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भाषांतर कत्यािन णनवनदन 
 
 पुढील अनेक पानात, भारतातील आवदवासी वांशाच्या उद् गमनावर ववचार माांडले आहेत. पढुील 
प्रत्येक प्रकरण म्हणजे काही केवळ मनोरांजनात्मक गोष्टी नव्हेत; तर उपेवित आवदवासी वांशाचे अांतरांग कसे 
आहे ? यावर शारीर-मानवशास्त्रीय पद्धतीनुसार केलेले वववचेन आहे. यामध्ये आवदम जमातींच्या वाांवशक 
स्स्थतीच्या मूल्यमापनासाठी, मानववमतीच्या तांत्राचा यथायोग्य वापर लेखकाने केला आहे. वशवाय रक्तगट 
व बोटाांच्या ठशाांचे परीिण व वगीकरण या इतर  दोन तांत्राांचाही वापर केला आहे. हडाप्पा येथील मृताांची 
ववल्हेवाट कशाप्रकारे लावली जात होती, हाही वणगनात्मक भाग अवतशय उद् बोधक आहे. राजमहाल 
टेकडी भागातील माले (स्त्री व पुरुष), तसेच वदेद्, पालोमा येथील वबरजा आवण सांथाल परगण्यातील 
सांथाल आदीवासींचा अभ्यासाथग समावशे केला आहे. “मेंडेलच्या लिणाच्या आधारे, मानवी वांशाचे 
सहसांबांध” या प्रा. यूजेन विशर व “भारतीय लोकाांचा वाांवशक आप्तभाव” या सर आथगर कीथ याांच्या ववशषे 
लेखाांमुळे पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागातील वववचेन अवधकच रांजक झाले आहे. “या सवग प्रपांचाची जरुरीच 
काय ?;” हे आपल्या प्रास्ताववकात मूळ बांगाली लेखक व मानवशास्त्रज्ञ एस्. एस्. सरकार याांनी समथगपणे 
माांडले आहे. सांपूणग पुस्तकाचे वाचन केल्यावर असे जाणवते की, अवदवासी वांशाचा प्रश्न नेमका काय ? हे 
वनवरृत केल्यावशवाय भारतातील आधुवनक वांशाच्या प्रश्नाची उकल होणे कठीण आहे. ववसाव्या शतकाच्या 
मध्याचा तो कालच असा होता की, त्यावळेी भारतातील आवदवासी वांशाच्या प्रश्नाची उकल करुन जगापढेु 
माांडणे जरुरीचे होते. अन्यथा इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे आपल्या अमूल्य वाांवशक ठेव्याची कहाणी कालाच्या 
उदरात गडप झाली असती. 
 
 “सरळ साध्या गोष्टींकडून गुांतागुांतीच्या स्ललष्टतेकडे”; ही मानवशास्त्राची एक अभ्यास पद्धती आहे. 
म्हणून आवदवासी समाज जर त्यातल्या त्यात, सरळ, साधा व सुटसुटीत मानला तर त्याांच्या अभ्यासाद्वारे 
काही प्रश्नाांची उकल साधण्याची पद्धती, आधुवनक व गुांतागुांतीच्या समजल्या जाणाऱ्या शहरी वा नागरी 
समाजाच्या प्रश्नाांची उत्तरे शोधण्यासाठी वनवरृतच मागगदशगक ठरेल. एस्. एस्.सरकार याांनी वलहीलेल्या 
“ॲबॉरवजनल रेसेस ऑि इांवडया”, या ग्रांथाद्वारे वरील गोष्टीस चालना वमळाली आहे. या ग्रांथाचे भाषाांतर 
मराठीत करुन ते मराठी वाचकाांपुढे ठेवण्याचे भाग्य मला लाभले, याबद्दल सावहत्य आवण सांस्कृती 
मांडळाचा मी प्रथमतः आभारी आहे. प्रयत्नपूवगक शलय वततलया काटेकोरपणे मी हा आशय मराठी 
वाचकाांपुढे माांडला आहे. 
 
 या भाषाांतवरत ग्रांथाच्या वनर्ममतीसाठी, अनेकाांचे मोलाचे साहाय्य लाभले त्यापकैी डॉ. सु. र. 
देशपाांडे याांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. स्ललष्ट शास्त्रीय मावहती, शलयतो रांजकपणे कशी माांडावी 
या त्याांच्या हातोटीची वाखाणणी करावी वततकी थोडीच आहे. तसेच माझ्या अनेक साहय्याध्याांनी या 
वलखाणास प्रोत्साहन वदल्यामुळे हे वकचकट काम नेटाने पढेु नेत आहे. या ग्रांथातील रेखावचत्राांचे 
पुनरेखाटन व्यवस्स्थतपणे केल्याबद्दल माझे स्नेही रॅी. बेगमपुरे, रॅी. दातार व महाराष्ट्र राज्य सावहत्य 
आवण सांस्कृती मांडळातील कलाकाराांचे साहाय्य झाले. मी या सवांचा आभारी आहे. पुस्तकाचे मुखपृष्ठ हेही 
वततकेच महत्त्वाचे असते. यासाठीची सांकल्पना माझे वमत्र डॉ. ववजय भानू याांनी प्रभावीपणे माांडली आहे. 
मी त्याांचाही ऋणी आहे. मानवशास्त्र ववभाग, पुणे ववद्यापीठ येथील सांग्रहालयातील वस्तूांचा वापर यासाठी 
केला आहे. ववभागाचा मी अत्यांत आभारी आहे. अखेरीस महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळाच्या 
तत्कालीन व सध्याच्या पदावधकाऱ्याांनी मला ही सांधी वदल्याबद्दल मी त्याांचाही आभारी आहे.  
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प्रा. णव. श्री. कुलकणी, 
भाषाांतरकता 

वनवृत्त प्राध्यापक 
मानवशास्त्र ववभाग 

पुणे ववद्यापीठ, पुणे- ४११ ००७ 
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णनवनदन 
 
 भारतातील आवदम जमातीच्या वाांवशक स्स्थतीचे मूल्यमापन करणे हा “भारतातील आवदवासी वांश” 
या ग्रांथाचा प्रमुख उदे्दश आहे. सुरुवातीच्या काही मानवशास्त्रज्ञाांनी आवदवासी हे भारतात बाहेरुन आले 
असावते असे नमूद केले होते. परांतु आवदवासी हेच या देशाचे मूळ रवहवासी आहेत, असे लेखकाने या 
ग्रांथात साधार स्पष्ट केले आहे. 
 
 भारतातील आवदवासी वांशाचा अभ्यास करु इस्च्िणाऱ्याांना हा ग्रांथ उपयुक्त होईल, असा ववरॄास 
आहे.  
 
 
 
मुांबई :  रा.रं. बोराडन, 
वदनाांक : ५ एवप्रल, २००२.  अध्यि, 
  महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण 
  सांस्कृती मांडळ. 
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प्रास्ताणवक 
 
 भारतातील आवदम जमातींच्या वाांवशक स्स्थतीच्या मूल्यमापनाचा प्रयत्न, हा ह्या ग्रांथाचा मुख्य उदे्दश 
आहे. आवदवासी हेच ह्या देशाचे खरे मूलवासी होत. सुरुवातीच्या काही मानवशास्त्रज्ञाांनी, ते ह्या देशात 
(भारतात) बाहेरून आले असावेत हे दाखववण्याचा प्रयत्न केला; कारण त्याांची अशी धारणा होती की, ह्या 
उपखांडात एकेकाळी पोकळी होती, आवण म्हणून वांशाच्या उत््ाांतीबाबत त्याचा कोणताच भाग येत नाही. 
यासाठी मी ह्या पुस्तकातील सर आथगर कीथने वलवहलेल्या प्रकरण दोन (भाग १) चा सांदभग देत आहे. 
प्रस्तुत लेखकास असे वाटते की, भारतीय आवदम वांशाच्या प्रश्नाबाबत समान जैव वैज्ञावनक मागग 
अजूनपयंत कोणीही ववचाराथग पुढे माांडलेला नाही. गेल्या वीस वषांच्या कालखांडात यादृष्टीने ह्या देशामध्ये 
कोणत्याच प्रकारचे सांशोधन झालेले नाही, ही दुदैवाची गोष्ट आहे. सर आथगर कीथच्या पनुर्मवलोकनाचे 
पुनमुगवद्रत करण्यामागची हीच मूळ कल्पना असून, उवशरा का होईना, पण याचे मागगदशगन वमळू शकेल. 
 
 या ग्रांथाची ववभागणी दोन भागाांत केली आहे. पवहल्याची दोन प्रकरणे असून, पवहल्या प्रकरणात 
प्रा. युजेन विशरच्या मूळ जमगन भाषेतील उताऱ्याचे प्रस्तुत लेखकाने केलेले इांग्रजी भाषाांतर आहे. तर 
दुसऱ्यात वर उल्लवेखलेल्या सर आथगर कीथचे आहे. प्रस्तुत लेखकाला असे वाटते की, ही दोन्ही प्रकरणे 
पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागाचे िक्त आकलन होण्यासाठी प्रास्ताववक म्हणून उपयोवजलेली नसून भारतातील 
मानवी वांशाच्या सहसांबांधाचा ववशषेतः गुांतागुांतीचा भाग समजण्यासही उपयुक्त आहेत. प्रा. विशरचे प्रकरण 
उत्पवरवतगनाच्या पारॄगभमूीवर वदे्दाांच्या स्स्थतीचे स्पष्टीकरण करील. ह्याच सांदभात प्रोटो ऑस्रलेॉईड ही 
सांज्ञा वकती अयोग्य आहे, हेही वदसून येईल. याचे वववचेन पुस्तकाच्या इतर भागाांतही केले आहे. 
 
 आवदवासी वांशाचा प्रश्न वनवरृत केल्यावशवाय भारतातील आधुवनक वांशाचा प्रश्न सोडववता येणार 
नाही. दुसरा प्रश्न पवहल्याइतका गुांतागुांतीचा नाही; आवण महत्त्वाची गोष्ट अशी की, भारतातील आधुवनक 
वांशाांचा साांस्कृवतक वारसा हा कमी अवधक प्रमाणात आवदवासींमुळेच घडला आहे. त्यामुळेच आवदवासींचे 
स्वतांत्र अस्स्तत्व मानले गेले नाही, हे एक प्रमुख कारण आहे. ह्याचा भारतातील वांशाच्या प्रश्नाचे 
स्पष्टीकरण देण्यासाठी उपयोग होईल काय? असे म्हणणे िारच अपवरपक्वतेचे लिण होईल; परांतु 
उत््ाांती आवण वांशउद् गम ह्या दोन दृवष्टकोनाांतून हे काम प्रयत्न करण्यायोग्य वनवरृत आहे. ही गोष्ट ह्या 
पुस्तकात सवाथाने पूणग झाली आहे, असा माझा दावा नाही. वदे्दाांच्या पूवीच्या टप्प्याांसांबांधी काहीही मावहती 
नाही. ससधू नदीच्या खोऱ्यात सापडलेले मानवी अवशषे आवण पुरातत्त्वीय स्थळी इतरत्र वमळालेले अवशषे 
याांचा ह्यास उपयोग होईल; परांतु कोणालाच ठाऊक नाही की याांचा सखोल अभ्यास प्रकावशत होईपयंत 
जवळजवळ २५ वषांपेिा जास्त कालावधी वनघनू गेलेला आहे. ज्याप्रमाणे “हडाप्पा एलस्कॅव्हेशन वरपोटग” 
१५ वषांपूवी त्याच्या खोदकामावशवायच प्रवसद्ध केला गेला, त्याप्रमाणे सर मॉर्मटमर व्हीलरचा “केम्रीज 
वहस्टरी ऑि इांवडया” चा परुवणी ग्रांथ, ससधू खोऱ्यातील मानवी अवशषेाांच्या वववचेनावशवायच असल्याने 
वनवरृतच कमी दजाचा आहे. भारतीय मानवशास्त्राचा अभ्यास अद्यावप वाांवशक आप्तभावाच्या प्रश्नाभोवतीच 
मुख्यतः कें द्रीभतू झालेला असून िक्त त्याच दृवष्टकोनातून प्रागेवतहासातील मानवी अवशषेाांचा सखोल 
अभ्यास प्राथवमक इस्च्ित गोष्टींपरुता मयावदत रावहला. आपल्या ज्ञानात त्यामुळे एक मोठी पोकळी वनमाण 
झाली आहे, आवण वतचे मुख्य कारण म्हणजे आपले अिम्य दुलगि होय. 
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 वरस्लेने भारतीय मानवशास्त्राला पद्धतशीर प्रारांभ केला. प्रवासी, विरृन धमगगुरू व प्रशासक 
इत्यादी आवदवासी लोकाांच्या साविध्यात आल्याने सामावजक सकवा साांस्कृवतक मानवशास्त्र बरेच लोकवप्रय 
झाले; परांतु प्राकृवतक सकवा भौवतकी मानवशास्त्र ह्या देशातील शास्त्रशुद्ध सुरुवातीसाठी वरस्लेचे ऋणी आहे. 
भसेूनेतील काही शल्यववशारदाांनी मानववमतीच्या काही माला प्रवसद्ध केल्या याबद्दल शांका नाही, परांतु 
त्याांचा पद्धतशीर उपयोग जसा वरस्लेने केला, तसा पूवी झाला नाही. 
 
 अगदी कालपरवापयंत वरस्ले हाच मुळी जहरी टीकेचा ववषय होता. टीकेचा प्रारांभ रामप्रसाद 
चांदाांच्या “द इांडोआयगन रेसेस” (चांदा, रामप्रसाद, १९१६, द इांडोआयगन रेसेस. राजशाही.) या ग्रांथाच्या प्रकाशनाने झाला व 
गेली ३८ वष े ही टीका सतत चालू आहे. ह्या टीकेमुळे आपल्या ज्ञानात काय भर पडली? आपण 
बांगाल्याांच्या वाांवशक आप्तभावाचा प्रश्न सोडववला काय? वरस्लेने गोळा केलेल्या साधनसामग्रीत आपण 
आणखी काही मलूभतू व प्रदत्त साधनसामग्री जमववली आहे काय? वरस्लेच्या मानववमतीच्या मोजमापाांच्या 
सदोष तांत्रावर टीका केली गेली, परांतु ती नाकारण्यालायक भक्कम आधार नाही. सेनगुप्ताने (सेनगुप्ता, 

शलेैन्द्रनाथ, १९५३ (द रेवसयल काँपोवझशन ऑि बेंगॉलीज) इन द राईब्ज ॲण्ड कास्टस् ऑि वेस्ट बेंगॉल, १९५१.) (१९५३) ही गोष्ट 
समाधानकारकरीत्या दाखवनू वदली आहे. वरस्लेने टोवपनाडगची मोजमापनाची पद्धती अवलां वबली होती, 
आवण टोवपनाडगच्या पद्धतीवर टीका झाली नाही, पण वरस्लेवर त्याचा स्वतःचा दोष नसताना झालेल्या 
चुकीबद्दल वनदगयीपणे टीका का केली गेली ? महालोनोबीस (महालोनोबीस, पी. सी., १९३३ ि ३४, ए वरस्व्हजन ऑि 
वरस्लेज् ॲथ्रोपॉमेरीक डेटा वरलेसटग टू द राईब्ज ॲण्ड कास्टस् ऑि बेंगॉल अँड ए वरस्व्हजन ऑि वरस्लेज् ॲथ्रोपॉमेरीक डेटा वरलेसटग टू 

वचत्तगाव वहल राईब्ज. सांख्या, १,) वशवाय इतर कोणाही वरस्लेच्या मानववमतीची साधनसामग्री उचलून धरली 
नाही. दोन सखोल अभ्यासाांमध्ये (१९३३-३४) त्याने िारच थोड्या अांकगवणतीच्या चुका दाखववल्या आहेत 
की ज्या वरस्लेच्या मूळ साधनसामग्रीत नकळत आलेल्या आहेत व त्या दुरुस्तही केल्या आहेत. यामुळे ती 
(साधनसामग्री) मानवशास्त्रज्ञाांनी वबनधोकपणे वापरण्यास हरकत नाही. महालोनोबीस, राव आवण 
मजुमदार (महालोनोबीस, पी. सी., राव, सी. आर. आवण मजुमदार, डी. एन. १९४९. ॲथ्रोपॉमेरीक सव्हे ऑि द युनायटेड प्रीस्व्हनन्सेस, 

१९४१, सांख्या ९.) (१९४९) याांनी असे दाखवनू वदले आहे की १९३१ च्या जनगणनेतील राम्हण व कायस्थाांचे 
नमुने सांपूणगतया बांगालमधील नसून, त्याांपैकी काही अहमदाबादमधील आहेत. या दोन जातींमधील १९३१ 
च्या जनगणनेमधील १५० व्यक्ती बांगालमधीलच मोजल्या गेल्या नाहीत ही दुदैवाची गोष्ट आहे. वरस्लेच्या 
आधारसामग्रीत अशा प्रकारची ववसांगती आढळत नाही; तथावप, त्याने जमववलेली आधारसामग्री नाकारावी 
अशी वशिारस करण्यात आली. 

 
 डडले बलस्टनने िार पूवी असे दाखवनू वदले आहे की वरस्लेवर जी टीका झाली, ती त्याच्या 
सांज्ञागणववषयक मुद्यावरच सर आथगर कीथने मांगोल-द्रवववडयन ह्या सांजे्ञचा सांभाव्य अथग समजावनू 
देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही गोष्ट त्याच्या (प्रकरण २) पुनर्मवलोकनावरून स्पष्ट होईल. काहीही असो, 
वरस्ले मेंडेलच्या वनयमाांच्या पुनशोधनापूवी काम करीत होता आवण आपण मेंडेलच्या अगोदरच्या 
सांकल्पनाांवर आधारलेल्या पुष्ट्कळशा कल्पना एकतर बदलल्या सकवा नापसांत केल्या आहेत. यामुळे 
वरस्लेच्या सांज्ञाववषयी आता जास्त काथ्याकूट करण्यात अथग नाही. यापेिा त्याने प्रवसद्ध केलेल्या मूल्यवान 
मूळ आधारसामग्रीच्या आधारे बरेचसे काही चाांगले काम करता येण्यासारखे आहे. सरकार, दास आवण 
आगरवाल (सरकार, एस. एस. दास, बी. एम. आवण आगरवाल, के. के., १९५३, अँग्लो-इांवडयन्स ऑि कलकत्ता, मॅन इन इांवडया, ३३, 

९३.) (१९५३) याांनी वरस्लेच्या आधारसामग्रीवर महत्त्वपूणग वनरीिण अलीकडेच केलेले आहे. त्याांनी 
आधुवनक आधारसामग्रीची वरस्लेच्या आधारसामग्रीबरोबर तुलना करून असे शोधून काढले की, बांगालच्या 
सवग जातींमध्ये पृथुकपाली लिण वाढत्या प्रमाणात आहे. वरील लेखकाांनी हा मुद्दा त्याांची चौकशीची 
सुरूवात म्हणून घेतलेला नव्हता; कारण त्याांचा प्रश्न िक्त कलकत्त्याच्या अँग्लो-इांवडयनशी वनगवडत 
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होता. वरील सत्य घटना तुलनात्मक आधारसामग्रीच्या वळेी ओघानेच प्रकट झाली. येथेच वरस्लेच्या 
आधारसामग्रीचे खरे मूल्य आहे. त्याांनी कधीही आकृवतक सांरचनेच्या आवण तुलनात्मक दृवष्टकोनातून काम 
केलेले नाही. 

 
 गुहाांनी हा प्रश्न भारतातील वनवग्रटो वांशववभेदाांवर १९२७ मध्ये पुन्हा माांडल्यावर त्यावर ववपलु 
लेखन झाले. आपल्यात जर काही प्रमाणात वनवग्रटोच्या रक्ताचा अांश असेल, तर त्याची िारच कमी दखल 
घ्यावी लागेल; परांतु खरोखरच “पववत्र व न वबघडलेला” ठेवण्यासाठी दविण भारताच्या कादरासांबांधीची 
एक मोहीमच उघडण्यास हवी. डोलयाच्या केसाांची काही अस्पष्ट िायावचते्र आत्मसात करण्याऐवजी हे 
अवधक चाांगले होईल. ही गोष्ट ववरोधाभासी वनवग्रटो ववभेदावरून स्पष्ट होते; आवण या वठकाणी पॉल 
सेबेस्टाचा (सेबेस्टा, पॉल, १९५२, Die Negrito Asiens, Bd-1, Wien)  अगदी अलीकडील काळातील अवधकारी म्हणनू 
जाहीर उल्लखे येतो. त्याने (१९५२) आपले सवग आयुष्ट्य वनवग्रटोंमध्ये घालववले आहे. 
 
 "Man tut aber gut, eingehendere Untersuchungen abzuwarten, ehe Man Guhas Und 
Huttons meinung zustimmt" आपण गुहा व हटन याांच्या मताांशी सहभागी होण्यापूवी, सांशोधनासाठी 
काही काळ थाांबणे योग्य होईल.) 
 
 ह्या पुस्तकातील त्रटुीसांबांधी लेखकाला पूणग जाणीव आहे. वाचकाांना भारतातील सवग आवदम 
जमातींची मावहती या वठकाणी वमळणार नाही;  पण त्याकवरता लेखकच केवळ जबाबदार नाही. भारतामध्ये 
आवदवासींची जांत्री, त्याांची अचूक जनगणना, त्याांचे भौगोवलक ववतरण, मानववमतीची अगर 
मानवजावतववषयक पाहणी इत्यादी मूलभतू सवेिणाचे कायग अद्याप पूणग झालेले नाही, आवण हे कायग 
सरकारी पातळीवरच शलय आहे. अशा प्रकारच्या मूलभतू कायाच्या अभावामुळे एखादा असे म्हणण्याची 
शलयता आहे की, आवदवासींच्या वांशासांबांधीच्या पुस्तकाचा प्रयत्नच करायला नको होता. त्याांना माझे उत्तर 
असे आहे की, पवरपूणग अभ्यासाच्या अभावी आवण धोकादायक िोट्याशा अभ्यासाच्या उपस्स्थतीमुळे 
पुष्ट्कळशा चकुीच्या सांकल्पना आवण सांवदग्धता भारतीय मानवशास्त्रात अगोदरच घुसल्या आहेत आवण हे 
िोटेसे प्रकाशन अशा चकुीच्या सांकल्पना काढून टाकण्यास जर मदत करीत असेल, तर तो उदे्दश सिल 
झाला असे म्हणाव ेलागेल. 
 
 माझ्या आदरणीय गुरूां चा, प्रा. युजेन विशर याांचा मी सवगप्रथम ऋणी आहे; माझा त्याांच्याशी पवरचय 
झाल्यापासूनच्या काळात, त्याांनी माझे शास्त्रीय ज्ञान व व्यवक्तमत्त्व घडववण्यात मनःपूवगक मदत केली. त्याांनी 
आपला बहुमोल लेख माझ्या पुस्तकात इांग्रजीत अनुवाद करून पवहले प्रकरण म्हणून प्रवसद्ध करण्यास 
अनुमती वदली यातच त्याांची ववशषे कृतज्ञता व्यक्त होते. यासाठी प्रा. युजेन विशरचा मूळ लेख जमगनमधून 
ज्याांनी प्रवसद्ध केला त्या सांपादकाांचा, म्हणजे Comitato Italiano par to Studio dei Problemi della 
Popolazione Rome, याांचाही मी आभारी आहे. त्याांनी मला नांतर असे सुचववले की, त्याांच्या वनबांधात सहा 
वठकाणी उल्लवेखलेली “ Cr ” ही अिरे ्ो-मगॅनॉन वांशाबद्दलची सांविप्त रूपे होत. 
 
 हे पुस्तक वलवहताना सर आथगर कीथ याांनी जो मूल्यवान सल्ला आवण प्रोत्साहन वदले, तसेच त्याांनी 
आपल्या बहुमोल पुनर्मवलोकनाचा लेख पसु्तकाच्या दुसऱ्या प्रकरणात पनुमुगवद्रत करण्यास परवानगी वदली, 
त्याबद्दल मी त्याांचा आभारी आहे, यानांतरच्या गोष्टीसाठी, “मनॅ” च्या माननीय सांपादकाांच्याही उपकाराची 
पोच मी येथे कृतज्ञतापूवगक नोंदववतो. 
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 प्रकरण ३ चा पवहला भाग व प्रकरण ४ चा जवळजवळ सवग भाग “मनॅ इन इांवडया” च्या ३३ व्या 
खांडात प्रवसद्ध झाले. वरील वनयतकावलकाच्या सांपादकाांनी तो सवग मजकूर येथे वापरण्यास परवानगी 
वदली, त्याबद्दल मी त्याांचे आभार मानतो. 
 
 मालें च्या साांगाड्याांच्या अवशषेाांबाबतचा प्रकरण ३ मधील उत्तराधग मुळात Transactions of the 
Base Research Institute च्या खांड १० व १४ मध्ये प्रवसद्ध केला होता, आवण वरील सांस्थेच्या सांचालकाांनी 
तो येथे पुनमुगवद्रत करण्यास परवानगी वदल्याबद्दल मी त्याांचाही आभारी आहे. वरील उत्तराधाच्या 
सांदभातील साचे जसेच्या तसे वापरण्यास परवानगी वदल्याबद्दल मी त्याांचे उपकार मानतो. 
 
 वदे्द कल्याण मांडळाचे, कोलांबो शाखेचे डॉ. आर्. एल्. स्पीटल याांनी प्रकाशनासाठी दोन वदे्दाांची 
िायावचते्र (वचत्रपते्र १ व ३) देऊ केल्याबद्दलही मी त्याांचा आभारी आहे. 
 
 हे सांपूणग पुस्तक, अगदी हस्तवलवखते टांवकत करण्यापासून ते मुद्रणालयातील मुवद्रते 
तपासण्यापयंतचे काम म्हणजे माझे रॅम असून ह्या पुस्तकात ज्या काही उवणवा रावहल्या असतील, त्या 
सवांना मीच जबाबदार आहे. त्याचप्रमाणे काही अववस्मरणीय सहाध्यायीही ह्या पसु्तकाला लाभले; ते 
म्हणजे अवमया चांद्रा च्वती, वहमाांशुकुमार बसू, अवजतकुमार मुखजी, वबरेन्द्रनाथ मजुमदार, गौतम शांकर 
रे, डॉ. धीरेंद्रनाथ गाांगुली आवण प्रा. वनमगलकुमार बोस त्या सवांचा वववभि प्रकारे मी कृतज्ञ आहे. ह्या 
पुस्तकाच्या मुद्रणाचे काम ज्याांच्या साहाय्यामुळे व प्रोत्साहनाने पार पडले, ते आहेत रॅी जानकी नाथ बसू, 
एम्. ए., मेससग बकुलँड वलवमटेड, कलकत्ता, त्याांचाही मी अवतशय ऋणी आहे. 
 
 
मोयध, प. बांगाल        एस्. एस्. सरकार 
वडसेंबर १९५३ 
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प्रकरण पवहले - मेंडनलच्या लक्षणाच्या आधारन मानवी वशंांिन सहसबंंध १ 
          

तरे्फ : प्रा यजूनन णर्फशर  
 
 मानवी वांशाच्या पद्धतीशीर वगीकरणासाठी केलेल्या प्रदीघग सांशोधनाने या प्रश्नातील गुांतागुांत स्पष्ट 
होते. मी आतापयंतच्या अस्स्तत्वात असलेल्या पद्धतींच्या तपवशलात जाऊ इस्च्ित नाही. उदा. सवात जुनी 
लीवनयस् ची पद्धत सकवा नव्याांपैकी ब्लूमेनबाख, विटझ्, स्राटझ्, डेवनकर, सजी, गुविडा रगेरी, 
मॉनटेडॉन वगरैेंच्या पद्धती. “एक सकवा दोन लिणे हे वगीकरणाचे तत्त्व”– हा मूलभतू वनयम सवांनी 
पाळलेला आहे. त्यानुसार वांशावळीनुसार एकसांध आवण सजातीय मानले गेलेले, लोकरीसारख्या केसाांचे 
सकवा कुरळ्या केसाांचे सकवा सरळ केसाांचे सवग मानवी गट, एकाच (मोठ्या) गटात एकवत्रत केलेले होते. 
सवग मानवी प्रकाराांच्या वांशावळीच्या एकतेचा भक्कम व आधारभतू परुावा सध्यातरी कदावचत, खुजा-बुटलया 
लोकाांच्या वाढीतील िरक, हाच असेल. (व्ही. श्मीट व इतर) 
 
 जेव्हा आपण मेंडेलच्या लिणाांचा वाांवशक भेदाच्या दृवष्टकोणातून ववचार करतो. त्यावळेी वैयवक्तक 
मानवी वांश पद्धतीच्या नात्याांचा सांपूणग प्रश्नच काहीशी वनराळी बाजू धारण करतो. गेल्या वीस वषांतील 
मानवी अनुवाांवशकतेच्या सांशोधनामुळे मानवी वाांवशकतेच्या बाबतीत आपण हे अवधकारवाणीने साांगू शकतो. 
दानवपोटगच्या डोळ्याच्या रांगाच्या (१९०८) मेंडेलच्या लिणाांच्या परुाव्यावरून आवण माझ्या स्वतःच्या 
वायव्य आविकेतील सांकवरत प्रकाराांच्या सांशोधनावरून (१९०८-१३) असे वसद्ध केले गेले आहे की, अगदी 
प्रचांड बहुसांख्येने तथाकवथत असणारी वाांवशक लिणे (आवण) त्याांचे अनुवाांवशकतेबरोबर असणारे वनवरृत 
प्रकारचे नाते याांवरून ती मेंडेलच्या प्रकाराांचीच आहेत. जसजसे, आपण प्राण्याांतील ववणेचे वणगन व 
ववश्लेषण करतो, तसतसा आपण ववचार करायला पावहजे की, ही सवग लिणे मूलतः एकाच 
उत्पवरवतगनाच्या पद्धतीमधून उगम पावतात. मी, त्या सवग वनणगयाांचा सारग्रांथ तयार करण्याचा प्रयत्न केला 
(१९२९). मानवी केसाांचे प्रकार; कातडीचा, केसाांचा व डोळ्याांचा रांग; मस्तकाचा, चेहऱ्याचा व नाकाचा 
आकार आवण अशा प्रकारच्या इतर लिणाांचे अनुवाांवशकी िरक, त्याांच्याचसारख्या ससा, उांदीर डुक्कर 
(वगनीवपग), कुत्री आवण इतर माणसाळलेल्या प्राण्याांमधील लिणाांप्रमाणेच बदलत असतात, याववषयीची 
चचा करण्यास वा लहानशी शांका घेण्यासही जागा नाही. माझ्या माणसाळववण्याच्या वसद्धाांतामध्ये२ 
(१९१४) मी, आकृवतक सांरचनेच्या साधम्याचे त्याच्याचसारख्या शरीरव्यात्मक पारॄगभमूीवर वववचेन 
करण्याचा प्रयत्न केला, आवण आजसुद्धा मला वाटते की, तशाच प्रकारचे अनुवाांवशकी वतगनही तसे 
दाखववता येईल. 
 
 आता, जेव्हा आपण तथाकवथत वाांवशक भेदाांना उत्पवरवतगन म्हणतो, त्यावळेी “उत्पवरवतगनाची 
व्या सांपूणग मानवी प्रकारात िक्त एकदाच घडत असेल”, हे स्स्वकारण्यासाठी आपल्याजवळ सकवचतसुद्धा 
आधार नाही. याउलट असण्याची शलयता मात्र अवधक सांभवते. आपल्याला (प्रावणववज्ञानाच्या शाखेतील) 
ड्रासोविलाच्या उत्पवरवतगनाची अगदी तांतोतांत मावहती आहे. शकेडो प्रयोगाांमधून असे वदसते की, 
स्वतांत्ररीत्या व वकत्येक वळेा शुद्ध जननाच्या वदशनेे वकतीतरी उत्पवरवतगने होतात. ड्रासोविलाच्या 
वनरवनराळ्या जातींमध्ये (मेलॅनोगास्टर, िूनेरीस इत्यादी) सुद्धा अनेक लिणाांच्या बाबतीत अशाच 
प्रकारच्या सांपूणग उत्पवरवतगनाचे अस्स्तत्व वदसते. 
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 सस्तन प्राण्याांमध्ये आपल्याला दृश्य घटनाांचे िक्त प्रत्ययनच कोणत्याही प्रकारच्या 
प्रवतवधेावशवायच पाहावयास वमळते. ससा, डुक्कर, माांजर आवण इतर प्राण्याांमध्येही केसाांच्या प्रकाराांबाबत 
त्याच प्रकारचे उत्पवरवतगन घडून येते. नाक्तहाईमने सशाांच्या बाबतीत दाखववलेल्या रानवट रांगाच्या 
लिणाांपासून ते वनखळ वववणगतेपयंतच्या केसाांच्या रांगाांच्या आकृवतक सांरचनात्मक वैकस्ल्पक मावलका, 
सस्तन प्राण्याांच्या काळजीपूवगक तपास केलेल्या सवग प्रकाराांमध्ये सारख्याच पद्धतीच्या आहेत. अखेरीस 
मानवामध्येतरी काय पावहले जाते? तर बरोबर एकाच प्रकाराने मानवी गटात आलेली ववकारवैज्ञावनक 
उत्पवरवतगने हीच होत ! ते (मानवी गट) त्या त्या उत्पवरवतगनाशी सांबांवधत जनवनक नातीगोतीही वनवरृतपणे 
वगळतात. मानवातील अवधकाांगुवलयतेमधील उत्पवरवतगने, अधगवट वववणगता सकवा काहीवळेा हांवटग्टनचा 
बालकां पवात वकत्येक वळेा वनवरृतपणे वभि वभि वठकाणी स्वतांत्रपणे उगम पावली आहेत. हीच गोष्ट 
उन्हामुळे पडलेले चटे्ट सकवा वठपके सकवा लाल केस याबाबतीतही स्वीकारली पावहजेत. याांवरून जो काही 
वनष्ट्कषग वनघतो तो असा की, इतर वकत्येक अनुवाांवशकी लिणे की ज्याांना आपण पद्धतशीर वाांवशक लिणे 
समजू, त्याांच्या गटाांमधील उपस्स्थतीमुळे वकत्येक वळेा त्याचप्रमाणे न बदलता आलेली असतात. 
जनुकाच्या (जीनच्या) मूळ स्वभावानुसार असाही ववचार केला जातो की, उत्पवरवतगने वनवरृत वदशाांमध्ये व 
वववशष्ट वदशनेेच िक्त शलय असून ती शलयता मयावदत ववस्तारापयंतच असते. जनुकाच्या स्स्थतीच्या 
स्वभावानुसार असे वदसते की, सुळ्याच्या दाताांचा आकार उत्पवरवतगनाच्या वनणगयानुसार दुप्पट होणे, ही 
गोष्ट तशी अशलय असली पावहजे. मानवी केस अनुवाांवशकी घटकाांमुळे अशा तऱ्हेने बदलतील की नांतर 
त्याांचे स्वरूप जाडसर राठ केसाांमध्ये होईल, ही गोष्ट असांभवनीय वदसते. परांतु लहान सकवा मोठ्या 
बाकाांच्या वदशनेे, उदाहरणाथग, कुरळे सकवा दाट कुरळे केस, असे बदल, वर उल्लेवखलेल्या अांगोरा 
केसाांच्या प्राण्याांप्रमाणे सहज शलय आहेत. 

 
 अन्वषेणाच्या प्रारांभीचा मुद्दा म्हणून मेंडेलच्या अनुवाांवशकी घटकाांच्या अनुसार मी, पद्धतशीर 
वांशवगीकरणासाठी मानवातील एकोद्भव उगम स्वीकारतो. ह्या स्वीकृतीमुळे, जेथे मानवातील एकात्मता 
आहे व जी अनुवाांवशकी घटकाांतील त्याच-एकाच मूलभतू पवरस्स्थतीमुळे मानवासारख्या साठ्याांतून उगम 
पावली आहे, असा एक टप्पा नोंदला जातो. ह्या आवदम मानवातील एकसारख्या लिणाांची पनुबांधणी, 
मानवासारख्याांच्या शरीरववज्ञानाच्या तुलनात्मक ज्ञानावरून; वपथेकॅन्थ्रोपस, वनअँडरथल याांसारख्या 
अश्मास्थी अवशषेाांवरून व शवेटी आधुवनक वांशाांच्या वनवरृत प्रकारच्या आकृवतक सांरचनेच्या लिणाांनुसारच 
केली पावहजे. लिणे जेव्हा सुसांगत आहेत हे वनवरृत होते, तेव्हा त्याांची भोवतालची दृग्गोचर लिणे 
सरासरी पवरवतगनशलयता सहजगत्या नाकारली सकवा दृष्टीआड केली जाऊ नयेत. ह्या समान जनुक 
सांचामध्ये अशी उत्पवरवतगने उद्भवतात की, जी मेंडेलच्या पद्धतीनुसार वसद्ध करता येतील, व जी 
स्थलकाळाशी सुसांबद्ध नाहीत, असे जनुक असेच करण्यास सहजगत्या व नेहमी कायगरत असतात, त्याांचा 
ववचार करावा लागतो. हे घडून येण्यामध्ये स्वतांत्र वांशाचा उगम कशा प्रकारे ववशद करता येईल? ही गोष्ट 
आजसुद्धा टीकेचा ववषय आहे. ववलगीकरणाची प्रव्या, एक आवण एकाच प्रकारचे उत्पवरवतगन घडून येणे, 
तसचे रोझाने आपल्या ―वथअरी ऑि होलोजेनी‖ मध्ये गृहीत धरल्याप्रमाणे त्याांचे लोकसांख्येमधील एकवत्रत 
अवतरण, वनवडीची व्या आवण वगळण्याची प्रव्या ह्या बहुधा अपवरहायग सकवा अत्यावश्यक सांकल्पना 
आहेत. जोलोसने यशस्वीपणे पार पाडलेले, एका वदशनेे जाणारे प्रयोगात्मक अांतगगत उत्पवरवतगन, 
कदावचत सांपूणग वववचेनासाठी मागग खुला करून देईल. 

 
 व्यवक्तगत वांशपद्धतींच्या मानवाच्या एकोद्भभाव उगमाच्या व अनेकोद्भव उगमाच्या दृवष्टकोणातील, 
नांतरचा (अनेकोद्भवी) उगम खालीलप्रमाणे एकापढेु एक (असा) माांडता येईल.  व्यवक्तगत मोठे गट 
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(खोडे), अशा इतर अनेक गटाांपासून, िक्त एकाच नाही तर वनवरृत एकीकरणाच्या अगदी मोठ्या सांख्येने 
असणाऱ्या उत्पवरवतगनामुळे वभि असतात असे वदसून येईल. ही दुसऱ्या प्रकारे एकोद्भवाची वसद्धता होय. 
एक अशी स्पष्ट शलयता आहे की, तांतोतांत एकसारखीच एकीकरणे दोन सकवा अवधक उद्भव ूशकतील, 
परांतु ती क्ववचतच घडणारी ववलिण (एकीकरणे) असतील.  जर एकीकरणे मोठी आवण अवधक स्पष्ट 
असतील; तर ते अवधकच अशलय होईल. या ववचाराांच्या आधारे, मी चार मुख्य खोडाांववषयी बोलू शकतो 
त्याांपैकी प्रत्येक (खोड) त्याआधीच्या आवदम मानवजातीमधून स्वतांत्ररीत्या उगम पावलेल्या लिणाच्या 
वैवशष्ट्ट्यपूणग एकीकरणाचे आहे. मूलभतू पायाचे वणगन आवण माझ्या दृवष्टकोणाची इतर लेखकाांच्या 
दृवष्टकोणाबरोबरची तुलना, माझ्या तपशीलवार अभ्यासासाठी राखून ठेवत आहे.* वनवग्रटो, ऑस्रलेाईड, 
युरोवपयन व मांगोवलयन असे चार प्रकारचे वांशगट आपण सवगप्रथम घेऊ आवण नांतर ह्या स्तांभाांच्या 
वनरवनराळ्या वठकाणी, वर वदल्याप्रमाणे एकाच आवण सारख्याच प्रकारे घडून येणारे उत्पवरवतगन पाहू; 
आवण अशा तऱ्हेने अत्यांत महत्त्वाच्या लिणाांच्या उगमाांचे खाली वदल्याप्रमाणे प्रवतवनवधत्व केले जाईल. 

 
 सपील (नागमोडी) कन सांिन लक्षण –नागमोडी वळणाच्या केसाांचे उत्पवरवतगन मऊ, सरळ 
केसाांपासून आलेले आहे,  आवण ज्या वठकाणी वनग्रॉईड हीच प्रकृती आहे. त्याच स्तांभामध्ये ते वमळते. मला 
असे वाटते की, त्याचा ह्या स्तांभामध्ये (ववकल्पामध्ये) दोनदा गुणाकार झाला आहे, उदाहरणाथग : 
बुशमानच्या उगमाच्या वठकाणी आवण कदावचत मध्य आविकन खुजाांच्या समाांतवरत उगमाच्या वठकाणी 
(आकृती ्माांक १) ऑस्रलेॉईड स्तांभामध्ये मी वनवग्रटोवर (सेमाांग, अांदमानी, विवलपीन्स बेटे) केसाांच्या 
बाबतीत जसे ते सारख्याच उत्पवरवतगनामुळे वदे्दीयापासून वगेळे ओळखले जातात, त्यामुळे भरांवसा ठेवतो. 
अशा स्वतांत्ररीत्या उद्भवणाऱ्या दुसऱ्या उत्पवरवतगनामुळे पापुवन-मेलॅनेवशयन उत्पि केले गेले व 
वतसऱ्यामुळे टास्मेवनयन !  युरोवपयन स्तांभाांमध्ये उत्पवरवतगनाच्या आधारावरील स्वतांत्र जडणघडण झाली 
नाही. परांतु ती व्यक्तींमध्ये काही, अांशी क्ववचतच आढळते. सरतेशवेटी मांगोवलयन स्तांभामध्ये उत्पवरवतगन 
अवजबात घडून आले नाही. मांगोवलयन केसाांचा प्रकार मऊ, सरळ केसाांच्या उत्पवरवतगनाच्या उगमापासून 
अगदी ववरुद्ध वदशनेे झाला असल्याचे दाखववणे शलय आहे; आवण मग सपील (नागमोडी) वळणाच्या 
उत्पवरवतगनाचे स्वरूप सैद्धाांवतक असणार नाही; कारण एकाच प्रकारचे वदशादशीय टप्पे गृहीत धरले 
जातात. ज्याांचा शवेट मांगोवलयन वांशात होतो त्या टप्प्यात अगदी ववरुद्ध ते आहेत. त्याांपैकी, परत एक 
सरळ केसाांच्या घटकाचा एक टप्पा जो धरला जातो, तो मऊ सकवा थोडेसेच कुरळे असलेल्या केसाांच्या 
मांगोवलयन सकवा दविणेकडील अमेवरकन इांवडयनमध्ये सापडतो.  मात्र अद्यावप तो वांशाांच्या वमरॅणामुळेच 
आहे सकवा काय ते माहीत नाही. 

 
 णपग्मी-खुजा घटक.-- हासुद्धा उांचीतील घटीच्या स्वरूपातील उत्पवरवतगनामुळे आलेला आहे. 
आपण याचा ववचार वैकस्ल्पक मावलकाांसारखा केला पावहजे; कारण त्यायोगे खुजे, खुजासम व बटुके-
कमी उांचीचे याांमध्ये काटेकोर रेषा आखणे शलय होत नाही. मला असे वाटते की, खुजाांचे उत्पवरवतगन 
(आकृती ्माांक २) वनग्रॉईड स्तांभामध्ये स्वतांत्ररीत्या दोन वळेा व ऑस्रेलॉईड स्तांभामध्येही दोन वळेा 
आले आहे. बुशमान, मध्य आविकेतील वपग्मी, न्यू वगनीमधील वपग्मी, वदे्द आवण वनवग्रटो याांमध्ये झालेल्या 
स्वतांत्र उत्पवरवतगनाचा ववचार करणे मला आवडेल. अशाच प्रकारची स्वतांत्र उत्पवरवतगने नवाश्मयुगीन 
युरोवपय वपग्मीत, बुटलया लॅपमध्ये व कदावचत मांगोलॉईड स्तांभामधील जपानयांमध्यन घडून आलनली (जर 
खरोखर असतील तर) णदसतात. 
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 उांचीमधील सहजसुलभ वाढीच्या उत्पवरवतगनाचाही (आकृती ्माांक ३) याबरोबर ववचार केला 
पावहजे. सांपूणग वनग्रॉईड स्तांभातील उांचीचे आवधलय, आवण त्याच्या िाांद्याांपकैी एका िाांदीमध्ये-कदावचत 
आग्नेय आविकेमध्ये-पुनःपुन्हा होणाऱ्या व्यक्तींच्या उांचीच्या वाढींचा ववचार, अशा उत्पवरवतगनानेच झाला 
असावा. तीच गोष्ट युरोपीय स्तांभातील ऑस्रवेलयनाांच्या उांचीबाबतही घडली आहे. म्हणजे पॉवलनेवशयन, 
वडनेरीक आवण नॉडीक वांशाांमध्ये एक सांपूणग स्वतांत्र उत्पवरवतगन घडले आहे. मांगोलीय स्तांभामध्ये ते 
(उत्पवरवतगन) स्वतांत्ररीतीने एकापेिा जास्तवळेा घडून आले असण्याची शलयता आहे;  म्हणजे उांचीच्या 
उत्पवरवतगनाच्या एकाच वदशनेे होणाऱ्या, परांतु सांख्येने अवधक असलेल्या टप्प्याांमध्ये अांशतः; तसेच अवधक-
उांच उांचीच्या एवशयाटीक मांगोलमध्ये आवण उत्तर व दविण अमेवरकन इांवडयनाांमध्ये वनवरृतपणे घडून आले 
असले पावहजे. 

 
 पृथुकपाली घटक (आकृती ्माांक ४) साधार वांश लिण म्हणून मानवातील एकोद्भवाचा उगम 
असलेल्या कदावचत इतर दुसऱ्या कोणत्याही लिणाांत पृथुकपालीइतकी चढाओढ झाली नसेल. 
जनवनकदृष्ट्ट्या वनग्रो स्तांभातील काही पृथुकपाले दूरच्या आवशयाई वांशाबरोबर म्हणजे बुशमान सकवा 
पॉवलनेवशयनबरोबर क्ववचतच एखाद्याला एकवत्रत ठेवता येतील. आकृती ्माांक ४ वर दृवष्टिेप टाकला 
असता,  असे वदसते की (जरी िेटच्या मताप्रमाणे कदावचत त्याचे स्वरूपात येथे नाही, तरी) या घटकाचे 
दृश्य वकती वदशाांनी घडून येते. 
 
 लिवधेक उांचावलेले बवहगोल नाक (आकृती ्माांक ५), त्याचप्रमाणे, अनेकवळेा स्वतांत्र 
उत्पवरवतगनाच्या योगे आलेले आहे. त्याचे अवभलिण वनग्रॉईड स्तांभामध्ये आपणाांला अवजबात वदसत नाही. 
ऑस्रेलॉईड स्तांभामध्ये ते िक्त एकदाच आढळते (लहान नाकाचे मेलॅनेवशयन). याउलट युरेपीय 
स्तांभामध्ये, एकाच उगमान्वये, आवदम मानवी नाकाच्या प्रकाराांत काहीशा उांचावलेल्या आकाराांत 
उत्पवरवर्मतत झाले असले पावहजे. त्याांपैकी त्यापढुील उत्पवरवतगने एकाच वदशनेे स्वतांत्ररीत्या, तीन वळेा 
वडनेरीक, ओवरएांटल व नॉडीक वांशाांत घडून आली असली पावहजेत. शवेटी, मांगोलॉईड नाकेसुद्धा 
उत्पवरवतगनासारखी प्रवृत्ती दाखववतात. ही वस्तुस्स्थती वैयवक्तक उदाहरणाांत आढळते. तसेच, जपान्याांची 
लहान बवहगोल नाके वहशोबात घेतानाही आढळतात. त्याचप्रमाणे वकरगीझ आवदवासींची साधार बवहगोल 
नाकाच्या घडणीच्या वळेी आवण सवांत वरताण म्हणजे अमेवरकन इांवडयन स्तांभाच्या गरुड नाकाच्या वळेीही 
हीच प्रवृत्ती वदसते. 
 
 त्याचप्रमाणे कातडीच्या रांगाचा घटक (आकृती ्माांक ६) ववशषेतः गुांतागुांतीचे वचत्र उभे करतो. 
कारण सुरुवातीचा घटकच मुळी बहुरूपी ववकल्पाच्या अधीन झालेला आहे. तपवकरी रांगाच्या घटकाांच्या 
मावलका वपवळ्या रांगाच्या घटकाांच्या मावलकाांच्या शजेारी येतात. दोन्ही मावलकाांमधील गुणनप्रमाण सकवा 
अदृश्य होण्याइतपतची घट एकमेकाांपासून स्वतांत्ररीत्या घडू शकते. मुख्य रांगद्रव्यता केसाांच्या रांगद्रव्यतेला 
समाांतरपणे उत्पि होते, परांतु त्यातील घटींच्या मावलकाांची सुरुवात अगोदर होते. आकृती ्माांक ६ मध्ये 
िक्त पवहलीच व्या वदसून येईल. तसेच त्या आकृतीमध्ये + वचन्ह आवण वैयवक्तक स्तांभातील त्याचे 
स्वतांत्र स्वरूप दाखववले आहे. 
 
 माझ्या स्पष्टीकरणाच्या उपकस्ल्पताच्या प्रकाराची मला पूणग जाणीव आहे. मूल तत्त्वाद्वारे काम 
करण्याचा हा एक मागग आहे. विटझ् सरॅासीनने तांतोतांत मानवशास्रानुसार न्यू कॅवलडोनामध्ये केलेल्या 
सांशोधनाप्रमाणे आवण वनराळ्या शब्दाांत साांगावयाचे झाल्यास, वनरवनराळ्या सांकवरत एकीकरणाच्या 
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प्रकाराांतील, सवग वमरॅ प्रकाराांच्या पूणगपणे केलेल्या मळू सांशोधनामुळे माझ्या मसुद्याला गोषवारारूपाने 
समथग करणे आपल्याला शलय होईल. परांतु, मी आज खात्रीपूवगक केलेला ववषय मला असा वदसतो की, 
वैयवक्तक लिणाांच्या आधारावर मानवी वांशाांचे पद्धतशीर वगीकरण करणे आवण त्याचे परत ववभाजन करणे 
अशलय आहे. 
 
आकृत्या ्माांक १ ते ६ – 
 
 आकृत्याांमध्ये + सकवा – म्हणजे प्रत्येकी एक वळेा घडून येणारे उत्पवरवतगन होय.  दोनदा ++ 
म्हणजे त्याच वदशनेे त्यापुढे घडलेले उत्पवरवतगन. 
 
 

 
तळटीपा 
 
१. इांग्रजी अनुवाद ――Die gegenseitige stellung der Menschenrassen auf grund mendelnden Merkmale‖‖ (Commitato 

Italiano per lo studio dei Problemi della Poplazione, Roma), १९३२ यावरून केलेला आहे. 
२. इ. डब्लू. काउांटने (E. W. Count) या वनबांधाच्या वेचाांचे, “This is Race” न्यूयॉकग  १९५१ मध्ये भाषाांतर केले आहे. 
३. प्रा. विशरचे नांतरचे काम पहा. ववशषेतः “Versuch einer Genanalyse des Menschen” आवण “Versuch einer Phanogenetik 

der normalene Korperlichen Eigenschaften des Menschen”, Zts. induk. Abstamm. u. Vererb (१९३० आवण १९३९). 
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प्रकरण दुसरे - भारतातील लोकांिा वांणशक आप्तभाव १ 
 

         तरे्फ : सर आथथर कीथ 
 
 जेव्हा सर हबगटग वरस्लेने १९०१ मध्ये भारताची जनगणना घेतली; त्यावळेी त्याने िक्त वशरगणती न 
करता ते लोक कोणत्या जाती धमाचे आहेत, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. जनगणना पद्धतीला 
वदलेली ही एक पूणगतः नवीन वदशा होती. ऑलटोबर १९२९ मध्ये डॉ.जे.एच्.हटन याांची जेव्हा जनगणना 
आयुक्त म्हणून नेमणूक झाली; तेव्हा मानवशास्त्रीय अन्वषेण उप्म चालू ठेवण्याचा तीस वषांपूवी सुरू 
केलेला पूवगसूरींचा वनरृय त्याने केला. यासाठी आपले सहाध्यायी ले.क.आर्.बी.सीमर, वसवले 
एि.आर.्एस्. ह्या त्यावेळच्या जैववैज्ञावनक पाहणी मांडळाच्या सांचालकाांना मदतीसाठी आवाहन केले. 
अखेर डॉ.बी.एस्.गुहा याांच्यावर जनगणनेच्या अहवालातील मानवशास्त्रीय भागाची जुळणी करण्याचे काम 
सोपववण्यात आले. डॉ. गुहाांचे अन्वषेण १९३० मध्ये सुरू होऊन ते १९३३ च्या उन्हाळ्यापयंत अखांडपणे 
चालू होते. ह्या काळात त्याांनी भारतातील दूरवरच्या भागाांना भेटी वदल्या. खालील ववभागाांतील 
लोकसांख्येचे नमुने तपासण्यात आले :- (१) वायव्य वहमालयाचा भाग; (२) इांडोगजेँटीक पठारी प्रदेश; 
(३) मध्य भारत व गुजरात; (४) भारतीय द्वीपकल्पीय प्रदेश; (५) ईशान्य भारत; (६) आसाम आवण (७) 
रह्मदेश. 
 
 वरील प्रादेवशक गटाांमध्ये त्यावशवाय आणखी दोन गटाांची वाढ केली; त्याांपैकी एक आवदवासी 
लोकाांचे प्रवतवनवधत्व असलेला गट व दुसरा वनरवनराळ्या ववभागाांतील वस्त्रयाांचा गट !  ह्या दुसऱ्या गटाची 
साधनसामग्री रॅीमती गृहाांनी जमववली. एकूण २,५११ व्यक्तींची सवग तपासणी केली. िक्त वनकोबारमधील२ 
वस्त्रया वगळता डॉ. गुहाांनी स्वतःच केलेली होती. वजतलया व्यक्तींची परीिा केली गेली ते सवग ३४ वाांवशक 
गटाांचे प्रवतवनवधत्व करीत होते. त्याांपैकी १४ राह्मण, १६ वनरवनराळ्या सहदू जातींपैकी व ४ आवदवासी गट 
होते. 
 
 प्रत्येक व्यक्तीच्या डोलयाची व चेहऱ्याची वमळून १८ मोजमापे घेतली गेली; त्यावशवाय प्रमावणत 
पद्धतींच्या आधारे कातडीच्या, केसाांच्या व डोळ्याांच्या रांगाांचे वनरीिणही केले गेले;  अवधनेत्रक कां गोऱ्याांची 
वाढ, नाकाच्या खोबणीची खोली, वरच्या पापण्याांची दुमड आवण केसाांची पोत इत्यादी इतर मुदे्द नोंदववले. 
“बायोमेवरकल स्कूल ऑि लां डन” ने जी पद्धत सवग जगात रूढ केली आहे. त्या पद्धतीनेच असांख्य 
कोष्टकाांद्वारे सरासरी व वववभितेचे प्रमाण वदलेले आहे. प्रत्येक गटाांसाठी “वांशाच्या सारखेपणाची गुणक 
सांख्या”, प्रो. वपअसगनच्या सूत्रानुसार गवणतीरूपाने काढली आहे. हे सारखेपणाच्या प्रमाणाचे काम चालू 
असताना इतर अनेक वनरीिकाांच्या साधनसामग्रीचा उपयोग केला गेला. ते वनरीिक म्हणजे डॉ. वमत्रा, 
प्रो.हॅरोवर, कै.थटगस्टन, कै.प्रो.वडलसन, बॅरन िॉन आइकस्टेड, सर टी.हॉलां ड, कनगल वडेॅ्डल, चांदा आवण 
ववशषेतः बी. के. चतजी हे होत.  डॉ. गुहा याांनी भारताच्या ववववध भागाांतून मानवशास्त्रीय सांधोधन करताना 
जी साधनसामग्री गोळा केली होती वतचाही वापर त्याांनी केला.  डॉ.गुहाांचा अहवाल हा प्रस्तुत ग्रांथाचा 
पवहला आवण सवांत महत्त्वाचा भाग बनलेला आहे. तथावप, डॉ.जे.एच्.हटनच्या “एथ नॉग्राविक नोटस्” हे 
शीषगक असलेला दुसरा भाग साांस्कृवतक तसेच भौवतक मानवशास्त्रज्ञाांना मनोरांजक असे सावहत्य आहे.  डॉ. 
हटन याांनी भारतातील ववववध भागाांना वदलेल्या अवधकृत भेटींतून ही मावहती जमा केली आहे. त्याांत त्याांनी 
भारतातील वभल्ल, गोंड, चेंच,ू अांदमानी, वनकोबारी वगैरेंची सववस्तर मावहती वदली आहे. दहा-वीस वळेा 
केलेल्या दळणवळणाांतील तपवशलाांतून ही मावहती वमळते. त्याांतील पुष्ट्कळ जणाांचा आवजूगन उल्लेख 



 अनुक्रमणणका 

करायला हवा; परांतु जागेअभावी मी ह्या खांडाच्या दुसऱ्या भागाकडे आपले लि वधेतो. त्यामध्ये भारतातील 
लोकाांच्या साांस्कृवतक उत््ाांतीमध्ये रस घेणाऱ्याांना मावहती वमळू शकेल. 

