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अध्यक्ाचें णनवेदन 
 
रवस्कॉव्न्सन रवद्यापीठातील भरू्ोल शास्त्रतज्ञ श्री. रििडग हाटगशोनग याांनी रलरहलेले “रद नेिि ऑफ 

जॉग्रफी” या ग्रांथािे, “भरू्ोलािे स्वरूप” हे मिाठी भाषाांति सादि किताना महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरि 
सांस्कृती मांडळाला अरतशय आनांद होत आहे. भरू्ोल शास्त्राच्या ताव्त्वक व ताांरिक रविािधािाांिा तौलरनक 
अभ्यास करून त्यातून काही सवगमान्य होतील अशा सांकल्पना, हयाख्या व पद्धतींिी रवधाने किण्यािी 
मनीषा बाळर्ून प्रस्त त ग्रांथ रलरहलेला आहे. एक शास्त्रीय व ताांरिक ग्रांथ म्हिून हा ग्रांथ कारहसा व्ललष्ट होिे 
स्वाभारवक आहे. पि भरू्ोल शास्त्राच्या ममगग्राही अभ्यासकाांना व सखोल चितकाांना ह्यािा खूप उपयोर् 
होईल यात शांका नाही. कािि भरू्ोल अभ्यासकाांच्या, रजहहाळ्याच्या प्रिरलत समस्याांसांबांधीच्या रविािाांवि 
ज्या लेखाांिा अथगपूिग प्रभाव पडलेला आढळून आला त्या सवग अभ्यासलेखाांिा या ग्रांथात रवविेक पद्धतीने 
अांतभाव केलेला आहे. भरू्ोल हा रवषय मानवी जीवनाशी अत्यांत रजहहाळ्याने रनर्रडत आहे. अन, ऊन, 
वािा, पाऊस, झाडे, फळे, पवगत, नद्या, जांर्ले, बर्ीिे नहहे सवग प्रकािच्या दैनांरदन र्िजा आरि नैसर्गर्कता 
आढळिाऱ्या रवरवध स्वाभारवक तत्तवाांिी उलाढाल भरू्ोल रवषयात अांतभूगत होत आहे. भरू्ोल ह्या शब्दािा 
अथग ह्या भमूीच्या र्ोलाकािावि जे जे आढळते त्याांिा त्याांिा रवविेक अभ्यास कििािे एक रवविेक शास्त्र 
म्हिता येईल. अत्यांत हयापक अशा या रवषयावि सवगसमावशेक रवस्तृत ग्रांथ मिाठी वािकाांना उपलब्ध 
करून द्यावा हा हे भाषाांति प्रकारशत किण्यामारे् मांडळािा उदे्दश आहे. 

 
हे भाषाांति शास्त्रीय अभ्यासकाांना समजेल, कारहशा जटील पि स स्पष्ट भाषेत श्री. मा. स. मिाठे 

याांनी हे भाषाांति केलेले आहे. स्वतः भाषाांतिकािही म्हिताति की, शास्त्रीय रवषयाविील रलखाि 
भाषाांतिीत केले की, ते व्ललष्टि होते. त्यात मूळ ग्रांथाच्या लेखकाने वापिलेली इांग्रजी भाषा, जमगन भाषेने 
प्रभावीत झालेली आहे. त्याम ळे ति भाषाांतिकािाला मिाठीत भाषाांति कििे अरधकि कष्टािे झाले. पि 
श्री. मा. स. मिाठे याांनी खूप मेहनत घेऊन हे भाषाांति रसद्ध केले याबद्दल मांडळ त्याांिे आभािी आहे. भरू्ोल 
शास्त्रािे अभ्यासक या ग्रांथािे मनःपूवगक स्वार्त कितील असा मला रवश्वास वाटतो. 

 
 
 

रदनाांक : ९ जानेवािी, १९९८. 
मधुकर आष्टीकर 

अध्यक्ष, 
महािाष्ट्र िाज्य सारहत्य आरि सांस्कृती मांडळ. 
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प्रस्त त ग्रांथारवषयी थोडेसे... 
या ग्रांथातील सवग सांदभांक, मर् ग्रांथािे क्रमाांक असोत नाही ति त्या सांबांधीत ग्रांथािे सांदर्गभत पृष्ाांक 

असोत, कां साति दाखरवलेले आहेत. सवगि सांदभग ग्रांथ मजकूिाशी सलर् पि कां सात छापलेले आहेत. 
 
कां सातील परहला अांक ग्रांथनामािा रनदेशक आहे, व प ढे स्वल्परविाम टाकून रदलेले एक अर्ि 

अनेक अांक त्याि सांदभगग्रांथािे सांदर्गभत पृष्ाांक आहेत. ग्रांथनामािा कां सातील रनदेश क्रमाांक हाि सांदभगग्रांथ 
सूिीमधील त्या ग्रांथनामािा क्रमाांक असतो. ग्रांथकािािा व त्याच्या ग्रांथािा ग्रांथमजक िाति उल्लखे आला 
असेल ति कां सातील अांक त्या उरल्लरखत ग्रांथाच्या फलत सांदर्गभत पृष्ाांकाांिाि रनदेश कििािे असतात. 

 
एकाि म द्यावि अनेक सांदभग द्यावयािे असतात तेहहा कां सातील परहला सांदभग सांपल्यावि अधगरविाम 

रिन्हाने द सिा सांदभग स रू झाल्यािे स िरवले जाते. द सऱ्या व प ढील सवगि सांदभात प्रथम ग्रांथािा रनदेशाांक 
व प ढे सांदर्गभत पृष्ाांक हाि क्रम ठेवलेला आहे. काही रठकािी एक अर्ि अनेक ग्रांथकािाांिी नाविे फलत 
सांदभासाठी ग्रांथमजक िात रदलेली असतात तेहहा त्या प्रत्येक नावाप ढे लरे्ि कां सात एकि अांक छापलेला 
असतो तो सांदभगग्रांथ यादीतील त्याांच्या त्याांच्या ग्रांथाांिा रनदेशाांक असतो.  

 
सूचना.–मूळ इांग्रजी ग्रांथाच्या अमेरिकी ग्रांथलेखकाने ग्रांथात रठकरठकािी in our country, in this 

country, our Geographers, our views वापिलेल्या अशा शब्दप्रयोर्ाांिे भाषाांति ‘आपल्या देशात’, 
‘आपल्या या देशाांत’, ‘आपले भरू्ोलकाि’, ‘आपला दृरष्टकोि’ असे कििे क्रमप्राप्त त होते. अशा सवग रठकािी 
त्याांिा अथग ‘आपल्या अमेरिका देशात, आपल्या या अमेरिकेत, अमेरिकी भरू्ोलकाि, अमेरिकी दृरष्टकोि, 
असा किावा. म्हिजे आपल्या या शब्दाने वािकाांच्या मनािा र्ोंधळ होिाि नाही. 

 
— 
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भूगोलाचे स्वरूप 
 

मूळ गं्रथाच्या सातव्या आवृत्तीची प्रस्तावना 
 
या ग्रांथािे प्रथम प्रकाशन झाल्यानांति वीस वषांच्या काळात भरू्ोलरवषयक रविािप्रिालीसांबांधी नव े

रवकासकायग झालेले असल्याम ळे, या ग्रांथातील अनेक रनष्ट्कषािा फेिरविाि कििे उरित आहे, असे मला 
वाटू लार्ले. हे प नर्गविाि मी माझ्या “भरू्ोलािे स्वरूप–एक सखोलदृश्य” या ग्रांथातून सादि केले आहेत. 
हा नवा ग्रांथ सन १९५९ मध्ये िडँ, मकॅ नली आरि मांडळी याांनी प्रकारशत केला असून, अमेरिकी 
भरू्ोलकािाांच्या सभेने एक रवषय-प्ररतपादक ग्रांथमारलकेिे परहलेि प ष्ट्प म्हिून प्ररसद्ध केला आहे. (याप ढे 
या ग्रांथािा उल्लखे ‘सखोलदृश्य’ या एकाि शब्दाने केला जाईल). प्रस्त त ग्रांथात हयलत केलेल्या 
रविािधािेत नांतिच्या ििेतून बदल झालेल्या प्रत्येक बाबीत त्या प्रत्येक बदलािी मारहती वािकाांना हहावी 
म्हिून त्या त्या रठकािी एक टीप देण्यात आली आहे. प ढे रदलेल्या प िविी टीपाांतून महत्तवािे बदल 
रनदेरशत केलेले आहेत :– ३२, ३५, ३६, ३९, ४१, ५१, ५४.  

 
पदवी पिीक्षाथींच्या प्ररशक्षिासाठी प्रस्त त ग्रांथािा फाि रवस्तृतप्रमािात उपयोर् केला जातो यािा 

रविाि किता, ज्या तत्तवाांच्या आधािे हा ग्रांथ रलरहला रे्ला आहे व ज्याांच्या प्रकाशाति हा ग्रांथ समजून 
घ्यावयािा आहे, त्या तत्तवाांिे ग्रांथाच्या मूळ प्रस्तावनेत जसे रवधान केले रे्ले आहे, त्यापेक्षा थोड्या अरधक 
पूिांशाने त्याांिे स्पष्टीकिि देिे इष्ट आहे असे रदसते. 

 
भरू्ोल के्षिािा आवाका व हेतू याांच्या सांबांधीिे एखादे घोषवालय प्रस्त त किाव,े चकवा ज्याच्या 

प्रमािाने कोिताही रवरशष्ट ग्रांथ भरू्ोल के्षिात प्रवशे देण्यास पाि आहे अर्ि नाही यारवषयीिा अांरतम रनिगय 
देिािे ‘वदेवालय’ (Dictum) उद्घोरषत किाव ेअशाांपकैी कोिताही हेतू लेखकाच्या मनात कधीि नहहता. 
या रवषयाबाबत, “अमेरिकी भरू्ोलातील पद्धरततांिरवषयक ििांतून पाळावयाच्या नैरतक मयादा” या 
शीषगकाखाली ग्रांथाच्या शवेटी जोडलेल्या परिकेकडे मी वािकाांिे लक्ष वधेत आहे. 

 
अमेरिकी भरू्ोलकािाांमध्ये अनेक वादािे म दे्द होते; आरि अद्याप आहेत. भरू्ोल के्षिाच्या 

रवकासाच्या सांपूिग इरतहासकालात, जे जे रलहून ठेवले रे्ले आहे त्याच्या प्रकाशात विील वादग्रस्त 
म द्दयाांिे पिीक्षि किाव ेयेवढाि प्रस्त त ग्रांथािा हेतू आहे; आरि त्यािेि रवधान ग्रांथाच्या उपनामात केलेले 
आहे. 

 
भतूकालाने वतगमानाला वा भरवष्ट्याला आञापि रदले अर्ि तो ते देऊ शकेल, असे कधीि घडले 

नाही; कािि, प्रत्येक स्वतांि भरू्ोलकाि, आपल्या मताांिा अरभहयलतीतून आरि स्वतःच्या आशयप्रधान 
ग्रांथाांच्या रूपाांतून सतत रवकसनशील असलेल्या आपल्या के्षिाच्या स्वरुपात भि टाकति असतो. तिीही, 
कोित्या एका हयलतीिा अथवा र्टािा प्रभाव त्याांच्या आधी झालेल्या एकूि रवकासकायाच्या त लनेने 
रनरितपिे अल्पसाि असतो, म्हिूनि, नवार्त भरू्ोलकाि आपले पद्धरततांिरवषयक रलखाि ज्या 
पूवगरवकास कायाच्या पायावि उभािवायाच्या प्रयत्नात असतो त्याच्या परिपूिग आकलनाांवि ते आधािलेले 
असेल तिि कालौघात ते अत्यांत परििामकािक होईल. आपल्या आशय-प्रधान अन सांधानकायाच्या 
ओघात रवकरसत होिाऱ्या दृरष्टकोिाांतून व सांकल्पनाांतूनि पद्धरततांिरवषयक रविािािी परििती झालेली 
असते, आरि त्यािेि सम्यक दशगन तशाि आशयप्रधान प्रकाशनाांनी घडरवलेले असते, हे खिे आहे. 
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परििामतः सवग आशयप्रधान सारहत्याच्या ओतप्रोत परिक्षिानेि, भरू्ोलकािाांनी आपल्या पद्धरततांिािा 
रविाि ज्याप्रकािे केला, त्याच्या वैिारिक स्वरुपािे उत्कृष्टपिे आकलन किता येईल. अशा स्वरुपािे 
अभ्यास रजतलया रवस्तािाने आरि सखोलतेने कििे शलय होईल रततके ते किण्यास रवद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन 
देिे रनरिति इष्ट होईल. सवगि आशय-प्रधान आरि अथगपूिग सारहत्यािे परिक्षि कििे व त्याांतून 
त्याांच्यातील अन सूरित पद्धरततांिरवषयक सांकल्पना सांक्ररमत कििे हे द घगट कायग कोिाही एका 
अभ्यासकाच्या अवालयाच्या अर्दीि बाहेििे आहे, असे मला रदसून आले. तसेि, हांबोल्ट, रिटि, िात्सेल 
अशासािख्या लक्षात भििाऱ्या एकेका भरू्ोलकािाच्या ग्रांथातील पद्धरततांिरवषयक बाजूांिे रवश्लेषि 
त्याांच्या कायाशी परिरित असलेल्या र् िवत्तारवभरूषत अभ्यासकाांनी आवश्यक रततलया रवस्तािाने केलेला 
आहे असे रदसून आले. त्याि अभ्यासलेखाांिा मी माझ्या रलखािासाठी उपयोर् केलेला आहे. तथारप, 
म ळात हा अभ्यास केवळ पद्धरततांिरवषयक रलखािाांच्या परिक्षिाप िताि सीरमत होता. अशी मयादा 
घालूनही, रवसाच्या पाढ्यात मोजाव े इतके, रे्ल्या दोन शतकाांतील भरू्ोलकाि व त्याांनी रनमाि केलेले 
सारहत्य याांिा समावशे कििे भार्ि पडले. माि, त्यातूनि अभ्यासासाठी हाताळता यावा इतका बेतािा 
पि समपगक ठिावा इतलया रवस्तािािा एक सामग्रीप ांज प िरवला रे्ला होता, आरि त्याच्या आधािावि 
हयावसारयक अभ्यासकाांच्या पद्धतीनेि अभ्यास करून “भरू्ोलािे स्वरूप व रवस्ताि” या रवषयाांसांबांधीच्या 
रवश्वसनीय रवधानाांिी ििना किता येईल, असा रवश्वास वाटू लार्ला. 

 
ही सवग सामग्री असांख्य प्रकाशनातून, सामान्यपिे अरधकाांश ग्रांथाांतून म्हिण्यापेक्षा 

रनयतकारलकाांतून आरि त्यातही मोठ्या प्रमािात पिकीय भाषाांतील प्रकाशनातून इतस्ततः रवख िलेली 
असल्याम ळे, एक खास हेतू मनात बाळर्नूि या ग्रांथाांिी ििना केली आहे. अशाप्रकािच्या अभ्यासलेखातून 
ग्ररथत झालेले सवग सािभतू य व्लतवाद व रनष्ट्कषग स सांघरटत रूपात एकि आििे हाि या ग्रांथािा हेतू आहे. 
भरू्ोलाभ्यासकाांच्या रजहहाळ्याच्या प्रिरलत प्रश्नासांबांरधच्या रविािाांवि ज्या लेखाांिा अथगपूिग प्रभाव 
पडलेला आढळून आला असे सवग अभ्यास लेख येथे सांघरटत स्वरुपात रमळतील. ज्या प्रमािात या ग्रांथािा 
हा हेतू साध्य झाला असेल रनदान तेवढ्या प्रमािात तिी अन्य अभ्यासकाांनी त्यािी प निावृत्ती अनावश्यक 
असल्यािे मान्य किाव.े या ग्रांथाच्या काहीशा सांदभगकोशासािख्या स्वरुपाम ळे ज्या काही अडििी रनमाि 
झाल्या त्या प्रत्यक्ष वािकाांनाि या सवग सारहत्यािे अवलोकन स्वप्रयत्नाने किावयास भार् पाडले असते ति 
उभ्या िहािाऱ्या अडििींच्या त लनेने, फािि कमी होत्या. 

