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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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विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

 

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिडव करू शकता.   

• ह ेई पुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककंिा िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर 

करण्यापुिी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आह.े   

  



लेखकाचा अल्पपररचय 

 

अमराितीत १७ जुलै १९७० साली जन्मलले े

प्राध्यापक डॉ. अवश्वनीकुमार पंजाबराि धांड ेयांनी पूणव 

वशिण अमरािती येथे केले. तसेच १९९१ साली B. E. 

(E & TC ), M. E. (E & TC ) १९९९ आणी Ph. D. 

२००७ मध्य े बडनेरा अवियांवत्रकी ि अमरािती 

विद्यापीठातून पूणव केल.े १९९१ नंतर पाच िर्व Industry 

आणी त्यानंतर आतापयंत वशिण िेत्रात आहते. सध्या पुण े

येथील Pune Institute of Computer Technology 

मध्ये Electronics वििागात Professor या पदािर कायवरत आहते तसचे २००८ ते २०११ 

पयेंत पदवु्यत्तर वििागाचे वििाग प्रमखु म्हणून काम केले.  

'खगोलशास्त्र' हा त्यांच्या आत्यंवतक वजव्हाळ्याचा विर्य असुन या पुस्तकातून ब्रह्ांड 

आवण ईश्वर या दोन्ही सकंल्पनेचा विज्ञान ि तत्िज्ञान या दोन्ही गोष्टींचा अभ्यास करुन आपल े

विचार मांडले आहते. या विर्यांिर त्यांनी पदवु्यत्तर विद्यर्थयांकडुन बरेचसे projects करून 

घेतले आहते तसेच लेखन स्िरुपात आत्तापयंत त्यांचे दोन शोधवनबंध अंतरराष्ट्रीय स्तरािर 

स्िीकारण्यात आले आह े. त्याच प्रमाण ेदोन पुस्तके दखेील प्रवसद्ध झाले आहते.  

 

 

  



मनोगत 

विश्वात जीिसृष्टीचा उगम कसा झाला? ह े अजुनपयंतही शास्त्रज्ञांना न 

उलगडलेले कोडे आह.ेया िर आजपयंत अनेक ऋर्ी,मुनी,विद्वान तसेच अनेक 

शास्त्रज्ञ,विचारिंत,तत्िज्ञानांनी वलवहलेले ग्रंथ,केलेले वििेचन तरीही या प्रश्नाला 

