
 अनुक्रमणिका  



 अनुक्रमणिका 

जाति-उद्गम 
 

[“The Origin of Species”या्चार्ल स््डार्विन्तितिि्पुस्िकाचा्आशयानुिाद] 
 
 
 
 
 
 
 

अनुवादक 
प्रा.्प्रमोद्रा.्दो्ी 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महाराष्ट्र्राज्य््ातहत्य्आति््ंस्कृिी्मंडळ, मंुबई 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रथमािृत्ती 
ऑगस्ट १९९३ 
 
 
 
 
प्रकाशक 
सचिव 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य णच  ससस्कत ी  मसळ  
नव न प्रशासन भवन 
मुसबई ४०० ०३२ 
 
 
 
 
© प्रकाशकाध न 
 
 
 
 
मुद्रक 
व्यवस्थापक 
शासक य मध्यवीी मुद्र ालय 
िनी रोळ, मुसबई ४०० ००४ 
 
 
 
 
 
 
 
ककमी : रुपये ४५·०० 
  



 अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य णच  ससस्कत ी  मसळ ाि  १९६० साल  स्थापना झाल्यापासून मसळ ाने 
चवज्ञानचवषयक काह  स्वीसत्र, णधाचरी ीसेि अनुवाचदी ग्रसथ प्रकाचशी केले णहेी. खाजग  प्रकाशकासन  
प्रचसद्ध केलेल्या चवज्ञानचवषयक ग्रसथासना मसळ ाने अनुदानह  चदलेले णहे. 
 

चवज्ञानचवषयक ग्रसथ प्रकाचशी करीाना अनेक अळि   येी असीाी. मु ाी मराठ ी या चवषयावर 
स्वीसत्र ग्रसथ चलचह ा्यासि  सस्या कम  असीे. लेखक चवज्ञाना्या चवचश्ट  शाखेी पारसगी असला णच  
त्यािे इसग्रज  व मराठ  या दोन्ह  भाषासवर प्रभतु्व असले ीरि त्याला स्वीसत्र ककवा अनुवाचदी ग्रसथ चलचह े 
शक्य होीे. अन्य भाषेी ल मू  वैज्ञाचनक ससज्ञासिा णशय स्प्ट  कर ारे समपपक पाचरभाचषक शब्द मराठ ी 
रूढ नसल्यामु े ीे नव्याने बनवाव ेलागीाी. त्यासाठ  ससस्कत ी भाषेिा णधार घ्यावा लागीो. लासबलिक 
सामाचसक शब्द बनचवण्याऐवज  सुटसुट ी अथपपू प ससस्कत ी शब्द स्व कारले ीर  त्यासना चदलेला नव न अथप 
पचरियािा नसल्यामु े वािकासना चवज्ञानचवषयक मराठ  ग्रसथ बोजळ भाषेी चलचहला णहे असे वाटीे. 
चवज्ञानाससबसध ्या अचभजाी इसग्रज  ग्रसथासिे शब्दशः भाषासीर करण्या्या फस दाी न पळीा त्यासिा णशयानुवाद 
करून अनुवादकाला वाट काढाव  लागीे. हा णशयानुवाद मसळ  ीज्ज्ञपर क्षकासकळून ीपासून ेेीे. ीज्ज्ञ 
पर क्षकाने केलेल्या सूिना लक्षाी ेेऊन लेखकाला मू  हस्ीचलचखीाी सुधार ा कराव्या लागीाी. 
अनुवाद करण्यािे काम मु ाीि व े खा ारे असीे. हस्ीचलचखी ीपासण्यािे काम करण्यास ससमी  
दे ा्या ीज्ज्ञालाह  त्यासाठ  णपल्या चनत्या्या ीसेि चनकळ ्या कामा्या व्यापाीून सवळ काढाव  
लागीे. सवां्या असगव    पळलेल  कायालय न अनास्था व चदरसगाई यामु े अळि  ी भरि पळीे. 
मसळ ा्या वी ने प्रकाचशी हो ार  पुस्ीके मुद्र ासाठ  सामान्यीः शासक य मुद्र ालयाकळे सोपवल  
जाीाी. ग्रसथासिे मुद्र  एवढेि एक काम शासक य मुद्र ालये कर ी नसल्यामु े को ीाह  ग्रसथ प्रकाचशी 
करण्यासाठ  मुद्र ालयासह  काह  अवध  द्यावाि लागीो. 
 

िालपस ळार्ववन (१८०९–८२) या चवश्वचव्याी ज ववैज्ञाचनका्या “The Origin of Species”या 
अचभजाी ग्रसथािा सारानुवाद करण्याि  जबाबदार  णप  होऊन स्व कार ा्या प्रा. प्रमोद दोस  यासना 
ीसेि मसळ ालाह  या सवप अळि ींना ीोंळ द्याव े लागीे. ळार्ववन्या ग्रसथािे भाषासीर करण्यािे कामप्रा. 
दोस  यासन  १९७१ साल  असगावर ेेीले. मू  ग्रसथािे भाषासीर न करीा त्यािा सारानुवाद करण्यािे काम 
त्यासन  १९७९ साल  पू प केले.“ीे प्रचसद्ध करण्यास योग्य णहे” असा अचभप्राय मसळ ाने चनयुक्ी केलेल्या 
ीज्ज्ञाने १९८५ साल  चदल्यानसीरह  प्रा. दोस  यासिे हस्ीचलचखी ीसेि पळून राचहले. १९९० मध्ये मसळ ाि  
पुनरपिना करण्याी णल्यानसीर अनेक कार ामु े लासब  वर पळलेल्या पुस्ीकास् या प्रकाशना्या कामास 
िालना देण्यािा चन पय ेेण्याी णला. १९९१ ्या मे मचहन्याी प्रा. दोस  यासिे हस्ीचलचखी शासक य 
मुद्र ालयाकळे सोपचवण्याी णले. इीक्या द पे कालावध नसीर का होईना, ळार्ववन्या या जगचव्याी 
ग्रसथािा सारानुवाद मराठ  वािकास् या हाी  दे े मसळ ास शक्य झाले णहे. 
 

१८५९ साल  प्रथम प्रचसद्ध झालेल्या ळार्ववन्या ग्रसथािे मू  श षपक होीे On the Origin of 
Species By Means of Natural Selection णच  उपश षपक होीेOr the preservation of favoured 
races in the struggle for life. नसीर्या का ाीप्रचसद्ध झालेल्या या ग्रसथा्या णवतत्त्याी हे प्रक्षोभक 
उपश षपक गा ण्याी णले.“व गल” बोट ्या क्टन चफट्झरॉयिा सोबी  म्ह नू ळार्ववनने सफर सुरू 
केल  णच  २ ऑक्टोबर, १८३६ रोज  ीो इसग्लसळला परीला. या जव जव  पाि वषां्या का ाी 
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ळार्ववनने भचूवज्ञान, प्राच जाी णच  पादपजाी यास् याबद्दल अभ्यास केला. १८३९ साल  त्याने सफर िा 
वतत्ासी प्रकाचशी केला. जाचीउद्गमचवषयक चसद्धासीािा सारासश त्याने १८४२ णच  १८४४ साल  ससचक्षप्ी 
चटप ास् या रूपाने चलहून काढला ीर  त्याने ह  हस्ीचलचखीे प्रचसद्ध केल  नाह ी. १८५८ साल  अल्रेळ 
रसेल वालास (१८२३–१९१३) या चनसगप वैज्ञाचनका्या शोधचनबसधािे हस्ीचलचखीत्याने वािले ीेव्हा 
उत््ासी चवषयक चसद्धासीािे त्याी ल प्रचीपादन पाहून ळार्ववन िचकी झाला. िालपस्  लायेल (१७९७–
१८७५) णच  हूकर या स्नेह्ास् या सल्ल्यानुसार प्रथम ळार्ववनने णच  लगेि वालासने शोधचनबसधा्या 
रूपाने उत््ासी चवषयक चसद्धासी सादर केला. ीेव्हा फारि थोड्याज ासिे त्याकळे लक्ष गेले. २४ नोव्हेंबर, 
१८५९ रोज  ळार्ववनिे पसु्ीक प्रथम प्रकाचशी झाले ीेव्हा त्याी ी चटपा, ससदभपग्रसथासि  याद  वगैरे 
ससशोधनपर ग्रसथािा अचवभाज्य भाग असलेला मजकूर समाचव्ट  केलेला नव्हीा. 
 

ळार्ववन्या ग्रसथामु े वादािे मोहो  उठले ीे बायबल या धमपग्रसथाी ल सत्ट  ्या उत्पत् चवषय ्या 
प्रचीपादनास ळार्ववन्या चसद्धासीाने णव्हान चदल्यामु े. ळार्ववन्याह  णध  उत््ासी चवषय िा, नैसर्वगक 
चनवळ बद्दलिा णच  ज वनकलहाी ज  जाी बलवत्म वा श्रेष्ठीम असीे ी  अखेर चटकीे. हा चसद्धासी 
वालास णच  प्चरक मथ््यू यासन  मासळला होीा असे ळार्ववनला त्यािे सवपस्व  श्रेय देण्यास ीयार नसलेल्या 
ट काकारासिे म्ह  े असीे. जास ब्चटस्ट लमाकप  (१७४४–१८२९), रॉबटप िेंबसप (१८०२–१८७१) एवढेि 
नव्हे ीर िालपस्  ळार्ववनिे णजोबा ळॉ. इर्स्मस ळार्ववन वगैरेंन ह  उत््ासी ि  ससकल्पना चकी ीर  वष ेणध  
मासळल  होी  असेह  काह  णके्षपकासन  नोंदचवले णहे. ळार्ववन्या ग्रसथाी ल उ  वा, त्या्या प्रचीपादना्या 
मयादा वगैरेबद्दल शसेव्वाश ेवष ेवाद होी असला ीर  त्या ग्रसथामु े दोनी न दशकाीि ज वचवज्ञानाी ल 
सवाी प्रब  अश  रूपावल  (paradigm) म्ह ून ळार्ववन्या ज वउद्गमचवषयक चसद्धासीाला स्थान 
चम ाले. ज वचवज्ञानाी ल ससशोधनाला एक नव े व   देण्यासकार  भीू ठरलेल्या या मौचलक ग्रसथािा 
सारानुवाद मराठ  भाचषक वािकासना उपयुक्ी वाटेल असा चवश्वास वाटीो. 

 
 
 

 
 य.्तद.्फडके, 

 अध्यक्ष, 
चदनासक २८ ऑक्टोबर १९९२. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य णच  ससस्कत ी  मसळ . 
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प्रकरि एक 
 

जोपासताना होिारा भेद 
 

भेदप्रिृत्तीची्कारिे 
 

प्राि न जोपास ी वनस्पीीं्या व प्राण्यास् या (म्ह जेि लागवळ खाल ल वनस्पीीं्या व पा  व 
प्राण्यास् या) त्याि प्रकारासमध ल अगर उपप्रकारासमध ल व्यक्ीींि  ीुलना केल  असीा एक गो्ट  प्रकषाने 
चदसून येीे, ी  म्ह जे, नैसर्वगक पचरस्स्थी मध्ये वाढ ा्या को त्याह  एका जाी  अगर प्रकारासमध ल 
व्यक्ी मध्ये चजीक  चभन्नीा असीे त्यापेक्षाह  अचधक चभन्नीा पा  व प्रकारासमध ल अगर उपप्रकारासमध ल 
सज वासमध्ये असीे. ीसेि ससवधीी णच  सवप का ामध्ये अचीशय चभन्न हवामानामध्ये व ससस्कारामध्येभेद 
चनमा  झालेल्या वनस्पीींमध्ये व प्राण्यासमध्ये खुपि चवचभन्नीा णढ ीे. या प्रिसळ भेद प्रवतत् िे कार  
राह  माना्या ज्या नैसर्वगक पचरस्स्थी मध्ये जनक-जाीींि  वाढ झाल  त्यापेक्षा राह  माना्या काह शा 
चभन्न पचरस्स्थी ी जोपास ी पैदासींि  वाढ केल  गेल  णहे. या भेदप्रवतत् िा, असशीः, जादा अन्नाश  ससबसध 
असण्याि ह  शक्यीा णहे. को ीाह  मोठ्या प्रमा ाी भेद चनमा  होण्यासाठ  सज वास् या चकत्येक 
चपढ्ासि  नव न पचरस्स्थी मध्ये वाढ झाल  पाचहजे. णच  जेव्हा या ससेटनेमध्ये बदल होण्यास एकदा 
सुरवाी होीे ीेव्हा ी  च्या साधार ीःअनेक चपढ्ासपयंी िालू रहाीे असे स्प्ट प े चदसून णलेले णहे. 
ससगोपनामु े को त्याह  ज वामध्ये भेद होण्याि  च्या थासबल  णहे अशा एकाह  उदाहर ाि  नोंद नाह . 
प्राि नीम लागवळ खाल  असलेल्या वनस्पीींपासून—उदाहर ाथप गव्हापासून—अजूनह  नव न प्रकारासि  
उत्पचत् होी णहे; णपल्या प्राि नीम पा  व प्राण्यासमध्ये जलद सुधार ा वा रूपासीर होण्याि  अजूनह  
क्षमीा णहे. 
 

राह  माना्या पचरस्स्थी िा पचर ाम दोन ी्हेने होी असावा. ीो प्रत्यक्षप े, ससपू प ससेटनेवर 
ककवा केव  चवचश्ट  भागावरि णच  अप्रत्यक्षप े, जननससस्थेवरि पचर ाम ेळवनूयाला दोन कार े 
णहेी : एक सज वािे स्वरूप; णच  दुसरे, पचरस्स्थी िे स्वरूप. यापैक  सज वािे स्वरुप अचीशय 
महत्त्वािे णहे. कार , जव जव  एकसमान भेद कध कध  असमान पचरस्स्थी ी उद भवीाी णच  त्याि 
व े  जव जव  एकसमान चदस ा्या पचरस्स्थी ी असमान भेद उत्पन्न होीाी. ससीी वर हो ारे पचर ाम 
हे एकीर मयाचदी ककवा अमयाचदी स्वरूपािे असीाी. अनेक चपढ्ासदरम्यान चवचश्ट  पचरस्स्थी मध्ये वाढ 
झालेल्या व्यक्ीीं्या सवप ककवा जव जव  सवप ससीी मध्ये जेव्हा सार्याि प्रकारे रूपासीर झाले असेल 
ीेंव्हा ीे मयाचदी पचर ाम समजावीे. याप्रकारे चनचिी स्वरुपाि  पे्रर ा देऊन चकीपी बदल ेळून णले हे 
ठरव े अत्यसी कठ   णहे. ीथाचप, अन्ना्या प्रमा ानुसार णकाराी बदल, अन्ना्या स्वरूपानुसार 
रसगामध ल बदल हवामानानुसार केस व काीळ ि  जाळ  यासमध ल बदल, याससार्या अनेक क्षलु्लक 
बदलासबद्दल चनचिीप े सासगीा येीे. कोंबड्यास् या चपसासमध्ये असलेल्या अगच ी फरकामध ल प्रत्येक 
भेदामागे काह ीर  पचर ामकारक कार  असले पाचहजेणच  त्याि कार ासिा पचर ाम ब्याि चपढ्ास् या 
द पे मुदी ी अनेक व्यक्ी वर समान ी्हेने झाला ीर त्या सवांमध्ये बहुीेक करून सार्याि ी्हेने 
रूपासीर होईल. गुल्म चनमा  कर ा्या चकटकान  णी सारलेल्या चवषार  द्रव्या्या अत्यल्प थेंबामु े त्या 
वनस्पी ी गुसीागुसी ि  व असाधार  वतद्ध  होीे. यासार्याि ेटना, असीरपसा्या स्वरूपाी रासायचनक 
बदल झाल्यास वनस्पीींमध्ये चकी  चवलक्ष  रूपासीरें चनमा  होऊ शकी ल, हे दाखचवीाी. 
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मयाचदी भेदप्रवतत् पेक्षा अमयाचदी भेदप्रवतत्  ह  बदललेल्या पचरस्स्थीींि  अचधक नेहम ि  
फलचनष्ट्पत्  णहे णच  णपल्या जोपास ी जाीीं्या ेळ  मध्ये त्यािा बहुीकरून अचधक महत्त्वािा वाटा 
णहे. ज्यामु े त्याि जाी ्या व्यक्ीींमध ल फरक दाखचवीा येीो, णच  ज्यामु े उभयीापैक  को त्याह  
जनकापासून ककवा एखाद्या फार दूर्या पूवपजापासून असगभीू झाले असावीे असे दाखचवीा ये ार नाह , 
अशा प्रकार्या अगच ी चकरको  वैचशष्ट््ासमध्ये अमयाचदी भेदप्रवतत्  चदसून येीे. एकाि व   ी ल 
चपलासमध्ये णच  एकाि ब जबोंळापासून चनमा  झालेल्या रोप्ासमध्ये अचीशय सुस्प्ट  फरक कध कध  
चदसीाी. द पेकालपयंी, एकाि प्रदेशाी पालनपोष  केलेल्या णच  जव जव  सार्याि अन्नावर 
पोसलेल्या लक्षावध  व्यक्ीीं्या शर ररिनेमध्ये इीक्या प्रखरीेने चभन्नीा णढ ल  णहे कीं त्यामध्ये 
अचीचव्ा  पचरस्स्थची अगर अचनत्य पचरस्स्थची चनमा  झाल  णहे असे म्ह ीा येईल. परसीु चकरको  भेद 
व अचनत्यरूपीा यासमध्ये को ी ह  स्प्ट  स मारेषा नाह . एकत्र राह ा्या अनेक व्यक्ी मध ल शर ररिनेी 
चनमा  हो ारे सवप ी्हेिे फरक, मग ीे अत्यसी चकरको  ककवा अचीशय ठ क असोी, राह  माना्या 
पचरस्स्थी िा प्रत्येक सज वावर हो ारे अमयाचदी पचर ाम म्ह ून गतचही धरले जाी ल. हे पचर ाम थसळ िा 
चनरचनराळ्या मा सासवर वगेवगेळ्या चरी ने हो ा्या पचर ामासारखे णहेी; ज्या्या त्या्या 
शर रप्रकत ी नुरूप थसळ िा त्यािेवर खोकला, सदी, ससचधवाी अशा प्रकारे पचर ाम होीो. 
 

बदललेल्या पचरस्स्थी िा जननससस्थेवर पचर ाम होऊन भेदप्रवतत् ला पे्रर ा चम ीे. याला दोन 
णधार णहेी: पचहला, पचरस्स्थी ्या को त्याह  बदलाला हा ेटक अत्यसी ससवदेनाश ल णहे णच  
दुसरा, चभन्न जाीीं्या ससकर ानसीर चदसून ये ार  भेदप्रवतत्  णच  नव न अगर अस्वाभाचवक 
पचरस्स्थी मध्ये पालनपोष  केल्यानसीर वनस्पी  व प्रा   यास् यामध्ये चदसून ये ार  सादृश्यीा हा. 
सभोंवीाल्या पचरस्स्थीींी ल अत्यसी चकरको  बदलािा जननगु धमावर प्रकषाने प्रभाव पळू शकीो. 
उदाहर ाथप, प्राण्याला मा सा व े हे अत्यसी सोपे काम णहे; परसीु बसचदवासामध्ये, नर व माद  यासिा 
ससयोग झाला ीर ह , त्यासिेपासून प्रजोत्पत्  हो े अत्यसी कठ   णहे. जव जव  मुक्ीस्स्थी ी, त्यास् या 
जन्मप्राप्ी प्रदेशामध्ये ठेवल्यानसीरह  प्रजोत्पादन न कर ारे चकी ीर  प्रा   णहेी! यािा साधार प ेप  
िुक ने, चवकत ी सहजप्रवतत् श  ससबसध जोळला जाीो. चकत्येक ससवर्वधी वनस्पीींि  वाढ अचीशय जोमाने 
होीे, प  त्यास् यापासून क्वचिीि ब यासि  चनर्वमी  होीे! काह  वनस्पीींिे बाबी ी ब यासि  चनर्वमी  हो े 
अगर न हो े हे वतचद्ध्या चवचश्ट  कालावध मध्ये पाण्यािे प्रमा  अत्यल्प प्रमा ाी कम  णहे कीं जास्ी णहे 
यावर अवलसबून असीे. याह पेक्षा अचधक म्ह जे, अस्वाभाचवक पचरस्स्थी ीह  कासह  ज वास् या 
जननच्येवर सहजासहज  पचर ाम होी नाह , णच  त्यास् यामध्ये मुक्ीप े प्रजोत्पादन होीे. 
(उदाहर ाथप, खुराड्यासमध्ये ठेवलेले ससे णच  फेचरटे); त्यािप्रमा े काह  प्राण्यासमध्ये व वनस्पीींमध्ये 
जोपासीाना फारि थोळा बदल होीो. 

 
यासवप चवभेदासिे सकलग जननाश  ससबसध असीो असे समथपन केले जाीे, प  ीे चनःससशयप े िुक िे 

णहे. वषानुवष े एकसमान पचरस्स्थी मध्ये वाढलेल्या वनस्पी वर त्या्यावर ल कचलकेपेक्षा नव न, व 
कासह व ेा पू पप े चभन्न गु  असलेल , एकि कचलका अिानक चदसीे. याला कचलका-भेद म्ह ीा येईल. 
अशा कचलका भेदासि  अचभवतद्ध  कलमे, भसू्ीाचरका इत्याचदपासून, णच  कध कध  ब यासपासून, करीा येीे. 
असे चवभेद नैसर्वगक पचरस्स्थी मध्ये दुर्वम ीेने णढ ीाी, प  ससवधपन करीाना खात्र ने दुर्वम  नाह ी. 
समान स्स्थी ी ल वतक्षासवर चभन्न ी्हेिे मुकुल उत्पन्न होीाी; ीसेि, चभन्न पचरस्स्थी ी ल चभन्न वतक्षासवर 
समान प्रकारिे मुकुल उत्पन्न होीाी. म्ह ून प्रत्येक भेदािे चवचश्ट  रुप ठरवीासना सज वा्या स्वरूपा्या 
ीुलनेने पचरस्स्थी िे स्वरूप हे दुय्यम महत्त्वािे णहे असे स्प्ट प े चदसीे. जसे, ज्वालेिे स्वरुप ठरचवीाना 
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ज्वलनक्षम पदाथा्या स्वरुपापेक्षा ीे पदाथप प्रज्वचली कर ा्या चठ ग िे स्वरूप अचधक महत्त्वािे असी 
नाह . 
 
्ंिय्आति्अियिाचंा्उपयोग्ि्अनुपयोग्याचें्पतरिाम, ्ह्ंबंतिि्भेद, अनुिंतशकिा 
 

बदललेल्या सवयींमु े अनुवसचशक गु  उत्पन्न होीो; जसा एका हवामानाीून दुस्याी नेल्यावर 
वनस्पीीं्या फुलारण्या्या कालावर होीो. अवयवास् या जादा उपयोगािा व अनुपयोगािा प्राण्यावर अचधक 
ी व्र पचर ाम होीो. उदाहर ाथप, रानट  बदका्या ीुलनेने पा  व बदकामध्ये पसखास् या हाळासिे वजन कम  
णच  पायास् या हाळासिे अचधक भरीे. यािे कार  पा  व बदक त्या्या रानट  पुवजांपेक्षा अत्यसी कम  
उड ळान करीे व अचधक िालीे. 

 
या चवभेदावर अनेक चनयमासिे चनयसत्र  असीे; त्यापकै  कासह  अस्प्ट प े चदसू शकीाी. ज्याला 

सहससबसध ी भेद म्हसटले जाीे अशािा येथे उल्लखे करीा येईल. गभप ककवा कळभामध ल महत्त्वा्या बदलासमु े 
पू ावस्थेी पोहोिलेल्या प्राण्यामध्ये बदल णढ ीो. पू पप े चभन्न अवयवासमध ल सहससबसध अगर समानीा 
अचीशय चवलक्ष  णहे. केशह न कुत्रयासिे दासी अपू प असीाी; णखूळ िोि अस ा्या कबुीरासिे पाय 
लहान असीाी, णच  लासब िोि अस ा्यासिे मोठे असीाी. या कार ास्ीव जर कोठल्याह  वैचशष्ट््ाि  
चनवळ करून त्याि  वतद्ध  करी गेल  ीर सहससबसधा्या कठ   चनयमासमु े जव जव  चनचिीप े इीर 
अवयवासमध्ये नक ी रूपासीर ेळून येईल. 

 
अज्ञाी ककवा अगद  अस्प्ट प े णकलन झालेल्या भेदास् या चवचवध चनयमासिे पर  ाम अचीशय 

जचटल व नानाचवध णहेी. शर ररिना व शाचरर क ेळ  याबाबी ी प्रकार व उपप्रकार यास् या 
एकमेकासमध्ये चकरको  फरक दाखचव ारें अगच ी मुदे्द णढ ीाी हे खरोखरि णियपकारक णहे. सवप 
ससेटनाि ेळ सुलभ झालेल  असाव  णच  यामु े त्या्यामध्ये सज वा्या पूवपजा्या प्रचीरूपापेक्षा अल्प 
प्रमा ाी चभन्नीा चनमा  होीे. 

 
को ीाह  अन-अनुवसचशक भेद णप ाला महत्त्वािा नाह . शर ररिनेी ल चकरको  णच  

शर रच्यात्मक दृ्ट  ने पुष्ट्क  महत्वा्या अशा दोन्ह  प्रकार्या, अनुवसचशक भेदासि  सस्या व चवचवधीा 
अगच ी णहे. अनुवसचशकीेि  प्रवतचत् अत्यसी प्रभाव  णहे व त्यामु े स्वसदृश्य असे प्रजनन केले जाीे असा 
मूलभीू चसद्धासी णहे. सहज चदस ा्या समान पचरस्स्थी ी वाढलेल्या लाखो व्यक्ीींमध ल, समजा, 
एखाद्या जनकामध्ये एखाद्या अत्यसी दुर्वम  भेदािे प्रकटन झाले व त्या्या मुलासमध्ये त्यािे पुनप्रपकटन झाले 
ीर अशा पुनप्रपकटनािा अनुवसचशकीेश  ससबसध जोळ े भाग पळीे. त्याि कुलाी ल अनेक सदस्यासमध्ये 
पासढरा रसग,केसा  शर र इत्याचद णढ ून येीे, अश  उदाहर े णहेी. शर ररिनेी ल अपचरचिी व दुर्वम  
भेद खरोखर ि असगभीु झाले असी ल ीर कम  अपचरचिी व बहूीकरुन सवपसामान्य भेद अनुहर  य 
णहेी असे खुल्या मनाने मान्य करीा येईल. म्ह ून प्रत्येक गु ा्या अनुहर ाकळे जो काह  चनयम असेल 
ीो णहे म्ह ून णच  अन-अनुहर ाकळे अचनत्यीा म्ह नू पहाव.े 
 

अनुवसचशकीेवर चनयसत्र  कर ारे पुष्ट्क से चनयम अज्ञाी णहेी. त्याि वैचशष्ट््ािे त्याि जाची्या 
चभन्न व्यक्ीींमध्ये, ककवा चभन्न जाी मध्ये, कध कध  अनुहर  कास होीे, व कध कध  कास होी नाह ; मुलास् या 
कासह  गु ासिे त्यासिे णजोबा ककवा णज , ककवा दूरिे पूवपज, यास् या गु ासकळे अनेकदा प्रत्यावीपन कास होीे; 
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ककवा एखादे वैचशष्ट्ठ्य चवचश्ट  कलगधर्वमयाश  चनगळ ी कास असीे हे सासगीा ये ार नाह . एखादे वैचशष्ट्ठ्य 
णयुष्ट्या्या को त्याह  कालामध्ये प्रथम उपस्स्थी झाले ीर, त्यािेससीी ्या ीदनुरुप वयामध्ये 
पुनःप्रपकटन होण्याकळे कल असीो, हा अचधक महत्वािा चनयम णहे. यानुसार, रेशमा्या चकड्यामध्ये 
वैचशष्ट््ासिे प्रकटन ीदनुरूप सुरवसट ककवा कोशावस्थेमध्ये होीे हे माचही णहे. अथाी या चनयमाि  व्याप्ी  
अचधक चवस्ीती णहे. गभपचवज्ञानािे चनयम स्प्ट  करण्यासाठ  हा चनयम अत्यसी महत्त्वािा णहे. मात्र हे 
अचभप्राय प्रथम प्रकटना पुरीेि मयाचदी णहेी णच  ब जक अगर नरीत्त्व यासवर पचर ाम झाला 
असण्याि  शक्यीा णहे अशा ी्हे्या णद्य कारकासश  त्यासिा ससबसध नाह . 

 
णपले पा  व प्रा   जेव्हा परी वनवास  बनीाी ीेव्हा त्यास् यामध्ये त्यास् या णद्यपूवपजास् या गु ासिे 

न िुकीा पनुःप्रदशपन होीे. म्ह ून पा  व वसशापासून अचवकचसी जाीींबद्दल कासह ह  अनुमान काढीा 
ये ार नाह  असे प्रचीपादन केले जाीे. प  हे चवधान धाष्ट््ािे णहे. वास्ीचवक, चकत्येक चववाद्य व कासह  
पा  व प्रकार रानट  स्स्थी ी जगू शकी नसावीे. अनेकासिे बाबी ी, त्यासिे णद्यपूवपज कसे हाीे हे माह ी 
नाह , णच  म्ह ून ससपू पप े पुनःदपशाप्राप्ी  झाल  णहे क  नाह  हे सासगीा ये ार नाह . समजा, णपल्या 
पा  व प्रकारासना समान पचरस्स्थीींी ठेवले; णच  ीे मोठ्या सस्येने ठेवले, त्यामु े मुक्ी 
णसीरससकर ामु े ससचमश्र  होऊन त्यास् या शर ररिनेी ल को त्याह  चकरको  चवभागपगमनावर चनयसत्र  
राह ल. अशा पचरस्स्थी ी त्यासि  प्रत्यावीपनाकळे प्रबल प्रवतचत् चदसल , म्ह जेि त्यासन  अर्वजी गु  
गमावले, ीर अशा पा  व प्रकारासपासून जाचीससबसध ी कासह ह  चनष्ट्कषप काढीा ये ार नाह  हे म  मान्य 
करेन. परसीु याला अनुकूल असा अल्पसाह  पुरावा नाह . नाह ीर पा  व ेोळे, चवचवध पैदाशीं्या कोंबड्या 
णच  खाण्यायोग्य भाज पाला यासि  अमयाचदी चपढ्ापयंी पैदास कर े णप ाला शक्य हो ार नाह . 
 
जोपा्ीि् प्रकाराचंी् िक्षिे:् प्रकार् ि् जाति् याचेंमध्ये् भेदाभेद् करण्यािीि् अडचि, एक् िा् अनेक्
जािींपा्ून्जोपा्ीि्प्रकाराचंा्उगम 
 

प्रा   व वनस्पी  यास् या प्रत्येक ससवर्वधी वसशाि  त्यास् या एकमेकासश  व ीसेि त्यास् या जाीींश  
ीुलना करीा एक गो्ट  चदसून येीे; ी  म्ह जे, त्यास् यामध्ये अनेक चकरको  बाबीींी चवचभन्नीा असल  ीर  
त्यास् यामध्ये कोठल्याीर  गु ािे बाबी ी कमाल ि  चवचभन्नीा असीे. प  हा अपवाद णहे. स्वाभाचवक 
स्स्थी ी ल एकाि गोत्राी ल चनकटप े ससबसचधी जाीींमध्ये ज्या चरी ने चवचभन्नीा असीे अगद  ीशाि 
प्रकारि  चवचभन्नीा एकाि जाी ी ल जोपास ी वसशासमध्ये असीे; प  बहुीेकासिे बाबी ी अशा चवचभन्नीेिे 
प्रमा  कम  असीे.प्राण्यास् या व वनस्पीीं्या चकत्येक जोपाचसी वसशासना णचदम चभन्न जाीींिे वसशज समजले 
जाीे, ीर काह ज  त्यासना केव  प्रकार समजीाी. जोपास ी वसश व या जाची यासमध्ये एखादा अगद  
ठ क प्रभेदक असेल ीर अश  शसका वरिेवर उत्पन्न हो ार नाह . जोपाचसी वसशासमध्ये एकमेकासमध्ये गोत्र य 
मोला्या गु धमांमध्ये चवचभन्नीा असी नाह  असे अनेक वे ा सासचगीले जाीे. प  हे प्रचीपादन िुक िे णहे 
असे दाखचवीा येीे. परसीु गोत्र य मोलािे गु  को ीे हे ठरचवण्याी चनसगपशास्त्रज्ञासमध्ये मोठे मीभेद णहेी. 

 
ससबसचधी पा  व वसशास् या शर ररिनेी चकी  प्रमा ाी चवचभन्नीा णहे यािा असदाज बासधी असीाना 

ीे एकाि क  अनेक जाीींिे वसशज णहेी हे माचही नसल्याने णप  शसकेमध्ये िटकन गुरफटले जाीो. 
उदाहर ाथप, कुत्रयासिे चनरचनरा े पा  व प्रकार. प्रत्येक प्रकारापासून त्या त्या प्रकारा्या अस्सल प्रजेि  
पैदास होीे. त्यास् या चवचवध प्रजेमध ल एकू  एक चवचभन्नीा ह  पालन करीाना चनमा  झाल  णहे असे 
नाह , ीर त्याी ल कासह  थोळ श  चवचभन्नीा ह  ीे चभन्न जाीीं्या वसशासी ल असल्यामु े णहे. इीर कासह  
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पा  व जाीीं्या अगद  सुस्प्ट  वसशासिे बाबी ी ीे एकमात्र वनचनवास  पूवपजािे वसशज णहेी याला काह  
ब कट पुरावासुद्धा णहे. 

 
चभन्नीा चनमा  करण्याि  असाधार  अनुवसचशक प्रवतचत् असलेल्या णच  त्यािप्रमा े चभन्न 

हवामानाला ीोंळ देऊ शक ा्या प्राण्यासि  व वनस्पीींि  मनुष्ट्याने जोपासनेसाठ  चनवळ केल  असे अनेक 
व ेा गतचही धरलेले णहे. णपल्या बहुीेक ससवर्वधी पदैासीं्या मूल्यामध्ये या सामथ्याने फार मोठ  भर 
ेाील  णहे याबद्दल माझा मीभेद नाह . परसीु प्राण्याला जेव्हा प्रथम मा सा वले ीेव्हा त्या्या 
त्यानसीर्या चपढ्ासमध्ये भेद चनमा  होी ल क  नाह  णच  ीो इीर हवामानाी चटकून राह ल क  नाह  हे 
अससस्कत ी मा साला माचही अस े कसे ससभवीे? गाढव व हसस यासि  अल्प भेदप्रवतचत्, अगर ऊस टाि  थसळ  
सहन करण्याि  अल्प क्षमीा, यामु े त्यासना मा सा वण्यासाठ  अळथ ा णलेला नाह . जर णपल्या 
जोपास ी प्रजेइीक ि सस्या असलेल्या णच  चीीक्याि चवचभन्न वगाी ल णच  प्रदेशासी ल प्राण्यासना व 
वनस्पीींना त्यास् या स्वाभाचवक स्स्थी मधून ेेीले णच  जोपासनेखाल ल चपढ्ास् या सस्येइीक्याि 
चपढ्ासपयंी त्यासि  पैदास होऊ चदल , ीर त्यास् यामध्ये णपल्या चवद्यमान जोपाचसी प्रजे्या जनक 
जाीींइीक्याि प्रमा ाी भेद चनमा  होी ल याबद्दल शसका नाह . 
 

णपल्या बहुीेक प्राि न ससवर्वधी वनस्पी  व प्राण्यासिे बाबी ी ीे एकाि क  अनेक वन्य जाीींिे 
वसशज णहेी ककवा नाह ी हे चनचिीप े सासग े शक्य नाह . काहींिा पा  व प्राण्यास् या बहुचवध उत्पचत्वर 
चवश्वास णहे णच  हे अची प्राि न का ामध ल पुरावा पाचहला असीा चदसून येीे. अशासिा उत्पत् वर ल 
युक्ी वाद प्रजेमध्ये बर ि चवचभन्नीा णढ ीे यावर मु्यीः णधाचरी णहे; णच  या प्राि न प्रजासपैक  
काहींिे चवद्यमान प्रजासश  अजूनह  चनकटिे साम्य णहे, ककवा काह  समसमानसुद्धा णहेी. त्या 
का ापूवीसुद्धा गहू, बाली, वाटा ा, अ श  यासि  लागवळ णच  चकत्येक पा  व जनावरासि  जोपासना 
केलेल  होी . मनुष्ट्याने इीर देशासश  व्यापारह  केला होीा. यावरून इीक्या प्राि न का  सुद्धा मनुष्ट्याने 
बर ि सासस्कत चीक प्रगची केलेल  होी  हे स्प्ट  होीे. याबरोबरि ीत्पूवी कम  प्रगी ससस्कत ी  द पेका पयंी 
अस्स्ीत्वाी होी  असे सुचिी केले जाीे; णच  याि का ाी चनरचनराळ्या मुलुखासी ल चनरचनराळ्या 
टोळ्यासन  बा गलेल्या पा  व जनावरासमध्ये भेद उत्पन्न होऊन चभन्न वसशासि  चनर्वमी  झाल  असल  पाचहजे 
असे वाटीे. 

 
णपल्या बहुीेक पा  व जनावरासि  उत्पचत् बहुीकरून कायमि  ससचदग्ध राह ल. पा  व 

कुत्रयासबद्दलिा माझा चनष्ट्कषप असा : कुत्रयास् या चकत्येक वन्य जाी  मा सा वलेल्या णहेी णच  ीे 
णपल्या पा  व प्रजासिे पूवपज णहेी. मेंढ्ा व बकर  यास् याबद्दल म  चनचिीप े सासगू शकी नाह . युरोप य 
जनावारासिे दोन ककवा ी न णद्य पूवपज णहेी. ेोड्यासिे बाबी ी, त्यासिे सवप वसश एकाि जाचीमध ल णहेी 
असा माझा साशसकीापूवपक, प  इीरासिे चवरोध , चवश्वास णहे. इसग्ल श कोंबळे भारी य रानट  कोंबड्यासिे 
वसशज णहेी. 

 
णपल्या चकत्येक पा  व वसशास् या अनेक णद्यपूवपजासपासून्या उत्पचत्बद्दलिा चसद्धासी काहींन  

असमसजसप ा्या णत्यसचीक टोकाला नेला णहे. णपल  हुबेहुब नक्कल याप्रमा े पदैास कर ा्या प्रत्येक 
वसशाला मग त्यासिेमध ल चभन्नीादशपक गु  अगद  क्षलु्लक का असेनाी त्यािे वन्य णचदरूप णहे अश  त्यासि  
श्रद्धा णहे. या पद्धी ने वन्य जनावारा्या चकत्येक जाी  अस्स्ीत्वाी असावयास हव्या होत्या. केव  
युरोपाी चजीक्या मेंढ्ा व बक्या णहेी, चीीक्या जाी  ीेथे अस्स्ीत्वाी असावयास हव्या होत्या. णच  हे 
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गतचही धरल्यास त्यासि  उत्पचत् ीेथेि झाल  असल  पाचहजे हे णप ाला मान्य कराव े लागेल. प  
वस्ीुस्स्थची ीश  नाह . जगाी ल सवप पा  व कुत्रयासि  उत्पचत् चकत्येक वन्य जाीींपासून झाल  णहे प  
त्यास् यामध्ये फार मोठ्या प्रमा ाी अनुवसचशक फरक होीे असे म्ह ीा ये ार नाह . थोड्या णद्य जाीींमध्ये 
ससकर  होऊन कुत्रयास् या सवप वसशासि  चनर्वमी  झाल  असे मुक्ीप े बरेिव ेा म्हसटले जाीे. ससकर  करून 
त्यास् या जनकासना काह  प्रमा ाी मध्यवीी असलेले प्रकार चम ू शकीाी हे खरे. प  ससकर  करून चभन्न 
वसश चनमा  करण्या्या शक्यीेि  फार अचीशयोस्क्ी केल  णहे. इस््िी गु  असलेल्या व्यक्ीींि  जर 
का ज पूवपक चनवळ करीा णल  ीर नैचमचत्क ससकर ाने एखाद्या वसशामध्ये रूपासीर ेळवनू ण ीा 
येईल, परसीु दोन पू पप े चभन्न वसशासना मध्यवीी असलेला वसश चम व े फार कठ   णहे. या उदे्दशाने 
केलेले प्रयोग असफल झालेले णहेी. 
 
पाळीि्कबुिराचं्या्प्रजा, त्याचं्यािीि्तितभन्निा्ि्त्याचंी्उत्पत्ती 
 

एखाद्या खास गटािा अभ्यास कर े नेहम ि िागसले असीे; णच  म्ह नूि पा  व कबूीरासिा म  
जा  वपूवपक अभ्यास केला. मला शक्य असलेल्या कबूीरा्या प्रत्येक प्रजेि  म  जोपासना केल . 
त्यास् यामध ल चवचभन्नीा काह श  णियपकारक णहे. कबुीरास् या चनरचनराळ्या प्रकारासमध्ये िोि, 
ळोक्यावर ल काीळ , चपसे, ळो े, ीोंळाि  रुस द , कवट , हाळासिा सासगाळा इत्याचद अनेक गु ासिे बाबी ी 
अचीशय चवचभन्नीा णढ ीे. शर ररिनेी ल प्रत्येक भाग भेदश ल णहे. असड्यासिा णकार चभन्न असीो. 
त्यास् या उड्डा ा्या ी्हासमध्ये चवलक्ष  चभन्नीा णहे. काह  प्रजास् या नर व माद मध्ये अल्पसा भेद णढ ीो. 
एकस दर ने चनदान व स एक अशा कबुीरासि  चनवळ करीा येईल क  ज्यासना पचक्षशास्त्रज्ञाना दाखचवले णच  
त्यासना सासचगीले कीं हे वन्य पक्ष  णहेी, ीर ीे त्यासना नव न प्रकार्या जाीींिा दजा चनचिीप े देी ल. 

 
कबूीरास् या प्रजासमध्ये अचीशय चवचभन्नीा असल  ीर  त्या सवांि  उत्पत्  कोिंतबया् तिव्हहया 

(Colombia livia) या पहाळ  कबूीरापासून झाल  णहे. यासमध्ये अत्यसी चकरको  भेद असलेल्या चकत्येक 
भौगोचलक वसशासिा ककवाउपजाीींिाह  असीभाव णहे. हा दृ्ट  कोन इीरासिे बाबी ीह  काह  प्रमा ाी लाग ू
पळेल. जर या चनरचनराळ्या प्रजा हे प्रकार नसी ल णच  त्यासि  उत्पचत् पहाळ  कबूीरापासून झालेल  
नसेल, ीरत्याि  उत्पचत् चनदान साी ीे णठ णद्यपूवपजासपासून झालेल  असल  पाचहजे. कार  यापेक्षा 
कम  णद्यपूवपजास् या ससकर ापासून सध्या्या पा  व प्रजासि  चनर्वमी  हो े अशक्य णहे. हे गतचही 
णद्यपूवपज सवप पहाळ  कबूीरे असल  पाचहजेी, म्ह जेि त्यासन  वतक्षासवर प्रजनन ककवा ऐस््िकीेने वसची 
केलेल  अस ार नाह . कोिंतबया् तिव्हहया चशवाय, त्या्या भौगोचलक उपजाची गतचही धरून, पहाळ  
कबूीरास् या फक्ी दोन ककवा ी न इीर जाी  ज्ञाी णहेी; प  त्यास् यामध्ये पा  व प्रजासिे को ीेह  गु  
नाह ी. म्ह ून गतचही णद्यपूवपज एकीर त्यासि  प्रथम जोपासना झाल त्या देशासमध्ये अद्यापह  अस्स्ीत्वाी 
असले पाचहजेी प  त्यासि  अजूनह  पक्ष शास्त्रज्ञाना माह ी  नसल  पाचहजे, ककवा वन्य अवस्थेीि त्यासिा 
लोप झाला असला पाचहजे. त्यासिा णकार, सवय  णच  उल्लखेन य गु  यासिा चविार करीा यापकै  
पचहल  शक्यीा अससभवन य वाटीे. सु क्यासवर जनन कर ा्या, णच  सु-उड्डा  कर ा्या पक्षयासिे सम ू 
उच्चाटन हो े अससभवन य वाटीे. पा  वप्रजाससार्याि सवय  असलेला नेहम िा पहाळ  कबीूर हा 
चकत्येक िो्ाशा चिचटश बेटावरून अगर भमूध्य सागर य चकना्यावरूनह  न्ट  झालेला नाह . म्ह नू 
पहाळ  कबीूरासमान ससवय  असलेल्या इीक्या जाीींिा गतचही लोप हे अचववके  अनुमान चदसीे. वर 
उल्लेख केलेल्या चकत्येक पा  व प्रजासना पतथ्व वर ल सवप भागासमध्ये पाठचवलेले णहे णच  म्ह ून त्यापैक  
काहींना त्यास् या मू  देशासमध्ये परी ण ले असले पाचहजे. परसीु त्यापैक  एकसुद्धा रानट  अगर जसगल  
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झालेला नाह . जोपासनेमध्ये रानट  प्राण्यासपासून मुक्ीप्रजोत्पादन चम चव े कठ   णहे. ीर सुद्धा 
कबूीरास् या बहुचवध उत्पत् ्या मू  कल्पने्या णधारे अधप-ससस्कत ी मानवाने प्राि नका   चनदान साी ीे 
णठ जाीींि  बसचदवासामध्येसुद्धा ीे अचीशय प्रजोत्पादनश ल असी ल इीक्या पचरपू पप े जोपासना 
केल , असे गतचही धरले पाचहजे. 

 
वर उल्लेख केलेल्या जाी , शर रगठन, ससवय , णवाज, व प णच  शर ररिनेी ल बहूीेक भागासिे 

बाबी ी वन्य पहाळ  कबूीराश  जर  सवपसाधार प े चम ीेजु ीे असले ीर  इीर बाबीींी त्यास् यामध्ये 
चनचिीप े अचीशय चवचभन्नीा णहे. हे एक अचीशय प्रभाव  प्रचीपादन णहे. म्ह नूि अधप-ससस्कत ी मानव 
अनेक जाीींि  पचरपू पप े जोपासना करण्याी यशस्व  झाला, इीकेि नव्हे ीर त्याने जा  वपूवपक अगर 
योगायोगाने असाधार प े चवचभन्न जाीींि  चनवळ केल  णच  याि सवप जाी  त्याव ेेपासून लुप्ी ककवा 
अज्ञाी झाल्या असे गतचही धरले पाचहजे. इीक्या अनेक योगायोगा्या ेटना मोठ्या प्रमा ाी ेळून ये े 
अससभवन य णहे. 

 
कबूीरासमध्ये व प व चनरचनराळ्या भागासवर ल पटे्ट इत्याचदीह  चवचवधीा णढ ीे. प्रत्येक पा  व 

प्रजेमध्ये वर ल सवप प्रकार्या खु ा काह  व ेा अिूकप े चनमा  होीाी. चन ा रसग अगर को त्याह  
प्रकारिे पटे्ट नसलेल्या दोन ककवा अचधक अचीशय चभन्न प्रजासमध्ये ससकर  केले ीर त्या गु ासिे 
ससकरजासमध्ये णकस्स्मकप े प्रकटन होण्याि  अचीशय शक्यीा असीे. सवप पा  व प्रजासि  जर पहाळ  
कबूीरापासून उत्पत्  झाल  असेल ीर पैीतक गु ासकळे प्रत्यावीपन या सवपमान्य ीत्वा्या णधारें ह  ेटना 
समजू शकेल. हे जर नाकारले ीर काह  अससभाव्य कल्पना गतचही धराव्या लागी ल. 

 
कबूीरास् या सवप ी्हे्या प्रजासपासून्या ससकर ासमध्ये पू पप े जननक्षमीा असीे. प्राण्यास् या दोन 

अचीशय चभन्न जाीींपासून्या ससकर ामध्ये पू पप े जननक्षमीा असीे असे चनचिीप े सागसीा ये ार  
उदाहर े नाह ी. जाीींिा वसध्यत्वाकळे अस ारा अशा प्रकारिा ी व्र कलद पेकाल न जोपासनेमु े 
नाह सा होीो असा काहींिा चवश्वास णहे. अचीशय चनकटप े ससबसचधी असलेल्या जाीींना हे ीत्त्व लाग ू
केल्यास कुत्रा व इीर कासह  प्राण्यासिे बाबी ी हा चनष्ट्कषप कदाचिी बरोबर असेल. प  णद्यपूवपजासइीक्या 
प्रमा ाी चवचभन्नीा असलेल्या जाीींपासून ससपू पप े जननक्षम ससीची चनमा  होण्याि  अपेक्षा कर े 
अचीशय अचविार प ािे ठरेल. 

 
वर िर्विलेल्या मुद्यासिा थोळक्याी सारासश असा : कबूीरास् या साी ीे णठ गतचही जाीींमध्ये, त्या 

पा  व करीाना मा साने पूवी मुक्ी ससकर  ेळवनू ण ले असाव े हे अससभवन य वाटीे. या गतचही 
जाीीं्या वन्य अवस्था ससपू पप े अज्ञाी णहेी णच  त्या कोठेह  जसगल  बनलेल्या णहेी असे णढ लेले 
नाह . जर  बहूीेक बाबी ी या जाी  पहाळ  कबूीरासमान असल्या ीर  कपोी-कुलाी ल 
(Columbidae) इीर सवांश  ीुलना करीा त्यास् यामध्ये काह  अचीशय अपसामान्य गु  चदसीाी. चवशुद्ध 
स्वरूप राखले असीा णच  ससकर ानसीरह , सवप प्रजासमध्ये चन ा व प व चवचवध काळ्या खु ासिे कध कध  
पुनप्रपकटन होीे. शवेट , ससकरज ससीी  पू पप े जननक्षम असीे. या सवप चवचवध गो्ट ींिा साकल्ल्याने 
चविार करीा, णपल्या सवप पा  व प्रजासि  उत्पत्  कोिंतबया्तिव्हहया (त्या्या भौगोचलक उपजाीींसह) 
ककवा पहाळ  कबूीरापासून झाल  णहे असा चनष्ट्कषप स्प्ट प े काढीा येईल. 
 

या मीाला अनुकूल असे ण ख  काह  मुदे्द णहेी. पचहला मुद्दा, जसगल  कोिंतबया् तिव्हहयाची 
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युरोप व भारीाी रोपासना कर े शक्य णहे णच  त्या्या ससवय  णच  ससरिनेी ल ब्याि गो्ट ींिे ीेथ ल 
सवप पा  व प्रजासश  साम्य णहे. दुसरा मुद्दा, इसग्ल श क्चरअर ककवा िो्ा िेह्यािा टसबलर णच  पहाळ  
कबूीर यास् यामध्ये काह  गु ासिे बाबी ी अचीशय चवचभन्नीा णहे. ीर सुद्धा, या दोन वसशास् या अनेक उप-
प्रजासि , मु्यीः दूरस्थ देशासीून ण लेल्यासि , एकमेकासश  ीुलना करीा णप ाला ीे णच  पहाळ  
कबूीर यास् या दरम्यान जव जव  एक ससपू प श्रे   ीयार करीा येईल. अश  श्रे   काह  इीरासिे 
बाबी ीह  करीा येईल; मात्र असे सवप प्रजासबद्दल करीा ये ार नाह . चीसरा मुद्दा, प्रत्येक प्रजे्या प्रमुख 
भेददशपक गु ासमध्ये त्या त्या प्रजासमध्ये अचीशय भेदश लीा णढ ीे; उदाहर ाथप, क्चरअरमध्ये िोंि ि  
लासब  व टसबलरमध ल िोंि िा अखूळप ा. िौथा मुद्दा, कबूीरासिे चनचरक्ष  व पालन अचीशय का ज पूवपक 
केलेले णहे णच  चकत्येकज ासिा ीो णवळीा पक्ष  णहे. हजारो वषांपासून जगा्या चवचवध भागासमध्ये 
त्यासि  जोपासना केल  गेल  णहे. कबूीरासि  प्राि न ज्ञाी नोंद इचजप्ी्या पािव्या राजवसशा्या व ेि , 
म्ह जेि जव जव  चिस्ीपूवप ३००० वषांपूवीि , अगर ीत्पूवीि  णहे. त्यानसीर पतथ्व वर ल चवचवध 
प्रदेशासी चनरचनरा   का   कबुीरें पा लेल  होी  व त्यास् यामध्ये ससकर ह  ेळवनू ण ले होीे. पािवा 
मुद्दा, कबूीरास् या नर व माद मध्ये णयुष्ट्याी केव्हाह  सहजप े चमलन ेळवनू ण ीा येीे ह  चभन्न प्रजास् या 
पैदासींसाठ  अत्यसी अनुकूल असलेल  स्स्थी  णहे णच  त्यामु े त्यास् या चभन्न प्रजासना एकाि पक्ष ेरामध्ये 
एकचत्री ठेवीा येीे. 
 

सवप पा  व कबीूरासि  एकाि पूवपजापासून उत्पचत् झाल  णहे यावर चवश्वास ठेव े मला प्रथम 
बरेंि कठ   गेले, जसे इीर शास्त्रज्ञासनाह  पक्षयास् या इीर अनेक जाीींबद्दल अशाि चन पयाप्री ये े कठ   
गेले. चवचवध पा  व प्राण्यास् या व लागवळ खाल ल वनस्पीीं्या बहूीेक प्रजनकासन  काढलेल्या चनष्ट्कषाि  
मला चीव्रीेने जा  व होीे. त्यास् यापकै  प्रत्येकाने अभ्याचसलेल्या प्राण्यास् या अगर वनस्पी ्या अनेक प्रजा 
या अनेक णचदम चभन्न जाीींिेवसशज णहेी असा त्यासिा ठाम चवश्वास णहे. यािे कार ह  साधे णहे. 
चवचवधवसशामध ल चवचभन्नीेिा त्यास् यावरपळलेला जबरदस्ी प्रभाव. प्रत्येक वसशामध्ये ककचिी चभन्नीा असीे 
हे त्यासना िासगले माचही असूनह  ीे सवपज  सवपसामान्य युक्ी वादासकळे दुलपक्ष करीाी, णच  अनेक 
उत्रोत्र चपढ्ासदरम्यान चकरको  भेदासिे ससियन होीे यािा ीे चविार करी नाह ी. 
 
तनिडी्ाठी्प्राचीन्काळी्अििंबिेिी्ित्त्िे्आति्त्याचें्पतरिाम 
 

जोपस ी वसशाि चनर्वमी , मग ी  एका अगर अनेक ससबसध ी जाीींपासून असो, को त्या ्माने 
झाल  यािा थोळक्याी चविार करावयािा णहे. कासह  पचर ामासिा ससबसध राह  माना्या बाह्पचरस्स्थी िा 
प्रत्यक्ष व चनचिी हो ा्या कायपवाह श  व कासहींिा ससवयींश  जोळीा येईल. प  या कार ासमु े गाळ िा व 
शयपी िा ेोळा, गे्रहाऊस ळ व ब्लळहाऊस ळ, क्चरअर व टसबलर कबूीर यास् यामध्ये चवचभन्नीा चनमा  झाल  असे 
म्ह  े धाष्ट््ािे होईल. णपल्या पा  व वसशाबद्दल अचीशय लक्षयाी ठेवण्यासारख  गो्ट  म्ह जे त्यासिे 
अनुकूलन हे ज्या त्या प्राण्या्या अगर वनस्पी ्या चहीानुरूप नसून मा साला हो ा्या उपयोगानुरूप 
अगर त्या्या णवळ नुरूप णहे. त्याला उपयोग  अस ारे कासह  भेद णकस्स्मकप े ककवा एकाि टप्प्याी 
उद भवले असण्याि  शक्यीा णहे. परसीु यामध्ये केव  भेदप्रवतत् पेक्षास अचधक कासह ीर  णहे यािा शोध 
घ्यावा लागेल. सवप प्रजासि  सध्याइीक्याि पचरपू प अवस्थेी व सध्याइीक्याि उपयुक्ी स्स्थी ी चनर्वमी  
झाल  असे णप ाला समजीा ये ार नाह ; णच  चकत्येकासिे बाबी ी खरोखरि ीसे नाह . यािे 
स्प्ट  कर  म्ह जे मा सामध्ये असलेले ससियश ल चनवळ िे सामथ्यप; चवचवध प्रजासमध्ये चनसगामु े 
कालासीराने फरक चनमा  होीाी; उपयुक्ीीे्या चवचश्ट  धोर ाने मनुष्ट्य त्यामध्ये भर ेालीो. या 
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दृ्ट  कोनाीून त्याने त्याला उपयुक्ी अशा प्रजासि  चनर्वमी  केल  असे म्ह ीा येईल. 
 
चनवळ ्या ीत्त्वािे हे प्रिसळ सामथ्यप काल्पचनक नाह . चकत्येक चनष्ट् ाी प्रजनकासन  जनावरें व 

मेंढ्ा यास् यामध्ये, त्यास् या एका णयुःकालामध्ये सुद्धा, मोठ्या प्रमा ाी रूपासीर ेळवनू ण ले णहे. 
प्रजनक नेहम  म्ह ीाी, प्राण्यासि  शाचरर क बासध   काह श  लवचिक णहे णच  ीे त्याला णपल्या 
इ्िेनुरूप जव जव  को ीेह  स्वरूप देऊ शकी ल; त्यासना हे चनवळ िे ीत्त्व म्ह जे जादूि  िळ  
वाटीे. 

 
इसग्ल श प्रजनकासन  प्रत्यक्षप े चकीपी पचर ाम ेळवनू ण ला णहे याि  प्रचिी  सु-

वसशपरसपरेी ल प्राण्यासना ये ा्या प्रिसळ ककमी वरून येीे; णच  या प्राण्यासि  जगाी ल जव जव  प्रत्येक 
भागाी चनयाी झालेल  णहे. ह  सुधार ा सामान्यप े चभन्न प्राण्यासमध्ये ससकर  करून अचजबाी झालेल  
नाह ; सवप चनष्ट् ाी प्रजनकासिा, अत्यसी ेचन्ट  उपप्रजासिा कध कध  अपवाद करीा, या पद्धी स जोरदार 
चवरोध णहे. णच  सामान्य स्स्थी पेक्षा ससकर ानसीर ेचन्ट ीम चनवळ अट  णहे. चनवळ कर े म्ह जे 
केव  को ीाीर  सुस्प्ट  प्रकार अलग कर े णच  त्यासपासून प्रजोत्पादन कर े इीकेि असेल ीर 
चनवळ िे हे ीत्त्व इीके सुपचरि ी असेल क  त्याि  फारश  दखलह  को ाला घ्याव ह  लाग ार नाह . 
परसीु त्यािे महत्त्व, सवपसामान्य मा साला सवपस्व  अगम्य अशा, चभन्नीासिे उत्रोत्र चपढ्ासमध्ये चवचश्ट  
चदशनेे ससियन होऊन मोठा पचर ाम ेळून येण्यामध्ये णहे. हजाराी ल एकाह  मा सामध्ये श्रेष्ठ प्रजनक 
बनण्याइीक  यीाथप दृ्ट   व सामथ्यप नाह . 
 

हेि ीत्त्व उद्यानवैज्ञाचनकासन  अनुसरलेले णहे; प  येथे भेद हे अनेकव े अचधक णकस्स्मक 
असीाी. णद्यपूवपजामध्ये एकमात्र भेद चनमा  होऊन णपल्या अत्यसी णवळत्या पदैासींि  चनर्वमी  झाल  
णहे असे को  ह  समज ार नाह ; याला अनेक उदाहर ासिा णधार णहे. वनस्पी िा एखादा वसश जेव्हा 
एकदा सुप्रस्थाचपी होीो ीेव्हा ब ज-उत्पादक उत्म वनस्पीींि  चनवळ करी नाह ी, ीर ीो योग्य दजा 
नसलेल्या वनस्पी  उपटून टाकीो. प्राण्यासि ह  याप्रकारेि चनवळ केल  जाीे; अत्यसी वाईट प्राण्यासपासून 
प्रजोत्पादन करण्याइीका चनष्ट्का ज प ा को   कर ार नाह . 

 
वनस्पीींिे बाबी ी, चनवळ ्या ससचिी पचर ामासिे अवलोकन करण्यािा दुसरा एक मागप णहे. ीो 

म्ह जे, फुलबागेी ल त्याि जाी ्या चभन्न प्रकारास् या फुलासमध ल चवचभन्नीेि  ीुलना कर े; त्याि 
प्रकारास् या फुलास् या ीुलनेने परसबागेी ल पाने, फ े, ग्रसचथक्षोळ, जोकासह  महत्वािा भाग असेल 
त्यासिेमध ल चवचभन्नीेि  ीुलना कर े;णच  त्याि प्रकारास् या समुच्चयासी ल पानास् या व फुलास् या ीुलनेने 
फलोद्यानाी ल त्याि जाी ्या फ ासमध ल चवचभन्नीेि  ीुलना कर े. कोब ्या पानासमध्ये चभन्नीा असीे; 
चभन्न ी्हे्या गूजबेर ्या फ ासिा णकार, रसग केसा प ा अचीशय चभन्न असीो, णच  ीर ह  त्यास् या 
फुलासमध्ये अचीशय चकरको  चभन्नीा असीे. प्रकारासमध्ये को त्याीर  एका गु ािे बाबी ी मोठ्या प्रमा ाी 
चभन्नीा असल  म्ह जे त्यास् यामध्ये इीर बाबी ी अचजबाी चभन्नीा असीि नाह  असे नाह . सहससबसध ी 
भेदा्या ीत्त्वाकळे कध ह  दुलपक्ष करू नये; त्यामु े कासह  चभन्नीा प्राप्ी होण्याि  खात्र  चम ीे. परसीु, 
सवपसामान्य चनयम म्ह ून, पाने, फुले ककवा फ े यासपकै  को ामध लह  चकरको  भेदासि  साीत्याने चनवळ 
केल्यास त्या भागासससबसध ी एकमेकासपासून चवचभन्नीा असलेले वसश चनमा  होी ल याि  शसका ेेीा ये ार 
नाह . 

हे चनवळ िे ीत्त्व हा णधुचनक शोध नाह ; ीो पुराीनकाल न णहे. प्राि न चिन  चवश्वकोशामध्ये या 
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ीत्त्वािा स्प्ट  उल्लखे णहे. चजनेचसस (Genesis) मध्येह  यािा उल्लखे सासपळीो. चवचवध देशासी ल वन्य 
लोकह  अशाि प्रकार्या पद्धी िा अवलसब करी होीे. खरे म्ह जे, प्रजोत्पादनासाठ  िासगल्या अगर 
वाईट गु वत्ास् या अनुहर ाकळे लक्ष चदले गेले नसीेीरि ी  एक णियपकारक ेटना ठरल  असी . 
 
अजाििा्केिेिी्तनिड 
 

णजकाल चनष्ट् ाी प्रजनक, एखादा स्प्ट  हेीू नजरेसमोर ठेऊन, पद्धीश रप े चनवळ करून 
देशाी उत्कत ष्ठ असे नव न जाी  ककवा उपजी  चनमा  करण्यािा प्रयत्न करी णहेी. परसीु येथे चनवळ िा 
एक प्रकार, ज्याला अजा ीा केलेल  चनवळ म्ह ीा येईल, हा अचधक महत्त्वािा णहे. अश  चनवळ म्ह जे 
उत्कत ्ट  प्रा   चम वावीे व त्यासी ल उत्कत ्ट  व्यक्ीींपासून प्रजोत्पादन कराव े असा प्रत्येकज  करी 
असलेल्या प्रयत्नासिे फचली. दोन चभन्न बा  चनमा  करावीे अश  प्रजनकाि  या चठका   अपेक्षा ककवा ीसा 
दृच्ट कोन कध ह  असी नाह . उदाहर ाथप. मा साला जेव्हा कुत्र  पा ण्याि  इ्िा होीे ीेव्हा 
स्वाभाव कप े ीो त्याव े  शक्य चीीक्या िासगल्या प्रकारि  कुत्र  चम चवण्यािा प्रयत्न करीो. नसीर 
त्या्याजव  असलेल्या उत्कत ्ट  कुत्रयासमध्ये प्रजोत्पादन करीो. परसीु येथे त्या प्रजामध्ये कासह ीर  कायमिा 
बदल ेळवनू ण ावा अश  त्याि  इ्िा अगर अपेक्षा नसीे. परसीु जर ह  प्रच्या शीकानुशीके िालू 
राचहल  ीर को त्याह  प्रजामध्ये सुधार ा व रुपासीर ेळून येईल. अशा ी्हेिे अचीसूक्षम व मसदगी ने 
हो ारे बदल कध ह  ओ खीा येण्याि  शक्यीा नाह  अशा प्रकार्या चविाराध न प्रजाि  फार पूवीपासून 
प्रत्यक्ष मोजमापे ेेील  असी ल ककवा त्यास् या णकत त्या का ज पूवपक काढून ठेवल्या असी ल ीरि फक्ी 
ीे शक्य णहे; कार  त्यासिा ीुलनेसाठ  उपयोग होऊ शकेल. ीथाचप कासह  प्राण्यासिे बाबी ी त्याि 
प्रजास् या बदल न झालेल्या, ककवा ककचिी बदल झालेल्या व्यक्ी  कम  सुधाचरी प्रदेशामध्ये णढ ीाी. 
अशा चठका   त्या प्रजासमध्ये कम  सुधार ा झालेल  असीे. चकत्येक चवद्यमान पा  व कुत्र , शयपी िे ेोळे, 
कबूीरे, मेंढ्ा यासि  चनर्वमी , ककवा त्यास् यामध्ये सुधार ा, ह  या प्रकारे अजा प े केलेल्या चनवळ मु े 
झालेल  णहे. 

 
समजा, असे कासह  रानट  प्रा   अस्स्ीत्वाी णहेी क  त्यास् यामध्ये त्यास् या पा  व प्राण्यास् या 

ससीी िे अनुवसचशक गु  असण्याि  अचजबाी शक्यीा नाह , णच  ीर ह  त्यापैक  को ीाह  एक प्रा   
को त्याह  खास कार ासाठ  त्याना चवशषेेकरून उपयोग  णहे. अशा प्राण्यासिे दुष्ट्का  अगर इीर 
ससकटासिेव े –णच  वन्य प्राण्यासना अशा ससकटासना वरिेवर ीोंळ द्याव ेलागीे—का ज पूवपक जीन केले 
जाीे. सवपसाधार प े अशा चनवळक प्राण्यासि  ससीी  त्यास् यापेक्षा कम  प्रगी प्राण्यास् या ससीी पेक्षा अचधक 
प्रमा ाी मागे अस्ी त्वाी रहाीे. म्ह जेि, येथे एक प्रकारि  अजा ीा चनवळ होी जाीे. कासह  वन्य 
जमाी  दुष्ट्का ामध्ये त्यास् या वतद्ध चस्त्रयासना, त्या त्यास् या कुत्रयासहून कम  मोला्या म्ह ून, मारून खाीाी. 
यावरून जसगल  मनुष्ट्यसुद्धा प्राण्यासना चकी  मोलािे समजीो हे यावरून चदसून येीे. 

 
वनस्पीींमध्येसुद्धा, उत्कत ्ट  व्यक्ीींिे मधूनमधून जीन करून, याि ी्हे्या ्चमक प्रच्येने 

सुधार ा होीे, णच  ी  सुधार ा त्यास् या वर्वधी णकार व सौंदयावरून स्प्ट प े ओ खीायेईल. याी ल 
उत्कत ्ट  व्यक्ी  व चभन्न प्रकारामध ल णहेी क  नाह ी, ककवा त्यासि  चनर्वमी  दोन ककवा अचधक जाीीं्या वा 
वसशास् या ससकर ामु े झालेल  णहे क  नाह  हे येथे महत्त्वािे नाह . वर उल्लचेखी वर्वधी णकार व सुसदर 
गुलाब, ळेल या व इीर अनेक वनस्पीींमध्ये, त्यासिा त्यास् या प्राि न प्रकारासश  अगर जनक-पूवपजासश  ीुलना 
करीा, चदसून येीे. ळेल या्या जसगल  झाळास् या ब यासपासून सवोत्कत ्ट  ळेल याि  को  ह  अपेक्षा कर ार 



 अनुक्रमणिका 

नाह . प  वनस्पीींमध्येह  अजा ीा चनवळ होी उत्म प्रकारासि  चनर्वमी  झालेल  णहे. या प्रच्येमध्ये 
प्रथम ज्ञाी अशा उत्कत ्ट  प्रकारास् या ब या चम वावया्या व त्या पेरावया्या. योगायोगाने जर एखादा 
ककचिी अचधक बरा प्रकार णढ ला ीर त्याि  चनवळ करावयाि . पुन्हा लागवळ. हे ि् असेि पुढे िालू 
रहावयािे. परसीु असे करीाना णप ाला पुढे को त्या प्रकारिे वनस्पी  चम ावयास हवीे असा चविार 
करून चनवळ केल  जाी नाह . 

 
याप्रमा े मसद गी ने व अजा ीा ससचिी झालेल्या मोठ्या प्रमा ाी ल बदलावरून एका गो्ट  िा 

खुलासा होीो :णपल्या उद्यानाी ल व परसबागेी ल ब्यािशा द पेकाल न ससवधीी वनस्पी िे वन्य 
जनक-पूवपज णप  ओ खू शकी नाह , णच  म्ह नू ीे णप ाला माचही नाह ी. णपल्या बहुीेक 
वनस्पीींमध्ये मा साला उपयुक्ी अशा चवद्यमान दजापयंी सुधार ा अगर रुपासीर होण्यास जर शेंकळो 
ककवा हजारो वष ेलागल  असी ल ीर ऑस्रचेलया, केप ऑफ गुळ होप, ककवा अत्यसी अप्रगी मा सािा 
अचधवास असलेल्या इीर को त्याह  प्रदेशाीून एकह  ससवधपनयोग्य वनस्पी  का चम ाल  नाह  हे समजू 
शकेल. नानाचवध जाीीं्या वनस्पीींन  सुससपन्न असलेल्या अशा प्रदेशासमध्ये को त्याह  उपयुक्ी वनस्पीींिे 
णद्यपूवपज चवलक्ष  योगायोगामु े असी नाह ी असे नाह , ीर ीदे्दश य वनस्पीींि  साीत्याने चनवळ 
करून प्रगी प्रदेशासी ल वनस्पीींइीक्या पचरपू पीेपयंी सुधार ा केल  गेलेल  असी नाह . 
 

अप्रगी मा साने पा लेल्या प्राण्यासना जव जव  नेहम , चनदान चवचश्ट  ऋीूसी ीर , अन्नासाठ  
झगळाव ेलागीे याकळे दुलपक्ष करून िाल ार नाह . शार चरक अवस्था व शार चरक रिना यासमध्ये ककचिी 
चभन्नीा असलेल्या एकाि जाची्या व्यक्ी  अचीशय चभन्न पचरस्स्थी  असलेल्या दोन प्रदेशाी वास्ीव्य कर ी 
असी ल ीर ीे एका देशापेक्षा दुस्या देशामध्ये बहुीेकदा अचधक िासगल्या प्रकारे यशस्व  होी ल, णच  या 
प्रकारे “नैसर्वगक चनवळ” होऊन दोन उप-प्रजासि  चनर्वमी  होऊ शकेल. यावरून प्रगी देशासी ल 
प्रकारासपेक्षा जसगल  मा सासन  पा लेल्या प्रकारासमध्ये ख्या जाीींिे णचधक गु -लक्ष  का असीे यािा 
कदाचिी, असशीः खुलासा होईल. 

 
मनुष्ट्यद्वारा हो ा्या चनवळ िा चकी  महत्त्वािा सहभाग असीो याबद्दलिा दृ्ट  कोन येथे चदलाि 

णहे. यावरून मनुष्ट्या्या गरजेप्रमा े ककवा णवळ प्रमा े पा  व वसशास् या शर ररिनेी अगर स्वरूपाी 
अनुकूलन कसे होीे हे एकदम सुस्प्ट  होीे. ीसेि त्यास् यामध्ये अनेकदा अपसामान्य गु  कास णढ ीाी, 
णच  त्यास् या बाह्गु ासमध्ये जर  प्रिसळ चभन्नीा असल  ीर  णसीरभाग वा इसचद्रये यास् यामध्ये ीुलनेने अल्प 
चभन्नीा का असीे हे समजून येईल. शर ररिनेी ल, बाह्ीः दृश्यमान असलेल्यािा अपवाद करीा, 
को त्याह  चविलनाि  चनवळ मनुष्ट्य सहसा करू शकी नाह ; णच , खरे म्ह जे, णी काय णहे याि  
ीो क्वचिीि दखल ेेीो. प्रथम स्वाभाचवकचरत्या अल्पप्रमा ाी फरक ेळून णल्याचशवाय चनवळ िे कायप 
मनुष्ट्य कध ि करू शक ार नाह . कासह शा अल्पप्रमा ाी असामान्य र ी ने चवकचसी शपेट िा कबूीर 
जोपयंी मनुष्ट्या्या पहाण्याी येी नाह .ीोपयंी पस्यासदृश्य शपूेट असलेले कबीूर चनमा  करण्यािा 
प्रयत्न ीो कर ार नाह . को ीाह  गु  प्रथम प्रकटनािेव े  चजीका अचधक अपसामान्य असेल चीीके 
मनुष्ट्यािे त्या्याकळे लक्ष जा े अचधक ससभवीे. प , त्याबरोबरि, पस्यासदृश्य शपूेट चनमा  करण्यािा 
मनुष्ट्य प्रयत्न करी असीो असे म्ह  ेह  बरेि व ेा चनखालसप े िकु िे असीे. कार , थोळे मोठे शपूेट 
असलेल्या कबुीराि  मनुष्ट्याने जेव्हा प्रथम चनवळ केल  ीेव्हा द पेकाल साीत्याने, असशीः अजा ीा व 
असशीः पद्धीश रप े, केलेल्या चनवळ नसीर त्यासिे वसशज कशा प्रकारिे चनपजी ल याि  त्याने स्वप्नाीसुद्धा 
कध  कल्पना केलेल  अस ार नाह . 
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मा सािे लक्ष वधूेन ेेण्यासाठ  शर ररिनेमध्ये फार मोठे बदल झाले पाचहजेी असेह  नाह ; 
अचीशय लहान फरकह  ीो ओ खूस शकीो. णच  कोठल्याह  नाचवन्याला, मग ीे चकी ह  चकरको  
असोी, महत्त्व दे े हा मनुष्ट्यस्वभाव णहे. ीसेि, त्याि जाची्या चकरको , फरकासना प्रारसभ  जे महत्त्व 
चदले जाीे, ीे महत्त्व त्या्या अनेक प्रजा सुप्रस्थाचपी झाल्यानसीर राचहलि असे नाह . कबीूरासमध्ये णीा 
अनेक चकरको  भेद कध कध  णढ ीाी. परसीु अशा प्राण्यासना, ीे भेद म्ह जे प्रत्येक प्रजे्या 
पचरपू पीे्या प्रामाण्यापासून्या उ  वा णहेी ककवा चवमागपगमन णहे असे गतह ी धरून, त्या नाकारल्या 
जाीाी. 

 
या सवप ििेवरून असे वाटण्यािा ससभव णहे कीं णपल्या को त्याह  पा  व प्रजासि  उत्पत्  अगर 

त्यासिा इचीहास याबद्दल णप ाला फारि थोळ  माचही  णहे. परसीु, वास्ीवीः बोल भाषेप्रमा ेि, 
जाी िेह  स्प्ट  उत्पचत्स्थान णहे असे म्ह  े कचठ  णहे. शर ररिनेमध्ये को ीेीर  चवमागपगमन 
असलेल्या व्यक्ीींिे मनुष्ट्य जीन व प्रजोत्पादन करीो, अगर त्यासि  नेहम पेक्षा अचधक का ज  ेेीो. 
त्यामु े त्यास् याी सुधार ा होीे असे सुधार ी प्रा   ह ूह ू अगद  जव पास्या भागाी पसरीाी. प  
त्यासना अजून चनरा े नासव लाभलेले नसीे. या प्राण्यासना फार थोळेि महत्त्व चदले जाी असल्याने त्यास् या 
इचीहासाकळेह  दुलपक्ष होीे. याि मसद व ्मा्माने ेळ ा्या प्रच्येमु े त्यास् यामध्ये जेव्हा ण ख  
सुधार ा होीे ीेव्हा त्यासिा अचधक चवस्ीतीप े चवस्ीार होीो. णच  त्यानसीर त्यासना चभन्न व मूल्यवान प्रा   
म्ह ून मान्यीा, णच  बहुीकरून प्रथमि एखादे प्रादेचशक नाव चम ीे. अगद  अल्प प्रमा ाी मुक्ी-
द  व   असलेल्या अधप-ससस्कत ी देशासमध्ये नव न प्रजासिा चवस्ीार फार चधमेप ाने होीो. प  एकदा 
त्यासिे महत्त्व समजून णले कीं अजा ीा चनवळ ्या ीत्त्वाप्रमा े प्रजास् या वैचशष्ट्ठ्यपू प लक्ष ासमध्ये 
ह ूह ूभर पळी जाीे. त्या प्राण्यासबद्दल्या णवळ मध्ये ज्या प्रमा ाी िढउीार होईल त्याप्रामा े त्या त्या 
का ाी ह  भर कध  कम  ीर कध  जास्ी प्रमा ाी पळीे. ीसेि, अश  भर एका प्रदेशापेक्षा दुस्यामध्ये 
अचधक असू शकेल; हे ीेथ ल रचहवाश  चकीपी सुधारलेले णहेी यावर अवलसबून असीे. प  अशा चधम्या, 
भेदप्रवतत् व अजा ीा हो ा्या बदलास् या को त्याह  अचभलेखासिे जीन करून ठेवले जाण्याि  शक्यीा 
अचीशय कम  णहे. 

 
तनिड्करण्याच्या्मनुष्ट्याच्या््ामर्थ्यािा्अनुकूि्अ्िेिी्पतरव्स्थिी 
 

मोठ्या प्रमा ाी ल भेदप्रवतत्  ह  साहचजकि चनवळ साठ  अत्यसी उपयुक्ी असीे. जव जव  
को त्याह  इस््िी चदशनेे मोठ्या रूमा ाी रुपासीरािे ससियन होण्यासाठ  केव  वैयस्क्ीक चभन्नीा पुरेंसे 
नाह ी असे नाह . परसीु मनुष्ट्याला स्प्ट प े फायद्यािे अगर णकषपक वाट ारे फरक फक्ी केव्हाीर  
प्रकटीाी; णच  जर मोठ्या सस्येने व्यक्ीींि  जोपासना केल  ीर अशा भेदासिे प्रकटन होण्याि  शक्यीा 
अचधक असीे. म्ह ून यश येण्यासाठ  सस्या हे सवाचधक महत्त्वािे असीे. या कार ामु ेि नव न व 
मूल्यवान प्रकारासि  चनर्वमी  करण्यामध्ये हौश  मा सासपेक्षा एकाि वनस्पी ि  मोठ्या प्रमा ाी लागवळ 
कर ारे ससवधपक सवपसाधार प े फार मोठ्या प्रमा ाी यशस्व  होीाी. प  अचभवतद्ध साठ  अनुकूल 
पचरस्स्थी  असेल ीरि प्राण्यास् या अगर वनस्पीीं्या व्यक्ीींिे मोठ्या सस्येने ससगोपन करीा येईल. प  
व्यक्ीींि  सस्या ीुटपूसज  असल  ीर सवांपासून प्रजोत्पादन केले ीर ह  शवेट  चनवळ साठ  चनि ीप े 
अटकाव होईल. परसीु सवाचधक महत्त्वाि  गो्ट  म्ह जे चवचश्ट  वनस्पी  अगर प्रा   हा मनुष्ट्या्या दृ्ट  ने 
फार मोलािा असला पाचहजे. ीरि त्यास् या गु वते्ी ल अगर शर ररिनेी ल अल्पीम बदलाकळेसुद्धा 
बारकाईने लक्ष चदले जाईल. असे लक्ष चदले नाह  ीर काह ह  ेळवनू ण ीा ये ार नाह . स्रॉबेर िे 
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पुष्ट्क  उत्कत ्ट  प्रकार चनमा  झाले यािे कार  याप्रकारे बारकाईने चदलेले लक्ष णच  का ज पूवपक 
केलेल  चनवळ. 

 
प्राण्यािे बाबी ी, ससकर  टा ीा येण्यासारख  पचरस्स्थी  अस े हे नव न वसशासि  चनर्वमी  

होण्यासाठ  अत्यसी णवश्यक णहे. या ससबसधाने बसचदस्ी भमू िा सहभाग असीो. भटक्या वन्य प्राण्यासमध्ये 
अगर खुल्या मदैानावर अचधवास कर ा्यासमध्ये त्याि जाची्या एकापेक्षा अचधक प्रजा क्वचिी णढ ीाी. 
कबुीरे खुराड्याी रहाीाी; णच  ह  पचरस्स्थी  त्यास् या नचवन प्रजास् या चनर्वमी साठ  फार अनुकूल झाल  
असल  पाचहजे. याउलट मासजरासिे ीे रात्र  भटक ारे प्रा  . त्यास् यामध्ये सहजासहज  ससकर  ेळवनू 
ण ीा येी नाह . चस्त्रया व मुले यासना त्यासि  पुष्ट्क  णवळ. त्यामु े एखाद्या ठ क प्रजेिे फार का पयंी 
ससगोपन केले णहे असे क्वचिीि णढ ीे. अशा प्रजासि  जव जव  नेहम  दुस्या देशामधून णयाी केल  
जाीे. गाढव, मोर, हसस इत्याचद पा  व प्राण्यासमध्ये चभन्न प्रजा क्वचिीि चदसीाी ककवा अचजबाी चदसी 
नाह ी. यािे मु्य कार  त्यास् यामध्ये फारश  चनवळ झालेल ि नाह ; अथात्  प्रत्येक प्राण्यािे बाबी ी याि  
कार े चभन्न णहेी. 

 
काह  लेखकास् या मीे जोपास ी पैदासींमध ल भेदासिे प्रमा  लवकरि अवस्थेपयंी पोहोिीे णच  

त्यानसीर त्यापल कळे ीे प्रमा  कध ह  जाी नाह . प  को त्याह  एकािे बाबी ीसुद्धा शवेटि  मयादा 
पोहोिल  णहे असे म्ह  े उीाव  प ािे णहे. कार  बहुीेक सवप वनस्पी  व प्रा   यास् यामध्ये 
अल कळ ल का ाी अनेक ी्हेने मोठ्या प्रमा ाी सुधार ा झाल  णहे णच  भेद उत्पन्न झाल्यािे हे 
सूिक णहे. ीसेि, सध्या त्यास् या णत्यसचीक मयादेपयंी वर्वधी झालेल्या गु ासमध्ये, चकत्येक शीकापयंी 
त्याि स्स्थी ी राचहल्यानसीर, नव न पचरस्स्थी नुरूप बदल हो ार नाह  असे म्ह  ेह  अचविार प ािे 
ठरेल. अथात्  यालाह  काहींीर  मयादा राह ल याी शसका नाह . उदाहर ाथप भिूर प्राण्यास् या िप प ाला 
कासह ीर  मयादा रहा ारि. प  णपल्या दृ्ट  ने महत्त्वािे म्ह जे, एकाि गोत्रामध ल चवचवध पा  व 
जाीींमध्ये चजीक  चभन्नीा असीे त्यापेक्षा अचधक चभन्नीा एकाि जाी मध ल जोपास ी प्रकारास्या 
जव जव  प्रत्येक गु ामध्ये णढ ीे. उदाहर ाथप, वाटा ा चकवा मका यास् या चबयासिा णकार. एकाि 
गोत्राी ल चवचवध जाीींपेक्षा एकाि जाी ी ल वगेवेगळ्या प्रकारास् या चबयासमध्ये अचधक चभन्नीा णढ ीे. 
टरबूज, मनुका या फ ास् या चकत्येक प्रकारासमध्ये हे अचधक प्रकषाने चदसून येीे. 

 
ससवसर्वधी वनस्पी  व प्रा   यास् या वसशास् या उत्पत् बद्दलिा गोषवारा पुढ लप्रमा े देीा येईल. 

भेदप्रवतत्  उदु्यक्ी करण्यासाठ  राह  मानाि बदललेल  पचरस्स्थी  ह  अत्युच्च महत्त्वाि  णहे. अशा 
पचरस्स्थी िा पचर ाम प्रत्यक्षप े ससेटनेवर णच  अप्रत्यक्षप े जननव्यूहावर होऊन भेद चनमा  होीाी. 
को त्याह  प्रकार्या पचरस्स्थी ी, भेदप्रवतचत् ह  जन्मजाी अचनवायप ेटना असण्याि  शक्यीा नाह . 
अनुवसश कीा णच  प्रत्यावीपन यास् या कम  अचधक प्रमा ावर भेद चटकी ल क  नाह  हे अवलसबून असीे. 
भेदप्रवतत्  ह  चकत्येक अज्ञाी ीत्त्वावर अवलसबून असीे; त्यापकै , बहुीकरून, सहससबसचधी वतद्ध  ह  
सवाचधक महत्त्वाि . काह , प  चकी  ीे माचही नाह , महत्त्व राह  माना्या स्स्थी ्या चनचिी 
कायपवाह ला चदले पाचहजे. काह , कदाचिी अत्याचधक, महत्त्व अवयवास् या वर्वधी उपयोग ककवा 
अनुपयोगास् या पचर ामाला कदाचिी द्याव ेलागेल. यामु े असचीम फचली हे अत्यसी जट ल झालेलें  असीे. 
काह िे बाबी ी, णचदम चभन्न जाीीं्या णसीरससकर ािा णपल्या प्रजास् या उत्पत् मध्ये महत्त्वािा सहभाग 
असावा असे चदसीे. जेव्हा को त्याह  देशामध्ये एकदा अनेक प्रजासि  चनर्वमी  झाल  क  त्यास्यामध्ये 
कध कध  हो ा्या णसीरससकर ामु े, चनवळ ्या सहाय्याने, नव न उप-प्रजास् या चनर्वमी स चनःससशयप े 
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सहाय्य झाले णहे. परसीु प्रा   व ब यासपासून अचभवतद्ध  केल्या जा ा्या वनस्पी , या उभयीासिे बाबी ी 
ससकर ािे महत्त्व फारि अचीरसचजी केलेले णहे. कलम व कचलका इत्यादीं्या सहाय्याने. ीात्पुरी  
अचभवतद्ध  केल्या जा ा्या वनस्पीींिे बाबी ी ससकर ािे महत्त्व अमयाद ी णहे. कार , अशा वनस्पीींिे 
ससकरज व चमश्रजाी य यास् यामध ल णत्यसचीक भेदप्रवतत्  णच  ससकर ासमध ल वसध्यत्व यासना ससवधपक 
महत्त्व न देण्याि  शक्यीा असीे. परसीु ब यासपासून अचभवतद्ध  केल्या न जा ा्या वनस्पी  णपल्या दृ्ट  ने 
महत्त्वा्या नाह ी, कार  त्यासि  क्षमीा ीात्पुरी  असीे. एकस दर ीप े बदलाि  ह  कार े, चनवळ ि  
ससियनश ल कायपवाह ,–मग ी  पद्धीश र व जलदप े झालेल  असो, ककवा अजा ीा व मसदगी ने प  
अचधक कायपक्षमीेने झालेल  असो,–ह  प्रब  शक्ी  चदसीे. 
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प्रकरि दोन 
 

नैसर्गिकणरत्या होिारा भेद 
 

भेदप्रिृत्ती 
 

जाचीि  समाधानकारक व्या्या अजून को ालाह  देीा णल  नाह . ीर सुद्धा जाची म्ह जे काय 
याि  स्प्ट  कल्पना प्रत्येकाला णहे. ह्ा ससजे्ञमध्ये, सवपसाधार प े, चनर्वमी ्या चभन्न प्रवतत् ्याससबसध  
अज्ञाी मलूीत्त्वािा असीभाव असीो. ीसेि “प्रकार” या ससजे्ञि ह  व्या्या कर े चीीकेि अवेळ णहे. 
प  येथे वसशपरसपरागी समाज हे जव जव  सवपमान्यप े सूचिी केले जाीे; अथात्  हे क्वचिीि चसद्ध करीा 
येीे. णप  ज्याला अत्यरूपीा म्ह ीो ीेह  णढ ीाी; प  त्यासिे प्रकारासमध्ये असशासकन होीे. अत्यरूपीा 
म्ह जे सवपसाधार प े जाी ला हान कारक असलेले ककवा उपयोग  नसलेले शर ररिनेी ल काह ीर  
बरेिसे वगे े बदल. काह ज  ‘भेद’ ह  ससज्ञा स्प्ट प े राह  माना्या भौचीक पचरस्स्थी मु े ेळून ये ारे 
रूपासीर या ीासत्र क अथाने वापरीाी; णच  अशा अथा्या ‘भेदासिे’ अनुहर  होी नाह  असे समजले जाीे. 
प  अशा कासह  भेदासिे चनदान काह  थोड्या चपढ्ापयंीह  अनुहर  हो ार नाह  असे को  म्ह ेल? म्ह ून 
अशा रूपाला ‘प्रकार’ म्ह ाव ेअसे म  गतह ी धरीो. 

 
कध कध  जोपास ी पैदासीं्या, चवषशषेकरून वनस्पीीं्या, शर ररिनेमध्ये णकस्स्मक व बरेिसे 

वगे े बदल णढ ीाी. या बदलासि  नैसर्वगक पचरस्स्थी मध्ये कायमि  अचभवतद्ध  होीे काय याबद्दल शसका 
ेेीा येईल. प्रत्येक सज वा्या जव जव  प्रत्येक भागािा त्या्या राह  माना्या जचटल स्स्थी श  
इीका उत्कट ससबसध असीो क  त्यामु े को त्याह  भागाि  अिानक व पचरपू प अवस्थेी चनर्वमी  झाल  
असेल हे अससभवन य वाटीे; उदार ाथप एखाद्या जचटल यसत्रािा मा साने पचरपू प स्स्थी ी एकाि प्रयत्नाी 
शोध लावला असे अससभवन य वाटीे. पू पप े चभन्न प्राण्यास् या सामान्य शर ररिनेश  साम्य अस ार  
अत्यरूपीा जोपासीाना कध कध  उपस्स्थी होीे. परसीु अगद  चनकटप े ससबसध ी रूपास् या सामान्य 
शर ररिनेश  साम्य असलेल  अत्यरूपीेि  उदाहर े पचरश्रमपूवपक शोध ेेऊनह  सापळल  नाह ी. अशा 
ी्हेि  अत्यरूप रूपे स्वाभाचवक पचरस्स्थी मध्ये कध णढ ल ि ीर व ीे प्रजोत्पची करू शकी असी ल 
(णच  ह  नेहम  ेळ ार  ेटना नव्हे) ीर, अश  रूपे दुर्वम प े व एकमात्रप े णढ ी असल्यामु े, 
त्यासिे जीन हो े असाधार प े अनकूल पचरस्स्थी वर अवलसबून रहाीे. ीसेि, त्यास् या पचहल्या व 
ीदनसीर्या चपढ्ासमध्ये सामान्य रूपासश  ससकर होीो णच  त्यामु े त्यासिे अपसामान्य गु  जव जव  
चनचिीप े नाह से होीाी. 
 
िैयव्तिक्भेद 
 

त्याि जनकापासून चनमा  झालेल्या ससीी मध्ये अनेक चकरको  भेद णढ ीाी. अशा भेदासना 
वैयस्क्ीक भेद म्ह ाीा येईल. अशा ी्हेिे भेद त्याि जाी ्या त्याि बसचदस्ी स्थानामध्ये रहा ा्या 
व्यक्ीींमध्ये णढ ून णले णहेी. हे वैयस्क्ीक भेद णप ाला फार महत्त्वािे णहेी. कार  त्यासिे अनुहर  
होीे असे अनेक व ेा चदसून णले णहे णच  त्यामु े कायपवाह  व ससियन करण्यासाठ  नैसर्वगक चनवळ ला 
सामुग्र  उपलब्ध होीे. जोपास ी पैदासींमध ल वैयस्क्ीक चभन्नीािे मनुष्ट्य को त्याह  चवचश्ट  दृ्ट  कोनाीून 
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ज्या ी्हेने ससियन करीोअगद  त्याि प्रकारे या बाबी ीह  ससियन केले जाीे. हे वैयस्क्ीक भेद ब न 
महत्त्वािे म्ह ून समजल्या जा ा्या अवयवासमध्ये उद भवीाी असे गतह ी धरले जाीे; प  असे भेद 
महत्त्वा्या अवयवासमध्येह  उद भवीाी अशा उदाहर ासि  खूप मोठ  याद ि देीा यईल. 

 
वैयस्क्ीक भेदास् या ससदभाी अचीशय ससभ्रमाी टाक ारा एक मुद्दा णहे. ‘बहुरूपधार ’ ककवा 

‘बहुरूप ’ गोत्रासिा म  येथे चनदेश करी णहे; त्यास् या जाीींमध्ये प्रिसळ प्रमा ाी भेद णढ ीाी. त्यासपैक  
अनेक रूपासिे बाबी ी, त्यासना जाची म्ह ाव ेक  प्रकार, याबद्दल दोन चनसगपवते्त्यासमध्ये एकमी हो े कठ   
णहे. बहुीेक बहुरूप  गोत्रासमध ल काह  जाीींमध्ये स्स्थर णच  चनचिी गु  असीाी. एका देशाी 
बहुरूप य अस ार  गोते्र, काह  अपवाद सोळीा, दुस्या देशासमध्येह  बहुरूप य असीाी असे चदसीे. या 
ेटना फार ससभ्रमाी टाक ा्या णहेी. कार  या प्रकार्या भेदप्रवतत् िा राह  माना्या पचरस्स्थी श  
ससबसध नसीो असे दशपचवले जाीे. यापकै  चनदान काह  बहुरूप य गोत्रासमध्ये जाी ला उपयोग  न पळ ारे 
ककवा चनरुपयोग  णच  पचर ामीः नैसर्वगक चनवळ मु े पूवपचनचिी भेद णप ाला चदसून येीाी असे मला 
वाटीे. 

 
अनेकव ेा एकाि जाी ्या व्यक्ीीं्या शर ररिनेी, भेदासव्यचीर क्ी स्वीसत्रचरत्या, अचीशय चभन्नीा 

णढ ीे. उदाहर ाथप, चवचवध प्राण्यास् या नर व मादींमध्ये अशा ी्हेिे भेद चदसून येीाी. वनस्पी  व प्रा   
दोन्हींिेह  बाबी ी, चद्वरूपीा व चत्ररूपीेि  उदाहर े णहेी. यापैक  बहुीेकासिे बाबी ी, त्यासि  दोन 
ककवा ी न रूपें हे जर  णीा मधल्या श्रे  कर ाने जोळलेले नसले ीर  एकेका   ीे अशा प्रकारे जोळले 
गेले असण्याि  शक्यीा णहे. अश  माध्यचमक श्रे   फुलपासखरे, मुसग्या णच  काह  चद्वरूप वनस्पीींमध्ये 
णढ लेल  णहे. फुलपासखरासि  माद  एकािव े  ी न चभन्न प्रकार्या माद्या व एक नर यासि  चनपज करीे 
ह  एक वैचशष्ट्ठ्यपू प ेटना णहे असे सुरवाी स चनचिीप े वाटीे. ीथाचप, अशा ी्हेि  उदाहर े म्ह जे 
माद  नर व माद मध्ये अचीशय चभन्नीा णहे अशा ससीी ि  पैदास करीे या सामान्य ेटनेि  ह  केव  
अचीशयोक्ी  णहे. 
 
्ंतदग्ि्जाति 
 

जाीींिे काह शा ब्यािशा प्रमा ाी गु  असलेल , परसीु चभन्न जाी  म्ह नू दजा देीा ये ार नाह  
इीक्या ेचन्ट प े इीर रूपासश  साम्य असलेल  ककवा इीक्या ेचन्ट प े मधल्या श्रे  कर ाने (अवस्थासन ) 
त्या रूपासश  जोळलेल  रूपे पुष्ट्क  दृ्ट  ने णप ाला अत्यसी महत्त्वाि  णहेी. यापकै  पुष्ट्क शा ससचदग्ध 
णच  ेचन्ट प े ससबसचधी रूपासिे गु , जोपयंी त्यास् या योग्य व ख्या जाी  अस्स्ीत्वाी णहेी ीोपयंी, 
बदल न होीा, द पेका पयंी चटकून राचहले णहेी. चनसगपवते्ा को त्याह  दोन रूपासना मधल्या दुव्यासिे 
सहाय्याने जेव्हा जोळीो, ीेव्हा ीो एका रूपाला दुस्यािा प्रकार समजीो; त्यामध ल अचीशय 
सवपसामान्य, परसीु कध कध  प्रथम व पन केलेल्या, रुपाला जाची व दुस्याला प्रकारािा दजा चदला जाीो. 
परसीु जर  दोन रूपे मधल्या दुव्यासन  ेचन्ट प े जोळलेल  असल  ीर  एका रूपाला दुस्यािा प्रकार मानाव े
क  नाह  हे ठरचवण्यास अचीशय अळि  याव  अश  उदाहर े कध कध  णढ ीाी. ीथाचप, अशा ब्याि 
उदाहर ासी, एका रूपाला दुस्यािा प्रकार समजले जाीे ीे मधले दुव ेखरोखरि सापळले णहेी म्ह नू 
नव्हे ीर ीसे दुव ेएक ीर णीा कोठेीर  अस्स्ीत्वाी णहेी ककवा ीे पूवी अस्स्ीत्वाी होीे असे समधमपीेमु े 
गतह ी धर े भाग पळीे म्ह नू. 

 



 अनुक्रमणिका 

म्ह ून, एखाद्या रूपाला जाचीिा दजा द्यावयािा कीं प्रकारािा हे ठरचवण्यासाठ  अिकू 
अनुमानशक्ी  व व्यापक अनुभव अस ा्या चनसगपवते्त्यािे मी हेि फक्ी अनुसर  य मागपदशपक चदसीे. 
ीथाचप, अनेक उदाहर ासिे बाबी ी, थोड्या सुस्प्ट  व सुज्ञाी प्रकारासना चनदान कासह  ीज्ञासन  जाीींिा दजा 
चदला नसला ीर  चनसगपवते्त्यास् याबहुमीा्या णधारे त्यासना जाीींिा दजा देण्यािा चन पय ेेीला पाचहजे. 

 
वर ल ी्हेिे ससचदग्ध प्रकार सवपसामान्यप े णढ ीाी याबद्दल वाद नाह . ज्या रूपासना एका 

वनस्पी शास्त्रज्ञाने सुस्प्ट  जाीींिा दजा चदला णहे, त्यासना इीर वनस्पी शास्त्रज्ञासन  केव  ‘प्रकार’ म्हटले 
णहे अश  बर िश  उदाहर े णहेी. हे वगेवगेळ्या वनस्पी शास्त्रज्ञासन  चदलेल्या चिटन, अमेचरका, रान्स 
या देशासमध ल वनश्रीं्या सूिींि  ीुलना केल्यास स्प्ट प े चदसून येईल. चिटनमध ल गोत्रासखाल ल 
जाीींि  सस्या एका शास्त्रज्ञाने २५१ ह  चदल  णहे ीर दुस्याने ११२; म्ह जेि १३९ ससचदग्ध रूपासि  
ीफावी चदसीे. 

 
गल्ाप्गॉस द्व पसमूहाी ल अगद  चनकट्या बेटासवर ल पक्षयासि  एकमेकासश , ीसेि त्या्या 

नज क्या बेटासवर ल पक्षयासश , ीुलना करीाना जाची व प्रकार यासमध ल प्रभेदन कसे पू पप े ससचदग्ध व 
मनमान  णहे याि  मला जा  व झाल . दोन ससचदग्ध रूपास् या चनवासस्थानासमध ल चवस्ीती असीरामु े 
त्यासना चभन्न जाीींिा दजा देण्याकळे चकत्येक चनसगपवेत्त्यासिा कल असीो; प  हे असीर चकी  एवढाि प्रश्न 
यासाठ  पुरेसा णहे. त्यासाठ  अमेचरका व युरोप यासमध ल असीर अगद  पुरेसे णहे कीं िो्ा 
द्व पसमूहाी ल बटेासमध ल असीर पुरेसे णहे? 

 
चभन्न भखूसळासवर अगर बेटासवर रहा ा्या चनकटप े ससबसचधी ज वासना जोळ ारे मधले दुव ेसासपळ े 

कठ   असीे. त्यामु े ससचदग्ध रूपासना जाची कीं प्रकारासिा दजा द्यावयािा हे ठरचवण्यासाठ  लाग ारा 
णधार नाहींसा होीो. त्यािव े , उलटपक्ष , एखाद्या वनस्पी िा ककवा प्राण्यािा चवस्ीार एकाि भखूसळावर 
जेव्हा झालेला असीो, ककवा त्यािा अचधवास एकाि द्व पसमूहा्या अनेक बेटासवर असीो णच  त्याि  चभन्न 
के्षत्रासमध्ये चभन्न रूपे णढ ीाी ीेव्हा स मासी स्स्थी ी ल रूपासना जोळ ारे मधले दुव ेसासपळण्याि  बर ि 
शक्यीा असीे; णच  अशाव े  त्यासना ‘प्रकारासिा’ दजा देऊन त्यासि  पदावनी  केल  जाीे. 

 
प्राण्यासमध्ये ‘प्रकार’ कध ह  चनमा  होी नाह ी असे कासह  थोड्या चनसगपवते्यासिे म्ह  े णहे. परसीु 

हेि चनसगपवतेे् अगद  क्षुल्लक फरकाला जाी य मोलािा दजा देीाी णच  जेव्हा ीेि सवपथा समरूप दोन 
दूरस्थ प्रदेशासी ककवा दोन शलै्यसमूहासी णढ ीे ीेव्हा दोन चभन्न जाची सम-णवर ाखाल  लपलेल्या 
णहेी असा चवश्वास ीे बा गीाी. त्यामु े जाची ह  ससज्ञा, ी  चनर्वमी िे एक वगे े कत त्य असे सूचिी करून 
व गतह ी धरून, हा केव  एक चनरूपयोग  चनष्ट्कषप ठरीो. ीज्ञासन  ज्या रूपासना ‘प्रकार’ म्ह ून गतह ी धरले 
णहे अशा अनेक रूपासिे बाबी ी त्यास् या गु ासिे जाीीं्या गु ासश  इीक्या पचरपू पप े साम्य णहे कीं इीर 
ीज्ञासन  त्यासना जाीींिा दजा चदलेला णहे. परसीु जाची व प्रकार या ससज्ञासि  को ी ह  व्या्या 
सवपसामान्यप े स्व कारल  जाण्यापूवी त्यासना जाची म्ह ाव े कीं ‘प्रकार’ याि  ििा कर े म्ह जे हवीे 
वा्याश  व्यथप भासळ े णहे. 

 
अचीशय सुस्प्ट  प्रकार ककवा ससचदग्ध जाची यासि  अनेक उदाहर े चविाराी ेेण्यासारख  णहेी. 

कार , त्यासिा दजा ठरचवण्यािा प्रयत्न करीाना त्यास् या समथपनाकचरीा भौगोचलक चवीर , 
समधमपीात्मक भेद, ससकरीा, इत्यादींपासून अनेक चित्वधेक अभ्यासािेमागप चम ाले णहेी. बारकाईने 
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शोध ेेील्यानसीर, अनेक रूपासिे बाबी ी, ससचदग्ध रूपासना दजा कसा द्यावयािा याबद्दल चनसगपवते्त्यासमध्ये 
एकमी होईल याी शसका नाह . ीर सुद्धा, सुपचरचिी प्रदेशासमध्येि णप ाला ीे अत्याचधक सस्येने 
णढ ीाी हे मान्य कराव ेलागेल. जर स्वाभाचवक स्स्थी ी ल को ीाह  प्रा   ककवा वनस्पी  मनुष्ट्याला 
अचीशय उपयुक्ी असेल, ककवा कोठल्याह  कार ामु े त्या्याकळे मनुष्ट्यािे बारकाईने लक्ष वधेले गेले 
असेल ीर त्या्या प्रकाराि  जव जव  सवपत्र नोंद णढ ीे या वस्ीुस्स्थी ने मला धक्का बसला. त्यापेक्षा 
अचधक म्ह जे, या प्रकारासना कासह न  अनेकव ेा जाीींिा दजा चदला णहे. उदाहर ाथप, ओक वतक्ष; इीर 
वनस्पी शास्त्रज्ञासन  जव जव  सवपत्र प्रकार म्ह ून गतह ी धरलेल्या रूपासना एका जमपन लेखकाने 
ळझनापेक्षा अचधक जाीींिा दजा चदला णहे. 

 
ससपू प पतथ्व वर ल ओक वतक्षासवर श्र . ळ . कँळोल यासन  एक वैचशष्ट््पू प ग्रसथ अचलकळेि प्रचसद्ध 

केला णहे. जाीींमध्ये भेदाभेद करण्यासाठ  इीक  साधनसामुग्र  दुस्या को ालाह  चम ाल  नसेल. 
त्यासन  शर ररिनेी ल सवप मुद्यासि  व गु ासि  कासटेकोरप े ििा केल  णहे. वतक्षा्या एकाि फासद वरसुद्धा 
एखाद्या गु वैचशष्ट््ािे बाबी ी चवचभन्नीा असू शकीे हे त्यासन  दृ्ट ोत्पत् स ण नू चदले णच  ीश  
ळझनभर उदाहर ेह  चदल . त्यानसीर ीे म्ह ीाी क  ीे जाचीिा दजा को त्या रूपासना देीाी, त्याि 
वतक्षावर ज्या गु ास् या बाबी ी कध ि चवचभन्नीा णढ लेल  नाह  प  रूपासमध्ये मात्र त्या गु ासमध्ये 
चवचभन्नीा णहे णच  या रूपासना जोळ ा्या मधल्या अवस्था कध ह  णढ लेल्या नाह ी अशा रूपासना ीे 
जाीींिा दजा देीाी. या सवप ििेनसीर ीे जोरदारप े भाष्ट्य करीाी, “णपल्या जाीींिा बहुीासश  भाग हा 
स्प्ट प े मयाचदी णहे णच  ससचदग्ध जाीींि  सस्या अगद ि अल्प णहे असे जे पुनःपुन्हा म्ह ीाी त्यासि  
िूक होीे णहे. जोपयंी गोत्राि  अपू पप े माचही  णहे णच  थोड्या नमुन्यास् या णधारावर त्यास् या जाची 
प्रस्थाचपी केल्या णहेी—म्ह जेि त्या ीात्पुरत्या णहेी—, ीोपयंीि वर लप्रमा े म्ह  े योग्य ठरेल. 
णप ाला त्यासि  जसजश  अचधक माचही  चम ू लागीे, ीसीश  त्यासि  मधल  रूपें णढ ून येऊ लागीाी 
णच  जाी य मयादेससबसध  अचधक साशसकीा चनमा  होीे.”ीे पुढे म्ह ीाी क  सुपचरचिी जाीींपासूनि 
सवाचधक सस्येने उत्फूीप प्रकार व उपप्रकारासि  चनर्वमी  होीे. प  शवेट  ीे मान्य करीाी क  त्यासन  नोंद 
केलेल्या ओक-कुलाी ल ३०० जाीींपैक  चनदान दोन ीतचीयासश ीर  ीात्पुरत्या जाची णहेी; म्ह जेि, 
त्यासन  केलेल्या ख्या जाची्या वर ल व्या्येी त्या कासटेकोरप े बसी नाह ी. जाची या अन् -
उत्पचरवीपन य चनर्वमी  णहेी असे णीा ीे समजी नाह ी; णच  उत्पचत्ीत्त्व हेि सवाचधक नैसर्वगक ीत्त्व 
णहे असा चनष्ट्कषप ीे काढीाी. 

 
कासह  चनसगपवते्त्यास् या मीासप्रमा े, जाची्या अगद  चनकट स्वरूपापयंी पोिलेले, प  जाची्या 

दजापयंी न पोिलेले, रूप म्ह जे उप-जाची. जाची व उपजाची, ीसेि उपजाची व सुस्प्ट  ‘प्रकार’, ककवा 
अस्प्ट  प्रकार व वैयस्क्ीक भेद यास् यामध ल चभन्नीा दाखचव ा्या स मारेषा अजूनपयंी को  ह  चनचिी 
करू शकलेले नाह . या चभन्नीासिे एका अचीसूक्षम श्रे  ने एकमेकासमध्ये ससचमश्र  होीे, णच  ी  श्रे   वास्ीव 
सस्म ा्या कल्पनेिा ठसा मनावर उमटवीे. 

 
म्ह ूनि वैयस्क्ीक चभन्नीा या, णपल्या दृ्ट  ने त्यास् याबद्दल वगीकर वते्त्यासना फारि थोळे 

औत्सुक्य असले ीर , फार महत्त्वा्या णहेी. कार  चकरको  प्रकारास् या चनर्वमी ्या दृ्ट  ने टाकलेले हे 
पचहले पाऊल णहे. णच  को त्याह  प्रमा ाी अचधक स्प्ट  व चिरकाचलक प्रकारासकळे त्याह पेक्षा अचधक 
सुस्प्ट  व चिरकाचलक अशा प्रकारास् या चनर्वमी साठ टाकलेल  पाऊले म्ह ून म  पहाीो; णच  नसीर 
उपजाची व त्यानसीर जाीींकळे त्यासिे मागप् म  होीे. चभन्नीे्या एका अवस्थेपासून दुस्यापयंीिे सस्म  
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म्ह जे, अनेकासिे बाबी ी ज वािे स्वरूप व चद पेका पयंी ज्या चभन्न भौचीक पचरस्स्थीींना त्यासना ीोंळ द्याव े
लागले ी  पचरस्स्थी  यासिे हे साधेसुधे फचली णहे. परसीु अचधक महत्त्वा्या व अनुकूल  गु ास् या बाबी ी 
वर ल प्रकार्या सस्म ाि  कार े म्ह जे नैसर्वगक चनवळ ि  ससकल ी कायपवाह  णच  अवयवासिा वर्वधी 
उपयोग वा अनुपयोगािे पचर ाम ह  देीा येी ल. म्ह ूनि सुस्प्ट  प्रकाराला प्रारसचभक जाची म्ह ीा येईल; 
परसीु असा चवश्वास बा ग े योग्य णहे काय हे ब्यािशा ेटनास् या कसोट वर पळीा ून पाचहले पाचहजे. 

 
सवप ‘प्रकार’ ककवा प्रारसचभक जाीींना जाचीिा दजा प्राप्ी होीो असे गतह ी धरण्यािे कार  नाह . 

त्यासिा कदाचिी लोपह  होईल ककवा प्रकार म्ह ून ीे द पेका पयंी चटकून राही ल. जर प्रकाराि  
भरभराट झाल  व त्यामु े त्यािे सस्याब  जनक-जाचीपेक्षा अचधक झाले ीर त्याला जाचीिा व जनक-
जाी ला प्रकारािा, दजा चम ेल; ककवा ीो जनक-जाचीला ेालवनू देवनू चीिे समू  उच्चाटन करेल; 
ककवा दोन्ह ह  एकाि का   अस्स्ीत्वाी राही ल णच  दोेासनासह  स्वीसत्र जाीींिा दजा प्राप्ी होईल. 

 
यावरून, एकमेकासश  दाट साम्य असलेल्या व्यक्ीीं्या गटाला, सोई्या दृ्ट  ने, पू प चविारासी  

चदलेल  ससज्ञा या दृ्ट  ने म  जाचीकळे पहाीो णहे हेि चदसून येईल; णच  यामु े ‘प्रकार’ या ससजे्ञपासून ी  
अचनवायपप े चभन्न णहे असे नाह . कम  स्प्ट  व अचधक िसिल रूपासना ‘प्रकार’ ह  ससज्ञा चदल  णहे. पनु्हा, 
प्रकार ह  ससज्ञाह , केव  वैयस्क्ीक चभन्नीासश  ीुलना करीा, सोई्या दृ्ट  ने, बुचद्धपुरःस्सर वापरलेल  
णहे. 
 
बहु-तिस्िार्के्षत्रीय, बहु-तिस्िातरि्आति््िस्ामान्य्जािींमध्ये्अत्यातिक्भेद्तनमाि्होिाि 
 

ज्यासिे चवस्ीार के्षत्र अचीशय चवशाल असीे अशा वनस्पीींपासून साधार ीः प्रकार उत्पन्न होीाी 
असे श्र .ळ . कँळोल णच  इीरासन  दाखवनू चदले णहे. याि  दोन कार े णहेी: पचहले, ीे चभन्न भौचीक 
पचरस्स्थी मध्ये पसरलेले असीाी; णच  दुसरे, सज वास् या वगेवगेळ्या समूहासश  त्यासना स्पधा कराव  
लागीे—णच  ह  पचहल्याइीक ि ककवा त्यापेक्षा अचधक महत्त्वाि  पचरस्स्थी  णहे. परसीु यापेक्षा अचधक 
म्ह जे, सवाचधक सवपसामान्य जाचीपासून यथायोग्य सुस्प्ट  ‘प्रकार’ चनमा  होीाी. सवपसामान्य जाची 
म्ह जे ज्याि  व्यक्ी सस् या सवाचधक णहे, णच  ज्यािे चवस्ीारके्षत्र त्या्या स्वप्रदेशासीगपी सवाचधक 
चवशाल णहे अश  जाची. म्ह ून ज्या जाी िे चवस्ीार के्षत्र चवशाल असीे, ज्यासिा णपल्या स्वप्रदेशाी 
अचीशय चवस्ीार झालेला असीो, णच  ज्यासि  व्यक्ी सस्या फार मोठ  असीे, ज्यास् यापासून अगद  
वारसवार सुस्प्ट  प्रकार ककवा प्रारसचभक जाची उत्पन्न होीाी, अशाि जाची अचीशय प्रगी असीाी, ककवा 
त्यासनाि प्रबल जाची असे म्ह ीा येईल. णच  यािा कदाचित् पूवप असदाज बासधला असावा. कार , 
प्रकारासना को त्याह  प्रमा ाी चिरकाचलक होण्यासाठ  त्या प्रदेशाी ल इीर अचधवासींश  अचनवायपप े 
झगळाव ेलागीे. म्ह नूि अगोदरि प्रबल असलेल्या जाीींपासूनि ज्या लाभकार  गु ासमु े त्यासना त्यास् या 
स्पधपकासपेक्षा अचधक प्रबल होीा णले. त्या गु ासिे अजूनह  अनुहर  कर ा्या ससीी ि , जर  त्यास् यामध्ये 
काह  प्रमा ाी रूपासीर झाले असेल ीर ह , चनर्वमी  होण्याि  अचीशय शक्यीा असीे. या अगोदरि प्रबल 
असलेल्या जाीीं्या अचभप्रायाससबसध  एक गो्ट  ध्यानाी ेेील  पाचहजे: एकमेकासश  स्पधा कराव्या 
लाग ा्या केव  अशाि रूपासिा णच  अचधक खास करून त्याि गोत्राी ल ककवा वगाी ल 
राह  माना्या जव जव  समान पचरस्स्थी ी ल सभासदासिाि, येथे चनदेश केलेला णहे.व्यक्ीींसस्या 
ककवा जाीींि  सवपसामान्यीा याबाबी ी ीुलना ह  केव  त्याि गटाी ल सभासदासश ि ससबसध ी असीे. 
उच्च वनस्पीींपैक  एकाला, जर त्याि  व्यक्ी सस्या त्याि प्रदेशाी ल त्याि समान पचरस्स्थी ी वाढ ा्या 
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इीर वनस्पीीं्या व्यक्ी सस् येपेक्षा अचधक चवपुल असेल णच  त्यािा त्या्यापेक्षा अचधक चवशालप े 
चवस्ीार झालेला असेल ीर, त्याला प्रबल वनस्पची म्ह ीा येईल. या ी्हेि  वनस्पची कम  प्रबल असीे 
असे नाह . कार  कासह  जलवास  प्रवाल ककवा कासह  परज व  कवक यासि  व्यक्ी सस्या अगच ीप े 
चवपुल णहे णच  त्यासिा चवस्ीार अचधक चवशालप े झालेला णहे. परसीु जर असा प्रवाल अगर परज व  
कवक या्यामध्ये व उल्लचेखलेल्या बाबी ी त्या्या चमत्रापेक्षा अचधक फरक असेल ीर ीेव्हा ीो त्या्या 
स्ववगांीगपी प्रबल असेल. 
 
प्रत्येक्प्रदेशािीि्िहान्गोत्रािंीि्जािींपेक्षा्मोठ्या्गोत्रािंीि्जािींमध्ये्अतिक्िारंिार् भेद् तनमाि्
होिाि 
 

एका प्रदेशाी ल वनस्पीींि , मोठ्या (म्ह जेि अनेक जाीींिा असीभाव असलेल्या) गोत्रासी ल 
वनस्पची एका बाजूला णच  लहान गोत्रासी ल वनस्पची दुस्या बाजूला, अशा ी्हेने दोन समान 
समूहासमध्ये चवभाग   केल  ीर पचहल्या समूहामध्ये अचीशय सवपसामान्य व सुचवस्ीाचरी ककवा प्रबल 
जाीींिा कासह शा मोठ्या सस् येने समावशे झालेला चदसून येईल असा पूवपअसदाज बासधलेला असावा; कार  
को त्याह  प्रदेशाी त्याि गोत्राी ल अनेक जाीींिा अचधवास णहे केव  ह  ेटनाि त्या प्रदेशाी ल 
को ी  जैव क ककवा अजैचवक पचरस्स्थसी  त्या गोत्राला अनुकूल णहे असे दशपचवीे. णच  पचर ामीः 
मोठ्या, ककवा पुष्ट्क  जाची असलेल्या, गोत्रासमध्ये प्रबल जाीींिे अचधक प्रमा  असले पाचहजे अश  णपल  
अपेक्षा असू शकेल. परसीु, अनेक कार ासमु े ीसे बरेिव ेा णढ ी नाह ; मोठ्या गोत्रासमध्ये प्रबल जाीींिे 
प्रमा  अल्प असल्यािे णढ लेले णहे. म  येथे फक्ी दोन कारकासिा उल्लेख कर ी णहे. गोड्या 
पाण्याी ल णच  क्षार-पे्रम  वनस्पीींिे चवस्ीार के्षत्र बहूधा अचीशय चवस्ीती असीे णच  त्यासिा बरािसा 
चवस्ीार झालेला असीो. परसीु यािा ससबसध त्यासिा प्रचधवास अस ा्या चनवासस्थानास् या स्वरुपाश  णहे, 
त्या जाीीं्या गोत्रास् या णकाराश  फार थोळा णहे ककवा अचजबाी नाह . ीसेि, प्रगी शाचरर क बासध  ्या 
वनस्पीींपेक्षा अप्रगी शाचरर क बासध  ्या वनस्पीींिा साधार ीः फार अचधक चवशालप े चवस्ीार झालेला 
असीो; णच  येथेह  गोत्रा्या णकाराश  यािा ेचन्ट प े ससबसध असी नाह . या्या कार ासि  ििा 
भौगोचलक चवीर  या प्रकर ासी केल  जाईल. 

 
जाचीकळे केव  प्रभाचवीप े सुस्प्ट  णच  सुचनधाचरी प्रकार म्ह नू पाचहल्यामु े प्रत्येक 

प्रदेशामध्ये लहान गोत्रासी ल जाीींपेक्षा मोठ्या गोत्रासी ल जाीींपासून अचधक वारसवारप े प्रकारासि  चनर्वमी  
होीे अश  म  णशा करीो. कार , जेथे जेथे अनेक ेचन्ट  ससबसध असलेल्या जाीींि  (म्ह जेि त्याि 
गोत्राी ल जाीींि ) चनर्वमी  झाल , ीेथे ीेथे, सवपसामान्य चनयम म्ह ून अनेक प्रकार ककवा प्रारसचभक 
जाीींि  चनर्वमी  णीा होी असल  पाचहजे. जेथे अनेक वतक्षासि  वाढ होी असीे ीेथेि रोपे चम ण्याि  
अपेक्षा णप  बा गीो. जेथे भेदकर द्वारा एका गोत्राी ल अनेक जाीींि  चनर्वमी  झालेल  असीे, ीेथे 
भेदकर ासाठ  पचरस्स्थी  अनुकूल असल  पाचहजे; णच  म्ह ून भेदकर ासाठ  साधार ीः अजूनह  
पचरस्स्थी  अनुकूल असल  पाचहजे अश  अपेक्षा णप  करीो. उलटपक्ष , प्रत्येक जाचीकळे चनर्वमी िे खास 
कत त्य म्ह ून पाचहले ीर थोड्या जाची असलेल्या गटापेक्षा अनेक जाची असलेल्या गटामध्ये अचधक कार कास 
णढ ावीे यािे स्प्ट  कार  सापळी नाह . 

 
माझा णध िा असदाज ब्याि चनर क्ष ानसीर, वस्ीुस्स्थी  ठरल  णहे. या सवप गो्ट ींिे ीात्पयप एकि 

जाची म्ह जे केव  प्रभाचवीप े सुस्प्ट  व चिरकाचलक प्रकार. कार  जेथे जेथे त्याि गोत्राी ल अनेक 
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जाीींि  चनर्वमी  झाल , ककवा जेथे जाीींि  उत्पादकीा च्याश ल असीे, ीेथे ह  उत्पादकीा अजूनह  
च्याश ल असल्यािे, अचधक खास करून नचवन जाीीं्या उत्पादनाि  प्रच्या ह  मसद असल्याने, 
साधार ीः णढ ाव ेणच  ‘प्रकारासकळे’ प्रारसचभक जाची म्ह ून पाचहले ीर हे चनचिीप े खरे ठरीे. कार , 
जेथे जेथे एका गोत्रा्याअनेक जाीींि  चनर्वमी  होीे ीेथे ीेथे त्या गोत्रा्या जाीींपासून सरासर पेक्षा अचधक 
सस्येने प्रकारासि , म्ह जेि प्रारसचभक जाीींि , चनर्वमी  होीे असे सवपसामान्य चनयम म्ह ून चदसून येीे. 
यािा अथप, सवप मोठ्या गोत्रासमध्ये णीा बरेिसे भेदकर  िालू णहे णच  त्यामु े त्यास् यामध ल जाीींि  
सस्यावतद्ध  होी णहे, ककवा को त्याह  िो्ा गोत्रामध्ये णीा भेदकर  व सस्यावतद्ध  हो े िालू नाह  
असा नाह . कार , ीसे असेल ीर ीे माझ्या चसद्धासीाला मारक ठरेल. दुसरे कार  म्ह जे, 
कालासीरानसीर िो्ा गोत्रास् या णकारामध्ये बरेिव ेा अचीशय वाढ झालेल  णहे; णच  मोठ्या गोत्रासि  
कमाल वाढ, मग अवनची व अखेर स त्यासिा ्हास झाला असे भशूास्त्रावरून स्प्ट प े चदसून येीें. जेथे 
एखाद्या गोत्रामध ल अनेक जाीींि  चनर्वमी  झाल , ीेथे सरासर ने अजूनह  पुष्ट्क  जाीींि  चनर्वमी  होी 
णहे हेि मला दाखवनू द्यावयािे णहे, णच  हेि चनचिीप े खरे णहे. 
 
मोठ्या्गोत्रामंध्ये््मािेश्केिेर्लया्जािींपैकी्अनेकाचें्एकमेकाशंी्अतिशय्घतनष्टपिे, पि्अ्मानपिे्
्ंबंतिि्अ्िे, आति्मयातदि्तिस्िारके्षत्र्अ्िे्याबाबिीि्प्रकाराशंी्अ्िारे््ाम्य 
 

मोठ्या गोत्रासी ल जाची णच  त्यासिे अचभलेचखी प्रकार यास् यामध्ये इीरह  ससबसध णहेी. जाची 
णच  सुस्प्ट  प्रकार यासमध ल चवभेददशपनासाठ  को ीाह  अिूक असा चनकष नाह , णच  जेव्हा ससचदग्ध 
रूपासना जोळ ारे मधले दुव ेसासपळलेले नसीाी ीेव्हा त्यास् यामध ल चभन्नीास् या प्रमा ावर अवलसबून रहा े 
चनसगपवते्यासना भाग पळीे. त्यापकै  एकाला ककवा उभयीासना जाी िा दजा देण्यासाठ  त्यास् यामध्ये पुरेश  
चभन्नीा णहे कीं नाह  यािा चन पय समरूपीे्या णधारावर ेेीला जाीो. म्ह ून दोन रूपासना जाची ककवा 
प्रकारासिा दजा द्यावयािा क  नाह  हे ठरचवीाना चभन्नीासिे प्रमा  हा एक अत्यसी महत्त्वािा चनकष ठरीो. 
मोठ्या गोत्रासी ल जाीीं्या चभन्नीासमध ल प्रमा  बरेिव ेा अचीशय कम  असीे असे णीा णढ ून णले 
णहे. िो्ा गोत्रासी ल जाीींपेक्षा मोठ्या गोत्रासी ल जाीींिे प्रकारासश  अचधक साम्य असीे. हेि दुस्या 
ी्हेने मासळीा येईल : सरासर पेक्षा अचधक सस् येने प्रकार ककवा प्रारसचभक जाीींिे णीा उत्पादन होी णहे 
अशा मोठ्या गोत्रासी ल अगोदरि उत्पादन झालेल्या अनेक जाीींिे अजूनह  कासह  प्रमा ाी प्रकारासश  
साम्य णहे; कार , त्या एकमेकासमध्ये नेहम पेक्षा कम  प्रमा ाी चभन्नीा णढ ीे. 

 
को त्याह  एका जाची्या प्रकारासिे ज्याप्रकारे एकमेकासश  णप्ीससबसध असीाी अगद  त्याि 

पद्धी ने मोठ्या गोत्रासी ल जाीींमध्ये एकमेकासश  णप्ीससबसध असीाी. गोत्राी ल सवप जाीींमध्ये सार्याि 
प्रमा ाी चभन्नीा असीे असे को ीाह  चनसगपवते्ा म्ह  ार नाह ; त्यासि  उपगोते्र, ककवा चवभाग, ककवा 
यापेक्षा लहान गटासमध्ये सवपसाधार प े चवभाग   करीा येईल. जाीींिे लहान गट इीर जाीीं्या 
सभोंवी  उपग्रहासारखे सवपसाधार प े गो ा झालेले असीाी. णच  ‘प्रकार’ म्ह जे ीर  काय? 
एकमेकासश  असमान चरी ने णप्ीससबसध असलेले णच  चवचश्ट  रूपासभोवी —म्ह जेि त्यास् या जनक–
जाीींभोवी –गो ा झालेल्या रूपासिे गट, प्रकार णच  जाची यास् यामध्ये चनःशसकप े एक महत्त्वािा फरक 
णहे. ीो म्ह जे, त्याि गोत्रासी ल जाीींमध्ये चजीक्या प्रमा ाी चभन्नीा असीे त्यापेक्षा ब्याि कम  
प्रमा ाी चभन्नीा ‘प्रकारासमध्ये’ त्यासि  एकमेकासश  ककवा त्यास् या जनक–जाीींश  ीुलना करीा असीे. यािा 
खुलासा कसा करीा येईल, णच  प्रकारासी ल कम  प्रमा ाी ल चभन्नीासि  जाीींमध ल अचधक प्रमा ाी ल 
चभन्नीासमध्ये वाढ कश  होीे हे गु ासि  परामुखी  या ीत्त्वाि  ििा करीाना पहा ार णहे. 
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ण ख  एक दुसरा लक्षयाी ेेण्यायोग्य मुद्दा णहे. सवपसाधार प े प्रकारासिे चवस्ीार के्षत्र अचीशय 
मयाचदी असीे : हे चवधान खरोखरि सत्य णहे. कार  एखाद्या प्रकारािे चवस्ीार के्षत्र त्या्या गतह ी 
जनक–जाचीपेक्षा अचधक चवशाल असेल ीर त्यास् या ससज्ञासमध्ये उलटापालट होईल. परसीु इीर जाीींश  
अचीशय ेचन्ट प े णप्ीससबसधाी णहेी, णच  प्रकारासश  णीापयंी ीर  साम्य णहे अशा जाीींिे चवस्ीार 
के्षत्र अचीशय मयाचदी असीे असा चवश्वास धरण्यास णधार णहे. 
 
्ाराशं 
 

णप ाला प्रकार णच  जाची यासमध्ये प्रभेद करीा येी नाह . याला अपवाद, पचहला : मधले 
जोळ ारे दुव े शोधून णच  दुसरा : त्यास् यामध ल काह  अचनचिी प्रमा ाी ल चभन्नीा. चवभेद करीा न 
येण्यािे कार  म्ह जे, दोन रूपासमध्ये जर फार थोळ  चभन्नीा असेल ीर, त्यासना ेचन्ट प े जोळीा येी 
नसले ीर ह , सवपसाधार प े त्यासना प्रकारासिा दजा चदला जाीो. परसीु कोठल्याह  दोन रूपासना जाचीिा 
दजा देण्यासाठ  णवश्यक असलेले गतह ी प्रमा  चनधाचरी करीा येी नाह . जाीींि  सस् या को त्याह  
देशामध्ये सरासर  सस्येपेक्षा अचधक णहे अशा गोत्रासिे बाबी ी, त्या गोत्रासी ल जाीींमध ल प्रकारासि  
सस्या सरासर पेक्षा अचधक असीे. मोठ्या गोत्रासी ल जाची एकमेकासश  ेचन्ट प े, प  असमानप े ससबसचधी 
असीाी, णच  ीे इीर जाीींभोंवी  लहान गटाी पुसजक्यासन  गो ा होीाी. इीर जाीींश  ेचन्ट प े 
ससबसचधी असलेल्या जाीींि  चवस्ीार के्षते्र स्प्ट प े मयाचदी असीाी. या सवप बाबी ी मोठ्या गोत्रासी ल 
जाीींिे प्रकारासश  प्रखरप े साधम्यप असीे. जाची या प्रकार म्ह नू एकेका   अस्स्ीत्वाी असी ल णच  
याप्रकारेि त्यासि  उत्पचत् झाल  असेल ीर उपरोल्लचेखी साधम्यािे णप ाला स्प्ट प े णकलन होईल. 
प  जाीींि  स्वीसत्रप े चनर्वमी  झाल  असेल ीर या साधम्यािा अचजबाी खुलासा करीा ये ार नाह . 