 
 कदावचत गुहाांच्या सवेिणाचा सवांत वैवशष्ट्ट्यपूणग वनष्ट्कषग जर कोणता असेल तर भारतीयाांमध्ये 
प्रकषाने दृग्गोचर होणारी पथुृकपाल लिणे हा शोध होय. यासांबांधी पूवी साशांकता होती. त्याांनी भारताचा 
एक सुरेख नकाशा बनववलेला आहे. त्यामध्ये एका दृवष्टिेपात डोलयाांच्या प्रकाराांचे ववतरण वदसून येते. लाांब 
डोलयाांचे ववभाग वनळ्या रांगात असून गोल डोलयाांचे ववभाग ताांबड्या रांगात आहेत. आपल्याला अशी खात्री 
वाटते की, जर असा नकाशा ८,००० सकवा १०,००० वषांपूवी जेव्हा मानव उत््ाांतीच्या आवदम आवदवासी 
अवस्थेत होता, त्यावळेी बनवला असता तर वहमालयापासून ते केप कॉमेरीनपयंत सांपूणग भारत वनळ्या 
रांगात सवगत्र रांगववला गेला असता. पृथुकपालीचा उपलब्ध पुरावा आधुवनक लोकसांख्येमध्ये ववस्तृत 
प्रमाणावर पसरलेला आहे, त्याचा उद् ववकास भारतात झालेला नसून वहमालयाच्या उत्तरेकडे झालेला 
आहे. डॉ. गुहाांचे नकाश ेपृथुकपालीची (लाल) भरमसाट वाढ वहमालयाच्या दोन्ही टोकाांना वळसा घालून 
दविणेकडे झाल्याचे दशगववतात. पामीरपासून ते अिगावणस्तान, बलुवचस्तान व ससधपयंत ती उतरते आवण 
नांतर पवरृमेकडे सलगपणे मुांबईपासून अशातऱ्हेने पसरते की त्यामुळे सांपूणग दख्खन व्यापला जातो. लाल 
पटे्ट द्वीपखांडात अशातऱ्हेने पसरते की त्यामुळे सांपूणग दख्खन व्यापला जातो. लाल पटे्ट द्वीपखांडात 
अशातऱ्हेने पसरतात की त्यामुळे दविणेकडे मद्रासचाही समावशे केला जातो. दविणेकडे िक्त िोटासाच 
भाग वनळ्या रांगात (लांबकपाली) वदसून येतो. तो भाग मलबार वकनाऱ्याने पसरला आहे. वहमालयाच्या 
पूवेकडील टोकाकडून पृथुकपाली (लाल) ववभाग भतूान व वतबेटमधून दविणेकडे सरकत असून 
आसाममधून बांगालमध्ये पसरून ओवरसामध्ये त्याचा शवेट होतो. अशातऱ्हेने लांबकपालीचा (वनळा) भाग 
जो काही उरतो तो मध्य गभात पसरलेला आहे. त्याचा पाया रुां द असून तो ससध ते बांगाल असा 
इांडोगजेँटीक खोऱ्याच्या सपाट प्रदेशात पसरलेला आहे. त्यापासून दविणेकडे ओवरसा आवण दख्खनच्या 
उत्तरेकडून म्हैसूरपयंत एक भाग पसरला आहे. िक्त मद्रास आवण त्रावणकोरमधील एकाकी ववभागात 
लां बकपाली समुद्रापयंत पोहोचतात. अशातऱ्हेचा नकाशा भारतीय मानवशास्त्रामध्ये ्ाांवतकारक सांकल्पना 
देऊन जातो. 
 
 भारताच्या पवरृम भागात पृथुकपाली (लिण) कसे आवण केव्हा घुसले आवण पसरले? डॉ. गुहाांनी 
आपल्या अहवालात वापरलेल्या आवण ज्यामुळे त्याचे (अहवालाचे) मूल्य खूपच वाढले त्या वांशप्रकाराांच्या 
िायावचत्राांमध्ये एखाद्याला असे आढळून येईल की, पवरृमेकडील गोल डोलयाची परृकपाले उांच आवण 
उभट आहेत; रह्मी व वतबटेी मांगोवलयन लोकाांमध्ये पथुृकपालीचा गोलाकार प्रकार नाही. तो पामीर व 
रवशयन तुकग स्थानाच्या लोकाांमध्ये अवधक प्रमाणात आहे. आमेवनयन आवण उझबकेी लोकाांमध्ये वारांवार 
आढळणारी ती वृत्ती त्यात नाही. कॅप्टन बरगम टॉमसच्या साधनसामग्रीमध्ये वसद्ध केल्यानुसार 
अरबस्थानाच्या दविण वकनाऱ्यालगत गोल डोलयाच्या लोकाांचे अस्स्तत्व असून डॉ. गुहाांनी नमदू 
केल्याप्रमाणे ओमान येथील लोकाांत, भारतातील पवरृम वकनाऱ्यालगतच्या लोकाांप्रमाणे परृककपालींचा 
एकच प्रकार आढळून येतो. ससधूच्या खोऱ्यातील प्राचीन सांस्कृतीच्या शोधामुळे भारतातील वसाहतींची 
सांकल्पनाच बदलून जाते. आजपयंत अरबस्थान आवण भारतातील पवरृम वकनारा याांमधील दळणवळण 
आपण गृहीत धरतो त्यापेिा ते िार प्राचीन आहे. ही दाट शलयता नाकारता येत नाही की पवरृम भारतावर 
ससधच्या पवरृमेकडील व उत्तरेकडील देशाांनी समुद्रमागे सकवा खुष्ट्कीच्या मागाने स्वारी केली असावी. 
उपलब्ध पुराव्यानुसार मोहोंजोदडोचे रवहवासी मुख्यत्व ेलां बकपाली व मोठ्या डोलयाचे होते. 
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 सर हबगटग वरस्ले, भारतातील वांश प्रकाराांना नाव े देण्याच्या बाबतीत दुदैवी ठरला; ववशषेतः 
बांगाल्याांचे वणगन इांडोमांगोवलयन ह्या वाांवशक उपपत्तीच्या बाबतीत करण्यामध्ये तरी दुदैवी ठरला. मला 
असे वाटत नाही की, वरस्लेला असे सुचवायचे होते की, बांगालचे रवहवासी म्हणजे मांगोल व भारतीय 
पूवगजाांच्या वमरॅणाचे सावधत होत. तरीसुद्धा बांगालमधील पृथुकपालीचे प्रमाण लिात घ्यायला हव.े डॉ. 
गुहाांना असे आढळले की, काही वववशष्ट पवरृमेकडील गुजराथ्याांच्या गटाांत “वाांवशक सारखेपणाचा गुणक” 
काही वववशष्ट बांगाली गटाांसारखा आहे. त्यामुळे त्याांची नातीगोती िार दूरची नाहीत आवण बांगालला 
पृथुकपाली लिण पवरृमेकडून प्राप्त झाले आहे. यासाठी वरील पुरावा अपरुा व अवतशय उथळ आहे. 
याबाबतही काही शांकास्थळे आहेत. ती अशी :— 

 
 (१) बांगालचा लाल पट्टा व पवरृमेकडील लाल पट्टा याांच्यामध्ये एक लाांब डोलयाचा (वनळा) 
रुां द पट्टा आहे; 
 
 (२) बांगालमधील पृथुकपाली म्हणजे पूवेकडील मोठ्या आकाराच्या ववभागाचा अखांड ववस्तार 
आहे; आवण अशातऱ्हेने उत्तरेकडे मांगोवलयन देशाांशी सलग बाांधला गेला आहे; 
 
 (३) मला असे वाटते, बांगालच्या गोलाकार वशराांसांबांधी अद्यावप वस्तुस्स्थती उजेडात यावयाची 
आहे. बांगालमधील पृथुकपाली मांगोवलयनाांप्रमाणे गोलाकार असून ती आमोनॉईडसारखी उभी सपाट 
नाहीत; परांतु यासांबांधी वनवरृत वनरीिणाची अद्यावप जरुरी आहे.  
 
 (४) बांगालची मूळची लोकसांख्या (बांगाली मूळ रवहवासी) आसाममधील खासी सदृश 
असल्याचा पुरावा उपलब्ध आहे. 
 
 उत््ाांवतकारक सहसांबांधाचे, की जे भारताच्या लोकाांमध्ये अस्स्तत्वात आहे त्याचे स्पष्टीकरण 
करण्यासाठी आपल्या वृत्तीवर पूणग वनष्ठा ठेवनू डॉ. गुहाांनी जीवसाांस्ख्यकी पद्धतीचा उपयोग केला आहे. 
त्याांच्या अहवालाच्या वकत्येक पवरच्िेदामध्ये प्रकट केल्याप्रमाणे, एका लोकसांख्येचे दुसऱ्या 
लोकसांख्येबरोबर असणाऱ्या नात्यागोत्याांबाबत मागगदशगक म्हणून “वाांवशक सारखेपणाच्या गुणकाची” 

अवनवरृतता समजण्याइतके डॉ. गुहा काही अज्ञान नाहीत. त्याांचे असे मत आहे की, त्याचे वनष्ट्कषग िार 
काळजीपूवगक स्वीकारले पावहजेत. गवणती पद्धत वमळववण्याची आपण आशाच करू नये की जो वाांवशकी 
सारखेपणाची सापेि पायरी शोधून काढण्यासाठी सरावाच्या डोळ्याांशी बरोबरी करू शकेल. वांशप्रकाराांची 
आणखी िायावचते्र असती, तर जास्त बरे झाले असते. वैयवक्तक मोजमापाची िापील सांपूणग कोष्टके असणे 
म्हणजे हे अवत होईल; परांतु मुख्य लिणाांच्या ववशषेतः डोलयाच्या वनदेशकाांचे ओळीने येणाऱ्या ववतरणाच्या 
पुनरावृत्तीचे आलेख दाखववल्याने त्या अहवालाचे मूल्य (महत्व) अवधक वाढले असते. वदलेल्या 
साधनसामग्रीमुळे कोणत्याही वाांवशक नमुन्याच्या अहवालात पृथुकपालीच्या व्यक्तींची शतमावनत प्रमाण 
काय असेल ते कोणीही साांगू शकणार नाही. 

 
 या आधीच उल्लखे केल्याप्रमाणे डॉ. गुहाांचे वाांवशक नमुने भारताच्या सवग भागाांतून आलेले आहेत, 
म्हणजे वायव्य सीमेपासून ते रॅीलां केपयंत आवण ससधपासून ते रह्मदेशपयंत. आवण तरीसुद्धा दोन ववरुद्ध 
टोकाांमध्ये मध्यस्थ, पायऱ्याही येतात. जसजसे वायव्येकडून आग्नेयकडे जाव े तसतसे रांग-रोगण वाढत 
जातात. “वाांवशक साम्य गुणकाांची” दशगनी सकमत लिात घेऊन, ६० ते ८० एकके जोडणे शलय होईल. 
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त्यामुळे दोन ववरुद्ध टोकाचे वांशप्रकार इतर वांशाांच्या नमुन्याांपासून अलग केली जातात की ज्यामुळे एका 
टोकापासून दुसऱ्या टोकापयंतच्या पायऱ्या सावकाश तयार होतील. वायव्येकडील पठाणाांना 
त्रावणकोरमधील टेकड्याांतील आवदवासींना जोडणारा दुवा अजूनपयंत समाववष्ट आहे. उप्मववकास 
खरा मानल्यास आवण जर भारताची लोकसांख्या ३५ कोटी गृहीत धरल्यास ती मानवतेची मुख्य शाखा 
असेल, ही गोष्ट शलय असली पावहजे. भारतीय लोकसांख्येतील िरकाचे वणगन वांश प्रकाराांमध्ये करण्याचे 
ज्याांनी शोधून काढले, त्याांनी सकवा जवळजवळ सवांनी ह्या प्रश्नाचे उत्तर ह्या द्वीपकल्पाच्या बाहेरून शोधून 
काढले आहे असे म्हणणेही जरा चमत्कावरक वाटते. भारतात वकती वांश वृसद्धगत झाले वा वाढले याचीही 
खात्री करून घेण्याचा त्याांनी कधी प्रयत्न केला नाही. ते अशा गृहीतकावर पढेु जात रावहले की िार पूवी 
आवण िार दूरवर उत््ाांती घडली होती, परांतु भारताच्या मानवशास्त्रीय नांदनवनात मात्र ती घडली नव्हती. 
ह्याबाबतीत डॉ. गुहा आपल्या पूवगसूरींपेिा (वगेळे) बरे वाईट काहीच साांगत नाहीत. भारतीय मानवशास्त्रीय 
जगतात (नांदनवनात) उत््ाांती जणू घडली नाही, या धारणेने त्याांनी पुढे काम चालू केले. मात्र ती इतरत्र 
दूरवर सवगत्र घडली होती, हे गृहीत धरले. भारतावर वारांवार आ्मणे झाली याांत शांकाच नाही. काही 
वांशप्रकार परकीय उत्पत्तीचे (अभारतीय) आहेत. परांतु, भारतातील ८५ टके्क लोकाांचे रक्त या भमूीतील 
एतद्देशीय लोकाांचे आहे, हे म्हणणे थोडेसे धाडसाचे वाटेल. वनदान अशी वनकडची जरुरी आहे,  की 
भारत हे उत््ाांतीचे िेत्र आहे. यावर आपण लि कें वद्रत करून तो आज आवण पूवीही याांत समाववष्ट होता. 
आसाममधील परकीय वसाहतींचा प्रदेश वगळता, भारताचा कोणताच भाग कधीतरी स्वदेशत्याग केलेल्या 
राष्ट्राांचे पाळणाघर असेल, असा कोणताही स्पष्ट परुावा का नाही ? त्याची (भारताची) भतूकाळातील 
भवूमका घेण्याची होती– देण्याची नव्हती.  

 
 ज्यामध्ये डॉ. गुहाांनी त्याांच्या अन्वषेणाच्या वनष्ट्कषांचा गोषवारा वदला आहे, त्यात आपल्याला असे 
आढळते की, वाांवशक उद् गमाचे दोन्ही साठ्याांचे परदेशीय व एतदे्दशीय दोन्ही पुराव े उपलब्ध आहेत. 
भारताच्या लोकसांख्येमधील वाांवशक सांयोजनात त्याांना पढुील गोष्टी वदसल्या: 
 
 (१) तेलगू राह्मणाांच्या प्रवतवनवधत्वाचा प्रकार-कमी उांची, लाांब परांतु लहान आकाराचे डोके, 
युरोपीयाांच्या तुलनेने लहान डोळे, लिणीय नाक व लाांब, काळ्या केसाचे व गडद सपगट तपवकरी 
कातडीच्या रांगाचे ! हा प्रकार प्रचवलत व आवश्यक भारतीयाचा असल्याचे डॉ. गुहा मानतात व मीही 
त्याांच्याशी सहमत आहे. बरॅन िॉन आइकस्टेडने (Baron Fon Eickstedt) ह्या प्रकाराला मेलॅनीड 
वांशप्रकार असे नाव वदले आहे, आवण त्याांची अशी धारणा आहे की, दख्खनच्या मोकळ्या पठाराांतील हे 
उत्पादन आहे.  
 
 (२) नागर राह्मणाांच्या प्रवतवनवधत्वाचा प्रकार- हा प्रकार मुख्यत्व े डोलयाांच्या आकाराबाबत 
पवहल्याहून वभि आहे; यात परृकपाल सपाटीकडे झुकलेले असले, तरी पूवीच्या प्रकाराइतके सांपूणगतया 
झुकलेले नाही. पवहल्या प्रकाराला गुहा पायाभतू प्रकार मानतात आवण दुसरा प्रकार पवहल्या प्रकारावर 
अध्यारोप केलेला (घुसखोरी) प्रकार होय. 
 
 (३) पठाणाांच्या प्रवतवनवधत्वाचा प्रकार-उांच आवण प्रकार १ व २ याांच्यापेिा कमी रांगद्रव्य 
असलेला, लाांब डोलयाचा, लाांब चेहऱ्याचा, साधारणतः प्रकार १ व २ पेिा शारीवरकदृष्ट्ट्या मोठा; नाक लाांब 
व लिणीय. ह्याांचे वणगन ―आयग प्रकार‖ असे कराव ेलागेल. प्रकार १ ते ३ मधील प्रत्येक अांश ससध आवण 
आसामच्या दरम्यान सापडतो.  
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 (४) लहानसर िताडे नाक, िोटासा पण रुां द चेहरा, काळे कुरळे केस, याांमुळे हा प्रकार, 
एकापासून वगेळा वदसून येतो. मध्य व दविण भारतातील आवदवासींमध्ये याचे आवधलय आहे. मलाया 
द्वीपकल्पातील वदे्द व साकीसारखा हा प्रकार आहे. बरॅन िॉन आइकस्टेडने याला वदे्द प्रकार सकवा वांश असे 
नाव वदले असून त्याची अशी धारणा आहे की, डोंगराळ भागातील हे असावते. माझा हा पवहला भाग 
गुहाांच्या प्रकार १ कडे झुकणारा असून हा प्रकार ४ पासून उत्पि झालेला आहे; खालच्या पातळीपासून ते 
वरच्या पातळीपयंत प्रत्येक टप्पा या दरम्यान पावहले पावहजे. 
 
 (५) िक्त िोटा शरीरबाांधा आवण नागमोडी कुरळे केस असण्याची त्याची प्रवृत्ती एवढ्यामुळेच 
हा प्रकार मागच्या प्रकाराहून वगेळा वदसतो, हा प्रकार दविणेकडील कादर व पुवलयन आवदवासींमध्ये 
ववशषेत्वाने वदसून येतो. हा दुसरा वतसरा काही नसून िक्त प्रकार ४ चा वववभि प्रकार आहे;  प्रत्येक दोन 
प्रकाराांत एक टप्पा (दशा) उत्पि होतो.  
 
 (६) भतूानींचे प्रवतवनवधत्व करणारा पृथुकपाली मांगोल प्रकार–हा वहमालयाच्या पायथ्याशी 
काश्मीर ते आसामपयंत आढळतो.   
 
 (७) दुसरा एक मांगोल प्रकार- हा प्रकार ६ पासून गोलाकार डोलयाऐवजी लाांब डोलयाचा 
आवण अवधक लिणीय नाकाच्या वाढीमुळे वनराळा होतो. डॉ. गुहाांनी अांगामी नागा ह्या प्रकाराचे प्रवतवनवधत्व 
करतात, असे नमूद केले आहे. डोलयाचा आकार हे काही मूलभतू वाांवशक लिण होऊ शकत नाही. माझी 
खात्री आहे की, प्रकार ६ व ७ हे एकाच साठ्याचे प्रवतवनधी आहेत. हा साठा उत्पि झालेला असून जेव्हा 
आवदवासी प्रवृत्ती सांपूणग द्वीपकल्पामध्ये पसरली होती व शतेी हा प्रकारच सांपूणग देशाला ठाऊक नव्हता, 
त्यावळेी ह्या साठ्यामुळे आग्नेय भारतातील एतदे्दशीय लोकसांख्या तयार झाली. कदावचत कृवषकाळात वहचे 
आगमन हीच भारतात वाांवशक गडबड उडवनू देण्यामागील प्रमुख गोष्ट असावी.  
 
 जनगणनेच्या अहवालाला हा खांड जोडून डॉ. हटन याांनी मानवशास्त्रामध्ये मोलाची कामवगरी 
बजावली आहे. डॉ. गुहाांनी या सांधीचा परेुपूर िायदा घेतला आहे. भारताची पवरस्स्थती इांग्लां डपेिा चाांगली 
आहे; भारत त्याांच्या लोकाांच्याकडे लि देतो व त्याांच्यावर अवलां बूनही असतो. दूरच्या भववष्ट्यकाळात घेऊन 
येणाऱ्या वाांवशक स्स्थत्यांतरामुळे लां डन वदल्लीच्या नजीक येईल की जसे सध्या वदल्ली लां डनच्या जवळ आहे. 
अशाप्रसांगी जनगणना आयुक्त ह्या उपखांडासाठी नेमला जाईल. अशा पवरस्स्थतीमध्ये माझा ववरॄास आहे 
की, तो वनवरृतच आठवण ठेवील की, ज्याने मानवशास्त्रीय पाहणी ववभाग भारतासाठी उघडला तोच हा सर 
हबगटग वरस्ले आवण म्हणनू आपण तेच कायग करण्याकवरता युरोपच्या पवरृमेकडील बटेाांत सुरुवात करू.  
 
 

तळटीप : 
 

 १. गुहाांच्या “Racial Affinities of People of India”“भारतीय जनगणना”१९३१, खांड १, भाग ३ याने पुनर्विलोकन. (मॅन, २९,१९३६-लां डन 
याांच्या परिानगीने पुनमुुद्रित केले आहे.) 

 
२.  गुहाांनी (Guha) कोणत्याही द्रनकोबारीची मोजमापे घेतली नव्हती (लेखक). 
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प्रकरण वतसरे - भारतातील मूलवासी 
 
 भारतातील आवदवासींची गटवारी वगेवगेळ्या प्रकारे करून त्याांचा समावशे एका जावतनामामध्ये 
अनेक लेखकाांनी केलेला असला, तरी अद्यावप याबाबत एकमत झालेले नाही. ―द्रवववडयन-पूवग‖ सकवा ―प्री-
द्रवववडयन‖या सांजे्ञची जबाबदारी लॅपीक (Lapicque) केने (Keane, १९२०) याकडे जाते; ―ऑस्रलेॉईड-
वदे्दाईक‖ असे नामावभधान रगेरी (Ruggeri) चललदार (Chaklaidar, १९२१) याने केले, तर चांदा 
(Chanda, १९१६) त्यास ―णनषद‖ही संज्ञा द्यावी या मतािन होतन. श्रीलंकन तील ―वनद्ांशी‖ ज्यांिा आप्तभाव 
आहन. त्यांना आइकस्टनडनन /Eickstedth,१९३९) ववेद्दद ही सांज्ञा वापरली आहे. यावशवाय इतर मूलवासी 
गटाांसाठी इतरही अनेक सांज्ञा त्याने तयार केल्या आहेत. ―नाल‖ वांशीयाांच्या शारीवरक लिणाांशी जवळीक 
शोधून काढताना, तामीळ व वदे्दा हे प्रोटो-ऑस्रेलॉईड व प्रोटो-वनग्रॉईड याांचे सांवमरॅ स्वरूपातील वांशज 
असल्याचे वणगन सेवले व गुहा (१९२९) याांनी केले आहे. तसेच मोहोंजोदडो येथील साांगाड्याांच्या अवशषेाांत 
प्रोटो-ऑस्रलेॉईड प्रकार आढळून आल्याचेही त्याांनी शोधून काढले. हटनने (१९३३) नांतरच्या 
लेखकद्वयींचे अनुकरण करून प्रोटो-ऑस्रलेॉईड याच सांजे्ञचा सरास वापर १९३१ च्या जनगणना 
अहवालात केला. एवढेच नव्हेतर त्याने वेद्दाांचा समावशे प्रोटो-ऑस्रलेॉईडखाली केला. गुहाांनी आपल्या 
पुढील सवग वलखाणाांमध्ये प्रोटो-ऑस्रलेॉईड हीच सांज्ञा सातत्याने वापरली आहे. ऑस्रेलॉईड ही सांज्ञा 
शास्त्रीयदृष्ट्ट्या मान्य झाली नाही, कारण हलसलीच्या काळापासून (१८७०) ऑस्रेलॉईड या सांजे्ञस मानवी 
वृिच्या खोडाांपकैी एक महत्त्वाचे खोड म्हणून मान्यता वमळालेली असून ऑस्रलेॉईडच्या आद्य नमुन्याची 
स्पष्ट कल्पना अद्यावप आलेली नाही. 

 
 प्रोटो-ऑस्रलेॉईड या सांजे्ञचे रॅेय वडलसनकडे (१९२३) जाते.  मानवजातीच्या वगीकरणासाठी 
मस्तकीय लिणाांच्या त्रयींची वनवड, त्याने त्याच्या “द रेवशयल वहस्टरी ऑि मनॅकाइांड” या प्रवसद्ध 
ग्रांथवनर्ममतीच्या वळेी केली. टोझर व कून (१९४३) याांनी वडलसनच्या स्मवृतखांडाच्या प्रस्तावनेत 
पुढीलप्रमाणे वलवहले” आपला सहाध्यायी, प्रो. हूटन (Hooton) याच्या सल्लयाववरुद्ध जाऊन त्याने 
समकालीन लोकाांच्या मस्तकववज्ञानाववषयी उपलब्ध असलेल्या सवग सावहत्याचा गोषवारा गोळा केला व 
प्रत्येक कवटीचे स्थान, मस्तक वनदेशाांक, कवटीच्या लाांबीिरुां दीचा वनदेशाांक व नाकाचा वनदेशाांक या तीन 
वनदेशाांकाांच्या वनकषाांनुसार वनवरृत केले. जरी ह्या स्वैरपद्धतीवर कडाडून टीका झाली आवण आज जरी 
नावलौवककास गेलेला ववद्यमान भौवतक मानवशास्त्रज्ञ त्याचा वापर करीत नसला, तरी त्याचा उपयोग 
जगाच्या सवग भागाांशी वनगवडत अशा त्याच्या मस्तकववज्ञानाच्या अभ्यासाच्या आधारे वाांवशक 
परस्परसांबांधाबाबतच्या चुकीच्या सांकल्पना मोडून पाडण्याकडे झाला;  आवण यापुढील मागग् मण 
समथगनीय अशा तांत्राच्या आधारे कशा प्रकारे अभ्यावसणे उपयुक्त होईल, त्याची वदशा दाखववली गेली. 
अमेवरकन इांवडयनाांच्या सांवमरॅ वाांवशक लिणाांचे सूचक उदाहरण दाखवनू देण्यात वडलसन हाच सवगप्रथम 
होय !  ह्या त्याच्या वनष्ट्कषास परुातत्त्वववदे्यमधील व भौवतकी मानवशास्त्रामधील अगदी अलीकडेच 
झालेल्या कायामुळे दुजोरा वमळतो. मृत्युसमयी आपल्या ―द रेवशयल वहस्टरी ऑि मनॅकाइांड‖ या 
ग्रांथाबाबत त्याांनी हा माझा प्रमाद आहे. या अथाचे वदलवगरी व्यक्त करणारे उद् गार काढले; तरी 
आपल्यापकैी िारच थोड्याांना त्याबद्दल खेद वाटतो. वडलसन याांनी जरी आपला ग्रांथ ―द रेवशयल वहस्टरी. 
. .. .‖ हा माझा प्रमाद आहे असे म्हटले असले तरी मानवशास्त्राच्या अभ्यासकाांना तो ग्रांथ वरदानच ठरला 
आहे. त्यामुळे त्याबद्दल कोणालाच खेद वाटत नाही. 
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 हूटनने (१९३०) वडलसनच्या पवरभाषेमध्ये काही बदल सुचववले, तरी गुहा (१९५१) अद्यावप 
वडलसनचीच पवरभाषा वापरताना वदसतात. वनदान प्रोटो ऑस्रलेॉईड या सांजे्ञबाबत तरी त्याांचे धोरण तसे 
वदसते. त्याबाबतचा त्याांचा दृवष्टकोण कशाही प्रकारे स्पष्ट होत नाही हे त्याांच्या पुढील ववधानावरूनही वदसून 
येईल (१९३५). “सध्याच्या भारतीय आवदवासींमध्ये जो ऑस्रलेॉईड प्रकार सापडतो, त्याचे मोठ्या 
प्रमाणावरील प्रवतवनवधत्व दविण भारत व िोटा नागपूर अशा दोन्ही प्रदेशाांत आढळून येते;  आवण वशवाय 
―वैवदक आयांनी केलेल्या वणगनाांवरूनही पूवी व आजही भारतातील डोंगराळ भाग व जांगल ववभाग याांत 
राहणारे लोक‖ म्हणजे वनषाद (प्रोटो ऑस्रेलॉईड) होत, याबाबत वतळमात्र शांका येण्याचे काहीच कारण 
नाही. या वांशास प्रीद्रवववडयन-द्रवववडयनपूवग, प्रोटोऑस्रलेॉईड आवण वदे्दाईड इत्यादी ववववध नाव ेवदलेली 
आढळतात, परांतु वैवदक आयांनी वदलेल्या सांज्ञा आवण चांदा याांनी पुरस्कारलेल्या ―नैषवदक‖ या जावतपद 
सांजे्ञशी सुसांगत अशी याांतील एकही सांज्ञा नाही; म्हणून यापुढे त्याचा (नावाचा) उल्लेख, वनग्रॉईड, 
व्यवतवरक्त भारतीय आवदवासींच्या बाबतीत करण्यात यावा.” 

 

 आतापयंत मानवजातीच्या अनेक वांशशाखाांपैकी एक मूळ वांशशाखा म्हणनू ऑस्रेलॉईड गणले 
जात. त्याांचे आवदरूप अज्ञातच आहे. अशा पवरस्स्थतीत प्रोटोऑस्रेलॉईड या सांजे्ञचा उपयोग अग्राह्य वाटतो 
म्हणून शवेटी त्याच्यासारख्या ख्यातनाम सांशोधकाला शोभेल, अशा वडलसनच्या कबलुीचा आदर करावा. 

 
 हूटनने (१९३०) पेको प्वबे्लो कवट्याांचे ववश्लेषण करताना वडलसनच्या प्रोटो ऑस्रेलॉईड ऐवजी 
कृतक ऑस्रलेॉईड सांजे्ञचे प्रवतयोजन केले; तसेच प्रोटो-वनग्रॉईडसाठी त्यासमान आभासी वनग्रॉईड असे 
नामावभधान केले. या वठकाणी ते हूटनच्याच शब्दाांत साांगणे योग्य होईल, कारण दविण भारतीयाांच्या 
आप्तभावाववषयी ते सुसांबद्ध आहे:- “प्राचीन अमेवरकन लोकसांख्येचा बराच मोठा भाग अशा लोकाांचा 
बनलेला आहे की, ज्याांच्यामध्ये या तीन प्रकाराांची लिणे (आभासी ऑस्रेलॉईड, आभासी वनग्रॉईड व 
बास्केट मेकर-वतेकाम करणारे) ववववध मागांनी एकवटलेली आहेत. त्याांच्या एकां दर उपस्स्थतीववषयीचा 
माझा अांदाज धावरष्ट्ट्याचा असला तरीसुद्धा असे वदसून येते की, दविण भारतातील द्रववडीयन वनवासींपेिा 
ते काही िारसे वनराळे वाटत नाहीत; की जे बुटके, सडपातळ बाांध्याचे, लां बकपाळ, मध्य नावसका सकवा 
रुां द नावसका, मध्यप्रकारच्या हनुवटीचे आवण चेहऱ्याच्या सांपुांवजत आकाराच्या अभावाचे आवण नांतरच्या 
भारतीयाांसारखे गालाची हाडे वर असलेले असे होत. कातडीचा रांग बहुधा तपवकरी असून केसाांचा प्रकार 
सध्याच्या अमेवरकन इांवडयनाांच्या प्रकाराऐवजी काहीसा तरांगात्मक सकवा कुरळ्या प्रकारामध्ये असणारा 
असावा. 

 
 प्रस्तुत प्रकरणामध्ये भारतातील काही प्राचीन आवदवासींच्या ऑस्रलेॉईड आप्तभावासांबांधी व 
त्याबरोबर ववेद्दद आप्तभावासांबांधीच्या परीिणाचा प्रयत्न केलेला आहे. या उदे्दशपूतीसाठी ―ववेद्दद‖ ही 
आइकस्टेडची पवरभाषा वापरली आहे. ह्या नामकरणाची प्राचीनता आइकस्टेड याने (१९३९) अगोदरच 
वववचेली आहे. अगदी अलीकडे गुहाांनी (१९५१) आपल्या शोधवनबांधामध्ये भारतीय आवदवासींच्या 
ऑस्रेवलयनाांशी असलेल्या जनवनक सांबांधाबाबत मान्यता वदली आहे; परांतु वदे्दॉइद या सवगसामान्य 
सांजे्ञववषयी मात्र त्याांचा आिेप आहे. हा भाग प्रस्तुत प्रकरणाच्या अखेरीस वववचेनास घेतला आहे. 
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भारतातील व परदनशातंील वनणद्द:- 
 
 दविण भारतातील जांगलाांमध्ये ववेद्दद आवदवासी अजूनही बऱ्याच प्रमाणात आढळतात. जरी सध्या 
हयात असलेले काही वेद्द रॅीलां केमध्ये कायम वास्तव्य करून असले आवण मानवशास्त्रज्ञाांना त्याांच्या 
अस्स्तत्वाची कल्पना आल्यापासूनही त्याच जागी असले, तरी ह्याचा अथग असा नव्हे की ते रॅीलां केचेच 
मूलवासी होत. उलट जास्त शलयता अशी वदसते की, ज्यावळेी खुष्ट्कीचा मागग अस्स्तत्वात होता सकवा जेव्हा 
समुद्राची पातळी उथळ होती, तेव्हा समुद्र पार करून जाणे सहजसुलभ होते; त्यावळेी त्याांनी रॅीलां केची 
भमूी व्यापली असावी. प्लायस्टोसीनमधील वहमयुगाच्या वहमाच्िदाच्या वाढीमुळे ―सांडाशले्ि‖(आवशयाचा 
वकनारा) येथील समुद्राची खोली वहमयुगाच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात सपाटीपासून वनदान ४० × ६ 
िूट इतकी पाण्याची पातळी होती (मोलेन्ग्राि १९२१). वदे्दाांचे गुहेमधील जीवन कडक जलवायुस्स्थतीशी 
साहचयगच दशगववते. सरॅासीनच्या नांतर सध्याच्या वदे्दाबद्दलचे सांस्मरणीय व उल्लेाखनीय असे ज्याचे काम 
आहे, त्या उस्मान वहलचे (१९४१) मत असे आहे की, ते या द्वीपचे मूलवासीच होत. दविण भारतातील 
जांगल भागाांतील आवदवासींचा जो वांश त्याच वांशाचे वदे्द असले पावहजेत, असा वनष्ट्कषग सेवलग मन्स 
(१९११) याने काढला होता. सवगसाधारण ऑस्रलेॉईडचे शरीर समवती असल्याचे हॉवले्सचे 
(Howells,१९३७) मत असून वदे्दाांमध्येही त्याचेच प्रभतु्व वदसत असल्याचा त्याने पुनरुच्चार केला. 

 
 वदे्दाांशी आप्तभाव दशगववणारे दविण भारतातील जे आवदवासी आहेत, त्याांना अजूनपयंतही प्री 
द्रववडीयन-द्राववड पूवग या सवगसाधारण सांजे्ञमध्ये वगीकृत केले जाते. मानववमवतनुसार अभ्यावसलेल्या काही 
आवदवासींचा सखोल अभ्यास या प्रकरणाच्या अखेरीस माांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आवदवासींची 
सांपूणग यादी अद्यावप तयार करावयाची आहे आवण पढुील काहींचा तात्परुता समावशे केलेला आहे- उराली, 
कवणकर आवण त्रावणकोरचे मुथुवन; मलबारमधील वायनाडचे पवणयन, शोलगा. कुरुां बा आवण वनलवगरीचे 
इरुला, हैदराबादचे चेंचू आवण कोचीनचे कादर व मालसार. दविणेकडे वरीलप्रमाणे कें वद्रत झालेल्या 
जमातींवशवाय उत्तरेकडे पसरलेल्या प्रावतवनवधक जमातींत राजमहाल टेकाड्याांतील माले व मानभमू 
वजल्ह्यातील डालमा टेकड्याांतील पवहरा हे होत. वरील दोन्ही आवदवासी जमातींत ववेद्दक घटक 
प्रभावीपणे असून दोन्ही जमाती वनरावरॅत अशा डोंगराळ भागाांमध्ये कोंडून गेल्यासारख्या आहेत. या 
वठकाणी जांगलावर अवत्मण होत असून, त्याांच्यामध्ये सपाटीकडे स्थलाांतर करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. 
डोंगराळ भाग व जांगले याांच्याशी ववेद्दद जीवन अगदी एकरूप झाले आहे, आवण ते दविण व मध्य 
भारतातील जांगलाांमध्ये एके काळी ववस्तृतपणे पसरलेले होते; हे वरील भौगोवलक पखरणावरून वदसून 
येते, ही सत्य पवरस्स्थती आहे. गांगेच्या वत्रभजु प्रदेशामध्ये व त्याच्या आजूबाजूलाही ववेद्दद लिणे ववरळ 
असलेली वदसतात आवण त्याांच्या मध्ये ऑस्रलेॉईड लिणे खोलवर वभनलेली असल्याची वनवरृत मावहती 
वमळते (हॉवले्स १९३७). कमी उांची, खुजेपणा, लां बकपाळी व या सवांपेिा ―अभगकी पवरमाणाांचे जतन‖ 
इत्यादी ववेद्दद वांशाचे गुणधमग होत. 
 
 भारताबाहेर ववेद्ददाांची वस्ती असणारे भाग भारताच्या पवरृमेस, दविण अरबस्थानातील हद्रामौत व 
इराणमध्ये असल्याची नोंद केली गेली आहे (कून १९४८). भारताच्या पूवेकडील गे्रट वनकोबारमधील 
शॉम्पेन, मलाया द्वीपकल्पातील सकाई, सुमात्रामधील ओरगँ, ममाक, ओरगँ बटीन (सुमात्रामधील सकाई) 
सुमात्रामधील लुब ूआवण उलू (लोब, १९३५); वनआसी द्वीपवासी (दरॄान, १९२५) सेलेबसमधील टोआला 
आवण इांडोचीनमधील माओई इत्यादींची नोंद ववेद्दद सकवा सांवमरॅ ववेद्दद आप्तभावाांबाबत केली गेली आहे. 
टोआला हे पृथुकपाल व माओई हे मध्यकपाल असल्याचे व ऑस्रेलॉईडपेिा ते वनराळे असल्याचे हॉवले्सचे 
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मत या वठकाणी ववशषेत्वाने नमूद केले पावहजे. ऑस्रेवलया हे पूवेकडील शवेटचे वठकाण होय. 
ऑस्रेवलयाच्या उत्तर भागात बेद्दाईड (Birdshell) आढळले (१९५०). त्याला त्याने कापटेवरयन असे नाव 
वदले आहे. 

 
 अशा तऱ्हेने दविण भारत कें द्रस्थानी धरून पूवेकडे व पवरृमेकडे अशा दोन्ही बाजूांना ववेद्दद पसरले 
आवण असे वदसते की, सध्या वजतके ते पसरलेले आहेत, त्यापेिा पूवी त्याांचा पसारा अवधक असावा. 

 
 अमेवरकन इांवडयनाांमध्येही ऑस्रेलॉईड अांश असावा अशी शांका आहे. तो अजुनही एक वववाद्य प्रश्न 
आहे (सेल्टझर, १९४३). 
 
प्रथम आस्रनलॉइड, नंतर णनणिटो :- 
 
 आमच्या दोन मलूभतू वाांवशक वांश शाखाांपैकी ऑस्रलेाईड व वनवग्रटो याांचा उत््ाांतीमधील ्म 
सवगप्रथम वनवरृत करून घेण्याने भारतातील वाांवशक आांप्तभावाांबाबतचे बरेचसे गरैसमज टाळणे शलय 
होईल. प्रश्न असा आहे की, उत््ाांती प्रथम कोणाची झाली? आवण सवगसाधारण मतप्रवाह दोन्ही बाजूांच्या 
दृष्टीने कमकुवत असे ववभागले गेले, तरी बहुमत ऑस्रेलॉईड उत््ाांतीस्तरावर सवगप्रथम गणण्याबाबत 
अनुकूल आहे. 
 
 पूवगपुराणाश्मयुगाची अखेर वनअँडरथल मानवाच्या आगमनाने लिणीय झाली आवण सोलास व 
िॉन लूशान याांचे दृष्टीकोण ग्राह्य धरल्यास ऑस्रेवलयनाांना वनअँडरथलचे वांशज मानाव ेलागेल. हलसली 
आस्रेवलयनाांना वनअँडरथलचे वांशज नसून ते आधुवनक मानवाच्या प्रारांभीच्या अवस्थेतील प्रकारस्वरूप 
होत असे मानतो. हॉवले्सने (१९३७) ऑस्रवेलयन देहावमतीच्या साधनसामग्रीची उपलब्ध असणाऱ्या सवग 
सांयुक्त साधनसामग्रीबरोबर तुलना करून पुढील वनष्ट्कषग काढला:- 

 
 ―ऑस्रेवलयन हे वमरॅ (वांशाचे) नसून, मुख्य वांशापैकीच आहेत व सध्या हयात असलेल्या वांशापैकी 
तो सवात प्राचीन वांश आहे.‖ 
 
 सवात आरांभीचा वनग्रोंचा मागूमस शशे ग्रामालडी मानवाच्या साांगाड्याांन्वये ऑवरग्नेवशचन 
काळापयंत मागे जातो. ज्याचे गुणववशषे ―बुशमान‖ शी आप्तभाव दशगवीत असल्याचा सोलोचा (Sollo)दावा 
आहे. कोम्बे कॅपेलीचे अवशषेही त्याच काळातील असले पावहजेत आवण ललाच (Klaatsch) ने त्याची 
अिवनअँडरथली लिणे व ऑस्रेवलयनाांबरोबर जवळचा आप्तभाव याांवर भर वदला आहे. वनअँडरथल प्रथम 
भतूलावर आले, याबाबत आता शांका नाहीच, उलट त्याचा सूवचताथग ―वनग्रो सकवा वनग्रॉईडपेिा 
ऑस्रेलॉईडचेच प्राधान्य‖ असा होतो. 
 
 पवहल्या प्रकरणामध्ये युजेन विशरचे ववचार चर्मचले आहेत. त्याांमध्ये त्याने लोकरीसारख्या केसाांचे 
की जे वनग्रॉईडचे महत्त्वपूणग ववभेदी लक्षणाांपैकी एक आहे,  त्याांचे मऊ, तरांगात्मक केसाांपासून उत्पवरवतगन 
झाल्याचे म्हटले. म्हणनू तरांगात्मक केसाांच्या लोकाांचे वनग्रोंच्या पूवीच अस्स्तत्व असण्याबद्दल शांका घेण्याचे 
कारणच नाही. 
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 हॉवले्ससुद्धा या ववचाराांशी सहमत असल्याने त्याचे ववचार तपशीलवार येथे चर्मचणे उवचत होईल. 
ऑस्रेवलयन वांशाच्या प्रश्नाांच्या ऊहापोहाच्या अखेरच्या पवरवशष्टात तो वलवहतो की, (१९३७):- 
 
 सध्या हयात असलेल्या मानवी वांशाांत ऑस्रवेलयन सवांत जुना व वनग्रो गट वनवग्रटोसवहत बहुधा 
त्यानांतरचा दुसऱ्या ्माांकाचा प्राचीन वांश आहे; म्हणून त्यासांबांधीची साधकबाधक कारणमीमाांसा करू. 
 
 अश्मास्थी प्रकार व सवगसाधारण वानरवगी प्राणी याांच्या सामुदावयक पुराव्याांवरून ववगम पद्धतीने 
पुढे जावयाचे झाल्यास त्याांपकैी काही लिणे प्रजनक होमोसवॅपअन्सची आहेत. असे गृहीत धराव ेलागेल. हे 
काही अवघड नाही. आतापेिा आपले पूवगज बहुधा लां बशीषी, उतरत्या कपाळाचे व अवधनेत्रक कां गोरे मोठे 
असलेले होते; त्याचप्रमाणे त्याांची हनू उद् गम होती व टाळू व दाताांचा आकार मोठा असून हनुवटी लहान 
होती. त्याांच्या बाह्यलिणाांपकैी त्याांच्या कातडीच्या रांगाांकडे दुलगि करू, पण नाकाववषयी िक्त असे म्हण ू
की, त्याांच्या नाकाचे मूळ खोल गेलेले व रुां द असाव.े त्याांचे सवग शरीर बहुधा केसाळ आवण सवांत महत्त्वाचे 
म्हणजे ते बहुधा तरांवगत केसाांचे होते परांतु, ते वनवरृतपणे लोकरीसारखे केस नव्हते; आवण ते मलाई व 
वचनी लोकाांमध्ये आवधलयाने असणाऱ्या ढेंगाळणाऱ्या लाांबसडक अवस्थेतही बहुधा नव्हते कारण या 
दोघाांचीही तुलना कोणत्याही नरवानरवगी प्राण्याांच्या केसाांबरोबर करता येणार नाही. 
 
 ―या वठकाणी आद्य आधुवनक मानवी साठ्याचे मािक वचत्र येथे वदले आहे. आवदम आकृतीत 
सांरचना दशगववण्यासाठी, कोणत्याही वांशापेिा सकवा ऑस्रेलॉईड हा शब्द वकती सोवयस्कर ववशषेण बनले 
आहे, हे लिात ठेवण्यासाठी ऑस्रवेलयन अशा मानवाच्या वकती नजीक येतो, हे नमदू करणे खरे तर या 
वठकाणी अनावश्यकच आहे. अवधक साांगावयाचे झाल्यास ऑस्रेवलयातील केसाांच्या प्रकाराांचे स्पष्टीकरण 
ही सहजसुलभ गोष्ट आहे. तरांवगत केसाांचे अवतरण म्हणजे, लाांबसडक केसाांच्या लोकाांचे, लोकरीसारख्या 
केसाांच्या लोकाांमधील उत्पवरवतगन होत नाही; परांतु लोकरीसारख्या केसाांचे अवतरण 
होण्याअगोदरपासूनच त्या काळच्या पूवगजाांनी अस्स्तत्वात ठेवलेला तो प्रकार आहे.‖ 
 
 ―वांशाचा शारीवरक ऱ्हास‖ या वनबांधामध्ये हॉवले्सने (१९४०)या गृहीतक वसद्धान्तास ववशाल रूप 
वदले आहे. ―प्राथवमक वांशाचे अवतवरक्त शरीरावयव- म्हणजे वनराळ्या प्रकारे म्हणायचे झाल्यास- सवगकाही 
समाईक पैतृक साठ्यामधून कळीच्या स्वरूपात आले नाहीत, (तर) त्याांचे ववशषेीकरण झाले आवण 
सांपूणगतया वनराळ्याच दृवष्टकोणातून त्याांची मानवी वदशनेे प्रगती झाली. स्थावनक ऑस्रेवलयनाांचा साांगाडा 
म्हणजे सांपूणग आवदम मानवी लिणाांपैकी एक, ―काय नाही?‖ असा असल्याने तो सवांत जुना वांश आहे, हे 
स्पष्ट असूनही (जर ह्या ववधानास काही अथग असेल तर) त्याांचे वाढीच्या अगदी खालच्या पातळीवर सांचयन 
झाले, तर उरलेली मानवी जमात प्रगत झाली. हा (ऑस्रेवलयन) प्रकार ववशषेीकरणही दाखववत नाही व 
प्रगमनशीलताही दशगवीत नाही. वनग्रो (वांश) जवळजवळ सवगच म्हणजे ववलगीकरण, शारीवरक व बहुधा 
भौगोवलक बाबतीतसुद्धा ऑस्रेवलयनानांतर लगेचच येतो. हा (वनग्रो) वांश अत्युच्च ववशषेीकरण दाखववतो; 
परांतु खुजेपणा, अवत कुरळे केस आवण चेहऱ्याची लिणे याांच्या अनुरोधाने दविण भारतातील जांगली 
जमातीचे, पूवीच्या वनग्रो लोकगटाच्या अस्स्तत्वाच्या गृहीतकाने समाधानकारक वववरण करता येते. 
 
 या हॉवले्सच्या स्पष्ट दृवष्टकोणाशी सहमत होणे कठीण आहे; कारण त्यानेच व्यक्त केलेले अवभप्राय 
पुढे वदले आहेत;  “लां बकपाळीच्या बाबतीत वनवग्रटोबरोबर वदे्दाांचे साधम्यग जुळत नाही”, ही दुसरी गोष्ट 
आहे; तथावप दविण सहदुस्थानातील बुटके, कुरळ्या केसाांचे व वववशष्ट चेहरेपट्टी असणाऱ्या जांगली जमाती 
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पूवीच्या (आधीच्या) वनवग्रटो लोकसांख्येच्या बाबतीत गहृीत धरल्यास समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ 
शकतील. 

 
 दवक्षण भारतातील जांगल भागाांतील जमातींच्या अनुषांगाने पूवीचे लोकगट गृहीत धरावयाचे 
असतील; तर आपल्याला त्याच्या वकतीतरी अगोदर ऑस्रेलॉईड साठा असल्याचे गृहीत धरायला हवे; 
कमीतकमी सध्याच्या ववेद्ददच्याही आधी गृहीत धराव े लागले ; ह्या ववेद्ददचे उत्पवरवतगन वनग्रोच्या 
लिणाकारामध्ये झाले, कारण समवासाची व्या तरांगात्मक केसाांकडून लोकरीसारख्या केसाांकडे झाली 
आहे सकवा हॉवले् सच्या शब्दाांत साांगावयाचे झाल्यास सांचयाकडून ववशषेीकरणाांकडे जाते असे म्हणाव े
लागेल. हे सवग त्या व्येतील स्ललष्टतेच्या कारणाांमुळे अवाजवी आहे. आवण एकदा युजेन विशरच्या 
उत्पवरवतगनाची पवरकल्पना मान्य केल्यावर स्पष्टीकरणासाठी त्याला िाटे िोडणे बरोबर नाही. विशरने 
असे दशगववले आहे की, िार दूरच्या आवशयायी वांशाचे वनवग्रटोंमधील लघुशीषी लिण जनवनकदृष्ट्ट्या 
बुशमन व पॉवलनीवशयन वांशाच्या एकत्र आणता येणार नाहीत; आवण त्याने आपल्या वनबांधामधील आकृती 
्माांक ४ मध्ये ह्या लिणाांच्या उत्पवरवतगनाची शलयताही दशगववली आहे. 
 
 यापढेुही जाऊन असे म्हणाव ेलागेल की, लघुशीषी हे (लिण) सवगज्ञात आहेच, आवण लघुशीषी 
जर मूळ लिण म्हणनू कायग करीत असेल तर वनवग्रटोमधील लघुशीषी सांपूणगतया नष्ट झाले यावर ववरॄास 
ठेवणे अगदी कठीण आहे. वनदान बांगालमध्येतरी लघुशीषीचे प्रमाण वाढलेले असून ही वाढ ह्या (आपल्या) 
देशात दुलग विली गेली आहे. (सरकार, दास व आगरवाल-१९५३). देशाच्या इतर भागात यादृष्टीने पाहणे 
इष्ट ठरेल; परांतु कोणत्याही स्स्थतीत लघुशीषी ज्या वठकाणी आहेत, त्या भागाांमध्येच हे आपण ववशषेतः 
सांशोधनात्मक दृवष्टने पावहले पावहजे. 
 
 दवक्षण अरबस्थानात कूनला (Coon) वनवग्रटो वांशववभेद वनमग्न स्स्थतीत असल्याचे आढळले. या 
इथे पवहला प्रकार, िक्त केसाांच्या प्रकारावरूनच नव्हे तर मस्तकाच्या आकारावरूनही ववेद्दद प्रकारापासून 
वनराळा आहे. कुन वलवहतो- ―येमेनवशवाय दविण अरबस्थानातील लोकसांख्येमध्ये दोन मुख्य घटकाांचे 
मेवडटेरेवनयन आवण वदे्दाईड याांचे अस्स्तत्व आहे. हद्रमौत खोऱ्यातील शतेकरी मुख्यतः मेवडटेरेवनयन 
आहेत, -बदाऊनी व धोिर भागाांतील रानटी टोळ्याांमध्ये वदे्दाईड घटकाचे प्रमाण महत्त्वपूणगरीत्या वाढत 
आहे. तेथे आणखीही एक वतसरा घटक सापडतो – आांतवगवलत दाट कुरळ्या केसाांच्या, खुजा व गोलाकार 
मस्तकाचा हा प्रकार अवतशय तुरळक व्यक्तींमध्येच वदसून येतो; आवण बहुतकरून वनवग्रटोच आहे. या 
लिणाांच्या व्यक्तींचा सांकवरत आविकन वनग्रोंच्या बरोबर गोंधळ करता कामा नये, की जे (सांकवरत वनग्रो) 
चाांगलेच मान्यता पावलेले आहेत व जे उरलेल्या लोकसांख्येपासून सामावजकदृष्ट्ट्या िरक दाखववतात 
सकवा सोमालीबरोबरही भेद दशगववतात. ओमानमधील केप मुसाांडम येथील आवदवासींत ववशषेत्वाने वनवग्रटो 
लिण महत्त्वपूणग असल्याचे साांगण्यात येते. 
 
 कूनने वनवमग्न वनवग्रटो वांश- (प्रवतववकृती प्रयोगात्मक अवभज्ञाता) ―तात्कावलक अवभज्ञात‖ 
असल्याचे दाखवनू वदले व ह्याचा पडताळा त्याच स्थळी तो अवधक सांशोधन करून शोधीत आहे. त्याने 
असेही सुचववले की, ―हा (वनग्रोवांश) आविकन व महासागरी वनग्रॉईड याांना साांधणारा दुवा आहे.‖ 
 
 
 



 अनुक्रमणणका 

प्रागैणतहाणसक काळातील ऑस्रनलॉईड:- 
 
 ऑस्रेलॉईड प्रकाराांच्या कवट्या ससधू नदीच्या खोऱ्याांतील ववववध स्थळी सापडल्या. सेवल व गुहा 
याांनी मोहोंजोदडो, त्याांचा काळ सुमारे इ.स.पू. ३५०० आहे. येथील साांगाड्याांच्या अवशषेाांमधून प्रोटो 
ऑस्रेलॉईड प्रकारच्या एकूण तीन कवट्या (्माांक २, ११ व उ) शोधून काढल्या (िेडवरकस् व म्यूलर, 
१९३३). हे वरील तीनही कवट्या ्माांक १० च्या कवटीस वदे्दाईद म्हणणे पसांत करतात, की 
ज्याांच्यासांबांधी गुहा व बसू याांनी, ―वदे्दा कवट्याांचा आकारही नसलेल्या व . . . सांपुांवजत्वही नसलेल्या 
कमनवशबी असा शरेा मारला आहे. या उलट कीथचे (Keith) अनुकरण करून त्याांनी वरील कवट्याांच्या 
प्रकाराांना कॉकेवशयन प्रकार म्हटले आहे; परांतु िेडवरलस व म्यलूर याांच्या ताांवत्रक वचवकत्सेत जाण्याच्या 
िां दात ते पडले नाहीत. हडाप्पा येथे दिनाच्या दोन थराांची एक स्मशानभमूी सापडली असून हे दोन्ही थर 
वववभि वांशप्रकार दशगववतात (पवरवशष्ट १).  खालच्या थरातील लोक मोहोंजोदडो येथील अवशषेाांप्रमाणेच 
काही प्रमाणात ऑस्रेलॉईड आप्तभाव दशगववतात. हडाप्पामध्ये मोहोंजोदडोपेिा वकतीतरी अवधक 
साांगाड्याांचे अवशषे वमळाले आहेत; परांतु मुख्य अहवाल ह्या साांगाड्याांच्या अवशषेाांच्या सववस्तर 
वणगनावशवायच प्रवसद्ध केला गेला. एका िोट्याशा साराांशामध्ये गुहाने (व्हॅ स, १९४०, पृष्ठ २३८) दोन्ही 
वांशप्रकाराांचा उल्लखे केलेला आहे. इ.स. १९३०-३१ च्या वहवाळ्यामध्ये प्रस्तुत लेखकाने रॅी.एच्.के.बसू, 
सोबत त्याांच्या जतनाची जबाबदारी उचलली आवण उत्खनन करून हडाप्पाच्या येथील साांगाडे कलकत्ता 
वस्तुसांग्रहालयात नेले;  नांतर हडाप्पा अहवालात त्याांची जांत्री (पृष्ठ २४२) प्रवसद्ध केली ते (साांगाडे) एकूण 
५७ असल्याचे दशगववले. या अहवालाच्या प्रवसद्धीनांतरही आणखी काही अवशषे रॅी. बसू (व्हीलर—
Wheeler-१९४७) याांनी स्मशानभमूीच्या सांलग्न भागाांतून शोधून काढले. 
 
 दवक्षण भारतातील वतरूिवले्ली वजल्ह्यातील आवदतानालूर या लोहयुगीन स्थळी ९ कवट्या 
सापडल्या. गुहाने, ―प्रागैवतहास कालीन भारत‖ (वमत्रा, १९२७) यातील प्रकरण १६ चे पवरवशष्ट म्हणनू जी 
वटप्पणी प्रथम प्रवसद्ध केली, तीमध्ये असे म्हटले आहे की, ―आवदतानालूरच्या कवट्याांवरून वदे्द प्रकाराांचा 
पडताळा येतो; परांतु त्याांच्या अगदी अलीकडील शोधवनबांधात (१९५१) ते म्हणतात की, ते प्रोटो 
ऑस्रेलॉईड प्रकारचे आहेत. दोन कवट्याांपैकी झुकरमान व एवलयट स्स्मथ (१९३०) याांनी अभ्यावसलेली 
एक कवटी वनवरृतपणे ऑस्रेलॉईड आप्तभाव दशगववते. या कवटीसांबांधीचा ववस्तृत अहवाल गुांहाांकडून 
अद्यावप प्रवसद्ध व्हावयाचा आहे. 
 
 भारताबाहेर स्टॉसीगरने (Stoesigger १९२७) शोधून काढलेल्या बदावरयन कवट्या वजतलया 
द्रवववडयन व कोलॅवरयनबरोबर जवळीक दशगववतात वततलयाच त्या प्राचीन राजवांशपूवग 
इवजस्प्शयनाांबरोबरही दाखववतात. तसेच त्या वदे्दाांशीही बरीच अचूक जवळीक दशगववतात. बदावरयन 
सांस्कृती सुमारे विस्तपूवग ६००० वषांपूवीची असून त्यावळेेपासून प्रागवैतहावसक सांस्कृतीकाळाांशी सांबांध 
प्रस्थावपणारे साांगाडयाांचे अवशषे ऑस्रलेॉईड प्रवृवत्तदशगक आहेत. वनग्रो सकवा वनवग्रटोसांबांधात मात्र असे 
काहीही सापडलेले नाही. 
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ऑस्रनणलयन व आस्रलॉईड :- 
 

 आता आपण ऑस्रेवलयन शारीवरक लिणाांची (हॉवले्स १९४७) भारतातील काही ऑस्रेलॉईडच्या 
लिणाांशी प्रत्यि तुलना करून पाहू. यानांतरच्या भारतातील प्रकाराांची वनवडक साधनसामग्री (Data) 
कोष्टक ्-१ मध्ये वदली आहे. 

