व हवल्बरफोसथ 

वर हल्ला चढवला. नंिर त्याने डार्वथनला सांहगिले मी हवल्बरफोसथकडून खालील बाबी कबूल 

करून घेिल्या १. त्याने डार्वथनचे पुस्िक कधीच वाचलेल े नाही. २. त्याला वनस्पहि 

हवज्ानािील ओ की ठो कळि नाही. त्यानंिर बैठक त्वररि संपली. पण हमटटंगचे मुख्य आकर्थण 

डार्वथन होिा.  

मुख्य आकर्थण डार्वथन असला िरी िो प्रत्यिाि युद्ध भूमीवर नव्हिा. वयाच्या 

पन्नाशीि त्याने ऑक्सफोडथला जाण्याचे टाळले. त्याचा पूणथ बचाव हूकर आहण हक्स्ले यांनी 



केला. काही आठवड ेत्याने ररचमंड या लहान खडे्याि घालवले. त्याच्या जुनाट व्याधीवर त्याने 

उपचार करून घेिल.े आपल्या हमत्रांची पत्रे त्याने वाचली. हबशपच्या प्रश्ांना उत्तर प्रत्यि 

द्यायची पाळी आली असिी िर माझा अहि िाणामुळे मृत्यू झाला असिा असे त्याने हूकरला 

उत्तरादाखल हलहहल.े  

ऑक्सफोडथ मधील सभा लवकरच आख्याहयका बनली. प्रत्येकाकड ेआख्याहयकेची 

स्वि:ची आवृत्ती होिी. हवल्बरफोसथ याला आपण नजंकलो अस ेवाटल.े हक्सल ेआहण हूकर याना 

शेवटचा ठोका आपण मारला अस े वाटले. आजपयांि नक्की काय झाल ेयाचा पत्ता डार्वथनला 

कधीही लागला नाही. फक्त एक महत्वाची घटना म्हणजे डार्वथन ची वीस वर्ाांची प्रिीिा 

सम्पली.  

डार्वांनच्या उवथररि आयुष्याि त्याला र्ोर वजै्ाहनक म्हणून मान्यिा हमळाली. 

१८७० सालापयांि हब्रटन मधील बहुिेक वैज्ाहनकांनी उत््ांिीस मान्यिा ददली. नॅचरल हहस्टरी 

म्युहझयम लंडन मध्य े त्याचा पुिळा बसवला गेला. न्यूटनच्या शेजारी त्याला हचरहवश्रांिी 

हमळाली.  

ओररहजन ऑफ स्पेहसस पुस्िकाचे ददुवै म्हणजे याची खरी ओळख व्हायला हवसावे 

शिक उजाडावे लागले. जीवाश्मवैज्ाहनक आहण भूवैज्ाहनक यानी शोधून काढलेल्या सजीवांच्या 

पृथ्वीवरील काल गणनेमुळे डार्वथनचे म्हणणे नव्याने पटले. त्यानंनिर जीववैज्ाहनकांनी 

आनुवंशहवज्ानािील घटकांचा अभ्यास करून त्यािसुद्धा हनसगथ हनवड कशी पररणाम घडविे ह े

दाखवून ददल.े र्ोडक्याि उत््ांिी हा एकमेव 'प्रभावी' घटक नैसर्गथक हनवडीच्या हनयमानुसार 

सजीवावर पररणाम करिो.  

++++++  

  



प्रकरण ३ 

३.१पृथ्वीिील कालकुपीच्या शोधाि  

 

भूगभथ वैज्ाहनकांची पंढरी अकास्टा नदीच्या िळाशी येऊन संपिे. ही नदी कॅनडाच्या 

इशान्येस आह.े येर् ेपोहोचण्यासाठी अनेक ददवस कॅनोइंग (उर्ळ बोटी) मधून ककंवा पाण्याच्या 

पृष्ठभागावर उिरणार् या हवमानामधून प्रवास करावा लागिो. यलोनाईफ या शहरापासून ही 

हवमान सेवा उपलब्ध आह.े हा प्रवास अधथवट जमीन व अधथवट हजारो िलाव व डबक्यावरून 

होिो. मध्येच िुम्हाला हहमयुगािील हहमनगाना वळसा घालून जावे लागिे. स्कीइंग करि आला 

िर नदीच्या मध्यभागी असलले्या लहान नाजूक बेटावर उिरावे लागिे. दकनार् यावर काळा 

स्प्रूस, रेनहडअर मॉस (शेवाळे), शैवाक ( कवक आहण शेवाळे यांचा संयुक्त अविार) हीर्र 

नावाची नाजूक हनळी पांढरी फुले येणारी वनस्पहि िुडवि चालावे लागिे. प्लोव्हर पक्ष्यांचा 

हचवहचवाट शांििा भंग करिो. इकड ेकाळ्या चावणार् या माशा व डास आपल्या िीक्ष्ण सोंडनेे 

िुमची त्वचेची चाळण करिाि.  

पाण्याबाहरे डोकावणारा खडक पाण्याि कोसळललेा ददसिो. दगडाधोंड्यािून वाट 

काढि िुम्हाला वाट काढावी लागिे. येर्ील खडक ग्रानाइटचे आहिे. गडद करड्या रंगाचे व 

त्यामध्ये अडकललेे फेल्सस्पार इिर रठकाणी असलेल्या ग्रानाइटहून फार वेगळे ददसि नाहीि. 

त्यांचे एकमेव वैहशष्ठ्य म्हणजे त्यािील काही चार अब्ज वर्ाथपूवीचे आहिे. कदाहचि िे 

पृथ्वीवरील सवाथहधक जुने खडक असावेि. पथृ्वीच्या बाल्यावस्र्ेि एकत्र आलेल्या खहनजापासून 

िे एकत्र आले. महाखंड एकत्र होिे त्या वेळेस ह ेखडक होिे व महाखंड दरू गेल ेत्यावेळीसुद्धा.  

त्यांचे वय एवढे हवस्िृि आह ेकी त्याची कल्पना सामान्य व्यक्तीला येण्यासाठी एक 

वर्थ म्हणजे आपल े पसरललेे दोन्ही हाि अशी कल्पना केली िर अकास्टा खडकांचे वय 

काढण्यासाठी पृथ्वीला दोनशे वेळा फेरी मारायला लागेल. ह ेसमजणे जेवढे सामान्य व्यक्तीला 

दकिीही अवघड वाटले िरी याचा डार्वथनला अत्यानंद झाला.  

डार्वथनने प्रर्म जेंव्हा उत््ांहि हसद्धांि मांडला त्यावेळी अकास्टा खडकांचे नेमके वय 

काढण्याचे िंत्र हवकहसि झालेले नव्हिे. यासाठी आवश्यक भौहिक हवज्ान काळाच्या उदराि 

पन्नास वरे् पुढ ेहोिे. डार्वथनला पृथ्वी बरीच जुनी आह ेह ेठावूक होिे. त्याच्या हसद्धांिाप्रमाणे 

हपढ्ान हपढ्ा उत््ांिी होि आह.े 



 

३.१ अकास्टा खडक ३.१ अ कॅनडा उत्तर पूवथ अकास्टा 

 

हवसाव्या शिकाि जीवाश्मांचे अभ्यासक आहण भूशास्त्रज्ानी पृथ्वीच्या वयाचा 

िुकड्यािुकड्यांनी अभ्यास पूणथ केला. सजीव कोणत्या ्माने पृथ्वीवर आल ेह ेिर शोधून काढल े

त्याच बरोबर नेमक्या कोणत्या काळाि पहहले सजीव पृथ्वीवर आल े हसेदु्धा अभ्यासल.े 

त्यानुसार सवाथि पहहले सजीव ३.८५ अब्ज वर्ाथपूवी, प्राणी ६०० दशलि (साठ कोटी) आहण 

माणूस म्हणिा येईल असा प्राणी १५०.००० (दीड लाख वरे्) वर्ाथपूवी ियार झाला.  

  



३.२ पहहला परुावा  

डार्वथन हवरुद्ध केललेी हवधाने मग िी धार्मथक, जीववैज्ाहनक ककंवा भवूैज्ाहनक 

असोि एकच बाब त्याला त्रास दिे होिी िी म्हणजे पथृ्वी ग्रहाचे वय काय? याचे उत्तर 

जीववैज्ाहनक, हबशप वा भूवैज्ाहनकाकडून येण्याऐवजी चक्क भौहिक वैज्ाहनकाकडून आले. या 

वैज्ाहनकाचे नाव हवल्यम र्ॉमसन, हा लॉडथ केहल्वन या नावाने अहधक प्रहसद्ध होिा. डार्वथनचे 

ओररहजन ऑफ स्पेहसस प्रहसद्ध झाल ेत्या वेळी केहल्वन जागहिक कीिीचा भौहिकशास्त्रज् म्हणून 

प्रहसद्ध होिा. केहल्चनच्या मिे हवश्व हा ऊजाथ, हवद्युि भार आहण ऊष्णिा यांचे भल ेमोठे च् 

आह.े हवद्युि पाण्याप्रमाणे प्रवाही आह ेह ेत्याने हसद्ध करून दाखवल ेहोिे. एटं्रोपी हवश्वावर सत्ता 

गाजविे असे हसद्ध केले. एटं्रोपी म्हणजे कशासाठीही न वापरिा ककंवा पररविथन न होणारी ऊजाथ. 

त्यामुळे व्यवहस्र्ि पणे चालललेा ऊजाथ प्रवाह अव्यवहस्र्ि होिो. कायथ व्यवहस्र्ि 

चालण्यासाठीसुद्धा ऊजाथ हमळाली िरच िे व्यवहस्र्ि पूणथ होिे. त्याने ददलेले उदाहरण 

मेणबत्तीचे होिे. एक मणेबत्ती अखेरच्या र्ेम्बापयांि जाळा हनमाथण झालेली धूर, ऊजाथ आहण 

उष्णिा एकत्र करून पुन्हा मेणबत्ती ियार होणार नाही. केहल्व्हनचे कायथ दकिीही र्ोर वाटल े

िरी युरोप पासून उत्तर अमेररकेपयांि समुद्राच्या िळाशी केबल अंर्रण्याचे काम हमळवले होिे. 

त्याि त्याने खच्चनू पैसा हमळवला. दोन आंिर खडंीय टेहलग्राफ चे दळणवळण त्याच्यामुळे सुरू 

झाले.  

 

३.१ लॉडथ केहल्वन उफथ  हवल्यम र्ॉमसन १८२४-१९०२  



केबल अंर्रण्याच्या कामावर प्रवास करिाना पृथ्वीचे वय काय असेल याचा प्रश् 

त्याला पडला होिा. िो पक्का धमाथहभमानी असला िरी पृथ्वी फक्त काही हजार वर्ाथपूवीची आह े

ह ेत्याला मान्य नव्हिे. कारण उघड होिे. कोणाला िरी वाटल ेआहण िे बायबलमध्य ेहलहहल.े 

वैज्ाहनक पद्धिीने पृथ्वीचे वय काढण्याची त्याची पद्धि उष्णिा ऊजेवरून बेिलेली होिी.  

जसे जसे खाणीि खोलवर जाऊ िसे खडकांचे िापमान अहधक असिे ह ेकेहल्वन यांना 

ठावूक होिे. वाढत्या िापमानाबद्दल केहल्वन यांचा अंदाज होिा की पथृ्वीची हनर्मथिी दोन 

ग्रहांच्या परस्परावर आदळण्याने झाली. या आदळण्यामुळे खडक हविळून हशलारस ियार 

झाला. एकदा पृथ्वी र्ंड झाली म्हणजे खडकांचे िापमान पुन्हा वाढण्याचे काहीच कारण नाही. 

पृथ्वी र्ंड होिाना डांबराचा पृष्ठभाग जसा आधी र्ंड होिो व कालांिराने अंिभाथग. पृथ्वीचा 

अंिभाथग त्यामुळे अजून िापलेला आह.े एक वेळ अशी येईल की पृथ्वीचा पृष्ठभाग व अंिभाथग 

यांचे िापमान एकसारख ेहोईल.  

वस्िू कशी र्ंड होिे याची अचूक समीकरणे केहल्व्हन आहण समकालीन 

भोहिकवैज्ाहनकानी ियार केली. या समीकरणावरून पूणथ पृथ्वी कशी र्ंड होि गेली िे पाहहल.े 

खडकामधून उष्णिा कशी हवसररि होिे याचा अभ्यास केला. खाणीच्या अंिभाथगाि िी अजून 

कशी रटकून आह ेयावरून पृथ्वी या ग्रहाचे वय १८६२ साली १०० दशलि वरे् (दहा कोटी) 

असल्याचे जाहीर केले.  

केहल्व्हन चा मूळ उद्दशे भूहवज्ान भौहिकहवज्ानाच्या िुलनेने कस े अपरेु आह े ह े

दाखवून दणेे. ओररहजन ऑफ स्पेहसस वाचल्यानंिर आपल्या हनरीिणावरून डार्वथनवर हल्ला 

करिा येिोय यािच िो खूर् होिा. लायल चे एनशंट हजऑलॉजी वाचून हनसगथ हनवडीच्या 

सावकाश चालणार् या प्रद्येिून सजीवामध्ये बदल होण्यास अहधक वळे लागेल अस े त्याला 

वाटले. उत््ांिी हसद्धािंाच्या हवरुद्धची कावीळ त्याला झाललेी नव्हिी. जीवहवज्ानािील 

त्याची माहहिी अशी की सजीवाचा प्रारंभ सूक्ष्म हजवाणूपासून झाला. पण सध्या असललेे सजीव 

ह ेईश्वरी हडझाइन चा पररणाम आह.े पृथ्वीचे वय ठरवण्याने डार्वथन हवरुद्ध एक मुद्दा उपहस्र्ि 

करिा येईल अस ेत्याला वाटि होिे.  

डार्वथनचा बचाव करण्याचा हक्स्ल े यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. टीकाकार अस े

सहसा करीि नाहीि. िो म्हणाला भूवैज्ाहनक आहण भौहिकवैज्ाहनक यांनी सांहगिलेल ेपृथ्वीचे 

वय मान्य करायचे िर उत््ांहि एवढ्ा कमी वर्ाथि कशी झाली याचे समीकरण पुन्हा नव्याने 

मांडायला लागेल. पृथ्वीचे वय फक्त दहा कोटी वर्े असले िर उत््ांिी 'फास्ट फॉरवडथ' पद्धिीने 



व्हावी लागेल. वॅलसॅ एक पाऊल अजून पुढ ेगेला. आजच्या उत््ांिीच्या वेगाहून कधी कधी िी 

सुपर फास्ट वेगाने होि असावी असे त्याने सुचवले. पृथ्वीचे अिाभोविी दफरण्याने होणार् या 

हवामानािील बदलामुळे उत््ांिीचा वेग सुपर फास्ट झाला.  

डार्वथन मात्र अशा हवधानावर फार समाधानी नव्हिा. 'लॉडथ केहल्वन यांच्या 

पृथ्वीच्या वयाच्या हवधानामुळे मला द:ुख झाल ेआह.े' त्याने केहल्व्हन यांना हलहून कळवल.े 

पृथ्वीच्या िापमानावर व र्ंड होण्यावर केहल्व्हन यांनी आणखी संशोधन करून वयाची मयाथदा 

फक्त दोन कोटी वर्ाथवर आणली. डार्वथनकड े दाि ओठ खाण्याहशवाय दसूरा मागथ नव्हिा. 

त्याच्या उत््ांहि हसद्धांिािील आत्मा काढून घेिल्यासारखी त्याची हस्र्िी झाली.  

+++++  

  



३.३ आहण्वक घड्याळे  

 

 

लॉडथ केहल्वन यांचे गहणि पृथ्वीला स्विा:चा ऊजाथ स्त्रोि नाही या गृहीिकवार 

आधारललेे होिे. ह े गृहीि लवकरच खोटे ठरले. कारण पृथ्वीला अंिगथि ऊजाथ स्त्रोि आह ेह े

केहल्वन यांना मुळीच ठावूक नव्हिे. १९८६ साली डार्वथनच्या मृत्यूनंिर सोळा वर्ाथनी फ्रें च 

भौहिक वैज्ाहनक हने्री बॅक्वारेल यानी युरेहनयमचे िार व फोटोग्रादफक प्लटे एकत्र बांधून ठेवल े

होिे. या प्लेटस डवे्हलप केल्यानंिर त्याला प्लेटवर िेजस्वी रठपके ददसल.े युरेहनयम मधून ऊजाथ 

दकरण बाहरे आल्याहशवाय असे शक्य नाही याची त्याला खात्री पटली. साि वर्ाथनंिर हपअरी 

आहण मेरी क्युरी यानी रेहडयम मधून सिि उष्णिा ऊजेच्या स्वरूपाि बाहरे पडिे ह ेदाखवनू 

ददले.  

बेक्वारेल आहण क्युरी याना ऊजेचा स्त्रोि अणूच्या अंिभाथगाि आढळून आला होिा. 

अणू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या िीन मधून बनलेला असिो. इलेक्ट्रॉन वर ऋण भार असिो 

िे अणूच्या कडनेे हभरहभरि असिाि. घन भार असललेा प्रोटॉन अणचू्या मध्यभागाि असिो. 

प्रत्येक मलूद्रव्याची ओळख त्यािील घन भाररि प्रोटॉनच्या संख्येवर अवलम्बून असिे. उदा 

हायड्रोजन एक प्रोटॉन, हहेलयम दोन, काबथन सहा प्रोटॉन. प्रोटॉन च्या शेजारी न्यूट्रल भार 

असलले े न्यूट्रॉन. एकाच मलूद्रव्यामध्य े क्वहचि वेगळ्या संख्येचे न्यूट्रॉन अस ू शकिाि. उदा 

सामान्यपणे काबथन मध्ये सहा न्यूट्रॉन व सहा प्रोटॉन असिाि. (याचे नाव काबथन १२ ). 

याहशवाय काबथन १३, व काबथन १४ ही आढळिाि. अशा मलूद्रव्यांना समस्र्ाहनके असे नाव 

आह.े समस्र्ाहनकावरून हजऑलॉहजकल वेळ समजिे.  

अणूिील प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एखाद्या फळांच्या दकुानािील संत्रयाच्या दढगार् याप्रमाणे 

असिाि. काही ढीग हस्र्र िर काही अहस्र्र. अहस्र्र ढीग कधीही कोलमडू शकिो. संत्रयाच्या 

दढगाची हस्र्रिा गुरुत्वाकर्थणामुळे असि.े पण प्रोटॉन व न्यूट्रॉन वेगळ्याच आकर्थणामुळे एकत्र 

राहिाि. अहस्र्र समस्र्ानके जेव्हा हवघरटि होिाि त्या वेळी काही ऊजाथ कण बाहरे पडिाि. 

ऊजाथ मुक्त झाल्यानंिर मलूद्रव्याचे रूपांिर दसुर् या मलूद्रव्याि होिे. युरेहनयम २३८ चे हवघटन 

होिाना दोन न्यूट्रॉन व दोन प्रोटॉन मुक्त होिाि. त्यामुळे युरेहनयम २३८ चे र्ोरीयम २३४ 



मध्ये रूपांिर होिे. र्ोरीयमसुद्धा अहस्र्र आह.े त्याचे प्रोटॅहक्टहनयम २३४ मध्य ेरूपान्िर होिे. 

अशा िेरा रूपांिरानंिर युरेहनयम २३८ चे लेड (हशसे) २०६ बनिे. हशस ेहस्र्र मलूद्रव्य आह.े  

मूलद्रव्यािील कोणत्या अणूचे हवघटन होणार ह ेसांगिा येि नाही. पण अणूंच्या 

समूहाचे हवघटन सखं्याशास्त्राचे हनयम पाळिे. उदाहरणार्थ एका खहनजामध्ये (१, ०००, ०००) 

दहा लाख दकरणोत्सारी समस्र्ानकाचे अणू आहिे. त्यािील पन्नास टके्क अणूंचे एका वर्ाथि 

हवघटन होि असिे. पहहल्या वर्ाथच्या शेवटी पाच लाख (५००, ०००) समस्र्ानके हशल्लक 

राहिील. दसुर् या वर्ी त्यािील अडीच लाख (२५०, ०००) समस्र्ानके हशल्लक राहणार. दर 

वर्ी उरलेल्या समस्र्ांनकापैकी पन्नास टके्क समस्र्ानके हशल्लक रहाि असिील िर हवसाव्या 

वर्ी शेवटचे अणूचे हवघटन होणार. भौहिक वैज्ाहनकांनी या प्रकाराचे वणथन ' अधथ काल' अस े

केल े आह.े र्ोडक्याि अधी समस्र्ानके हवघटन होण्याच्या कालखंडास अधथ काल म्हणिाि. 

युरेहनयम २३८ चा अधथकाल ४.४७ दशलि वरे् एवढा आह.े इिर मलूद्रव्यांचा अधथकाल दकत्येक 

दशलि वर्ाथएवढा आह.े िर काही मलूद्रव्यांचा अधथकाल काही हमहनटापासून सेकंदापयांि 

असिो.  

ज्या हनयमामुळे अण ूहनयंहत्रि होिाि िी त्यांच्यािील उपजि प्रेरणा नाही. पण अस े

हनहश्चि होि राहिे. असे जर झाल े नसिे िर संगणकाचा आकार ददवसेददवस लहान झाला 

नसिा. अणुबॉम्बचा स्फोट करिा आला नसिा. बेक्क्वारेल आहण क्यूरी यांच्या सशंोधनानंिर 

भौहिक वैज्ाहनकांना केहल्वन ने शोधलेल्या हनयमापेिा वेगळे हनयम समजि गेले. यरेुहनयम, 

र्ोरीयम, पोटॅहशयम सारखी मलूद्रवे्य पथृ्वीमध्य ेआढळिाि. त्यांच्या हवघटनािून ऊजाथ मुक्त 

होिे. त्यामुळे पृथ्वीच्या हनर्मथिीच्या वेळी असलेल े िापमान झपाट्याने कमी झालेल े नाही. 

दकरणोत्सारी मलूद्रव्यामुळे पृथ्वी उबदार राहहली आह.े  

अन्स्टथ रुदरफोडथ नावाच्या भौहिकवैज्ाहनकाने दकरणोत्सारी मलूद्रव्याबद्दल बरेच 

संशोधन केले आह.े एका मूलद्रव्यापासून दसुरे मलूद्रव्य बनणे ह ेनैसर्गथक आह ेअस ेत्याने दाखवून 

ददले. १९०४ साली मोहन्ट्रयल मधील मॅक हगल यहुनव्हर्सथटीि त्याने आपल्या नव्या शोधाबद्दल 

ददलेल्या व्याख्यानाि िो म्हणिो..... 

 " मी ज्या किाि व्याख्यानासाठी आलो िी अधथवट अंधारललेी होिी . . मी जेंव्हा पृथ्वीच्या वयाबद्दल बोलि होिो िेंव्हा 

सुदैवाने लॉडथ केहल्व्हन गाढ झोपेि होिे मी महत्वाच्या मुद्द्द्यावर बोलि होिो िेंव्हा जटायू जागा झाला डोळे उघडल े

आहण माझ्याकडे डोळे उघडून पाहहले .मी त्यापासून प्रेरणा घेऊन म्हणालो लॉडथ केहल्व्हन यांनी पृथ्वीचे वय ठरवण्यासाठी 

प्रयत्न केल ेिेव्हा कोणत्याही नव्या ऊजेची त्याि भर पडली नव्हिी. त्याि आिा रेहडयमची भर पडली “  



त्या ददवसाची आठवण रुदरफोडथला असली िरी केहल्वनने त्याच्या जुन्या 

अंदाजाबद्दल कधीही वाच्यिा केली नव्हिी. रुदरफोडथच्या व्याख्यानानंिर लंडन टाइम्स ला 

त्याने पत्राि हलहहल ेपथृ्वीचा आंिरभाग िापललेा ठेवण्याएवढा दकरणोत्सगथ उपलब्ध नाही.  

रुदरफोडथला पृथ्वीचे वय आजपयांिच्या अंदाजाहून अहधक आह ेह ेमाहीि होिेच पण 

पृथ्वीचे नेमके वय दकिी आह ेह े नेमके त्यावरून सांगिा येईल हेसदु्धा ठावूक होिे. र्ंड होि 

असलले्या खडकामधील युरेहनयमचे कालांिराने हशशाच्या संयुगाि रूपांिर होिे. युरेहनयमचा 

अधथकाल त्याला ठावूक होिा. त्यामुळे खडकाचे वय काढण ेसोपे होिे. अशा पद्धिीमुळे दशलि 

वर्ाथपेिा कोट्यवधी वर्ाांच्या खडकाचे वय आिा काढिा येि होिे. रुदरफोडथचे आहण्वक घड्याळ 

अहधक अचूक कसे ठरेल यासाठी एकाच खडकाि हशसे व युरेहनयमच्या सयंुगाची एकच पाहणी 

करण्याऐवजी त्यािील हवहवध भागांच्या पाहणीवरून अहधक अचूक अंदाज करणे सोपे झाले. 

जर सवथच खडकािील हशस ेआहण युरेहनयमचे प्रमाण एकसारख ेअसले िर खडकाचे वय एकच 

असिे याि कसलाही सशंय नव्हिा.  

एकाच वेळी एकाहून अहधक आहण्वक घड्याळावरून खडकाचे वय काढण्याि येऊ 

लागल्यावर पुन्हा एकदा िाळा करिा “्ॉस व्हरेरदफकेशन” करिा येऊ लागला. उदा एखाद्या 

खडकाि युरेहनयम २३८ बरोबर युरेहनयम २३५सुद्धा असिे. दोन्हीचा अधथकाल वेगळा असिो. 

युरेहनयम २३५ पासून हशसे २०७ ियार होिे. याचा अधथकाल वेगळा असल्याने शोध अहधक 

अचूकपणे होऊ लागला.  

क्वहचि युरेहनयम ककंवा हशस ेखडकामध्य ेअंिभूथि झाले असल्याच्या शक्यिेिून सुटका 

करण्यासाठी वैज्ाहनकांनी आणखी एक पद्धि शोधली. एका खडकामध्ये ियार होिाना 

हझरकोहनयम व ऑहक्सजनचे हझरकॉन नावाचे स्फरटक ियार होिाि. 

३.२ हझरकॉन 



 एखाद्या अभेद्य कुपीसारखे हझरकॉन मध्ये नव्याने काहीही हशरि नाही ककंवा 

त्यािून काही बाहरेही पडि नाही. हझरकॉनच्या बंद कुपीि बाह्य कोणत्याही प्रभावाहशवाय 

युरेहनयमचे हशशामध्य े रूपांिर होि राहिे. भभूौहिक वैज्ाहनकानी अकास्टा खडकामधील 

हझरकॉन स्फरटकामधील युरेहनयमचे ४.०४ दशलि वरे् अधथकाल शोधून काढला आह.े भारीि 

कणांची एक िीव्र शलाका त्यानी हझरकॉन मध्ये सोडली. त्यामुळे हझरकॉन स्फरटकाि झालेल्या 

लहानग्या ढगामधून त्यनी बाहरे पडललेी संयुगांचे हवश्लेर्ण केल.े ह ेसवथ करण्याि चूक होण्याची 

शक्यिा फक्त बारा दशलि वरे् एवढीच होिी. आपल्या दषृ्टीने बारा दशलि वरे् हा कालखंड 

खूप मोठा आह.े पण अकास्टा खडकाचे वय लिाि घेिल ेिर ही चूक फक्त ०.३ टके्क एवढीच 

आह.े  

आजच्या घडीला अकास्टा खडक पथृ्वीवरील सवाथि जुने खडक आहिे ह ेजरी मान्य 

केल ेिरी िे ियार होईपयांि आधीच ५०० दशलि वरे् होऊन गेललेी होिी. भूवैज्ाहनकांना अशा 

वेळी पृथ्वीचे वय शोधण्यास अवकाशािून र्ोडी मदि हमळाली. १९४० च्या सुमारास 

उल्केमधील हशशाची सयंुगे शोधण्याची मोहीम चालू झाली. बहुिेक उल्का सूयथ माला ियार 

झाल्यानंिरचा कचरा आह.े १९५३ साली क्लायर पॅटरसन नावाच्या भूवजै्ाहनकाने अररझोना 

मध्ये उल्का- पािामुळे बनलेल्या १.२ दकलोमीटर हवस्िाराच्या खसड्यािून हशसे व युरेहनयमचे 

प्रमाण मोजल.े या खसड्यािील अशनीमध्य े (उल्केमध्य)े युरेहनयम जवळा जवळ नव्हिे. सवथ 

युरेहनयमचे हशशामध्य ेरूपांिर झालेल ेहोिे. सयूथमाला ियार झाल्याच्या पहाटे पहाटे झालले्या 

या उल्केमुळे पडलेल्या अशनीमध्ये पुन्हा कसलाही बदल झाललेा नव्हिा.  

 

 

३.३ अरीझोना उल्कापािामुळे पडलेले हववर  



उल्का आहण आपला ग्रह एकाच मलूद्रव्यापासनू बनलले े आहिे पण त्यांच्यािील 

युरेहनयम व हशशाचे प्रमाण वेगवेगळे आह.े यरेुहनयम व हशशाच्या संयुगाच्या उल्का व पथृ्वीच्या 

खडकािील प्रमाणावरून पॅटरसन यानी पृथ्वीचे वय ४.५५ हबहलयन वरे् काढल ेआह.े  

पण पथृ्वी वरील सवाथि जुने खडक व पृथ्वीचा जन्म याि असललेी ५०० दशलि 

वर्ाांचा फरक कसा भरायचा याचे उत्तर भूवैज्ाहनकांनी दऊेन ठेवले आह.े पथृ्वीचे बाह्य कवच 

नष्ट होिे िसेच नव्याने बनिे. त्याि सिि उलर्ापालर् चालिे. पृथ्वीच्या अंिभाथगािून हशलारस 

बाहरे पडिो जुने कवच नव्याखाली दबले जािे. या उलर्ापालर्ीमध्ये जीवाश्म असलेच िर िे 

नष्ट होिाि.  

+++++  

  



३.४ घड्याळे अनेक, पण वेळ एकच  

युरेहनयम पद्धिीने सवथ खडकांचे वय सांगिा येि नाही. हझरकॉन फक्त काही प्रकारचा 

हशलारस र्ंड होिानाच हमळिो. गाळ र्रांनी बनलेल्या खडकाि युरेहनयम हशसे पद्धि वापरण े

कुचकामी आह.े खडकांचे वय काढण्यािील आणखी एक अडचण म्हणजे खडकाि मोजिा येईल 

एवढे युरेहनयम हशल्लक असल्यासच िे मोजिा येिे. युरेहनयम हशसे पद्धिीची मोजपट्टी खूप 

अहधक मोठी आह.े मानवी इहिहास काळाच्या मापनासाठी िी उपयोगी पडि नाही. 

भूवैज्ाहनकांनी त्यासाठी डझनावारी नव्या मोजपट्ट्या शोधल्या आहिे. ज्या वस्िूचे वय 

शोधायचे आह ेत्यासाठी त्या हवकहसि केलेल्या आहिे. ऐहिहाहसक काळािील मोजमापनासाठी 

वैज्ाहनकांनी काबथनचे काबथन १४ समस्र्ाहनक शोधून काढल.े काबथन १४ चा अधथकाल ५७०० 

वरे् असिो. गेल्या ४०, ००० वर्ाथपयथन्िचा कालखंड मोजण्यासाठी ही पद्धि वापरण्याि येिे.  

भारीि कण अवकाशािून येिाना वािावरणािील नायट्रोजन बरोबर त्यांची टक्कर 

झाली म्हणजे काबथन १४ ियार होिो. हा बदल िात्पुरिा असिो. काबथन १४ चे पुन्हा 

नायट्रोजनमध्ये रूपांिर होिे. रूपांिर होिाना र्ोड ेअन्य भाररि कण मुक्त होिाि. जोपयांि 

वनस्पहि हजवंि आहिे आहण काबथन १४ यकु्त काबथन डाय ऑक्साइअडच्या स्वरूपाि 

श्वसनासाठी घेि आहिे िोपयांि वनस्पहि उिीमध्ये काबथन १४ चे प्रमाण कायम राखल ेजािे. 

त्यामधनूच काबथन १४ प्राणी उिीमध्ये अन्न साखळीिून येि राहिे. पण कोणत्याही कारणाने 

झाड मृि झाल्यावर अन्नसाखळी खंहडि होिे. प्राणी उिीमध्य ेनव्याने काबथन १४ येि नाही. पण 

वनस्पहि व प्राणी उिीमधील हशल्लक काबथन १४ वरून हशल्लक उिीचे वय शोधिा येिे. उदा 

बफाथि गाडल ेगेलले ेमॅमॉर्, हपरॅहमडमधील ममी, ऐहिहाहसक काळािील र्डगी, मानवी गुहा 

वस्त्यामधील हशकार केलेल्या प्राण्यांची हाडे, मोहेंजोदारो, हरप्पा लोर्ल काळािील 

कोळशासारखे झालेल ेधान्य वगैरे.  

समस्र्ानकावर आधारललेी घड्याळ्यामुळे सजीवांचा इहिहास नेमका मांडणे शक्य 

झाले. त्याकाळी डार्वथनला पथृ्वीचे वय ठावूक नव्हिे. की जीवाश्म कधी ियार झाले ह ेफक्त 

अंदाजाने ठरविा येि होिे. भूवैज्ाहनकाकी हजऑलॉहजकल कालखंड फक्त कॅहम्ब्रयन काळ म्हणजे 

जुन्याि जुना असे ठरवल ेहोिे. याच्या आधीचे सवथ खडक कॅहम्ब्रयन पूवथ या एकाच काळािील 

असे वगीकरण करून ठेवले होिे. कॅहम्ब्रयन काळािील जीवाश्मांच्या आधी काय होिे याचे कोड े

डार्वथन ला कधीही सटुल ेनव्हिे. जसे केहल्वनला पृथ्वीच्या िापमानाचे कोड ेसुटल ेनव्हिे.  



'जर हा हसद्धांि खरा असले िर सवाथि आधी बनलले्या कॅहम्ब्रयन र्राच्या आधी खूप 

काळ लोटला आह.े या काळािील पृथ्वीवर असलले्या सजीवांचे जीवाश्म कोठे गेल े याचे 

समजण्यायोग्य उत्तर मला हमळि नाही' अस ेडार्वथन ने इव्होल्यूशन बाय नॅचरल हसलेक्शन मध्य े

हलहून ठेवले.  

जीवाश्मवैज्ाहनकाना आिा ठावूक झाल े आह े की कॅहम्ब्रयन पूवथ काळाि 3.85 

हबहलयन वर्ाथपूवी सजीव होिे. सजीवांचे सवाथि प्राचीन अवशेर् ग्रीनलॅन्डच्या नैऋत्य 

दकनार् याजवळ होिे असा पुरावा होिा. अर्ाथि यरे्े कधीही जीवाश्म आढळले नाहीि. जीवाश्म 

हा सजीवाचा प्रत्यि पुरावा असिो. उदा अस्र्ी, कवच, ठसा, फुलाची पाकळी वगैरे. पण कधी 

कधी जीवाश्मानी मागे सोडललेी रसायने वैज्ाहनकांना शोधिा येिाि.  

काबथन १३ आहण काबथन १२ यांचे प्रमाण ज्वालामुखीिून बाहरे पडणार् या 

काबथनपेिा सजीवाि कमी असि.े खडकाि आढळणारा काबथन कधी कधी सजीवामधून बाहरे 

आला आह ेकाय ह ेसांगणे शक्य आह.े उदाहरणार्थ एल्म विृावर पान उगवलेल ेआह.े त्यािील 

काबथन १३ व १२ प्रकारचा आह.े सरुवंटाने िे पान कुरडल्यावर त्यािील काबथन सुरवटंाच्या 

उिीि गेला. पक्ष्याच्या पोटाि गेलेला सुरवटं आहण पक्ष्याचे मािीि हमसळलेल्या शरीरापयांि 

काबथन १३-१२ पोहोचला. ही मृहत्तका समुद्रिळाशी गेल्यानंिर पाण्याच्या प्रचंड दाबामुळे 

र्रांच्या खडकाि रूपांिर होिे. ज्या खडकाि कधीही सजीव नव्हिे त्याि काबथन १३ चे प्रमाण 

ज्वालामुखीिील काबथन १३ एवढेच असिे.  

१९९६ साली अमेररकन व ऑस्टे्रहलयन वैज्ाहनक ग्रीनलंडच्या नैऋत्येस 

वेड्यावाकड्या प्रवाहािून पोहोचले. यारठकाणी जगािील सवाथहधक जुने गाळाचे खडक 

आढळिाि. या गाळाच्या खडकािून हझकॉन असलले े काही ज्वालामुखीिून बाहरे पडलले े

खडकसदु्धा हमसळलले ेआहिे. यांचे यरेुहनयम हशसे पद्धिीने काढलेल ेवय ३.८५ दशलि वरे् 

होिे. या खडकांच्या मधनू दबलले ेगाळाचे खडक ओळखिा न येण्यापलीकडील अवस्र्ेि होिे. 

अपेटाईट नावाच्या प्रस्िराचे नमुने त्यांनी प्रयोगशाळेि आणले. आयन शलाकेच्या सहाय्याने 

अपेटाईट वर मारा केल्यानंिर बाहरे पडलले्या काबथन १३ वरून िो नक्की सजीवामधील होिा 

ह ेत्याने हसद्ध केल.े  

ग्रीनलंड मधील खडकामध्ये सजीवािील काबथन दकिी आधीपासून होिा ह े

कळण्याचा कोणिाही पुरावा वैज्ाहनकांच्याकड े नव्हिा. कारण चार हबहलयन वर्ाथपूवीचे 



कसललेी खडक आजच्या पृथ्वीवर हशल्लक नाहीि. या सुमारास सजीव ियार झाले ह ेनक्की 

सांगण्यास हा पुरावा परेुसा आह.े पहहल्या ६०० दशलि वर्ाथि पथृ्वीवर उल्का आहण लघ ु

ग्रहांचा मारा होि होिा. यांच्या पृष्ठभागावर आदळण्याने महासागराचा पृष्ठभाग अिरश: 

उकळि होिा. जर अशा िापमानास जर सजीव असिील िर त्यांची हजवंि असण्याची शक्यिा 

शून्य. समुद्र िळाशी असलेल्या िप्त पाण्यामध्य ेकाही सजीव हजवंि असण्याची शक्यिा आह.े 

याचे कारण आजसदु्धा समुद्रिळाशी असलले्या अहि िप्त उष्ण पाण्याच्या प्रवाहाि जीवाणू 

आहिे. समुद्र िळाशी असलले्या ज्वालामखुीच्या संपकाथि असलले्या पाण्याि ह ेहजवाणू आहिे. 

(महाभारिाि आशा ज्वालामुखीला वडवानल म्हटल ेआह.े )  

ज्या वेळी सजीवांची उत्पत्ती झाली त्याची कसली िरी खूण ग्रीनलँड खडकामध्ये 

राहहली असल्याची शक्यिा आहचे. जीवाणंूचे सवाथि जुने अवशेर् ३.५ हबहलयन वर्ाथपूवीचे 

आहिे. त्याच वेळी ३५० दशलि वर्ाथपूवी ऑस्टे्रहलयन उर्ळ समुद्र दकनार् यावर १९७० साली 

आढळलेल ेअवशेर् आहिे एकपेशीय नील हररि शैवालाचे. २.६ हबहलयन वर्ाथपूवी याचा र्र 

भूपृष्ठावर होिा.  

सजीव म्हणजे फक्त जीवाणू नव्हिे. जीवाणू आभासी कें द्रकी सजीव आहिे. मनुष्य व 

सजीव प्राणी, वनस्पहि, कवके आहण आददजीव दषृ्य कें द्रकी पेशींनी बनललेे आहिे. सवाथि जुने 

दषृ्य- कें द्रकी सजीवांचे अवशेर् १.२ हबहलयन वर्ाथपूवी रेणवीय जीवाश्मांच्या स्वरूपाि 

आढळले आहिे. आभासी कें द्रकी सजीव व जीवाणू यांना ओळखण्याची प्रमखु खूण म्हणजे 

त्यांच्या पेशी आवरणाची रचना. दषृ्यकें द्रकी सजीवाचे पेशीआवरण दढृ होण्याि मेदाम्लािील 

स्टीरोल गटािील रसायनाचा वाटा आह.े  

१९९० च्या मध्यास जोचेन ब्रोक्स ऑस्टे्रहलयन नॅशनल युहनव्हर्सथटीिील एक 

भूवैज्ांकांचा गट ७०० मीटर खोलीवरील शले जािीच्या खडकािून युरेहनयम हशशाच्या 

संयुगाचा अभ्यास करीि होिा. या खडकाचे वय २.७ हबहलयन वर्ाथचे होिे. या खडकाि त्यांना 

सूक्ष्म िेलाचे अवशेर् सापडले. त्याि स्टीरोल होिे. ह ेरेणू एकपेशीय कें द्रकी पेशीहशवाय बनण े

शक्य नाही. ब्रोक्स व त्याचं्या वैज्ाहनकांनी अमीबा सारखे सजीव २.७ हबहलयन वर्ाथपूवी ियार 

झाल्याचा हा हन:सशंय पुरावा होिा.  

+++++ 

  



३.५सजीवांच्या आकारािील वृहद्ध 

 

आणखी एक हबहलयन वर्े िरी कें द्रकी पेशीचे म्हणजे आकाराने सूक्ष्म सजीवांचे राज्य 

रटकून होिे. पण १.८ हबहलयन वर्ाथपूवी पहहल्या बहुपेशीय सजीवाचे जीवाश्म आढळले. ह े

सजीव म्हणजे हवहचत्र वाटणारी दोन सेमी आकाराची भेंडोळी होिी. सवाथि जुने बहुपेशीय 

सजीव िांबड्या शैवालाचे आहिे. त्यांचे जीवाश्म १.२ हबहलयन वर्ाथपूवीचे आहिे. बहुपेशीय 

प्राणी म्हणिा येईल अस ेसजीव ५७५ दशलि वर्ाथपूवी ियार झाले. त्यांचे आकार मोठे हवहचत्र 

होिे.  

३.४ एहडकरेन्स  

काही वर िीन पटे्ट, परुाण काळािील नाण्याप्रमाणे गोल चपटे, लाबंच लांब 

व्हनेेहशयन ब्लाइंड सारखे, एखाद्या भल्या मोठ्या बोटांच्या ठशाप्रमाणे ददसणारे अस ेहवहवध 

प्रकार आढळू लागले. या सवाथचे एकत्र नाव वैज्ाहनकानी ठेवले िे 'एहडकरन्स '. यांच्यामध्ये 

हालचाल होि नसावी. यांचे नाव एहडकरन्स ठेवण्याचे कारण मोठ्या प्रमाणाि िे 

ऑस्टे्रहलयािील एहडकरन टेकड्यामध्ये सापडल.े भूवैज्ाहनकानी त्यांचे वगीकरण वनस्पिी, 

शैवाक अस े करण्याचा प्रयत्न केला. कदाहचि िे बहुपेशीय सजीवािील काही फसवे प्रयोग 

असावेि म्हणून त्यांचे वगीकरण सोडून ददले. बर् याच जाणकारांच्या मिे सध्याच्या बहुिेक 

बहुपेशीय सजीवांचे िे पवूथज असावेि. यािील काही जीवाश्म व जेहलदफशचा संबंध असावा. 

बोटाच्या ठशाप्रमाण ेददसणार् या पासून वलयांदकि कृहम बनल ेअसावेि. अजून बरेच एहडकरेन 

वगाथिील सजीव हमळाल ेआहिे पण त्यांचे वगीकरण अजून पणूथ झाल ेनाही.  



एहडकरेन जीवाश्मानंिर ५५० दशलि वर्थ पूवथ खडकािून सजीव चालि गेल्याच्या 

ककंवा हछद्राि घुसल्याच्या खुणा आढळल्या. याचा अर्थ अहधक गंुिागुिीचे व स्नायूचा वापर 

करणार् या सजीवांचा जन्म झाला. त्यांना सरपटिा व रांगि जािा येि होिे. एका रठकाणी हस्र्र 

असणार् या एहडकरेन व जेहलदफशसारख्या िरंगत्या सजीवामध्ये ही भर होिी. शरीराि स्नाय ू

हभहत्तका व अन्ननहलका ियार होणे ही सधुारणा होिी. एहडकरेन व जेहलदफश या दोन्हीमध्य े

अन्ननहलका नाही. पण कीटक, चपटे कृहम, सागर िारा, आहण पाठीचा कणा असणार् या 

प्राण्यामध्ये अन्ननहलका आह.े या दोन्ही गटािील मखु्य फरक त्यांच्या भ्रूणामध्य े आह.े 

जेहलदफशचे शरीर दोन र्रांनी बनलेल ेअसिे. या प्रकारास हद्वस्िरीय म्हणिाि. इिर प्राणी 

हत्रस्िरीय असिाि. बाह्यजननस्िर, मध्यजननस्िरआहण अंिरजनन स्िर. बाह्यजननस्िरापासून 

त्वचा व चेिासंस्र्ा बनिे. मध्याजननस्िरापासून स्नाय,ू हाड ेआहण शरीरािील अवयव बनिाि. 

आहण अन्िरजननस्िरापासून अन्ननहलका. हत्रस्िरीय प्राण्यांनी ५५० दशलि वर्ाथपूवी केललेी 

हबळे आढळली आहिे. पण त्यांचे जीवाश्म आजिागायि सापडलेल ेनाहीि.  

३.५ कॅहम्ब्रयन पूवथ कालािील भ्रूण  

१९९८ साली अमेररकन आहण चीन मधील वैज्ाहनकाना एक महत्वाचा शोध 

लागला. ५७० दशलि वर्ाथपूवीचे सूक्ष्म भ्रणू त्यांना आढळले. त्यािील काही फहलि बीजांड े

एकपेशीय, बहुपेशीय, हद्वस्िरीय व हत्रस्िरीय अवस्र्ामधील होिे. या सवथ अवस्र्ा कोणत्या 

प्राण्याच्या समजल ेनाही िरी ह ेजीवाश्म हत्रस्िरीय प्राण्याच्या आहिे ह ेनक्की.  

कॅहम्ब्रयन कालखंडाच्या प्रारम्भी ५३० दशलि वर्ाथपूवी एहडकरेन सजीव कमी कमी 

होि पूणथपणे नष्ट झाले. याच वेळी हत्रस्िरीय जीवाश्मांचा उदय झाला. आजच्या बहुिेक संघ 

(प्राणीसृष्टीिील महत्वाच्या रचना 'फायलम- संघ' या नावाने ओळखल्या जािाि- उदा संधीपाद, 



मृदकुाय, हछद्री, वलयांदकि वगैरे. मानव असललेा संघ कशेरूकी या नावाने ओळखला जािो. 

फक्त याच सघंाि कशेरू स्िम्भाचे पाठीचा कणा व मणके आढळिाि. यांचा उदय लॅम्प्र े व 

बुळबुळीि हगॅ दफश पासनू झाला आह.े  

 ५३५ दशलि वर्ाथपूवी कॅहम्ब्रयन काळाि बहुिेक सघंांची अमयाथद वाढ झाली. 

कॅहम्ब्रयन काळािील सजीवांच्या वाढीवर डार्वथनकड ेकसलाही पुरावा नव्हिा. आधुहनक काळाि 

रेण्वीय जीवाश्म आहण आहण्वक काल गणनेच्या आधारावरून कॅहम्ब्रयन कालच्या आधी 

लिावहध वरे् सजीवांचे पृथ्वी वर आहस्ित्व होिे. अस े हसद्ध झाले. कॅहम्ब्रयन पूवथ काळ ही 

उत््ांिीची प्रस्िावना आह.े ८५ टके्क सजीव कॅहम्ब्रयन पूवथ काळािील आहिे. 

जीवाश्महवज्ाकाकड ेआिा कॅहम्ब्रयन पूवथ काळािील जीवाणू, एकपशेीय आददजीव (आिा याना 

प्रोरटस्टा या नावाने ओळखले जािे) शैवाल,े एहडकरन, हबळे करणारे, आहण प्राण्यांचे भ्रूण यांच्या 

जीवाश्मांचा मोठा साठा आह.े कॅहम्ब्रयन कालखडं हा प्राण्यांच्या उत््ांिीिील महत्वाचा काळ 

आह.े सागराि त्यांचे आहस्ित्व दकिी दशलि व्र्र्ापासून आह ेह ेएवढेस ेमहत्वाचे नाही पण 

सजीवािील हवहवधिा ५३५ दशलि वर्ाथपूवी प्रचंड संख्येने वाढली. यरेुहनयम हशसे पद्धिीने 

वैज्ाहनकांना ही वाढ केवळ दहा दशलि वर्ाथि झाल्याचे आढळून आल.े  

कॅहम्ब्रयन काळािील सजीवांचा स्फोट पूणथपणे पाण्याखाली झाला. ज्या वळेी नव्या 

प्राण्यांचा उदय झाला त्यावेळी भूखंड उघड ेबोडके होि. त्यावर फक्त जीवाणंूचा िवंग होिा. 

बहुपेशीय सजीव दकनार् यावर यायच्या आधी वनस्पिी प्रर्म जहमनीवर आल्या. ५०० दशलि 

वर्ाथपूवी शैवाळांना पाण्याबाहिे राहण्यासाठी जलरोधक पेशी हभहत्तका ियार झाल्या. यामुळे 

अहधकाहधक वेळ त्यांना पाण्याबाहरे राहणे शक्य झाले. आजच्या शवेाळ ककंवा यकृिका 

(हलव्हरवटथ) सारख े त्याचें स्वरूप असावे. नदी काठाने व समुद्रदकनारी त्या ियार झाल्या 

असाव्याि. ४५० दशलि वर्ाथपूवी शिपाद (सेंटीपेड- गोम) आहण काही संहधपाद नव्या 

पररसराि राहण्याचा प्रयत्न करीि होिे. नव्या वनस्पहि जािी सरळ उभ ेराहण्याच्या प्रयत्नाि 

होत्या. ३६० दशलि वर्ाथपूवी त्यांची ऊंची पंधरा िे अठरा मीटर पयथन्ि वाढली. कदाहचि 

दकनार् याने वाढलेल्या दलदलीिून कशेरुकी - पाठीचा कणा असलले्या सजीवांचे पूवथज वळवळि 

जहमनीवर येण्याचा प्रयत्न करीि असावेि.  



३.६ जमीनीवरील पहहल्या वनस्पहि  

सजीवांच्या इहिहासाि जहमनीवर येण्याचा काळ फार र्ोडा आह.ेनव्वद टके्क 

उत््ांिी पाण्याि झालेली आह.े पण गेल्या काहीशे दशलि वर्ाथि जमीनीवरील सजीवामध्य े

अनपेहिि बदल झाले आहिे. जमीनीवरील सजीवाच्या जीवाश्मामध्ये ३२० दशलि वर्ाथपूवी 

दोन शाखा उत्पन्न झाल्या. एक उभयचर सजीवांची त्यािील काही उभयचर अजस्त्र म्हणिा 

येिील अस ेहोिे. त्यांचे आजचे वंशज बेडूक, सलॅमॅॅन्डर, आहण काही दवे गांडूळ या नावाचे प्राणी 

(दवेगांडूळ हा गांडुळासारखा ददसिो एवढाच त्याचा गांडुळाशी संबंध ). जहमनीवर 

राहण्यासाठी त्यांना शरीर कायम ओलसर ठेवावे लागे. त्यांची जेली आच्छाददि अंडी हवेि 

लवकर कोरडी होि नसि. दसुरी शाखा अ ॅहिऑटा (उल्ब द्रवामध्ये भ्रूण वाढ होणारे ). त्यांची 

अंडी बाष्प रटकवून ठेवणारी होिी. २५० दशलि वर्ाथपूवी यापासून डायनोसॉर ियार झाले. 

डायनोसॉर जहमनीवरील पहहले प्रबळ प्राणी. ६५ दशलि वर्ाथपयांि िे जहमनीवर रटकून होिे. 

डायनोसॉर च्या अस्िानंिर पिी आणी सस्िन प्राणी फक्त हशल्लक राहहल.े िस ेकाटेकोरपण े

पहायचे िर पिी ह ेउडणारे हपसे असलेल ेसरड.े पहहल्या डायनॉसॉरबरोबरच सस्िन प्राण्यांचा 

उदय झाललेा होिा. त्यांच्या बरोबर असलले्या सरपटणार् या प्राण्यांची संख्या कमी झाल्यावरच 

सस्िन प्राण्यांनी त्यांची जागा घेिली. सवाथि जुन्या मानव सदशृ कपी चे जीवाश्म फक्त सहा 

लाख वर्ाथपूवी सापडल ेआहिे. आजच्या ददवशी आहस्ित्वाि असलेल्या मानवाचे पूवथज फक्त 

१५०, ००० लाख वर्ाथपूवी आहस्ित्वाि होिे.  

सजीवांचा इहिहास एवढ्ा र्ोड्या पृष्ठामध्ये कळणे सोपे नाही. फक्त एक बाब 

म्हणजे मानवाचा हवश्वामधील आयु:काल फार र्ोडा आह.े पथृ्वीचे आजपयांिचे आयुष्याचे स्केल 

एक ददवसाचे आखल े िर गेल्या २००, ००० वर्ाांचा काळ सायंकाळी चमकणार् या 



काजव्याएवढा ठरिो. एवढ्ा वेळेि मानव ियार होऊन, त्याचे अश्मयगुापासून अवजार 

हनर्मथिी, भार्ा, िंत्रज्ान, सवथ काही. काजव्याच्या प्रकाशाच्या फ्लॅश एवढ्ा काळाि संपून जािे.  

३.७ हजऑलॉहजकल टाइम स्केल  

शेवटी डार्वथनचा पृथ्वीच्या इहिहासाबद्दलचा अंदाज खरा ठरला. त्यालासुद्धा 

जीवाश्मांचे नक्की वय कधीच कळल े नाही. त्याच्या आयुष्याि िो सध्याच्या पृथ्वीच्या 

आयुष्याच्या जवळपाससदु्धा पोहोचू शकला नाही. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे आनुवंश हवज्ान 

कसे कायथ करिे ह ेत्याला समजले नाही.  

भूवैज्ाहनक आहण जीवाश्मवैज्ाहनक सजीवांच्या इहिहासाबद्दल डोकेफोड करीि 

असिाना हवसाव्या शिकािील वैज्ाहनकांनी आंनुवंश हवज्ानाचे कोड े सोडवल े आहण त्याची 

सांगड नैसर्गथक हनवडीच्या हसद्धांिाबरोबर घािली. आनुवंशाशी संबंहधि रेणू खडकाि नसून 

आपल्या पेशीमध्येच होिे.  



प्रकरण ४  

जनुके, नैसर्गथक हनवड आहण उत््ांिी  

पुरुर् आहण स्त्री एकत्र येऊन दोन्हीपासून मािाहपत्याचे गुण एकवटलले ेमलू कसे 

बनवू शकिाि यावर १८०० साली हवहवध कल्पनांनी जन्म घेिललेा होिा. त्यािील एक भन्नाट 

कल्पना म्हणजे ' पॅन्जेनेहसस'. पॅन्जेनेहसस प्रमाणे व्यक्तीच्या पेशीमधून बाहरे येणारे सकू्ष्म 

कणामधून आनुवंहशकिा पुढील हपढीि उिरिे. या सूक्ष्म कणाना 'हजम्यूल' अस ेम्हणले जाि 

होिे. ह ेसूक्ष्म कण शु्ाणू ककंवा बीजांडा मध्ये पेशीमधून येिाि. शु्ाणूमुळे जेव्हा बीजांडाचे 

फलन होिे िेंव्हा जेम्यूलच्या हमश्रणािून मािा हपत्याप्रमाणे संिहि होिे.  

पॅनजेनेहसस ही कल्पना फसवी होिी. पण ज्या व्यक्तीने ही कल्पना मांडली त्याच्या 

च्मपणावर फार चचाथ झाली नाही. त्याच्या इिर कल्पना कालांिराने खर् या ठरल्या. मुळाि 

ही कल्पना चालथस डार्वथनची होिी.  

आनुवंहशकिा न समजण्याने डार्वथन हिाश झाला होिा. ओररहजन ऑफ स्पेहसस 

एकोणीसाव्या शिकाच्या शेवटी बहुिेक वैज्ाहनकांनी मान्य केल.े उत््ांिी मध्ये िथ्य आह ेअस े

त्यांना वाटले. पण अनेकांना डार्वथनची नॅचरल हसलेक्शन पद्धि संशयास्पद वाटि होिी. 

लामाकथ च्या जुन्या कल्पनेवर बर् याच जणांची श्रद्धा होिी. लामाकथ च्या पद्धिीि उत््ांिी एका 

हनहश्चि ददशेने जाण्याची खात्री होिी. आयषु्याि हमळवलेली ककंवा हशकललेी कौशल्य ेआपल्या 

संििी पयथन्ि जािाि असे वाटणे स्वाभाहवक होिे. डार्वथनने जर आनुवंहशकिा नॅचरल हसलेक्शन 

होण्यास मनाई करिे अस ेहवधान केले असिे िर त्याच्या हवरोधकाना आणखी एक मुद्दा हमळाला 

असिा. पण डार्वथन व त्याच्या समकालीन वैज्ाहनकांना आनुवंहशकिा समजण्याच्या बाहरे 

होिी.  

डार्वथनच्या मृत्यूनंिर दकत्येक वर्ाथनी जीववैज्ाहनकांना आनुवंहशकिेची मुळािरे 

समजायला लागली. त्यानंिर लामाकथ च्या पाठीराख्यांना (त्यांना हनओ लामार्कथ झम म्हणिाि) 

आपली चूक समजली. आनुवंहशकिेचे हनयम नॅचरल हसलेक्शनच्या बाबिीि कसे व्यक्त होिाि 

आहण नव्या जािीच्या उदयास कसे कारणीभूि होिाि ह ेसमजायला लागले. ह ेफक्त आनुवंश 

वैज्ाहनकानी केललेे काम नव्हिे. त्याि प्राहणशास्त्रज् आहण जीवाश्मवैज्ाहनकसुद्धा सहभागी 

झाले. एकोणीसाव्या शिकाच्या मध्यास उत््ांहि समजण्याच्या दषृ्टीने सवथ जीववैज्ाहनक एकत्र 

झाले. उत््ांहिला त्यांनी 'मॉडनथ नसंर्ेरटक हर्अरी' असे नाव ददले. िरुण वैज्ाहनकानी आपले 



संशोधन मॉडनथ नसरं्ेहसस च्या पायावर केल.े त्यािून उत््ांहि ' रेण्वीय' (मॉलेक्युलर) पािळीवर 

कशी कायथ करिे ह ेसमजले. पररणाम नॅचरल हसलेक्शन म्हणजे हनसटून जाणारी अत्यंि सूक्ष्म 

बाब आह ेअस ेडार्वथनचे मि होिे. प्रत्यिाि वैज्ाहनकाना नॅचरल हसलेक्शन प्रत्यि डोळ्यानी 

वन्य सजीवामध्य,े सूक्ष्म जीवामध्ये पहािा आले. जुन्या जािीिून नव्या जािीचा उदय ददसला. 

वैज्ाहनकाना वनस्पहि व प्राणी यांच्यावर सिि हनरीिणे करण्याचीसुद्धा गरज नव्हिी. 

स्वि:च्या शरीराि त्याना नॅचरल हसलेक्शन पहािा आल.े दसुरा पयाथय संगणकाच्या माध्यमािून 

केलेल्या कृहत्रम सजीवामधील हसलेक्शन.  

++++  

  



४.१ आनुवंहशकिेचा शोध मठाि  

 

इहिहासाची पाने र्ोडी आधी फडफडली असिी िर वैज्ाहनकाना आनुवंहशकिेचे 

कोड ेडार्वथनच्या डोळ्यादखेि सुटले असिे. ज्या वळेी डार्वथनचे ओररहजन ऑफ स्पेहसस पुस्िकाचे 

हलखाण चालले होिे त्या वेळी आनुवंश हवज्ानाची मुळािरे शोधण्याचे काम हनवांिपणे 

मठाभोविीच्या गाडथनमध्ये एक मोराहव्हयन धमथगुरू करीि होिा.  

गे्रगर मेंडलेचा जन्म १८२२ साली एका गरीब शिेकर् याच्या कुटंुबाि झाला. सध्या 

त्याचे जन्म गाव झेक ररपहब्लकमध्य ेआह.े त्याच्या वहडलांचे घर म्हणजे दोन खोल्या. त्याच्या 

हशिकांनी त्याची बुहद्धमत्ता पाहून त्याला ब्रनो येर्ील मठाि व त्यानंिर मोरेव्हीया मठाि 

उमेदवारी करायला पाठवले. हा मठ त्याकाळी हवज्ानाची पंढरी म्हणून ओळखला जायचा. 

भौहिकहवज्ान, भूहवज्ान व हवामान हवज्ान याचा सखोल अभ्यास मठाि करून घेिला 

जायचा. मठािील हशिकांनी त्याला वनस्पिीहवज्ानािील अत्याधुहनक िंत्रे हशकवली. कृहत्रम 

परागीभवनाने उत्तम वाणांची पैदास कशी करायची याचे ज्ान त्याला हमळाल.े िेर्ील 

हशिणानंिर हव्हएन्ना यहुनव्हर्सथटीि त्याने जीवहवज्ानाचा अभ्यास केला. पण भौहिकशास्त्र व 

गहणिाच्या ज्ानामुळे त्याला वैज्ाहनक दषृ्टी हमळाली.  

१९५३ साली मेंडले ब्रनो येर् ेआला. या वेळी िो हिशीचा झाला होिा. त्याचे रंुद 

खांद,े स्र्लू शरीर व भव्य कपाळ, चकाकणारे हनळे डोळे आहण सोनेरी फे्रमचा चश्मा असे त्याचे 

स्वरूप होिे. हिसर् या वर्ीच्या मुलांना हनसगथ हवज्ान व भौहिकहवज्ान िो हशकवीि असे. 

आठवड्याि सहा ददवसाचे काम व शभंर हवद्याथ्याांना हशकवून त्याची वैज्ाहनक वृत्ती त्याला 

गप्प बसू दिे नव्हिी. हवामानाच्या नोंदी आहण वैज्ाहनक जनथल मध्ये हनबंध हलहहण ेचालूच 

होिे. त्याला वनस्पिींच्या आनुवंशाबद्दल अहधक जाणून घ्यायचे होिे.  

व्हीएन्ना मधील त्याच्या प्रोफेसराना जाहिमध्ये आनुवंश शास्त्रीय वेगळेपण कस े

असिे ह े अजून समजल े नव्हिे त्यांची धडपड त्यासाठी चालू होिी. पढुच्या हपढीि मागील 

हपढीिील गुण कस ेयेिाि?नवी हपढी मागील हपढीसारखी कशी हनपजिे? या प्रश्ािून आणखी 

प्रश् पुढ ेआल.े िे म्हणजे फळे, फुले, प्राणी धान्याचे संकररि वाण कसे ियार होिाि? यािसुद्धा 

संकररि वाणापासून नवी प्रजा होि नाही ककंवा काही संकररि वाणापासून पुढील हपढ्ा ियार 

होिाि. अशा नव्या संकररि वाणापासून मािृज गुण पुन्हा प्रकट होिाि. जर संकरीि प्रजा ियार 



होि असेल िर जािी 'स्पेहसस' च्या कल्पनेचे काय करायचे? सन १७०० साली स्वीहडश 

बॉयॉलॉहजस्ट कालथ हलहनयस च्या म्हनण्यानुसार एकाच जेनेरा मधील वनस्पहिचा संकरकेल्यास 

समान गुण संििीमध्ये उिरू शकिाि.  

४.१ ग्रेगर मेंडले  

एकोणीसाव्या शिकाि वजै्ाहनकाना मािा हपत्याच्या गुणांचे संिहिमध्य ेहमश्रण होिे 

असे वाटि होिे. मेंडले यांनी एक वेगळाच हवचार त्यांच्या सशंोधनामधनू मांडला िो म्हणजे 

मािा हपत्यापासून संििीमध्ये गुण उिरिाि पण त्यांचे हमश्रण मात्र होि नाही. ह े हसद्ध 

करण्यासाठी वनस्पिींच्या व्हरायटी चा संकर करून त्यांची व्यवहस्र्ि नोंद ठेवली. त्यािही रंग, 

आकारमान, आहण ठेवण (कलर, साइज आणी शेप ) यांच्यामधून नवी हपढी कशी ियार होिे ह े

पाहणे. त्याने वाटाण्याची हनवड प्रयोगासाठी केली. दोन वरे् िो वाटाण्याचे नमुने गोळा करीि 

होिा. गोळा केलले्या वाटाण्याचे नमुने पेरून त्याच प्रकारचे वाटाण े त्याला पुढील हपढीि 

हमळिाि का ह ेत्याने पाहहले. २२ प्रकारािून त्याने साि लिणांची त्याने हनवड केली. त्याने 

हनवड केलेल ेवाटाणे गोल ककंवा सुरकुिलेले, हपवळे ककंवा हहरवे, शेंगा हपवळ्या ककंवा हहरव्या, 

गुळगुळीि ककंवा सुरकुिलेल्या. वाटाण्याची रोपे खुजी ककंवा उंच असायची. रोपाना लागलेली 

फुल ेरोपाच्या टोकावर ककंवा खोडाशी असायची. प्रत्येक हपढीिील रोपांची लिण ेयांच्या नोंदी 

िो करायचा.  

हळुवारपणे एका वाटाण्याच्या रोपामधील परागाचे दसुर् या रोपावर परागण करून 

मेंडलेने हजारो गोल व सुरकुिलले्या संकरीि रोपे ियार केली. मठाच्या बागेि संकरीि रोपे 



फुलण्याची त्याने वर्थभर वाट पाहहली. काही महहन्यांनंिर जेव्हा शेंगेमधील सवथ वाटाणे गोल 

होिे. सरुकुिलले्या वाटाण्याचा मागमूसही नव्हिा. गोल-सरुकुलेल्या संकरीि वाटाणे त्याने पुन्हा 

पेरल.े त्याची दसुरी हपढी ियार झाली. या हपकामध्य े मात्र काही पहहल्या हपढीिील 

सुरकुिलले्या वाटाण्याप्रमाणे होिे. याचा अर्थ सुरकुिलले्या वाटाण्याचा गुण दसुर् या हपढीि 

हशल्लक होिा. पहहल्या हपढीिील संकरीि प्रजेमध्ये िो प्रकट झाला नाही. पण दसुर् या हपढीि 

िो पुन्हा प्रकट झाला.  

४.१ मेंडलेचा प्रयोग  

सुरकुिलले्या वाटाण्यांची सखं्या प्रत्येक रोपामध्ये वेगळी होिी. पण मेंडलेने प्रत्येक 

रोपािील वाटाण ेमोजल.े यािून त्याला हमळालेल ेगुणोत्तर िीन गोल वाटाणे व एक सुरकुिललेा 

३:१ ह ेत्याचे प्रहसद्ध गुणोत्तर. इिर लिण ेअसणारी संकरीि रोप ेलावून त्याला िेच गुणोत्तर 

पुन्हा हमळाल.े िीन हपवळी व एक हहरव,े िीन करड्या रंगाचे वाटाणे व एक पांढरा, िीन 

जांभळी फुल ेिर एक पांढरे फूल.  

आपल्याला आनुवंश संबधंी हनयम सापडल ेआहिे याची मेंडलेला खात्री वाटली. पण 

समकालीन वनस्पिी वैज्ाहनकांनी त्याच्या कामाकड ेदलुथि केल.े १८८४ साली मठािच त्याचे 

हनधन झाले. जनुकहवज्ानाचा पाया त्याने घािला. पण त्याच्या मृत्यूनंिर सोळा वरे् त्याचे 

संशोधन उजेडाि आल ेनव्हिे. शंभर वर्ाथनी मेंडलेने वाटाण्यावर कशासाठी प्रयोग केल ेत्याचे 

ममथ समजल.े  



पृथ्वीवरील सवथ सजीवांच्या पेशीमध्य े पेशी रचनेचे सॉफ्टवेअर डीएनए च्या 

स्वरूपाि साठवललेे असिे. गंुडाळलले्या हशडी प्रमाणे त्याची रचना असिे. हशडीला असलले्या 

पायर् यामध्ये रासायहनक बसे जोड्याच्या स्वरूपाि पेशीची माहहिी असिे. इंग्रजी भारे्ि 

सव्वीस अिरे आहिे. पण पेशीच्या माहहिीसाठी अडहेनन, हसस्टीन, ग्वाहनन व र्ायहमन एवढी 

चार मुळािरे आवश्यक आहिे.  

जनुक म्हणजे डीएनएचा हजारभर बेस जोड्यांचा भाग प्रहर्न हनर्मथिीसाठी 

आवश्यक भाग. प्रहर्न हनर्मथिीसाठी डीएनएच्या जोडीिील एका भागापासून आरएनए ियार 

व्हावा लागिो. हा आरएनए पेशीिील प्रहर्न हनर्मथिी भागाकड ेम्हणजे रायबोसोमकड ेवाहून 

नेला जािो. रायबोसोमच्या आज्ेनुसार अहमनो आम्ले गंुफली म्हणजे आवश्यक प्रहर्न ियार 

होिे. पेशींिील आज्ेनुसार प्रहर्न ियार झाल ेम्हणजे आरएनए चे कायथ पूणथ होिे. ियार झालले्या 

प्रहर्नाच्या रचनेनुसार प्रहर्नाचे कायथ ठरिे. पण यािील मुख्य वाटा डीएनए च्या आज्ावलीचा 

आह.े  

डीएनएच्या आज्ावलीनुसार एका हपढीिून दसुर् या हपढीि गुण उिरिाि पण त्याचे 

गुणोत्तर ३:१ असिे ह ेमेंडलेने दाखवून ददल.े वनस्पहि पेशी व प्राणी पेशी या दोहोमध्ये िे 

सारख्याच पद्धिीचे आह.े पशेीिील गुणसतू्रामध्ये हजारोंच्या सखं्येने जनुके असिाि. 

उदाहरणादाखल मानवी २३ गुणसूत्रामध्ये वीस हजाराहून अहधक जनुके आहिे. प्रत्येक समान 

गुणसूत्र जोडीवर अशी जनुकांची एक जोडी असिे. याला युगमहवकल्पी (अलील) म्हणिाि. 

ज्यावेळी सामान्य पशेी हवभाजन होिे त्या वेळी यगुमहवकल्पी जोडीिील दोन्ही जनुके पेशीमध्य े

उिरिाि. पण जेंव्हा शु् पेशी ककंवा अण्डपेशी ियार होिे िेंव्हा त्याि एकच गुणसूत्र उिरिे. 

युगमहवकल्पी मधून कोणिे जनुक अंडपेशीि येणार ह ेयादहृच्छक पद्धिीने ठरिे. शु्पेशी व 

अंडपेशी चे फलन होिे त्या वेळी पुन्हा दोन गुणसूत्रे एकत्र येिाि. नव्या सजीवाचे िे जनुकीय 

कोड बनिे.  



 

४.३ अकें द्रकी व कें द्रकी पेशीिील प्रहर्न हनर्मथिी.  

 

मेंडलेने हनवडलले्या वाटाण्याच्या टरफलाचा रंग, त्याचे स्वरूप वगैरे यांचे हनयंत्रण 

वाटाण्याच्या वेगवेगळ्या जनुकामुळे होि असल्याने दोन वेगळे प्रकार ददसि होिे. जस े

सुरकुिलले ेव गुळगुळीि, हपवळे व हहरव,े कोणत्याही हपढीि गुळगुळीि वाटाण्याच्याच हबया 

लागणार् या रोपास ' प्युयर ब्रीड' शदु्ध संवधथ अस ेम्हणिाि. शदु्ध संवधथ रोपामध्ये गुणसतू्रावर 

गुळगुळीि टरफलासाठीची दोन जनुके (अलील - युगमहवकल्पी) असिाि. सुरकुिलेल्या 

टरफलासाठीची दोन जनुके शुद्ध संवधथ रोपामध्ये असिाि. एक गुळगुळीि व दसुरे सरुकुिलले े

अशा शदु्ध संवधाांचा सकंर केल्यानंिर त्याला संकरीि रोपे हमळाली. त्याच्या गुणसतू्रावरील 

एकजनुक गुळगुळीि िर दसुरे सरुकुिलले ेजनुक होिे. पण पहहल्या हपढीि सुरकुिलले्या जनुकाचे 

प्रकटीकरण न होिा सवथ वाटाणे गुळगुळीि टरफलाचे हनपजले. ह ेअसे कसे झाल ेह ेत्यावेळच्या 

आंनुवश वैज्ाहनकांना समजले नाही.  

पण सुरकुिलले्या टरफलाचे जनुक प्रकट झाले नसले िरी िे नाहीस ेझाले नव्हिे. 

संकरीि रोपामधील पराग व बीजान्ड यांच्याकड ेआलेल्या जनुकामध्य े५० :५० टके्क गुळगुळीि 

व सुरकुिलेल्या जनुकांचा पयाथय हशल्लक होिा. कारण त्यािील एक मािेकडून व दसुरे 

हपत्याकडून आलेले होिे. पुढील हपढीि २५ % सुरकुिलेल्या टरफलाची जनुके, २५% एक 

सुरकुिलले ेव एक गुळगुळीि जनुक असलेली व २५% गुळगुळीि जनुके असललेी. दसुर् या हपढीि 

सुरकुिललेी जनुके असलले्या वाटाण्यांचे गुणोत्तर ३:१ झाल.े  



बहुिेक लिणांची आनुवंहशकिा वाटाण्यािील ३: १ गुणोत्तरापिेा अहधक 

गंुिागंुिीची असिे. बर् याच जािीमध्ये एक जनुक दोन ककंवा अहधक पद्धिीने प्रकट होिे. एक 

लिण एक जनुक असण ेह ेदमुीळ आह.े बहुिेक वेळा एकाहून अहधक जनुके एक लिण प्रकट 

करिाि. (उदा मानवी रक्तगटाचे जनुक ' I' (आय) मुळे ओ, ए व बी रक्तगट प्रकट होिाि.) 

मानवामध्ये ऊंची ठरवणार् या जनुकामुळे सहाफूट उंच व बुटक्या व्यक्तीिील जनुकामुळे िीन फूट 

ऊंची प्रकट होि नाही. व्यक्तीची ऊंची अनेक जनुकांच्या पररणामामुळे ठरिे.  

+++++  

  



४.२ सजीवाच्या आज्ावलीचे पुनलेखन  

 

डार्वथनच्या लिाि आलेली कबुिरामधील ककंवा बानॅकल मधील हवहवधिेच्या 

कारणांची उत्तरे त्याच्याकड ेनव्हिी. आज याचे उत्तर डीएनए च्या ्मामधील बदल अस ेदिेा 

येिे. कसलीही चूक न होिा पेशी हवभाजनाच्या वेळी डीएनएचे दोन सारख्या भागामध्य े

हवभाजन होिे. असे असले िरी हवभाजनाच्या वळेी काही चुका होिाि. प्रहर्न हनर्मथिीच्या वेळी 

या चुका त्वरेने दरुुस्ि होिाि. क्वहचि झालेली चूक उत्पररविथन ठरिे. डीएनए हवभाजनाच्या 

वेळी झाललेा एका बेसजोडीचा बदल ककंवा एक अिरी बदल लिािही येि नाही. पण बदल 

मोठा असले ककंवा डीएनए च्या ्मामधील एखादा भाग हनखळला ककंवा पुन्हा एकदा हद्वरुक्त 

झाल्यास नव्या स्वरूपािील जनुक नव्या प्रहर्नांची हनर्मथिी करिे. अस ेप्रहर्न नीट कायथ करेलच 

असे नाही.  

१९२० साला पयथन्ि उत््ांिीमध्ये उत्पररविथनाचा मोठा वाटा आह े असे 

वैज्ाहनकांना वाटि होिे. यािील एक प्रमुख वैज्ाहनक रोनाल्ड दफशर आहण अमेररकन 

जीववैज्ाहनक सीवेल राइट यांनी नॅचरल हसलेक्शन आहण आनुवंश हवज्ान यांची सांगड घालून 

डार्वथनच्या हसद्धांिाचा पाया मजबूि केला.  

डीएनए मध्ये उत्पररविथन झाले म्हणजे पेशी हवभाजनामध्ये अडचणी येिाि आहण 

पेशी मृि होिे. ककंवा पशेीची वेड्यासारखी वाढ होऊन ट्यूमर ियार होिो. दोन्ही पयाथयाि 

उत्पररविथन ज्या सजीवाि होईल त्याचा नाश होिो. त्याच्या पुढील हपढ्ाि उत्पररविथन 

सं्हमि होि नाही. जनुकीय पेशीमध्य ेझालले ेउत्पररविथन मात्र जनुकावाटे पुढील हपढ्ामध्य े

सं्हमि होिे. उत्पररविथनामुळे झालेला बदल अनुकूल, प्रहिकूल ककंवा हनष््ीय असिो. बहुिेक 

उत्पररविथने प्रहिकूल असिाि. ज्या शरीराि जनुकीय उत्पररविथन होिे त्याचा मृत्यू झाल्यावर 

त्याची पुढील हपढी ियारच होि नाही. कधी कधी उत्पररविथनामूळे जननिमिा घटिे. अशाने 

जािी समूहामधून (पॉप्युलेशन मधून) घािक उत्पररविथन नाहहसे होिे.  

पण कधीकधी उत्पररविथनाचा पररणाम चांगला होिो. उत्पररविथनामुळे बदललले्या 

प्रहर्नाची कायथिमिा अहधक असिे. अन्न अहधक पररणामकारकपणे पचण ेककंवा हवर्ाचे हवघटन 

करणारे वगैरे. जर उत्पररविथनामुळे सजीवाची जनन िमिा वाढली िर पॉप्युलेशन मध्य े

उत्पररवर्िथि जीवांची संख्या वाढिे. जीववैज्ाहनकांच्या भारे्ि याला 'दफटनेस इन पॉप्युलेशन' 



असे म्हणिाि. 'डार्वथनच्या भारे्ि 'सव्हाथयव्हल ऑफ दफटेस्ट ' चा अर्थ त्याकाळी वेगळा घेिला 

होिा. कारण 'दफटनेस इन पॉप्युलेशन' िेंव्हा समजण्याच्या पहलकड ेहोिा. अशी उत्पररविथने 

पुढील हपढ्ांमध्ये अहधक प्रमाणाि आललेी असल्यास जुनी हपढी लुप्त होिे. दफशर आहण राईट 

या वैज्ाहनकांनी लुप्त झालेल ेसजीव बहुिांशी जनुक लुपे्तिेमुळे नाहीस ेझालले ेअसिाि अस ेहसद्ध 

केले.  

दफशर यांनी एक महत्वाचा हसद्धािं मांडला िो म्हणजे मोठ्या उत्पाररविथनापेिा 

अनेक लहान लहान उत्पररविथने हमळून नॅचरल हसलेक्शन होि राहिे. ह े हसद्ध करण्यासाठी 

त्याने चक्क गहणि मांडले. उदा फळमाशीचे पखं : एका जािीच्या फळमाशीचे पंख आकाराने 

लहान आहिे. जहमनीवरून शरीर वर उचलिाना पुरेस ेउद्धरण लहान पंखामुळे शक्य होि नाही. 

पण समजा पखं जरुरीपेिा अहधक मोठे असिे िर त्यांचे वजन वाढल ेअसिे, अस ेपखं वरखाली 

करणे अहधक गैरसोयीचे झाले असिे. या फळमाशीि पंखांचा आकार ह े'दफटनेस' चे गहणि झाले. 

पंखांची लांबी आहण कायथिमिा यांचा आलखे काढल्यास त्याचा आकार टेकडीसारखा झाला 

असिा. टेकडीचे हशखर म्हणजे सवाथि अहधक कायथिम पखं. फळमाशीच्या पंखांचे मोजमाप केल े

िर टेकडी आलखेाच्या टोकाशी असलेल्या पंखाची हनवड करावयास लागली असिी.  

आिा अशी कल्पना करा की उत्पाररविथनामुळे फळामाशीच्या पंखांची लांबी कमी 

होि आह.े फळमाशीचा दफटनेस कमी झाल्याने अशा माशा जािीमध्ये रटकून राहणे अवघड 

होणार. अहधक कायथिम पंख असलेली माशी रटकून राहणार. नॅचरल हसलेक्शनचा पररणाम 

सावकाश िर उत्पररविथनाचा त्वररि. ददुवैाने उत्पररविथन अपेहिि पररणाम ओळखून होि 

नाही. सवथ उत्पररविथने यादहृच्छक होिाि. उत््ांिीच्या रेट्याि कोणत्या उत्परीविथनामूळे काय 

होणार याचा भरवसा नाही. अगदी सूक्ष्म बदलामुळे नव्या डझनभर हपढ्ामध्ये चांगला बदल 

रटकू शकिो.  

+++++ 

  



४.३ मॉडनथ नसंर्ेहसस  

दफशर, राइट व काही इिर वैज्ाहनक यानी सवाथि प्रर्म उत््ांिीमध्ये 

आनुवंशहवज्ानाचा वाटा कसा आह ेिे सांहगिले. िे स्वि: प्रयोशाळेऐवजी गहणिज् होिे. पण 

१९३० साली इिर वैज्ाहनकांनी त्यांच्या कल्पना सध्या आहस्ित्वाि असलले्या जािीमधील 

हवहवधिेवर आहण जीवाश्मावर िपासून पाहायला सुरवाि केली. नव्या हपढीिील वैज्ाहनकांनी 

पयाथवरण हवज्ान, प्राहणहवज्ान व जीवाश्मांच्या अभ्यासावरून उत््ांिीचा अभ्यास केला. 

१९४० पयथन्ि लामाकथ चा आहण मोठ्या उत्पररविथनामुळे उत््ांिी होिे ही कल्पना वैज्ाहनक 

हवश्वाि जुनाट वाटायला लागली.  

मॉडनथ हसन्र्ेहसस या कल्पनेि १९३७ साली आणखी एक पाऊल एका पसु्िकामुळे 

पडले त्या पुस्िकाचे नाव 'जेनेरटक्स अँड ओररहजन ऑफ स्पेहसस.' पुस्िकाचा लेखक होिा 

सोहव्हएट वैज्ाहनक हर्ओडोसीयास डोंबझास्की. डोंबझास्की नऊ वर्ाथपूवी कोलंहबया 

युहनव्हर्सथटीि र्ॉमस हटं मॉगथन यांच्या प्रयोगशाळेि ड्रासोदफला मेलानोगॅस्टर या फळमाशीवर 

उत्पररविथने नेमकी कशी होिाि याचा अभ्यास करीि होिा. फळमाशीच्या प्रयोगशाळेि 

डोंबझास्की वेगळाच असायचा. 'फ्लाय रूम' मध्ये ड्रासोदफला ची वाढ दधुाच्या बाटल्यािून 

करायचे. पण डोंबझास्कीने वन्य कीटकांचा कीव्ह मध्य ेप्रयोगशाळेबाहरे अभ्यास केललेा होिा. 

कुमारवयाि त्याला लेडी बडथ बीटल च्या शक्य होिील िेवढ्ा सवथ जािीं जमवायच्या होत्या. 

लेडी बडथ बीटल पाहहला म्हणजे माझ्या शरीराि प्रेमाचे उधाण येिे अस ेडोंबझास्की म्हणि अस.े 

लेडी बडथ बीटल माझे पहहल ेप्रेम आह.े  

लवकरच डोंबझास्कीला लेडी बडथ मधील नैसर्गथक हवहवधिा पाहणे जमले. 

मॉगथनच्या फळमाशीिील उत्पररविथनावरील काम पाहून त्याला लेडी बडथ बीटल वर काम करावे 

वाटले. पण लेडी बडथ बीटलवरील आनुवंहशकीचे काम फळमाशीहून अहधक दकचकट होिे. िो 

परि ड्रासोदफला च्या आनुवंहशकीवर काम करण्यासाठी वळला.  

अत्यंि हुर्ार असा डोम्बझास्कीचा लौदकक होिा. लवकरच त्याला 'फ्लाय रूम' 

(मॉगथनच्या फळमाशी प्रयोगशाळेचे नाव फ्लाय रूम) मधून नव्या फळमाशीच्या प्रारूपावर काम 

करण्यासाठी बोलावणे आले. या वेळी िो केवळ २७ वर्ाथचा होिा.  



४.४ हर्ओडोसीयस डोंब्झास्की  

डोंब्झास्की आहण त्याची पत्नी कोलंहबयामध्य ेपोहोचले त्यावेळी त्यांना मॉगथनची 

प्रयोगशाळेि असंख्य झुरळानी भरललेी व कंटाळवाणी ददसली. पण १९३२ साली मॉगथन यांनी 

प्रयोगशाळा कॅहलफोर्नथया इन्सरटट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजी मध्ये हलवली. यरे्े डोम्बझास्की खूर् 

होिा.  

कॅलोफोर्नथया मध्य े डोम्बझास्कीयानी त्याला लहानपणापासून पडलले्या प्रश्ाचे 

उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. एका जाहि समुदायामध्ये जनुकांचा वाटा कोणिा? त्याकाळी 

बहुिेक जीववैज्ाहनकाना एका जािीच्या सवथ सजीवामध्ये एकसारखी जनुके असण्याची खात्री 

होिी. जािीमधील जनुकीय हवहवधिा असावी अस े त्याना वाटिच नव्हिे. कारण 

फळमाशीमधील उत्पररविथनाचा मॉगथन यानी केलेला अभ्यास फक्त प्रयोगशाळेि केललेा होिा. 

याचा अर्थ प्रयोगशाळेिील हनष्कर्ाथवर हा हसद्धािं रटकललेा होिा.  

 

आकृिी ४.५ ड्रासोदफला सुडो ऑब्स्क्युरा  

 

डोम्बझास्की यानी नव्याने वन्य ड्रासोदफला सुडोऑब्स्क्युरा या जािीच्या 

फळमाशीवर काम करण्यास प्रारंभ केला. ही फळमाशी कॅनडापासून मेहक्सको पयांि आढळिे. 



आजच्या घडीला जीववैज्ाहनक डीएनएच्या जनुकीय ्माचे अिर न अिर वाचू शकिाि. पण 

डोम्बझास्की ज्या काळी ह े काम करीि होिा िी पद्धि अगदीच ओबडधोबड होिी. 

सूक्ष्मदशथकाखाली प्रत्येक गुणसूत्राचा प्रत्येक भाग िपासून पहायला लागि होिा. ड्रासोदफला 

सुडोऑब्स्क्युरा मध्य ेएकसमान जनुके नाहीि याची खात्री त्याला पटली. फळमाशीच्या प्रत्येक 

समुदायामध्ये काही खणुचेी जनुके त्याला आढळली. या खुणेच्या जनुकावरून त्याला समुदाय 

ओळखण्याि येि असि.  

दहा एक वर्ाांनंिर डीएनएची िुलना करण्याचे नेमके िंत्र हवकहसि झाल्यावर 

फळमाशीिील हवहवधिा म्हणजे अपवाद नसून िो हनयम आह े ह े हसद्ध झाले. मानवामध्य े

बर् याच जीववैज्ाहनकांना मानवी वंश परत्वे असणारे बाह्य बदल सवथस्वी वेगळ्या जनुकामुळे 

होिाि असे वाटि होिे. काहीना मानवी वंश म्हणजे वेगळी स्पेहसस (जािी) आह ेअसा समज 

झाला होिा. पण मानवी आनुवंश वैज्ाहनकांनी केलल्या संशोधनानुसार ही कल्पना चुकीची 

ठरली. मानवी जीनोममधील उण्या पुर् या ३०, ००० जनुकापैकी ६, ००० जनुकांचे युग्महवकल्प 

(अलील) आहिे. या युग्महवकल्पांचे पयाथय म्हणजे हवहवध वंश. मानवी त्वचेचा रंग, केस, 

चेहर् याची ठेवण, अंगावरील केस, डोळ्यांचा रंग याचा र्ोड्या जनुकांशी संबंध आह.े जर काही 

कारणाने पृथ्वीवरील सवथ मानव नाहीसे होऊन फक्त एक वंश एका बेटावर हशल्लक राहहला िर 

उरलले्या वंशामधून सवथ जनुकीय हवहवधिेिील ८५ % हवहवधिा पुन्हा परिेल.  

डोंम्ब्झास्की यांच्या सशंोधनािून एका जािीमध्य े एवढी जनुकीय हवहवधिा 

असण्याने काही नव्या प्रश्ांना जन्म ददला आह.े जर जािी मध्य ेवेगळेपणा ठरवणारे जनुक नसले 

िर जािी वेगळ्या ठरवणारे नेमके काय आह?े याचे उत्तर मात्र डोंब्झास्की यानी बरोबर शोधल े

िे म्हणजे प्रजनन. एका स्वजािीमध्ये प्रजनन केल्यानेच वंश वृद्धी होिे. कोठत्याही हस्र्िीि दोन 

हभन्न जािीिील प्रजननािून संििी होि नाही. झाली िरी अशी संििी वधं्य असिे. डोंम्ब्झास्की 

यांनी दोन ड्रासोदफलाच्या जािीमध्ये संकर घडवून आणला त्यािील एका जनुकामूळे झालेल्या 

वंध्य संििी मृि होि असे.  

डोम्ब्झास्कीच्या जेनेरटक्स अँड ओररहजन ऑफ स्पेहसस या पुस्िकाि प्रत्यिाि 

स्पेहसस(जािी) ची उत्पत्ती कशी होिे याचे स्पष्टीकरण त्याने पुस्िकाि ददल ेआह.े नैसर्गथक रीत्या 

सजीवामध्ये उत्पररविथने सिि होि असिाि. त्यािील काही घािक असिाि. पण आश्चयथकारक 

रीत्या पररणाम होि नाही. अशी िटस्र् उत्पररविथने हवहवध समुदायामध्ये रेंगाळिाि. कधीही 



कल्पना केली नसेल एवढी हवहवधिा अशा िटस्र् उत्परीविथनािून हनमाथण होिे. उत््ांिीच्या 

दषृ्टीने हवहवधिा असणे यािून नैसर्गथक हनवडीची द्या घडिे.  

नव्या जािीचा प्रारंभ होण्यासाठीचा कच्चा माल हवहवधिा आह.े उडद फळमाशीच्या 

एका समुदायामध्य ेफक्त त्याच समुदायामध्ये प्रजनन करायचे ठरवले िर त्या जािीच्या इिर 

कीटकाहून त्यांची जनुकीय हवहवधिा वेगळी होईल. भौगोहलक कारण, त्यांचे हवहशष्ट अन्न, योग्य 

हवामान अशा अनेक कारणामुळे मुख्य जािीमधून एखादा गट वेगळा पडू शकिो. उदा बेटावरील 

फळमाशामध्ये मखु्य भमूीवरील फळमाशामधनू जनुकांची दवेाण घेवाण होि नाही.नवी 

उत्पररविथने वेगळ्या गटाि साठि राहिाि. कारण त्यांचा दसुर् या माशाबरोबर संबंध येि नाही. 

वेगळ्या झालेल्या फळमाशांमधील जनुकीय वगेळेपण लवकरच होिे. कालांिराने वेगळ्या 

जनुकीय रचनेमुळे वगेळ्या झालेल्या फळमाशा म्हणजे नव्या जािीच्या प्रारंभाची सरुवाि होिे.  

असे वेगळेपण फार काळ राहहल े िर त्याच जािीच्या फळमाशाबरोबर प्रजनन 

शीलिा संपून जािे. 'य ेकोई अलग ह'ै अशी वतृ्ती झाली म्हणजे जरी जािीमध्ये प्रजनन झाल े

िरी वंध्य संििी हनपजिे. पूवी राजघराण्याि आपल्या िोलामोलाच्या घराण्यािच बेटी 

व्यवहार व्हायचे. हववाह उशीरा व्हायचे त्यामुळे राजघराण्यािील व्यक्तींना मुले उशीरा ककंवा 

व्हायचीच नाहीि. अशा वेळी दत्तक पुत्र घेऊन काम चालायचे पण त्यािून मूळ व्यक्तीचा वंश 

चालणे कठीण व्हायचे.  

१९३७ साली हलहीलले्या डोम्ब्झास्कीच्या पुस्िकाने न्यू हगहनया मधील पिीिज् 

अन्स्टथ मायर फार प्रभाहवि झाला. मायर हा पक्ष्यांच्या नव्या जािी आहण त्याचे िेत्र ठरवण्याि 

प्रवीण होिा. त्याचे काम िसे कठीण होिे. त्या काळी न्यू हगहनया मध्ये मलेररया आहण परक्या 

व्यक्तींचे मुंडके उडवण े फार सोपे होिे. मायर यांना पक्ष्यांच्या जािीची नावे शोधण े ह े

अशक्यप्राय वाटि होिे. उदा बडथ ऑफ पॅराडाइझ हपसांच्या रंगावरून ओळखला जािो. पण 

स्र्ानपरत्वे त्याच्या हपसामध्ये बराच बदल झाललेा होिा. एका पवथिावर त्याची शेपटू लांबच 

लांब िर दसुर् या रठकाणी िी चौरस कापल्यासारखी असे.  

जीववैज्ाहनकानी हा गोंधळ र्ांबवण्यासाठी स्र्ाहनक जािी बरोबर उपजािीचे 

वगीकरण करण्यास प्रारंभ केला. पण मायर यांना उपजािीने प्रश् सटुल्यासारख ेवाटेना. काही 

उपजािीमध्ये एवढा फरक होिा की उपजािी की वेगळी जाि हा नवा प्रश् उपहस्र्ि झाला. 

मायर यांनी जेनेरटक्स अँड द ओररहजन ऑफ स्पेहसस वाचल ेिेंव्हा जािी आहण उपजािी हा 

फार मोठा प्रश् असल्यासारखे वाटेना. एका जािीिील हवहवधिा हाच मुळी फरक असण्याचे 



कारण होिे. पण शेजारी असणार् या समुदायामध्ये पिी प्रजननशील असल्यामुळे स्वि:च्या 

जािीपासून िे वेगळे झाले नाहीि.  

जािीमधील जनुक प्रवाहाचे सवाथि उत्तम उदाहरण 'टरंग प्रजािी' ह े आह.े उत्तर 

महासागराि (नॉदथन सी) हटेरंग गल नावाचा पिी आह.े त्याची पाठीवरील हपस े(पाठीवरील 

हपसाना मॅन्टल म्हणिाि) करड्या रंगाची आहण पाय गुलाबी असिाि. जर िुम्ही उत्तरेकडून 

कॅनडाच्या ददशेने पहश्चमेकड े जाि राहहला िर कॅनडािील गल ददसायला लागिाि. उत्तर 

सागरािील गल सारखचे िे ददसिाि पण त्यांच्याि र्ोडा र्ोडा फरक आढळिो. कॅनडामध्य े

पोहोचल्यावर िर हा फरक प्रकर्ाथने जाणविो. सायबेररया मध्य ेहा फरक आणखी हवशेर् आह.े 

पाठीवरील हपसे अहधक गडद व पाय गुलाबी ऐवजी हपवळ्या रंगाचे. असा फरक असला िरी 

या गल्स ना असणारे सामान्य नाव व्हगेा गल ककंवा हटेरंग गल. असेच आहशया आहण युरोपमध्य े

आला िर गल चा रंग अहधक गडद आहण पाय अहधक हपवळे. ज्या रठकाणाहून प्रवास चाल ूकेला 

िेर्े पोहोचला िर या गल्स ना लसेर ब्लकॅ गल असे नाव आह.े काळ्या पाठीचे हपवळ्या पायांचे 

व करड्या पाठीचे व गलुाबी पायांचे दोन्ही गल्स शेजारी शेजारी राहिाि.  

ह ेदोन्ही गल्स ददसायला अगदी वेगळे व दोन्हीमध्ये प्रजनन होि नसल्याने त्याना 

दोन जािींचा दजाथ हमळाला आह.े एका मोठ्या विुथळाच्या दोन्ही टोकास ह ेदोन प्रकारचे गल्स 

आढळिाि. त्यांचे प्रजनन विुथळािील शेजारी असलले्या गल्स बरोबर होि राहिे. टरंग प्रजािी 

ह ेउत्पररविथन आहण त्याचं्या हवस्िाराचे उत्तम उदाहरण आह.े  

४.६ टरंग प्रजािी 'हटेरंग गल'  



पक्ष्यांचा एका जािीिील एक समहू इिरापासून काही कारणाने वेगळा झाला िर 

त्याची उत््ांिी होण्याची शक्यिा अहधक असिे. मायरच्या म्हणण्यानुसार वेगळे होण्याचे सवाथि 

मोठे कारण म्हणजे भौगोहलक अडर्ळे. हहमनदीमुळे हवभागाचे दोन भाग होणे, पवथिाचा भाग 

वर येणे ककंवा खचणे, यामुळे पवथिाच्या एका भागािील पिी दसुरीकड ेजाऊ शकि नाहीि. 

महासागराच्या पाण्यामुळे नवी बेटे ियार झाल्याने बेटावरील पिी ज्या त्या रठकाणी अडकून 

पडिाि. असे अडर्ळे फार काळ िसेच रहाि नाहीि. पण अशा रठकाणी पक्ष्यांच्या शंभर एक 

हपढ्ा नव्याने जन्मल्या म्हणजे त्यांच्याि जनुकीय वेगळेपण येिे. भौगोहलक अडर्ळा दरू झाला 

िरी जनुकीय वेगळेपण िसेच राहिे. त्यामुळे दोन समहू उत््ांिीच्या ददशेने वाटचाल करि 

राहिाि.  

मायर आहण डोम्ब्झास्कीसारख्या जीववैज्ाहनकांनी हनसगाथि असलेल्या सजीवांच्या 

हनरीिणामधून मॉडनथ हसन्र्ेरटक हर्अरी मांडली. हाच प्रकार लिावहध वर्ाथपासून होि असेल 

िर जीवाश्मामध्य े असाच बदल होि असला पाहहजे. १९३०च्या सुमारास अनेक जीवाश्म 

वैज्ाहनकांना नॅचरल हसलेक्शनमुळे जीवाश्माच्या हाडाि कसा पररणाम होि असले याची 

कल्पनासदु्धा नव्हिी. उत््ांिीची ददशा ठरलेली असिे असे त्याना वाटे. त्यांच्यासमोर उदाहरण 

होिे घोड्याच्या जीवाश्मांचे. कुत्रयाच्या आकाराच्या प्राण्यापासून आजचा घोडा ियार झाला 

आह.े त्याची चार बोटे हळू हळू बदलि शेवटी एकच बोट म्हणजे खरू हशल्लक राहहले. हत्तीचे 

पूवथज एके काळी डुकराच्या आकाराचे होिे. दहा दशलि वर्ाथि त्यांच्या आकारमानाि भला 

मोठा फरक पडला. त्यांचे दाि अहधक गंुिागुिीचे आहण मोठे व सपाट होि गेले. 

जीवाश्मवैज्ाहनकांच्या म्हणण्यानुसार नॅचरल हसलेक्शनमध्य ेअस ेप्रयोग झालेल ेनाहीि.  

हने्री फेअरफील्ड ऑस्बॉनथ अमेररकन म्युहझयम ऑफ नॅचरल हहस्ट्री यानी सस्िन 

प्राण्याच्या वंशावळीमध्ये घोडा ककंवा हत्ती बनण्याची शक्यिा होिी अशी उत््ांिी नॅचरल 

हसलेक्शन मुळे झाललेी नाही. कारण आधीपासनू िे हत्ती बनि होिे. त्यांचा हत्ती बनण्याचा 

शेवट ठरललेा होिा. लामाकथ च्या हसद्धांिापेिा एखादा हिसरा फॅक्टर उत््ांिीसाठी आवश्यक 

असावा अस ेत्यांनी १९३४ साली जाहीर करून टाकल.े  

पण ओसबॉनथ यांचा एक हवद्यार्ी जॉजथ गेलॉडथ हसम्प्सन याना लामाकथ  च्या 

हसद्धांिास पुन्हा उकळी आणलेल ेपसंि नव्हिे. हसम्प्सन ह ेनैसर्गथक हनवड व आनुवंश हवज्ान 

यांची सांगड घालण्याच्या डोम्बझास्की यांच्या पद्धिीने आधीच प्रभाहवि झाले होिे. जेनेरटक्स 



अ ॅन्ड ओररहजन ऑफ स्पेहसस वाचून त्यानी जीवाश्मांचे पुरावे आनुवंश हवज्ानाच्या फॉम्युथल्याि 

बसिाि काय ह ेपाहण्याचे ठरवल.े  

हसम्पसन यांनी ऑस्बॉनथ यानी र्ेट उत््ांिीचे हनदशथक असलले्या उदाहरणाचे 

परीिण केले. त्याच्या अभ्यासाि सरळ उत््ांिीचा मागथ बर् याच वेळा खंहडि झाल्याचे आढळले. 

िसेच घोडा व हत्तीच्या वंशावळीपासून अनेक वेळा शाखा उपशाखा फुटल्याचे ददसून आल.े 

घोड्याचे बरेच नमुने पन्नास दशलि वर्ाथि ियार झाले व अस्िंगि झाले. सध्याच्या घोडा ियार 

होण्याि त्यांचा कसलाही सहभाग नाही.  

हनसगथ हनवड ज्या पद्धिीने प्रयोगशाळेि दाखवून दिेा येिे िशीच जीवाश्मामध्य े

दाखविा आली िर त्याचा वेग अत्यंि अहधक असला पाहहजे. फळमाशी प्रयोगशाळेि 

उत्पररविथने दकिी वेगाने होिाि याचे गहणि करून पाहहललेे होिे. अशी उत्पररविथने नैसर्गथक 

हनवडीमधून कशी पसरिाि याचा अंदाज वैज्ाहनकाना आला होिा. नसंप्सन यांनी 

जीवश्मामधील उत््ांिी बदल मोजण्यासाठी स्विा:ची पद्धि बसवली होिी. 

जीवाश्मवैज्ाहनकांनी गोळा केलेल्या हाडांचा दढगारा त्यांनी गोळा केला. ठराहवक अस्र्ीची 

लांबी आहण कालखंड यांच्या आलखेावरून त्यानंी वंशामधील उत््ांिी वेग ठरवला. एखाद्या 

वंशामध्ये उत््ांिी कमी अहधक वेगाने कशी होिे िे आलेखावरून समजले. हसम्प्सन याना 

आढळले की फळमाशीचा उत््ांिी वेग हा जीवाश्मांच्या उत््ांिी वेगाहून अहधक होिा.  

१९४० च्या सुमारास मॉडनथ नसरं्ेहससच्या प्रणेत्यानी दाखवून ददले की 

आनुवंशहवज्ान, जीवहवज्ान आहण परुाजीवाश्महवज्ान या वरून हनघाललेा हनष्कर्थ एकच 

होिा- "उत्पररविथन हा उत््ांिीचा पाया आह.े" मेंडलेच्या आनुवंश हवज्ानािील हनयम, जनुकांचे 

वंशामधून होणारे वहन, नैसर्गथक हनवड आहण भौगोहलक कारणाने होणारे जािीमधील 

अलगीकरण यामधून नव्या जािीचा उदय होिो. ह े लिावहध वर्ाथपासून आढळलेल्या 

जीवाश्मामध्ये आढळून येिे. गेल्या पन्नास वर्ाथि मॉडनथ नसंर्ेहसस ही उत््ांिीमागील खरी शक्ती 

आह.े  

+++++ 

  



४.४ पक्ष्यांची चोच आहण गप्पी मासे  

एखाद्याला स्विा:च्या डोळ्यांनी उत््ांिी होिाना पाहिा येईल असे डार्वथनच्या 

कधी स्वप्नािही वाटले नव्हिे. कबुिरािील हवहवधिा हीच फक्त उत््ांिीचे लिण आह ेअस े

त्याला वाटि होिे. वन्य सजीवामध्ये उत््ांिीचा वेग अहिशय सावकाश आह ेअस ेत्याचे मि 

होिे. पावसामुळे कधी पवथि वाहून जाईल काय? अशी त्याची धारणा. पण सध्या जीववैज्ाहनक 

मॉडनथ हसन्र्ेहसस मुळे उत््ांिी त्यांच्या डोळ्यादेखि होि असल्याचे पाहू शकल.े  

डहेव्हड रेहझ्नक युहनव्हर्सथटी ऑफ कॅहलफोर्नथया याने हत्रहनदाद च्या जंगलाि गप्पी 

मासे साठलले्या पाण्याि व खळाळणार् या पाण्याि पोहि असलले ेपाहहल.े सपाटीच्या प्रदशेाि 

पाणी साठि होिे अशा रठकाणी गप्पी भिक माशांच्या घशाि जाण्याची शक्यिा अहधक होिी. 

पण प्रवाहाच्या उलट्या ददशेने अहधक उंचावरील पाण्याि भिक मास ेपोहोचू शकि नव्हिे. 

िेर्ील माशानंा त्रास दणेारे िेर्ेपयांि पोहोचि नव्हिे.  

४.७ हत्रहनदाद -गप्पी उत््ांिी  

१९८० साली रेहझ्नक यांनी नॅचरल हसलेक्शन वरील आपला प्रयोग करायला 

सुरवाि केली. सवथ सजीवाप्रमाणे गप्पीनी आयुष्याि प्रौढ कधी व्हायचे व प्रजोप्तादन कधी 

करायचे याचे टाइम टेबल ठरवले होिे. त्यांची वाढ दकिी वेगाने होणार आहण प्रौढ होऊन दकिी 

महहने जगणार ह े त्याना ठावूक होिे. सैद्धांहिक जीववैज्ाहनकानी उत्पररविथनामुळे प्रजनन 

अहधक यशस्वी झाल ेिर सजीवाची लाइफ हहस्टरी ठरविा येिे असा अंदाज केललेा होिा. हा 

अंदाज खरा आह ेकी फक्त सदै्धांहिक आह ेह ेरेहझ्नक याना पहायचे होिे.  

सवथ सजीवाप्रमाणे गप्पींचे स्विा:च्या आयुष्याचा प्लॅन असिो. िे प्रौढ होिाि व 

त्यानंिर काही काळ प्रौढ राहिाि. सदै्धांहिक जीववैज्ाहनकांच्या म्हणण्याप्रमाणे सजीवांचे 



जीवनच् उत्पररविथनाप्रमाने उत््ांि होऊ शकिे. उत््ांिीच्या पररणामामुळे अहधक प्रजननिम 

होणे हा हसद्धांि रेहझ्नक याना िपासून पहायचा होिा.  

ज्या रठकाणी अनेक भिक प्राणी असिील गप्पीना त्यांचा जीवन्म अहधक वेगाने 

प्रजनन केल्याने सावकाश प्रजनन करणार् या गप्पीहून अहधक यशस्वी होिील. अर्ाथि याची 

त्यांना भरपूर ककंमि मोजावी लागिे. अहधक वेगाने वाढण्यासाठी त्यांचा आयु:काल कमी होिो. 

अहधक वेगाने हपलाना जन्म ददल्यानंिर मादीला अहधक अन्न पुरवाव ेलागिे. ह ेकरण्याि मादी 

लवकर मृत्युमुखी पडिे. पण रेहझ्नक याच्या म्हणण्याप्रमाणे लवकर मृत्यमुुखी पडण्याने त्याची 

बरोबरी होिे.  

ह े हसद्ध करण्यासाठी रेहझ्नक यांनी सपाटीच्या रठकाणी असललेे गप्पी अहधक 

उंचावरील प्रवाहाि आणून सोडल.े यरे्े भिक माशांची संख्या कमी होिी. अकरा वरे् त्यांचा 

अभ्यास केल्यानंिर नव्या रठकाणी आणलेल्या गप्पींना प्रौढ होण्यास दहा टके्क अहधक वेळ लागू 

लागला. दहा टक्क्यांनी त्यांचे वजन वाढले. अंडी पुंजांची संख्या कमी झाली. एका वेळी िे कमी 

अंडी घालि. या अंड्यािून बाहरे आलेली हपल ेअहधक वजनाची असि.  

काळाच्या प्रवाहाि एवढ्ासाठी अकरा वरे् हा अहिशय सावकाश होणारा पररणाम 

आह े असे वाटणे साहहजक आह.े पण सजीवाच्या इहिहासाि अकरा वरे् म्हणजे एखाद्या 

फ्लॅशसारखा काळ आह.े उत््ांिीचा जो वेग रेहझ्नक यांच्या पाहण्याि आला िो जॉजथ गेलोडथ 

नसंम्प्सन यांनी जीवाश्मावरून काढलले्या वेगाहून हजार पटींनी अहधक होिा. नसंम्प्सन यांनी 

याची िुलना प्रयोगशाळेि फळमाशीिील उत््ांिीबरोबर केललेी होिी. रेहझ्नक यांनी 

प्रयोगशाळेिच नव्ह ेिर वन्य रठकाणीसुद्धा उत््ांिी त्याच वेगाने होिे ह ेदाखवून ददले.  

कधी कधी हनसगथि: उत््ांिीचे प्रयोग आपोआप होिाि. त्यामध्ये मानवी हस्ििेप 

नसिो. या उदाहरणाि डार्वथन गॅलॅपोगास बेटावरून परिल्यानंिर दर दहा वर्ाथनी वैज्ाहनकांनी 

या बटेांना भेटी ददल्या. त्यांना कफंचेसचा अभ्यास करायचा होिा. १९७३ साली पीटर आहण 

रोझमेरी ग्रांट या पहि पत्नीना नॅचरल हसलेक्शनचा त्यांच्यावरील पररणाम पहायचा होिा. 

गॅलॅपोगास बटेावर हवामान बहुिेक वरे् एकसारख ेअसि.े वर्ाथचे पाच महहने उष्ण व पावसाचे 

असिाि. त्यानंिर कोरड ेर्ंड हवा असिे. पण १९७७ साली एकाएकी दषु्काळ पडला. पावसाळा 

आलाच नाही. ठराहवक काळाने पॅहसदफक मध्ये ला हनना नावाच्या सागरी प्रवाह पररणामामुळे 

हवामानचे गहणि बदलल्याने िीव्र दषु्काळ पडला.  



डफे्नी बेटावर दषु्काळाची िीव्रिा अहधक होिी. १२०० मध्यम आकाराच्या 

जमीनीवरील कफंचेस (Geospiza fortis) पैकी १००० मृत्युमखुी पडल.े पण गँ्रट् स याला कळून 

चुकले की दषु्काळामुळे मरण पावण ेयादहृच्छक नव्हिे. या जािीचे कफंच बहुिांशी बीजभिी 

आहिे. जी.फॉर्टथस आपल्या बळकट चोचीने हबया फोडून खािाि. यािील एक लहान प्रकार 

फक्त लहान आकाराच्या हबया खाऊ शकिो. मोठ्या आकाराचा जी फोर्टथस मोठ्या हबया खािो. 

लवकरच लहान हबया हमळेनाशा झाल्यावर लहान कफंच उपासमारीने मरण पावले. पण मोठ्या 

आकाराच्या कफंचेस वर ही पाळी आली नाही. लहान कफंच ज्या हबयापयांि पोहोचि नव्हिे िेर् े

मोठ्या कफंचेसना हबया हमळवण्यास फार अडचण आली नाही.  

१९७७ च्या दषु्काळािून वाचलेल्या कफंचची प्रजा १९७८ साली जन्मली. या हपढीि 

जन्मलेल्या कफंचची चोच चार टक्क्यांनी मोठी होिी. मोठ्या चोचीच्या कफंचची दषु्काळाि 

हजवंि राहण्याची शक्यिा अहधक असल्यामुळे हा बदल झाला. मोठ्या चोचीचा गुणधमथ पुढील 

हपढीमध्ये सं्ाहमि झाला आहण पणूथ समूहाि पसरला.  

दषु्काळानंिर जन्मलेल्या प्रत्येक हपढीमध्य ेहा गुण िसाच राहहला. १९८३ साली 

पाऊस भरपरू पडला. लहान चोचीच्या कफंचसाठी लहान हबया उपलब्ध झाल्या. ग्रांटस यांना 

१९८५ साली चोचीचा आकार २.५ % कमी झालेला आढळला. कफंच मध्ये त्वररि बदल होिो 

एखाद्या लंबकाप्रमाणे चोचीचा आकार लहान व मोठा होणे ह े स्वाभाहवक असाव.े मध्यम 

आकाराच्या ४, ३०० जमीनीवरील कफंचच्या हनरीिणानंिर १७७६ पासून १९९३ पयथन्ि ग्रांट 

यांना चोचीच्या आकाराि ठराहवक कल आढळला नाही. पहहल्या अडचणीच्या वर्ाथि चोचीिील 

बदल जगण्यासाठी अहधक उपयोगी पडू शकिो. अशा पक्ष्यांना अहधक हपले होऊ शकिाि. पण 

मोठी चोच काही वर्े िर लहान चोच कधी कधी उपयोगी पडिे.  

हवामानािील लहान लहान बदलामुळे कफंचची संख्या एका विुथळाकार पद्धिीने 

कमी अहधक होि राहिे. पण इिर वेळी ही सखं्या एका ददशेने वाढिे. शकेडो वर्ाांच्या दषु्काळ 

आहण पाऊस यांच्या पुन्हा पुन्हा येणार् या च्ामुळे बेटाची हवा अहधक दमट होि आह.े ज्या 

बेटावर अहधक सोयीची हवा आह ेअशा रठकाणी स्र्ाइक होणे कफंच पक्ष्यांना सहज शक्य होिे 

पण िेर् ेआधीच त्या बेटाला अनुरूप कफंच होिेच. िे हवहशष्ट हबयावर अवलबंून होिे. अशा वेळी 

नव्याने येणार् या कफंच पक्ष्यांना खाद्य बदलण्यासाठी आवश्यक जनुकीय बदल झाल े िरच 

स्र्ाहनक पक्ष्यांच्या बरोबर स्पधाथ करिा येईल. नव्या कफंच कधीही येण्याची शक्यिा कायम 

असिे.  



४.५ नव्या जािीचा प्रारंभ  

डॉ गॅ्रन्टस याना बराच काळ रटकून राहणारे हवामानािील बदलाचा िाण डार्वथन 

कफंच वर ह ेपिी गॅलॅपोगास बेटावर आल्यानंिर कसा पडला याची जाणीव नव्हिी. प्रत्येक वेळी 

उत््ांिी विुथळाकार पद्धिीने होि असेल अस ेनाही. या वेळी एका मूळ पूवथज समूहाच्या १४ 

जािी झाल्या. याचा पुरावा कफंच पक्ष्याच्या जनुकामध्ये हमळाला.  

कफंच पिी समूहाचे जसे हवहवध बेटावर हवभाजन झाले िसे नॅचरल हसलेक्शन मुळे 

हवभाहजि पक्ष्यांचा डीएनए अहधक हभन्न होि जािो. एका जमथन आनुवंश वैज्ाहनकाच्या मदिीने 

गॅ्रन्टस यानी सवथ १४ कफंच मधील जनुकीय बदलाचा अभ्यास केला. त्यांनी त्याच वेळी इक्वाडोर 

मधील एका कफंच ग्रासक्वीट नावाच्या पक्ष्याबरोबर िुलना केली. पिी िज्ांच्या मिे डार्वथन कफंच 

चा िो सवाथि जवळचा पिी आह.े एकदा डीएनए हमळाल्यावर त्याचा वंशवृि बनवला.  

 ४.७वंशवृि डार्वथन कफंच  

१९९९ साली याचा हनष्कर्थ प्रहसद्ध झाला. या सवथ कफंचची उत्पत्ती एकाच पूवथज 

पक्ष्यापासून झाललेी होिी. पण ग्रासक्वीट च्या डीएनए बरोबर त्यांचा डीएनए जुळि नव्हिा. 

ग्रासक्वीटसारखा दसुरा पक्ष्यांचा समूह काही लाख वर्ाथपूवी गॅलॅपोगास बटेावर आला. त्यापासून 

चार शाखा उत्पन्न झाल्या. पहहली वेगळी झालेली शाखा वाबथलर कफंचची होिी. ह े कफंच 



कीटकभिी होिे. आपल्या पािळ नाजूक चोचीने िे सफाईदारपणे कीटक रटपि असि. दसुरी 

वेगळी झालेली शाखा शाकाहारी कफंचची होिी. फुलांच्या कळ्या, अकुंर आहण फळे ह ेत्यांचे 

खाद्य. सवाथि शेवटी आणखी दोन शाखा वेगळ्या झाल्या. वृि कफंच झाडावरील कीटक शोधून 

खाणारे. यांचे नाव वुडपकेर कफंच. वुडपेकर ह ेनछंन्नीसारख्या चोचीने हनवडुगंाचे काटे फोडून 

कीटक शोधून खाि असि. दसुर् या जमीनीवरील शाखेपैकी एक गट बीजभिी आह.े त्यांची जनुके 

जरी वेगवेगळी असली िरी बाह्य लिणावरून िे मुळीच ओळखिा येि नाहीि. जमीनीवरील 

कफंचचे विथन आहण बाह्य लिणे वेगळी असली िरी त्यांच्यामध्ये परस्पराि प्रजनन होिे. त्यांची 

संकरीि प्रजा जन्मिे. यािूनच सहा जािी ियार झाल्या आहिे.  

पूणथ पृथ्वीवर लेक हव्हक्टोररया एवढे नचंहचड मास े दसुरीकड े कोठेही नाहीि. 

नचंहचडची प्रत्येक जाि दसुर् याहून वेगळी आह.े आपल्या दािांनी खडकावरील शेवाळ 

खरवडणारी एक, दािांनी शंख फोडणारी दसुरी, हिसरी दसुर् या माशाचें डोळे उपटून खािे, 

चवर्ी पाण्याखाली वाळूचा दकल्ला बांधून आपल्या नृत्याने मादीला आकर्र्थि करिे, पाचवी 

हपलाना िोंडाि सांभाळिे.  

लेक हव्हक्टोररयाचा अभ्यास करायला १९९५ साली भूगभथ हवज्ानाचे काही 

वैज्ाहनक आले. त्यांना गेल्या काही हजार वर्ाथपूवीच्या गाळाचा अभ्यास करायचा होिा. लके 

हव्हक्टोररया मध्ये वहाि येणार् या नद्या पराग, गाळ आहण धूळ वाहून आणि. भूगभथवैज्ाहनकांना 

वाटल ेकी हजारो वर्ाांच्या गाळािून त्यांना पररसरािील व गविाळ प्रदशेािील झाडा झुडपांची 

माहहिी होईल. पण िलावाि फक्त नऊ मीटर पयथन्िचाच गाळ साठलेला होिा. याचा अर्थ हा 

गाळ गेल्या १४, ५०० वर्ाथि साठललेा होिा. गाळाि हछद्र पाडल्यानंिर अस ेआढळल ेकी 

सवाथि खोल लेक हव्हक्टोररयाच्या िळावर एके काळी गवि उगवलले ेहोिे. शेवटच्या हहमयुगाि 

कोरड्या र्ंड वार् यामुळे िलावाि उघडणार् या नद्या कोरड्या पडल्या. िलावाचा पाणी पुरवठा 

र्ांबला. गेल्या काही लाख वर्ाथि अनेक हहमयुगे आली आहण गेली. लेक हव्हक्टोररया अनेक वेळा 

भरले व कोरड ेपडल.े जेव्हा शेवटचे हहमयुग येऊन गेले त्यावेळी हविळलले्या बफाथमुळे गेल्या 

काही शिकाि त्याला आजचे स्वरूप आल ेआह.े  

कोरड्या िलावाि मास ेहजवंि रहाि नाहीि.हव्हक्टोररया िलावाि आज असलले्या 

माशांचे पूवथज त्याि उघडणार् या नदयामधून आले असणार. एकदा िलावाि एका जािीचा 



मुक्काम पडला म्हणजे त्यापासून आजच्या हवहवध जािीचा उगम झाला असावा. आमचा 'कुणबा' 

अशी मराठी शब्द रचना जािीबद्दल आह.े  

४.७ लेक हव्हक्टोररया नचंहचड मासे.  

जसे भावंडामध्ये समान जनुके असिाि िसे या नचंहचड माशांचे झाले आह.े त्यांच्या 

मध्ये असललेा वंश विृ एकच आह.े िलाव भरल्यानंिर िोंडामध्ये हपले वाढवणार् या माशांचा 

उदय झाला. मानवामध्य ेसांस्कृहिक उत््ांिी झाले िेवढ्ा वेळेि पाचशे जािी एकाच रठकाणी 

ियार झाल्या. आज लेक हव्हक्टोररया ह ेउत््ांिी समजण्याचे आहण उत््ांिी स्फोटाचे उदाहरण 

झाले आह.े  

उत््ांिीचा हा प्रकार म्हणजे योग्य सजीव, योग्य रठकाणी आहण योग्य वळेेस सवथ 

जमून येणे. नचंहचड मासा त्वररि हवशेर्ीकरणासाठी योग्य आह.े याचे कारण त्याचे दाि. 

जबड्याच्या मागील बाजूस असलेल्या दािांच्या आणखी एका सेट मळेु मागील दाि अन्न 

चावण्यासाठी आहण पुढील दाि हव े िस े बदलण्यासाठी उपलब्ध आहिे उत््ांिीमध्य े

लवहचकपणा आवश्यक असिो. पुढील दाि खुंटी, िीक्ष्ण, अणकुहचदार, सपाट चमच्यासारख े

बदलि गेल्यामुळे उपलब्ध अन्नामध्य ेवाटयास आलेल्या हवशेर्ीकरण झाले. पररणाम त्यांची 

शरीरे उत््ांिीच्या रेट्याने नव्या नव्या आकाराि बदलि गेली.  

नचंहचड उत््ांिीचे मॉडले होण्याि त्यांच्या प्रजननाच्या सवयीचासुद्धा भाग आह.े 

नर नचंहचड मादीला आकर्र्थि करण्यासाठी अनेक खटपटी करिो. नृत्य करण े ककंवा वाळूि 

कोठडया बनवणे. जर मादीला त्या पसंि पडल्या िर मादी अंडी हवमोचन करिे. नर िी अंडी 

फहलि करिो. मादीकड ेनर पसंि करण्याचे स्वािंत्रय असण ेयावर जनुकांचा प्रभाव आह.े त्यामुळे 

मादी िांबड्या रंगाची शडे ककंवा वाळूच्या घराचा उिार नृत्यािील एखादी स्टेप यामुळे प्रभाहवि 

होिे. हा प्रभाव जोपयांि आधी पसंि केलेल्या नराचा कंटाळा येईपयांि रटकून राहिो. िोपयांि 



िी दसुर् या नराकड ेढंुकूनही पहाि नाही. पुरेशा कालावधीि ही आवड समूहािील एखादा गट 

वेगळ्या आवडीचा होऊन माशापासून दसुरी जाि हनमाथण होिे.  

१४,००० वर्ाथपूवी लके हव्हक्टोररयामध्य े नचंहचडचा प्रवेश झाला. त्यावर 

उत््ांिीच्या बलाचा प्रभाव व्हायला प्रारंभ झाला. त्यांच्या पूवथजानंा नदीमध्ये बदलत्या 

पररसराला िोंड द्यावे लागि होिे. नदीचा पररसर झपाट्याने बदलिा असिो. पूर, बदलिे पात्र 

आहण दषु्काळ. अशा हस्र्िीि नदीच्या हवहशष्ट भागाि असणार् या माशांना नव्या हस्र्िीशी 

जुळवून घेिा येि नाही. पण लेक हव्हक्टोररया मध्ये आलले्या नचंहचडना हस्र्र वािावरण 

हमळाले. खडकाळ, वाळू, खोल पाणी, उर्ळ िळ अशा सारख्या हस्र्िीशी त्यांनी जुळवून घेिले. 

हवशेर् हस्र्िीशी जुळवून घेिल्याचा त्यांना त्रास झाला नाही.  

जीवावैज्ाहनकांनी लेक हव्हक्टोररया मधील नचंहचड मधील जनुकीय बदलांचा 

अभ्यास करायला सुरवाि केली. यासाठी वेळ अपुरा पडला. १९५० - १९६० च्या दशकाि पूवथ 

आदफ्रकेिील एक उपरा मासा या पाण्याि आणनू सोडला. दोन मीटर वाढण्यार् या या माशाचे 

प्रमुख अन्न नचंहचड मास ेहोिे. लेक हव्हक्टोररयाच्या काठाने राहणार् याना नवा अन्नाचा स्त्रोि 

म्हणून हा मासा आयाि केला. नाईल पचथ मुळे लके हव्हक्टोररयामधील मत्स्योत्पादन दहा पटीने 

वाढले. पण याची ककंमि नचंहचड धोक्याि येण्याने झाली. हव्हक्टोररया लकेच्या पाण्यावर शेिी 

आहण वृि िोड चालू झाल्याने पाणी गढूळ झाले. माशांना आपल्या जोडीदाराची हनवड अशक्य 

झाली. त्याचा पररणाम जवळच्या जािीमधील संकरामध्य े झाला. जनुकीय हवहवधिा कमी 

झाल्याने शेकडो नव्या जािीमधून नव्या जािीचा उदय र्ांबला. गेल्या िीस वर्ाथि पाण्यािील 

काळोख आहण नाईल पचथ मुळे नचंहचडच्या हनम्म्याहून अहधक जािी नष्ट झाल्या.  