 
या पद्धतीिा एक द ष्ट्परििाम असा, की अशा ग्रांथाांतून पद्धरततांिरवषयक रलखािाांना आशयप्रधान 

रलखािाांच्या त लनेने अन रित महत्तव रदले रे्ल्यािा भास रनमाि होण्यािी शलयता असते, आरि त्या 
अथािी एक र्ांभीि सूिनाही जािी आहे. त्याम ळेि वरे्वरे्ळ्या भरू्ोलकाांिाांच्या एकूि ग्रांथ रनर्गमतीने त्या 
दोन प्रकािाांच्या योर्दानाांच्या सापेक्ष महत्तवाांिे एक असांत रलत रिि सादि केले जाण्यािी शलयता आहे. 
त्यािप्रमािे रनिरनिाळ्या भरू्ोलकािाांच्या स्वके्षिाच्या रवकसनकायांतील तौलरनक महत्तवाांिे असांत रलत 
रििही प्रस्त त केले जाण्यािी शलयता आहे. याउलट, आमच्या अभ्यासग्रांथािा हेतू रनिरनिाळ्या 
भरू्ोलकािाांच्या कायांिे मूल्यमापन कििे हा नसून र्टरनिपेक्षब रद्धने वरे्वरे्ळ्या पद्धरततांिरवषयक 
रविािाांिी सय व्लतकता कसाला लावनू पहािे हा हेतू होता. पद्धरततांिशास्त्ररवषयक स्वतःिे अन सांधान कायग 
सादि किण्याच्या हेतूने ग्रांथप्रकाशन कित असतो, अशा प्रत्येक अभ्यासकावि काही कसोट्या लादल्या 
जावयाच्या असतात—तशा त्या प्रस्त त लेखकावि लादल्या रे्लेल्या होत्याि. तसेि प्रस्थारपत रवद्वत्ता 
प्रमािाांस सतकग तेने रिकटून िाहून पूवगसूिींच्या ग्रांथाांत आढळिािा एतरद्वषयक प िावा प्रस्त त किण्यािी 
त्याच्यावि सलती असते. अथाति, “लेखकाांवि लादल्या रे्लेल्या अशा कसोट्याांिी सय व्लतकता कसाला 
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लावनू पहाण्यािी पािता वािकाांत असावी लार्ते”. मी माझ्या १९४८ च्या पिकात “पद्धरततांिरवषयक 
ििांमध्ये पाळावयािी नैरतक तत्तवे”. या रशषगकाखाली याि तत्तवािा उहापोह केलेला आहे, आरि प ढेही 
“भरू्ोलातील अपवादवाद” या रशषगकाखालील माझ्या नांतिच्या एका पिकाच्या प्रस्तावनेतही तसा केला 
आहे. अमेरिकी भरू्ोलकािाांिी सरमती या सांस्थेिे वार्गषक रनयतकारलक, खांड ⅩⅬⅩ (१९५५), पाने २०५ ते 
२०८. 

 
वरे्वरे्ळ्या एक हजािाांहून अरधक सांदभांच्या सहाय्याने ििलेला ग्रांथ र्ैिरवधानाांपासून अथवा 

र्ैिसमजाांपासून पूिगतया म लत असू शकतो असे म्हििे धाष्ट्ट्यािे होईल. औपिारिकपिे झालेल्या ििांतून 
अशाप्रकाििी एकही बाब प्रदर्गशत किण्यात आलेली नसली तिी, पिहयवहािाांतून अशा रकतीक बाबी 
माझ्या नजिेस आिल्या रे्ल्या आहेत; आरि माझ्या पदवी-परिक्षाथींच्या समवते केलेल्या अवलोकनाांतून 
त्याहीपेक्षा जास्त बाबी उघडकीला आल्या आहेत. अशी प्रत्येक बाब एका सांरक्षप्त त टीपेने द रूस्त केलेली 
असून, प्रस्त त आवृत्तीत ती प िविी म्हिनू जोडली आहे. ग्रांथलेखनकाळातही उपलब्ध असलेले सवग 
पद्धरततांिरवषयक सारहत्य पूिगपिे ग्रांथाच्या आवालयात आिण्यािा मूळ हेतू अरधक पूिगत्वाने सफल हहावा 
म्हिून १९३९ सालीि छापल्या जात असलेल्या, पि माझ्या लक्षात उरशिा आलेल्या व म द्याला धरून 
असलेल्या रलखािाांिेही सांदभग १९३९ मध्येि या ग्रांथात ग्ररथत केले रे्ले आहेत. प िविी टीपा क्रमाांक २, 
१३, १४, १८, २२, २८, ४५, ५० मध्ये ज्याांिा उल्लखे आला आहे अशाांिा येथे म द्दाम उल्लखे किावासा 
वाटतो. 

 
 

नोहहेंबि ७, १९६०. णरचर्ड हार्डशोनड, 
रवस्कॉव्न्सन रवद्यापीठ. 
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भाषातंरकाराची प्रस्तावना 
 
प्रस्त त भाषाांतिासाठी घेतलेला “The Nature of Geography” हा ग्रांथ भरू्ोलशास्राच्या तारत्तवक 

व ताांरिक रविािधािाांिा तौलरनक अभ्यास करून त्यातून काही सवगमान्य होतील अशा सांकल्पना, हयाख्या 
व पद्धतींिी रवधाने किण्यािी महत्तवाकाांक्षा बाळर्नू रलरहला रे्ला आहे. शास्त्र म्हटले की त्याच्या सांकल्पना 
आरि हयाख्या आल्या व त्याांिी परिभाषा आरि तांि आले. कोित्याही सांकल्पनेिे रवधान, त्यान साि तयाि 
झालेल्या हयाख्याांिे प्रविन त्याांिे प्रायोरर्क तांि वापरून त्याच्या परिभाषेति केले जाते. परििाम असा 
होतो की, या िौकटीत बसिािी रनत्याच्या हयवहािातील भाषा वापििे अवघड होऊन बसते. मर् ती भाषा 
मातृभाषा असो, िाष्ट्रीय भाषा असो, पिकीय भाषा असो! भाषा वापिताना वालयििना र् ांतार् ांतीिी, 
भाषाप्रयोर् व्ललष्ट व अथान सांधान द बोध होत जाते. ताांरिक ग्रांथाांना ति ते अरधकि अवघड होते. त्यातून, 
मतामताांिी, त्यान साि केलेल्या हयाख्याांिी व त्याांच्या स्पष्टीकििाांिी त लना करून, रुढ ञानसांिन, वतगमान 
रविािप्रवाह, समपगक उदाहििे याांच्या सहाय्याने व सािासाि रविािाने एक सवगमान्य सांकल्पना व सवगसांमत 
हयाख्या बनविे म्हिजे एक अरभशापि वाटावा इतके त्यािे शब्दाांकन अवघड असते. या अडििीम ळेि, 
इांग्रजी व अन्य पिकीय भाषातील ताांरिक ग्रांथ मिाठीत आरि एकूि भाितीय देशी भाषाांतूनही, फािसे 
भाषाांतरित झाले नाहीत. जे झाले त्यात प ष्ट्कळसे पिकीय ताांरिक व पारिभारषक शब्द जसेच्या तसे वापरून 
धेडर् जिी भाषाांतिे केली. काहींनी भाषाांतिाांऐवजी स र्म रूपाांतिे किण्यािा प्रयत्न केला. 

 
अशा व्स्थतीत आपला हा भरू्ोलशास्त्रातील ताांरिक ग्रांथ व्ललष्ट आरि काहीसा द बोध झाला नसता 

तिि आियग. कोिी म्हिेल, मर् अशा या ग्रांथािे भाषाांति किण्यािा खटाटोप किावाि कशाला? एक ति, 
अशाप्रकाििे पद्धरततांिरवषयक तौलरनक अभ्यास कििािे, प्रत्येक प्रश्नाच्या सांदभांतील प्रमािग्रांथाांिे व 
लेखाांिे ढीर् उपसून त्याांतील सवग मतामताांिा तौलरनक अभ्यास करून एक सामान्य व सवगमान्य रविाि 
प्रस्थारपत किण्यािा प्रयत्न कििािे व प ढील कायगकत्यांना एक अभ्यास-स लभ असा भौर्ोरलक रविाि-
रवकासाांिे सांदभग-ग्रांथ प िरविािे, भरू्ोलके्षिातील-पद्धरततांिरवषयक ग्रांथ इांग्लांड-अमेरिकेसािख्या 
भाषासमृद्ध देशाांत, फ्रान्स-जमगनीसािख्या ञानसमदृ्ध-देशाांत आरि आस्रेरलया-न्यूरझलांड-जपान 
यासािख्या प्रयोर्-प्रवि देशाांतही फाि थोडे आहेत. आपल्या एकाही भाितीय देशी भाषेत अशा हयापक 
स्वरूपािा एकही भरू्ोल-पद्धरततांिरवषयक ग्रांथ नाही. द सिे, हा एकप्रकािे द बोध असिािा इांग्रजी ग्रांथ 
रे्ली वषान वष ेपदवी व पदहय त्ति अभ्यासासाठी एक प्रशव्स्तपाि अभ्यासग्रांथ म्हिनू ‘भरू्ोलािे स्वरूप व 
पद्धती’ या भरू्ोलके्षिातील ताांरिक रवषयाभ्यासासाठी सांदभग व मार्गदशगक ग्रांथ या दृष्टीने प ष्ट्कळशा 
रवद्यापीठाांतून वापिला जात आहे. तीि व्स्थती महािाष्ट्राच्या सवग रवद्यापीठाांतही आहे. या ग्रांथािे देशी 
भाषाांतून भाषाांति कििे केवळ अशलय आहे असे अनेक भरू्ोलतञाांनी बोलून दाखरवल्यावरून हे मिाठी 
भाषेला व भरू्ोलाभ्यासकाला आहहानि आहे असे प्रस्त त भाषाांतिकािास वाटले. मिाठी सािख्या समृद्ध 
भाषेस अशा ग्रांथािे भाषाांति कििे अर्दीि अशलय नाही, असे भाषाांतिकािािे ठाम मत आहे. म्हिूनि, 
मिाठी-भारषक भरू्ोलाभ्यासकाांना असा हा अरतमूल्यवान ग्रांथ अभ्यासासाठी उपलब्ध करून द्यावा या हेतूने 
हे भाषाांतिािे कायग त्याने अांरर्कािले. 

 
एक शास्त्रीय व ताांरिक ग्रांथ म्हिून ‘रद नेिि ऑफ जॉग्रफी’ हा ग्रांथ व्ललष्ट झालेलाि आहे. पि, तो 

अरधकि व्ललष्ट व थोडा अरधक द बोध होण्यास आिखी एक-दोन काििाांिीही भि पडली आहे. एक 
कािि असे की, प्रस्त त ग्रांथात लेखक श्री. हाटगशॉनग याांिी भरूमका सांकलकािी आहे. भरू्ोल के्षिात 
अन सांधानकायग कििाऱ्या प्ररतरष्त पांरडताांिी एकाि रवषयाविील रवरवध मते स्विरित सांकल्पना व 
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त्यान साि बनवलेल्या हयाख्या याांिे सांकलन लेखकाला किावयािे होते. शास्त्र हे के्षिि असे आहे की, 
त्यातील कोिाही एका सांशोधक लेखकािी सांकल्पना व त्यान साि केलेली हयाख्या कधीि परिपूिग असत 
नाही; आरि म्हिूनि, ती सवगमान्य होत नाही. अथात, सांकलक लेखकाच्या दृष्टीने, एकाि रवषयाच्या 
अनेक सांकल्पनाांतून एकि हयापक सांकल्पना उभी कििे आरि त्याांच्या सहाय्याने एकि बह मान्य हयाख्या 
बनविे, ही सत्तवपिीक्षाि असते. त्यातही र् िदशगन सोपे असते. पि, अशा तोलामोलाच्या सांशोधकाांच्या 
सांकल्पनाांतील वा हयाख्याांतील दोषाांवि बोट ठेवनू त्याांिे रवधानरूपाने शब्दाांकन कििे म्हिजेही एक 
रदहयि असते. अशावळेी ते रवधान सिळ व स्पष्ट असिे केवळ अशलय होते. म्हिून त्यासाठी आडवळिािी 
भाषा वापििे आवश्यक असते. श्री. हाटगशॉनग यानाही अशी आडवळिािी अनेक रवधाने किावी लार्ली. 

 
रशवाय ग्रांथ लेखक इांग्रजी व जमगन या दोनही भाषाांिा व सारहत्यािा र्ाढा अभ्यासक असल्याने 

एका भाषेिा द सऱ्या भाषेतील रलखािावि प्रभाव पडिे अपरिहायग आहे. आपल्या मूळ इांग्रजी ग्रांथात, जमगन 
भाषेच्या वळिाने इांग्रजी भाषेिा वापि किण्यािा प्रयत्न झाल्यासािखे रदसते. अनेक रठकािी र्ौिवालयाांिा 
व वालयाांशाांिा द िान्वयाने पिस्पिाांशी सांबांध जोडलेला आढळतो. द िान्वय हा प्रकाि इांग्रजी-र्द्यलेखनात 
क्वरिति वापिलेला रदसतो. मिाठीला ति तो माहीति नाही. इांग्रजी वािकालाही अडििीिी वाटावीत 
अशी ही वालये, र्ौिवालयाांिा व वालयाांशाांिा क्रम बदलून व त्याांिा अन्वय लावनू मर्ि भाषाांतरित कििे 
भार् पडते. पि त्याम ळे भाषाांतिाबिोबि अथांति होण्यािा धोका सांभवतो. 

 
ग्रांथािे भाषाांति म्हिजे त्यातील कळण्यास अवघड असलेला रवषय सोपा करून साांर्ण्यािी 

य लती, असा एक सामान्य र्िैसमज असतो. ‘पिभाषेतील ग्रांथािा अथग भाषाांतिाने सहजपिे कळत नसला 
ति, त्या भाषाांतिािा उपयोर् काय?’ असाही प्रश्न रविािला जातो. असे र्ैिसमज बाळर्िाऱ्या वािकाांना 
कोितेि भाषाांति िांजक वाटिाि नाही. रवषय र्हन आहे आरि पिकीय भाषेिे ञान तोकडे आहे, तिीही 
त्यारवषयािे ञान करून घेिे आवश्यक आहे असेि अभ्यासक भाषाांतिाकडे वळतात. रवद्यार्थ्यांच्या 
सोईकिता रवषय हलका करून साांर्िे व भाषा सोपी करून रवषय माांडिे, अशा कृत्याांनी रवद्यार्थ्यांच्या 
काही अपेक्षा अांशतः पूिग कििािा एक ग्रांथ रवद्यार्थ्यांच्या हाती देिे शलय असते. पि, मर् ते रूपाांति झाले 
असते भाषाांति नहहे! 