 
कोष्टक क्रमांक १ 
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 तुलनात्मक सामग्रीची वनवड करण्यात मुख्य वनकष असा होता की, ते लोक ववेद्दद सकवा ववेद्दद 
आप्तभावाांची वस्तुस्स्थती दशगववणारे असावते. मेवरक साधनसामग्रीची पवरपूतगता हा वतसरा वनकष होता. या 
देशात अनुरूप तुलनात्मक साधनसामग्री शोधून काढणे हे वजकरीचे काम आहे आवण तुलनेसाठी जी थोडी 
साधनसामाग्री इथे उपयोगात आणली आहे, ती सवगस्वी पूणग नाही (अपूणग आहे). चेचूांच्या शारीवरक 
मोजमापाच्या कमाल व वकमान व्याप्तीववषयी तसेच कोंढाच्या डोलयाच्या विवतज पवरघाववषयी काहीच 
मावहती नाही. वतची स्स्थती जास्तीतजास्त भौगोवलक भागाचा,  ववशषेतः मालेच्या उत्तरेकडील स्स्थतीची 
परीिा करण्यासाठी समावशे करण्याचा हेतू होता. अशा प्रकारे रॅीलां केच्या वदे्दापासून सुरुवात करून 
(उस्मान वहल, १९४१) आपण त्याांच्या भौगोवलकदृष्ट्ट्या असणाऱ्या शजेाऱ्याांचे म्हणजे त्रावणकोरचे 
कावनकर (चटजी व कुमार, १९५२) नांतर हैदराबादचे चेंचू (गुहा, १९३५), नांतर मध्यप्रदेशातील कोंढ (रे, 
Ray,१९४८) व राजमहाल टेकड्याांतील माले (सरकार १९३५-३६) याांचा समावशे करू. या जमाती 
(आवदवासी वनवडीमागे त्याांची (या लोकाांची) आवदम् व एकाकी प्रवृत्ती हासुद्धा एक वनकष होता. आवण 
म्हणून ओराओांचा तुलनेसाठी त्याांत समावशे केला नाही. ओराओां ही अवतशय पसरणारी जमात आहे आवण 
त्याांच्या दविण भारतातील तात्परुत्या वास्तव्यात त्याांच्यामध्ये अनेक िेरिार झालेले वदसून येतात. त्याांच्या 
मालेबरोबरच्या समान उत्पत्तीची परांपरागत कथा प्रस्तुत लेखकानेच (१९३८, ४२, ४३) शोधून काढली हे 
नाकारता येत नाही. 

 
 ह्याच तत्त्वावर मलबारमधील वायनाडचे पवणयन आवण कोचीनच्या डोंगराळ भागातील कादर याांचे 
बहुसमावशेक मेवरक साधनसामग्रीच्या अभावी सूक्षम वववरण नाइलाजाने करता आले नाही. कादरसांबांधीची 
गुहाांची साधनसामग्री उपलब्ध नाही, पण थस्टगन (Thurston-१९०८) च्या या दोनही आवदवासींसांबांधीची 
साधनसामग्री कोष्टक ्माांक २ मध्ये वदली आहे.  
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 तरांवगत केस, कमी उांची, लां ब कपाळ, नकटे नाक व शशैवी लिणाांवरून ते ववेद्ददशी अगदी 
जवळचे नाते असल्याचे दशगववतात. 
 
 मुांडारी भाषा बोलण्याऱ्या लोकाांचा ह्या वठकाणी ववचार केलेला नाही; आवण बॉवले्झ प्रमाणे 
(Bowels,१९४३) त्याचा स्वतांत्रपणे ववचार करणेच योग्य होईल. 
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 गुहाने (१९५१) आपल्या अगदी अलीकडच्या एका लेखात ―प्रोटो- ऑस्रलेॉईड सांबांधीचा प्रश्न 
पुन्हा उपस्स्थत केला आहे. रॅीलां केचे वदे्द व ऑस्रवेलयन याांच्यातील सादृश्य आवण स्पष्ट सारखेपणा 
याांबाबतीत हॉवले्सचा प्रमुख आशय आवण जनवनक सहसांबांधाचे अस्स्तत्वसुद्धा त्याने मान्य केले आहे. प्रोटो- 
ऑस्रेलॉईडसना ऑस्रेलॉईड म्हणण्यामागे त्याचा युवक्तवाद, भारतीय आवदवासींच्या, ऑस्रेवलयन 
आवदवासींच्या तुलनेने शरीरलिणाचे तौलवनक लहान आकारमान, याांवर आधारलेला आहे. नांतर तो 
म्हणतो “त्याांना वदे्दाइद म्हणणे न्याय्य होणार नाही, कारण जेव्हा त्याचा ववचार आपण करतो, त्यावळेी 
हॉवल्सने दाखववल्याप्रमाणे वदे्द हे कोणत्याही भारतीय आवदवासींपेिा ऑस्रवेलयनाांबरोबर अवधक साम्य 
दाखववतात.” 
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६ कपोलास्थीचा वकमान व्यास  १.४८ ०.३७ ४.१२ ११.१४ २.५८ ३.२७ 

७ वद्वगांडास्थीची रुां दी  १.४९ २७.०२ ८.०५ १७.५० १३.५४ १४.५६ 

८ वद्वकोवणकेची रुां दी  ७.५७ ८.५१ ७.३६ १५.६६ ३.१६ ३.१० 

९ नाकाची उांची    ०.०६ ०.१८ २.२२ ६.१७ ०.३२ ०.४१ 

१० नाकाची रुां दी   ९.३४ ३५.९२ ९.१५ ३५.०० ३.०९ ८.३५ 

११ चेहऱ्याची एकूण उांची  २.२१ ३.५६ २.८० ४.८३ ३.०७ ७.१४ 

१२ लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक  २.४४ ७.१८ १.७५ ७.६१ १.८८ ३.९२ 

१३ लाांबी-उांचीचा वनदेशाांक  २.१६ ५.४० ४.६७ ११.९८ ४.४९ ७.३६ 

१४ नाकाचा वनदेशाांक  २०.६३ २६.११ २३.६१ ३३.७३ ७.१४ ५.१७ 

१५ चेहऱ्याच्या एकूण उांचीचा ५.२१ २२.२२ ५.९९ १३.०८ ७.६३ ९.१९ 



 अनुक्रमणणका 

वनदेशाांक 

*सां. त्रु. = सांभवनीय त्रटुी 
 

 
कोष्टक क्रमांक ३-िालू 

 
वनरवनराळ्या आवदवासींच्या सरासरींमधील िरक व त्याांतील सांभवनीय त्रटुी 

 

अनु्माांक लिणे वदे्द वदे्द वदे्द 

 चेंच ू कोंढ कानीकर 

िरक *सां  .तु्र.  िरक *सां  .तु्र.  िरक *सां  .तु्र.  

(१) (२) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) 

१ उांची १२.४१ १०.०१ ७.४२ ८.१५ ०.६३ ०.६८ 

२ मस्तकाची लाांबी २.९४ २.४१ ५.६७ ५.७९ २.३६ २.५४ 

३ मस्तकाची रुां दी २.०७ २.०१ ५.४४ ६.९७ ४.१९ ५.०५ 

४ मस्तकाची उांची २.४४ १.७३ ५.७२ ४.५० ६.२४ ४.८४ 

५ मस्तकाचा िैवतज परीघ ६.४५ ०.९२ .. .. ८.०९ १.१७ 

६ कपोलास्थीचा वकमान व्यास २.२९ २.४१ २.४२ २.९२ ०.३२ ०.२६ 

७ वद्वगांडास्थीची रुां दी ११.५६ १०.३२ १४.३६ १४.६५ १०.९२ ११.३८ 

८ वद्वकोवणकेची रुां दी ०.३४ २.१० ३.३७ ३.१८ ३.१६ २.४३ 

९ नाकाची उांची ०.७० ०.७१ २.०८ २.५४ ०.०८ ०.१० 

१० नाकाची रुां दी २.४६ ५.३५ १.४८ ३.८९ १.२९ ३.३१ 

११ चेहऱ्याची एकूण उांची ३.४० ३.२१ ७.९० १३.१७ २.८९ ४.६९ 

१२ लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक ०.२३ ३.२९ ०.९१ १.८६ १.६० २.९१ 

१३ लाांबी-उांचीचा वनदेशाांक २.५७ ३.३८ ६.८४ १०.०६ ४.३३ ६.२८ 

१४ नाकाचा वनदेशाांक ४.२२ २.६१ ०.०३ ०.०२ २.९५ २.०२ 

१५ चेहऱ्याच्या एकूण उांचीचा 
वनदेशाांक 

६.११ ६.०५ ५.२४ ५.८९ ६.०२ ६.५४ 



 अनुक्रमणणका 

*सां. त्रु. = सांभवनीय त्रुटी 
 
 

कोष्टक क्रमांक ३– िालू 
 

वनरवनराळ्या आवदवासींच्या सरासरींमधील िरक व त्याांतील सांभवनीय त्रटुी 
 

अनु्माांक लिणे चेंच ू चेंच ू चेंच ू

 माले कानीकर कोंढ 

िरक *सां  .तु्र.  िरक *सां  .तु्र.  िरक *सां  .तु्र.  

(१) (२) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) 

१ उांची    ८.३१ ८.७४ ११.७८ २०.३१ ४.९९ ५.०४ 

२ मस्तकाची लाांबी  ०.९६ १०.१४ ०.५८ ०.६२ २.७३ ३.२१ 

३ मस्तकाची रुां दी                २.४० ३.१२ २.७२ २.५२ ३.३७ ४.२१ 

४ मस्तकाची उांची  १३.०४ १४.३३ ३.८० ३.५८ ३.२८ ३.१५ 

५ मस्तकाचा िैवतज परीघ  ६.७० २.९६ १४.५४ ६.३२ .. .. 

६ कपोलास्थीचा वकमान व्यास ०.२९ ०.५० २.५१ ४.११ ०.१३ ०.२१ 

७ वद्वगांडास्थीची रुां दी  १.९८ २.८३ ०.६४ ०.८६ २.८० ०.३६ 

८ वद्वकोवणकेची रुां दी  ३.५० २.६५ ३.५० २.२६ ३.७१ २.७५ 

९ नाकाची उांची   १.०२ १.५७ ०.७८ १.१५ १.३८ १.९७ 

१० नाकाची रुां दी   ०.६३ १.८० १.१७ ३.०८ ०.९८ २.५८ 

११ चेहऱ्याची एकूण उांची  ०.३३ ०.३१ ०.५१ ०.४४ ४.५० ०.४० 

१२ लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक  १.६५ ३.०६ १.३७ २.२५ ०.६८ १.२१ 

१३ लाांबी-उांचीचा वनदेशाांक  ७.०६ १.५८ १.७६ २.८९ ४.२७ ७.१२ 

१४ नाकाचा वनदेशाांक  २.९२ २.८१ १.२७ १.१० ४.२५ ३.९० 

१५ चेहऱ्याच्या एकूण उांचीचा 
वनदेशाांक 

१०.५२ २.३४ ०.०९ ०.१२ ०.८७ १.१९ 

*सां. त्रु. = सांभवनीय त्रुटी 



 अनुक्रमणणका 

कोष्टक क्रमांक ३-िालू 
 

वनरवनराळ्या आवदवासींच्या सरासरींमधील िरक व त्याांतील सांभवनीय त्रटुी 
 

अनु्माांक लिणे माले माले कोंढ 

 कोंढ कानीकर कानीकर 

िरक *सां  .तु्र.  िरक *सां  .तु्र.  िरक *सां  .तु्र.  

 (१) (२) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) 

१ उांची    ३.३२ ७.३८ ३.४७ ६.९४ ६.७९ ११.९१ 

२ मस्तकाची लाांबी      ३.६९ ९.२५ ०.३८ ०.६६ ३.३१ ५.५२ 

३ मस्तकाची रुां दी  ०.९७ २.६९ ०.२८ ०.६२ १.२५ २.५० 

४ मस्तकाची उांची               १६.३२ २४.०० १६.८४ २३.३९ ०.५२ ०.५९ 

५ मस्तकाचा िैवतज परीघ  .. .. ७.६४ ४.२२ .. .. 

६ कपोलास्थीचा वकमान व्यास ०.१६ ०.४७ २.८० ७.५७ २.६४ ६.०० 

७ वद्वगांडास्थीची रुां दी  ०.८२ १.७८ २.६२ ६.५५ ३.४४ ६.४९ 

८ वद्वकोवणकेची रुां दी  ०.२१ ०.४३ .. ०.९० ०.२१ ०.२२ 

९ नाकाची उांची   २.४० ७.०६ ०.२४ ०.७५ २.१६ ५.४० 

१० नाकाची रुां दी   १.६१ ६.७१ १.८० ७.२० ०.१९ ०.६६ 

११ चेहऱ्याची एकूण उांची  ४.८३ ८.४७ ०.१६ ०.३० ५.०१ ६.७७ 

१२ लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक ०.९७ ४.४१ ०.२८ ०.२२ ०.६९ १.९२ 

१३ लाांबी-उांचीचा वनदेशाांक ११.३३ २८.३३ ८.२२ २१.५१ २.५१ ४.९२ 

१४ नाकाचा वनदेशाांक  ७.१७ १०.५४ ४.१९ ५.३७ २.९८ ३.५५ 

१५ चेहऱ्याच्या एकूण उांचीचा 
वनदेशाांक 

२.३९ ५.३१ १.६१ ३.२४ ०.७८ १.३० 

*सां. त्रु. = सांभवनीय त्रुटी 
 
 प्रस्तुत लेखकास असे वाटते की, हॉवले्सचा बहुधा (त्याच्या ववधानाचा) येथे वनवरृत ववपयास केला 
असावा. त्याच्या उद् गाराांवरून अशी कल्पना येते की, त्याने वदे्द व इतर भारतीय आवदवासी याांची तुलना 
अभ्यासास घेतली होती. साधनसामग्रीच्या अपरेुणामुळे हॉवले्सची पांचाईत झाली;  ही वस्तुस्स्थती त्याच्या 



 अनुक्रमणणका 

शोधवनबांधातील पृष्ठ ६१ व ६४ वरील अवभप्रायाांमुळे सहज लिात येते आवण गुहाांनी वदलेलीच िक्त चेचूांची 
उपलब्ध सामग्री त्याने ऑस्रवलयनाांशी साधम्यग दाखववण्यासाठी योजली होती. भारतीय आवदवासींत 
ऑस्रेलॉईड घटक वदसतात, याचा त्याने आपल्या लेखाांमध्ये अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे.(आकृती 
्माांक ७) 

 
 हे उवद्दष्ट डोळ्याांसमोर ठेवनू सखोल तुलनात्मक अभ्यास अजूनपयंत कोणीही हाती घेतला नाही; 
सेवले व गुहा याांनीही ―प्रोटो-ऑस्रेलॉईडचे गृहीतक माांडण्याआधी तसा प्रयत्न केला नव्हता. 
 
 आकृती ्माांक ७ वरून स्पष्ट वदसते की, ज्यामध्ये कोष्टक ्माांक १ मधील काही वववशष्ट लिणे 
त्याांच्या उतरत्या सरासरी्माप्रमाणे माांडली आहेत, त्यावरून असे वदसते की भारतीय आवदवासींचे 
ऑस्रेवलयनाांच्या तुलनेने ―तुलनात्मक लहानपण‖ हे नेहमीचेच एक लिण होत नाही. 
 
 सवगसाधारण प्रमाणानुसार ९ लिणाांपैकी ४ लिणाांच्या बाबतीत आस्रवेलयन्सनी अत्युच्च जागा 
वमळववली असल्याचे आकृती ्माांक ७ मध्ये वदसते. तसेच काही लिणाांच्या बाबतीत ऑस्रेवलयन 
साांस्ख्यकीदृष्ट्ट्या लिणीय िरक दशगववत नाहीत. 
 
 आकृती ्माांक ३ मध्ये िरकास सांभवनीय त्रुटीने भागनू येणाऱ्या भागाकाराबरोबरच आवदवासींचा 
वनरवनराळ्या लिणाांच्या सरासरींतील िरक दशगववला आहे. सांभवनीय त्रटुींमुळे सहजपणे वदसून येणाऱ्या 
आवदवासींच्या अांतगगत िरक कोष्टक ्माांक ३ मधून साररूपाने काढून तो कोष्टक ्माांक ४ मध्ये 
स्वतांत्रपणे दाखववला आहे. 
 
 डोलयाची उांची, डोलयाचा िैवतज परीघ, ललाटास्थीचा वकमान व्यास, नाकाची उांची व मस्तक 
वनदेशाांक याांबाबत ऑस्रेवलयन आवण वदे्द वनकट साम्य दशगववतात. तर चेंचू डोलयाची रुां दी, नाकाची उांची, 
चेहऱ्याची एकूण उांची, मस्तक वनदेशाांक व लाांबी-रुां दीच्या वनदेशाांकानुसार ऑस्रेवलयनाांशी साम्य 
दशगववतात. अशा प्रकारे त्याांच्यापकैी प्रत्येकजण ऑस्रवेलयनाांबरोबर पाच बाबतीत सादृश्य दशगववतात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 अनुक्रमणणका 

 
 
 



 अनुक्रमणणका 

कोष्टक क्रमांक ४ 
 

सांभवनीय त्रुटीनुसार आवदवास्याांतगगत िरकाचा आकार 
 

  ०-१ १-२ २-३ ३-४ ४-५ 

१ ऑस्रेवलयन वदे्द . . २ २ १ १ ९ 

२ ऑस्रेवलयन माले . . २ ० १ ० १२ 

३ ऑस्रेवलयन चेंच ू . . १ ३ १ २ ८ 

४ ऑस्रेवलयन कानीकर . . ३ ० ० १ ११ 

५ ऑस्रेवलयन कोंढ . . ० ० ० ० १४ 

६ वदे्द माले . . २ ० १ ३ ९ 

७ वदे्द चेंचू . . २ १ ५ ३ ४ 

८ वदे्द कानीकर . . ३ १ ४ १ ६ 

९ वदे्द कोंढ . . १ १ २ २ ८ 

१० चेंचू माले . . २ ३ ५ २ ३ 

११ चेंचू कानीकर . . ४ २ ४ २ ३ 

१२ चेंचू कोंढ . . ३ ३ २ ३ ३ 

१३ माले कोंढ . . २ १ १ ० १० 

१४ माले कानीकर . . ६ ० ० १ ८ 

१५ कानीकर कोंढ . . ३ २ १ १ ७ 

 
 याउलट चेंचू व कानीकर या प्रत्येकाबरोबर वदे्दा आठ लिणाांच्या बाबतीत साम्य दाखववतात. ते 
दोन्ही वदे्दाबरोबर डोलयाची लाांबी, डोलयाचा िवैतज परीघ, ललाटास्थीचा वकमान घेर, वद्वकोवणकेची रुां दी, 
नाकाची उांची व नाकाचा वनदेशाांक याबाबतीत वमळतेजुळते आहेत. वरील ६ लिणावशवाय चेंचूमध्ये इतर 
दोन लिणे म्हणजे, डोलयाची रुां दी व डोलयाची उांची असून कावनकराांमध्ये उांची व मस्तक वनदेशाांकही 
होत. कोंढ वदे्दबरोबर पाच गोष्टींमध्ये साम्य दाखववतात. 
 
 चेंचूांनी भौगोवलकदृष्ट्ट्या मध्यवती जागा व्यापलेली आहे. त्यामुळे त्याांचे वैवशष्ट्ट्यपूणग लिण प्रकट 
होते. माले व कावनकर या प्रत्येकाबरोबर ते दहा गोष्टींत (लिणाांत) सादृश्य दाखववतात. माले व कावनकर 
हे दोघे चेंचूांबरोबर डोलयाची लाांबी, वद्वगांडास्थीची रुां दी, वद्वकोवणकेची रुां दी, नाकाची उांची, नाकाचा 
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वनदेशाांक, चेहऱ्याची एकूण उांची व चेहऱ्याचा एकूण वनदेशाांक याांबाबत सहमत होतात. इतर तीन लिणे 
सवगसाधारणतः मालेंत सापडली नाहीत. ती म्हणजे िैवतज परीघ, ललाटास्थीचा वकमान व्यास व नाकाची 
रुां दी. कावनकराांमध्ये डोलयाची रुां दी, लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक व लाांबी-उांचीचा वनदेशाांक ही लिणे आहेत. 
चेंचू व कोंढ एकमेकाांशी ललाटास्थीचा वकमान व्यास, वद्वगांडास्थीची रुां दी, वद्वकोवणकेची रुां दी, नाकाची 
उांची, नाकाची रुां दी, चेहऱ्याची एकूण उांची, लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक व चेहऱ्याचा एकूण उांचीचा वनदेशाांक 
इत्यादींबाबतीत साम्य दाखववतात. अशातऱ्हेने माले, चेंचू व कावनकर बहुसांख्य लिणाांच्या बाबतीत 
एकमेकाांशी साम्य दाखववतात आवण त्याांना घवनष्ठ समवाांवशक समजणे या वठकाणी अस्थायी होणार नाही. 
चेंचू व कावनकर दोघेही वर उल्लेवखल्याप्रमाणे वदे्दाांशी आठ लिणाांत साम्य दाखववतात आवण ध्वन्यथाने 
वदे्दा, चेंच,ू कावनकर वर माले हे एकेकाळी घवनष्ठ समवांशी होते असे आपण म्हणू शकू. अशा प्रकारचे गुहाांचे 
वर उद् धृत केलेले मत असमथगनीय असाव े असे वदसते; वास्तववक भारतीय आवदवासींचे वदे्दाांशी 
ऑस्रेवलयनाांपेिा जास्त साम्य आहे आवण म्हणनू प्रस्तुत अभ्यासात वर्मणलेल्या आवदवासींच्या वाांवशक 
आप्तभावासांबांधी वापरलेले ववेद्दद नामावभधान पूणगतः योग्य वाटते. तीच गोष्ट येथील व परदेशाांतील 
त्यासमान आवदवासींबाबतही म्हणता येईल. 

 
 प्रस्तुत लेखकाने १९३८ साली मालें चा उल्लखे राजमहाल टेकड्याांतील मूल रवहवासी (आवदम) 
असा केला होता. पवणयनाांच्या रक्तगटाच्या दृश्याची जरी ववस्तृत प्रमाणावर यथायोग्यरीत्या 
ऑस्रेवलयनाांच्या रक्तगटाांशी तुलना केली, तरी त्याचा सखोल अभ्यास अद्यापी झालेला नाही;  आवण 
म्हणून दविण भारतातील वदे्दाांचे ते खरेखुरे प्रवतवनधी असल्याचे प्रस्तुत लेखकास वदसते. हे ववेद्दद या 
देशाचे मूलवासी आहेत;  ते या भमूीतच जन्मले आहेत. 

 
वरील मुद्यांिा सारांश : 
 
 (१) प्रोटो- ऑस्रलेॉईड या सांजे्ञच्या इवतहासाबाबतचे वववचेन. 
 
 (२) ववेद्दद याांच्या भारतातील प्रसाराचा व त्याांच्या भारताबाहेरील प्रसाराबाबतच्या मावहतीचा 
शोध. 
 
 (३) उत््ाांतीनुसार ऑस्रेलॉईड सची उत्पत्ती सवगप्रथम झाली असून त्यानांतर 
ऑस्रेलॉईडपासून उत्पवरवतगन झाल्यामुळे वनवग्रटोचे आगमन झाले. तरांगात्मक केसाांचा उत्पवरवतगन भाग 
म्हणजे लोकरीसारखे केस होत. ऑस्रेलॉईड सची वाढ अगदी सुरुवातीच्या (खालच्या) ववकास 
टप्प्याांमध्येच रोखली गेली. तर वनग्रो सकवा वनवग्रटो हा अवतशय ववशषेीकरणाचा प्रकार आहे.  
 
 (४) ऑस्रेलॉईड सच्या साांगाड्याच्या अवशषेाांचा काल बादरीयन कालइतका प्राचीन आहे. 
आवण भारतातील प्रागैवतहास काळात ऑस्रेलॉईड प्रकारचेच िक्त वचगस्व होते. 
 
 (५) ऑस्रेवलयन वदे्द व इतर काही थोडलयाच प्राचीन लोकाांच्या मानववमतीच्या सामग्रीसाठी 
साांस्ख्यकीय पद्धतीची उपाययोजना केलेली आहे. मुांडारी भाषा बोलणाऱ्या लोकाांना मात्र प्रस्तुत 
अभ्यासातून वगळण्यात आले आहे. 
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 (६) साांस्ख्यकीय उपाययोजनेनुसार वदे्द, चेंचू व कानीकर याांच्यामध्ये आठ लिणाांबाबत 
सारखेपणा वदसून येतो, आवण चेंच,ू माले, कानीकर व कोंढ याांच्यामध्ये दहा मुद्याांबाबत सारखेपणा वदसून 
येतो. हा सहसांबांध वदे्दाांबरोबरच्या वाांवशक आप्तभावाचा सूचक असून ववेद्दद या नामकरणाचे योग्य 
स्पष्टीकरण त्यामुळे वमळते. 
 
सांगाड्ांिन अवशनष (याबाबत) : 
 
 वर वणगन केलेल्या ऑस्रलेॉईड सच्या साांगाड्याांचे अवशषे िारच कमी आहेत. उस्मान वहल 
(१९४१-४२) याांनी वदे्दाांच्या साांगाड्याांच्या अवशषेाांचा सखोल अभ्यास केला असून त्यात कोलां बो (भारत-
रॅीलां का) येथील (त्याांत गे्रटवरटनमधील ववववध वस्तुसांग्रहालयाांतील ६८ व ६ साांगाडे अांतभूगत होतात) 
काही, यावशवाय त्याांचे स्वतःच्या व डॉ. आर. एल. स्पीटल याांच्या सांग्रहालयाांतील आहेत. प्रस्तुत 
ग्रांथकत्याने माले याांच्या साांगाड्याांबाबतचे दोन अभ्यासपर लेख अगोदरच प्रवसद्ध केले आहेत (१९३४-३५, 
१९३८-३९). त्याांचाही या वठकाणी अांतभाव केलेला आहे. 
 
 आवदवासींच्या कवट्या व साांगाडे याांच्या बहुसांख्य उदाहरणाांबाबतच्या यथाथगतेची शांका असली, 
तरीसुद्धा ते भारतीय सांग्रहालयातील एक अववभाज्य भाग होऊन बसले आहेत; तथावप अजूनही त्याांचा 
पद्धतशीर अभ्यास सकवा सांपूणग जांत्री झालेली नाही व तसा प्रयत्नही झालेलानाही. भारतीय वस्तुसांग्रहालय, 
कलकत्ता येथील मानवशास्त्राच्या दालनामध्ये अशा प्रकारच्या वस्तू सवात जास्त प्रमाणात भारतात 
आढळतात, परांतु या वठकाणीसुद्धा त्याांचा पद्धतशीर अभ्यास अगर जांत्री करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. 
हा सांग्रह इ.स. १९४६ पासून मानवशास्त्र ववभागाच्या सांचालकाच्या ताब्यात आहे. या सांग्रहालयातील िक्त 
काही भागाांचा म्हणजे प्रोम (१९३१-३२) येथील जुन्या दिन भमूीतील रह् नी कवट्याांचा तसेच मुांडा 
(१९३२-३३) व ओराओां (१९३३-३४) याांच्या कवट्याांचा अभ्यास डॉ.पी.बसू याांनी केलेला होता. 
 
 माले साांगाड्याांच्या अवशषेाांचा पवहला साठा सप्टेंबर १९३५ मध्ये दानोवर (राजमहाल उपववभाग) 
या डोंगरी खेड्यातील दिनभमूीतून वमळववण्यात आला. त्यामध्यें दोन उवगस्थी, डावी अांतजंघास्थी व 
उजव्या बाह्यजांघास्थीचा वरचा एक-तृतीयाांश भाग याांचा समावशे आहे. लाांब हाडाांचा दुसरा साठासुद्धा 
िेरुवारी १९३७ मध्ये वरील दिनभमूीतील दाट भागाांतून पनु्हा प्राप्त केला गेला. दुगापूर (राजमहाल) 
येथील गुमा पहाड ह्या पे्रते परुण्याच्या जागेमधून माचग १९३८ च्या सुमारास वकत्येक मानवी हाडे पनु्हा प्राप्त 
झाली आवण मालें च्या खात्रीलायक सांग्रहाांपकैी त्याांचा सवात मोठा साठा झाला आहे. यानांतरच्या वठकाणी 
एकापेिा अवधक व्यक्तींच्या साांगाड्याांचे अवशषे सापडले, त्याांत वस्त्रयाांच्या साांगाड्याांचे प्रमाण अवधक होते. 
एक कवटी, एक सांपूणग कवटमेखला व खालच्या (बाजूचे) अांत्यावयवाच्या लाांब हाडाांच्या दोन जोड्या या 
स्त्रीच्याच असल्याची खात्री पटली. हा नांतरचा साांगाडा तुलनेने अगदी अलीकडेच पुरलेला असल्यासारखा 
वदसतो. कारण, वाळलेल्या अवस्थेतील ऊतक तांतू अद्यापही हाडाांनाच वचकटलेले होते.  

 
 

आकृती क्रमांक ८ 
 
 सदरील आकृती मूळ ग्रांथामध्ये पुनमुगद्रण योग्य नसल्याने या वठकाणी ती देण्यात आली नाही. 
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 पूवी प्रवसद्ध केलेल्या लाांब हाडाांच्या मोजमापाांचा तुलनेच्या दृष्टीने या वठकाणी समावशे केलेला 
आहे. 
 
सांगाड्ािन भाग: 
 
 दानोवर येथील मानवी अवशषे पुढील होत : 
 
 (अ) भजेुस्थी-दांडाचे हाड-उजव ेव डाव;े  ऊध्वग व अधर टोके वमळाली नाहीत. 
 
 (ब)  अांतरास्थी-प्रबाहू-उजव,े  ऊध्वग व अधर टोकाचा भाग वमळाला नाही. 
 
 (क)  ऊवास्थी-माांडीचे हाड-उजव े व डाव,े उजवी बाजू सांपूणग, डाव्या बाजूच्या शीषगकाचे व 
गळवट भाग वमळाले नाहीत. 
 
 (ड)  अांतजंघास्थी-उजवी व डावी, डाव्या बाजूची सांपूणग, उजव्या बाजूची ऊध्वग व अधर टोके 
वमळाली नाहीत. 
 
 (इ) बाह्यजांघास्थी-उजवी व डावी, दोन्हींची ऊध्वग व अधर टोके वमळाली नाहीत.  
 गुमा पहाड येथील दिनभमूीत खालील मानवी अवशषे वमळाले : 
 
 (अ)  कवटी-स्त्रीची, सांपूणग, कवटीच्या तळाचा परृकपालास्थीचा व तालूचा भाग वमळाला नाही. 
 
 (ब)  कवटी-पुरुषाची चेहऱ्याचा सांपूणग भाग वमळाला नाही, डाव्या व उजव्या परृकपालास्थीचे 
भाग तुटलेले वमळाले. कवटी जरी तुकड्याांच्या स्वरुपात वमळाली असली, तरी कपोलास्थी व इतर 
महत्त्वाचे साांधवनक भाग जसेच्या तसे वमळाल्याने वतची पनुबांधणी करणे शलय झाले. 
 
 (क)  खालचा जबडा-सांपूणग दाताांपैकी, जबड्याच्या वहरडीत रुतलेल्या स्वरूपात िक्त उजव्या 
बाजूची दुसरी दाढ सापडली.  
 
 (ड)  स्कां धास्थी-डाव्या बाजूची, सांपूणग हाडाांपकैी िक्त ॲ्ोवमसॉन प्रवधाचा टोकाकडील 
िोटासा भाग वमळाला नाही. 
 
 (इ)  भजुास्थी-डाव्या बाजूची सांपूणग. 
 
 (ि)  अरास्थी-प्रबाहू-उजव्या बाजूची सांपूणग. 
 
 (ग)  अांतरास्थी-प्रबाहू-उजवी व डावी, डावी सांपूणग उजव्या बाजूचे खालचे टोक वमळाले नाही. 
 
 (ह)  कवटमेखला-दोन किांगे व वत्रकास्स्थसवहत सांपूणग.  
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 (य)  ऊवास्थी-माांडीचे हाड-(१) एकाच व्यक्तीच्या उजव्या व डाव्या बाजूची माांडीची हाडे 
वमळाली असून वरील कवटमेखलेच्या उलुखलामध्ये बरोबर बसणारी आहे. (२) दुसऱ्या व्यक्तीच्या उजव्या 
बाजूचे एकच माांडीचे हाड वमळाले, अग्रप्रवधाचा भाग कुरतडला होता. (३) वतसऱ्या व्यक्तीच्या उजव्या 
बाजूचे एकच हाड वमळाले, िक्त खालच्या बाजूचा एकतृतीयाांश भाग वमळाला. 
 
 (ज)  अांतजंघास्थी-(१) एका व्यक्तीची डाव्या व उजव्या बाजूची सांपूणग, (२) एका व्यक्तीच्या 
डाव्या अांतजंघास्थीचा गोलाकार वझजलेला व अधरीय भाग हरवलेला.  
 
 (ख)  बाह्यजांघास्थी- डाव्या बाजूची, खालची-अधर बाजू वमळाली नाही.  
 
 (ल)  वनमगोल हाडे-डाव्या बाजूचे सांपूणग. 
 
 वरील यादी ही सवग हाडाांची असून त्याांचे वणगन आता येथे पाहू: 

 
 कवटमेखला ही एका स्त्रीची असून त्या त्या हाडाांच्या व्यवस्स्थत बसणाऱ्या सांघायी पषृ्ठभागावरून 
ऊवास्थीच्या दोन जोड्या व अांतजंघास्थी त्याचा वनमगोल हाडाांसह व बाह्यजांघास्थीही त्याच्याशीच 
(साांगाड्याशीच) वनगवडत आहेत. स्त्रीची कवटी व जवळजवळ सांपूणग पदावयव त्याच व्यक्तीचे असल्याचेही 
नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे डावी अांतरास्थी डाव्या भजुास्थीच्या कपूगराग्र प्रवधाशी तांतोतांत सांघायी 
असल्याने ते एका व्यक्तीचे असल्याचे वदसून येते. सवगसाधारणपणे हाडाांची पोत व खाली उल्लेवखलेल्या 
कारणानुसार दानोवर येथील अवशषे ह्याच व्यक्तीचे असल्याचे वदसते, परांतु गुमा पहाड या वठकाणचे 
आपल्याकडे एकां दर तीन व्यक्तींच्या साांगाड्याचे अवशषे आहेत. सवग हाडाांची वणगने त्याांच्या 
शारीर्माप्रमाणे ववशद केली आहेत. सवग मोजमापे वमलीमीटरमध्ये वदलेली आहेत. 

 
 कवटी-गुमा पहाड येथे सापडलेल्या कवट्याांत पुरुषाांची एक (वचत्रपत्र ५ अ ते क) व स्त्रीची 
(वचत्रपत्र ५) अशा दोन्ही प्रौढाांच्या कवट्या आहेत. स्त्रीची सांपूणग कवटी असून पुरुषाच्या कवटीपेिा ती 
सुस्स्थतीत आहे. स्त्रीच्या कवटीचा, उजव्या बाजूच्या गांडास्थीचा काही भाग व गालाची हाडे वमळालेली 
नाहीत, आवण तालूचे काही मृदुभाग सोडल्यास, तसेच तळाकडील परृकपालाचा भाग वगळता 
आस्स्थमापनसाठी कवटी सांपूणगपणे व्यवस्स्थत आहे. पुरुषाची कवटी, तुकड्याांच्या पनुबांधणीनांतरही दोन 
वभत्तीय हाडाांचे वकवरटाच्या वशवणीच्या वठकाणाचे बरेच मोठे भाग नसल्याचे आढळले. परृकपालास्थी, 
वभत्तीय गाठीच्या वठकाणी खूपच प्रमाणात सपाट होत गेल्याचे वदसते, आवण जरी उजव्या बाजूच्या 
ॲस्टेवरयॉन या सबदूजवळ बऱ्याचशा भेगा वदसतात. ह्यामुळे कवटीच्या कमाल रुां दीवर काहीसा पवरणाम 
झाला. आहे. ललाटास्थीही डाव्या वभत्तीय हाडास डाव्या वकवरटी वशवणीच्या टेवरयॉन सबदूपाशी आवण 
उजव्या िानरूपी वशवणीच्या िानापाशी साधणे शलय आहे. कवटीची लाांबीही काही प्रमाणात वबघडलेली 
असण्याची शलयता आहे. 

 
 तुलनात्मक अभ्यासास सोयीचे जाव ेम्हणनू कवट्याांचे एकवत्रत वणगन करणे अवधक रास्त ठरेल.  
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ऊध्वथ रनखाटणी : 
 

 
आकृती ९ 

माले कवटीचे वरून पावहले असता वदसणारे दृष्ट्य 
(आकार मुळच्या १/२) 

 
 वरच्या बाजूने पावहले असता (आकृती ्. ९) दोन्ही कवट्या लाांबट आकारच्या वदसतात; परांतु 
स्त्रीपेिा पुरुषाांमध्ये लांबपणा जास्त लिणीय वदसतो. स्त्री कवटीचे ललाटास्थी अरुां द व वनमुळते होत जाणारे 
असून पुरुषाांमध्ये ती रुां द आढळते. तथावप, दोन्ही कवट्याांमधील िरक परृकपालापाशी जास्त लिणीय 
वदसतो. स्त्रीच्या कवटीची वभत्तीय बाजू एकदम उतरती होत गेली असून परृकपालास्थीचा कोणताही भाग 
प्रत्यिात वदसत नाही. परांतु पुरुषाच्या कवटीमध्ये परृकपालास्थी टेंगळासारखी पुढे आलेली असून त्यामुळे 
एक स्वतांत्र व्ाकार आपोआप तयार झालेला वदसतो, तसेच लॅम्डाच्या भागाजवळील चेपल्या गेलेल्या 
पृष्ठभागामुळे अवधक लिणीय आहे. 

 
 परृकपाल रेखाटणी-पाठीकडील बाजूने पावहले असता (आकृती ्माांक १०) स्त्रीच्या कवटीचा 
तळाकडील पृष्ठभागाजवळील लिणीय व्ाकार मानेकडील ऊध्वगस्थ रेषेपाशी वदसतो आवण स्नायूबांधनाची 
जागा, जरी स्नायूबांधनाचे ठसे दुसऱ्या (पुरुषाच्या) बाबतीत जास्त खोल असले तरी वशखा वशवणीचा 
आकृतीबांध पुरुषापेिा स्त्रीमध्ये जास्त गुांतागुांतीचा आहे.  
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आकृती १० 

माले ♀कवटीची परृकपाल रेखाटणी (१/२ पट) 
 
 तलकला रेखाटणी-तळाच्या भागाकडे स्त्रीची कवटी (वचत्रपत्र ४ क) पुरुषाच्या कवटीपेिा 
(वचत्रपत्र ५ ब) परृपालापाशी ववस्तृत आहे. परृ कपालास्थीचे तल प्रवधग पुरुषामध्ये सपाट व रुां द असून 
स्त्रीचे गोलाकार व मध्यभागी दुमडलेले वदसतात. हेच कारण कॅरोटीड नाल्याच्या पुरुषापेिा अवधक रुां द 
उघडीचे असाव.े याउलट बृहद्रांध्र मात्र पुरुषाांमध्ये स्त्रीपेिा बऱ्याच मोठ्या आकाराचे आहे. पुरुषाच्या 
कवटीमध्ये डाव्या परृकपाल खांडाच्या पाठीमागे गळ्याच्या भोकाकडे जाणारे एक विद्र आहे. स्त्रीच्या 
कवटीस सहजपणे वदसून येणारे स्टायलॉईड प्रवधग आहे. पुरुषाचे गांडवधग मोठ्या आकाराचे असून स्त्रीच्या 
गांडवधाची टोके काहीशी आतील बाजूस वळलेली वदसतात. डायगसॅ्स्रक खाय पुरुषापेिा स्त्रीमध्ये अवधक 
खोल आहे.  
 

 
आकृती क्रमांक ११ 

माले♂ च्या कवटीची एका बाजूने वदसणारी रेखाटणी 
(नेझीयॉन-इवनयॉन पातळी) 
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 स्त्रीच्या कवटीपकैी िक्त तालू वमळाली आहे. सवग दात उगवले असून, प्रस्तुत कवटीमध्ये िक्त 
डावीकडील तीन दाढा, पवहली दाढ, पवहली डावीकडील उपदाढ व उजवीकडील पवहली दाढ इतके दात 
वदसून येतात. उजव्या बाजूकडील दाढा, डाव्या बाजूकडील दाढाांपेिा अवधक वझजलेल्या वदसतात.  
 
पारॄग रेखाटणी : 
 

 
आकृती क्रमांक १२ 

माले♀च्या कवटीची एका बाजूने वदसणारी रेखाटणी (१/२ पट) 
 

 एका बाजूने पावहले असता, पुरुषाच्या कवटीचे टेंगळासारखे पुढे आलेले परृकपाल व ललाटीय 
उांचवटे लिणीय वदसतात. स्त्रीच्या कवटीचे कपाळ एकदम उतरत्या उभ्या ्मात असून पुरुषाच्या कवटीचे 
अवधनेत्रक कां गोरे व ललाटीय उांचवटे लिणीय आहेत. दोन्ही कवट्या असलदपूवग वाढीच्या दृष्टीने लिणीय 
असल्या तरी ही वाढ स्त्रीपेिा पुरुषामध्ये अवधक वदसते. स्त्रींच्या कवटीचे डावीकडील स्टायलॉईड प्रवधग 
उत्तम रीतीने जतन केलेल्या अवस्थेत असून आतील बाजूस व्ाकार असल्याचे दशगववते. स्त्रीच्या 
कवटीमध्ये सकवचत दांतमलूीय उद्वातहनू वदसते.  
 
चेहऱ्याची रेखाटणी : (आकृती ्माांक :१३) 
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आकृती क्रमांक १३ 

आकृती ्माांक : १३ माले ♀च्या कवटीचीच्या चेहेऱ्याची रेखाटणी (१/२ पट) 
 
 पुरुषाच्या कवटीचा तोंडावळ्याचा भाग जरी स्पष्ट नसला,  तरी ललाटास्थीची वैवशष्ट्टे्य उल्लेखनीय 
आहेत. ललाटास्थीवर दोन ठळक उांचवटेही वदसतात : भ्रमूध्य व अवधनेत्रक कां गोरे लिणीय आहेत. 
स्त्रीच्या कवटीचे ललाटीय उांचवटे िारसे लिणीय नाहीत (आकृती ्माांक १३). डोळ्याच्या खाचा 
गोलाकार असून नाकाची भोके नाशपातीरुपी आहेत. नाकाचा उपकें द्री काटा ठळक आहे. पुरुषाच्या 
कवटीमध्ये अवधनेत्रक विदे्र वदसतात व तीच स्त्रीमध्ये खाचेच्या स्वरूपात वदसतात. 

 
 मस्तकाकार- माले पुरुषाची कवटी लां बकपालक असून कवटीचा वनदेशाांक ७२.४६ इतका आहे; 
तर स्त्रीची कवटी ७९.६२ वनदेशाांकान्वये लघुशीषी प्रवृत्ती दशगववते. दोन्ही कवट्याांवर ववशषेतः पुरुष 
कवटीवर शवपरीिणाच्या वळेी बदल घडून आलेला असून त्याचा अांशतः पवरणाम कवटीच्या वनदेशाांकावर 
झाल्याचे वदसते. दोन्ही कवट्याांचे घुमट खुजे आहेत. मॉवलसन कवटीधारकावर कवट्या ठेवनू डेस्व्हडसन 
ब्लॅकच्या कॅलोटी मीटरने असलद उांच्या मोजल्या, त्या स्त्रीमध्ये १०५ वमलीमीटर व पुरुषाांमध्ये १०७ 
वमलीमीटर इतलया आहेत. 

 
 वरील आकाराबाबत दोन्ही कवट्या, प्रस्तुत लेखकाने (१९३५-३६) मोजलेल्या हयात व्यक्तींच्या 
आकाराशी वमळत्याजुळत्या आहेत. १८८ माले पुरुषाांच्या बाबतीत कवटीचा सरासरी वनदेशाांक काढल्यावर 
तो ७४·५४ इतका होता; तर ७ स्त्री व्यक्तींच्या मोजमापाांवरून काढलेला सरासरी वनदगशाांक ७८·५९ इतका 
होता. हे प्रमाण मध्यशीषी मूल्य साांगते, परांतु ७ व्यक्तींची स्वतांत्रपणे मोजमापे ववचारात घेतली त्यावळेी 
प्रत्यिात ४२·८६ टके्क लोक लघुशीषी वनदेशाांक दशगववत होते असे वदसते. परांतु स्त्रीच्या मस्तकाचे खरे 
लिण ह्या अल्पशा नमुन्यावरून वनवरृ तपणे साांगता येणार नाही. त्या ७ कवट्याांचे वनदेशाांक खाली 
वदल्याप्रमाणे होत : 

 
 ८१·५०, ६८·५४, ७५·८२, ८१·६५, ७६·२४, ७४·८६ व ८०·१२. या साताांपैकी २ वनवरृतपणे लघुशीषी 
असून नांतरचे िक्त १·०६ टके्क पुरुषाांमध्ये आढळून येतात. 
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 कवटीची धारणिमता-माले स्त्रीच्या कवटीची धारणिमता िक्त ९७० घनसेंटीमीटर आहे. 
मोहरीच्या वबयाांच्या ५ योगाने प्रथमतः ती अांदाजे मोजून जे एकूण तीन वेधाांक वमळाले ते खालीलप्रमाणे 
होत: 
 
 पवहला वधेाांक- ९६० घनसेंटीमीटर, दुसरा वधेाांक-९६० घनसेंटीमीटर व वतसरा वधेाांक -९७० 
घनसेंटीमीटर. 
 
 यावरून सरासरी धारणिमता ९८३ घनसेंटीमीटर वमळते. हा वनणगय पडताळून पाहण्यासाठी सांपूणग 
कवटीस पॅरािीन मेणाचा थर देऊन वनरपेि धारणिमता पाण्याच्या साह्याने वनवरृत केली. नेहमीच्या 
खबरदारीच्या उपायानुसार अशा प्रकारच्या प्रयोगामध्ये कवटीची धारणिमता िक्त ९७० घनसेंटीमीटर 
वमळाली.  
 

कोष्टक क्रमांक ५ 
 

कवटीची मोजमापे 
 

कवटी माले माले मुांडा वदे्द 

  (बसू) (सरॅासीन) सलग 

१ कवटीची जास्तीतजास्त लाांबी १६७ १५७ १६५ १७९ 

२ कवटीची जास्तीतजास्त रुां दी १२१(?)१२५ ११२ १२३ .. 

३ नेवझयॉन इवनयॉन लाांबी १४८ १४८ १४८ .. 

४ बेवसलो-रेगमवॅटक उांची .. ११८ १३० .. 

५ ललाटीय कमीतकमी उांची ९१.५ ९१ ८८ .. 

६ ललाटीय जास्तीतजास्त रुां दी १११ १०० ९९ .. 

७ वद्वगांडवधीय रुां दी ९९ १०० ९४ .. 

८ वद्वगांडास्थी रुां दी .. .. ११६ १०८ 

९ नेवझयॉन-बेवसयॉन रेषा ९२ ९५ ९८ ९१ 

१० प्रॉस्स्थयॉन-बेवसयॉन रेषा .. ८५ ९४ .. 

११ नेवझयॉन-ग्नेवथयॉन रेषा .. .. .. ९८ 

१२ नेवझयॉन-प्रॉस्स्थयॉन रेषा .. ५२ ५६ ५६.५ 

१३ नाकाची लाांबी .. ४१ ४२ ४१.५ 

१४ नाकाची रुां दी .. २५ २५ २३.७५ 

१५ नेत्रकोटराांतगगत रुां दी .. २० १९ १९ 



 अनुक्रमणणका 

१६ नेत्रकोटराची उांची -    .. 

 उजवी .. ३१ २९ .. 

 डावी .. ३१ ३० .. 

१६ नेत्रकोटराची उांची -    .. 

 उजवी .. ३१ २९ .. 

 डावी .. ३१ ३० .. 

१७ उत्तर हनु-दांतमुलीय लाांबी .. .. ४९ .. 

१८ उत्तर हनु-दांतमुलीय रुां दी .. ५५ ६२ .. 

१९ तालूची लाांबी .. .. ४९ .. 

२० तालूची रुां दी .. ३५ ३७ .. 

२१ परृकपालाच्या विद्राची -     

 लाांबी ३३ ३३ ३१ .. 

 रुां दी २८ २५ २७ .. 

२३ असलदाची उांची १०७(?) १०५ .. १२६.५ 

२४ कवटीचा अरीय-प्रतली चाप ३४४ ३३० ३३५ ३६७ 

२५ कवटीचा अनुप्रस्थ चाप .. २८३ २६८ .. 

२६ ववषुववृत्तीय घेर ४६२ ४५५ ४५५ .. 

२७ वद्वअसलद रुां दी १०४ १०३ १०४ . . 

२८ वद्वनेत्रकोटराची बाह्य रुां दी . . ९६ ९८ . . 

२९ वद्वनेत्रकोटराची आांतर रुां दी . . ९० ९९ . . 

३० परृकपालाची जास्तीतजास्त 
रुां दी 

९६ ९४ ९० . . 

३१ ललाटीचा चाप . . १२० ११३ . . 

३२ वभत्तीय चाप . . ११७ १२० . . 

३३ परृकपालीय चाप १०७ ९३ १०२ . . 

३४ ललाटीय जीवा . . १०१ ९९ . . 



 अनुक्रमणणका 

३५ वभत्तीय जीवा . . १०१ १०७ . . 

३६ परृकपालीय जीवा ४५ ७७ ८७ . . 

३७ (वरच्या) पवहल्या दाढेची लाांबी-     

 उजवी-अग्रपरृ . . १० ९ . . 

 -अनुप्रस्थ . . ११ ११ . . 

 डावी-अग्रपरृ . . १० ९ . . 

 -अनुप्रस्थ . . १० ११ . . 

३८  (वरच्या) दुसऱ्या दाढेची लाांबी-
  

    

 उजवी - अग्रपरृ  . . ९ . . 

 -अनुप्रस्थ . . . . ११ . . 

 डावी– अग्रपरृ . . ८ ९ . . 

 -अनुप्रस्थ . . १० ११ . . 

३९ वद्वनेत्रकोटराांतगगत नाकाचा 
व्यास 

. . ९७ १०० . . 

४० नेवझयॉन-लॅम्डा रेषा १५४ १५३ १५८ . . 

४१ कवटीची उांची ९९ ९५ १०० . . 

४२ लॅम्डापयंतची कवटीची उांची ६८ ६७ ६६ . . 

४३ रेग्मा-पोवझशन रेषा . . ८७.५ ८९ . . 

४४ ललाटीय लां ब . . २५ २४ . . 

४५ वभत्तीय लांब . . २५ २२ . . 

४६ परृकपालीय लां ब २६ २१ २३ . . 

४७ ललाटीय वतरकस कोन . . ६०० ६५० . . 

४८ परृकपालीय वतरकस कोन ८६० ८९० ८७० . . 

४९ चेहऱ्याच्या पारॄगभागाचा कोन . . ८०० ८४० . . 

५० कवटीच्या तळाचा कोन . . १०० १०० . . 



 अनुक्रमणणका 

५१ ललाटीय अनुप्रस्थ कोन . . १२५० १३०० . . 

५२ वभत्तीय अनुप्रस्थ कोन . . १२७० १३५० . . 

५३ परृकपालीय अनुप्रस्थ कोन ११७० १२४० १२५० . . 

५४ परृकपालीय अवभवतगन कोन ११८० १२४० १२५० . . 

५५ चेहऱ्याच्या उित लाांबीचा कोन . . ३५० ३२० . . 

५६ नेवझयॉन ते रेग्माच्या 
पायथ्यापयंतचे लां बाांतर 

. . ५१ ४१ . . 

५७ 

 

कवटीची धारणिमता 
(घनसेंटीमीटरमध्ये) 

९७० 

(अांदाजे) 

१,००० 

(अांदाजे) 

१,१७५ 

(अांदाजे) 

. . 

 
कोष्टक क्रमांक ५ – िालू 

 
कवटीची मोजमापे 

 

कवटी माले माले मुांडा वदे्द 

सलग   (बसू) (सरॅासीन) 

कवटीचे वनदेशाांक 

१ लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक ७२.४६ ७९.६२ ६७.८८ ६८.७ 

२ लाांबी-उांचीचा वनदेशाांक . . ७५.१६ ७८.७९ ७०.७ 

३ रुां दी-उांचीचा वनदेशाांक . . ९४.४० ११६.०७ . . 

४ कवटीच्या उांचीचा वनदेशाांक ६६.८९ ६४.१९ ६७.५७ . . 

५ रेग्मा-पोवझशन वनदेशाांक . . ३४.४६ २७.७० . . 

६ अरीयप्रतली व्ाकाराचा वनदेशाांक  ४३.०२ ४४.८५ ४४.१७ . . 

७ कवटीच्या अनुप्रस्थ व्काराचा वनदेशाांक  . . २२.६४ ३८.८० . . 

८ ललाटीय-वभत्तीय अनुप्रस्थ वनदेशाांक  ७५.६१ ७२.८० ७८.५७ . . 

 अरीयप्रतली णनरणनराळ्या िापांिा संबंणधत णनदेशांक 

१ ललाटीय-वभत्तीय वनदेशाांक . . ९७.५० १०६.१९ . . 



 अनुक्रमणणका 

२ ललाटीय परॄकपालीय वनदेशाांक . . ७७.५० ९०.२७ . . 

३ वभत्तीय परृकपालीय वनदेशाांक . . ७९.४९ ८५.०० . . 

४ ललाटीय-अरीयप्रतली चापाचा वनदेशाांक . . ३६.३६ ३३.७३ . . 

५ वभत्तीय अरीयप्रतली चापाचा       

      वनदेशाांक 

. . ३५.४५ ३५.८२ . . 

६ परृकपालीय अरीय प्रतली चापाचा वनदेशाांक ३१.१० २८.१८ ३०.४४ . . 

 कवटीच्या तीन हाडांच्या प्रत्यनकी रूपरनषनच्या वक्राकारािन णनदानक्षदशथक णनदेशांक 

१ ललाटीय व्ाकाराचा वनदेशाांक . . ८४.१७ ७४.४४ . . 

२ वभत्तीय व्ाकाराचा वनदेशाांक . . ८६.३२ ८९.१७ . . 

३ परृकपालीय व्ाकाराचा वनदेशाांक ७९.४४ ८२.८० ८५.२९ . . 

 चेहऱ्याचा वनदेशाांक 

१ सांपूणग चेहऱ्याचा वनदेशाांक . . . . . . . . 

२ चेहऱ्याच्या उध्वगभागाचा वनदेशाांक . . . . ४८.२७ . . 

३ कपोल –ललाटीय वनदेशाांक . . . . ७५.८६ . . 

४ नेत्रकोटराचा वनदेशाांक -     

 उजवा . . ९७.१८ ८२.८५ . . 

 डावा . . . . . . . . 

 नाकाचा वनदेशाांक . . ६०.९८ ५९.५२ ५०.२ 

कवटी व िनहऱ्यािा संबंध दाखणवणारन णनदेशांक 

१ कवटी चेहऱ्याचा अनुदैध्यग वनदेशाांक . . ५४.१४ ३४.५७ . . 

२ कवटी चेहऱ्याचा अनुप्रस्थ वनदेशाांक . . . . १०३.५७ . . 

३ कवटी चेहऱ्याचा उध्वग वनदेशाांक . . ४४.०७ ४३.०७ . . 

 

 

आणखी काही णनदेशांक 

१  लॅम्डा-कवटीच्या उांचीचा वनदेशाांक ४४.१६ ४३.७० ४१.५१ . . 



 अनुक्रमणणका 

२ ललाटीय-लां बाचा वनदेशाांक . . २४.७५ २४.२४ . . 

३ वभत्तीय-लां बाचा वनदेशाांक . . २४.७५ २०.५६ . . 

४ परृकपालीय लां बाचा वनदेशाांक ३०.५९ २७.२७ २६.४४ . . 

 
 

कोष्टक ्माांक ६ 
 

िनहऱ्यािी अिपरृ पातळीतील मोजमापन 
(माले ♀ कवटी) 

 
मध्य असलद पातळीखालील नेत्रकोटराच्या कडाांचे प्रवधगन  . . . . . . ६१ 
मालो-उत्तरहनू टोकाचे प्रवधगन     . . . . . . ५८ 
नाकाचे प्रवधगक       . . . . . . ७५ 
उत्तरहनूच्या उांचावत गेलेल्या नाकाच्या प्रवधाचे प्रवधगक  . . . . . . ७३ 
नाकाच्या दूरस्थ कडाांचे प्रवधगक     . . . . . . ७० 
नेवझयॉनचे प्रवधगक      . . . . . . ६९ 
प्रअसलदचे प्रवधगक      . . . . . . ७१ 
सबनेझाले टोकाचे प्रवधगक     . . . . . . ७५ 
वरच्या (जबड्याच्या) दांतमलूीय टोकाचे प्रवधगक   . . . . . . ७८ 

  
 खालिा जबडा –गुमा पहाड येथील दिनभमूीत जो खालचा जबडा सापडला तो एका वृद्ध 
व्यक्तीचा आहे. त्यावरून अवतशय वझजलेल्या अवस्थेतील िक्त उजव्या बाजूची दुसरी दाढ वशल्लक आहे. 
ववशषेतः खालच्या जबड्यात ववशषेतः डाव्या बाजूस अवभशोषण प्रव्या (Process of Absorption) स्पष्ट 
वदसते. डाव्या बाजूच्या दाढेची खोबण जवळजवळ बुजून गेलेली आहे. मेटेंल विदे्र जवळजवळ 
दांतपांक्तींकडे झुकलेली वदसतात. ऊध्वग जनवनक गाठीच्या अस्स्तत्वामुळे खालचा जबडा लिणीय वदसतो. 