+++++ 

  



४.६ सदी आहण नॅचरल हसलेक्शन  

 

नॅचरल हसलेक्शन ही कल्पना १९०० च्या समुारास आली असली िरी अनेक 

वैज्ाहनकाना या कल्पनेचे नेमके काय करायचे ह ेसमजि नव्हिे. ही कल्पना खरी आहे की काय 

याबद्दल िे साशकं होिे. पण २००० मध्ये नॅचरल हसलेक्शन सजीवास आकार दणे्याचे व नव्या 

जािीच्या प्रारंभाचे कारण आह ेह ेसमजू लागल.े नॅचरल हसलेक्शनचे पुनुरुत्र्ान शिकाि झाले. 

काही अनपेहिि रठकाणी उत््ांिी काशी होिे ह ेप्रत्यि पाहिा आल.े डार्वथन च्या िीन मलूभूि 

आवश्यक बाबी जसे प्रहिकृिी (पुनुरावृत्ती), स्र्ान व हवामानानुसार होणारा सजीवािील बदल 

(व्हरेीएशन), आहण स्पधेि रटकून राहण्याचा पयाथय जेर् े आहिे िेर्े नॅचरल हसलेक्शनचा 

पररणाम ददसून येिो.  

आपल ेशरीर आजाराशी सामना प्रहििमिा यतं्रणेिील बदलानुसार करिे. हवर्ाण ू

ककंवा एखादा परजीवी संपकाथि आला म्हणजे प्रहििमिा यंत्रणा परजीवीची ओळख करून घेिे. 

अस े केल े नाही िर प्रहििमिा यंत्रणा स्वि:च्या पेशींचा नाश करिे. प्रहििमिा यंत्रणेमध्य े

परजीवी चा संपकथ  झाल्यानंिर उत््ांि होण्याची िमिा असिे.  

जेंव्हा परकीय पेशी, हजवाण,ू हवर्ाणूचा शरीराि प्रवेश होिो त्यामुळे बी लहसका 

पेशी या प्रहििमिा पेशी प्रहिकारास हसद्ध होिाि. बी लहसकापेशीच्या आवरणामधून ग्राही 

टोके बाहरे आललेी असिाि. हवर्ाणूआवरणािील प्रहर्ने ककंवा हजवाणूमधून बाहरे पडलेल्या 

हवर्ारी रसायनांचा ग्राही टोकाशी स्पशथ झाला म्हणजे टोकामधून याची माहहिी 

लसीकापेशीच्या आंिरभागाि जािे. अशा रसायनांना प्रहिनपंड (अ ॅहन्टजेन) म्हणिाि. 

प्रहिनपंडाच्या सम्पकाथि आलेल्या पेशीपासून लिावहध नव्या पेशी ियार होिाि.  

या नव्या पेशी प्रहिजने (अ ॅहन्टबॉडी) ियार करिाि. प्रहिजने रक्तप्रवाहािून वहाि 

असिाना प्रहिहपन्डास हचकटिाि. त्यांच्या एकत्र येण्याने बनलेला प्रहिनपंड प्रहिजन संयुक्त रेण ू

प्रहिनपंड हनष््ीय करण्याचा प्रारंभ आह.े प्रहिनपंडाचे एक टोक प्रहिजनाबरोबर बांधल ेजािे िर 

दसुरे टोक हजवाणूच्या पशेीहभहत्तकेस हछद्र पाडिे, ककंवा शरीरािील दसुर् या भिक पशेींचे लि 

वेधून घेिे. या भिक पेशी हजवाणू सरळ हगळून टाकिाि.  

बी लहसकापेशी दहा लाखाहून अहधक हवहवध प्रहिनपंड ेवेचून नष्ट करू शकिाि. ही 

प्रहिनपंड े हवर्ाणू, कवके व हजवाणू, अंकुशकृमी हनर्मथि असिाि. त्यांच्या फक्त परजीवींच्या 



हवर्ारांचा नाश होिो. स्वशरीरािील पेशी त्यांच्यापासून सरुहिि असिाि. बी लसीकापेशीना 

नेहमीच्या पेशीमधील डीएनए पासून कोठलीही सचूना प्रहिजन हनर्मथिीची हमळालेली नसिाना 

ह ेकाम हबनबोभाट चाललेल ेअसिे. कोट्यवधी प्रहिनपंड ेअसिाना पेशीमध्ये उणीपुरी फक्त ३०, 

००० जनुके आहिे. आपली प्रहििमिा यंत्रणेने प्रहिजन हनर्मथिीसाठी अगदी वेगळी पद्धि 

अमलाि आणली आह े िी म्हणजे बी लसीकापेशींची उत््ांिी. या उत््ांिीचा प्रारंभ 

अहस्र्मज्जेमध्य े बी लसीकापेशी ियार होिाना झाललेा असिो. लहसका पेशींचे हवभाजन 

होिाना जनुकामुळे प्रहिनपंड ग्राही यंत्रनेचे झपाट्याने उत्पररविथन होिे. यामुळे हवहवध 

आकाराचे कोट्यवधी ग्राही आकार बनिाि. ही हवहवधिा म्हणजे उत््ांिीमधील पहहली पायरी. 

नुकत्याच ियार झालेल्या बी लहसकापेशी अहस्र्मज्जेिून लहसका गं्रर्ीमध्ये येिाि. लहसका 

गं्रर्ीमध्ये अनेक प्रहिनपंड े वहाि असिाि. पण नव्याने आलेल्या लसीकापेशीना ही प्रहिनपंडे 

ओळखण्याचे 'टे्रननंग' नसिे. क्वहचि त्यांची गाठ प्रहिनपंडाशी पडिे. पण ही जोडगोळी अचूक 

असेल िरच िी उपयोगी असिे. वडे्यासारखे कसल्याही प्रहिनपंडाशी प्रहिजने बनलीच िर 

लसीकागं्रर्ीस सूज येिे.  

४.९ लहसकापेशीमुळे हजवाणूचा नाश 

यशस्वी बी लहसकापेशी हवभाहजि झालेल्या पेशी आिा प्रहिजने ियार करू 

लागिाि. या पेशीना प्रहिनपंड ग्राही टोके आलेली असिाि. पण याव्यहिररक्त असलले्या बी 

लहसकापेशी प्रहिनपंड ेबनवि नाहीि. बी लसीकापेशींचे हवभाजन सामान्य पेशीहून एक लाख 

पट अहधक वेगाने होिे. त्यांच्यािील उत्पररविथन फक्त प्रहिजन ग्राही आहण प्रहिनपंड बनवण े

यािच सुधारणा करि.े ज्या पेशींना ह ेजमि नाही त्या नष्ट होिाि. टप्याटप्प्याने अहधक 'टे्रननंग' 

झालेल्या लहसकापेशी र्ोड्याच ददवसाि रक्तप्रवाहाि नव्याने सामील होिाि. त्यांची ग्राही 

शक्ती दहा िे पन्नास पटींनी वाढिे.  



४.७ हसहलकॉन उत््ांिी  

नॅचरल हसलेक्शन ही सध्या फक्त सजीवांची मके्तदारी नाही िर उत््ांिी 

संगणकामध्य ेहोि आह.े सजीवांची भार्ा फक्त एकच आह.े डीएनए आहण आरएनए बेसची 

भार्ा. संगणक अहभयंत्यांच्या मिे संगणकास जैवरासायाहनक भारे्ची आवश्यकिा नाही. 

संगणक स्वि: उत््ांि होि आहिे. टीकाकार एक प्रश् नक्की हवचारिील िो म्हणजे संगणक सजीव 

आहिे काय? त्यांच्याि उत्पररिथन होिे काय? उत्पररविथन आहण नॅचरल हसलेक्शन एकत्र येऊन 

यादहृच्छक पण ेजरटलिा येिे काय? पण वैज्ाहनक नव्या िंत्रज्ानाच्या मागे हाि धुवून लागल े

आहिे.  

गंुिागुिीचे कृहत्रम सजीव कॅहलफोर्नथया इन्सरटट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉजी च्या 

संगणकामध्य ेबनवण्याचे काम चालले आह.े द्स्टॉफ अडामी, चाल्सथ ऑदफ्रआ आहण काही इिर 

वैज्ाहनकानी 'अहव्हडा' नावाची एक आज्ावली बनवली आह.े स्पॅहनश भार्ेि 'ए' म्हणजे कृहत्रम 

आहण 'हव्हडा' म्हणजे सजीव. अहव्हडा हा संगणक प्रोग्राम आह.े हा प्रोगॅ्रम म्हणजे एका मागून 

एक येणार् या आज्ावली. हडहजटल ऑगॅहनझम चा हा प्रोगॅ्रम ओळीने वाचला जािो. शेवटच्या 

ओळीपयांि आला म्हणजे पुन्हा हा प्रोगॅ्रम ररपीट होिो.  

४.१०कृहत्रम बुहद्धमत्ता  

हडहजटल सजीवाचा प्रोग्राम स्विा:ची प्रि बनविो, प्रोग्राम स्वयंहसद्ध होईपयांि 

त्याि सुधारणा करिो, अडामी ने बनवलेला प्रोग्राम उत््ांिही होिो. क्वहचि या प्रोग्राममधील 

एखादी ओळ दसुरी आज्ा दिेे. अचानक आलले्या या आज्ेप्रमाणे चुकीची ओळ पुसण्याची ककंवा 

गाळून टाकण्याची आज्ा परस्पर येिे. सजीवामध्ये आललेी उत्पररविथने सजीवास जशी घािक 



आहिे िस ेघािक प्रोगॅ्रम मुळे (संगणकाच्या भारे्ि 'बग') संगणकाचा वेग कमी होिो. कधी कधी 

अशा अगांिुक प्रोग्राममळेु सुधारणाही होिे.  

अहव्हडाच्या सहाय्याने अडामी यानी सजीवामधील उत््ांिीची नक्कल करणारे 

प्रोगॅ्रम बनवून काही प्रयोग केल.े त्याच्या प्रार्हमक प्रयोगामध्ये त्याने हडहजटल सजीव बनवला. 

याला सजीव म्हणायचे की नाही याचा प्रश् अजून सुटललेा नाही. हडहजटल सजीवाची प्रहिकृिी 

होि असे. त्याच्या प्रोगॅ्रममध्ये अनेक हनरर्थक पण हनरुपद्रवी आज्ा होत्या. एका हडहजटल 

पूवथजापासून दहा लाखाहून अहधक हडहजटल सजीव ियार झाल.े यािील काही उत्पररवर्िथि 

होिे. काही हजार हपढ्ानंिर यािील काही अहधक यशस्वी झाले. यशस्वी हडहजटल सजीवािील 

प्रोगॅ्रम अगदीच लहान होिा. उत्पररवर्िथि हडहजटल सजीवानी त्यांच्या प्रोगॅ्रममधील अनावश्यक 

आज्ा गाळून सोपा सुटसुटीि प्रोगॅ्रम हडझाइन केललेा होिा. याची कायथिम प्रि फक्त अकरा 

ओळींची होिी.  

उत््ांिीच्या रेट्याि हडहजटल सजीवानी सोपा प्रोगॅ्रम बनवण्याचे कारण त्यांच्या 

साध्या पररसरामध्य े होिे. आणखी दकचकट प्रोगॅ्रम मध्य े अडामी यांनी खर् या सजीवामध्य े

असणार् या प्रोगॅ्रमसारखा प्रोगॅ्रम वापरून पाहहला. हडहजटल सजीवांना त्यांनी आकड्यांचा अन्न 

म्हणून परुवठा केला. असखं्य आकड े1 आहण 0 च्या स्वरूपाि त्यांनी फस्ि केले. त्यापासून त्यानी 

नव्या रचना केल्या. उदा हजवाणू शुगर रेणू खाऊन प्रहर्ने बनविाि. हडहजटल सजीव योग्य 

आज्ावलींच्या सहाय्याने आकड ेवाचू शकि होिे. अडामी यांनी हडहजटल सजीवांना ददलेल्या 

आज्ामधून वेग वेगळे हडहजटल सजीव ियार झाले.  

नैसर्गथक जगाि अन्नापासून प्रहर्ने बनवणारे सजीव अहधक पररणामकारकपणे 

प्रजननिम असिाि. अडामी यांनी हडहजटल सजीवांना पुरस्कार द्यायचे ठरवले. त्यांनी हडहजटल 

सजीवांनी काय करायचे याची यादी बनवली. उदा आकड ेवाचण ेआहण त्याच्या हवरुद्ध रचना 

10101 ची 01010 करणे. जर सजीवाला ह े करिा आल े िर पुरस्कार म्हणून त्याचा वेग 

वाढवायचा. अहधक वेगाने कायथ करणारा प्रोगॅ्रम हमळाला म्हणजे सजीवाचा प्रहिकृिी करण्याचा 

वेग वाढायचा. पररणामी अहधक वेगाने चालणारा प्रोगॅ्रम हमळायचा. र्ोडक्याि हडहजटल 

सजीव उत्तम प्रोससेर बनला नाही िरच नवल.  

अहव्हडा आवश्यकिेनुसार नवा प्रोगॅ्रम हवकहसि करीि आह.े हा प्रोगॅ्रम कोणत्याही 

मानवी मेंदिूून आलेला नाही. या प्रोगॅ्रमकड ेमाय्ोसॉफ्टने लि वधेून घेिले. या प्रकल्पाला 



आर्र्थक मदि हमळाली. पेशीमधील डीएनए चा वापर प्रोगॅ्रम प्रमाणे करिा येईल अस ेत्याना 

वाटले. अहव्हडा सध्या बाल्यावस्र्ेि आह.े इव्होल्युशनरी कॉम्प्यूटटंग या नावाने िे ओळखल े

जािे. यासाठी काम करणार् या वैज्ाहनकांना नॅचरल हसलेक्शन जस ेसॉफ्टवेअर मध्य ेबदल होिो 

िसे हाडथ वेअर मध्य ेबद्द्ल करिा येईल असा हवश्वास वाटिो. फार लि ददले नाही िरी संगणक 

आपोआप उत््ांि होिील अस ेआजच्या कृहत्रम बुहद्धमत्ता वाटचालीवरून वाटिे.  

रोबोमध्ये ह े िंत्रज्ान आजच उपयोगी पडिे आह.े अवकाश यान, हवमानोड्डाण, 

ऑटोपायलट, गूगल कार, मोबाइल या सवाथचे िते्र कृहत्रम बुहद्धमत्ता घेणार. मानवी मेंदलूा काम 

काय? नवे प्रोगॅ्रम बनवण.े  

४.११ २००१ ए स्पेस ओडसेी  

 

१९७० साली मी स्टॅनल े कुहब्रक याने ददग्दर्शथि केललेा २००१ ए स्पसे ओडसेी 

नावाच्या हसनेमाला गेलो होिो. दकिी व्यक्तींनी हा पाहहला व दकिी व्यक्तींना िो समजला व 

लिाि राहहला कोणास ठावूक. एका बराच काळ अंिराळािून करणार् या यानाि गाढ हनष््ीय 

अवस्र्ेि झोपलले्या एका व्यक्तीला यानाचा सुपर कॉम्प्यूटर जागे करिो. जागा झालेल्या 

व्यक्तीची एवढ्ा लवकर जागे होण्याची िारीख नसल्याने मला कशासाठी लवकर जागे केल े

आहण यान सांभाळणार् या माझ्या आधी यरे्ेच असलले्या व्यक्तीचे काय झाले ह ेत्याला समजि 

नाही. संगणकाला बोलिे केल्यानंिर संगणक उत्तर दिेो की यानाबाहरे पडल्यानंिर हमत्राला 



अपघाि झाला यानाला जोडलेली ट्यूब कापली गेल्याने िो अवकाशाि फोलपटासारखा उडून 

गेला. जागे झालेल्या व्यक्तीला ह ेपटि नाही. त्याचा जो हमत्र आधी यानावर दखेरेख करीि होिा 

िो संगणकाबरोबर बुहद्धबळ खेळि असिाना संगणकावर त्याने खोट्या चालीने माि केली होिी. 

त्याचा सूड म्हणून संगणकाने मुद्दाम त्याला यानाबाहरे काढून त्याची ट्यूब कापली. ह ेसत्य जागे 

नव्याने जागे झालेल्या व्यक्तीला अनुभवािून समजिे. वयाच्या वीस बावीसाव्या वर्ी मी ही 

हवज्ान कर्ा म्हणून सोडून ददली पण आज २०१८ मध्ये ही कर्ा हस्र्िीि उत््ांि झाली आह.े  

******  

 

  



उत््ांिी भाग २ 

 

प्रकरण ५ : सजीव वंश वृिाच्या मुळाशी  

 

 

नॅचरल हसलेक्शन ही फक्त हत्रहनदाद मधील गप्पी ककंवा गॅलॅपोगास बेटावरील 

कफंचची खाहसयि नाही. नॅचरल हसलेक्शन सवथ सजीवाि हििक्याच पररणामकारकपण े

कायथिम आह.े सजीव सषृ्टीच्या प्रारंभापासून त्याचा पररणाम अखंडपण ेचालू आह.े सजीवाचं्या 

प्रारंभाचा काळ वैज्ाहनकांनी ३.८५ अब्ज वरे् शोधून काढला आह.े जीवाश्मांच्या अभ्यासावरून 

एकपेशीय, प्राणी, वनस्पहि, मासे, सररसपृ, आहण सस्िन प्राणी या लाखो वर्ाथि ियार झाले 

आहिे. हपढ्ान हपढ्ा उत््ांिीमधून प्राचीन सजीवांची नवी रूपे येि गेली.  

सजीव एवढ्ा मोठ्या काळाि कसे बदलि गेल ेयाची डार्वथनला मुळीच काळजी 

नव्हिी. त्याच्या समोर नॅचरल हसलेक्शन मुळे उत््ांिी कशी होिे एवढाच प्रश् होिा. आनुवंश 

हवज्ान त्याच्या हखजगणािीि नव्हिे. पण आिा नव्या पुराव्यानुसार जनुक ्म, जीवाश्म आहण 

पृथ्वीची केहमस्ट्री लिाि घेऊन वैज्ाहनकांनी सजीवाच्या उत््ांिीचे कोड ेसोडवायला प्रारंभ 

केला.  

+++++ 

  



५.१ सजीव वंश वृि  

सजीवांचा इहिहास एका सरळ रेर्ेि उलगडण्यासारखा नाही. डार्वथनच्या 

म्हणण्यानुसार सजीवाचा इहिहास वृिाच्या आकाराचा आह.े जुन्या वृिाच्या नव्या 

शाखासारखा त्याचा हवस्िार झाला. यािील काही शाखा हवलुप्त झाल्या आहिे. हवलुप्त 

होण्यापूवी आजच्या काही सजीवांची उत्पत्ती त्यामधून झाललेी होिी.  

दकत्येक दशके वैज्ाहनक पुन्हा पुन्हा सजीव वृि आकृिीच्या स्वरूपाि काढि होिे. 

प्रार्हमक काळाि हवहवध जािीमधील समान बंध, कवटीिील जोड, आहण भ्रूण खंडांच्या 

वळण्यावरून शाखा ठरवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. जेंव्हा पुन्हा एकदा मागे वळून पाहिाना 

समान गुणधमथ ददसण ेकठीण होऊ लागले. एल्म वृिाची पाने मॅपल ककंवा सूहचपणी बरोबर 

करिा आली पण मानवी शरीरावर कोठेही पाने नाहीि. पण सवथ सजीवामध्ये डीएनए आह.े 

शेकडो सजीवािील अगदी यीस्ट, बेडूक, जीवाणू, नीलहररि शैवाल यांच्या गेली डीएनए चे 

लहान िुकड ेकरून वैज्ाहनकानी चाळीस वरे् त्यांची िुलना केली. यावरून आजच्या सवाथि नव्या 

सजीव वंश विृाची आकृिी बनवली.  

५.१ सजीव वंश वृि 

ही आकृिी एखादी भव्य पहवत्र मुळीच नाही. या आकृिीवरून सवाथि साध्या सोप्या 

जनुकीय ्माचा वैज्ाहनकांनी लावलेला अर्थ आह.े जनुके कशी उत्पररविीि होि गेली ह े

यावरून समजिे. जशा नव्या जािींची सजीवाि भर पडि गेली आहण नव्या जनुकांचा ्म 

जीवाणू  आदि सजीव 

आरकीया  
कें द्रकी पेशी जीव  



समाजाला िस ेआधी सोपा वाटणारा अर्थ नव्या शाखामधून उलगडि गेला. गेल्या सत्तर ऐंशी 

वर्ाथि वंशवृिाचे मूळ स्वरूप बदलललेे नाही. याचा अर्थ ही रचना स्वयंहसद्ध आह.े  

हत्रसृष्टी वशंवृि हनरखून पहाण्यासारखा आह.े एकोणीसाव्या शिकाच्या अखरेीस 

उत््ांिी हवज्ानािील वैज्ाहनक सजीव वशंवृि भल्या मोठ्या ओक विृासारखा काढि होिे. 

िळाशी असलले्या खोडापासून त्याच्या शाखा हनघाललले्या होत्या. सवाथि प्रार्हमक सजीव 

जीवाणू िळाशी आहण मानव वृिाच्या हशखरावर. पण उत््ांिीच्या एकाच वर जाि राहलले्या 

शाखेऐवजी वैज्ाहनकांनी अनेक शाखांचा गुंिा काढला.  

सजीव वंशवृिाच्या आिा िीन मुख्य शाखा आहिे. अकें द्रकी पेशी शाखा, कें द्रकी पेशी 

शाखा आहण या हशवाय अकें द्रकी व कें द्रकी हशवाय आदद जीव जे या दोन्ही शाखेहशवाय 

आहस्ित्वाि आहिे असे. यािील सवाथहधक हवहवधिा कें द्रकी पेशी शाखेि आह.े कें द्रकी पशेी 

सजीवािील डीएनए कें द्रकाि गंुडाळून ठेवललेा आह.े अकें द्रकी पेशी सजीव त्यामानाने कमी 

हवहवधिा असललेे आहण डीएनए ककंवा आरएनए सरळ ककंवा विुथळाकार असणारे आहिे. अहि 

हवर्म हस्र्िीि असणारे जीवाणू मीर्ेन जीवाणू, सागर िळाशी असलेल्या ज्वालामुखीमधील 

ऊजेवर अवलंबून असणारे, हमठाच्या खाणीिील जीवाणू, अहिशीि प्रदशेािील जीवाणू अशी 

हिसरी शाखा नव्यानेच ियार केलेली आह.े एके काळी अकें द्रकी आहण कें द्रकी अशा दोनच 

शाखामाध्ये सजीवांचा हवस्िार केला होिा पण १९७० साली इहलनॉय युहनव्हर्सथटीिील 

जैववैज्ाहनक कालथ वूज याना काही जीवाणंूचा शोध लागला. ह ेसजीव जीवाणूसारखे होिे पण 

त्यांच्या पेशी सवथस्वी हभन्न होत्या. या जीवाणंूचे नाव 'आर्कथ बॅक्टेररया' -आददजीवाणू असे ठेवल े

गेले. त्यामुळे हिसरी शाखा आकृिीि दाखवली गेली. आर्कथ ओस म्हणजे 'पहहले- फस्टथ'  

आणखी एक आश्चयथ म्हणजे बहुपेशीय कें द्रकी पेशी सजीवांच्या वंशवृिाि एक लहान 

मोकळी जागा आह.े माणूस व नपंपळाच्या वृिामध्ये असेलला फरक समजणे िसे अशक्य आह.े 

याउलट हजवाण,ू आर्कथया आहण एक पशेीय कें द्रकी सजीव यांच्यामध्य ेअसललेा फरक प्रचंड 

आह.े सूक्ष्मजीववैज्ाहनक दररोज नव्या जािी, प्रजािी व कुल ेशोधून काढि आहिे. पृथ्वीच्या 

कवचािील खाणीमधून, उकळत्या पाण्याच्या झर् यािून, आम्ल सरोवरािून एवढेच काय िर 

डांबराच्या िलावािून नव्या सूक्ष्म जीवांचा शोध लागिोय. सूक्ष्म जीवािील हवहवधिा ही 

उवथररि सवथ सजीवांच्या मानाने दकत्येक पटीि आह.े  



सजीव वंशवृिाच्या िळाशी आजच्या सजीवाचा - “लास्ट अननोन कॉमन अ ॅन्सेस्टर” 

(LUCA) आह ेअसे गृहीि धरले आह.े सवथ जीहवि सजीवामध्ये काही बाबी समान आहिे. उदा 

त्यांची जनुकीय माहहिी डीएनए ककंवा आरएनए च्या स्वरूपाि आह.े प्रहर्न हनर्मथिीसाठी 

त्याना आरएनए ची आवश्यकिा आह.े याचे सवाथि सोपे आहण पटण्याजोगे उत्तर म्हणजे 

सजीवांच्या कोणा एका समान पूवथजापासून आजचे सवथ सजीव हनमाथण झाले आहिे. समान पूवथज 

हा त्यामानाने अत्याधुहनक गंुिागंुिीचा सजीव असावा. कॉमन पूवथजाच्या बाबिीि फक्त िकथ  

करिा येिो िो म्हणजे त्याकाळी असलेल्या सवथ खणुा हवलुप्त झालले्या आहिे. आहण या हवलुप्तन 

काळाि कॉमन पूवथज हजवंि होिा.  

+++++  

 

  



५.२ सजीवाच्या प्रारंभाचा शोध  

आकृिी ५.१सजीव हनर्मथिी कशी झाली यावर काहींच प्रकाश टाकि नाही. पण 

पहहल्या हनजीव मूलद्रव्यापासून जीव कसे बनले असिील याची कल्पना करण्यास वैज्ाहनकांना 

वाव हमळाला. भूगभाथिील खुणांनुसार काही ठोकिाळे आहण मयाथदा सजीवांनी मागे ठेवल्या 

आहिे.  

सध्या वैज्ाहनकानी सजीवांच्या उत्पत्तीबद्दल बरीच माहहिी गोळा केललेी असली 

िरी प्रार्हमक उत््ांिीबद्दल बरेच जाणून घ्यायचे आह.े नव्या सजीवांचा प्रारंभ एका रात्रीि 

झालेला नाही. नव्या शरीर रचना टप्प्याटप्प्याने प्रगि होि गेल्या. आजच्या सजीवामध्ये त्यांचे 

रूपांिर झाल.े त्याचप्रमाणे सजीव डीएनए आधाररि हजवाणूमधून अनेक पायर् यामधून उत््ांि 

झाले असल्याचे परुावे हमळाले आहिे.  

सजीव हनर्मथिीिील पहहली पायरी कच्चा माल एकत्र करण.े यािील काही भाग 

अवकाशािून पृथ्वीपयांि आला असावा. अवकाश यात्रींना अवकाशािील धूळ, उल्का व 

धूमकेिूमध्य े सजीव हनर्मथिीिील काही मूळ घटक आढळल े आहिे. मूळ घटक पृथ्वीवर 

आल्यानंिर डीएनए हनर्मथिीसाठी आवश्यक फॉस्फेट आहण अहमनो आम्ले प्रहर्न ियार 

होण्यासाठी उपलब्ध झाली. ह ेसवथ रेण ूपरस्पराबरोबर एकत्र आले म्हणजे त्यांच्यामध्ये द्या 

होऊन आणखी काही रेण ूियार होि असि. रासायहनक द्या रेणूंची गदी झाली म्हणजे त्यांच्या 

माध्यमािील एकत्र येण्याने होि असिाि. सागरी पाण्याच्या िुर्ाराि ककंवा पावसाच्या र्ेंबािून 

यांची द्या झाली असावी. काही वैज्ाहनकांच्या मिे सागराच्या िळाशी असलेल्या लाव्हा 

गिेच्या जवळ पहहले जीवाणू ियार झाले असावेि. सजीव वंशवृिाच्या िळाशी यांचे स्र्ान 

असावे. यांनाच चरमसीमा सजीव अस े नाव आिा ददले आह.े सध्या जीहवि असलले्या 

कोणत्याही सजीवाहून यांचा जीनोम वेगळा आह.े पृथ्वीवरील सवाथि प्राचीन सजीवांचे अवशेर् 

सापडल ेिर िे असेच असिील.  

वैज्ाहनकांच्या कयासानुसार जैव रेणूपासून सजीव बनण्याआधी अनेक रासायहनक 

बदलामधून गेल.े त्यांच्यामध्ये स्वि:सारखा रेणू बनवण्याची शक्यिा कशी हनमाथण झाली ह ेकोड े

आजिागायि सुटलेल ेनाही. बहुिेक पररसरािील दसुर् या रेणूना एकत्र आणिा आणिा त्यांना ह े

जमले. अहि प्राचीन पृथ्वीच्या रासायहनक हस्र्िीची आज आपण फक्त कल्पनाच करू शकिो. 

पण त्यांच्याि झालले्या रासायहनक द्या स्पधेसारख्या होत्या. यािील सवाथि यशस्वी द्येमळेु 

अयशस्वी द्या मागे पडल्या. जैहवक उत््ांिीपूवी कधीिरी रासायहनक उत््ांिी झाली याि 

वाद नाही.  



रासायहनक उत््ांिीिून झाललेे डीएनए, आरएनए आहण प्रहर्ने रटकून राहहल.े 

यापैकी कोणिा रेणू आधी ियार झाला यावर चालललेी चचाथ अजून संपलेली नाही. डीएनए 

रेणूच्या प्रिी होऊन त्या पुढील हपढीकड े सं् ाहमि होिाि. पण ह े कायथ आरएनए व 

प्रहर्नाहशवाय होि नाही. डीएनए प्रिीकरण होण्यास हवकर म्हणजे प्रहर्नाची आवश्यकिा 

आह.े प्रहर्नाची अडचण वेगळी आह.े पेशी हजविं ठेवण्यासाठी प्रहर्न पण प्रहर्ने कोठलीही 

माहहिी पुढील हपढीमध्ये घेऊन जाऊ शकि नाहीि. आरएनए मात्र दोन्ही पािळीवर काम करू 

शकिो. जैहवक कायथ करण्यासाठी जनुकीय संकेि (जेनेरटक कोड) आहण जैवरासायहनक द्या. 

या हवहशष्ट गुणामुळे आरएनए हा बहुघा पहहला जैवरेणू असावा.  

१९६० च्या समुारास पहहल ेसंशोधन झाल ेत्या वळेी आरएनए सजीवािील पहहल्या 

काही रेणपूैकी असावा अस ेवैज्ाहनकांना वाटल ेहोिे. जनुकाकडून आललेी माहहिी पेशीिील 

प्रहर्ना हनर्मथिी पयांि नेणारा रेणू एखादा हनरोप्या असावा. १८८२ साली र्ॉमस झेक यांनी 

आरएनए च्या रचनेचा अभ्यास केला. त्यावेळी िे कोलोराडो हवद्यापीठाि होिे. रचनेप्रमाणे 

आरएनए हा हमश्र (हायहब्रड) रेणू आह.े िो माहहिीचे वहन करिो आहण त्याच वेळी हवकराचे 

कायथ करिो. हवकराच्या कामापैकी एक म्हणजे जेंव्हा डीएनए पासून आरएनए ियार होिो िेंव्हा 

नको िो ्म कॉपी झाला असल्यास िो काढून टाकण्याचे काम आरएनए चे आह.े झेक यांनी 

पाहहले की आरएनचे काही रेणू स्विा:चा ्म सुधारून घेिाि. यासाठी त्यांना हवकराची 

आवश्यकिा नसिे.  

१९८० साली जीववैज्ाहनकांना आरएनए हवकहसि करिा येईल अशी खात्री वाटू 

लागली. यािील सवाथि यशस्वी टीम द्स्प रीसचथ इंहस्टट्यूट 'ला जोला' कॅहलफोर्नथया येर्ील 

जेराडथ जॉइस यांची होिी. जॉइस यानी र्ॉमस झेक यांच्याकडून आरएनए हमळवला. त्याच्या 

दहा लाख प्रिी बनवल्या. प्रत्येक प्रिीची रचना र्ोडी वेगळी होिी. डीएनए असलेल्या टेस्ट ट्यूब 

मध्ये त्यानी आरएनए हमसळला आहण आरएनए डीएनए चे िुकड े करण्याची त्यानी वाट 

पाहहली. र्ॉमस झेक यानी हवकहसि केललेा आरएनए आरएनएचे िुकड ेकरीि अस.े डीएनएचे 

िुकड े करण्यासाठी िो बनवलेला नव्हिा. आरएनएच्या कोठल्याही प्रिीने डीएनएचे िुकडे 

करण्यास सिम नव्हिा. पण दहा लाखापैकी एकाने डीएनएचे कसेबसे िुकड ेकेल.े डीएनएचे 

झालेल ेिुकड ेओबडधोबड िर होिेच हशवाय िुकड ेकरण्यास आरएनएला िासभर लागला.  

नव्याने हवकहसि झालेला आरएनए जॉइस यानी वेगळा केला. त्याच्या आणखी दहा 

लाख प्रहिकृहि काढल्या. पुन्हा एकदा आरएनएच्या नव्या हपढ्ामध्य ेउत्पररविथन झाले. नव्या 



बदलािील आरएनएनी डीएनएचे िुकड ेआधीच्या हपढीहून अहधक वेगाने केले. अहधक कायथिम 

आरएनए जॉइस यानी वेगळे केले आहण त्याच्या पुन्हा प्रहिकृहि काढल्या. त्याने हाच उद्योग 

सत्तावीस वेळा केला. या प्रकारास दोन वरे् लागली. नव्याने बनवललेा आरएनए आिा डीएनए 

चे दोन हमहनटाि िुकड ेकरीि असे. प्रत्यिाि डीएनएचे िुकड ेकरण्याची सुप्त िमिा त्यांच्या 

जन्मजाि आरएनएचे िुकड ेकरण्यािच होिी.  

जॉइस आहण इिर जैववैज्ाहनकानी नेहमीपेिा अहधक वेगाने आरएनएची उत््ांिी 

पहहल्या प्रयोगािून घडवनू आणली. आरएनएच्या प्रहिकृहि सत्तावीस हपढ्ापयथन्ि बनवण्यास 

जेर्े दोन वरे् लागायची िे काम आिा िीन िासाि होऊ लागले. वैज्ाहनकांना कळून चुकले की 

योग्य त्या रसायनांच्या साहन्नध्याि आरएनएची उत््ांिी डीएनएचे िुकड ेकरण्याएवढीच नव्ह े

िर इिर रेणूवर पररणाम करण्याएवढी झाली. एक अण ूककंवा पशेी बांधिा येईल असे आरएनए 

उत््ांि करिा आल.े हनसगथि: अशी िमिा आरएनए मध्ये कधीही नव्हिी. काही आरएनए 

अहमनो आम्लाची जोडणी करू लागल.े प्रहर्न हनर्मथिीिील ही महत्वाची पायरी आह.े 

फॉस्फेटला जोडण्यास आरएनए सिम झाला. र्ोडक्याि डीएनए व प्रहर्न नसिाना पेशीिील 

बरीच कामे एकट्या आरएनएच्या सहाय्याने होण ेशक्य झाले.  

आरएनए झपाट्याने उत््ांि होण्यासारखा आह ेत्यामुळे फामाथ कंपन्यांचे त्याकड ेलि 

गेले नाही िरच नवल. रक्त गोठू नये यासाठी व आणखी काही और्ध हनर्मथिीसाठी आरएनएचा 

वापर करिा येिो काय याची शक्यिा आजमावून पाहणे चालले आह.े जॉइस यांच्या प्रयोगामुळे 

आरएनएचा सजीव हनर्मथिीि पृथ्वीच्या प्रार्हमक काळाि वाटा असावा असे वैज्ाहनकांना वाटू 

लागल ेआह.े काही वैज्ाहनकांनी िर या कालखंडास 'आरएनए हवश्व ' अस ेनावही ददले आह.े  

आरएनए उत््ांिी नंिर दसुरी पायरी प्रहर्नांची. आरएनएच्या जगाि अहमनो आम्ले 

जुळवण्याचे कायथ आरएनएमुळे होि असे. ियार झालेल्या प्रहर्नामुळे आरएनएची प्रहिकृहि 

वेगाने होि असे. कालािंराने एक पदरी आरएनला दपुदरी जोडीदार डीएनए ियार झाला. 

आरएनए बदलिम आह ेपण डीएनए हस्र्र रेण ूआह.े जनुकीय माहहिी साठवण्यास व प्रिी 

काढिाना त्याि बदल होि नाही. एकदा डीएनए आहण प्रहर्ने ियार झाल्यावर आरएनचे बरेच 

कायथ कमी झाल.ेआजही आरएनए महत्वाचा रेण ूआह.ेएके काळी स्वि:चा रेणू दरुुस्ि करण्याची 

त्याचे कायथ अजून हशल्लक आह.े आरएनए ियार झाल्याच्या काळाि सजीव ियार झाल ेअस े

म्हणिा आले िरी त्या काळािील सजीव पुन्हा होणार नाहीि. आरएनए च्या दषृ्टीने िी शेवटची 

लढाई होिी.  

  



५.२ सजीव हनर्मथिीचा गुंिा  

 

५.२ सुधाररि सजीव वंशवृि  

 

मॉडनथ नसरं्ेरटक उत््ांिी हसद्धांि ज्या वैज्ाहनकांनी पुढे आणला िे प्राणी ककंवा 

वनस्पिीवैज्ाहनक होिे. त्यांना वनस्पहि व प्राणी आपली जनुके प्रजननािून पुढील हपढीपयांि 

कशी सं्हमि करायचे िे ठावूक होिे. लैंहगक प्रजननािून डीएनएचे हमश्रण होि अस.े ही पद्धि 

हपढ्ांनहपढ्ा यशस्वी ठरली आह.े  

पण वनस्पहि व प्राणी सजीवांच्या इहिहासाि िुलनेने नवे आहिे. उत््ांिी ह ेजीवाणू 

आहण एकपेशीय सजीवामध्ये घडून सवाथि आधी घडून आली. उत््ांिीचे सवथ हनयम जीवाणूना 

िंिोिंि लागू नाहीि.उत््ांिी वैज्ाहनकानी शोधलले्या जीवाणूमधील जनुकांच्या 

प्रिीकरणावरून पुन्हा एकदा सजीव वंशवृि बनवला.  

जीवाणूपासून तंतुकदणका  

पेशीय भक्षण  



हजवाणू आहण इिर सूक्ष्म जीवांचे प्रजननाि आपल्या शरीरािील पशेीप्रमाणेच 

जनुकीय मटेररयलचे दोन भाग होिाि. प्रत्येक भागाि डीएनए चा एक संच (सटे) असिो. 

जीवाणूिील एखाद्या जनुकाची प्रि होिाना एखादी चूक झाली िर चुकीचे जनुक ज्या पेशीि 

असेल िेर् े उत्पररविथन झाल.े हजवाणूंच्या अनेक जािीमध्ये जनुके विुथळाकृहि अंगठीच्या 

आकाराि असलले्या डीएनए च्या स्वरूपाि असिाि. याच्या बाहरे असणार् या लपू मध्य ेआणखी 

काही जनुके सामावली जाऊ शकिाि. ही जनुके स्वजािीय ककंवा दसुर् या जािीमधून उसनी 

आलेली असिा. याला न्यहष्टबाह्य गुण (प्लाझहमड) असे म्हणिाि. हवर्ाणू जीवाणूमधील 

डीएनए इकडून हिकड ेनेिाि. आश्रयी पेशीमधील जनुकीय भाग िे दसुर् या आश्रयी पेशीि सहज 

घेऊन जािाि. जीवाणू नष्ट झाल्यावर त्याचे जनुकीय घटक दसुर् या पेशीचा ककंवा जीवाणूचा 

भाग बनणे ही सामान्य बाब आह.े  

१९५० साली वैज्ाहनकांना हजवाणू जनुकांचा वाहक आहिे ह ेध्यानाि आले होिे. 

सजीवांच्या इहिहासाि याचा नेमका भाग कोणिा ह ेत्यांना समजले नव्हिे. ह ेसहसा होि नसावे 

असे वाटि होिे. १९९० साली जेंव्हा जीवाणंूच्या जीनोमचा ्म ठरवण्याचे काम चालू झाल े

िेंव्हा हमळालेली माहहिी आश्चयथकारक होिी. त्याचं्या जीनोममधील बराच भाग शभंर दशलि 

वर्ाथपूवीच्या पूवथज सहजीवाणूमधील होिा. उदा ई कोली ( इश्चरेहश्चया कोलाय ) जीनोममध्य े

२३० वेळा नवा डीएनए आललेा आह.े  

जनुकांचे हस्िांिरण सजीव वंशवृिाच्या सवाथि प्रार्हमक काळािसदु्धा झाल्याचे 

पुरावे आहिे.आर्कथ ओग्लोबस फहल्जड्यूस ( Archioglobus fulgidus ) नावाचा आददजीव 

समुद्रिळाशी िेल पाझरि असलेल्या रठकाणी आढळून येिो. आददजीव असल्याची सवथ लिण े

याि आहिे. उदा त्याच्या पेशी आवरणाची रचना आहण प्रहर्न हनर्मथिीची पद्धि. पण िेल 

कणाचे हवघटन करण्यासाठी वापरि असलेल्याची आर्कथ ओग्लोबसकडील हवकरे चक्क 

आददजीवापैकी नसून जीवाणू मधील आहिे. दसुर् या कोठल्याही आदीजीवाि ही हवकरे आढळि 

नाहीि. आपल्या जनुकािील काही जनुके आददजीवािील आहिे.डीएनए च्या प्रिी करणारी 

जनुके आददजीवािील जनुकाशी हमळिी जुळिी आहिे. यािील बरीच जनुके प्रहर्न हनर्मथिी अन्न 

पचन व पेशीमधील अवहशष्ट ेकाढून टाकण्याचे काम करिाि. अशा अहिररक्त जनुकामुळे प्राचीन 

काळाि झालेली उत््ांिी अहधक गंुिागंुिीची झाली आह.े  

अशा नवख्या जनुकांकड ेकालथ वूज प्रभाहवि झाले. िे सूक्ष्मजीववैज्ाहनक होिे त्यांनी 

सजीवांची िीन शाखेि हवभागणी केली. सजीवाच्या कॉमन पूवथजाची नव्याने आखणी त्यांनी 



केली. सजीव आरएनए पासून बनल ेअसल्याने आरएनए आहण डीएनए मध्य ेसजीव असण ेयाची 

कल्पना नीट आललेी नाही. या प्रकाराि बनललेी हवकरामध्य ेअचूकपणा नव्हिा. डीएनए ची 

अचूक प्रि बनि नव्हिी. चुकीच्या प्रिीमध्ये अनेक उत्पररविथनास वाव होिा. जी प्रहर्ने ियार 

होि असि िी फार र्ोड्या हपढ्ापयांि रटकून रहाि असि. र्ोड्याशा उत्पररविथनामूळे या 

प्रहर्नामध्ये फार बदल होि नसे. एखाद ेदकचकट प्रहर्न ियार होण्यासाठी बरीच मोठी जनुक 

आज्ावली लागि असे. आरएनए आज्ावली अहस्र्र असल्याने लगेच कोलमडून पडि अस.े  

प्रहिकरणाची अहस्र्र व रठसूळ पद्धि असल्याने प्रार्हमक जनुके एका हजवाणूिून 

दसुरीकड ेजाण्याचे प्रमाण अहधक होिे. िंिोिंि पुढील हपढ्ामध्ये ही जनुके सं्हमि होण्याि 

हा अडर्ळा होिा. प्रार्हमक जीवाणंूचा जीनोम एवढा साधा होिा की भटकी जनुके त्यांच्यामध्य े

सहज सामावली जाि असि. नव्याने आलेली जनुके अन्न पचन, अवहशष्ट हनमूथलनसारख्या 

दकरकोळ कामे करीि असि. (जनुकाना काम म्हणजे त्यांना प्रहिकरणासाठी ऊजाथ हमळाली 

म्हणजे पुरे. सर ररचडथ डॉदकन्स यानी 'सेहल्फश जीन्स' नावाचे पुस्िक हलहहले आह.े आपला जनुक 

्म िसाच रहावा त्याि बदल होऊ नये अशी प्रत्येक जनुकाची धडपड चालललेी असिे. असा 

हसद्धांि त्यानी पुस्िकाि मांडला आह)े. याच पद्धिीने परजीवी जनुकांचा जीवाणूमध्ये समावेश 

झाला. त्यानी आश्रयी सजीवाच्या जनुकािून दसुर् या सजीवाच्या पेशीमध्ये घसुखोरी केली.  

पृथ्वीवरील सजीवांच्या प्रारंभाच्या वेळी त्यांची वंशावळ नव्हिी. हवहवध शाखमेध्य े

त्यांची हवभागणी झालेली नव्हिी. त्यामुळे सजीव वंशवृिाच्या एक जािी अशी नव्हिी. 

आपल्या सवाांचा समान पूवथज आजच्या जीवाणूपैकी प्रत्येकाचा र्ोडा र्ोडा वाटा घेऊन बनललेा 

असावा.  

कालांिराने भटक्या जनुकाना आश्रयी सजीव हमळणे कठीण होि गेले. अहधक 

गंुिागंुिीची जनुके उत््ांि झाली. आधीच्या जनुकाहून अहधक दकचकट कामे त्यांच्याकरवी होऊ 

लागली. जशी नवी जनुके ियार झाली िशी त्यांच्या प्रहिकृिी अहधक सफाईदारपणे होि गेल्या. 

अशी जनुके पुढील हपढ्ामध्ये जािाना त्यांचे वंश रटकून राहहल.े सजीवांच्या एका उगमाऐवजी 

आददजीवाणू, जीवाणू आहण कें द्रकी पेशी सजीव अशा िीन शाखेमधून आजचे सजीव ियार 

झाले. आज ददसणार् या शाखा जरी िीन असल्या िरी त्यांचे मूळ आजही जनुकांच्या एकत्र 

असललेले्या सरहमसळीि आह.े  



वूजचे म्हणण ेजर खरे असेल िर सजीवांचा वंशवृि नव्याने काढला पाहहजे. एखाद्या 

झाडाऐवजी त्याचा प्रारंभ अनेक मुळा पासून वर आलले्या खारफुटीसारखा झाला. यािून िीन 

बुंधे आहण प्रत्येक बुंध्यापासून पुन्हा अनेक शाखा. (आकृिी ५.२ )  

+++++ 

  



५.३ उत््ांिी दपु्पट वेगाने  

 

सजीव हनर्मथिीच्या प्रारंभीच्या काळाि मूठभर जनुकापासून सोपे सायनोबॅक्टेररया 

सारख ेसजीव ियार होण्यास फार काळ लागला नसावा. सायनोबॅक्टेररया मध्ये फक्त ३००० 

जनुके आहिे. वैज्ाहनकांच्याकड ेसजीवांचा ्म नक्की करण्यासाठी फार र्ोड ेपयाथय आहिे. पण 

त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे प्रारंभी सजीव हनर्मथिी वेगाि झाली असावी. उदा ऑस्टे्रहलया मध्य े

आढळलेल्या जीवाश्मामध्ये सायनोबॅक्टेररया सारखे जीवाणू ३.५ अब्ज वर्ाथपूवी नक्की असल्याचे 

पुरावे आढळल ेआहिे. ग्रीनलॅन्ड मधील रेण्वीय जीवाश्म िर याहून ३५० दशलि वर्ाथमागे 

म्हणजे ३.८५ अब्ज वर्ाथपूवी कसलेिरी सजीव पृथ्वीवर असल्याचे स्पष्ट करिाि. या सजीवामुळे 

सागरी पाण्याची केहमस्ट्री आहण वािावरणाि जागहिक बदल झाला होिा. कदाहचि ह े

सायनोबॅक्टेररया ककंवा आरएनए आधाररि सजीव ककंवा या दोन्हीमधील सजीव असावेि.  

आपल्याला पथृ्वीचे वय ४.५५ अब्ज वरे् आह ेह ेठावूक आह.े पहहली काही दशलि 

वरे् पृथ्वीच्या अहस्र्र हस्र्िीमुळे जरी सजीवांची उत्पत्ती झालेली असली िरी िे नष्ट झाल े

कारण भूपृष्ठ हविळणे व नव्याने बनणे याि सजीव रटकून राहणे अशक्य होिे. वायुरूपािून 

आजच्या हस्र्िीस पृथ्वी आली ह े गृहीि धरले िरी दहा वीस दशलि वरे् अवकाशािून िप्त 

खडकांचा वर्ाथव व लिावहध टन वजनाचे खडक कोसळणे नेहमीचे होिे. अशा हस्र्िीि सजीव 

असिील िर िे खडकांच्या भेगामध्ये लपलेल ेअसावेि. दसुरी शक्यिा सागरी िप्त गिेि सजीव 

असण्याची. िे हवलुप्त झाल ेअसिील याि शंका नाही. ३.९ अब्ज वर्ाथपूवी झाललेी पृथ्वीवरील 

उलर्ापालर् शेवटची. त्यानंिर पन्नास दशलि वर्ाथि पृथ्वीवर सजीव हस्र्र झाले. आहण ३५० 

दशलि वर्ाथि पहहले सकू्ष्म सजीव ियार झाल.े  

सूक्ष्म सजीव ियार होण्याएवढी दकचकट यंत्रणा र्ोडक्या लाख वर्ाथि कशी उत््ांि 

झाली असले हा वैज्ाहनकांच्या पुढील प्रश् होिा. ज्या वैज्ाहनकांनी मॉडनथ हसन्र्ेहसस चा हसद्धान्ि 

मांडला त्यांनी दकरकोळ जनुकीय बदलांचा अभ्यास केला. उदा जनुकाच्या ्मािील एका 

रठकाणी अडहेनन च्या ऐवजी ग्वानीनच चे येण ेउत््ांिीच्या दषृ्टीने मोठा बदल अस ूशकिो. पण 

याहून मोठी उलर्ापालर् जनुकाच्या ्मािील िोच ्म अपघािाने पुन्हा एकदा येणे. या 

प्रकाराची वारंवाररिा एक बेस बदलाएवढीच आह.े जनुकाची पुन्हा कॉपी झाली होण्याचे 

पररणाम अनेक आहिे. यामुळे सजीवाची रटकून राहण्याची िमिा (दफटनेस) वाढण्याची 

शक्यिा आह.े उदा एका जनुकामुळे पचनासाठी आवश्यक हवकर बनिे. अशा पाठोपाठ आलेल्या 



दपु्पट लांबीच्या जनुकामुळे बनलले ेहवकर अहधक कायथिम असले िर ज्या सजीवामध्य ेअसा 

जनुकीय बदल झाला आह ेत्याची पचन िमिा अहधक उत्तम कायथ करिे. अशा हस्र्िीि नॅचरल 

हसलेक्शन मुळे जनुक हद्वरुक्ती ्म असलले्या सजीवािील रटकून रा्ण्याची िमिा अहधक.  

पण सजीवामध्ये अहिररक्त जनुक अनावश्यक असण्याची शक्यिा असू शकिे. अशा 

वेळी अहिररक्त जनुकामळेु रटकून राहण्याच्या िमिेवर मुळीच पररणाम होि नाही कारण 

आहस्ित्वाि असललेे जनुक इमाने इिबारे काम करीि असि.े बहुिेक वेळा उत्पररविथनामूळे 

बनलेल ेअहिररक्त जनुक हनरुपयोगी ठरिे. मानवी जीनोम अशा हनरुपयोगी नाजुकानी काठोकाठ 

भरलेला आह.े याला घोस्ट जनुके ककंवा सुडोजीन्स- छद्मजनुके म्हणण्याची पद्धि आह.े क्वहचि 

अहिररक्त जनुकामुळे नवे प्रहर्न ियार होिे. अशा प्रहर्नामुळे नवे कायथ घडिे.  

जीवाणू, आददजीव आहण कें द्रकी पेशी सजीवामध्ये शेकडो अहिररक्त जनुके आहिे. 

अशा अहिररक्त जनुकांचे वगीकरण करण्याि आल ेआह.े एकसारख्या जनुकाना जनुक कुले (जीन 

फॅहमली) म्हणण्याची पद्धि आह.े जनुक कुल अनेक वेळा झालेल्या अहिररक्त जनुकांचा पररणाम 

आह.े जनुक कुलावरून समान पूवथज ओळखिा येिाि. जनुक कुलाच्या हनर्मथिी पयांि पोहोचले 

म्हणजे सजीवांच्या प्रारंभा पयांि जाणे शक्य झाले आह.े  

+++++ 

  



५.४ उत््ांहि हमश्रण- फ्यूजन उत््ांहि 

 

सजीव वंशवृि िीन मुख्य शाखामध्य े हवभागललेा ददसि असला िरी दरूवरच्या 

शाखेबरोबर त्याचे हमश्रण झालेल े आढळिे. आपण या िीनपैकी कोठल्यािरी शाखेिील 

हमश्रणाचा पररणाम आहोि. काही जनुकांच्या हमश्रणामुळे वनस्पहि आहण शेवाळे ियार झाली. 

जर यांचे हमश्रण झाल ेनसिे िर सध्या जेवढा ऑक्सीजन पृथ्वीच्या वािावरणाि आह ेिेवढा 

कधीही वाढला नसिा.  

आपल्या पेशीमध्य े असलेल्या िंिुकहणका मुळे श्वसन होिे. बहुिेक सवथ कें द्रकी 

पेशीमध्ये िंिुकहणका आहिे. आपल्या पेशीना ऊजाथ पुरवण्याचे कायथ िंिुकहणका करिाि. 

१८००च्या सुमारास जेंव्हा िंिुकहणकांचा शोध लागला िेंव्हा त्यांचे जीवाणूबरोबरचे साम्य 

लिाि आले होिे. काहींच्या मिे कधीिरी बाह्य ऑहक्सश्वसन करणार् या जीवाणूनी आपल्या 

पेशीमध्ये आश्रय घेिला. पेशी व िंिुकहणका यामध्ये ऊजेची व आवश्यक पोर्क रेणूंची 

दवेाणघेवाण त्यामुळे शक्य झाली.  

 

५.३ िंिकुहणका व हररिलवक पेशीय भिण  

 

पेशीय भक्षण दसद्ांत – तंतुकदणका – हररतलवक 



हजवाणू प्राणी व वनस्पिींमध्ये त्याना कोठलीही इजा न होऊ दिेा राहू शकिाि ह े

वैज्ाहनकाना आधीपासून ठावूक होिे. अशा राहण्याला जीवहवज्ानाि सहजीवन असे म्हणिाि. 

बर् याच वेळा अशा सहजीवनाि दोन्ही पेशींचा ककंवा सजीवांचा फायदा असिो. गायीच्या 

जठरािील जीवाणू गविामधील पचण्यास कठीण सले्यलुोजचे हवघटन करिाि. पण शरीराचे 

जाऊ द्या आपल्या पशेीमध्ये जीवाणू असिाि या कल्पनेकड ेवैज्ाहनकांना संशयास्पद वाटि होिे. 

याच वेळी वनस्पिी पेशीमध्ये असलेल ेहररिलवक याची रचनासुद्धा जीवाणूसारखी असल्याचे 

हसद्ध झाल.े हररिलवके काबथन डायऑक्साइड व पाण्याच्या रेणूंचा सूयथप्रकाशाच्या सहाय्याने 

काबथनी रेणूमध्ये संयोग करीि असल्याचे समजले. हररिलवक व िंिुकहणका यािील साम्य 

कमालीचे आह े सायनोबॅक्टेररया पासून हररिलवके व ररकेटहसयासारख्या जीवाणूपासून 

िंिुकहणका बनल्या. ह ेउर्ळ समुद्र िळाशी ककंवा उष्ण पाण्याच्या िलावामध्ये झाले असावे. 

 

५.४ सायनो बॅक्टेररआ –नीलहररि शैवाल  

िंिुकहणकेमधील जनुकांचा शोध एखाद्या शोधकर्ेप्रमाणे लागला आह.े १९७०च्या 

दशकाच्या शेवटी डूहलटल आहण त्यांच्या सहायकांनी िंिुकहणकेिील जनुके जीवाणूसारखी 

आहिे याचा पाठपुरावा चालू केला. एखाद्या उपग्रहाने शत्रूची दारूगोळ्याची कोठारे 

शोधण्यासाठी नेटाने अहधक सूक्ष्म शोध घ्यावा िस ेिे जीवाणंूचा शोध घिे होिे. स्वीडन यरे्ील 

उपासला युहनव्हसटीि हसव्ह अँडरसन आहण त्याचं्या सहकार् यांना १९९८ साली िंिुकहणकेशी 

सवाथि जवळचा जीवाणू शोधण्याि त्यांना यश हमळाले. सवाथि जवळचा जीवाणू शोधण्याच्या 

प्रकारास झीरोइंग म्हणिाि. िुम्ही कधी टेहलस्कोप लावललेी गन पाहहली आह े काय? या 

टेहलस्कोप मध्ये असलले्या दरु्बथणीि एक उभी व एक आडवी रेर्ा ददसिे. लक्ष्य या दोन्ही रेर्ा 

जेर्े एकत्र येिाि िेर् ेनेम धरून गोळी झाडली म्हणजे िी नेमकी लक्ष्याचा वेध घेिे. पण काही 



कारणाने जस ेवार् याचा वेग, अंिर, बंदकुीची गोळी बाहरे येिाना असललेा नळीचा कोन यामुळे 

गोळी ककंहचि खाली, वर डावीकड ेककंवा उजवीकड ेजाऊ शकिे. ह ेसुधारण्यासाठी एक सूक्ष्म 

अ ॅडजेस्टमेंट करण्याच्या िंत्रास झीरोइंग म्हणिाि. याचा अर्थ नेमका लक्ष्यवधे. िस ेसंशोधनािून 

नेमका समान जीवाणू सापडला त्याचे नाव होिे ररकेटहसया प्रॉव्झेकी. या जीवाणूमुळे एक 

प्रकारचा टायफस- हवर्मज्वर होिो.  

ररकेटहसया हपस ूमाफथ ि पसरिो. आहण हपस ूउंदरावर पोसिाि. पण ररकेटहसयाचा 

हपसूहशवाय दसुरा आश्रयी मानव. गदीची रठकाणे जस ेझोपडपट्टी, गहलच्छ वस्त्या, हनवाथहसि 

छावण्या, सैन्याचे कॅम्प, दाटीवाटीने लपण्यासाठी केलले ेखंदक अशा रठकाणी ररकेहट्सयाचा 

प्रादभुाथव व टायफस पसरिो. हपसूच्या चाव्यािून मानवी शरीराि प्रवेशल्यावर मानवी पेशीि 

ररकेहट्सयाची प्रचंड संख्येने वाढ होिे. सिि येणारा िाप व असह्य वेदना यांचा शेवट कधी कधी 

मृत्यूि होिो.  

टायफस हवर्मज्वराने इहिहास बदलला आह.े रहशया नजंकण्याच्या इच्छेने 

नेपोहलयनने रहशयावर स्वारी केली. १८१२ साली पाच लाख सैन्यासहहि िो पोलंड मधून 

रहशयाि घुसला. रहशयन सैन्याने माघार घेिली. रहशयन सैन्याने नेपोहलयनच्या सैन्याबरोबर 

समोरासमोर यदु्ध केलेच नाही. एकही बंदकुीची गोळी न झाडिा हलर्आुहनयाची राजधानी 

हव्हलहनयस नेपोहलयनने नजंकल.े राजधानी मध्य ेनेपोहलयनने प्रवेश केला त्यावेळी त्याचे साठ 

हजार फ्रें च सैहनक टायफसने मृत्यूमुखी पडले होिे.  

रहशयन सैन्य आणखी मागे सरकले. पण मागे येि असिा त्यांनी कुरणे व शेिे जाळून 

टाकली. फ्रें च सैन्याची उपासमार होऊ लागली. फ्रें च सैन्य उपासमारीने अशक्त झाल्यावर 

टायफस अहधक िीव्र वेगाने पसरला. आजारी सैन्याला िात्पुरत्या हॉहस्पटल मध्ये ठेवून 

नेपोहलयन पुढे सरकि होिा. नेपोहलयन मास्कोमध्ये पोहोचला िोपयांि रहशयन सैन्याने दोन 

िृिीयांश मास्को जाळून टाकल ेहोिे. नेपोहलयनचे डोळे उघडल.े रहशयािील िीव्र हहवाळ्यास 

िोंड द्यायची पाळी आली िर कोणीच परि जाणार नाही ह ेत्याला कळून चुकले.  

ज्या मागाथने रहशयाि नेपोहलयन आला त्याच मागाथने िो परिला. हविळलेला बफथ  

आहण घोड्याचे मांस खाऊन सैन्य पोट भरि होिे. पूवथ रहशयाि त्याने बांधललेी िात्पुरत्या 

हॉहस्पटलच्या व्हरांड्यािून मृि सैहनकांच्या प्रेिाचे ढीग लागले होिे. आजारी सैहनकाना मागे 

सोडून परिण्याहशवाय त्याच्याकड ेदसुरा पयाथय नव्हिा. मागे राहहलेल ेसैहनक ही मरणाच्या 



दाढेि गेले. परििाना पोलंड आणी पृहशया मध्य ेसैन्याचे दोन गट झाले. त्यांनी परस्पर परि 

जायचे ठरवल.े त्यांची शरीरे म्हणजे मानवी हपसवा झाल्या होत्या. ज्या गावािून िे मुक्काम 

करीि िेर्े टायफसची सार् पसरि होिी. एका सैनीकाने हलहून ठेवल े ' जेर्े जेर् ेआम्ही गेलो 

िेर्ील गावकरी भीिीने कापि होिे. आम्हाला कोणत्याही गावाि आश्रय द्यायला कोणी ियार 

नव्हिे. पाच लाखापैकी केवळ िीस हजार आपापल्या घरी पोहोचले. रहशयािून परिलेल्या दर 

वीसपैकी एकोणीस सैहनकांचा वाटेि टायफस ने मृत्यू झाललेा होिा. ररकेटहसयाच्या 

िडाख्यािून नेपोहलयन कधीही सावरला नाही. त्याचे साम्राज्य लवकरच कोसळल.े  

आधीच अधथमेल े झालले े नेपोहलयनचे सैन्य जेंव्हा घरी पोहोचल े त्यांच्यासोबि 

त्यांच्या पेशीमधून आलेल्या ररकेहट्सयामुळे त्यांच्या जवळच्या नािेवाईकांचासुद्धा मृत्यू 

ओढवला.  

 

  ५.५ ररकेहट्सया       ५.६ िंिकुणीकेचा पूवथज  

 

कधीिरी फार पूवी (या कालखंडाबद्दल वैज्ाहनकांचे अजून एकमि झालेल ेनाही) 

ऑहक्स जीवाणूपासून (ऑहक्सजन युक्त वािावरणाि श्वसन करणारे) पासून ररकेटहसया व 

िंिुकहणकेचे पूवथज ियार झाल.े या दोन्हीना कधीकाळी स्विंत्र आहस्ित्व होिे. त्यांच्या भोविी 

असलले्या पररसरािून त्यांचे पोर्ण होि अस.े कालांिराने त्यानी दसुर् या सजीवाि आश्रय 

घेिला. त्यािील ररकेहट्सया या हनदथयी परजीवीने आश्रयी पेशींचा नाश करायला प्रारंभ केला. 



पण आपल्या पूवथज पशेीमध्य ेआश्रय घेिलेल्या िंिुकहणकेच्या पूवथजाने अहधक ' प्रेमळ' भूहमका 

घेिली. केद्रकी पेशीच्या सहवासाि आल्यावर आददिंिुकहणका पेशी कें द्रकी पेशीपासून 

हनघालेल्या अवहशष्ठावर जगि होिी. त्यावेळी कें द्रकी पेशीना चयापचयासाठी ऑहक्सजन 

वापरिा येि नव्हिा. िे ऑहक्सजनसाठी आददिंिुकहणकेवर अवलम्बून होिे. कालांिराने दोन्ही 

पेशी एकमेकाि सामावल्या गेल्या. अशामुळे एकाच पेशीमध्य ेचयपचयाच्या रेणूंची दवेाणघेवाण 

चालू झाली.  

फ्यूजन उत््ांिी ही मॉडनथ हसन्र्ेहसस उत््ांिीचा भाग कधीही नव्हिी. हा फक्त 

एखाद्या जािीमध्ये बदल होण्याचा एक मागथ आह.े अशा प्रकाराि दोन्ही पेशीमधील डीएनए 

मध्ये बदल होिाि. फ्यजून उत््ांिीसुद्धा डार्वथनच्या हनयमांनुसार घडून येिे. एकदा जीवाणू 

नव्या पेशीमध्य ेहस्र्र झाला म्हणजे नैसर्गथक हनवडीच्या हनयमांनुसार जनुकामध्ये बदल होिो. 

िंिुकणीकेिील जनुकाि होिे. जर उत्पाररविथनामुळे पेशीच्या ऊजाथ हनर्मथिीमध्ये अनावश्यक 

बदल झाला िर असा बदल नष्ट होिो. पण झालेला बदल आवश्यक असेल िर सजीवाची 

जगण्याची कायथिमिा वाढिे (दफटनेस वाढिो). नॅचरल हसलेक्शन अशी जनुके रटकवून ठेविे. 

िंिुकहणका स्विंत्र असिाना जी जनुके त्याच्या जीनोममध्य े होिी त्यािील अनेक आिा नष्ट 

झाली आहिे. आिा नष्ट झालेल्या जनुकावर िंिुकहणका बाह्य वािावरणाि जगू शकणार नाही. 

एके काळी िंिुकणीकेमध्ये असललेी अनावश्यक जनुके नाहहशी झाल्याने िंिुकहणकेस आश्रयी 

पेशीमध्ये राहण्याहशवाय पयाथय नाही.  

पहहल्या िीन अब्ज वर्ाांच्या सजीव इहिहासाि पृथ्वीवर जीवाणंूचे राज्य होिे. ही 

वरे् म्हणजे उत््ांिीिील मरगळ नव्हिी. उत््ांिी मानवी उत्पत्तीसाठी फक्त होि गेली अस े

म्हणण्याचे काहीच कारण नाही. जीवाणंूच्या युगाि अहधक गंुिागंुिीचे सजीव बनण्याच्या 

असंख्य शक्यिा होि गेल्या. जीवाणूमध्य ेउत््ांिी झाल्यावरच सध्याच्या सजीवांचे बहुपशेीय 

पूवथज ियार झाल.े  

********  

 

  



प्रकरण ६ 

उत््ािंी पयाथय आहण मयाथदा  

 

आपण व आपल्या सवाांचा पूवथज एकपेशीय अमीबामध्ये असललेा मुख्य फरक म्हणजे 

आपल ेशरीर अनेकपेशींनी बनले आह ेिर अमीबा एकपेशीय. बहुपेशीय सजीवािील पेशी म्हणजे 

एकसारख्या पेशींचे गाठोड ेनाही. बहुपेशीय सजीवाचे शरीर अनेक भागाचें व अनेक प्रकारच्या 

पेशींनी बनल ेआह.े उदा मानवी शरीराि सुमारे चारशे प्रकारच्या ऊिी असिाि. या ऊिीपासून 

अवयव बनललेे असिाि. अनेक अवयव हमळून एखादी संस्र्ा बनललेी असिे. साधी (ह ेफक्त 

म्हणायला) त्वचा पाहहली िर त्याि गं्रर्ी, मृि पेशींचा र्र, केस, िेल गं्रर्ी, घाम येणार् या गं्रर्ी, 

घाम त्वचेच्या बाहरे आणणार् या नहलका अशा एक वा अनेक भानगडी आहिे. बहुपशेीय शरीराचे 

दसुरे वैहशष्ठ्य म्हणजे बहुपेशीय शरीराचा प्रारंभ एकाच फहलि पेशीपासून होिो. फहलि पेशीचे 

हवभाजन होऊन भ्रूण ियार झाला म्हणजे जनुकापासून ियार झाललेी प्रहर्ने भ्रूण हवकास 

हनयंहत्रि करिाि. त्यािील काही प्रहर्ने इिर जनुकांची द्या सुरू ककंवा बंद करिाि. काही 

प्रहर्ने ज्या पेशीि ियार होिाि त्यािून बाहरे पडिाि व शेजारील पेशींना खुणेचे संदशे दिेाि. 

या संदशेानुसार पेशींचे हवहशष्ट रठकाणी स्र्लांिर होिे. काही पेशी वेड्यासारख्या वाढि 

राहिाि. िर काही पेशी आत्महत्या करिाि. शेवटी सवथ पेशी हस्र्रस्र्ावर झाल्या म्हणजे 

सजीवाच्या शरीराला आकार येिो.  

पृथ्वीवरील सजीवामध्ये चांगलीच हवहवधिा आह.े शुंडक असलले्या माखली (हस्क्वड) 

पासून काटे असलले्या सायाळापयांि आहण मखुहीन पट्ट कृमीपयथन्ि. यािील प्रत्येक सजीव 

रचनेच्या दषृ्टीने अत्यंि गंुिागंुिीचा आह.े पण प्रत्येकाचा प्रारंभ समान एकपेशीय मूळ 

सजीवापासून झालेला आह.े मूळ सजीवापासून हनमाथण झालेल्या सजीवामध्ये एवढी हवहवधिा 

कशी आली याचा शोध वैज्ाहनक घेि आहिे. याचे उत्तर सजीवामध्ये, सजीवाबाहरे त्यांच्या 

जनुक इहिहासाि व ज्या अहधवासाि िे आहिे त्यामध्ये आह.े  

आिा आिा जनुकाप्रमाणे सजीवाची हनर्मथिी कशी झाली याचा अभ्यास चालू झाला 

आह े पण अभ्यासािील हनष्कर्थ ्ांहिकारी आहिे. मानवासहहि सवथ सजीवामध्ये असलेल्या 

जनुक संचापासून सजीव ियार होिो. जनुक संचाप्रमाणे शरीराची लांबी, उंची, रंुदी, शीर्थ व 



अधर, पश्च, ऊध्वथ बाजूचे अंिर प्रमाण ठरिे. दसुर् या जनुकसंचानुसार डोळे, हािा पायासारख े

अवयव दकिी व कोठे ह ेहनहश्चि होिे. ह ेजनुक सचं हनहश्चि स्वरूपाचे असिाि. उदा उंदराच्या 

डोळ्याचा जनुक संच आहण फळमाशीच्या डोळ्याचा जनुकसंच एकच आहिे. त्यांची 

अदलाबदल केली िर उंदराला फळमाशीचा डोळा उगवू शकिो.  

जीवाश्मांच्या हनरीिणावरून लिाि आलेली बाब म्हणजे जनुकसचं उत््ांि 

होण्याच्या द्येस कॅहम्ब्रयन काळािील सजीवांच्या एकाएकी झालेल्या वाढीनंिर लिावहध वरे् 

लागललेी आहिे. प्राण्यांची हवहवधिा होण्यास कमालीची लवहचकिा या काळाि आली. जनुके 

द्याशील होण्याच्या वळेेिील बदल घडून येण्याने शरीराचे नवे आकार बनण्याची शक्यिा 

वाढली. पण याच बरोबर दकिीही हवहवधिा असली िरी हवहवधिेिही काही हनयम होिे. उदा 

कधीही सहा डोळ्यांचा मासा ियार झाला नाही की सािपायांचा घोडा. उत््ांिीिील काही 

मागथ जनुकसंचामुळे नकळि बंद झाले.  

प्राणीसृष्टीिील हवहवधिेमुळे ज्या पररसराि सजीवांची संख्या वाढली िेर्े कोठल्याही 

नव्या सजीवाला आपल ेस्र्ान पयाथवरणाि रटकवावे लागल.े अस ेझाल ेनाही िर नवा सजीव 

नाहीसा व्हायला वेळ लागि नसे. त्याचे भहवष्य अहनहश्चि होिे. रटकून राहण्याची शक्यिा 

यादहृच्छक पयाथयाि होिी. उदा कणाधारी पृष्ठवंशी जहमनीवर वास्िव्य करणार् या प्राण्यांना चार 

पाय व बोटे ियार झाली. (आजच्या सापाला पाय नाहीि पण त्याच्या पूवथजांना चार पाय 

होिेच). चार पाय ह ेजहमनीवर संचार कराण्याचे फार उत्तम हडझाइन नाही. पण सोयीचा 

हवचार केला िर िो उत्तम पयाथय मात्र आह.े माशांना प्रत्यि चार पाय नसल ेिरी त्यांच्या 

शरीराि पायाचा जनुक संच जहमनीवर येण्याआधी दहा लाख वर्ाथपूवी उत््ांि झालेला होिा. 

त्यामुळेच जहमनीवर या जनुकसंचाच्या आधारे उभयचर, सरीसृप, पिी व सस्िन प्राण्यांना 

संचार करिा आला. सजीवामधील बदलापासनू एकच बाब वैज्ाहनकांना समजली िी म्हणजे 

उत््ांिी पूवी जे झाललेे आह ेत्याि फार बदल करू शकि नाही.  

 

  



६.२ वैज्ाहनकांचे उत््ांिी प्रयोग  

 

सजीवांची उत््ांिी कशी झाली ह ेसमजण्यासाठी जीववैज्ाहनकांनी काही प्रयोग 

केले. फळामाशीच्या डोक्यािून बाहरे यणेारे पाय, शरीरावर नको त्या रठकाणी डोळे, उंदराच्या 

पायाला पाचहून अहधक बोटे आहण बेडकाच्या पोटाकडील बाजूस पाठीचा कणा वगैरे 

करण्यासाठी वैज्ाहनकाना शस्त्रद्या करावी लागली नाही. प्रत्येक वेळी त्यांनी एका जनुकाि 

बदल घडवून आणला ककंवा जनुक कायाथहन्वि होण्याची वेळ बदलल्याने बनलेल्या प्रहर्नामुळे 

भ्रूण हवकासाि झालले्या बदलामूळे शरीर बदलल.े  

असे प्रयोग गेल्या शिकाि १८९० च्या दशकाि हब्ररटश वैज्ाहनक हवल्यम बॅटसन 

यांनी नोंदवले होिे.  

आकृिी ६.१ डावीकडील फळमाशी स्पृशा उजवीकड ेस्पृशेऐवजी पाय  

 

बॅटसन यांच्या पुढ ेशरीराच्या कोणत्याही रठकाणी चुकीचे अवयव असल्याचे काही 

नमुने होिे. उदा डोळ्याच्या रठकाणी स्पृशा असलेला शेवंडा, पायाऐवजी पायाच्या रठकाणी 

पंख असललेा पिंग. काही मानवी उदाहरणे याि होिी त्याि मानेमध्य ेआणखी एक बरगडी 

ककंवा एकाऐवजी स्िनाग्रांच्या दोन जोड्या.  

अशी उत्पररविथने म्हणजे शरीरािील चुकीच्या रठकाणी असललेे शरीराचे भाग. 

याला त्यांनी नाव ददले हस्र्रावस्र्ा (होहमओहसस- homeosis). हस्र्रावस्र्ेचे पहहले उदाहरण 

कोलंहबया युहनव्हर्सथटीिील कॅलहव्हन हब्रजेस याना हमळाले. फळमाशीिील एका उत्पररवर्िथि 

जनुकाचा त्यानी पाठपुरावा केला. या उत्पररवर्िथि फळमाशीि पंखांची एक जादा जोडी होिी. 



या एकाऐवजी दोन पंख असलले्या या फळमाशीने ह ेउत्पररविथन पुढील हपढीमधील हपढ्ामध्य े

नेले. हब्रजेसच्या शोधामुळे आनुवंश वैज्ाहनकानी प्रत्येक उत्पररवर्िथि हपढी काळजीपूवथक 

साभंाळायला प्रारंभ केला.  

अस े असल े िरी हब्रजेसयांनी शोधललेी उत्पररवर्िथि जनुके वेगळी करणे १९८० 

पयथन्ि वैज्ाहनकांना शक्य झाल ेनव्हिे. अशा स्वरूपाच्या जनुकाना आिा होक्स जनुके या नावाने 

ओळखल ेजािे. ही जनुके एकाच कुलािील असिाि. जीववैज्ाहनकांना होक्स जनुकामध्ये बदल 

घडवून कधीही शक्य नव्हिे अशा फळमाशा बनविा आल्या.  

होक्स जनुकांच्या उत्पररविथनावरून सामान्य जनुकांचे कायथ समजण्यास मदि 

झाली. फळमाशीच्या भ्रणू हवकासाि होक्स जनुके कायाथहन्वि होिाि. या वेळी भ्रूणाचा आकार 

कंदकुासारखा असिो. कंदकुाकार भ्रूणाचे खंड हवकहसि होिाना सवथ खंड एकसारखेच असिाि. 

असे असल ेिरी प्रत्येक खडंाचे भहवष्य ठरलेल ेअसिे. होक्स जनुकांचे काम त्या खंडािील पेशींनी 

काय व्हायचे याचे हनयंत्रण करणे. जसे कोठल्या खंडापासून डोके, उदर, पंख, पोट आहण पाय 

ियार होणार. डोक्यािसुद्धा स्पृशा, डोळे, मुखांगे ियार होिानाचा ्म ठरललेा असिो.  

 

आकृिी ६.२ होक्स जनुके - डोके िे पाय व शेपूट ्म हनधाथरण  



होक्स जनुके इिर जनुकांच्या बाबिीि 'मास्टर कंट्रोल कळीचे (हस्वच)' कायां करिाि. 

होक्स जनुकािील एक जनुकावर इिर जनुकांची साखळी द्या अवलंबून असिे. होक्स जनुकाचे 

उत्पररविथन झाले िर इिर जनुकावरील त्याचा प्रभाव हवस्कळीि होिो. उत्पररविीि जनुकामुळे 

शरीर खंडापासून दसुराच भाग बनवला जािो. केहल्वन हब्रजेस याला आढळलेल्या दोन ऐवजी 

चार पंखांची फळमाशीचे रहस्य उत्पररविीि होक्स जनुकाकड ेजािे.  

होक्स जनुकांचे विथन अहिशय सभ्य आह ेअसे वैज्ाहनक म्हणिाि. फळमाशीच्या 

कोठल्या पेशीमध्य ेहोक्स जनुके कायथरि आहिे ह ेओळखण्यासाठी जीवदीप्ती प्रहर्न त्यांनी सूक्ष्म 

अनुयोजन िंत्राने (माय्ोमॅहनप्युलेशन) पेशीमध्य े घसुवल.े ज्या त्या होक्स जनुकामुळे 

फळमाशीच्या भ्रूणाचा हवहशष्ट खंड दीहप्तमान झाल्याचे त्याना आढळले. काही होक्स जनुके 

फळमाशीच्या डोक्याजवळील भागाि िर काही शेपटाकडील पश्च भागाि आढळली. र्ोडक्याि 

होक्स जनुकामुळे अग्र िे पश्च खंड ्म ठरिो ह ेहसद्ध झाल.े फळमाशीच्या गुणसूत्रावरील त्यांची 

जागा अशाच ्माने आह.े शीर्थ बनवणारी अग्र जनुकापाठोपाठा पश्च जनुकांचा ्म शेवटी.  

होक्स जनुकांचा शोध १९८० च्या दशकाि लागण्यापूवी त्यांच्याबद्दल काहीही 

ठावूक नव्हिे. त्यांचे भ्रणूहवकासािील महत्व कालांिराने समजल.े एकमेव फळमाशीि होक्स 

जनुके पाहून त्यांना आनंद वाटणे साहहजक होिे. पण कीटक व संधीपाद खेकडा शेवंडासारख्या 

खंड असलले्या मध्ये होक्स जनुके असावीि हा त्यांचा अंदाज स्वाभाहवक होिा. खंडरहहि कृमी 

व मृदकुाय सजीवािील त्यांचे असण ेयावर प्रश्हचन्ह होिे.  

त्यांचा आनंदाचे पयथवसान लवकरच धक्क्यामध्य ेहोणार होिे. बेडूक, उंदीर, मानव, 

वलयांदकि कृमी, बानॅकल, सागर िारा या सवथ प्राण्यामध्ये होक्स जनुके आढळली. एवढेच नव्ह े

िर ही सवथ होक्स जनुके एकसारखी (आयडेंरटकल) होिी. मग िी कोठल्याही प्राण्याि असेनाि. 

गुणसूत्रावर त्यांची जागा फळमाशीिील गुणसूत्राप्रमाणेच एका पाठोपाठ होिी.  

सवथच प्राण्यामध्य े शीर्थ पुच्छ अि ्म होक्स जनुकामूळे हनयंहत्रि होिो ह े

जीववैज्ाहनकामुळे समजले. होक्स जनुके समान असल्याचे समजल्यानंिर त्यांनी फळमाशी 

आहण उंदरािील होक्स जनुकांची अदलाबदल करून पाहहली. अस ेअसल ेिरी होक्स जनुकामुळे 

ियार झालेल ेशरीराचे अवयव ज्यामधून बदललेल ेहोिे त्यानुसारच ियार झाल.े उंदीर आहण 

फळमाशी याचा समान पवूथज साठ कोटी वर्ाथपूवी वेगळे झाले असले िरी जनुकामधील वैहशष्ठ्य 

िसेच राहहल ेआह.े  



६.३ मास्टर कंट्रोल जनुके  

१९८० व १९९० च्या दशकाि वैज्ाहनकांना दसुरा मास्टर कंट्रोल जनुक संच 

सापडला. होक्स जनुकाप्रमाणे हा संचसुद्धा भ्रूणावस्र्ेि कायथ करणारा होिा. होक्स जनुके शीर्थ 

- पचु्छ अि खंड रचनेशी संबंहधि असिाि. िस ेशरीराची डावी उजवी िसेच ऊध्वथ अधर बाजू 

हनयंहत्रि करणार् या जनुकसंचाचे नाव पॅक्स जनुके. फळमाशीच्या पायांची हत्रहमहि रचनासुद्धा 

पॅक्स जनुकामुळे हनयंहत्रि होिे. पॅक्स ६ जनुक नसल्यास फळमाशीमध्य ेडोळे ियार होि नाहीि 

िर रटनमान जनुकाच्या अभावाने कीटकाचे हृदय ियार होि नाही.  

होक्स जनुकाप्रमाण े ही सवथ मास्टर कंट्रोल जनुके डीएनए मध्य े असिाि. 

फळमाशीिील जनुका प्रमाणे या जनुकांचे कायथ समान असि.े उदा उंदरािील पॅक्स -६ 

जनुकामुळे फळमाशीच्या शरीरावर आणखी एक डोळा उगवि असे. इिर प्राण्यािील जस े

बॅलॅनोग्लॉसस ( प्रार्हमक कशेरु प्राणी) सी अर्चथन, कोळी ककंवा म्हाकूळ जनुकामध्येसदु्धा मास्टर 

कंट्रोल जनुके असिाि असे आढळले.  

मास्टर कंट्रोल जनुके हवहवध रचनेच्या शरीर हनर्मथिी सूचनेमध्ये फरक करीि नाही. 

उदा खेकड्याचे पाय पोकळ दडंगोलासारखे असून स्नायू त्याच्या आिील बाजूने जोडलले े

असिाि. मानवी पायाच्या आधार आिील अहस्र् आहण स्नाय ूबाहरेील बाजूने जोडलेल ेअसिाि. 

अस ेअसल ेिरी खेकडा व मानव यांची मास्टर कंट्रोल जनुके एकच आहिे. हाच प्रकार डोळ्याच्या 

बाबिीि. डोळा म्हणजे जेलीने भरलले े इंदद्रय त्याि प्रकाश हनयंहत्रि करणारी बाहुली व 

नेत्रनभंग. माशीच्या डोळ्यामध्ये शकेडो नभंगे. याला संयकु्त डोळा म्हणिाि. मानवी हृदय चार 

कप्प्यानी बनलेल ेअसून त्यािून रक्त फुफ्फुसािून परि येिे व शरीरास परुवल ेजािे. माशीचे 

ह्रुदय नहलकेसारख ेअसून रक्त गोळाकरण ेव पाठवणे अशी दोन्ही काम ेकरिे. सजीव कोणिाही 

असो मास्टर कंट्रोल जनुके एकसारखीच आहिे.  

कॉमन मास्टर कंट्रोल जनुके एवढी काळजीपूवथक उत््ांि झाली आहिे की िी प्रत्येक 

सजीवाि नव्याने ियार झाललेी नाहीि. या सवथ सजीवांच्या समान पवूथजामध्ये िी आधीच 

हवकहसि झाली. समान पूवथजाच्या कालांिराने हवहवध शाख ेमध्य ेहवभाजन झाल्यानंिर मास्टर 

कंट्रोल जनुकानी शरीराच्या हवहवध अवयवांच्या हनर्मथिीवर हनयंत्रण हमळवले. प्राण्याच्या 

स्वरूपाि बदल असला िरी शेकडो दशलि वरे् मास्टर कंट्रोल जनुके फार बदलली नाहीि. 

त्यामुळेच उंदरािील मास्टर कंट्रोल जनुकामुळे फळमाशीचा डोळा हवकहसि होऊ शकिो.  

  



६.३ कॅहम्ब्रयन सजीव हनर्मथिीमागील जनुक स्फोट  

 

प्रकरणाच्या या भागाचे शीर्थक जनुक स्फोट असे द्यायचे कारण म्हणजे सजीव 

हनर्मथिीच्या इहिहासाि कॅहम्ब्रअन कल्पामध्ये ५३.५ कोटी वर्ाथपूवी एकाएकी उत्पन्न झालेली 

हवहवधिा. कॅहम्ब्रअन काळाच्या प्रारंभी ियार झालेल ेसजीव म्हणजे हछद्री सघं आहण जेहलदफश 

सारख ेप्रार्हमक स्िरावरील प्राणी. बहुपेशीय व हद्वस्िरीय अशा सजीवांचे भ्रूण हद्वस्िरीय होिे. 

जीववैज्ाहनकांनी या सजीवािील मास्टर कंट्रोल जनुकांचा शोध घेिला. पण त्यांना या सजीवाि 

फारशी मास्टर कंट्रोल जनुके आढळली नाहीि. रचनेच्या दषृ्टीने अहधक प्रगि हत्रस्िरीय 

सजीवाप्रमाणे हद्वस्िरीय सजीवािील जनुकांचा वापर प्रभावीपण ेझाला नाही. 

 

जेहलदफश ची रचना त्यामानाने सोपी आह ेया म्हणण्यामागे त्याचा अि अरीय असून 

त्याला डावी व उजवी बाजू नाही. त्याचे मुख आहण उहच्छष्ट अन्न बाहरे टाकण्यासाठी एकच द्वार 

आह.े एखाद्या घटेंसारखे ककंवा गोलकासारखा त्याचा आकार आह.े चेिासंस्र्ा प्रार्हमक 

स्वरूपाची असून चेिा व गंहडका नाहीि. शेवंडा ककंवा मत्स्याप्रमाणे त्याची रचना गंुिागंुिीची 

नाही.  

प्रार्हमक हद्वस्िरीय सजीवांच्या शाखेपासून पुढे आणखी मास्टर कंट्रोल जनुके 

हवकहसि झाली. शरीरास अहधक अि व हत्रहमिी रचना बनण्यास प्रारंभ झाला. भ्रूणामध्य े

हनदशेक (कोऑर्डथनेटस) अिानुसार वाढ होऊ लागली. शरीरामध्य े हवहवध अवयवांची भर 

पडली. ज्ानेंदद्रये हवकहसि झाली. अन्न पचनासाठी अहधक पेशी, ससुंगि पचन संस्र्ा आहण 

संप्रेरके हवहशष्ट गं्रर्ीमध्ये ियार होऊ लागली. सुलभ हालचालीसाठी अहधक स्नायू व उत्तम 

हनयंत्रणासाठी चेिा संस्र्ा हवकहसि झाली.  

हत्रस्िरीय सजीवाच्या पूवथजाबद्दल आज फारशी माहहिी हमळि नाही. पण 

वलयांदकि कृमी प्रमाण े दोन अडीच से मी लाबंीच्या जीवाश्मावरून त्यांनी र्ोडा अंदाज 

काढलेला आह.े मखु, अन्ननहलका, गुदद्वार, स्नायू आहण हृदय, स्विंत्र चेिासंस्र्ा, प्रकाश संवेदी 

इंदद्रय आहण शरीराच्या बाजूकडून हनघालेल ेशरीराचे भाग. याची िुलना पायाबरोबर करिा 



येणार नाही. िोडाजवळून बाहरे आलेल्या मुखांगानी अन्न गोळा करिा येण ेशक्य होिे. कदाहचि 

एहडकरन सजीवा पासून यांची सुरवाि झाली असावी. (प्रकरण ३.५ )  

जीवाश्मिज्ांना आिा खात्री झाली आह ेकी जेंव्हा अहधक सधुाररि जनुके ियार 

झाली त्यानंिरच सजीव रचनेमध्य े हवहवधिा आली. उत््ांिीमध्ये शरीर हनर्मथिीिील जनुके 

शून्यािून आलेली नाहीि. मूळ जनुकांच्या साठयािूनच नवीन जुळवाजुळव झालेली आह.े पाय, 

ज्ानेंदद्रय,े ह्रदय, आहण शरीराचे अवयव यांचा हवचार केला िर िे वेगवेगळे ददसिाि. असे असल े

िरी त्यांचा मूळ पाया एकसारखा आह.े  

सवाथि आश्चयथकारक भाग चेिासंस्र्ेचा आह.े सवथ कणा असलले्या प्राण्यांची 

चेिासंस्र्ा ऊध्वथ बाजूस असिे. आहण ह्रदय व अन्न नहलका अधर बाजूस असिे. कीटक आहण 

संहधपाद प्राण्यांची चेिासंस्र्ा अधर बाजूस िर अन्ननहलका ऊध्वथ बाजूस असिे. आरशािील 

उलट सुलट प्रहिमेप्रमाण ेअसणारे ही शरीर रचना १८३० च्या सुमारास जॉजेस क्युहव्हएर व 

हजऑफे्र सेंट हहलाएर यांच्या ध्यानाि आली होिी. त्यानुसार त्यानी संहधपाद आहण पाठीचा 

कणा असललेे प्राणी दोन स्विंत्र मूळ प्राण्यापासून उगम पावल्याचा हसद्धांि मांडला. पण 

हजऑफे्र यानी संहधपाद शरीराची रचना उलटी केली िर कणा असलेल ेसजीव रचना ियार होिे 

असाही हसद्धांि मांडला. हजऑफे्रचे म्हणणे बरोबर वाटले िरी दोन्ही गटामधील चेिासंस्र्ा 

पूणथपणे वेगळ्या आहिे. आिा कळून चुकले आह ेकी जरी चेिासंस्र्ा पूणथपणे वेगळ्या असल्या 

िरी त्यांची हनयंत्रक जनुके एकच आहिे.  

पाठीचा कणा असलेल्या सजीवांच्या भ्रूणावस्र्ेि ऊध्वथ व अधर अशा दोन्ही बाजूच्या 

पेशीपासून चेिासंस्र्ा ियार होण्याची िमिा असिे. पण आपल्या शरीराि मज्जारज्ज ू

पोटाकडील बाजूस कधीही ियार होि नाही. याचे कारण कणा असलले्या प्राण्यांच्या अधर 

बाजूस भ्रूणामध्ये बीएमपी-4 नावाचे प्रहर्न. या प्रहर्नाच्या साहचयाथने चेिासंस्र्ा अधर बाजूस 

बनणे र्ाबंिे. सावकाशपणे बीएमपी-4 प्रहर्न अधर बाजूकडून ऊध्वथ बाजूस पसरिे. ऊध्वथ बाजूस 

जाि असिा आसपासच्या पेशीमध्य ेचेिापेशी ियार होि नाही. ऊध्वथ बाजू बीएमपी-4 हवरहहि 

असल्याने चेिासंस्र्ा फक्त ऊध्वथ बाजूसच ियार होिे. बीएमपी-4 प्रहर्नास अटकाव करणारे 

कॉर्डथन नावाचे प्रहर्न ऊध्वथ बाजूस ियार होिे. ह ेकॉर्डथन बीएमपी-4 प्रहर्नाचे कायथ र्ांबविे.  



आकृिी ६.३ संधीपाद व चिषु्पाद बीएमपी व कॉर्डथन प्रहर्न  

 

याची िुलना फळमाशीि काय होिे याच्याशी करून पहा. फळमाशीचा भ्रूण 

हवकहसि होिाना ऊध्वथ व अधर दोन्ही बाजूस चेिापेशी ियार होिाि. पण फलमाशीमध्य े

डीपीपी नावाचे प्रहर्न प्रहर्न ऊध्वथ बाजूस असलले्या चेिापेशीना प्रहिबंध करिे. डीपीपी 

प्रहर्नाच्या सरंिणाने फळमाशीमध्ये चेिासंस्र्ा अधर बाजूस ियार होिे.  

कीटक व कणाधारी सजीवामधील जनुकामुळे बनणारी प्रहर्ने एकसारखी कायथ िर 

करिािच पण त्यांचा ्मसुद्धा एकसारखा आह.े चेिापेशी प्रहिबंधक डीपीपी आहण बीएमपी-4 

जसे एकसारखे आहिे िसेच त्यांच्या उलट कायथ करणारी सॉग आहण कॉर्डथन प्रहर्नेसदु्धा 

जवळपास एकसारखी आहिे. त्यांच्यािील सारखपेणा एवढा कमालीचा आह ेकी फळमाशीिील 

सॉग प्रहर्न जर बेडकाच्या भ्रूणाि अंि:िेहपि केले िर बेडकाच्या अधर बाजूस दसुरी चेिासंस्र्ा 

हवकहसि व्हायला लागिे. िीच जनुके िेच अवयव कीटक व बेडूक यांच्या त्याच अवयवाना 

कारणीभूि आहिे. फक्त िे उलट सुलट काम करिाि एवढेच.  

समान जनुके आहण समान कायथ ह ेफक्त समान पवूथज असल्यासच शक्य आह.े जॉन 

गेहाथटथ या बकथली यरे्ील कॅहलफोर्नथया युहनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकानी हे कसे झाले असावे याचे 

उत्तर ददले आह.े चेिासंस्र्ा बनवणारी जनुके जेंव्हा पहहल्या वेळेस सजीवामध्ये ियार झाली 

त्यावेळी एकच भक्कम चेिासंस्र्ा होण्याऐवजी शरीराच्या दोन्ही बाजूस चेिा ियार झाल्या. 

पूवथज सजीवाि कॉर्डथन आहण सॉग दोन्ही जनुके आहस्ित्वाि होिीच. या समान पूवथजापासून 

हनघालेल्या दोन शाखा कॅहम्ब्रयन काळाि वेगळ्या झाल्या. एका शाखेपासून संहधपाद िर 

नमूना संदिपाि  

नमूना पृष्ठवंशी  



दसुर् यापासून कणा असलेली प्राणी ियार झाल.े मूळ चेिासंस्र्ा जनुके िशीच राहहली. कणा 

असलले्या सजीवाि चेिासंस्र्ा पाठीकडील बाजूस िर संधीपाद प्राण्याि चेिासंस्र्ा पोटाकडील 

बाजूस ियार झाली. कालांिराने परस्परांची रचना आरशािील प्रहिमेप्रमाणे ददसू लागली.  

+++++ 

 

  



६.४ दपु्पट जनुके व कणा असलेल्या प्राण्यांची पहाट  

 

पाठीचा कणा असलेल्या सजीवामध्ये शपेटापयांि पाठीचा कणा असण्याहशवाय 

आणखी काही वैहशष्ठ्य ेकॅहम्ब्रयन काळाि ियार झाली. कॅहम्ब्रयन काळािील जनुकसंचाबरोबर 

याची जनुकेसुद्धा त्यामध्ये आललेी होिी. प्रकाश संवेदी डोळ्यासारखे इंदद्रय, अहधक ससुंगि 

चेिासंस्र्ा, आहण अस्र्ी. कणा असलेल्या प्राण्यानंा उत्तम पोहिा येि होिे, अन्न हमळविा येि 

होिे व सागरी पाण्याि व जहमनीवर त्यांची जागा भिकांची होिी.  

पाठीचा कणा असलले्या प्राण्याचा सवाथि प्राचीन जीवाश्म चीनमध्ये आढळला आह.े 

याचा कालखंड ५३ कोटी वर्ाथपूवीचा म्हणजे कॅहम्ब्रयन काळािील मध्याचा आह.े पहहला कणा 

असलले्या प्राण्याचे पूवथज कस ेहोिे याची कल्पना आजच्या त्याच्या जवळच्या प्राण्यापासून येिे. 

त्याचे नाव लान्सलटे ककंवा अ ॅहम्फऑक्सस. हा पाहहला िर त्याचे फार कौिुक करावे अस ेत्यामध्य े

काहीच नाही. हवाबंद सार्डथन माशाच्या डब्यािून काढल्यासारखा त्याचा आकार आह.े लांबी 

२.५- ३ सेमी, रंुदी िीन हममी सवाथि जाडीच्या रठकाणी. रंग दफकट गुलाबी, दोन्ही टोके 

हनमुळिी. प्राहणहवज्ानाच्या सवथ हवद्याथ्याथनी त्याचे दशथन घेिलेले असिे. पाठीचा कणा 

असलले्या प्राण्यांच्या पेपरमध्ये हा हशकावाच लागिो. दकिीही सागर दकनार् याने भटकले िरी 

हा वाळूि आढळि असल्याने याचे हजवंि दशथन चाळीस वरे् प्राणीहवज्ान हशकून ककंवा हशकवून 

मला झालेल ेनाही.  

  

आकृिी ६.४ अ ॅहम्फऑक्सस आकृिी   ६.५ अ ॅहम्फऑक्सस काचपट्टीवर  



वाळूि त्याचे शरीर अधथवट पुरलेले असिे. त्यािून शरीराचा पुढील भाग बाहरे काढून 

पाण्यािील सूक्ष्म कण िो खािो.  

लान्सेटचे दशथन दकिीही सोपे वाटल ेिरी पृष्ठवंशी प्राण्यािील सवथ वैहशष्ठ्य ेत्यामध्ये 

आहिे. शरीराच्या पुढील बाजू माशाच्या कल्ल्याशी शाधम्यथ आह.े त्याची चेिासंस्र्ा पुढील 

टोकापासून मागील टोकापयांि आह.े चेिासंस्र्ेबरोबर असलेला पृष्ठरज्ज ू(नोटोकॉडथ ) पृष्ठवंशी 

प्राण्यािील पृष्ठवंशी पृष्ठरज्जू सारखाच आह.े पृष्ठवंशी प्राण्यािील पृष्ठरज्जू फक्त भ्रूणावस्र्ेिच 

असिो. प्रौढावस्र्ेि त्याचे पाठीच्या कण्यामध्य ेरूपांिर होिे.  

याचा अर्थ पाठीचा कणा असलले्या प्राण्यांची काही वैहशष्ठ्य े लान्सटे व कणा 

असलले्या सजीवामध्य ेआधीपासून उत््ांि झालेली होिी. कणा असलले्या प्राण्यािील काही 

वैहशष्ठ्ये मात्र लान्सेट मध्ये हवकहसि झाललेी नव्हिी. लान्सेटला डोळे नाहीि, मेंदऐूवजी 

डोक्याच्या रठकाणी फक्त चेिा एकत्र आलेल्या आहिे. एवढेच काय डोकेसदु्धा शरीरापासून वेगळे 

झालेल ेनाही. मेंद ूआहण डोळ्याऐवजी प्रकाश संवदेी पेशी एका खाचेमध्य ेएकत्र आलेल्या आहिे. 

या पेशी जेर्े मेंद ूअसायला पाहहजे त्या चेिाशी जोडलेल्या आहिे. मेंदचू्या रठकाणी दोनिीनशे 

चेिापेशींचा समूह आह.े याउलट आपल्या मेंदमूधील चेिापेशींची संख्या शभंर अब्जाहून अहधक 

आह.े  

लान्सेटची चेिासंस्र्ा आहण कणा असलेया प्राण्यांचा मेंद ू यामधील सामान दवुा 

यामागील जनुके आहिे. लान्सेट भ्रूणामध्ये असललेी होक्स जनुके व मास्टर कंट्रोल जनुके पाठीचा 

कणा असलले्या प्राण्याप्रमाणेच असिाि. लान्सेटच्या शरीराचे खंड शीर्थ िे पचु्छ यांचा ्म 

समान आह.े ज्या जनुकानी कणा असलले्या प्राण्याचा डोळा हनयंहत्रि होिो त्याच जनुकानी 

लान्सेटचा प्रकाश संवेदी अवयव हनयंहत्रि होिो.  

लान्सेट आहण कणा असलेल्या प्राण्यांच्या पूवथज वेगळे झाल्यास कणा असलले्या 

प्राण्यांच्या पूवथजामध्ये झालेल्या उत््ांिीमुळे अहवश्वसनीय बदल झाले आहिे. लान्सेट मध्य े

असलले्या होक्स जनुकांची संख्या १३ आह.े पण कणा असलेल्या प्राण्यामध्ये होक्स जनुकांचे 

चार संच आहिे. प्रत्येक संच डोक्यापासून पायापयांि त्याच पध्दिीने कायथ करिो. या संचािील 

जनुकामुळे भ्रूण हवकास वेगळ्या पद्धिीने झाला.  

आपल्या पूवथजांनी असलले्या दपु्पट जनुकामुळे शरीराचे हडझाईन गंुिागंुिीचे ियार 

झाले. नाक, डोळे, अस्र्ी, त्वचा व अन्न हगळण्यासाठी पुरेसे स्नायू. कणा असलले्या प्राण्यांच्या 



पूवथजांच्या होक्स जनुकांचा उपयोग मत्स्य वगाथमध्ये पंख हनर्मथिीसाठी करण्याि आला. 

माशांच्या पंखामूळे पाण्याि पोहणे सलुभ झाले. ह ेलान्सेटला शक्य नव्हिे.  

 

आकृिी ६.६ कणा असलेल्या सजीवाची वैहशष्ठ्ये  

 

कशाहभकेच्या सहाय्याने पाण्यािील सूक्ष्म अन्नकण गोळा करण्याऐवजी कणा 

असललेे सजीव हशकार करून अन्न हमळवू लागल.े या पूवथजापासून शाकथ , अहस्र्मत्स्य, उभयचर, 

सररसृप, पिी व सस्िन प्राणी वगथ हनमाथण झाला.  

जनुकीय संचाची उत््ांिी कॅहम्ब्रयन काळािील सजीवांच्या सखं्या वाढीचे मुख्य 

कारण आह.े या काळािील सखं्या वाढ ५३.५ कोटी वर्ाथपूवी झाली असा पुरावा आह.े पण 

त्याआधी दहा लाख वर्ाथपूवी त्यांच्यािील जनुके आधीपासून बदलास ियार होिी. जर 

त्यांच्यामध्ये उत््ांिीची िमिा असले िर संख्या वाढीस कसला प्रहिबंध होिा ह ेसमजि नव्हिे. 

ही संख्या वाढ होण्यास कारणाची आवश्यकिा होिी. संख्या वाढीसाठी कॅहम्ब्रयन काळाच्या 

आधी सागर ही फार अनुकूल जागा नव्हिी. कॅहम्ब्रयन काळाि ियार झालले्या मोठ्या 

आकाराच्या सजीवांना अहधक ऊजाथ व अन्न आवश्यक होिे. त्यांना अहधक ऑहक्सजन हवा होिा. 

समुद्रिळाशी त्यांना आवश्यक ऑहक्सजनची कमिरिा होिी. समदु्राच्या पृष्ठभागाजवळ 

प्रकाशसंश्लेर्ण करणारे जीवाणू व शेवाळे होिी. हा ऑहक्सजन िळापयांि पोहोचि नव्हिा. 



ऑहक्सजनयुक्त पाण्याि असणार् या मृि जीवाणूवर जगणारे जीवाणू िळापयथन्ि ऑहक्सजन 

नेण्यास सिम नव्हिे.  

सु सत्तर कोटी वर्ाथपासनू ऑहक्सजनची पािळी हळू हळू वाढायला लागली. िी 

आजच्या िुलनेने हनम्मी झाली. ऑहक्सजन वाढ आहण भूखंड वेगळे होणे एकाच वेळी सुरू झाले. 

जसे भूखंडामधील अंिर वाढले िस ेअहधक काबथन डाय ऑक्साइड समुद्राि हवरघळला. यामुळे 

अहधक ऑहक्सजन ियार होऊन वािावरणािील ऑहक्सजन पािळी वाढली.  

महासागरािील ऑक्सीजनची पािळी वाढण्याच्या वेळेस पथृ्वीवर उलर्ापालर् 

झाली. हावडथ मधील भवूैज्ाहनक पॉल हॉफमन यांच्या म्हणण्यानुसार हहमयुगामध्य े हहमनग 

हवर्ुववृत्तापयांि आले होिे. पाण्याखालील ज्वालामुखीच्या उद्रकेामुळे हहमनग हविळले आणी 

ज्वालामुखीिून काबथन डाय ऑक्साइड मोठ्या प्रमाणाि हवेि हमसळला. वािावरणाचे िापमान 

वाढले. जागहिक हहमयुगामुळे जे सजीव सांदी कोपर् याि हस्र्रावले होिे िे बाहरे आल.े यामुळे 

उत््ांिीला वगे आला. यापूवी जनुकीय उत््ांिी झालेली होिी. कॅहम्ब्रयन सजीव स्फोट होण्याची 

संधी आपोआप चालून आली.  

जनुके आहण स्र्ाहनक बदलामुळे सजीवांचा कॅहम्ब्रयन स्फोट झाला अस ेम्हटल ेिरी 

पररसराच्या बदलामुळे हा स्फोट दकिी िमिचेा होणार यावर मयाथदा आली. प्रारंभीच्या 

कॅहम्ब्रयन काळाि सवाथि प्रर्म ियार झालेल्या सजीवांनी शेवाळावर जगण्यास प्रारंभ केला. या 

संहधपाद प्राण्यांच्या हपसाप्रमाणे असलले्या अवयवांच्या सहाय्याने पाण्यािील सूक्ष्म शेवाळे 

गोळा केली. हा बदल सवोत्तम ठरला. आजच्या पाणहपसू, लहान कोळंबी आहण एकापेशीय 

शेवाळे गोळा करणारे प्राण्यांची पाण्यािील गदी दकिी यशस्वी आह ेह ेसागंायला नको. एकदा 

शेवाळावर जगणार् या सजीवांची संख्या पुरेशी वाढली म्हणजे यांच्यावर िाव मारणारे हद्विीय 

भिक आकाराने मोठे झाले. अन्न साखळीि िृिीय भिक येणे हा स्वाभाहवक पयाथय होिा.  

नव्याने आलेले शैवालावर जगणारे व त्यांच्यावर जगणारे प्रार्हमक आणी हद्विीयक 

भिकामुळे सजीवामधील स्पधाथ अहधक िीव्र झाली. या स्पधेि शैवाळे मागे नव्हिी. 

जीवाश्मावरून हमळालेल्या माहहिीप्रमाणे शेवाळामधील सवथत्र आढळणारे शेवाळ अ ॅद्टाचथ 

प्रकारािील होिे. कॅहम्ब्रयनपूवथ काळाि अ ॅद्टाचथ शेवाळ आकाराने लहान होिे. पण कॅहब्रयन 

काळाि जशी सवथ सजीव जािींची संख्या वाढली िसे अ ॅद्टाचथ शेवाळाना काटे फुटले. त्यांचा 

आकारही मोठा झाला. आपल्यावर चरणार् या भिकाहवरुद्ध संरिणाची िरिूद त्यांनी केली. 



काटे, कवच आहण शरीर झाकणारे आवरण असे सरंिणाचे स्वरूप होिे. नव्याने संरिणाची 

िरिूद केलले्या शेवाळाना खाण्यासाठी भिकामध्ये नवी साधने हवकहसि झाली. अन्न 

पकडण्यासाठी हचमटे, बारीक करण्यासाठी जबड ेआहण बळकट भुगा करिा येण्यासाठी दांि. 

त्यांची ज्ांनेंदद्रये अहधक कायथिम झाली. कॅहम्ब्रयन कालखंडािील सजीवांची संख्या वाढीचा 

भस्मासुर त्यांच्यावरच उलटला.  

  

आकृिी ६.७ अ ॅद्टाचथ आकृिी     अ ॅद्टाचथ हवहवधिा  

+++++ 

 

कॅहम्ब्रयन सजीव स्फोटानंिर काही दशलि वर्ाथि सजीवांची संख्या मयाथददि झाली. 

या काळाि फक्त एका नव्या संघाची भर सजीवामध्ये पडली. समुद्र िळाशी गालीचाप्रमाणे 

ददसणार् या समूहाने राहणार् या या संघाचे नाव होिे 'ब्रायोझोआ' अर्ाथि यानंिर ब्रायोझोआ 

मध्ये बदल झालेले आहिेच. पहहले कणा असललेे सजीव म्हणजे हमक्साईन व हगॅ दफश. खोल 

समुद्राि असलले ेह ेकणा असलले्या सजीवांची रचना प्रगि कणा असलेल्या सजीवांच्या िुलनेने 



अगदीच प्रार्हमक स्वरूपाची असिे. या पासून काहस्र्मत्स्य, अहस्र्मत्स्य, उभयचर, सररसृप, 

पिी आहण सस्िन प्राणी उत््ांि झाल.े या सवाांना दोन डोळे, कवटीमध्ये मेंद,ू अस्र्ीभोविी 

स्नाय,ू अशी रचना असि.े उत््ांिी म्हणजे असखं्य पयाथय कधीही नव्हिे. आधी ज्या जनुकांच्या 

सहाय्याने शरीर बनलेल ेआह ेत्याि पररसरािील बदलानुरूप जेवढे बदल झाले असिील िेवढेच.  

एकदा उत््ांिीमधून सजीव हवहवधिा ियार झाली म्हणजे ज्या त्या सजीवाने 

आपल्या सोयीनुसार आपल ेस्र्ान हनहश्चि करायला प्रारंभ केला. पयाथवरणाच्या भारे्ि याला 

'नीश' असे म्हणिाि. नीश याचा अर्थ सजीवाची बहुिांशी स्वि:च्या सोयीची जागा. एका 

उदाहरणावरून याची कल्पना येईल. गावाकडील ओलसर बार्रूममध्य ेगोम नावाचा संधीपाद 

आढळिो. गोम काळजीपूवथक पकडून काड्याची ररकाम्या पेटीि ठेवा. व काड्याची पेटी 

बार्रूममधून हॉलमध्य े आणून ठेवा. सहा साि िासाि गोम मरून जाईल. याचे कारण 

बार्रूममधील बाष्प. पररसरािील बाष्पाचे प्रमाण र्ोड े जरी कमी झाल े िर गोमेच्या 

शरीरािील बाष्प कमी होिे. बाष्प रटकवून ठेवण्याची गोमेच्या शरीरािील यंत्रणा कमकुवि 

आह.े त्यामुळे बार्रूम ह ेगोम या प्राण्यासाठी नीश. चवथ्या प्रकरणाि लके हव्हक्टोररया मधील 

नचंहचड मासे खडकाला लागललेे शेवाळ, कीटक, खाि असि. शेवाळ खरवडून खाणार् या 

माशांना एवढ्ा सफाईदारपणे शेवाळ खािा येि नव्हिे. पण पररसराि दसुरा शेवाळ 

खरवडणारे मास ेनसिाना नचंहचड माशांमध्य ेउत््ांिी झाली. नव्याने झालेल्या नचंहचडनी इिर 

माशांची अंडी खायला सुरवाि केली. लवकरच नचंहचड माशांची अन्न हमळवण्यासाठी स्पधाथ 

चालू झाली. िुलनेने अगदीच िरुण लेक हव्हक्टोररयामध्ये स्पधेिून उत््ांिीचे मॉडले ियार 

झाले.  

कॅहम्ब्रयन सजीव स्पधाथ जशी सरुू झाली िशीच संपली. पररसर अपुरा पडायला 

लागल्यावर जे होिे िसचे झाले. कॅहम्ब्रयन काळाि मोठे भिक सजीव पृथ्वीवर पहहल्यांदा 

ददसायला लागल.े वाळूखाली राहणारे आहण शेवाळावर चरणारे त्याि होिेच. या मोठ्या 

आकाराच्या सजीवांनी नव्याने उत््ांि होणार् या सजीवांना 'नीश' उपलब्ध करून ददल ेनसावेि 

असा एक समज आह.े  

जनुकीय उत््ांिी प्रत्येक वेळेस यशस्वी होईलच असे नाही. कारण जनुकीय गंुिागंुि 

स्विा:चा उत््ांिी मागथ र्ांबविे. सवाथि प्रारंभी उत््ांिी मधून आलेले सजीव अगदी प्रार्हमक 



रचना असलेल ेहोिे. त्यामध्ये फार र्ोडी भ्रूणहवकास जनुके होिी. त्यांच्यापासून आलले्या पुढील 

हपढ्ा िून अहधक गंुिागंुिीची पेशी व अहधक गंुिागंुिीची शरीरे उत््ांि झाली. काही जनुके 

दसुर् या सजीवामधून उसनी आणललेी होिी. उदा होक्स जनुकामुळे कणा असलले्या पृष्ठवंशीमध्ये 

फक्त मेंद ूव पाठीचा कणा उत््ांि होण्याऐवजी माशामध्ये पंख व चार पाय ियार झाल.े जेंव्हा 

एखादा जनुक संच एकाहून अहधक कायां करिो अशा वेळी त्यामध्ये सहसा बदल होि नाही. 

उत्पाररविथनामुळे जनुकाि बदल झालाच िर मळू जनुक नष्ट होण्याची शक्यिा अहधक. फक्त 

िळमजला बांधण्याची िमिा असलले्या आर्कथ टेक्टकडून त्याच पायावर बहुमजली हबनल्डगं 

बांधून घेण्यासारखा हा प्रकार आह.े 

उत््ांिी हा वरवरचा मलुामा ददल्यासारखा प्रकार आह.े मलुामा ददला िरी मूळ 

हडझाइन बदलि नाही. एखाद्या इंजींहनयरच्या कामाचे खूप कौिुक होिे पण चुका िशाच 

राहिाि. आपल्या डोळ्याचे उदाहरण ह ेस्पष्ट करण्यासाठी उत्तम आह.े  

पृष्ठवंशी प्राण्याच्या डोळ्याि जेंव्हा प्रकाश प्रवेश करिो िो डोळ्यािील जेली मधून 

दषृ्टीपटलािील प्रकाश सवंेदी पेशीवर आदळिो. पण दषृ्टीपटलािील (रेरटना) प्रकाशसंवेदी पेशी 

मागील बाजूस वळलेल्या आहिे. आपण आपल्या मेंदकूड ेपहाि असल्याप्रमाणे त्यांची रचना 

आह.े प्रकाशदकरण चेिापेशीपयांि पोहोचण्यासाठी त्यांना चेिापेशीच्या र्रािून आहण 

केशांनाहलकांच्या जाळ्यामधून चेिापेशीच्या टोकापयांि प्रवास करावा लागिो. त्यानंिर 

प्रकाशसंवेदी पेशींवर प्रहिमा पडिे. एकदा प्रकाश दकरण मागील बाजूस वळलेल्या प्रकाश संवेदी 

पेशीवर पोहोचले म्हणजे प्रकाशसंवेद पुन्हा त्याच पेशींच्या र्रािून दषृ्टी पटलापयांि येिाि. या 

प्रवासाि चेिापेशी संवेदाचे हवश्लेर्ण करिाि त्यामुळे प्रहिमा अहधक स्पष्ट होिे. दहृष्टपटलािील 

सवाथि वरील र्र दषृ्टीचेिेशी जोडलेल्या असिाि. दहृष्टचेिा डोळ्याच्या मागील भागािून पुन्हा 

चेिापेशी व केशवाहहन्यामधून मागथ काढि मेंदचू्या दषृ्टीकें द्रापयांि जािे. प्रहिमा संवेद दषृ्टी 

कें द्रापयांि पोहोचल्याहशवाय प्रहिमेचे ज्ान होि नाही. 

डोळ्याच्या या रचनेचा अभ्यास उत््ांहि वैज्ाहनक जॉजथ हवहलयम यांनी जेंव्हा केला 

िेंव्हा 'स्टुहपड हडझाईन' अशी एकाच कॉमेंट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार चेिापेशी आहण 

केशनहलकांच्या जाळ्यामुळे प्रकाश दकरण पडद्यामधून गेल्यासारख े होिे. त्यांची प्रि 

प्रकाशसंवेदी पेशीपयांि पोहोचेपयांि घसरिे. ही चूक सुधारण्यासाठी डोळ्याची सारखी 

हालचाल करावी लागिे. डोळ्याच्या हालचालीमुळे सिि प्रहिमा दषृ्टीपटलावर एकामागून एक 

्माने येि राहिाि. आलेल्या प्रहिमेमधून सलग स्पष्ट प्रहिमा बनवून मेंदसू प्रहिमा ज्ान होिे. 



डोळ्याचा रचनेिील आणखी एक गोंधळ म्हणजे नाजूक प्रकाशसवंेदी पेशीना 

केसासारखी टोके असिाि. या पेशी दढृपणे हचकटून राहू शकि नाहीि. या पेशीना 

दषृ्टीपटलाच्या रंगकण पशेींचा आधार असिो. रंगकण पेशी डोळ्यामध्य ेमहत्वाचे कायथ करिाि. 

रंगकण पेशीमुळे प्रकाशाचे पराविथन होि नाही. कारण पराविीि प्रकाशामुळे स्पष्ट प्रहिमा येि 

नाही. रंगकण पेशीर्रामध्येच सूक्ष्म रक्तवाहहन्या असिाि. त्यािून दषृ्टीपटलाचे पोर्ण होिे. 

हझजलेल्या जुन्या प्रकाशसंवेदी पेशी रक्तवाहहन्यािून वाहून नेल्या जािाि. पण दषृ्टीपटल व 

त्याखालील रंगकण पेशींच्या र्रामधील जोड अगदी सैल असिो. र्ोड्याशा धक्क्याने दषृ्टीपटल 

सुटे होऊन डोळ्यािील द्रवामध्ये िरंगू शकिे. मुहष्टयुद्धाच्या खेळाि डोळ्याची यासाठी काळजी 

घ्यावी लागिे.  

आकृिी ६.७ रचना मानवी व ऑक्टोपस डोळा  

अशा रचनेहशवायसदु्धा डोळा व्यवहस्र्ि काम करू शकिो. मानवी व ऑक्टोपसच्या 

डोळ्याची िुलना केली िर जवळजवळ अधंाराि ऑक्टोपस डोळ्याने भक्ष्य शोध ूशकिो. हा 

डोळासुद्धा गोलाकार असून त्यामध्ये नेत्रनभंग आह.े ऑक्टोपसच्या डोळ्याि प्रकाश सरळ 

दषृ्टीपटलावर पडिो. प्रकाशदकरणांना अनेक पशेींच्या र्रािून प्रवास करावा लागि नाही. 

त्याऐवजी प्रकाश र्ेट प्रकाशसंवेदी पेशींच्या संपकाथि प्रहिमा येिे. प्रहिमा सवंेद र्ेट दषृ्टीचेिेमधून 

ओक्टोपसच्या मेंदिू येिाि.  

पृष्ठवंशी प्राण्यांिील डोळ्यािील कमिरिा आहण बलस्र्ाने शोधण्यासाठी उत््ांिी 

वैज्ाहनकांनी पृष्ठवंशी प्राण्याच्या उगमापयांि पोहोचले. सवाथि उत्तम मागथ म्हणजे पृष्ठवंशी 

प्राण्याचा आदद पूवथज लान्सेट. लान्सेटची चेिासंस्र्ा नहलकेच्या आकाराची असून त्यािील 

चेिापेशी नहलकेच्या पोकळीि कशाहभकेच्या (हसहलया) स्वरूपाि उघडिाि. नहलकेच्या शीर्थ 

भागािील काही चेिापेशी प्रकाशसंवेदी असिाि. या पेशी आिील भागाि वळलेल्या असिाि. 

याचा अर्थ त्यांच्यावर पडलेला प्रकाश उलट्या बाजूने आला िरच त्या पशेी उद्दीहपि होिाि.  



प्रकाशसंवेदी पशेींच्या पुढील बाजूस चेिानहलका संपिे. चेिानहलकेच्या वरील 

बाजूस प्रकाशसंवेदी पेशींच्या वर रंगकण पेशीचे आच्छादन असिे. लान्सटे च्या पुढील बाजूकडून 

येणारा प्रकाश र्ोपवण्याचे काम या रंगकण पशेी करिाि. त्यामुळे लान्सेटला प्रकाशाच्या 

ददशेनुसार आपल ेस्र्ान पाण्याि हनहश्चि करिा येिे.  

र्रस्टोन लाकाल्ली युहनव्हर्सथटी ऑफ सासकात्चेवान यांनी लान्सेट प्रकाशसंवेदी कें द्र 

आहण पृष्ठवंशी डोळा यामधील समान दवु ेशोधनू काढल.े पृष्ठवंशी चेिासंस्र्ेचा प्रारंभ पोकळ 

नहलकेप्रमाणे होिो. लान्सेट मध्येसुद्धा चेिासंस्र्ा पोकळ नहलका स्वरूप असिे. डोळा या 

नहलकेच्या अग्र भागाि ियार होिो. नहलकेच्या हभहत्तका पोकळ नशंगाप्रमाणे पुढे येिाि. या 

नशंगासारख्या भागाि कपाच्या आकाराचा डोळा ियार होिो. कपाच्या आिील भाजूस 

दषृ्टीपटल पेशी हस्र्र होिाि. त्यांच्या चेिांची टोके आिील बाजूस वळलेली असिाि. याच्या 

बाह्य बाजूस रंगकण पेशी जमा होिाि.  

पृष्ठवंशी भ्रूणाच्या डोळ्याचा छेद घेिल्यास लान्सेट प्रकाश संवेदी कें द्रासारखी 

पेशींची रचना आढळून येिे. लान्सेटच्या कशाहभका पेशीहून डोळ्याच्या दडं आहण शंकू पेशी 

अहधक प्रगि आहिे. पृष्ठवंशी चेिासंस्र्ा हवकहसि होिाना चेिानहलकेचा आकार बदलिो. पण 

दषृ्टी चेिा एकाच पद्धिीने दहृष्टपटलािून मेंदमूध्ये जोडली जािे. भ्रूणावस्र्िे ह ेसमान गुण अहधक 

स्पष्ट ददसिाि. जसे भ्रूण हवकास होईल िसे मात्र डोळ्याची रचना अहधकाहधक दकचकट होिे. 

र्ोडक्याि सवथच पृष्ठवंशी प्राण्याच्या डोळ्याचा हवकास एकाच आराखड्यानुसार झाललेा आह.े 

मूळ डोळ्याचे हडझाईन लान्सेटचेच आह.े उत््ांिीमध्ये या आराखड्याि बदल होण्याऐवजी आह े

त्या हडझाइन मधून सवाथि उत्तम डोळा कसा ियार होईल याची काळजी घेिली आह.े या 

हडझाईन मध्ये काही दोर् राहहल ेआहिे.  

नेत्रनभंग, जेली आहण डोळ्याच्या मागील दषृ्टीपटल यासहहि एकदा पृष्ठवंशी डोळा 

ियार झाल्यानंिर त्यापासून डोळ्यांचे अनेक पयाथय झाले. उदा िीन माशांना दोनऐवजी चार 

डोळे ियार झाले. या त्यांच्या डोळ्याि एकाऐवजी दोन नेत्रनभंगे असिाि. हा मासा पाण्याच्या 

पृष्ठभागावर िरंगिो. त्याच्या खालील डोळ्यांनी त्याला पाण्याि ददसिे िर वरील डोळ्यांनी 

हवेि. वरील डोळा हवा माध्यमाि पाहाण्यासाठी िर खालील डोळा पाण्याि पहाण्यासाठी 

हवकहसि झाला आह.े  



 

आकृिी ६.८ अनाब्लेप्स (होंडूरास) चारडोळ्या  

पृष्ठवंशी सजीवािील पिी आहण आपल्यासारखे शपेूट हवरहहि कहप यांच्यामध्ये दषृ्टी 

इंदद्रय अत्यंि उत्तम प्रकारे हवकहसि झाले आह.े त्यांच्या दहृष्टपटलावर अत्यंि िीव्र प्रहिमा ग्रहण 

करिा येईल अशी गिाथ ियार झाली आह.े मानवी डोळ्याि त्याला "मॅक्युला ल्युरटया" पीिनबंद ू

म्हणिाि. मानवी डोळ्याि नेत्रनबंदचेू िेत्रफळ फक्त एक चौरस हमहम एवढेच आह.े पीिनबंदचेू 

नेमके कायथ पहायचे असले िर िीस सेमी वर एक पुस्िक ठेवा. आिा एक डोळा बदं करून 

ओळीिाल दकिी अिरे िुम्हाला डोळ्याची हालचाल न करिा ददसिाि िे पहा. र्ोड्या प्रयत्नाने 

िुम्हाला समजेल की फक्त एक अिर िुम्हाला व्यवहस्र्ि ददसिे. दसुरे अिर वाचण्यासाठी 

डोळ्याची हालचाल करावी लागिे. पक्ष्यांच्या डोळ्यािील पीिनबंदचूा आकार आपल्या 

डोळ्यािील पीिहबन्दहूून अहधक मोठा असल्याने पक्ष्यांची दषृ्टी अत्यिं िीव्र आह.े त्यामूळे 

आकाश उडणार् या पक्ष्याला जहमनीवरून सरपटणारा उंदीर िीनचारशे मीटरवरून स्पष्ट ददसिो. 