 
भाषाांति जसे रूपाांति नसाव े तसे ते वषेाांतिही नहहे. नट नाट्य-रनर्गमती अथवा बह रूपी 

लोकिांजनासाठी कितो ते वषेाांति आभास रनमाि किण्यासाठी असते. भाषाांति आभासप्रदशगक नसाव ेति 
ते सत्याथगदशगक असाव.े मळू ग्रांथ-लेखकाने हयलत केलेला त्या रवषयािा अरभरनवषे, त्या रवषयािे 
अथगर्ाांभीयग, त्या रवषयािे कलेले अथग-रवश्लेषि आरि त्याला इष्ट असलेले रवषय-महात्म्य या सवगि र्ोष्टी 
स्व-भाषेत यथातर्थ्यपिे उतिरविे हीि भाषाांतिकािािी खिी बाांरधलकी असते. यािा अथग ‘भाषाांति म्हिजे 
शब्दाांति’ असा अथग कििे आिखीि धोलयािे होईल. पिभाषेच्या शब्दाला स्वभाषेिा एक शब्द देऊन 
केलेले शब्दशः भाषाांति म्हिजे भाषाांति नहहे. भाषाांति शब्दाथांिे (सांदभगसापेक्ष शब्दाथािे) असते केवळ 
शब्दाांिे नहहे. शब्दप्रयोर्, वालयप्रयोर्, वाक प्रिाि, म्हिी, स भारषते, रनष्ट्कषग, सांकल्पना रवधाने अशा सवग 
रठकािी भाषाांति कोित्याही अांशाने मूळ ग्रांथातील अथाला व आशयाला कमी पडता कामा नये. अशा 
रठकािी समाांति व समानाथग शब्दप्रयोर्ाांिे, वाक प्रिािाांिे व वालयप्रयोर्ाांिे त्याांच्या अन्वयाथािे महत्तव 
त्याांच्या ध्वन्यथाने प्रतीत होते, शब्दाथाने नहहे. अथात भाषाांतिकाि जसा रवषयञ व भाषाञ असावा, तसाि 
भाषाांति वािकही रवषयाभ्यासक व भाषाभ्यासक असिे आवश्यक आहे. असे झाले तिि, मूळ ग्रांथािी शास्त्र 
व भाषा या दृष्टीने आशय-र्ाांभीय व सिसता भाषाांतिात उतिेल व भाषाांतिातील ही सिसता व हा आशय 
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िसवते्तिी व र्ाांभीयािी हानी न होता सवाथाने वािकापयंत पोहोिू शकेल. अशा पद्धरततांिरवषयक ग्रांथािा 
वािक कोित्या वर्ातील असिे इष्ट आहे, हे मूळ लेखकानेि जार्ोजार्ी सूिरवले आहे. 

 
प्रस्त त भाषाांतिकािाच्या मते भाषाांति हे रूपाांति नहहे की वषेाांति नहहे चकवा शब्दाांतिही नहहे ति ते 

केवळ भाषाांति असते. “अन्या भाषा भाषाांतिम्!” या समासरवग्रहाने हेि स िरवले आहे. भाषेिा बदल 
किण्यापरलकडे इति कोिताही बदल किण्यािा अरधकाि भाषाांतिकािास असत नाही. मूळ ग्रांथातील 
रविािाांिी उांिी, रवषयाांिी हयापकता व सखोलता, अथगर्ाांभीय व भाषेतील ध्वन्यथग याांत कोिताही बदल 
भाषाांतिकािने किावयािा नसतो. मूळ-ग्रांथवािकाांच्या व भाषाांतिवािकाांच्या अन भवाला येिािा ग्रांथातील 
रवषयारभरनवशे, रवषयारभहयलती व त्याि वािकाांना येिािा भाषारभरनवशेािा व भाषारभहयलतीिा येिािा 
प्रत्यय हे एकरूपि असले पारहजेत. आरि हे साधावयािे असेल ति, मूळ भाषेतील रक्रयापदे, नामे, 
रवशषेिे, वालयप्रयोर्, वाक प्रयोर्, वाक प्रिाि, इतकेि काय अथगरनभगि शब्दाांशही, भाषाांतिात ध्वन्यथगरूपाने 
जसेच्या तसे उमटले पारहजेत. त्यात कोिताि बदल होऊ न देण्यािी जबाबदािी भाषाांतिकािािी असते. 

 
भाषाांतिकािाने आपली भरूमका स्पष्ट केली असली तिी, ती भरूमका रकती प्रामारिकपिे वठरवली 

आहे व भाषाांतिकािानेि लावलेल्या भाषाांतिाच्या कसोट्याांना त्यािे भाषाांति रकती प्रमािात उतिले आहे, 
या र्ोष्टी अभ्यासकाांनी ठिवावयाच्या आहेत. भाषाांतिकािाने यथाशलती, यथामती भाषाांति किावयािे 
असते; भाषाांतिािी समीक्षा जािकाि वािकाांनी किावयािी असते. 
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भूगोलाचे स्वरूप 
 

सणंक्प्त णवषय-सूची  
(प्रकरि १ ले (ब, क, र्), प्रकरि २ रे (अ)) 

 
[या ग्रांथात काढलेल्या सवग अव्स्तपक्षी रनष्ट्कषांिे सािाांश उपसांहािाच्या (१२ हया) प्रकििात रदलेले 

असले, तिी अन भवाांती असे रदसून आले की, या ग्रांथात ििा केलेल्या सवगि रवषयात र्ोडी नसलेल्या, पि 
काही रवषयाांप िती र्ोडी असलेल्या, वािकाांना मार्गदशगक म्हिून एका प्राथरमक रवषय-सूिीिी र्िज 
आहे.] 

 
प्रकरि १ ले : 

 
(अ) अमेरिकी भरू्ोलाभ्यासक आपल्या अभ्यासके्षिािे स्वरूप व त्यािी हयाप्त ती यासांबांधी ििा 

किण्यास उत्स क असले, तिी ते भतूकाळात झालेल्या ििांशी, त्याि प्रश्नावि केल्या रे्लेल्या अरधक 
सखोल अभ्यासाांशी, आरि रवशषेतः पिदेशस्थ अभ्यासकाच्या तत्सांबांधी कायाशी, ते अपरिरिति असतात. 

 
(ब) एक ञानहयवस्था (Discipline) या नात्याने आपल्या के्षिािी आध रनक काळात वाढ होत 

असली, तिीही त्यािी काही लक्षिे अरवकािीि असतात, हे समजून न घेतल्याम ळे असांतोष रनमाि होऊ 
लार्ला, ते के्षिि स धािण्यािे वािांवाि प्रयत्न होऊ लार्ले. 

 
(क) ‘भरू्ोल कसा असिे आवश्यक आहे?’ चकवा ‘तो कसा असावा?’ अशा अपेक्षाांसांबांधीिा 

हयव्लतर्त दृरष्टकोन सादि किण्याऐवजी त्या अपेक्षा हीि एक अन सांधानक्षम समस्या आहे अशी येथे 
कल्पना केलेली आहे. प्रथम रवद्वान अभ्यासक मांडळींनी तत्सांबांधी जे कायग केले आरि त्या रवषयीच्या 
सांकल्पना बाांधल्या त्याांिे परिक्षि केलेले आहे (प्रकिि २ िे). नांति त्याांच्या सहाय्याने भरू्ोल म्हिजे काय 
हे रनरित किण्यािा प्रयत्न केला आहे (प्रकिि ४ थे) व शवेटी एक ञान शाखा या दृष्टीने त्यािी लक्षिे व 
र् िवत्ता तपासून पारहली आहे (प्रकिि ११ व)े. या हेतूांिे अरधक पूिगपिे केलेले रवधान (प्रकिि २ िे 
(अ)) याांवि आहे, त्यािी दखल घ्यावी. त्याबिोबि बदल घडवनू आिण्याबद्दलिे काही प्रस्ताव आरि 
काही रवरशष्ट सांकल्पनाांवि भि देण्यात यावा असे अमेरिकी भरू्ोलकािाांकडून आग्रहाने आता प्ररतपारदले 
जाते आहे, पि आपल्या य िोपीय सहाध्यायाांनी ज्याांिा अभ्यास बिाि आधी केलेलाि आहे, अशा काही 
अन्य प्रस्तावाांिे येथे पिीक्षि केलेले असून त्याांिी िाििीही घेतली आहे (प्रकिि ५ ते १०). 
भरू्ोलाभ्यासकाांनी अर्दी र्ांभीिपिे अरि आग्रहाने माांडलेल्या कल्पनाांिा पूिग उहापोह कििे इष्ट 
वाटल्याम ळे या ििा अथाति लाांबलिक आरि तपशीलवाि झाल्या आहेत, कदारित् काही वािकाांना अशी 
प्रकििे म्हिजे, एकूि ग्रांथािा रतसिा भार्, र्ाळावा असेही वाटण्यािी शलयता आहे, कािि त्यातील 
रनष्ट्कषग नाव्स्तपक्षीि आहेत. अशी प्रकििे व रवभार् प ढील प्रमािे प्रकिि ३ िे. ५ हया प्रकििािा ‘अ’ हा 
रवभार्, रवभार् ‘फ’ वर्ळून सवगि नवव ेप्रकिि आरि प्रकिि १० िे ‘क’ व ‘इ’ हे रवभार्. 
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प्रकरि २ रे : 
 
भरू्ोलािी पाळेम ळे जिी प्रािीन-अरभजात-कालापयंत खोलवि रे्लेली असली तिी, एक 

आध रनक शास्त्र म्हिून त्याच्या रवकासाने य िोपमध्ये, आरि रवशषेतः जमगनीत, १७५० ते १९०० या 
कालखांडात सांघरटत रूप धािि केले. भरू्ोलरवषयक सांकल्पनाांिा रवकासेरतहास आरि त्यासांबांधी झालेली 
भिीव कामरर्िी, याांच्या परिक्षिापासून खालील रनष्ट्कषग रनघतात:– 

 
(१) भरू्ोल हा के्षिाके्षिाांतील भेदाांच्या कायगकािि सांबांधान साि केलेला भकेू्षिाांिा अभ्यास असतो. 

द सऱ्या शब्दात तो के्षरिय भेदाभेदाांिा अभ्यास असतो.  
 
(२) काही अपवाद वर्ळता, सवग भरू्ोलाभ्यासकाांनी दोन प्रकाििे दृष्टीकोन मान्य केले आहेत. सवग 

जर्भि पसिलेल्या, रनदान त्याच्या मोठमोठ्या भार्ाांत असलेल्या, रवरशष्ट घटकाांतील के्षरिय भेदाांवि लक्ष 
कें रद्रत कििािे क्रमबद्ध अभ्यास व त्याच्याबिोबि रवरशष्ट के्षिाांच्या सांपूिग भरू्ोलािा प्रादेरशक अभ्यास. 

 
(३) प्राकृरतक (नैसर्गर्क या अथाने) भरू्ोल आरि मानवी भरू्ोल ही वाटिी, अथात दै्वतवादािा 

एक प्रकाि, १९ हया शतकाच्या मध्यकालािा एक कूटप्रश्न झाला होता. पि याि कालखांडाच्या 
अांत्यकालात त्यािी प ष्ट्कळशी उकलही झाली होती. 

 
(४) भरू्ोलाभ्यासकाांनी केलेल्या प्रत्यक्ष अन सांधान कायांत भरूूपाांवि रवशषे भि रदला रे्ल्याम ळे 

भरूूपशास्त्र (Geomorphology) हे जमगनीत आरि कदारित अमेरिका व अन्य देशातही भरू्ोलके्षिािा एक 
रवभार् म्हिनू पके्क प्रस्थारपत झाले. 

 
(५) पृर्थ्वीच्या एकरूपतेिी अथवा एक वस्त त्तवािी सांकल्पना आरि पृर्थ्वी ही एक सावयव जीव आहे 

या अथािी कल्पनास द्धा, भरू्ोलाच्या आधीच्या रवकासक्रमात जिी फाि महत्तवािी मानली जात असे, तिी 
आता तीि जवळजवळ पूिगपिे वर्ळण्यात आली आहे. 

 
(६) रवरशष्ट प्रदेश हाि आपल्या पिीने एक ‘एकक’, एक ‘स्वयांपूिग’ चकवा एक ‘सावयवजीव’ आहे 

या सांकल्पनेवि जिी १९ हया शतकाच्या पूवाधाति टीका होत असे, तिीही अलीकडच्या काही दशकाांत 
रतने जमगनीत जीव धिला आहे. आता रतिी अन्यि लावरिही किण्यात आली आहे आरि अनेक 
अभ्यासकाांकडून रतला मोठ्या जोमाने खतपािी घातले जात आहे. 

 
(७) याच्याशीि सांबांरधत असलेला “नैसर्गर्क प्रदेशािा” प्रश्न याति मोडतो. 
 
१९ हया शतकाच्या पूवगभार्ात त्याच्यावि क्राव्न्तक हल्ले होऊनही तो एक प्रिरलत प्रश्न म्हिून आज 

त्यािा रविाि िालूि आहे. 
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प्रकरि ३ रे : 
 
भरू्ोलके्षिाच्या रवकासाच्या प्रम ख रदशाांतून प्ररतचबरबत होिाऱ्या रििापेक्षा अर्दी वरे्ळी परिभाषा 

वापरून भरू्ोलािी एक आर्ळी कल्पना भरू्ोलाभ्यासकाांनी व त्याांच्या र्टाांनीही प ढे माांडण्यािा प्रयत्न 
भतूकाळात अनेक वळेा झालेला रदसतो. ऐरतहारसक रवकास-प्रवाहापासून भिकटिाऱ्या या प्रयत्नाांपैकी 
काहींना भरू्ोलाभ्यासकाांच्या अलीकडच्या रविािाांतही स्थान रमळालेले रदसते. तथारप त्या रविािाांना का 
फाटा रमळाला यािी काििे रनरित किण्यासाठी त्या त्या सांकल्पनेच्या इरतहासािाही अभ्यास येथे केला 
आहे, त्याांिा तपशील प ढीलप्रमािे– 

 
(अ) ज्याांिा अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने किता येिे शलय नाही असे समजले जाते अशा प्रकािच्या 

घटना स्वैिपिे वर्ळून भरू्ोल हे एक ‘तांतोतांत शास्त्र’ अथवा ‘साितः नैसर्गर्क शास्त्र’ आहे, अशी भरू्ोलािी 
हयाख्या; 

 
(ब) भरू्ोल हे भपूृष्ािे शास्त्र म्हिण्यापेक्षा भरू्ोल हे पृर्थ्वी या ग्रहािे शास्त्र आहे, अशी भरू्ोलािी 

हयाख्या; 
 
(क) नैसर्गर्क पयाविि व मानव याांच्या अन्योन्य सांबांधयोर्ाांिा अभ्यास म्हिजे भरू्ोल चकवा 

नैसर्गर्क पयावििाशी ज ळते घेण्यासाठी मानवी हयवहािाांनी केलेली साांधेमोड अशी भरू्ोलािी हयाख्या; 
आरि 

 
(ड) भपूृष्ाविील घटनाांिा अभ्यास म्हिजे भरू्ोल, अशी भरू्ोलािी हयाख्या. 
 

प्रकरि ४ थे : 
 
(अ) भपूृष्ाविील के्षरिय भेदाभेदाांिा अभ्यास ही भरू्ोलािी सांकल्पना हयावहारिक ञानाच्या दृष्टीने 

समथगनीय आहे. कािि, जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या के्षिाांतील र्ोष्टी वरे्वरे्ळ्या असतात आरि हे फेिबदल 
कोित्यातिी परिव्स्थतीम ळे पिस्पिाांशी कायगकािि-भावाने सांबांरधत असतात ही वस्त व्स्थती सवगश्र त आहे. 
बौरद्धक रविािाांच्या दृष्टीने आरि हयावहारिक हेतूांच्या दृष्टीनेही हे बदल कसले आहेत व त्याांिे सांबांध 
कोित्या प्रकाििे आहेत हे समजून घेण्यािी सतत र्िज असते. त्याम ळे रवरवध के्षिाांिे स्वरूप कसे आहे 
हेही समजते. 