 
 खालच्या जबड्याची मोजमापे खालीलप्रमाणे आहेत :- 

 
वद्वकां डाईलची रुां दी   . . . . . . . . . . . . ११६ 
वद्वकोवणकेची रुां दी   . . . . . . . . . . . . ९२ 
(उभ्या) शाखेची लाांबी  . . . . . . . . . . . . ५० 
(उभ्या) शाखेची कमाल रुां दी  . . . . . . . . . . . . ३७ 
(उभ्या) शाखेची वकमान रुां दी  . . . . . . . . . . . . २७ 
प्रतरसांधीची उांची   . . . . . . . . . . . . २७ 
खालच्या जबड्याची लाांबी  . . . . . . . . . . . . ५७.५ 
खालच्या जबड्याचा कोन  . . . . . . . . . . . . १३२० 
 



 अनुक्रमणणका 

णनदेशांक - 
खालच्या जबड्याचा वनदेशाांक . . . . . . . . . . . . ४९.५७ 
शाखेचा वनदेशाांक   . . . . . . . . . . . . ५४.०० 

 
उजव्या बाजूकडील दुसऱ्या दाढनिी मोजमापन : 

 
अग्रपरृ लाांबी   . . . . . . . . . . . . ११ 
अनुप्रस्थ – आडवी लाांबी  . . . . . . . . . . . . ११ 

 
 स्कंधास्थी.–गुमा पहाड येथील दिनभमूीतून डावी स्कां धास्थी पुन्हा वमळववली आवण ते 
(स्कां धास्थीचे हाड) एका प्रौढ व्यक्तीचे होते. काह्याची ॲ्ोवमयॉन प्रवधग गहाळ झाले असून विद्रमुक्त 
उतकाच्या नीचतभ कोनाकडील िोटे िोटे भाग उघडे पडले असून असे भाग नीच कोनापाशी व काढ्याच्या 
ऊध्वग भागाच्या कण्याच्या बाजूकडील काट्याच्या आसाचा शवेट होत. स्कां धास्थीच्या ऊध्वग बाजूला खोल 
खोबणही आढळून येते. 
 
 स्कां धास्थीच्या मोजमापे खालीलप्रमाणे होत :- 
 
मोजमापन— 

आकृवतक (सांरचनेची) लाांबी (कमाल रुां दी)  . . . . . . . . . ८५ 
आकृवतक (सांरचनेची) रुां दी (कमाल लाांबी)  . . . . . . . . . ११८ ? 
पाठीच्या कण्याचा आस    . . . . . . . . . ८६ 
काट्याच्या अग्रभागाकडील अांतराची लाांबी  . . . . . . . . . ४५ ? 
काट्याच्या परृभागाकडील अांतराची लाांबी  . . . . . . . . . ८४? 
(पाठीच्या कण्याकडील) खाचेचा अग्रपरृ व्यास . . . . . . . . . ३२ 
खाचेचा (अनुप्रस्थ) अधरपृष्ठीय व्यास  . . . . . . . . . २१ 
किस्थ कडेची लाांबी    . . . . . . . . . ११६? 

 
कोन— 

मेरु अिवथकोन     . . . . . . . . . १०१० 
काट्याचा परृीय कोन    . . . . . . . . . ८६० 
पाठीच्या कण्याच्या कडेचा-बाजूचा कोन  . . . . . . . . . ९४० 
काट्याच्या किस्थ कोन    . . . . . . . . . ४७० 

 
णनदेशांक—  

स्कां धास्थीचा वनदेशाांक    . . . . . . . . . ७३.०३? 
काट्याच्या अग्रभागाचा वनदेशाांक   . . . . . . . . . ४८.१४? 
काट्याच्या परृभागाचा वनदेशाांक   . . . . . . . . . ७१.१९? 
किस्थ वनदेशाांक     . . . . . . . . . ९८.३१ 
खाचेचा वनदेशाांक     . . . . . . . . . ५३.५७ 
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(खाचेचा) खोबणाची वनदेशाांक   . . . . . . . . . ६५.६३ 
 
 भुजास्थी–गुमा पहाड येथील दिनभमूीत सकवा स्मशानात डाव्या बाजूने सांपूणग भजुास्थी सापडले, 
तर अग्रप्रवधाचा भाग नसलेली इतर दोन हाडे दानोवर येथील स्मशानात वमळाली. सवगच्या सवग म्हणजे 
तीनही हाडाांना अस्स्थदांडाच्या अग्रभागाकडे काहीसा व्भाग आढळतो, आवण दानोवर येथील दोनाांपैकी 
एका डाव्या हाडाचा असा व्भाग लिणीय आहे. दोन्ही स्मशानाांतील हाडाांमध्ये वैवशष्ट्ट्यपूणग वववभिता 
आढळते. दानोवर येथील हाडे गुमा पहाड येथील हाडाांपेिा अवधक बळकट आढळली. ही गोष्ट हाडाच्या 
दांडाच्या पवरघाांच्या मोजमापावरून सहज ध्यानी येते. गुमा पहाड येथील दांडास्थीवर एक लाांब व खोलवर 
वद्ववशरीय खाच ववशषेत्वाने नजरेत भरते, व स्नायूांचे ठसे एकमेकापासून तीव्रपणे व्ययच्िेदक वदसून येतात. 
दानोवरच्या दोन्ही हाडाांवरील वद्ववशरीय खाच सपाट झालेली असून दांडाचा गोलाकार वदसून येतो. परांतु 
तोच भाग गुमा पहाड येथील नमुन्यामध्ये काहीसा वत्रकोणाकृती वदसतो. दानोवर येथील हाडे वनःसांशय 
एकाच व्यक्तीच्या डाव्या व उजव्या बाजूांची असल्याचे वदसून येते. 

भजुास्थींची मोजमापे खालीलप्रमाणे होत :- 
 

कोष्टक क्रमांक ७ 
 

   गुमा पहाड दानोवर 

   डाव(ेहाड) उजव ेहाड डाव ेहाड 

मोजमापन -      

कमाल लाांबी . . . . २७१ . . . . 

कायात्मक लाांबी . . . . २७४ . . . . 

समीपस्थ अग्रप्रवधाची रुां दी . . . . ४० . . . . 

दूरस्थ अग्रप्रवधाची रुां दी . . . . ५४ . . . . 

शीषाचा अन्वायाम व्यास . . . . ४० . . . . 

शीषाचा अनुप्रस्थ व्यास . . . . ३७ . . . . 

दांडाच्या वरच्या एकतृतीयाांशाचा घेर . . ५० ६० ५९ 

दांडाचा कमीतकमी परीघ . . . . ४८ ५८ ५६ 

शीषाचा परीघ . . . . १२० . . . . 

णनदेशांक-      

कॅवलबर वनदेशाांक . . . . १७.२० . . . . 

शीषाचा वनदेशाांक . . . . ९२.५० . . . . 
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कोनमापन      

व्यावतगन कोन . . . . १४४.५० . . . . 

घनाकार कोन . . . . ७९.०० . . . . 

 
 अरास्थी प्रबाहू व अतंरास्थी प्रबाहू–गुमा पहाड या स्मशानामध्ये िक्त एक उजव्या बाजूचे अरास्थी 
प्रबाहू व एक उजव्या व डाव्या बाजूचे अांतरास्थी प्रबाहू सापडले, तर दानोवरमध्ये उजव्या अांतरास्थी 
प्रबाहूच्या दांडाचे काही तुकडे शोधून काढण्यात आले. गुमा पहाडाच्या उजव्या अांतरास्थी प्रबाहूचे परृ टोक 
वमळाले नाही. सवग हाडाांचे वैवशष्ट्ट्य म्हणजे त्याांच्या दांडाची लिणीय व्ता होय. अांतरास्थी प्रबाहूच्या 
व्काराचा भाग ववशषेकरून वरच्या एकतृतीयाांशाचा आहे. 
 
 अस्थांतर कडेची वाढ हे अांतरास्थी प्रबाहूचे खास वैवशष्ट्ट्य होय. दानोवर नमुन्यात अांतरास्थी प्रबाहू 
तीष्ट्ण माथ्याच्या अभावानेच वदसून येते; परांतु दांडाच्या वरच्या भागाच्या एकतृतीयाांश इतलया अांतरावर 
वत्रकोणी कडा वदसते. गुमा पहाड येथील नमुन्यामध्ये वनःसांशय लिणीय माथा वदसून येतो. परांतु उजव्या 
अरास्थीच्या खाचेच्या तळाकडील ओठापासून ६७ वमलीमीटर पासून तो सुरू होतो व डाव्या बाजूला 
तळापासून ३७ वमलीमीटर इतलया अांतरावरून तो सुरू होतो. दानोवर येथील नमुने गुमा पहाड येथील 
हाडाांपेिा जास्त भक्कम व बळकट आहेत. 
 
 अरास्थीची अस्थांतर कडसुद्धा लिणीय आहे. माथ्याच्या लाांबीचे मोजमाप ६० वमलीमीटर इतके 
असून गाठीच्या खाली १५ वमलीमीटरवर त्याची सुरुवात होते. हाडाचा व्ाकार भागही ववशषे आवडीचा 
आहे. 

 
 अरास्थी प्रबाहू व अांतरास्थी प्रबाहूची मोजमापे खालीलप्रमाणे आहेत:- 
 
अरास्थीची मोजमापे— 

 

कमाल लाांबी . . . . . . २१८ 

शारीवरकव्यात्मक लाांबी . . . . . . २०६ 

दूरस्थ अध्या भागाचा कमीतकमी परीघ . . . . . . ३० 

दांडाचा अरीयप्रतली व्यास . . . . . . १० 

दांडाचा अनुप्रस्थ व्यास . . . . . . १० 

दांडाच्या अत्यावधक व्ाकार भागावरील लां बाांतर. . . . . . . . ६ 

व्काराचा वनदेशाांक . . . . . . ४.०६ 

मध्य प्रवधाचा वनदेशाांक . . . . . . ४१.४३ 



 अनुक्रमणणका 

व्काराचा वनदेशाांक . . . . . . ४.०६ 

 
कोनमापे - 

कलील मध्यप्रवधाचा कोन . . . . . . १६४० 
 
अतंरास्थी प्रबाहूिी मोजमापन : 
 

मोजमापे    गुमा पहाड दानोवर 

    उजव े डाव े उजव े

(१)    (२) (३) (४) 

 कमाल लाांबी .. .. .. .. २३१ .. 

 शारीवरक व्यात्मक लाांबी .. .. .. .. २०७ .. 

 मध्य प्रवधाचा कमीतकमी परीघ .. .. .. २८ २९ ३८ 

 कपूगराग्र टोपीची कमाल रुां दी .. .. .. २० १९ .. 

 कपूगराग्र टोपीची उांची .. .. .. २ ३ .. 

 कपूगराग्र टोपीची जाडी .. .. .. १५ १४ . . 

वनदेशाांक       

 कॅवलबरचा वनदेशाांक .. .. .. .. १४.०३ .. 

कपूगराग्र टोपीचा वनदेशाांक .. .. .. .. १.४५ .. 

 व्ाकाराचा वनदेशाांक .. .. .. .. २.३८ .. 

कोनमापे       

 अिच्या साांध्याचा कोन .. .. .. .. ८१० .. 
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कणटमनखला (श्रोणीमनखला) : 
 
 गुमा पहाड येथील स्मशानभमूीत अवतशय सुस्स्थतीत जतन केलेली दोन माकडहाडे आवण एका 
वत्रकास्थी (माकडहाडावशवाय) ने युक्त अशी कवटमेखला (वचत्रपत्र ७ ह) सापडली. कटी, वतच्या स्वतांत्र 
लिणानुसार स्रीसलग दशगववते आवण वशवाय वतच्याबरोबरच दोन ऊवगस्थीही वमळाल्या. 
 
 ती रॅोणी (कटीर)स्त्रीचीच असल्याची खात्री खालील गोष्टींवरून वसद्ध होते : वत्रकास्थीचा सांधायी 
थर वतच्या दोन मणलयाांच्या पढेु अववस्तावरत, वत्रकोणी आसांवृत कि असलदपूवग खातेचे अस्स्तत्व, 
आसनास्थीच्या बवहवगवलत गाठी, उित रॅोवणिलक, लहानसर उलुखल आवण उथळ पण रुां द 
आसनास्थीच्या खोबणी. स्नायबूांधनाचे ठसे लिणीय नाहीत. हाडाांची, स्त्रीतत्वाची अवधक लिणे, पुढे 
वदलेल्या मोजमापावरून ♀६ सहजपणे ध्यानात येतील. वत्रकास्थी आखूड व रुां द आहे. वतचा अग्रभाग 
सपाट असून परृभाग आतील बाजूस वळलेला आहे. वत्रकास्थीची रुां दी ९८ वमलीमीटर असून लाांबी ९७ 
वमलीमीटर आहे. वत्रकास्थीचा वनदेशाांक १०१.३ इतका असून किांगाचा वनदेशाांक ७६.५१ इतका आहे.  
 
कणटरािी मोजमापन – (♀) 
 
मोजमापन :         गुमा पहाड 
 

(अ) बाह्य पणरणामन : 
 

कवटराची रुां दी     . . . . . . २३१ 
कवटराची उांची     . . . . . . १६६ 

 
पुढील बाजूच्या अिभागाच्या श्रोणी : 
 

काट्यामधील रुां दी     . . . . . . १९६ 
 

मागील बाजूच्या अिभागाच्या श्रोणी : 
 

काट्यामधील रुां दी     . . . . . . ६९ 
आसनास्थीच्या (बाह्य) गाठीमधील रुां दी  . . . . . . १३१ 
उलुखलाचा उभा व्यास    . . . . . . ४६ 
उलुखलाचा अनुप्रस्थ व्यास    . . . . . . ४४ 
आसांवृत्ताच्या किचा अनुप्रस्थ व्यास   . . . . . . ४१ 
आसांवृत्ताच्या किचा अनुप्रस्थ व्यास   . . . . . . ३२ 
रुां दी-उांचीचा वनदेशाांक    . . . . . . ७१.८६ 
आसांवृत्ताचा वनदेशाांक    . . . . . . ७८.०५ 
उपजघनास्थीचा कोन    . . . . . . ७१० 
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(ब) स्पष्ट(खऱ्या) कणटराच्या पोकळीिी पणरमाणन 
 
वकनाऱ्याचा अनुप्रस्थ व्यास    . . . . . . १११ 
वकनाऱ्याचा सांयुग्य व्यास    . . . . . . १०३ 

 
मोजमापन         गुमा पहाड 
 

वतरकस व्यास— 
उजवीकडचा     . . . . . . १११ 
डावीकडचा      . . . . . . १११ 
अधर अरीयप्रतली व्यास    . . . . . . ९२ 
गाठ्याांतगगत व्यास     . . . . . . ९५ 
जघनास्थीच्या प्रतरसांधीची खोली   . . . . . . ३० 
कवटराच्या पोकळीची खोली    . . . . . . ८१ 
कवटराचा वनदेशाांक     . . . . . . ९२.७९ 

 
(क) व्यणिगत हाडांिी पणरणामन : 
 

रॅोवणिलकाची लाांबी    . . . . . . १०८ 
रॅोवणिलकाची रुां दी     . . . . . . १२७ 
अनावमक हाडाांची रुां दी    . . . . . . १४४ 
जघनास्थीची लाांबी     . . . . . . ७६ 
आसनास्थाची लाांबी     . . . . . . ६६ 
रॅोवणिलकाचा वनदेशाांक    . . . . . . ११७.५९ 
जघनास्थीचा वनदेशाांक    . . . . . . ५९.८४ 
आसनास्थीचा वनदेशाांक    . . . . . . ३९.१६ 
अनावमकेचा वनदेशाांक (टनगर Turner)   . . . . . . ८६. ७५ 

 
 ऊवथस्थी-अर्ववका (मांडीिन हाड)— मालेच्या साांगाड्याच्या सवग भागाांपकैी माांडीची हाडे जास्त 
प्रमाणात वमळाली आहेत. इ.स. १९३५ मध्ये दानोवर येथे दोन माांडीची हाडे शोधून काढली. आवण गुमा 
पहाड येथील पे्रते परुण्याच्या जागेवरून माांडीची तीन सांपूणग हाडे व एकाचा खालचा अधा भाग शोधून 
काढला. दानोवर येथील ऊवगस्थींची वणगने अगोदरच्या प्रकाशनाांमध्ये आली आहेतच. त्याांची मोजमापे व 
इतर महत्वाची लिणे तुलनात्मक अभ्यासासाठी केलेली आहेत. सांविप्तपणासाठी सवग ऊवगस्थी 
खालीलप्रमाणे वचन्हाांवकत केलेल्या आहेत : 

 

 (अ)  उजव ेव डावी कवटमेखलेबरोबर सहसांबांवधत, वर वणगन केल्याप्रमाणे, गुमा पहाड येथील. 
 
 (ब)  उजव्या बाजूचे, गुमा पहाड येथील. 
 
 (क)  उजव्या बाजूची, खालची उजवी बाजू, गुमा पहाड येथील 
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 (ड)  उजव ेव डाव;े दानोवर येथील. 
 

  ―अ‖ ह्या ऊवगस्थीचा कवटराशी सहसांबांध दाखववला आहे; कारण वतच्या डोलयाचा भाग 
उलुखलाच्या पोकळीत बरोबर साांधला जातो. ―ब‖ हे माांडीचे हाड स्त्रीचेसुद्धा असण्याची शलयता आहे, त्या 
हाडाचा विकट रांग व त्याच्या दोन्ही टोकाांशी असणाऱ्या कुरतडल्यासारख्या खुणामुळे त्याचा (प्रस्तुत) 
कवटराशी काही सांबांध येत नाही. ―क‖ ह्या ऊवगस्थीचे तुकडे पुरुषाचे असल्याचे वदसून येते. दानोवर येथील 
ऊवगस्थीही स्त्रीची असण्याची शलयता आहे.  

 
 स्त्रीच्या एकूण ऊवगस्थींपैकी दानोवर येथील हाडे गुमा पहाड येथील जोडीपेिा (अ) अवधक भक्कम व 
बळकट आढळतात. दानोवरच्या ऊवगस्थींमध्ये व्यवस्स्थत वाढ झालेल्या "व्ष्टा अस्पेरा"चे अस्स्तत्व वदसून 
येते; परांतु गुमा पहाड येथील अवशषेाांमध्ये हेच वततकेसे लिवणय वदसत नाही. वनतांबाकडील गाठी गुमा 
पहाड येथील हाडाांमध्ये लिणीय आहेत, तर मलूऊरुकुटाची खाच, दोन्ही नमुन्याांमध्ये उथळपणे आपले 
अस्स्तत्व दशगववतात. ही मलूऊरुकूटाची खाच ―ब‖ ह्या ऊवगस्थीमध्ये उत्कृष्टपणे वदसते. ―ब‖ ही ऊवगस्थी जरी 
दानोवर येथील नमुन्यापेिा अवधक सडसडीत असली; तरी ती दानोवरच्या नमुन्याशी पुष्ट्कळच वमळती 
जुळती आहे. लीवनया अस्पेराच्या ववणेपैकी कां गोऱ्यासारखी वीण जवळजवळ सारखीच आहे. दुसऱ्या 
प्रकारात चतुष्ट्कोण स्तांभाच्या जास्तीतजास्त वनदेशाांक १२८.५७ इतका आहे. जानूपरॄचा रुां द थर 
अवधकां डाईलाच्या अवभमध्याच्या व बाजूच्या रेषा ठळक असून व्ष्टा अस्पेराचा अधोमुखी भाग चाांगलाच 
वाढलेला, तसेच खोल व रुां द कडाइलाांतगगत खोबण व रुां द वद्वकां डाईल इत्यादी कारणाांमुळे ―क‖ 
्माांकाच्या ऊवगस्थीचे तुकडे पुरुषाांच्याच ऊवगस्थीचे असावते यास पुष्टी वमळते. 
 
ऊवगस्थींची मोजमापे खाली वदली आहेत : 
 ऊवगस्थींची मोजमापे खालीप्रमाणे आहेत : 
 

कोष्टक ्माांक ८ 
 

  गुमा पहाड दानोवर 

मोजमापे 
अ ब क ड 

उजव े   ♀    डाव े उजव े ♀  उजव े डाव े   ♀   डाव े

(अ) लांबी—       

वनव्वळ लाांबी ३९२ ३८८ ३९६ . . ३९९ . . 

व्यावैश्यवनक लाांबी ३८८ ३८७ ३९२ . . ३८७ . . 

उरुकुटाची लाांबी ३६६ ३६८ ३७२ . . ३७५ . . 

मध्य प्रवधाची लाांबी ३३० ३३१ ३३८ . . ३६२ ३६९ 

(ब) दंड—       

समपीस्थ पृष्ठअधरीय व्यास २० २१ २२ . . २३ २३ 
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समपस्थ मध्यपारॄग व्यास २५ २६.५ २३ . . २८ २८ 

अवभमध्य पृष्ठधरीय व्यास २४ २४ २७ २७ २७ २९ 

अवभमध्य मध्यपारॄग व्यास २२ २२ २१ २३ २६ २६ 

(क) समीपस्थ टोक-       

वतरकस समीपस्थ लाांबी ७६ ७७ . . . . ७५ . . 

शीषग व कां डाची लाांबी ५९ ५८ ५५ . . ५४ . . 

शीषाचा उभा व्यास ३६ ३७ . . . . ३७ . . 

शीषाचा अनुप्रस्थ व्यास ३५ ३६ . . . . ३४ . . 

शीषाचा परीघ ११४ ११५ . . . . ११२ . . 

कां ठाचा उभा व्यास २५ २४ २५ . . २५ . . 

कां ठाचा अनुप्रस्थ व्यास २३ २३ २२ . . २९ . . 

कां ठाचा परीघ ७८ ७७ ७५ . . २६ . . 

(ड) दूरस्थ टोक-       

कां डाईलच्या लगेचच वरच्या 
दांडाचा पृष्ठअधीरीय व्यास 

२३ २४ २८ २६ २६ २६ 

कां डाईलच्या लगेचच वरच्या 
वरच्या दांडाचा मध्यवती व्यास 

२९ ३१ ३२ ३९ ३१ २९ 

कां डाईलला िेदणारी मध्यपारॄग 
अवधकस्थ रुां दी 

६६ ६४ . . ६८ ४८ . . 

कां डाईलच्या पारॄग पृष्ठि अधरीय 
अवधकस्थ लाांबी 

५४ ५२ ४९ ५४ ४७ ४२.५ 

अवभमध्य कां डाईलची 
पृष्ठअधरीय अवधकस्थ लाांबी 

४९ ४८ . . ५६ ५३ . . 

वद्वकां डाईल रुां दी ६६ ६५ . . ७२ ५६ . . 

(इ) कोनमापन—       

मध्यप्रवधग-बृहध्रद्राांचा कोन १३१० १३०० १३५० . . १२५० . . 

कां डाइल मध्यप्रवधगचा कोन १००० ९९० ९८० . . ७५० . . 

व्यावतगनाचा कोन ३२० २५.५० २८० . . ३५० . . 

णनदेशांक—       
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(अ) कॅणलबर :       

लाांबी-घेराचा वनदेशाांक १८.५६ १८.८६ १९.७३ . . २०.९६ . . 

लाांबी-व्यासाचा वनदेशाांक ११.८६ ११.८९ १२.२४ . . ११.११ . . 

(ब) आकृणतक :       

रुां द नावसकाचा वनदेशाांक ८०.०० ७९.२५ ९५.६५ . . ८२.१४ ८२.१४ 

चतुष्ट्कोणस्तांभीय वनदेशाांक १०९.०९ १०९.०९ १२८.५७ . . १०३.८५ १११.५४ 

जानुपरृाचा वनदेशाांक ७९.३१ ७७.४२ ८७.५० ६६.६७ ८३.७७ ८९.६१ 

(क) समीपस्थ टोकािन णनदेशांक :       

शीषाचा वनदेशाांक ९७.२२ ९७.३० . . . . ९१.८९ . . 

ओबड-धोबडपणाचा वनदेशाांक १८.३० १८.८६ . . . . १८.३५ . . 

कां डाच्या लाांबीचा वनदेशाांक १५.२१ १४.९९ १४.३ . . १३.९५ . . 

(ड) दूरस्थ टोकािन णनदेशांक       

एवपकडायलरच्या रुां दीचा 
वनदेशाांक 

१७.०१ १६.४९ . . . . १२.४० . . 

कडाइलाांतगगत वनदेशाांक ९०.७४ ९२.३१ . . १३०.७१ ११२.७७ . . 

कडाईलच्या लाांबीचा वनदेशाांक १३.९२ १४.४४ १२.५० . . १२.१४ . . 

♀स्त्री दशगक       

 
 ―ब‖ ह्या ऊवगस्थीवशवाय बाकीच्या सवग ऊवगस्थी रुां द नावसका असून त्याांचा सरासरी वनदेशाांक 
८०.८८ इतका आहे; िक्त ―ब‖ ही ऊवगस्थी रुां द नावसका असून वतचा वनदेशाांक ९६.६५ इतका आहे. 
उरुकुटाच्या उपभागाची सपाटी अ ह्या ऊवगस्थीमध्ये लिणीय आहे, आवण याच भागाच्या वठकाणी दोन्ही 
ऊवगस्थींमध्ये बाहेरील बाजूस सकवचतसा व्ाकार वदसतो. तो प्रस्तुत साठ्यातील इतर ऊवगस्थींमध्ये तसा 
आढळत नाही. 

 
 अतंजंघास्थी- गुमा पहाड येथील स्मशानभवूमत एकूण तीन अांतजंधास्थी सापडल्या असून त्याांतील 
एक जोडी एकाच व्यक्तीची असल्याचे वदसून येते. मात्र वतसरी दुसऱ्याच व्यक्तीच्या डाव्या बाजूची असली 
पावहजे. दानोवर येथील ही उजव्या बाजूची अांतजंधास्थी सापडली आवण ही व १९३५ मध्ये याच जागेवर 
सापडलेली व पूवी वजचे वणगन केले आहे त्या दोन्हींची जोडी पूणग करणारी आहे. तसेच येथेही 
ऊवगस्थीप्रमाणे अांतजंधास्थींच्या बाबतीतही ्माांक वदलेले आहेत.गुमा पहाड येथे एकाच व्यक्तीच्या 
सापडलेल्या अांतजंघास्थीच्या जोडीस ―अ‖ हा ्माांक वदला असून त्याच वठकाणच्या डाव्या बाजूच्या एकाच 
अांतजंघास्थीस ―ब‖ आवण दानोवर येथील जोडीस ―क‖ हा ्माांक वदला आहे. 
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 गुमा पहाड येथील ऊवगस्थी व अांतजंघास्थी याांच्या दोन जोड्याांच्या कां डाईलच्या सांधायी पृष्ठाांवरून 
या दोन्ही जोड्या एकाच व्यक्तीशी वनगवडत करण्याचा एखाद्याला वनवरृतच मोह पडेल. दोन्ही 
स्मशानभमूीतील अांतजंघास्थीमध्ये अगदीच वकरकोळ िरक वदसतात. दानोवर येथील हाडे गुमा पहाड 
येथील हाडाांपेिा जास्त बळकट आहेत. अांतजंघास्थी ―ब‖ ही एका तरुण व्यक्तीची असावी. अांतजंघास्थी 
―अ‖ वर व्यवस्स्थत वाढ झालेली एकमात्र रेषा उपस्स्थत असल्याचे लिण वदसते. वतच्या वरच्या टोकास 
वतरकस कां गोऱ्यासारखे सांभवन मध्यस्थ कडेवर वदसत असून अस्स्थदांडाच्या मध्यभागापयंत ती सलग 
वदसते. दानोवर येथील हाडाांमध्ये मात्र ती जुजबी वदसत असून वतची सलगता पोषक विद्रापयंतच आहे.  
 
 अांतजंघास्थीची मोजमापे खालीलप्रमाणे :- 
 

कोष्टक क्रमांक ९ 
 

मोजमापे गुमा पहाड दानोवर 

  अ ब क 

 लाांबी  उजवी डावी उजवी उजवी डावी 

१ कमाल लाांबी  . . ३३३ ३३२ .. .. ३३९ 
२ कमाल रुां दी   . . ३३२ ३३० .. .. ३३६ 
३ शारीवरकव्यात्मक लाांबी   ३१६ ३१५ ३२६ .. ३२१ 
 (अस्थी) दंड-       

१ पृष्ठ-अधरीय व्यास (समीपस्थ)  ३६ ३६ ३४ ४० ३९ 
२ मध्य-पारॄग व्यास (समीपस्थ)  २५ २५ २२ २६ २३ 
३ पृष्ठ-अधरीय व्यास (मध्यस्थ)   २८ २८ ३० ३२ ३२ 
४ मध्य-पारॄग व्यास (मध्यस्थ)  १८.५ १८ १९ २० १९ 
५ पृष्ठ-अधरीय व्यास (दूरस्थ)  २४ २६ २६ २८ २५.५ 
६ मध्य-पारॄग व्यास (दूरस्थ)  १८ १८ १७ १९ १९ 
७ दांडाचा परीघ (मध्यस्थ)  ६५ ६७ ६८ ७७ ७६ 
८ दांडाचा वकमान परीघ  .. ६४ ६३ ७० ७० 
९ समीपस्थ अग्रप्रवधाची रुां दी  ६२ ६३ .. .. ६५ 

१० अरीय-प्रतलीय अग्रप्रवधाचा व्यास ३१ ३१ .. .. ३१ 
 कोनमापन—       

१ अपागत कोन   . . १०० १०० .. .. २०० 

२ वतरकस कोन   . . ५० ४० .. .. १४.५० 
 णनदेशांक—       

१ रुां दनावसकी वनदेशाांक  . . ६६.०७ ६४.२९ ६३.३३ ६२.५
० 

५९.३८ 

२ कॅवलबर वनदेशाांक   . . .. १९.२८ .. .. २०.६५ 
३ उवगस्स्थ-अांतजंधस्थी वनदेशाांक  ८४.९५ ८५.५७ .. .. .. 

 



 अनुक्रमणणका 

  बाह्यजंघास्थी–बाह्यजांघास्थीच्या दांडाचे जे दोन खांड सापडले. त्याांपैकी एक दानोवर येथील व 
दुसरा पहाड येथील आहे. इ.स. १९३५ मध्ये हा बाह्यजांघास्थीच्या दांडाचा भाग सापडला. दानोवर येथील 
बाह्यजांघास्थी गुमा पहाड येथील नमुन्यापेिा पुष्ट्कळच बळकट आहे. दानोवर येथील नमुना माझ्या अगदी 
अलीकडे वलवहलेल्या लेखामध्ये वणगन केलेल्या नमुन्याप्रमाणे तांतोतांत सारखा आहे, आवण त्याचप्रमाणे 
त्यावर अगदी खोल अशी खाचही बाह्यजांघास्थीच्या पाठीमागच्या स्नायसूाठी आहे.  
 
 णनमगोल हाडन- गुमा पहाड येथील दिनभमूीत डाव्या बाजूचे वनमगोल हाड सापडले होते. हा 
हाडाचा िक्त तळव्याकडील भागच वैवशष्ट्ट्यपूणग आहे. उपाांगुष्टाच्या पाठीकडील भागाच्या तसेच 
उपाांगुष्टाच्या मध्याकडील साांधवनक भागाच्या मागामुळे व्पाद खाच उतरत्या बाजूस अरुां द होत गेली 
आहे. (हेच ते वैवशष्ट्ट्य होय) 
 
णनमगोल हाडांिी मोजमापन खालीलप्रमाणन आहनत : 
 

कमाल लाांबी  . . . . ४९ 
कमाल रुां दी  . . . . ३६ 
कमाल उांची  . . . . २६ 
कप्पीची लाांबी  . . . . २९ 
कप्पीची रुां दी  . . . . २२ 
शीषाची लाांबी  . . . . २३ 
शीषाची रुां दी  . . . . १८ 
उपाांगुष्टाच्या ताशीव भागाची 
पृष्ठ अधरीय लाांबी . .  ३१ 
उपाांगुष्टाच्या ताशीव भागाची 
पृष्ठ अधरीय रुां दी   . . १९ 
लाांबी-रुां दीचा वनदेशाांक  . . ७३.४७ 

 
 आप्तभाव–साांगाड्याांच्या अवशषेाांबाबत यथाथगतेच्या दृष्टीने काही उवणवा असल्याने आवण प्रस्तुत 
साधनसामग्रीमध्ये प्रत्येक सलगाच्या केवळ दोनच कवट्या असल्याने भारतीय आवदवासींच्या वाांवशक 
आप्तभावासांबांधी वनवरृत स्वरूपाचे व दूरगामी वनष्ट्कषग काढणे शलय होणार नाही. बसू (Basu- १९३२-३३, 
१९३३-३४) याांनी मुांडा जमातीच्या ७  व ओराओां जमातीच्या ४ कवट्याांचे वणगन केले असून त्याांतील वनष्ट्कषग 
कोष्टक ्माांक १० मध्ये तुलनेसाठी घेतलेले आहेत. भारतातील आवदवासी लोकसांख्येतील वदे्द-
ऑस्रेलॉईड सच्या ववभेदावर बऱ्याच कालापासून भर वदला गेला आहे. आवण त्यामुळेच सरासीन बांधू 
(Sarasin-Brother's) व त्याांचे इतर सहाध्यायी याांनी प्रवसद्ध केलेल्या वदे्दाांच्या मोजमापाांचा उपयोग या 
वठकाणी तुलनेसाठी करून घेतला आहे. कोष्टक ्माांक १० मध्ये माले पुरुषाांच्या कवटीच्या मोजमापाांची 
तुलना मुांडा, ओराओां आवण वदे्द याांबरोबर केली आहे.  
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कोष्टक क्रमांक १० 
 

 ओरॅऑन माले मुांडा वदे्द 

 ४ कवट्या १ कवटी ४ कवट्या १८ कवट्या 

१ कवटीची लाांबी १८२·७५ १६७ १७९ १८०·२ 

२ कवटीची रुां दी १३०·५ १२१(?) १३० १२६·९ 

३ नेवझयॉन-इवनयॉन लाांबी १७४ १४८ १६७ . . 

४ कपोलास्थीची वकमान रुां दी ९१·७५ ९१·५ ९०·७५ ८९·९ 

५ कपोलास्थीची कमाल रुां दी ११३ १११ १०९·२५ १०७·५ 

६ वद्व-गांडावधीय रुां दी ९९·५ ९९ ९९ . . 

७ नेवझयॉन-बेवसयॉन अांतर ९८·७५ ९२ ९७ . . 

८ कवटीचा अरीयप्रतली चाप ३७०·७५ ३४४ ३६५·५ ३६२ 

९ ववषुववृत्तीय घेर ५०७·५ ४६२ ५०१·५ . . 

१० वद्वअसलद रुां दी ११६·५ १०४ ११२·५ . . 

११ परृकपालास्थीची कमाल रुां दी १०४·५ ९६ १०४·५ . . 

१२ कवटीचा वनदेशाांक ७१·४८ ७२·४६ ७२·६४ ७०·५ 

 
 मालन  व मंुडा-अगोदरच वलवहल्याप्रमाणे चेहऱ्याच्या भागाचा सांपूणगतया अभाव आवण कवटीच्या 
घुमटाच्या तुकड्याांचे स्वरूप लिात घेता, माले पुरुषाच्या कवटीची बेताची मोजमापे घेणे शलय झाले. माले 
पुरुषाच्या मस्तकाच्या कवटीची कमाल लाांबी १६७ वमलीमीटर असून कवटीची कमाल उांची १२१ 
वमलीमीटर आहे. याउलट बसू (१९३२-३३) याांनी मोजलेल्या मुांडा (च्या) मस्तकाच्या कवटीची सरासरी 
लाांबी व रुां दी अनु्मे १७९ वमलीमीटर व १३० वमलीमीटर एवढी आहे. माले कवटीची अपेवित नेवझयॉन-
इवनयॉन लाांबी िक्त १४८ वमलीमीटर असून मुांडाच्या कवटीची लाांबी याउलट १६७ वमलीमीटर आहे.  

 
 जेव्हा अरीयप्रतली चाप व विवतज परीघ याांची तुलना केली जाते, तेव्हा कवट्याांच्या 
आकारमानातील िरक स्पष्ट वदसून येतो; परांतु कवटीचा वनदेशाांक पावहल्यास माले व मुांडा या दोन्हींच्या 
कवटीचा आकार एकमेकाांशी वमळताजुळता असल्याचे वदसते. कवटीच्या वनदेशाांकाचे आकडे अनु्मे 
७२.४६ व ७२.६४ असे आहेत. परांतु दोन्हींची तुलना केवळ आकारमानावरून करण्याचा अट्टाहास असता 
कामा नये, कारण परीिेसाठी आपल्याजवळ मालेची िक्त एकच कवटी आहे.  
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 मालन  व ओराओ-ं मालेशी तुलना करता ओराओां कवटीची (बसू, १९३३-३४) सरासरी लाांबी-रुां दी 
अनु्मे १८२·७५ वमलीमीटर व १३०·५ वमलीमीटर इतकी असून मालेच्या कवटीशी तुलना करता, 
त्याांच्यातील िरक अनु्मे १५·७५ वमलीमीटर व ९·५ वमलीमीटर इतका आहे. ओराओां कवटीची 
नेवझयॉन-इवनयॉन लाांबी १७४ वमलीमीटर असून माले कवटीच्या तदनुरूप १४८वमलीमीटर आकड्यानुसार 
अपेवित अशी २६ वमलीमीटरने जास्त आहे. ओराओां कवटीच्या मोठ्या आकारमानाची प्रचीती अरीयप्रतली 
चाप व विवतज परीघ याांच्या िरकावरून अवधक येते, ही मोजमापे ओराओांमध्ये अनु्मे ३७०·७५ 
वमलीमीटर व ५०७·५ वमलीमीटर असून त्याउलट मालेची मोजमापे अनु्मे ३४४ वमलीमीटर व ४६२ 
वमलीमीटर इतकी आहेत. कवटीच्या आकाराच्या बाबतीत मात्र या दोन्हींत ववलिण साम्य आहे-मालेच्या 
कवटीचा सरासरी वनदेशाांक ७२·४६ असून ओराओांचा ७१·४८ इतका आहे. 

 
 मालन  व वनद्- सरॅासीन बांधूांनी (१८९२-९३) वदलेल्या सरासरी १८०·२ वमलीमीटर व १२६·९ 
वमलीमीटर या वदे्द कवटीच्या अनु्मे लाांबी व रुां दीच्या तुलनेने पाहता. मालेच्या कवटीची मोजमापेही 
अधस्थ मूल्ये दाखववतात. माले व वदे्दाांच्या कवटीच्या लाांबीतील १३·२ वमलीमीटर इतका िरक ओराओां व 
मुांडा याांच्याही अनु्मे १५·७५ वमलीमीटर व १२ वमलीमीटर इतकाच िरक जवळजवळ सापडतो. 
मस्तकाच्या रुां दीच्या बाबतीत मालेची कवटी िोटा नागपूरमधील आवदवासींपेिा वदे्दाांशीच जवळीक 
दाखववते. माले व वदे्द याांच्यातील मस्तकाच्या रुां दीतील िरक ५·९ वमलीमीटर असून याच्या तुलनेने (हा 
िरक) ओराओां व मुांडाच्या बाबतीत अनु्मे ९·५ वमलीमीटर व ९ वमलीमीटर इतका आहे. माले व वदे्द 
याांच्यातील अरीयप्रतली कवटीच्या चापातील िरक १८ वमलीमीटर असून याच्या तुलनेने (हा िरक) 
ओराओां व मुांडाच्या बाबतीत अनु्मे २६·७५ वमलीमीटर व २१ वमलीमीटर इतका आहे. परांतु मुांडा व 
ओराओांप्रमाणेच मालेच्या कवटीचा वनदेशाांक वदे्दाच्या (ह्या वनदेशाांकाशी) बरोबरीने आहे. यामुळे 
वनःसांशयपणे (मालेच्या) कवटीचा आकार लहान असला, तरी मालेच्या व इतर कवट्याांच्या ्माांमध्ये 
अथगपूणग वाांवशक भेद नसल्याचेच वनष्ट्पि होते. 

 
 भारतीय आवदवासींपैकी वस्त्रयाांच्या.... कवट्याांबद्दलची साांगाड्याची सामग्री अत्यल्प आहे. ओराओां 
वस्त्रयाांच्या कवट्याांची मोजमापे प्रकावशत झाल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. िक्त भारतीय 
वस्तुसांग्रहालयातील सांकवलत अशी मुांडाची कवटी ्माांक ६०७ ही एवढीच असून बसूांनी वतची मोजमापे 
अगोदरच प्रवसद्ध केलेली आहेत. तसेच वदे्द वस्त्रयाांच्या कवट्याांच्या आकृत्याही सरॅासीन बांधूांनी प्रवसद्ध 
केलेल्या आहेत.  
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आकृती क्रमांक १५ 

————वदे्द (सरावसन) 
————माले 
················मुांडा 

मध्य अरीय प्रतलावर ♀ च्या 
कवट्याचे रेखाांकन  

(आकार मुळच्या १/२) 
 
 वरील आकृती ्माांक १५ मध्ये माले स्त्रीच्या कवटीचा अरीयमध्यस्थ मस्तकालेख उद् धृत केला 
असून वदे्द स्त्रीच्या कवटीचा मस्तकालेख सरॅासीन बांधूांनी प्रवसद्ध केलेल्यावरून (वचत्रपत्र L X I X आकृती 
१४४) व मुांडा स्त्रीच्या कवटीचा (मस्तकालेख) वर उल्लेवखलेल्यानुसार (वस्तुसांग्रहालयातील ्माांक ६०७ 
वरून) वदलेला आहे. ह्या (आकृती) वरून असे वदसते की, वतन्हींमध्ये मालेची कवटी सवांत लहान आहे. 
तसेच मुांडाची कवटी पुढील बाजूच्या (अवधक) वाढीसाठी लिणीय आहे. ललाटीय भागाच्या आकाराबाबत 
मालेची कवटी वदे्दाच्या कवटीबरोबर अवतशय जवळीक दशगववते. परांतु परृकपालखांडाच्या बाबतीत मात्र 
खूपच िरक दशगववते; यानांतरच्या भागाबाबत (परृकपालखांडाच्या भागाबाबत) ती (मालेची कवटी) 
मुांडाच्या कवटीशी स्पष्टपणे जवळीक दाखवीत असली, तरी पढुच्या बाजूचे सांपूणग ललाटीय प्रवधगन व 
चेहऱ्याचे भाग याांबाबत मात्र तसे वदसत नाही. 
 
 नाकाच्या भागाच्या सांदभात मात्र माले व वदे्दाच्या कवट्या काही प्रमाणात एकमेकाांशी जवळीक 
दशगववतात. 
 
 वस्त्रयाांच्या कवट्याांच्या पवरपूणग साधनसामग्रीच्या अभावाप्रीत्यथग मी आकृती ्माांक १५ मध्ये 
दशगववलेल्या तीन व्यवक्तगत कवट्याांचीच तुलना या वठकाणी ववचारात घेतलीआहे. 
 
 माले व वदे्द-कवटीच्या ७९·६२ या वनदेशाांकानुसार (कवटीची लाांबी १५७ वमलीमीटर; कवटीची 
रुां दी १२५ वमलीमीटर) माले स्त्रीची कवटी लघुशीषी कल दशगववते तर वदे्द कवटी ६८·७ या वनदेशाांकानुसार 
(कवटीची लाांबी १७९ वमलीमीटर व कवटीची रुां दी १२३ वमलीमीटर) वनवरृतपणे लां बशीषी आहे. दोन्ही 
कवट्याांच्या लाांबीमधील िरक (२२ वमवलमीटर) रुां दीमधील िरकापेिा (२ वमलीमीटर) अवधक स्पष्ट 
आहे. असलद उांचीमधील िरकही स्पष्ट वदसतो. दोन कवट्याांमधील अनु्मे १२६·५ वमलीमीटर व १०५ 
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वमलीमीटर हे आकडे आहेत. सरॅासीन (बांधू) याांनी िक्त काही वववशष्ट मोजमापे घेतली होती. ती कोष्टक 
्माांक १० मध्ये उद् धृत केली आहेत. त्याांपैकी वदे्दाांच्या कवटीचा अरीयप्रतली चाप ३६७ वमलीमीटर 
आढळला असून त्याउलट माले कवटीचा (हा चाप) ३३० वमलीमीटर वदसतो. 

 
 नाकाच्या घडणीमध्येतर अगदी तादात्म्य आढळते. वदे्दाांमध्ये नाकाची लाांबी ४१·४ वमलीमीटर 
इतकी आहे; तर त्याउलट मालेची ४१ वमलीमीटर आहे; तसेच वदे्दाची व मालेची नाकाची रुां दी अनु्मे 
२३·७५ वमलीमीटर व २५ वमलीमीटर आहे. वरील आकड्याांवरून काढलेले वनदेशाांक (अनु्मे) वदे्दाांमध्ये 
५७·२ व मालेमध्ये ६०·९८ इतके आहेत. अशा प्रकारे दोन्ही कवट्या नाकाच्या आकाराबाबत एकमेकाांशी 
अगदी वमळत्या-जुळत्या आहेत.  

 
 मालन  व मंुडा-तुलनेसाठी उपलब्ध असलेली मुांडा स्त्रीची कवटी लां बशीषी असून कवटीचा वनदेशाांक 
६७·८८ इतका आहे. (कवटीची लाांबी १६५ वमलीमीटर, कवटीची रुां दी ११२ वमलीमीटर)*७ तर याउलट 
मालेचा वनदेशाांक ७९·६२ इतका आहे. (कवटीची लाांबी १५७ वम.मी. कवटीची रुां दी १२५ वम.मी.) दोन्ही 
कवट्याांच्या लाांबी-रुां दीचे एकमेकाांशी नाते आपण जे माले व वदे्दाच्या बाबतीत पावहले त्याच्या अगदी उलट 
वदसते. प्रस्तुत उदाहरणामध्ये कवटीच्या लाांबीतील िरक केवळ ८ वम.मी. असून त्याच्या तुलनेने माले व 
वदे्दाांमध्ये हाच िरक २२ वम.मी. सापडतो. कवटीच्या रुां दीबाबत माले व मुांडामधील िरक १३ वम.मी. असून 
त्याउलट माले व वदे्दा याांच्यातील िरक २ वम.मी. इतका आहे. दोन्ही कवट्याांमध्ये नेवझयॉन-इवनयॉन 
लाांबीमध्ये लिणीय तादात्म्य वदसते;  ही लाांबी दोन्ही कवट्याांमध्ये १४८ वम.मी.इतकी आहे. मोजमापाांच्या 
बाबतीत दोन्ही कवट्याांमध्ये कवटीचा अनुप्रस्थ व्यास सोडल्यास, िार मोठा िरक आढळत नाही. 
मालेमध्ये हा व्यास २८३ वम.मी. इतका तर मुांडामध्ये तो २६८ वम.मी. इतका आहे. दोन्ही कवट्याांचा 
समस्तर परीघ ४५५ वम.मी. इतका असून अरीयचापामध्ये िक्त ५ वम.मी. इतकाच िरक वदसतो. हा चाप 
मालेमध्ये ३३० वम.मी. तर मुांडाांमध्ये ३३५ वम.मी. इतका आहे. ललाटीयचाप माले कवटीमध्ये १२० वम.मी. 
इतका असून त्याांच्या तुलनेने मुांडामध्ये ११३ वम.मी. आहे. तर वभत्तीयचाप अनु्मे पवहल्या बाबतीत ११७ 
वम.मी. व दुसऱ्या बाबतीत १२० वम.मी. इतका आहे. परृकपालीय चापाची मोजमापे इतर मोजमापाांच्या 
दृष्टीने अवधक वववभिता दशगववतात. मालेमध्ये हा चाप ९३ वम.मी.असून त्याउलट मुांडामध्ये हा १०२ वम.मी. 
इतका आहे. अशा तऱ्हेने दोन्ही कवट्या जरी एकमेकाांशी अनेक बाबतीत वमळत्या-जुळत्या असल्या, तरी 
कवटीचे रूप व आकार याांबाबतीत स्पष्ट भेद आढळतात. 

 
 वदे्दा कवटीच्या बाबतीत दोन्ही कवट्याांतील नाकाचा आकार पुष्ट्कळसा एकसारखा आहे. दोन्ही 
कवट्याांच्या नाकाची रुां दी २५ वम.मी. असली, तरी मालेच्या नाकाची लाांबी ४१ वम.मी. तर मुांडाच्या नाकाची 
लाांबी ४२ वम.मी. आहे. नाकाचे वनदेशाांक माले व मुांडाच्या बाबतीत अनु्मे ६०·९८ व ५९·५२ इतके आहेत. 

 
 दोन्ही कवट्याांच्या मस्तकालेखनाच्या कोनमापाकडे दृवष्टिेप टाकता, ललाटास्थीच्या वतयगक 
कोनाच्या बाबतीत जास्तीतजास्त िरक असल्याचे वदसते. मालेच्या बाबतीत ६०° तर मुांडाच्या बाबतीत ६५° 
इतके मोजमाप आहे. ललाटास्थीच्या व्तेच्या मालेमधील १३०°ची व त्याच्याशी तुलना करता मुांडाच्या 
बाबतीत १२०° कोनामुळे या ववधानास भक्कम आधार वमळतो. परृकपालाच्या व्तेचा कोनही मालेपेिा 
(१२७°) मुांडामध्ये जास्त आहे. चेहऱ्याच्या पारॄगभागाचा कोन मुांडामध्ये ८४° असून, त्याांच्या तुलनेने 
मालेमध्ये तोच ८०° इतका आहे. कवटीच्या तळाचा कोन मात्र दोन्ही कवट्याांमध्ये १०° इतका आहे. 
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 अशा तऱ्हेने आपल्याला असे वदसते की, दोन्ही कवट्या जरी सवगसाधारण स्वरूप व आकृती 
याांबाबतीत वभि असल्या, तरी इतर बऱ्याच घटकाांच्या बाबतीत त्या एकमेकाांशी अनुरूप आहेत. असे िरक 
बहुताांशी मुांडाच्या कवटीच्या लिणीय प्रवधगक वाढीमुळे आहेत. दोनही कवट्याांच्या द्वाराच्या स्स्थतीच्या 
वनदेशाांकावरून ही गोष्ट अवधक स्पष्ट होते. बसूच्या मते मुांडाच्या कवटीच्या द्वाराच्या स्स्थतीचा वनदेशाांक 
५३.७० इतका असून माले कवटीचा ५७.१४ इतका आहे. 
 
 वरील ववश्लेषणावरून काही मुदे्द उपस्स्थत होतात, त्याांचा येथे आवजूगन उल्लेख करावा लागेल. 
माले कवटीची वकमान धारणिमता िक्त ९७० घनसेंटीमीटर आहे. थॉमसन- (Thompson १८९०) वदे्द 
स्त्रीच्या कवटीची ९६० घनसेंटीमीटर धारणिमता नोंदववली आहे. तर सरॅासीन बांधूांनी पांधरा वषाच्या वदे्द 
मुलीच्या कवटीची धारणिमता वकमात ९९० घनसेंटीमीटर इतकी काढली आहे; (परांतु) वतच्या कवटीची 
पवरमाणे मालेच्या कवटीपेिा मोठी आहेत. सरॅासीनच्या मतानुसार वर उल्लवेखलेल्या कवटीची लाांबी १७१ 
वम.मी.व रुां दी ११२ वम.मी. असून वनदेशाांक ६५.५ इतका आहे. टॉमसनने वर उल्लेवखलेल्या वदे्द कवटीचा 
वनदेशाांक ६९.९,लाांबी १६६ वम.मी. व रुां दी ११६ वम.मी. एवढी वदली आहे. भारतीय आवदवासींच्या सांदभात 
अांदमानी व कुरुां बा याांच्या कवटीच्या कमी धारण शक्तीची म्हणजे ९५० घनसेंटीमीटर व ९७० 
घनसेंटीमीटरची शलयता असल्याचे माटीनने (Martin १९२८) साांवगतले. त्याच्या ह्या ववधानाचा पडताळा 
घेतला गेला नाही. फ्लॉवरने (Flower १८८४) अांदमानी पुरुषाांच्या कवटीची वकमान धारणशक्ती ११२० 
घनसेंटीमीटर व स्त्रीची १०४० घनसेंटीमीटर इतकी वदली आहे. आपल्या अगोदरच्या लेखामध्ये फ्लॉवरने 
(१८७९) अांदमानी स्त्रीच्या कवटीची वकमान धारणशक्ती १०२५ घनसेंटीमीटर इतकी काढलेली आहे. 
 
 मानवशास्त्रज्ञाांनी कवटीच्या अभ्यासाकडे जेवढे लि वदले, तेवढे साांगाड्याच्या इतर भागाांकडे 
वदलेले वदसत नाही; कदावचत वस्तुस्स्थती अशी असेल की, त्याांत वाांवशक मूल्ये वनवरृतपणे आढळतील 
याची त्याांना खात्री नसावी. युजेन विशर (Eugen Fischer) याांनी १९०६ च्या सुमारास प्रबाहू व 
प्रबाहूअांतरास्थी याांच्या ववववधतेसांबांधी आपल्या प्रवसद्ध लेखात, मानवी साांगाड्यातील प्रत्येक हाडावर 
स्वतांत्र व्यावप्तलेखाच्याद्वारे ऊहापोह व्हावा, याची वनकड तेथे वदली. आतापयंतच्या पृष्ठाांमध्ये सांबांवधत 
हाडाांची ववववधता दशगववणे, हाच माझा मुख्य उदे्दश होता. आवण याखाली स्कां धास्थी व कटी याांमधील 
वाांवशक बदल दशगववणारी वटप्पणी जोडली आहे. 
 
 रोकाने (Broca १९७८) व त्यानांतर फ्लॉवर व गसॅगनने (Flower & Garson) स्कां धास्थीचा 
वनदेशाांक व उपकाट्याचा-अवकां टकाचा (इन्िास्पायनसचा) वनदेशाांक, एक वाांवशक लिण म्हणून 
सवगप्रथम नजरेस आणनू वदला. एकुलत्या एका माले स्कां धास्थीचा, स्कां धास्थी वनदेशाांक वनग्रोंच्या बराचसा 
जवळ येतो. हा पवहल्या प्रकारात ७२.०३ इतका असून त्याच्या तुलनेने वनग्रोमध्ये तो ६८.१९ (रोकाच्या 
मते), ७१.७ (फ्लॉवर व गसॅगनच्या मते), व ६९.७ (टनगरच्या मते) इतका आहे. टनगरने (१८८६) 
अांदमानीच्या २७ स्कां धास्थींच्या अभ्यासावरून त्याांच्या स्कां धास्थींचा कमाल वनदेशाांक ७०.२ इतका काढला 
आहे. याउलट उपकाट्याचा वनदेशाांक मालेमध्ये कमी प्रमाणात आहे. या वठकाणी दोन्ही स्कां धास्थी 
वनदेशाांक जवळजवळ सारखेच असल्याचे आढळल्याने हे त्या (अांदमानी) व्यक्तींच्या बाबतीतील असावे, 
नाहीतर सवगसाधारणपणे असे वदसते की, अवकां टकाचा वनदेशाांक हा नेहमीच स्कां धास्थी वनदेशाांकापेिा 
खूपच अवधक असतो. माटीनने (१९२८) जरी युरोवपयन व वनग्रोंच्या, वरील दोन वनदेशाांकाांबाबत 
सरासरीने िरकाची नोंद केली असली तरी ही नोंद त्यान1 “Einimmorhin beachten-Swerter 
Unterschied” अशी केली. तरी स्नायबूांधनाच्या या भागाच्या कायानुसार स्कां धास्थीच्या मोजमापासांबांवधत 
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बदल आढळतात, या वस्तुस्स्थतीकडेही त्याने लि वधेले आहे. त्याने काहीसा, स्कां धास्थी वनदेशाांकामध्ये 
उपकाट्याच्या अवकां टकाच्या वनदेशकाांवर जास्त भर वदलेला आहे. या दुसऱ्या प्रकाराबाबत (स्कां धास्थी 
वनदेशकाांबाबत) माटीनचे असे अनुमान आहे की, या वठकाणी वाांवशक भेदाभेद क्ववचतच असण्याची शलयता 
आहे, कारण दोन परस्परववरोधी जोराांमुळे हाडाांवर पवरणाम होण्याची शलयता असते; एक म्हणजे 
स्कां धास्थीच्या िळीचे रुां दावत जाणे व दुसरे म्हणजे (स्कां धास्थीच्या) काट्याचा व्ाकार भाग. 

 
 माले स्त्रीच्या कवटराचा वनदेशाांक ९२.७९ इतका असून वत्रकास्थीचा वनदेशाांक १०१.०३ इतका 
आहे. टनगरच्या वगीकरणानुसार ही कटीर मध्य टोकी (Mesatipellic) गटात मोडते की ज्यामध्ये, त्याच्या 
मतानुसार, वनग्रो, टास्मावनयन, नव कॅलेडोवनयन आवण मलेॅनेवशयन (?) इत्यादी लोकगट येतात. तर 
वत्रकास्थी प्लॅटीहायवरक गटात मोडते. या प्लॅटीहायवरक समूहात वनग्रो, युरोपीय व सहदू गट समाववष्ट 
होतात. 
 
 सरॅासीन बांधूांच्या मते वदे्द स्त्रीच्या कटीचा वनदेशाांक ९५.८ व रुां दी-उांचीचा वनदेशाांक ८६ इतका 
असून त्याच्या तुलनेने मालेमध्ये तो (वनदेशाांक) अनु्मे ९२.७९ व ७१.८६ इतका आहे. वदे्द स्त्रीच्या 
कवटीची तुलना, आकृती ्माांक १५ प्रमाणे अरीयप्रतली मस्तकालेखाबरोबरच कोष्टक ्माांक ५ मध्ये 
दशगववलेल्या कवटीच्या मोजमापानुसार, यापूवीच्या वववचेनात वदलेली आहे. सरॅासीन बांधूांनी ३ व्यक्तींच्या 
मोजमापावरून काढलेला वदे्द स्त्रीच्या कटीचा सरासरी वनदेशाांक ८८.२ इतका वदलेला असून त्याचाच 
सरासरी रुां दी-उांचीचा वनदेशाांक ७८.०३ इतका वदलेला आहे. 
 