समाधानकारक उत्तर वमळालेले नाही.प्रथम सृष्टीत आत्मा वनमावण कसा 

झाला?त्यापासुन विविध प्राणी,िनस्पती कसे वनमावण झाले?मृत्यूनंतर त्याचे काय 

होते?आत्मा आवण मन या मध्य ेकाही फरक आह ेकक दोन्ही एकच?ह ेदखेील कोणी 

समाधानकारक सांगू शकले नाही त्यामुळे ह ेएक गुढच आह.ेविज्ञानाच्या दषृ्टीकोनातून 

ज्यात आत्मा आह,ेजे पुनरुत्पादन करू शकतात ते सजीि ि जे ह ेकरू शकत नाही ते 

वनजीि अश्या प्रकारे वििागणी केली आह.ेककंिा ज्यात आत्मा असतो ते सजीि ि 

ज्यात नसतो ते वनजीि असे म्हणता येईल.मुळात जीिवनर्मवती कशी झाली यािर 

केिळ मानिी तकव च उत्तर दऊे शकतो कारण मुळात मानिाचा जन्मच आत्म्यानंतर 

काही दशलि िर्ावनंतर झाला.उत््ांती म्हणजे फक्त एका वजिापासुन दसुऱ्या वजिात 

होणारा बदल नाही तर ह ेबदल होतांना त्यांच्यातील वनमावण झालेल्या जीिांमध्ये ि 

िेगिेगळ्या त्यांना समरूप समुहातील बदल आह े तो कसा झाला असािा?याचे 

स्पष्टीकरण दणे्याचा एक प्रयत्न केला आह.े 

प्रस्तुत पुस्तकात िरील सिव संकल्पना विचारात घेऊन,मनात वििेचन 

करून एक शास्त्रीय निीन संकल्पना मांडण्याचा प्रयत्न केला आह ेि िाचकांना वह 

कल्पना मनाला पटेल अश्या ररतीने मांडली आह.ेलेखकाला यािर आपला अविप्राय 

अपेवित आह.े  

आपला  

प्रा. डॉ. ए.पी. धांडे  

P. I.C. T .पुणे  

९८२२४०६९६७, ashwindhande@yahoo.com    



1:विश्ववनर्मवती 

आपले विश्व(अिकाश) वनमावणकसे झाले? वनर्मवतीच्या पूिी विश्व कसे होते 

ककंिा ते अवस्तत्िात होते का? या िर विस्तृत लेखन मी माझ्या 'ब्रह्ांड आवण ईश्वर'या 

पुस्तकात केले आह े ि तसेच ‘विश्ववनर्मवतीपूिीचे विश्व’ हा शोधवनबंध कॅनडा ि 

अमेररकेतील टेक्सास डाल्लस विद्यापीठाच्या  अंतरराष्ट्रीय पररर्दते स्िीकारण्यात 

आला होता.पुस्तक E-सावहत्य,बुकगंगा या संकेतस्थळािर उपलब्ध 

आह.ेविश्ववनर्मवतीच्या मांडलेल्या अनेक वसद्धांतांपैकी 'महास्फोटातून विश्वाची 

वनर्मवती' हा वसद्धांत जो सिवप्रथम जॉजववलवमत्री याने१९२० मध्ये सुचिला ि नंतर 

एडविन हबल याने १२२९ यािर शास्त्रीय लेखन केले.त्यापूिी विश्वात केिळ अंधारच 

होता.एका लहान बबंदतुुन विश्वाची वनर्मवती झाली असा हा वसद्धांत सांगतो.ह ेसिव 

१४ अब्ज िर्ांपूिी घडले.आता हा वसद्धांत जगमान्य झाला आह.े 

१४ अब्ज िर्ांपूिी जेंव्हा विश्व वनमावण व्हायच ेहोते तेंव्हा विश्वात फक्त 

वजकडे वतकडे अवतशय सुक्ष्म कृष्ण पदाथव होते जे आतादेखील म्हणजे विश्वात 

अवस्तत्िात आह े पण डोळ्यांनी कदसू शकत नाही (Research Gate िर माझा 

'कृष्ण पदाथव आवण कृष्ण ऊजाव हा लेख िाचािा).पुराणांत सांवगतल्या प्रमाणे 

अंधाराचे साम्राज्य होते.ह े कृष्ण पदाथव अव्यिवस्थत,कदशाहीनपणे कफरत 

होते.कालांतराने अचानक काहीतरी घडले ि त्यांचा एक समुह वनमावण झाला जो 

एकाच कदशेने कफरत होता.असेचइतर दरु असलेल्या पदाथांचा दखेील समुह वनमावण 

होऊन तो देखील कफरायला लागला.पुन्हा काही काळाने त्यांच्यातील घनत्िाच्या 

फरकामुळे ह ेदोन ककंिा अनेक समुह एकमेकांशी विरुद्ध कदशेने येऊन त्यात टक्कर 

झाली ि यात ज्या समुहाची घनता ज्यास्त होती ि ज्याची कमी होती यांच्या 

टक्करीतून एक प्रचंडअिकाशीय   िोिरा वनमावण झाला.िोिऱ्याच्या आत कफरणारे 

पदाथव ह ेअवतशय िेगाने कफरत होते तर बाहरेील पदाथव तुलनामत्क कमी िेगाने 

कफरत होते.आता समजा अथांग सागरात ककंिा डोहात जर िोिरा वनमावण झाला 



तरी सागराचे ककंिा डोहाचे पाणी कधीच कमी अथिा ज्यास्त होत नाही तरते 

वततकेचराहते.याचाच अथव ते पाणी िोिऱ्याच्या आत घुसमळते तसेच कुठून तरी 

बाहरे वनघत असल ेपावहजे.ह ेखालील आकृती िरून स्पष्ट होईल. 