दसुरे उदाहरण सुईच्या नेढ्ाचे घ्या. दोरा सुई मध्ये ओविाना फक्त सुईचे हछद्र ददसिे. या सवथ 

सधुारणा डोळ्याि झाल्या असल्या िरी अनेक वर्ाांच्या उत््ांिींनंिरसुद्धा आपल्या मलुाना 

ऑक्टोपसएवढे स्पष्ट कधीही ददसणार नाही.  

+++++  

िुमच्या हािाि मासा  

कॅहसनोमध्ये एक च् दफरि असि.े त्याच्या बाहरेील चाकावर असि ेएक दफरणारी 

गोटी. दोन्ही हवरुद्ध ददशेने दफरिाि. एक वेळ अशी येिे की गोटी आिील च्ावर असलेल्या 

खोबणीि असलले्या आकड्याच्या घराि येिे. यावर िुम्ही पैसे लावले असिील िर िुम्ही 

नजंकला. दसुर् या आकड्यावर पैस ेलावल ेअसिील िर िुम्ही हरला. च् कधी र्ांबणार व गोटी 

कोठल्या घराि येणार ह ेआधी समाजि नाही. गोटीवरील गुरुत्वाकर्थण, गोटी फेकिाना ददलेला 

जोर आहण दफरणार् या च्ामधील अहस्र्रिा यामधून गोटी एका आकड्यावर हस्र्र होिे. 



गोटीचे घर हनहश्चि असले िरी त्याचे उत्तर कोणाकडहेी नसिे. उत््ांिीबद्दल हचे म्हणिा येईल. 

उत््ांिीला ददशा आह.े पण उत््ांिी मधील बल कशा प्रकारे सजीवामध्य ेबादल आणणार आह े

ह ेआधी सांगिा येि नाही. बाह्य कारणे उदा हवामान, भौगोहलक हस्र्हि, आहण पररसर यांचा 

उत््ांिीवर पररणाम होिो. सजीवांचे हनयंत्रण करणार् या जनुकावर या सवाांचा पररणाम होिो.  

त्रेपन्न कोटी वर्ाथपूवी आपल्या उत््ांिीमध्ये काही महत्वाचे बदल झाले. पहहला 

बदल ही कॅहम्ब्रयन काळािील सजीवाची पहाट होिी. त्यानंिर दसुरा बदल ्त्तीस कोरट 

वर्ाथपूवी पाठीचा कणा असलले ेपृष्ठवंशी प्राणी ियार झाले. या काळाि पषृ्ठवंशी जहमनीवर येऊ 

लागल.े हिसरा बदल याच काळाि मासे उत््ांि झाले. आजच्या हगॅ दफश, शाकथ , स्टजथन, 

फुफ्फुस मीन अशा माशांची रेलचेल झाली. ्त्तीस कोटी वर्ाथपूवी चिुष्पाद जहमनीवर यायचा 

प्रयत्न करू लागल.े यामध्ये आजच्या सवथ भूचरांचा समावेश आह.े  

पाण्यािून जहमनीवर येणार् या सजीवांची पूवीची वणथने एखाद्या हीरो प्रमाणे केललेी 

आहिे. १९१६ साली यले युहनव्हर्सथटीिील जीवाश्मवैज्ाहनक ररचडथ लल यांनी गदी असलेल्या 

पाण्यािून अहधक प्रशस्ि जहमनीवर येण्याने उत््ांिीला पयाथय नव्हिा असे हवधान केल ेहोिे.  

प्रत्यिाि चिुष्पाद उत््ांिी मागील कर्ा वेगळीच आह.े १९८० पयथन्ि त्याची 

कल्पना कोणालाही आलेली नव्हिी. संशोधकांना फक्त एकच बाब माहहिी होिी िी म्हणजे 

चिुष्पाद सजीवांचे माशामधील पखंांच्या रठकाणी चार खुटं (लोब) असलले े माशाबरोबर 

असलले ेसाधम्यथ. याच्या अहधक जवळ असलले ेफुफ्फुसमीन, ब्राझील, आदफ्रका व ऑस्टे्रहलया 

मध्य ेआहिे. गोड्या पाण्याि राहणारे ह ेमास ेहविे श्वसन करिाि. पाण्यािील ऑहक्सजन अत्यंि 

कमी झाला िर हचखलाि स्विा:ला पुरून घेिाि. यािील एक मासा मात्र मॉररशस जवळ अत्यंि 

खोल सागर िळाशी आढळिो. याचे नाव सीलाकॅन्र्.  

 

 

 

६.९ सीलाकॅन्र् लोब दफन दफश  



सीलाकॅन्र् माशाच्या खुंटासारख्या चार अवयवांची हाड े चिुष्पाद पृष्ठवंशी 

सजीवांची हमळिी जुळिी आहिे. ३७० दशलि वर्ाथपासून त्यांच्या रचनेि फार फरक झाललेा 

नाही.  

सवाथि प्राचीन चिुष्पाद पृष्ठवंशी सजीवाचे जीवाश्म इक्र्ायोस्टेगा ग्रीनलॅन्ड च्या 

पवथिरांगामध्ये १९२० च्या सुमारास आढाळले होिे. जवळजवळ एक मीटर लांब चार पायांचा 

हा प्राणी खरोखर चिुष्पाद होिा. त्याचे डोके चपटे असून िो चिुष्पादाऐवजी लोब 

दफनमाशासारखा ददस.े  

जीवाश्मवैज्ाहनकांनी इक्र्ायोस्टेगा जहमनीवर उत््ांि होण्यामागे फार प्रयत्न करावे 

लागल्याचा अंदाज केला होिा. त्याच वेळी अमेररकन जीवाश्मवैज्ाहनक आल्फे्रड शेरवूड रोमर 

यांनी चिुष्पाद प्राण्यांच्या सरुवाि कशी झाली यावर सशंोधन केल ेहोिे. चिुष्पाद सजीवांचे 

लोब दफन असलेल्या माशांचे आहस्ित्व नदी आहण िलावाि होिे. पण िापमान बदलामुळे दर 

वर्ी िलाव कोरड ेपडू लागल.े जे लोब दफन मासे खुरडि दसुर् या िलावापयांि जाऊ शकल े

िेवढेच हजवंि राहहले. जे जाऊ शकले नाहीि िे मृि झाले. कालांिराने माशाच्या दफनचा वापर 

पायासारखा व्हायला लागला. जहमनीवर चालिाना त्यांना कीटक खाणे शक्य झाले. 

जमीनीवरील सरपटणारे प्राणी खािा खािा त्यांनी पाण्याि राहणे हळू हळू र्ांबवल.े  

आकृिी ६.९ इक्र्ायोस्टेगा जीवाश्मावरून बनवलेले मॉडले  

रोमर यांनी शोधून काढलेला ्म िकथ ससुंगि होिा. १९८४ साली दसुरे चिुष्पाद 

जीवाश्म ग्रीनलँड मध्यचे आढळले. जेहनफर क्लॅक नावाची जीवाश्मवैज्ाहनक १९७० साली 

झालेल्या शोधमोहहमेच्या नोंदी िपासि असिाना हिला हिच्या ड्रॉवर खाली 

इक्र्ायोस्टेगासारखा दसुरा जीवाश्म सापडला. क्लॅक १९८७ साली पुन्हा त्याच रठकाणी 

शोधमोहहमेवर गेली. हिला छत्तीस कोटी वर्ाथपूवीच्या चिुष्पाद अकॅन्र्ोस्टेगा नावाच्या 

जीवाश्माचा पूणथ सांगाडा सापडला.  



आकृिी ६.१० अकॅन्र्ोस्टेगा सांगाडा  

 

अकॅन्र्ोस्टेगाकड ेचिुष्पाद सजीवाची पाय आणी बोटासहहि सवथ लिण ेहोिी. पण 

त्याचे शरीर पाण्याखाली राहण्यासाठी अनुकूहलि झाले होिे. क्लॅक या जीवाश्मवैज्ाहनक 

महहलेने अकॅन्र्ोस्टेगाच्या सांगाड्याचा बारकाईने अभ्यास केला. या सागंाड्याच्या मानेिील 

मणक्याना कल्ल्याच्या अस्र्ी होत्या. िसेच हािा पायाची हाड े त्यामानाने कमकुवि होिी. 

त्याची श्रोणी मेखला शरीर पाण्याबाहरे टोळण्याएवढी बळकट नव्हिी.  

रोमर यांनी अकॅन्र्ोस्टेगाबाबिीि जे हलहहल े त्याला फार बळकटी नव्हिी. 

अकॅन्र्ोस्टेगा ज्या पररसराि होिे िो भाग कोरडा दषु्काळी नव्हिा. त्याऐवजी हा सवथ भाग 

दकनारपट्टीचा दलदलीचा होिा. या भागाि दकनार् याने मोठे वृि उगवल े होिे. जहमनीच्या 

ददशेने जाण्यासारखे वािावरण व पररहस्र्िी नव्हिी.  

क्लॅक व त्यांच्या सहकार् यानी या माशासारख्या सजीवाला पायासारखे अवयव 

येण्याचे कारण त्याला पाण्याखाली चालिा यावे यासाठी अनुकूहलि झाल्याचे हवधान केल.े 

मास्टर कंट्रोल जनुकामध्ये र्ोड े दकरकोळ बदल होऊन माशाच्या पंखामधील हाड े अवयव 

बनवण्याि सिम झाली. पाण्याबाहरे असलेल्या गविामधून पडलले्या ओंडक्यावरून चालण े

त्यामुळे शक्य झाले. जवळून जाण्यार् या भक्ष्याची वाट पाहण्यासाठी स्विा:ला लपवण ेत्यांना 

जमले. ह ेआपल्याला दकिीही चमत्काररक वाटल ेिरी आज हजवंि असललेे काही मास ेअसेच 

जगिाि. फ्रॉग दफश नावाचा एक मासा प्रवाळावरून चालिाना त्याच्या पंखावर असलेल्या 

बोटाचा वापर करिो.  



२००० सालापयांि जीवाश्मवैज्ाहनकांना डझनाहून अहधक माशासारख ेचिुष्पाद 

आढळले आहिे. उत््ांिीमध्ये एका कामासाठी एखादा अवयव उत््ांि झाला असले िर िसाच 

बदल सहज स्वीकारला जािो.  

+++++ 

व्हले चा उदय  

 

उत््ांिी फक्त एकाच ददशेने घडिे हा ऐहिहाहसक समज मध्ययुगीन आहे. हा 

मध्ययुगीन काळ हव्हक्टोररयन काळ या नावाने ओळखला जािो. मध्ययुगीन वैज्ाहनकाना 

जीवहवज्ान हवहशष्ट हनयमांनुसार चालि ेह ेठावूक होिे. या हनयमांना अपवाद काही सजीवाि 

आह ेह ेपण त्यांना कळल ेहोिे. उदा प्रौढ बानॅकल खडकावर हचकटललेा पण त्याचा भ्रूण पाण्याि 

पृष्ठभागावर पोहणारा. स्विंत्र जगायचे टाळून िो जहाजाच्या नाळेवर कायमचा हचकटून 

राहिो. उत््ांिी जर सरळ पुढच्या ददशेने जाणारी असिी िर हस्र्र हचकटलले्या पयाथयाऐवजी 

बानॅकल स्विंत्र जगण्यास मोकळा होिा. पण हव्हक्टोररयन जीववैज्ाहनक आपली उत््ांिी एक 

ददशेची कल्पना सोडायला ियार नव्हिे. त्यांच्या मध्य ेउत््ांिीमध्ये यू टनथ नाही. प्रत्यिाि 

उत््ांिी दोन ददशा मागथ आह.े एका ददशेने जाणे व दसुर् या ददशेने येण.े रे लॅन्कास्टर यानी 

मानवाने काळजी घेिली नाही िर अध:पिन ह ेधोक्याचे आह ेअस ेनोंदवून ठेवले होिे.  

उत््ांिी फक्त सरळ पुढ ेबदलि जाण्याची प्रद्या नसून िी पुन्हा मागे येण्याचीसुद्धा 

नाही. ्त्तीस कोटी वर्ाथपूवी जलचरानी पाण्यािून जहमनीवर येण्याची कृिी केललेी होिी. पण 

जहमनीवरून पुन्हा पाण्याि जाण्याचे प्रयत्न डझनभर वेळा झालेल ेआहिे. पण पाण्याि जािाना 

त्यांना पुन्हा लोब दफन ककंवा लान्सेट सारख ेशरीर हमळाल ेनाही. त्याऐवजी संपूणथपणे नवी 

व्हलेची रचना ह ेत्यांचे कौिुक आह.े  

१७३५ साली हलहनयस यांच्या वगीकरणापासनू व्हलेचे वगीकरण वैज्ाहनकांच्या 

दषृ्टीने अडचणीचे होिे. या गोंधळािच हलहनयस यांनी व्हलेचे वगीकरण केल.े त्यांच्या 

वगीकरणामुळे प्रश् सुटण्याऐवजी अहधक गंुिागंुिीचा झाला. व्हले मासा की सस्िन प्राणी? त्याने 

हलहहले " व्हलेच्या सवयी माशासारख्या पण त्याचे हृदय, फुफ्फुसे, कोष्ण रक्ती असणे आहण 

हपलांची काळजी घेणे ह ेसस्िन प्राण्याचे लिण आह.े त्याच्या पापण्या सस्िन प्राण्याप्रमाणे 

आहिे.  



सामान्य व्यक्तीला हलहनयसचे वगीकरण पचण्यासारख े नव्हिे. १८०६ साली 

हनसगथप्रेमी जॉन हबगलॅन्ड यानी व्हले हा मासा आह ेहा समज नाहहसा होण्यास कसललेी कारण 

नाही असे जाहीर करून टाकल.े मलेहव्हल हमथन ची कादबंरी मॉबीहडक मधील मखु्य पात्र 

इस्माइल याच्या िोंडी एकोहणसाव्या शिकािील सवथसामान्य व्यक्तीच्या मनाि जे चालले होिे 

िे वाक्य घािल्याने व्हले हा मासा असल्याचा भ्रम अहधक बळकट झाला. िो म्हणिो " जुन्या 

समजाप्रमाणे व्हले हा मासा आह ेअसेच मी समजिो. माझ्यामागे पहवत्र जोनाह पहहल्यापासून 

आह.े "  

मराठीि व्हले म्हणजे "दवेमासा" हा समज त्यािूनच आला आह.े मूळ व्हले हा शब्द 

जुन्या जमथन भारे्िील आह.े व्हले म्हणजे अजस्र- भला मोठा- दवेासारखा. माशासारखे शरीर 

असललेा सस्िन प्राणी हा खरा अर्थ खूप उशीरा आला. मराठीि व्हलेला दवे मासा म्हटल्याने 

िो मत्स्य कुळािील नाही ह ेकधीही समजि नाही.  

डार्वथन यांनी या गोधळािून बाहरे पडण्याचा मागथ शोधला होिा. हलहनयसने 

प्राण्यांचे वगीकरण फक्त करमणूक म्हणून केलले ेनव्हिे. व्हले मध्ये डॉहल्फन व पॉपॉइज मधील 

समान लिणावरून जहमनीवरील प्राण्यापासून त्यांची उत्पत्ती झाली आह.े माशासारखा 

ददसणारा सस्िन प्राणी पण त्याचा जहमनीवरील इहिहास कधीही पसुला गेलेला नव्हिा.  

व्हलेची उत््ांिी कशी झाली ह ेडार्वथन यांना फारस ेसमजल ेनव्हिे. त्याने त्याकडे 

लिही ददले नाही. त्याने अस्वल िोंड उघडून िासनिास पाण्याि पोहिाना पाहहलेले होिे. 

त्याच्या मिे अस्वलासारखा सजीव पाण्याि गेल्यावर त्याच्यापासून व्हलेची उत्पत्ती झाली 

असावी अस ेहलहून ठेवल.े  

डार्वथननंिर १२० वर्ाथि जीवाश्मवैज्ाहनकांना व्हलेच्या संबंहधि जीवाश्म 

सापडायला लागले. पण सवाथि जुने चाळीस दशलि वर्ाथपूवीचे जीवाश्मसुद्धा व्हलेच्या 

रचनेप्रमाणेच होिे. त्याचं्या पाठीचा कणा लांब व पुढील अवयव वल्हयाच्या आकाराचे होिे. 

मागील पाय नव्हिे. त्याचं्या जबड्यािील दािांनी आणखी गोंधळ उडवला. सध्याच्या व्हलेच्या 

जबड्यािून दाि नाहीि व असलेच िर िे खुंटाप्रमाणे ददसिाि. सवाथि जुन्या व्हलेच्या 

जीवाश्मामध्ये काही सस्िन प्राण्यांच्या जीवाश्माप्रमाणे हवलुप्त झालेल्या घोड्याच्या 

जबड्यािील दािासारख ेदाि आढळले.  

शेवटी १७७९ साली दफहलप नजंजेररच नावाच्या जीवाश्मवैज्ाहनकाला जहमनीवर 

असलले्या व्हलेचे जीवाश्म सापडल.े नजंजेररच आहण त्याचे सहकारी पन्नास दशलि 



वर्ाथपूवीच्या पादकस्िानमधील एका जीवाश्माचे उत्खनन करि होिे. आज पादकस्िान आहशया 

खंडाचा भाग आह.े पण ज्या काळाि सस्िन प्राण्याचे जीवाश्म आढळल ेत्यावेळी हा भाग म्हणजे 

दकनार् यालगिची बेटे व भारिाचे प्रचंड आकाराचे उत्तरेकड ेसरकणारे बटे अशी हस्र्हि होिी. 

नजंजेररच आहण त्याचे सहकार् यानी गोळा केललेे अनेक भाग सस्िन प्राण्याचे होिे. त्यांची ओळख 

लगेच पटली. पण त्यािील काही मात्र ओळखण्यास कठीण होिे. पन्नास दशलि वर्ाथपूवीच्या 

एका जीवाश्माची कवटी गोंधळाि टाकणारी होिी. एका अमेररकन लांडग्याच्या आकाराच्या 

जीवाश्माच्या या कवटीवर रेड इंहडयन घालि असलले्या टोपीप्रमाणे उभी खाच होिी. या 

खाचेवर हचकटलेल्या स्नायूमुळे हा प्राणी जबरदस्ि चावा घेि असावा. ही कवटी नजंजेररच यांनी 

उलटी करून पाहहली. त्याला मध्यकणाथची दोन हाड ेआढळली. दोन हचकटलले्या द्रािाप्रमाण े

असणारी ही दोन हाड ेइंग्रजी एस च्या आकाराि अहस्र्बंधाने कवटीस जोडलेली होिी.  

नजंजेररचसारख्या कसलले्या जीवाश्मवैज्ाहनकाला ही मध्यकणाथिील हाड े पाहून 

धक्काच बसला. अशी हाड े ह े फक्त व्हलेचे वैहशष्ठ्य आह.े दसुर् या कोणत्याही पाठीचा कणा 

असलले्या सस्िन प्राण्यामध्ये अशी हाड ेनाहीि. त्याने या जीवाश्माचे नाव "पाकीसटेस" म्हणजे 

पादकस्िानमधील व्हले अस ेठेवल.े पुढील काही वर्ाथि त्याला याचे दाि आहण जबडा सापडला. 

मेसोनोहचड व्हले आहण त्यानंनिर आहस्ित्वाि असलले्या व्हले चे िे जीवाश्म होिे. पण पन्नास 

दशलि वर्ाथपूवी पाकीसटेस हा सवाथि जुना व्हलेचा जीवाश्म ठरला. अजूनही पादकस्िानमध्ये 

कुत्रयाचा आकाराचा हा जीवाश्म जहमनीवर जन्माला आला व जहमनीवरच संपला. काही इंच 

खोल प्रवाहाि राहणारा हा जमीनीवरील व्हले होिा.  



आकृिी ६.११ पाणघोड्यासारख्या पूवथजापासून व्हले  

 

१९९४ साली पधंरा वर्ाांनंिर नजंजेरीच याच्या हनॅ्स र्ेहवसेन नावाच्या हवद्याथ्याथला 

आणखी एका प्रार्हमक व्हलेच्या जीवाश्माचे र्ोड े अवशेर् सापडल.े कालांिराने त्याने पूणथ 

सांगाडा शोधून काढला. ४५ दशलि वर्ाथपूवी हजवंि असलेल्या असलले्या या व्हलेचे पाय 

हवदरू्काने घािलेल्या आखूड बुटाप्रमाणे होिे. त्याचे डोके मात्र अजस्त्र सुसरीसारखे ददसि होिे. 

याचे नाव ठेवले अ ॅम्ब्युलोकेटस म्हणजे चालणारा व्हले. हवसाव्या शिकाच्या शेवटी शेवटी 

र्ेहवसेन, नजंजेररच आहण त्याच्या सहकार् यानी पाय असलले्या अनेक व्हले जीवाश्माचा शोध 



घेिला. पादकस्िान, भारि आहण युनायटेड स्टेटस मध्य ेह ेजीवाश्म आढळल.े एके काळी अशक्य 

वाटणारे व्हलेच्या उत््ांिीचे सवथ पुराव ेसापडि गेले.  

चिुष्पाद सस्िन प्राण्यासारख े व्हलेचे माशासारख्या आकाराच्या व्हलेमध्ये कस े

रूपांिर झाले ह ेशोधण्यासाठी जीवाश्मवैज्ाहनकांनी व्हलेचे जीवाश्म व सध्या हजवंिअसणार् या 

व्हले बरोबर िलुना केली. आकृिी ६.११ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे व्हलेची उत््ांिी डार्वथनने िकथ  

केलेल्या अस्वलापासून न होिा बलै व पाणघोड्यासारख्या पूवथजापासनू झाललेी होिी. खुरी 

सस्िन प्राणी व्हलेचे सवाथि जवळचे पूवथज होिे. सवाथि जवळचा व्हलेचा पूवथज मेसोनीहचड या 

नावाचा अस्िंगि झालेला सस्िन प्राणी होिा. मसेोनीहचड च्या अनेक आवृत्या हनघाल्या. अगदी 

मोठ्या खारीपासून नहसं्त्र रािसी बारा फूट लांबीच्या अ ॅन्ड्रयेूवॉरकस पयांि. हा मांसभिी 

अ ॅन्ड्रयेूवॉरकस आजपयांिच्या सवाथि मोठ्या मांसभिी प्राण्यापैकी एक. याच्यासारख्या पहहल्या 

व्हलेकड ेकोणाचेच लि गेले नव्हिे.  

भूचर आहण जलचर यांच्या मध्य ेअनेक चालणारे व्हले आल ेआणी गेल.े त्यािील 

काहींचे अवयव वल्हवण्यासाठी िर काही पाण्याि पोहण्यासाठी हवकहसि झाल.े त्यांची सरळ 

साखळी कधीच उजेडाि आली नाही. पण त्यािील एक शाखा सागरी पाण्याि राहण्यासाठी 

हवकहसि झाली. त्यापैकी एकाचे नाव ह्रोडोकीटस नजंजेररच याना पादकस्िानमध्ये सापडला 

होिा. याचे पाय आखूड होिे व हनिम्बाची हाड ेपाठीच्या कण्याला जोडलेली नव्हिी. आजच्या 

व्हलेप्रमाणे िो शेपूट व धडाच्या हालचालीमुळे पाण्याि पोहि होिा. आजच्या व्हलेच्या 

शेपटाकडील भागास फ्लकू्स म्हणिाि. हा भाग पणूथपणे संयोजी उिींनी बनलेल ेअसल्याने याचे 

जीवाश्म हमळणे अशक्य आह.े त्यामुळे ह्रोडोकीटस ला फ्लूक्स होिे की नाही ह ेआज सांगिा येि 

नाही.  

४० दशलि वर्ाथपूवी पूणथपणे सागरी व्हले समुद्रािून वावरि होिे त्यासोबि 

बॅहसलोसॉरस नावाचा पन्नास फूट लांब सापासारखा आकार व लांब मसु्कट व वल्हयासारख े

बळकट अवयव असणारा प्राणी होिा. दकनार् यापासून दरू आि समुद्राि त्याची वस्िी असावी. 

कोरड्या जमीनीवर राहण े त्याला मृत्युदडंाची हशिा होिी. बॅहसलोसॉरस जीवाश्माच्या 

जठराची पाहणी केल्यानंिर वैज्ाहनकांना त्याि शाकथ ची हाड ेसापडली. व्हलेबरोबर हमळिा 

जुळिा असा हा प्राणी होिा. पण बॅहसलोसॉरस लिावहध वरे् अधथजलचर असून सील 

प्राण्याप्रमाणे होिा. त्याच्या शरीरािील बरेच भाग भूचर प्राण्यासारख ेहोिे.  



बॅहसलोसॉरसच्या शरीराि स्विा:ची अवशेर्ांगे होिी. त्याच्या नाकपुड्या 

टोकापासून मागे फक्त अध्याथ अंिरापयांि होत्या. आजच्या व्हलेच्या डोक्यावर असलले्या हवा व 

पाणी फवार् यासारखे फेकण्याचे रठकाण नेमके येर्ेच आह.े १९८९ साली नजंजेरीच यांना इहजप्त 

मध्ये सापडलेल्या बॅहसलोसॉरसच्या जीवाश्मामध्ये हनिंबाची हाड ेकाही इंच लांबीचे मागील 

पाय व पायांना पाच बोटे आढळली होिी.  

सवथ उत््ांिी वृिाप्रमाणे व्हले उत््ांिी हसद्धान्ि आह.े आहण हसद्धान्ि नव्या 

पुराव्यानुसार अहधक सधुारिो. बॅहसलोसॉरस कदाहचि सध्याच्या व्हलेच्या जवळचा प्राणी 

नसेल कदाहचि. हा मान डोरुडॉन नावाच्या प्राण्याकड ेजािो. काही वैज्ाहनकानी व्हले जनुकांचा 

अभ्यास केला. व्हले डीएनएच्या अभ्यासाि त्यामध्ये खरुी सस्िन प्राण्यांचा डीएनए आढळला. 

जीवाश्मवैज्ाहनकानी याचा अंदाज पूवीच केलेला होिा. व्हलेचा जहमनीवरील सवाथि जवळचा 

सस्िन प्राणी पाणघोडा. जीवाश्म वैज्ाहनकांना पाणघोडा हा खुरी सस्िनी आहण मेसोनीहचड 

व्हले यांचे लांबचे चुलि नािे आह ेअशी अंधुक कल्पना होिी. ह ेकोड ेकायमचे हमटवण्याचा 

एकमेव मागथ म्हणजे मसेोनीहचड च्या डीएनए बरोबर िुलना करण.े पण मेसोनीहचड व्हले ३६ 

दशलि वर्ाथपूवी अस्िंगि झाल्याने त्याचा डीएनए हमळणे अशक्य होिे. याच वेळी ओ लेयरी 

नावाचा वैज्ाहनक व्हलेची हाड ेआहण व्हले जनुकांचा अभ्यास करीि होिा. त्याचे लक्ष्य सवथ 

उपलब्ध पुराव्यावरून सवोत्तम उत्तर शोधून काढण्याकड ेहोिे.  

उत््ांिी वृिामध्य ेप्रश्ाचे उत्तर हमळाल ेनाही िरी त्यािील बाबी िशाच राहिाि. 

व्हले मासा नाही. व्हलेच्या प्रारंभापासून त्याचा आकार माशाप्रमाणे होण्यास दकत्येक 

पायर् यािून जावे लागल.े असे असले िरी प्रत्येक व्हलेच्या टप्प्याि त्याच्या वल्हयासारख्या 

हफ्लपर मध्य ेहािाची सवथ हाड ेअगदी बोटे आहण मनगटाच्या हाडासहहि अजून हशल्लक आहिे. 

ट्यूनासारखा अत्यंि वेगवान मासा पोहण्यासाठी आपल्या शेपटीची हालचाल डाव्या उजव्या 

बाजूने करिो. िर व्हलेच्या फ्लकूची पोहण्यासाठी वर खाली हालचाल होिे. व्हलेच्या फ्लूकची 

हालचाल वर खाली होण्याचे एकमेव कारण त्याचा सस्िन प्राण्यापासून असललेा उगम. पाठीला 

बाक आणून पाय मागे ढकलण्यामुळे व्हलेचे शरीर पुढ े जािे. (आपण ही िसेच पोहिो) ही 

पोहण्याची पद्धि व्हलेमध्ये अहधक प्रगि झाली.  



६.१२ व्हले फ्लूक ट्यूना पुच्छ पर 

  

व्हले मधील उत््ांिी दकिीही वेगाने झाली असली िरी ही कशी होणार यावर 

जनुकीय हनबांध आहिे. व्हले उत््ांि होण्यास प्रारंभ झाला त्यावेळी डायनोसॉर व अजस्त्र जलचर 

सररसृप आधीच अस्िंगि झाल ेहोिे. २२५ दशलि वर्ाथपूवी उदयास आलेल्या सस्िन प्राणी 

उदयास आल.े त्यानंिर पुढील १५० दशलि वर्े त्यांचा आकार खारीएवढा राहहला होिा. 

६५दशलि वर्ाथपूवी पासून जेंव्हा द्टेशीयस कालखंड संपला त्या वेळी बहुिेक सवथ सस्िन 

प्राण्यांचे गण [ऑडथर] उदयास आलेल्या होत्या. यावेळी पहहल ेनर वानर गणािील सस्िन प्राणी 

झुडपािून उड्या मारि होिे. त्याच वेळी व्हलेची शाखा खुरी प्राण्यापासून वेगळी होऊन जलचर 

व्हायला लागली. काही दशलि वर्ाथि वायुसंचारी वटवाघळे ियार झाली. वाघ नसहंासारख े

भिक, अजस्त्र आकाराचे हत्ती, हजराफ वगैरे सस्िन प्राण्यांच्या गदीि सस्िन प्राण्यांच्या 

उत््ांिीचा स्फोट झाला. असाच स्फोट एके काळी लेक हव्हक्टोररयाच्या बाबिील नचंहचड 

माशामध्ये झाललेा होिा. सस्िन प्राण्यांच्या उत््ांिीमागे फक्त गाळलले्या जागा भरा असे कारण 

होिे. डायनोसॉर नसण्यामागे एक भली मोठी उल्का पृथ्वीवर आदळल्याचा हा पररणाम होिा.  

*********  

  



प्रकरण ७ 

लय व पुन्हा प्रारंभ  

 

डार्वथनने सजीवांचा नाश कसा होिो यावर फार हवचार केलेला नव्हिा. 

क्युव्हीएरच्या म्हणण्यानुसार नैसर्गथक आपत्तीनंिर र्ोड्या काळासाठी उत््ांिीस हवराम 

हमळिो. प्रत्यके आपत्तीनंिर नव्या सजीवांना उत््ांिीची संधी हमळिे. डार्वथन लायलने पुढ े

आणलेल्या ् महवकासावर ठाम होिा. ही कल्पना दकिीही जुनाट वाटली िरी त्याला िी बदलावे 

असे वाटि नव्हिे. त्या वेळी असलले्या कल्पनेप्रमाणे पृथ्वीवर आलले्या नैसर्गथक आपत्तीमुळे नष्ट 

झालेल ेसजीव पुढील काळाि नाहीसे होिाि.  

डार्वथनची कल्पना अगदी साधी होिी. लुप्त झाललेे सजीव उत््ांिीच्या स्टेजवरून 

हनघून गेल ेआहिे. त्यांना बदलाबरोबर जगिा आले नाही. अस ेत्याने ओररहजन ऑफ स्पेहसस 

मध्ये हलहूनही ठेवले. नैसर्गथक आपत्तीमध्ये झालेल्या सजीवांच्या चेंगराचेंगरीि लुप्त झालले े

सजीव हळुवारपणे दरू झाले. जीवाश्मांच्या अभ्यासाि अनेक सजीव एकाच वेळी लुप्त झाल्याचे 

ददसून आले आह.े पण याच वेळी असंख्य सजीव अजून शोधललेेही नाहीि हेसदु्धा लिाि घेिल े

पाहहजे. भहवष्याि जीवाश्मवैज्ाहनकांनी आणखी जीवाश्म खणून पाहहले िर एका पाठोपाठ 

झालेल्या नैसर्गथक आपत्तीचे पुरावे हमळिील.  

डार्वथनच्या काळापासून जीवाश्मवैज्ाहनकांना बरेच जीवाश्म सापडल ेआहिे. त्यांचा 

कालखंड शोधण्याि त्यांना यश हमळाल ेआह.े पण सध्या हमळालले्या नव्या माहहिीवरून लुप्त 

झालेल्या सजीवाबद्दल डार्वथनचे म्हणणे चुकीचे ठरले आह.े नैसर्गथक आपत्तीमुळे सजीवांचे लुप्त 

होणे ह ेसत्यच आह.े अशा आपत्तीमध्य ेपथृ्वीवरील नव्वद टके्क सजीव नष्ट होणे हा नेहमीचा 

प्रकार होिा. नैसर्गथक आपत्तीचे स्वरूप फक्त बदलि होिे. ज्वालामुखी उद्रके, भूकंप, मोठी उल्का 

पृथ्वीवर येऊन आदळण,े समुद्राच्या पोटािील उलर्ापालर्ीमुळे जमीन सरकणे, जेर् ेजमीन 

होिे िेर् ेपाणी व पाण्यामधून नव्या बटेांची उत्पत्ती यामुळे पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे सजीव सृष्टी 

नामशेर् होि असे. नैसर्गथक आपत्तीचा पररणाम सवथ पृथ्वीवर होि अस.े एकदा सजीव सृष्टीचा 

नाश झाला म्हणण ेपुन्हा नव्याने सजीव ियार होण्यास लिावहध वर्ाांचा काळ लागि होिा. 

सामूहहक सजीवांचा नाश होण्यामुळे सजीवाि झालेल ेबदल रटकून राहण्यासाठी होिे. पूवीच्या 



सजीवांची जागा नवे बदल झालेल ेसजीव घेि असि. अस ेबदल होि होि सध्याचे सजीव ियार 

झालेल ेआहिे.  

सध्या अस ेददसिे की आपण आणखी एका नैसर्गथक आपत्तीच्या उंबरठ्यावर आहोि. 

पृथ्वीच्या इहिहासाि एक सजीव जाि “माणूस” नैसर्गथक आपत्तीचे कारण होणार आह.े या 

आपत्तीचा प्रारंभ काही हजार वर्ाथपूवी मानव जमाि ऑस्टे्रहलयापयथन्ि जाऊन पोहोचल्यानंिर 

झाला. जेर् ेजेर् ेमाणसाचे पाऊल पडल ेिेर् ेस्र्ाहनक प्राण्यांना मारून खाणे ककंवा शेिीसाठी 

कुरणे, शेिे यांच्या संरिणासाठी मोठे संघर्थ झाल.े गेल्या काही शिकाि मानव ही एकमेव जमाि 

पाणी, बेटे, जमीन, हहम, पाऊस हवामान यांच्या अडर्ळ्याला न जुमानिा पृथ्वीवर स्वाहमत्व 

गाजवीि आह.े केवळ मानवी हस्ििेपामुळे पथृ्वीचे सरासरी िापमान वाढण्याची लिण े

ददसायला लागली आहिे. जे सजीव आिाच नष्ट होण्याच्या मागाथवर आहिे त्यांच्यावर याचा 

गंभीर पररणाम होणार आह.े एका अंदाजानुसार आिा िग धरून असललेे पन्नास टके्क सजीव 

पुढील शभंर वर्ाथि नष्ट होिील.  

सावथहत्रक सजीव नाहीस ेहोण ेही उत््ांिीमधील गूढ आह.े इटलीच्या उत्तरेकडील 

टेकड्यापासून दहिण आदफ्रकेिील वाळवंटापयांि जीवाश्मवैज्ाहनक सजीव लुप्त होण्याच्या 

कारणांचा अभ्यास करीि आहिे. त्यांचा अभ्यास उत््ांिीमधील मानवी कारणांचा शोध घेण ेव 

सजीव नष्ट होण्याचा वेग कमी करण ेहा आह.े आपल ेभहवष्य आपल्याला सुधारिा येिे काय ह े

पाहण्याचा हा प्रयत्न आह.े  

हवलुप्तीकरणाबद्दल र्ोडी र्ोडी माहहिी १८४० च्या सुमारास व्हायला लागली. 

खडकांची हनर्मथिीचा अभ्यास भूवैज्ाहनकांनी करायला प्रारंभ केल्यानंिर त्यांच्या लिाि आल े

की एका हवहशष्ट खडकांच्या र्राि एका जािीच्या जीवाश्मांची संख्या अहधक आह.े शेकडो 

दकलोमीटर दरू त्याच जीवाश्मांचा आढळ खडकांच्या दसुर् या र्राि सापडि अस.े भूवैज्ाहनक 

अशा वैज्ाहनक घटकाना एकाच मलूभूि प्रद्यचेा भाग समजि होिे. १८४० साली जॉन 

दफहलप्स नावाच्या हब्ररटश हनसगथवैज्ाहनकाने जीवाश्मांची हवभागणी िीन कल्पामध्ये केली. 

पॅहलओझोइक, मेसोझोइक आणी सीनोझोइक (प्राचीन, मध्य कालखंडािील व आधुहनक.) 

दफहलप यांच्या म्हणण्यानुसार ह ेिीन कल्प सजीवाच्या नाशामुळे हवभागले होिे. त्याचे म्हणण े

त्याने कागदावर उिरवल.े पॅहलओझोइक कालखंडाि सजीवांची हवहवधिा जवळजवळ शून्यािून 

वाढि गेली. त्या काळाि त्याचा आलेख वर खाली होि होि कालखंडाच्या शेवटी वाढि गेला. 



मेसोझोईक काळाि आणखी एक वाढ आहण सीनोझोईक काळाि पुन्हा घट. त्या त्या काळािील 

प्रगि सजीव लुप्त होिाना त्यांची संख्या कमी झाली. पण नव्या काळाि त्यांनी डोके वर काढले.  

दफहलप यांनी काढललेा आलेख बरोबर होिा पण ओबडधोबड होिा. धुक्यािून 

दरूवरच्या डोंगर रांगासारखा िो ददसि होिा. दीडशे वर्ाांनंिर त्याचा अंधुकपणा दरू झाला. 

भूवैज्ाहनकांनी पृथ्वीवरील सवथ खडकांचा अभ्यास केला. ही माहहिी संगणकाला ददली. 

जीवाश्मांची माहहिी ददली. आश्चयाथची बाब म्हणजे दफहलप यांनी काढलेल्या आलेखाप्रमाणेच 

िो ददसि होिा.  

या आलेखाची सुधाररि आवृत्ती आकृिीि ददली आह.े हा आलखे काढण्याि अनेक 

भूवैज्ाहनकांचा सहभाग आह.े पण मोलाची भर हशकागो युहनव्हर्सथटीिील कै जॉन सेपसोस्की 

यांनी दकत्येक दशके सागरी जीवाश्म आहण त्यांच्या आहस्ित्वाि असण्याच्या नोंदीवरून हा 

आलेख अद्ययावि केला. या आलेखाचा प्रारंभ सहाशे दशलि वर्ाथपूवी कॅहम्ब्रयन काळाच्या 

प्रारंभापासून होऊन शेवट आधुहनक काळापयांि आलेला आह.े  

आकृिी ७.१ गेल्या सहाशे दशलि वर्ाथिील सागरी सजीवांचा हवलुप्तन आलेख  

 

गेल्या सहाश े दशलि वर्ाथि सजीव कमी अहधक प्रमाणाि लुप्त झालेल े आहिे. 

डार्वथनच्या म्हणण्याप्रमाणे पाश्वथभूमीवर असलेल े सजीव लुप्त होण्याचे प्रकार सावकाश लुप्त 

झालेले आहिे. बहुिेक सजीव एक िे दहा दशलि वर्ाथपुरिेच आहस्ित्वाि होिे. जुन्या सजीवांचे 



लुप्त होणे आहण नव्या सजीवांचा उदय यांचे प्रमाण जवळपास एकसारखेच राहहल े आह.े ह े

अहिशय उत्तम पद्धिीने समजण्यासाठी एक उदाहरण ददले आह.े रात्री जंगलाि काजव्यांचा र्वा 

चमकिोय. काजव्याचे चमकणे म्हणजे एक सजीव. कोणत्याही एका िणी जेवढे काजवे चमकि 

आहिे िेवढे सजीव आहस्ित्वाि आहि. पण पाहणार् याला एका वेळी फक्त चमकणारे सजीव 

टप्प्याटप्प्याने ददसि असल्याने एकूण संख्येचा त्याला अंदाज कधीच येणार नाही. कारण एकूण 

काजव्यांची संख्या एकच आह.े  

आिा दसुरी कल्पना करा. चमकि असलले्या काजव्यापैकी पन्नास टके्क काजवे चमकि 

नाहीि. एका िासानंिर त्यांनी पुन्हा चमकायला प्रारंभ केला. कॅहम्ब्रयन काळाि अस ेर्ोड्या 

वेळा झाले. हा कालखंड सावथहत्रक हवलुप्तनाचा आह.े दर दहा लि वर्ाथनी समुद्र ककंवा जहमनीवर 

आलेल्या नैसर्गथक आपत्तीमुळे िेर्ील सजीव लुप्त झाल.े यािील कमीिकमी पाच आपत्तीमध्ये 

आहस्ित्वाि असलले्या सजीवापैकी हनम्या नष्ट झाले.  

हवलुप्तनाचा हा प्रकार डार्वथनला कधीही माहीि नव्हिा. प्रत्येक हवलुपं्तनानंिर 

उदयास आललेे नवे सजीव याची कल्पना त्याला आली नाही. पृथ्वीवरील हस्र्िी एवढी 

झपाट्याने बदलेल की सजीवांना त्यानुसार बदल होण्याची संधी हमळणार नाही. गूगल मॅप वर 

एखादा रस्िा चुकला की री रूटटंग " पुन्हा नव्याने रस्िा" असा पयाथय येिो. सजीवांच्या बाबिीि 

असे अनेक वेळा झाल ेआह.े  

+++++  

  



७.१ पमीयन ट्रायाहसक हवलुप्तन सवथनाशाच्या सीमेवर  

 

एखाद्या व्यक्तीचा असो की पूणथ सजीव जािी समहूाचा त्याच्या हवलुप्तनाचा उलगडा 

करणे एवढे सोपे नसिे. दहिण आदफ्रकेिील कारो वाळवंटाि एका हनजथन रठकाणी एक स्मशान 

आह.े स्र्ाहयक लोकांच्या माहहिीनुसार ही जागा फाऊचेस नावाच्या कुटंुबाची होिी. सन 

अठराशे च्या सुमारास कुटंुबािील आई, वडील, आहण दोन मुले यरे्े रहाि होिे. १८९० साली 

कशाने कोणास ठावूक सवाांचा मृत्यू झाला. केवळ शभंर वर्ाथि फाऊचेस कुटंुबाचा मागमूसही 

हशल्लक राहहला नाही.  

१९९१ पासून वॉनशंग्टन हवद्यापीठािील जीवाश्मवैज्ाहनक पीटर वाडथ फाउचेस 

फामथ जवळ असणार् या टेकड्यांच्या अभ्यासास यिे होिा. या सवथ टेकड्या म्हणजे सवाथि मोठ्या 

हवलुप्तनाचा इहिहास आह ेह ेत्याला ठावूक होिे. २५० दशलि वर्ाथपूवी पॅहलओझोईक कल्पाचा 

शेवट व मसेोझोइक कल्पाचा प्रारम्भ याच्या खणुा येर्े आहिे. या काळाि सु नव्वद टके्क सजीव 

नाहहसे झाल.े पण त्यांचे अवशेर् फाऊचेस हून अहधक खोलीवर गाडले गेलेल ेआहिे. सध्या 

त्यांचा मागमूसही लागि नाही. पीटर वाडथ दरवर्ी आपल्याला नवे काही सापडिे काय याच्या 

शोधाि येि राहिाि. "नेमके काय झाले होिे ह ेसमजयाला हवे" असे त्यांचे म्हणणे " कारण 

उत््ांिीच्या ज्या हनयमांनुसार हवलुप्तन होिे िे सध्याच्या हस्र्िीिही िसचे कायम आहिे. आपण 

सामुदाहयक हवलुप्तनाच्या उंबरठ्यावर आहोि. हवलुप्तनाची द्या समजली िर पृथ्वीची पुढील 

शिके कशी जाणार याचे भहवष्य आजच समजेल. "  

आजच्या कारो वाळवंटािील उघड्या बोडक्या टेकड्या रुि असल्या िरी २५० 

दशलि वर्ाथपूवी जेंव्हा बहुिेक सजीव नष्ट होण्यापूवी हा भाग अगदीच वेगळा होिा. "हा सवथ 

पररसर मोठ्या नदीच्या खोर् याचा भाग होिा" असे पीटर वॉडथ यांनी सांहगिले. हमहसहसपी च्या 

आकाराच्या नदीच्या दोन्ही बाजूस जी झाडी होिी त्याचे आजच्या झाडांशी कसललेी साम्य 

नव्हिे. सपषु्प वनस्पिींचा अजून जन्म झालेला नव्हिा. हचवहचवणारे पिीही नव्हिे. आजच्या 

िुलनेने िे हचत्र परग्रहावरील वाटाव ेएवढे हवहचत्र होिे.  



आकृहि ७.२ कारो टेकड्या दहिण आदफ्रका  

कारो यरे्ील जीवाश्मामधील भिक व प्रबळ सजीवामध्ये सायनॅहप्सड प्रकारािील 

सरपटणारे प्राणी होिे. यांच्यापासूनच पुढे सस्िन प्राण्यांची उत्पत्ती झाली. २५० दशलि 

वर्ाथपूवी काही सायनॅहप्सड प्राण्यामधून बोजड पाणघोड्यासारख े शाकाहारी आहण काही 

मांसभिी सस्िन प्राणी उदयास आल.े त्यापैकी काही सरड्यासारखे ददसणारे धारदार सुळे 

असललेी कासव े होिी. २५० दशलि वर्ाथपूवी सायनॅहप्सड प्राण्यामधून उत््ांि झालले्या 

सजीवामध्ये सस्िन प्राण्यामधील काही लिण ेआधीच ियार झालेली होिी. त्यांचे जबड ेअन्न 

चावण्यासाठी बदललेल ेहोिे. आपल ेअन्न िे िोंडाि चावून नंिर हगळि असि. सरपटणार् या 

कोठल्याही प्राण्याच्या जबड्याने अन्न फाडिा येिे व न चाविा हगळिा येिे. अन्न चावणार् या 

सस्िन प्राण्यांच्या अन्ननहलका अहधक कायथिम असल्याने अन्नाचे पचन सावकाश पण अहधक 

ऊजाथ हमळवून दिेे. शरीराची कायथिमिा वाढिे. पाय सरपटि चालण्याऐवजी पोटाखालून बाहरे 

आले.यामुळे अहधक वेगाने पळणे शक्य झाले. शरीराचे िापमान हस्र्र झाल्याने चयापचयाचा 

वेग वाढला. िेवढ्ाच अन्नापासून अहधक ऊजाथ हमळू लागली.  

कारो टेकड्याचं्या रांगामध्ये फक्त सायनॅहप्सड नव्हिे.त्यांच्या जोडीला उभयचर, 

कासव,े ससुरी आहण डायनोसोरचे वंशज असले िरी एकंदरीि सायनॅहप्सड अहधक प्रभावी होिे. 

कारो मधील जीवाश्मावरून लिाि आल े की शंकूधारी विृ आहण नेच्यांच्या अरण्यािून 

सायनॅहप्सड प्राण्यांना सोबि असणारे त्यावेळी आहस्ित्वाि असणारे आज हरीण प्रजािीचे 

सजीव पूवथ आदफ्रकन गविाळ प्रदशेािून भटकि आहिे.  



कारो टेकड्या ही चमत्काररक जागा आह ेअसे वाडथ म्हणिाि. जीवाश्महवज्ानािील 

ह ेपहवत्र रठकाण असण्याचे कारण जगाि कोठेही सरपटणार् या आहण सस्िन प्राण्यांच्या मधील 

सायनॅहप्सड प्राण्यांचे जीवाश्म एवढ्ा संख्येने आढळि नाहीि. पमीयन आहण ट्रायासीक यांच्या 

संहधकालाि नेमके काय झाले ह ेयेर् ेआल्याहशवाय कधीच समजि नाही.  

लूटबगथ पासच्या खोर् याि वाडथ आहण त्याच्या सहकार् यांना पर्मथयन कालखंडािील 

अंहिम वरे् पाहण्यास हमळाली. हहरवट व ऑहलव्ह रंगाच्या खडकांचा रंग बदलून िांबडा व 

जांभळा झाललेा होिा. कारो प्रदशे उष्ण व कोरडा झाल्याचे ह ेलिण होिे. चिुष्पाद जीवाश्म 

सापडण्याचे प्रमाण जुन्या खडकािून हवपुल होिे. िे नव्या र्रािून दमुीळ झाले. शेवटी फक्त 

िीन सायनाहप्सड जीवाश्म हशल्लक राहहले. त्यािील एक मोश्चोरीनस हा भिक चिुष्पाद 

आधीपासून रटकून राहहलेला होिा. लायस्ट्रोसॉरस हा ओंगळ पाणघोड्यासारखा ददसणारा 

शाकाहारी प्राणी नव्याने उदयास आलेला होिा. पर्मथयन काळाच्या शेवटी असलले्या हहरवट 

रंगाच्या खडकािून सजीवांच्या आहस्ित्वाची कसलीही खूण हशल्लक राहहलेली नव्हिी.  

या र्रािून सावथहत्रक हवनाश झाल्याच्या खुणा आढळिाि असे वाडथ यानी सांहगिले. 

जीवाश्म कोठे गेले ह ेसमजि नाही. त्यािही काही हशल्लक होिे कारण एक दोन जािी अहधक 

उंचावर होत्या. खडकाि सजीव नसल्याचे पुरावे अहधक होिे. हा सजीव हवनाश एवढा प्रभावी 

होिा की लहान सहान सजीवसुद्धा नष्ट झाले होिे. ही जागा सजीवांच्या दषृ्टीने स्मशान होिी.  

खडकामधून ददसणारे हचत्र स्पष्ट हनराशाजनक होिे. वाडथ व त्याच्या सहकार् यांनी 

वृि कसे नाहीसे झाले असावेि याचा कारो खोर् यािील नदयामधून शोध घेिला. अरंुद खरपसू 

भाजलेल्या कोरड्या ओहोळािून िे खालून वर चढि गेले. अगदी उंचावर असलले्या खडकामध्य े

त्यांना लायस्ट्रोसॉरसचा जीवाश्म ददसला. हा जीवाश्म रटकून राहण्यास अत्यंि हचवट असून हा 

सायनॅहप्सड सस्िन प्राण्याना अहधक जवळचा व डायनॉसॉरचा वंशज होिा. दहा लाख वर्ाथनंिर 

प्रदशेाचे हचत्र पुन्हा बदलल.े  

फक्त कारो खोर् यािच नव्ह ेिर जगभराि सजीवावर हवलुप्त होण्याची हस्र्िी आली 

होिी. सवथ वनस्पिी हवलुप्त झाल्या. लहान आकाराच्या वनस्पिी कोठे नाहीशा झाल्या ह े

समजलसेदु्धा नाही. पाचशे दशलि वर्ाांच्या इहिहासाि कीटकावर नाहीस े होण्याची पाळी 

कधीच आली नव्हिी. पण या काळाि बरेच कीटक नष्ट झाल.े सागरी पाण्याि याचा पररणाम 

अहधकच गंभीर ददसून आला. प्रवाळे मृि झाली. िीनशे दशलि वर्ाथपूवी ट्रायलोबाईट संधीपाद 

सवथत्र होिे. पमीयन ट्रायासीक हवलुप्तनामध्ये ट्रायलोबाइट नाहीसे झाल.े एके काळी दहा फूट 



लांबीचे असललेे युररप्टेरीड नावाचे सागरी नवंचू ५०० दशलि वर्ाथपूवी उदयास येऊन २५० 

दशलि वर्ाथपयांि रटकून होिे. पर्मथयन काळाच्या अंिास सागरी नवंचू संपले. र्ोडक्याि 

पृथ्वीवरील नव्वद टके्क सजीव नाहीसे झाल.े  

७.३ पमीयन समुद्र नवंचू  

 

समुद्रािील सजीव िर झपाट्याने नाहीस े झाल.े दहिण चीनमधील माइशान या 

खेड्याजवळ गावापासून दरू असलले्या चुनखडीच्या खाणी आहिे. या खाणीच्या नभंिी पर्मथयन 

काळािील हवलुप्तनाच्या कहाण्या सांगिाि. चुनखडीिील काबथन हा जागहिक आपत्तीचा पुरावा 

आह.े ही चुनखडी सूक्ष्म सागरी जीवांच्या अवशेर्ापासून बनलेली आह.े शरीरािील कॅहल्शयम 

व समुद्राच्या पाण्यािील काबथन डाय ऑक्साइड यांच्या रासायहनक द्येिून कॅहल्शयम काबोनेट 

ियार झाले. हा काबथन मृि पाने कुजवणार् या जीवाणूमधून हनघालेला आह.े काबथनचा दसूरा 

स्त्रोि अकाबथनी ज्वालामुखीिून बाहरे पडला असण्याची आणखी एक शक्यिा आह.े प्रकाश 

संश्लेर्णािून हनघालले्या काबथन १३ बर् याच प्रमाणाि गाळला जािो. काबथनी संयुगािील काबथन 

व अकाबथनी काबथन यांच्या गुणोत्तराि बराच फरक आह.े चुनखडीिील काबथन गुणोत्तरािून ज्या 

वेळी ह ेसजीव ियार झाले त्यांच्या शरीराि कोठून काबथन घेिला गेला ह ेसमजिे.  

पमीयन ट्रायाहसक हवलपु्तनाच्या वेळी माईशन जवळ असलले्या चुनखडीमधील 

खहनजामध्ये बरेच बदल झाल.े या बदलामधून सागरी पररसंस्र्ेिील मिृ शरीरामधील काबथन 

समुद्राि हमसळला ह ेसमजले. ज्वालामुखीच्या राखेचा र्र व त्यानंनिर मिृ शरीरािील काबथन 

र्र हवलुप्तनानंिर व पूवी अशी हस्र्िी होिी. राखचे्या र्राि हझरकॉनचे स्फरटक होिे. हझरकॉन 

स्फरटक म्हणजे काल कुपी आह.े हझरकॉनच्या परीिणावरून ह े कें व्हा झाल े याची हनहश्चि 

कल्पना येिे.  



१९९८ साली सॅम्युअल बोवटरंग या मॅसेच्यसुेटस ईंहस्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मधील 

वैज्ाहनक व त्यांच्या सहकार् यांनी युरेहनयम हशस ेपद्धिीने वरील खडकामधील स्फरटकावरून 

काबथन समस्र्ानकांचा अभ्यास केला. त्यांचा हनष्कर्थ ह ेहवलुप्तन १६५, ००० वर्ाथपूवी ककंवा 

त्याहून आधी झालेले होिे. चीनमधील इिर रठकाणी असलले्या ज्वालामखुीच्या राखेवरूनसदु्धा 

हाच पररणाम हनघाला. जीऑलॉहजकल काल गणणेि एवढा काळ म्हणजे फक्त फ्लॅश.  

पर्मथयन ट्रायाहसक हवलुप्तन या हनसरड्या काळाच्या फटीिून का झाल ेयाची कल्पना 

यायला लिावहध वरे् लागली. २८० दशलि वर्ाथपूवी चाळीस टके्क भूप्रदशे व त्याभोविी 

असलले ेभूखंड मंच पाण्याखाली होिे. पण २४० दशलि वर्ाथपूवी मात्र हा आकडा केवळ दहा 

टक्क्यावर आला. पण समुद्राची ओहोटी ह ेसावथहत्रक हवलुप्तनाचे कारण होण्याचा नक्की पुरावा 

मात्र सापडि नव्हिा. जगािील त्या काळी असलले्या पररसंस्र्ा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाण े

कोसळल्या. वैज्ाहनकांनी याची दसुरी कारणे शोधायला प्रारंभ केला. 

ज्वालामुखीचा स्फोटच फक्त एवढ्ा र्ोड्या वळेाि असे पररणाम घडवू शकिो. 

हवलुप्तनाच्या आधी दोनचारशे हजार वरे् बाहरे पडलले्या लाव्हामुळे आजचा सैबेररयाचा 

पृष्ठभाग ियार झाला. दहा एक लाख वर्ाथि लाव्हामुळे अकरा भल्या मोठ्या उद्रकेामुळे िीन 

दशलि घन दकलोमीटर लाव्हा बाहरे पडला. सवथ भूप्रदशेावर वीस मीटर उंच पसरिा येईल 

एवढा हा लाव्हा होिा. सैबेररया ज्वालामुखी ह ेरासायहनक व वािावरणािील बदलाचे प्रमखु 

कारण. अशीच हस्र्िी सजीव हनर्मथिीपूवी पृथ्वीवर झालेली होिी. लाव्हाबरोबर 

ज्वालामुखीिून अब्जावधी टन सल्फेटचे ढग वािावरणाि हमसळले. सल्फेट रेणचू्या हवेिील 

सूक्ष्म कणामूळे  

 सूयथप्रकाश अडवला गेला. पथृ्वीचे िापमान उिरले. वािावरणािील सल्फेटमुळे 

झालेल्या आम्ल वरे्मुळे जमीन हवर्ारी झाली.  

या दोन्हीमुळे ज्वालामुखीने पृथ्वीवरील वृि नष्ट झाले. वृिावर अवलंबून असलले े

कीटक सपंल.े त्याचबरोबर अन्नसाखळीिील कीटक नष्ट झाल्याने पृष्ठवंशी नाहीसे झाल.े आम्ल 

वर्ाथ व शीि ढग फार र्ोडी वरे् वािावरणाि होिे. पण ज्वालामुखीमुळे झाललेा दसुराच 

पररणाम समोर आला. ज्वालामुखीच्या ज्वलनािून अब्जावधी टन काबथन डाय ऑक्साइड बाहरे 

पडला. काबथन डाय ऑक्साइडमुळे उष्णिा वािावरणाि रटकून राहहली. जागहिक िापनामुळे 

काही दशकाि िापमान वाढले. आधीच नष्ट होण्याच्या उम्बरठ्यावर असलेल्या सजीवांचा नाश 

व्हायला फार वेळ लागला नाही.  



हावडथ युहनव्हर्सथटीिील अ ॅन्ड्रयेू नॉल व त्याच्या सहकार् यांच्या मिे ज्वालामुखीच्या 

उद्रकेामूळे सागरी सजीवांची नाजूक अन्नसाखळी हवस्कळीि झाली. २५० दशलि वर्ाथपूवी 

समुद्र िळाशी मोठ्या प्रमाणाि काबथन डाय ऑक्साइड साठल्याचे परुावे हमळालेले आहिे. 

ऑगॅहनक काबथन मळेु समदु्र िळाशी काबथन डाय ऑक्साइड साठला. सागरी पाण्याच्या सावकाश 

झालेल्या हवसरणामुळे खोल पाण्याि िो अडवला गेला. ज्वालामुखीिून बाहरे पडलले्या काबथन 

डाय ऑक्साइड मुळे वािावरणाि बदल झाला िर पाण्यािील काबथन डाय ऑक्साअड साठल्याने 

उर्ळ पाण्याची आम्लला वाढल्याने उरल ेसुरल ेसजीव नष्ट झाले.  

वैज्ाहनकांनी सवथ शक्यिा अजमावून पाहहल्याहशवाय आपल े हसद्धांि कायम केल े

नाहीि. एक हसद्धांि िर दषु्काळावर बेिललेा होिा. भीर्ण दषु्काळामुळे पृथ्वीचे िापमान 

वाढले. नद्या आटल्या. नाड्यािील मािी समुद्र िळाशे साठली पाण्याची पािळी बदलली. यामुळे 

सावथहत्रक सजीव हवनाश झाला या हसद्धांिाची पडिाळणी त्यांनी करून पाहहली. पण केवळ 

दरु्ाळामुळे एवढ्ा मोठ्या प्रमाणाि सजीव हवनाश झाला असले याला दसुरा पुरावा हमळाला 

नाही.  

+++++ 

  



७.२ पुनजथन्म  

 

सावथजहनक हवलुप्तनाच्या कल्पनेमुळे मानवी मनास कष्ट होिाि. कारण या पद्धिीचा 

कसलाही अनुभव आपण घेिललेा नाही. पण मानवी इहिहासाि झालेल्या ज्वालामखुीच्या 

उद्रकेािून २५० दशलि वर्ाथपूवी काय झाले असावे याची र्ोडी कल्पना एके काळी आलेली 

होिी. जावा व सुमात्रा यांच्या सागरी पट्ट्याि असलले्या एका बटेाचे नाब ्ाकाटुव्ह. सन 

१८८३ पूवी या भागािून जाणारी हशडाची जहाजे या बेटावर एक दहृष्टिेप टाकि असि. 

त्यांच्या दषृ्टीने एक हनदद्रस्ि ज्वालामुखी एवढीच नोंद होिी. सोळाशे साली डचांनी आपला एक 

िळ ्ाकाटुव्ह बेटावर उभा केललेा होिा. येर्नू िे गंधक खणून काढि सन १८०० पयथन्ि 

इंडोनेहशयन स्र्ाहनकांनी येर् े भाि व हमरी यांची लागवड केली होिी. पण १८८३ मध्य े

्ाकाटूव्हवर मानवी वस्िी नव्हिी.  

या वर्ी म े महहन्याि ज्वालामुखीच्या पोटािून गुरगुऱ ऐकू यायला लागली. डच 

ज्वालामुखीच्या अभ्यासकांनी ज्वालामुखीच्या िोंडाशी जाऊन त्याचा व्यास मोजला िो ९८० 

मीटर भरला. त्यांनी ज्वालामुखीच्या िोंडािून वाकून पहहल ेवाफ, राख व बेसबॉलच्या चेंडूच्या 

आकाराचे कोळशाचे िुकड ेवर येि असल्याचे त्यानंा ददसले. त्यानंिर िीन महीने सवथ काही शांि 

होिे बहुिेक क्लायमॅक्सची ियारी चालू असावी. ऑगस्ट २६, १८८३ या ददवशी ज्वालामुखीचा 

स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज शेकडो दकलोमीटर दरूपयांि ऐकू गेला. राखेचा वीस दकलोमीटर 

स्िंभ आकाशाि झेपावला. काळोख्या आकाशािून हचखलाचा पाऊस पडला. खडकांच्या वाफेचे 

ढग िाशी िीनशे मैल वगेाने िरंगि होिे. ह ेढग जेंव्हा जहमनीवर आले त्या वेळी हजारो व्यक्ती 

भाजून मरण पावल्या. ढगामुळे जहमनीवर चक्क नव्या टेकड्या ियार झाल्या. ् ाकाटुव्ह बनलले्या 

सुनामी लाटानी पृथ्वी प्रदहिणा केली. हब्ररटश चॅनल पयांि सुनामी लाटा पोहोचल्याची नोंद 

आह.े ज्वालामखुीच्या स्फोटामधून हनघाललेी राख महहनोन महहन े िरंगि राहहल्यामुळे 

जगभरािील सूयाथस्ि िांबड्या रंगाचा ददसि होिा. नोव्हेंबर १८८३ मध्ये न्यूयॉकथ  व कनेहक्टकट 

मध्ये एके सायंकाळी चक्क आगीच्या बंब बोलवावे लागले कारण आकाश आग लागल्यासारख े

िांबड्या रंगाचे ददसि होिे.  



आकृिी ७.४ ्ाकाटोआ ऑगस्ट २६, १८८३  

 

ज्वालामुखीिून लाव्हा येण्याचे बंद झाल्यानंिर दसुर् या ददवशी गव्हनथर जनरल 

लाउडन नावाचे जहाज ् ाकाटोआ जवळून गेले. जहाजाच्या कॅप्टनने बेटाचा दोन िृिीयांश भाग 

नष्ट झाल्याचे कळवले. ज्या रठकाणी ज्वालामुखी होिा िेर्े शंभर दीडशे फूट खोल पाण्याि खड्डा 

बनलेला होिा. त्याच्या भोविी उघड्या बोडक्या जळक्या बेटांचा समहू होिा. ् ाकाटोआ वरील 

एकही सजीव या ज्वालामुखीिून एखादी माशीसुद्धा वाचली नव्हिी. नऊ महहन्यानंिर एका 

हनसगथ वैज्ाहनकाने ्ाकाटोआला भटे ददली. त्याने हलहहल े" मला या बटेावर वनस्पिी ककंवा 

प्राणी असल्याची एकही खूण जहमनीवर ददसली नाही. फक्त एक अगदी लहान कोळी आपल े

जाळे हवणण्याच्या प्रयत्नाि ददसला. बहुघा हा या बेटावरील सवाथि पहहला पाहुणा असावा." -

----  

र्ोड्याच वर्ाथि सजीवांचे पािळ आवरण बेटावर परिायला लागले होिे. 

ज्वालामुखीच्या राखेवर सायानोबॅक्टेररयाची दफल्म ियार झाली. त्या पाठोपाठ नेचे, शेवाळे व 

र्ोड्या सपुष्प वनस्पिी येऊन पोहोचल्या. १८९० मध्य ेगवि, अंहजराची जाि व नारळाची 

झाड ेआली. त्यांच्या बरोबर कोळी, भुंगेरे फुलपाखरे व घोरपडी आल्या.  

मुख्य भूमीपासून केवळ चाळीस दकलोमीटर येण्यासाठी वनस्पिी व प्राण्यासमोर 

फक्त दोन मागथ होिे समदु्र ककंवा हवेिून प्रवास. काही वनस्पिींच्या हबया पाण्याबरोबर िरंगि 



आल्या. घोरपडीला उत्तम पोहिा येिे. िरंगि असलले्या वाळलले्या लाकडाबरोबर कीटक व 

लहान प्राणी प्रवाहाबरोबर येणे स्वाभाहवक आह.े कोळ्यांनी मात्र पाण्याबरोबर िरंगि 

येण्याऐवजी हसल्क धाग्याबरोबर हवेिून िरंगणे अहधक पसंद केल.े मलायामधील पाच फूट 

पंखांचा हवस्िार असलेल्या वाटवाघळाने व पक्ष्यांना चाळीस दकलोमीटरवरील ्ाकाटोआ 

पयांिचे अंिर दकरकोळ होिे. येर् ेपोहोचण्याआधी त्यांनी आपल्या अन्न मागाथिून मुख्य भमूीवरून 

हगळलेल्या हबया सोबि आणल्या. त्यांच्या हवष्ठिूेन आलेल्या हबया नव्याने रुजणे स्वाभाहवक 

होिे.  

्ाकाटोआ वरील सजीव येिाना यादहृच्छक पणे आले नाहीि. सवाथि प्रर्म आल े

आद्य वसाहिकार. त्यांना आपत्तीमध्य ेरटकून राहण्याचा अनुभव होिा. त्यानंिर आललेे सजीव 

्म पाररहस्र्िीकीप्रमाणे येि गेले. उदा उत्पादक, प्रर्म भिक, हद्विीयक भिक वगैरे. ्माने 

आलेल्या सजीवांनी मागून येणार् या सजीवांना जागा करून ददली. सवथ प्रर्म पोहोचल्या गवि 

वगीय वनस्पिी. गविामागोमाग आलेल्या कीटक सजीवांना गविाचा अन्न म्हणून उपयोग 

करण्याहशवाय दसुरा पयाथय नव्हिा. कीटक व गविाच्या हबयावर जगणारे हहरवे होले व कीटक 

भिी मोठ्या िोंडाचे नाइट जार यानी वस्िी केली. िसेच अजगर, गेको जािीचे सरड ेव फूटभर 

लांबीच्या गोमा यांचा पहहल्या टप्प्याि सुळसुळाट झाला. याहून अहधक सजीव लगेचच आल े

नाहीि. िे गविाळ पररसंस्र्ा बदलून वन पररससं्र्ा येण्याची वाट पहाि होिे.  

काही वृिांना येण्याची वेळ नेमकी साधण ेआवश्यक असि.े उदा अंजीर वृि. नव्या 

रठकाणी िे अत्यंि यशस्वी पणे रटकून राहिाि. पण त्यांच्या परागीभवनासाठी िे एकाच 

कीटकावर अवलंबून असिाि. अंजीर ्ाकाटोआ वर पोहोचल्यानंिर त्यानंा फार वाट पहावी 

लागली नाही. त्यांचा परागीभवन वास्प लवकरच येऊन र्डकला. याच्या येण्यानंिरच अंजीर 

सवथ बेटावर ददसू लागल.े अंजीरावर िाव मारण्यासाठी फळ भिी वाटवाघळे व पिी आल.े दाट 

सावली घरणारे वृि आल्यानंिर सावलीिच वाढणारे ऑर्कथ डनी वस्िी केली. पुढील काही वर्ाथि 

वन अहधक समदृ्ध झाल.े बांबूच्या रोपानी जीव धरल्यावर बांब ूसाप व इिर प्राणी बेटावर 

हस्र्रस्र्ावर झाले.  

वनांनी गविाळ प्रदशेाची जागा घेिल्यानंिर बहुिेक प्रर्म आललेे आद्य सजीव 

नाहहसे झाल.े १९५० साली "झेब्रा होला" बटेावरून हनघून गेला. इिर सजीवानी र्ोड्या र्ोड्या 

संख्येने असलले्या आधीच्या सजीवांना बाहरे काढले. एखादा वृि उन्मळून पडला म्हणजे 



आकाशािील पणथछत्र उघड ेझाल्यावर नव्या वेली त्याची जागा घेऊ लागल्या. एकश ेचाळीस 

वर्ाांनंिर नव्या सजीवांची आयािीचा वेग अहिशय कमी झाला आह.े ्ाकाटोआ आिा 

हस्र्रावले आह.े  

नव्या बेटावरील सजीवांना येणारी हस्र्र हस्र्िीबद्दलचे भाकीि १९६० च्या 

सुमारास रॉबटथ मॅक आर्थर व ई ओ हवल्सन यानी करून ठेवल ेहोिे. पाररहस्र्हिकीप्रमाणे नेमके 

काय होणार आह े ह े सांगिा येिे असे त्यांचे अनुमान होिे. याला पाररहस्र्हिकी अनु्म 

(इकॉलॉहजकल सक्शेशन) म्हणिाि. आद्य सजीवाना नव्या रठकाणी पसरण्यास भरपूर जागा 

असिे. जसे नव्याने सजीव येि राहिील िसे अन्न, प्रकाश, पाणी, पोर्क द्रवे्य हमळवण्यासाठी 

संघर्थ चालू होिो. आद्य सजीवांची संख्या कमी होिे. भिक सजीव या रठकाणी येऊन 

पोहोचल्यानंिर प्रर्म फळीिील सजीवांची सखं्या अहधकच कमी झाली. बेटावरील एकूण 

सजीवांची संख्या कमी झाल्यानंिर एखादा आजार ककंवा वादळामुळे उरलेसरुल ेसजीव नाहीस े

होणे अशक्य नाही. दसुर् या शब्दाि सांगायचे िर नव्या सजीवाचा प्रवेश म्हणजे सवथच सजीवाचा 

नाश होण्याची शक्यिा वाढिे.  

बेटावर सजीवांची एकंदरीि सखं्या आणी नव्याने अविरलेला सजीव यांच्यािील 

रस्सीखेच चालूच असिे. एक सजीव नष्ट झाल्यास इिर अहधक सिम सजीव त्याची जागा 

घ्यायला सिि ियार असिाि. ् ाकाटोआ जवळ आणखी एक बटे ज्वालामखुीच्या राखेिून बनल े

होिे त्याचे नाव अनक. अनकचा अर्थ लहानगे बेट. या बेटावर अनेक पररसर अभ्यासकांनी भटेी 

दऊेन प्रत्येक सजीव दीडशे वरे् नोंदवला. पाररहस्र्हिकी अनु्म हशकण्याची एवढी मोठी सधंी 

वैज्ाहनकांना हमळाली होिी.  

आकृिी ७.५ अनक बेटावरील अभ्यास  

्ाकाटोआ ज्वालामुखीउद्रकेापूवी िेर्ील वन्य सजीवांची दाखल घ्यावे असे 

कोणालाही वाटल ेनव्हिे. जी र्ोडी माहहिी या बेटाच्या पुन्हा आलेल्या सजीवावरून हमळाली 



त्यावरून पाररहस्र्िी वैज्ाहनकांनी काढलेला हनष्कर्थ म्हणजे बटेावरील जीवन पुन्हा पूवीसारख े

कधीही होि नाही. आधी बेटावर आलले्या हनरीिकांना िेर्े अवघ ेपाच म्युसेलच्या (खडकावर 

आपल्या शरीरािून बाहरे आलले्या धाग्यांच्या सहाय्याने हचकटून राहणारा नशंपला जािी 

आढळलेल्या होत्या. आिा त्यांची संख्या एकोणीस झाली आह.े यािील एकही पूवीच्या 

म्युसेलप्रमाण ेनाही. नव्या बेटावर उजलेली वने पूवीसारखी मुळीच नाहीि. नव्याने आललेी 

झाडांनी बेटाचा िाबा घेिला आह.े  

जेंव्हा पररसंस्र्ा नव्याने उभी राहिे िी रॉबटथ मकॅ आर्थर व ई ओ हवल्सन यांच्या 

हवहवधिेच्या हनयमांनुसार पाय रोविे. पण कोठल्याही हस्र्िीि आधीच्या पररसंस्र्ेची काबथन 

कॉपी कधीही होि नाही. वेगळ्या जािी व प्रजािी नव्या रठकाणी जाण्याची वाट कधीपासून 

पहाि असिाि. ्ाकाटोआचे भहवष्य मोठ्या प्रमाणाि नव्या रठकाणी गाळलेल्या जागा 

भरण्याची संधी ज्यांना लवकर हमळेल िे घेिाि. सघंर्ाथला िोंड दणे्याची ज्यांची ियारी आह े

त्याच सजीवांना संख्या वाढीची संधी हमळिे.  

ट्रायहसक कल्पाच्या प्रारंभी पृथ्वी म्हणजे वेडी वाकडी हचकटवलेली हचत्र ेहोिी. जे 

सजीव हवर्म हस्र्िीि जगण्यास सिम होिे िेच फक्त रटकून रहाि असि. िणाप्रमाणे हजारो 

दकलोमीटरवर िे वाहून नेल े जाि असि. जीवाणूंचे गाहलचे उर्ळ दकनार् याने दकत्येक 

दकलोमीटर पसरि होिे.त्यांना चरणार् या सजीवापासून कसलाही ढोका नव्हिा. अशा हस्र्िीि 

फार र्ोड्या वनस्पिी व प्राणी रटकून राहहल.े क्लाराइया नावाचा एक नशंपला उर्ळ पहश्चम 

अमेररकेच्या दकनार् याने पसरललेा होिा. आज मैलोनमलै या नशंपल्याच्या जीवाश्मावरून 

िुम्हाला चालि जािा येिे. भपूृष्ठावर हहरवीगार जंगले अधून मधून उगवणार् या दक्वलवटथ 

नावाच्या िणानी व्यापली होिी. आज दकत्येक मलै मक्याच्या शेिाशीवाय अमेररकेिील आयोवा 

व इहलनॉय राज्याि दसुरे पीक ददसि नाही िशी हस्र्िी होिी. दक्वलवटथ २५० दशलि वर्ाथपूवी 

उत््ांि झालेल्या प्रार्हमक वनस्पिीपैकी एक. कालांिराने अपुष्प बीजी वनस्पिींनी यांची जागा 

घेिली पण ज्या रठकाणी दक्वलवटथ रटकून होिे त्यांनी अपुष्प बीजी (हजिोस्पमथ)ना उगवू ददले 

नाही.  

साि दशलि वरे् पृथ्वीवर फक्त िण उगवि होिे. आजही वैज्ाहनकांना याचे नेमके 

कारण सापडल े नाही. वािावरण आहण सागराची रासायहनक घडण अशी होिी की हवर्म 

हस्र्िीि राहणार् या सजीवांनाच रटकण्याची संधी होिी. र्ोडी हस्र्िी सुसह्य झाली िरी 

जगािील पररसंस्र्ेमध्य ेहवहवधिा लवकर हवकहसि झाली नाही. एकदा वनस्पिीमुळे जहमनीवर 

मृदा साठल्यावरच जंगलामध्ये हवहवध विृ यायला लागल.े  



सावकाशपणे जगािील पररसंस्र्ा पुन्हा हनमाथण झाल्या. पण त्यांचे मूळ रूप 

पूवीप्रमाणे नव्हिे. एके काळी सागरािील बेटावर शेवाळे व स्पंज वगीय होिे त्यांची जागा 

समूहाने राहणार् या स्क्लेरारटहनयन प्रवाळांनी घेिली. आजही बहुिेक प्रवाळ वसाहिीमध्य े

यांचेच प्राबल्य आह.े नष्ट होण्याआधी प्रवाळ बेटावर प्रवाळास हचकटून राहणार् या सावकाश 

हालचाल करणार् या सजीवांचे प्राबल्य होिे. सी हलली, ब्रायोझोआ आणी कंददलासारख ेसजीव 

प्रवाळावर रहाि. सध्या यािील फार र्ोड े या रठकाणी आढळिाि. पमीयन ट्रायाहसक 

हवलुपं्तनानंिर मासे, संधीपाद व सी अर्चथन यांची संख्या वाढली.  

इकड ेजहमनीवर क्वीलवटथ आहण िण वनस्पिींनी मृदा हवकहसि केली. त्यामधून कोन 

फळधारी व इिर वनस्पिींनी जीव धरला. केवळ पाच लाख वर्ाथि दक्वलवटथ मागे पडले. त्यांची 

जागा जंगले व खुरट्या वनस्पिींनी घेिली. एकदा जमीनीवरील पररसंस्र्ा हवलुप्तंनानंिर नव्याने 

हनमाथण झाली म्हणजे झालेला बदल वाईटािून चांगला झाला. हवलपु्तनापूवी चिुर व पखं 

हमटणारे कीटक प्रबळ होिे. पण हवलुप्तनांनंिर हमटलले्या पखंाचे कीटक सवथत्र ददस ूलागले.  

पर्मथयन ट्रायासीक हवलुप्तनापूवी सायनॅहप्सड जािीचे पृष्ठवंशी प्रबळ होिे. पण ह ेसवथ 

नष्ट झाले. हवलुप्तनानंिर त्यािील काही पुन्हा ददस ूलागल ेपण त्यांची संख्या पूवीइिकी कधीही 

झाली नाही. सरपटणार् या सजीवांची संख्या मात्र वाढली. ससुर व समदु्री कासव ही त्यांची 

सुधारलेली आवतृ्ती. २३० दशलि वर्ाथपूवी त्यांच्यािील एक कृश (संख्येच्या दषृ्टीने) द्वीपाद 

सरपटणार् या प्राण्यांच्या शाखेमधून डायनोसोरचा उदय झाला. डायनोसोर १५० दशलि वरे् 

पृथ्वीवर राज्य करीि होिे. भूवैज्ाहनक काळाच्या एका िणाधाथि लिावहध सजीव नष्ट झाल.े 

त्यानंिर जे सजीव आल ेिे पूवीहून सवथस्वी हभन्न होिे.  

नेहमीचे उत््ांिीचे हनयम सावथहत्रक हवलुप्तनाला लागू होि नाहीि.पमीयन 

काळाच्या शेवटी कोणत्याही सजीवाला जगणे अशक्य होिे अशी हस्र्िी उत्पन्न झाली. जेंव्हा 

एक सजीव जािी हवलुप्त झाली िेंव्हा पाररहस्र्हिकी जाळ्यामुळे (ईकोलोहजकल वेब) सवथ सजीव 

एकाच वेळी हवलुप्तनापासून काही प्रमाणाि बचावले. काही हवखुरलेल्या रठकाणी र्ोड ेसजीव 

रटकून राहू शकल.े उदा भूकंपानंिर इमारिीच्या ढीगार् याखाली एखादा जीव श्वास घेि असिो. 

त्याच्या भोविी असलले्या सवथ व्यक्ती मरण पाविाि. कमी ऑक्सीजन ककंवा िापमानािील 

मोठा बदलसुद्धा त्याला जीव धरून ठेवायला पुरेसा असिो. सवथ पृथ्वी नरक झाललेी असिाना 

सूक्ष्म धाग्यावर लटकल्यासारखे ही हस्र्िी.  



एकदा सावथहत्रक नाश होऊन गेल्यानंिर उत््ांिीच्या नेहमीच्या हनयमानुसार जीवन 

चालू झाल.े एकेकटा सजीव व एका जािीिील सजीवांचा संघर्थ पूवथवि झाला. हनसगथ 

हनवडीनुसार शरीररचनेि आणखी सुधारणा झाल्या. उदा एके काळी प्रबळ असललेे सायनॅहप्सड 

नष्ट झाल्यावर डायनोसॉरनी त्यांची जागा घेिली.  

एकदा सावथहत्रक नाश झाल्यानंिर जेंव्हा उवथररि सजीवािील सघंर्थ संपल्यासारखा 

झाला िरी उत््ांिीमधून कोणिाही नवा संघ हनमाथण झाला नाही. पषृ्ठवंशी संघािून नऊ 

पायांचा सजीव ियार झाला नाही. कँहब्रयन सजीव स्फोटानंिर सजीवांच्या रचनेि अनेक 

अनावश्यक बदल झाले होिे. हवलुप्तनाच्या संध्यलेा झाललेे बदल मलूभिू रचनेच्या हवपरीि 

कधीही झाल ेनाहीि.  

+++++ 

  



७.४ सस्िन प्राणी लहानशी सुरवाि  

 

जर पमीयन ट्रायाहसक हवलुप्तन अहधक प्रभावी झाले असिे िर सस्िन प्राण्यांचा 

उदय कधीही झाला नसिा. र्ोडक्या सायनॅहप्सड शाखा ट्रायासीक काळाि जगण्याची धडपड 

करीि होत्या. जेंव्हा डायनोसोर अहधक प्रबळ झाले त्यावेळी त्याचंी संख्या अहधकच िीण झाली. 

यािील एक शाखा मात्र सस्िन म्हणिा येईल अशा मध्य ेरूपांिररि होण्यास यशस्वी झाली.  

सवथसाधारणपणे कुत्रयासारख्या ददसणार् या या शाखेचे नाव सायनोडोन्ट होिे. 

त्यांच्या अस्र्ींची रचना वेगळी होिी. बरगड्यांनी संरहिि केलेला छािीचा नपंजरा व 

श्वासपटलामुळे छािी व उदर पोकळी हवभाहजि करि होिी. यामूळे दीधथ श्वास घणेे व अहधक 

वेळ काम करिा येण ेशक्य झाल.े बहुिेक याच काळाि शरीरावर केस आले. आपल्या हपलांची 

काळजी घेणे सरुू झाले. त्वचेवरील गं्रर्ीमधून स्त्रवणारा द्रवावर हपल ेजगू लागली. प्रारंभी हा 

द्रव म्हणजे फक्त प्रहिजैहवके होिी. या द्रवामधून हपळाना परजीवीपासून सरंिण हमळाल ेअसावे. 

पण कालांिराने या द्रवाि उत््ांिीमुळे प्रहर्ने, मेद, आहण इिर स्त्रावामुळे हपलांची वाढ अहधक 

वेगाने होऊ लागली.  

सस्िन प्राण्यांच्या पूवथजामध्ये झालेल्या अशा बदलामुळे त्यांच्या चयापचयाचा वेग 

अहधक झाला. शरीराचे िापमान हनयि म्हणजे हस्र्र झाल.े त्यामुळे पयाथवरणािील हवर्म 

रठकाणी अहधवास करणे शक्य झाले. अहनयििापी म्हणजे वािावरणाच्या िापमानास न 

जुळवून घेणारे. याला असललेा जुना शब्द र्ंड रक्ताचे. अशा सजीवांना केवळ रात्री भक्ष्य शोधाव े

लागि अस.े सस्िन प्राण्यांनी त्याची भरपाई लहान आकाराने केली. त्यांच्या शरीरािून मोठ्या 

प्रमाणाि उष्णिेचा र् हास होि असे. कारण त्यांच्या शरीराचा पृष्ठभाग व शरीराचे एकूण 

वस्िुमान यांचे गुणोत्तर कमी असल्याने उष्णिा हनसटून जाि अस.े  

लहान सस्िन पूवथ सजीवांची ज्ांनेंदद्रये अहधक िीव्र होिी. या ज्ांनेंदद्रयांच्यासाठी 

मेंदमूध्ये अहधक जागा व्यापलेली होिी. मेंदमूधील या नव्याने हवकहसि झालले्या जागेला 

हनओकॉटेक्स ककंवा नवप्रमहस्िष्क बाहयांग म्हणिाि. मेदकूड े येणारा ध्वहन, दषृ्टी व गंध ह े

स्मृहिकोशाि साठवल्याने त्याचा वापर पररसराच्या ज्ानाबद्दल त्वररि वापरिा येिे. उदा 

वाघाच्या शरीराचा गंध आल्या आल्या हरीण कळप चौखूर उधळून जािो. ककंवा एका भागाि 



असलले्या वाघाच्या मतू्राची गंध खणू दसूरा वाघ ओळखिो. हनयि िापी उष्णरक्ती सस्िन प्राणी 

नवमहस्िष्क बाह्यांगाचा उत्तम वापर करिाि. त्यांच्या चयापचयाच्या वेगामुळे त्यांना सिि 

ऊजाथ हमळवावी लागिे. उदा साप एका आठवड्याि एक उंदीर खािो. पण उंदराला आपल्या 

वजनाएवढे अन्न दररोज खावे लागिे. मेंदिूील नवमहस्िष्क बाह्यांगामुळे सस्िन प्राण्यांना अन्न 

कोठे हमळिे याचे स्र्ान मेंदमूध्ये पके्क स्मरणाि राहिे.  

७।६ सायनॅहप्सड डायनोसोर सारखे सस्िन प्राणी  

 

मानवाला आपल्या मेंदचेू मोठे कौिुक आह.े उत््ांिीमध्ये मोठा मेंद ूहा मोठा मैलाचा 

दगड आह.े पण सायनाहप्सड राज्याि याचे फार कौिुक झालेल ेनाही. िसेच “सस्िन सजीव इिर 

सजीवाहून अहधक श्रेष्ठ आहिे अशी समजूि असली िरी िे खोटे आह”े असे पीटर वॉडथ यांनी 

हलहून ठेवले आह.े डायनोसोरनी सस्िन प्राण्यांना चांगलीच टक्कर ददललेी आह.े १५० दशलि 

वरे् जमीनीवरील पृष्ठवंशी सजीवाि डायनोसोर हवहवधिेि सवाथहधक व संख्येने हवहवध होिे. 

१९९९ साली ओक्लाहामा (यूएस) राज्याि वजै्ाहनकानी एका लांब मानेच्या डायनोसोरचे 

जीवाश्म खणून बाहरे काढले. याचे नाव सॉरोपॉहसडॉन ठेवल ेत्याच्या मणक्याच्या आकारावरून 

त्याचा आकार ठरवण्याि आला. त्याची ऊंची सहा मजली इमारिीवढी हनघाली.  

 सॉरोपॉहसडॉनच्या शरीराखाली मसेोझोईक सस्िन प्राण्याचा हचरडून पापड झाला 

असिा. प्रारंभीचा एकही सस्िन प्राणी दोन अडीच दकलोहून अहधक वजनाचा नव्हिा. ज्या 

जीवाश्मवैज्ाहनकांना सस्िन प्राण्याचे जीवाश्म शोधायचे होिे त्यांना टनभर खडक फोडून व 

चाळून सस्िन प्राण्याचा एक दाि हमळि अस ेिोसुद्धा टाचणीच्या टोकाएवढा.  

सस्िन प्राणी डायनोसोरएवढेच प्राचीन असले िरी पहहल्या १५० दशलि वरे् िे 

डायनोसोरएवढे प्रभावी नव्हिे अस ेमायकेल नोव्होसेक या अमेररकन म्युहझयम ऑफ नॅचरल 



हहस्टरी जीवाश्मवैज्ाहनकाने संहगिले. डायनोसोरच्या सावलीि िे वाढि होिे. त्यांचा आकार 

लहान होिा व त्यापैकी बहुिेक रात्रींचर होिे.  

दकिीही दकरकोळ ददसल ेिरी डायनोसोरच्या काळािच सस्िन प्राणी उत््ांि झाले. 

त्यांच्या अनेक शाखा उदयास आल्या. त्यापैकी काही हवलुप्त झाल्या िरी काही आजही जीहवि 

आहिे. फार प्राचीन सस्िन प्राण्यांच्या शाखेपैकी एक प्लारटपस आजही हजवंि आह.े याचा 

समावेश मोनोट्रीम उपगणाि केललेा आह.े एकशे साठ दशलि वर्ाथपूवीची काही वैहशष्ठ्य े

आजही मोनोट्रीम उपगणाि आजही हशल्लक आहिे. नव्याने हवकहसि झालेल्या सस्िन 

प्राण्यांच्या िुलनेने त्यांना शरीराचे िापमान फार उत्तम प्रकारे हस्र्र राखिा येि नाही. 

मोनोट्रीमची मादी वाटाण्याच्या आकाराचे मऊ आवरणाचे अंड ेघालिे. िी हपलास जन्म दिे 

नाही. पोटावरील एका घडीमध्ये या अडं्यामधनू बाहरे आललेा गभाथचे स्िनामधून आलेल्या 

द्रवावर पोर्ण होिे. मोनोट्रीम सस्िन प्राण्यांना स्िन असल ेिरी स्िनागे्र अजून हवकहसि झाललेी 

नसिाि.  
   

७.७ प्लारटपस कांगारू –हशशुधानी उंदीर – अपरास्िनी 

 

सस्िन प्राण्यांच्या िीन शाखा ियार झाल्या आहिे. मूळ सायनाहप्सड पासून 

प्लाटीपस सारख ेप्राणी अंडजस्िनी कांगारू सारखे हशशुधानी व त्यानंिर उंदीर व आधुहनक 

सध्याच्या स्िनी अपरास्िनी प्राणी हवकहसि झाले.  

अपरास्िनी प्राण्यांच्या शाखेमधील सस्िन प्राणी आपले अपत्य गभाथशयाि 

वाढविाि. गरभाची वाढ होईपयांि अपत्य गभाथशयािच राहिे. गभाथला अन्नाचा पुरवठा 

मािेच्या आपरेमधून नाळेवाटे होिो. कांगारूपेिा अपरास्िनी गभाथची वाढ अहधक झाललेी 

असिे. उंदीर व कुत्रा मांजर यासारख्या अपरास्िनी हपल ेजन्मि: आंधळी असिाि. कालांिराने 

त्यांचे डोळे उघडिाि. पण गाय, हजराफ, उंट, घोडा, डॉहल्फनसारख्या प्राण्यांची हपले जन्मि: 

त्वररि आईबरोबर चालायला लागिाि.  



अपरास्िनी सस्िन प्राण्यांचे काही मूल्यवान जीवाश्म ६५ दशलि वर्ाथपूवी आढळल े

आहिे. या जीवाश्म शाखेपासून उदयास आलेल ेकाही प्राणी आजही पृथ्वीवर आहिे. सु १०० 

दशलि वर्ाथपूवी मुख्य सस्िन प्राण्यापासून हनघालेली ही उपशाखा आह.े यापासून कालांिराने 

मुंग्याखाऊ, आमाथहडलो, स्लॉर् ियार झाल.े अपरास्िनी प्राण्यािील बरीच वैहशष्ठ्ये त्यांच्या 

मध्ये नाहीि. उदा गभाथशयमुख, त्यांच्या चयपचयाचा वेग त्यामानाने कमी पण प्लारटपसपेिा 

अहधक आह.े या प्राण्याची शाखा प्राचीन असल्याने ह ेसस्िन प्राणी जोडणारा दवुा होि नाहीि. 

फक्त उत््ांिीमध्ये त्याची उत््ांिी आधी व वेगळ्या शाखेमधून झाली आह ेएवढेच. (जस ेमाकड 

हा माणूस व एप मधील दवुा नाही) आजचे सस्िन प्राणी आमाथहडलो, स्लॉर् व मुंग्याखाऊ पासून 

ियार झालेल ेनाहीि. त्यांची वैहशष्ठ्ये त्यांच्या उत््ांिीमधून झालेली आहिे.  

जीवाश्मवैज्ाहनकांच्या मिे ऐंशी दशलि वर्ाथपूवी सस्िन प्राण्यांचे इिर प्रकार 

उदयास आले. कीटक भिी सस्िन प्राण्यामधून श्रू, हजेहॉग, व हचचंुदरी सारख ेप्राणी ियार 

झाले. खुरी वगाथपासून घोडा, उंट, व्हले, पाणघोडा, हत्ती ियार झाले. शवेटच्या िीस चाळीस 

लाख वर्ाथि उदयास आलेला गट म्हणजे मकथ ट व कपी वगथ यामध्य ेशेपटीची व हबनशेपटीच्या 

माकडांचा, गोरीला, हचम्पांझी व मानवाचा समावेश होिो.  

+++++ 

  



७.५ अस्मानी संकट  

 

इटलीच्या उत्तर भागाि सुंदर गुलाबी रंगाचा संगरमवर सापडिो. याचे नाव 

स्काहग्लया रोझा. इटाहलयन बांधकामाि बांधकामासाठी हा मोठ्या प्रमाणाि वापरला जािो. 

गुहब्बओ गावाजवळ असलेली बाराश ेफूट उंचीची स्काहग्लया रोझा संगमरवराची नभंि आह.े 

भूवैज्ाहनकांनी या नभंिीच्या िळाकडील भाग १०० दशलि वर्ाथपूवी बनल्याचे शोधून काढल े

आह.े या काळाि अपरास्िनी सस्िन प्राणी नुकिेच मूळ शाखेपासून वेगळे होि होिे. ह ेखडक 

पुढील ५० दशलि वरे् सलग बनि होिे. ६५ दशलि वर्ाथपूवी द्टाहशयस काळाि िे बनलले े

होिे. याच वेळी डायनोसोर नष्ट झाल.े जवळजवळ सत्तर टके्क सजीव या दणक्याि नाहीसे झाले. 

यानंिर १५ दशलि वर्े सस्िन प्राण्यांनी डायनोसोरची जागा घेिली. द्टाहशयस काळ व 

पॅहलओसीन काळाच्या मध्ये सु अध्याथ इंच जाडीच्या खडक आह.े सँडहवच वर जेलीचा र्र 

पसरल्यासाखा हा र्र ददसिो. या र्राखाली असलेल्या कॅहल्शयम काबोनेट र्रामध्ये प्लवंगाचे 

जीवाश्म आहिे. पण केवळ मािीच्या र्राने बनलेल्या खडकाि कसलहेी जीवाश्म नाहीि. 

संगमरवर पुन्हा बनललेा आह.े पण आिा या र्रामध्ये पूवीच्या प्लवंगािील बरेच जीवाश्म 

ददसि नाहीि. या अध्याथ इंचाच्या र्रामध्य ेपूवीच्या घटनेचा आल्बम साठवून ठेवलेला आह.े या 

जागहिक संकटािून आपले पूवथज वाचले होिे पण डायनोसॉर मात्र वाचू शकल ेनाहीि.  

वाल्टर अल्वरेझ नावाच्या अमेररकन भूवैज्ाहनकाने या र्रािील िुकड ेसन १९७० 

मध्य ेकाढल.े िो घरी घऊेन गेला. स्काग्लीया रोझा ियार द्टॅहशयस व टशथरी मधील नेमका 

काळ कें व्हाचा ह ेत्याला शोधायचे होिे. एकदा ह ेसमजल ेम्हणजे जगभराि याच वेळी ियार 

झालेल्या खडकामधून काही नवीन माहहिी हमळिे काय याचा िो शोध घेि होिा. दर एक दोन 

दशलि वर्ाथि पृथ्वीचे चंुबकीय िेत्र र्ोड ेर्ोड ेबदलिे. िेत्र बदलामूळे चंुबकीय सुईची ददशा 

सूक्ष्म प्रमाणाि बदलिे. खडकािील चंुबकीय स्फरटक व चंुबकीय िेत्रानुसार आपली जागा 

हनहश्चि करिाि. भूवैज्ाहनकाना दकिीही वर्ाथपूवीच्या खडकािील चंुबकीय स्फरटकावरून ह े

िेत्र कें व्हा ियार झाले ह ेशोधिा येिे.  

अल्वरेझ यांनी ह ेखडकांचे नमुने आपल्या वडलाना दाखवल.े लुईस अल्वरेझ त्याचे 

वडील ह ेस्विा: भूवैज्ाहनक नव्हिे. पण िे वैज्ाहनक होिे. १९६८ साली भौहिक हवज्ानािील 

नोबेल त्यांना हमळालेल ेहोिे. अवाणू (सब अटॉहमक) कण शोधण्यासाठी आवश्यक बबल चेंबर 

त्यांनी हवकहसि केली होिी. हपरॅहमडच्या पोटाि काय आह ेह ेशोधण्यासाठी त्याची ि दकरण 



िपासणी त्यांनी केली होिी. मलुाने आणलेल्या खडकामुळे त्यांची उत्कंठा जागृि झाली. 

द्टॅहशयस काळाच्या जवळपास अस ेकाय झाले असावे की संगमरवर दगड बनण्याची प्रद्या 

र्ांबून पुन्हा सुरू झाली?  

अल्वरेझ त्यांच्या मुलाने प्रयत्न केलेली जीवाश्मचंुबकीय पद्धि द्टॅहशयस खडकांच्या 

बाबिीि फार उपयोगी पडली नाही. याच काळािील उत्तर व दहिणेकडील खडकांच्या 

परीिणािून फारसे समजले नाही. पण लुईस अल्वरेझ यांना एक नवी कल्पना सुचली. 

अंिराळािून येणार् या सिि च्या धुळीचा उपयोग कालखंड ठरवण्यासाठी करिा येईल अस े

त्यांना वाटले. आिराळािून पृथ्वीकड े येणार् या अशनी व इिर उल्केमधून येणार् या वस्िंूचे 

रासायहनक स्वरूप सवथस्वी वेगळे असिे. उदा पृथ्वीवरील खडकामध्ये इररहडयम मलूद्रव्य 

अभावानेच आढळिे. पथृ्वीच्या गभाथि असलेल े बहुिेक इररहडयम पृथ्वीच्या उत्पत्तीनंिर 

गभाथिील मलूद्रव्याबरोबर हविळलेल्या हस्र्िीि हमसळून गेल.े याला चारशे पन्नास अब्ज वरे् 

होऊन गेली. पण टनावारी सूक्ष्म धूळ अंिराळािून दरवर्ी वािावरणाि येि असिे. ही धूळ 

भूपृष्ठावर व समुद्राि सावकाश येिे. वाल्टर व लईुस या दोघांनी गुब्बी सरोवरामध्ये पडणार् या 

इररहडयम पािळी मोजण्याची पद्धि शोधून काढली होिी.  

इिर वैज्ाहनकांनी इररहडयमची पािळी मोजण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केले होिे. 

सुदवैाने अल्वरेझ यांना ह े ठावूक नव्हिे. द्टॅहशयस काळाच्या शेवटी ियार झालले्या 

खडकामधील इररहडयमची पािळी त्यांनी मोजून पाहहली. कोठल्याही खडकािील 

इररहडयमच्या पािळीहून िी िीस पटींनी अहधक होिी. ही पािळी म्हणजे योगायोग नव्हिा. 

डहॅनश वैज्ाहनकानी कोपनहगेन जवळील खडकामधील मोजललेी इररहडयमची पािळी िर 

याहून अहधक होिी.  

अल्वरेझ यांना राहून राहून एका गोष्टीचे आश्चयथ वाटि होिे की द्टॅहशयस 

कालखंडाच्या शेवटी अवकाशािून एवढ्ा मोठ्या प्रमाणाि इररहडयम पृथ्वीपयांि कस ेआल े

असाव?ेकाही जीवाश्मवैज्ाहनकानी एक अफलािून कल्पना केली होिी िी म्हणजे द्टॅहशयस 

काळाच्या शेवटी सूयथमालेिील ककंवा जवळील एखाद्या िार् याच्या स्फोटामुळे मोठे डायनॉसोर 

व वायुसंचारी सत्तर टके्क सजीव एकाएकी नष्ट झाल.े याि सागरी पाण्यािील डायनॉसोरचासदु्धा 

समावेश होिा. पण डले रसेल यांनी सूयथमालेिील ग्रहाच्या स्फोटाने डायनॉसोर नाहीस े

झाल्याच्या कल्पनेला हवरोध केला. पण एखाद्या अिीिप्त नविार् याच्या (सुपरनोव्हा) स्फोटाने 



असे रेहडयो भाररि कणाचा वर्ाथव पृथ्वीवर झाला असावा ह े मान्य केले. याचा पररणाम 

उत्परीविथने व मृत्यू.  

अल्वरेझ यांना नविार् याच्या स्फोटािून इररहडयम बाहरे पडिे ह े ठावूक होिे. 

कदाहचि घािक कणाच्या बरोबर इररहडयम बाहरे पडि असावे असा कयास होिा. पण अल्वरेझ 

यांनी डले रसेल यांच्या कल्पनेचा पाठपुरावा केला. त्यांना अस ेआढळल ेकी नविार् याचा स्फोट 

ह ेइररहडयम पृथ्वीवर आल्याचे कारण नसावे. पण इररहडयम बरोबर स्फोटािून प्लुटोहनयम 

२४४ बाहरे आले असावे. या प्लटुोहनयमच्या खणुा गुहब्बओ मृहत्तकेि हशल्लक असाव्याि. पण 

अल्वरेझ यांना प्लुरटहनयम २४४ मुळीच आढळल ेनाही.  

आिा त्यांची कल्पना नविार् याच्या स्फोटाऐवजी एखादा मोठा धूमकेिू ककंवा अशनी 

व पृथ्वीवर येऊन आदळला असावा. ्ाकाटोआ च्या उद्रकेाची लुईस यांना आठवण झाली. या 

उद्रकेािून १८ घन दकलोमीटर उडालेला धरुळा वािावरणाि हमसळला. यािील चार घन 

दकलोमीटर धूळ समिाप मंडळापयांि स्ट्रटोस्फीयर गेली होिी. वेगाने वाहणार् या वार् याबरोबर 

ही धूळ दोन वरे् पथृ्वीभोविी दफरि होिी. यामुळे सूयोदय व सूयाथस्िाच्या वेळी सूयाथभोविी 

खळे पडि होिे. लुईस यांनी मोठ्या उल्केच्या आघािामुळे ्ाकाटोआच्या शंभर पटीने मोठा 

पररणाम झाला असावा असा अंदाज केला. अशा मोठ्या उल्का आघािाने उडालेली धळू 

अवकाशाि पोहोचली. सूयथप्रकाश अडवला गेल्याने वनस्पिीमधील प्रकाशसंश्लेर्ण र्ांबल.े 

सागरी प्लवंगािून होणारी अन्नहनर्मथिी र्ाबंली. अन्नसाखळी हवस्कळीि झाली. एकदा 

अन्नसाखळी हवस्कळीि झाल्यानंिर वनस्पहि भिक सपंले व त्यामुळे भिक सजीवसुद्धा नाहीस े

झाले. त्यानंा खाण्यासाठी फारस ेन हमळाल्याने िे उपासमारीने मरण पावले.  

अल्वरेझ यांच्या गहणिाप्रमाणे पडललेी उल्का दहा दकलोमीटर व्यासाची असली 

पाहहजे. याचा पररणाम एवरेस्ट पवथि पथृ्वीवर बंदकुीच्या गोळीने झाडल्यासारखा झाला 

असावा. या िमिेचे आघाि पृथ्वीच्या प्रारंभीच्या काळाि झालेल ेहोिे. पण िे िीनशे नव्वद 

अब्ज वर्ाथपूवी. त्यानंिर असे अपघाि दर शभंर दशलि वर्ाथनी एखाद दसुरा होि असावा. 

द्टॅहशयस कल्पाच्या शवेटी झाललेा हा आघाि हा अनपेहिि नसला िरी हवरळा होिा.  

अल्वरेझ यांनी आपला उल्का अपघाि हसद्धान्ि १९८०साली मांडला. दहा वरे् 

त्याचा पाठपुरावा केला. इिर भूवैज्ाहनकांनी या हसद्धांिास पुष्टी दणेारे आणखी काही परुावे 

द्टॅहशयस काळाच्या शवेटी हमळिाि का ह े पाहहले. या काळास आिा के-टी बाउंडरी अस े

म्हणण्याची पद्धि आह.े ६५ दशलि वर्ाथपूवी पथृ्वीवर काही िरी येऊन आदळल ेअसल्याचे 



पुरावा त्यांना हमळू लागले. जगभरािील शंभर एक रठकाणी या के टी बाउन्ड्रीचा शोध चाल ू

झाला.  

आकृिी ७.९ के-टी बाउंडरी 

ही बाउन्ड्री म्हणजे इंचभर जाडीचा इररहडयम असललेा मािीचा र्र. सशंोधकांना 

या मािीच्या र्राि क्वाटथझचे स्फरटक आढळल.े अत्यंि दाब पडल्याहशवाय क्वाटथझ स्फरटक ियार 

होऊ शकि नाहीि.  

दहा एक वरे् अल्वरेझ के-टी बाउंडरी ककंवा मोठ्या पृथ्वीवर काहीिरी आदळून 

बनलेल्या हववराच्या शोधाि होिा. कदाहचि उल्का समुद्राि आदळली असेल िर पाण्याने िो 

धक्का शोरू्न घेिला िर हववर ददसणार नाही. 

ककंवा भूपृष्ठाच्या िरंगणार् या िुकडयाखाली ह े

हववर गेले असल्यास िे पोणहा कधीही वर यणेार 

नाही. पण अल्वरेझ हनराश झाला नाही. 

टीकाकारांनी दसुरे कारण ियार ठेवल्याने 

अल्वरेझचे प्रयत्न चालूच होिे.  

 

 

आकृिी ७.१० हचक्सुलब हववर मेहक्सको  

 

भूवैज्ाहनक या काळी पडलेल्या हववराच्या शोधाि असिाना १९८५ साली अशा 

हववराचा पहहला सुगावा लागला. टेक्सास मध्य ेके-टी बाउन्ड्री च्या काळािील मोठी वाळू व 

गोटे आढळल.े या रठकाणाच्या दहिणेिून आलेल्या सुनामीमुळे ही वाळू येर् े आली असावी. 



संशोधकांना वाटले की झालेल्या मोठ्या आघािाने भली मोठी सुनामीची लाट आली. याच वेळी 

हिैी मध्ये इिर भूवैज्ाहनकांना के-टी रेर्ेवर हविळलेली काच आढळली. झालेल्या आघािामुळे 

हविळलेले खडक आकाशाि हभरकावले गेले. हसहलकाचे गोळे अहधक जड असल्याने िे हविळून 

पुन्हा खाली आल.े खाली येिाना िे र्ंड झाले िेच ह ेकाचेचे गोळे. हिैीच्या जवळपास शभंर 

दीडशे दकलोमीटर वर याचे हववर असावे असा भूवैज्ाहनकांचा अंदाज. यावरून सुनामी व 

हविळलेली काच फक्त एकाच ददशेने जाि होिी. िी ददशा होिी गल्फ ऑफ मेहक्सको.  

१९५० मध्य े मेहक्सकन भूवैज्ाहनकांनी रािसी मोठ्या विुथळाकृिी द्टॅहशयस 

काळाच्या अखरेीस ियार झालेल्या युकाटन द्वीपकल्पच्या दकनार् याजवळ असलले्या अधथवट 

ददसि असलले्या हववराचा शोध घेिला. आधीपासून ह े रठकाण ठावूक होिे पण हिैी व 

टेक्सासच्या शोधाने याला पुन्हा उजाळा हमळाला. या रठकाणाच्या जवळ असलले्या हचक्सलुब 

गावावरून याचे नाव हचक्सुलब हववर पडल.े भूवैज्ाहनकांनी जेंव्हा या रठकाणाला भेट ददली 

त्यावेळी त्यांनी भूपृष्ठाखाली गेलले्या खडकामधील गुरुत्वाकर्थणािील बदल नोंदवणारी 

उपकरणे आणली होिी.  

 

 

आकृिी ७.११ हचक्सुलुब हववर व चुंबकीय बदल  

 

एखाद्या अज्ाि हािाने कंपासच्या सहाय्याने विुथळ काढावे अशी या हववराची रचना 

आह.े या हववराचा व्यास १०० मलै. इिर वैज्ाहनकांनी या हववराच्या िळाशी हछद्र ेपाडून 

खडकांचे नमुने गोळा केले. त्यांचा कालखंड ६५ दशलि वर्ाथपूवीचा हनघाला. गडद िपदकरी 



रंगाच्या मािीि इररहडयम व क्वाटथझ आढळल.े के-टी बाउन्ड्री प्रत्यि जहमनीवर हसद्ध झाली. 

मािीमधून काइट या काइट या वैज्ाहनकाने एक लहान हमलीमीटर रंुदीचा खडा वेगळा केला. 

या खड्याचे रासायहनक घटक पृथ्वीवरील कोणत्याही खडकाबरोबर न जुळिा उल्केबरोबर 

जुळले. काइट यांनी सुचवल्याप्रमाणे हा खडा भल्या मोठ्या उल्केपासून हचक्सुलुब यरे्े वेगळा 

झालेला िुकडा युकाटन वरील आकाशाि फेकला गेला. समिाप मंडळापयांि हा िुकडा वर 

जाऊन खाली आला. व त्यानंिर पॅहसदफक मध्य ेत्याने डुबकी घेिली. 

 

आकृिी 7.12 क्वाटथझ खडा  

भूवैज्ाहनकांनी उल्का भपूृष्ठावर आदळल्याबद्दल जसे जस ेअहधक माहहिी जमा केली 

िसे इिर वैज्ाहनकांनी या अपघािाचे सजीवावरील पररणाम शोधण्यास प्रारंभ केला. 

द्टॅहशयस काळाच्या शवेटी युकाटन प्रदशे उर्ळ समुद्राचा भाग होिा. याची सरासरी खोली 

शंभर मीटर होिी. समुद्र िळाशी गंधक व काबथन हमहश्रि खडक होिे. भलेमोठे सरड ेसमुद्रामध्य े

ये जा करीि असि. वीस िे सत्तर दकलोमीटर प्रिी सेकंद वेगाने आलले्या या उल्केमुळे हनमाथण 

झालेल्या धक्क्यामुळे त्याच्या मागाथि आगीचा लोळ ियार झाला. आगीच्या लोळाि हजार एक 

दकलोमीटर प्रदशेािील झाड ेसपाट झाली.  

संगणकावरून केलेल्या अदंाजानुसार जेंव्हा उल्का पृथ्वीवर आदळली िेंव्हा आलेल्या 

सुनामीमुळे िीनशे मीटर उंच लाटा दकनार् याकड ेझेपावल्या. परिीच्या लाटेबरोबर पररसरािील 

सवथ जंगल ेउखडून समुद्राि आली. ही जंगले पाचशे मीटर समुद्राच्या पाण्याखाली बुडाली. ज्या 

िणी उल्का पाण्यावर आदळली त्यामुळे शभंर घन दकलोमीटर च्या खडकांची दणक्याने वाफ 

झाली. आणखी शंभर घन दकलोमीटर खडकांचे िुकड ेसमिाप मंडळापयांि अवकाशाि फेकल े

गेले. आजवरील कोठल्याही भूकंपाहून हजार पट मोठा भूकंप झाला. अटलांरटक महासागराि 

खोदकाम करणार् या यतं्रांना पाण्याखालील पवथिांचे भूस्ख्लन झाल्याचे आढळले. या भूस्ख्लनाचे 

अवशेर् उत्तर पूवथ अमेररकेच्या दकनार् यास १२०० दकलोमीटर दरू नोव्हा स्कोरटया पयथन्ि 



सापडल.े आगीचा लोळ गिेिून बाहरे आला त्यामधून हजारो िार् याप्रमाणे जळिे िुकड ेबाहरे 

फेकल ेगेल.े हविळलेल ेखडकांचे जे िुकड ेपुन्हा जहमनीवर आल ेत्यामुळे आणखी आगी लागल्या.  

सवथ जगालाच आग लागली होिी. धरुामुळे सयूथ ददसेनासा झाला. खूप ददवस ही 

हस्र्िी राहहल्याने प्रकाश संश्लेशण र्ांबले. ज्या पररसंस्र्ा ियार झाल्या त्या ढासळल्या. काही 

महहन्यांनंिर धूर नाहीसा झाला. पण अजून अंधार व र्ंडी कायम होिी. अशनीच्या 

धडकेपाठोपाठ खडकािील सल्फेट िारांची वाफ झाली. ऑक्सीजन व सल्फेटच्या संयोग होऊन 

सल्फर डाय ऑक्साइड ियार झाला. सल्फर डाय ऑक्साइडचे धसूर ढग दशकभर आकाशाि 

रेंगाळि होिे.पण धरुकट ढग नाहीस ेझाल्यावर वाढलेल्या िापमानामुळे काबथन डाय ऑक्साइड 

हा हररि गृह वायूमुळे िापमान अहधकच उष्ण झाले.  

उष्णिा, र्ंडी, आग आहण इिर आपत्ती मुळे पृथ्वीवरील दोन िृिीयांश सजीव नष्ट 

झाले. या सवाथसाठी अल्वरेझ यांनी के-टी हवलुप्तनास जबाबदार धरले.  

+++++ 

  



७.६ गाळलेल्या जागा भरा –सस्िन प्राण्यांनी जागा भरून काढली.  

 

जेंव्हा आकाश पुन्हा स्वच्छ झाले िेंव्हा द्टॅहशयस काळ संपला होिा. 

डायनॉसॉरसारखे अजस्त्र प्राणी नाहीसे झाले होिे. लांब मानेच्या सॉरोपॉडनी पूणथ जंगलाि 

धुमाकूळ घािला होिा. त्यांच्या सोबि होिे टी रेक्स सारखे मांसभिी. भलमेोठे सागरी सरीसृप 

आहण वेटोळ्यासारख ेकवच धारी अमोनाईट सागरािून नाहहसे झाले होिे. काही हजार वर्ाथि 

सागरी पाण्याि पुन्हा प्लवंगाची उत्पत्ती झाली. जहमनीवर वनस्पिी उगवल्या. पण 

सुरवािीच्या टशथरी काळािील पररसंस्र्ा जहमनीसमांिर व वरून भरपूर सूयथप्रकाशाि हवकहसि 

झाली.  

पुन्हा एकदा नव्या उत््ांिीसाठी हवलुप्तनाने सधंी हमळवून ददली. ही संधी आिा 

डायनॉसॉर ऐवजी सस्िन प्राण्यांनी घेिली. “ सस्िन प्राणी हमळेल त्या हस्र्िीि रटकण्यासाठी 

उत््ांि झाले” असे वाडथ यांनी हलहून ठेवल ेआह.े सस्िन प्राण्यांच्या अनेक शाखा या काळाि 

उत्पन्न झाल्या. झाल ेह ेएका दषृ्टीने चांगले झाल ेयािूनच मानव बनण्याची प्रद्या झाली.  

के-टी उत्पािामध्ये दोन िृिीयांश सस्िन प्राणी नष्ट झाले होिे. पण जे सस्िन प्राणी 

बचावल ेत्यांनी पुन्हा पृथ्वीचा िाबा घेिला. सध्याच्या अपरास्िनी प्राण्यांचे वीस गण (ऑडथर) 

हवकहसि झाले आहिे. काही गण या पूवी हवलुप्त झाल.े प्रर्म हवकहसि झालेल्या सस्िन 

प्राण्यांचा आकार लहानखुरा होिा. लहान खुरी प्राण्यांचा आकार रॅकून एवढा होिा. ह ेखरुी 

प्राणी जहमनीलगि असलेल्या वनस्पिींची पाने खाि. वीझल एवढ्ा प्राण्यांनी खुरी प्राण्यांची 

हशकार केली. पण दोन िीन दशलि वर्ाथि जुन्या रठकाणाहून बाहरे आल्यानंिर त्यांचा आकार 

वाढून िे डायनोसॉरच्या आकाराचे झाले. आजच्या गेंड्याचे व हत्तीचे पवूथज झुडुपे व डहाळया 

खाऊन बरेच मोठे झाल ेहोिे. आजच्या कुत्रा व मांजर यांचे पूवथज शाकाहारी होिे. काही सस्िन 

प्राणी कुजलले ेमांस खाि. त्यांचा जबडा हाड ेफोडण्यासाठी हवकहसि झाला. कपी गणािील 

प्राणी आपल्या रंगदषृ्टीमुळे अन्नाि हपकलेली फळे खाऊ लागले. हचचंुदरीसारख्या विृवासी 

पूवथजापासून शेकडो उडणारे सस्िन प्राणी ियार झाले. यािील काही फळे िर काही कीटक भिी 

बनले. कीटक व बेडूक रात्रीच्या अंधाराि शोधण्यासाठी त्यांनी प्रहिध्वहन शोध यंत्रणा हवकहसि 

केली. व्हले, डॉहल्फन, सील, मॅनॅटी (समुद्र गाय) सारख्या प्राण्यांनी समुद्र काबीज केला.  



गेल्या पासष्ट दशलि वर्ाथि जहमनीवर सस्िन प्राण्यांचे वचथस्व कायम राहहले आह.े 

पण त्यांनासुद्धा उत््ांिीचे धके्क बसले आहिे. ज्या वेळी सस्िन प्राण्यांचा उदय झाला त्यावेळी 

असललेी हस्र्िी व आजची हस्र्हि यामध्य ेबराच बदल झाला आह.े ६५ िे ५५ दशलि वर्ाांच्या 

काळाि एक हहमयुग यऊेन गेल.े वािावरणाि ज्वालामुखीमधून मोठ्या प्रमाणाि काबथन डाय 

ऑक्साइड उत्सर्जथि झाला. यामुळे पथृ्वीचे सरासरी िापमान वाढले. याच काळाि पाम 

जािीची झाड े आर्टथक वृत्ताच्या उत्तरेस व कॅनडाच्या भागाि उगवू लागली. आजच्या 

कोस्टाररकासारखी हस्र्हि कॅनडाची झाली. लेमरूसारख्या प्रार्हमक कपी गटािील वृिाचं्या 

शेंड्यावरून उड्या मारू लागल.े  

पृथ्वीचे िापमान एवढे उष्ण पुन्हा कधीही झाले नाही. गेल्या पन्नास दशलि वर्ाथि 

पृथ्वीचे सरासरी िापमान कमी होि आह.े अर्ाथि त्याि अधून मधून चढ उिार असिाि. यासाठी 

हहमालय पवथिाला दोर् ददला पाहहजे. जेंव्हा भारिीय भूपृष्ठ प्लटे आहशयायी प्लेट यामधील 

दाब वाढू लागला त्यािून हहमालय पवथिाच्या घड्या हनमाथण झाल्या. नव्या पवथिामुळे बनलले्या 

उिारावर पडलले्या पावसाच्या पाण्याि काबथन डाय ऑक्साइड हवरघळला. काबथन डाय 

ऑक्साइड व खडक यांच्या रासायहनक द्येमुळे झालेली रसायने नदयामधून दरूवर समुद्राि 

वाहून गेली. हहमालयामळेु हवेिील एवढा काबथन डायऑक्साइड काढून घिेला गेला की िापमान 

पुन्हा कमी झाले. हहमालय प्लेट आधी असलेल्या भूपृष्ठाखाली सरकल्याने हिबेटचे पठार वर 

उचलल े गेले. हिबेटच्या पठारामुळे दहिण आहशयािील हवामानाचा पॅटनथ बदलला. दहिण 

आहशया पठारावरून वाहणारी हवा समुद्रावरून येिाना बाष्प घेऊन यिेे. उत्तरेकड ेजािाना 

हहमालय व बांगला दशे मध्ये यामुळे भरपूर पाऊस पडिो. मान्सूनची सुरवाि या हहमालयामुळे 

झाली आह.े काबथन डाय ऑक्साइड शोरू्न घणे्याचे काम आजही चालू आह.े पण यामुळे 

पृथ्वीवरील हररिगृह पररणाम आणखी िीण झाला.  

सागरी िेत्रािही बदल होि होिे. सध्याच्या रठकाणी असणारे अंटार्टथका त्याहून 

अहधक उत्तरेकड ेहोिे. यरे्ील वािावरण उबदार असल्याने याच्या दकनार् यावर डायनॉसॉर येि 

असि. कालांिराने भूखडं दरू सरकल.े ऑस्टे्रहलया दहिणेकड े खेचल े गेले. अंटार्टथका दहिण 

धृवाभोविी गेल.े त्यामुळे येर् ेकायमचे हहमयुग आले. सूयथप्रकाश बफाथवरून पराविीि झाल्याने 

पृथ्वीचे िापमान अहधकच घटले.  

जसे हहवाळा अहधक िीव्र झाला िसे उत्तर अमेररकेिील हवर्ुववतृ्तीय जंगल े

हवस्कळीि झाली. हवर्ुववृत्तीय जंगल व कपी सस्िन प्राणी याचे नािे अभेद्य आह.े जंगल ेनष्ट 



झाल्यावर कहपवगीय सस्िन प्राणी नष्ट झाल.े त्यांची जागा सध्याच्या रंुद पानाच्या वृिांनी 

घेिली. ह े वृि खरुटे होिे. जसे काबथन डाय ऑक्साइड ची पािळी घटली िसे िो अहधक 

पररणामकारकपणे शोरू्न घेण्यासाठी गविाने पाय पसरल.े आजची गविाळ कुरणे गेल्या आठ 

दशलि वर्ाथि ियार झालेली आहिे.  

गविाच्या पात्यामधील सेल्यलुोज पचनासाठी कठीण असून त्यासोबि काचेसारखा 

हसहलका असिो. मऊ फळे आहण पाने यांची उष्ण प्रदशेाि रेलचेल होिी. अशा हस्र्िीि 

घोड्यासारख्या सजीवांनी आपल्या रंुद दाढांनी गवि अहधक पररणामकारकपणे चावायला 

प्रारंभ केला. गाय बलै व उंट यांनी गवि खाण्याबरोबर त्यांच्या पचनसंस्र्ेि बदल झाल.े 

अन्ननहलकेि असणार् या जीवाणूनी गविािील सले्युलोज पचवण ेसोपे केले. पण अनेक शाखा 

बदलत्या हवामानास िोंड दऊे न शकल्याने व वनस्पिीिील बदलामुळे हवलुप्त झाल्या.  

काही सस्िन प्राणी भौगोहलक कारणामुळे हवलुप्त झाले. साि दशलि वर्ाथपूवी उत्तर 

व दहिण अमेररकन खंड ेसमुद्रामूळे वेगळी झाली. पण खंडीय िाणामूळे पुन्हा जवळ आली. 

पहहल्या टप्प्याि काही बेटे नव्याने ियार झाली त्यानंिर पनामामुळे दोन्ही खंड ेपुन्हा जोडली 

गेली. या मोठ्या भपू्रदशेािील सस्िन प्राण्यांना नव्या रठकाणी त्यांनी कधीही पाहहल ेनाहीि 

अशा प्राण्याबरोबर संघर्थ करावा लागला.  

साठ दशलि वर्ाथि दहिण अमेररका इिर खंडापासून वेगळे पडल.े दहिण अमेररकन 

पररसंस्र्ा पृथ्वीवरील इिर कोठल्याही पररसंस्र्हेून वेगळी बनली. िेर्ील हशखर भिक म्हणजे 

मांजराच्या आकाराचे ओपसूम आहण न उडिा येणारे पिी. जेंव्हा दोन्ही खंड े एकत्र झाली 

त्यानंिर दहिण अमेररकेिील ओपसूम, स्लॉर्, आरमॅहडलो उत्तरेकड ेसरकल.े पण जे सस्िन 

प्राणी उत्तरेकडून दहिणकेड ेआले िे अहधक यशस्वी ठरले. दहिण अमेररकन कोयोट ऑपसमू 

जवळजवळ हवलुप्त झाले होिे. त्याबरोबर हशशुधानी मांसभिींचीसुद्धा िीच हस्र्िी झाली होिी. 