 
प्रत्येक वगामध्ये सरासर ने सवाचधक सस्येने ‘प्रकार’ उत्पन्न कर ा्या जाचीिा मोठ्या गोत्राी ल 

अचीशय उच्चस्ीरावर ल ककवा प्रबल जाची होी; णच  प्रकारासिा नव न णच  स्प्ट  जाीींमध्ये पचरवीपन 
होण्याकळे कल असीो. याप्रमा े मोठ्या गोत्रासि  अचधक मोठे होण्याकळे प्रवतचत् असीे; णच  चनसगामध्ये 
सवपत्र, णीा प्रबल असलेल्या ज व-रूपासि , अनेक रूपासीर ी व प्रबल वसशज चनमा  करून यापेक्षा अचधक 
प्रबल होण्याकळे प्रवतचत् असीे. परसीु मोठ्या गोत्रासस लहान गोत्रासमध्ये चवभाग   होण्याकळेह  कल असीो. 
णच  याप्रमा े चवश्वामध्ये सवपत्र जैव कासिे प्रमुख गटापासून दुय्यम गट असे चवभाजन होी असीे. 
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प्रकरि तीन 
 

जीवन कलह 
 

जीिनकिहाचा्नै्र्वगक्तनिडीशी््ंबंि 
 

ज वनकलहािा नैसर्वगक चनवळ श  कसा ससबसध असीो हे दाखचवण्यासाठ  काह  प्राथचमक मुदे्द 
मासळावयािे णहेी. नैसर्वगक पचरस्स्थी मध्ये सज वास् यामध्ये काह  वैयस्क्ीक भेदप्रवतचत् असीे हे पूवी्या 
प्रकर ाी पाचहले णहे. बहूसस्य ससचदग्ध रूपासना जाची ककवा उपजाची अगर प्रकार म्ह ावयािे हे, जर 
को त्याह  सुस्प्ट  प्रकारासिे अस्स्ीत्व मान्य केले ीर, णप ाला महत्त्वािे नाह . परसीु वैयस्क्ीक भेदप्रवतचत् 
णच  काह  स्प्ट  चनर्वववादप्रकार यास् या केव  अस्स्ीत्वाि , उत््ासी साठ  त्यासि  मूलभीू पाया म्ह नू 
णवश्यकीा असल  ीर , जाीींि  चनसगामध्ये उत्पचत् कश  होीे हे समजण्यास फार मदी होी 
नाह .ससेटने्या एका भागािे सवप उत्कत ्ट  अनुकूलन दुस्या भागापयंी णच  राह  माना्या 
पचरस्स्थी नुरुप, ीसेि एका सज वािे अनुकूलन दुस्या सज वापयंी, पू पत्वाला कसे पोिीे? अशा 
प्रकारिे उत्म सहअनुकूलन सुीार पक्ष  णच  हाळमोळ वनस्पीींमध्ये अचीशय स्प्ट प े चदसून येीे. खरस 
म्ह जे, उत्कत ्ट  अनुकूलन सज व सत्ट  मध्ये सवपत्र व त्या्या प्रत्येक भागामध्ये चदसून येीे. 

 
‘प्रकारासिे’, ज्यासना म  ‘प्रारसचभक जाी ’ म्हसटले णहे त्यासिे उत्म व सुस्प्ट  जाीींमध्ये अखेर स 

पचरवीपन कसे होीे?त्याि जाची्या प्रकारासमध्ये चजीक  चभन्नीा असीे त्यापेक्षा चकी ीर  अचधक चभन्नीा 
प्रारसचभक जाीींमध्ये असीे. ीसेि, ज्यासना चभन्न गोत्रें म्हटले णच  ज्यास् या एकमेकासमध्ये त्याि गोत्राी ल 
जाीींपेक्षा अचधक चभन्नीा असीे, अशा जाीींिे गट कसे उत्पन्न होीाी? हे सवप ज वनकलहािे पचर ाम 
णहेी. चकी ह  चकरको  णच  को त्याह  कार ामु े चनमा  झालेले भेद असोी, ज वनकलहामु े जर 
ीे जाची्या व्यक्ीींना इीर सज व व त्यासि  राह  मानाि  भौचीक पचरस्स्थची यास् या अचीशय जचटल 
ससबसधा्या अनुरोधाने को त्याह  प्रमा ाी उपयोग  असी ल ीर, असे भेद असलेल्या व्यक्ीींिे साधार प े 
जीन होीे, णच  सामान्यीः अशा भेदासिे ससीी मध्ये अनुहर  होीे. त्या ससीी ला जगण्यासाठ  उत्म 
ससध  प्राप्ी होीे. कार , को त्या जाची्या चनयीासीराने जन्म ा्या अनेक व्यक्ीींपकै  फार थोळे सज व 
ज व ी राहु शकीाी. या वर ल ीत्त्वाला, ज्यामु े प्रत्येक उपयुक्ी चकरको  भेदािे, जीन केले जाीे त्या 
ीत्त्वाला, त्यािा चनवळ साठ  मा साजव  असलेल्या सामथ्याश  ससबसध असीो हे दाखचवण्यासाठ  
‘नैसर्वगक चनवळ’ अश  ससज्ञा म  चदल  णहे. परसीु ‘योग्यीमाि  अचीज चवीा’ हा श्र . हबपटप स्पेन्सर यान  
अनेकव ेा योजलेला शब्द अचधक चबनिूक णहे, णच  कासह व ेा चीीकाि सोईिा णहे. चनसगा्या हस्ीे 
त्याला चम ालेल्या चकरको  उपयुक्ी भेदा्या ससियनाद्वारा चनवळ करून मनुष्ट्य चनचिीप े प्रिसळ 
पचर ाम, णच  त्यािा स्वीःला उपयुक्ी असे अनुकूलन, ेळवनू ण ू शकीो. परसीु नैसर्वगक चनवळ ह  
कायपक्षम अश  चनरसीर शक्ी  णहे, णच  ी  मा सा्या कमकुवी शस्क्ीपेक्षा अचीशय श्रेष्ठ णहे; जश  
कत चत्रम कलाकत ी पेक्षा नैसर्वगक कत ी  श्रेष्ठ असीे. 

 
णीा णप ास ज वनकलहाबद्दल अचधक चवस्ीतीप े ििा करावयाि  णहे. सवप सज वासना ी व्र 

स्पधेला ीोंळ द्याव ेलागीे हे श्र . ळ . कँळोल (ज्येष्ठ) णच  श्र . लायेल (Lyell)यासना दाखवनू चदले णहे. 
त्यापेक्षाह  जगण्यासाठ  सवपत्र ससेषप होी असीो हे सत्य मान्य कर े अगद  सोपे णहे. ीथाचप, हे 
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ससपू पप े मनावर कबबल्याचशवाय, चवीर , चवर प ा, चवपुलीा, चवलोपन णच  भेद याससबसध ी प्रत्येक 
ेटनेमाग ल चनसगाि  ससपू प चमीव्ययीा स्प्ट प े चदसून ये ार नाह , ककवा त्याबद्दल अचीशय गैरसमज 
चनमा  होईल. णप ाला अन्नाि  अचीचवपलुीा बरेिव ेा चदसून येीे, प  पक्ष  हे चकळे ककवा ब यासवर 
उपज चवका करीाी णच  अशा चरी ने ज वासिा अचवरीप े नाश कर ी असीाी हे णप ाला चदसी 
नाह , अथवा त्यािा णप ाला चवसर पळीो. ीसेि जर  णीा अन्नाि  अचीचवपुलीा असल  ीर , प्रत्येक 
वषी सवप ऋीुसमध्ये ीसे नसीे यािा णप  नेहम  चविार करीोि असे नाह . 
 
जीनिकिह्या््ंजे्ञचा्हयापक्अथाने्िापर 
 

ज वनकलह ह  ससज्ञा म  व्यापक णच  लाक्षच क अथाने वापरीो. यामध्ये एका ज वािे दुस्यावर 
अवलसबून अस े णच  दुसरे (हे अचधक महत्त्वािे णहे)—व्यक्ी िे केव  चजवसी राह ेि नव्हे ीर णपल  
ससीी  मागे ठेवण्याी ल यश–यासिाह  असीभाव णहे. दुष्ट्का ामध्ये दोन कुत्रयासमध्ये एकमेकासश  अन्न 
चम चवण्यासाठ  णच  चजवसी राहण्यासाठ  ख्या अथाने ससेषप होीो. परसीु वा वसटामध ल स मेवर ल 
वनस्पी  णद्रपीेवर अवलसबनू असीाी असे म्ह  े अचधक सयुस्क्ीक असले ीर , त्यािा अवषप ाचवरुद्ध 
ज वनससेषप िालू असीो असे म्हटले जाीे. दरवषी हजारोंन  ब या चनमा  कर ा्या प  त्यापैक  
सरासर ने एखादेि ब  पचरपक्वीेपयंी पोि ा्या वनस्पीींिा पतथ्व वर अगोदरि वाढलेल्या त्याि व इीर 
प्रकारा्या वनस्पीींश  ख्या अथाने अचधक ससेषप होी असीो. हाळमोळ वनस्पी िा प्रसार पक्षयासमु े होी 
असल्याने त्यासिे अस्स्ीत्व त्यास्यावर अवलसबून असीे; म्ह जे त्यास् या ब या खाण्यास व त्यामु े त्यासिा 
फैलाव करण्यास पक्षयासना उते्चजी करून त्यासिा इीर फलधारक वनस्पीींश  ससेषप होी असीो असे 
लाक्षच क अथाने म्ह ीा येईल. या सवप दृ्ट  न , सोईसाठ , ज वनकलह या सामान्य ससजे्ञिा म  वापर 
करीो. 
 
्ंख्यािृद्धीचे्भूतमतिश्रेिीचे्प्रमाि 
 

जलद गी ने सस्यावतद्ध  करण्याकळे सवप सज वासि  प्रवतचत् असीे, णच  यामु े अचनवायपप े 
ज वनकलह सुरू होीो. स्वीः्या स्वाभाचवक णयुमपयादेमध्ये पुष्ट्क  असळ  ककवा बीं चनमा  कर ा्या 
प्रत्येक ज वाला त्या्या णयुष्ट्या्या काह  कालामध्ये णच  काह  ऋीूी ककवा अधूनमधून वषाी णपत् ला 
व हान ला ीोंळ द्याविे लागीे. नाह ीर भचूमी श्र े ने सस्यावतद्ध  होण्या्या ीत्त्वाप्रमा े त्याि  सस् या 
झपा्ाने इीक  प्रिसळ होईल क  त्या्या ससीी िे को त्याह  प्रदेशाी पालनपोष  हो े शक्य हो ार 
नाह . म्ह ून ज वसी राहू शक ा्या सस्येपेक्षा अचधक व्यक्ीींि  चनर्वमी  झाल  क  प्रत्येकािे बाबी ी 
ज वनकलह असलाि पाचहजे. हा ज वनकलह त्याि जाचीी ल एका व्यक्ी िा दुस्याश , ककवा 
राह  माना्या भौचीक पचरस्स्थी श  असेल. हा ससपू प वनस्पी  व प्रा  कोटींना बहूचवध सामथ्याने लाग ू
केलेला माल्थसिा चसद्धासी णहे. कार , येथे अन्नाि  कत चत्रम वतद्ध , णच  दूरदशीप ाने केलेले 
ससीचीचनयमन अस ार नाह . कासह  जाीींमध्ये कम -अचधक श घ्रीेने णीा सस्यावतद्ध  होी असल  ीर  
सवप जाीींिे बाबी ी ीसे होऊ शक ार नाह ; कार  त्यास् यासाठ  पतथ्व वर जागाि चशल्लक रहा ार नाह . 

 
प्रत्येक सज वािे सस् याब  स्वाभाचवकचरत्या इीक्या झपा्ाने वाढी असीे क , जर त्यािा नाश 

झाला नाह  ीर एका जोळप्यापासून चनमा  झालेल  ससीी  सवप पतथ्व  व्यापून टाकेल; णच  या चनयमाला 
अपवाद नाह . मनुष्ट्यामध्ये प्रजोत्पचत् मसद गी ने होी असीे, ीर ह  पसिव स वषांी त्यासि  सस्या दुप्पट 
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झाल  णहे, णच  या गी ने एक हजारपेक्षा कम  वषांी त्या्या ससीी स केव  शब्दाथाने देख ल उभे 
रहाण्यासाठ सुद्धा जागा चशल्लक रहा ार नाह . वषायु वनस्पी पासून दर वषी जर दोन ब या चनमा  
झाल्या—णच  इीक  अनुत्पाद ी वनस्पी  अस्स्ीत्वाी नाह —, णच  त्या्या ससीी मध्ये ीेि प्रमा  
राचहले ीर ह  व स वषांी त्यासि  सस्या को्ावध ने होईल. 

 
केव  ीाचत्त्वक चहशबेापेक्षा या चवषयाससबसध ी अचधक िासगले पुराव े णहेी. उदाहर ाथप, जेव्हास 

प्राण्यासना दोन ककवा ी न मोसमापयंी अनुकूल पचरस्स्थी  होी  ीेंव्हा, स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी, त्या्यामध्ये 
णियपकारक श घ्र गी ने सस्यावतद्ध  झाल  णहे अशा अनेक उदाहर ासि  नोंद णहे. यापेक्षा अचधक 
चित्वधेक पुरावा म्ह जे चकत्येक जोपास ी वनस्पी  व प्रा   पतथ्व वर ल अनेक भागासमध्ये वन्यावस्थेमध्ये 
गेल्याि , णच  त्यासिा चवशाल चवस्ीार झाल्याि  उदाहर े णहेी. या उदाहर ासिे बाबी ी वनस्पीीं्या 
ककवा प्राण्यास् या फचलष्ट् ुीेमध्ये भर व वाढ झाल  असे को  ह  समज ार नाह . या मागिे स्प्ट  कार  
म्ह जे त्या्या राह  मानाला अचीशय अनुकूल पचरस्स्थी  णच  पचर ामीः वतद्ध व बालक यासिा कम  
नाश, णच  जव जव  सवप ीरु ासमध्ये प्रजोत्पादनाि  क्षमीा. त्यास् यामध्ये असामान्य श घ्र गी ने झालेल  
सस्यावतद्ध  णच  त्यासिा त्यास् या नूीन ेरामध्ये चवस्ीतीप े झालेला चवस्ीार यािा खुलासा त्यास् यामध्ये 
हो ा्या भचूमी श्रे  ्या प्रमा ाी ल सस्यावतद्ध वरून होीो. 

 
स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी जव जव  प्रत्येक पू पप े वाढ झालेल्या वनस्पी पासून दरवषी ब या 

चनमा  होीाी णच  प्राण्यासमध्ये दरवषी युग्मन न कर ारे फारि थोळे प्रा   णहेी. म्ह ून सवप प्रा   व 
वनस्पीींमध्ये भचूमी श्रे  िे प्रमा ाी सस्यावतचद्ध होी असीे णच  या वतद्ध ्या प्रवतत् वर त्यासिा त्यास् या 
णयुष्ट्या्या को त्याीर  कालावध ी चवनाश करून चनयसत्र  ठेवले पाचहजे असे णप ाला स्प्ट प े म्ह ीा 
येईल. णपल्या मोठ्या णकारा्या पा  व जनावरासिे बाबी ी त्यासिा फारसा चवनाश होी नाह  असा 
गैरसमज होण्याि  शक्यीा णहे. प  दरवषी त्यासि  अन्नासाठ  हजारोंन  कत्ल होीे, णच  स्वाभाचवक 
पचरस्स्थी ी चीीक्याि सस्येने त्यासि  चवल्हेवाट होीे हे णप  लक्षाी ेेी नाह . 

 
दरवषी हजारोंन  असळ  ककवा चबया चन ा  कर ारे ज व व त्यासि  अत्यल्प प्रमा ाी चनर्वमी  

कर ारे ज व यासमध ल फरक म्ह जे मसद गी ने प्रजोत्पादन कर ा्यासना, अनुकूल पचरस्स्थीींी, ससपू प 
प्रदेशाी वसाही करण्यास कासह  अचधक वष े लागी ल. करगस पक्ष  एकाव े  दोन असळ  ेालीो, ीर 
शहामतग साधार प े व स, णच  ीर सुद्धा त्या दोन्ह पकै  करगस पक्षयासि  एखाद्या प्रदेशामध्ये अचधक 
सस्या असू शकेल. एखाद्या प्रदेशाी दोन जाीींि  व्यक्ी -सस्या चकी  असू शकेल हे ीे चकी  असळ  
ेालीाी यासमध ल फरकावर चनधाचरी केले जाी नाह . अन्नामध्ये िढउीार होण्या्या प्रमा ावर 
अवलसबूनअसलेल्या जाीींिे बाबी ी असड्यासि  मोठ  सस् या ह  कासह श  महत्त्वाि  णहे; कार  त्यामु े 
जलदगी ने सस्यावतद्ध  होीे. परसीु असळ  ककवा बींया यास् या मोठ्या सस्येिे खरे महत्त्व म्ह जे णयुष्ट्या्या 
कासह  कालामध्ये झालेला मोठा नाश भरून काढ े हे होय; णच  बहुसस् य उदाहर ासिेबाबी ी हा 
णयुष्ट्याी ल प्रारसचभक काल णहे. जर प्राण्याला त्या्या स्वीः्या असड्यासिे ककवा चपल्लासिे को त्याह  
मागाने ससरक्ष  कर े शक्य झाले ीर, जर  त्यासि  कम  सस्येने चनर्वमी  झाल  ीर ह , त्यासि  सरासर ि  
मू  सस्या राखून ठेवल  जाईल. प  ब्याि असड्यासिा ककवा चपल्लासिा जर नाश झाला असेल ीर त्यासि  
मोठ्या सस् येने चनर्वमी  झाल  पाचहजे, नाह ीर त्या जाी िा लोप होईल, म्ह ून, सवप ज वासिे बाबी ी, 
को त्याह  प्राण्याि  ककवा वनस्पी ि  सरासर  सस्या ह  त्या्या असड्यास् या ककवा चबयास् या सस्येवर 
ककबहुना अप्रत्यक्षप े अवलसबून असीे. 
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चनसगाकळे पाचहले ीर, पूवोक्ी चवविेन नेहम  लक्षाी ठेव े अचीशय णवश्यक णहे; ीे म्ह जे—
प्रत्येक एकेक ज व हा सस्यावतद्ध साठ  अचीशय प्रयास करी असीो; प्रत्येकज  णयुष्ट्याी ल को त्याीर  
कालामध्ये ससेषप करून जगी असीो;प्रत्येक चपढ मध्ये ककवा कासह  कालावध ्या असीराने पुनः पुन्हा 
बालासिा ककवा वतद्धासिा अट प े मोठ्या प्रमा ाी नाश होीो. को ीेह  चनयसत्र  कम  करा, नाश थोड्या 
प्रमा ाी का असेना कम  करा, म्ह जे जव जव  ीाबळीोब जाी ्या व्यक्ी सस्येमध्ये को त्याह  
मयादेपयंी वाढ होईल. 
 
्ंख्यािृद्धीिरीि्तनयतं्रिाचे्स्िरूप 
 

प्रत्येक जाची्या सस्यावतद्ध ्या स्वाभाचवक प्रवतत् वर ज्यामु े चनयसत्र  ठेवले जाीे याि  कार े 
फार अस्प्ट  णहेी. अचीशय बचलष्ठ जाचीकळे पाहाीा, त्या्या सस् येमध्ये चजीक  वाढ होईल, चीीक  
त्यापेक्षा अचधक सस्यावतद्ध  होण्याकळे त्याि  प्रवतचत् चदसेल त्या प्रमा ाी यासाठ  चनयसत्र े को ी  णहेी हे 
चनचिीप े सासगीा येईल असे एकह  उदाहर  माह ी नाह . सवप प्राण्यासमध्ये मनुष्ट्य प्राण्याबद्दल अचधक 
माचही  णहे, ीर ह  त्या्याबाबी ीसुद्दा याचवषयाससबसचधी णप  अत्यसी अज्ञान  णहोी. सस् यावतद्ध वर ल 
चनयसत्र ाबाबीिे कासह  मीें म  येथे मासळ ी णहे. असड्यासिे ककवा अचीशय लहान चपल्लासिे अत्याचधक नुकसान 
होीे असे चदसून येीे, परसीु नेहम  अचनवायपप े असेि ेळीे असे नाह . वनस्पीींिे बाबी ी, ब यासिा फार 
मोठ्या प्रमा ाी नाश होीो; परसीु इीर वनस्पीींमु े अगोदरि दाटप े गदी झालेल्या भमू वर रुजीाना 
रोपासिे सवाचधक नुकसान होीे असे चदसून येीे. चनरचनराळ्या शत्रूसमु ेंह  रोपासिा फार मोठ्या सस्येने नाश 
होीो. 

 
प्रत्येक जाचीसाठ  उपलब्ध अस ा्या अन्ना्या प्रमा ामु े साहचजकप े प्रत्येकाि  सस्यावतद्ध  

चकी  होऊ शकेल याि  असचीम मयादा ठरचवल  जाीे. परसीु, अन्न प्राप्ी कर े नव्हे ीर, इीर प्राण्यासिे भक्षय 
म्ह ून उपयोग  अस े यामु े जाचीि  सरासर  सस् या ठरचवल  जाीे असे पुष्ट्क व ेा चदसून णलेले णहे. 
को त्याह  मोठ्या जचमन वर ज वास् या चीचत्र, कोंबळे णच  ससे यासि  सस्या मु्यीः त्यासि  चशकार 
कर ा्या नुकसानकारक ज वास् या नाशावर अवलसबून असीे. समजा, पुढ ल व स वषांी एकाह  वन्य 
पशुि  चशकार केल  नाह ; त्यािव े  त्यास् या एकाह  हान कारक ज वासिा नाश केला नाह  ीर अशा 
पचरस्स्थी ी व स वषानसीर त्या वन्य पशुसि  सस्या, त्यासि  णीा दरवषी हजारोंन  चशकार होी असीानाह , 
णीापेक्षा कम  असेल. 

 
जाचीि  सरासर  सस्या चनधाचरी करण्यामध्ये हवामानािाह  महत्त्वािा सहभाग णहे; णच  

णत्यसचीक थसळ  ककवा अनावत्ट   यास् या णवीपचनक ऋीुसमानासिे सवाचधक पचर ामकारक चनयसत्र  असीे असे 
चदसीे. १८५४–५५ ्या चहवाळ्याी माझ्या स्वीः्या प्रदेशाीिारपसिमासश पक्षयासिा नाश झाला; मनुष्ट्यािे 
साथ मु े हो ारे प्रिसळ मतत्युिे असाधार  प्रमा  दहा टके्क णहे यािा चविार करीा पक्षयासिा हा एक भ ष  
चवध्वसस णहे. हवामानाि  कायपवाह  ह  ज वनकलहापासून पू पप े स्वीसत्र णहे असे प्रथमदशपन  वाटीे. 
परसीु हवामानामु े ज्याव े  मु्यीः अन्नामध्ये ेट होीे ीेव्हा त्यामु े सार्याि प्रकार्या अन्नावर 
उपज चवका कर ा्या व्यक्ीींमध्ये, मग ीे एकाि ककवा चभन्न जाीींिे असू देी, अचीशय ी व्र ससेषप 
होीो.हवामानाि , उदाहर ाथप णत्यसचीक थसळ ि , जेव्हा प्रत्यक्ष कायपवाह  होीे ीेव्हासुद्धा सवांी कम  
बचलष्ठ व्यक्ीींिे ककवा ज्यासना ी व्र चहवाळ्यामध्ये सवांी कम  अन्न चम ाले णहे अशासिे, सवाचधक नुकसान 
होीे. णप  जेव्हा दचक्ष ेकळून उत्रेकळे, ककवा पा थ  प्रदेशाकळून कोरड्या प्रदेशाकळे प्रवास करीो 
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ीेव्हा कासह  जाी  ्मा्माने अचधकाचधक दुर्वम , होी जाीाी व अखेर स चदसेनाशा होीाी असे 
चनरपवादप े चदसून येीे. हा हवामानाी ल बदल इीका सुस्प्ट  असीो क  या सवप पचर ामािा 
हवामाना्या प्रत्यक्ष कायपवाह श  ससबसध जोळण्यािा मोह णप ाला होीो. प  हा िकु िा दृ्ट  कोन णहे. 
प्रत्येक जाचीिे, त्या्या शत्रूस्यामु े ककवा ी ि जागा णच  अन्न याससाठ  त्यास् याश  स्पधा 
कर ा्यास् यामु े, त्या्या णयुष्ट्या्या को त्याीर  कालामध्ये, प्रिसळ चवनाशापासून साीत्याने नुकसान 
होी असीे हे णप  चवसरीो. असे नुकसान ी  जाी  जेथे अत्याचधक चवपलुीेने णढ ीें अशा 
चठका  सुध्दा होीे. या शत्रूसना वा स्पधपकासना हवामानाी ल को ीाह  अल्प बदल जर अल्पशा 
प्रमा ाीसुद्धा अनुकूल असेल ीर त्यास् या सस्येी वाढ होईल. णच  प्रत्येक प्रदेश अगोदरि त्या्या 
अचधवासींन  पू पप े व्यापलेला असल्याने इीर जाीींमध्ये ेट झाल ि पाचहजे. समजा णप  दचक्ष ेकळे 
प्रवास कर ी णहोी णच  एखाद्या जाचीि  व्यक्ी -सस्या कम  कम  होीे णहे असे णप ाला जर चदसून 
णले ीर, त्याि  कार े दोन, इीर जाीींना असलेल  अनुकूलीा णच  त्याबरोबरि या जाचीला 
चनचिीप े झालेल  उपद्रव. उत्रेकळे प्रवास करीाना अश ि, प  काह शा कम  प्रमा ाी, पचरस्स्थी  
असीे; कार  ब्यािशा सवप ी्हे्या जाीींि  णच  म्ह नूि स्पधपकासि , सस्या उत्रेकळे कम  होी जाीे. 
म्ह ूनि दचक्ष ेकळे जाी असीानापेक्षा ककवा पवपीावरून उीरी असीानापेक्षा उत्रेकळे जाी असीाना 
ककवा पवपीावर िढी असीाना हवामाना्या ‘प्रत्यक्ष’ हाचनकारक कायपवाह मु े सज वासि  खुज  रूपे 
अचधक वारसवारप े णढ ीाी. जेव्हा णप  उत्रध्रतव य प्रदेशासी, ककवा बफा्िाचदी चशखरावर, ककवा 
ससपू पीः वा वसट य प्रदेशाी पोिीो ीेव्हा ज वनाथप ससेषप हा जव जव  केव  मू ेटकासमध्येि असीो. 

 
हवामान हे ीदे्दश य जाीींना अनुकूल असीे, णच  त्या हवामानाि  इीर प्रमुख जाीींवर 

अप्रत्यक्षप े कायपवाह  होी असीे हे णपल्या हवामानाी ल बागेमध्ये पचरपू पप े िासगल्या ी्हेने चटकून 
रहा ा्या प  ीेथे कध ह  स्थाचयक होऊ न शक ा्या, वनस्पीीं्या प्रिसळ सस्येवरून स्प्ट प  चदसून 
येीे. कार , त्या वनस्पी  ीदे्दश य वनस्पीींश  स्पधा करूस  शकी नाह ी, ककवा त्या ीदे्दश य प्राण्यासपासून 
हो ा्या नाशाला प्रचीकार करू शकी नाह ी. 

 
एखाद्या जाचीमध्ये, अचीशय अनुकूल पचरस्स्थी मु े, एखाद्या िो्ा प्ामध्ये अपचरचमी 

सस्यावतद्ध  होीे. प  बरेि व ेा ीेथे रोगसाथ  उद भवीाी–चनदान णपल्या व्याध–पशूसमध्ये असे 
सवपसाधार प े चदसून णले णहे; णच  येथे णप ाकळे ज वनससेषापासून स्वीसत्र असे मयादकार  
चनयसत्र  णहे. परसीु यापकै  काह  ीथाकचथी रोगसाथ ह  को त्याीर  कार ामु े,–कदाचित् प्राण्यास् या 
गदीीून चवस्ीारण्यासाठ  अस ार  सुचवधा हे असशीः कार  असू शकेल–, अप्रमा बद्धप  अनुकूलीा 
लाभलेल्या ज वोपज व  अळ्यासपासून उद भवीाी णच  येथे ज वोपज व  णच  त्यासिे भक्षय यासमध्ये एक 
प्रकारिा ससेषप चनमा  होीो. 

 
याला दुसर  एक बाजू णहे. अनेक जाीींिे बाबी ी, त्या जाचीला चटकून रहाण्यासाठ  ची्या 

शत्रू्या सस्येपेक्षा चीि  स्वीःि  व्यक्ी सस् या मोठ  अस े णवश्यक णहे. यानुसार, णप  णपल्या 
शीेामध्ये मका ककवा मोहर ि  भरपूर प्रमा ाी सहजप े लागवळ करू शकीो. कार  त्यास् या चबयासि  
सस्या त्यास् यावर पोष  कर ा्या पक्षयास् या सस् येपेक्षावाजव हून अचधक असीे. चशवाय पक्षयामध्ये, जर  
त्यासना या मोसमामध्ये अचीचवपुल प्रमा ाी अन्न उपलब्ध असले ीर , ब यास् या पुरवठ्या्या प्रमा ाी 
सस्यावतद्ध  होी नाह ; कार  चहवाळ्यामध्ये पक्षयास् या सस् येवर चनयसत्र  ठेवले जाीे. परसीु गहु अगर इीर 
ीत्सम वनस्पीींि  अत्यल्प सस्येने बागेमध्ये लागवळ केल  असीा त्यास्यापासून ब या चम  े अचीशय 
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त्रासदायक होीे. जाचीिे जीन होण्यासाठ  चीि  व्यक्ी सस्या फार मोठ  अस े णवश्यक असीे या 
दृ्ट  कोनामु े चनसगाी ल काह  चवलक्ष  ेटनासिा खुलासा करीा येईल. उदाहर ाथप, अचीशय दुर्वम  
वनस्पी  कासह  थोड्या चठका   कध कध  अचीशय चवपुलीेने णढ ीाी. ीसेि काह  वनस्पी , त्यािें 
चवस्ीारके्षत्र कमाल मयादेपयंी पोिलेले असूनह , व्यक्ीीं्या सस्येबाबी ी समतध्द णहेी. कार , अशा 
वनस्पी , अनेकज  एकचत्रीप े अस्स्ीत्वाी राहू शकण्याइीक  राह  मानाि  अनुकूलीा असेल ीरि 
अस्स्ीत्वाी राहू शकीाी णच  त्यामु े जाचीिा ससपू प नाश वािेल. ीसेि, या उदाहर ासपैक  अनेकासिे 
बाबी ी, णसीरससकर ािे िासगले पचर ाम णच  चनकट णसीरप्रजायनािे वाईट पचर ाम यासिाह  येथे 
चनःससशयप े सहभाग असीो. 
 
जीिनकिहामध्ये््िस्िनस्पिींचे्ि्प्राण्याचें्एकमेकाशंी्गंुिागंुिीचे््ंबंि 
 

त्याि प्रदेशामध्ये एकचत्रीप े ससेषप कराव्या लाग ा्या सज वासवर ल चनयसत्र े व त्यासिे 
एकमेकासमध ल ससबसध चकी  गुसीागुसी िे णच  अनपेचक्षी णहेी हे दाखचव ा्या अनेक उदाहर ासि  नोंद 
णहे. येथे म  एकि उदाहर  देी णहे. माझ्या एका नाीेवाईकाि  स्ट्फोळपशायर येथे जहाचगर  णहे. ीेथे 
त्याि  मनुष्ट्यािा कध ह  पदस्पशप न झालेल  मोठ  णच  अचीशय नाचपक ओसाळ जम न होी . परसीु 
पसिव स वषांपूवी अगद  ीशाि स्वरूपा्या शकेळो एकर जचमनींभोवी  कुस प  ेाीले णच  ीेथे देवदार 
वतक्षाि  लागवळ केल . ओसाळ जचमन पैक  लागवळ खाल ल भागावर ल ीदे्दश य वनश्र मध ल बदल 
उल्लेखन य होीा; एका अचीशय चभन्न जचमन कळून दुस्या जचमन कळे जाीाना चदस ा्या बदलापेक्षा हा 
बदल अचधक होीा. येथे ओसाळ जचमन वर ज्या वनस्पी  वाढीाी त्यास् या सस्ये्या प्रमा ामध्ये ससपू प 
बदल झाला; इीकेि नव्हे ीर ओसाळ जचमन वर णढ ू न शक ा्या वनस्पीीं्या (गवी व चवकत ी 
वनस्पीींि  ग ना न करीा) नव न बारा जाीींि  लागवळ खाल ल भागाी भरभराट झाल . चकटकासिेवर 
यापेक्षा अचधक पचर ाम झाला असला पाचहजे. कार  ओसाळ भागासमध्ये न णढ लेले सहा चकटकभक्षक 
पक्ष  लागवळ खाल ल भागाी अचीशय सहजप े चदसून णले; णच  दोन-ी न चकटकभक्षक पक्ष  त्या 
ओसाळ जचमन ला वारसवार भेट देी असी. गुरे णी चशरू नयेी म्ह नू जचमन ला कुस प  ेालण्याचशवाय 
दुसरे काह ह  केलेले नसीानाह  एका वतक्षा्या णसीरप्रवशेािा पचर ाम चकी  प्रभावशाल  होीा हे येथे 
णप ाला चदसून येीे. कुस प  ेाल े ह  अचीशय महत्त्वाि  चहीावह पचरस्स्थी  णहे हे इीर चठका  ह  
णढ ून णले णहे.गुरासपासून ससरक्ष  चम ाल्यामु े स्ययसपेचरी देवदार वतक्षासि  अचीशय मोठ्या सस्येनें 
णीा वाढ होी णहे, णच  ह  वतचद्ध सवपज  जगू शक ार नाह ी इीक्या ेचन्ट प े एकमेकासजव  होी 
णहे. 

 
देवदार वतक्षासिे अस्स्ीत्व पू पप े गुरासवर अवलसबून णहे असे येथे णप ाला चदसून येीे. परसीु 

पतथ्व ्या अनेक भागासमध्ये गुरासिे अस्स्ीत्व चकटकासवर अवलसबनू णहे.रानट  गुरे, ेोळेव कुते्र यासि  
दचक्ष ेकळे व उत्रेकळे गदी झालेल  णहे. ीर ह  प्रॉग्वमेध्ये ीे प्रा   कध ह  रानट  स्स्थी ीनव्हीे. यािे 
कार , प्रॉग्वमेध्ये या प्राण्यासिा जन्म झाल्याबरोबर त्यास् या बेंब ी को   एक चकटक असळ  ेालीो. या 
चकटकासि  सस्या चवपुल असल्यामु े त्यास् या सस्यावतद्ध वर को त्याीर  मागाने सदा चनयसत्र  राचहले 
असले पाचहजे णच  हे चनयसत्र  बहुधा इीर ज वोपज व  चकटकासमु े असाव.े म्ह ून प्रॉग्वमेध्ये 
को त्याीर  नाभ  चकटकभक्षक पक्षयासि  सस्या कम  व्हावयाि  असेल ीर त्या ज वोपज व  चकटकासि  
सस् या वाढल  पाचहजे. त्यामु े णपोअपि नाभ -चकटकासि  सस् या कम  होईल णच  ीेव्हा गुरे णच  ेोळे 
वन्य बनी ल. यामु े वनश्र मध्ये चनचिीप े मोठ्या प्रमा ाी बदल ेळून येईल. यािा चकटकासवर पुन्हा 
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मोठ्या प्रमा ाी पचर ाम होईल णच  मग यािा चकटकभक्षक पक्षयासवर णच  याप्रमा े पढेु गुसीागुसी ि  
वर्वधी ि्े साीत्याने चनमा  होी ल. ज वासमध्ये इीके साधे, सर  ससबसध कध ह  नव्हीे. युद्धामध्ये युद्धािे, 
चवचभन्न वसशासह, साीत्याने पुनेपटन होी असलेि पाचहजे. णच  ीर ह  या शक्ीींमध्ये इीक्या उत्मप े 
समीोल राखला जाीो कीं, अगद  नगण्य गो्ट सुद्धा एका ज वाला दुस्यावर खात्र पूवपक चवजय चम वनू 
देी असला ीर ह  चनसगािा िेहरामोहरा प्रद पे कालावध पयंी एकसमान रहाीो. ीथाचप, णपले अज्ञान 
इीके अगाध णहे णच  णप  गतह ी धरलेले इीके दृढ असीे कीं एखाद्या सज वािा लोप झाला णहे 
असे ऐकून णप ाला नवल वाटीे. प  यािे कार  णप ाला चदसी नसल्यामु े पतथ्व  चनजपन 
करण्यासाठ  णप  प्रलयािा धावा करीो, ककवा ज व-रूपास् या णयुमयादेससबसध ी चनयामासिा शोध 
लावीो. थोळक्याी, अचीशय चभन्न ी्हेिे वनस्पी  व प्रा   गुसीागुसी ्या ससबसधा्या जाळ्याने एकत्र 
जखळलेले असीाी. 

 
प्रत्येक जाचीिे बाबी ी, णयुष्ट्याी ल चभन्न कालामध्ये णच  चभन्न ऋीु ककवा वषामध्ये, कायपवाह  

कर ा्या अनेक चभन्न चनयसत्र ासिा बहुी करून सहभाग असावा. यापैक  को ीे ीर  एक चनयसत्र , ककवा 
को ी  ीर  थोळ  चनयसत्र े सवपसाधार प े सवाचधक प्रभावशाल  असीाी. परसीु सरासर  सस्या ककवा 
त्या जाचीिे अस्स्ीत्वसुद्धा चनधाचरी करण्यासाठ  या सवप चनयसत्र ासमध्ये मीैक्य होीे. चभन्न प्रदेशासमध्ये त्याि 
जाचीवर अचीशय चभन्न चनयसत्र ासि  कायपवाह  होी असीे हे काहींिे बाबी ी दाखचवीा येईल. अमेचरकेी ल 
जसगलाि  ीोळ झाल  कीं त्या चठका   पू पप े चभन्न वनश्र  चनमा  होीे हे सवपश्रुी णहे. परसीु दचक्ष ेकळ ल 
अमेचरकन राज्यासमध ल प्राि न अवशषेासवर,—पूवी या चठका   वतक्षासि  ीोळ झालेल  असल  पाचहजे—, 
या्या सभोवीाल्या अरण्याइीक ि सुसदर चवचभन्नीा णच  चवचवधीेिे प्रमा  णीा णढ ीे. दरवषी 
हजासरोन  चबया चवखुर ा्या चवचवध ी्हे्या वतक्षासमध्ये; चकटक व चकटकासमध्ये; चकटक, गोगलगाय व इीर 
प्रा   णच  त्यासिे भक्षक पक्ष  व पशू यास् यामध्ये; प्रत्येकज  सस्यावतद्ध साठ  झगळी असीाना, एकमेकासिे 
भक्ष  करी असीाना, ककवा वतक्षासिे बाबी ी एकमेकास् या वाढ वर चनयसत्र  ठेवी असीाना गेल्या चकत्येक 
शीकासमध्ये ससेषप झाला असला पाचहजे! असस्य वनस्पी  व प्रा   यास् यामध ल च्या व प्रचीच्यामु े 
अनेक शीकादरम्यान त्या प्राि न अवशषेासवर णीा वाढ ा्या वतक्षास् या सस्येिे प्रमा  णच  त्यासि  
चवचवधीा चनधाचरी केल  गेल . 

 
एका ज वाि  दुस्या ज वावर ल, ज वोपज व िे त्या्या भक्षयावर जश  असीे ीशा प्रकारि , 

पराध नीा ह  सवपसाधार प े चवचभन्न ज वासमध्ये असीे. ज चवी रहाण्यासाठ  एकमेकासश  ी व्र ससेषप 
कर ा्यािे बाबी ी कध कध  वर लप्रमा े पराचधनीा असीे; उदाहर ाथप, टो  व ीत भक्षक िीुष्ट्पाद. 
परसीु त्याि जाची्या व्यक्ीींमध ल ससेषप हा जव जव सदैवप े सवाचधक ी व्र असीो; कार  ीे एकाि 
प्रदेशाी ल रचहवास  असीाी, त्यासना सार्याि ी्हे्या अन्नाि  जरूर  असीे णच  त्यासना समान ी्हे्या 
धोक्यासना ीोंळ द्याव ेलागीे. त्याि जाची्या प्रकारासिे बाबी ी, हा ससेषप जव जव  चीीक्याि प्रमा ाी 
ी व्र असीो; णच  या स्पधांिा चनकाल कध कध  लवकरि लागलेला चदसून येीो. उदाहर ाथप, गव्हा्या 
चवचवध प्रकारासि  जर एकचत्रीप े लागवळ केल  णच  त्या ससम श्र ब यासि  पुनरचप लागवळ केल , ीर 
जम न ककवा हवामानाला उत्म प्रकारे अनुयुक्ी, ककवा स्वभाचवकचरत्या सवाचधक फलनक्षम असलेले 
प्रकार इीरासवर माी करी ल णच  त्यामु े त्यास् या ब यासिे उत्पन्न अचधक असेल; णच  पचर ामीः 
थोड्याि वषाी ीे इीर प्रकारासना हूसकावनू लावी ल. चवचवध ी्हे्या रसग ी वाटाण्यासार्या अचीशय 
ेचन्ट  प्रकारासिा ससचमश्र साठा राखून ठेवावयािा असल्यास त्यासि  काप   प्रत्येक वषी अलगप े केल  
पाचहजे णच  नसीर ब यासिे योग्य प्रमा ाी चमश्र  करावयास हव.े नाह ीर दुबपल प्रकारास् या व्यक्ीींि  
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सस्या ह ूह ू कम  होी जाईल णच  शवेट  ीे चदसेनासे होी ल. णपल्या को त्याह  जोपास ी 
वनस्पीीं्या ककवा प्राण्यास् या प्रकारासमध्ये जर नैसर्वगक पचरस्स्थी  इीक्याि पद्धी ने एकचत्रीप े ससेषप 
होऊ चदला णच  जर दरवषी त्यास् या ब यासिे ककवा चपल्लासिे योग्य प्रमा ाी जीन केले नाह  ीर त्यास् या 
ससचमश्र साठ्याी ल मू  प्रमा  (त्यास् यामध ल ससकर  टा ले असीा) अधा एक ळझन चपढ्ापयंी राखीा 
येण्याइीका ीसीोीसी पूवीइीकाि जोम, स्वरूप,व शर रगठन राचहले असीे काय अश सुद्धा शसका ेेीा 
येईल. 
 
त्याच्जािीच्या्हयतिींमिीि्ि्प्रकारामंिीि्जीिन्ंघर्स््िातिक्िीव्र्अ्िो 
 

त्याि गोत्राी ल जाीींमध्ये स्वरूप व शर रगठन यासमध्ये सहसा णच  ससरिनेमध्ये नेहम  बरेिसे 
साम्य असीे. त्यामु े त्यास् या एकमेकासमध ल ससेषप हा चभन्न गोत्रास् या जाीींमध ल ससेषापेक्षा साधार ीः 
अचधक ी व्र असीो. उदाहर ाथप, अचीशय चभन्न हवामानासमध्ये एका जाची्या उसदरासन  दुस्या जाी ्या 
उसदरासि  जागा ेेील  णहे असे णप ास बरेि व ेा ऐकावयास चम ीे; ककवा, रचशयामध्ये िो्ा 
णचशयाई झुर ाने त्या्या पूवी्या समवसश याला प्रत्येक चठका ाहुन प वनू लावले णहे. चनसगा्या 
चमीव्ययीेमध्ये जव जव  त्याि जागेमध्ये रहा ा्या ससबसध ी रूपासमध ल स्पधा सवाचधक ी व्र कास असीे 
हे असधुकप े णप ाला चदसू शकीे. परसीु ज वनाी ल मोठ्या युद्धामध्ये एक जाची दुस्यावर चवजय 
चम वीे असे कासहे को त्याह  उदाहर ािे बाबी ी णप ाला अिूकप े सासगीा ये ार नाह . 

 
पूवोचल्लचखी ििेवरून सवोच्च महत्त्वपू प उपचसद्धासी मासळीा येईल ीो म्ह जे, प्रत्येक सज वाि  

ससरिना ह  अन्न ककवा चनवारा यासाठ  त्याला ज्यास् याश  स्पधा कराव  लागीे अशा, ककवा ज्यास् यापासून 
त्याला स्वीःिा बिाव करावयािा असीो अशा, ककवा ज्यासिे ीे भक्ष  करीाी अशा इीर सवप सज वास् या 
ससरिनेश , अचीशय णवश्यकप े, ीर ह  सुप्ी चरी ने, सहससबसध ी असीे. हे वाेािे दाी व पसजा यासि  
ससरिना, णच  वाेास् या शर रावर ल केसाला चिकटून रहा ा्या ज वोपज व ्या पाय व नखासि  ससरिना 
यामध्ये स्प्ट प े चदसून येीे. 

 
वनस्पीीं्या ब यासमध्ये साठचवलेल्या पोषक द्रव्यासिा इीर वनस्पीींश  कसलाह  ससबसध नसीो असे 

प्रथमदशपन  वाटीे. परसीु मोठ्या गवीामध्ये वाटा ा ककवा ेेवड्या्या ब यासि  जर पेर   केल  ीर त्यास् या 
रोपासि  जोमदारप े वाढ होीे. यावरून, ब यासमध ल पोषक द्रव्यासिा मु्य उपयोग, सभोवीाल  
जोरदारप े वाढ ा्या इीर वनस्पीींश  झगळी असीाना, रोपास् या वाढ ला चहीकारक हो े हा णहे असा 
ससशय ेेीा येईल. 

 
एखाद्या वनस्पी ि  सस् या त्या्या चवस्ीारके्षत्रामध्ये दुप्पट ककवा िौपट कास होी नाह ? ी  

वनस्पी  थोड्या अचधक उष्ट् ीेला ककवा थसळ ला, ओलाव्याला ककवा शुष्ट्कप ाला पचरपू पप े ीोंळ देऊ 
शकीे;कार  इीर चठका   थोड्या अचधक उष्ट्  ककवा थसळ, ओलसर ककवा शुष्ट्क प्रदेशासमध्ये त्यासिा चवस्ीार 
होीो. सस्यावतद्ध  करण्यािे वनस्पी ला सामथ्यप देण्याि  णपल्या मनामध्ये इ्िा असेल ीर त्यासना त्यास् या 
स्पधपकासपेक्षा ककवा त्यास् यावर पोष  कर ा्या प्राण्यासपेक्षा कासह ीर  अचधक अनुकूलीा चम ाल  पाचहजे हे 
या उदाहर ामध्ये स्प्ट प े चदसीे. वनस्पी ला त्या्या भौगोचलक चवस्ीारके्षत्रा्या मयादेमध्ये, 
हवामानानुसार शर रगठनेमध्ये हो ारा बदल हा स्प्ट प े लाभकारक असीो. परसीु णीापयंी चवस्ीार 
पावलेल्या फक्ी फारि थोड्या वनस्पीींिा अगर प्राण्यासिा केव  हवामाना्या ी व्रीेमु े नाश झाला णहे 
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असा चवश्वास बा गण्यास णधार णहे. ज वना्या णत्यसचीक मयादेपयंी, उत्रध्रतव य प्रदेशापयंी ककवा 
पू पप े वा वसट  प्रदेशा्या स मेपयंी, पोहोिेपयंी स्पधा थासबी नाह . प्रदेश पराकोट िा श ी ककवा शुष्ट्क 
असू दे, ीर ह  अचीशय उबदार ककवा ओलसर स्थानासाठ  कासह  थोड्या जाीींमध्ये, ककवा त्याि जाची्या 
व्यक्ीींमध्ये स्पधा िालू राह ल. 

 
म्ह ून, जेव्हा एखाद  वनस्पी  ककवा प्रा   एखाद्या नव्या देशाी नव्या स्पधपकासमध्ये ठेवल  ीर 

त्या्या राह  माना्या पचरस्स्थी मध्ये साधार ीः अचनवायपप े बदल होीो, णच  हा बदल त्या्या 
पूवी्या ेराील्यासारखेि ीसीोीसी हवामान असले ीर ह  होीो. त्या्या नव न ेरामध्ये त्या्या 
सरासर ्या सस्येी वाढ व्हावयाि  असेल ीर त्या्यामध्ये चभन्न मागाने, जे णप ाला ीदे्दश य प्रदेशामध्ये 
कराव ेलागीे ीे, रूपासीर करावयास हव.े कार  णप ाला त्यासना त्या्या स्पधपकास् या ककवा शत्रूस्या चभन्न 
ससिापेश्रा कासह  अचधक अनुकूलीा द्याव  लागीे. 

 
याप्रमा े को त्याह  एका जाचीला दुस्यापेक्षा अचधक अनुकूलीा देण्यािा कल्पनाचवलासामध्ये 

प्रयत्न कर े िासगले णहे. परसीु बहुधा को त्याह  सज वासिे बाबी ी चनचिीप े काय करावयास हव े हे 
णप ास माह ी नाह . यावरून सवप सज वास् या अन्योन्यससबसधाबाबी्या अज्ञानाि  णप ाला खात्र  
होईल. णप ाला जे काय करीा ये े शक्य णहे ीे म्ह जे, प्रत्येक सज व भचूमी श्र े ने सस्यावतद्ध  
करण्यासाठ  प्रयास करी असीो; णच  प्रत्येक ज ाला त्या्या णयुष्ट्याी ल कासह  कालावध मध्ये, 
वषाी ल को त्याीर  ऋीुमध्ये, प्रत्येक चपढ मध्ये, ककवा कालासीराने ज वनाथप ससेषप करावा लागीो णच  
त्याि  प्रिसळ प्रमा ाी हान  होीे हे ह ूह ू लक्षाी ेे े. जेव्हा णप  या ससेषािा चविार करीो ीेव्हा 
चनसगाी ल युद्ध चनरसीर नाह , सहसा मतत्यु ीत्परीेने येी नसल्याने को ी ह  भ ी  वाटण्यािे कार  
नाह , णच  बचलष्ठ, सुदृढ व सुख ि ज वसी रहाीाी णच  सस्यागु न करीाी असा पू प चवश्वास बा गून 
णप ि णपलस  सासत्वन कदाचिी करून ेेऊस . 
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प्रकरि चार 
 

नैसर्गिक णनवड ककवा योग्यतमाची अणतजीणवता 
 

नै्र्वगक्तनिड 
 

भेदप्रवतत् वर ज वनकलहाि  कशा र ी ने कायपवाह  होी असेल? चनवळ िे ीत्व– ीे मा सा्या 
हाीामध्ये अचीशय प्रभावशाल प े णहे हे णप  पाचहले णहे–नैसर्वगक स्स्थी ी लागू पळीे काय? या 
ीत्वाि  कायपवाह  अचीशय कायपक्षमप े होऊ शकीे असे णप ाला चदसून येईल. यासाठ  णप ाला 
णपल्या पा  व पैदास मध्ये णढ  ारे अगच ी चकरको  भेद णच  व्यक्ी गी चभन्नीा, णच  कम  
प्रमा ाी, नैसर्वगक स्स्थी ी हो ारे भेद व चभन्नीा, णच  ीसेि चपढ जाी प्रवतत् िे सामथ्यप ध्यानाी ेेीले 
पाचहजे. जोपासीाना, ससपू प ससेटनाि कासह  असश  लवि क होीे. परसीु भेदप्रवतत् , ज  णपल्या जोपास ी 
पैदास मध्ये जव जव  सावपचत्रकप े णढ ून येीे, ह  प्रत्यक्षप े मनुष्ट्यामु े उद भवलेल  असी नाह . 
मनुष्ट्य प्रकार उत्पन्न करू शकी नाह  ककवा त्यास् या चनर्वमी ला प्रचीबसधह  करू शकी नाह . ीो ीे ज्या 
स्वरूपाी उद भवी ल त्या स्वरूपासी त्यासिे केव  जीन व ससियन करू शकीो. ीो ज वासना नक ीप े 
नव न व बदलत्या राह  माना्या पचरस्स्थी ला चवगोप ी करीो, णच  त्यामु े त्या ज वासमध्ये भेदप्रवतत्  
उद भवीे. परसीु पचरस्स्थी ी ल ीत्सदृश बदल नैसर्वगक स्स्थी ीह  उद भवीाी. सवप सज वािे एकमेकासश  
णच  त्यास् या राह  माना्या भौचीक पचरस्स्थी श  असलेले परस्परससबसध चकी  अपचरचमीप े गुसीागुसी िे 
णच  ेचन्ट प े अनुरूप असीाी, णच  पचर ामीः राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी ी प्रत्येक 
सज वाला ससरिनेी ल को त्या अपचरचमीप े चभन्न चवचभन्नीा उपयोग  असू शकी ल हेह  ध्यानाी ेेीले 
पाचहजे. मा साला चहीावह असलेले भेद चनःससशयप े उद भवलेले णहेी असे पाचहल्यानसीर ज वनाी ल 
मोठ्या लाच  जचटल युद्धामध्ये प्रत्येक ज वाला को त्याीर  र ी ने चहीावह असलेले इीर भेद अनेक 
उत्रोत्र चपढ्ासदरम्यान उद भवले पाचहजेी हे अससभवनन य वाटीे काय? जर अससि ेळी असेल ीर 
को ी हीं इीरासपेक्षा अचधक अनुकूलीा मग ी  चकी ह  अल्प असो, असलेल्या व्यक्ीींना ज वसी रहाण्याि  
णच  स्वसदृश ससीी  पैदा करण्याि  उत्म ससध  असीे याबद्दल णप ाला शसका ेेीा येईल काय? 
उलटपक्ष , अल्पीम प्रमा ाी का असेना हान कारक असलेल्या को त्याह  भेदािा कठोरप े नाश होईल 
याि  णप ाला खात्र  बा गीा येईल. अनुकूल व्यक्ी गी चभन्नीासिे व भेदासिे जीन हो े णच  जे 
हान कारक णहेी त्यासिा नाश हो े यालाि म  नैसर्वगक चनवळ चकवा योग्यीमाि  अचीज चवीा म्हटले 
णहे. चहीावह नाह ी ककवा हान कारकह  नाह ी अशा भेदासवर नैसर्वगक चनवळ िा पचर ाम होी नाह ; 
ण   असे भेद एकीर िसिल मूलेटक म्ह ून राही ल; चकवा सज वा्या णच  पचरस्स्थी ्या 
स्वरूपामु े शवेट  स्स्थर होी ल. 

 
ब्याि लेखकासन  नैसर्वगक चनवळ या ससजे्ञिा िुक िा अथप लावलेला णहे चकवा त्या ससजे्ञला चवरोध 

दशपचवला लाहे. नैसर्वगक चनवळ भेदप्रवतचत् पे्रचरी करीे असासुद्दा कासह न  ीकप  केला णहे; खरे म्ह जे 
त्यामु े ज वा्या राह  माना्या पचरस्स्थी ी उपकारक अशा भेदासिे ीे ज्या स्स्थी ी चनमा  होीाी त्या 
स्स्थी ीि फक्ी जीन होीे असे सूचिी केले जाीे. मा साने केलेल्या चनवळ ्या प्रभावशाल  
पचर ामाबद्दल बोल ा्या शीेक्याला को  ह  चवरोध करी नाह . णच  त्या बाबी ी, चनसगाने चदलेल्या 
णच  मनुष्ट्याने को त्याीर  हेीूने चनवळ केलेल्या वैयस्क्ीकचभन्नीा णवश्यकप े प्रथम उद भवल्याि 
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पाचहजेी. चनवळ ह  ससज्ञा रूपासीर झालेल्या प्राण्यामधून जा  वपूवपक केलेल  पससी  सूचिी करीे असा 
इीरासन  चवरोध केला णहे; णच  वनस्पीींना इ्िाशक्ी  नसल्याने त्यासना नैसर्वगक चनवळ लागू पळी नाह  
असेसुद्धा समथपन केलेले णहे! मूलाथपक दृ्ट  ने नैसर्वगक चनवळ हा शब्द िकु िा णहे याबद्दल शसका नाह ; 
परसीु चवचवध मूलद्रव्यास् या चनवळक चवषमाकषप  बद्दल बोल ा्या रसायनशास्त्रज्ञासना अजून को   चवरोध 
दाखचवला णहे काय? णच  ीर ह  ीे णम्ल अग्रहक्काने ससयोग पाव ा्या क्षारकाि  चनवळ करीो असे 
काटेकोरप े म्ह ू शक ार नाह ी. नैसर्वगक चनवळ ला म  च्याश ल शक्ी  ककवा दैव शक्ी  म्ह ीो 
असेह  म्हटले गेले णहे; परसीु गुरुत्वाकषप  ग्रहासिे पचरभ्रम  चनयसचत्री करीो असे म्ह  ा्या लेखकाला 
को   चवरोध करीो काय? काय म्ह ावयािे णहे हे प्रत्येकाला माचही असीे णच  ीे अशा लाक्षच क 
शब्दप्रयोगाने सूचिी केलेले असीे, णच  त्याि  ससके्षपासाठ  णवश्यकीा असीे. चनसगप या शब्दािाह  अथप 
स्प्ट  कर े णवश्यक णहे. चनसगप म्ह जे फक्ी अनेक स्वाभाचवक चनयमासि  एकचत्री कायपवाह  व फचली, 
णच  चनयम म्ह जे णप  चनचिी केलेल्या ेटनासिा ्म इीकेि मला सूचिी करावयािे णहे. थोड्याशा 
पचरियानसीर असले वरवरिे चवरोध चवसरले जाी ल. 

 
को ीाीर  भौचीक, उदाहर ाथप हवामानाी, अल्पसा बदल होी असलेल्या प्रदेशािे उदाहर  

ेेऊन नैसर्वगक चनवळ िा ससभाव्य मागप कसा असीो हे णप ाला उत्म ी्हेने समजून येईल. ीेथ ल 
चनवासीं्या प्रमा ात्मक सस् येमध्ये जव जव  ीाबळीोब बदल होईल, णच  काह  जाीींिा बहुीकरून 
लोप होईल. प्रत्येक प्रदेशाी ल चनवास  चकी  ेचन्ट  णच  गुसीागुसी ्या ी्हेने एकमेकासश  एकचत्रीप े 
बासधले गेलेले असीाी हे णप  पाचहले णहे. त्यावरून, हवामानाी ल बदलापासून स्वीसत्रप े, 
चनवासीं्या सस्यात्मक प्रमा ाी ल को त्याह  बदलािा इीरासवर गसभ रप े पचर ाम होईल असा चनष्ट्कषप 
काढीा येईल. जर प्रदेशा्या सरहद्द  खुल्या असी ल ीर नव न रूपासिा चनचिीप े असीःप्रवशे होईल णच  
त्यामु े पूवी्या काह  चनवासीं्या ससबसधामध्ये गसभ रप े प्रक्षोभ चनमा  होईल. एकमात्र-प्रवचेशी वतक्षासिा 
ककवा स्ीन िा पचर ाम चकी  प्रभाव  असीो हे लक्षाी ठेवले पाचहजे. परसीु बेटामध्ये ककवा रोधकासन  असशीः 
ेेरलेल्या प्रदेशामध्ये नव न णच  सु-अनुयुक्ी रूपे मुक्ीप े प्रवशे करू शकी नाह ी. अशा चठका   काह  
मू  चनवासींना, त्यास् यामध्ये को त्याीर  मागाने रूपासीर झाल्यास, चवस्ीारण्यासाठ चनसगा्या 
चमीव्ययामध्ये जागा चम ेल; कार , ीे के्षत्र असीःप्रवसनासाठ  खुले राचहले असीे ीर ी ि जागा 
ेुसखोरासन  ब कावल  असी . अशासिे बाबी ी, को त्याह  जाी ्या व्यक्ीींना को त्याह  ी्हेने 
अनुकूल असलेल्या चकरको  रूपासीरासिे, त्या व्यक्ी  त्यास् या बदललेल्या पचरस्स्थी ला अचधक िासगल्या 
ी्हेने अनुयुक्ी ठरल्याने जीन केले जाईल; णच  नैसर्वगक चनवळ ला सुधार ा ेळवनू ण ण्या्या 
कायाला मुक्ी ससध  चम ेल. 

 
राह  माना्या पचरस्स्थी ी ल बदलामु े भेदप्रवतत् मध्ये वतद्ध  होण्याकळे कल असीो हे पचहल्या 

प्रकर ामध्ये णच  पचरस्स्थी मध ल बदल हा फायदेश र भेद उत्पन्न होण्यासाठ  सुससचध देऊन नैसर्वगक 
चनवळ साठ  स्प्ट प े उपयुक्ी णहे हे पूवोचल्लचखी उदाहर ाी पाचहले णहे. अशा प्रकारिे भेद उत्पन्न 
झाल्याचशवाय नैसर्वगक चनवळ काह ह  करू शकी नाह .“भेद” या ससके्षमध्ये फक्ी वैयस्क्ीक चभन्नीासिा 
असीभाव णहे. ज्याप्रमा े मनुष्ट्य त्या्या जोपास ी प्रा   णच  वनस्पीींमध्ये को त्याह  चवचश्ट  चदशनेे 
वैयस्क्ीक चभन्नीासमध्येभर ेालून मोठे पचर ाम ेळवनू ण ू शकीो, त्यािप्रमा े नैसर्वगक चनवळह  त्यास् या 
कायपवाह स अीुलनात्मक द पे कालावध  ेेऊन ीसाि, प  अचीशय सहजप े, पचर ाम ेळवनू ण  ू
शकीो. नैसर्वगक चनवळ मु े भेदप्रवतत् चनवास मध ल काह मध्ये सुधार ा होऊन जागा व्यापल  जाव  
म्ह ून नव न व अव्याचपी जागा राखल  जाव  यासाठ  को त्या मोठ्या, उदाहर ाथप हवामानासार्या, 
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भौचीक बदलाि  ककवा असीःप्रवसनावर चनयसत्र  ठेवण्यासाठ  को त्याह  अस्वाभाचवक प्रमा ाी ल 
एकलनाि  णवश्यकीा णहे असे मला वाटी नाह . कार , प्रत्येक प्रदेशाी ल सवप चनवास  सु-ससीुचली 
शक्ीींश  एकचत्रीप े झगळी असल्यामु े एका जाची्या ससरिनेी ककवा स्वरूपाी झालेल्या णत्यसचीक 
अल्प रूपासीरामु े अनेकव ेा त्याना इीरासपेक्षा अचधक फायदा होीो. णच  जोपयंी ी  जाी  त्याि 
राह  माना्या पचरस्स्थी ी णहे णच  चनवाह व ससरक्ष ा्या ीत्सदृश मागांन  त्यािा फायदा होीो णहे 
ीोपयंी त्याि ी्हे्या त्याह पेक्षा अचधक रूपासीरामु े त्यासना अनेकव ेा त्याह पेक्षा अचधक फायदा होीो. 
असा को ीाह  प्रदेश नाह  क  ज्याी ल सवप ीदे्दश य चनवास  णीा एकमेकासश  व त्यास् या भौचीक 
पचरस्स्थी श  इीक्या पचरपू पप े अनुयुक्ी णहेी क , त्यास् यापैक  को ाह मध्ये यापेक्षा अचधक अनुयुक्ीीा 
ककवा सुधार ा होऊ शक ार नाह . कार  सवप देशासमध्ये ीदे्दश यासवर, चनदान णीापयंी ीर , ीेथे स्थचयक 
झालेल्या पैदासींन  चवजय चम चवला णहे णच  त्यासन  काह  परदेश यासना भमू िा भक्कमप े ीाबा ेेऊ 
चदला णहे. याप्रमा े प्रत्येक प्रदेशामध्ये परदेश यासन  काह  ीदे्दश यासना पराज ी केलेले असल्याने 
अची्मकासना अचधक िासगल्या ी्हेने रोधण्यासाठ  ीदे्दश यासमध्ये अचधक चहीकारक रूपासीर झाले असले 
पाचहजे असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. 
 

चनवळ ्या अशा प्रकार्या पद्धीश र व अजा  मागाने जर मनुष्ट्य मोठे पचर ाम ेळवनू ण  ू
शकीो णच  त्याने ीसे चनचिीप े ेळवनू ण ले णहे, ीर नैसर्वगक चनवळ काय पचर ाम ेळवनू ण  ू
शक ार नाह ? मनुष्ट्य फक्ी बाह् व दृश्य गु ासवर कायपवाह  करू शकीो. परसीु चनसगप हा चनरुपयोग  अशा 
को त्याह  बाह्-रूपाि  अचजबाी का ज  करी नाह ; ीो प्रत्येक णसीर अवयवावर, शर र गठनाी ल 
चभन्नीे्या प्रत्येक िटावर, ज वा्या ससपू प यसत्र ेवर कायपवाह  करू शकीो. मनुष्ट्य फक्ी त्यास् या स्वीः्या 
फायद्यासाठ  चनवळ करीो; चनसगप फक्ी ीो कायपवाह  करी असलेल्या ज वास् या भल्यासाठ . चनसगान  
चनवळलेल्या प्रत्येक गु ावर ससपू पप े कायपवाह  होीे. मनुष्ट्य चवचभन्न हवामानाी ल ज वासना एकाि प्रदेशासी 
ठेवीो; ीो चनवळलेल्या प्रत्येक गु ावर को त्याीर  खास व उचिी पद्धी ने क्वचिीि कायपवाह  करीो. ीो 
लासब िोि ्या व णखूळ िोि िा कबीूरासना सार्याि ी्हेिे अन्न देीो. ीो सवप चनकत ्ट  प्राण्यासिा कठोरप े 
नाश करी नाह ; उलट शक्य त्या सवप पैदास िे ससरक्ष  करीो. बरेिव ेा ीो चनवळ ि  सुरुवाी 
अधपअचीचव्ा  रूपासपासून, ककवा त्या्या दृ्ट  ला स्प्ट प े चदस ा्या ककवा त्याला स्प्ट प े उपयोग  
पळ ा्या रूपासीरापासून करीो. चनसगामध्ये, ससरिना ककवा शर रगठन यासी ल अल्पीम चभन्नीा ह  
ज वन-ससेषामध्ये उत्मप्रकारे ससीुचली प्रमा  ठरू शकेल णच  त्यामु े त्यासिे जीन होईल. यावरून 
चनसगाि  पैदास ह  मनुष्ट्यद्वारा हो ा्या पैदाश पेक्षा गु ासमध्ये चकी ीर  अचधक ‘अस्सल’ असीे, णच  ी  
राह  माना्या अत्यसी जचटल पचरस्स्थी श  अत्याचधक उत्म प्रकारे अनुयुक्ी असले पाचहजेी यािे णियप 
वाटण्यािे कार  नाह . 

 
रूपकात्मप े असे म्ह ीा येईल क , नैसर्वगक चनवळ ह , जगामध्ये सवपत्र, चदवसा-चदवसाला व 

ीासायच क अल्पीम भेदासि  का ज पूवपक ीपास   करी असीे; णच  त्याव े  वाईट भेदासिा अस्व कार, 
णच  सवप िासगल्यािे जीन व समावशेन करीे. नैसर्वगक चनवळ ह  प्रत्येक ज वा्या त्या्या जैव व अजैव 
राह  माना्या ससबसधाने सुधार ा करण्यासाठ , जेव्हा जेव्हा णच  जेथे जेथे ससध  चम ेल ीेथे, शासीप े व 
भावनाशून्यप े कायप करी असीे. यापैक  को ीाह  ध मेप ाने हो ारा प्रगी पथावर ल बदल युगानेयुगे 
णप ास चदसी नाह ; णच  त्यानसीर णप ाला जे चदसीे ीे ज वस्वरूपे ह  पूवीपेक्षा णीा चभन्न णहेी 
इीकेि. 
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जाचीमध्ये को ीेह  मोठ्या प्रमा ाी रूपासीर ेळून येण्यासाठ  प्रकारामध्ये, एकदा त्याि  चनर्वमी  
झाल्यानसीर; पुन्हा; कदाचिी द पे कालासीरासनसीर, भेद चनमा  झाले पाचहजेी, ककवा त्यास् यामध्ये 
पूवीसार्याि अनुकूल स्वरूपा्या वैयस्क्ीक चभन्नीा उद भवल्या पाचहजेि; णच  त्यासिे पनु्हा जीन झाले 
पाचहजे. यापढेुह  ीसेि ्मा्माने ेळले पाचहजे. त्याि प्रकारि  वैयस्क्ीक चभन्नीा पनुः पनुः चनमा  होी 
असीे ह  एक असमथपन य कल्पना नाह , ीर वास्ीवीा णहे. 

 
नैसर्वगक चनवळ जर  फक्ी प्रत्येक ज वामाफप ी णच  त्या ज वा्या फायद्यासाठ  कायपवाह  करू 

शकी असल  ीर ह  गु  व ससरिना–ीे अचीशय क्षलु्लक महत्त्वािे णहेी असे णप  गतचही धरण्याि  
शक्यीा णहे–यावर वर लप्रमा े कायपवाह  हो ार. प पभक्षक चकटकासिा रसग चहरवा, ीर सालभक्षकासिा 
करळा; धोक्यापासून ससरक्ष  होण्यासाठ  या िटासिा त्यासना उपयोग होीो. जर अशा चकटकासि  पक्षयासमु े 
ज चवीहान  झाल  नाह  ीर त्यास् यामध्ये अगच ी सस्येने वाढ होईल. म्ह ून अशा प्रत्येक चकटकाला योग्य 
रसग प्राप्ी करून देण्यासाठ  णच  एकदा ीो प्राप्ी झाला क  त्यािा अस्सलप ा व चनत्यीा चटकचवण्यासाठ  
नैसर्वगक चनवळ पचर ामकारक ठरू शकेल. एखाद्या चवचश्ट  रसगा्या प्राण्यािा प्रससगानुसार नाश केल्यास 
त्यािा फारसा पचर ाम हो ार नाह  असेह  णप  गतह ी धरू नये. सफेद मेंढ्ास् या क पाी ल, अचीशय 
चफकट काळ्या रसगाि  िटा असलेल्या कोकरासिा नाश कर े चकी  णवश्यक असीे हे चवसरून िाल ार 
नाह . वनस्पीींमध्ये, फ ासवर ल मऊ केस णच  माससल भागािा रसग हे अल्पीम महत्वािे गु  णहेी असे 
वनस्पी शास्त्रज्ञ गतचही धरीाी. परसीु भुसगेर चकड्यामु े केसा  फ ापेक्षा गु गु  ी साल ्या फ ासिे 
अचधक नुकसान होीे असे चदसून णले णहे. ीसेि, एका चवचश्ट  रोगामु े चपवळ्या रसगासपेक्षा असचजर  
रसगा्या अलुबखुार फ ासिे फार अचधक नुकसान होीे. अशा क्षुल्लक चभन्नीासमु े चनरचनराळ्या प्रकारास् या 
जोपासनेवर जर फार मोठा फरक पळ ार असेल ीर स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी, ीेथे वतक्षासना इीर वतक्षासश  
णच  त्यास् या शत्रूसश  झगळाव े लागी असल्यामु े, को ीे प्रकार यशस्व  होी ल व फ  गु गु  ी क  
केसा , चपव ा क  असचजर  अशा ी्हे्या चभन्नीासमु े चनचिी होईल. 

 
जाीींमध ल णप ास अगद  महत्त्वह न वाट ा्या चभन्नीास् या अनेक लहान सहान मुद्यासकळे 

पाचहल्यास हवामान, अन्न, इत्याचदिा कासह सा प्रत्यक्ष प्रभाव चनःससशयप े पळलेला णहे हे णप ाला 
चवसरून िाल ार नाह .जेव्हा एका भागामध्ये भेद चनमा  होीो णच  नैसर्वगक चनवळ मु े त्या भेदासिे 
ससियन होीे ीेव्हा, सहजससबसधा्या चनयमामु े, इीर अनेकव ेा अचीशय अनपेचक्षी स्वरूपाि , रूपासीरे 
उद भवीाी हेह  लक्षाी ठेव े णवश्यक णहे. 

 
जोपासीाना जे भेद ज वना्या को त्याह  चवचश्ट  कालामध्ये प्रकटीाी त्यासिे पुनः प्रकटन त्यास् या 

ससीी ्या त्याि चवचश्ट  ज वनकालामध्ये होीे. उदाहर ाथप, णपल्या स्वयसपाकगतहाी वापरल्या जा ा्या 
व प कास् या अनेक प्रकारास् या ब यासिे णकारमान, णकार व स्वाद यासमध ल भेद; ककवा जव जव  
प्रौढत्वापयंी पोिलेल्या मेंढ्ा व गुरेढोरेयास् या कशगासमध ल भेद. त्यामु े, नैसर्वगक पचरस्स्थी ी ल, 
नैसर्वगक चनवळ ला सज वासवर त्यास् या को त्याह  वयासमध्ये कायपवाह  कर े व रूपासीर ेळवनू ण  े 
शक्य होीे; त्यासाठ  त्या वयोकालाी लाभकारक भेदासिे ससियन णच  ीदनुरुप वयाी त्यासिे अनुहर  
केले जाीे. एखाद्या वनस्पी ला त्या्या ब यासिे वा्यामु े अचधकाअचधक चवस्ीतीप े प्रसार  हो े 
फायदेश र ठर ार असेल ीर नैसर्वगक चनवळ मु े ीसा पचर ाम ेळून येण्यामध्ये फारश  अळि  चदसी 
नाह . परसीु चनवळलेल  ससरिना हान कारक अस ार नाह  याि  नैसर्वगक चनवळ खात्र  करून ेेीे;जर 
ससरिना हान कारक असेल ीर त्या जाचीिा लोप होईल. 
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नैसर्वगक चनवळ ीरु ास् या ससरिनेमध्ये जनका्या ससबसधाने णच  जनका्या ससरिनेमध्ये 
ीरु ास् या ससबसधाने रूपासीर ेळून ण ीो. समाजचप्रय प्राण्यासमध्ये, जर चनवळलेल्या बदलामु े समाजािा 
फायदा होी असेल ीर नैसर्वगक चनवळ ससपू प फायद्यासाठ  प्रत्येक व्यक्ी ्या ससरिनेमध्ये अनुकूलन 
ेळवनू ण  ल. मात्र नैसर्वगक चनवळ ला, करीा ये ार  गो्ट  म्ह जे, एका जाची्या ससरिनमध्ये त्याला 
स्वीःला फायदा न होीा दुस्या जाची्या भल्यासाठ  रूपासीर ेळवनू ण  े.प्राण्यास् या णयुष्ट्यामध्ये 
उपयोगाी ण ल्या जा ्या ससरिनेी, जर ीो त्याला अी व महत्त्वाि  असेल ीर, नैसर्वगक चनवळ मु े 
फक्ी एकदाि को त्याह  मयादेपयंी रूपासीर होऊ शकेल. उदाहर ाथप, असड्यािे कवि फोळण्यासाठ  
उपयोगाी ण ले जा ारे असड्याी ल पक्षयास् या िोि िे कठ   अग्र. यासाठ  चनसगप िोिींमध्ये रूपासीर 
ेळवनू ण ीो; प  ह  प्रच्या अचीशय ध म  णहे प  त्यािव े  अचीशय बलवान णच  कचठ ीम िोि 
असलेल्या असड्याी ल पक्षयासि  अचीशय कठोरप े चनवळ केल  जाीे; कार , दुबपल िोि िे सवप पक्ष  
अपचरहायपप े न्ट  होीाी, ककवा अचधक नाजूक व अचधक सहजीेने फुट ा्या कव्यासि  चनवळ होईल. 

 
सवप सज वास् या बाबी ी पषु्ट्क सा णगसीुक नाश होी असलाि पाचहजे; प  यािा नैसर्वगक 

चनवळ ्या मागावर अल्पसा ककवा काह ह  प्रभाव पळू शकी नाह .उदाहर ाथप असड्यासिे ककवा चबयासिे 
दरवषी अफाट सस्येने भक्ष  केले जाीे. णच  त्यास् यामध्ये त्यास् या शत्रूसपासून ससरक्ष  चम ण्यासाठ  
को त्याीर  चरी ने भेद उत्पन्न झाले ीरि नैसर्वगक चनवळ मु े रुपासीर ेळवनू ण ीा येईल. ीर ह  
त्यापैक  पुष्ट्क  असड्यासपासून ककवा चबयासपासून, जर त्यासिा नाश झाला नसीा ीर, जे चजवसी राहू शकले 
णहेी त्यास् यापैक  को त्याह  पेक्षा त्यास् या राह  माना्या पचरस्स्थी ला अचधक अनुयुक्ी अशा ससीी ि  
कदाचिी चनर्वमी  झाल  असी . ीसेि कासह  णकस्स्मक कार ासमु े दरवषी पू ात््ासी वनस्पीींिा व 
प्राण्यासिा, मग ीे त्यास् या पचरस्स्थी ला उत्म ी्हेने अनुयुक्ी असोी ककवा नसोी, अफाट सस् येने नाश 
होी असलाि पाचहजे. ीर ह  जे ज वसी राचहले णहेी त्यास् यापैक  उत्म ी्हेने अनुयुक्ी व्यक्ीींमध्ये 
त्यास् या स्वीः्याि ी्हे्या कम  सु-अनुयुक्ी व्यक्ीींपेक्षा मोठ्या सस्येने अचभवतद्ध  होी असीे. णीाि 
उल्लेचखलेल्या कार ासमु े सस् या जर पू पप े कम  राचहल  गेल , णच  असे बरेिव ेा ेळीे, ीर नैसर्वगक 
चनवळ ह  काह  उपयुक्ी मागासाठ  सामथ्यपचहन ठरेल. परसीु इीर व े  व इीर मागांना ी  कायपक्षम असीे; 
णच  या कायपक्षमीेला वर ल ेटना म्ह जे वैध णके्षप नव्हे. 
 
िैं तगक्तनिड 
 

ज्याअथी जोपासीाना अनेकव ेा एका कलगजाचीमध्ये वैचश्ेट  उपस्स्थी होीाी णच  त्या, 
कलगजाचीश  वैचशष्ट्ठे्य वसशपरसपरेने चनगळ ी रहाीाी, त्याअथी हे स्वाभाचवकचरत्या होी असले पाचहजे 
याबद्दल शसका नाह .यानुसार राह  माना्या चभन्न स्वरूपास् या ससबसधाने नैसर्वगकचनवळ मु े दोन्ह  
कलगजाचीमध्ये रूपासीर ेळवनू ण  े शक्य होीे णच  काह व ेा असे ेळलेले णहे; ककवा एका 
कलगजाची्या ससबसध ी दुस्या कलगजाचीमध्ये रूपासीर ेळवून ण  े शक्य होीस णच  असे 
सवपसाधार प े णढ ून णले णहे. यावरून लैं चगक चनवळ बद्दल थोळेसें सासगावसेे मला वाटीें.लैं चगक 
चनवळ ह  इीर सज वासश  ककवा बाह्पचरस्स्थीींश  हो ा्या ज वनकलहावर अवलसबून नाह , ीर एका 
कलगजाची्या व्यक्ीींमध्ये, साधार ीः नरासमध्ये, चवकलग व्यक्ीीं्या प्राप्ी साठ  हो ा्या ससेषावर 
अवलसबून णहे.यािे फल ी अपयश  स्पधपकािा मतत्यू नव्हे, ीर ससीी  अगद  थोळ  अस े ककवा अचजबाी 
नस े. म्ह नू लैं चगक चनवळ ह  नैसर्वगक चनवळ पेक्षा कम  कठोर णहे. सवपसाधार प े सवाचधक जोमदार 
नरासपासून, म्ह जेि जे चनसगाी ल त्यास् या स्थानासना अनुरुप णहेी अशासपासून, सवाचधक ससीी  चनमा  
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होीे. परसीु, चकत्येकासिे बाबी ी, चवजयश्र  ह , नरासपुरी  मयाचदी असलेल्या खास णयुधासवर चजीक  
अवलसबून असीे चीीक  सवपसाधार  जोमावर अवलसबून असी नाह . कशगरचही का व ट ककवा 
कासटारचही कोंबळा यास् यापासून मोठ्या प्रमा ाी ससीी  चनमा  होण्याि  शक्यीा कम  असीे. लैं चगक 
चनवळ जे त्याला प्रजोत्पादन करण्यास नेहम  ससध  देऊन दुदपम धैयप, कास् ाला लासब , णच  काटेर  पायाने 
णेाी करण्यासाठ  पसखासना शक्ी  चनचिीप े देी असल  पाचहजे; कोंबड्यासि  झुसज लाव ारे जश  उत्म 
कोंबड्यासि  का ज पूवपक चनवळ करीाी त्याीलाि हा प्रकार. चनसगा्या प्रमा ामध्ये युद्धा्या चनयमािस 
चकी  खालपयपी अवरोह  होीे ीे मला माचही नाह . नर-मगर माद ्या प्राप्ी साठ  झुसजीो, ळरका   
फोळीो, चगरक्या मारीो. सामन मास्यासिे नर चदवसभर झुसजी असलेले पाचहलेले णहे. बहूपत्न क 
प्राण्यास् या नरासमध ल युद्ध हे बहूीेक उग्रीम असीे णच  त्यासाठ  अगद  बहूीेकव ेा खास णयुधासि  
ीरीूद केलेल  असीे.माससभक्षक प्राण्यािे नर अगोदरि अशा साधनासन  सुसज्ज णहेी. त्यासना व इीरासना 
लैं चगक चनवळ मु े खास णयुधे चम ालेल  असीाी. उदाहर ाथप, कसहािे णया . चवजयश्र साठ  
ीलवार  प्रमा ेि ढालह  महत्त्वाि  असू शकीे. 

 
पक्षयासमध्ये स्पधा ह  बहूीेकव ेा अचधक शासीीापू प स्वरुपाि  असीे. पुष्ट्क  जाीींी ल 

नरपक्षयासमध्ये गायन, नतत्य, शर रसौष्ठव इत्याद  मागांन  माद ला णकत ष्ठ करण्यासाठ  ी व्र स्पधा होी 
असीे. 

 
यानुसार, जेव्हा को त्याह  प्राण्यास् या नर व मादींिे राह  मानािे सवपसाधार  स्वरूप ीेि असीे, 

प  त्यास् यामध्ये ससरिना, व प ककवा सुशोचभीा याससबसध ी चभन्नीा असीे,ीेव्हा असे भेद हे मु्यीः लैं चगक 
चनवळ मु े चनमा  झालेले असीाी. म्ह जेि, कासह  नरासमध्ये, उत्रोत्र चपढ्ासदरम्यान, इीर नरासपेक्षा 
णयुधे, ससरक्ष ािे मागप, ककवा मोहकीा याबाबी ी असलेल्या कासह ीर  ककचिी अचधक अनुकूलीेिस 
त्यास् या फक्ी नर-ससीी मध्ये पे्रष  होीे. ीर सुद्धा, सवप लैं चगक चभन्नीासिा लैं चगक चनवळ शीं ससबसध 
जोळण्याि  माझ  इ्िा नाह . कार  पा  व प्राण्यासमध्ये उद भवलेल्या णच  नरासश  चनगचळी राचहलेल्या 
वैचशष्ट्ठ्यासमध्ये मनुष्ट्याने केलेल्या चनवळ मु े णवधपन झालेलस  णहे असे चदसून येी नाह . 
 
नै्र्वगक्तनिडीशी्कायसिाही, ककिा्योग्यिपाची्अतिजीतििा, याचंी्उदाहरिे 
 

नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  कश  होीे हे स्प्ट  करण्यासाठ  एखाद दुसरे काल्पचनक उदाहर  
देी णहे.लासळग्यािे उदाहर  ेेऊ. ीो चनरचनराळ्या प्राण्यासि  चशकार करीो; काहींि  िाीुयाने, कासहींि  
ीाकद मु े, णच  कासहींि  िप ीेमु े. समजा, एखाद्या प्रदेशाी लासळग्यासना अन्नािे दुर्वभक्ष असीाना 
हचर ासार्या िप  प्राण्यासि  कासह  कार ाने सस्यावाढल , ककवा इीर भक्षयासि  सस्या ेटल . अशा 
पचरस्स्थी ी सवाचधक िप  व सवाचधक सळपाी  लासळगे ज वसी रहाण्याि  णच  त्यामु े त्यासिे जीन 
ककवा चनवळ होण्याि  शक्यीा अचधक असीे. अथाी त्यासना याव े  ककवा इीर केव्हाह  इीर प्राण्यासि  
चशकार कर े भाग पळीे ीेव्हा त्यास् यामध्ये त्यास् या भक्षयासवर प्रभतु्व ससपादन करण्यासाठ  लाग ासर  ीाकद 
साीत्याने राखल  गेल  ीरि ीसे ेळू शकेल. का ज पूवुकँ व पद्धीश र चनवळ ्या मागाने सुधार ा 
ेळवनू ण  े ककवा अजा प े उत्म व्यक्ीींि  चनवळ कर े अशा ी्हे्या मनुष्ट्यास् या पद्धी ीून यापेक्षा 
दुसरे कासह  चनष्ट्पन्न हो ार नाह . अमेचरकेी ल कासह  भागासमध्ये दोन प्रकारिे लासळगे णढ ले णहेी. एक, 
हचर ासि  चशकार कर ारे चशकार  कुत्रया्या णकारमानािे हलके लासळगे, णच  दुसरे, अचधक वारसवारप े 
मेंढ्ास् या क पासवर हल्ला कर ारे अचधक अवजळ व स्थूल पायासिे. 
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वर ल उदाहर ामध्ये, सवाचधक सळपाी  व्यस्क्ीगी लासळग्याबद्दल म  बोलीो णहे, जीन 

केलेल्या को त्याह  एकमात्र सुस्प्ट  भेदाबद्दल नव्हे हे ध्यानाी घ्याव.े वैयस्क्ीक चभन्नीासिे बरेिसे महत्व 
असीे असे मला चदसून णले, णच  त्यामु ेि अजा ीा केलेल्या चनवळ ्या फलचनष्ट्पत् बद्दल पू पप े 
ििा कर े मला भाग पळले. ह  चनवळ सवप कम  अचधक महत्वा्या व्यक्ीींिे जीन णच  अत्यसी वाईटासिा 
नाश यावर अवलसबून असीे. ससरिनेी ल को त्याह  नैमचत्क चवमागपगमनािे, उदाहर ाथप चवरुपीेिे, 
स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी जीन हो े ह  एक फार दुर्वम  ेटना णहे; णच  जर सुरवाी ला त्यासिे जीन 
झाले ीर त्यानसीर त्यासिा सवपसामान्य व्यक्ीींश  णसीर-ससकर होऊन ीे सामान्यप े लुप्ी होीाी. ीथाचप, 
नॉथप चिचटश चरव्ह् (१८६७) मध ल लेखामध्ये एकमात्र भेद, मग ीे अल्प ककवा सुस्प्ट  असोी, क्वचिीि 
चिरस्थाय  कसे होीाी हे दाखचवले णहे. समजा, एक पक्ष  त्याि  िोंि बाकदार असल्याने अचधक 
सुलभीेने अन्न चम व ू शकीो. जर अचीशय बाकदार िोंि असलेल्या एका पक्षयािा जन्म झाला णच  
पचर ामीः त्याि  भरभराट झाल , ीर ह  ीो एकमात्र पक्ष , सवप रूपासना बचहष्ट्कत ी करून, स्वजाी ला 
चिरस्थाय  करेल अश  फार थोळ  शक्यीा असीे. परसीु हे फचली अचीशय बाकदार िोंि असलेल्या 
व्यक्ीींिे अनेक चपढ्ासपयंी मोठ्या सस्येने जीन करून णच  सर ीम िोंि ्या व्यक्ीींिे त्याह पेक्षा 
मोठ्या सस् येने नाश करून चम ू शकेल. 

 
ज्यासना केव  वैयस्क्ीक भेद म्ह ून दजा चदला जा ार नाह  अशा काह  प्रभाव ीप े सुस्प्ट  

भेदासिे, समान ससेटनेवर समानप े कायपवाह  होी असल्याने, वारसवार पुनरावीपन होीे. अशासिे बाबी ी, 
भेदप्रवतत् व्यक्ी िे नूीन अर्वजी गु  त्या्या ससीी मध्ये प्रत्यक्षप े उीरले नसी ल ीर त्या्यापासून 
त्यािचरी ने भेद पावण्याि त्याह पेक्षा प्रबल प्रवतत् , चवद्यमान पचरस्स्थी  जोपयंी ीश ि रहाीे ीोपयंी, 
ससीी मध्ये चनःससशयप े उत्रेल. समान चरी ने भेद पावण्याि  प्रवतचत् बरेिव ेा इीक  प्रबल असीे कीं 
त्याि जाची्या सवप व्यक्ीींमध्ये, चनवळ ्या को त्याह  स्वरूपाी ल सहाय्यचवना, समान ी्हेिे रूपासीर 
होीे. ककवा फक्ी १/३, १/५ ककवा १/१० व्यक्ीींवर अशा ी्हेिा पचर ाम होीो. अशा ी्हे्या 
उदाहर ासमध्ये जर भेद हे फलदायक स्वरूपािे असी ल ीर योग्यीमाि  अचीज चवीेमु े रूपासीचरी 
रूपासमु े मू  रूपासिे उच्चाटन होीे. 

 
सवप ी्हे्या भेदासिे चवलोपन करण्यासाठ  णसीरससकर ा्या पचर ामाि  येथे पुनरावतचत् कराव  

लागीे. बहूीेक सवप वनस्पी  व प्रा   त्यास् या योग्य ेराीि रहाीाी णच  चवनाकार  इकळे चीकळे 
भटकी नाह ी. भ्रम श ल पक्षींसुद्धा जव जव  नेहम  त्याि स्थानालापरी येीाी. पचर ामीः प्रत्येक 
नवचनर्वमी प्रकार हा सवपसाधार प े सुरवाी स स्थाचनक असीो; नैसर्वगक स्स्थी ी ल प्रकारासिे बाबी ी 
हा एक सामान्य चनयम णहे. त्यामु े समान ी्हेने रूपासीर झालेल्या व्यक्ीींिा लवकरि एकचत्रीप े एक 
िोटा गट अस्स्ीत्वाी येीो णच  त्यासिेपासून बरेिव ेा एकचत्रीप े प्रजोत्पादन होीे. नव न प्रकार जर 
त्या्या ज वन युद्धामु े यशस्व  झाला ीर त्यािा प्रसार असीवपीी प्रदेशापासून ह ूह ू दूरवर होीो. त्याव े  
त्यािा सदा-वधपमान वीुप ा्या चकना्यावर ल अपचरवीपन व्यक्ीींश  स्पधा होऊन णच  त्यास् यावर 
चवजयश्र  चम वनू त्यािा प्रसार होीो. 

 
काह  काल्पचनक उदाहर ासन  वर दाखचवलेल्या नैसर्वगक चनवळ ्या चसद्धासीावर कासह  णके्षप 

ेेीले जाी ल याि  मला जा  व णहे. नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  ह  फक्ी, जीन केलेल्या ज वाला 
लाभकारक असलेल्या प्रत्येक, िो्ा अनुहचरी रुपासीरासिे जीन व ससियन करून होीे. नव न सज वासि  
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अचवरीप े चनर्वमी  होी असीे, ककवा त्यास् या ससरिनेमध्ये प्रिसळ व णकस्स्मक रूपासीर होीे अशा प्रकारि  
धार ा नैसर्वगक चनवळ दूर करीे. 
 
हयतिींचे्आंिर्ंकरि 
 

येथे थोळे चवषयासीर केले पाचहजे. एककलचग प्रा   व वनस्पीींिे बाबी ी, प्रत्येक जन्मािे व े  दोन 
व्यक्ीींिा नेहम  ससयोग झालाि पाचहजे हे स्वाभाचवकप े स्प्ट  णहे (याला अपवाद, कुीुहलजनक व 
सुस्प्ट प े न समजलेल  अचनषेकजननाि  उदाहर े). प  उभयकलगीं्या बाबी ी हे स्वभाचवक नाह . 
ीथाचप सवप उभयकलग  ज वासमध्ये ीत्सदृशः ससीी  चनमा  करण्यासाठ  दोन व्यक्ी , एकीर कध कध  
अथवा चनयचमीप े, एकचत्री येीाी असा चवश्वास ठेवण्यास णधार णहे. सवप पतष्ठवसश  प्रा  , सवप चकटक, 
णच  प्राण्यासिे इीर कासह  मोठे गट यासिेमध्ये, प्रत्येक ससीी ्या जन्मासाठ  युगुल कर  होीे. ीर ह  
चनचिीप े चनत्यप े युगुल कर  होी नाह  असे पुष्ट्क  उभयकलग  प्रा   णहेी; णच  प्रिसळ बहूसस् य 
वनस्पी  उभयकलग  णहेी. वर ल उदाहर ामध्ये जननच्येसाठ  दोन व्यक्ी  नेहम  एकचत्री का येीाी 
असा प्रश्न चविारला जाईल. यासाठ  फक्ी कासह  सवपसाधार  गो्ट ींिा चविार केला णहे. 

 
वनस्पी  व प्रा   यासिे बाबी ी, चभन्न प्रकार, ककवा त्याि प्रकार्या प  चभन्न वा ा्या व्यक्ी , 

यास् यामध ल ससकर ससीी ला जोम व फचलष्ट् ीुा देीे; उलटपक्ष , चनकट णसीरससकर ामु े जोम व 
फचलष्ट् ुीा यासमध्ये ेट होीे असें णढ ून णले णहे. केव  या ेटनासमु ेि चपढ्ास् या चिरस्थाचयीेसाठ  
को ीाह  सचजव स्वीःश ि फलन कर ार नाह  असा चनसगािा सवपसाधार  चनयम णहे; परसीु कध कध , 
कदाचिी द पे कालावध नसीर, दुस्या व्यक्ी श  ससकर हो े अत्यावश्यक णहे असा म  चवश्वास बा गीो. 

 
परफलन हा एक स्वाभाचवक चनयम णहे असा चवश्वास बा गल्यास ब्याि ेटनासिा बोध होईल. 

वनस्पी िे स्वीःिे परागकोश व ककजल्क हे णत्मफलन जव जव  चनचिीप े होऊ शकेल इीके चनकट 
असूनसुद्धा जर नैचमचत्क ससकर हो े अत्यावश्यक असेल ीर दुस्या व्यक्ी ्या परागक ास् या प्रवशेासाठ  
मुक्ी द्वार असीे. उलटपक्ष , पुष्ट्क  फुलासमध्ये, उदाहर ाथप महान वाटा ा-कुलामध्ये, फलोत्पादनािे 
अवयव चनकटप े बद्ध असीाी; परसीु, त्यास् यामध्ये चकटकासन  भेट देण्या्या दृ्ट  ने सुसदर व चवलक्ष  
समायोजन णढ ीे.पुष्ट्क  पीसगरूप फुलासमध्ये मधमाशींि  भेट इीक  अत्यावश्यक असीे कीं त्यास् या 
भेट ला प्रचीबसध केला ीर त्या वनस्पीीं्या फचलष्ट् ुीेमध्ये मोठ्या प्रमा ासी ेट होीे. मधमाशा एका 
फुलाी ल परागक  दुस्या फुलाी ल ककजल्कापयंी पोंिवीाी. परसीु अशा ी्हेने मधमाशासमु े चभन्न 
जाीींमध्ये खूप मोठ्यासस्येने ससकर  चनमा  होी ल असे समजून िाल ार नाह . कार  एकाि 
ककजल्कावर त्याि व दुस्या जाी ्या वनस्पी िे परागक  ठेवले ीर त्याि वनस्पी िे परागक  
अचीप्रबल ठरीाी व चवदेश  परागक ासिा प्रभाव चनरपवादप े व पू पप े न्ट  करीाी. याचशवाय, 
चनरचनराळ्या फुलासमध्ये णत्मफलन टा  ेसाठ  चवचवध योजना णढ ीाी. 

 
कोब , मु ा, कासदा णच  इीर कासह  वनस्पीींपकै  प्रत्येका्या चभन्न प्रकारासि  लागवळ केल . 

त्यास् या चबयासपासून रोपे ीयार झाल्यानसीर ी  रोपे मोठ्या सस्येने चमश्र जाी य णढ ून णल . 
उदाहर ाथप, वर ल प्रकारे कोब ्या २३३ रोपासि  म  वाढ केल  णच  णच  त्यापकै  ७८ रोपे शुद्ध 
णढ ल . कोब ्या प्रत्येक फुलाी ल ककजमसळल त्या फुलाी ल सहा पुसकेशरासन  व त्यािप्रमा े त्या 
झाळावर ल अनेक फुलासी ल पुसकेशरासन  वढेलेला असीो. चकटकास् या सहाय्याव ना प्रत्येक फुलाी ल 
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परागक  त्या्या स्वीः्या ककजल्कापयंी सहजप े पोिीाी. ीर सुद्धा बहूीेक रोपे चमश्रजाी य होी . 
यािे कार , फुलास् या स्वीः्या परागक ावर चभन्न प्रकारिे परागक  अचीप्रबल ठरीाी; णच  हा त्याि 
जाची्या चभन्न व्यक्ीींमध्ये णसीरससकर  होऊन उत्पन्न झालेल्या ज वासबद्दल्या सामान्य चनयमािा एक 
भाग णहे. चभन्न जाीींमध्ये ससकर  केले ीर याउलट ेळीे; कार , वनस्पीींिे स्वीःिे परागक  
चवजाचीय परागक ासवर जव जव  नेहम ि अचीप्रबल ठरीाी. 

 
असस्य फुलासन  बहरलेल्या मोठ्या वतक्षासबाबी कासह  णके्षप ेेीले णहेी. ीे णके्षप म्ह जे, 

परागक  एका वतक्षापासून दुस्या वतक्षापयंी क्वचिीि नेले जाीाी, ककवा फारीर ीे त्याि वतक्षावर ल एका 
फुलापासून दुस्या फुलापयंी नेले जाीाी. णच  त्याि वतक्षावर ल फुलासना चभन्न व्यक्ी  म्ह ून फक्ी 
मयाचदी अथानेि गतचही धरीा येईल. हा णके्षप वैध ठरला असा माझा चवश्वास णहे. प  चनसगाी वतक्षासना 
चवभक्ी कलग य फुले चनमा  करण्याि  प्रबल प्रवतचत् देऊन याचवरूद्ध सोय केल  णहे. जेव्हा कलगे चवभक्ी 
असीाी ीेव्हा, जर  पुस-पुष्ट्पे व स्त्र -पुष्ट्पे एकाि वतक्षावर चनमा  झाल  ीर , परागक  हे एका फुलापासून 
दुस्या फुलाकळे चनयचमीप े नेल  गेल  पाचहजेी, णच  यामु े कध कध  त्यासना एका वतक्षापासून दुस्या 
वतक्षाकळे नेले जाण्यास अचधक ससध  चम ीे. सवप ग ासी ल वतक्षासमध्ये इीर वनस्पीींपेक्षा अचधक प्रमा ासी 
चवभक्ी कलगे णढ ीाी. ीसेि चभन्नकालपक्वीाकारक वतक्षासवर उभयकलग  फुले असल  ीर  त्यािा 
पचर ाम चवभक्ी कलग य फुले असल्यासारखाि असीो. 

 
णीा थोळे प्राण्यासबद्दल. स्थलज–मॉलस्क (मतदकाय) व गासळू  याससारखे चवचवध स्थलज जाी  

उभयकलग  णहेी, ीर  त्या सवामध्ये युगुल कर  होीे. णत्मफलन कर ारा एकह  स्थलज प्रा   मला 
णढ लेला नाह . ह  उल्लखेन य ेटना, स्थलज वनस्पीींश –त्यास् यामध्ये नैमचत्क ससकर अपचरहायप 
असल्याने–प्रबल गु वैधम्यप दाखचवीे. कार , वनस्पीींमध्ये चकटक ककवा वारा याससार्यास् या 
कायपवाह मु े नैचमचत्क ससकर ेळून येीो; प  स्थलज प्राण्यासिे बाबी ी, त्यास् या फलनकारक अवयवास् या 
स्वरूपामु े, अशा ी्हेिे मध्यस्थ असी नाह ी, णच  त्यामु े दोन व्यक्ी  एकत्र न येीा नैमचत्क ससकर 
होऊ शकी नाह . जलज प्राण्यासमध्ये पुष्ट्क  णत्मफलनकारक उभयकलग  प्रा   णहेी; परसीु येथे ससकर 
ेळून येण्यासाठ  जलप्रवाह हे स्प्ट  साधक णहे. चसर चपळस्या दोन व्यक्ीींमध्ये कध कध  ीे 
णत्मफलनकारक उभयकलग  असूनह , ससकर होीोि. 

 
बहुीेक चनसगपवते्त्यासना प्रा   व वनस्पी  या दोन्हींमध्ये एक णियपकारक अचनत्यीा णढ ल  

असल  पाचहजे; ी  म्ह जे, त्याि कुलाी ल णच  त्याि गोत्राी लसुद्धा काह  जाी , त्यास् या सवप 
ससे टनेमध्ये एकमेकासश  ेचन्ट प े साम्य असूनह , उभयकलग  णहेी ीर काह  एककलग . परसीु, वास्ीवीः 
उभयकलग यासमध्ये नैचमचत्क णसीरससकर  होीि असल्याने उभयकलग  व एककलग  जाीींमचधल चभन्नीा, 
कायात्मक दृच्ट कोनाीून फार थोळ  णहे. 

 
वर ल अनेक चविार णच  म  ससग्रचही केलेल्या अनेक खास ेटना यावरून असे चदसीे क , प्रा   

व वनस्पीींिे बाबी ी चभन्न व्यक्ीींमध्ये नैचमचत्क णसीरससकर  हो े हा चनसगािा, सावपचत्रक नसला ीर , 
अचीशय सामान्य चनयम णहे. 
 
नै्र्वगक्तनिडीमुळे्निीन्रूपाचं्या्तनर्वमिी्ाठी्अनुकूि्पतरव्स्थिी 
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हा एक अत्यसी गुसीागुसी िा चवषय णहे. प्रिसळ प्रमा ाी ल भेदप्रवतचत्, यामध्ये वैयस्क्ीक चभन्नीासिा 
नेहम ि असीभाव असीो, स्प्ट प े अनुकूल असीे. प्रत्येक व्यक्ी मध्ये भेदप्रवतत्  कम  प्रमा ाी असीे. परसीु 
ह  कसर व्यक्ीीं्या प्रिसळ सस् येमु े, लाभकारक भेद उदभवण्यासाठ  को त्याह  चदलेल्या कालावध मध्ये 
अचधक िासगल  ससध  देऊन भरून काढल  जाीे; णच  यश चम ण्या्या दृ्ट  ने हा अचीशय महत्वािा मुद्दा 
णहे. नैसर्वगक चनवळ ्या कायपवाह साठ  द पे कालावध  लागी असला ीर  ीो कालावध  अमयाद असू 
शक ार नाह . कार  प्रत्येक सज व चनसगा्या चमीव्ययीेमध्ये प्रत्येक जागा ब कावण्यासाठ  धळपळी 
असीो. एखाद्या जाचीमध्ये त्या्या स्पधपका्या ीदनुरूप े प्रमा ाी रूपासीर व सुधार ा झाल  नाह  ीर 
त्या जाी िे समू  उच्चाटन होईल. ससीी मध ल चनदान कासह ज ासमध्ये ीर  अनुकूल भेदासिे अनुहर  झाले 
नाह  ीर नैसर्वगक चनवळ मु े काह ह  पचर ाम ेळून ये ार नाह . बरेिव ेा पचरगमना्या प्रवतचत्मु े त्या 
कायावर चनयसत्र  ठेवले जाीे ककवा त्याला प्रचीबसध केला जाीो. परसीु या प्रवतत् मु े चनवळ ्या सहाय्याने 
जोपास ी वसशासि  चनर्वमी  करण्यास मा साला अटकाव झालेला नाह , मग त्यािा नैसर्वगक चनवळ ्या 
चवरुद्ध वरिष्ट्मा का असावा? 

 
पद्धीश र चनवळ िे बाबी ी, प्रजनक को त्याीर  चनचिी हेीूने चनवळ करीो णच  व्यक्ीींमध्ये 

मुक्ी णसीरससकर  होऊ चदलस  ीर प्रजनकािे कायप पू पप े अयशस्व  ठरेल. परसीु अनेक मा सासन , 
प्रजामध्ये बदल ेळवनू ण ण्यािा उदे्दश न ठेवीा, धारलेले पचरपू पीेिे प्रामाण्य जव जव  सारखस असीस 
णच  ीे सवपज  जेव्हा उत्म प्रा   चम चवण्यािा व त्या्यापासून प्रजोत्पत्  करण्यािा प्रयत्न करीाी 
ीेव्हा या चनवळ ्या अजा ीा केलेल्या प्रच्येमु े ध मेप ाने प  खात्र ने सुधार ा ेळून येईल णच  ीेह  
चनवळलेल्या व्यक्ीींना अलग ठेवले नसीानाह  ेळून येीे. कार  बसचदस्ी के्षत्रामध्ये, चनसगा्या 
चमीव्ययीेमध्ये काह  जागा पू पप े व्यापल  गेल  नसीाना, योग्य चदशनेे भेद पावी अस ा्या, ीे भेद चभन्न 
प्रमा ाी असले ीर , सवप व्यक्ीींिे जीन होण्याकळे प्रवतचत् असीे. प  जर के्षत्र मोठे असेल ीर त्या्या 
चनरचनराळ्या मुलुखामध्ये राह  मानाि  पचरस्स्थी  जव जव  चनचिीप े चभन्न असेल. णच  ीेव्हा, जर 
त्याि जाचीमध्ये चभन्नचभन्न मुलुखासमध्ये रूपासीर ेळून णले ीर, नवचनर्वमी  प्रकारामध्ये त्यास् या त्यास् या 
स मा प्रदेशाी णसीरससकर  होईल. परसीु या मुलुखास् या दरम्यान असलेल्या प्रदेशाी चनवास कर ा्या 
मध्यवीी प्रकारासना द पे कालावध  दरम्यान सवपसाधार प े लगी्यापैक  एक प्रकार हूसकावनू लावीो. 
प्रत्येक ज वा्या जननासाठ  अलगप े ससयोग कर ा्या व अचीशय भटक्या, ीसेि अचीशय जलद 
गी नेप्रजोत्पादन कर ा्या प्राण्यासवर णसीरससकर ािा मु्यीः पचर ाम होीो. म्ह ून अशा स्वरूपािे, 
उदाहर ाथप पक्षयासिे, प्रकार साधार ीः चवभक्ी प्रदेशापुरीे मयाचदी रहाीाी. फक्ी नैचमचत्कप े ससकर 
कर ारेि उभयकलग  सज व, त्यािप्रमा े प्रत्येक ज वा्या जननासाठ  अलगप े ससयोग कर ारे, परसीु 
कम  भटके व श घ्रगी ने सस्यावतचद्ध कर ारे प्रा  , यास् यामध्ये कोठल्याीर  एका चठका   नव न व 
सुधाचरी प्रकारि  चशघ्रप े चनर्वमी  होईल णच  त्यानसीर त्यािा प्रसार होईल. त्यामु े मु्यत्वकेरून या 
नूीन प्रकारा्या व्यक्ीींमध्ये एकचत्रीप े ससकर ेळून येईल. याि ीत्त्वानुसार, वनस्पीीं्या मोठ्या 
समूहापासूनिे ब  राखून ठेव े रोपवाट काससवधपक नेहम ि पससी करीाी; कार  त्यामु े णसीरससकर ाि  
शक्यीा कम  होीे. 

 
प्रत्येक प्रजोत्पादना्या व े  ससयोग कर ा्या, ीसेि जलदगी ने अचभवतद्ध  कर ा्या प्राण्यासिे 

बाबी ीसुद्धा मुक्ी णसीरससकर ामु े नैसर्वगक चनवळ ्या पचर ामािे नेहम ि उच्चाटन होीे असे णप  
गतह ी धरीा कामा नये. कार  त्याि के्षत्रामध्ये, चभन्न चठका   वारसवार जा े, ककचिी चभन्न मोसमासमध्ये 
प्रजोत्पादन कर े, ककवा प्रत्येक प्रकाराी ल व्यक्ीींि  एकचत्रीप े पुगल कर ास पससी , या कार ासमु े 
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त्याि प्राण्या्या दोन प्रकारासी  चभन्नत्व द पेकालपयंी चटकून राह ल. 
 
णसीरससकर ामु े त्याि जाची्या, ककवा त्याि प्रकार्या, व्यक्ीींिे गु  शुद्ध व एक समान 

राखण्यािे महत्त्वािे कायप केले जाीे. प्रजोत्पादना्या प्रत्येक व े  ससयोग कर ा्या प्राण्यासमध्ये याि  
यानुसार कायपवाह  स्प्ट प े फार अचधक कायपक्षमीेने होीे. परसीु सवप प्रा   व वनस्पीींमध्ये नैचमचत्क 
णसीरससकर  होी असीे असा चवश्वास बा गण्याी णधार णहे. हे फक्ी द पे कालासीरानसीर ेळून णले 
ीर , यापासून चनमा  हो ा्या ससीी मध्ये द पेकालापासून साीत्याने णत्मकलन होऊन चनमा  हो ा्या 
ससीी पेक्षा, अचधक जोम व फचलष्ट् ुीा असीे णच  त्यामु े त्यासि  ज चवी रहाण्याि  णच  स्वी्हासि  
अचभवतद्ध  करण्याि  शक्यीा अचधक असीे अशा ी्हेने, द पेकालामध्ये, ससस्कर ािे, चवरल 
असीराअसीरावचधने हो ा्या ससकर ािेसुद्धा, पचर ाम महान असीाी. सकलग अचभवतद्ध , ककवा ससयुगीह , 
न कर ा्या, णच  कदाचिी णसीरससकर  करूस  न शक ा्या, अशा अचीशय कचन्ट  सज वासिे बाबी ी, 
राह  माना्या त्याि पचरस्स्थी मध्ये गु ाि  एकसमानीा ह  केव  अनुहर ा्या ीत्वामु े णच  नैसर्वगक 
चनवळ मु े–ी  योग्य प्रचीरूपापासून मागपभ्र्ट  हो ा्यास को त्याह  व्यक्ीींिा नाश करीे–राखल  जाीे. 
जर राह  मानाि  पचरस्स्थी  बदलल  णच  रूपासमध्ये रूपासीर झाले ीर रूपासीचरी ससीी मध्ये एकसमान 
गु  हे समान अनुकूल भेदासिे नैसर्वगक चनवळ मु े जीन होऊनि केव  चदसी ल. 

 
एकलन हा सुद्धा नैसर्वगक चनवळ मु े जाचीमध्ये रूपासीर ेळवनू ण ण्यामध ल एक महत्त्वािा 

मू ेटक णहे. मोठ्या बसचदस्ी ककवा एकचली के्षत्रासमध्ये, ीे के्षत्र फार मोठे नसेल ीर, राह  मानाि  जैव व 
अजैव पचरस्स्थी  ह  सामान्यीः जव जव  एकसमान असीे. त्यामु े नैसर्वगक चनवळ मु े त्याि जाची्या 
सवप भेदप्रवतत् व्यक्ी मध्ये साधार ीः त्याि र ी ने रूपासीर होीे. त्यामु े सभोवीाल्या मुलाखासी ल 
चनवासींश  हो ा्या णसीरससकर ालाह  प्रचीबसध केला जाीो. नवचनर्वमी प्रकरासमध ल ससकर ासना प्रचीबसध 
करण्यािे एकलन करी असलेले काम कल्पनेपेक्षाह  अचधक महत्त्वपू प णहे. परसीु नव न जाीीं्या 
चनर्वमी साठ  प्रवसन व एकलन हेणवश्यक णहे या काह  चनसगपवते्त्यास् या चविारासश  म  सहमी नाह . 
हवामान, जचमन ि  उन्नीा इत्याचदसार्या पचरस्स्थी मध ल को त्याह  भौचीक बदलानसीर सु-अनुयुक्ी 
ज वास् या असीःप्रवसनाला प्रचीबसध करण्यासाठ  एकलन अचीशय महत्त्वािे णहे. णच  अशा ी्हेने 
मुलुखाी ल स्वाभाचवक चभीव्यीेमध्ये नव न जागा, जुन्या चनवासींमध्ये रूपासीर होऊन, व्यापल  
जाण्यासाठ  खुल  राह ल. शवेटिा मुद्दा, एकलनामु े ध मेप ाने सुधार ा हो ेसाठ  नव न प्रकाराला व े 
चम ीो; णच  काह व ेा हे बरेि महत्त्वािे असीे. ीथाचप, एकचली के्षत्र हे एकीर, रोधकासन  ेेरल्यामु े 
ककवा अचीशय चवचित्र भौचीक पचरस्स्थी मु े, जर अचीशय लहान असेल ीर ीेथ ल चनवासींि  एकू  
सस्या िोट ि राह ल; णच  त्यामु े अनुकूल भेद उत्पन्न होण्या्या शक्यीेमध्ये ेट होऊन नैसर्वगक 
चनवळ मु े नव न जाी  चनमा  होण्यािे मसदावीे. 

 
नुसत्या व्यी ी झालेल्या का ामु े नैसर्वगक चनवळ स अनुकूल वा प्रचीकूलह  असे कासह  ेळी 

नाह . म  हे चवधान केले याला कार  णहे. जाचीमध्ये रूपासीर होण्यासाठ  व ेेिाि सवप-कासह  महत्त्वािा 
सहभाग असीो असे म  गतह ी धरीो असे इीरेजन िकु ने ठासून सासगीाी. प  वस्ीुस्स्थी  ीश  नाह . 
लाभकारक भेद उद भवण्यासाठ  णच  त्यासि  चनवळ, ससियन व स्थाय कर  होण्यासाठ  काल्हास 
सुससध  देीो णच  या बाबी ी त्यािे महत्त्व महान णहे. त्यािप्रमा े, प्रत्येक ज वािा शर रगठनाससबसध ी, 
राह  माना्या भौचीक पचरस्स्थी ्यास प्रत्यक्ष कायपवाह मध्ये वाढ करण्याकळे कल रहाीो. 
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वर ल अचभप्रायासि  सत्यीा चनसगामध्ये पळीा ून पहाण्यासाठ  को त्याह  लहान एकचली 
के्षत्राि , उदाहर ाथप सागर  बेटाि , चनवळ करीा येईल. अशा चठका   चनवास  जाीींि  सस्या लहान 
असल  ीर  त्यापैक  फार मोठ्या प्रमा ाी ल जाी  प्रदेशचनष्ठ असीाी. प्रदेशचन्ट  जाची म्ह जे, त्या जाची 
त्याि प्रदेशाी चनमा  झालेल्या असीाी; पतथ्व वर इीरत्र कोठेह  त्याि  चनर्वमी  झालेल  असी नाह . 
त्यामु े सागर  बेट हे नव न जाीीं्या चनर्वमी साठ  अचीशय अनुकूल असले पाचहजे असे प्रथमदशी वाटीे, 
प  येथेि णपल  फसव कू होीे. कार  नव न ज वरूपास् या चनर्वमी साठ  लहान एकचली के्षत्र क  
भखूसळासारखा मोठा खुला प्रदेश अचीशय अनुकूल असीो हे चनचिी करण्यासाठ  ीुलना ह  समान 
कालावध मध्येि कराव  लागेल णच  हे करण्यास णप  असमथप णहोी. 

 
नव न जाीीं्या चनर्वमी साठ  एकलन अचीशय महत्त्वािे असले ीर ह  के्षत्रािा चवशालप ा हा 

त्याह पेक्षा अचधक महत्त्वािा णहे; मु्यीः ह  द पे कालावध पयंी चटकून राहू शक ा्या णच  चवस्ीतीप े 
पसर ा्या जाीींिे बाबी ी महत्त्वािे णहे.चवशाल व खुल्या के्षत्रावर सवपत्र, ीेथ ल त्याि जाची्या 
ेटकासि  मोठ्या सस्येने चनर्वमी  होऊन अनुकूल भेद उत्पन्न होण्यासाठ  अचधक िासगल  ससध  प्राप्ी होीे. 
इीकेि नव्हे ीर अगोदरि अस्स्ीत्वाी असलेल्या जाीीं्या मोठ्या सस्येमु े राह  मानाि  पचरस्स्थी  
अचीशय अचधक गुसीागुसी ि  असीे. जेव्हा यापैक  काह  जाीींमध्ये रूपासीर व सुधार ा होीे, ीेव्हा इीर 
जाीींमध्येह  ीदनुरूप प्रमा ाी सुधार ा झाल ि पाचहजे, नाह ीर त्यासिे समू  उच्चाटन होईल. ीसेि, 
प्रत्येक नव न रूपािस, त्यास् यामध्ये बर ि सुधार ा झाल्याबरोबर लगेि, खुल्या व अखसळ के्षत्रामध्ये प्रसार 
होईल णच  त्यामु े त्याला इीर अनेक रूपासश  स्पधा कराव  लागेल. ीसेि, चवशाल के्षत्र, णीा जर  
अखसळ असल  ीर , बरेि व ेा ीे, समपत्ट ा्या पूवी्या दोलायमानीेमु े,पूवी केव्हाीर  खसचळी स्स्थी ी 
अस्स्ीत्वाी असल  पाचहजेी. त्यामु े एकली िे िासगले पचर ाम, काह  प्रमा ाी सवपसाधार प े 
एकचत्रीप े ेळून येीाी. शवेट  म  पुढ लप्रमा े चनष्ट्कषप काढीो. नव न जाीीं्या चनर्वमी साठ  िोट  
एकचली के्षते्र काह  बाबी ी अचीशय अनुकूल असल  ीर ह  रूपासीर होण्याि  गची मोठ्या प्रदेशाी 
साधार ीः अचधक असीे. यापेक्षा अचधक महत्त्वािे म्ह जे ज्यासन  त्यास् या अनेक स्पधपकासवर अगोदरि 
चवजय चम चवला णहे, ज्यासिा अचीशय चवस्ीतीप े प्रसार होईल णच  ज्यास् यापासून मोठ्या सस्येने नव न 
प्रकार व जाीींि  चनर्वमी  होईल अशाि नव न रूपासि  मोठ्या के्षत्रासवर चनर्वमी  होीे. याप्रमा े ज वसत्ट  ्या 
बदलत्या इचीहासामध्ये त्यासिा अचधक महत्त्वािा सहभाग असीो. 

 
वर ल दृ्ट  कोनामु े काह  ेटनासिा णप ाला बोध होऊ शकेल. उदाहर ाथप, युरोप-णचशया्या 

मोठ्या के्षत्राअगोदर ऑस्रचेलया्या लहान भखूसळासवर णीा होी असलेल  चनर्वमी ; ककवा बेटासवर सवपत्र 
मोठ्या सस्येने स्थाचयक झालेल  भखूसळावर ल पैदास. लहान बटेावर, ज वनस्पधा कम  ी व्र असीे णच  
ीेथे कम  रूपासीर  व कम  समू  उच्चाटन होीे. यावरून माळेरा (Maderia) वर ल वनश्र िे युरोपाी ल 
ीती य युगाी ल लुप्ी वनश्र श काह  प्रमा ाी साम्य का णहे हे णप ाला समजून येईल. गोड्या पाण्याि  
सवप नद खोर  एकचत्री केल्याने जेवढे के्षत्र ीयार होईल ीे समुद्र ककवा जचमन खाल ल प्रदेशास् या ीुलनेने 
लहान असेल. पचर ामीः, इीर को त्याह  चठका ासपेक्षा गोड्या पाण्यासी ल पैदासींमध ल स्पधा कम  ी व्र 
असीे; त्यामु े नव न रूपासि  चनर्वमी  अचधक ध मेप ाने होीे; णच  जुन्या रूपासिे अचधक ध मेप ाने समू  
उच्चाटन होीे. या गोड्या पाण्याीि गन्ॉइळ (Ganoid) माश्यासि  साी गोते्र सापळीाी; हे मासे एके का   
प्रबल असलेल्या ग ािे अवशषे णहेी. ऑर्वनयोस््हसकस (Ornithorhyncus) व लेचपळोसायरेन 
(Lepidosiren) यासारख  अससगी रूपे गोड्या पाण्यासी सापळीाी णच  ीे ज वाश्मासप्रमा े सध्या 
चवस्ीतीप े चभन्न असलेल्या ग ासना काह  प्रमा ाी जोळ ारे दुव े णहेी. या अससगी रूपासना ज चवी 
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ज वाश्म म्ह ीा येईल. त्यासन  बसचदस्ी के्षत्रामध्ये चनवास केल्याने णच  त्यासना कम  चवचभन्न, णच  त्यामु े 
कम  ी व्र, स्पधेस ीोंळ द्याव ेलागल्याने ीे णीापयंी चटकून राचहले णहेी. 
 

नैसर्वगक चनवळ मु े नव न जाीीं्या चनर्वमी साठ  अनुकूल व प्रचीकूल असलेल्या पचरस्स्थी िा 
येथे गोषवारा ेेी णहे. स्थलज पैदासींसाठ , समपतष्ठामध्ये अनेक िढउीार होऊन गेलेले णहेी अशा 
ी्हेिे मोठे भखूसळ य के्षत्र हे द पे काल चटकून रहाी ल व चवस्ीतीप े पसरी ल अशा ी्हे्या नव न 
रूपासि  मोठ्या सस्येने चनर्वमी  होण्यासाठ  अचीशय अनुकूल असीे. ीे के्षत्र हे भखूसळ म्ह ून अस्स्ीत्वाी 
असेल ीर ीेथ ल चनवासीं्या व्यक्ीींि  व ी्हासि  सस्या पुष्ट्क  मोठ  असेल णच  त्यासना ी व्र स्पधेला 
ीोंळ द्याव ेलागीे. या के्षत्रािे खि  मु े जेव्हा मोठ्या चवभक्ी बेटासमध्ये पचरवीपन होीे त्याव े सुद्धा अजून 
त्याि जाी ्या अनेक व्यक्ीींिे प्रत्येक बटेावर वास्ीव्य राह ल; प्रत्येक नव न जाी ्या स मा के्षत्रामध्ये 
णसीरससकर ावर चनयसत्र  ठेवले जाईल; कोठल्याह  ी्हे्या भौचीक बदलानसीर असीप्रवसनाला प्रचीबसध 
केला जाईल; णच  त्यामु े प्रत्येक बेटा्या राज्यामध ल नव न जागा जुन्या चनवासींमध्ये रूपासीर होऊन 
व्यापल्या जाी ल; णच  प्रत्येक बटेावर ल प्रकारासमध्ये उत्म ी्हेने रूपासीर होण्यास व त्यास् यामध्ये 
पचरपू पीा येण्यास अवकाश चम ेल. पुनःेचटीउत्यापनामु े जर बेटासिे भखूसळ य के्षत्रासमध्ये पुनःपचरवीपन 
झाले ीर ीेथे पनु्हा अचीशय ी व्र स्पधा सुरू होईल; अचीशय अनुकूल ककवा सुधाचरी प्रकारासिे प्रसार  
हो े शक्य होईल; कम  सुधाचरी रूपासिे बरेिसे चवलोपन होईल; पुनःससयोचगी भखूसळावर ल चवचवध 
चनवासीं्या ससबसचधी सस्या–प्रमा ामध्ये पुन्हा बदल होईल; णच  चनवासींमध्ये त्यापेक्षा अचधक सुधार ा 
करण्यास णच  त्यामु े नव न जाीींि  चनर्वमी  करण्यास, नैसर्वगक चनवळ ला पुन्हा िासगले के्षत्र चम ेल. 

 
नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  साधार ीः णत्यसचीक मसदगी ने होीे. जेव्हा मुलुखा्यास्वाभाचवक 

साम्राज्यामध्ये त्या्या काह  चवद्यमान चनवासींमध्ये रूपासीर होऊन उत्म ी्हेने व्यापीा येईल अश  जागा 
असेल ीरि फक्ी नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होईल. अशा जागा णढ  े बरेि व ेा भौचीक 
बदलासवर— हे बदल साधार ीः अचीशय ध मेप ाने होी असीाी—णच  अचधक सु-अनुयुक्ी रूपास् या 
असीःप्रवसनाला प्रचीबसध करण्यावर अवलसबनू असीे. जुन्या चनवासींमध ल काह  थोड्यासमध्ये रूपासीर होी 
असल्याने इीरास् या परस्परससबसधामध्ये प्रक्षोभ चनमा  होीो; त्यामु े अचधक सु-अनुयुक्ी रूपासन  व्यापलेल  
नव न स्थाने उत्पन्न होीाी; प  हे सवप अचीशय ध मेप ाने ेळीे. त्याि जाी ्या सवप व्यक्ीींमध्ये 
एकमेकासमध्ये काह शा अल्प प्रमा ाी चभन्नीा असीे, ीर ह  ी  चभन्नीा ससेटनेी ल चवचवध भागासमध्ये योग्य 
स्वरूपाि  चभन्नीा चनमा  होण्यापूवी अस्स्ीत्वाी असू शकेल. मुक्ी णसीरससकर ामु े या्या पचर ामाी 
मोठ्या प्रमा ाी प िेहाट होीे. ह  अनेक कार े नैसर्वगक चनवळ िे सामथ्यप चनष्ट्प्रभ करण्यास भरपूर पुरेश  
णहेी असे पुष्ट्क ज  णवगेाने म्ह ी ल. प  म  ीसें समजी नाह . परसीु नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  
साधार ीः अचीशय ध मेप ाने, फक्ी द पे काला-कालासीरानसीर णच  त्याि प्रदेशाी ल फक्ी थोड्या 
चनवासींवर होीे यावर माझा चनचिीप े चवश्वास णहे. या चधमेप ाने, मधूनमधून हो ा्या पचर ामासिा 
पतथ्व वर ल चनवासींमध्ये ज्या गी ने व र ी ने बदल ेळले असावीे असे भचूवज्ञान सासगीे त्या्याश  िासगला 
मे  बसीो. 

 
चनवळ ि  प्रच्या मसद असल  ीर , जर कमजोर मनुष्ट्य कत चत्रम चनवळ मु े बरसि काह  करू शकीो 

ीर द पे काल्म ामध्ये चनसगा्या चनवळ ्या सामथ्यामु े, म्ह जेि योग्यीमा्या अचीज चवीेमु े, 
बदल होण्याी ल प्रमा ाला णच  सवप सज वासमध्ये एकािे दुस्याश  व त्यास् या राह  माना्या भौचीक 
पचरस्स्थी श  सह-अनुकूलनहोण्यामध ल सुसदरीेला व जचटलीेला मयादा असीे असे मला वाटी नाह . 
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नै्र्वगक्तनिडीमुळे्होिारे्तििोपन 
 

को त्याह  ी्हेने लाभकारक असलेल्या णच  पचर ामीः चटकून रहा ा्या, भेदासिे जीन 
करूनि फक्ी नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होीे. सवप सचजवासि  सस्या महा भचूमी श्र े ने वाढी 
असल्याने प्रत्येक प्रदेश ीेथ ल चनवासीं्यामु े अगोदरि पू पप े व्यापलेला असीो. त्यामु े जेव्हा अनुकूल 
रूपासमध्ये सस्यावतद्ध  होीे ीेव्हा, साधार ीः, कम  अनुकूल रूपासमध्ये सस्या-ेट होीे व ीे दुर्वम  होीाी. 
दुर्वम ीा हे चवलोपनािे पूवपचिन्ह णहे असें भचूवज्ञान सासगीे. ज्याव े  ऋीूस्या स्वरूपामध्ये प्रिसढ िढउीार 
होी असीो; अगरत्यास् या शत्रूस्या सस्येमध्ये ीात्पुरी  वाढ होीे, त्याव े  थोळ  व्यक्ी सस्या असलेल्या 
को त्याह  रूपािे चवलोपन होण्याि  शक्यीा अचधक असीे. परसीु णप  यापेक्षा ण ख  पुढे जाऊ 
शकीो. कार , ज्याअथी नव न रूपासि  चनर्वमी  होी असीे, त्याअथी, चवचश्ट  रूपासमध्ये अमयादप े 
सस्यावतद्ध  होऊ शकीे हे णप  मान्य केले नाह  ीरअनेक जुन्या रूपासिे चवलोपन झालेि पाचहजे. परसीू 
को त्याह  चवचश्ट  रूपासमध्ये अमयादप े सस् यावतद्ध  झालेल  नाह  असे भूचवज्ञान स्प्ट प े सासगीे. जाी ि  
सस्या जगामध्ये कोठेह  अगच ीप े प्रिसळ कास झाल  नाह  हे दाखचवण्यािा णीा णप  प्रयत्न करू. 

 
ज्या जाी ्या व्यक्ीींि  सस् या अचीशय मोठ  णहे त्यास् यामध्ये को त्याह  कालामध्ये लाभकारक 

भेद चनमा  होण्याि  शक्यीा अचधक असीे असे णप  पाचहले णहे. ीसेि ज्या जाी  सामान्यीः 
णढ  ा्या व सुचवस्ीती ककवा प्रबल णहेी अशासिे पासूनि अचभलेख ी प्रकारासि  सवाचधक सस्येने 
चनर्वमी  झाल  णहे याला परुाव ेणहेी. म्ह ून दुर्वम  जाीींमध्ये को त्याह  चदलेल्या कालावध मध्ये कम  
चशघ्रीेने रूपासीर ककवा सुधार ा होीे; पचर ामीः, ज वनस्पधेमध्ये, त्यासिा अचधक सामान्यप े णढ  ा्या 
जाीीं्या रूपासीर ी व सुधार ी ससीानासकळून पराभव होीो. 

 
या अनेक चविारासिे ीात्पयप म्ह जे, कालमानाबरोबर जेव्हा नव न जाीींि  चनर्वमी  होीे ीेव्हा इीर 

जाी  अचधकाचधक दुर्वम  होी जाीाी णच  शवेट  त्यासिा लोप होीो. ज्या रूपासि  रूपासीर व सुधार ा 
होी असलेल्या रूपासश  अचीशय ी व्रीेने स्पधा होीे त्यासिेि सवाचधक नुकसान हो े स्वाभाचवक णहे. णच  
अचीशय ेचन्ट प े ससबसध ी रूपासमध्ये—त्याि जाी ्या प्रकारासमध्ये, व त्याि ककवा ससबसध ी गोत्रास् या 
जाीींमध्ये—, त्यासि  ससरिना, शर रगठन, व ससवय  जव जव  समान असल्यामु े, त्यास् या एकमेकासमध्ये 
सामान्यप े ी व्रीम स्पधा होीे असे णप  पाचहले णहे. पचर ामीः प्रत्येक नव न प्रकार ककवा जाची, 
त्याि  चनर्वमी  होी असीाना, साधार ीः त्या्या अचीशय चनकट्या स्वक यासवर अत्यीम दबाव ण ीो 
णच  त्यािे समू  उच्चाटन करण्यािा प्रयत्न करीो. सुधाचरी रूपासि  मनुष्ट्याने चनवळ केल्यामु े जोपास ी 
पैदासींमध्ये अशाि ी्हेि  चनमूपलनाि  प्रच्या होीे हे णप  पहाीो. गुरे, मेंढ्ा व इीर प्रा  , णच  
चवचवध फुले यास् या नव न प्रजा जुन्या व कम  प्री ्या ी्हासि  चकी  चशघ्रीेने जागा ेेीाी याि  अनेक 
कुीूहलजनक उदाहर े देीा येी ल. 
 