 

येथे िोिऱ्यातील पदाथव अवतशय िेगाने तर िोिऱ्या बाहरेील पदाथव कमी 

िेगाने िेगाने कफरतांना दोन पदाथावत घर्वण वनमावण झाले ि आतील पदाथव अवतशय 

िेगाने बाहरे पडले.घर्वणा सोबतच एक प्रचंड आिाज ि प्रकाश म्हणजेच विश्व वनमावण 

झाले.हीच एक विश्व वनमीतीची िेळ ि घटना आहे ह ेजगमान्य आह.ेह ेपदाथव पूिी 

अंधाऱ्या विश्वात स्िैरपणे िायुच्या रुपाने कफरत होते म्हणजेच निीन विश्वात हचे 

िायू प्रथम बाहरे आले तेव्हा त्यांचे तापमान जिळपास३५०००वडग्री सेवल्सअस 

असािे.बाहरेयेऊन लगेच विश्वाचे तापमान कमी होऊ लागले ि आजचे जे आपल्या 

विश्वाचे तापमान2.73 वडग्री कॅलविन ककंिा -२७०.४२0सेवन्टग्रेड ककंिा-४५४.७६0 

फॅरनवहट आह ेवतथपयंत त्याला पोहचायला १४ अब्ज िर्व लागली. 

 

अ) अथांग सागर                     आ) वनमावण झालेला िोिरा 

 

इ) आत घुसळणारे पदाथव    ई) घुसळणारे पदाथव बाहरे वनघण्याची जागा 



 

                                                                                         

महास्फोटाच्या िेळेस         िेळ आवण अिकाशाची  सुरिात     

 

                                                                                              

कृष्ण पदाथव                                                                   

 

              वनमावण झालेले विश्व           एका पेिा अनेक विश्व             

                                                                            

या प्रकारे एक नाही तर अनेक विश्व या अनंत पोकळीत वनमावण झाले 

असािेत म्हणजेच अनेक विश्व वनमावण झाले असािे.सांवगतल्या प्रमाणे जसेजसे 

तापमान कमी व्हायला लागले तसे बाहरे आलेले गरम िायुरूपी पदाथव पवहले 

प्लाझ्मा नंतर तरल ि शेिटी घन रूपात पररिर्तवत झाले.असे पररितवन होतांना 

त्यािेळेस अनेक प्रकारचे वस्थत्यंतर झाले जसे विज,विविध प्रकारचे 

अम्ले(acids),आम्लारी(alkali),िायूंचे िादळं या मुळे अनेक अम्ले ि आम्लारी िायू 

एकमेकात वमसळून काही प्रमाणात तटस्थ(neutral) पदाथव देखील वनमावण झाले. 

महास्फोट होताच िणी बाहते आलेले िायुरूपी पदाथव जोरात बाहरे 

फेकल्या गेले.या प्रक्येत जिळपास १० िर-३४(10)-3४या काळात एक फुगिटा 

(inflation)वनमावण झाला,या नंतर विश्वाचे जिळपास प्रकाशाच्या दपु्पट िेगाने 

प्रसारण झाले म्हणजेच सुक्ष्म रूपापासुन आजच्या अनाकलनीय रूपात विश्वाचे 



प्रसारण झाले आवण कालांतराने या पदाथांचे विविध िायुंचे अनेक समूह तयार होऊन 

ह ेसमुहच एकमेकांपासुन पुन्हा दरू गेले. 

बाहरेील कृष्ण पदाथव आवण िायुंचा समुह यात 

अन्योन्यक्या(interaction) होऊन िायुंच्या समुहाला गोलाकार आकार प्राप्त होत 

गेला ि गोलाकार कफरण्यामुळे िायुंमध्ये एक मध्यिती थाळी(वडस्क)वनमावण 

झाली.हळुहळु वह थाळी घट्ट बनत गेली आवण या थाळी िोितीकफरणाऱ्या िायूंमुळे 

वनहारकांना(galaxy) सर्पवली,अंडाकृती,अवनयवमत िैगरे आकार प्राप्त झाले. 

या सिव गोंधळात िायूंच ेढग वनमावण होऊन ते एकमेकांपासून दरू जात 

त्यांना विविध आकार प्राप्त होत होते.यात मुख्य ढग ह ेहडै्रोजनचे बनले होते.थाळी 

वनमावण होतांना आतमध्ये प्रचंड दाब वनमावण होऊन हडै्रोजनचे ज्िलन होऊन त्याचे 

हवेलयम िायुतमध्ये रूपांतर होणे सुरु झाले वह क्या होत असतांनाच 

ज्िलनादरम्यान प्रकाश ि उष्णता बाहरे पडू लागली अशा रीतीने ताऱ्यांचा जन्म 

झाला. 