 एवढ्या लहान प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीवरून मालेच्या साांगाड्याच्या अवशषेाांची 
वैवशष्ट्टे्य ही वाांवशक स्वरूपाची आहेत की िक्त व्यवक्तगत लिणाांची आहेत, हे साांगणे कठीण ठरेल. प्रस्तुत 
साधनसामग्री भववष्ट्यातील सांशोधनाांना, भववष्ट्यकाळातील सांशोधकाांना वनवरृतच उपयोगी पडेल. त्याांना 
सुदैवाने कदावचत यापेिा अवधक सामग्री तुलनात्मक कायासाठी उपलब्ध होईल.  

 
 
तळटीपा.- 
 
*१ डॉ. आर्.एल्. स्पीटल, वेद्द कल्याण सवमतीचे एक सदस्य व वेद्दसांबांधीच्या अभ्यासाचे प्रवसद्ध तज्ज्ञ, याांनी खाजगी पत्रव्यवहारात 

प्रस्तुत लेखकास वलवहले, बहुतेक गेल्या पांचववस वषांमध्ये बहुतेक समाज सांपुष्टात आले आहेत, आवण जे काही वशल्लक आहेत ते 
ससहली सकवा तमीळ लोकाांपासून वस्तुतः वेगळे नाहीत;  आवण काही थोडलयाच लोकाांवशवाय ते वेद्दला अगदी वचटकून आहेत.  

*२ गुमा पहाड स्मशानभमूी खेड्यापासून सुमारे पाव मैल अांतरावर आहे. ती खुद्द खेड्याच्या व वस्तीच्या बरीच उांचीवर आहे. प्रस्तुत 
लेखक त्या जागी एक माले मुलगा (आकृती ८) व खेड्यातील पहारेकरी याांच्याबरोबर गेला होता. ज्यावेळी साांगाड्याचे अवशषे 
वदसले, त्यावेळी माले मुलाला हाडे नेण्यासाठी एखादी जुनी टोपली त्याच्याच खेड्यातून घेऊन येण्यास लेखकाने साांवगतले. 
मुलगा जेव्हा टोपली घेऊन परत आला व त्याने प्रस्तुत लेखक हाडे गोळा करीत असल्याचे पावहले,  तेव्हा त्याने प्रथम टोपली 
देण्यास नकार वदला. स्मशानभमूीमध्ये काय चालले आहे, हे सवग खेडुताांना वदसत होते आवण ज्यावेळी ती टोपली आणली त्यावळेी 
ते सवग स्स्तवमत झाले. नांतर त्या खेड्यातील एक स्त्री त्या मुलाच्या अांगावर काहीतरी ओरडली, त्यावर त्याने उत्तरही वदले. तात्काळ 
ती स्त्री ओलसाबोलशी रडू लागली व त्यामुळे लेखकाला हाडाांसांबांधीचे पढुील सांशोधन ताबडतोब थाांबवाव ेलागले, नाहीतर काहीतरी 
दुघगटना घडली असती. गोळा केलेली हाडे कशीबशी टोपलीमध्ये घालून आवण त्याांतील काही हाडे पहारेकऱ्याच्या िडलयामध्ये 
बाांधून ती त्याला गावापासून दूर जांगलातून जाणाऱ्या रस्त्याने डाकबांगल्यात घेऊन जाण्यास लेखकाने साांवगतले. ज्यावेळी लेखक 
खेड्यामध्ये उतरला, त्यावेळी ती बाई एका मुलाला घट्ट धरून रडत असल्याचे पावहले. त्याचवेळी सवगजण काम सोडून वतच्यासमोर 
ओळीने उभे असल्याचे त्याने पावहले. त्यावेळी लेखकाने त्या खेड्यातील वन ववभाग अवधकाऱ्याकडे खेडुताांचे साांत्वन करण्याचे 
काम सोपववले आवण लेखकाने खेडुताांना साांवगतले की, ती हाडे कोणत्याही प्रकारचा जादूटोणा करण्याच्या उदे्दशाने गोळा केलेली 
नाहीत,  आवण ती त्या वठकाणी योग्य प्रकारे न पुरल्याने दुसरीकडे योग्यरीत्या परत परुली जातील. एका तरुण वववावहत मुलीची 
आई नुकतीच वारली होती व वतलाही त्याच स्मशानभवूमत पुरलेले असल्याने त्या मुलीचे साांत्वन करणे, िार वजवकरीचे काम झाले 
होते.  
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आकृती क्रमांक ८ च्या संदभात तळटीप : 
*३ दानोवरप्रमाणे येथेही जे लोक देवी येऊन (सरकार,१९३८)- Sarkar- मृत पावलेले आहेत, त्याांना पुरत नाहीत. तसेच काही 

थडग्याांमधील अवशषे तर रानटी जनावराांनी पळवनू नेल्याचे वदसले. तसेच मृत माणसाांना येथे सुरवितरीत्या पुरलेले आढळले 
नाही. िायावचत्राांतील थडग्याांवरून हे अवधकच सुस्पष्ट वदसेल. या वठकाणी मृत माणसास पुरून त्यावर साधे खाटले उपडे 
टाकलेले आहे. इतर वठकाणी (मृत) देह मातीने झाकल्यानांतर त्याांवर मोठमोठाले दगड रचून ठेवलेले असतात. गुहा पहाड येथील 
खडकाळ स्मशानभमूीच्या स्वरूपामुळे पे्रते पुरण्याला खोल खडे्ड खणणे वजवकरीचे जात होते. म्हणून कदावचत येथील लोक पे्रते 
अशी वरवर परुीत असावेत. 

*४ सीमेलगतच्या भागामध्ये असल्यामुळे दुगापूरमधील कोणाही व्यक्तीची मोजमापे घेतलेली नाहीत. आवण इतरही काही वांशाांचा 
ववस्तार या भागात झाला असेल असाही ववचार केला गेला होता.  

*५ ज्यामध्ये मोहरीचे बी घातलेले आहे असे एक ्वमक खुणा खोदलेले काचेचे नळकाांडे घेऊन त्याच्या मुखावर लाकडी बूच 
बसववलेले असते. नळकाांडीमधील बी बरोबर दाबले जाईल अशातऱ्हेने मुखावरील बुचामधून एक लाकडी दट्ट्ट्या आत सरकता 
ठेवला जाईल अशी रचना असते. हे उपकरण अँथ्रोपॉलॉवजकल लॅबोरेटरी ऑि द इांवडयन म्युवझयम, कलकत्ता याांच्या मालकीचे 
असून एसडबरोच्या अडँ रू, एच. बअेडग-Andreu H. Baird- याांनी त्याचे उत्पादन केले. गुपे्त-Gupte- याांनी ्ेवमयॉलॉवजकल डाटा 
िॉम द इांवडयन म्युवझयम, कलकत्ता, १९०९-Cramiological Data from the Indian Museum, Calcutta, 1909- यासाठी 
कवटीची जी मोजमापे घेतली त्याांतील कवटीच्या धारणिमता वनवरृत करण्यासाठी ह्या उपकरणाची मदत घेतली. त्याांनी जरी 
सुचववलेल्या धातूऐवजी रासायवनक प्रयोगशाळेत वापरल्या जाणाऱ्या साध्या काचेच्या िनेलने बी कवटीमध्ये ओतायचे असले, 
तरीसुद्धा मोहरीच्या वबयाांच्या मदतीने कवटीची धारणिमता मोजण्यासाठी मी मॉवलसन/Mollison- याांचेच अनुकरण केले. 
Speziele Methoden Anthropologischer Messung, Hand buch der Biologischen Arbeitsmetoden, Abt, VII, Teil,2, 
Heff 3, 1938, P. 626. 

*६ रॅोणीची मोजमापे घेताना मी (लेखकाने) मोठ्या प्रमाणावर टनगर (Turner) (Challenger Reports, XVI, 1886) (चॅलें जर 
वरपोटगस्, १६, १८८६) याांच्या पद्धतींचा अवलां ब केलेला आहे.  

*७ भारतीय वस्तुसांग्रहालयातील त्याांच्या मालकीच्या असलेल्या सांग्रहात एक अधगवट तुटलेली मुांडा स्त्रीची कवटी आहे. ्माांक ६११ 
ची वतची मस्तकीय रुां दी-कवटीची रुां दी बसू (Basu) याांच्या मते १२३ वम.मी. असून माले कवटीच्या मस्तकीय रुां दीबरोबर (१२५ 
वम. मी.) ती बरोबर जमते. 
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प्रकरण चौथे - भारतातील णनणिटो वशंणवभनद 
 

 भारतातील वनवग्रटो वांशववभेदाचा प्रश्न १९ व्या शतकाच्या उत्तराधापासून वनमाण झाला आहे; परांतु 
दुदैवाने याबाबत म्हणाव ेतसे सांशोधन अद्यावप झालेले नाही. जे काही थोडे सांशोधन झाले आहे त्याचे रॅये 
डॉ. बी. एस्. गुहा (१९२८-२९) याांच्याकडे जाते. त्याांचे काम मुख्यतः मानववमतीच्या बाबतीत आहे. परांतु 
त्याांची मूळची साधनसामग्री अप्रकावशतच रावहली आहे*१. आपल्या देशातील वनवग्रटो प्रश्नासांबांधी खरोखर 
थोडी मावहती उपलब्ध असून वनवग्रटो वांशववभेदाच्या अस्स्तत्वाचा िैलाव अवधकृत प्रादेवशक भाषाांतील 
प्रकावशत सावहत्यात अवलकडेच एक वस्तुस्स्थती म्हणून केला आहे,  ही एक दुदैवी घटना आहे. 
 
 मूलवासी वनवग्रटोंचा अांश ―भारतातील द्रवववडयन व इतर लोकसांख्येच्या खालच्या भागाांत व 
वहमालयाच्या दविणेकडील उतारावर‖ असल्याचे द क्वात्रिेजेसने (DeQuatrefages) १८७७ मध्ये 
सवगप्रथम गृहीत धरले असले, तरी तुरळक प्रमाणातील कुरळ्या केसाांचा सकवा लोकरीसारख्या केसाांचा 
उल्लेख या देशामध्ये वळेोवळेी आलेला आहे. या सवांचा गोषवारा कीनन (Keane, 1896) त्याच्या 
―एथ नॉलॉजी‖ (Ethnology) मध्ये वदला आहे, त्यावळेची तत्सांबांधीची मतवभिता कोष्टकरुपाने देणे अवधक 
सोयीचे होईल. व्ही. बाळ (V. Ball) याांच्या १८९५ मधील मताचा येथे उल्लखे आवजूगन करावा लागेल. त्याने 
―द क्वात्रिेजेसवर‖(DeQuatrefages) अवलां बून असणाऱ्या अनावश्यक स्वरूपाचा पुरावा असा उल्लखे 
केला आहे. आणखी एक उल्लेखनीय वस्तुस्स्थती अशी आहे की, अगदी अलीकडच्या काळातील गुहा धरून 
सवांनी िक्त एकुलत्या एक केसाांच्या प्रकारावरून वा त्याांच्या लिणावरून वांशववभेदाची उपस्स्थती वसद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
 

णनणिटोच्या बाजूनन णनणिटोच्या णवरुद्ध 
 
द क्वात्रिेजेस (DeQuatrefages) (१८७७) 
―पोतेऱ्यासारख्या डोलयाच्या‖ सीलोनमधील 
वदे्दाांच्या धतीवर प्रथमतः परुस्कारले, मॉनदेला 
्ॉइलसने (Mondela Croix) प्रथम िायावचते्र 
घेतले. जेम्स दल्लास (James Dallas) (१८८५), 
जॉजग कॅम्पबले (George-Campbell). 

 
एि. कॉलमांड (F. Callamand) (१८७८), एि. 
जोगर (F. Jogor) आवण जी. कोरबीन (G. 
Koerbin) (१८८७), व्ही बाळ, (V.Ball) 
(१८९५). 

 
 इ.स. १९०९ मध्ये कीनने (Keane) आपल्या शांका पुढील शब्दाांत व्यक्त केल्या. ―परांतु अशी शांका 
(घ्यायला हरकत नाही). घेतली जाते की, सवग आविकन सकवा एवशयाई वनवग्रटोंमध्ये समान असलेले 
लोकरीसारखे केस खुद्द भारतात वदसले आहेत काय? इ.स.१९०३-०४ च्या दरम्यान लॅपीकने 
(Lapicque) कादराांची पाहणी केली आवण त्याने आवदम वनवग्रटो वांशाचे अस्स्तत्व सुचववले. त्याने आपले 
वनष्ट्कषग १९०५ मध्ये प्रकावशत केले. परांतु १९०६ मध्ये त्याने आपला दृवष्टकोण बदलला आवण असे सूवचत 
केले की, त्याला अांदमानींसारखा वनवग्रटो गट सापडला नव्हता, तर ती एक दासीपुत्राांची लोकसांख्या 
होती. त्याच्या वलखाणातील समपगक भाग या देशात (थस्टगनने) (Thurston) आपल्या (Tribes and 
Castes of Southern India) खांड १ च्या प्रास्ताववकात उद् धृत केला आहे. परांतु ही गोष्ट डॉ. गुहाांना (Dr. 
Guha) माहीत नव्हती. त्याांच्या परॅीसमधील मुक्कामात (पृष्ठ १) जेव्हा लॅपीकचे (Lapicque) अगोदरचे 
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१९०५ चे दृवष्टकोण पाहण्यात आले, त्याचवळेी त्याांना (गुहाांना) लॅवपकच्या सांशोधनाची मावहती वमळाली. 
थस्टगनने उद् धृत केलेल्या लॅपीकच्या दृवष्टकोणाचे मराठी भाषाांतर येथे देणे योग्य ठरेल. 

 
  ―द्रववड भपू्रदेशाच्या (भागाच्या) मध्यवस्तीत असलेल्या, वनलवगरी-अिमलाई टेकड्याांमध्ये 
आखूड लोकरीसारख्या केसाांचे रानटी प्राणी िार पूवीपासून आढळतात; त्याांना, उपलब्ध असलेल्या 
अपुऱ्या नोंदींवरून, कोणी वनवग्रटो म्हणण्याची-समजण्याची शलयता आहे. वस्तुतः या डोंगराळ प्रदेशाांत तर 
नाहीच, परांतु भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये कदावचत, अांदमानी सकवा इतर वनवग्रटोंशी शुद्धतेच्या 
बाबतीत तुलना करता, आवदम वांशाचा कोणताही पुरावा नाही. जे काही एखाद्याला आढळते ते िक्त, 
भारताच्या सवगसाधारण भागातील एकसांधी असलेली सांकवरत लोकसांख्या पवरया!  परांतु ती मौल्यवान 
आहे. शुद्ध पववत्र जांगलाांच्या हद्दीवर सकवा अधगवट स्वच्ि केलेल्या डोंगराांवर डेमीिपवरया जातीचे अधगवट 
रानटी लोक आढळतात. धमगसते्तनुसार समाजरचनेत त्याांचा ्म पवरयाांच्या खाली लागतो. वनग्रो चेहऱ्याचे 
(दृवष्टकोणाचे) त्यात वनवरृतपणे प्राबल्य आहे. अशा लिणाांचे गट वमळणेही सहज शलय आहे. अशा 
गटाांमध्ये केस साधारणपणे कुरळे आहेत; आवण काहीजणाांचे केस ज्याला लोकरीसारखे म्हणता येतील 
असे आहेत. एखाद्याची कल्पनाशक्ती, पूवी अस्स्तत्वात असलेल्या आवदम प्रकारापयंत भारतीय जातींची 
मालाच्या बाबतीत, लाांबववण्याइतपत असेल. (वतच्या पनुबांधणीसाठी आपल्याकडे िक्त एकच टप्पा आहे) 
जो प्रकार नाहीसा झालेला आहे, अशा वनग्रो लिणाांच्या, वमरॅ लोकसांख्येच्या माला वाढवनू, पुनरगचनेपयंत 
आपण अशा प्रकारे येऊन पोहोचलो. याच पद्धतीने ह्याच प्रकारच्या कवटीचा प्रकार तत्वतः वनवरृत करु. 
पुरेशा प्रमावणत परुाव्याांवरून बहुसांख्य शास्त्रशुद्ध मोजमापाांनांतर मी असे वनवरृतपणे साांग ू शकतो की, 
भारतातील आवदम वनग्रो उपलां ब कपाळी असून त्याचा वनदेशाांक सुमारे ७५ ते ७६ इतका होता. त्याांची उांची 
कमी असली तरी अांदमानींपेिा ती जास्त होती, वतची साधी सोपी व्याख्या करणे कठीण आहे, कारण 
त्याांच्या वववशष्ट आयुष्ट्य्मामुळे या लिणात बदल झाला असावा. ह्या प्रकाराला कोणते नाव द्याव े या 
सांदभात सामावजक व भावषक मुद्याांचा ऊहापोह केला पावहजे, की ज्यावर द्रवववडयन कल्पना आधारभतू 
आहे !  बहुधा हा वनवग्रटो प्रकार द्रवववडयनाांच्या आधीचा असल्याचे वसद्ध करण्यास योग्य आहे. त्याांना 
प्रीिद्रवववडयन म्हणाव े अथवा एखाद्याला त्या इतर लोकाांच्या वरचे स्थान देण्याची वा गुांिण्याची इच्िा 
नसेल तर त्याांनी त्याला वनग्रोिपवरया म्हणाव.े*२ 

 

 मध्यांतराच्या काळात सरॅासीन (Sarasin) बांधूांनी वसलोनच्या वदे्दासांबांधीचे भरीव काम पूणग केले 
(१८९३). आवण भारतातील लोकरीच्या केसाांच्या उपस्स्थतीचा त्याांनी इन्कार केला आहे. टनगरचा 
(Turner) (१९०५) मस्तकववज्ञानाचा अभ्यासही त्याला या वनष्ट्कषाप्रत नेतो. थस्टगन यानेसुद्धा दविण 
भारतात लोकरीच्या केसाांच्या अस्स्तत्वास ववरोध दशगववला आहे ? ही कल्पना अमान्य केली.  
 
 ज्याने आपले मत १८९६ मध्ये वर वदल्याप्रमाणे प्रदर्मशत केले तो कीनसुद्धा द क्वात्रिेजेसने (De 
Quartgefages)पुरस्कारलेल्या ―अधःस्तराांच्या‖ मताबाबतीत सहमत झाला. त्याचे इतर लेखन सोडल्यास 
ज्यामध्ये कादर पवहले येतात, अशा भारतीय प्रकाशनात वनवग्रटो वसद्धान्त या देशात कटािने माांडण्याची 
सांधी कीनने (Keane) दवडली नाही. (१९०९) आवण ती त्याने एल्.के.ए.अय्यरच्या (L.K.A.Iyer) (The 
Cochin Castes and Tribes) ―द कोचीन कास्टस् अडँ राईब्ज‖, खांड पवहला याच्या प्रास्ताववकाद्वारे 
वलवहताांना घेतली. काल्मानुसार भारतातील वनरवनराळ्या वांशाांचे आगमन त्याने सुचववले. त्याांपैकी 
कदावचत मलायीपासून अधगवट बुडालेला ―वनवग्रटो‖ हा सवगप्रथम येथे आलेला आहे. सीलोनमधील वदे्द, 
वायनाडचे पवणयन व कोईमतूर व कोचीनचे कादर व मालसर, वनलवगरीचे कुरुां बा व इरुला, सालेभ 
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वजल्ह्यातील मल्याळी, पाली, शानर, काटूमारती व मदुराचे वले्ला याांमध्ये वनवग्रटो लिणे असल्याचेही त्याने 
दाखवनू वदले. 

 
 भारतात कोणत्याही प्रकारच्या लोकरीच्या केसाांचे अस्स्तत्व वरस्लेने (१९१५) नाकारले आहे. 
हॅडनने (Hadden) (१९२४), वर उल्लवेखलेली कीनची (Keane) लाांब जांत्री िक्त कादर या एका 
नावापुरती मयावदत केली; परांतु त्याला स्वतःलाच वनवग्रटो उद् गमाच्या अचूकतेववषयी शांका होती. कीनच्या 
(Keane) मनॅ : पास्ट अडँ पे्रझेंट (१९२०) (Man : Past and Present) या पुस्तकाच्या सुधावरत 
आवृत्तीमध्ये याचा उल्लखेही नाही. डड्ली बलसटन( Dudley Buxton) (१९२५) हा सुद्धा मध्य व दविण 
भारतातील वनवग्रटोच्या वांशववभेदाच्या पुराव्याशी सहमत होऊ शकला नाही. आकृवतक सांरचनेच्या 
ववश्लेषणासाठी मानववमतीच्या साधनसामग्रीसाठी ज्याने वरस्लेला (Risley) मदत केली होती तो हॉवले्स 
(Howells) (१९३७) वलवहतो, ―वववशष्ट उदाहरणासाठी पवणयन व कादीर आवदवासी घ्यावते ....... 
जांगलचे लोक वनवग्रटोईडच्या उगमाचे आहेत. ह्या ववरॄासाच्या ववरुद्ध (जरी सीमाांग व साकींच्या दुव्याच्या 
इतकेसे ववरुद्ध नसले तरी) एक सत्य की ज्याचे वजन िार मोठ्या प्रमाणावर पडते ते म्हणजे त्याांचे 
सवगसाधारण लां बकपाल होय.‖ शारीवरक, साांस्कृवतक व पारांपवरक पारॄगभमूीच्या आधारे आसामच्या 
लोकसांख्येत वनवग्रटो अधःस्तर असल्याचे वसद्ध करण्याचा प्रयत्न हटनने केला (१९२७). गुहाने १९२८ व 
१९२९ मध्ये भारतातील वनवग्रटो ववभेदाचा प्रश्न पुन्हा उपस्स्थत केला. त्याला (प्रश्नाला) द क्वात्रिेजेसच्या 
(DeQuatrafages) वदवसाांपासून उते्तजक, पाठीराखे वमळण्याऐवजी ववरोधकच अवधक प्रमाणात वमळत 
गेले. आपण या अवलकडच्या प्रकाराांववषयी सववस्तर चचा करू. 
 
 अलीकडे व्हॉन आइकस्टेडने (Von Eickstedt) वनवग्रटो वांशववभेदाववरुद्ध आपला वनषेध अनेक 
वळेा व्यक्त केला आहे. आवण तरीही भारतातील अवधकृत सरकारी मानवशास्त्रज्ञाांनी सातत्याने त्याच्या 
लेखनाकडे दुलगि केले आहे, ही आरृयाची बाब आहे. आइकस्टेडने (Eickstedt) (१९३९) एल. अ .े के. 
अय्यरच्या (L.A.K.Iyer) त्रावणकोर कास्टस् अँड राईब्ज (Travancore Castes and Tribes) खांड २ 
च्या प्रास्ताववकामध्ये भारतातील वाांवशक इवतहासाची ऐवतहावसक पारॄगभमूी आवण मानसशास्त्रीय सांज्ञागण 
याांववषयी अवतशय प्रभावी वचत्रण केले आहे. वनवग्रटो वसद्धान्ताच्या बाजूने व ववरुद्ध, ज्यामध्ये लॅपीक 
(Lapicque) ( आवण गुहासुद्धा) याांचे भाष्ट्य उद् धृत केले आहेत, ती पद्धती आइकस्टेडच्या (Eickstedt) 
ववश्लेषणातून वदसून येते. त्याचे (आइकस्टेडचे)वनष्ट्कषग येथे उद् धृत करण्यायोग्य आहेत: ―म्हणून खरोखरी 
वनग्रोंचे कुरळे केस, दविण भारतात साहवजकपणे कधीही आढळले नाहीत; परांतु ज्या केसाांच्या प्रकारचे 
मेलॅनीसीडसारख्या इतराांच्या सांबांधात आलेले आहेत. अशा नागमोडी केसाांचे अस्स्तत्व लेखकाने १९२९ 
मध्ये अगोदरच सुचववले आहे. नागमोडी, लोकरीसारख्या अगर कुरळे या वभि शब्दाांमुळे हा प्रश्न कदावचत 
उद् भवला असून त्याचा वापर अवतशय सांवदग्ध पद्धतीचा आहे.‖ 
 
 
अलीकडील तुरळक संदभथ : 
 
 अगदी अलीकडच्या वनरीिणाांत वनवग्रटोच्या लोकरीच्या सकवा कुरळ्या केसाांच्या, आसाममधील 
नागासांबांधीचा उल्लेीख हटनने (Hutton) केला आहे. गुहाने ज्याचा सांबांध अवधकावधक िक्त अांगामी नागाांशी 
या लिणाचा सांबांध जोडला, त्या त्याच्या (गुहाच्या) सवगसाधारण वनवदेनाशी त्याने (हटनने) ववरोध 
(१९४६) दशगववला. हटनने(Hutton) िक्त दोनच िायावचते्र प्रवसद्ध केली. ती स्पष्टही नाहीत आवण 
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हटनची वभस्त केसाांचा आकार या एकाच शारीवरक वनकषावर आधावरत आहे. अशा उदाहरणाांमध्ये 
डोलयाच्या केसाांचा झुपका काढून घेऊन त्याचे स्वतांत्र िायावचत्र घेणे नेहमीच सोयीचे असते. माटीनने 
(Martin) (१९२८) ही पद्धत दाखवनू वदली, आवण वादग्रस्त प्रश्नाच्या वळेी प्रदशगनाथग अशी पद्धत अवधक 
सोयीची जाते. 

 
 लोकरीसारख्या आवण कुरळ्या केसाांसांबांधीचा पुढील सांदभग गुहाांचा (Guha) आहे. त्याांच्या 
उदाहरणातसुद्धा नेचर (Nature) मावसकामध्ये प्रवसद्ध केलेली केसाांची िायावचते्र "वनखळ 
लोकरीसारखे" स्वरूप दाखववण्याइतपत स्पष्ट नाहीत. जरी त्याने १९२९ च्या “नेचर” च्या एका वटपणीमध्ये 
वलवहले आहे की, “आखूड लोकरीसारख्या केसाांच्या प्रकाराबद्दल मला खात्री नाही.” तरी १९३५ च्या 
अहवालामध्ये कोणत्याही लोकरीसारख्या प्रकाराांचा उल्लेख नसल्यामुळे, वरवर पाहता गुहाांनी लोकरीच्या 
केसाांसांबांधीचे आपले अवलोकन नांतर बदललेले वदसते. परांतु १९३५ च्या अहवालामध्ये प्रवसद्ध केलेल्या 
िायावचत्रात दोन कादराांचे कुरळे केस स्पष्ट वदसतात. त्याच्या वनवदेनाांमध्ये सकवचत तिावतही आढळते. 
त्याांच्या १९२९ च्या नेचरमधील वृत्तान्तामध्ये वनवग्रटो केसाांच्या प्रकाराांच्या १६ व्यक्तींचा उल्लखे करतो, 
त्याऐवजी १९३५ च्या त्याांच्या अहवालात १५ उदाहरणाांचाच त्याांचा उल्लेख आहे. त्याांनी नेचरला (१९२९) 
वचन वदल्याप्रमाणे ह्या लोकाांच्या मानववमतीचा सखोल अभ्यास अजून पयंत (प्रकाशात) आलेला नाही; 
आवण अशा प्रकारच्या प्राथवमकदृष्ट्ट्या महत्वाचा वादग्रस्त प्रश्नां जवळजवळ पावशतक तसाच लोंबकळत 
कसा ठेवला ? याचे एखाद्याला आरृयगच वाटेल. ज्याप्रमाणे कीनने (Keane) शतकाच्या सुरुवातीला केले, 
त्याप्रमाणे त्याांनी (गुहाांनी) वनवग्रटोचा अधःस्तराचा प्रश्न आपल्या वकृ्तत्वातून उचलून धरला. इांग्रजी व 
प्रादेवशक भाषाांतून गुहाांची अशी वकतीतरी प्रकाशने प्रवसद्ध झाली आहेत की, ज्यामध्ये नेचरच्या १९२८-२९ 
च्या प्रतीमध्ये व्यक्त केलेल्या मताांच्या पुनरावृत्तीपेिा अवधक काहीही मावहती नाही. अशा पवरस्स्थतीत, 
गुहाांनी अनेकवळेा दावा केलेला वनवग्रटो वांशववभेद, शास्त्रशुद्ध वसद्ध केल्यावशवायच रावहलेला आहे. ह्या 
सांदभात सर आथगर कीथचा ( Sir Arthur Keith) दृवष्टकोण उद् धृत करणे योग्य होईल. गुहाच्या शोधाच्या 
(१९३६) परीिणाांत तो म्हणतो,' (५) एक प्रकार की जो मागील प्रकारापेिा लहानसर अांगकाठी व 
नागमोडी कुरळे केस असण्यातील त्याच्यामधील प्रवृत्तीमुळे वनराळा आहे. हा प्रकार दविणेकडील कादर व 
पुवलयानाांमध्ये स्पष्टपणे वदसून येतो. हा प्रकार (४) चाच एक वभि प्रकार असून तो प्रत्येक दोन 
टप्याांदरम्यान उद् भवतो.  

 
 वर उल्लेवखलेला प्रकार (४) हा वदे्दाांशी अवधक साधम्यग दशगववतो आवण त्याचे मध्य भारताच्या 
दविणेकडील आवदवासींमध्ये प्राबल्य आहे. 
 
 वनवग्रटो केसाांचा अलीकडील सांदभातील शवेटचा सांदभग प्रस्तुत लेखकाचा (१९३६) आहे. माझ्या 
स्वतःच्या बाबतीतसुद्धा व ज्याांचा उल्लखे केला आहे, त्याांतही त्याच उवणवा जाणवतात, कारण काही 
बाबतीत एकाकी लिण, वांशववभेदाचा कोणताही सबळ पुरावा देऊ शकत नाही. मला स्वतःला सावरून 
घेण्याची सांधी कधीच वमळाली नाही, आवण मला माझ्या शोधवनबांधातील उवणवाांची जाणीव १९३८-३९ मध्ये 
मी जेव्हा प्रो. युजेन विशर (Prof. Eugen Fisher) याांच्या हाताखाली काम करू लागलो, तेव्हा झाली. 
 
 वर उल्लेवखलेल्या केसाांच्या लिणावशवाय वसवप्रयानीने (Cipriani) एका त्रोटक गोषवाऱ्यामध्ये 
तोडा वस्त्रयाांमधील ―वनग्रॉईड लिणाांचा‖ उल्लेख केला आहे. त्याचे सखोल वणगन इांग्रजीमध्ये अजूनपयंत 
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आलेले नाही. तोडासांबांधी ववख्यात शास्त्रज्ञाांच्या अनेक कामाांपैकी हे एकुलते एक अवलोकन आहे. त्याांनी 
(शास्त्रज्ञाांनी) प्रस्तुत लेखकास माहीत आहे त्याप्रमाणे, वनग्रॉईडसांबांधीचा एकही सांदभग वदलेला नाही. 

 
 कीथने त्याच्या अगदी अलीकडच्या वलखाणात भारतातील तथाकवथत वनवग्रटो ववभेदाचा ….उल्लखे 
िक्त “अपवादात्मक मनोरांजक” असा सांदभात्मक केला, तर वनवग्रटोवर सवात जास्त ज्याची 
अवधकारवाणी आहे, त्या सेबेस्टाने (Schebesta) (१९५२), हटन (Hutton) व गुहा (Guha) याांच्या 
मतावधलयाचा स्वीकार करण्यापूवी अवधक सांशोधनाची गरज असल्याचा सल्ला वदला. 

 
 कुरळ्या सकवा लोकरीसारख्या केसाांचा तुरळक उल्लखे करताना सवग लेखकाांनी युजेन विशरच्या 
(Eugen Fischer) Die Gegenseifige Steffung der Menschenrassen out Grund der Mendelnden 
Merkmale या मथळ्याखाली १९३२ मध्ये प्रवसद्ध झालेल्या सांशोधनात्मक लेखनाकडे सांपूणगतः दुलगि केले 
आहे. नाहीतर विशरच्या (Fischer) उत्पवरवतगनाच्या वसद्धाांताच्या पुष्ट्ट्यथग काही सत्यस्स्थतीतील 
साधनसामग्री वमळाली असती. विशरने (Fischer) वदे्दाांमधील तरांवगत केसाांची, लोकरीसारख्या केसाांमध्ये 
रुपाांतवरत तीन उत्पवरवतगने गृहीत धरली गेली आवण त्याच्या मतानुसार ऑस्रलेॉईड खोडामध्ये अशाच 
प्रकारची तीन उत्पवरवतगने झाली असली पावहजेत. वरटा हाऊसचाईल्डने (Rita Hauschild) (१९३९) 
वतच्या वसे्ट इांडीजच्या अभ्यासाद्वारे असे दाखववले की, वनग्रोंच्या कुरळ्या सकवा लोकरीसारख्या कुरळ्या 
केसाांची जनवनक वतगणुकीतील िरक वनग्रोचायनीज, वनग्रोिइांवडयन व चायनीजिमेस्स्टझो या वमरॅ 
जातींयाांच्या सवगसाधारण कुरळ्या सकवा लोकरीसारख्या कुरळ्या केसाांपेिा िारच ववरोधात्मक आहे; आवण 
वतचे असे मत आहे की, वरील दृश्यरूपाने समान असणारे केसाांचे प्रकार, जाती-अनुवाांवशकतेच्या 
उगमानुसार स्वतांत्र आहेत. ह्या अवलोकनामुळे, आविका आवण मेलानेवशया द्वीपकल्पातील लोकाांच्या 
लोकरीसारख्या सकवा कुरळ्या केसाांच्या ―स्वतांत्र जनवनक उगम‖, याआधीच्या विशरच्या (Fischer) 
वसद्धाांताला सवगतोपरीने पुष्टीच वमळते. तसेच, या देशात तुरळक प्रमाणात आढळून आलेल्या कुरळ्या सकवा 
लोकरीसारख्या केसाांच्या अनुवाांवशकतेसांबांधीचे यापुढील सांशोधनच प्रस्तुत प्रश्न सोडव ूशकेल. ते आणखी 
एखादे स्वतांत्र उत्पवरवतगन आहे काय? हे िक्त यापढुील सांशोधनच दाखवील. मोरने (More) (१९३२) 
अशा प्रकारच्या लोकरीच्या केसाांचे उत्पवरवतगन वनवग्रटो ववभेदववरहीत अशा नॉवेमधील कुटुांबात दाखवनू 
वदले आहे; आवण नॉवेमध्ये वनवग्रटो ववभेद असल्याचे साांगण्याचे कोणीही धावरष्ट्ट्य करणार नाही. 
 
 अशा प्रकारची मावहती काढेपयंत; वनवग्रटो वांशववभेदासांबांधी आवण तेसुद्धा केवळ केसाांच्या िक्त 
प्रकारावरून-जसे सध्या सवगसाधारणपणे चालले आहे तसे – स्पष्टपणे साांगू नये. या साधनसामग्रीच्या 
अपुरेपणाबद्दल याअगोदर बरेच साांगून झाले आहे. गुहाांनी १५ सकवा १६ कादराांच्या तथाकवथत केसाांच्या 
वनवग्रटो प्रकारासांबांधी साांवगतलेल्या कोणत्याही प्रकाराचे नातेसांबांध माहीत नाहीत. जर ह्या सवग व्यक्ती 
एकमेकाांचे नातेवाईक असतील तर गुहाची (Guha) वनवग्रटोची १० टके्क पुनरावृत्तीची सांख्या िारच कमी 
प्रमाणात वदसेल. कादराांची १९३१ मधील २६७ लोकसांख्या, नमुन्याच्या अगदी जवळच्या कौटुांवबक 
नात्याची हमी देते. 
 
 एर् निेलचा (Ehrenfe) अगदी अलीकडील मानवजावतवणगनाच्या अभ्यासाचा ववषय मुख्यत्त्व े
कादर हा आहे. तो कादराच्या केसाांच्या प्रकारासांबांधीच्या गुहाांच्या (Guha) मताने िारच प्रभाववत झालेला 
वदसतो. कादराांच्या केसाांच्या प्रकारसांबांधीच्या सवगसाधारण ववधानाांतही तो इतका गुरिटला व मग्न 
झालेला आहे की, पृष्ठ ्माांक २४ वर सामान्य ववधानाच्या पद्धतीने कादर वस्त्रयाांमधील कुरळ्या केसाांच्या 
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लिणाचा त्याने उल्लखे केला आहे. वचत्रपत्र ्माांक ७-सी मधील एका दाट कुरळ्या केसाांच्या मुलाचा 
उल्लेख आहे; आवण िोटोवरून जरी िक्त ववडलाांच्यात ते वदसून येत असले तरी, त्याच्या आई-ववडलाांचे 
केस कुरळे होते. त्याच आई-ववडलाांचा उल्लखे पृष्ठ ्माांक ९५ वर आलेला आहे, की ज्यामध्ये ववडलाांच्या 
डोलयावरील केसाांचा ―कुरळे‖ म्हणजे जवळजवळ लोकरीसारखे असा उल्लखे आला आहे. तर पृष्ठ ्माांक 
९९ वर आईचे केस लोकरीसारखे असल्याचे वणगन आले आहे. लेखकाने कुरळे, तरांवगत व लोकरीसारखे 
ह्या सांज्ञा अवतशय ढोबळपणे वापरल्या असून वाचकाांना अवतशय अस्पष्ट अशा िायावचत्राांत याांतील 
खरोखरीचा कोणता प्रकार आहे, हे सापडणे कठीण झाले आहे. प्रोटो-ऑस्रलेॉईड लिणाांच्या ववरुद्ध 
असलेल्या वनवग्रटॉईड लिणाच्या वततलयाच सांवदग्ध असणाऱ्या मुद्याांवर लेखक ताशरेे मारण्यात मग्न आहे. 
कादराांच्या शारीवरक लिणाांबाबत, केवळ थस्टगन (Thurston) ची प्रकाशने सोडल्यास, इतके कमी माहीत 
आहे की, कोणत्याही वाांवशक सांबांधाबाबत बोलणे धोलयाचे आहे. त्यानेही (थस्टगननेही) वनवग्रटो ववभेदाचे 
अस्स्तत्त्व अमान्य केले आहे. गुहा (Guha) आवण अ रेनिेल याांनी पेराांबोकूलममधील ववभेदाचे अस्स्तत्व 
अमान्य केले आहे. (अेर् निेलची) वकत्येक उदाहरणे जरी अस्पष्ट असली तरी कुरळ्या केसाांची िक्त १०० 
टके्क सांख्यासुद्धा गुहाने अवधकारवाणीने साांवगतल्याप्रमाणे वदसून येत नाही. अेर् निेलने वदलेल्या पिास 
उदाहरणाांपकैी िक्त एकाच उदाहरणात काही प्रमाणात कुरळे केस वदसतात आवण तेसुद्धा िायावचत्रामध्ये 
शांकास्पद वाटतात. 
 
सागंाड्ांिन अवशनष : 
 
 जरी गुहाने दोन साांगाड्याांच्या अवशषेाांची उदाहरणे वदली असली, तरी वनग्रो वांशाच्या साांगाड्याांचे 
खात्रीलायक अवधकृत अवशषे अजूनपयंत भारतात वमळालेले नाहीत. हा परुावा वकतपत समाधानकारक 
आहे, याची चाचणी येथे आपण करू. आपल्या १९३५ च्या अहवालात गुहाने (Guha) हटनच्या (Hutton) 
आसाममधील वनवग्रटो अधःस्तराच्या सांशोधास, स्वतःच्या नागामधील मानवी अवशषेाांमधील वनग्रॉईड 
अांशाच्या शोधाच्याद्वारे उचलून धरले आहे. (गुहा Guha) आवण (बसू Basu) (१९३१) यानांतरच्या 
लेखकाांनी (गुहा व बसूांनी) नागािमानवी अवशषेाांमधून दोन वांशिप्रकार शोधून काढले व त्याांना गट १, गट 
२  अशा नावाने सांबोधले. गट १ ला मांगोलॉईड व गट २ ला प्रोटो-ऑस्रेलॉईड सकवा ऑस्रेलॉईड अशी 
नाव ेत्याांनी वदली (पृष्ठ १६, १९). पृष्ठ ्माांक १६ चा हा नांतरचा गट ―ग्लॅबलेाच्या खालील खाचेची अवधक 
खोलीनुसार‖ मोहेंजोदडो येथील प्रोटो-ऑस्रलेॉईड प्रकारच्या कवट्याांच्या नजीक येत असल्याचे वणगन 
केले आहे. या स्पष्ट ऑस्रेलॉईड प्रकाराची दखल, लेखकाांनी अनेक वळेा घेतली, त्याची तुलना 
कोणत्याही ऑस्रवेलयन कवटीबरोबर केलेली नसून ती टास्मेवनयन व मेलानेवशयन कवट्याांबरोबर केली 
आहे. कदावचत “नागा टेकड्याांचा व ओवशयाना ववशषेतः....मेलानेवशया याांच्यामधील जववळकेच्या 
आप्तभावामुळे ” या मुद्याच्या आधारे ती केली असेल (पृष्ठ २१). परांतु ऑस्रलेॉईडकरीता ऑस्रेवलया कसा 
काय वगळला गेला ? त्याच्या अहवालातील उपसांहाराच्या पानावर (२६) लेखकाांची मते पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 
 “या तुलनाच्या वनकालाप्रमाणे गट २ कपाळाखालच्या व नाकाच्या मुळाच्या भागाचे आकार 
मेलानेवशयन व टास्मेवनयन अशा दोघाांबरोबर अगदी वमळते-जुळते आहेत, आवण अशा प्रकारे या सांबांधात 
वनःसांशयपणे ऑस्रलेॉईड लिणे दशगववतात.” यानांतर काही मजकुरानांतर आपल्याला असे आढळते, 
सवगकाही ववचारात घेतल्यानांतर, पापुवन व टास्मेवनयन कवट्याांमध्ये वदसून आलेली एकेकाळची वनग्रॉईड 
लिणे, की जे एकेकाळी भारतामध्ये उत्तरेकडून-पूवेपयंत व दविणेकडून पवरृमेपयंत सवग कोनाकोपऱ्याांत 
भरपूर प्रमाणात िैलावलेली होती, असे ग्राह्य धरणे अवजबात अवाजवी होणार नाही; आवण हे लिण 
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लोकाांच्या नांतरच्या हालचालींनी ओवशयानामध्ये ओढून आणले गेले असले पावहजे – व ते अशा एकाकी 
मुलखात राहून गेले असले पावहजे, की जेथे हालचालींचा अवजबात वशरकाव झालेला नाही. 

 
 वरील उताऱ्यावरून वाचकाांना वाटेल त्याप्रमाणे त्याांनी ठरवावे, आवण येथे लेखकाांनी सामान्यपणे 
असे गृहीत धरले आहे की, गट १ च्या ५५ पुरुष व २४ स्त्री कवट्याांशी तुलना करता गट-२ मधील एकूण ६ 
पुरुषाांच्या कवट्या ईशान्य सीमाभागातील आहेत. आवण त्याांच्या (लेखकाांच्या) पषृ्ठ ्. ३ वरील शऱे्याचा 
ववचार करूनसुद्धा त्या बाहेरील सकवा परदेशीयाांकडून येत नाहीत. 
 
 तसेच लेखकाांनी पापुवन व मेलानेवशयानाांच्या वाांवशक लिणाांच्या बाबतीत अवजबात भेदभाव 
केलेला नाही. जरी पापुवनच्या कवट्याांची तुलना दृष्टीसमोर ठेवली होती तरी लेखकाांनी डॉसीच्या 
(Dorsey) (१९१३) साधनसामग्रीकडे िक्त त्रोटक उल्लेख करून कानाडोळा केला; आवण प्रत्यिात 
चेहऱ्याच्या सांयुक्त कोनाची तुलना न्यू कॅलेवडयन कवट्याांबरोबर केली. वरील हेतूसाठी चार लांबकपाली 
कवट्याांची वनवड हरकतीवशवाय रावहली नाही. जरी कवटीचा सरासरी वनदेशाांक ७६.५ असला तरी 
सरॅासीनना (Sarasin) न्यू कॅलेडोवनयामध्ये ३० टके्क रुां द कपाळे आढळली. 
 
 वर वदलेल्या दुसऱ्या पवरच्िेदापूवी गुहाने (Guha) एकदा कोचीनमधील कुरळ्या केसाांचा त्याांच्या 
सांशोधनाचा पुन्हा उल्लखे करण्याची सांधी साधली आहे. त्याने (गुहाने) येथे केसाांच्या प्रकाराचा प्रश्न 
उपस्स्थत केल्यामुळे मेलानेवशयनमध्ये केसाांच्या सवग प्रकाराांचे-तरांवगत, कुरळे व लोकरीसारख्या-
एखाद्याला पनु्हा स्मरण होईल आवण न्यू कॅलेडोवनयामधील चार वनवडक कवट्याांमध्ये याांतील कोणताही 
केसप्रकार असला पावहजे. वरील तपवशलावरून असे स्पष्ट होईल की “वनवग्रटो ववभेदाच्या वनवरृत 
उपस्स्थतीववषयक ” त्याचा पवहला सांदभग कदावचत ऑस्रलेॉईड असून वनग्रॉईड नाही. 
 
 वमडोझ टेलर (१९७३) ने शोधून काढलेल्या आवण वचवत्रत करून प्रवसद्ध केलेल्या जेवगी 
(Jewurig) कवटीचा, गुहाने दुसऱ्या एके वठकाणी “ठळकपणे वनग्राईड लिणे दशगववणारी ”म्हणून उल्लखे 
केला आहे. खुजा वांशाची परांपरा व त्यानुसार काढलेल्या केवळ वचत्रावशवाय टेलरने (Taylor) कोणतीही 
साधनसामग्री प्रवसद्ध केली नाही. गुहाने वनग्रॉइड लिणाांववषयींचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. 
कवटीला काही प्रमाणात बढेब स्वरूप प्राप्त झालेले वदसून येते. सपाट पश्  चकपाल, वभत्तीय गाठीच्या 
भागाचे आतील बाजूस व्ीकरण याांवरून ते वदसून येते. कदावचत ते कृवत्रम अगर ववकृती ववज्ञानाांतगगत 
अगर अध्यारवित सांरचनेच्या दबावामुळेही झाले असेल. चेहऱ्याच्या भागाच्या वहरडीच्या वरील भागासांबांधी 
काहीही मावहती वनघत नाही. अशा प्रकारे तुटपुांज्या साधनसामग्रीच्या आधारे कोणताही वांशप्रकार या 
कवटीस देणे अयोग्य ठरेल. 
 
णपग्मी प्रकारिा ककवा खुजनपणािा उगम : 
 
 अलीकडील काही वषांत वनवग्रटोचा प्रश्न गेटस् (Gates) (१९४८), गुसशदे(Gushinde) (१९४८) 
आवण सेबेस्टा (Schebesta) (विशर-Fischer, १९५३) याांच्या सखोल अभ्यासाचा एक ववषय बनला 
आहे. शवेटच्या दोन लेखकाांनी आपल्या आयुष्ट्यातील बराचसा काळ बेस्ल्जयन काँगोमधील वपग्मीसमवते 
घालववला असून खरोखरीच वपग्मीसांबांधी बरीच मावहती आता उजेडात आली आहे. मात्र अद्यावप 
अांदमानातील वपग्मी वसवतस्थानाांबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण वमळाले नाही. रॅडस्ललि-राऊनचा 
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(Radcliffe-Brown) (१९२२) असा दृवष्टकोण आहे की “अांदमानातील वपग्मी” दविण रह्मदेशातून 
समुद्रामागे अगर खुष्ट्कीच्या मागाने येथे आले असावते. महासागर ववज्ञानातील आधुवनक सांशोधन 
अांदमानीच्या ववद्यमान वस्तीबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकेल. बटेाांवरील स्थलाांतराच्या 
प्रश्नाचे वववरण करताना सांबांवधत लोकाांची सागरी सहवासाची प्रवृत्तीच कदावचत प्राथवमक कसोटी ठरेल. 
याचे उत्तम उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास मेगुगई*३ लोकसांख्येचे द्याव ेलागेल, कारण येथील लोकाांना सागरी 
सिारीची आवड आहे. द्वीपसमूहातील ते सागरीिवजप्सी या नावानेच ओळखले जातात. 

 
 स्पायसर (Speiser) (विशर-Fischer) (१९५३) न्यू हेवरडीजमधील (वपग्मींच्या) अभ्यासानांतर 
अशा वनणगयात्मक अनुमानास आला आहे की, वपग्मी असा कोणताही स्वतांत्र वांश नाही. वकनारी प्रदेशातील 
उांच लोक व डोंगराळ प्रदेशातील खुजे लोक एकाच वांशाची वभि स्वरूपे आहेत, असे त्याने दाखववले. त्याने 
खुजा लोकाांच्या (वपग्मींचा) जडणघडणीचा वातावरणाच्या घटकाांशी सांबांध जोडला. त्याने असेही सूवचत 
केले की, जगाच्या इतर भागातील खुजे लोक ह्या वांशाचे नाहीत अगर जुन्या वांशसाठ्यातील उपशाखाही 
नाहीत. विशरने (Fischer) (१९५०) सुद्धा स्पायसरच्या (Speiser) ह्या वरील मताला पुढील उद् गाराांनी 
पुष्टी वदली : ――Niemals bilden also etwa die Pygmen Zusammen eine Rasse, nor war das in der 
vergangenheit der fall ‖‖ अगदी अलीकडीलच सेबेस्टाच्या (Schebesta) कामावर विशरने (Fischer) 
पुढीलप्रमाणे भर वदला : ――Ichglaube als Genetiker, dass in jeder Rasse durch Mutation 
Kleinwuchs, Pygmaenwuchs oder Gross wuch entstehen Konnen‖‖. गेटस् नेही (Gates) 
(१९४७) असा युक्तीवाद माांडला आहे की ――मानवाांतील खुजेपणा पश्यातील भव्यतेप्रमाणे, अशा तऱ्हेने 
पुष्ट्कळवळेा स्वतांत्रपणे उत्पि झालेला वदसतो.‖‖ 

 
 हा दृवष्टकोण जगाच्या ववववध भागाांतील खुजे लोकाांच्या समाईक सहसांबांधाच्या सध्याच्या 
मानवशास्त्रीय कल्पनेशी ववसांगत आहे. वपग्मींच्या जडणघडण ववषयीचे तीन मागग विशरने (Fischer) 
(१९५०) दाखववले आहेत: 

 
  (अ)  वातावरणाच्या प्रत्यि पवरणामाांमुळे (म्हणजे पोषण व इतर घटकाांमुळे) शारीवरक 
 वाढीत अडथळे येण्याची शलयता आहे. असे पवरणाम वाांवशकही नाहीत वा अनुवाांवशकही नाहीत, 
 परांतु स्पायसरच्या (Speiser) न्यू हेवरडीजमधील खुजाांच्या उदाहरणाप्रमाणे िक्त स्थावनक 
 बदलाचे आहे. 
 
  (ब)  वनवडीच्या दूरगामी प्रव्येमधून सकवा अपुऱ्या आहारामुळे, हवामान आवण इतर 
 पवरणामाांमुळे अनुवाांवशकी उांचपणा, मध्यम सकवा उांच लोकसांख्येमधून येणारा उांचपणा अवधकावधक 
 घटत जाऊन शवेटी त्याचा नाश पावले त्याचवळेी इतर व्यक्तींमध्ये वाढ होत राहील. विशरच्या 
 (Fischer) मते ही प्रव्या अनेक खुजा प्रकाराांत गुांतलेली आहे. उदा. वदे्द आवण कदावचत् 
 लॅपलँडसग. अशा व्यक्तींमुळे वांश बनतो. 
 
  (क)  सवगसाधारण लोकसांख्येतील उत्पवरवतगनामुळे की ज्याचा सांबांध, वर (ब) मध्ये 
 उल्लेवखलेल्या वनवडीच्या प्रव्येशी वनगवडत असणाऱ्या जनुकावशवाय इतर जनुकाांशी येतो. 
 उदाहराणाथग : शरीरवाढीसाठी मूलभतू जनुक ही उत्पवरवतगने ्मा्माने वनवडली जातात व 
 अनुत्पवरवर्मतत उांची वगळली जाते. या उत्पवरवतगनाांचा उगम वमरॅणाद्वारे आवण अशाच प्रकारची 
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 युरोवपयन लोकसांख्येमधील समाांतवरत खुजेपणाच्या उत्पवरवतगनाद्वारे मागाहून येणाऱ्याांमधून वसद्ध 
 केला जातो. 

 
 वरील वनणगयाप्रत येताना विशर (Fischer) बराचसा आधीच्या वनरवनराळ्या लेखकाांवर अवलां बनू 
होता. ववशषेतः हॅनहाटग (Hanhart) (१९२५) की ज्याला, स्स्वत्झलंडच्या काही अांतःप्रजननाच्या 
वजल्ह्याांमध्ये व ॲवड्रआवटक समुद्रातील व्हेवजवलया येथील बेटाांत, अनेक खुजे (मध्यम-बाांध्याचे) प्रकार 
आढळले. हॅनहाटगची (Hanhart) खुजी उदाहरणे म्हणजे बहुसांख्य कष्टपोवषत चरबीयुक्त जननाची 
उदाहरणे होत. ते सवगसाधारण लोकाांप्रमाणेच जन्माला आले, परांतु दुसऱ्या आवण वतसऱ्या वषी त्याांच्या 
वाढीतील अडथळ्याांना सुरुवात झाली. गुसशदेने (Gusinde) विशरच्या (Fischer) ववनांतीनुसार, 
बेस्ल्जयन काँगोमधील बाबटुी वपग्मी असे पावहले की नवीन जन्माला आलेली बालके जन्मतः खुजी वदसत 
नाहीत; ती युरोवपयनाांच्या नूतन बालकापेिा केवळ ३ सें.मी. ने लहान असतात. यावरून असे स्पष्ट वदसते 
की, खुजेपणाच्या अनेक कारणाांपैकी आयुष्ट्याच्या प्रारांभीच्या वाढीतील अडथळे हे एक प्रमुख कारण आहे. 
 
 वरील वृवद्धवविेभाबरोबरचे विशरने (Fischer) स्टािच्या (Fischer) नव्या वातावरणाशी 
जुळण्याच्या व त्याचा खुजेपणा धारण करण्याच्या सांबांधाच्या बाबतीत सांशोधनाकडेही लि वधेले. आपल्या 
कामेरूमधील दीघग वास्तव्यानांतर स्टािने असे दाखवले की, उष्ट्णकवटबांधी आविकेमध्ये िक्त खुजी 
माणसेच वदसत नाहीत तर पुष्ट्कळ प्रकारचे खुजे प्राणीही वदसतात, जसे: खुजे हत्ती, खुजी काळववटे, खुजे 
वहप्पोपोटेमस, खुजी कबुतरे, खुजे पाणबुडे पिी इत्यादी, थोडलयात खुजे प्रावणमात्र वदसतात. याांमध्ये 
काँगो नदीच्या दविणेकडील खुजा सचपाांझींचाही (मण Paniscus) समावशे करावा. (कूवलज- Coolidge, 
१९३३). एकाच समान मुद्याखाली स्टािने (Staff) ह्या सांपूणग दृश्यघटना वा वनसगगघटनाांचा आववष्ट्कार 
वदला आहे. दविण आविकेमधील प्राण्याांच्या रोगाचे मूळ प्रकाशसांश्लेषणात आहे. ते आविकेतील 
जास्तीतजास्त प्रमाणातील लोहमय जवमनीतील हेमटॅोपॉरिेवरनेच्या मुख्य भवूमकेमुळे होते. अि व पेये 
याांमधील लोहामुळे पॉरिेरीन व हेमटॅोपॉरिेरीन शरीरात वाढते. त्याचे प्रखर सूयगप्रकाशामुळे 
प्रकाशसांश्लेषण होते व उत्पवरवतगनाची प्रव्या मोकळी होते. विशरने (Fischer) स्टािच्या (Staff) 
वसद्धान्तास दुजोरा वदला असून विटस् सरॅासीनच्या (Fritz Sararin)*४ वनणगयानांतर, दविण न्य ू
कॅलेडीनच्या लोहमयी भमूीतील खुजा प्रावणमात्राांच्या यानांतरच्या पुराव्यास भरपूर आधार वदला आहे. 
आपल्या ―ह्यमून ॲन्सेस्री‖(Human Ancestry) ह्या ग्रांथात गेटस् ने (Gates) (१९४८) खुजा वांशासांबांधी 
सखोल वववचेन केले असून त्याचे असे मत आहे की, “वपग्मीिखुजे वनरवनराळ्या वांशाांच्या उत्पवरवतगनाच्या 
खुजा कृदन्ताचे प्रवतवनवधत्व करतात आवण ते (कदावचत बुशमानवशवाय तर) मानवाच्या प्रारांभीच्या 
पूवगजाांपकैी मागे रावहलेले लोक असावते.” 
 