 
गुिाची्परामुििा 
 

गु ाि  परामुखीा या ससजे्ञद्वारे म  योचजलेले ीत्त्व अचीशय महत्त्वािे णहे णच  त्यामु े अनेक 
महत्त्वा्या मुद्यासिा खुलासा होईल. प्रकारास् याी, प्रखरप े सुस्प्ट  प्रकारासमध्येसुद्धा, त्यास् यामध्ये जाी िे 
कासह से गु  असले ीर , एकमेकासमध्ये िासगल्या व चभन्न जाीींमध्ये असीे त्यापेक्षा अचीशय कम  चभन्नीा 
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असीे. माझ्या मीानुसार, प्रकार हे चनर्वमी ्या प्रच्येमध्ये असलेल्या जाी  होी, ककवा त्यासना म  प्रारसचभक 
जाी  म्हटले णहे. मग प्रकारासमध ल कम  चभन्नीेिे जाीींमध ल अचधक चभन्नीेमध्ये वाढ कश  होीे? अशा 
ी्हेि  वाढ चनचिीप े नेहम  ेळून येीे असा चनष्ट्कषप पुढ ल ेटनासवरून काढीा येईल. असस् य जाीींपकै  
बहुीेकासमध्ये चनसगामध्ये सवपत्र सुस्प्ट  चभन्नीा णढ ीे. उलटपक्ष  प्रकारासमध्ये, म्ह जेि भाव  सुस्प्ट  
जाीीं्या गतचही णचदरूपासमध्ये व जनकामध्ये अल्प व अस्प्ट  चभन्नीा असीे. केव  योगायोगामु े एखादा 
प्रकार त्या्या जनकापासून कासह  गु ासिेबाबी ी चभन्न असू शकेल णच  त्या प्रकाराि  ससीची त्या्या 
जनकापासून अगद  त्याि गु ािे बाबी ी प  अचधक प्रमा ाी चभन्न असू शकेल. परसीु फक्ी याि 
कार ा्या णधारे त्याि गोत्राी ल जाीींमध ल इीक्या चनत्य व अचधक प्रमा ाी ल चभन्नीेिे स्प्ट  कर  
कध ह  देीा ये ार नाह . 

 
नेहम प्रमा े म  णपल्या जोपास ी पैदास ्या सहाय्याने या मुद्यासवर प्रकाश पाळण्यािा प्रयत्न 

केला णहे. या चठका   णप ाला कासह ीर  साम्य णढ ेल. शयपी िा णच  गाळ िा ेोळा, कबूीरास् या 
अनेक प्रजा, इत्यादीं्या अशा प्रकार्या चभन्न वसशासि  चनर्वमी  ह  समान भेदासिे अनेक उत्रोत्र 
चपढ्ासदरम्यान केव  योगायोगाने ससियन होऊन कध ह  झालेल  नाह . व्यवहाराी, उदाहर ाथप 
कबूीरामध्ये, एका हौश  मा साला ककचित् णसखूळ, ीर दुस्याला अचधक लासब िोंि णकषपक वाटल , ीर 
“हौश  मा साला मध्यम दजा पससी पळी नाह , त्याला स मासी स्स्थी  णवळीे” या मान्यीाप्राप्ी 
ीत्त्वानुसार ीे दोेेह  अचधकाचधक लासब ककवा अचधकाचधक णखूळ िोि ्या कबूीरासि  चनवळ व 
त्यास् यापासून प्रजोत्पचत् करीाी. सुरवाी स णखूळ िोंि ्या व लासब िोंि ्या कबूीरासमध ल चभन्नीा 
अल्प असीे. परसीु साीत्याने केलेल्या चनवळ मु े त्यास् यामध ल चभन्नीामध्ये वाढ व त्यामु े दोन उपप्रजासि  
चनर्वमी  होीे. शवेट , अनेक शीकासनसीर, या प्रजासिे दोन सुप्रस्थाचपी व चभन्न प्रजासमध्ये रूपासीर होीे. 
चभन्नीामध्ये मोठ्या प्रमा ाी वाढ झाल्यानसीर, मध्यवीी गु  असलेल्या कम  प्री ्या प्राण्यासपासून–ज्यासि  
िोि अगद  णखूळह  नाह  क  लासबह  नाह  अशासपासून—प्रजोत्पी  केल  जाी नाह  णच  त्यामु े ीे 
चदसेनासे होऊ लागीाी. ीेव्हा मनुष्ट्यचनर्वमी पैदासींमध्ये, ज्याला परामुखीेिे ीत्त्व म्ह ीा येईल अशा्या 
कायपवाह मु े, चभन्नीा चनमा  होीे असे चदसून येईल. ह  चभन्नीा सुरवाी स अल्प प्रमा ाी ओ खण्यायोग्य 
असीे. त्यानसीर त्यामध्ये चनयी गी ने वाढ होीे णच  शवेट  प्रजास् या गु ामध्ये परामुखीा चनमा  होीे. ह  
परामुखीा त्यास् या एकमेकासपासून ीसेि त्यास् या समान जनकापासूनह  असीे. 

 
को ीेह  समधमी ीत्त्व नैसर्वगक पचरस्स्थी ी अचीशय कायपक्षमीेने लागू करीा येईल. याला 

णधार अगद  स्वाभाचवक पचरस्स्थी िा णहे. ीो म्ह जे, को त्याह  एका जाी ्या ससीी मध्ये ससरिना, 
शर रगठन व ससवय  यासिे बाबी ी चजीक  अचधक चवचभन्नीा असेल त्या प्रमा ाी ीे चनसगा्या 
साम्राज्यामध्ये पुष्ट्क  व चवस्ीतीप े चवचभन्न स्थाने ब कावण्यासाठ , णच  ीसेि सस् यावतद्ध  करण्यासाठ  
अचधक समथप होीाी. 

 
णप ाला वर ल गो्ट  िे चनचरक्ष  साध्या ससवय  असलेल्या प्राण्यासमध्ये करीा येईल. माससभक्षक 

िीुष्ट्पादासपैक  ज्यािे को त्याह  देशामध्ये पोष  होऊ शकेल इीक  पू प सरासर  सस्या फार पूवीि 
पोिल  णहे अशािे उदाहर  घ्या. जर त्या्या सस्यावतद्ध ्या (देशा्या पचरस्स्थी मध्ये कासह  बदल होी 
नसीाना) नैसर्वगक सामथ्याि  कायपवाह  होऊ चदल  ीर ीो त्या्या भेदप्रवतत् ससीानासन  इीर प्राण्यासन  
णीा व्यापलेल  जागा ब कावल  ीरि फक्ी त्या कायपवाह मध्ये यशस्व  होईल. त्यास् यापैक , 
उदाहर ासाठ , काह  ससीची नव न ी्हे्या मती वा चजवसी भक्षयावर उदरचनवाह करी ल; काह  नव न 
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स्थानासमध्ये वसाही करी ल, झाळावर िढी ल, पाण्यामध्ये वारसवार जाी ल, णच  काह  कम  माससभक्षक 
होी ल, माससभक्षक प्राण्यास् या ससीी ्या ससवय  व ससरिनामध्ये चजीक  अचधक चवचभन्नीा असेल चीीक्या 
प्रमा ाी अचधक जागा व्याप े त्यासना शक्य होईल. जे एकाप्राण्याला ीेि सदासवपका  सवप प्राण्यासना लाग ू
पळीे. अथात् ि त्यास् यामध्ये रूपासीर झाले पाचहजे; नाह ीर नैसर्वगक चनवळ काह ह  करू शक ार नाह . हे 
वनस्पीीं्या बाबी ीह  खरे णहे. समजा, जचमन ्या एका ीुकड्यावर गवीा्या एका जाचीि  णच  
त्याि प्रकार्या दुस्या ीुकड्यावर गवीा्या अनेक चभन्न गोत्रासि  लागवळ केल .अशा स्स्थी ी 
पचहल्यापेक्षा दुस्या ीुकड्यामधून अचधक मोठ्या सस्येने वनस्पी िे व फार अचधक वजनाने वा लेल्या 
गवीािे उत्पन्न काढीा येईल. म्ह ून, जर गवीा्या कोठल्याह  एका जाी मध्ये भेद उत्पन्न होी गेले णच  
त्याि र ी ने एकमेकासमध्ये चभन्नीा असलेल्या प्रकाराि  साीत्याने चनवळ केल  ीर त्या जाी ्या वैयस्क्ीक 
वनस्पीींना, त्या्या रुपासीचरी ससीी सह, त्याि जचमनीं्या ीुकड्यावर मोठ्या सस्येने रहाण्याी यश 
चम ेल. गवीा्या प्रत्येक जाी ्या णच  प्रत्येक प्रकारा्या असस् य चबयासि  दरवषी नैसर्वगकर त्या 
लागवळ होी असीे णच  प्रत्येकािा सस् यावतद्ध साठ  णटोकाट प्रयत्न असीो. पचर ामीः, अनेक हजारो 
चपढ्ास् या कालावध मध्ये गवीा्या को त्याह  एका जाी ्या अचीशय चभन्न प्रकारासना यशस्व  होण्याि , 
सस्यावतद्ध  करण्याि  णच  त्यामु े कम  चभन्न प्रकारासि  जागा ब कावण्याि  उत्मोत्म ससध  चम ीे. 
णच  एकमेकासपासून अत्यसी चभन्नीा असलेल्या प्रकारासना जाीींिा दजा प्राप्ी होीो. 

 
ससरिनेी ल प्रिसळ चवचभन्न कर ामु े जास्ी ी जास्ी ज वाना णश्रय देीा येीो या ीत्त्वाि  सत्यीा 

अनेक स्वभाचवक पचरस्थ ी ी पहावयास चम ीे. अत्यसी लहान के्षत्रामध्ये, चवशषेकरून असीःप्रवसनाला 
मुक्ीद्वार असलेल्या, ीसेि व्यक्ी व्यक्ीींमध ल स्पधा अत्यसी ी व्र असलेल्या के्षत्रामध्ये, ीेथ ल 
चनवासींमध्ये प्रिसळ चवचभन्नीा णढ ीे. उदाहर ाथप, अनेक वष ेीसीोीसी समान पचरस्स्थी  राचहलेल्या ३Â 
×४Âणकारा्या चहरव  ्या चठका   वनस्पीीं्या व स जाीींि  वाढ झाल  णहे असे णढ ले णहे. या 
जाी  १८ गोत्रें व ८ ग  यासमध ल होत्या; यावरून त्या वनस्पीींमध्ये एकमेकासपासून चकी  चभन्नीा होी  हे 
चदसून येीे. यािप्रमा े अचीशय लहान व एकसमान बेटासवर ल, ीसेि गोड्या पाण्या्या लहान 
ळबक्याी ल, वनस्पी  व चकटक यास् याबाबी ी चदसून येईल. अत्यसी चभन्न ग ासमध ल वनस्पीींमध्ये 
फेरपालट करून शीेकर  अचधक उत्पन्न चम व ू शकीाी; चनसगप, ज्याला एकसमयाव्िेद फेरपालट 
म्ह ीा येईल, ीो अनुसरीो. को त्याह  जचमन ्या लहान ीुकड्यावर वनस्पी  व प्रा   जेव्हा चनकटप े 
रहाी असीाी णच  त्यास् यामध्ये ी व्र स्पधा चनमा  होीे त्याव े , सवपसाधार  चनयम म्ह ून, ीे स्पधपक 
चभन्न गोत्रें व ग ासमध ल असीाी. 

 
हेि ीत्त्व वनस्पीींिे मा सा्या मध्यस्थ मु े चवदेश  जचमन वर स्थाय कर  करीेव े  

चदसीे.कोठल्याह  जचमन वर स्थाय क हो ारे वनस्पी  हे देशज वनस्पीींश  साधार ीः चनकटप े 
ससबसध ी असी ल अश  अपेक्षा असू शकीे; कार , त्यासि  खास चनर्वमी  झालेल  णहे व ीे त्यास् या 
स्वीः्या देशाला अनुयुक्ी असीाी असस समजलस  जाीस. प  प्रत्यक्षाी स्थाय कत ी वनस्पी  अत्यसी चभन्न 
स्वरूपािे असीाी असे चदसून येीे. ीसेि, ीे देशज गोत्रासपेक्षा मोठ्या प्रमा ाी चभन्न असीाी. 

 
कोठल्याह  प्रदेशाी देशजासश  यशस्व र त्या लढलेल्या णच  स्थाय क बनलेल्या वनस्पीींिे व 

प्राण्यासिे स्वरूप चविाराी ेेीले ीर स्पधपकासवर माी करण्यासाठ  ीदे्दश यासमध्ये को त्या ी्हेने रूपासीर 
झाले असाव ेयाि  साधार  कल्पना येऊ शकेल. णच  त्यावरून नव न गोत्र य चभन्नीेइीके ससरिनेी ल 
चभन्न कर  त्यासना लाभधारक असीे एवढा ीर  चनष्ट्कषप णप ाला काढीा येईल. 
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त्याि प्रदेशाी ल चनवासीं्या ससरिनेी ल चवचभन्नीेिा फायदा हा त्याि वैयस्क्ीक शचररा्या 
अवयवासमध ल शर रच्यात्मक कायपचवभाग  समान असीो. फक्ी शाकाहार  पदाथांिे ककवा फक्ी 
माससािेि पिन करण्यासाठ  जर जठर अनुयुक्ी झाले असेल ीर त्या्यामध्ये त्याि प्रकार्या पदाथांमधून 
पोष द्रव्यासिे अचधक प्रमा ाी शोष  होईल. अगद  त्यािप्रमा े को त्याह  भमू ्या सवपसाधार  
चमीव्ययामध्ये, राह  माना्या चभन्न ससवय साठ  वनस्पी  व प्रा   चजीक्या अचधक चवस्ीतीप े व पू पीेने 
चवचभन्न असी ल चीीक्या व्यक्ीीं्या मोठ्या सस्येने ीे ीेथे स्वीः स्वीःिे पोष  करू शकी ल. 
ससेटनेमध्ये अचीशय कम  चवचभन्नीा असलेला प्राण्यासिा गट ससरिनेमध्ये अचधक पचरपू पीेने चवचभन्नीा 
असलेल्या गटाश  स्पधा करू शक ार नाह . उदाहर ाथप, ऑस्रेचलयाी ल चशशुधान प्रा   हे माससभक्षक, 
रोमसथ  णच  कत ीक सस्ीन प्राण्यासश  यशस्व चरत्या स्पधा करू शकी ल काय याबद्दल शसका णहे. 
ऑस्रेचलयाी ल सस्ीन प्राण्यासमध ल चवचभन्न कर ाि  प्रच्या चवकासा्या प्राथचमक व अपू ावस्थेी णहे. 
 
गुिाचंी् परामुििा् आति् तििोपन् याचेंमुळे् ्मान् पूिसजाच्या् िशंजािर् होिारे् नै्र्वगक् तनिडीच्या्
कायसिाहीचे््ंभाहय्पतरिाम 
 

को त्याह  एका जाी ्या रुपासीर ी ससीी ्या ससरिनेी चजीक  अचधक परामुखीा चनमा  होईल 
चीीक्या अचधक प्रमा ाी ी  ससीी  यशस्व  होईल णच  त्यामु े त्यासना इीर ज वासन  व्यापलेल्या प्रदेशावर 
अची्म  कर े शक्य होीे. हे फायद्यािे ीत्त्व चनसगा्या चनवळ िे ीत्त्व व चवलोपनािे ीत्त्व यास् या 
सहाय्याने गु ा्या परामुखीेपासून कसे काढले णहे हे णीा णप  पाहू. 

 
हा चवषय समजण्यासाठ  पुढ ल पानावर ल णकत ी  सहाय्यभीू ठरेल. समजा, अ ीे ल या त्या्या 

स्वीः्या प्रदेशाी मोठा असलेल्या एका गोत्राी ल जाीीं णहेी. या जाीींमध्ये असमान प्रमा ाी साम्य 
णहे असे गतचही धरले णहे, म्ह ून णकत चीमध्ये वर ल अक्षरे असामन असीरावर दाखचवल  णहेी. म  मोठस 
गोत्र असे म्हटले णहे, कार  लहानापेक्षा मोठ्या गोत्रासमध ल सरासर ने अचधक जाीींमध्ये भेद चनमा  
होीाी णच  मोठ्या गोत्रासमध ल भेदप्रवतत् जाीींपासून अचधक मोठ्या सस्येने प्रकार चनमा  होीाी. ीसेि 
दुर्वम  व स माबद्ध जाीींपेक्षा सामान्यीम व अचीशय चवस्ीतीप े चवस्ीाचरी जाीींमध्ये अचधक भेद चनमा  
होीाी. समजा, अह  वर ल मोठ्या गोत्रामध ल सामान्य, चवस्ीतीप े चवस्ीाचरी व भेदप्रवतत् जाची णहे. अ 
पासून चने ा्या असमान लासब ्या शाख ी व अपसार  कबदूरेषा त्याि  भेदप्रवतत् ससीी  दशपचवीाी. 
त्यास् यामध ल भेद अत्यल्प प  अत्यसी चवचभन्न स्वरूपािे णहेी. ीे सवपभेद एकसमयाव्िेदेकरून उपस्स्थी 
होी नाह ी, ीर वारसवार प्रद पे कालासीरानसीर चनमा  होीाी; ीे सवप समान का ापयंी चटकी नाह ी; 
असस गतचही धरलस  णहे. को त्याह  ी्हेने लाभदायक असलेल्या फक्ी अशा प्रकार्याि भेदासिे जीन होीे 
ककवा त्यासि  नैसर्वगकप े चनवळ होीे. णच  याचठका   गु ा्या परामुखीापासून काढलेल्या फायद्या्या 
ीत्त्वाला महत्त्व प्राप्ी होीे. कार  साधार ीः यामु े अचीशय चभन्न ककवा परामुख  भेदासिे (बाह् कबदूरेषासन  
दशपचवलेले) नैसर्वगक चनवळ मु े जीन व ससियन होीे. जेव्हा कबदूरेषा एखाद्या णळव्या रेषेपयंी पोिीे व 
ी  ीेथे लहान (बार क) अक्षराने दाखचवल  असेल ीर अचीशय सुस्प्ट  प्रकार ेळण्याइीपी भेदासिे पुरेशा 
प्रमा ाी ससियन झाले णहे असे समजावयािे. 
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णकत ी मध ल प्रत्येक ी न णळव्या रेषासमध ल अीसर हजार ककवा अचधक चपढ्ा दशपचवीे. हजार 
चपढ्ानसीर, अ जाचीपासून, ‘अ¹व म¹ अशा दोन अचीशय सुस्प्ट  प्रकारासि  चनर्वमी  झाल  असे 
समजावयािे. हे दोन प्रकार त्यासिे जनक ज्या पचरस्स्थी ी भेदप्रवतत् झाले साधार ीः त्याि पचरस्स्थी मध्ये 
ीे अजूनह  णहेी; णच  भेदप्रवतत्  ह  स्वीःि अनुवसचशक प्रवतत्  णहे. पचर ामीः या प्रकारासमध्ये अगद  
समानप े व त्यास् या जनकाससार्याि चरी ने भेद पावण्याकळे प्रवतत्  असेल. यापेक्षा अचधक म्ह जे, या 
दोन प्रकारासि , ी  केव  अल्परूपासीर ी रूपे असल्याने, त्यास् या जनकाि  ज्या अनुकूल गो्ट ींमु े त्याि 
प्रदेशाी ल इीर बहूीेक चनवासीं्यापेक्षा अचधक व्यक्ी सस्या झाल  त्यािेि अनुहर  करण्याकळे त्यासि  
प्रवतत्  राह ल. ीसेि, ीे प्रकार त्या्या जनक-जाची्या गोत्राला त्या्या स्वीः्या देशाी मोठस गोत्र म्ह नू 
बनवण्यासाठ  ज्या अचधक सवपसाधार  अनुकूलीा होत्या त्यासिेह  ीे अनुहर  करी ल णच  ह  सवप 
पचरस्स्थी  नचवन प्रकारास् या चनर्वमी ला अनुकूल असीे. 

 
हे दोन प्रकार जर भेदश ल असी ल ीर त्यास् यामध ल अत्यसी परामुख  भेदािे पुढ ल हजार 

चपढ्ास दरम्यान्या का ाी साधार प े जीन केले जाईल. णच  या कालावध नसीर अ¹प्रकारापासून अ² 
प्रकाराि चनर्वमी  होईल असे णकत ी मध्ये गतचही धरले णहे. परामुखीा्या ीत्त्वानुसार, अ¹व अ मध्ये 
चजीक  चभन्नीा होी  त्यापेक्षा अचधक चभन्नीा अ² व अ मध्ये असेल. म¹ प्रकारापासून एकमेकासपासून चभन्न 
अशा म² व स² या दोन प्रकारासि  चनर्वमी  झाल  असे गतचही धरले णहे; णच  या दोहोंमध ल चभन्नीापेक्षा 
त्यास् या व त्यास् या समान अ जनकादरम्यान्या चभन्नीािे प्रमा  अचधक णहे. याप्रकारे अश  प्र् या 
चकी ह  कालावध पयंी णप ाला िालू ठेवीा येईल. कासह  प्रकारासपासून प्रत्येक हजार चपढ्ानसीर फक्ी 
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एकाि प्रकाराि  चनर्वमी  होईल; परसीु अचधकाचधक बदलत्या पचरस्स्थी ी कासह  पासून दोन अगर ी न 
प्रकारासि  चनर्वमी  होईल; ीर कासहीं्यापासून नचवन प्रकार चनमा ि हो ार नाह ी. अशा ी्हेने समाईक अ 
जनका्या प्रकारासि  ककवा रूपासीर ी वसशजासि  सस्या णच  त्यास् या गु ामध ल परामुखीा वाढी जाीे. 
णकत चीमध्ये ह  प्रच्या दहा हजार चपढ्ापयंी, णच  ससकचली व सुलभ स्वरूपाी िौदा हजार 
चपढ्ापयंी दाखचवल  णहे. 

 
णकत चीमध्ये दाखचवल्याप्रमा े ह  प्रच्या इीक्या चनयम ीप े व अखसळप े िालीे असे नाह . 

प्रत्येक रूप द पे का पयंी अपचरवीपचनय अवस्थेी रहा े व त्यानसीर पुन्हा त्यामध्ये रूपासीर हो े अचधक 
ससभवन य णहे. ीससि अचीशय चवचभन्न प्रकारासिे चनरपवादप े जीन होीे असेह  नाह ; मध्यम रूप फार 
का पयंी चटकेल णच  त्या्यापासून एकापेक्षा अचधक रूपासीचरी वसशजासि  चनर्वमी  होईल अगर न होईल. 
कार  नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  ह  नेहम  इीर ज वासमु े जागा एकीर अव्याप ी णहे ककवा ी  पू पप े 
व्यापलेल  नाह  या जागास् या स्वरूपावर अवलसबनू असीे. परसीु, सवपसाधार  चनयम म्ह ून, को त्याह  
एका जाची्या वसशजास् या ससरिनेमध्ये चजीक  अचधक परामुखीा चनमा  करीा येईल चीीक्या प्रमा ाी 
त्यासना अचधक जागा ब काव े शक्य होईल णच  चीीक्या प्रमा ाी त्यास् या रूपासीर ी ससीी ्या 
सस्येमध्ये वाढ होईल. णकत चीमध्ये अनु्म ाि  रेषा चनयचमी असीराअसीराने लहान असचकी अक्षरासन  
खसचळी केल  णहे. ह  अक्षरे प्रकार म्ह ून नोंद करण्याइीक  पुरेश  चभन्नीा पावलेल  उत्रोत्र रूपे 
दशपचवीाी. ह  खसचळी स्थाने काल्पचनक णहेी णच  या स्थानासि  परामुख ी भेदािे भरपूर प्रमा ाी ससिय 
होण्याइीका अवध  चदल्यानसीर कोठेह  समावशे करीा येईल. 

 
समाईक व चवस्ीतीप े चवस्ीाचरी णच  मोठ्या गोत्राी असीभूपी, अशा जाचीपासून झालेल्या सवप 

रूपासीर ी ससीी ि  त्यासिे जनक ज्यामु े ज वनामध्ये यशस्व  झाले त्याि अनुकूलीेिा फायदा 
उठचवण्याकळे कल असीो; त्यामु े सवपसाधार प े त्यासिे सस् यागु न णच  ीसेि गु ामध्ये परामुखीा 
होी जाीे. हे सवप अ पासून चने ा्या अनेक परामुख ी शाखासन  दाखचवलेले णहे. या वसशजासपासूनि  
रुपासीर ी ससीी  व त्यास् या वसशाव  मध ल अचधक अत्यसी सुधाचरी शाखा बरेि व ेा कम  सुधाचरी 
शाखासि  जागा ेेीाी व त्यासिा नाश करीाी. हे णकत ी मध्ये कासह  अधःस्थ शाखा त्यावर ल णळव्या 
रेषेपयंी पोहोिी नाह ी असे दाखचवले णहे. कासहींिे बाबी ी, परामुख ी रुपासीरा्या प्रमा ाी वाढ 
झालेल  असीासनाह , रुपासीराि  प्रच्या ह  एकाि वसशाव  पुरी  मयाचदी रहाीे णच  रुपासीर ी 
वसशजास् या सस्येमध्ये वाढ होी नाह . ह  ेटना अ¹ पासून अ¹⁰ पयंी जा ा्या रेषेचशवाय ‘अ पासून 
जा ा्या इीर सवप रेषा पसूुन टाकून णकत ी ी दाखचवीा येईल. याप्रकारे शयपी िा णसग्ल ेोळा व चशकार  
ेोळा या दोन्ह मध्येह  स्प्ट प े, को ी ह  नचवन शाखा ककवा वसश चनमा  न करीा, त्यास् या मू  
ेराण्यापासून गु ामध्ये ह ूह ू परामुखीा होी गेल . 

 
दहा हजार चपढ्ासनसीर, अ जाचीपासून अ¹⁰, फ¹⁰, व म¹⁰ अशा ी न रूपासि  चनर्वमी  झाल  असे 

गतचही धरले णहे. या रूपास् या गु ामध्ये उत्रोत्र चपढ्ासदरम्यान परामुखीा चनमा  झाल्यामु े ीीं 
एकमेकासपासून णच  त्यास् या समान जनकापासून मोठ्या प्रमा ाी, परसीु कदाचिी असमानप े, चभन्न 
झाल . णकत चीमध ल प्रत्येक णळव्या रेषेमध ल बदलािे प्रमा  अत्यल्प णहे असे गतचही धरले ीर ह  ी न 
रूपे अजूनह  केव  सुस्प्ट  प्रकार असी ल. परसीु रूपासीरा्या प्रच्येी ल टप्पे या ी न रूपासिे साशसक 
ककवा चनदान सुस्प्ट  जाीींमध्ये बदल करीा येण्याइीके सस्येने अचधक ककवा मोठ्या प्रमा ाी णहेी 
अससि णप  गतचही धरले पाचहजे. अशा ी्हेने प्रकारामध्ये भेदाभेद करीा ये ा्या िो्ा भेदासि  
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जाीींमध्ये भेदाभेद करीा येण्याइीक्या मोठ्या भेदासमध्ये वाढ हो ा्या टप्प्यासिा णकत ी वरून खुलासा 
होीो. ह ि प्रच्या असस्य चपढ्ासदरम्यान िालू ठेवल्याने (ससकचली व सुलभ चरी ने णकत ी ी 
दाखचवल्याप्रमा े) अ जाचीपासून उत्पन्न झालेल्या णठ जाी  णप ाला चम ीाी. या जाी  अ¹⁴ व म¹⁴ 
यादरम्यान्या अक्षरासन  दाखचवल्या णहेी. या प्रकारे जाीीं्या सस् येमध्ये वाढ झाल  णच  गोत्रासि  
चनर्वमी  झाल . 

 
मोठ्या गोत्राी ल एकापेक्षा अचधक जासीींमध्ये भेद चनमा  हो े ससभवन य णहे. णकत ी मध्ये‘ई’ या 

दुस्या जाचीपासून, ‘अ’ सद्दश पायर ने, दहा हजार चपढ्ानसीर, दोन णळव्या रेषासदरम्यान चकी  बदल 
होीो यािे जे प्रमा  गतचही धरले असेल त्यानुसार, दोन सुस्प्ट  प्रकारासि  (व¹⁰ व झ¹⁰) ककवा दोन 
जाीींि  णच  िौदा हजार चपढ्ानसीर, न¹⁴ ीे झ¹⁴ या नव्या सहा जाीींि , चनर्वमी  झाल  असे म  गतचही 
धरले णहे. को त्याह  गोत्रामध ल एकमेकास् या गु ामध्ये अगोदरि अचीशय चभन्नीा असलेल्या 
जाीींपासून रूपासीचरी वसशजासि  जास्ी ी जास्ी सस्येने सवपसाधार प े चनर्वमी  होी असीे. कार  त्यासना 
चनसगा्या साम्राज्यामध्ये नचवन व चवस्ीतीप े चभन्न स्थाने ब कावण्याि  िासगल  ससध  असीे. म्ह नूि, 
णकत चीमध्ये, ज्यास् यामध्ये मोठ्या प्रमा ाी भेद चनमा  झालेले णहेी णच  ज्यास् यापासून नचवन प्रकार व 
जाीींि  चनर्वमी  झाल  णहे अशा एका टोकाकळ ल अ जाचीि  व जव जव  दुस्या टोंकाला असलेल्या 
इ जाचीि  म  चनवळ केल  णहे. मु  गोत्रा्या इीर नऊ जाीींन  (या जाी  जाळ अक्षरासन  दाखचवलेल्या 
णहेी) अपचरवीीीवसशज चनमा  करण्यािे काम द पे प  असमान का पयंी पढेु िालू ठेवलेले णहे; 
णच  हे णकत चीमध्ये असमानीेने वर्या बाजूस वाढचवलेल्या कबदूरेषासन  दाखचवलेले णहे. 
 

परसीु णकत चीमध्ये दाखचवलेल्या रूपासीरा्या प्रच्येमध्ये चवलोपन या दुस्या ीत्त्वािाह  महत्त्वािा 
सहभाग असेल. प्रत्येक पू पप े व्याप ी प्रदेशामध्ये चनवळक रूपासना ज वनाथप कलहामध्ये इीर रूपासवर 
को त्याीर  अनुकूलीेिा लाभ चम ून नैसर्वगक चनवळ ि  अचनवायपप े कायपवाह  होीे. त्यामु े को त्याह  
एका जाची्या सुधाचरी वसशजासमध्ये त्यास् या पूवाचधकारींना व त्यास् या मू  पूवपजासना वसशानु्मा्या प्रत्येक 
अवस्थेमध्ये हूसकावनू लाव े व त्यासिे चनमूपलन कर े याकळे सीी प्रवतचत् रहाीे. कार  सवय , ससेटन व 
ससरिना याबाबाी ी अचीशय चनकटप े ससबसध ी असलेल्या रूपासमध ल स्पधा सवपसाधार प े अचीशय ी व्र 
असीे. म्ह ूनि पूवी्या व नसीर्या स्स्थीींमध ल, म्ह जेि त्याि जाची्या कम  सुधाचरी व अचधक 
सुधाचरी स्स्थीींमध ल, सवप मध्यवीी रूपासि , ीसेि खुद्द मू  जनक–जाी िेसुद्धा, चवलोपन होण्याि  
सवपसाधार प े शक्यीा असीे. नसीर्या व सुधाचरी वसशाव  न  ज्यास् यावर चवजय चम चवला णहे अशा 
अनेक ससपू प ससलग्न वसशाव  बद्दलह  वर लप्रमा ेि ससभवन य णहे. परसीु जाचीि  रुपासीर ी ससीची चभन्न 
प्रदेशाी गेल  ककवा को त्याीर  नचवन स्थानाला अनुयुक्ी झाल , णच  त्या प्रदेशाी अगर स्थानाला 
ससीची व पूवपज यास् यामध्ये स्पधा चनमा  हो ार नसेल, ीर ससीची व त्यासिे पूवपज पुढेह  अस्स्ीत्वाी 
राही ल. 

 
ीेव्हा णकत चीमध्ये मोठ्या प्रमा ाी रूपासीर दाखचवले णहे असे गतचही धरले ीर अ जाी िें णच  

अगोदर्या सवपप्रकारासिस, त्यास् या जाग  अ¹⁴ ीे म¹⁴या नचवन जाीींि  प्रचीस्थापना झाल्याने, चवलोपन 
होईल; त्यािप्रमा े ई जाची्या चठका   न¹⁴ ीे झ¹⁴ या नव्या सहा जाीींि  प्रचीस्थापना होईल. 

 
परसीु णप ाला या्याश  पुढे अचधक चविार करीा येईल. गोत्रा्या मू  जाीींमध्ये असमान 

प्रमा ाी सदृश्यीा होी  असे गतचही धरलेले होीे णच  स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी सवपसाधार प े ीसेि 
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असीे. अजाचीब, क,व ड्यास् याश , ीर ई जाची इीरासपेक्षा ग, ह, के व ि यास् याश  अचधक ेचन्ट प े 
ससबसचधी णहे. अ व ई या दोन अचीशय सामान्य व चवस्ीतीप े चवस्ीारलेल्या जाी  णहेी असे गतचही 
धरलेले होीे. त्यामु े त्यासना त्या गोत्राी ल इीर बहुीेक जाीींपेक्षा अचधक अनुकूलीा सुरवाी ला चम ाल  
असल  पाचहजे. त्यास् या, िौदा हजाराव्या चपढ ने सस्येने िौदा असलेल्या, रूपासीर ी वसशजासमध्ये त्याि 
अनुकूलीासपैक  काहींिे अनुहर  झालेले अस े ससभवन य णहे. ीसेि त्यास् यामध्ये त्यास् या प्रदेशाी ल 
नैसर्वगक चमीव्ययीेमध ल ससबसचधी स्थानासना अनुयुक्ी होण्यासाठ  वसशानु्मा्या प्रत्येक पायर ला चवचभन्न 
चरी ने रूपासीर व सुधार ा झाल  असल  पाचहजे. म्ह नू, त्यासन  फक्ी अ व ई या त्यास् या जनकासि ि नव्हे 
ीर त्यास् या जनकासश  अचीशय ेचन्ट प े ससबसचधी असलेल्या काह  जाीींि सुद्धा जागा ेेील  अस े णच  
त्यामु े त्या जाीींिें ससपू प उच्चाटन हो े अचीशय ससभवन य चदसीे. त्यामु े म ू जाीींपैक  अचीशय 
थोड्यासि  ससीी  िौदा हजाराव्या चपढ पयंी पोिल  असेल. इ व फ या, इीर नऊ मू  जाीींश  कम ी 
कम  ेचन्ट प े ससबसचधी असलेल्या, दोन जाीींपैक  फक्ी फ िे वसशज वसशानु्मा्या िौदाव्या पायर पयंी 
पोिले असे गतचही धरीा यईल. 
 

णपल्या णकत चीमध्ये मू ्या अकरा जाीींपासून उत्पन्न झालेल्या नव न जाीींि  सस्या णीा 
पसधरा असेल. नैसर्वगक चनवळ ्या चवचभन्न प्रवतत् मु े अ¹⁴ व झ¹⁴ जाीीं्या गु ामध ल णत्यसचीक 
प्रमा ाी ल चभन्नीा हा मू ्या अचीशय चभन्न अशा अकरा जाीींमध लचभन्नीेपेक्षा चकी ीर  अचधक असेल. 
या नव न जाी  एकमेकासश  चवस्ीतीप े चभन्न चरी ने ससबसचधी असी ल. अ पासून्या णठ वसशेरासपैक अ¹⁴, 
ख¹⁴, व प¹⁴हे ी न वसशज, अ¹⁰ पासून अल कळ ल का ाीि शाख ी झालेने, चनकटप े ससबसचधी 
असी ल. ब¹⁴, व फ¹⁴हेअ⁵ पासून पूवपका ामध्ये परामुख ी झालेले असलेने प्रथम उल्लेचखलेल्या ी न 
जाीींपासून काह  प्रमा ाी चभन्न असी ल. णच  शवेट , ओ¹⁴, इ¹⁴ व म¹⁴ एकमेकासश  ससबसचधी असी ल, 
परसीु ीे रूपासीर ा्या प्रच्ये्या प्रथमारसभालाि परामुख ी झालेले असल्यामु े इीर पाि जाीींपेक्षा 
चवस्ीतीप े चभन्न असी ल णच  एक उपगोत्र ककवा एक चभन्न गोत्र ीयार होईल. 

 
ई पासूनिे सहा वसशज चम ून दोन उपगोते्र ककवा गोते्र बनी ल. परसीु मू  ई जाची ह  अ पेक्षा 

मोठ्या प्रमा ाी चभन्न असल्यानेव मू  गोत्रा्या जव जव  णत्यसचीक टोकाला स्थान असल्याने, ई 
पासूनिे सहा वसशज एक्ा अनुहर ामु े अ पासून्या णठ वसशजापेक्षा मोठ्या प्रमा ाी चभन्न असी ल; हे 
दोन गट चभन्न चदशनेे परामुख ी होी गेले असे समजावयािे. मू  अ व ई जाीींना जोळ ा्या, फ िा 
अपवाद करीा, सवप मधल्या जाी िेसुद्धा (णच  हा अचीशय महत्त्वािा चविार णहे) चवलोपन झाले णच  
त्यास् यामागे त्यासिा एकह  वसशज चशल्लक राचहला नाह . म्ह ून ई पासून चनमा  झालेल्या सहा नव्या 
जाीींना णच  अ पासून उत्पन्न झालेल्या णठ जाीींना अचीशय चभन्न गोते्र ककवा चभन्न उपकुल म्ह नूसुद्धा 
दजा चदला पाचहजे. 
 

याप्रमा े त्याि गोत्रा्या दोन ककवा अचधक जाीींपासून रूपासीर होी वसशानु्मामु े दोन ककवा 
अचधक गोत्रासि  चनर्वमी  झाल , णच  दोन ककवा अचधक जनक-जाी  या पूवी्या गोत्रा्या को त्याीर  
एक जाचीपासून उत्पन्न झाल्या होत्या असे गतचही धरावयािे. हे णकत चीमध्ये, जाळ अक्षरासखाल , 
अधोचदशलेा एकमात्र कबदूकळे उपशाखासमध्ये कें द्राचभमुख हो ा्या ीुटक रेषासन  दाखचवले णहे; हा कबदू 
णपल्या अनेक नव न उपगोत्रें व गोत्रें यास् या गतचही पूवपज-जाचीिे प्रचीचनचधत्व करीो. 

 
फ¹⁴ या नव न जाची्या गु ाबद्दल थोळा चविार कर े योग्य ठरेल. या्या गु ामध्ये फारश  
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परामुखीा झाल  नाह  असे गतचही धरले णहे, णच  त्यामु े त्यािे रूप फ ्या अरूपासीचरी, ककवा फक्ी 
अल्प प्रमा ाी रूपासीचरी, रूपासारखि राचहलेले णहे. यािे इीर िौदा जाीींश  अस ारे नाीे 
कुीुहलजनक व द्राचवळ  प्रा ायामा्या स्वरूपासिे असेल. अ व ई जनक जाीीं्या मध्यवीी स्स्थी मध्ये 
असलेल्या प  णीा लुप्ी व अज्ञाी णहेी असे गतचही धरलेल्या रूपासपासून त्याि  उत्पत्  झाल  असल्याने 
यािे गु  या दोन जाीींपासून उत्पन्न झालेल्या दोन गटासना कासह  प्रमा ाी मध्यवीी असी ल. प  या 
गटास् या गु ामध्ये त्यास् या जनक-प्रचीरूपापासून परामुखीा होी गेल्याने फ ह  नव न जाची प्रत्यक्षप े 
त्यास् या मध्यवीी स्स्थी मध्ये अस ार नाह  ीर दोन गटास् या प्रचीरूपास् या मध्यवीी स्स्थी मध्ये असेल. 

 
णकत चीमध्ये, प्रत्येक णळव  रेषा हजार चपढ्ा दशपचवीे असे णीापयंी गतचही धरलेले होीे, प  

प्रत्येक रेषा दशलक्ष ककवा अचधकह  चपढ्ा दशपव ू शकेल. ह  प्रत्येक रेषा लुप्ी अवशषेासिा समावशे 
असलेल्या भकूविा्या यथा्म स्ीरास् या चवभागािेह  प्रचीचनचधत्व करू शकेल. भशूास्त्रा्या प्रकर ामध्ये 
या चवषयािा पनु्हा उल्लखे करावा लागेल णच  ीेव्हा णकत ी वरून लुप्ी ज वासिे चवद्यमान ज वासश  असलेले 
नाीे स्प्ट  होईल. 

 
वर ल रूपासीराि  प्रच्या ह  गोत्रास् या चनर्वमी पुरी ि फक्ी मयाचदी ठेवण्यािे कार  नाह . जर, 

णकत चीमध्ये, परामुख  कबदूरेषास् या प्रत्येक उत्रोत्र गटाने दशपचवलेल्या बदलािे प्रमा  प्रिसळ असेल ीर 
अ¹⁴ ीे प¹⁴, ब¹⁴ीे फ¹⁴, णच  ओ¹⁴ ीे म¹⁴ या रूपासि  ी न अचीशय चभन्न गोते्र बनी ल. ई पासून उत्पन्न 
झालेल  णच  अ ्या वसशजासपासून चवस्ीतीप े चभन्न असलेल  दोन अचीशय चभन्न गोते्रह  चम ी ल. अशा 
ी्हेने गोत्रास् या या दोन गटासपासून णकत चीमध्ये रूपासीरा्या परामुखीे्या गतचही प्रमा ानुसार, दोन चभन्न 
कुले ककवा ग  बनी ल. ह  दोन नव न कुले ककवा ग  मू  गोत्रा्या दोन जाीींपासून उत्पन्न झाल्या 
णहेी णच  या दोन जाी  को त्याीर  याह पेक्षा अचधक प्राि न व अज्ञाी रूपापासून उत्पन्न झाल्या णहेी 
असे गतचही धरले णहे. 

 
प्रत्येक प्रदेशाी अचधक मोठ्या गोत्रासी ल जाीींपासूनि अचधकीम व ेा प्रकार ककवा प्रारसचभक 

जाीींि  चनर्वमी  होीे असे णप  पाचहले णहे णच  हेि अपेचक्षी असेल. कार  नैसर्वगक चनवळ ि  
कायपवाह  ह  एका रूपावर, ज वनकलहामध्ये त्या्यामध्ये इीर रूपासपेक्षा काह ीर  अचधक अनुकूलीा 
असल्यामु े, होी असीे; त्यामु े त्याि  मु्यीः अगोदरि काह ीर  अनुकूलीा असलेल्या रूपासवर 
कायपवाह  होीे. णच  को त्याह  गटाि  चवशालीा त्या्या जाीींमध्ये त्यास् या समाईक पूवपजापासून 
काह ीर  समान अनुकूलीेिस अनुहर  झालस  णहे असे दशपचवीे. म्ह ून नव न व रूपासीचरी वसशजास् या 
चनर्वमी साठ  हो ारा कलह हा मु्यीः सस्यावतद्ध साठ प्रयत्न कर ा्या सवप अचधक मोठ्या गटासमध्ये 
होीो. एक मोठा गट दुस्या मोठ्या गटावर ह ूह ू जय चम चवीो, या दुस्या गटाि  सस् या ेटीे णच  
त्यामु े त्या्यामध्ये अचधक भेद व सुधार ा होण्याि  शक्यीा कम  होीे. त्याि मोठ्या गटासीगपी, नसीर्या 
व अचधक उच्चीेने पचरपू पीेला पोिलेल्या उपगटासमध्ये शाख ी होऊन व चनसगा्या साम्राज्यामध्ये अनेक 
नव न स्थाने ब कावनू, पूवी्या व कम  सुधाचरी उपगटासना हूसकावनू लावण्याि  व त्यासिा नाश 
करण्याि  सीी प्रवतचत् रहाीे. शवेट  लहान व खसचळी असे गट व उपगट चदसेनासे होीाी. 
भचवष्ट्यका ाकळे पहाीा, णीा मोठे व चवजय  असलेल्या णच  कम ी कम  खसचळी असलेल्या, म्ह जेि 
णीापयंी कम ी कम  चवलोपन झालेल्या, सज वास् या गटासि  सस्यावतद्ध  द पेकालावध पयंी िालू 
राचहल असे णप ाला भाक ी करीा येीे. परसीु शवेट  को ीा गट अस्स्ीत्वाी राह ल यािे भाक ी 
को  ह  करू शक ार नाह ; कार  पूवी अचीशय चवशालप े चवकचसी झालेल्या अनेक गटासिे णीा 
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चवलोपन झालेले णहे. यापेक्षा अचधक दूर्या भचवष्ट्यका ाकळे पहाीा, मोठ्या गटासि  साीत्याने व ठामप े 
हो ा्या वतद्ध मु े लहान गटासिे मोठ्या सस्येने सवपथः चवलोपन होईल णच  को ीेह  रूपासीचरी वसशज 
चशल्लक रहा ार नाह ी असे भाक ी करीा येईल. पचर ामीः, को त्याह  एका का   ज चवी असलेल्या 
जाीींपकै  अचीशय थोड्यासिे वसशज दूर्या भचवष्ट्यका ापयंी अस्स्ीत्वाी राही ल. या दृच्ट कोनाप्रमा े 
अचधक प्राि न जाीींपैक  अचीशय थोड्यासिेि वसशज णीा अस्स्ीत्वाी णहेी. णच  त्याि जाचीिे सवप 
वसशज चम ून एक वगप बनी असल्याने वनस्पी  व प्रा  कोटीं्या प्रत्येक मु्य चवभागाकळे इीके थोळे वगप 
का णहेी हे समजून येईल. अचीशय प्राि न जाीींपकै  थोड्यासिे रूपासीचरी वसशि मागे राचहले असले ीर  
अचीप्राि नभवैूज्ञाचनक युगामध्येह  पतथ्व वर अनेक गोते्र, कुले, ग , वगप यास् या जाीींमु े जव जव  
सद्यःस्स्थी इीक ि वसाही झालेल  असाव . 
 
 
 
 
्ंघटनेमध्ये्प्रगति्होण्याचे्प्रमाि 

 
ज वनाी ल सवप का ामध्ये प्रत्येक ज वाला ीोंळ द्याव्या लाग ा्या जैव व अजैव पचरस्स्थी मध्ये 

लाभकारक भेदासिे जीन व ससियन होऊनि केव , नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होीे. असचीम फचली 
म्ह जे ज वामध्ये त्या्या पचरस्स्थी ्या अनुरोधाने अचधकाचधक सुधार ा होण्याकळे प्रवतचत् रहाीे. या 
सुधार ेमु े ससपू प पतथ्व वर सवपत्र बहूसस्य सज वास् या ससेटनेमध्ये ्मा्माने अट प े प्रगची होीे. परसीु 
येथे ससेटनेी ल प्रगची म्ह जे काय याि  समाधानकारक व्या्या चनसगपवते्त्यासन  चदल  नाह . पतष्ठवसश  
प्राण्यासमध्ये बदु्ध िे प्रमा  व मा सा्या ससरिनेससबसचधी दृ्ट  कोन यािा याचठका   स्प्ट प े ससबसध येीो. 
गभापासून पू ावस्थेपयंी चवचवध भाग व अवयव यास् या चवकसनामध्ये हो ा्या बदलािे प्रमा  ीुलनेसाठ  
णदशपमान म्ह नू पुरेसे णहे असे वाटेल. परसीु काह  परज व  कविधार  (Crustaceans) प्राण्यासमध्ये 
ससरिनेी ल अनेक भागामध्ये कम  पचरपू पीा असीे, णच  त्यामु े पू ावस्थेी ल प्रा   त्या्या कळभापेक्षा 
अचधक उन्नी णहे असे म्ह ीा ये ार नाह . अचीशय चवस्ीतीप े लागू करीा येण्याजोग  व उत्म व्या्या 
म्ह जे त्याि सज वाी ल भागासमध्ये प्रौढावस्थेमध्ये चभन्न भवन होण्यािे प्रमा  णच  त्यासिे चभन्न कायासाठ  
चवशषे कर , ककवा शर रच्यात्मक श्रमचवभाग  ी ल पू पीा. परसीु हा चवषयि दुबोध णहे. प्रत्येक 
भागािे, ससदल, प्रदल केसरदल व ककजमसळल यासिे, प्रत्येक फुलामध्ये पू पप े चवकसन झालेले वनस्पी  
उन्नीीम असल्यािे काह  वनस्पी शास्त्रज्ञ समजीाी; ीर इीरास् या मीाप्रमा े ज्यास्या अनेक भागासमध्ये 
बरेिसे रूपासीर व अवयवास् या सस्येमध्ये ेट झालेल  णहे असे वनस्पी  उन्नीीम णहेी. 

 
प्रत्येक सज वा्या प्रौढावस्थेी ल अनेक अवयवासमध ल चभन्न भवनािे व चवशषे कर ािे प्रमा  हे 

उच्च ससेटनेिे प्रमा  धरले ीर नैसर्वगक चनवळ या प्रमा ापयंी चनचिीप े ेेऊन जाीे. कार  प्रत्येक 
सज वाला अवयवासिे चवशषे कर , ीे अचधक िासगल्या र ी ने कायप करी असलेल्या स्स्थी ी, फायदेश र 
असीे हे सवप च्यावैज्ञाचनक मान्य करीाी. म्ह नू चवशषे कर ाकळे प्रवतत् हो ारे भेदासिे ससियन नैसर्वगक 
चनवळ ्या णवाक्याी ल णहे. उलटपक्ष , सवप सज व उच्च प्रमा ाी सस् यावतद्ध  करण्यासाठ  णच  
चनसगा्या चमीव्ययीेमध्ये प्रत्येक अव्याचपी ककवा कम  सुव्याचपी प्रदेश ब कावण्यासाठ  जोरािा प्रयत्न 
करी असीाी हे ध्यानाी घ्या. एखाद्या सज वाला त्यािे अनेक अवयव त्याला स्वीःला अनावश्यक ककवा 
चनरुपयोग  णहेी अशा ी्हे्या स्स्थी ला ्मा्माने ने े नैसर्वगक चनवळ ला शक्य णहे. अशासिे बाबी ी 
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ससेटने्या श्रे  मध्ये परागची असेल. 
 
जर सवप सचजवासमध्ये याप्रमा े उच्च पचरमा ापयंी पोहण्याि  प्रवतचत् असेल ीर पतथ्व वर सवपत्र 

कचनष्ठीम रूपे अजूनह  मोठ्या सस्येने अस्स्ीत्वाी कश  णहेी? णच  प्रत्येक मोठ्या वगामध्ये इीरासपेक्षा 
कासह  अत्यसी उच्च चवकचसी रूपे कश  णढ ीीा?अचधक उच्च-चवकचसी रूपासन  प्रत्येक चठका   कचनष्ठ 
रूपासना हुसकावनू लाव े व त्यासिे चनमूपलन कर े हे का केले नाह ? लामाकप ्या मीाप्रमा े, उस्फूीप 
जननामु े नव न व साध  रूपे साीत्याने चनमा  होीाी. प  चवज्ञानाने हे चसद्ध केलेले नाह . णपल्या 
ीत्त्वाप्रमा े, कचनष्ठ ज वास् या सीी अस्स्ीत्वाबद्दल को ी ह  अळि  नाह . कार  नैसर्वगक चनवळ ककवा 
योग्यीमाि  अचीज चवीा म्ह जे णवश्यकप े फक्ी प्रगी श ल चवकास नव्हे. त्यास् यामु े ज वा्या 
ज वना्या गुसीागुसी ्या ससबसधामध्ये भेदासिा, ीे जसे उद भवी ल व प्रत्येक ज वाला लाभकारक असी ल 
त्याप्रमा े, फक्ी फायदा उठवला जाीो. गासळू ाला अत्यसी इसचद्रयससपन्न झाल्याने काय फायदा हो ार णहे 
असे चविारले जाईल. जर त्यािा त्याला फायदा हो ार नसेल ीर ह  रूपे, नैसर्वगक चनवळ मु े, 
असुधाचरी ककवा अल्पसुधाचरी णच  अमयाद का ापयंी चवद्यमान कचनष्ठ स्स्थीींीि राही ल. भशूास्त्र 
सासगीे क , कासह  कचनष्ठ रूपे, उदाहर ाथप इन्युसोचरया व ्हायझोपॉ्स्, प्रद पे का ापासून 
जव जव  चवद्यमान स्स्थी मध्ये राचहले णहेी. बहुसस्य वीपमान रूपासमध्ये ज वा्या प्रथमोदया्या 
का ापासून कम ी कम  उन्नी  झाल  णहे असे समज े अचविार प ािे णहे. कार  णीा अचीशय 
कचनष्ठ स्ीरािा दजा चदलेल्या काह  ज वामध्ये त्यासिे चव्िेदन केल्यानसीर खरोखरि णियपकारक व 
सुसदर ससेटन असल्यािे णढ ून णले णहे. 

 
त्याि महान्  गटा्या ससेटनेमध ल चभन्न श्र ेीं्या चविार करीा वर लप्रमा ेि अचभप्राय द्यावा 

लागेल; उदाहर ाथप, पतष्ठवसश यासमध्ये सस्ीन प्रा   व मासे यासिे सह-अस्ी त्व; मास्यास् यामध्ये शाकप  व 
ॲम्फ ऑक्सस यासिे सहअस्स्ीत्व. परसीु सस्ीन प्रा   व मासे यास्यामध्ये क्वचिीि स्पधा चनमा  होईल. 
सस्ीन प्राण्यासिा ससपू प वगप, ककवा त्या वगाी ल काह  सभासद, हे त्यास् यामध्ये उच्चीम श्रे  पयंी उन्नी  
झाल  णहे म्ह नू मास्यासि  जागा ेे ार नाह ी. मेंदू अत्यसी च्याश ल रहाण्यासाठ  त्याला उष्ट्  रक्ी 
चम ाले पाचहजे णच  यासाठ  वायव  श्वसनाि  गरज णहे. त्यामु े उष्ट् रक्ी य सस्ीन प्राण्यासना पाण्याी 
चनवास करीाना गैरसोईला ीोंळ द्याव ेलागीे; कार , त्यासना श्वसनासाठ  साीत्याने पाण्या्या पतष्ठभागावर 
याव ेलागीे. पतथ्व वर सवपत्र ससेटनेमध्ये एकस दर ने उन्नची झाल  असल  णच  अजूनह  उन्नची होी असल  
ीर ह  श्रे  मध्ये पचरपू पीे्या अनेक पाय्या नेहम  णढ ी ल. कार , काह  ससपू प वगामध्ये ककवा प्रत्येक 
वगाी ल काह  सभासदासमध्ये उच्च उन्नत्  झाल  म्ह नू त्यास् याश  ेचन्ट प े स्पधा न कर ा्या गटासिे 
णवश्यकप े चवलोपन मु  ि हो ार नाह . काह  अल्प इसचद्रयससपन्न रूपासिे, त्यासन  त्यासना कम  ी व्र 
स्पधेला ीोंळ द्याव े लागेल णच  त्यास् या ीुटपुसज्या सस्येमु े अनुकूल भेद होण्यािे मसदावले णहे अशा 
बसचदस्ी ककवा चवशषे स्थानकासिे चठका   चनवास केल्याने, सद्यः कालापयंी जीन झाले णहे. 
 

शवेट , अनेक अल्प इसचद्रय ससपन्न रूपे, चवचवध कार ासमु े, णीा पतथ्व वर सवपत्र अस्स्ीत्वाी णहेी 
यावर माझा चवश्वास णहे. कासहींिे बाबी ी, अनुकूल स्वरूपािे भेद ककवा वैयस्क्ीक चभन्नीा ह  नैसर्वगक 
चनवळ ला कायपवाह  करीा याव  व त्यामु स  त्यािे ससियन व्हाव ेयासाठ  कध ि चनमा  झालेल  नसाव . 
को ािेह  बाबी ी शक्य चीीक्या परम प्रमा ाी चवकास होण्यासाठ  पुरेसा अवचध बहूीकरून चम ालेलाि 
नाह . काह  थोड्यासिे बाबी ी ससेटनेि  परागची झालेल  णहे. परसीु सवांी मु्य कार  म्ह जे 
राह  माना्या अचीशय साध्या स्स्थी मध्ये उच्च ससे टन उपयोग  अस ार नाह , उलट अक्षरशः 
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चनरुपयोग  असण्याि  शक्यीा णहे; कार  ीे उच्च ससेटन अचधक नाजूक स्वरूपािे असीे णच  ीे 
चबेळण्याि  अगर त्याला इजा होण्याि  शक्यीा अचधक असीे. 

 
ज वा्या प्रथमोदयाकळे पहाीा, त्याव े  सवप सज वासि  ससरिना साध्याी साध  होी  असे समजले 

जाीे; त्यास् या भागासमध्ये उन्नची ककवा चभन्न भवन होण्यामधल  पचहल  पायर  को ी  असू शकेल असा प्रश्न 
चविारला जाीो. श्र . हबपटप स्पेन्सर यान  यािे उत्र चदले णहे; वधपन ककवा चवभाजन यामु े साधे एकपेश य 
ज व बहुपेश मय बनीाी ककवा णधारभीू पतष्ठभागावर चिकटले जाीाी, ीेव्हा त्यासन  सासचगीलेल्या पुढ ल 
चनयमाि  कायपवाह  होीे:“को त्याह  दजा्या समरचिी ेटकासमध्ये, त्यास् या णपाी  पे्रर ासिे ससबसध चभन्न 
होीअसल्याने त्याप्रमा ाी चभन्न भवन होीे.” प  णप ाजव  वास्ीव मागपदशपक ेटना नाह , त्यामु े 
फक्ी असदाज कर े योग्य हो ार नाह . ीर ह  अनेक रूपे चनमा  होईपयंी ज वन कलह, णच  म्ह ून 
नैसर्वगक चनवळ, अस ार नाह  असे गतचही धर े िुक िे णहे. एकचली स्थानकावर ल एकमात्र चनवास  
जाचीमध ल भेद लाभदायक असू शकी ल, णच  त्यामु े व्यक्ीीं्या ससपू प जमावामध्येि रुपासीर होईल, 
ककवा दोन चभन्न रूपासि  चनर्वमी  होईल. परसीु पतथ्व वर ल वीपमानकाल न चनवासीं्या परस्परससबसधािे खोल 
अज्ञान, णच  भीूकाल न चनवासीं्या परस्परससबसधाबद्दल त्याह पेक्षा णचधक अज्ञान यासिा चविार करीा 
जाीीं्या उत्पचत्बद्दल स्प्ट  कर  देण्यामध्ये बर िश  त्रटु  रहाीे याबद्दल णियप वाटण्यािे कार  नाह . 
 
गुिाची्कें द्रातभमुििा 
 

गु ा्या परामुखीेला म  फाज ल महत्त्व चदलेले णहे,त्यािप्रमा स कें द्राचभमुखीाह  भचूमका 
बजावीे असे श्र . एच . स . वट्सन यासना वाटीे. दोन चभन्न प  ससबसचधी गोत्रास् या दोन जाीींपासून नव न व 
परामुख ी रूपासि  मोठ्या सस्येने चनर्वमी  झाल  ीर त्यास् यामध्ये एकाि गोत्रामध्ये समावशे करीा 
येण्याइीके ेचन्ट  साम्य असेल अश  कल्पना करीा येईल णच  याप्रकारे दोन चभन्न गोत्रासिे वसशज 
एककें द्राचभमुख होी ल. चवस्ीतीप े चभन्न रूपास् या रुपासीचरी वसशजास् या ससरिनेमध ल ेचन्ट  व 
सवपसाधार  साम्याश , बहूीेक उदाहर ासमध्ये, कें द्राचभमुखीेिा ससबसध जोळ े अचविारािे ठरेल. परसीु 
प्रत्येक सज वािे रूप प्रिसळ गुसीागुसी ्या ससबसधावर, म्ह जेि चनमा  झालेल्या भेदासवर, अवलसबनू णहे; 
णच  भेद चनमा  होण्यामाग ल कार ासिे अनुमान काढ े अचीशय जचटल काम णहे. ज वािे रूप हे जीन 
ककवा चनवळ केलेल्या भेदास् या स्वरूपावर अवलसबनू णहे; णच  हे स्वरूप सभोवीाल्या भौचीक 
पचरस्स्थी वर, त्याह पेक्षा उच्च प्रमा ाी, स्पधा कराव्या लागलेल्या सभोवीाल्या ज वासवर, णच  शवेट , 
असस्य जनकासपासून झालेल्या अनुहर ावर, अवलसबून णहे. याजनकासि  रूपें चीीक्याि जचटल 
ससबसधासमु े चनधाचरी केल  जाीाी. मूलीः सुस्प्ट प े चभन्न असलेल्या दोन ज वास् या वसशजासमध्ये नसीर ससपू प 
ससेटनेमध्ये अगद  ेचन्ट प े चम ी  जु ी  कें द्राचभमुखीा चनमा  होीे हे अचवश्वसन य णहे. जर असे 
ेळलेले असेल ीर ससपू पप े चभन्न शलैसमूहासमध्ये जनचनक ससबसधापासून स्वीसत्र असे ीेि रूप वारसवार 
चदसावयास हव;े प  उपलब्ध पुरावा याचवरूद्ध णहे. 

 
नैसर्वगक चनवळ ्या, गु ा्या परामुखीासमवीे, अचवरीप े हो ा्या कायपवाह मु े जाी य 

रूपासि  अगच ी सस्येने चनर्वमी  होईल असाह  णके्षप ेेीलेला णहे. जोपयंी फक्ी अजैव पचरस्स्थी िा 
ससबसध णहे ीोपयंी जाीींि  पुरेश  सस्या उष्ट् ीा, णद्रपीा, इत्यादींमध ल सवप चविाराहप चवचभन्नीासना 
लवकरि अनुयुक्ी होी ल. परसीु सज वासिे, परस्परससबसध हे अचधक महत्त्वािे णहे. णच  को त्याह  
प्रदेशाी जाीींि  सस्या जसजश  वाढी जाीे ीसीश  राह  मानाि  जैव पचरस्स्थी  अचधकाचधक 
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गुसीागुसी ि  होीे. पचर ामीः ससरिनेी ल लाभकारक चवचभन्न कर ा्या प्रमा ाला, णच  म्ह नू चकी  
जाीींि  चनर्वमी  व्हाव  या सस्येला, मयादा नाह  असे प्रथमदशपन  वाटीे. अत्यसी सुचपक प्रदेशाीह  
जाी ्या रूपासिा ससपू प ससिय झाला णहे असे णढ लेले नाह . मग जाीीं्या अपचरचमी सस्यावतद्ध वर 
कशामु े चनयसत्र  रहाीे? एखाद्या प्रदेशामध्ये पालनपोष  होऊ शक ा्या ज वास् या सस् येला (जाी  
रूपासि  सस्या नव्हे) मयादा असल  पाचहजे. म्ह नू एखाद्या प्रदेशाी खूप अनेकजाीींना जर रहावयािे 
असेल ीर प्रत्येक ककवा जव जव  प्रत्येक जाचीि  व्यक्ी सस्या थोळ श  असल  पाचहजे;णच  अशा 
जाी  ऋीूस्या स्वरुपामध्ये ककवा त्यास् या शत्रू्या सस्येमध्ये हो ा्या णकस्स्मक िढउीारामु े चनमूपलन 
होण्यायोग्य णहेी. अशािे बाबी ी चनमूपलनाि  प्रच्या जलद असीे, ीर नचवन जाीींि  चनर्वमी  नेहम ि 
चधमेप ाने होीे. समजा, इसग्लसळमध्ये व्यक्ीींइीक ि जाीींि  सस्या णहे, णच  पचहल्या कळक 
कहवाळ्यामध्ये ककवा अचीशय कोरड्या उन्हाळ्यामध्ये हजारो जाी िस समू  उच्चाटन होीस. दुर्वम  
जाीींमध्ये, णच  को त्याह  प्रदेशाी जाीीं्या सस्येमध्ये अपचरचमीप े वाढ झाल  असेल ीर प्रत्येक 
जाची दुर्वम  होईल,चवचवचक्षी कालामध्ये थोळे अनुकूल भेद चनमा  होीाी. पचर ामीः नचवन जाी य 
रूपास् या चनर्वमी ि  प्रच्या मसदावीे. जेव्हा को ी ह  जाची अचीशय दुर्वम  होीे, ीेव्हा चनकट णसीर-
ससकर ामु े त्या जाचीिे चनमूपलन होण्यास मदी होीे. शवेट , माझ्या दृ्ट  ने अचीशय महत्त्वािा मुद्दा 
म्ह जे, स्वगतहामध्ये अनेक स्पधपकासिा अगोदरि पराजय केला णहे अशा प्रभाव  जाचीिा प्रसार होण्याि  
णच  त्यास् यामु े इीर अनेकासना हूसकावनू लावले जाण्याि  शक्यीा अचधक असेल. ज्या जाी  
चवस्ीतीप े पसरीाी त्या जाी  साधर ीः अचीशय चवस्ीतीप े पसरीाी. पचर ामीः ीे अनेक प्रदेशाी 
अनेक जाीींना हूसकावनू लावीाी व त्यासिे समू  उच्चाटन करीाी.याप्रमा े पतथ्व वर सवपत्र जाी य 
रुपास् या बेसुमार सस्यावाढ वर चनयसत्र  रहाीे. 
 
प्रकरिाचा््ाराशं 
 

राह  माना्या बदल्याी पचरस्स्थी ी सज वास् या जव जव  प्रत्येक भागा्या ससरिनेमध्ये जर 
वैयस्क्ीक चभन्नीा चनमा  झाल्या,णच  त्यास् यामध्ये, भचूमी य श्र े ने सस्यावाढ होी असल्याने, त्यास् या 
को त्याीर  वय, ऋीू, ककवा वषामध्ये जर ी व्र ज वनकलह चनमा  होी असेल, ीर प्रत्येक ज वामध्ये 
त्याला स्वीःला अनुकूल असलेले भेद ेळून येीाी. हा चनष्ट्कषप सवप ज वासिे एकमेकासश  णच  त्यास् या 
राह  माना्या पचरस्स्थी श  असलेल्या अपचरचमी गुसीागुसी ्या ससबसधामु े ससरिना, शर रगठन व ससवय  
यासमध्ये त्यासना अनुकूल अश  अचीशय चवचभन्नीा चनमा  होीे हे गतचही धरूनि काढला णहे. परसीु 
को त्याह  ज वामध्ये त्याला स्वीःला उपयुक्ी असलेले भेद कध  का   उद भवले ीर या भेद पावलेल्या 
ज वासिे ज वनकलहामध्ये जीन होण्याि  शक्यीा चनचिीप े अचधक असीे; णच  अनुहर ा्या प्रबल 
ीत्त्वानुसार त्यास् यापासून ीत्सदृश्य गु ास् या ससीी ि  चनर्वमी  होीे. या जीन करण्या्या ीत्त्वाला, ककवा 
योग्यीमा्या अचीज चवीेला, म  नैसर्वगक चनवळ म्हटले णहे यामु े प्रत्येक ज वामध्ये त्या्या 
राह  माना्या जैव व अजैव पचरस्स्थी नुरुप सुधार ा होीे, णच  पचर ामीः बहुीेकासिे बाबी ी, 
ससेटनेमध्ये उन्नची होीे. ीथाचप, कचन्ट  व साध  रूपें त्यास् या राह  माना्या साध्या पचरस्स्थी ला अनुरूप 
असी ल ीर द पेका ापयंी चटकून राही ल. 

 
गु ासिे ीदनुरुप वयामध्ये अनुहर  होीे या ीत्त्वानुसार, नैसर्वगक चनवळ मु े असळे, ब , ककवा 

बालक यास् यामध्येह  प्रौढावस्थामधल्या इीक्याि सहजीेने रुपासीर होऊ शकीे. पुष्ट्क  प्राण्यासमध्ये 
सामान्य चनवळ ला लैं चगक चनवळ िे सहाय्य होीे. कार  अत्यसी जोमदार व उत्मप े अनुयुक्ी नरासपासून 
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मोठ्या सस्येने ससीी ि  पैदास होीे. लैं चगक चनवळ मु े फक्ी नरासनाि इीर नरासश  हो ा्या कलहामध्ये 
ककवा स्पधेमध्ये उपयुक्ी होी ल असे गु  चम ीाी. णच  प्रिचली अनुहर ा्या रूपानुरुप हे गु  एका 
कलगधर्वमयामध्ये ककवा दोन्ह  कलगधर्वमयामध्ये उीरीाी. 

 
नैसर्वगक चनवळ िा ज वास् या चवचवध रूपासवर त्यास् या चवचवध पचरस्स्थी  व स्थानकासना अनुयुक्ी 

अश  कायपवाह  खरोखरि झाल  णहे काय हे सवपसाधार  रोखठोक व यापुढ ल प्रकर ासमध्ये चदलेले 
पुराव ेयावरून ठरवाव ेलागेल. परसीु त्यामु े चवलोपन कसे होीे णच  पतथ्व ्या इचीहासामध्ये चवलोपनाि  
मोठ्या प्रमा ाी कायपवाह  कश  होीे हे पाचहले णहे. नैसर्वगक चनवळ मु े गु ामध्ये परामुखीाह  चनमा  
होीे. कार  ज वासमध्ये ससरिना, ससवय  व शर रगठन यासमध्ये चजीक  अचधक परामुखीा चनमा  होईल 
चीीक्या प्रमा ाी त्यासि  त्याि के्षत्रावर अचधक सस्या राह ल. यािा पुरावा को त्याह  लहान चठका ्या 
चनवासींकळे णच  परक्या भमू वर स्थाय क झालेल्या पदैासींकळे पाचहल्यावर चम ीो. म्ह नू को त्याह  
एका जाची्या वसशजामध्ये रूपासीर होीाना, णच  सस् यावतद्ध साठ  सवप जाीींमध्ये सीी ससेषप होी 
असीाना वसशजासमध्ये चजीक  णचधक चवचभन्नीा चनमा  होईल चीीक  त्यासि  ज वनकलहामध्ये यशस्व  
होण्याि  अचधक शक्यीा असीे. याप्रमा े त्याि जाी ी ल प्रकारासमध्ये भेदाभेद करीा ये ा्या लहान 
चभन्नीासि  ह ूह ू वाढ होी असीे. णच  या चभन्नीासमध ल ह  वाढ त्याि गोत्रामध ल जाीींी ल, ककवा 
चभन्न गोत्रासमध लसुद्धा, महान चभन्नीाि  बरोबर  करेपयंी होीे. 

 
प्रत्येक वगाी ल मोठ्या गोत्राी ल चवस्ीतीप े चवस्ीाचरी णच  चवस्ीती के्षत्र ी जाीींमध्ये सवाचधक 

भेद चनमा  होीाी; णच  ज्यामु े ीे त्यास् या स्वीः्या प्रदेशाी प्रबल बनीाी ीे श्रषे्ठत्व त्यास् या सुधाचरी 
ससीी मध्ये साधार ीः उीरीे. नैसर्वगक चनवळ मु े गु ामध्ये परामुखीा होीे णच  कम  सुधाचरी णच  
मध्यवीी रूपासिे मोठ्या प्रमा ाी चवलोपन होीे. या ीत्त्वास् या णधारे, पतथ्व वर सवपत्र प्रत्येक वगाी ल 
असस्य सज वासमध ल नात्यासिे स्वरूप णच  सवपसाधार  सुचनधाचरी प्रभेदन यासिा खुलासा करीा येईल. 
सदासवपका   व स्थ   सवप प्रा   व वनस्पी  गटासमध्ये दुय्यम गट याप्रमा े एकमेकासश  ससबसचधी असले 
पाचहजेी; ीे म्ह जे, त्याि जाी ी ल प्रकार अचीशय ेचन्ट प े ससबसचधी असीाी, त्याि गोत्रामध ल जाची 
कम  ेचन्ट प े णच  असमानीेने ससबसचधी असीाीणच  चवभाग व उपगोते्र बनीाी; चभन्न गोत्रास् या जाीीं 
अचीशय कम  ेचन्ट प े ससबसध ी असीाी. णच  गोते्र चभन्न प्रमा ाी ससबसध ी असीाी व उपकुले, कुले, 
ग , उपवगप, णच  वगप बनीाी. को त्याह  वगाी ल अनेक दुय्यम गटासना समान दजा्या एकाि 
रासगेमध्ये ठेवीा येी नाह , ीर ीे एका कबदूभोवी  गो ा झालेले असीाी, णच  हे पनु्हा इीर कबदूभोवी  
गो ा झालेले असीाी णच  याप्रमा े हे जव जव  न ससप ारस ि् णहे. जाी ि  चनर्वमी  स्वीसत्रप े 
झाल  असी  ीर या प्रकार्या वगीकर ािा खुलासा देीा णला नसीा. प  हा खुलासा अनुहर  णच  
नैसर्वगक चनवळ ि  गुसीागुसी ि  कायपवाह  यामु े हो ारे चवलोपन णच  गु ाि  परामुखीा याद्वारे करीा 
येीे णच  यािे स्प्ट  कर  णकत ी द्वारे केलेले णहे. 

 
त्याि वगाी ल सवप ज वासि  नाीीं कध कध  मोठ्या वतक्षा्या स्वरूपाी दाखचवल  जाीे. या 

उपमेमु े बरेिसे सत्य समजीे. हचरी व मुकुचली फासद्या चवद्यमान जाीींिे प्रचीचनचधत्व करीाी; ीत्पूवी्या 
फासद्या लुप्ी जाीींि  द पे श्रे   दशपचवीाी. जसा वाढ ्या प्रत्येक का ामध्ये सवप वधपमान फासद्यासिा सवप 
बाजूसन  शाख ी होण्यािा णच  सभोंवीाल्या ळहाळ्या व शाखा यास् यापेक्षा अचधक वाढण्यािा व त्यासना 
न्ट  करण्यािा प्रयत्न असीो ीसाि जाीीं णच  जाीींिे गट हे ज वनकलहामध्ये इीर जाीींवर सवपका   
स्वाचमत्व चम वीाी. मोठ्या शाखा णच  त्याहून अचधकाचधक लहान शाखा चनमा  कर ारे अवयव हे 
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स्वीः एकेका   वतक्ष लहान असीाना, असकुचरी ळहाळ्या होत्या. णच  प्रशाचखीशाखासमु े पूवीिे व 
चवद्यमान मुकुल जोळले जा े हे सवप लुप्ी णच  ज चवी जाीींिे गटासमध्ये दुय्यम गट या चरी िे वगीकर  
दशपचवीे. वतक्ष हा लहान झुळुप असीाना भरभराट ला णलेल्या अनेक फाद्यासपैक  फक्ी दोन ककवा ी न्हासि  
वाढ णीा मोठ्या शाखासमध्ये झाल  णहे, ीे अजून ज चवी णहेी णच  त्यास् यापासून इीर फासद्या फुटीाी. 
त्यामु े द पे भीूकाल न भवैूज्ञाचनक युगाी ल जाीींपकै  अचीशय थोड्यासि  ज चवी व रूपासीर ी ससीी  
मागे राचहल  णहे. वतक्षा्या प्रथम वाढ ्या व े , पुष्ट्क  अवयवासिा व शाखासिा नाश होीो व ीे सवप ग ून 
जाीाी. या चवचवध णकारा्या अधःपचीी शाखा णीा ज चवी प्रचीचनध  नसलेले व णप ाला फक्ी 
ज वाश्म स्वरूपाी माचही असलेले ससपू प ग , कुले, णच  गोत्रासिे प्रचीचनचधत्व करीाी. वतक्षा्या अधःस्थ 
चद्वशाखामधून चने ार  एखाद  बार क चढल  शाखा येथे ीेथे त्या्या शेंड्याला चदसीे; को त्याीर  
योगायोगाने अनुकूलीा चम ून ी  अजून ज वसी णहे. अशाप्रकारे कध कध  णर्वनयोस््हकस ककवा 
लेचपळोसायरेनसारखे प्रा   चदसीाी; हे प्रा   त्यास् या नात्यामु े ज वास् या दोन मोठ्या शाखासना कासह शा 
थोड्या प्रमा ाी जोळीाी; णच  ीे त्यासन  ससरचक्षी स्थानकामध्ये चनवास केल्याने प्रा ेाीक स्पधेपासून 
बिावले णहेी. मुकुलासपासून वाढ होऊन नव न मुकुलचनमा  होीाी, णच  ीे जोमदार असी ल ीर 
त्यापासून शाखा चनमा  होीाी णच  सवप बाजूसन  दुबपल असलेल्या शाखासपेक्षा त्यासि  वाढ अचधक होीे. 
त्यािप्रमा े ज वनवतक्षाबद्दलह  ेळीे. त्या वतक्षा्या मती णच  खसचळी शाखासमु े भपूतष्ठ व्यापला जाीो णच  
पतष्ठभाग सदाशाख ी व सुसदर शाखायनामु े ण्िाचदला जाीो. 
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प्रकरि पाच 
 

भेदाचे णनयम 
 

बदििेर्लया्पतरव्स्थिीचे्पतरिाम 
 

भेद हे दैवयोगाने उद भवीाी असे म्हटले जाीें, प  ीे िुक िे णहे. भेद णच  चवरूपीा 
स्वाभाचवक पचरस्स्थी पेक्षा ज वासि  जोपासना करीाना पुष्ट्क  अचधक वारसवारप े उद भवीाी. ीसेि 
मयाचदी के्षत्रासपेक्षा चवस्ीती के्षत्रासमध्ये पसरलेल्या जाीींमध्ये अचधकीर भेदप्रवतत्  असीे. म्ह ून साधार ीः 
भेदप्रवतत् िा प्रत्येक जाचीला त्या्या अनेक उत्रोत्र चपढ्ाना ज्या राह  माना्या पचरस्स्थी ला ीोंळ 
द्याव े लागले त्या्याश  ससबसध णहे. पचहल्या प्रकर ामध्ये पाचहले णहे क  बदललेल्या पचरस्स्थी ि  
कायपवाह  दोन प्रकारे होीे. प्रत्यक्षचरत्या सवप ससेटनेवर ककवा कासह  भागासवर णच  अप्रत्यक्षचरत्या जनन 
ीसत्रामु े सवांिे बाबी ी दोन गो्ट   कार  भीू णहेी: पचहले, ज वािे स्वरूप, णच  दोनापकै  हे अचीशय 
महत्वािे णहे; व दुसरे, पचरस्स्थी िे स्वरूप. बदललेल्या पचरस्स्थी ्या प्रत्यक्ष कायपवाह िे पचर ाम 
चनचिी ककवा अचनचिी स्वरुपािे असीाी. अचनचिी पचर ामासिे बाबी ी ससेटना लवचिक झालेल  असीे 
णच  भेदप्रवतत्  अचधक अस्स्थर होीे. चनचिी पचर ामासिे बाबी ी ज वािे स्वरूप असे असीे क  जेव्हास 
त्याला एका चवचश्ट  पचरस्स्थी मध्ये रहाव ेलागीे ीेव्हास सवप ककवा जव  जव  सवप व्यक्ीींमध्ये सार्याि 
ी्हेने रूपासीर होीे. 

 
बदललेल्या पचरस्स्थी मु े, उदाहर ाथप हवामान, अन्न इत्याद मध ल बदलामु े, प्रत्यक्ष कायपवाह  

चकीपी झाल  णहे हे चनचिी कर े महाकठ   णहे. परसीु चवचवध सज वासमध ल ससरिनेी ल अगच ी 
गुसीागुसी ्या सह-अनुकूलनािा ससबसध केव  अशा ी्हे्या कायपवाह श  लावीा ये ार नाह . 

 
ज वाला भेद जर अत्यल्प उपयोग  असेल ीर त्यािा ससबसध नैसर्वगक चनवळ ्या ससचिी कायपवाह श  

चकीपी णच  राह  माना्या पचरस्स्थी ्या प्रत्यक्ष कायपवाह श  चकीपी जोळावयािा हे सासगीा ये ार 
नाह . 

 
एकाि जाचीपासून राह  माना्या चभन्न बाह् पचरस्स्थी ी समसदृश्य प्रकारासि  चनर्वमी  झाल  

णहे, णच  त्यािव े  समान बाह् पचरस्स्थी मध्ये चवसदृश्य प्रकारासि  चनर्वमी  झाल  णहे अश  उदाहर े 
देीा येी ल. ीसेि, अचीशय चवरूद्ध हवामानाी रहाी असूनह  जाचीिे वास्ीव रूप राखले गेले णहे, 
ककवा ी  जाची अचजबाी भेदप्रवतत् नाह  अश  असस् य उदाहर े माचही णहेी. यामु े भेदप्रवतचत्पेक्षा 
सभोवीाल्या पचरस्स्थी ्या प्रत्यक्ष कायपवाह ला म  कम  महत्व देीो. 

 
एका अथाने, राह  माना्या पचरस्स्थी मु े फक्ी प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्षचरत्या भेदप्रवतचत्ि चनमा  

होीे असे नाह  ीर नैसर्वगक चनवळह  होीे; करा  को ीा प्रकार चजचवी रहावयािा हे पचरस्स्थी  ठरवीे. 
परसीु चनवळ साठ  जेव्हास मनुष्ट्य हा मध्यस्थ असीो ीेंव्हा बदल ेळवनू ण  ारे दोन्ह  कारक चभन्न 
असीाी. भेद प्रवतचत् को त्याीर  चरी ने उते्चजी होीे, परसीु त्या भेदासिे मा सा्या इ्िेमु ेि 
को त्याीर  चवचश्ट  चदशनेे ससियन होीे. णच  हा मनुष्ट्य नैसर्वगक स्स्थी ी ल योग्यीमा्या 
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अचीचजचवीेला उत्र देीो. 
 
नै्र्वगक्तनिडीने्तनयतंत्रि्केिेर्लया्भागाचं्या्िर्विि्उपयोग्ि्अनुपयोगाचे्पतरिाम 
 

पा  व प्राण्यासमध्ये त्यास् या चवचश्ट  भागाी उपयोगामु े ब कट  णलेल  णहे व वतद्ध  झालेल  
णहे, ीर अनुपयोगामु े ्हास झालेला णहे याबद्दल शसका नाह . या रुपासीरासिे अनुहर ह  झालेले णहे. 
मुक्ी स्स्थी ी, या प्राण्यासमध्ये द पेकालपयंी्या सीी्या उपयोग वा अनुपयोगामु े काय पचर ाम झाले 
यािा असदाज बासधण्यासाठ  णप ाकळे ीुलनात्मक प्रमा  नाह ; कार  त्यासि  जनकरूपे णप ाला माचही 
नाह ी. परसीु अनुपयोगािे पचर ाम दाखचवीा येईल अश  ससरिना अनेक प्राण्यासमध्ये णहे. उदाहर ाथप, 
शहामतग व इीर अनेक पसखह न पक्ष . हे पक्ष  क्वचिीि उड्डान करीाी. त्यास् या णीा्या ककवा पूवी्या 
चनवास  प्रदेशाी त्यासि  चशकार कर ारे प्रा   नसल्याने त्यासना धोक्यापासून बिाव करण्याि  णवश्यकीा 
भासल  नाह , णच  म्ह ून पसखह न स्स्थी  चनमा  हो े ससभवन य णहे. शहामतगा्या धोक्याला ीोंळ द्याव े
लागीे, णच  बिावासाठ  ीो उड्डान करू शकी नाह ; प  ीो िीुष्ट्पाद प्राण्यासारखस लत्ाप्रहाराने शत्रूसिा 
प्रचीकार करू शकीो. शहामतग गोत्रा्या पूवपजा्या ससवय  मा ढोकपक्षयासार्या असल्या पाचहजेी. 
उत्रोत्र चपढ्ासमध्ये त्या्या शर रािा णकार व वजन यासमध्ये वतद्ध  होी गेल , पायासिा अचधकाचधक 
पसखासिा कम  उपयोग केला णच  त्यामु े शवेट  ीो उड्डान करण्यास असमथप झाला. 

 
कासह िे बाबी ी एखाद्या अवया्या अनुपयोगामु े शर ररिनेी रूपासीर झाल  णहेी णच  ह  

रूपासीरे ससपू पीः ककवा मु्यीः नैसर्वगक चनवळ मु े झाल  णहेी. उदाहर ाथप, मळेरा (Madeira) वर ल 
भतसगे; त्यास् यापैक  चकत्येक पसखह न णहेी. ह  पसखह न स्स्थी  ह  नैसर्वगक चनवळ ्या कायपवाह मु े, बहुधा 
अनुपयोगाश  हाीचम व   होऊन झाल  णहे कार , चकत्येक उत्रोत्र चपढ्ासदरम्यान प्रत्येक व्यक्ी गी 
भतसग, पसखास् या अपू प वाढ मु े ककवा सुस्ी प्रकत चीमु े कम  उड्डान करी होीा; त्यामु े त्यासिा वा्याबरोबर 
समुद्राकळे वाहून ण ले जाऊन नाश होी नव्हीा, णच  म्ह ून त्यासना चजचवी रहाण्याि  उत्म ससध  
चम ाल . उलटपक्ष , उड्डान कर ारे भतसगे अचीशय ीत्परीेने समुद्राकळे वाहून ण ले गेले व त्यासिा नाश 
झाला. याप्रमा े अनुपयोगा्या पचर ामाला नैसर्वगक चनवळ ि  मदी होीे. 
 
दशानुकूिन 
 

फुलारण्यािा काल, ब यास् या रुजण्यासाठ  पावसा्या प्रमा ाि  णवश्यकीा, इत्याचद 
वनस्पीीं्या प्रच्या णनुवसचशक णहेी. त्याि गोत्राी ल चभन्न जाी  उष्ट्  व श ी प्रदेशाी णढ  े 
अचीशय नेहम िे असल्याने, जर त्याि गोत्राी ल सवप जाीींि  उत्पचत् एकाि जनक-रूपापासून होीे हे 
सत्य असेल ीर दशानुकूलनािा वसशानु्मा्या द पे माचलकेवर ीत्परीेने पचर ाम झाला असला पाचहजे. 
प्रत्येक जाची त्या्या स्वगतह ्या हवामानाला अनुयुक्ी असीे हे प्रचसद्ध णहेि. उत्रधतवावर ल ककवा 
समश ीोष्ट्  प्रदेशाी ल जाची उष्ट्  प्रदेशाी, ककवा उष्ट्  प्रदेशाी ल उत्र धतव ककवा समश ीोष्ट्  प्रदेशाी, 
चटकू शकी नाह . परसीु जाीीं्या, ीे ज्या हवामानाी रहाी असीाी त्या हवामानाला असलेल्या, 
अनुकूलना्या प्रमा ाला बरेिव ेा फाज ल महत्व चदले जाीे. णयाी केलेल्या वनस्पी  नव न हवामानाी 
चटकी ल कीं नाह  यािे अनुमान बासधण्यास बरेिव ेा णप  असमथप असीो; चभन्न प्रदेशाीून ण लेले 
बरेिसे वनस्पी  व प्रा   नचवन चठका   पू पप े चनरोग  राचहले णहेी. स्वाभाचवक पचरस्स्थी  मध्ये जाी  
या, त्यास् या के्षत्रामध्ये त्याि हवामानाला चीीक्याि ककवा त्यास् यापेक्षा अचधकअनुयुक्ी असलेल्या इीर 
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सज वासश  हो ा्या स्पधेमु े, ेचन्ट प े मयाचदी रहाीाी. परसीु चभन्न ीपमानाला स्वाभाचवकप े 
अनुकूचली, म्ह जेि दशानुकूचली, वनस्पीींि  कासह  थोळ  उदाहर े णहेी. पाईन व ्होळोळेड्रॉन 
यास् या, चहमालया्या चभन्नचभन्न उसि वर वाढ ा्या त्याि जाची्या झाळासपासून बीं गो ा करून त्यासि  या 
देशाी लागवळ केल  णच  त्यास् यामध्ये थसळ ला प्रचीकार करण्यासाठ  चभन्नचभन्न शार र क ीाकद चनमा  
झाल  असे णढ ून णले. ीसेि, उष्ट्  प्रदेशापासून श ी प्रदेशापयंी, ककवा उलट ी्हेने, पसरलेले उसद र 
व इीर प्राण्यासि  उदाहर े णहेी. परसीु हे प्रा   ीदे्दश य हवामानाला कासटेकोरप े अनुयुक्ी होीे काय, 
णच  नचवन ेर  खासप े दशानुकूलन झाल्यानसीर ीे ीेथे पचहल्यापेक्षा अचधक अनुयुक्ी ठरलेकाय हे 
णप ाला माह ी नाह . 

 
म्ह ून को त्याह  चवचश्ट  हवामानाला अनुकूलन हे शर रप्रकत ी मध्ये असलेल्या स्वाभाचवक 

अचीशय लवि कप ािा गु  समजला पाचहजे णच  ीो बहुीेक प्राण्यासमध्ये नेहम  णढ ीो. या 
दृच्ट कोनाीून, अचीशय चभन्न हवामानाी चटकून रहाण्या्या खुद्द मा सा्या व त्या्या पा  व प्राण्यास् या 
क्षमीेकळे चवससगी  म्ह ून पहाीा कामा नये, ीर ी  शर रगठनामध्ये अचीशय नेहम  णढ  ा्या 
लवचिकप ाि , चवचश्ट  पचरस्स्थी ी ेळून णलेल्या कायपवाह ि , उदाहर े णहेी. 

 
जाचीिे को त्याह  चवचश्ट  हवामानाला दशानुकूलन हे केव  ससवय मु े चकी  णहे, उपजी चभन्न 

शर रगठन असलेल्या प्रकारास् या नैसर्वगक चनवळ मु े चकी  णहे, णच  या दोन्हीं्या ससयुक्ीप ाने चकी  
झाले णहे हे सासग े कठ   णहे. 

 
एकस दर ी पहाीा, पुढ लप्रमा े चनष्ट्कषप काढीा येईल. कासहींिे बाबी ी, ससवय, ककवा उपयोग व 

अनुपयोग हे शर रगठन व ससरिनामध्ये रूपासीर ेळून ण ण्यामध्ये मोठ  भचूमका बजावीाी. परसीु या 
पचर ामासि  उपजी भेदास् या नैसर्वगक चनवळ श  बहुीेक व ेा हाीचम व   झाल  णहे, णच  कासह  व ेा 
नैसर्वगक चनवळ ने त्यास् यावर प्रभतु्व चम चवलेले णहे. 
 
्ह्ंबंतिि्भेद 
 

मला येथे या शब्दसमूहाने असे सूचिी करावयािे णहे कीं वाढ होीाना ससपू प ससे टना इीक  
एकचत्रीप े बासधल  गेलेल  असीे क  जेव्हास को त्याह  एका भागामध्ये अल्प भेद चनमा  होीाी णच  
त्यासिे नैसर्वगक चनवळ मु े ससियन होीे. ीेंव्हास इीर भागासमध्येह  रूपासीर होीे. हा अचीशय महत्त्वािा प  
अत्यसी अपू पप े समजलेला चवषय णहे. साधस अनुहर  हे अनेक व ेा िुक नस सहससबसध म्ह ून वाटीे. 
उदाहर ाथप, चपल्ला्या ककवा कळभा्या ससरिनेमध्ये उत्पन्न झालेल्या भेदासिा पचरपक्व प्राण्यास् या ससरिनेवर 
स्वभाचवकप े पचर ाम होीो. या प्रवतत् वर साधार प े पू पीः नैसर्वगक चनवळ िे प्रभतु्व असीे. एकाि 
बाजूला कशग असलेले का व टािे एक कुटुसब अस्स्ीत्वाी होीे. हे त्या्या वसशजासना को त्याह  प्रकारे 
अचीशय उपयुक्ी असीे ीर चनवळ मु े ीे चनत्यप े णढ ले असीे. 

 
समरचिी भागासमध्ये एकमेकासश  ससलग्न रहाण्याि  प्रवतचत् असीे असे चवरूप वनस्पी मध्ये 

बरेिव ेा णढ ीे. सामान्य ससरिनेी ल समरचिी भागासि  युी  हे अचधक सामान्यप े णढ ीे; 
उदाहर ाथप, प्रदलासिे नचलकामध्ये युी . कठ   भागासिा लगी्या मतदु भागास् याणकारावर पचर ाम होीो 
असे णढ ले णहे; पक्षयासमध्ये कट रा्या णकाराी ल चवचभन्नीेमु े त्यास् या वतक्का्या णकारामध्ये लक्ष  य 
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चवचभन्नीा उत्पन्न होीे. 
 
सहससबसधािे स्वरूप बरेिव ेा अत्यसी दुबोध असीे; उदाहर ाथप, मासजरामध्ये ससपू प सफेदप ा व 

चन े ळो े यासिा बचहरे ाि  असलेला ससबसध. 
 
सहससबसध व भेद यास् या चनयमासिे महत्व उपयुक्ीीा, णच  म्ह ून नैसर्वगक चनवळ, यापासून स्वीसत्र 

णहे. यािे उत्म उदाहर  म्ह जे सूयपफूलकुल व कोकथब रकुल यासमध ल काह  वनस्पीीं्या बाहेर ल व 
णी ल फुलासमध्ये असलेल  चभन्नीा. या फुलास् या ससरिनेी ल चभन्नीा ककवा रूपासीर वगीकर -चवशषेज्ञासन  
अचीशय महत्वािे मानले णहे. ह  चभन्नीा जाीींना को त्याह  प्रकारे ककचिीह  उपयुक्ी नाह ; ी  
ससपू पप े भेद व सहबसधािे चनयम यामु े णहे. 

 
जाीीं्या ससपू प गटामध ल समान ससरिना सहससबसध ी भेदामु े णहेी असे चकत्येक व ेा णप  

िुक ने समजीो. वस्ीुीः ी  केव  अनुहर ामु े असीे. कार  प्राि न पूवपजाने नैसर्वगक चनवळ द्वारा 
ससरिनेी ल को ीेीर  एक रूपासीर, णच  हजारो चपढ्ासनसीर को ीेीर  दुसरे व स्वीसत्र रूपासीर अर्वजी 
केलेले असीे. दोन्ह  रूपासीरे चवचभन्न स्वभाव असलेल्या वसशजास् या ससपू प गटामध्ये उीरीाी णच  
स्वाभाचवकप े ीे को त्याीर  अचनवायप चरी ने सहससबसध ी णहेी असे समजले जाीे. इीर कासह  सहससबसध 
स्प्ट प े एकमेव नैसर्वगक चनवळ मु े णहेी. उदाहर ाथप, पक्षधार  बीं अस्फुटनश ल फ ासमध्ये कध ह  
णढ लेले नाह ी. कार  हवीूेन ीरसगी नेण्यासाठ  णच  त्यामु े चवस्ीतीप े चवक र  होण्यासाठ  असे 
बीं अचधक फायदेश र असीाी. कध ि न फुट ा्या फ ासी ल बीं नैसर्वगक चनवळ मु े ्मा्माने पक्षधार  
बनी ल हे अशक्य णहे. 
 
िृध्दी्क्षतिपूिी्ि्तमिहययिा 
 

वतध्द  क्षचीपूीीिा ककवा ससीुलनीेिा चनयम सासचगीला णहे.“एका गो्ट  साठ  खिप करण्याकचरीा 
दुस्या गो्ट  मध्ये काटकसर कर े चनसगाने भाग पाळले णहे” पा  व प्राण्यासिे बाबी ी कासह  प्रमा ाी हे 
खरे णहे. एका भागामध्ये अगर अवयवामध्ये अन्न अचधक प्रमा ाी गेले ीर दुस्या भागाी अन्न, चनदान 
अचधक प्रमा ाी, क्वचिीच पोिीे. अचधक दूध दे ार  णच  ीत्परीेने लठ्ठ हो ार  गाय चम  े कचठ  
णहे. कोब ्या त्याि प्रकारापासून चवपुल व पौ्ट  क पाने णच  भरपूर ीेल असलेले बीं चम ी नाह ी. 
स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी ल जाीींिे बाबी ी हा चनयम सावपचत्रकप े लागू पळ ार नाह ; परसीु 
पुष्ट्क ज ासिा, खास करून वनस्पी शास्त्रज्ञासिा, त्या्या सत्यीेवर चवश्वास णहे. माझ्या दृ्ट  ने, एका 
बाजूस नैसर्वगक चनवळ मु े अचधक चवकचसी भाग व दुस्या बाजूस लगीिा नैसर्वगक चनवळ मु े ककवा 
अनुपयोगाने न्यून कत ी दुसरा भाग यामध्ये चवभेद करीा येी नाह  ीसेि लगी्या दुस्या भागा्या ज्यादा 
वाढ मु े एखाद्या भागाीून चकी  अन्न मागे ओढले गेले हे सासग े कठ   णहे. 

 
या सवावरून एक सवपसधार  ीत्व मासळीा येईल : नैसर्वगक चनवळ ससेटनेी ल प्रत्येक भागामध्ये 

काटकसर करण्यािा साीत्याने प्रयत्न करी णहे. म्ह नू नैसर्वगक चनवळ अखेर स ससेटने्या को त्याह  
भागािे, त्या्या बदललेल्या सवयींमु े ीो भाग अनावश्यक झाल्याबरोबर लगेि, दूरदृ्ट  ने न्यूनन करीो, 
णच  त्याव े  इीर को त्याह  भागाी ीदनुरूप प्रमा ाीअचधक वाढ होऊ देी नाह . णच , उलट अथी, 
नैसर्वगक चनवळ अवयवामध्ये, त्या अवयवा्या लगी्या को त्याह  भागामध्ये न्यूनन करून णवश्यक 
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भरपाई करण्याि  णवश्यकीा न भासीा, बर िश  वाढ ेळवनू ण ण्यामध्ये पू पप े यशस्व होईल. 
 
बहुतिि, रूढ्आति्अर्लप-इतंद्रय्ंपन्न््ंरचना्भेदशीि्अ्िाि 
 

प्रकार व जाी  या दोन्हींिेह  बाबी ी एक चनयम झालेला चदसीो, ीो म्ह जे : जेव्हा को त्याह  
भागाि  ककवा अवयवाि  सस्या त्याि व्यक्ी मध्ये अचधक असीे (जसे सापासमध ल म के, णच  
बहुपुसकेसर फुलासी ल केसरदले) ीेव्हा त्यासि  सस्या अस्स्थर असीे; याउलट जेव्हा त्याि भागाि  वा 
अवयवाि  सस्या कम  असीे, ीेव्हा ी  सस्या स्स्थर असीे. बहुचवध भागास् या ससरिनेमध्ये भेद उत्पन्न 
होण्याि  अचीशय शक्यीा असीे.“शाक य पनुरुस्क्ी” हे अल्प इसचद्रयससपन्नीेिे लक्ष  णहे. कचनष्ठ स्वरूप  
सज व हे उन्नी स्वरूप  सज वासपेक्षा अचधक भेदश ल असीाी. येथे कचनष्ठीा म्ह जे ससेटनेी ल प्रत्येक 
भागामध्ये त्यास् या कायासाठ  थोळ ि चवशषेज्ञीा प्राप्ी झालेल  असीे; णच  जोपयंी त्याि भागाला चवचभन्न 
काये कराव  लागीाी ीोपयंी ीो भेदश ल रहाीो. म्ह जेि, जेव्हा ीो भाग को ीे ीर  एक चवचश्ट  कायप 
करी असीो ीेव्हा नैसर्वगक चनवळ रूपाी ल प्रत्येक लहान भेदािे जीन करी नाह  ककवा नाकारी नाह . 
नैसर्वगक चनवळ ह  प्रत्येक ज वा्या केव मात्र फायद्याद्वारे व फायद्यासाठ ि कायप करू शकीे हे चवसरीा 
कामा नये. 

 
चवरुद्ध भाग अत्यसी भेदश ल असीाी. त्यासि  ह  भेदश लीा ह  त्यास् या चनरुपयोग प ाीून चनमा  

झाल  असाव ; णच  पचर ामीः त्यास् या ससरिनेी ल भेदासवर नैसर्वगक चनवळ चनयसत्र  ठेऊ शकी नाह . 
 
एिाद्या् भागाचा् कोित्याही् जातिमध्ये, त्या् जातिशी् ्ंबंतिि् अ्िेर्लया् जातिमिीि् त्याच् भागाच्या्
िुिनेने, अ्ािारि्प्रमािाि्ककिा्रीिीने्तिका््झािा्िर्िो्भाग्अत्यिं्भेदशीि्अ्िो 
 

वर ल चवधान हा एक अचीशय सामान्य चनयम णहे. हा चनयम एका ककवा थोड्या जाीींमध ल 
को त्याह  भागामध्ये, त्या्या अनेक ेचन्ट प े ससबसचधी जाीींमध ल त्याि भागा्या ीुलनेने, असाधार  
चवकास झाला ीरि लागू पळीो. वटवाेू ािे पसख ह  सस्ीन प्रा  वगामध ल अचीशय अपसामान्य 
ससरिना णहे, प  हा चनयम त्याला लावीा ये ार नाह . कार  वटवाेू ास् या ससपू प गटासमध्ये पसख 
णढ ीाी; जर त्यास् या काह  जाीींमध्ये त्यास् या इीर जाीीं्या ीुलनेने वैचशष्ट््पू प पसख असीे ीर हा 
चनयम लावीा णला असीा. दुय्यम लैं चगक गु ासना, जेव्हास त्यास् यामध्ये को त्याह  ी्हेने असामान्यीा 
असीे ीेव्हा, हा चनयम अचीशय प्रखरप े लागू पळीो, कार  ीे अचीशय भेदश ल असीाी. दुय्यम लैं चगक 
गु  म्ह जे; को त्याीर  एकाि कलगजाी मध्ये णढ  ारे प  जननच्येश  प्रत्यक्षप े ससबसचधी नसलेले 
गु . 

 
जेव्हास को त्याह  भागािा वा अवयवािा चवकास एखाद्या जाचीमध्ये वैचशष्ट््पू प प्रमा ाी ककवा 

चरी ने झालेला असीो ीेव्हा ीो भाग अगर अवयव जाचीला अत्यसी महत्त्वािा असीो असे समजले जाीे. 
कार  साीत्याने चनवळ होऊन चशघ्रगी ने बदल होी असीाना भाग ककवा अवयव प्रकषाने भेदश ल 
झालेले असीाी. णपल्या पा  व जनावरास् या को त्याह  भागाकळे ककवा ससपू प प्राण्याकळे दुलपक्ष झाले 
णच  त्यासि  चनवळ झाल  नाह  ीर त्या भागामध्ये ककवा ससपू प प्रजेमध्ये एकसमान गु  रहाी नाह ी.णच  
मग ी  प्रजा चनकत ्ट  होी णहे.असे म्हटले जाीे. रुद्ध, व ीसेि को ीेह  खास कायप नसलेले, अवयवासिे 
बाबी ीह  णच  कदाचिी बहुरूप य गटासमध्ये, याप्रमा ेि ेळीे. कार  अशासिे बाबी ी नैसर्वगक 
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चनवळ ि  ससपू पप े कायपवाह  झालेल  ककवा होऊ शकलेल  असी नाह . 
 
जेव्हा एखाद्या भागािा को त्याह  एका जाचीमध्ये त्याि गोत्राी ल इीर जाीीं्या ीुलनेने 

असाधार  चवकास झालेला असीो ीेव्हा त्या भागामध्ये असाधार  प्रमा ाी रूपासीर झाले असले पाचहजे. 
हे रूपासीर गोत्रा्या समान पूवपजापासून अनेक जाची जेव्हा शाख ी झाल्या त्या का ापासून होीे. हा का  
सहसा को त्याह  णत्यसचीक प्रमा ाी अचीशय दूरिा असी नाह , कार  को त्याह  जाची सहसा एका 
भवैूज्ञाचनक कालखसळापेक्षा अचधक का  चटकी नाह . असाधार  प्रमा ाी ल रूपासीर हे भेदश लीेिे 
असामान्यप े मोठे व द पेकालापयंी साीत्याने िालू राचहलेले प्रमा  सुिचवीे, णच  ी  जाची्या 
चहीासाठ  झालेल्या नैसर्वगक चनवळ मु े ससचिी झालेल  असीे. परसीु असाधार प े चवकचसी भागाि  
अगर अवयवाि  भेदश लीा, अचीदूर नसलेल्या कालावध मध्ये, इीक  प्रिसळ व द पेकालापयंी चटकलेल  
असीे कीं, त्यामु े अशा भागासमध्ये, अचीशय द पेकालापयंी जव जव  अपचरवर्वीी राचहलेल्या 
भागासपेक्षा, अचधक भेदश लीा, सवपसाधार  चनयम म्ह नू, असण्याि  अजूनह  णपल  अपेक्षा असू शकेल. 
एका बाजूस नैसर्वगक चनवळ, णच  दुस्या बाजूस प्रत्यावीपनाि प्रवतचत् व भेदश लीा यासमध ल ससेषप 
कालौेामध्ये थासबीो णच  अचीशय असामान्यप े चवकचसी झालेले अवयव स्स्थर होीाी याबद्दल माझ्या 
मनाी ससदेह नाह . म्ह नू जेव्हा एखाद्या अवयवािे, मग ीो चकी ह  अपसामान्य असो, जव जव  
अपचरवर्वीी स्स्थी ी अनेक रूपासीचरी वसशजासमध्ये अनुहर  झालेले असीे ीेव्हा ीो अवयव, णपल्या 
उपपत् प्रमा े, जव जव  अपचरवर्वीी पचरस्स्थी ी अचीशय द पेकालपयंी अस्स्ीत्वाी राचहला असला 
पाचहजे; णच  याप्रमा े ीो अवयव इीर को त्याह  ससरिनेपेक्षा अचधक भेदश ल नाह  या स्स्थी ला 
पोिीो. ज्यास् यामध्ये ीुलनेने अगद  अचलकळे णच  असाधार प े प्रिसळ, रूपासीर झाले णहे फक्ी 
अशासिेि बाबी ी अजूनह  मोठ्या प्रमा ाी उत्पादक भेदश लीा णढ ल  पाचहजे. कार  याबाबी ी 
भेदश लीा ह  णवश्यक त्या र ी ने व त्या प्रमा ाी भेदप्रवतत् असलेल्या व्यक्ीींि  साीत्यानेचनवळ होऊन, 
णच  पूवी्याव कम  रूपासीचरी स्स्थी ला पचरगमना्या प्रवतचत् अस ा्यासना साीत्याने नाकारून 
णीापयंी क्वचिीि स्स्थर झालेल  णहे. 
 
गोत्रीय्गुिापेंक्षा्जािीय्गुि्अतिक्भेदप्रिृत्त्अ्िाि 
 

गोत्र य गु ासपेक्षा जाी य गु  अचधक भेदप्रवतत् असीाी. समजा, उदाहर ादाखल, वनस्पी ्या 
एका मोठ्या गोत्राी ल चनळ्या रसगाि  व कासह ्यामध्ये जर ीासबळ  फुले असी ल ीर रसग हा फक्ी जाी य 
गु  होीो, णच  त्यामध ल भेद म्ह जे अचधक असामान्य स्स्थी  असें समजले जाईल; प  हे अधपसत्य 
चवधान णहे. खरे म्ह जे, सामान्य जाी य गु  गोत्र य गु ासपेक्षा अचधक भेदप्रवतत् असीाी. प  महत्त्वािे 
अवयव व भागासिे बाबी ी, जेव्हा ीे जाीीं्या मोठ्या गटासमध्ये सवपसाधार प े अचीशय स्स्थर असीाी, 
ीेंव्हा त्या अवयवासमध्ये व भागासमध्ये ेचन्ट प े ससबसचधी असलेल्या जाीींमध्ये ब्याि प्रमा ाी चभन्नीा असीे 
णच  त्याि जाची्या व्यक्ीींमध्ये अनेकव ेा भेदप्रवतत् असीाी. यावरून असे चदसीे कीं साधार प े 
गोत्र य गु ािे महत्त्व जर कम  झाले णच  ीो फक्ी जाी य ठरला ीर ीो गु , जर  त्यािे कायपवािक 
महत्त्व ीसेि राचहले ीर , भेदप्रवतत् बनीो. अत्यरूपीे्या बाबी ीह  अशाि ी्हेिे काह ीर  लागू होीे. 

 
प्रत्येक जाी ि  चनर्वमी  स्वीसत्रप े झाल  णहे असे गतचही धरले ीर वर ल चवधानासिे स्प्ट  कर  

देीा ये ार नाह . परसीु जाची म्ह जे केव  सुस्प्ट  व स्स्थर प्रकार असे समजले ीर जाीीं्या ज्यास् यामध्ये 
अचलकळ्या कालखसळामध्ये माफकप े भेद व त्यामु े त्यास् यामध्ये णीा चभन्नीा चनमा  झाल  णहे अशा 
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भागासमध्ये अजूनह  भेद उत्पन्न होी णहेी अश  अपेक्षा करीा येईल. 
 

दुय्यम्िैं तगक् गुि् भेदप्रिृत्त्अ्िाि.—दुय्यम लैं चगक गु  अचीशय भेदप्रवतत् असीाी याबद्दल 
वाद नाह . त्याि गटाी ल जाीीं्या एकमेकासमध्ये त्यास् या ससेटनेी ल इीर भागासपेक्षा दुय्यम लैं चगक 
गु ासमध्ये अचधक चवस्ीतीप े चभन्नीा असीे. या गु ास् या भेदप्रवतत् िा णरसभ कशामु े होीो हे स्प्ट प े 
माचही नाह , प  इीर गु ाइीके ीे स्स्थर व एकासमान कास रहाी नाह ी हे सासगीा येईल. लैं चगक 
चनवळ मु े त्यासिा ससिय होीो, णच  त्याि  कायपवाह  सामान्य चनवळ ्या कायपवाह पेक्षा कम  काटेकोरप े 
होीे; कार  त्यामु े अपचरहायपप े ेळून येी नाह , परसीु केव  अगद  कम  ससीी ि  चनर्वमी  होीे. 
त्यास् या भेदप्रवतत् िे कासह ह  कार  असो, ीे अचीशय भेदप्रवतत् असल्याने लैं चगक चनवळ ्या कायपवाह ला 
वाव असीो, णच  इीर गु ासपेक्षा यामु े जाीींमध्ये मोठ्या प्रमा ाी चभन्नीा चनमा  झालेल  णहे. 
 

त्याि जाचीी ल दोन कलगासमध ल दुय्यम चभन्नीा, त्याि गोत्राी ल जाीीं्या एकमेकासमध्ये 
ससेटने्या ज्या भागासमध्ये चभन्नीा असीे अगद  त्याि भागामध्ये असीे ह  चवलक्ष  ेटना णहे. 
उदाहर ाथप, पोंटेला या ्स्टेचशया ससेाी ल प्राण्यासमध्ये लैं चगक गु  मु्यीः अग्र य शतसचगका व पायासि  
पासिव  जोळ  यामध्ये णढ ीाी णच  जाी य चभन्नीाह  याि अवयवासमध्ये णढ ीे. या ससबसधाला एक स्प्ट  
अथप णहे. त्याि गोत्राी ल सवप जाी  जशा समान पूवपजापासून चनचिीप े चनमा  झालेल्या णहेी 
त्याप्रमा ेि को त्याह  एका जाी ्या दोन्ह  कलगजाचीबद्दल णहे. पचर ामीः समान पूवपज ककवा त्यासिे 
सुरूवाी िे वसशज यास् या ससरिनेिा को ीाह  भाग भेदप्रवतत् झालेला असो, त्या भागा्या भेदप्रवतत् िा 
फायदा नैसर्वगक व लैं चगक चनवळ ने उठवला असण्याि  शक्यीा णहे. यािा उदे्दश चभन्न जाीींना त्यास् या 
त्यास् या चभन्न स्थानाससाठ  अनुरूप बनव े णच  त्यािप्रमा े त्याि जाी ्या दोन कलगासना एकमेकासना 
अनुरूप बनव े, ककवा मादींिा ीाबा चम चवण्यासाठ  नरासना इीर नरासश  झगळण्यास लायक बनव े हा 
असेल. 

 
शवेट  म  चनष्ट्कषप काढला णहे: जाी य ककवा जाी िा जाीींपासून चवभेद दाखचव ा्या गु ासि  

गोत्र य ककवा सवप जाीींमध्ये असलेल्या गु ासपेक्षा अचधकीर भेदप्रवतत् ;—जाचीमध्ये असाधार  चरी ने 
चवकचसी झालेल्या को त्याह  भागामध्ये त्या्या समवसश याी ल त्याि भागा्या ीुलनेने वारसवार 
णढ  ार  अचधकीम भेदप्रवतत् , णच  जाीीं्या ससपू प गटासमध्ये समान असलेल्या भागासमध्ये, मग ीो 
चकी ह  असाधार प े चवकचसी झालेला असो, णढ  ार  अल्पप्रमा ाी ल भेदप्रवतत् ;–दुय्यम लैं चगक 
गु ासि  अत्याचधक भेदप्रवतत् , णच  ेचन्ट प े ससबसचधी असलेल्या जाीींमध्ये या गु ाी असलेल  
अत्याचधक चभन्नीा;–दुय्यम लैं चगक व सामान्य जाी य चभन्नीा ससेटने्या त्याि भागासमध्ये सामान्यप े 
णढ  े; ह  सवप ीत्व ेेन ्ट प े एकमेकासश  ससबसचधी णहेी. हे सवप होण्याि  कार े: त्याि गटाी ल जाी  
समान पूवपजासिे वसशज णहेी णच  त्यास् यामध्ये या पूवपजापासून ब्यािशा समाईक गो्ट ींिे अनुहर  
झालेले णहे; फार पूवी अनुहचरी झालेल्या व भेदप्रवतत् न झालेल्या भागासपेक्षा अचलकळेि णच मोठ्या 
प्रमा ाी भेदप्रवतत् झालेल्या भागासमध्ये अजूनह  भेद उत्पन्न होी असण्याि  अचधक शक्यीा असीे;—
नैसर्वगक चनवळ पचरगमना्या प्रवतत् ला, काल ्हासानुसार कम अचधक पू पीेने पराचजी करीो व 
भेदप्रवतत् ला मदी करीो; लैं चगक चनवळ ह  सामान्य चनवळ पेक्षा कम  काटेकोर असीे;—भेदासिे नैसर्वगक 
व लैं चगक चनवळ मु े त्याि भागासमध्ये ससियन होीे णच  त्यामु े ीे दुय्यम लैं चगक णच  सामान्य 
उदे्दशासाठ  अनुकुचली होीाी. 
्म्दृश्भेद 
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चभन्न जाीींमध्ये समसदृश भेद चनमा  होीाी, त्यामु े एका जाची्या एखाद्या प्रकारामध्ये ससबसचधी 
जाचीिा एखादा गु  बरेिव ेा णढ ीो, ककवा प्रारसचभक पूवपजास् या काह  गु ासिें परागमन होीे. जोपास ी 
वसशामध्ये, उदाहर ाथप कबुीरे, चकटक, ीत धान्ये, कुकरचबटेश  कुलाी ल वनस्पी , सलगम 
इत्याचदमध्ये, असे समसदृश भेद णढ ले णहेी. 

 
शकेळो चपढ्ासमध्ये अदृश्य झालेल्या गु ासिे पनुःप्रकटन होीे ह  ेटना अचीशय णियपकारक णहे. 

परसीु जर एखाद्या प्रजेिा दुस्या को त्याीर  प्रजेश  फक्ी एकदाि ससकर केला ीर अनेक चपढ्ासनसीर 
ससीी मध्ये परक्या प्रजे्या गु ािे कध कध  परागमन होीे. असे होण्यािे ससभवन य कार  म्ह जे ीो गु  
प्रत्येक उत्रोत्र चपढ्ासमध्ये सुप्ी स्वरूपाी रहाीो णच  शवेट  अज्ञाी प  अनुकूल पचरस्स्थी मध्ये 
चवकचसी होीो. ककवा वगेळ्या शब्दासी यािे ससभवन य स्प्ट  कर  देीा येईल. फार पूवी अदृश्य झालेले गु  
उत्पन्न करण्याि  प्रत्येक उत्रोत्र चपढ ्या नवायुमध्ये प्रवतत्  असीे णच  ह  प्रवतचत् काह  अज्ञाी 
कार ामु े कध कध  प्रिचली होीे. अगद  चनरुपयोग  ककवा रुद्ध अवयवासिे पे्रष  अशाि ी्हेने होी 
असाव.े 

 
त्याि गोत्राी ल सवप जाीींि  चनर्वमी  समान पूवपजापासून होीे असे समजल्यामु े त्यास् यामध्ये 

कध कध  समसदृश्य चरी ने भेद चनमा  होीाी हे अपेचक्षी णहे. त्यामु े दोन ककवा अचधक जाीीं्या 
प्रकारासमध्ये साम्य असेल, ककवा एका जाची्या प्रकारिे दुस्या व चभन्न जाचीश  कासह  गु ासिे बाबी ी 
साम्य असेल; ह  दुसर  जाची, णपल्या दृच्ट कोनानुसार, फक्ी सुस्प्ट  व कायम प्रकार असेल. परसीु केव  
समसदृश्य भेदामु े उदभवलेले गु  महत्त्वह न अस े ससभवीे. कार  च्यात्मकदृष्ट््ा महत्त्वा्या गु ासिे 
नैसर्वगक चनवळ मु े जाीीं्या चभन्न स्वरूपानुसार जीन होीे. दुसर  अपेचक्षी गो्ट  म्ह जे त्याि गोत्राी ल 
जाीींमध्ये फार पूवी अदृश्य झालेल्या गु ासिे परागमन हो े. परसीु को त्याह  नैसर्वगक गटािे समान पूवपज 
णप ाला माचही नसल्याने, परागचमी गु  को ीे व समसदृश्य गु  को ीे हे णप ास ओ खीा ये ार 
नाह . एखाद्या जाची्या भेदप्रवतत् ससीी मध्ये त्याि गटामध ल इीर सभासदासमध्ये अगोदरि हजर 
असलेले गु  कध कध  उदभवीाी हे चनचिी. 

 
प्रकारासि  त्याि गोत्राी ल जाीींसारख  कत चत्रम बनावट ह  भेदप्रवतत् जाची ओ खण्यामध ल मोठ  

अळि  णहे. इीर दोन रूपासना मध्यवीी असलेल  व त्यासना स्वीःलाि फक्ी साशसकप े जाीींिा दजा 
देीा येईल अशा रूपाि  अनेक उदाहर े णहेी. यावरून त्यासन , ीे भेदप्रवतत् असीासना, इीरासिे कासह  गु  
असचगकारलेले णहेी असे दशपचवले जाीे; नाह ीर या ेचन्ट प े ससबसचधी रूपासना स्वीसत्रप े चनमा  
झालेल्या जाी  असे समजाव े लागेल. समसदृश्य भेदाससाठ  उत्म पुरावा म्ह जे सामान्यप े स्स्थर गु  
असलेले, परसीु कध कध  ससबसचधी जाीींमध ल त्याि भागामध्ये ककवा अवयवामध्ये काह  प्रमा ाी भेदप्रवतत् 
हो ारे भाग ककवा अवयव. अशासि  भल मोठ  याद  म  बनचवलेल  णहे. 
 
्ाराशं 
 

भेदप्रवतत् ्या चनयमाबद्दलिे णपले अज्ञान फार खोल णहे. शसभराी एकािे बाबी ीह  एखाद्या 
भागामध्ये पचरवीपन का झाले णहे यािे कार  णप ाला देीा येी नाह . परसीु जेंव्हा ीुलनेसाठ  मागप 
सापळीो ीेव्हा याि चनयमास् या कायपवाह मु े त्याि जाची्या प्रकारामध्ये अचधक कम , णच  त्याि 
गोत्रा्या जाी मध्ये अचधकीर चभन्नीा चनमा  होीे. बदललेल्या पचरस्स्थी मु े साधार ीः फक्ी 
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दोलायमान भेदप्रवतत् ला पे्रर ा चम ीे, परसीु कासह  व ेा त्यास् यामु े प्रत्यक्ष व चनचिी स्वरूपािे पचर ाम 
ेळून येीाी, णच  कालावध नसीर ीे कदाचिी सुस्प्ट  होी ल; परसीु यासाठ  पुरेसा पुरावा नाह . 
शार चरक वैचशष्ट््े चनमा  कर ारे स्वरूप, अच  अवयवासना ब कट  ण ण्यासाठ  उपयोग णच  दुबपल व 
कम  कर ासाठ  अनुपयोग, हे सवप त्यासिा पचर ाम ेळवनू ण ण्यामध्ये पुष्ट्क ासिे बाबी ी प्रभावशाल  
चदसीाी. समरचिी भागासमध्ये त्याि ी्हेने पचरवीपन होण्याि  व ससलग्न रहाण्याि  प्रवतचत् असीे. कचठ  
भाग व बाह्भाग यास् यामध ल रूपासीरािा पचर ाम कध कध  मतदू व णसीरभागावर होीो. जेव्हा एका 
भागाि  अचधक वतद्ध  होीे ीेव्हास ीो कदाचिी शजेार्या भागासीून पोषक द्रव्ये शोषनू ेेीो; णच  ससरिनेिे 
नुकसान न होीा त्या्या प्रत्येक भागािे रक्ष  होीे. पूवपवयाी झालेल्या बदलासिा पचर ाम त्यानसीर 
चवकचसी झालेल्या भागासवर होीो; णच  सहससबसध ी भेदासि  अनेक उदाहर े चनःससशयप े णढ ीाी, प  
या भेदासिे स्वरूप णप ाला क  ेकचठ  णहे. बहुचवध भागासि  सस्या व ससरिना पचरवीपन य असीे. 
कदाचित् असे भाग को ीेह  चवचश्ट  कायप अगद  खासप े करी नसल्याने त्यास् या रूपासीरावर नैसर्वगक 
चनवळ िे ेचन्ट प े चनयसत्र  रहाी नाह . याि कार ामु े कचनष्ठ सज व हे उन्नी णच  ससपू प ससेटनेिे 
अचधक चवशषे कर  झालेले सज व यास् यापेक्षा अचधक भेदप्रवतत् असीाी. जाी य गु -म्ह जे, त्याि 
गोत्रा्या अनेक जाीीं त्यास् या समान जनकापासून शाख ी झाल्यानसीर उत्पन्न झालेले गु –गोत्र य 
गु ासपेक्षास, नवा द पेकालापयंी अनुहचरी झालेल्या णच  या कालावध ी चभन्नीा न पावलेल्या गु ासपेक्षा 
अचधक भेदप्रवतत् असीाी. या अचभप्रायामध्ये अजूनह  भेदप्रवतत् असलेल्या खास भागासिा ककवा अवयवासिा 
उल्लेख केला णहे. कार  त्यास् यामध्ये अचलकळेि भेद चनमा  झालेले असीाी णच  त्यामु े चभन्नीा 
चनमा  झालेल  असीे. परसीु दुस्या प्रकर ाी णप  पाचहले णहे कीं हाि चनयम ससपू प व्यक्ी लाह  लाग ू
होीो. कार  जेथे एका गोत्रा्या अनेक जाी  णढ ीाी. अशा प्रदेशाी म्ह जेि जेथे पूवी बरेिसे 
भेदकर  व चभन्न भवन झाले णहे, ककवा जेथे नव न जाी  चनमा  होण्यािे काम कायपप्रव ीेने होी होीे 
अशा प्रदेशाी णच  अशा जाीींमध्ये णीा सरासर ने अत्याचधक प्रकार णढ ीाी. दुय्यम लैं चगक गु  
अचीशय भेदप्रवतत् असीाी, णच  अशा गु ासिे बाबी ी त्याि गटा्या जाीींमध्ये बर ि चभन्नीा असीे. 
ससेटनेी ल त्याि भागा्या भेदप्रवतत् िा लाभ त्याि जाचीी ल दोन्ह  कलगजाकी्या दुय्यम लैं चगक 
चभन्नीेसाठ , णच  त्याि गोत्राी ल अनेक जाीीं्या जाी य भेदकर ासाठ  होीो. को त्याह  भागाि  वा 
अवयवाि  वतद्ध  ससबसचधी जाीींमध ल त्याि भागा्या वा अवयवा्या ीुलनेने असाधार  णकाराी ककवा 
असाधार  चरी ने झाल  असल  ीर त्या भागामध्ये वा अवयवामध्ये त्या गोत्राि  चनर्वमी  झाल्यापासून 
असाधार  प्रमा ाी रूपासीर झाले असले पाचहजे. णच  यावरून ीे इीर भागासपेक्षा अजूनह  मोठ्या 
प्रमा ाी भेदप्रवतत् कास णहेी हे समजीे कार  भेदकर  ह  एक द पेकाल न व मसद प्रच्या णहे, णच  
अशासिे बाबी ी ण ख  पढु ल भेदश लीे्या प्रवतत् वर माी करण्यासाठ  णच  कम  रूपासीर ी स्स्थी ला 
परागचमी होण्यासाठ  नैसर्वगक चनवळ ला अद्याप अवचध चम ालेला नाह . परसीु को ीाह  
असाधार प ेचवकचसी अवयव असलेल  जाची जेव्हा अनेक रूपासीर ी वसशजासिा जनक होीे–णपल्या 
दृच्ट कोनाीून ह  अचीशय मसद प्रच्या असून त्यासाठ  द पे कालावध  लागीो–अशािे बाबी ी 
अवयवाला, त्यािा चकी ह  असाधार  चरी ने चवकास झालेला असो, चनचिी गु  देण्याी नैसर्वगक चनवळ 
यशस्व  झालेल  असीे. समान जनकापासून जव जव  समान ससेटना अनुहचरी कर ा्या णच  समान 
प्रभावासना चवगोप ी हो ा्या जाीींमध्ये समसदृश्य भेद चनमा  होण्याि  स्वाभाचवक प्रवतत्  असीे, ककवा 
त्याि जाीींमध्ये त्यास् या प्राि न पूवपजास् या कासह  गु ासिे कध कध  परागमन होीे. जर  परागमन व 
समसदृश्य भेद यास् यामु े नव न व महत्त्वाि  रूपासीरे जर  झाल  नाह ी ीर  अशा रूपासीरामु े रूपा्या 
सुसदर व समीोल चवचभन्नीेमध्ये भर ेाील  जाीे. 
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ससीची णच  त्यासिे जनक यास् यामध ल प्रत्येक अल्प भेदािे कासह ह  कार  असो–णच  
प्रत्येकासाठ  कासह ीर  कार  अस्स्ीत्वाी असले पाचहजे–चहीावह चभन्नीासिा चधमेप ाने ससिय होऊन 
प्रत्येक जाची्या ससवय ्या अनुरोधाने ससरिनेी ल सवप अचधक महत्त्वाि  रूपासीरे झालेल  णहेी. 
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प्रकरि सहा 
 

उपपत्तीसबंंणित अडचिी 
 
रूपािंरा्ह्िंशानुक्रमिादाबद्दिच्या्अडचिी 
 

णीापयंी केलेल्या चवविेनाससबसचधी ब्यािशा शसका ककवा प्रश्न मनामध्ये चनमा  झाले असी ल. 
प  त्यापैक  बहुसस्य अळि   फक्ी वरवर्या णहेी; णच  ज्या खरोखर ्या णहेी त्या चसद्धासीाला 
मारक नाह ी. त्यापैक  काह  णके्षपासिा येथे व बाक ्यासिा इीर प्रकर ासमध्ये चविार करावयािा णहे. 
 
्ंक्रमिािस्थेिीि्प्रकाराचा्अभाि्ककिा्दुर्वमळिा 
 

नैसर्वगक चनवळ ि कायपवाह  केव मात्रप े लाभकारक रूपासीरासिे जीन होऊनि होी असल्याने 
प्रत्येक नूीन रूपामध्ये त्या्याश  स्पधा कर ारे त्यािे स्वीःिे कम  सुधाचरी जनकरूप णच  इीर कम  
अनुयुक्ी रूपे यासि  जागा ब कावण्याि  णच  शवेट  त्यासिे चनमूपलन करण्याि  प्रवतत्  असीे. याप्रमा े 
चवलोपन णच  नैसर्वगक चनवळ एकमेकासमवीे जाीाी. या कार ास्ीव प्रत्येक जाी कळे जर को त्याीर  
अज्ञाी रूपािे वसशज म्ह नू पाचहले ीर जनक णच  सस्म ावस्थेी ल सवप प्रकार यासिे चनमूपलन झाले 
असले पाचहजे. 

 
परसीु, या उपपत् प्रमा े, सस् म ावस्थेी ल असस्य रूपे अस्स्ीत्वाी असावयास हव  होी , प  

ीसे णढ ी नाह . यािे थोळक्याी उत्र म्ह जे, भशूास्त्र य अचभलेखामध ल अपू पीा. 
 
परसीु, त्याि प्रदेशाी अनेक ेचन्ट प े ससबसचधी जाी  रहाी असीाी ीेव्हा वीपमानका   

सस्म ावस्थेी ल अनेक रूपे सापळावयास हव ी. णप  एक साधे उदाहर  ेेऊ. एका भखूसळावर 
उत्रेकळून दचक्ष ेकळे जाीाना उत्रोत्र असीरावचधनसीर ेचन्ट प े ससबसचधी ककवा प्राचीचनचधक जाी  
साधार ीः भेटीाी, णच  त्यासन , भमू ्या नैसर्वगक चमीव्ययीेमध्ये, जव जव  ी ि जागा व्यापलेल  
असीे. या प्राचीचनचधक जाी  एकत्र येीाी व असीबंचधी होीाी. णच  जसजस  एखाद  जाी  अचधकाचधक 
दुर्वम  होी जाीे ीसीस  दुसर  जाी  अचधकाचधक वारसवार णढ ू लागीे; अन्  शवेट  एका जाी ि  जागा 
दुसर  ेेीे. परसीु या जाी  जेथे एकमेकामध्ये चमस लेल्या असीाी ीेथे त्या त्यास् या ससरिनेी ल प्रत्येक 
बार कसार क गो्ट  ी एकमेकासपासून पू पप े चभन्न असीाी व त्यासिे रूप त्यास्या मू  वसचीस्थाना येथ ल 
बरहुकूम असीे. माझ्या उपपत् प्रमा े, या ससबसचधी जाी  समाईक जनकािे वसशज णहेी; रूपासीरा्या 
प्रच्ये्या का ामध्ये, प्रत्येकज  त्या्या प्रदेशाी ल राह  माना्या पचरस्स्थी ला अनुयुक्ी झाला. 
प्रत्येकाने त्या्या मू  जनक-रूपाि  णच  त्या्या भीू व वीपमान पचरस्स्थी ी ल सस् म ावस्थेी ल सवप 
प्रकारासि  जाी ब कावल  व त्यासिे समू  उच्चाटन केले. ीेव्हा सस्म ावस्थेी ल प्रकार जर  ीेथे पूवी 
अस्स्ीत्वाी होीे, णच  ीे ज वाश्म स्वरूपाी गाळले गेले असी लह , ीर ह  वीपमानका   ीे ीेथे असी ल 
अश  अपेक्षा करू नये परसीु, मध्यवीी प्रदेशाी राह  मानाि  मध्यवीी पचरस्स्थी  असीाना ेचन्ट प े 
ससबसचधी मध्यवीी प्रकार णीा का णढ ी नाह ी यािा खुलास करीा येण्यासारखा णहे. 
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णीा अखसळ असलेले के्षत्र द पे कालावध पयंी अखसळ होीे. भशूास्त्राप्रमा े अचलकळ ल ीती यक 
युगामध्ये बहुीेक सवप भखूसळासिे बेटासमध्ये खसळन झाले. णच  अशा बेटासवर चभन्न जाीींि  चनर्वमी , मध्यमवीी 
चवभागासमध्ये मध्यमवीी प्रकारासिे अस्स्ीत्व न रहाीा, अलगप े झाल  असल  पाचहजे. पूवी खसचळी प  
णीा अखसळ असलेल्या के्षत्रासिा नव न जाीीं्या चनर्वमी मध्ये महत्त्वािा सहभाग णहे याी शसका नाह . 
ीर ह  काटेकोरप े अखसळ प्रदेशाी अनेक पचरपू प सुस्प्ट  जाीींि  चनर्वमी  झाल  णहे असा माझा चवश्वास 
णहे. 