 
(ब) “इति ञानके्षिाांच्या सांबांधात तशाि एका के्षिािे तकग रसद्ध स्थान” या रवषयािे रवविेन 

जवळजवळ एकि प्रकािच्या परिभाषा वापरून काांट, हांबोल्ट आरि हेटनि याांनी केले आहे. रवरशष्ट 
प्रकािाच्या स्थलकालाांिा रविाि न किता घटनाांिा अभ्यास कििािी शासे्त्र, ती क्रमबद्ध शासे्त्र. 
याांच्यारवरूद्ध, काल व अवकाश याांच्या भाषेत पिस्पि साहियात असिाऱ्या घटना-जरटलाांिे अथगशोधन 
किण्यासाठी आिखी दोन शास्त्रर्टाांिी र्िज असते. इरतहासरनष् शासे्त्र अशा घटनासाहियांिा 
कालखांडान साि अभ्यास कितात. खर्ोलशास्त्र आकाशाच्या अवकाशात आढळिाऱ्या घटना-साहियांिा 
अभ्यास किते, ति भपूृष्ाच्या अवकाशात असलेल्या घटनासाहियांिा अभ्यास भरू्ोल कित असतो. 
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(क) भरू्ोलािे स्वरूप समजून घेण्यािा उत्तम उपाय म्हिून त्यािी त लना इरतहासाशी कििे इष्ट 
आहे आरि भौर्ोरलक अवकाशाांिी, म्हिजेि प्रदेशाांिी, समज उत्तमरितीने हहावी म्हिून त्याांिी त लना 
ऐरतहारसक एककाांशी म्हिजेि कालखांडाशी, कििे इष्ट आहे. 

 
प्रकरि ५ वे : 

 
(अ) द हेिी अथाच्या Landschaft (भकेू्षिदृश्य) या जमगन सांञेवि Landscape (भदूृश्य) ही 

सांकल्पना आधािलेली असल्याम ळे या के्षिातील अनेक प्रम ख प्रश्नाांबाबत स्वच्छ रविािसििीिी कमतिता 
रनमाि होिे अटळ होते. रवशषेतः अशा या द्व्यथी सांकल्पनेच्या परिभाषेत भरू्ोलके्षिािी हयाख्या 
किण्यािा प्रयत्न असमथगनीयि नहहे ति अनावश्यकही आहे.  

 
(ब) भदूृश्य म्हिजे बाह्य अथाने दृश्य (चकवा स्पृश्य) भपूृष् अशा अथािी स्पष्ट शब्दात भदूृश्यािी 

हयाख्या केली, ति इांग्रजीतील या शब्दाच्या र् िाथाला भरू्ोलात काही मूल्य येण्यािी शलयता िाहील. 
वनस्पती, अनावृत भपूृष्, रहम, बफग , जलसांिय, अथवा मानवरनर्गमत रूपधेये या सवांिी वातावििाच्या 
प्रत्यक्ष सांपकात असलेली बाह्य पृष्े रमळून हे पृष् तयाि झालेले असते. वातावििािे या पृष्ातील रकिकोळ 
अरतक्रमि केवळ तारत्तवक र्ोंधळ घालते कािि हयावहारिक हेत रसद्धीसाठी त्याच्याकडे सहज द लगक्ष केले 
जाते. 

 
(क) “नैसर्गर्क भदूृश्य” आरि “साांस्कृरतक भदूृश्य” या सांञाांिा एकूि भदूृश्याच्या दोन घटक 

रवभार्ाांिा रनदेश किण्यासाठी केलेल्या सांञािा वापि सांय व्लतक नाही. कोित्याही एका वळेी एकि भदूृश्य 
अव्स्तत्तवात असते, आरि मानवास्पृष्ट अशा के्षिाति खऱ्या अथाने नैसर्गर्क भदूृश्य असू शकते. ज्याांच्यातील 
भेद अर्दी काळजीपूवगक स्पष्ट कििे प्राप्त त असते अशा रवस्तारित रवरवध सांकल्पनाांच्या अथाने या सांञाांिा 
वापि किण्याऐवजी हा प्रश्न सोडरवण्यािे अन्य मार्ग येथे स िरवले जात आहेत. 

 
(१) त्या के्षिातील सवग नैसर्गर्क कािकाांिा सम च्चय या अथाने “नैसर्गर्क पयाविि” ही सांञा 

स प्ररतरष्त असून ती स्पष्टाथाने समजिािी आहे. 
 
(२) मानवाच्या तेथील प्रवशेापूवी अव्स्तत्तवात असलेले मूळिे भदूृश्य असा अथग सूरित 

किण्यासाठीि “नैसर्गर्क भदूृश्य” हा शब्द वापिावा. नाहीति, भदूृश्य या सांञेिी अनेक रवकृप रूपे 
भतूकाळात रूढ झालेली असल्याम ळे, “मूळिे नैसर्गर्क भदूृश्य” अशासािखा एक रनिथगक प निावृत्तीिा 
शब्दप्रयोर् किावा लारे्ल, अथवा तो टाळण्यासाठी “आद्य भदूृश्य” ही सांञा वापिावी लारे्ल. 

 
(३) जि या के्षिात मानवािा कधी अवतािि झाला नसता, ति आज त्या रठकािी अव्स्तत्वात 

असण्यािी शलयता असलेले जे औपपरत्तक भदूृश्य तद् रवषयक सांकल्पना ही वािांवाि वापिावी लार्िािी 
सांञा नहहे. म्हिूनि, यदाकदारित ती वापिण्यािी र्िज पडलीि, ति रतिे रवधान कििेि इष्ट होईल. 

 
(४) आद्य रवकासाच्या के्षिातील भदूृश्य, अथात सांस्कृत मानवाच्या पूवीिे, हे काही नैसर्गर्क 

भदूृश्य असेलि असे नाही, कािि आद्यमानवानेही काही लक्षिीय बदल घडवनू आिलेले असण्यािी 
शलयता आहे. म्हिनू त्याला “आद्य भदूृश्य” म्हिण्यास हिकत नाही. 
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(५) तसेि, अशा आद्यके्षिाांच्या सामान्य भकेू्षिाला आरि सूरवकरसत शतेजरमनींच्या मधेि 
आढळिाऱ्या अरनयांरित के्षिाांना “जांर्ली भदूृश्य” असे म्हिाव.े यारवरुद्ध शतेे, शतेमळे, िस्ते, नर्िे याांच्या 
भदूृश्याांना ग्रामीि अथवा सांस्कारित भदूृश्य म्हिाव.े 

 
प्रकरि ६ वे : 

 
शास्त्राांच्या इति कोित्याही रवभार्िीप्रमािेि, इरतहास व भरू्ोल याांमधील भेद वस्त व्स्थरतरनदशगक 

नाहीत. प्रत्यक्ष घटनाांिे एकरित साहियग काल व स्थल या दोनही सांदभात पाहाता येते. वस्त व्स्थतीच्या 
परिक्षिात रदसून येिाऱ्या मानवी ब द्धीमते्तच्या मयादाांम ळेि हे रवभाजन समथगनीय ठिण्यािी शलयता आहे. 
अन्य के्षिाांच्या पद्धतींिा वापि केला तिि कोित्याही एका के्षिातील प ष्ट्कळशा रवषयािा समपगक अभ्यास 
कििे शलय होते. 

 
(अ) ऐरतहारसक अभ्यासाांत भौर्ोरलक दृष्टीकोनािा उपयोर् केला, रवशषेतः रवरशष्ट भौर्ोरलक 

रुपधेयाांिे इरतहासदृष्ट्ट्या महत्तव रनरित किण्यािा प्रयत्न केला, ति तो तकग दृष्ट्ट्या इरतहासािा भार् 
ठितो. मर् त्यािा मार्ोवा घेिािा इरतहासकाि असो चकवा भरू्ोलकाि असो! 

 
(ब) कोित्याही प्रदेशाच्या वरे्वरे्ळ्या रुपधेयाांपैकी प ष्ट्कळशा रुपधेयाांिे समपगक अथगशोधन 

किताना त्याांच्या भतूकालीन अवस्थाांिा रविाि किण्यािी जरूिी भासतेि, कािि रविािाधीन परिव्स्थती 
त्यातून रनमाि झालेली असते. काळाच्या एका आडहया छेदात आढळतील तशा र्ोष्टींवि भरू्ोल आपले 
लक्ष केव्न्द्रत कितो. भरू्ोल त्याांच्या रवकास क्रमाांिा रविाि अथगशोधनाच्या हेतूने कित असतो. प्रत्यक्ष 
प्ररक्रयाांबद्दल त्याला कसलाि रजहहाळा नसतो. 

 
(क) कोित्याही एका कालखांडातील भरू्ोलाला ऐरतहारसक भरू्ोल म्हििे सांय व्लतक आहे. माि 

तो कालखांड तवत्काल जिूकाही वतगमान काळि आहे असे मानलेले असते. तौलरनक ऐरतहारसक 
भरू्ोलात एकाि के्षिािा पि लार्ोपाठ अनेक कालखांडातील भरू्ोलािा अभ्यास पाठोपाठ येिाऱ्या 
कालखांडात पडत रे्लेले बदल स्पष्ट करून दाखवण्याच्या हेतूने केलेला असतो. 

 
प्रकरि ७ वे : 
 

के्षिाांतून अन्योन्य साहियात असलेल्या घटनाांच्या बह जारतत्वाम ळे व बह सांख्यत्वाम ळे, आपल्या 
ञानके्षिािा शास्त्रश द्धरवकास हहावा यासाठी झटिाऱ्या भरू्ोलाभ्यासकाांना आपल्या अभ्यासात 
कोिकोित्या सामग्रीिा समावशे किावा या प्रश्नािी बिाि काळ चिता लार्नू िारहली आहे. या 
शतकािांभापासून, भरू्ोलाभ्यासकाांनी असे ठामपिे प्ररतपादन किण्यास स िवात केली आहे, की भरू्ोलाच्या 
कक्षा प्राकृरतक व साांस्कृरतक अशा दोनही प्रकािच्या, पि मूतगस्वरुपाच्या, रुपधेयानी मयारदत िहािेि 
सांय व्लतक आहे. अथाति अमूतग साांस्कृरतक रूपधेये वर्ळली जावीत (बह धा हेि स्पष्ट किण्यासाठी 
भरू्ोलकाि “दृश्यरुपधेय” मयादा चकवा “इांरद्रय-र्ोिि-रुपधेय” मयादा हे शब्दप्रयोर् कितात). हे प्रमेय 
अलीकडे प ष्ट्कळशा अमेरिकी भरू्ोलकािाांनी मोठ्या जोमाने व आग्रहाने माांडले आहे. काहींनी ति एक 
स प्ररतरष्त तत्तव म्हिूनि साांरर्तले आहे. परििाम असा झाला, की ते सिळ रनकालात न काढता ते प्रमेय 
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तकग रवरुद्ध आहे, ऐरतहारसक दृष्ट्ट्या असांबद्ध आहे, ते उच्छेदक व हयवहािरवरुद्धही आहे, हे 
दाखरवण्यासाठी त्यािे साांर्ोपाांर् परिक्षि किाव ेलार्ले. (प्रकिि ७ व े(क)) 

 
प्रकरि ८ वे : 

 
(अ) जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांिा अभ्यास या दृष्टीने भरू्ोलािा रविाि किावयािा झाला ति 

अभ्यासनीय सामग्रीिी रनवड खालील तकग श द्ध आधािावि किावी. जी सामग्री स्वतः स्वतांिपिे आरि अन्य 
बदलत्या घटकाांशी असलेल्या रतच्या कायगकाििसांबांधाांनी त्या के्षिीय भेदाभेदाांच्या एकूि जरटलात काही 
महत्तवािी भि घालते, अशा सामग्रीिीि रनवड केली जावी. 

 
(ब) हेटनिने साांरर्तलेल्या आरि जमगन भरू्ोलकािाांच्या मोठ्या र्टाांनी मान्य केलेल्या, कसोट्या 

प ढे रदल्या आहेत– 
 
(१) सांबांरधत रुपधेय स्थलान साि बदलत जािािे असते; 
 
(२) या बदलाांतून एक अर्ि अनेक क्रमबांध रनमाि होतात. अन्योन्य सांदभात असलेल्या सापेक्ष 

स्थलाांच्या परिभाषेत हा क्रमबांध साांर्ता येईल, आरि त्यातून एक के्षिीय अरवष्ट्काि नजिेस येईल;  
 
(३) त्या रुपधेयात अर्ि घटकात होत असिाऱ्या बदलात आरि अन्य घटकात होिाऱ्या बदलाांत 

कायगकािि सांबांध असतो, आरि या रवरवध घटना एकाि स्थळी एकवटलेल्या असतात. 
 
(क) उदाहििादाखल विील कसोट्या रवरशष्ट बाबींना लावनू पारहल्या आहेत. 
 
(ड) या कसोट्या पूिग कििािा कोिताही सामग्री-सांग्रह नकाशावि सादि किता येण्यासािखा 

असतो; आरि त्याांिी अन्य घटकाांच्या अशाि नकाशाांशी अथगपूिग त लना किता येते, असेही रदसून येईल. 
नकाशारुपाने रििि हे भौर्ोरलक सारहत्यािे एक अर्दी वरे्ळ्या प्रकाििे तांि आहे. म्हिून कोित्याही 
अभ्यासािी भौर्ोरलक र् िवत्ता तो अभ्यास मूलतः नकाशाांच्या सहाय्याने किता येतो का या साध्या 
कसोटीने तपासता येतो.  

 
प्रकरि ९ वे : 

 
(अ ते इ) भरू्ोलकाि ज्या ज्या वळेी प्रादेरशक भरू्ोलािा अभ्यास मोठ्या जोमाने करू लार्तात, 

त्या त्या वळेी ते जर्ािी रवभार्िी ज्या के्षिीय एककाांत कितात त्या एककाांच्या स्वरुपारवषयींिे मतभेद 
वाढति जातात. या के्षिीय एककाांना प्रदेश, नैसर्गर्क प्रदेश, भौर्ोरलक प्रदेश, भकेू्षिदृश्य 
(Landschaften) चकवा भदूृश्य (Landscape) याांपैकी काहीही नाव े रदलेली असली तिी, ती एकके 
वरे्वरे्ळ्या मूतग वस्तूांिी, अथवा पूिगवस्तूांिी, चकवा सजीवाांिी प्रारतरनरधक रूपे असतात; आरि या 
एककाांिा कोित्याही अन्य स्वतांि वस्तूप्रमािे अभ्यास कििे शलय असते, असा दावा या रवरवध 
अभ्यासकाांनी भतूकाळी केलेला होता, आरि या शतकातही प न्हा ते तसाि दावा कित आहेत. म्हिून या 
वरे्वरे्ळ्या एककाांच्या आकृरतसांयोर्ाने हे जर् भिलेले आहे, आरि एक पूिग वस्तू या दृष्टीने एका एककाांिा 
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द सऱ्याांशी असलेल्या सांबांधाांच्या भाषेत त्याांिा अभ्यास कििेही शलय आहे. या-ना-त्या काििाने ही 
सांकल्पना पाठ्यप स्तकाांसह सवगि अमेरिकी सारहत्यात यापूवीि घ सलेली आहे. रतच्या सवग आरवष्ट्कािाांसह 
ही सांकल्पना त्याज्य आहे. हे रसद्ध किताना, प्रथम रतला मान्यताि का रमळाली या सांबांधीिा दावा पूिग 
तपशीलारनशी येथे रविािात घेतलेला आहे. कमीजास्त प्रमािात तकग मान्य मयादा असलेला, आरि 
प्रादेरशक अभ्यासासाठी आवश्यक असल्याम ळे केवळ सोईसाठी थोडाफाि स्वैिपिे केलेला भपूृष्ािा एक 
रवभार् म्हिजे प्रदेश, असे म्हिता येईल. 