 

 

महास्फोट                                   िेळ आवण तापमान 



 

महास्फोटाच्या िेळेस         विश्वातील गोंधळ     १५ लाख िर्ांनी 

   

वनहाररकांचे विविध आकार                                          

 

 

 अिकाशीय धुळ                                                 

  धुळीपासून तारा वनमावण होतांना 



या सिव गोंधळात िायूंच ेढग वनमावण होऊन ते एकमेकांपासून दरू जात 

त्यांना विविध आकार प्राप्त होत होते.यात मुख्य ढग ह ेहडै्रोजनचे  बनले होते.थाळी 

वनमावण होतांना आतमध्ये प्रचंड दाब वनमावण होऊनअशाच या गोंधळात काहीपदाथव 

अवतसुक्ष्म घन वनमावण झाले(Article beginning and evaluation). या घन 

पदाथांपासून पुढे तारे,अर्िवका,ग्रह आवण इतर अिकाशीय िास्तूंची वनर्मवती झाली ि 

आजचे जे विश्व जे आपण पाहतो ते अवस्तत्िात आले पण अजुनदखेील विश्व वस्थर 

नाही अवस्थर आह.ेसतत त्यात वनर्मवती,नाश वह प्रक्या सुरूच आह.ेअिशकीय 

धुळ,त्यातील सुक्ष्म घन पदाथव ि ेविश्वात सगळीकडे आह ेि ती या वनमावण झालेल्या 

अिकाशीय िस्तुतून दखेील डोळ्यांनी न कदसणाऱ्या रूपात कफरत आह.े आता मात्र 

विश्वप्रसारणाचा िेग मंदािला आह.े  

 

विश्व वनर्मवती होतांनाचा िण 

सुरिातीला सेकंदाच्या काहीलि कमी िेळातच विश्वात 

अणू,रेण,ूतठस्थ(न्यूट्रॉन),प्रवत-अण,ून्यूट्रीयॉन,पॉवसट्रॉन वनमावण झाले.नंतर विश्वाचे 

तापमान आणखी कमी व्हायला लागले ि अनेक िायु,िायूंचे वमश्रण,िीज,अम्ले 

आम्लारी,घन पदाथव यांची वनर्मवती झाली आवण मागे सांवगतल्याप्रमाणे विश्ववनर्मवती 

झाली.     

  



2:जीिसषृ्टीची वनर्मववत   

िर नमूद केल्या प्रमाणे अिकाशीय धुळीला िेगिेगळिे आकार प्राप्त होऊन 

विविध आकाराच्या वनहाररक बनल्या.त्या नंतर तारे ि ग्रह अवस्तत्िात 

आले.वनहाररकेत असलेली काही धुळ ग्रहांिर विसािली आवण कालांतराने या 

धुळीपासूनच घन पदाथावचा समुह बनला.विश्वात तसेच वनहकरेत अजून देखील 

खळबळ सुरूच होती.वनहाकेत वनमावण झालेल्या अशाच काही ग्रहांिररल घडामोडीत 

एका विवशष्ट िेळेस काही पदाथांचा या ग्रहांिर िर्ावि झाला असािा.या पदाथांमुळेच 

ग्रहांिर अवस्तत्िात असलेल्या समुहात एक चेतना/चैतन्य वनमावण झाले असािे.नंतर 

काही अपघाताने झालेल्या पदाथांच्या वमश्रणामुळे प्रथम एक पेशीय प्राणी बनला.    

 

अिकाशीय धूळ                   तारा वनमावण होतांना     ग्रह वनमावण 

होतांना      धुळीपासून घन पदाथव समुह 

त्यािेळी या प्राण्याचा आकार म्हणजे तयार झालेल्या घनपदाथांचा आकार 

होता.नंतर सिव नैसर्गवकररत्या(उत््ांती नुसार)घडत गेले असािे. 