त्यांची जागा कुत्री व मांजरानी घेिली. दहिण अमेररकेिील खुरी प्राण्यांची जागा घोड ेव हरीण 

वगीय प्राण्यांनी घेिली.  

सस्िन प्राण्यांच्या ६५ दशलि वर्ाांच्या इहिहासाि के-टी हवलुप्तनानंिर अनेक 

आ्मणे झाली. बरेच सस्िन प्राणी एका खंडािून दसुर् या खंडाि स्र्ालािंररि झाले. मोठ्या 

संख्येने प्राण्यांचे कळप जाि आहिे याचे हचत्र डोळ्यासमोर आणा. यािील काही नव्या रठकाणी 

पोहोचल्यानंिर अत्यंि यशस्वी ठरल.े पण मुळाि यांचे स्र्लांिर कशासाठी झाले ह ेसमजणे 



आज कठीण आह.े कदाहचि स्र्लांिर करणार् या सस्िन प्राण्यांना नव्या हस्र्िीशी जुळवून घणेे 

अहधक श्रेयस्कर वाटले असावे. कदाहचि संघर्ाथचा फायदा त्यांना हमळाला असावा.  

ज्या वेळी अमेररकन खडंांमध्ये सस्िन प्राणी इकडून हिकड े जाि होिे त्यावेळी 

जागहिक िापमान बदलाची चाहूल लागली होिी. ध्रुवीय प्रदेशािील हहमनद्या हवर्ुववृत्ताकड े

सरकू लागल्या हहमयुग सुरू झाल्यानंिर िे पुन्हा मूळ जागी आले. ह े बदल च् पथृ्वीच्या 

सूयाथभोविी दफरण्याच्या किा बदलामुळे झाल े असावे. पृथ्वी दर एक लाख वर्ाथि एकदा 

सयूाथजवळ व सूयाथपासून दरू जािे. याच वेळी वगेाने दफरणारा भोवरा जसा हिरका होिो िस े

दर २६००० वर्ाथनी पृथ्वीचा हिरका होिो. प्रत्येक ४१, ००० वर्ाथि ह ेहिरके होणे २१ िे २५ 

अंशामध्ये होि असिे. सध्या ही रेर्ा २३ अंशांची आह.े या च्ाचा पररणाम दर वर्ी पृथ्वीपयांि 

येणार् या सूयथप्रकाशावर होिो.  

आकृिी ७.११ हवलपु्तन च्  

उभा अि प्रजािींची संख्या आडवा अि दशलि वर्े  

 

हनकोलस शाकलेटॉन या जीवाश्मसागरी वैज्ाहनकाने पृथ्वीच्या अि बदलाच्या 

पररणामावर अभ्यास केलेला आह.े कें हब्रज युहनव्हर्सथटीिील या वैज्ाहनकाच्या मिे जेव्हा अि 

बदलाचा कोन कमी असिो त्यावेळी वािावरणािील काबथन डाय ऑक्साइडचे प्रमाण कमी होिे. 

वैज्ाहनकांना यामागील कारण अजून नीटस ेसमजले नाही. सूयथप्रकाशाची िीव्रिा व प्लवंगाची 

वाढ व हहरव्या वनस्पिींची वाढ याचा हा पररणाम असावा. पण कसहेी असले िरी वािावरणाि 

काबथन डाय ऑक्साइड कमी असल ेम्हणजे िापमान कमी. उन्हाळ्याि ध्रुवीय प्रदशेािील बफथ   



 

 

कमी हविळिे, हहमनद्या अहधक मोठ्या होिाि. पररणामी हजारो दकलोमीटर लांब 

असलले्या उष्ण प्रदशेाकड ेत्या सरकू लागिाि. त्या पुन्हा ध्रुवीय प्रदशेाकड ेमागे येण्याचे कारण 

वािावरणािील वाढिे काबथन डाय ऑक्साइडचे प्रमाण. हहमनद्या मागे सरकल्या म्हणजे 

वनिेत्राची वाढ होऊ लागिे. आपण सध्या दोन हहमयुगाच्या मध्य ेकोठेिरी आहोि. यािील 

११००० वरे् झाली आहिे. व र्ोडी हजार वरे् हशल्लक आहिे.  

शेवटच्या हहमयुगाच्या अंहिम टप्प्याि उत्तर अमेररकेि मानवाचे पाऊल पडल.े 

त्यावेळी उत्तर अमेररकेिील जहमनीवर अजस्त्र सस्िन प्राण्यांची गदी होिी. मोठ्या सुळयांचे 

माजाथरकुळािील प्राणी, हबबळे, हचत्ते, चपट्या र्ोबाडाची अस्वले, लाडंगे व इिर मांसभिी 

गविाळ प्रदशेािील शाकाहारी प्राण्यांच्यावर िाव मारीि होिे. गविाळ कुरणािील मॅमॉर्, 

सुळेवाले हत्ती, घोड े गेंड े आहण जहमनीवरील स्लॉर्. उत्तर अमेररकेिील सस्िन प्राण्यांच्या 

संख्येमधील वाढ हा जागहिक जैव बहुहवधिेचा भाग होिा. जीवाश्मांच्या अभ्यासावरून यापूवी 

शंभर दशलि वरे् जािींची संख्या सिि वाढि होिी. वैज्ाहनकांच्या मिे याचे एक कारण 

पँहन्जया (खंड हवलगन होण्याआधी असलेल्या सलग भूपृष्ठाचे नाव) लहान िुकड्याि हवभागि 

होिा. एका सलग भूपषृ्ठामध्ये प्राणी व वनस्पिी हवस्िारास अडर्ळे जवळजवळ नव्हिेच. 

त्यामुळे एखादा सजीव अहधक सोयीच्या रठकाणी सहज जाऊन जािीहवस्िार करीि होिा. जस े

पँहन्जयाचे िुकड ेझाल ेहवखंडनामुळे वेगवेगळे भखूंड ियार झाले. दकनार् याची लांबी वाढली व 

सागरी प्राण्यामधील हवहवधिा वाढली. आधुहनक मानवाच्या उत्पत्तीच्या वेळी सु एक लाख 

वर्ाथपूवी पृथ्वीवर कधी नव्ह ेएवढी जैवहवहवधिा होिी. पुढील काळाि हा वारसा रटकवण ेकी 

गमावणे ह ेत्याकाळच्या मानवाच्या हािाि होिे.  

+++++ 

  



७.७ मानवी हस्ििेप : पहहली लाट  

सामुदाहयक हवलुप्तनाचे पहहले धके्क पन्नास हजार वर्ाथपूवी बसायला लागले. या 

वेळेपयांि ऑस्टे्रहलयाच्या भमूीवर एक टन वजनाचे वूंबॅट, उभ े राहहल्यानंिर दहा फूट उंच 

ददसणारे कांगारू, हशशुघानी “नसंह” आहण िीस फूट लांबीचे सरड े होिे. ऑस्टे्रहलयामध्ये 

जीवाश्मांचा आढळ कमी आह.े त्यामुळे नेमक्या कोणत्या जािी लुप्त झाल्या याचा अंदाज अवघड 

आह.े पण स ु शंभर दकलो वजनाचा हजन्योर्नथस नावाच्या जहमनीवरील पन्नास हजार 

वर्ाथपूवीच्या पक्ष्याच्या अंड्यांची हजारो कवचे सापडण े बंद झाल.े याच वेळी ऑस्टे्रहलयन 

जहमनीवर एका नव्या जािीने पाय ठावला िो म्हणजे माणूस.  

 

आकृिी ७.१३ अजस्त्र ऑस्टे्रहलयन प्राणी हजन्योर्नथस व माणूस 

 

अशाच प्रकारे जेर्े माणूस पोहोचला िेर्ील मोठे प्राणी नष्ट झाले. सवथ पथृ्वीवर हा 

्म चालू राहहला. या प्रकाराचा सवाथि जुना मानवाने पाय ठेवल्याचा १४, ७०० वर्ाथपूवीचा 

पुरावा हचली मधील मॉन्टे व्हरड ेयरे्े आढळला. मानव वंश वैज्ाहनक याचे एक दोन हजार वरे् 

आधी नंिरचे पुरावे अजून शोधि आहिे. नव्या जागी स्र्लांिर करणार् या या व्यक्ती उत्तर 

अमेररकेकडून दहिण अमरेरकेकड ेनावेमधून आले होिे. १२, ००० वर्ाथपूवी अलास्काकडून पायी 

अमेररकेि प्रवेश करण ेअशक्य होिे कारण हा भाग हहमनद्यानी भरलेला होिा. या असह्य र्ंडीि 

प्रवास करण ेयाचे िंत्र त्याकाळी मानवाला जमलेल ेनव्हिे. एकदा हहमनद्या मागे गेल्यानंिर 



नव्या स्र्लांिररिांनी पुन्हा एकदा उत्तर अमेररका गाठली. या वेळी त्यांच्या बरोबर असलले्या 

भाल्यांनी त्यांनी मॅस्टोडॉन हत्ती संपवायला प्रारंभ केला. ११, ००० वर्ाथपूवी नव्या जगाि 

एकही मॅस्टोडॉन हत्ती हशल्लक नव्हिा. त्याच्या दाढेवरून हा प्राणी मांसाहारी असावा असा 

अंदाज केललेा होिा पण आधुहनक संशोधनावरून त्याच्या अन्नाि रंुद पाने होिी अस ेहसद्ध झाल.े 

मॅस्टोडॉनचेच भहवष्य जवळजवळ हत्तीएवढ्ा र्ोरल्या स्लॉर्च्या नहशबाि होिे. पन्नास 

दकलोहून अहधक वजनाचे बहुिेक सवथ मोठे सस्िन प्राण्यांची माणसाने हशकार करून संपवल.े  

आकृिी ७.१५ मॅस्टोडॉन भला मोठा स्लॉर् 

 

दोन हजार वर्ाथपूवी दहिण पूवथ आहशयािील काही प्रवासी नव्या जागेच्या शोधाि 

मादागस्करच्या दकनार् यावर उिरले. त्यांची गाठ पाचश े दकलो वजनाच्या उडू न शकणार् या 

पक्ष्याशी व गोरीलाच्या आकाराच्या लेमूरशी पडली. मानवासमवेि ह ेदोन्ही प्राणी कसेबसे दोन 

िीनशे वरे् िग धरून होिे. इ. सन १३०० पयथन्ि न्यूझीलंड मध्य ेअकरा मोआ पक्ष्याच्या जािी 

होत्या. ह ेसवथ पिी मोठ्या आकाराचे असण्याचे कारण त्यांना खाण्यासाठी कोठलाही भिक 

सस्िन प्राणी िेर्ेपयांि पोहोचला नव्हिा. याची ऊंची सहज बारा फुटापयांि पोहोचि असे. 

मानवाचे आगमन झाल्यावर हा कसाबसा दोन िीनशे वरे् न्यूझीलंड मध्य ेहोिा.  

उत्तर अमेररकेिील एकाएकी हवलुप्त झाल्याचे कारण हहमयुगाचा अंि असावा अस े

काही जीवाश्मवैज्ाहनकांना वाटले. पण वािावरणाचे िापमान जस े वाढल े िस े उत्तर 

अमेररकेिील विृ व िृण वनस्पिींनी आपल्या स्र्ानाि बदल केला. त्यांच्यावर अवलंबून 

असलले्या सस्िन प्राण्यानंा नव्या हस्र्िीशी जुळवून घेिा आले नाही. पण संशोधनािून पुढ े

आलेली हस्र्िी म्हणजे हहमयुगाचा शेवट व सस्िन पाण्यांचे हवलोपन यांचा फार संबंध नाही. 

कारण या आधीच्या हहमयुगाच्या शेवटी त्यामानाने हवलुप्त झालेल्या सजीवांची संख्या अगदी 



दकरकोळ होिी. हहमनद्यांचे दरवर्ी मागे पुढे होणे ह ेगेली लाख वरे् चाल ूआह.े असे असले िरी 

सस्िन प्राणी बदलत्या वृिाबरोबर जुळवून घेि होिे. वािावरणािील बदलाचे म्हणाल िर 

हहमयुगाचा िसा म्हणावा असा पररणाम उत्तर अमेररकेिील प्राहणजगिावर झाललेा नव्हिा. 

अस ेअसल ेिरी बारा हजार वर्ाथपूवी अहवश्वसनीय बदल यरुोप, आहशया, आदफ्रका व अमेररका 

येर्े सस्िन प्राण्यांच्या हवलुप्तन संबंधी घडायला लागल.े याचे एकमेव कारण मानवाचे आगमन. 

ऑस्टे्रहलया, मादागास्कर व न्यूझीलंड यरे्े मानव व हवलुप्तनाचा प्रत्यि परुावा हमळाला.  

यािील बर् याच हवलुप्तनाचे कारण भाल े व बाण याहून अहधक होिे. मानवाचे 

आदफ्रकेिील पूवथज हशकारी होिे. िे हळू हळू युरोप व आहशयामध्ये स्र्ालांिरीि झाले. लाख 

दोन लाख वर्ाथि ये जेर् ेजाि िेर् ेअसणार् या सजीवांना नव्या हस्र्िीशी व भिकाशी जुळवून 

घेण्यास परेुसा वेळ हमळि अस.े पण पन्नास हजार वर्ाथपूवी मानवी स्र्लांिराचा वेग वाढला. 

भूखंड व बटेे कधी नव्ह े त्या वेगाने मानवी आ्मणास बळी पडली. आधीपासून हशकारीचा 

अनुभव असललेे हशकारी ऑस्टे्रहलया, उत्तर अमेररका व नव्या रठकाणी पोहोचले िेर्ील सजीव 

अशा आ्मणास िोंड दणे्यास ियार नव्हिे. मानवाचा सवाथहधक धोका मोठ्या आकाराच्या व 

प्रजनिम अत्यंि सावकाश होणार् या सस्िन प्राण्यांना व भल्या मोठ्या न उडणार् या पक्ष्यांना 

होिा.  

मोठ्या शाकाहारी प्राण्यांनी सवथ भूप्रदशेाचे स्वरूप बदलून टाकले होिे. याबद्दल रटम 

फ्लानरी या ऑस्टे्रहलयन हावडथ युहनव्हर्सथटीिील प्राणीवैज्ाहनकाने हलहून ठेवल ेआह े“ चरणार् या 

वूंबट व कांगारू यांनी खाऊन हशल्लक राहहलले्या गविाचे व डहाळ्यांचे ढीग जंगलाच्या 

जहमनीवर साठून राहहल.े अचानक पडलले्या वीजेमुळे जंगलामध्य ेभल्या मोठ्या आगी लागल्या. 

कधी नव्ह ेिे जंगल पटेललेे राहहले. ज्यावेळी आधुहनक काळाि मानवाने परि ऑस्टे्रहलयामध्य े

पाय ठेवल ेिेंव्हा जहमनीवर नेचे दहिणेकडील पाईन वृि याहशवाय काही हशल्लक नव्हिे. या 

जमीनी लगि असणार् या वनस्पिींनी आगीि रटकून राहणार् या हनलहगरी (यूकॅहलप्टस) सारख्या 

वृिांना रान मोकळे करून ददले. आिा िर या वनस्पिी शोधण्यासाठी दकत्येक दकलोमीटर प्रवास 

करावा लागिो.  

पूवीच्या ऑस्टे्रहलयन वर्ाथवने बाष्प स्पंजासारखे शोरू्न घेि. आजच्याहून त्या 

काळचे वािावरण अहधक दमट व वनस्पिींच्या वाढीस पोर्क होिे. नदयामधून वाहिे पाणी 

होिे. पेहलकन व करकोच्या सारख ेपिी िलावाि वर्थभर ददसि. मानवाने पाय ठेवल्याच्या 



पहहल्या काही वर्ाथि जंगलाचे रूपांिर हनलहगरीच्या वाढीि झाले. जंगलाखालील जमीनीमध्य े

पाण्याची पािळी खोलवर गेली. जे सस्िन प्राणी रंुद पानावर चरि होिे त्यांना कमी पोर्ण 

मूल्य असलले्या हनलहगरीवर जगावे लागल.े ज्या प्राण्यांची भरभराट झाली त्याि हनलहगरीच्या 

पानावर जगणारे रेड कांगारू व जहमनीखाली बीळ करून राहणारे कोआला व वूंबट यांचा 

समावेश होिा. फ्लानेरी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ज्यांना मानवाबरोबर जुळवून घेिा आले नाही 

असे सवथ सस्िन प्राणी व पिी नाहीस ेझाल.े  

+++++ 

  



७.८ इहिहासाची हवहीर  

 

जीवाश्मवैज्ाहनकांना लाखो वर्ाथपूवीच्या हवलुप्तन अभ्यासासाठी काही हजार वर्ाथि 

हवलुप्तन कसे झाले ह ेहसद्ध करिा आले िर त्यांच्यासाखा आनंद दसुर् या कोणालाही होणार नाही. 

पण हाच अभ्यास सध्याच्या हवलुप्तनाबद्दल चालललेा आह ेत्यांना दहा एक वर्ाथि ह ेहसद्ध करिा 

आले िर? फक्त ह ेकरण्यासाठी योग्य िी जागा सापडली पाहहजे.  

अशी जागा डहेव्हड बनी यांना हवाई बेटावरील एका गुहमेध्ये सापडली. फोरडमॅ 

युहनव्हर्सथटीिी न्यूयॉकां  येर्ील डहेव्हड बनी हा जीवाश्म वैज्ाहनक १९९७ पासून गुहमेध्ये खणि 

असे. त्याच्या आधी काउई बेटाच्या दहिण दकनार् यावर वैज्ाहनकांच्या बरोबर भटकि असिा 

िो सवाथि पहश्चमेकडील हवाई द्वीपसमूहाजवळ आला. हवलुप्त झालेल्या व त्याचबरोबर हवलुप्त 

सजीवाचा शोध चुनखडीने बनलेल्या एका अरंुद िोंडाच्या गुहमेध्ये िो घेि होिा. स्र्ाहनक 

भारे्ि या जागेचे नाव होिे महाऊलेप.ु त्यानंी आपली शरीरे गुहचे्या ्िावरून लोंबणार् या 

चुनखडी व इिर दगडामधून सरकवली. पन्नास फूट आि गेल्यानंिर सूयथप्रकाश व झाड ेअसणारा 

त्यांना उंच ्ि असललेा गुहचेा अंिभाथग ददसला. याचे ्ि आि दाबल ेगेल्यास हजारो वरे् 

झाली असावी. पन्नास फूट उंचीच्या नभंिीवर बाहरेून आलले्या विृांची रोपे उगवली होिी. 

र्ोडक्याि ही खसड्यािील बाग आपोआप ियार झाली होिी. बनी र्ांबला आपल्या सॅकमधून 

त्याने एकमेकाि बसणारी एक पोकळ धािूची नळी काढली व पायाखालील मािीि घुसवली. 

ही नळी त्याने जेंव्हा बाहरे काढली िेंव्हा त्या नळीि हवाईिील कूट नावाच्या स्र्ाहनक पक्ष्याची 

जीवाश्म कवटी होिी. या रठकाणी खोल खणायचे त्याने ठरवल.े  

बहुिेक खणायचे काम हािाने करायचे कारण नाजूक जीवाश्मांची मोडिोड व्हायला 

नको. िीन चार फूट मािीखाली काळ्या रंगाचे कुजलेल ेसेंदद्रय पदार्थ, व त्याखाली चक्क पाणी. 

पंपाच्या सहाय्याने काढलेला खड्डा कोरडा ठेवणे हजदकरीचे असल ेिरी त्याने काम चालूच ठेवल.े 

पंप बंद केल्यानंिर ददवसभराचे काम र्ांबल ेम्हणजे हमहनटाि पुन्हा खसड्याि पाणी होिे एवढेच 

येई. खसड्यािील मािी व दगड बादलीिून त्याने पृष्ठभागावर आणले. लहान मुलाचं्या 

पोहण्याच्या टबाि त्याने आणलले े दगड ररकामे केले. िज्ांच्या एका िुकडीने जीवाश्मांचे 

वगीकरण करून अहधक हनरीिणासाठी म्युहझयम मध्य े रवाना केल.े त्याने गोळा केलले्या 



मािीच्या नमुन्यािून वेगळे केलले्या परागावरून गुहमेध्ये कोणत्या वनस्पिी असाव्याि ह ेत्याला 

ठरवायचे होिे.  

गुहिेील खड्डा आिा वीस फूट खोल व चाळीस फूट व्यासाच्या झाला होिा. िळाशी 

असलले्या मािीिील काबथन समस्र्ानकांच्या हवश्लेर्णावरून हा काबथन दहा हजार वर्ाथपूवीचा 

आढळला. ३, ००० वरे् जहमनीखालील पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर मािी वाहून येि होिी. साि 

हजार वर्ाथपूवी समुद्राच्या पाण्याची पािळी वाढलेली होिी. त्यावेळी गुहचेे ्ि ढासळले. 

जहमनीखाली असलले्या खार् या पाण्यावर साठलेल्या मािीवर गोड्या पाण्याचा उर्ळ साठा 

झाला. गुहिेील वनस्पिी व प्राणी खाली पडल्यानंिर हचखलाि गाडले गेल.े गुहमेध्य ेहाड ेउत्तम 

पणे रटकून राहिाि. िर िलावाखालील हचखलाि परागकण. महाऊलेपु गुहिेील िलाव ह ेयाचे 

उत्तम उदाहरण. बनी यांनी खणलले्या हवहीरीसारख्या खसड्याने हवाईमधील दहा हजार 

वर्ाांचा इहिहास रटकवून ठेवला होिा. बनी या रठकाणाला “गररबाचे टाइम मशीन” म्हणि असे. 

मानवाने हवलुप्तन होण्यास कसा हािभार लावला याचे ह ेरठकाण सवोत्तम उदाहरण ठरावे.  

काढलेल्या खसड्याच्या िळाशी आढळलेले प्राण्यांचे व वनस्पिींचे जीवाश्म फक्त 

हवाईमध्येच आहस्ित्वाि होिे. हवाईमध्ये येणे व रटकून राहण ेसजीवांना त्या मानाने कठीण 

होिे कारण सवाथि जवळचा भूखंड ३७०० दकलोमीटर दरू होिा. कठीण कवच असललेे बी 

समुद्राच्या पाण्याबरोबर गोलगोल दफरि बटेावर येऊन लागणे एवढेच शक्य होिे. वार् याच्या 

झोिाबरोबर वाट चुकललेे पिी आहण वटवाघळे बेटावर येऊन टेकि होिे. त्यांच्या पायाबरोबर 

आलेल्या हचखलामधून गोगलगायीची अंडी व नेच्यांचे बीजाणू बेटावर आले असावेि.  

बनी यांना खसड्याच्या िळाशी आढळलेल्या हबया पामच्या हहरव्यागार बनािील, 

व लाजाळू, बाभूळ वगाथिील वनस्पिींच्या व नेच्यांचे पराग होिे. या जंगलाि जेंव्हा प्राण्यांचा 

प्रवेश झाला िेंव्हा येर् ेभिक सस्िन प्राणी नव्हिे. यरे् चरणार् या प्राण्यांचा संघर्थ नव्हिा. 

गॅलॅपोगास बेटामध्ये पिी व हव्हक्टोररया िलावाि नचंहचड मासे यांची हवहवधिा हनमाथण झाली 

िसे हवाई मधील सजीवांच्या बाबिीि झाल.े िीस दशलि वर्ाथपूवी आलेल्या एक दोन 

फळमाशा पासून एक हजारावर फळमाशांच्या जािी येर्े ियार झाल्या. यािील एकही 

फळमाशी हवाई बाहरे आढळि नाही. जमीनीवरील वीस गोगलगायींच्या जािी येर् ेआल्या 

त्यापासून ७०० गोगलगायींचे प्रकार हवाईमध्ये ियार झाल्या. जंगलािील जहमनीवरून 

दफरणार् या खकेड्यांचे प्रमुख अन्न या गोगलगायी होत्या. गुहमेध्ये गोगलगायींच्या कवचांचा ढीग 

बनी यांना आढळला.  



सजीवािील पक्ष्यानी हवाईवरील प्रत्येक पररसराचा फायदा घेिला. बहुिेक सवथ 

रठकाणी घुबड ेउंदरासारख्या प्राण्यांना भक्ष्य बनविे. पण हवाईमध्य ेघुबडांनी ससाण्याची जागा 

घेिली. िीस लाख वर्ाथपूवी कफंच पक्ष्याची एक जोडी उत्तर अमेररकेिून हवाई बेटावर आली 

होिी. यापासून शंभर हनी ्ीपर पिी ियार झाले त्यािील एका पक्ष्याची चोच एवढी बळकट 

होिी की इिर कोणत्याही प्राण्याला ज्या हबया फोडणे शक्य नव्हिे अशा हबया चोचीने सहज 

उघडिा येि होत्या. दसुर् या एका पक्ष्याची चोच एवढी नाजूक की फुलािील मध अलगद रटपून 

घेिा येईल.  

 कौयाई बेटच मुळी पन्नास लाख वर्ाथपूवी ज्वालामुखीिून बनल.े त्या वेळी काही 

पक्ष्यांनी डुकरे व मेंढ्ांची जागा घेिली. यांना पिी डुक्कर ककंवा मेंढी म्हणावे अशी त्यांची हस्र्िी 

झाली. पिी असूनही त्यानंी उडण्याचे पूणथपणे र्ांबवले. बनी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे नेहमीपेिा 

मोठा आकार होण्यासाठी पक्ष्यांना फक्त उडण े र्ांबवायचे होिे. दसुरे काहीही करण्याची 

आवश्यकिा नव्हिी. चरणे व मािी हवस्कटण्यािून त्यांना अन्न हमळि होिे. बदके व हसं यांच्या 

हवलुप्तनाने जो पयाथवरणाचा कोपरा हशल्लक राहहली त्याचा पुरेपूर वापर या पक्ष्यांनी करून 

घेिला. बदकांचे पंख नाहीसे झाल.े त्यांचा आकार गलेलठ्ठ टकीएवढा झाला. चोच कासवासारखी 

झाल्याने चरण ेशक्य झाले. हसं पक्ष्याचे पखं आखूड झाले. कॅनडामधील हसंाहून त्यांचा आकार 

दपु्पट झाला. काही पाण पक्ष्यांच्या चोचीच्या कडसे दािाप्रमाणे खाचा ियार झाल्याने नेच्यांची 

पाने झपाट्याने िोंडाि घेण ेत्यांना शक्य झाल.े (आपण शेवग्याची शेंग कशी खािो ह ेआठवून 

पहा)  

खसड्याच्या िळाशी बनी यांना पक्ष्यांच्या ४५ जािी व १४ गोगलगायींच्या जािी 

आढळल्या. याि भर पडली िी खेकड ेव वटवाघळाची. आिा बनी यांनी खसड्याच्या िळापासून 

वर नभंिीकड े वळवल.े िो आिा प्राचीन िे अवाथचीन काळाचा वेध घिे होिा. अधून मधून 

नैसर्गथक आपत्तीचे पुरावे त्याला हमळि होिे. समुद्र आि आल्याचा परुावा म्युलटे माशाच्या 

हाडावरून हमळि होिा. पण बहुिांशी पिी, गोगलगायी, खेकड,े पाम बाभळीसारख्या 

वनस्पिी कौयाई बेटावरील स्र्ाहनक रहहवासी होिे. जमीनीवरील गोगलगायींचे असंख्य प्रकार 

एका हलटर हचखलाि एक हजार या संख्येने आढळि होिे. दकत्येक हजार वरे् जीवाश्मांच्या 

पुस्िकाि फार बदल झालेला नव्हिा.  

नऊशे वर्ाांिर मात्र नव्या प्राण्याचे जीवाश्म एकाएकी सापडल.े हा नवा जीवाश्म 

होिा उंदराचा. बोटीिून आलेल्या पॉहलनेहशयन दयाथवदींच्या बरोबर हजार वर्ाथपूवी उंदीर 



हवाईमध्ये आल.े पुढील काही वरे् बनीच्या जीवश्मामध्ये फार फरक पडला नव्हिा याचे कारण 

१५०० वर्ाथपूवी आललेी सुनामी. त्याबरोबर काही फुटांचा गाळाचा र्र खसड्याि साठला 

होिा. पण बनीकड ेइहिहासािील नव्या बाबीचा उलगडा झाला. त्याला गाळाबरोबर हाडांनी 

बनवलेल ेमास ेपकडण्याचे गळ आहण सी अर्चथनचे काटे सापडले. या काटयांनी पॉहलनेहशयन 

गळ अहधक टोकदार करीि असि. त्याला आणखी एक नवखी वस्िू सापडली िी म्हणजे बेसॉल्ट 

दगडाचा उत्तम पॉहलश केलले्या दगडाचा िुकडा. याचा उपयोग आरशासारखा होि असे. 

त्याचबरोबर गोंदण्यासाठीच्या सुया, नावेची वल्ही, कोरीव काम केलले ेभोपळे वगैरे. कडू याम 

व नारळाच्या झाडाचे अवशेर् अशा काही नव्या वनस्पिी पॉहलनेहशयन लोकांनी सोबि 

आणलेल्या होत्या. कोंबडीची कुत्रयाची व डुकराची हाड ेप्रर्म सापडली.  

सन १७७८ साली कॅप्टन कुक या पहहल्या युरोहपयन व्यक्तीने हवाई बेटावर पहहल्या 

वेळेस पाऊल ठेवल.े महाऊलेपु पासून फार र्ोड्या अंिरावर िो पोहोचला होिा. राजाकडून 

आलेली भेट म्हणून त्याने दोन बकर् या आणलेल्या होत्या. या बकर् यांच्या वंशजाची हाड ेबनी 

यांना खसड्याि सापडली. त्याचबरोबर युरोहपयन स्र्लांिररिांनी आणलेल े घोड े बकर् या व 

जावा प्लम फळे, डास सोबि आणल.े गुहचे्या पररसराि १८०० च्या सुमारास जनावरे चरि 

होिी. त्यांची हाड ेयेर्ेच होिी. बांबूच्या जंगलाि राहणारे बेडूक आहण गुलाबी वुल्फ स्नेल यांनी 

कहर केला होिा. यांच्या बंदोबस्िाचे मोठे काम शासनाला करायला लागले.  

कॅप्टन कुक यांच्या आगमनानंिर फार कमी स्र्ाहनक सजीव बनी यांना सापडले. त्या 

आधी त्याला १४ स्र्ाहनक जमीनीवरील गोगलगायींच्या जािीची हजारो कवचे सापडली होिी. 

िीसुद्धा खसड्याच्या नभिंीच्या वरील बाजूस. पण गेल्या िीनशे वर्ाथिील मािीमध्ये एकही 

स्र्ाहनक गोगलगाय नव्हिी. पक्ष्यांच्या पैकी स्र्लांिररि व दकनार् यावरील पिी सध्या गुहजेवळ 

हजवंि होिे. ज्या पक्ष्यांचे जीवाश्म खसड्याि होिे त्यािील काही हजवंि पिी दाट गदथ झाडीि 

गेले होिे. ज्या वनस्पिींचे एके काळी जंगल माजले होिे त्या हवलुप्त झाल्या होत्या ककंवा कोठेिरी 

िग धरून होत्या. एके काळी बाभळीसारख्या झाडांची बेटावर गदी असायची. सध्या त्यािील 

फक्त दोन झाड ेकहालेवू बेटावरील एका खडकावर हशल्लक होिी.  

बनीच्या खसड्याचे हचत्र ददुवैाने स्पष्ट होिे: माणसू आला स्र्ाहनक वन्य सपंदा गेली.  

+++++ 

  



७.९ हवलुप्तनाची गहि  

 

महाऊलेपु च्या हवलुप्तनाचे एकमेव कारण माणसू आह.े पण पूवीच्या हवलुप्तनाची 

महाऊलेपुमधील कारण े हवहवध होिी. बनीच्या खसड्याि त्यािील दोन प्रमुख हवलुप्तनाची 

कारणे म्हणजे स्र्ाहनक प्राण्यांची हशकार व पररसर बदल. या दोन्हीचे कारण पुन्हा माणूसच.  

हवलुप्तन िीन पायर् यांनी घडून आले. पहहली पायरी ज्या सजीवांचा प्रजनन वेग 

सावकाश होिा त्यांच्या हशकारीचा वेग अहधक होिा. त्यांची हशकार अन्न म्हणून झाली. “कुआऊ 

वरील मोठा पिी भाजून खायला चहवष्ट होिा” असे बनीने हलहून ठेवले. ह ेपिी जहमनीवर 

सहज सापडण्यासारख े होिे ही पहहली चूक. त्यांची अंडी जहमनीवरच घािली जाि. 

जमीनीवरील उंदरासारखे भिक पक्ष्यांनी पूवी कधीही पाहहलले ेनव्हिे. त्यांची अंडी उंदीर व 

डुकरानी फस्ि केली.  

कुआई बेटावरील उडिा न येणारी बदकांचे भहवष्य मदागास्कर मधील एलेफंट पिी 

व अमेररकेिील मॅमॉर् सारखेच होिे. मानवामळेु त्वररि हवलुप्तन. कुआई मधील रहहवाशांनी 

आधी हशकारीसाठी सवाथि सोपे पिी खाल्ल्यानंिर त्यांनी आपला मोचाथ जमीनीवरील 

खेकड्यांकड ेवळवला. बनीच्या खसड्याि या शोकांहिकेचा अंक जीवाश्मांच्या भारे्ि हलहहललेा 

होिा. मानवाच्या आगमनानंिर खेकड्याच्या जीवाश्मांचा आकार लहान व सखं्या कमी कमी 

होि गेली. याचे कारण खेकड्याची हशकार करणार् यांनी लहान खेकड ेपकडायला सुरवाि केली 

असावी. प्रजननिम खकेडचे हशल्लक न राहहल्याने त्यांची संख्या कोसळली.  

महाऊलेपू मधील हवलपु्तनाच्या पायर् या व जागहिक हवलुप्तनाच्या पायर् या 

एकसारख्याच आहिे. आजच्या वन्य जीवांची संख्या अत्यंि कमी होण्याचे एकमेव कारण प्रचंड 

संख्येने हशकार करणे आह.े मध्य आदफ्रकेिील घनदाट जंगलाि वृि िोड करणार् या कामगारांना 

नचंप व गोरीलाचे मांस खायला आणून दणेारे स्र्ाहनक रहहवासी आहिे. या बुशमीट मधून 

आदफ्रकेि एबोला हवर्ाणूची लाट पसरली आह.े एबोला मानवामध्ये यापवूी कधीही नव्हिा. 

इकड ेम्यानमार च्या दरूवरील भागाि चार पाच वर्ाथि पुन्हा नव्याने आढळलेल्या 

हरणांची हशकार हबनददक्किपणे स्र्ाहनक व्यक्ती करीि आहिे. याचे कारण दकरकोळ आह.े 

हरणाच्यामांसाच्या बदल्याि चीनी व्यापारी त्यांना पैसे न दिेा बदल्याि मीठ पुरविाि. टायगर 

वाईन च्या अवधै व्यापाराि चीनी व्यापार् यांनी जगाि जेर्े जेर् ेवाघ आह ेत्याची हाड ेमांस नख े



कािडी सवथ हवकि घ्यायचा सपाटा लावला आह.े अत्यंि कडक कायद े असूनही भारिीय 

वाघांच्या हाडांचा व्यापार व अवैध हशकार अजून र्ांबलेली नाही.  

 

आकृिी ७.१६ बुशमीट  

 

महाऊलेपूच्या हवलुप्तनाचा दसूरा भाग जुन्या पररसराचे उध्वस्ि होण.े याचा वेग 

िसा कमी होिा. जस ेकुआऊ मधील लोकसंख्या वाढली िस ेहपके व पाळीव जनावरांची वाट 

पोटाि गेली. धािूच्या कु-हाडीहशवाय वृि िोडीस वेग येि नव्हिा. यावर उपाय म्हणून त्यांनी 

झाडाची साल पेटवायला व मुळांवर हवर् घालायला प्रारंभ केला. जेर् ेजंगल होिे िेर् ेटारो व 

रिाळ्याचे पीक घ्यायला सरुवाि केली. कुआई मध्य े यूरोहपयन आल्यानंिर हवध्वंस अहधक 

वेगाने होऊ लागला. १८४० च्या सुमारास झाडांच्या जागी व्यापारी उपयोगाचे वृि लावायला 

सुरवाि झाली. सुगंध हमळवण्यासाठी चंदनाची झाड ेलावून जनावरे चारण्यासाठी अननस व 

ऊस लागवड झाली.  

पररसर हवनाश सवथ जगभर चालू होिा. दहा हजार वर्ाथपूवी मेहक्सको, चीन, 

आदफ्रका व पूवेकड े वृि व प्राणी यांची संख्या परस्पर पूरक होिी. शिेीमुळे शेिकर् यांना व 

पशुपालन करणार् यांना अहधक अन्न व चारा हशकार करून अन्न हमळवण्याहून खात्रीने हमळू 

लागला. अहधक सखं्येला खायला घालण्यासाठी अहधक जमीन. मेंढया व पशू चारण्यासाठी 

कुरणांचा पयाथय उत्तम होिा. मका, भाि व गहू लागवडीसाठी जंगल ेव कुरणे साफ करण ेहा 



सोयीचा मागथ होिा. इंग्लंडच्या ज्या भागाि डार्वथन रहाि होिा िो भाग कायमचा कृहर् 

लागवडीखाली नव्हिा. त्या भागावरील जंगल हळूहळू िुटि गेले. शकेडो वर्ाथि गविाळ 

कुरणांची बेटे हशल्लक राहहली. या कुरणामधून जनावरे बंददस्ि झाली. उदा युरोपमधील मधील 

वन्य गाय बैलांचा पूवथज ऑरोच पोलंड मधील जंगलांच्या िुकड्यामध्ये कसावसा हशल्लक होिा. 

सन १६०० पयथन्ि हशकारीला बंदी असल्याने िो रटकून होिा. पण पुन्हा हशकार सरुू झाल्याने 

िो नाहीसा झाला. सध्याच्या स्पेन मधील झुंजीच्या बैलाबरोबर त्याचे साम्य आह.े  

 

आकृिी ७.१७ ऑरोच युरोहपयन वन्य बैल.  

मानवी लोकसंख्येची वाढ, सधुाररि नांगर आहण उत्तम करविी व कुर् हाडी यांच्या 

गेला दोन िीन शिकािील वाढीमुळे वन्य पररसर माल्र्सच्या श्रणेीने नाहीसा झाला. कृर्ी व 

शहरामधून जस ेग्रामीण भागािून स्र्लांिररि व्यक्ती अहधक संख्येने येऊ लागल्या िसे जळावू 

व इमारिी लाकूड यांची गरज शेजारील ककंवा लाबंच्या जंगलामधून भागू लागली. सुधाररि 

िंत्रज्ानामूळे जंगलामध्ये अहधक उत्तम रस्िे व िोडलेले ओंडके अहधक वेगाने जंगलाबाहरे येऊ 

लागल.े पररणामी इ स २००० पयथन्ि ज्या जंगलामधून पृथ्वीवरील दोन िृिीयांश सजीव 

राहिाि त्यापैकी अधी जंगले साफ झाली ककंवा जाळून टाकली गलेी.  

मानवी प्रयत्नामुळे वन्य वनस्पिी व प्राणी हवलपु्त होिाि. पण प्रत्येक वळेी असेच 

होिे अस ेनाही. उदा एखाद ेधरण पूणथ कोरड ेझाले म्हणजे पाण्याखाली असलले ेमास ेअस्िंगि 

होणे स्वाभाहवक आह.े पण पररसर पूणथपणे नाहीसा एकाएकी होि नाही. पररसराचे िुकड ेिुकड े

होणे हसेदु्धा एखादी प्रजािी नाहीशी होण्याचे कारण अस ू शकिे. महाराष्ट्रािील मालढोक 

अभयारण्याचे पाच िुकड े झाल्यानंिर एका भागािून दसुरीकड े स्र्लािंर करण े या मोठ्या 



पक्ष्याला शक्य झाल ेनाही. आजच्या घटकेस िरी महाराष्ट्राि मालढोकचे दशथन झालले ेनाही. 

राजस्र्ानमध्ये िो शेवटच्या घटका मोजि आह.े बेटावरून एखादी प्रजािी नाहीशी होण्यास 

फार काळ लागि नाही. एखादा ्ाकाटोआसारखा ज्वालामुखी पणूथ बेटच उध्वस्ि करू शकिो. 

जंगलाचा प्रत्येक िुकडा हवहशष्ट जािीच्या सजीवांना आश्रय दिेाि. त्याहून अहधक 

जािी अशा रठकाणी आले िर नव्याने आलेल्या जािी उरलेल्या जंगलापासून वेगळ्या होिाि. 

अशाने नव्याने आलेल्या जािी नष्ट व्हायला फार वेळ लागि नाही. या प्रकाराला हवखंडन 

म्हणिाि. ज्या जािी लहानशा िेत्राि रटकून राहिाि त्यांना हवलुप्त होण्याचा धोका अहधक 

असिो. उदा एखादा बेडूक अहधक उंचीवरील प्रदशेाि रहायला सरावललेा आह.े िो फक्त िीन 

रठकाणी आहस्ित्वाि आह.े याउलट दसूरा बेडूक शंभर हवहवध रठकाणी राहिो. आिा कल्पना 

करा वृि िोड करणार् यांनी पवथिरांगावरील जंगल िोडायला सरुवाि केली िर हवहवध रठकाणी 

राहणारा बेडूक या ना त्या रठकाणी सहज रटकून राहील पण पवथिावर अहधक उंच रठकाणी 

राहणारा बेडूक प्रर्म हवलुप्त होईल. हवहवध रठकाणी राहणारा बेडूक नव्या रठकाणी गेला िर 

स्वि:ची कॉलनी नव्याने वाढवू शकेल.  

पूवथ उत्तर अमेररकेिील बहुिेक गाणारे पिी हवखंहडि िते्राि रटकून राहहल ेआहिे 

याचे कारण िे ज्या रठकाणी आहिे त्यांचे िेत्रफळ हवस्िृि आह.े युरोहपयन अमेररकेि येऊन 

टेकण्याआधी िेर्े २०० गाणारे पिी होिे. युरोहपयन रहहवासी पूवेकड ेसरकि गेल.े हवसाव्या 

शिकाि अमेररकेिील ९५% जंगल िुटल.े पण सवथ एकाच वेळी कधीही िुटि गेले नाही. 

उत्तरेकडून एखाद्या लाटेप्रमाणे जंगलाची िोड चालू झाली. ज्या वेळी ओहाओ राज्यािील जंगल 

िोड चालू होिी िोपावेिो न्यू इंग्लंड मधील जंगलाची हस्र्िी सुधारि होिी. कोणत्याही एका 

वेळी पिी त्यांना जेर्े शक्य होिे अशा रठकाणी आश्रय घेि होिे. या शिकाि अमेररकनांनी 

मोठ्याप्रमाणावर शेिीवर अवलंबून राहण े र्ाबंवल्याने जंगलांचे िते्र वाढले. त्याबरोबर 

गाणार् या पक्ष्यांनी पुन्हा मूळ रठकाणी परिणे पसिं केल.े  

पण अमेररकेच्या पूवथ भागाि असलले्या २८ गाणार् या पक्ष्याच्या जािी एवढ्ा 

नशीबवान नव्हत्या. त्यांच्या रटकून राहण्याची शक्यिा धूसर होिी. इिर पक्ष्यांच्या मानाने िे 

लहान िेत्रािून रहाि होिे. जंगलाच्या लहानग्या िेत्रािून त्यांचे स्र्ान हवभागले गेल्याने 

त्यांच्यावर हवलुप्तनाची पाळी आली. यािील पॅसेंजर हपजन, बॅचमनॅ वाबथलर, हहस्िदिंी 

चोचीचा वूडपेकर आहण कॅरोहलना पॅराकीट हवलुप्त झाल.े वॉनशंग्टन मधील म्युहझयम मध्ये 

पॅसेंजर हपजन च्या र्व्याचे एक छायाहचत्र लावलेल ेआह.े या पक्ष्याचा र्वा आकाशाि उडि 



असला म्हणजे ढगाची सावली पडल्याचा भास व्हायचा. केवळ पन्नास वर्ाथि शेवटचा पिीही 

छर् याच्या बंदकुीने मारला गेला.  

जगािील बरेच प्राणी व वनस्पिी याच मागाथने हवलुप्त होि आहिे. त्यांची लहान 

वसहिस्र्ाने शेिी व जंगल सफाईमध्य ेनाहीशी झाली. जे अजून कसेबस ेरटकून आहिे त्यांचा 

शेवट ठरलेला आह.े कोलंहबया युहनव्हर्सथटीिील स्टुअटथ हपम व त्यांच्या सहकार् यांनी 

जीववैज्ाहनकानी कमी अहधक होणार् या जैवहवहवधिेचा हनहश्चि काळाि कसा नाश होि आह े

याचा अभ्यास केला. त्यांच्या सव्ह ेमध्य े केहनयाच्या पहश्चमेकडील जंगलांचा समावेश होिा. 

जंगली पक्ष्यांचे िे शभंर वर्ाथपूवी सवाथि मोठे वसहिस्र्ान होिे. गेल्या शंभर वर्ाथि जंगल 

िोडीमुळे जंगल लहान िुकड्याि हवभागल े गेले. त्यांच्या सहकार् यांनी पन्नास वर्ाथपूवीची 

जंगलांची छायाहचत्रे हमळवली. त्यांना जंगलाचे हवखुरललेे िुकड ेपहायचे होिे. म्युहझयममधून 

जंगलाि दकिी पक्ष्यांच्या प्रजािी होत्या यांचा अभ्यास केला. याचे कारण म्हणजे पिी 

ओळखायला त्या मानाने सोपे आहिे. आजपयांि पिी िज्ांनी व हौशी पिी हनरीिकांनी 

पक्ष्यांच्या दहा हजार जािी शोधून काढलेल्या आहिे. जंगलािील हवखुरलेल्या िुकडयािून 

यािील दकिी पिी आढळिाि याचाही अभ्यास केला गलेा.  

हपम यांना अस ेआढळल ेकी जेर् ेजुने जंगलांचे िुकड ेहशल्लक आहिे िेर् ेपक्ष्यांची 

अपेहिि हवहवधिा रटकून आह.े नव्याने झालेल्या िुकड्यािून अजून हवलुप्तन चालू न झाल्याने 

असलेया पक्ष्यांची संख्या र्ोडी अहधकच आह.े हपम यांच्या सहकार् यांनी काढलेला हनष्कर्थ असा 

की हवलुप्तन दकरणोत्सारी अधथकाळाप्रमाणे काम करिे. ठराहवक काळाि पन्नास टके्क जािी हवलपु्त 

झाल्या म्हणजे त्याहून अध्याथ काळाि उरलले्या पन्नास टके्क जािी हवलुप्त होिाि. केहनयामधील 

पक्ष्यांच्या बाबिीि पन्नास टके्क पिी हवलुप्त होण्याचा काल पन्नास वरे् आह.े र्ॉमस ब्रुक्स या 

हपम सहकारी यांनी दहिण पूवे आहशयामधील जंगलाि हाच हनष्कर्थ आधीच काढून ठेवलेला 

होिा.  

+++++ 

  



७.१० परकीय आ्मण  

 

अहनबांध हशकार व पररसर बदल यांच्यासोबि महाऊलेपू मधील हवलुप्तनाचे आणखी 

एक कारण मानव आह े“सोबि आणलेल ेनको िे प्राणी”. उंदीर, कोंबड्या, कुत्री आहण बकर् या. 

नव्या िेत्राि झाललेे जैहवक आ्मण ह ेनेहमी अशाच सजीवांचे असिे. जागहिक हवलुप्तनाचे ह े

मोठे कारण आह.े हशकार ककंवा हनवथनीकरण यासारखेच जैहवक आ्मण अपररविथनीय आह.े 

जंगल िोड र्ांबली िर झाड ेपुन्हा नव्याने उगवू शकिाि पण एकदा नव्या िेत्राि आलले ेनवे 

प्राणी हस्र्र झाले म्हणजे त्यांना िेर्ून हुसकून मूळ प्रजािींना जागा उपलब्ध करून दणेे ही 

अशक्य पािळीवरील गोष्ट आह.े  

सजीवांच्या इहिहासाि जैहवक आ्मण ही नवी बाब नाही. उत्तर अमेररकेि िीस 

लाख वर्ाथपूवी घुसललेे सस्िन प्राणी म्हणजे जैहवक आ्मण होिे. त्यांनी आल्या आल्या मूळच्या 

सजीवांच्या वसहिस्र्ानाचे लहान लहान िुकड ेकेल्याने िे हवलुप्तनाच्या वाटेवर गेले. डार्वथनने 

दाखवून ददले होिे की पक्ष्यांच्या पायाबरोबर हचकटून आलले्या सूक्ष्म हबया व अंडी हजारो 

दकलोमीटर दरूवर असलले्या रठकाणी पोहोचिाि. मानवी स्र्लांिराच्या आधी जैहवक आ्मण 

फारस ेहोि नसे. भूखंड एकमेकाजवळ येण्याची द्या कोट्यवधी वरे् चालू होिी. समुद्राच्या 

पाण्यािून ककंवा पक्ष्यांच्या पायाबरोबर नव्या रठकाणी पोहोचणे िसे दमुीळ असायचे. 

जीवाश्मवैज्ाहनकांनी केलेल्या गहणिाप्रमाणे नवी प्रजािी हवाई बेटावर येण्याचा काळ ३५, 

००० एक एवढा होिा. पिी ककंवा नव्या वटवाघळाबरोबर कुत्रे ककंवा उंदीर येणे ह ेअशक्य 

होिे. एका अभ्यासामध्य ेहवाई बेटावर एकही साप िीनश ेवर्ाथपूवी आढळि नव्हिा. गेल्या ऐंशी 

वर्ाथि जसे हवाई हवमानाने जगाशी जोडले गेले िसे पन्नासहून अहधक सापांच्या जािी 

हवमानाच्या चाकाबरोबर हवाई मध्य े येऊन पोहोचल्या. आिा हवमान उिरल्या उिरल्या 

चाकाबरोबर साप आले नसल्याची खात्री केल्याहशवाय हवमान हवाई हवमानिळावर र्ांबवून 

ठेवले जािे.  

कुआई बेटावर जेंव्हा पॉनलंनेहशयन लोकांनी पाय ठेवला त्यांच्याबरोबर नव्या 

प्रजािी आल्या. उंदरानी पक्ष्यांची अंडी व जमीनीवरील गोगलगायी फस्ि केल्या. बरोबर 

आणलेल्या जनावरांनी स्र्ाहनक झाडांच्या हबया खाऊन टाकल्या व लहान रोपांची मुळे उखडून 

टाकली. आलले्या नव्या स्र्लांिररिाहून अहधक नाश सोबि आणलेल्या जनावरांनी केला. ज्या 

रठकाणी स्र्लांिररि गेले नाहीि अशाच रठकाणी स्र्ाहनक पिी व गोगलगायी रटकून राहहल्या.  



यूरोहपयन लोकांच्या आगमनाबरोबर नव्या जािी झपाट्याने येऊ लागल्या. 

जागहिक दयाथवदी व व्यापारी असल्याने त्यांनी जहाजामध्ये जगािील सवथ सजीव भरले होिे. 

त्यािील काही मुद्दाम नव्या रठकाणी आणल ेगेल.े िर काही अपघािाने नव्या रठकाणी आले. उदा 

कुकच्या नावाने ओळखली जाणारी मेंढी. १८२६ साली व्हलेची हशकार करण्यासाठी आलेल्या 

जहाजाबरोबर आलेल्या डासानी हवाई मधील पक्ष्यांना जीवघेणा मलेररया झाला. साचलले्या 

पाण्याि डुकरानी खड्ड ेकेले त्याि डासांची वाढ झाली. डासानी स्र्ाहनक पक्ष्यांमध्ये मलेररया 

पसरवला. मलेररयामुळे बहुिेक स्र्ाहनक पिी मरण पावले. फक्त डास पोहोचू न शकलेल्या 

समुद्रसपाटीपासून उंचावरील पिी मात्र हशल्लक राहहल.े सध्या अहि उंचावरील र्ंडीि डास 

हजवंि रहाि नाहीि म्हणून पिी हजवंि आहिे.  

गेल्या दोनश े वर्ाथि जैहवक आ्मण जगभर अहधक वेगाने पसरिे आह.े प्रवासी 

जहाजांची जागा मालवाहू बोटीनी व हवमानाने घेिली. वनस्पिी, जीवाणू, हवर्ाणू व वनस्पिी 

यांना आंिरखंडीय अंिर पार करण े सलुभ झाल.े एका अभ्यासाि चेसापीक सामुद्रधुनीिील 

पाण्याि खेकड,े म्युलेट मासे आहण शेकडो जािीचे सागरी प्राणी बोटीबरोबर आणलले्या बलॅास्ट 

पाण्याबरोबर आलले ेआढळले. िेलवाहू बोटी जेर्े िेल बोटीमध्य ेभरिाि िेर् ेमोकळ्या िेल 

कप्प्याि िेर्ील समुद्राचे पाणी भरिाि. िेलवाहू बोटीच्या समिोलासाठी ह ेआवश्यक असिे. 

एका घन मीटर पाण्याबरोबर २००० प्राणी या पद्धिीि वाहून आणल ेजािाि. दर वर्ी १०० 

दशलि मेरट्रक टन पाणी या पद्धिीने अमेररकेच्या दकनार् यावर येिे. कीटक व वनस्पिींच्या हबया 

लाकूड व हपकाबरोबर याच पद्धिीने येिाि. एकट्या अमेररकेि पन्नास हजार परकीय सजीव 

आज पोहोचले आहिे. नव्याने येणार् या जािींची संख्या यामध्ये धरललेी नाही. १८५० पासून 

१९६० पयथन्ि सानफ्राहन्सस्को मध्ये एक नवा सजीव दरवर्ी एक या प्रमाणाि यायचा. सध्या 

हा वेग दर िीन महहन्यास एक एवढा झाला आह.े हवाईमध्ये दर वर्ी एक डझन नवे कीटक व 

इिर अपृष्ठवंशी स्र्ाहयक होि आहिे.  

परकीय जािीपैकी फार र्ोड्या नव्या रठकाणी यशस्वी होिाि. िण व उपद्रवी 

कोठल्याही रठकाणी जीव धरून रहाण्याची िमिा असलेल े सजीव अहधक यशस्वी होिाि. 

असुरहिि रठकाणी राहण्याची िमिा त्यांच्यामध्ये असिे. काही परकीय भिक सजीव आपल्या 

पूवीच्या भक्ष्याि सोयीस्कर बदल करिाि. दसुर् या महायुद्धाच्या आधी गुआम मध्ये एकही साप 

नव्हिा. युनायटेड स्टेटस मधून लष्करी सामग्री बेटावर आणण ेव िेर्ून बाहरे पाठवण ेसुरू झाल े

िसे हवमानाच्या चाकामधून गुआम मध्य ेविृ सपथ आणल े गेल.े कोणिाही लहान आकाराचा 



प्राणी ह ेत्यांचे भक्ष्य. स्र्ाहनक िेरा जािीचे पक्ष्यापैकी फक्त िीन आिा हशल्लक आहिे. िर बारा 

सरड्यापैकी िीन.  

आकृिी ७.१८ केन टोड  

 

 

नव्याने आलेल्या सजीवांचा आणखी एक हवलुप्तनाचा मागथ म्हणजे ज्या हस्र्िीि 

सजीव उत््ांि झाले आहिे िेर्ून दसुर् या अहधक सोयीच्या रठकाणी त्यांना नेऊन सोडणे. १९३५ 

साली बफो मरीनस नावाचा एक भेक (बेडूक पाण्याि िर भेक हा जहमनीवरील बेडूक). याचे 

दसुरे नाव केन टोड. ऊस शेिीमधील कीटक हा आधाशासारख ेखािो म्हणनू याचे नाव केन टोड 

पडले आह.े मध्य अमेररकन जंगलाि नेहमी आढळणारा हा भेक कीटक भिी असल्याने अनेक 

रठकाणी याला उत्तर ऑस्टे्रहलयामध्ये नेऊन सोडल.े उसावरील भङु्गेर् यांचा बंदोबस्ि 

करण्यासाठी याला आणले गेले. दर वर्ी िीस दकलोमीटर िेत्रािील ऊस पीक िो वाचवेल अशी 

अपेिा होिी. पण स्र्ाहनक रठकाणाहून या भेकची घनिा नव्या रठकाणी दहा पटींनी वाढली. 

लॅरटन अमेररकेहून त्यांची ऑस्टे्रहलयािील सखं्या भरमसाठ वाढली. त्यांची संख्या हनयंत्रणाि 

आणेल असा एकही घटक ऑस्टे्रहलयामध्ये नव्हिा. ज्या ऑस्टे्रहलयािील भिकांनी त्यांना 

खाण्याचा प्रयत्न केला िे भेकच्या त्वचेिील हवर् गं्रर्ीमुळे मरण पावल.े लॅरटन अमेररकेिील 

सजीवांची त्याच्या हवर्ावरील उिारा शोधललेा होिा. लॅरटन अमेररकेिील हवर्ाणू व इिर 

परजीवीमुळे त्यांची सखं्या हनयंत्रणाि रहाि होिी िे ऑस्टे्रहलयामध्य े मुळािच नव्हिे. बरे 



उसावरील भुङ्गेर् यांचा त्यांनी बंदोबस्ि केला असिा िर त्यांचे स्वागिच झाले असिे. पण केन 

टोडनी उसावरील भुङ्गेर् याकड े ढंुकूनही पाहहले नाही. त्याऐवजी ऑस्टे्रहलयािील दमुीळ 

हशशुधानी व सरड्यांना त्यांनी भक्ष्य बनवल.े  

कधीकधी नव्याने आणलले्या सजीवांनी पयाथवरण बदलण्याचा चमत्कारही केललेा 

आह.े हवाई बेटावर कधीही जंगलामध्ये आग लागि नसे. कारण आग लागण्यासाठी वीज 

पडायला हवी. वीज पडण्यासाठी वादळ व्हायला हवे. जेंव्हा हवस्िृि भूप्रदशे िापिो त्यावेळी 

हवा खालून िापल्याने घुसळली जािे. बहुिेक भूखंडावर जंगलाना आग लागणे ही नेहमीची 

बाब आह.े पण हवाईच्या भोविी दरूदरूवर समुद्र असल्याने या बेटावर वीज पडण्याची शक्यिा 

कमीि कमी होिी. िेर्ील वनस्पिी व प्राण्यांना आगीची सामना करण्याचे कधी ठावूक नव्हिे.  

१९६० च्या सुमारास दोन आगींना सरावलेल्या वनस्पिी हवाईमध्ये आणून सोडल्या 

एकीचे नाव बुश हबअडथ ग्रास वैज्ाहनक नाव (Schizachyrium condensatum) व दसुरी 

मोलॅससे ग्रास ( Melinis minutiflora). पहहली मध्य अमेररकेिून िर दसुरी आदफ्रकेिून आललेी 

होिी. जहमनीवर यांचा दाट गालीचा ियार होि असे. हनवांिपणे त्या कधी रठणगी पडिे काय 

याची वाट पहाि असि. मानवाने त्यांचे काम अहधक सोपे केले. हसगरेट व कँप फायर मुळे आगी 

अहधक िीव्र होऊ लागल्या. ज्या रठकाणी स्र्लािंररिांची वस्िी होिी अशा रठकाणी आगींचे 

प्रमाण हजारपटीने वाढले. अशा आगीमध्ये स्र्ाहनक वनस्पिी होरपळून गेल्या. त्यांना पुन्हा मूळ 

रठकाणी उगवून येणे अशक्य होिे.  

इिर पररसंस्र्मेध्ये परकीय सजीवांच्या आ्मणाने हनरोगी पररसंस्र्ेची वाट 

लागली. कॅनडा व अमेररकेची उत्तर सीमा जगािील सवाथि मोठ्या गोड्या पाण्याच्या साठयाने 

हवभागलेली आह.े लेक इरी, लेक सुहपरीयर व लके हमहशगन हशवाय अनेक लहान मोठी सरोवरे 

यामध्ये जोडलेली आहिे. जलमागाथने या दकनार् यावर फार मोठी मालाची वाहिूक जगभरािून 

चालिे. सन १९०० पयथन्ि िेलवाहू जहाजे हस्र्र रहाण्यासाठी मािी, हचखल व दगड जहाजािून 

भरून आणि असि. याबरोबर फार र्ोड ेपरकीय सजीव व बीजे सोबि येि असि. हवसाव्या 

शिकाच्या प्रारंभी जहाजािून िोल सांभाळण्यासाठी समुद्राचे पाणी आणणे चालू झाले. १९५९ 

साली सेंट लॉरेन्स समुद्र मागथ खोल सागरी जहाजांना खुला झाला त्यावेळी परकीय जहाजािून 

हनयहमिपणे परकीय सजीवांची आयाि चालू झाली.  



जगभरािून जहाजे गे्रट लेकमध्य े येि असली िरी सवाथि यशस्वी परकीय सजीव 

काळ्या व कॅस्पीयन समुद्रािील ठरल.े या पाण्याि असलले े सजीव अनपेहिि हालचालीला 

सरावललेे होिे. गेल्या हजार वर्ाथि या दोन्ही समुद्राच्या पाण्याची पािळी सहाशे फुटानी कमी 

अहधक झालेली आह.े त्यांचे पाणी कमी व अहधक िारिेचे होणे ह े नेहमीचे आह.े यरे्ील 

सजीवांना अशा बदलत्या िारिेच्या पाण्याि रहाण्याची सवय झाली आह.े िे सहज अशा 

पाण्याि जगू व वाढू शकिाि. युरोप पासून उत्तर अमेररकेि जाणे त्यांच्यासाठी फार हवशरे् 

नाही. अमेररकेिील गोड्या पाण्याच्या सरोवराि त्यांची झपाट्याने वाढ होऊ शकिे.  

१९८०च्या मध्यास झेब्रा म्युसले नावाचा नशंपला दहिण रहशयािून सेंट क्लेयर 

सरोवराि जहाजाि भरलेल्या पाण्यािून पोहोचला. झेब्रा म्युसेल त्याच्या शरीरािून हनघालेल्या 

हचकट धाग्यांनी कोणत्याही दढृ पृष्ठभागावर हचकटू शकिो. शरीराि पाण्यामधून येणारे सूक्ष्म 

प्लवंग ह ेत्याचे अन्न. त्याचे पुनुरुत्पादन एवढ्ा झपाट्याने होिे की पाणी खेचण्याचे पंप, धरण,े 

व नदीच्या िळावर त्यांचा र्र जमा होिो. त्याच्या धारदार नशंपल्याच्या कडामुळे 

पोहणार् यांच्या पायाच्या िळव्यांना जखमा होिाि.  

आकृिी ७.१९ –झेब्रा म्युसेल नशंपला  

जेर्े जेर् ेजाईल िेर्े त्याने उत्पाि केला. स्र्ाहनक धोक्याि असलले्या नशंपल्यावर 

वाढल्याने स्र्ाहनक नशंपले कायमचे बंद झाल्याने आपोआप गुदमरून मरण पावल.े झेब्रा 

म्युसेलचे आगमन िलावाि ककंवा नदयामध्ये झाल्यावर आठ िे दहा वर्ाथि स्र्ाहनक नशंपल े

नाहीसे झाल.े पाण्यािील प्लवंग खाण्याि िे एवढे कायथिम होिे की स्र्ाहनक संधीपाद प्राण्यांचे 

अन्न त्यांनी संपवल.े प्लवंगावर अवलंबून असणारे खेकड,े नझंगे व मास ेयांची उपासमार होऊ 

लागली.  



एक संकट आले म्हणजे माणूस त्याच्यावर उपाय शोधून काढिो. झेब्रा म्युसेलचे िसेच 

झाले. झेब्रा म्युसले आपला माग हशल्लक ठेविो. कॅस्पीयन व ब्लॅक सी मधील इिर सजीवांना 

नव्या रठकाणी यशस्वी होण्यास फार त्रास झाला नाही. १९९० साली अमरेरकन िलावाि राऊंड 

गोबी नावाचा झेब्रा म्युसेलचा भिक मासा सापडला. हाही युरोपमधून आलेला होिा. १९९५ 

साली ईचीनोगॅमॅरस नावाचा झेब्रा म्युसेलच्या हवष्ठवेर जगणारा संधीपाद सापडला. या 

गोंधळाि स्र्ाहनक गॅमॅरस नाहीसा झाला. राऊंड गोबीचे प्रमखु अन्न ईचीनोगॅमॅरस होिे. झेब्रा 

म्युसेलचे आगमन अमेररकन पाण्याि होण्याआधी एक लहान वसाहिी मध्ये असणारा हायड्रोइड 

दशकापूवी आललेा होिा. झेब्रा म्युसेल च्या नडभंावर िो वाढिो. जसे झेब्रा म्युसेलची संख्या 

वाढली िसे हायड्रोइडनी झेब्रा म्युसलेच्या गालीचावर आपली प्रजा वाढवली. िलावािील घाण 

झेब्रा म्युसलेनी दफल्टर केल्याने िलाव स्वच्छ झाल.े सूयथप्रकाश िलावाच्या िळापयथन्ि 

पोहोचला. पाण वनस्पिी वाढल्या. पानवनस्पिींनी झेब्रा म्युसेलना आधार ददला. दसुर् या 

शब्दाि सांगायचे िर पाणवनस्पिींना वाढण्यासाठी मदि करिाना झेब्रा म्युसेलची संख्या 

आपोआप वाढि होिी. अमेररकन गे्रट लेक मध्य ेफक्त र्ोड्या परकीय सजीवांनी आ्मण केल े

नाही िर पूणथ पररसंस्र्ाच नव्याने ियार झाली.  

ज्या गिीने परकीय पररसंस्र्ेिील सजीवांचे आ्मण नव्या रठकाणी होि आह ेत्याचा 

वेग असाच राहहला िर वैज्ाहनकांना जैवहवहवधिेला हा नवा धोका आह ेअसे वाटू लागले आह.े 

त्यािल्या त्याि बेटावरील सजीव बदलांचे ह ेप्रमखु कारण आह.े मॉररशस बेटावरील स्र्ाहनक 

सजीवांची संख्या ७६५ वरून ६८५ झाली. िर ७३० नव्या सजीवांनी मॉररशस मध्ये आश्रय 

घेिला. युनायटेड स्टेटस मधील हनम्म्या सजीवांची हस्र्िी परकीय सजीवामुळे धोक्याि आललेी 

आह.े  

सजीवांच्या इहिहासाि जैहवक आ्मण होणे अगदी नवी घटना आह.े नैसर्गथक 

घटनेमुळे वर्ाथवने ककंवा प्रवाळ वसाहिी आधीच नष्ट होि आहिे. मानव उत््ांि होण्याआधी 

यांची हनर्मथिी झालेली आह.े पण जगभराि अशा वेगाने हवलुप्तन यापूवी कधीही झाललेे नाही. 

मानव या पृथ्वीवरून हनघून गेला िरी पुढील दकिीिरी वरे् हनसगथ बदलाची द्या चालूच 

राहील.  

+++++ 

  



७.११ भहवष्यािील हवलुप्तन  

 

हशकार, पररसर बदल, परकीय सजीवांचे आ्मण आहण मानवाचा हस्ििपे यामुळे 

बर् याच सजीवांचे हवलुप्तन झाले आह.े िर बरेच सजीव हवलुप्तनाच्या उंबरठ्यावर आहिे. 

सध्याचे हवलुप्तन सकंट व ददवसेददवस िे दकिी गंभीर होणार आह े हा अत्यंि अवघड प्रश् 

पयाथवरण वैज्ाहनकांच्या समोर आह.े महाऊलेपू चे उदाहरण ह ेमानवाच्या दखेि नुकिेच घडलले े

आह.े गेल्या पन्नास हजार वर्ाथि हवलुप्तन जागहिक पािळीवर पोहोचल ेआह.े यामुळे हस्र्िी 

अहधकच हबघडली आह.े वैज्ाहनकाणा आजच्या ददवशी नेमके दकिी सजीव आहस्ित्वाि आहे ह े

समजि नाही. सवोत्तम अंदाज धूसर आहिे. गेल्या सहाश े दशलि वर्ाथिील सध्याचा काळ 

हवलुप्तनाचा सवाथि भीर्ण काळ ठरण्याची शक्यिा आह.े  

सजीवांचे वगीकरण करणार् या र्ोड्या प्राणी व वनस्पिीवैज्ाहनक दरवर्ी सध्या 

हजार नव्या सजीवांची नोंद करिाि. आजपयांि सु पंधरा लाख सजीवांची नोंदणी झाली आह.े 

अजून दकिी सजीवांची नोंद व्हायची आह ेयाचा फक्त अंदाजच केला जाऊ शकिो. ज्या गिीने 

नव्या सजीवांच्या नोंदी होि आहिे त्यानुसार सत्तर लि जािी पृथ्वीवर असाव्याि. काहींचे 

म्हणणे एकशे चाळीस लाख सजीव असाव्याि अस ेआह.े याचा अर्थ दर पाचपैकी फक्त एक सजीव 

शोधला गेला आह.े सवथ सजीवांची नोंद व्हायला आजच्या गिीने पाचशे वर्े लागिील. यासाठी 

नेमकी दकिी वरे् लागिील ह ेनक्की सांगिा येि नाही. कारण उघड आह.े जर एखादा सजीव आह े

ह ेसमजलेच नाही िर िो शोधायचा कसा? मग िो असो ककंवा नसो.  

स्टुअटथ हपम यानी सध्याच्या हवलुप्तनाचे स्केल शोधून काढले आह.े त्यांनी 

काळजीपूवथकपण ेकेलले्या हनरीिणावरून पिी, नशंपले, फुलपाखरे आहण सस्िन प्राणी यांच्या 

हवलुप्तनाचा आकडा प्रत्येक दशलि सजीवापैकी दर वर्ी शंभर हसद्ध केललेा आह.े या सवथ 

सजीवामध्ये मग िे प्राणी असोि की वनस्पिी सरासरी याच वेगाने हवलुप्त होि आहिे.  

जीवाश्मांच्या रेकॉडथ प्रमाणे पूवी झालले्या हवलुप्तनाचा वेग मोजिा येिो. त्याप्रमाणे 

सावथहत्रक हवनाश कालखडं सोडला िर हवलुप्तनाचा वेग ०.१ िे १ दर दहा लाख सजीव प्रिी 

वर्ी असा होिा. दसुर् या शब्दाि सांगायचे िर आजच्या काळाि हवलुप्तनाचा वेग मानवाच्या 

आगमनांनन्िर शंभर िे हजार पटींनी वाढला आह.े  



पीम यांच्या गहणिाप्रमाणे भहवष्यािील हवलुप्तने आपण चुकीने अत्यंि कमी गृहीि 

धरललेी आहिे. हवमान वाहिूक व भली मोठी मालवाहू जहाजे दोन दरूवरील खंडामध्य ेअहधक 

वेगाने प्रवास करीि आहिे. त्यामुळे जैहवक आ्मण अहधक वेगाने होऊन अहधक सजीव हवलुप्त 

होि आहिे. िापमान बदलामुळे जे हवलुप्तन होणार आह ेह ेअजून लिािच घेिलले ेनाही.  

सध्या वैज्ाहनक आजचे हवामान असेच दकिी वरे् हस्र्र राहील याचा अंदाज 

बांधण्याच्या खटाटोपाि आहिे. याचे उत्तर मानव दकिी इंधन जाळणार आह ेयावर अवलंबून 

आह.े चीन भहवष्याि कोळशाचा वापर स्वस्ि घरगुिी इंधन म्हणून दकिी वरे् करणार? हवजेवर 

चालणार् या चारचाकी गाड्या हा फक्त जाहहरािीचा फंडा आह ेकाय? याहून अहधक महत्वाचा 

प्रश् म्हणजे अहनहश्चि असल ेिरी पृथ्वीची प्रहिद्या कसल्या स्वरूपाची असेल? सागराच्या 

पाण्यािून उष्णिेचे वहन कधी िरी बदलले व त्यामुळे समुद्र िलाशी असललेी उष्णिा एकाएकी 

सोडली जाणार िर नाही? उत्तर गोलाधाथिील अरण्ये हवेिील बराच काबथन डाय ऑक्साइड 

शोरू्न घेिाि. शोर्ललेा काबथन डाय ऑक्साइड काष्ठ रूपाि साठवललेा असिो. ककंवा अमेझॉन 

अरण्य गविाळ मैदान होईल. आर्टथक हहम हविळून त्यािील मीर्ेन बाहरे येईल. अशा पयाथयांनी 

पानेच्या पाने भरिा येिील. पण अंदाजानुसार पथृ्वीचे िापमान १.४ िे ५.८ हडग्री से ने सन 

२१०० पयथन्ि बदलले. हा पृथ्वीच्या उत्तर व दहिणेस अहधक जाणवेल.  

जागहिक िापनाची लिणे सध्या ददसि आहिे. उत्तर गोलाधाथिील ऋिू १९८१ च्या 

िुलनेने एक आठवडा आधी सुरू होिाि. हवमेध्ये अहधक काबथन डाय ऑक्साइड उपलब्ध 

असल्याने वृिांची वाढ झपाट्याने होिे. विृ रेर्ा बदलून अहधक उंचीच्या पवथि रांगा व्यापिे 

आह.े १९९९ मध्य े३५ स्र्लांिर न करणारी उत्तर अमेररका व युरोप मधील फुलपाखरापैकी 

६३ टके्क अहधक उत्तरेकड े सरकायला लागली आहिे. एवढेच नव्ह े िर नेहमी उबदार 

वािावरणाि असणारे गोचीड ध्रुवाकड ेपसरि आहिे.  

अशा प्रकारचे स्र्लांिर जर उत्तर अमेररकेच्या हहमयुगाचा इहिहास पाहहला िर 

याचे फार आश्चयथ वाटण्याचे कारण नाही. यरे्ील हहमनद्या उत्तर व दहिण ददशेने अनेक वेळा 

मागे पुढे झालेल्या आहिे. जर िापमान अहधक वाढले िर पूणथ जंगलच पढुे सरकायला लागेल. 

अमेररकन अ ॅग्रीकल्चर हडपाटथमेंट ने जर जागहिक िापन असेच वाढि गेले िर युनायटेड स्टेटस 

मधील वनपस्िी व प्राण्यावर कसा पररणाम होईल याचे संगणकीय उत्तर काढले आह.े न्यू इंग्लंड 

(अमेररका) मधील सूहचपणी व दढृ काष्ट वृि कॅनडामध्ये उगवायला लागिील. मध्यभागािील 

ओक व रंुद पानाच्या हहकोरी प्रजािीिील वृि अरण्ये कमी कमी होि त्यांची जागा सूहचपरणी 



वृि घेिील. िसेच ओक हहकोरी वृि अहधक दहिणेकड ेसरकिील. पहश्चमेकडील भागाि असलले े

सॅग्वारो हनवडुगं उत्तरेकडील वॉनशंग्टनच्या ददशनेे वाटचाल करिील.  

जागहिक िापनामुळे हनसगाथचे फर्नथचर इकडून हिकड ेबदलण ेएवढेच होणार नाही. 

शीि करटबंधािील वनस्पिी व प्राणी यांना दसुरीकड ेजाण्यासाठी जागाच उरणार नाही. प्रवाळ 

पाण्याच्या िापमानास अत्यंि संवेदशील आहिे. त्यामुळे प्रवाळे शीि पाण्याि स्वि:ला उखडून 

नेऊ शकि नाहीि. पररणामी जागहिक िापमानामुळे पुढील वीस वर्ाथि उबदार पाण्यािील सवथ 

प्रवाळ िेत्र ेनाहीशी होिील.  

ज्या प्रजािीं आज पुरेशा िेत्रावर ददसिाहिे त्यांना अहधक उत्तर ककंवा दहिणेकड े

सरकले िरी रटकून राहणे एवढे सोपे नाही. त्यािील काही सध्याच्या कृहर् िेत्रावर वसाहिी 

बनवण्याचा प्रयत्न करिील. शेिी, शहरे, उपनगरे आहण खडे्यामध्य े यामध्ये त्यांना पुरेशी 

जागाच हमळणार नाही. पुढील दोन िीन दशकाि वृिांना जागा हमळणे अहधक कठीण होि 

जाणार. त्याना पुरेशी जागाच हमळाली नाही िर त्यांचा उत््ांिीच्या रेट्याि कडलेोट होणार.  

+++++ 

  



७.१२ मानवी ठसा 

वरील प्रकरणामध्य ेकेललेी भादकिे खरी ठरली िर पुढील दोन िीन शिके आणखी 

एका सावथहत्रक हवलुप्तनाच्या िडाखा पाहणार याि शंका नाही. या िडाख्याि आज हशल्लक 

असलले्या सजीव जािीिील हनम्म्या नष्ट होिील. मानव जेंव्हा पृथ्वीवर रांगायला लागला 

त्यावेळी त्याला वारशाने पृथ्वी जैवहवहवधिेच्या अत्युच्च हशखरावर होिी. मानवी संकटामळेु 

कधीही झाली नाही एवढ्ा सजीवांची हानी होणार आह.े  

या वेळी हवलुप्तनाचा मागथ पूवीहून वेगळा असणार आह.े धमूकेिू आपला मागथ बदलू 

शकि नाही. पण मानवास आपल ेविथन बदलण ेशक्य आह.े पुढील शंभर वर्ाथि आपण काय 

करिो यावर िे अवलंबनू आह.े पररसर बदल व आह े त्या पररसराचे िुकड ेकरण ेह ेएवढ्ा 

झपाट्याने होि आह ेकी कमीि कमी प्रयत्नाने सध्या असलेल्या सजीवांचा नाश कसा होणार 

नाही यावर जैवहवददधिा रिण करणारे अहधक प्रयत्न करीि आहिे.  

आकृिी ७.२१ जैवहवधिा महत्व िेत्रे  

 

पृथ्वीवरील जैवहवधिेची घनिा पृथ्वीवर सवथत्र सारखी नाही. उदा मादागास्कर, 

दफहलपाईन्स, आहण ब्राझीलमधील अमेझॉन अरण्य यांना जैवहवधिेची महत्व िते्र े

(बायोलॉहजकल हॉट स्पॉट) असे म्हणण्याची पद्धि आह.े पहहली २५ जैवहवधिा िेत्रावर ४४% 

वनस्पिी व ३५% पृष्ठवंशी आहस्ित्वाि आहिे. हवशेर् म्हणजे ही जैवहवहवधिा िेत्रे फक्त 

पृथ्वीच्या १.४% भूपृष्ठावर पसरललेी आहिे. यांचे संवधथन झाले नाही िर त्यांचा नाश 



झपाट्याने होणार आह.े सरासरी ८८ % मूळ स्र्ानावरील जैवहवहवधिा आज आधीच नाहीशी 

झालेली आह.े मानवी लोकसंख्या वेगाने वाढि आह ेअसल्याने भहवष्याि काही िरी करू व 

जैवहवहवधिा वाचवू असे म्हणण्याची वेळ कदाहचि येणारही नाही.  

  



प्रकरण ८  

सहउत््ांिी  

 

धोक्याि आलेल्या सजीवांचे हवलुप्त होण्यापासनू संरिण आहण संवधथन करण्याचे 

कारण म्हणजे यांच्यामुळे उत््ांिी कशी होिे याचे ज्ान हमळिे. दरवर्ी संकोच होि जाणारी 

मादागास्कर मधील अरण्यािील अजून रटकून असलले्या एका ऑर्कथ ड चे नाव आह ेअ ॅन्गॅ्रसीकम 

सेहस्क्वपेडले . दफकट पांढर् या फुलाच्या या ऑर्कथ डची एक पाकळी म्हणजे सोळा इंचाचा खोलवर 

असललेा एक दांडा. या दांड्याच्या िळाशी मकरंदाचे र्ोड ेर्ेंब असिाि.  

आकृिी ८.१ अ ॅन्ग्रॅसीकम सेहस्क्वपेडले  

सोळा इंचाचा दांडा कशासाठी ियार झाला असेल याचे उत्तर र्ोड्याच वेळाि 

हमळिे. एक पिंग या फुलाभोविी हघरट्या घालि नेमका यावर येऊन बसिो. पूवी चावीच्या 

घड्याळािील गंुडाळलले्या नस्प्रंग सारखी त्याची जीभ फुलाजवळ आली म्हणजे शरीरािील रक्त 

हजभेमध्ये भरायला लागिे. (कीटकांचे रक्त पारदशथक असिे) रक्त हजभेमध्ये आले म्हणजे जीभ 

सरळ होिे पिंगाची जीभ दाडं्याच्या शेवटपयांि पोहोचिे. पिंगाच्या शरीराहून अहधक लांबीची 

जीभ असण्याचे कारण सरळ आह.े जोपयांि जीभेला मकरंदाचा स्पशथ होि नाही िोपयांि 

पिंगाची मुखांगे फुलाच्या िळापयथन्ि पोहोचि नाहीि.या वेळी पिंगाचे मस्िक फुलाच्या 

परागकणांनी भरलले े असिे. पिंगाचे मकरंद हपणे झाल े म्हणजे िो जीभ गंुडाळिो आहण 

परागकणासहहि दसुर् या फुलाकड े हनघून जािो. नव्या फुलामधील मकरंद हपिाना आधीच्या 

फुलामधील पराग या फुलावर आणण्याचे काम िो मोफि करिो. फुलािील स्त्री केसरापयथन्ि 

पराग आणण्याचा हा खात्रीचा मागथ.  



एक ऑर्कथ ड आहण पिंग यांची एवढी घट्ट जवळीक असेल याची कल्पना प्रत्यि 

पाहहल्याहशवाय करिा यणेार नाही. पण हनसगाथि अशा गाढ जवहळकेची अनेक उदाहरण ेआहिे. 

फुल ेआहण त्यांचे परागीभवन करणारे कीटक, ककंवा कंुभारीण माशी आहण हरभर् यािील घाटे 

आळी. आपल्या अडं्यािून बाहरे येणार् या अधाशी अळीसाठी बेशुद्ध केलेला आयिा सुरवटं 

कंुभारणीने हचखलाने केलेल्या घरट्याि आणून ठेवलेला असिो. सजीवामधील परस्परसंबंध 

कुलूप दकल्लीप्रमाणे त्या दोघांच्यासाठी उत्पन्न झालेल ेअसिाि.  

ऑर्कथ ड आहण पिंग यांच्यािील सहजीवन एका वर्थभराि झालेल े नाही. 

हपढ्ानहपढ्ा त्यानी आपल्याला उपयोगी कीटकाचा शोध घेिला असेल. जेवढी लांब पाकळी 

िेवढी लांब जीभ ियार व्हायला हजार भर हपढ्ा जाव्या लागल्या असण्याची शक्यिा आह.े 

याला वैज्ाहनकानी सहउत््ांिी असे नाव ददले आह.े सध्या आपण पाळलेले पशू पिी 

आपल्याबरोबर उत््ांि होि आहिे. उदा पाळीव कुत्रा आपल्याबरोबर स ु पंधरा हजार 

वर्ाथपासून आह.े स्विंत्र पणे जंगलाि राहण ेपाळीव कुत्रा हवसरला आह.े चुकून िो जंगलाि 

राहहलाच िर िो सहज लांडगे व वाघाच्या जबड्याि जािो. याउलट रानकुत्रे ददसले म्हणजे 

वाघसुद्धा हनमूटपण ेदसुर् या वाटेने हनघून जािो.  

  



८.१ वनस्पहि पुनुरुत्पादन  

 

१८३० च्या सुमारास डार्वथनच्या मनाि सहउत््ांिी होि असावी असे येऊ लागल.े 

याचे कारण वनस्पिीमधील पुनुरुत्पादन. फुलामध्ये दोन्ही नर आहण मादी अंगके ियार होिाि. 

नर फुलािील पुकेसरावरील पराग मादी फुलािील जायांग फहलि करून त्यापासून फहलि हबया 

ियार होिाि. एका वनस्पिीला दसुर् या वनस्पिीच्या मादी फुलाि आपले पराग न्यायचे 

असिील िर आपली जागा सोडिा येि नाही. पण कोठल्याही पद्धिीने पराग वाहून नेले 

पाहहजेि. बरे पराग फक्त सजािीय वनस्पिीकडचे गेले पाहहजेि. दसुर् या हवजािीय वनस्पिीकड े

जाऊन चालणार नाही.  

काही वनस्पिींनी पराग वाहून नेण्याचे काम चक्क वार् यावर सोडल े आह.े एकदा 

पराग हवेबरोबर वाहून गेल े म्हणजे झाल.े डार्वथनच्या हनदशथनास आल े की काही वनस्पिी 

परागीभवनासाठी चक्क कीटकांना कामाला लाविाि. मधमाशा स्कारलटे बीन च्या फुलावर 

येऊन फुलािील मध हपिाि आहण जािाना पराग वाहून नेिाि. मधमाशीची पाठ घेवड्याच्या 

फुलामध्य ेहशरिाना पुकेसरावर घासली जािे. दसुर् या फुलामध्य ेजािाना स्त्री केसरावर आणलले े

पराग पडिाि. फुल ेमधमाशांना प्रजोत्पादनाच्या कामाला प्रवृत्त करिाि.त्यासाठी त्यांना र्ोडा 

मध ददला एवढेच.  

मधमाशा परागीभवनाचे काम इमाने इिबारे करिाि. िीन पानी गविाचे 

परागीभवन मधमाशा करिाि. पण काही मधमाशा त्याबरोबर इिर गविाच्या 

परागीभावनाससुद्धा मदि करिाि. नाहीिर या गविामधील मकरंद िसा वाया गेला असिा. 

सुरवािीला जेंव्हा मधमाशा नव्या फुलांचे परागीभावनास उदु्यक्त होिाि िी वेळ त्यांच्यासाठी 

अडचणीची असि.े कारण त्यांची जीभ फुलाच्या िळाशी पोहोचू शकि नाही. याउलट बंबल बी 

नावाची गांधीलमाशी रेड क्लोव्हर गविाच्या फुलािील मध सहज ओढू शकिे. नैसर्गथक 

न्यायाप्रमाणे अहधक मध हवा असले िर मधमाशीची जीभ अहधक लांब झाल्याहशवाय पयाथय 

नाही. एकड े रेड क्लोव्हर फुलामध्ये मधमाशीच्या सोयीचे बदल व्हायला लागिाि. काही 

हपढ्ांनंिर रेड क्लोव्हरची फुल े आहण मधमाशीची जीभ दोन्ही परस्परासाठी बदलिाि. 

सहउत््ांिीचे ह ेउत्तम उदाहरण आह.े  

डार्वथन यांनी हलहहले आिा मला मधमाशी आहण फूल सावकाशपण ेस्विा:मध्ये कसा 

बदल घडवून आणिे ह े समजल.े ओररहजन ऑफ स्पेहसस प्रहसद्ध झाल्यानंिर फुल े व कीटक 



परस्परावर कसा पररणाम करिाि याचा शोध त्याने घेिला. डॉन हाउस च्या सभोविी 

असलले्या ऑर्कथ ड चा अभ्यास त्याने केला. त्याच्या आजोबानी मुद्दाम काचघराि वाढवलेल्या 

उष्ण प्रदशेािील वनस्पिी त्याने पाहहल्या. डार्वथनच्या वेळी ऑर्कथ ड मानवी डोळ्याना 

सुखावण्यासाठी उत्पन्न झाले आहिे अशी कल्पना होिी. पण ऑर्कथ डचे आकार कीटकाना 

आकर्र्थि करण्यासाठी उत््ांि झाले आहिे ह ेडॉर्वथनला ठावूक होिे.  

िंत्रज् गाडीचे सुटे भाग वेगळे करून पुन्हा जोडिो. िसेच ऑर्कथ डच्या पाकळ्यांचे 

होिे अस ेडार्वथन म्हणे. कॅटॅसटेम सॅकॅ्कटम नावाच्या अमेररकन ऑर्कथ डने डार्वथन प्रभाहवि झाला 

होिा.  

आकृहि ८.२ कॅटॅसेटम सॅकॅ्कटम अमेररकन ऑर्कथ ड 

या ऑर्कथ डचे पराग एका चकिीच्या आकाराच्या पाकळीवर गोळा झालेल ेअसिाि. 

ही लवहचक िबकडी फुलावर झाकणासारखी आलेली असिे. कीटक जेंव्हा फुलामध्ये मकरंद 

हपण्यास येिो त्यावेळी या पाकळीखालून त्याला फुलाि प्रवेश करावा लागिो. त्यासाठी आपल्या 

स्पृशाच्या सहाय्याने पाकळी उचलावी लागिे. डार्वथन रेल्वेने प्रवास करिाना त्याला या 

ऑर्कथ डची फुल े हमळाली होिी. त्याने भरपरू प्रयत्न करूनसदु्धा त्याला परागकोशािील पराग 

बाहरे काढिा आल ेनाहीि. या प्रयत्नाि त्याला िीन जािीची पंधरा फुले वापरावी लागली. 

कसल्याही धसमसुळे पणाहशवाय कीटकाच्या स्पृशाच्या नाजूक स्पशाथनेच पराग कण 

परागकोशािून बाहरे पडले. ह ेऑर्कथ ड व कीटक परस्परासाठी उत््ांि झाले याची त्याला खात्री 

झाली.  

या आहण अशा अनेक ऑर्कथ डचा अभ्यास करून हब्ररटश आहण फॉरेन ऑर्कथ ड आहण 

त्यांच्या कीटक परागणावर एक लांबच लांब शीर्थक असललेे पुस्िक डार्वथनने हलहहल.े ओररहजन 

ऑफ स्पेहसस सारख ेया पुस्िकाचा हिूे उत््ांिी होिा. प्रत्येक ऑर्कथ ड व त्याचा परागणासाठीचा 

कीटक फुलाचे हडझाईन व कीटकाची मुखांगे फुलाचा कोणिा भाग कीटकाकडून परागणासाठी 



वापरला जािो याचे हवस्िृि वणथन डार्वथनने केले आह.े ओररहजन ऑफ स्पेहसस मध्ये त्याने 

बारनॅकल अत्यंि प्रगि कवचधारी ्स्टॅहशया असे वणथन केल ेआह.े िसेच ऑर्कथ डची फुल ेअत्यंि 

प्रगि वनस्पहि असे म्हटले आह.े स्वि:चा वंश वाढीस लागावा यासाठी फुलांचे हडझाइन 

बदलण्याचे कौशल्य म्हणजेच उत््ांिी.  

डार्वांनला आपण जे म्हणिो त्याबद्दल खात्री होिी. सहउत््ांिीहशवाय असा बदल 

होणे शक्य नाही. मादागास्कर मधील ऑर्कथ ड अ ॅन्गे्रइकम सेहस्ववपेडले च्या फुलामध्ये सोळा इंच 

लांबीचा मकरंद कोश पाहहल्यावर िो र्क्क झाला. या फुलाचे परागण मादागास्कर मधील योग्य 

अशा कीटकाकडून होि असणार यावर िो ठाम होिा. या कीटकाच्या सोंडमेधून शेवटचा 

मकरंदाचा र्ेम्ब घेिल्याहशवाय पिंग फुलावरून खाली उिरि नसणार अशा त्याचा अंदाज 

होिा. डार्वथन अशा मोठ्या कीटकाच्या शोधाि होिा.पण असा कीटक त्याच्या आयुष्याि त्याला 

आढळला नाही. १९०३ साली एका कीटक वैज्ाहनकाला असा कीटक आढळला त्याचे नाव 

क्झॅन्र्ोपॅन मॉगॅहन प्रेहडक्टा याचा अर्थ आधीच केलेल्या कल्पनेप्रमाणे. डार्वथनच्या कल्पनेचा या 

नावाने गौरव झालेला आह.े जीववैज्ाहनकाना अशा लांब सोंडचे्या पिंगांचा व माशांचा शोध 

लागला. फक्त मादागास्कर मध्य ेनव्ह ेिर ब्राझील व दहिण आदफ्रकेमध्येसुद्धा अशी फुले त्यांना 

आढळली. डार्वथनच्या हयािीि नसले िरी त्याच्या कल्पनेचा पुरावा नंिर हमळाला.  

+++++ 

  



८.२ सहउत््ांिीचा गाभा  

 

डार्वथनच्या कल्पनेहून अहधक पररणामकारक आहण सवथत्र आढळणारा प्रकार 

सहउत््ांिी आह.े त्याला आढळलेली उदाहरणे वनस्पिींची होिी. आिा वैज्ाहनकांना कळून 

चुकले की २९०, ००० सपुष्प वनस्पिी परागणासाठी प्राण्यांच्यावर अवलंबून आहिे. िर फक्त 

२०, ००० वनस्पिींचे पराग वार् या माफथ ि वाहून नेल ेजािाि. त्यािील काही मधा ऐवजी 

कीटकांना घट्ट िेल ेआहण राळेसारख ेद्रव्य पुरविाि. त्यांच्या घराच्या नभंिी बनवण्यासाठी याचा 

उपयोग होिो. टोमॅटो व त्यासारख्या काही वनस्पिी आलेल्या मधमाशाना काही पराग डायननंग 

टेबलवरील हमठाच्या बाटलीप्रमाणे असणार् या सकू्ष्म कुप्या मध्ये भरून दिेाि. ह ेकीटक जेंव्हा 

पंख झटकिाि त्यावेळी त्यावेळी या कुपीमधील र्ोड ेपराग दसुर् या फुलावर झटकल ेजािाि. 

कीटकांना आयिे पराग खायला हमळिाि त्याचबरोबर वस्पिीचे परागणाचे काम आयिे होिे.  

बहुिेक वनस्पिींचे परागण कीटकािफे होि असले िरी बाराश ेवनस्पिींचे परागण 

पृष्ठवंशी प्राण्यामाफथ ि होिे. याि मोठा सहभाग पिी व वटवाघळाचा आह.े परागण करणार् या 

कीटकाप्रमाणे पक्ष्यामुळे वनस्पिीमध्ये उत््ांिी झाली आह.े पिी िांबड्या रंगाच्या पाकळीकड े

आकर्र्थि होिाि. कीटकांना िांबडा रंग ददसि नाही. कारण त्यांना अहिनील दकरणाजवळील 

रंगपट्टाचे ज्ान आह.े सुगंधी ऑर्कथ ड पक्ष्यांच्या दषृ्टीने हनरुपयोगी आह ेकारण पक्ष्यांचे गंधज्ान 

फार कमी आह.े फुल ेआपला मकरंद खोल आहण रंुद नहलकेि ठेविाि. पक्ष्याची लांब आहण 

अणकुहचदार चोच त्यापयांि सहज पोहोचेल एवढ्ाच लांबीचा मकरंद कप्पा अशा वनस्पिीमध्य े

हवकहसि झाला आह.े याउलट वटवाघळामुळे परागण होणार् या वनस्पिीची फुल ेशभु्र पांढर् या 

पाकळ्यांची असून िी रात्री उमलिाि. ही वळे वटवाघळाच्या अन्नशोधनाची असिे. फूल 

सापडण्यास मदि व्हावी म्हणून फुलाचा आकार कपासारखा झाला आह.े वटवाघळाच्या 

ध्वहनग्रहण यंत्रणेि हा आकार सापडण्यास अहधक सोपा आह.े या ध्वहन प्रहिनबंब आरशामुळे 

वटवाघूळ नेमके फुलाकड े येिे. सरळ अन्नाकड े आणण्याचा फुलाचा हा प्रयत्न उत््ांिीमधून 

हवकहसि झाला आह.े  

कृहर् वनस्पिी परागणासाठी त्यांच्या पूवाथश्रमीच्या वन्य जािी ज्यावर अवलंबून 

होत्या त्यांच्याच वर अवलंबून असिाि. परागणाच्या मदिीहशवाय फळबागामध्ये फळे लागणार 

नाहीि की धान्योत्पादन होणार नाही.मदु्दाम वाढवलेल्या आहण त्याच जािीच्या वन्य वनस्पिी 



आणखी एका सहकायाथवर अवलंबून असिाि. िो अदशृ्य सहकारी म्हणजे कवके. ही कवके 

वनस्पिींना उपासमारीपासून वाचविाि. वनस्पिी प्रकाशसंश्लेर्णामधून काबथन डाय ऑक्साइड 

व पाण्याच्या रेणूपासून काबथनी रसायने बनविाि. पण त्याना नायट्रोजन, फॉस्परस व इिर 

पोर्ण द्रवे्य हमळवण ेत्या मानाने कठीण जािे. सुदवैाने वनस्पिींच्या मळुासोबि कवक िंिंूचे 

भल ेमोठे जाळे मािीि असिे. यामधून वनस्पिीना अन्नद्रवे्य घेिा येिाि.  

कवकािील हवकरामुळे मािीचे हवघटन होिे. त्यािील फॉस्फरस व आवश्यक रसायने 

कवके शोरू्न घेिाि. ही रसायने मुळांना पुरवली जािाि. याच्या बदल्याि वनस्पिी ऑगॅहनक 

काबथन कवकाना दिेाि. कवके याची चांगली दकमि वसलू करिाि. वनस्पिींनी 

प्रकाशसंस्लेर्णािून हनमाथण केलले्या काबथन पैकी पंधरा टके्क कवकांना हमळिो. पण ही खंडणी 

ददल्याचे फायद ेआहिे. कवकांची सार् नसले िर वनस्पिींची वाढ खुंटिे. कवकांच्या काही जािी 

मािीिील सूत्रकृमींचा नाश करिाि. अशाने कवकांच्या साहन्नध्याि वनस्पिी दषु्काळास िोंड 

दणे्यास सिम होिाि. घिेलेला काबथन कवके साठवून ठेविाि. आपल्या जाळ्यामधून एखाद्या 

अशक्त वृिाला काबथन रसायने पुरवून पुढील हगंामापयांि िे झाड हजवंि राहण्याि कवकांचा 

मोठा वाटा आह.े अरण्ये, प्रेअरी गविाळ कुरणे आहण सोयाबीन शेिी म्हणजे एकांड्या 

वनस्पिींचा समुदाय नसनू एका मोठ्या एकसघं पररसंस्र्ेचा भाग आह.े  

+++++  

  



८.३ जैवरासायहनक युद्ध 

 

सहउत््ांिी मध्ये सामान्यपणे दोन सजीवांची परस्पर सौहादाथचे संबंध व मैत्री होिे. 

पण याचा शेवट शत्रुत्व वाढण्याकडसेुद्धा होिो. भिकाच्या सिि होणार् या त्रासामुळे प्राण्यांच्या 

मध्ये अहधक वेग वाढू शकेल अस ेपाय, बळकट जबड े ककंवा अहधक िीक्ष्ण डोळे ियार होऊ 

शकिाि. अशामूळे भक्ष्य आहण भिक परस्पराहवरुद्ध हवहवध अवयवामधील बदलांचा वापर 

सुरू होिो. याचा पररणाम अहधक वेगामध्य े ककंवा अहधक िाकि होिो. यािील एक वेगळा 

प्रकार म्हणजे जैवरासायहनक प्रहिकार. हा प्रहिकार अत्यंि सभ्य व गंुिागंुिीचा असू शकिो. 

याचे एक उत्तम उदाहरण पॅहसदफक वायवे्यच्या (नॉर्थ वेस्ट ) दलदलीच्या प्रदशेािील एका आठ 

इंच लांबीच्या उभयचर( न्यूट) पाणसरड्यामध्य े पाहावयास हमळिे. याची त्वचा खडबडीि 

असिे. या पाणसारड्याच्या पोटाकडील भाग अत्यंि आकर्थक ऑरेंज रंगाचा असिो. याच्यावर 

हल्ला झाल्यास आपल्या पोटाचा भाग िो फुगवून दाखविो. ही भिकासाठी धोक्याची सूचना 

असिे. एवढ्ावर भिकाने हा पाणसरडा खाल्लाच िर त्याचा र्ोड्याच वेळाि िडफडून मृत्यू 

होिो. याच्या त्वचेमध्य े अत्यंि प्रभावी चेिाहवर् असि.े एका वेळी १७ प्रौढ माणसे ककंवा 

२५,००० उंदीर मृत्यचू्या दाढेि जािील एवढे हवर् त्याच्या शरीराि आह.े  

  

८.३ िांबड्या पोटाचा पाणसरडा (न्यूट) ८.४ िांबड्या बाजूचा गाटथर स्नेक 

 



पाणसरड्याच्या हवर्ामळेू बहुिेक भिक मृत्यूमखुी पडल ेिरी एडमंड ब्रोडी या उटाह 

युहनव्हार्सथटीिील संशोधकांना िांबड्या बाजूचा या भागािील गाटथर जािीचा साप हबनददक्कि 

हगळि असल्याचे ददसल.े या सापावर न्यूटच्या हवर्ाचा कसलाही पररणाम होि नाही. हा 

सापाच्या जनुकीय प्रहिकाराचा पररणाम आह.े सवथच न्यूटमध्ये भक्ष्य म्हणून खाणार् या 

प्राण्यांच्या चेिापेशीवरील काही आयन द्वारे बंद करण्याची िमिा त्याच्या हवर्ाि आह.े त्यामुळे 

भिक प्राण्याना घािक पिाघाि होिो. गाटथर सापसुद्धा न्यूट खाल्ल्यावर र्ोडा वेळ हनपहचि 

पडिो. पण र्ोड्याच वेळाि िो शदु्धीवर येिो. याचा अर्थ सरळ आह.े गाटथर सापामध्य ेझालले्या 

उत््ांिीमुळे न्यूटच्या हवर्ावरील पररणाम होणार नाही असे बदल झाले.  

न्यूट आहण गाटथर साप यांच्यािील युद्ध ह ेदोन जािीिील सोप्या पद्धिीचा संघर्थ 

होिा. उत््ांिी या पद्धिीने कायथ करीि नाही. सॅन्फ्रांहसस्को पररसरािील स्र्ाहनक सजीवामध्ये 

भक्ष्य व भिक यांच्यािील सहउत््ांिीचे अनेक नमुने पहावयास हमळिाि. ऑलेहम्पक 

भूहशरामध्य े(पेहनन्ससुला) असलले्या न्यूटमध्य ेहवर् मुळािच नाही. त्यामुळे त्याना खाणार् या 

सापामध्ये प्रहिकार रसायने ियार होण्याचा प्रश्च नाही.  

एडमंड ब्रोडी यांना हवर्ारी न्यूट व गाटथर साप यांच्यािील सहउत््ांिी कशी झाली 

याबद्दल कुिूहल होिेच. खडबडीि त्वचेच्या न्यूटला खाणारे साप यांच्यािील सहउत््ांिीची 

सापाला दकमि मोजावी लागली आह.े यांची हालचाल सावकाश होिे. त्यांचा सरपटण्याचा वेग 

कमी आह.े ब्रोडी यांना अजून न समजलेली बाब म्हणजे सावकाश हालचाल करण्यामुळे पक्ष्यांचे 

सोपे भक्ष्य ह ेसाप बनिाि.  

+++++ 

  



८.३ भुंगे आहण वनस्पहि : िीनशे वर्ाांचा संघर्थ  
 

सहउत््ांिीमध्ये दोन सजीवामधील संघर्थ फक्त हवर्ारी रसायने व त्यावरील 

प्रहिरोध एवढाच अपेहिि नाही. सजीवांच्या हवहवधिेमध्येसुद्धा सहउत््ांिीचा मोठा वाटा 

आह.े याची जाणीव १९६४ साली पॉल अर्लथक आहण पीटर रॅव्हने या दोन पयाथवरण 

वैज्ाहनकाना झाली. रॅव्हने यानी जेंव्हा कीटक वनस्पिीच्या परागणाला मदि करिे त्यावेळी 

दोघामधील संघर्थ कमी िीव्रिेचा असिो. काही कीटक झाडाची पाने कुरिडून ककंवा खोड 

पोखरून त्याि घर कर, फळामध्ये अंडी घालणे असे अनेक उपदव्याप करिाि. पाने खाल्ल्याने 

वनस्पिीच्या प्रकाश संश्लेर्णावर पररणाम होिो. मुळे कुरिडल्याने वनस्पिीला पुरेसे पाणी 

आहण पोर्णद्रवे्य हमळि नाहीि. जर मुळे मोठ्या प्रमाणाि कुरिडली गेली िर वृिाचे 

आहस्ित्वच धोक्याि येिे. कीटकांनी वृिाच्या हबयाच खाऊन टाकल्या िर वृिाची पुढील हपढी 

जन्मच घेि नाही.  

आधाशी भुंग्यांचा बंदोबस्ि करण्यासाठी वनस्पिींनी नैसर्गथक आहण रासायहनक 

उपाय शोधून काढल ेआहिे. लालभडक आकर्थक फळे येणार् या काही वनस्पिींच्या पानाच्या 

कडाना िीक्ष्ण कडक काट्यांची दकनार असिे. पाने कुरिडणार् या कीटकांच्या त्रासापासून सुटका 

होण्यासाठी हा बदल आवश्यक आह.े पानाचा चावा घेिाना एकदा त्रास झाला म्हणजे भुंगा त्या 

पानाचा नाद सोडिो. काही वनस्पिी आपल्या पानामधून अर्वा वाहहन्यामधून हचकट रेहझन 

ककंवा चीक सोडू शकिाि. कीटकाच्या चाव्यामुळे एखाद्या वाहहनीस इजा पोहोचली म्हणजे 

वाहहनीिून बाहरे पाडलले्या द्रवामध्य ेकीटक बडूुन जािो. काही वनस्पिी दसुर् या कीटकांना 

मदिीसाठी बोलावून घिेाि. ज्या वनस्पिीवर कीटकांचा हल्ला झाला आह ेत्या कीटकावरील 

परभिी आकर्र्थि होिील अशी रसायने वनस्पिी ियार करिाि. परभिींच्या पोहलनसंग पढु े

आ्मक कीटकांचा हनभाव लागि नाही.  

अर्लथक आहण रॅव्हने यांनी सुचवले की प्रत्येक वनस्पिीची कीटकांना टाळण्याची 

स्विा:ची हवहशष्ट पद्धि असिे. कीटकांना आकर्र्थि करणे वा प्रहिकार करणे ही उत््ांिीमधील 

पायरी आह.े अशा वनस्पिी आपले आहस्ित्व अहधक सखं्येने रटकवून ठेविाि. नव्या प्रहिकार 

िमिेच्या वनस्पिी ह ेकीटकांना नवे आव्हान ठरिे. अर्लथक आहण रॅव्हेन यांचा हसद्धान्ि हसद्ध 

करण्याच्या दषृ्टीने अवघड होिा. सहउत््ांिीमध्ये गेल्या िीनशे दशलि वर्ाथि काय झाल ेयाची 

पुन्हा पाहणी आज शक्य नाही. पण १९९० च्या सुमारास हावडथ मधील ब्रायन फारेल नावाच्या 

एका कीटकशास्त्रज्ाने अर्लथक व रॅव्हने यांच्या म्हणण्याचा पाठपुरावा केला व त्यांचे म्हणण े

योग्य असल्याचे दाखवून ददले.  



त्याच्या हसद्धांिाचा पहहला भाग होिा : उत््ांिीमुळे वनस्पिीमधील हवहवधिेमध्ये 

वाढ झाली. यासाठी त्याने राळ व चीक स्त्रवणार् या वनस्पिींच्या रसवाहहन्यांच्या बदलांचा 

अभ्यास केला. या सवथ रचना स्विंत्रपणे सोळा वनस्पिी वंशामध्ये हवकहसि झाली होिी. प्रत्येक 

वंशामधून दकिी जािी उत्पन्न झाल्या याचा त्यांनी आढावा घेिला. सोळापैकी िेरा वंशामधील 

रसवाहहन्या त्यांच्या जवळच्या वंनस्पिीहून ज्यामध्ये रसवाहहन्या हवकहसि झालेया नव्हत्या 

त्याहून अहधक हभन्न होत्या. उदा नगंको आहण सूहचपणी वृि वगीकरणाप्रमाणे अहधक जवळचे 

आहिे. नगंको मध्य े रसवाहहन्या नाहीि. नगंकोची आज अवघी एक जाि हशल्लक आह.े पण 

रसवाहहन्या हवकहसि झाल्याने सूहचपणी वृिांच्या ५५९ जािी ियार झाल्या. त्यांची हवहवधिा 

पाईन वृिापासून यूव्ह पयथन्ि झाली. डईेझी आहण डनॅ्डहेलऑन ह ेदोन्ही रसवाहहन्या असलेल े

वनस्पिी गट स्विंत्र आहिे. याना अ ॅस्टर असे म्हणिाि. याच्या यांच्या २२, ००० जािी आज 

ठावूक आहिे. यांच्या जवळच्या समजणार् या कॅहलहसरेसी गटामध्ये रसवाहहन्या नसललेा हा गट 

आह.े याच्या अवघ्या ६० जािी आहिे. फक्त वनस्पिी रचनेमध्य े कीटकापासून रिण 

करण्यासाठी चीक ककंवा राळ वाहहन्या उत््ांिीमधून हवकहसि झाल्याने हचकाळ वनस्पिींची 

हवहवधिा लिणीय पणे वाढली. (महाहवद्यालयाि वनस्पिी शास्त्राचा अभ्यास करिाना हचकाळ 

वनस्पिींची संख्या सवाथहधक आह ेह ेठावूक होिे पण असे का ह ेसमजल ेनव्हिे िे आिा समजल.े 

युफोर्बथएसी ७५०० जािी )  

फेरेल यांनी आिा अर्लथक व रॅव्हने यांच्या हसद्धांिािील दसुर् या भागावर लि केहन्द्रि 

करायचे ठरवले. वनस्पिींच्या हवहवधिेमध्य े कीटकांच्या हवहवधिेचा दकिी सहभाग आह.े 

कीटकामधील एक गट त्यांनी अभ्यासासाठी हनवडला िो म्हणजे भुंगेरे- बीटल. हनसगथ वैज्ाहनक 

जे एस बी हाल्डने यांनी हशकवलेल्या जीवाहवज्ानाि एक वाक्य िे नेहमी सांगि असि " जर 

हनसगथ हनर्मथिीचे श्रेय कोणा हनमाथत्याकड े असलेच िर त्याने मोठ्या प्रेमाने भुंगेरे बनवलेल े

आहिे." सवथ सजीवामध्ये सवाथहधक हवहवधिा कीटकामध्ये आह.े आजच्या घटकेस भुंगेर् याच्या 

३३०, ००० जािी ठावूक आहिे. कीटकामधील सवाथहधक हवहवधिा असलेला गट. आिा फेरेल 

यांना या हवहवधिेचे रहस्य शोधून काढायचे होिे.  

त्याने प्रर्म भुंगेर् याचा उत््ांिी वृि ियार केला. कीटकांचा प्रारंभ वनस्पहि खाणारे 

असा झाललेा नाही. सवाथि प्रर्म हनमाथण झालले ेकीटक कवके व लहान कीटकावर उदरहनवाथह 

करणारे होिे. हबया पोखरून आिील भाग फस्ि करणार् या कीटकांचे इंग्रजी नाव "टोक" दकड े

एक प्रकारचे भुंगे आजही त्यांची रचना व विथन प्रार्हमक स्वरूपाचे आह.े २३० दशलि वर्ाथपूवी 



यामधून वनस्पिी कुरिडणार् या भुंग्यांची उत्पत्ती झाली. आजच्या वनस्पिीप्रमाणे त्याकाळी 

एवढे वैहवध्य नव्हिे. त्यािील बर् याच वनस्पिी ियारही झालले्या नव्हत्या. सपुष्प वनस्पिीही 

नव्हत्या. जे भुंगेरे त्याकाळी होिे िे शंकू सारखी फळे येणार् या वनस्पिी, नजंको आहण सॅगो पाम 

वर जगि. अनावृत्त बीजी वनस्पिीवर उदरहनवाथह करिाना नव्याने ियार झालले ेभुंगे मूळ 

कवके व कीटकभिी कीटकाहून वेगळे झाल.े काही कीटकांमध्ये भुगेंर् यािील हवहवधिा 

हजारपटीने वृनद्धगंि झाली. अर्लथक व रॅव्हने यांनी सुचवल्याप्रमाणे नव्या भुंगेर् यांनी 

जगण्यासाठी नव्या वनस्पिींची हनवड केली. उदा पाईन वृिावरील भुंगे त्यांचे बीजशंकू आहण 

हबया या दोन्ही वर अवलंबून होिे. जे भुंगे सपुष्प वनस्पिीवर अवलंबून राहहल ेिे पाने, फुल,े 

खोड,े मुळे, फळे यांवर जगू लागल.े  

आकृिी ८.५भुंगेरा जीवाश्म  

एवढा काळजीपूवथक कीटकांच्या हवहवधिेचा व अवलंबून असलेल्या वनस्पिींचा 

अभ्यास कोणीही केललेा नसला िरी सपुष्प वनस्पिींच्या यशाचे रहस्य त्यांच्या कीटकाबरोबर 

झालेल्या सहउत््ांिीमध्ये आह.े कोणत्याही संशोधनामधून काही नवे प्रश् उपहस्र्ि होिाि िस े

फेरेल यांच्या संशोधनािून आललेा प्रश् म्हणजे सपुष्प वनस्पिीमध्ये एवढी हवहवधिा का? या 

प्रश्ाचे अध ेउत्तर पुन्हा सहउत््ांिीमध्येच आह.े जस ेकीटकांनी सपुष्प वनस्पिी खादडण्याचे 

नवे मागथ शोधून काढल ेिसे त्यांना एका मयाथदपेयांि ठेवण्याची वनस्पिींना आवश्यकिा वाटू 

लागली. त्याच वेळी मधमाशीसारख्या कीटकानंी सपुष्प वनस्पिींना परागणासाठी मदि 

करण्यास प्रारंभ केला. यािून वनस्पिींच्या व कीटकांच्या पुन्हा नव्या जािींचा उदय झाला. 

र्ोडक्याि हवहवधिेमुळे हवहवधिा.  



८.४ माणूस हवरुद्ध कीटक न संपणारे युद्ध  

 

भुंगेरे आहण इिर कीटक यांची वनस्पिीबरोबर चालललेी सहउत््ांिी कोट्यवधी 

वर्ाथपासून चाललेली आह.े गेल्या दहा हजार वर्ाथि कृहर् िेत्राच्या प्रगिीबरोबर या सवाथि 

माणसाचा हस्ििेप वाढला आह.े कृहर् उत्पादने वाढत्या प्रमाणाि उपलब्ध व्हावीि यासाठी 

त्याने कीटकांना खाद्य वनस्पिी खाण्यास प्रहिबंध करायला प्रारंभ केला. या प्रकाराि 

सहउत््ांिीचा हवचार मुळीच केलेला नाही. झपाट्याने कीटकनाशका हवरुद्ध होणारा कीटकांचा 

प्रहिकार ह ेसहउत््ांिीचे अगदी िाजे उदाहरण. दसुरे उदाहरण प्रहिजैहवके प्रहिकारिमिा.  

दहा हजार वर्ाथपूवी मानव शेिी करायला लागला. अगदी प्रारंभीच्या काळािील 

हपके म्हणजे हद्वदल धान्य आहण बाली. त्यांच्या आधी जसे कीटक यावर अवलंबून होिे िी 

व्यवस्र्ा बदलललेी नव्हिी. यावर त्यावेळच्या शेिकर् याजवळ कसलाही उपाय नव्हिा. फक्त 

दवेाची प्रार्थना करणे दवेाला साकड ेघालणे एवढेच िे करीि. १४७८ साली स्वीडनमधील बनथ 

मधील शेिकरी कीटकाहवरुद्ध कोटाथि गेल.े शहराच्या मेयरने यावर एक वकील नेमला. 

धमथहनरपेि कोटाथकडून हशिेची मागणी केली. हा गंभीर गुन्हा असल्याने ईश्वराला अपाय झाला 

आह.े असेही सांहगिले. भुंग्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी एक दसुरा वकील नेमला. याहचका दाखल 

करणार् या व बचाव पिाच्या वदकलाना म्हणण ेमांडण्याची संधी ददली. दोन्ही बाजंूचे म्हणणे 

ऐकल्यानंिर हबशप यांनी शेिकर् यांच्या बाजूने हनकाल ददला. भुंगेरे सैिानाची प्रजा असल्याचेही 

हवधान केले. भुंगेर् यांनी हा अिम्य अपराध केल्याने त्यांना हशिा हमळाली पाहहजे अस ेम्हणून 

हपके, शेिे, फळे व उत्पन्न जाळून टाकण्याचा हुकूम ददला. त्यामुळे भुंगे पुन्हा हपकावर येणार 

नाहीि. ह ेसवथ फादर, द सन आहण होली घोस्ट यांच्या परवानगीने मी केले आह ेअसेही सांगून 

हबशप हनघून गेल.े पण एवढे करून भुंगेरे दर वर्ी हपकांचा फडशा पूवीप्रमाणे पाडीि राहहले. 

भुंगरे सैिान नसून त्याि त्यांची चूक नसून ईश्वराने शेिकर् यांना ददलेली त्यांच्या पापाची हशिा 

आह.े आपल्या उत्पन्नाचा दहावा हहस्सा (या कराचे इंग्रजी नाव रटर्- टेनचे जुने रूप) चचथला 

ददल्याने भुंगेर् यांचा त्रास कमी होईल अशी हमी ददली गेली. यामुळे भुंगेर् यांचा त्रास कमी झाला. 

मग िो उत्पादन कमी झाल्याने भुंगे कंटाळून गेल ेकी नाही हा संशोधनाचा हवर्य आह.े  

कोटथ केस व दवेाचा धावा प्रार्थना उपयोगी पडि नाही म्हटल्यावर शेिकर् यांनी 

हवर्ारी द्रव्यांचा वापर करण्यास सुरवाि केली. ४, ५०० वर्ाथपूवी सुमेररयन शेिकर् यांनी 



हपकावर गंधक फवारून पाहहले. प्राचीन रोमन डांबर व ग्रीसचा वापर करीि. काही 

वनस्पिींच्या अकाथि कीटक हपटाळून लावण्याची शक्ती असिे ह ेलवकरच शोधून काढले गेल.े 

ग्रीकांनी आपल ेहबयाणे कडू भोपळ्याच्या रसाि बुडवून लावायला सुरवाि केली. युरोहपयनानी 

िंबाखूसारख्या वनस्पिींचा अकथ  वापरायला प्रारंभ केला. जुन्या पद्धिीहून हा अहधक 

पररणामकारक उपाय होिा. आमेंहनयन व्यक्तींनी शेवंिीसारख्या एका वनस्पिीिून १८०७ 

साली वेगळे काढललेे पायरेथ्रम आजही वापराि आह.े  

ज्या वेळी युरोहपयनानी अहधक पररणामकारक कीटकनाशके शोधली त्याच वेळी 

त्यांची शेिी भल्या मोठ्या फामथ मध्य े रूपांिररि झाली. युरोहपयन वसाहिीिून शेिी हा 

फायद्याचा उद्योग बनला. कीटकांना अशी शेिी म्हणजे मेजवानी वाटली. दशेभर कीटकांची 

सार् येऊन हपकांचा सवथनाश व्हायला लागला. शेिीमध्य े आिा सायनाइड, आसेहनक, 

अ ॅहन्टमनी, जस्ि आहण चुना मोरचूद यांचे हमश्रण वापराि आले. आजही ह ेबोडो हमक्स्चर 

(पॅररस ग्रीन) या नावाने ओळखल ेजािे. हवमान व फवारणीसाठी िुर्ार िोट्या आल्यानंिर सवथ 

शेिीवर कीटकनाशकांचा फवारा मारून हपके त्याि माखून टाकण ेचाल ूझाले. १९३४ साली 

एकट्या अमेररकन शेिकर् यांनी िीस दशलि पाउंड गंधक, साि दशलि पाउंड आसेंहनक आहण 

चार दशलि पाउंड बोडो हमक्सचर वापरल ेहोिे.  

१८७० च्या सुमारास एक लहानसा फळे पोखरणारा कीटक चीनमधील 

फळझाडांच्या रोपाबरोबर सान जो कॅहलफोर्नथया येर्े आला. याचे नाव सान जो स्केल (लहान 

खवल्यासारखा ददसायचा म्हणून त्याचे नाव स्केल इन्सेक्ट) याचा लवकरच अमेररका आहण 

कॅनडाि पसरला. जेर्े जाईल यरे् े त्याने फळशिेीवर हल्ला चढवला. बाग मालकानी लगेच 

त्यावर गंधक व चुन्याचे हमश्रण फवारल.े काही आठवड्याि स्केल दकडा ददसेनासा झाला.  

पण शिक पणूथ होिाना १९०० च्या सुमारास या स्केल दकड्यावर गंधक आहण 

चुन्याचा पररणाम होईना. मूठभर दकड ेफवारणीनंिर हशल्लक रहाि. र्ोड्याच ददवसाि त्यांचा 

आकडा पूवीप्रमाण ेहोि असे. वॉनशंग्टन स्टेट मधील क्लकथ स्टन खोर् याि फळबागांच्या मालकांनी 

हनरुपद्रवी कीटकनाशके कारखान्यािून पुरवल्याचा दावा करायला सुरवाि केली. शदु्ध 

कीटकनाशकांचा पुरवठा व्हावा याठी शेिकर् यांनी स्विा:चा कारखाना काढला. फळझाडाना 

कीटकनाशकांनी आंघोळ घािली. अस ेअसून सूद्धा स्केल कीटक पसरिच होिा. कीटकशास्त्रज् ए 



एल मेलॅन्डर यानी फळझाडांची प्रत्यि पहाणी केली. कोरड्या झालले्या कीटकनाशकाच्या 

पापुद्र्याखाली कीटक खशुाल रहाि होिे.  

मेलॅन्डर यानी कीटकनाशकािील भेसळीबद्दल दोर् दणे े बंद केल.े १९१२ साली 

वॉहशग्टन हवद्यापीठा भोविील पररसरािील गंधक व चुन्याच्या वापराने कीटकावर कसा 

पररणाम होिो याची पाहणी केली. यादकमा व सनीसाईड भागाि गंधक चुन्याच्या हमश्रणाने 

फळझाडावरील एकूण एक कीटक नाहीसे झाले. पण याच वेळी क्लकथ सन भागाि चार िे िेरा 

टके्क कीटक हशल्लक राहहले. पण क्लकथसन मधील कीटकांचा फ्युएल ऑइल असलले्या 

कीटकांनाशकामुळे पूणथ नायनाट झाला. याचा अर्थ एवढाच हनघाला गंधक चुन्यापासून 

बनवलेल्या कीटकनाशकांचा कीटक प्रहिकार करीि होिे. मेलॅन्डर याना याचे मोठे आश्चयथ 

वाटले. कीटक दररोज र्ोड ेर्ोड ेआसेहनक खाऊन त्याना आसेहनकची सवय होिे ह ेत्याना ठावूक 

होिे. पण स्केल कीटकांचे प्रजननाचा वेग एवढा अहधक होिा की एका गंधक चुन्याच्या 

फवार् यानंिर िे प्रहिकारिम बनण्यास पुरेसा वेळ नव्हिा.  

मेलॅन्डर यांच्या डोक्याि आलेला हवचार जरा हटके होिा. कदाहचि काही र्ोड्या 

स्केल कीटकामध्ये झालले्या गंधक चुन्याहवरुद्धच्या उत्पररविथनामुळे िर असे झाले नसले? 

शेिकर् यानी गंधक चुना फवारल्यानंिर प्रहिकार उत्पन्न झालले े कीटक हजवंि राहहल.े 

त्यांच्याबरोबर पुरेस े कीटकनाशक न पोहोचललेे काही कीटक हशल्लक राहहल.े क्लकथ स्टन 

खोर् यािील शेिकरी इिर कोठल्याही भागाहून अहधक गंधक चुना हमश्रण फवारीि असल्याने 

अहधक प्रहिकारिम कीटकांची पैदास होण्यास उत््ांिीमधून मदि झाली. मलेॅन्डर यांनी ही 

कल्पना १९१४ साली मांडली पण त्यांच्याकड ेकोणी लि ददले नाही. १९३९ साली पॉल मलुर 

या हस्वस रसायनिज्ाने क्लोरीन व हायड्रोकाबथन पासून ियार केलेल ेएक कीटकनाशक अहधक 

पररणामकारकपणे कीटकांचा नाश करि ेअस ेदाखवून ददल.े याचे नाव होिे डीडीटी. डीडीटी 

अनेक कीटकांचा खात्रीने नायनाट करीि होिे. अनेक वरे् साठवून ठेवले िरी त्याची 

पररणामकारकिा कमी होि नव्हिी. त्याचा उत्पादन खचथ कमी होिा. पररणामकारक डोस 

लहान होिा. मानवावर त्याचा पररणाम झाल्याचे उदाहरण नव्हिे. १९४१ िे १९७६ पयथन्ि 

४.५ दशलि पाउंड डीडीटीचे उत्पादन घेण्याि आले. त्याकाळी हजवंि असणार् या प्रत्येकाने एक 

पाउंड डीडीटी वापरली असा त्याचा अर्थ होिो. डीडीटी एवढे पररणामकारक आहण स्वस्ि होिे 

की जुन्या कीटक नाशक पद्धिी कालबाह्य ठरल्या.  