 
(फ) काही के्षिीय एकके यादीत घातलेल्या सांञाशी रमळती-ज ळती असतात. शतेकऱ्यािे शते वा 

नर्िािी पेठ हे अर्दी वरे्ळे आरि स्वतांि एकक आहे. साहरजकि, एक शतेमळा, कािखाना आरि एखादे 
नर्िस द्धा बऱ्याि बाबतीत एक स्वयांपूिग वस्तू म्हिून रविािात घेिेि सांय व्लतक ठिते. साांस्कृरतक भदूृश्य 
रनमाि करू पहािािे मानवािे कायग केवळ एक आकृरत-सांयोर् रनमाि किते आरि तोही बिाि अपूिग 
असतो. 

 
(र्) एक वरे्ळी वस्तू या अथाने प्रत्येक प्रदेश आपापल्यापिीने परिपूिग असतोि अशा समज तीने 

प्रदेश-सांकल्पनेवि भि रदला रे्ला. पि त्याम ळेि, ‘भपूृष्ावि अन्योन्य सांबांधात येिाऱ्या घटनाांच्या सापेक्ष 
स्थानािे महत्तव’ या एका अर्दी पायाभतू भौर्ोरलक कािकाकडे उघड उघड द लगक्ष होत रे्ले. 
 
प्रकरि १० वे : 

 
(अ) प्रदेश या रनरित स्वरूपाच्या मूतग वस्तू नसून ते अभ्यासकाने केवळ स्वचे्छेने केलेले भपूृष्ािे 

रवभार् आहेत असा रनष्ट्कषग काढला म्हिून जर्ािे चकवा त्याच्या रवस्तृत भार्ाांिे प्रदेशासािखे रवभार् 
किण्याच्या प्रश्नाला अर्दीि फाटा रदला, चकवा अशा रवभार्िीिा आधािही शनू्य महत्तवािा मानला रे्ला 
असा अथग होत नाही. जर्ािी प्रदेशात रवभार्िी किण्याच्या एक अर्ि अनेक अरतित ि व उपय लत पद्धती 
शोधिे हीि सवात महत्तवािी र्ोष्ट आहे. 

 
(ब) प्रादेरशक रवभार्िीच्या क्रमबांधािे दोन प्रम ख प्रकाि आहेत, आरि ते दोन्हीही रनिरनिाळ्या 

काििाकिता उपय लत आहेत. रवरशष्ट प्रदेशाांिा सत्यव्स्थरतदशगक क्रमबांध भमूी व सार्ि याांच्या सांदभात 
असलेल्या त्याांच्या त्याांच्या सापेक्ष स्थानाांसह सवग सांबांरधत कािकाांच्या रविािाांवि आधािलेला असतो. पि 
जारतप्रधान प्रदेशाांच्या तौलरनक क्रमबांधात त्याांच्या सापेक्ष स्थानाांिा कोिताही रविाि न किता त्या के्षिाांच्या 
फलत आांतरिक लक्षिाांिा रविाि केलेला असतो. कडक भाषेत बोलायिे ति, याम ळे प्रदेश प्रस्थारपत होत 
नाहीति, फलत रवरशष्ट प्रकाििी के्षिे प्रस्थारपत होतात. 

 
(क) क्रमबांधाच्या या दोनही प्रकािात “नैसर्गर्क प्रदेश” ही सांञा र्ैिसमज रनमाि किते. काटेकोि 

रवश्लेषिानांति असे रदसून येते की, हे प्रदेश प्रत्यक्षात काही नैसर्गर्क कािकाांच्या सांयोर्ाांवि आधािलेले 
असतात व ते कािकसांयोर् रवरशष्ट सांस्कृतीत आरि तांिशास्रात वाढलेल्या लोकाांच्या अन भवाला येिाऱ्या 
महत्तवान साि रनरित केलेले असतात. 

 
(ड) रवरशष्ट प्रदेशाांच्या एका क्रमबांधाच्या रवश्लेषिाने या प्रश्नातील अनेक प्रम ख अांर्भतू अडििी 

उघडकीला आिल्या रे्ल्या आहेत. त्यातूनि स्वैिपिे स ििाऱ्या, पि कििे आवश्यक असलेल्या काही 
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इलाजाांिी ििाही केली आहे. तसेि, मूलतः अशा प्रकाििी रवभार्िी आिपाि जननरनष्ि (genetic) 
असली पारहजे या रसद्धान्तािेही रवश्लेषि केले असून, तो अहयवहायग म्हिून त्याज्य आहे असे स िरवले 
आहे. 

 
(इ) नैसर्गर्क घटकाांच्या सांयोर्ाांवि आधािलेल्या औपपरत्तक प्रदेशाांिे तौलरनक क्रमबांध तयाि 

किण्यािे जे रवरवध प्रयत्न झाले त्याांिे येथे रवश्लेषि केले असून, ते असमाधानकािक असल्यािे रदसून 
आले. बह तेक बाबतीत ते हवामान प्रकािाांिे वा वनस्परत प्रकािाांिे क्रमबांध असतात, इतकेि. 

 
(फ-र्) मानव-रनर्गमत साांस्कृरतक रुपधेयाांच्या प्रत्यक्ष सांश्लेषिावि आधारित जारतरनष् (generic) 

क्रमबांधाांना अरधक यश रमळेल अशी अपेक्षा आहे. जर्ाच्या रवद्यमान भदूृश्यावििावि (Landscape cover) 
आधारित एक आरि जरमनीच्या वापिाशी सांबांरधत रूपधेयाांच्या सांश्लेषिावि आधािलेला द सिा एक, अशा 
दोन प्रकािच्या क्रमबांधाांिे तपशीलवाि रवश्लेषि केले आहे आरि त्याांिे फायदे व त्याांच्या मयादा यासांबांधी 
रनष्ट्कषगही काढले आहेत. 

 
(ह) या शवेटच्या ‘ह’ या रवभार्ात या प्रकििािा सांपूिग सािाांश रदलेला आहे. (प्रकिि १० व े

(क)) 
 

प्रकरि ११ वे : 
 
(अ) आतापयंतच्या प्रकििाांवरून आढळून येिािी भूर्ोलािी लक्षिे रनरित कििे, आरि ज्याांना 

सोईकिता शास्त्र असे सांबोधतात त्या अशाप्रकािच्या अन्य ञानशाखाांच्या लक्षिाांशी त्याांिी त लना कििे हाि 
या उपसांहािात्मक प्रकििािा हेतू आहे. 

 
(ब) भरू्ोल हा असा एक रवषय आहे, की भौरतक-शास्त्राांबिोबिि साांस्कृरतक शास्त्राांमध्येही त्यािी 

र्ती असते, आरि या दोनही र्टाांच्या लक्षिाांशी तो सािखीि भार्ीदािी कितो. याि वस्त व्स्थतीिा 
परििाम म्हिून काही रवशषे लक्षिे भरू्ोलाला प्राप्त त झालेली आहेत. क्रमबद्ध शास्त्राांच्या बाबतीत असतो 
तसा, अर्दी वरे्ळा दाखरवता येईल असा एखादा घटनासांि इरतहासाप्रमािे भरू्ोलाच्या अरभरुरि-कें द्र-
स्थानी नसतो. भपूृष्ाच्या रवस्तृत के्षिात, म्हिजेि अवकाश रवभार्ाांत, आढळिाऱ्या रवजातीय घटनाांच्या 
एकसांधीकििािा अभ्यास किण्यािे एक वरे्ळेि कायग भरू्ोलाला किावयािे असते, भरू्ोल के्षिातील हा 
रनष्ट्कषग अरधक महत्तवािा आहे. इरतहासाप्रमािे भरू्ोलही सत्यव्स्थतीिे असेल त्या अवस्थेत पिीक्षि कित 
असतो. आरि हे कित असताना त्यािी प्रत्यक्षातील ििना न रवसकटता सामान्यदृष्टीने त्या र्ोष्टीकडे तो 
पहात असतो. 

 
(क) रनरितता, रनदोरषता, सावगकारलकता आरि क्रमबांधक्षमता या आपल्या ध्येयाांशी भरू्ोल रकती 

प्रमािात रनर्रडत आहे या मापानेि भरू्ोलाच्या स्वरूपािी कसोटी घेता येते. भरू्ोल आपले ञान शलय 
होईल रततके रनरित व रनदोष किण्याच्या प्रयत्नात असतो. अन्य शास्त्राांच्या त लनेने त्याला रमळालेले यश 
ही ध्येये र्ाठण्यात आलेल्या यशाच्या मापानेि मोजून िालत नाही, ति अांरर्कािलेल्या या द घगट कायाच्या 
मार्ातील अडििींच्या मापानेही ते मोजावयािे असते. 
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(ड) जारतसांकल्पनाांिा एखादा भक्कम क्रमबांध रवकरसत करून, आरि त्याांच्या आधािाने अांत्-
सांबांध-योर्ाांिी काही सामान्य तत्तव े ििून, भरू्ोल आपल्या ञानाला सावगकारलकत्व देण्याच्या प्रयत्नात 
असतो. इतके करुनही केवळ असामान्य म्हिूनि ज्याांिा अभ्यास कििे शलय होते अशा अनेक महत्तवाच्या 
घटना वर्ळल्या रे्लेल्या असतात; आरि हे असे सवगि ञानशाखात घडत असते. अर्दी इरतहासाइतके 
नसले तिी, भरू्ोलातील बऱ्याि मोठ्या प्रमािातील कायग रनरिति अशा असामान्य बाबींशी सांबांधीत असते. 

 
क्रमबद्ध भरू्ोलात माि जारतसांकल्पनाांच्या आरि साधािि तत्तवाांच्या रवकासावि वाढता भि रदला 

जात आहे. तिीपि, सामान्यतः भौर्ोरलक प्रश्नाांत र् ांतलेल्या बह र् रित कािकसांख्येम ळे, सामान्य तत्तवाांिे 
अथवा रनयमाांिे उपयोजन कििे फाि अवघड होऊन बसते. प्रादेरशक भरू्ोलातील सामान्य तत्तव ेव रनयम 
शोधण्याच्या आशनेे के्षिरवषयक जारतसांकल्पना एकक म्हिून प्रस्थारपत किण्यािा प्रयत्न, म्हिजे 
तकग दृष्ट्ट्या अशलय असलेल्या र्ोष्टीिा शोध घेण्यासािखे असल्यािे आढळून आले आहे; यािे कािि प्रदेश 
ही एक वस्तू नहहे चकवा ती एक घटनाही नहहे. तिीही, क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या जारतसांकल्पनाांिा उपयोर् 
प्रादेरशक भरू्ोलात केला जातो आरि प्रादेरशक प्रकािाांिी जारतरनष् विगने रवरशष्ट के्षिाांच्या स्वरुपािे रनदान 
अांशतः आकलन करुन घेण्यास मदत कितात. 

 
(इ) भरू्ोलातील ञानािे सांघटन दोन वरे्वरे्ळ्या प्रकािे क्रमबांध रुपाने केले जाते. भरू्ोलके्षिाच्या 

रवशषेाभ्यासक शाखाांनी के्षिीय भेदाभेदाांतर्गत घटकाांिी काही प्रम ख र्टाांत रवभार्िी केलेली आहे आरि 
त्याांपैकी प्रत्येकात अत्यांत घरनष् सांबांध असलेल्या घटनाांिाि समावशे केला जातो. त्या शाखाांत प्राकृरतक 
भरू्ोलाच्या रवरवध अांर्ाांिा जसा समावशे होत असतो– उदाहििाथग : हवामानशास्त्र, भरूुपाांिा भरू्ोल, 
मृरत्तकाांिा भरू्ोल इत्यारद– तसाि, मानवी अथवा साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या रवरवध शाखाांिाही समावशे 
असतो– उदाहििाथग : आर्गथक भरू्ोल, िाजकीय भरू्ोल, सामारजक भरू्ोल इत्यादी. या सवग शाखाांतील 
ञान क्रमबद्ध भरू्ोल व प्रादेरशक भरू्ोल याांच्या परिभाषेत सांघरटत केलेले असते. 

 
(फ) भरू्ोलािी या दोन सांघटनप्रकािाांत केलेल्या रवभार्िीिी त लना अन्य सांकलक शास्त्राांतील 

अशाि परिव्स्थतीशी केलेली आहे. खर्ोलशास्त्र, ऐरतहारसक भशूास्त्र व इरतहास ही ती शासे्त्र होत. 
 
(र्) क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या स्वरुपािे रवश्लेषि कित असता, खालील पोटरवषयाांकडे रवशषे लक्ष 

प िरवलेले आहे. एका बाजूला क्रमबद्ध भरू्ोल आरि द सऱ्या बाजूस सांबांरधत क्रमबद्ध शासे्त्र याांच्या 
प्रयोजनाांतील भेद स्पष्टपिे प्रस्थारपत किण्यािा प्रश्न, खास तांिे, घटक जरटलाांिा अभ्यास, भरवतहय 
कथनािी पािता नैसर्गर्क व साांस्कृरतक घटनाांच्या आकलन मयादा. 

 
(ह) प्रादेरशक भ र्ोलातील अभ्यासाांत तीन प्रम ख टप्त प्त याांिा सांबांध येतो. रवरशष्ट स्थळाांच्या 

घटनाांमधील प्रत्यक्ष अन्योन्य सांबांध समजून घेण्यासाठी लहानसि पोटरवभार्ाांिाही रविाि किावा लार्तो. 
अशा पोटरवभार्ाांपैकी प्रत्येकातील रवरवध कािकाांच्या स्थारनक बदलाांकडे स्वचे्छेन साि द लगक्ष केले जाते. 
मोठ्याशा प्रदेशाांिी ििनात्मक आरि कायात्मक बाांधिी शोधून काढता यावी या हेतूने विील एकक के्षिािे 
पिस्पिसांबांध लाविे, हा द सिा टप्त पा. या प्रदेशाांिी एकमेकाांच्या सांदभात असलेली माांडिी आरि एका 
प्रदेशातील घटनाांिे द सऱ्याांतील घटनाांशी असलेले अांतःसांबांध याांिा अभ्यास शवेटी किावयािा असतो. 
स्वचे्छेन साि वापिावयािे रवरवध उपाय या प्ररक्रयेत वापििे भार् पडते. असे स्वचे्छेन साि उपयोर्ात 
आिावयािे इलाज काही अडििी रनमाि कितात, त्याांिीही येथे तपशीलवाि ििा केलेली आहे. अन्य 
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रवरशष्ट प्रश्नाांिी ििा, सांक्रमि के्षिाांिी समस्या, प्रादेरशक अभ्यासात समावशे होऊ शकेल अशाप्रकाििे 
ञान, “के्षिािी उत्पत्ती”, प्रदेशासांबांधीिे शास्त्रीय रनयम अथवा तत्तव,े तौलरनक प्रादेरशक भरू्ोल, 
रवशषेेकरुन सखोल अभ्यासासाठी सांय व्लतक असलेल्या प्रदेशाच्या आकािमानािा प्रश्न. 

 
(आय) क्रमबद्ध भरू्ोल व प्रादेरशक भरू्ोल या भरू्ोल के्षिाच्या दोन रभन शाखा नहहेत ति ते 

पिस्पिावलांबी असे दृरष्टकोन आहेत. रवरशष्ट अभ्यासाांसाठी त्या दोहोंिा सांयोर् कििे प्राप्त त होते. या 
प्रकििातील तपशीलवाि रनष्ट्कषांिा सािाांश शवेटच्या प्रकििात (प्रकिि ११ व े(ड)) आला आहे. 

 
प्रकरि १२ वे : 

 
ज्याांतून नकािात्मक रनष्ट्कषग रनघाले अशा सवग ििा रनष्ट्कषांच्या या सािाांशातून वर्ळलेल्या आहेत. 