अंदमान बनटांतील णनणिटो 
 
 आपल्यापढेु असणाऱ्या वरील वपग्मींच्या जडण-घडण प्रव्येवरून आपण अांदमान बटेाांतील 
आवदवासींच्या बाबतीत ते वकतपत लागू पडतात ते पाहू. अांदमानींच्या वाढीच्या दृश्यघटना माहीत नाहीत. 
परांतु वृवद्धवविेभाच्या बाबतीतील गम्य शोधण्याचा प्रयत्न एका अांदमानी व भारतातील काही आवदवासी 
जमातीमधील उांची व वजनाच्या मोजमापाांच्या तुलनात्मक अभ्यासाद्वारे करण्यात आलेला आहे. मनॅने 
(Man, १८८३) ४० पुरुष अांदमानी व ३७ स्त्री अांदमानींची मूळची साधनसामग्री प्रवसद्ध केली असून वतची या 
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वठकाणी तशाच प्रकारच्या सांथाळ परगण्याच्या साधनसामग्रीबरोबर तुलना केली आहे (वमत्रा-Mitra, 
१९४०). 
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अांदमानीच्या उांची व वजनाची तुलना 
 

  उांची (इांच) वजन (पौंडात) 

  कमाल वकमान सरासरी कमाल वकमान सरासरी 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

अांदमानी पुरुष (४०) ६४·२५ ५३·७५ ५८·९१ ११९·५ ७७·५ ९७·५० 

 वस्त्रया (३७) ५९·५० ५२·०० ५५·१७ १२७·० ६७·० ९३·२० 

सांथाळ पुरुष (११३) .. .. ६२·७१ .. .. ९९·०३ 

 वस्त्रया (१७८) .. .. ५८·३९ .. .. ८७·०२ 

माले पुरुष (६९) .. .. ६१·५१ .. .. ९०·९८ 

 वस्त्रया (३५) .. .. ५७·०७ .. .. ७७·०७ 

 
 कोष्टक ्माांक ११ वरून असे वदसते की, अांदमानी पुरुष सांथाळ पुरुषापेिा कमी उांचीचे व कमी 
वजनाचे असून जरी अांदमानी वस्त्रयाांची उांची कमी असली तरी, अांदमानी वस्त्रया सांथाळ वस्त्रयाांपेिा अवधक 
वजनाच्या आहेत. मालें शी तुलना करता अांदमानी स्त्री-पुरुष दोघेही जास्त वजनाचे आहेत आवण जरी ते 
उांच तथावप मालेची एकूण शारीवरक उांची जास्त आहे. ववशषेतः वस्त्रयाांच्या वजनाांतील िरक १६·१३ पौंड 
हा, सांथाळ व अांदमानीच्या िरकापेिा अवधक लिणीय आहे. जर सांथाळ व अांदमानी पुरुषाांच्या वजनातील 
१·५३ पौंडाचा िरक वगळला, तर असे म्हणता येईल की, अांदमानीची उांची व वजनाची प्रमाणे सांथाळ व 
मालेपेिा उच्च दजाची असून त्याांच्या वस्त्रया याबाबतीत वरचढ आहेत. आइकस्टेडने (Eickstedt १९३१) 
वदलेल्या आकडेवारीवरून असे आढळते की, अांदमानींची उांची िारच प्रमाणावर स्स्थर आहे. त्याने असे 
शोधून काढले की, अांदमानीच्या १० पुरुष व २२ वस्त्रयाांची सरासरी उांची अनु्मे ५८·७२ इांच व ५५·४० इांच 
असून त्याांच्या तुलनेने िोट्या अांदमानातील ओांगींच्या ४२ पुरुष व ३८ वस्त्रयाांची सरासरी उांची अनु्मे 
५९·२४ इांच व ५५·३६ इांच इतकी आहे.  
 
 
 वरील तीन लोकाांच्या वजनाच्या िरकाचे स्पष्टीकरण आहारातील िरकामुळे वा सकस 
अिघटकाांमुळे अशा कोणत्याही पद्धतीने केले, तरी अांदमानी वस्त्रयाांतील वजनाचे आवधलय काही प्रमाणात 
त्याांच्या वनतांबावरील एकवत्रत झालेल्या जास्त स्स्नग्धाांश माांसामुळे असले पावहजे. याला स्टीटोवपवजया 
(Steatopygia) असे म्हणतात. बुशमान, हॉटेन्टॉट आवण इतर आविकन लोकाांप्रमाणे अांदमानी 
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वनवग्रटोमध्ये आढळणाऱ्या पथुृवनतांबाांचे इतलया सवगसाधारणपणे वणगन केले जात नाही. गेटस् नेही (Gates) 
(१९४६-१९४८) पृथुवनतांबाि सांबांधी सववस्तर वणगन केले आहे. त्याने पृथुवनतांबासांबांधीचे पुराणाश्मायुगातील 
पुराव,े त्याांची रेखावचते्र व इतर भौवतकी अवशषेाांवरून तसेच कॉकेवशयनमध्ये उपलब्ध असलेल्या 
पुराव्याांवरूनही वदले आहे. त्याच्या मतानुसार ही पवरस्स्थती नांतरच्या गटामध्ये (कॉकेवशयनमध्ये) अांतस्त्रावी 
ववकृतीमुळे उत्पि होणाऱ्या ववकृवतवैज्ञावनक पवरस्स्थतीमुळे उत्पि होते. तसेच आसनाच्या अभगकीय 
सांरचनेमुळे आवण चरबीतील वबघाडामुळेही पवरस्स्थती उत्पि होते. रॅोणीसुद्धा इतर कोणत्याही तत्कालीन 
वांशामध्ये सापडण्याच्या अभावाप्रमाणे मानवकुलीन असून, वत्रकास्थी काहीवळेा अगदी माकडाप्रमाणे 
असते. या मताप्रत येण्यासाठी गेटस् ने(Gates)बुशमानच्या गुह्य भागावरील डूरे (Drury) व डे्रनान 
(Drennan) याांच्या अभ्यासाचा उपयोग करून घेतला. डे्रनानने (Drennan) असेही सुचववले की, खुजा 
प्रकार व स्टीटोवपवजया हे दोन्हीही वाळवांटाच्या वातावरणातील ग्रांथींच्या तडजोडी आहे आवण नांतरचा 
प्रकार (स्टीटोवपवजया) म्हणजे “अवषगणाच्या काळात व आणीबाणीच्या वळेी मुलाांना उभे राहण्यासाठी 
चरबीचा साठा करण्याची एक पद्धती आहे.” परांतु मध्य ऑस्रवेलयातील उजाड भागातील वाळवांटी 
प्रदेशातील ऑस्रवेलयन आवदवासी वस्त्रयाांमध्ये या प्रकारचे लिण वदसत नाही, असेही गेटस् ने (Gates) 
दाखवनू वदले. तरीही गेटस् च्या पाहणीवरून असे वदसते की अभगकीपणा, स्टीटोवपवजया व बुटकेपणा ही 
लिणे एकमेकाांशी सुसांबद्ध आहेत. ओवकनावामधील खुजाांमध्येसुद्धा स्टीटोवपवजयाची प्रवृत्ती वदसून येते. 
वनरवनराळ्या खुजा प्रकारासाठी अांतःस्त्राव जबाबदार असल्याचे शोधून काढले आहे, आवण त्याांनी आपली 
भवूमका केवळ आविकेतील जांगलाांमध्येच वाढववलेली नाही, तर आधुवनक शहराांत आवण व्हेस्ग्लां या 
(Veglia), ओवकनावा आवण अांदमानाच्या बेटाांतही बजावली आहे. स्टीटोवपवजयाचे जनवनक वतगन 
सांपूणगतया माहीत नाही, परांतु त्याचा अांतःस्त्रावाशी सांबांध असल्यामुळे पनुरुत्पादनाच्या इांवद्रयववज्ञानावर 
त्याचा काहीसा प्रभाव आहे असे मानणे अशलय होणार नाही. हॅनहाटगचे खुजे (अनुत्पावदत) वाांझ होते आवण 
तीच पवरस्स्थती बहुताांशाने अभगकीयाांमध्ये वदसून येते. गे्रट अांदमानमधील अांदमानी जवळजवळ लोप पावत 
चालले आहेत, आवण मनॅने (Man) ―वस्त्रयाांमधील सांकुवचत पुनरुत्पादनिमता‖ हा अनेक घटकाांपकैी 
नाशवांत लोकसांख्येच्या नागरी भागाशी तदथग सांबांध येण्यापूवीच एक घटक आहे, असे त्यावर भाष्ट्य केले 
आहे. ही गोष्ट कोष्टक ्माांक १३ वरून स्पष्ट होईल. या वठकाणी पोटगमान (Portman) मधील मूळच्या 
साधनसामग्रीद्वारे १०० अांदमानी वस्त्रयाांच्या पुनरुत्पादनाचा जीवनपट उलगडून दाखववला आहे. 
अांदमानमधील साधनसामग्री १८९३ च्या जूनमध्ये गोळा केली व दविण अांदमानमधील साधनसामग्री १८९४ 
च्या जूनमध्ये गोळा केली. अनुत्पावदत वववाहाांची सांख्या दोन्ही भागाांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे, आवण 
अशा गटाांची वयानुसार ववभागणी कोष्टक ्माांक १४ मध्ये वदली आहे.  
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अांदमानींच्या उांचीचे ववश्लेषण 
 

 
 पुरुष (४०) वस्त्रया (३७) 

 ्माांक टके्क ्माांक टके्क 

(१)   (२) (३) (४) (५) 
अवत बटुके . . . . २६ ६५.० २३ ६२.१६ 

बुटके . . . . १३ ३२.५ १४ ३७.८४ 
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मध्यम . . . . १ २.५ .. .. 
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अांदमानी वस्त्रयाांचे प्रजोत्पादक जीवन 
 

     उत्तरेकडील दविणेकडील 

     अांदमानी अांदमानी 

वस्त्रयाांची सांख्या . . . . . . . . ५० ५० 
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४६ १

४९ 
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असलेली सरासरी मुले 
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 अांदमानी बेटाांमध्ये पूणावस्थेतील प्रकार म्हणनू अांदमानी स्थलाांतवरत झाले की त्या भमूीत 
उत्पवरवतगन व वनवडीच्या प्रव्या स्थावनक स्वरूपाांत घडून आल्या ? हा प्रश्न अांदमानी वनवग्रटोंची पवरपूणग 
जनवनक पाहणी झाल्यावशवाय सुटणार नाही. काही वनवडक मुद्याांचा यावठकाणी मुद्दाम उल्लेख केला 
पावहजे. कोष्टक ्माांक १२ वरून असे वदसून येईल की, स्त्री-पुरुषाांमध्ये खुजेपणा ही प्रवृत्ती पूणगतः दृग्गोचर 
होते; ती दृवष्टआड करता येणार नाही. तसेच पुरुषाांमध्ये मध्यम उांचीच्या लोकसांख्येची काही टके्कवारी आहे. 
अांदमान वनवग्रटोंना केवळ खुजे (वपग्मी) असे म्हणण्याऐवजी खुजाप्रत (वपग्मॉईड) असे नामावभधान देण्यात 
विशरने (Fischer) औवचत्य साधले आहे. वनदान १८८२ पयंत इतर प्रकारच्या उांचीचे वनवडक वववरण पूणग 
झाले नव्हते. पोटगमनॅने (१८९९) असे दाखवनू वदले की, १८७७ च्या माचगमधील गोवराच्या साथीमध्ये 
बहुसांख्य मृत्यू धडधाकट प्रौढ पुरुषाांचे झाले. अशा प्रकारे, कोण्या एके काळी मनॅने (Man) १८८२ मध्ये 
शोधून काढलेल्यापेिा मध्यम सकवा खुजा उांचीचे पुष्ट्कळ लोक होते आवण अांदमान भमूीतील वनवड 
ववलोचनामधून त्याांना काही प्रमाणात जाव े लागेल, हे वनवरृत. आवण असेही शलय आहे की, बेटाच्या 
ववभागातील त्याांच्या स्थलाांतरामुळे की जे त्याांना नवीन होते त्या अांतःस्त्रावी असमानतेच्या काही टप्प्याांमधून 
अांदमानींना जाव े लागले होते. अांतःस्त्रावामुळे केवळ त्याांच्या उांचीतच घट झाली असे नाही, तर 
पुनरुत्पादनाच्या व्याववज्ञानातही कदावचत प्रवतव्या झाली असावी.  
 

अंदमानींच्या स्थलांतरािन मागथ 
 
 मोलेन्ग्रािच्या (Molengeraof) (१९२१) खोल समुद्राचा अगदी अलीकडील सांशोधनाचा कौंडनगने 
(Kaudern) (१९३९) अांदमान बेटातील वनवग्रटोंचा सांभाव्य स्थलाांतवरत मागांच्या स्पवष्टकरणासाठी उपयोग 
करून घेतला. कौडनगने असेही दाखववले आहे की, चतुथगकाच्या वळेी हवामानाच्या बदलानुसार झालेल्या 
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वहमानीय व मध्य वहमानीय काळात समुद्राच्या पातळीत चढ-उतार होत गेले. दविण रह्मदेशापासून व 
सुमात्राच्या उत्तर टोकापयंत पसरलेल्या मोठ्या पाणबुडी कां गोऱ्याची सवांना मावहती आहे. त्याांचे 
(कां गोऱ्याांचे) अत्युच्च सबदू सध्याच्या अांदमान व वनकोबार बेटाांचे प्रावतवनवधक स्वरूप आहेत. समुद्रातील 
पाण्याच्या ३०० मीटर घटीमुळे रह्मदेशाशी सांपकग  प्रस्थावपत होऊन मानव व प्राण्याांना स्थलाांतर करणे शलय 
झाले आवण ही शलयता िक्त वहमानीय युगाच्या वळेीच घडली असली पावहजे. 

 
 अांदमान व वनकोबार ही बटेे एका रुां द सामुद्रधुनीमुळे ववभागली गेली आहेत आवण वनवग्रटोंची 
वनकोबारमधील अनुपस्स्थती कौडनग (Kaudern)पुढीलप्रमाणे ववशद करतो. “जर खुजा लोकाांना, जेव्हा ते 
युरोप खांडाकडून दविणेकडे स्थलाांतवरत झाले त्यावळेी जर पवहल्या बेटात (अांदमानात) पोहोचणे शलय 
झाले होते, आवण दुसऱ्या (वनकोबार) बेटात पोहोचणे शलय झाले नव्हते, याचा अथग असा की, एके काळी 
समुद्राच्या पातळीमध्ये सुमारे ३०० मीटर घट झालेली होती; परांतु ६०० मीटर इतकी प्रचांड घट या मागात 
झाली नव्हती.” 

 

 अांदमानी आवदवासी समुद्राच्या भरतीचा व मध्ये-मध्ये डोकावणाऱ्या िोट्या बेटाांचा िायदा उठवीत 
होते ही गोष्ट, जरावाांच्या पवरृम अांदमान ते अांदमान बटेाांपयंत दविण वकनाऱ्याच्या मागाने मध्य 
अांदमानपयंतच्या सतत स्थलाांतराच्या मागावरून व या जरावाांच्या वागणुकीवरून स्पष्ट होते. बटेाांना पूवेच्या 
बाजूकडून साधारण उतार आहे आवण त्यामुळे सौम्य भरतीच्या वळेीसुद्धा पवरृषम वकनारा पाण्यावरच 
राहतो. पवरृम वकनाऱ्यावर दविण अांदमान व मध्य अांदमानच्या दरम्यान दोन िोटी बेटे आहेत. जरावा 
दविण अांदमानमधून प्रथम ब्लि बटेाांवर आले आवण नांतर स्पादूक बेटाांवर गेले व मग मध्य अांदमानात गेले. 
समुद्र त्यावळेी तराफ्याांतून पार केला जाई. ते तरािे, अनेक पोकळ, हलके बाांबू चौकोनाकृती आकारामध्ये 
एकवत्रत बाांधून तयार केले जात आवण वल्ही ―दाणी‖ नारळाच्या मोठ्या खोडाचे दोन भाग करून तयार 
केलेली असत. (याला वनपा िस्लटकान्स म्हणतात.) समुद्र तरून गेल्यावर तरािे एकत्र गुांडाळून ठेवण्यात 
येत व ती गुांडाळी एका सुरवित स्थळी ठेवीत. जरावाांचा उत्तरेकडून दविणेकडे जाण्याचा हा एकमेव 
स्थलाांतर मागग आहे आवण त्याांमधील बटेाांवरील वारांवार जाण्याचे त्याांचे तात्पुरते स्थान सवांना ज्ञात आहे. 
 
 अांदमान बेटाच्या भतूकाळात वस्ती करण्यासाठी सागरी लोकच जबाबदार आहेत. ओांगींच्या 
अांदमानीतील िोट्या होडीतून जाण्याची उलां डी ही नांतरची असून या दळणवळणासाठी जरावाांचे जुने 
तरािेच बहुधा पूवी वापरले जात. 
 
 सारांश- वरील वववचेनावरून हे स्पष्ट होते की, कुरळ्या केसाांची काही तुरळक उदाहरणे ही पूणगतः 
वनवग्रटॉईड नाहीत. ती बहुधा स्वतांत्र उत्पवरवतगने असावीत. जनवनकदृष्ट्ट्या त्याांचे कुरळ्या केसाांच्या वनग्रो 
गटाांशी वकवा कुरळ्या केसाांच्या मेलानेवशयन गटाांशी काही नाते असाव ेकाय? याचे उत्तर पुढील जनवनक 
(अनुवाांवशक) सांशोधनच देऊ शकेल. गुहा(Guha)आवण आइकस्टेड (Eickstedt) याांत मेलानेवशयन 
उगमाबाबत एकमत आहे; परांतु दाट, वडे्यावाकड्या वळणाच्या केसाांचा उगम वदे्दाांच्या मऊ व कुरळ्या 
केसाांपासून असावा. या युजेन विशरच्या (Eugen Fischer) गृहीतकाचे जेव्हा आपल्याला स्मरण होते 
(तेव्हा ही) शलयताही इतरत्र (इतर िेत्राांत) वाढलेली आढळते सकवा पसरते, याची खात्री पटते. 
 
 या सांदभात प्रकरण दोनमध्ये आलेले सर आथगर कीथचे अवलोकन अवधक स्पष्ट आहे, ते असे, 
“ईशान्येकडील पठाणाांना त्रावणकोरमधील डोंगराळ आवदवासींशी जोडणारा दुवा अद्याप अस्स्तत्वात आहे. 
जर उत््ाांती ही सांकल्पना ग्राह्य धरली आवण ववद्यमान भारतात असलेले ३५२ दशलि लोक जर ह्या समान 
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मानव्य शाखेचे घटक (सदस्य) असतील, तरच ही एक शलयता आहे. द्वीपकल्पाबाहेरील सवग सकवा 
जवळजवळ सवांनी लोकसांख्येमधील वववभितेचे वाांवशक प्रकार स्पष्ट करण्यासाठी या प्रश्नाचे ववलयन 
शोधून काढले. असे म्हणजे थोडे चमत्कावरकच होईल. भारतामध्ये एतदे्दशीय वांशाचे जननप्रकार वकती 
आहेत; याववषयीची खात्री करण्याचा त्याांनी कधीच प्रयत्न केलेला नाही. ते अशा गृहीतकावरून पढेु 
चालले की िार वषांपूवी व िार दूरवर उत््ाांती झाली; परांतु भारतातील महान मानवीय नांदनवनात 
(जगतात) ती झाली नाही.” 

 

 म्हणून ह्या सवग शलयता दृवष्टिेपात घेऊनच (गहृीत धरून) पुढील सांशोधन कायग हाती घेतले 
पावहजे. गुहाने (Guha) (१९३७) द तेराच्या (De Terra) सोहन सांस्कृतीच्या सांशोधनाचा उल्लखे केला 
आहे. येथे युरोपमधील उत्तर पाषाणअश्मयुगाशी साम्य दाखववणारी मानववनर्ममत हत्यारे वमळाली; त्यावरून 
आपल्या देशामध्ये पुरातन मानवी साांगाड्याांचे अवशषे वमळण्याची अपेिा करण्यास काहीच हरकत नाही. 
या शलयतेबाबत द तेरा (De Terra) (१९४९) हेच ठाम व आशावादी आहेत. 
 
 खुजेपणाच्या जडणघडणीच्या सकवा खुजेपणाववषयीच्या ववववध मागांची चचा केली आहे. 
प्रारांभीच्या जीवनात (बाल्यावस्थेत) वृवद्धवविेभकाचा खुजेपणाशी कसा सांबांध आहे ते पावहले. 
 
 अांदमानच्या बटेाांतील वनवग्रटोंचे खुजाच्या जडणघडणीच्या प्रव्येच्या सांदभात वववचेन केले आहे. 
स्टीटोवपवजया, अभगकीयपणा व खुजेपणा हे कदावचत अांतःस्त्रावी ववकृतीचे पवरणाम असावते आवण त्यामुळे 
अांदमानींच्या पुनरुत्पादनाच्या शरीरव्याववज्ञानावरही पवरणाम झाला आहे. अांदमानींना नागरी 
सांस्कृतीच्या सांपकात येण्यापूवीच ववलोपनाला तोंड द्याव ेलागले. ही वस्तुस्स्थती त्याांच्या १८९३-९४ मधील 
पुनरुत्पादनाच्या वनदेशाांकावरून वदसून येते. तीमध्ये ही पनुरुत्पादनता िारच कमी आहे. 
 
 ज्यावळेी समुद्राच्या पातळीतील घटीमुळे (ओहोटीमुळे) रह्मदेश, अांदमान बेटाांच्या साविध्यात 
आला, त्यावळेी म्हणजे वहमानीय कालाच्या चतुथगकाच्या वळेी कदावचत तेथे वस्ती झाली असावी. 
स्थलाांतर बहुधा आवदम जरावाांमध्ये तराफ्याांच्याद्वारे जािये चालू असे. ववशषेतः जेव्हा ओहोटी असेल तेव्हा 
मध्येमध्ये येणाऱ्या बटेाांवरून या पद्धतीने झाले असले पावहजे.  
 
 स्थलाांतर आवदम जरावाांच्या पडावाांतून िोट्या उड्याांप्रमाणे आले असावते. हे पडाव सौम्य 
भरतीच्या वळेी या बेटाांवरून दुसऱ्या व नांतर पुढील बटेाांवर िोट्या लां गडी पद्धतीने टप्प्याांनी जात.  
 
 
तळटीपा : 
*१ जनगणनेच्या १९३१ च्या भाग १, ववभाग (III) ३, (१९३५) अहवालामध्ये गुहाने (Guha), जरी वाांवशक साधम्याच्या गुणकसांख्येच्या 

वकमतीची आकडेमोड केली असली, तरी कादराांच्या मानववमतीच्या साधनसामग्रीचा सखोल अहवाल प्रवसद्ध केला नाही. नेचर 
(Nature) मावसकातील १९२९ मधील एका वटपणामध्ये त्याने १५७ पुरुष व वस्त्रयाांची मोजमापे घेतल्याचा उल्लेख आहे; परांतु 
जनगणनेच्या अहवालानुसार (P.XIViii) त्याने ―११२ पुरुष व ३१ वस्त्रयाांची मोजमापे घेतली आहेत. ‖ कादराांची लोकसांख्या १९३१ मध्ये 
िक्त २६७ होती.  

*२ मी. प्रो.के.पी. चट्टोपाध्याय, याांच्या इांग्रजी भाषाांतरासाठी आभारी आहे.  
*३ हेसटजरने (Haetinger) (१९४२) मेगुई द्वीपसमूहामधील मॉकेनमध्ये वेवद्दद व मलायन लिणे ववशषेत्वाने वदसून येतात, असे शोधून 

काढले आहे.  
*४ अांदमान जांगलाांमध्ये िक्त दोन रानटी सस्तन प्राणी आढळले. त्याांपैकी सुस अांदमानेनसीस् (Sus Andamanensis) वनदान 

आकारानुसार, िक्त सुस ्ोिाची (Sus-Crofa) खुजी जात वदसते. अलीकडील काळामध्ये आयात केलेल्या प्राण्याांपैकी 
जाराखाांखेरीज इतर आवदवासींनी कुत्राच िक्त माणसाळावला आहे. आयात केलेल्या जनावराांमध्ये काही बदल झाला असल्यास ज्ञात 
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नाही. 
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प्रकरण पाचवे - भारतातील मंुडा 
 
 भारतातील मुांडाांचा प्रश्न भावषक दृवष्टकोणातून आतापयंत अवधक अभ्यासला गेला आहे, पण 
त्याांच्याकडे शारीवरक मानवशास्त्रदृष्ट्ट्या अद्यावप िारसे लि कें वद्रत झाले नाही. वपटर वश्मड (Peter 
Schmidt) (१९०६) याने मुांडाांचा मॉनख मेर भाषेशी सुचववलेल्या सांबांधाबाबत िॉन हेवसी (Von Hevesy) 
(१९३२) याने कडक टीका केली आहे. त्याने (हेवसीने) उलटपिी मुांडा व िीनोिउगरीक भाषाांत ववलिण 
साम्य असल्याचे दाखववले. बॉवले्सने (Bowels) (१९४३) आपल्या सािेपी आढाव्यात वरील दोन्हीही 
गृहीतके अमान्य केली असून त्याचे मत पुढीलप्रमाणे आहे :  
 
 "सध्या मुांडा भाषाांच्या भावषक आप्तभावाववषयी वजतके म्हणून जास्तीत जास्त साांगता येईल ते 
म्हणजे त्याांचा इतर भाषाांशी कोठेतरी सहसांबांध वसद्ध करता येण्याजोगा परुावा वमळण्याची आपण अपेिा 
करणे ! सध्यातरी अशा तऱ्हेचे कोणतेही प्रमाण सकवा अगदी समथगनीय पुरावा भाषाभ्यासाच्या अगर 
व्याकरणाच्या दृष्टीने मला वाटते उपलब्ध नाही.” 
 
 “वाांवशक ववधानाबाबत बोलायचे तर भाषा आवण शारीवरक गुणधमग याांमध्ये एकमेकाांना जोडून 
ठेवील अशी उपजत सहानुभतूी असावी असा आधार मला तरी काही वदसत नाही. वाांवशक 
साधनसामग्रीबाबतही बोलायचे झाल्यास, तीसुद्धा दूरगामी वनणगयाप्रत येण्यास तोकडीच आहे.” 

 

 पीटर वश्मडने (Peter Schmidt) आस्थेवाईकपणाने भावषक सांस्था सहयोग वाांवशक 
साधनसामग्रीशी एकवत्रत जोडताना वनरवनराळ्या लेखकाांच्या मानववमवतववषयक साधनसामग्रीचा वापर 
केला. यामध्ये बॉवले्सने (Bowels) दशगववल्यानुसार वरस्लेच्या (Risley) िोटा नागपूरमधील 
मानववमवतववषयक साधनसामग्रीचा समावशे असून, "केवळ यातील काही भागच मुांडाांचा असून इतर शषे 
द्रवववडयन सकवा इांडोियूरोवपयनाांचा आहे." वश्मडच्या (Schmidt) या अभ्यासाचे एकां दर स्वरूप, कदावचत 
बऱ्याच गोष्टी गृहीत धरल्यामुळे, िारसे पटण्याजोगे नाही. बॉवले्सने (Bowels) असे दृष्टोत्पत्तीस आणनू 
वदले की "वपटर वश्मड सकवा वॉन आइकस्टेडने (Peter Schmidt or Von Eiekstedt) प्रत्यि वसद्ध 
करण्याऐवजी असे गृहीत धरले की मुांडा, खासी (आसाममधील मॉन भावषक) व आग्नेय आवशयामधील 
इतर मॉनख मेर याांच्यामध्ये समाईक शारीवरक सहसांबांध आहेत. बॉवले्सच्या (Bowels) अखेरच्या 
अनुमानात "वपटर वश्मड (Peter Schmidt) सकवा िॉन आइकस्टेड (Von Eiekstedt) सकवा इतर 
कोणाचेही जाहीर वनवदेन स्वीकारण्यापूवी िक्त भावषक प्रश्नावशवाय भौवतक व सामावजक सांस्कृती व 
वाांवशक अभ्यासाांचे बऱ्याच सखोलपणे तुलनात्मक काम हाती घेतले पावहजे." 

 
मंुडा द्रणवणडयन आप्तभाव 

 
 वपटर वश्मडने (Peter Schmidt) उपयोगात आणलेल्या वरस्लेला (Risley)त्याच्या 
मानववमवतववषयक साधनसामग्रीमुळे मुांडा व द्रवववडयन भाषा बोलणाऱ्या लोकाांचा एकात्मवाांवशक उगम 
उघडपणे सुचववण्यास (१९१५) पुरेसा धीटपणा आला. ह्या वाांवशक मुद्याचा दृवष्टकोण बसूांच्या (Basu) 
अगोदर कदावचत अवजबात ववचारात घेतला गेला नाही. त्याांनी मुांडा (१९३२-३३) व ओराओां (१९३३-३४) 
ह्या एकापाठोपाठ दोन अभ्यासाांद्वारे असे दाखवनू वदले की, वरील दोन लोकाांमध्ये िरक *१ आहे. पवहला 
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(गट) मुांडारी बोली भाषेचा व दुसरा द्रवववडयन बोली भाषेचा असून राांची वजल्ह्यातील एकमेकाांशजेारील 
ववभागाांत ते आहेत. 
 
 मुांडा-द्रवववडयन आप्तभावाचा प्रश्न तपासण्यासाठी, सांथाळ परगणा वजल्ह्यातील ववशषेतः 
उत्तरेकडील राजमहाल टेकड्याांनी व्यापलेला प्रदेश उत्तमच आहे. पठारी प्रदेश मुांडारी बोलीि भाषेच्या 
लोकाांनी म्हणजे सांथाळाांनी व्यापलेला आहे, तर राजमहाल टेकड्याांवरील डोंगराांचे माथे द्रवववडयन 
बोलीच्या लोकाांनी म्हणजे मालेंनी व्यापलेले आहेत. त्याांच्यासांबांधी (मालें च्या सांबांधी) आपण प्रकरण 
तीनमध्ये सखोल वववचेन केलेले आहे. या वठकाणी आपण मुांडा-द्रवववडयन आप्तभावाच्या दृवष्टकोणातून 
सांथाळ-मालें च्या नात्याांचे वववचेन करू. कोष्टक ्माांक १५ मध्ये मुांडा बोलीच्या लोकाांच्या सरासरीच्या 
वकमती वदल्या असून मालें ची सरासरी कोष्टक ्माांक १ मध्ये सापडतील. 

 
 ्माांक १६ मध्ये सरासरी वकमतीतील िरक व त्याांच्या साथगकतेचे गुणोत्तर प्रमाण वदलेले आहे. 
त्याच्यावरून असे वदसते की, सांथाळ-मालेमधील िरक मोठ्या प्रमाणावर लिणीय असून त्याांच्यापेिा इतर 
तीन मुांडागटाांचे नातेसांबांध जास्त जवळचे आहेत. त्यातही वरील तीन गटाांपैकी बसूांचा (Basu) मुांडाचा 
नमुना व बॉवले्सचा (Bowels) हो मुांडाचा नमुना याांचे अवधक घवनष्ठ सांबांध आहेत.  
 

भारतातील मंुडा 
 

 अशा तऱ्हेने आपण पावहले की, द्रवववडयनबरोबर मुांडा कोणताही जवळचा आप्तभाव दशगववत नाहीत 
आवण ते या देशातील अगदी अलीकडचेच स्थलाांतवरत असावते. प्रकरण सहा मध्ये वववचेन केलेल्या 
रक्तगटाांतील अभ्यासाच्या वनष्ट्कषासांबांधीही सहमत होते. भौगोवलक स्थानाच्या बाबतीत ही जमात 
ऑस्रेलॉईडशी तुलना करता हाच कल दशगववते. पूवगि मध्य-मध्य भारतातील पूवेकडील मोठमोठ्या 
नद्याांच्या दऱ्या खोऱ्याांत अडकून पडलेले मुांडा, स्थावयक झालेले सकवा कायमचे रावहलेले आढळतात आवण 
ऑस्रेलॉईडनी अगोदरच व्यापलेल्या पृष्ठप्रदेशावर त्याांनी घुसण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. भारतातील 
मुांडाांनी अशा काही वैवशष्ट्ट्यपूणग सांकवरत सांयोगास उदय वदला की, जो या देशातील इतर कोणत्याही 
आवदवासींमध्ये आढळत नाही. वरस्लेने (Risley) (१९१५) अशा प्रकारे नऊ गट नोंदववले आहेत. ते असे- 
(१) खाांगर-मुांडा. (२) खावरया-मुांडा, (३) कोंकपाट –मुांडा, (४) करांगा-मुांडा, (५) मवहली-मुांडा, (६) 
नागबांशी-नागवांशी-मुांडा, (७) ओराओां-मुांडा, (८) साद-मुांडा आवण (९) सावर-मुांडा. याांमध्ये प्रस्तुत 
लेखकाच्या तेथील अभ्यासाच्या काळात ऐकलेल्या पालामो वजल्ह्यातील, मुांडा-भइुया व मुांडा-चामार 
याांचाही समावशे करावा. ते सांकवरत प्रकार असल्याचे वरस्लेने (Risley) नमूद केले आहे आवण ते “मुांडा 
पुरुष व इतर आवदवासी जमातींतील वस्त्रया याांच्या आांतर-वववाहातून जन्मले आहेत.” याचा अथग मुांडा 
भारतामध्ये वस्त्रयाांवशवायच आले का ? आवदवासी आांतर-वववाह हा भारतातील रॄेतसांकरणाचा प्रास्ताववक 
भाग आहे. परांतु वरील प्रकाराप्रमाणे, की ज्यामध्ये दोन प्रधान गट सहजतेने ओळखले जातात, त्याप्रमाणे 
क्ववचतच घडतात. मग िक्त मुांडाांच्या मध्येच हा प्रकार वववशष्ट कामाकवरता का म्हणून वनराळा बाजूला 
काढला जातो ? रॉयने सुद्धा, की ज्याने वरस्लेच्या अगोदर वलवहलेले आहे, त्यानेसुद्धा, लामर 
परगण्यातील मुांडाांचा नजीकच्याच पाटकूम परगण्यातील भवूमजाांशी आांतर-वववाहाची चाल असल्याची नोंद 
केली आहे. त्याच्या मतानुसार खाांगर-मुांडा वनरवनराळ्या ववभागाांत वनरवनराळ्या नावाांनी ओळखले जातात. 
उदाहरणाथग, खुांती ठाणा ववभागात ते मवहली-मुांडा या नावाने ओळखले जातात आवण बेलकड्डी परगण्यात 
मारांग-मुांडा म्हणून (ओळखले जातात). यावशवाय इतर काही स्थावनक नावहेी आहेत. रॉयच्या (Roy) 
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मतानुसार कोंकपाट-मुांडा मध्य पठाराचा व त्याच्या आजूबाजूचा भाग याांतून आढळतात आवण त्या सांजे्ञचे 
मूळ ज्ञान नाही.  हे सवग कदावचत असे वसद्ध करीत असेल की, वनरवनराळ्या नावाांखाली व वनरवनराळ्या 
आवदवासी जमातींसमवते मुांडा वववाहबांधनात घुसले असावते. मुांडाांची अचूक स्स्थती (अवस्था) व त्याांचा 
आप्तभाव याांच्या मूल्यमापनासाठी सांकवरत मुांडाांचा सववस्तर अभ्यास करण्याची गरज आहे. 

 
 रक्तगटाच्या प्रकरणामध्ये दाखववले आहे आवण बऱ्याच काळापूवी मकॅिलेन व सरकार 
(Macfarlane & Sarkar) याांनी सुचववले आहे की, ईस्ट इांवडयन द्वीप समूहातील तेथील बेटाांवरील 
लोकाांच्या बरोबर मुांडाांचे नातेसांबांध वदसतात. याच आधारावर मुांडाांमधील पेरोइयन (Pareoean) मूलद्रव्य 
असल्याचे गृहीत धरल्यास अयोग्य ठरणार नाही. हीच गोष्ट डडले बलसटन (Dudley) (१९२५) यानेसुद्धा 
वसद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रस्तुत लेखकाच्या अवलोकनात सांथाळ व मुांडा याांमध्ये सरळ-
लाांबसडक केसाांची उपस्स्थती आढळून येते. ती त्या लोकसांख्येमधील परकीय मूलद्रव्य असल्याचे सूचक 
आहे. परांतु दुदैवाने केसाांच्या प्रकारावर कोणत्याही गटामध्ये या देशात सखोल अभ्यास अद्यापपावतेो केला 
गेला नाही. मुांडामधील रुां द मस्तकाचा अभाव ही काही आरृयगकारक गोष्ट नाही. हॅडनने (Haddon) 
(१९२४) अगोदरच असे सूवचत केले आहे की, पेरोइयन (मूलघटक) "स्थावनक अिमांगोल वांशामध्ये 
बऱ्याच प्रमाणात वमरॅ स्वरूपात आढळते." हीच सत्य गोष्ट हेसटजर (Haetinger) (१९४३) यानेसुद्धा 
दाखवनू वदली आहे. मेरगुरी द्वीपसमूहाच्या (Merguri Archipelags) मॉकेनमधील (Mawken) नऊ पुरुष 
व सात स्त्री कवट्याांपैकी िक्त एक पुरुष व तीन वस्त्रया याांच्या कवट्या रुां द मस्तकीय आहेत असे त्याने 
शोधून काढले. वदे्य व प्रोटो मलाभी कवट्याांमध्ये अशी दोन्हींमध्ये मूलद्रव्ये जोरदार उपस्स्थत असून 
शारीवरक लिणे सध्याच्या हयात लोकाांप्रमाणे आहेत.  

 
आसाममधील खासी 

 
 आसाममधील खासींचा मानववमवतववषयक अभ्यास इतर जमातींपेिा अवधक प्रमाणात झाला आहे 
सकवा मानववमवतदृष्ट्ट्या आसाममधील खासींकडे इतर जमातींपेिा अभ्यासकाांचे अवधक लि कें वद्रत झाले. 
एकूण मानववमतीच्या साधनसामग्रीच्या पाच माला व रक्तगटाच्या साधनसामग्रीचे दोन नमुने त्याांच्यासांबांधी 
उपलब्ध आहेत. म्हणनू या लोकाांसांबांधीचे सखोल वववचेन अस्थायी ठरणार नाही. भारतीय उपखांडातील 
मॉनिख मेर भाषेच्या कुटुांबातील खासी हेच एकमेव प्रवतवनधी आहेत आवण मुांडा भाषेच्या नात्याच्या 
शलयतेवर स्स्मड ववचारप्रवाहाने अवधक भर वदला आहे. त्याांनी (स्स्मड ववचारप्रणालीच्या) शारीवरक 
लिणाांच्या बाबतीत मुांडाांशी समान आप्तभाव गृहीत धरलेला आहे. या मुद्यावरील बॉवले्सचे (Bowels) 
मताचे या प्रकरणाच्या सुरूवातीलाच वववचेन केले आहे. त्याच्या मतानुसार (बॉवले्सच्या मतानुसार) हो 
मुांडाांच्या मानववमतीच्या लिणाांच्या सरासरी सकमती-मूल्ये कोष्टक ्माांक १५ मध्ये वदली असून खासींच्या 
बाबतीत कोष्टक ्माांक १९ मध्ये वदलेली आहेत. बॉवले्सच्या वरील दोन गटाांबाबतच्या साथगकतेच्या 
गुणोत्तर प्रमाणावरून (कोष्टक ्माांक १८) असे स्पष्ट होते की, त्याांच्यातील िरक मोठ्या प्रमाणावर साथग 
आहेत. बॉवले्स (Bowels) वलवहतो, "हो मुांडाांच्या स्स्थतीबाबत, जवळजवळ प्रत्येक मोजमापामध्ये व 
बहुताांशी सवग वनदेशाांकाांमध्ये त्याांच्यामधील व इतर कोणत्याही गटाबरोबरील िरक मोठ्या प्रमाणावर साथग 
असून, हे वचत्र अवधक स्पष्ट होते." 
 
 
 



 अनुक्रमणणका 

खासींिी मानवणमतीिी साधनसामिी 
 
 मानववमतीच्या पाच मालाांपकैी वडेॅल व वडलसन (Waddell & Dixon) याांची साधनसामग्री 
तुलनात्मकदृष्ट्ट्या जुनी असून रॉयचौधरी (Raichaudhari)गुहा (Guha) व बॉवले्स (Bowels) याांच्या 
साधनसामग्रीची सखोल वचवकत्सा या वठकाणी हातात घेतली आहे. तसेच वडलसन व वडेॅलच्या 
साधनसामग्रीचे वववचेन रॉयचौधरीच्या वनबांधात अगोदरच आलेले आहे. 

 
 रॉयचौधरीच्या अभ्यासावरून खासी हे बुटके व मध्यमस्तकीय डोलयाच्या आकाराचे वदसत असले 
तरी वडेॅल (Waddell), वडलसन(Dixon) व रॉयचौधरी (Raichaudhari) याांच्या मते चेहऱ्याची ठेवण व 
नाक याांमध्ये वववभिता वदसते. वडलसनचा(Dixon) नमुना जरा अपरुा व तुटपुांजा असला, तरी बहुतेक 
नाकाचा मध्यनावसका हा आकार वडलसन (Dixon) व रॉयचौधरी (Raichaudhari) या दोघाांनाही सारखाच 
मान्य केला आहे. परांतु वडेॅलच्या (Waddell) नमुन्यामध्ये रुां द नावसका असून वतच्या अवधलयाची 
सांख्यात्मक पनुरावृत्ती आहे. सरासरी मूल्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. 
 
 हॅडनने आपल्या “रेसेस ऑि मनॅ” (Races of Man) या पुस्तकात वडेॅलने वणगन केलेला नाकाचा 
सरासरी वनदेशाांक स्वीकारला आहे; परांतु शरीरउांची व मस्तक याांच्या वनदेशाांकासाठी त्याने वडलसनच्या 
(Dixon) सरासरी मूल्याचा पाठपरुावा केला आहे. रॉयचौधरीने आपल्या शोधवनबांधामध्ये ही ववसांगती 
उघडकीस आणली आहे. खासींना रुां द नावसका सकवा नकट्या नाकाांच्या गटात हॅडनने 
(Haddon)समाववष्ट केले असल्याचे ते समजणे कठीण आहे. 
 
 चेहऱ्याच्या वनदेशाांकाच्या बाबतीत वडलसन (Dixon)व रॉयचौधरी (Raichaudhari) यात सकवचत 
मतभेद आहे. वडलसनच्या मते अरुां द चेहऱ्याचे नमुने बहुमताने सापडले तर (रॉयचौधरीच्या मतानुसार) 
मध्य चेहऱ्याचे नमुने बहुमताने सापडले आहेत. वडलसनला मध्य प्रकारचे चेहरे दुसऱ्या ्माांकाचे आढळले 
तर रॉयचौधरींना मध्य प्रकारच्या चेहऱ्यानांतर लाांबट प्रकारचे चेहरे आढळले. सवग लिणाांच्या बाबत 
रॉयचौधरींची सरासरी वडलसनपेिा अवधकतम आहे आवण नाकाची रुां दी सोडल्यास मस्तकाची लाांबी व 
मस्तकाची रुां दी याांतील िरक कदावचत लिणीय आहेत. गुहाच्या सरासरींची तुलना करता, 
रॉयचौधरींच्या सरासरी सकमती वद्वकोवणकेची रुां दी सोडल्यास वकतीतरी अवधक आहेत. ती (वद्वकोवणकेची 
रुां दी) गुहाांच्या मतानुसार लिणीय व सवावधक आहे. याउलट काही वववशष्ट लिणाांबाबत, उदाहरणाथग 
उांची, मस्तकाची उांची, वद्वगांडस्थीची रुां दी व नाकाची रुां दी याांबाबत रॉयचौधरींच्या सरासरीच्या सकमती 
बॉवले्सच्या सकमतीच्या जवळपास येतात; तर मस्तकाची रुां दी, मस्तकाची उांची याांबाबत गुहा व बॉवले्स 
याांचे एकमत होते. रॉयचौधरींचे मस्तकाच्या उांचीचे मोजमाप, गुहाांची वद्वगांडास्थीची रुां दी व बॉवले्सची सांपूणग 
चेहऱ्याची उांची एकाकी पडतात. नाकाच्या लाांबीची बॉवले्सची सरासरी सवांत जास्त आहे. 
 
 वरील तीन लेखकाांच्या सरासरींमधील िरक व त्याांचे लिणीय गुणोत्तर प्रमाण, कोष्टक ्माांक २० 
व २१ मध्ये वदले आहे. 
 
 बॉवले्सला (Bowels) गुहाच्या (Guha) नमुन्यामध्ये ववसांगती वदसते. म्हणून त्याने (बॉवले्सने) 
कोणत्याही प्रकारच्या तुलनेचे काम हाती घेतले नाही. त्याने पुढील अवभप्राय वदला : ――गुहाने भारतीय 
जनगणनेमध्ये वदलेल्यापेिा येथे खासींचा नमुना काहीसा वनराळाच आहे.‖‖ सांभाव्य स्पष्टीकरण 
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मोजमापाांच्या तांत्रात पाहण्याऐवजी खुद्द नमुन्यामध्येच पाहवयाचे सापडते. जो जो खासी म्हणून 
माझ्यासमोर आला त्याची मी मोजमापे घेतली आवण त्याची खासी म्हणूनच खात्री पटवनू घेतली. गुहाच्या 
नमुन्याांमध्ये मात्र याउलट अधगवट आसामी सकवा बांगाली पूवगजाांचा अांश असलेल्याांना वगळून नमुना गोळा 
करण्याचा दृवष्टकोण वदसतो. दोन्ही वनवडपद्धतींसांबांधी वादाचा मुद्दा उपस्स्थत होईल. परांतु सध्याच्या 
उदे्दशासाठी इतकेच साांगणे पुरेसे आहे, की ――गुहाच्या व माझ्या मालेतील नमुन्याांमध्ये िरक आहे. माझी 
माला गुहाने वापरलेल्या नमुन्याांशी ववरोधाभास दाखववत असून माझा मुांडाचा नमुना वकतीतरी पटीने रॅषे्ठ 
आहे.‖‖ 

 
 वरील वनवदेनातील बॉवले्सचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे, कारण लोकसांख्येतील परकीय 
मूलद्रव्याांचे आकलन केवळ सवगसाधारण डोळ्याांनी समजत नाही, तर कदावचत वनवडीमुळे नमुना वबघडून 
जातो. परांतु जेव्हा बॉवले्सने प्रत्यित दोन नमुन्याांमध्ये तुलना केली तेव्हा त्याला केवळ एकूण चेहऱ्याची 
उांची, वद्वकोवणकेची रुां दी व नाकाच्या उांचीवशवाय इतराांच्यात िारसा िरक आढळला नाही. चेहऱ्याच्या व 
नाकाच्या एकूण उांचीबाबत वडलसन (Dixon), गुहा (Guha) व रॉयचौधरी (Raichaudhari) याांत मतैलय 
आहे. 
 
 वरील अवधलयाच्या िरकाचे स्पष्टीकरण करणे कठीण आहे. तो (िरक) कदावचत मोजमापातील 
चुका, ववषयाची वनवड, भौगोवलक वववभिता आवण सांकवरतपणा याांमुळे पडला असावा. रॉयचौधरीचे 
(Raichaudhari) मस्तकाच्या उांचीचे मोजमाप, गुहाच्या (Guha) वद्वकोवणकेच्या रुां दीचे आवण बॉवले्सच्या 
(Bowels) चेहऱ्याची उांची व नाकाच्या उांचीचे उच्च आकलन आहे. 
 
 त्याचबरोबर सांकरामुळे शारीवरक लिणाांत बदल होतात असे मानण्यास परेुशी जागा आहे. गुहाने 
वशलाँगमधील एकही मोजमाप घेतलेले नाही. कारण तेथे ――काही प्रमाणात /वतेसांकरण झाले असल्याचा 
सांभव आहे.‖‖ गुहाने (Guha) मोजमापे घेतल्याची प्रत्यि तारीख माहीत नाही. वमशनऱ्याांच्या वशक्षण व 
सांस्कराांखाली खासींचे टप्प्याटप्प्याने अवभसांस्करण झाले आहे. युरोवपयन मळेवाले व सपाटीच्या 
प्रदेशातील लोक याांच्यातील आांतरवववाह हळूहळू वाढीस लागले आहेत. वरीलपैकी कोणतीही 
मानववमतीची साधनसामग्री मानवी आनुवांवशकतेच्या दृवष्टकोणातून जमा केलेली नाही याप्रमाणे असणाऱ्या 
खासींच्या नमुन्याची अत्यांत वनकड आहे. 
 
खासींचे रक्तगट 
 
 आता आपण खासींच्या रक्तगटाची वरील अवभप्रायाच्या सांदभात साधनसामग्री पाहू. दोन प्रकारची 
साधनसामग्री खालीलप्रमाणे आहे : 
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खासी रक्तगटाची साधनसामग्री 
 

्माांक ओ ए बी एबी पी लयू आर डी-६ लेखक 

५० टके्क ४६.६ १५.६ ३३.३ ४.५ .. .. .. .. बसू 
२०० टके्क ३३.० ३५.० १८.५ १३.५ ०.२६१ ०.१६८ ०.५६७ १.७ मकॅिलेन 

 
 वरील दोन माला परस्पराांशी इतलया ववरुद्ध आहेत की, त्यासांबांधी कोणतेही मत अजमावणे कठीण 
आहे. मकॅिलेनने आपली साधनसामग्री चेरापुांजीमधून जमववलेली असून तीनुसार इतर कोणत्याही 
ववभागापेिा येथे आांतरिवमरॅण कमी प्रमाणात आहे. परांतु ए बी च्या पनुरावृत्तीच्या सांख्येचे आवधलय व डी-६ 
(१.७) चे आवधलयाचे मूल्य वतच्या नमुन्याचे अवधकावधक वमरॅण दशगववते. बसूांनी त्याांची साधनसामग्री 
वशलाँगमधून जमा केली असून सध्या आपण ववभागीय वववभिता एवढेच त्यातील िरकाबाबत म्हणू. 
भाववष्ट्यकाळात सवग खासींचा अभ्यास आांतरिवमरॅणावर लि ठेवनू झाला पावहजे आवण ही एक वजवांत 
पद्धती असल्यामुळे त्याचे अवधकारपत्र त्याच वळेी घेतलेल्या वांशावळी व िाया वचत्राांनी युक्त असले पावहजे. 
 

तळटीप : 
 
*१ गुहाांनी (Guha) बसूांच्या (Basu) साधनसामग्रीवशवाय आपले वनष्ट्कषग कसे काढले ते माहीत नाही. सी. आर.एल.् चे गुहाांचे 

(Guha) मूल्य १.७९ असून याउलट बसूांचे २२.५८ इतके आहे. 
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अनु्माांक लिणे सांथाळ प्रस्तुत लेखक मुांडा हो मुांडा 

 ्माांक मयादा (सरासरी) (बसू)(२५०) 
(सरासरी) 

बॉवले्स(६७) 

(सरासरी) 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 

१ उांची    १६८ १४३.७-
१७५.१ 

(१५९.६०).२७ (१५८.१५).२० (१५९.१८).३६ 

२ मस्तकाची लाांबी    १६६ १६९-२१३ (१८६.९५).३२ (१८६.९५).२४ (१८४.८९).५० 

३ मस्तकाची रुां दी      १६८ १२९-१४८ (१३८.९०).२३ (१३८.०९).१८ (१३५.९७).३५ 

४ मस्तकाची उांची      १६७ १०८-१४१ (१२५.९२).३६ (१२०.३३).२७ (११९.४६).४८ 

५ मस्तकाचा परीघ     ३२ ५००-५६० (५२६.७०)१.७२ (५३४.३६).५१ (५३०.७५)१.२५ 

६ ललाटीय वकमान 
परीघ 

१६८ ९१-११२ (१०१.२०).१९ (१०१.९२).१६ (१०१.५०).३२ 
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७ वद्वगांडास्थीची 
रुां दी  

१६८ १२०-१४६ (१३३.५१).२३ (१३१.७०).१७ (१३०.९५).३४ 

८ वद्वकोवणकेची रुां दी   १६७ ८६-१११ (९९.३९).२४ (९९.५२).२० (१००.५०).४४ 

९ नाकाची उांची 
(लाांबी) 

१६८ ४०-५९ (४८.७४).१८ (४८.४१).१३ (४९.५८).३० 

१
० 

नाकाची रुां दी        १६८ ३२-४५ (३७.९२).१२ (४०.१८).११ (४०.३७).२७ 

१
१ 

चेहऱ्याची एकूण 
उांची (लाांबी) 

१६८ १०१-१३५ (११४.७२).२८ (१११.७५).२३ (११४.३५).५६ 

१
२ 

लाांबी-रुां दीचा 
वनदेशाांक 

१६६ ६६.४९-
८४.६२ 

(७३.८५).१८ (७४.३४).१२ (७३.४७).२५ 

१
३ 

लाांबी-उांचीचा 
वनदेशाांक 

१६७ ५८.०८-
७३.३७ 

(६६.९६).१६ (६०.४०).१५ (६४.३२).२६ 

१
४ 

नाकाचा वनदेशाांक  १६८ ६१.४०-
९५.३५ 

(७८.४६).३८ (८३.२९).३० (८१.६३).६३ 

१
५ 

एकूण चेहऱ्याचा 
वनदेशाांक 

१६६ ७४.६४-
९८.४८ 

(८५.८४).२६ (८४.९०)
.१९ 

(८७.०२).४३ 
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सरासरीतील तिावत व गुणोत्तराची साथगकता (एलस. पी. ई.) 

 
अनु्माांक लिणे माले सांथाळ सांथाळ मुांडा सांथाळ-हो 

मुांडा 
मुांडा-हो मुांडा 

  िरक श  .त्रु.  िरक श  .त्रु.  िरक श  .त्रु.  िरक श .त्रु.  

(१) )२(  )३(  )४(  )५(  )६(  )७(  )८(  )९(  )१०(  

१ उांची २.९६ ७.७९ १.४५ ४.२६ ०.४२ ०.९३ १.०३ २.५१ 

२ मस्तकाची लाांबी २.७४ ६.५२ . . . . २.०६ ३.४९ २.०६ ३.७५ 

३ मस्तकाची रुां दी १.६७ ५.३९ ०.८१ २.७९ २.९३ ६.९८ २.१२ ५.४३ 

४ मस्तकाची उांची ७.६० १५.५१ ५.५९ १२.४२ ६.४६ १०.७७ ०.८७ १.५८ 

५ मस्तकाचा घेर ५.३५ २.५० ७.६६ ४.२८ ४.०५ १.९० ३.६१ २.६७ 
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६ ललाटीय वकमान 
परीघ 

०.६६ २.६४ ०.७२ २.८८ ०.३० ०.८१ ०.४२ १.१७ 

७ वद्वगांडास्थीची रुां दी २.५३ ७.९१ १.८१ ६.२४ २.५६ ६.२४ ०.७५ १.९७ 

८ वद्वकोवणकेची रुां दी २.५० ६.७६ ०.१३ ०.४२ १.११ २.२२ ०.९८ २.०४ 

९ नाकाची उांची 
(लाांबी) 

१.५४ ६.१६ ०.३३ १.५० ०.८४ १.३१ १.१७ ३.५५ 

१० नाकाची रुां दी १.६९ ९.३९ २.२६ १४.१३ २.४५ ८.४५ ०.१९ ०.६६ 

११ चेहऱ्याची एकूण 
उांची 

५.०५ १२.९५ २.९७ ८.०३ ०.३७ ०.५९ २.६० ४.३३ 

१२ लाांबी-रुां दीचा 
वनदेशाांक 

०.६९ ३.१४ ०.४९ २.२३ ०.३८ १.२३ ०.८७ ३.१३ 

१३ लाांबी-उांचीचा 
वनदेशाांक 

५.२१ २१.७८ २.५६ ११.६४ २.६४ ८.५२ ०.०८ ०.२१ 

१४ नाकाचा वनदेशाांक ५.८४ १०.२४ ४.८३ १०.०६ ३.१७ ४.२८ १.६६ २.३७ 

१५ एकूण चेहऱ्याचा 
वनदेशाांक 

२.१० ६.१८ ०.९४ २.९४ १.१८ २.३६ २.१२ ४.५१ 

 
* श. त्रु. – शतमावनत त्रटुी 

 
 

कोष्टक क्रमांक १७ 
 

गटाांतगगत िरकाचा शतमावनत त्रुटीसवहत आकार 
 
  ०-१ १-२ २-३ ३-४ ४-५ एकूण 

माले-सांथाळ . . ० ० २ १ १२ १५ 

सांथाळ-मुांडा . . २ १ ४ ० ८ १५ 

सांथाळ-हो मुांडा . . ३ ३ २ १ ६ १५ 

मुांडा-हो मुांडा . . २ ३ ४ ३ ३ १५ 
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खासी आवण हो मुांडा याांतील गुणोत्तराची साथगकता 
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मोजमापे 

  (बॉवले्सनांतर) 

वनदेशाांक 

१ वजन . . . . . . ० तुलनात्मक कि  . . . . . .     ७ 

२ उांची . . . . . . २ तुलनात्मक आकार . . . . . .     ५ 

३ कि . . . . . . ७ कमर   . . . . . .     ५ 

४ वद्वस्कां ध रुां दी . . . . १ धडाचा   . . . . . .     २ 

५ वद्वरॅोवणिलक रुां दी . . ६ तुलनात्मक बैठी उांची . . . . ..     
१२ 

६ िातीची रुां दी . . . . ३  ललाटीय  . . . . . .     ९ 

७ िातीची खोली . . . . ०  लाांबी-उांची  . . . . . .     ८ 

८ बैठी उांची   . . ..           
७ 

 रुां दी-उांची  . . . . . .     १ 

९ मस्तकाचा घेर . . . . ११  ललाटीय-वभत्तीय . . . . . .          
. .     ९ 

१० मस्तकाची लाांबी . . . .  ५  मस्तक पारॄग  . . . . . .     ८ 

११ मस्तकाची रुां दी . . . . १६  गांडास्थी ललाटीय . . . . . .          
. .     २ 

१२ मस्तकाची उांची . . . . ११  ललाटीय कोवणका . . . . . .     ० 

१३ वकमान ललाटीय रुां दी . . ३  गांडास्थी कोवणका. . . . . .          . .    १ 

१४ वद्वगांडास्थी . . . . ७  चेहऱ्याचा  . . . . . .    ४ 

१५ वद्वकोवणका . . . . ३  पारॄगतम   . . . . . .    ४ 

१६ एकूण चेहरा . . . . ८ 

                                       . .          . .         
८ 

 नाकाचा   . . . . . .  १२ 

१७ नाकाची उांची . . . . ९   

१८ नाकाची रुां दी . . . . ६   
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प्रकरण सहावे - भारतातील रि गट 
 
 उत््ाांवतववषयक सर आथगर कीथने (प्रकरण दुसरे) ववशषेतः भारताववषयी जो दृवष्टकोण 
पुरस्कावरला, त्याकडे या देशातील शारीवरक मानवशास्त्रज्ञाांचे अद्याप लि गेलेले वदसत नाही. तथावप 
भारताची रक्तगट ववषयक स्स्थती सुदैवाने उत््ाांवतववषयक अभ्यासाच्या दृष्टीने उत्साहवधगक आहे. 
रक्तगटाच्या उत्पवरवतगक कें द्राांपकैी एक असा दावा भारताबाबत हक्काने माांडावयाचा झाल्यास ह्या मुद्याांची 
येथे िार जरुरी आहे; रक्तगट अ (सकवा ए) व ब (सकवा बी) अशा दोन्ही रक्त गटाांची टके्कवारी भारतामध्ये 
आवधलयाने म्हणजे अनु्मे ६४.२ व ६१.२४ अशी नोंदववली गेली आहे; आवण वरील दोन्ही पुनरावृत्तींच्या 
सांख्येशी वनगडीत असणाऱ्या लोकाांची यापैकी एकाची टके्कवारी वनदान ६४.२ आहे. ही प्रवृत्ती ह्या 
द्वीपकल्पामध्ये बाहेरून कोठूनतरी आणली गेली असण्याची शलयता आहे. अ (सकवा ए) ह्या जनुकाचे 
(जीनचे) उत्पवरवतगन त्या गटाशी वनगवडत असणाऱ्या लोकात वदसून येते. 
 