 

चेतन घन पदाथांपासून एकपेशीय प्राण्यापयंतची उत््ांती 

 

 

                                                                                                                       

एक पेशीय प्राणी 



िर नमूद केल्या प्रमाणे अिकाशीय धुळीला िेगिेगळिे आकार प्राप्त होऊन 

विविध आकाराच्या वनहाररक बनल्या .त्या नंतर तारे ि ग्रह अवस्तत्िात 

आले.वनहाररकेत असलेली काही धुळ ग्रहांिर विसािली आवण कालांतराने या 

धुळीपासूनच घन पदाथावचा समुह बनला.विश्वात तसेच वनहकरेत अजून देखील 

खळबळ सुरूच होती.वनहाकेत वनमावण झालेल्या अशाच काही ग्रहांिररल घडामोडीत 

एका विवशष्ट िेळेस काही पदाथांचा या ग्रहांिर िर्ावि झाला.या पदाथांमुळेच ग्रहांिर 

अवस्तत्िात असलेल्या समुहात एक चेतना/चैतन्य वनमावण झाले असािे.त्यानंतर काही 

अपघाताने झालेल्या पदाथांच्या वमश्रणामुळे प्रथम एक पेशीय प्राणी बनला.िरील 

आकृतीत एकपेशीय जीि अवस्तत्िात येण्याची उत््ांती दर्शविली आह.े एकपेशीय 

प्राणी वनमावण झाल्यािर त्यांनी स्ितःला चेतनािस्थेत ठेिण्यासाठी स्ििोितालचे 

वगळणे सुरु केले आवण या प्रकारे 'अवस्तत्िासाठीची लढाई'सुरु झाली.असेच काहीसे 

वचत्र विज्ञान कथा (science fiction ) EVOLUTION या इंग्रजी वचत्रपटात 

दाखविले आह.े 

या नंतर सुरु झाली ती या प्राण्यात कें द्रक(nucleus) बनण्याची प्रक्या 

पण त्यांचे इतर िाग तसेच अवनयवमत आकाराचेच रावहले.यात त्यांना 

प्राणी,िनस्पती यामध्ये वििागणे शक्य नव्हते.कालांतराने त्यांच्यात िनस्पती ककंिा 

प्राण्यांना िाग(tissue) बनणे,अियि बनणे सुरु झाले.सुरिातीला एकपेशीय 

प्राण्याचे वििाजन होऊन पुन्हा तसेच एकपेशीय प्राणी वनमावण झाले ि पुन्हा एक 

समुह पण अनेक पेशी वमळून बनला आवण अशा ररतीने बहुपेशीय प्राणी वनमावण झाले 

काही एकपेशीय ि बहुपेशीय प्राणी खालील आकृतीत दर्शवविलेले आहते.जसे 



एकपेशीय सुक्ष्म आकदजीि अवमबा(Amoeba ),पॅरामेसीयम( 

Paramecium),एकपेशीय िनस्पती अल्गी(Algae),यीस्ट (yeast ). 

अवमबा      पॅरामेसीयम    अल्गी(शेिाळ)      यीस्ट 

 

 