अथाति मार्ील सवग प्रकििाांतून भरू्ोलाच्या स्वरुपासांबांधीच्या काढलेल्या होकािात्मक रनष्ट्कषांिे 
समालोिन येथे केले आहे. 
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प्रकरि १ ले 
प्रास्ताणवक 

 
अ – अमेणरकी भूगोलाची ऐणतहाणसक पार्श्डभूमी 

 
भरू्ोलािा एक क्रमबद्ध शास्त्र म्हिून रविाि कित असतानाही, आपला रवषय फाि ज नाि नहहे ति 

प्रािीन आहे. अशी बढाई मािण्यािी खोड भरू्ोलकिाांना आहे. पि, या देशातील (म्हिजे अमेरिकेतील) 
भरू्ोलञ जेहहा रवषयािी ििा िक्री हयाख्यानाांच्या अथवा प्रकारशत लेखाांच्या रूपाने कितात तेहहा असा 
समज होतो, की भरू्ोल रवषयािा पाया, रवसाहया शतकाच्या स रुवातीच्या काळात, अमेरिकी पांरडताांच्या 
एखाद्या मांडळानेि घातलेला असावा. एकट्या जमगनीच्या रवद्यापीठातून भरू्ोल रवषयािा रवकास या 
देशातील (अमेरिकेतील) रवद्यापीठाांच्या त लनेने खूपि अरधक झालेला होता ही र्ोष्ट सवगश्र त असूनही, या 
देशातील आतापावतेो झालेल्या अशा रवषयाांविील अनेक ििांिा सांबांध, य िोपीय भरू्ोलकािाांनी केलेल्या 
अशाप्रकािच्या ििांशी नाममािि जोडलेला आढळतो. 

 
या देशातील भरू्ोलकािाांपेक्षा य िोपीय भरू्ोलकाि, आरि रवशषेेकरून जमगन भरू्ोलकाि, या 

रवषयािी ििा किण्यािे कामी रकतीतिी अरधक लक्ष घालत आलेले आहेत. अर्दी अलीकडच्या काही 
वषांत अमेरिकेत उपव्स्थत केलेल्या अनेक प्रश्नाांवि काही जमगन भरू्ोलकाि या शतकािांभापासूनि 
परििामकािक ििा कित आहेत. म्हिूनि या ििांिे थोडे तपशीलवाि परिक्षि कििे आर्त्यािे वाटते. 
असे किताना, टीकाकािाांनी प ढे आिलेल्या आके्षपाांना त्यातूनि समाधानकािक उत्तिे रमळाल्यास, रूढ 
मार्ग बदलून नव े मार्ग दाखरवण्यािा आव आििाऱ्या तथाकरथत नहया सूिनाांम ळे रनमाि होिाऱ्या 
कटकटीपासून आपला बिाव होईल. आरि ज्या प्रस्थारपत मार्ांनी आपि कायग कित आलो आहोत 
त्याांिेि मूल्य अरधक आहे, असा रवश्वास कायगकत्यांच्या मनात रनमाि होईल. उलटपक्षी, या प्रश्नाांिा 
अनेक बाजूांनी रविाि व अभ्यास कित असताना, काही बाबतीत तिी आपि खोट्या आशचे्या मारे् धावत 
होतो ही र्ोष्ट रनदशगनास आली ति याप ढे वाया जािािे श्रम वािरवता येतील. 

 
या ग्रांथाच्या स रुवातीला जोडलेल्या ग्रांथ सूिीमध्ये, ज्यावि हा ग्रांथ आधािलेला आहे अशा 

भरू्ोलाच्या स्वरूपािी रिरकत्सा कििाऱ्या अभ्यास ग्रांथाांिी यादी जोडलेली आहे; त्याबिोबिि रवषय 
अरधक रवषद कििाऱ्या अभ्यासाांिीही यादी रदलेली आहे. अर्दी अलीकडच्या काही वषांत झालेल्या सवगि 
महत्तवाच्या अभ्यासाांिा अांतभाव परहल्या यादीत किण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. तिी फ्रें ि सारहत्याबाबतही 
ती रनःसांशयपिे अपूिगि आहे. मर्, फ्रें ि, जमगन व इांग्रजी या हयरतरिलत अन्य भाषाांतील सारहत्यािी ति 
र्ोष्टि काढावयास नको! रवषयप्रकाशक सारहत्यािी पूिग यादी येथे देण्यािा प्रयत्न केलेला नसून वळेोवळेी 
जे लक्षात येईल त्या सारहत्यािा उपयोर् लेखकाने केलेला आहे. 

 
या के्षिात कायग कििाऱ्या रवद्यमान सहकाऱ्याांच्या कायांिाि आधाि घेऊन केलेल्या अशाप्रकािच्या 

क्राव्न्तक सवेक्षिात काही रवरशष्ट सांदभग एकाद्या लेखकाने र्ाळिे पसांत केलेले असते. पि हा सोपा 
पयायही प्रस्त त लेखकाला रनरषद्ध वाटतो. कािि, या सवग ििेत तो वािकाांना ति जबाबदाि आहेि, पि 
ज्याांच्या ग्रांथाांतून लेखकाला आवश्यक ती सामग्री रमळाली आहे त्या सवग सहकािी लेखकाांनाही तो 
रततकाि जबाबदाि आहे. (शवेटी जोडलेली लेखक सूिी पहा). रवशषेतः त्याने स्वतःि अांरर्कािलेल्या 
भरूमकेम ळे रदलेली अवतििे, अन वाद व क्राव्न्तक टीका ही सांबांधीत लेखनाशी सहजी पडताळून पाहता 
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यावीत अशी साधने उपलब्ध करून देण्यािी ह कमी जबाबदािी लेखकावि आहे. परििाम असा झाला, की 
रवरवध वैयव्लतक सांदभग खांडप्राय सांख्यानी उभे कििे आवश्यक झाले. या सवग सांदभांच्या तळटीपाांम ळे 
वािकाांच्या रविािश्रृांखलेत पडिािा खांड टाळण्यासाठी, सांपादकाांच्या सूिनेवरून, एका स टस टीत 
सांदभगपद्धतीिा अवलांब येथे केला आहे. सांदभासाठी आवश्यक ते आधाि कां सातील सांख्याांनी दाखरवलेले 
आहेत. याम ळे वािनातील अनावश्यक हयत्यय टाळता येईल, अशी आशा आहे. 

 
यिूोपमध्ये रवकास पावत रे्लेल्या भरू्ोलशास्रातील सांकल्पनाांिी अमेरिकी भरू्ोलाकािाांना 

तोंडओळखही नहहती, असे स िविे असमांजसपिािे ठिेल. [एकोरिसाहया शतकाच्या स रुवातीच्या काळात जेरदरदआ मोसग 
हा य िोपीय भरू्ोलञाांच्या रनकट सांबांधात िाह नि कायग कित असे (४०९).] अमेरिकी रवद्यापीठातील भरू्ोलािे परहलेि 
प्राध्यापक, रप्रन्सेस्टनिे अनोल्ड र् योत, हे कालग  रिटििे अन यायी होते. पि त्याांिी पिांपिा िालरविािे 
अन यायी त्याांना रमळाले नाहीत. एलेन सेम्पल रहने केलेले कायग अरधक ध्येयपे्ररित होते. रतने िात्सेलच्या 
मानवी भरू्ोलाच्या सांकल्पनाांिे प्ररतपादन करून, प ढील स मािे पाव-शतकासाठी या देशातील मानवी 
भरू्ोलािी रदशा ठिवनू रदली. त्याि कालखांडात, व इल्यम मॉरिस डेव्हहस आरि बर्गलन रवद्यापीठािे 
प्राध्यापक आल्बेलट पेंक याांनी या देशातील व जमगनीतील भरू्ोलाभ्यासाांिे पिस्पि सांबांध प्रस्थारपत 
किण्यासाठी जेवढे कायग केले, तेवढे कायग त्यापूवी आरि त्यानांतिही कोिी केले नाही. त्या दोघाांच्या 
स्वतःच्या कायात रनकटिे सांबांध होतेि. रशवाय, प्रत्येकाने द सऱ्याच्या देशात जाऊन, स मािे वषगभि, या 
रवषयािे अध्यापनही केले,– पेंकने येल व कोलां रबया रवद्यापीठाांत ति डेव्हहसने बर्गलनमध्ये हा रवषय 
रशकरवला आरि प्रत्येकाने द सऱ्याच्या भाषेत काही प्रमािात ग्रांथ प्रकाशनही केले. माि, या दोघाांच्याही 
आवडीिे के्षि, जवळजवळ रनिपवादपिे, प्राकृरतक भरू्ोलाप ितेि मयारदत होते. डेव्हहसने भरू्ोलाच्या 
प्राकृरतक भार्ावि रदलेला भि, आरि सेम्पलने, रततलयाि रनिपवादपिे, मानवी भार्ावि रदलेला भि, 
याांच्या सांरमश्रिाने एक प्रकाििा दै्वतवाद रनमाि झाला. असाि दै्वतवाद जमगनीतील एका कालखांडािे खास 
लक्षि मानला जातो. डेव्हहसने या दोहोतील दिी साांधण्यािा केलेला प्रयत्न केवळ औपपरत्तक स्वरूपािा 
होता (२०३). कािि, दोहोतील हे सांबांध परिपाठात आिण्यािा त्याने प्रयत्न केला नाही. 

 
अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या बह तेक सवगि रविािधािाांवि या दोन दृरष्टकोनाांिा प्रभाव, जवळजवळ 

दोन दशकाांपयंत रटकून असल्यािे रदसते. हा प्रभाव त्याांनी केलेल्या अन सांधान कायावि व त्याांनी 
प्ररतपारदलेल्या आपल्या रवषयाांच्या सांकल्पनाांवि, अशा दोनही अांर्ानी पडलेला रदसतो. ही र्ोष्ट रवशषे 
करून रिग्रहॅम, ड्रायि, बॅिोज व व्हहटबेक याांच्या अध्यक्षीय भाषिाांवरून स्पष्ट होते (३०५, २०७, २०८, 
२१२). हेटनिच्या कायाने प्रभारवत झालेला फेनमान हा एकटाि याला अपवाद होता. तसा फेनमानच्या 
कायािा ठसा प ढे रकत्येक वषपेयंत क्वरिति उमटलेला रदसतो. हा अपवाद वर्ळता, भरू्ोल हे नैसर्गर्क 
पयाविि आरि मानवी हालिाली याांच्या सांबांध योर्ाांिे शास्त्र आहे, हीि सांकल्पना त्यावळेी मान्य झालेली 
होती. या ‘पयावििवादी’ सांकल्पनेिे ‘अर्दी काळजीपूवगक रवधान बॅिोजने केले’. माि, त्याने नेहमीिा 
अन क्रम बदलून, ‘मानवाने नैसर्गर्क पयावििाशी केलेली ज ळिी म्हिजे मानवी पयाविि शास्त्र चकवा 
भरू्ोलशास्त्र होय’, अशी हयाख्या तयाि केली. 

 
व्हहडाल-द-ल-ब्लाक व जीन िनू्हे याांच्या ग्रांथाांिी इांग्रजी भाषाांतिे प्रकारशत करून, फ्रान्सने या 

देशाला एका रनिाळ्याि दृष्टीकोिािी ओळख करून रदली. या दोघाांनी मानव व पृर्थ्वी याांच्यामधील 
सांबांधयोर्ाांिा अभ्यास ही भरू्ोलरवषय सांकल्पना रसद्धान्त रूपाने मान्य केली, तिी तपशीलात रशिताना, 
त्याांच्या कायाने वरे्ळीि रदशा घेतली, कािि, प्रादेरशक अभ्यासाांवि भि देण्याकडेि त्याांिा रवशषे कल 
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होता. (िनू्हे १८२, ४, १३ ते २७ व ५५२ ff; ८३, ५५; व्हहडाल १८४, ३ ते २४; सॉि ८४, १७१ व १८० ते 
८१). 

 
पि कालग  सॉि याच्या कायाने, जवळजवळ एक रपढीपूवीि जमगनीत रवकास पावलेल्या 

भरू्ोलरवषयक सांकल्पना, अमेरिकी भरू्ोलञाांच्या नजिेस आिनू त्याांच्या भरू्ोलरवषयक दृष्टीकोिात सवात 
मोठा बदल घडवनू आिला. प्राकृरतक व साांस्कृरतक अशा दोनही भ-ूदृश्याांच्या भौरतक रूपधेयाांच्या 
अभ्यासाच्या भाषेत भरू्ोलािा रविाि किण्यािा आरि या रूपधेयाांच्या भवूिगनात्मक अथवा प्रादेरशक 
अांतःसांबांधान साि त्याांिे प्ररतपादन किण्यािा मार्ग त्याने प ष्ट्कळाांना, रवशषेतः तरुि कायगकत्यांना, दाखवनू 
रदला. सन १९२५ ते १९३१ च्या दिम्यानच्या काळात त्याने प्ररसद्ध केलेल्या, जवळ सािख्याि स्वरूपाच्या, 
ती अभ्यासाांतून आरि स्वतःच्या वैयव्लतक लक्षिीय प्रभावाने हे मार्गदशगन केले (२११, ८४, ८). 

 
अशािीतीने अमेरिकेतील भरू्ोलावि य िोपीय भरू्ोलञाांच्या लक्षात भिण्या इतका प्रभाव पडलेला 

आहे. पि हेही लक्षात घेतले पारहजे, की हा प्रभाव फािि थोड्याांच्या सांपकातून, म्हिजेि बह ताांशाने 
डेव्हहस, सेम्पल, सॉि याांच्या द्वािा, पडलेला आहे. फेनमान, वचेलर्नृ इत्यारद काही हयलती स्वतांिपिे 
प्रभारवत झालेल्या असल्या तिी इतिाांनी मान्य केलेल्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पनाांवि त्याांिा परििाम झाला 
नाही. प ष्ट्कळशा अमेरिकी भरू्ोलञाांनी, रिरटश भरू्ोलञाांनी रिरटश भरू्ोलञाांच्या कायािे अन किि केले हे 
रनरित आहे. पि ते भरू्ोलकािही आमच्यापेक्षा जास्त नसले तिी आमच्या इतकेि प्राांतीय दृष्टीिे होते. 
याला जे अपवाद होते ते त्याांच्या प्रभावाच्या अभावानेि ठळकपिे रदसून येतात. उदाहििाथग रिझोलने् 
आपल्या १९०८ च्या एचडबिो येथील भाषिात (१९२), भरू्ोल शास्त्राच्या हयाप्त तीवि, त्याच्या मताने मोठाि 
प्रकाशझोत टाकिाऱ्या व अरतशय हयापक अशा एका प्रबांध मारलकेिा “प्रदीघग सािाांश” सादि केला; 
म्हिजेि १९०५ मध्ये हेटनिने यासांबांधी केलेले अरभजान रवधान सादि केले. पि, या के्षिािा हा बह ताांशाने 
जमगन भरू्ोलञाांिा दृरष्टकोन आजतिी इांग्लांडमध्ये फािि थोड्याांना मारहत आहेसे रदसते, यावि प ढे रविाि 
हहावयािाि आहे. त्याप्रमािे हबगटगसनने आपल्या जमगनीतील अभ्यासाबिोबि आिलेल्या मताांिा ठसा, 
बिाि अलीकडेपयंत इांग्लांडमध्ये उमटलेला रदसत नहहता. िात्सेलनांति जमगनीतील भरू्ोलके्षिात 
झालेल्या रवकासाबाबत बह सांख्य इांग्रजी भरू्ोलकाि पूिग अांधािाति आहे. [उदाहििाथग: रिआनने या 
र्ोष्टीिी कब ली एका जमगन भरू्ोलकािाबिोबि झालेल्या आपल्या सांभाषिासांबांधीच्या एका तळटीपवजा 
रनवदेनात अर्दी मोकळ्यामनाने रदलेली आहे. त्यातही त्याने त्याच्या नावािे विांकन ि कीिे रदले आहे, 
आरि त्याच्या मताांिे रवधानही ि कीिे केले आहे (२८०, ७)] बह तेक इांग्रज भरू्ोलकाि िात्सेलरवषयीच्या 
ञानाबाबत सेम्पलवि अवलांबून िारहल्याने िात्सेलच्या जमगनीतील महत्तवावि त्यानी फाजील भि रदला 
(१०२, २०२). रशवाय अनेक इांग्रज भरू्ोलकािाांवि पासाजगच्या कायािाही प्रभाव पडलेला आहे. 