 एल्सडन ड्यूने (Elsdon Dew, 1938) असे दाखववले आहे की, ज्याअथी कोणत्याही जाती-वांश ए 
जीनवशवाय बी जीनचे अस्स्तत्व दाखववत नाहीत, त्याअथी उत्पवरवतगक बी म्हणजे िक्त ए जीनमधील बदल 
होय. आवण त्याची उपस्स्थती उत्पवरवतगक बी च्या अस्स्तत्वाशी अपवरहायग आहे. ही वरील बी ची आवधलयाने 
वदसणारी टके्कवारी पुढे दाखववल्याप्रमाणे जनवनकदृष्ट्ट्या अ च्या पुनरावृत्तीच्या सांख्येच्या आवधलयाशी 
समान सकवा वमळतीजुळती नाही. यासाठी बी उत्पवरवतगनाची शलयता जोपयंत अ जीनच्या पवरस्स्थतीप्रमाणे 
पुनरावृत्तीच्या आवधलयाची सांख्येने दशगववली जात नाही, तोपयंत त्याची परीिा करताच येणार नाही. 
अद्यापही या देशातील मूलवासीयाांच्या रक्तगटाांसांबांधीच्या आपल्या ज्ञानामध्ये खूप मोठी उणीव वदसून येते. 
 
 यापढुील पानातील वववचेनामध्ये वांश गटाप्रमाणे अगोदरच सूत्रबद्ध केलेली साधनसामग्री प्रथमतः 
एकवत्रत करण्याचा प्रयत्न केला असून त्यानांतर त्याांच्या एकमेकाांतील सहसांबांधाचे वववचेन करण्याचा 
थोडासा प्रयत्न केला आहे. 
 
ऑस्रेलॉईड- 
 
पवणयन-अ चे आवधलय 
 
 प्रकरण तीनमध्ये पवणयन आवण त्याांच्याशी वमळत्याजुळत्या दविण भारतातील मूलवासीयाांचे 
ऑस्रेलॉईडशी कसे सहसांबांध आहेत याचे वववचेन केले आहे. 
  

कोष्टक क्रमांक २२ प्रकरणाच्या शनवटी आहन 
 
 आय्यप्पनने (१९३६) भारतातील मलबार येथील वायनाड पठारावरील-पवणयनाांमध्ये ए रक्तगटाचे 
आवधलय असल्याचे नमूद केले आहे. प्रस्तुत लेखकाच्या १९५० मधील अभ्यासामुळेही या गोष्टीस पुष्टीच 
वमळते. समयुग्मजाांचे अवतरण ववषमयुग्मजाांच्या बदलत्या वाढत्या प्रमाणात वदसून येते; याांमध्ये केवळ एबी 
चे ४.३ टके्कने उतरते प्रमाण वदसून येते. वरील दोन नमुन्यामधील x2 (कायस्वअेर) च्या सांख्येमध्ये काही 
वनराळेपण तर वदसत नाहीच, उलट ती दोन्ही एकवत्रत बाांधली जातात. कोष्टक ्माांक २२ मध्ये ही सवग 
एकवत्रत केलेली व बेरजेच्या स्वरूपातील साधनसामग्री कोष्टकाच्या वतसऱ्या ओळीत दशगववली आहे. 
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 आजपावतेो नोंदल्या गेलेल्या पी जीनच्या पनुरावृत्तींची सांख्या ह्या देशामध्ये आवधलयाची आहे, 
आवण एखाद्याने, पी जीनच्या ह्या देशातील प्रसाराचे ते एक कें द्र आहे असेही धाडसाने म्हटले आहे. जी 
अनेक कारणे यासांबांधातील साांवगतली जातात त्याांपैकी अांतःप्रजनन हे कारण एखाद्या जीनच्या 
पुनरावृत्तीच्या आवधलयाबाबत मावहतीचे आहे आवण ही वस्तुस्स्थती काळजीपूवगक तपासली गेली आहे. 
सांपूणग पवणयनाांची वस्ती असलेल्या वायनाडच्या दविणेस असलेल्या चुवलयट गावी तर याचा अवधक 
सखोल व काळजीपूवगक तपास केला आहे. ह्या वठकाणी ५१ झोपड्या असून वडसेंबर १९५० मध्ये एकूण 
लोकसांख्या २०४ होती. याांपकैी ७३ व्यक्तींच्या एका गटाची वनवड केली होती. त्याांच्या रक्तगटाांचे ववतरण 
खालीलप्रमाणे आहे : 
 

ओ ए बी एबी एकूण 
२६ ३८ ५ ४ ७३ 

% ३५.६ % ५२.०० % ५.४८ % ५.४७ % १०० 
 
 चुवलयटच्या आजूबाजूच्या वचराल, कापुांगरे, कोहेल व काकुां दी या चार खेड्याांमधून इतर तेरा 
पवणयनाांचा एक गट असून त्याांचे ववतरण पुढीलप्रमाणे वदसते : 
 
 ओ-३; ए-९, बी-१, अेबी-० (एकूण १३). यावरून असे वदसते की वचलोटीमधील ५१ कुटुांबाांपैकी ४ 
कुटुांबाांतील ५ जण बी गटासाठी जबाबदार असून ३ कुटुांबाांतील ४ जण एबी गटासाठी जबाबदार आहेत. 
िक्त एका कुटुांबाांतील दोन व्यक्तीच प्रत्येकी बी गट व एबी गटासाठी जबाबदार आहेत. 

 
बी × ? 

एबी बी एबी 
 
 ह्याांपैकी मातेच्या रक्तगटाची परीिा करणे शलय झाले नाही; परांतु ती ए सकवा एबी ह्याांपैकी 
कोणत्यातरी एका गटाची असणे शलय आहे. चुवलयटमधील पवणयन मात्र एकां दर गटाच्या तुलनेने ए रक्त 
गटाच्या पुनरावृत्तीच्या सांख्येच्या आवधलयाशी साम्य दशगववतात. बी रक्तगटाची ७.६४ टके्क लोकसांख्या 
आांतरवमरॅणाने आली असली पावहजे असे वदसते. ह्याच लोकवस्तीमधील पूवगवचगस्वी मल्याळी 
लोकसांख्येमध्ये ―बी‖ चे प्रमाण  आवधलयाचे असून या जीनची (जनुकाची) पवरस्स्थती आजूबाजूच्या 
जमातीमधील रक्त गटाच्या ववतरणावरून अवधक स्पष्टपणे समजून येईल. (कोष्टक ्माांक २३ प्रकरणाच्या 
शवेटी आहे). 

 
 पवणयनाांपेि सामावजक व साांस्कृवतकदृष्ट्ट्या काहीसे पुढारलेले अवडयन पवणयनाांप्रमाणे रक्त गटाचे 
वचत्र दशगववतात. तर मलकुरुमाचे, ए गटाच्या पुनरावृत्तीच्या सांख्येची उतरण, असे गुणववशषे आहेत. 
म्हणजेच त्याांचे वचत्र पवणयनाांच्या अगदी ववरुद्ध वदसते. मलकुरुमा साांस्कृवतकदृष्ट्ट्या पवणयन व अवडयन 
याांपेिा जास्त सुधारलेले आहेत. ते तेलुगू भाषा बोलतात. तर पवणयन व अवडयन मल्याळम् भाषा बोलतात. 
पवणयनाांची १९३१ च्या जनगणनेनुसार लोकसांख्या ३२,४१० (०.१६५६०, t° १५८५०) इतकी असून, 
मलकुरुमाची त्याांच्या तुलनेने १२,०२८ (०६३१०,  t° ५७१८) इतकी लोकसांख्या होती. 
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 मकॅ िलेन व सरकार (१९४१) याांनी रक्तगटाच्या पुराव्यावरून असे प्रवतपादन केले की, 
भारतातील मूळ आवदवासींच्या वाांवशक जडणघडणीसाठी पवणयन ही मूळ आवदवासींपैकी एक जमात 
जबाबदार आहे. आवण हा ववचार प्रस्तुत पसु्तकाच्या सुरुवातीच्या प्रकरणाांत प्रभावीपणे माांडला आहे. वदे्दा 
रक्त गटाची मावहती अद्यावप िारशी नाही (ओसमानहील, १९३९) आवण मूळच्या वदे्दाांसांबांधी तांतोतांत वचत्र 
बहुधा सध्याच्या पाहणीमधून बाहेर येणार नसल्याने पवणयन हेच ए-जीनच्या या देशातील द्वीपकल्पाच्या 
भागात पखरणाचे मूळ कें द्र ठरते असे सध्याच्या सांदभात गृहीत धरणे अस्थायी ठरणार नाही. 
 
 ज्याांच्या रक्तगटाांचा पूवी अभ्यास झाला आहे, त्याांचा तपशीलवार अभ्यास करू व त्याांच्यासारखाच 
पूवी वणगन केलेल्या मलबारमधील इतर आवदवासींवशवाय िक्त चार आवदवासींचा एक गट केला आहे. ते 
चेंच,ू कवणकर, उराली व माले होत. मुथुवन व पुवलयान याांच्या रक्तगटाांचाही अभ्यास झालेला आहे. परांतु 
त्यासांबांधी अवधक प्रयत्नाांची जरुरी आहे. 
 
 चेंचूांच्या ऑस्रलेॉईड आप्तभावाबाबत यापूवीच साांवगतले आहे आवण ए रक्तगटाची ३७ टके्क 
पुनरावृत्तींची सांख्या आवधलयाने दुसऱ्या ्माांकाने केवळ ऑस्रेलॉईडमध्येच नसून, आग्नेय सीमाभाग 
सोडल्यास सांपूणग भारतभर आहे. सुमारे २,२६४ इतलया िोट्या लोकसांख्येत अांतःप्रजननाच्या 
पवरणामावशवाय, रक्तगटाांच्या साधनसामग्रीस जबाबदार असणाऱ्या थस्टगनने १९०८ च्या सुमारास व 
मकॅिलेनने चेंचूांमधील श् वतेसांकरणाची बाधा होत असल्याचे नमूद केले आहे. परांतु या आवदवासींमधील 
जनवनक पवरस्स्थतीशी सखोलता अद्याप अज्ञातच आहे. श् वतेसांकरणाांचा रोख शोधून काढण्यासाठी 
रक्तगटाांची तात्काळ ववभागीय पाहणी या देशात होणे आवश्यक आहे. 
 
 त्रावणकोरचे कवणकर व उराली (कोष्टक ्माांक २२) हे ऑस्रेलॉईडचे दाविणात्य समवाांवशकी 
होत. कवणकराांच्या मानववमतीबाबत प्रकरण तीन मध्ये वववचेन आले आहे. कवणकर ए जीनचे ३५.१० टके्क 
व उराली त्याच जीनचे २४.३० टके्क धारक होत. कवणकर ए जीनपेिा वकतीतरी कमी प्रमाणात, बी जीनचे 
धारक आहेत. तर उरालीमध्ये बी जीनची टके्कवारी ए जीनपेिा थोडी अवधक आहे. बीचा बदलता आशय 
कदावचत तावमळी आांतरवमरॅणामुळे असावा, असे त्याच्या गुणववशषेाांबाबत बोसचे (१९५२) मत आहे. वरील 
दोन आवदवासी गटाांचा तसेच चेंचूांचाही अांतगगत अनुवाांवशकता प्रश्न सखोलपणे अभ्यासला गेला नाही. 
कवणकर िार मोठ्या प्रदेशाांत ववखुरलेले असल्यामुळे त्याांच्यामध्ये प्रादोवशक वैववध्य अपेवित आहे. 
याउलट सांख्येने कमी असलेला अल्पसांख्याकी उराली आवदवाांसींच्या लोकसांख्यानुवाांवशकी शास्त्राच्या 
सांदभात अवधक सखोल अभ्यास होणे जरुरीचे आहे. भौगोवलक वातावरणाच्या सवग बाजूांनी ववचार करून 
प्रादेवशक ववववधतेकडे लि वदल्यावशवाय रॄतेसांकरणाच्या वदशनेे खरेखुरे वचत्र कधीच लित येणार नाही. 
कदावचत सांथाळ, ओराओां, गोंड वगैरे मोठ्या आवदवासींचा कुलानुरूप अभ्यास करणे जरुरीचे आहे. 
 
 सांथाळ परगण्यातील, ववशषेतः सांथाळ व मालेरमधील त्याच्या रक्त गटाांच्या अभ्यासातील अशा 
प्रकारची अभ्यासपद्धती प्रस्तुत लेखकाने (१९३६-३७) ववस्ताराने माांडलेली आहे. प्राध्यापक बॉइडने 
(१९४०) त्याच्या ――Critique of methods of classifying-Mankind‖‖ ह्या अभ्यासाच्या वळेी वरील 
कामाकडे समथगपणे लि वधेले आहे. 
 
 मालेर व राजमहाल टेकड्याांतील रक्तगटाांच्या पाहणीच्या दरम्यान असे आढळून आले की, जे 
गुमनी (Gumani) नदीच्या काठाकाठाने राहतात, त्याांच्यात ए रक्त गटाच्या (३९.५८ टके्क) पनुरावृत्तीच्या 



 अनुक्रमणणका 

सांख्येचे आवधलय असून इतर भागाांतील गोळा केलेल्या दुसऱ्या नमुन्यात बीची (३१.६५ टके्क) पुनरावृत्तींची 
सांख्या आवधलयाने आहे. हा प्रादेवशक िरक सांथाळाांमध्ये वदसून आला नाही. पुढील कोष्टकावरून हे अवधक 
स्पष्ट होईल (कोष्टक ्माांक २४ प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 

 
 दोन्ही मालेर नमुने एकवत्रत करण्यामागचे समथगन x2 – ४.९० (पी = ०.१८) या अववभेदी मूल्यात 
आहे, परांतु अनुवाांवशकी व मानवशास्त्राच्या दृवष्टकोणातून मात्र हे दोन्ही नमुने काही अवधक मावहती देतात. 
शारीवरकदृष्ट्ट्या घटक गुणानुसार माले ऑस्रलेॉईडच्या खोडाशी समयवाांवशकी दाखववतात आवण खरे 
पाहता ए चे आवधलय (३९.५८ टके्क) हेच खरेखुरे माले प्रकारचे असून बी चे आवधलय (३१.६५ टके्क) हे 
पठारावरील लोकाांबरोबर की त्याांच्याबरोबर आांतरवमरॅण आहे असे म्हणणे या वठकाणी अस्थायी वदसणार 
नाही. वरवटश राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात माले त्याांच्या दबावास बळी पडले आवण त्याांच्यावर 
डोंगराच्या पायथ्याशी येऊन सपाटीवर राहण्याची वळे आली. ――भागलपूर वहल रेंजसग ‖‖ (Bhagalpur Hill 
Rangers) या नावाचे लहान दल म्हणून राहणे त्याांना प्राप्त झाले आवण त्याांचे वास्तव्य सतत भागलपूरलाच 
होते. जे वशपाई सेनादलातून वनवृत्त झाले, त्याांच्यावर सतत सपाटीच्या प्रदेशात राहण्याची सक्ती केली 
जात होती. 

 
 ऑस्रेलॉईडच्या रक्त गटाांचा हा अल्पसा आढावा असे दशगववतो की, ए जीनसच्या पुनरावृत्तीच्या 
सांख्येचे आवधलय हे ऑस्रलेॉईडचे खास लिण आहे आवण बी जेनसची ववववध पनुरावृत्तींची सांख्या ह्या 
आवदवासींमधील झालेले आांतरवमरॅण जबाबदार आहे. 

 
 हा ए रक्तगट ईशान्य सीमाप्रदेशातील मांगोल आवदवासींच्यात आढळणाऱ्या ए रक्तगटाांपेिा वगेळा 
आहे सकवा कसे ? हे साांगणे आपल्या सध्याच्या तुटपुांज्या ज्ञानाच्या अवस्थेत अवतशय कठीण आहे. प्रकरण 
तीनमध्ये ऑस्रलेॉईड ववभेदाची मयादा दाखववली आहे; आवण त्याची उपस्स्थती ए रक्त गटाची साथ करते 
असे गृहीत धरावयास हरकत नाही. पण हीच उपस्स्थती इतर वववशष्ट लेखकाांच्या मते मांगोलरवहत 
घटकगुण असणाऱ्यात बहुधा साम्यदशी आहे. ए चे प्रमाण हूनान व शान्सी या वचनी आवदवासी गटाांत 
आवधलयाने असते हे सवगरॅुत आहे. त्याचप्रमाणे ववेद्दद व ऑस्रेलॉईड मलूघटकही इांडो-चीन टेकड्यामधील 
आवदवासींमध्ये प्रकषाने वदसतात. परांतु त्याचवळेी वसनाई रक्तगटाांबाबत काही प्रमाणात सखोल वववरण 
करण्याची जरुरी आहे; ववशषेतः पोलुनीनच्या (polunin); जसे काही प्रोटो-ऑस्रलेॉईड व ववेद्दद-
ऑस्रेलॉईड या सांज्ञाांनी दशगववलेले आप्तभाव असांभाव्य म्हणून सोडून देणे, ह्या प्रवतपादनामुळेतरी सखोल 
वववरण करण्याची जरुरी आहे. बहुधा लेखकाने वमरॅणाांतगगत घटकाांची दखल घेतलेली नसावी, आवण 
हाच घटक मानवी लोकसांख्येत नेहमीच कायगरत असतो. वदे्द-ऑस्रलेॉईड हा कोणत्या वववशष्ट प्रकारच्या 
रक्तगटाांसारखा रक्तगट आहे हे आपणास माहीत नाही. वदे्दाबद्दलची तर काहीच मावहती नाही. व जे 
सध्याच्या ऑस्रेवलयन रक्तगटाववषयी आपल्याला माहीत आहे ते कदावचत बडगसेल (BIrdsell)व बॉईड 
(Byod) (१९५०) याांनी शोधून काढल्याप्रमाणे दोन सकवा तीन वांशाांच्या वमरॅणाचा वनष्ट्कषग आहे, इतकेच 
माहीत आहे. 
 
 त्यापुढेही पोलुनीनने वसनाई रक्तगटाांच्या ववतरणाचे वचत्रण िारच सहजरीत्या केले आहे. वतने 
स्वतःची साधनसामग्री ग्रीन (Green) च्या साधनसामग्रीमध्ये एकवत्रत केली आहे. त्या साधनसामग्रीचा 
वृत्तान्त पुढीलप्रमाणे आहे. (कोष्टक ्माांक २५ प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 
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 वरील सववस्तर साधनसामग्रीवरून असे वदसून येते की, पोलुनीननुसार एची टके्कवारी (७ टके्क) 
कमीतकमी असून बीची (३९ टके्क) टके्कवारी सवांत अवधक आहे. सेबेस्टाचा (Schebesta) लहानसा नमुना 
मोठ्या नमुन्याबरोबर जर नांतर पडताळून वनवरृत केला तर पूणगतः वगेळेच वचत्र वदसून येईल. आवण जरी 
प्रस्तुत लेखक या सांयोजकाच्या प्रामाण्याववषयी साशांक असला तरी वरील नमुना ग्रीन (Green) बरोबर 
सेबेस्टाने स्वतः एकवत्रत केलेला आहे. तथावप वरील सवग माला ओ रक्तगटाचे आवधलय हे सवगसाधारण 
प्रमुख वैवशष्ट्ट्य दाखववतात आवण वसनाई लोक प्रामुख्याने ओ गटाचे असून दोन जनुक वा जीन, पी व लयू हे 
आांतरवमरॅणाद्वारे वमळववलेले आहेत असे गृहीत धरणे अवाजवी होणार नाही. खुद्द ऑस्रवेलयन 
आवदवासींच्या वशवाय इतर कोणताही ऑस्रेलॉईड गट ओची आवधलयाची पुनरावृत्तींची सांख्या सातत्याने 
दाखववत नाही; आवण हे सवग इतर लिणाांबरोबर एकवत्रत केल्यानांतरही पोलुवननने भीती दशगववल्यानुसार 
त्याांना ऑस्रेवलयन खोडापासून िार दूर काढून टाकत नाहीत. 

 
णनणिटो— 
 
 अगदी अलीकडेपयंत वनवग्रटो रक्त गटाची सांपूणगतया मावहती नव्हती. जरी आइकस्टेडचे, ओांगेच्या 
रक्त गटाांचे वनष्ट्कषग, स्टीिनने (Steffan) (१९३२) वैवशष्ट्ट्यपूणगरीत्या प्रवसद्ध केले असले, तरी अांदमानी 
द्वीपसमूहाची साधनसामग्री जवळजवळ उपलब्ध नाही. आइकस्टेडचे (Eickstedt) वनष्ट्कषग अशा अथाने 
वैवशष्ट्ट्यपूणग आहेत की, सवग ओांगी त्याला बी रक्तगटधारक असल्याचे आढळले; आवण सेबसे्टाने 
(Schebesta) ते (ओांगी) सवग बी रक्तगटाचेच असल्याचे गृहीत धरले. वकती व्यक्ती तपासल्या याांबाबत 
काहीच मावहती नाही. एखाद्या गटाचे लोक िक्त बी रक्तगटधारक असल्याचे जगाच्या कोणत्याही भागातून 
अद्याप नमूद केले गेले नाही आवण या प्रकरणाच्या सुरुवातीला असलेले एल्सडेन ड्य ू(Elsadon Dew) चे 
शरेे या वठकाणी परत उल्लेवखले पावहजेत. 

 
 “अांदमान-वनकोबार द्वीपसमूहातील रक्त गट” या आइकस्टेडच्या (Eickstedt) वनबांधातील 
साधनसामग्रीची प्रस्तुत लेखकाने दखलही घेतली नसती; परांतु आइकस्टेडच्या वनष्ट्कषाबाबतची चचा 
सेबेस्टाने (१९५२) केल्यामुळे त्यावर भाष्ट्य करणे अवपरहायग आहे. िोट्या अांदमान बेटातील ३४ ओांगींचा 
एक गट प्रस्तुत लेखकाने १९४८ मध्ये अभ्यासला व त्याने पुढीलप्रमाणे रक्त गटाचे ववभाजन शोधून काढले: 

 
ओ ए बी एबी एकूण 

५ २३ २ ४ ३४ 

% १४.७० % ६७.६४ % ५.८८ % ११.७६ % १०० 
 
 चौधरींच्या (गे स Gates, १९४०) अगोदरच्या ५ ओांगींच्या, की ज्याांपैकी ३-ए रक्त गट धारक व 
ओ व बीचे प्रत्येकी एक असे, अभ्यासावरून ए रक्त गटाचे आवधलय अगोदरच वदसून आले होते. 
 
 चार जरावा मुलाांचा गटही १९४८ मध्ये अभ्यासला होता. ते सवगच्या सवग ओ रक्त गटाचे असल्याचे 
आढळले. 
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 मोठ्या अांदमानी बेटातील वमत्र अांदमानीमध्येही ए रक्त गटाचे प्राबल्य असल्याचेही आढळले. ही 
लोकसांख्या जवळजवळ नष्ट झाली आहे; आवण १९५१ च्या जनगणनेनुसार त्याांची सांख्या केवळ ४० होती. 
त्याांपैकी २२ जणाांचा एक गट केला होता व त्याांच्यामधील रक्त गटाचे वववरण खालीलप्रमाणे : 

 
ओ ए बी एबी एकूण 
२ १३ ५ २ २२ 

% ९.०९ % ५९.०९ % २२.७१ % ९.०९ % १०० 
 
 वरील लोकसांख्या ही मोठ्या प्रमाणावर वमवरॅत आहे आवण बीच्या (२२.७१) पुनरावृत्तीच्या सांख्येचे 
आवधलय वभि उगम असल्याचे दशगववते. 
 
 अशातऱ्हेने हे अांदमान बेटाांतील वनवग्रटोंच्या रक्त गटाचे वचत्रण दशगववण्यासाठी ओांगी व जरावा 
याांची साधनसामग्री एकवत्रत करता येईल. ह्यामुळे खालील ववतरण वदसेल : 

 
ओ ए बी एबी एकूण 
११ २३ २ ४ ४० 

% २७.५० % ५७.५० % ५.० % १०.०० . . 

   (३४ ओांगी + ६ जरावा) 
 

 वरील वनष्ट्कषातून असे स्पष्ट वदसते की, अांदमान बेटाांतील वनवग्रटोंत बी रक्त गट क्ववचतच असून 
आइकस्टेडचा १०० टके्क बीचा शोध हा गटाचा प्रत्यि वनवरृतीकरणातील काही ताांवत्रक दोषामुळे झाला 
असावा;  परांतु जर त्याने वकती जणाांची परीिा केली हे माहीत असेल तर त्याच्या साधनसामग्रीचे 
मूल्यमापन आपण करू शकू. 
 
 अांदमानच्या आणखी पूवेला सीमाांग, एटा ह्या इतर वनवग्रटो गटाांमध्येही पी जीनचे प्राबल्य वदसून 
येते व लयू जीनचे लहानसेच कायग आहे. आपल्या पुस्तकात वनवग्रटोंच्या रक्त गटाांना एक स्वतांत्र प्रकरणच 
वदले आहे. त्याबद्दल सेबेस्टाचे ऋण मानले पावहजेत. त्याची साधनसामग्री, इतरही ज्याांनी ह्या कायगिेत्रात 
त्याांच्याबरोबर काम केले आहे, ती सववस्तर मावहती (कोष्टक ्माांक २६ मध्ये) वदली आहे. (कोष्टक 
्माांक २६ प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 
 
 जरी पकग  येथील नाहे-ल्हानो आवण केढा येथील केन्टा-नाकील ओची टके्कवारी ठळकपणे दशगववत 
असले, तर सीमाांग गट वसनाई गटाबरोबर सवगसाधारण प्रकाराांबाबत सहमत दशगववतात. केन्टा-बोंगा व 
केन्सू हे दोन्हीही जरी एकाच भागातील गट असले, तरी इतर सीमाांग गट ह्या दोन्ही गटाांची एकवत्रत 
साधनसामग्री आहे. पवहल्या दोन गटाांतील दोन जीनचा कमी असणारा आशय हा रॄते सांकरणाच्या अपऱु्या 
अांतःस्पांदनामुळे असल्याचे वदसते. येथे वसनाईप्रमाणेच वसमाांग रक्त गटाांत ओ चे प्राबल्य आहे. 
 
 याउलट एटा दोन प्रकारची वचते्र (नमुने) दशगववतात. एकीकडे कॅमेरीनमधील मावनदे ओ गटाची 
अपवादात्मक आवधलयाची टके्कवारी (९०.७) दाखववतात, तर दुसरीकडे वनराळ्या प्रकारचे काहीसे 
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एकसांधी, ज्यामध्ये दोन जीनचा पी व आर् चा वववभि आशय आहे. अशा पाच गटाांचे वचत्र उत्पि होते. या 
वैववध्याची स्स्थती (ही ववववधता-वववभिता) लयू जीनच्या आगमनामुळे घडली ती ० ते २५ टके्क च्या दरम्यान 
बदलते. बटानमधील हम्बालमध्ये बी रक्त गट अवजबात नाही, तर वनग्रोमधील अती त्याच रक्त गटाचे २५ 
टके्क आहेत, म्हणून एटा अांदमानच्या वनवग्रटोंसारखे वदसतात. म्हणजेच त्याांच्यात पी जीन् चा आशय 
आवधलयाने असून लयूचा जो काही अांश लोकसांख्येत घुसला आहे तो वभि उगमाचा वदसतो. सीमाांग पी काय 
लयू अशा कोणत्याही जीनचे अवधक प्रमाणात धारक नाहीत आवण म्हणनू या बाबतीत ते इतर दोन वनवग्रटो 
गटाांपासून वगेळे आहेत. 

 
 अशा प्रकारे पी जीनच्या आवधलयाच्या बाबतीत वनवग्रटो व ऑस्रलेॉईड एकमेकाांशी सहमत होतात. 
यासांबांधी आपण सुरुवातीच्या काही प्रकरणाांत ऑस्रलेॉईडपासून वनवग्रटोंचा उगम झाला असावा ही 
शलयता चर्मचली आहे आवण म्हणून असे वदसते की, जरी केस, डोके-मस्तक आवण एकूण शरीर या 
आकृवतक सांरचनेत िरक पडले असले तरी, रक्त गट एकच रावहले (बदलले नाहीत). जरी स्वतांत्ररीत्या 
एच्या उत्पवरवतगनाचे वनवग्रटोंच्या खोडामध्ये बदल झाले असले तरी एचे उत्पवरवतगन कदावचत वनवग्रटोंच्या 
ववभक्ती करण्याच्या अगोदरच ऑस्रलेॉईड खोडात झाले असेल. सीमाांग, वसनाई व कॅमेरीनमधील एटा 
याांच्यातील एच्या पुनरावृत्तीच्या सांख्येच्या आवधलयाचा अभाव, खूपच उत्पवरवतगने झाली असतील, 
त्याच्याववरुद्ध सूवचत करतो, कारण ती (उत्पवरवतगने) ओचे प्राबल्य दशगववतात. याउलट वनवग्रटोंच्या 
ववभेदापूवीचे ऑस्रेलॉईड खोडातील एचे उत्पवरवतगन कदावचत समडोरोच्या माांग्यनीनमधील एच्या 
आवधलयाच्या उपस्स्थतीमुळे (४७.४) न्याय्य वाटते. सेबसे्टाने त्याांचे वगीकरण आवदम मलायी गटात केले 
आवण त्यात त्याला प्रकषाने ववेद्दद लिणे आढळली. कमगधमगसांयोगाने वनग्रोंमधली (ओ-६६.६%, ए-
१६.७%, बी-१६.७%) ६ बुसकदानाचा गट करणे सेबेस्टास शलय झाले नाही, तर ―मलायीवनवग्रटो – वदे्द ‖ 
या वमवरॅत जुन्या साठ्यातील वस्तुतः मोठ्या प्रमाणावरील नमुना वचत्तवधेक ठरला असता. अथात हे सवग 
विवलपीन्स बेटाांत ववेद्दद वा ऑस्रेलॉईड ववभेद (वाण) कसा प्रसतृ झाला हे वसद्ध करते आवण एचे आवधलय 
कदावचत त्याांच्यामुळेही असेल. 
 
मंुडारी : 
 
 या देशातील मुांडारींच्या रक्तगटाच्या बाबतीत ऑस्रलेॉईडपेिा अवधक अभ्यास झाला आहे. 
आतापयंत सात वनरवनराळे नमुने सववस्तर अभ्यावसले गेले. त्याांचे रक्तगट खालील कोष्टकात वदले आहेत. 
(कोष्टक ्माांक २७ प्रकरणाच्या शवेटी आहे). 

 
 कोष्टक ्माांक २७ मध्ये लय ूजीन् च्या पुनरावृत्तीच्या सांख्येच्या उतरत्या ्माने आवदवासी गटाांची 
माांडणी केली आहे. त्यामध्ये पालामाऊच्या (Palamau) वबरजामध्ये पुनरावृत्तीची सांख्या (६१.२४) 
आवधलयाने वदसते. मावडया गोंड वगळल्यास इतर सवग जमाती (आवदवासी) मुांडारी बोली भाषा बोलणाऱ्या 
आहेत. आवण जरी प्रत्येकाच्या बोली भाषेत सकवचतसा िरक असला, तरी त्याांपैकी काही गट उदाहरणाथग 
: सांथाळ, वबरजा व वबर् होर इ. परस्पराांना समजेल अशा स्पष्ट भाषा बोलतात. सवग जमाती मध्य भारतातील 
टेकड्याांच्या प्रदेशाांतील पूवेकडील सांलग्न भागाांत (प्रदेशाांत) राहतात आवण त्याांचा वाांवशक व साांस्कृवतक 
आप्तभाव समाईक उगम दशगववतो. 
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णबरजा (बीिन आणधक्य) :  
 
 पालामाऊमधील वबरजाांमध्ये बीचे ६१.२४ चे आवधलय वदसून येते. त्याआधी नोंद केलेल्या 
(सरकार, १९४९-Sarkar) ४५ वबरजाांच्या िोट्याशा गटाांत बीची वनपज ४८.८९ इतकी आहे. प्रस्तुत 
लेखकाने १९५१ मध्ये वबरजाांची साधनसामग्री आणखी वाढववली आवण त्याांच्या दोन पनुरावृत्तींच्या सांख्याांची 
तुलना खाली वदली आहे. (कोष्टक ्माांक २८ प्रकरणाच्या शवेटी आहे). 

 
 वबरजाांची १९४१ मध्ये लोकसांख्या २,०७५ होती, व त्यामधील १,५९४ पालामाऊमधील व उरलेले 
४८१ राांची वजल्ह्यातील होते. इतलया लहान लोकसांख्येमध्ये अांतःप्रजनन मोठ्या प्रमाणात असण्याची 
शलयता असून २ पी लयू चे अपेवित मूल्य, प्रत्यि अवलोकन मूल्याशी म्हणजे १०.८९ शी तुलना करता 
२०.६६ इतके आहे. वरील दोन टके्कवारींमधील x२ चे मूल्य २.४५ इतके असून याचाच अथग त्याांच्यातील 
िरक साथगकता दाखवीत नाही. वबरजाांच्या साधनसामग्रीचे स्पष्टीकरण देणे जरी थोडेसे अवघड असले, 
तरी तत्सांबांधी काही तात्परुत्या सूचना करता येतील, त्या अशा : 

 
 वबरजाांचे एकाकी स्वरूप लिात घेता व पवणयनाांच्या तुलनेने खूपच लहान असलेली त्याांची 
लोकसांख्या याांमुळे अांतःप्रजनन मोठ्या प्रमाणात घडले असून त्यामुळे लयू जीनचे प्रमाण नगण्य ओच्या 
बदल्यातील वाढीत झाले आहे. शारीवरक लिणे, भाषा व एकमेकाांशी जवळजवळ सहमत असणारी एची 
पुनरावृत्तींची सांख्या याांमुळे वबरजा आप्तभावानुसार सांथाळच्या खूपच जवळ जातात. सांथाळमधील 
पुनरावृत्तींची सांख्या असलेल्या बीमध्ये वमळवल्यास आपल्याला वबरजामध्ये बी जवळजवळ आवधलयाने 
असल्याचे वदसते. हीच गोष्ट पुढीलप्रमाणे दाखववता येईल : 

 
 सांथाळमधील ओ ची, बीरजामधील ओमध्ये घट : ३१.७०–१०.८५ : २०.८५ 
 ओमधील घट सांथाळमधील बी : २०.८५ + ३५.६३ : ५६.४८ 
 
 याप्रमाणे ५६.४८ बीचे शतमान ही वबरजामधील ६१.२४ शी स्पष्टपणे सहमत होते. रक्तगटाांतील 
जीनमधील घट ही वनसगगघटना बहुधा बॉईडने (Boyd) (१९४०) सवगप्रथम सुचववली आवण सैद्धास्न्तक 
सांकल्पना जरी यामधून काढू-माांडू शकलो, तरी कायगिेत्रातील साधनसामग्रीद्वारा प्रत्यि परुावा वमळणे हा 
एक प्रश्नच आहे. त्याचबरोबर (एका) जीनमधील घट ही जर सांपूणग ववलोपन झाले नसेल, तर दुसऱ्या 
जीनमधील वाढीची साथ करीत असते. 

 
 वमरॅणाांतगगत दबावामुळे लोकसांख्या अनावृत्त होणे, एकाकीपणा सकवा अांतःप्रजनन याांमुळे,  बहुधा 
एकाच गटात आवण वनरवनराळ्या टप्प्याांच्या काळात जीनच्या पुनरावृत्तींची सांख्या वववभिता दाखववण्याची 
शलयता असते. ही नांतरची व्या १५ वषांच्या कालावधीनांतर अभ्यावसलेल्या पवणयनाांच्या 
साधनसामग्रीबरोबर वदसून येते. राांची व पालामाऊ येथील ओराांओांमधील रक्त गटाांच्या पुनरावृत्तींच्या 
सांख्येमधील िरकाचे पुढे वववचेन केले आहे. एकाकीपणाचे पवरणाम वबरजाांना भोगाव ेलागले. राज्याच्या 
राखीव जांगलाांनी वढेल्यामुळे त्याांना वाढीसाठी िारच कमी वाव वमळाला आवण त्यावशवाय त्याांची कमी 
लोकसांख्या हे दुसरे कारण होय. (न्यनू वा उवणवचे्या दृष्टीने) ओची (१०.८५) पुनरावृत्तींची सांख्या ही सवग 
भारतात वकमान सांख्या आहे आवण म्हणनू एखाद्याला त्याचा अथग ―जीनमधील‖ घट असा साांगण्याचा मोह 
पडेल. 
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 हीच गोष्ट कदावचत त्याच भागातील वबऱ्होराांच्या बाबतीत सत्य ठरेल. वबरजाांच्या स्थायी स्वरूपाशी 
तुलना करता, ते भटके असून त्याांची लोकसांख्या (१९३१ मध्ये) २,३५० इतकी म्हणजे जवळजवळ 
वबरजाांइतकीच होती. मुजुमदाराांची (Mujumdar) वबऱ्होरसांबांधीची साधनसामग्री अथगबोधनास कठीण आहे 
आवण त्याांचे तपशील ज्ञात नसल्याने सध्या ती (साधनसामग्री) तशीच ठेवली आहे. वतच्याकडे लि वदले 
नाही. त्याबरोबर प्रस्तुत लेखकाचा नमुना कोणत्याही प्रकारचे वनष्ट्कषग काढण्यासाठी 
(सामान्यीकरणासाठी) िारच तोटका आहे. इ. स. १९४९ मधील प्रस्तुत लेखकाचा असलेला वबरजाांचा 
िेत्रानुभव, त्याला काही मुदे्द साांगण्याचे धावरष्ट्ट्य देतो. 

 
 वबरजा व सांथाळ याप्रमाणेच वबऱ्होरही एकाच वाांवशक आवण भावषक साठ्याचे भाग होत आवण 
वबरजा, वबऱ्होर, असूर इ. लहान जमाती एका मोठ्या मुांडारी साठ्यातून उगम पावलेल्या आहेत हे वनःसांशय 
! प्रकरण पाचमध्ये याचा सांदभग अगोदर आलेलाच आहे. त्याचप्रमाणे एपेिा बीच्या आवधलयाचे वबऱ्होर रक्त 
गटाचे सांभाव्य वचत्र आहे. मुजुमदाराांच्या वबऱ्होरच्या नमुन्यासाठी ववशषे स्पष्टीकरणाची आवश्यकता आहे. 

 
 सांथाळाांच्या सांबांधीच्या साधनसामग्रीचा सांदभग पृ. ्. १०९ वर अगोदरच आलेला आहे. भौगोवलक 
ववभागानुसार जमा केलेले तीन सांथाळ गट मालें प्रमाणे कोणताही साथग लिणीय िरक दशगववत नाहीत. 
परांतु हेच वचत्र, साधनसामग्री गोत्र-कुळीनुसार ववभागले असता वदसून येत नाही. सांथाळाच्या एकूण बारा 
कुळींपैकी पौवरया (Pauria), बेडा (Bedea) या कुळी सध्या वदसत नाहीत. दहावी कुळी िनोरे 
(Chanore) यातील सांख्याही घटत आहे आवण िक्त दोनच व्यक्तींचा गट कुळीनुसार त्यामुळे करणे भाग 
आहे. या कुळीतील दौबगल्य (दुर्ममळता) सांथाळाांना चाांगली ठाऊक आहे. कुळीनुसार रक्तगटाांचा प्रादुभाव 
खालीलप्रमाणे आहे. (कोष्टक ्माांक २९ प्रकरणाच्या शवेटी आहे). 

 
 जरा सांथाळ रक्त गटाची साधनसामग्री कुळीनुसार ववभागली तर असे वदसून येते की, हांसडाक, 
सोरेन व तुडू या कुळींमध्ये बीच्या पुनरावृत्तींची सांख्या ४०सकवा त्याहून अवधक आहे; तर हेम्र्बूम, मुरमू व तुडू 
या कुळींमध्ये एच्या पनुरावृत्तींची सांख्या २५ सकवा त्याहून अवधक आहे. परांतु एकूण गटाचा ववचार करता ही 
मूल्ये साांस्ख्यकीदृष्ट्ट्या लिणीय नाहीत. त्याचप्रमाणे हेम्रमू कुळीच्या गटात बी रक्त गटाची साथग टके्कवारी 
कमी प्रमाणात (१९.५७) असल्यामुळे ती इतर कुळींपासून वगेळी दाखववता येते. मानववमती व इतर 
जनवनक लिणाांच्या आधारे या िरकाचा परस्परसांबांध काढल्यास कदावचत सांथाळ मधील वनरवनराळ्या 
वांशाांचे अांश शोधून काढण्यास मदत होईल. वकस्कू, सोरेन, हेम्रमू आवण हांसडाक या काही कुळी इतर 
कुळींपेिा अवधक उांची हा गुणववशषे दशगववतात. तुडू व मारांदी ह्या कुळी (उांचीने) वकमान बुटकेपणा 
दाखववतात. परांतु वरील त्रोटक वनरीिण समथगपणे वसद्ध करण्यासाठी अवधक ववधायक भरीव कामाची 
गरज आहे. 

 
 कोष्टक ्माांक २७ मधील इतर ५ गटाांच्या जीनची पुनरावृत्तींची सांख्या परस्पराांशी इतकी 
जवळजवळ-एकमेकाांबरोबर आहे की, एक दुसऱ्यापासून अलग करणे वा वगेळी शोधून काढणे कठीण 
आहे. ते सवग पी व लयू जीनचे उच्च भाग दशगववतात तर आर् या दोन्हींपैकी कोणत्याही एकाबरोबर 
जवळजवळ समानता दाखववतो. ढोबळमनाने असे म्हणता येईल की, तीन जीनची ववभागणी प्रत्येकी एक-
तृतीयाांश इतलया प्रमाणात आहे. द्रवववडयन (भाषा) बोलणाऱ्या मावडया गोंडाांच्या स्स्थतीववषयी मूल्यमापन 
करणे कठीण आहे. प्रादेवशक सामीप्यामुळेच त्याांना या वठकाणी समाववष्ट केले आहे. 

 



 अनुक्रमणणका 

 मकॅिलेन व सरकार (Macfarlane and Sarkat) (१९४१) याांनी असे दाखववले की, पी व लयू या 
दोन जीनची आवधलयाची पनुरावृत्ती सांख्या हे मुांडारी लोकाांचे ववशषे लिण आहे आवण ह्या दोन जीनचा 
पुरेपूर साठा घेऊनच ते कदावचत भारतात आले असावते. आपल्या ववधानाच्या पुष्ट्ट्यथग त्याांनी ईस्ट इांवडयन 
द्वीपसमूहाची मॉन-खमेर भाषा बोलणाऱ्या लोकाांत या दोन जीनचे सांयुग असल्याचे दाखवनू वदले. प्रकरण 
५ मध्ये भारतातील मुांडारी लोकाांच्यात काही प्रमाणात प्रोटोिमलायी रक्ताचा अांश आहे, असे दाखववले आहे 
आवण सेबसे्टाने (१९५२) मलायी लोकाांचे तीन गटाांत वगीकरण केले आहे;  ते म्हणजे (अ) आवद मलायी. 
(ब) जुने-म्हातारे मलायी व (क) नव ेतरुण मलायी. आपण आवद मलायी प्रकाराचे पूवी वववचेन केलेलेच 
आहे. इतर दोन जुन्या व नव्या मलायी गटाांत पी व लयू या दोन जीन प्रकारचे आवधलय आहे. पण आर् जीन 
त्या दोहोंपेिा जास्त आहे. मुांडारींमधील तीन जीनच्या एक-तृतीयाांशाइतके त्याांचे प्रमाण सारखे नाही. ही 
गोष्ट खालील तुलनात्मक कोष्टकावरून अवधक सुस्पष्ट होईल. (कोष्टक ्माांक ३० प्रकरणाच्या शवेटी 
आहे). 

 
 वरील कोष्टकावरून असे वदसून येईल की, जरी सवगच्या सवग तीन जीनच्या आवधलयाच्या 
आशयाबाबतच्या सवगसाधारण स्वरूपानुसार सवग गट सहमत होत असले, तरी सेलेबसमधील दोन गट व 
काही प्रमाणात जावामधील एक-तृतीयाांश गुणोत्तर प्रमाणात व्यवस्स्थत बसतात. म्हणून मुांडारी लोकसांख्या 
पी, लयू व आर् च्या आवधलयाचे आशयाचे गुणववशषे दाखववते आवण त्याच्यातील काहींमध्ये तीन जीनचा 
जवळजवळ समान असणारे एक-तृतीयाांश प्रमाण ही रक्तगटाची अनेकाांपैकी एक वनकष म्हणून मानावी 
लागेल. 

 
 या वठकाणी वनकोबार बटेातील वनकोबारी लोकाांशी असणाऱ्या शारीवरक लिणाांच्या साम्यामुळे 
आवण त्याांच्या मॉन-खमेर या समान बोलीभाषीमुळे उल्लखेास पात्र ठरतात. प्रस्तुत लेखकास १९४८ मध्ये 
कार वनकोबार बटेाांतील व िौरा येथील १३६ वनकोबारींचा गट करणे शलय झाले होते आवण िौरा व 
वनकोबार येथील रक्तगटाांचे वववरण खालीलप्रमाणे : 
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 वनकोबार बटेाांचा भौगोवलक एकाकीपणा हा त्या बटेाांभोवती असणाऱ्या खोल सागरामुळे अवधक 
भासतो आवण समुद्राच्या पातळीच्या घटीसांबांधी कौडनग (Kaudern) च्या आवभप्रायाचा या वठकाणी पुनरुच्चार 
केला पावहजे. मलायाांबरोबर साांस्कृवतक आप्तभाव असूनसुद्धा वनकोबारी कृवषशास्त्राववषयी अज्ञच रावहले 
आवण मुळात ज्या वठकाणी शतेी व्यवसाय ज्ञात नव्हता अशा भागाांतून ते स्थलाांतवरत झाले असावते असे 
वदसते. कदावचत सेबेस्टाने दाखववलेल्या जुन्या मलायी गटाांसारखे ते असावते आवण ओच्या आवधलयाची 
पुनरावृत्ती हेच दाखववते. 
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णमश्रगट : 
 
 वरील रक्तगटाच्या साधनसामग्रीखेरीज वाांवशक इवतहासाच्या वैवशष्ट्ट्याांमुळे ज्याांचा आवजूगन उल्लखे 
करता येईल असे काही इतर गट या देशात आहेत. त्याना आपण वमरॅगट म्हटले आहे. ही सांज्ञा त्याांना या 
अथाने वदली आहे की, अगदी परवापयंत व अजूनसुद्धा वमरॅणानांतर ही प्रव्या अद्यावप त्याांच्यात वजवांत 
आहे. ऑस्रलेॉईडचे एकाकी जीवन हा त्याांचा अगदी ववरुद्ध गुण आहे आवण मुांडाांची काही प्रमाणात ते पे्ररक 
शक्ती धारण करतात. ओराओां साधनसामग्रीचे दोन गट आहेत. त्याांपैकी एक राांची वजल्ह्यातील व दुसरा 
पालामाऊ वजल्ह्यातील; कोखा साधनसामग्रीचे दोन सट, पैकी एक प्रस्तुत लेखकाने जमववलेला व दुसरा 
मुजुमदाराने आवण वभल्ल साधनसामग्रीचे ४ सट, असे त्याांचे एकूण स्वरूप आहे. कोष्टक ्माांक ३१ मध्ये 
त्याांचे दशगन घडते. (कोष्टक ्माांक ३१ प्रकरणाच्या शवेटी आहे). 

 
 ओराओांसांबांधी वरील दोन माळाांच्या ववस्तृत वववभितेमुळे रक्तगटाचे वस्तुस्स्थवतदशगक वचत्र माांडणे 
कठीण आहे. जेव्हा लयू जीनस स्स्थर असतो, तेव्हा इतर दोन जीनच्या बाबतीत मोठी वववभिता असते. 
पालामाऊमधील ओराओां ए २०.७५% व बी ४१.५% याांनी खाखामधील आांतरवमवरॅत झाले आहेत. 
खाखाचे (सरकार, १९४९) या वजल्ह्यात लोकसांख्येच्या बाबतीत प्राबल्य असून भाषा व सांस्कृतीच्या 
बाबतीत बहुधा मुांडारी असल्याचे वदसते, ह्या खाखाांच्या आांतरवमरॅणामुळे ओराओांमध्ये एचे प्रमाण वाढलेले 
व कोखामध्ये बीचे प्रमाण वाढलेले वदसते. असे याआधीच दाखववलेले आहे. 

 
 कोरवाांच्या साधनसामग्रीचे दोन सट म्हणजे दोन ववभेदी नमुने आहेत (x२ ज्ञ १२.०, पीज्ञ ०.००७). 
पालामाऊमध्ये कोखाांची लोकसांख्या कमी प्रमाणात असून त्याांची वस्ती ववखुरलेली आहे व ते एकाकी 
जीवन जगतात. याांमुळे शजेारील लोकसांख्येबरोबर त्याांचे आांतरवमरॅण घडत जाऊन पालामाऊमधील 
कोखा-खाखाांचे आांतरवमरॅण ही एक वजवांत प्रव्या झाली आहे. साधारणपणे कोखा वस्त्रयाच अशा 
कुमागाला लागलेल्या असतात. डी-६ चे आवधलयाचे मूल्य अशा रॄेतसांकरणाचे द्योतक आहे. जो भौगोवलक 
ववभाग यामध्ये गुांतले आहे तो िारसा मोठा नसल्याने दोन मालाांमधील रक्तगटाच्या वनष्ट्कषाच्या िरकाचे 
स्पष्टीकरण देणे कठीण आहे. यामुळे साधनसामग्रीच्या व्यवस्स्थत मूल्यवनधारणाथग आणखी एका वतसऱ्या 
साधनाद्वारे पुष्ट वमळववण्याची गरज आहे. 
 
 वभल्लाांच्या रक्तगटाच्या साधनसामग्रीचे सखोल वववचेन बोसने (१९५२) केले आहे आवण प्रस्तुत 
लेखकाच्या अगदी प्रत्यि मागगदशगनाखाली वतने आपला अभ्यास केला आहे. शजेारी लोकाांच्याबरोबर 
वभल्लाांचे पुष्ट्कळच प्रमाणात आांतरवमरॅण झाले असून त्याांनी मोठ्यातल्या मोठा भौगोवलक प्रदेश व्यापला 
आहे. सध्या जरी वभल्ल इांडो-आयगन भाषा बोलत असले, तरी मूळच्या वभल्ल भाषेचे वगीकरण वग्रअरसनने 
(Grierson, १९२१) मुांडारी कुटुांबाांतगगत एक भाषा असेच केले आहे. प्रस्तुतच्या वभल्लाांमध्ये मूळच्या मुांडारी 
भाषेचे प्रमाण कमी आहे. याबाबत काहीही मावहती ज्ञात नाही आवण या मुद्द्यावर सांशोधनाची वनतान्त 
आवश्यकता आहे. वभल्ल रक्तगटाांचे इतर मुांडारींबरोबर जवळचे सांचारणे असल्याने ह्या गोष्टीची अवतशय 
जरुरी आहे. 
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मंगोल (ईशानय सीमाभाग) : 
 
 ईशान्य सीमाभागातील आसाममधील पी-जीन पुनरावृत्तीच्या आवधलयाला अगोदरच उल्लखे 
आलेला आहे. जी काही साधनसामग्री आतापयंत उपलब्ध आहे. ती खालीलप्रमाणे : (कोष्टक ्माांक ३२ 
प्रकरणाच्या शवेटी आहे). 
 
 गारोंवशवाय इतर सवग पी जीमच्या पुनरावृत्तीच्या सांख्येचे आवधलय दाखववतात. गारो मात्र या 
ववभागातील बीच्या पुनरावतृ्तीचे आवधलय दाखववतात. एबाबतीत मात्र सवगजण कोणत्याही मुांडारींपेिा 
अवधक प्रमाणात ऑस्रलेॉईड स्वरूप दाखववतात. ते इगोरो स (lgorots) आवण विलीपाईन्समधील 
कसलगाांपेिा (कोष्टक ्माांक ३०) लयू जीनचे अवधक प्रमाणात धारक आहेत. 
 
 एकच जमात वभि रक्तगटाचे वचत्र दाखववते, हे अगोदरच स्पष्ट केले आहे आवण हे सवग एकाच 
जमातीतल वभि समागम पद्धतीमुळे असाव.े ही वस्तुस्स्थती या देशातील रक्तगटाांचा अभ्यास करताना 
सतत मनात वबबांवली पावहजे. कोणतीही साधनसामग्री भौगोवलक ववभागाच्या व्याप्तीची काहीच मावहती 
पुरवीत नाही. त्यामुळे पुष्ट्कळशा साधनसामग्रीचे यथाथग मूल्यमापन करता येत नाही. अांतःप्रजनन, 
बाह्यप्रजनन, एकाकीपणा इत्यादींवर लि ठेवनूच रक्तगटाांची साधनसामग्री जमववली पावहजे. पुष्ट्कळशा 
एकाकी लोकसांख्याांचे गट केले आहेत. परांतु त्याांच्या शजेारील लोकाांववषयी काहीच मावहती नाही. या 
देशामध्ये रक्तगटाांची साधनसामग्री गोळा करण्यात एकवालयता आढळत नाही त्यामुळे पुष्ट्कळशी 
साधनसामग्री सांपूणग स्पष्टीकरणाच्या असमथगतेमुळे अप्रचवलत रावहली आहे. याउलट रक्तगट वकती सांपि 
मावहती देऊ शकतात ते प्रो. सर आर्. ए. विशर (Prof. Sir R. A. Fisher)व त्याांचे सहाध्यायी याांनी 
वलवहलेल्या वनबांधाच्या मथळ्याांवरून स्पष्ट होईल. 

 
 (१) विशर, आर्. ए. आवण टेलर जी. एल.्–स्कँडीनेव्हीयन इन्फ्ल्यूअन्स इन् स्कॉटीश 
अ थे नॉलॉजी (नेचर, १४५, ५९०, १९४०). 

 
 (२) िेझर रॉबटगस्, जे. ए.–सरनेम्स ॲण्ड ब्लड-ग्रूप्स ववथ ए नोट ऑन ए प्रॉबबेल वरमाकेबल 
वडिरन्स वब वीन नॉथग ॲण्ड साऊथ वले्स (नेचर, १४९, १३८, १९४४). 

 
 (३) विशर आर्. ए. अँड िेझर-रॉबटगस्, जे. ए.-ए. सेलस वडिरन्स इन ब्लड ग्रूप िीके्वन्सीज् 
(नेचर, १५१, ६४०, १९४३). 
 
 साांस्कृवतक वतगणुकीवरून असे समजते की, ईशान्य सीमाभागातील आवदवासींना मोठ्या प्रमाणात 
साांस्कृवतक वनवषद्ध गोष्टी भोगाव्या लागतात आवण या वनवषद्ध गोष्टी लग्नसांबांधावर वनयांत्रणे लादण्याइतपत 
व्यापक आहेत. भारताच्या ईशान्य भागातील जमाती त्याांच्या साांस्कृवतक प्रवृत्तींबद्दल प्रवसद्ध आहेत. 
त्याांच्यात अनेक साांस्कृवतक वनवषदे्ध पाळली जातात. हे ताबू कधी कधी इतके ताणले जातात की, त्यामुळे 
स्त्री-पुरुषाांच्या समागमावरही बांधने येतात. वर वदलेल्याांपकैी कोणतीही साधनसामग्री जमाती गटाांच्या 
जनवनकाांतगगत पवरस्स्थतीसबांधी सखोल मावहती देत नाही; परांतु असे घटक काढून घेण्याची जरुरी 
स्पष्टपणे, वरील ववभागाांतील अबोरच्या रक्तगटाच्या प्रस्तुत लेखकाच्या अभ्यासावरून वदसून येईल. ही 
नांतरची साधनसामग्री मानवशास्त्र ववभाग, इांवडयन म्युवझयम्, कलकत्ता याांच्या ताब्यात १९४९ पासून आहे, 
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आवण ती (साधनसामग्री) जनवनकतेचे स्पष्टीकरण देऊ शकेल. खरे तर, ईशान्य सीमाभागातील तीच 
(साधनसामग्री) त्याच्यासमच असू शकेल. 
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पवणयन व इतर ऑस्रलेॉईड रक्तगट 
पवणयन 

 

्माांक ओ ए बी एबी पी लयू आर डी- ६ लेखक वषग 

(१) )२(  )३(  )४(  )५(  )६(  )७(  )८(  )९(  )१०(  )११(  

३१३ ७० २०१ २४ १८ . . . . . . . . . . . . 

% २२·४ ६४·२ ७·७ ५·७ ०·४५२ ०·०७
० 

०·४७
३ 

०·५ सरकार 
(Sarkar) 

१९५
० 

२५० ५० १५६ १९ २५ . . . . . . . . . . . . 

% २०·० ६२·४ ७·६ १०·० ०·४७५ ०·०९
२ 

०·४४
७ 

१·१ आय्यापन 

(Aiyappan
) 

१९३
६ 

५६३ १२० ३५७ ४३ ४३ . . . . . . . . . . . . 

% २१·३१ ६३·४१ ७·६४ ७·६४ ०·४६२ ०·०८
० 

०·४६
२ 

०·५ आय्यापन व 
सरकार 

. . 
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कोष्टक क्रमांक २२—िालू 
 

पवणयन व इतर ऑस्रलेॉईड रक्तगट—चालू 
इतर ऑस्रेलॉईडस्  

 

प्रदेश ्माां
क 

ओ ए बी एबी पी लयू आर डी -६  लेखक 

(१) )२(  )३(  )४(  )५(  )६(  )७(  )८(  )९(  )१०(  )११(  

चेंचू    १०० ३७ ३७ १८ ८ ०·२५
२ 

०·१३
३ 

०·६०
८ 

०·४ मकॅिलेन 
(Macfarla
ne) 

कवणक
र 

१५१ ६० ५३ ३४ ४ . . . . . . . . . . 