 
णीा चवस्ीती के्षत्रामध्ये चवीचरी झालेल्या जाी  सवपसाधार प े त्या्या मुलुखामध्ये सवपत्र 

चवपुलीेने णढ ीाी, नसीर स मेजव  एकाएक  अचधकाचधक दुर्वम  होीाी णच  शवेट  चदसेनासे होीाी. 
म्ह ून दोन प्राचीचनचधक जाीींमध ल ीटस्थ मुलुख त्यास् या प्रत्येका्या मुलुखा्या ीुलनेने मयाचदी 
असीो. पवपीावर िढी असीाना चनरचनरा े वनस्पी  चनरचनराळ्या चठका   णढ ण्यािस एकाक  बसद 
होीे. हवामान व राह  मानाि  भौचीक पचरस्स्थी  हेि चवीर ासाठ  सवपसवा मू  कार  णहे असे 
समज ा्यासना यािे णियप वाटेल. प  को त्याह  प्रदेशाी ल चनवासींिे चवस्ीारके्षत्र केव  बदल ा्या 
भौचीक पचरस्स्थी वर अवलसबून असी नाह , ीर ीेथे असलेल्या जाीींवरह  मोठ्या प्रमा ाी अवलसबून 
असीे. प्रत्येक सज वािा इीर सज वासश  प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षप े अचीशय महत्त्वािा ससबसध असीो. त्याि  
स्पधा को ाश  होीे, त्यािा नाश को ामु े होीो, अशा ी्हे्या सवप गो्ट   चवस्ीारासाठ  चीीक्याि 
महत्त्वा्या णहेी. णच  या जाी  अगोदरि सुचनधाचरी असून, त्यास् यामध्ये सरचमस  होऊन अजा  
श्रे  कर  होी नसल्याने प्रत्येक जाी िे चवस्ीारके्षत्र ी व्रीेने चनधाचरी झालेले असीे. चशवाय प्रत्येक जाी  
त्या्या चवस्ीारके्षत्रा्या स मेजव  मयाचदी सस्यने असीे; णच  ीेथे त्यास् या शत्रूसि  सस्या, त्यािे भक्षय व 
ऋीुसिे स्वरूप यामध ल िढउीारासमु े त्यािे ससपू प उच्चाटन होण्याि  णत्यसचीक शक्यीा असीे. णच  
यामु े त्यािे भ-ूभौगोचलक चवस्ीारके्षत्र यापेक्षा अचधक ी व्रीेने चनधाचरी होीे. 

 
प्रकार हे जाीींपेक्षा फारसे चभन्न असी नाह ी. म्ह नू अखसळ के्षत्राी ल जाीीं्या चवीर ाबद्दलिा 

व ीटस्थ के्षत्रासमध ल त्यास् या व्यक्ी सस्येबद्दलिा चनयम प्रकारासनाह  लागू झाला पाचहजे, णच  प्रत्यक्षाी 
ीसे णढ ून णले णहे. जेव्हा दोन प्रकारासना जोळ ारे मध्यमवीी प्रकार णढ ीाी, ीेव्हा या मध्यमवीी 
प्रकारासि  व्यक्ी सस्या त्यास् या या दोन ससबसचधी प्रकारासपेक्षा अत्यसी कम  असीे णच  त्यामु े ीे दुर्वम  
असीाी. यावरून मध्यवीी प्रकार द पे कालावध पयंी का चटकून रहाी नाह ी व त्यासिे, सवपसाधार  
चनयम म्ह ून, चनमूपलन लवकर कास होीे ीे समजून येईल. 

 
यािे कार , ज्या रूपाि  व्यक्ी सस्या इीरासपेक्षा कम  णहे त्यािे समू  उच्चाटन होण्याि  

शक्यीा अचधक असीे. यापेक्षा अचधक महत्त्वािे, यापुढे अचधक रूपासीर होऊन प्रकारासिे चभन्न जाीींमध्ये 
बदल होी असीाना कम  व्यक्ी सस्या णच  मयाचदी व मध्यमवीी के्षत्र असलेल्या मध्यमवीी प्रकारासपेक्षा 
मोठ  व्यक्ी सस्या व चवस्ीती के्षत्र असलेल्या दोन्ह  प्रकारासना अचधक फायदा चम ीो. णच  नैसर्वगक 
चनवळ ि  कायपवाह  होण्यासाठ  लाभकारक भेद उत्पन्न होण्याि  अचधक िासगल  ससध  चम ीे. यामु े, 
ज वनशयपी मध्ये, अचधक सामान्यप े णढ  ा्या रूपासमध्ये कम  सामान्यप े णढ  ा्या रूपासिे 
चनमूपलन करण्याकळे प्रवतत्  रहाीे; कार  कम  सामान्य रूपासमध्ये रूपासीर व सुधार ा अचधक ध मेप ाि 
होी असीे. सुस्प्ट  प्रकारासि  व्यक्ी सस्या दुर्वम  जाीींपेक्षा सामान्य जाीींमध्ये बर ने मोठ  असीे यािा 
खुलासाह  वर ल ीत्त्वानुसार होईल. या ीत्त्वा्या स्प्ट  कर ाथप एक उदाहर  ेेऊस . समजा, मेंढ्ास् या 
ी न प्रकारासि  जोपासना करावयाि  णहे : एक चवशाल पवपीप्राय प्रदेशाला अनुयुक्ी, दुसरा टेकड्यास् या 
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व ीुलनेने मयाचदी प्रदेशाी णच  चीसरा पायथ्या्या चवस्ीती सपाट प्रदेशाी ीसेि, त्यास् यामध्ये सार्याि 
कौशल्याने सुधार ा ेळवनू ण ण्यािा प्रयत्न होीो णहे असे गतचही धरा. ीेथे मध्यमवीी मयाचदी 
टेकड्यास् या प्रदेशापेक्षा पवपीप्राय ककवा सपाट प्रदेशाी ल प्रजामध्ये अचधक जलदप े रूपासीर होण्याि  
शक्यीा असीे, णच  पचर ामीः ह  सुधाचरी प्रजा टेकड्यास् या प्रदेशाी ल कम  सुधाचरी प्रजाि  जागा 
ब कावीाी. याप्रकारे मू  मोठ  सस्या असलेल्या दोन प्रजा एकमेकास् या चनकट साचनध्याी येीाी व 
त्यास् यामध्ये टेकड्यास् या प्रदेशाी ल मध्यमवीी प्रकार असी नाह ी. 
 

सारासशाने, जाी  हे सुचनधाचरी ज व बनीाी णच  ीे को त्याह  एका कालावध मध्ये भेदप्रवतत् व 
मध्यमवीी जोळ ारे दुव े प्रस्ीुी रकी नाह ी. यािस पचहलस  कार , नव न प्रकारासि  चनर्वमी  अचीशय 
ससथप े होीे. कार  भेद ह  एक ससथ च्या णहे; णच  अनुकूल वैयस्क्ीक चभन्नीा ककवा भेद चनमा  
झाल्याचशवाय व एक ककवा अचधक चनवासींमध्ये रूपासीर होऊन प्रदेशाी ल जागा िासगल्या ी्हेने भरल  
गेल्याचशवाय नैसर्वगक चनवळ ि कायपवाह  होऊ शकी नाह . अशा नव न जागा हवामानामध्ये मसदगी ने 
हो ारे बदल; ककवा नव-चनवासींिे प्राससचगक असीःप्रवसन;णच  कदाचित्  अचधक महत्त्वपू प प्रमा ाी, जुन्या 
चनवासींमध्ये रूपासीर होऊन या नव न रूपासि  व जुन्या रूपासि  एकमेकासवर हो ार  च्या व प्रचीच्या; 
यासवर अवलसबनू असीे. त्यामु े को त्याह  एका प्रदेशाी व को त्याह  एका व े  ससरिनेमध्ये चकरको  
प  काह  प्रमा ाी चिरस्थाय  अश  रूपासीरे झालेल्या फक्ी थोड्या जाी  सासपळीाी. 

 
दुसरे कार , णीा अखसळ असलेल  के्षते्र बरेिव ेा अचभनव का ामध्ये चवभक्ी खसळ म्ह नू 

अस्स्ीत्वाी असले पाचहजेी. अशा के्षत्रासमध्ये अनेक रूपासमध्ये त्यासना प्राचीचनचधक जाीींिा दजा देीा येईल 
इीक  पुरेश  चभन्नीा अलगप े चनमा  झालेल  असीे. अशासिे बाबी ी, अनेक प्राचीचनचधक जाी  व त्यासिे 
समान जनक यामध ल मध्यमवीी प्रकार त्या भमू ्या प्रत्येक चवभक्ी खसळावर पूवी अस्स्ीत्वाी असले 
पाचहजेी. परसीु या जोळ ा्या दुव्यासना, नैसर्वगक चनवळ ्या प्रच्येमध्ये, हुसकावनू लावनू त्यासिे समू  
उच्चाटन झाले असले पाचहजे. त्यामु े णीा ीे ज चवीावस्थेी णढ ी नाह ी. 

 
चीसरे कार , दोन ककवा अचधक प्रकारासि  काटेकोरप े अखसळ के्षत्रा्या चभन्न भागासमध्ये जेव्हा 

चनर्वमी  होीे, ीेव्हा मध्यमवीी प्रकारासि  मध्यमवीी प्रदेशासी प्रथम चनर्वमी  हो े ससभवन य णहे, प  ीे 
साधार ीः अल्पायुष  ठरीाी. कार , मध्यमवीी प्रदेशाी या मध्यमवीी प्रकारासि  व्यक्ी सस्या ीे ज्यासिे 
जोळ ारे दुव े म्ह ून णहेी त्या प्रकारास् या व्यक्ी सस्येपेक्षा कम  असीे. फक्ी या एका कार ामु े 
मध्यमवीी प्रकारासिे णकस्स्मक उच्चाटन होण्याि  शक्यीा असीे णच  नैसर्वगक चनवळ मु े अचधक 
रूपासीर होी असीाना ीे ज्यासना जोळीाी ी  रूपे त्यासना चनचिीप े हुसकावनू लावीाी. कार  
त्यास् यापासून त्यास् या मोठ्या सस्येमु े, साकल्याने अचधक प्रकारासि  चनर्वमी  होीे. याप्रमा े नैसर्वगक 
चनवळ मु े अचधक सुधार ा होीे णच  ण ख  अनुकूलीा प्राप्ी होीे. 

 
शवेट  को त्याह  चवचश्ट  का   नव्हे ीर सदासवपका , माझ  उपपत्  जर खर  असेल ीर त्याि 

गटा्या सवप जाीींना ेचन्ट प े जोळ ारे अगच ी मध्यमवीी प्रकार चनचिीप े अस्स्ीत्वाी असले 
पाचहजेी. प  नैसर्वगक चनवळ ्या प्रच्येमु ेजनक-रूपासिे व जोळ ा्या दुव्यासिे साीत्याने चनमूपलन होी 
असीे. पचर ामीः त्यास् या अस्स्ीत्वािा पुरावा फक्ी जीन झालेल्या चजवाश्म अवशषेासमध्येि सापळेल. 
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तिशेर्््ंियी्ि््ंरचना्अ्िेर्लया्जीिाचंी्उत्पत्ती्आति्त्याचीं््ंक्रमिे 
 

माससाहार  भिूर प्राण्यासिे जलिरामध्ये रूपासीर झाले णहे काय व सस्म ावस्थेी ीे कशा ी्हेने 
अस्स्ीत्वाी राचहले असे चवरोधक चविारीाी. प  कोटेकोर भिूरापासून जलिरापयंी मध्यमवीी रूपे 
असलेले माससभक्षक प्रा   णीा अस्स्ीत्वाी णहेी; णच  प्रत्येकज  जगण्यासाठ  धळपळ करूनि 
अस्स्ीत्वाी रहाी असल्याने प्रत्येकज  त्या्या स्वाभाचवक पचरस्स्थी ला अनुयुक्ी असला पाचहजे हे स्प्ट  
णहे. उत्र अमेचरकेी ल मुश्टेला चवजन (Mustele vision) या प्राण्या्या पायाला जा  दार बोटे 
असीाी; णच  लव, णसखूळ पाय व शपेट िस स्वरूप याबाबी ी त्यािस रानमासजराश  साम्य असीे. हा प्रा   
उन्हाळ्यामध्ये मास्याससाठ  पाण्याी उळ  मारीो व त्यासना मारून खाीो; प  कहवाळ्याी, इीर 
मासजरासारखे, अुसद र व इीर भिूर प्राण्यासवर उदरचनवाह करीो. 

 
ससबसचधी जाीींमध ल सस्म ावस्थेी ल सवय  व ससरिना दाखचव ारे उत्म उदाहर  म्ह जे 

खार-कुल. ककचित्  िपट  शपेट  असलेल्या खार पासून उड्डान कर ा्या खार पयंी सवप 
मध्यमवीी्मचवन्यास णढ ीो. प्रत्येक ससरिना प्रत्येक ी्हे्या खार ला त्या्या स्वीः्या प्रदेशाी त्यािे 
शत्रपूक्ष  व प्रा   यासपासून बिाव कर े, अचधक श घ्रीेने अन्न गो ा कर े इत्याद साठ  उपयोग  णहे याी 
शसका नाह . प  यािा अथप प्रत्येक खार ि  ससरिना सवप ी्हे्या पचरस्स्थी ला उत्मर ी ने अनुयुक्ी णहे 
असा नाह . हवामान व वनश्र  यासमध्ये बदल होऊ दे, इीर स्पधपक कत ीसकासिे ककवा त्यासि  चशकार कर ा्या 
कहस्त्र प्राण्यासिे असीःप्रवसन होऊ दे,ककवा जुन्यामध्ये रूपासीर होऊ दे. जर त्यानुरूप खारीं्या ससरिनेी 
रूपासीर व सुधार ा झाल  नाह  ीर चनदान काह  खारींि  सस्या कम  होईल ककवा त्यासिे ससपू प उच्चाटन 
होईल. ीेव्हा, अशा पचरस्स्थी ी, नैसर्वगक चनवळ मु े अनुयुक्ी गो्ट ींिे साीत्याने ससियन होऊन पचरपू प 
अशा उळ ा्या खार ि  चनर्वमी  होण्याी अळि  चदसी नाह . अशाि ी्हेने चकटकभक्षक िीुष्ट्पादापासून 
वटवाेू ामध्ये रूपासीर झालेले दाखचवीा येईल. 

 
को त्याह  चवचश्ट  सवय साठ  को ी ह  ससरिना अचीशय पचरपू पीेला पोिल  असेल, 

उदाहर ाथप उड ळानासाठ  पक्षयासमध्ये अस ारे पसख, ीर ससरिनेी ल णरसभा्या सस्म ावस्थेी ल 
प्रारसचभक श्रे   दाखचव ारे प्रा   णजपयंी ज चवी राचहले असी ल याि  शक्यीा फार कम  असीे. कार  
त्यासना त्यास् या उत्राचधकारींन , हे उत्राचधकार  नैसर्वगक चनवळ मु े ्मा्माने अचधक पचरपू प झालेले 
असीाी, हुसकावनू लावलेले असीे. राह  माना्या अचीशय चभन्न ससवय ला योग्य ससरिनासमध ल 
सस्म ावस्थेी ल रूपासि  णरसभ ्या का ामध्ये मोठ्या सस्येने व अनेक दुय्यम रूपाखाल  क्वचिी्  
चवकास झाला. म्ह नू सस्म ावस्थेी ल ्मवार ससरिना असलेल्या जाी  ज वाशम स्वरूपाी चम ण्याि  
शक्यीा नेहम  फार कम  असीे. कार  ीे पू पप े चवकचसी ससरिना असलेल्या जाीींपेक्षा कम  सस्येने 
अस्स्ीत्वाी होीे. 

 
प  प्रथम सवय बदलीे व त्यानुरूप ससरिनेी बदल होीो क  ससरिनेी ल बदलामु े ससवय मध्ये 

बदल होीो हे ठरचव े कठ   णहे, णच  हे येथे महत्त्वािे नाह . बहुधा दोन्ह  बदल जव जव  एकाि 
व े  होी असावीे. 

 
स्वजाी ्या व त्याि गोत्रामध ल इीर जाीीं्या सवयींपेक्षा चभन्न सवय  असलेल्या व्यक्ी  

काह व ेा णढ ीाी. अशा व्यक्ीींपासून समसदृश ससवय  असलेल्या णच  ससरिनेमध्ये रूपासीर झाले णहे 



 अनुक्रमणिका 

अशा नव न जाीींि  चनर्वमी  होईल अश  अपेक्षा असू शकेल. हायमेनोटेरा या मोठ्या ग ाी ल सवप क टक 
स्थलज णहेी; याला अपवाद प्रोक्टोरपस (Proctrotrupes) गोत्र, ीे जलवास  णहेी. हे चकटक 
पाण्यामध्ये पायासन  नव्हे ीर पसखासन  पोहीाी, पाण्याखाल  िार ीासपयंी राहू शकीाी; ीर सुद्धा त्यास् या 
या अपवादात्मक ससवय ्या अनुरोधाने त्यास् या ससरिनेमध्ये काह ह  रूपासीर झालेले नाह . बदक व हसस 
यास् यामध्ये पोहण्यासाठ  जा  दार बोटासिे पाय णहेी; ीर सुद्धा त्यास् यापैक  काह ज  स्थलज णहेी व 
ीे क्वचिीि पाण्यामध्ये चशरीाी. ससवय ला अनुरूप ससरिनेमध्ये बदल न होीा ससवय  बदललेल्या णहेी 
अश  अनेक उदाहर े णहेी. 
 

खास चनर्वमी ्या अलग व असस्य च्या णहेी असा काहींिा चवश्वास णहे. ीे वर ल उदाहर ासिे 
बाबी ी म्ह ी ल, एखाद्या प्रकाराि  चनर्वमी  दुस्या एखाद्या प्रकाराि  जागा ेेण्यासाठ  कराव े असे 
चनमात्याला वाटले णच  त्याने ीसे केले. परसीु, माझ्या मीे, हे भव्य भाषेी ल पुनकप थन णहे. ज वनकलह 
व नैसर्वगक चनवळ िे ीत्त्व यावर चवश्वास अस ारे वर ल ेटनासिा खुलासा वगेळ्या ी्हेने करी ल. प्रत्येक 
सज वाि  सस्यावतद्ध साठ  सीी धळपळ िालू असीे. जर को त्याह  सज वामध्ये सवय ककवा ससरिना 
याबाबी ी, अगद  थोळा का होईना, बदल झाला णच  त्यामु े त्याला त्याि प्रदेशाी ल इीर चनवासींपेक्षा 
अचधक अनुकूलीा प्राप्ी झाल  ीर ीो त्या चनवासींि  जागा–मग ी  जागा त्या्या स्वीः्या जागेपेक्षा 
चकी ह  चभन्न असो–ब कावले. म्ह ून जा  दार बोटासिे पाय असलेला हसस कोरड्या जचमन वर रहाीो व 
पाण्यामध्ये क्वचिीि जाीो यािे णियप वाटण्यािे कार  नाह . 
 
परम्पूिसत्िािा्पोचिेिे्ि्आत्यतंिक्गंुिागंुिीचे्अियि 
 

ळो ा व त्याि  अचद्वी य ससरिना ह  नैसर्वगक चनवळ मु े ेळून येऊ शकीे असे समज े अचीशय 
िुक िे वाटेल. प  साध्या व अपचरपू प ळोळ्यापासून गुसीागुसी िे व पचरपू प ळोळ्यापयंीिे असस्य 
्मचवन्यास अस्स्ीत्वाी णहेी. णच  प्रत्येक श्र े  त्या्या धारकाला उपयोग  णहे णच  ीसे चनचिीप े 
णहे; ळोळ्यासमध्ये भेदचनमा  होीाी व त्या भेदासिे अनुहर  होी असीे, णच  ीसे चनचिीप े णहे; णच  
असे भेद राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी मध्ये को त्याह  प्राण्याला उपयुक्ी णहेी; हे सवप जर 
दाखचवीा णले ीर पचरपू प व गुसीागुसी िा ळो ा नैसर्वगक चनवळ मु े ेळून येऊ शकीो असा चवश्वास 
बा गीा येईल. ीसचत्रका प्रकाशाला ससवदेनश ल कश  बनीे यापेक्षा ज वाि  स्वीःि ि उत्पचत् कश  झाल  
हे णप ाला अचधक महत्त्वािे णहे. 

 
को त्याह  जाी मध्ये एखादा अवयव पचरपू पीेला कसा पोिला हे पहाण्यासाठ  ्मचवन्यासासिा 

शोध ेेीाना त्या्या पूवपजासि  वसशाव  पहाव  लागेल, णच  हे क्वचिीि शक्य होीे. त्यासाठ  त्या 
अवयवािे त्याि गटा्या इीर जाी  व गौत्रासमध्ये असलेले स्वरूप पहाव ेलागेल. त्याि अवयवाि  चभन्न 
गटामध्ये असलेल  स्स्थी  ीो अवयव को त्या टप्प्यासन  पचरपू पीेला पोिला हे समजण्यास सहाय्यभीू 
ठरेल. 

 
ज्याला ळो ा असे म्ह ीा येईल असा साधार ीम अवयव म्ह जे रसगद्रव्य-पेशींन  ेेरलेल  व 

अधपपारदशपक काीळ ने ण्िाचदलेल , प  कभग ककवा इीर व् भवन य भाग नसलेल , दृक ीसचत्रका. 
यापेक्षा एक पायर  खाल  जाऊन, को ी ह  ीसचत्रका नसलेला व दृ्ट  साठ अवयव म्ह ून बाह्ीः कायप 
कर ारा रसगद्रव्य-पेशींिा समूह णढ ेल. वर ल प्रकारिे साध्या स्वरूपािे ळो े स्प्ट  दृ्ट   देऊ शकी 
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नाह ी; त्यासिा उजेळ व असधार यासमध ल फरक ओ खण्यास फक्ी उपयोग होीो; यामध्ये प्रचीमा ीयार 
होी नाह  णर्वटक्युलेटा वगामध ल कचनष्ठ प्राण्यासमध्ये ळोळ्यासमध्ये यानसीर ्मा्माने गुसीागुसी वाढी गेल . 
प  ह  गुसीागुसी चवस्ीती प्रमा ाी नानाचवध ी्हेने झाल , णच  अखेर स वर ल साध्या दृक ीसचत्रकेिे पचरपू प 
दृक उपकर ाी, म्ह जेि ळोळ्याी, रूपासीर झाले. यापढेुह  जाऊन असे म्ह ीा येईल क  नैसर्वगक 
चनवळ मु े रूपासीर होऊन गरुळा्या ळोळ्याइीक  पचरपू प ससरिना चनमा  झाल , फक्ी याबाबी ी 
सस्म ावस्थेी ल स्स्थीींि  माचही  नाह . ळोळ्यामध्ये रूपासीर होण्यासाठ  णच  ीर ह  पचरपू प उपकर  
म्ह ून त्यािे जीन होण्यासाठ  एकाि व े  अनेक बदल व्हावयास हवीे; णच  असे बदल नैसर्वगक 
चनवळ मु े होऊ शक ार नाह ी असा णके्षप ेेीला णहे. परसीु जर रूपासीरे अचीशय अल्प व ्मप्राप्ी 
असी ल ीर सवप रूपासीरे एकदमि होीाी असे समजण्याि  णवश्यकीा नाह . ीसेि, चभन्न ी्हेि  
रूपासीरे त्याि सवपसाधार  कायासाठ  उपयोग  पळू शकी ल. प्रा  -कोचटमध ल पतष्ठवसश  या मोठ्या 
गटामध्येसुद्धा साध्या ळोळ्यापासून गुसीागुसी ्या ळोळ्यापयंी ्मचवन्यास णढ ीो. सज वासमध्ये भेदासमु े 
अल्प बदल होीाी, चपढ मध्ये ीे बदल बहुगुच ी होीाी णच  नैसर्वगक चनवळ प्रत्येक सुधार ा अिकू 
कौशल्याने चटपीो. ह  प्रच्या लाखो वषापयंी, णच  दरवषी अनेक ी्हे्या लाखो व्यक्ीींवर झाल  ीर 
उत्रोत्र रूपासीर होी ळोळ्यासारखा जचटल अवयव चनमा  होऊ शक ार नाह  असे म्ह ीा येईल काय? 
 
्ंक्रमि्पद्धिी 
 

असस्य, उत्रोत्र, अल्प रूपासीरासमु े गुसीागुसी िे अवयव चनमा  होऊस  शकीाी हे चनचिी, 
नाह ीर माझ  उपपत्  कोलमळून पळेल. सस्म ावस्थेी ल श्रे   माह ी नाह ी असे अनेक अवयव 
अस्स्ीत्वाी णहेी याी शसका नाह . मु्यीः अचीशय एकचली जाीींबद्दल असे णढ ून येीे णच  णपल्या 
उपपत् प्रमा े त्या्याभोवी  मोठ्या प्रमा ाी चवलोपन झालेले णहे. एखाद्या वगाी ल सवप सभासदासमध्ये 
सामान्यप े णढ  ा्या अवयवािे बाबी ीह  अशा श्र ेींि  माचही  हो े अवेळ असीे. कार  अगद  
फार पूवी्या का   हा अवयव प्रथम चनमा  झाला असला पाचहजे णच  त्या व ेेपासून त्या वगाी ल सवप 
अनेक सभासदासिा चवकास झाला असला पाचहजे. त्या अवयवा्या सस्म ावस्थेी ल प्रारसचभक श्र े  
शोधण्यासाठ  अचीशय प्राि न पैीतक—रूपासिा, त्यासिे चवलोपन झालेल्या का ापासून, शोध घ्यावा लागेल. 

 
दोन चभन्न अवयव, ककवा ीोि अवयव दोन अचीशय चभन्न रूपासमध्ये, एकाि व े  त्याि व्यक्ी मध्ये 

ीेि कायप करीाी अश  उदाहर े णहेी णच  हे एक सस्म ािे अचीशय महत्त्वािे साधन णहे. अशासिे 
बाबी ी, दोन्हींपकै  एका अवयवामध्ये ीत्परीेने रूपासीर होऊन सवप कायप करण्यासाठ  पचरपू पीा येी 
असाव , णच  रूपासीरामध्ये प्रगची होी असीाना या दुस्या अवयवाि  त्याला मदी होी असाव . 
त्यानसीर या दुस्या अवयवािे दुस्या को त्याीर  अचीशय चभन्न कामासाठ  रूपासीर होी असावे, ककवा 
त्यािा ससपू पप े लोप होी असावा. उदाहर ाथप, मास्यासमध्ये पाण्याी चवरे लेल्या हविेे श्वसन 
करण्यासाठ  क्लोम असीाी; त्यािव े  त्यास् या वाीाशयामध्ये मुक्ी हविेे श्वसन केले जाीे. वाीाशयाि  
चनर्वमी  मूलीः एका कायासाठ , ीरसगण्यासाठ , झाल  होी ; णच  त्यािे पचरवीपन अचीशय चभन्न 
करण्यासाठ , श्वसनासाठ , झाला. कासह  मास्यासमध्ये वाीाशय श्रव ेंचद्रयाना सहाय्यकम्ह नूह  काम 
करीाी. वाीाशय हे पतष्ठवसश य उन्नी प्राण्यासमध ल फु्फुसासश  समजाची, ककवा स्थान व ससरिना 
याबाबी ी ‘णदशपप े समान’, णहेी याबद्दल वाद नाह . म्ह ून वाीाशयािे फु्फुसासमध्ये, ककवा केव  
श्वसनासाठ  उपयोगाी ण ल्या जा ा्या अवयवासमध्ये खरोखरि रुपासीर झाले णहे याबद्दल शसका 
ेेण्यािे कार  नाह . 
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या दृ्ट  कोनानुसार, अस्सल फु्फुसे असलेल्या सवप पतष्ठवसश  प्राण्यासि  उत्पत्  वाीाशय असलेल्या 
प्राि न व अज्ञाी णद्यरूपापासून सामान्य जननाने झाल  णहे असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. णप  
चग लेला प्रत्येक अन्नािा क  श्वासनाल्या मुखावरून जाीो, णच  त्याव े  ीो क  फु्फुसामध्ये 
पळण्यािा धोका असीो–या ेटनेिा यावरून णप ाला उलगळा होईल. उन्नी पतष्ठवसश यासमध्ये क्लोम 
ससपू पप े नाह से झाले णहेी; प  त्यास् या भ ूासमध्ये मानेजव  असलेल्या भेगा व रोचह ींिा चीढ्ासारखा 
मागप क्लोमासिे पूवपस्थान दशपचवीे. णीा ससपू पप े नाह से झालेल्या ्ोमासवर को त्याीर  चवचशष्ठ हेीुने 
नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  झाल  असल  पाचहजे. उदाहर ाथप, चकटकासमध्ये पसखासिा क्लोमासपासून 
चवकास झाला णहे असे दाखचवलेले णहे; म्ह जेि या मोठ्या वगामध्ये एकेका   श्वसनािे कायप 
कर ा्या अवयवासिे उड ळानासाठ ्या अवयवासमध्ये प्रत्यक्षचरत्या रुपासीर हो े ससभवन य णहे. 

 
सस्म ाि  ण ख  एक ससभवन य पद्धची णहे; ी  म्ह जे, जनना्या कालावध िे गचीवधपन 

ककवा क्षय भवन. काह  प्रा   अगद  पूवपवयामध्ये, पचरपू प अवयव ससपाचदी करण्यापूवी, जनन करीाी. ह  
क्षमीा जर जाचीमध्ये पू पप े चवकचसी झाल  ीर व्यक्ी कर ाी ल प्रौढावस्था केव्हाीर  नाह से हो े 
ससभवन य णहे. अशासिे बाबी ी, मु्यीः कळभ व पू ावस्थेी ल रूप यासमध्ये अचधक चभन्नीा असेल ीर, 
जाची्या गु ामध्ये अचीशय बदल व अवनची होईल. ीसेि, ब्याि प्राण्यासमध्ये, पू ावस्थेनसीर त्यास् या 
गु ामध्ये जव जव  णयुष्ट्यभर बदल होीि असीो. उदाहर ाथप, सस्ीन प्राण्यासमध्ये बरेिव ेा 
वयाबरोबर कवट िे रुपह  बदली असीे; ककवा का व टामध्ये, जसजसे वय वाढी जाीे ीसीसे त्याि  
कशगे अचधकाचधक शाचखी होी जाीाी. अशा सवप उदाहर ास् याबाबी ी, जननािे वय जर क्षय भीू झाले 
ीर चनदान प्रौढावस्थेमध्ये ीर  जाची्या या गु ामध्ये रुपासीर होईल; ककवा काह िे बाबी ी 
व्यक्ी कर ा्या पूवप व प्रारसचभक अवस्थासिा त्वरेने चवकास होऊन शवेट  त्या नाह से हो े ससभवन य णहे. 
जर अशा, ीुलनेने अकस्माी, सस्म ा्या मागाने रूपासीर झाले असेल ीर अल्पवयस्क व पचरपक्व णच  
पचरपक्व व वतद्ध, यास् यामध ल चभन्नीा णरोह  टप्प्याने अर्वजी झाल  असण्याि  शक्यीा णहे. 
 
नै्र्वगक्तनिडीच्या्उपपत्ती्ंबंिीि्िा््अडचिी 
 

को ीाह  अवयव उत्रोत्र लहान व सस्म ावस्थेी ल श्रे  कर ाने चनमा  होी नाह  असा 
चनष्ट्कषप अत्यसी सावधप े काढला असला ीर ह  अळि  ्या गसभ र ेटना णढ ीाी. 

 
त्यापैक  सवाचधक गसभ र ेटना म्ह जे नपुससक चकटक. त्यासि  बासध   ह  बरेि व ेा एक ीर 

नरासपेक्षा नाहींीर जननक्षम मादींपेक्षा चभन्न ी्हेने झालेल  असीे. खास अळि  ि  दुसर  ेटना म्ह जे 
मास्यासमध ल चवदु्यी असग. या चवलक्ष  असगाि  को त्या टप्प्यासन  चनर्वमी  झाल  यािे प्रचीपादन कर े 
अशक्य णहे. कार  त्यासिा कशासाठ  उपयोग होीो हे सुद्धा णप ास माचही नाह ; काह  मास्यासमध्ये 
त्यािा ससरक्ष ासाठ  प्रभाव  साधन म्ह नूचनःससशयप े उपयोग होीो, ीर इीर काह ्यामध्ये ीे त्यासाठ  
अगद  चनरुपयोग  णहेी ीसेि चवद्यमान चवदु्यी- मास्यास् या पूवपजास् या ससवय  व ससरिना याबद्दलह  काह ह  
माचही  नाह . 

 
अचीशय दूरत्वाने णप्ीससबसचधी असलेल्या ळझनभर ी्हे्या मास्यासमध्ये ह  चवदु्यी असगे णढ ीाी. 

ी  को त्याीर  एका प्राि न पूवपजापासून अनुहचरी झाल  णहेी, णच  अनुपयोग ककवा नैसर्वगक चनवळ 
यामु े काहींमध्ये ीे नाह से झाले णहेी अश  पचरस्स्थी  नाह . दुसर  महत्त्वाि  गो्ट  म्ह जे, अनेक 
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मास्यासमध्ये ह  असगे शर रा्या चभन्न भागासमध्ये णढ ीाी, णच  त्यास् या बासध  ी अनेक प्रकारे चभन्नीा णहे. 
म्ह ून अनेक मास्यासमध ल या असगासना समरचिी म्ह ीा ये ार नाह , फक्ी काया्या दृ्ट  ने त्यास् यामध्ये 
समसदृश्यीा णहे. पचर ामीः ीे समान पूवपजापासून अनुहचरी झाले णहेी असे समजण्यािे कार  नाह ; 
नाह ीर त्यास् यामध्ये एकमेकासश  सवप बाबी ी ेचन्ट प े साम्य णढ ले असीे. म्ह नू वर वर पहाीा सएव 
वाट ा्या अवयवाि  दूरत्वाने ससबसचधी असलेल्या अनेक जाीींमध्ये कश  चनर्वमी  झाल  ह  शसका नाह श  
होीे; णच  को त्या णरोह  टप्प्याने या अवयवािा चवकास मास्यास् या चभन्न गटामध्ये झाला ह  थोळ  कम  
प  ीर ह  मोठ  अळि  मागे रहाीे. 

 
अशाि ी्हे्या अळि  ी टाक ा्या इीर ेटना देीा येी ल. पचहल , स्वयसप्रकाश  असगे; ी  

पू पप े चभन्न कुलासी ल थोड्या चकटकासमध्ये, णच  त्यास् या शर रा्या चभन्न भागासमध्ये णढ ीाी. दुसर , 
काह  वनस्पीींमध ल चिकट ग्रसथ  असलेल्या देठासवर ल परागक ासिा समूह. ऑर्वकस व अस्क्लेचपणस या 
ससपू पप े चभन्न गोत्रासमध्ये वरवरप े ीे समान चदसीाी, प  ीे समरचिी नाह ी. ससेटनेमध्ये अचीशय 
चभन्नीा असलेल्या, प  समान व चवशषे अवयव असलेल्या सवप सज वासमध्ये एक गो्ट  णढ ून येीे :त्या 
अवयवासिे सवपसाधार  रूप व कायप सएव असले ीर  त्यास् यामध ल मूलभीू फरक नेहम ि शोधून काढीा 
येीो. उदाहर ाथप, सेफ्लोपॉ्स् व पतष्ठवसश  प्रा   यास् या ळोळ्यासमध्ये णियपकारक साम्य वाटीे, णच  
त्यासमध ल को ीेह  साम्य समान पूवपजासपासून अनुहर  झाल्यामु े नाह ; प  त्यास् या ससरिनेमध्ये अचीशय 
चभन्नीा णहे. काह व ेा जसे दोेेज  स्वीसत्रप े ीोि शोध लावीाी, त्यािप्रमा े वर ल सवप ेटनासिे 
बाबी ी होी असाव.े नैसर्वगक चनवळ मु े अचीशय चभन्न ज वासमध्ये चवचश्ट  कायासाठ  समान अवयव उत्पन्न 
झाले असावीे; या त्यास् या ससरिनेी ल समानीेिा समान पूवपजापासून अनुहर  होण्याश  काह ह  ससबसध 
नाह . 

 
एकमेकासश  अचजबाी ससबसचधी नसलेल्या ककवा अगद  दूरत्वाने ससबसचधी असलेल्या सज वासमध्ये 

ेचन्ट प े समान रूप असलेल्या, प  चवकसनामध्ये समानीा नसलेल्या, अवयवासकळून ीेि असचीम उचद्द्ट  
साधले जाीे णच  सएव कायप केले जाीे असे पूवपगचमी उदाहर ासमध्ये णप ाला चदसून येईल उलटपक्ष , 
ेचन्ट प े ससबसध ी सज वासमध्येसुद्धा अचीशय चवचभन्न मागान  समान असचीम उचद्द्ट  साधले जाीे असा 
चनसगामध्ये सवपत्र सवपसाधार  चनयम णहे. पक्षयािे परदार पसख व वटवाेू ािे त्विा्िाचदी पसख यास् या 
बासध  मध्ये चकी ीर  चभन्नीा णहे; णच  त्यापेक्षाह  अचधक चभन्नीा फुलपासखरािे िार पसख, माश िे दोन 
पसख, व भतसगािे दोन पसख यासमध्ये णहे. चद्वपटु  कशपासि  उेळझाप होीे, परसीु चवजाचगर ि  बासध   नानाचवध 
ी्हेने झालेल  णहे. ब यासिे प्रसार  चवचवध ी्हेने होीे. वनस्पीींमध्ये, मग ीे उभयकलग  वा चवभक्ी कलग  
असोी, परागक  ककजल्कासपयंी स्वयसभपू े पोिी नाह ी, त्यासाठ मदी ि  णवश्यकीा असीे. येथे 
असचीम हेीू सारखाि असला ीर  ीो अचीशय चवचभन्न मागांन  साधला जाीो. हलके व अससलग्न परागक  
वा्याने ककजल्कापयंी योगायोगाने वाहून नेले जाीाी : ह  सवाचधक सोप  योजना णहे. अशा साध्या 
योजनेपासून फुलासि  अचीशय गुसीागुसी ्या व खास रिना अस ेपयंी्या अनसी योजना णढ ून येी ल. 
यामध्ये असचीम उचद्द्ट  एकि, ीे म्ह जे पराग भवन:ीे णवश्यकप े त्याि पद्धी ने साधले जाीे, प  
त्यासाठ  फुला्या प्रत्येक भागामध्ये बदल हो े अपचरहायप ठरीे. 

 
णरोह  श्र े ने हो ार  गुसीागुसी णच  समान असचीम उचद्द्ट  साधण्यािे नानाचवध मागप यािे णकलन 

कसे व्हावयािे? यािे उत्र पुढ लप्रमा े देीा येईल. अगोदरि एकमेकासपासून अल्प प्रमा ाी चभन्न 
असलेल्या दोन रूपासमध्ये जेव्हा भेद चनमा  होीाी, ीेव्हा ी  भेदप्रवतत्  त्याि ीसीोीसी रूपाि  असी नाह . 
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पचर ामीः त्याि सवपसाधार  उचद्द्ट ासाठ  नैसर्वगक चनवळ मु े चम चवलेले पचर ाम समान असी नाह ी. 
दुसर  लक्षयाी ेेण्यासारख  गो्ट  म्ह जे, प्रत्येक अत्यसी चवकचसी सज व अनेक बदलासमधून गेलेला 
असीो; णच  प्रत्येक रूपासीर ी ससरिनाि  अनुहचरी होण्याकळे प्रवतचत् असीे,त्यामु े प्रत्येक रूपासीर 
ीाबळीोब ससपू पप े नाह से होी नाह . परसीु त्यामध्ये पुनःपुनः अचधक पुढे बदल होीो. म्ह ून प्रत्येक 
जाचीि  प्रत्येक भागाि  ससरिना ह , मग त्यािे कायप कासह ह  असो,बदलत्या ससवय  व राह  मानाि  
पचरस्स्थी  यासना अनुरूप उत्रोत्र अनुकूलन होऊन झालेल्या अनेक अनुहचरी बदलासि  गो ाबेर ज णहे. 

 
शवेट , अवयव को त्या सस्म ावस्थेीून सद्यःस्स्थी ला पोिला णहे यािे अनुमान बासध े 

अनेकासिे बाबी ी जर  अचीशय कठ   असले ीर  सस्म ावस्थेी ल श्रे  ने चनमा  न झालेला अवयव 
णढ  े कठ   णहे.को त्याह  ज वामध्ये काह  खास उदे्दशाने नव न अवयव चनमा  झाला णहे असे 
णढ ी नाह . चनसगप हा चवचवधीेसाठ  उधळ्या परसीु नाचवन्यासाठ  कत प  णहे असे म्हटले जाीे; खास 
चनर्वमी ्या चसद्धासीावरुन यािा खुलासा होी नाह .प्रत्येक ज वाि  चनर्वमी  अलगप े झाल  असल  ीर 
अवयवासमध्ये सस्म ावस्था का असाव  : चनसगप एका ससरिनेपासून दुस्या ससरिनेपयंी एकदम उळ  का 
ेेी नाह  हे सासगीा येी नाह . प  नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् ्या णधारे या सवांिा खुलासा करीा येीो. 
कार  अल्प उत्रोत्र भेदासिा फायदा उठवनूि फक्ी, नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होीे. ी  कध ह  प्रिसळ 
व अकस्मात् उळ  ेेऊ शकी नाह ; लहान व खात्र लायक, प  मसद टप्प्यासन  चीि  णगेकूि झाल  
पाचहजे. 
 
नै्र्वगक्तनिडीचा्प्रभाि्पडिेिे्बाह्यिः्अर्लप-महत्त्िाचे्अियि 
 

ज वन व मर ामु े–योग्यीमाि  अचीज चवीा व कम  सुयोग्य व्यक्ीींिा नाश यामु े–नैसर्वगक 
चनवळ ि  कायपवाह  होी असल्याने कम  महत्त्वा्या अवयवासि  उत्पचत् वा चनर्वमी  कश  होीे यािे णकलन 
होण्यामध्ये कध कध  फार मोठ  अळि  चनमा  होीे. 

 
पचहल  गो्ट  को त्याह  एका सज वा्या ससपू प चमीव्ययीेबद्दल णप  अचीशय अनचभज्ञ णहोी; 

को ी  अल्प रूपासीरे महत्त्वाि  णहेी वा नाह ी हे सासगण्याबाबी ी ह  अनचभज्ञीा फ ासवर ल लव व 
त्या्या गरािा रसग, िीुष्ट्पादास् या काीळ िा व केसािा रसग अशाससार्या अचीशय क्षलु्लक गु ासि  उदाहर े 
म  माग ल प्रकर ाी चदल  णहेी. यासिा शार चरक भेदासश  सहसबसध असल्याने, ककवा ीे चकटकािे 
ण्म  ठरवी असल्याने, त्यास् यावर नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  चनचिीप े झाल  असल  पाचहजे. 
चजराफाि  शपेट  ह  कत चत्रम बासध  ि  माश -ीाळक वाटीे,णच  ी  त्यासाठ  इीक  लहान णहे क  ी  
उत्रोत्र अल्प रूपासीराने या कायासाठ  अनुयुक्ी झाल  असाव  असे प्रथमदशपन  वाटी नाह . परसीु 
गुरेढोरे व इीर जनावरे यासिे चवीर  व अस्स्ीत्व त्यास् या चकटकास् या हल्ल्याला प्रचीकार करण्या्या 
सामथ्यावर अवलसबनू णहे हे चवसरून िाल ार नाह . 

 
णीा क्षलु्लक महत्त्व असलेल्या अवयवासपैक  कासह िे बाबी ी ीे त्यास् या प्रारसचभक पूवपजामध्ये 

अचीशय महत्त्वािे असण्याि  शक्यीा णहे; णच  पूवोक्ी का   ससथगी ने पचरपू पीेला पोिल्यानसीर 
जव जव  त्याि अवस्थेमध्ये, जर  ीे णीा अत्यल्प प्रमा ाी उपयोग  असले ीर , त्यासिे चवद्यमान 
जाीींमध्ये पे्रष  झाले. परसीु त्यास् या ससरिनेी ल को त्याह  प्रत्यक्ष हान कारक चवमागपगमनासवर नैसर्वगक 
चनवळ िे चनयसत्र  राचहले. बहुीेक जलिर प्राण्यासमध्ये िलन-अवयव म्ह ून शपेट  फार महत्त्वाि  णहे; 
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णच  भिूर प्राण्यासमध ल शपेट िे सवपसाधार  अस्स्ीत्व व त्यािा अनेक कार ाससाठ  उपयोग यािे 
स्प्ट  कर  त्या्या जल य उत्पचत््या णधारे कदाचित् देीा येईल. जलिर-प्राण्यासमध्ये सुचवकचसी 
झालेल्या शपेट िा नसीर भिूर प्राण्यासमध्ये सवप प्रकार्या कायासाठ –माश  ीाळ ासाठ , पचरग्राह  अवयव 
म्ह ून, ककवा व ण्यासाठ  सहाय्यभीू म्ह ून–उपयोग होऊ लागला. 

 
दुसर  गो्ट , गु ासना महत्त्व देीाना, णच  नैसर्वगक चनवळ मु े त्यासि  चनर्वमी  झाल  णहे असा 

चवश्वास बा गीाना, णप ाकळून सहजप े िूक होऊ शकेल. राह  मानाि  बदललेल  पचरस्स्थी ,–
उस्फूीपभेद,–वतद्ध िे जचटल चनयम; जसे सहससबसध, क्षचीपूर्वी, एका भागािा दुस्यावर दाब इत्याचदससबसध िे 
चनयम,–लैं चगकचनवळ (यामु े एका कलग जाचीला उपयोग  असलेले गु  चम वले जाीाी णच  त्यासिे 
कम अचधक पचरपू पीेने दुस्या कलग जाचीमध्ये, ीे त्याला उपयोग  नसले ीर , पे्रष  होीे; या सवां्या 
चनचिी कायपवाह ्या पचर ामासकळे दुलपक्ष करून िाल ार नाह . परसीु याप्रमा े अप्रत्यक्षप े चम वलेल  
ससरिना जाचीला जर  प्रथम लाभकारक नसल  ीर  नसीर राह  माना्या नव न पचरस्स्थी ी व नव न 
अर्वजी ससवय मु े त्या्या रुपासीचरी वसशजासना त्यािा फायदा चम ाला असावा. 

 
जर फक्ी चहरव्या रसगािाि सुीारपक्ष  अस्स्ीत्वाी असीा णच  त्यािे अनेक का े चित्रचवचित्र 

रसगािे प्रकार माचही नसीे ीर चहरवा रसग हे शत्रूपासून लपण्यासाठ  असलेले एक सुसदर अनुकूलन णहे 
असा समज झाला असीा, णच  पचर ामीः हा एक महत्त्वािा गु  णहे णच  ीो नैसर्वगक चनवळ मु े 
ससपादन केलेला णहे असे वाटले असीे.णहे त्या स्स्थी ी, या रसगािे बहुीकरून बहुीासशाने कार  लैं चगक 
चनवळ हे णहे. 

 
प्रत्येक चकरको  भेदा्या ककवा व्यस्क्ीगी चभन्नीास् या कार ाबद्दल णप  अचीशय अनचभज्ञ 

णहोी. चवचवध देशासी ल पा  व प्राण्यास् या प्रजासमध ल चभन्नीा पाचहल्यानसीर–मु्यीः कम  चवकचसी 
देशासी ल अशा प्राण्यासकळे पाचहल्यानसीर, कार  ीेथे फारश  पद्धीश रप े चनवळ केल  जाी नाह –अशा 
अनचभज्ञीेि  णप ाला िटकन जा  व होीे. चभन्न देशासी ल रानट  लोकासन  पा लेल्या प्राण्यासना 
बरेिव ेा स्वीः्या उदरचनवाहासाठ  धळपळाव,े णच  काह  प्रमा ाी नैसर्वगक चनवळ ला ीोंळ द्याव,े 
लागीे; णच  शर रगठनामध्ये चकरको  चभन्नीा असलेल्या व्यक्ी  चभन्न हवामानासमध्ये उत्म प्रकारे यशस्व  
होी ल. गुरासिे बाबी ी, माश्यास् या हल्ल्या्या प्रव ीेिा व ाश  सहससबसध णहे, त्यामु े व पसुद्धा नैसर्वगक 
चनवळ ्या कायपवाह िा प्रयोगचवषय बनीो. काहीं्या मीाप्रमा े दमट हविेा केसास् या वाढ वरपचर ाम 
होीो णच  केसासिा कशगासश  सहससबसध णहे. परसीु भेदास् या अनेक ज्ञाी व अज्ञाी कार ास् या सापेक्ष 
महत्त्वािा असदाज णप ाला अचजबाी बासधीा येी नाह . यावरून मला इीकेि दाखवावयािे णहे क , 
णपल्या अनेक पा  व प्रजास् या वैचशष्ट्ठ्यपू प चभन्नीासिे–या चभन्नीा एका ककवा थोड्या जनक-वसशजासपासून 
सामान्य उत्पचत्द्वारा चनमा  झाल्या णहेी असे साधार प े मानले जाीे–स्प्ट  कर  दे े जर णप ाला 
शक्य नसेल ीर अस्सल जाीींमध ल चकरको  समधमी चभन्नीास् या चनचिी कार ाससबसचधी णपल्या 
अनचभक्षज्ञीेला णप  फार महत्त्व देऊ नये. 
 
उपयुतििेचा्त्द्धािं, तकिपि्िरा्आहे्:््ौंदयस, त्याचं्क्ं्अजसन्केिं्जािं 
 

ससरिनेी ल प्रत्येक बार कसार क गो्ट  ह  त्या्या धारका्या भत्त्यासाठ  चनमा  झाल  णहे या 
उपयुक्ीीे्या चसद्धासीाला काह न  हरकी ेेील  णहे. ीे म्ह ीाी, अनेक ससरिना या सौंदयासाठ , 
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मनुष्ट्याला ककवा चीमात्याला णनसद देण्यासाठ , ककवा केव  चवचवधीेसाठ , चनमा  झाल्या णहेी. प  हे 
म्ह  े माझ्या चसद्धासीाला मारक ठरेल. अनेक ससरिना त्या्या धारकाला णीा प्रत्यक्षाी उपयोग  नाह ी 
व त्या्या पूवपजाला कध ह  उपयोग  नसावीे हे मला पू पप े मान्य णहे; प  यावरून त्यासि  फक्ी 
सौंदयासाठ  ककवा चवचवधीेसाठ  चनर्वमी  झाल  णहे असस चसद्ध होी नाह . बदलत्या पचरस्स्थी ि  चनचिी 
कायपवाह , णच  रूपासीर होण्याि  अनेक कार े, यामु े लाभकारक नसलेले पचर ाम ेळून णले णहेी 
याबद्दल शसका नाह . परसीु यापेक्षाह  अचधक महत्त्वािा चविार म्ह जे, प्रत्येक सज वा्या ससेटनेी ल प्रमुख 
भाग हा णनुवसचशकीेमु े असीो. त्यामु े प्रत्येक सज व त्या्या स्वाभाचवक स्थानाला जर  सु-अनुरूप 
असला ीर  चकत्येक ससरिनासिा त्या्या चवद्यमान राह  माना्या सवयींश  णीा अचीशय ेचन्ट  व प्रत्यक्ष 
ससबसध असी नाह . उदाहर ाथप काीळ ने जोळलेल  बोटे असलेल्या पायासिा पठारावर ल हसस पक्षयासना 
खास असा कासह  उपयोग होी असावा असे वाटी नाह . प  अशा ससरिनेिे कार  म्ह जे णनुवसचशकीा. 
असे पाय त्या्या पूवपजाला बहुीेक सवप चवद्यमान जलिर पक्षयासप्रमा े उपयोग  होीे याी शसका नाह . अथाी 
बाह् पचरस्स्थी ि  चनचिी कायपवाह , उस्फूीप भेद, णच  वतद्ध िे जचटल चनयम, यास् यामु े चकी  बदल 
झाले हे ठरचव े शक्य होी नाह . असले महत्त्वािे अपवाद सोळीा, प्रत्येक सज वाि  ससरिना णीा ककवा 
पूवी त्या्या धारकाला प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्षप े काह ीर  उपयोग  होी  असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. 

 
सौंदयपवान सज वासि  चनर्वमी  मा सा्या ससीोषासाठ  होीे असस काहींना वाटीे. परसीु सौंदयपदृ्ट   

ह , वस्ीू्या ख्या गु वत्ा–अनपेक्ष, मना्या स्वरूपावर अवलसबून णहे. णच  सौंदयाि  कल्पना उपजी 
ककवा अबदलन य असी नाह . उदाहर ाथप, स्त्र ्या सौंदयािा णदशप चभन्न वसशा्या मनुष्ट्यासमध्ये ससपू पप े 
चभन्न णहे. सुसदर वस्ीूसि  चनर्वमी  मनुष्ट्या्या ससीोषासाठ  झाल  असेल ीर णीापेक्षा मनुष्ट्या्या उत्पत् पूवी 
पतथ्व ीलावर कम  सौंदयप होीे असे दाखवाव ेलागेल; प  वस्ीुस्स्थी  ीश  नाह . फुलासिे सौंदयप मु्यीः 
चकटकासना णकर्वषी करण्यासाठ  असीे. फुलासमध्ये फलन जेव्हा हवमुे े होीे ीेव्हा त्यािे प्रदल-मसळल 
णकर्वषी ी्हेने रसग ी कध ह  असी नाह ी. यािा अथप पतथ्व वर जर चकटकासि  चनर्वमी  झाल  नसी  ीर 
वनस्पी  सुसदर फुलासन  शत सगारलेल  णहेी असे चदसले नसीे; त्यास् यावर गवी इत्याकदसार्या 
वनस्पीीं्या फुलाससारख  केव  दचरद्र  फुलस  णल  असी . अगद याप्रमा ेि फ ास् या सुसदर रसगासबद्दल 
णहे; पक्ष  व पशुसिेद्वारा ब यासिे प्रसार  होण्यासाठ  हे सौंदयप णहे. 

 
उलटपक्ष , बरािश्या प्राण्यासमध ल नर, उदाहर ाथप, णपले सवप सुसदर पक्ष , िानदार रसगासि  

फुलपासखरे, कासह  मासे, इत्याचद, फक्ी सुसदरीेसाठ ि सुसदर णहेी. प  हा लैं चगक चनवळ िा पचर ाम 
णहे, ी  मनुष्ट्या्या ससीोषासाठ  नाह ; कार  माद  अचधक सुसदर नर पससी करीे. पक्षयास् या 
ससग ीाबद्दलह  ीसेि णहे. माद  ह  नराइीक ि सुसदर असेल ीर यािे कार , नैसर्वगक चनवळ मु े उभय 
कलगजाी मध्ये पे्रष  होऊन रसगासिस अजपन झालेलस  असीस. सौंदयपदृ्ट  –म्ह जेि, चवचश्ट  रसग, रूपे, णवाज 
यासपासून चम  ारा चवचश्ट  ी्हेिा णनसद–मा सा्या मनाी प्रथम कश  चनमा  झाल  हा एक गूढ चवषय 
णहे. त्याप्रमा ेि, कासह  स्वाद व गसध णनसद देीाी, ीर इीरासबद्दल नाखुष  असीे हे समज े कठ   णहे. 
या सवांिे बाबी ी ससवय हे काह  प्रमा ाी कार  भीू असावे; परसीु त्यािे प्रत्येक जाची्या मज्जाससस्थे्या 
गठनामध्येि कासह ीर  मलूभीू कार  असले पाचहजे. 

 
चनसगामध्ये जर  एक जाीीं इीर जाीीं्या ससरिनेिा सीी फायदा उठवी असल , ककवा 

त्यापासून त्याला फायदा होी असला, ीर  नैसर्वगक चनवळ मु े एका जाचीमध्ये दुस्या जाची्या 
फायद्यासाठ  को ीेह  रूपासीर होी नाह . परसीु नैसर्वगक चनवळ मु े इीर प्राण्यासना अपायकारक अश  
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ससरिना चनमा  होऊस  शकीे; उदाहर ाथप, चवषार  सापािे चवषदसी. खळखड्या सापामध्ये चवषदसी स्वीः्या 
ससरक्ष ासाठ  व भक्षयािा नाश करण्यासाठ  असीाी; प , कासहीं्या मीे, त्यािव े  त्या्यामध्ये त्याला 
स्वीःला अपायकारक असे खळखळे असीाी, त्यामु े ीो त्या्या भक्षयाला सावध करीो. परसीु हा साप 
खळखड्यासिा उपयोग करीो, ककवा नाग फळा उभारीो, ीे अनेकपक्षयासना व जसगल  प्राण्यासना 
चभवचवण्यासाठ  हे अचधक ससभवन य वाटीे. 

 
नैसर्वगक चनवळ मु े त्या ज वाला चजीके चहीावह णहे त्यापेक्षा अचधक अपायकारक अश  

को ी ह  ससरिना कध ह  उत्पन्न होी नाह , कार  नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  ह  केव  प्रत्येका्या 
फायद्यासाठ ि होी असीे. स्वीःला अपायकारक असा को ीाह  अवयव चनमा  केला जाी नाह .प्रत्येक 
भागामु े हो ारा लाभ व अपाय ीोलले ीर एकस दर ने प्रत्येक भाग लाभकारकि णढ ेल. कालावध नसीर, 
राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी मध्ये, जर एखादा भाग अपायकारक झाला ीर त्या भागामध्ये रूपासीर 
होईल; ककवा रूपासीर न झाल्यास त्या ज वािा लोप होईल. 

 
नैसर्वगक चनवळ ि  प्रत्येक सज वाला त्याि देशाी ल त्या्या इीर स्पधपक रचहवाशासइीके पचरपू प, 

ककवा त्यास् यापेक्षा थोळे अचधक पचरपू प, करण्याकळेि फक्ीप्रवतचत् असीे; णच  स्वाभाचवक पचरस्स्थी मध्ये 
पचरपू पीेिे प्रमा  ीेथपयंी पोहोिीे. नैसर्वगक चनवळ मु े ससपू प पचरपू पीा चनमा  होी नाह ,ककवा ीसे 
नेहम  णढ ीह  नाह . प्रकाशा्या चवपथनाि  दुरुस्ी  ह  मानव  िक्षसूार्या परम पचरपू प अवयवामध्येह  
पचरपू पप े होी नाह  असे श्र .म्युलर म्ह ीाी. त्यािप्रमा े, काह  इीरयोजना कम  पचरपू प असीाी; 
यािे उदाहर  म्ह जे मधमाशासि  नासग . या नासग िा त्या्या चकत्येक प्रकार्या शत्रूसचवरुद्ध उपयोग 
होीो;प  कासह व ेा त्यामु ेत्यािा स्वीःिाह  मतत्यु ेळून येीो. त्यास् यामध्ये नरासिा नाश केला जाीो, प  
समाजा्या दृ्ट  ने ीे णवश्यक णहे. णमर व इीर अनेक वनस्पीींमध्ये अनेक कौशल्यपू प योजना करून 
चकटकास् या सहाय्याने फलन केले जाीे; प देवदार वतक्षास् या परागक ासिे ेनदान ढग चनमा  होीाी, 
कार  त्यामु े योगायोगाने थोळे ीर  परागक  ब जासळापयंी वाहून नेले जाी ल–याला त्या्या 
बरोबर ि ि पचरपू पीा समजावयाि  काय? 
 
्ाराशं् :् नै्र्वगक् तनिडीच्या् उपपत्तीने् स्िीकारिेर्लया् प्ररूपाच्या् एकिेचा् आति् अव्स्ित्िाच्या्
पतरव्स्थिीचा्तनयम 
 

या प्रकर ामध्ये या उपपत् ससबसचधी काह  अळि ींि  व णके्षपासि  ििा केल  णहे. त्यापैक  
अनेक महत्त्वपू प णहेी;परसीु ििेमध्ये स्वीसत्र चनर्वमी ्या काया्या चवश्वासाससबसचधी ससपू पप े गढू 
वाट ा्या ेटनासवर प्रकाश पाळला णहे. को त्याह  एका कालावध मध्ये जाी  अमयाचदीप े भेदश ल 
असी नाह ी, ीसेि त्या असस्य मध्यवीी श्रे ींन  एकमेकासश  जोळलेले असी नाह ी. यािे असशीः 
कार , नैसर्वगक चनवळ ि  प्रच्या ह  नेहम ि अचीशय मसद असीे, णच  त्याि  को त्याह  एका 
कालावध मध्ये फक्ी थोड्याि रूपासवर कायपवाह  होीे; णच  असशीः, ी ि नैसर्वगक चनवळ ि  प्रच्या ह  
पूवपकाल न व मध्यमवीी श्र ेींना साीत्याने हुसकावनू लावले जाीे व त्यासिे चवलोपन होीे, असे सूिचवीे. 
अखसचळी के्षत्रावर णीा ज चवी असलेल्या ेचन्ट प े ससबसचधी जाीींि  चनर्वमी  ह , ीे के्षत्र अखसचळी 
नसीाना णच  राह  मानाि  पचरस्स्थी  एका भागाकळून दुसर कळे अजा प े णरोह ी होी नसीाना, 
वारसवार झाल  असल  पाचहजे. जेव्हा दोन प्रकारासि  अखसचळी प्रदेशावर ल दोन मुलुखासमध्ये चनर्वमी  होीे 
ीेव्हा मध्यवर्वी के्षत्रचवभागाला अनुरूप अशा मध्यमवीी प्रकाराि  चनर्वमी  वारसवार होीे. परसीु, वर कार े 
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चदल्याप्रमा े, त्या्यामु े ज  दोन रुपे जोळल  जाीाी. त्यास् यापेक्षा त्याि  व्यक्ी सस्या बहुधा कम  असीे. 
पचर ामीः त्या दोन रूपासना, त्यानसीर्या रूपासीरा्या कालावध मध्ये, त्यास् या मोठ्या सस्येमु े 
अल्पसस्यासक मध्यवीी प्रकारासपेक्षा अचधक अनुकूलीा प्राप्ी होीे; णच  त्यामु े ीे त्या मध्यवीी प्रकाराला 
हुसकावनू लावण्याी व त्यािे चनमूपलन करण्याी साधार ीः यशस्व  होीाी. 

 
राह  माना्या अचीशय चभन्न सवयींिे एकमेकासमध्ये असशासकन होऊ शकी नाह  असा चनष्ट्कषप 

काढीाना णप  चकी  सावध असलस  पाचहजे हे या प्रकर ामध्ये णप  पाचहले णहे. उदाहर ाथप, नैसर्वगक 
चनवळ मु े वटवाेू ाि  चनर्वमी  हवीूेन प्रथम फक्ी ह ूवारप े ीरसग ा्या प्राण्यासपासून झालेल  नाह . 

 
राह  माना्या नव न पचरस्स्थी मध्ये जाची्या ससवय मध्ये बदल होऊ शकेल, ककवा त्या्या 

चवचभन्न ससवय  असू शकी ल णच  त्यासपैक  काह  त्या्या चनकटीम समवासचशकापेक्षा अचीशय चभन्न 
असी ल. यावरून प्रत्येक सज व त्याला जेथे जेथे रहा े शक्य णहे ीेथे ीेथे रहाण्यािा प्रयत्न करीो हे 
ध्यानाी ेेीा, पायाला जा  दार बोटे असलेल्या पठारावर ल हसस पक्ष , जचमन वर ल सुीार पक्ष , पाण्याी 
बुळ  मार ार  साचरका पक्ष  यासि  चनर्वमी  कश  झाल  हे समजून येईल. 

 
ळोळ्यासारखा पचरपू प अवयव हा नैसर्वगक चनवळ मु े चनमा  होऊ शकीो असा चवश्वास 

को ालाह  लटपटायला लावण्यास पुरेसा णहे. ीर सुद्धा को त्याह  अवयवािे बाबी ी, प्रत्येक त्या्या 
धारकाला चहीावह अश  जट लीेमध ल श्रे  ्माि  द पे श्रे   णप ाला माचही असेल ीर, 
राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी ी, नैसर्वगक चनवळ मु े पचरपू पीेिे को ीेह  बचुद्धगम्य प्रमा  अर्वजी 
करीा येीे यामध्ये को ी ह  ीकप ससगी अशक्यीा नाह .ज्यास् या मध्यमवीी ककवा सस्म ावस्थेी ल 
अवस्थासि  माचही  नाह  अशासिे बाबी ी को ी ह  अवस्था अस्स्ीत्वाी राहू शकल  नाह  असा चनष्ट्कषप 
काढण्यामध्ये णप  अत्यसी सावध असले पाचहजे; कार  चकत्येक अवयवासिे अवस्थासीर  चनदान 
कायांमध्ये ीर  चकी  णियपकारक बदल शक्य णहे हे दशपचवीाी. उदाहर ाथप, वाीाशयािे हविेे श्वसन 
कर ा्या फु्फुसामध्ये स्प्ट प े रूपासीर झाले णहे. त्याि अवयवाने एकािव े  अचीशय चभन्न काये केल  
असी ल, णच  ीदनसीर त्यािे एका कायासाठ  पू पप े ककवा असशीः चवशषे कर  झाले असेल, णच  दोन 
चभन्न अवयवासन  एकािव े  ीेि कायप केले असेल, व एक पचरपू पीेला पोिले असून दुस्याने त्याला मदी 
केल  असेल ीर सस्म े मोठ्या प्रमा ाी सुलभप े झाल  असल  पाचहजेी. 

 
णप  पाचहलस  णहे क  एकमेकासपासून स्वाभाचवक प्रमा ाी चवस्ीती दूरस्थ अशा दोन सचजवासमध्ये 

ीेि कायप कर ा्या व ेचन्ट प े समान बाह्रूप असलेल्या अवयवासि  चनर्वमी  अलगप े व स्वीसत्रप े 
झाल  असाव . परसीु अशा अवयवासिे लक्षपूवपक पर क्ष  केल्यास त्यास् या ससरिनेमध्ये णवश्यक चभन्नीा 
जव जव  नेहम ि णढ ेल, णच  हे नैसर्वगक चनवळ ्या ीत्त्वावरून स्वाभाचवकप े समजून येीे. 
उलटपक्ष , ीेि असचीम उचद्द्ट  साधण्यासाठ  अमयाद चवचभन्नीा हा चनसगामध्ये सवपत्र सवपसाधार  चनयम 
णहे, णच  हेसुद्धा त्याि महत्त्वा्या ीत्त्वावरून स्वाभाचवकप े समजून येीे. 

 
अनेक उदाहर ासिे बाबी ी, एखादा भाग वा अवयव जाची्या कल्या ासाठ  इीका चबनमहत्त्वािा 

असीो क  त्या्या ससरिनेी ल रूपासीरासिे नैसर्वगक चनवळ मु े ह ूह ू ससियन होऊस  शकले नाह  असे 
जोरदारप े सासगण्यास णप  अचीशय अनचभज्ञ णहोी. इीर अनेक उदाहर ासिे बाबी ी, रूपासीरे ह  
भेदास् या ककवा वतद्ध ्या चनयमासिे प्रत्यक्ष फचली ससभवीे णच  त्यािा याप्रमा े लाभलेल्या कल्या श  काह  
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ससबसध असी नाह . प  अशा ससरिनासन सुद्धा जाची्या भल्यासाठ , राह  माना्या नव्या पचरस्स्थी ी, 
बरेिव ेा नसीर चनचिीप े लाभ उठवला णहे, णच  त्यामध्ये त्यापढेुह  अचधक रूपासीरे झाल  णहेी. 
ीसेि, पूवी अचीशय महत्त्वािा असलेला भाग ीो त्यािे, त्या्या चवद्यमान अवस्थेमध्ये, नैसर्वगक चनवळ ्या 
मागाने अजपन कर े शक्य नाह  इीका अल्प महत्त्वािा झाला असला ीर  वारसवार धार  केलेला णहे. 
जसे, जलिर प्राण्यासमध ल शपेट  त्या्या भिूर वसशजासन ह  धार  केलेल  असीे. 

 
नैसर्वगक चनवळ मु े एका जाचीमध्ये केव  इीरासना चहीावह ककवा हान कारक असे कासह ह  

चनमा  होी नाह . जर  त्या्यामु े दुस्या जाचीला अत्यसी उपयुक्ी ककवा अत्यावश्यकह , ककवा अत्यसी 
अपायकारक भाग, अवयव व उत्सगप चनमा  होी असले ीर ह  वर ल प्रमा ेि ेळीे; परसीु असे सवप भाग 
त्यािव े  त्या्या धारकाला उपयुक्ी असीाी. प्रत्येक सुससचिी प्रदेशामध्ये रचहवासीं्या स्पधेद्वारा 
नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होीे, णच  त्यामु े त्या चवचश्ट  प्रदेशा्या दजाप्रमा ेि ज वना्या युद्धामध्ये 
यश चम ीे. म्ह ून एका, साधार ीः िो्ा प्रदेशाी ल रचहवास  दुस्या णच  साधार ीः मोठ्या 
प्रदेशाी ल रचहवासींना शर  जाीाी. कार  मोठ्या प्रदेशाी अचधक व्यक्ी  व अचधक चवचभन्न रूपे 
अस्स्ीत्वाी असीाी, स्पधा ी व्रीर असीे णच  त्यामु े पचरपू पीेिा दजा अचधक उच्चअसीो. नैसर्वगक 
चनवळ मु े ससपू प पचरपू पीः णवश्यकप े उत्पन्न होी नाह , ककवा प्रत्येक चठका   ससपू प पचरपू पीेिे 
भाचकी कर े शक्य असी नाह . 

 
नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् वरून “चनसगप उळ  मार ेस ससध  देी नाह ” या प्राकत चीक 

इचीहासाी ल प्राि न धमपसूत्रािा ससपू प अथप णप ाला स्प्ट प े समजू शकेल. पतथ्व वर ल फक्ी चवद्यमान 
रचहवासींकळेि पाचहले ीर हे धमपसूत्र काटेकोरप े बरोबर नाह ; परसीु जर भीूकालाी ल ज्ञाी-अज्ञाी 
अशा सवांिा समावशे केला ीर ीे धमपसूत्र या उपपत् नुसार काटेकोरप े खरे ठरेल. 

 
सवप सज वासि  चनर्वमी  दोन महत्त्वा्या चनयमानुसार झाल  णहे–प्ररूपाि  एकीा, व अस्स्ीत्वाि  

पचरस्स्थी . प्ररूपाि  एकीा म्ह जे त्याि वगाी ल सज वासमध्ये चदसून ये ार  व त्यास् या रूपासहून अचीशय 
स्वीसत्र अश  ससरिनेी ल मलूभीू अनुरूपीा. माझ्या उपपत् वरून, प्ररूपा्या एकीेिा वसशानु्मा्या 
एकीेमु े खुलासा होीो. अस्स्ीत्वा्या पचरस्स्थी ्या अचभव्यक्ी िा नैसर्वगक चनवळ ्या ीत्त्वामध्ये पू पप े 
समावशे होीो. प्रत्येक ज वािा भेदप्रवतत् भाग त्या्या राह  माना्या जैव व अजैव पचरस्स्थी ला णीा 
अनुयुक्ी होऊन, ककवा त्यासिे भीूकालामध्ये अनुकूलन होऊन नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होीे. त्यामु े 
अनुकलनासाठ , अनेकासिे बाबी ी, भागासिा वर्वधी उपयोग वा अनुपयोग सहाय्यभीू ठरीो; त्यास् यावर 
राह  माना्या वाह् पचरस्स्थी ्या प्रत्यक्ष कायपवाह िा पचर ाम होीो; णच  ी , सवांिे बाबी ी, वतद्ध  व 
भेद यास् या अनेक चनयमास् या णचधन असीाी म्ह नू, वस्ीुीः, अस्स्ीत्वा्या पचरस्स्थी िा चनयम हा अचधक 
उच्च चनयम णहे. कार  त्या चनयमामध्ये, पूवीिे भेद व अनुकूलीा अनुहर ाद्वारे, प्ररूपा्या एकीे्या 
चनयमािा समावशे होीो. 

⬜⬜⬜ 
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प्रकरि सात 
 

नैसर्गिक णनवडीच्या उपपत्तीवरील नानाणवि आके्षप 
 

माझ्या मीासना ेेीलेल्या नानाचवध णके्षपासिा म  या प्रकर ामध्ये चविार कर ार णहे. एका प्रचसद्ध 
जमपन  चनसगपवते्त्यानुसार माझ्या उपपत् मध ल सगळ्याी कच्चा भाग म्ह जे सवप सचजवासना म  अपू प 
समजीो. प  सवप ज व त्यास् या पचरस्स्थी ्या ससबसधाने चजीके पचरपू प असावयास हवीे चीीके नाह ी असे 
म  वस्ीुीः म्हटले होीे; णच  हे जगा्या पुष्ट्क  भागासमध्ये स्वदेशवास  रूपासि  जागा ेुसखोर 
परदेश यासन  ेेीलेल  णहे यावरुन दाखचवले णहे. ीसेि सज व, जर  ीे को े एके का   त्यास् या 
राह  माना्या पचरस्स्थी ला पचरपू पप े अनुयुक्ी असले ीर , पचरस्स्थी  बदलल्यानसीर त्यास् या 
स्वीःमध्ये ीदनुरुप बदल झाला नसल्यास ीे ीसे अनुयुक्ी राचहले नाह ी. प्रत्येक प्रदेशाी ल भौचीक 
पचरस्स्थी मध्ये, ीसेि ीेथ ल रचहवासीं्या सस्या व ी्हासमध्ये, अनेक उत्पचरवीपने झाल  णहेी याबद्दल 
वाद नाह . 

 
एका ट काकारा्या मीाप्रमा े सवप जाीींना द ेायुष्ट्य हे अचीशय लाभकारक असीे; ीेव्हा 

नैसर्वगक चनवळ वर चवश्वास ठेव ा्यासन ‘वसशवतक्ष’ अशा ी्हेने ीयार केला पाचहजे कीं सवप वसशजासिे त्यास् या 
पूवपजासपेक्षा द पे णयुमान असले पाचहजे. प  चद्ववषायु वनस्पी िा ककवा एखाद्या कचनष्ठ प्राण्यािा थसळ 
प्रदेशाी चवस्ीार व त्यानसीर प्रत्येक चहवाळ्याी नाश होऊ शकेल; ीर ह , नैसर्वगक चनवळ द्वारा लाभकारक 
गो्ट   णर्वजी केल्या असल्यामु े, त्यासिे बीं ककवा असळा ु यास् यामु े ीे एका वषापासून दुस्या वषापयंी 
अस्स्ीत्वाी राहू शकीाी. श्र . ई. रे. लँकेस्टर यास्या मीानुसार, द ेायुष्ट्यीेिा सवपसाधार प े प्रत्येक 
जाची्या ससेटनेी ल प्रमा ा्या दजाश , ीसेि जननच्येमध्ये व सवपसाधार  कायामध्ये खर्विलेल्या 
प्रमा ाश  ससबसध असीो. णच  या अट  नैसर्वगक चनवळ द्वारा चनधाचरी झाल्या णहेी हे ससभवचनय वाटीे. 

 
इचजप्ीमध ल को त्याह  वनस्पी मध्ये व प्राण्यामध्ये गेल्या ी न ीे िार हजार वषाी बदल 

झालेला नाह , म्ह ून जगाी ल को त्याह  भागामध्ये बदल झाला नसावा असे प्रची-पादन केले जाीे. 
ीेथ ल प्राि न जोपास ी वसश व चवद्यमान वसश ेचन्ट प े समान, ककवा ससपू पं ेसुद्धा समान असले ीर  
त्यास् या मू  रूपासमध्ये रूपासीर होऊनि त्यासि  चनर्वमी  झाल  णहे हे सवप चनसगपवतेे् मान्य करीाी. दुसर  
गो्ट , इचजप्ीमध्ये, गेल्या हजारो वषांी, राह  मानाि  पचरस्स्थी  ससपू पप े एकसमान राचहलेल  णहे. 
कासह  ज वासमध्ये चहमयुगा्या प्रारसभापासून काह ह  रूपासीर झालेले नाह  हे नैसर्वगक चनवळ ि  उपपत्  
ककवा योग्यीमाि  अचीज चवीा याचवरूद्ध ेटना णहे असे कासह ज  समजीाी, प  ीे ीसे नाह . कार , 
ह  उपपत् , लाभधारक स्वरुपािे भेद ककवा वैयस्क्ीक चभन्नीा जेव्हास चनमा  होीाी ीेव्हा त्यासिे जीन केले 
जाीे असे सूचिी करीे. प  हे फक्ी चवचश्ट  अनुकूल पचरस्स्थी ीि ेळून येीे. 

 
नैसर्वगक चनवळ ्या ीत्वानुसार, एखादा प्रकार त्या्या जनकजाचीसमवीे शजेार शजेार  कसा 

राहू शकीो असा प्रश्न जमपन ज वाश्मचवज्ञ श्र . िॉन चविारीाी. ककचित् चभन्न ससवय ला ककवा पचरस्स्थी ला 
जर ीे दोेेह योग्य असी ल ीर ीे एकत्र राहू शकी ल. बहुरुप  जाी  (त्यास् यासमध्ये चवशषे स्वरूपाि  
भेदप्रवतत्  असीे) णच  णकार, श्वेीत्व, इत्याचदसारखेभेद यासिा अपवाद करीा अचधक स्थाय  प्रकार ऊस ि 
भमू  ककवा पठार, कोरळा ककवा दमट प्रदेश, याससार्या चभन्न स्थान  णढ ीाी. अचीशय भटके व ज्यास्या 
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प्रकारासमध्ये मुक्ी ससकर  होीे असे प्रा   साधार ीःअलग प्रदेशापुरीे मयाचदी रहाीाी. 
 
श्र . िॉन म्ह ीाी, चभन्न जाीींमध्ये चभन्नीा केव  एकमात्र गु ामध्ये कध ह  असी नाह ; ी  अनेक 

भागासमध्ये असीे. ीे ण ख  चविारीाी, ससेटनेमध ल अनेक भागासमध्ये भेदकर  व नैसर्वगक चनवळ 
याद्वारा एकाि व े  रूपासीर कसे होीे?परसीु को त्याह  सज वा्या सवप भागासमध्ये एकाि व े  रूपासीर 
झाले णहे असे समजू नये. को त्याीर  कायासाठ  उत्मप्रकारे अनुयुक्ी अश  अत्यसी वैचशष्ट््पू प 
रूपासीरे उत्रोत्र भेदासमु े, जर ीे भेद चकरको  असी ल ीर प्रथम एका भागाी व नसीर दुस्या भागाी 
भेदकर  होऊन, अर्वजी केल  जाीाी; णच  त्या सवांिे एकचत्रीप े पे्रष  होी असल्याने ीे एकाि व े  
चवकचसी झाले णहेी असे णप ाला वाटीे. यासिे उत्म उदाहर  म्ह जे, कासह  खास कामासाठ , 
मनुष्ट्याने केलेल्या चनवळ मु े, पा  व वसशामध्ये झालेल  रुपासीरे. शयपी िा ेोळा ककवा चशकार िा कुत्रा 
यास् या ससपू प शर रय्ट  मध्ये व मानचसक गु वैचशष्ट््ासमध्ये सुद्धा रूपासीर झाले णहे, प  ीे प्रथम एका 
भागाी व नसीर दुस्या भागाी ककचिी रूपासीर व सुधार ा होऊन मनुष्ट्याने फक्ी को त्याीर  एका 
भागासाठ  चनवळ केल  ीर ह  जव जव  इीर सवप भागाी अल्प रूपासीर होीे. यािकार , असशीः 
सहससबसध ी वतद्ध िे ीत्व, णच  असशीः ीथाकचथी उस्फूीप भेद. 

 
यापेक्षा अचधक महत्त्वािा णके्षप ब्यािज ासन  ेेीला णहे. अनेक गु  त्या्या धारकाला कासह  

कामािे असी नाह ी असे वाटीे, णच  त्यामु े त्यास् यावर नैसर्वगक चनवळ िा प्रभाव पळी नाह . त्यासाठ  
अनेक उदाहर े चदल  णहेी: ससे व उसद र यास् या चवचवध जाीींमध ल कान व शपेट  यासि  लासब ; 
वनस्पीींिे णकाचरचकय गु , पानासि  रिना; उी मध ल पेश रिना; फुलासिे भाग व त्याि  ससरिना; 
इत्याद वर नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होऊ शकी नाह . 

 
वर ल णके्षप बराि जोरदार णहे. ीथाचप, पचहल  गो्ट , जाचीला को ी  ससरिना उपयोग  णहे, 

ककवा पूवी होी , हे ठरचवीासना अचीशय सावध असले पाचहजे. दुसर  गो्ट , जेव्हा एका भागामध्ये रुपासीर 
होीे ीेव्हा इीर भागासमध्येह  रूपासीर होीे; यािे कार , वतद्ध -चनयम. चीसर  गो्ट , राह  माना्या 
बदललेल्या पचरस्स्थी ि  प्रत्यक्ष व चनचिी कायपवाह , णच  उस्फूीप भेद (यामध्ये पचरस्स्थी ्या स्वरुपा्या 
कायपवाह ला अचीशय दुय्यम स्थान असीे) यासिाह  चविार केला पाचहजे. प्रत्येक अल्प वैयस्क्ीक भेदािे, 
त्याप्रमा ेि कध कध  उद भव ा्या अचधक सुस्प्ट  भेदासिे, कासह ीर  कायपक्षम कार  असले पाचहजे; णच  
या अज्ञाी कारकाि  साीत्याने कायपवाह  होी असल्यास त्या जाची्या सवप व्यक्ीींमध्ये समान रूपासीर 
जव जव  चनचिीप े होईल. 
 

उस्फूीप भेदश लीेमु े हो ा्या रूपासीराि  वारसवारीा व महत्त्व यासना म  पूवी फारि कम  लेखले 
होीे. परसीु, त्यािव े , प्रत्येक जाची्या राह  माना्या ससवय ला सु-अनुयुक्ी अशा अगच ी ससरिनाससाठ  
वर ल कार  दे े अशक्यप्राय णहे. 

 
माग ल कासह  अचभप्रायासिे स्प्ट  कर  दे े योग्य ठरेल. चवचवध भाग व अवयव यास् या गतचही 

अनुपयोगीेिे बाबी ी लक्षयासी घ्याः उन्नी व सुज्ञाी प्राण्यासमध्येह  अशा कासह  ससरिना णहेी कीं त्या 
महत्त्वपू प णहेी याबद्दल शसका रहा ार नाह  इीक्या उच्चचवकचसी णहेी;ीर ह  त्यासिा उपयोग अजूनह  
चनचिीप े ठरवीा णलेला नाह , ककवा ीो अचलकळेि समजला. उसदरास् या कानासि  व शपेट ि  लासब  ह  
खास उपयोगाि  नाह  असे म्हटले जाीे. प  बाह्क ािा स्पशपग्राह  अवयव म्ह नू उपयोग होीो असे 
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चसद्ध झाले णहे, ीेव्हा क ांि  लासब  महत्त्वाि  नाह  असे म्ह ीा ये ार नाह . ीसेि, काह  जाीींमध्ये 
शपेट  ह  पचरग्राह  अवयव म्ह ून अचीशय उपयोग  णहे णच  त्या्या लासब िा त्या्या उपयोगावर बराि 
पचर ाम होीो. 

 
ीसेि णमर-पुष्ट्पासि  णकाचरचकय चभन्नीा व त्यासि  ससरिना ह  चकटकासद्वारे फलनासाठ  अचीशय 

महत्त्वाि  णहेी याबद्दल वाद नाह  णच  ी  बहुधा नैसर्वगक चनवळ व्दारे अर्वजी केल  असाव ी. स्व्दरुप  व 
चत्ररुप  वनस्पीींमध ल केसरदल व ककजमसळल यास् या लासब मध ल चभन्नीा णच  त्यासि  रिना ह  त्याि 
ी्हेने महत्त्वाि  णहे; णच  ीेथेह  नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होी असीे. 

 
चभन्न ग ासमध ल अनेक वनस्पीींवर दोन ी्हेि  फुले येीाी: एक नेहम ि  सामान्य ससरिनेि  

उमललेल  णच  दुसर  चमटलेल  व अपू प. या दोन ी्हें्या फुलास् या ससरिनेमध्ये चवलक्ष  चभन्नीा असीे. 
चमटलेल  व अपू प फुलें  चनःससशय अचीशय महत्त्वाि  णहेी; कार  त्या फुलासपासून चवलक्ष चरत्या कम  
परागक  खिी ेालूनअत्यसी सुरचक्षीप े मोठ्या सस्येने ब यासि  चनर्वमी  होीे. त्यास्या पाकळ्या रुद्ध 
स्वरुपाी असीाी, णच  परागक ासिा व्यास ेटलेला असीो. चवचवध वनस्पीीं्या फुलास् या या 
वगेवगेळ्या भागासमध्ये चवचवध ी्हेने न्यनून ककवा ्हसन झालेले असीे. ह  सवप रुपासीरे नैसर्वगक चनवळ मु े 
होऊस  शकीाी, प  त्या्यामु े अश  खास रुपासीरे क्वचिीि झाल  णहेी. ीे सवप वतचद्ध-चनयमानुसार 
झालेले णहे. 

 
वतचद्ध-चनयमास् या महत्त्वा्या पचर ामासिे रसग्रह  कर े अत्यावश्यक णहे. ीेव्हा दुस्या ी्हेि  

ण ख  कासह  उदाहर े देी णहे. ी  म्ह जे, त्याि वनस्पी वर ल सापेक्ष स्थानासमध ल चभन्नीासमु े त्याि 
भागामध्ये वा अवयवामध्ये अस ार  चभन्नीा. स्पच्नश िेस्टनटमध्ये णळव्या व उभ्या फासद्यासवर ल पानास् या 
परामुखीा-कोनामध्ये फरक असीो. सीाब णच  इीर कासह  वनस्पीींमध्ये एक, सामान्यप े कें द्रस्थ अगर 
अग्रस्थ, फूल प्रथम उमलीे, णच  त्याला पासि ससदल व प्रदल णच  ककजपुटािे पासि चवभाग असीाी, ीर 
इीर फुलें  िीुभाग  असीाी. सूयंफूलकुल व कोकथब रकुल यामध ल अनेक वनस्पीींमध्ये पचरे य 
फुलासि  ससरिना कें द्रस्थ फुलासपेक्षा चभन्न असीे. ह  सवप रुपासीरे सापेक्ष स्थान व भागासि  अन्योन्यच्या 
यामु े होीाी. त्याि वनस्पी वर ल सवप पाने व फुले त्याि बाह् व णसीर स्स्थी मध्ये असी ल ीर त्या 
सवांमध्ये त्याि पद्धी ने रूपासीर झाले असीे याी शसका नाह . 

 
इीर अनेक उदाहर ासिे बाबी ी ससरिनेी ल अचीशय महत्त्वा्या रूपासीरासिा त्याि 

वनस्पी वर ल, ककवा त्याि पचरस्स्थी ी ेचन्ट प े एकचत्री वाढ ा्या अलग वनस्पी वर ल, फक्ी कासह  
फुलासवर पचर ाम होीो असे णढ ीे. या भेदासिा वनस्पीींना कासहीं खास उपयोग नसल्याने त्यास् यावर 
नैसर्वगक चनवळ िा पचर ाम होऊस  शकी नाह . त्या्या कार ासबद्दल त्या्याश  ससबसधह  जोळीा येी नाह . 
उदाहर ाथप, एकाि झाळावर िीुभाग  व पसिभाग  फुले येीाी. सप्ोनाचरया ऑचफचसन्ल स्या फुलासमध्ये 
दोन ी्हेिा ब जकचवन्यास णढ ीो. 

 
ीेंव्हा वनस्पीींमध ल चकत्येक णकाचरक य बदलासिा ससबसध वतद्ध चनयमासश  व अवयवास् या 

अन्योन्यच्येश  जोळीा येईल; येथे नैसर्वगक चनवळ िा ससबसध नाह . श्र . नागेल  यासिा प्रगीश ल व अचधक 
पचरपू प चवकासाकळे उपजी प्रवतत्  असीे यावर चवश्वास णहे. प  या चसद्धासीानुसार, वर ल भेद म्ह जे 
चवकासा्या उच्चीर स्स्थी कळ ल प्रगी  असे समजावयािे काय? उलटपक्ष , वर ल ी्हेि  रूपासीरे 
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वगीकर ासाठ  चकी ह  महत्त्वाि  असोी, ीे खुद्द वनस्पीींना अत्यल्प महत्त्वािे णहेी. चनरुपयोग  
भागा्या अजपनाने सज व उन्नी पदाला पोिी नाह ; णच  अपू प व चमटलेल्या फुलासिे पूवप-उल्लेख ी 
उदाहर  प्रगीश लीेिे नव्हे ीर परागी िे णहे. वर उल्लेख ी रूपासीरासिे कार ाबाबी णप  अनचभज्ञ 
णहोी. प  या अज्ञाी कार ाि  कायपवाह  जव जव  एकसमानीेने कासह  कालावध पयंी झाल  ीर 
असचीम पचर ाम जव जव  समान अस ार; णच , या बाबी ी, जाची्या सवप व्यक्ीींमध्ये समान ी्हेने 
रूपासीर होईल. 

 
वर ल गु  त्या जाची्या कल्या ा्या दृ्ट  ने महत्त्वह न असल्याने त्यास् यामध ल को त्याह  अल्प 

भेदासिें नैसर्वगक चनवळ व्दारा ससियन व वधपन झालेले अस ार नाह . साीत्याने चनवळ होऊन चवकचसी 
झालेल  ससरिना ह  जाचीला जेव्हा चनरुपयोग  ठरीे ीेव्हा ी  साधार ीः भेदप्रवतत् होीे; उदाहर ाथप, 
रुद्धासगे; कार  णीा त्यावर नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होी नसीे. परसीु जाची्या कल्या ा्या द्दत्ट  ने 
महत्त्वाि  नसलेल  रुपासीरे सज व व पचरस्स्थी  यास् या स्वरूपासपासून पे्रचरी झाल  ीर त्यासिे त्यास् या 
असस्य वसशजासमध्ये त्याि अवस्थेी पे्रष  होीे. अनेक सस्ीन प्राण्यासिे बाबी ी त्यास् या शर रावर केस 
णहेी क  नाह ी हे फारसे महत्त्वािे नाह ; ीर ह  बहुीेक सवप सस्ीन प्राण्यासमध्ये केसासिे पे्रष  होीे. 
पक्षयासि  चपसे व सर सतपासिे खवले याबाबी ीह  ीसेि णहे. अनेक ससबसचधी रूपासना समाईक अस ार  
को ी ह  ससरिना वगीकर ासाठ  अचीशय महत्त्वाि  असीे, णच  पचर ामीः ी  जाचीला अचीशय 
महत्त्वाि  णहे असे बरेिव ेा गतचही धरले जाीे. ीेव्हा, पानासि  रिना, फुलासिे भाग, अशाससारखे 
णप ाला महत्त्वा्या वाट ा्या णकाचरचकय चभन्नीा प्रथम, अनेकासिे बाबी ी, अस्स्थर भेद म्ह नू 
उद भवीाी; नसीर ीे ज वा्या व सभोंवीाल्या पचरस्स्थी ्या स्वरूपाव्दारा, ीसेि चभन्न व्यक्ीीं्या 
णसीरससकर ामु े, परसीु नैसर्वगक चनवळ व्दारा नव्हे, स्स्थर होीाी. शवेट , जाचीला अल्पमहत्त्वािे गु  
वगीकर ज्ञाला अचीशय महत्त्वािे असीाी या चनष्ट्कषापयंी णप  येीो. 

 
सज वासमध्ये प्रगीश ल चवकासाकळे उपजी प्रवतचत् असीे यासाठ  सब  पुरावा उपलब्ध नसला 

ीर  त्यािे अनुसर  नैसर्वगक चनवळ ि  साीत्याने कायपवाह  होऊन णवश्यकप े होीे. अवयवासिे 
चवशषे कर ािे वा भेदकर ािे प्रमा  अश  ससेटने्या उच्च दजाि  व्या्या करीा येईल. णच  नैसर्वगक 
चनवळ ि  याि उचद्द्ट ाकळे प्रवतचत् असीे; कार  त्यामु े भागासना त्यासिे कायप अचधक कायपक्षमीेने कर े 
शक्य होीे. 

 
श्र . सेंट जॉजप चमव्हटप या प्रचसद्ध प्रा  शास्त्रज्ञान  नैसर्वगक चनवळ ्या ीत्त्वासवर ल सवप णके्षप गो ा 

केले णहेी. त्यापैक  कासह  अचीशय स्प्ट  कर ात्मक गो्ट ींि  सखोल ििा म  येथे कर ार णहे. 
 
चजराफाि  ससपू प शर रय्ट  , ऊस ि बासधा, बर ि लासब मान, पुढिे पाय, ळोके व चजभ यासमु े वतक्षा्या 

ऊस ि फासद्यावर ल पाला खाण्यासाठ  ीे उत्मप्रकारे अनुयुक्ी णहेी. त्यामु ेइीर खूर य प्राण्यासना न 
चम  ारे अन्न त्याला चम ू शकीे, णच  दुष्ट्का ामध्ये त्याला हे अत्यसी लाभकारक ठरीे. सवप सवपसामान्य 
ेटनासमध्ये नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  कश  होीे हे यापूवीि पाचहले णहे. मनुष्ट्याने, काह  प्राण्यासमध्ये, 
ससरिनेिा चविार न करीा केव  जीन व ससकर  करून रूपासीरे ेळवनू णच ल  णहेी. उदाहर ाथप, 
शयपी िा ेोळा ककवा चशकार िा कुत्रा यास् याी ल िप ीम व्यक्ीींि  चनवळ करून ेळून णलेले रूपासीर. 
त्याप्रमा ेि, स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी अचवकचसी चजराफामध्ये एक दोन इसिानेह  अचधक ऊस ि वर ल 
झाळपाला खाऊ शक ा्या व्यक्ीींिे जीन होीे. असे अल्पप्रमा ाी ल फरक, वतद्ध  व भेद यास् या 
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चनयमासमु े, बहुीेक जाीींना अचजबाी उपयोगािे वा महत्त्वािे असी नाह ी. परसीु अचवकचसी चजराफा्या 
बाबी ी, त्या्या राह  माना्या स्वरूपािा चविार करीा ीसे नाह . कार  शर रािा एखादा वा अनेक 
भाग नेहम पेक्षा अचधक लासब असलेल्या व्यक्ी  साधार प े ज चवी राचहलेल्या णहेी. त्यास् यामध्ये 
णसीरससकर  होऊन ज  ससीी  झाल  त्यामध्ये त्याि शार चरक वैचशष्ट्ठ्यासिे अनुहर  झाले, ककवा त्याि 
चरी ने पुन्हा भेदकर  होण्याि  प्रवतचत् राचहल . त्यािव े  कम  अनुयुक्ी व्यक्ीींिा नाश झाला. 

 
एखाद्या प्रजाि  शास्त्रशुद्ध पद्धी ने सुधार ा ेळवनू ण ीाना मनुष्ट्य एकमात्र युगुलासना चवभक्ी 

करीो, ीसे याचठका   करण्याि  णवश्यकीा नाह . नैसर्वगक चनवळ मु े सवप वचरष्ठ व्यक्ीींिे, त्यास् यामध्ये 
मुक्ी णसीरससकर  होऊन देऊन, जीन व त्यामु े अलग कर  होीे; णच  सवप कचनष्ठ व्यक्ीींिा नाश 
होीो. अशा चरी ने द पेकाल िाल ा्या प्रच्येिे, ह  प्रच्या ज्याला म  मनुष्ट्याने अजा ीा केलेल  चनवळ 
म्हटले णहे त्या्याश  ीसीोीसी जु  ार  णहे. भागास् या वर्वधी उपयोगा्या अनुहचरी पचर ामासश  
एकत्र कर  झाले याी शसका नाह . सामान्य खूर य िीुष्ट्पादािे चजराफामध्ये रूपासीर झाले णहे हे चनचिी. 

 
वर ल चनष्ट्कषाला श्र . चमव्हटप यासन  दोन णके्षप ेेीले णहेी. पचहला, शर रा्या 

णकारवतद्ध बरोबर अचधक अन्न पुरवठ्याि  गरज भास ार हे स्प्ट  णहे; णच  दुष्ट्का ा्या व े  हे 
लाभाऐवज  हान कारकि ठरेल. परसीु चजराफ हा दचक्ष  णचरकेमध्ये प्रत्यक्षप े मोठ्या सस्येने 
अस्स्ीत्वाीि णहे; बैलापेक्षा अचधक ऊस ि ि  जगाी ल सवाी मोठ  मोठ  हचर े ीेथे चवपुलीेने णहेी. 
ीेव्हा ीेथे मध्यमवीी श्रे  ्म अस्स्ीत्वाी होीा याि  शसका ेेण्यािे कार  नाह . वर्वधी णकारा्या प्रत्येक 
टप्प्यामध्ये इीर िीुष्ट्पादासपासून अस्पशप राचहलेल्या अन्नािा नवजाी चजराफाला फायदा चम ी गेला. ीसेि 
वर्वधी णकारमान कसहाव्यचीचरक्ी जव  जव  इीर सवप कहस्त्र प्राण्यासपासून ससरक्ष  होण्यासाठ  उपयोग  
पळीे. कसहाचवरुद्ध लासब मानेिा—णच  अचधकीर लासब मान असेल ीर अचधकि उत्म-पहारा मनोरा 
म्ह ून उपयोग होीो. अशा को त्याह  एका लाभधारक गो्ट  मु े को त्याह  जाचीिे सहसा जीन होी 
नाह , ीर अशा सवप लहान मोठ्या गो्ट ीं्या सम्म लनाने होीे. 

 
थोळक्याी, को त्याह  ऊस िापयंी पोहोिू शक ा्या रोमसथक प्राण्यासपकै  सवांी लासब मान, पाय 

इत्याचद असलेल्या व सरासर पेक्षा अचधक ऊस िावर लझाळपाला खाऊस  शक ा्या व्यक्ीींिे साीत्याने 
जीन, णच  इीक्या ऊस िावर ल झाळपाला खाऊस  न शक ा्या व्यक्ीींिा नाश, हे चजराफा्या चनर्वमी स 
पुरेसे झाले असाव.े परसीु णनुवसचशकीेबरोबरि या सवप भागास् या द पेकाल न उपयोगाि  त्या भागासमध्ये 
सुसुत्रीा ण ण्यास महत्त्वपू प चरी ने मदी झाल  असाव . 

 
श्र . चमव्हटप यासिा दुसरा णके्षप असा.—नैसर्वगक चनवळ जर इीक  प्रभावशाल  णहे, णच  

उसिावर ल झाळपाला खाीा येण्यामध्ये इीका फायदा णहे ीर चजराफाचशवाय इीर िीुष्ट्पादासन  लासब मान 
व ऊस ि बासधा, ीसेि लासब सोंळ कास अर्वजी केल  नाह ? यािे उत्र एका उदाहर ाद्वारे देीा येईल. 
इसग्लसळमध ल प्रत्येक कुर ामध ल वतक्षास् या खाल्या फासद्या झाळपाला खा ा्या ेोड्यामु े ककवा गुरासमु े 
समान पाी  वर िाटले गेले णहेी. ीेव्हा, उदाहर ाथप मेंढ ला, थोळ श  लासब मान अर्वजी करून काय 
फायदा हो ार णहे? प्रत्येक प्रदेशामध्ये को त्याह  एक ी्हेिा प्रा   इीरासपेक्षा अचधक ऊस िावर ल 
झाळपाला खाऊ शकीो हे चनचिी, णच  त्यामु े फक्ी त्याि ी्हे्या प्राण्यामध्ये, नैसर्वगक चनवळ व वर्वधी 
उपयोगािे पचर ाम यामु े, मान लासब होीे. दचक्ष  णचरकेी ह  स्पधा चजराफ णच  चजराफामध्येि णहे, 
इीर खूर य प्राण्यासश  नाह . 
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त्याि ग ाी ल इीर प्राण्यासन  जगाी ल इीर प्रदेशाी लासब मान ककवा सोंळ अर्वजी कास केले नाह  
यािे चनचिी उत्र दे े शक्य नाह , णच  ीशा उत्राि  अपेक्षा कर ेह  िुक िे णहे; जसस मानव जाी ्या 
इचीहासामध्ये एका देशामध्ये एखाद  ेटना कास ेळीे, णच  ी  दुस्या देशासमध्ये का ेळी नाह  असे 
चविार े योग्य नाह . प्रत्येक जाचीि  सस्या व के्षत्र चनचिी कर ा्या पचरस्स्थी बद्दल णप  अनचभज्ञ 
णहोी. नव न प्रदेशाी सस् यावतद्ध  होण्यासाठ  ससरिनेमध ल को ीा बदल उपकारक णहे यािा असदाज 
बासध ेसुद्धा णप ास शक्य नाह . नानाचवध कार ासमु े लासब मान ककवा सोंळ उत्पन्न होण्यामध्ये अळथ ा 
चनमा  झाला असावा असे सवपसाधार प े म्ह ीा येईल. कार े कासह ह  असोी, चजराफासार्या मोठ्या 
िीुष्ट्पादा्या चनर्वमी स कासह  प्रदेश व काल इीरासपेक्षा बराि अचधक अनुकूल असावा. 
 

खासप े व ब्यािशा प्रमा ाी चवकचसी ससरिना अर्वजी करीाना इीर अनेक भागासमध्ये रूपासीर व 
सह- अनुकूलन हो े अपचरहायप णहे. शचररा्या प्रत्येक भागामध्ये अल्प भेदकर  जर  होी असले ीर  
णवश्यक भागामध्ये योग्य चदशनेे व योग्य प्रमा ाी भेदकर  नेहम  झालेि पाचहजे असे नाह .चभन्न 
जाीींमध्ये चभन्न ी्हेने व चभन्न प्रमा ाी भेदकर  होी असीे णच  काह  जाी  इीरासपेक्षा अचधक भेदश ल 
असीाी. जर  योग्य भेद उत्पन्न झाले ीर  त्यावर नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होईल व जाचीला 
उपकारक ससरिना चनमा  होईल असेह  नाह . शवेट , नैसर्वगक चनवळ ह  भेद प्रच्या णहे, णच  त्यामु े 
त्याप्रमा े सुस्प्ट  पचर ाम ेळून येण्यासाठ  ी ि अनुकूल पचरस्स्थी  द पेकालपयंी चटकून राचहल  
पाचहजे. वर ल दुस्या णके्षपासाठ  अशा सवपसाधार  व ससचदग्ध कार ाचशवाय दुसरा खुलासा नाह . 

 
वर ल स्वरुपािेि णके्षप ब्याि ज ासन  ेेीले णहेी. प्रत्येकािे बाबी ी वर उल्लेचखी 

सवपसाधार  चनयमासबरोबरि, चवचवध कार ासमु े काह  जाीींना नैसर्वगक चनवळ द्वारा लाभकारक ससरिना 
अर्वजी करण्यामध्ये अळथ ा णला असावा. शहामतगाने उड ळानाि  शक्ी  कास ससपादन केल  नाह  असे एक 
लेखक चविारीाी. परसीु या वा वसट  पक्षयाला त्यािे अवाढव्य शर र हवीूेन वगेाने नेण्यासाठ  प्रिसळ 
प्रमा ाी अन्नपुरवठा होण्याि  गरज भासेल यािा चविार करावा लागेल. महासागर  बेटासवर वटवाेू  व 
स ल मासा यासि  वस्ी  णहे, परसीु कोठलेह  भिूर सस्ीन प्रा   नाह ी; णच  त्याचठका   त्यासि  वस्ी  
फार वषांपासून असल  पाचहजे. त्यास् यापासून जचमन वर वस्ी  करण्यायोग्य रूपासि  चनर्वमी  कास झाल नाह  
असा प्रश्न चविारला जाीो. परसीु ससरिनेी ल श्रे  ्म, बदलत्या जाचीला प्रत्येक टप्प्याला लाभकारक 
होी, फक्ी काह  चवचश्ट  पचरस्स्थी ीि होीे. स ल मास्यासना त्यासिे ्मा्माने भिूर रूपाी पनुःरूपासीर 
होण्यास महासागर  बेटासवर अनुकूल पचरस्स्थी  नसाव . ीसेि वटवाेू ाबद्दल असाव.े यावरून मला 
इीकेि दाखवावयािे णहे क  प्रत्येक टप्पा लाभकारक ठरून ससरिनेमध्ये सस्म  हो े हे अचीशय जचटल 
काम णहे, णच  को त्याह  चवचश्ट  प्राण्यामध्ये सस्म  झाले नसल्यास त्यािे णियप वाटू नये. 

 
शवेट , अचधक बौचद्धक शक्ी  सवानासि लाभकारक असीाना काह  प्राण्यासमध्ये ी  इीरासपेक्षा 

अचधक चवकचसी का असीे असे बरेिज  चविारीाी. मा साइीक  बचुद्धमत्ा कपींन  कास अर्वजी केल  
नाह ?त्यासाठ  चवचवध कार े देीा येी ल;प  ी  सवप ीार्वककि असल्याने व त्यासि  ससभाव्यीा पळीा ून 
पहाीा येी नसल्याने ी  दे े कुिकामािे ठरेल. 
 

चकटकासिे स्वससरक्ष ासाठ  हचरी ककवा सळक  पाने, वा लेल्या फासद्या, फुले, कासटे, पक्षयासि  चव्ट ा 
इत्याद  वस्ीूसश  बरेिव ेा ेचन्ट प े साम्य असीे. हे साम्य रसग, रूप इत्याचदमध्ये असीे. यावर श्र . चमव्हटप 
यासिा णके्षप असा: “श्र . ळार्ववन यास् या उपपत् प्रमा े, अचनचिी भेदाकळे सीी प्रवतचत् असल्याने, णच  
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अत्यल्प प्रारसचभक भेद सवप चदशनेे होी असल्याने, त्यासि  एकमेकासना प्रभावह न करण्याकळे, णच  अस्स्थर 
रूपासीरे होण्याकळे, प्रवतचत् असल ि पाचहजे. अशा अत्यल्प प्रारसचभक अचनचिी दोलायमानीेपासून नैसर्वगक 
चनवळ मु े वर ल ी्हेि  सदृश्यीा चनमा  हो े कठ   वाटीे.” 

 
परसीु वर ल सवप उदाहर ासिे बाबी ी चकटकासिे त्यास् या मू  स्स्थी मध्ये त्यास् या चनत्या्या 

स्थानासमध ल सवपसामान्य वस्ीूश  काह ीर  ओबळधोबळ व णकस्स्मक साम्य होीे याी शसका नाह . त्या 
चकटकास् या सभोवीाल  चवचवध णकारा्या व रसगास् या अगच ी वस्ीू असल्याने हे अससभवन य नाह . णरसभ 
होण्यास काह ीर  ओबळधोबळ साम्य अस े णवश्यक असल्याने मोठ्या व उन्नी प्राण्यासिे स्वससरक्ष ासाठ  
चवचशष्ठ वस्ीूसश  साम्य कास असी नाह , णच  केव  रसगािे बाबी ीि त्या्या सभोवीाल्या सवपसामान्य 
वस्ीूसश  साम्य का असीे हे समजून येईल. समजा, एखादा चकटक प्रारसभ  कासह  प्रमा ाी वा लेल  फासद  
ककवा सळलेले पान यासदृश णहे, णच  त्या्यामध्ये अनेक चरी ने अत्यल्प भेदकर  झाले णहे, अशा 
व े , चकटकासना अचधक अशा वस्ीूसदृश्य बनवण्या्या व त्यामु े बिावाला अनुकूल असलेल्या सवप भेदासिे 
जीन होीे, णच  इीर भेद उपेचक्षी रहाीाी व शवेट  नाह से होीाी; ककवा त्या भेदासमु े चकटकाि  त्या 
अनुकत ी वस्ीूसश  कम  सदृश्यीा असेल ीर त्यासिा लोप होीो. 

 
ग्र नलसळमध ल देवमासा हा जगाी ल अचीशय चवलक्ष  प्राण्यासपैक  एक णहे, णच  त्या्या 

मुखास्स्थ या त्या्या महत्म वैचशष्ट्ठ्यासपैक  एक णहे. वर्या जबड्या्या प्रत्येक बाजूस सुमारे ३०० पचट्टका 
ककवा पटचलकासि  एक रासग असीे; त्यामध्ये काह  उपरासगा असीाी. सवप पचट्टकासवर ीाठ रोम असीाी 
णच  त्यासिा पा   गा ण्यासाठ  व त्यामु े त्यासिे लहान भक्षय चम चवण्यासाठ  उपयोग होीो. मधल्या व 
अचधक लासब पटचलकेि  लासब  १०, १२ ककवा १५ फूटह  असीे; परसीु चभन्न जाीींमध्ये त्यास् या लासब मध्ये 
श्रे  ्म णढ ीो. काह  मध्ये ४ फूट, ीर इीरासमध्ये ३ फूट, ककवा १८ इसि, ककवा बले नोटेरा रौस्रटेा या 
देवमाशामध्ये ९ इसिह  लासब  असीे. चभन्न जाीीं्या हाळास् या गु वते्मध्ये चभन्नीा णढ ीे. अशा 
मुखास्स्थसबद्दल श्र . चमव्हटप म्ह ीाी: अशा प्रकारिा चहीावह णकार व चवकास एकदा साधल्यानसीर त्यािे 
जीन व णवधपन केव  नैसर्वगक चनवळ मु ेि होऊस शकेलप  असा चहीावह चवकास प्रारसभ  कसा 
साधावयािा?” यािे उत्र म्ह जे, देवमास्यास् या पूवपजासमध्ये बदकास् या िोंि सारखे पटचलकात्मक मुख 
होीे.णच  अशा पटचलकापासून अत्यसी सूक्षम श्र े ्मा्या पायर ने, त्या्या धारकाला चहीावह होी, 
चग्रनलसळ-देवमास्या्या मुखास्स्थमध ल अमयाद पटचलकासिा चवकास झाला असावा. 

 
या दृ्ट  ने पहाीा भेदकर  व चवकास यासिेद्वारा पटचलकामध्ये हो ा्या रूपासीरािा ्म 

पुढ लप्रमा े लावीा येईल. देवमास्यास् या काह  जाीींमध्ये ीालुवर कशगासारख  लहान अचनयचमी टोके 
चनमा  करण्याकळे प्रवतचत् असीे. या टोकासिे रूपासीर प्रथम हससास् या िोंि मध्ये जसे असीे त्याप्रमा े 
गाठीं्या ककवा दाीास् या पटलासमध्ये होीे. त्यानसीरिे रूपासीर पा  व बदकासी ल िो्ा पटचलकाससारखे; 
ीेथून पुढे रप्टुला-क्लायप एटा या फावड्या्या णकाराि  िोंि असलेल्या बदकासारख  पचरपू प स्स्थी ; 
या चठका   पटचलकासि  लासब  बँल नोटेरा रोस्रटेा या देवमास्या्या पटचलकास् या लासब ्या दोन ीती यासश 
असाव . चवद्यमान देवमाशासमध्ये यापासून श्रे  ्म णढ ीो णच  अखेर स ीो ग्र नलसळमध ल 
देवमास्यास् या प्रिसळ लासब ्या पटचलकेपयंी पोिीो. पटचलकेमध्ये असा मसदगी ने चवकास होी असीानाि 
त्यास् या कायामध्येह  बदल होी गेला. बदक-कुलामध्ये पटचलकासिा उपयोग प्रथम फक्ी दासी म्ह ून, नसीर 
असशीः दासी व असशीः पा   गा ण्यािस साधन म्ह ून, णच  अखेर स फक्ी पा   गा ण्यासाठ  केला गेला. 
पटचलकासिा अशा ी्हेने चवकास होण्यामध्ये ससवय ककवा उपयोग यासिा फारसा ससबसध येी नाह . 
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्ल्यूरोनेक्ट ळ , ककवा िापट-मासे, हे त्यास् या असमचमी य शर रासाठ  प्रचसद्ध णहेी.ीे एका 
बाजूवर णराम करीाी–बहुीासश  जाीींमध्ये ळाव्या बाजूवर, ीर काह मध्ये उजव्या, खालिे ककवा चवराम  
पतष्ठ प्रथमदशपन  सामान्य मास्यास् या पि-पतष्ठासमान असीे; ीे पासढ्या रसगािे व वर्या बाजूपेक्षा अनेक 
ी्हेने कम  चवकचसी असीे. परसीु ळोळ्यासिे बाबी ी एक अचीशय चवलक्ष  वैचशष्ट्् णहे. दोन्ह  ळो े 
ळोक्या्या वर्याबाजूस असीाी. ीथाचप, प्रारसचभक युवावस्थेमध्ये ीे चवरुद्ध बाजूस असीाी, णच  
त्याव े  ससपू प शर र समचमी य असीे णच  दोन्ह  बाजू समव ी असीाी. नसीर खाल्या बाजूिा ळो ा 
ळोक्या्या बाजूने (कवट मधून नव्हे) वर्या बाजूस ह ूह ू ेसरीाी. त्याचशवाय एका बाजूवर णराम 
करीाना त्या ळोळ्यािा उपयोग करीा ये ार नाह . चशवाय त्यािे वा ूश  ेषप  होण्याि  शक्यीा असीे. 
अशा ी्हेने ीे त्यास् या राह  माना्या ससवय ला त्यास् या िप्ा व असमचमी य ससरिनेमु े अनुयुक्ी 
होीाी. यािे मु्य फायदे म्ह जे शत्रूसपासून ससरक्ष  व जचमन वर अन्नग्रह  करण्यासाठ  सुलभीा. या 
मास्यास् या कुलासी ल सदस्यासमध्ये त्यास् या रूपा्या दृ्ट  ने णकत ी मध्ये काह ह  बदल नाह  या स्स्थी पासून 
ससपू पप े एका बाजूवर णराम कर े यापयंी ह ूह ू सस् म  झालेल  एक द पे श्र े  ीयार करीा येीे. 

 
श्र . चगव्हटप म्ह ीाी, ळोळ्यास् या स्थानामध्ये णकस्स्मक उस्फूीप स्वरूपासीर होीे है पटण्यासारखे 

नाह  णच  या बाबी ी म ह  सहमी णहे. ीे पुढे म्ह ीाी.“सस्म  जर ्मा्माने झाले असेल ीर 
दुस्याबाजूिे ककचिी सस्म  कसे लाभकारक होीे हे स्प्ट  होी नाह . उलट, असे णरसचभक सस्म  
हाचनकारक झाले असावीे.” यािे उत्र श्र . माम यासन  केलेल्या चनचरक्ष ाी सासपळेल. हे मासे बाल्यावस्थेी 
व ीर ह  समचमी य असीाना त्यासिे ळो े ळोक्या्या चवरुद्ध बाजूस असीाी. त्यासना त्यास् या चवचश्ट  
शर ररिनेमु े फार का  उभ  स्स्थी  राखीा येी नाह , व अखेर स ी ाला एका बाजूवर पळीाी, 
अशाव े बरेिव ेा ीे खालिा ळो ा वर्या बाजूस चप वटीाी णच  हे इीक्या जोरकसप े करीाी कीं 
त्यामु े ीे नेत्रकोटरा्या वर्या भागावर अचीशय जोराने दाबले जाीाी. पचर ामीः दोन्ह  ळोळ्यासमध ल 
कपा ा्या रुस द मध्ये ीात्पुरीे णकुस िन होीे. 

 
या बाल्यावस्थेमध्ये कवट  लवचिक असीे व त्यावर स्नायूसि  सहजगत्या कायपवाह  होीे. वर 

पहाण्यासाठ  खाल्या ळोळ्यासना ीा  चदल्यामु े कवट मध्ये व्ीा येीे. त्यासिे जसे वय वाढी जाीे ीसे 
त्यास् या िपटेप ाी वाढ होी जाीे, णच  त्यामु े ीे एका बाजूवर अचधकाचधक णराम करीाी. पचर ामीः 
ळोक्या्या णकाराला व ळोळ्यास् या स्थानाला स्थाय  रूप प्राप्ी होीे. काहीं्या मीाप्रमा े हे मासे 
गभावस्थेमध्ये सुद्धा अगद  समचमी य असी नाह ी. 
 

ळोळ्यास् या ळोक्या्या एका बाजूकळून दुसर कळे हो ा्या सस्म ाी ल प्रथम स्स्थीींिा ससबसध 
ससवय श  जोळीा येीो; ह  स्स्थी  श्र . चमव्हटप हाचनकारक समजीाी, प  ीे व्यक्ी ला व जाचीला 
लाभकारक णहेी याी शसका नाह . मु्य-रुपािा ससबसधह  उपयोगा्या अनुहचरी पचर ामासश  जोळीा 
येईल. अनेक ी्हे्या िापट-मास्यासमध्ये त्यासिे मुख त्यास् या अधःपतष्ठाकळे व लेले असीे; त्या बाजू्या 
हन्वस्स्थ अचधक ब कट व पचर ामकारक असीाी. हे सवप जचमन वर ल अन्न भक्ष  करण्यासाठ  सुलभ 
जाव ेम्ह ून असीे. दुसरा अधा भाग, अनुपयोगामु े, कम  चवकचसी रहाीो. अधःपतष्ठाि , मग ी  ळाव  वा 
उजव  असो, व पह न स्स्थी  ह  प्रकाशा्या अभावामु े असीे. भागासिा वर्वधी उपयोग, ीसाि अनुपयोग, 
यास् या अनुहचरी पचर ामाला नैसर्वगक चनवळ मु े जास्ी ब कट  येीे. योग्य चदशनेे हो ा्या सवप उत्स्फूीप 
प्रमा ाी अनुहर  कर ा्या व्यक्ीींिे होीे. प्रत्येक चवशषे उदाहर ामध्ये उपयोगा्या पचर ामािा चकीपी 
ससबसध जोळावयािा, णच  नैसर्वगक चनवळ िा चकी  हे ठरचव े अशक्य णहे. 
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केव  उपयोग वा ससवय यामु े उद भवलेल्या ससरिनेिे दुसरे एक उदाहर  देी णहे. 
अमेचरकेी ल कासह  माकळास् या शपेट ्या टोकासिे पचरपू प पचरग्राह  अवयव म्ह ून रुपासीर झाले णहे णच  
त्यािा पासिवा हाी म्ह ून उपयोग होीो. 

 
सस्ीन प्राण्यास् या ससपू प वगामध्ये दुग्धग्रसध  सामान्यप े असीाी णच  ज वनासाठ  ीे अत्यावश्यक 

णहेी. म्ह नू त्यासिा चवकास अचीदूर्या का ामध्ये झाला असला पाचहजे. प  त्यासिा चवकास कसा झाला 
हे चनचिीप े माचही नाह . श्र . चमव्हटप चविारीाी, “माीे्या णकस्स्मक अचीवर्वधी त्वि य ग्रसथींपासून 
अपुरेप ाने पौ्ट  क असलेल्या द्रवा्या थेंबािे णकस्स्मकप े शोष  करून को त्याह  प्राण्या्या चपल्लािा 
नाश होण्यापासून बिाव झाला णहे हे पटण्याजोगे णहे काय? णच  समजा, एखाद्याला ीे पटी असले 
ीर  असा भेद चिरस्थाय  होण्याि  चकीपी शक्यीा णहे?” प  ह  ेटना येथे योग्य ी्हेने मासळलेल  
नाह . चशशुधन रूपासपासून सस्ीन प्रा   उत्पन्न झाले णहेी हे मान्य झालेले णहे. ीेव्हा दुग्धग्रसथ िा 
चशशुधान -चपशव ्या णी प्रथम चवकास झाला असला पाचहजे. चहप्पोकँपस् या मास्यामध्ये, अशा 
स्वरूपा्या चपशव मध्ये असळे फोळून चपल्ल  बाहेर येीाी व ीेथे त्यासिे कासह  का  ससगोपन केले जाीे. त्याव े  
त्यासिे पोष  त्वि य ग्रसथीं्या स्त्रावापासून होीे. सस्ीन प्राण्यास् या, ीे स्ीन  बनण्यापूवी, णद्य-पूवपजास् या 
चपल्लासिे अशाि ी्हेने पोष  झाले अस े शक्य णहे. पचर ाम  अचीशय पोषक, णच  त्यामु स  त्या 
दुग्धस्वरूपा्या अस ा्या,द्रवािे स्त्रव  कर ा्या व्यक्ीींन  चनकस द्रवािे स्त्रव  कर ा्या व्यक्ीींपेक्षा 
मोठ्या सस्येने सु-पोचषी ससीी िे ससगोपन केले. त्यामु े दुग्धग्रसथींना समरचिी अशा वर ल ी्हे्या 
त्वि य ग्रसथींमध्ये सुधार ा झाल  असाव  ककवा ीे अचधक पचर ामकारक बनले असी ल. प्रथमीः चशशुधन 
चपशव ी ल ससपू प पतष्ठभागावर ल त्वि य ग्रसथींमध्ये पोषक द्रव ीयार होी होीा. या ग्रसथ ्या कायामध्ये 
नैसर्वगक चनवळ द्वारा सुधार ा झाल , णच  त्यानसीर त्यासिे मयाचदी के्षत्रामध्ये कें द्र भवन होऊन स्ीनाि  
चनर्वमी  झाल . प  त्या स्ीनासना प्रथम बोंळ  नव्ही ; णच  असे कासह  सस्ीन प्रा   णढ ीाी. हे 
चवशषे कर  भागशः वाढ ि  भरपाई, उपयोगािा पचर ाम, ककवा नैसर्वगक चनवळ यापकै  कशामु े झाल  हे 
ठरचव े कठ   णहे. 

 
प्राि न इचकनोळमाटा-प्राण्यासमध्ये शाख ी का्ासिा ससरक्ष ासाठ  उपयोग व्हावयािा. त्यासिा 

नैसर्वगक चनवळ द्वारा चत्रपचदक ससदसचशकेमध्ये चवकास होीो. 
 

वनस्पी -कोट ी ल णमर फुलासि  ससरिना व णरोह  वनस्पीींि  हालिाल या फक्ी दोन 
उदाहर ासिा श्र . चमव्हटप यासन  उल्लेख केला णहे. णमर-फुलास् या ससरिनेबद्दल ीे म्ह ीाी, “त्यास् या 
उत्पत् िा खुलासा ससपू पप े असमाधानकारक णहे; ससरिनेि  प्रारसचभक अचीसूक्षम सुरवाी यािा खुलासा 
चनखालसप े अपुरा णहे.” येथे म  त्या फुलास् या फक्ी परागपुसज या महत्त्वा्या भागािा चविार कर ार 
णहे. उन्नी चवकचसी परागपुसजासमध्ये परागक ासिा समूह, त्याला जोळलेला लवचिक णधारदासळा, णच  
त्याला जोळलेला अत्यसी चिकट पदाथािा पुसज असीो. या परागपुसजासिे अशा स्स्थी मध्ये एका फुलापासून 
दुस्या फुला्या ककजल्कापयंी चकटकासद्वारा पचरवहन होीे. कासह  णमरासमध्ये णधारदासळा असी नाह , 
णच  परागक  फक्ी सूक्षम धाग्यासन  एकत्र बासधलेले असीाी. इीर कासह  णमरासमध्ये हे धागे 
परागसमूहास् या एका टोकाला एकचत्री येीाी; णच  ह  णधारदासड्याि  पचहल  ककवा नवजाी अवस्था 
होय. यापासून उत्रोत्र श्रे  ्माने लासब व उच्चचवकचसी णधारदासळा ीयार झाला. याि ी्हेने 
णधारदासड्या्या एका टोंकाला असलेल्या चिकट पदाथा्या लहान पुसजासि  द पे श्रे   चदसून येईल. त्यािे 
ककजल्कह  इीर फुलास् या ीुलनेने अचीशय अचधक प्रमा ाी चिकट पदाथप चनमा  करीाी. वर ल सवप 
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श्रे  ्माी ल प्रत्येक पायर  ससबसचधी फुलासना लाभकारक णहे व ी  फुलास् या ससरिनेनुरुपि णहे. 
 
णीा थोळे णरोह  वनस्पीींबद्दल. णधाराभोंवी  फक्ी गुसळा ल्या जा ा्या वनस्पीींपासून 

प ानारोचह व प्रीानारोचह वनस्पीींपयंी त्यासि  एका द पे श्रे  मध्ये रिना करीा येईल. णरोचह ींि  
चनर्वमी  होी असीाना अत्यल्प व अचनयचमी पचरभ्रचमी हालिाल मध्ये वाढ होी जाीे. णरोह  वनस्पीींिा 
उत्रोत्र चवकास होी असीाना नैसर्वगक चनवळ ला उपयोगा्या अनुहचरी पचर ामािे सहाय्य झाले क  
नाह  हे ठरचवीा येी नाह . 

 
नैसर्वगक चनवळ ह  जर इीक  प्रभावशाल  णहे ीर स्प्ट प े चहीावह असलेल  अमक  ककवा 

ीमक  ससरिना कासह  जाीींन  कास अर्वजी केल  नाह  असे बरेिव ेा चविारले जाीे. परसीु प्रत्येक जाचीिा 
पूवेचीहास णच  त्याि  वीपमानकाल न सस्या व चवस्ीारके्षत्र चनचिी कर ार  पचरस्स्थी  याबद्दल्या 
णपल्या अनचभज्ञीेिा चविार करीा वर ल प्रश्ना्या चनचिी उत्राि  अपेक्षा कर े गैरवाजव  ठरेल. 
बहुीेकासिे बाबी ी फक्ी सवपसाधार  कार े, परसीु कासह  थोड्यासिे बाबी ी खास कार े, देीास येी ल. 
नैसर्वगक चनवळ मु े कासह ीर  पचर ाम ेळून णला णहे हे श्र . चमव्हटप अमान्य करी नाह ी; परसीु 
त्यािेद्वारा म  खुलासा करी असलेल्या ेटनासिे स्प्ट  कर  “प्रदशपन यचरत्या अपरेु णहे” असे ीे गतचही 
धरीाी. त्यास् या मु्य मुद्यासिा णीापयंी चविार केला णहे; यापुढे इीर मुद्यासिा चविार करावयािा णहे. 

 
णीा जव जव  सवप चनसगपवेत्त्यासन  को त्या ना को त्याीर  रूपामध्ये उत््ासी  मान्य केल  

णहे. “णसीचरक शस्क्ी ककवा प्रवतचत्” यामु े जाीींमध्ये बदल होीो असा श्र . चमव्हटप यासिा चवश्वास णहे, 
णच  त्याबद्दल कासह ह  ज्ञाी णहे असा बहा ा केला जाी नाह . जाीींमध्ये बदल होण्याि  क्षमीा णहे हे 
सवप उत््ासी वाद  मान्य करी ल; परसीु सामान्य भेदश लीेि  प्रवतत्  यापल कळे को त्याह  णसीचरक 
सामथ्यािा धावा करण्याि  गरज नाह . या भेदश लीेपासून मनुष्ट्याने केलेल्या चनवळ ्या सहाय्याने अनेक 
सुअनुयुक्ी जोपास ी वसश चनमा  झाले णहेी, णच  नैसर्वगक चनवळ ्या सहाय्याने णरोह  पायर ने 
स्वाभाचवक वसश ककवा जाीींि  चीीक्याि योग्यीेने चनर्वमी  होऊ शकेल. असचीम पचर ाम हा ससेटनेमध्ये 
सवपसाधार  प्रगी  हा असेल, परसीु कासह  थोड्यासिे बाबी ी परागची असेल. 
 

नव न जाची स्वीः “णकस्स्मकप े व एकाएक  रूपासीरे होऊन” प्रकट होीाी असे श्र . चमव्हटप 
यासना वाटीे, णच  कासह  चनसगपवतेे् त्याश  सहमी णहेी. उदाहर ाथप, सुस्प्ट  व महत्त्वा्या ी्हेिे 
णकस्स्मक रूपासीर होऊन पक्ष  व वटवाेू  यास् या पसखासि  चनर्वमी  झाल . हा चनष्ट्कषप श्रे  मध्ये मोठा खसळ 
ककवा असात्यीा दशपचवीे, णच  ीे मला मोठ्या प्रमा ाी अससभवन य वाटीे. 

 
स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी ककवा जोपासीानाह  णढ  ा्या को त्याह  एकमात्र भेदाइीकेि 

जाी य बदल णकस्स्मक व मोठे असू शकी ल हे मसदगी ने व ्मा्माने उत््ासची होीे यावर चवश्वास 
ठेव ारा प्रत्येकज  मान्य कर ल. परसीु जाी  त्यास् या स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी त्यापेक्षा जोपासनेखाल  
ककवा लागवळ खाल  अचधक भेदश ल असीाी; त्यामु े स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी मोठे व णकस्स्मक भेद, 
जोपासनेखाल  जसे ीे कध कध  उत्पन्न होीाी ीसे, वारसवार चनमा  हो े ससभवन य नाह . जोपासनेखाल  
उत्पन्न हो ा्या अनेक भेदासिा ससबसध पचरगमनाश  जोळीा येईल, णच  याप्रमा े पनुःप्रकचटी हो ारे गु  
्मा्मा्या पद्धी ने प्रथम चनमा  झाले अस े ससभवन य णहे. यापेक्षा अचधक सस्येला चवरुपीा म्हसटले 
पाचहजे; उदाहर ाथप, सहा बोटासि  मा से, साया  मा से इत्याचद. णच  ीे गु ासमध्ये नैसर्वगक जाीींहून 
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पू पप े चभन्न असल्यामु े त्या्यामु े णपल्या चवषयावर फार थोळा प्रकाश पळीो. णकस्स्मक भेदासि  अश  
उदाहर े वग ीा बाक  भेदासमु े फारीर त्यास् या जनक प्रचीरुपासना ेचन्ट प े ससबसचधी साशसक जाी  
बनी ल. 

 
कध कध  जोपास ी वसशासमध्ये होीो त्याप्रमा ेि नैसर्वगक जाीींमध्येह  णकस्स्मक बदल झाला कीं 

नाह  अश  शसका ेेण्याि , णच  श्र . चमव्हटप यासन  चनदेचशी केलेल्या णियपकारक चरी ने त्यास् यामध्ये 
बदल झाला णहे यावर म  ससपू पप े अचवश्वास दाखचवण्याि  कार े पुढ लप्रमा े णहेी. णम्या 
अनुभवाप्रमा े, णकस्स्मक व प्रभाचवीप े स्प्ट  भेद जोपास ी चनपजासमध्ये एकमात्रप े व द पे कालासीराने 
उत्पन्न होीाी. जर असे भेद स्वाभाचवकचरत्या उद भवले ीर ीे, पूवी खुलासा केल्याप्रमा े, चवध्वससा्या 
णकस्स्मक कार ासमु े व नसीर्या णसीरससकर ामु े नाहींसे होण्याि  शक्यीा असीे; णच  म्ह ूनि अशा 
ी्हे्या णकस्स्मक भेदासिे मनुष्ट्याने खास करून जीन व का ज पूवपक अलग कर  केलेीरि ीे 
जोपासना करी असीाना णढ ी ल. म्ह ून श्र . चमव्हटप यास् या कल्पनेील्याप्रमा े नव न जाीींि  
णकस्स्मकप े चनर्वमी  व्हावयाि  असेल ीर अनेक णियपकारकचरत्या बदललेल्या व्यक्ीींि  त्याि 
प्रदेशाी एकसमयाव्िेदे करून चनर्वमी  होीे असे समजाव े लागेल. ह  अळि , मनुष्ट्याने अजा ीा 
केलेल्या चनवळ ्या ेटनेप्रमा ेि ्चमक उत््ासची या उपपत् ्या णधारे टा ीा येीे. ह  उत््ासची 
को त्याह  चहीावह चदशनेे कम जास्ी प्रमा ाी भेदकर  झालेल्या व्यक्ीींिे मोठ्या सस्येने जीन होऊन, 
णच  चवरुद्ध चदशनेे भेदकत ी व्यक्ीींिा मोठ्या सस्येने नाश होऊन होीे. 
 