 
फ्रान्सिी परिव्स्थतीही काहीशी या सािखीि झालेली आहे. व्हहदाल-द-ल ब्लाकने व वालॉकने 

िात्सेलच्या कायाकडे बिेि लक्ष रदलेले असले, तिी वॉलॉकच्या आरि िनू्हेच्या पद्धरततांिरवषयक ििांतून 
त्याांना जमगन भरू्ोलञाांनी कोिते रविाि माांडले व रकती यश सांपादन केले यािी फािि थोडी समज 
आल्यािे रदसते, परििामी, या फ्रें ि भरू्ोलकािाांच्या ग्रांथाांच्या इांग्रजीतील प्रकाशनाांिा, अमेरिकनाांच्या 
आध रनक जमगन भरू्ोलबाबतिे अञानािे रनिाकिि किण्याच्या दृष्टीने, काहीि उपयोर् झालेला नाही. 

 
उलटपक्षी, अन्य देशाांतून रवकास पावलेल्या पद्धरततांिरवषयक रविािाांिा परििाम जमगन 

भरू्ोलाविही फािि थोडा झालेला रदसतो, अशी प स्ती जोडावयास हिकत नाही, अपवाद म्हिून व्हहदल-
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द-ल ब्लाकच्या मार्गदशगनाखाली रनमाि झालेल्या प्रादेरशक भवूिगनाांच्या प्रभावाांिा उल्लखे किण्यास 
हिकत नाही; कािि, या विगनाांनी जमगन भरू्ोलके्षिात अलीकडेि रदला जािाऱ्या प्रादेरशक भरू्ोलाविील 
जोिास हातभाि लावण्यास रनःसांशयपिे मदत केली आहे. तसेि हबगटगसन्च्या “जर्ािे स्वाभारवक प्रदेश” 
प्रस्थारपत किण्याच्या या प्रयत्नाांनी काही काळ तिी इांग्लांडपेक्षा जमगनीिेि लक्ष अरधक वधूेन घेतले. सि 
फ्राव्न्सस यांर्हजबांड याांच्या हयाख्यानाांच्या जमगन भाषेतील अन वादाांच्या प्रकाशनाांिा प्रभाव अनेक आजी 
जमगन भरू्ोलकािाांवि, रवशषेेकरून िान व हहोल्झ याांच्यावि झालेला आहे. प्रथमदशगनी तिी, आजपयंतच्या 
जमगन भरू्ोलावि उल्लखेरनय प्रभाव पाडिािा एकमेव अमेरिकी भरू्ोलञ डेव्हहस हाि होता. त्याच्या 
भरूूपाांच्या वर्ीकििािी रवकासप्रधानपद्धती, पेंखने स्वीकािली; आरि डेव्हहस व िॉन या दोघाांनी रमळून 
रलरहलेल्या जमगन भाषेतील भरूूपविगनात्मक एका प्रमारित पाठ्यप स्तकात ती सादि किण्यात आली. 
जमगनीतील या रवषयािे अभ्यासक आजही “डेव्हहस” पद्धतीच्या सापेक्ष र् िवतेबद्दल वाद कित आहेत. 
एकूि पद्धरततांिाच्या सवगसामान्य स्वरूपावि माि डेव्हहसिा प्रभाव जमगनीत पडलेला रदसत नाही. 

 
भरू्ोलाच्या पद्धरततांिािे बाबतीतील सहकायग जिी त लनेने मयारदत असले, तिी य िोपीय 

भरू्ोलातील अन सांधानसामग्रीिा उपयोर् अमेरिकी भरू्ोलञ वाढत्या प्रमािात करू लार्ले आहेत. हा 
रविोध लक्षात घेण्यासािखा आहे. कोपेनिे नाव आपल्या येथे हवामानशास्त्राच्या सांदभात घिोघिी घेतले 
जाते. िरशयन आरि जमगन अभ्यासकाांनी आमच्या मृरत्तकाांच्या वर्ीकििात क्राांती घडवनू आिली. 
Siedlungs geographic ने (वसाहतींिा भरू्ोल) आमच्या परिभाषेत Strassendorf (मार्ाविील खेडे) 
यासािख्या नहया शब्दाांिी भि टाकली आहे. पासाजगच्या भकेू्षिदृश्याांच्या (Landschaft) सांकल्पनाांिे रनदान 
एका अमेरिकी पाठ्यप स्तकात आरवष्ट्किि झाले आहे. ज्याांना िाजकीय भरू्ोलात र्ोडी आहे अशाांना 
य िोपात झालेल्या या के्षिातील रवकासाांिीही ओळख करून देण्यात आलेली आहे (२१६) आरि मोर्गने ति 
य द्धकालातील आरि य द्धोत्तिकालातील एकूि य िोपीय भरू्ोलािा आढावा आपल्याला सादि केलेला आहे 
(८८). 

 
इतके फेिबदल होत असूनही, या रवषयाच्या स्वरूपासांबांधीिा प्रश्न ही अभ्यास किण्यासािखी बाब 

नसून, वैयव्लतक मतािी बाब आहे, ही रूढ कल्पना अद्याप जीव धरून आहे, असे प्रथमदशगनीि रदसते. 
सॉिने केलेल्या आहहानात्मक रवधानावि प्रक्षोभक ििा होऊनही, ज्यावि ती रवधाने आधािलेली आहेत ते 
मूळ अभ्यासलेख, तपासून पहाव ेअशी इच्छा फािि थोड्याांना झाली आहे. हॉलने प्रदेश-सांकल्पनेसांबांधी 
रलरहलेला लेख (६०) आरि प्रस्त त लेखकाने केलेली सांरक्षप्त त ििा (२१६, ७९५ ते ८०४) या दोन र्ोष्टी 
वर्ळता बहूतेक सवग भरू्ोलञाांनी हस्ते-पिहस्ते आलेल्या अवतििाांविि समाधान मानले आहे, चकवा 
भरू्ोल कसा असावा या सांबांधीच्या स्वतःच्या कल्पनाांविि ते अवलांबून िारहले आहेत. याला सवात 
महत्तवािा अपवाद अरलकडेि फींिने केलेल्या अध्यक्षीय भाषिािा होता. पि प्रस्त त ग्रांथ जवळजवळ पूिग 
झाल्यावि ते भाषि प्ररसद्ध झाले (२२३). 

 
ब – भूगोलाचे स्वरूप सुधारण्याचे प्रयत्न 

 
एक र्ोष्ट प न्हाप न्हा सूरित केली रे्ली आहे की, भरू्ोलाच्या स्वरूपासांबांधीिा प्रश्न अर्दी र्ौि 

आहे; आवश्यकता आहे ती भरू्ोलकािाांनी केवळ कायग कित िहाण्यािी. भरू्ोलावि तशी खूपि ििा व 
रविािरवरनमय झालेली आहेत (Es ist vial herumgedoktert worden an der geographic), अशी 
तक्राि करून पेंख म्हितो की कोित्याही शास्त्रािी प्रर्ती त्याच्या पद्धरततांिरवषयक रलखािाांवि अवलांबनू 
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नसते, ति ती पद्धरतन साि कायग किण्यावि अवलांबनू असते (१६३, ५०). पि, ज्या पेंकने रनदान आठ 
वरे्वरे्ळे पद्धरततांिरवषयक ििा-लेख प्ररसद्ध केले त्या हेतूने “आपि िालत आहोत तोपयंत आपि कोठे 
जायिे ठिरवले आहे या र्ोष्टीला काहीि महत्तव” असे म्हिण्यािा खासि नहहता, येवढे र्ृहीत धिण्यास 
हिकत नाही. ज्याांना अरधकृतरित्या “भरू्ोलकाि” म्हिून मान्यता रमळालेली आहे अशा या के्षिातील 
सभासदाांच्या एकाि बैठकीत प्रबांध वािले जात असताना तेथील काही श्रोत्याांना सकृत् दशगनी त्याांिा सांबांध 
भशूास्त्र, हवामानशास्त्र, मृरत्तकाशास्त्र, अथगशास्त्र, इरतहास चकवा िाजनीरतशास्त्र याांच्याशी असावा हे कळत 
असेल, तिी भरू्ोलके्षिातील प्रत्येक अभ्यासक कोिते कायग किण्याच्या प्रयत्नात आहे हे समजून 
घेण्यासाठी आपले रनरित के्षि कोिते हे आपिास माहीत असिे आवश्यक आहे. 

 
जो जो आपले हयावसारयक जीवन भरू्ोलके्षिास वाहून घेण्यािा प्रस्ताव कितो, त्या प्रत्येक 

हयलतीच्या नजिेसमोि या के्षिाच्या स्वरूपािे व हयाप्त तीिे स्पष्ट रिि असिे अरधक महत्तवािे आहे. स्वतःला 
भरू्ोलकाि म्हिरविाऱ्या प्रत्येकासमोि असा नेमून रदलेल्या मयादाांिा आिाखडा असलाि पारहजे आरि 
त्याने त्या िौकटीत िाहूनि कायग केले पारहजे असा यािा अथग होत नाही. शास्त्रीय के्षिाांमध्ये अशा मयादा 
नेमून देण्यािा अथवा त्या िौकटीत िाहून किावयाच्या कायािे स्वरूप ठिवनू देण्यािा अरधकाि कोिाही 
अन्य हयलतीला अर्ि मांडळीला रदलेला नसतो. तिीही हे के्षि कसे आहे व कसे असाव ेयासांबांधीिे काही 
पूवगग्रह बिोबि घेऊनि जे भरू्ोलके्षिात प्रवशे कितात, ते भरू्ोलाच्या प्रत्यक्ष स्वरूपािा आपल्या पूवग-
कल्पनाांशी रविोध असल्यािे पाहून, असमाधानाच्या जािीवनेे हयरथत होतात; ही र्ोष्ट अन भवाने अर्दी 
स्पष्ट झालेली आहे. हे त्याांिे असमाधान स्वतःसांबांधीिे असो वा आपल्या सहकाऱ्याांसांबांधीिे असो, ते 
ब रद्धशलतीच्या द ःखद अपहययािे लक्षि आहे येवढे खिे. असा अपहयय होिे हे त्या हयलतीच्या आरि एकूि 
के्षिाच्याही परििामकािक रवकासास रवघातक असते. म्हिून, तरुि अभ्यासकाांना कोित्याही रवरशष्ट 
के्षिाकडे आकषूगन घेिाऱ्याांिे एक प्रम ख कतगहय असते. त्याांनी या तरुिाांच्या नजिेप ढे त्या के्षिािे असे अिकू 
रिि उभे किाव,े की नांति त्याांिा भ्रमरनिास होण्यािी शलयताि िाहू नये. अथात, आपल्या के्षिािे स्वरूप 
आपिास माहीत नसेल, ति आपल्याकडून हे कतगहय पाि पाडले जािाि नाही. 

 
अलीकडील काही दशकाांत झालेल्या अमेरिकी भरू्ोलञाांच्या भरू्ोलाच्या स्वरूपासांबांधीच्या बऱ्याि 

ििा वािल्या अर्ि ऐकल्या असता, त्याांच्या पोटी स धाििा घडवनू आिण्यािा हेतू असल्यािे लक्षात 
आल्यारशवाय िहािाि नाही. म्हिजे, एक र्ोष्ट उघड आहे, की भरू्ोल-के्षिासांबांधी, रनदान त्याच्या 
प्रिरलत अवस्थेसांबांधी, एकप्रकाििा सावगरिक असांतोष आहे. काही अांशाांनी तिी, ही लक्षिे य िोपातील, 
आरि रवशषेतः जमगनीतील, भरू्ोलकािाांच्या सारहत्यातील अशाि प्रकािच्या लक्षिाांिे प्ररतध्वनी आहेत. 

 
एखाद्या ञानके्षिाताच्या सद्यव्स्थतीबद्दल असांतोषािी भावना असिे वरे्ळे, आरि त्या के्षिाच्या 

मूलभतू स्वरूपाबद्दल असांतोष असिे वरे्ळे. हा द सिा प्रकाि त्या के्षिाच्या आिोग्यसांपनतेिे व जोमािे 
लक्षि असते, हे साांर्ण्यािी र्िज नाही. तिीही, अशा भावना दाांडर्ाईच्या स्वैि प्ररतरक्रयाांनी हयलत केल्या 
जािे हा काही त्याांच्या प्रर्ल्भतेिा प िावा नहहे! एखाद्या िािाक्ष तरुिाला रखडकीच्या तावदानातील िांर्ीत 
कािाांच्या त कड्याांच्या ििनेत दोष रदसण्यािा सांभव आहे. हा वादािा म द्दा प्रत्यक्षपिे दाखवनू देण्यासाठी 
त्या वादग्रस्त रठकािाांवि अिूक नेम धरून खडे मािल्याने, फाि ति लक्षिीय प्रक्षोभ रनमाि होईल; पि 
रखडकीत स धाििा होण्यासाठी काही केले, असे होिाि नाही! अशाप्रकािच्या प ष्ट्कळ बाबींत हांबोल्टिे 
प ढील रवधान िपखलपिे लार्ू पडतेसे वाटते : “ज्या के्षिात मी स्वतः काहीि प्रयत्न केलेले नाहीत, त्या 
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के्षिात इतिाांनी केलेल्या प्रयत्नाांतील दोष, केवळ त्याांच्या प्रयत्नाांना रमळालेले यश सांशयास्पद आहे येवढ्या 
काििावरून, दाखवत बसण्यािी मला सवय नाही” (६०, Ⅰ, ६८). 

 
जमगन भरू्ोलञाांपकैी एका दाांडर्ाईखोि स धाििावाद्याशी ििा किताना, ग्राडमानने प ढील प्रश्न 

त्याच्याप ढे टाकला. “नव ेवषग उजाडताि कोिी नवा स धािक उपटतो, पूवीच्या सवग कायावि अथपासून 
इरतपयंत चनदेिी झोड उठरवतो, आरि या मोडतोडीतून अर्दी नवीनि इमाित उभी किण्यािी जबाबदािी 
आपल्या रशिावि असल्यािा आव आितो, असल्याकाििासाठी आपल्या या शास्त्रािे अर्दी उघडेवाघडे 
प्रदशगन सवग जर्ाप ढे माांडण्यािा हा प्रकाि अर्दी अटळि आहे का?” (२५१, परिक्षि, ५५२ f). 

 
या के्षिाच्या वतगमानव्स्थतीबद्दल सवगतोपिी असमाधान वाटिे ही अशी एक घटना आहे, की रतच्या 

स्परष्टकििाच्या जांजाळात स्वतः लेखक व त्यािा टीका-रवषय हे दोघेही अडकून पडतात. ही र्ोष्ट आम्ही 
आधीि सूिरवलेली आहे आरि प ढे भरू्ोलािी आम लाग्र स धाििा घडवनू आिण्यािा प्रयत्न कििाऱ्या व 
बऱ्याि र्ाजलेल्या एकदोन प्रस्तावाांिा रविाि करू, तेहहा त्यािे प्रत्यक्ष प्रमािही देऊ. ही शलयता सतत 
मनात बाळर्िे इष्ट असले, तिी या के्षिात स धाििा स िरविािा कोिताही प्रस्ताव अशाि कोित्यातिी 
काििाकडे बोट दाखवनू तो रनकालात काढण्यािा आमिा रविाि नाही; कािि, कोिताि अभ्यासक 
आपले हे के्षि परिपूिग असल्यािा दावा करू शकिाि नाही. जेहहा अलीकडच्या काळातील प्रत्येक 
महत्तवाच्या प्रस्तावािे आम्ही रवश्लेषि करू तेहहा ते भरू्ोलरवषयक रविािाांच्या ऐरतहारसक रवकासाच्या 
सांदभांवि, त्या के्षिाच्या तकग रसद्ध सांकल्पनाांवि आरि त्या प्रस्तावाच्या स्वतःच्या र् िवते्तवि आधािलेले 
असेल. 