% % ३९·७
४ 

३५·१
० 

२२·५
२ 

२·६
५ 

०·२३
५ 

०.१५
९ 

०·६३
० 

१·७ बोस 
(Bose) 

उरालो १०७ ४९ २६ २७ ५ . . . . . . . . . . 

% % ४५·७
९ 

२४·३
० 

२५·२
३ 

४·६
७ 

०·१६
१ 

०·१६
६ 

०·६७
७ 

०·२ बोस 
(Bose) 
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वायनाडच्या इतर आवदवासींचे रक्तगट 
 

लोकगट ओ ए बी एबी एकूण 

(१) )२(  )३(  )४(  )५(  )६(  

अवडयान ४ २६ ३ ५ ३८ 

% % १०·५ % ६८·४ % ७·९ % १३·२ . . 

मलकुरुमा ५१ ८ २० १ ८० 

% % ६३·८ % १०·० % २५·० % १·३ . . 

वदुे्दकुरुमा  २ २ १२ १ १७ 
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जेनेकुरुमा  ८ ८ १ ० १७ 
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सांथाळ व माले त्याांच्या रक्तगटाांची तुलना 

 

लोकगट ्माांक ओ ए बी एबी 

(१) )२(  )३(  )४(  )५(  )६(  

माले  १३९ ६५ २२ ४४ ८ 

. . % ४६·७६ १५·८३ ३१·६५ ५·७६ 

माले*    २३५ ९९ ६० ६३ १३ 

. . % ४२·१३ २५·५३ २६·८१ ५·५३ 

माले   ९६ ३४ ३८ १९ ५ 

. . % ३५·६२ ३९·५८ १९·७६ ५·२१ 

सांथाळ   १९९ ६४ ४१ ७० २४ 

. . % ३२·१६ २०·६० ३५·१८ १२·०६ 

सांथाळ*  ३३९ ११२ ७१ ११८ ३८ 

. . % ३३·०४ २०·९४ ३४·८१ ११·२१ 

सांथाळ   १४० ४८ ३० ४८ १४ 

. . % ३२·२९ २१·४३ ३४·२९ १०·० 

* मावलकेतील एकुणाांपैकी 
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वसनाईचे रक्तगट 
 

गट ्माांक ओ ए बी एबी पी लयू आर लेखक 

(१) )२(  )३(  )४(  )५(  )६(  )७(  )८(  )९(  )१०(  

सेमाई ११७ ६२ १२ ३६ ७ . . . . . . . . 
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(तान्हारवा
) 

% ५३·० १०·३ ३०·८ ५·९ ०·०८
० 

०·११
९ 

०·७२
१ 

ग्रीन (Green) 

सकाई ६६ ३१ १२ १९ ४ . . . . . . . . 

(सेलां गूर) % ४६·९ १८·२ २८·८ ६·१ . . . . . . ग्रीन 

. . १८३ ९३ २४ ५५ ११ . . . . . . (Green) 

. . % ५०·८
२ 

१३·११ ३०·०५ ६·०१ . . . . . . ग्रीन (Green) 

तेमेर १८ ११ ६ १ ० . . . . . . . . 

(ग्रीक) % ६१·१ ३३·३ ५·६ ० . . . . . . सेबेस्टा 

(Schebesta) 

सवगवसनाई २०१ १०४ ३० ५६ ११ . . . . . . . . 

. . % ५१·७ १४·९ २७·९ ५·५ ०·१०२ ०·१०
९ 

०·७१
९ 

ग्रीन व सेबसे्टा 
(Green and 
Schebesta) 

वसनाई ४५० ५० ७  ३९  ४  . . . . . . पॉल्युनीन 
(Polunin) 
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वसमाांग व एटाच्या रक्तगटाांची अांदमानी वनवग्रटोंच्या रक्तगटाांशी तुलना 
 

गट 

(१) 

वस्ती 

(२) 

्माां
क 

(३) 

ओ 

(४) 

ए 

(५) 

बी 

(६) 

एबी 

(७) 

पी 

(८) 

लयू 

(९) 

आर 

(१०) 

लेखक 

(११) 

वसयामाांग-          

जाहेला
न्हो 

पेकग  ११९ ३२ १९ १७ १ .. .. .. .. 

  % ६८.९ १६.० १४.३ ०.८ ०.०८
० 

०.११
२ 

०.८३
० 

सेबेस्टा 

(Schebest
a) 



 अनुक्रमणणका 

केन्हाना- केढा ५० ३१ ८ ९ २ .. .. ..  

कील  % ६२.० १६.० १८.० ४.० ०.१०
० 

०.२६
९ 

०.७८
८ 

वरीलप्रमाणे 

केन्हाबोंगा  

व केन्सू 

केढा ५५ १८ १३ १९ ५ .. .. .. .. 

 % ३२.७ २३.६ ३४.६ ९.१ ०.१७
९ 

०.२४
९ 

०.५७२ वरीलप्रमाणे 

एटा-           

एटा बटान ६७ ३० ३७ ० ० .. .. .. .. 

  % ४४.८ ५५.२ .. .. ०.३३
१ 

.. ०.६६९ वरीलप्रमाणे 

एटा झाम्बे
न्स 

१५५ ७९ ५१ १९ ६ .. .. .. .. 

  % ५०.९ ३२.९ १२.३ ३.९ ०.२०
४ 

०.०८
४ 

०.७१३ वरीलप्रमाणे 

एटा झाम्बे
न्स 

२९७ .. .. .. .. .. .. .. .. 

  % ४८.५ ३३.४ १४.१ ४.० .. .. .. ग्रोव्ह  
(Grove) 

एटा झाम्बे
न्स 

४५२ .. ... .. .. .. .. .. ग्रोव्ह व 
सेबेस्टा 

  % ४९.३ ३३.२ १३.५ ४.० ०.१९
८ 

०.१०
० 

०.७२० (Grove 
and 

Schebest
a) 

मावनदे कॅमेरी
न 

७५ ६८ ३ ३ १ .. .. ..  

  % ९०.७ ४.० ४.० १.३ ०.०२
४ 

०.०२
४ 

०.९५२ सेबेस्टा 

(Schebest
a) 

बालुगा द मादे्र २८ ९ १३ ५ १ .. .. .. .. 
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  % ३२.१ ४६.४ १७.९ ३.६ .. .. .. वरीलप्रमाणे 

अटी वनग्रो २८ १३ ७ ७ १ .. .. .. .. 

  % ४६.४ २५.० २५.० ३.६ .. .. .. वरीलप्रमाणे 

अांदमानी 
वनवग्रटो- 

          

ओांगी व अांदमा
न 

३४६ ११ २३ २ ४ .. .. .. सरकार 

जाखा द्वीपक
ल्प 

% २७.५
० 

५७.५
० 

५.० १०.० .. .. .. (Sarkar) 

अांदमानी मोठे  २२ २ १३ ५ २ .. .. .. .. 

 अांदमा
न 
द्वीपक
ल्प 

% ९.०९ ५९.०
९ 

२२.७
१ 

९. 
०९ 

.. .. .. वरीलप्रमाणे 
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मुांडारी व मावडया गोंड (द्रवववडयन बोलणारे) याांचे रक्तगट 

 

अनु 

्माां
क 

(१) 

लोक 

गट 

(२) 

्माां
क 

 

(३) 

ओ 

 

(४) 

ए 

 

(५) 

बी 

 

(६) 

एबी 

 

(७) 

पी 

 

(८) 

लयू 

 

(९) 

आर 

 

(१०) 

डी-
६ 

 

(११
) 

लेखक 

 

(१२) 

१ वबरजा १२९ १४ २२ ७९ १४ .. .. .. .. सरकार 

  % १०.८
५ 
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प्रकरण सातवे - भारतातील बोटांिन ठसन 
  
 वाांवशक लिण म्हणनू अगर अनुवांवशक वववभितेचे लिण म्हणून अभ्यावसले गेलेले बोटाांचे ठसे या 
देशात िारच तुरळक आहेत. या वदशनेे डॉ. पी. सी. वबस्वास व त्याांच्या ववद्याथगयाांनी केलेले प्रयत्न तसे 
जोरदार आहेत. मद्रास सांग्रहालयाचे रॅी. सी. जे. जयदेव याांचेसुद्धा काही दविण भारतीय आवदवासींच्या 
बोटाांच्या ठशाांबाबत काम चालू आहे. ह्या वठकाणी अगोदरच प्रवसद्ध झालेल्या थोड्यािार साधनसामग्रीचे व 
प्रस्तुत लेखकाने िेत्र अभ्यासाच्या वळेी वमळालेल्या मोकळ्या वळेात जमा केलेल्या साधनसामग्रीचे वणगन 
करावयाचा ववचार आहे. मळूची साधनसामग्री मानवशास्त्र ववभाग, भारतीय सांग्रहालय, कलकत्ता या 
वठकाणी असून प्रस्तुत लेखकास बोटाांच्या ठशाांचेच केवळ अवभज्ञान पूणग करणे शलय झाले. 
 
ऑस्रनलॉईड 
  
 ऑस्रेलॉईडस् पैकी पवणयन व अवडयन यासांबांधीची काही साधनसामग्री गोळा करणे शलय झाले. 
वदुे्दकुरुमाांसांबांधीचीही थोडीिार साधनसामग्री उपलब्ध आहे आवण त्याांची वाांवशक स्स्थती वनवरृतपणे माहीत 
नसली, तरी या वठकाणी त्याांचे वववचेन प्रादेवशक सामीप्याच्या दृवष्टकोणातून केले आहे. 
 
 वरील तीन गटाांच्या बोटाांच्या ठशाांची वनवळ आकडेवारी कोष्टक ्माांक ३३ मध्ये खालीलप्रमाणे 
वदली आहे. (कोष्टक ्माांक ३३ प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 
 
 वरील साधनसामग्री दोन्ही हाताांपैकी कोणत्याही एका हाताचा ववचार न करता खालील कोष्टक 
्माांक ३४ मध्ये वदली आहे. (कोष्टक ्माांक ३४ प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 
 
 जेव्हा सवग बोटे एकवत्रतपणे धरली, त्यावळेी बोटाांच्या ठशाांच्या चार प्रकाराांची खाली वदलेली 
शकेडेवारी कोष्टक ्माांक ३५ प्रमाणे वदसून येते. (कोष्टक ्माांक ३५ प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 
 
 वरील साधनसामग्रीवरून असे वदसून येते की, पवणयन व अवडयन बोटाांच्या ठशाांबाबतीत 
एकमेकाांबरोबर वमळतेजुळते असले तरी वे टुकुरुमा या दोघाांपासून वनराळेच आहेत. कमानीची 
पुनरावृत्तीची सांख्या पवणयनाांमध्ये अगदीच कमी आहे, परांतू नेढी व मांडले याांचा ववचार केला असता, मांडले 
पवहल्यापेि पूवगवचगस्वी ठरतात. अवडयनाांच्या बाबतीत वलये व मांडले याांबाबतीत हाच वनयम लागू पडतो;  
परांतु कमानींची पनुरावृत्तींची सांख्या पवणयन व अवडयन िार वरचढ असल्यामुळे याबाबतीत ते 
वे टुकुरुमाांच्या अगदी नजीक येतात. वे टुकुरुमा, पवणयन व अवडयन या दोघाांच्याहीपेिा नेढी व मांडल 
याांबाबतीत उलट्या ्माने िरक दशगववतात. नेढी गुणोत्तराच्या प्रमाणानुसार इतर दोन लोकाांपेिा 
(अवडयन व पवणयन) मांडलाांवर वचगस्व प्रस्थावपत करतात. 
 
 अशा प्रकारे रक्तगटाांच्या वनष्ट्कषास बोटाांच्या ठशाांची साधनसामग्री पुष्टीच देते. रक्तगटाांमध्येसुद्धा 
असे वदसून आले आहे की, अवडयन व पवणयन ए गटाच्या आवधलयाच्या पुनरावृत्तींच्या सांख्येमुळे एकमेकाांशी 
सहमत आहेत, तर वे टुकुरुमा बीच्या जास्त प्रमाणामुळे या दोघाांपासून वभि वदसतात. 



 अनुक्रमणणका 

 भारतातील ऑस्रेलॉईडस् च्या बोटाांच्या ठशाांची इतर काही साधनसामग्री प्रवसद्ध असल्याची प्रस्तुत 
लेखकास कल्पना नाही. उस्मान वहलने /हतुमण लघेळ शववचवकत्सेच्या अभ्यासावरून तीन वदे्दाांच्या 
बोटाांच्या ठशाांची काही साधनसामग्री १९४१ मध्ये प्रवसद्ध केली. त्याची साधनसामग्री खालीलप्रमाणे : 

 
ननढी 

 

मांडल अरीय अांतरास्थी कमान एकूण 

१० १८ ० २ ३० 

 
 जरी ह्या िोट्याशाच-थोड्याशाच साधनसामग्रीवरून वनवरृत असे वनष्ट्कषग काढता आले नाहीत, 
तरी नेढ्याांची आवधलयाची पनुरावृत्तींची सांख्या व अतरास्थी मांडळाची, अरीय मांडळाची सांपूणग गैरहजेरी ही 
खास उल्लेखनीय लिणे होत. जे काही थोडेिार अस्स्तत्वात असलेले वसलोनी वदे्द आहेत त्याांच्या 
रक्तगटाांची व बोटाांच्या ठशाांची, त्याांचे मूल्य (Worth) काय आहे हे समजण्यासाठी परीिा करायला हवी. 
 
णनणिटो 
 
 वनवग्रटोंपैकी गे्रट अांदमानमधील १५ अांदमानींच्या बोटाांच्या ठशाांची जी साधनसामग्री जमववलेली 
आहे. ती पुढीलप्रमाणे : 

 
कोष्टक ्माांक ३६ (प्रकरणाच्या शवेटी आहे) 

 
 वरील साधनसामग्री एकवत्रतपणे खालीलप्रमाणे वदसते : 
 

कोष्टक ्माांक ३७ (प्रकरणाच्या शवेटी आहे) 
  
 अांदमानींमध्ये पुढीलप्रमाणे चार प्रकारचे बोटाांचे ठसे वदसतात : 
  

 मांडल अरीय अांतरास्थी एकूण वलये कमानी एकूण 

 ३५ ३ १११ ११४ १  

      १५० 
% २३.३३ २.० ७४.० ७६.० ०.६७  

 
 ऑस्रेलॉईड व वनवग्रटो आप्तभाव ऑस्रलेॉईडस् मध्ये नेढ्याांपेिा मांडलाांच्या पुनरावृत्तींची सांख्या 
अवधक प्रमाणात असून अांदमानींमध्ये याच्या बरोबर ववरुद्ध म्हणजे मांडलाांपेिा नेढ्याांची सांख्या अवधक अशी 
स्स्थती असल्याचे अगोदरच दृष्टोत्पत्तीस आणून वदले आहे. कमानींच्या सांदभातसुद्धा असे वदसून येते की, 
वनवग्रटोंमध्ये कमानी अवजबात नाहीत तर ऑस्रलेॉईडस्  या लिणाच्या पुनरावृत्तींची लघुसांख्या दाखववणे 
शलय आहे. पूवग आवशयामधील वनवग्रटो अवजबात कमानी धारण करीत नाहीत हे वसमाँग व एटा याांच्या 



 अनुक्रमणणका 

झेबेत्साने (१९५२) खालील प्रमाणे जमा केलेल्या तुलनात्मक साधनसामग्रींवरून स्पष्ट होईल. आविकी 
वनवग्रटोंबद्दलची बोटाांच्या ठशाांची साधनसामग्रीही तुलनेसाठी घेतली आहे. 

 
कोष्टक ्माांक ३८ (प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 

 
 वसमाँगमध्ये कमानीचे प्रमाण अवजबात वदसत नाही; तर ऐटामध्ये ते प्रमाण िक्त १% इतकेच 
वदसते. वलये व मांडले याांचा ्म मात्र अांदमानींपेिा अगदी ववरुद्ध म्हणजे मांडले वलयाांपेिा अवधक अशा 
वदशनेे बदलला आहे. अांदमानी हा वनवग्रटोंचा व त्याांच्या बोटाांच्या ठशाांच्या ववतरणाचा वस्तुस्स्थतीवनदशगक 
नमुना म्हणता येत नाही आवण रक्तगटाप्रमाणे तो (नमुना) अांदमान बोटाांच्या वनवग्रटोंचा खराखुरा म्हणून 
घ्यायला नको आहे. ओांगी आवण जाखाांच्या बोटाांच्या ठशाांचे सांकलन होईपयंत आपण आपले मत व्यक्त 
करणे योग्य नाही. 
 
 त्याचप्रमाणे आविकी व आवशयाई वनवग्रटोंच्या बोटाांच्या ठशाांमधील िरक लिणीय आहे. आविकी 
वनवग्रटो याांच्या कमानींच्या पुनरावृत्तींच्या आभासी सांख्येमुळे अलग पडले आहेत आवण त्याांचे ठळक लिण 
म्हणजे वलय की जे आवशयाईांच्या मांडलाांपेिा अगदी ववरोधी आहे. जर वसमाँग खरेखुरे आवशयाई वनवग्रटोंचे 
प्रवतवनधी म्हणनू गणले तर आपल्याला असे वदसेल की, ते ऑस्रेलॉईडस् वलयाांपेिा मांडलाांच्या जास्त 
सांख्येमुळे वमळतेजुळते आहेत. त्याांचे साधारण प्रमाण ६० : ४० असे आहे. आवण अशा तऱ्हेने हे दोन्ही गट 
िक्त ए रक्तगटाच्या आवधलयाच्या पनुरावृत्ती सांख्येनेच वमळतेजुळते नाहीत तर बोटाांच्या ठशाांच्या 
लिणाांबाबतीतही वमळतेजुळते आहेत. यापेिा अवधक साधनसामग्रीचे मूल्यधारण ऑस्रेलॉईड व 
वनवग्रटोंमधील आप्तभावाच्या सत्यासत्यतेबाबत करणे जरुरीचे आहे. 
 

मंुडरी व ओराओंच्या बोटांिन ठसन 
 
 वमाने (१९५२) राांचीमधील ओराओांबाबत िार महत्त्वाची बोटाांच्या ठशाांची साधनसामग्री पुरववली 
आहे. ती कोष्टक ्माांक ३९ व ४० मध्ये वदली आहे. त्याने सांथाळाांची ववरॄासाने जमा केलेली पण 
अप्रकावशत साधनसामग्रीही उद् धृत केली आहे व वतचा अांतभाव कोष्टक ्माांक ३९ मध्ये केला आहे. 
 
 कोष्टक ्माांक ३९ व ४० (प्रकरणाच्या शवेटी आहे.) 
 
 कोष्टक ्माांक ३५ व ३९ याांची तुलना केली असता असे वदसून येईल की, ऑस्रलेाईडस् व इतर 
गटाांच्या बोटाांच्या ठशाांमध्ये लिणीय िरक आहे. पवणयन व अवडयन, ओराओां व सांथाळपेिा मांडलाांच्या 
पुनरावृत्तींची सांख्या आवधलयाने दशगववतात तर ह्यानांतरच्या गटाांमध्ये पवहल्या गटापेिा वलयाच्या 
पुनरावृत्तींची सांख्या आवधलयाने येते. कमानीबाबतीत पवणयन इतर सवग गटाांपासून अलग पडलेले 
वदसतात. तर ह्या लिणाांबाबत इतर सवग गट एकमेकाांबरोबर एकात्मता दशगववतात. वे टुकुरुमा अरीय 
वलयावशवाय इतर सवग लिणाांबाबत ओराओां व सांथाळ याबरोबर सहमत होतात. 
 
 वरील भेदाांसांबांधी इतलया थोड्या सामग्रीवरून वनष्ट्कषग काढणे, हे अपवरपक्वतेचेच एक लिण 
होईल; परांतु आतापयंतच्या चचेवरून हेही स्पष्ट होईल की, या देशाच्या इतर आवदवासी गटाांच्या बोटाांच्या 
ठशाांचा अभ्यास कदावचत उपयुक्त वनकाल दशगववण्यास िलदायी ठरेल. 
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नखानरगण रनषा (Affenfurche or Vierfingerfurche) 
 
 नखानरगण रेषा की वजला जमगन भाषेत आिेनिूरचे (Affenfurche) सकवा वियरसिगेरिूरचे 
(Vierfingerfurche) असे म्हणतात. वतने वाांवशक अभ्यासामध्ये काही काही तेजःशृांग प्राप्त केलेले आहेत, 
आवण वशवाय वतच्या काही ववकृतींशी असणाऱ्या सहयोगामुळे उदा. मांगोल िीणमती व गुन्हेगारी, 
अनुवांवशकी महत्त्वसुद्धा प्राप्त झाले आहे. 
 
 नखानरगणाांमध्ये-कपीमध्ये हृदयरेषा (वतला Pliea flexoria distalis असे म्हणतात) हाताच्या 
तळव्यावर मध्यभागी अांतरासथपासून सुरुवात होऊन अवरयापयंत सरळ आडवी अभांगपणे गेलेली असते. 
हा वैवशष्ट्ट्यपूणग आकार काही मानवी हाताांवरही आढळून येतो आवण म्हणून त्याला नखानरगण रेषा असे 
म्हणतात. अशा प्रकारात मस्तक रेषा (वतला Plica flexoria proximalis असे म्हणतात) अनुपस्स्थत असते, 
काही काही हाताांवर मस्तकरेषा व हृदयरेषेचे एकत्रीकरण अनेक मागांनी झालेले असते. त्याला सां्मण 
प्रकार (जमगन भाषेत उबरेगाांगेस िामग Ubergangsform) म्हणतात. ्ूकशान्कने (Crookshank) (१९२४) 
ह्या वैवशष्ट्ट्यपूणग नखानरगण रेषेचे अस्स्तत्व बदु्धाच्या मूतीमध्ये व मांगोलमध्ये असल्याचे वनदशगनास आणनू 
वदले. 
 
पुनरावृत्तींिी संख्या 
 
 बहुतेक प्रवसद्ध झालेली साधनसामग्री जमगनी व स्स्वत्झलंड या देशाांतील आहे. वरटमाईस्टर 
(Rittmeister) (१९३७) याने या नखानरगणाांच्या रेषेच्या पुनरावृत्तींची सांख्या २३० स्स्वस लोकाांच्यामध्ये 
१.०३% असल्याचे शोधून काढले. नखानरगण रेषा व सां्मण रेषा याांची एकवत्रत ५.७ पुनरावृत्तींची सांख्या 
त्याने ८२६ डच गुन्हेगाराांमध्ये शोधून काढली. हानहाटगला (Hanhart > १९३६) त्याांचे प्रमाण स्स्वस 
लोकाांत ०.९५% असल्याचे आढळले. पण त्याने सा्ं मण रेषेचा ववचार केला नाही. यजेून विशरने 
(Eugen fischer) १९४९, या प्रश्नाचा पुनर्मवलोकनामध्ये नखानरगण रेषेची पनुरावृत्तींची सांख्या सुमारे 
३.०% इतकी साांवगतली तर हीच सांख्या गुन्हेगार, मानवसक व रचनात्मक ववकृतींमध्ये ६-१३% इतकी 
वाढते असे दशगववले. विशरने (Fischer) वनरवनराळ्या उद् गामाांतून सांकवलत केलेली आपली 
साधनसामग्री पुढे वदली आहे. 
 
लोकगट ्माांक नखानरगण रेषा सां्मण रेषा 

एस्स्कमो ७४ ५.४ % १.४ % 
ग्वायकी इांवडयन ४१ ७.१ % १६.७% 

बासुआ (पुरुष) १९१ डावा हात १६.२%  

  उजवा हात १७.८ %  

बासुआ (स्त्री) १०४ डावा हात १७.३%  
  उजवा हात १८.२ %  

वचनी १०० १३.० % २.०% 
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भारतीय आणदवासींमधील पुनरावृत्तींिी संख्या 
 
 या देशातील वरील लिणाांसांबांधीच्या पनुरावृत्तीच्या सांख्येच्या अवधक खोलात जाण्यापूवी प्रस्तुत 
लेखकाने जनवनक गार्मभताथाच्या सांदभात ज्या ललृप्तीची पद्धत साांवगतली आहे. वतचे ववस्तृत वणगन करणे 
िलदायी ठरेल, व यामुळेच वतच्या या लिणाांच्या ववस्तृत वववचेनास चालना वमळाली. समजा, नखानरगण 
रेषेसाठी A; सां्मण रेषेसाठी U व त्याांच्या अनुपस्स्थतीसाठी O अशी अिरे धरल्यास पुढील पाच सांयोजने 
वमळतात : AA, AU, AO, UU आवण OU. जर डाव्या बाजूचे वचन्ह डाव्या हाताचे दशगक व उजव्या बाजूस 
उजव्या हाताचे दशगक समजल्यास दोन्ही हाताांसाठी पुढील आठ सांयोजने वमळतील. 

 
 OA, AO, AA, AU, UU, UA, UO आवण OU या वचन्हाांचा केवळ हाताळण्यासच सहज उपयोग 
होत नाही; तर दोन्ही रेषाांची स्स्थत असांगती टाळण्याच्या उदे्दशास तसेच तांतोतांत आकृतीत वणगन करण्यास 
उपयोग होतो. आधीच्या कायगकत्यांना सां्मण रेषेचे महत्त्व उमगले नाही आवण म्हणून याआधीची 
साधनसामग्री वादग्रस्त प्रश्नाांवकत आहे. 

 
 वरीलप्रमाणे भारतीय साधनसामग्रीचे ववभाजन पुढे वदल्याप्रमाणे आहे. 
 

कोष्टक ्माांक ४१ (प्रकरणाच्या शवेटी आहे) 
 
 याप्रमाणे नखानरगण रेषा व सां्मण रेषेच्या पनुरावृत्तींची सांख्या आसाममधील अबोरमध्ये 
४४.१% वबहार येथील पालामाऊमधील वबरजाांमध्ये ५०% आवण मलबारच्या वायनाडमधील अवडयन व 
पवणयनमध्ये अनु्मे ४५.७१% व ४५.२१% एवढी आहे. 

 
 चटजी व बसू याांनी (१९५४) िोटा अांदमान बेटाांमधील ओांगींच्या हातावर आढळणाऱ्या नखानरगण 
रेषेबाबत एका लहानशा वटपणाद्वारे असे शोधून काढले आहे की, ४७ पांजाांच्या ठशाांच्या सांकलनामध्ये ८ 
नखानरगणाांच्या कारक व २३ सां्मण रेषेची उदाहरणे असून त्याांची आकडेमोड अनु्मे १७.०२% व 
४८.९३% अशी आकडेवारी दशगववते. कोष्टक ्माांक ४१ मध्ये नमूद केलेल्या पुनरावृत्तींच्या सांख्येच्या 
साधनसामग्रीशी ही (आकडेवारी) सहमत आहे. जरी काही मुदे्द नमूद करण्यालायक असले, तरीसुद्धा 
वाांवशक प्रश्नाांबाबत वरील साधनसामग्रीच्या आधारे काही भाष्ट्य करणे िारच अपवरपक्वतेचे होईल. ओांगी व 
वबरजाांमधील पुनरावृत्तींच्या आवधलयाची सांख्या कदावचत आपापसाांतील जास्त प्रमाणात असलेल्या 
अांतःप्रजननामुळे असू शकेल. इतर उरलेल्या तीन गटाांपैकी अवडयन व पवणयन याांचे वववचेन 
ऑस्रेलॉईडस् च्या वववचेनात अगोदरच केलेले असून मांगोवलयन असणारे अबोराच्या बाबतीत पांजाांच्या ह्या 
लिणाांबाबत सध्यातरी काही िरक वदसून येत नाही, या ववचारावर वशक्कामोतगब करण्यापूवी या वदशनेे 
अवधक सखोल सांशोधन करण्याची जरुरी आहे. 
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पवरवशष्ट १ - हडाप्पा यनथील मृतांिी णवल्हनवाट*१ 
 
 “ववेदक फ्युनरल कस्टम्स् ॲण्ड इांडस व्हॅली कल्चर” या शोधवनबांधात डॉ. बी. एन. दत्त*2 याांनी 
हडाप्पा येथील पवहल्या स्तरात सापडलेल्या स्मशानभमूीतील शवकुां भदिनावरून (राांजणातील 
शवाांवरून) असे दाखवनू वदले आहे की, ववेदक आयांप्रमाणेच हडाप्पा येथील लोकही राांजणात दिन 
करीत असत. हडाप्पा येथील साांगाड्याांच्या अवशषेाांचा सखोल अहवाल अद्यावप प्रवसद्ध झाला नाही; आवण 
म्हणून त्याबाबत कोणतेही अनुमान काढणे िार घाईचे होईल. हडाप्पा येथील शवकुां भदिनाच्या थराांतील 
पुरावशषेाांसांबांधीच्या प्राचीनतेववषयी सर जॉन माशगलचे मत असे आहे की, ते (पुरावशषे) पुष्ट्कळशा नांतरच्या 
काळातील आहेत, परांतु परुातत्त्वीय अवशषेाांचे परुाव ेअद्यावप पूणगतः बाहेर आलेले नाहीत. 

 
 प्रस्तुत लेखकाला १९३०-३१ मध्ये हडाप्पा येथे एक सांपूणग उत्खनन मोसम घालववण्याचा व 
त्यावळेेपयंत हडाप्पाला उपलब्ध झालेल्या मानवी अवशषेाांची चाचणी करण्याचा ववशषेावधकार प्राप्त झाला 
होता. 

 
 हडाप्पाची स्मशानभमूी तीन वनरवनराळ्या थराांत खोदलेली आहेत. स्मशानातील पवहल्या सकवा 
सवांत वरच्या थरात शवकुां भ आढळून आले; दुसऱ्यात सांपूणग दिने वदसली, तर वतसऱ्यात सकवा सवांत 
खालच्या थरात िक्त प्राण्याांची हाडे आढळून आली. जवळजवळ सवगच शवकुां भाांतील अवशषे आांवशक 
दिनावस्थेत असून साांगाडे राांजणात ठेवण्याआधी त्याांचे भाग वनवरृतपणे वगेवगेळे केलेले असले पावहजेत; 
कारण राांजणाांची तोंडे, त्याांच्यातून सांपूणग मानवी शरीर आत घुसववण्याच्या दृष्टीने िारच अरुां द आहेत. 
एकाच राांजणात एकापेिा अवधक व्यक्तींची हाडे बहुधा सापडतात. ह्या वस्तुस्स्थतीवरून, राांजणात 
ठेवण्यापूवी मृत शरीराचे अवयव वगेवगेळे केले असले पावहजेत, ही गोष्ट अवधक स्पष्ट होते. मात्र दुसऱ्या 
व्यक्तीच्या हाडाांची अशी उपस्स्थती अहेतुक असल्याचे वदसते (तसेच) मृत शरीराचे अवयव वगेळे करण्याचे 
काम एका वववशष्ट वठकाणी झालेले असले पावहजे, आवण त्या वठकाणाहून राांजणात घालण्याच्या प्रव्येच्या 
वळेी एकापेिा अवधक व्यक्तींची हाडे एकवत्रत जुळववलेली असावीत. जेथे बुवद्धपरुस्सर दोन व्यक्तींचे एकत्र 
दिन केलेले होते; ते राांजणातून वगेळे करता येण्यासारखे होते; आवण बहुसांख्य उदहरणाांमध्ये त्याांच्यात 
मुलाांचे साांगाडे होते. कदावचत त्याांच्याबरोबर सापडलेले मोठ्या माणसाांचे साांगाडे त्याांच्या पालकाांचे 
असावते. ज्याांमध्ये हाडे नाहीत, असेही राांजण मोठ्या सांख्येने आढळले, तर कदावचत काही वठकाणी 
हाडाांच्या काही तुकड्याांचे आणखी लहानलहान तुकड्याांमध्ये रूपाांतर झालेले असाव.े सरतेशवेटी 
ज्याअथी, एकही सांपूणग साांगाडा राांजणाांत आढळत नाही, त्याअथी, मृत शरीरे प्रथमतः पिी व प्राण्याांच्या पढेु 
टाकली असावीत, असे वाटते. राांजणाांतील अवशषेाांपकैी िक्त दोनाांमध्ये भाजलेल्या हाडाांचे काही तुकडे 
आढळतात. मोठ्या सांख्येने आढळलेल्या राांजणाांत न भाजलेली हाडे वमळाली. यावरून असे वदसते की, 
पवहल्या थरातील लोकाांत पे्रताांचे दहन करण्याची पद्धत नव्हती. मध्यभागी ठेवलेल्या कवटीच्या सभोवती 
लाांब हाडाांचे कोंडाळे केलेले वदसते. लहान मुलाांची मृत शरीरे गभावस्थेतील अवस्थेप्रमाणे दुमडलेल्या 
अवस्थेत ठेवलेली असून अशा प्रकारचे दहा अवशषे उकरून काढण्यात आले. ही लहान मुले दोन वषांपेिा 
लहान असावीत, असे वदसते. म्हणून पवहल्या थरातील लोकाांत आांवशक दिनाची पद्धत होती आवण 
मृतदेह प्रथम सावगजवनक िलाटावर सकवा जवमनीवर उघडे ठेवीत असावते, यात शांकाच नाही. 

 
 दुसऱ्या थरामधून एक पूणग शव वमळाले. या वठकाणी मृतास एकतर पाठीवर उताणे झोपवलेले 
अगर एका बाजूवर झोपवलेले आढळले, आवण पुष्ट्कळशा उदाहरणाांमध्ये उत्तरव्येच्या वळेी वापरलेली 
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गाडगीमडकी त्याांच्याजवळ ठेवलेली आढळली. प्रस्तुत लेखकाने उत्खवनत केलेल्या एका साांगाड्याच्या 
आजूबाजूला बकरी सकवा मेंढीचे तोडून टाकलेले साांगाडे आढळले. यावरून असे वसद्ध होते की, काही 
प्राण्याांची हाडेही हेतुतः मानवी दिनात ठेवलेली असत. (वचत्रपत्र ्. L ll अ, वटॅ, *३ १९४१). मृत 
व्यक्तीच्या (िातीवर) दुमडलेल्या हाताांमध्ये एका प्राण्याच्या बरगडीचा तुकडाही ठेवलेला होता. दुसऱ्या 
एका वठकाणी मातीच्या थाळीत एका प्राण्याच्या हाडाचा तुकडा मृत अवशषेाांजवळ आढळून आला. वरील 
दोन उदाहरणाांवशवाय इतर अनेक सुरुवातीच्या मोसमात उचलून बाजूला ठेवली होती, अशा उत्खवनत 
दिनाांत कोणत्या ना कोणत्यातरी प्राण्याांची हाडे आढळली (यावरून) मृतदेहाच्या सुस्थापनेववषयी वनवरृत 
अशी कोणतीच त्यावळेी पद्धत नसावी, असे वदसते; (कारण) डोके कोणत्याही वदशलेा केल्याचे आढळते. 
प्रथमतः असे मानले गेले होते. की, कोणत्याही साांगाड्याचे डोके पवरृम वदशकेडे असल्याचे वदसून येत 
नसल्याने, ज्याचे डोके पवरृमेकडे आहे, असा उत्खवनत कोणताही साांगाडा कोणा मुसलमानाचा असला 
पावहजे आवण तो, मृतास योग्य तो मान देऊन पनु्हा परुला. (अशाप्रकारे) शजेारी बळी वदलेला प्राणी, 
पवरृमेकडे त्याचे (मृत व्यक्तीचे) डोके आवण पायापाशी ससधू सांस्कृतीत सापडलेल्या खापराांप्रमाणे 
अांत्यसांस्काराची काही खापरे, अशा स्स्थतीतील साांगाड्याांच्या शोधाचा प्रश्न अखेरीस िेरुवारी १९६१ मध्ये 
धसाला लावला. तोपयंत प्रस्तुत लेखकाने ज्याांची डोकी पवरृमावभमुखी आहेत असे दोन साांगाडे उत्खवनत 
केले. वरीलपैकी एक साांगाडा, की जो दुदैवाने पनु्हा पुरला गेला होता, तो जवमनीतच पुरला गेलेला 
लेखकास वदसून आला आवण तो (साांगाडा) सांपूणगतः मोकळा करण्यासाठी त्याला चार सांपूणग वदवस 
लागले. तो ―ि‖ टेकाडाच्या चौथ्या खड्ड्यात आवण दुसऱ्या थरातील बाांधकामाच्या थराच्या खाली 
सापडला होता; आवण ज्याचा उपयोग घराच्या जवमनीवर साठवणीचे राांजण ठेवण्याच्या कामी केला जातो, 
असा भाजलेल्या मातीचा गोलाकार ――स्टँड‖‖ साांगाड्याच्या डोलयाच्या वर सुमारे एक िूट पडलेला होता. 
डोलयाचा भाग साांगाड्याच्या धडापासून सुमारे सहा इांचाांच्या अांतरावर अलग होऊन पडलेला होता. त्याच 
खड्ड्यात दुसरा एक मानवी अवशषेाांचा सांच सापडला. तो (सांच) हडाप्पाच्या सांग्रहाचा एक भाग बनला 
आहे. यानांतरच्या सांचाबरोबर एकही कवटी नव्हती; तर दांडाच्या टोकाांची िक्त काही हाडे आवण 
अांतजंघास्थी इतकेच सापडले. अशाप्रकारे पवहल्या साांगाड्याच्या अनुमानानुसार ―जवमनीत गाडलेले 
अवशषे म्हणजे ससधूच्या खोऱ्यातील प्रचवलत दिन प्रकार होत‖,  या सर जॉन माशगलच्या मुद्याचा प्रमुख 
आधार होता. ―ि‖ टेकाडाच्या चौथ्या खड्ड्यात दुसऱ्या सांचातील उल्लवेखलेल्या, व इतस्ततः ववखुरलेल्या 
व बाांधकामाच्या जागेवर सापडलेल्या काही हाडाांसांबांधी इतकेच म्हणता येईल की, जेव्हा मृत शरीरे 
उघड्यावर सोडून वदलेली होती, त्यावळेी पिाांनी सकवा जनावराांनी ती इकडून वतकडे नेली असावीत, 
आवण म्हणून त्याांचा समावशे ववभागीय दिन सकवा आांवशक दिन म्हणून करू नये. 

 
 पुन्हा परत दिनभमूीकडे आल्यानांतर १९३०-३१ च्या उत्तराधाच्या उत्खवनत मोसमात ही 
दिनभमूी उत्तरेकडे पसरत गेल्याचे आढळले. ह्या वठकाणी पवहल्या थरात पूवीप्रमाणेच घशवकुां भदिनाचे 
नमुने वमळाले. परांतु दविणेकडे सरकलेल्या दुसऱ्या थरात सांपूणग दिने वदसली, व त्याांपैकी वकत्येक 
आांवशक दिने होती. हाडाांच्या बरोबर असणारी खापरे मात्र दविणेकडे टोकास वमळालेल्या (खापराां) 
प्रमाणेच होती. यावळेी असे वदसले की, दुसऱ्या थरातील लोकाांच्या दिन पद्धती व सांस्कार याांवर 
काहीतरी वविेभाचा पवरणाम झाला होता. बाांधकामाच्या सभती उघड्या-बोडलया वदसत असल्यामुळे लाांबवर 
पसरलेल्या उत्तरेकडील भागाचा येथे शवेट झाला असून, ह्या (लाांबवर पसरलेल्या) भागाची एकूण जागा 
मुख्य दिनभमूीच्या एकचतुथांशापेिाही कदावचत कमी होती. पवहल्या थरातील साांगाड्याचे अवशषे व 
शवकुां भदिने याांचा अांदाज केला असता (असे वदसते की), त्याांतील व्यक्ती वा ―लोक‖, सांख्यने दुसऱ्या 
थरातील लोकाांपेिा अवधक होते. प्रस्तुत लेखकाच्या मताप्रमाणे ह्या टोकाकडील उत्खननाचे वनष्ट्कषग असे 
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सुचववतात की, हा काल दोन समाजगटाांतील सांघषाचा असून पवहल्या स्तरातील समाजाने (गटाने) 
दुसऱ्या स्तरातील समाजावर (लोकाांवर) वचगस्व प्रस्थावपत केले होते. ह्या दुसऱ्या स्तरातील समाजाने 
त्याांचे अखेरचे अवशषे ह्या कोपऱ्यात तसेच सोडून वदलेले वदसतात; आवण पवहल्या स्तरातील 
लोकाांच्यासाठी त्याांना ही दिनभमूी कदावचत सोडावीच लागली असावी. ह्या ववस्तावरत प्रदेशावर 
औध्वगदेवहकाव्येची मातीची भाांडी मुख्य दिनभमूीमध्ये सापडलेल्या भाांड्याांपेिा सांख्येने िार कमी आहेत. 
साांगाड्याांच्या अवशषेाांवरून िक्त पाच व्यक्तींच्या अवशषेाांवरून ओळख पटली आवण असे हाडाांचे अवशषेही 
कमी प्रमाणाांत आहेत. हे अवशषे दुसऱ्या स्तरातील व्यक्तींचे असून त्या व्यक्ती पवहल्या स्तरातील 
व्यक्तींबरोबर सांघषात मारल्या गेल्या असाव्यात असे वदसते. पवहल्या स्तरातील लोकाांनी दुसऱ्या स्तरातील 
लोकाांवर स्वावमत्व वमळवनूही, त्याांची आांवशक दिनपद्धती स्वीकारावी, ही गोष्ट असांभाव्य वाटते. कदावचत 
असेही असू शकेल की, मुख्य दिनभमूीतील इतराांच्यासारखे ह्या व्यक्तींचे काळजीपूवगक दिन केले नसावे; 
कारण ते जर खरोखरीच युद्धात गुांतलेले असतील, तर त्याांनी ठार झालेल्या व्यक्तींकडे वततपतच लि 
वदले असेल. 

 
 यावरून असे लिात येते की, दुसऱ्या स्तरातील लोक दिन करण्यापूवी पे्रते उघड्यावर टाकीत 
नसावते, आवण पवहल्या स्तरातील लोकाांच्या आांवशक दिनपद्धतीच्या व्येववरुद्धच्या वदशनेे म्हणजे पूणग 
पे्रते दिन करण्याची त्याांची पद्धत होती. म्हणून मृताांची ववल्हेवाट लावण्याच्या पद्धती दोन्ही 
समाजगटाांच्या-लोकाांच्या अगदी वभि होत्या. उत्तराधातील ससधू खोऱ्यातील लोकाांशी समकालीन 
असलेल्या दुसऱ्या स्तरातील लोकाांत पे्रताचे दहन करण्याची पद्धत नव्हती. तथावप सर जॉन माशगलचे असे 
मत आहे की, पे्रताचे दहन करण्याची पद्धती ससधू नदीच्या खोऱ्यात ताम्रपाषाण युगात प्रचवलत होती. 
दहनोत्तर दिनाचे पुराव े अवतशय तुटपुांजे आहेत, आवण हडाप्पा येथे तर सांपूणग दिनावशषे बहुसांख्येने 
आढळून आले. त्यामुळे ससधूच्या खोऱ्यात दिनावशषे पुरण्याची कोणती पद्धती अस्स्त्तत्वात होती, ते 
बहुताांशाने वदसून येते. 

 
 पवहल्या व दुसऱ्या स्तराांतील लोकाांत सांघषग होता ह्या ववधानास ―ग‖ स्थळातील मानवी अवशषेाांमुळे 
पुष्टीच वमळते. मानवी व जनावराांच्या मोठ्या प्रमाणावर इतस्ततः कचऱ्याप्रमाणे ववखुरलेल्या हाडाांना 
दिनावशषे म्हणता येणार नाही. ही गोष्टही वरील वादववषयाच्या मुद्यास बळकटीच देते. असे वदसते की, 
लढाईनांतर मृत शरीरे एका वठकाणी िेकून वदलेली असतील. तसेच ―ग‖ स्थळाच्या काही भागाांतील व 
दिनभमूीच्या दुसऱ्या स्तरातील असलेले वांश-प्रकार एकमेकाांशी अगदी वमळते-जुळते आहेत. 

 
 सध्यातरी पवहल्या स्तरातील लोकाांसांबांधी आपण वनवरृतपणे काहीही साांग ूशकत नाही. डॉ. बी. 
एस. गुहाांनी *४ दाखवनू वदल्याप्रमाणे ते वनराळा वांश व कदावचत वनराळी सांस्कृती दशगववतात. कधी काळी 
त्याांच्यात सांस्कृतीचे अवशषे खोदूनही काढले जातील. 

 
 डॉ. दत्ताांनी वरील लोकाांची ओळख वैवदक आयांबरोबर दाखववली, त्याकडे वळले असता जर 
पवहली कोणती अडचण उपस्स्थत होत असेल, तर ती अशी की जरी आपण शवकुां भदिन वदे वाङ मयातील 
रिपात्राच्या-कुां भदिनाच्या समान मानले तरी साांगाडे कुां भात ठेवण्यापूवी मृत शरीरे, रानटी जनावरे व पिी 
याांच्याबरोबर िेकली जात, ती रूढी वा पद्धत वैवदक आयांमध्ये प्रचवलत असल्याचे ऐवकवात नाही. तसेच 
वर वदलेल्या कुां भातील पे्रतावशषेाांच्या वणगनावरून जे काही ज्ञात होते, त्यावरून जरी डॉ. दत्ताांनी 
त्याच्याववषयी एक सवगसाधारण पद्धती असे म्हटले असले, तरी दग्ध साांगाड्याचे अवशषे अत्यांत दुर्ममळ 
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आहेत. हडाप्पा आवण दुसरे मोहेंजोदडो यासांबांधीचे अहवाल (डॉ. मकॅी*५) प्रवसद्ध होण्यापूवी तेथील 
वाांवशक प्रकाराांच्या वववाद्य मुद्यात (वादवववादात) पडणे अगदीच अपवरपक्वपणाचे होईल. हडाप्पा येथील 
मृतदेह ववल्हेवाटीसांबांधीचा वस्तुस्स्थवतदशगक (सत्यप्रकार) दृवष्टकोण वर माांडला. शवकुां भदिन करणारे 
हडाप्पा येथील लोक व वैवदक आयग समरूप होते, या डॉ दत्ताांच्या वववाद्य मुद्यास कोणतेच समथगन देणे 
शलय नाही. 
 

तळटीपा : 
*१ सायन्स ॲण्ड कल्चर, भाग २, १९३६ मध्ये प्रकावशत केलेल्या मळूच्या लेखात बदल केलेले आहेत. 
*२ मॅन इन इांवडया, १६, १९३६. 
*३ वटॅ, एम्. एम्. एस्. (Vats, M.S.)- Excavations From Harappa, खंड १ व २, वदल्ली १९४१. 
*४ गुहा बी. एस्. – रेवशयल ॲविवनटीज् ऑि पीपल ऑि इांवडया, भारताची जनगणना, १९३१, वदल्ली १९३५. 
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इिंजी-मराठी पणरभाषा 
 

――A‖‖ 
 

aborigins – आवदवासी 
absolute –वनरपेि 
acculturation – अवभसांस्करण 
acetabulum – उलुखल 
adiposo-genital dystrophics – कष्टपोवषत चरबीयुक्त जनन 
affinity- आप्तभाव 
albinism – वववणगता 
allelomorphic – आकृवतक सांरचनात्मक ववकल्प 
alveolar – दांतमूलीय 
analysis – ववश्लेषण 
anatomy – शरीरववज्ञान 
antero-posterior – अग्रपरृ 
anthropology – मानवशास्त्र 
anthropometry – मानववमती 
aperture – विद्र (नाकाचे) 
appendix – पवरवशष्ट 
arch – कमान 
archaeology – पुरातत्त्वशास्त्र 
archipelago – द्वीपसमूह 
articulation – सांधायी 
assumption – गृहीतक 
astragalus – वनमगोल (हाडे) 
attachment – बांधन 
attrition – कुरतडल्यासारखे 
autochthones – मूलवासी 
axillary – कक्षस्थ 

 
“B” 

 
basilaris – तलकला 
basi-occipitalis – परृकपालास्थी 
bastard – दासीपुत्र 
bicipital – वद्ववशरीय 
bigonial – वद्वकोवणका 
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biology – जीव-प्रावण ववज्ञान 
biometry – जीवसाांस्ख्यकी 
bizygamatic – वद्वगांडास्थी 
blood groups – रक्तगट 
brachycephaly – पृथुकपाली / लघुशीषी 
breed – वीण / जनन 
brim – वकनारा 
bristle – राठ 
bulg – टेंगूळ 

 
 

“C” 
 

cancellous – विद्रयुक्त 
canine – सुळे 
capacity – धारणिमता 
c. c. – घनसेंटीमीटर 
cemetry – दिनभवूम 
census – जनगणना 
chalcolithic – ताम्रपाषाण (युग) 
character – लिण 
chorea – कां पवात 
chronology – काल्म 
civilization – नागरता 
clan – गोत्र / कुल 
content – आशय 
composition – सांयोजन 
coccyx – माकडहाड 
coefficient – गुणक 
colo-diaphyseal – कलील-मध्यप्रवधग 
concept – सांकल्पना 
condyle – गांडवधग 
confine – मयादा घालणे / कोंडून ठेवणे 
constriction – दुमडलेले 
content – आशय 
contiguity – सामीप्य 
controversial – वादग्रस्त 
coronal – वकवरटी 
cradle – पाळणाघर 
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craniogram - मस्तकालेख 
craniology – मस्तकववज्ञान / मस्स्तष्ट्कववज्ञान 
criterion – वनकष 
cross-sectional – िेदप्रकार 
cultural anthropology – साांस्कृवतक मानवशास्त्र 
culture – सांस्कृती 
curly – कुरळे 
curvature – व्ाकार 

 
“D” 

 
data – आधार / साधनसामग्री 
deform – बेढब 
derangement – ववकृती 
derivative – सावधत 
diaphyseal – मध्यप्रवधग 
discussion – उहापोह 
disposal – ववल्हेवाट 
distal – दूरस्थ 
distinguish – व्ययिेदक 
disturbance – वविेभ 
disturbance-in-growth – वृवद्धवविेभ 
dolichocephyly – लां बकपाली 

 
“E” 

 
earnestness – आस्थेवाईकपणा 
element – मूलद्रव्य 
elimination – ववलोपन 
eminence – उांचवटा 
endocrine – अांतःस्त्रावी 
epicanthic fold – वरच्या पापणीची दुमड 
epiphysis – अग्रप्रवधग 
ethnic – वाांवशक 
ethnography – मानवजातीववषयक 
evolution – उत््ाांती 
extinction – लोप पावणे-ववलोपन 
eye-brow-ridges – अवधनेत्रक कां गोरे 
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“F” 
 

facial – पाधग 
fecundity – पुनरुत्पादन िमता 
femur – उवगस्थी 
ferruginous – लोहमय 
fibre – तांतू 
fibula – बाह्यजांघास्स्थ 
foramen magnum – बृहद्रांध्र 
formation – जडणघडण 
fossil find – अश्मास्स्थ 
fractional – आांवशक 
fringe – सरहद्द 
frizzly – आांतवगवलत 
frontal – कपोलास्स्थ-ललाटीय (आस्थी) 

 
“G” 

 
gene – जीन., जनुक 
geneology – वांशावळ 
genital – जनवनक 
glabella – भ्रमूध्य 
glacial – वहमानीय 
gland – ग्रांथी 
gluteal – वनतांब 
groove – खाच 

 
“H” 

 
heredity – आनुवांवशक 
heritage – वारसा 
heterozygous – ववषमभगु्मज 
hinterland – वकनाऱ्याच्या पाठीमागील प्रदेश 
homogenous –सजातीय 
homozygous – समयुग्मज 
horizontal – िैवतज-समस्तर 
humerus – भजुास्थी 
hybrid – सांकवरत 
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hypothesis – गृहीतक 
hypotrochantric – मूलउरुकुट 

 
“I” 

 
identification – अवभज्ञान 
iliac spine – रॅोवणकाटा 
ilium –रॅोवणिलक 
imbecility – िीणमाती 
imply – सूचक 
inbreeding – अांतःप्रजनन 
inclination – वतयगक 
incongruities – ववसांगती 
index – वनदेशाांक 
infantile – शशैवी 
inferior – नीचतम 
innominate bone – अनावमक हाड 
interasseous –अस्थांतर 
interglacial – मध्यवहमानीय 
interpretation – स्पष्टीकरण 
inter-relationship – सहसांबांध 
introduction – प्रस्तावना 
invadation –आ्मण 
investigation – अन्वषेण 
ischium – आसनास्थी 
isolation – ववलगीकर 

 
 

“J” 
 

jar burrial – शवकुां भ-घवटदिन 
 
 

“L” 
 

lamboid suture – वशखा वशवण 
long headed – लां बशीषी 
loop – पाश-वलय-नेढे 
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lower extremity – अांत्यावयव 
lower limb – पदावयव 
lower palaeolithic – पूवगपुराणाश्म 

 
“M” 

 
malars – गालाची हाडे 
mammal – सस्तन प्राणी 
mandible – खालचा जबडा 
massive – सांपुांवजत 
measurement – मोजमाप 
meatal position indix – द्वाराच्या स्स्थतीचा वनदेशाांक 
median sagittal – अरीय मध्यस्थ 
mesatipellic – मध्यटोकी 
mesocepthalic – मध्यकपाली-मध्यशीषी 
mesorrhine – मध्यनावसका 
miscegenation – रॄेतसांकरण 
molar – दाढ 
monophyletic – एकोद्भाव 
monumental – भरीव 
morphology – आकृवतक सांरचना 
multiplication – गुणक 
muscle – स्नाय ू
mustard seeds – मोहरीचे बी 
mutation – उत्पवरवतगन 

 
 

“N” 
 

native – एतदे्दशीय 
neolith – नवाश्म 
nomenclature – सांज्ञागणववषयक  
norma – रेखाटणी-वचत्र 
notch – खाच 
nutrient – पोषक 
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“O” 
 

oblique – वतरकस 
obturator – असलदपूवग-आसांवृत 
occipital – कपोलास्थी 
oceanography – महासागरववज्ञान 
olecranon – कपुगराग्र 
os coxae – किांग 
out breeding – बाह्यप्रजनन 

 
“P” 

 
palate – टाळू 
palaeolithic – पुराणाश्मयुग 
parietal – पारॄगकपालास्थी-वभत्तीय 
pathology – ववकार/ ववकृतीववज्ञान 
pelvic girdle – कवट- रॅोवण मेखला 
peninsular – द्वीपकल्प 
percentage – शतमावनत 
perfect – पूणावस्था 
phenotypic – दृग्गोचर 
physical anthropology – प्राकृवतक / भौवतकी / शरीर मानवशास्त्र 
physiological – शरीरव्यात्मक / इांवद्रयववज्ञान 
pigmentation – रोगण 
pilastric – चतुष्ट्कोण 
plate – वचत्रपत्र 
platyrrhine – रुां दनावसका 
pleistocene – भगूभातील एका युगाचे नाव 
polydactyly – अवधकाांगुवलता 
polyphyletic – अनेकोद् भव 
popliteal – जानुपरृ 
postmortem – शवपरीिण 
preauricular – असलदपूवग 
predecessor – पूवगसुरी 
predominant – पूवगवचगस्वी 
prehistory – प्रागैवतहास 
prelude – प्रास्ताववक भाग 
premolar – उपदाढ 
process – प्रव्या; प्रवधग 
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prognathism – उद् गहनू 
progressivensess – प्रगमनशीलता 
prominent – तेजःशृांग 
protomodern – आद्य/ आधुवनक 
prototype – आवदरुप 
pubis – जघनास्स्थ 
pudendal – गुह्यभाग 
pseudo – कृतक-आभासी 
pyriform – नाशपती रूप 

 
“Q” 

 
quaternary – चतुथगक 

 
“R” 

 
race – वांश 
radius – अरास्थी-प्रबाहू 
reconstruction – पुनबांधणी 
relevant – समपगक 
remains – अवशषे 
reproduction – पुनरुत्पादन 
review – पुनर्मवलोकन 
ridge – कां गोरा 
ritroversion – अपागत 

 
“S” 

 
sacrum – वत्रकास्थी 
sagittal – अरीयप्रतली 
scapula – स्कां धास्थी 
saduce – कुमागग 
selection – वनवड 
series – मावलका 
shortcomings – तृटी 
significant – साथग 
similarily – साधम्यग 
skeletal – साांगाडा 
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skull – कवटी 
slender – सडपातळ; कृश 
social anthropology – सामावजक मानवशास्त्र 
socket – खल-खोबण 
solitary – एकाकी-एकुलता 
somatometry – देहावमती 
specialization – ववशषेीकरण 
sphenoid – िानरूपी 
spiral – सर्मपल; वलयाकार 
spinal chord – मेरुदांड 
spine – काटा, मेरू 
sporadic – तुरळक; ववरळ 
stagnation – सांचय 
stature – उांची 
steatopygia – पृथुवनतांब 
stem – स्तांभ 
sterile – वाांझ 
strain – ववभेद 
strait – सामुद्रधुनी 
stratum – स्तर 
subnasal - उपकें द्री 
substratum – अधःस्तर, आधार स्तर 
sulcus – खात 
superimposition – अध्यारोपण 
supraorbital – अवधनेत्रक 
surgeon – शल्यववशारद 
survey – सवेिण 
suture – वशवण 

 
“T” 

 
taboo – वनवषद्ध; वनषेधक शक्ती 
texture – पोत 
tibia – अांतजंघास्थी 
tide – भरती 
tissue – उतक 
transition – सां्मण 
transverse – अनुप्रस्थ 
trochlea – कप्पी 
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trinity – त्रयी 
tuberosity – गाठ 

 
“U” 

 
ulna – अांतरास्थ / प्रबाहू 
unitary – एकसांध, एकात्म 

 
“V” 

 
variable – पवरवतगनीय 
vertibral columm – पाठीचा कणा 
vertical – ऊध्वग 
vault – घुमट, मेघडांबरी 

 
 

“W” 
 

wavy – कुरळे 
whorl – मांडळ 
wild – रानवट 
wooly – लोकरीसारखे 
worn out – वझजलेला 

 
 

“Z” 
 

zoology – प्रावणववज्ञान 
zygoma – गांडास्थी 

 
 
 
 









 
 