1अलैंवगक पुनरुत्पादन  2लैंवगक उत्पादन 3 वबजाणू पासून पेशी बहुपेशीय 

प्राणी(अंकुरािस्था) ४ बहुपेशीय प्राणी प्राण्यातील तीन थर (गिाविस्था) ५  तोंड 

असलेल्या प्राण्याची प्राथवमक अिस्था  ६ पणववचपट संघ  ७ अजंतू,ब प्राथवमकअळी 

क प्रौढअळी ८नळी ९जबडारवहत मासा १०खुजावमयमासा(शाकव ) ११ ऑस्टे्रवलयन 

लंग कफश १२ दविण अमेररकन लंग कफश १३जलचर १४सरीसृपप्राणी १५उियचर 

१६पुढारलेला सरीसृप १७सरपटणारेप्राणी १८अंडजस्तनी 



१९वशशुधानस्तनी(कांगारू) २०माकडासारखाप्राणी२१माकड२२बचंपांझी ककंिा 

गोररला सारखा वबनशेपटाचा माकड  २३माकड मानि  २४आजचा मानि   

येथे सांवगतल्याप्रमाणे अशी प्रक्या पृर्थिीिर घडली कारण आपल्या 

सुयवकुलात पृर्थिीिरील या प्रक्येस अनुकूल असे िातािरण होते कक ज्यामुळे 

आतापयंतचा मानि बनला पण वह प्रक्या येथेच थांबली नाही तर पुढे दखेील यात 

बदल अपेवित आह.ेतसेच विश्वात अनेक प्रकारच्याग्रहांिर त्या त्या ग्रहांिर असलेल्या 

िातािरणानुसार प्राणी वनमावण झाले ककंिा प्रक्या सुरु आह.ेपुष्कळदा परग्रहिासी 

आल्याच्या/कदसल्याचा बातम्या कदसतात.ते उडत्या तबकडया,न सांगत येणाऱ्या 

आकारात कदसणारे त्यांचे अिकाशयाने यांचा उल्लेखअसतो.ह ेशक्य आह ेकारण जेथे 

प्रथम त्या ग्रहांिर जे प्राणी समुह वनमावण झाले त्यांनी अशाच काही तंत्राने अिकाश 

याने बनिली असली पावहजे ि नंतर या अनंत अिकाशात काय आह ेयाचा शोध 

घेण्याकररता ते अिकाश विहार करीत असािे.अचानक त्यांना पृर्थिी हा ग्रह कदसला 

असािा आवण ते येथे उतरले असािे.तेव्हा मनुष्य हा आकदम अिस्थेत असािा त्यांना 

त्या ग्रहांिरी िातािरणानुसार आकार प्राप्त झाले असािे जसे विवचत्र चेहरा,दोन पेिा 

अनेक हात,चेहरे ,डोळे,त्या ग्रहांिरी गुरुत्िाकर्वणा उंची,रंग आवण नेमके असेच प्राणी 

आपल्या धमवग्रंथात दावखिले/िर्णवले आहते. त्या प्राण्यांना कदावचत येथील मनुष्याने 

‘दिे’ अस ेसंबोधलेअसािे.याला कारण त्यांनी दाखविलेले चमत्कार,वनमावण केलेल्या 

िास्त,ूआश्चयव ह ेकोणी वनमावण केले याचे अजून देखील ऊत्तर वमळालेले नाही. तसेच 

परग्रहिासीयांबद्धल जे काही समाज/गैरसमज वनमावण झाले जसे ते आपला ग्रह 

वजकंतील,आपल्याला नष्ट करतील ते तसे नसािे.त्यांना फक्त त्यांच्या उत्कुठेने  ते पुणव 

विश्वाचा विहार करण्यास वनघाले असािे ि अचानक आपला ग्रह त्यांच्या दषृ्टीस 

पडला असािा.काही काळ येथील आकदम मानिात राहून,त्यांना चांगली संस्कृती 

दऊेन वनघून गेले असािे ककंिा कुठेतरी,कुठल्या ना कुठल्या रूपात येऊन समाज 

सुधारणा करीत असािे.    



प्रोकेररयोट(अकें द्रीक)हा विश्वात बनलेला पवहला चेतन जीि त्यानंतर 

युकेररयोट(सुकें द्रीक)वह त्यानंतरची पुढची पायरी.या दोघात फरक हा आले कक 

प्रोकेररयोट मध्य ेपेशी अव्यवस्थत असतात तर युकेररयोट मध्ये एक कें द्रक अनुिंवशक 

गुणधमावने एका पातळ आिरणाने िेढलेला असतो.  

 

 

 

प्रोकेररयोट                                                                                                                  

युकेररयोट 

अल्गी (शेिाळ),यीएस्ट (ब्रेड िर चढणारी बुरशी ) ह ेसिव प्रथम वनमावण 

झाले ि या पासुनच पुढे विविध िनस्पती वनमावण झाल्या. 



 

 

 

 

                          

                                                            

िनस्पतीची उत््ांती ह ेविविध प्रकारच्या जरटल शेिाळापासून झाली. 



 

 

िरील  आकृतीत शेिाळापासून वनमवण  झालेल्या िनस्पती आवण 

उत््ांतीची विविध रुपे दाखविली आहते. 