णत्यसचीक ्चमक चरी ने अनेक जाीींिा चवकास झाला णहे याबद्दल शसका नाह . अनेक मोठ्या 
नैसर्वगक कुलासी ल जाी  व गोते्रसुद्धा इीक्या ेचन्ट प े ससबसचधी णहेी कीं त्यास् यामध्ये भेदाभेद कर े 
कठ   जाीे. प्रत्येक भखूसळावर उत्रेकळून दचक्ष ेकळे, ककवा सपाट पासून ऊस ि प्रदेशाकळे, जाीाना 
ेचन्ट प े ससबसचधी ककवा प्राचीचनचधक जाी  णढ ीाी. ज वीम जाीींबद्दलह  त्यािप्रमा े णढ ेल. 
बहुसस्य जाी  इीर चवद्यमान ककवा भीूकाल न जाीींश  ेचन्ट प े ससबसचधी णहेी याी शसका नाह , णच  
अशा जाी  णकस्स्मकप े उत्पन्न झाल्या असे म्ह ीा ये ार नाह . चभन्न जाीींऐवज  ससबसचधी जाीींमध ल 
चवशषेभागासिे चनचरक्ष  करीा चवस्ीतीप े चभन्न ससरिनेला एकचत्री जोळ ा्या पुष्ट्क  व णियपकारक अशा 
अत्यसी सूक्षम श्र े ्म णढ ून येी ल. 

 
जाीींिा चवकास अचीशय लहान पाय्यासन  झाला णहे या ीत्त्वा्या णधारे अनेक ेटनासिे 

णकलन होईल. उदाहर ाथप, लहान गोत्रासपेक्षा मोठ्या गोत्रासी ल जाी  एकमेकासश  अचधक ेचन्ट प े 
ससबसचधी असीाी, णच  त्यास् यापासून मोठ्या सस्येने प्रकारासि  चनर्वमी  होीे. याि ीत्त्वा्या णधारे गोत्र य 
गु ासपेक्षा जाी य गु , ीसेि असाधार  प्रमा ाी ककवा चरी ने चवकचसी भाग त्याि जाची्या इीर 
भागासपेक्षा, अचधक भेदश ल कास असीाी हे समजून येईल. 

 
बहुीेक जाीींि  चनर्वमी  वर ल चरी ने झाल  असल  ीर  कासहींि  चनर्वमी  चभन्न व णकस्स्मक 

चरी ने झाल  णहे. परसीु भक्कम पुराव्याचशवाय हे मान्य करू नये, ससचदग्ध व कासह  असश  िुक ि  समधमपीा 
चविाराी ेेण्यायोग्य नाह . शलैसमूहाी णकस्स्मकप े चदस ा्या नव न व चभन्न ज वरुपासमु े णकस्स्मक 
चवकासाला प्रथमदशी णधार चम ीो. परसीु या पुराव्यािे मूल्य भू-इचीहासाी ल दूर्या कालाश  ससबसध ी 
भ-ूचवज्ञान  अचभलेखा्या पचरपू पीेवर पू पप े अवलसबनू णहे. प  अचभलेख जर ीुटक असेल ीर 
नवरुपासिा चवकास ज ू कासह  णकस्स्मकप े झाला णहे असे वाटले ीर त्याी णियप नाह . 
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पक्ष  ककवा वटवाेू  यास् या पसखासिा णकस्स्मकप े चवकास हो े यासारख  अद भीु स्वरुपासीर े 
होीाी हे मान्य केल्याचशवाय शलैसमूहाी ल जोळ ा्या दुव्यासमध ल तु्रचटवर प्रकाश पळी नाह . परसीु 
गभपचवज्ञानािा पुरावा अशा णकस्स्मक बदलासचवरुद्ध णहे. पक्ष  व वटवाेू  यासिे पसख प्रारसचभक 
गभपका ामध्ये ओ खीा येी नाह ी, णच  त्यानसीर त्यासिे चभचन्नभवन अत्यसी सूक्षम पायर ने होीे. सवप 
ी्हे्या गभपचवज्ञानकारक साम्यासिा वतत्ासी प्रारसचभक युवावस्थानसीर भेद पावलेल्या णच  त्यासिे नूीन 
अर्वजी गु  त्यास् या ससीचत््या ीदनुरुप अवस्थासमध्ये पे्रष  झालेल्या चवद्यमान जाीीं्या पूवपजापासून चम ू 
शकेल यामु े गभप हा अप चळी रहाीो, णच  त्यािा जाची्या भीूकाल न स्स्थी िा अचभलेख 
म्ह ूनउपयोग होीो. म्ह ूनि चवद्यमान जाीींिे त्यास् या व्यक्ी कर ा्या प्रथमावस्थासमध्ये त्याि वगाी ल 
प्राि न व लुप्ी रूपासश  इीक्या बरेिव ेा साम्य असीे. या दृच्ट कोनाीून, वर उल्लेचखी (पसखासारखे) फार 
महत्त्वािे व णकस्स्मक स्वरूपासीर  प्राण्यासमध्ये होीे णच  ीर ह  को त्याह  णकस्स्मक रूपासीरािा 
गभावस्थेमध्ये थासगपत्ाह  लागी नाह  हे अचवश्वसन य णहे. ससरिनेी ल प्रत्येक बारकावा अत्यसी सूक्षम 
पाय्यासन  चवकचसी झालेला णहे. 

 
को त्याीर  प्राि न रूपामध्ये णसीचरक शक्ी  ककवा प्रवतत् द्वारा णकस्स्मक स्वरूपासीर , 

उदाहर ाथप पसख, झाले असे गतचही धर ा्या व्यक्ी स अनेक व्यक्ीींमध्ये एकसमयाव्िेदेकरून भेदकर  
झाले असे समज े भाग पळेल. वास्ीवीः ससरिनेी ल असे बदल जाीीं्या नेहम ्या बदलाहून अचीशय 
चभन्न असीाी हे नाकारीा ये ार नाह . ीसेि, त्याि ज वा्या इीर सवप भागासना व सभोवीाल्या 
पचरस्स्थी ला उत्मप्रकारे अनुयुक्ी असलेल्या अनेक ससरिना णकस्स्मकप े चनमा  झाल्या असेह  
समज े त्याला भाग पळेल; णच  अशाी्हे्या जट ल व णियपकारक सह-अनुकूलनािे ककचिीह  
स्प्ट  कर  ीो देऊ शक ार नाह . या प्रिसळ व णकस्स्मक स्वरूपासीर ा्या गभांवर ल कायपवाह िा 
कासह ह  मागमूस राचहला नाह  असे मान्य केल्याचशवाय त्याला गत्यसीर नाह . हे सवप मान्य कर े म्ह जे 
शास्त्रचवषय सोळून िमत्कारा्या चवषयाी चशर े ठरेल. 
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प्रकरि आठ 
 

सहज-प्रवृणत्त 
 
्हजप्रिृतत्त््ंियीशी्िुिना्करण्यायोग्य्आहेि, पि्त्याचं्या्उगमामध्ये्तभन्निा्आहे. 
 

अनेक सहजप्रवतत्  इीक्या चवलक्ष  णहेी क  त्यासिा चवकास हा माझ्या ससपू प उपपत् ला उखळून 
टाकण्याी पुरेश  अळि  चनमा  करू शकेल असे वािकासना वाटण्याि  शक्यीा णहे. येथे मानचसक 
शक्ी ्या उगमाश  णपल्याला काह ह  कीपव्य नाह . त्याि वगाी ल प्राण्यासमध्ये सहजप्रवतत्  व इीर 
मानचसक शक्ी  यासमध्ये असलेल्या फक्ी चवचभन्नीेिाि णप ाश  ससबसध णहे. 

 
सहजप्रवतचत्ि  व्या्या देण्यािा म  प्रयत्न कर ार नाह . साधार ीः ी  एक स्प्ट  मानचसक च्या 

णहे. कशासाठ  केल  णहे हे न समजीा अनुभवाचशवाय केलेल  व अनेक व्यक्ीींन  त्याि ी्हेने केलेल , 
च्या ह  सहज च्या असे म्हटले जाीे. प  यापैक  को ीेह  लक्ष  सावपचत्रक नाह . कचनष्ठ स्वरूपा्या 
प्राण्यासमध्येसुद्धा अनुमानशक्ी  ककवा चववके यािा बरेिव ेा थोळासा सहभाग असीो. 

 
अनेक जुन्या ीत्त्वम माससकासन  सहजप्रवतचत्ि  ससवय श  ीुलना केल  णहे. मना्या को त्या 

िौकट मध्ये सहज च्या होीे याि  चबनिूक कल्पना या ीुलनेवरून येीे, प  त्या्या उगमाि  कल्पना 
येीेि असे नाह . अनेक ससवय ्या च्या अजा ीा केल्या जाीाी, त्यापैक  ब्यािशा ससज्ञात्मक 
इ्िेचवरुद्ध असीाी! णच  ीर ह  इ्िा ककवा बदु्ध नुसार त्यामध्ये बदल होऊ शकीो. चवचशष्ठ कालामध्ये 
व शर रावस्थेमध्ये ससवयींिे इीर सवयींश  साहियप सहजप े होीे. एकदा अर्वजी केले क  त्या बरेिव ेा 
णयुष्ट्यभर कायम रहाीाी. सहजप्रवतत्  व ससवय  यासिेमध ल इीर अनेक साम्यमुदे्द देीा येी ल. एखादे 
सुज्ञाी ग ी पुन्हा म्ह ी असीानाील्या प्रमा ेि, सहज प्रवतचत्मध्येह , एक प्रकार्या ीालावर एकामागनू 
दुसर  च्या होी असीे. गा े म्ह ीाना एखाद्याला अळथ ा णला ीर त्याला साधार ीः मागिे थोळे 
णठवाव ेलागीे, ीसेि अचीशय गुसीागुसी ि  जा   बनचव ा्या सुरवसटा्या बाबी ी णढ ून णले णहे. 
समजा बासध  ्या सहाव्या अवस्थपयंी जा   पू प केलेला सुरवसट फक्ी चीस्या अवस्थेपयंी पू प झालेल्या 
जा  मध्ये ठेवला ीर ीो बासध  ि  िौथ , पासिव  व सहाव  अवस्था पनु्हा करीो. प  ीोि चीस्या 
अवस्थामधून काढून सहाव  अवस्था पू प केलेल्या जा  मध्ये ठेवला ीर, णियप म्ह जे, ीो चीस्या 
अवस्थेपासून काम िालू करीो. 

 
ससवय मु े हो ा्या को त्याह  च्येिे अनुहर  व्हावयािे असेल–णच  काह व ेा ीसे होीे–

ीर, मू  ससवय व सहजप्रवतचत् यास् यामध्ये भेदाभद करीा ये ार नाह  इीक्या ेचन्ट प े साम्य चनमा  होीे. 
एखादा ी न वषािा मुलगा थोड्याशा अभ्यासाने चपयानो वाजचवण्याऐवज  अचजबाी अभ्यास नसीाना 
एखादा सूर वाजव ूशकला ीर ीे त्याने खरोखरि सहजप्रवतत् ने केले असे म्ह ीा येईल. परसीु बहुीासश  
सहजप्रवतत्ींिे एका चपढ मध्ये अजपन, णच  त्यानसीर त्यासिे उत्रोत्र चपढ्ासमध्ये अनुहर ाने पे्रष  झाले 
असे समज े ेोळिुक िे ठरेल. मधमाश  व मुसग्या यास् यामध ल णपल्याला पचरचिी चवलक्ष  सहजप्रवतत्  
ससवय ने अर्वजी केल्या असण्याि  शक्यीा नाह . 
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प्रत्येक जाी ्या चहीासाठ , त्या्या राह  माना्या सद्यःस्स्थी मध्ये, शार चरक ससरिने इीक्याि 
सहजप्रवतत् ह  महत्त्वा्या णहेी हे सवपमान्य णहे. राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी ी 
सहजप्रवतत् मध लअल्प रूपासीरे लाभकारक ठर े शक्य णहे. णच  सहजप्रवतत् मध्ये, अल्प का होईना, 
भेदकर  होीे असे दाखचवीा णल्यास सहजप्रवतत् ी ल लाभकारक असलेल्या को त्याह  मयादेपयंी्या 
भेदासिे नैसर्वगक चनवळ मु े जीन व साीत्याने ससियन होण्यामध्ये को ी ह  अळि  चदसी नाह . 
याप्रकारे सवप अत्याचधक जट ल व चवलक्ष  सहजप्रवतत्ींिा उगम झाला असावा असा माझा चवश्वास णहे. 
उपयोग ककवा ससवय यामु े शार चरक ससरिनेमध्ये रूपासीर व वधपन होीे. णच  अनुपयोगामु े ेट ककवा 
्हास होीो; सहजप्रवतत्ींबद्दलह  असेि णहे याबद्दल मला शसका नाह . अनेकासिे बाबी ी, 
सहजप्रवतत्ींबद्दलह  उस्फूीप भेदास् या–म्ह जेि, शार चरक ससरिनेमध्ये अल्प परामुखीा ज्या अज्ञाी 
कार ासमु े चनमा  होीे त्याि कार ासमु े चनमा  हो ा्या भेदा्या–नैसर्वगक चनवळ ्या पचर ामास् या 
ीुलनेने ससवय िे पचर ाम दुय्यम महत्त्वािे णहेी. 

 
को ी ह  जचटल सहजप्रवतत्  नैसर्वगक चनवळ द्वारा उत्पन्न होी नाह ; ी  अनेक अल्प, ीर ह  

लाभकारक, भेदासिे ध मेप ाने व ्मा्माने ससियन होऊन चनमा  होीे. म्ह ून प्रत्येक जट ल 
सहजप्रवतत्  ज्यामु े अर्वजी केल  ीे प्रत्यक्ष सस्म ावस्थेिे श्रे  ्म, शार चरक, ससरिनासमध्ये असीे ीशा 
ी्हेने, चनसगामध्ये णढ  ार नाह ; कार  असे श्रे  ्म प्रत्येक जाी ्या फक्ी परसपरागी पूवपजासमध्येि 
णढ ीाी. प  अशा श्रे  ्मासिा पुरावा ससलग्न वसशाव  मध्ये सासपळेल. प्राण्यासमध ल सहजप्रवतत्ींससबसध ी 
चनचरक्ष  अल्प णहे, णच  लुप्ी जाीींमध ल को ी ह  सहजप्रवतत्  ज्ञाी नाह ; असे असीाना अत्यसी 
जट ल सहजप्रवतत्ींपयंी पोि ा्या श्र े ्मासिा कसा शोध लावीा येईल यािे मला णियप वाटीे. 
ज वना्या चभन्न चभन्न कालावध मध्ये, ककवा वषाी ल चभन्न ऋीूमध्ये, ककवा चभन्न पचरस्स्थी मध्ये, चभन्न 
सहजप्रवतत्  असलेल्या जाीींमु े सहजप्रवतत् मध्ये बदल हो े काह व ेा सुलभ होीे; येथे या ककवा दुस्या 
सहजप्रवतत् िे नैसर्वगक चनवळ मु े जीन होीे. त्याि जाी मध्ये सहजप्रवतत् मध्ये चवचभन्नीा असलेल  
उदाहर े चनसगाी णढ ीाी. 

 
पुन्हा, शार चरक ससरिनेप्रमा ेि, प्रत्येक जाी ि  सहजप्रवतत्  ह  त्या्या स्वीः्या चहीासाठ  

असीे, णच  ी  फक्ी दुस्यास् या चहीासाठ  कध ह  उत्पन्न झालेल  नाह , ीर ह  प्रत्येक प्रा   दुस्या 
जाी ्या सहजप्रवतत् िा लाभ उठवण्यािा प्रयत्न करीो. ीसेि कासह  सहजप्रवतचत् अगद  पचरपू प णहेी 
असे गतचही धरीा ये ार नाह . 

 
नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होण्यासाठ  स्वाभाचवक स्स्थी मध्ये सहजप्रवतत्ींमध्ये काह  प्रमा ाी 

भेद, णच  अशा भेदासिे अनुहर , हो े अपचरहायप णहे. सहजप्रवतत्ींमध्ये चनचिीप े भेदकर  होी असीे; 
उदाहर ाथप, देशासीर ाि –चवस्ीार व चदशा या दोन्ह  बाबी ी–सहजप्रवतचत् णच  त्यासिा ससपू प नाश. 
पक्षयास् या ेर्ाबद्दलह  ीसेि णहे; त्यामध ल भेदकर  असशीः चनवळलेल्या स्थानावर, णच  चनवास  
प्रदेशािे स्वरूप व ीपमान यावर अवलसबून असीे; कासह व ेा भेदकर ाि  कार े ससपू पप े अज्ञाी 
असीाी. को त्याह  चवचश्ट  शत्रूबद्दलि  चभी  हे चनचिीप े सहजप्रवतचत्िे लक्ष  णहे; उदाहर ाथप, 
ेर्ाीून कध ह  बाहेर न पळलेल्या अगद  लहान पक्षयासमध्ये असे चदसून येईल. अशा चभी ला अनुभवाने, 
व त्याि शत्रूपासून इीर प्राण्यासमध्ये चनमा  हो ार  चभी  पाहून, ब कट  येीे.चनजपन बटेावर ल चवचवध 
प्राण्यासमध्ये मनुष्ट्याबद्दलि ह  भ ची ह ूह ू अर्वजी केल  जाीे. णपल्या लहान पक्षया्या ीुलनेने सवप 
मोठ्या पक्षयासमध्ये, इसग्लसळमध्येसुद्धा, अचधक रानट प ा णढ ीो. कार  मनुष्ट्याने मोठ्या पक्षयासिा 
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अत्याचधक ि  केला णहे. णपल्या मोठ्या पक्षयास् या रानट प ािा ससबसध वर ल कार ासश  चनधास्ीप े 
जोळीा येईल; कार  चनजपन बेटावर ल मोठे पक्ष  लहान पक्षयासपेक्षा अचधक चभते्र नाह ी. 

 
स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी जन्मलेल्या त्याि ी्हे्या प्राण्यास् या मानचसक गु वते्मध्ये बरेि भेदकर  

होीे. रानट  प्राण्यास् या णकस्स्मक व िमत्काचरक ससवय पासून, जर जाी ला चहीावह असेल ीर, नैसर्वगक 
चनवळ द्वारा नव न सहजप्रवतत्  चनमा  झाल्या णहेी याि ह  अनेक उदाहर े देीा येी ल. 
 
पाळीि्प्राण्याचंी््ंिय्ककिा््हजप्रिृतत्त्यामंध्ये्आनुिंतशक्बदि 
 

स्वाभाचवक स्स्थी मध्ये सहजप्रवतत्ींमध ल भेदासिे अनुहर  होण्याि  शक्यीा ककवा ससभाव्यीा 
असीे या चविाराला जोपासनेखाल ल उदाहर ासमु े ब कट  येईल. यामु े णपल्या पा  व प्राण्यास् या 
मानचसक गु वते्मध्ये बदल ेळवनू ण ण्याी ससवय व ीथाकचथी उस्फूीप भेदासि  चनवळ यासिा असलेला 
सहभाग णप ास पहावयास चम ेल. पा  व प्राण्यास् या मानचसक गु वत्ासमध्ये चकी  बदल होीो हे प्रचसद्ध 
णहे. उदाहर ाथप, मासजरासिे बाबी ी, एक स्वाभाचवकप े ेूस पकळीो, ीर दुसरा ऊस द र; णच  या 
प्रवतत्ींिे अनुहर  होीे हे ज्ञाी णहे. एक मासजर नेहम  रानट  पक्षयासि  चशकार करीो, ीर दुसरा सशाि . 
चित्रवतत्  व णवळ या्या चवचवध िटा, त्यािप्रमा े चवचश्ट  मनोरिना ककवा समयकाल यासश  ससबसचधी 
चवलक्ष ीम युक्त्या, याससारख  अनुहर ाि  चकी ीर  चवलक्ष  उदाहर े देीास येी ल. या चनचिीप े 
सहज च्या वा प्रवतचत् णहेी. यासना जोपास ी सहजप्रवतचत् म्ह ीा येईल. स्वाभाचवक सहजप्रवतत्ींपेक्षा 
जोपास ी सहजप्रवतत्ीं चनचिीप े फार कम  स्स्थर असीाी. परसीु त्यास् यावर राह  माना्या कम  स्स्थर 
पचरस्स्थी ी चनवळ ि  अत्यसी कम  कठोर कायपवाह  झाल  णहे णच  त्यासिे अीुलन य अशा थोड्या 
कालापयंी पे्रष  झाले. 

 
जोपास ी सहजप्रवतत्ीं, ससवय  व चित्प्रवतत्ीं यासिे चकी  प्रबलप े अनुहर  होीे, णच  

णियपकारकचरत्या ीे कसे चमस ले जाीाी हे कुत्रयास् या चभन्न प्रजासमध्ये ससकर  केल्यानसीर चदसून येईल. 
बुलळॉगश  ससकर  केल्याने चकत्येक चपढ्ापयंी चशकार  कुत्रयािे धैयप व हट्ट प ा यासिा पचर ाम झालेला 
ज्ञाी णहे. ीसेि चशकार  कुत्रयासश  ससकर  केल्यामु े मेढपा -कुत्रयास् या ससपू प कुलामध्ये सशाि  चशकार 
करण्याि  प्रवतचत् चनमा  झाल . या जोपास ी सहजप्रवतत्ींिे, ससकर  करून याप्रमा े िासि   
ेेील्यानसीर, स्वाभाचवक सहजप्रवतत्ींश  साम्य चदसीे, णच  त्याि पद्धी ने णियपकारकचरत्या त्यासिे 
एकमेकासमध्ये चमश्र  होीे व त्यास् यामध्ये द पे कालापयंी उभय जनकास् या सहजप्रवतत्ींि  चिन्हे चदसून 
येीाी. उदाहर ाथप, एका कुत्रयािे व पन केले णहे; त्यािे प जोबा लासळगा होीे. या कुत्रयासमध्ये त्या्या 
रानट  कु ािे चिन्ह फक्ी एक प्रकारे चदसी होीे; त्या्या मालकाने त्याला बोलावल्यानसीर ीो सर  रेषेी 
येी नव्हीा. 

 
जोपास ी सहजप्रवतत्ीं या द पे का  िालू राचहलेल्या व णवश्यक अशा ससवय िे केव  अनुहर  

होऊन झालेल्या च्या णहेी असे कासह व ेा म्हसटले जाीे, प  ीे खरे नाह . को त्याीर  कुत्रयाने 
स्वाभाचवकचरत्या नेम धरण्याि  प्रवतचत् दाखचवल  नसी  ीर त्यालानेम धरण्यास चशकचवण्यािा को  ह  
प्रयत्न केला नसीा. नेम धर े ह  प्राण्याि  त्या्या भक्षयावर झेप ेेण्यास ीयार  करण्यापूवीि  फक्ी 
अचीशचयी रुकावट णहे. नेम धरण्याि  प्रवतचत् एकदा प्रथम चदसल्यावर प्रत्येक उत्रोत्र चपढ मध्ये 
सक्ी ्या चशकव  ि  पद्धीश र चनवळ व अनुहचरी पचर ाम यासमु े ीे कायप लवकरि पू प होईल. 
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प्रजासमध्ये सुधार ा ेळवनू ण ण्यािे उचद्द्ट  नसीानाह  उत्म ी्हेने चशकार कर ारे कुते्र चम चवण्यािा 
प्रत्येक मनुष्ट्य प्रयत्न करी असल्याने अजा  चनवळ ि  प्रगची अजूनह  िालू णहे. उलट पक्ष , कासहींिे 
बाबी ी, फक्ी ससवय हे पुरेसे णहे. रानट  सश्यास् या चपल्लासना मा सा व े अत्यसी सुलभ णहे. परसीु 
रानट  सश्यासि  वारसवार चनवळ फक्ी त्या्या मा सा लेप ासाठ ि केल  जाीे असे नाह . म्ह नू 
पराकोट ्या रानट प ापासून पराकोट ्या मा सा लेप ापयंीिा अनुहचरी बदल यापकै  चनदान 
बहुीासश  भागािा ससबसध ससवय व द पेकालापयंीिा बसचदवास यासिेश  जोळलाि पाचहजे. 

 
जोपासनेखाल  स्वाभाचवक सहजप्रवतत्  न्ट  झाल्या णहेी. यािे वैचशष्ट्ठ्यपू प उदाहर  म्ह जे 

कध ह  असळ  न उबव ा्या कोंबड्यास् या प्रजा. णपल्या पा  व प्राण्यास् या स्मर शक्ी मध्ये मोठ्या 
प्रमा ाी व कायमिे रूपासीर झाले णहे. कुत्रयामध्ये मा साबद्दलिे पे्रम ह  एक सहजप्रवतचत् झाल  णहे. 
जेथे कुत्र  पा ल  जाी नाह ी व ी  रानट  अवस्थेी णहेी अशा प्रदेशाीून त्यासि  चपल्ले ण ल  ीर 
त्यास् यामध्ये कोंबड्या, मेंढ्ा व ळुकरासवर हल्ला करण्याि  प्रवतचत् रहाीे, व ी  प्रवतचत् बदलीा येी नाह . प  
णपल्या सुससस्कत ी कुत्रयासना, त्यास् या बाल्यावस्थेीसुद्धा, असा हल्ला न करण्याबद्दल सहसा चशकवाव ेलागी 
नाह . ीेव्हा कुत्रयाला णनुवसचशकीेने सुससस्कत ी करीाना ससवय, व कासह  प्रमा ाी चनवळ एकचत्री झाले 
असावीे. उलटपक्ष , कोंबड्यास् या चपल्लासमध्ये, ससपू पप े ससवय मु े, कुत्रा व मासजर यास् याबद्दलि  भ ची 
नाह श  झाल  णहे; ह  भ ची त्यास् यामध्ये मूलीः सहज होी  याबद्दल शसका नाह . 

 
म्ह ून असशीः ससवय ने, णच  असशीः चवचश्ट  मानचसक ससवय  व कत त्ये यासि  उत्रोत्र चपढ्ासमध्ये 

मा साने केलेल  चनवळ व ससियन यासमु े जोपासनेखाल  सहजप्रवतत्  अर्वजी केल्या णहेी व स्वाभाचवक 
सहजप्रवतत्  नाह शा झाल्या णहेी असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. कासहींिे बाबी ी फक्ी सक्ी ि  ससवय ह  
णनुवसचशक मानचसक बदल ेळवनू ण ण्यास पुरेश  णहे. इीरासिे बाबी ी सक्ी ्या ससवय ने कासह ह  
ेळलेले नाह , णच  सवप कासह  पद्धीश र व अजा  या दोन्ह ह -चनवळ िा पचर ाम णहे. परसीु बहुीेक 
बाबी ी ससवय व चनवळ एकत्र णल  असाचवी. 
 
िा्््हजप्रिृतत्त 
 

स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी चनवळ मु े सहजप्रवतचत्ी रूपासीर कसे होीे यासाठ  म  ी न उदाहर ासिा 
चविार कर ार णहे. 

 
कोचक ेमध ल सहजप्रवतचत्ः कोचक े्या सहजप्रवतचत्िे अचधक ीात्काल क कार  म्ह जे ी  

दररोज असळ  ेाली नाह  ीर दोन ीे ी न चदवसास् या असीराने ेालीे. त्यामु े चीने जर स्वीःिे ेरटे 
बनवावयािे व स्वीःि  असळ  उबवावयाि  ीर अनेक अळि   उद भवीाी. अमेचरकेी ल कोचक ा ह  
स्वीःिे ेरटे स्वीः बासधीे, ी  सवप असळ  एकाि व े  ेालीे व असळे फोळून चपल्ले एकाि व े  बाहेर येीाी. 
कध कध  ी  दुस्या पक्षया्या ेर्ाी असळ  ेालीे. णीा, युरोपमध ल कोचक े्या प्राि न पूवपजासि  
ससवय अमेचरकेी ल कोचक ेसारख होी  व ी  कध कध  दुस्या पक्षया्या ेर्ाी असळ  ेाली होी  असे 
गतचही धरू. या प्राससचगक ससवय िा को त्याह  कार ामु े, त्या प्राि न पक्षयाला फायदा झाला असेल, 
ककवा चपल्ले इीर जाचीमध ल सहजप्रवतचत्िा गैरसमजुी ने फायदा ेेऊन अचधक ीाकदवान झाले 
असी ल, ीर त्या प्राि न पक्षयासिा ककवा पाल्य-चपल्लासिा फायदा होईल. याप्रमा े ससगोपन केलेल  चपल्ल े
त्यास् या माीेि  प्राससचगक व अचनयचमी ससवय वसशागी ने अवलसबीाी, णच  ीे त्यासि  असळ  इीर पक्षयास् या 
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ेर्ामध्ये ेालीाी व त्यामु े त्यास् या चपल्लासिे ससगोपन करण्याी ीे अचधक यशस्व  होीाी. या स्वरूपाि  
प्रच्या साीत्याने होऊन णपल्या कोचक ेि  चवलक्ष  सहजप्रवतचत् चनमा  झाल  असा माझा चवश्वास णहे. 

 
इीर पक्षयास् या ेर्ाी असळ  ेाल ा्या कोचक े्या ऑस्रेचलयाी ल ी न जाीीं्या बाबी ी 

कासह  महत्त्वा्या सहजप्रवतत्  समजल्या णहेी, त्यापकै  ी न मुदे्द महत्त्वािे णहेी. पचहला, ीे दुर्वम  
अपवाद सोळीा, ेर्ामध्ये एकि असळे ेालीाी, त्यामु े चपल्लाला चवपुलीेने अन्न चम ीे. दुसरा, ी  
असळ  असाधार प े लहान असीाी; णच  असा लहान णकार हे अनुकूलनािे वास्ीव उदाहर  णहे. 
चीसरे, कोचक े्या चपल्लामध्ये, त्या्या जन्मानसीर लगेि, त्या्या धमपबसधूसना ेर्ाबाहेर हाकलून 
लावण्याि  सहजप्रवतचत्, शक्ी  व योग्य णकाराि  पाठ असीे. ीे धमपबसधू थसळ  व भकू यासमु े मरीाी. 
कोचक े्या चपल्लाला पुरेसे अन्न चम ण्यासाठ  केलेल  ह  चहीकारक व्यवस्था णहे असे म्हटले जाीे. ह  
त्याि  वतचत् ीो अजूनह  णसध ा णहे अशा स्स्थी मध्ये णढ ून येीे. ह  वतत्  उत्रोत्र चपढ्ासमध्ये 
्मा्माने अर्वजी झालेल  णहे. योग्य सहजप्रवतचत् अर्वजी करण्यामध ल पचहल  पायर  म्ह जे चपल्लािे 
वय व शक्ी  यासमध्ये कासह ीर  वाढ झाल्यानसीर चपल्लामध्ये फक्ी अहेीुक अस्वस्थीा चनमा  हो े; या 
ससवय मध्ये नसीर सुधार ा होऊन चीिे पे्रष  पूवपवयामध्ये झाले असाव ेणच  प्राससचगक ससवय, जर जाचीला 
चहीावह असेल ीर, नैसर्वगक चनवळ द्वारा कायम हो े शक्य णहे. 

 
गुलाम बनचव ार  सहजप्रवतचत् मुसग्यास् या फॉर्वमका रुफेसेन्स व फॉ. साँस्ग्वचनया या दोन जाीीं फॉ. 

फुस्का या जाची्या मुसग्यासिा गुलाम म्ह नू उपयोग करीाी. फॉ. रुफेसेन्स जाची्या मुसग्या स्वीः स्वीःिे 
ेर बासधी नाह ी, स्वीःिे स्थानासीर ठरवी नाह ी, स्वीःसाठ  वा णपल्या चपल्लाससाठ  अन्न गो ा करी 
नाह ी व स्वीःहून खाीसुद्धा नाह ी. त्याला गुलामासन  भरवाव ेलागीे. स्थानासीर करीाना गुलाम त्यासना 
ीोंळाी धरून नेीाी. थोळक्याी, या मुसग्या त्यास् या असस्य गुलामासवर ससपू पप े अवलसबून असीाी. ीे 
नसी ल ीर या मुसग्यासिा एका वषाी लोप होईल. उलटपक्ष , फॉ. सँग्व न या जाची्या मुसग्यासिे बाबी ी. 
त्यास् याकळे फार थोड्या सस्येने गुलाम असीाी. नचवन ेर केव्हा व कोठे बासधावयािे हे धन  ठरवीाी व 
स्थानासीर करीेव े  ीे गुलामासना वाहून नेीाी. स्स्वत्झरलसळ व इसग्लसळ दोन्ह ह  चठका   गुलाम फक्ी 
कळभासि  का ज  ेेण्यािे काम करीाी; गुलाम ण ण्या्या मोह मेवर एकटे धन  जाीाी. 
स्स्वत्झरलसळमध्ये धन  व त्यासिे गुलाम ेर बनव े व त्याि  सामुग्र  ण  े यासाठ  एकचत्रीप े काम 
करीाी णच  दोेेह  समाजासाठ  अन्न गो ा करीाी. इसग्लसळमध्ये, एकटे धन ि बासध  साठ  सामुग्र , 
णच  त्यासिे स्वीःसाठ , गुलामाससाठ  व कळभाससाठ  अन्न ण ण्यासाठ  ेराबाहेर पळीाी; त्यामु े त्यासना 
गुलामासि  कम  मदी होीे. 

 
फॉ. सँग्व न यामध ल सहजप्रवतचत् को त्या ्माने चनमा  झाल  याि  अटक  बासधल्यािा बहा ा 

म  कर ार नाह . परसीु गुलाम न बनव ा्या मुसग्या त्यास् या ेराजव  इीर जाीीं्यामुसग्यासिे कोश पसरले 
असी ल ीर त्या वाहून नेीाी; अशा कोशासिा त्यासिा मूलीः अन्न म्ह नू साठा केला असीाना चवकास हो े 
शक्य णहे. अशा ी्हेने चनरहेीुकप े ससगोपन केलेल्या चवदेश  मुसग्या मग त्यास् या स्वीः्या सहजप्रवतचत् 
अनुसरीाी, णच  त्यासना शक्य असलेले काम ीे करीाी. त्यासिे अस्स्ीत्व त्यासना पकळ ा्या जाचीला 
लाभकारक णहे असे चसद्ध झाले ीर–म्ह जेि, कामकर  चनमा  करण्यापेक्षा पकळ े अचधक फायदेश र 
असेल ीर–मूलीः अन्नासाठ  कोश गो ा करण्या्या ससवय ला नैसर्वगक चनवळ मु े गुलाम चनमा  
करण्या्या अचीशय चभन्न हेीूसाठ  ब कट  णल  असाव  व ी  कायमि  झाल  असाव . ह  सहजप्रवतचत् 
एकदा अर्वजी केल्यानसीर सुरुवाी स मुसग्यासना गुलामासिा फार कम , वर उल्लेचखी चिटनमध ल मुसग्यासपेक्षाह  
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कम , उपयोग होी असावा. नैसर्वगक चनवळ मु े या सहजप्रवतचत्मध्ये वतद्ध  व रूपासीर–प्रत्येक रूपासीर 
जाी ला उपयोग  णहे असे नेहम  गतह ी धरून होी. शवेट  फॉ.. रुफेसेन्स–इीक्या गुलामासवर अवलसबनू 
रहा ा्यामुसग्या चनमा  झाल्या असाव्याी. 
 

पोळे–मधमाश्यासि  कोचशका बनचवण्याि  सहजप्रवतचत् : पो े–मधमाशीं पो े बनवीे णच  
त्यामध ल कोचशका त्यास् या बासध  मध्ये बहूमूल्य मे ािा शक्य चीीका कम ी कम  उपयोग करून जास्ी ी 
जास्ी मध साठचवण्या्या दृ्ट  ने चवचश्ट  षट कोन  णकारा्या बनवलेल्या असीाी. याउलट नम्र-मधमाशा 
त्या मध साठचवण्यासाठ  जुन्या कोचशकावर ासिा उपयोग करीाी, त्यामध्ये काह व ेा मे ा्या लहान 
नचलकासि  भर ेालीाी; त्यामु े त्यामध्ये मे ा्या अलग व अचीशय अचनयचमी गोलाकार कोचशका ीयार 
होीाी. सहजप्रवतचत््या िो्ा श्रे  ि  ह  दोन टोके णहेी, णच  यासमध ल मध्यवीी ससरिना इीर काह  
मधमाश्यासमध्ये णढ ीाी. नम्र-मधमाश्याससार्या साध्या सहजप्रवतचत्पासून त्यामध्ये असस्य, उत्रोत्र, 
अल्प रूपासीरे व त्यासि  नैसर्वगक चनवळ होी होी पो े-मधमाश्यासि  सहजप्रवतचत् चनमा  झाल . नैसर्वगक 
चनवळ ्या प्रच्येिा हेीू योग्य ीाकद ्या कोचशका बनव े, णच  ीेह  ीाकद व मे  यास् यामध्ये शक्य 
चीीक  जास्ी ी जास्ी काटकसर करून. 
 
नै्र्वगक्तनिडीच्या्उपपत्तीिा्िो््हजप्रिृतत्तिा्िागू्केर्लयाने्आके्षप्:्नपंु्क्ि्िधं्य्तकटक 
 

सहजप्रवतचत्–उद भवा्या अगोदर सासचगीलेल्या मीाला णके्षप ेेीला णहे : “ससरिनेी ल व 
सहजप्रवतचत्ी ल भेदकर  एकसमयाव्िेदेकरून णच  एकमेकासश  चबनिूकप े समायोजन साधून झाले 
असले पाचहजे. कार  एकाी ल रूपासीराबरोबर दुस्यामध्ये ीाबळीोब ीदनुरूप बदल झाला नाह  ीर ीे 
ेाीक होईल.” सहजप्रवतचत् व ससरिना यासमध ल बदल णकस्स्मकप े होीाी या कल्पनेवर हा णके्षप 
णधारलेला णहे. मोठ्या चटट पक्षयािस (पॅर्् मेजर) उदाहर  ेेऊ. हा पक्ष  फासद वर यू वतक्षािे ब  
पायासमध्ये पकळीो णच  णी ल गाभ्यापयंी पोहोिेपयंी ीो त्यावर िोि ने ीळाखे मारीो. ब  
फोळण्यासाठ  अचधकाचधक अनुयुक्ी अशा िोि ्या णकाराी ल सवप अल्प वैयस्क्ीक भेदासिे, ीो िोंि 
कविफोड्या पक्षयाइीक  या कामासाठ  सुरचिी होईपयंी, नैसर्वगक चनवळ मु े जीन होण्यामध्ये, णच  
त्यािव े  रुचिि  ससवय, ककवा सक्ी , ककवा उस्फूीप भेद, यामु े ीो पक्ष  अचधकाचधक बीं-भक्षक 
होण्यामध्ये को ी  खास अळि  ये ार णहे? या उदाहर ाी, ह ूह ू ससवय वा रुचि बदलल्यानसीर, प  
त्या बदलानुसार, नैसर्वगक चनवळ मु े िोि मध्ये ह ूह ू रूपासीर झाले असे गतचही धरले णहे. परसीु 
चटट्या पायासमध्ये िोि ्या सहससबसधापासून, ककवा इीर को त्याह  अज्ञाी कार ामु े, भेदकर  व वाढ 
होऊन अचधक मोठे होीाी असे समजा, णच  अशा मोठ्या पायासमु े अचधकाचधक ऊस िावर िढू शकेल व 
शवेट  कविफोड्या पक्षयाइीक  िढण्याि  चवलक्ष  सहजप्रवतचत् व शस्क्ी अर्वजी कर े अससभवन य नाह . 
या उदाहर ाी, ससरिनेी ल ्चमक बदलामु े सहज ससवय मध्ये बदल झाला. अथात्, ब्याि 
उदाहर ासमध्ये, प्रथम बदल, हा सहजप्रवतचत्मध्ये क  ससरिनेमध्ये झाला यािे अनुमान बासध े शक्य नाह . 
 

स्प्ट  कर  करण्यास अचीशय कठ   अशा अनेक सहजप्रवतत्ींमु े नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् ला 
चवरोध होऊ शकेल याबद्दल शसका नाह ; –एखाद  सहजप्रवतचत् कश  उद भवल  असेल हे दाखवीा न 
ये ार ; मध्यवीी श्रे  ्म ज्ञाी नसलेल ; नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होऊस  शक ार नाह  असे 
वाटण्याइीक्या क्षलु्लक महत्त्वा्या सहजप्रवतत्ींि ; व इीर अश  उदाहर े यासमु े चवरोध होऊ शकेल. या 
चठका   म  फक्ी एकाि ेटनेिा चविार कर ार णहे; ीो म्ह जे चकटक–समाजाी ल नपुससक ककवा 



 अनुक्रमणिका 

वसध्य मादींिा, कार  या नपुससकासि  सहजप्रवतचत् व ससरिना त्यास् या नर व जननक्षम मादींपेक्षा ससपू पप े 
चभन्न असीे, णच  ीर ह  ीे, त्यास् या वसध्यत्वामु े, त्यास् या ीन्हासि  अचभवतद्ध  करूस  शकी नाह ी. 

 
येथे म  फक्ी कामकर  ककवा वसध्य मुसग्यासिाि चविार कर ार णहे. कामकर  वसध्य कसे बनीाी ह  

एक, णच  त्या्या ससरिनेमध्ये रूपासीर कसे होीे ह  दुसर , शसका. कामकर  मुसग्या त्यास् या जनकासपासून 
अचीशय चभन्न ीर ह  ससपू पप े वसध्य, असीाी. त्यामु े त्या्यापासून त्या्या ससीी मध्ये ससरिना ककवा 
सहजप्रवतचत् यासमध ल उत्रोत्र अर्वजी रूपासीरासिे पे्रष  हो े कध ह  शक्य नाह . मग यािा नैसर्वगक 
चनवळ ्या उपपत् श  कसा ससबसध जोळावयािा? 

 
चवचश्ट  वय व चवचश्ट  कलग धर्वमय यासश  सहससबसचधी असलेल्या अनुहचरी ससरिनेमध्ये चभन्नीा 

असलेल  सवप ी्हेि  असस्य उदाहर ें णहेी. त्यामु े को त्याह  गु ािा चकटक-समाजाी ल काह  
व्यक्ीीं्या वसध्य- स्स्थी श  सहससबसध चनमा  होण्यामध्ये अळि  नाह ; ससरिनेी ल अशा सहससबसचधी 
रूपासीरािे नैसर्वगक चनवळ मु े ह ूह ू ससियन कसे होीे हे समजण्यामध्येि अळि  णहे. 
 

प  चनवळ ह  कुलाला, ीश ि व्यक्ी लाह  लाग ूकरीा येीे व त्यामु े इस््िी ध्येय गाठीा येीे हे 
चविाराी ेेील्यास वर ल अळि  दूर होईल. चकटकासिे बाबी ी चनवळ ि  उपाययोजना कुलावर झाल  
णहे, व्यक्ी वर नाह . ससरिनेमध ल ककवा सहजप्रवतचत्मध ल अल्परूपासीर व त्यािा समाजाी ल कासह  
सदस्यास् या वसध्य स्स्थी श  सहससबसध हे फायदेश र ठरले. पचर ामीः जननक्षम नर व माद  यासि  भरभराट 
झाल , णच  त्यास् या जननक्षम ससीी मध्ये त्या ी्हेनेि रुपासीर असलेल्या वसध्य सदस्यासि  चनर्वमी  
करण्या्या प्रवतत् िे पे्रष  झाले. या प्रच्येि  त्याि जाी मध ल जननक्षम ीसेि वसध्य माद मध्ये, चकत्येक 
समाजचप्रय चकटकासमध्ये चदस ार  अफाट चभन्नीा चनमा  होईपयंी अनेकव ेा पनुरावतत्  झाल  असल  
पाचहजे. 

 
अजूनह  एक अळि  णहे : चकत्येक मुसग्यासिे नपुससक फक्ी त्यास् या जननक्षम माद  व नरासपेक्षा 

चभन्न नाह ी ीर त्यास् या एकमेकासमध्येह  चभन्नीा णहे. ह  चभन्नीा बरेि व ेा अचीशय चवलक्ष  प्रमा ाी 
असीे, व त्यामु े त्यासि  दोन ककवा ी न व ांमध्ये चवभाग   करीा येीे. चशवाय, या वगामध्ये श्रे  ्मह  
णढ ी नाह , ीर त्या पचरपू पप े सुचनधाचरी णहेी. त्याि गोत्राी ल को त्याह  दोन जाीींमध्ये ककवा 
त्याि कुलाी ल को त्याह  दोन गोत्रासमध्ये चजीक  चभन्नीा असीे चीीक ि चभन्नीा त्यास् यामध्ये णढ ीो. 

 
नपुससक चकटक सवप एकाि व ािे णहेी अश  अचीशय साध  स्स्थी  ेेऊ. या चकटकासमध्ये 

नैसर्वगक चनवळ द्वारा त्यास् या जननक्षम नर व मादींपासून चभनत्व चनमा  झाले. समान्य भेदास् या 
समवतचत्वरून णप  चनष्ट्कषप काढू शकीो क  उत्रोत्र, अल्प व लाभकारक रूपासीरे त्याि ेराी ल सवप 
नपुसकासमध्ये प्रथम उत्पन्न झाल  नाह ी, ीर फक्ी काह  थोड्यासमध्येि उदभवल . लाभकारक रूपासीरे 
असलेल्या नपुससकासि  अत्याचधक सस्येने उत्पचत् कर ा्या माद्या असलेले समाज ज चवी राचहले, णच  
शवेट  सवप नपसुकासमध्ये याप्रमा े वर ल गु वैचशष्ट्ठे्य णल . या मीानुसार, त्याि ेराी ल नपुससक 
चकटकास् या ससरिनेमध्ये कध कध  श्रे  ्म चदसावयास हवा, णच  खरोखरि ीसे बरेिव ेा णढ लेले 
णहे. मुसग्यास् या फॉर्वमका प्ल्व्हा या जाी मध्ये मोठ्या व िो्ा णकारािे व काह  थोळे मध्यवीी 
णकारािे, कामकर  णढ ीाी. यापैक  मोठ्या कामक्यासमध्ये सुस्प्ट  साधे ळो े असीाी, ीर िो्ासिे 
ळो े रुद्ध असीाी. मध्यवीी णकारा्या कामक्यासिे ळो े बरोबर मध्यवीी स्स्थी मध्ये असीाी. याप्रमा े 
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एकाि ेरामध्ये वसध्य कामक्यासिे दोन गट असीाी; त्यास् यामध्ये फक्ी णकारामध्येंि नव्हे ीर दृक्क-
इसचद्रयासमध्येह  चभन्नीा असीे; ीर ह  ीे मध्यवीी स्स्थी ी ल काह  थोड्या सदस्यासन  जोळलेले असीाी. 
जर िोटे कामकर  समाजाला अत्यापयोग  असी ल, णच  अचधकाचधक िोटे कामकर  चनमा  कर ा्या 
नर मादींि  साीत्याने चनवळ झाल , व शवेट  सवप कामकर  त्या स्स्थी ला पोिले ीर मुसग्यासि  एक जाी 
चनमा  होईल. त्या जाी मध ल जव जव  सवप नपुससक िोटे असी ल व त्यास् यामध्ये ळोळ्यासिे 
रुद्धासगसुद्धा नसेल. 
 

त्याि ेरामध्ये अस्स्ीत्वाी असलेल्या, एकमेकासपासून व त्यास् या जनकासपासून ससपू पप े चभन्न 
असलेल्या, वसध्य कामक्यास् या दोन सुस्प्ट  व ांि  उत्पचत् कश  होीे, यािे स्प्ट  कर  म  चदले णहे. 
सुससस्कत ी मा साला श्रमचवभाग   जश  उपयोग  असीे. त्याि ीत्त्वानुसार मुसग्यास् या समाजचप्रय समाजाला 
अशा वसध्य कामक्यासि  चनर्वमी  उपयोग  असाव . परसीु मुसग्या वसशागी सहजप्रवतचत् व वसशागी अवयव वा 
साधने यास् या सहाय्याने काम करीाी, ीर मनुष्ट्य ससपाचदी ज्ञान व उत्पाचदी साधने यास् या सहाय्याने काम 
करीो. नैसर्वगक चनवळ िे सामथ्यप दाखचवण्यासाठ  म  नपुससक चकटकासिे उदाहर  ेेीले. ीसेि या 
उदाहर ामु े वनस्पी प्रमा े प्राण्यासमध्येह  को त्याह  र ी ने लाभकारक असलेल्या असस्य, अल्प, 
उत्फूीप भेदािे ससियन होऊन, ससवयींिा को त्याह  ी्हेने ससबसध न येीा, को त्याह  मयादेपयंी रूपासीर 
होऊस  शकीे हे चसद्ध होीे. श्र . लामाकप  यासन  मासळलेल्या अनुहचरी ससवयीं्या सुप्रचसद्ध चसद्धासीाचवरुद्ध ह  
नपुससक मुसग्यासि  प्रचीपादन य ेटना णीापयंी को  ह  चनदेचशी केल  नाह  यािे मला णियप वाटीे. 
 
्ाराशं 
 

णपल्या पा  व प्राण्यास् या मानचसक गु वते्मध्ये भेदकर  होीे व या भेदासिे अनुहर  होीे, हे 
थोळक्याी दाखचवण्यािाम  या प्रकर ाी प्रयत्न केला णहे. स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी सहजप्रवतचत्मध्ये फार 
थोळे भेदकर  होीे हेह  थोळक्याी दाखचवले णहे. त्यामु े, राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी मध्ये 
को त्याह  चरी ने लाभकारक असलेल्या सहजप्रवतत् ्या अल्प रूपासीरािे नैसर्वगक चनवळ द्वारा को त्याह  
मयादेपयंी ससियन होण्यामध्ये खर  अळि  नाह . अनेकासिे बाबी ी ससवय, ककवा उपयोग व अनुपयोग 
यासिा ससबसध णला अस े ससभवीे. या प्रकर ासी चदलेल्या ेटनासमु े माझ्या उपपत् ला को त्याह  प्रमा ाी 
ब कट  येीे असा मला बहा ा करावयािा नाह ; प  या अळि  ्या उदाहर ासमु े त्यासिे 
ससपू पउच्चाटनह  होी नाह . उलटपक्ष  सहजप्रवतत्  या नेहम  ससपू पप े पचरपू प असी नाह ी णच  
त्यासमध्ये िूक होण्याि  शक्यीा असीे. ीसेि प्रा   जर  इीरास् या सहप्रवतत् िा फायदा उठवी असले ीर  
को ी ह  सहजप्रवतचत् इीर प्राण्यास् या चहीासाठ  उत्पन्न होी नाह . “चनसगप उळ  मार ेस ससध  देी नाह ” 
हे प्राकत चीक इचीहासाी ल धमपसूत्र सहजप्रवतचत्, ीसेि शार चरक ससरिनेलाह  लागू णहे; णच  यापूवी्या 
दृ्ट  कोनाीून त्यािा स्प्ट प े खुलासा करीा येीो, नाह ीर त्यािा खुलासा कर े शक्य नाह . या सवप 
ेटना नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् ला ब कट  ण ीाी. 
 

सहजप्रवतत्ींश  ससबसचधी पढु लसार्या इीर काह  ेटनासमु ेसुद्धा या उपपत् ला ब कट  येीे, 
ेचनष्ठप े ससबसचधी परसीु चभन्न जाीींिे जेव्हा जगा्या दूर्या भागासमध्ये वास्ीव्य असीे णच  त्या 
राह  माना्या ब्यािशा चभन्न पचरस्स्थीींमध्ये रहाी असीाी; ीर सुद्धा बरेिव ेा त्यास् यामध्ये जव जव  
ी ि सहजप्रवतचत् राचहलेल  असीे. उदाहर ाथप, अनुहर ा्या ीत्त्वानुसार उष्ट् प्रदेश य दचक्ष  
अमेर केी ल साचरका पक्ष  चिट श साचरका पक्षया्याि चवचश्ट  पद्धी ने त्या्या ेर्ावर चिखलाने अस्ीर 
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ेालीो हे कसे, यासार्या ेटनासिा खुलासा होऊ शकेल. शवेट , बाल-कोचक ािे त्या्या धमपबसधूला 
हुसकावनू लाव े, मुसग्यासिे गुलाम बनव े, याससार्या सहजप्रवतत् कळे खास दे ग  ककवा चनर्वमी  म्ह ून न 
पहाीा ीो एक सवप सज वासिा चवकास कर ा्या एका सवपसामान्य चनयमासिा पचरपाक णहे म्ह ून पहा े 
अचधक समाधानकारक वाटेल. ीो चनयम म्ह जे, सस्यागु न करा, भेदकर  करा, सवाचधक बलवानासना 
जगूस द्या, णच  दुबपलीमासना मरू द्या. 
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प्रकरि नऊ 
 

सकंरता 
 
प्रथम््ंकराचें्िंध्यत्ि्ि््ंकरजाचें्िंध्यत्ि्यामंिीि्तिभेदन 
 

जाीींना, त्यास् यामध्ये णसीरससकर  केल्यानसीर, त्यास् यामध ल गोंध  टा ण्यासाठ  वसध्यत्वाि  
खास चनसगपदत् दे ग  चदलेल  णहे असा चनसगपवते्त्यासिा सवपसाधार  दृच्ट कोन णहे. प्रथमदशपन  ीसे 
वाट े अचीशय ससभवन य णहे; कार  जाी  एकचत्री रहाी असीाना त्यास् यामध्ये मुक्ी णसीरससकर  
हो े शक्य असीे णच  त्यामु े त्या जाी  चभन्न राचहल्या नसत्या. हा चवषय ब्याि दृ्ट ींन  महत्त्वािा णहे. 
मु्य कार , प्रथम ससकरानसीरिे जाीींिे वसध्यत्व व त्यास् या ससकरज ससीीींिे वसध्यत्व हे उत्रोत्र 
लाभकारक प्रमा ाी ल वसध्यत्वािे जीन करून अर्वजी करीा येी नाह ी. जनक-जाीीं्या 
जननीसत्रामध ल चभन्नीासिा हा प्राससचगक पचर ाम णहे. 

 
या चवषयािा चविार करीाना मोठ्या प्रमा ाी मूलीः चभन्न असलेल्या दोन ेटनासिे दोन वगप 

गोंध ाी टाक ारे णहेी. ीे वगप म्ह जे, प्रथम ससकर ाव ेिे जाीींिे वसध्यत्व णच  त्यास् यापासून चनमा  
झालेल्या ससकरजासिे वसध्यत्व. 

 
चवशुद्ध जाीींि  जननेंचद्रये पचरपू प स्स्थी मध्ये असीाी. ीर ह  णसीरीससकर ानसीर त्यास् यापासून 

एक ीर थोळ  ससीी  चनमा  होीे, ककवा अचजबाी ससीी  चनमा  होी नाह . उलटपक्ष , ससकरजासमध्ये 
चनमा ात्मक अवयवासि  ससरिना पचरपू प असूनह  त्यासि  जननेंचद्रये कायात्मक दृच्ट ने चनबपल असीाी. 
पचहल्या ेटनेी, गभप चनमा  करू शक ारे उभय लैं चगक अवयव पू ावस्थेी असीाी. दुस्या ेटनेी, 
एकीर त्यासिा अचजबाी चवकास झालेला असी नाह , ककवा ीे अपू प-चवकचसी असीाी. वसध्यत्वा्या 
कार ासिा चविार करीासना त्यास् यामध ल हा भेद महत्त्वािा णहे. वसध्यत्व ह  या दोन्हींमध्येह  ेळ ार  
ेटना णहे. 

 
प्रकारासि , म्ह जेि समान जनकािे वसशज असलेल्या रुपासि , ससकर ानसीरह  फचलष्ट् ुीा, 

त्यािप्रमा े त्यास् या ससकरज ससीी ि  फचलष्ट् ीुा ह , माझ्या उपपत् ्या ससदभाी, जाीीं्या 
वसध्यत्वाइीक ि महत्त्वाि  णहे. कार  त्यामु े प्रकार णच  जाी  यासमध्ये अिकू व स्प्ट  चवभेदन करीा 
येईल. 

 
वसध्यत्वािे प्रमा  म्ह जे प्रथम, जाीींिे ससकर केल्यानसीर वसध्यत्वािे णच  त्यास् या ससकरज 

ससीी ्या वसध्यत्वािे, प्रमा . वसध्यत्व हा सावपचत्रक चनयम समजला जाीो, प  ीो ीसा नाह . 
 
एका बाजूस, ससकर ानसीर चवचवध जाीींमध ल वसध्यत्व इीक्या चभन्न प्रमा ाी असीे व त्यासिे 

असशासकन इीक्या सूक्षमप े झालेले असीे. णच  दुस्या बाजूस, चवशुद्ध जाीींिा फचलष्ट् ुीेवर चवचवध 
पचरस्स्थीींिा इीक्या सहजप े पचर ाम होीो, कीं सवप व्यावहाचरक कार ाससाठ  फचलष्ट् ूीेिा ससपू प शवेट 
कोठे होीो व वसध्यत्वाि  सुरुवाी कोठे होीे हे सासग े महाकठ   णहे. वसध्यत्व व फचलष्ट् ुीा यासपैक  
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कशामु ेह  जाी  व प्रकार यासमध्ये चनचिी असे चवभेदन करीा येी नाह . या णरसभस्थानापासून्या 
पुराव्यािे असशासकन होीे, णच  ीो पुरावा इीर शाचरर क व ससरिनात्मक चभन्नीासपासून चनेालेल्या, 
पुराव्याइीक्याि प्रमा ाी शसकास्पद णहे. 

 
ससकरजास् या उत्रोत्र चपढ्ासमध ल वसध्यत्वाससबसध  श्र . गाटेनर यासन  काह  ससकरजासिे, त्यास् या 

को त्याह  शुद्ध जनकासश  ससकर  होऊ न देीा, सहा ीे दहा चपढ्ासपयंी ससगोपन केले; ीर ह  ीे ठामप े 
म्ह ीाी क  त्यासि  फचलष्ट् ुीा कध ह  वाढी नाह , ीर साधार प े ी  मोठ्या प्रमा ाी णच  
णकस्स्मकप े कम  होीे. माझ्या मीाप्रमा े, फचलष्ट् ुीा कम  होण्यािे कार  अचीशय ेचन्ट  
णसीरप्रजायन, ससकरजास् या चभन्न व्यक्ी श  ककवा प्रकारासश  हो ा्या प्राससचगक ससकर ामु े ससीी मध ल 
जोम व फचलष्ट् ीेुमध्ये वाढ होीे, णच  ेचन्ट  णसीरप्रजायनामु े ीे कम  होीे असे प्रयोगासी  चनचिीप े 
णढ ून णलेले णहे. 

 
चभन्न जाीींपासून्या ससकरजासमध्ये कासह  प्रमा ाी वसध्यत्व असीे हा नैसर्वगक सावपचत्रक चनयम णहे 

असे श्र . कॉल्युटर व श्र . गाटपनर म्ह ीाी. या उलट, ससकरज हे त्यास् या शुद्ध जनक-जाीींइीके पू पप े 
फलनक्षम असीाी असे रे. हबपटप जोरदारप े म्ह ीाी. त्यासन  ्ायनम क्पेन्स्या एका शेंगेी ल प्रत्येक 
ब जासळािे ्ायनम चरव्होल्ययूनश  फलन ेळवनू ण ले णच  त्या प्रत्येकापासून नव न वानस उत्पन्न 
झाले; नैसर्वगक पचरस्स्थी मध्ये इीक  फचलष्ट् ीुा कध ह  णढ ी नाह . दोन चभन्न जाीींमध ल पचहल्या 
ससकर ानसीर्या पू प फचलष्ट् ुीेिे हे एक उदाहर  णहे. 
 

कत ष्ट् कम  व इीर काह  वनस्पीींमध्ये एक चवलक्ष  गो्ट  मला णढ ल  णहे. एका जाचीिे चभन्न 
जाची्या परागक ासमु े सहजप े फलन होऊ शकीे, प  त्या्या स्वीः्याि परागक ासमु े ीे शक्य होी 
नाह ; ीेसुद्धा ीे परागक  इीर वनस्पीींश  ककवा जाचीश  फलन करण्याइीके पू पप े चनकोप असीानाह  
असे ेळीे. यािाि अथप, काह  जाीीं्या काहीं अस्वाभाचवक व्यक्ीींिे, णच  इीर जाीीं्या सवप व्यक्ीींिे, 
ससकर  त्या्या स्वीः्या परागक ासन  फलन करण्यापेक्षा अचधक सहजप े करीा येीे. जाचीि  कम  वा 
अचधक फचलष्ट् ुीा कध कध  को त्या चकरको  व गूढ कार ासवर अवलसबनू असीे हे यावरून चदसून येईल. 
उद्यानवैज्ञाचनकासन  केलेल्या व्यावहाचरक प्रयोगासिा चविार करा. चभन्न जाीीं्या ससकर ापासून चनमा  
झालेल्या ब्यािशा ससकरजासमध्ये पू प फचलष्ट् ीुा चदसून येीे. 

 
वनस्पीीं्या ीुलनेने प्राण्यासमध्ये फारि थोळे का ज पूवपक प्रयोग केले णहेी. वनस्पीीं्या 

गोत्रासमध्ये चजीक  चभन्नीा असीे चीीक ि चभन्नीा प्राण्यास् या गोत्रासमध्ये एकमेकासमध्ये असेल ीर अचधक 
चवस्ीती प्रमा ाी स्वरूपामध्ये चभन्नीा असलेल्या प्राण्यासमध्ये, वनस्पीीं्या ीुलनेने, अचधक सहजप े ससकर 
ेळवनू ण ीा येीो; प  ससकरज स्वीः अचधक वासझ असीाी. बसचदवासामध्येफारि थोळे प्रा   मुक्ीप े 
प्रजोत्पादन करीाी, त्यामु े फारि थोळे प्रयोग योग्य ी्हेने केले गेले णहेी हे लक्षाी ेेीले पाचहजे. 
दुसर  गो्ट  णसीरप्रजायन टा ण्यािा िुकूनि प्रयत्न केला जाीो. उलटपक्ष , प्रत्येक उत्रोत्र चपढ मध्ये 
साधार ीः भाऊ-बचह  मध्येि ससकर ेळवनू ण ला जाीो. त्यामु े, अशा चठका  , ससकरजास् या 
वसशपरसपरागी वसध्यत्वामध्ये वाढ होी गेल  ीर णियप वाटण्यािे कार  नाह . ीर ह  पू पप े फचलष्ट्  ु
असलेल्या ससकरज प्राण्यासि  कासह  उदाहर े माचही णहेी. 

 
णपल्या पा  व प्राण्यासिे बाबी ी, चभन्न वसश, त्यास् यामध्ये एकचत्री ससकर ेळवनू ण ल्यानसीर, 
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पू पप े फलनक्षम असीाी; असे असूनह , अनेकासिे बाबी ी, ीे दोन ककवा अचधक वन्यजाीींिे वसशज 
णहेी. यावरून एक ीर णद्य जनक-जाीींपासून सुरुवाी सपू पप े फलानक्षम ससकरज, चनमा  झाले, 
ककवा ीे ससकरज त्यासिे नसीर जोपासनेखाल  ससगोपन झाल्याने अचीशय फलनक्षम झाले असा चनष्ट्कषप 
णप  काढला पाचहजे. यापकै  दुसरा पयाय अचधक ससभवन य वाटीो. उदाहर ाथप, णपल  कुत्र  अनेक 
वन्य ेराण्यासिे वसशज णहेी हे जव जव  चनचिी णहे; ीर ह , काह  अपवाद सोळीा, ीे सवप 
एकचत्रीप े अचीशय फलनक्षम णहेी. गुरेढोरे व ळुकरे यास् याबाबीह  ीसेि णहे. म्ह नू एकीर 
जाीींमध ल ससकर ानसीर्या वसध्यत्वाबद्दलि  समजूी सोळून चदल  पाचहजे, ककवा प्राण्यासमध ल या 
वसध्यत्वाकळे वज्रलेप य लक्ष  म्ह ून न पहाीा जोपासनेखाल  दूर करीा ये ारे लक्ष  म्ह ून समजले 
पाचहजे. 

 
शवेट , वनस्पी  व प्रा   यास् या णसीरससकर ाससबसध ी चनचिी केलेल्या सवप ेटनासिा चविार 

करीा, पुढ लप्रमा े चनष्ट्कषप काढीा येईल. प्रथम ससकर व ससकरज या दोन्हींिे बाबी ी काह  प्रमा ाी 
असलेले वसध्यत्व हे अचीशय सवपसाधार  फचली णहे; परसीु ीे पू पप े सावपचत्रक णहे असे गतह ी धरीा 
ये ार नाह . 
 
प्रथम््ंकर्ि््ंकरज्याचं्या्िंध्यत्िािर्अतितनयतं्रि्करिारे्तनयम 
 

णीा प्रथम ससकर व ससकर  यास् या वसध्यत्वावर अचभचनयसत्र  ठेव ा्या चनयमासिा सचवस्ीरप े 
चविार करावयािा णहे. येथे णपला मु्य उदे्दश णहे जाीींना त्यास् या एकमेकासी ल सकस राला व 
चमश्र ाला अटकाव करण्यासाठ  या गु वते्ि  खास दे ग  चदलेल  णहे असे हे चनयम सूचिी करीाी क  
नाह  हे पहाण्यािा णहे. पुढ ल चनष्ट्कषप हे मु्यीः श्र . गाटपनर यासन  वनस्पीीं्या ससकर ाससबसध ी 
केलेल्या कायावर णधारलेले णहेी. प्राण्यासिे बाबी ी याससबसध ी णपले ज्ञान अचीशय ीोकळे णहे. 
त्यामु े ीेि चनयम सवपसाधार प े दोन्ह  कोटींना चकीपी लागू होी ल याबद्दल शसका णहे. 

 
प्रथम ससकर व ससकरज या दोन्होंह मध ल फचलष्ट् ुीेिे असशासकन शून्यापासून ससपू प फचलष्ट् ीेुपयंी 

होीे. हे असशासकन अनेक चरी ने दाखचवीा येईल. एका कुलाी ल वनस्पी िे परागक प चभन्न कुलाी ल 
वनस्पी ्या ककजल्कावर ठेवले ीर काहींह  पचर ाम ेळी नाह . हे फक्ी धु  िे क  ठेवल्यासारखे 
णहे. या चनरपेक्षशून्य फचलष्ट् ुीेपासून, चभन्न जाीींिे परागक  त्याि गोत्राी ल को त्याह  ीर  एका 
जाची्या ककग्जलावर ठेवल्याने, ब  चनमा  होण्या्या सस्येमध्ये ससपू प श्र े ्म णढ ीो, णच  ीो 
जव जव  पू प ककवा अगद  पू प फचलष्ट् ुीेपयंी पोहोिीो. याप्रमा ेि ससकरजामध्येह  णढ ेल. कासह  
ससकरजासपासून, त्यास् या शुद्ध जनकजाीीं्या परागक ापासूनसुद्धा, एकसुद्धा फलनक्षम ब  चनमा  होी 
नाह . यापकै  कासहींिे बाबी ी, फचलष्ट् ुीेिा प्रथम थासगपत्ा लागीो; ीो म्ह जे, शुद्ध जनक-जाीींपैक  
एका्या परागक ासमु े ससकरजासि  फुले नेहम पेक्षा लवकर कोमेजीाी. णच  हे प्रारसभक फलनािे चिन्ह 
णहे. असे णत्यसचीक प्रमा ाी ल वसध्यत्व ीे अचधकाचधक सस्येने बीं उत्पन्न करण्यापासून ससपू प फचलप्पीुा 
णहे असे स्वयसफचली ससकरज णप ाजव  णहेी. 

 
ससकर करण्यास अचीशय कचठ  असलेल्या व क्वचिीच ससीची चनमा  कर ा्या दोन जाीींपासून 

उत्पन्न झालेले ससकरज साधार प े अचीशय वसध्य असीाी. परसीु प्रथम ससकर करण्यामध ल कचठ ीा 
णच  त्यामु े ससकरजासमध्ये उत्पन्न हो ारे वसध्यत्व यामध ल समासीरीा को त्याह  दृ्ट  ने काटेकोर नाह . 
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व्हब्यास्कम गोत्रासारख  अनेक उदाहर े णहेी; त्यास् या दोन शुद्ध जाीींमध्ये असाधार  सहजीेने ससयोग 
ेळवनू ण ीा येीो, णच  त्यापासून चवपलुससकरज-ससीची चनमा  होीे; ीर ह  ीे ससकरज असाधार प े 
वसध्य असीाी. उलटपक्ष  अशा काह  जाी  णहेी : त्यास् यामध्ये क्वचिीि ककवा अचीशय कचठ ीेने ससकर 
ेळवनू ण ीा येीो, प  शवेट  जेव्हा ससकर  चनमा  होीाी ीेव्हा ीे अचीशय फलनक्षम असीाी. त्याि 
गोत्रा्या मयादेमध्येसुद्धा, उदाहर ाथप ळायासथस,या दोन्ह  प्रकार्या परस्परचवरोध  ेटना ेळीाी. 

 
शुद्ध जाीीं्या फचलष्ट् ुीे्या ीुलनेने, प्रथम ससकर व ससकर  या दोन्हीं्याह  फचलष्ट् ुीेवर 

प्रचीकूल पचरस्स्थी िा अचधक सहजप े पचर ाम होीो. परसीु प्रथम ससकरासि  फचलष्ट् ुीा त्यािप्रमा े 
उपजीि भेदश ल णहे. कार  त्याि दोन जाीींमध्ये त्याि पचरस्स्थी ी ससकर केल्यानसीर वर ल 
फचलष्ट् ुीेिे प्रमा  नेहम  ीेि असी नाह . ीे ससकर ासाठ  चनवळलेल्या व्यक्ीीं्या शर रगठनावर 
अवलसबून असीे. ससकरजासिे बाबी ीह  ीसेि णहे. कार , त्याि बोंळाी ल व समान पचरस्स्थी ला 
चवगोप ी झालेल्या चबयासपासून उत्पन्न झालेल्या अनेक व्यक्ीीं्या फचलष्ट् ीेु्या प्रमा ामध्ये अनेकव ेा 
प्रिसळ चभन्नीा णढ ून णल  णहे. 

 
वगीकत ी ससलग्नीा म्ह जे जाीींमध ल ससरिना व शर रगठन यासमध ल सवपसाधार  साम्य. प्रथम 

ससकरा्या व त्यास् यापासून चनमा  झालेल्या ससकरीजास् या फचलष्ट् ुीेवर त्यास् या वगीकत ी ससलग्नीेिे 
मोठ्या प्रमा ाी अचधचनयसत्र  असीे. दोन चभन्न कुलासी ल जाीींपासून कध ह  ससकरज चनमा  करीा णला 
नाह , णच  उलटपक्ष , अचीशय ेचन्ट प े ससबसचधी जाीींमध्ये साधार ीः सहजप े ससयोग होीो यावरून 
ीे स्प्ट  होीे. परसीु वगीकत ी ससलग्नीा व ससकर करण्यामध ल सुलभीा यासमध ल ससगची को त्याह  ी्हेने 
कासटेकोर नाह . अचीशय ेचन्ट प े ससबसचधी जाीींमध्ये ससयोग होी नाह , ककवा अचीशय कचठ ीेने ससयोग 
होीो व उलटपक्ष , अचीशय चभन्न जाीींमध्ये परम सुलभीेने ससयोग होीो अश  असस्य उदाहर े णहेी. 
ळायासथस व सायल न ह  एकाि कुलाी ल गोते्र. ळायासथस्या अनेक जाीींमध्ये अत्यसी ीत्परीेने ससकर 
ेळवनू ण ीा येीो. प  सायल न्या णत्यसचीक ेचन्ट  जाीींपासून एकह  ससकरज चनमा  करीा 
णलेला नाह . एकाि गोत्रा्या मयादेमध्येसुद्धा वर लप्रकारि  चभन्नीा असलेल  चनकोट णना सारख  
उदाहर े णहेी. 

 
दोन जाीींमध ल ससकर ाला प्रचीबसध करण्यासाठ  को त्याह  मानन य गु ामध्ये को त्या 

प्रकारि  ककवा चकी  प्रमा ाी चभन्नीा असावयास हव  हे को ालाह  दाखचवीा णलेले नाह . अचीशय 
पू पप े चभन्न ससवय व सवपसाधार  रूप असलेल्या, णच  फुलास् या प्रत्येक भागामध्ये, ीसेि परागक , फ  
व ब जपत्र यासमध्येसुद्धा, प्रभाचवीप े स्प्ट चभन्नीा असलेल्या वनस्पी मध्ये ससकर ेळवनू ण ीा येीो हे 
दाखचवीा येईल. वषायु व बहुवषायु वनस्पी , पानझळ  व सदाप ीवतक्ष, चभन्नस्थान चनवास  व चभन्न 
हवामानाला अनुयुक्ी वनस्पी , यासमध्ये बरेिव ेा सुलभीेने ससकर ेळवनू ण ीा येीो. 

 
दोन जाीींमध ल अन्योन्य ससकर  म्ह जे, उदाहर ाथप प्रथम गाढव   िा ेोड्याश  व नसीर 

ेोळ िा गाढवाश  ससकर; येथे या दोन जाीींिा अन्योन्य ससकर केला असे म्ह ावयािे. अन्योन्य ससकर 
ेळवनू ण ण्या्या सुलभीेमध्ये बरेिव ेा पू प चभन्नीा णढ ीे. अश  उदाहर े अचीशय महत्त्वाि  
णहेी. कार  त्यावरून, को त्याह  दोन जाीींमध ल ससकर क्षमीा ह  बरेिव ेा त्यास् या वगीकत ी 
ससलग्नीेपासून ससपू पप े स्वीसत्र असीे, म्ह जेि त्यासि , जननीसत्रासिा अपवाद करीा, ससरिना ककवा 
शर रगठन यासमध ल को त्याह  चभन्नीेश  त्या क्षमीेिा ससबसध असी नाह , असे चसद्ध होीे. दोन 
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जाीींमध ल अन्योन्य ससकर ाी ल चभन्न पचर ामासि  अनेक उदाहर े देीा येी ल. उदाहर ाथप, 
चमर्चबल स जलापािस फलन, चम. लाँग ्लोरा्या परागक ामु े सहज करीा येीे. णच  त्यापासून 
चनमा  झालेल्या ससकरजामध्ये पुरेश  फचलष्ट् ुीा असीे. परसीु चम. जलापा्या परागक ामु े चम. 
लासग ्लोरािे अन्योन्य फलन अचजबाी शक्य झालेले नाह . अन्योन्य ससकर ाबद्दल ण ख न एक 
वैचशष्ट््पू प गो्ट  णहे. अन्योन्य ससकर ापासून चनमा  झालेल्या ससकरजासमध्ये, जर  दोन्हींमध ल प्रत्येक 
जाचीिा प्रथम चपीा म्ह ून व नसीर माीा म्ह नू उपयोग केलेला असला, णच  त्यास् या बाह्गु ासमध्ये 
सहसा चभन्नीा नसल  ीर ह , त्यास् या फचलष्ट् ीेुमध्ये साधार ीः थोळ  व कध कध  मोठ्या प्रमा ाी चभन्नीा 
असीे. 

 
इीर अनेक चवलक्ष  चनयम देीा येी ल. उदाहर ाथप, काह  जाीींमध्ये इीर जाीींश  ससकर 

होण्याि  चवलक्ष  क्षमीा असीे. त्याि गोत्रामध ल इीर जाीींमध्ये त्यास् या रूपािा त्यास् या ससकरज 
ससीी वर ठसा उठचवण्याि  चवलक्ष  क्षमीा असीे; परसीु या दोन्ह  क्षमीासिा को त्याह  ी्हेने 
णवश्यकप े एकमेकासश  ससबसध असी नाह . काह  ससकर ासिे बाबी ी, त्यास् यामध्ये नेहम प्रमा े त्यास् या 
उभय जनकास् या गु ासमध ल मध्यवीी गु  असण्याऐवज  त्यासिे त्यास् या जनकासपैक  एकाश  नेहम  
ेचन्ट प े साम्य असीे; णच  अशा ससकरजासिे त्यास् या एका शुद्ध जनक-जाी श  बाह्ीाः इीके साम्य 
असले ीर  ीे, काह  दुर्वम  अपवाद वग ीा अचीशय फलन-अक्षम असीाी. या सवप ेटनासवरून चसद्ध 
होीे क  ससकरजासि  फचलष्ट् ीुा त्या्या उभय शुद्ध जनकास् या बाह्सदृश्यापासून ससपू पप े स्वीसत्र णहे. 

 
प्रथम ससकर व ससकरज यास् या फचलष्ट् ुीेससबसध ी वर ल सवप चनयमासिा चविार करीा पुढ ल चनष्ट्कषप 

चनेीाी. दोन चभन्न जाीींमध्ये जेव्हास ससयोग होीो ीेव्हा फचलष्ट् ुीेिे शनू्यापासून पू प फचलष्ट् ीेुपयंी, 
असशासकन होीे. त्यासि  फचलष्ट् ुीा अनुकूल व प्रचीकूल पचरस्स्थी ला अचीशय प्रभावश्यक णहे, चशवाय ी  
उपजी भेदश ल णहे. या फचलष्ट् ुीेिे प्रथम ससकरामध ल प्रमा  व त्यासपासून्या ससकरजामध ल प्रमा  
को त्याह  प्रकारे नेहम  ीेि असी नाह . ससकर ा्या फचलष्ट् ीेुिा त्यास् या उभय जनकास् या बाह्रुपा्या 
सदृश्यीे्या प्रमा ाश  ससबसध असी नाह . शवेट , को त्याह  दोन जाीींमध्ये प्रथम ससकर करण्यामध ल 
सुलभीेवर त्यास् या वगीकत ी ससलग्नीेिा ककवा त्यास् या एकमेकासी ल साम्यीे्या प्रमा ासिे नेहम  
अचभचनयसत्र  असी नाह , हे अन्योन्य ससकर ा्या पचर ामाी ल चभन्नीेवरून चसद्ध होीे. 
 

केव  नैसर्वगकचरत्या ससकर होण्यास प्रचीबसध करण्यासाठ ि जाीींना वसध्यत्वाि  चनसगपदत् दे ग  
चम ालेल  णहे असे हे जचटल व चवलक्ष  चनयम सूचिी करीाी काय? मला ीसे वाटी नाह . कार , मग 
वर उल्लेख केल्याप्रमा े, वसध्यत्वािे चवचवध प्रमा  व स्वरूप कास णढ ले असीे? खरे ीर, मग, ससकर ासि  
चनर्वमी  होऊ देण्याि  ीर  काय गरज होी , असेंह  चविारीा येईल. जाीींना ससकरज-चनर्वमी ि  खास 
शक्ी  बहाल करावयािे, णच  नसीर त्यास् या जनकास् या प्रथम ससयोगा्या सुलभीेश  कासटेकोरप े ससबसचधी 
नसलेल्या वसध्यत्वा्या चभन्न प्रमा ामु े यासि  पुढ ल अचभवतद्ध  थासबवावयाि , ह  िमत्कार क ीजव ज 
चदसीे. 

 
उलटपक्ष , पूवपवीीी चनयम व ेटना या प्रथम ससकर व ससकरज या दोन्हींमध ल वसध्यत्व हे केव  

प्रससगोपाी णहे ककवा ीे त्यास् या जननीसत्राी ल अज्ञाी चभन्नत्वावार अवलसबनू णहे हे स्प्ट प े सूचिी 
करीाी. जननीसत्रामध ल ह  चभन्नीा इीक  खास व मयाचदी स्वरूपाि  णहे क  त्याि दोन जाीींमध ल 
अन्योन्य ससकरामध्ये एका्या नर-जननेंचद्रयासि  दुस्या्या स्त्र -जननेंचद्रयासवर मुक्ीप े कायपवाह  होीे. 
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परसीु चवरुद्ध मागाने ीसे होी नाह . वसध्यत्वहे प्रससगोपात् णहे म्ह जे काय यािा थोळा अचधक खुलासा एका 
उदाहर ाने करी णहे. एका वनस्पी ि  दुस्यावर कलम ककवा मुकुलज करण्याि  क्षमीा ह  स्वाभाचवक 
पचरस्स्थी मध्ये, त्यास् या चहीा्या दृ्ट  ने महत्त्वािे नाह . ह  क्षमीा खास चनसगपदत् गु वत्ा नाह , ीर ी  
त्या दोन वनस्पीींमध ल वतचद्ध-चनयमासी ल प्रससगोपात् चभन्नीा णहे. एका वनस्पी िे दुस्यावर कलम कास 
करीा येी नाह  यािे कार  काह व ेा णप ास समजीे, प  असस्य उदाहर ासिे बाबी ी काह ह  
कार  देीा येी नाह . दोन वनस्पीीं्या णकाराी ल प्रिसळ चभन्नीा, एक का्ट मय ीर दुसरा शाक य, 
णच  पू पप े चभन्न हवामानाला अनुकूलन, या्यामु े दोेासमध्ये कलम करण्यास नेहम ि प्रचीबसध होी 
नाह . ससकर ाप्रमा ेि कलम करण्या्या क्षमीेवर वगीकत ी ससलग्नीेिे अचधचनयसत्र  असीे; पू पप े चभन्न 
कुलासी ल वनस्पी मध्ये कलम कर े शक्य झालेले नाह ; उलट, ेचन्ट प े ससबसचधी जाी  ककवा एकाि 
जाचीमध ल प्रकार यास् यामध्ये साधार ीः सुलभीेने कलम करीा येीे. परसीु ससकर ाप्रमा ेि या क्षमीेवर 
वगीकत ी ससलग्नीेिे को त्याह  ी्हेने अगद  ससपू प अचधचनयसत्र  असी नाह . एकाि कुलाी ल अनेक 
गोत्रासमध्ये कलम कर े शक्य झाले असले ीर  इीर काह  उदाहर ाी एकाि गोत्राी ल जाीींमध्ये ीे शक्य 
झालेले नाह . नासपी िे चभन्न गोत्रािा दजा असलेल्या चबह वर त्याि गोत्रािा सदस्य णलेल्या 
सफरिसदापेक्षा अत्याचधक सुलभीेने कलम करीा येीे. 

 
त्याि दोन जाीीं्या चभन्न व्यक्ीींमध्ये ससकर ािे बाबी ी काह व ेा उपजी चभन्नीा असीे; कलम 

करण्यािे बाबी ीह  ीसेि असीे. अनोन्य ससकर ाप्रमा ेि अनोन्य कलम करण्या्या सुलभीेमध्ये चभन्नीा 
णढ ीे. उदाहर ाथप सामान्य गुजबेर िस क्युरासटवर कलम करीा येी नाह , प  क्युराटासिा गुजबेर वर, 
कठ  ीेने कास असेना, कलम करीा येीे. 

 
जननेंचद्रये अपू ावस्थेी असलेल्या ससकरजासिे वसध्यत्व, णच  पचरपू प जननेंचद्रये असलेल्या दोन 

शुद्ध जाीींमध्ये ससयोग होण्यामध ल अळि , या दोन चभन्न ेटना णहेी; ीर ह  ेटनास् या या दोन चभन्न 
गटासमध्ये मोठ्या प्रमा ाी समासीरीा णहे. कलम करण्याबाबी ी काह ीर  असेि णढ ीे. उदाहर ाथप, 
शबे न या्या ी न जाीींपासून त्या्या स्वीः्या मु ास् या णधारावर मुक्ीप े ब यासि  चनर्वमी  होीे, त्यासिे 
त्यास् या िौथ्या जाचीवर सुलभीेने कलम करीा येीे, प  कलम केल्यानसीर त्यास् यामध्य वसधत्व णढ ीे. 
उलटपक्षीं, सोबपस्या काह  जाीींपासून, त्यासिे इीर जाीींवर कलम केल्यानसीर, पूवीपेक्षा दुप्पट फ े 
चम ाल  णहेी. येथे कत ष्ट् कम  इत्याचदमध ल असामान्य ेटनेि  णठव  होीे; त्यास् यामध्ये त्याि 
वनस्पी वर ल परागक ासपेक्षा चभन्न जाीीं्या परागक ासन  फलन केल्यावर फार चवपुलीेने बीं चनमा  
होीाी. 

 
केव  कलम केलेल्या खोळासि  ससलग्नीा, णच  जननच्येी ल नर व माद  मलूेटकासिा ससयोग, 

यासमध्ये स्प्ट  व मोठ्या प्रमा ाी चभन्नीा णहे. ीर सुद्धा कलम कर े व चभन्न जाीींमध ल ससकर  
यास् याफचलीामध्ये ओबळधोबळ प्रमा ाी समासीरीा णहे. वतक्षास् या एकमेकासवर कलम करण्या्या 
सुलभीेवर अचधचनयसत्र  कर ा्या चवलक्ष  व जचटल चनयमासकळे त्यास् या शाक य ीसत्रासमध ल अज्ञासी 
चभन्नीासवर ल प्रससगोपात् ेटना म्ह नू जसे पाचहले पाचहजे, ीसेि प्रथम ससकर ामध ल सुलभीेवर 
अचधचनयसत्र  कर ा्या त्यापेक्षाह  अचधक जचटल चनयम हे त्यास् या जननीसत्रासमध ल अज्ञाी चभन्नीासवर ल 
प्रससगोपात् ेटना समजावयास हव . उभय ेटनासिे बाबी ी, वर ल चभन्नीासमध्ये काह  वगीकत ी ससलग्नीेिे 
अनुसर  केले जाीे. या ससजे्ञिा अथप, सज वासमध ल प्रत्येक ी्हेिे साम्य व चभन्नीा व्यक्ी करण्यािा 
प्रयत्नकेला जाीो या ेटना चभन्न जाीींमध्ये कलम ककवा ससकर कर े यासमध ल कम  जास्ी अळि  ह  
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खास चनसगपदत् दे ग  णहे असे को त्याह  ी्हेने सूचिी करी नाह . 
 
प्रथम््ंकर्ि््ंकरज्याचं्यामिीि्िंध्यत्िाचा्उद्गम्आति्त्याची्कारिे 
 

प्रथम ससकर व ससकरज यास् यामध ल वसध्यत्व हे, अल्पेचटी फचलष्ट् ीेुि  नैसर्वगक चनवळ होी होी, 
अर्वजी केले असाव े असे मला प्रथम वाटले होीे; ह  अल्पेचटी फचलष्ट् ीुा एका प्रकारा्या काह  
व्यक्ीींमध्ये त्यािा दुस्या प्रकाराश  ससकर केल्यानसीर, इीर को त्याह  भेदाप्रमा े, उस्फूीपप े उत्पन्न 
झाल  असाव . कार  दोन प्रकार ककवा प्रारसभक जाी  यासमध्ये ससकर न हो े हे स्प्ट प े चहीावह णहे. 
परसीु, पचहल  गो्ट , चभन्न प्रदेशाी ल जाीींमध्ये ससकर केल्यानसीर वसध्यत्व णढ ीे व चवभक्ी जाीींना हे 
फायदेश र नाह . दुसर  गो्ट  अन्योन्य ससकरामु ेह  वर ल नैसर्वगक चनवळ ला णके्षप ेेीा येीो. 

 
ीसेि, नैसर्वगक चनवळ ि  वसध्यत्वाससबसध ी कायपवाह ि  ससभाव्यीा चविाराी ेेण्यामध ल मोठ  

अळि  म्ह जे अल्पेचटी फचलष्ट् ीेुपासून ससपू प वसध्यत्वापयंीिे अनेक असशासचकी पाय्यासिे अस्स्ीत्व; 
याससबसध ी चवषय असाधार प े जचटल होीो. चशवाय, चकटकासमध ल वसध्य व्यक्ी  समाजाला लाभधारक 
असीाी; प  को त्याह  ज वासमध ल वसध्यत्व खुद्द त्या व्यक्ी लाि कसे फायदेश र ठरीे हा महत्त्वािा प्रश्न 
णहे. त्याचशवाय नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  होऊ शकी नाह . 

 
ससकचरी जाीींमध ल वसध्यीा ह  नैसर्वगक चनवळ पासून अगद  स्वीसत्रय अशा को त्याीर  वगेळ्या 

ीत्त्वामु ेि असल  पाचहजे यासाठ  वनस्पीींमध ल चन ायक पुरावा णहे. अनेक जाीीं असलेल्या 
गोत्रासमध्ये जाीींि , ससकर केल्यानसीर अचधकाचधक कम  ब या चनमा  कर ा्या जाीींपासून ्मा्माने 
कध ह  एकसुद्धा ब  चनमा  न कर ा्या जाीींपयंी एक श्रे   ीयार करीा येीे; परसीु ीर ह  इीर काह  
जाीीं्या परागक ासिा त्यास् यावर पचर ाम होीो, कार  असळाशय फुगीे. येथे, ब या चनमा  करण्यािे 
अगोदरि बसद झाले णहे. अशासमधून अचधक वसध्य व्यक्ीींि  चनवळ कर े स्प्ट प े अशक्य णहे. त्यामु े, 
वसध्यत्वािा हा क स, जेव्हा फक्ी असळाशयावरि पचर ाम झालेला असीो ीेव्हा. चनवळ द्वारा चम चव े 
शक्य नाह . वसध्यत्वा्या चवचवध श्रे ींवर अचधचनयसत्र  ठेव ारे चनयम प्रा   व वनस्पी  कोटींमध्ये सवपत्र 
अचीशय समान णहेी. त्यामु े, वसध्यत्वािे कार , मग ीे काह ह  असूस दे, हे सवांिे बाबी ी ीेि ककवा 
जव जव  ीेि णहे असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. 

 
प्रथम ससकर व ससकरज यासमध्ये वसध्यत्वाला पे्रर ा दे ा्या जाीींमध ल चभन्नीे्या ससभाव्य स्वरूपािा 

अचधक बारकाईने चविार करावयािा णहे. प्रथम ससकरास् या बाबी ी, ससयोग ेळवनू ण  े व ससीची 
चम चव े यामध ल कम अचधक अळि  ह  स्प्ट प े अनेक चभन्न कार ासवर अवलसबून णहे. काह व ेा 
शार चरक कार ासमु े नर-अवयव ब जासळापयंी पोहोिू शकी नाह . उदाहर ाथप, ककजमसळल अचीशय लासब 
असल्याने परागनचलका ब जासळापयंी पोहोि ूशकी नाह . ीससि, एका जाी िे परागक  दूरत्वाने ससबसचधी 
जाी ्या ककजल्कावर ठेवले ीर परागनचलका ककजल्कपतष्ठा्या णी चशरू शकी नाह . पनु्हा, नर-अवयव 
माद  अवयवापयंी पोिले ीर  गभािा चवकास होी नाह . शवेट , गभािा चवकास होईल, प  प्रारसचभक 
कालामध्येि त्यािा नाश होीो; णच  प्रथम ससकर ामध ल वसध्यत्वािे हे अचीशय वारसवार णढ  ारे कार  
णहे. काह व ेा ससकरज चनमा  होीो, प  पूवपवयाीि त्यािानाश होीो. यािे ससभाव्य कार , त्या्या 
जन्मापूवीि  माीे्या गभाशयाी ल अगर बींयामध ल पचरस्स्थी  व नसीरि  पचरस्स्थी  यासमध ल ीफावी. 
परसीु, सरीेशवेट , पचरस्स्थी पेक्षा अपू पचवकचसी गभप उत्पन्न कर ा्या सससेिना्या मू  काया्या 
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को त्याीर  अपू पीेमध्ये कार  अचधक ससभवीे. 
 
ससकरजास् या वसध्यत्वाबद्दल, यास् यामध्ये लैं चगक अवयव अपू पप े चवकचसी झालेले असीाी, ह  

स्स्थी ि काह श  वगे   णहे. वनस्पी  व प्रा   यास् या जननीसत्रावर त्यासना त्यास् या स्वाभाचवक 
पचरस्स्थी ीून दूर केल्यानसीर, अचीशय गसभ र पचर ाम होण्याि  शक्यीा असीे यािा म  पूवीि उल्लखे 
केला णहे. प्राण्यासना मा सा वण्यामध ल ह  एक फार मोठ  अळि  णहे. याप्रकारे पे्रचरी वसध्यत्व व 
ससकरजासमध ल वसध्यत्व यासमध्ये ब्याि मुद्यासबाबी ी साम्य णहे. दोन्हींिेह  बाबी ी, वसध्यत्व हे सवपसाधार  
प्रकत ी वर अवलसबनू नाह  णच  बरेि व ेा वसध्यत्वाबरोबरि णकारािा अचीरेक ककवा अचीशय चवपुलीा 
णढ ीे. उभयीामध्येह , चवचवध प्रमा ाी ससध्यत्व असीे. नर-अवयवासवर पचर ाम होण्याि  अचधक 
शक्यीा असीे; परसीु काह  व ेा ी  माद मध्ये अचधक असीे. दोन्ह मध्ये, वसध्यत्वा्या प्रवतचत्िा वगीकत ी 
ससलग्नीेश  काह  प्रमा ाी ससबसध असीो. कार  त्याि अस्वाभाचवक पचरस्स्थी मु े प्रा   व वनस्पी  यास् या 
ससपू प गटासमध्ये वसध्यत्व येीे. उलटपक्ष , एखाद्या गटाी ल एक जाची काह  व ेा पचरस्स्थीींी ल प्रिसळ 
बदलाला प्रचीकार करीे व त्या्या फचलष्ट् ीेुमध्ये हान  होऊ देी नाह  णच  गटाी ल काह  जाीींपासून 
अचीशय फचलष्ट् ु ससकरज चनमा  होीाी. को ीाह  चवचश्ट  प्रा   बसचदवासामध्ये जनन करेल क  नाह , 
ककवा एखाद्या चवदेशागी वनस्पी पासून ससवधपनाखाल  चवपुल ब या चम ी ल क  नाह , ीससि एखाद्या 
गोत्रामध ल दोन जाीींपासून कम  वा अचधक ससकरज चनमा  होी ल काय, हे प्रयत्न केल्याचशवाय सासगीा 
येी नाह . शवेट , जेव्हा सज व त्यास् या अस्वाभाचवक पचरस्स्थी मध्ये अनेक चपढ्ासपयंी रहाीाी त्याव े  
त्यास् यामध्ये भेदकर  होण्याि  अचीशय शक्यीा असीे., यािे असशीः कार  त्यास् या जननीसत्रावर खास 
करून पचर ाम झालेला असीो. हे ससकरजा्या बाबी ीह  ीसेि णहे; कार  त्यास् या उत्रोत्र 
चपढ्ासमध ल ससीी मध्ये भेदकर  होण्याि  प्रकषाने शक्यीा असीे. 

 
याप्रमा े, असे चदसीे क , जेव्हा सज व नव न व अस्वाभाचवक पचरस्स्थी ी रहाीाी, णच  दोन 

जाीीं्या अस्वाभाचवक ससकरापासून ससकरजासि  जेव्हा चनर्वमी  होीे, ीेव्हा जननीसत्रावर अगद  समान 
ी्हेने पचर ाम होीो; येथे प्रकत ी ्या सवपसाधार  स्स्थी वर काह ह  अवलसबून असी नाह . चवकचसी 
होण्यामध्ये, ककवा णवीपचनक कायपवाह  ककवा चभन्न भाग वा अवयव यासिा एकमेकासश  वा राह  माना्या 
पचरस्स्थी श  अन्योन्यससबसध यामध्ये चवक्षोभ न होीा दोन ससेटनासिे एकामध्ये ससचमश्र  हो े बहुीेक व ेा 
शक्य असी नाह . जेव्हा ससकरजासिे एकमेकासमध्ये प्रजायन हो े शक्य असीे, ीेव्हा चपढ्ान चपढ्ा त्यास् या 
ससीी मध्ये त्याि ससम श्र ी ससेटनेिे पे्रष  होीे. त्यामु े त्यास् या वसध्यत्वामध्ये ेट होी नाह  यािे णियप 
वाटण्यािे कार  नाह , उलट साधार प े त्यामध्ये वाढ होण्याि  शक्यीा असीे. पूवी खुलासा 
केल्याप्रमा े, हे अचीशय ेचन्ट  णसीरप्रजायनािा पचर ाम णहे. 

 
वर ल ककवा इीर को त्याह  दृच्ट कोना्या णधारे ससकरजास् या वसध्यत्वाससबसध ी अनेक ेटनासिा 

उलगळा होी नाह . उदाहर ाथप, अन्योन्य ससकरासमु े उत्पन्न झालेल्या ससकरजासमध लअसमान, 
फचलष्ट् ुीा, ककवा एका शुद्ध जनकाश  कध कध  व अपवादाने साम्य असलेल्या ससकरजासमध ल वर्वधी 
वसध्यीा ीसेि, अस्वाभाचवक पचरस्स्थी ी ठेवल्यानसीर सज वामध्ये वसध्यत्व कास येीे यािाह  खुलासा कर े 
शक्य नाह . काह  प्रमा ाी ससबसचधी असलेल्या दोन एकामध्ये राह  माना्या पचरस्स्थी मु े, ीर 
दुस्यामध्ये दोन ससेटनासिे एकामध्ये ससम श्र  झाल्याने चवक्षोभ झाला–ेटनासमध ल वसध्यत्व हे समान 
फचली णहे येवढेि दाखचवण्यािा म  प्रयत्न केला णहे. 

याप्रकारि  समासीरीा इीर ेटनासमध्येह  णढ ीे. राह  माना्या पचरस्स्थी ी ल अल्प बदल 
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सवप सज वासना लाभकारक असीो हे जव जव  सवपमान्य णहे. उलटपक्ष , वनस्पी  व प्रा   दोन्हासमध्येह  
कासह  प्रमा ाी चभन्नीा असलेल्या–म्ह जेि अल्प चभन्नीा असलेल्या पचरस्स्थी मध्ये–त्याि जाी मध ल 
व्यक्ीींमध्ये ससकर केल्यानसीर चनमा  झालेल्या ससीी मध्ये अचधक जोम व फचलष्ट् ीुा असीे. ेचन्ट ीम 
ससबसचधीासमध्ये अनेक चपढ्ासपयंी साीत्याने णसीरससकर  झाले, णच  ीे राह  माना्या समान 
पचरस्स्थी मध्ये राह ले, ीर त्यािे जव जव  नेहम िे फचली म्ह जे ेचटी णकार, दुबपलीा, ककवा 
वसध्यत्व. परसीु, पूवी ििा केल्याप्रमा े, स्वाभाचवक स्स्थी मध्ये चवचश्ट  समान पचरस्स्थी मध्ये द पेकाल 
राचहलेले सज व बसचदवासासार्या ब्यािशा चभन्न पचरस्स्थी मध्ये ठेवले ीर त्यास् यामध्ये कम अचधक 
वसध्यत्व अचीशय वारसवारप े णढ ीे. ीसेि, चवस्ीतीप े ककवा चवशषे चभन्नीा असलेल्या दोन रूपासमध ल 
ससकरापासून चनमा  हो ा्या ससकरजासमध्ये जव जव  नेहम  काह  प्रमा ाी वसध्यत्व असीे. ह  दुहेर  
समासीरीा को त्याह  ी्हेने अपेाी  ेटना ककवा भ्रम नव्हे. ेटनास् या या दोन समासीर श्रे   काह  समान 
प  अज्ञाी बसधाने एकचत्री जोळलेले णहेी, णच  त्यािा ज वनसत्त्वाश  णवश्यकप े ससबसध णहे. श्र . 
हबपटप स्पेन्सर यास् यानुसार हे ीत्त्व पुढ लप्रमा े णहे : चवचवध शक्ीींि  साीत्याने हो ार  च्या व प्रचीच्या 
यावर ज वन अवलसबून असीे, णच  त्यामु े, चनसगामध्ये सवपत्र णढ ीे त्याप्रमा े, समीोलप ा 
ण ण्याकळे नेहम  प्रवतचत् असीे. णच  को त्याह  बदलामु े या प्रवतचत्मध्ये जेव्हा अल्प प्रक्षोभ चनमा  
होीो ीेव्हा जैव शक्ीींिे अचधराज्य िालीे. 
 
अन्योन्य्तिरूपिा्ि्तत्ररूपिा 
 

चभन्न ग ामध ल अनेक वनस्पीींमध्ये दोन रूपे णढ ीाी. या दोन रूपासि  सस्या समान असीे व 
जननेंचद्रयासचशवाय दुस्या को त्याह  बाबी ी त्यास् यामध्ये चभन्नीा असी नाह . एकामध्ये लासब ककजमसळल 
व णसखूळ केसरदल, ीर दुस्यामध्ये णखूळ ककजमसळल व लासब केसरदल असीाी; दोन्हींमध ल 
परागक ासिा णकार चभन्न असीो. चत्ररूप वनस्पीींमध्ये याप्रकारे ी न चभन्न लासब िे ककजमसळल व 
केसरदल, णच  चभन्न णकारािे व रसगािे परागक  असीाी. एका रूपामध ल ककजमसळलाि  लासब  
दुस्यामध ल केसरदलाश  पूरक असीे. या वनस्पीींपासून पू प फचलष्ट् ुीा चम चवण्यासाठ  एका रूपाी ल 
ककजल्कािसफलन दुस्या रूपासी ल ीदनुरुप ऊस ि ्या केसरदलाी ल परागक ासमु े कर े णवश्यक 
असीे. म्ह जे, रूप जाी मध्ये दोन ससयोग, त्यासना वैध म्ह ीा येईल, पू पप े फलनक्षम, णच  दोन, 
त्यासना अवैध म्ह ीा येईल, कम  अचधक फलनअक्षम असीाी. चत्ररूप जाीींमध्ये सहा ससयोग वैध ककवा 
पू पप े फलनक्षम, व बारा अवैध ककवा कम  अचधक फलन-क्षम असीाी. 

 
अवैध चरी ने फलन केलेल्या चवचवध चद्वरूप व चत्ररूप वनस्पीींमध ल फलनअक्षमीे्या प्रमा ाी, 

चभन्न जाीीं्या ससकरामधल्याप्रमा े, बर ि चभन्नीा असीे, व ीे पू प व चनखालसवसध्यीेपयंी पोिीे. चभन्न 
जाीीं्या ससकरामध ल वसध्यत्वािे प्रमा  राह  माना्या पचरस्स्थी ्या थोड्या-अचधक अनुकूलीेवर मोठ्या 
प्रमा ाी अवलसबनू असीे; अवैध ससयोगाबद्दलह  मला ीसेि णढ ून णले णहे. फुला्या ककजल्कावर 
चभन्न जाी िा परागक  ठेवला, णच  ब्याि कालावध नसीरसुद्धा त्यािा स्वीःिा परागक  त्याि 
ककजल्कावर ठेवला ीर त्या्या कायपवाह मु े चवजाी य परागक ा्या पचर ामासिा समू  नायनाट होीो. 
त्याि जाची्या अनेक रूपास् या परागक ास् या बाबी ीह  ीसेि णहे; कार , एकाि ककजल्कावर 
ठेवल्यानसीर वैध परागक  अवैध परागक ासवर प्रखरप े प्रग   असीाी. 

 
या सवप व इीर अनेक दृ्ट  ने त्याि जाीीं्या रूपािे अवैध र ी ने ससयोग झाल्यानसीरिे णिर  
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दोन चभन्न जाीींिे ससकर  झाल्यानसीर सारखेि असीे. अवैध ससयोगापासून चनमा  झालेल्यासना अवैध 
वनस्पी  म्ह ीा येईल; ीे ससपू पप े फलनक्षम असी नाह ी. चद्वरूप जाचीपासून लासब ककजल व णसखूळ 
ककजल असलेल  अवैध वनस्पी ; णच  चत्ररूप वनस्पी पासून सवप ी न अवैध रूपे उत्पन्न कर े शक्य 
णहे. त्यानसीर त्यास् यामध्ये वैध र ी ने ससयोग ेळवनू ण ीा येीो. प  त्या सवांमध्ये, चभन्न प्रमा ाी, 
फलन-अक्षमीा असीे; काह मध्ये चनखालस व असाध्य वसध्यीा असीे. या वसध्यत्वाि  ससकरजासमध्ये 
एकमेकासी ससकर केल्यानसीर चदसून ये ा्या वसध्यत्वाश  काटेकोरप े ीुलना करीा येीे. उलटपक्ष , 
ससकरजािा को त्याह  शुद्ध जनक-जाचीश  ससकर केल्यानसीर वसध्यत्वामध्ये साधार प े ेट होीे. अवैध 
वनस्पी िे वैध वनस्पी श  फलन केल्यानसीर ीसेि ेळीे. त्याि पद्धी ने, ससकरजाि  वसध्यीा, णच  दोन 
जनक-जाी मध ल प्रथम ससकर करण्यामध ल अळि  यासमध्ये जश  समासीरीा असी नाह . त्याप्रमा ेि 
काह  अवैध वनस्पीींमध ल वसध्यीा असाधार प े प्रिसळ असीे; त्यािव े  ीे ज्यापासून चनमा  झाले त्या 
ससयोगामध ल वसध्यीा को त्याह  प्रकारे प्रिसळ असी नाह . त्याि ब ज-बोंळापासून उत्पन्न झालेल्या 
ससकरजासमध ल वसध्यत्वा्या प्रमा ामध्ये उपजी भेद धतप्रत्  असीे; अवैध वनस्पीींमध्ये स्प्ट  र ी ने ीसेि 
णहे. शवेट , अनेक ससकरजासवर चवपुलीेने व साीत्याने फुले येीाी, ीर इीर व अचधक वसध्य ससकरजासवर 
थोळ  फुले येीाी, णच  ी  दुबपल व शोिचनयर त्या दुबपल असीाी; चवचवध चद्वरूप व चत्ररूप वनस्पीीं्या 
अवैध ससीी मध्येह  अगद  त्याप्रकार्याि ेटना णढ ीाी. 

 
ससपू पीः अवैध वनस्पी  व ससकरज यास् यामध्ये गु  व णिर  याबाबी ी अचीशय ेचन्ट प े 

सवपथा साम्य असीे. अवैध वनस्पी  हे त्याि जाची्या मयादेमध्ये काह  रूपास् या अयोग्य ससयोगाने चनमा  
झालेले ससकरज, णच  सवपसामान्य ससकरज हे ीथाकचथी चभन्न जाीींमध्ये अयोग्य ससयोग होऊन उत्पन्न 
झालेले असीाी असे म्ह  े अचीशयोक्ी िे नाह . ीसेि, प्रथम अवैध ससयोग व चभन्न जाीींमध ल प्रथम 
ससकर यासमध्ये सवप दृ्ट ींन  ेचन्ट प े साम्य असीे हेह  पाचहले णहे. 

 
चद्वरूप व चत्ररूप वनस्पीींबद्दल णीापयंी चदलेल्या ेटना महत्त्वा्या णहेी, कार  त्यापासून पुढे 

चदलेल्या गो्ट   समजून येीाी. पचहल  गो्ट , जाी य प्रभेदनासाठ  प्रथम ससकर व ससकरज या दोन्हींमध ल 
ेचटी फचलष्ट् ुीेि  शर र-च्यात्मक पर क्षा ह  खात्र ि  कसोट  नव्हे. दुसर  गो्ट , अवैध ससयोगासि  
अफचलष्ट् ुीा व त्यास् या अवैध ससीी मध ल अफचलष्ट् ुीा यासना जोळ ारा को ीाीर  अज्ञाी बसध णहे असा 
चनष्ट्कषप णप  काढूस शकीो, व हाि दृच्ट कोन प्रथम ससकर व ससकरज यासना लागू करीा येईल. चीसर  व 
महत्त्वाि  गो्ट , त्याि जाचीि  दोन ककवा ी न रूपे अस्स्ीत्वाी असू शकी ल णच  त्या्यामध्येको त्याह  
बाह् पचरस्स्थीींश  ससबसचधी ससरिना ककवा शर रगठन यापैक  को त्याह  बाबी ी चभन्नीा नसेल, णच  
ीर ह  त्यास् यामध्ये चवचश्ट  मागांन  ससयोग केल्यानसीर, वसध्यत्व णढ ीे. कार  त्याि रूपा्या दोन 
व्यक्ीीं्या, उदाहर ाथपः लासब ककजक असलेल्या दोन रूपास् या, जननअवयवासिा ससयोग हा फलनक्षम 
असीो. म्ह ून त्याि जाची्या व्यक्ीींमध ल सामान्य ससयोग व चभन्न जाीींमध ल ससकर याबाबी ी जे ेळीे 
त्यापेक्षा याबाबी ी बरोबर उलट ेळीे असे प्रथमदशपन  वाटीे. प  खरोखरि ीसे णहे काय याबद्दल 
शसका णहे. 

 
ीथाचप, चद्वरूप व चत्ररूप वनस्पीींिा चविार करीा, पुढ लप्रमा े चनष्ट्कषप काढीा येईल : चभन्न 

जाीींमध ल ससकर ानसीरिे वसधत्व णच  त्यास् या ससकरज ससीी मध ल वसध्यत्व हे एकमात्रप े त्यास् या 
जनन- अवयवास् या स्वरूपावर अवलसबून असीे, त्यास् या ससरिना ककवा सवपसाधार  शर रगठन यामध ल 
को त्याह  चभन्नीेवर नव्हे. हाि चनष्ट्कषप, अन्योन्य ससकरासिा चविार करीा चनेीो. 
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्ंकरिानंिरची्प्रकारामंिीि्फतिष्ट्िुिा्आति्त्याचं्या््ंकरज््ंििींमिीि्फतिष्ट्िुिा््ािसतत्रक्नाही. 
 

जाी  व प्रकार यास् यामध्ये काह ीर णवश्यक प्रभेद असला पाचहजे असे अनेकासिे णग्रहािे म्ह  े 
णहे. कार , प्रकरासमध्ये एकमेकास् या बाह्रूपासमध्ये चकी ह  चभन्नीा असूस दे, त्यास् यामध्ये पू प सुलभीेने 
ससकर करीा येीो णच  त्यास् यापासून पचरपू पप े फचलष्ट् ु ससीी  चनमा  होीे. काह  अपवाद सोळीा, हा 
चनयम णहे. प  या चवषयाभोंवी  अळि   णहेी. कार , नैसर्वगकचरत्या उत्पन्न झालेले प्रकार चविाराी 
घ्या. प्रकारािा दजा चदलेल्या दोन रूपासमध्ये ससकर केल्यानसीर को त्याह  प्रमा ाी वसध्यत्व णढ ले ीर 
बहुीेक चनसगपवतेे् त्यासना ीाबळीोब जाीींिा दजा देीाी. 
 

जोपासनेखाल  उत्पन्न झालेल्या प्रकारासिा चविार केला ीर  काह  शसका चनमा  होीाी. 
उदाहर ाथप, दचक्ष  अमेचरकेी ल देश य पा  व कुत्रयासिा युरोपमध ल कुत्रयासश  सहजप े ससयोग होी 
नाह . त्यामु े ीे चभन्न णद्य-जाीींिे वसशज असावीे असेि सवांना वाटेल णच  ीेि खरे अस े ससभवीे. 
ीर सुद्धा, एकमेकास् या रूपामध्ये ससपू प चभन्नीा असलेल्या अनेक जोपास ी वसशासमध ल ससपू प फचलष्ट् ुीा, 
उदाहर ाथप कबूीरे ककवा कोब  यासिेमध ल फचलष्ट् ीुा, ह  एक चवलक्ष  वस्ीुस्स्थी  णहे. मु्यीः 
एकमेकासश  अचीशय ेचन्ट प े साम्य असलेल्या जाीींमध ल णसीरससकर ानसीर चनखालस वसध्यत्व 
असलेल  अनेक उदाहर े पाचहल्यानसीर ीर ीे अचधक चवलक्ष  वाटीे. ीर ह , काह  चविाराहप गो्ट ींमु े ह  
चवलक्ष ीा कम  वाटेल. पचहल  गो्ट , दोन जाीींमध ल बाह् चभन्नीासिे प्रमा  हे त्यास् यामध ल अन्योन्य 
वसध्यत्वािे खात्र िे चनदेशक नाह ; प्रकारासबद्दलह  ीसेि म्ह ीा येईल. जाीींिे बाबी ी यािे कार  
एकमात्रप े त्यास् या जननससे टनेी ल चभन्नीा हे णहे हे चनचिी. भेदप्रवतत् पचरस्स्थी ि  जोपास ी प्रा   व 
वनस्पी  यास् या जननीसत्रावर वसध्यत्वािे ससबसचधी पचर ाम करण्याि  प्रवतत्  असीे, णच  त्यामध्ये रूपासीर 
होीे, याला िासगले णधार णहेी. यामु े जाी ्या जोपास ी वसशजामध्ये, नैसर्वगक पचरस्स्थी मध्ये 
ससकर ानसीर त्यास् याी काह  प्रमा ाी वसधत्व राचहले असीे अशासमध्ये, जोपासनेखाल  ससकर ानसीर ससपू प 
फचलष्ट् ुीा चनमा  होीे. काह  वनस्पीींमध्ये या्या उलट ी्हेने पचर ाम झालेला चदसून णला णहे; 
प्रथम दोन चभन्न जाीींमध्ये वसध्यत्वाकळे प्रवतचत् होी . प  अशा बदलानसीर, त्यास् यामध्ये स्व-नपुससकीा 
चनमा  झाल ,णच  ीर ह  त्यास् यामध्ये इीर जाीींश  अन्योन्य फलनक्षमीा राचहल . द पेकाल न 
जोपासनेमु े वसध्यत्वािा लोप होीो हे ीत्त्व जर मान्य केले–णच  हे ीत्त्व नाकारीा ये े कठ   णहे–ीर, 
ीश  पचरस्स्थी  द पेकालपयंी राचहल  ीर या प्रवतत् लाह  पे्रर ा चम ाल ि पाचहजे हे मोठ्या प्रमा ाी 
अससभवन य वाटीे. यावरून, जोपास ी प्राण्यासमध्ये अन्योन्य वसध्यत्व असलेले प्रकार का चनमा  होी 
नाह ी, णच  वनस्पीींमध्ये ीशा ी्हेि  फक्ीफारि थोळ  उदाहर े का णढ ीाी हे समजून येईल. 
 

णपल्या सद्यःचवषयामध्ये, जोपास ी प्रकारासमध्ये ससकर ानसीर अन्योन्य अफचलष्ट् ीुा का असी 
नाह  ह  माझ  खर  अळि  नाह , ीर नैसर्वगक प्रकारासमध्ये त्यास् यासी त्यासना जाी िा दजा प्राप्ी 
होण्याइीपी कायमिे रूपासीर झाल्यानसीर अन्योन्य अफचलष्ट् ुीा साधार प े का उत्पन्न होीे हा खरा प्रश्न 
णहे. यािे चनचिी उत्र दे े शक्य नाह ; यािे कार , जननीसत्रािे चनयचमी व अचनयचमी कायप याबद्दलिे 
णपले गाढ अज्ञान. परसीु जाीींिा स्पधपकासश  ज वनकलह होी असीो, त्यामु े जोपास ी प्रकारासपेक्षा ीे 
द पे कालावध पयंी अचधक समान पचरस्स्थी मध्ये राचहले असले पाचहजेी, णच  यामु े फलचनष्ट्पत् मध्ये 
पू प चभन्नीा चनमा  होीे. कार , वन्य प्रा   व वनस्पीीं यास् यामध्ये, त्यासना त्यास् या नैसर्वगक 
पचरस्स्थी मधून काढून बसचदवासाी ठेवल्यास, वसध्यत्व येीे; णच  सीी स्वाभाचवक पचरस्स्थी ी राचहलेल्या 
सज वासिे जननकायप अनैसर्वगक ससकरा्या प्रभावाला त्यािर ी ने अचीशय ससवदेनश ल असण्यािा ससभव 
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णहे. उलटपक्ष , राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी ला मू िे अचीशय ससवदेनश ल नसलेले, णच  णीा 
वारसवार बदल ा्या पचरस्स्थी ला अ्हचसी फचलष्ट् ुीेने प्रचीकार करू शक ा्या जोपास ी चनपजासपासून 
पुढ ल ी्हे्या प्रकारास् या चनर्वमी ि  अपेक्षा करीा येईल : या प्रकारास् या जननशक्ी वर त्यासिे त्याि 
र ी ने उत्पन्न झालेल्या प्रकारासश  ससकर केल्याने हान कारक पचर ाम हो ार नाह . 
 

त्याि जाचीिे प्रकार णसीरससकर ानसीर सदैव फचलष्ट् ु असीाी अशाि अचवभावामध्ये म  
णीापयंी ििा केल  णहे. प  काह  थोड्यासिे बाबी ी कासह  प्रमा ाी वसध्यीा असीे असे णढ ून णले 
णहे. उदाहर ाथप, सामान्य ीसबाखूिा एक चवचश्ट  प्रकार, चवस्ीतीप े चभन्न जाचीश  ससकर केल्यानसीर, 
इीर प्रकारासपेक्षा अचधक फचलष्ट् ु णहे. त्यामु े ससकर ानसीर प्रकार सदैव फचलष्ट् ु असीाी असे म्ह ीा 
ये ार नाह . नैसर्वगक पचरस्स्थी ी ल प्रकारासि  अफचलष्ट् ुीा चनचिी करण्यामध्ये अनेक अळि   असीाी; 
कार  गतचही प्रकाराला, ीो को त्याह  प्रमा ाी फचलष्ट्  ु णहे असे चसद्ध झाले ीर, जव जव  
सावपचत्रकप े जाचीिा दजा चदला जाईल. मा ूसपा  व प्रकारास् या फक्ी बाह्गु ासकळेि लक्षय देीो. 
जोपास ी प्रकार राह  माना्या एकसमान पचरस्स्थी मध्ये फार द पेकाल असी नाह ी. या सवप गो्ट   
चविाराी ेेीा, प्रकार व जाची यासमध्ये प्रभेदन करण्यासाठ  त्यासि  ससकर ानसीरि  फचलष्ट् ुीा हा मूलभीू 
णधार होऊस  शकी नाह  असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. ससकचरी जाीींमध ल सवपसाधार  वसध्यत्वाकळे खास 
अर्वजी ककवा चनसगपदत् दे ग  म्ह ून न पहाीा त्यास् या लैचगक अवयवासी ल अज्ञाी स्वरूपािे प्रससगोपात् 
बदल असे समजीा येईल. 
 
्ंकरज्ि््ंकरजािीय्याचंी, त्याचंी्फतिष्ट्िुिा-तनरपेक्ष, िुिना 
 

ससकर ानसीर्या जाीीं्या व प्रकारास् या ससीी ि , फचलष्ट् ुीेिा प्रश्न चविाराी न ेेीा इीर 
अनेक दृ्ट ींन  ीुलना करीा येईल. जाची व प्रकार यासमध्ये सुस्प्ट  रेखा णखण्याि  श्र . गाटपनर यासि  ी व्र 
इ्िा होी . त्यासना जाीींि  ससकरज ससीी  व प्रकारासि  ससकरजाी यससीी  यास् यामध्ये फार थोळे, व 
माझ्या दृ्ट  ने अचीशय चबनमहत्त्वािे, फरक णढ ले. उलटपक्ष , त्यास् यामध्ये अनेक महत्त्वा्या बाबी ी 
अत्याचधक ेचन्ट प े साम्य णढ ीे. 

 
सवाचधक महत्त्वािा फरक म्ह जे, पचहल्या चपढ मध्ये ससकरजाी य हे ससकरजासपेक्षा अचधक 

भेदप्रवतत् असीाी. परसीु द पेकाल जोपास ी जाीींपासूनिे ससकरज पचहल्या चपढ मध्ये बरेि व ेा भेदप्रवतत् 
असीाी. ीसेि चभन्न जाीींपेक्षा अचीशय ेचन्ट प े ससबसचधी जाीींिे ससकरज अचधक भेदप्रवतत् असीाी. 
यावरून भेदप्रवतत् ्या प्रमा ाी ल चभन्नीासमध्ये असशासकन होीे असे चदसून येीे. ससकरजाी य व अचधक 
फचलष्ट् ु ससकरज यासि  अनेक चपढ्ासपयंी अचभवतद्ध  केल  ीर दोन्हीं्याह  ससीी मध्ये पराकोट ्या 
प्रमा ाी भेदप्रवतचत् णढ ीे; परसीु द पेकालपयंी एकसमान गु  राचहलेले ससकरज व ससकरजाी य या 
दोन्हींि ह  कासह  थोळ  उदाहर े णहेी. ीर ह  उत्रोत्र चपढ्ासमध्ये ससकरजासपेक्षा ससकरजाी यासमध्ये 
कदाचिी अचधक भेदप्रवतत्  असीे. 

 
ससकरजासपेक्षा ससकरजाी यासमध्ये अचधक भेदप्रवतत्  असीे यािे णियप वाटण्यािे कार  नाह  कार  

ससकरजाी यासिे जनक प्रकार, व बहुकेीकरून जोपास ी प्रकार, असीाी. यािाि अथप, त्यास् यामध्ये 
अल कळेि भेदप्रवतत्  होी , ी ि ससकर ा्या च्येनसीर बरेिव ेा पुढे िालू राचहल  असाव  व त्यामध्ये 
वतद्ध  झाल  असाव  असे सुिचवले जाीे. ससकरजासि  पचहल्या चपढ मध ल, नसीर्या चपढ्ास् या ीुलनेने, 
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अल्प भेदप्रवतत्  ह  एक कुीूहलजनक ेटना णहे कार  सामान्य भेद-प्रवतत् ्या एका कार ाश  यािा 
ससबसध णहे. ीो म्ह जे राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी ला जननीसत्र अचीशय ससवदेनश ल असल्याने 
वर ल पचरस्स्थी ी जनक-रूपाश  सवप दृ्ट  ने ेचन्ट प े समान असलेल  ससीी  चनमा  करण्यािे त्यािे 
स्वीःिे कायप ीो करी नाह . ससकरज हे पचहल्या चपढ मध्ये जननीसत्रावर को त्याह  करी ने पचर ाम न 
झालेल्या जाीींपासून– (द पेकाल जोपासना केलेले वग ीा) –चनमा  झालेले असीाी, णच  ीे 
भेदप्रवतत् नसीाी. परसीु ससकरजास् या स्वीः्या जननीसत्रावर गसभ रप े पचर ाम झालेला असीो, णच  
त्यासि  ससीी  अचीशय भेदप्रवतत् असीे. 

 
उभय जनक-रूपाकळे प्रचीगमन होण्याि  ससकरजासपेक्षा ससकरजाी यासमध्ये अचधक शक्यीा असीे 

असे श्र . गाटपनर प्रचीपादन करीाी; परसीु हे जर खरे असेल ीर चनचिीप े ह  चभन्नीा काह  प्रमा ाीि 
असीे. नैसर्वगक पचरस्स्थी ी ल जाीींपासून्या ससकरजासमध्ये पचरगमनाि  अचधक शक्यीा असीे असे ीे 
स्प्ट प े प्रचीपादन करीाी. ीे पुढे म्ह ीाी, को त्याह  दोन जाीींिा, ीे एकमेकासश  अचीशय ेचन्ट प े 
ससबसचधी असले ीर , चीस्या जाचीश  ससकर केल्यास त्यास् या ससकरजासमध्ये फारश  चभन्नीा असी नाह . 
परसीु त्यासिा हा चनष्ट्कषप एकमात्र प्रयोगावर णधारलेला णहे, णच  ीो श्र .कॉलरूटर यासन  केलेल्या अनेक 
प्रयोगासी ्या चनष्ट्कषा्या अगद  चवरुद्ध णहे. 

 
ससकरज व ससकरजाी य वनस्पी  यासमध्ये अशाी्हेिे केव  चबनमहत्त्वािेि फरक दाखचव े श्र . 

गाटपनर यासना शक्य झाले णहे. उलटपक्ष , श्र . गाटपनर यास् या मीानुसार, ससकरजाी य व ससकरज यासिे 
त्यास् या ससबसचधी जनकासश  असलेले सदृश्यीेिे प्रमा  व प्रकार याला ीेि चनयम लागू होीाी. जेव्हा दोन 
जाीींमध्ये ससकर होीो, ीेव्हा कध कध  एकामध्ये त्या्या सदृश्यीेिा ससकरजावर ठसा उमटचवण्याि  
महाबलशाल  शक्ी  असीे. वनस्पी ्या प्रकारासबाबीह  ीसेि असीे असे मला वाटीे. प्राण्यासिे बाबी ी, 
एका प्रकारामध्ये दुस्या प्रकारावरअशा ी्हेि  महाबलशाल  शक्ी  कध कध  चनचिीप े असीे. अन्योन्य 
ससकर ापासून उत्पन्न झालेल्या ससकरज वनस्पीींमध्ये सवपसाधार प े ेचन्ट प े साम्य असीे; 
ससकरजाी य वनस्पीींिे बाबी ीह  ीसेि असीे. ससकरज व ससकरजाी य या दोन्हींनाह , उत्रोत्र 
चपढ्ासमध्ये त्यास् या एका जनकाश  वारसवार ससकर करून एका शुद्ध जनक-रूपा्या पूवपस्स्थी वर ण ीा 
येीे. 

 
हे सवप अचभप्राय प्राण्यासना स्प्ट प े लागू होीाी; परसीु येथे हा चवषय अचधक जचटल होीो. त्यािे 

असशीः कार  दुय्यम लैं चगक गु ासिे अस्स्ीत्व. परसीु अचधक खास कार  म्ह जे एका जाचीिा दुस्या 
जाचीश , ककवा एका प्रकारािा दुस्याश , ससकर केल्यानसीर सदृश्यीेिे पे्रष  करण्याि  महाबलशाल ीा 
ह  एका कलगजाीींपेक्षा दुस्यामध्ये अचधक प्रब  असीे. 

 
ससीी मध्ये मध्यमवीी गु  असी नाह ी व त्यासिे त्यास् या एका जनकाश  ेचन्ट प े साम्य असीे 

असे फक्ी ससकरजाी यासमध्येि णढ ीे. या गतचही ेटनेवर काह  लेखकासन  बराि जोर चदला णहे. परसीु 
असे ससकरजासमध्येह  कध कध  णढ ीे, फक्ी त्याि  वारसवारीा कम  असीे. एका जनकाश  ेचन्ट प े 
साम्य असलेल्या ससकचरी प्राण्यासिे चनचरक्ष ावरून एक गो्ट  चदसून येीे; हे साम्य व पह नीा, शपेट िा 
ककवा कशगासिा अभाव, ककवा अचीचरक्ी बोटे, याससार्या चवकत ी स्वरूपा्या व अकस्मात् उद भव ा्या 
गु ासपुरीेि मयाचदी णहे; णच  चनवळ द्वारा मसदगी ने अर्वजी गु ासश  त्यािा ससबसध असी नाह . एका 
जनका्या पचरपू प गु ाकळे अकस्मात् प्रचीगमन होण्याि  प्रवतत्  मसदगी ने व स्वाभाचवकचरत्या उत्पाचदी 
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जाीींपासून चनर्वमी ससकरजासपेक्षा वारसवार णकस्स्मकप े उद भव ा्या अधपचवकत ी गु  असलेल्या 
प्रकारासपासून चनमा  झालेल्या ससकरजाी यासमध्ये णढ ण्याि  फार अचधक शक्यीा असीे. एकस दर ी, 
बालकािे त्यास् या जनकासश  असलेल्या सदृश्यीेिे चनयम ीेि णहेी. मग त्या दोन जनकासमध्ये त्याि 
प्रकारामध ल, ककवा चभन्न प्रकारासमध ल, ककवा चभन्न जाीींमध ल व्यक्ीीं्या, ससयोगािे बाबी ी फार थोळ  
ककवा अत्याचधक चभन्नीा असल  ीर  ीे चनयम ीेि असीाी. 

 
फचलष्ट् ुीा व वसध्यत्व याचनरपेक्ष, इीर सवप बाबी ी ससकचरी जाची व ससकचरी प्रकार यासिेमध्ये 

सवपसाधार  व ेचन्ट  साधम्यप असीे. जाीींि  खास चनर्वमी  झाल  णहे व प्रकारासि  चनर्वमी  दुय्यम 
चनयमानुसार झाल  णहे असे गतचही धरले ीर हे साधम्यप म्ह जे णियपकारक ेटना ठरेल. परसीु जाची व 
प्रकार यासमध्ये णवश्यक प्रभेद नाह  या दृ्ट  कोनाश  ीे ससपू पप े सुससगी णहे. 

 
शवेट , प्रा   व वनस्पी  यासमध्ये त्यासना त्यास् या स्वाभाचवक पचरस्स्थी मधून काढल्यानसीर वसधत्व 

का येीे याबद्दल णप  जसे अनचभज्ञ णहोी. ीसेि प्रथम ससकर व ससकरज यास् यामध ल वसध्यत्वा्या स्प्ट  
कार ाबद्दल अनचभज्ञ णहोी. ीर ह , या प्रकर ाी चदलेल्या ेटना, जाी  या प्रारसभ  प्रकार म्ह नू 
अस्स्ीत्वाी होत्या या चवश्वासाला प्रचीकूल नाह ी. 
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प्रकरि दहा 
 

भूणवज्ञानी अणभलेखामिील अपूिणता 
 
ििसमानकाळामध्ये्मध्यमििी्प्रकाराचंा्अभाि; िुप्ि्मध्यमििी्प्रकाराचें्स्िरूप्ि्त्याचंी््ंख्या 
 

या ग्रसथाी प्रचीपादलेल्या दृच्ट कोनावर ल प्रमुख णके्षपासिा परमाशप म  णीापयंी ेेीला णहे. 
त्यापैक  एक: जाी य रूपासमध ल चभन्नत्व णच  त्यासना जोळ ा्या सस्म ावस्थेी ल असस् य दुव्यासिा 
अभाव. याि  कार ेह  म  चदल  णहेी. प्रत्येक जाचीिे ज वन हवामानापेक्षा इीर अगोदरि चनधाचरी अशा 
ज वस्वरूपासवर अचधक महत्त्वपू प चरी ने अवलसबून असीे. त्यामु े ज वावर अचधचनयसत्र  कर ार  
पचरस्स्थी  उष्ट् ीा ककवा णद्रपीा यास् यासारख  अचीसूक्षमप े असशासचकी झालेल  नसीे. ीसेि मध्यमवीी 
प्रकारासि  सस्या ीे ज्यासना जोळीाी त्या रूपास् या सस्येपेक्षा कम  असीे, त्यामु े पुढे रूपासीर व चवकास 
होी असीाना त्यासिा पराभव होीो व ीे लुप्ी होीाी हेह  म  दाखवले णहे. चनसगामध्ये सवपत्र णीा 
मध्यमवीी दुव ेअसस्य प्रमा ाी णढ ी नाह ी यािे मु्य कार  नैसर्वगक चनवळ ्या प्रच्येीि णहे. 
ज्या प्रच्येमु े साीत्याने नव न प्रकार त्यास् या जनक-रूपासि  जागा ेेीाी व त्यासना हुसकावनू लावीाी. 
ह  चनमुपलनाि  प्रच्या प्रिसळ प्रमा ाी होी असल्याने चनःससीान हो ा्या मध्यमवीी प्रकारासि  सस् याह  
प्रिसळ असीे, मग प्रत्येक शलैसमूहामध्ये व प्रत्येक स्ीरामध्ये अशा ी्हेिे मध्यमवीी दुव ेभरपूर प्रमा ाी कास 
चम ी नाह ी असा प्रश्न उद भवीो. यािे उत्र भचूवज्ञान  अचभलेखामध ल णत्यसचीक अपू पीा. 