डीडीटी आहण इिर कीटकनाशकामुळे कीटकांचा त्रास फक्त कमी करण ेनव्ह ेिर 

त्यांचा समूळ नाश करिा येईल असा भ्रम हनमाथण झाला. शेिकरी मोठ्या प्रमाणाि त्याचा वापर 

हपकावर करायला लागले. एवढ्ाि डास हनमूथलनासाठी डीडीटी चा वापर सरुू झाला. 

मलेररयाचा प्रहिबंध करण्यासाठी हा उत्तम उपाय ठरला. १९५५ साली मॅनस मास्टरी ऑफ 

मलेररया नावाचे पुस्िक प्रहसद्ध झाल.े पॉल रसले या रॉकफेलर युहनव्हर्सथटीच्या वैज्ाहनकाने 

जगाच्या इहिहासाि प्रर्मच अहवकहसि दशेाना मलेररयापासून मुक्ती हमळण्याचा खात्रीचा 

मागथ उपलब्ध झाला अस ेप्रहसद्ध केल.े  

डीडीटी ने अनेक हपके आहण जीव वाचवले याि शंका नाही. पण अगदी प्रारंभीच्या 

काळािसुद्धा वैज्ाहनकाना त्याच्या पररणामाची कल्पना यायला लागली होिी. १९४६ साली 

स्वीहडश वैज्ाहनकांना डीडीटी मुळे घरमाशा नाहीशा होि नाहीि ह ेकळल ेहोिे. इिर दशेािील 

अनुभव फार वेगळा नव्हिा. १९९२ पयथन्ि पाचशे जािीचे कीटक डीडीटीस प्रहिकारिम झाल.े 

शेिकर् यांनी डीडीचा प्रभाव कमी झाल्यानंिर दसुरे कीटकनाशक मलॅॅहर्ऑन वापरून पाहहल.े 

िे चालेनासे झाल्यावर नव्या कीटक नाशकाकड.े  

हपकावरील कीड नष्ट करण्यासाठी डीडीटी ककंवा दसुरे हवर्ारी कीटक नाशक म्हणजे 

प्रचंड पराभव ठरला. प्रत्येक वर्ी वीस दशलि टन कीटकनाशके एकट्या अमेररकेि वापरली 

जाि होिी. सध्या नव्याने बनवललेी कीटकनाशके अहधक हवर्ारी व पररणामकारक असली िरी 

त्यांचा वापर दर वर्ी ७ टक्क्याहून १३ टके्क वाढि चालला आह.े  

डीडीटी चा पराभव हा उत््ांिीिील न ठरवललेा प्रयोग होिा. रॅव्हने यानी १९६४ 

साली वनस्पिी लाखो वर्ाथपासून नैसर्गथक कीटकनाशके बनविाि व त्याप्रमाणे कीटकामध्य े

सहउत््ांिी होिे. वनस्पिी व कीटक यांच्या सहउत््ांिीिून आिा हा डाव माणसापयांि येऊन 

पोहोचला एवढेच. पहहल्या वेळेस शेिावर कीटकानंाशके फवारली िेंव्हा बहुिेक कीटकांचा नाश 

झाला. र्ोड ेज्यावर पुरेसे कीटकनाशक पोहोचले नाही िे हशल्लक राहहल.े समूहािील काही 

हशल्लक कीटकामध्य ेउत्पररविीि जनुकामुळे प्रहिकार िमिा होिी त्यांच्यावर पररणाम झाला 

नाही. उत्पररविीि कीटकाना त्यांची िमिा पडिाळण्याची संधी हमळालीच नाही िर ह े

उत्पररविथन नाहीस े होिे. नवी उिपररविथने कोणत्याही समहूाि र्ोड्या प्रमाणाि हशल्लक 

असिाि. कधी काळी सवथ जाि नष्ट होण्याचा प्रसंग आलाच िर अशा कीटकांच्या नव्या हपढ्ा 

वंश रटकवून ठेविाि.  

कीटकांनाशकाना िोंड दणे्याचे अनेक पयाथय उत्पररवर्िथि कीटकामध्य ेआहिे. उदा 

त्यांचे आवरण अहधक जाड होण्यामुळे कीटकनाशक शरीरापयांि पोहोचि नाही. ककंवा 



उत्पररवर्िथि प्रहर्नामुळे कीटकनाशकाचे हवघटन होणे, जीवघेणा डोस हमळण्याधीच उडून जाणे 

वगैरे. कीटकनाशक फवारणी नंिर हशल्लक राहहलले्या कीटकांना प्रहिस्पधी रहाि नाहीि. 

भिक कीटकापासून त्यांचे संरिण होिे. जर नवा भिक ियार झालाच िर त्यांची संख्या 

मयाथददि राहिे. अशा समूहामध्ये उत्पररविीि कीटक असिील िर त्यांची संख्या वाढि जािे.  

कीटकनाशके व सहउत््ांिी ही गंुिागंुिीची द्या आह.े वनस्पहि आहण कीटक 

दोन्हीमध्ये उत््ांिी होि राहिे. कीटकनाशकाच्या उत्पादकांना मात्र एखाद े कीटकनाशक 

बाजाराि आणण्यासाठी भरपरू प्रयत्न करावे लागिाि. कीटकामध्ये उत्पन्न झाललेी प्रहिकार 

यंत्रणा कीटकनाशक कुचकामी करिे. नैसर्गथक प्रहिकार िमिा त्या त्या कीटकाहवरुद्ध ियार 

झाल्याने रासायहनक कीटकनाशकांच्या अहिररक्त पररणामाप्रमाण ेगांडूळ ककंवा हमत्र कीटकांचा 

नाश होि नाही. उदा मधमाशासारख्या परागीकरण करणार् या कीटक अत्यंि आवश्यक आहिे. 

अहि िीव्र कीटक नाशके पररसराि अनेक वरे् रेंगाळि राहिाि. त्यांचे हवघटन सहजासहजी 

होि नाही. शेिािील मािी फवार् यामुळे हवर्ारी बनिे. अन्न साखळीि आलले्या 

कीटकनाशकामुळे त्याचे उिीिील प्रमाण वर्धथि होिे. डीडीटी गांडुळामधून पक्ष्यांच्या शरीराि 

गेल्याने त्यांची अंडी उबविाना फुटल्याची उदाहरणे घडललेी आहिे. कीटक नाशकांच्या 

चुकीच्या वापराने मानवी प्राण धोक्याि आल्याची उदाहरणे कमी नाहीि. मेर्ील आयसो 

सायनेट भोपाळ गॅस लीक ने जागहिक हव्म केललेा आह.े कीटकानाशके व काही ककथ रोग 

आजही चचेि आहिे.  

कीटकनाशक प्रश्ावर कृहर् उद्योजकांनी काही प्रमाणाि उपाय शोधण्याचे काम केल े

आह.े ह ेउत्तर आह ेबॅहसलस र्ुररनजेनेहसस नावाचा हजवाणू. या जीवाणूचे संहिप्त रूप आह े

बीटी. मािीमध्य ेआढळणार् या बीटी जीवाणू फुलपाखरे आहण पिंगामधील परजीवी आह.े एकदा 

फुलपाखरामध्ये ककंवा पिंगामध्ये हशरकाव केल्यानंिर जीवाणूिील एका जनुकापासून बनलले े

प्रहर्न कीटकाच्या अन्न नहलका पेशी नष्ट करिे. त्यामुळे कीटक नाहीस ेहोिाि. वृद्धी हमश्रणाि 

वाढवलेल्या बीटी जीवाणू प्रयोगशाळेि १९६० पासून ठेवललेे आहिे. त्यापासून हनघालेल े

प्रहर्न सवथ हपकावर फवारले. सस्िन प्राण्यासाठी िे हनधोक होिे. सूयथप्रकाशाि त्याचे हवघटन 

होिे. आिा या जीवाणूिील प्रहर्न हनर्मथिी जनुक चक्क कापूस, सोयाबीन, मका, बटाटा 

हपकामध्ये घालून पराविीि हपकांची पैदास केली आह.े  

पयाथवरण संरिणावर लि ठेवणार् या संस्र्ांनी बीटी हपके आणखी एक सहउत््ांिीचे 

उदाहरण ठरणार नाही अशी आशा केली आह.े उदा कापूस हपकवणार् या उत्पादकांनी पूणथ पीक 



बीटी कपाशीचे घेिल ेिर त्यावर जगणार् या कीटकामध्ये बीटी प्रहर्नावर प्रहिकार होणार नाही 

याची खात्री कोण दणेार? कारण सवथच कपाशीची रोपे िेच हवर् बनवणार यासाठी हपकािील 

वीस टके्क रोप ेनेहमीची बीटी हबयाण्याहशवाय लावावीि असा सल्ला ददललेा आह.े हपकाखालील 

जहमनीि अशी रोप े कीटकाना उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या खाण्याची सोय होईल व हशल्लक 

हपकांचे नुकसान होणार नाही. त्याचबरोबर बीटी प्रहिकार कमी प्रमाणाि होईल अशी कल्पना. 

पण उत््ांिी आपल्या कल्पनेहून अहधक नवे मागथ शोधून काढिे. सामान्य कीटक व प्रहििमिा 

असललेे कीटक यांची प्रजा प्रहििमिा असलले्या कीटकामध्य ेहनपजली िर अहधक वेगाने बीटी 

पचवणारे कीटक वाढि जाणार.  

ह ेसवथ मागथ शेिकर् यांच्या सहकायाथवर अवलंबून आहिे. हपकािील वीस टके्क भाग 

बीटी हवरहहि लावायचा िर उत्पन्न वीस टक्क्यांनी कमी होणार. यािील दखु:द भाग म्हणजे 

कोणत्याही शेिकर् याने बीटी हवरहहि कपास लावली नाही. नव्याने उत्पाददि केलेले हबयाण े

दसुरे हवर् बनवण्याची वाट पहावी लागणार व ह ेदषु्ट च् िसेच चाल ूराहणार. २०१७ च्या 

हगंामाि बीटी हबयाण्यापासून बोन्ड आळीचा प्रहिकार न झाल्याने उत्पादन िीस टक्क्याहून 

कमी आल.े आिा हबयाण्याची व उत्पादनाची नुकसानभरपाई कोणी द्यायची याचा वाद चालू 

आह.े  

सहउत््ांिी कीटकांचा प्रहिकार कसा करायचा याबद्दल र्ोड्या सूचना दिे असि.े 

एकाच हपकाखाली मोठ मोठाली शेिे ह ेशेिकर् यांच्यासाठी सकंट आह.े याला एकसंवधथ अस े

म्हणिाि. त्याऐवजी बहुसंवधी हपके लावणे म्हणजे हपकावरील कीटकांची संख्या मयाथददि 

ठेवणे. बहुिेक कीटक एकाच हपकावर वाढिाि. अनेक जािीची हपके त्यांच्या सखं्यावाढीला 

मोठा अडर्ळा आह.े फळ उत्पादकांना आपल्या फळावर कसलाही डाग चालि नाही. कारण 

डाग पडललेी फळे कोणी हवकि घेि नाही. प्रत्यिाि डाग पडलेली फळे म्हणजे कमी 

कीटकनाशके. ह ेउत्पादकांना ठावूक आह ेपण हवकि घेणार् यापयांि ह ेपोहोचवणे आवश्यक आह.े 

डाग पडलेली फळे स्वस्ि हमळायला लागली म्हणजे ही अडचण दरू होईल. यािून अनेक प्रश्ांची 

उत्तरे हमळणार आहिे. कमी कीटकनाशके म्हणजे कीटकामध्ये कमी प्रहिकार व कमी वेगाने 

सहउत््ांिी.  

+++++ 

  



८.५ मुंग्या पहहले कृहर् उत्पादक  

 

८.६ पाने कािरणार् या मुगं्या (Atta laevigata) कवक शेिी साठ दशलि वर्ाथपूवी पासून करिाहिे 

 

मानवाला आपण शेिीचा शोध लावल्याचा अहभमान आह.े पण प्रर्म शिेीचा मान 

माणसाकड ेनाही. सवाथि आश्चयथ कारक पणे शेिीचा शोध मुंग्या आहण कवकांच्याकड ेजािो. स ु

साठ दशलि वर्ाथपूवी एका प्रजािीच्या मुंग्या आहण कवके यांच्या सहउत््ांिीमधून शेिी सुरू 

झाली. याि मुंग्या यशस्वी झाल्या. माणसाने कीटकांच्या समोर हाि टेकले आहिे. ही हस्र्िी 

मुंग्यांच्या मध्य ेकधीही आली नाही. त्यांच्याकडून बरेच काही हशकण्यासारखे आह.े  

कवक शेिी करणार् या मुंग्या जगािील हवर्ुववृत्तीय जंगलामध्ये आढळिाि. यािील 

अनेक आकाराने मोठ्या असलेल्या मुंग्या आपल्या वारुळािून दररोज झुडुपे आहण झाडांच्या 

शोधाि बाहरे पडिाि. झाडावर चढून एका ओळीि झाडाची पाने आणणार् या मुंग्यांची ओळ ही 

त्यांची खूण. आपल्याहून लहान आकाराच्या मुंगीकड ेही पाने सोपवली जािाि. या पानाचे 

चावून लहान गोळ्या बनवणे ह ेलहान मुंग्यांचे काम. या प्रद्येि पानाचा चक्क लगदा होिो. 

मुंग्या हा लगदा कवकांच्या गाहलच्यावर पसरिाि. पानांच्या उिी हवघटनािून कवक ऊजाथ 

हमळविे. एकदा उिी हवघटन झाल े म्हणजे अहधक पोर्ण मूल्य असललेा कवक िंिू हवधटन 

झालेल्या उिीवर मुद्दाम वाढवला जािो.  

पाने कािरणार् या मुंग्याचं्या कवक शेिीिील कवके पूणथपणे मुंग्यांवर अवलंबून 

असिाि. बाहरे उगवणारी कवकांचे बीजाणू वार् यामाफथ ि पसरिाि. या बीजाणूिून मशरूम 

उगविाि. पण मुंग्यांच्या कवक शेिीिील कवकांचे बीजाणू बाहरे न येिा वारुळािच असिाि. 



वारुळािील नवी राणी मुंगी नव्या वारुळाची बांधणी करिाना कवक िंिू व बीजाणू घेऊनच 

बाहरे पडिे.  

आकृिी ८.७ पान कािरणारी मुंगी  

 

कवकांची काळजी घेण्यािून पाने कािरणार् या मुंग्यांचा भरपूर फायदा होिो. 

मुग्यांना पणथ उिी पचविा येि नाहीि. त्यांच्या अन्न संस्र्ेि त्यासाठी आवश्यक हवकरे नाहीि. 

त्यामुळे सभोविाली असलेल्या अन्न कोठारािून ऊजाथ हमळवण्यासाठी त्यांनी हा उपाय शोधला 

आह.े त्यांच्या शेिामधील कवकांना मुंग्यांनी स्विा:चे अन्न बनवण्याच्या कामाला लावल.े 

अशामूळे पावसाळी उष्ण जंगलामधील मुंग्या पणथ हवघटन साखळीिील महत्वाचा भाग बनल्या. 

दरवर्ी जंगलािील एकूण पानांचा वीस टके्क भाग मुंग्या कवकांच्या सहाय्याने वापरिाि.  

मुंग्या आहण कवके यांची भागीदारी कशी हवकहसि झाली याचा अभ्यास उत््ांिी 

वैज्ाहनकांनी केला आह.े कवक शेिी करणार् या सु २०० मुंग्या शोधून काढण्याि वैज्ाहनक 

यशस्वी झाले आहिे. या सवथ मुंग्या जवळच्या वंशािील आहिे. कवक शेिी करणार् या 

मुंग्याहशवाय एकही दसुरी मुंगी याच्या गटाि नाही. एकाच मूळ वंशामधनू या शेिी करणार् या 

मंुग्यांची सुरवाि झाली असे वैज्ाहनकांना आधीपासून वाटि होिे. कवक पालनाचे हशिण त्यांना 

त्यांच्याच राणीकडून ददले जािे. यामधून मुंग्याचंी दसुरी जाि हनमाथण झालीच िर त्यांच्या 



शेिािील कवकामध्ये बदल होऊन कवकाची जािसुद्धा बदलिे. ह े खरे असेल िर कवकाचा 

उत््ांिी विृ व मुंग्यांचा उत््ांिी वृि एकमेकाची आरशाप्रमाणे उलट सलुट प्रहिमा ददसायला 

हवी.  

पण सत्य वेगळेच होिे. १९९० पासून अलरीच मलुर टेक्सास युहनव्हर्सथटी आहण टेड 

शुल्झ हस्मर्सोहनयन इंहस्टट्यूट ही जोडगोळी जगभरािील जंगलमधून पाने कािरणार् या मुंग्या 

व त्यांच्या वारुळािील कवकांच्या शोधाि भटकि होिी. गोळा केलले्या नमुन्यांचे त्यांचे 

सहकारी जनुकीय हवश्लेर्ण करीि असि. दोन्हीमधील उत््ांिी कशी झाली आह े ह े त्यांना 

पहायचे होिे. मुलर आहण शुल्झ यांना मुंग्यांनी एकूण सहा वेळा कवक पालन केल्याचे त्यांना 

आढळले. ज्या ज्या वेळी कवकाची नवी जाि उत््ांि झाली त्या वेळी मुंग्यामध्येसदु्धा नवी जाि 

उत््ांि झाल्याचे त्यांना आढळले. बर् याच वेळा कवक जािीची मुंग्यामध्ये दवेांना घेवाण होिे 

असे ददसून आल.े  

असा बदल कसा होिो हा मलुर यांच्या संशोधनाचा हवर्य होिा. त्याचे उत्तर त्यांनी 

शोधल ेम्हणिाि " काही ससंगाथमुळे कवक शेिी नाहीशी झाली िर मुंग्या शेजारी असलेल्या 

वारुळामधून दसुरी कवके चक्क पळवून आणिाि.” याला दसुरा पयाथय म्हणजे शेजारील 

वारुळामध्ये सामील होणे व सखुाने ससंार करण.े कधी कधी दसुर् या वारुळािील मुंग्यांचा समूळ 

नाश करून त्यांच्या शेिावर उपजीहवका करण ेहसेुद्धा आढळल ेआह.े  

मुलर यांच्या संशोधनािून बाहरे आललेे सत्य म्हणजे मानवी शेिकर् याप्रमाणे त्यांचा 

संघर्थ चालूच असिो. आपल्या पूवथजांनी चीन, आदफ्रका, मेहक्सको आहण मध्य आहशया मधील 

वनस्पिी लागवडीखाली आणल्या आहण िेर्ील प्राणी माणसाळवल.े यांचे प्रमाण पथृ्वीवरील 

लिावहध सजीवापैकी हािाच्या बोटावर मोजण्याएवढेच आह.े जसे मानवी संस्कृिी जागहिक 

पािळीवर एकत्र आल्या िसे कृहर् बीहबयाणे व पशू पक्ष्यांची दवेाण घवेाण झाली. मुंग्यांनी 

नेमके िेच केल.े लाखभर कवक जािीिील शभंर दोनशे कवके त्यांनी लागवडीखाली आणली. 

आपण व मुंग्यामधील महत्वाचा फरक म्हणजे आपण शेिी करण्याआधी िीस दशलि वर्ाथपूवी 

त्यांनी शेिी करायला प्रारंभ केला होिा. (आपली शेिी अवघी दहा हजार वर्ाथपूवीची आह.े)  

मानवी कृहर् िते्राप्रमाण ेमुंग्यांच्या समोर परजीवींचे आव्हान होिेच. त्यांच्या कवक 

शेिीि परजीवी कवकांचा प्रवेश झाला िर र्ोडया ददवसािच त्यांची शेिी परजीवी नष्ट करिाि. 

पण मलुर बरोबर टेक्सास युहनव्हर्सथटीिील मुलर बरोबर संशोधन करणार् या कॅमेरुन क्यूरी 

यांनी मुंग्या कवक हनयंत्रक परजीवी च्या सहाय्याने शेिीचे संरिण करिाि ह ेशोधले. मुंग्यांचे 



शरीर स्टे्रप्टोमायहसस जीवाणू च्या पावडरसारख्या बीजाणूनी माखलले ेअसिे. या जीवाणूमधून 

हनघालेल ेद्रव्य परजीवी कवके नष्ट करिे. त्याच वळेी कवक शेिीिील कवकांच्या वाढीस मदिही 

करिे. क्यूरी यांनी शोधून काढलेल्या बावीस पाने कािरणार् या मुंग्यांकड े बावीस 

स्टे्रप्टोमायहससच्या उपजािी आहिे.  

या सवथ बावीस स्टे्रप्टोमायहसस उपजािींचा अभ्यास क्यूरी यांनी केला. त्यांच्या मिे 

पन्नास दशलि वर्ाथपासून या उपजािी मुंग्याबरोबर आहिे. पण एवढ्ा वर्ाथि परजीवी 

कवकामध्य े उत््ांिी होऊन स्टे्रप्टोमायहसस हवरुद्ध प्रहिकारिमिा उत्पन्न झालेली नाही. 

मानवाने हनमाथण केलले्या प्रहिजैहवकाहवरुद्ध जीवाणूमध्ये दहा वर्ाथि प्रहिकार होऊन नव्या 

जीवाणूची हनर्मथिी होिे अस ेका? या प्रश्ाच्या उत्तरामागे क्यूरी व त्यांचे सहकारी आहिे. याचे 

संभाव्य उत्तर म्हणजे आपण कीटकनाशक शोधिाना एक रसायन वेगळे करिो आणी त्याचा 

कीटकांनाशक म्हणून वापर करिो. पण स्टे्रप्टोमायहसस हा पूणथ जीवाणू आह.े वेगवेगळ्या 

कवकांना संपवण्याची िमिा त्यामध्य े उत््ांिीमधून हनमाथण होिे. याचा अर्थ सरळ आह े

मुंग्यांनी सहउत््ांिीच्या हनयमांनुसार स्विा:चा फायदा करून घेिला आह.े आपण मात्र 

कीटकनाशकांच्या अहि वापराने स्वनाशाकड ेचाललो आह.े  

+++++  

  



८.६ स्वनाश भस्मासुर  

 

 

सहउत््ांिी मध्य ेदोन हभन्न सजीवांचा हववाह झाल्यासारखी हस्र्हि. पण यािील 

एकाचे हवलोपन (एक्सटटंक्शन) म्हणजे हशल्लक राहहलेल्या सजीवाचे हजणे हवधवेसारखे ककंवा 

हवधुरासारखे होणे. हशल्लक सजीवास हजवंि राहण्यासाठी अत्यंि कठीण हस्र्िीिून जावे 

लागिे.  

डहॅनयल जॅन्झेन नावाच्या पेहन्सल्व्हाहनया युहनव्हर्सथटीिील पयाथवरण िज्ाच्या 

अभ्यासाि कोस्टाररका जंगलािून अनेक वृि हवधुरावस्र्ेिील अवस्र्ेि असललेे आढळले. गेल्या 

दहा हजार वर्ाथपूवीच्या हहमयुगािून बचावलेले ह े वृि होिे. बर् याच वृिांचा बीजप्रसार 

फळािून होिो. सस्िन प्राणी ककंवा पिी फळािील गर खाण्यासाठी आकर्र्थि होिाि. फळािील 

हबयामधील झालले्या उत््ांिीमधून हबया पक्ष्यांच्या ककंवा सस्िन प्राण्यांच्या पचनमागाथिून 

सहज बाहरे पाडण्यासाठी ियार झालले्या आहिे. मूळ वृिापासून दरूपयांि त्या वाहून नेल्या 

जािाि व पररसराि उगविाि. मािृ वृिापासून दरू गेल्यामुळे अशा हबया उगवून येण्याची 

शक्यिा अहधक असिे. ज्या वृिांच्या हबया मािृ वृिा खाली पडिाि त्यांना त्याच्या 

सावलीखाली उगवावे लागिे. भुंगे अशा हबया खाऊन टाकिाि. सावलीि त्याची वाढ पुरेशी 

होि नाही. बीजप्रसार हा हवलुप्तन न होण्याचा उत्तम मागथ आह.े सोसाट्याच्या वादळाि एखादा 

वृि समूह उखडला गलेा िर दरूवर असललेे सजािीय वृिांच्या हपढ्ा रटकून राहिाि.  

या प्रकरणाच्या प्रारंभी आलेल्या ओर्कथ ड व कीटकांच्या सहाय्याने होि असलले्या 

परागीभवनाप्रमाणे फळ धारण करणारे वृि बीजप्रसारासाठी हवहशष्ट प्राण्यावर अवलंबून 

असिाि. चमकदार रंगाची फळे पक्ष्यांना आकर्र्थि करिाि. वटवाघळाना आकर्र्थि करणारी 

फळांच्या रंगापेिा त्यांचा गंध अहधक महत्वाचा असिो. जॅन्झेन यांनी दाखवून ददल्याप्रमाण े

काही फळांच्या बाबिीि त्यांच्या मधील हबयांचा प्रसार मोठ्या प्रमाणाि होि नाही.  



आकृिी ८.८ कॅहसया ग्रॅहन्डस शेंग व त्यािील फळे  

ज्या रठकाणी जॅन्झेन यांचे संशोधन चालू होिे िेर्े असणारे प्राणी म्हणजे वटवाघळे, 

खार, पिी व टॅहपर. कोस्टाररकामधील कोणिाही प्राणी कॅहसया गॅ्रहन्डस या वृिाची फळे 

खाण्याच्या भानगडीि पडि नाही. फूटभर लांबीच्या कॅहसया फळाि असलेल्या चेरीच्या 

आकाराच्या हबया असिाि. याच्या शेंगा िशाच झाडावर लटकि राहिाि. भुंगेरे या शेंगा व 

हबया पोखरिाि. बहुिाशं हबया भुंग्याच्या पोटाि जािाि.  

हहमयुगानंिरच्या आधुहनक जगािील कॅहसयासारख्या अनेक विृांची फळे कठीण, 

िंिुमय आहण बर् याच प्राण्यांना कठीण न पचण्यारखी आहिे. पण जमीनीवरील स्लॉर्, उंट, 

घोड ेआहण मोठ्या सस्िन प्राण्यांचे ह ेआदशथ अन्न आह.े कोस्टाररकामधनू ह ेप्राणी १२, ००० 

वर्ाथपूवी हवलुप्त झाल.े त्यांचे जबड ेमोठे बळकट होिे मोठ्या जबड्याि ही फळे सहज सामावली 

जाि. जॅन्झेन म्हणिो मोठी फळे मोठ्या हबया व मोठे सस्िन प्राणी यांच्यामधील ही सहउत््ांिी 

आह.े जस ेइिर विृ पिी ककंवा वटवाघळासाठी अनुकूहलि झाली िस ेह ेविृ मोठ्या सस्िन 

प्राण्यासाठी अनुकूहलि झाले होिे.  

मोठ्या आकाराचे सस्िन जुन्या जगािील सस्िन प्राण्यांची मैत्री काही रठकाणी 

रटकून राहहली आह.े सुमात्रा मधील गेंड्यांना आंबे अहिशय हप्रय आहिे. खािाना आंब्याची कोय 

िे सहज हगळून टाकिाि. कोयीवरील टणक आवरण पिी वेगळे करू शकि नाहीि. पण 

जमीनीवरील स्लॉर् नाकाच्या सहाय्याने हपकली फळे सहज शोधिो. आंब्याच्या कोयी 

सावकाशपणे िो गरासाहहि चघळिो. कोयीवरील आवरणामूळे कोय अन्न नहलकेिून बाहरे 

पडिे. काही मलैावर स्लॉर् च्या शेणामधून उगवलेली झाड ेम्हणजे आंब्याचा प्रवास यशस्वी 

झाल्याचे लिण आह.े 



कोस्टा ररकामधील जंगले ह े प्लाइस्टोसीन काळािील फळे आहण झाड े यांच्या 

सहउत््ांिीचे एकमेव रठकाण नाही. हहमयुगानंिर जॅन्झेन यांनी अशा अनेक वेगळ्या वृिांचा 

शोध घेिला. त्यािील एक आव्हाकाडो आहण पपया नव्या जगाि हवधुर झाले आहिे. मोठे सस्िन 

प्राणी कोस्टा ररकामधनू नाहीस े झाल्यावर त्यांचे कल्पनेबाहरे नुकसान झाल.े त्यांच्या 

बीजप्रसाराचे हुकमी हविरण होईना झाले. टॅपीर आहण कृदिं (कुरिडणारे) प्राण्यांनी र्ोड्या 

प्रमाणाि ह े कायथ केल.े पण त्यांच्या कामाि खात्री नव्हिी. त्यांच्या हबया कृदिं प्राण्याच्या 

कीटकांच्या आहण लहान उंदराच्या पोटाि गेल्याने वृिांची संख्या कमी होि गेली. जुनी झाड े

वाळून गेल्याने नव्या झाडांनी त्यांची जागा घेिली नाही.  

कोस्टाररकामध्ये जस े स्पॅहनश लोकानी पाय ठेवला िस े हस्र्िीमध्य ेबदल झाला. 

त्यानी सोबि घोड ेआहण दभुिी व मांसासाठी जनावरे आणली. प्लाइस्टोसीन पयाथवरणाि बदल 

झाला. आलले्या नव्या मोठ्या आकाराच्या सस्िन प्राण्यानी एकांड्या वृिांची फळे खायला 

सुरवाि केली. कोस्टाररकामधील हजकारो नावाच्या एका फळाचे कवच एवढे कठीण होिे की 

स्र्ाहनक लोक त्याचा पळीसारखा उपयोग करायचे. स्पेन मधून आलेल्या घोड्याचा जबडा 

हजकारो फळ खाण्याएवढा बळकट होिा ह ेजॅन्झेन यांनी पाहहले. हजकारोच्या हबया त्यांच्या 

अन्नमागाथिून बाहरे यायच्या. घोड्याच्या हलदीमध्ये नंिर त्या उगवून यायच्या. स्पॅहनश कोस्टा 

ररकोमध्ये येण्यापूवी हजकारो फळे आपल्याच िुरंुगाि सापडली होिी. घोड े आहण दभुत्या 

जनावरांनी आपल्या खरुाखाली मािीिील नाजूक वनस्पिी िुडवून नाहीशा केल्या पण 

हहमयुगािील हजकारोसारख्या वृिांना पुन्हा बहरण्याचे श्रेय त्यांनाच आह.े  

हहमयुगानंिरच्या नव्या जगाि मोठ्या आकाराचे सस्िन प्राणी हवलुप्त झाले. 

त्यांच्यावर बीजप्रसारासाठी अवलंबून असलले ेविृ मागे राहहल.े र्ोड्या प्रमाणाि या पररसराि 

नव्याने आलेल ेमोठ्या सस्िन प्राण्यामुळे बारा हजार वर्ाथि र्ांबलेला बीजाप्रसार पुन्हा सुरू 

झाला. जेंव्हा युरोहपयन उत्तर अमेररकेि आले त्यावेळी परागीभवनासाठी स्र्ाहनक मधमाशा, 

भुंगेरे, गांधीलमाशा आहण माशा यासारख ेहजारो कीटक येर् ेआधीपासून होिे. युरोहपयन सोबि 

येिाना िेर्ील मधमाशा घेऊन आले. त्या त्यांनी व्यवहस्र्ि पाळल्या. स्र्ाहनक मधमाशाबरोबर 

त्याचंा आधीपासून कमी प्रमाणाि उपलब्ध असलेल्या मधासाठी सघंर्थ सुरू झाला. व्हरमाऊंट 

युहनव्हरसीटीिील बन्डथ हाइनररच या संशोधकाच्या म्हणण्यानुसार बाहरेून आणलले्या एका 

मधमाशी कॉलनीमुळे शभंर स्र्ाहनक मधमाशांच्या कॉलनी नष्ट होिाि. स्र्ाहनक 



परगीभावासाठी मदि करणारे स्र्ाहनक कीटक दकिी प्रमाणाि नष्ट झाल ेयाची गणिीच नाही. 

कसेबस ेरटकून राहीलले ेकीटकांची संख्या आज घोक्याच्या पािळीएवढी खालावललेी आह.े  

मधमाशा नाहीशा होण्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण आह े कीटकनाशके. 

अमेररकेि अपघािाने आलेल्या परजीवी वरूधी (संहधपाद माइट : गोचडी) च्या प्रभावामुळे 

मधमाशांच्या वसाहिीमागून वसाहिी नाहीशा झाल्या. १९४७ साली ५.९ दशलि मधमाशा 

अमेररकेि पाळीव कॉलनीमध्ये होत्या. पण १९९५पयथन्ि त्यािील हनम्या म्हणजे २.६ दशलि 

मधमाशा हशल्लक राहहल्या. पोळ्यािून हनसटून गेलले्या मधमाशा िर नाहीशा झाल्या. 

पयाथवरणाि मधमाशा नाहीशा झाल्या िर त्याचा हपके व फलोत्पादनावर गंभीर पररणाम होिो. 

स्र्ाहनक कीटक परागणाचे काम करू शकिाि. फक्त िस ेकीटक उपलब्ध असावे लागिाि.  

उत््ांिीच्या शयथिीि माणूस सवाथि पुढे आह ेअस ेफक्त माणसूच म्हणिो आह.े काही 

बाबिीि आपण वरचढ आहोि ह ेखरे आह.े ही पृथ्वी आपण जवळजवळ नजंकली आह.े पण ह े

यश मोजण्यासाठी मानव, वनस्पहि, प्राणी, कवके, आददजीव आहण जीवाणू या सवाथमधील 

समिोल सह उत््ांिीमधनूच हशल्लक राहील. मानवामध्ये सहउत््ांिी हवकहसि झाली आह ेह े

खरे पण आज कधी नव्ह ेएवढे इिर सजीव मानवावर आहस्ित्वासाठी अवलंबून आहिे.  

*********  

  



प्रकरण ९  

डॉक्टर डार्वथन  

 

मध्य रहशयािील टोम्स्क हप्रझन मध्य ेअलेक्झांडर हबव्हलेीच १९९३ साली आललेा 

होिा. त्याला चोरीसाठी िीन वर्ाांची हशिा झाली होिी. दोन वरे् झाल्यावर जेलमध्य ेत्याच्या 

खोकल्यािून घशाि कफ पडायला लागला. दररोज त्याला िापही येि असे. त्याच्या डाव्या 

फुफ्फुसाि एक्स रे मध्ये डाग ददसला होिा. डागाचे हनदान झाले ट्युबरक्युलोहसस- िय 

मायकोबॅक्टेररया ट्यूबरक्युलोहसस या जीवाणू ससंगाथमुळे होिो. आधीच ससंगथ झालेल्या 

कैद्याच्या कफाचा एक लहानसा कण श्वासावाटे त्याच्या फुफ्फुसाि गेला असावा. जीवाणूने 

हवव्हहेलचच्या फुफ्फुसाि ठाण मांडल.े " मला िय होईल असे कधीही वाटले नव्हिे" पण आिा 

यावर हवश्वास ठेवण्याव्यहिररक्त माझ्याकड ेदसुरा पयाथय नाही.  

आकृहि ९.१ ियाचा जीवाणू मायकोबॅक्टेररयम ट्युबरक्युलोहसस  

 

साठ वर्ाथपूवी शोधलले्या लॅन्सोप्राझोल नावाच्या पेशी आवरणामधील प्रोटॉन पंप 

अवरोधक प्रहिजैहवकामुळे िय सहज बरा होि असे. लॅन्सोप्राझोल एवढे पररणामकारक होिे की 

दहा वीस वर्ाथि ियासारखे आजार सहज नाहहसे होिील अशी खात्री वैद्यकीय िते्रािील 

लोकाना वाटू लागली.  

पण मायकोबॅक्टेररयमने हबव्हहेलचच्या बाबिीि सहजासहजी हार मानली नाही. 

काही महहन्यांच्या उपचारानंिर त्याची १९९६ साली िुरंुगािून सुटका झाली. पण दसुर् या 



चोरीनंिर िो १९९८ साली पुन्हा त्याच िुरंुगाि आला. बाहरे असिाना त्याला कसलेही उपचार 

घेिा आले नाहीि. त्याच्या फुफ्फुसाच्या ि दकरण िपासणीि आिा डाव्या बरोबर उजव्या 

फुफ्फुसामध्य ेिय पसरलेला ददसला. त्याच्यावर प्रहिजैहवकाचे उपचार सुरू झाल.े पण आिा 

ियाचे जीवाणू प्रहिजैहवकांना प्रहिसाद दिे नव्हिे. त्याच्या फुफ्फुसामध्ये संसगथ पसरि राहहला. 

एके काळचे पररणामकारक प्रहिजैहवक त्याच्या बाबिीि कुचकामी ठरले.  

हबव्हहेलच वर त्याच्या डॉक्टरांनी अहधक पररणामकारक दसुर् या प्रहिजैहवकाचे 

उपचार सुरू केल.े ही प्रहिजैहवके रहशयामध्य ेसहजासहजी उपलब्ध नव्हिी. र्ोड्या महहन्याि 

त्याची प्रकृिी हस्र्र झाली. पण नवी प्रहिजैहवकेसुद्धा त्याच्यावर चालेनाशी झाली. जुलै २००० 

मध्ये त्याच्या फुफ्फुसाचा ससंगथ झाललेा भाग शस्त्रद्येने काढून टाकला. और्धे व शस्त्रद्या या 

दोन्हीमुळे िो बरा झाला नाही िर त्याचा मृत्यू अटळ होिा.  

हबव्हहेलच चे भहवष्य ही रहशयामधील नेहमीची बाब होिी. रहशयामधील खचाखच 

भरलेल्या िुरंुगामधून प्रहिजैहवके प्रहिबंधक ियाचे एक लाख कैदी२००२ साली हशिा भोगि 

होिे. हबव्हहेलच सहउत््ांिीच्या काळ्या बाजूचा बळी होिा. ज्या वेगाने परजीवी यजमान 

सजीवाबरोबर अनुकूलन करिाि त्याचा हा पररणाम आह.े ऑर्कथ ड आहण कीटक ककंवा फळे 

आहण बीजप्रसार होिो त्याच हनयमानुसार यजमान सजीवाची प्रहिकार िमिा कशी मोडून 

काढिा येईल याचे प्रयत्न परजीवीमध्य े सदवै चालूच असिाि. नवी और्धे ही परजीवीना 

उत्पररविथनाची नवी संधी असिे. िय आहण इिर परजीवींच्या मुळे होणारे आजार आिा जगभर 

पसरले आहिे. भहवष्याि यामुळे हजारो लाखो व्यक्ती मरणाच्या दाढेि जाणार याि शंका नाही.  

उत््ांिीच्या अभ्यासािून वैद्यकीय िेत्रािील संशोधकाना आजाराबरोबर कस े

उपचार करायचे याचे ज्ान हमळि आह.े आजाराच्या इहिहासाि सवथ प्रर्म हा आजार कें व्हा व 

कसा पसरला व परजीवीने मानवामध्ये कसा प्रवेश केला यामुळे उपचार अहधक नेमक्या पद्धिीने 

करणे शक्य झाल ेआह.े आजाराचे दिू हनष्प्रभ कसे करायचे याचे उत्तर सहउत््ांिीमध्ये आह.े  

  



९.२ हवजयी परजीवी  

 

सजीव हनर्मथिीपासून परजीवी आहस्ित्वाि आहिे. एक क्वाटथ समुद्राच्या पाण्याि दहा 

अब्ज हवर्ाणू असिाि. क्वाटथ ह ेअमेररकन द्रव मोजण्याचे युहनट आह.े एक अमेररकन क्वाटथ म्हणजे 

९४६.३५ हमहल. अमेररकेि अजून दशमान पद्धि आलेली नाही. िे औंस, गॅलन, वजनी पौंड 

अशी युहनट्स वापरिाि. वाळवंटािील भेकाच्या (भेक- टोड (इ) कोरडी त्वचा असलेल ेबेडूक) 

मूत्राशयाि परजीवी चपटे कृमी आढळिाि. वाळवंटािील भेक वर्ाथिील अकरा महीने मािीि 

जहमनीखाली असिाि. एक परजीवी संधीपाद कोपेपॉड ्स्टेहशया फक्त ग्रीनलँड मधील शाकथ  

माशाच्या डोळ्याि असिो. हा शाकथ  आर्टथक समदु्रािील अंधार् या पाण्याि पोहि असिो. यामुळे 

आधीच अंधाराि पोहणारा हा शाकथ  पूणथ आंधळा होिो.  

 

आकृिी ९.२ ग्रीनलँड शाकथ च्या डोळ्यािील परजीवी कोपेपॉड  

 

आपण परजीवी सजीवाकड ेदलुथि करायचे ठरवले िरी परजीवी सजीव उत््ांिीिील 

सवाथि यशस्वी सहउत््ांिीची उदाहरणे आहिे. कोठल्या ना कोठल्या स्वरूपाि लिावहध वरे् िे 

रटकून आहिे. काही आरएनए हवर्ाणू िर डीएनए असलले्या सजीवाहून आधी ियार झाल े

असावेि असा वैज्हनकांचा अंदाज आह.े परजीवींच्या आजच्या हवहवधिेवरून परजीवी 

सुहस्र्िीि जीवन जगि असिील असे वाटिे. एका अंदाजानुसार दर पाच सजीवािील चार 

परजीवी असिाि.  



परजीवी आहण त्यांचे आश्रयी यांच्यामध्य े भुगेंरे आहण पाने खाणारे कीटक 

यांच्यासारखाच सारखपेणा असिो. परजीवीना जगण्यासाठी आश्रयीवर अवलंबून असाव े

लागिे. याउलट आश्रयी परजीवीचा प्रहिकार करिो. या दोन्ही सजीवाि िीव्र सहउत््ांिी सघंर्थ 

चालू असिो. आश्रयी सजीवािील परजीवीला प्रहिकार करणारा कसलाही बदल नैसर्गथक 

हनवडीच्या ित्वानुसार होिो. उदा पाने गंुडाळणारी अळी आपली हवष्ठा लांब बंदकुीच्या 

गोळीप्रमाणे फेकिे. याचे कारण हवष्ठा गंधामूळे परजीवी अळीच्या शरीराि अंडी घालणारी 

गांधीलमाशी आकर्र्थि होिे. गांधीलमाशी दरू ठेवण्यासाठीचा हा उपाय यशस्वी ठरिो. 

हचम्पांझी आिड्यािील सूत्र कृमींचा प्रादभुाथव झाला म्हणजे कडवट वासाची पाने खाऊन त्यांचा 

बंदोबस्ि करिाि. सोनोरा वाळवंटािील नर फळमाशावर कधी कधी रक्त शोर्णार् या 

गोचीडांचा प्रादभुाथव होिो. या परजीवीमुळे फळमाशीचा मृत्यू हनहश्चि असिो. अस ेझाल ेम्हणजे 

नर फळमाशीच्या पुनुरुत्पादनाचा वेग कमालीचा वाढिो. आपली जनुके अहधकाहधक प्रजेमध्य े

पसरण्यासाठीसाठी ही यकु्ती.  

याउलट परजीवी आश्रयीचा प्रत्येक प्रहिकाराचा उपाय मोडण्यासाठी उत््ांि 

होिाि. एकदा परजीवीने आश्रयीच्या शरीराि प्रवेश केला म्हणजे शरीरािील प्रहििम यंत्रणलेा 

चुकवून त्याला परक्या शरीराि हस्र्र व्हायचे असिे. परजीवी आश्रयी सजीवाि रटकून 

राहण्यासाठी अनेक क्लपु्त्या वापरिाि. ककंवा आश्रयीला फसविाि. आश्रयीच्या शरीरािील 

प्रहर्नासारखीच प्रहर्ने स्विा:च्या पेशीभोविी धारण करण ेही त्यापैकी एक पद्धि. आश्रयी 

शरीरामध्ये ओळख ू न येणार् या पद्धिीने प्रवेश करणे ही दसुरी पद्धि. आश्रयीच्या प्रहििम 

यंत्रणेला चुकवणे त्यांची संपकथ  यतं्रणा हाणून पाडणे ककंवा आश्रयी सजीवाच्या प्रहििम पेशींचा 

स्वनाश होईल अशी हस्र्िी आणणे. परजीवी आश्रयीच्या प्रहििम यंत्रणेस नामोहरम करण्याच्या 

पद्धिी िर आश्रयी सजीव परजीवी नष्ट करण्यासाठी नव्या युक्त्या शोधिो. परजीवी व आश्रयी 

यामधील द्वदं्व हजारो वर्ाथपासून चालू आह.े  

+++++ 

  



९.३ रामबाण और्धाचा शेवट  

 

परजीवी आहण आश्रयी मधील सहउत््ांिीचा शवेट झाल्याची सरुू झाललेी घटना 

इहिहासपूवथ काळापासून चालूच आह.े मानवी शरीर ह े दररोज परजीवी आश्रयीच्या नव्या 

प्रयोगाची युद्ध भूमी झाली आह.े माणसू आपल्या शरीराची प्रहििमिा जीवाणू हवरुद्ध कृहत्रमपण े

प्रहिजैहवकांच्या सहाय्याने सुधारण्याचा प्रयत्न करिोय. सध्या माणूस या परजीवी आश्रयीच्या 

युद्धाि हरिो आह ेअसे स्पष्ट व्हायला लागल ेआह.े  

जेंव्हा सलेमन वेक्समॅन आहण त्याच्या सहकारी वैज्ाहनकानी प्रहिजैहवके शोधून 

काढली िेंव्हा संसगथजन्य रोगा हवरुद्धचे जवळ जवळ संपले अस ेबर् याच जणांना वाटल.े पण 

काही वैज्ाहनकांनी आधीच ददलेल्या इशार् याकड ेफार लि ददल े गेल ेनाही. िो इशारा होिा 

"आश्चयथकारक प्रहिजैहवकांचा पररणाम उत््ांिीमुळे सहज पसुून टाकायला फार वेळ लागणार 

नाही." १९२८ साली सर अलेक्झांडर फ्लेनमंग या हब्ररटश सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ाने पेहनहसलीन 

शोधून काढल.े पेहनहसलीनच्या परीणामाचे प्रयोग करिाना त्यानी पेहनहसहलनच्या ्माने 

अहधक सहंिीच्या द्रावणाि जीवाणंूची वाढ कशी होिे ह ेपाहहले. जशा जीवाणंूच्या हपढ्ा वाढि 

गेल्या िसे पेहनहसहलनचा पररणाम जीवाणूवर होईनासा झाला. त्याच्या पेरट्र बशामधील 

द्रावणामध्ये जीवाणू सखुाने वाढि होिे.  

दसुर् या महायुद्धाि अमेररकन हमहलटरीने आपल ेपेहनहसलीनचे साठे अत्यिं सुरहिि 

ठेवले होिे. फक्त काही गंभीर आजारावरील रुग्णांना खाजगी डॉक्टराना सैन्य पेहनहसहलन 

पुरवि अस.े महायुद्धानंिर और्ध कंपन्यांनी पहेनहसलीन हव्ी सुरू केली. इंजेक्शन ऐवजी 

गोळ्या हव्या िेवढ्ा उपलब्ध होत्या. फ्लेनमंग यांना नेमकी याचीच भीिी होिी. डॉक्टरानी 

हव्या त्याला पेहनहसलीनचे हप्रहस््प्शन द्यायला सरुवाि केली. काउंटर वरून हप्रहस््प्शन हशवाय 

कोणिीही व्यक्ती स्विा: पेहनहसलीन हवकि घेऊ लागली. स्विा: और्धे घेणार् यांची नेहमीची 

सवय म्हणजे और्धाची मात्रा कमी ठेवण.े त्यामुळे संसगथ कमी होण्याऐवजी जीवाणूना 

पेहनहसहलनची सवय होिे. अशािून जीवाणूमध्ये पेहनहसलीन हवरोधी प्रहिकार हनमाथण होिो. 

असे जीवाणू मुळे दसुर् या व्यक्तीस झालेला ससंगथ फक्त अहधक िमिेच्या प्रहिजैहवकांना दाद दिेो. 

या व्यक्तीस झालले्या जखमामधील ससंगथ ककंवा न्यूमोहनया कसल्याही प्रहिजैहवकामुळे दरू होि 

नाही. अशा बेजबाबदारपणे पेहनहसलीन वापरणार् या रुग्णामुळे पेहनहसलीन प्रहिकार हवकहसि 

झालेल्या जीवाणूमुळे झालेल्या रोगाने आजारी असलले्या रुग्णाच्या मृत्यूस कारणीभूि असिो.  



सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ांना जीवाणू कीटकाहून अहधक वेगाने सहउत््ांिीमुळे बदलिाि ह े

आधीच समजल े होिे. जीवाणू हवभाजन एका िासाि अनेक वेळा होि असल्याने त्यांच्याि 

उत्पररविथन होण्याची शक्यिा अहधक. जीवाणूच्या पेशीआवरणाि झालले्या उत्पररविथनामुळे 

प्रहिजैहवक मुळािच जीवाणूमध्ये प्रवेश करू शकि नाही. यािील दसुरा प्रकार म्हणजे 

उत्पररविथनािून जीवाणूने बनवलले्या प्रहर्नामुळे प्रहिजैहवकांचा नाश होणे. बहुिांश 

उत्पररविथने नैसर्गथक हनवडीच्या हनयमांनुसार होि नाहीि. पण प्रहिजैहवकांच्या संपकाथि 

आलेल्या जीवाणंूची पुढील हपढी प्रहिजैहवक रोधी होण्याची शक्यिा वाढिे.  

जीवाणू प्रहििमिा जनुके भोविी असलेल्या जीवाणूमधून हमळविाि. गुणसूत्रबाह्य 

डीएनए जीवाणू मध्य ेअसिो. या गुणसूत्रबाह्य डीएनएची दवेाण घेवाण जीवाणूमध्ये होि असि.े 

असा डीएनए जीवाणूच्या डीएनए चा भाग बनिो. प्रहिजैहवके प्रहिकार करणारे जनुक त्याच्या 

पुढील हपढीिच नव्ह ेिर दसुर् या जीवाणूमध्यसेदु्धा दऊे शकिो.  

एकहवसाव्या शिकाि रहशयन िुरंुग जीवाणूच्या उत््ांिीची सवोत्तम प्रयोगशाळा 

झाली होिी. सोहव्हएट युहनयन चा पाडाव झाल्यापासून रहशयन कोटथ मोठ्या संख्येने कैदी 

िुरंुगाि पाठवि होिे. २००८ साली त्यांची सखं्या स ुदहा लाख होिी. एवढे कैदी सामावून 

घेण्याएवढ्ा सुहवधा िुरुगािून नव्हत्या. फक्त काही सेंट त्यांच्या खाण्यावर खचथ होि अस.े 

कुपोर्णामूळे आधीच आजार गाठण्यास िे शारीररक दषृ्ट्या ियारच होिे. एका कोठडीि दहा 

बारा कैदी ही बाब नेहमीची होिी. आजारी व आजार न झालले ेएकाच रठकाणी असल्याने 

खोकल्यािून ियाचा संसगथ एका व्यक्तीकडून दसुर् याकड ेझपाट्याने होि असे.  

मायकोबकॅ्टेररयम मोठा हचवट जीवाणू आह.े दीघथ काळ प्रहिजैहवके घेिल्यानेच 

ियाचा आजार पूणथ बरा होिो. ह ेउपचार महहनोन महहने घ्यावे लागिाि. जेवढा काळ उपचार 

घ्यायचे त्याहून कमी कालावधीसाठी उपचार घिेल्यास जीवाणू दीघथ काळ फुफ्फुसाि राहून 

प्रहिजैहवक प्रहिबंधक जीवाणूची हनर्मथिी होिे. रहशयन िुरंुगाि प्रहिजैहवकांचा पूणथ काळ 

उपचार करे पयांि कैदी िुरंुगािून बाहरे येई. एकदा बाहरे आल्यानंिर त्याला ियावरील उपचार 

परवडण्यासारख ेनसल्यास िय प्रहिजैहवक प्रहिबंधक जीवाणू सहज पसरण्याची खात्री अहधक 

असे. प्रहिजैहवकांना दाद न दणेार् या ियाने व्यक्ती आजारी पडली म्हणजे डॉक्टरांना अहधक 

दकमिीची आधुहनक और्धे दणे्यावाचून दसूरा उपाय नस.े आपल्याकडून उपचार घेऊन बाहरे 

पडलेल े कैदी ियाच्या बरे न होणार् या जीवाणंूचा प्रसार करिाहिे ह े त्यांच्या गावीही नसे. 

िुरंुगािून सुटल्यानंिर कैदी आपल्या घरी गावी आपल्या जीवाणंूचा प्रसार करीि अस.े १९९० 

पासून १९९६ पयथन्ि बरा न होणार् या ियाच्या रुग्णांची संख्या रहशयाि पाचपटीने वाढली. 



२००० च्या दशकाि िरुण रहशयन व्यक्तीमधील बरा न होणारा िय ह ेमृत्यूचे प्रमुख कारण 

बनले.  

रहशयन िुरंुगािील िय जीवाणूचे सवथ वंशप्रकार संसगथ जन्य आजारांच्या सावथजहनक 

आरोग्य संशोधन संस्र्ेच्या दाराि येिाि अस ेन्यूयॉकथ  मधील बॅरी ्ेस्वर्थ यानी सांहगिले. खरे 

िर यािील काही वंश टोम्स्क िुरंुगािच उत््ांि असलले्या कैद्यांच्या स्र्लांिररि रुग्णामधून 

आले आहिे. सावथजहनक आरोग्य संस्र्ा आहण इिर वैद्यकीय संशोधन संस्र्ेिून रहशयािील िय 

जीवाणंूचा प्रसार इिर रठकाणी होऊ नये यासाठी प्रयत्न करीि आहिे. त्यासाठी अहधक 

पररणामकारक प्रहिजैहवके आहण आधुहनक उपचारावर भर ददला जाि आह.े प्रहिजैहवक 

प्रहिबंधक जीवाणूना उत््ांिीची संधी हमळाली नाही िर िो आपोआप नाहीसा होईल अस े

त्यांना वाटिे. हा जुगार कदाहचि महागडा ठरण्याची शक्यिा आह.े जर सध्या असलेला 

प्रहिजैहवक प्रहिबंधक जीवाणू उत््ांि झालाच िर सध्या ठावूक असलले्या कोणत्याही 

प्रहिजैहवकाचा त्यावर पररणाम होणार नाही.  

प्रहिजैहवके प्रहिबंध ही आिा फक्त रहशयाऐवजी जागहिक समस्या झाली आह.े मुंबई, 

कोलकािा, पाटणा, चेन्नाई मधील रुग्णालयाि असे रुग्णांची ओळख झाली आह.े याला 

एमडीआर अस े नाव पडल े आह.े एमडीआर म्हणजे महल्ट ड्रग रेहझस्टंट. नव्या वंशाच्या ई 

कोलाय, स्टे्रप्टोकॉकस आहण इिर जीवाणूची आिा त्याि भर पडली आह.े एके काळी गनोररया 

-परमा -पूमेह साध्या पेहनहसलीन उपचाराने बरा होि असे. दहिणपूवथ आहशयामध्ये गनोररयाने 

जीवघेणे स्वरूप घेिल ेआह.े ९८% गनोररया आिा पेहनहसलीनने बरा होि नाही. लंडन मधील 

डॉक्टरांनी एन्टेरोकॉकसच्या शोधलेल्या एका प्रकाराने व्हेंकोमायहसन या चवथ्या हपढीच्या 

प्रहिजैहवकावर जगायला सुरवाि केली आह.े  

वीस पंचवीस वरे् आत्मसिुंष्ट राहहल्यावर फामाथ कंपन्या आिा नव्या प्रहिजैहवकांच्या 

शोधाि आहिे. नव्या हपढीची प्रहिजैहवके ियार करण्यास काही वरे् लागिाि. एकदा ही 

बाजाराि उपलब्ध झाली म्हणजे जीवाणूवर िी दकिी काळ पररणाम करिील ह ेसांगिा येि 

नाही. िेवढ्ा काळाि वैद्यकीय इहिहासाची पुनुरावृत्ती होण्याची शक्यिा आह.े कसल्याही 

और्धाना दाद न दणेारे "सुपरबग " येण्याची शक्यिा आहचे. युद्ध काळाि शस्त्रद्या करण ेजस े

धोकादायक होिे िीच हस्र्हि ससंगथजन्य आजारावर उपचार करिाना होईल.  

प्रहिजैहवके प्रहिकारावरील िज् हा जागहिक प्रश् झाला आह ेअसे म्हणायला लागल े

आहिे. हा धोका टाळण्यासाठी प्रहिजैहवक हवरोधी जीवाणूमधील उत््ांिीला चालना हमळणारी 



प्रत्येक गोष्ट टाळली पाहहजे. १९४०च्या सुमारास जेंव्हा प्रहिजैहवके उपचार चालू झाले त्यावेळी 

हा अखेरचा रामबाण उपाय अशी समजूि झाली होिी. प्रहिजैहवकांची आवश्यकिा आह ेकी 

नाही याची खात्री न करिा िी दणे्याची पद्धि रूढ झाली. अनेक व्यक्तींना प्रहिजैहवके 

हवर्यनूजन्य आजारावर पररणामकारक आहिे असे वाटिे. पण प्रहिजैहवके फक्त जीवाणू 

प्रहिबंधक आहिे. पररणामी एकश े पंचवीस दशलि दकलो प्रहिजैहवकांची हव्ी एकट्या 

अमेररकेि दरवर्ी होिे. त्यािील पस्िीस िे पन्नास टके्क गरजेहशवाय हलहून ददली जािाि.  

एखाद ेप्रहिजैहवक रुग्णास हलहून दिेाना डॉक्टरांनी अहधक काळजी घेण ेआवश्यक 

आह.े िसेच रुग्णाने ददलले्या प्रहिजैहवकांचा पूणथ कोसथ घेण ेअत्यंि गरजेचे आह.े त्याहशवाय ज्या 

जीवाणूहवरुद्ध प्रहिजैहवक ददले आह े त्याला प्रहिकार करणारी हपढी हनमाथण करण्याची संधी 

हमळणार नाही. प्रहिजैहवके असलेल ेसाबण, हनॅ्ड वॉश, स्प्र ेवापरण्याचे टाळा. अशाने सामान्य 

जीवाणू प्रहिबंधक जीवाणूमध्ये रूपांिररि होणार नाही. आपके हडश वॉशर स््बर मे टॉयलटे 

सीटस ेभी जादा दकटाणू ह.ै ककंवा हािावर टॉचथ च्या उजेडाि मुलगा आजारी पडण्याचे कारण 

गंद ेहाि अशा खोट्या भ्रमाि ठेवणार् या जाहहरािीपासून सावध. कोठलाही साध्या साबणाने 

हाि धुिला िरी कीटाणूचंा नाश होिो. आपले दकचन ऑपरेशन हर्एटर नाही घर आह.े सध्या 

अमेररकेिे केलेल्या पाहणीि सिि जमथ फ्री साबणाच्या वापराने सामान्य जीवाणू प्रहिकारिम 

झाल्याचे आढळले आह.े आहधक िीव्र साबण म्हणजे जीवाणू उत््ांि होण्याची संधी त्यांना 

आपणहून हमळिे आह.े  

अमेररकेिील वैज्ाहनकांना असलेली नचंिा िेर्ील शेिकरी गायी, हचकन आहण इिर 

मांसासाठी व दभुत्या जनावरांना ददल्या जाणार् या दहा दशलि दकलो प्रहिजैहवकांची आह.े ही 

सवथ प्रहिजैहवके जनावरे आजारी पडण्यापूवी िी हनरोगी रहावीि म्हणून ददलेली असिाि. या 

प्रहिजैहवकामुळे जनावरांची वाढ जोमाने होिे. प्राण्यांना ददलेल्या भरमसाठ प्रहिजैहवकांच्या 

डोसामूळे प्रहिजैहवकांना दाद न दणेार् या सालमोनेलाची उत्पत्ती झाली आह.े १९९४ साली 

एफडीए ने हचकनच्या अन्नमागाथिील कॅहम्पलोबॅक्टर जेज्युनी जीवाणू प्रहिबंधक ककं्वनोलोन 

नावाच्या प्रहिजैहवकाच्या वापरास परवानगी ददली आह.े त्यानंिर दक्वनोलोन प्रहिबंधक 

जीवाणूच्या मानवािील संसगाथच्या संख्येि एका पासून सिरा टक्क्यापयांि वाढ झाललेी आह.े  

एका हवहचत्र नव्या हवश्वाि जीवाणू आनंदाने जगि आहिे. पूणथ जीवाणंूच्या 

इहिहासाि त्यांच्याहवरुद्ध एवढ्ा वेगाने नव्या नव्या प्रहिजैहवकांचा वापर झालेला नव्हिा. एके 

काळी प्रहिजैहवक प्रहिकार जनुके ह ेजीवाणूमध्ये असलले ेओझे जीवाणू अहधक यशस्वी होण्याचे 

गमक आह.े आपल्याला हजवंि रहायचे असले िर या जीवाणूचे युग संपले पाहहजे.  



९.३ एसस उत््ांिी दररोज  

 

जगभराि खळबळ उडवून दणेारी जमाि फक्त जीवाणंूचीच आह ेअसे समजण्याचे 

मुळीच कारण नाही. गेली चार पाच दशके हयूमन इम्युनो हडदफहशयन्सी व्हायरस एच आय व्ही 

एडस आजाराचा कारक याने धुमाकूळ घािलेला आह.े याचा स्रोि अज्ाि आह ेपण सध्या या 

रोगाचे नाव जागहिक संसगथजान्य रोगांच्या यादीि गेले आह.े वास्िहवक हवर्ाणू जीवाणू ककंवा 

मानवाप्रमाणे सजीव नाहीि. अन्न ग्रहण ककंवा चयापाचयासारखी कोणिीही सजीव द्या 

हवर्ाणूमध्ये होि नाही. हवर्ाणू ह ेडीएनए ककंवा आरएनए भोविी असलले्या प्रहर्नाने बांधलले े

एक गाठोड.े पेशीमध्य ेप्रवेश केल्यानंिर त्यांच्या मधील जनुकीय सूचनाप्रमाणे आश्रयी पेशीिील 

कच्चा माल वापरून स्विा:ची प्रहर्ने बनवणे हा त्यांचा डाव्या हािाचा खेळ. आश्रयी पेशी 

हवर्ाणूच्या नव्या प्रिी बनविे. एकदा परेुशा प्रिी झाल्या म्हणजे आश्रयी पेशी फुटिे. त्यािून 

हनघालेल ेहवर्ाणू नव्याने नव्या पेशीची वाट पहाि राहिाि.  

हवर्ाणूंची आश्रयी पेशीबरोबर असणारी सहउत््ांिीची पद्धि जीवाणूसारखीच 

हनदथयी आह.े हवर्ाणूपेशीमध्ये जीवाणू पेशीप्रमाणे जनुके अदलाबदल करण्यासाठी यंत्रणा नाही. 

पण आपला हिूे साध्य करण्यासाठी शॉटथ कट आहिे. एचआयव्ही जीवाणू जीनोम अवघ्या ९, 

०००० बेस जोड्यानी बनलेला आह.े याची िुलना मानवी जीनोमबरोबर करायची िर िी िीन 

अब्ज बेस जोड्याएवढी भरिे. एका एचआयव्ही हवर्ाणूचा सीडी४ लहसकापशेीि प्रवेश झाला 

म्हणजे चोवीस िासाि हवर्ाणूची संख्या एका अब्जाएवढी होिे.  

एकदा हवर्ाणूची संख्या वाढायला लागली म्हणजे आपली प्रहििमिा यंत्रणा 

कामाला लागिे. ससंगथ झालेल्या पेशींना शोधून त्या नष्ट करणे ह े प्रहििमिा यंत्रणेचे काम. 

यामध्ये हवर्ाणूसदु्धा नष्ट होिाि. दररोज लिावहध हवर्ाणू याि नष्ट होिाि. अशामधूनसदु्धा 

एचआयव्ही अनेक वरे् हशल्लक राहिो. ही िमिा हवर्ाणूमध्ये उत््ांिीिून येिे. एचआयव्ही 

च्या नव्या प्रिी काढणारी हवकरे हवर्ाणूच्या नव्या प्रिी काढिाना कधीकधी एक दोन चुका 

होिाि. अशा अनेक चुकीच्या उत्पररविथनामधून हशल्लक राहहलेल ेकाही हवर्ाणू प्रहििमिा 

यंत्रणेस दाद दिे नाहीि. एचआय व्ही चे पुनुरुत्पादन झपाट्याने होि असल्याने प्रहििमिेिून 

बचावलेल्या हवर्ाणूंची संख्या लवकरच वाढि जािे. अशा हवर्ाणूहवरुद्ध प्रहििमिा ियार 

होण्याचा वेग नेहमीच कमी असिो. जरी प्रहििमिा नव्याने ियार झाली िरी त्याचा पररणाम 

होईपयांि हवर्ाणूची नवी प्रहिकार अिम जाि ियार झाललेी असिे.  



हवर्ाणू आहण आश्रयी यांच्यािील हवर्ाणूंची संख्या यािील समिोल अनेक वरे् 

हस्र्र असिो. जोपयांि एचआयव्ही चाचणी होि नाही टोपयांि आपल्या त्वचेखाली असे काही 

चालललेे आह ेयाची कल्पनासुदधा व्यक्तीस येि नाही. एकदा एचआयव्ही हवर्ाणूमुळे प्रहििमिा 

कोसळली म्हणजे एचआयव्ही संसगाथच्या पररणामी एडस होिो. एचआयव्हीच्या प्रहिकृिी 

करणारी हवकरांचे कायां र्ांबविील ककंवा त्याचा वेग कमी होईल अशी और्धे सध्या उपलब्ध 

आहिे. एचआयव्ही प्रहिबंधक और्धेसदु्धा आिा हमळिाहिे पण र्ोड्याच काळाि हवर्ाणूिील 

उत्पररविथनामुळे नवी और्धे फार लवकर हनरुपयोगी होि आहिे. एखाद दसुरे उत्पररविथन झाल े

िरी उिपररवर्िथि हवर्ाणूंची संख्या र्ोड्याच काळाि पुन्हा: वाढिे. उपचार करण्याआधीच्या 

हस्र्िीि िी आली म्हणजे पुन्हा मूळपदावर.  

या पासून सटुका व्हावी म्हणून एकाऐवजी दोन िीन और्धांचे हमश्रण द्यायला 

सुरवाि केल्यापासून उपचार करणार् याला र्ोडी उसंि हमळिे. यािून बहु उपचार पद्धिीमुळे 

बहु उपचार पद्धिीचा प्रहिकार करणार नाहीि अशा हवर्ाणूची हनर्मथिी होणार नाही याची 

खात्री काय?  

+++++ 

  



९.४ एससच्या प्रारंभाचा इहिहास  

 

एडसवरील और्धांच्या हमश्रणाला एचआयव्ही दकिी प्रहिसाद दईेल ह ेआज सांगिा 

येि नाही. हवर्ाणूची संख्या आटोक्याि ठेविा येईल अस े वाटायला लागले आह.े दर वर्ी 

उपचारांचा खचथ दहा हजार डॉलसथच्या वर जायला लागला आह.े बहुिेक एडस रुग्णांच्या 

आवाक्याबाहरेचा हा खचथ आह.े भारिीय और्ध उत्पादकांनी मात्र ही और्धे अत्यंि स्वस्ि 

दकमिीि उपलब्ध करून द्यायचे ठरवले आह.े भारिाि एडसवरील और्ध ेदरवर्ी अवघ्या पाच 

हजार रुपयाि हमळिाि. त्यामुळे जागहिक पािळीवर एडसवरील उपचारांचा खचथ लिणीय 

रीत्या कमी झाला आह.े  

HIV.gov संकेिस्र्ळावरील माहहिी नुसार २०१६ पयथन्ि ३६.७ दशलि व्यक्तीना 

एचआयव्ही संसगथ झाललेा आह.े त्यािील २.१ दशलि व्यक्ती पंधरा वर्ाथखालील मलुे आहिे. 

२०१६ साली अठरा लाख व्यक्तींना नव्याने एचआयव्हीची लागण झाललेी आह.े याचा अर्थ 

दररोज ५००० व्यक्ती नव्याने एचआयव्हीच्या िडाखाि सापडिाि. यािील बहुिेक सहारा 

दशेाच्या दहिण भागाि असलेल्या आदफ्रका खडंािील आहिे. एचआयव्ही संसगथ झालेल्या 

मािानी आपल्या बालकांना एचआयव्ही ददलेला आह.े एचआयव्ही असलेल्या फक्त सत्तर टके्क 

व्यक्तींना आपल्याला एचआयव्ही संसगथ झाल्याचे ठावूक आह.े िीस टके्क व्यक्तींच्या रक्ताच्या 

चाचण्या झालेल्या नाहीि. २०१६ मध्य े एडससारख्या लिणामूळे दहा लाख व्यक्तींचामृत्यू 

ओढवलेला आह.े आजपयांि एडससारख्या आजाराने िीनशे पन्नास लि व्यक्तींचा मृत्यू झालेला 

आह.े  

एडस आजार कोठून आला याचे नेमके उत्तर आजपयांि सापडललेे नाही. १९८० च्या 

सुमारास अमेररकन समनलंगी पुरुर् व्यक्ती एका हवहचत्र आजाराने रुग्णालयाि येऊ लागले. या 

सवाांची प्रहििमिा मोठ्या प्रमाणाि ढासळलेली होिी. लवकरच फ्रान्स आहण युनायटेड स्टेट्स 

ऑफ अमेररकन वैज्ाहनकांनी याचे कारण शोधल ेएचआयव्ही संसगथ. एचआयव्ही हवर्ाणू िसा 

भयंकर पररणाम असललेा पण नाजूक प्रकृिीचा आह.े उदा सदीचा हवर्ाणू हवेमधून ककंवा 

अस्वच्छ बोटे, ओठ यामधून पसरिो. एचआयव्ही चा ससंगथ फक्त एका व्यक्तीच्या रक्तसंसगथ, 

असुरहिि संभोग, एचआयव्ही संसगथ झालले्या व्यक्तीने वापरलले्या इंजेक्शन सुयामधून सं्हमि 

होिो.  



आकृिी ९.३ एचआयव्ही प्रारंभ  

पण एचआयव्ही आला कोठून? १९८० पूवी एचआयव्ही संसगथजन्य होण्यापूवी 

हवर्ाणबूद्दल कसलीली माहहिी नव्हिी. जगािील हवर्ाणू संशोधन करणार् या संस्र्ेमध्य े

साठवलेल्या रक्ताच्या नमुन्यामधून शोध घेिला असिा १९५९ साली झैरे मधील रक्तपेढीि 

एचआयव्ही चा सवाथि जुना नमूना सापडला. वैज्ाहनकांनी एचआयव्ही च्या जीनोममधून 

त्याच्या उत््ांिीचा इहिहास शोधायला प्रारंभ केला.  

वगीकरणाप्रमाणे एचआयव्ही हवर्ाणू सावकाशपणे हवभाहजि होणार् या 

लेहन्टव्हायरस (लॅरटन - लेंटॉस -स्लो ) कुळािील आह.े पाळीव व वन्य मांजर यामध्ये फेलाईन 

इम्युनोहडदफहशएन्सी व्हायरस (एफआयव्ही) गायीमध्ये बोव्हाइन इम्युनोहडदफहशएन्सी 

व्हायरस(बीआयव्ही) आहण कहप वगाथि हसहमयन इम्युनोहडदफहशएन्सी व्हायरस (एसआयव्ही) 

आढळून आले. एसआयव्ही व एचआयव्ही ह ेदोन्ही बर् याच प्रमाणाि समान आहिे. कहप वगाथि 

एसआयव्ही आढळला िरी कोठल्याही कहपमध्य ेएडसची लिणे कधीही ददसली नाहीि. याचा 

अर्थ एके काळी आजार उत्पन्न करणार् या एसआयव्ही हवर्ाणूहवरुद्ध कहप सजीवाि प्रहििमिा 

उत्पन्न झाली आह.े  

वैज्ाहनकांना हमळालेल्या माहहिीप्रमाणे एसआयव्ही हवर्ाणूच्या मानवामध्ये 

मारलले्या उडीमूळे एचआयव्ही ससंगथ आजार झाला. मानवी इहिहासाि ह ेअनेक वेळा झाल े

आह.े एचआयव्हीचे अनेक वंश आहस्ित्वाि आहिे.त्यांचे वगीकरण एचआयव्ही-1, बहुिेक सवथत्र 

जगभराि आढळललेा व एचआयव्ही-2 फक्त पहश्चम आदफ्रकेि आढळणारा हवर्ाणू.  



आकृिी ९.४ एचआयव्ही उत््ांिी वृि  

 

१९८९ साली व्हनेेसा हहश्चथ या जाजथटाउन युहनव्हर्सथटीिील हवर्ाणूिज् व त्यांच्या 

सहकार् यांना एचआयव्ही-२ हवर्ाणू पहश्चम आदफ्रकेिील धुरकट मंगाबे माकडािील 

एसआयव्हीसारखाच असल्याचे आढळल.े ही माकडाची जाि फक्त पहश्चम आदफ्रकेिच आढळिे. 

एचआयव्ही- १ बरोबर त्याचा जीनोम फारसा जुळि नव्हिा. त्याचबरोबर धुरकट मंगाबे 

माकडािील एसआयव्हीचे एचआयव्ही-२ बरोबर अहधक साम्य होिे. इिर माकडामधील 

एसआयव्ही बरोबर िे फार जुळि नव्हिे. पहश्चम आदफ्रकेि धुरकट मंगाबे माकड ेपाळण्याची 

पद्धि आह.े त्याची खाण्यासाठी हशकार केली जािे.हहश्चथ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एचआयव्ही-२ 

धुरकट मंगाबेने हशकारीच्या वेळी केलले्या नखांच्या ओरखड्यामधून मानवामध्य े पसरला 

असावा. दसुरी शक्यिा दहूर्ि मंगाबे माकडाचे रक्त उघड्या जखमेमधून मानवामध्ये गेले असावे.  



 ९.५ धुरकट मंगाबे (sooty mangabey) ९.६ पॅन ट्रोग्लोडाइटस हचम्पांझी  

एचआयव्ही-१ चा ससंगथ अहधक प्रमाणाि असला िारे १९९९ पयांि एचआयव्ही चा 

इहिहास फारसा उजेडाि आला नव्हिा. अलाबामा युहनव्हर्सथटी बर्मथन्गहमॅ यरे्ील बॅरट्रस हाँन 

आहण हिच्या सहकार् यानी हचम्पांझी िील एसआयव्ही व एचआयव्ही िील साम्य शोधून काढल.े 

एवढेच नव्ह े िर एचआयव्ही-१चा उगम हचम्पांझीिील एसआयव्हीची एकमेव उपजाि 

असल्याचे हसद्ध केल.े पनॅ ट्रोग्लोडाइटस ट्रोग्लोडाइटस ह ेगॅबोन कॅमरेून आहण सभोविालच्या 

प्रदशेािील हचम्पांझी हवरु्वृत्तीय पहश्चम आदफ्रकेिील प्रदशे आहिे. हचम्पांझीमधील या 

एसआयव्हीच्या उपजािीपासून कमीि कमी िीन वेळा एचआयव्ही-१ उत््ांि झाला अस ेबॅरट्रस 

हाँन यानी हनष्कर्थ काढला आह.े  

हाँन आहण त्यांच्या सहकार् यांनी एचआयव्हीचा प्रारंभ कसा झाला याचे िुकड े

जुळवायला सरुवाि केली. अर्ाथि हा त्यांचा हसद्धान्ि असला िरी यामागे बरेच संशोधन 

आह.ेधुरकट मंगाबे आहण हचम्पांझी यांच्या पूवथजांनी हजारो वर्ाथपूवीपासून एचआयव्हीच्या 

प्रार्हमक हवर्ाणूना आश्रय ददलेला होिा. यांची हशकार करणार् यांना एचआयव्हीसंसगथ झाललेा 

होिा. हा ससंगथ मृि हशकारीचे िुकड ेकरिाना झालेला असावा. एचआयव्हीचे पूवथज मानवी 

शरीराि राहण्यासाठी अनुकूहलि झालले े नसल्याने नव्या आश्रयी शरीराि रटकल े नाहीि. 

एखाद्या हशकार् याच्या शरीराि त्यांचा प्रवेश झाला िरी त्यांचा फारसा प्रसार झाललेा नव्हिा. 

क्वहचि हशकार् याच्या शरीराि झालेला प्रवेश बाहरेील जगाि समजण्याची कोणिीही सुहवधा 

त्याकाळी नव्हिी. एका शरीरािून दसुर् याकड े सं्हमि होण्याआधीच आश्रयीचा मृत्यू कसा 

झाला ह ेशोधण्याची पद्धि त्याकाळी प्रचहलि नव्हिी.  

पहश्चम आदफ्रकेच्या हवर्ुववृत्तीय प्रदशेािील एचआयव्ही िील हवहवधिा उरलेल्या 

जगािील एचआयव्ही हवहवधिेहून अहधक आह.े हाँन यांच्या हवधानाप्रमाणे कपी मधून मानवी 

शरीराि येण्यापूवी हवर्ाणूने केलले्या िळ्याि मळ्याि या खेळाि एचआयव्ही-2 धुरकट 



कपीमधून मानवामध्य ेसहा वेळा वेगेवेगळ्या काळाि येऊन गेला.एचआयव्ही-1 पॅन हचम्पांझी 

मध्ये िीन वेळा येऊन गेला आह.े सहा एचआयव्ही-2 पैकी दोन एचआयव्ही -2 चे वशं मानवी 

शरीराि हस्र्र झाल.े पण जागहिक एडस फक्त एका एचआयव्ही-1वंशा मुळे पसरला. पहश्चम 

आदफ्रका इिर दशेाहून अमेररका, युनायटेड स्टेट्स याना अहधक भौगोहलक दषृ्ट्या अहधक जवळ 

असल्याने यरुोपासह सगळीकड ेपसरला.  

सध्या या हसद्धांिावर अहधक माहहिी गोळा करण्याचे संशोधन चाल ू आह.े हाँन 

यांच्या एचआयव्ही वंश वृिाचा पाया सहा हचम्पाझीवर बेिलेला आह.े अहधक माहहिी 

हमळाल्यानंिर या वंशवृिाची पुन्हा बांधणी करावी लागेल. वन्य हचम्पांझीच्या रक्ताचे नमुने 

हमळणे ददवसेंददवस अहधक कठीण व्हायला लागले आह.े नचंपाझीच्या मांसाचा व्यापार एडस 

सार्ीमुळे जवळ जवळ र्ांबलेला आह.े पॅन ट्रोग्लोडाइटस आज हवलुप्त होण्याच्या मागाथवर आह.े  

एडसचे आत्मचररत्र हलहायचे ठरवले िर आहस्ित्व धोक्याि आलेल्या हचम्पांझीचे 

प्रकरण पहहल ेहलहायला हव.े एचआयव्ही-1 च्या सवाथि जवळच्या हवर्ाणूपासून त्यांचा ससंगथ 

झालेला होिा. अस े असूनही हचम्पांझीिील प्रहििमिेमुळे एचआयव्ही हवर्ाणूची संख्या 

आटोक्याि राहहली होिी. ह ेउत्पररविथन मानवाच्या बाबिीि एडस बरा होण्यािील महत्वाचा 

मुद्दा ठरावा. हचम्पांझीच संपून गेले िर मानवी एडस वरील उपाय त्यांच्याबरोबरच नाहीसा 

होणार.  

जगभरािील रुग्णालयािून एडसचे रुग्ण दररोज नव्याने दाखल होि आहिे. यावर 

नॅशनल कॅन्सर इंहस्टट्यटू मधील स्टीफन ओ ब्रायन या हवर्ाणूिज्ानी हलहून ठेवल े की 

आजपयांिचा सार्ीच्या आजारांचा इहिहास पाहहला िर नैसर्गथक हनवडीचा हसद्धांि आहण 

उत््ांिीमुळेच हा प्रश् सटुललेा आह.े  

+++++  

  



९.५ काळपुळीमुळे बचाव  

 

स्टीफन ओ ब्रायन यांनी एचआयव्ही हवरुद्ध च्या युद्धासाठी नव्या अस्त्रांचा शोध 

घ्यायचे ठरवले होिे. मानवी शरीराने आजपयांि अनेक परजीवी मुळे होणार् या आजारांना िोंड 

ददले आह.े "कदाहचि परजीवीमुळे शरीराि झालेल्या बदलामूळे काही व्यक्तींचे एचआयव्ही 

पासून संरिण झाल ेनसले कशावरून " हा त्यांच्या संशोधनाचा हवर्य. १९८५ पासून ओ ब्रायन 

यांनी समनलंगी व इंजेक्शन सुया टोचून घणेार् या ड्रगच्या आहारी गेलले्या एचआयव्ही संसगथ 

होण्याची सवाथहधक शक्यिा असलले्या व्यक्तींच्या रक्ताचे नमुने त्यांनी गोळा केल ेआहिे. यामधून 

त्यांनी एचआयव्ही संसगथ झालेल्या व संसगथ न झालेल्या रक्ताच्या नमुन्याची डीएनए चाचण्या 

केल्या. यामधील उद्देश एकच होिा. िो म्हणजे मानवामधील एखाद्या उत्पररविथनामुळे 

हवर्ाणूपासून संरिण हमळाले असल्यास त्याचा शोध घेण.े  

 ९.७ स्टीफन ओ ब्रायन  

 

१९९० च्या मध्यास दहा हजार नमुन्यांची िपासणी 

करूनसुद्धा ओ ब्रायन यांच्या सहकार् यांचा धीर सुटि चालला. एका 

पाठोपाठ शेकडो जनुकांची िपासणी करूनही उत्तर िेच येि होिे. 

पण १९९६ साली हचत्र बदलले. काही वजै्ाहनकांनी पांढर् या 

पेशीवरील एक ग्राही सीसीआर-5 उघडल्याहशवाय एचआयव्ही 

पेशीमध्ये हशरकाव करू शकि नाही अस ेशोधून काढले. ओ ब्रायन आहण त्यांच्या सहकार् यांनी 

आपल्या हजारो नमुन्यामधून सीसीआर-5 ग्राही मध्य े उत्पररविथने झाली आहिे काय ह े

शोधण्यास प्रारंभ केला.  

" आम्ही र्क्क झालो " अस ेओ ब्रायन यांनी सांहगिले. काही व्यक्तींच्या सीसीआर-5 

जनुका मधील ३२ बसे जोड्या नव्हत्या. या व्यक्तींमध्य ेसीसीआर-५ ग्राही पेशी आवरणामध्य े

मुळीच नव्हिी. सीसीआर-५ ची एक प्रि गुणसतू्रावर असलले्या व्यक्तीिील पांढर् या पेशीवर 

ग्राही ची संख्या कमी िर सीसीआर-५ च्या दोन्ही प्रिी असलले्या व्यक्तीमध्ये पांढर् या पशेीवर 

ग्राही मुळीच नव्हिे. ज्या व्यक्तीमध्य ेसीसीआर-५ जनुकांच्या दोन प्रिी पांढर् या पेशीवर होत्या 

त्यांच्या मध्ये एचआयव्ही मुळीच प्रवेश करीि नव्हिा. " हा जनुकीय पररणाम शोधण्याचे मोठे 

श्रेय आमच्या सहकार् यांना जािे" अस ेमोठ्या अहभमानाने ओ ब्रायन यांनी सांहगिले.  



सीसीआर-५ ग्राहीहशवाय पांढर् या पेशीचे द्वार एचआयव्हीसाठी उघडि नाही. 

पररणामी ज्या व्यक्तीच्या शरीराि सीसीआर-५ जनुकाच्या दोन उत्पररविीि प्रिी आहिे अशा 

व्यक्तींचा संपकथ  एचआयव्ही हवर्ाणूबरोबर आला िरी त्या एचआयव्हीचा प्रहिकार करू 

शकिाि. िर फक्त एक सीसीआर-५ ची प्रि असलले्या व्यक्तींना एचआयव्हीचा संसगथ होिो. 

फक्त त्यामुळे होणारा आजार गंभीर होण्यास अहधक वेळ लागिो.  

ओ ब्रायन आहण त्यांच्या सहकार् यांना आणखी एका गोष्टीचे नवल वाटले िे म्हणजे 

सीसीआर-५ उत्पररविथन फक्त यरुोहपयन वंशाच्या व्यक्तीमध्येच मध्येच कसे झाले. एकूण वीस 

टके्क यरूोहपयन मध्य ेसीसीआर-५च्या दोन प्रिी होत्या. ह ेउत्पररविथन स्वीडनमध्ये सवथसामान्य 

होिे. जस ेस्वीडनमधून दहिणेकड ेजावे िस ेत्याचे प्रमाण कमी कमी होि गेले. ग्रीस मध्य ेिे 

नगण्य होिे. िसेच मध्य आहशयामध्ये ह ेजवळजवळ नव्हिे. उवथररि जगामध्ये त्याचा मागमसूही 

नव्हिा.  

आकृिी ९.८ सीसीआर-५ उत्पररविथन भौगोहलक हवस्िार  

सीसीआर-५ च्या उत्पररविथनाचा शोध घेणे िेसदु्धा उत्तर युरोपमधील रहहवाशांच्या 

ह े उत््ांिीवैज्ाहनकांच्या दषृ्टीने आव्हान होिे. श्वास रोखून धरायला लावणारे ह े हनसगथ 

हनवडीची हनकड असू शकिे. "ओ ब्रायन च्या म्हणण्यानुसार ही शक्यिा हजारो व्यक्तींच्या 

मृत्यूस कारणीभूि असणार् या सार्ीच्या रोगाचा पररणाम असावा."  

युरोपमध्ये सािशे वर्ाथपूवी घडलले्या एका घटनेचा पररणाम म्हणून अस ेउत्पररविथन 

झाले असे ओ ब्रायन यांचे मि. सीसीआर-५ जनुकाजवळ असलले्या डीएनए वरून हा हनष्कर्थ 

त्याने काढलेला होिा. याच्या अनेक शक्यिा अजमावून पाहहल्या गेल्या. सवथ पयाथयांचा हवचार 

एकच सािशे वर्ाथपूवीची घटना पुढ ेयेि होिी. पणूथ युरोपमध्य ेमृत्यूची काळी सावली पसरलेली 



होिी. "काळपुळी- युरोहपयन याला ब्लकॅ डरे्" म्हणि असि. याचे मराठी नाव काळ पुळी 

पडण्यामागील कारण म्हणजे प्लेगची काखेि ककंवा जांघेि व शरीरभर यणेार् या काळ्या रंगाच्या 

गाठी. याचा दसुरा अर्थ म्हणजे काळ -मृत्यूची गाठ.  

९.९ मादागास्कर मधील प्लगेचा रुग्ण  

 

इस १३४७ पासून १३५० पयथन्ि िीन वरे् यरुोपमधील एक चिुर्ाांश व्यक्ती 

ब्यूबॉहनक प्लेग ने मरण पावल्या होत्या. अनेक शिके प्लेगची सार् अधून मधून डोके वर काढि 

असे. एखाद्या हपकावरील दकडीचा बंदोबस्ि करण्यसाठी िीव्र कीडनाशकाचा प्रयोग करावा िस े

प्लेग मानवी कीडनाशक झाला होिा. या काळाि झालेले कसलेही उत्पररविथन पुढील युरोहपयन 

हपढ्ांसाठी मृत्यूपासून सुटका दणेारे होिे. ओ ब्रायन यांना सीसीआर-५ ह े यापैकी सुदवैी 

उत्पररविथन वाटल्यास नवल नाही. यामुळे पढुील काळाि झालेल्या प्लेगच्या सार्ीमध्ये 

मरणार् यांची संख्या घटि गेली.  

ब्यूबॉहनक प्लेगचे कारण येर्सथहनया पेहस्टस जीवाणू. हा जीवाणू उंदरामध्य ेआश्रयास 

असिो. त्याचा मानवापयांिचा प्रसार उंदराना व मानवाला चावणार् या हपसावमाफथ ि होिो. 

येर्सथहनया पेशीमध्ये जाण्याऐवजी पांढर् या पेशी बरोबर बद्ध होिो. येर्सथहनया मधील हवर् 

पेशीिील प्रहििमिा र्ांबविाि. त्यामुळे ज्या पांढर् या पेशीमध्ये जीवाणू संसगथ झालेल्या 

पेशीमध्ये हबनधास्िपणे त्यांची संख्या वाढि जािे. नेमके येर्सथहनया मुळे ह ेकसे शक्य होिे ह े

आजपयांि अज्ाि होिे. ओ ब्रायन यांचा हसद्धान्ि खरा असले िर येर्सथहनया सीसीआर-५ चा 

वापर करीि असला पाहहजे.  

सीसीआर-५ उत्पररविथन ब्यूबॉहनक प्लेग पासून संरिण दिे असले िर ह ेअहिशय 

उत्तम प्रहिबंधक ठरल.े काही युरोहपयन व्यक्ती त्याच प्रकारच्या पेशी ग्राहीमुळे एडस पासून 



बचावल्या आहिे. आदफ्रका आहण दहिण पूवथ आहशयामध्ये एडसन ेधुमाकूळ घािला याचे कारण 

त्यांच्या वेगळ्या उत््ांिी इहिहासामध्ये आह.े आिा ओ ब्रायन यांचे प्रयत्न एडस होऊ नये 

यासाठी प्रयत्न करणे ह ेआह.े वैद्यकीय संशोधकानी सीसीआर-५ ग्राही प्रहर्ने ब्लॉक केली िर 

अशा व्यक्तींना एडसपासनू संरिण हमळेल.  

एकदा हा उपचार यशस्वी झाला िर कपी वगीय लेहन्टव्हायरस पासून मानवामध्ये 

सं्हमि होणारे नऊ आजार आहण २४ कपी लेहन्टव्हायरस आहिे. या सवाांचा संबंध एचआयव्ही 

बरोबर आह.े आधुहनक काळाि संपत्ती आहण दाररद्र्य व उपासमार यांच्या संहमश्र जगाि हवमान 

प्रवास व दसुर् याने वापरलेल्या इंजेक्शन सुया मळेु आज ही पाळी आली आह.े  

+++++ 

  



९.६ प्लेगला गवसणी  

 

दररोज नव्याने उघडकीस येणार् या आजारांना व परजीवीना प्रहिबंध करण्याचे नवे 

मागथ शोधायला हवेि. आजाराचा कारक परजीवीने मानवी शरीराि प्रवेश केला म्हणजे 

आश्रयीच्या शरीराि त्याची झपाट्याने वाढ होिे. आश्रयीच्या पेशी परजीवी खाऊन टाकिाि. 

परजीवीच्या पेशीिून आलेल्या हवर्ारी द्रव्यामुळे आश्रयी अधथमलेा ककंवा मृि होिो. आजार 

होईपयांि त्याने स्विा:च्या अब्जावधी प्रिी काढलले्या असिाि. नव्या आश्रयीच्या शरीराि संसगथ 

झाला नाही िर परजीवीचे आहस्ित्व संपिे. अशा वेळी परजीवी अहधक सौम्य पणे सावकाश 

आपली सखं्या वाढविो. हस्िांदोलनािून, नशकेंवाटे, खोकल्यािून िो दसुर् या व्यक्तीमध्य े

पसरण्याचा प्रयत्न करिो. आश्रयी जीहवि राहण्यामध्येच त्याचे यश आह.े जर अहिशय वेगाने 

प्रजनन होणार् या दसुर् या परजीवीबरोबर त्याचे प्रजनन होऊ लागल े िर लवकरच दोन्ही 

परजीवी संपून जािाि.  

अ ॅम्हस्टथ कॉलेजमधील पॉल एवडथ या जीववैज्ाहनकाने हवहवध परजीवींच्या 

प्रसारावर संशोधन केले आह.े िो म्हणिो जर परजीवी दसुर् या वर ससंगाथसाठी अवलंबून असेल 

िर िो हळुवारपणे ससंगथ पुढ े पाठविो. सदीच्या हवर्ाणूचे सं् मण नशकेंिून ककंवा त्वचेच्या 

संपकाथमधून होिे. हनरोगी व्यक्ती इिर व्यक्तीमध्य ेदकिी प्रमाणाि हमसळिे यावर ह ेअवलंबून 

आह.े त्यामुळे सदी हवर्ाणू अत्यंि सौम्य आह.े आजपयांि सदीमुळे कोणाचा मृत्यू झाल्याचे 

उदाहरण नाही. पण इिर परजीवी मुळे होणार् या आजारांचे िसे नाही.  

याउलट परजीवी आश्रयीच्या असण्यावर फार अवलंबून नसले िर आजाराचे स्वरूप 

भयंकर अस ूशकिे. अशा वेळी परजीवीला दसुर् या शरीराि ससंगथ होण्याची वाट पाहण्याचे फार 

कारण उरि नाही. याचे उत्तम (ह े उदाहरण हवज्ानाच्या दषृ्टीने उत्तम) म्हणजे मलेररया. 

मलेररयाचा वाहक डास. मलेररयामुळे रुग्ण अरं्रुणाला हखळून राहिो. 

 प्रत्येक परजीवीच्या बाबिीि हा हनयम खरा असलेच अस ेनाही. एवाल्ड यांनी याचे 

उदाहरण म्हणून दवेीच्या आजाराचा उल्लेख केला. दवेीचा संसगथ होण्यासाठी कसलाही वाहक 

आवश्यक नाही. दवेीचे हवर्ाणू ससंगाथ बाबिीि स्वयंभ ूआहिे. िे स्विा:च दसुरी व्यक्ती शोधनू 

काढिाि. अस ेअसल ेिरी एके काळी दवेीचे स्वरूप भयानक होिे. आश्रयीच्या शरीराबाहरे दहा 

एक वरे् त्याची ससंगथ िमिा रटकून असायची. सदीचा हवर्ाणू शरीराबाहरे फार काळ हजवंि 

रहाि नाही. एकदा दवेीचा ससंगथ झाला म्हणजे हवर्ाणूची वाढ भरमसाठ प्रमाणाि व्हायची. 



एकदा आश्रयीचा मृत्यू झाला म्हणजे हवर्ाणू पुन्हा आणखी दसुर् याला ससंगथ व्हायची वाट 

पहायला मोकळा. माझ्या वयाच्या व्यक्तींनी "दवेीचा रोगी कळवा आहण हजार रुपये हमळवा -

दवेीचा रोगी कळवा आणी दहा हजार रुपय ेहमळवा " अशा खेडोपाडी हलहीलले्या नभंिीवरील 

पाट्या पाहहलले्या आहिे. सुदवैाने जागहिक प्रयत्नामूळे दवेीच्या हवर्ाणूचे जागहिक उच्चाटन 

झाले. दवेीच्या हवर्ाणूमध्ये उत््ांिी व्हायच्या आि जागहिक लसीकरणामुळे हवर्ाणू सपंला. 

दवेीच्या हवर्ाणूच्या १९५४ साली सील केलेल्या सहा व्हायल्स नॅशनल इंहस्टट्यूट ऑफ हले्र् 

बेर्ेस्डा मेरीलॅन्ड (यूएस) च्या शीिगृहाि सुरहिि ठेवलले्या होत्या. त्या सेंटर ऑफ हडसीज 

कंट्रोल (सीडीसी) अटलांटा यांच्या स्वाधीन केल्या. यािील दोन व्हायल्स च्या नमुन्यािून दवेीचा 

हवर्ाणूचे नमुने ससंगथकरू शकि असल्याचे हसद्ध झाल्यानंिर डब्ल्यूएचओ वल्डथ हले्र् 

ऑगथनायझेशन च्या सािीने फेब्रुवारी १४, २०१५ या ददवशी सीडीसी च्या प्रयोगशाळेि नष्ट 

करण्याि आल्या.  

सवथच परजीवी सिि उत््ांि होण्याच्या प्रयत्नाि असिाि. एवाडथ यांच्या 

हसद्धांिानुसार परजीवीला त्यामुळे संसगथ होण ेककंवा न होण ेह ेसोपे दकवा कठीण होिे. यासाठी 

त्याने अनेक परजीवींचा अभ्यास केला. त्यािील एक कॉलरा. कॉलर् याच्या हवर्ाणूचे नाव 

व्हीहब्रओ कॉलेरी. यामधून सोडलले्या हवर्ारी द्रव्यामुळे रुग्णाला जुलाब होिाि. शरीरािून 

कॉलर् याचे हवर्ाण ू बाहरे सोडण्याचा हा प्रशस्ि मागथ. दसुर् या व्यक्तीला कॉलर् याचा ससंगथ 

होण्याशी शक्यिा बार्रूम, रुग्णाने हािाळलेली भांडी, अन्न व अस्वच्छ हाि यामधून असिे. 

आणखी एक लिाि न आलेली शक्यिा म्हणजे सांडपाणी हपण्याच्या पाण्याि हमसळणे. अत्यंि 

दाटीवाटीने वसलले्या झोपडपट्टी, नद्यामध्य ेसरळ सोडलले ेसांडपाणी यािून कॉलर् याची सार् 

वेगाने पसरिे. पहहल्या शक्यिेमध्ये हनरोगी व्यक्ती कॉलरा झालले्या व्यक्तीच्या सम्पकाथि येण े

आहण दसुरी दहूर्ि पाण्याचा पुरवठा. एवाडथ यांच्या हसद्धांिाप्रमाणे दहूर्ि पाण्याचा पुरवठा ह े

अहधक िीव्र िमिेचा कॉलरा होण्याची शक्यिा अहधक. याचा पुरावा एवाडथ याना १९९१ साली 

दहिण अमेररकेि झालले्या कॉलर् याच्या सार्ीमध्ये हमळाला. कॉलर् याच्या सार्ीची सुरवाि 

पेरूमध्ये झाली. दोनच वर्ाथि दहिण व मध्य अमेररकेिील प्रत्येक दशेामध्ये िो पसरला. "ज्या 

दशेामध्ये स्वच्छ हपण्याचे पाणी पुरवल े जाि होिे िेर्े कॉलर् याची िीव्रिा कमी होिी. " 

हचलीमध्ये शदु्ध पाण्याचा पुरवठा होिा िेर्ील कॉलरा सौम्य होिा. या उलट इक्वाडोर मधील 

पाणी अत्यंि दहूर्ि असल्याने कॉलर् याचे स्वरूप धोकादायक होिे.  



परजीवी पासून होणारे आजार नष्ट करण्याऐवजी त्यांना सौम्य करा असे एवाल्ड 

म्हणिो. आपल ेनैसर्गथक शत्रू माणसाळवून हनरुपद्रवी करण ेह ेआपण फार पूवीपासून केल ेआह.े 

मानवी उत््ांिीच्या इहिहासाि लांडगा मानवाचा शत्रू होिा. पण काही लांडग्यासारख्या 

प्राण्यांना जवळ करून त्याचे कुत्रयामध्य े रूपांिर आपण यशस्वीपण े केले आह.े कुत्रा आिा 

आपल्याशी अहधक जोडलेला आह.े स्विंत्रपण ेजंगलाि राहण्याची िमिा कुत्रा गमावून बसला 

आह.े परजीवी पासून होणार् या आजारांच्या बाबिीि असेच काही करावे लागणार.  

ह े अगदीच अशक्य कोटीिील काम नाही. प्लाझमोहडयम मलेररयाचा परजीवी 

आटोक्याि आणण्यासाठी हखडक्यांना जाळ्या बसवण्याइिका सोपा उपाय नाही. डासाबरोबर 

मलेररयाचा प्रहिबंध लगेचच होिो. अशाने डासानंा मलेररयाच्या सं्मणाचा चान्सच हमळणार 

नाही. जर प्लाझमोहडयममध्ये आश्रयीचा त्वररि मृत्यू होण्यासारख े उत्पररविथन झालेच 

कदाहचि िर हखडक्यांच्या जाळ्या बसवल्या िर मलेररयाने होणारे मृत्यू मोठ्या प्रमाणाि कमी 

होिील. सैन्यािील जवानांना दलदलीच्या डास असलले्या रठकाणी ददवसेंददवस रहावे लागिे. 

सैहनकाला मलेररया झाला िर त्याचे कोटथ माशथल होिे. कारण डास प्रहिबंधक उपाय केल ेनाहीि. 

मच्छर दाणी वापरली नाही आहण पूणथ हाि असललेा शटथ घािला नाही. कोठल्याही रेहजमेंट 

मध्ये जा सायंकाळी सहा नंिर प्रत्येक जवान आणी अहधकारी फुल स्लीव शटथ मध्येच ददसला 

पाहहजे.  

ज्या वेळी आजाराचा प्रश् येिो िेंव्हा मानव आहण परजीवी यांच्यािील उत््ांिी 

संघर्थ हजारो वर्ाथपासून चाल ूआह.े आिा आपल्याला आजाराहवरुद्ध चा संघर्थ उत््ांिीच्या 

ज्ानावर हनयंत्रणाि आणायचा आह.े  

********* 

  



प्रकरण 10  

 पुरुर् प्रकृिी  

जीवन म्हणजे पुरुर् आहण प्रकृिीचे नृत्य आह.े नहदं ूित्वज्ानाप्रमाणे अधथनारी नटेश्वर 

ह ेपुरुर् व प्रकृिीचे मूळ रूप आह.े सदी हवर्ाणू आहण गंध इंदद्रय नाक, ऑर्कथ ड आहण परागीभवन 

करणारा कीटक, गाटथर स्नेक आहण हवर्ारी खडबडीि त्वचेचा न्यूट सलॅॅमॅन्डर वगैरे. पण 

सजीवांची जोडी नर आहण मादीहशवाय पूणथ होि नाही. बहुसंख्य सजीवामध्ये नर आहण मादी 

यांच्या हशवाय त्यांचे अहस्ित्व अपुरे असिे.  

 

आकृिी १०.१ पुरुर्-प्रकृिी : अधथनारी नटेश्वर  

यािील मीलनाचा भाग जीवनावश्यक, भव्य आहण लखलखीि कोड े आह.े 

आजपयांिच्या अनेक ित्वज्ानी आपापल्या परीने याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला आह.े पण 

मोराचा हपसारा एवढा आकर्थक कशासाठी त्याची शेपूट लांब पण लांडोर त्यामानाने 



ओबडधोबड अनाकर्थक याचे उत्तर कोणाकडचे नाही. ऑस्टे्रहलयन िांबड्या पाठीचा कोळी 

मीलनाच्या वेळी स्विा:ला मादीच्या हवर्ारी जबड्याच्या स्वाधीन करिो. नर कोळयाच्या 

मीलनाचा शेवट मादीने नरास खाऊन टाकण्याने होिो. मुंग्यांच्या वारुळाि हजारो वांझ मुंग्या 

असिाि त्या अंडी घालणार् या एकट्या राणी मुंगीचा सांभाळ कशासाठी करिाि?. नर 

हालचालिम शु्ाण ूिर मादीकड ेअवजड बीजांड कशासाठी असिे?. एकंदरीि नर व मादी 

बनवण्याचे प्रयोजन काय?  

या सवथ प्रश्ांची उत्तरे उत््ांिीमध्ये हमळिाि. जीववैज्ाहनकांच्या म्हणण्याप्रमाणे 

हभन्ननलंगी असण ेहचे मळुी उत््ांिीची जुळवून घेण्याची प्रद्या आह.े हभन्ननलंगी सजीवांनी 

एकनलंगी सजीवाबरोबर रटकून राहण्यासाठी केललेी ही स्पधाथ आह.े नर आहण मादी या दोहोंचा 

या स्पधेि फायदा होि असला िरी नर आहण मादी यांच्यािील संघर्ाथचे ह े कारण आह.े 

प्रजननािील नराचा आहण मादीच्या भूहमकेमध्ये फरक आह.े हपढ्ानहपढ्ा या सघंर्ाथने 

दोहोंच्या शरीररचना आहण विथन याि बदल घडवून आणला आह.े नर आहण मादी एकत्र आल े

म्हणजे हा संघर्थ संपि नाही. गभाथशयाि, कुटंुबाि आहण समाजाि हा सघंर्थ चालूच असिो.  

उत््ांिी वैज्ाहनकांनी मोराचा हपसारा, वांझ मुगं्या, आहण आत्महत्या करणार् या 

कोळयामागील जैहवक कारणांचा शोध घेिला आह.े सजीवांच्या जीवनािील लैंहगकिेमुळे त्यांचे 

विथन व जीवन कसे बदलिे हा मोठा हबकट प्रश् आह.े स्त्री व पुरुर् मानहसकिा बदलण्याि 

नलंगभेदाचा वाटा िर नसेल?  

+++++ 

  



१०.१ लैंहगकिा कशासाठी?  

लैंहगकिा कशासाठी हा सवथसामान्य व्यक्तीच्या मनाि येणारा प्रश् नाही. आपल्याला 

बरे वाटाव,े वशं वाढवावा ककंवा दोन्ही. अनेक सजीवामध्ये नलंगभेद नाहीच. जीवाणू व 

एकपेशीय आददजीव एकेकटे असिाना हवभाहजि होिाि. त्यांना सहचराची आवश्यकिा नाही. 

अलैंहगक पुनुरुत्पादन असणारे सजीव आहिे पण त्यांची सखं्या िुरळक आह.े पहश्चम युनायटेड 

स्टेटस मध्य ेहव्हप टेल हलझाडथ नावाच्या चाबकासारख्या शेपटीच्या सरड्यामध्य ेनर नाही. मादी 

दसुर् या मादीच्या पाठीवर चढिे व हिच्या मानेचा चावा घेिे. आपली शेपूट खाली असलेल्या 

मादीच्या कमरेभोविी गंुडाळिे. हिचे विथन हुबेहून नर सरड्याप्रमाण ेअसिे. या कृत्यामुळे खाली 

असलले्या मादीमध्ये अंडमोचन होिे. पण या द्येमध्ये शु्पेशीमुळे अडं्याचे फलन होि नाही.  

आकृिी १०.२ हव्हप टेल हलझाडथ  

या खोट्या खोट्या फलनानंिर अफहलि अडं्यामधून भ्रूण बाहरे येिो. ह े भ्रूण 

जीवहवज्ानाप्रमाणे कृत्तक म्हणजे क्लोन आहिे. भ्रूण हवकासानंिर यांची आई आपल्या 

सहकार् याकड ेपरििे. या वेळी सहकार् याबरोबर खोटे खोटे नर असल्याचे नाटक करिे. या सवथ 

सरड्याचं्या अडं्यािून फक्त मादी सरड ेजन्मिाि. ह ेसवथ सरड ेआईच्या काबथन कॉप्या असिाि.  

असे असले िर लैंहगक प्रजनन अनावश्यक आह ेअसे म्हणाव ेलागेल. पण उत््ांिीच्या 

दषृ्टीने हा मोठा धोका आह.े पण ऊजेचा हवचार केला िर लैंहगक प्रजनन हा प्रकार अकायथिम 

आह.े हव्हप टेल हलझाडथ समुदायािील प्रत्येक सरडा प्रजननिम आह.े लैंहगक प्रजननाि मात्र 

फक्त पन्नास टके्कच जोडीदार प्रजनन करू शकिाि. म्हणजे नर व मादी हमळून एकाच संििीस 

जन्म दिेाि. जर एकाच जािीचे लैंहगक व अलैंहगक एकाच रठकाणी असिील िर अलैंहगक 

सजीवांची संख्या लैंहगक सजीवाहून भरमसाठ वाढि जाईल. लैंहगक प्रजननाि परस्पराबरोबर 

राहणे नशंगे अडकवणे गाणे यासाठी उगाचच ऊजाथ खचथ करावी लागिे. अशाने भिक प्राण्यांच्या 



पोटाि जाण्याची शक्यिा वाढिे. रॉबटथ हव्ह्रजेन्होएक या मोंटेरे ब ेअ ॅक्वाररयम रीसचथ इंहस्टट्यटू 

मधील वैज्ाहनकानी " प्रजननाची कॉस्ट भयानक आह े" अस ेम्हणून ठेवल ेआह.े  

जे सजीव लैंहगक प्रजननाकड ेवळल ेत्यांची संख्या अलैंहगक सजीवाहून कमी असली 

िरी लैंहगक प्रजनन राज्य करि.े मोराची शेपटू उत््ांिीमध्ये हनघून गेली नाही िसेच िांबड्या 

पाठीच्या कोळयाने आपली हपढ्ांहपढ्ांची मादीच्या पुढे आपला बळी दणे्याची परंपरा खंहडि 

केली नाही. सवथ फक्त एक टक्का पृष्ठवंशी सजीवानी अलैंहगक प्रजनन पद्धि स्वीकारलेली आह.े  

लैंहगक प्रजननाचे यश एवढ्ा अडचणी असल्या िरी कशाि आह?े वैज्ाहनकांनी 

र्ोड्या वर्ाथपूवी याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला आह.े त्यांचा हसद्धान्ि आह े"परजीवींचा 

प्रहिकार करण्यासाठी." परजीवीमुळे आश्रयीवर प्रचंड िाण पडिो. हा िाण येऊ नये यासाठी 

झालेल े कसलेही पररविथन परजीवींच्या त्रासापासून आश्रयीची मकु्तिा करिे. १९७० साली 

अनेक जीववैज्ाहनकांनी याबद्दल गहणिीय मॉडले शोधण्याचा प्रयत्न केला. ह े मॉडले होिे 

परजीवी आहण आश्रयी यामधील सहउत््ांिीचे. ह ेमॉडले म्हणजे च्ाकार पाळण्याप्रमाणे त्याच 

त्याच ्माने पाठोपाठ येणार् या घटना होत्या. वनस्पहि शास्त्राि ककंवा परजीवींच्या 

जीवनच्ाि आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नावाची कल्पना आह ेहवज्ानाि ही हशकिाना ह ेअसेच 

चालायचे अशी माझी समजूि होिी.  

समजा जर एखाद्या डबक्यािील सवथ माशांचे प्रजनन कृत्तक (क्लोननंग) पद्धिीने होि 

असल्यास सवथ मासे आपल्या आईची हुबेहूब कॉपी असिील. एखाद ेउत्पररविथन झाल्यास िे 

संििी मध्ये उिरणार. यािून मागील हपढीपेिा सुधाररि संििी फक्त उत्पररविथनानेच हनमाथण 

होण्याची शक्यिा. अशा हस्र्िीि एखाद्या जीवघेण्या परजीवीचा डबक्याि संसगथ झाला िर 

परजीवीसुद्धा उत्पररविथनाने आपला वंश वाढवून हवहशष्ट माशामध्ये आपले आहस्ित्व राखून 

ठेवणार. ज्या माशाच्या वंशामध्य ेपरजीवीचा प्रवेश सोपा िेवढे अनेक आश्रयीमध्य ेजाण्याची 

संधी अहधक. दसुर् या वंशािील परजीवी िुलनेने कमी आश्रयीमध्य ेजाण्याची शक्यिा.  

अहधक माशामध्ये प्रवेश करणार् या परजीवीला "ए" परजीवी म्हटल े िर जेवढी 

आश्रयी माशांचे मृत्यू अहधक होि राहहले िर परजीवींच्या अहस्ित्वालाच सुरंुग लावल्यासारख े

झाले. कारण आश्रयी मिृ झाला म्हणजे परजीवीचाही अंि झाला. उत्पररविीि माशाचा गट 

"बी". हा बी मासा अहधक यशस्वी कारण िो रटकून राहण्यासाठी उत्पररविीि झाला आह.े 

जोपयांि बी माशाची संख्या प्रमाणाबाहरे वाढि नाही िोपयांि "सी" गटािील माशाचा उदय 

होणार. ह ेअसेच चालू राहणार.  



जीववैज्ाहनकांनी या उत््ांहि प्रकारास "रेड क्वीन हायपोर्ेहसस" असे नाव ददले आह.े 

ह ेनाव लुईस कॅरोल यांच्या थ्रू द लुककंग ग्लास या प्रकरणािील अहलस (अहलस इन वंडरलॅन्ड) 

वरून ददलेल े आह.े " आरशाि पहा िुला सवथ जण पळि असल्याचे ददसेल िूसदु्धा पळ अस े

अ ॅहलसला रेड ववीन सागंिे. प्रत्यिाि अ ॅहलस जागच्या जागी असिे. आश्रयी आहण परजीवी 

यांच्यामध्य ेउत््ांिी होिे. ही अनेक वरे् चालि राहिे. पण शेवट जेर्ल्या िेर्े. एकाच रठकाणी 

चालू असणारी उत््ांिी.  

१९८० साली ऑक्सफोडथ मधील जीववैज्ाहनक हवल्यम हहॅमल्टन यानी सुचवल ेकी 

रेड क्वीन शयथिीिून सुटण्याचा मागथ म्हणजे लैंहगक प्रजनन. कारण परजीवीना लैंहगक प्रजनन 

त्यामानाने कठीण आह.े लैंहगक प्रजननािून जन्म झाललेी संिहि ही कृत्तक नाही. लैंहगक 

पुनुरुत्पादनामध्ये मािा आहण हपत्याच्या जनुकांचे हमश्रण झाले आह.े शु् पेशी आणी अंड 

पेशीमधील गुणसतू्रांचे हवभाजन होिाना जनुकांची अदलाबदल (समान गुणसूत्रािील) होण्याची 

शक्यिा असिे. या द्यमेुळे अब्जावधी पयाथयािून संििीमधील जनुकांचे हमश्रण होिे.  

ह ेनीट समजण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया. द्केट मध्ये कोण खेळणार ह ेठरविाना 

टॉस केला जािो. नाण्याच्या दोन बाजू हडे आहण िेल. एकदा टॉस केला हडे ककंवा टेल येणार. 

ही द्या हजार वेळा केली िरी हडे ककंवा टेल येण्याची शक्यिा एकास एक १:१. आिा 

नाण्याऐवजी सहा बाजूचा फासा घेिला िर िुम्हाला हवा असलेला आकडा येण्याचा पयाथय 

सहािून एकदा. म्हणजे एक येण्यासाठी कमीिकमी सहा वेळा फासा फेकावा लागेल. आिा 

बावन्न पत्ते खेळिाना पत्ते अनेक वेळा हपसल ेजािाि. लागोपाठ त्याच ्माने पत्ते िुम्हाला 

येण्याची शक्यिा दकिी? जवळजवळ शून्य. याचे कारण पयाथय अहधक. एवढे सोपे गहणि जर 

समजि असेल आईकडून वीस हजार जनुके व हपत्याकडून वीस हजार जनुकांचे हमश्रण होऊन 

जन्मणारे मलू दकिी पयाथयािून जन्माला येणार आह ेयाचे गहणि मांडा. एवढे पयाथय होण्यासाठी 

लैंहगक पद्धिीने पुरुरत्पादन आवश्यक.  

आिा पुन्हा डबक्याकड ेजाऊ. लैंहगक पद्धिीने पनुुरुत्पादन झालेल ेमाशाचं्यामधील 

जनुके सगळ्या संििीि हमसळली. कदाहचि उत्पररविथनामूळे बदलललेी जनुके परजीवीपासून 

सरंिण दणे्याची शक्यिा. अर्ाथि परजीवी लैंहगक पद्धिीने जन्मलले्या माशामध्ये प्रवेश 

करण्याची संधी घेि रहाणार पण सवथच माशामध्ये प्रवेश करिीलच याची शाश्विी नाही. कृत्तक 

माशामध्ये ही खात्री एकेकाळी होिी.  



प्रजहनि अलैंहगक माशामधील सििच्या परजीवींच्या येण्या जाण्यामुळे माशािील 

जनुके हवस्कळीि होण्याची शक्यिा अहधक. कोणत्याही एका जनुकाच्या सदोर् आहण हनदोर् 

कॉपीमुळे माशांची संख्या कमी होि अस.े ज्या ज्या वेळी माशांची संख्या घटि अस ेत्यावेळी जर 

हनदोर् जनुके असलेले मासे नाहीसे झाले िर असे मासे समुदायािून नाहहसे होण्याचीसुद्धा 

शक्यिा होिी. एकदा अस ेझाल ेिर हनदोर् जनुके पुन्हा हनमाथण होि नाहीि. उत््ांिीमध्य े

सदोर् जनुके दरुुस्ि करण्याचा एकमेव मागथ म्हणजे उत्पररविथन. अस ेअसल ेिरी उत्पररविथने 

यादहृछक होिाि. कधीही आहण कोठेही. िी घडवनू आणिा येि नाहीि. उत्पररविथनाने जनुकाचे 

कायमचे नुकसान होणार नाही याची खात्री काय? जसजस ेआलैंहगक पनुुरुत्पादन अनेक वरे् 

होि राहील िस ेरेड क्वीन हसद्धांिा नुसार अशा संििीि सदोर् जनुकांचे प्रमाण वाढिे. लैंहगक 

पुनुरुत्पादनाि जनुकांचे प्रत्येक हपढीि हमश्रण होिे. सदोर् जनुके अशाने काढून टाकली जािाि. 

डीएनए ची प्रि सुधारिे. अशाने सुधाररि जनुकामुळे अलैंहगक प्रजनना योग्य हपढी जन्मणे शक्य 

आह.े त्यांच्या प्रजननासाठी अहधक वेळ लागला िरी अलैंहगक प्रजहनि माशाहून परजीवीना 

उत्तम प्रहिकार करू शकिाि.  

हा फक्त हसध्दांि होिा. वैज्ाहनकाना याचे प्रत्यि प्रमाण हव े होिे. १९७०साली 

रॉबटथ हव्रजेन्व्होक यानी एका नैसर्गथक रठकाणी मेहक्सकोमधील डबक्याि आहण प्रवाहाि 

टॉपहमनॉव्ह नावाचा मासा आढळला. कधी कधी या माशाचे डबक्यािील जवळच्या 

जािीबरोबर प्रजनन होि अस.े प्रजननानंिर झालेल्या संकररि माशामध्ये दोन ऐवजी िीन 

जनुकांचे संच असि. हवशेर् म्हणजे सवथ संकररि मासे जन्मि: मादी असि. संकररि माशांचे 

प्रजनन नर मादी यांच्या मीलनाहशवाय कृत्तक पद्धिीने होि अस.े त्यांच्या अंड्याचं्या पुढील 

वाढीसाठी नर माशाच्या शु् पेशीची आवश्यकिा होिी. पण नर नसल्याने नराची जनुके 

अंड्यामध्य ेकधीही हमसळि नसि.  

हव्रजेन्व्होक आहण त्यांच्या सहकार् यांनी अनेक डबक्यािून आहण प्रवाहािून असलले्या 

टॉपहमनॉव्हचा अभ्यास केला. प्रत्येक डबक्यािील माशाच्या अभ्यासािून पुन:पुन: रेड क्वीन 

हसद्धांिच खरा ठरला. बर् याच टॉपहमनॉव्हमध्ये परजीवी पणथकृमींचा प्रादभुाथव होिा. 

पणथकृमीचा ससंगथ झाला म्हणजे माशाच्या स्नायूमध्ये रठपके ददसि असि. एका डबक्याि संकरीि 

कृत्तक माशाि पणथकृमी संसगथ लैंहगक माशाहून िुलनेने अहधक प्रमाणाि झालेला आढळला. याचे 

कारण परजीवीमध्य े स्विा:ची प्रहििमिा झपाट्याने सुधारण्याची िमिा होिी. दसुर् या 

डबक्याि दोन वंशाचे कृत्तक एकत्र होिे िेर् ेअहधक सखं्येने माशामध्य ेपरजीवी संसगथ आढळला. 

हव्रजेन्व्होक यांनी या डबक्याचे अहधक संशोधन केले. यािून त्यांच्या हसद्धांिास अहधक बळकटी 



आली. कमी पावसामुळे काही वर्ाथपूवी ह ेडबके पूणथ आटले होिे. त्यामध्ये पाणी साठल्यानंिर 

पहहल्या टप्प्याि र्ोड्याच माशांनी त्याि प्रवेश केला. पररणामी लैंहगक पुनुरुत्पादन करणार् या 

माशांची संख्या त्याि अहधक होिी. पण त्याचं्यामध्य े जनुकीय हवहवधिेचा अभाव होिा. 

हव्रजेन्व्होक आणी त्यांच्या सहकार् यांनी या डबक्याि लैंहगक पुनुरुत्पादन करणारे टॉपहमनॉव्ह 

सोडून त्यांची जनुकीय हवहवधिा वाढवली. पररणामी दोन वर्ाथि लैंहगक प्रजहनि मास े

परजीवींचा प्रहिकार करण्यास सिम झाल.े  

+++++ 

  



१०.२ शु्पेशी आहण अंडपेशी  

प्राणी, पिी, वनस्पहि, िांबडी शेवाळी आणी दशृ्याकें द्रकी एकपेशीय प्राणी सवाांना 

लैंहगक पुनुरुत्पादनाचा फायदा झाला आह.े पहहल्या वाहहल्या लैंहगक पनुुरुत्पादनामध्ये युग्मक 

पेशी फक्त समुद्राच्या पाण्याि फवारल्या जाि असि. प्रवाहाबरोबर त्याचंा परस्परांना शोधावे 

लागे. लैंहगक पद्धि अनेक वेळा हवकहसि झाली असली िरी बहुिेक वळेा मादी युग्मक पेशी 

आकाराने मोठी आहण हस्र्र अस.े व नर युग्मक पेशींची संख्या अहधक व नर युग्मके आकाराने 

लहान व हालचाल करणारे असि. नर युग्मक म्हणजे शु्पेशी व मादी युग्मक म्हणजे अंडपेशी. 

अंडपेशीचे शु्पशेीमुळे फलन होिाना शु्पेशीिील डीएनएचा अंडपेशीि प्रवेश झाला म्हणजे 

शु्पेशीिील िंिुकहणका व इिर पेशीअंगकाना अंडपेशीि प्रवेश एका अंडपेशीआवरणामुळे 

प्रहिबंध होि अस.े (जवळजवळ सवथ फलनाच्या वेळी असेच होिे).  

ही द्या यशस्वी होण्याच्या दषृ्टीने सवोत्तम आह.े डहेव्हड डुसेन्बेरी या जॉर्जथया 

इंहस्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीिील जीववैज्ाहनकाने यािील बलस्र्ाने शोधण्यासाठी युग्मक 

पेशींच्या परस्पराना शोधण्यासाठी गहणिीय सूत्रबनवले. सतू्रािील पयाथय दोन्ही युग्मके चल, 

एक चल व दसुरे अचल, ककंवा दोन्ही अचल, एक लहान व दसुरे मोठ्या आकाराचे अस ेहोिे. 

डुसेन्बेरी यांनी या प्रकाराची िुलना जत्रेमध्ये परस्पराना शोधणार् या ककंवा रात्री जंगलाि 

परस्पराना शोधणार् या व्यक्तींशी केली. जर दोघहेी एकमेकांना शोधण्यासाठी भटकि असिील 

िर त्यांची भटे होण्याची शक्यिा जवळजवळ शून्य. त्यपैकी एक हस्र्र राहून दसुर् याला संदशे 

पाठवि राहहला िरच त्यांची भेट होईल. व्यक्तींच्या बाबिीि हाका मारणे ही संदशेाची पद्धि 

असू शकेल. पण युग्मकांचे संदशे फेरोमोनच्या स्वरूपाि असिाि. व्यक्तीच्या बाबिीि जेवढ्ा 

हाका अहधक जोराि िेवढी त्या योग्य व्यक्तीपयांि िी पोहोचिील. युग्मक जेवढे मोठे िेवढे अहधक 

फेरोमोन त्यािून बाहरे पडणार. यामुळे संपकाथची व्याप्ती वाढिे. फेरोमोन सोडण्याचे काम 

अंडपेशीचे शु्पेशीचे नाही.  

याच उपमेचे र्ोड ेवेगळे रूप म्हणजे एका व्यक्तीने दसुर् या व्यक्तीस शोधण्यापेिा 

शोधा मोहहमेि अनेक व्यक्ती वेगेवेगळ्या ददशेने सामील झाल्या िर? हस्र्र व्यक्ती कोणास िरी 

सापडले. आिा कल्पना करा एका अंडपेशी शोधण्यासाठी एका शु्पेशींने प्रयत्न करण्यापेिा 

अनेक शु्पेशी अंडपेशी शोधण्यासाठी कमी वळे लागेल. डुसेन्बेरी यांच्या म्हणण्याप्रमाण े

उत््ांिीमध्ये अहधक मोठी अंडपेशी होण्यासाठी उत्पररविथन झालेच िर िे अहधक श्रेयस्कर 



असेल. यामुळे अंडपेशी अहधक मोठी व शु्पेशींची संख्या अहधक. अशामुळे कमी ऊजाथ वापरून 

अंडपेशीपयांि पोहोचिा येिे. सजीवाची रटकून राहण्याची शक्यिा वाढिे.  