 



 

 

 

                                                                

 

  



3: िविष्यातील वजिसषृ्टी 

 

 

िविष्य ह ेकोणीच सांगू शकत नाही पण त्याविर्यी काही आराखडे वनवश्चत 

मांडू शकतो.जसे प्रत्येक वजवित िास्तूला जन्म आह े तसेच त्याचा मृत्यू दखेील 

वनवश्चतआह.ेविश्वाचा जन्म झाला तसेच त्याला अंत देखील वनवश्चत आह.ेयात अनेक 

विद्वानांनी,शास्त्रज्ञांनी आपले मते सांवगतली आह.ेत्यांच्या नुसार विश्वाचा अंत हा 

तीन प्रकारे असू शकतो.१)प्रसरणशील विश्वासाचे कालांतराने आकंुचन होऊन ते एक 

पुन्हा कृष्णवििर बनेल ि शेिटी फक्त एक छोटे रटम्ब सिोितालच्या काळ्या 

अिकाशात राहील.२)प्रसारण िाढतच जाईल ि प्रत्येक िस्तू एकमेकांपासून अगवणत 

अंतरािर राहील ३)जर विश्व वनमावणच झले नसेल तर ते ते आह ेअसेच राहील.  

आता यातील वजिसृष्टीचे काय होईल याचा दखेील अंदाज बंधू 

शकतो.समजा आपण पृर्थिी हा ग्रह धरला.यात अनेक प्राणी,िनस्पती या वजिंत 

आह.ेत्यातही समजा मनुष्य घेतला तर आपण पाहतो मनुष्य हा बौवद्धकदषृ्ट्या 

वपढयानवपढया विकवसत होत गेला.हा विकास असाच पुढे सुरु राहील.आताच्या 

अभ्यासा नुसार आतापयंत त्याने फक्त६ते७ टके्क त्याच्या बुद्धीचा विकास झाला.यात 

तो काही गोष्टी स्ितः करू शकतो तर काहींसाठी त्याला यंत्रांिर अिलंबुन राहािे 

लागते. (या करीत माझे  पुरातन मंत्रज्ञान ि आधुवनक तंत्रज्ञान:बदलत्या युगाचा 

प्रिास ह ेइ -सावहत्य या संकेत स्थळािरील पुस्तक िाचािे.) 

उत््ांती वह न थांबणारी क्या आह.ेजी एकपेशीय वजिापासून सुरु झाली 

ती यापुढेही सुरु राहील.याच अनुर्ंघाने परग्रहिावसयांचे अवस्तत्ि दखेील नाकारता 

येत नाही.ते ते आपल्यापेिा अवधक उन्नत असतील ककंिा वपछाडले असतील.उन्नत 

या करीत के विश्वात अशाच कुठल्यातरी ग्रहािर आपल्यापेिा अगोदर वनमावण झाले 

असािे,तेथील िातािरणानुसार त्यांना आकार वमळाले असािे,आपल्यापेिा पुरातन 

असल्यामुळे त्यांनी तांवत्रक प्रगती साधली असािी ि ते विश्वविहाराला वनघाले 



असािे.धमवग्रंथात स्िगव,पाताळ आवण सप्तलोक या कल्पना सांवगतल्या आहते.त्या 

केिळ कल्पना नसुन प्रत्यक्ष्यात असाव्यात परंतु आपल्यापासुन ककत्येक प्रकाशिर्व 

अंतरािर असल्याने ते नेमके कोठे आह े याची आपल्याला कल्पना नसािी ककंिा 

कालांतराने आपल्याला मावहती होईल. 

मनुष्याची बुवद्धमत्ता कालांतराने िाढत जाईल ि ज्या  गोष्टी तो आतापयंत 

करू शकत नव्हता त्या केिळ हातांनी,डोळ्यांनी करू शकेल या करीत त्याला यंत्राची 

गरज लागणार नाही.इच्छा शक्तीने अनेक कल्पनेपलीकडील गोष्टी होईल,माणसाचे 

रूपांतर अनेक िास्तूत करता येईल,अिकाशातील अनंत अंतरे त्याच्याकररता पार 

करणे काही अशक्य राहणार नाही .जसे आपल्याकडील रामायण,महािारतात 

सांवगतल्याप्रमाणे अगदी अशक्यप्राय गोष्टी माणसाला सहज करता येईल. अथावत 

त्याच्यात देखील काही शाररररक,बौवद्धक बदल होतील.स्त्री आवण पुरुर् हा िागच 

राहणार नाही(Mono-Ethnicity),प्रवतकारशक्ती कमकुित असेल,यंत्रांिर अिलंबून 

असल्याने हातात कमी ताकद असेल,उंची िाढेल,केस जातील,मस्तक मोठे होईल, 

दात आवण तळिे छोटे होतील या प्रकारे अनेक बदल संिित.      