 
या उपपत् िा चविार करीाना को त्या ी्हेिे मध्यमवीी दुव ेपूवी अस्स्ीत्वाी असले पाचहजेी हे 

नेहम  प्रथम चविाराी ेेीले पाचहजे. को त्याह  दोन जाीींमध ल मध्यमवीी रूपासिा प्रत्यक्ष चरी ने शोध 
ेे े िुक िे णहे; प्रत्येक जाची व समान प  अज्ञाी पूवपज यास् यामध ल मध्यमवीी रूपासिा नेहम  शोध 
ेेीला पाचहजे. त्या पूवपजामध्ये त्यास् या सवप रूपासीचरी वसशजासपेक्षा काह  बाबी ी साधार ीः चभन्नीा असीे. 
उदाहर ाथप, पसखपु् ि  व ओष्ठा  कबीुरे दोन्ह ह  शलै कबुीरासिे वसशज णहेी. पूवी अस्स्ीत्वाी असलेले 
सवप मध्यवीी प्रकार जर णप ाला चम ाले ीर ीे दोन्ह  व शलै कबुीर यास् या दरम्यान णत्यसचीक ेचनष्ठ 
श्रे   चम ेल. परसीु पसखपु् ि  व ओष्ठाल यास् यामध्ये प्रत्यक्षप े एकह  मध्यमवीी प्रकार चम  ार नाह . 

 
काह  उदाहर ासमध्ये, समान जनक व त्या्या दोन जाी  यास् या सवप ससेटनामध्ये सवपसाधार  

साम्य असीे, प  ससरिनेमध ल काह  बाबी ी बर िश  चभन्नीा असीे. अशासिे बाबी ी, ससपू प मध्यमवीी 
साख   माह ी असल्याचशवाय को त्याह  दोन ककवा अचधक जाीींिे जनकरूप ओ खीा ये े शक्य 
हो ार नाह . 

 
ीाचत्त्वकदृष्ट््ा, दोन जैव रूपासमध ल एक दुस्यािा वसशज असू शकेल; णच  अशाव े  

त्यास् यासमध्ये प्रत्यक्ष मध्यमवीी दुव े असू शकी ल. प  यािा अथप एकरूप द पेका पयंी बदल न होीा 
राचहला णहे, णच  त्यािव े  त्या्या वसशजामध्ये चवशाल प्रमा ाी बदल झाला. प  सज व व सज व 
बालक व जनक यासमध ल स्पधे्या ीत्त्वाप्रमा े ह  एक दुर्वम  ेटना ठरेल. कार , सवप उदाहर ासी, 
ज वास् या नव न व सुधाचरी रूपासमध्ये जुन्या व असुधाचरी रूपासना हुसकावनू लावण्याि  प्रवतचत् असीे. 
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प्रैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् प्रमा े सवप ज चवी जाी  प्रत्येक गोत्रा्या जनक-जाीींश  
सद्यःका ाला त्याि जाी ्या स्वाभाचवक व जोपास ी प्रकारासमध्ये चजीक  चभन्नीा असीे त्यापेक्षा अचधक 
नाह  अशा चभन्नीासमु े जोळलेले असीाी. या जनक-जाीींिा णीा साधार प े लोप झालेला असीो, 
णच  ीे स्वीः त्यास् यापेक्षा अचधक प्राि न रूपासश  त्याि चरी ने जोळलेले असीाी. णच  याप्रमा े मागे 
मागे जाी प्रत्येक मोठ्या वगा्या समान पूवपजापयंी नेहम  कें द्राचभमुख होीाी. त्यामु े सवप ज चवी व लुप्ी 
जाीींमध ल मध्यमवीी व सस् म ावस्थेी ल दुव्यासि  सस् या कल्पनेपेक्षा अचधक प्रिसळ असल  पाचहजे. 
 
अि्ादनाची्गिी्ि्अनाच्छदनाचा्तिस्िार्यािरून्कािऱ्हा्ाचा्अदंाज्बािंिे 
 

अशा अगच ीप े चवपुल जोळ ा्या दुव्यासिे ज वाश्मावशषे णप ास सापळी नाह ी. याचनरपेक्ष 
एक णके्षप ेेीला जाईल. ीो म्ह जे, सवप बदलासिा पचर ाम मसदगी ने होी असल्याने इीक्या प्रिसळ 
प्रमा ाी ऐसचद्रय बदल होण्यास पुरेसा व े चम ाला नसला पाचहजे. प  ीसे नाह . जचमन ि  झ ज चकी  
खोलपयंी झाल  णहे, णच  गा ाि  चकी  भर पळल  णहे यावरून भीूकालाि  कल्पना येीे. अवसाद  
शलैसमूहािा चवस्ीार व जाळ  हे इीर चठका   झालेल्या भकूविा्या झ जेिे फचली व मापन णहे. 

 
झ ज होण्याि  प्रच्या अचीशय मसद णहे. लाटासमु े खळकाि  झ ज क ाक ासन  होीे. गोड्या 

पाण्यामु े खळकाि  झ ज होी नाह  यास िासगला पुरावा णहे. ीसेि कासह  मलैास् या के्षत्रामध्ये एकाव े  
केव  इकळेचीकळेि झ ज होी असीे. 

 
समुद्रचकना्यावर ल प्रच्या ककवा लाटासि  शक्ी  यापेक्षा भपूतष्ठ य न ियन हे अचधक महत्त्वािे 

साधन णहे असे अचलकळेि समजले. हवा व काबपचनक णम्ल चवरे लेले पावसािे पा   यास् या 
रासायचनक च्येला, व थसळ प्रदेशाी धुक्याला सवप भपूतष्ठ चवगोप ी झालेले णहे. मुस धार पावसािे व े  
गरम उीर  वरूनसुद्धा चवेचटी पदाथप वाहून नेले जाीाी, णच  त्यापेक्षा अचधक प्रमा ाी, खास करून 
रूक्ष प्रदेशाी, वा्यामु े हे काम होीे. त्यानसीर ीे पदाथप प्रवाह व नद मु े वाहून नेले जाीाी; प्रवाह श घ्र 
असेल ीर त्यािा मागप खोलवर जाीो व ीुकड्यासिे ससपेष  होीे. यावरून स्प्ट  होीे क  भपूतष्ठ य 
कारकत्वासमध्ये फार थोळे सामथ्यप णहे असे वरवर भासीे; त्यासि  च्या अगद  मसदगी ने िालीे, ीर ह  
त्यापासून प्रिसळ कायप झाले णहे. 

 
भपूतष्ठ य व सागरीट य कायपवाह द्वारा जचमन ि  झ ज मसदगी ने होीे हे याप्रमा े मनावर 

ठसल्यानसीर गीकालावध  जा ण्यासाठ  पढु ल दोन गोष्ठींिा चविार कर े योग्य ठरेल. त्या म्ह जे, एका 
बाजूस-अनेक चवस्ीती के्षत्रासमध ल शलैखसळासिे स्थानासीर , णच  दुस्या बाजूस-अवसाद  शलैसमूहासि  
जाळ . लाटासमु े झ ज झालेल्या व एक ीे दोन हजार फूट ऊस ि सु व्यासमध्ये सवप बाजूसन  ीासून 
चनेालेल्या ज्वालामुख  बटेासकळे पाचहल्यानसीर एकेका   कठ  , खळका  स्ीर खुल्या समुद्रामध्ये चकी  
दूरवर पसरले होीे हे एका दृ्ट  के्षपाीि लक्षयाी येीे. प्रस्ीरभसगामु े ीे अचधक स्प्ट प े समजीे. हे प्रिसळ 
ीळे हजारो फूट ऊस ि पयंी ककवा खोल पयंी गेले णहेी. ीर ह  ीेथ ल भपूतष्ठ पू पप े सपाट झाला णहे, 
णच  त्यामु े ीेथे या चवशाल स्थानभ्र्ट ीेिा बाह्ीः मागमसूह  लागी नाह . 

 
उलटपक्ष , पतथ्व वर ल सवप भागासमध ल अवसादस्ीर-राशींि  जाळ  चवलक्ष -हजारो फूट-णहे. 

उदाहर ाथप, इसलसळ्या चभन्न भागासमध्ये उत्रोत्र शलैसमूहासमध्ये त्याि  जाळ  पुढ लप्रमा े णहे :– 
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 .. फूट 
पुराज व  स्ीर (अस्ग्नज स्ीरासिा असीभाव न करीा) .. ५७,७५४ 
चद्वी यक स्ीर .. १३,१९० 
ीती यक स्ीर .. २,२४० 

 
काह  शलैसमूहासिा स्ीर इसग्लसळमध्ये पाी  णहे, ीर भखूसळामध्ये त्यासि  जाळ  हजारो फूट णहे. 

चशवाय, भवैूज्ञाचनकास् या मीे, प्रत्येक उत्रोत्र शलसमहूास् या दरम्यान प्रिसळ लासब िा चरकामा का  गेला 
णहे. त्यामु े इसग्लसळमध ल अवसाद  खळकास् या भव्य राश वरून त्यास् या ससियनासाठ  चकी  कालावध  
लागला याि  अपुर  कल्पना येीे. 

 
ीर सुद्धा, ह  कल्पना असशीः िुक ि  णहे. श्र . ्ॉल म्ह ीाी, “भवैूज्ञाचनक युगास् या लासब ि  

अची मोठ  कल्पना करण्यामध्ये” णप  िकू करी नाह , ीर त्यािा वषांमध्ये असदाज बासधण्यामध्ये करीो. 
भवैूज्ञाचनक जेव्हा मोठ्या व जचटल ेटनासकळे, णच  नसीर अनेक दशलक्ष वष े चनदेंश ी कर ा्या 
णकड्यासकळे दृ्ट  के्षप टाकला ीर त्या दोन्हींिा मनावर ससपू पप े चभन्न पचर ाम होीो, णच  ीे णकळे 
एकदम अगद  लहान वाटू लागीाी. भपूतष्ठ य झ जेबाबी ी, श्र . ्ॉल यासन , काह  नद्या त्यास् या 
जलमागा्या सापेक्षाने वषाला चकी  ज्ञाी प्रमा ाी गा  ण ीाी यािा चहशोब केला, णच  त्यावरून 
१००० फूट पत्थरािे, त्यािे ह ूह ू चवेटन होी, सहा दशलक्ष वषां्या कालावध मध्ये ससपू प के्षत्रा्या 
ससरासर  पाी  वरून याप्रमा े स्थानासीर  होीे असे दाखवनू चदले णहे. हा एक अचीशय णियपकारक 
चनष्ट्कषप णहे. अनेक चनष्ट् ाी प्रजनकासन , बहुीेक कचनष्ठ प्राण्यासपेक्षा अचीशय मसद गी ने अचभवतद्ध  
कर ा्या काह  उन्नी प्राण्यासमध्ये, नव न उप- प्रजासिा दजा देीा येईल इीके प्रिसळ रूपासीर एका 
णयुमपयादेमध्ये ेळवनू ण ले णहे. को त्याह  एका वा ाकळे अधपशीकापेक्षा अचधक का  योग्य 
का ज पूवपक लक्ष फार थोड्या ज ान  चदले णहे. म्ह जे, शसभर वष ेहे दोन प्रजनकासिे अनु्माने केलेले 
कायप दशपचवीे. जोपास ी प्राण्यासमध्ये चनवळ ्या शास्त्रशुद्ध पद्धी ने चजीक्या जलदप े रूपासीर होीे 
चीीक्या जलदप े जाचीमध्ये नसचगक पचरस्स्थी ी रूपासीर होी नाह . 

 
बहुीकरून फार अचधक मसदगी ने जाीींमध्ये बदल होी असावा; णच  त्याि प्रदेशामध्ये एकाि 

व े  फक्ी थोड्याि जाीींमध्ये बदल होीो. या मसदप ािे कार  त्याि प्रदेशाी ल सवप रचहवास  अगोदरि 
एकमेकासना सु-अनुयुक्ी असीाी. त्यामु े द पे कालावध चशवाय को त्याीर  ी्हेिा भौचीक बदल,ककवा 
नव न रूपासिे असीःप्रवसन याद्वारे नैसर्वगक चमीव्ययीेमध्ये नव न जागा णढ ी नाह . चशवाय कासह  
रचहवासींमध्ये, बदललेल्या पचरस्स्थी मध्ये, नव न पचरस्स्थी ला अचधक अनुरूप होऊ शक ारे योग्य 
स्वरूपािे भेद ककवा वयस्क्ीक चभन्नत्ा नेहम  एकदम उद भवी नाह ी. दुदेंवाने, जाचीमध्ये रूपासीर 
होण्यासाठ  चकी  कालावध  लागीो हे वषांमध्ये ठरचवण्यािे साधन उपलब्ध नाह . 
 
आपर्लया्जीिाश्म््ंग्रहाची्अर्लपिा 
 

णपला ज वाश्म ससग्रह अपचरपू प णहे. अनेक ज वाश्म जाीींिे ज्ञान व त्यासिे नामकर  एकमात्र व 
बरेि व ेा खसचळी नमुन्यासवर, ककवा को त्याीर  एका स्थानाला गो ा केलेल्या थोड्या नमुन्यावर 
णधारलेले असीे. भपूतष्ठा्या फक्ी अत्यल्प भागािा भवैूज्ञाचनक दृ्ट  ने शोध केला णहे. णच  कोठल्याह  
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भागािा पुरेसा का ज पूवपक शोध ेेीलेला नाह . ससपू पप े मतदु असलेल्या को त्याह  ज वािे जीन होऊ 
शकी नाह . जेथे गा  सािी नाह  अशा समुद्री ाश  पोिल्यानसीर कवि व हाळे सळीाी व न्ट  होीाी. 
ज वाश्मावशषेासिे ससग्रह  व जीन होण्याइीक्या पुरेशा जलदगी ने जव जव  ससपू प समुद्री ाश  गा  
सािी असीो असे समज े िुक िे णहे. ीसेि नेहम  समुद्री ामध्ये वषानुवष ेबदल होी नाह  असेह  
म्ह ीा ये ार नाह . वा ू ककवा रेी मध्ये जर अवशषे गाळले गेले नाह ी ीर समुद्री  वर ऊस िावल्यानसीर 
पावसा्या पाण्याी ल काबपचनक णम्ल चझरप ामु े चवरे ीो. समुद्रचकना्यावर ल भरी -ओहोट ्या 
मयादेमध्ये रहा ा्या काह  प्राण्यािे क्वचिीि जीन होीे. शवेट , ससियनासाठ  अचीशय द पे कालावध  
लाग ा्या अनेक प्रिसळ गा ासमध्ये ज वाश्म सहसा सापळी नाह ी. 

 
चद्वी यक व पुराज व  युगाी ल स्थलिर ज वासिे बाबी ी णपला पुरावा णत्यसचीक प्रमा ाी अपरुा 

णहे. स्ीन य प्राण्यास् या अवशषेासिे जीन अत्यसी णकस्स्मकप े व दुर्वम प े होीे. 
 
परसीु भचूवज्ञान  अचभलेखामध ल अपू पीेिे णीापयंी िर्विलेल्या को त्याह  कार ापेक्षा सवाचधक 

महत्त्वािे कार  म्ह जे, चनरचनराळ्या शलैसमूहासिे चवस्ीती कालावध मु े एकमेकासपासून झालेले 
अलग कर  प्रत्येक शलैसमूहादरम्यान अफाट काल व्यी ी झाला णहे याला अनेक पुराव ेणहेी. 

 
प्रत्येक प्रदेशाी ल शलैसमूह जव जव  सदैव अससीी कास असीाी; म्ह जेि ेचन्ट  अनु्माने ीे 

एकमेकासिे लागोपाठ कास असी नाह ी हे णप ाला समजू शकेल दचक्ष  अमेचरकेी ल पचिम 
समुद्रचकना्याि  ऊस ि  अल कळ ल का ासमध्ये शकेळो फुटासन  वाढल  णहे. ीेथे युगासन  युगे प्रिसळ 
प्रमा ाी गा  येीो. ीेथे चवचश्ट  सागर  प्रा   भरपूर प्रमा ाी णहेी ीर ह  अवाचिन ककवा ीती यक अवशषे 
असलेले चवशाल शलैसमूह प्रत्येक चठका   णढ ी नाह ी. यािे कार , सागरीट य व उप-सागरीट य 
गा ाि , ी  मसद व ह ूह ू वर ऊस िाव ा्या भमू मु े सागर-लाटास् या पेष  च्येमध्ये णल्याबरोबर, 
साीत्याने झ ज होीे. 

 
णीा णप ाला पढु लप्रमा े चनष्ट्कषप काढीा येईल. प्रथम वर ऊस िावल्यानसीर व पाी  ्या 

उत्रोत्र णसदोलनासिे व े , ीसेि नसीर्या भपूतष्ठ य न ियनािेव े  लाटास् या चनरसीर च्येश  टक्कर 
देण्यासाठ  णत्यसचीक जाळ, भर व, ककवा चवस्ीती रासींमध्ये गा ािे ससियन झाले असले पाचहजे. अशा 
ी्हेने गा ासिे जाळ व चवस्ीती ससियन दोन मागान  झाले असाव.े पचहला मागप एकीर समुद्रा्या अचीशय 
खोल वर हे झाले असाव;े येथे अचधक उथ  समुद्राइीक्या पुष्ट्क  व चवचवध ज वासिा अचधवास अस ार 
नाह . णच  या राश  वर ऊस िावल्यानसीर त्यामध्ये ससियन कालामध्ये नचजक अस्स्ीत्वाी असलेल्या ज वासिे 
अपू प अचभलेख सापळी ल. ककवा दुसरा मागप : उथ  ी ावर, जर त्यािे ह ूह ू खि े िालू राचहले ीर, 
को त्याह  जाळ पयंी व प्रमा ाी गा ाि  भर पळेल. जोपयंी खिण्याि  व गा ािा पुरवठा करण्याि  
गी  यासमध्ये जव जव  हे ससीुलन रहाीे ीोपयंी समुद्र उथ  णच  पुष्ट्क  व चवचवध रूपासना अनुकूल 
राह ल, णच  याप्रमा े वर ऊस िावल्यानसीर मोठ्या प्रमा ाी हो ा्या चझजेला प्रचीकार करण्यासाठ  पुरेसा 
जाळ चवपलु ज वाश्ममय शलैसमूह ीयार होीो. त्यास् या बहुीासश  जाळ ्या भागामध्ये सवपत्र ज वाश्मान  
समतद्ध णहे अशा जव जव  सवप प्राि न शलैसमूहासि  चनर्वमी  अशा ी्हे्या खि  ्या व े  झालेल  
णहे. 

 
प्रत्येक के्षत्रामध ल पाी  मध्ये असस्य मसद णसदोलने झाल  णहेी णच  या णसदोलनासिा चवस्ीती 
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स्थानासवर स्प्ट प े पचर ाम झालेला णहे. पचर ाम  ज वाश्मासन  समतद्ध असलेले, णच  नसीर्या 
न ियनाला प्रचीकार करीा येण्याइीक  पुरेश  जाळ  व चवस्ीार असलेले शलैसमूह खि  ्या कालामध्ये 
चवस्ीार स्थानासवर चनमा  झाले असावीे. समुद्र उथ  राखण्याइीका, व अवशषेासि  सळून जाण्यास अवचध 
चम ण्यापूवी गाळले जा े व जीन हो े या इीका, गा ािा पुरेसा पुरवठा होऊ शक ा्या चठका  ि फक्ी 
वर ल ी्हेिे शलैसमूह चनमा  होीाी. उलटपक्ष , जोपयंी सागरील स्स्थर असीो. ीोपयंी उथ  
भागामध्ये–हा ज वाला सवाी अनकूल असा भाग असीो–गा ािे दाट ससियन होऊ शकले नसाव.े 
उन्नयना्या एकासीर ी काला्याव े  हे यापेक्षाह  कम  ेळले असाव,े ककवा अचधक काटेकोरप े बोलायिे 
झाल्यास, त्याव े  ससचिी ससस्ीरासिा त्यास् या उन्नयनामु े साधार प े नाश झाला असावा णच  ीे 
सागरीट य च्ये्या कके्षी णले असावीे. 

 
हे चनष्ट्कषप मु्यीः सागरीट य व उप-सागरीट य गा ासिे बाबी ी लागू होीाी. चवशाल व उथ  

समद्रािे बाबी ी, उन्नयन का ाी चवस्ीतीप े चवस्ीार ी शलैसमूह चनमा  झाले असावीे, णच  ीर ह  
त्या्या मसदगी ्या प्रोत्थानािें व े  अना्िदनामु े अचीचरक्ी हान  झाल  नसाव , परसीु त्या शलैसमूहासि  
जाळ  प्रिसळ असू शक ार नाह . कार , उन्नयना्या हालिाल मु े त्यासि  जाळ  त्यासि  चनर्वमी  झालेल्या 
खोल पेक्षा कम  अस ार. ीसेि गा ासिे दृढ भवन होी नाह , ककवा त्यावर ल शलैसमूहामु े ीे 
ण्िाचदले जाी नाह ी. त्यामु े त्यास् यामध्ये वाीावर ाी ल न ियन णच  ीदनसीर पाी  ्या 
णसदोलनािेव े  हो ार  सागराि  कायपवाह , यामु े ज  पत्व येण्याि  िासगल  शक्यीा असीे. परसीु श्र  
हॉपचकन्स यासन  सुिचवले णहे क , उत्थापनानसीर व अना्िादन होण्यापूवी त्या के्षत्रामध ल एखादा भाग 
जर खिला गेला ीर उत्थापन- च्येिेव े  चनमा  झालेल्या गा ािे नव न ससियामु े ीदनसीर ससरक्ष  व 
त्यामु े त्यािे द पेका  जीन होी असाव.े 

 
बरािसा क्षचैीज चवस्ीार असलेल्या अवसाद  ससस्ीरासिा क्वचिीि ससपू प नाश होीो; परसीु त्यावर ल 

ण्िादनािा नाश प्रिसळ प्रमा ाी होीो. अना्िाचदी स्स्थी ी अशा खळकासिे ेन भवन व स्फट क भवन 
सहसा होी नाह . परसीु रूपासीराि  च्या समुद्रा्या अत्यसी खोलवर झाल  असेल ीर नसीरिे खळकािे 
ससरक्षक णवर  फार जाळ असी नाह . पचट्टीाश्म, अभ्रक-सुभाजा, क ाश्म इत्यादींवर एकाका   
ण्िादन होीे. प  पतथ्व वर ल अनेक भागासमध ल चवस्ीती प्रदेशाी ल अशा खळकासवर ल सवप स्ीरासिे 
ससपू पप े अना्िादन झालेले णहे. एकस दर ी पहाीा, पतथ्व वर ल काह  भागासमध ल सवप शलैासमूहासिे, 
मागे काह ह  मागमूस न ठेवीा, ससपू पप े अना्िादन झाले अस े ससभवन य णहे. 

 
उन्नयन-कालामध्ये भकेू्षत्र व चनकटिा समुद्रािा उथ  भाग यामध्ये वाढ होीे, णच  बरेि व ेा 

नव न स्थानके चनमा  होीाी; ह  सवप पचरस्स्थी , पूवी स्प्ट  कर  केल्याप्रमा े, नव न प्रकार व जाची 
यास् यास चनर्वमी साठ  अनुकूल असीे. परसीु भचूवज्ञान  अचभलेखा्या दृ्ट  ने असा काल साधार ीः चरक्ी 
णढ ीो. उलटपक्ष , खि  िेव े  चनवास  के्षत्र व चनवासींि  सस्या यासमध्ये ेट होीे. पचर ामीः 
खि  िे व े , बरेिसे चवलोपन होी असले ीर , अगद  थोड्या प्रकारासि  ककवा जाीींि  चनर्वमी  होीे. 
णच  अगद  याि खि  ्या का ामध्ये ज वाश्मासन  समतद्धीम अशा गा ासिे ससियन झाले णहे. 
 
कोित्याही्एकमात्र्शैि्मूहामध्ये्मध्यमििी्प्रकाराचंा्मोठ्या््ंख्येने्अभाि 
 

वर ल अनेक चविारासवरून, एकस दर ने, भचूवज्ञान  अचभलेख हे अत्यसी अपू प णहेी याबद्दल शसका 
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नाह . परसीु जर णप  णपले लक्ष को त्याह  एका शलैसमूहापुरीे मयाचदी केले ीर त्या्यामध्ये त्या्या 
सुरुवाी ला व अखेर स अस्स्ीत्वाी असलेल्या ससबसचधी जाीींमध ल ेचन्ट प े असशासचकी प्रकार का 
णढ ी नाह ी हे समज े अचधक कचठ  होीे. त्याि शलैसमूहाी ल उपचरक व अधःस्थ भागासमध्ये त्याि 
जाचीिे प्रकार णढ ल्या्या अनेक नोंद  णहेी. 

 
प्रत्येक शलैसमूहा्या ेळ  साठ  अचीशय द पे कालावध  लागी असला ीर  ीो कालावध  एका 

जाचीिे दुस्यामध्ये रूपासीर होण्यास लाग ा्या कालावध ्या ीुलनेने थोळा णहे. 
 
त्याि शलैसमूहाी ल उपचरक व अधःस्थ भागासी ल दोन रूपासमध ल पचरपू प श्रे  ्म चम  ेसाठ  

गा ािे द पे, णच  हेह  रूपासीरा्या मसद प्रच्येला पुरेसा इीक्या कालावध पयंी साीत्याने ससियन होी 
गेले पाचहजे. म्ह ून त्या चनके्षपाि  जाळ  बर ि असल  पाचहजे; णच  बदल होी असलेल  जाची ससपू प 
कालावध ी त्याि प्रदेशाी राचहल  असल  पाचहजे. परसीु ससपू प जाळ मध्ये सवपत्र ज वाश्ममय जाळ 
शलैसमूहासिे ससियन फक्ी खि  ्या कालावध मध्येि होीे असे णप  पाचहले णहे. त्याि के्षत्रामध्ये ीेि 
सागर  प्रा   रहाण्यासाठ  असदाजाने ीेवढ ि खोल  राख े णवश्यक असीे णच  ीेवढ ि खोल  
राख ेसाठ  गा ािा पुरवठा व खि  िे प्रमा  याी समीोलीा राचहल  पाचहजे. परसीु याि खि  ्या 
हालिाल मु े जेथून गा  चनेीो ीे के्षत्र ळुबण्याकळे कल रहाीो. णच  त्यामु े अधोमुख हालिाल पुढे 
िालू असीाना, पुरवठ्यामध्ये ेट होीे. वस्ीुीः गा ािा पुरवठा व खि  िे प्रमा  याी ीसीोीसी ससीुलन 
रहा े ह  एक दुर्वम  ेटना णहे. कार  गा ािा अचीशय जाळ साठा, त्याि  उपचरक ककवा अधःस्थ स मा 
वग ीा, ज वावशषेास् या दृ्ट  ने साधार ीः ओसाळ असीाी. 

 
प्रत्येक अलग शलैसमूहािे ससियन साधार ीः अससीी असीे. अचीशय चभन्न खचनजासन  ससेचटी 

झालेल्या ससस्ीरासन  शलैसमूह बनला असेल ीर भर ाि  प्रच्या साधार ीः खसचळी झालेल  असीे. एका 
शलैसमूहािे भर  होण्यासाठ  चकी  कालावध  लागला असावा हे सासग े कठ   णहे. अल्प फूट जाळ  
असलेल्या पाी  ससस्ीरा्या ससियनासाठ  प्रिसळ वष ेलागल  णहेी याि  अनेक उदाहर े णहेी. ीसेि 
एखाद्या शलैसमूहा्या अधःस्थ ससस्ीरासिे वर ऊस िाव े, अना्िादन, ळुब े, णच  नसीर त्याि 
शलैसमूहा्या उपचरक ससस्ीरासमु े पुनःण्िादन झाले णहे अश  अनेक उदाहर े णहेी. त्यास् या 
ससियनासाठ  प्रिसळ कालावध  लागला असला पाचहजे हे चदसून येीे. इीरासिे बाबी ी, अजूनह  
उध्वपस्स्थी ी असलेल्या प्रिसळ ज वाश्म ी वतक्षासिा स्प्ट  पुरावा णहे; त्यावरून ससियना्या प्रच्येसाठ  
अनेक द पे कालावध  लागले व ससस्ीरामध्ये अनेक बदल झाले हे स्प्ट  होीे. एकावर एक साधार प े 
अळुस्ट  चभन्न थर असलेले १,४०० फूट जाळ िे काबोन फेरस ससस्ीर णढ ले णहेी. म्ह ून एखाद्या 
शलैसमूहा्या ी ाला, मध्ये व सवाी वर ी िजाी  जेव्हा णढ ीे ीेव्हा त्याि जाी िे ससियना्या 
कालावध मध्ये वास्ीव्य अस े ससभवी नाह , ीर त्याि भचूवज्ञान  युगासमध्ये, बहुीेक अनेक व ेा, ी  अदृश्य 
झाल  व चीिे पुनःप्रकटन झाले. पचर ाम , को त्याह  एका शलैसमूहा्या ससियनािे व े  त्या जाी मध्ये 
मोठ्या प्रमा ाी रूपासीर व्हावयािे असेल ीर, एका चवभागामध्ये सवप मध्यमवीी सूक्षम श्रे  ्मािा असीभाव 
हो ार नाह , ीेथे रूपा्या अल्प प  णकस्स्मक बदलासिा असीभाव होईल. 

 
जाची व प्रकार यासमध्ये भेद कर ारा सुव प-चनयम चनसगपवते्त्यासकळे नाह . प्रत्येक जाचीमध ल काह  

अल्प भेदप्रवतत्  ीे मान्य करीाी. परसीु जेव्हा को त्याह  दोन रूपासमध्ये काह शा मोठ्या प्रमा ाी चभन्नीा 
णढ ीे, ीेव्हा त्या दोन्हींना ेचन्ट  मध्यमवीी श्रे   ्माने जोळीा णले नाह  ीर जाीींिा दजा चदला 
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जाीो. णच  अशा ी्हेिा श्र े ्म को त्याह  एका भचूवज्ञान  चवभागामध्ये सासपळ े कठ   णहे. समजा ब 
व क या दोन जाी  णहेी, णच  अ ह  चीसर  जाी  प्राि नसीर व अधःस्थ ससस्ीरामध्ये णढ ीे. जर अ ह  
ब व क यासमध्ये काटेकोरप े मध्यमवीी असल  ीर  मध्यमवीी प्रकारासन  एका ककवा उभय रूपासना जोळीा 
णले नाह  ीर त्याला चीस्या व चभन्न जाचीिा दजा चदला जाईल. अ ह  ब व क यासिा प्रत्यक्ष पूवपज 
असण्याि  शक्यीा णहे, णच  ीर ह  ी  सवप दृ्ट ींन  कासटेकोरप े मध्यमवीी असेलि असे नाह . त्यामु े 
त्याि शलैसमूहा्या अधःस्थ व उपचरक ससस्ीरासमध्ये जनक जाी  व चीिे अनेक रूपासीचरी वसशज 
चम ण्याि  शक्यीा असीे. णच  जर सस्म ावस्थेी ल असस्य श्रे  ्म चम ाले नाह ी ीर त्यासिे 
रक्ीससबसध ओ खीा ये ार नाह ी. पचर ाम , त्यासना चभन्न जाीींिा दजा चदला जाईल. 
 

अनेक ज वाश्मचवज्ञासन  अचीशय अल्प भेदासवर जाीींि  स्थापना केल  णहे हे कुचव्याी णहे; 
णच  त्याि शलैसमूहा्या चभन्न उप-अवस्थासमध्ये नमुने सासपळले ीर ीे अचधक ीत्परीेने केले जाीे. पूवी 
अचीशय सुस्प्ट  समजल्या गेलेल्या शसखर्या जाीींपैक  अनेकासना णीा प्रकारासिा दजा चदला णहे. ीसेि, 
नसीर्या ीती यक चनके्षपाी ल शसख चवद्यमान जाीींपासून चनचिीप े चभन्न णहेी. अथाी ह  चभन्नीा अचीशय 
अल्प णहे. त्यामु े णवश्यक ी्हेि  अल्प रूपासीरे वारसवार णढ ीाी, याला हा पुरावा णहे. अचधक 
चवस्ीती कालावध साठ , म्ह जेि त्याि प्रिसळ शलैसमूहा्या चभन्न प  ्मागी अवस्थासिा, णप  शोध 
ेेऊ लागलो ीर गाळलेले ज वाश्म, जर  त्यासना सावपचत्रकप े चनचिीप े चभन्न दजा चदला असला ीर , 
अचधक चवस्ीतीप े अलग शलैसमूहामध्ये सासपळलेल्या जाीींपेक्षा अचधक ेचन्ट प े एकमेकासश  ससबसचधी 
असीाी असे णढ ून येईल. त्यामु े उपपत् ला णवश्यक असलेल्या चदशनेे बदलािा चनःशसक पुरावा पुन्हा 
णपल्याला येथे चम ीो. 

 
श घ्रगी ने अचभवतद्ध  हो ा्या व फारसे न भटक ा्या वनस्पी  व प्राण्यासिे बाबी ी, त्यासिे प्रकार 

साधार प े प्रथम स्थाचनक असीाी हे पूवी पाचहले णहे. असे स्थाचनक प्रकार, त्यास् यामध्ये रूपासीर 
होऊन व काहींशा ब्याि प्रमा ाी पचरपू पीा येईपयंी, चवस्ीतीप े पसरी नाह ी, णच  त्यास् या जनक 
रूपासना हुसकावनू लावी नाह ी. या दृ्ट  कोनाीून को त्याह  एका प्रदेशाी ल शलैसमूहामध्ये को त्याह  
दोन रूपासमध ल सस्म ावस्थेी ल सवप णरसचभक अवस्थासिा शोध लागण्याि  शक्यीा कम  असीे. कार  
उत्रोत्र बदल हे स्थाचनक असीाी ककवा को त्याीर  एका स्थानापुरीे ीे मयाचदी असीाी असे गतचही 
धरलेले असीे. बहुीेक सागर  प्राण्यासिे के्षत्र चवस्ीती असीे; णच  चवस्ीतीीम के्षत्र यवनस्पी पासून 
सवांचधक प्रकार वारसवार चनमा  होीाी. त्यामु े, शसख व इीर सागर  प्राण्यासिे बाबी ी, चवस्ीतीम के्षत्र 
असलेल्या, युरोपाी ल ज्ञाी शलैसमूहासि  मयादा ओलासळलेल्या, ज वासपासून प्रथम स्थान क प्रकार व 
सरीेशवेट  नव न जाी  सवांचधक वारसवार चनमा  झाल्या हे ससभवन य णहे पनु्हास येथे, को त्याह  एका 
शलैसमूहामध्ये सस्म ावस्थेी ल अवस्थासिा थासगपत्ा लागण्याि  शक्यीा फार कम  प्रमा ाी असीे. 

 
त्याि चनष्ट्कषापयंी पोि ार  पुढे चदलेल  ेटना अचधक महत्त्वाि  णहे. प्रत्येक जाी ्या, 

त्या्यामध्ये रूपासीर होण्यािा काल द पे असला ीर  को ीाह  बदल न होीा राचहलेल्या काला्या 
मानाने ीो काल िोटा असावा. 

 
अनेक स्थानासहून पुष्ट्क  नमुने गो ा केल्याचशवाय दोन रूपासना, पर क्ष ासाठ  पचरपू प नमुने 

असीाना, मध्यवीी प्रकारासन  जोळ े, व त्यामु े त्याि जाी  णहेी हे वीपमानकाल  चसद्ध कर े शक्य 
होीे, णच  ज वाश्म जाीींिे बाबी ी ीर ीे दुर्वम प े शक्य होीे. असे भचवष्ट्यकाल  ज वाश्म स्स्थी ी 
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असस्य मध्यमवीी श्रे  ्मासिा शोध लावनू करीा येईल; प  ीसे यश चम  े मोठ्या प्रमा ाी 
अससभवन यवाटीे. 

 
भचूवज्ञानापासून जोळ ारे दुव े चम ी नाह ी असे जाीीं्या अपचरवीपचनयीेवर चवश्वास ठेव ारे 

पुनःपुन्हा ठामप े सासगीाी; परसीु ीे चनचिीप े िुक िे णहे.“प्रत्येक जाी  ह  इीर ससबसचधी रूपासमध ल 
जोळ ारा दुवा णहे” असे म्हटलेले णहे. अचभनव व लुप्ी अशा व स एक जाी  असलेले गोत्र ेेीले, 
णच  त्या्या िारपसिमासश जाीींिा नाश केला ीर उरलेल्या जाीींमध्ये एकमेकासपासून अचधक चभन्नीा 
णढ ेल यासी शसका नाह . जव जव  सवप वीपमान व लुप्ी जाीींना एकचत्री जोळ ा्या, सध्या्या 
प्रकारासइीक्या सूक्षम; अगच ी श्रे  ्मासिे भीूकाल न अस्स्ीत्व हे भचूवज्ञान  ससशोधनाने दाखवनू चदलेले 
नाह ; णच  ीश  अपेक्षा करू नये. ीर ह  या्या णधारे माझ्या ीत्त्वाला वारसवार अत्यसी गसभ र णके्षप 
ेेीला णहे. 

 
त्याि गटामध ल सवप भीू व वीपमान जाीींना ज वास् या एका द पे व शाख य सासख  मध्ये जोळीा 

ये ार  सस्म ावस्थेी ल असस्य सूक्षम रूपे शलैसमूहामध्ये सासपळण्याि  अपेक्षा करीा ये ार नाह . फक्ी 
काह  दुव्यासिा शोध ेेीला पाचहजे; णच  असे दुव े चनचिीप े चम ीाी–काह  अचधक दूरत्वाने, काह  
अचधक ेचन्ट प े, एकमेकासश  ससबसचधी असीाी. ीे दुवे, मग ीे चकी ह  ेचन्ट  असले ीर , त्याि 
शलैसमूहा्या चभन्न अवस्थासमध्ये सापळले ीर अनेकज  त्यासना चभन्न जाीींिा दजा देी ल. 
 
्ंबंतिि्जािींच्या््ंपूिस्गटाचें्आकव्स्मक्प्रकटन 
 

काह  शलैसमूहासमध्ये जाीींिा ससपू प गट णकस्स्मकप े णढ ीो; णच  हे जाीीं्या 
रूपपचरवीपनावर चवश्वास ठेव ा्यासना मारक णहे असा णके्षप अनेक ज वाश्मव ज्ञासन  ेेीला णहे. त्याि 
गोत्रासमध ल अगर कुलासमध ल बहुीेक जाीींिस णयुष्ट्य खरोखरि एकाि व े  सुरू झाले असेल ीर ह  
ेटना नैसर्वगक चनवळ द्वारा उत््ासी  या उपपत् ला मारक ठरेल. कार , को त्याीर  एका पूवपजापासून 
उत्पन्न झालेल्या सवप रूपास् या गटािा या र ी ने चवकास ह  अचीशय मसद प्रच्या असल  पाचहजे; णच  
पूवपजासिे त्यास् या रूपासीचरी वसशजास् या फार पूवपका   वास्ीव्य असले पाचहजे. परसीु भचूवज्ञान  अचभलेखा्या 
पू पत्वालाणप  सीी फाज ल महत्त्व चदले णहे; णच  त्यामु े काह  गोते्र ककवा कुले चवचश्ट  अवस्थासपूवी 
णढ ले नाह ी म्ह नू ीे त्यापूवी अस्स्ीत्वाी नव्हीे असा िकु िा चनष्ट्कषप णप  काढीो. सवांिे बाबी ी, 
चनःससचदग्ध ज वाश्म पुराव्यासवर चनखालसप े चवश्वास ठेवीा येईल; प  नकारात्मक पुरावा हा चनरुपयोग  
असीो हे अनुभवाने दाखचवले णहे. का ज पूवपक पचरचक्षी शलैसमूहास् या ीुलनेने पतथ्व  ह  चकी  चवशाल 
णहे हे णप  सीी चवसरीो. ीसेि, युरोप व अमेचरके्या प्राि न द्व पकल्पावर स्वार  करण्यािे फार पूवी 
जाीींिे गट इीर चठका   अस्स्ीत्वाी असण्या्या शक्यीेिा णप ास चवसर पळीो. लागोपाठ्या 
शलैसमूहामध्ये व्यी ी झालेला कालावध  णप  चविाराी ेेी नाह ; कासहींिे बाबी ी हा कालावध  
प्रत्येक शलैसमूहा्या ससियनासाठ  लाग ा्या कालावध पेक्षा अचधक द पे असीो. या कालावध मध्ये 
को त्याीर  एका जनक-रूपापासून्या जाीीं्या गु नासाठ  व े चम ाला असावा, णच  त्यानसीर्या 
शलैसमूहामध्ये असे गट ककवा जाी  णकस्स्मकप े उत्पन्न झाले असावीे असे वाटीे. 

 
पूवपकचथी अचभप्रायािा येथे उल्लेख केला पाचहजे. ज वाला राह  माना्या को त्याीर  नव न व 

चवचश्ट  चदशनेे अनुयुक्ी होण्यासाठ  युगान -युगे्या द पे चवकास्माि  णवश्यकीा लागेल; 
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उदाहर ाथप, हवीूेन उड ळा  करण्यासाठ  णच  पचर ाम , सस्म ावस्थेी ल रूपे अनेकव ेा 
को त्याीर  एका प्रदेशापुरीे द पेकाल मयाचदी रहाी ल. परसीु एकदा ीे अनुकूलन झाले, णच  काह  
थोड्या जाीींना इीर ज वासपेक्षाह  अचधक िासगल  सुस्स्थी  प्राप्ी झाल  क  श घ्रीेने व पतथ्व वर चवस्ीतीप े 
पसर ा्या पुष्ट्क  चवचभन्न रूपासि  चनर्वमी होण्यास ीुलनेने कम  का  पुरेल. 

 
पूवपगाम  अचभप्रायासिे स्प्ट  कर  देण्यासाठ , णच  जाीीं्या ससपू प गटासि  णकस्स्मकप े चनर्वमी  

झाल  णहे असे समजण्यामध्ये णप  कश  िूक करीो हे दाखचवण्यासाठ  म  काह  उदाहर े देी णहे. 
ीती यक श्र े ्या सुरुवाी स सस्ीन प्रा   णकस्स्मकप े प्रकट झाले असे म्हटले जाी होीे. णच  णीा 
ज वाश्म सस्ीन प्रा   चवपुल प्रमा ाी सापळलेल्या ज्ञाी ससियनासपकै  एक मध्य चद्वचीयक श्रे  पैक  णहे. 
को त्याह  ीती यक स्ीरासमध्ये को ीेह  माकळ णढ ी नाह  असा णग्रह धरला जाी होीा; णच  णीा 
मध्यनूीन अवस्थापयंी लुप्ी जाी  सासपळल्या णहेी. 

 
या सवप चविाराहप गो्ट  , युरोप व अमेचरके्या मयादेबाहेर ल भचूवज्ञानाबद्दलि  णपल  अनचभज्ञीा, 

णच  गेल्या ळझनभर वषांी ल शोधामु े णपल्या ज वाश्मचवषयक ज्ञानामध्ये झालेल  ्ासी , यासवरून मला 
एक गो्ट  चदसून येीे. ी  म्ह जे, ऑस्रेचलयाी ल एका चनजपन स्थानावर पासि चमचनटे थासबायिे णच  
त्यानसीर त्या्या सतजनाि  सस्या व चवस्ीार के्षत्राबद्दल ििा करावयाि  हे जसे अचविारािे ठरेल ीसेि 
पतथ्व वर ल सवपत्र ज व-रूपास् या चवकास्माबद्दल चनियपूवपक सासग े अचविारािे ठरेल. 
 
अिःस्थिम्ज्ञाि्जीिाश्ममय््ंस्िरामंध्ये््ंबंतिि्जािींच्या्गटाचें्आकव्स्मक्प्रगटन 
 

ण ख  एक, फार अचधक गसभ र, अळि  णहे. प्रा   कोट ्या चकत्येक मु्य चवभागासमध ल 
जाी  अधःस्थीम ज्ञान ज वाश्ममय खळकासमध्ये णस्स्मकप े ज्या ी्हेने णढ ीाी त्यािा म  चनदेश करी 
णहे. यािे मला पटलेले स्प्ट  कर  म्ह जे त्याि गटामध ल वीपमान जाी  एकमात्र पूवपजािे वसशज 
असीाी हे प्राि नीम ज्ञाी जाीींनाह  ीेवढ्ािजोरदारप े लागू होीे. उदाहर ाथप, कँि यन व 
चसलुचरयन युगासी ल सवप रायलोबायट स हे को त्याीर  एका कविधार  प्राण्यािे वसशज णहेी याबद्दल 
शसका नाह . या प्राण्यासिे कँि यन युगा्या फार पूवी वास्ीव्य असले पाचहजे, णच  बहुीेक करून ीो 
को त्याह  ज्ञाी प्राण्यासपेक्षा अचीशय चभन्न असावा. 

 
पचर ाम , जर वर ल उपपत्  खर  असेल ीर, अधःस्थीम कँचियन ससस्थासिे भर  होण्यापूवी द पे 

कालावध  व्यी ी झाला याबद्दल वाद नाह . हा कालावध  कँि यन युगापासून वीपमान कालामध ल 
कालासीराइीका, ककवा त्यापेक्षा अचीशय अचधक द पे होीा, णच  या अफाट कालावध  दरम्यान पतथ्व वर 
सज वासि  गदी झाल . येथे एका कठ   णके्षपाला ीोंळ द्याव ेलागीे. कार , पतथ्व  सज वासना अचधवास 
करण्यायोग्य स्स्थी ी पुरेशा द पेकालापयंी राचहल  काय याबद्दल शसका णहे. भपूत्ट ािे ेन भवन २० ीे 
४०० दशलक्ष वषांपूवी झाले. या दरम्यानिे वषािे चभन्न चभन्न णकळे चनरचनराळ्या शास्त्रज्ञासन  चदले णहेी. 
त्यावरून प्राप्ी माचही  चकी  शसकास्पद णहे हे चदसून येीे. यासमध्ये ण ख  एका अळि  ि  भर पळीे. 
कँि यन युगापासून ६० दशलक्ष वष ेव्यी ी झाल  असा असदाज णहे; प  ज वासमध ल प्रिसळ पचरवीपनासाठ  
हा काल फार अपुरा णहे. ीसेि, कँि यन युगामध्ये अस्स्ीत्वाी असलेल्या नानारूप ज वास् या 
चवकासासाठ  पुरेसे नाह ी. ीथाचप, वीपमानकालापेक्षा अचीशय प्रारसचभक कालामध्ये पतथ्व ्या भौचीक 
पचरस्स्थी मध्ये अचधक श घ्र व भ ष  बदल झाले असावीे; णच  त्यामु े त्याका   अस्स्ीत्वाी असलेल्या 
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ज वासमध्ये ीदनुरूप गी ने बदल झाले असावीे. 
 
कँि यन युगापूवी्या या गतचही प्रारसचभक कालामध्ये चवपलु ज वाश्ममय चनके्षप का सापळी नाह ी 

या प्रश्नाला समाधानकारक उत्र म  देऊ शकी नाह . अधःस्थीम चसलुर यन ससस्ीरासमध ल 
ज वावशषेासमध्ये ज वोदयािा णप  शोध ेेी होीो; प  ीे िुक िे णहे. पतथ्व िा फक्ी फार थोळा भाग 
चबनिूकप े ज्ञाी णहे. चसलुर यन ससस्ीराखाल ल ससस्ीरासमध्ये ज वावशषे सासपळले णहेी. ीर सुद्धा, 
कँचियन प्र ाल ्या खाल  चवपुल ज वाश्ममय ससस्ीरास् या चवशाल राशींिा अभाव का णहे यािे को ीेह  
कार  दे े महाकठ   णहे. प्राि नीम ससस्ीरासि  अना्िादनामु े अत्यसी झ ज झाल , ककवा 
अवस्थासीर ा्या प्रच्येमु े त्यासमध ल ज वाश्म ससपू पप े नाह से झाले हे ससभवी नाह  व त्याला योग्य 
णधारह  नाह . 

 
ह  ेटना सध्या गूढि राचहल  पाचहजे; णच  वास्ीवीः येथे मनाी बा गलेल्या मीासचवरुद्ध 

कायदेश र स्प्ट  कर  म्ह नू यािा णग्रह धरला जाईल. यानसीर काह  खुलासा होईल हे दशपचवण्यासाठ  
म  पुढ ल कल्पना मासळी णहे. युरोप व अमेचरके्या चकत्येक शलैसमूहासमध्ये अचीशय खोलवर न 
णढ  ारे ज वावशषेासिे स्वरूप, णच  शलैसमूहासिे ससे टन ज्यापासून झाले त्या, काह  मलै जाळ ्या, 
गा ािे प्रमा  यासवरून एक चनष्ट्कषप काढीा येईल. ीो म्ह जे, युरोप व अमेचरके्या वीपमान भखूसळासशजेार  
प्रथमपासून शवेटपयंी जेथून गा  उत्पन्न होीो अश  मोठ  बटेे ककवा भपू्रदेश होीे. चकत्येक उत्रोत्र 
शलैसमूहा्या कालासीरालामध्ये काय पचरस्स्थी  होी ; या कालासीरालासमध्ये युरोप व अमेचरका शुष्ट्क भमू  
म्ह ून, ककवा गा ािे चनके्षप  झालेले नाह  अशा ी्हेिे भपू्रदेशाजव  ल उपसागर  भपूतष्ठ म्ह ून, ककवा 
खुल्या व पाण्याि  खोल  मोजीा न ये ा्या समुद्रािा ससस्ीर म्ह ून अस्स्ीत्वाी होीे काय, हे णप ास 
माह ी नाह . 

 
चवद्यमान सागरासिा चवस्ीार भपू्रदेशापेक्षा चीप्पट णहे णच  त्यामध्ये अनेक बटेे णहेी. ीर ह  

पुराज व  ककवा चद्वी यक शलैसमूहासिा अवशषेसुद्धा दाखचव ारे एकह  खरे सागर  बेट ज्ञाी नाह . 
यावरून, चवद्यमान सागर  स्थानाला पुराज व  व चद्वी यक युगासमध्ये भखूसळे ककवा खसळप्राय बटेे अस्स्ीत्वाी 
नव्ही  असा चनष्ट्कषप कदाचित् काढीा येईल. परसीु पतथ्व ्या णरसभापासून पचरस्स्थी  ीश ि राचहल  णहे 
असे समज े िुक िे णहे. कँचियन युगकाला्या फार पूवी चवद्यमान सागर-चवस्ीाचरी चठका   भखूसळे, 
णच  चवद्यमान भखूसळासिे स्थान  सुस्प्ट  व खुले समुद्र अस्स्ीत्वाी असावीे. समजा, उदाहर ाथप, प्चसफ क 
महासागरा्या ससस्ीरासिे णीा भखूसळामध्ये रूपासीर झाले, ीर ीेथे ओ खीा येण्या्या स्स्थी मध्ये कँि यन 
स्ीरासपेक्षा जुने गा ािे शलैसमूह सासपळले पाचहजेी असे गतचही धर े योग्य नाह . कार , नेहम  
पतष्ठभागाजव  ल स्ीरापेक्षा भकूें द्रापासून काह  मलै जव  खिलेल्या णच  वर ल पाण्या्या प्रिसळ दाबाने 
दबलेल्या ससस्ीरासमध्ये अवस्थासीर ाि  फार अचधक प्रच्या झाल  असाव . 

 
येथे चवचवध अळि ींिा चविार केला णहे. त्या म्ह जे, वीपमान व भीूकाल न जाीींमध ल अनेक 

दुव ेणप ाला शलैसमूहासमध्ये सासपळी असले ीर ह  त्या सवांना ेचन्ट प े एकचत्री जोळ ारे अगच ीप े 
असस्य सूक्षम सस्म ावस्थेी ल रूपें न सासपळ े; युरोपाी ल शलैसमूहासमध्ये जाीीं्या अनेक गटासिे 
णकस्स्मक र ी ने प्रथम प्रकटन; चवपुल चजवाश्म असलेल्या शलैसमूहासिा, वीपमान ज्ञाी गो्ट ींनुसार, 
कँि यन ससस्ीरासखाल  जव जव  ससपू प अभाव. या सवप अळि   चनःशसकप े अत्यसी गसभ र स्वरूपा्या 
णहेी. चकत्येक चव्याी भचूवज्ञासना जाीीं्या अपचरवीपन यीेिा णवशेाने उल्लखे केला णहे; परसीु या 
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चवश्वासाला बराि धक्का पोिला णहे. भचूवज्ञान  अचभलेख को त्याह  प्रमा ाी पचरपू प णहेी असा चवश्वास 
बा ग ारे ीाबळीोब म  मासळलेल  उपपत्  चनःशसकप े अस्व कत ी ठरवी ल. माझ्या दृ्ट  कोनाीून, 
भचूवज्ञान  अचभलेख म्ह जे अपू पप े राखलेला व बदलत्या भाषेी चलचहलेला जगािा इचीहास णहे. या 
इचीहासािा, गेल्या दोन ककवा ी न शीकासिा, फक्ी शवेटिा ग्रसथ णपल्याजव  णहे. या ग्रसथासपकै  फक्ी 
इकळ्या चीकळ्या िो्ा प्रकर ासिे, णच  प्रत्येक पानासवर ल, इकळ्या चीकळ्या थोड्या ओ ींिे 
जीन झालेले णहे. मसदगी ने बदल ा्या भाषेी ल प्रत्येक शब्द उत्रोत्र प्रकर ासमध्ये कम  अचधक 
प्रमा ाी चभन्न णहे. हे शब्द लागोपाठ्या शलैसमूहासमध्ये गाळले गेलेल्या ज व-रूपासिे प्रचीचनचधत्व 
करीाी, णच  ीे शब्द णकस्स्मकप े उपस्स्थी झाले णहेी असे िुक ने णपल्याला वाटीे. या 
दृ्ट  कोनाीून, वर िर्विलेल्या अळि   मोठ्या प्रमा ाी कम , ककवा दूरह , होी ल. 
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प्रकरि अकरा 
 

जीवाचंा भूणवज्ञानी णवकास 
 
ज वास् या भचूवज्ञान  चवकास्माससबसचधी अनेक हक कीींिा व चनयमासिा जाी ्या अपचरवीपन यीे्या 
सवपसामान्य दृच्ट कोनाश , क  जाीींिे भेद व नैसर्वगक चनवळ यासद्वारा मसदगी ने व ्मशः रुपासीर या 
मीासश , िासगला मे  बसीो हे णीा पहावयािे णहे. 
 

भपू्रदेश व पा   या दोन्ह ह  चठका   नव न जाीींि  चनर्वमी  अची मसदगी ने, एका मागोमाग एक, 
झालेल  णहे. अनेक ीती यक अवस्थासिे बाबी ी याससबसचधी पुराव्याला चवरोध कर े शक्य नाह . णच  
प्रत्येक वषी या अवस्थासमध ल चरकाम्या जागा भरल्या जाी णहेी, णच  न्ट  व वीपमान-रूपासमध ल प्रमा  
अचधक ्मप्राप्ी करण्याकळे प्रवतत्  णहे. कासह  अवाचिन ससस्ीरासमध ल फक्ी एक ककवा दोन जाीींिा 
लोप झालेला णहे, णच  फक्ी एक वा दोन जाी  नव न णहेी; या नव न जाीींिे त्या स्थानाला, ककवा 
पतथ्व ीलावर प्रथम प्रकटन झालेले णहे. चद्वचीयक शलैसमूह अचधक खसचळी णहेी; परसीु प्रत्येक 
शलैसमूहामध्ये गाळल्या गेलेल्या अनेक जाीींिे प्रगटन ककवा अदृश्य हो े एकसमयाव्िेदेकरून नाह . 
 

चभन्न गोते्र व वगांमध ल जाीींमध्ये समान गी ने ककवा समान प्रमा ाी, बदल झालेले नाह ी. 
प्राि नसीर ीती यक ससस्ीरासमध्ये असस्य लुप्ी रूपास् या गदीमध्ये कासह  जैव शसख अजूनह  सापळीाी, 
समुद्रापेक्षा भ-ूसतजनामध्ये अचधक जलद गी ने बदल झाले णहेी. ीसेि कचनष्ठ ज वासपेक्षा श्रेष्ठ ज वामध्ये 
अचधक जलद गी ने बदल होीाी; अथाी या चनयमाला कासह  अपवाद णहेी. प्रत्येक उत्रोत्र 
ीथाकचथी शलैसमूहामध ल जैव बदलािे प्रमा  ीेि असी नाह . ीर ह , को त्याह  प  अत्यसी 
ेचन्ट प े ससबसचधी शलैसमूहासि  ीुलना केल्यास, सवप जाीींमध्ये काह ीर  बदल झाल्यािे णढ ेल. 
एखाद  जाची पतथ्व ीलावावरून एकदा नाह श  झाल  कीं अगद  ीसेि ीसीोीसी रूप पुन्हा प्रकट होी नाह . 

 
या चवचवध हक कीींिा णपल्या उपपत् श  िासगलाि मे  बसीो. त्यामध्ये चवकसनािा स्स्थर चनयम 

नसल्यािा असीभाव णहे; त्यामु े एखाद्या के्षत्रामध ल सवप रचहवासींमध्ये णकस्स्मकप े, ककवा 
एकसमयाव्िेदकरून, ककवा सार्या प्रमा ाी बदल होीो. रूपासीर ाि  प्रच्या मसद असल  पाचहजे, 
णच  त्यािा पचर ाम एका व े  साधार प े फक्ी थोड्याि जाीींवर होीो. कार  प्रत्येक जाचीि  
भेदप्रवतत्  इीर सवांपासून स्वीसत्र असीे. चनमा  हो ा्या अशाभेदासिे ककवा वैयस्क्ीक चभन्नीासिे नैसर्वगक 
चनवळ द्वारा कम  अचधक प्रमा ाी ससियन होईल काय; णच  त्यामु े कम अचधक प्रमा ाी चिरस्थाय  
रूपासीर हो े, हे अनेक जचटल णकस्स्मक ेटनासवर अवलसबून असीे. या ेटना म्ह जे, उपकारक 
स्वरूपािे भेद, णसीरससकर ािे स्वाीसत्रय; प्रदेशाी ल भौचीक पचरस्स्थी ी ल मसद बदल; नव न 
वसाहीवाद्यासिे अीःप्रवसन णच  भेदप्रवतत् जाीीं्या स्पधपकासिे स्वरूप;–यासवर रूपासीर अवलसबनू असीे. 
त्यामु े एका जाचीिे ीेि सवपथासम रूप इीरासपेक्षा अचीशय द पेका  चटकले, ककवा बदल होी असेल ीर 
ीो कम  प्रमा ाी हो े, याबद्दल णियप वाटण्यािे कार  नाह . चभन्न प्रदेशासी ल चवद्यमान रचहवासींमध्ये या 
प्रकारिेि ससबसध णढ ीाी. उदाहर ाथप, मळेईरा देशासी ल भ-ूशसख त्या्या शजेार्या युरोप य 
भखूसळावर ल भ-ूशसखासपेक्षा बरेि चभन्न णहेी; याउलट सागर  शसख व पक्ष  यासमध्ये कासह ह  बदल झालेला 
नाह . सागर  व कचनष्ठ सतजनास् या ीुलनेने भिूर व अचधक उच्च इसचद्रयससपन्न सतजनासमध्ये अचधक जलद गी ने 
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बदल होीो; यािे कार , श्रेष्ठ ज वासिेत्यास् या राह  माना्या जैव व अजैव स्स्थी श  अस ारे अचधक 
जचटल ससबसध जेव्हा को त्याह  प्रदेशाी ल अनेक रचहवासींमध्ये रूपासीर व सुधार ा होीो ीेव्हा कासह ीर  
प्रमा ाी रूपासीर व सुधार ा न झालेल  रूपे न्ट  होण्याि  शक्यीा असीे. स्पधेि  ीत्त्वे, णच  
ज वनकलहामध्ये ज वासिे जींवाश  असलेले सवप महत्त्वािे ससबसध यावरून हे समजून येईल. म्ह नू अखेर स 
त्याि प्रदेशाी ल सवप जाीींमध्ये रूपासीर कास होीे हे क ून येीे; नाह ीर त्यासिा लोप होईल. 

 
त्याि वगाी ल सदस्यासमध ल, द पे व समान कालावध ी ल, बदलािे सरासर  प्रमा  कदाचिी 

जव जव  ीेि असू शकेल. परसीु चवपुल प्रमा ाी ज वाश्ममय चिरस्थाय  शलैसमूहासिे ससियन खिी 
असलेल्या के्षत्रासवर ल गा ा्या प्रिसळ राशीं्या चनके्षप ावर अवलसबून असीे. त्यामु े चवस्ीती व 
अचनयचमीप े अससीी कालासीराने शलैसमूहासिे जव जव  णवश्यकप े ससियन झाले णहे. पचर ाम , 
लागोपाठ्या शलैसमूहामध्ये गाळले गेलेल्या ज वाश्मासमध्ये चदसून ये ा्या ऐसचद्रक बदलािे प्रमा  सारखे 
असी नाह . या दृच्ट कोनाीून, प्रत्येक शलैसमूह हे चनर्वमी ्या नव न व ससपू प अचभच्येिे लक्ष  नाह ; ीर 
ीो एक सीी मसदगी ने बदल ा्या नाटकाी ल, जव जव  भयावह स्स्थी ी, ेेीलेला फक्ी प्राससचगक 
देखावा णहे. 

 
राह  मानाि  अगद  ी ि जैव व अजैव स्स्थी  चफरून णल  ीर  जाची एकदा अदृश्य झाल्यावर 

पुन्हा कध ह  प्रकट का होी नाह  हे णप ाला समजून येईल. कार , चनसगा्या चमीव्ययीेमध्ये एका 
जाची्या ससीी मध्ये दुस्या जाी ि  जागा भरून काढण्यासाठ  जर  अनकूलन झाले णच  दुस्या 
जाचीला त्यामु े हुसकावनू लावले ीर ह  ी  दोन–जुन  व नव –रूपें सवपथासम समान अस ार नाह ी. 
कार  दोेासिेपासून त्यास् या चभन्न पूवपजास् या चभन्न गु ासिे जव जव  चनचिीप े अनुहर  होीे; णच  
अगोदरि चभन्न असलेल्या ज वासमध्ये चभन्न ी्हेने भेदकर  होीे. उत्रोत्र भेद चनचिीप े कासह  प्रमा ाी 
चभन्न असीाी; णच  नवचनर्वमी प्रकारामध्ये त्या्या पूवपजा्या कासह  चभन्न गु ासिे अनुहर  होीे. 

 
एकमात्र जाचीप्रमा ेि जाीींिे गट, म्ह जेि गोते्र व कु े यासिे बाबी ीह  त्यासिे प्रगटन व अदृश्य 

हो े याससबसचधी त्याि सवपसाधार  चनयमासिे अनुसर  होीे. णच  त्यास् यामध्ये कम अचधक जलदगी ने व 
कम अचधक प्रमा ाी बदल होीो. एकदा अदृश्य झालेल्या गटासिे पुनः प्रकटन कध ह  होी नाह ; म्ह जेि. 
जोपयंी ीो चटकून णहे ीोपयंी त्यािे अस्स्ीत्व चनरसीर असीे. कार , त्याि गटामध ल सवप जाीीं 
एकापासून दुस्यासिे व सवप जाी  एका समान पूवपजािे, रूपासीचरी वसशज असीाी. 

 
जाीीं्या ससपू प गटासिा णकस्स्मकप े चवकास झाला णहे असे कध कध  िुक ने वाटीे हे माग ल 

प्रकर ाी पाचहले णहे. त्यािे स्प्ट  कर ह  देण्यािा म  प्रयत्न केला णहे; कार  वर ल ेटना खर  
असेल ीर ी  माझ्या मीासना मारक ठरेल. प  अशा ेटना चनचिीप े अपवादात्मक असीाी. सवपसाधार  
चनयम म्ह जे गटासि  कमाल मयादा पोहोिेपयंी ्मशः सस्यावतद्ध , णच  त्यानसीर लवकरि ककवा नसीर 
्मशः ेट. एका गोत्रामध ल जाीींि  सस्या ककवा कुलामध ल गोत्रासि  सस्या, त्या जाी  सासपळलेल्या 
उत्रोत्र शलैसमूहाीून उध्वपगाम  अशा कम  जास्ी  जाळ  हो ा्या उभ्या रेषेने दाखचवल  ीर ी  रेषा 
ची्या अधःस्थ टोकाला ी क्ष  कबदूऐवज  णकस्स्मकप े सुरू होीे असे िकु ने वाटीे. ी  रेषा वर्या 
बाजूस ्मशः जाळ होी जाीे; बरेिव ेा कासह  असीरापयंी समान जाळ  राखल  जाीे; णच  सरीेशवेट  
उपचरक ससस्ीरासमध्ये ी  चनमु ी  होीे. ीे जाीींमध ल ेट व त्यासिे असचीम चवलोपनदाखचवीे. गटामध ल 
जाीीं्या सस्येमध ल ह  ्मशः हो ार  वाढ ह  काटेकोरप े उपपत् ्या चनयमानुसार णहे. कार  त्याि 
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गोत्रामध ल जाीींि , व त्याि कुलाी ल गोत्रासि , वाढ फक्ी मसदगी ने व उत्रोत्र चवकास होीि होऊ 
शकीे. रूपासीराि  प्रच्या व ससबसचधी रूपासि  मोठ्या सस्येने चनर्वमी  ह  मसद व ्मशः हो ार  प्रच्या 
णहे. एका जाचीपासून प्रथम दोन ककवा ी न प्रकारासि  चनर्वमी  होीे, णच  त्या प्रकारासिे मसदगी ने 
जाीींमध्ये पचरवीपन होीे. या जाीींपासून त्यासि  पा   णल्यानसीर, चीीक्याि चधम्या टप्प्यासन  इीर प्रकार 
व जाीींि  चनर्वमी  होीे. प्रिसळ वतक्षा्या एकमात्र खोळापासून फुट ा्या फासद्याप्रमा े. पुढे असेि होी शवेट  
गट मोठा होीो. 
 
तििोपन 
 

णीापयंी फक्ी प्रससगानुसार जाीीं व जाीीं्या गटासिे अदृश्य होण्याबद्दल णप  बोललो णहोी. 
नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् नुसार जुन्या रूपासिे चवलोपन णच  नव न व सुधाचरी रूपासि  चनर्वमी  हे 
ेचन्ट प े एकचत्रीप े ससबसद्ध णहेी. उत्रोत्र का ासी ल प्रलयासमु े पतथ्व वर ल सवप चनवासींिा नाश होीो 
ह  जुन  कल्पना णीा जव जव  नाह स  झाल  णहे. उलटपक्ष , ीती यक शलैसमूहास् या पचरक्ष ावरून 
स्प्ट  होीे कीं, जाीीं व जाीींिे गट ्मशः एकामागोमाग चदसेनासे होीाी–प्रथम एका स्थानाहून, त्यानसीर 
दुस्या, णच  सरीे शवेट ने पतथ्व ीलाहून. कासह  थोड्यासिे बाबी ी, भगूभाी ल बदल वगैरेमु े 
चवलोपनाि  प्रच्या श घ्रीेने होीे. एकमात्र जाची व जाीींिे ससपू प गट अचीशय असमान कालावध पयंी 
चटकीाी. कासह  गट ज वोदयािे कालापासून वीपमानकालापयंी चटकून राचहले णहेी, ीर कासह  पुराज व  
युगा्या अखेर स चदसेनासे होीाी. को ी ह  एकमात्र जाची, ककवा को ीेह  एकमात्र गोत्र, चकी  
कालावध पयंी चटकून रहाीे हे ठरचव ारे स्स्थर चनयम नाह ी असे चदसीे. जाीीं्या ससपू प गटािे चवलोपन 
ह  त्यास् या चनर्वमी पेक्षा साधार ीः मसद प्रच्या असाव . त्यासिे प्रगटन व अदृश्य हो े हे, पूवीसारखे, 
बदलत्या जाळ ्या उभ्या रेषेने दाखचवले ीर ी  रेषा ची्या खाल ल टोकासपेक्षा वर्या टोकाला अचधक 
्मा्माने चनमु ी  होीे असे चदसून णले णहे. वरिे टोक हे चवलोपनामध ल प्रगची, ीर खालिे टोक 
जाीींिे प्रथम प्रकटन व त्यासि  प्रारसचभक सस्यावतद्ध  दशपचवीे. ीथाचप, कासहींिे बाबी ी, ससपू प गटासिे 
चवलोपन चद्वी यक युगा्या अखेर स णियपकारकचरत्या णकस्स्मकप े झालेले णहे; उदाहर ाथप, 
अमोनाईट स. 

 
जाीींिे चवलोपन ह  एक गढू गो्ट  समजल  गेल  णहे. कासहीं्या समजुी प्रमा े, जश  व्यक्ीींि  

चनचिी णयुमयादा असीे, ीसा जाी िा चनचिी कालावध  असीो. दुर्वम  अस े हा सवप प्रदेशामध्ये, सवप 
वगांी ल अपचरचमी जाीींसस्येि  चवशषेीा णहे. ह  ककवा ी  जाची दुर्वम  कास असीे असा प्रश्न 
चविारल्यास त्यास् या राह  माना्या पचरस्स्थी मध्ये कासह ीर  प्रचीकूलीा णहे असे उत्र येईल, परसीु हे 
कासह ीर  काय णहे हे सासग े कठ   णहे. 

 
प्रत्येक ज वा्या सस्यावतद्ध वर अज्ञाी शत्रूीापू प च्याशक्ी िे सीी चनयसत्र  असीे, णच  त्याि 

अज्ञाी च्याशक्ी  दुर्वम ीा, व शवेट  चवलोपन, होण्यासाठ  पुरेशा असीाी. हा चवषय फार थोळा 
समजलेला णहे; णच  त्यामु ेि ळायनासूरसार्या प्रिसळ प्राण्यास् या चवलोपनाबद्दल णियप व्यक्ी केले 
जाीे. ज वनकलहामध्ये फक्ी शार चरक ीाकी मु े जय चम ीो अश  येथे कल्पना णहे. उलटपक्ष , 
कासहींिे बाबी ी, णकार हेि जलद चवलोपनािे कार  असीे; यािे कार  त्यासना लाग ारे अन्नािे प्रिसळ 
प्रमा . भारी व णचरकेमध्ये मनुष्ट्यवस्ी  होण्यापूवी हत्ीं्या सस्यावतद्ध वर मु्यीः चकटकासमु े चनयसत्र  
णले अश  समजूी णहे. 
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अचधक अवाचिन ीती यक शलैसमूहासमध्ये, अनेकासिे बाबी ी, चवलोपनापूवी दुर्वम ीा येीे असें 
चदसून येीे; मनुष्ट्यद्वारा, एकीर स्थान यीेवरून ककवा ससपू पप े, चवलोपाी प्राण्यासिे बाबी ीह  ीसेि 
ेळीे. 

 
नैसर्वगक चनवळ ि  उपपत्  पुढे चदलेल्या चवश्वासावर णधारलेल  णहे. प्रत्येक नव न प्रकाराि , 

णच  सरीेशवेट  प्रत्येक नव न जाचीि , चनर्वमी  व त्यािे अनुरक्ष  त्या्या स्पधपकासपेक्षा कासह  अचधक 
अनुकूलीेमु े होी असीे; णच  पचर ाम  कम -अनुयुक्ी रूपासिे जव जव  अट प े-चवलोपन होीे. 
णपल्या जोपास ी सतजनासबद्दलह  ीसेि णहे: जेव्हा एखादा नव न व अल्पसा सुधाचरी प्रकार चनमा  केला 
जाीो ीेव्हा त्या शजेार ल कम  सुधाचरी प्रकारासना ीो प्रथम हूसकावनू लावीो, जेव्हास बर ि सुधार ा होीे 
ीेव्हा-त्यािे दूर व जव  पचरवहन होीे, णच  ीो इीर प्रदेशाी ल इीर प्रजासि  जागा ेेीो. याप्रमा े, 
नैसर्वगकचरत्या व कत चत्रमचरत्या चनर्वमी  दोन्ह ह  रूपासिे बाबी ी, नव न रूपासिे प्रगटन व जुन्यास रूपासिे 
चदसेनासे हो े, हे एकचत्रीप े ससबसद्ध असीाी. चवकासश ल गटासमध्ये, चवचश्ट  कालावध मध्ये चनर्वमी नव  
जाी य रूपासि  सस्या चवलोप ी अशा जुन्या जाी य रूपास् या सस्येपेक्षा कें व्हाीर  अचधक असीे. परसीु 
जाीींमध्ये अमयाचदीप े वाढ होी गेलेल  नाह , त्यामु े नसीर्या रूपास् या चनर्वमी मु े ीेवढ्ाि सस्येने 
जुन्या रूपासिे चवलोपन झाले. 

 
अचीशय ी व्र स्पधा ह  सवप बाबी ी एकमेकासश  अचीशय साम्य असलेल्या रूपासमध्ये होी असीे. 

म्ह ून जाची्या सुधाचरी व रूपासीचरी वसशजासमु े जनक-जाीींिे साधार प े चवलोपन होीे. णच  
को त्याह  एका जाी पासून जर ीे अनेक नव न रूपासिा चवकास झाला असेल ीर, त्या जाची्या 
चनकटीम ससबसचधीासिे, म्ह जेि त्याि गोत्राी ल जाीींिे, चवलोपन होण्याि  अत्याचधक शक्यीा असीे. 
याप्रमा े, एका जाचीपासून चनमा  झालेल्या अनेक नव न जाीींन , म्ह जेि नव न गोत्राने, त्याि 
कुलाी ल जुन्या गोत्रासना हूसकावनू लावले असाव.े परसीु को त्याह  एका गटा्या नव न जाीींन  चभन्न 
गटा्या जाी ि  जागा ब कावल , णच  त्यामु े त्या दुस्या गटासिे चवलोपन झाले असेह  अनेक व ेा 
ेळले असले पाचहजे. यशस्व  ेुसखो्यापासून जर पुष्ट्क  ससबसचधी रूपासिा चवकास व्हावयािा असेल ीर 
अनेकाना त्यासि  जागा सोळाव  लागेल, णच  साधार ीः ससबसचधी रूपासिेि नुकसान होीे. परसीु अशा 
ी्हेने जागा सोळाव  लागेल, णच  साधार ीः ससबसचधी रूपासिेि नुकसान होीे. परसीु अशा ी्हेने जागा 
सोळाव  लागलेल  जाची, त्याि ककवा चभन्न वगामध ल असल  ीर , नुकसान झालेल्यासपैक  कासहींिे 
द पेका पयंी जीन होीे. यािे कार  त्यासिे राह  माना्या को त्याीर  चवचश्ट  मागाला अनुयोग्य 
अस े, ककवा ी व्र स्पधेपासून बिावलेल्या को त्याीर  दूर व एकचत्री स्थानाला त्यासिा अचधवास. 

 
ससपू प कुल ककवा ग  यास् या अकस्माी चवलोपनाससबसध –उदाहर ाथप, रायलोबाईटसिे पुराज व  

युगा्या अखेर स झालेल्या चवलोपनाससबसध –यापूवीि सासचगीलेल  वस्ीुस्स्थी  ध्यानाी ठेवल  पाचहजे. ी  
म्ह जे, लागोपाठ्या शलैसमूहासी ल चवस्ीती कालासीराल. त्या कालासीरालामध्ये मसदगी िे चवलोपन झाले 
असाव.े ीसेि, जेव्हा णकस्स्मक असीःप्रवसन ककवा असाधार  श घ्रीेने चवकास यामु े नव न गटाी ल 
अनेक जाी  एखादे के्षत्र ब कावीाी, ीेव्हास चीीक्याि श घ्रीेने पुष्ट्क  जुन्या जाीींिे चवलोपन होीे; णच  
अशा ी्हेने जागा सोळ ार  रूपे ह  साधार प े ससबसचधी असीाी. 

 
याप्रमा े, ज्या चरी ने एकमात्र जाची व जाीींिे ससपू प गट यासिे चवलोपन होीे त्यािा नैसर्वगक 

चनवळ ्या उपपत् श  िासगल्या ी्हेने मे  बसीो णच  को त्याह  ी्हेने चवलोपनाबद्दल णियप वाटण्यािे 
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कार  नाह . 
 
पृर्थ्िीिर््िसत्र्जिळजिळ्एक्मयािच्छेदेकरून्जीिरूपामंध्ये्होिारा्बदि 
 

ज व-रूपासमध्ये जव जव  एकाि व े  पतथ्व वर सवपत्र बदल होीो हा भचूवज्ञानामध ल सवाचधक 
चित्वधेक शोध णहे. यानुसार, युरोपमध ल िुनखळ िा शलैसमूह चकत्येक दूरस्थ प्रदेशासी, अत्यसी चभन्न 
हवामानासमध्ये, खुद्द िुनखळ िा असशह  जेथे सासपळी नाह  अशा चठका  , ओ खीा येीो; उदाहर ासथप, 
उत्र अमेचरका, दचक्ष  अमेचरकेिा चवषुववतत् य भाग, भारी इत्याद  भागासमध्ये. कार , या दूरस्थ 
चठका ्या चवचश्ट  ससस्ीरामध ल ज वावशषेासिे िुनखळ मध ल ज वावशषेासश  अिूक साम्य णहे. 
याचठका   केव  त्याि जाी  णढ ल्या णहेी असस नाह , ीर चीि कुलें , गोते्र, केव  गोत्रासिे चवभाग 
यासमध ल णहेी. ीसेि युरोपमध ल िनुखळ मध्ये न सासपळ ारे, प  त्या्या वर ल ककवा खाल ल 
शलैसमूहामध्ये णढ  ार  इीर रूपे पतथ्व वर ल या दूरस्थ प्रदेशासमध्ये अगद  त्याि ्माने णढ ीाी. 
रचशया, प. युरोप व उ. अमेचरका यासमध ल अनेक उत्रोत्र पुराज व  शलैसमूहासमध्ये ज व-रूपासि  त्याि 
ी्हेि  समासीरीा चदसून णल  णहे. 

 
वर ल चनर क्ष  हे सागर-चनवासींबद्दल णहे. दूरस्थ चठका ्या जम न व गोळे पा   यासमध ल 

सतजनासमध्येह  ीशाि समासीर र ी ने बदल होीो काय हे चनचिी करण्याइीक  पुरेश  णधारसामग्र  
उपलब्ध नाह . 

 
सागर -रूपासमध्ये पतथ्व वर सवपत्र एकसमयाव्िेदेकरून बदल झाले असे जेव्हा णप  म्ह ीो 

ीेव्हा त्यािा ीेि वषप, ककवा ीेि शीक यासश  ससबसचधी णहे, ककवा त्याला अचीशय काटेकोर भचूवज्ञान  अथप 
णहे, असे समजावयािे कार  नाह . अमेचरकेी ल वीपमान सतजनासिे युरोपमध ल वीपमान रचहवासींपेक्षा 
ीती यक युगाी ल रचहवासींश  अचधक ेचन्ट प े साम्य णहे. ीर सुद्धा युरोप, उत्र व दचक्ष  अमेचरका, 
णच  ऑस्रचेलया यासमध ल सवप अचधक अवाि न सागर  शलैसमूह–म्ह जेि उपचरक अचीनूीन, 
अचभनूीन व काटेकोरप े अवाि न ससस्ीर–यासमध ल ज वाश्म काह  प्रमा ाी ससबसध ी णहेी, णच  
त्यासमध्ये फक्ी या शलैसमूहाखाल ल जुन्या चनके्षपासमध्येि णढ  ा्या रूपासिा त्यामध्ये समावशे नाह . या 
णधारे, भचूवज्ञान  अथाने ीे शलैसमूह समकाल न णहेी असा योग्य चनष्ट्कषप काढीा येईल. 

 
पतथ्व वर ल दूरस्थ भागासमध्ये ज वरूपासमध्ये एकसमयाव्िेदेकरून बदल होीो या ेटनेला ब्याि 

ज ासन  जोरदार पाकठबा चदला णहे. वर ल ेटना ेळून ये ेमाग ल सागर  प्रवाह, हवामान, ककवा भौचीक 
पचरस्स्थी  अशासारख  कार े दे े व्यथप णहे; ह  कार े स्थाचनक व ीात्पुरी  असीाी. त्यासाठ  
को त्याीर  खास चनयमासिा चविार करावा लागेल. 

 
ज व-रूपासिे पतथ्व वर सवपत्र असलेल्या समासीर चवकास्मािे स्प्ट  कर  नैसर्वगक चनवळ ्या 

उपपत् ्या णधारे देीा येीे. जुन्या रूपासहून अचधक अनुकूलीा लाभल्यामु े नव न जाीींि  चनर्वमी  होीे. 
णच  अगोदरि प्रबल, ककवा स्वीः्याि प्रदेशासी ल इीर रूपासहून काह  अचधक अनुकूलीा, असलेल्या 
रूपासपासून नव न प्रकारासि  ककवा प्रारसचभक जाीींि  सवाचधक सस्येने चनर्वमी  होीे. यासाठ  स्प्ट  पुरावा 
प्रबल वनस्पीींपासून–म्ह जेि सवपसामान्यीा व अचीशय चवस्ीतीप े चवस्ीाचरी, सवाचधक सस्येने नव न 
प्रकारासि  चनर्वमी  कर ारे वनस्पीींपासून–चम ीो. इीर जाीीं्या प्रदेशासमध्ये कासह  प्रमा ाी अगोदरि 
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ण्म  केलेल्या, यापेक्षा अचधक पसरण्याि  उत्म ससध  लाभलेल्या, णच नव न प्रदेशासमध्ये इीर नव न 
प्रकार व जाीींि  चनर्वमी  करू शक ा्या जाी नाि प्रबल, भेदप्रवतत् व दूरवर प्रसती जाी  म्ह  े 
स्वाभाचवक णहे. चवस्ीारण्याि  प्रच्या अनेकव ेा अचीशय मसद असीे; हवामान व भौगोल क पचरस्स्थी  
यासमध ल बदल, णियपकारक अपेाी णच  नव न जाीींिे नानाचवध हवामानाला ्मशः दशानुकूलन, 
यासवर ी  प्रच्या अवलसबून असीे. परसीु कालौेाी प्रबल जाी  पसरण्यामध्ये यशस्व  व सरीेशवेट  
प्रस्थाप ी होीाी. अखसळ सागरासी ल चनवासींपेक्षा चभन्न भखूसळावर ल भचूनवासींिा फैलाव मसदीेने होीो. 
म्ह ून समुद्रापेक्षा जचमन वर ल सतजनामध ल चवकास्मामध्ये कम  काटेकोर प्रमा ाी समासीरीा असीे. 

 
याप्रमा े, समान ज व-रूपासिस पतथ्व वर सवपत्र हो ारे समासीर व ढोब प े एकाि व े  हो ारा 

चवकास्म यािा चवस्ीतीप े पसर ा्या व भेदप्रवतत् अशा प्रबल जाीींपासून नव न जाी  चनमा  होण्या्या 
ीत्त्वाश  िासगला मे  बसीो. अशा ी्हेने चनमा  हो ा्या नव न जाी  स्वीः प्रबल असीाी. यािे कार , 
अगोदरि प्रबल असलेल्या त्यास् या जनकापेक्षा, ीसेि इीर जाीींपेक्षा, त्यासना अचधक अनुकूलीा लाभलेल  
असीे; णच  पुन्हा त्यासिे पसर , भेदप्रवतत्  व त्यासिेपासून नव न ज वासि  चनर्वमी  िालू रहाीे. पराभीू 
झालेल  णच  नव न व चवजय  रूपाससाठ  जागा सोळ ार  जुन  रूपे साधार प े गटासमध्ये ससबसचधी 
असीाी; त्यािे कार  को त्याीर  समान गौ त्वािे अनुहर  हो े. म्ह नू जसजसे नव न व सुधाचरी गट 
पतथ्व वर सवपि पसरू लागीाी ीसीसे जुने गट पतथ्व वरून नाह से होऊ लागीाी; णच  प्रत्येक चठका   
रूपास् या चवकास्मािा त्यासिे प्रथम प्रकटन व असचीम अदृश्य हो े यासमध्ये मे  बसीो. 

 
या चवषयाससबसचधी दुस्या एका शे् यािा येथे उल्लखे करण्यासारखा णहे. चवपुल ज वाश्म 

असलेल्या बहुीेक शलैसमूहासिे चनके्षप  खि  ्या कालामध्ये झाले णहे. णच  ज वाश्मास् या दृ्ट  ने 
अफाट कालावध मध ल कोरा मध्यावकाश सागर ससस्ीर एकीर स्स्थर असीाना ककवा ीो उसिावी 
असीाना, णच  त्यािप्रमा े ज वावशषे गाळण्यासाठ  व त्यासिे जीन होण्यासाठ  पुरेशा गी ने गा ािे 
चनके्षप  होी नसीाना, ेचटी झाला. या प्रद पे व को्या मध्यावकाशादरम्यान प्रत्येक प्रदेशामध ल 
चनवासींमध्ये ब्याि प्रमा ाी रूपासीर व चवलोपन झाले, णच  त्यािव े  पतथ्व ्या इीर भागासपासून ब्याि 
प्रमा ाी असीःप्रवसन झाल. मोठ्या प्रदेशासवर समान हालिालींिा पचर ाम झाला, णच  पतथ्व वर ल त्याि 
चवभागामध ल अचीशय चवस्ीती स्थानासवर काटेकोरप े समकाल न असलेल्या शलैसमूहासिे ससियन झाले 
असे ससभवीे. प  असे अट प े ेळले णहे असा चनष्ट्कषप काढ े शक्य नाह . जेव्हा दोन शलैसमूहासिे, 
दोन प्रदेशासमध्ये, जव जव –प  ीसीोीसी नव्हे–त्याि का ाी चनके्षप  होी, ीेव्हास त्यापूवी स्प्ट  केलेल्या 
कार ासमु े, दोन्हींमध्येह  ज व- रूपासिा सवपसाधार  ीोि चवकास्म णढ ावयास हवा. परसीु त्या 
जाीींमध्ये ीसीोीसी अनुरूपीा अस ार नाह . कार  रूपासीर , चवलोपन, व असीःप्रवसन यासाठ  एका 
प्रदेशापेक्षा दुस्या प्रदेशामध्ये थोळासा अचधक अवध  चम ाला असावा. 

 
या स्वरूपा्या ेटना युरोपमध्ये ेळल्या असाव्याी असा माझा ससशय णहे. दोन देशासमध ल 

उत्रोत्र अवस्थासमध्ये सवपसाधार  ेचन्ट  समासीरीा णढ लेल  णहे, प  त्यािव े  जाीींमध्ये थोळ श  
चभन्नीा णहे. 
 
 
िुप्ि्जािींचे्एकमेकाशंी, आति्जीतिि्रूपाशंी, आप्ि्ंबंि 
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लुप्ी व ज चवी जाीींमध ल अन्योन्य णप्ीससबसधािा णीा चविार करावयािा णहे. सवप ज वासिा 
थोड्या भव्य वगामध्ये असीभाव होीो; णच  या वस्ीुस्स्थी िे स्प्ट  कर  वसशानु्मा्या ीत्त्वा्या णधारे 
ीाबळीोब देीा येीे. को ीेह  स्वरूप चजीके अचधक प्राि न चीीक , सामान्य चनयम म्ह ून, ीे व ज चवी 
रूपे यासमध्ये अचधक चभन्नीा असीे. परसीु लुप्ी जाीींिा सवांिा एकीर अजुनह  अस्स्ीत्वाी असलेल्या 
गटासमध्ये, ककवा त्यासमध ल गटासमध्ये, समावशे करीा येईल. लुप्ी ज व-रूपासमु े वीपमान गोते्र, कु े, व ग  
यासमध ल असीर भरून काढण्यास मदी होीे हे चनचिीप े खरे णहे. परसीु याकळे बरेि व ेा दुलपक्ष, ककवा ीे 
अमान्यसुद्धा, केले णहे. त्यामु े त्यािे थोळे स्प्ट  कर  दे े योग्य होईल. णपले लक्ष त्याि वगाी ल 
एकीर ज चवी ककवा लुप्ी जाीींपुरीे मयाचदी ठेवले ीर ी  श्रे   त्या दोन्हींिा एका सवपसाधार  ीसत्रामध्ये 
समावशे केल्यानसीर्या श्र े ्या ीुलनेने फार कम  पचरपू प वाटेल. कासह  शास्त्रज्ञासन  प्राण्याससाठ  
सवपसाधार  रूपे अश  ससज्ञा वारसवार वापरल  णहे, ीर काह ज  ससचि्ट  प्रकारासिा उल्लेख करीाी. परसीु, 
खरे म्ह जे, या ससज्ञा ी  रूपे मध्यमवीी ककवा जोळ ारे दुव े णहेी असे सुिवीाी. णच  वास्ीवीः, 
चनरचनराळ्या शास्त्रज्ञासना चवचवध गटासना जोळ ारे ज वाश्म सापळलेले णहेी. उदाहर ाथप, चहप्पुचरयॉन हे 
वीपमान ेोळा णच  काह  प्राि न खूर य रूपे यासमध ल मध्यमवीी रूप णहे! पक्ष  व सर सतप यासमध ल 
चवस्ीती असीर एका बाजूस शहामतग व लुप्ी णर्विवोटेचरक्स णच  दुस्या बाजूस कॉम्प्सोग्न्थस या 
ळायनासूर प्राण्यासपैक  एक, यासमु े असशीः सासधले गेले णहे. 

 
को त्याह  लुप्ी जाी ला, ककवा जाीीं्या गटाला, को त्याह  दोन ज चवी जाीीं, ककवा जाीींिे 

गट, यासमध ल मध्यमवीी समजण्यास कासहींिा णके्षप णहे. या ससजे्ञिा अथप एखादे लुप्ी रूप दोन ज चवी 
रूपे ककवा गट यास् या सवप गु ास् या प्रत्यक्षप े मध्यमवीी णहे असा असेल ीर ीो णके्षप वैध ठरण्याि  
शक्यीा णहे. परसीु नैसर्वगक वगीकर ामध्ये अनेक ज वाश्म जाीींिे स्थान ज चवी जाीीं्यामध्ये, कासह  
ज वाश्म गोत्रासिे ज चवी गोत्रास् यामध्ये ककवा चभन्न कुलासी ल गोत्रास् या मध्येसुद्धा, चनचिीप े णहे. अत्यसी 
सामान्य उदाहर , मु्यीः अचीशय चभन्न गटासिे ससबसचधी, म्ह जे मासे व सर सतप यासिे गट. समजा, 
वीपमान स्स्थी ी त्यास् यामध्ये असस्य गु ासमध्ये चभन्नीा णहे; प्राि न व्यक्ीींमध्ये कासह शा कम  गु ासमध्ये 
चभन्नीा होी . त्याप्रमा े या दोन गटासमध्ये णीापेक्षा पूवी्या का   काह श  जव  कीा होी . 

 
रूप चजीके अचधक प्राि न असेल चीीक्या अचधक प्रमा ाी त्या्यामु े त्या्या को त्याीर  

गु ामु े णीा एकमेकासपासून चवस्ीतीप े अलग असलेले गट जोळले जाीाी. अश  एक सामान्य समजूी 
णहे. भवैूज्ञाचनक युगासदरम्यान बरेि बदल झालेल्या गटासपुरीाि हा शरेा मयाचदी णहे. परसीु त्याि  
सत्यीा चसद्ध कर े कठ   णहे; कार  अचीशय चभन्न गटास् या चदशनेे णप्ीससबसध दाखचवीा ये ा्या 
ज चवी प्राण्यासिासुद्धा अधुनमधून शोध लागी णहे. 

 
वर ल सवप चवचवध ेटना णच  त्यासपासूनिे चनष्ट्कषप यासिा रूपासीर होी वसशानु्म या उपपत् ्या 

णधारे ज वा्या लुप्ी रूपासिा एकमेकासश  णच  ज चवी रूपासश  अन्योन्य णप्ीससबसध या ससबसचधी ेटनासिा 
समाधानकारक र ी ने खुलासा केला णहे. णच  त्यासिा दुस्या को त्याह  दृच्ट कोनाीून ससपू पप े 
खुलासा करीा ये ार नाह . 

 
याि उपपत् ्या णधारे, पतथ्व ्या इचीहासामध ल को त्याह  एका महायुगादरम्यानि  प्रा  जाी 

ह  सवपसाधार  गु ासिे बाबी ी ची्या पूवी्या णच  त्यानसीर्या प्रा  जाीींना मध्यमवीी असेल हे स्प्ट  
णहे. यानुसार वसशानु्मा्या सहाव्या महादशीे वास्ीव्य असलेल्या जाी  या पािव्या दशीे ल जाीींि  
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रूपासीर ी ससीी , णच  साीव्या दशमेध्ये त्यापेक्षा ण ख  अचधक रूपासीर ी हो ा्या जाीींिे जनक होी. 
त्यामु े ीे गु ासिे बाबी ी उपचरक व अधःस्थ ज व-रूपास् या जव जव  मध्यमवीी अस ार नाह ी असस 
सहसा ेळी नाह . ीथाचप, काह  पूवी्या रूपासिे ससपू प चवलोपन, को त्याह  एका प्रदेशामध्ये इीर 
देशासमधून नव न रूपासिे असीःप्रवसन, णच  उत्रोत्र शलैसमूहासमध ल द पे व को्या कालासीरादरम्यान 
हो ारे मोठ्या प्रमा ाी ल रूपासीर यासिाह  णप  चविार केला पाचहजे. या ेटना ग्राह् धरीा, प्रत्येक 
भवैूज्ञाचनक युगाी ल प्रा  जाी ह  गु ासिे बाबी ी ीत्पूवी्या व त्यानसीर्या प्रा  जाीीं्या दरम्यान 
चनर्वववादप े मध्यमवीी असीे. परसीु प्रत्येक प्रा  जाी णवश्यकप े अगद  ीसीोीसी मध्यवीी असीे असे 
नाह ; कार  लागोपाठ्या शलैसमूहास् या दरम्यान असमान कालावध  व्यी ी झालेला असीो. 

 
प्रत्येक युगाी ल प्रा  जाी मध्यमवीी असीे याससबसध ी वर ल चनयमाला काह  गोत्रासिे अपवाद 

णहेी, प  चनयमावर ल ीो खरा णके्षप नव्हे. गु ासिे बाबी ी स मासी असलेल्या जाी  या प्राि नीम ककवा 
अवाि नीम असी नाह ी; ीसेि गु ामध्ये मध्यमवीी असलेल्या जाी  या वयाने मध्यमवीी असी नाह ी. 
परसीु, उदाहर ाखाीर समजा, जाी िे प्रगटन व नाह से हो े याि  ससपू प नोंद णहे–अथात्, अश  ेटना 
अवास्ीव असीे–, ीर एकापाठोपाठ चनमा  झालेल  रूपे ीदअनुषसग  कालावध पयंी णवश्यकप े चटकून 
राचहल्या होत्या असे म्ह ीा ये ार नाह . अचीशय प्राि न रूप प्रससगवशाी इीर चठका   त्यानसीर चनमा  
झालेल्या रूपापेक्षा ब्याि द पेकालापयंी चटकून राचहले असेल; अलग प्रदेशासी ल भिूर सतजनासिे बाबी ी 
असे प्रामु्याने ेळले. उदाहर ाथप, पा  व कबुीरास् या प्रमुख ज चवी व लुप्ी वसशासि  णप्ीससबसध ी 
अनु्माने रिना केल  ीर या रिनेिा त्यास् या चनर्वमी ्या कालानु्माश  ेचन्ट प े मे  बसी नाह , 
णच  त्यापेक्षा कम  मे  नाह सा होण्या्या अनु्माश  बसीो. कार  जनक शलै-कबुीर अजुनह  ज चवी 
णहे, णच  त्यानसीर्या अनेक प्रकारासिे चवलोपन झालेले णहे. 

 
मध्यमवीी शलैसमूहाी ल ज वावशषे हे गु ािे बाबी ी काह  प्रमा ाी मध्यमवीी असीाी ह  

वस्ीुस्स्थी  णहे. ीसेि दोन लागोपाठ्या शलैसमूहाी ल ज वाश्मासमध्ये दोन दूरस्थ शलैसमूहासमध ल 
ज वाश्मास् या ीुलनेने फार अचधक ेचन्ट प े ससबसध असीो. उदाहर ाथप, िुनखळ ्या शलैसमूहाी ल 
अनेक अवस्थासमध ल ज वावशषेासमध ल, जर  प्रत्येक अवस्थामध्ये चभन्न जाी  असल्या ीर , अस ारे सादृश 
वीपमान जाीींिा पतथ्व गोलावर ल चवीर ाश  पचरिय अस ारे, ेचन्ट प े लागोपाठ्या शलैसमूहाी ल 
चभन्न जाीींमध ल ेचन्ट  सादृश्यीेिा प्राि न प्रदेशासमध ल भौचीक पचरस्स्थी  जव जव  समान रहा े 
या्याश  ससबसध जोळण्यािा प्रयत्न कर ार नाह ी. ज व-रूपामध्ये, चनदान सागर-चनवासींमध्ये, पतथ्व वर 
सवपत्र जव जव  एकाि व े , णच  म्ह ून अचीशय चभन्न हवामान व पचरस्स्थी ी बदल झाले णहेी हे 
लक्षाी ठेवाव.े 

 
वसशानु्मा्या उपपत् नुसार, ेचन्ट प े लागोपाठ्या शलैसमूहासी ल ज वावशषे, जर  त्यासना 

चभन्न जाीींिा दजा चदलेला असला ीर , ेचन्ट प े ससबसचधी असीाी यािा खराअथप स्प्ट  णहे. प्रत्येक 
शलैसमूहा्या ससियनामध्ये बरेिव ेा मध्येि खसळ पळला, णच  उत्रोत्र शलैसमूहासिे दरम्यान द पे कोरे 
कालासीरालावध  णले. त्यामु े को त्याह  एका ककवा दोन शलै-रूपासमध्ये त्या युगा्या प्रारसभास व 
अखेर स प्रकट हो ा्या जाीींमध ल सवप मध्यमवीी प्रकार सापळण्याि  अपेक्षा करीा ये ार नाह . परसीु 
वषा्या मापनाप्रमा े अचीशय प्रद पे, प  भवैूज्ञाचनक मापनाप्रमा े फक्ी माफक द पे अशा 
मध्यावकाशानसीर ेचन्ट प े ससबसचधी रूपे, ककवा त्यासनाि काह न  प्राचीचनध क जाी  म्हटले णहे, 
थोळक्याी, जाचीवािक रूपासमध ल मसद व दुलपभीेने ससवदेनाश ल उत्पचरवीपने णप ाला सापळीाी. 
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प्राचीन्रूपाचं्या्तिका्-व्स्थिीची्जीतिि्रूपाशंी्िुिना 
 

सज वा्या भागासमध्ये प्रौढावस्थेी हो ारे चभन्न भवन व चवचश्ट  कर  यासिे प्रमा  हे त्यास् या 
पू पत्वािे ककवा उच्चत्वािे प्रामाण्य णहे हे िौथ्या प्रकर ामध्ये णप  पाचहले णहे. अवयवासिे चवचश्ट  कर  
हे प्रत्येक ज वाला अनुयुक्ी असल्यामु े प्रत्येक ससेटना अचधक चवशचेषी व पचरपू प, णच  या अथाने 
उच्चीर, करण्याकळे नैसर्वगक चनवळ िा कल असीो असेह  णप  पाचहले णहे. परसीु साध्या 
राह  माना्या पचरस्स्थी ला योग्य असे साधे व असुधाचरी ससरिना असलेले अनेक ज व मागे रहाीाी, 
णच  कासहींिे बाबी ी ससेटनेमध्ये अवनची ककवा सुलभ कर सुद्धा होीे. इीके होऊनह  हे अवोन्नी नव न 
ज व सुयोग्य असीाीि असे नाह . दुस्या व अचधक सवपसाधार  र ी ने, नव न जाी  त्यास् या 
पूवाचधका्यासपेक्षा श्रेष्ठ होीाी; कार  ज वनकलहामध्ये त्यासना त्यास् या सवप जुन्या ेचन्ट  स्पधपक-रूपासिा 
पराभव करावयािा असीो. म्ह ून णप ाला एक चनष्ट्कषप काढीा येईल : जव जव  समान हवामानामध्ये 
पतथ्व वर ल णचदनूीन कालाी ल चनवासींना वीपमान चनवासींबरोबर ठेऊ शकलो ीर वीपमान चनवासींमु े 
णचदनूीन चनवासींिा पराभव व त्यािे चवलोपन होईल. अगद  त्याप्रमा ेि णचदनूीन रूपासमु े 
चद्वचीयकासिे, व चद्वचीयकासमु े पुराज व  रूपासिे चवलोपन होईल. म्ह ून ज वनयुद्धामध ल चवजया्या या 
मूलभीू कसोट प्रमा े, ीसेि अवयवास् या चवचश्ट  कर ा्या दजाप्रमा े, नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् नुसार 
प्राि न रूपासपेक्षा णधुचनक रूप उच्चीर असल  पाचहजेी, णच  ी  ीश  असीाी. 

 
जचमन वर ल व गोड्या पाण्याी ल काह  शसख त्यास् या प्रथम प्रकटनापासून जव जव  ीसेि 

राचहले णहेी. द पेका ापासून जव जव  कासह  बदल झाला नाह  अश  ण ख  काह  उदाहर े णहेी. 
प  वर ल चनष्ट्कषाला हा काह  वैध णके्षप नव्हे. कार  ससेटनेमध्ये प्रगची ह  णवश्यक बाब नाह . एकदा 
एका स्स्थी पयंी प्रगची झाल  कीं ी  पुढे अखसळप े होण्याि , नैसर्वगक चनवळ नुसार, णवश्यकीा असी 
नाह . अथाी त्यासना त्यास् या पचरस्स्थी ी ल अल्प बदला्या अनुरोधाने स्थान चटकवनू धरण्यासाठ  
त्यास् यामध्ये, प्रत्येक उत्रोत्र वयामध्ये, अल्प रूपासीर झालेि पाचहजे. पतथ्व  चकी  प्राि न णहे, णच  
ज वास् या नानाचवध रूपासिे प्रथम प्रकटन को त्या का ामध्ये झाले हे खरोखरि णप ाला माह ी णहे 
काय यासवर पूवपगी णके्षप अवलसबून णहेी; णच  याबद्दल वाद असू शकेल. 

 
ससेटनेमध्ये एकस दर ने प्रगची झाल  णहे काय ह  समस्या अनेक चरी ने महाजचटल णहे. 

भचूवज्ञान  अचभलेख सदासवपका  अपू प असीाी, णच  पतथ्व ्या ज्ञाी इचीहासादरम्यान ससेटनेमध्ये 
मोठ्या प्रमा ाी प्रगची झाल  णहे काय हे खात्र पूवपक अिूकप े दाखचवण्याइीपी ीे अचभलेख पुरेसे मागे 
जाी नाह ी. त्याि वगाी ल व्यक्ीींकळे पाहून को त्या रूपासना उच्चीम दजा चदला पाचहजे याबद्दल 
णजसुद्धा चनसगपवते्त्यासमध्ये एकमी नाह . काह ज  शाकप  माशाला मास्यासमध्ये श्रषे्ठीम समजीाी. ीर 
इीरेज  दुस्या काह  मास्यासना. श्रेष्ठीे्या चनवळलेल्या दजाप्रमा े मास्यास् या ससेटनमध्ये प्रगी  झाल  
क  अवनची हे ठरेल .श्रेष्ठीे्या मापानुसार चभन्न ी्हे्या व्यक्ीींि  ीुलना करण्यािा प्रयत्न करने 
चनराशाजनक णहे. भुसग्यापेक्षा कटलमासा उच्चीम णहे काय असे को   ठरवावयािे? काहीं्या मीे भुसगा 
हा अचधक उच्च इसचद्रयससपन्न णहे. गुसीागुसी ्या ज वनकलहामध्ये, अचधक उन्नी नसलेला ्स्टेश अन प्रा   
मतदुकाय वगाी ल उच्चीम प्राण्यािा पराभव कर े शक्य णहे; णच  येथे युद्ध चनयमा्या णधारे चन पय 
द्यावयािा झाला ीर या ्स्टेश अन प्राण्याला उच्चस्थान द्याव ेलागेल. को ी  रूपे ससेटने्या बाबी ी 
सवाचधक प्रगी णहेी हे चनचिी करी असीाना को त्याह  दोन युगासमध ल एखाद्या वगाी ल फक्ी 
उच्चीम व्यक्ीींि  ीुलना करण्याऐवज  त्या युगाी ल सवप उच्च व कचनष्ठ व्यक्ीींि  ीुलना केल  पाचहजे. 
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ीसेि पतथ्व वर सवपत्र णढ  ा्या को त्याह  दोन युगासी ल उच्च व कचनष्ठवगांि  सापेक्ष सस्येि ह  ीुलना 
केल  पाचहजे. उदाहर ाथप समजा, सध्या पन्नास हजार ी्हेिे पतष्ठवसश  प्रा   अस्स्ीत्वाी णहेी, णच  
को त्याीर  भीूकाल  ीे फक्ी दहा हजारि होीे असे णप ाला माह ी णहे, ीर उच्चीम वगांमध ल या 
सस्यावतद्धींकळे पतथ्व वर ल ससेटनेमध ल चनचिी प्रगी  म्ह ून पाचहले पाचहजे; णच  हे कचनष्ठ रूपासिे 
चवस्थापन सुिचवीे. अशा परम जचटल ससबसधामध्ये, उत्रोत्र युगासमध ल अपू पत्वाने ज्ञाी प्रा  जाीीं्या 
ससेटने्या दजाि  पू पप े न्याय्य ीुलना कर े चकी  चनराशजनकप े कठ   णहे हे समजेल. 

 
काह  चवद्यमान पादपजाी व प्रा  जाी यास् याकळे पाचहल्यानसीर या अळि  िे महत्त्व समजेल. 

समजा, गे्रट चिटनमध ल सवप वनस्पी  व प्रा   न्यचूझलसळमध्ये मुक्ीप े सोळले ीर कालौधामध्ये ीे ीेथे 
पू पप े देश यकत ी होी ल णच  त्यास् यामु े चकत्येक ीदे्दश य ज वासिे समू  उच्चाटन होईल. उलटपक्ष  
दचक्ष  गोलाधाी ल एखादाि चनवास  युरोपमध्ये कोठेीर  वन्य झालेला चदसेल. त्यामु े न्यझू लसळमध ल 
चकी  सतजन गे्रट चिटनमध्ये देश यकत ी होऊ शकी ल याबद्दल शसका णहे. या दृच्ट कोनाीून, न्यचूझलसळपेक्षा 
गे्रट चिटनमध ल सतजनासिा दजा उच्चीर ठरीो. ीथाचप, अचीशय चनष्ट् ाी चनसगपवते्त्यासना या दोन्ह  
देशासी ल जाीींिे पचरक्ष  करून वर ल चनष्ट्कषािे पुवानुमान करीा णलेले नाह . 

 
प्राि न प्राण्यासिे त्याि वगाी ल अवाि न प्राण्यास् या गभाश  काह  प्रमा ाी साम्य असीे; णच  

लुप्ी ज वासिा उत्रोत्र भवैूज्ञाचनक चवकास्म व वीपमान रूपासिा गभपचवकास यासमध्ये जव जव  
समासीरीा णहे असे काह  शास्त्रज्ञ णग्रहाने सासगीाी. हा चविार णपल्या उपपत् ला उत्कत ्ट चरत्या अनुकूल 
णहे. गभप म्ह जे जाचीिे भीूकाल न व कम  सुधाचरी स्स्थी िे चनसगाने जीन केलेले एक प्रकारिे चित्र 
णहे; णच  पुढ ल एका प्रकर ाी हे चसद्ध करण्यािा म  प्रयत्न कर ार णहे ीथाचप, यापासून पुरावा 
कध ह  चम  ार नाह . उदाहर ाथप, पतष्ठवसश  प्राण्यास् या गभपगु समान प्राण्यासिा शोध ेे े व्यथप ठरेल. 
 
उत्तरकािीन्िृिीयक्युगादरम्यान्त्याच्प्रकाराचंा्त्याच्प्रदेशािीि्क्रमतिका् 
 

एखाद्या प्रदेशाी ल ज वाश्म प्राण्यासिे त्याि प्रदेशाी ल ज चवी प्राण्यासश  ेचनष्ठ ससबसध णढ ीो. 
उदाहर ाथप, णस्रचेलयाी ल गुहेमध्ये सापळलेल्या ज वाश्म सस्ीन प्राण्यासिा त्या देशाी ल ज चवी 
चशशुधान  प्राण्यासश  ेचनष्ठ ससबसध णढ ून येीो. त्याि प्रदेशाी ल मती व ज चवी प्राण्यासमध ल हा चवलक्ष  
ससबसध म्ह जेि प्रकारास् या चवकास्मािा चनयम. हा चनयम कायदशपचवीो? उत्रकाल न ीती यक युगासमध्ये 
ऑस्रेचलया व दचक्ष  अमेचरकेी त्याि अक्षवतत्ावर सार्याि ी्हेिे प्रा   होीे. चशशुधान प्रा   मु्यीः, 
ककवा केव , ऑस्रेचलयाीि चनमा  झाले असे नाह ; प्राि न का   युरोपाी ीे चवपलु प्रमा ाी होीे. उत्र 
भारीाी ल सस्ीन प्रा   णचरकेी ल सस्ीन प्राण्यासश  णीासपेक्षा पूवी ेचन्ट प े ससबसचधी होीे. सागर  
प्राण्याबद्दलह अश ि वस्ीुस्स्थी  णहे. 

 
रूपासीर होी वसशानु्म या उपपत् ्या णधारे त्याि प्रकारासिे त्याि प्रदेशासी ल द पेका  चटकून 

रहा ा्या, प  अपचरवीपन य नव्हे अशा चवकासािा िटकन खुलासा करीा येीो. कार  जगाी ल प्रत्येक 
भागाी ल चनवासींि  त्या भागामध्ये ये ा्या कालावध मध्ये, ीे काह  प्रमा ाी रुपासीचरी असले ीर , 
ेचनष्ठप े ससबसचधी ससीी  मागे ठेवण्याकळे साहचजकि कल असीो. एका भखूसळाी ल चनवासीं व दुस्या 
भखूसळाी ल चनवासीं यामध्ये पूवी मोठ्या प्रमा ाी चभन्नीा असेल ीर त्यास् या रूपासीर ी वसशजामध्ये अजूनह  
जव जव  त्याि चरी ने व प्रमा ाी चभन्नीा असेल. परसीु अचीशय द पे कालानसीर, णच  प्रिसळ 
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भवैूज्ञाचनक बदलानसीर, ब्याि प्रमा ाी णसीर देशासीर  होईल. पचर ाम  प्रबल रूपासमु े कमजोरासिा 
पराभव होईल, णच  त्यावर त्यानसीर सज वास् या चवीर ामध्ये अपचरवीपन य असे काह  रहा ार नाह . 

 
दचक्ष  अमेचरकेी ल मेगथे्चरयम व इीर ससबसचधी प्रिसळ प्राण्यासिा ससपू पप े लोप झाला णहे; णच  

त्यासि  एकह  ससीी  मागे राचहलेल  नाह . परसीु दचक्ष  अमेचरकेी अजूनह  ज चवी असलेल्या जाीींश  
णकार व इीर सवप गु ासमध्ये ेचन्ट प े ससबसध ी अनेक लुप्ी जाी  िाझ लमध ल गुहासमध्ये सापळले णहेी; 
णच  यापैक  काह  ज वाश्म हे ज चवी जाीींिे साक्षाी पूवपज णहेी. णपल्या उपपत् नुसार, त्याि 
गोत्राी ल सवप जाीीं को त्याीर  एका जाचीिे वसशज असीाी. त्यानुसार, जर एका शलैसमूहामध्ये 
प्रत्येकामध्ये णठ जाी  असलेल  सहा गोते्र सापळल , णच  त्यामाग्या शलैसमूहामध्ये जाीींि  चीीक ि 
सस्या असलेल  इीर सहा ससबसचधी ककवा प्राचीचनचधक गोते्र सापळल , ीर त्यािा पुढ लप्रमा े चनष्ट्कषप 
काढीा येईल. प्रत्येक जुन्या गोत्राी ल साधार प े फक्ी एका जाचीि  रूपासीर ी ससीी  मागे राचहल  
णच  त्या जाीींपासून अनेक जाी  असलेल  नव न गोत्रें बनल . प्रत्येक जुन्या गोत्रामध ल इीर साी 
जाी  मती झाल्या, णच  त्यासि  एकह  ससीी  मागे राचहल  नाह . ककवा जुन्या सहा गोत्रासपैक  केव  दोन 
गोत्रासमध ल दोन ककवा ी न जाीीं नव न गोत्रासिे जनक झाले; इीर जाी  व इीर ससपू प गोते्र यासिा ससपू प 
लोप झाला; प  सामान्यप े असे ेळी नाह . गोते्र व जाी  यास् या सस्येमध्ये ेट होी असलेल्या लुप्ी 
हो ा्या ग ासिे बाबी ी, त्यापेक्षाह  कम  गोते्र व जाीीं यासिे रूपासीर ी रक्ीवसशज मागे राही ल. 

 
थोळक्याी, अनेकासिा चवश्वास असल्याप्रमा े, जर भसू्ीर य अचभलेख, अपू प असी ल, णच  ीे 

अचभलेख अचधक पचरपू प णहेी असे चसद्ध कर े शक्य नाह  असे चनदान जोरदारप े म्ह ीा णले, ीर 
नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् वर ल प्रमुख णके्षप मोठ्या प्रमा ाी कम  होी ल ककवा लोप पावी ल. 
उलटपक्ष , पुराज व चवज्ञाना्या सवप प्रमुख चनयमासवरून स्प्ट प े जाह र होीे क  जाीींि  चनर्वमी  सामान्य 
वसशानु्माने होीे. नव न व सुधाचरी ज व-रूपे जुन्यासना हुसकावनू लावीाी; ह  नव न रूपे म्ह जे भेद व 
योग्यीमाि  अचीज चवीा यािे फचली णहे. 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि बारा 
 

भौिोणलक णवतरि 
 
भौतिक् पतरव्स्थिीिीि् तभन्निाचं्या् आिारे् ििसमान् तििरिाचे् स्पष्टीकरि् देिा् येि् नाही–रोिकाचें्
महत्त्ि–त्याच्भूिंडािरीि््ृजनाचें्आप्ि्ंबंि 
 

भ-ूगोलावर ल सज वास् या चवीर ािा चविार केल्यास, पचहल  महत्त्वाि  वस्ीुस्स्थी  णपल्या 
लक्षासी येीे : चवचवध प्रदेशासी ल चनवासींमध ल साधम्यािे ककवा चवसदृश्याीािे कशािेह  ससपू प स्प्ट  कर  
हवामान व इीर भौचीक पचरस्स्थीीं्या णधारे देीा येी नाह . उदाहर ाथप, अमेचरके्या मध्यापासून 
दचक्ष े्या टोकापयंी प्रवास केला ीर णप ाला अचीशय चवचभन्न पचरस्स्थी ीून जाव ेलागेल : दमट प्रदेश, 
रखरख ी वा वसटे, पवपीमय प्रदेश, जसगले, गवीा  प्रदेश, दलदल , ीलाव, प्रिसळ नद्या–णच  ीेह  
जव जव  प्रत्येक ीपमानाखाल . अश ि समासीर पचरस्स्थी  मध्यापासून उत्रेकळे गेल्यास णढ ेल. 
ीर ह  या दोन्ह  चवभागासी ल सज व सतजनासमध्ये चवस्ीतीप े चभन्नीा णहे. सागर चनवासींबद्दलह  अश ि 
पचरस्स्थी  णहे. 

 
दुसर  महत्त्वपू प ेटना रोधकासससबसचधी णहे. को त्याह  ी्हेिे रोधक, ककवा मुक्ी 

देशासीर ामध ल अळथ े यासिा चवचवध प्रदेशासी ल सतजनासमध ल चभन्नीासश  ेचन्ट प े व महत्त्वपू प चरी ने 
ससबसध णहे. उदाहर ाथप ऑस्रेचलया, णचरका व दचक्ष  अमेचरका यासमध ल एकाि अक्षवतत्ावर ल भिूर 
सतजनासमध्ये चवस्ीतीप े चभन्नीा णहे. कार  या प्रदेशासिे शक्य चीीके अचधक एकलन झालेले णहे. 

 
सागचरय सतजनासबद्दलह  ीोि चनयम णढ ीो. दचक्ष  अमेचरके्या पूवप व पचिम चकनारपट्ट वर ल 

सागर  सतजनासमध्ये अचीशय चभन्नीा णहे. अमेचरके्या चकनारपट्ट पासून पचिमेला खुला महासागर 
चवस्ीतीप े पसरलेला णहे, व बचहःप्रवासींना मुक्कामासाठ  मध्ये एकह  बेट नाह . याचठका   दुस्या 
ी्हेिा रोधक णहे, णच  हा ओलासळल्याबरोबर लगेि पच्सफ क महासागरा्या पूवेकळ ल बटेासवर दुसर  
व ससपू पप े चभन्न प्रा  जाी णढ ीे. 

 
चीसर  महत्त्वाि  ेटना म्ह जेत्याि भखूसळावर ल ककवा त्याि सागरामध ल सतजनासमध्ये, जर  

चभन्न स्थाने व स्थानके येथे जाीींमध्ये स्वीःमध्येि चभन्नीा असल  ीर , असलेले णप्ीससबसध. हा एक 
चवस्ीतीप े व्यापक चनयम णहे, णच  प्रत्येक भखूसळावर अश  असस्य उदाहर े चम ी ल. उत्रेकळून 
दचक्ष ेकळे गेल्यास चनकट-ससबसचधी असले ीर  चनचिीप े चभन्न ज वासिे गट ्मशः दुस्याि  जागा ेेीाी. 
उदाहर ाथप, पक्ष . ेचन्ट प े ससबसचधी, ीर ह  चभन्न ी्हे्या पक्षयासपासून, जव जव  सार्याि ी्हेिे 
स्वर ऐकावयास चम ीाी; त्यासि  ेर्ासि  बासध   सार्याि ी्हेि  असीे. प  अगद  समान असी 
नाह ; णच  असड्यासिा रसग जव जव  सार्याि ी्हेिा असीो, अमेचरकेी ल चभन्न भागासमध्ये स््हण या 
गोत्रा्या अमेचरक य शहामतगा्या–चभन्न जाी  णढ ीाी, प  ऑस्रेचलया ककवा णचरकेी ल खरे 
शहामतग ककवा एमू णढ ी नाह ी. ीसेि ससे ककवा उसद र यासि  ससरिना खास अमेचरक य असीाी. 
याप्रमा े इीर सज वासमध्ये व ज वावशषेासमध्येसुद्धा खास अमेचरक  रिना णढ ेल. यामध्ये, त्याि भ ू व 
जल प्रदेशासी ल अवकाश व काल यासमध्ये सवपत्र, भौचीक पचरस्स्थी पासून स्वीसत्र, काह ीर  जैव बसध 
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चदसीो. 
 
ीो बसध म्ह जे फक्ी अनुहर . केव  त्याि कार ामु े अगद , ककवा जव जव , 

एकमेकाससदृश्य ज व चनमा  होीाी. चभन्न प्रदेशासी ल चनवासींमध ल चभन्नीेिा ससबसध भेद व नैसर्वगक चनवळ 
यासद्वारा रूपासीर  या्याश  णच  गौ  प्रमा ाी चभन्न भौचीक पचरस्स्थीींिा प्रत्यक्ष प्रभाव या्याश  जोळीा 
येईल. या चभन्नीासिे प्रमा  पुढ ल गो्ट ींवर अवलसबनू णहे. अचधक प्रबल ज व-रूपास् या एका प्रदेशाीून 
दुस्या प्रदेशाी ल प्रवसनाला प्राि नका   कम अचधक पचर ामकचरत्या णलेल्या प्रचीबसध; पूवागी 
असीःप्रवासींिे रूप व त्यासि  सस्या; णच  चभन्न रूपासीरासिे जीन होण्यासाठ  चनवासींि  एकमेकासवर हो ार  
च्या. सवप ससबसधासपकै  ज वनकलहामध्ये सज वािे सज वाश  अस ारे नाीे हे अत्यसी महत्त्वािे असीे. 
त्यामु े रोधकािा उच्च महत्त्वािा सहभाग देशासीर ावर चनयसत्र  ठेवण्यामध्ये होीो, जसा कालािा 
नैसर्वगक चनवळ द्वारा रूपाीरण्या्या मसद प्रच्येश  होीो. अगोदरि स्वगतह चवस्ीतीप े व्यापलेल्या, मोठ  
व्यक्ी सस्या असलेल्या, णच  अनेक स्पधपकासवर चवजय चम चवलेल्या चवस्ीती के्षत्र य जाीींना, ीे जेव्हा 
नव न प्रदेशाी पसरीाी ीेव्हा, नव न जागा ब कवण्याि  उत्कत ्ट  ससध  असीे. त्यास् या नव न ेरामध्ये 
नव न पचरस्स्थी ला ीे चवगोप ी होीाी, णच  त्यास् यामध्ये ण ख  रूपासीर व सुधार ा होीे. याप्रमा े ीे 
अचधक ण ख  चवजय  होीाी, णच  त्यासपासून रूपासीर ी वसशजास् या गटासि  चनर्वमी  होीे. या 
रूपासीरासह अनुहर ा्या ीत्त्वाकळून गोत्रासिे चवभाग, ससपू प गोते्र, कुलें सुद्धा त्या प्रदेशापुरीे कसे मयाचदी 
रहाीाी हे समजून येईल. 

 
अचनवायप चवकासािा को ीाह  चनयम अस्स्ीत्वाी णहे याला, माग ल प्रकर ाी सासग ील्याप्रमा े, 

एकह  णधार नाह . प्रत्येक जाचीि  भेदप्रवतत्  ह  एक स्वीसत्र बाब असीे, णच  त्यािा प्रत्येक व्यक्ी ्या 
गुसीागुसी ्या ज वनकलहामध्ये जोपयंी फायदा होी असीो फक्ी ीोपयंी, नैसर्वगक चनवळ फायदा ेेी 
असीे. या कार ासमु े चभन्न जाीीं्या रूपासीर ािे प्रमा  एकसमान असी नाह . अनेक जाीींना, त्यासिे 
त्यास् या जुन्या ेराी एकमेकासश  द पेका  स्पधा झाल्यानसीर, नव न व त्यानसीर एकचली प्रदेशाी जर 
एकचत्रीप े देशासीर  कराव ेलागले ीर त्यास् यामध्ये फार थोळे रूपासीर होण्याि  शक्यीा असीे. कार  
त्यास् यावर देशासीर  ककवा एकलन यासिा कशािाि काह ह  पचर ाम होी नाह . सज वास् याी 
एकमेकासमध्ये, व कम  प्रमा ाी सभोवीाल्या भौचीक पचरस्स्थी श , नव न ससबसध चनमा  झाल्यावर फक्ी, 
या ीत्त्वासि  (देशासीर  व एकलन यासि ) कायपवाह  होीे. काह  रूपासमध्ये, प्रिसळ दूर्या भवैूज्ञाचनक 
युगापासून, जव जव  जसे्या ीसे गु  राचहलेले णहेी हे माग ल प्रकर ाी पाचहले णहे. ीेव्हा कासह  
जाीींिे चवस्ी  प स्थानापयंी देशासीर  झाले णहे णच  त्यास् यामध्ये मोठ्या प्रमा ाी ककवा कासह ह  
रूपासीर झालेले नाह . 

 
या दृच्ट कोनानुसार, त्याि गोत्राी ल अनेक जाी , जर  ीे पतथ्व वर ल अत्यसी दूरस्थ भागािे 

चनवास  असले ीर ह , ीे एकाि पूवपजािे वसशज असल्याने, साहचजकप े ीे मूलीः त्याि मूलस्थानाला 
उत्पन्न झाले असले पाचहजेी. ससपू प भवैूज्ञाचनक युगादरम्यान अल्प रूपासीर झालेल्या जाीींिे बाबी ी 
त्यासन  त्याि प्रदेशाीून देशासीर  केले यावर चवश्वास ठेवण्यास फारश  अळि  नाह . कार  प्राि न 
का ापासून णकस्स्मकप े मध्येि झालेल्या प्रिसळ भौगोचलक व हवामानाी ल बदलादरम्यान जव जव  
को त्याह  प्रमा ाी देशासीर  होण्याि  शक्यीा णहे. परसीु, ीुलनेने अल कळ ल का ाी चनमा  
झालेल्या एका गोत्राी ल जाीींबाबी ी या मुद्याबाबी मोठ  अळि  णहे. त्याि जाची्या व्यक्ी , जर  
त्यासिा णीा दूरस्थ व एकचली प्रदेशाी अचधवास असला ीर , जेथे त्यास् या जनकासि  प्रथम चनर्वमी  झाल  
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त्या एका स्थानापासून चनेालेल्या सवपथासम समान व्यक्ीींि  जाचीयदृष्ट््ा चभन्न जनकासपासून चनर्वमी  
हो े शक्य नाह . 
 

गृतहि्उत्पत्तीची्एकमात्र्कें दे्र.–जाीींि  उत्पत्  भपूतष्ठावर ल एका क  अनेक स्थान  झाल  या 
मोठ्या प्रमा ाी िर्विले गेलेल्या प्रश्नापयंी णप  येऊन पोिलो णहोी. त्याि जाचीिे को त्याीर  एका 
स्थानापासून त्यास् या चवद्यमान अनेक दूरस्थ व एकचली स्थानापयंी देशासीर  कसे झाले हे समजण्यामध्ये 
णत्यसचीक अळि  ि  उदाहर े णहेी. ीर सुद्धा प्रत्येक जाचीि  प्रथम चनर्वमी  एकमात्र प्रदेशाी झाल  
हेि मनाला पटीे. बहुीेकासिे बाबी ी एका जाचीिे अचधवास–के्षत्र अखसचळी असीे हे सवपमान्य णहे. णच  
देशासीर ाने सहजप े असीर पार करीा ये ार नाह  अशा दोन एकमेकासपासून दूरस्थ स्थानासवर, ककवा अशा 
स्वरूपा्या असीरावर, वनस्पी िा वा प्राण्यािा अचधवास असीो, ीेव्हा ह  ेटना काहींश  वैचशष्ट््पू प व 
अपवादात्मक म्ह ून चदल  णहे. भिूर सस्ीर प्राण्यासि  चवस्ीती सागर ओलासळून जाण्याि  अक्षमीा अचधक 
स्प्ट  णहे. णच  त्यानुसार पतथ्व वर ल दूरस्थ स्थान  त्याि सस्ीन प्राण्यािा अचधवास असल्यािे उदाहर  
सासपळी नाह . गे्रट चिटन व युरोप्या इीर भागामध्ये त्याि ी्हेिे िीुष्ट्पाद णढ ीाी याबद्दल को ालाह  
शसका नाह , कार  ीे भाग एकेका   ससयुक्ी होीे. परसीु त्या जाचीि  चनर्वमी  जर दोन अलग स्थानाला 
होऊ शकी असेल ीर युरोप णच  ऑस्रचेलया ककवा द. अमेचरका यासमध्ये एकह  समाईक सस्ीन प्रा   कास 
णढ ी नाह ? काह  थोळ  कुलें , अनेक उपकुलें , पुष्ट्क  अनेक गोते्र, त्यापेक्षा अचधक सस्येने गोत्रासिे 
चवभाग हे एकमात्र प्रदेशापुरीे मयाचदी णहेी. णच  अचधक नैसर्वगक गोते्र, ककवा एकमेकासश  अचीशय 
ेचन्ट प े ससबसचधी जाीीं असलेल  गोते्र, हे त्या प्रदेशापरुीे मयाचदी असीाी, ककवा त्यािे के्षत्र जर चवस्ीती 
असेल ीर ीे के्षत्र अखसचळी असीे. 
 

म्ह ून एकि गो्ट  ससभवन य वाटीे : प्रत्येक जाचीि  चनर्वमी  फक्ी एका के्षत्राीि झाल ; णच  
त्यानसीर त्यािे या के्षत्रापासून, देशासीर  व ज वन चनवाहासाठ  भीू व वीपमान पचरस्स्थी मध्ये जेवढे 
सामथ्यप असेल त्या प्रमा ाी, देशासीर  झाले. त्याि जाचीने एका स्थानापासून दुस्या स्थानापयंीिे असीर 
कसे काटले यािे स्प्ट  कर  देीा न ये ार  अनेक उदाहर े णहेी परसीु अचलकळ ल भवैूज्ञाचनक 
कालामध्ये भौगोचलक व हवामानाी ल बदलामु े अनेक जाीींिे पूवीिे सलग के्षत्र खसचळी झाले असले 
पाचहजे. यामु े वर ल ब्याि अपवादात्मक उदाहर ासबद्दलिे शसकाचनरसन होीे. सवपि अपवादासि  येथे 
ििा कर े शक्य नाह . फक्ी ी न अचीशय वैचशष्ट््पू प ेटनासिा म  येथे चविार कर ार णहे. त्या म्ह जे 
: दूरस्थ पवपीश्रे ीं्या चशखरासवर, णच  णर्वटक व असटार्वटक प्रदेशासी ल दूरस्थान  अस्स्ीत्वाी असलेल्या 
त्याि जाी ; दुसर  (पुढ ल प्रकर ाी), गोड्या पाण्याी ल सतजनासिे चवस्ीती चवीर ; णच  चीसर , बेटे व 
नजचदक्या मु्य प्रदेशासवर, हे दोन प्रदेश जर  शकेळो मलैा्या खुल्या सागरामु े चवभक्ी झाले असले 
ीर  त्यावर, णढ  ार  त्याि ी्हेि  भिूर जाी . प्रत्येक जाचीिे त्या्या जन्मस्थानापासून देशासीर  
झाले णहे या दृच्ट कोनाीून त्याि जाचीिे भपूतष्ठावर ल दूरस्थ व चवभक्ी स्थानासवर ल अस्स्ीत्व यािे 
स्प्ट  कर  जर देीास णले ीर पूवीिे हवामानाी ल व भौगोचलक बदल, णच  पचरवहनािे ीत्काचलन 
चवचवध मागप, या ससबसचधी णपल्या अनचभज्ञीेिा चविार करीा एकमात्र जन्मस्थान हा चनयम णहे हाि 
चविार सवाचधक सुरचक्षी वाटीो. 