अहधक मोठ्या आकाराच्या अंडपेशी उत््ांि होिाना त्यामधून अहधक फेरोमोन 

बाहरे पडण्याबरोबर अडंपेशीमध्ये अहधक ऊजाथ साठललेी असि.े ही ऊजाथ फलनानंिर पेशी 

हवभाजनासाठी उपयोगी पडिे. अंडपेशीमध्य ेअहधक ऊजाथ पण शु्पेशीचे काम फक्त अंडपेशी 

पयथन्ि पोहोचणे व जनुके अंडपेशीमध्य े हविररि करण.े यासाठी भल्या मोठ्या पशेीची 

आवश्यकिा नाही. शु्पशेीचा आकार कमीि कमी होण्यामागील ित्व ह ेआह.े  

जसे अडं्याचा आकार मोठा व शु्पेशीचा सकू्ष्म िस े एका नरापासनू असंख्य 

शु्पेशीची उत्पत्ती होऊ लागली. एका गहणिानुसार एका पुरुर्ाच्या शु्पेशीमूळे पृथ्वीवरील 

सवथ हस्त्रया गभथविी होऊ शकिील. कारण स्त्रीपासून दर महहन्याि एकच अंड फलनासाठी 

उपलब्ध होणार. इिर सस्िन प्राण्यामध्ये हिला आपल्या शरीराि नऊ महहन्यासाठी गभथ 

वाढवायचा असिो. आहण मलू जन्मानंिर त्याची काळजीही घ्यायची असिे. प्रत्येक बाळाच्या 

जन्माच्या वेळी हिचा मृत्यू होण्याची शक्यिा असि.े बाळाला वाढविाना दररोज हिला 

नेहमीपेिा अहधक ऊजेची गरज असिे. पुरुर्ाच्या अफाट प्रजनन िमिेचा हवचार केला िर 

स्त्रीच्या अडचणीमुळे पुरुर्ाची िमिा पूणथपणे वापरली जाि नाही. आर्टथक टंन्ड्रा मधील मस्क 

ऑक्स बलु कॅनडा व ग्रीनलॅन्डच्या ध्रुवीय दकनारपट्टीि आढळणारा एक याक च्या आकाराचा 

बुल कुलािील प्राणी. मीलन काळाि मादी हमळवण्यासाठी आपल्या नशंगानी कपाळ फोडून 

घेण्यापयांि त्यांची मजल जािे. याि दर दहा पैकी एकाचा कवटी फुटल्याने मृत्यू होिो. नर भुंगेरे 

आहण माशांमध्ये दसुर् या नराबरोबर युद्ध करण्यासाठी नशंगे हवकहसि झाली आहिे. ह ेसवथ "राइट 

टु सेक्स " म्हणजे मीलनाच्या हक्कासाठी.  

+++++ 

  



१०.३ स्वयंवर  

 

नरामधील मादी हमळवण्यासाठीचा संघर्थ एकोणीसाव्या शिकापासून डार्वथनला 

ठावूक होिा. त्याच्या नैसर्गथक हनवडीच्या हसद्धांिामध्य े िो बरोबर बसि होिा. नराने 

मादीसाठी संघर्थ केल्याहशवाय यशस्वी नरास बहुिेक माद्यावर स्वाहमत्व हमळणार नाही. 

त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे टक्करीमध्य ेयशस्वी व्हायचे असल्यास नराची कवटी अहधक जाड हवी. 

डोक्यावर दोन कुशन असिील िर डोक्याचे सरंिण अहधक पररणामकारक ठरेल. या 

कुशनमधूनच डोक्यावर दोन नशंगे उगवली.  

डार्वथनला एका बाबीचे आश्चयथ वाटल ेिे म्हणजे या सवथ प्रकाराि मादीचा नेमका 

वाटा कोणिा? टकरीमध्ये कोण हवजयी होिो आह ेयाची त्यांनी फक्त वाट पाहायची काय? 

डार्वथनला हा प्रश् ठावूक होिा. कोणत्याही जािीमध्ये नर फक्त एकास एक या प्रमाणाि कधीच 

नसिाि. त्याने यासाठी मोराचे उदाहरण ददल.े िो म्हणिो " मोराच्या शेपटीची हपस ेपाहहली 

म्हणजे मला आजारी असल्यासारख े वाटिे." पॅव्हो द्स्टॅटस (मोराचे शास्त्रीय नाव) च्या 

हपसार् यावरील चमकदार डोळे मोराला आवश्यक नाहीि. त्याच्या हपसांचे चक्क त्याला ओझ े

झालेल े आह.े लांडग्याच्या पाठलागामध्ये त्याच्यापासून सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नाि िो 

दमून जािो. लांडोरीचे नराच्या हपसार् यावाचून काहीही अडि नाही. असे असल ेिरी दरवर्ी 

नराची जुनी हपसे गळून पडिाि. एकदा हपसे गळून पडली म्हणजे नवी पुन्हा उगविाि.  

मोराच्या हपसानी डार्वथन समोर प्रश्हचन्ह उभ ेकेल ेहोिे. त्याच्या हनसगथ हनवडीच्या 

हसद्धांिाहवरुद्ध ह ेउदाहरण जाि होिे.  

मेररयन पेटररए या न्यू कॅसल अपॉन टायने युहनव्हर्सथटीिील जीव वैज्ाहनक म्हणिो 

डार्वथन मोराच्या शेपटामध्ये एवढी हपसांची आगगाडी कशासाठी यावर अनेक वरे् हवचार करीि 

होिा. यासाठी त्याने शवेटी एक खास शब्द वापरला िो म्हणजे " लैंहगक हनवड" सेक्शुअल 

हसलेक्शन.  

 



 

आकृिी १०.३ मोर आहण लाडंोर  

प्रजनन काळाि मोर लहान र्व्यामध्ये एकत्र येिाि. एका गटाि सु िीन चार लांडोर 

व एक दोन मोर असिाि. माद्याना आकर्र्थि करण्याचा नराचा खात्रीचा मागथ म्हणजे त्याचा 

केका -ओरडण.े ककथ श आवाजािील म्याओ म्याओ आवाजाने लांडोर नराजवळ येिे. लांडोर 

नराजवळ आली म्हणजे नर आपला हपसारा फुलवून हपस ेर्रर्रविो. डार्वथनच्या म्हणण्यानुसार 

लांडोर मोराचे हपसार् यावरून परीिण करि.े हवहशष्ट पद्धिीची शेपूट पसंि पडली िरच िी 

नराबरोबर मीलन होऊ दिेे. डार्वथन यांना नक्की लांडोर मोराची हनवड कशी करिे याबद्दल 

खात्री नव्हिी. पण नर पसंि करण्याि कबुिर व मोर यांच्यामध्ये साम्य आह ेअस ेत्याला वाटले. 

कबुिराची पैदास कराणार् यांना पंखासारखी शेपटू असलेल ेनर माद्या पसंि करिाि ह ेठावूक 

होिे. पखंासारखी शेपूट असणार् या कबुिरांची सखं्या नेहमी अहधक असे. लांडोरीची पसंिी आहण 

मोराची शेपूट यांच्यामध्ये कसलािरी संबंध आह ेअसे डार्वथनने सांगून टाकले. 

लैंहगक हनवड हा उत््ांिीिील नवा प्रवाह आह.े या हवधानाला फार परुस्किे हमळाल े

नाहीि. आल्फे्रड वॅलसॅ च्या म्हणण्याप्रमाणे उत््ांिीसाठी नैसर्गथक हनवड पुरेशी आह.े िस े

पाहहले िर मादी पिी मठठ असिाि. त्याना बराच वेळ नाहीिरी घरट्याि हपलांचा सांभाळ 

करायचा असिो. नराला िशी आवश्यकिा नसिे. नैसर्गथक हनवडीचे कायथ मादीकड ेअसण्याचे 

कसलहेी कारण नाही.  

दकत्येक दशके मादीकड ेहनवड आह ेह ेमान्य करायची वैज्ाहनकांची ियारी नव्हिी. 

गेल्या िीस वर्ाथि वैज्ाहनकांनी केलेल्या प्रयोगािून नर हनवडीचा पयाथय मादीकड ेआह ेकाय 

याची खात्री झाली. याचा आहण मोराच्या लांब हपसार् याचा उत््ांिी सबंंध जुळला. मेरीऑन 

पेरट्रए यांनी लांडोर जेंव्हा मोराकड ेयेिे िेंव्हा चक्क नराची हनवड करिे असे हसद्ध झाल.े जेंव्हा 

एकांडा मोर अहधक संख्येने असलेल्या लांडोराकड ेयेिो िेंव्हा लांडोर नराच्या हपसार् यावरून 

त्याची हनवड करिे. जेवढे हपसार् यावर डोळे अहधक अशा नराकड ेमादी आकृष्ट होिे. बहुिेक 



मोराच्या हपसार् यावर सरासरी एकश ेपन्नास डोळे असिाि. नराच्या हपसार् यामधून काही हपस े

उपटल्यावर लांडोरीच्या हनवडीवर लिणीय पररणाम झाल्याचे आढळले. एवढेच नव्ह े िर 

एकशेिीसहून कमी डोळे असलले्या मोराची लांडोर हनवडच करि नव्हिी. लाडोरीला डोळे 

मोजिा येि नाहीि पण हिच्या मेंदमूध्य ेअपेहिि पररणाम नसले िर िी मोराला जवळसदु्धा 

येऊ दिे नाही. मारुिी हचत्तंपल्ली यांनी अशा मोराला मुकणा म्हणिाि असे त्यांच्या पुस्िकाि 

हलहहल ेआह.े हा नर कोठल्याही मादीला सामोरे न जािा एकटा भटकिो. त्याच्या मीलनाची 

पाळी पुढील वर्ाथि येिे. 

इिर जीववैज्ाहनकांनी अनेक माद्याना नर हनवडीमध्य ेस्वािंत्रय असल्याचे नमूद केले 

आह.े कोंबड्याना मोठा व गडद िांबड्या रंगाचा िुरा असललेे नर आवडिाि. मादी िलवार 

मासा लांब शेपटू असलले्या नराजवळ घुटमळि असिे. मादी रािदकड े रात्री ककथश आवाज 

करणार् या नराकड े आकृष्ट होिाि. ही सवथ कारणे आनुवंहशक असल्याने लैंहगक हनवडीमुळे 

उत््ांिीला मदि होिे. लांब शेपूट, भडक रंग आहण मोठ्या आवाजाि गाणार् या नरांना अहधक 

मागणी असि.े या सवाथवर हनसगाथची मयाथदा आह.े नाहीिर काही नरानंा मीलनाची संधी मुळीच 

हमळाली नसिी.  

उत््ांिीमधील लैंहगक हनवडीबद्दल डार्वथनने काही उडवाउडवीची हवधाने केली. 

मादीने हवहशष्ट लांबीच्या शेपटाचा ककंवा िुर् याचा आग्रह का धरावा याचे उत्तर त्याने मादीला 

िो आकर्थक वाटिो म्हणनू अस ेददल.े १९३० साली हब्ररटश आनुवंशवैज्ाहनक रोंनाल्ड दफशर 

यांनी ही कल्पना वेगळ्या शब्दाि मांडली. िो म्हणिो " जर मादीला लांब शेपूट अहधक आकर्थक 

वाटि असले िर आखडू शेपूट असलले्या नरांना भहविव्यच नाही. याचे उत्तर आनुवंश 

हवज्ानावर त्याने ददले. मादीने जेव्हा लांब शेपूट असलले्या नराची जोडीदार म्हणून हनवड केली 

िेंव्हा हिच्या संििीि लांब शेपटाचे नर जन्मण्याची शक्यिा वाढली. त्यांना आपला जोडीदार 

हमळवण्याि अडचण यणेार नाही. र्ोडक्याि मादी पक्ष्यांना आपली मलुे अहधक सेक्सी 

ददसावीि अस े वाटिे. पण ही कल्पना आिा आणखी बदलली आह.े मादी नराची हनवड 

यादहृच्छक करि नाही. जेंव्हा मादी जोडीदार हनवडिे त्यावेळी नराचे नृत्यकौशल्य, आहण रग 

पाहून नराची जनुकीय दषृ्ट्या हनवड करिे.  

मादीकड ेआपली जनुके पुढील हपढीि सं् हमि करण्याचा पयाथय फक्त पन्नास टके्क 

असिो. त्यामुळे आपला सहचर हनवडिाना अहधक काळजी घेिे. मादीच्या संििीला असललेा 

कायमचा धोका परजीवींचा. जरी मादीजवळ स्विा:चे परजीवीपासून संरिण करण्यासाठीची 



जनुके असली िरी अशक्त जनुके असलेल्या नराची हिने हनवड केल्यास हिच्या व नराच्या 

जनुकािील भेसळीमुळे संििी दबुळी हनपजणार.  

मादीला सहचराची जनुके प्रयोगशाळेि िपासण्यासाठी पाठविा येि नाहीि. पण 

एकंदरीि नराच्या रटकून राहण्याची िमिा त्याचे नृत्य, कोशल्य, इिर नरांना हपटाळून 

लाविानाची चपळाई यावरून िी प्रभाहवि होिे. नराचे नेमके काय पाहून मादी प्रभाहवि होिे 

ह ेजािीहनहाय बदलिे.  

आकृिी : १०.४ सलेेबस माकड पाश्वथभाग  

कहप गटािील सस्िन प्राण्यांची रंग दषृ्टी उत्तम आह ेत्यामुळे कहप सस्िन प्राणी भडक 

िांबड्या आहण हनळ्या रंगाची स्विा:च्या प्रदशथनासाठी हनवड करिाि. अनेक माकडाची बाह्य 

जननांगे प्रजनन काळाि लाल भडक ददसायला लागिाि.  

मोराच्या अवजड हपसार् यामुळे मोराच्या शरीराचा िोल सांभाळिा येि नाही ही 

वस्िुहस्र्िी आह.े पण कोंबड्याच्या िुर् याचे िस े नाही. एका दषृ्टीने कोंबड्याचा िुरा मोठा 

ददसण्यासाठी टेस्टोस्टीरोनची आवश्यकिा असि.े टेस्टोस्टीरोनमुळे कोंबड्याची प्रहििमिा कमी 

होिे. मोठा आकर्थक िुरा करण्याच्या नादाि कोंबडा आजारी पडण्याची शक्यिा असिे. अगदी 

सशक्त कोंबडाच फक्त त्याची प्रहििमिा रटकवून ठेवू शकिो.  

आणखी एक दशृ्य खूण म्हणजे शरीराची समहमिी. भ्रूण हवकास जेंव्हा होिो त्यावेळी 

अनेक प्रकारचा िाण मादी व भ्रणू यांच्यावर असिो. अपुरे अन्न, दषु्काळ, हवामानािील बदल. 

भिक प्राण्याचा वावर यामुळे भ्रूण हवकासावर दषु्पररणाम होिो. याि काही सजीवामध्य ेयावर 

माि करून सामान्य वाढ होण्यासाठीची जनुके कायाथहन्वि होिाि. पण इिर प्राण्यामध्य ेमादी 

वांझ होणे ककंवा रोगांना बळी पडण्याची शक्यिा असण ेह ेनेहमीचे आह.े अशा शक्यिा असलेल े

नर टाळणे मादीला शक्य होिे.  



भ्रूणहवकासामधील अहस्र्रिा त्याच्या खुणा प्राण्याच्या बाह्य समहमिीच्या स्वरूपाि 

ददसिाि. प्राण्याचे बाह्य शरीर बहुिांशी आरशािील प्रहिमेप्रमाणे द्वीपाश्वथसममीि असिे. 

शरीराची डावी व उजवी वाजू हवकहसि करणारी जनुके एकसारखी दोन्ही बाजूवरसारखाच 

पररणाम करिाि. पण भ्रणूहवकासाि गडबड झाली म्हणजे हा सारखेपणा शक्य होि नाही. उदा 

सांबराची नशंगे डाव्या व उजव्या बाजूस एक सारखी वाढिाि. असमान नशंगाची वाढ शारीररक 

अिमिा दशथविे. मोराच्या हपसार् यावरील दोन्ही बाजंूना असमान डोळे हचे दशथविाि. 

समहमिी ह ेसुदढृ असल्याचे लिण आह.े  

संशोधक सध्या मादी नराच्या दशृ्य स्वरूपावरून जनुकामधील हबघाड ओळखिे 

काय या प्रश्ाच्या मागे आहिे. मादी रािदकडा नराच्या दकरदकरण्याि नव्या अिरांचा समावेश 

असल्यास ककंवा अहधक लांबवर चालणार् या संगीिाची हनवड करिे. नरामध्य ेपरजीवीहवरुद्ध 

प्रहििमिा असल्याचे ह ेबाह्य लिण आह.े बानथ स्वालो -माळ नभंगरी नावाच्या पक्ष्याची मादी 

शेपटी लांब व दोन्ही बाजू एकसारखी सारखी असल्यास नराजवळ येिे. लांबी व समहमिी ही 

नर सुदढृ असल्याची लिणे आहिे. मेररयन पेटररए यांनी अहधक लांब शेपटू असललेे मोर अहधक 

वरे् जगिाि ह ेदाखवून ददले आह.े अशा नरापासनू झालेली संििी अहधक कायथिम असून त्यांचे 

सरासरी आयुष्य अहधक असिे.  

आकृिी १०.५ माळ नभंगरी  

उत््ांिी हसद्धांि पडिाळून पाहण्याची उत्तम पद्धि म्हणजे हनयमाऐवजी अपवाद 

शोधणे. प्रत्येक सजीवामध्ये नर हनवडीचे काम मादी करिे असे नव्ह.े काही जािीमध्ये ही द्या 

बरोबर उलटी होिे. नसिंॅर्स टायफ्ल े नावाचा पाइप दफशची मादी आपली अंडी नराच्या 

शरीरािील हपशवीमध्य े ठेविे. नर अिरश: यामुळे गभथ धारण करिो. चार िे सहा आठवड े



त्याला ही अंडी सांभाळावी लागिाि. नराच्या शरीरािून अन्नद्रव्य आहण ऑक्सीजन अंड्याना 

पुरवावा लागिो. मादीचा अंडी हनर्मथिीचा वेग अहधक असल्याने एका वेळी दोन नरांच्या अंडी 

हपशवीि मादी अंडी घालू शकिे. पण नर कमी परजीवी असलेली व मोठ्या आकाराच्या मादीची 

हनवड करिो व अंडी स्वीकारिो. मोठ्या आकाराच्या मादीची अंडी मोठ्या आकाराचे असल्याने 

त्याि अहधक अन्नद्रव्यअसिे.  

आकृिी : १०.६ पाइप दफश नसंिॅर्स 

सजीव जेंव्हा सहचराची हनवड करिो त्या वेळी िो हवचार करि बसि नाही. लांडोर 

मोराच्या हपसार् यावरील डोळे मोजि बसि नाही."अरेरे फक्त एकश ेिीस डोळे नको हा मला 

पसंि नाही. आणखी एक मोर मला पाहायचा आह.े " असे माणसू छापाचे उत्तर लांडोरीकड े

नसिे. एकदा नर समोर आला म्हणजे योग्य त्या आकाराच्या हपसार् याच्या दशथनाने ज्या 

जैवरासायहनक द्या मादीच्या मेंदमूध्य ेहोिील त्यावरून लांडोरी मोराबरोबर मीलन घडव ू

दिेे. नर व मादी यांची उपजि प्रेरणा कळपामध्य ेरटकून राहण्यासाठी कारणीभूि असिे.  

+++++ 

  



१०.४ शु्पेशींची लढाई  

 

एकदा मादीचे लि आकृष्ट केले म्हणजे दोघांचा यशस्वी संग होिो. पण याचा अर्थ 

नर लगेचच बाप होि नाही. नराच्या शु्पेशीला फलनासाठी अंडापयांि मादीच्या जनज 

मागाथिून प्रवास करावा लागिो. बहुिेक वेळा शु् पेशी एकटी नसिे. मादीच्या जनन मागाथि 

असलले्या दसुर् या नराच्या शु्पेशीबरोबर संघर्थ करीि त्याला मागथ काढावा लागिो. ह ेर्ोड े

हवहचत्र वाटिे पण मादी दसुर् या नराची हनवड कधीही करू शकिे. जेंव्हा प्रजोत्पादन करायचे 

त्यावेळी सोपे काहींही नसिे. कधीकधी मादीच्या इच्छेहवरुद्ध सशक्त नर हिच्यावर बळजबरी 

करिो. मादीने एकदा नराबरोबर संग केला म्हणजे हिला दसुर् या नराबरोबर संग करण्याची 

प्रजनन काळाि इच्छा होिे. उदा कोंबडी सशक्त नराची सहचर म्हणनू हनवड करिे. त्याच 

कळपाि असललेे र्ोड े डावे नर सशक्त नराने मादीवरून उिरण्याची वाट न पाहिा एका 

झटक्याि मादीचा उपभोग घेिाि. अशा अडचणीच्या वेळी मादी हिच्या जननमागाथिील 

शु्पेशी चक्क बाहरे फेकिे. कालांिराने पुन्हा सशक्त नर हिच्याकड ेयेण्याचा मागथ कोंबडी खलुा 

ठेविे.  

सजीवामध्ये मोठ्या प्रमाणाि अंनैहिकिा आह.े अगदी एके काळी पूणथपणे एकहनष्ठ 

वाटि असलले्या सजीवामध्येसदु्धा सहचराला फसवणे नेहमीचे आह.े नव्वद टके्क पिी एकपत्नी 

ककंवा एकपिी असिाि. एखाद ेवर्थ ककंवा आयुष्यभर िे एकत्र राहिाि. एकत्र घरटे बांधणे, 

हपलांचा सांभाळ करण े त्यांना उडायला हशकवणे ह े एकहनष्ठ असल्याने शक्य होिे. रटकून 

राहण्याच्या दषृ्टीने एकहनष्ठ राहण्याचे फायद ेआहिे. मािा हपत्यांच्या सहकायाथहशवाय हपल े

मोठी होऊ शकि नाहीि. एकपिी मादी पिी आपल्या सहचार् याला यादहृछक फसवि नाही. 

उदा मादी माळ नभंगरी आपल्या सहचराची हनवड शेपटीच्या हपसांच्या लांबीवरून करिे. ज्या 

मादीचे आखूड शेपटीच्या हपसाच्या नराबरोबर नाइलाजाने मीलन झाललेे असिे आशा माद्या 

आपल्या सहचराला जाणून बुजून फसविाि. स्वालो (नभंगरी) मादीजवळ अंडी घालण्याच्या 

हगंामाि कमीि कमी वळे असिो. पूणथ हगंाम संपपेयांि योग्य नराची वाट पाहण्यापेिा त्यािल्या 

त्याि बर् या नराची हनवड हा हनणथय योग्य. अशामुळे हपल ेवाढवण्यासाठी आयिा एक सहकारी 

उपलब्ध होिो. मग हपल ेत्याची नसली िरी हिला व त्याला चालिे. एकहनष्ठ असणे ह ेरटकून 

राहण्यासाठी आवश्यक ठरिे. दोघांच्या मदिीहशवाय हपले मोठी होऊन प्रजननिम होि नाहीि. 

१९८० साली पिी िज्ांनी हपलांच्या डीएनए वरून त्यांचे आईबाप ठरवण्याचा प्रयत्न 



पहहल्यांदा केला. त्यांना अनेक पिी परस्पराजवळ रहाि होिे पण हपलाचं्यामध्य ेत्यांची जनुके 

नव्हिी. बहुिेक पक्ष्यांच्या मध्य ेहपल ेअनौरस हपलांचे प्रमाण कधी कधी ५५% इिके आढळल.े  

नराची यामुळे पंचाईि होिे. मादीला खरू् करण्याचा दकिीही प्रयत्न केला िरी 

आपल्या शु् पेशीमुळे फलन झाले असल्याची त्याची खात्री नसिे. हिच्या शरीराि आधीपासून 

दसुर् या नराच्या शु्पेशी अस ूशकिाि ककंवा एकदा जोडी जमली िरी मादी दसुर् या नराला 

िात्पुरिे जवळ करू शकिे. अशावर काढण्यासाठी अनेक पक्ष्यांनी गभाथशयाि आपल्या शु्पेशी 

पोहचवण्यासाठी संघर्ाथचा मागथ शोधून काढला.  

याचा एक उपाय म्हणजे शु्पेशींची संख्या प्रचंड वाढवणे. जर िुम्हाला लॉटरीमध्य े

बिीस लागावे अस े वाटि असेल िर एक हिकीट काढण्याऐवजी हजार हिदकटे लागोपाठ 

काढण्याने लॉटरी लागण्याची शक्यिा अहधक. कहप वगाथिील सस्िन प्राण्यांच्या अंडकोशाचा 

आकार सरासरी दकिी माद्या कळपाि उपलब्ध आहिे त्यावर अवलंबून असिो. जेवढा सघंर्थ 

िीव्र िेवढा अंडकोशाचा आकार मोठा व हनमाथण होणार् या शु्पेशींची सखं्या अहधक. लॉटरी 

नजंकण्याचा आणखी एक मागथ म्हणजे प्रहिस्पध्याथची हिदकटे फाडून टाकायची. नर फळमाशीच्या 

वीयाथमधील एक हवर्ारी घटक मादीच्या जननमागाथिील आधीच्या नराने घािलेल्या शु् पेशी 

नष्ट करिे. शु्पेशीमुळे फलन होण्याची शक्यिा वाढिे.  

आकृिी १०.७ टाचणी नर व मादी  

काळ्या पंखाचे टाचणी कीटक ड्रगॅन फ्लाय म्हणजे चिुर पण त्यासारखा नाजूक 

पंखांच्या कीटकाला इंग्रजीि डमॅसेल फ्लाय म्हणिाि. या टाचणी कीटकाच्या हशस्नसदशृ 

अवयवावर बाटली धुवायच्या ब्रशासारखे कंटक रोम असिाि. आपल्या शु् पेशी मादीच्या जनन 

मागाथि सोडण्यापूवी टाचणी आधीच्या नराच्या शु्पेशी खरवडून काढिो. यामुळे नव्वद िे 

शंभर टके्क दसुर् या नराच्या शु्पेशी नष्ट होिाि. त्यामुळे स्विा:च्या शु्पशेीमुळे फलन होण्याची 

शक्यिा वाढिे. हडॅ्रोर्ेहमस नावाच्या चिुर कीटकाचा नराच्या जननांगाि स्टेंटसारखा मोठे 



होणारा अवयव असिो. त्याचा हशस्न सदशृ अवयव मादीच्या जननमागाथिील आधीच्या शु्पेशी 

मादीच्या शरीराि खोलवर ढकलिो. त्यानंिर िो स्विा:च्या शु्पशेी अडं्यांच्या जवळ सोडिो.  

आपल्याच शु्पेशीना मीलनाचा चान्स हमळावा यासाठी आणखी एक क्लुप्ती नर 

लढविो. दयुर् या नराच्या शु्पेशी मारून टाकल्या िर प्रश्च हमटला. नर फळमाशाच्या वीयाथ 

मध्ये असणार् या हवर्ारी द्रव्याबरोबर आणखी एका रसायनामुळे मादीची कामप्रेरणा नाहीशी 

होिे. हिला मीलनाची इच्छाच होि नाही. त्यामुळे दसुर् या नराच्या शु्पशेी हिच्याकड ेयेण्याची 

शक्यिा कमी होिे. सीएरा डोम स्पायडर नावाचा कोळी मादीने सोडलेल्या कामगंधामुळे 

हिच्याकड ेआकृष्ट होिो. पण त्याचे काम झाल्यानंिर िो मादीचे जाळे नष्ट करिो. दसुर् या नराला 

मादी सापडण्याि त्यामुळे अडचणी येिाि. "हहन्दी हसनेमाि एकबार िू अगर मेरी हो गयी िो 

दसूरा िुझे छू नही सकिा" ही िर् हा.  

 

आकृिी १०.९ ऑस्टे्रहलयन मादी व नर रेड बॅक स्पायडर  

हा सवथ िाप संपवण्याचा खात्रीचा मागथ ऑस्टे्रहलयामधील नर रेड बॅक स्पायडर या 

कोळ्याने शोधलेला आह.े िो चक्क आत्महत्या करिो. मादीच्या जाळ्यािील एखादा धागा 

िोडण्यापासून त्याचे प्रणयाराधन चालू होिे. ह ेिासन िास चालिे. जर मादीने त्याला हुसकावून 

लावल ेनाही िर त्याचे धाडस वाढिे. मादी त्याच्यावर आपल ेशरीर झाकिे. मादी त्याच्याहून 

शंभर पट अहधक वजनाची असिे. मादीने नराचा चावा घेिला िर त्याचा मृत्यू ठरललेा. नर 

हिच्या शरीराखाली सरपटि जािो. त्याच्या डोक्यामधून बाहरे आलेल्या स्पशथपादावर 

(पेहडपाल्प) बॉनक्संग ग्लोव्ह सारखी हपशवी व त्याच्या टोकावर एक लाबं गुंडाळललेी नहलका. 

ही नहलका नर मादीच्या शरीराि घालिो. या नहलकेिून नर मादीच्या शरीराि वीयथ पंप करिो. 



एका एकी स्पशथपादाचा िरफेसारखा वापर करून िो पाठीवर वळिो आहण चक्क मादीच्या 

शीर्थविापुढे असलेल्या नांग्यामध्ये स्विा:ला झोकून दिेो. मादी नांगीमधून हवर् त्याच्या पोटाि 

सोडिे व नर हजवंिपणीच खायला लागिे. मादी सावकाशपण ेनराला खाि असिा त्याचे वीयथ 

सोडण्याचे काम चालूच असिे. र्ोड्या हमहनटांनी नर हिच्या पोटाखालून एक सेमी पुढ ेसरकिो. 

त्याचे शरीर आिा आिून हवरघळायला लागलले ेअसि.े अशा वेळी िो दसुरा स्पशथपाद बाहरे 

काढिो आहण नव्याने वीयथ मादीच्या शरीराि सोडिो. मादी आिा आपल ेभोजन पुन्हा सुरू 

करिे. सवथ प्रकार अधाथ िास चालललेा असिो. नराने दसुरा स्पशथपाद काढून घेिला म्हणजे मादी 

नराच्या शरीराभोविी हिच्या धाग्यांचे जाळे गंुडाळिे. आिा नर हालचाल करू शकि नाही. 

त्याची शवपेटी कायमची मादीच्या जाळ्याि बंददस्ि होिे.  

टोरोंटो युहनव्हर्सथटीिील मेडीयान्ने अ ॅन्ड्रडे या जीववैज्ाहनकानी रेडबॅक स्पायडरच्या 

आत्महत्येचा अभ्यास करून या विथनाि उत््ांिीचा काय वाटा आह ेह ेशोधण्याचा प्रयत्न केला. 

आपल्या िावडीि सापडलेल्या प्रत्येक नर मादीच्या पोटाि जाईल असे नाही. फक्त भुकेली 

मादीच आपल्या सहकारी खाऊन टाकिे. पररणामी या सकंटािून एक िृिीयांश नर वाचिाि. 

या माहहिीमुळे अ ॅन्ड्रडे यांना स्वभिणाचा आहण प्रजननाचा काही संबधं आह ेकाय ह ेशोधिा 

आले.  

नर भिणामध्य े(यरे्े नर हा शब्द नर या पुहल्लगी कोळ्याबद्दल वापरललेा आह.े नर 

म्हणजे माणसू हा अर्थ यरे्े अहभप्रेि नाही) दकिी वेळ मीलन चालणार ह ेमादीच्या हनयंत्रणाि 

असिे. अ ॅन्ड्रडे यांनी मीलन सरासरी अकरा हमहनटाि संपिे ह ेपाहहले. पण जेंव्हा मादी नर खािे 

िेंव्हा हा मीलनकाळ पंचवीस हमहनटांचा होिा. जेंव्हा मादी नराला खाि असि ेिेंव्हा नर वीयथ 

मादीच्या शरीराि पंप करीि राहिो. स्विा: आत्मसमपथण करिाना मीलन काळ वाढणे म्हणजे 

जीवंि राहणार् या नराहून दपु्पट अंडी फलन होण्याची शक्यिा वाढिे. एकदा नराचा मृत्यू झाला 

म्हणजे मादी दसुर् या नराला हझडकारिे. कदाहचि पुरेशा शु्पशेी आहण पोटभर भोजन यामुळे 

नव्या नरािील हिची इच्छा नाहीशी होि असावी. त्यामुळे आत्महत्या का असेना नराच्या 

शु्पेशी फलन होण्याची इच्छा फलद्रपू झाली. " मै िेरे हलये मरेी जान भी दनेेके हलय ेिैयार हू ं

" आपल्या हजवापेिा नराला हमळाललेा फायदा अहधक आह.े हशवाय नराचा जीवनकाल कमी 

असिो. मीलनाच्या वेळी त्याचे स्पशथपाद मादीच्या शरीरािच राहिाि. त्यामुळे आयुष्यभर 

नराला मीलनाचा चान्स पुन्हा हमळि नाही. मग आिा जगून िरी काय करणार?  

  



१०.५ प्रेमाचे रासायहनक युद्ध 

 

प्रत्येक हपढीमध्ये पुनरुत्पादनासाठी चाललेला संघर्थ हा अत्यंि वेगाने चाललले्या 

खेळासारख ेअसिे. कधी याचे पारड ेवर िर कधी दसुर् याचे. हा संघर्थ नेमका पाहण ेह ेअवघड 

आह.े पण काही काळजीपूवथक केलेल्या प्रयोगािून याची कल्पना येिे. कॅहलफोर्नथया 

युहनव्हर्सथटीिील सॅन्टा बारबारा येर्ील हवल्यम राइस यानी फळमाशीिील स्वि:च्या व परक्या 

नराच्या शु्पेशीिील रासायहनक चढाओढीचा अभ्यास केला.  

नराच्या वीयाथिील काही रसायनामुळे दसुर् या नराच्या शु्पशेी हनष््ीय होिाि 

िसेच मादीची कामेच्छा कमी होिे. एवढेच नव्ह ेिर मादीचे अंडी घालण्याच्या च्ाि बदल 

होऊन मादीच्या अंडी घालण्यािील अंिर कमी होिे. िसेच नराच्या वीयाथिील एका रसायनामुळे 

मादी अल्पायुर्ी होिे. मादी लगेचच मृत्युमखुी पडि नाही पण मादी जेवढ्ा वेळा अंडी घालेल 

िेवढा हिचा जीवनकाल कमी होिो. नराला मादीचा मृत्यू िरुणपणीच झाल्याचे सोयर सुिक 

नसिे. कारण िो अळयांची काळजी घेि नाही. त्याचे एकाच ध्येय्य म्हणजे अहधक अंडी आपल्या 

शु्पेशीमुळे फहलि करणे.  

नराच्या वीयाथमध्ये असलले्या रासायहनक अस्त्राचा मादीवरील पररणाम शिेकर् यांनी 

कीड हनयंत्रणासाठी वापरलले्या रसायनाप्रमाणेच असिो. कीड नाशकांचा प्रहिकार करण्यासाठी 

मादीच्या शरीराि उत््ांिीमधून बदल होिाि. एकदा मादीमध्ये व कालांिराने नराच्या 

वीयाथमध्ये अहधक पररणामकारक रसायने हा प्रकार हपढ्ांना हपढ्ा चाललेला असिो. 

१९९६ साली राईस यांनी नर आहण मादी यांच्या मधील या जीवघेण्या द्वदं्व युद्धाची 

माहहिी पहहल्यांदा हलहून काढली. जनुक हवज्ानाच्या सहाय्याने त्यांना सवथ नर फळमाशामध्ये 

फक्त हपत्याचीच जनुके येिील अशी हपढी हनमाथण करण्याि यश हमळाले. राईस यांच्या 

प्रयोगशालेिील माद्याबरोबर त्यांचा सकंर घडवला गेला. यांच्यामधून पढुील नर फळामशांची 

हपढी हमळवण्याि आली.  

प्रत्येक नव्या हपढीिील फळमाशी माद्यांचा राईस यांच्या जवळील नराच्या हवर्ारी 

वीयाथशी पूवथसंपकथ  आललेा नव्हिा. त्यामुळे वीयाथहवरुद्ध प्रहिकार उत्पन्न होण्याचा संबंधच 

नव्हिा. इकड ेनरानी अहधक हवर्ारी वीयथ उत्पादन करण्याची परंपरा चालूच ठेवली होिी. अशा 

प्रयोगाच्या एकेचाळीसाव्या हपढीनंिर राईस यांच्या प्रयोगशाळेि फळमाशीची "सुपरमले" 



(सुपरमॅन सारखी) हपढी ियार झाली. त्यांनी पूवथजाहून अहधक माद्याना आपल्या शु्पेशी 

पुरवल्या. अर्ाथि नराचं्या अहधक हवर्ारी वीयाथमुळे मादी फळामाशां िरुणपणीच मरण पाव ू

लागल्या.  

मादीवर रासायहनक दषृ्ट्या अहधकार गाजवण्याच्या फळमाशीमधील वृत्तीचा 

अहधक अभ्यास केला. या माशांनी युद्ध हवराम करण्यासाठी १९९९ साली त्यांनी एक नवीन 

प्रयोग करून पाहहला. त्यांनी नर आहण मादी यांच्या एकयुग्मनी जोड्या बनवल्या. त्यांना 

यादहृच्छक मीलनाची संधी न दिेा प्रयोगशाळेि राईस यांनी हनवडलेल्या मादीबरोबरच 

राहायचे होिे. फहलि अंड्यामधून हनपजलले्या फळमाशा मधून पुन्हा एकायुग्मनी जोड्या 

बनवल्या. एकायुग्मनी नरांना स्पधाथच उरली नसल्याने त्यांच्या वीयाथमधील हवर्ारी 

रसायनाहवरुद्ध उत््ांिी झालीच नाही. मुळाि हवर्ारी रसायनेच ियार झाली नाही. नराच्या 

वीयाथमध्ये हवर्ारी रसायने नसल्याने मादी फळमाशीला रसायनाहवरुद्ध उिारा बनवण्याचेही 

प्रयोजन उरले नाही. अशा ४७व्या हपढीनंिर एकयुग्मनी नरांचे विथन मादीबद्दल मवाळ झाल.े 

माद्या वीयाथमधील रसायनाहवरुद्ध प्रहिकार करेनाशा झाल्या.  

राईस यांच्या फळमाशा शांि आयुष्य जगू लागल्या. अर्ाथि ही हस्र्िी राईस यांच्या 

प्रयोगािून उद्भवलेली होिी. वन्य रठकाणी असे नर व मादी यांचे कृहत्रम हवभाजन कधीही झाल े

नसिे. प्रयोगशाळेिील वािावरणाि उत््ांिीचा कसलाही वाटा नव्हिा. कारण प्रयोगशाळेिील 

त्यांचे प्रेम आंधळे होिे.  

+++++  

 

 

  



१०.६ गभाथशयाि रस्सीखेच  

 

अंड्याचें फलन झाल्यानंिरसुद्धा मािा व हपत्याकडून उत््ांिीिील काही क्लुप्त्या 

वापरून यशस्वी होण्याची शक्यिा वाढवली जािे. मानवा प्रमाणे सस्िन प्राण्यांचा गभथ 

गभाथशयाि वाढिो. गभथ गभाथशय हभहत्तकेस हचकटिो त्यांनंिर अपरेमधून मािेच्या रक्ताद्वारे 

गभाथला अन्नद्रवे्य पुरवली जािाि. गभथ वाढीसाठी मािेच्या शरीरािून मोठ्या प्रमाणाि अन्नद्रवे्य 

आवश्यक असिाि. याचा मािेवर पररणाम होिो. गभाथची वाढ झपाट्याने होणे मािेसाठी 

धोकादायक असिे. त्यामुळे मािेची जननिमिा कमी होणे ककंवा मािेचा कुपोर्णाने मृत्यू होणे 

अशा शक्यिा उद्भविाि. त्यामुळे उत््ांिी मािेच्या बाजूने गभाथची वाढ हनयंहत्रि करिे.  

हपत्याचे धोरण नेमके उलटे असिे. त्याला गभाथच्या वाढीच्या वेगामध्य ेकसलाही रस 

नसिो. आपल्याला अहधक संििी कशी होईल याकड ेत्याचे लि असिे. मािा हपत्याचे उलट 

सुलट इंटरेस्ट असण्यामागे जनुकांचा वाटा आह े अस े डहेव्हड हगे या हावडथ मधील 

जीववैज्ाहनकाने सुचवले. मािेकडून आलेल्या जनुकांचे प्राधान्य व हपत्याकडून आलेल्या जनुकांचे 

प्राधान्य सवथस्वी वेगळे असिे. उदा इन्सलुीन सारखी रचना असणारा एक जनुक वृद्धी घटक 2 

)IGF 2) ियार करिे. या वृद्धी घटकामुळे मािेच्या शरीरािून गभाथला अहधक प्रमाणाि अन्नद्रवे्य 

पुरवली जािाि. उंदरावर केलले्या प्रयोगाि जर मािेमधील IGF 2 जनुक हनष््ीय आहण 

हपत्याचे IGF 2 द्याशील ठेवले. उंदरामध्ये असलले्या आणखी एका प्रहर्नामुळे IGF2 प्रहर्न 

नष्ट होिे. अशा वेळी IGF2 नष्ट होणे द्याशील िर हपत्याकडील जनुक हनष््ीय होिे.  

दसुर् या शब्दाि सांगायचे िर हपत्याकडील जनुकामुळे उंदराच्या गभाथची वाढ 

झपाट्याने िर मािेच्या जनुकामुळे वाढ हनयंहत्रि झाली. मािेच्या व हपत्याच्या जनुकामधील 

जनुक पररणाम बदलल्यावर होणारा पररणाम लिणीय होिा. हपत्याचे जनुक हनष््ीय असिा 

जन्मणार् या हपलांची वाढ फक्त नेहमीपेिा साठ टके्क झाली होिी. हाच प्रकार हपत्याच्या 

जनुकाच्या बाबिीि केल्यानंिर हपलांची वाढ वीस टक्क्यांनी अहधक झाली.  

+++++ 

  



१०.७ मािेची गुंिवणूक  

 

हपत्याच्याकडून अपत्याबद्दल एवढेच अपेहिि आह.े पण मादीकडून गभाथचे 

ठरवण्याि येणारे भहविव्य हपत्याच्या हािाबाहरेील असि.े मादी अडं्यामध्य ेगंुिवि असणारी 

ऊजाथ अन्नाच्या स्वरूपाि असि.े दकिी अन्न अडं्यामध्ये उपलब्ध करून द्यायचे ह ेमादी हपत्याला 

दकिपि "भाव" दिेे यावरून ठरिे. मालाडथ बदकाची मादी दखेण्या व सशक्त नराबरोबर मीलन 

झाले िर मोठी अंडी घालिे. "आवडत्या जावयासाठी अहधक हुडंा " अशा प्रकारासारखे. 

सवथसाधारण आकाराची अंडी हा नाईलाजाचा मामला.  

काही जािीमध्ये मादी हपलाचे नलंग हनहश्चि करून प्रजननािील यशाचे प्रमाण 

वाढविे. नलंग हनहश्चिी करण्याि पहहला नंबर सचेॅहलस वाबथलर या पक्ष्याचा लागिो. ह ेइंहडयन 

ओशन बेटावरील पिी नेहमी जोडीने राहिाि. प्रत्येक जोडी हवहशष्ठ िेत्राि राहिे. सत्तर एकर 

िेत्रफलळाच्या कहझन आयलंड वर राहण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. वाबथलरना आपल्या 

राहण्यासाठी जागा नसल्याने िरुण माद्या नराच्या शोधाि जाण्याऐवजी आपल्या मािा 

हपत्यांच्या घरट्याजवळ राहिाि. घरटे बांधणे, अंडी उबवण ेआहण अंड्यािून बाहरे पडलले्या 

हपलाना भरवणे अशी सवथ कामे त्या करिाि. सॅचेहलस वाबथलरची मदि जेंव्हा पररसराि भरपूर 

अन्न असले त्यावेळी अहधक उपयोगी पडिे. पण अन्न उपलब्ध नसले त्या वेळी मािा हपत्याना 

आपल्याच मादी हपलांचे ओझे होिे.  

१९९७ साली जॅन कोम्डयेुर ग्रोहनन्जेन युहनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकाने अन्नाच्या 

उपलब्धिेप्रमाण ेपक्ष्यांच्या अंड्यांची पाहणी केली. जेर् ेभरपूर अन्न उपलब्ध होिे वाबथलर प्रत्येक 

नर पक्ष्यांच्या सहचरापासून सहा मादी पिी बाहरे पडले. पण जेर्े अन्नाची कमरििा होिी 

िेर्ील दर िीन नरामागे केवळ एक मादी जन्मि असे. कोम्डयेुर यानी लवकरच शोधून काढल े

की याचे उत्तर आनुवंहशक ककंवा जनुकीय नसून आपल्या संििीमध्ये दकिी नर वा माद्या हव्याि 

ह ेमािा हपिा ठरविाि. कोम्डयेुर यानी याचे उत्तर शोधण्यासाठी काही वाबथलरच्या जोड्या 

कहझन बेटावरून सॅचेहलस बेट समूहापैकी दोन बेटावर स्र्लांिररि केल.े या बटेावर यापूवी 

पिी नव्हिे. या नव्या रठकाणी जेर्े अन्नाची कमिरिा होिी िेर्े नव्याने आणलेल्या जोडीला 

कहझन बेटावर फक्त नर हपले होि असि. जागेची उपलब्धिा झाल्यावर त्याना बहुिेक वेळी 

मादी हपले होऊ लागली.  



या घटनेचा संदभथ उत््ांिीमध्ये असा की जेंव्हा अन्नाची कमिरिा असिे िेर्े नर 

हपले होणे श्रेयस्कर. मोठे झाल्यावर नर घरटे सोडून मादीच्या शोधाि हनघून जािाि. मािा 

हपत्याना नव्या हपलांच्या संगोपनासाठी नर हपल ेआपणहून बाहरे जािाि. त्याना जर मादी 

सहचरी हमळाली नाही ककंवा पुरेस ेअन्न नसल्यास त्यांचा मृत्यू होिो. जेंव्हा हस्र्हि कठीण असिे 

त्यावेळी मादी हपल ेउत्तम मदिनीस ठरिाि. र्ोडक्याि मादी वाबथलर मलु ेआहण मलुी यांचा 

समिोल साधिे. हा समिोल कसा साधिो ह ेअजून समजल ेनाही पण मादीकड ेनर ककंवा मादी 

हपले जन्मास घालण्याचा पयाथय आह ेयाचे महत्व कमी होि नाही.  

+++++ 

  



१०.८ कुटंुबरचना आहण डार्वथन  

 

एकदा जन्म झाला म्हणजे जन्मलले ेहपल ूमोठ्या कुटंुबाचा भाग बनिे ककंवा पोरके 

होिे. अडं्यािून बाहरे पडपेयांि मे फ्लायचे पालक हजवंि रहाि नाहीि. काळ्या अस्वलाची 

मादी हपल ूजन्मल्यानंिर एक वर्थ त्याचा सांभाळ करि.े ज्या हपत्यापासून हपल ूझालेल ेअसिे 

त्याचा हपलू वाढवण्याि कसलाही वाटा नसिो. माळ नभंगरी मध्य े हपिा आहण मािा 

हपलांच्यासाठी अन्न गोळा करण्याि व हपळाना भरवण्याि सारखाच सहभाग घेिाि. ह ेकाम 

हपले मोठी होऊन उडून जाईपयांि चाललले ेअसिे. हत्तीच्या कळपाि भाऊ, बहहणी, आत्या, 

काके आहण आज्या दशानुदशके एकत्र रहािाि.  

संििीस वाढवण ेह ेप्रजननाएवढेच महत्वाचे आह.े जर शेणदकडयाने सभोविालच्या 

सवथ माद्यांचा उपभोग घ्यायचे ठरवल ेिर एका आठवड्याि त्याचे मरण ओढवेल. त्याचे प्रजनन 

उत््ांिीच्या दषृ्टीने हनरर्थक ठरेल. अनेक सजीवािील नर व मादी आपला वळे संििीचा सांभाळ 

करण्यासाठी घालविाि. पण कौटंुहबक बंध नसल्यास संििी वाढीिील नराचा इंटरेस्ट घटिो. 

दसुर् या नराची संििी वाढवणार् या नरांना आपली जनुके पुढच्या हपढीि उिरवण्याची संधी 

हमळि नाही. पररणामी काही सजीवांचे नर आपल्या सहचराची फसवणूक करिाि. अ ॅन््य ू

हडक्सन या लायकेस्टर युहनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकाने उंच गविािील भारीट (रीड बंटटंग) 

पक्ष्याचा अभ्यास केला. हा भारीट हपलाना भरवणे आहण सरंिण यांची कसोशीने काळजी घेिो. 

त्याने हपले आहण हपिा यांच्या डीएनए यांचे परीिण केले. घरट्यािील र्ोड्याच हपलांचा व 

काळजी घेणार् या नराचा डीएनए जुळला. अशा वेळी भारीट घरट्यापयांि अन्न कमी प्रमाणाि 

घेऊन येिो.  

पण उंदरापासून लंगूर माकड िे डॉहल्फन पयांि अनेक प्राण्यामध्ये दसुर् या नराच्या 

संििीकड ेकाळजीवाहू नर नुसिे दलुथि करण्याऐवजी कधी कधी त्यांचा जीव घेण्याचा प्रयत्न 

करिाि. या प्रकाराचा हवस्िृि अभ्यास नसंह कुटंुबाि झाललेा आह.े नसंहाच्या एका कुटंुबाि एक 

मोठा प्रमुख नर, आठ िे दहा माद्या व आणखी िीन चार नर असिाि. जेव्हा नर वयाि येिो 

िेंव्हा त्याच्याहून अहधक वयाचे नर सवाथि उशीरा वयाि आलेल्या नराला हाकलून दिेाि. प्रमखु 

नराचे वय झाले म्हणजे दसुरा नर प्रमखु नराची जागा घेिो. अशा वेळी आधीचा प्रमुख बहुघा 

पळ काढिो. कुटंुबािील हपलाना नव्या प्रमुख नरापासून सिि धोका असिो. िो हपलांचे कें व्हा 

नरड ेफोडले याचा भरवसा नसिो. पहहल्या वर्ाथि दर चारपैकी एक प्रौढ नराकडून मारला 

जािो.  



मानवाला ही वृत्ती ्ूर वाटली िरी प्राहणवैज्ाहनकांच्या दषृ्टीने या प्रकाराि 

उत््ांिीमागील िकथ  आह.े प्रौढ प्रमुख नराचे उदद्दष्ट कुटंुबािील सवथ माद्यानी आपल्याच हपलाना 

जन्म द्यावा ह ेअसिे. एकदा नसंहीण व्याली म्हणजे पुन्हा माजावर यायला हिला अनेक महीने 

लागिाि. नराला बरेच महीने मीलनासाठी वाट पाहायला लागिे. एक दोन वर्ाथि प्रमखु नराचे 

स्र्ान िसेच राहील याची त्याला शाश्विी नसिे. त्याच्या पासून झालेल्या हपलाचा मृत्य ू

होण्याची शक्यिा नेहमीच असि.े त्यामुळे सावत्र बाप होण्याऐवजी िो पयाथयी मागथ शोधून 

काढिो.  

आपली हपले कशी जगिील याकड े नसंहहणीचे लि असिे. परक्या नराची गजथना 

ऐकली म्हणजे सवथ हपल ेप्रहिकारासाठी एकत्र उठून उभी राहिाि. हपलांचे नसंहीणीकरवी रिण 

करण्याने हपले जगण्याची शक्यिा वाढिे. बालमृत्यूचे प्रमाण घटिे.  

ह ेनेहमी शक्य होि नाही. नव्या नसहंाने कुटंुब प्रमुखाची जागा घेिली म्हणजे कुटंुब 

पुन्हा नव्याने बांधल ेजािे. नसंहहणीचे प्रमखु नरापासून न झालेले हपल ूनव्या नराकडून मारल े

गेले म्हणजे नसहंीण लगेचच माजावर येिे. माजावर आलले्या नसंहहणीचा प्रमुख नर दररोज स ु

शंभर वेळा उपभोग घेिो. एक दोन ददवसाि प्रमखु नसहं र्कून जािो. याचा कुटंुबािील दयु्यम 

नर लगेच फायदा घेिाि. नसंहीण गभथविी होईपयांि हा प्रकार चालूच असिो. सु चार महहन्यांनी 

नसंहीण हविे. हिच्या हपलांचा हपिा कोण ह ेरहस्य कधीच उलगडि नाही. आपल्याच कुटंुबािील 

हपलांची हत्या प्रमखु नर कधीही करीि नाही. कदाहचि आपलेच हपल ूआपल्याकडून मारल ेजाऊ 

नये यासाठी अस ेहोि असावे.  

१०.१० बालहत्या करणारा नसंह  

१९७०च्या समुारास सजीवािील बालहत्येच्या पहहल ेररपोटथ आल ेत्यावेळी बर् याच 

जणांना ह ेसंशयास्पद वाटल.े नराचे अस े्ूर वागणे त्याचे मानहसक संिुलन ढळल्याचे उदाहरण 



असावे. यािील दसुरी शकंा म्हणजे नराला हपलािील नेमकी स्विा:ची व दसुर् या नराची संििी 

कशी कळि असेल. पण अशी अनेक उदाहरणे पढुे येि गेली. कोनेल युहनव्हर्सथटीिील पिीिज् 

स्टीफन एमलेन यांनी एक पटण्यासारख े उत्तर बालहत्येबद्दल ददले. १९८७ साली िे 

पनामामधील कमळ पक्ष्याचा (जॅकाना) अभ्यास करि होिे. हा पिी कमळाच्या पानावरून 

अलगद चालिो म्हणून त्याचे नाव कमळ पिी. हा पिी आहण पाइप दफश यांच्या विथनाि बरेच 

साम्य आह.े यांच्यामध्ये मािा अहण हपत्याचा रोल बरोबर उलटा असिो. पाइप दफश प्रमाण े

नर कमळ पिी अंडी उबविो, हपलाना भरविो िर मादी आपल्या स्र्ानाचे रिण करि.े मादी 

अनेक नराबरोबर संबधं ठेविे आहण आपल्या घराजवळ येणार् या परक्या मादीबरोबर भांडण 

करिे. कधीकधी परकी मादी हिच्याच घराि घुसून मूळ मादीला हुसकून लावून हिच्या 

नराबरोबर ससंार र्ाटिे.  

जर नर नसहंाला हपल ूमारून प्रमखु नराचे स्र्ान हमळि असले िर मादी कमल पिी 

नर कमल पक्ष्यास आपल्या कह्याि आणल्याने हपलाना मारि असले असे एमलेन यांना वाटले. 

एमलेन यांनी कमल पक्ष्याचा डीएनए हमळवण्यासाठी ज्यांच्या हपलांचा नर सांभाळ करि होिा 

अशा माद्याना मारायचे ठरवले. एका रात्री त्यानंी एक मादी कमल पक्ष्याची हशकार केली. 

दसुर् याच ददवशी नवी मादी घरट्याजवळ येऊन हिने हपलाना जहमनीवर घोळसून मारले. नर 

कमल पिी हिाश होऊन हा प्रकार पहाि होिा. केवळ काही िासाि आललेी मादी 

त्याच्याबरोबर संग करण्यास ियार झाली. एमलेन यांनी दसुर् या मादीचीही हशकार केला. 

दसुर् या ददवशी आदल्या ददवशीचा प्रकार पुन्हा िसाच घडला.  

" जर प्रत्येक व्यक्ती आपली जनुके पुढील हपढीमध्ये सं्हमि करण्याचा प्रयत्न करीि 

असेल िर या कृत्याचे समर्थन नक्की होईल " अस ेएमलेन यांचे म्हणण.े  

  



१०.९ जनुकांच्या भल्यासाठी  

 

हपलाना ठार मारणारा नसंह, भानगड बाज भारीट , आहण हिरकस वटवट्या यांच्या 

विथनावरून प्राण्याचे जीवन स्विा:च्या मीलनाच्या इच्छापूिी हशवाय दसुरा उद्देश यामागे 

असावा अस े वाटिे. अनेक प्राण्यांच्या उत््ांिी मधून मीलनासाठी भांडणाऐवजी मीलनाचा 

त्याग केलेला आह.े  

हवल्यम हहॅमल्टन मधमाशा आहण मुंग्या यासारख्या समाजशील कीटकांच्या 

हवरोधाभासाने च्ावून गेले. मधमाशीच्या पोळ्याि फक्त एक राणी माशी, र्ोड ेनर आहण 

वीस िे िीस हजार कामकरी मधमाशा असिाि. असाच प्रकार मुंग्यांच्या बाबिीि. कामकरी 

माशा अप्रजननिम असिाि. कामकरी माशा आपले पणूथ आयुष्य आहण पराग गोळा करणे, 

पोळ्याची दखेभाल याला सध्या उत्तम शब्द आह े हाउस कीनपंग आहण राणीने घािलले्या 

अंड्यामधून बाहरे पडलले्या भ्रूणांची काळजी घेणे यासाठी खचथ करिाि. पोळ्यावर हल्ला 

झाल्यास आपला जीव गेला िरी बहेत्तर पण हल्ला करणार् याला हपटाळून लावणे हसेदु्धा 

कामकरी माशांनीच करायचे. उत््ांिीच्या भारे्ि याला सामुदाहयक आत्महत्या म्हणिाि.  

हहॅमल्टन यानी वेगळाच मुद्दा मांडला. मधमाशी आहण समाजशील कीटकांच्या 

जनुकामधील एक वैहशष्ट्य म्हणजे कामकरी माशा या स्वि:च्या जनुकांच्या भल्यासाठी 

प्रजननाहशवाय राहिाि. राणी माशी नर आहण मादी वेगळ्याच पद्धिीने उत्पाददि करिे. यरे् े

मधमाशांचे उत्पादन हा शब्द मुद्दाम वापरललेा आह.े अफहलि अडं्यामधनू नर जन्मिो. हा नर 

पूणथ वाढलेला असला िरी त्याच्या शरीराि शु् पेशी नसिाि. हपत्याकडून नरामध्य ेडीएनए 

आलेला नसल्याने नर मधमाशीकड े प्रत्येक जनुकाची एकच प्रि असि.े राणी माशीचे जेंव्हा 

यापैकी एका नराबरोबर मीलन होिे िेंव्हा हिच्यापासून हनघालले्या अंड्यािून फक्त मादी 

कामकरी माशा बाहरे पडिाि. त्यांच्यामध्ये प्रत्यके जनुकांची जोडी असि.े  

सवथ कामकरी मादयामध्ये मानवी बहहणीपेिा अहधक दढृ भहगनी बंध असिो. एखाद े

जनुक अपत्यापयांि पोहोचण्याची शक्यिा एरवी पन्नास टके्क असिे. मानवी बहहणीमध्य ेसरासरी 

पन्नास टके्क जनुके समान असिाि. पण कामकरी मधमाशामध्ये हपत्याकड ेफक्त एकच जनुक संच 

असल्याने मािेपासून आलेल्या जनुकांचा हहशोब केला िर त्यांची जनुक सरासरी पंचाहत्तर टके्क 

होिे. मादी कामकरी माशी हिच्या संििीपेिा बहहणीच्या जनुकीय दषृ्ट्या अहधक जवळ असिे.  



अशा हस्र्िीि हहॅमल्टनच्या म्हणण्याप्रमाण े आपल्या वसाहिीसाठी कामकरी 

माशांनी आपल्या लैंहगक सखुाचा त्याग केला. राणी माशीने घािलले्या अंड्यामधून हनघालेल े

भ्रूण जनुकीय दषृ्ट्या एवढे एकसारख ेआहिे की त्यांनी लैंहगक प्रजनन स्वीकारले असिे िरी 

प्रजननाचा वेग इिका झाला नसिा.  

१०.११ नर -राणी - कामकरी मधमाशी एहपस मॅहलफेरा  

एका झटक्याि हहॅमल्टन यानी मधमाशीच्या परोपकाराचा डार्वथन पासनू चालि 

आलेला सभं्रम दरू केला. उत््ांिी म्हणजे सजीवामधील रटकून राहण्याचा आहण प्रजननासाठीचा 

संघर्थ असले िर एकमकेांना मदि करणे याला काहींच अर्थ उरि नाही. काही वैज्ाहनकांनी 

सुचवल्याप्रमाणे सजीव स्विा:चा हवचार न करिा स्वजािीसाठी ककंवा स्वि:च्या समाजासाठी 

एकत्र राहिाि. पण हा हनस्वार्ीपणा जीववैज्ाहनकांना पचला नाही. त्यांच्या मिे जनुकीय 

हवस्िार िोसुद्धा वर्ाथनुवरे् हचे याचे कारण आह.े  

मुंग्या, गांधीलमाशी, मधमाशा आहण अशासारखे समाजशील कीटकांच्या अत्यंि 

सुसघंरटि कॉलनी असिाि. या द्येला जागहिक कीिीचे मुंग्यावरील िज् ई ओ हवल्सन यांनी 

नाव ददले "यसूोशॅहलटी" याचा मराठी शब्द अजून ियार झाला नाही पण या द्येचा अर्थ 

सुसमाजशीलिा या शब्दामध्ये बरोबर येिो. समाजशीलिा म्हणजे वैयहक्तक स्वार्थ सोडून 

समाजासाठी सवथ द्या करणारा. मग सुसमाजशीलिा म्हणजे हपढ्ानहपढ्ा फक्त सामाहजक 

जबाबदारीनेच एकत्र राहणारा एक जािीय समहू. गेली दीडशे वरे् वैज्ाहनक यामागील हवज्ान 

शोधण्यामागे लागल ेआहिे. बहुिेकाना ही गंुिागंुिीची जनुकीय प्रद्या आह ेअस ेवाटले होिे.  

गेल्या महहन्याि जुल ै २०१८ मध्य े या रॉकफेलर युहनव्हर्सथटी न्यूयॉकथ  मधील 

डहॅनयल ्ोनाऊर उत््ांिी वैज्ाहनकाने अपला शोधहनबंध सायन्स या आंिरराष्ट्रीय जनथल मध्य े

प्रहसद्ध केला. या शोधहनबंधामध्ये आजपयांिच्या सवाथि हवस्िृि रेण्वीय बदलाचा व 

सुसमाजाशीलिेचा शोध घेिला आह.े  



या िते्राि सशंोधन करणार् या वैज्ाहनकांना आढळले की मुंग्यांच्या प्रजननािील 

बदल प्राचीन इन्सलुीन संदशे संकेिामुळे होणार् या प्रहिसादािून होिो. ्ोनाऊर आहण त्यांच्या 

सहकार् यांनी मुंग्यांच्या सुसामाहजकिेचा अभ्यास उत््ांिीच्या अंगाने केला. साि वेगवेगळ्या 

जािीच्या राणी आहण कामकरी मुंग्याची जनुके त्यांच्या मेंदमूध्ये वेवेगळ्या पद्धिीने व्यक्त होि 

असि. त्यांना ilp2 जनुकास अत्यंि िीव्र प्रहिसाद हमळाला. या जनुकाचे कायथ मुंग्यामधील 

इन्सुलीन ची हनर्मथिी. राणी मुंगीमधील या जनुकचे व्यक्त होण ेअहधक िीव्र असिे. याहशवाय 

दोन डझनावार जनुके इन्शुलीनच्या प्रहिसादावर पररणाम करिाि.  

 ilp2 जनुकाचा नेमके कायथ समजण्यासाठी ्ोनाउर यांनी ऊसेराईया हबरोई या 

जािीवर लि द्यायचे ठरवले. या मुंग्यामध्ये हवहशष्ट राणी नसि.े याउलट कामकरी आहण राणी 

मुंग्या यांचे स्र्ान गरजेप्रमाणे बदलि असि.े एक गमिीची बाब म्हणजे मुंग्यांची बाळे सभोविी 

असल्यास प्रौढ मुंग्या आपले प्रजनन मुंगी बाळांच्या संगोपनासाठी र्ांबविाि. ्ोनाउर आहण 

त्यांच्या सहकार् यांनी इन्सुलीन संकेि आहण प्रजनन यांचा संबंध प्रस्र्ाहपि केला. ज्या मुंग्या 

बाळ मुंग्यांची दखेभाल करीि होत्या त्यांच्या शरीरािील इन्सुहलनची पािळी कमी झाली. 

त्यामुळे प्रजननाऐवजी बेबी हसटटंग विथन अहधक प्रमाणाि होऊ लागल.े जेंव्हा मुंगी बाळांना दरू 

केल ेत्यावेळी इन्सलुीनची शरीरािील पािळी वाढली. मुंग्यांना इन्सलुीनची इंजेिने ददल्यावर 

त्यांची बीजान्ड वाहहन्या पूवीप्रमाण ेकायथिम झाल्या. प्रयोगशाळेि मुंग्यांच्या भोविी मुंगी बाळे 

असली िरी बीजान्डवाहहन्या िशाच कायथिम राहहल्या. ही द्या वेडगळ वाटली िरी एखाद्या 

कीटकाला ससुामाहजक बनवायचे असेल िर हा खात्रीचा आणी सोपा मागथ आह ेअसे ्ोनाउर 

यानी सांहगिले.  

+++++ 

  



१०.१० मोरांचा उदारपणा  

 

हहॅमल्टन यांची दफटनेस (रटकून राहण्याची िमिा) हर्अरी फक्त मुंग्यािील 

कौटुहम्बक हस्र्िीच नव्ह ेिर पिी आहण सस्िन प्राण्यांच्या कुटंुबाबद्दल अहधक प्रकाश टाकिे. 

मेररयन पेटरी या वैज्ाहनकेने जेंव्हा मोरांचा अभ्यास चाल ू केला िेंव्हा हिने मोराच्या 

हपसार् याऐवजी मोराच्या नृत्यावर अहधक लि केहन्द्रि केले. मोर आपले सवथ उद्योग सोडून 

लांडोरीसमोर कशासाठी नाच करिाि हा हिला पडलेला प्रश्. बरे आपलाच िोरा दाखवायचे 

कारण िरी काय? या सवथ प्रकाराि मागे पडलले्या नराचे झगमगीि हपसार् याचे काय प्रयोजन. 

मोराने स्विा: आपली सहचरी हनवडली िर काय आकाश कोसळणार आह?े  

इंग्लंड मधील व्हीप्सनेड पाकथ  झू मध्ये दोनशे मोर स्वैरपणे दफरि असिाि. १९९१ 

साली पटेरी यांनी व्हीप्सनेड झू मधील आठ मोर शभंर मलैावरील दसुर् या फामथ मध्य ेरवाना 

केले. एक मोर व एक लांडोर अशा आठ जोड्या त्यांनी नपंजर् याि ठेवल्या. त्यांची अंडी उबवण 

यंत्राि उबवून त्यांमधून हपल ेजन्मली. त्यांच्या पायाि हिने ओळखिा याव ेयासाठी धािूची कडी 

अडकवली. एका वर्ाांनंिर हिने ९६ मोर परि व्हीप्सनेड येर् ेपरि आणले. एका मोरापासून 

झालेली बारा अपत्ये असा त्यांचा हहशोब होिा.  

ह ेमोर चार वर्ाथचे झाल्यानंिर मोरानी एका हवहशष्ट रठकाणी आपल े नृत्य चाल ू

केले. नृत्यासाठी जमलेल्या मोरामधून पेटरी यांनी पायािील कड्यांच्या सहाय्याने मोरांच्या आई 

वहडलांचा शोध घेिला. आिा आश्चयथचदकि होण्याची पाळी पेटरी यांची होिी. एका 

हपत्यापासून झालेली सख्खी व सावत्र भावंड ेएकत्र होिी. ज्यांचा पैिृक ककंवा मािृक संबंध 

नव्हिा त्यांच्यामध्ये िी सहसा हमसळि नव्हिी. मोराचा सवाथि जवळ असललेा शेजारी पाचपट 

अहधक सारखा ददसि होिा. मोराना स्विा:च्या नािेसंबंधाचे ज्ान होण्याचा कसलाही मागथ 

नव्हिा. िरी पण त्यांनी नात्यािील भावंडांना शोधून काढल.े हहन्दी हसनेमािील उदाहरण मला 

येर् े द्यायचा मोह आवरि नाही. जत्रेमध्य े बालपणी िाटािूट झाललेे व पुन्हा वीस पंचवीस 

वर्ाथनी भेटललेे बहीण भाऊ परस्परांना ओळखिाि. ह ेमला पूवी अशक्य वाटायचे. हा प्रयोग 

वाचल्यानंिर मला आिा याचे मुळीच आश्चयथ वाटि नाही.  

कौटंुहबक संबंधाप्रमाण ेमोराच्या नृत्याि एक सूत्र आह.े सहोदर असल्याने मोराच्या 

भावंडाि काही जनुके समान आहिे. त्यामुळे एक भाऊ प्रजननिम झाला िर दसुरा भाऊ त्याचे 



सहचरी शोधण्याि िे परस्परांना मदि करिाि. एकत्र वशं साित्य राखणे ह ेहनसगाथचे नाजूक 

नाट्य आह.े केहनया मध्ये पांढरी छािी असलेला मधमाशीभिी पिी आह.े एके काळी 

वैज्ाहनकांना या पक्ष्याची कॉलनी आदशथ वाटि होिी. एका रठकाणी जवळ पास िीनशे पिी 

कॉलनीि एकत्र रहािाि. मािीच्या कड्यामध्य ेपोखरललेी घरे अस ेत्यांच्या घरट्याचे स्वरूप. 

पूवाथपार पिीिज्ांना प्रौढ माशीभिी एकपत्नीव्रिी असल्याची खात्री होिी. हपले मोठी 

झाल्यानंिर िी मािाहपत्याना, लहान भावंडांना एवढेच काय शेजार् यांनासुद्धा मदि करायची.  

१९७० साली स्टीफन एमलेन यांनी ह े पिी खरेच हनस्वार्ी आहिे काय ह े

शोधण्याचे ठरवल.े िे व त्यांच्या सहकार् यांनी वर्ाथनुवरे् जवळजवळ एकसारख े ददसणार् या 

पक्ष्यांचे घराजवळ व अन्नाच्या शोधाि जाऊन परिल्यावर हनरीिण केले. त्यावरून त्यांनी 

प्रत्यके कुटंुबाचा वंशवृि बनवला. वंशवृि बरोबर आह ेयाची त्यांच्या डीएनए वरून खात्री 

केली. हा सवथ घोळ म्हणजे केवळ हनस्वार्ी वृत्ती नसून गंुिागंुिीची कौटंुहबक भानगड आह ेह े

त्यांनी हसद्ध केल.े  

एमलेन यांच्या शोधाप्रमाणे मधमाशीभिीपक्ष्यांचे मोठे संयुक्त कुटंुब असिे. त्याि 

मािा हपिा, आजोबा, आजी, चुलिे, पुिण,े आत्या, चुलि बहहणी, मावशा अशा स ु सिरा 

जणाचा समावेश असिो. मोठे कुटंुब जेंव्हा शेजारील घरट्याि मदिीसाठी गेलेल ेअसिे िेंव्हा िे 

चुलत्याला मदि करि.े सवथ नािेमंडळी परस्परांच्या घरट्याि आि बाहरे करिाि. परभिीकडून 

एखाद्या पक्ष्याची हत्या झाली िर सवाथि नात्याने जवळचा पिी दसुर् या शेजारील घरट्याि 

जािो. एकाच कुटंुबािील पक्ष्यामध्ये समान जनुके असल्याने ह ेसहज शक्य होिे. एमलेन यांच्या 

संशोधनामधून केवळ परस्परांना मदि करण्याने एकूण वसाहिीचे यश वाढिे. एकांड्या 

घरामध्य ेअगांिूक मदि ही एरवी अडचणच होिे.  

मधमाशी खाऊ घरटी म्हणजे कटकारस्र्ानांचा गंुिा असिो. मादी मधमाशीखाऊ 

परक्या घरट्याि जािाि पण िेर् ेजाऊन िी दसुर् याची हपले वाढवण्याि मदि करीि नाहीि. 

त्याऐवजी मादी दसुर् या घरट्याि अंडी घालिे. परक्या घरट्यािील पक्ष्याला जर नवे अंड ेआपल े

नाही ह ेसमजले नाही िर िे आयिे उबवले जािे. यामुळे आपल्या आपत्यांची संख्या वाढिे. 

यासाठी परका पिी घरट्याि येि नाही यावर नेहमी लि ठेवावे लागिे. एकाच कुटंुबाि लेकी 

आईच्या घरट्याि अंडी घालून जािाि. लेकीने आपला जोडीदार हनवडलेला असला िरी 

आईच्या घरट्याि हबनददक्कि अंड ेघालण्यासाठी लेकी दकत्येक मैलावरून आईकड ेयेिाि.  



भारिीय वृत्तीप्रमाण े आई वडील मुलांच्या ससंाराि नको िेवढे लि घालिाि. 

एखाद्या नराने आपला संसार सरुू केला िर वरचेवर आई वडील नव्या घराि जाऊन त्याला 

संसार सुरूच करू दिे नाहीि. शेवटी मलुगा मकुाट्याने आई वहडलांच्या घरट्याि येऊन भावा 

बहीणींनी वाढवायला लागिो. एके काळी हनस्वार्ी पणाचे लिण वाटणारी ही वृत्ती म्हणजे 

रटकून राहण्याचा मोठा कारखाना आह.े  

+++++ 

  



१०.११ हचम्पांझीचे कौटंुहबक विथन  

 

एमलेन आहण इिर वैज्ाहनकांनी अशा हनस्वार्ी वृत्तीची अनेक उदाहरणे शोधून 

काढली. त्यािील काही सजीव रक्ताच्या नात्याहशवाय परक्याना खरेच मदि करीि असि. 

यािील एक उदाहरण रक्त हपणार् या वाटवाघळांचे होिे. ही वटवाघळे रात्रीच्या अंधाराि 

आपल्या भक्ष्याच्या शोधाि रक्त हपण्यासाठी बाहरे पडि. पण असा प्राणी सापडला नाही िर 

गुहिे परि येऊन ज्यांना रक्त हमळाल ेआह ेअशा वट वाघळाकड ेरक्ताची याचना करीि. अशी 

याचना नेहमी कुटंुबािील वटवाघळाकड े न करिा परक्या वटवाघळाकड े केली जाई. रॉबटथ 

ट्रायव्हर या रुटगसथ युहनव्हर्सथटीिील मानव वंश शास्त्रज्ाने अशा घटनाना अन्योन्य ककंवा परस्पर 

हनस्वार्ीपणा म्हटले आह.े मानवी वृत्तीमध्ये मी त्याचासाठी एवढे केले पण आिा त्यानेसुद्धा 

मला मदि करावी ही भावना आहण वटवाघळामधील रक्त मागण्याची वृत्ती याि साम्य आह.े 

उत््ांिीमध्ये असा परस्पर हनस्वार्ीपणा अपेहिि आह.े ट्रायव्हरच्या हवधानाप्रमाणे दोन 

कसलाही संबंध नसलेल े प्राणी स्वार्थ सोडून परस्परांना मदि करि असिील िर त्यांच्या 

जगण्याची शक्यिा वाढिे. रक्त हपणारी वटवाघळे आपल ेअन्न शरीराि फार काळ साठवू शकि 

नाहीि. खाल्लले्या अन्नाचे ऊजेि रूपांिर झाल ेम्हणजे त्यांची उपासमार होिे. दोन िीन ददवस 

रक्त हमळाले नाही िर त्यांचा मृत्यू ओढविो. सबंंध नसलेल्या स्वजािीयाला " रक्त दान म्हणजे 

अन्नदान" करण ेह ेर्ोड्या प्रमाणाि हनस्वार्ीपणा झाला िरी ही पुढील काळािील "हवमा कवच" 

आह.े कारण आवश्यकिेनुसार घेिलेल ेरक्त पुन्हा द्यावे लागिे. वटवाघळे िे परि दिेाि.  

 

परस्पर सहकायथ हनस्वार्ीपणा ही वृत्ती ज्या सजीवामध्ये मेंदचूा आकार मोठा आह े

अशामध्ये ददसून येिे. त्यासाठी आपल्या जवळील सजीवाची ओळख होण ेआहण त्यासाठी काय 

केल ेह ेलिाि ठेवण्याची आवश्यकिा आह.े त्याने िुमच्या मदिीचा स्वीकार केला आह ेत्याने 

पुन्हा िुमच्या उपकाराची परिफेड करणे अपेहिि आह.े या बाबिीि असलेली उत्तम उदाहरण े

मानवास जवळच्या दोन कपी सजीवामधील आह.े त्यािील एक आह े हचम्पांझी व दसुरे 

बोनोबूस. बोनोबूस ही हपग्मी हचम्पांझीची एक जाि आह.े  

हचम्पांझी कुटंुबाबाहरेील नचंप बरोबर सहकायथ करिाि. मग िे कधी उपकार असले 

ककंवा त्यांच्यासाठी केललेा त्याग असले. िे एकत्र हशकारीला जािाि. त्यांचा शोध ड्युईकर 

(लहान आदफ्रकन हरीण) ककंवा कोलोबस माकडासाठी असिो. केललेी हशकार िे वाटून खािाि. 



परस्परावर केलेल्या उपकारामुळे त्यांची सामाहजक पि वाढिे. त्यांच्या कुटंुबािील खालील 

पािळीवरील दोन नर म्होरक्या नरावर कुरघोडी करण्याचा सिि प्रयत्न करीि असिाि. त्यांनी 

केललेी मदि आंधळी नसिे. केलेल्या मदि िे पणूथपणे लिाि ठेविाि. जर त्यांची फसवणूक 

झाली िर ज्याने फसवल ेत्याला हशिा करायला िे मागे पुढे पहाि नाहीि.  

हचम्पांझी कुटंुबामध्ये नर परस्पर सहकायाथने वागण्याचे सवथ फायद े घऊे शकिो. 

मादीला मात्र ह ेशक्य होि नाही. नर आयषु्यभर जेर्े जन्माला येिो त्या पररसराि राहिो. मादी 

वयाि आल्यानंिर कुटंुब सोडून जािे. एकदा दसुर् या कुटंुबाि गेल्यानंिर हपलाना सांभाळणे ह े

मादीचे मुख्य कायथ बनिे. जोपयांि हपल ूजवळ असिे िोपयांि हिला नव्या नराबरोबर संबंध 

ठेविा येि नाही. अंगावर हपणारे हपल ू असलेपयांि हिला आपल्या गु्रप बरोबर फळे गोळा 

करण्यासाठी जािा येि नाही. हचम्पांझीचे हपल ू आईवर चार वरे् अवलंबून असिे. त्यामुळे 

मादीचा आपल्या आयुष्यािील सत्तर टके्क वेळ िसाच वाया जािो.  

अशा हस्र्िीि नराकड े सवथ अहधकार येिाि. दसुर् या नराबरोबर मतै्री प्रस्र्ाहपि 

करण,े लहान हचम्पांझी गटाच्या िाब्याि असलले्या फळांच्या झाडावर कबजा करणे, एकत्र फळे 

गोळा करायला जाणे अस ेसवथ उद्योग फक्त नर करिाि. त्यांचे मखु्य अन्न फळे असल्याने फळांच्या 

शोधाि जाणे ह ेनेहमीचेच असिे. कधीकधी िे हशकार करिाि.  

मादीला एकत्र येण्याची संधीच हमळि नाही. पण परस्पर सहकायाथचे सवथ फायद े

हिच्यापयांि पोहोचिाि. नराकड ेअसललेी सत्ता हिच्याकड ेकधीच येि नाही. हचम्पांझीचे कुटंुब 

फळे खायला बसलल ेिर नराचे खाणे संपल्याहशवाय हिला हिचा वाटा हमळि नाही. मादीवर 

नर अत्याचार करिो. सभंोगासाठी मादीला हािाने मारणे ह ेनेहमीचे असिे. आपल्या कळपाि 

मादीने नवे हपलू दाखवललेे नराला सहन होि नाही. नर लगेच नव्या हपलाचा जीव घेिो. ररचडथ 

व्रॅन्गहमॅ या हॉवडथ युहनव्हर्सथटीिील नर वानर गणाच्या प्राणी िज्ानुसार हचम्पांझीचे सामाहजक 

जीवन भयानक हपिृसत्ताक व अत्यंि ्ूर असि.े  

इिर माद्याप्रमाणे हचम्पांझी मादी सहनशील नसिे. स्विा:च्या हपलांचे रिण करण े

आहण चांगला नर शोधणे ही दोन्ही कामे िी करिे. मादी हचम्पांझी इिर कपींच्या मानाने उशीरा 

वयाि येिे. नर वानर गणावर संशोधन करणार् या वैज्ाहनकांच्या मिे उशीरा वयाि येणे हा 

हपलांच्या रिणाचा मागथ अस ूशकिो.  

 



आकृिी १०.१२ हचम्पांझी कुटंुब आकृिी   १०.१३ प्रजननास ियार मादी हचम्पांझी 

 

एकदा मादी हचम्पांझी वयाि आली म्हणजे िी हपलांच्या रिणासाठी शरीरसंबंधाचा 

वापर करिे. जेंव्हा हिचे अंडमोचन होिे त्यावेळी हिची बाह्य जननेंदद्रये मोठी फुगीर व िांबड्या 

रंगाची होिाि. आपल्या टोळक्यािील सवथ नराना िी उपलब्ध असि.े प्रमुख नर बहुिेक वेळा 

हिचा उपभोग घेिे. पण टोळीिील इिर नरापासून हिचे रिण करणे त्याला अशक्य होिे. 

सरासरी मादी हचम्पांझीचा १३८ वेळा १३ नरासामवेि एका हपलाचा जन्म होईपयांि संबंध 

येिो. मादीची फुगीर बाह्य जननांगे चुकीचा संदेश पसरविाि. पररणामी नव्वद टके्क खात्रीने 

ज्याच्याशी संबंध आला त्यापासून मादीला अपत्य होि नाही. नसंहाच्या िुलनेने हचम्पांझीची 

मादी अनेक नराबरोबर संबंध ठेविे. नराचा हपलाना मारण्याच्या वतृ्तीची प्रेरणा त्यामुळे सौम्य 

होिे. नराला अपत्याचे हपिृत्व ठरवणे जवळजवळ अशक्य होिे.  

+++++ 

  



१०.१२ प्रेम हवे युद्ध नको  

 

उत््ांिीिील हभन्ननलंगी संघर्थ कधी कधी हचम्पांझीप्रमाणे नर व मादी यांच्या मधील 

बळजबरीकड ेवळिो. वास्िहवक नेहमी अस ेहोि नाही. जर सवथ काही सुरळीि असले िर एप 

माकड े आपल्या जनुकांच्या संवधथनासाठी शांि समाधानाने रहािाि. शरीरसंबंध शांिपणे 

जगण्याचे साधन बनू शकिे.  

शांि समाधानी कहपचे (एप) उदाहरण आह े बोनोबो कपीचे आह.े वैज्ाहनकांना 

बोनोबो कपीचा शोध िुलनेने उशीरा स ुनव्वद वर्ाथपूवी लागला. १९२९ साली बेहल्जयम मधील 

संग्रहालयाि एका जमथन शरीररचना शास्त्रज् अल्पवयीन हचम्पाझीच्या कवटीचा अभ्यास करीि 

होिा. प्रत्यिाि त्याला ही कवटी अल्पवयीन हचम्पांझीची नसून पूणथ वाढलले्या दसुर् याच 

प्रजािीची आह ेयाची खात्री त्याला झाली.  

१०.१४ बोनोबो कपी  

झैरे नदीच्या दहिणेस डमेो्ॅरटक ररपहब्लक ऑफ कांगोच्या जंगलाि बोनोबो कपी 

आढळिाि. नेहमीच्या हचम्पांझीहून आकाराने िे फक्त लहान नसून त्यांचे खांद ेअरंुद, शरीर 

अहधक सडपािळ आहण पाय अहधक लांब असिाि. चेहरा हचम्पांझीहून अहधक सपाट आहण 

डोक्यावरील केस मध्यभागी हवभागलेल ेअसिाि.  

बोनोबो कपी आहण हचम्पांझी यांच्यािील फरक फक्त शरीररचनेिील नसून 

विथनािील आहिे. दसुर् या महायुद्धाि हलेाबृन या जमथन शहरावर दोस्ि सैन्याने बॉम्ब हल्ला 

केला. शहरािील एका प्राहणसंग्रहालयाि हचम्पांझीची कॉलनी होिी. स्फोटाच्या कणथकरश्य 

आवाजाने हचम्पांझीवर कसलाही पररणाम झाला नाही. पण शेजारी असलेल्या दसुर् या 



प्राहणसंग्रहालयाि असलले्या बोनोबो कपींच्या कॉलनीिील सवथ कपी भीिीने मरण पावल.े काही 

वर्ाथपूवी जमथन कपी वैज्ाहनक हलेाबृन मधील बोनोबोचा अभ्यास करीि होिे. त्यांच्या 

अभ्यासािील माहहिी यापूवी कधीही उजेडाि आललेी नव्हिी. बोनोबो आहण हचम्पांझीचे 

मीलनपद्धिीि सवथस्वी वेगळेपणा आढळून आला. हचम्पांझीचे नर मादी मीलन मोर कॅनम (कॅनस 

म्हणजे कुत्रा) म्हणजे कुत्रयाप्रमाणे मागून होिे. िर बोनोबो कहपचे नर मादी मीलन मोर होहमनम 

(होहमहन म्हणजे मानवी) मानवाप्रमाणे समोरून होिे. मानवेिर कोणिाही प्राणी आजपयांि 

अशा पद्धिीने शरीर सम्बंध केल्याचे उदाहरण नव्हिे.  

जमथन कहप वैज्ाहनकानी इिर कहप वैज्ाहनकांच्या माहहिीकड ेअनेक वरे् दलुथि केल.े 

अगदी १९७० साली नव्या हपढीच्या वैज्ाहनकांनी बोनोबो व हचम्पांझी मधील विथनाचा हवस्िृि 

अभ्यास केला. हचम्पांझीप्रमाणेच नर बोनोबो आपल्या जन्मजाि कुटंुबािच राहिो. मादी मात्र 

वयाि आल्यानंिर नव्या कुटंुबाच्या शोधाि मािृ कुटंुब सोडून जािे. नव्या कुटंुबाि हिचे स्वागिच 

होिे. प्रमखु नराच्या लैंहगक ्ळाला हिला कधीही िोंड द्यावे लागि नाही. हिची हपल ेसुरहिि 

असिाि. कारण बोनोबो कुटंुबामध्ये मादी प्रमखु असिे. बोनोबो कपींच्या घोळक्याि केळ्यांची 

फणी फेकली िर मादी आधी केळी खािे. नर आपली पाळी कधी येिे याची वाट पहाि असिाि. 

एखाद्या नराने आगाऊपणा केलाच िर त्याच्यावर सवथ माद्या हल्ला करिाि. फाजील नराला 

खाली पाडून त्याचे वृर्णास मादी चाविे. बोनोबोस नराची स्विा:ची वचथस्व पद्धि असि.े पण 

वचथस्व असणार् या मादीच्या हपलास सवथ अहधकार हमळिाि. त्यामुळे कुटंुबािील दोन नरामध्य े

कधीही जवळीक होि नाही.  

बोनोबो मादीचा दसुर् या कुटंुबािील प्रवेश म्हणजे शाश्वि सुखाचा परवाना असिो. 

प्रौढ हचम्पांझीच्या मादीची बाह्य जननेंदद्रये आयुष्यािील फक्त पाच टके्क काळासाठी मीलनास 

उपलब्ध असिाि. िर बोनोबो कपी मध्ये मादी पन्नास टके्क वेळ मीलनोत्सकु असि.े मादी लवकर 

वयाि येिे. नर बोनोबो वयाि येण्याआधीच माद्यांचा उपभोग घेऊ लागिाि. बोनोबो नर मादी 

फक्त सभंोगसाठी एकत्र येि नाहीि िर त्यांच्यामध्ये मखु मरै्ुन आहण जननेदद्रये घासून आनंद 

हमळवणे समाहवष्ट आह.े त्यािल्या त्याि मादी परस्परांची जननेंदद्रये उत्कटिेच्या अनुभवापयांि 

घासिे.  

बोनोबो नर मादी मीलन ह े फक्त प्रजोत्पादनासाठी नसून रागावलले्या हपलांचे 

संरिण करण्याची पद्धि आह.े एक प्रकारे ह ेसामाहजक हत्यार आह.े कुटंुबाि आलेली नवी मादी 



कुटंुबािील पूवीच्या मादीस लैंहगक सखु दऊेन िृप्त करिे. एकदा हिची मजी राखली म्हणजे 

कुटंुबािील इिर व्यक्तीकड ेिी लि दिेे.  

बोनोबो समाजािील िाण हवरघळण्याचे कारण लैंहगक सखु. बोनोबो कुटंुबास एखाद े

फळाने भरलले ेझाड ददसल ेककंवा वाळवीचे वारूळ सापडले िर सवथ जण चेकाळून ओरडिाि. 

पण खाण्यासाठी भांडि बसण्याऐवजी बोनोबोचे प्राधान्य लैंहगक सखुाकड ेअसि.े एखादा नर 

मादीच्या मागे लागलेल्या दसुर् या नराला हुसकून लाविो. नंिर मात्र दोघहेी परस्परांची वृर्ण े

खाजविाि. कोठत्याही िाण प्रसंग टाळण्यासाठी संघर्थ असिो पण त्याचा शेवट सेक्स मध्ये 

होिो. "हचम्पांझी आपल ेभांडण बळजबरीमधून सोडविो. पण बोनोबो आपले प्रश् सेक्सच्या 

सहाय्याने सोडविो." असे एमरी युहनव्हर्सथटीिील फ्रान्स द वॉल यांनी "बोनोबो द फगॉटन एप" 

या आपल्या पुस्िकाि हलहून ठेवल ेआह.े  

कहप वैज्ाहनकानी आपल्या संशोधनािून हचम्पांझी व बोनोबो ह े दोन्ही समान 

पूवथजापासून वीस िे िीस लि वर्ाथपूवी वेगळे झाले असावेि असा अंदाज केला आह.े ररचडथ 

व्रॅनगहमॅ आहण त्यांच्या सहकार् यानी दोहोमधील फरक त्यांच्या पररसरामळेु आला असावा असा 

अंदाज केला आह.े बोनोबो दमट जंगलािून आढळिो. या रठकाणी वर्थभर फळे उपलब्ध आहिे. 

याउलट हचम्पांझी उघड्या जंगलाि रहािो. बोनोबो कपी फळे उपलब्ध नसिील िर जंगलािील 

पालेभाज्या व कोवळ्या खाद्य डहाळयावर उपजीहवका करिाि.  

बोनोबो कपीना हचम्पांझीप्रमाणे अन्नाच्या शोधाि भटकावे लागि नाही याचे श्रेय 

पुरेशा अन्नाची उपलब्धिा. पुरेस े खाद्य उपलब्ध असल्याने माद्याना त्यासाठी संघर्थ करावा 

लागि नाही. कुटंुबाि दीघथकालीन परस्पर संबंध चालि रहािाि. एकमेकांना मदि करण्याच्या 

स्वभावामुळे कुटंुबािील सवथ नर िाळ्यावर रहािाि. पररणामी हपलांचा जीव घेण्यासारख्या 

घटना बोनोबो कुटंुबाि घडि नाहीि. स्विा:च्या गु्रप मध्य े नर शांििेि रहािाि. दसुर् या 

गटाबरोबि त्यांच्या मार् यामार् या होि नाहीि. मारामारी करण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये 

शरीरसंबंधास अहधक प्रार्हमकिा असिे.  

व्रॅनगहमॅ यांच्या म्हणण्याप्रमाणे " खाद्य उपलब्धिा आहण लैंहगक सखु या दोन्ही मुळे 

ही बोनोबोची वृत्ती हवकहसि झाली आह.े  

मादी बोनोबोला त्यांच्यािील सामाहजक चौकटीचा पुरेपूर फायदा झाला आह.े 

हचम्पांझीहून बरेच आधीपासून बोनोबो मादीची गभथधारणा होिे. त्यांना होणार् या अपत्यांची 



संख्या अहधक आह.े अपत्य हत्येची बोनोबो मादीला नचंिा नाही. हचम्पांझी मादीला मात्र त्या 

भीिीखाली सिि वावरावे लागिे.  

मैत्री, फसवणूक, हवश्वासघाि, हवश्वास, असूया, पत्नीची ककंवा पिीची फसवणूक, 

मािेचे प्रेम, आत्मघािी प्रेम ह े सवथ मानवी प्रकार आहिे. जेंव्हा जीववैज्ाहनक पक्ष्यांच्या 

घटस्फोटाबद्दल बोलिाि ककंवा उंदरामधील बहुपत्नीत्वाची चचाथ करिाि त्यावेळी स्विा:च्या 

सभोविी त्यांचे लि असिे. शेवटी मानव हा प्राणी आह.े पुरुर्ामध्य ेअसखं्य शु्पशेी स्त्रीमध्य े

मोजकी अंड पेशींची उपलब्धिा व आपल्या पूवथजामध्ये कमळ पिी ककंवा पाइप दफश चे असण े

याचा पररणाम परस्पराबद्दल हवश्वास बसण्यासारखी हस्र्िी कशी होईल?  

हा प्रश् िात्पुरिा यरे्ेच सोडून दऊे. या प्रश्ाला बगल दणे ेअहधक श्रेयस्कर. मानव 

असा नाजूक का याचे स्पष्ट उत्तर हमळवण्यासाठी आपल्याला मानव कोठून आला याचे उत्तर 

शोधण्याची अहधक आवश्यकिा आह.े  

******  
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प्रकरण ११ गप्पा मारणारा कपी  

लिावहध इिर सजीवापासून मानव वेगळा ओळखण्याची खूण म्हणजे मानवाने 

केलेल्या वस्िंूची पाहणी. हजारो दकलोमीटर दरूूनसुद्धा मानवी बांधकामे अिंराळािून जाणार् या 

यानाच्या सहज लिाि येिाि. अंिराळ स्र्ानक, पृथ्वीच्या किेि हघरट्या घालणारे कृहत्रम 

उपग्रह, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर मानवाने उमटवलले्या खणुा, चीनमध्ये बांधललेी सुप्रहसद्ध नभंि, 

रात्री शहराि चमकणारे कृहत्रम ददवे, फोन कॉल च्या स्वरूपाि असललेे रेहडयो संदशे, आहण 

सवथत्र उपलब्ध असणारी संदशे वहन यंत्रणा या मानवी आहस्ित्वाच्या खुणा आहिे.  

िांहत्रक प्रगिी ही मानवी प्रगिीची प्रमुख खूण िर आहचे पण एवढ्ाने सवथ संपले 

नाही. इिर सजीवांच्या मानाने माणूस सवोच्च सामाहजक सजीव आह.े आपण जगभर पसरलेल्या 

दशेांच्या मैत्री, सोशल क्लब, व्यापार, युहनयन, गुप्त बैठका यांच्यामधून संपकाथि असिो. एखाद्या 

परकीय ग्रहावरील व्यक्तीला (अशी व्यक्ती असल्यास) आपली संपकथ  यंत्रणा समजणे अवघड आह.े 

मानवी समाजािील अदशृ्य बंध मानवाच्या दषृ्टीने अत्यंि महत्वाचे आहिे.  

मागे वळून पहािाना मानवाची उत््ांिी पहािाना आपल्या पूवथजांनी ज्या िांहत्रक 

बाबी आत्मसाि केल्या आहिे त्यांना स्पशथ करू शकिो. वीस िे पंचवीस लि वर्ाथपूवी आपल े

पूवथज दगडांची हत्यारे बनवि होिे. त्यांचा उपयोग केलले्या हशकारीचे कािड ेसोडवण्यासाठी 

व साफ करण्यासाठी होि अस.े  

 

११.१ चीनमधील कुर् हाड आठ लाख वर्ाथपूवी सध्या हस्मर्सोहनयन म्युहझयम  



पंधरा लाख वर्ाथपूवी त्यांनी दगडी धारदार कुर् हाडी बनवण्यास सुरवाि केली. या 

कुर् हाडींच्या सहाय्याने मांसाचे िुकड ेकरणे सोपे झाले. त्याचबरोबर दसुरी जमीन उकरण्यासाठी 

आवश्यक शेिी उपकरण े त्याच्या सहाय्याने बनवणे शक्य झाल.े चार लाख वर्ाथपूवी सवाथि 

प्राचीन भाल्यासारखे हत्यार बनवले गेले. जसे जसे आपण आधुहनक काळ गाठला िस े

उपकरणामध्य ेभर पडि गेली. दसुर् या कोणत्याही सजीवाने आपल्या िांहत्रक प्रगिीच्या खुणा 

हशल्लक ठेवलले्या नाहीि. ह े शक्य होण्याचे एकमेव कारण आपली बोटे हािाने धरायच्या 

कुर् हाडीभोविी घट्ट पकडली. त्याने नवा इहिहास घडवला.  

िांहत्रक प्रगिीबरोबर मानवाचा सामाहजक इहिहाससुद्धा मानवी जािीच्या 

उत््ांिीिील महत्वाचे वळण आह.े आपल्या पूवथजांचे सामाहजक जीवन हचम्पांझीसारखेच होिे. 

त्याि फार बदल झाला नाही. पण पाच दशलि वर्ाथपूवी त्यांच्या मधील एक गट झाडावरून 

खाली आला. आदफ्रकेिील गविाळ प्रदशेाि त्यांनी स्र्लांिर केले. त्यानंिर सामाहजक जीवन 

अहधक गंुिागंुिीचे होि गेले. पररणामी यामधून मानवाची खास वैहशष्ठ्ये व्यक्त होि गेली. 

मानवी बुहद्धमत्ता, भार्ा कौशल्य आहण अवजारे बनवण्याची व वापरण्याचे कौशल्य यामधून 

मानवी उत््ांिीने आकार घेिला. सहचराबद्दलच्या सघंर्ाथमधून प्रजननािील यशामुळे आपली 

मानहसकिा बदलली. प्रमे असूया आहण भावना यांना मानवी जीवनाि अहधक महत्व प्राप्त झाल.े  

+++++ 

  



११.१ डार्वथनचा आदफ्रका िकथ  

 

हनसगथ हनवडीच्या हसद्धांिाबद्दल डार्वथन जेंव्हा पुरावे गोळा करीि होिा त्यावेळी 

त्याच्या मनाि मानव कसा हनमाथण झाला याबद्दल त्याला फक्त आश्चयथ वाटि होिे. त्याच्याकड े

पाच साि लाख वर्ाथपूवीच्या दगडी कुर् हाडी उपलब्ध नव्हत्या. एवढेच नव्ह ेिर सन १८५० 

पूवी ओळखिा येिील असे मानवी जीवाश्मसुद्धा अजून शोधण्याि आलेले नव्हिे. फक्त त्याचे 

हवचार िो वहीि हलहून काढायचा. पण िे प्रहसद्ध करायचे त्याचे धाडस होि नव्हिे. १८५७ 

साली ओररहजन ऑफ स्पेहसस प्रहसद्ध होण्यापूवी फक्त दोन वरे् वलॅॅस यानी डार्वथनला 

पाठवलेल्या पत्राि मानवाच्या उत्पत्तीचा उल्लखे पुस्िकाि करण्या सबंंधी सुचवल े होिे. 

डार्वथनच्या उत्तराि " मी ह ेसध्या टाळलेल ेबरे कारण याबद्दल अनेक वाद असल्याने हा प्रकार 

हनसगथ हवज्ानािील महत्वाचा हवर्य आह े" असे उत्तर हलहहले.  

त्याचे या हवर्यावरील मौन पूणथपण े त्याच्या धोरणाचा भाग होिा. इिर 

सजीवाप्रमाणे मानवसुद्धा उत््ांि झाला आह े याची त्याला खात्री होिी. त्याने हलहहलेल्या 

हसद्धांिाला फाटे फोडण्याची त्याची मुळीच ियारी नव्हिी.  

आपले म्हणणे पूणथ करण्यास डार्वथनला अकरा वरे् लागली. ओररहजन ऑफ 

स्पेहससची नवी एहडशन हलहहिाना िो चांगलाच अडखळि होिा. प्राण्यांचे माणसाळवण ेआहण 

ऑर्कथ ड वर हलहहिा हलहहिा त्याच्या पुस्िकाचे दोन खंड झाले. त्यानंिर काही महहने िो आजारी 

होिा. एवढ्ा अडर्ळ्यािसुद्धा मानवी उत््ांिीबद्दल त्याचे कुिूहल वाढिे होिे. नॅचरल 

हसलेक्शन मुळे एकाएकी माणूस कसा ियार झाला याचे त्याला आश्चयथ वाटले. त्यािल्यात्याि 

संभार्ण आहण िकथ  बदु्धी एकमेकाबद्दल ओढ वाटण ेव शोधक वृत्ती कशी आली ह ेत्याला समजेना. 

वॅलॅसनेसदु्धा या प्रश्ापुढ ेहाि टेकल ेहोिे. मानवी मेंद ूइिर एप पिेा मोठा असल्याने एप हून 

मानव अहधक प्रगि असणे साहहजक आह ेअसे दोघाना वाटले. याचा शेवट मानवाची उत्पत्ती 

ही ईश्वरी हस्ििेप आह ेयावर िे येऊन र्ांबल.े  

ह ेमान्य करण्यास डार्वथनची ियारी नव्हिी. १८७१ साली त्याने "हडसेंट ऑफ मॅन" 

मानवाचे आगमन यावरील शेवटची प्रकरण ेहलहून काढली. ही प्रकरण ेम्हणजे नको त्या बाबींची 

गोळाबेरीज होिी. पहहली काही प्रकरणे त्याने वाचकाना सेक्शुअल हसलेक्शनची ओळख करून 

दणे्याि खचथ केली. मानवी वंश हनर्मथिीमध्ये लैंहगक हनवड सेक्शुअल हसलेक्शन चा भाग आह े



असे त्याचे म्हणण ेहोिे. इिर सजीवामध्य े‘लैंहगक हनवडीचा’ सेक्शुअल हसलेक्शनचा वाटा कसा 

आह ेह ेहलहहल्यानंिर त्याने ददलेल्या उदाहरणामध्ये मानवाची उत्पत्ती एपसारख्या पूवथजापासून 

झाली असल्याचा उल्लखे केला आह.े 

हडसेंट ऑफ मॅन या पुस्िकाची जुळणी करिाना काही पुरािन बाबी उजेडाि आल्या. 

१८५६ साली जमथनीिील हनअ ॅन्डर खोर् याि मानवी सांगाड्याचे काही भाग उत्खननाि सापडल.े 

याचे नाव हनअ ॅन्डर्थल मॅन असे ठेवण्याि आल.े याच्या भुवयाची हाड ेमोठ्या आकाराची व 

नेहमीपेिा खाली उिरलेली होिी. ही वेगळी प्रजािी आह ेकी वेगळे वैहशष्ट्य याचा हनणथय 

झाला नाही. हक्सल े यानी ह े मानवाचे सवथस्वी हभन्न वैहशष्ट्य आह े असे जाहीर केल.े इिर 

वैज्ाहनकाना जीवाश्माऐवजी दगडांची हत्यारे सापडली. त्याि चपटे दगड आहण कािडी 

खरवडण्याची हत्यारे होिी. त्याचबरोबि त्याकाळी लुप्त झालले्या इंग्लंड व फ्रान्स मधील 

िरसाची हाड ेहोिी. मानवी पुरािन वस्िूबद्दल त्यांची चचाथही झाली पण त्यावर फार प्रकाश 

पडू शकला नाही.  

जीवाश्म आहण हत्यारे यामुळे मानवी उत््ांिीबद्दल फार न समजल्याने डार्वथन यांनी 

त्यांना जे समजले िे केल.े त्यानी एप व माणसू यांच्या अस्र्ी अगदी हाड न हाड यांची िुलना 

केली. सवथ अस्र्ी जवळजवळ एकसारख्या होत्या. गोरीला व हचम्पांझी यांच्या गभाथच्या 

वाढीच्या अवस्र्ा एकसारखेच घडून येिाि. अगदी उशीरा त्यांच्या गभाथवस्र्ेि बदल होऊन 

शेवट गोरीला ककंवा हचम्पांझी जन्मास येिो. यांच्यािील समानिेमुळेच डार्वथनला हचम्पांझी 

गोरीला आहण माणूस यांचा समान पूवथज असावा असे वाटल.े समान पूवथजापासून वेगळा 

झाल्यानंिर आजचा मानव ियार झाला. मानवी रचना गोरीला व हचम्पांझी सारखी आह.े 

गोरीला व हचम्पांझीचे वसहिस्र्ान आदफ्रकेि आह.े त्यामुळे मानवाचा उगमसदु्धा आदफ्रकेि 

झाला असावा. आपले पूवथज जगाच्या इिर भागाि उदयास आल े असण्यापेिा त्यांचे स्र्ान 

आदफ्रकेिच असाव.े  

१८७१ साली डार्वथनच्या वाचकांना त्याचे मानवी उगमाबद्दलचे वैज्ाहनक हवधान 

म्हणजे अंधाराि मारललेा बाण असावा असे वाटले. पण केवळ १३० वर्ाथि त्याचे हवधान 

म्हणजे शास्त्रीय माहहिीचा खहजना ठरला. आदफ्रकेिील एप व माणसू यांच्यािील जनुकीय 

समानिा शरीरारचनेप्रमाणेच अहद्विीय आह े ह े समजले. १९९९ साली एका आंिरराष्ट्रीय 

वैज्ाहनकांच्या मेळाव्याि मानवी उत््ांिी वृि सादर केला. याचा पाया अद्ययावि जनुकीय 



हवश्लेर्ण होिा. नचंपांझीच्या उत््ांिी वृिाजवळ असललेी एक लहान शाखा एवढेच मानवी 

उत््ांिी वृिाचे महत्व आह.े जनुकीय अभ्यासावरून आपण हचम्पांझीची उपजाि आह.े  

मानवी जनुके ज्या वेगाने उत्पररविीि झाली त्यावरून वैज्ाहनकांनी केलले्या 

गहणिावरून हचम्पांझी व मानव यांचे समान पूवथज पन्नास लि वर्ाथपूवी एकत्र होिे. डार्वथनच्या 

काळापासून जीवाश्म मानव वंश वैज्ाहनकानी मानव सदशृ अनेक जीवाश्मांचा शोध घेिला 

आह.े या सवाांना होमीहनड अस ेनाव ददल ेआह े - मानव सदशृ. जीवाश्मावरून असा अंदाज 

काढिा येिो की मानव उत््ांिीमध्ये पाच वेळा हस्र्त्यंिरे झाली आहिे. त्यािील पहहला बदल 

पन्नास लि वर्ाथपूवीचा असून आदफ्रकन गविाळ पट्टयािून आपल ेपूवथज बाहरे ढकलल े गेल.े 

पंचवीस लि वर्ाथपूवी चे दसुरे हस्र्त्यंिर पहहली दगडी हत्यारे. हिसरे हस्र्त्यंिर त्यानंिर दहा 

लि वर्ाथपूवी झाल ेओबडधोबड दगडी हत्यारांची जागा हािाने वापरायाच्या दणकट कुर् हाडींनी 

घेिली. पाच लि वर्ाथपूवी आपल्या पूवथजामध्य ेचवर्े हस्र्त्यंिर झाल.े अिीचा शोध आहण 

बाणांची टोके व भाल ेयांचा शोध. आहण शेवटचे हस्र्त्यंिर पन्नास हजार वर्ाथपूवी झाल ेयाि 

आधुहनक कलांचा शोध म्हणजे गुहिेील हचत्रे, कोरीव काम केलले ेदाहगने अहधक पररणामकारक 

हत्यारे आहण मृिांचा व्यवहस्र्ि अंत्यहवधी.  

आकृिी ११.२ होमीहनडी क्लाडोग्राम  

सवाथि जुने आहण जवळपास हचम्पांझी सारखे होहमहनड (मानवसमान ) जीवाश्म 

१९९० साली वैज्ाहनकांच्या एका गटाला इहर्योहपया मध्ये आढळल.े त्याना दाि जबड्याचा 

काही भाग आहण बाहूची र्ोडी हाड े सापडली. त्यांचा कालखंड ४.४ दशलि वरे् एवढा 

हनघाला. हा जीवाश्म एप प्रमाण ेददसला िरी िो मानवाला अहधक जवळचा होिा. त्याच्या 

जबड्याची हाड ेदोन्ही जबड ेजवळ आल्यानंिर वरील आहण खालील जबडा परस्परावर जुळला. 

ह ेमानवी लिण आह.े पाठीचा कणा कवटीच्या िळाशी जुळि होिा. हचम्पांझी व इिर कपीमध्य े

पाठीचा कणा कवटीच्या मागील बाजूस जोडललेा असिो. पण इहर्ओहपयामध्ये सापडलले्या 

जीवाश्मामधील काही बाबी मात्र हचम्पांझीची लिण ेदाखवणार् या होत्या. या जीवाश्मािील 



सुळे मोठे होिे. त्यावरील एनॅमलचे आवरण पािळ होिे. त्यामुळे त्याला हचवट वनस्पिी ककंवा 

मांस खाणे अशक्य होिे. आजच्या हचम्पांझीप्रमाणे त्याचा आहार मऊ फळे व कोवळी पाने 

असावा.  

अशा हमश्र रचना यापूवी अनेक वेळा सजीवामध्ये आढळलेल्या आहिे. उदा चालणारे 

व्हले, बोटे आहण पाय असणारे मास े अपषृ्ठवंशी सजीवाि असलेल े मोठे मेंद ू वगैरे. 

इहर्ओहपयामधील जीवाश्म हचम्पांझी व मानव यामधील दवुा हनहश्चिच नव्हिा. याचे नाव 

आर्डथहपर्ेकस रॅहमडस अस ेठेवण्याि आल.े जेंव्हा एप पासून मानव सदशृ सजीवाची हनर्मथिी 

झाली त्या संहधकालाि आर्डथहपर्ेकस उदयास आला असावा.  

आर्डथहपर्ेकस रॅहमडस ह ेसवाथि प्राचीन होहमहनड अवशेर् आहिे. इिर वैज्ाहनकाना 

हमळालेल े होहमहनड अवशेर् िीस लाख वर्ाथपूवीचे आहिे. ह े सवथ अवशेर् पूवथ आदफ्रकेि 

केहनयामधील टुकाथना सरोवराच्या काठाने हमळाले आहिे. जीवाश्ममानववंश वैज्ाहनक मेव्ह 

लीके याना हमळाललेे अवशेर् बेचाळीस लि वर्ाथपूवीच्या होहमहनडचे होिे. या महहला 

वैज्ाहनकेने त्यांचे नाव ऑस्ट्रलोहपर्ेकस अ ॅनामेंहसस असे ठेवले. इहर्ओहपया, केहनया आहण 

टांझाहनया मध्ये हमळालेल्या अवशेर्ाना नाव हमळाले अ ॅ. अ ॅफे्रहन्सस. याची कालगणना 

एकोणचाळीस िे िीस लाख वरे् पूवथ होिी. ह ेजीवाश्म सवाथि प्रहसद्ध झाल.े यािील एक जीवाश्म 

म्हणजे एका महहला होहमहनडचा जीवाश्म "ल्यसूी". अ ॅ. अ फेॅ्रहन्सस च्या या नमुन्याचा शोध 

डोनाल्ड जॉनसन यानी लावला. ल्यसूीचा जवळजवळ पूणथ सांगाडा उपलब्ध झाला आह.े इिर 

होहमहनडचे फुटकळ अवशेर् पूवथ आदफ्रकेिील हवहवध भागाि सापडल ेआहिे.  

ह ेसवथ प्राचीन होहमहनड अहिशय गडबडीच्या व गोंधळाच्या कालखंडाि सापडल े

होिे. या काळाि जागहिक िापमान कमी होि होिे. सहाराच्या दहिणेस जंगलाचे आवरण होिे. 

त्याि िुकड्या िुकड्यांची जंगल ेआहण उघडी काष्ठ वृि होिे. हचम्पांझी आहण मानव सदशृ कपी 

यांचे अनुकूलन सवथस्वी वेगळ्या पद्धिीचे झाले होिे. हचम्पांझी घनदाट जंगलाि राहहल्याने 

िापमान बदलाचा त्यांच्यावर फार पररणाम झाला नाही. मध्य आहण पहश्चम आदफ्रकेि िे रटकून 

राहहले. होमीहनड मात्र अहधक उघड्या जंगलाि सरकले.  

जसे िापमान र्ंड झाल ेिसे आपल्या पूवथजांच्या शरीराि बदल झाला. त्यांचे अंगठे 

बोटाप्रमाणे बदलल.े पाय अहधक लांब झाले. डोके अहधक उंच आहण पाठ अहधक सरळ ही 

मानवी वैहशष्ठ्ये आहिे. केहव्हन हटं या इंहडयाना युहनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकाने हा बदल 

खाद्यािील बदलामुळे झाला आह ेअस े हवधान केले. प्रारंभीचे होहमहनड झाडावर चढून अन्न 



हमळवीि असि. आजचे हचम्पांझी याच पद्धिीने अन्न हमळविाि. पण जंगल जस ेहवरळ होि 

गेले िसे खुरट्या झाडावरील फळे खाली लोंबि होिी. फांद्यांना लटकललेी फळे उभे राहून सहज 

काढण्यासाठी उभे राहणे आवश्यक होिे. या मुळे होमीहनड दोन पायावर चालू लागला. 

प्रार्हमक होमीहनड हचम्पांझीसारखा हािाच्या िळव्यावर पायाच्या आधाराने हळू चालि 

असावा. पण लांब पायाने हािाचा आधार न घेिा त्याने चालायला सुरवाि केली.  

सरळ उभे राहून चालण्यामुळे मानवी रचनेि सवाथि मोठा बदल झाला. पहहले 

द्वीपाद सरासरी िाशी िीन दकलोमीटर वेगाने चालि असि. त्यांच्या आखूड पायामुळे त्यांना 

वेगाने चालण ेशक्य नव्हिे. एका झाडावरून खाली उिरून दसुर् या झाडापयांि चालण्यासाठीच 

पायांचा वापर व्हायचा. कधी कधी फार उंचावर असलले्या फांद्याऐवजी झाडावर चढण्यासाठी 

लांब हाि वापरल ेजायचे.  

आकृिी ११.३ होमीहनड जीवाश्म िुलनात्मक 

भिक सजीवापासून बचाव करण्यासाठीसदु्धा झाडावर चढणे हा संरिणाचा भाग 

होिा.  

जसे हजारामागून हजारो वरे् लोटली िसे मानवी समुदाय पसरि गेला. नव्या 

मानवी जािीचे जीवाश्म दहिण आदफ्रकेिील चाड पयथन्ि आढळल े होिे. पण पंचवीस लि 



वर्ाथपासून त्यांच्या मागे सवथस्वी नव ेजीवाश्म सापडि गेल.े ही जीवाश्म म्हणेजे अस्र्ी नव्हत्या 

िर िे होिे दगडी हत्यारे.  

मानवाच्या दगडी हत्यारे बनवण्याची सुरवाि दगडांच्या कडावर दसुरा दगड ठेवून 

कडा धारदार करण्यापासून झाली. हत्यारे बनवणे ही फक्त मानवी मके्तदारी नव्हिी. 

ओराङ्गोटांग झाडाच्या फांद्यापासून झाडाच्या अंिभाथगाि त्याची टोके खुपसून मध ककंवा 

वाळवी शोधण्याएवढे हुर्ार होिे. हचम्पांझीची मजल या पुढ ेगेली. खडकावर कठीण कवचाची 

फळे ठेवून त्यावर मोठा दगड घालण े त्यांना जमिे. अस ेअसल ेिरी मानवाने पंचवीस लाख 

वर्ाथपूवी बनवलेली हत्यारे कोठिल्याही माकडाने प्रयत्न करून पाहीली नव्हिी. त्यांची मजल 

फार पाऊस असला की मोठ्या पानाची ् त्री ककंवा मोठी पाने बारीक करून स्पंज वगीय पानांचा 

लगदा करून ओल्या हचखलावर अंर्रण्यासाठी उपयोग करणे एवढ्ापुरिा मयाथददि होिा. 

पंचवीस लाख वर्ाथपूवी मानव सदशृ प्राण्याने बनवलेली हत्यारे आजपयांि कोठल्याही कहप 

वगीय सजीवाने कधीही बनवलेली नव्हिी.  

हनकोलस टोह नावाच्या या इंहडयाना युहनव्हार्सथटीिील वैज्ाहनकाने १९९० साली 

हचम्पांझीची कुशल िमिा ओळखली होिी. एका हुर्ार बोनोबो पाळीव कान्झी नावाच्या 

माकडाकडून त्याने अश्म हत्यारे बनवण्याचा प्रयत्न केला होिा. महहनोन्महहने कान्झीने दगडी 

हत्यारे बनवण्याचा प्रयत्न केला. पण यामध्य ेत्याची प्रगहि झाली नाही. यािील खरी अडचण 

म्हणजे मानवी अंगठ्याप्रमाणे कपी मधील अंगठ्याच्या लवहचकिेचा अभाव. दगडाला नेमका 

आकार दणे्यासाठी आवश्यक टोला त्याला कधीही दिेा आला नाही. िसेच हा टोला नेमका कोठे 

द्यायचा ह े त्याला समजिच नव्हिे. पंचवीस लि वर्ाथपूवी आपल्या पवूथजांना ह ेसहज शक्य 

झाले होिे.  

दोन पायावर चालिा येणे आहण हत्यारे बनवणे याची उत्पत्ती िापमान बदल असाव े

अस ेकाही व्यक्तींना वाटले. िीस आहण वीस दशलि वर्ाथपूवी पूवथ व दहिण आदफ्रका अहधक 

कोरडा झाला. गविाळ प्रदशेाने जुनी काष्ट वने व्यापली. होमीहनड अहधक उन्नि म्हणजे दोन 

पायावर चाल ूलागले. उष्ण प्रदशेाि राहण्यासाठी शरीराि आवश्यक बदल झाल.े उभ ेशरीर 

वार् याच्या झुळुकीने र्ंड होि असे. सांबर व हरीण वगीय सस्िन प्राणी नव्या प्रदशेाला सरावल.े 

िे गविाळ प्रदशेाि सरकले. त्यांच्या काही जीवाश्मावर मांसासाठी हशकार केल्याच्या खुणाही 

आज आढळिाि. मानव यांच्या मागे गविाळ प्रदशे िुडवि गेल्याचे आढळले आह.े यामध्य ेदोन 

पयाथय आढळले आहिे. सांबर वगीय प्राण्याच्या जीवाश्मामध्ये नसंहाने मारलले्या हशकारीचे 

अवशेर् त्यांना घाबरवून हमळवणे हा एक.  



 आदफ्रकेमध्ये सवाथि जुन्या अश्मयुगीन हत्यारावरून कमीि कमी चार होमीहनड येर्े 

असावेि असा अंदाज केलेला होिा. मूळ अश्मयगुीन हत्यारांचा जनक होमो या हजनेरा मधील 

असावा यावर एकमि झाले आह.े सवाथि जुने अश्मयुगीन जीवाश्म पचंवीस लि वर्ाथपूवी 

उजेडाि आले. ही सवथ सवाथि प्राचीन हत्यारे आहिे. इिर होमीहनड हत्याराहून ही वेगळी आहिे. 

ही हत्यारे बनवाणार् यांचे अंगठे व चार बोटे एकत्र येि होिे. यांचे मेंद ूआकाराने मोठे होिे. 

यांच्या पूवी आढळलले्या होमीहनडहून यांचा मेंद ूपन्नास टके्क अहधक मोठा होिा. 

दगडी हत्यारामुळे होमीहनड व्यक्तींना स्विा:च्या आहाराि अहधक मांस उपलबद्ध 

होि असे. वास्िहवक त्यांच्या जबडयामध्ये िरसासारख्या िीक्ष्ण दािांचा ककंवा नसंहाप्रमाण े

िीक्ष्ण पंजे नसिानासुद्धा. मोठ्या आकाराच्या मेंदिूील उत््ांिी र्ांबललेी नव्हिी. काही हजार 

वर्ाथि मानवी मेदचूा आकार हचम्पांझीहून दपु्पट झाला. शरीराची लांबी सहा फुटापयांि झाली. 

वृिावर चढण्याच्या सवथ खुणा नाहीशा झाल्या.  

११.४ टूल मेककंग नचंप  

या होमीहनडचे नाव होिे होमो इरगॅस्टर. मानवी म्हणिा येिील अस ेह ेपहहल ेमानव 

सदशृ सजीव होिे. आधुहनक मानवाप्रमाणे िे भटके होिे. आदफ्रकेिून िे बरेच पूवी बाहरे पडल े

होिे. सिरा लाख वर्ाथपूवी होमो इरगॅस्टर सध्याच्या ररपहब्लक ऑफ जॉर्जथया जवळ कॅहस्पयन 

समुद्राच्या दकनार् याजवळ असिाना त्यांची दगडी हत्यारे व कवट्या त्यांचे अवशेर्ाच्या 

स्वरूपाि मागे राहहली.  

पण ही जॉरहजया मधील अश्मयुगीन हत्यारे ट्वके उडवलले े दगड आठ लाख 

वर्ाथपासून न बदलिा वापराि होिी. दीड लाख वर्ाथपूवी आदफ्रकेिील होहमहनडनी आणखी एक 

िांहत्रक प्रगिी केली िी हािाने वापरण्याची कुर् हाड. ही बनविाना पूवीहून अहधक कौशल्य 



वापरण्याची आवश्यकिा होिी. गारगोटीच्या ककंवा कठीण दगडाच्या दोन्ही बाजू धारदार करण े

ह ेिे कौशल्य. दगडाचे कशाही कपच्या उडवण्याऐवजी बनवणार् याच्या मनाि हवहशष्ट आकार 

होिा.  

हािाने चालण्याची कुर् हाड व इिर हत्यारे यामुळे मानवी मेंदलूा अहधक खाद्य 

हमळाले. हस्र्र मेंद ूहून बावीस टके्क अहधक ऊजाथ काम करिाना मेंदसू लागिे. कुर् हाडीमळेु कमी 

श्रमाि अहधक मांस िेसदु्धा मोठ्या हशकारीिून हमळू लागले. पण फक्त हशकार व मांस गोळा 

करणे याहून अहधक काहीिरी आवश्यक होिे. रटकून राहायचे िर अन्नाचा दसुरा स्त्रोि आवश्यक 

होिा.  

आजसुद्धा मूळ फक्त हशकार करणारे मानव ज्यांच्याजवळ अहधक पररणामकारक 

आयुधे आहिे उदा हवर् लावललेे बाण असूनसदु्धा कुटंुबासाठी परेुस ेमांस हमळवू शकि नाहीि. 

द्स्टन हॉक्स या उटाह युहनव्हर्सथटीिील मानव वंश वैज्ाहनकाने पूवथ आदफ्रकेि आजच्या घडीला 

असणार् या हाझडा जमािीचा अभ्यास केला आह.े अधून मधून िे हरीण ककंवा एखाद्या मोठ्या 

प्राण्याची हशकार करिाि. पण कंदमुळे ककंवा सोटमुळे यामधून हस्र्र कॅलरीचा पुरवठा त्याना 

होिो. दीड लाख वर्ाथपूवी जस ेमुळे उकरण्यासाठी कुदळीसारख्या काठ्यांचा वापर होि अस े

िसे आजही हाझडा हस्त्रया कुदळ काठ्यानी सोटमुळे उकरून काढिाि.  

नव्या हत्यारांचा शोध लागल्यानंिर लवकरच आदफ्रकेिून दहा एक लाख वर्ाथपूवी 

नव्या टोळ्या आहशया व युरोपच्या ददशेने बाहरे पडल्या. त्यांच्या सोबि त्यांची सुधाररि हत्यारे 

होिी. आठ लाख वर्ाथपूवी मानवाने स्पेन पासून इंडोनेहशयापयांि चे जुने जग व्यापल.े पण अजून 

उत्तरेकड ेपन्नास अंश वर इंग्लंडच्या ददशेने मानव कधीही आला नाही. वास्िहवक त्याना या 

भागाि उत्तरेकड ेयेण ेअगदी सोपे होिे. हॉकर यानी सुचवल्याप्रमाणे उत्तरेकडील हवा एवढी 

र्ंड होिी की जहमनीखाली सोटमुळे व कंद मुळे उगवण्याचे प्रमाण अत्यंि कमी होिे. प्राचीन 

होहमहनड जर सैन्य असिे िर सैन्य पोटावर चालिे याचा अनुभव त्याना लगेचच आला असिा. 

त्यांची प्रगहि र्ाम्बण्याि अन्न हा मोठा अडर्ळा होिा.  

  



११.२ हत्यारे व मैत्री  

हत्यारे नसिी िर होमीहनड आजच्या वेगाने पसरले नसिे. पण उत््ांिीच्या रेट्याि 

होमीहनड यांना हत्यारे करावी वाटली. होमीहनडच्या उत््ांिीमध्ये मेंदचूा आकार वाढि गेला. 