 

 

Mono–Ethnicity        हातातकमी ताकद         उंची           दात 

छोटे 

येथे उत््ांती हा शब्द िापरलेला  आह.े उत््ांती या शब्दाचा नेमका अथव 

काय? एक पेशीय प्राण्या पासुन मानि वनमावण होईपयंत प्रत्येक प्राण्यात बदल 



घडले,त्यात माशांपासून,सरपटणारे प्राणी,नंतरपिी,माकडिनंतर आकदमानि.पण हे 

असे घडत असतांना विविध प्रकारचे,रंगाचे,आकाराचे  मासे वनमावण झाले तसेच 

पक्ष्यांमध्य े देखील विविध प्रकारचे,आकाराचे,रंगाचे  ह े बदल घडत गेले.म्हणजेच 

उत््ांती म्हणजे केिळ एकपेशीय प्राण्यापासून मानािा[पयंत नाही तर अनेक समुहात 

दखेील झाली.त्यामुळे एकाच समुहातील प्राण्यात जनुकीय(DNA)बदलामुळे आलेले 

वस्थत्यंतर असे म्हणािे लागेल. 

आरककयोपेटे्रक्स (Archaeopteryx) ककंिा पवहला पिी हा शब्द पक्ष्यांन 

प्रमाणे असणाऱ्या अिावचीन डायनासॉर पासून आला.त्याचे वस्थत्यतर खालील 

आकृतीत  दाखविले आह.े त्याचप्रमाणे उदाहरणादाखल जगात सिवत्र आढळण्याऱ्या 

श्वानां मधील उत््ांती दखेील खाली दशवविली आह.े तर सरते शेिटी विश्वात जीिन 

कसे वनमावण झाले असािे ,कालानुरूप त्यात उत््ांती होऊन आजचे प्राणी,जलचर 

,िनस्पती कसे बनले असािे याचा एक आढािा घेतला आह.े उत््ांती म्हणजे फक्त 

एका वजिापासुन दसुऱ्या वजिात बदल नाही तर ह े बदल होतांना त्यांच्यातील 

वनमावण झालेल्या जीिांमध्ये ि िेगिेगळ्या त्यांना समरूप समुहातील बदल 

आह.ेिाचकांना ह ेवलखाण आिडेल,समजेलअशा रूपात मांडण्याचा एक प्रयत्न केला 

आह.ेजर तुम्हाला आिडले तर अविप्राय जरूर कळिािा.माझा भ्रमण ध्िनी 

्.९८२२४०६९६७ि इ-मेलashwindhande @yahoo.com असा आह.े      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

 

इंग्लंडची लोकसंख्या सहा कोटी आह.े आवण महाराष्ट्राची बारा 

कोटी. इंग्लीश िाचकांची संख्या आह ेशंिर कोटी. आवण मराठी िाचक? 

कुठे आहते िाचक? कुठे आह ेआपली िार्ा जगाच्या नकाशािर? कुठे 

आहोत आपण?  

आमची मायबोली जागवतक दजावची िार्ा आह!े वतला तो मान 

जगिरातून वमळायला हिा. आवण बाहरेच्यांनी दणे्यापिुी आपण तो 

द्यायला हिा.  माझा मराठाची बोलु कितुके... अमृतातहेी पैजा बजंके....  

माउलींनी दाखिललें स्िप्न पूणव करू तरच आम्ही वशिबाच ेमािळे.  

आता मराठी ई पुस्तकं तुम्ही www.esahity.com िरून 

डाऊनलोड करा. ककंिा esahity@gmail.com ला कळिून मेल ने 

वमळिा. ककंिा 7710980841 या नंबर ला Whatsapp करून पुस्तके 

whatsapp मागे वमळिा. ककंिा ई सावहत्यचे app. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks या 

बलंकिर उपलब्ध आह.े download करा. 

आता ठरिलंय. मराठी पुस्तकांनी अिघं विश्व व्यापून टाकू. प्रत्येक 

मराठी सुवशविताच्या मोबाईलमध्य ेककमान पन्नास मराठी पुस्तकं 

असलीच पावहजेत.  प्र त्य ेक!  

तुमची साथ असेल तर सहज शक्य आह ेह…े 

कृपया जास्तीत जास्त लोकांना यात सावमल करून घ्या. 

टीम ई सावहत्य 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks


 

 

 

 

                                                

 

 