 
या चवषयावर ििा करीानाि ण ख  एका चीीक्याि महत्त्वा्या मुद्यािा चविार कर े शक्य 

णहे. ीो म्ह जे, एका गोत्राी ल अनेक जाीींिे, णपल्या उपपत् नुसार जे एकाि समाईक पूवपजािे वसशज 
णहेी त्यासिे, को त्याीर  एका के्षत्रापासून देशासीर , णच  देशासीर  होीाना रूपासीर होी, झाले णहे 



 अनुक्रमणिका 

काय हा. जेव्हा एका प्रदेशाी ल चनवास  जाी  दुस्या प्रदेशाी ल जाीींपेक्षा, जर  ीे त्यास् याश  ेचन्ट प े 
ससबसचधी असले ीर , चभन्न असीाी ीेव्हा जर एका प्रदेशाीून दुस्यामध्ये केव्हाीर  पूवपकालामध्ये स्थलासीर 
झाले असे दाखचवीा णले ीर णपल्या सवपसाधार  मीाला ब कट  येईल. उदाहर ाथप भखूसळापासून 
कासह  शेंकळो मलैासवर उलथापालथ व ज्वालामुख  बेटासि  चनर्वमी  झाल  ीर कालासीराने त्या भखूसळावरून 
त्या बेटावर काह  वसाहीवाद  येी ल, णच  त्यासिे वसशज, जर  त्यास् यामध्ये रूपासीर झाले असले ीर , त्या 
भखूसळावर ल चनवासींश  अनुहर ामु े अजूनह  ससबसचधी असी ल. 

 
येथे दुसरा एक ससबसचधी प  चभन्न प्रश्न उद भवीो. त्याि जाची्या सवप व्यक्ी  एकमात्र 

युगुलापासून, क  एकमात्र उभयकलग यापासून, क  एकसमयाव्िेदेकरून चनमा  झालेल्या अनेक 
व्यक्ीींपासून, उत्पन्न झाले णहेी. कध ह  णसीरससकर हो ार नाह  असे सज व अस्स्ीत्वाी असी ल ीर, 
प्रत्येक जाची, एकमेकासिे उच्चाटन केलेल्या प  जाची्या इीर व्यक्ीींश  ककवा प्रकारासश  ससचमश्र  न 
झालेल्या रूपासीचरी प्रकारास् या चवकास्मापासून, उत्पन्न झालेल  असल  पाचहजे. त्यामु े रूपासीरा्या 
प्रत्येक उत्रोत्र अवस्थेमध्ये त्याि रूपा्या सवप व्यक्ी  एकमात्र जनकापासून चनमा  झालेले असीाी. 
परसीु बहुीेकासिे बाबी ी–म्ह जेि; प्रत्येक जननापूवी चनत्यीः ससयोग होीो, ककवा केव्हाकेव्हा 
णसीरससकर  होीे, अशा सवप सज वासिे बाबी ी–त्याि के्षत्रामध्ये चनवास कर ा्या त्याि जाची्या 
व्यक्ीींमध्ये णसीरससकर ामु े जव जव  एकरूपीा राखल  जाीे. त्यामु े अनेक व्यक्ीींमध्ये 
एकसमयाव्िेदेकरून बदल होी जाीाी, णच  प्रत्येक अवस्थेमध ल एकू  रूपासीर वसशजासमध्ये एक मात्र 
उीरलेले असी नाह . 

 
वर-उल्लखे ी ेटना-वगांबद्दल ििा करण्यापूवी चवचकर ा्या मागांिा चविार करावयास हवा. 

 
तितकरिाचे्मागस 
 

हवामानाी ल बदलािा देशासीर ावर प्रब  प्रभाव पळला असला पाचहजे. एखादा प्रदेश, ीेथ ल 
हवामाना्या स्वरूपामु े काह  सज वासना दुगपम असला ीर , हवामानाी ल बदलानसीर ीो देशासीर ासाठ  
महामागप झाला असला पाचहजे. भ-ूपाी  मध ल बदलािाह  अचीशय प्रभाव पळला असावा. एका 
कििोळ्या सागर  सेीूमु े दोन सागर  प्रा  जाीींिे णीा अलग कर  झाले णहे. ी  भमू  ळुबू दे, ककवा 
पूवी ी  ळुबलेल  असू दे, त्या दोन प्रा  जाीींिे णीाससचमश्र  होईल, ककवा पूवी ससचमश्र  झाले असाव.े 
चवद्यमान सागर  बेटे पूवपका   भपू्रदेशाने जोळले गेले असावीे, ककवा एकचत्रीप े अखसळ असण्याि ह  
शक्यीा णहे; णच  त्यामु े भिूर सतजनाला एकावरून दुसर कळे जा े शक्य झाले असाव.े 
भपूतष्ठपाी  मध्ये, चवद्यमान ज वास् या कालावध मध्ये प्रिसळ पचरवीपने झाल  णहेी. अटलासचटक प्रदेशाी ल 
सवप बेटे युरोप ककवा णचरकेश , त्यािप्रमा े युरोप-अमेचरकेश , अचलकळ ल का ाी जोळलेले होीे असस 
श्र . एळवळप फोबपस् यासिे णग्रहािे प्रचीपादन णहे. इीरासन , याि ी्हेने, प्रत्येक महासागरावर 
काल्पचनकचरत्या पूल बासधला णहे, णच जव जव  प्रत्येक बेट मु्यभमू ला जोळला णहे. या 
दृ्ट  कोनाीून त्या जाची्या अचीदूरस्थ स्थानापयंी्या चवीर ािा उलगळा होीो, णच  ब्याि अळि   
दूर होीाी. परसीु चवद्यमान जाीीं्या कालावध मध्ये अशा ी्हेने भौगोचलक बदल झाले असे समज े 
िुक िे णहे. णीा अगद  अलग असलेले बहुीेक भपू्रदेश अल कळ ल का ाी एकमेकासश  अखसळप े 
ससलग्न होीे यावर माझा चवश्वास नाह ; णच  अशा दृ्ट  कोनाचवरोध  अनेक ेटना णहेी. 
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चवचकर ा्या, णकस्स्मक म्हटले जा ा्या, प  नैचमचत्क म्ह  े योग्य अशा, मागांबद्दल थोळेसे 
चवविेन. ीे फक्ी वनस्पीींपरुीे मयाचदी ठेवले णहे. एखाद  वनस्पी  चवस्ीती प्रसर ासाठ  सु-अनुयुक्ी 
नाह  असे बरेि व ेा म्हसटले जाीे; परसीु सागरामधून पचरवहन होण्यामध ल कम  अचधक सुचवधाबद्दल 
जव जव  ससपू प अज्ञान असीे असे म्हसटले पाचहजे. सागरजला्या अपायकारक च्येला ब या चकीपी 
प्रचीकार करूस  शकीाी हे पहाण्यासाठ  चवचवध वनस्पीींमध्ये नानाचवध ी्हेिे प्रयोग करून पाचहले णहेी. 
त्यािे ीात्पयप पादप जाी पकै  दहा टके्क वनस्पीीं्या ब या, वा वल्यानसीर, सागरजलावर ९०० मलै 
असीरापयंी २८ ीे ४२ चदवसासपयंी ीरसगी राहू शकीाी णच  त्या दरम्यान त्यास् यामध्ये असकुरण्याि  क्षमीा 
चटकून रहाीे. 

 
ब यासिे पचरवहन कध कध  दुस्या एका पद्धी ने होीे. ब्याि बेटासवरून इमारी िे लाकूळ 

पाण्याबरोबर वहावी नेीाी. त्यापैक  कासह  वतक्षास् या मु ासमध्ये दगळासिे ीुकळे णसी बसचवलेले असीाी, 
णच  त्यामु े माी िा कासह  असश अगद  ेट्ट बसलेला असीो. अगद  दुरस्थ पचरवहनामध्येसुद्धा त्या 
माी िा एकह  क  धुीला जाी नाह . अशा ी्हेने मु ासन  ससपू पप े पचरवचे्ट ी माी मध्ये ी न स्व्ददल 
वनस्पीींिे असकुर  झालेले णहे. पक्षयास् या मतीदेहासिा, समुद्रासवर ीरसगी असीाना, कासह व ेा लगेि नाश 
होी नाह . णच  त्यास् या अन्नपुटाी ल अनेक ी्हे्या ब यासमध्ये द पेकालपयंी जोम चशल्लक रहाीो. 
उदाहर ाथप, वाटाण्या्या ब यासिा सागरजलामध्ये अल्प चदवसाी नाश होीो; परसीु कबूीरा्या 
मतीदेहाी ल ब या कत चत्रम सागरजलावर ी स चदवसापयंी ीरसगी ठेवल्या व त्यानसीर, णियप म्ह जे, 
जव जव  सवप ब या रुजल्या. 

 
ब यास् या पचरवहनासाठ  ज चवी पक्ष  हे अचीशय पचर ामकारक मध्यस्थ णहेी. अनेक ी्हेिे पक्ष  

चवशाल सागर पार करून दूर्या स्थानासपयंी जाीाी; कासह  पक्ष  ीाश  ३५ मलै वगेाने उड ळा  करीाी. 
कासह  कठ   ब या कासह ह  हान  न होीा त्यास् या चव्ेट मधून बाहेर पळीाी, णच  त्यापैक  ब्याि ब यासमध्ये 
असकुरण्याि  क्षमीा राचहलेल  असीे. पक्षयास् या अन्नपटुामध्ये जठररसािे स्त्रव  होी नाह ; त्यामु े ीेथे 
ब यासवर फारसा पचर ाम होी नाह . ीेथे बीं साधार ीः बारा ीे अठरा ीासापयंी रहाीाी. इीक्या 
अवध मध्ये पक्ष  ५०० मलैासिे असीर सहजप े पार करून जाऊ शकीाी. बचहर  ससा े अशा पक्षयाि  वाट 
पहाी असीाी. ज्याव े  अन्नपुट फाटीे ीेव्हा त्याी ल दा े चवखुरीाी, णच  त्यास् यामध्ये असकुरण्याि  
क्षमीा असीे. ओट, गहू, साीू, ब ट इत्यादीं्या ब यासिे अशा ी्हेिे रुज े पाचहलेले णहे. गोड्या 
पाण्याी ल कासह  मासे अनेक भसू्स्थी व जलस्थ वनस्पीीं्या ब यासिे भक्ष  करीाी; त्या माश्यासिे काह  
पक्ष  भक्ष  करीाी. णच  अशा ी्हेने एका स्थानापासून दुस्या स्थानापयंी ब यासिे पचरवहन होीे. 

 
अनेकव ेा टो धाळ ह  मु्यभमू वरून बेटासपयंी जाीे. त्यास् या मध्यस्थ नेह  ब यासिे पचरवहन होीे 

असे चदसून णले णहे. 
 
पक्षयासि  िोंि व पाय सहसा स्व्ि असीाी. प  कासह व ेा त्या भागासना माी  चिकटून राचहलेल  

असीे, णच  त्यामध्ये चवचवध वनस्पीीं्या ब या असू शकीाी. अशा चरी ने, देशासीरगाम  पक्षयासमु े, ब यासिे 
दूर्या प्रदेशासपयंी पचरवहन होीे. 

 
चहमखसळाबरोबर माी , दगळ, व इीर ब्याि वस्ीू अनेकव ेा नेल्या जाीाी; त्यासबरोबर ब यासिेह  

पचरवहन होीे. अशा ी्हेने णस्क्टपक व असटास्क्टपक प्रदेशासमध्ये एका भागाकळून दुसर कळे पचरवहन होीे, 
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णच  चहमयुगामध्ये णीा्या समश ीोष्ट्  प्रदेशा्या एका भागाकळून दुसर कळे पचरवहन झाले असले 
पाचहजे. 

 
अशा व इीर अनेक पचरवहन–मागांि  कायपवाह  वषानुवषं होी णल  णहे, णच  त्यामु े ब यासिे 

चवस्ीतीप े पचरवहन झाले णहे. पचरवहना्या या मागांना कासह व ेा प्राससचगक म्हटले णहे, प  ीे 
काटेकोरप े बरोबर नाह ; कार  सागर-प्रवाह ककवा वा्या्या झोीाि  चदशा या प्राससचगक च्या नव्हेी. 
पचरवहना्या को त्याह  मागाने अचीशय दूर्या असीरापयंी फार क्वचिीप े ब या नेल्या जाीाी. कार  
सागरजलाि  च्या द पेकालपयंी झाल  ीर ब यासमध्ये जोम रहाी नाह , ककवा पक्षयासिे अन्नपटु वा णसीळे 
यासमध्ये बीं द पेका  चटकून रहाी नाह ी. परसीु हे मागप प्रससगानुसार समुद्रावरून काहीं शेंकळो मलै 
पल कळे, ककवा एका बटेावरून दुस्या बटेावर, ककवा भखूसळावरून नचजक्या बेटावर, ब यासिे पचरवहन 
करण्यास पुरेसे णहेी; परसीु एका भखूसळाहून दुस्या दूर्या भखूसळापयंी पचरवहन होी नाह . अशा मागांन  
दूरस्थ भखूसळासी ल पादपजाी िे चमश्र  होी नाह ; णच  त्यास् यामध्ये णीाइीक ि चभन्नीा रहाीे. 
उदाहर ाथप, सागरप्रवाहामु े उत्र अमेचरकेमधून चिटनमध्ये बीं कध ह  ण ले जा ार नाह ी; प  वसे्ट 
इसचळजपासून णपल्या (चिटन्या) पचिम चकना्यापयंी ीे शक्य णहे. समुद्रा्या खारट पाण्यामु े ब यासिा 
नाश झाला नाह  ीर  येथ ल हवामानाी त्या चटक ार नाह ी. ीसेि अगद  दूर्या देशाीून पक्षयास् या 
मध्यस्थ ने ब या क्वचिीप े ण ल्या जाी ल; प  त्यासिे ीाबळीोब योग्य चठका  , योग्य जचमन ी पळून 
रुज े अससभवन य असीे. अशा ी्हेने हजारो ी्हे्या ब यासिे एखाद्या बेटावर पचरवहन झाले ीर सुद्धा 
फारीर एखाद्या ी्हे्या ब साठ  नव न ेराी देश यकत ी होण्याइीक  अनुकूल पचरस्स्थी  असू शकेल. 
अथात्  भवैूज्ञाचनक युगा्या द पे कालावध मध्ये काय ेळले असाव े हे सासग े कठ   णहे. एखादे बटे 
नुकीेि चनमा  झाले णहे णच  त्यावर फारसे सज व नाह ी अशा बटेािे उदाहर  घ्या. अशा जव जव  
रुक्ष भमू वर, हान कारक चकटक व पक्ष  फार थोळे णहेी, अगर अचजबाी नाह ी. ीर अशा चठका   
ण लेले प्रत्येक ब ज, ीेथ ल हवामान अनुयुक्ी असल्यास, रुजेल व ज चवी राहू शकेल. 
 
तहमयुग्कािदरम्यानचे्तितकरि 
 

एकमेकासपासून शकेळो मलै दूर असलेल्या पवपीास् या चशखरासवर अनेक सवपथासम वनस्पी  व प्रा   
णढ ले णहेी. एका स्थानापासून दुस्या स्थानापयंी देशासीर  होण्याि  स्प्ट  शक्यीा नसीानासुद्धा 
त्याि जाचीिे दूरस्थ स्थानीं वास्ीव्य असीे अशा ज्ञाी उदाहर ासपैक  हे एक सवाी चवलक्ष  उदाहर  
णहे. णल्प्स पवपीा्या चहममय प्रदेशासमध्ये व युरोप्या उत्रेकळ ल चसमासी भागासमध्ये त्याि जाचीिे अनेक 
वनस्पी  णढ ीाी हे णियपकारकणहे. त्यामु े त्याि जाचीि  अनेक चभन्न स्थान  स्वीसत्रप े चनर्वमी  
झाल  असल  पाचहजे असा चनष्ट्कषप काढला जाी होीा. परसीु चहमयुगा्या णधारे या ेटनासिे साधे 
स्प्ट  कर  देीा येीे. अगद  अल कळ ल भवैूज्ञाचनक युगामध्ये मध्य युरोप व उत्र अमेचरकेिे णस्क्टपक 
हवामानामु े नुकसान झाले याला समथपन य असे जैव व अजैव णधार णहेी. हवामान व पादपजाी 
यासमध ल प्रिसळ बदल, खळकासिे स्वरूप इत्यादीं्या णधारे पूवी चहमयुग येऊन गेले हे अगद  स्प्ट  होीस. 

 
युरोपमध ल चनवासीं्या चवचकर ावर चहमयुग य हवामानािा पूवी पळलेला प्रभाव पुढ लप्रमा े 

णहे. परसीु पूवीसारखेि नचवन चहमयुग ध मेप ाने येईल णच  नसीर जाईल असे गतचही धरून बदल अचधक 
त्वरेने झाले असे येथे समजावयािे. जेव्हा थसळ  णल , णच  जेव्हा दचक्ष ेकळ ल प्रत्येक अचधकाचधक 
चवभाग उत्रेकळ ल चनवासींसाठ  अनुयुक्ी झाला, त्याव े  ीे समश ीोष्ट्  प्रदेशासी ल चनवासींि  जागा 
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ेेी ल. त्यािव े  हे समश ीोष्ट्  प्रदेशासी ल चनवास  अचधकाचधक दचक्ष ेकळे सरकी ल. अथात्  रोधकासन  
त्यासना रोखले नाह  ीर हे शक्य णहे; ीे रोकले गेले ीर त्यासिा नाश होईल. पवपी बफा्िाचदी होी ल व 
त्यासिे पूवाश्रम िे णल्पचनवास  सपाट वर उीरी ल. थसळ ि  कमाल मयादा येईपयंी युरोप्या 
मध्यभागामध्ये, दचक्ष ेकळे णल्प्सपयंी व स्पेनमध्येसुद्धा, णस्क्टपक पादपजाी व प्रा  जाी णढ ीे. 
अमेचरकेी ल वीपमान समचशीोष्ट्  भागह  वर ल प्रमा ेि णस्क्टपक वनस्पी  व प्रा   यासन  व्यापलेला 
असेल, णच  जव जव  युरोपाील्या सारखेि ीे असी ल. कार  चवद्यमान पचरधतव य चनवास , त्यासन  
दचक्ष ेकळे सवपत्र प्रवास केला णहे असे णप  समजीो, ससपू प पतथ्व भोवी  चवलक्ष प े एकसमान णहेी. 

 
उष्ट् ीा परी णल  क  णस्क्टपक रूपें उत्रेकळे हटी ल, णच  अचधक समश ीोष्ट् ा प्रदेशाी ल 

सतजन त्यामागोमाग उत्रेकळे सरकू लागीाी. पवपीास् या पायथ्याजव  ल बफप  चवी ू लागला कीं अशा 
जागा णस्क्टपक रूपें ब कावीाी, णच  जसजसा अचधकाचधक उसि वर ल बफप  चवी ी जाीो, ीसीसे 
ीेह  वर सरकीाी. त्यािव े  त्याि जाीींिा उत्रेकळ ल प्रवास िालूि असीो. त्यामु े, जेव्हा उष्ट् ीा 
ससपू प पूवपस्स्थी ला येीे त्याव े  युरोप व उत्र अमेचरके्या सपाट वर पूवी एकचत्री राचहलेल्या जाीीं जुन्या 
व नव्य जगा्या णस्क्टपक प्रदेशाी पुन्हा चदसू लागी ल, णच  ीसेि एकमेकासपासून अचीशय दूरस्थ व 
एकचली अशा अनेक पवपी-चशखरासवर ीे णढ ी ल. 

 
यावरून वर उल्लेख ी चभन्न व दूरस्थ पवपी-चशखरासवर अनेक समान वनस्पी  का णढ ीाी हे 

समजून येईल. पूवी्या अचधक श ी हवामानामु े त्याका   पवपी चशखरादरम्यान्या सपाट ्या प्रदेशाीून 
देशासीर  होऊ शकले. ीसेि प्रत्येक पवपीराज ्या णल्प य वनस्पीींिे त्यास् या उत्रेकळ ल णस्क्टपक 
वनस्पीींश  अचधक खासप े साम्य कास णहे यािाह  उलगळा होीो. 

 
णस्क्टपक रूपे प्रथम दचक्ष ेकळे व नसीर मागे उत्रेकळे बदलत्या हवामानाश  सुससवाद राखून 

सरकले. त्यामु े त्यासना त्यास् या द पे देशासीर ादरम्यान ीपमाना्या को त्याह  प्रिसळ चवषमीेला ीोंळ 
द्याव ेलागले नाह . ीसेि त्या सवांिे देशासीर  एकससेप े झाल्यामु े त्यास् या अन्योन्य ससबसधामध्ये फारश  
ढव ाढव  झाल  नाह . त्यामु े, या ग्रसथामध्ये मासळलेल्यर ीत्त्वासनुसार, त्या रूपासमध्ये फारसे रूपासीर झाले 
नसाव.े परसीु उष्ट् ीे्या पनुरागमनानसीा प्रथम पवपीास् या पायथ्याजव  व नसीर चशखरासवर एकचत्री 
सोळलेल्या णल्प य सतजनासिे बाबी ी ेटना थोळ श  चभन्न णहे. करा  त्याि णस्क्टपक जाी  दूरस्थ 
पवपीराजींवर मागेराचहल्या असी ल व त्या ीेथे णजपयंी ज चवी राचहल्या असी ल असे ससभवी नाह . 
ीेह  प्राि न णल्प य जाीींश  चमस ून गेले असावीे. त्यासना त्यानसीर कासहींशा चभन्न हवामानाला ीोंळ द्याव े
लागले असाव.े त्यामु े त्यास् या अन्योन्य ससबसधासमध्ये कासह  प्रमा ाी चवक्षोभ चनमा  झाला णच  त्यासिेमध्ये 
रूपासीर झाले. युरोपाी ल अनेक पवपीराजींवर ल चवद्यमान णल्प य वनस्पी  व प्रा   यासि  ीुलना 
केल्यास, जर  अनेक जाीीं अगद  सवपथासम ीशाि राचहल्या असल्या ीर  कासह  प्रकार म्ह ून, कासह  
अचनचिी रूपें ककवा उपजाी  म्ह नू, णच  कासह चभन्न ीर ह  ेचन्ट प े ससबसध ी जाीीं म्ह ून, चभन्न 
चशखरासवर अस्स्ीत्वाी णहेी. 

 
काल्पचनक चहमयुगा्या प्रारसभका   णस्क्टपक सतजनासमध्ये धतव य प्रदेशाभोवी  णीा इीक ि 

एकसमानीा होी  असे वर ल चवविेनामध्ये म  गतचही धरले होीे. परसीु अनेक उप-णस्क्टपक णच  कासह  
समश ीोष्ट्  रूपें पतथ्व भर जश ्या ीश  होी  असेह  गतचही धर े णवश्यक णहे. कार  उत्र अमेचरका व 
युरोपमध ल पवपीा्या खाल्या उीर  वर व मदैानावर असलेल्या कासह  जाीीं जश ्या ीश  णहेी. 
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वास्ीव चहमयुगा्या प्रारसभ स पतथ्व भर्या उप-णस्क्टपक व समश ीोष्ट्  प्रदेशासी ल रूपासमध्ये वर उल्लेख ी 
समानीा होी  यािे स्प्ट  कर  कसे दे ार असा प्रश्न चविारला जाईल. वीपमानका   प्राि न व अवाि न 
जगासमध ल उप-णस्क्टपक, व उत्रेकळ ल समश ीोष्ट्  प्रदेशासी ल, सतजन ससपू प अटलासचटक महासागर व 
प्चसचफक महासागरािा उत्रेकळ ल भाग यासमु े एकमेकासपासून अलग झालेले णहेी. चहमयुगका ामध्ये 
प्राि न व अवाि न जगासी ल चनवास  जेंव्हा णीापेक्षा अचधक दूर दचक्ष ेकळे होीे, ीेव्हा ीे महासागरा्या 
चवस्ीती असीरालामु े त्याह पेक्षा अचधक पू पप े अलचगी असले पाचहजेी. त्यामु े त्याि जाचीने ीेव्हा ककवा 
ीत्पूवी त्या दोन भखूसळावर कसा प्रवशे केला, असा प्रश्न चविारीा येईल. यािे उत्र, चहमयुगा्या 
प्रारसभापूवी असलेल्या हवामाना्या स्वरूपामध्ये णहे. त्याव े , या नचवन अचभनूीन युगामध्ये, पतथ्व वर ल 
बहुीासश  चनवास  चवद्यमान चनवासींसमान चनचिीप े होीे; णच  णीापेक्षा त्याव े  हवामान अचधक उष्ट्  
होीे याला णधार णहेी. त्यामु े, ६०° अक्षवतत्ाखाल  चवद्यमान सज व अचीनूीन युगामध्ये अगद  उत्रेस 
धतव य वीतप ाखाल ६६°–६७° अक्षवतत् दरम्यान होीे; णच  चवद्यमान णस्क्टपक सतजन त्याव े  धतवाला 
त्याह पेक्षा अचधक जव  असलेल्या भग्न भमू वर होीे. सध्या धतव य वीुप ाखाल  पचिम युरोपपासून पूवप 
अमेचरकेपयंी जव जव  अखसळ भपू्रदेश णहे. पचर ाम  अचधक अनुकूल हवामानामध्ये 
णसीरदेशासीर ासाठ  स्वाीसत्रय रहाीे. ीेव्हा, अखसळ भपू्रदेश व देशासीर ासाठ  स्वाीसत्रय यासमु े, 
चहमयुगकालापूवी प्राि न व अवाि न जगाी ल उप-णस्क्टपक व समश ीोष्ट्  प्रदेशाी ल सतजना्या गतचही 
एकसमानीेबद्दल खुलासा होीो. 

 
णपल  भखूसळे, जर  त्यास् या समपतष्ठामध्ये ब्याि उलाढाल  झाल्या असल्या ीर , जव जव  

णहे त्याि स्थानाला द पेकालपयंी राचहल  णहेी. त्यामु े वर िर्विलेल्या मीामध्ये ण ख  भर 
ेालाव श  वाटीे. को त्याीर , प्राि न अचीनूीन का ासार्या, त्याह पेक्षा पूवी्या व त्याह पेक्षा उष्ट्  
युगासमध्ये, त्याि ी्हे्या वनस्पीींिे व प्राण्यासिे जव जव  अखसळ धतवपचरवचे्ट ी भमू वर मोठ्या सस्येने 
वास्ीव्य होीे. या चहमयुगा्या प्रारसभा्या फार पूवी, हवामान कम  झाल्याबरोबर प्राि न व अवाि न या 
दोन्ह  जगासी ल वनस्पीींिे व प्राण्यासिे दचक्ष ेकळे ह ह ू स्थलासीर सुरू झाले. णीा त्यासिेि वसशज, 
बहुीेकरूपासीचरी रूपामध्ये, मध्य युरोप व अमेचरकेमध्ये चदसीाी. या दृ्ट  कोनाीून, उत्र अमेचरका व 
युरोपमध ल सतजनासमध ल अचीअल्प सारूप्यसह ी असलेल्या ससबसधािा उमज पळेल. त्या दोन प्रदेशासमध ल 
असीर, णच  ससपू प अटलासचटक महासागरामु े झालेले त्यासिे अलग कर  हे चविाराी ेेीा हे ससबसध अत्यसी 
चवलक्ष  णहेी. युरोप व अमेचरकेमध ल सतजन वीपमानाकालापेक्षा उत्र-ीती यक अवस्थासमध्ये एकमेकासश  
अचधक ेचन्ट प े ससबसचधी होीे. कार  त्या उष्ट्  युगामध्ये प्राि न व अवाि न जगास् या उत्रेकळ ल प्रदेश 
भमू ने जव जव  अखसचळीप े जोळलेले होीे; णच  त्या भमू िा, थसळ मु े त्या प्रदेश-चनवासींना 
णसीरदेशासीर ास दुगपम होईपयंी, सेीू म्ह नू उपयोग होी होीा. 

 
अचीनूीन युगाी ल उबदारप ा ह ूह ू कम  होी असीाना प्राि न व अवाि न जगासमध ल 

समाईक जाीींिे धतव य वीुप ा्या दचक्ष ेस देशासीर झाल्याबरोबर लगेि त्यासिा एकमेकासपासून ससपू पप े 
ससपकप  ीुटला असावा. हे अलग कर , अचधक समश ीोष्ट्  सतजनासिे बाबी ी, फार फार युगामागे झाले 
असले पाचहजे. वनस्पी  व प्रा   यास् या दचक्ष ेकळ ल देशासीरानसीर त्यासि  एका मोठ्या प्रदेशाी 
अमेचरकेी ल ीदे्दश य सतजनासश , णच  दुस्या एका मोठ्या प्रदेशाी प्राि न जगाी ल सतजनासश , सरचमस  
व त्यास् याश  स्पधा झाल  असल  पाचहजे. पचर ाम , बरेि रूपासीर होण्यासाठ , येथे सवप कासह  अनूकूलीा 
झाल . त्यामु े अवाि न व प्राि न जगास् या समश ीोष्ट्  प्रदेशासी ल णीा ज चवी असलेल्या सतजनासि  
ीुलना केल्यास फार थोड्या सवपथासम जाी  णढ ी ल. परसीु ज्याला कासह  चनसगपवते्त्यान  भौगोल क 
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वसशासिा दजा चदला णहे ीर इीरासना चभन्न जाीींिा अश  अनेक रूपे प्रत्येक मोठ्या वगामध्ये णढ ीाी; 
ीसेि सवप चनसगपवते्त्यासन  ठामप े चभन्न दजा चदला णहे असे ेचन्ट प े ससबसध ी ककवा प्राचीचनचधक रूपासिे 
ससे सासपळीाी. 

 
जसे भमू वर ेळले, अगद  ीसेि सागरजलामध्ये ेळले. अचीनूीन अगर ीत्पूवी्या का ामध्ये 

धतव य वीुप ा्या अखसचळी समुद्री राला सागर  प्रा  जाी जव जव  एकसमान होी . नसीर त्या ज वासिे 
दचक्ष ेकळे ह ूह ू स्थलासीर  झाले. सध्या सागर  प्रदेशाी वास्ीव्य असलेल  अनेक ेचन्ट प े ससबसध ी 
रूपे पू पप े वगे   झाल  णहेी यािे रूपासीर ा्या उपपत् ्या णधारे स्प्ट  कर  देीा येीे. यानुसार, 
उत्र अमेचरके्या समश ीोष्ट्  प्रदेशाी ल पूवेकळ ल व पचिमेकळ ल समुद्रचकना्याला कासह  ेचन्ट प े 
ससबसध ी, अजूनह  अस्स्ीत्वाी असलेल  व लुप्ी ीती यक रूपें कास णढ ीाी हे समजून येईल. 

 
उत्र अमेचरके्या पूवेकळ ल व पचिमेकळ ल सागर-चनवासीं्या जाीींमध ल अशा ेचन्ट  ससबसधािे 

स्प्ट  कर  खास चनर्वमी ्या उपपत् ्या णधारे देीा येी नाह . त्या प्रदेशाी ल जव जव  समान भौचीक 
पचरस्स्थी ्या अनुरोधाने अशा एकसमान जाीींि  चनर्वमी  झाल  असे म्ह ीा ये ार नाह . कार , 
उदाहर ाथप, दचक्ष  अमेचरके्या कासह  भागासि  दचक्ष  णचरका वा ऑस्रेचलया्या भागासश  ीुलना केल्यास 
ीेथ ल भौचीक पचरस्स्थी  सवप दृ्ट  ने ेचन्ट प े समान णहे, णच  ीर ह  ीेथ ल चनवासींमध्ये ससपू प 
चभन्नीा णहे. 
 
उत्तर्ि्दतक्षिेकडीि्एकािंतरि्तहमयुगे 
 

चहमान  च्या ह  उत्र व दचक्ष  गोलाधाी सवपत्र पसरल  होी . भवैूज्ञाचनक दृष्ट््ा, दोन्ह  
गोलाधांमध्ये, ीो का  अवाि न होीा; णच  ीो द पेका  चटकलेला होीा. अशा अनेक ेटनावरून मला 
प्रथम वाटले होीे कीं चहमयुगामध्ये सवप पतथ्व वर ल ीपमान एकाि व े  कम  झाले. परसीु हवामानाि  
चहमान  स्स्थसी  ह  चवचवध भौचीक कार ासि  चनष्ट्पत् णहे, णच  ी  च्या पतथ्व ्या भ्रम कके्ष्या 
चवकें द्रत्वामध्ये वाढ झाल्यामु े होीे असे काह न  दाखचवले णहे. या सवप कारकासिे असचीम फचली सारखेि 
असीे; परसीु त्यासपकै  सवाी प्रभावशाल  म्ह जे सागर  प्रवाहावर ल भ्रम कके्ष्या चवकें द्रत्वािा अप्रत्यक्ष 
प्रभाव. काहीं्या मीे प्रत्येक दहा ीे पसधरा हजार वषानसीर श ीयुग चनयचमीप े पनु्हा येीे; णच  ी  युगें, 
काह  णकस्स्मकीेमु े, द पेका पयंी अचीशय उग्र होी . याणकस्स्मकीेपकै  अत्यसी महत्त्वपू प म्ह जे 
भमू  व पा   यासि  सापेक्ष स्स्थी . यापूवीिस शवेटिस चहमयुग साधार  २४,००० वषांपूवीसुरू झाले णच  ीे, 
हवामानामध्ये चकरको  बदल होी, साधार प े १६०,००० वष े चटकून राचहले. प  णप ाला सवांी 
महत्त्वाि गो्ट  म्ह जे, जेव्हा जेव्हा उत्र गोलाधाी चहमयुग होीे ीेव्हा ीेव्हा दचक्ष  गोलाधांी ल 
ीपमानामध्ये अक्षरशः वाढ झाल , णच  सागर -प्रवाहास् या चदशमेध्ये बदल झाल्यामु े, ीेथ ल कहवा ा 
बरािसा सौम्य होीा. जेव्हा दचक्ष  गोलाधाी चहमयुग िालू होीे ीेव्हा उत्र गोलाधाीह  वर लप्रमा ेि 
ेळले. या चनष्ट्कषामु े म  प्रचीपाद ी असलेल्या भौगोचलक चवीर ावर बराि प्रकाश पळीो. 

 
पतथ्व ्या सवप भागासी ल उष्ट् प्रदेशासी ल अचधक उत्ुसग पवपीासवर ल, णच  उत्र व दचक्ष ेकळ ल 

समश ीोष्ट्  पठारासवर ल, काह  वनस्पी  एक ीर त्याि जाीीं्या णहेी ककवा त्याि जाीींिे प्रकार 
णहेी. ीसेि या चवस्ीतीप े अलग प्रदेशासी ल जाीीं मध्यसीर य उष्ट् प्रदेश य पठारासवर णीा न 
णढ  ा्या गोत्रासमध ल णहेी. 
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वर ल, शरेा फक्ी वनस्पीींनाि लागू होीो. परसीु भिूर प्राण्यासिे ससबसध ी काह  थोड्या समसदृश 
ेटना णढ ीाी. 

 
णचरकेिा ससपू प चवषुववतत् य भाग, भारी य द्व पकल्प, चसलोन, मलाया द्व पसमूह, व कम  सुस्प्ट  

र ी ने दचक्ष  अमेचरकेिा उष्ट् प्रदेश य भाग या चठका ास् या पहाळ  प्रदेशासमध्ये समश ीोष्ट्  य रूपे 
णढ ीाी. यावरून असे चनचिीप े चदसून येीे क  को त्या ीर  पूवपका  , चहमयुगा्या अचीशय उग्र 
का ाी, वर ल प्रिसळ भखूसळास् या चवषववतत्ावर ल पठारासवर िोहींकळे समश ीोष्ट्  य रूपे मोठ्या सस् येने 
होी . या का   चवषववतत्ावर ल समुद्रसपाट वर ल हवामान त्याि अक्षवतत्ावर ल पाि ीे सहा हजार फूट 
उसि वर ल चवद्यमान हवामानाइीके जव जव  समान, ककवा थोळेसे अचधक थसळ, असाव.े या श ीमय 
का ामध्ये चवषववतत्ावर ल मदैानासवर उष्ट् प्रदेश य व समश ीोष्ट्  य वनश्र िे ससम श्र  झाले असले पाचहजे; 
जसे, चहमालया्या चनम्नीर उीारावर ल िार ीे पाि हजार उसि वर ीशा ी्हेि  ससचमश्र ी, परसीु 
समश ीोष्ट्  य रूपासिे त्याह पेक्षा अचधक प्राबल्य असलेल , वनश्र  णहे. 

 
जेव्हा उत्र गोलाधाी चहमयुगामध्ये णत्यसचीक थसळ  होी  ीेव्हा दचक्ष  गोलाधामध्ये वास्ीवीः 

उबदारप ा होीा या चनष्ट्कषामु े उभय गोलाधाी ल समश ीोष्ट्  भागासवर ल, णच  उष्ट्  कचटबसधाी ल 
पवपीासवर ल सज वास् या वीपमान अस्प्ट  कर  य चववर ावर काह  स्प्ट  प्रकाश पळीो काय हे णीा 
पहावयािे णहे. चहमयुग वषांमध्ये ग ना केल्यास, अचीशय द पे होीे, णच  ीो का  को त्याह  प्रमा ाी 
देशासीर ासाठ  पुरेसा होीा. जसजश  थसळ  अचधकाचधक ी व्र होी गेल , ीसे णस्क्टपक रूपासन  
समश ीोष्ट्  प्रदेशासवर ण्म  केले हे णप ासस माचही णहे. णच  अचधक जोमदार, प्रबल व चवस्ीती 
प्रसाचरी समश ीोष्ट्  य रूपासन  चवषुववतत् य मदैानासवर ण्म  केले हे णीाि चदलेल्या ेटनासवरून.स्प्ट  
णहे. या उष्ट्  प्रदेश य चनवसींन  दचक्ष ेकळ ल उष्ट्  व उपोष्ट्  प्रदेशासमध्ये देशासीर केले असावे; कार  या 
व े  दचक्ष  गोलाधामध्ये उबदारप ा होीा. चहमयुगािा ्हास झाल्यानसीर दोन्ह  गोलाधांमध्ये ्मशः त्यासिे 
पूवीिे ीपमान णले. त्याव े  चवषववतत्ासवर ल मदैान  प्रदेशासमध्ये रहा ा्या उत्रेकळ ल समश ीोष्ट्  
रूपासना त्यास् या पूवाश्रम ्या ेरामध्ये हाकलले असावे, ककवा दचक्ष ेकळून परी ा्या चवषुववतत् य रूपासन  
त्यासि  जागा ेेील्यामु े त्यासिा नाश झाला असावा. ीथाचप, उत्रेकळ ल काह  समश ीोष्ट्  य रूपासन  
शजेार ल को त्याह  पहाळ  प्रदेशासवर णरोहन केले; णच  ी  भमू  पुरेश  उत्ुसग असेल ीर वर ल रूपे 
द पेकालपयंी, जश  णस्क्टपक रूपे युरोपमध ल पवपीासवर राचहल  ीशा र ी ने, ज चवी राचहल . ीेथ ल 
हवामान त्यासना पू पप े अनुकूल नसीासनासुद्धाह  ीे ज चवी राचहले असावीे. कार  ीपमानाी ल बदल हा 
अचीशय मसद असावा, णच  वनस्पीींमध्ये पचरस्स्थी  अनुकूलनाि  काह  प्रमा ाी क्षमीा असीे. 

 
ेटनास् या चनयचमी ्मामध्येि दचक्ष  गोलाधाी ी व्र चहमयुग येण्याि  पा   णल , णच  उत्र 

गोलाधामध्ये उबदारप ा णला. त्यानसीर दचक्ष ेकळ ल समश ीोष्ट्  रूपासन  चवषववतत्ावर ल सपाट वर 
ण्म  केले असाव.े पवपीासवर पूवी मागे राचहलेल  उत्रेकळ ल रूपे णीा खाल  उीरीाी णच  
दचक्ष ेकळ ल रूपासमध्ये चमस ीाी. ह  दचक्ष ेकळ ल रूपे उबदारप ािे पनुरागमन झाल्यानसीर, त्यास् या 
पूवाश्रम ्या ेर  परीीाी. त्याव े  काह  थोड्या जाी  पवपीावर मागे रहाीाी, णच  पवपीावरून खाल  
उीरलेल  काह  उत्र समश ीोष्ट्  य रूपे दचक्ष ेकळे जाीाी. याप्रमा े उत्र व दचक्ष  समश ीोष्ट्  
कट बसधासमध्ये णच  मध्यसीर य चवषुववतत् य प्रदेशासमध ल पवपीासवर काह  अगद  सवपथासम जाीीं णप ास 
चम ावयास हव्याी. परसीु द पेकालपयंी पवपीासवर, ककवा चवरुद्ध गोलाधाी, मागे राचहलेल्या जाीींना 
अनेक नव न रूपासश  स्पधा कराव  लागीे, णच  काह शा चभन्न भौचीक पचरस्स्थी ला ीोंळ द्याव ेलागीे. 
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त्यामु े त्यास् यामध्ये रूपासीर होण्याि  अचीशय शक्यीा असीे, णच  साधार प े ी  रूपे प्रकार 
ककवाप्राचीचनचधक जाी  म्ह ून णीा अस्स्ीत्वाी रहाीाी. ीसेि दोन्ह  गोलाधांमध्ये ीत्पूवी होऊन गेलेले 
चहमयुगह  चविाराी ेेीले पाचहजे. कार , णीा सासचगीलेल्या ीत्त्वासनुसार, त्याि चवस्ीतीप े अलचगी 
प्रदेशासमध्ये अनेक अचीशय चभन्न जाीींिा अचधवास असीो, णच  त्या जाीीं मध्यसीर य अचीउष्ट्  
पट््ासमध्ये णीा न णढ  ा्या गोत्रासमध ल असीाी यािे स्प्ट  कर  देीा येीे. 

 
दचक्ष ेकळून उत्रेकळेपेक्षा उत्रेकळून दचक्ष ेकळे अनेक अचधक, सवपथासम ककवा अल्प 

रूपासीचरी, जाीींिे स्थलासीर  झाले णहे असे चदसून येीे. याि  कार े पुढ लप्रमा े असाव ी : उत्रेकळे 
चवस्ीती भपू्रदेश णहे; उत्रेकळ ल रूपे त्यास् या स्वगतह  अचधक सस्येने अस्स्ीत्वाी होी , णच  पचर ाम  
नैसर्वगक चनवळ व स्पधा यासद्वारा दचक्ष ेकळ ल रूपासपेक्षा त्यास् यामध्ये अचधक उच्च पू ावस्था, ककवा 
प्रबलकार  शक्ी , यासकळे प्रगची झाल . त्यामु े चवषुववतत् य प्रदेशाी, चहमयुगा्या अदलाबदल िे व े , 
या दोन ससिासि  जेव्हा सरचमस  होीे, ीेव्हा उत्रेकळ ल रूपे अचधक प्रबल असीाी; त्यासना पवपीासवर 
णपले स्थान चटकवनू ठेव े णच  नसीर दचक्ष ात्य रूपासबरोबर दचक्ष ेकळे स्थलासीर कर े शक्य असीे. 
परसीु उत्रेकळ लरूपास् या ससबसध ी दाचक्ष ात्य रूपासिे ीसे नसीे. अगद  याि पद्धी ने, णीा युरोपमध ल 
बरेिसे सतजन न्यूझ लसळ व त्यापेक्षा कम  प्रमा ाी णस्रेचलयामध्ये णढ ीाी, णच  त्यासन  ीदे्दश यासिा 
पराभव केला णहे. उलटपक्ष  युरोपमध्ये दचक्ष ेकळून चवचवध मागांन  मोठ्या प्रमा ाी ब या ण ल्या गेल्या 
असल्या ीर  उत्र गोलाधाी ल को त्याह  भागामध्ये अचीशय थोळ  दाचक्ष ात्य रूपे देश यकत ी झाल  
णहेी. याला असशीः अपवाद भारीाी ल चनलचगर  पवपीासिा; ीेथे ऑस्रेचलयाी ल रूपासि  लाग  व 
देश यकत ी हो े श घ्रीेने िालू णहे. अखेर्या प्रिसळ चहमयुगापूवी णसीर-उष्ट् प्रदेश य पवपीासवर प्रदेशचनष्ठ 
णल्प य रूपासिा साठा होीा याबद्दल शसका नाह . परसीु उत्रेकळ ल चवस्ीती प्रदेशाी व अचधक कायपक्षम 
कारखान्याी चनमा  झालेल्या अचधक प्रबल रूपासना ीे शर  गेले. अनेक बेटासवर ल देश यकत ी सतजनासि  
सस्या ीदे्दश यासइीक  ककवा त्यास् यापेक्षा अचधक झाल  णहे;णच  ीदे्दश यासिे चवलोपन होण्याससबसचधी ह  
पचहल  पायर  णहे. पवपी हे भपू्रदेशासवर ल बटेे णहेी; णच  त्यावर ल चनवासींिा, वास्ीव बेटासवर ल 
चनवासींप्रमा े, उत्र  रूपासकळून सवपत्र पराभव झाला णहे, णच  मनुष्ट्याद्वारे देश यकत ी झालेल्या 
महाद्व प य रूपासना ीे अजूनह  शर  जाी णहेी. 

 
हेि चनयम उत्रेकळ ल व दचक्ष ेकळ ल समश ीोष्ट्  कचटबसधासी ल भिूर प्रा   व सागर  सतजन 

यास् याह  चवीर ास लाग ू होीाी. चहमयुगा्या परमोच्चीेव े , सागर प्रवाह णीासपेक्षा चवस्ीतीप े चभन्न 
असीाना, काह  समश ीोष्ट्  सागरवास  चवषववतत्ापयंी पोंिले असावीे. त्यासपैक  कासह  थोड्यासना श ी 
प्रवाह ससभा ून, कदाचिी ीाबळीोब, दचक्ष ेकळे स्थलासीर कर े शक्य झाले असाव.े इीरेज  दचक्ष  
गोलाधाी चहमयुग येईपयंी व पुढ ल प्रगी स वाव चम ेपयंी श ीीर खोल पयंी ज चवी व अस्स्ीत्वाी 
राचहले असावीे; जसे, णस्क्टपक सतजनासिा चनवास असलेल  एकचली स्थाने सध्या उत्रेकळ ल 
समश ीोष्ट्  य समुद्रा्या खोलवर भागासमध्ये अस्स्ीत्वाी णहेी. 

 
सवपथा सम व ससबसचधी जाीींिे चवीर  व णप्ीससबसध याबद्दल्या सवप अळि   वर चदलेल्या 

दृ्ट  कोनावरून दूर झाल्या असे म  समजी नाह . देशासीर ाि  चनचिी चदशा सूचिी कर े शक्य नाह . 
फक्ी काह  जाीींिेि देशासीर  कास झाले व इीरासिे का नाह ; फक्ी काह  जाीींमध्येि रूपासीर  का झाले 
व त्यास् यापासून नव न रूपासि  चनर्वमी  कास झाल , णच  त्यािव े  इीरेज  अपचरवर्वीी का राचहले 
याबद्दल णप ाला काह  सासग े शक्य नाह . एखाद ि जाची फक्ी, व दुसर  नव्हे, मनुष्ट्या्या मध्यस्ी ने 
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परक य भमू वर देश यकत ी का होीे; एका जाचीिे, इीर जाीींपेक्षा, त्या्या स्वगतह  दुप्पट ककवा चीप्पट 
चवस्ीारके्षत्र कास असीे; याबद्दल णप  जोपयंी काह  सासगू शकी नाह  ीोपयंी वर ल ेटनासिा खुलासा 
कर े शक्य नाह . 
 

नानाचवध खास अळि  ह  सोळवण्या्या रहाीाी. उदाहर ाथप, अत्यसी दूरस्थ स्थानासना त्याि 
ी्हेिे वनस्पी  णढ ीाी; परसीु त्यास् या चवचकर ासाठ  चहमखसळासिा सबसध असावा. दचक्ष  गोलाधाी ल 
अनेक दूरस्थ स्थानीं अस्स्ीत्वाी असलेल्या जाीीं जर  चभन्न असल्या ीर  त्या केव  दचक्ष ेपुरीे मयाचदी 
असलेल्या गोत्रासमध लि णहेी ह  एक अचधक चवलक्ष  ेटना णहे. यापकै  काह  जाीीं इीक्या चभन्न 
णहेी क  अखेर्या चहमयुगा्या प्रारसभापासून त्यािे देशासीर  व त्यानसीर योग्य प्रमा ाी रूपासीर होण्यास 
अवचध चम ाला नसावा. त्याि गोत्राी ल चभन्न जाी िे देशासीर  समान कें द्रापासून अर य चदशनेे झाले असे 
वर ल ेटनासमु े सुिचवले जाीे. उत्र गोलाधाप्रमा ेि दचक्ष ेकळेह  अखेर्या चहमयुगापूवी होऊन 
गेलेल्या उबदार युगािा, णच  त्याव े , णीा बफा्िाचदी असलेल्या, असटार्वटक य भमू वर ल अत्यसी 
वैचश्ट पू प व एकचली वनश्र िा म  शोध ेेी णहे. अखेर्या चहमयुगा्या व े , या वनश्र िा नाश 
होण्यापूवी, थोड्या रूपासिे दचक्ष  गोलाधाी लचवचवध स्थानासना अगोदरि चवस्ीतीप े चवचकर  झाले 
असाव.े हे चवचकर  पचरवहना्या प्राससचगक मागांन , णच  णीा रसाी ाला गेलेल्या बेटास् या सहाय्याने, 
त्यासिा मुक्काम-स्थाने म्ह ून उपयोग करून, झाले असाव.े यानुसार अमेचरका, ऑस्रेचलया व न्यचूझलसळ 
यास् या दचक्ष  समुद्रचकना्याला ी ि वैचशष्ट््पू प ज वरूपे अल्प प्रमा ाी असाव ी. 

 
पतथ्व वर सवपत्र झालेल्या हवामाना्या प्रिसळ उलथापालथ िा भौगोचलक चवीर ावर झालेल्या 

पचर ामाबद्दल्या माझ्या मीासारखाि असदाज इीर कासहींन  बासधला णहे. एका गोलाधाी ल उत्रोत्र 
चहमयुगे व त्याचवरूद्ध गोलाधाी ल उबदार कालखसळ एकाि व े  ेळून येीाी, णच  त्यािव े  जाीीं्या 
चधम्या रूपासीराला वाव चम ीो हे णप  पाचहले णहे. त्यावरून त्याि व ससबसचधी ज व-रूपास् या भ-ू
गोलासवर ल सवप भागासमध ल चवीर ाससबसचधी असस्य ेटनासिा खुलासा होीो. जैव पाण्यािा प्रवाह एका 
कालखसळाी उत्रेकळून ीर दुस्याी दचक्ष ेकळून होीा, णच  दोन्ह ह  प्रवाह चवषुववतत्ापयंी पोहोिले. 
परसीु ज वनझ्यािा प्रवाह दचक्ष ेपेक्षा उत्रेकळून अचधक जोरदारप े होीा, णच  पचर ाम  दचक्ष  अचधक 
मुक्ीप े जलमय झाला. लाटा, समुद्र चकना्यावर िढून णल्यानसीर, त्यास् याबरोबर वाहून णलेल्या वस्ीू 
क्षैचीज रेषेवर सोळीाी, णच  याचठका   त्यासिा उभार उन्नीीम असीो. अगद  याप्रमा ेि जैव 
पाण्याबरोबर णलेले जैव ज व पवपी-चशखरासवर मागे राचहले; त्यािा मागप णस्क्टपक य मदैानापासून ह ू 
ह ू उन्नी होी चवषुववतत्ावर ल प्रिसळ उसि पयंी पोिला. याप्रमा े मागे ससकटाी सासपळलेल्या नानाचवध 
ज वासि  ीुलना जव जव  प्रत्येकप्रदेशाी ल पवपीाजव  हूसकावनू लावलेल्या व ीेथे अस्स्ीत्वाी 
असलेल्या मानवा्या रानट  वसशासश  करीा येईल. त्यास् या सभोवीाल्या मदैानासवर ल पूवी्या चनवासींिा 
अचभलेख म्ह नू उपयोग होीो. 
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प्रकर  ीेरा 
 

भौगोचलक चवीर  (पुढे िालू) 
 
गोड्या्पाण्यािीि््ृजनाचें्तििरि 
 

ीलाव व नद  व्यवस्था भ-ूरोधकासमु े एकमेकासपासून अलचगी णहेी. त्यामु े गोड्या पाण्यासी ल 
सतजनासिे त्याि प्रदेशामध्ये चवस्ीती के्षत्र अस ार नाह  असा चविार येईल. समुद्र हा त्यापेक्षा अचधक भयानक 
रोधक असल्यामु े वर ल सतजन दूर्या प्रदेशासपयंी फैलावले नसावीे. परसीु अगद  याउलट वस्ीुस्स्थी  
णहे. गोड्या पाण्याी ल चभन्न वगीय जाीींिेि फक्ी प्रिसळ चवस्ीारके्षत्र णहे असे नाह , ीर समवगी 
जाी ह  चवलक्ष  चरी ने पतथ्व वर सवपत्र फैलावलेल्या णहेी. िाचझल व चिटन मध ल गोड्या पाण्याी ल 
चकटक, शसख इत्याचदमध्ये साम्य णढ ले, प  त्यासना पचरवचे्ट ी भमू वर ल ज वासमध्ये चवसदृश्यीा 
णढ ीे. 

 
गोड्या पाण्याी ल सतजनासमध ल चवस्ीतीप े चवस्ीार ा्या सामथ्यािे बहुीेकासिे बाबी ी एक 

कार  देीा येईल. त्यासिे त्यास् या व स्व-प्रदेशासमध्ये एका ळबक्यापासून दुस्याकळे, ककवा एका 
प्रवाहापासून दुस्या प्रवाहाकळे, अल्प व वारसवार स्थलासीर, णच  त्यामु े त्यासिे चवस्ीतीप े चवचकर , 
होऊ शकीे. याससबसध ी फक्ी थोड्या उदाहर ासिा चविार करावयािा णहे; त्यापकै  स्प्ट  कर ाथप 
सवाचधक कठ   णहे मास्यासिे उदाहर . गोड्या पाण्याी ल मास्यास् या त्याि जाी  एकमेकासपासून दूरस्थ 
अशा दोन भखूसळासवर कध ह  अस्स्ीत्वाी अस ार नाह ी असे पूवी वाटी होीे. परसीु न्यूचझलसळ व ऑकलसळ 
बेटे या जव जव  २३० मैल असीराने अलचगी चठका   कासह  समान जाी  णढ ल्या णहेी णच  ीेह  
सागर पार करून. अनेकव ेा गोड्या पाण्यासी ल मास्यासिे त्याि भखूसळावर चवस्ीती चवस्ीारके्षत्र णढ ीे. 
यािे कार , ज्यासना णकस्स्मक मागप म्ह ीा येईल असे, प्रससगानुसार पचरवहन. कासह  व ेा ि्ावाीामु े 
ज चवी मासे दूरस्थानीं टाकले गेले णहेी. पाण्यासीून काढल्यानसीर सुद्धा असळा ुसिा जोम पुष्ट्क  का पयंी 
चटकीो हे ज्ञाी णहे. एकमेकासना जोळलेल्या नद्या, पूर यामु ेह  त्यासिे पचरवहन होीे. क्षारजल मासे 
ह ूह ू ससवय ने गोड्या पाण्याी राहू शकीाी असे णढ ले णहे. 

 
गोड्या पाण्याी ल शसखास् या काह  जाीींि  अचीशय चवस्ीती चवस्ीारके्षते्र णहेी. णच  णपल्या 

उपपत् नुसार, ससबसचधी जाी  एका समाईक जनकािे वसशज णहेी; णच  ीे एकमात्र मूलस्थानापासून 
चनेालेले असून पतथ्व वर सवपत्र चवस्ीारले असले पाचहजेी. त्यास् या असळा ुसिे पक्षयासद्वारा पचरवहन होण्याि  
शक्यीा नाह ; णच  प्रौढासिा सागरजलाने नाश होीो. त्यामु े म  त्यास् या चवीर ाने प्रथम गोंध ून गेलो. 
परसीु मला दोन ेटना णढ ून णल्या. बदके जेव्हा चटकल ्या शवेा ाने ण्िाचदी ळबक्याीून 
णकस्स्मकप े बाहेर पळीाी, ीेव्हा त्या शवेा ाला बरेिसे शसख चिकटून राचहलेले असीाी. दुसरे अचधक 
पचर ामकारक साधन म्ह जे बदकािे पाय; त्याला चिकटून अनेक सूक्षम असळा ु पाण्याबाहेर दमट हवीे, 
बारा ीे िोव स ीासासपयंी ज चवी राहू शकीाी. णच  इीक्या अवध ी बदक व बग े चनदान सहाश े ीे 
साीश ेमलैासपयंी उड्डान करू शकीाी. त्यासन  जर समुद्रावरून सागर  बेटासपयंी, ककवा इीर को त्याह  
दूरस्थ स्थानासपयंी उड्डान केल्यास ीे पक्ष  एखाद्या ळबक्यावर ककवा नाल्यावर नक्क  उीरी ल. 
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वनस्पीींिे बाबी ी, गोड्या पाण्याी ल व दलदल ी लसुद्धा अनेक जाीींिे, भखूसळे व अचीशय 
दूर्या सागर  बटेासवर दोन्ह वरह , चवस्ीती चवस्ीारके्षत्र णहे हे ज्ञाी णहे. पक्षयास् या पायासना व िोंिींना 
कासह  प्रमा ाी चिखल चिकटून राचहलेला असीो. हे पक्ष  बरेिव ेा अचीशय दूर्या व ओसाळ अशा 
सागर  बटेासवर णढ ले णहेी. ीे सागरजलावर उीरण्याि  शक्यीा नसल्याने ीो चिखल धुीला जा ार 
नाह . जचमन वर उीरीेव े  त्यास् या वारसवार भेट देण्या्या गोड्या पाण्या्या स्वाभाचवक चठका ाला 
उीरीाी. या चिखलामध्ये असस्य बीं असू शकी ल. एका प्रयोगामध्ये, जमा केलेल्या चिखलािस 
सुकल्यानसीर वजन भरले फक्ी ६¾ औसस, णच  त्यामध्ये अनेक ी्हेिे एकस दर ी ५३७ बीं णढ लें . याि 
चरी ने गोड्या पाण्याी ल काह  िो्ा प्राण्यास् या असड्यासिे चवीर  झाले असाव.े 

 
इीर व अज्ञाी साधनेह  कायपरी असाव ी. गोड्या पाण्याी ल मासे काह  ी्हे्या ब यासिे भक्ष  

करीाी; अथात् चग ल्यानसीर इीर अनेक ी्हेिे बीं ीे नाकारीाी. लहान मासेसुद्धा कम ासार्या 
मध्यम णकारािे बीं चग ीाी. बग े व इीर पक्ष  मास्यासिे, वषानुवष,े अधाश प े भक्ष  करी णले णहेी. 
ीे इीर पाण्यािे चठका  , ककवा समुद्रापल कळे उड्डान करीाी. काह  ीासासनसीर चव्ेट मधून बाहेर 
टाकलेल्या ब यासमध्ये असकुरण्याि  क्षमीा रहाीे असे णढ ून णले णहे. 

 
चवीर ा्या या चवचवध मागांिा चविार करीाना एक गो्ट  लक्षाी ेेील  पाचहजे. ळबके ककवा 

नाल्याि  जेव्हा प्रथम चनर्वमी  होीे ीेव्हा ीे चरकामे असीे, णच  एकमात्र बीं वा असळे यास यशस्व  होण्यास 
िासगल  ससध  असीे. त्याि ळबक्याी ल चनवासींमध्ये, मग ीे फार थोड्या प्रकारिे असले ीर , नेहम  
ज वनकलह सुरू असीो. ीर ह  सुससचिी ळबक्यासमध्येसुद्धा, त्या ळबक्या इीकेि के्षत्र असलेल्या भमू ्या 
ीुलनेने, चनवासीं जाीींि  सस् या फार थोळ  असीे. त्यामु े त्यास् या मध्ये भिूर जाीींपेक्षा, कम  ी व्र स्पधा 
असीे. पचर ाम , भिूरापेक्षा परदेश  पाण्यासीून ये ा्या एखाद्या ेुसखोराला नव न जागा ब कावण्याि  
अचधक िासगल  ससध  असीे. गोड्या पाण्यासी ल अनेक सतजन कचनष्ठ स्वरूपािे असीाी णच  अशा 
ज वासमध्ये अचधक मसदगी ने रुपासीर होीे. त्यामु े गोड्या पाण्याीींल जाीीं्या देशासीर ाला कालावध  
चम ीो. गोड्या पाण्याी ल अनेक रूपासिा पूवी अखसचळी के्षत्रासवर सलगप े चवस्ीार झाला होीा, णच  
त्यानसीर मध्यमवीी स्थानासहून त्यासिा लोप झाला असावा ह  शक्यीा चवसरून िाल ार नाह . परसीु गोड्या 
पाण्यासी ल वनस्पी  व कचनष्ठ प्रा   यासिे चवस्ीती चवीर , मु्यीः त्यासिे बीं व असळ  यासिे, प्राण्यासद्वारा–
चवशषे करून गोड्या पाण्यासी ल पक्षयासद्वारा, हो ा्या चवस्ीती चवचकर ावर अवलसबनू णहे. कार  पक्षयासमध्ये 
उड ळा ाि  महान शक्ी  णहे, णच  नैसर्वगकचरत्या ीे पाण्या्या एका स्थानापासून दुसर कळे प्रवास करू 
शकीाी. 
 
्ागरी्बेटािंरीि्तनिा्ी 
 

चवीर ाससबसचधी स्प्ट  कर ाथप अवेळ असलेल्या ेटनास् या ी न गटासि  म  चनवळ केल  होी , 
त्यापैक  शवेट्या गटािा णीा चविार करावयािा णहे. को त्याह  एका प्रदेशाीून त्याि जाी ्याि सवप 
व्यक्ीींिेि फक्ी देशासीर  झाले असे नाह  ीर समवगी जाीींिेह  झाले; णीा त्यासिा अचधवास दूरस्थ 
स्थानीं असला ीर .एकमात्र के्षत्राहून–त्यास् या णद्यपूवपजास् या उत्पत् स्थानापासून–ीेपुढे गेले णहेी हा 
येथे दृ्ट  कोन णहे. चवद्यमान जाीीं्या कालावध मध्ये भखूसळािा चवस्ीार झाला, णच  ीोह  त्यामु े चवचवध 
सवप सागर बटेासवर वीपमान भिूर चनवासींिा ससिय होण्याइीक्या प्रिसळ प्रमा ाी झाला, यावर माझा 
चवश्वास नाह , णच  याि  कार े म  यापूवीि चदल  णहेी. या दृ्ट  कोनामु े अनेक शसकासिे चनरसन होीे, 
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परसीु बेटास् या चनर्वमी ससबसध ी सवप ेटनासश  त्यािा मे  बसी नाह . 
 
सागर  बटेासवर चनवास कर ा्या सवप प्रकार्या जाीींि  सस्या, भखूसळावर ल चीीक्याि 

के्षत्रावर ल चनवासीं्या ीुलनेने, थोळ श ि णहे. प्रत्येक अलग जाची्या चनर्वमी िे ीत्त्व मान्य कर ा्यासना 
सागर  बटेासना सु-अनुयुक्ी अशा वनस्पी  व प्राण्यासि  परेुशा सस्येने चनर्वमी  झालेल  नाह  हे मान्य कराव े
लागेल. कार  चनसगापेक्षा मनुष्ट्याने नक ी त्यासिा अचीशय अचधक पू पप े व पचरपू पीेने ससिय केला 
णहे. 

 
सागर  बटेासवर जाीींि  सस् या जर  थोळ  असल  ीर  प्रदेशचनष्ठ (म्ह जेि, पतथ्व वर इीरत्र 

कोठेह  न णढ  ा्या) प्रकारासिे प्रमा  बरेिव ेा अचीशय मोठे असीे. ह  ेटना ीाचत्त्वकदृष्ट््ा अपेचक्षी 
णहे. कार , पूवी खुलासा केल्यानुसार, नव न व एकचली प्रदेशासमध्ये द पे कालासीरानसीर प्रससगानुसार 
जाीींमध्ये, त्यासना त्यास् या साथ दारासश  स्पधा कराव  लागी असल्यामु े, रुपासीर  होण्याि  प्रकषाने 
शक्यीा असीे; णच  त्यासपासून व ेोव े  रुपासीर ी वसशजासिे गट उत्पन्न होीाी. परसीु यािा अथप असा 
नाह  कीं बटेावर ल एका वगाी ल जव जव  सवप जाीीं वैचशष्ट्ठ्यपू प णहेी, म्ह ून दुस्या वगाी ल 
ककवा त्याि वगाी ल दुस्या चवभागाी ल, जाीीं वैचशष्ट्ठ्यपू प असीाी. ह  चभन्नीा असशीः दोन गो्ट ींवर 
अवलसबून णहे. पचहल , अरूपासीचरी जाीींिे एकचत्रीप े रूपासीर हो े, म्ह जे त्यास् या परस्पर ससबसधासमध्ये 
फारसा चवक्षोभ चनमा  होी नाह . दुसर , माीतभमू हून अरूपासीचरी परदेश यासिे वारसवार णगमन व त्यासिेश  
बेटावर ल रूपासिे णसीरससकर  हो े. अशा ससकर ापासून्या ससीी मध्ये चनचिीप े अचधक जोम असीो. 
त्यामु े कध कध  हो ारा ससकरसुद्धा अपेके्षपेक्षा अचधक पचर ाम ेळवनू ण ीो. उदाहर ाथप, गल्ाप्गॉस 
बेटासवर २६ भ-ूपक्ष  णहेी त्यापकै  २१ (कदाचिी २३) वैचशष्ट्ठ्यपू प णहेी. याउलट ११ सागर  पक्षयासपैक  
फक्ी २ वैचशष्ट्ठ्यपू प णहेी. णच  भ-ूपक्षयासपेक्षा सागर  पक्ष  या बेटासवर फार अचधक सहजप े व वारसवार 
येऊ शकीाी हे स्प्ट  णहे. उलटपक्ष , द. अमेचरकेपासून गल्ाप्गॉसबेटें  चजीक्या असीरावर णहेी जव  
जव  चीीक्याि असीरावर उ. अमेचरकेपासून बेरमुळा बटे णहे, णच  बेरमुळावर एकह  प्रदेशचनष्ठ भ-ूपक्ष  
नाह . उ. अमेचरकेी ल बरेिसे पक्ष  कध कध  ककवा वारसवारसुद्धा त्या बेटाला भेट देीाी. म्ह जे, बेरमुळा 
बेटावर शजेार्या भखुसळावरून णलेल्या पक्षयासिा ससिय झाला णहे. हे पक्ष  ीेथे चकत्येक युगेझगळले णच  
परस्परासश  सह-अनुयुक्ी झाले. त्यामु े जेव्हा ीे त्यास् या नव न ेराी स्स्थरावले ीेव्हास प्रत्येक प्रकार, 
इीरासमु े, त्या्या योग्य स्थान  व ससवय मध्ये ठेवले गेले; णच , पचर ाम , त्यास् यामध्ये फारि थोळे 
रूपासीर होीे. रूपासीर ा्या को त्याह  प्रवतत् वर माीत-प्रदेशाहून वारसवार ये ा्या अरूपासीचरी 
परदेश यासश  णसीरससकर  होऊन चनयसत्र  रहाीे. 

 
सागर  बेटासवर काह  व ेा प्राण्यास् या काह  ससपू प गटािाि अभाव असीो, णच  त्यासि  जागा इीर 

वगांन  ेेीलेल  असीे. उदाहर ाथप, गल्ाप्गॉस बेटावर सर सतपींन  णच  न्यचूझलसळमध्ये अवाढव्य 
पसखह न पक्षयासन , सस्ीन प्राण्यासि  जागा ेेील  णहे. प  न्यूचझलसळला सागर  बेटे म्ह ायिे काय याबद्दल 
शसका णहे. गल्ाप्गॉस बेटासवर चभन्न ग ासि  प्रमा ात्मकसस्या, त्या्या इीरत्र असलेल्या सस्येपेक्षा, 
अत्यसी चभन्न णहे. अशा ी्हेने चभन्न सस्या ककवा वनस्पी  व प्रा   यास् या ससपू प गटासिा अभाव याि  
सवपसाधार प े चदल  जा ार  महत्त्वाि  कार े म्ह जे : बेटासवर ल भौचीक पचरस्स्थीींमध ल गतह ी 
चभन्नीा णच  असीः- प्रवसनाि  सोय. 
 

सागर  बटेासवर ल चनवासींससबसध ी कासह  िो्ा वैचशष्ट््पू प ेटना देीा येी ल. उदाहर ाथप, 
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काह  बेटासवर एकह  सस्ीन प्रा   नाह , प  कासह  प्रदेशचनष्ठ वनस्पीीं्या चबयासवर सुसदरपैक  असकुश 
णहेी. िीुष्ट्पादासि  लोकर अगर लव यासमधून ब यासिस पचरवहन होण्यासाठ  असकुशासिा उपयोग होीो. परसीु 
असकुश ी बीं अन्य मागांन  बेटासवर ण ले गेले असावीे. त्या वनस्पी मध्ये त्यानसीर रूपासीर होऊन 
प्रदेशचनष्ठ जाची चनमा  झाल , प  चनरुपयोग  उपासग म्ह ून असकुश राखले गेले. दुसरे उदाहर , बेटासवर 
अनेकव ेा, इीरत्र फक्ी हर ीक य जाी  असलेल्या, ग ासमध ल वतक्षें ककवा झुळुपे असीाी. साधार प े 
वतक्षासि  चवस्ीार के्षते्र मयाचदी असीाी. त्यामु े त्यासि  दूर्या सागर  बटेासपयंी पोंिण्याि  फार कम  
शक्यीा असीे. भखूसळावर ल अनेक पू पवर्वधी वतक्षासश  यशस्व चरत्या स्पधा करण्याि  शक्यीा नसलेल्या 
हचरीक य वनस्पीीं जेंव्हा बेटावर प्रस्थाचपी होीाी ीेव्हा त्यासना, अचधकाअचधक ऊस ि वाढून व इीर 
हचरीक य वनस्पीींपेक्षा अचधक ऊस ि  होऊन, सु-अनुकूलीा लाभल  असाव . याबाबी ी, नैसर्वगक 
चनवळ िा त्या वनस्पी ्या ऊस ि मध्ये भर ेालण्याकळे कल असीो, त्यामु े त्यािा प्रथम झुळुपामध्ये व 
नसीर वतक्षामध्ये बदल होीो. 
 
बरातचअन्प्रािी्ि्भूचर्स्िनीं्याचंा््ागरी्बेटािंर्अभाि 
 

प्राण्यास् या ससपू प ग ास् या सागर  बेटासवर ल अभावाससबसध ी असे णढ ून णले णहे क  
महासागरामध्ये जळलेल्या को त्याह  वास्ीव बेटासवर बराचिअन प्रा   (बेळूक, भेक, न्यटू) कध ह  
णढ ले नाह ी. यािे ीेथ ल भौचीक पचरस्स्थी  असे कार  देीा ये ार नाह . कार , वास्ीवाीः अश  
चठका े खास करून त्यासना अनुयुक्ी असीाी. यािे खरे कार , या प्राण्यासिा व त्यास् या असड्यासिा सागर 
जलामु े ीाबळीोब नाश होीो. त्यामु े त्यासिे सागरापल कळे पचरवहन होण्यामध्ये भयसकर अळि  येीे. 
परसीु, खास चनर्वमी ्या उपपत् ्या णधारे, त्यासि  ीेथे चनर्वमी  का झाल  यािे स्प्ट  कर  दे े महाकठ   
णहे. 

 
सस्ीन प्रा   दुसर  व त्याप्रकारि  ेटना प्रस्ीुी करीाी. भखूसळ वा प्रिसळ भखूसळ य बटे 

यासपासून्या ३०० मलैासहून अचधक असीरावर ल बटेासवर एकह  भिूर स्ीन , (ीदे्दश यासन  पा लेल्या 
प्राण्यासिा अपवाद करीा), णढ ी नाह , णच  त्याह पेक्षा ब्याि कम  असीरावर ल बटेासवरह  ीश ि 
पचरस्स्थी  णहे. लहान बेटासवर चनदान िोटे स्ीन  असू शकी नाह ी असे म्ह ीा ये ार नाह ; कार  
भखूसळास् या चनकट्या प्रत्येक अगद  लहान बेटासवर चनदान िोटे िीुष्ट्पाद णढ ीाी, ीे ीेथे देश यकत ी 
झाले णहेी, णच  त्यािीं प्रिसळ प्रमा ाी सस्यावतद्ध  झाल  णहे. खास चनर्वमी ्या दृ्ट  कोनाीून, स्ीनींि  
त्या बेटासवर चनर्वमी  होण्यास अवचध नव्हीा असे म्ह ीा ये ार नाह . ज्वालामुख य बटेासवरसुद्धा इीर, 
वगांी ल प्रदेशाचनष्ठ जाीींि  चनर्वमी  झालेल  णहे. ीसेि भखूसळासवर स्ीनीं्या नव न जाीींि  चनर्वमी  व 
नाह से हो े इीर व कचनष्ठ प्राण्यास् या जाीींपेक्षा अचधक जलद गी ने झालेले ज्ञाी णहे. सागर  बेटासवर 
भिूर स्ीनीं णढ ी नसले ीर  जव जव  प्रत्येक बटेावर वायव  स्ीनीं णढ ीाीि. उदाहर ाथप, 
ब्यािशा बटेासवर त्यासि  त्यासि  वैचशष्ट्ठ्यपू पवटवाेू े सासपळीाी. असे कास, यािे उत्र सोपे णहे. चवशाल 
सागर-असीर काटून पल कळे को त्याह  भिूर स्ीन िे पचरवहन होऊ शकी नाह ; परसीु वटवाेू े 
उड ळान करू शकीाी. वटवाेू ासिे चवस्ीार के्षत्र चवशाल णहे, णच  ीे भखूसळ व दूरस्थ बेटासवर 
णढ ीाी. अशा भटक्या जाीींमध्ये त्यास् या नव न ेराी त्यास् या नव न पचरस्स्थी नुरूप रूपासीर होीे. 
यावरून सागर  बेटासवर ल प्रदेशचनष्ठ वटवाेू ास् या उपस्स्थी िे व इीर सवप भिूर स्ीनीं्या अभावािे 
कार  समजेल. 

दुसरे एक चित्वधेक ससबसध अस्स्ीत्वाी णहे. बटेासना एकमेकासपासून ककवा नज क्या भखूसळापासून 
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अलचगी कर ा्या सागराि  खोल , णच  ीेथ ल स्ीनींमध ल णप्ीससबसधािे प्रमा , उदाहर ाथप, चिटन 
हा युरोपपासून उथ  जलमागामु े अलचगी णहे, प  त्यासमध्ये ीेि स्ीनीं णहेी. उलटपक्ष  वसे्ट इसचळयन 
बेटे व अमेचरका यास् या दरम्यान खोल समुद्र णहे, णच  या बेटासवर अमेचरकेी ल रूपें णढ ीाी; परसीु 
ीेथ ल जाी  व गोत्रेंसुद्धा अगद  चभन्न णहेी. सवप ी्हास् या प्राण्यासमध ल रूपासीरािे प्रमा  असशीः 
काल्हासावर अवलसबून असीे. ीसेंि एकमेकासपासून ककवा मु्य भमू पासून खोल सागरामु े अलचगी 
बेटासपेक्षा उथ  सागरामु े अलचगी बेटे त्यास् याश  अचलकळ ल का ामध्ये सलगप े जोळलेले असण्याि  
अचधक शक्यीा असीे. यावरून दोन स्ीनीं-जाीींना अलचगी कर ा्या सागराि  खोल  व त्यासमध ल 
णप्ीससबसधािे प्रमा  यासमध ल ससबसध कशा ी्हेने अस्स्ीत्वाी असीाी हे समजून येईल. परसीु खास 
चनर्वमी िे स्वीसत्र कत त्य या उपपत् ्या णधारे यािा खुलासा करीा ये ार नाह . 

 
सागर  बटेासवर ल चनवासीं-ससबसध ी यापूवी केलेल्या चवधानासिा–जाीींि  अल्पीा या चवधानापासून 

हचरीकाय  रूपासिे वतक्षासमध्ये रूपासीर हो े येथपयंी्या सवप चवधानासिा–मला वाटीे, सागर  बटेे नज क्या 
भखूसळासना पूवी जोळलेले होीे या चवश्वासापेक्षा द पे कालपयंी िालू राचहलेल्या पचरवहना्या प्राससचगक 
मागांि  कायपक्षमीा याश  अचधक मे  बसीो. कार , बेटे जोळलेले होीे या मीानुसार, चवचवध वगांिे 
असीःप्रवसन अचधक एकसमानप े झाले असीे, णच  जाीींिा एकससेप े प्रवशे होी असल्याने त्यास् या 
अन्योन्य ससबसधासमध्ये फारश  चवघ्ने चनमा  होी नाह ी. पचर ाम  त्यास् यामध्ये एकीर रूपासीर हो ार नाह , 
ककवा सवप जाीींमध्ये अचधक समान चरी ने रूपासीर होईल. 

 
अचधक दूर्या बटेासवर ल चनवासींपैक  चकी ज , त्यास् यामध्ये ीेि जाी य रूप अजूनह  राखलेले 

असू दे ककवा त्यास् यामध्ये रूपासीर झालेले असो, त्यास् या चवद्यमान ेरासमध्ये पोिले णहेी हे समजण्यामध्ये 
अनेक व गसभ र अळि   णहेी हे म  नाकारी नाह . परसीु इीर बेटें मुक्काम-स्थानें म्ह ून एकेका   
अस्स्ीत्वाी होी , णच  त्यासिा भग्नत्वशषेह  णीा चशल्लक नाह , या ससभाव्यीेकळे दुलपक्ष करीा कामा नये. 
 
बेटािंरीि्तनिा्ींचा्तनकटिम्मुख्यभूमीिरीि्तनिा्ींशी्अ्िेिे्नािे 
 

बेटासवर चनवास कर ा्या जाीींिा चनकटीम मु्यभमू वर ल जाीींश , ीे अगद  ीत्सदृश 
नसीानासह , असलेले णप्ीससबसध ह  णप ाला अचीशय णियपजनक व महत्त्वाि  ेटना णहे. याि  
असस्य उदाहर े णहेी. गल्ाप्गॉस द्व पसमूह चवषुववतत्ावर, णच  द. अमेचरके्या चकना्यापासून५०० ीे 
६०० मलै असीरावर णहे. येथ ल जचमन वर ल व पाण्याी ल सतजनासवर अमेचरक य भखूसळािा न िुकीा ठसा 
उमटलेला णहे.ीेथे २६ भ-ूपक्ष  णहेी; त्यापैक  एकव सासना ककवा कदाचिी ीेव सासना चभन्न जाीींिा दजा 
चदला णहे, णच  त्यासि चनर्वमी  ीेथेि झाल  णहे असे गतह ी धरले जाीे. ीर सुद्धा यासमध ल ब्यािशा 
पक्षयासिा अमेचरकेी ल जाीींश  असलेला णप्ीससबसध प्रत्येक गु ासमध्ये–त्यास् या ससवय , हावभाव व 
णवाजािा स्वर यासमध्ये–स्प्ट  णहे. इीर प्रा   व बहुसस् य वनस्पी  यासिे बाबी ीह  ीसेि णहे. असे कास 
असाव?े या बटेासवर चनमा  झालेल्या जाीींिा अमेचरकेी चनमा  झालेल्यासश  णप्ीससबसध का असावीे? 
राह  मानाि  पचरस्स्थी , बेटासिे भवैूज्ञाचनक स्वरूप त्यासि  उसि  वा हवामान, ककवा अनेक सहिचरी वगांिे 
प्रमा  यासिे द. अमेचरके्या पचरस्स्थी श  ेचन्ट  साम्य यासश  यािा काह ह  ससबसध नाह ; वास्ीवीः या सवप 
बाबी ी त्यास् यामध्ये बर ि चभन्नीा णहे. उलटपक्ष  गल्ाप्गॉस व केप द वदेे या चद्वपसमूहासमध्ये माी िे 
ज्वालामुख य स्वरूप, हवामान, अुसि  णच  बेटासिा णकार या बाबी ी बरेि साम्य णहे; परसीु ीेथ ल 
चनवासींमध्ये ससपू प व अपचरचमी चभन्नीा णहे! केप द वदेे बेटासवर ल चनवासींिा णचरका–चनवासींश  नाीे 
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णहे, जसे गल्ाप्गॉसिा अमेचरकेश  णहे. स्वीसत्र चनर्वमी ्या सामान्य दृ्ट  कोनाीून या ेटनासिे 
स्प्ट  कर  देीा येी नाह . प  येथे मासळलेल्या दृ्ट  कोनानुसार, गल्ाप्गॉस बेटासवर अमेचरकेहून णच केप 
द वदेे बेटासवर णचरकेहून वसाहीवाद , मग ीे पचरवहना्या प्राससचगक मागांन  असो ककवा (जर  या 
उपपत् वर माझा चवश्वास नसला ीर ) पूवी भमू  सलग असल्यामु े असो, येण्याि  शक्यीा णहे हे स्प्ट  
णहे. या वसाहीवाद्यासमध्ये रूपासीर होण्याि  शक्ीा असीे;–अनुहर ाि  उपपत्  त्यासिे मू  जन्मस्थान 
अजूनह  प्रकट करीे. 

 
अनेक समसदृश ेटना देीा येी ल. वास्ीचवक, बेटासवर ल प्रदेशाचनष्ठ सतजनासिे चनकटीम भखूसळ 

ककवा मोठ्या बेटासवर ल सतजनासश  नाीे असीे हा जव जव  सवपसामान्य चनयम णहे. याला फार थोळे 
अपवाद णहेी, णच  बहुीेकासिे स्प्ट  कर  देीा येीे. केग्युपलेन य भमू  अमेचरकेपेक्षा णचरकेला अचधक 
जव  णहे; ीर सुद्धा त्या बेटावर ल वनस्पीींिे अमेचरकेी ल वनस्पीींश  नाीे, णच  ीेह  अचीशय 
ेचन्ट प े, णहे. परसीु बटेावर, प्रिल ी प्रवाहाबरोबर वहाी णलेल  चहमखसळावर ल माी  व दगळ 
यास् यासमवीे ण लेल्या ब यासिा मु्यीः ससिय णहे; णच  या दृ्ट  कोनाीून वर ल अससगची दूर होीे. 
न्यचूझलसळमध ल प्रदेशचनष्ठ वनस्पी  ऑस्रेचलयामध ल वनस्पीींश  फार अचधक ेचन्ट प े ससबसध ी णहेी; 
परसीु द. अमेचरका त्यासना त्यानसीरिा चनकटीम भखूसळ असला ीर  ीो अचीशय दूर णहे, ीर ह  त्यावर ल 
वनस्पी श ह  त्यासिे स्प्ट प े नाीे णहे. त्यामु े ह  अससगी ेटनावाटीे. परसीु पढु ल दृ्ट  कोनामु े ह  
अळि  असशीः दूर होीे; न्यचूझलसळ, द. अमेचरका, व दचक्ष ेकळ ल इीर भपू्रदेश यास् यावर त्यासना 
साधार ीः मध्यमवीी प  दूरस्थ असटार्वटक बटेावर ल वनस्पीींिा असशीः सासठा होीा; णच  हा साठा 
अखेर्या चहमयुगाि  सुरवाी होण्यापूवी ीती य युगा्या उबदार कालामध्ये, जेव्हा ीे देश वनश्र ने 
ण्िाचदी होीे त्याव े , झाला. 

 
बेटासवर ल व चनकटीम मु्यभमू वर ल चनवास  यासिेमध ल नाीे ज्या चनयमामु े चनचिी केले 

जाीाी त्याि चनयमािे प्रदशपन त्याि द्व पसमूहा्या मयादेमध्ये लहान प्रमा ाी काह व ेा होीे. गल्ाप्गॉस 
द्व पसमूहाी ल प्रत्येक अलग बेटावर अनेक चभन्न जाी  णहेी. परसीु या जाीींिे अमेचरका भखूसळाी ल, 
ककवा पतथ्व वर ल इीर को त्याह  देशाी ल चनवासींपेक्षा एकमेकासश  अचीशय अचधक ेचन्ट  नाीे णहे. 
कार  ह  बटेे एकमेकास् या अगद  चनकट णहेी, णच  त्यामु े त्याि मू  उगमस्थानापासून णच  
एकमेकासपासून जव जव  णवश्यकप े णप्रवासींिे णगमन िालू असीे. परसीु बेटे एकमेकासपासून 
दृ्ट  ्या टप्प्याी असीानाणच  त्यासिे भवैूज्ञाचनक स्वरूप, उसि , हवामान, इत्याचद ीेि असीाना ब्यािशा 
णप्रवासींमध्ये चभन्न प्रकारे रूपासीर, मग ीे लहान प्रमा ाी असले ीर , का व्हाव?े परसीु येथे देशामध ल 
भौचीक पचरस्स्थी  अचीशय महत्त्वाि  असीे असे गतचही धरण्यामध्ये गसभ र ेोळिूक केल  जाीे. याउलट, 
प्रत्येक जाी ला त्या्या स्पधपक जाीींिे स्वरूप अचधक महत्त्वािे असीे. प्रत्येक णप्रवास ला प्रत्येक बेटासवर 
चभन्न ज व-गटासश  स्पधा कराव  लागीे णच  त्यामु े त्यास् यामध्ये चभन्न ी्हेने रूपासीर होीे. ीथाचप कासह  
जाी  पसरीाी प  ीर ह  त्यास् या गटामध्ये सवपत्र ीेि गु  चटकून रहाीाी. 

 
खर  णियपकारक ेटना म्ह जे, प्रत्येक नव न जाी िा, त्याि  को त्याह  एका बटेावर चनर्वमी  

झाल्यानसीर, इीर बेटासवर श घ्रीेने प्रसार होी नाह . यािे कार , बेटे जर  एकमेकासपासून दृ्ट  ्या टप्प्याी 
असल  ीर  त्यास् या दरम्यान खोल समुद्र णहे; णच  ीीं बेटे पूवी कध का   सलगप े जोळलेले होीे असे 
समजण्यािे कार  नाह . बटेासदरम्यानिा समुद्रप्रवाह श घ्र व जोरदार णहे, णच  वाद े असाधार प े 
दुर्वम  णहेी. त्यामु े ह  बटेे नकाशावर चदसीाी त्यापेक्षा फार अचधक पचर ामकारकचरत्या अलग णहेी. 
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ीर सुद्धा पतथ्व वर इीर भागासमध्ये णढ  ा्या जाी  व चद्वपसमूहापुरत्या मयाचदी अस ा्या जाी , या 
दोन्ह ह  पैक  कासह  जाी  अनेक बेटासवर समाईक णहेी णच  त्यास् या चवीर ा्या चवद्यमान र ी वरून 
त्यासिा एका बेटावरून इीर बेटासवर प्रसार झाला असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. परसीु ेचन्ट प े ससबसचधी 
जाीीं, त्यास् यामध्ये मुक्ी णसीरद  व   असेल ीर, एकमेकास् या प्रदेशामध्ये ेुसण्याि  शक्यीा असीे 
असा िुक िा दृ्ट  कोन णप  बरेि व ेा ेेीो. चनःससशयप े, एक जाची दुस्या जाी पेक्षा अचधक 
सुस्स्थी मध्ये असेल ीर ी  जाची त्या दुस्या जाी िस अगद  थोड्या कालावध मध्ये ससपू प ककवा असशीः 
उच्चाटन करेल. परसीु त्या दोन्ह  जाी  त्यास् या स्थानाला समसमानप े सुयोग्य असी ल ीर दोन्हींि ह  
त्यास् या त्यास् या अलग चठका ासवर जव जव  चकी ह  कालावध पयंी पकळ राह ल. मनुष्ट्या्या 
मध्यस्थ ने देश यकत ी झालेल्या अनेक जाीींिा प्रसार णियपकारक श घ्रगी ने चवस्ीती के्षत्रासवर झालेला 
णहे; यािा अथप बहुीेक जाीींिा अशा ी्हेने प्रसार होीो असा नव्हे. नव न प्रदेशाी देश यकत ी झालेल्या 
जाी  या णद्य चनवासींश  सहसा ेचन्ट प े ससबसध ी असी नाह ी; णच  बहुसस्य उदाहर ासमध्ये ीे चभन्न 
गोत्रासमध ल असीाी. त्यामु े गल्ाप्गॉस चद्वपसमूहासवर ल अनेक बटेासवर अचधवास कर ा्या सवप प्रदेशचनष्ठ 
जाीींिा बटेासबटेासवर प्रसार झाला नाह  यािे नवल वाटण्यािे कार  नाह . त्याि भखूसळासवरसुद्धा, 
जव जव  ी ि भौचीक पचरस्स्थी  असलेल्या चभन्न प्रदेशासवर अचधवास कर ा्या जाीींिे एकचत्रीप े 
चमस ण्यावर चनयसत्र  ठेवण्याी पूवाचधकारीेने महत्त्वािे कायप केले असाव.े यानुसार, ऑस्रेचलया्या 
णग्नेय व नैऋत्य कोप्याी ल भौचीक पचरस्स्थी  जव जव  समान णहे, णच  ीे सलग भमू ने 
जोळलेले णहेी, ीर ह  ीेथे चभन्न स्ीनीं, पक्षीं, व वनस्पी  यासिा फार मोठ्या सस्येने अचधवास णहे. 

 
सागर  बटेासवर ल चनवासीं्या सवपसामान्य गु ावर चनयसत्र  ठेव ारा ीोि चनयम चनसगामध्ये सवपत्र 

चवस्ीतीीमप े लागू होीो. ीे णप ासस प्रत्येक पवपीचशखरावर, प्रत्येक ीलाव व दलदल मध्ये, चदसून येीे. 
णल्प य जाीीं, चहमान  कालखसळादरम्यान चवस्ीतीप े प्रसार झालेल्या त्याि जाीींिा अपवाद करीा, 
सभोवीाल्या पठारासवर ल, जाी श  ससबसध ी णहेी. यानुसार, णल्प य पक्ष , णल्प य कत ीसक, णल्प य 
वनस्पी , इत्याचद सवपज  द. अमेचरकेी अमेचरक य रूपासश  कासटेकोरप े ससबसध ी णहेी. पवपी ह ूह ू 
उन्नी होी असीासना,त्यास् यावर सभोवीाल्या पठारावर ल रूपासन  वसाही कर े स्वाभाचवक णहे. ीलाव 
व दलदल मध ल चनवासींबद्दलह  ीसेि णहे. सवपसाधार प े हे सत्य णहे क  जेथेजेथे दोन प्रदेशासमध्ये, 
मग ीे सवपका   दूर असीरावर असले ीर , पुष्ट्क  ेचन्ट प े ससबसचधी ककवा प्राचीचनचधक जाी  णढ ीाी; 
ीद्वीच ीेथे कासह  सवपथासम जाीीं णढ ीाी. णच  जेथेजेथे पुष्ट्क  ेचन्ट प े ससबसध ी जाी  णढ ीाी 
ीेथे, काह  चनसगपवतेे् जाीींिा ीर इीर केव  प्रकारासिा दजा देी ल, अश  अनेक रूपे णढ ीाी. ह  
शसकास्पद रूपे रूपासीरा्या प्रगी मध ल टप्पे दाखचवीाी. 

 
एकीर वीपमानकालामध्ये ककवा को त्याीर  पूवपका   कासह  जाीींमध्ये अस ारे देशासीर ािे 

सामथ्यप व त्यासिा चवस्ीार, णच  पतथ्व ्या दूरस्थस्थान  ेचन्ट प े ससबसध ी जाीींिे अस्स्ीत्व, यासमध ल 
ससबसध दुस्या व अचधक सवपसाधार  मागाने दाखचवले णहे. पक्षयास् या ज्या गोत्रासिे पतथ्व वर सवपत्र 
चवस्ीारके्षत्र णहे, त्यासमध ल अनेक जाीींिे अचीशय चवस्ीती चवस्ीारके्षत्र असीे. हा चनयम, चसद्ध करण्यास 
कठ   असला ीर , सवपसाधार प े वास्ीव णहे. स्ीनींपकै  वटवाेू े, ीसेि फुलपासखरे, भुसगे, गोड्या 
पाण्याी ल बहुीेक चनवास  यास् या चवीर ाससबसध ीह  हाि चनयम चदसून येीो. अचीशय चवस्ीती चवस्ीारके्षत्र 
असलेल्या गोत्रासमध ल सवं जाीींिे अचीशय चवस्ीती चवस्ीारके्षत्र असीे असे येथे म्ह ावयािे नाह , ीर 
फक्ी कासह  जाीींिाि असा चवस्ीार असीो. ीसेि अशा गोत्रासमध ल जाीींिे सरासर ने अचीशय चवस्ीती 
चवस्ीारके्षत्र असीे असेह  दाखवावयािे नाह . कार , रूपासीराि  प्रच्या चकी  प्रमा ाी झाल  यावर ीे 
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मोठ्या प्रमा ाी अवलसबून असीे. उदाहर ाथप समजा, त्याि जाी मध ल दोन प्रकारासिा अमेचरका व 
युरोपमध्ये अचधवास णहे, णच  त्यामु े त्या जाी िे चवस्ीारके्षत्र प्रिसळ असेल. परसीु त्या प्रकारासमध्ये 
ण ख  थोळे अचधक भेदकर  झाले क  त्यासना चभन्न जाीींिा दजा चदला जाईल, णच  ीेव्हा त्यासिे 
चवस्ीारके्षत्र मोठ्या प्रमा ाी ससकुचिी होीे. रोधके पार करून जाण्याि  व चवस्ीतीप े चवस्ीारण्याि  क्षमीा 
असलेल्या जाीींिे, उदाहर ाथप कासह  सामथ्यपशाल  पसख असलेल्या पक्षयासिे, णवश्यकप े चवस्ीती 
चवस्ीारके्षत्र असीे असेह  म्ह ावयािे नाह . कार  चवस्ीती चवस्ीारके्षत्र फक्ी रोधके पार करण्यािे सामथ्यप 
सुिवी नाह  ीर दूरस्थ भमू वर ल चवदेश  सहका्यासश  हो ा्या ज वनस्पधेमध्ये चवजय  होण्यािे अचधक 
महत्त्वािे सामथ्यप दशपचवीे. परसीु एका गोत्रामध ल सवप जाी , जर  त्यासिे पतथ्व वर ल अचीशय दूर्या 
स्थानाला चवीर  झाले ीर , एकमात्र पूवपजािे वसशज असीाी. त्यामु े चनदान कासह  जाीींिा ीर  अचीशय 
चवस्ीतीप े चवस्ीार झालेला असीो असे णढ ून येीे. 

 
सवप वगांी ल अनेक गोत्रासिा उद्गम प्राि नका   झालेला णहे, णच  अशा गोत्रासमध ल जाीींना 

चवचकर  व ीद्नसीरिे रूपासीर  यासाठ  पुरेसा कालावध  चम ालेला होीा. प्रत्येक मोठ्या वगामध्ये उच्च 
ज वासपेक्षा कचनष्ठ ज वासमध्ये कम  गी ने बदल होीो यासाठ  भूवैज्ञाचनक णधार णहेी. पचर ाम , त्यासना 
चवस्ीतीप े चवस्ीारण्याि  णच  ीर ह  ीेि जाी य गु  राखून ठेवण्यासि  सुससध  असीे. ह  ेटना, णच  
अचीशय कचनष्ठ इसचद्रयससपन्न रूपासिे ब  व असळ  अचीशय सूक्षम असीाी व दूरपयंी पचरवहन होण्यासाठ  ीे 
अचधक सु-अनुयुक्ी असीाी; यावरून एका चनयमािा खुलासा होीो : ज वासिा कोठलाह  गट चजीका 
कचनष्ठ असेल चीीके त्यािे चवस्ीारके्षत्र चवस्ीती असीे. 

 
उच्च ज वासपेक्षा कचनष्ठ ज वासिे चवस्ीारके्षत्र चवस्ीती असीे.; चवस्ीती चवस्ीारके्षत्र असलेल्या 

गोत्रासमध ल कासह  जाीींिेचवस्ीारके्षत्र चवस्ीती असीे; णल्प य, सरोवरासी ल व दलदल ी लसतजनासिा त्या 
सभोवीाल्या सपाट वर ल व शुल्क भमू वर ल सतजनासश  सवपसाधार प े णप्ीससबसध असीो; बेटासवर ल व 
चनकटीम मु्यभमू वर ल चनव सींमध्ये णियपकारक णप्ीससबसध असीाी; त्याि द्व पसमूहाी ल बेटासवर ल 
चभन्न चनवासींमध्ये त्यापेक्षा अचधक णप्ीससबसध असीाी;–या नुकत्याज िर्विलेल्या ेटनासिे प्रत्येक जाीींि  
स्वीसत्रप े चनर्वमी  या सामान्य दृ्ट  कोनाीून स्प्ट  कर  देीा येी नाह . चनकटीम ककवा अगद  चनकटस्थ 
मूलस्थानाहून वसाही कर  होीे, णच  ीदनसीर वसाहीकासिे त्यास् या नव न ेराी अनुकुलन होीे हे 
मान्य केल्यास वर ल सवप ेटनासिे स्प्ट  कर  देीा येीे. 

 
ज वास् या ीत्त्वासमध्ये सवप का   व सवप स्थान  चवलक्ष  समासीरीा णढ ीे. भीूका ाी रूपा्या 

चवकास्मावर चनयसत्र  ठेव ारे चनयम, णच  वीपमानका   चभन्न प्रदेशाी त्यास् यामध ल चभन्नीासवर 
चनयसत्र  ठेव ारे चनयम, हे जव जव  सारखेि णहेी असे अनेक ेटनासमध्ये णप ासस चदसून येीे. प्रत्येक 
जाी ि  व जाीीं्या गटासि  चटकून रहाण्याि  क्षमीा ह  का ामध्ये अबाचधी णहे. कार  या चनयमाला 
फार थोळे स्प्ट  अपवाद णहेी; णच  त्यासिा मध्यसीर य चनके्षपामध्ये अभाव असलेल्या, प  त्या्या वर्या 
व खाल्या णढ लेल्या, काह  रूपासिा शोध लागलेला नाह  याश  ससबसध जोळीा येईल. अवकाशािे 
बाबी ीह  ीसेि णहे. एकमात्र जाी िा, ककवा जाीीं्या गटासिा अचधवास असलेला प्रदेश अखसळ असीो 
असा चनचिीप े सवपसाधार  चनयम णहे. यािे अपवाद दुर्वम  नाह ी. प  त्यासिे स्प्ट  कर  चभन्न 
पचरस्स्थी मध्ये पूवी झालेल  देशासीर े, ककवा पचरवहनािे प्राससचगक मागप, ककवा मध्यसीर य भभूागामध्ये 
जाीींिा लोप हो े, या णधारावर देीा येीे. काल व अवकाश या दोन्हींमध्ये, जाी  व जाीींिे गट यासि  
कमाल चवकासस्थाने असीाी. त्याि कालावध मध्ये ज चवी असलेल्या, ककवा त्याि के्षत्रामध्ये रहाी 
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असलेल्या, जाीीं्या गटासमध्ये बरेिव ेा समान क्षुल्लक लक्ष े असीाी. भीूका ाी ल द पे 
चवकास्माकळे पहाीा, काह  वगांी ल जाीींमध्ये एकमेकासमध्ये थोळ  चभन्नीा असीे, णच  त्यािव े  
दुस्या वगाी ल, ककवा फक्ी त्याि ग ासमध ल चभन्न चवभागासी ल जाीींमध्ये एकमेकासमध्ये मोठ्या प्रमास ाी 
चभन्नीा असीे. काल व अवकाश या दोन्हींह मध्ये प्रत्येक वगाी ल उच्च-इसचद्रयससपन्न सदस्यासपेक्षा कचनष्ठ-
इसचद्रयससपन्न सदस्यासमध्ये सवपसाधार प े कम  बदल होीो; परसीु दोन्हींिेह  बाबी ी चनयमाला सुस्प्ट  
अपवाद णहेी. णपल्या उपपत् नुसार, सवपका   व सवपस्थान  चदस ारे हे नानाचवध ससबसध णकलन य 
णहेी. कार , उत्रोत्र युगासमध्ये बदल पावलेले समवगी रूपे असोी, ककवा दूर्या प्रदेशाी स्थलासीर 
केल्यानसीर बदल झालेल  ज व-रूपे असोी, दोहोंिेह  बाबी ी ीे त्याि सामान्य वसशपरसपरे्या बसधनासन  
जोळलेले णहेी. दोन्हींिेह  बाबी ी भेदचनयम ीेि णहेी; रूपासीरासिे ससियन नैसर्वगक चनवळ ्या त्याि 
मागाने झाले णहे. 
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प्रकरि चौदा 
 

सजीवाचें अन्योन्य आप्तसबंंि: आकारणवज्ञान: िभणणवज्ञान: रुद्ािें 
 
िगीकरि 
 

पतथ्व ्या इचीहासा्या अगद  प्राि न का ापासून सज वास् याी एकमेकासमध्ये अवरोह  प्रमा ाी 
साम्य असीे असे णढ ले णहे; त्यामु े त्यासिे एका गटामध्ये दुसरा गट अशा ी्हेने वगपवार  करीा येीे. 
एखादा गट केव  भमू वर चनवास करण्यासाठ , दुसरा केव  पाण्यामध्ये रहाण्यासाठ , अशा ी्हेि  
पचरस्स्थी  असी  ीर गटासिे अस्स्ीत्व हे सामान्य उल्लेखन य राह ले असीे; प  वस्ीुस्स्थी  याउलट णहे; 
त्याि उपगटाी ल सदस्यास् यासुद्धा ससवय  सामान्यप े चभन्न असीाी. दुस्या व िौथ्या प्रकर ासमध्ये म  
दाखवनू देण्यािा प्रयत्न केला णहे क , प्रत्येक देशामध्ये प्रत्येक वगाी ल मोठ्या गोत्रासमध ल ज्या जाीींिे 
चवस्ीती के्षत्र णहे, सुचवस्ीाचरी णहे, व सामान्यप े णढ  ार  णहे अशाि जाीींमध्ये, म्ह जेि प्रबल 
जाीींमध्ये, अत्याचधक भेदकर  होीे. याप्रमा े चनमा  झालेले प्रकार, ककवा प्रारसचभक जाीीं, यासिे 
सरीेशवेट  नव न व चभन्न जाीींमध्ये पचरवीपन होीे; णच  त्यास् यापासून त्यासि , अनुहर ा्या ीत्त्वानुसार, 
इीर नव न व प्रबल जाीीं चनमा  करण्याकळे प्रवतचत् रहाीे. पचर ाम  णीा मोठा असलेल्या व साधार प े 
अनेक प्रबल जाीींिा समावशे असलेल्या गटासिा णकार वाढी जाीो. प्रत्येक जाी िे भेदप्रवतत् वसशज 
नैसर्वगक चमीव्ययीेमध्ये शक्य चीीक्या अनेक व चभन्न जागा व्यापण्यािा प्रयत्न करीाी; णच  पचर ाम  
त्यास् या गु ासमध्ये ीफावी वाढी जाीे. या चनष्ट्कषाला णधार म्ह जे को त्याह  लहान प्रदेशामध्ये अचीशय 
चवचभन्न जाीींमध्ये हो ार  ेचन्ट ीम स्पधा देश यकर ाससबसचधी काह  ेटना. 

 
सस्यावतद्ध  होी असलेल्या व गु ासमध्ये चवचभन्नीा होी असलेल्या रूपासमु े पूवपगाम , कम  चवचभन्न व 

कम  सुधाचरी रूपासिे उच्चाटन व चनवशं करण्याकळे सीी प्रवतचत् असीे हेह  दाखवनू देण्यािा म  प्रयत्न 
केला णहे. यापूवी स्प्ट  कर  चदलेल  णकत ी  पहाव . त्यामध्ये चदसून येईल क , एका पूवपजापासून 
चनेालेल्या रूपासीचरी वसशजामध्ये, गटासमध्ये उपगट याप्रमा े फूट पळी जाीे असे चदसून येईल. 
णकत चीमध्ये, समजा, सवाी वर्या रेषेवर ल अक्षरे अनेक जाीींिा समावशे असलेल्या गोत्रासिे प्रचीचनचधक 
णहेी. या रेषेवर ल सवप गोते्र चम ून एक वगप ीयार होीो. कार  ीे सवप एका सामाईक पूवपजािे वसशज 
णहेी, णच  पचर ाम  त्यास् यामध्ये कासह ीर  समाईक गु ासिे अनुहर  होीे. परसीु ळाव कळ ल ी न 
गोत्रासमध्ये, त्याि ीत्त्वानुसार, बर ि समाईकीा असीे, णच  त्यापासून एक उपकुल ीयार होीे. त्या्या 
उजव कळ ल दोन्ह  गोते्र चम ून ीसेि एक उपकुल ीयार होीे; ीे पूवी्या उपकुलाहून चभन्न णहे, णच  
समान जनका्या वसशागी ्या पासिव्या पायर पासून त्यासिे अपसार  झाले णहे. या पासि गोत्रासमध्ये 
काह ीर  अचधक, प  उपकुलापेक्षा कम  समाईकीा णहे; णच  ीे सवप चम ून एक कुल ीयार होीे 
त्यापल कळ ल उजव्या बाजूि  ी न गोते्र चम ून दुसरे एक कुल ीयार होीे; ीे पूवी्या कुलाहून चभन्न 
णहे, णच  त्यासिे प्रारसचभक कालामध्ये अपसार  झाले. ह  सवप गोते्र (अ) पासून अवी  प झालेल  णहेी, 
णच  त्यापासून (ई पासून) अवीचरी गोत्रासपासून चभन्न ग  ीयार होीो. याप्रमा े येथे एकमात्र 
पूवपजापासून अवीर ी अनेक जाी  गोत्रासमध्ये; गोते्र, उपकुले, कुले. णच  ग , सवप एका मोठ्या वगामध्ये, 
ससेचटी झाले णहेी. सज वासिे गटासमध्ये गट असे स्वाभाचवक दुय्यम कर  होी असीे त्यास् या दाट 
पचरियामु स  नेहम िटकन लक्षयासी येी नाह . सज वासिे वगीकर  अनेक ी्हेने करीा येीे; एकीर 
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कत चत्रमचरत्या एकमात्र गु ािे णधारे : येथे उत्पचत्चनष्ठ चवकास्मािा ससबसध येी नाह , क  त्यासिे चवचशष्ठ 
गट ीयार होण्यािे कार  देीा येी नाह . ककवा अनेक गु ास् या सहाय्याने अचधक नैसर्वगकचरत्या वगीकर  
करीा येीे. णच  वर मासळलेल्या दृ्ट  कोनािा त्यास् या गटामध्ये गट अशा स्वाभाचवक रिनेश  मे  बसीो; 
णच  इीर को ीेह  स्प्ट  कर  देण्यािा अजूनपयंी प्रयत्न झालेला नाह . 

 
चनसगपवैज्ञाचनक, ीथाकचथी नैसर्वगक पद्धी नुसार, जाी , गोत्रें व कुलें  यासि  प्रत्येक वगामध्ये 

मासळ   करण्यािा प्रयत्न करीाी. प  या पद्धी िा उदे्दश्य काय? कासह  लेखक या्याकळे केव  अचीशय 
सदृश्य सज वासि  एकचत्रीप े मासळ   करण्याि , णच  अचीशय असदृश्यासिे अलग कर  करण्याि  
केव  योजना समजीाी. ककवा कत चत्रमचरत्या सवपसाधार  प्रस्ीावािे, शक्य चीीक्या थोळक्याी, प्रचीपादन 
करण्याि  पद्धी  म्ह ून समजीाी म्ह जेि एका वाक्यामध्ये सवप स्ीनींिे गु , दुस्या एका वाक्याने सवप 
माससाहारींिे समाईक गु , दुस्या एका वाक्याने कुत्रा-गोत्राला समाईक गु , णच  नसीर एकमात्र 
वाक्याि  भर ेालून प्रत्येक ी्हे्या कुत्रयािे ससपू प व पन चदले णहे. या पद्धी ि  कल्पकीा व उपयुक्ीीा 
वादाी ी णहे. परसीु नैसर्वगक पद्धी िा काह ीर  णचधक हेीु णहे असे अनेक चनसगपवैज्ञाचनक समजीाी; 
ी  पद्धी  चनमात्याि  योजना प्रगट करीे असा त्यासिा चवश्वास णहे. चनमात्याि  योजना म्ह जे का  ककवा 
अवकाश, ककवा दोन्ह मध्येह , रिना दाखचवण्यािा हेीू णहे कीं याचशवाय इीर काह  दशपचवण्यािे णहे हे 
स्प्ट प े सासचगील्याचशवाय णपल्या ज्ञानाी कासह ह  भर पळ ार नाह . गु ासमु े गोत्र बनी नाह , ीर गोत्र 
गु  देीाी असे म्हटले जाीे; यािा गर्वभीाथप, वगीकर ामध्ये केव  सादृश्यापेक्षा काह ीर  खोलवर 
बसधनािा असीभाव णहे ीे बसधन म्ह जे वसश्माी ल समानीा ज वास् या ेचन्ट  साम्यीेिे एक ज्ञाी कार . 

 
वगीकर  करीाना अवलस चबलेल्या चनयमासिा णीा चविार करावयािा णहे. राह  मानाि  

पचरस्स्थी  ठरचव ारे भाग ककवा रिना, णच  चनसगा्या चमीव्ययीेमध्ये प्रत्येक ज वािे सवपसाधार  स्थान 
हे वगीकर ासाठ  अचीशय महत्त्वािे णहे असे नाह . देवमासा व मासा यासमध ल बाह्-सदृश्यीा ह  
वगीकर ासाठ  को त्याह  ी्हेने महत्त्वाि  नाह ; ीे केव  अनुकुल  ककवा समधमी गु  णहेी. 
ससेटनेमध ल को त्याह  भागािा चवशषे ससवय श  कम  ससबसध असेल ीर ीो भाग वगीकर ासाठ  अचधक 
महत्त्वािा ठरीो असाह  सवपसाधार  चनयम सासचगीला जाीो. वनस्पीींमध ल शाक य अवयवासवर पोष  
अवलसबून असीे. प  ीे अवयव वगीकर ासाठ  कम  महत्त्वािे णहेी. उलटपक्ष  प्रजनन-अवयव णच  ब  
व गभप हे त्यासिे फचली हे अचीशय महत्त्वािे णहे. ीसेि काह  णकाचरक य गु  कायात्मक दृ्ट  ने महत्त्वािे 
नाह ी, प  वगीकर ासाठ  ीे बरेिव ेा अत्यसी महत्त्वािे असीाी. गु ासि  अनेक ससबसध ी गटासमध्ये 
स्स्थरीा यावर हे महत्त्व अवलसबून असीे. को त्याह  अल्प भेदासिे नैसर्वगक चनवळ मु े जीन व ससियन न 
हो े यावरह  स्स्थरीा अवलसबून असीे. 

 
अवयवासिे त्यास् या केव  शर रच्यात्मक महत्त्वावरून वगीकर ात्मक मोल ठरी नाह . ससबसध ी 

गटासमध ल त्याि अवयवासिे जव जव  ीेि कायप असीे, प  त्यासिे वगीकर ात्मक महत्त्व पू पप े चभन्न 
असीे. थोळक्याी, त्याि महत्त्वा्या अवयवासिे त्याि गटामध्ये चभन्नचभन्न महत्त्व असीे. उदाहर ाथप, 
चकटकासमध ल शतसचगका; हायमेनोटेरा या मोठ्या चवभागामध्ये त्यासि  ससरिना अचीशय स्स्थर णहे; ीर 
दुस्या एका चवभागामध्ये बर ि चभन्नीा णढ ीे, णच  या चभन्नीा वगीकर ासाठ  अचीशय दुय्यम 
मोला्या णहेी. 

 
रुद्ध वा अपक्षचयी अवयव कायात्मक दृ्ट  ने महत्त्वािे नाह ी, ीर ह  वगीकर ामध्ये अनेकव ेा ीे 
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अचीशय मोलािे णहेी. उदाहर ाथप, रुद्ध पुष्ट्पकािे स्थान हे गवीास् या वगीकर ासाठ  अत्युच्च महत्त्वािे 
णहे. 

 
णपल्या वगीकर ावर बरेिव ेा णप्ीससबसधास् या साख  िा स्प्ट प े प्रभाव असीो. सवप पक्षयासना 

समाईक अश  अनेक गु लक्ष े सासग े फार सोपे णहे. प  कविधार  प्राण्यासबाबी ीसे नाह . या श्र े ्या 
चवरुद्ध टोकाला असलेल्या प्राण्यासमध ल एखादाह  समाईक गु  सासग े कठ   णहे. ीर सुद्धा उभय 
टोकासकळ ल जाी  इीरासश , ीे पुन्हा इीरासश , अशा ी्हेनस ससबसचधी असीाी; णच  असे करी त्या सवांिा 
एका गटाी समावशे होीो. 

 
भौगोचलक चवीर ािाह  बरेि व ेा वगीकर ासाठ , अचधक प्रामु्याने ेचन्ट प े ससबसचधी रूपास् या 

अचीशय मोठ्या गटासमध्ये, उपयोग केला णहे. 
 

ग , उपग , कुले उपकुले, गोते्र याससार्या जाीीं्या चवचवध गटासिे ीुलनात्मक मूल्य चनदान 
सद्यःस्स्थी ला ीर  मनमान  णहे. एका गटाला प्रथम फक्ी गोत्रािा दजा चदला, नसीर त्याला उपकुला्या 
ककवा कुला्या दजाला िढवले, अश  वनस्पी  व चकटकासमध ल उदाहर े देीा येी ल. ससरिनेी ल 
महत्त्वा्या चभन्नीासिा नसीर शोध लागला म्ह ून असे केले नव्हे. ीर चभन्नीे्या ककचिी चभन्न श्रे   असलेल्या 
अनेक ससबसचधी जाीींिा शोध लागल्यामु े ीसे केले. 

 
वगीकर ाी ल सवप पूवपगाम  चनयम, साधने व अळि   यासिे स्प्ट  कर  पुढ ल दृ्ट  कोनास् या 

णधारे देीा येईल. नैसर्वगक पद्धी  ह  रूपासीर होी वसशानु्म यावर णधाचरी णहे. सवप वास्ीव वगीकर  
उत्पत् चनष्ठ णहे; त्यामु े ज्या गु ासमु े को त्याह  दोन ककवा अचधक जाीींमध्ये खरे णप्ीससबसध णहेी 
असे समजले जाीे ीे समाईक जनकापासून अनुहचरी झालेले गु  असीाी. वसशानु्माी ल समानीा हा 
चनसगपवैज्ञाचनक नक ीप े शोधी असलेला सुप्ी बसधक णहे; ी  चनर्वमी ि  को ी ीर  अज्ञाी योजना, 
ककवा ीे सवपसामान्य चवधानासिे प्रचीपादन, णच  थोळसबहुी समानीा असलेल्या ज वासिे केव  एकत्र कर  
व अलग कर  नव्हे. 

 
परसीु माझ्या अचभप्रायािे अचधक पू पीेने स्प्ट  कर  केले पाचहजे. प्रत्येक वगाी ल गटासिा ्म, 

योग्य ीो खालिा दजा देऊन व एकमेकासश  नाीे दाखवनू, स्वाभाचवक असण्यासाठ  काटेकोरप े 
उत्पत् चनष्ठ असल  पाचहजे. परसीु चवचवध शाखा ककवा गट त्यामध ल चभन्नीेिे प्रमा , त्यास् यासमध्ये, जर  ीे 
त्यास् या समाईक पूवपजाश  त्याि प्रमा ाी ससबसचधी असले ीर , चभन्न प्रमा ाी रूपासीर झालेले असल्यामु े, 
अचीशय चभन्न असूस शकेल. णच  हे रूपासना चभन्न गोते्र, कुले, चवभाग, ककवा ग  यासिा दजा देऊन व्यक्ी 
केले णहे. यानुसार, नैसर्वगक पद्धी  ह  त्या्या ्मस्थापनेमध्ये, वसशानु्मासारख , उत्पत् चनष्ठ असीे. 
परसीु चभन्न गटासमध्ये झालेल्या रूपासीरासिे प्रमा  रूपासना ीथाकचथी गोते्र, उपकुले, कुले, चवभाग, ग , व 
वगप यासिा दजा देऊन व्यक्ी केले पाचहजे. 

 
एकमात्र जाचीपासून अवीचरी प्रकारास् या वगीकर ािा णप  चविार करू. प्रकारासमध्ये 

उपप्रकार, व कासहींिे बाबी ी, चभन्नीे्या इीर श्र े , अशा ी्हेने त्या जाीींमध्ये त्यासिा गट बनवला. 
जाीीं्या वगीकर ासाठ  जे चनयम अनुसरले जव जव  त्याि चनयमासिे अनुसर  केले. त्यासि  
्मस्थापना कत चत्रम पद्धी ऐवज  नैसर्वगक पद्धी ने करण्याि  णवश्यकीा णहे असा लेखकासिा णग्रह 
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णहे. उदाहर ाथप अननसास् या दोन प्रकारासि  एकचत्री वगपवार  केव  त्यास् या फ ावरून करू नये. ज्या 
काह  भागासमध्ये अचीशय स्स्थरीा णढ ीे त्यािा प्रकारास् या वगीकर ासाठ  उपयोग केला जाीो. 
उदाहर ाथप गुरासमध्ये शर रािा णकार, व प, इत्याचदपेक्षा कशगे कम  भेदप्रवतत् णहेी, त्यामु े 
वगीकर ासाठ  ीे अचीशय उपयुक्ी, णहेी. याउलट मेंढ्ासमध्ये कशगासिा, त्यामध्ये कम  स्स्थरीा 
असल्याने फार थोळा उपयोग होीो. प्रकारासिे वगीकर  करीाना जर णप ाजव  खर  वसशाव  असेल 
ीर उत्पचत्चनष्ठ वगीकर  अनुसर े योग्य. कार  णप ाला खात्र  राह ल क  त्यास् यामध्ये थोळेबहुी 
रूपासीर झालेले असले ीर  बहुसस्य मुद्यासमध्ये ससबसचधी असलेल्या रूपासिे अनुहर ा्या ीत्त्वानुसार 
एकत्र कर  केले जाईल. 

 
अचवकचसी जाीींिे वगीकर ासाठ  वसशानु्मािा उपयोग केला जाीो. कार  त्यासाठ  कचनष्ठ 

श्रे  मध्ये, म्ह जे जाी मध्ये, दोन्ह ह  कलगाजाकीिा असीभाव केलेला असीो. चकत्येक व ेा या दोन 
कलगासमध्ये प्रिसळ चभन्नीा असीे. त्याि जाी ि  नर, माद  व उभयकलग  रूपे णहेी अश  उदाहर े णहेी. 
त्याि व्यक्ी ्या चवचवध कळभावस्थासिा, मग त्या एकमेकासमध्ये व प्रौढाहून चकी ह  चभन्नीा असल  ीर , 
एकाि जाी मध्ये समावशे केला जाीो. या सवांिे कार , ीे त्याि जनक-रूपापासून अवची प झालेले 
असीाी. 

 
जाीीं व प्रकारास् या वगपवार साठ  वसशानु्मािा उपयोग केला णहे. त्याि वसशानु्मािा, 

ीथाकचथी नैसर्वगक पद्धी मध्ये, जाीींि  गोत्रें, व गोत्रासि  उच्चीर गट, यासमध्ये गटवार  करण्यासाठ  
नक ी उपयोग केलेला णहे. फक्ी यानुसार णपल्या उत्र वगीकर चवज्ञासन  अनुसरलेले व पूवी 
िर्विलेले नानाचवध चनयम व मागपदशपके म  समजू शकीो. णपल्याकळे चलख ी वसशाव   नसल्यामु े 
को त्याह  ी्हे्या सादृश्यावरून वसशानु्मा्या समानीेिा शोध ेे े भाग पळीे. म्ह ून प्रत्येक जाची्या 
राह  माना्या पचरस्स्थी ्या ससबसधाने कम ी कम  रूपासीर झालेल  असण्याि  शक्यीा असलेल्या गु ासि  
णप  चनवळ करीो. ससेटनेी ल इीर अवयवासिे बरोबर ने, व काह  व ेा त्यापेक्षा अचधक, रुद्ध ससरिनेिा 
या दृच्ट कोनाीून उपयोग होीो. गु वैचशष्ट्ठ्य चकीपी चकरको  णहे याि  का ज  करण्यािे कार  नाह . 
एकमात्र गु ावर अवलसबनू राचहल्यास िूक होण्याि  शक्यीा णहे. परसीु अनेक गु ासिा साकल्याने चविार 
केल्यास ीसे हो ार नाह . अनेक गु  एकचत्रीप े चभन्न ससवयीं्या ज वासिा मोठ्या गटामध्ये णढ ले ीर, 
वसशानु्मा्या उत्पत् नुसार, त्या गु ासिे समान पूवपजासपासून अनुहर  झाले णहे याबद्दल णप ास खात्र  
वाटीे. णच  अशा समूचही गु ासना वगीकर ामध्ये खास महत्त्व असीे. 

 
एखाद  जाची वा जाीींिा गट त्या्या अचीशय महत्वा्या गु वैचशष्ट्ठ्यामध्ये त्या्या 

ससबसध ीासपासून चभन्न असल  ीर ह  त्यासि  एकत्र गटवार  केल  जाीे. यािे कार , ीे मध्यवीी गटास् या 
सासख  नेजोळले गेलेले असीाी;ीसे जोळ ारे गु  चकी ह  महत्वचहन असले ीर  िालेल; प  ीे 
वसशानु्मासि  समानीा दाखचवीाी. कायात्मक दृ्ट  ने अचीशय महत्त्वािे अवयव अचीशय स्स्थर असीाी, 
णच  त्यामु े त्यासना खास महत्त्व चदले जाीे. प  त्याि अवयवासमध्ये, दुस्या गटामध्ये ककवा गटास् या 
चवभागामध्ये चभन्नीा णढ ल  ीर त्यासिे णपल्या वगीकर ाी ल महत्त्व ीाबळीोब कम  होीे. कध कध  
भौगोचलक चवीर ािाह  मोठ्या गोत्रास् या वगीकर ासाठ  उपयोग केला जाीो. कार  को त्याह  चभन्न व 
एकचत्री प्रदेशामध्ये अचधवास कर ा्या त्याि गोत्राी ल सवप जाी  त्यासि जनकासपासून अवी  प झालेले 
असीाी. 

्मरूपी््ाम्ये.–वर ल दृ्ट  कोनाीून खरे णप्ीससबसध णच  समरूप  ककवा अनुकूल  सादृश्यीा 
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यासमध ल अचीशय महत्त्वािा प्रभेद समजून येईल. या चवषयाकळे श्र . लामाकप  यासन  प्रथम लक्षय वधेले. मासे 
व देवदासा यास् या शर रािा णकार व पसखासमान अग्र य पाय यासमध ल सादृश्यीा ह  समरुपात्मक णहे; 
णच  ह  बाह्सदृश्यीा ह  समान पचरस्स्थी ला अनुकूलन झाल्यामु े णहे. समरूपीेि  अश  अनेक 
उदाहर े देीा येी ल. 
 

गु  जोपयंी वसश्म प्रगट करीाी ीोपयंी ीे वगीकर ासाठ  वास्ीव महत्त्वािे असीाी; या 
मीानुसार समरूपात्मक ककवा अनुकूल  गु , जर  ीे ज वा्या चहीासाठ  अत्यसी महत्त्वािे असले ीर , 
वगीकर चवज्ञासना जव जव  महत्त्वह न का असीाी हे स्प्ट प े समजून येईल. दोन ज वासमध ल ेचन्ट  
बाह्सदृश्यीेमु े–म्ह जेिसमरूपीेमु े–त्यासिेरक्ीससबसध प्रगट होी नाह ी, उलट ीे लपचवले जाीाी. 
यावरून णप ास असेह  समजून येईल कीं, एका गटाि  दुस्याश  ीुलना केल्यास गु  समरूप  
असी ल; प  त्याि गटाी ल सदस्यासि  एकचत्रीप े ीुलना केल्यास अगद  ीेि गु  वास्ीव णप्ीससबसध 
स्प्ट  करीाी. यानुसार शर रािा णकार व पसखासमान पाय हे देवमास्यासि  मास्यासश  ीुलना केल्यास फक्ी 
समरूप  गु  असीाी, कार  त्या दोन्ह  वगाी ल ज वासिे पाण्याी पोहण्यासाठ  अनुकूलन झालेले असीे. 
परसीु देवमासा-कुलासी ल चवचवध व्यक्ीींमध्ये ीेि गु  खरे णप्ीससबसध प्रदर्वशी करीाी. कार  ससपू प 
कुलामध्ये त्या भागासमध्ये इीक  सादृश्यीा असीे क  त्यासिे समाईक पूवपजापासून अनुहर  झाले णहे अश  
शसका ेेऊ शक ार नाह  मास्यासबद्दलह  ीसेि णहे. 

 
चवस्ीतीप े चभन्न मास्यासमध्ये असलेले चवदु्यी-असग, चवस्ीतीप े चभन्न चकटकासमध्ये असलेले 

स्वयसप्रकाश  अवयव, णमर व अस्क्लेचपणड स यासमध ल परागकुस ज ह  समरूप सदृश्यीेि  इीर कासह  
उदाहर े णहेी. परसीु ह  उदाहर े इीक  चवलक्ष  णहेी क  त्यासिा णपल्या उपपत् ला णके्षप म्ह नू 
समावशे केलेला होीा.अशा सवप उदाहर ासमध्ये अवयवास् या वतद्ध मध्ये ककवा चवकसनामध्ये, णच  
सवपसाधार प े त्यास् या पचरच ी ससरिनेमध्ये काह  मुलभीू चभन्नीा सापळी ल. समरुपात्मक भेद या 
ससजे्ञखाल  पूवोल्लख ी ीत्वािे या उदाहरा ामध्ये बरेिव ेा कायप असीे. ीे ीत्त्व म्ह जे, त्याि वगाी ल 
सदस्यासमध्ये, जर  ीे फक्ी दूरत्वाने ससबसध ी असले ीर , त्यास् या ससेटनेमध्ये इीके काह  समाईक गो्ट ींिे 
अनुहर  होीे कीं समान उते्जनात्मक कार ामु े त्यास् यामध्यें समान पद्धी ने भेद होण्याजोगे ीे असीाी 
णच  याि समान पूवपजासपासून्या प्रत्यक्ष अनुहर ाश  ससबसध नसीा णियपकारकचरत्या एकमेकाससमान 
असलेले भाग ककवा अवयव यासिे नैसर्वगक चनवळ द्वारा अजपन होण्यामध्ये सहाय्य हो े साहचजकि णहे. 

 
चभन्न वगांी ल जाीींमध्ये जव जव  समान पचरस्स्थी ी रहाण्यासाठ –उदाहर ाथप, भमू  हवा व 

पा  या ी न मलूद्रव्यासिे चठका   चनवास कर ेसाठ –उत्रोत्र अल्परूपासीरे होी बरेिव ेा अनूकूलन 
होीे. यावरून चभन्न वगांी ल उपगटासमध्ये सस्यात्मक समासीरीा कध कध  चदसून येीे हे कसे हे कदाचिी 
णप ास क ून येईल. 

 
उदाहर ासिा दुसरा व अनोखा वगप णहे. येथे ेचन्ट  बाह्सदृश्यीा ह  समान राह  माना्या 

पचरस्स्थी श  अनुकूलन होण्यावर अवलसबनू नाह , ीर ी  ससरक्ष ा्या हेीूने चम चवलेले णहे. काह  
फुलपाखरे इीर व ससपू पप े चभन्न जाीींिे प्रचीरूपे धार  करीाी; त्या जाी  फक्ी चभन्न गोत्रासी ल असीाी 
असे नाह  ीर बरेिव ेा चभन्न कुलासी लह  असीाी. अनुकारक व अनुकत ी यासिा नेहम  त्याि प्रदेशामध्ये 
चनवास असीो; प्रचीरूपधारक हे प्रचीरूपधाचरीापासून दूर स्थान  रहाी असल्यािें कध ह  णढ लेले 
नाह . अनुकारक हे साधार प े, दुर्वम  चकटक होी णच  अनुकत ीासिे जव जव  नेहम  चवपुल थव े
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असीाी. परसीु काहींना अनुकत ी व इीरासना अनुकारक का म्ह ीाी असे चविारले जाईल. यािे उत्र 
प्रचीरूपधाचरी त्यास् या गटािा नेहम िा पेहराव राखून ठेवीाी; त्यािव े  कपटवषेधार  त्यासिा पेहराव 
बदलीाी णच  त्यासिे त्यास् या चनकटीम ससबसचधीासश  साम्य रहाी नाह . 

 
अनुकर ािे वास्ीव स्प्ट  कर  पुढ लप्रमा े णहे. अनुकत ी रूपासिा मोठ्या प्रमा ाी नाश 

होण्यापासून चनत्यप े बिाव होी असला पाचहजे; नाह ीर ीे इीक्या थव्यासन  अस्स्ीत्वाी राचहले नसीे. 
पक्ष  व इीर चकटक-भक्षक प्राण्यासना त्यासि  नावळ असीे असे णढ ून णले णहे. उलटपक्ष , त्याि 
प्रदेशाी चनवास कर ार  अनुकत ी रूपे ीुलनेने दुर्वम  असीाी णच  ीे दुर्वम  गटासी ल असीाी. त्यामु े 
त्यासना कोठल्याीर  धोक्यापासून चनत्य प ळा होी असल  पाचहजे; नाह ीर ी न-िार चपढ्ासमध्ये सवप 
प्रदेशासी त्यासिे थव ेचनमा  झाले असीे. णीा या दुर्वम  गटासपकै  एखाद्या सदस्याने सुससरचक्षी जाीींसारखा 
वषे पचरधान केला ीर त्यास् यामु े चशकार  पक्ष  व चकटक यासि  बरेिव ेा फसव कू होईल णच  त्यामु े 
त्यािा चवनाशापासून बिाव होईल. अशासमध्ये प्रथम थोळे भेदकर  होीे व या ी्हेिे त्याि प्रदेशाी ल 
सुससरचक्षी जाचीश  थोळ श  सहाय्यीा चनमा  होीे. त्यामु े त्यासना, चशकार  पक्ष  व चकटक यास् यामु े 
त्यासिा ससहार होण्यापासून, बिावण्याि  सुससध  प्राप्ी होीे; पचर ाम  या रूपासिे जीन होीे. अशा ी्हेने 
कम  पचरपू प प्रमा ाी सदृश्यीा असलेल्या रूपासिे उच्चाटन, णच  मागे राचहलेल्या इीरासि  अचभवतद्ध , 
होीे. नैसर्वगक चनवळ िे हे एक अत्युत्म उदाहर  णहे. 