जसे मेंदचूा आकार वाढला िसे हत्यारे बनवण्यािील कौशल्य अहधक हवकहसि झाले. पण 

यामागील एका प्रश्ाचे उत्तर आजपयांि हमळाललेे नाही िो म्हणजे मुळाि मोठा मेंद ूकसा उत्पन्न 

झाला? याचे उत्तर एप व कहपमध्ये यांच्या सामाहजक जीवनामध्ये आह.े इिर सजीवांच्या 

मानाने कहप वगाथि सामाहजक ककंवा सामूहहक जीवनास अहधक महत्व आह.े एकाच गटािील 

दोन कहपमध्ये मतै्री, सामाहजक हस्र्िी कळपाचे नेिृत्व ियार होिे. कहप वगाथि सामाहजक 

स्र्ानास शारीररक अहधक महत्व आह.े उदा व्हरेेट माकड ेअजगर पाहून भयभयीि होिाि. पण 

अजगराच्या सरपटण्याच्या खुणावरून त्यांना कसलाही बोध होि नाही. पण व्हरेेट माकडे 

आपल्या गटाची ओळख ठेविाि. एवढेच काय ज्या गटाबरोबर िंटा झाला असले त्यांच्याबद्दल 

सूड घेण्याची भावना हशल्लक ठेविाि.  

काही उदाहरणामध्ये सहकारी माकडांना ओळखणे व दसुर् यांना फसवणे त्यांना 

जमिे. अ ॅन््य ूहव्हटन या स्कॉटलंड युहनव्हर्सथटीिील कहप िज् चकमा मले नावाच्या मादी बबून 

माकडाचा अभ्यास करीि होिा. एका वनस्पिीचा कंद बबून खणून काढि होिा. पॉल नावाच्या 

दसुर् या बबूनच्या लिाि आले की आसपास कोठलेही बबून नाही. एकाएकी पॉल ककंचाळला. 

त्याची ककंचाळी ऐकून मले ची आई धावि आली. मेलला बबून त्रास दिे असल्याचे हिच्या लिाि 

आले. हिने मेलला जवळजवळ कड्याच्या टोकाशी ढकलून ददल.े पॉल ने दोघांच्या िेर् ेनसण्याचा 

फायदा घेऊन स्वि:साठी कंद पळवला.  

मानवेिर कपीमध्य ेसवाथहधक फसवेहगरी आहण कलंदर पणा असणारी माकड ेम्हणजे 

गोररला. गोररला ने जर मॅहचवेली वाचला असले िर स्वि:च्या कळपामध्य ेवर जाण्याची त्याना 

फार काळजी असि.े मॅहचवेली हा राजकारणी परुुर् होिा. ररपहब्लक ऑफ फ्लोरेन्स मध्ये त्याचा 

जन्म झाला होिा. कसल्याही उपायाने सत्ता हमळवणे ह ेत्याचे ध्येय्य होिे. सत्ता हमळविाना 

हमत्राना फसवण ेव त्याना खसड्याि घालण ेयाि कसलाही हवहधहनर्ेध त्याच्याकड ेनव्हिा.  

मेंद ूव्यापार वैज्ाहनकाना सामाहजक बुहद्धमत्ता हवकहसि होण्याि काही खास असावे 

अस ेवाटि नव्हिे. मेंद ूहा फक्त माहहिी हवश्लेर्क आह ेअस ेत्याना वाटे. कसलाही सामाहजक, 

शाररररक ककंवा इिर प्रश्ाची उकलसारख्याच पद्धिीने मेंद ूकरिो असा त्यांचा अंदाज होिा. 



पण नव्या संशोधनािून सब घोड े बारा टके्क पद्धिीने मेंद ू काम करीि नाही ह े हसद्ध झाले. 

चेिापेशींच्या पूवी झालेल्या जुळण्या एखादा प्रश् सोडविाना पुन्हा पुन्हा वापरल्या जािाि.  

आकृिी ११.४ ऑहप्टकल इल्यूजन दषृ्टी भास  

वरील हचत्र नीट पाहहले िर त्यािील िीन कोपरे काढलेल ेआहिे. त्यामुळे िुम्हाला 

हत्रकोण ददसिोय. याचे कारण मेंदचू्या दषृ्टी कें द्राि जे नाही त्याची कल्पना करण्याची िमिा 

आह.े यदहृच्छक रेर्ा जुळवण्याऐवजी हचत्रािील भाग जुळवल्याने हत्रकोणाची हत्रहमिी प्रहिमा 

ददसू लागिे.  

ही िमिा हवकहसि होण्यासाठी हशिणाची आवश्यकिा नाही. गभथ काळापासून व 

डोळे हवकहसि होईपयांनि ह ेआपोआप समजू लागिे. आपल्या कपी पूवथजांना या िमिेमुळे फळे 

नेमकी शोधायला मदि होि अस.े नवी प्रहिमा सेकंदास साठ वेळा हनमाथण करण्याऐवजी मेंदनेू 

आयत्या प्रहिमेवरून कयास करण्यास प्रारंभ केल्याने वेळ वाचला.  

जसा दषृ्टी अंदाज करिा येिो िसाच इिर अंदाजानुसार सामाहजक जाणीव 

होण्यासाठी दसुरीपद्धि असली पाहहजे असे बरॅॉन कोहने या केहम्ब्रज युहनव्हर्सथटीिील मानस 

शास्रज्ाचे म्हणण ेआह.े त्यानी मेंदचेू हवकार असणार् या व्यक्तींच्या हनरीिणावरून हा अंदाज 

केला. त्यािील एका गटािील व्यक्तींमध्य े हवल्यम सलंिण (हसन्ड्रोम) हवकार होिा. त्यांचा 

बुध्यांक ५० िे ७०च्या दरम्यान होिा. स्विा:च्या शारीराची उजवी व डावी बाजूसुद्धा त्यांना 

समजि नस.े सोप्या सोप्या बेरजा त्यांना करिा येि नसि. अस ेअसल ेिरी हवल्यम सलंिण 

असलले्या व्यक्तीमधील काहीना संगीिाची दवैी दणेगी ककंवा अफाट वाचनाची सवय होिी. 

त्यांच्याबद्दल सहानुभूिी दाखवल्यावर िे भारून जाि.  

यांच्या सामाहजक बुद्धीमत्तेचे परीिण करण्यासाठी बॅरॉन कोहने यांनी एक पद्धि 

शोधली. त्यांनी हवहवध भावना व्यक्त करणारी हचत्रे मॅगझीन मधून गोळा केली. हचत्राच्या 



पट्ट्या फाडल्या. पट्या त्यानंिर त्यानी हवल्यम सलंिण असलले्या व्यक्तीना दाखवल्या. 

हचत्रािील व्यक्ती पाहहल्यानंिर फक्त डोळ्यावरून हचत्रािील व्यक्तीला काय वाटिे ह े त्याना 

सांगायचे होिे. हवल्यम संलिण नसलले्या व्यक्तींचा जो ररझल्ट होिा त्यांच्या पासून वेगळा 

पररणाम ररझत्ट मध्ये ददसि नव्हिा. प्रत्यिाि हवल्यम सलंिण झालले्या व्यक्तीमध्य ेमेंदचूा 

काही भाग िहिग्रस्ि झालेला होिा. पण आत्म्याची हखडकी म्हणजे डोळ्यानी त्याना भावना 

कळल्या. हा पररणाम त्यानी ऑरटझम झालले्या रुग्णामध्य ेपुन्हा िपासनू पाहहला. ऑरटझम 

हवकार असलले्या व्यक्तींच्या मेंदमूध्ये फार फरक पडलेला नाही. पण बॅरॉन कोहने यानी हचत्र े

इिर व्यक्तीनाही दाखवली. पण डोळ्यांच्या ठेवणीवरून त्याना हचत्रािील भावना मुळीच 

समजल्या नाहीि. अशा व्यक्तीना हचत्रािील व्यक्तीची मानहसक हस्र्हि ऑरटझम असललेय 

व्यक्तीस मुळीच समजि नसे.  

बॅरॉन कोहने यांचे काम सामाहजक बुहद्धमत्तचे्या मानवािील घटकावर संशोधन 

करीि होिा. इिर काही कारणाने ह ेघटक हवस्कहळि झाल ेिर स्वमग्न्िा हवकार होिो. पण 

बुद्धीमत्ता घटकावर कसलाही पररणाम होि नाही.  

सामाहजक बदु्धीमत्तचे्या उत््ांिीमध्ये मानव म्हणून हवकहसि होण्याचा मोठा वाटा 

आह.े याचा पुरावा कपीिील मेंदचू्या वजनामध्य े हमळिो. याचा कपीच्या उत््ांन्िीशी संबंध 

नाही. रॉहबन डन्बार या हलव्हरपलू युहनव्हर्सथटीिील मानसशास्त्रज्ाने मेंदिूील नव प्रमस्िीष्क 

बाहयांगाच्या (हनओकोटेक्स) चा िुलनात्मक अभ्यास केला. हा भाग म्हणजे मेंदचेू सवाथि बाह्य 

आवरण. लेमूरसारख्या कपीमध्ये ह ेआवरण अगदीच कमी जाडीचे असिे. पण बबून व नचंप 

मध्ये हचे आवरण जाडजूड असिे. डन्बार यांच्या संशोधनाप्रमाणे या वाढीमध्ये एक स्पष्ट कल 

ददसि होिा. त्यांच्या नवप्रमस्िीष्क बाह्यांगाचा आकार ह ेकपी ज्या गटामध्ये होिे त्यांच्या संख्य े

प्रमाणे त्यांच्या नव मस्िीष्क बाह्यांगाचा आकार होिा. जेवढा कळप मोठा िेवढा नवमस्िीष्क 

बाह्यांगाचा आकार मोठा.  

जेव्हा कपींचे कळप अहधक मोठे झाल ेिेंव्हा सामाहजक बुहद्धमत्तीचे आकलन मोठ्या 

प्रमाणाि होण्याची गरज होिी. दोस्िी व सूड ककंवा द्वरे्, नािेवाईक या सवाांना ओळखण े

आवश्यक होिे.  

जर मानवामध्य ेहाच कपींचा हनयम पाळावा लागला िर सामाहजक बदु्धीमत्तेमुळे 

मोठा व अहधक मोठा मेंद ूियार होि गेला.   



११.३ मनाचा हसध्धांि  

 

अगदी पूवाथश्रमीचे होमीहनडच्या शरीराचा आकार, स्विा:च्या हनवासािील सवयी, 

अगदी त्यांचा मेंदसूुद्धा हचम्पांझी प्रमाणे होिा. त्यांची समाज रचनासुद्धा हचम्पाझीप्रमाणे होिी. 

सध्याच्या हचम्पाझीप्रमाणे त्यांची मतै्री होि असावी. पण हचम्पाझीला मन असि ेकाय आहण 

त्यानुसार त्यांचे विथन असिे काय या प्रश्ाच्या उत्तरासाठी मानसवैज्ाहनकांनी केलले्या 

हसद्धांिास म्हटले "हर्अरी ऑफ माइंड " मनाचा हसद्धान्ि.  

नचंपांझीच्या अभ्यासािून समजल ेकी त्यांच्या मध्ये अगदी प्रार्हमक अवस्र्ेिील मन 

आह.े त्यांना आपल्या गटािील हचम्पांझीना काय वाटिे व काय वाटि नाही याचे ज्ान होिे. 

ब्रायन हायर या हावडथ मधील कपी वैज्ाहनकाने एका पाठोपाठ केलेल्या आ्मक व लीडर व 

त्यांच्यामागून जाणार् या प्रयोगािून त्यांना आढळल ेकी अन्नाचा िुटवडा असल्यास टोळीप्रमुख 

हवजय बहुघा आ्मक नर आहण त्याच्या नंिर असललेा नराच्या विथनावरून प्रकाश पडावा. 

त्याने लीडर व त्यानंिर अशा दोन्ही नरांना नपंजर् यािून एकाच वेळी दोन्ही टोकाकडून बाहरे 

सोडल.े नपंजर् याि दोन फळे ठेवली. दयु्यम हचम्पांझीला एका वेळी फक्त एकच फळ ददसेल अशी 

सोय केली. दसुर् या फळाचे दशथन त्याला होि नसे. ह ेसमजल्याने दयु्यम हचम्पांझी लपवून ठेवलले े

फळ शोधण्यामागे लागि अस.े कारण त्याला म्होरक्या हचम्पांझीला दखुवायचे नसे.  

अशा प्रयोगािून हर्अरी ऑफ माइंडची सूक्ष्म कल्पना नचंपांझीमध्ये असल्याची खात्री 

झाली अस े हावडथ मधील नचंप िज् ररचडथ व्रॅन्गहमॅ याना वाटू लागल.े दोन्ही हचम्पांझीना 

परस्पराबद्दल काय वाटि ेयाचा र्ोडा अंदाज आला. सजीवामधील दसुर् या कोणत्याही प्राण्याचे 

या पद्धिीचे विथन असल्याचे आजपयांि आढळलेले नव्हिे.  

पण हचम्पांझीला हर्अरी ऑफ माइंड पूणथ समजिे की नाही यासाठी डहॅनयल 

पोहव्हनेली यानी आणखी एक प्रयोग केला. या प्रयोगाि त्यानी हचम्पांझी व दोन वर्ाथचे मलू 

यांच्या बुहद्धमत्तेशी िुलना केली. दोन हनरीिकाना अन्नाचा िुकडा मागायचा होिा. एका 

हनरीिकाने िोंडाि बोळा कोम्बलेला होिा िर दसुर् याच्या डोळ्यावर पट्टी बांधललेी होिी. दोन 

वर्ाथच्या मुलाने आपण केललेी खूण पट्टी बांधलले्या हनरीिकाला ददसणार नाही ह े समजून 

िोंडाि बोळा असलले्या हनरीिकाकड े खाऊ माहगिला. पण हचम्पांझीला कोणाकड े खाऊ 

मागायचा ह ेसमजायला समजणे जवळजवळ अशक्य होिे.  



हचम्पांझीला पाहण्यासंबंधी काही मूलभूि संकल्पना समजल्या. पण अडर्ळे समजल े

नाहीि. पोहव्हनेलीच्या प्रयोगािून हचम्पांझीला ददसण्यािील पूणथ ज्ान झालले े नव्हिे. पण 

ददसलेल्या प्रहिमेप्रमाणे िी वस्िू हमळवण्यासाठी प्रयत्न करण ेह ेत्याला ठावूक होिे.  

यावरून असे हसद्ध झाल ेकी हचम्पांझी आहण मानव यांचे समान पूवथजाना स्विा:चे 

मन अजून हवकहसि झालेल ेनव्हिे. पन्नास लि वर्ाथपूवी िे मूळ स्त्रोिापासून वेगळे झाल्यानंिर 

त्यांचे सामाहजक मन हवकहसि झाल.े  

अण््यू व्हीटेन आहण रॉहबन डन्बार या दोघांच्या हवधानाप्रमाणे हर्अरी ऑफ माइंड 

हवकहसि होण्यामागे आपले पूवथज घनदाट जंगलािून हवरळ भागाि व शवेटी गविाळ प्रदशेाि 

येण्याचा मोठा वाटा आह.े या भागाि त्यांना दररोज नसंह व इिर भिक प्राण्यांचा सामना 

करावा लागि असे. सुरहिििेसाठी झाडावर चढण्याचा मागथ येर्े उपलब्ध नव्हिा. होमीहनड 

समोर असललेा मागथ म्हणजे एकत्र राहण.े अहधक मोठे समूह करणे ही उत््ांिीची व रटकून 

राहण्याची गरज होिी. यािून अहधक मोठा मेंद ूउत््ांि झाला. या प्रकारािून होमीहनड गटाि 

परस्परांची मने समजू लागली. दहेबोली कळू लागली. यापुढील पायरी म्हणजे दसुर् याला काय 

वाटिे ह ेसमजण.े एखाद्या प्रसंगी दसुरा कसा वागला यावरून त्याला मदि करायची की त्याला 

फसवायचे याची पद्धि ठरवणे म्हणजे सामाहजक बुहद्धमत्ता.  

व्हीटेन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जेंव्हा होमीहनड समुदायाने हटंर गॅदरर पद्धिीचा 

स्वीकार केला त्यावेळी सामाहजक न्याय ओघाने येऊ घािलेला होिा. परुुर् हशकारीचे प्लॅननंग 

करीि. हस्त्रया व मलुे याना मागे ठेवून त्यानी श्रमहवभागणी केललेी होिी. हस्त्रया कंदमुळे आहण 

इिर वनस्पिी शोधि. त्यांच्या श्रमहवभाजनामुळे त्यानी गविाळ प्रदशेाि आपल े नव े

पयाथवरणीय सुस्र्ान (नीश) बनवल.े  

हर्अरी ऑफ माइंड मुळे मानव जमाि भव्य ककंवा उदात्त होण्याचे कारण म्हणजे 

आपल्याला इिर सजीवाबद्दल िसेच वाटिे. त्याचवेळी पृथ्वीवरील इिर कोणत्याही सजीवाहून 

अहधक चोरटा सजीव होण्याचे श्रेय मानवी मानहसकिेमध्य ेआह.े  

  



११.४ प्लाइस्टोसीन आकांिा  

 

जवळजवळ दहा लाख वरे् आदफ्रकन गविाळ कुरणामध्य ेमानवाचे पवूथज राहहल.े 

येर्े राहण्यामागे दोन कारणे होिी. पहहल ेमांसासाठी हशकार व खाद्य वनस्पहि गोळा करणे 

आजच्या हनवांि आयुष्याची सुरवाि हत्यारांची हनर्मथिी व सवाथि प्रर्म दररोजच्या जीवनािील 

हत्यारावर असणारे अवलंहबत्व. डन्बार यांच्या म्हणण्यानुसार मानवानी सवथप्रर्म एकत्र 

राहण्यास प्रारंभ केल्याने हर्अरी ऑफ माइंड हवकहसि होण्यास मदि झाली.  

या नव्या जगाि हनसगथ हनवडीमुळे काही विथन आहण िमिा हवकहसि होण्यास मदि 

झाली. यािील काही िमिा मलूभूि आहस्ित्व रटकून राहण्यासाठी आवश्यक होत्या. उदा 

दगडांची हत्यारे बनवण्याचे कौशल्य, उत्तम दषृ्टी लांबची हशकार स्पष्ट ददसण्यासाठी आहण 

त्यावर नेम घरण्यासाठी स्नायू व मन यांचे हनयंत्रण. विथनािील काही भाग सहचर 

हनवडण्याबद्दलचा होिा. आपल्या प्लाइस्टोसीन काळािील पूवथजामध्ये मोराच्या शेपटीप्रमाणे 

ककंवा नसंहाच्या आपल्याच कुटंुबािील अपत्ये मारण्याच्या वृत्तीचा समावेश असावा.  

जर होमीहनड विथन शरीरसंबंध व कौटंुहबक मागणीप्रमाणे हवकहसि झाल ेअसेल िर 

आपण अजूनही प्लाइस्टोसीन काळािच आहोि असा त्याचा अर्थ झाला. उत््ांिीिील आणखी 

काही प्रश्ाचा अजून उलगडा झालेला नाही. उदा राग व हाडवैर. अनेक वजै्ाहनकांनी याचे उत्तर 

आपल्या अहभलारे्मध्ये आह ेअसे दऊेन ठेवले आह.े आपण त्याचे हवश्लेर्ण करून त्याच्या मूळ 

कारणापयांि जाऊ शकिो असे काहींचे मि आह.े याहवरुद्ध मि असणारे म्हणिाि की 

उत््ांिीमध्ये याकड े दलुथि झाललेे आह.े आजच्या काळाि आदफ्रकेिील गविाळ कुरणाि 

रहाणार् या मानवी समुदायािील कसलेही विथन िेसुद्धा दहा लाख वर्ाथपूवीच्या विथनाचे म्हणजे 

फक्त वैज्ाहनक महत्वाकािंा असण.े ही चचाथ नेचर हवरुद्ध नचथर म्हणजे स्वभाव हवरुद्ध हशिण. 

येर्े हशिणाचा अर्थ लौदकक हशिण असा घ्यायचा नाही.  

एडवडथ ओ हवल्सन या हावडथ युहनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकानी १९७५ साली 

हलहीलले्या त्यांच्या यसूोशाहलटी नावाच्या पसु्िकामध्ये मानसहवज्ानावरील एक मोहोळ 

उठवून ददल.े या शब्दाचे मराठीकरण ससुमाजशीलिा अस े केल ेआह.े या पुस्िकािील बराच 

भाग समूह जीवन आत्मसाि केलेल्या कीटकाचं्या विथनावर खचथ केलेला आह.े प्रारंभी 



उत््ांिीच्या अंगाने गेलेले ह े पुस्िक नंिर चांगलेच इंटरेनस्टंग झाले. वधं्य कामकरी मुंग्या 

स्वि:ची जनुके दसुरीकड ेनेण्यास अिम असिाि.  

हवल्सन यांनी समाजजीवन या पुस्िकाच्या शेवटच्या प्रकरणाची सुरवाि "आिा 

मानवाचा हवचार करू" अशा वाक्याने केली. पथृ्वी वरील आम्ही प्राहणवजै्ाहनक परग्रहावरील 

असल्याप्रमाण े आपणच फक्त सामाहजक जाणीव असललेे सजीव आहोि या भ्रमाि आहोि. 

मानव मोठ्या समुदायामध्ये राहणारा कपी आह.े होमीहनडपासून उत््ांि होऊन परस्पर सौहादथ 

आहण अन्न दणे्याघेण्याची पद्धि मानवाने चाल ूकेली. वस्िू हवहनमय, वस्िंूची अदलाबदल, आहण 

दसुर् यावर केलेल े उपकार यामधून मानवी समाज घडि गेला. त्याचबरोबर फसवणूक व 

अडचणीच्या वेळी सुटका करून घेण ेहसेदु्धा जम ूलागल.े प्रार्हमक समाजाि पुरुर् व हस्त्रया 

यांची कुटंुबािील किथवे्य बदलली. पुरुर्ांनी हशकारीची ियारी व प्रत्यि हशकार करायची िर 

हस्त्रयांनी मुलांचे संगोपन व आवश्यक वनस्पिी खाण्यासाठी अर्वा धाग्यासाठी गोळा 

करायच्या. हवल्सन यांच्या हवधानानुसार लैंहगक हनवडीचा (सेक्शुअल हसलेक्शन) मानवी 

उत््ांिीमध्ये अहधक वाटा होिा. जुन्या प्रार्हमक कहप समूहामध्ये असणारा आ्मकिेचा गुण 

गंुिागंुिीच्या सामाहजक कौशल्याि बदलला गेला. आज आपण याला लीडरहशप म्हणिो. ज्या 

िरुण व्यक्तीमध्य ेहा नेिृत्वगुण असेल िो सिि समुदायाचे नेिृत्व भहवष्याि करिो.  

मानसशास्त्राचा उत््ांिी हवज्ानाि वापर केल्याने हवल्सन यांनी खळबळ उडवून 

ददली. सोशोबायोलोजी -सामूहहक जीवन या त्यांच्या पुस्िकाने नवे उच्चांक हनमाथण केल.े न्यूयॉकथ  

टाईम्स च्या पहहल्या पानावर मानवी विथनावरील पुस्िक परीिणाने जागा व्यापली. पण याच 

वेळी हवल्सन यांनी नवे शत्रूही हनमाथण करून घेिले. त्यािील बहुिेक डाव्या हवचारसरणीचे 

होिे. हवल्सन यांनी हवज्ानाचा वापर हस्र्हि िशीच ठेवण्यासाठी करून घेिला असे त्यांचे 

म्हणणे होिे. आधुहनक काळािील त्रुटीबद्दल त्यांना माफी मागायची होिी असा मिप्रवाह सुरू 

झाला. ज्या ज्या रठकाणी हवल्सन यांची भार्ण ेझाली िेर् ेसोशोबायोलोजी हवरुद्ध बोलायची 

संधी हवरोधकांनी घेिली. एकदा िर त्यांच्या डोक्यावर र्ंड पाणी घालनूच त्यांचा राग शांि 

झाला.  

सोशोबायोलोजीच्या खोड्याि मानवी जीवन बसि नाही असे हवरोधकांचे म्हणण े

होिे. एकत्र रटकून राहण्याची िमिा आहण राणी मुंगीची प्रजा साभंाळणे याचा बहु पयाथयी 

मानवी जीवनाचा संबंध लाविाच येणार नाही असा त्यांचा सूर होिा. सुदान मधील हनउर 

जमािीि हनपुहत्रक स्त्रीला पुरुर्ाचा दजाथ ददला जािो. हिचा हववाह दसुर् या स्त्रीबरोबर झाला 



म्हणजे ज्या पुरुर्ाबरोबर दसुर् या स्त्रीबरोबर होईल हिची मुले हनपुहत्रक स्त्रीची समजण्याची िेर् े

पद्धि आह.े हा प्रकार सामाहजक सांस्कृहिक जीवनाचा असल्याने याि जनुकीय भागाचा संबंध 

येि नाही.  

आजच्या काळाि बर् याच मानव वंशवैज्ाहनकानी सोशोबायोलोजी वर आिेप 

घेिललेे आहिे. पण १९८० च्या दशकाि काही वंशजाना त्यांचा स्विा:ची माहहिी व 

सोशोबायोलोजी बरोबर िकथ संगि वाटू लागली. द्स्टीन हॉक्स ही त्यापैकी एक. न्यू हगहनया 

मधील उंच प्रदशेाि हिने स्वि:चे मानव वंशवैज्ाहनक कररयर चाल ू केले. ज्या भागाि हिने 

संशोधन केल ेत्या जमािी हबनुमाररयन वंशाच्या होत्या. या वशंाच्या व्यक्ती परस्परांना मदि 

करिाना एका हवहशष्ट नात्याचा हवचार करीि असि. नात्याच्या वगीकरणावर संशोधन 

करिाना अमेररकेि परिल्यानंिर द्स्टीन यांना ध्यानाि आल ेकी मानवी संस्कृिी व उत््ांिी 

यांचा संबंध असावा. सोशोबायोलोजीच्या अंगाने हिने आपली माहहिी माडंली.  

जर हवल्सन यांचे म्हणण ेखरे असले िर नबंनुमाररयन वंशाच्या व्यक्तींनी वंशाच्या 

जनुकीय पािळ्याप्रमाणे समूह वाटला असावा. त्यांचा एकत्र रटकून राहण्याच्या (दफटनेस) 

िमिे प्रमाण ेत्यांनी चुलत्यापेिा मदि करिाना भावाच्या मदिीस अहधक प्राधान्य द्यायला हव.े 

पण द्स्टीन यांना नबंनुमाररयन भारे्मध्य े अशी कसलीच खूण आढळली नाही. पाहश्चमात्य 

समाजाि असललेी भार्ा िशी हनसरडी आह.े ज्याला अकंल म्हणायचे िी व्यक्ती हपत्याचा भाऊ 

असू शकिे. त्याच्यािील एक पंचमांश जनुके समान अस ूशकिाि. पण आत्याच्या पिीस अंकल 

म्हटल ेिरी त्याच्याबरोबर कसलहेी जनुकीय संबंध नसिो.  

द्स्टीन यांना सोशोबायोलोजी हवरुद्ध पुरावा सापडला असे वाटू लागले. कारण 

नात्यामधील समानिा हा हबनुमाररया व्यक्तीिील हवचाराि प्रकट होि नव्हिा. पण त्यांच्या 

नािेसंबंधाि असललेी अंिगथि प्रवाह दसुरेच काही सुचवि होिे. खाण्यासाठी हबनुमाररयन 

व्यक्ती डुकरे पाळि. त्याचं्या जमीनीमधील िुकड्याि िे रिाळ्याचे पीक घेि असि. प्रत्येक प्रौढ 

व्यक्तीची स्विा:ची र्ोडी शेिी अस.े दसुर् यास शेिीसाठी मदि करणे म्हणजे त्याच्या स्विा:कड े

फार जमीन नाही असा त्याचा दसूरा अर्थ होिा. नािेवाईकना शेिीमध्ये मदि करणे हा स्वभाव 

मानला िर द्स्टीन यांना आढळले की जनुकीय दषृ्ट्या अहधक जवळच्या व्यक्तींच्या शेिािच िे 

राबि असि. दरूच्या नािेवाईकाकड ेत्यांचा ओढा कमीच असे.  

काही मांनववंशवैज्ाहनकांनी सोशोबायोलोजी पुरस्कत्याांना आधीच सचूना दऊेन 

ठेवल्या की सोशोबायोलोजी १९८०च्या सुमारास उदयास आली. त्यांच्या पुरस्कत्याांनी 



जनुकामुळे विथन हनयंहत्रि होिे अस ेकोठेही सांहगिले नव्हिे. याऐवजी जनुकामुळे सजीवांनी 

सहचर हनवड व अपत्य संगोपन वगैरेवर होणारा नकळि पररणाम आह ेह ेदाखवून ददले. ह ेसवथ 

अनुकूहलि (अ डॅहॅप्टव्ह ) विथनािील डावपेच आहिे असे मि स्टीफन एम्लने यानी मांडले. हवहवध 

पररहस्र्िीि सजीवाचे विथन हस्र्र नसून िे बदलिे अस ेिे म्हणि.  

एम्लेन यानी गंुिागंुिीच्या हनणथयामुळे विथन बदलिे ह ेकेहनयामधील माशीमार- (बी 

ईटर) पक्ष्यामध्ये दाखवून ददले आह.े िाज्या दमाची माशीमार मादी हिच्या पहहल्या वाहहल्या 

प्रजनन काळासाठी एक सहचर हनवडिे. हिचा दसुरा पयाथय म्हणजे घरट्याच्या बाहरे िसेच 

बसून राहण.े जर एखादा एकांडा प्रबळ नर भटेला िर आपल ेकुटंुब सोडून त्याच्याबरोबर ससंार 

र्ाटायला िी लगेच ियार होिे. त्यािही हपल ेसाभंाळायला त्याचे हमत्र सोबि असिील िर मग 

िी कधीच उशीर करीि नाही.  

एम्लेन यांनी दाखवून ददल ेकी उत््ांिीच्या रेट्यामुळे अदशृ्य िाण ियार होिो. हा 

िाण म्हणजे पक्ष्याच्या विथनािील लवहचकपणा. अगदी शेंगदाण्याएवढ्ा मेंदनेू घेिललेा हा 

हनणथय बर् याच हवचाराने घेिलेला असिो. मग त्या मानाने अवाढव्य मेंद ूअसलले्या मानवाला 

असा हनणथय घेण ेसहज शक्य आह.े मग हा हनणथय सावधपण ेघेिललेा असो की सहजप्रवृत्तीमुळे.  

आदफ्रकेिील गविाळ प्रदशेाि मानवाच्या पूवथजांना कसल्या उत््ांिी िाणाखाली 

कसला हनणथय घ्यायला लागला असले याची कल्पना आज करण ेअशक्य आह.ेयाच रठकाणी 

आपल्या पूवथजांनी लाखो वरे् काढली. लहान टोळ्यामध्ये हशकार करण ेव आवश्यक वस्िंूचा 

साठा ही त्यांची सवय. दगडी हत्याराने िे हशकार करीि ककंवा केलेली हशकार फाडि. 

मांसाहशवाय कंदमुळे व सोटमुळे त्यांच्या अन्नाचा भाग होिी. जमीन खणनू त्यांचा शोध घ्यावा 

लागे.  

११.५ लाकडी खणण्याची हत्यारे  



त्यांना आपली अपत्ये त्याच गविाळ प्रदशेाि वाढवायची होिी. त्यांनी आधी त्याची 

मानहसक ियारी केली. व त्यानंिर गारगोटीची ककंवा धारदार दगडाची ब्लडे बनवली असावीि. 

हशकार् याचे सवोत्तम हत्यार म्हणजे ब्लेड मग िे कशाचेही असल ेिरी चालेल.  

उत््ांिी मानसवैज्ाहनकांच्या म्हणण्याप्रमाण े आपले पूवथजांचे हवरुद्ध नलंगी 

व्यक्तीच्या बाबिीि व आपल्या अपत्यांच्या बाबिीि बरेच चोखंदळ होिे. या बाबिीि िरी इिर 

सजीव व आपण याि फार फरक नाही. मागे ददलेल्या उदाहरणािील लांडोर नराची हनवड 

करिाना जो हनणथय घेिे त्याि हिच्या मेंदमूध्ये हनवडीला मोजावी लागणारी ककंमि आहण फायद े

याचा हवचार पद्धिशीरपणे करि.े पण जेंव्हा व्यक्ती एखाद्याच्या प्रेमाि पडिे त्यावेळी र्ंडपणे 

जनुकीय फायद्याचे गणीि न मांडिा हभन्न नलंगी व्यक्तीची हनवड करिे. पण उत््ांिी 

मानसवजै्ाहनकांच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रेम आहण आकर्थण ककंवा असूया वाटणे ह े मेंदिूील 

अनुकूलनाचे ( अ ॅडाप्टेशन ) लिण आह.े  

उदाहरणार्थ दसुर् यािील नेमके काय आवडले याचा संबंध सहचरी ककंवा सहचर 

हनवडीशी आह.े बहुिेक सजीवाना उत्तम समहमि (सीमेट्री) आकार आवडिो. ह ेउत्तम शरीर 

संपदचेे दशृ्य कारण आह.े ह े हवधान सावथहत्रक नाही याचीही खात्री सहज करून घेिा येईल. 

युहनव्हर्सथटी ऑफ मेहक्सको मधील डहेव्हड वायनेफोर्थ नावाच्या वैज्ाहनकाने बेहलझ नावाच्या 

शहरािील असममीि चेहरे असलले्या पुरुर्ांच्या चेहर् यावरून त्यांच्यामध्ये दधुथर आजार 

असल्याचे दाखवून ददल ेहोिे.  

अर्ाथि चेहरा व समहमिी हा काही आरोग्याचा एकमेव हनदशेक नाही. मुली वयाि 

येिाना त्यांच्यािील शारीररक बदलािून त्या प्रजननिम असल्याची खात्री होिे. त्यांचे हनिंब 

मेद साठल्याने रंुद होिाि. गभाथरपणाि शरीरािील मेद साठवलेली ऊजाथ आह.े कंबर व हनिंब 

यांचे ६७ िे ८० % प्रमाण ह ेहस्त्रयांच्या बाबिीि उत्तम प्रजननिमिा असल्याचे लिण आह.े 

पुरुर्, मुल ेआहण हस्त्रया राजोहनवृत्तीनंिर त्यांच्या कंबर व हनिंब यांचे प्रमाण ८० िे ९५% 

होिे. हनिंब व कंबर यांच्या कमी गुणोत्तराचा वय, आरोग्य व प्रजननिमिा यांच्याशी संबंध 

असल्याचे संख्याशास्त्रीय आकडवेारीवरून ठरवण्याि आले आह.े  



आकृिी ११.६ वाळूच्या घड्याळासारखा आकार. डावीकडून हिसरा  

वरील आकृिीमध्ये असलेल्या डावीकडून हिसरी स्त्री अहधक आकर्थक वाटिे. याचे 

कारण समहमिी आणी दषृ्टी कोठे हखळून राहिे याच्या मानहसकिेवर आह.े आपल्या मेंदमूध्य े

सूक्ष्मपण ेह ेगुणोत्तर कोठेिरी पके्क बसलले ेआह.े युहनव्हार्सथटी ऑफ टेक्सॉस मधील दवेेंद्र नसंग 

या मानसवैज्ाहनकाने सवथ वंशाच्या पुरुर् व हस्त्रयाना हवहवध गुणोत्तर असलेल्या कंबर व हनिंब 

मॉडले्सची हचत्र ेदाखवली. त्याना हचत्रािील मॉडले कस ेआह ेएवढेच सांगायचे होिे. याि ६०-

७०% गुणोत्तर असलले्या हस्त्रयांची हनवड बहुिेकांनी केली. स्त्रीच्या एकंदरीि ददसण्याि फरक 

असला िरी या आवडण्याच्या गुणोत्तराि फरक पडलेला नाही. नसंग यांनी ह ेही दाखवून ददल े

की प्लेबॉय मॉडले्स जरी कृश ददसि असल्या िरी कंबर व हनिंब यांच्या गुणोत्तरामध्य ेफरक 

नव्हिा. दहा लाख वर्ाथपासून सहचरी हनवडिाना मुलांना व्यवहस्र्ि जन्म दणेे ह ेशोधणे िसेच 

राहहलेल ेआह.े  

  



११.५ आहण िे सुखाने राहू लागले.  

 

पुरुर् व स्त्री यांच्या वैयहक्तक आवडीमध्य ेजन्मापासून फरक आह.े सैद्धांहिक दषृ्ट्या 

पुरुर् त्याच्या आयुष्याि हजारो मलुांचा बाप बनू शकिो. पण स्त्रीच्या बाबिीि वेळ व मलू 

जन्माला घालण्यािील ऊजाथ यांचा मेळ कधीही बसि नाही. आपल्या प्लाइस्टोसीन आज्ज्या व 

आजोबाना ज्या उत््ांिीिील प्रश्ाना िोंड द्याव ेलागल ेहोिे िे आजही िसेच आहिे. पुरुर्ाना 

मुल ेजन्माला घालण्यासाठी फार त्रास घ्यावा लागि नाही. पण आईला जन्माला घालणे व 

वाढवणे यामधून सुटका करून घेिा येि नाही. नऊ महहने मलुाला गभाथशयाि वाढवणे व त्याला 

जन्म दणे्याि हजारो कॅलरी खचथ होऊन मृत्यू होण्याचा संभव प्रत्येक बाळंिपणाि असिो िे 

वेगळेच.  

याच्या पररणामी पुरुर् व हस्त्रया यांच्या परस्परांच्या आकर्थण वाटण्याि बराच फरक 

पडिो. या वाटण्यामध्य ेदहा हजार वर्ाथि फार बदल झालेला नाही. टेक्सास युहनव्हर्सथटी िील 

डहेव्हड बस या माणस ंवजै्ाहनकाने ३७ दशेािील हवहवध सांस्कृहिक वारसा असलले्या हजारो 

व्यक्तींच्या मलुाखिी घिेल्या. यामध्ये हवाई पासून नायजेररयापयांिचा भाग कव्हर केलेला 

होिा. सहचरी ककंवा हववाह करायचा असल्यास िुम्ही कशाला प्राधान्य दिेा अशा अर्ाथचे प्रश् 

पुरुर् व स्त्री यांना हवचारलेल े होिे. बस यांच्या पाहणीिून हस्त्रया बहुघा वयस्क पुरुर्ाच्या 

हनवडीला प्राधान्य दिेाि. िर पुरुर् अहधक िरुण स्त्रीची हनवड करिाि. पुरर्ाची हनवड 

शारीररक आकर्थणावर अवलंबून असिे. स्त्री ची प्रार्हमकिा होणारा पहि त्याचे उत्पन्न दकिी 

आह े यावरून हनवड करिे. बस यांच्या हवधांनानुसार प्लाइस्टोसीन पूवथजापासून या 

प्रार्हमकिेि फार बदल झालेला नाही. आपल्या अपत्यांना हपिा म्हणून पहि दकिी सांभाळू 

शकेल याचे हिचे ठराहवक ठोकिाळे असिाि. पुरुर् मात्र पत्नीची हनवड करिाना हनरोगी 

प्रजननिम स्त्री हनवडिाि.  

उत््ांिी मानस वैज्ाहनकांचा मुद्दा पुरुर् व स्त्री यांच्या वेगवेगळ्या विथनावर आह.े 

सव्ह े ररपोटथ अस े सांगिाि की बहुिेक पुरुर् सशंयी असिाि. पुरुर् सहजासहजी कोठल्याही 

स्त्रीबरोबर संबंधास ियार होिाि. त्यांच्या आयुष्याि अनेक हस्त्रयाबरोबर संबंध चारपटीने 

अहधक वेळा िे ियार असिाि. मानहसक लैंहगक कल्पनाहवश्वाि िे सहज रमिाि. दसुर् या 

संबंधामध्ये िे कमीि कमी वेळ घालविाि. अगदी अनोळखी स्त्रीबरोबर संबंध ठेवण्यास िे 

कधीही ियार असिाि.  



प्लाइस्टोसीन स्त्री आपला सहचर हनवडिाना अहधक काटेकोरपण ेवागिे याचा अर्थ 

िी सहचराबरोबर एकहनष्ठ असिे असा त्याचा अर्थ होि नाही. गेल्या प्रकरणाि हलहहल्याप्रमाण े

सजीवांचे जग सहचराबरोबरच्या फसवणुकीने भरलेल ेआह.े वरवर अगदी एकहनष्ठ एकपत्नी 

वाटणारे पिी अनोळखी भटक्याबरोबर संग करिाि. हिचा " एकहनष्ठ" सहचर मुकाट्याने हिची 

की दोघांची हपले सांभाळिो. सहचराला फसवल्याची मादी पक्ष्याला ककंमि द्यावी लागिे. नर 

घरटे सोडून दिेो. या धोक्याला िोंड दणे्याची हिची ियारी असि ेयाचे कारण कदाहचि यािून 

हिला उत्तम जनुकीय वारसा असलेल्या हपलांचा हपिा हमळिो. प्लाइस्टोसीन स्त्री मध्य ेहाच 

हनणथय व्यहभचार असेल िर िो हपढ्ांनहपढ्ा वारसा िसाच राहहला आह.े  

इयान पेन्टोन वोक या सेंट अ ॅन्ड्रयेूज युहनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकानी हस्त्रयांच्या 

केलेल्या पाहणीि त्याना नेमका कोणिा चेहरा आवडिो याचा शोध घेिला. पुरुर्ी (मॅस्क्युहलन) 

व बायकी (फेहमहनन) चेहरे संगणकावर ियार केले. त्याला अस ेआढळले की जेंव्हा स्त्रीच्या 

शरीराि अंडमोचन होिे त्यावेळी त्याना पुरुर्ी चेहरे अहधक आवडिाि.  

 

११.७ नाजूक बायकी व पुरुर्ी चेहरा ग्रीक हशल्प  

हवका नावाच्या ग्रीक देविेचे हशल्प. देवी व देव दोन्ही रूप ेएकाचीच  

पुरुर्ी चेहर् याचे वैहशष्ठ्य दाट उठून ददसणार् या भुवया, वर आललेी गालाची हाड े

मोराच्या हपसार् याप्रमाणे सौदयाथचे लिण असनू उत्तम जनुकांचे प्रदशथन करिाि. ही लिण े

पुरुर्ामध्ये टेस्टोस्टीरोनमुळे व्यक्त होिाि. टेस्टोस्टीरोनमुळे पुरुर्ािील प्रहििमिा िीण होिे. 

त्यामुळे पुरुर्ी लिणे व्यक्त होणे अहधक खर्चथक ठरिे.  



पेन्टोन वोक यांच्या म्हणण्याप्रमाणे स्त्री ज्या वेळी मीलनोत्सुक असिे त्यावेळी हिच्या 

गभथधारणेची शक्यिा अहधक असिे. ऋिुच्ाच्या बाराव्या िे चवदाव्या ददवसानंिर मात्र स्त्री 

आपल्या आपत्यांना सांभाळणारा व हिचे रिण करणारा पुरुर् शोधिे. बीज स्फुटनाच्या 

ददवसाि परपुरुर्ाबरोबर संबधं ठेवण्याची हिची इच्छा िीव्र होिे.  

अशा गंुिागंुिीच्या विथनाचा आपल्या पूवथजांच्या उत््ांिीशी असलेला संबंध उपयोगी 

अनुकूलिेशी लावललेा आह.े डहेव्हड बस यांनी असूया ह ेअसाच एक पलै ूअसल्याचे म्हटल ेआह.े 

आपला सहचर आपल्याशी एकहनष्ठ आह ेकी नाही ह ेसमजण्याची दसुरी कोणिीही दशृ्य खणू 

नसिाना केवळ संशय घणे्याने संसार सखुाचा होिो काय हा हवचार करण्यासारखा प्रश् आह.े 

स्त्रीचे अंडमोचन कोठल्या ददवशी झाले आह ेह ेसिि हिच्याबरोबर असलेल्या पिीला कधीही 

लिाि येि नाही. कपी वगाथिील इिर कपीप्रमाणे दशृ्य लैंहगक अवयव वेगळ्या रंगाचे होण े

मानवामध्ये घडि नाही. अशा हस्र्िीि मेंदमूध्य ेउत्पन्न होणारी असूयेची भावना ही एका दषृ्टीने 

प्रहिसादाची सुरवाि ककंवा पुरुर्ाला धमकी असू शकिे.  

बस यांनी केलेल्या अनेक प्रयोगािून असूया हा अनुकूलन असल्याचा िकथ  केललेा 

आह.े पुरुर्ाच्या कपाळावर हवद्युि संकेि ओळखणारे इलेक्ट्रोड लावले िर त्याच्या सहचरीने 

केलेल्या फसवणुकीबद्दल हवचारलेल्या प्रश्ांना उत्तर दिेाना िाण आल्याचे उघडकीस येिे. 

आपल्या सहचरीने चोरटे संबंध ठेवले असल्याचे त्याला समजले िर हा िाण अहधकच वाढिो. 

दर हमहनटास त्याच्या हृदयाचे पाच ठोके वाढिाि. एक कप कॉफी हपण्याने एवढाच पररणाम 

हृदयावर होिो.  

याउलट स्त्री चा अशा प्रश्ाचा प्रहिसाद उलट असिो. भावहनक दषृ्ट्या हिचा िाण 

अहधक वाढिो. आपल्याला कोणीिरी सोडून ददल ेआह ेअस ेहिला वाटि राहिे. केलले्या सव े

वरून युरोप, अमेररका, कोररया व जपान मधील प्रहिद्या एकसारख्याच आहिे. पुरुर्ांच्या 

बाबिीि शरीरसंबंधािील फसवणकू पुरुर्त्वाला आव्हान असि.े िेच स्त्रीच्या बाबिील आपला 

सहचर आपल्याला व मलुांना सोडून िर जाणार नाही ना याची हिला भीिी वाटि असिे.  

बस यांचे म्हणण ेजर बरोबर असेल िर उत््ांिीिील मानहसकिा असूयलेा नेहमीच्या 

मानहसकिेिून ददलेल ेउत्तर आह.े मानसशास्त्रज् असूया ह ेअनैसर्गथक प्रवृत्ती समजिाि. स्वि:वर 

हवश्वास ठेवा आपली सहचरी िुमच्याशी एकहनष्ठ नाही ह ेडोक्यािून काढून टाका अस ेसांगून िे 

त्याच्या भावना बोर्ट करिाि. असूयेमधून िुमचे संबधं अहधक चांगल े व्हावेि अशी त्यांची 

अपेिा असिे. असूयेची दसुर् या बाजूचा बस यांनी हनर्ेध केललेा नाही. पत्नीला त्रास दणे े



मारहाण करण,े ननंदा करणे, याचे रूप २०१८ मध्ये बदलल ेआह.े सध्या खोट्या बाबी फेसबुक 

ककंवा मीहडयावर पसरवणे हा हबनबोभाट धंदा झाला आह.े असूयेचे ह ेदसुरे टोक सामाहजक 

जीवन ढवळून टाकिे आह.े असूयेिून जीवन सधुारण्याऐवजी जीवनाचा शेवट कसा होईल अशी 

टोकाची भूहमका घेणे सरुू झाल ेआह.े असूयेमुळे संबंध गृहहि धरण ेजवळजवळ संपले आह.े  

आपल्या पूवथजांचे मानहसक अनुकूलन कधीही द:ुखाचे कारण झाले नव्हिे. बस व 

इिर उत््ांिी मानस िज् हळू हळू मानव समुदायाि पररहस्र्िीचे भान आले आह े असे 

म्हणिाहिे. कधी नव्ह े िेवढे सावत्र आई वडील आपल्या आपत्यांचीस्विा:च्या मुलाएवढी 

काळजी घेि आहिे. प्राणी सृष्टीि ह ेकधीही घडलेल ेनव्हिे. आपली जनुके पुढील हपढीमध्य े

पोहोचवण्याची ही सरुहिि पद्धि बनली आह.े अर्ाथि स्विा:ची नसललेी मुल ेवाढविाना सावत्र 

आई वहडलांना दकिी रठकाणी त्याग करावा लागि असले याची कल्पना करणे कठीण आह.े  

या हवधानामागे काही काळजाला हाि घालणारी आकडवेारी आह.े सावत्र आई 

वडील व सावत्र मुले यामधील िंटे. त्यांच्यामधील िाण कमी करणारी कोठलीही यंत्रणा आज 

आहस्ित्वाि नाही. भारिीय कुटंुबांचा हवचार केला िर लहानपणी घर सोडून जाणार् या 

मुलामुलीमध्य ेसावत्रपणा ह ेसवाथि मोठे कारण आह.े लहान मलुांना अकाली कामाला जंुपणे, 

लैंहगक अत्याचार हवकून टाकणे व शेवटी हत्या करणे यामध्ये याचा शेवट होिो. सावत्र आई 

वडील जन्मजाि ्ूर नसिाि. फक्त त्यांच्यामध्ये खर् या आई वडीलाएवढा िाण सहन करणे व 

मुले स्विा:च्या पायावर उभी राहण्याएवढा वेळ दणे्याची ियारी नसिे. जैहवक मािा 

हपत्याएवढा त्यांनी आपल्या सावत्र मलुांचा हवचारही केलेला नसिो.  

  



११.६ स्वयंपूणथिा की मृगजळ (मोडयूल की हमराज ) 

 

नव्याने सोशोबायोलोजीवर टीका करणारे सध्या एकत्र येि आहिे. त्याि काही 

उत््ांिी वैज्ाहनकांचाही समावेश आह.े त्यांचे म्हणणे अस े की सोशोबायालोजी त्यांच्या 

डाटावरून हनष्कर्थ काढण्याची फार घाई करीि आहिे. उत््ांिी कसे काम करि ेयाचे त्यांना 

मुळीच भान नाही. उदा सन २००० साली प्रहसद्ध झालले्या एका अडचण वाटणार् या पुस्िकाचे 

शीर्थक आह े"हहस्ट्री ऑफ रेप" बलात्काराचा इहिहास. रॅन्डी र्ॉनथहहल व ्ेग पामर या दोन 

वैज्ाहनकानी बलात्कार ह े अनुकूलन (अ ॅडपॅ्टेशन) आह े अस े म्हटल े आह.े एरवी स्त्री दषु्प्राप्य 

असलले्या पुरुर्ाने स्वि:ची प्रजनन िमिा वाढवण्यासाठी ककंवा हसद्ध करण्यासाठी हा करून 

पाहहलेला उपाय आह.े जबरदस्िीने केललेा शरीरसंबंध फक्त मानवामध्येच घडून येिो अस ेनाही. 

काही सस्िन प्राणी, पिी, कीटक व र्ोड्या इिर सजीवामध्ये बलात्कार होिो ह ेहसद्ध झाल े

आह.े र्ॉनथहहल यानी दाखवून ददल ेकी स्कॉर्पथयन फ्लाय ही माशी नवंचवासारखी ददसिे म्हणून 

हिचे नाव स्कॉर्पथयन फ्लाय मध्ये शरीरसंबधंाचा नेहमीचा भाग आह.े मादी स्कॉर्पथयन फ्लाय 

च्या आवडीचे कीटक िे पानावर आणून ठेविाि. एकदा मादी आवडीचा कीटक खाऊ लागली 

म्हणजे हिच्यावर झडप घालून हिचा उपभोग घणेे एवढेच हशल्लक असिे. र्ॉनथहहल याच्या एका 

हनरीिणामध्ये मृि कीटक गोळा करून नर त्यांचा दढगारा करून ठेविो. यािही मोठ्या 

आकाराच्या नराला सवाथहधक माद्या हमळिाि. पण मोठ्या आकाराचे नर नसिील िर मध्यम 

आकाराच्या नराला ही संधी हमळिे.  

र्ॉनथहहल व पामर यानी केलले्या आग्युथमेंट प्रमाणे आपल्या पूवथजानी बलात्कार हा 

सामान्य प्रजननाचे सवथ मागथ खुटंल्यावर अमलाि आणण्याचा शेवटचा मागथ पत्करला असावा. 

त्यानी पुराव्याहनशी दाखवून ददले की बलात्कार पीहडिेच्या प्रजनन काळािील सवोत्तम 

कालखंडाि घडललेा असिो. बलात्कार करणार् याच्या मनाि अशी सपु्त इच्छा असि.े स्त्री 

बलात्काररिा बलात्कार करणार् याचा कडाडून हवरोध करिाि. कारण त्यांच्या सामान्य 

प्रजननािील आनंद ओरबाडलेला असिो.  

नॅचरल हहस्ट्री ऑफ रेप या पुस्िकाच्या परीिणामध्ये नेचर या हवज्ान पहत्रकेने 

हजव्हारी लागेल असे शब्द वापरल े होिे. दोन उत््ांहि जीववैज्ाहनक जेरी कॉयने हशकागो 

युहनव्हर्सथटी व अ ॅन्ड्रयेू बरेी हावडथ युहनव्हर्सथटी यानी पुस्िकािील पुरावे वेगेवेगळे केल.े अकरा 

वरे् वयाच्या लोकसंख्येच्या पंधरा टके्क भाग असलेल्या बाहलकेवर १९९२ च्या सवेनुसार २७ 



% बलात्कार झाललेे होिे. पुस्िकािील हर्अरी नुसार हा आकडा प्रचंड वाढलेला होिा. 

पुस्िकाच्या लखेकांनी याचे उत्तर दिेाना अमेररकन समाजाि याचे प्रमाण अहधक असण्याचे 

कारण अमेररकन मलुी लवकर वयाि येि असल्यामुळे अस ेददल.े बारा वरे् वयाच्या आधीच त्या 

लैंहगक दषृ्ट्या आकर्थक ददसू लागिाि. पण कॉयने व बेरी याना ह ेउत्तर पटल ेनाही. लखेकाच्या 

हसद्धांिासाठी ह ेउत्तर र्ािुरमािुरपणे ददले आह ेअसे त्यानी ठासून सांहगिले.  

स्त्रीच्या वयाि येण्याचा व उ्ांिीचा अर्ाथअर्ी कसलाही संबंध नाही. मुलीसदु्धा 

प्रौढ स्त्रीएवढ्ाच सशक्तपणे बलात्काराचा प्रहिकार करिाि. नॅचरल हहस्ट्री ऑफ रेप ही कोटाथि 

मांडलेली केस आह ेहवज्ान नाही. र्ॉनथहहल व पामर यानी एकापाठोपाठ कर्ा रचलेल्या आहिे 

असा आरोप त्याचं्यावर झाला. अर्ाथि जीवहवज्ानाि आपले म्हणणे पटवनू दणे्यासाठी प्रयोग 

करून िे हसद्ध करावे लागिे. उत््ांिीिील हसद्धांि िसा प्रयोगाने हसद्ध करणे कठीण आह.े एका 

कंुपणामध्य ेशंभर स्त्री परुुर् बाह्य संपकाथहशवाय बंददस्ि करून त्यांच्यावर बलात्कार होिो काय 

की त्यांच्यामध्ये कस ेआकर्थण हनमाथण होिे ह ेपाहणे अशक्य आह.े  

या उलट उत््ांिी मानसशास्त्रज् फक्त सव ेवर हवश्वास ठेविाि. असा सवे दोन िीन 

डझन अमेररकन पदवीपूवथ गोरे हवद्यार्ी म्हणजे काढलेला हनष्कर्थ जागहिक म्हणिा येि नाही. 

असाच सव ेस्वि:च्या दशेाि घेऊन त्याचे हनष्कर्थ काढण्याि बर् याच वेळा घाई होिे.  

  



११.७ भार्ेचा उदय  

 

पाच एक लाख वर्ाथपूवी होहमहनड विथनाि एक नवा बदल झाला. ज्या दगडी 

हत्याराने मानवी आयषु्याि बदल आधीच झालेला होिा. एकाच पद्धिीची कुर् हाड 

बनवण्याऐवजी कुर् हाडीची हवहवध आकाराची दगडाची पािी एकाच दगडािून बनवणे शक्य 

झाले होिे. हािाने बनवलेली साि लाख वर्ाथपूवीची कुर् हाड चीन ककंवा युरोपमध्ये आज 

बनवलेल्या कुर् हाडीहून फार वेगळी वाटि नव्हिी. पण पाच लाख वर्ाथपूवी एक नवीन स्टाइल 

उदयास आली. मानवाला भाल्यासारखी टोकदार हत्यारे बनविा यऊे लागली. खात्रीच्या 

पद्धिीने अिी पटेविा यऊे लागला. नव्या हत्यारामुळे मेंदचूी वाढ अहधक वेगाने होऊ लागली. 

उरलले्या चार लाख वर्ाथि मानवी मेंद ूकधी नव्ह ेएवढ्ा वेगाने हवकहसि झाला. एक लाख 

वर्ाथपूवी त्याचा आकार आज एवढा झाला.  

रॉहबन डन्बार या कपी मेंदूचंा अभ्यास करणार् या संशोधनािून मानवी मेंद ूमोठा 

होण्याचे कारण मोठे सामाहजक समूह. जीवाश्म कवटीच्या अभ्यासािून त्यानी ठरवल े की 

ऑस्ट्रलोहपर्ेकस आफे्रहन्सस िीस लाख वर्ाथपूवी सु ५५ व्यक्तींच्या समूहामध्ये रहाि होिे. वीस 

लाख वर्ाथपूवीच्या होमो सु ८० च्या समूहामध्य ेरहाि होिे. दहा लाख वर्ाथपूवी होमो इरेक्टस 

दीडशे च्या समहूामध्य ेराहू लागल.े त्यांच्या मेंदचूा नवबाह्यांग (हनओकॉटेक्स) नावाचा भाग 

सध्याच्या आकाराचा झाला.  

नवबाह्यांगाचा आकार त्यानंिर मात्र बदलला नाही. डन्बर याने जमा केलेल्या 

पुराव्यावरून मानवी समहूाचा आकार यानंिर बदलला नाही. हटंर गॅदरर टोळ्यामध्ये राहणारे 

न्यूहगहनया मधील मूलवासी दीडशेच्याच समूहामध्ये रहाि असि. जर समहू अहधक मोठा झाला 

िरच दसुरा समहू बनवण्याची सोय होिी. दीडशेच्या समूहामध्य ेराहण्यामधील सोय म्हणजे 

प्रत्येकाची पक्की ओळख अस.े परस्पराचं्या नात्याची त्याना जाणीव अस.े मूळ हिश्चन 

समुदायापासून फार बदल न झालेल्या हटे्टराईट समुदाय शेिीसाठी आपले गट १५० हून मोठे 

कधीही करि नाही. जगभराि पायदळािील एक कंपनी १५० व्यक्तींची असिे. डन्बार यांनी 

आपण फक्त १५० व्यक्ती व्यवहस्र्ि एकमेकांना लिाि ठेवू शकिो. त्याचंी स्वभाव वैहशष्ठ्य े

आहण इहिहास यांचा मागोवा सहज एका व्यक्तीला घेिा येिो. मी महाहवद्यालयाची एनसीसी 

सोळा वरे् सांभाळली पण एक कंपनी १५०ची का ह े मला आत्ता मजेर पदावरून हनवृत्त 

झाल्यावर समजल.े  



मानवी समुदाय व त्यांच्यािील परस्पर संबंध जस ेवाढीस लागल ेिस ेगंुिागंुि वाढू 

लागली. एकदा त्याची मयाथदा ओलांडल्यानंिर जुन्या संप्रेर्ण पद्धिी कुचकामी झाल्या. कपी 

मध्ये परस्पराचं्या जवळ जाण्याची एक पद्धि आह ेिी म्हणजे डोक्याि हाि घालून खाजवण े

ककंवा केसािील उवासारखे परजीवी काढण.े माकडे, हचम्पांझी, गोरीला व माणसू िासनिास 

या कामासाठी घालविाि. अनेक दवेळांच्या नभिंीवर अशी हशल्प ेकोरलेली आहेि. त्यामुळे 

परस्पराबद्दल प्रेम वाढीस लागिे. कपी ह ेदसुर् याला खूर् करण्यासाठी करिाि. जेवढा समहू 

मोठा िेवढा यासाठीचा वेळ अहधक लागिो. गेलाडा जािीचे इहर्ओहपयामधील बबून सरासरी 

११०च्या गटाि राहिे. ददवसािील वीस टके्क वेळ िे आळीपाळीने दसुर् याच्या डोक्यािील केस 

साफ करीि असिाि.  

मानवी मेंदचू्या आकाराचा हवचार करिा मानवी समूह एक लाख वर्ाथपूवी 

दीडशेच्या संख्येचा झाला. परस्परांच्या जवळ जाऊन जवळीक दाखवणे ह े कालबाह्य झाल े

असावे. कारण कपी सारख ेवागायचे ठरवल्यास दररोज हनम्मा वेळ जवळीक दाखवण्यािच खचथ 

करावा लागणार. जवळीक दाखवण्याने समूह एकत्र राहिो पण उपलब्ध वळे दकिी ह ेही पहावे 

लागिे. त्यामुळे होमीहनड समहूामध्य ेवेगळा मागथ शोधून काढला. सोयीचा मा गथ भार्ा.  

उत््ांिी हवज्ानाि भारे्चा उगम शोधणे ह ेसवाथि मोठे आव्हान आजही हशल्लक 

आह.े बोली भार्ा दगडाि रूपांिररि होि नसल्याने भारे्चा प्रत्यि परुावा आढळि नाही. 

१९६० पूवी बहुिेक भार्ािज्ांना भार्ा उत््ांिीिील टप्पा आह ेह ेमुळी मान्य करण्यास मुळीच 

ियार नव्हिे. ऐहिहाहसक काळाि सांस्कृहिक वारसा म्हणजे भार्ा. कधीिरी मानवी प्रयत्नाने 

भार्ा ियार झाली एवढेच. लाकडी खोड कोरून िरंगणारी बोट बनवणे व भार्ा एकसारखचे 

असे त्यांना वाटि होिे.  

याचे एकमेव कारण म्हणजे भार्ािज्ाना भार्ा ह ेमेंदचेू कायथ वाटि होिे.  मेंद ू

हा सामान्य कायथ करणारा माहहिी हवश्लेर्क असावा असे वाटण्याचे कारण लहान बाळ जे शब्द 

ऐकले िे लिाि ठेवून पुन्हा अर्ाथसहहि वापरिे. पण मॅसचे्युसटे्स इंहस्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीिील 

भार्ावैज्ाहनक नोआम चोम्स्की यानी बरोबर उलटा अर्थ मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 

लहानपणापासून जे ऐकले त्याचे व्याकरण समजण्याची जन्मजाि वृत्ती मेंदमूध्ये आह.े ह ेहसद्ध 

करण्यासाठी त्यांनी एक प्रश् हवचारला. केवळ िीन वर्ाथच्या बालकास हवर्य व द्यापद ऐकून 

समजण्याचे मुळीच कारण नाही. इहिहासाि िारखा अहिुेक आलले्या असिाि. िसेच शब्दांचे 

होिे. शब्द ऐकून िीन वर्ाथच्या बालकास एखाद ेयुद्ध कधीही आठवणार नाही. पण शब्दावरून 



त्याला व्याकरण मात्र नक्की समजेल. बालकाचा मेंदचू मुळाि भार्ा हशकण्याएवढा प्रगि झाललेा 

आह.े  

१९६० सालापासून नव्याने झालेल्या संशोधनािून मेंद ू भार्ा हशकण्यासाठी 

स्वयंपूणथ असण्यावर हशक्का मोिथब झाल े आह.े अगदी सामाहजक कौशल्य व बुहद्धमत्ता यांची 

सांगड घािली जािे िसे. मानवी मेंदमूध्ये वाक्यरचना, व्याकरण व अर्थ यांचा बोध होण्याची 

िमिा आह.े भार्ािज् भारे्कड ेलहान मलु ेचुकि चुकि हशकिाि यावर अहधक लि दिेाि. मुल े

बोलिाना एकवचन -अनेकवचन करिाना जे शब्द नाहीिच असे नवे शब्द बनविाि. उदा टूथ्स 

टीर् ऐवजी माउसेस माऊस ऐवजी, होल्ड ऐवजी होल्डडे. नेहमीच्या व्याकरणाच्या 

हनयमांनुसार त्यांनी शब्द केललेा असिो. पण नेहमीहून वेगळा शब्द बनविाना िो प्रचहलि 

नाही ह ेत्यांना मुळीच समजि नाही.  

या प्रकारासाठी आणखी पुरावा मेंदमूध्ये आधीपासून झालेल्या हबघाडामुळे भार्ा 

वापरण्यामध्ये काही अडचण असलले्या व्यक्तींच्या अभ्यासावरून हमळाला. काही व्यक्तीना 

प्राण्याची नावे ओळखण्यामध्ये अडचण येिे. हब्ररटश वैज्ाहनकांनी केलेल्या अभ्यासाि नामांचा 

मोठा साठा असलले्या व्यक्तीला हवॅ, मके आहण बी ही द्यापद ेवापरिाना सेक्सटॅन्ट, सेंटार व 

ककंग कॅन्यूट अस ेशब्द वापरायची सवय होिी. या व्यक्तीचा उवथररि मेंद ूपूणथपणे शाबूि होिा 

पण ह ेिीन शब्द वापरिाना त्याचा गोंधळ उडि होिा.  

अर्ाथिच िीन वर्ाथचे मूल जुन्या शेक्सहपयरच्या भारे्ि कधीही बोलायला प्रारंभ 

करणार नाही. यासाठी त्याच्याकड ेहजारो शब्दांचा व संबंहधि वाक्यरचनेचा अभ्यास हवा. 

त्याला बोलण्यासाठी शब्दांच्या सागरािून योग्य िे शब्द हनवडण्याचे कौशल्य अवगि व्हायला 

हवे. मलू ज्या भारे्ि बोलिे त्या भारे्चे व्याकरण त्याच्या मेंदमूध्ये दफट होिे. याला "भार्ा 

प्रेरणा" असे एमआयटी मधील भार्ावैज्ाहनक स्टीव्हन नपंकर यांनी नाव ददल ेआह.े ही प्रेरणा 

एवढी िीव्र असिे की लहान मूल कोणिीही परकीय भार्ा सहज हशकिे. १९८६ साली ज्यूडी 

केगल नावाच्या युहनव्हार्सथटी ऑफ माएन नावाच्या भार्ािज्ाला भार्ा कशी हवकहसि होिे ह े

प्रत्यि पाहण्याची सधंी हमळाली.  

या वर्ी केगल यांनी हनकारागुआ मधील बहहर् या मुलांच्या शाळेस भेट ददली. १९८० 

साली हनकारागुआ शासनाने बहहर् या मुलांच्या शाळा सुरू केल्या. पण मलुांची फार प्रगिी होि 

नव्हिी. या शाळेि आलले ेहवद्यार्ी काही ओबडधोबड खणुा करीि असि. त्यांच्या पालकांनी 



त्यांना या खुणा हशकवलेल्या होत्या. बहहर् या मुलांच्या शाळेिील हशिकांना बहहर् यांच्या 

खुणांची भार्ा त्यांना हशकवणे अशक्य झाल ेहोिे. बोटांच्या सहाय्याने स्पेनलंग ओळखण ेएवढीच 

त्यांची प्रगिी होिी. बोटांच्या सहाय्याने स्पेनलगं ही बोलण्यामधील मधील पायरी आह.े पण 

हशिकांना नेमके काय हशकवायचे आह ेयाचा बोध न झाल्याने सवथ कायथ् म मोठ्या प्रमाणाि 

फसला.  

हशिकांच्या लवकरच लिाि आले की हवद्याथ्याांना हशिकांच्या बरोबर संपकथ  

साधण्यािसुद्धा अडचणी येि आहिे. घरी आत्मसाि केलले्या िुरळक खणुा त्या दषृ्टीने कुचकामी 

होत्या. हशिकांनी हवकहसि केललेी पद्धि त्यांना मुळािच समजि नव्हिी. केगल यांना या 

समस्यचेी सोडवणूक करण्यासाठी पाचारण केल ेगेले. शाळेिील कुमारवयीन हवद्याथ्याथनी एक 

िात्पुरिी हपडहगन भार्ा हवकहसि केलेली होिी. पण प्रार्हमक शाळेिील हवद्याथ्याांनी अहधक 

सुसंबद्ध भार्ा शोधली होिी. वेगाने ही मलु ेआपल्या गटामध्य ेप्रश् हवचारीि व उत्तरे दिे. भार्ा 

अर्ाथिच खुणांची. जेवढी मुले कमी वयाची िेवढी मुले अहधक सफाईदारपणे भार्ा वापरीि. 

ज्या पद्धिीने खुणांची भार्ा हडझाईन झाली होिी त्यावरून केगल यांना भार्ा हवकहसि 

होण्याआधीच्या काळाि मी पोहोचल्याची मला खात्री झाली अस ेत्या म्हणाल्या.  

आकृिी ११.८ बहहर् याचंी खणुांची भार्ा  

पहहल्या काही प्रारंभीच्या वर्ाथि केगल यांनी मुलांच्या भारे्चे कोड शोधण्याचा 

प्रयत्न केला. १९९० साली मुलांना काटूथन दफल्म दाखवायला प्रारंभ केला. दफल्ममध्ये काय आह े

ह े केगल यांनी त्यांना समजावले. काटूथन दफल्म हा खुणेचा दगड ठरला. केगल यांना मलुांनी 

हवकहसि केलेली भार्ा अहधक सफाईदार, बुहद्धमान व उस्फूिथ वाटली. कुमारवयीन हपडहगन 

मध्ये बोलण्याबद्दलचा शब्द म्हणजे िोंड उघडणे व बंद करणे होिे. काटूथनवरून ही खूण त्यांनी 

कधी उचलली व आत्मसाि केली ह ेत्यांनासुद्धा समजल ेनाही. शब्दयोगी अव्यय (प्रेपोहझशन) 

वापरिाना त्याचा वापर िे द्यापदासारखा करीि. हब्ररटश स्पीकर कप ऑन द टेबल अस ेम्हणि 

असिा हनकारागुअन गायक "टेबल कप ऑन" असे दाखवि अस.े  



काही वर्ाथिच केगल यांनी बहहर् या मलुांच्यासाठी शब्दकोश बनवला. याि सोळाशे 

शब्द होिे. शब्दकोश बनविानाच त्यांना भारे्च्या उगमाबद्दलचा हसद्धान्ि सुचला. शाळेि प्रर्म 

येणारी मलु े येिाना घरी हशकलेल्या ओबडधोबड खुणा बरोबर येि. मुलाचं्या भारे्वर 

कुमारवयीन भारे्चे संस्कार लगेचच होि. प्रौढ मुलांच्या खुणा आत्मसाि करण ेत्यांच्या मानाने 

सोपे होिे. भारे्बरोबर त्याचे व्याकरण त्यांना समजे. प्रार्हमक पािळीवर अवघड वाटणारी 

भार्ा एकदा समजली म्हणजे नव ेशब्द व वाक्यरचना बनवणे नंिरच्या काळाि त्यांना सहज 

हशकिा आले.  

इंहस्टट्यूट ऑफ अ ॅडव्हान्स स्टडी हप्रन्स्टन मधील मार्टथन नोवाक आहण त्यांच्या 

सहकार् यांनी एक गृहहिकावर आधारललेी गणीिीय पद्धि बसवली. त्यािील एक कपी मधील 

संप्ररे्ण अहधक असल्यास प्रजननाि दफटनेस वाढिो. याचे उदाहरण व्हरेवेट माकड स्वजािीय 

माकडांना धोक्याची सूचना दणे्यासाठी हवहशष्ट ध्वनीचा वापर करिे. साप ककंवा काही पक्ष्यांची 

सूचना त्यामुळे समूहास लवकर हमळिे. ही सूचना हा जीवन मरणाचा प्रश् आह.े जर व्हरेवेट 

माकडाने चुकीने पक्ष्याची सूचना सापाबद्दल ददली िर माकड झाडाखाली असलले्या अजगराच्या 

पोटाि आपसूखच जाईल. त्यामुळे व्हरेवेट माकडाच्या मेंदिू दोन्ही आवाजाचे संकेि पके्क बसल े

पाहहजेि.  

नोव्होक च्या पद्धिीि व्यक्तीने व्हरेवेट माकडाप्रमाणे सोपे आवाज काढायचे होिे. ह े

आवाज नेहमीच्या सामान्य पद्धिीचे होिे. व्यक्ती जेंव्हा ध्वहन संकेि दऊे लागली त्यावेळी 

उत्परीविथनामुळे ध्वहनसंकेिाची पद्धि बदलली. िसेच ध्वहनसंकेिामध्य ेसंख्यात्मक वाढ झाली. 

या पद्धिीि एखादा नवा संकेि आला िर संख्या वाढल्याने गंुिागंुि वाढली. उदा बेक आहण बॅक 

मध्ये गोंधळ उडणे स्वाभाहवक होिे. अनेक वेळा ट्रायल घेिल्यानंिर नोव्हकॅ याना ध्वहन सखं्या 

हवहशष्ठ संख्येनंिर र्ाम्बल्याचे ददसल.े बहुिेक मानवेिर सजीव फार कमी आवाजांच्या 

सहाय्य्याने सम्पकथ  करू शकिाि याचे कारण याि आह.े मानव याला अपवाद आह.े नोव्हाक 

यांच्या लवकरच लिाि आले की शब्द उच्चाराला मयाथदा आह.े जर भार्ा रटकायची असेल िर 

शब्द वापरला गेला पाहहजे. जर एखादा शब्द हवसरला गेला िर हवस्मृिीिून िो पुन्हा हमळवण े

जवळजवळ अशक्य आह.ेपुस्िकािून ककंवा ध्वनीहचत्र दफिीिून जुने शब्द रटकविा येिाि. पण 

आपल्या पूवथजांनी जे शब्द फक्त उच्चारल ेहोिे त्यांचे काय झाले? मेदूचंी ध्वहन साठवणूक िमिा 

मयाथददि आह.े त्यामुळे दकिी शब्दांनी संप्रेर्ण होणार हसेदु्धा मयाथददि आह.े माणसू नव ेशब्द 

बनवू शकिो पण बनवललेा शब्द हवसरला िर?  



नेमकी भार्ा दकिी वर्ाथपूवी ियार झाली हा गंुिा अजून नीट सुटलेला नाही. कारण 

भारे्मुळे मानवी हाडामध्ये कसलाही परुावा सोडलेला नाही. भारे्ची एकमेव खूण म्हणजे 

स्वरयंत्र. स्वरयंत्र इंग्रजी सी आकाराच्या कंरठका (हायॉइड) नावाच्या गळ्यािील अस्र्ीस 

जोडलेले असिे. काही काळाने कंरठका अस्र्ी नाहहशी होणार आह.े काही शरीररचना िज्ानी 

स्वरिंिंूची लाबंी मोजून पाहहली. िसेच घशाि जीभ दफरवायला दकिी जागा लागिे याची 

मोजमापे घेिली. प्रत्येक वेळी त्यांना भार्ा कधी व कशी ियार झाली याचा शोध लागल्यासारख े

वाटले. पण शंका घेणार् यांचे याबद्दल समाधान झालेल ेनाही.  

या सवथ चचेिून िज्ांचे भार्ा कधी हवकहसि झाली यावर मिभेद झाल े आहिे. 

युहनव्हार्सथटी कॉलेज लडंन मधील लसेली आईल्लो यांनी हा काळ ५००, ००० वर्ाथपयांि 

आणला. रॉहबन डन्बार यांनी भार्ा फक्त १५०, ००० लाख वर्ाथपूवी ियार झाली असे म्हटले 

कारण या कालखंडािच मानवी समूह एवढे मोठे झाले की सामाहजक जाणीवा सामाहजक 

जबाबदारी मळेु भारे्ची आवश्यकिा वाढली. इिर वैज्ाहनकांनी हा काळ फक्त पन्नास हजारावर 

आणून ठेवला. कारण याच काळाि मानवी मेंद ूपूणथ हवकहसि झाला. यािूनच भारे्चा जन्म 

झाला.  

*********  

 

 

 

  

  



प्रकरण १२  

आधुहनक जीवन हिस्िपूवथ ५०, ००० वर्े  

 

१९९४ हडसेंबर १८ च्या दपुारी जीन मारी चाउव्हटे यांना आश्चयथचदकि होण्याचे 

काहीही कारण नव्हिे. दहिणपूवथ फ्रान्स मधील आडथच प्रदशेािील चुनखडीच्या कड्यािील गुहा 

त्याला पहायच्या होत्या. त्याचे दोन हमत्रही त्याच्याबरोबर चालि होिे. आडथच भागाि काही 

गुहा आहिे याची त्याला माहहिी असण्याचे कारण म्हणजे िो त्याच प्रदशेािील रहहवासी होिा. 

बाराव्या वर्ाथपासून िो या भागाि भटकि असे. १९८८ साली त्याने या भागाचा काळजीपूवथक 

सवे करायला प्रारंभ केला. हिश्चन हहलरी आहण एहलएट बृनेल डशे्चांप्स ह ेगुहािज् त्याच्यासोबि 

होिे. गेल्या सहा वर्ाथि त्यांनी अनेक नव्या गुहामधून भटकंिी केली होिी. यािील बारा गुहमेधून 

प्राचीन गुहाहचत्रे रेखाटलेली आढळली. हडसेंबर १८ हा नेहमीसारखा र्ंड ददवस असल्याने 

गुहचे्या िोंडाशी भरपूर उजेड असिाना गुहमेध्य ेजायचे त्यांनी ठरवल.े ही जागा अगदी नवखी 

नव्हिी. मेंढपाळ आपल्या मेंढया अधूनमधून येर्पयथन्ि आणि असि. एवढ्ा वर्ाथि गुहा 

शोधकांना याधीच काही हवशेर् असिे िर सहज सापडल ेअसि.े  

चाउव्हटे आहण त्यांची टीम खेचरांच्या वाटेवरून चालि होिी. ओक व बॉक्स 

ट्रीमधून जािाना िे एका कपारीजवळ पोहोचले. कपारीि त्यांना एक हछद्र ददसल.े हछद्रािून एक 

व्यक्ती सरपटि जाईल एवढे िे हछद्र पाहून त्यांनी आि जायचे ठरवल.े आि गेल्यानंिर एका 

उिारावरून काही मीटर आि उिरल्यावर वाटेच्या शेवटी दगडांच्या कपच्या आढळल्या. हा बंद 

मागथ असावा असे वाटून िे र्ांबल.े 

आि गेलेले िीघेही बाजूला असलले्या दगडांच्या कपच्या काढि होिे. डशे्चॅम्प्स ही 

िीघािील सवाथि लहानखुरी मुलगी दहा फूट पुढ ेहोिी. र्ोड ेपुढ ेगेल्यानंिर मागथ अजून मोकळा 

असल्याचे हिला आढळले. जवळ असलले्या फ्लशॅ लाइट चा उजेड बाजूला व समोर टाकिाच 

िीस फूट उंचीची गॅलरी प्रकाशाने उजळली. खडकािील पायर् यांच्या सहाय्याने िे िीस फूट 

खाली उिरल.े अधोमखुी व ऊध्वथमुखी चुनखडीचे लवण स्िंभ झुंबरासारखे चमकि होिे. 

कॅल्साइटचे खांबावर जेलीदफश सारखी शुंडके ददसि होिी. िे अजून खोलवर गुहेमध्ये उिरल.े 

उजेडाि त्यांना समोर ममॅोर्चे हचत्र ददसल ेत्यापाठोपाठ गेंडा व त्यानंिर िीन नसंह. ही हचत्र े

गुहचे्या नभंिीवर काढललेी होिी. काही एकटी िर काही झुंडीने घोड,े घुबड,े अस्वल, उंच 



प्रदशेािील मागे वाळललेी नशंगे असणार् या मेंढया-आयबेक्स, रेनहडयर, गवा वगैरे. अधूनमधून 

हािाची आऊटलाइन व ओळीने काढलेले िांबड ेरठपके. गुहांचा शोध घेणार् याना गुहिेील हचत्रे 

पाहणे नव ेनव्हिे. पण एवढ्ा मोठ्या प्रमाणाि त्यांनी हचत्रे कधीही पाहहलेली नव्हिी. एखाद्या 

सकथ स मध्ये चारशेच्या वर असलेल ेप्राणी एका वळेी त्यांना पाहायला हमळाल्याने िे गोंधळून 

गेले.  

१२.१ चाउव्हटे गुहा हचत्रे ३२, ००० वर्ाथपूवी 

 

या गुहा आिा चाउव्हटे यांच्या नावाने ओळखल्या जािाि. त्यामधील हचत्रे जशी 

महत्वाची आहिे िसेच ज्या कोळशाने ही हचत्रे काढली आहिे त्यांचे काबथन १४ वरून काढलले े

वय ३२, ००० वरे् ठरवण्याि आले आह.े यामळेु ही हचत्रे जगािील सवाथि जुनी ठरवलेली 

आहिे. मध्यप्रदशेािील भीमबटेका यरे्ील खडकांच्या आश्रयाने अश्मयुगीन मानव रहाि 

असल्याचे परुावे हमळाल ेआहिे. जवळ जवळ लाख वरे् िे िेर् ेरहाि असावेि. पण भीमबटेका 

मधील हचत्र ेबारा हजार वर्ाथपूवीची हनघाली. या रठकाणाला जागहिक वारसा स्र्ळाचा दजाथ 

हमळाला आह.े  

सजीवांचा इहिहास अशाच खुणावरून ठरवण्याि आला आह.े ग्रीनलँड च्या दहिण 

पूवेस असलेल्या खडकािून ३.८५ अब्ज (हबहलयन) वर्ाथपूवी सजीव असल्याचे पुरावे हमळाल े

आहिे. दहिण आदफ्रकेिील कारो वाळवंटाि २५० दशलि वर्ाथपूवी त्यावेळी असललेे बहुिेक 

सजीव नष्ट झाल्याचे पुरावे आहिे. अशाच प्रकारे चाउव्हटे गुहमेधील हचत्रे म्हणजे मानवी 

आहस्ित्वाचा खुणेचा दगड बनला आह.े आपल्या पूवथजांनी कला, हत्यारे व खणुा यांच्या 

सहाय्याने काहीिरी नोंदवून ठेवण्याचा प्रर्म प्रयत्न केला होिा. याआधी अस े प्रयत्न झाल े

नसिील असे नाही. पण हा प्रयत्न लिाि आला.  



चाउव्हटे गुहा आहण इिर अश्मयुगीन हमळालेल े पुरावे जवळजवळ एकाच 

कालखंडािील आहिे. हचम्पांझी व मानव पूवथज वेगळे झाल्यास पन्नास लाख वरे् झाली होिी. 

हचम्पांझीच्या वंशजांचे नेमके काय झाल े ह े इहिहासामधून कधीच उघडकीस आल े नाही. 

हाडांचा आकार व जनुकीय िुलना यावरून आधुहनक मानव आदफ्रकेमध्य ेस ुदोन िे एक लाख 

वर्ाथपूवी उत््ांि झाला. हशकार केलेल्या जनावरांचे मांस खरवडण्यासाठी त्याने जी दगडी 

हत्यारे बनवली त्याच्या खुणा त्याच्या वसिीभोविी आजही आढळिाि. पन्नास हजार वर्ाथपूवी 

आजच्या मानवाचे पूवथज आदफ्रकेिून बाहरे पडल.े जुन्या जगािील मानव जािी काही हजार 

वर्ाथि नाहीशा झाल्या. नवे आदफ्रकेिून बाहरे पडलेल ेमानव आपल्यासारखे फक्त ददसि नव्हिे 

िर आपल्यासारखे विथनही करीि असि. त्यांच्या पूवथजाहून त्यांनी शोधललेी हत्यारे जस े

भाल्याची व बाणाची टोकेअहधक कायथिम होिी.कपड ेहशवण्यासाठी हाडांच्या सुया जाळ्या 

कािड्याचा शरीर झाकण्यासाठी उपयोग, हहस्िदिं, नशपंल े आहण हाड े अशासारख्या नव्या 

वस्िंूचा वापर, रंगीि दगड, रंग, हशल्प व गुहचे्या नभंिी रंगवण ेहा त्यांच्या समाजजीवनाचा 

भाग बनला होिा.  

उत््ांिीमधील मोठे बदल जस ेसजीवांची उत्पत्ती, कॅहम्ब्रयन कालािील सजीव नाश 

व्हायला लाखो करोडो वरे् लागली. या िुलनेने मानवी उत््ांिी अगदी कालपपरवा झाली आह.े 

पण यामुळेच मानव या पृथ्वीवरील प्रबळ सजीव झाला आह.े पथृ्वीवरील कोणत्याही प्रदशेाि 

राहण्याची िमिा त्याच्यामध्ये आली आह.े मानवी लोकसंख्यचे्या रेट्याने अनेक सजीव नामशेर् 

ककंवा लुप्त झाल.े आपण दसुर् या सजीवांच्या उत््ांिीि ढवळाढवळ करिो आहोि. त्यािूनच 

उत््ांिीचा एक नवा पैल ूउजेडाि आला िो म्हणजे सांस्कृहिक उत््ांिी.  

  



१२.१ पाहहलेवहहले आधुहनक  

 

गेल्या िीस चाळीस वर्ाथि सांस्कृहिक उत््ांिीची कल्पना अहधक स्पष्ट होऊ लागली. 

गेल्या हपढीिील वैज्ाहनकांच्या आधुहनक मानव कसा ियार झाला याबद्दलच्या कल्पना वेगळ्या 

होत्या. जुन्या कल्पनेप्रमाणे आधुहनक मानवाची उत््ांिी दहा लाख वर्ाथपासून चाल ूझाली. या 

वेळी होमोहनडी कुलािील मानवाची एकमेव जाहि होमो इरेक्टस आदफ्रका, आहशया व 

ऑस्टे्रहलया मध्य ेहोिी. होमो इरेक्टस हजारो दकलोमीटर हवस्िृि प्रदशेाि पसरलेली होिी. अस े

असल ेिरी प्रत्येक समहू आपापल्या शेजार् याबरोबर र्ोडाफार संपकथ  ठेवून होिा. या हवखरुलले्या 

समूहािील स्त्री पुरुर्ांच्या एकत्र येण्याने होमो इरेक्टसची जनुके सवथ प्रदशेाि हमसळललेी होिी. 

कोणिाही समूह जनुकीय दषृ्ट्या वेगळा न झाल्याने यािून नवी मानव जाि कधीही हनमाथण 

झाली नाही. स्र्ाहनक बदलामुळे त्यांच्या ददसण्याि र्ोडा फार फरक पडला याि शंका नाही. 

उदा युरोपमध्य े मानवाला िीव्र हहमयुगाला िोंड द्यावे लागल.े या समुदायास आजच्या 

हनअ ॅन्डर्थल म्हणण्याची पद्धि आह.े भक्कम शरीर व जाड खाली आलले्या भुवयांची हाड ेह ेत्यांचे 

वैहशष्ठ्य. आहशयामध्य े होमो इरेक्टसचा आकार पािळ व उंच झाला. पण एकत्रपण े सवथ 

मानवांचा आकार आजच्याप्रमाणे आधुहनक बनला.  

१२.२ हनअ ॅन्डर्थल कवटीचा वरील भाग.  

हनअ ॅन्डर्थल जीवाश्म यरुोप व पूवेकड ेदोन लाख िे िीस हजार वर्थ पूवीचे आढळल े

आहिे. वैज्ाहनकांच्या म्हणण्यानुसार यापासूनच आधुहनक युरोहपयन मानव ियार झाला. त्यांनी 

बनवलेली दगडी हत्यारे जीवाश्माबरोबर सापडली होिी. सवाथि प्राचीन युरोहपयनाना ्ो 

मॅिॉन असेही म्हणण्याची पद्धि होिी. अत्यंि सबुक अनेक प्रकारच्या दगडापासून बनवलेली 

हत्यारे ह े त्यांचे वैहशष्ठ्य. मास े पकडण्याचे नशंगापासून बनवललेे गळ, टोकदार केलले्या 

हाडापासून फेकून मारण्याचे भाल ेव भाल्याचे टोक सुटे होईल अशी हत्यारे त्यानी बनवली 



होिी. आहशया व आदफ्रकेिील मानवी जीवाश्मांचे नमुने हवखुरललेे असले िरी वैज्ाहनकांच्या 

दषृ्टीने या दोन्ही भागािील होमो इरेक्टसचे आधुहनकीकरण एकाच वेळी झाले असावे.  

पण १९७० च्या सुमारास काही जीवाश्ममानववंश वैज्ाहनकांनी एक पणूथपणे नवा 

मानवी उत््ांिी हसद्धान्ि मांडला. त्यानुसार हनअ ॅन्डर्थल व आहशयािील होमो इरेक्टस या दोन 

स्विंत्र जािी असाव्याि. आहण आजच्या होमो सेहपयन्स चे ह ेदोन्ही पूवथज नाहीि.  

लंडन मधील नॅचरल हहस्ट्री म्युहझयम मधील जीवाश्ममानववंश वैज्ाहनक द्स्टोफर 

नस्टं्रगर याना हमळालेला जीवाश्म हनअ ॅन्डर्थल पेिा आदफ्रकेिील जीवाश्मासारखा अहधक ददसि 

होिा. हनअ ॅन्डर्थल पासून युरोहपयन वंश उत््ांि होण्याऐवजी आधुहनक युरोहपयन आदफ्रकेिून 

बाहरे पडलेल्या मानवापासून ियार झाले असाविे. िीस हजार वर्ाथपूवी हनअ ॅन्डर्थल मानवाचे 

पृथ्वीवर आहस्ित्व होिे. पण हनअ ॅन्डर्थल समूह हवलुप्त झाला. 

ज्यावेळी नस्टं्रगर जीवाश्म कवटीचा अभ्यास करीि होिा त्यावेळी कॅहलफोर्नथया 

युहनव्हर्सथटीिील अ ॅलन हवल्सन नावाचा आनुवंश वैज्ाहनक मानवी इहिहास व 

जीवरसायनहवज्ानामधून सांगड घालीि होिा. त्याची पद्धि मानवी िंिुकहणकेिील डीएनए 

वर आधाररि होिी. िंिुकहणका डीएनए चा अभ्यास करण्यामागे त्याचे कारण म्हणजे 

कें द्रकािील डीएनए प्रमाणे एका हपढीिून दसुर् या हपढीि उिरिाना िंिुकहणका डीएनए मध्य े

बदल होि नाही. िंिुकहणका जनुके फक्त आईकडून मुलाकड ेयेिाि. हा जनुकीय वारसा फक्त 

आईकडून आल्याने हपत्याच्या जनुकामधून त्याि दसुरी जनुके कधीही येि नाहीि. कारण 

हपत्यालासुद्धा त्याच्या िंिुकणीका त्याच्या आईकडूनच हमळालेल्या असिाि. याचे कारण मोठे 

मजेशीर आह.े बीजांडाचे फलन होिाना शु्पेशीिील िंिुकणीका बीजांडाि प्रवेश करण्याधीच 

गळून पडिाि. त्यामुळे िंिुकहणकेिील जनुकाि बदल झालाच िर िो उत्पररविथनामुळेच होिो. 

त्यामुळे िंिुकहणका डीएनए ह ेवंशवृि शोधनाचे उत्तम साधन बनले आह.े  

हवल्सन यांच्या सहकार् यांनी जगभरािील सवथ वंशाच्या व्यक्तीमधील िंिुकहणका 

डीएनएची पाहणी केली. या डीएनए मधील समान जनुकावरून त्यांचे गट पाडले. यामधून 

जीहवि मानवाच्या उत््ांिी वृिाची मांडणी करण्याि आली. आदफ्रकेिील व्यक्तींच्या िंिुकहणका 

डीएनए हा या सवाथि प्राचीन व मुळाशी पोहोचलेला होिा. या वंशवृिावरून सवथ मानवांचा 

पूवथज आदफ्रकेिील असल्याचा सबळ पुरावा हमळाला. 



बहुिेक जीवाश्ममानववंश वैज्ाहनकानी हवल्सन यांच्या वीस लाख वर्ाथपूवी 

आदफ्रकेि मानव होिा या हवधानास आिेप घेिला नाही. पण हवल्सन यांना मानवी जनुकामधून 

वेगळाच संदशे हमळि होिा. एकदा त्यांच्या सहकार् यांनी उत््ांिी वृि ियार केल्यानंिर सवथ 

मानवाचा समान पूवथज दकिी वर्ाथपूवी आहस्ित्वाि होिा ह े शोधण्याचा प्रयत्न केला. 

िंिुकणीकेिील डीएनए मध्ये होणारी उत्पररविथने ठराहवक काळाने होिाि. सवथ वंशवृिािील 

उत्परीविथनावरून पहहला आधुहनक मानव दोन लाख वर्ाथपूवी आदफ्रकेि होिा ह ेत्यांनी दाखवून 

ददले.  

या पवूथज मानवाचे बारस े "मायटोकॉहन्ड्रयल ईव्ह" अस े करण्याि आले. पण 

वैज्ाहनकांना जो मानवी पूवथज ठावूक होिा होमो सेहपयन्स त्याचा उगम अनेक रठकाणी झालेला 

आढळि होिा. मायटोकॉहन्ड्रयल ईव्ह त्यामानाने अगदी िरुण वाटि होिी. त्याहून प्राचीन 

युरोपमधील नीअ ॅन्डर्थल ककंवा होमो इरेक्टसची जनुके या आहशयन जीवाश्माि नव्हिी. पण 

नस्टं्रगर याना हवल्सन यांच्या वंशवृिामधून अचंहबि करणारी माहहिी हमळाली.  

"आदफ्रकेिून बाहरे" हा हसद्धान्ि जेंव्हा आला त्यावेळी त्यावर भरपरू टीका झाली. 

पण जस े आहशयामधनू जीवाश्म सापडि गेल े िस े िो अहधक बळकट होि गेला. 

जीवाश्ममानववंश िज्ांना इझ्रायल मध्य ेआधुहनक मानव व नीअ ॅन्डर्थल जीवाश्म एकाच वेळी 

एकाच प्रदशेाि िीस हजार वरे् एकत्र असल्याचे असल्याचे आढळून आल.े पण त्यांच्या जनुकीय 

हमश्रणाची कसलीही खणू त्यांना सापडली नाही. आहशयामध्य े होमो सेहपयन्स पूवी होमो 

इरेक्टस िीस एक हजार वरे् एकाच काळाि होिे.  

याच वेळी आदफ्रकेमध्ये सापडललेे पुरावे एक लाख वर्ाथपासून नीअ ॅन्डर्थल युरोप व 

आदफ्रका दोन्ही रठकाणी असल्याचे दशथवि होिे. होमो इरेक्टस आदफ्रकेच्या मोठ्या भागाि 

वसिी करून रहाि होिा. होमो नीअ ॅन्डर्थल युरोप व पूवेकड े रहाि होिी. याच कालखंडाि 

प्राचीन होहमहनड पासून होमो सेहपयन्स उत््ांि होि होिी. नेमके याच वेळी होमो सेहपयन्स 

आहशया व युरोप मधून स्र्लांिरीि झाली. चाउव्हटे गुहिेील हभहत्तहचत्र,े दाहगने, हत्यारे कपड े

व इिर वस्िू पन्नास हजार वर्ाथपूवी होमो सेहपयन्स ने बनवलेली होिी. नव्या रठकाणी जािाना 

िे आपला ठसा मागे ठेवून गेले होिे. जेंव्हा होमो इरेक्टस च्या हवश्वाि होमो सेहपयन्स हशरल े

त्यावेळी होमो इरेक्टस ककंवा नीअ ॅन्डर्थल नाहहसे झाले.  



‘आदफ्रकेिून बाहरे’ हसद्धांिावर बरीच आगपाखड झाली. पण जस ेआहशया, युरोप 

व आदफ्रकेि मोठ्या संख्यनेे जीवाश्म सापडि गेल ेिसे हा हवरोध मावळि गेला. जीवाश्ममानव 

वंश िज्ाना हनअ ॅन्डर्थल जीवाश्म आधुहनक मानवी जीवाश्माबरोबर इझरायल मध्ये आढळल.े 

िीस हजार वर्ाथमध्य े हनअ ॅन्डर्थल नाहहस े झाल े िरी या दोन वंशाि सकंर झालेला नव्हिा. 

आहशयामध्ये होमो सेहपयन्स चे जीवाश्म आढळायच्या आधी होमो इरेक्टस होिा याचा सज्जड 

पुरावा सापडला होिा. एका पुराव्यावरून केवळ िीस हजार वर्ाथपूवी जावामध्ये होमो इरेक्टस 

चक्क नहडंि दफरि होिा.  

मध्यंिरीच्या काळाि आदफ्रकेमध्ये लागलले्या काही शोधामुळे या िकाथस अहधक पुष्टी 

हमळाली. ररचडथ क्लैन या स्टॅन्फोडथ युहनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकाने युरोप मध्ये एक लाख वर्ाथपूवी 

फक्त हनअ ॅन्डर्थल मानव होिा असे हसद्ध केल.े जर िुम्ही आदफ्रकेिील मानवाना पाहहले िर िे 

हनअ ॅन्डर्थल पिेा चांगलेच 

सुधारलेल ेहोिे.  

आनुवंश वैज्ाहनकानी 

हवल्सन यांच्या प्रार्हमक 

हसद्धांिावरून आदफ्रकेिून बाहरे 

यावर हशक्का मोिथब केल ेहोिे. पण 

त्यानासुद्धा मानवािील नेमके 

कोणिी जनुके मानवी 

उत््ांिीसाठी हनवडायची ह ेनीटस े

समजल े नव्हिे. मानवी उत््ांिी 

वृिाच्या िळाशी आदफ्रकेिील 

जीवाश्म होिे. िुलनेसाठी जस े

अहधक जीवाश्म हमळि गेल े िस े

िंिुकहणकेिील जनुकावरून 

मानवाची उत्पत्ती १७०, ००० 

वर्ाथपूवी झाल्याचे हसद्ध झाले.  

आकृिी १२.३ मानवी उत््ािंी आधार 

जीवाश्म डीएनए  



१९९० दशकाच्या शेवटी आनुवंश वैज्ाहनकानी मानवाच्या वाय गुणसूत्राची पाहणी 

केली. (ह े गुणसूत्र फक्त मानवी पुरुर्ामध्ये असिे) यावरून मात्र आधुहनक मानवाची सुरवाि 

अवघ्या ५०, ००० वर्ाथपूवीची असल्याचे कळले. प्रत्येक अभ्यासामध्य ेकाही ना काही प्रमाणाि 

चूक होण्याची शक्यिा गू्रहहि धरललेे असिे. असे असले िरी याि केवळ दहा हजार वर्ाांचा 

फरक पडू शकिो.  

 

१२.४ मानवी स्र्लािंर  

या सवथ संशोधकांची कोण बरोबर व कोण अहधक बरोबर यबद्दल मिभेद होऊ 

शकिाि. पण यािून एक बाब मात्र खरी आह ेिी म्हणजे मानव होमो सेहपयन्स इिर जािींच्या 

मानाने अगदीच नव्याने उदयास आललेी आह.े  

  



१२.२ हनअ ॅन्डर्थल डीएनए  

 

मानवाच्या सावथहत्रक नव्यापणावर अहधक परुावा हवा असल्यास िो हनअ ॅन्डर्थल 

जनुकामधून हमळविा येईल अस ेवाटल्याने जमथन वैज्ाहनकांनी स्वांटे पाबो या जीवाश्म डीएनए 

च्या म्यूहनक युनव्हर्सथटीिील संशोधकास १८५० साली सापडलले्या हनअ ॅन्डर्थल जीवाश्मामध्य े

डीएनए हशल्लक आह ेकाय याची हवचारणा केली. पाबोचा यावर आधीपासून हवश्वास नव्हिा. 

िरी पण त्याने डीएनए आह ेकाय ह ेपाहण्याचे कबूल केल.े त्याच्याकड ेपदवी अभ्यास करणार् या 

महत्र्यास क्ंग्ज नावाच्या हवद्यार्ाथने हनअ ॅन्डर्थलच्या दडंाच्या हाडाचा एक िुकडा वेगळा केला. 

त्यािील अहमनोआम्लांचे हवश्लेर्ण केल्यानंिर त्यांना आश्चयाथचा धक्का बसला. त्यािील अहमनो 

आम्ले हशल्लक होिी. त्यावरून जनुकांचा शोध घिेला. कारण जर अहमनो आम्ल ेहशल्लक होिी 

िर डीएनए खात्रीने सापडला असिा.  

हा शोध मात्र अवघड होिा. कारण धुळीच्या कणामुळे व जीवाश्म डीएनए 

हािाळणार् या व्यक्तीमुळे शोध बदलला असिा. ही शक्यिा टाळण्यासाठी क्ंग्ज यांनी 

जीवाश्माचा िुकडा व्यवहस्र्ि स्वच्छ केला. हनजांिुक किाि त्याची उपकरणे ठेवली. कसल्याही 

बाह्य कारणाने नमूना दहूर्ि झाला नाही याची खात्री झाल्यावर त्याने रसायनांच्या सहाय्याने 

डीएनए हवश्लेर्ण केल.े  

क्ंग्ज यांच्या संगणकावर ३७९ बसे जोड्यांचे हवश्लेशण येिाना त्यांच्या पाठीच्या 

कण्यावरून घाम ओघळू लागला होिा. अर्ाथि डीएनएसारखा होिा पण मानवी डीएनए बरोबर 

िंिोिंि जुळि नव्हिा. िो एकसारखा असल्यास शॅम्पेन ची बाटली आधीपासून आणून ठेवललेी 

होिी. िी िशीच राहहली. त्याचे बूच उघडल ेिे पेन्न स्टेट युहनव्हर्सथटीिील माकथ  स्टोनककंग यानी 

पुन्हा एकदा केलेल्या पणूथ प्रयोगानंिर. स्टोनककंग यानी सवथ उद्योग आणखी एकदा करून 

पाहहला. त्यानी काढलेला हनष्कर्थ समान होिा.  



आकृिी १२. ५ हनअ ॅन्डर्थल व होमो सेहपयन्स कालखंड स्केल प्रमाणे नाही.  

 

पाबो यांच्या सहकार् यानी हनअ ॅन्डर्थल व मानवी डीएनए यांच्या एक हजार ्मांची 

िुलना करून मानवी वंशवृि हचत्र काढले. यामध्ये हचम्पांझीचासुद्धा समावेश होिा. या 

वंशवृिाि यूरोहपयन व आदफ्रकेिील मानव एका शाखेि असल्याचे ददसल.े पण हनअ ॅन्डर्थल 

मानवाची मात्र पूणथ वगेळी शाखा बनली होिी. या दोन्हीमधील जनुकीय अंिरावरून 

हनअ ॅन्डर्थल व होमो सेहपयन्स यांचा समान पूवथज सहा लाख वर्ाथपूवी एकत्र असल्याचा क्ंगज 

व त्यांच्या सहकार् यांनी ठरवले. हा दोन्हींचा समान पूवथज आदफ्रकेमध्य ेरहाि असावा. यािील 

एक शाखा युरोपमध्य ेगेल्यानंिर त्यापासून हनअ नॅ्डर्थल मानव ियार झाला. आदफ्रकेि हशल्लक 

राहहलेल्या शाखेपासून आजचा होमो सेपीयन्स (आधुहनक आजचा मानव ) बनला.  

पाबो यांच्या सहकार् यांनी त्यांचा ररपोटथ १९९७ साली प्रहसद्ध केला. एवढा कमी 

हनअ ॅन्डर्थल डीएनए वरून पुरेशी माहहिी त्याच्या उत््ांिीबद्दल कशी हमळेल याबद्दल संशय 

घेिला गेला. पण २००० साली आणखी दोन हनअ ॅन्डर्थल डीएनएचे नमुने उजेडाि आले. पाबो 

यांच्या सहकार् यांनी त्यािील एक ४२, ००० ्ोहशया पवथिावरील जीवाश्मामधून हमळवला 

होिा. एका स्विंत्र टीम ने कॉकेहशयन पवथिावरील २९, ००० वर्ाथपूवीच्या हनअ ॅन्डर्थल 

जीवाश्माच्या डीएनएच्या अभ्यासावरून काढलेला हनष्कर्थ एकच होिा. िीनही 

जीवाश्मामधील डीएनए ्म सारखाच होिा. िसेच हा ्म सध्याच्या मानवी डीएनए बरोबर 

न जुळणारा होिा. हनअ नॅ्डर्थल डीएनए चे नमुने परस्परापासून शेकडो दकलोमीटर दरूवर व 



काळाच्या ओघाि हजारो वरे् मागे पुढ ेहमळाललेे होिे. त्यामुळे जनुकीय ्मामधील अपघािाने 

जुळणे अशक्य कोटीिील होिे.  

नव्याने उजेडाि आलेल्या हनअ ॅन्डर्थल डीएनएच्या पुराव्यावरून हसद्ध झाले की 

हनअ ॅन्डर्थल मानव जाि हवलुप्त झाली. जीवाश्मांच्या अभ्यासावरून हनअ नॅ्डर्थल नाजूक नव्हिे. 

ही पूणथ जमाि हचवट व अत्यंि हुर्ार होिी. युरोपमधील हहमयुगािही ह ेरटकून राहहल ेहोिे. 

ऑलेहम्पकच्या िोडीचे वे िेवढेच वेगाने जाणारे भाले त्यानी बनवलेले होिे. घोड्यासारखे मोठे 

सस्िन प्राण्यांची हशकार िे सहज करीि. हशकार करीि असल्याने त्याच्या आहाराि मांस अहधक 

प्रमाणाि होिे. हनअ ॅन्डर्थल स्वजािीय अशक्त व आजार् यांची काळजी घेि. इराकमधील शाहनदार 

गुहमेध्य े आढळलले्या सांगाड्यावरून ह े हसद्ध झाले. हा सांगाडा डोक्याची कवटी फुटलेल्या 

व्यक्तीचा होिा. अशा अवस्र्ेि ही व्यक्ती पुढ ेअनेक वरे् हजवंि होिी.  

अशा हस्र्िीि होमो इरेक्टस केवळ काचेच्या घराि राहणारा सजीव नव्हिा. 

चीनच्या अरंुद प्रदशेािील समुद्र दकनारपट्टी िे इंडोनेहशया िील जंगलामध्ये पयथन्ि त्याचा 

हवस्िार होिा. इण्डोनेहशया व चीनच्या जंगलामधून दहा एक वरे् होमो इरेक्ट्स रटकून होिी. 

ही जमाि दहा लाख वरे् रटकललेी होिी. आिा होमो सेहपयन्स िुरळक का होईना अहस्ित्वाि 

येऊ लागला होिा. 

+++++ 

  



१२.०३ नवी मने  

जीवाश्ममानव वंश वैज्ाहनकांच्या ध्यानाि आलेला सवाथि महत्वाचा हनअ ॅन्डर्थल व 

होमो इरेक्टस यामधील बदल म्हणजे त्यांनी मागे ठेवलेल ेपुरावे. आहशयािील होमो इरेक्टस 

हािाने चालवायच्या कु-हाडीच्या पुढे कधीही गेला नाही. हनअ ॅन्डर्थल मानव मात्र भाल े व 

गारगोटीची टोके बनवण्यास हशकला. याचा अर्थ िो र्ोड ेपुढे गलेा.  

आधुहनक मानवाने बनवलेली नवी आयुध ेअहधक िांहत्रक आहवष्कार असल्याहशवाय 

शक्य नव्हिी. आधुहनक मानवाने भाल्याच्या टोकाशी नशंगे लावून ह ेअस्त्र अहधक घािक बनवल े

होिे. नशंगाला टोक करण्यासाठी नशंग पाण्याि िासनिास हभजवून ठेवणे आवश्यक होिे. भाला 

लांबून फेकण्याचे िंत्र त्यांनी हवकहसि केल ेहोिे. खांद्यावरून फेकलेला भाला अहधक दरूवर 

जािो व शरीराि खोलवर घुसिो. हनअ ॅन्डर्थल हशकार करण्यासाठी लाकडी संहगनीसारख ेटोक 

वापरीि. आधुहनक मानव हशकार करिाना आपल्या सरुहिििेची अहधक काळजी घेि.  

आधुहनक मानवाने लावलेल ेसवथ शोध फक्त हशकारीच्या संदभाथिील नव्हिे. टकी 

येर्ील गुहामध्य ेवैज्ाहनकांना ४३, ००० वर्ाथपूवीचे शंख व पक्ष्यांच्या पंज्यापासून बनवलले े

दाहगने आढळले. अगदी प्रारंहभक काळापासून मानव दाहगने बनवि असे. ह ेदाहगने आपला गट 

ककंवा टोळी ओळखण्यासाठी आवश्यक असावा.  

न्यूयॉकथ  युहनव्हर्सथटीिील रॅन्डले व्हाइट यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दाहगने बनवण्यासाठी 

शेकडो िास श्रम केलले ेआहिे. त्याकाळी असलले्या प्रर्ेप्रमाण ेहा त्यांच्या जीवनाचा भाग होिा. 

टोळीिील स्र्ान दाहगन्यांनुसार ठरि असावे. शरीरावरील दाहगना पाहहल्यानंिर दसुर् या 

व्यक्तीस समाजािील व्यकीचे स्र्ान समजण्यास मदि होि असे. आजसदु्धा सैन्यािील 

ऑदफसरचा दजाथ खांद्यावरील दफिी वरून समजिो. व्यक्तीला त्याची रॅन्क हवचारण्याची 

आवश्यकिा नाही.  

 

आकृिी १२.५ अश्मयुगीन शंखांची माळ  

 

 



 

ज्या वस्िू मानवाने मागे ठेवल्या आहिे त्यावरून मानवी दषृ्टीकोनामध्ये कसा फरक 

पडला आह ेयाची कल्पना येिे. पन्नास हजार वर्ाथपूवी आदफ्रकेमध्य ेकाहीिरी घडल.े जो समुदाय 

आधुहनक झाला होिा त्यांनी नवी कौशल्ये आत्मसाि केली. नव्या हशकारीच्या पद्धिी शोधल्या 

त्यामुळे अहधक व्यक्तींनी पोसणे शक्य झाल.े  

हा बदल कसा झाला याची फक्त कल्पना वैज्ाहनकांनी केली आह.े हनर्मथिीिमिा हा 

संस्कृिीचा भाग आह.े शारीररक दषृ्ट्या आदफ्रकन मानवामध्य ेबदल झाला. या मुळे आधुहनक 

उपकरणे ियार झाली. ररचडथ क्लेन जीवाश्ममानववंश वैज्ाहनक स्टॅनफोडथ युहनव्हर्सथटी यांच्या 

मनाि काही शंका होत्या. चॅउव्हटे गुहमेध्य े त्याकाळी आहस्ित्वाि असलले्या मानवामध्य े

हचत्रकला अवगि होिी ककंवा आजच्या युगाि चालिील अस ेभाल ेत्याना बनविा येि होिे िर 

ह ेसवथ होण्यास एवढा वळे कशासाठी लागला? असा त्याचा प्रश् होिा. 

 क्लेन यांनी आधुहनक मानवाच्या संख्येमध्य ेफार बदल झाला नाही अस ेप्रहिपादन 

केले. पण एकाएकी त्यांच्या विथनाि बदल झाला. आनुवंश वैज्ाहनकांच्या म्हणण्यानुसार मूळ 

मानवाची संख्या दकिी प्रमाणाि बदलली म्हणजे डीएनए मध्ये फरक पडिो याच्या अंदाजाि 

फार बदल होि नाही. पथृ्वीवरील सवथ मानव आदफ्रकेिील काही हजार मळू होमो सेहपयन्स चे 

वंशज आहिे. आदफ्रकेिील होमो िुरळक असल्यामुळेच यामधून पूणथ आधहुनक मानव हवकहसि 

झाला.  

एकाच रठकाणी असललेा लहान समुदाय सांस्कृहिक दवेाण घेवाण करण्याच्या दषृ्टीने 

फार चांगला नाही. पण उत््ांिीच्या सार्ी हा समुदाय आदशथ ठरिो. यामध्ये उत्पररविथने 

झपाट्याने होिाि. उत्परीविथनामधून हशकण्यासाठी बरेच काहीिरी हमळवून घेिा येिे. 

उत्पररविथनामुळे अनेक बदल होिाि क्लेन यांनी आधुहनक मानवाची पहाट नव्या 

उत्परीविथनामुळे झाली असे प्रहिपादन केले. पन्नास हजार वर्ाथपूवी नव्या उत्पररविथनामुळे 

मानवी मेंदचूा आकार वाढला. त्यामुळे कला व िंत्रज्ान हवकासासाठी मेंदमूध्ये जागा ियार 

झाली. या पूवीच्या मानवी जािीमध्ये ह े कधीही घडल े नव्हिे. क्लेन यांच्या वैयहक्तक 

म्हणण्यानुसार “ हा मेंदिूील बदल आह”े.  

मेंदिूील बदलामुळे पूवीच्या अपररविथनशील हवचार जोखडािून मानवाची सुटका 

झाली. हशकार केलले्या प्राण्याची हाड,े नशंगे यांचा स्वि:साठी कसा उपयोग करायचा ह ेत्याला 

कळू लागले. एकसारखी हत्यारे हशकारीसाठी वापरण्याऐवजी नव्या हत्याराचा शोध प्रत्येक 



पद्धिीच्या हशकारीसाठी होि राहहला. मासा, हरीण की रेनहडयर च्या हशकारीसाठी योग्य िे 

हत्यार हा बदल नवा होिा. अशा नव्या हवचाराच्या बदलास स्टीफन हमर्ेन या रीनडगं 

युहनव्हर्सथटीिील पुराित्ववैज्ाहनकाने “फ्लुइड इंनटलीजन्स” अस ेनाव ददले. यामुळे हनसगथ व 

स्विा:बद्दलचा हवचार, खुणांचा वापर, हचत्रकला व हशल्प शक्य झाल.े  

मेंदचू्या हवकासाचा आणखी एक पलैू भार्ा र्ोडी उशीरा हवकहसि झाली. सु पन्नास 

हजार वर्ाथपूवी बोलण्याला अहधक वेग प्राप्त झाला. बोलण ेव समजणे जसे कळायला लागल े

िसे माहहिी संप्रेर्ण सलुभ झाल.े कधी नव्ह े एवढ्ा सोप्या पद्धिीने संपकथ  वाढला. नव्या 

पद्धिीमुळे हशकण ेअहधक सोपे झाले. उदा. रहशयन व्यक्ती मृि दहेाबरोबर मॅमोर्चे उकळलले े

सुळे पुरि असि. ही पद्धि हनअ ॅन्डर्थल समुदायामध्ये सुचणे जवळ जवळ अशक्य होिे. आधुहनक 

मानवाना ही पद्धि इिराना सांगणे सोपे होिे. नव्या कल्पना त्यामुळे कमी वेळाि आत्मसाि 

झाल्या. आधुहनक मानवानी अवजारे बनवण्यासाठी दगड, हत्तीचे दाि व इिर वस्िू शेकडो 

दकलोमीटर अंिरावरून आणून वापरल्या. ह ेफक्त भारे्मुळे शक्य झाले. अर्ाथि त्यासाठी हव्या 

त्या वस्िूचे मूल्य चुकवावे लागणे आवश्यक होिे. भारे्मुळे आधुहनक मानवानी दाहगने ककंवा 

कला यांना सामाहजक महत्व हमळाले.  

वैज्ाहनकांना आधुहनक मानव, होमो इरेक्टस व हनअ ॅन्डर्थल मानव यांच्यामध्ये 

नेमका कसला संघर्थ झाला ह े अजूनही समजल े नाही.युरोप व आहशयामध्ये आलेल्या 

अनाकलनीय आजारामुळे हनअ ॅन्डर्थल व होमो इरेक्टस एकाच काळाि नष्ट झाल ेअसावेि. याचे 

एक ददुवैी उदाहरण स्पॅहनश खलाशानी मदु्दाम अ झॅटेक वशंाच्या लोकाना दवेीच्या सार् पसरवून 

नाहहसे केल्याचे प्रहसद्ध आह.े आधुहनक मानवाना सुधाररि मेंदमूुळे संघर्थ करण ेअहधक सुलभ 

झाले असावे. नैसर्गथक हनवडीमध्ये ‘दफटनेस’ इन टाइम व पॉप्युलेशन हा शेवटी उत््ांिीचा 

हनयम आह.े 

आधुहनक मानवाने युरोपमधील हनअ ॅन्डर्थल वसाहिी संपवल्या. याचे प्रमखु कारण 

होमो सेहपयन्स प्रगि हशकारी होिे असे क्लेन म्हणिो.  

  

 



आकृिी १२.६ हनअ ॅन्डर्थल व आधुहनक मानव  

आधुहनक मानवानी आपल्याला 

आवश्यक वस्िू भारे्च्या माध्यमािून खरेदी 

हव्ीने हमळवल्या. आयुधे व उपकरणे यांच्या 

मधून अन्न व कपड े हमळवले. दषु्काळ व ्ूर 

हहवाळ्यािसुद्धा िे हजवंि राहहले. अशा 

अडचणीिून फार र्ोड े रटकाव धरू शकल.े 

जीवाश्मांच्या अभ्यासावरून हनअ ॅन्डर्थल 

समुदायाच्या िुलनेने होमो सेहपयन्स ची संख्या 

अहधक होिी. कदाहचि हनअ ॅन्डर्थल पवथि गुहचे्या आश्रयाला गेले असावेि. अंि:प्रजनन व 

नैसर्गथक संकट यांच्या मधून त्यांची सुटका झाली नसावी.  

सवथच आधुहनक मानव युरोपच्या ददशेने गेल े नाहीि. आहशयामध्य े हशरलले्या 

टोळ्यानी समुद्रदकनारा जवळ केला. िांबड्या समुद्राजवळ गेलले्या आदफ्रकेिून पोहोचलले े

मानव समुद्रदकनार् याजवळ वसल्याचे त्यांच्या अवशेर्ावरून कळल.े त्यांचा हनवाथह १२०, ००० 

वर्ाथपूवी कवचधारी खकेड ेव नशंपल्यावर झाला. त्यांचे वंशज िसेच अरेहबयन समुद्र, भारि 

यांच्या दकनार् याने इंडोनेहशयापयांि पसरल.े जसे होमो सेहपयन्स पुढे सरकले िसे त्याच्या 

आ्मणापुढे स्र्ाहनक होमो इरेक्टस मागे घनदाट जंगलामध्ये आश्रयासाठी हशरल.े मखु्य 

प्रवाहापासून िे एकटे पडल्याने त्यांचे आहस्ित्व िीस हजार वर्ाथि संपल.े काही आधुहनक 

मानवाचे समूह नद्यांच्या हवरुद्ध ददशेने आहशयाच्या केद्रस्र्ानी पोहोचले. इिर काहींनी 

होड्यांच्या सहाय्याने न्यू हगहनया व ऑस्टे्रहलया पयथन्ि मुसंडी मारली. अशा रठकाणी मानवाने 

यापूवी कधीही पाय ठेवलेला नव्हिा. स ु १२, ००० वर्ाथपूवी आहशयामधून काही गट 

आहशयामधून नव्या जगाच्या शोधाि हचलीच्या दहिण टोकापयांि गेले. उत््ांिीच्या एका 

झपाट्याि जहमनीच्या प्रत्येक मुख्य खंडाि होमो सेहपयन्स पोहोचले. अपवाद होिा िो फक्त 

अंटार्टथकाचा. एका दबुळ्या नचंपाञ्झीच्या उपजािीचा जंगलामधून झालले्या स्र्लांिराने जग 

पायाखाली आणले.  

+++++ 

  



१२.०४ अनैसर्गथक हनवड  

उत््ांिीमध्ये सांस्कृहिक ्ांिी सु पन्नास हजार वर्ाथपूवी झाली. पण मानवी संस्कृिी 

एवढी प्रभावी ठरली की त्यामुळे जैहवक उत््ांिीचे स्वरूप पार बदलल.े जनुकीय स्र्ैयथ (दफटनेस) 

हनसगथ हनवड ठरवीि असे. पण मानवी शोधामुळे या हस्र्रीकरणाचे स्वरूप बदलले. आपल्या 

सांस्कृहिक बदलाचा ठसा डीएनए मध्ये उमटला आह.े ह ेसांस्कृहिक पाश्वथभूमी व जनुकामुळे 

शक्य झाल ेआह.े उदा काही व्यक्तींच्या आहाराि असललेा दधुाचा समावेश. सस्िन प्राण्यामध्य े

दधू ही र्ोडी हवहचत्र बाब आह.े दधुािील एक घटक लॅक्टोजच्या पचनासाठी सस्िन प्राण्यांच्या 

अन्ननहलकेि लॅक्टेज हवकराची आवश्यकिा आह.े सस्िन प्राण्यांच्या रचनेनुसार दधू लहानपणी 

दधू हपण्याच्या अवस्र्ेिच लॅक्टेज शरीराि ियार होिे. प्रौढ व्यक्तीच्या शरीराि लॅक्टेज हनरर्थक 

आह.े कारण दधुाच्या पचनाची त्याला आवश्यकिा नाही.  

इिर सस्िन प्राण्याप्रमाणे बहुिेक व्यक्ती प्रौढ अवस्र्ेि दधू पीि नाहीि. त्याना िाजे 

दधू आवडि नाही. आहारािील दधुाचे पचन होण्याऐवजी अन्ननहलकेिील जीवाणू लॅक्टोजचे 

हवघटन करिाि. त्यामुळे पोटाि गॅस व अहिसाराची लिण ेददस ूलागिाि. (चीझ व योगटथ मध्य े

लॅक्टोजचे प्रमाण कमी असल्याने दधुाचे सलुभ पचन होिे.)  

अस े असल े िरी काही व्यक्ती (हनम्मी अमेररकन लोकसंख्या, आहशया, ग्रीस, 

आदफ्रकेमधील सहाराच्या दहिणेकडील भाग, इंडोनेहशया, म्यानमार, श्रीलंका ) याना दधू 

आहाराि असल्यामुळे कसलाही त्रास होि नाही. त्यांच्या शरीराि लॅक्टोज ियार होि राहिे. 

ही िमिा स ुदहा हजार वर्ाथपूवी पशुपालनामुळे हवकहसि झाली. सहउत््ांिीचा हा फायदा 

आह.े या प्रौढ व्यक्तीमध्य ेलॅक्टोज आयुष्यभर ियार होिे. पण पशुपालनाचा कसलाही इहिहास 

नसलले्या ऑस्टे्रहलयन मळूहनवासी व स्र्ाहनक अमेररकन ईंहडयन व्यक्तीमध्ये दधू हपण्यामुळे 

कसलाही फायदा ददसून आला नाही.  

ऐहिहाहसक काळापासून स्र्लांिररि व्यक्तींच्या आहाराि नव्या खाद्यवस्िंूचा 

समावेश होण ेव नव्या आजाराना िोंड दणेे ही नेहमीची बाब होिी. उष्ण करटबंधाि राहणार् या 

व्यक्तींना मलेररयाचा धोका सिि असण्याचे कारण डास. मलेररया प्रभाव िते्रामध्य े इिर 

रक्तािून पसरणारे आजार कमी होिे. इिरत्र मात्र त्यांचे प्रमाण अहधक होिे. आदफ्रका व भूमध्य 

सागराच्या सभोविी राहणार् या व्यक्तीना हसकल सेल – दात्र पेशी हवकार असल्याचे आढळून 

आले आह.े त्यांच्या िांबड्या रक्त पेशीमध्य े असणारे हीमोग्लोहबन सदोर् असिे. एरवी 



हीमोग्लोहबन ऑक्सीजन वाहकाचे कायथ करिे. पण दात्र पेशी हवकार असलले्या व्यक्तीच्या 

िांबड्या पेशी ऑक्सीजन वहनानंिर हवा गेलेल्या प्लॅहस्टक हपशवीसारख्या चुरगळिाि. अशा 

पेशी केशवाहहन्यामध्य े अडकून बसिाि. साठलेल्या पेशीमुळे केशवाहहन्या फाटून अंिगथि 

रक्तस्त्राव होण्याची शक्यिा असिे. रक्तप्रवाहािून अशा पेशी प्लीहमेध्ये नष्ट केल्या जािाि. 

रक्ताच्या सूक्ष्म गुठळ्या व पेशी सिि प्लीहमेध्य ेनष्ट झाल्याने हाडाना परेुसा रक्तपरुवठा होि 

नाही. दहृष्ट पटल –रेरटना सरकण्याची शक्यिा वाढिे. या सवाथचा शेवट रुग्णाच्या मृत्यूमध्य े

होिो.  

सहाराच्या दहिणेकडील आदफ्रकेमध्य े दर वर्ी दात्रपेशी हवकार असललेी १५०, 

००० बालके जन्म घेिाि. त्यािील फार र्ोडी आठ िे दहा वर्ाांची होिाि. दात्र पेशी हवकार 

होण्यासाठी उत्पररविीि हीमोग्लोहबन जनुकाच्या दोन प्रिी आवश्यक आहिे. यािील प्रत्येकी 

एक मािेकडून व दसुरे हपत्याकडून येण े आवश्यक आह.े पण मािाहपत्यापैकी एकच जनुक 

बालकापयांि आल े असल्यास हीमोग्लोहबनमध्ये र्ोडा दोर् राहिो. दोन्ही सदोर् जनुके 

असण्याऐवजी एका सदोर् जनुकामुळे आजार सुसह्य होिो. दात्र पेशी जनुकाच्या दोन प्रिी 

रुग्णामध्ये असल्यास बालपणी मृत्य ूठरलेला.  

दात्र पेशी जनुक रटकून राहण्याचे कारण म्हणजे या जनुकामुळे मृत्यू ओढविो िसेच 

वाचिोसुद्धा. सवाथि घािक मलेररयाचा प्रकार प्लाझमोहडयम फाहल्सपरॅम परजीवी िांबड्या 

पेशीिील हीमोग्लोहबन खािो. या परजीवीमुळे िीव्र िाप येिो. रक्तपेशी एकत्र येऊन रक्ताच्या 

गुठळ्या होिाि. सदोर् जनुक असलेल्या पेशीचा आकार बदलण्याचे कारण म्हणजे अशा पशेी 

प्रवाहािून काढून घेिल्या िर रक्तामध्ये गाठी होि नाहीि. दात्र पेशी त्यामुळे त्वरेने प्लीहमेध्य े

नष्ट होिाि. त्याबरोबर प्लाझमोहडयम परजीवीसदु्धा नष्ट होिो.  

दात्र पेशी आजाराचे एकच जनुक असणारी व्यक्ती मलेररयाच्या जीवघेण्या आजारास 

बळी पडण्याऐवजी वाचिे. हनसगथ हनवडीच्या हनयमांनुसार ज्या व्यक्तीमध्ये दात्र पेशी जनुकांची 

जोडी असिे िी मृत्यू पाविे. पण एकच जनुक असललेी व्यक्ती मात्र पढुील हपढीस जन्म दऊे 

शकिे. दात्र पेशी जनुकाचा कृहर् हवकासाशी जवळचा संबंध आह.े कृहर् िेत्र वाढण्यापूवी 

मलेररया एवढा जीवघेणा कधीही नव्हिा. पाच हजार वर्ाथपूवी सहाराच्या दहिणेकडील प्रदशे 

घनदाट जंगलांनी व्यापलेला होिा.  



 

आकृिी १२.७ सामान्य व दात्र आकाराच्या िांबड्या पेशी  

वृिांच्या िळाशी िुलनेने डास कमी होिे. जे डास होिे िे पिी, माकड,े सापासारखे 

सरपटणार् या प्राण्यांचे रक्त शोर्ि होिे. पण शिेकयाांच्या लाटा जंगले साफ करून शेिी करू 

लागल्या. उघड्या जहमनीवर पाण्याची डबकी साठू लागली. अनॉफेलीस गॅम्बी नावाच्या 

जीवघेण्या ही एकेकाळी दमुीळ असणार् या डासाची उत्पत्ती झपाट्याने वाढली. शेिामध्ये काम 

करणार् या व्यक्ती व झोपलेल्या व्यक्तींचे रक्त म्हणजे त्यांना मेजवानी होिी. त्यांनी एका 

व्यक्तीकडून दसुर् या व्यक्तीकड ेप्लाझामोहडयम सहज वाहून नेला. जसे मलेररया पसरि गेला िस े

मलेररयाहवरुद्ध झाललेा प्रहिकार म्हणजे दात्र पशेी अ ॅहनहमया. दसुर् या शब्दाि कृर्ी िेत्राने ही 

चुकवलेली ककंमि होिी.  

सांस्कृहिक हवकासामुळे नैसर्गथक हनवडीची प्रद्या मानवी बाबिीि सावकाश 

व्हायला लागली. जनुकांच्या प्रभावामुळे पुनुरुत्पादन वेग कमी होण्याचा अडर्ळा दरू करण्याि 

मानवी प्रयत्नांचा वाटा होि आह.े युनायटेड स्टेटसमधील दर दहा हजार बालकापैकी एक 

दफहनलकीटो यूररया या जनुकीय हवकारामुळे त्रस्ि जन्मि असे. अहमनो आम्लािील फेहनल 

अलॅहनहनन आम्ल हवघटनाि अडर्ळा आल्याने रक्तािील फेहनल अलॅहननची पािळी वाढि अस.े 

प्रत्येक जेवणानंिर वाढत्या फेहनल अ ॅलॅहननची पािळी वाढल्याचा पररणाम मेंद ू हवकासास 

अडर्ळा व मानहसक दबुथलिा यामध्ये होि अस.े एकदा या उत्पाररविथनाचा प्रभाव व्यक्त झाला 

म्हणजे व्यक्तीच्या प्रभावामध्ये उणेपण येिे. पण आिा अशा बालकांच्या पालकांना उपलब्ध 

असलले्या वैद्यकीय ज्ानामुळे या आजारापासून बालक वाचू शकिे. फेहनल अलॅहनन कमी 

असलले ेखाद्य अशा बालकाना ददले म्हणजे मानहसक दौबथल्य येि नाही. योग्य िे और्धोपचार 

व उपचार पद्धिीच्या शोधामुळे एरवी जनुकीय प्रभाव हमखास दाखवणार् या आजारावर माि 

करणे शक्य झाल.े हनसगथ हनवडीच्या प्रभावास स्र्हगिी हमळाली.  



नजीकच्या भहवष्याि सांस्कृहिक उत््ांिीमुळे जैहवक उत््ांिीचा वेग कमी होणार 

असल्याची हचन्ह े ददसि आहिे. हनसगथ हनवडीचा सवाथहधक वेग व्यक्तीच्या प्रजनन वेगावर 

अवलंबून असिो. काही व्यक्तींना एकही अपत्य नसिे. िर काही कुटंुबाचा आकार भला मोठा 

असिो. सध्या सवथ जगभर अन्न, वैद्यकीय उपचार व आर्र्थक उत्पन्न यांचा कसाबसा मेळ 

बसल्याने लहान कुटंुबांना पोसणे सहज शक्य झाले आह.े मानवी प्रजनन सुरहिि झाल्याने 

नैसर्गथक हनवडीचा पररणाम सौम्य झाला आह.े  

भहवष्यािील उत््ांिीवरील आणखी एक धक्का म्हणजे मानवी जनुक प्रकल्प. 

कें व्हािरी ६०,००० िे १७०,००० वर्ाथपूवी आदफ्रकेिील मानवाचा एक लहानशा गटापासून 

आजच्या सवथ मानवांचा जन्म झाला आह.े या लहान समूहामध्ये जनुकीय हवहवधिा फार र्ोडी 

होिी. जनुकीय हवहवधिा उत्पन्न होण्यास पुरेसा वेळही हमळाला नाही. िुलनाच करायची िर 

िाई अरण्य आयव्हरी कोस्ट मधील नचंपांझीची जनुकीय हवहवधिा सवथ मानव जािीच्या 

जनुकीय हवहवधिेहून अहधक आह.े काही र्ोडी उत्पररविथने मानवी समुदायामध्ये अधून मधून 

झाली आहिे. नैसर्गथक हनवडीच्या प्रद्येनुसार नव्या जनुकांचा प्रभाव झाला आह.े उदा दधू व 

मलेररया नष्ट करण्याची पद्धि. जनुके समुदायाि पसरण्याची व हमसळण्याची स्वि:ची पद्धि 

आह.े जस ेसमुदायामध्ये व्यक्तींचा परस्पराबरोबर संबधं येईल िस ेजनुक हमसळण्याच्या द्यलेा 

वेग येईल.  

इटलीिील लुईगी कवाली स्फोझाथ या स्टॅन्फोडथ यहुनव्हर्सथटीिील वैज्ाहनकाने ग्रीक 

कॉलनीिील जनुकावर त्याच्या पूवथजांच्या प्रभावाच अभ्यास केला. (याला इनम्प्रंटटंग फेनॉहमना) 

असे म्हणिाि. ज्या व्यक्ती हसहसलीच्या पूवथ भागाि हस्र्रावल्या त्या पहश्चम हसहसली िील 

दफहनहशयन व कार्ेहजयन व उत्तरेकडील केल्ट पवूथजापासून आलेल्या होत्या. यांच्या जनुकामध्य े

हलग्युररया भागािील रोमन वंशाच्या जणूकांचे हमश्रण झाल े आह.े टस्कसनी वंश २, ५०० 

वर्ाथपूवी नाहीसा झाला असला िरी ३, ००० वर्ाथपूवीची जनुके आजही त्यांच्या जीनोममध्ये 

हशल्लक आहिे. ज्या काळाि इटलीिील दयाथवदी फक्त जहाजािून व घोड्यावरून प्रवास करीि 

त्या काळी या जनुकांचे हमश्रण झाले आह.े जसे प्रवास अहधक सलुभ झाला िसे जनुक हमश्रण 

अहधक वेगाने होऊ लागले. युरोहपयन जहाजे नव्या रठकाणी जायला लागल्यानंिर त्यांनी 

आदफ्रकेिून गुलामांचा व्यापार सुरू केला. सवथ खंडामध्य ेआदफ्रकन जनुके जाऊन पोहोचली. 

आजच्या हवमान प्रवासामुळे अहधक वेगाने जनुक हमश्रण होऊ लागल.े डीएनए च्या घसुळणीमुळे 



काही जनुकांचा समूह हमश्रणाहशवाय हशल्लक राहण ेह ेअशक्य झाल ेआह.े कोणत्याही नव्या 

जािीचा प्रारंभ जनुकांच्या बराच काळ वेगळी पडण्यामूळे होिो. नजीकच्या भहवष्याि 

आहस्ित्वाि असलेल्या होमो सेहपयन्स पासून नवी मानव ‘स्पेहसस’ जाि (आपण ज्या अर्ाथने 

जाि म्हणिो िो अर्थ यरे् ेअहभप्रेि नाही) डार्वथनच्या ओररहजन ऑफ स्पेहसस प्रमाण ेज्या दोन 

जािीमध्ये संकर होि नाही त्याच दोन स्विंत्र जािी आहिे. मानवामध्ये कोणत्याही वंशाच्या 

दोन हभन्न नलंगी व्यक्ती पासून प्रजा उत्पन्न होिे. म्हणून होमो सेहपयन्स ही एकमेव मानव जाि 

(स्पेहसस) पथृ्वीवर आह.े ज्या पंधरा एक हभन्न मानव (होमीहनड) प्रजािीपासून अनेक जािी 

ियार झाल्या होत्या त्यािील एकच होमो सेहपयन्स हशल्लक आह.े भहवष्यािसुद्धा यामध्ये फार 

बदल होईल अशी शक्यिा नाही.  

+++++ 

  



१२.०५ उत््ांिी नवी पद्धि  

भहवष्याि मानवी जैहवक उत््ांिी होणार की र्ांबणार याचा अंदाज येण्यापूवी नव्या 

पद्धिीच्या उत््ांिीचे वारे वाहायला लागले आहिे. संस्कृिी, भार्ा, संगीि, गहणि, पाककला, 

अगदी वस्त्रप्रावरणेसदु्धा उत््ांि व्हायला लागली आहिे. मानवी हनर्मथिीच्या किा हवलिण 

वेगाने बदलि आहिे. जैहवक उत््ांिीचा वेग व मानवी हनर्मथिी वेग यामध्ये फरक पडिो आह.े 

भार्ा ही मानवी उत््ांिीची नवी शाखा झाली आह.े भारे्चा हवकास ही उत््ांिीची स्विंत्र 

शाखा बनली आह.े जैहवक उत््ांिीिील एक महत्वाचा भाग म्हणजे ज्यासाठी एखादा बदल 

झाला आह े त्याऐवजी बदलाचा वापर दसुर् या कामासाठी होणे. उदा माशाच्या पंखांचा 

जहमनीवर चालण्यासाठी वापर. अनेक िांहत्रक बाबींचे र्ोड ेफार असेच झाले आह.े उदा. अनेक 

आदफ्रकन शहराि चार चाकी गाड्यांच्या टायसथ पासून बनवलेली पादत्राणे. याचा दसुरा अर्थ 

कोणी काढू नये िो असा की पादत्राणाच्या हनर्मथिीसाठी टायसथ बनवल ेगेल.े रटकाऊपणा टायसथ 

च्या हनर्मथिीमध्ये अपेहििच होिा.  

जैहवक उत््ांिी व सांस्कृहिक उत््ांिी एकसारखीच आह े काय यावर वैज्ाहनक 

हवचार करीि होिे. 1976 साली ररचडथ डॉदकन्स यानी सेहल्फश जीन्स नावाचे पुस्िक प्रहसद्ध 

केले. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हवचार जनुकाप्रमाणे आहिे. उदा कहविा एक रचनेचा ककंवा 

माहहिी ्म आपल्या मेंदमूध्ये सुचललेा आह.े जेंव्हा आपण कहविा गाऊन दाखविो त्या वेळी 

िोच ्म इिरांच्या मेंदमूध्ये ्मबद्ध होिो. आपल्या नशंकेबरोबर सदीचे हवर्ाणू दसुर् या 

व्यक्तीकड ेसं्हमि होिाि. हवर्ाणूप्रमाण ेमाहहिीच्या िुकड्यांना त्याने नाव ददले “मेमेज” ज्या 

हनयमांनुसार जनुके व्यक्त ककंवा नष्ट होिाि िीच प्रद्या मेमेजसाठी लागू पडिे. काही 

जनुकांच्या प्रिी होण ेसहज शक्य आह.े पण ज्या जनुकामूळे दषृ्टी दबुळी होिे अशा जनुकाच्या 

प्रिी एवढ्ा सोप्या पद्धिीने ियार होि नाहीि.  

यशस्वी होण्याचा दसूरा कसलाही मागथ नाही. मेमे यशस्वी व्हायचा एकमेव मागथ 

म्हणाजे मेमेची प्रि ियार होणे. सध्या वॉटस अप वर ह ेअमुक दवेीचे पत्र िाबडिोब आणखी 

वीस व्यक्तींना पाठवून द्या. ज्याने याकड ेदलुथि केल ेत्याचा एकुलिा मुलगा गेला. वगैरे. दवेीच्या 

पत्रामध्य े यशस्वी होण्याची दकल्ली नाही. पण आशेची एक लहर पसरवण्याचे काम ह े पत्र 

हनहश्चि करिे. इंटरनेटवर प्रहसद्ध व्यक्तींची नागडी उघडी हचत्र ेएकाकडून दसुर् याकड ेअत्यंि 

वेगाने जाि असिाि. िासनिास इंटरनेट हािाळणार् या व्यक्तीचा कंटाळा घालवण े ही 

पाठवणार् याची इच्छा असिे.  



सांस्कृहिक उत््ांिी व हवर्ाणू यमध्ये बराच फरक आह.े कल्पनेचे उिपररविथन होि 

नाही. दहूर्ि कल्पना इिर व्यक्तींच्या मनाि वाढिाि ककंवा नष्ट होिाि. नव्या कल्पनेबरोबर 

जुनी कल्पना हमसळिे. मेमे एका मेंदमूधून डीएनए मध्ये कॉपी होि नाही. दसुरी व्यक्ती काय 

करिे ह ेपाहून व्यक्ती त्याची नक्कल करिे. कधी ही नक्कल यशस्वी होिे ककंवा अयशस्वी.  

काही प्रमाणाि सांस्कृहिक उत््ांिी लामाकथ च्या हसद्धांिानुसार काम करिे. 

डार्वथनप्रमाणे नाही. लामाकथ  ला वाटले की हजराफच्या आयुष्याि झाललेी लांब मान दसुर् या 

हपढीपयथन्ि जावी. हपत्याला आपल्या मलुाने उत्तम िलवार बनवण्याची कला हशकावी अस े

वाटून काय उपयोग? मलुाने मािीची खेळणी बनवायची की स्टील बनवायचे याचे हशिण 

हपत्याने दणेे आवश्यक आह.े  

जनुके स्विा:ची कॉपी होण्याची वाट पहाि नाहीि. सजीव वृिाि जनुकांची 

वाटचाल चालललेी असिे. बर् याच वेळा हवर्ाणू ज्या आश्रयीच्या शरीराि जािील त्याच्या 

जीनोममध्ये सामील होिाि. िसेच संस्कृिीचा एक पदर दसुर् या संस्कृिीमध्ये सहज हमसळिो. 

माको पोलोने गन पावडर चीनमधून युरोपमध्य ेआणली. र्ोड्याच वर्ाथि यूरोहपयन अल्केमींनी 

त्याचे स्वरूप अहधक स्फोटक बनवल.े आदफ्रकेिील गुलामांनी नवे संगीि अमेररकेि उिरवल.े 

आजची इंग्रजी भार्ा शके्सहपयर ककंवा चॉसर ला कधीही समजली नसिी. आजच्या इंग्रजीचे 

श्रेय सवथ जगािील भारे्कड ेजािे.  

 आपल्या संस्कृिी बरोबर आपल े सहजीवन चालू असिे. नांगर बनवण्याच्या 

कल्पनेिून नांगर जन्माला येिो. जर कोणी नांगर बनवलाच नसिा िर जग उपाशीच राहहल े

असिे. बहुिेक रठकाणी आपली िांहत्रक प्रगिी आपल्या शरीराचे कष्ट कमी करण्यासाठी झाली 

आह.े भाल्याने भले मोठे अस्वल दाि व पंज्याहशवाय ठार करिा येिे. पाणचक्की ककंवा वािचक्की 

अगदी साधे जािे धान्य दािापेिा सुलभ पद्धिीने बारीक करिे. पुस्िक हा मेदबूाहरेील भाग 

कसल्याही पाठांिराहशवाय ज्ान साठवून ठेवण्याचा मागथ आह.े  

१९४० च्या सुमारास मानवी संस्कृिीमध्ये आणखी एका गोष्टीची भर पडली िी 

म्हणजे संगणक. संगणक मेंदबूाह्य माहहिी साठवून ठेवण्याचे साधन. त्यामुळे पुस्िकावर 

अवलंबून राहण्याचे फार काम उरल ेनाही. िुलनाच करायची िर बाईंनडंग केललेी ऑक्सफोडथ 

इंग्रजी शब्दकोश जेवढी जागा व्यापिो त्याहून एका सीडी मध्ये पूणथ शब्दकोश बसिो. आिा िर 

सीडी ठेवण्याची आवश्यकिा नाही. एका पेन ड्राइव्ह वर एन्सायक्लोपीहडया हब्रटाहनकाचे सवथ 

खंड सामावािाि. संगणक ह ेउपकरण मेंदचू्या प्रार्हमक पद्धिीनुसार हवश्लरे्ण, हनयोजन, शोधन 



करू शकिे. कृहत्रम बुहद्धमत्ता संगणक हवज्ानाचे पुढील पाऊल सध्या चारचाकी चालवणे िुमच्या 

आज्ेनुसार हनणथय घणेे, िुमच्या मलुाला गोष्ट सांगणे, गाणे म्हणण ेिुमच्याशी गप्पा मारण ेअशी 

कामे करायला लागलाय. अर्ाथि संगणक स्विा: काहींच करि नाही त्याला आज्ावलीची जोड 

हवी. या आज्ा पेशीिील डीएनए कोडप्रमाणे द्याव्या लागिाि.  

१९५० साली एका मेगाबाइटचा र्ोडासा भाग एवढी रॅन्डम अक्सेस मेमरी पूणथ 

पृथ्वीवरील संगणकावर साठवललेी होिी. सध्या एका लहानशा घरी असलले्या संगणकाच्या 

हचपवर पन्नास मेगाबाइट मेमरी साठवललेी आह.े (संगणक हवज्ानाची प्रमाणीि हडक्शनरी 

अजून ियार झाललेी नाही). सत्तर च्या दशकाि जगािील संगणक सगंणक जाळ्याि आल.े 

कवक लवकानी सवथ अरण्यािील मािीिून आपले जाळे पसरवावे त्याप्रमाणे संगणक हा सायबर 

स्पेसचा भाग बनललेा आह.े आिा ह ेफक्त संगणकापुरिे न उरिा चारचाकी गाड्या, मोबाइल, 

टेहलव्हीजन, सवथव्यापी झाले आह.े प्रत्येक व्यक्ती ग्लोबल ब्रेन मध्य ेगुरफटलेली आह.े आपला मेंद ू

या अदशृ्य जाळ्यावर अवलंबून आह.े  

आज िरी संगणक आज्ाधारकपणे आपली काम ेऐकिो आह.े आपण पाठवलेल ेउपग्रह 

संगणकाच्या आज्ेनुसार शनीच्या कड्याची छायाहचत्रे पाठवीि आहिे. मंगळयानाचा पूणथ प्रवास 

संगणक आखून दिे आह.े शरीरािील इन्शलुीनचा डोस रक्तािील साखरेनुसार परुवणे, हृदयाचे 

कायथ हनयंहत्रि करणे ह े हबनबोभाट चालू आह.े पण काही वर्ाथि ह ेअहधक गंुिागंुिीचे झाले 

म्हणजे आपल्या मेंदचूी जागा या नेटवकथ ने घेिली िर आश्चयथ वाटायला नको. इंटेल, 

माय्ोसॉफ्ट, आयबीएम आणी अ ॅपल अहधकाहधक आर्टथदफहशयल इंटलीजन्स उपकरणामध्य े

आणि आहिे. आजच अमेररकेि फक्त फोन केला म्हणजे ड्रायव्हर हशवाय स्वयंचहलि चारचाकी 

गाडी दाराि येईल. िुम्ही पत्ता सांहगिला म्हणजे गाडीच िुम्हाला घऊेन जाईल. िुम्हाला 

स्वि:ची गाडी घेण्याची आवश्यकिा नाही. कृहत्रम बुहद्धमत्ता आपली जगा कधी घेईल ह े

समजणारसदु्धा नाही. पुढील भहवष्याि आपली संस्कृिी आपल्याला पूणथपने अनोळखी 

वाटण्याची शक्यिा आह.े पंचिंत्रािील गोष्टीप्रमाणे चार हवहवध कोशल्ये ठावूक असणार् या 

हमत्रांनी नसंहाच्या सांगाड्यापासून जीवंि नसंह बनवला व त्या नसंहाने जीवंि झाल्या झाल्या 

त्या चौघांना खाऊन टाकले अशी गि होण्याची आपण वाट पाहायची?  

********  

  



प्रकरण १३ ईश्वर करिोय िरी काय?  

 

डार्वथन कधीही अमेररकेि गेलेला नव्हिा. त्याचा उत््ांिी हसद्धांि त्याचा 

वनस्पिीवैज्ाहनक हमत्र अ ॅसा गे्र याने अमेररकेपयांि पोहोचवला. ओररहजन ऑफ स्पेहसस या 

डार्वांनच्या पुस्िकाचे परीिण अटलांरटक मरं्ली या माहसकाि प्रहसद्ध झाले. बायबल मधील 

फक्त “जेनेहसस” चे वाचन अमेररकन लोकांना परेुस ेनाही अस े त्याने परेिणाि हलहहल.े िस े

भौहिक वैज्ाहनक ईश्वराने सहा ददवसाि पूणथ हवश्व हनमाथण केल े यावर हवश्वास ठेवण्याच्या 

मनहस्र्िीि नव्हिे. सूयथमाला धुळीच्या ढगािून कशी बनली असावी यावर िे हवचार करीि 

होिे. जुन्या कल्पनेवर शकंा न घेण ेदकिी ददवस चालणार असेही ग्र ेयानी हलहहले होिे.  

युरोहपयन वैज्ाहनकाप्रमाणे बहुिेक अमेररक वैज्ाहनक १८०० पयथन्ि उत््ांिीवर 

हवश्वास ठेवू लागल.े अर्ाथि त्यािील काहींना स्पेहसस कशी ियार झाली यावर प्रश् पडलेला 

होिाच. हनसगथ हनवड हसद्धान्ि सुदधा त्यांना जसाच्या िसा मान्य नव्हिा. डार्वथनवर हवश्वास 

ठेवून काहींचा हिश्चन धमाथवरील हवश्वास डळमहळि व्हायला लागला. गे्र स्वि: कडवा हिश्चन 

होिा. त्याने ईश्वरी मागथदशथन नॅचरल हसलेक्शनसाठी आवश्यक आह ेअस ेम्हटले होिे.  

अमेररकन प्रॉटेस्टंट धमथमािांड जेंव्हा डार्वथन हसद्धांि अमेररकेि आला त्यावेळी 

भडकल े होिे. त्याहवरुद्ध िे बोलि नव्हिे एवढेच. िे िस े कुम्पणावर बसलले े होिे. जोपयांि 

वैज्ाहनक डार्वथन हसद्धांिावर शंका घेि होिे िोपावेिो गप्प बसणे त्याना सोयीचे होिे. प्रोटेस्टंट 

मात्र सरळ हसद्धान्िाहवरुद्ध बोल ूलागले. डार्वथनचा हसद्धांि त्यांच्या मिे फक्त चुकीचा नव्हिा 

िर िो धोक्याचा होिा. जर ईश्वराने मानवाची हनर्मथिी केली असले िर नीहिमत्तेच्या कसोटीवर 

मानव कसा रटकेल? डार्वथन च्या हसद्धांिाप्रमाने मानव म्हणजे एक प्राणी. जर मानव नैसर्गथक 

हनवडीचा फक्त भाग असेल िर ईश्वराच्या खास हनर्मथिीचे काय? जर असे काही नसले िर 

सामान्य व्यक्तीनी बायबलवर हवश्वास कशाला ठेवायचा?  

नैहिक शंका वैज्ाहनक शंकेपुढे झाकल्या गेल्या. प्रॉस्टेटंट शाखेिील एकोहणसाव्या 

शिकाच्या शेवटी बायबल अिरश: खरे आह ेअशा समजुिीि होिे. पण त्यािील फार र्ोड्याना 

काही हजार वर्ाथपूवी सहा ददवसाि हवश्वाची हनर्मथिी केली यावर हवश्वास होिा. काहींना 

जेनेहसस ची पहहली ओळ “ आहण प्रारंभी ईश्वराने स्वगथ व पृथ्वी बनवली” या मध्य ेअनेक वर्ाथचा 



काळ हनघून गेला यावर हवश्वास होिा. या अनेक वर्ाथि मॅटर, सजीव, प्राणी व जीवाश्म ियार 

करण्यास हजारो वरे् लागली यावर काहींचा हवश्वास होिा. त्यानंिर ईश्वराने अ ॅडम बनवण्या 

आधीची सवथ हनर्मथिी नष्ट केली. एडन बागेची पनुथहनर्मथिी हिस्िपूवथ ४००४ या काळाि केली. 

ह ेसाल हबशप उशर यांनी गणीिाणे काढले होिे. या पुनथहनर्मथिी मधून ईश्वराने नवे प्राणी व 

वनस्पिी बनवल्या. उवथररि बनवण्यास त्याच्याकड े पूणथ सहा ददवस होिे. अशा 

हवश्वहनर्मथिीमध्ये जुने हवश्व व जुन्या पथृ्वी ला जागा होिी.  

इिरानी बायबलमधील पृथ्वी हनर्मथिी म्हणजे काव्यात्मक वणथन आह.े सहा ददवसाि 

ईश्वराने ह ेसवथ हनमाथण केल ेम्हणजे त्याचा उत््ांिीशी कसलाही संबंध नाही. जीवसृष्टी त्यािल्या 

त्याि मानव हनर्मथिी ईश्वराने केली. एकोणीसाव्या शिकाच्या शेवटी अमेररकन हिश्चनाना 

डार्वथन वाद हा दरूचा धोका वाटि होिा. कारण बहुिेक अमेररकन युहनव्हर्सथटी मध्य ेवैज्ाहनक 

व्यस्ि होिे. पण १९२०च्या समुारास डार्वथनच्या वादाने उग्र रूप घ्यायला सुरवाि केली.  

+++++ 

  



१३.१ डार्वथन युद्धाची सुरवाि  

 

याचा प्रारंभ पहब्लक स्कूलमधील वाढीिून झाला. १८९० मध्ये फक्त २००, ००० 

(दोन लाख) अमेररकन हवद्यार्ी पहब्लक स्कूलमध्ये हशकि होिे. १९२० साली ही सखं्या वीस 

लाखावर गेली. जीवहवज्ानाच्या शालेय पुस्िकामधून सरळ उत््ांिीला कवटाळले होिे. 

उत््ांिी ह े जनुकीय उत्पररविथन व नैसर्गथक हनवडीचा पररणाम आह े अस े हलहहलले े होिे. 

उत््ांिीच्या हवरोधकांना बालकांच्या मनािून ईश्वराबद्दलची कल्पना हद्दपार करण्याि शालेय 

पुस्िकाचा मोठा भाग आह ेअसे वाटायला लागल.े  

संघर्ाथची दसुरी रठणगी उत््ांिीचा युरोप व अमेररकेिील सांस्कृहिक हवश्वाि 

झालेला त्रासदायक प्रवेश. पहहल्या महायुद्धाि कधी नव्ह ेएवढ्ा सैहनकांची कत्तल झाली. काही 

जमथन व्यक्तींनी याची सांगड उत््ांिीबरोबर घािली. जमथन व्यक्तींच्या या वृत्तीचा उगम जमथन 

जीववैज्ाहनक अन्स्टथ हकेेल होिा. उत््ांिीच्या हशखरावर सवोच्च स्र्ान मानवाचे आह.े अजून 

अहधक उत््ांिी होणे चालूच आह.े “हहस्ट्री ऑफ द्एशन” या हकेेलच्या पसु्िकाि त्याने हलहहले 

“ आपल्याहून हीन पवूथज प्राण्यांच्या पुढे आम्ही गेलो याचा आम्हाला अहभमान आह.े 

भहवष्यािसुद्धा मानव जमािीला उज्वल भहविव्य आह.े यापुढील उत््ांिी मानहसक कोशल्य 

असेल.”  

हकेेलच्या मिे काही मानव इिराहून अहधक प्रगि आहिे. त्याने मानव जमािीचे 

बारा वंशामध्य ेहवभाजन केले. सवाथि िळाशी आदफ्रकन व न्यू 

हगहनया व सवाथि उच्च स्र्ानावर युरोहपयन वंश. त्यांना हकेेलने 

नाव ददल े होमो मेहडटरेहनयन. त्यािही होमो मेहडटरेहनयन 

मध्य ेजमथन अहधक उच्च अगदी हशखरावरील मानव. जमथन वंश 

िोसुद्धा उत्तर पहश्चम यरुोप व उत्तर अमेररकेिील ह ेसवथ मानव 

जमािीचे नेिृत्व करिील. पूणथ पथृ्वीवर सांस्कृहिक वचथस्व फक्त 

यांचेच असणार. सधुाररि बौहद्धक िमिा असलले्या यावंशाने 

नेिृत्व करण्यास प्रारंभ केला म्हणजे मेहडटरेहनयन वंश नैसर्गथक 

हनवडीमध्ये अहधक रटकून राहील अस ेत्याचे म्हणणे.                  

१३.१ अन्स्टथ हकेेल  



मानवी भहवष्याबद्दल हकेेल यांच्या कल्पनेिून जीवाहवज्ानाचा पाया असलेला नवा 

धमथ “मोहनझम” उदयास आला. त्याच्या पाठीराख्यांना मोहनस्ट लीग असे नाव पडले. त्यांनी 

उत््ांिीच्या पुढील वाटचालीि जमथनी जगाचे नेिृत्व करेल. यासाठी जमथन लोकांनी पहहल्या 

महायुद्धाि सामील व्हाव ेकारण ही उत््ांिीची पढुील पायरी आह.े  

इंग्लंड व अमेररकेि उत््ांिीचा आणखी एक चुकीचा अर्थ काढला गेला. हा अर्थ 

भांडवल शाहीच्या परुस्कत्याांनी काढलेला होिा. हनयंत्रण मकु्त व्यापार याि सरकारी हस्ििेप 

नको. सरव्हायव्हल ऑफ दफटेस्ट. हब्ररटश ित्ववेत्ता हमथन स्पेन्सर यांनी डार्वथनचे नॅचरल 

हसलेक्शन व लामाकथ च्या उत््ांिी हसध्दांिावरून ह े बेिलेल े होिे. मकु्त व्यापारिून अहधक 

बुहद्धमत्ता हनमाथण होिे असे त्याचे म्हणणे.  

स्पेंसर याना सवथ जगभरािून पाठीराख े हमळाले. त्यािल्या त्याि औद्योहगक 

दरोडखेोर औद्योहगक ्ांिीची भार्ा बोलणायाांना ह ेहवेच होिे. अन्ड्रये ूकानेजी याने स्पेन्सर 

यांना गुरू करून टाकल.े स्पेन्सर यांच्या पाठीराख्यांनी त्याच्या कल्पनेला सामाहजक डार्वथहनझम 

म्हणायला सुरवाि केली. सन १८०० च्या सुमारास गरीब आहण श्रीमंि यांच्यािील दरी एवढी 

वाढली होिी की धनाढ् व दररद्री होण ेहा नॅचरल हसलेक्शनचा भाग आह ेअसे म्हणायला 

सुरवाि झाली.  

सामाहजक डार्वथन वाद हा मोहनझमसारखाच भम्पकपणा आह.े नैसर्गथक हनवडीचा 

जीववैज्ाहनक भाग सामाहजक हवज्ानाि आणणे म्हणजे डार्वथन व लामाकथ  यांच्या हसद्धांिाची 

मोडिोड होिी. पूणथपणे वैज्ाहनक नसली िरी मानवी वंशाची उत््ांिी डार्वथन च्या हनयमानुसार 

होि आह ेअस ेकाही व्यक्तीनी शासकीय पािळीवर समजावण्यास सुरवाि केली. १९०० च्या 

प्रारंभी अमेररका व काही इिर दशेामध्य ेमहिमंद व्यक्तीना शस्त्रद्येने प्रजनन अिम बनवायला 

प्रारंभ केला. आपल्या दशेाच्या उत््ांिीमध्ये अशा व्यक्तीमुळे अडर्ळा येिो अस ेत्यांचे म्हणण.े  

काही अमेररकन पहब्लक स्कूलमधील पाठ्यपुस्िकाि हनयंहत्रि प्रजननाचा पुरस्कार 

केला. १९१४ साली नागररक जीवाहवज्ानाच्या शालेय पुस्िकाि गुन्हगेारी पाश्वथभूमी असलले्या 

कुटंुबाि असे हवचार येण ेआनुवंहशक आह ेअस ेहलहून ठेवल.े “जर अशा व्यक्ती जनावरे म्हणून 

जन्मली असिी िर त्यांना त्यांचा वंश पुढ ेवाढू न दणे्यासाठी त्यांना ठार मारल ेअसिे. अशा 

व्यक्तींची संख्या वाढू नये यासाठी वेगळ्या वसाहिीमधून त्यांची सोय करून त्यांच्या प्रजननावर 

प्रहिबंध घालण ेहाच योग्य उपाय आह े“ अस ेसुचवले गेले.  



या गोंधळाि हवसाव्या शिकाच्या प्रारंभी मलूित्ववाद्यांनी डोके वर काढले त्यािूनच 

हनर्ेधवाद (प्रोटेस्टानीरटझ्म) सुरू झाला. पहब्लक स्कूलमधून उत््ांिी हशकवणे बंद करा असा 

ओरडा झाला. या सवाथचा म्होरक्या होिा जेननंग्ज ब्रायन. या व्यक्तीची महत्वाकांिा राजकीय 

होिी. िीन वेळा डमेो्ॅरटक पिाचा िो प्रेहसडेंटपदाचा उमेदवार झाला होिा. वुड्रो हवल्सन 

यांच्या काळाि िो से्ेटरी ऑफ स्टेट असल्याने राष्ट्रीय पािळीवर त्याच्या उत््ांिी हवरोधी 

चळवळीला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाल.े  

ब्रायन यांचा उत््ांिीला असणारा हवरोध वैज्ाहनक मुळीच नव्हिा. आजच्या अनेक 

मूलित्ववाद्याप्रमाणे सहा ददवसाि झाललेी हवश्व हनर्मथिी रूपकात्मक आह.े म्हणजे केवळ एकश े

चव्वेचाळीस िासाि हवश्वाची हनर्मथिी पूणथ झाली नसली िरी आजची प्राणी व वनस्पिी सृष्टी 

प्राचीन पूवीच्या प्राणी वनस्पिीपासून झालेली नाही यावर िो ठाम होिा. त्याची खंि एकच 

होिी िी म्हणजे डार्वथनच्या उत््ांिीमध्ये “आत्म्याला” कोठेही स्र्ान नाही. “माझा डार्वथनच्या 

उत््ांिी हसद्धांिाला हवरोध असण्याचे एकमेव कारण आपली ईश्वरावरील श्रद्धा. या श्रद्धमेुळेच 

राष्ट्र म्हणून आपण जगि आलो आहोि. दसुरे कारण म्हणजे डार्वथनचा हसद्धान्ि हनदथयी असूयेवर 

आधारललेा आह.े अशामुळे सामूहहक पणे हनबथलांची हत्या करण्याचा बहलष्ठांना अहधकार 

हमळेल.  

ब्रायन यांचे म्हणण े सामाहजक डार्वथनवाद ककंवा मोहनझमच्या दषृ्टीने खरे होिे. 

ज्याच्या आधारे ्ूरपणा, गरीबी आणी जािीय समीकरणावर दसुर् यावर अन्याय करिा येि 

होिा. पण ओररहजन ऑफ स्पेहसस चे त्यांचा अभ्यास म्हणजे छद्महवज्ान होिे. लामाकथ ने अस े

कधीही म्हटल ेनव्हिे. पण ब्रायन आिा युनायटेड स्टेटसमध्य ेडार्वथन वरून गोंधळ उडवण्याच्या 

मागे होिा.  

+++++ 

  



१३.२ स्कोपीज ट्रायल  

१९२२ साली कें चुकी यरे्ील हमशनमधील स्टेट बोडाथने पहब्लक स्कूलमध्ये उत््ांिी 

हशकवण्याच्या कायद्या हवरुद्ध रेझोल्यूशन पास केल ेआह.े याच्या बाजूने बोलण्यासाठी ब्रायन 

यांनी लगेचच मोहीम आखली. जेंव्हा ही बाब कें चुकी हाऊस ऑफ ररप्रेंझेटेरटव्हजसमोर आली 

त्याबेळी केवळ एका मिाने िी नामंजूर झाली. ब्रायन व त्यांच्या सहकार् यांनी दहिणेकडील 

राज्यामध्ये याचा पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल.े १९२५ साली टेनेसी राज्याने 

उत््ांिी हशकवण्याहवरुद्ध कायदा केला.  

अमेररकन हसहव्हल हलबटी युहनयन (ACLU) ने या कायद्याला हवरोध करायचे 

ठरवले. शाळेिील हशिकांना आपले म्हणण ेमांडण्याचा हक्क आह े“फ्रीडम ऑफ स्पीच” चा भगं 

होिो असत्यांचे म्हणण.े टेनेसी राज्यािील कोणत्याही हशिकाने या कायद्याचा भंग करायचे 

ठरवल ेिर आम्ही त्याला पारठम्बा दऊे असे त्यानी जाहीर केल.े या घटनेकड ेसवाांचे लि जावे 

यासाठी त्याना अस ेकरावे लागले. हा कायदा घटनाबाह्य आह ेयासाठी त्याना अपील करिा 

यावे याची ही पूवथियारी होिी. जर त्याना अहपलाची परवानगी हमळाली िर कायदा आपसखूच 

रद्द झाला असिा.  

टेनेसी राज्यािील एक हनवांि डटेॉन नावाच्या गावाि च्या काही प्रमखुानी ACLU 

ची ऑफर ऐकली होिी. त्याना या खटल्याबद्दल फार आस्र्ा नव्हिी. पण आपल्या गावास 

प्रहसद्धी हमळावी म्हणून काही िरी करावे अस ेत्याना वाटले. जॉन स्कोपीज नावाच्या फूटबॉल 

कोच व हशिकास त्यानी एका और्धांच्या दकुानाि भेटायला बोलावल.े हा हशिक प्रत्यिाि 

बदली हशिक होिा. िो भौहिक शास्त्र हशकवायचा. त्याला त्यानी हसहव्हक बायॉलॉजी मधील 

काही मानवी उत््ांिीची प्रकरण े हशकवायला सांहगिल.े गावािील पुढार् यानी त्याला 

नमुन्यादाखल याहवरुद्ध कोटाथि दावा दाखल कर असे सांहगिले. र्ोडा हवचार करून िो यासाठी 

ियार झाला. डावयाचे वॉरंट हनघाल्यानंिर िो टेहनस खेळायला हनघूनही गेला.  

ACLU च्या अपेिपे्रमाणे स्कोपीजला मामुली दडं झाला म्हणजे या हवरुद्ध अपील 

करिा येईल. पण जसे ठरवले िसे झाल ेनाही. ब्रायन या सुमारास टेनेसीमध्ये होिा. डटेॉन मध्य े

येऊन या खटल्याबद्दल मदि करण्याची त्याने ियारी दाखवली. त्याला या खटल्याचे स्वरूप 

अहधक सवथव्यापी करायचे होिे. ACLU ला त्यानंिर आलेली ऑफर टाळिा न येण्यासारखी 

होिी. बचाव पिाचे वकील क्लरेेन्स डरॅो यानी हा खटला चालवण्याचे मान्य केले. १९२४ साली 



गाजलेल्या नार्न हलओपोल्ड व ररचडथ लोएब या दोन युहनव्हर्सथटी हवद्याथ्याांनी सहज केवळ 

खेळािील वादािून एका हवद्याथ्याथचा जीव घिेला होिा. डरॅो यानी दोघे युहनव्हर्सथटीिील 

हवद्यार्ी दोर्ी असल्याचे मान्य केल ेपण त्याना फाशी दऊे नका असेही सांहगिले. कारण त्यानी 

ह ेकृत्य मुद्दाम केल ेनसून “हवकृि मेंद”ू मुळे अस ेझाले असे हसद्ध केले.  

डरॅो व ब्रायन याना परस्पराबद्दल फार प्रेम नव्हिे. िरी पण एक प्रयत्न म्हणून डरॅो 

यानी ACLU च्या कायथकत्याथना िार पाठवून मी स्वि: या खटल्याच्या कामाि त्याना मदि 

करणार असल्याचे सांहगिले. ACLU च्या कायथकत्याांपुढे दसूरा कसलाही पयाथय नव्हिा. या 

िणी त्यांचा या खटल्यावरील हनयंत्रण सपंल.े  

दोन एकमेकाहवरुद्ध खाऊ की हगळू असे वकील पुढे आल्याने या खटल्याला राष्ट्रीय 

प्रहसद्धी हमळाली. या खटल्याचे नाव “स्कोपीज मंकी ट्रायल”  

 

आकृिी १३.२ क्लेरेन्स डरॅो डावीकडील हवल्यम ब्रायन उजवीकडील  

या खटल्यावर आधाररि एक नाटक इनहरेरट द नवंड हलहहल ेगेले. यावर आधाररि 

याच नावाचा हसनेमाही प्रहसद्ध झाला. डरॅो यानी ब्रायन याना सािीदाराच्या नपंजर् याि उभ े

करण्यास भाग पाडल.े द्एशहनझम (ईश्वरी हनर्मथिी ) बद्दल असलले्या हवसंगिीबद्दल त्याला 

उलट सलुट प्रश् हवचारले गेले. ब्रायन यांच्याकडून त्यांनी सहा ददवसाि पूणथ हवश्व ियार झाले 

यावर स्विा:चा हवश्वास नसल्याचे कबलू करवून घेिले. बायबलमधील अनेक घटनाचे हवहवध 

अर्थ काढले गेल ेआहिे त्यािील एक उत््ांिी आह.े पण दसुर् या ददवशी न्यायमूिीनी ब्रायन यांचा 

जबाब फेकून ददला. डरॅो यानी िाबडिोब स्कोपीज याना दोर्ी ठरवावे असा आग्रह धरला. 

कारण त्यावर त्याला लगेचच अपील करायचे होिे.  



स्कोपीज मंकी ट्रायल डरॅो यानी नजंकली अस ेम्हटल ेजािे. पण त्याच्या मळेु उत््ांिी 

हशिण र्ांबले. ज्यूरीनी स्कोपीज यांना दोर्ी ठरवून शभंर डॉलर दडं ठोठावला. डरॅो यानी 

यावर टेनेसी सुप्रीम कोटाथि अपील केल.े एक वर्ाथनंिर हा खटला घटनात्मक नव्ह ेिर ACLU 

च्या हवरुद्ध जाण्याचे कारण दकरकोळ होिे. त्या काळी ज्यूरीना 50 डॉलर हून अहधक दडं 

करण्याची िरिूद नव्हिी. केवळ िांहत्रक कारणावर टेनेसी सुप्रीम कोटाथने ही केस काढून टाकली. 

“ असा हवहचत्र खटला चालवल्याने काहीही हनष्पन्न होणार नाही.” अस ेन्यायाधीशानी सांगून 

टाकल.े  

प्रत्यिाि डरॅो याना या खटल्याि मोठी भार्णे करून प्रहसद्धी हमळवायची होिी. 

दडंाबद्दल त्याने आग्युथमेंट केलेच नाही. प्रत्यिाि टेनेसी राज्याने केललेा उत््ांिी हवरुद्धचा 

कायदा कायद्याच्या पुस्िकाि चाळीस वरे् हशल्लक होिा. १९२० साली अशाच अर्ाथचा कायदा 

हमहसहसपी, अराकान्स, फ्लोररडा व ओक्लाहामा राज्यांनी केला.  

+++++ 

  



१३.३ ईश्वरी हनर्मथिी हवज्ान  

 

१९४० िे १९५० च्या दशकाि उत््ांिी हवज्ानावर युनायटेड स्टेटस मध्ये प्रचंड 

संशोधन झाल.े मॉडनथ हसन्र्ेहसस चे प्रणेिे हर्ओडोसीयस डोबझान्स्की, अन्स्टथ मायर आहण जॉजथ 

हसम्प्सन, अमेररकन भूवजै्ाहनक, आनुवंश वैज्ाहनक, आहण प्राहणवैज्ाहनकाबद्दल सवथ जगाला 

आश्चयथ वाटायला लागल े होिे. पण यािील फार र्ोड े ज्ान म्युहझयम व जीवहवज्ान 

प्रयोगशाळेबाहरे सामान्य व्यक्तीपयांि हझरपले गेले. कारण ईश्वर हनर्मथिी वादी प्रकाशकांना 

उत््ांिीबद्दल शालेय पुस्िकािून काहीही हलहायचे नाही अस े दडपण आणले. शेवटी 

व्यावसाहयक दहृष्टकोन ध्यानाि घेऊन प्रकाशकांनी माना िुकवल्या.  

१९६० साली पुन्हा एकदा उत््ांिी च्या बाजूने नवी लाट आली. याचे कारण 

सोहव्हएट रहशयाने सोडलेला स्पुटहनक उपग्रह. सोहव्हएट हवज्ानािील प्रगिीमुळे अमेररकन 

शैिहणक िते्राि उत््ांिी हशकवण्याबद्दल नवा हवचार होऊ लागला. शालये पुस्िकािून उत््ांिी 

पुन्हा समाहवष्ट करावी काय याचे वारे वाहू लागले. १९६७ साली टेनेसी कायद्यामध्ये ज्या 

कायद्यानुसार स्कोपीज यांना अटक झाली याचा पुनर्वथचार करण्याबद्दल चचाथ झाली.  

यावेळी सुसान एपसथन नावाच्या आराकान्स मधील स्त्री हशहिकेने उत््ांिी कायद्या 

हवरुद्ध कोटाथि खटला दाखल केला. हिचा मदु्दा वेगळा होिा. पहब्लक स्कूल मध्य े उत््ांिी 

हवरुद्धचा कायदा हा धार्मथक हशिणाच्या बाजूने आह.े पहब्लक स्कूल मध्य ेधार्मथक हशिण ददल े

जाऊ नये. आराकान्स स्टेट च्या सवोच्च न्यायालयाने ही केस फेटाळून लाविाना असा कायदा 

करणे ह ेआराकान्स स्टेटच्या अखत्यारीि असललेी बाब आह ेअस ेकारण ददले. ACLU आिा 

जागी झाली. ४२ वर्ाथपूवीच्या खटल्याला पुन्हा हजवंि करावे या इच्छेने त्यांनी अमेररकन 

सवोच्च न्यायालयाि एपसथन यांचे अपील १९६८ साली दाखल केले. कोटाथने आराकान्सचा 

कायदा रद्द केला. न्यायमूिी अ ॅबे फोटाथस यानी हलहहल े “हशिणािून एखादी हर्अरी चुकीची 

आह ेह ेठरवून काढून टाकण्याचा हा कट आह.े यामागे धार्मथक कारण असल्याने नामंजूर”.  

उपरोहधकपण ेफोटाथस यानी हनर्मथिी वाद्याना नवा मदु्दा हमळवण्यासाठी मदि केली. 

हा मुद्दा आजही हनर्मथिीवादी वापरिाि. डार्वथन वाद कायद्याला धरून नाही अस े

म्हणण्याऐवजी उत््ांिी हवरोधकानी ईश्वरी हनर्मथिी हा व्यवहायथ वैज्ाहनक पद्धिीने सजीव 



हनर्मथिी हसद्ध करिा यिेे असे म्हणायला सुरवाि केली. ईश्वरी हनर्मथिी हवज्ानास हवरोध 

करणार् यांनी पहब्लक एज्युकेशनमधून हनर्मथिीची पद्धि मदु्दाम बाहरे ठेवली असा आरोप केला.  

हनर्मथिी हवज्ानाचा पहहला मसुदा १९६१ साली “हजनेहसस फ्लड” या पसु्िकाच्या 

रूपाने प्रहसद्ध झाला. ह ेपुस्िक एका हनेरी मॉररस नावाच्या द्रव अहभयांहत्रकी िज्ाने हलहहल े

होिे. त्याने जुनी ईश्वरी हनर्मथिी हर्अरी काटेकोरपणे बायबल वर बेिली होिी. पृथ्वी हनर्मथिी 

प्रत्यि सहा ददवसाि ियार केली. पृथ्वीची हनर्मथिी काही हजार वर्ाथपूवी झाली. भूरचनात्मक 

वैहशष्ठ्ये व सवथ जीवाश्म ज्या त्या रठकाणी येण्याचे कारण “नोहाचा प्रलय”. मॉररसने असेही 

सांहगिले की भूवैज्ाहनक दकरणोत्सारी कालगणना अहवश्वसनीय असल्याने चुकीची आह.े 

बायबल मधील घटनेची वैज्ाहनक पाश्वथभूमी त्याने दऊे केली. त्याकाळी असलले्या कोणत्याही 

व्यक्तीपेिा अॅडम अत्यंि हुर्ार असल्याने सवथ प्राण्यांची व वनस्पिींची नावे त्याने एकट्याने एका 

ददवसाि ठेवली. १९७२ साली “हनर्मथिी संशोधन ” (द्एशन रीसचथ) नावाची संस्र्ा त्याने 

काढली. या संस्र्ेमाफथ ि पुस्िके, माहसके, हव्हहडओ व संकेिस्र्ळे सुरू झाली.  

मॉररस यानी इिर हनर्मथिी वाद्याना नवी ऊजाथ ददली. नव्या वैज्ाहनक पद्धिीने 

त्यानी आपापले मदु्द ेमांडायला सुरवाि केली. ओल्ड अर्थ द्एशन संघटनेने िेरा अब्ज वर्ाथपूवीचे 

हवश्व व साड ेचार अब्ज वर्ाथपूवीच्या पृथ्वीस मान्यिा ददली. फक्त मानवाची हनर्मथिी मात्र 

सवाथि उशीरा ईश्वराने केली असे हलहून ठेवल.े अशा हस्र्िीि प्रत्येकाचे वेगळे मि असण े

स्वाभाहवक होिे. ओल्ड अर्थ द्एशन वाद्यांनी फ्लड हजऑलॉजी वाल्यावर टीका केली. भूहवज्ान 

व अवकाश हवज्ान त्यानंी लिाि घेिल ेनाही. फ्लड हजऑलॉजी वाल्यांनी ईश्वरी शब्द गाळून 

टाकला. हनरीश्वर वाद व डार्वथन च्या हनसरड्या वाटेने त्यांचा प्रवास चालू झाला. ददुवैाने ह े

दोन्ही गट कधीही एकत्र आले नाहीि.  

+++++  

  



१३.४ हवज्ानाची कसोटी  

 

हनर्मथिी हवज्ान चळवळ वादी आराकान्स स्टेट मध्य े हनर्मथिी हवज्ान व उत््ांिी 

दोन्ही हशकवण्यास मंजूरी द्यावी असा आदशे मंजूर करण्याि यशस्वी झाल.े पण हनर्मथिी 

वाद्यांच्या नव्या बाटलीिील जुन्या दारूवर समाधानी नव्हिे. १९८२ साली आराकान्स 

आदशेावर हजल्हा कोटाथि अपील केल े गेल.े हवल्यम ओव्हरटन यांनी मंजूरी आदशे पहहल्या 

अमेन्डमेंट च्या आधारे धडुकावून लावला. हनर्मथिी हवज्ान ह ेमुळािच हवज्ान नाही. पण पहब्लक 

स्कूलमध्य ेधार्मथक हशिण दणे्याचा प्रयत्न आह ेअसा शेराही मारला.  

हवज्ान म्हणजे आपल्या सभोविाली असलले्या नैसर्गथक बाबींचे स्पष्टीकरण. 

हवज्ानाचा गाभा हसद्धान्ि ियार करणे. हसद्धान्ि म्हणजे एखाद्या घटनेबद्दल स्र्लू म्हणणे. पण 

हवज्ानामध्ये हसद्धान्ि हा नेमके स्पष्टीकरण. हवश्वािील काही बाबींचे हनयम हवज्ानामधून 

मांडलेल ेअसिाि. उदा काही आजार सजीवापासून होिाि. ककंवा न्यूटन चा गुरुत्वाकर्थणाच्या 

हसद्धांिामुळे हवश्वािील प्रत्येक गोष्ट दसुर् या स्र्ायू गोष्टीकड ेआकर्थली जािे.  

हसद्धािं चुकीचा ककंवा बरोबर नसिो. पण हसद्धांिावरून काही गृहीिके ियार 

होिाि. गृहीिके हसद्ध करिा येिाि ककंवा नाही ह े त्यावरून केलले्या प्रयोगावरून ठरिे. 

गृहीिकावरून केलले्या प्रयोगामधून हवश्व कस ेकायथ करि ेह ेसमजल ेव हवहवध पद्धिीने केलले्या 

प्रयोगामधून ह ेहसद्ध झाले िर हसद्धान्ि खरा आह ेअसे म्हणिा येिे. हवज्ान नेहमी सत्याच्या 

शोधाि असि.े न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्थण हसद्धांिामुळे रॉकेट व उपग्रह पाठविा येऊ लागल.े पण 

गुरुत्वाकर्थण अहधक व्यापक सापेििा (ररलेरटहव्हटी) हसद्धांिाचा भाग होिे. आइन्स्टाइनने 

सुचवल े गुरुत्वाकर्थण अवकाशाचा पडदा (फॅहब्रक) व् आह े याची जाणीव करून दिेे. 

आइन्स्टाइनच्या हसद्धांिाची सत्यिा १९१९ साली झालले्या सूयथग्रहणाच्या वेळी केलले्या 

प्रयोगाि प्रकाश गुरुत्वाकर्थणामुळे व् होिो या प्रयोगावरून झाली. भौहिक वैज्ाहनक आिा 

गुरुत्वाकर्थण आहण सापेििा (ररलेरटहव्हटी) समाहवष्ट होिील अशी पुंज भौहिकी हवज्ानाच्या 

(क्वांटम दफहजक्स) सहाय्याने हसद्ध करण्याच्या मागे लागल ेआहिे.  

हवज्ानाची िाकि आपल्या संवेदांना न समजेल अशा नैसर्गथक बाबी समजेल अशा 

पद्धिीने सोडवण्यामागे आह.े पृथ्वीचे कें द्र आजपयांि कोणीही पाहहलेल ेनाही ककंवा िेर्ेपयांि 

कोणी पोहोचल े नाही. पण भूगभथ वैज्ाहनकांनी अंिभाथगािील चंुबकीय िेत्राचे मापन करून 

भूकंप लहरी अंिभाथगािून कशा वहन करिाि यावरून अंिभाथगाि हविळलेल ेलोह आह ेह ेहसद्ध 



केल े आह.े कृष्ण हववर आपल्या डोळ्यांनी कोणीही पाहील े नाही. पण सापेििा हसद्धांिाने 

कृष्णहववर परस्परावर आदळलेल्या िार् यामुळे होिे अस ेसुचवले. अशा स्फोटािून हनघालेल्या 

ि दकरणामुळे स्र्ायू पोकळीि नाहीसा होिो. खगोलवैज्ाहनक आिा ि दकरणाचा व कृष्ण 

हववरांच्या शोधाि आहिे.  

उत््ांिी आपल्या डोळ्यादखेि ददसि नाही पण उत््ांिी आपल्यास समजण्याच्या 

किेि नक्की आह.े दोनश ेकोटी वर्ाथपूवी आपण नक्कीच नव्हिो. पण भूशास्त्राच्या पुराव्यामधून 

आजच्या पूवी सजीव नेमके कस ेहोिे याच्या खणुा पृथ्वीच्या पोटाि दडलेल्या आहिे. सजीव 

प्राणी व वनस्पिी उत््ांि होि असिाि. त्यांच्यामध्य ेबदल होिाि. आपल्यासमोर प्रत्येक वर्ी 

काय झाल ेयाचे रेकॉडथ नसेल कदाहचि पण गेल्या चाळीस कोटी वर्ाथपूवी काय झाल ेयाच्या 

पुराव्यावरून त्याची कल्पना हनहश्चि येिे.  

जज ओव्हरटन यांनी १९८२ च्या हनवाड्यावर हवचार केला. ईश्वरी हनर्मथिी 

वैज्ाहनक कसोट्यावर रटकणार नाही याची त्यांना खात्री पटली. हनसगथ कसे काम करिो यावर 

पुरावे दणे्याचे काम वैज्ाहनक करिाि. ईश्वर हनर्मथिी हसद्धांिाच्या पाठीराख्यांनी ददलेली उत्तरे 

समाधानकारक नव्हिी. उदा हनेरी मॉररस यांनी होमो सेहपयन्स फक्त काही हजार वर्ाथपूवी 

आहस्ित्वाि आल्याचे हसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या लोकसंख्येवरून फक्त दोन व्यक्ती 

अ ॅडम व ईव्ह दकिी वर्ाथपूवी पृथ्वीवर होिे त्याचे गहणि त्यांनी मांडले. लोकसंख्या 

संख्याशास्त्रावरून हा काळ केवळ सहा हजार िीनशे वरे् ६.३०० वरे् एवढा हनघाला. ह ेत्यांनी 

प्रहसद्धही केले.  

मॉररस यांच्या म्हणण्याचे पररणाम चमत्काररक हनघाले. ऐहिहाहसक पुराव्यावरून 

इहजहप्शयन हपरॅहमड ४, ५०० वर्ाथपूवी उभे केल्याचे आधीच हसद्ध झाल ेहोिे. मॉररस यांच्या 

कालगणनेनुसार जेंव्हा हपरॅहमड बांधला िेंव्हा फक्त ६०० व्यक्ती पृथ्वीवर होत्या अस ेत्यांच्याच 

गणीिावरून हनघाले. ऐहिहाहसक पुराव्यावरून एकट्या इहजप्त मध्य े या सवथ व्यक्ती नक्कीच 

नव्हत्या. इहजप्त पथृ्वीचा अवघा एक टक्का भूप्रदशे व्यापिो. िर त्यानुसार अवघ्या सहा व्यक्तीनी 

इहजप्त मधील हपरॅहमड कसा बांघला हा प्रश् िसाच राहिो.  

ईश्वरी हनर्मथिीचे पुरस्किे सजीवांच्या कॅहम्ब्रयन काळािील व्रदु्धीचा ईश्वरी हाि 

म्हणून उल्लेख करीि असिाि. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे “ भूवैज्ाहनक कालगणनेप्रमाणे कॅहब्रयन 

काळाि असलले ेजीवाश्म कॅहम्ब्रयनपूवथ काळािील खडकामध्ये मुळीच नव्हिे.” अस ेवायने फे्रअर 



आहण पर्सथव्हाल डहेव्हस या ईश्वरी हनर्मथिीवाद्यानी हलहून ठेवले. ही एकाएकी झालेली 

सजीवांच्या हवहवधिेिील वाढ हाच ईश्वरी हस्ििेपाचा पुरावा आह.े  

हनर्मथिीवाद्यानी आपल्या म्हणण्यासाठी ददलेल्या पुराव्याि काही बाबी दडवून 

ठेवल्या. प्रत्यिाि कॅहम्ब्रयन हवहवधिा ियार होण्याआधी िीन अब्ज वर्ाथपूवी भूवैज्ाहनकाना 

बहुपेशीय सजीवांचे सवाथि जुने सापडलेल े जीवाश्म ५७५ दशलि वर्ाथपूवीचे होिे. या 

जीवाश्मांच्या पुढील हपढ्ा चाळीस दशलि वर्ाांनंिर कॅहम्ब्रयन काळाि जन्माला आल्या. 

कॅहम्ब्रयन सजीव हवहवधिेचा अवधी कमी होिा. ज्या पद्धिीने सजीवांचे भ्रूण र्ोड्या र्ोड्या 

फरकाने उदयास आल ेत्यानुसार र्ोड्या जनुकीय बदलामुळे अनेक बदल सजीवांच्या हवहवधिेि 

घडल ेयाि शंका नाही.  

ईश्वरी हनर्मथिीबद्दल केललेी हवधाने ही वैज्ाहनक हवधाने नसून फक्त उत््ांिी हवरुद्ध 

केललेा शब्दच््ल आह.े उदा हनर्मथिी वाद्याना एखाद्या जीवाणूमधील रटकून राहण्यामधील 

बदल ही उत््ांिी म्हणून मान्य आह.े ककंवा डार्वथन कफंच पक्ष्यांच्या चोचीिील बदल मान्य आह.े 

पण मोठ्या प्रमाणावर झालेला शरीर रचनेिील बदल मान्य नाही. त्यांचा वादाचा मुद्दा म्हणजे 

कोणीही असा मोठा बदल झालेल ेपाहहलेल ेनाही. िसेच दोन गटामधील मध्य बदल असलेल े

जीवाश्मही कधी उजेडाि आललेे नाहीि.  

ओररहजन ऑफ स्पेहसस या डार्वथनच्या गं्रर्ाि जीवाश्म कसे बनिाि याचे हववेचन 

त्याने केल े आह.े मुळाि जीवाश्म बनणे ही अत्यंि दमुीळ बाब आह.े मग हनर्मथिी वाद्याना 

अपेहिि मध्य बदल असलले ेजीवाश्म असण्याची शक्यिा अहधकच दमुीळ. अस ेअसल ेिरी 

जीवाश्मांचे दरु्भथक्ष्य असण्याचा हनर्मथिी वाद्याना अत्यंि आनंद वाटणे स्वाभाहवक होिे. अर्ाथि 

ह ेजीवाश्म वैज्ाहनकानी सपाद व्हले च्या जीवाश्मांचा शोध लावण्याआधीची गोष्ट होिी.  

सपाद व्हलेचे जीवाश्म ह ेआजच्या व्हलेच्या चुलि बधं ूअसण्याची शक्यिा होिी. 

प्रत्यि आजच्या व्हलेचा पाय असललेा जीवाश्म आजिागायि सापडललेा नाही. याचा उपयोग 

जहमनीवरील व्हलेमध्य ेजलचर होण्यासाठी कस ेबदल होि गेल ेयाच्या अभ्यासासाठी उपयोगी 

पडले. व्हलेचे पूवथज आजच्या व्हलेपिेा पूणथपणे गाय व पाणघोड्यासारखे ददसि असिील िर िे 

अहवश्वसनीय वाटण े स्वाभाहवक होिे. ह े बदल हळू हळू लहान टप्प्यामध्य े होि गेले. 

अम्ब्युलोसीटस नावाचा सपाद व्हले चा पूवथज ससुरीसारखा पायाच्या वापराने पाण्याि पोहि 

होिा. प्रोटोसीट्स नावाचा त्याहून लहान आकाराचा अम्ब्युलोसीटस चा पूवथजाचे मागील पाय 

आखूड होिे. िो भक्कम शपेटीच्या सहाय्याने पाण्याि वावरि होिा.  



जीवाश्मािील हस्र्त्यंिरानुसार जलचर व्हले ियार होण्यास लिावहध वर्े लागली 

आहिे. हत्रहनदाद मधील सूक्ष्म पािळीवरील गप्पी माशांची उत््ांिी जर मान्य होि असेल िर 

स्र्ूल पािळीवरील व्हलेमधील उत््ांिी त्याच प्रकारची आह.े याि संशय नाही.  

 

आकृिी १३. ३ अम्ब्युलोसीटस वरील प्रोटोसीट्स खालील  

+++++ 

  



१३.५ पुन्हा एकदा हवल्यम पेले  

 

१९८२ साली न्यायमूिी ओव्हटथन यांनी “ईश्वरी हनर्मथिी हवज्ान” फेटाळून 

लावल्यानंिर हनर्मथिी हवज्ान वाद्यानी आपली कल्पना पुन्हा एकदा पहब्लक स्कूलमध्य े

आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी बायबल मधील ईश्वराची मदि त्यांनी घेिली नाही.  

नवी हनर्मथिी कल्पनेला त्यांनी नाव ददले “इन्टहलजंट हडझाईन”. त्यांच्या आग्युथमेंट 

प्रमाणे सजीवांची रचना एवढी दकचकट आह ेकी ही रचना आपोआप उत््ांि होणे शक्य नाही. 

त्यासाठी कोणत्यािरी कत्याथची ककंवा रचनाकाराची आवश्यकिा आह.े पण हा रचनाकार कोन? 

इन्टहलजंट हडझाइनर चा प्रश् िसाच अधांिरी सोडून ददलेला होिा. इन्टहलजंट हडझाइन च्या 

खुलाशाने पहब्लक स्कूलचे दरवाजे उघडल.े १९८९ साली हलहहललेे “ऑफ पांडा अँड पीपल” ह े

पुस्िक खास मुलाचं्यासाठी हलहहललेे होिे. पुस्िकाची परीिणामध्य ेत्याची खूप प्रशसंा केली 

होिी. प्रकाशक होिे फ्लड हजऑलॉजी ऑगथनायझेशन: पुस्िक अत्यंि सफाईदारपणे हलहहलले े

असून त्याि बायबलचा मागमूसही नव्हिा. या उलट त्याि उत््ांिी कल्पनेच्या पुराव्यांची 

रेलचेल होिी.  

इन्टहलजंट हडझाइन च्या पुरस्कत्याथनी उत््ांिीला हवरोध करण्याऐवजी 

जैवरसायनशास्त्र व आनुवंश हवज्ानाचा आधार घ्यायला प्रारंभ केला. पूवी िे पृथ्वीचे वय 

जीवाश्मािील दवुे यावर वाद घालायचे. सजीवाची रेणवीय रचना एवढी गंुिागंुिीची आह ेकी 

कोणीिरी मागे असल्याहशवाय ही रचना ियारच होऊ शकि नाही. उदा रक्त गोठण्यामागे एका 

पाठोपाठ साखळी प्रद्या आह.े यािील एकही द्या घडून आली नाही म्हणजे रक्त गोठण े

र्ांबिे. व रक्तस्त्रावाने व्यक्ती मृत्युमुखी पडिे. अगदी सोप्या द्येमुळे एवढी दकचकट द्या कशी 

उत््ांि झाली असले असा त्यांचा प्रश्.  

इंटलीजन्ट हडझाईन हा शब्द िसा ओळखीचा वाटणारा होिा. दोनशे वर्ाथपूवी 

हवल्यम पलेे याच्या समोर असणारा प्रश् घड्याळाचा होिा. एखाद्या अनोळखी रठकाणी असणारे 

घड्याळ बनवणारा कोणीिरी असल्याहशवाय घड्याळ ियारच होणार नाही. पेलेची अडचण 

म्हणजे एखादी गुंिागंुिीची रचना होण्यासाठी रचनाकाराची आवश्यकिा नाही.  

जहमनीवर पृष्ठवंशी येण्याआधीपासून माशामध्ये फुफ्फुसे हवकहसि झाली होिी. 

आजसुद्धा प्रार्हमक स्वरूपाची फुफ्फुसे असलेल ेमासे आदफ्रकेमध्ये आहिे. या माशाच्या शरीराि 



फुफ्फुस ेआहते पण हर मरसर फुफ्फुसरवर फरर अवलांबून नरही. कररण त्कयरलर त्कयरच्यर कल्लल्लयरतून 

पुरेसर ऑक्सीजन ममळतो. पण अधून मधून त्कयरचे श्वसन फुफ्फुसरतून होते. यरच्यर जोररवर 

त्कयरचर पोहण्यरचर वेग वरढतो. तीनशे सरठ दशलक्ष वर्रापूवी फुफ्फुसरतून श्वसन करणरर् यर 

मरशरांचे वांशज अमधक वेळ जममनीवर घरलव ू लरगल.े यर नरदरत त्कयरांचे पांख बदलून त्कयरांनर 

अवयवरचे स्वरूप आल.े त्कयरांच्यर सहरय्यरने ते जममनीवर सरपटतरनर चरलण्यरचर प्रयत्न करू 

लरगल.े करळरच्यर ओघरत त्कयरचे कल्लले पूणापण ेनष्ट झरले. करही लरख वर्रात त्कयरांची फुफ्फुसे नष्ट 

झरली. व ते चतुष्परद झरले. यर सवा रूपरांतरणरचे जीवरश्म आज उपलब्ध आहते. 

१३.४ आदफ्रकेिील बीचीर फुफ्फुस मासा  

उत््ांिीिून गंुिागंुिीची जैवरासायहनक द्या उत्पन्न होऊ शकिे. िसेच दकचकट 

शाररररक अवयव ियार होिाि. वैज्ाहनकाना याची दोन उदाहरणे आढळली आहिे. पहहल े

उदाहरण आह ेअटार्टथकाच्या शून्याच्या खाली िापमानास न गोठिा हजवंि रहाणार् या आईस 

दफशचे. याच्या रक्ताि रक्त न गोठेल यासाठी एका गोठण प्रहिबंधक प्रहर्नाची हनर्मथिी झाली. 

या माशाच्या यकृिाि शकथ रा रेण ू असलले े प्रहर्न ियार होिे. िे द्रवाचा गोठणा नबंदसू द्रव 

रूपािच असि.े या माशांचे कुल आह ेनोटोर्ेनॉइड. या कुलािील जवळजवळ ९४ जािीमध्य े

असे गोठण प्रहिबंधक प्रहर्न ियार झाले आह.े  

गोठणप्रहिबंधक प्रहर्नाची हनर्मथिी ही िशी गंुिागंुिीची प्रद्या आह.े ह े प्रहर्न 

शरीराि ियारच झाले नाही िर नोटोर्ेनॉइड जािीचे मासे हजवंिच राहू शकणार नाहीि. पण 

ह ेगंुिागंुिीची द्या आह ेम्हणून उत््ांिीमधून अस ेप्रहर्न ियारच होणार नाही अस ेनाही. हच 

हनॅ्ग़ सी नावाचा जैवरसायन िज् व त्याच्या सहकारी यानी इहलनॉय युहनव्हर्सथटीि यावर 

संशोधन केल.े गोठणप्रहिबंधक जनुक कसे ियार झाल े ह े त्यानी शोधून काढले. या गोठण 



प्रहिबंधक जनुकाचे सवथसाधारण स्वरूप यकृिािील अशाच प्रकारच्या जनुकाऐवजी स्वादनुपंडाि 

व्यक्त होिे. या जनुकामुळे झालले ेनऊ अहमनो आम्लाचे बहुपेप्टाइड डझनाहून अहधक वेळा पुन्हा 

पुन्हा येि राहिे. या पुन्हा पुन्हा येण्याने गोठणप्रहिबंधक द्रव्य मोठ्या प्रमाणाि ियार होिे. 

एकाच जनुकाची ही कमाल आह.े ह े गोठणप्रहिबंधक जनुक पचसंस्र्चेी हवकरे बनवणार् या 

जनुकाबरोबर बद्ध झाललेे आह.े नेहमी गोठणप्रहिबंधक द्रव्य ियार न होण्याचे कारण म्हणजे ह े

जनुक “भंगार जनुकाबरोबर” नेहमीच्या ्मामध्य ेअसल्याने व्यक्त होि नाही. 

चेंग यांनी गोठणप्रहिबंधक जनुक व पचन हवकरे जनुकाबरोबर असललेे समान दवुेही 

शोधल.े प्रत्येक जनुकाच्या प्रारंभी एक खास ्म “ कूररयर लेबल” प्रमाण ेकाम करिो. खुणेचा 

्म ददसला म्हणजे पेशीिून गोठणप्रहिबंधक द्रव्य ियार होिे. जनुकाच्या शेवटी असललेा दसूरा 

्म गोठणप्रहिबंधक द्रव्य ियार करण्याचे र्ांबविो. शेवटी असलले्या ्मामुळे प्रहर्नाऐवजी 

आरएनए ियार होिो. दोन्ही लेबलचा न्यूहक्लओटाइड ्म एकसारखा आह ेह ेहवशेर्.  

या संशोधनावरून चेंग यांनी गोठणप्रहिबंधक जनुक कस ेआहस्ित्वाि आल ेयाचाही 

शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. कधीिरी फार फार वर्ाथपूवी (ह ेअस ेम्हणण्याची पद्धि आह ेम्हणून) 

पचन हवकरे बनवणार् या जनुकांची अपघािाने पुनुरुक्ती झाली. मूळ जनुकापासून नेहमीची 

हवकरे ियार होि राहहली पण नव्याने आलेल्या ्मामध्य े उिपररविथने होि राहहली. नऊ 

अहमनो आम्लांचा ्म नव्या जनुकाचा कें व्हािरी भाग बनला. कालांिराने जनुकांच्या पुन्हा 

पुन्हा येणार् या ्मामुळे गोठणप्रहिबंधक द्रव्य ियार झाल.े जुन्या जनुकापासून फक्त “कूररयर 

लेबल” बनल.े स्टाटथ व स्टॉप कोड हा मूळ जनुकाचाच भाग आह.े  

मूळ पचन हवकरे स्वादनुपंडाि बनि असल्याने सवाथि प्रर्म ियार झालेली हवकरे 

स्वादनुपंडाि ियार होि राहहली. स्वादनुपंडाि पचन हवकरे ही ियार होिाि. त्यामुळे लहान 

आिड्यािील अन्न पचन होिे. मासा र्ंड पाणी हगळिो त्यामुळे लहान आिड्याि द्रव गोठण्याची 

शक्यिा वाढिे. पररणामी पचनमागाथिील गोठण प्रहिबंधक द्रव्यामुळे अहि शीि पाण्याि 

अंटार्टथक मासे न गोठिा हजवंि राहिाि.  



  आकृिी १३.५ गोठण प्रहिबंधक द्रव्य आकृिी   १३.६ आईस दफश  

 

१९९९ साली चेंग आहण त्यांच्या सहकार् यांना अशा असभंव जनुकांच्या 

आहस्ित्वाचा पुरावा हमळाला. अंटार्टथक माशाच्या जनुकांचा शोध घेिाना गोठण प्रहिबंधक व 

अन्नपचन हवकरांच्या जनुकांच्या आज्ावली सापडल्या. म्हणजे दोन्ही प्रहर्नाच्या मधील हस्र्िी 

असावी असा अंदाज त्यांनी फार पूवी केललेा होिा.  

+++++ 

  



१३.६ रक्तक्लर्न इहिहास  

साध्या भारे्ि रक्तक्लर्न म्हणजे रक्त गोठणे. नोटोर्ेनॉइड माशांच्या शरीरािील 

गोठण प्रहिबंधक द्रव्य ह ेअत्यंि िीव्र बुद्धीमत्तेमळेु बनवले गेले आह ेह ेसांगण्याचा मोह होणे 

साहहजक आह.े जनुकांचे पुन्हा पुन्हा येण ेआहण उत्पाररविथनामुळे असे वाटणे स्वाभाहवक आह.े 

पण उत्पररविथन याहून अहधक काहीही बनव ू शकिे. जीवनावश्यक रेणूंची पूणथ साखळी 

बनवण्याि उत्पाररविथनाचा वाटा आह.े  

उदा रक्त गोठण्यासाठीचे रेणू. हनरोगी व्यक्तीच्या शरीराि ह े रक्त क्लर्न घटक 

रक्तािून सहज इकडून हिकड ेवहाि असिाि. रक्त वाहण्याि त्यांचा सहभाग शून्य. पण चुकून 

भाजी हचरिाना सुरीने जखम झाली ककंवा ठेच लागली िर सूक्ष्म वाहहन्यांचा सभोविालच्या 

ऊिीबरोबर गंुिा ियार होिो. ऊिींमधील एक प्रहर्न रक्तामधील क्लर्न घटकास कायाथहन्वि 

करिे. सुरंुगाच्या वािीस आग लागल्यानंिर वाट पेटि जािे िसे एका द्एिून दसुरी अशा 

साखळी द्या घडिाि. दसुरी, हिसरी, चवर्ी अशा साखळी द्येचा पररपाक क्लर्नािील 

फायहब्रनोजेन पयथन्ि पोहोचिे. फायहब्रनोजेन म्हणजे रक्ताची अंहिम गुठळी. रक्तक्लर्नािील 

गंुिागंुि ह ेत्याचे बलस्र्ान आह.े एका साध्या रेणूच्या ट्रीगरमुळे लिावहध फायहब्रनोजेन रेण ू

परस्पराि गंुििाि. ही पद्धि जखमेिून रक्त र्ाबंण्यास अत्यंि यशस्वी आह.े याचे कारण मात्र 

त्यािील क्लर्न घटक ह ेआह.े यािील एकही घटकाचा अभाव असेल िर अशा व्यक्ती रक्त गळ 

(रक्त न गोठण्याचा हवकार) हवकार होिो. या हवकाराि रक्त गोठि नाही ककंवा खूप उशीरा 

गोठिे. अस ेअसल ेिरी रक्त क्लर्न द्या इन्टलीजंट हडझाईन आह ेह ेहसद्ध होि नाही.  

गेली चार दशके युहनव्हार्सथटी ऑफ काहलफोर्नथया मध्ये रसेल डूहलटल ह े सॅन्ट 

हडआगो मध्ये पृष्ठवंशी प्राण्यािील रक्त गोठण द्या कशी उत््ांि झाली असावी याचा अभ्यास 

करीि होिे. रक्त गोठण्यािील एक घटक दसुर् या घटकास प्रभाहवि करिो ही फार हवशेर् बाब 

नाही. सवथ प्राण्यामध्ये अनेक घटकांना प्रभाहवि करणारी हवकरे आहिे. यािील काही हवकरे 

रक्त गोठण्यासाठीची आवश्यक हवकरांचे पूवथज असावीि.  

प्रार्हमक पृष्ठवंशी सजीवाि रक्त गोठण्यासाठीचे घटक नाहीि अशी कल्पना करा. 

गांडूळ ककंवा समुद्र िारा प्राण्याि शरीर द्रवाि गोठण्यासाठीचे द्रव्य मुळीच नाही. पण याचा 

अर्थ त्यांच्या शरीरािील द्रव जखमेनंिर पणूथ पण ेवाहून जाि नाही. त्याऐवजी त्यांच्या शरीर 

द्रवाि असलले्या पेशी अशा प्रसंगी परस्परानंा हचकटिाि. हा हचकट पदार्थ त्यासाठी 

रक्तद्रवािील इिर प्रहर्नांचा वापर करिाि. रक्ताची गुठळी हा अहधक पररणामकारक पयाथय 



आह.े यािील पूवीचा घटक अहधक पररणामकारक होण्याची द्या आवश्यक जनुकाच्या पुन्हा 

पुन्हा (डुप्लीकेशन) मुळे होिे. साखळी द्या अहधक वेगाने व अहधक पररणामकारक होिे. हळू 

हळू रक्त गोठण्याची द्या याच पद्धिीने उत््ांि झाली नसल्यास नवल.  

आकृिी १३.७ रक्तक्लर्न 

डूहलटल यानी आपला हसद्धांच्या परीिणासाठी आधार शोधण्याचा प्रयत्न केला. सवथ 

पृष्ठवंशी प्राण्यािील रक्त गोठण्यासाठीचे आवश्यक घटक जवळ जवळ सारखे आहिे. दसुरी बाब 

म्हणजे त्यांचे पचन हवकराशी साधम्यथ आह.े डूहलटल यांच्या अंदाजानुसार फायहब्रनोजेन रक्त 

गोठण्यासाठी आवश्यक घटक हचकट घटकाचा उगम अपृष्ठवशंी प्राण्यामध्य े आह.े 

फायहब्रनोजेनसारखा एक घटक त्यांना समुद्र काकडीमध्ये (सी ककंुबर) मध्ये आढळला. समुद्र 

काकडीमध्ये रक्त गोठण्यासाठीची आवश्यक यंत्रणेची आवश्यकिा नाही. पण 

फायहब्रनोजेनसारखा घटक त्याचं्या शरीराि आह.े  

डूलीटल यांच्या हसद्धांिाचा पुरावा हसद्ध करणे फार सोपे नव्हिे. गोठण प्रहिबंधक 

द्रव्याचे जनुक शोधण्यासाठी वैज्ाहनकांना इकडचा डोंगर हिकड ेकरावा लागला. रक्त गोठण 

द्रव्य शोधण्यासाठी त्यांना िीस वरे् लागली. त्यांना कोलॅजेन ककंवा कोलेस्टेरॉल मधील उत््ांिी 

ककंवा हजारो जैव रेणू शोधायचे नव्हिे. इंटहलजंट हडझाइन वाद्याना उत््ांिी वैज्ाहनकाना 

जैवरासायहनक उत््ांिी मधील काहीच माहहिी नव्हिे. पण पन्नास वर्ाथनंिर मात्र जेंव्हा 

डीएनए चा शोध लागला त्यावेळी सवथ सोपे झाले.  

फायदिन  

पे्लटलेट  

क्लथन घटक  

ताम्बड्या पेशी  

रक्त क्लर्न  



१३.७ परीिणाच्या मागे.  

 

एकदा इन्टहलजंट हडझाइन च्या पाठीराख्यानी उत््ांिीवरील हल्ल ेर्ांबवल्यानंिर 

फार र्ोड ेहवज्ान हवचार करण्यासाठी हशल्लक होिे. इन्टहलजंट हडझाईन जीवाश्मािील बदल, 

उिपररविथनाचा वेग, आहण दोन जािीिील बदल व समान गुणधमथ कस ेअसिाि यावर काय 

प्रकाश टाकणार कोण जाणे? कोणत्या एका िणी घोड्याच्या उत््ांिीमध्ये ककंवा पक्ष्यांच्या 

उड्डाणाि इंटलीजन्ट हडझाईनमुळे हस्ििेप झाला याचा पाठपुरावा कसा करायचा. या 

हडझायनरने नेमके काय केले? 

१९९६ साली मायकेल बेह े या इन्टहलजंट हडझाईन वैज्ाहनकाने “डार्वथन्स ब्लकॅ 

बॉक्स” या पुस्िकािील एक उदाहरण घेिल.े लेहहग युहनव्हर्सथटीिील बेह ेह ेजैव रसायनशास्त्रज् 

होिे. त्यानी एक गंुिागुिीची जैवरासायहनक द्या शोधून काढली. ही उत््ांिीमधून ियार 

झाली नाही असा त्यांचा दावा होिा. त्याच वेळी उत््ांिी लहान लहान बदल घसवून आणण्यास 

सिम आह े पण मोठे बदल उत््ांिीमधून होि नाहीि असहेी सांहगिले. कफंच पक्ष्याच्या 

चोचीिील लांबी, एचआयव्ही ने दसुरा आश्रयी शोधणे, अमेररकेि अपघािाने ककंवा मुद्दाम 

आणून सोडलेल्या पक्ष्यापासून नव्या पक्ष्याची हनर्मथिी वगैरे. पण अशा दकरकोळ बदलामधून 

मोठे बदल होि नाहीि.  

इंटहलजंट हडझाइन चा प्रॉब्लेम दकरकोळ बदल मोठे बदल घडवून आणि नाहीि. 

जसा काळ पुढ ेसरकिो िसे उत्पररविथनािील जाहि समूहाि डीएनए मध्ये बदल होिो. एकदा 

अस ेलहान बदल झाल ेम्हणजे जाहि समूहाि नव्या जािीचा उदय होिो. वैज्ाहनकानी जनुकीय 

बदलावरून जािी मधील सम्बंध शोधून काढले आहिे. जर बेह ेयाना लघ ुउत््ांिी मान्य असेल 

िर त्याना सजीव वंश वृि मान्य करण े्मप्राप्त आह.े ( सजीव वंश वृिामध्ये मानव व हचपांझी 

चुलि नािेवाईक दाखवलेल ेआहिे.) हनर्मथिी वाद्याना मानवाचा पूवथज हचम्पांझी असल्याचे 

कधीही मान्य होण्यासारखे नव्हिे. जीवश्माचें पुरावे व दकरणोत्सरी कालगणना यास बेह ेयांचा 

हवरोध नसल्याने गेल्या चार कोटी वर्ाथिील वंश वृि ियार झाल्याच्या मदु्द्द्यावर कसललेी दमुि 

नाही.  



उत््ांिी र्ांबली व हडझाईन चालू नेमके कें व्हा झाले ह ेसांगणे कठीण आह.े गेल्या 

पन्नास कोटी वर्ाथि हडझायनर कोठून िरी आला व रक्त गोठण्यासाठीच्या द्या रक्तामध्य े

सरकवून गेला की काय? कोण्या हडझायनरने पंधरा कोटी वर्ाथपूवी सस्िन प्राण्यांच्या अपरा 

गभाथशयाि हचकटवून गेला असावा कदाहचि. अशामुळे मािेच्या प्रहििमिेमुळे गभथ गभाथशयाि 

रटकून राहण्यास मदि झाली. बहे ेयांच्याकड ेअशा प्रश्ाची उत्तरे कधीही नव्हिी.  

यामध्ये आणखी एक गमिीची बाब म्हणजे काही रेणूंचे हडझाईन झाल ेनाही अस े

खुद्द बेह े यांनी स्विा:च मान्य केल े आह.े ऑक्सीजन वाहून नेणारा हीमोग्लोहबन रेण ू व 

स्नायूमधील मायोग्लोहबन यांच्या रचनेि कमालीचे साम्य आह.े मायोग्लोहबन स्नायूमध्य े

ऑक्सीजन साठवून ठेविे. बेह ेयांच्या मिे हीमोग्लोहबन ह ेहडझाईनचे उदाहरण अस ूशकि नाही. 

कारण मायोग्लोहबनमध्ये दकरकोळ बदल झाल्याने हीमोग्लोहबन ियार झाले आह.े 

मायोग्लोहबनची रचना अत्यंि दकचकट आह.े (याचे कारण मायोग्लोहबन कस े उत््ांि झाल े

यावर बेह ेयांच्याकड ेकसलाही पुरावा नव्हिा.)  

उत््ांिीमधील उदाहरणांची मोडिोड केल्याने इंटलीजन्ट हडझाईन पासून कोठलाही 

हसद्धांि प्रयोगाने हसद्ध करिा आललेा नाही. उदा एखादा दकचकट रेणू जनुकांच्या हद्वरुक्तीमुळे 

ियार झाला असल्यास िो उत््ांिीमधून झाला अस े हलहहण े सोपे आह.े बहे े सजीवाच्या 

प्रारंभीपासून इंटलीजन्ट हडझाईन चा हसद्धांि पुढे आणण्याच्या प्रयत्नाि होिा. पहहली पेशी 

ियार होण्याि गंुिागंुिीची जनुके आवश्यक होिी. ही जनुके कालांिराने इिर सजीवामध्य े

वापरली गलेी. हशल्लक जनुके व्यक्त होईनासी झाली. 

ज्या पद्धिीने रेण्वीय उत््ांिी झाली त्यावरून “रेण्वीय उत््ांिीचा प्रारम्भ कोठून 

करायचा याचे कोड ेउलगडि नाही” असे रॉकेस्टर युहनव्हर्सथटीिील एच अ ॅलन ऑर ह ेम्हणाल.े 

काही जनुके अव्यके्तक बनण्यामागे अनेक वरे् लोटली आहिे. एखाद्या जनुकाची आणखी एक प्रि 

पूवीच्या जनुकास जोडली गेली त्यािील उत्पररवर्िथि जनुक प्रहर्न हनर्मथिीस कायथिम असिे. 

पण अशा प्रहर्नाचा पेशीमध्ये कसलाही उपयोग नसिो. अशा हनरुपयोगी जनुकास ्द्मजनुक 

म्हनिाि. पण अशी ्द्मजनुके व कायथिम जनुक यांच्यािील ्म समान असिो. जर बेह ेयांचे 

म्हणणे खरे असेल िर आपल्या डीएनए मध्य े्द्मजनुके हशल्लक राहण्याचे कसलेली कारण 

नाही. आपल्या डीएनए सोबि खुळखुळ्या सापाच्या हवर्ासाठी ककंवा फुलाच्या पाकळीसाठीची 

जनुके का नसावी? हा प्रश् हशल्लक राहिो. पण हचम्पांझी व माणूस यांच्यामध्ये ्द्मजनुके मात्र 

हशल्लक आहिे ह ेकशासाठी?  



उत््ांिी याचे सरळ सरळ उत्तर दिेे: आपले पवूथज जेंव्हा फुले ककंवा खळखुळ्या 

सापापासून हवभाहजि (जाहि म्हणून) झाले त्यानंिर ्द्मजनुके उत््ांि झाली नाहीि. इंटहलजंट 

हडझाइन हवज्ानािील महत्वाच्या प्रश्ाचे उत्तर दिे नाही िो म्हणजे “ जर सदै्धांहिक दषृ्ट्या 

गंुिागंुिीच्या हवश्वाची रचना हडझायनर ने केली असे मांडले िर िुम्ही भिूकाळ हवसरला असा 

त्याचा अर्थ होिो.” अस ेररचडथ डॉदकन्स म्हणिाि. “नैसर्गथक हनवडीच्या हसद्धांिाचे वैहशष्ठ्य 

म्हणजे ही हनवड लहान सोप्याकडून गंुिागंुिीच्या रेणूकड ेझाली आह.े याि स्वि: हनर्मथिी करू 

शकेल अशा मेंदचू्या रचनेचाही समावेश आह.े पण या उलट जर िुम्ही हडझाइनकड े

प्रारम्भापासून सुरवाि केली िर िुम्ही प्रारम्भाबद्दल काहीही हवचार केला नाही.”  

+++++  

  



१३.८ अपुरे हवज्ान  

 

इनटहलजंट हडझाइन च्या खंद्या पुरस्कत्याथनी व पूवाथश्रमीच्या द्एशन वाद्यानी 

आपले मदु्दे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अनेक क्लुप्त्या वापरल्या. त्यािील एक म्हणजे उत््ांिी ही 

फक्त एक आयहडयालॉजी- हवचारसरणी आह.े हनसगथवादापासून त्याची उत्पत्ती झाली आह.े 

यामध्ये “ईश्वराला कसलहेी स्र्ान नाही. ईश्वराला हवश्वामध्येही स्र्ान नाही. िसेच पथृ्वीवर 

त्याला हस्ििेप करण्यासाठी कसलेही कारण हशल्लक नाही. डार्वथनने ईश्वराचे महत्व कमी 

करण्यासाठी हा डाव टाकला आह.े” अस े दफहलप जॉनसन नावाच्या द्एशनच्या बाजूने 

सांहगिले. ही व्यक्ती प्रत्यिाि कायद्याची प्रोफेसर होिी. जर आमचे म्हणणे हनपिपािी कोटाथि 

चालल ेिर ईश्वरी हस्ििेप ह ेसजीव हनर्मथिीचे आणखी एक हवचार करण्यासारख ेकारण अस ू

शकिे. त्यामुळे द्एशहनझमचा जय होईल.  

असे असले िरी रसायनहवज्ान, भौहिकी व उत््ांहि जीवहवज्ान यावरून ह ेजग 

हनयमानुसार चालल े आह े याची खात्री पटि.े दररोज एकदा ईश्वराने अणूच्या पोटािील 

प्रोटॉनची संख्या बदलायचे ठरवल े िर अणूचे गुणधमथ रोजच्या रोज बदलिील. पण केवळ 

नैसर्गथक घटना केवळ नैसर्गथक कारणामुळेच समजिे अस ेहवज्ान हसद्ध करिे. अनिंद्रीय कारण 

हनसगथ हनयमाप्रमाणे नसले िर िे हवज्ानाच्या किेबाहरेील आह ेअस ेहवज्ान म्हणिे.  

जॉनसन व इिर हनर्मथिी वाद्यानी उत््ांहि हवज्ानावरच नव्ह ेिर हवज्ानाच्या सवथच 

शाखेवर आगपाखड केली आह.े जेंव्हा सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ानी और्धाना न जुमानणार् या ियाच्या 

सार्ीचा अभ्यास केला त्यावेळी हा प्रकार म्हणजे ईश्वरी इच्छा असे कोणीही म्हटले नाही. जेंव्हा 

खगोलभौहिक वैज्ाहनकानी (अ ॅस्ट्रोदफहजक्स) आपल्या सूयथमालेची उत्पत्ती एका िप्त धुळीच्या 

ढगापासून झाली असे म्हटले त्यावेळी त्यानी फक्त एका आयिामध्ये पूणथ ियार झालेल्या ग्रहांची 

नावे ्माने हलहून काढली. “ही एक आश्चयथकारक घटना आह”े एवढेच भाष्य यावर झाल.े जेंव्हा 

हवामान वैज्ाहनकानी च्ी वादळाच्या मागाथचे नकाशे प्रहसद्ध केले त्यावेळी ईश्वराने ह ेवादळ 

पुढे ढकलल ेअसे कोणीही म्हटले नाही.  

हनसगाथि जे अनाकलनीय आह ेिे ईश्वरी आह ेअसे म्हणून त्याचा पाठपुरावा करण्याचे 

वैज्ाहनक सोडून दिे नाहीि. असे जर केल ेिर हवज्ान ह ेहवज्ान राहणार नाही. जेरी कॉयने या 



हशकागो युहनव्हर्सथटीिील आनुवंश वैज्ाहनकाने मांडले “पूणथ हवज्ानाच्या इहिहासामध्य े

आमच्या ईश्वराच्या म्हणावे अस ेकाहीही नाही. 

हनर्मथिी हवज्ान वैज्ाहनकांच्या कामाि कसलीही ढवळाढवळ करीि नाही. 

जेवाश्मवैज्ाहनक जीवाश्मांचा शोध घेि राहिाि. त्यािून मानव, व्हले, व इिर सजीवाबद्दल 

अहधक माहहिी हमळिे. भ्रूण वैज्ाहनक भ्रूण वाढीिून त्यांचा हवकास शोधिाि. जनुकामुळे 

कॅहम्ब्रयन काळािील सजीवांच्या संख्येि व हवहवधिेमध्ये कशी वाढ झाली असावी याचा अंदाज 

करिाि. भरूसायन वैज्ाहनक समस्र्ानकांच्या सखं्येवरून पृथ्वीवर सजीवांची उत्पत्ती कें व्हा 

झाली याची मांडणी करिाि. हवर्ाणू हवज्ानािून एचआयव्हीसारख्या हवर्ाणूमुळे आश्रयी िील 

प्रहििमिा हिाश होण्यामागील कारण े शोधिाि. या सवाथचा पाया हनर्मथिीहवज्ानाऐवजी 

उत््ांहिहवज्ान आह.े  

हवज्ान म्हणून हनर्मथिीवादी अपयशी ठरल ेिरी अमेररकन पहब्लक स्कूलमध्य ेआपल े

हनर्मथिी हवज्ान हवज्ान म्हणून हशकवण्याि यावे यासाठी त्यांचा भक्कम प्रयत्न चालू होिा. बरेच 

ददवस त्यांच्याकड ेकोणाचे लि गेले नाही. पण १९९९ साली मात्र कान्सास राज्यािील एका 

प्रकरणामळेु पुन्हा िे प्रहसद्धीच्या झोिाि आले.  

+++++  

  



१३.९ कान्सास मध्ये पुन्हा द्एशहनझम  

 

कान्सास हायस्कूलच्या हवद्याथ्याथना कान्सास स्टेट बोडथ ऑफ एज्युकेशनने अ ॅप्रूव्ह 

केलेल्या स्टेटची मान्यिा असलले्या परीिेस बसायचे होिे. १९९८ साली एका वैज्ाहनकांच्या 

आहण हशिकांच्या कहमटीस परीिेची पािळी अहधक उच्च करण्यासाठी आमंहत्रि केल.े नॅशनल 

रीसचथ कौहन्सलयानी १९९५ साली आखून ददलले्या आराखड्यानुसार त्यांनी ह ेकाम पूणथ केल.े 

मे महहन्याि १९९९ साली बोडाथसमोर आपल ेकाम ठेवल.े या आराखड्याि खगोलहवज्ानापासून 

पयाथवरणहवज्ानापयांि सवथ हवर्य होिे. इिर हवर्याबरोबर यामध्ये हवद्याथ्याांना उत््ांिीिील 

मूलभूि हनयम जस े पररसराबरोबर सजीव कस ेबदलि जािाि व जीववैज्ाहनकांच्या नुसार 

सजीवामधील हवहवधिा कशी व्यक्त होिे याबद्दलच्या माहहिीचा समावेश होिा.  

पण जेंव्हा कहमटी समोर आराखडा सादर केली गेला त्याि काही हवहचत्र घडल ेहोिे. 

एका सभासदाने वेगळा आराखडा मांडला. हा आराखडा हमसूरी मधील हनर्मथिीवाद्यांच्या 

संस्र्ेकडून आला असल्याचे कालांिराने समजले. ज्या सभासदांनी हा आराखडा हलहहला होिा 

त्यांनी याला मान्यिा दणे्याचे नाकारले. आराखड्यामध्य ेमुद्दाम काही भाग घुसडला आह ेअस े

त्यांचे म्हणणे होिे. बोडाथने त्यांना सूक्ष्मउत््ांिी व स्र्ूल उत््ांिीबद्दल अहधक माहहिी दणे्याचे 

सुचवल.े सूक्ष्मउत््ांिीमध्ये हपढ्ांहपढ्ा झालेल ेसूक्ष्म बदलामुळे नव्या पद्धिीचे बॉडी प्लान 

ियार झाले म्हणजे स्र्लू उत््ांिी त्यावरून हवलुप्तनाचा वेग अशी माहहिी पुरवली. यावर 

बोडाथने त्यांना स्र्ूल उत््ांिीचा भाग अभ्यास्मािून गाळून टाकण्याचे सुचवले. कहमटीने िे 

अर्ाथि फेटाळले.  

ऑगस्ट महहन्याि लखेक सदस्यांची पुन्हा बैठक झाली त्याि बोडाथने ददलेला ड्राफ्ट 

स्वीकारावा ककंवा फेटाळून लावावा अस ेसुचवण्याि आले. पण बोडाथने एकाएकी एक नावाचं 

ड्राफ्ट स्विा:ची दसुरीच व्हशथन हमटटंगमध्ये ठेवली. वरवर ही व्हशथन कहमटीने 

सुचवलले्याप्रमाणेच भासि होिी. पण काळजीपूवथक पाहहल्यानंिर यािील उत््ांिी हवर्यक 

सवथ उल्लखे गाळून टाकलेल ेहोिे. जो भाग हशल्लक होिा त्यामध्ये नॅचरल हसलेक्शन ही फक्त 

एक पद्धि म्हणून हशकवायची होिी. सध्याच्या जनुकीय संकेि (जेनेरटक कोड) बरोबर त्याची 

सांगड घालायची नव्हिी. उत््ांिी हवर्याि कोणिीही परीिा द्यायची नव्हिी. पृथ्वीचे वय, 



भूखंड वेगळे झाल्यामुळे झालेले बदल, ककंवा महा स्फोटानंिरची हवश्वहनर्मथिी ह ेटाळायचे होिे. 

आपला नवा ड्राफ्ट बोडाथने सहा हवरुद्ध चार मिानी मंजूर करून घेिला.  

आराखड्यािील मूळ पररच्छेद बदलून व चुकीची हवधाने घुसडून बोडाथने हवज्ानाचा 

अभ्यास्म हनर्मथिीवाद्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केला ह े उघड होिे. उदा “सध्याच्या जनुकीय 

संकेिाच्या माहहिीमध्य े नैसर्गथक हनवडीमुळे कसलीही भर पडलेली नाही.” प्रत्यिाि 

उत्पररविथन आहण जनुकाच्या दसुर् या प्रिीमुळे झालेल्या हनसगथ हनवडीिून नवी जनुकीय संधी 

सिि उत्पन्न होि असिे. असा उल्लखे करून बोडथ सूक्ष्म उत््ांिीचा पुरस्कार नक्कीच करीि होिे 

पण त्याच वेळी स्र्ूल उत््ांिी (मॅ्ोइव्होल्यूशन) नाकारि होिे. हा अजेंडा हनर्मथिी वाद्यांचा 

पूवीपासून होिा.  

भूशास्त्रसदु्धा या हनर्मथिीवादािून सुटल े नव्हिे. हवद्याथ्याथना भूखंड हवप्लवन 

(कॉहन्टनेंटल हड्रफ्ट) समजू नये म्हणून त्याचा उल्लेखही टाळला होिा. वास्िहवक भूखंड हवप्लवन 

हा आधुहनक पृथ्वीची माहहिी करून घेण्याचा उत्तम मागथ होिा. याउलट त्यानी वेगाने बनलेल्या 

स्िररि खडकांचा (स्त्रॅरटरटफाइड खडकांचा) अभ्यास करण्यास सुचवल े होिे. त्याची दोन 

उदाहरणेही ददली होिी. एक वॉहशग्न्टन स्टेट मधील सेंट हलेेन्स व दसुरे इटलीिील माउंट एटना. 

काही हजार वर्ाथि ह े दोन्ही खडक कसे बनल े आहिे याची ही उदाहरणे फ्लड हजऑलॉजी 

हनर्मथिी वाद्यांचा आवडिा मुद्दा होिा.  

हनर्मथिी वाद्यांच्यासाठी वगथ अहधक सुरहिि करण्याच्या नादाि हवज्ानािील 

मूलभूि बाबी हवद्याथ्याथपयांि पोहोचवण्याचा मागाथचा हवध्वंस कहमटी करीि होिी. या 

हसद्धांिावर पुरेसे हववेचन झालेल ेनाही. फक्त ह ेहववेचन आह.े नैसर्गथक घटनांचे हववेचन मानवी 

किेच्या बाहरे आह ेअशा शब्दानी वैज्ाहनकानी अज्ाि शक्तींचा शोध घ्यावा असेही बोडाथने 

सुचवल ेहोिे.  

पत्रकारांच्या पयथि याची माहहिी कशी पोहोचली कोणास ठावूक. स्टेट बोडथ ऑफ 

एज्युकेशन ने यािील अस्पष्टिेबद्दल आरडा ओरडा करायला सरुवाि केली. हबल गे्रव्हज नावाच्या 

गव्हनथर नी बोडाथच्या हनणथयावर िीव्र आिेप घेिला. युहनव्हसीटीच्या चॅन्सलर व अध्यिानी 

मिदानाचा हनर्ेध केला. ज्या बोडाथच्या सभासदानी हनर्मथिी हसद्धांिाच्या बाजूने मिदान केल े

त्याना राष्ट्रीय पत्रकारांच्या पुढ ेजावे लागले. केवळ गुड सायन्स च्या बाजूने आम्ही आहोि असा 

कांगावा करण्यास त्यानी मागे पुढे पाहहल ेनाही. पण या गोंधळाि अहधक गाळाि बोडथ चेअर 

मन नलंडा हॉलोवे (प्रत्यिाि चेअरवूमन) गेल्या. कुत्रयाप्रमाणे ददसणार् या प्राण्यापासून डॉलदफन 



ककंवा गायीसारख्या प्राण्यापासून व्हले बनल्याचा पुरावा कोठे आह े असे एनबीसीच्या 

मुलाखिीि त्या म्हणून गेल्या. चिुष्पाद व्हलेच्या पूवथजांचे जीवाश्म सापडले आहिे ह ेत्यांच्या 

गावीही नव्हिे.  

अगदी िळागाळािून अशा खुळचट अभ्यास्मावर कान्सास मध्य े हवरोध सुरू 

झाला. काही महहन्याि त्याची िीव्रिा वाढली. २००० साली होणार् या स्कूल बोडथ इलेक्शन 

मध्य ेहनर्मथिी वाद्यांची संख्या कमी झाली. नलंडा हॉलोवे सहहि दोन सभासदांना सपाटून मार 

खायला लागला. हिसर् या सभासदाने राजीनामा ददला. त्याच्या रठकाणी सौम्य प्रकृिीच्या 

ररपहब्लकन व्यक्ती आली. फेब्रुवारी २००१ मध्य ेस्कूल बोडाथने अभ्यासाचे मूळ स्वरूप कायम 

ठेवले. त्याि उत््ांिी नेहमीप्रमाणेच हशकवायची होिी.  

कान्सास मध्ये हनर्मथिीवाद्यांची डाळ हशजली नाही. पण त्यांची राजकीय लढाई पूणथ 

युनायटेड स्टेटस भर पसरली. म े२००० साली इन्टहलजंट हडझायन च्या पुरस्कत्याांना कॅहपटल 

हहल मध्य ेपरुाणमिवाद्यानी त्यांचे म्हणण ेमांडण्यासाठी पाचारण केल.े ओक्लाहामा स्टेटच्या 

कायद्याने बायॉलॉजी ्हमक पुस्िकािून हवश्वाची हनर्मथिी ईश्वराने केली आह ेअसे हवद्याथ्याथना 

सांगण्याची सक्ती करण्याि आली. अलाबामामध्ये ्हमक पुस्िकािून उत््ांिी हसद्धांिावर 

मिभेद आहिे अस ेहलहहण्याची सक्ती केली. 2001 च्या उन्हाळ्याि लुहझयाना स्टेट मध्ये प्रारण 

हमिीय कालगणना (रेहडओमेरट्रक डटेटंग) हशकवणे म्हणजे असत्य माहहिी प्रसाररि 

करण्याहवरुद्ध हबल पास झाले.  

असे कायद ेसंमि करणे ह ेहशिकांनी उत््ांिी हशकवू नये म्हणून नव्ह ेिर ही सरळ 

सरळ धमकी होिी. पालकांच्या बरोबर वाद नको म्हणून हायस्कूल मधील जीवाहवज्ानाच्या 

हशिकांनी आमच्या प्राचायाांनी या वर्ी उत््ांिी हशकवू नका कारण यंदा हनवडणुका आहिे अस े

गुळमुळीि उत्तर ददल.े नवे स्कूल बोडथ ियार होि आह ेत्यांच्यासमोर कसलाही प्रॉब्लेम व्हायला 

नको. ससुंगि अभ्यास्म शाळेि असण्या हवरुद्ध ह ेधोरण होिे.  

+++++ 

  



१३.१० ककंमि चुकवावी लागली.  

  

अशा प्रकारचे अडर्ळे हनर्मथिीवाद्याना नेहमीचे होिे. पण एका पूणथ हपढीला उत््ांिी 

म्हणजे काय ह ेन कळण्याचा धोका होिा. याचा पररणाम घािक होिा. गेल्या दोनशे वर्ाथि 

उत््ांिी हसद्धांि हा हवज्ानाच्या कसोटीवर पारखून घेिललेा होिा. दकत्येक हवद्याथ्याथनी 

उत््ांिी अभ्यासािून आपले कररयर हनवडललेे होिे. उदा िेल व खहनजांचा शोध पृथ्वीवरील 

सजीवाच्या इहिहासािून घेिलेला होिा. गेल्या चारशे अब्ज वर्ाथि सजीवांचा हवकास 

उत््ांिीच्या अंगाने झालेला होिा. त्यािील काही अस्िंगि झाले िर काही नव्याने ियार झाले. 

जीवाश्मांच्या स्वरूपाि त्याचे पुरावे खडकामधून रटकून आहिे. भूवजै्ाहनकांना जर काही 

प्लवंगाचे जीवाश्म िेल समदृ्ध खडकामधून आढळले िर त्याच प्रकारच्या प्लवंग असलेल्या 

खडकािून िेल सापडण्याची शक्यिा वाढिे.  

जैविंत्रज्ानाि उत््ांिी महत्वाची आह.े कारण वजै्ाहनकांचे प्रयोग प्रत्यि सजीवावर 

चालललेे असिाि. सजीव उत््ांि होि असिाि या गृहीिकावर त्यांचे प्रयोग चाललेले आहिे. 

प्रहिजैहवकाहवरुद्ध जीवाणंूचा प्रहिकार असण े हचे मुळी हनसगथ हनवडीचा भाग आह.े 

जीवाणूमधील जनुके आपल्या रटकून राहण्याच्या िमिेचा पुरेपूर वापर करिाि. उत््ांिी 

समजल्याहशवाय वैज्ाहनकांना नवे और्ध बनवणे शक्य होि नाही. बनवलेल े और्ध कस े

वापरावे त्याची पद्धि ठरविा येि नाही.  

प्रहिजैहवकांच्या बाबिीि ह ेअिरश: खरे आह.े जीवाणूची उत््ांिी झाली म्हणजे 

जनुकीय दषृ्ट्या त्यांच्या नव्या हपढ्ा ियार होिाि. उत््ांिी विृावर अहधक शाखा फुटिाि. 

उदा एडस च्या एखाद्या गटावर प्रहिजैहवक प्रभावी ठरिे. पण सामान्य एडस हवर्ाणूवर िे 

प्रभावी ठरि नाही. एखादा आजार नेमका कोठून आला ह ेवैज्ाहनकाना समजणे सोपे होिे. 

हचम्पांझीपासून मानवामध्ये एडस हवर्ाणू आला त्याच्या उपचाराची नेमकी ददशा ठरली.  

मोठ्या कॅन्व्हासवर उत््ांिी भल्या मोठ्या व्यवसायासारखी आह.े जैविंत्रज्ानािील 

सवाथि मोठा व्यवसाय आज जीनोमचा ्म माहीि करून घेण ेहा आह.े त्यानंिर हा ् म जीवाणू, 

आददजीव, कीटक व कृमीबरोबर पडिाळून पाहणे. यासाठी अब्जावधी डॉलर खचथ करण्याचे 

कारण ही आज केललेी गंुिवणूक आह.े फळामाशीिील जनुके शोधण्यामागील कारण मानवाि 

हीच जनुके कायथरि आहिे. यामधून कदाहचि मानवी आयुमयाथदा वाढण्याची शक्यिा आह.े पण 



ह ेहोण्यापूवी कमीिकमी दोन्ही जनुकामध्ये ही समानिा कोठून आली ह ेपाहहले पाहहजे. दसुर् या 

शब्दाि सांगायचे िर याचे मूळ कॅहम्ब्रयन जनुक स्फोटाि आह.े  

याच प्रकारचे उपयोजन काळाच्या ओघाि हवहवध जाहि एकत्र कशा आल्या यामधून 

हमळण्याची शक्यिा आह.े उदाहरण घ्यायचे िर मलेररया आजाराचे घेऊया. दरवर्ी वीस लाख 

व्यक्ती मलेररयाने जगभराि मृत्य ू पाविाि. त्यांना आजच्या काळािील सवोत्तम उपचार 

उपलब्ध आहिे असे गृहीि घरल ेआह.े नुकिेच वैज्ाहनकांनी शोधून काढल ेकी एक अब्ज वर्ाथपूवी 

मलेररयाच्या परजीवी पवूथज पेशीमध्ये परजीवी शेवाळ अपघािाने आले. या शेवाळ पेशीमध्य े

नष्ट होण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये सहजीवी संबंध प्रस्र्ाहपि झाला. आजही मलेररया परजीवीमध्ये 

शेवाळाची जनुके आहस्ित्वाि आहिे. वनस्पहि हवरुद्ध वापरण्याि येणार् या रसायनामुळे 

मलेररयाचा बंदोबस्ि होण्याची शक्यिा आह.े उत््ांिीच्या अभ्यासाहशवाय िण नाशकांच्या 

वापराने मलेररया नाहीसा करणे अशक्य आह.े  

जैविंत्रज्ानाचा प्रसार वाढिा आह.े जैविंत्रज्ान ह ेउत््ांिीच्या ज्ानावर अवलंबून 

आह.े सजीवांची उत््ांिी कशी झाली ह ेमला कळण्याची आवश्यकिा नाही अस ेम्हणून आपण 

आपल्याच पायावर कुर् हाड मारून घेि आहोि.  

+++++ 

  



१३.११ उत््ांिी हवरुद्ध  

 

१९२० च्या सुमारास हवल्यम जेननंग्ज यांनी उत््ांिीहवरूद्ध दडं र्ोपटल ेत्यावेळी 

त्याच्या समोर कोठलाही वैज्ाहनक संदभथ नव्हिा. त्याला एकाएकी डार्वथनला एवढे महत्व ददलेले 

आवडले नव्हिे एवढेच. ईश्वराने हनमाथण केलले्या हवश्वाला कसल्यािरी हसद्धांिाने धक्का 

पोहोचला असे त्याचे म्हणणे. उत््ांिी हवज्ानामूळे ब्रायन यांचा गोंधळ उडाला होिा. त्यांनी 

एक मूलभूि प्रश्ाला हाि घािला.कसल्याही उत््ांिीहसद्ध करणार् या पुराव्याशी त्याचा संबंध 

नव्हिा. िो म्हणजे जेंव्हा उत््ांिी होिे त्याचा ईश्वराशी कसला संबंध आह ेकी नाही? फक्त 

नैसर्गथक हनवड एवढे कठीण काम हनमाथत्याऐवजी करू शकेल की नाही?  

ईश्वर व उत््ांिी यांचा काही परस्पर संबंध आह ेकी नाही? उत््ांिी ही वैज्ाहनक 

घटना आह.े वैज्ाहनक अशा घटना पाहिाि, त्यांचे पररणाम िपासिा येिाि. पण जीवाश्म खणून 

काढल्याने ईश्वराचे आहस्ित्व नाहीसे होि नाही. ईश्वर हा हवज्ानाच्या हवश्वासाचा ककंवा 

अहवश्वासाचा हवर्य नाही. आसा गे्र यांनी डार्वथन हसद्धांि हाच मुळाि ईश्वराचा पुरावा आहे. 

जसे वनस्पहिहवज्ान िसेच डार्वथनचा हसद्धांि.  

युनायटेड स्टेटस मध्य ेअनेक वर्ाथपासून धार्मथक उत््ांिीवाद्यांचे माहरे आह ेव होिे. 

गे्र यांची हिश्चन धमाथवर हनिांि हनष्ठा होिी. ओररहजन ऑफ स्पेहसस या पुस्िकाची ओळख 

करून दिेाना िे म्हणाल ेडार्वथन यांच्या हसद्धांिास आहस्िक ककंवा नाहस्िक दोन्ही बाजंूनी पाहिा 

येिे. पण माझ्या मिे नाहस्िक म्हणणे हा वेडपेणा आह.े जेंव्हा १९९९ साली कान्सास स्कूल 

बोडाथने माध्यहमक हशिणािून उत््ांिी वगळायचे ठरवले त्याि हिश्चन ित्वावर हवश्वास 

ठेवणारी एकमेव व्यक्ती होिी कान्सास युहनव्हार्सथटीिील भूशास्त्रज् कीर् हमलर. “ ईश्वर सवथ 

सृष्टीचा हनमाथिा आह.े त्याच्या इच्छेहशवाय कशाचीही हनर्मथिी होि नाही.” अस ेम्हटल ेिरी 

उत््ांिी मान्य करण्याचे त्यांनी साफ नाकारले. िो पुढे म्हणाला “ जर ईश्वराने वनस्पहि व 

प्राण्यांची हनर्मथिी केली असले िर िी अमान्य करण्याचे मला कसलेही कारण ददसि नाही. 

मानवाची हनर्मथिी उत््ांिीिून झाली ह ेमला मान्य नाही.”  

केनेर् हमलर (कीर् हमलर व केनेर् हमलर या दोन हभन्न व्यक्ती आहिे) या ब्राऊन येर्े 

वास्िव्य असणार् या जैवरसायनवैज्ाहनकाने कॅर्ॉहलक मिानुसार उत््ांिीमध्ये ईश्वरी हाि 



मोठ्या प्रमाणाि आह.े १९९९ साली त्यांनी हलहहलेल्या “फाइंनडगं डार्वथन्स गॉड” या पुस्िकाि 

त्याने दाखवून ददले की उत्परीविथनामूळे झालेल्या उत््ांिीमध्ये उत्पररविथनाचा भाग पुंज 

(क्वान्टम) हसद्धांिानुसार होिो. एखाद्या उत्पररविथनाचा नेमका पररणाम कसा होणार आह ेह े

त्यामूळे कधीच समजणार नाही. पेशीच्या अंिभाथगाि असलेल्या कें द्रकावर जर हवश्वादकरणाचा 

मारा झाला िर त्यामुळे होणारे डीएनए चे पररविथन नेमके कसे होणार ह ेकसे ठरवणार? पुंज 

हवज्ानािील अहनहश्चििा हाच मुळी ईश्वरी इच्छेचा पररणाम आह ेअस ेत्याचे म्हणणे. ईश्वराचे 

काम वैज्ाहनक पद्धि समजणार नाही अशा प्रकारे चालिे.  

जर ईश्वराने उत्पररविथन घडवायचे म्हटल ेिर िो स्विा: उत्पादनाचा मॅनेजर आह े

असा अर्थ हनघि नाही. अनेक हिश्नानी मानवी इहिहास हा पयाथयानी भरललेा आह ेह ेआधीच 

मान्य केलले ेआह.े हनसगथ याहून फार वेगळे काही करि नाही. उत््ांिी आपोआप होि राहिे. 

ईश्वराचे उत््ांिीवर हनयंत्रण आह ेकी नाही ह ेमहत्वाचे नाही. कारण ईश्वर फक्त काय चालल े

आह ेिे फक्त पहाि नाही. पहािो. ईश्वर उत्तम हडझायनर आह.े  

हमलर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे उत््ांिीमध्ये हनयिीचा िेवढाच वाटा आह.े 

हनयिीमध्ये आपलाही सहभाग आह.े “ आज ना उद्या हनमाथत्याकडून त्याला नेमके काय हव ेआह े

िे हनमाथण होईल, स्वगथ व िारका यांच्या स्वप्नामध्ये आपल्याला सामावून ईश्वर घेईल.”  

“ ईश्वराने जेंव्हा हवश्व हनमाथण केले त्याच वेळी काही हनयमही ियार केल.े 

आपल्याला या हनयमांच्या सहाय्याने हनर्मथिी समजवण्याचा प्रयत्न केला. पण पयाथय व 

आकहस्मििा यािून काय हनवडायचे याचा पयाथय आपल्याकड ेउपलब्ध आह.े आपण केलले्या 

हनर्मथिीमागे ईश्वर उभा आह.े काय करायचे याचे स्वािंत्रय आपल्याकड ेआह.े उत््ांिी ह ेसाधन 

ईश्वराने आपल्याला ददललेे आह.े” अस ेहमलर यानी हलहून ठेवले.  

एडवडथ ओ हवल्सन जागहिक कीिीचे मुंग्यांचे सामाहजक कीटकामधले संशोधक. 

समुदायाने राहणार् या कीटकाच्याबद्दल ‘सुसामाहजकिा’ (Soshobayology) हा शब्द त्यांनी 

रूढ केला. आपल्या हलखाणाि त्यांनी ईश्वराबद्दल एक वेगळा दषृ्टीकोन मांडला. त्यांचा जन्म 

एका सदनथ बाप्टीस्ट कुटंुबाि झाला. अमेररकेि प्रचहलि असलेल्या सदनथ बाहप्टस्ट हिश्चन 

हवश्वासानुसार होली वॉटर मध्ये बालकाला पहवत्र केले म्हणजे त्याबालकाि होणारे पररविथन 

ईश्वरी ईच्छेनुसार होिे. फ्लोररडा मध्य ेचचथ च्या पास्टर (धमथगुरू) ने त्यांना पहवत्र पाण्याच्या 



कंुडाि बुडवले. एखाद्या कुशल निथकाप्रमाणे माझे शरीर खालवर मागे पुढे केल ेमाझे मस्िक 

पाण्यामध्ये बुडवून काढले.  

या बाहप्तझमचा माझ्यावर खोलवर पररणाम झाला. हा फक्त दशृ्य पररणाम िर 

झालाच पण माझ्या अपिे ेप्रमाण ेआंिररक पररणामसुद्धा झाला. “ माझ्या हािाि काहीिरी 

िेजस्वी रत्ंनासारखे काहीिरी लागल.े हाि उघडून पाहहला त्यावेळी हािाि काहीही नव्हिे. “  

“जैहवक ईश्वर उत््ांिी घडवून आणिो व मानवी कायाथि हस्ििेप करिो.” ही कल्पना 

हवल्सन यांना मान्य नाही. याऐवजी िे द्विै ित्वाकड ेवळले. एकदा ईश्वराने हवश्व हनर्मथिी केली 

त्यानंिर त्याने हवश्वाच्या दररोजच्या घटनामध्य ेहस्ििेप केला नाही. अशा हवश्वामध्ये हवल्सन 

राहायला ियार आहिे.  

 

“खरी उत््ांिी एखाद्या महाकाव्यासारखी आह.े हवज्ानाने ही शोधनू काढली. जगािील 

कोणत्याही धार्मथक गं्रर्ाहून अहधक सत्य उत््ांिीमध्ये आह.े मानवी उत््ांिीचा इहिहास 

पाहश्चमात्य ररलीजनहून हजारो पट मोठ्या कालखंडाचा आह.े याच्या अभ्यासािून नव्या 

कल्पनांचा हवकास झाला आह.े होमो सेहपयन्स ही एका जमािीमधील वंशाचे गाठोड े आह.े 

मानव जमाि एका जनुकीय वारशािून एकत्र आलले ेआहिे. हपढ्ान हपढ्ा त्यांच्यामध्य ेकाही 

समान दवुे हशल्लक आहिे. त्यािूनच अमरत्व व पुनजथन्म यासारख्या कल्पना उत््ांि झाल्या.”  

 

हवज्ान नव्या हसद्धांिास जन्म दिेे. त्यासाठी लागणारे पुरावे जमा करण ेव पडिाळून 

पाहणे ह ेआपल्या बुद्धीमत्तेचा कस आह.े वैज्ाहनक व वैज्ाहनक नसलेली सामान्य जनिा मग िी 

हिश्चन, मुहस्लम, नहदं,ू बौद्ध ककंवा हनरीश्वर वादी असो. सत्य काय आह ेह ेपूवथग्रहदहूर्ि पण े

जाणणे हा मानव जािीचा हक्क आह.े  

********* 

  



हमत्रहो 

पुस्तकां  वरचून कोणी शहरणां होतां कर? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. वरचन करणररी मरणसां त्कयरांच्यरबरोबरच्यर वरचन न करणरर् यर 

मरणसरांहून अमधक प्रगल्लभ आमण मवचररी असतरत. 

कोणत्कयरही प्ररण्यरलर, सजीवरलर, अनुभवरने शहरणपण येतां. इतर प्ररण्यरांनर करही प्रमरणरत 

त्कयरांचे जन्मदरते थोडांफ़रर मशक्षण दतेरत. पण मरनव हर असर प्ररणी आह ेज्यरलर पुवी जगलले्लयर 

आमण आतर मजवांत नसलेल्लयर मरणसरांचे अनुभवही मशकतर येतरत . ते पसु्तकरांद्वररे. मरणसरलर 

आपल्लयर सभोवतरली नसलले्लयर, दरू दशेरतल्लयर मरणसरांचे अनुभव समजून घेऊन मशकतर येतां. 

तेही पुस्तकरांद्वररे. प्रत्कयक्ष अनुभवरांहून चरांगलर मशक्षक नरहीच. पण इतररांनर आलेल े अनुभव, 

त्कयरांनी खरल्ललले्लयर ठेचर यरही मरणसरलर मशकवतरत आमण शहरण े करून सोडतरत. 

म्हणून वरचर. वरचत रहर. इतररांनर वरचरयचर आग्रह करर. वरचरल तर वरचरल ह ेशांभर टके्क 

सत्कय आह.े 

मंडळी! 

वाचायला िर हवचं! 

पण वाचून झाल्यावर प्रहिसादायलाही हवं… 

…आमण स्वतःही मलहरयलर हवां. 

 