 
प्रचीरूपधारण्याि  चकटकासि  अश  अनेक उदाहर े णहेी; पक्षयासमध ल ीशा ी्हेिे एक उदाहर  

माह ी णहे; परसीु मोठ्या िीुष्ट्पादासिे बाबी ी एकह  ेटना माचही नाह . चकटकासमध्ये यािे प्रमा  मोठे 
असण्यािे कार  त्यासिा िोटा णकार. नासग धारक चकटकासव्यचीचरक्ी इीर चकटक स्वीः प्रचीकार करू 
शकी नाह ी. 

 
प्रचीरूपधार ाि  प्रच्या ह  वषामध्ये चवस्ीतीप े चवचभन्न असलेल्या रूपासमध्ये बहूीकरून कध ह  

झाल  नसाव  हे ध्यानाी ेेीले पाचहजे. परसीु प्रारसभ होण्यासाठ  अगोदरि जाीींमध्ये एकमेकासमध्ये साम्य 
असेल णच  ीे चहीावह असेल ीर वर ल मागाने ेचन्ट  सद्दश्यीा ीत्परीेने चम चवीा येीे. णच  जर 
प्री रूपधाचरी रूपासमध्ये, को त्याह  मध्यस्थाद्वारा ीद्नसीर व ्मा्माने रूपासीर झाले ीर प्री रूपाी 
होी असलेले रूप त्याि मागाने जाईल. याप्रमा े त्यास् यामध्ये को त्याह  प्रमा ाी बदल होईल, णच  
अखेर स ीे त्या्या स्व-कुलाी ल इीर सदस्यासहून ससपू पप े चभन्न प्रकटरूप ककवा व प धार  करी ल. 
परसीु या चवषयाससबसचधी काह  अळि   णहेी. 
 
जीिानंा्जोडिाऱ्या्आप्ि्ंबंिाचें्स्िरूप 
 

मोठ्या गोत्रासमध ल प्रबल जाीीं्या रूपासीर ी वसशजासमध्ये, ीे ज्या गटासी ल णहेी त्या गटासना 
मोठे होण्यासाठ  णच  त्यास् या जनकासना प्रबल बनवण्यासाठ  चहीावह ठरलेल्या गो्ट ींिे, अनुहर  
करण्याकळे प्रवतत्  असीे. त्यामु े ीे जव जव  चनचिीप े चवस्ीतीप े पसरीाी, णच  चनसगा्या 
चमीव्ययीेमध्ये अचधकाचधक जागा ब कावीाी. प्रत्येक वगाी ल मोठ्या व अचधक प्रबल गटासिा याप्रमा े 
णकार वाढी जाीो, णच  त्यास् यामु े, पचर ाम , अनेक िो्ा व कमजोर गटासिे उच्चाटन होीस. 
याप्रकारे, सवप, अवाि न व लुप्ीा ज वासिे थोड्या मोठ्या ग ासमध्ये णच  त्यापेक्षा कम  वगांमध्ये, समावशे 
केला णहे. या ेटनेिे स्प्ट  कर  देीा येीे. उच्च गटासि  सस्या चकी  थोळ  णहे, णच  ीे पतथ्व वर सवपत्र 
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कसे चवस्ीतीप े पसरलेले णहेी हे दाखवनू देण्यासाठ  एका चवलक्ष  ेटनेिा उल्लेख करीा येईल. 
ऑस्रेचलयािा शोध लागल्यानसीर चकटकास् या एकाह  नचवन वगाि  भर पळल  नाह  णच  वनस्पी  
कोट ी ल फक्ी दोन ककवा ी न लहान णकारा्या कुलासि  भर पळल . 

 
भवैूज्ञाचनक चवकास्म या प्रकर ामध्ये रूपासीरा्या द पेकाल न प्रच्येदरम्यान प्रत्येक गटा्या 

गु ासमध्ये सवपसाधार प े बर ि ीफावी चनमा  होीे; णच  या ीत्त्वानुसार, अचधक प्राि न रूपासमध्ये 
चवद्यमान गटासना काह  प्रमा ाी मध्यमवीी गु  बरेि व ेा का णढ ीाी हे दाखवनू देण्यािा म  प्रयत्न 
केला णहे. प्राि न व मध्यमवीी रूपासपैक  काहींिे सस्म  वीपमान कालाी ल फारसे रूपासीर न झालेल्या 
वसशजासमध्ये झाले; त्यामु े त्या णपल्या ीथाकचथी ससलग्नश ल ककवा चवपचथी जाी  बनीाी. को ीेह  
रूप चजीके अचधक चवपचथी असेल चीीक  उच्चाचटी व ससपू पप े न्ट  झालेल  अशा जोळ ा्या रूपासि  
सस्या अचधक असीे. चवपचथी गटासिे चवलोपनामु े गसभ रप े नुकसान झाले; कार  त्यासिे प्रचीचनचधत्व 
जव जव  नेहम  अचीशय थोड्या जाीींन  केले णहे. अशा जाीीं सवपसाधार प े एकमेकासपासून 
अचीशय चभन्न असीाी. णच  हे पुन्हा चवलोपन सुिचवीे. चवपचथी गटासकळे अचधक यशस्व  स्पधपकासन  
कजकलेल , व अचीशय अनुकूल पचरस्स्थी मध्ये अजूनह  काह  जीन झालेल  रूपे म्ह ून पाचहले ीरि 
वर ल ेटनेिे स्प्ट  कर  देीा येईल. 

 
प्राण्यास् या एका गटाी ल सदस्य पू पप े चभन्न गटाश  जेव्हा णप्ीससबसध दाखचवीो, ीेव्हा ीो 

णप्ीससबसध बहुीेकासिे बाबी ी सवपसाधार  असीो, खास असी नाह  असे म्हटले णहे. उदाहर ाथप, सवप 
कत ीसकासपैक  चबझकाकािे चशशुधानींश  अचीशय चनटप े नाीे णहे; हे नाीे चशशुधानीं्या को त्याह  एका 
जाचीश  नाह , ीर ससपू प चशशुधान गटाश  णहे. हा णप्ीससबसध वास्ीव णहे, केव  अनुकूल  नाह ; त्यामु े 
ीो समाईक पूवपजापासून अनुहर  होण्या्या णपल्या मीाला अनुसरूनि णहे. म्ह ून एकीर 
को त्याीर  प्राि न चशशुधानींपासून कत ीसकासि  शाखा चनेाल  असल  पाचहजे. ककवा कत ीसक व चशशुधान  या 
दोन्हींि  समाईक पूवपजापासून शाखा चनेाल्या असल्या पाचहजेी. यापैक  को त्याह  मीानुसार इीर 
कत ीसकासपेक्षा चबझकाकामध्ये, अनुहर ामु े, त्या्या प्राि न पूवपजािे अचधक गु  चशल्लक राचहले असले 
पाचहजेी. म्ह ून त्यािा को त्याह  एका चवद्यमान चशशुधानींश  खास नाीे अस ार नाह , प  अप्रत्यक्षप े 
सवप ककवा जव जव  सवप चशशुधानींश  असेल. उलटपक्ष , सवप चशशुधानींपैक  फास्कोलोम सिे कत ीसकास् या 
को त्याह  एका जाचीश  नव्हे ीर सवप, साधार  ससपू प ग ाश  अचीशय चनकटप े साम्य णहे. परसीु हे 
साम्य, फास्कोलोम सिे कत ीसकाससार्या सवयींना अनुकूलन झाल्याने केव  समरूपात्मक असाव.े 

 
समाईक पूवपजापासून अवीचरी जाीींिे गु न व गु ासमध्ये ्मशः ीफावी चनमा  हो े, णच  

त्याबरोबर काह  समाईक गु ासिे अनुहर ामु े प्रचीधार , या ीत्त्वानुसार ीेि कुल ककवा उच्च गट 
यासमध ल सवप सदस्यासना एकचत्री जोळ ारे अचीशय जचटल व चवचकरक णप्ीससबसध णप ाला समजून 
येी ल. कार  चवलोपनामु े गट व उपगट यास् यामध्ये णीा खसचळी झालेल्या ससपू प कुला्या समाईक 
पूवपजापासून त्या्या काह  गु ासिे नानाचवध ी्हेने व प्रमा ाी रूपासीर होऊन, त्या्या सवप जाीींमध्ये पे्रष  
झालेले णहे, णच , पचर ाम  त्यासिे एकमेकासश  चवचवधप े लासब्या व अनेक पूवाचधका्यासमधून णरोचही 
होी असलेल्या णप्ीससबसधास् या वडे्यावाकड्या वसश्माने नाीे असीे (वारसवार उल्लेचखलेल्या णकत चीमध्ये 
ीे चदसून येईल). को त्याह  प्राि न व भव्य कुलाी ल नानाचवध वसशजासमध ल रक्ीससबसध, वसशवतक्षा्या 
सहाय्यानेसुद्धा, दाखचव े कठ   णच  वसशवतक्षा्या सहाय्याव ना अशक्य णहे. त्यामु े चनसगपवैज्ञाचनकासन  
त्याि प्रिसळ स्वाभाचवक वगाी ल अनेक ज चवी व लुप्ी सदस्यासमध ल ज्ञाी अशा चवचवध णप्ीससबसधािे, 
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णकत ी ्या सहाय्याव ना, व पन करण्यामध्ये चकी  असाधार  अळि   णल्या असी ल हे णप ास 
समजून येईल. 
 

प्रत्येक वगाी ल चवचवध गटासमध ल असीर स मासक ी व चवशाल करण्यामध्ये, िौथ्या प्रकर ाी 
पाचहल्याप्रमा े, चवलोपन महत्त्वािे कायप करीे. या णधारे ससपू प गटास् या एकमेकासी ल चभन्नीेिे स्प्ट  कर  
देीास येीे. उदाहर ाथप, पक्षयासि  इीर सवप पतष्ठवसश  प्राण्यासपासूनि  चभन्नीा. अनेक प्राि न ज वरूपे ससपू पप े 
नाहींश  झाल  णहेी. त्या रूपासमु े पक्षयासिे णद्यपूवपज इीरास् या व त्याव े  कम  चभन्नीा असलेल्या पत्ट वसश  
वगां्या णद्य पूवपजासश  पूवी जोळलेले होीे. मासे व बराचशयनासना एकेका   जोळ ा्या ज वरूपासिे ब्याि 
कम  प्रमा ाी चवलोपन झाले णहे. काह  ससपू प वगांमध्ये, उदाहर ाथप, ्स्टेचशणमध्ये, त्यापेक्षाह  कम  
चवलोपन झाले णहे. कार  येथे अचीशय णियपकारकचरत्या चभन्न रूपे णप्ीससबसधा्या लासब व फक्ी असशीः 
खसचळी साख  ने अजूनह  एकचत्रीप े ससलग्न णहेी. चवलोपनाने गट फक्ी स मासक ी केले, को त्याह  
प्रकारे गट ेळचवले नाह ी. वतक्षासवर फासद्यासमध्ये, जर  त्या फासद्या बेिक्यामध्ये एकचत्री येी असल्या व 
एकमेकाी चमस ून जाी असल्या ीर , ह  का ी  असा भेदभाव करीा येीो. णप  चवचवध गट स मासक ी 
करू शकी नाह ; परसीु प्रत्येक गटािे, मग ीो मोठा असो ककवा लहान, बहुीासश  गु ासिे प्रचीचनचधत्व 
कर ारे प्रारूप ककवा रूपे यासि  चनवळ कर े, णच  त्यामु े त्यास् यामध ल चभन्नत्वा्या प्रमा ाि  
सवपसाधार  कल्पना दे े, शक्य णहे. 

 
प्राध्यापक ह्केल यासन  अल कळेि जाचीचवकास ककवा सवप सज वासि  वसशाव , याि  कल्पना 

मासळल  णहे. चवचवध श्र ेींबद्दल अनुमान काढीाना ीे गभपवैज्ञाचनक गु ासिा प्रमुख णधार ेेीाी. 
त्यािबरोबर समरचिी व रुद्ध अवयव, ीसेि चवचवध ज वरूपासिे शौलसमूहामध्ये प्रथम प्रकटन जेव्हा झाले 
णहे असे समजला जा ारा उत्रोत्र का  यािेह  त्यासना सहाय्य झाले, यावरून वगीकर ािे प्रचीपादन 
भचवष्ट्यका ामध्ये कसे केले जाईल हे त्यासन  दाखवनू चदले णहे. 
 
आकारतिज्ञान 
 

त्याि वगाी ल सदस्यासमध्ये, त्यास् या राह  माना्या पचरस्स्थी पासून स्वीसत्रयचरत्या, त्यास् या 
ससेटने्या सवपसाधार  रिनेमध्ये एकमेकासमध्ये साम्य असीे. हे साम्य ‘प्ररूपासि  एकीा’ या ससजे्ञने, ककवा 
वगाी ल चभन्न जाीींिे चवचवध भाग व अवयव समरचिी णहेी असेम्ह ून, अनेकव ेा व्यक्ी केले णहे. या 
ससपू प चवषयािा णकारचवज्ञान या सवपसाधार  ससजे्ञमध्ये असीभाव केला णहे. नैसर्वगक इचीहासािा हा 
णत्मा णहे असे म्ह ीा येईल. ेट्ट पकळण्यासाठ  चनमा  झालेले मनुष्ट्यािे हाी, ख ण्यासाठ  कििटु िे 
हाी, ेोड्यािे पाय, कशशुकािे वल्हे व वटवाेू ािे पसख या सवां्या ससरिनेी ल ीोि नमुना, णच  
एकसमान हाळासिा त्याि सापेक्ष स्थानाला असीभाव यापेक्षा अचधक चवलक्ष  काय असू शकेल? हे खरे 
नाीेससबसध, समान पूवपजापासूनिे अनुहर , प्रभाव प े सुिवीे. 

 
श्र . चहलाईरे यासन  समरचिी भागासिे सापेक्ष स्थान ककवा ससबसद्ध या्या उच्च महत्त्वािे जोरदारप े 

समथपन केले णहे. त्या भागासिे रूप व णकार यासमध्ये जव जव  को त्याह  मयादेपयंी चभन्नीा असू दे; 
ीर ह  ीे त्याि अपचरवीी ्माने एकचत्री जोळलेले राहीाी. उदाहर ाथप, बाहु व प्रबाहु, मासळ  व ीसगळ , 
यास् या हाळासिा ्म ककवा स्थान यासमध्ये उलटापालट झाल्यािे कध ह  णढ लेले नाह . त्यामु े 
चवस्ीतीप े चभन्न प्राण्यासी ल समरचिी हाळासना ी ि नासव ेदेीा येीाी. चकटकासिे मुख, कविधार िे मुख व 
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पाद, णच  वनस्पीींमध्ये फुले यास् या रिनेबद्दलह  ीसेि णढ ून येीे. 
 
त्याि वगाी ल सदस्यासमध ल नमुन्याी ल वर ल सारखेप ािे उपयुक्ीीा ककवा प्रत्येक ज वाि  

स्वीसत्र चनर्वमी  या सामान्य मीासनुसार स्प्ट  कर  देीास येी नाह . यानुसार, वर लप्रकारि  समानीा 
चनमा  व्हाव  असस चनमात्याला वाटले णच  ीसे ेळले; प  हे शास्त्र य स्प्ट  कर  नव्हे. 

 
उत्रोत्र अल्प रूपासीरास् या चनवळ ्या उपपत् ्या णधारे यािे स्प्ट  कर  अचीशय साधे णहे. हे 

प्रत्येक रूपासीर रूपासीर ी रूपाला को त्याीर  प्रकारे चहीावह असीे; परसीु सहससबसधामु े ससेटनेी ल 
इीर भागासवर बरेिव ेा पचर ाम होीो. या ी्हे्या बदलासमध्ये, मू  नमुन्यामध्ये, ककवा अवयवासिा ्म व 
स्थान यासमध्ये, उलटापालट होण्याि  शक्यीा असी नाह . बाहूि  हाळे को त्याह  प्रमा ाी णखूळ वा 
लासब, ककवा पसरट होी ल, ककवा त्यास् यामध्ये इीर रूपासीरे होी ल, प  त्यािा सासिा ककवा अीर भागासश  
सापेक्ष ससबसध याी बदल होी नाह . णप  जर गतचही धरले कीं सवप स्ीनीं, पक्ष , व सर सतप यास् या णद्य 
पूवपजा्या–त्याला मूलरुप म्ह ीा येईल–बाहुि  बासध  , मग त्यािे कायप कासह ह  असेल, वीपमान 
सवपसाधार  नमुन्याप्रमा े होी , ीर त्यावरून त्या वगामध ल सावपचत्रक बाहु्या समरचिी बासध  िा 
भावाथप णप ाला लगेि क ून येईल. ीर सुद्धा अवयवािा सवपसाधार  नमुना इीका धूसर होईल कीं ीो 
शवेट  नाहींसा होईल हे बदु्ध गम्य णहे. असे होण्यािे कार  कासह  भागासमध ल ्हसन व शवेट  ससपू प 
अवधपन; इीर भागासिे एकससधन; णच  इीरासिे दुहेर कर  ककवा गु न. 

 
या चवषयाला दुसरा एक फासटा फुटीो : यथा्म समरिना, ककवा त्याि व्यक्ी ी ल चभन्न भाग व 

अवयव यासि  ीुलना; त्याि वगाी ल चभन्न सदस्यासमध ल त्याि भागासि  व अवयवासि  ीुलना नव्हे. सवप 
वचरष्ठ पतष्ठवसश  वगांमध्ये पुढिे व मागिे पाय स्प्ट प े समरचिी णहेी. फुलासमध्ये ससदल, प्रदल, केसरदल, 
व ककजमसळल यासिे सापेक्ष स्थान, ीसेि त्यासि  चनकट ससरिना हे ीे, सर्वपलप े रचिी, कायासीर ी प प 
णहेी यावरून बदु्ध गम्य णहे. 

 
खास चनर्वमी ्या सामान्य मीा्या णधारे यथा्म समररिनेिा खुलासा करीा येी नाह . 

नैसर्वगक चनवळ ्या उपपत् ्या णधारे यािा कासह  प्रमा ाी खुलासा करीा येीो. त्याि भागाि  व 
अवयवाि  अगच ीव ेा पुनरावतचत् हे सवप कचनष्ठ ककवा अल्प चवशषे ी रूपासिा सामान्य गु  णहे. म्ह नू 
पतष्ठवसश यास् या अज्ञाी पूवपजासमध्ये अनेक कशरेूक असाव ी; णच  सुपुष्ट्प वनस्पीीं्या अज्ञाी पूवपजासमध्ये 
अनेक प ांि  एक ककवा अनेक सर्वपल रिना असाव . अनेक पट ने पुनरावतचत्ी भागामध्ये–फक्ी 
सस्येमध्येि नव्हे ीर रूपामध्येह –प्रकषाने भेदकर  होीे हे णप  पूवी पाचहले णहे. पचर ाम  असे भाग, 
अगोदरि ब्याि सस्येने असल्याने, व अचीशय भेदप्रवतत् असल्याने, अचीशय चभन्न उचद्द्ट ासाठ  अनुकूलन 
होण्यास स्वाभाचवकप े साचहत्यससपन्न होीाी. ीर ह  ीे, अनुहर ा्या पे्रर ेद्वारा, त्यास् या मू  ककवा 
मूलभीू साम्याि  स्प्ट  चिन्हे साधार प े राखून ठेवी ल. हे साम्य सवांमध्ये अचधक प्रमा ाी राखून ठेवले 
जाईल; कार  भेदासमध्ये, ज्यासन  नैसर्वगक चनवळ द्वारा त्यास् यामध्ये ीदनसीर रूपासीर होण्यासाठ  मू  पाया 
पुरचवला त्यासमध्ये, प्रथमपासून समसद्दश्य असण्याि  प्रवतत्  राह ल. यािे कार  वतद्ध ्या प्रथमावस्थेमध्ये ीे 
भाग समरूप असीाी, णच  जव जव  त्याि पचरस्स्थी ला त्यासना ीोंळ द्याव े लागीे. असे भाग, मग 
त्यासमध्ये कम  जास्ी रूपासीर झालेले असो कीं नसो, त्यािे समाईक उत्पचत्स्थान जोपयंी ससपू पप े धूसर 
होी नाह  ीोपयंी यथा्मप े समरचिी असी ल. 

मतदुकाय प्राण्यास् या प्रिसळ वगािे बाबी ी, चभन्न जाीींमध ल भाग समरचिी णहेी असे दाखचवीा 
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येीे; प  त्यास् यामध्ये फार थोड्या यथा्म समरिना णढ ीाी. म्ह जेि त्याि व्यक्ी ी ल एक भाग 
दुस्या भागाप्रमा े समरचिी णहे असे णप ास क्वचिीि म्ह ीा येीे. यािे कार  त्यास् यामध्ये 
को त्याह  भागाि  अमयाद पुनरावतचत् णढ ी नाह . 

 
परसीु णकारचवज्ञान हा सुरवाी स वाटीो त्यापेक्षा फार अचधक जचटल चवषय णहे. चनसगपचवज्ञासन  

समरचिी म्हटलेल्या उदाहर ामध्ये श्र . लँकेस्टर यासन  कासह  महत्त्वािे प्रभेदन केले णहे. ज  ससरिना 
समाईक पूवपजासपासून ीदनसीर रूपासीर होी चनमा  झाल  णच  त्यामु े चभन्न प्राण्यासमध्ये त्या 
ससरिनेससबसध ी एकमेकासश  साम्य णहे, त्या ससरिने्या समासग ; णच  ज्या साम्यािे याप्रमा े स्प्ट  कर  
देीा येी नाह  त्याला समस्स्थी क असे त्यासन  म्हटले णहे. उदाहर ाथप, त्यास् या मीाप्रमा े, पक्ष  व स्ीन  
यासिे हृदय, एकस दर ने पहाीा समासग  णहेी, म्ह जेि ीे समाईक पूवपजापासून उत्पन्न झालेले णहेी. परसीु 
दोन्ह  वगांी ल हृदयामध्ये अस ारे िार कप्पे हे समस्स्थी क णहेी; म्ह जेि त्यासि  स्वीसत्रप े उत्पत्  
झाल  णहे. समस्स्थी क ससरिना ी ि, ज्याला म  समरुप रूपासीरे ककवा साम्य म्हटले णहे. त्यास् या 
चनर्वमी िा ससबसध असशीः चभन्न सज व, ककवा त्याि सज वासी ल चभन्न भाग, यासमध्ये समरुप चरी ने बदल 
झाला; णच  असशीः समान रूपासीरािे त्याि सवपसाधार  उचद्दष्ठासाठ  ककवा कायासाठ  जीन झाले, यासश  
जोळीा येईल. 

 
चनसगपचवज्ञ वरिेवर म्ह ीाी. कवट  ह  अवस्थासीर ी कशरेुकपासून बनलेल  णहे; खेकड्यािा 

जबळा म्ह जे अवस्थासीर ी पाय; णच  केसरदल व ककजमसळल हे अवस्थासीर ी प प होी. परसीु कवट  व 
कशरेुक, जबळा व पाय, इत्याद मध्ये एकािे दुस्यामध्ये अवस्थासीर  झाले णहे असे म्हटल्यापेक्षा त्या 
दोन्हींिे को त्याीर  समाईक व साध्या मूलावयवापासून अवस्थासीर  झाले णहे असे समज े अचधक 
योग्य ठरेल. 
 
हयतिीकरि्ि्गभसतिज्ञान 
 

नैसर्वगक इचीहासाी ल हा एक अचीशय महत्त्वािा चवषय णहे. चकटकासमध ल अवस्थासीर  हे 
सवपसाधार प े थोड्या अवस्थासद्वारा एकदम ेळून येीे; परसीु वास्ीवीः स्वरूपासीर  ह , जर  ी  लपून 
रहाी असल  ीर , चवपुल व ्मा्माने हो ार  असीाी. अनेक चकटक, व खास करून काह  कविधार  
यास् या ससरिनेमध्ये व्यक्ी कर ािे व े  चवलक्ष  बदल ेळून येीाी. कासह  कचनष्ठ प्राण्यास् या ीथाकचथी 
चपढ्ास् या एकासीरीेमध्ये असे बदल क साला पोिीाी. उदाहर ाथप, ीरसग ारे जेल फ श, त्यासि  असळ , 
त्या असड्यासपासून ीयार हो ारे पोह ारे लहान प्रा  , त्यासिे असीःसागर  खळकासना चिकटून रहा े, त्यासि  
पोवळ्यासम शाचखी ससरिनेमध्ये वाढ हो े, त्यापासून शवेट  पुन्हा जेल चफश चनमा  हो े, हे न ससप ारे 
ि् णहे. 

 
त्याि व्यक्ी ी ल चभन्न भाग प्राथचमक गभावस्थेमध्ये ीसीोीसी सारखे असीाी. परसीु प्रौढावस्थेमध्ये 

त्यास् यामध्ये चवस्ीतीप े चभन्नीा चनमा  होीे व ीे चवस्ीतीप े चभन्न कायप करीाी. ीसेि, त्याि वगाी ल 
अचीशय चभन्न जाीीं्या गभांमध्ये सवपसाधार प े ेचन्ट प े साम्य असीे, प  पू प व्यक्ी कर ानसीर 
त्यास् यामध्ये ससपू प चभन्नीा असीे. उदाहर ाथप, स्ीनीं, पक्ष , सरळा व सपप यासिे गभप प्राथचमक अवस्थासमध्ये 
अचीशय एकमेकाससमान असीाी;ह  समानीा एकस दर ने, व त्या भागास् या चवकसनाि  पद्धची, या 
दोन्हींमध्येह  असीे. ी  समानीा इीक  असीे कीं बरेिव ेा गभा्या फक्ी णकारावरून त्यास् यामध्ये 
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प्रभेदन करीा येीे. इीर अनेक प्रा  , व कध कध  वनस्पी , यास् यामध्येह  अशा ी्हे्या ेटना 
णढ ीाी. 

 
त्याि वगाी ल चवस्ीतीप े चभन्न प्राण्यास् या गभामध्ये एकमेकासश  ससरिने्या ज्या मुद्यासमु े साम्य 

असीे त्यािा त्यास् या अस्स्ीत्वा्या स्स्थीींश  अनेकव ेा प्रत्यक्ष ससबसध असी नाह . मा सािा हाी, 
वटवाेू ािे पसख व कशशुकासिे पर यासमध ल समान हाळे त्यास् या राह  माना्या समान पचरस्स्थी श  
ससबसध ी णहेी असे म्ह ीा ये ार नाह . 

 
ीथाचप, जर प्रा   त्या्या गभावस्थेी ल कारचकदी्या को त्याह  भागामध्ये ् याश ल असेल, व 

त्याला त्यािा स्वीःिा उदरचनवाह करावा लागी असेल ीर ेटना वगे   णहे. हा ् याश लीेिा का  
णयुष्ट्या्या प्रारसभ स ककवा नसीर येईल; प  जेव्हा ीो येईल ीेव्हा कळभािे त्या्या राह  माना्या 
पचरस्स्थी श  अनुकूलन प्रौढ प्राण्याइीके पचरपू पीेने व उत्म ी्हेने असीे. अशा अनुकूलनामु े, ससबसध ी 
प्राण्यास् या कळभामध ल समानीा कासह  व ेा मोठ्या प्रमा ाी धूसर होीे; मु्यीः जेव्हा व्यक्ी कर ा्या 
चभन्न अवस्थासमध्ये श्रमचवभाग   असीे ीेव्हा. उदाहर ाथप, त्याि कळभाला एका अवस्थेमध्ये अन्नािा शोध 
ेेी चफराव े लागीे, ीर दुस्या अवस्थेमध्ये णससजनासाठ  जागा शोधाव  लागीे. ीथाचप, बहुीेकासिे 
बाबी ी, कळभ, च्याश ल असीानाह , कम  अचधक ेचन्ट प े गभावस्थेी ल सद्दश्यीेिा सामान्य चनयम 
पा ीाी. 

 
व्यक्ी कर  होी असीाना गभा्या ससेटनेमध्ये सवपसाधार प े उन्नची होी असीे. अथात् 

ससेटना उच्च-कचनष्ठ म्ह जे काय याि  स्प्ट  व्या्या कर े शक्य नाह . परसीु सुरवसटापेक्षा फुलपासखरू श्रषे्ठ 
णहे याबद्दल वाद होण्याि  शक्यीा नाह . ीथाचप, कासहींिे बाबी ी, उदाहर ाथप कासह  परज व  
कविधारींमध्ये, कळभापेक्षा पू ावस्थ प्रा   कचनष्ठ पाी  वर णहे असे म्हटले पाचहजे. 

 
गभप व प्रौढ यास् या ससरिनेमध ल चभन्नीा पहाण्याि  णप ाला इीक  ससवय झाल  णहे क  या 

चभन्नीेकळे वाढ मध्ये को त्याीर  अचनवायप चरी ने ेळून ये ार  ेटना म्ह ून पहाण्यािा णप ाला मोह 
होीो. परसीु प्राण्यासिे कासह  ससपू प गट व इीर गटासमध ल काह  सदस्य यास् या गभा्या को त्याह  
अवस्थेमध्ये प्रौढापेक्षा चवस्ीतीप े चभन्नीा असी नाह . त्यामु े त्या्यामध्ये अवस्थासीर ाि  प्रच्याि असी 
नाह . गभाि  पू प वाढ होण्यापूवीि प्रौढावस्थेी ल सवप अवयव व्यक्ी झालेले असीाी. उदाहर ाथप, 
भशूसख, गोड्या पाण्यासी ल कविधार , चकटकासमध ल मावा, को  . 

 
काह व ेा व्यक्ी कर ा्या फक्ी प्रारसचभक अवस्थाि िकुीाी; काह  कविधार  प्राण्यासमध्ये असे 

णढ ून णले णहे. 
 
गभपचवज्ञानाससबसध ी चवचवध ेटनासि  णप  ििा केल  णहे:–गभप व प्रौढावस्थ यास् या ससरिनेी ल 

चभन्नीा, सावपचत्रक नसल  ीर , अचीशय सामान्यप े णढ ीे; –अखेर स चवसदृश्य हो ा्या व चवचभन्न 
कायप कर ा्या त्याि व्यक्ी ्या गभािे चवचवध भाग वतद्ध ्या प्रारसचभक कालामध्ये सदृश्य असीाी;–त्याि 
वगाी ल बहुीासश  चभन्न जाीीं्या गभांमध्ये ककवा कळभामध्ये सामान्यप े, प  अपचरवीपन य नव्हे, साम्य 
असीे.–गभामध्ये, ीो असळे ककवा गभाशय यासमध्ये असीाना, णयुष्ट्या्या त्या ककवा नसीर्या का ामध्ये 
को ीेह  कायप नसलेल  ससरिना बरेिव ेा राखलेल  असीे; उलटपक्ष , स्वीः्या गरजा स्वीःलाि 
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पुरवाव्या लागीाी अशा कळभासिे सभोंवीाल्या पचरस्स्थी नुरुप पचरपू पप े अनुकूलन झालेले असीे;–
शवेट , कासह  कळभासिे ससेटन त्यास् या स्वीः्या पू ावस्थ प्राण्यास् या ससेटनेपेक्षा अचधक उच्च प्रमा ािे 
असीे. या ेटनासिा खुलासा पुढ लप्रमा े करीा येईल. 

 
अल्प भेद ककवा वैयस्क्ीक चभन्नीा हे चीीक्याि अचीशय प्रारसचभक कालामध्ये अचनवायपप े प्रकट 

होीाी असे सामान्यप े गतचही धरले जाीे. याससबसध ी फार थोळा पुरावा णहे; प  इीर मागाने मुदे्द णहेी. 
लहान मूलािे बाबी ी ीे उसि कीं ठेंगू होईल, त्यािे चनचिी रसगरूप कसे णहे, हे त्या्या जन्मानसीर कासह  
का  व्यी ी झाल्याचशवाय सासगीा येी नाह  प्रश्न असा णहे ीो ज वना्या को त्या कालामध्ये भेद उत्पन्न 
झाले हा नसून त्यासिे पचर ाम को त्या कालामध्ये प्रकट झाले हा णहे. कारकाि  कायपवाह  ह  बहुीेक 
व ेा उत्पचत्ि  च्या होण्यापूवी एका ककवा उभय जनकासवर होी असाव . अचीशय बाल्यावस्थेी ल 
प्राण्याला, जोपयंी ीो त्या्या माीे्या गभाशयामध्ये ककवा असड्यामध्ये णहे, ककवा जोपयंी त्यािे 
पालनपोष  व ससरक्ष  त्या्या जनकाकळून होीे, ीोपयंी त्या्या बहुीासश  गु ासिे ससपादन णयुष्ट्या्या 
थोड्या लवकर झाले क  नसीर हे अचजबाी महत्त्वािे नाह . 

 
पचहल्या प्रकर ामध्ये म  चनवदेन केले णहे कीं, जनकामध्ये ज्या वयामध्ये भेदािे प्रथम प्रकटन 

होीे, ससीी ्या त्याि वयामध्ये त्यािे पुनः प्रकटन होण्याकळे प्रवतत्  असीे. काह  भेद ीदनुरुप वयामध्ये 
फक्ी प्रकट होऊस  शकीाी. उदाहर ाथप, रेशमा्या चकड्यासि  सुरवसटकोश, ककवा पू पक ट या 
अवस्थासमध ल वैचशष्ट््े. परसीु भेद हे सवपसाधार प े जनक व ससीी  यासमध्ये ीदनुरुप वयासमध्ये प्रकट 
होीाी. याला अनेक अपवाद णहेी. 

 
अल्प भेद हे सवपसाधार प े णयुष्ट्या्या अगद  णरसचभक कालामध्ये प्रकट होी नाह ी, णच  

त्यािे अनुहर  ीदनुरुप णरसचभक कालापूवी होी नाह  या दोन ीत्त्वास् या णधारे वर उल्लेचखी 
गभपचवज्ञानाी ल महत्त्वपू प ेटनासिे स्प्ट  कर  देीास येईल. प  प्रथम णपल्यापा  व प्रकारासमध ल कासह  
समरूप ेटना पाहू. चशकार  कुत्रा व बलुळॉग यास् यामध्ये बर ि चभन्नीा असल  ीर  वास्ीवीः ीे ेचन्ट प े 
ससबसध ी प्रकार व त्याि रानट  ेराण्यािे वसशज णहेी. या दोन प्रकार्या कुत्रयासमध्ये प्रौढावस्थेी चजीक  
चभन्नीा असीे चीीक्या प्रमा ाी त्यास् या चपल्लासमध्ये असी नाह  असे णढ ून णले णहे. गाळ िा ेोळा व 
शयपी िा ेोळा, णच  कबूीरास् या प्रजा यास् याबद्दलह  ीसेि चदसून येीे. कबूीरास् या कासह  प्रकारासिा येथे 
अपवाद णहे; त्यास् या या प्रकारासमध्ये प्रौढावस्थेी चजीक  चभन्नीा असीे चीीक्याि प्रमा ाी त्यास् या 
चपल्लासमध्येह  असीे. 

 
या ेटनासिा वर ल दोन ीत्त्वास् या णधारे स्प्ट  कर  देीा येीे. िसद  लोक त्यासिे कुते्र, ेोळे, 

कबूीरे इत्याकदि  जननासाठ  चनवळ त्यास् या पू ावस्थ स्स्थी ी करीाी; इस््िी गु वैचशष्ट्ठे्य पू प-वर्वधी 
प्राण्यामध्ये असी ल ीर त्या गु ासिे ससपादन णरसचभक कीं नसीर्या का ाी झाले याबद्दल ीे बेपवा 
असीाी. णच  वचरल उदाहर ासवरून चदसून येीे कीं मनुष्ट्याने केलेल्या चनवळ मु े ससचिी झालेल्या 
प्रजासना मोल दे ा्या वैचशष्ट्ठ्यपू प चभन्नीासिे अचीशय णरसचभक कालामध्ये सवपसाधार प े प्रकटन, णच  
त्यासिे ीदनुरूप कालापूवी अनुहर  होी नाह . प  हा सवपचत्रक चनयम नाह ; उपरचनर्वद्ट  कबूीरास् या कासह  
प्रकारासिा याला अपवाद णहे–बारा ीास वया्या चपल्लासमध्ये पू ावस्थ कबूीरािे सवप गु  असीाी. 

 
णीा, ह  दोन ीत्त्व ेस्वाभाव क स्स्थी ी ल जाीींना लागू करूस . को त्याीर  प्राि न रूपापासून 
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अवीचरी व चभन्न ससवयींसाठ  नैसर्वगक चनवळ द्वारा रूपासीचरी अशा पक्षयास् या गटािे उदाहर  ेेऊ. अनेक 
उत्रोत्र चकरको  भेद चवचवध जाीींमध्ये णरसचभक कालामध्ये नव्हे येऊन टपकले असेल, णच  त्यािे 
ीदनुरूप वयामध्ये अनुहर  झाल्यामु े चपल्लासमध्ये अल्प रूपासीर झालेले असेल, णच  त्यास् यामध्ये 
प्रौढावस्थेमध्ये चजीके असीे त्यापेक्षा फार अचधक ेचन्ट प े अजूनह  साम्य असेल. हा दृ्ट  कोन 
चवस्ीतीप े चभन्न ससरिना व ससपू प गट यासनाि लागू करीा येईल. उदाहर ाथप, एकेका   अग्रबाहुिा दूर्या 
पूवपजामध्ये पाय म्ह ून उपयोग केला जाी होीा; त्यामध्ये रूपासीरा्या द पे माचलकेद्वारा, एका वसशजामध्ये 
हाी म्ह नू, दुस्यामध्ये वल्हे म्ह ून, ण ख  दुस्यामध्ये पसख म्ह ून, काम करण्यास अनुकूलन झाले. 
परसीु उपरचनर्वद्ट  दोन ीत्त्वासनुसार या अनेक रूपास् या भ्र ूास् या अग्रबाहुमध्ये, जर  प्रौढावस्थेमध्ये प्रत्येक 
रूपा्या अग्रबाहुमध्ये मोठ्या प्रमा ाी चभन्नीा असल  ीर , फारसे रूपासीर  झालेले अस ार नाह . द पे 
का  साीत्याने उपयोग वा अनुपयोग यािा को त्याह  जाचीमध ल अग्रबाहु ककवा इीर भाग यास् यामध्ये 
रूपासीर होण्यासाठ  कासह ह  प्रभाव पळलेला असूस दे, ीो पचर ाम मु्यीः ककवा केव  जव जव  
पू ावस्थेमध्ये–जेव्हा त्याला स्वीःिा िचरीाथप िालचवण्यासाठ  त्यािे पू प सामथ्यप वापर े भाग पळले 
ीेव्हा–झाले असाव.े णच  याप्रमा े चनमा  झालेल्या पचर ामासिे पे्रष  ससीी मध्ये ीदनुरुप जव जव  
पू ावस्था स्स्थी मध्ये झाले असाव.े यानुसार, अवयवास् या वर्वधी उपयोग वा अनुपयोगा्या पचर ामद्वारा 
चपल्लासमध्ये कासह ह  रूपासीर  हो ार नाह , ककवा त्यास् यामध्ये फक्ी अल्प प्रमा ाी रूपासीर  होईल. 

 
कासह  प्राण्यासमध्ये उत्रोत्र भेद णयुष्ट्या्या अचीशय णरसचभक का ामध्ये णकस्स्मकप े टपकी 

असी ल, ककवा त्यास् या टप्प्यासिे अनुहर  त्यासिे प्रथम प्रकटन झाले त्यापेक्षा पूवपवयाी झाले असाव.े या 
दोन्ह ह  बाबी ी, चपल्लीं ककवा भु्र  यासिे त्यास् या पू ावस्थ जनक-रूपासश  ेचन्ट प े साम्य असीे. णच  
कासह  ससपू प गट, ककवा फक्ी कासह  उपगट,यास् या चवकासामध्ये हा चनयमि णहे; उदाहर ाथप, माखल , 
भ-ूशसख, को  , चकटकासमध ल कासह  सदस्य. अशा प्राण्यासमध्ये अवस्थासीर  होी नाह ; याि  दोन कार े 
णहेी : चपल्लासना अगद  पूवपवयामध्येि स्विचरीाथप स्वीःलाि िालवावा लागीो, णच  त्यासि  
राहा  मानाि  पचरस्स्थी  त्यास् या जनकाससारख ि असीे. त्यामु े ज चवी रहाण्यासाठ  चपल्लासमध्ये त्यास् या 
जनकास् याि पद्धी ने रूपासीर हो े अपचरहायप णहे. अनेक भिूर व गोड्या पाण्याी ल प्राण्यासमध्ये को ीेह  
अवस्थासीर  होी नाह , प  त्यािव े  त्याि गटासी ल सागर  सदस्यासमध्ये अनेक स्वरूपासीर े होीाी. 
यािे कार  चदले णहे कीं, सागराऐवज  जचमन वर व गोड्या पाण्याी रहाण्यासाठ  प्राण्यामध्ये ह ूह ू 
रूपासीर व अनुकूलन होण्या्या प्रच्यािे को त्याह  कळभावस्थेमधून न जाीा अचीशय सुलभ कर  झाले 
असाव.े येथे पू ावस्थ ससरिनेिे पवप अन् पूवप वयाी ल ्मा्माने ससपादन हे नैसर्वगक चनवळ स अनुकूल 
असाव,े णच  पूवी्या अवस्थासीर ाि  सवप चिन्हे अखेर स नाहींश  झाल  असाव ी. 

 
उलटपक्ष , जर प्राण्याला त्या्या जनक-रूपाहून ककचित् चभन्न राह  मानाि  स्स्थी  अनुसर े 

णच  पचर ाम  ककचित् चभन्न योजनेनुसार बासध   हो े चहीावह असेल ीर, ककवा अगोदरि त्या्या 
जनकापासून चभन्न असलेल्या कळभामध्ये अचधक पुढे बदल हो े चहीावह असेल ीर, ीदनुरुप वयामध्ये 
अनुहर  होण्या्या ीत्त्वानुसार, ी  चपल्लें ककवा कळभ यासमध्ये नैसर्वगक चनवळ मु े त्यास् या जनकासपेक्षा 
को त्याह  बचुद्धगम्य मयादेपयंी अचधकाचधक चभन्नीा चनमा  होऊ शकेल. कळभामध ल चभन्नीासिा त्या्या 
व्यक्ी कर ा्या उत्रोत्र अवस्थासश ह  सहससबसध असू शकेल. त्यामु े प्रथमावस्थेी ल कळभ व दुस्या 
अवस्थेी ल कळभ यासमध्ये मोठ्या प्रमा ाी चभन्नीा चनमा  होईल; णच  असे ब्याि प्राण्यासमध्ये चदसून येीे. 
प्रौढ प्रा  सुद्धा िलनवलन, ससवदेना, इत्याद िे अवयव चनरुपयोग  ठरी ल अशा स्थानासना ककवा ससवयींना 
योग्य बनू शकेल; णच  या बाबी ी अवस्थासीर ािे पिगमन होईल. 
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णीा्याि अचभप्रायानुसार, राह  माना्या बदलत्या पचरस्स्थी नुसार चपल्लास् या ससरिनेमध्ये 
बदल हो े, व त्यासिे ीदनुरुप वयासमध्ये अनुहर  हो े यामु े प्रा   त्यास् या प्रौढ पूवपजास् या प्रारसचभक 
स्स्थी हून चवकासा्या पू पत्वाने चभन्न अवस्थासमधून कसे जाऊ शकी ल हे णप ास चदसून येीे. 
चकटकास् या नानाचवध कळभ व कोश अवस्थासिे अनुकूलीेद्वारा याप्रमा े ससपादन झालेले णहे, णच  ीे 
को त्याीह  प्राि न रूपापासून अनुहर ामु े झालेले नाह , असे समजले जाीे. 

 
उलटपक्ष  अनेक प्राण्यासिे बाबी ी भ्र ूावस्था ककवा कळभावस्था ससपू प गटा्या पूवपजाि  त्या्या 

प्रौढावस्थेी ल स्स्थी  कम  अचधक प्रमा ाी दाखचवीे हे मोठ्या प्रमा ाी ससभवीे. उदाहर ाथप, स्ीनीं, 
पक्षीं, मासे, व सर सतप यास् या गभां्या ज्ञानावरून हे प्रा   को त्याीर  प्राि न पूवपजािे रूपासीर ी वसशज 
अस े ससभवीे; त्या पूवपजासमध्ये प्रौढावस्थेी क्लोम, एक वाीाशय, िार पसखासम पाद, णच  एक लासब 
शपूेट–असे सवप जलचनवासासाठ  अनुयुक्ी भाग–होीे. 

 
सवप–लुप्ी व अवाि न–सज वासि  रिना मोजक्या मोठ्या वगांमध्ये करीा येी असल्यामु े णच  

प्रत्येक वगाी ल सवप ज व, णपल्या चसद्धासीानुसार, सूक्षम श्रे  ्माने एकचत्रीप े जोळलेले असल्यामु े 
उत्पचत्चनष्ठ ह ि उत्म व एकमात्र शक्य रिना होय. वसशानु्म हा येथ ल जोळ ारा सुप्ी बसध होय, णच  
यािाि नैसर्वगक पद्धची या ससजे्ञखाल  शोध ेेण्यािा चनसगपशास्त्रज्ञ प्रयत्न कर ी णहेी. या दृच्ट कोनाीून, 
वगीकर ासाठ  प्रौढापेक्षा गभाि ससरिना ह  अचधक महत्त्वाि  कश  णहे हे णप ास समजून येईल. 
प्राण्यास् या दोन ककवा अचधक गटासमध्ये, प्रौढावस्थेमध्ये त्यास् या एकमेकासमध्ये ससरिना व ससवय  या बाबी ी 
चकी ह  प्रमा ाी चभन्नीा असूस दे, जर ीे ेचन्ट प े समान गभावस्थेीून जाी असी ल ीर ीे सवप एकाि 
जनक-रूपापासून अवीरले णहेी णच  म्ह ून ेचन्ट प े ससबसध ी णहेी, याबद्दल णप ाला खात्र  
वाटीे. यानुसार भ्र ूा्या ससरिनेी ल समानीा वसशानु्माी ल समानीा प्रकट करीे; परसीु भ्र ूा्या 
व्यक्ी कर ाी ल असमानीा ह  वसशानु्माी ल असमानीा चसद्ध करी नाह . कार  दोन्ह पैक  एका 
गटामध्ये त्या व्यक्ी कर ावस्था दबल्या गेल्या असी ल, ककवा राह  माना्या नव न पचरस्स्थी ला 
अनुकूलनद्वारा व्यक्ी कर ासवस्थासमध्ये त्या ओ खीा ये ार नाह ी इीक्या प्रिसळ प्रमा ाी रूपासीर  झाले 
असाव.े प्रौढासमध्ये णत्यसचीक प्रमा ाी रूपासीर झाले णहे अशा गटासमध्येह सुद्धा उत्पचत्मध ल समानीा ह  
कळभास् या ससरिनेमु े बरेिव ेा प्रकट होीे. उदाहर ाथप, चसर चपड स हे बाह्ीः अगद  शले-चफशसमान 
णहेी, प  त्यास् या कळभामु े ीे कविधार  वगाी ल णहेी हे पटकन् क ून येीे. भ्र ू हा त्या्या गटा्या 
कम  रूपासीचरी व प्राि न पूवपजाि  ससरिना अनेकव ेा कम अचधक स्प्ट प े दाखव ी असल्याने, प्राि न व 
लुप्ी रूपास् या प्रौढावस्थेिे त्याि वगाी ल चवद्यमान जाीीं्या भ्र ूासश  बरेिव ेा साम्य कास असीे हे 
णप ास समजून येईल. हा चनसगािा सावपचत्रक चनयम णहे असे समजले जाीे. अथात् त्या गटा्या 
पूवपजा्या प्राि नावस्थेिे ससपू पप े अचभलोपन झाले नसेल ीरि हा चनयम लागू होईल. प्राि न रूपािे 
त्या्या कळभावस्थेमध्ये राह  माना्या को त्याीर  खास चदशनेे अनुकूलन, णच  त्याि कळभावस्थेिे 
वसशजास् या ससपू ं गटासमध्ये पे्रष  झाले असेल ीर हा चनयम काटेकोरप े लागू हो ार नाह . कार  अशा 
कळभासिे को त्याह  त्याहून अचधक प्राि न रूपा्या प्रौढावस्थेश  साम्य अस ार नाह . 

 
याप्रमा े गभपचवज्ञानाी ल अत्यसी महत्त्वा्या ेटनासिा खुलासा केला णहे. भ्र ू हे त्याि मोठ्या 

वगाी ल सवप सदस्यास् या पूवपजासिे त्यास् या एकीर प्रौंढ ककवा कळभ अवस्थासमधले कम  अचधक अस्प्ट  
झालेले चित्र म्ह नू पाचहले ीर गभपचवज्ञानाबद्दल अचधक उत्सुकीा वाटू लागीे. 
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रुद्ध, अपक्षतयि्ि्तनष्ट्फतिि्अियि 
 

स्प्ट प े अनुपयुक्ी अवयव ककवा भाग ह  चवलक्ष  स्स्थी ह  चनसगामध्ये सवपत्र अचीशय 
सामान्यप े, ककवा सवपसाधार प ेसुद्धा णढ ीे. एखादाह  रुद्ध भाग सापळ ार नाह  अशा एकाह  उच्च 
प्राण्यािे नासव सासग े अशक्य णहे. उदाहर ाथप, स्ीनीं्या नरासमध्ये रुद्ध स्ीन असीाी; सापासमध्ये 
फु्फुसासिा एक खसळ, णच  पक्षयास् या कासह  जाीींमध्ये ससपू प पसख, रुद्ध असीो. 

 
रुद्ध अवयवासिा उगम व अथप चवचवध मागांन  स्प्ट प े समजीो. भतसगा्या काह  जाीींमध्ये एकीर 

पू प- णकारािे व पचरपू प पसख असीाी, ककवा णसी ल त्विेिा केव  मूलारसभ असीाी; णच  येथे हे 
मूलारसभ पसखासिे प्रचीचनचधत्व करीाी. याबद्दल शसका नाह . कासह व ेा अवयव त्यासि  क्षमीा राखून ठेवीाी. 
नर स्ीनीं्या स्ीनासबद्दल असे कध कध  ेळीे; त्यासिा पू प चवकास होीो व त्यासमध्ये दुधािे स्त्रव  होीे; 
वनस्पीींिे बाबी ी, त्याि जाची्या व्यक्ीींमध्ये प्रदल कासह  व ेा रुद्ध ीर कासह  व ेा पू प चवकचसी 
असीाी. एखाद्या प्राण्यामध्ये चवचवध भाग पचरपू प स्स्थी ी असी ल, ीर ह  ीे चनरुपयोग  असल्याने एका 
अथी रुद्ध णहेी. उदाहर ाथप, सल्मण््ळर ककवा जल-न्यूटिे भकेैर : त्यास् यामध्ये क्लोम असीाी णच  ीे 
पाण्याी रहाीाी. प  सल्मडँ्रा अरा हा पवपीावर उसिावर रहाीो; ीो पू ावस्थ चपलासनाजन्म देीो; ीो 
कध ह  पाण्याी रहाी नाह . ीर ह  सगभप माद िे शर राी अत्युत्मप े पक्षयुक्ी क्लोम असलेले भकैर 
णढ ीाी; त्यासना पाण्याी ठेवले ीर ीे जल-न्यटू्या भकैरासारखे पोहीाी. साहचजकप े या जल य 
ससेटनेिा त्या प्राण्या्या भचवष्ट्यकाल न ज वनाश  कासह ह  ससबसध नाह , ककवा को त्याह  गभावस्थेी ल 
स्स्थी ्या को त्याह  अनुकूलनािे चनदेशक नाह ; ीे एकमात्रप े पौवपज अनुकूलनािे चनदेशक णहे णच  
त्या्या पूवपजा्या एका चवकासावस्थेि  पुनरुस्क्ी णहे. 

 
दोन काये कर ारा अवयव एका कायासाठ  रुद्ध ककवा ससपू पप े चनष्ट्फचली, णच  दुस्या 

कायासाठ  पचरपू पप े कायपक्षम असू शकेल. उदाहर ाथप, वनस्पीींमध्ये परागनचलकेला ककजपुटाी ल 
ब जकापयंी जाऊ दे े हे ककजमसळलािे कायप. ककजमसळलामध्ये ककजकावर ककजल्क असीो. प  सूयपफूल 
कुलाी ल कासह  वनस्पीीं्या नर पुष्ट्पकासमध्ये रुद्ध ककजमसळल असीे, कार  त्यामध्ये ककजल्क असी 
नाह . परसीु ककजक सुचवकचसी असीो णच  त्यावर नेहम प्रमा े केसािे ण्िादन असीे; त्यािा उपयोग 
सभोंवीाल्या व ससयुक्ी परागकोशामधून पराग झाळून काढण्यासाठ  होीो. पुन्हा, एखादा अवयव त्या्या 
ख्या कायासाठ  रुद्ध असेल, णच  त्यािा चभन्न कायासाठ  उपयोग केला जाी असेल. उदाहर ाथप, 
कासह  मास्यासमध्ये वाीाशय हा उद्धर  दे े या त्या्या ख्या कायासाठ  रुद्ध वाटीो, परसीु त्यािे नवजाी 
श्वसनेंचद्रय ककवा फुप्फुस यासमध्ये पचरवीपन झालेले णहे. 

 
उपयोग  अवयवासना, मग त्यासिा चकी ह  अल्पचवकास झालेला असूस दे, ीे पूवी अचीशय उच्च 

चवकचसी होीे असे समजण्यास णधार असल्याचशवाय, रुद्ध समजावयािे नाह . ीे नवजाी स्स्थी मध्ये 
णच  पुढ ल चवकासा्या प्रगी पथावर असू शकी ल. उलटपक्ष , रुद्धासगे हे एकीर चहरड्यामधून कध ह  
बाहेर न पळ ा्या दाीाससारखे पू पप े चनरुपयोग  असी ल, ककवा केव  श ळ म्ह ून कायप कर ा्या 
शहामतगा्या पसखासारखे जव जव  चनरुपयोग  असी ल. या स्स्थी मध्ये अवयव णीापेक्षा पूवी, जेव्हा ीे 
यापेक्षाह  कम  चवकचसी होीे ीेव्हा, अचधक कम  उपयोग  असावीे; त्यामु े त्यासि  चनर्वमी  पूवी भेद व 
नैसर्वगक चनवळ यासद्वारा झालेल  अस ार नाह , कार  नैसर्वगक चनवळ ि  कायपवाह  केव  उपयुक्ी 
रूपासीरासिे जीन करूनि होी असीे. अनुहर ा्या सामथ्यामु े त्यासिे असशीः जीन झाले णहे णच  
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त्यासिा वस्ीूस्या पूवावस्थेश  ससबसध णहे. ीथाचप रुद्ध व नवजाी अवयवासमध्ये भेदाभेद कर े बरेिव ेा 
कठ   असीे. कार , फक्ी कायप-समानीे्या णधारावर एखाद्या भागामध्ये अचधक चवकास होण्याि  
क्षमीा णहे कास हे णप  ठरव ू शकीो, णच  फक्ी अशासनाि नवजाी अवयव म्ह ीा येईल. अशा 
स्स्थी मध्ये अवयव अस े हे नेहम ि कासह से दुर्वम  असीे. कार  नवजाी अवयव असलेल्या ज वासिे ीोि 
अवयव अचधक पचरपू ावस्थेी असलेल्या त्यास् या वारसासमु े सवपसाधार प े उच्चाटन झालेले असीे, णच  
पचर ाम  त्या ज वािाि फार पूवीि लोप झालेला असेल. अटेचरक्सिे पसख ससपू पप े चनरुपयोग  णहेी, ीे 
खरे रुद्ध णहेी. ऑर्वनथोस््हसकसमध ल दुग्धग्रसथ  हे, गाई्या णसि ासश  ीुलना करीा, नवजाी स्स्थी मध्ये 
णहेी असे गतचही धरीा येईल. 

 
त्याि जाची्या व्यक्ीीं्या रुद्ध अवयवासमध्ये त्यास् यामध ल चवकासा्या व इीर बाबी ील्या 

प्रमा ानुसार भेदकर  होण्याि  दाट शक्यीा असीे. ेचन्ट प े ससबसध ी जाीींमध्येसुद्धा त्याि 
अवयवासमध ल न्यून कर ा्या प्रमा ाी कध कध  बर ि चभन्नीा असीे. ह  नसीरि  ेटना त्याि 
कुलामध ल पाकोळ्यास् या माद ्या पसखास् या स्स्थी मध्ये िासगले चदसून येीे. रुद्धासगे ससपू पप े चनष्ट्फचली 
राहू शकी ल; यािाि अथप, कासह  प्रा   ककवा वनस्पी  यासमध्येया भागासिा ससपू पप े अभाव असेल, 
कायपसमानीेमु े ीे भाग णढ ण्याि  अपेक्षा चनमा  करीे, णच  कध कध  ीे अत्यरूप  व्यक्ीींमध्ये 
णढ ीाी. उदाहर ाथप, स््ॉ्युचलयाचरएश  कुलाी ल बहुीेक वनस्पीींमध्ये पासिवा केसरदल 
चनखालसप े चनष्ट्फचली रहाीो; ीर सुद्धा पासिवा केसरदल एकेका   अस्स्ीत्वाी होीा असा णप  
चनष्ट्कषप काढू शकीो. कार  या कुलाी ल अनेक जाीींमध्ये त्यािे रुद्धासग णढ ीे; णच  हे रुद्धासग 
कध कध  ससपू पप े चवकचसी होीे, हे सामान्य स्न्पड्र्गॉनमध्ये चदसून येीे. त्याि वगाी ल चभन्न 
सदस्यासमध ल को त्याह  भागा्या समरिनेिा थासगपत्ा लावीाना, ककवा त्या भागासिे ससबसध पू पप े 
समजून येण्यासाठ , रुद्धासगासिा शोध लाग े सवांी उपकारक ठरीे. 

 
देवमासा व रोमसथ  यास् या वर्या जबड्याी ल दासी याससारख  रुद्धासगे ह  बरेिव ेा भु्र ासमध्ये 

णढ ीाी, प  नसीर ीे ससपू पप े नाहींसे होीाी ह  एक महत्त्वाि  ेटना णहे. ीसेि एक सावपचत्रक 
चनयमह  णढ ीो; ीो म्ह जे रुद्ध भाग त्यास् या लगी्या भागास् या सापेक्षाने प्रौढासपेक्षा भ्र ूासमध्ये मोठ्या 
णकारािे असीाी. त्यामु े ीो अवयव णरसचभक वयामध्ये कम  रुद्ध असीो, ककवा त्यामध्ये को त्याह  
प्रमा ाी रुद्धीा णहे असेसुद्धा म्ह ीा ये ार नाह . म्ह ून प्रौढासमध ल रूद्धासगासन  त्यासि  भ्र ूावस्था राखून 
ठेवल  णहे असे बरेिव ेा म्हटले जाीे. 

 
रुद्धासगासससबसध ी महत्त्वा्या ेटना णीापयंी चदल्या णहेी. त्याबद्दल मनन केले असीा चवलक्ष  

गो्ट  चदसून येीे : बहुीेक भाग व अवयव चवचश्ट  हेीूसाठ  अत्युत्मप े अनुयुक्ी असीाी; त्यािव े  हे रुद्ध 
ककवा अपवर्वधी अवयव अपचरपू प व चनरूपयोग  असीाी. या रुद्धासगासि  चनर्वमी  “प्रमा बद्धीेसाठ ”, 
ककवा “चनसगाि  योजना पू प करण्यासाठ ” झाल  णहे, अगर ीे अचीचरक्ी ककवा ससस्थेला हाचनकारक 
असलेल्या द्रव्यािे उत्सजपन करण्यािे कायप करीाी असे कासह ज  म्ह ीाी. परसीु कासह  सासपामध्ये 
असलेले रुद्ध पाय, ककवा कासह  फुलासमध ल रुद्ध ककजमसळल अनु्मे प्रमा बद्धीेसाठ  ककवा 
उत्सजपनासाठ  णहेी असे समजावयािे काय? 

 
रूपासीर होी वसशानु्म या मीानुसार, रुद्धासगासिा उगम ीुलनेने साधा णहे, णच  त्यास् या 

अपचरपू प चवकासावर चनयसत्र  ठेव ा्या चनयमासिे मोठ्या प्रमा ाी णकलन होीे. णपल्या जोपास ी 
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सतजनासमध्ये रुद्धासगासि  चवपलु उदाहर े चम ीाी: उदाहर ाथप, मेंढ्ास् या कानह न प्रजासमध्ये कानािा 
लुप्ीावशषे सासपळ े, ककवा गुरास् या शत सगह न प्रजासमध्ये कशगासिे सूक्षम खूसट चदस े. बरेिव ेा अत्यरूपासमध्ये 
चवचवध भागासि  रुद्धासगे चदसीाी, प  त्या्यामु े नैसर्वगक स्स्थी मध्ये रुद्धासगास् या उगमावर प्रकाश पळेल 
असे वाटी नाह . कार  स्वाभाचवक स्स्थी ी ल जाीींमध्ये मोठ्या प्रमा ाी व एकाएक  बदल ेळून येी 
नाह ी. भागासमध्ये त्यास् या अनुपयोगामु े न्यनून, णच  त्या्या फचलीािे अनुहर , होीे हे जोपास ी 
सतजनास् या अभ्यासावरून समजून येीे. 

 
अवयवास् या रुद्ध कर ासाठ  अनुपयोग हा मु्य अचभकीा णहे हे ससभवन य वाटीे. याि  सुरुवाी 

प्रथम मसद गी ने होऊन भागािे अचधकाचधक पू प न्यनून होी जाीे व शवेट  त्यािे रुद्ध कर  होीे. 
उदाहर ाथप, असधा्या गुहा-चनवास  प्राण्यासिे ळो े कासह  चवचश्ट  पचरस्स्थी मध्ये उपयोग  अस ारा अवयव 
दुस्या पचरस्स्थी मध्ये अपायकारक होऊ शकेल. उदाहर ाथप िो्ा व अना्िाचदी बेटासवर ल भुसग्यासिे 
पसख णच  या बाबी ी, अवयवा्या न्यनू कर ासाठ  ीो अपायह न व रुद्ध होईपयंी, नैसर्वगक चनवळ िे 
सहाय्य झाले असाव.े 

 
लहान टप्प्यासन  पचर ाम करू शक ार  ससरिना व कायप यासमध ल को ीाह  बदल नैसर्वगक 

चनवळ ्या सामथ्या्या मयादाकके्षी असीो. त्यामु े राह  माना्या बदलत्या ससवय मु े एका उचद्द्ट ासाठ  
चनरुपयोग  ककवा अपायकारक झालेल्या अवयवामध्ये रूपासीर होऊ शकेल णच  दुस्या उचद्द्ट ासाठ  
उपयोग होईल. ीसेि, एखादा अवयव त्या्या पूवी्या कायापैक  फक्ी एखाद्यासाठ  राखून ठेवला जाऊ 
शकेल. मूलीः नैसर्वगक चनवळ ्या सहाय्याने चनमा  झालेले अवयव जेंव्हा चनरुपयोग  बनीाी ीेंव्हा ीे 
िासगले भेदप्रवतत् असू शकी ल, कार  णीा त्यास् यावर नैसर्वगक चनवळ िे चनयसत्र  राचहलेले असी नाह . 
या सवांिा स्वाभाचवक स्स्थी ी जे कासह  णप  पहाीो त्या्याश  िासगला मे  बसीो. ीसेि, ज वा्या 
को त्याह  वयामध्ये अनुपयोग ककवा चनवळ यामु े अवयवामध्ये न्यूनन होऊ दे,–णच  हे सवपसाधार प े 
त्या ज वा्या पू ावस्थेनसीर व त्या्या कायासाठ  पू प सामथ्यप काम  ण ाव े लागी असीाना होीे,–
ीदनुरुप वयामध्ये अनुहर  हो ा्या ीत्त्वानुसार, त्या अवयवािे त्या्या न्यनू कत ी अवस्थेमध्ये त्याि 
पू ावस्थ वयाी प्रत्युत्पादन होीे, प  त्यािा भ्र ूावर क्वचिीि पचर ाम होीो. यावरून रुद्धासगासिा त्यास् या 
लगी्या भागास् या सापेके्षने भ्र ावस्थेमध ल मोठा णकार, व त्यासिा पू ावस्थेी ल सापेक्षाने िोटा णकार 
यािे णप ाला णकलन होऊस  शकेल. उदाहर ाथप, एखाद्या प्रौढ प्राण्याने, ससवय मध्ये को ीा ीर  बदल 
झाल्यामु े, बोटािा अनेक चपढ्ासदरम्यान अचधकाचधक कम  उपयोग केला असेल ीर त्या प्राण्या्या 
वसशजास् या प्रौढासमध्ये त्या बोटा्या णकारामध्ये न्यूनन होईल, प  भ्र ूावस्थेमध्ये त्या्या चवकासािे म ू 
प्रमा  जव जव  ीेि राखले जाईल. 

 
परसीु एक अळि  रहाीे. एखाद्या अवयवािा उपयोग हो े थासबले, णच  पचर ाम  त्यािे बरसि 

न्यूनन झाले कीं त्यानसीर त्या्या णकारामध्ये केव  लुप्ीावशषे राह पयंी अचधक न्यूनन कसे होीे, णच  
अखेर स त्यािा पू पप े लोप कसा होीो? अवयव एकदा कायपह न झाला कीं त्यानसीर अनुपयोगामु े पढेु 
को ीाह  पचर ाम ेळी जा े क्वचिीि शक्य असीे. येथे अचधक खुलाशाि  णवश्यकीा णहे, प  ीो म  
देऊ शकी नाह . 

 
शवेट , रुद्धासगे हे, मग त्यासिा को त्याह  टप्प्यासन  वीपमान चनरुपयोग  स्स्थी ला अवनची झालेल  

असूस दे, त्यास् या पूवपस्स्थी िे अचभलेख णहेी, णच  केव  अनुहर ा्या सामथ्यामु े ीे मागे राचहले 
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णहेी. यावरून, वगीकर ा्या उत्पचत्चनष्ठ दृच्ट कोनानुसार, नैसर्वगक पद्धी मध्ये ज वासना त्यास् या योग्य 
स्थान  ठेवण्यासाठ  रुद्धासगासिा अचीशय च्यात्मक महत्त्व असलेल्या भागाइीकाि, ककवा कध कध  
त्यास् यापेक्षा अचधक, उपयोग बरेिव ेा कसा होीो यािे णप ाला णकलन होऊ शकेल. रूपासीर होी 
वसशानु्म या दृच्ट कोना्या णधारे, रुद्ध, अपू प व चनरुपयोग  स्स्थी ी ल, ककवा ससपू पप े चनष्ट्फचली, 
अवयवासिे अस्स्ीत्व चवलक्ष  अळि  चनमा  करी नाह  असा चनष्ट्कषप काढीा येईल. प  खास चनर्वमी ्या 
जुन्या चसद्धासीामु े अश  अळि  चनमा  होीे. 

 
अखेर स, या प्रकर ाी चविाराी ेेीलेल्या ेटनास् या अनेक गटास् या णधारे मला चदसून णले 

कीं, या पतथ्व वर ल अगच ी चनवाचसी जाची, गोत्र, व कुलें  हे सवप, प्रत्येकज  त्या्या स्वीः्या वगामध्ये 
ककवा गटामध्ये, समाईक जनकासपासून अवची प झालेले णहेी; णच  वसशानु्मा्या ओेामध्ये सवांमध्ये 
रूपासीर झाले णहे असे स्प्ट प े उद े ोचषी कर े शक्य णहे. त्यामु े, समजा, इीर ेटना ककवा 
प्रचीपादन यासिा णधार चम ाला नाह  ीर सुद्धा हा चविार म  चनःशसकप े स्व कारला पाचहजे. 
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प्रकरि पंिरा 
 

णनष्कर्ण 
 

णीापयंी चदलेल्या ेटना व चविार यावरून वसशानु्मा्या द पे अनु्मादरम्यान जाीींमध्ये 
रूपासीर ेळून णले याबद्दल माझ  पू पप े खात्र  झाल  णहे. हे मु्यीः असस्य उत्रोत्र, ककचिी, 
अनुकूल भेदास् या नैसर्वगक चनवळ द्वारा ेळून णलेले णहे. याला भागास् या उपयोग व अनुपयोग यास् या 
पचर ामािे महत्त्वपू प र ी ने सहाय्य झाले. ीसेि, याला बाह् पचरस्स्थी ि  प्रत्यक्ष कायपवाह , णच  भेद, 
यासिे महत्त्वह न र ी ने, म्ह जेि, भीू ककवा वीपमान असू दे, अनुकूल  ससरिने्या ससबसधाने, सहाय्य झाले. 
नैसर्वगक चनवळ हून स्वीसत्रर त्या झालेल्या भेदासमु े ससरिनेमध्ये कायमिे रूपासीर होऊ शकीे. जाचीमध ल 
रूपासीरािा ससबसध म  फक्ी नैसर्वगक चनवळ श  जोळीो असा बराि चवपयास केला गेला णहे. “नैसर्वगक 
चनवळ हा मु्य, प  एकमात्र नव्हे, रूपासीरािा मागप णहे याबद्दल माझ  खात्र  झालेल  णहे” असे म  
स्प्ट प े सासचगीलेले णहे. 

 
या ग्रसथामध्ये म  मासळलेल्या मीासमु े को ्याह  धार्वमक भावनासना धक्का कास बसावा यािे योग्य 

कार  मला चदसी नाह . 
 
बहुीेक सवप अचीशय प्र्याी ज चवी चनसगपवतेे् व भवैूज्ञाचनक यासिा जाीीं्या पचरवीपनश लीेवर 

अचवश्वास कास होीा असे चविारीा येईल. सज वासमध्ये नैसर्वगक स्स्थी मध्ये को ीाह  भेद उत्पन्न होी नाह  
असे जोरदारप े म्ह ू शक ार नाह . द पे कालावध ्या अनु्मामध्ये भेदािे प्रमा  मयाचदी असीे असे 
चसद्ध करीा ये ार नाह . जाची व सुस्प्ट  प्रकार यासमध्ये स्प्ट  प्रभेदन केलेले नाह , ककवा करीा ये ार 
नाह . जाी  णसीरससकर ासनसीर सदैव वसध्य, णच  प्रकार सदैव फचलष्ट् ु असीाी; ककवा वसध्यत्व ह  खास 
चनसगपदत् दे ग  व त्यास चनर्वमी िे चिन्ह णहे; असे म्ह ीा ये ार नाह . जगािा इचीहास हा अल्पकाल न 
णहे असे जोपयंी समजले जाी होीे ीोपयंी जाीीं या अपचरवीपन य णहेी असा चवश्वास बा ग े अट  
होीे. णच  णीा काल-्हासाससबसचधी कासह श  कल्पना णप  ससपाद ी केल  णहे. त्यामु े भवैूज्ञाचनक 
अचभलेख हे इीके पचरपू प णहेी कीं त्यापासून जाीीं्या पचरवीपनाला, जर त्यास् यामध्ये पचरवीपन झाले 
असेल ीर, स्प्ट प े पुरावा चम ीो असे णप  समजू शकीो. 

 
परसीु एका जाी ने इीर व चभन्न जाीींना जन्म चदला णहे हे मान्य करण्यामध ल णपल्या 

स्वाभाचवक अचन्िेिे कार  म्ह जे ज्यािे णप ाला टप्पे चदसू शकी नाह  अशा प्रिसळ बदलाला मान्यीा 
देण्याी णप  नेहम ि थसळ असीो. मनाला एक दशलक्ष वषा्या सत्रािासुद्धा पू प अथप समजी नसावा; 
त्यामु े जव जव  अगच ी चपढ्ासदरम्यान ससचिी झालेल्या अनेक भेदास् या पचर ामासि  भर पळी नाह  व 
त्यासिे णकलन होी नाह . 

 
या ग्रसथाी मासळलेल्या मीास् या सत्यीेबद्दल माझ  पू पप े खात्र  झालेल  असल  ीर  माझ्या 

चविारास् या अगद  चवरुद्ध मीास् या दृच्ट कोनाीून अगच ी ेटनासन  मन व्यापलेल्या अनुभव  चनसगपवते्त्यासि  
खात्र  पटण्याि  म  अपेक्षा बा गी नाह . “खास चनर्वमी ि  योजना”, “नमुन्याि  एकीा”, 
इत्याचदसार्या पदावल खाल  णपले अज्ञान लपचव े, णच  ेटनेिे णप  जेव्हा पुनकप थन करूस  ीेव्हाि 
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फक्ी णप  स्प्ट  कर  देऊ असा चविारकर े अचीशय सोपे णहे. स्प्ट  कर  केलेल्या अनेक ेटनासपेक्षा 
स्प्ट  कर  न चदलेल्या अळि ींना अचधक महत्त्व दे ारे लोक माझ  उपपत्  चनचिीप े फेटा ून 
लावी ल. परसीु ज्यास् या प्रजामध्ये जाीीं्या अपचरवीपचनयीेबद्दल शसका णहे, ककवा जे या प्रश्ना्या दोन्ह  
बाजूसकळे चनःपक्षपाी प ाने पहाीाी अशास् यावर या ग्रसथािा पचर ाम होऊ शकेल. 

 
प्रत्येक गोत्राी ल असस्य मान्यवर जाीीं या ख्या जाीीं नाह ी, ीर इीर, म्ह जेि स्वीसत्रप े 

चनर्वमी, जाची या ख्या जाची णहेी असे अनेक प्र्याी चनसगपवते्त्यासन  अचलकळेि प्रचसद्ध केले णहे. हा 
एक चवलक्ष  चनष्ट्कषप णहे असे मला वाटीे. अगद  अचलकळेपयंी ज्यासि  खास चनर्वमी  झाल  णहे असे 
त्यासना स्वीःलाि वाटी होीे, णच  ज्यास् याबद्दल ीसे अजुनह  बहुीेक चनसगपवेत्त्यासना वाटी णहे, णच  
पचर ाम  ज्यास् यामध्ये ख्या जाीींि  सवप बाह् गु वैचशष्ट््े णहेी अशा असस्य रूपासि  चनर्वमी  
भेदकर ामु े झाल  णहे हे ीे मान्य करीाी; परसीु हाि दृच्ट कोन इीर व ककचित् चभन्न रूपासबद्दल 
बा गण्यास ीे चवरोध करीाी. ीर सुद्धा, को त्या ज वरूपासि  खास चनर्वमी  झाल  णहे, णच  को त्या 
ज वासि  चनर्वमी  दुय्यम चनयमासनुसार झाल  णहे हे ीे स्प्ट  करू शकीाी, ककवा अटक सुद्धा बासधू 
शकीाी, अश  बढाई ीे मारी नाह ी. एकािे बाबी ी भेदकर  हे चनचिी कार  णहे ीे मान्य करीाी, 
प  दुस्यािे बाबी ी, त्या दोन्ह मध ल को ीाह  भेद न दाखवीा, ीे कार  मनमान प ाने नाकारीाी. 
हे एक पूवपग्रचही णसध ेप ा्या मनािे चवलक्ष  उदाहर  म्ह ून चदले जाईल असा चदवस ये ार णहे. हे 
लेखक सामान्य जन्मा्यापेक्षा खास चनर्वमी ्या अद भीू च्येमु े अचधक िचकी झालेले चदसीाी. परसीु 
पतथ्व ्या इचीहासा्या अगच ी कालासमध्ये कासह  मलूभीू ेटकासन  ज चवी ऊी  एकदम ेळून येण्याइीके 
अकस्माीप े विपस्व प्रस्थाचपी केले णहे यावर त्यासिा खरोखरि चवश्वास णहे काय? खास चनर्वमी ्या 
प्रत्येक गतचही च्येिेव े  एका क  अनेक व्यक्ीींि  चनर्वमी  झाल  असा त्यासिा चवश्वास णहे काय? सवप 
अनसी असस् य ी्हेिे वनस्पी  व प्रा   यासि  चनर्वमी  असळे क  ब  म्ह नू झाल ? णच  स्ीनींिे बाबी ी, 
त्यासि  चनर्वमी  माीे्या गभाशयापासून पोष  होण्याि  खोट  खू  बा गून झाल  णहे काय? फक्ी 
थोड्या ज वरूपासिे, ककवा को त्याीर  केव  एका रूपािे प्रगटन ककवा चनर्वमी  यावर चवश्वास ठेव ारे 
यावर ल प्रश्नासि  उत्रे चनचिीप े देऊ शक ार नाह ी. दशलक्ष ज वासि  चनर्वमी  ह  एका्या 
चनर्वमी सारखे णहे यावर चवश्वास ठेव े सोपे णहे असे अनेक लेखकासन  म्हटलेले णहे; परसीु “कम ी 
कम  कायपवाह ” ह  ीाचत्त्वक म्ह  िोट  सस्या अचधक राज खुश ने मान्य करण्यास मन ीयार करीे. णच  
प्रत्येक मोठ्या वगाी ल असस्य ज वासि  चनर्वमी  एकमात्र जनकापासून वसशानु्मा्या स्प्ट , प  
फसव ा्या खु ा ठेऊन होीे असा चवश्वास णप  बा गून िाल ार नाह  हे चनचिी. 

 
प्रत्येक जाी ि  अलगप े चनर्वमी  झाल  यावर चनसगपवते्यासिा पूवी चवश्वास होीा. पूवी उत््ासी ्या 

चवषयावर म  अनेक चनसगपवते्यासश  बोललो, प  को ाकळूनह  एकदाह  सहानुभीू कारक रूकार चम ाला 
नाह . णीा पचरस्स्थी  ससपू पप े बदलल  णहे; णच  जव जव  प्रत्येक चनसगपवते्ा उत््ासी िे महत्त्वपू प 
ीत्त्व मान्य करीो. ीथाचप, जाीींन  नव न व पू पप े चभन्न रूपासना, अचजबाी खुलासा न केलेल्या मागाद्वारा, 
णकस्स्मकप े जन्म चदलेला णहे असा अजूनह  चविार कर ारे कासह ज  णहेी. परसीु, म  दाखवनू 
देण्यािा प्रयत्न केल्याप्रमा े, प्रिसळ व णकस्स्मक रूपासीराला मान्यीा देण्यास चवरोध करण्यासाठ  सबल 
पुरावा णहे. शास्त्र य दृच्ट कोनाीून, णच  यापुढ ल ससशोधनासाठ , पतथ्व वर लधु  पासून जाीींि  चनर्वमी  
झाल  या जुन्या कल्पनेऐवज  जुन्या व चवस्ीतीप े चभन्न रूपासपासून गूढ चरी ने नव न रूपासि  णकस्स्मकप े 
चनर्वमी  झाल  असा चवश्वास बा गण्याने फारसा फायदा हो ार नाह . 
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जाीीं्या रूपासीरािा चसद्धासी म  कोठपयंी लागू करीो असें चविारले जाऊ शकेल. या प्रश्नािे 
उत्र दे े कठ   णहे. कार , णप  चविाराी ेेीलेल्या रूपासमध्ये अचधक चभन्नीा असेल ीर 
वसशपरसपरागी समानीेला अनुकूल असलेल्या मुद्यासि  सस् या त्याप्रमा ाी थोळ  होीे व त्यासिा जोर कम  
होीो. परसीु काह  सबल महत्म मुदे्द अचीशय दूरवर लागू करीा येीाी. ससपू प वगांी ल सवप सदस्य 
णप्ीससबसधा्या सासख  ने एकचत्रीप े जोळलेले णहेी, णच  सवांि  वगपवार  गटासमध्ये दुय्यम गट या 
त्याि ीत्त्वा्या णधारे करीा येीे. ज वाश्मावशषेासमु े चवद्यमान ग ासमध ल अचीशय चवस्ीती मध्यसीराले 
कासह व ेा भरून काढल  जाीाी. 
 

रुद्धावस्थेी ल अवयवासवरून स्प्ट  होीे क  ीो अवयव णद्यपूवपजामध्ये पू पप े चवकचसी 
अवस्थेमध्ये होीा, णच  त्यास् यावरून काहींिे बाबी ी वसशजमध ल प्रिसळ प्रमा ाी ल रूपासीर सुिवले 
जाीे. सवप वगांमध्ये सवपत्र नानाचवध ससरिना त्याि नमुन्याबरहुकूम झाल  णहे, णच  अची-णरसचभक 
वयामध्ये भ्र ूासिे एकमेकासश  ेचन्ट प े साम्य असीे. म्ह ून रूपासीर होी वसशानु्माि  उपपत्  ह  त्याि 
प्रिसळ वगाी ल ककवा कोट ी ल सवप सदस्यासना लागू होीे याबद्दल म  शसका ेेऊ शक ार नाह . प्रा   हे 
जास्ी ी जास्ी फक्ी िार ककवा पाि पूवपजासपासून, णच  वनस्पी  चीीक्याि ककवा त्यापेक्षा कम  
पूवपजासपासून, अवची प झाले णहेी अश  माझ  धार ा णहे. 

 
समधमपीा मला ण ख  एक पाऊल पुढे ेेऊन जाईल, णच  ीे म्ह जे सवप प्रा   व वनस्पी  हे 

को त्याीर  एका णचदमरूपापासून उत्पन्न झालेले णहेी असा चवश्वास बा ग े परसीु समधमपीा ह  फसव  
मागपदर्वशका असू शकेल, ीर सुद्धा सवप सज वासमध्ये त्यासिे रासायचनक ससेटन, त्यासि  पेश मय ससरिना, 
त्यासिे वतद्ध िे चनयम, णच  त्यास् यावर ल अपायकारक प्रभावासिे दाचयत्व, याबाबी ी बर ि समानीा णहे. 
हे त्याि चवषािा वनस्पी  व प्रा   यास् यावर बरेि व ेा समान ी्हेने पचर ाम होीो यासार्या क्षुल्लक 
ेटनेमध्येसुद्धा चदसून येीे. अचीशय कचनष्ठीमासिा अपवाद करीा इीर सवप सज वासमध्ये लैं चगक 
प्रजननामध्ये णवश्यकप े सारखेप ा चदसीो. सवांमध्ये जननपचुटका ी ि णहे; त्यामु े सवप सज वासि  
सुरुवाी समान उत्पचत्स्थानापासून होीे. प्रा  कोट  व वनस्पी कोट  या दोन मु्य चवभागासी ल काह  
कचनष्ठ रूपें त्यास् या गु ासिे बाबी ी इीके मध्यमवीी णहेी कीं त्यासिा समावशे को त्या कोट मध्ये करावा 
याबद्दल चनसगपवते्त्यासमध्ये वाद णहे. प्राध्यापक असा गे्र यासन  शरेा मारला णहे; “अनेक कचनष्ठ शवैालासिे 
(अल्गींिे) ब जुक व इीर जनन-कपळ हे प्रथम गु वैचशष्ट््ानुसार प्रा  , णच  नसीर चनःससशयप े 
वनस्पी ज अस्स्ीत्वाी होीे.” म्ह ून गु ासमध्ये ीफावी चनमा  होी नैसर्वगक चनवळ या ीत्त्वा्या णधारे, 
को त्याीर  अशा कचनष्ठ व मध्यमवीी रूपापासून प्रा   व वनस्पी  या उभयीासिा चवकास झाला असावा हे 
अचवश्वसन य वाटी नाह . णच  हे जर मान्य केले ीर, या पतथ्व वर को त्याह  का   वास्ीव्य करी 
असलेले सवप सज व को त्याीर  एका णचदम रूपापासून अवी  प झाले णहेी हे मान्य कराव ेलागेल. 
परसीु हा चनष्ट्कषप मु्यीः समधमावर णधारलेला णहे; णच  हे मान्य होईल क  नाह  हे महत्त्वािे नाह . 
ज वा्या प्रथमारसभािेव े  अनेक चभन्न रूपासि  उत््ासी झाल  अस े, श्र . ज . एि. लेवसे यासन  णग्रह 
धरल्याप्रमा े, शक्य णहे याबद्दल शसका नाह . परसीु जर ीसे असेल ीर, फक्ी फार थोड्यासिे रूपासीचरी 
वसशज मागे राचहले असा चनष्ट्कषप णप ाला काढीा येईल. कार , पतष्ठवसश , सासचधक (Articulata) इत्याचद 
सार्या प्रत्येक मोठ्या कोटींमध ल सभासदाससबसचधी अचलकळेि प्रचीपादन केल्याप्रमा े, प्रत्येक 
कोट मध ल सवप सदस्य एकमात्र पूवपजापासून अवची प झालेले णहेी याबद्दलिा त्यासिे भ्र ूचवज्ञान, रुद्ध, 
व समरचिी ससरिना, यासपासून स्प्ट  पुरावा णहे. 
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या ग्रसथामध्ये म  मासळलेले, व श्र . वॉलेस यासिे चविार, ककवा जाची-उद गमाबद्दल समसदृश चविार 
जेव्हा सवपसाधार प े मान्य होी ल ीेव्हा प्राकत चीक इचीहासामध्ये बर ि ्ासची झाल  णहे असे असधुकप े 
णप ाला चदसू शकेल. वगीकर चवज्ञाना त्यासिे श्रम णीासारखेि पुढेह  िालू ठेवीा येईल; प  ीे हे 
ककवा ीे रूप ह  खर  जाची णहे कीं नाह  या असधुक शसकेने झपाटलेले अस ार नाह ी. ह  मुक्ीीासुद्धा 
थोळ  थोळक  नाह . चिचटश चवलायी  णसिू्या पन्नास एक जाी  या ख्या जाी  णहेी क  नाह ी या 
सीी िाल ा्या वादािा शवेट होईल. को ीेह  रूप ीे चनधाचरी करीा येण्याइीके इीर जाीींपासून 
पुरेसे स्स्थर व चभन्न णहे क  नाह  इीकेि फक्ी वगीकर चवज्ञासना कराव ेलागेल (णच  हे काम सोपे णहे 
असे नाह ); णच  चनधार  य असी ल ीर जाचीय नाव देण्याइीपी महत्त्वपू प चभन्नीा त्यास् यामध्ये णहेी 
काय हे त्यासना ठरवाव ेलागेल. हा दुसरा मुद्दा हा णीा णहे त्यापेक्षा फार अचधक णवश्यक चविार ठरेल. 
कार  को त्याह  दोन रूपासमध ल चभन्नीा, मग ी  चकी ह  चकरको  असूस दे, मध्यवीी श्रे  कर ाने 
ससम चश्री झालेल  नसेल ीर त्या चभन्नीासकळे त्या उभय रूपासना जाीींिा दजा देण्यास पुरेश  णहेी अशाि 
दृ्ट  ने बहुीेक चनसगपवतेे् पहाी ल. 

 
प्रकार हे णज मध्यवीी श्रे  कर ाने जोळलेले णहेी, णच  जाची या पूवी ीशा जोळलेल्या होत्या 

इीकाि फरक जाीीं व सुस्प्ट  प्रकार यासमध्ये णहे अश  फक्ी पावी  यापढेु णप ाला दे े भाग पळेल. 
त्यामु े को त्याह  दोन रूपासमध ल मध्यवीी श्र े कर ा्या वीपमान अस्स्ीत्वािा चविार न नाकारीा 
त्यास् यामध ल चभन्नीास् या वास्ीचवक प्रमा ाि  अचधक का ज पूवपक ीुलना कर े णच  त्याला अचधक 
मोल दे े भाग पळेल. केव  प्रकार म्ह ून णीा सवपसाधार  मान्यीा चम ालेल  रूपे जाी य नाव े
देण्यायोग्य णहेी असा चविार यापुढे येण्याि  अचीशय शक्यीा णहे. णच  या बाबी ी शास्त्र य व 
सवपसामान्य भाषा यासिा मे  बसेल. थोळक्याी, गोते्र ह  सोईसाठ  केलेल  केव  कत चत्रम समुच्चये णहेी 
असे समज ारे चनसगपवतेे् ज्या चरी ने वाग कू देीाी त्याि पद्धी ि  वाग ूक णप ास जाीींना द्याव  
लाग ार णहे. ह  उत्साह ी कर ार  प्रगी  नसेलह ; परसीु जाी य ससजे्ञसाठ  अशोचधी व अशोध  य 
णवश्यक ीत्त्वा्या चनरथपक शोधापासून चनदान णप  मुक्ी ीर  होऊस . 

 
प्राकत चीक इचीहासाी ल इीर व अचधक सवपसामान्य चवभागासमध ल चित्वधेकप ा मोठ्या प्रमा ाी 

वाढेल. चनसगपवतेे् वापरी असलेल्या णप्ीससबसध, नाीे, प्ररूपाि  समानीा, पीैतत्व, णकारचवज्ञान, 
अनुकुल  गु , रुद्ध व चनष्ट्फल अवयव, इत्याद  ससज्ञा रूपकात्मक म्ह ून रहा ार नाह ी, ीर त्यासना स्प्ट  
अथप असेल. जहाजाकळे रानट  मनुष्ट्य जसे पहाीो त्याप्रमा े सज वासकळे णपल्या पू पप े 
णकलनशक्ी ्या पल कळिे असे कासह ीर  णहे अशा ी्हेंने जेव्हा णप  पहा ार नाह ; चनसगा्या 
प्रत्येक चनर्वमी ला एक प्रद पे इचीहास असीो असे जेंव्हास णप  समजू; को ीाह  मोठा यासचत्रक शोध हा 
श्रम, अनुभव, कार चममाससा, व असस्य कामगारास् या ेोळिुकाससुद्धा, या सवांि  जश  गो ाबेर ज असीे 
त्याप्रमा े प्रत्येकजचटल ससरिना व सहजप्रवतचत् ह  अनेक, प्रत्येक त्या्या धारकाला उपयुक्ी अशा 
योजनासि  गो ाबेर ज णहे असे किीन णप  जेव्हा करू; अशा ी्हेनें जर प्रत्येक सज वाकळे णप  
पाचहले, ीर प्राकत चीक इचीहासािा अभ्यास चकी ीर –म  स्वानुभवावरून बोलीो णहे,–अचधक 
चित्वधेक होईल. 

 
भेदासि  कार े व चनयम, सहससबसध, उपयोग व अनुपयोगािे पचर ाम, बाह् पचरस्स्थी ि  प्रत्यक्ष 

कायपवाह , इत्याचदबद्दल शोध ेेण्यािा भव्य व जव  जव  अपददचली प्रासी खुला होईल. जोपास ी 
सतजनास् या अभ्यासामध्ये मूल्यािे दृ्ट  ने प्रिसळ प्रगी  होईल. अगोदर्या अनसी अचभलेख ी जाीींमध्ये 
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ण ख  एक जाचीि  भर ेालण्यापेक्षा मनुष्ट्याने उत्पन्न केलेला नव न प्रकार हा अभ्यासासाठ  महत्त्वािा व 
चित्वधेक चवषय असेल. वगीकर े ह  वसशवतके्ष बनी ल; णच  ीेंव्हा ज्याला चनर्वमी ि  योजना म्ह ीा 
येईल ीे ख्या अथाने देीा येईल. चवचश्ट  दृच्ट कोन णपल्या ळोळ्यासमोर असल्यानसीर वगीकर ािे चनयम 
चनचिीप े अचधक सोपे होी ल. णप ाकळे कुलवतत्ासीे ककवा कुलमानद्योीक चिन्हास्या चदशा नाह ी. 
णच  द पेका  को त्याह  ी्हे्या वसशागचीी गु ास् या सहाय्याने णपल्या नैसर्वगक वसशवतक्षासमध ल 
वसशानु्मास् या अनेक परामुचखी वसशशाखासिा शोध णप ाला घ्यावयािा णहे. रुद्धासगे हे फार पूवी नाह से 
झालेल्या ससरिनास् या रूपासबद्दल अिूकप े बोली ल. चवपथ ी म्हटल्या गेलेल्या, व ज्यासना 
मनःकस्ल्पीप ाने ज चवी चजवाश्म म्ह ीा येईल अशा, जाी  व जाीींिे गट यासिे ज वरूपासिे प्राि न चित्र 
बनचवण्यासाठ  सहाय्य होईल. गभपचवज्ञानामु े प्रत्येक मोठ्या वगा्या णद्यरूपासि  ससरिना बरेिव ेा उेळ 
होईल. 

 
त्याि जाची्या सवप व्यक्ी  व बहुीेक गोत्रासमध ल सवप ेचन्ट प े ससबसचधी जाी  या अगद  दूर्या 

नाह  अशा कालावध मध्ये एका जनकापासून अवीरले णहेी, णच  त्यास् या को त्याीर  एका जन्म-
स्थानापासून त्यासन  देशासीर  केले याि  जेव्हा णप ाला खात्र  वाटू शकेल; णच  देशासीर ा्या अनेक 
मागांिे अचधक िासगले ज्ञान णप ासस जेव्हा होईल ीेव्हा, भचूवज्ञानामु े हवामान व भू-पाी   यासमध्ये पूवी 
झालेले बदल यावर णीा जो प्रकाश पळीो व पुढेह  पळी जाईल, त्या्या सहाय्याने ससपू प जगाी ल 
अचधवासीं्या पूवी्या देशासीर ािा थासगपत्ा लाव े णप ाला खात्र ने शक्य झाले पाचहजे. णीासुद्धा, 
भखूसळा्या चवरुद्ध बाजूसकळ ल सागरचनवास , णच  त्या भखूसळावर ल चवचवध अचधवासींिे व त्यास् या 
देशासीर ा्या स्प्ट  मागां्या अनुरोधाने अस ारे रूपयास् या ीुलनेवरून प्राि न भगूोलावर काह सा प्रकाश 
पळू शकीो. 
 

भचूवज्ञानािे श्रेष्ठ शास्त्र त्यािा गौरव त्या्या अचभलेखा्या णत्यसचीक अपू पीेमु े गमावनू बसीो. 
भकूविाकळे त्या्यामध ल समाचव्ट  अवशषेाससह, ीे एक सुव्याप्ी ससग्रहालय णहे अशा ी्हेने पहाीा कामा 
नये, ीर ीो एक भयावह स्स्थी ी ल व दुर्वम  कालासीरालाने केलेला दचरद्र  ससग्रह णहे असे समजले 
पाचहजे. प्रत्येक प्रिसळ ज वाश्मय शलैसमूहा्या ससियनाला, ीे अनुकूल पचरस्स्थी िे असाधार प े एकत्र 
ेळून य े णच  द पे कालासीराला असलेल्या उत्रोत्र टप्प्यासी ल चरकाम्या कालासीरालावर अवलसबनू 
असीे, अश  मान्यीा चम ेल. या कालासीरालासिा कालावध  काह सा सुरचक्षीप े मोज े ीत्पूवी्या व 
त्यानसीर्या ज वरूपासि  ीुलना करून णप ास शक्य झाले पाचहजे. अनेक सवपथा सम जाीींिा असीभाव 
नसलेले दोन शलै समूह, ज वरूपास् या सवपसाधार  चवकास्मािे णधारे काटेकोरप े समकाल न णहेी 
असा सहससबसध जोळण्यािा प्रयत्न करीाना णप  सावध असले पाचहजे.जाीींि  चनर्वमी  व उच्चाटन हे 
ध मेप ाने कायपवाह  कर ा्या व अजून अस्स्ीत्वाी अस ा्या कार ासन  होी असल्यामु े, णच  ीे 
चनर्वमी िे अद भीु कत त्य नसल्यामु े; णच  जे बदललेल्या णच  कदाचिी णकस्स्मकप े बदललेल्या 
भौचीक स्स्थी पासून, म्ह जे ज वािे ज वासश  असलेल्या परस्पर ससबसधापासून, जव जव  मुक्ी णहे ीे 
ऐसचद्रय बदल होण्या्या सवप कार ासपैक  अत्यसी महत्त्वािे कार  असल्यामु े,–णच  एका ज वामध ल 
सुधार ा म्ह जे अपचरहायपप े इीरासि  उन्नची ककवा उच्चाटन हो े; लागोपाठ्या शलैसमूहासी ल 
ज वासश्मासमध ल ऐसचद्रय प्रमा ािा काल्हासािे वास्ीचवक नसले ीर  सापेक्षीेने न्याय्य मोजमाप करण्यास 
कदाचिी उपयोग होी असावा. ीथाचप, ब्यािशा जाीीं, गटामध्ये राहून द पे का पयंी कदाचिी 
अपचरवर्वीी राही ल, त्यािव े  त्याि कालावध मध्ये, या जाीींपैक  अनेकासमध्ये, नव न देशासमध्ये 
स्थलासीर झाल्यामु े णच  परक य साथ दारासश  स्पधा कराव  लागल्यामु े रूपासीर झालेले असूस शकेल; 
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म्ह ून कालमापन म्ह नू ऐसचद्रक बदला्या अिूकप ाला णप  फाज ल महत्त्व देीा कामा नये. 
 
भचवष्ट्यका ाी फार अचधक महत्त्वपू प ससशोधनासाठ  खुले के्षत्र असल्यािे मला चदसीे णहे. प्रत्येक 

बौचद्धक शक्ीींिे व क्षमीेिे श्रे  ्मानें णवश्यकप े ससपादन या श्र . हबपट स्पेन्सर यासन  अगोदरि 
ेाीलेल्या भक्कम पायावर मानसशास्त्रज्ञ खात्र नें णधारलेले असेल. मानवाि  उत्पचत् व त्यािा इचीहास 
यावर बराि प्रकाश पळेल. 

 
प्रत्येक जाचीि  स्वीसत्रप े चनर्वमी  झाल  या चविाराबद्दल प्र्याीीम् लेखकासिे पू पप े समाधान 

झालेले णहे असे चदसीे. यािा चनमात्याने पदाथावर प्रभाव पाळलेल्या चनयमासबद्दल णप ास जे काह  ज्ञाी 
णहे त्या्याश  मे  बसीो असे माझ्या मनाला वाटीे. ीे म्ह जे पतथ्व वर ल भीू व वीपमानकाल न 
अचधवासींि  चनर्वमी  व लोप हे, जसे व्यक्ी िा जन्म व मतत्यू हे दुय्यम कार ामु े चनचिी केले जाीे 
त्याप्रमा े, दुय्यम कार ासमु े असले पाचहजे. सवप ज वासकळे खास चनर्वमी म्ह नू न पहाीा कँि अन 
प्र ाल िे प्रथम ससस्ीरािे चनके्षप  होण्या्या फार पूवी वास्ीव्य असलेल्या कासह  थोड्या ज वासिे परसपरागी 
वसशज म्ह ून पहाीो ीेव्हा ीे भव्यह न बनीाी असे मला वाटीे. भीूकालावरून अनुमान काढीा, 
को ी ह  ज चवी जाची ची्या अपचरवर्वीी सदृश्यीेिे दूर्या भचवष्ट्यका ाी पे्रष  करी नाह  असा 
चनष्ट्कषप णप ाला चनचिीप े काढीा येईल. णच  णीा ज चवी असलेल्यासपकै  फार थोड्या जाीींपासून 
को त्याह  ी्हे्या ससीी िे अगद  दूर्या भचवष्ट्यका ापयंी पे्रष  होईल; कार  ज्या र ी ने सवप 
सचजवासि  गटवार  झाल  णहे त्यावरून असे चदसीे क , प्रत्येक गोत्राी ल बहुसस् य जाी , णच  अनेक 
गोत्रासी ल सवप जाी , यासिे को ीेह  वसशज मागे चशल्लक राचहलेले नाह ी, ीर त्यासिा चनखालसप े लोप 
झालेला णहे. प्रत्येक वगाी ल मोठे, णच  प्रभाव  गटासमध ल सवपसामान्य व चवस्ीतीप े प्रसाचरी जाी ि, 
अखर स सवपत्र फैलावलेल्या असी ल, णच  त्यास् यापासून नव न व प्रभाव  जाीींि  चनर्वमी  होईल असे 
भचवष्ट्य सासगीा येईल. ज वासि  सवप ज चवी रूपे ह  कँि अन युगकाला्या फार पूवी वास्ीव्य असलेल्या 
ज वासिे परसपरागी वसशज असल्याने उत्पचत्मु े सामान्य चवकास्मामध्ये कध ह  एकदासुद्धा खसळ पळला 
नाह , णच  को त्याह  प्रलयामु े ससपू प जग उध्वस्थ केलेले नव्हीे याबद्दल णप ाला खात्र  वाटेल. 
त्यामु े णप ाला द पेकाल न सुरचक्षी भचवष्ट्यकाल लाभेल असा कासह सा चवश्वास बा गीा येईल. णच  
नैसर्वगक चनवळ िे कायप हे प्रत्येक ज वा्या केव  भल्यामु े व भल्यासाठ होी असल्याने सवप भौचीक व 
मानचसक दे ग्यासमध्ये पचरपू पीेकळे प्रगची होण्याकळे प्रवतचत् राह ल. 

 
अनेक ी्हे्या चवचवध वनस्पीींन  ण्िाचदी णहे, झुळुपासवर पक्ष  गाीाहेी, नानाचवध चकटक 

उड्डा  करीाहेी, ओलसर माी मधून कत म  सरपटी जाीाहेी, अशा ी्हे्या गुसीागुसीीं्या चकना्यािे 
किीन कर े; णच  सुससपन्नप े रचिी, एकमेकासपासून इीके चभन्न, णच  एकमेकासवर इीक्या गुसीागुसी ्या 
पद्धी ने अवलस चबी अशा या सवप रूपासि  चनर्वमी  णपल्या सभोवीाल  कायप करी अस ा्या चनयमानुसार 
झाल  णहे असे मनन कर े, हे मनोरसजक णहे. हे चनयम म्ह जे, चवशाल अथाने ेेीा, जनन होी वतद्ध ; 
अनुहर , जे जननामध्ये जव जव  असीभूपी असीे; राह  माना्या पचरस्स्थी ि  अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष 
कायपवाह  यापासून, णच  उपयोग व अनुपयोग यापासून, भेदप्रवतचत्. सस्यावाढ िे प्रमा  इीके उच्च असीे 
क , त्यामु े ज वनाथप ससेषप सुरू होीो, णच  त्यािा पचर ाम म्ह ून नैसर्वगक चनवळ होीे, अपचरहायपप े 
गु ासमध्ये ीफावी चनमा  होीे, णच  कम -चवकचसी रूपासिा लोप होीो. याप्रमा े प्राकत चीक युद्धापासून, 
दुष्ट्का  व मतत्यू यापासून, णप  कल्पना करू शकीो अशा अचीशय उच्चपद  िढलेल्या ज वािे, म्ह जेि 
श्रेष्ठ प्राण्यास् या चनर्वमी िे, प्रत्यक्षप े अनुमान काढीा येीे. चनमात्याने ज व, त्या्या चवचवध 
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सामथ्यासहथोड्या रूपासमध्ये ककवा एकामध्ये मू ाी चनःश्वासलेला असावा; णच  गुरुत्वाकषप ा्या चनचिी 
चनयमानुसार हा ग्रह भ्रम  करी असीाना, इीक्या साध्या णरसभापासून अचीशय सुसदर व अचीशय 
णियपकारक अशा अगच ी रूपासि  उत््ासी  झाल  असाव  या दृ्ट  कोनाी भव्यीा णहे. 
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पाणरभाणर्क सजं्ञा 
 

A 

abaxial अक्षचवमुख adaxial अक्षयससमुख 
abdomen जठर, उदर adherent चिकट ारा, णसक्ी 
abdominal जाठर, औदर adhesion णससजन 
abdominous ढेरपो्ा adhesive चिकट, णसग  
aberrant चवपथ  adjusted समायोचजी 
aberration चवपथन adjustment समायोजन, ीळजोळ 
ability समथपीा adnate पतष्ठबद्ध 
abiogenesis अज व जनन adult प्रौढ, वयस्क, पूवावस्थ 
abnormal अपसामान्य adult stage प्रौढावस्था 
abnormility अपसामान्यीा advanced प्रगी 
aboriginal णद्य advancement प्रगची 
aboriginal stock णद्यपूवपज advantage लाभ, अनुकूलीा 
abortion चवफलन advantageous लाभकारक, अनुकूल 
abortive चवफल adventitious णगसीुक 
abortive organ चवकलासग, चवफल 

अवयव 
aerial वायव , वायुिर 

abrasion अपेषप  aerial root वायव  मू  
abrasive अपेषपक, अपेषी affinity णसस्क्ी, णप्ीससबसध 
absorb शोष े agent मध्यस्थ, कारक 
absorbed शोचषी aggregate एकचत्री, पुसज 
absorption शोष  aggregation एकत्र  
acceleration त्वर  air bladder वायुकोष्ठ 
accessory bud अचीचरक्ी मुकुल air-sac वायुकोष 
acclimatisation दशानुकूलन albinism श्वेीत्व 
acclimatize, acclimate दशानुयुक्ी albino श्वेी 
accomodation समायोजन albino plant श्वेी वानस 
accumulated ससचिी allied ससबसचधी 
accumulation ससियन alpine णल्प य 
acquired अर्वजी alteration फेरफार 
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acquired character अर्वजी गु  alternate एकासीर, एकासीचरी 
action कायपवाह  alternation एकासीर  
active कायपप्रव , च्याश ल alternation of 

generations 
चपढींिे एकासीर  

active organ कायपप्रव  अवयव amphibian जलस्थलिर 
adapt अनुकूल हो े/कर े analogous समधमी, कायपसदृश 
adaptable अनुकूलन य analogy समधमपीा, कायपसदृश्यीा 
adaptation अनुकूलन anatomical शार चरय 
adapted अनुकूचली anatomist शार रचवज्ञ 
adaptive अनुकूचल anatomy शार र, शर ररिना 
ancestor पूवपज balanced ससीुचली 
ancestral पौवपज baleen बैल न 
ancestral form पौवपज रूप baleen plates चीचम शतसगास्स्थ पट्ट 
animal life प्रा  ज वन bank ीट 
annual plant वषायु वनस्पी  bank deposit ीट चनके्षप 
anomalous चनयमबाह्, अससगी barbarian रानट  
antelope हचर  barren वसध्य 
anterior अग्र, अग्र य barrier रोध, रोधक 
anther परागकोश basin द्रो  , खोरे 
antenna शतसचगका beach पुचलन, प ु  
ape कचप bed पात्र, ससस्ीर 
apex अग्र, चशखर bed rock ीलचशला 
apical चशखाग्र  beetle भुसगेरा, भतसग 
appearance रूप behaviour वीपन 
appendage उपासग biennial चद्ववषायु 
applied उपयोचजी bifid चद्वशाख  
aquatic जलवास , जलिर bifurcated चद्वशाख ी 
aquatic life जल ज वन biogenesis ज वजनन 
archipelago द्व पसमूह bisexual चद्वकलग  
area के्षत्र bivalve चद्वपटु, चद्वपुट  
arid शुष्ट्क black antelope का व ट 
aridity शुष्ट्कीा blending ससचमश्र  
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arid land जलशनू्य प्रदेश blood hound चशकार  कुत्रा 
arrangement रिना bond बसध 
artery रोचह   bramble चवलायी  णसि 
articulate ससचधयुक्ी branched शाचखी, सशाख 
articulated सासधलेले branchia क्लोम 
ascending णरोह , िढी  branchial क्लोम य 
asymmetric असमाचमी branchial cleft क्लोम चवदर 
atmosphere वाीावर  breed (v) प्रजोत्पचत्, प्रजोत्पादन 

(n) प्रजा 
atrophy अपवतचद्ध breeding प्रजन 
augmentation णवधपन breeder प्रजायनक 
augmented णवर्वधी bristle रोम 
aviary पचक्षशाला bristly रोमश 
axial अचक्षय brood चपलावा 
axis अक्ष bud मुकुल/कचलका 

B  budding मुकुलन 
backwater खाळ  buoyance प्लावकीा 
balance ससीुलन bushy झुपकेदार 
  bustard सा ढोक (पक्ष ) 
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C  community समाज 
calyx ससदल-मसळल community of 

descent 
वसशावरोचही, समाज 

cambrian system कँि अन प्र ाल  compensation भरपाई, क्षचीपूीी 
cambrian period कँचिअन कल्ग compensation of 

growth 
वतद्ध  क्षचीपूीी 

capsule बोंळ component असगभीू 
carnivorous माससभक्षक, माससाहार  component part असगभीू भाग 
carpel ककजदल composition ससकलन, जु   , गठन 
catachysm प्रलय compound ससयुक्ी 
catastrope ेोर णपचत्, चवप्लव condition स्स्थची 
caterpillar सुरवसट conditions पचरस्स्थची 
cattle गुरेढोरे, जनावरे connecting link जोळ ारा दुवा 
caudicle णधारदासळा constitution शार चरक ेळ , 

शर रप्रकत ची 
cenozoic नवज व constitutional शर रगठनात्मक, दैचहक 
channel नाल , सामुद्रधुन  construction बासध    
character गु  continent भखूसळ 
characteristic गु वैचशष्ट््, लक्ष  continental भखूसळ य 
circumstances पचरस्स्थी  continental drift भखूसळ अपवहन 
class वगप contrivance योजना 
classification वगीकर  control चनयसत्र , चनयमन 
claw नखर, पद convergent कें द्राचभमुख 
climate हवामान conversion पचरवीपन 
climber णरोचह   co-ordination सुसूत्रीा 
climbing णरोह  coral प्रवा  
cling कवटा  े corolla प्रदलमसळल 
cluster पुसजका correlation सहससबसध 
coast चकनारपट्ट , ीट cotyledon दल, दचलका 
coastal समुद्रीट य country प्रदेश, देश 
coast-land ीट-भचूम crane सारस (पक्ष ) 
coast line चकनारा creation चनर्वमी  
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cocoon कोशावर  creeper प्रसपी 
co-existence सहअस्स्ीत्व crocodile मगर 
cohesion चनजाससग crop (z) अन्नपुट 
cohesive चनजाससगक crossing ससकर  
cohort ससे crust कवि 
cold period श ीयुग cultivation ससवधपन, लागवळ, 

जोपासवा 
collateral ससलग्न cumulative ससिय , ससचिी, 

ससकचली 
colonial animals ससेिार  प्रा   cumulative effects ससकचली पचर ाम 
colony वसाही, ससे cuttle-fish माखल  
combustible ज्वलनश ल   
common सामान्य, समाईक   
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D  principle ीत्त्व 
degeneration ्हसन theory वाद, उपपचत् 
degradation न ियन domestic पा  व, जोपास ी 
dehiscence स्फुटन dominant प्रभाव  
denudation अना्िादन dominant character प्रभाव  गु  
deposit अवसाद, चनके्षप dormant सुप्ी, अप्रकट 
deposition अवसादन, चनके्षप  dorsal पतष्ठ न 
descend उीर े, वसशाी उत्पन्न 

हो े 
doubtful species ससचदग्ध जाची 

descendants वसशज drought अवषप  
descending अवरोह  duration णयुमान, कालावचध 
descent वसशानु्म, अवरोह, 

अवीर  
E  

lines of descent वसशाव  earth’s crust भकूवि 
developed चवकचसी economy of nature नैसर्वगक चमीव्ययीा 
developing चवकसनश ल electric organ चवदु्यी असग 
development चवकास, चवकसन, 

व्यक्ी कर  
element मूलद्रव्य, मूलेटक 

deviation चवमागपगमन, फरक, 
वगे े बदल 

elevation उत्थापन 

difference फरक, चभन्नीा elognation लासबीा 
different चभन्न embryo गभप, भ्र ू, असकूर 
differentiation चभचन्नभवन, भेदकर  embryonic stage भ्र ूावस्था 
diffused चवस्ीाचरी, सुचवस्ीती emigrant बचहःप्रवास  
diffusion चवस्ीार , चवस्ीार emigration बचहःप्रवसन 
dimorphic चद्वरूप  endemic प्रदेशचनष्ठ 
dimorphism चद्वरूपीा endemic species प्रदेशचनष्ठ जाची 
disintegration चवेटन endurance सहनश लीा, चटकाव 
dispersion चवकर  enlargement पचरवधपन 
displaced चवस्थाचपी environment वाीावर , पयावर  

पचरस्स्थची 
dissemination प्रसार, प्रसार  eocene णचदनूीन 
dissolved चवसर्वजी earth’s crust भकूवि 
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distinguishing चवभेदक epoch उपकल्प, कालखसळ 
distribution चवीर  equilibrium समीोलीा, ससीुलन 
disturbance चवक्षोभ era महाकल्प 
disuse अनुपयोग age युग 
divergence परामुखीा, ीफावी, 

अपसार  
epoch उपकल्प 

diverse चवचभन्न period कल्प 
diversity चवचभन्नीा time काल 
division चवभाग erect उभा, उदग्र 
doctrine चसद्धासी evergreen सदाप ी 
hypothesis पचरकल्पना evolution उत््ासची 
law चनयम theory of evolution उत््ासचीवाद 
 
evolved उत््ासी forked चद्वशाख  
existing, existent वीपमान, चवद्ममान form रूप, णकत ची 
exotic चवदेश य, चवदेशागी formation चनमा , ससभवन, खळक 
exotic plant चवदेशागी वनस्पची fossil ज वाश्म 
exterminate समू  उच्चाटन कर े fragment ीुकळा, खसळ 
external बाह् fragmentation चवखसळन, शकलन 
extinct लुप्ी frequency वारसवारीा 
extinction चवलोपन fresh water गोळे पा   
extinct plant लुप्ी वनस्पची front पुरोभाग 

F  frost चहमीुषार, धुके 
fallow land पळ ी जम न fundamental मूलभीू 
family कुल, ेरा े fur लव 
fang चवषदसी G  
fauna प्रा  सत्ट   gall गुल्म 
favourable अनुकूल, उपकारक game-bird व्याध-पक्ष  
feather पर gamete गसीुक 
feathered परदार, परयुक्ी generation चपढ , उत्पादन 
feature लक्ष  generation to 

generation 
चपढ्ान् चपढ्ा 
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fecund सुप क generative variability जनन भेदश लीा 
fecundity सुप कीा, 

गभपधार क्षमीा 
genus गोत्र 

feline मासजरासारखा geological formation शलैसमूह 
fen पा थ  जम न geological period भशूास्त्र य कालखसळ 
fern नेिा geological record भचूवज्ञान  अचभलेख 
fertile फलनक्षम geometric 

progression 
भचूमची श्रेढ  

fertility फचलष्ट् ुीा germination असकुर  
fertilization फलन gill कोम 
cross-fertilization परफलन glacial period चहमयुग 
self-fertilization णत्मफलन glaciation चहमायन 
figure णकत ची glacier चहमनद  
fin पर gland प्रकपळ 
fissure भेग gliding ेसर 
flat सपाट, समील gradation श्रे  ्म 
flight उड ळान grade श्रे   
flora वनश्र , वानससत्ट   graduated असशासचकी 
flowering फुलार े, पुष्ट्पन graduation असशासकन 
foliage प पससभार granite क ाश्म 
foot-stalk णधारदासळा gravel खळे 
forelink अग्रबाहु grinding पेष , ेास े 
fork बेिक    
 
 
group गट, ससे immigration असीः प्रवसन 
growth वतचद्ध, वाढ immutability अपचरवत्यपीा 
laws of growth वतचद्ध-चनयम immutable अपचरवत्यप 
growing वधपमान imperfect state अपू ावस्था 
gynoecium ककज-मसळल impregnation रसध्रपूर  
gynostemium ककज-केसराक्ष improved सुधाचरी 

H  improvement सुधार ा 
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habit प्रकत ची, ससवय, स्वरूप inability असमथपीा 
habits of life राह  मानािे स्वरूप inbred असीः प्रजचनी 
habitat चनवासस्थान inbreeding असीःप्रजन 
hammock जा   inbred lines असीःप्रजन्म 
herbaceous शाक य, शाकरूप incipient प्रारसभक 
hereditary णनुवसचशक incipient species प्रारसभक जाची 
hermaphrodite उभयकलग  incompetent अक्षम 
heron बग ा incomplete flower अपू प पुष्ट्प 
higher plant उन्नी वानस indigenous देश य, देश्य 
homogenous एकचजनस  individual व्यक्ी , व्यक्ी गी, 

वैयस्क्ीक 
homologous समरचिी, समजाी individual 

differences 
व्यस्क्ीगी चभन्नीा 

homologous organs समरचिी अवयव induced पे्रचरी 
homologous series समजाी श्रे   induction पे्रर  
hoofed खूर य infertile फलन अक्षम 
hook असकुश infertility अफचलष्ट् ुीा 
hook-climber असकुश-लीा inhabitant चनवास , रचहवास  
hooked seed असकुश ी ब  inhabitation वसाही, रचहवास, 

चनवास 
horizontal क्षैचीज inherent असगभीू 
hybrid ससकचरी inheritance अनुहर  

णनुवसचशकीा 
hypertrophy अचीवतचद्ध inherited अनुहचरी, णनुवसचशक 
hypothesis पचरकल्पना inherited characters णनुवसचशक गु  

I  innate उपजी 
ice-age चहमयुग insertion चनवशेन 
iceberg चहमनग instinct सहजप्रवतचत्, 

उपजीबुचद्ध 
identical सवपथासम inter-crossing णसीर-ससकर  
igneous अस्ग्नज intermediate मध्यमवीी 
imitated अनुकत ी internal structure असीरपिना 
imitation अनुकत ची interrupted खसचळी 
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imitator अनुकीपक interstratified स्ीरानुबद्ध 
immature अपचरपक्व interval मध्यासीर, मध्यावकाश 
immigrant असीःप्रवास  at intervals असीरा-असीरावचधनसीर 
  interval of time कालखसळ, मध्यावचध 
  introduced पुरःस्थाचपी 
introduction of plant वनस्पचीप्रवशेन lamina स्ीचरका 
intrusion असीभदेन, असीभदे laminated स्ीचरचकी 
invaded formation ण्ासी रिना lamination स्ीचरकायन 
isolated एकचली land animal भिूर प्रा   
isolated island एकचली बेट laps of-time काल-्हास 
isolation एकलन larva कळभ 

J  larvae चपलावा 
jaw bone हन्वस्स्थ larval कळभ  
joint ससचध, सासधा larval stage कळभावस्था 
jointed ससचधयुक्ी, पेरेदार lateral पाश्वप, पार्वश्वक 
judgement चन पय, अनुमान, 

अनुमानशक्ी  
latex चिक 

juicy रसा  laticiferous चिका  
K  law चनयम 

kernel गाभा, गर layer थर 
kidney वतक्क leaf-bud पत्र-मुकुल 
kind ी्हा leaf-climber प ारोचह   
kingdom कोचट lavel पाी   
division चवभाग limb बाहु 
class वगप lineage वसशपरसपरा, वसशावचल 
series श्रे   lineal वसशपरसपागी 
cohort ससे living fossil ज चवी ज वाश्म 
order ग  lizard सरळा 
family कुल lobe खसळ 
tribe अवकुल local स्थाचनक 
genus गोत्र locomotion िलन 
section खसळ locust टो  
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species जाची longitudinal अनुलसब 
variety प्रकार lower branch अधःस्थ शाखा 
race वसश lower plants कचनष्ठ वनस्पी  
clone अन्वय lowly orgainsed 

form 
अल्प-इसचद्रयससपन्न रूप 

strain वा  luminous organ स्वयसप्रकाश  अवयव 
breed प्रजा M  
phyllum ससप male element नरीत्त्व 
kitchen-garden परसबाग male gamete पुस-गुसीक 

L  mammary gland स्ीन ग्रसचथ 
lacustrine सरोवर  marginal स मासी, स मास्स्थी 
lamella पदचरका marginal field स मासी के्षत्र 
lamellar पदचरी marine सागर  
marine animal सागर  प्रा   neutral area ीटस्थ के्षत्र 
marsh दलदल neutral surface उदास न पतष्ठ 
marshy चिबळ normal सामान्य 
marsupial चशशुधान, प्रा   nurseryman रोपवाचटका-ससवधपन 
marsupial sac चशशुधान  चपशव  O  
mastication िवप  ocean महासागर 
mature पचरपक्व, पू ावस्थ oceanic island महासागर बेट 
maturity पचरपक्व, पू ावस्था offset भसू्ीाचरका 
member सदस्य offshore अपीट 
membrane पापदु्रा offspring ससीची 
metamorphosis अवस्थासीर  old वतद्ध 
migrant देशासीर ी old age वतद्धावस्था, वाधपक्य 
migration देशासीर  old and new worlds प्राि न व अवाचिन 

जग 
migratory देशासीर य opposite ससमुख, ससमुखस्थ 
minicry नक्कल, प्रचीकत ची orbit कक्षा, नेत्रकोटर 
mock प्रचीरूप orchid णमर 
mocker प्रचीरूपक order ग  
mocked प्रचीरूपन य organ इसचद्रय, असग 
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modification रूपासीर  organic ऐसचद्रय 
mollusca मतदुकाय organic beings सज व 
mongrel ससकरजाी य organism ज व 
mostrosity अत्यरूपीा organization शार चरक बासध   
monstrous अत्यरूप /अचनत्य/अचीचव्ा  organized इसचद्रयससपन्न 
morphology णकार चवज्ञान, शर ररिना origin उत्पचत्, 

उत्पचत्स्थान, 
उद गम 

moss-rose गोचमया गुलाब origin of species जाची-उद गम 
multiple बहुचवध, गुच ी oscillating दोलायमान 
mutation पचरवीपन ostrich शहामतग 

N  ova असळा  ु
native ीदे्दश य, स्वदेशवास  ovary (व) ककजपटु, (प्रा) 

असळाशय 
natural नैसर्वगक, स्वाभाचवक ovule ब जासळ 
natural selection नैसर्वगक चनवळ P  
naturalization स्थाय कर  paddle वल्हे 
naturalized स्थाय कत ी pair जोळ , युग्म 
nectar 

} मधुरस 
pairing युग्मन 

nector palaeontological 
record 

ज वाश्म अचभलेख 

nectary मधुप्रकपळ palaeontology पुराज वशास्त्र 
nerve ीसचत्रका palaeozoic पुराज व , पुराज व 
nervous system ीसचत्रका ीसत्र   
neuter नपुससक, उदास न, ीटस्थ   
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later paleozoic period उत्र पुराज व कालखसळ self-pollination णत्म पराग  
papilionaceous पीसगरूप pollinium परागपुसज 
parasite ज वोपज व  polyandrous बहुपुसकेशर 
parent जनक, चपीर polymorphic बहुरूप-प  
parental पैीतक polymorphic species बहुरूप य जाची 
parthenogenesis अचनषेक जनन posterior पि 
partridge चीीर pouch धान  
paternal चपीतक pouter pigeon ओ्ट ा  कबूीर 
pattern नमुना power सामथप 
pearl oyster मोत्यासिे कालव pre-cambrain क्स्म्िअन पूवप 
pedigree कुलवतत्ासी, अनुवसश्म pretensile पचरग्राह  
penitration असीवेशन preponderence प्राबल्य 
peninsula द्व पकल्प preservation जीन, रक्ष  
percolation चझरप  prevalant प्रिचली 
perennial बारमाह , बहुवषायु prey चशकार, भक्षय 
period कालखसळ, कालावचध, 

(भ)ू कल्प 
prickle शल्य 

periodic णवीी primary प्राथचमक, णद्य 
periodical चनयीासीर primordial leaf णद्यप  
permanent चिरकाचलक, स्थाय  principle ीत्त्व 
phyllogeny जाचीचवकास proboscis शुसळ 
phyllum ससे production उत्पादन, पैदास, चनपज 
physical भौचीक, प्राकत चीक progenitor पूवपज 
physical conditions भौचीक पचरस्स्थी  progeny ससीची 
physiological शर रच्यात्मक, 

च्यात्मक 
propagation अचभवतचद्ध 

pigment रसगद्रव्य property गु धमप 
pistil ककजमसळल prototype णचदरूप 
plantigrade पादीलिार  pupa कोश 
plant kingdom वानसकोचट Q  
plateau पठार quality गु वत्ा 
pleiostocene अचभनूीन quaternery िीुथपक 
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pliocene अचीनूीन R  
plume ीुरा race वसश 
plumule णचदकोरक range चवस्ीारके्षत्र, टापू 
pod शेंग rank दजा 
polar धु्रव य rattle snake खळखड्या साप 
pole धु्रव reaction प्रचीच्या, अचभच्या 
pollen पराग   
pollination पराग    
cross pollination परपराग    
readjustment पुनःसमायोजन S  
recapitulation कसहावलोकन, 

पुनरावीपन 
sae कोष 

recent अचभनव, अचलकळ ल saffron केशर 
recessive अप्रकट savage वन्य, प्राकत ी 
record अचभलेख scale खवला; प्रमा , मापन 
recurrence पुनरावीपन scatter चवखुर े 
reduced न्यून कत ी sea bed सागरील 
reduction न्यूनन secondary गौ , दुय्यम; चद्वी यक 
reflection परावीपन secretion स्त्राव  
region प्रदेश sediment गा , अवसाद 
regress चपिेहाट, प्रचीगमन sedimentary अवसाद , गा ािा 
relics भग्नावशषे, अवचश्ट  sedimentary 

formation 
अवसाद /गा ािा 
शलैसमूह 

remains अवशषे sedimentary rock अवसाद /स्ीचरय खळक 
remnant अवचश्ट  भाग sedimentation अवसादन 
remote दूरस्थ, दूरिा seed-capsule ब ज-बोंळ 
repeated णवीी segment खसळ 
replacement प्रचीस्थापन segregation चवलग्नन 
representative प्रचीचनचधक sensitive ससवदेनश ल, ससवदे  
reproduction जनन sepal ससदल 
reproductive organ जननेंचद्रय seperation चवलगन 
reproductive system जननीसत्र sequence ्म 
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reptile सर सतप, उरोगाम  series श्रे  , मल्ला 
resistance रोध set ससि 
resistant प्रचीरोधक settlement वसाही 
respiration श्वसन sex कलग 
retardation मसदन sexual लैं चगक 
retrogression परागची, पिगमन sexual generation सकलग चपढ  
reversion पचरगमन, 

पूवपस्स्थी गमन 
sexual organ जननेंचद्रय 

rigid ीाठर, दृढ sexual reproduction सकलगजनन 
rivulet ओढा sexual selection लैं चगक चनवळ 
rock खळक shape णकत ची 
rock pigeon शलै-कबूीर shell कवि 
rodent कत ीक shoal उथ  जागा 
rudiment अल्पवर्वधी, रुद्ध shorterling लेुभवन 
rudimentary organ रुद्धासग simultaneous एकसमयाव्िेद, 

एककाल न 
rudiments रुद्धासग single एकमात्र 
ruminant रोमसथ  size णकार 
  



 अनुक्रमणिका 

skeleton सासगाळा stratum स्ीर 
skeletal structure सासगाळ  ससरिना strict कासटेकोर, ीसीोीसी 

slender सळपाी  structure ससरिना, शर ररिना 
slope उीार, उीर  struggle ससेषप, कलह 
social समाजश ल struggle for existence ज वनकलह 
soft मतद, नरम style ककजल 
solitary एकाक , एकिर subaerial भपूतष्ठ य 
solitary flower एकाक  पुष्ट्प subclass उपवगप 
source उगम, उगमस्थान sub-littoral उपीट य 
specialization चवशषे कर , चवशषेज्ञीा submarine असीःसागर  
species जाची submergerce ळूब 
specific जाचीय, चवचश्ट  subside खि े, दब े 
specimen नमुना subsidence खि  , अवीलन 
sperm पुसब ज succession अनु्म  
spine कस टक, क ा successive उत्रोत्र 
spontaneous उस्फूीप superior उध्वपस्थ 
spontaneous 
generation 

उस्फूीप जनन supplant हुसकावनू दे े 

spontaneous 
variations 

स्वीोभेद, उस्फूीप भेद suppression दम  

spread पसर े, पसरव े surface पतष्ठ 
stag का व ट survival of fittest योग्यीमाि  

अचीज चवीा 
stalk देंठ, दासळा susceptible प्रभाववश्य 
stamen पुसकेसर, केसरदल suture चशव  
staminode वसध्य केसर swelling फुगारा 
standard मान, णदशप प्रमा  swim bladder वाीाशय 
starch ीपक र symmetrical समचमी 
state स्स्थची, अवस्था symmetry ससचमची 
step पायर , टप्पा system पद्धची, ीसत्र, प्र ाल  
sterile वसध्य systematic affiniy वगीकत ी ससलग्नीा 
sterility वसध्यत्व systematist वगीकर वतेे् 
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stigma ककजल्क T  
strain वा  tableland पठार 
stratification स्ीर  tactile स्पशपग्राह  
stratified स्ीचरी   
 
 
temperate समश ीोष्ट् , 

समश ीोष्ट्   
unconscious 
selection 

अजा  चनवळ 

tendency प्रवतचत् undeveloped अचवकचसी 
tendril प्रीान ungulate खूर य 
tendril climber प्रीानरोचह uniform एकसमान, एकसारखा 
terrestrial स्थलज, भौचमक union ससयोग, सम्म लन 
tertiary ीती यक unisexual एककलग  
theory उपपत् , वाद unit एकक 
theory of descent वसशानु्मवार united ससयुक्ी 
thorn कासटा universal सावपचत्रक 
tssue उची universally admitted सवपमान्य 
toad भेक upheaval प्रोत्थान 
torrid zone उष्ट्  कचटबसध uplift उत्के्षप 
trachea श्वासनाल upper उपचरस्थ, वरिा 
tracheal gill श्वासनाल क्लोम upward उध्वपमुख 
transformation स्वरूपासचकी use and disuse उपयोग व अनुपयोग 
transition सस्म  V  
transitional stage सस्म ावस्था valuation मूल्यन 
translucent अधपपारदशपक variation भेद 
transmission पे्रष  continuous variation चनरसीर भेद 
transmutation मूलद्रव्यासीचरी discontinuous 

variation 
सासीर भेद 

transportation पचरवहन fluctuating variation िसिचली भेद 
transposition स्थान-अदलाबदल  Variability भेदप्रवतचत् 
treatment उपिार definite variability मयाचदी भेदप्रवतत्  
tribe अवकुल, टो   indefinite variability अमयाचदी भेदप्रवतत्  
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trilobe चत्रखसळ variegated चित्र-चवचित्र 
trilobites चत्रखसळ प्रा   variety प्रकार 
trimorphic चत्ररूप  varying भेदप्रवतत् 
tropic उष्ट्  कचटबसध vegetation वनश्र  
tuber ग्रसचथक्षोळ vegetative शाक य 
turig ळहा   vegetative 

reproduction 
शाक य जनन 

type प्रचीरूप, प्राचीचनचधक ventral ससमुख 
U  vertebra म का 

uncivilised अप्रगी vertical उभा, उदग्र 
  vesicle कुहर 
  vesicular कुहर  
 
 
vestice लुप्ीावशषे wild रानट , जसगल , वन्य 
vestigial organ लुप्ीावशषेासग wild species वन्य जाची 
vigour जोम winged सपक्ष 
vigourous जोमदार wood लाकूळ, काष्ठ 
virgin forest अस्पत्ट ारण्य woodland रानजम न, जसगल 
viscid, viscous चिकट woodpecker सुीारपक्ष  
vulture चगधाळ woody काष्ठमय 

W  Y  
warm-blooded उष्ट् रक्ी yield उत्पन्न, उपलस्ब्ध 
watch-tower पाहरा-मनोरा young बाल, बालपशु, नवायु 
weather वायुमान Z  
webbed जा  दार बोटे असलेला zonation चवभागन 
web-footed ज्या्या पायाि  बोटे 

काीळ न  जोळलेल  
णहेी असा. 

zone कचटबसध, चवभाग, थर 

  zygote युग्मज 
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