 
भरू्ोलाच्या स धाििेसाठी आग्रहाने प ढे माांडलेल्या या रवरवध प्रकािच्या सूिनाांतून अनेक 

वरे्वरे्ळ्या रदशा दाखरवल्या रे्ल्यािे रदसून येईल. जमगन रविािाांतील प्रिरलत जीवनरवषयक 
तत्तवञानािा (Weltanschaung) या कल्पनेत ति द हेिी आरवष्ट्काि रदसून येतो. कोित्याही प्रदेशाच्या 
रूपधेयाांच्या इरतहासकालीन रवकासाला काििीभतू झालेल्या हयलतींच्या महत्तवावि भरू्ोलकािाांनी रवशषे 
भि द्यावा अशी मार्िी हा एक अरवष्ट्काि, ति भरू्ोलाने िाष्ट्रीय रहतािीि सेवा केली पारहजे अशी मार्िी 
हा द सिा आरवष्ट्काि (उदाहििाथग श्रोफि). जमगनीच्या रहताच्या दृष्टीने भरू्ोलािा अभ्यास किण्याच्या 
बाबतीत जमगन भरू्ोलकाि उिे पडले असे सूिरवण्यात आले, ति ख द्द जमगनीतील वडीलधाऱ्या 
भरू्ोलकािाांना जसा धक्का बसेल तसाि तो परहल्या जार्रतक य द्धािा काल व य द्धोत्ति काल याांतील 
जमगन-भरू्ोलरवषयक सारहत्यािा परििय असिाऱ्या कोिाही पिकी अभ्यासकालाही बसेल, जमगनीतील 
ही िळवळ अमेरिकेवि काही प्रत्यक्ष ठसा उमटरविािी नाही, असे र्ृहीत धरून, त्यासांबांधी अरधक रविाि 
किण्यािी आपिास र्िज नाही. (यारवषयक अरधक र्ोडी असिाऱ्या वािकाांनी हेटनिच्या, १७५, ३४१ ते 
४३ आरि प्त लेवीच्या १७७, २६६ ff या ग्रांथाांतील प्रस्त तरवषयाविील पिखड ििा पहाहया). 

 
त्या देशातील लोकाांिी अरधक महत्तवािी द सिी एक प्रवृत्ती आहे. हे लोक काही तिी “समस्या” 

रनमाि कििािे घटक भरू्ोलके्षिात घ सडण्याच्या प्रयत्नात असतात. प्रदेशाच्या स्वरूपािे “केवल विगन”, 
त्यात अथगशोधनािा थोडा मालमसाला घालूनही, प्रथमदशगनी तिी समस्येिा भास रनमाि करू शकिाि 
नाही. रनदान तो शब्द अन्य शास्त्राांतून ज्या अथाने वापिला जातो त्या अथाने ती समस्या नसते. म्हिून, 
‘कालाांति’ हा एक घटक म्हिून त्यािी भि घालिे आवश्यक समजले रे्ले. यािाि अथग, आजच्या 
परिव्स्थतीिी पूवीच्या परिव्स्थतीशी त लना कििे, चकवा कोित्याही प्रदेशातील कोित्याही एका 
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घटकातील रवरशष्ट बदलािा परििाम काय होतो यािा अभ्यास कििे, चकवा सवगसाधाििपिे भरू्ोलाला 
‘व्स्थि’ िाहू न देता ‘र्रतमान’ कििे असा होतो. 

 
भरू्ोलाला शास्त्र म्हिनू मान्यता रमळालेली नसल्याम ळे, भरू्ोलस धाििेिे बाकीिे दखलपाि 

प्रयत्न भरू्ोलािे सिळ एक शास्त्र बनवावयािे या तीव्रति व रनरित हेतूच्या पे्रििेतून रनमाि झाल्यासािखे 
रदसतात. म्हिून, भरू्ोलाला शास्त्र म्हिनू प्ररतष्ा रमळवावयािी असेल, ति त्यानेही प्रथमतः फलत 
रनिीक्षिीय घटनाांिाि अभ्यास किण्यािी मयादा मान्य केली पारहजे. भरू्ोलाला अशा घटना दशगनीय 
“भदूृश्यातून” रमळतात. काही र्ोष्टी दशगनीय नसूनही रनिीक्षिीय असतात असा कोिी दावा केला ति 
भरू्ोलाला मूतग वस्तूांिी मयादा मान्य किावी लारे्ल. कािि मूतग घटनाांिे, काही अांशाने तिी, अिूकपिे व 
रनरितपिे रनिीक्षि कििे व मापन कििे शलय होते, यारवरुद्ध अमूतग घटनाांिे तसे कििे शलय होत 
नाहीत. 

 
द सिी एक सूिना एका र्ृहीतकावि आधािलेली आहे. प्रत्येक रवरशष्ट शास्त्राला स्वतःच्या अशा 

काही वस्तू अर्ि घटना अभ्यासावयाच्या असतात. म्हिनू भरू्ोलशास्त्राने काही प्रयत्न करून आपला असा 
एक वरे्ळा अभ्यासरवषयक शोधला पारहजे. भकेू्षिात त्याला आढळिाऱ्या बह तेक सवग दृश्य व भौरतक 
वस्तूांवि, त्यािी सवगतोपिी छाननी केलेली नसली तिीही, ती आपलीि मालमत्ता आहे असा दावा अन्य 
शास्त्राांनी अर्ोदिि लावलेला आहे. एक शलयता अशी आहे, की अन्य शास्त्राांनी अद्यारप ज्यावि अरधकाि 
साांरर्तलेला नाही अशा ज्या वस्तू भकेू्षिात आढळतील त्या भरू्ोलकािाांनी वेिनू घ्याहया आरि ही आपली 
मालमत्ता म्हिनू त्याांवि अरधकाि साांर्ावा. 

 
पि अन्य काही भरू्ोलकाि असे आग्रहपूवगक म्हितात, की भरू्ोलाच्या अन रूप अभ्यासवस्तू भ-ू

भार्ाांच्या स्वरूपात असून रतलाि ते प्रदेश असे म्हितात. पि ही वस्तू मूतग व एकात्म असली तिि, इति 
शासे्त्र जशी त्याांच्या त्याांच्या वस्तूांिा अभ्यास कितात, त्याप्रमािे या वस्तूांिाही अभ्यास किता येईल म्हिजेि 
वर्ीकििान रूप प्रकािाांिी माांडिी कििे, त्याांच्या सांबांधीिी तत्तव ेव रनयम रवकरसत कििे या र्ोष्टी शलय 
होतील. समजा, एखाद्याने या शास्त्राच्या प्रम ख कायगके्षिािी कल्पना मान्य केली, पि विील र्ृहीत तत्तव 
अमान्य केले, ति त्याने केलेला प्रदेशाांिा अभ्यास शास्त्र म्हिून मान्य होिाि नाही. कदारित, कलेच्या 
के्षिातील एक प्रकाि म्हिनू तो मान्य होईल, पि तो “भरू्ोलाच्या शास्त्रातून” वर्ळला जाईल. 

 
प्राध्यापक हहाइटहेड याांच्या रविािसििीत ि टी आहे असे आहहान त्याांच्या रवद्यार्थ्याने त्याांना रदले, 

तेहहा त्याांनी काढलेले उद्र्ाि या रठकािी आठवल्यारशवाय िहात नाहीत. ते म्हिाले, “या रठकािी 
कशािी र्िज असेल ति ती एका िपखल शब्दप्रयोर्ािी”. भकेू्षिरूपी वस्तूच्या या िक्रहयूहातून स टका 
करून घेण्यास त्या भाग्यवान द्हयथी शब्दाांपैकी एकािी–भदूृश्य (Landscape) या शब्दािी–िाांर्लीि 
मदत झालेली आहे. भदूृश्य हे दृरष्टर्ोिि दृश्य असल्याम ळे, त्यात सवग दृरष्टर्ोिि दृश्येि असल्याम ळे, 
त्यात सवग दृश्य भौरतक वस्तूांिा समावशे होतो, आरि रवरवध अहयाख्यात मार्ांनी ते मयारदतही किता येते, 
म्हिूनि त्याला एकात्म मूतग वस्तू म्हटले जाते. पि, त्याच्या इांग्रजी नाही तिी जमगन स्वरूपात, तेि भदूृश्य 
भपूृष्ािे, प्राांतािे वा प्रदेशािे मयारदत के्षिही असते. अथात, प्रदेश अथवा भदूृश्य ही एक आकाि व ििना 
असलेली एकात्म मूतग वस्तू आहे; आरि म्हिूनि त्यािे वर्ीकिि कििे व त्यातील सांबांधयोर्ाांरवषयीिी 
शास्त्रीय तत्तिे रवकरसत कििे या र्ोष्टी शलय आहेत. 
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क – प्रस्तुत अभ्यासगं्रथाचा हेतू 
 
या ग्रांथात ज्यािे प्ररतपादन किण्यािा प्रयत्न आहे त्या रवषयािे, म्हिजेि भरू्ोलाच्या स्वरूपािे, 

तपशीलवाि पिीक्षि, भरू्ोल हे एक शास्त्र आहे, अथवा ते तसे असिे आवश्यक आहे, इत्यारद कोित्याि 
र्ृहीतत्तवावि आधािलेले नाही. पृर्थ्वीशी सांबांधीत असे कोित्यातिी एका प्रकाििे ञान म्हिजे भरू्ोल 
येवढेि र्ृहीत धरून, ते नेमके कोित्या प्रकाििे ञान आहे यािा शोध घेण्यािा आम्ही प्रयत्न कििाि 
आहोत. ते एक रनयमबद्ध शास्त्र आहे, की ती एक कला आहे, चकवा कोित्या रवरशष्ट अथाने ती शास्त्र अर्ि 
कला आहे, का दोन्हीही आहे? शीषगकाांना रिकटलेल्या मूल्यरवषयक सांकल्पनाांपासून दूि िाहून विील 
प्रश्नाांना आपल्याला तोंड द्यावयािे आहे. डग्लस जॉनसनच्या शब्दात रविािावयािे झाले ति भरू्ोलाला 
शास्त्रािी उच्चप्ररतष्ा रमळरवण्यािी आकाांक्षा बाळर्ता येईल का? अथवा त्याच्या बिोबिीच्या स्थानावि हक्क 
साांर्ण्यािा आव त्याने आिावा का? की इरतहास, अथगशास्त्र आरि समाजशासे्त्र याांच्याबिोबिीिे म्हिजे थोडे 
खालिे असले तिी मानािे स्थान मान्य किावे?, असे प्रश्न आम्ही स्वतःला रविाििाि नाही. कािि, 
त्याम ळे रनमाि होिािी सहज प्ररतरक्रया जॉनसनने साांरर्तली आहे. “भरू्ोलािे आजपयंत झाले नाही असे 
अांतबाह्य अन्वषेि केले जात नाही तोपयंत शास्त्राांच्या बिोबिीिे स्थान सोडण्यास भरू्ोलाने उघड नकाि 
द्यावा” (१०३, २२०). याम ळे होते काय, ति भरू्ोलाला सतत समथगकािी भरूमका घ्यावी लार्ते, आरि जे 
कदारित कधीि साध्य होण्यािा सांभव नाही ते घडवनू आिण्यािा रनत्य प्रयत्न कित िहाव ेलार्ते. 

 
या प्रश्नाच्या एका बाजूप िती तिी आपली भरूमका स्पष्ट किण्यास हिकत रदसत नाही. “भ-ूशास्त्र व 

वनस्परतशास्त्र ही ज्या अथाने शासे्त्र आहेत”, त्याि अथाने भरू्ोल हे शास्त्र होिे रजतके अशलय कोटीतील 
आहे, त्याि अथाने भ-ूशास्त्र ज्या अथाने शास्त्र आहे त्याि अथाने वनस्परतशास्त्र हे शास्त्र होिे, चकवा याच्या 
रवरूद्ध प्रकाि होिे, अशलय कोटीतील आहे. तसेि या दोन्ही शास्त्राांना पदाथग रवञान अथवा िसायनशास्त्र 
याांच्या अथाने शास्त्र होिे अशलय आहे. म्हिूनि, भरू्ोलािे जे काही स्वरूप आहे त्यापेक्षा अर्दी वरे्ळ्या 
स्वरूपात रूपाांति किण्यािे कोिाही उत्साही अभ्यासकािे प्रयत्न रनष्ट्फळि ठितील. भरू्ोल हा सन्मारनत 
नसला तिी तो प्रािीन आहे, म्हिूनि आदििीयही आहे. भरू्ोल हा काही अमेरिकी भशूास्त्राच्या पोटी 
जन्माला आलेला नवजात रवषय नहहे, की प्रत्येक अमेरिकी रपढीतील भरू्ोलकािाांनी तो मन मानेल तसा 
बदलून घ्यावा! कोित्याही शास्त्ररवषयासांबांधी प्रत्येकाने आपले मन मोकळे ठेवाव े हे मान्य केले, तिी 
प्ररतवषी आपली भरू्ोलािी सांकल्पना आपल्या लहिीप्रमािे बदलण्यािे स्वातांत्र्य आपल्यास कोिीि देिाि 
नाही, असा दावा एका अञात भरू्ोलञाने केला आहे (पार्गकन्सच्या ग्रांथातील अवतििे पहा. १०५, २२२). 

 
कोित्याही प्ररतरष्त के्षिात, त्या के्षिािी योग्य हयाख्या किण्यािा प्रश्न हे काही सजृनशील कायग 

मानले जात नाही. म्हिजेि, ते पूवगमान्य र्ृहीतत्तवाांवरून तकग श द्ध रविािसििीने रसद्ध किावयािे एखादे 
प्रमेय, अथवा प्रत्यक्ष ञानके्षिातील एखादी अन सांधान समस्या, या सािखे सजृनशील अवघड कायग नहहे. 
कोित्याही रवषयािे सकलशास्त्राांतर्गत स्थान रनरित किण्यािा प्रश्न हे सांबांधी शास्त्रशाखेच्या रवरशष्ट 
ञानाच्या कके्षबाहेििे कायग आहे. अथाति, तो “शास्त्ररवषयक उपपत्तीिा, म्हिजेि प्रञान रवषयक 
उपपत्तीिा”, रवषय आहे, असा दावा तत्तवञ क्रा्ट याने भरू्ोल के्षिािे क्राव्न्तक पिीक्षि कित असता केला 
आहे. या क्राव्न्तक पिीक्षिािा तपशीलवाि सांदभग प ढे यावयािाि आहे. अशा प्रकािच्या शास्त्राच्या 
उपपत्तीसांबांधाच्या अन सांधानािे कायग भरू्ोलािे स्वरूप कसे असिे इष्ट आहे ते ठिवनू देिे हे नसून, त्यात 
कशाकशािा अांतभाव होतो ते रनरित कििे हे आहे (१६६, १ ते ३). तसेि हेटनिनेही १९०५ मध्ये असे 
म्हटले आहे, की “कोित्याही शास्त्रािी बाांधिी ही त्याच्या र्तकारलन वाढीतून रनमाि झालेली असते. 
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पि, शास्त्राांच्या ज्या सांरक्षप्त त पदनामाांिा कल र्तकारलन रवकासािी दखल न घेण्याकडेि असतो. त्याांच्या 
नरशबी वैफल्य येिाि हे आधी ठिल्यासािखेि असते. भरू्ोलािे पद्धरततांिरवषयक सारहत्य अशा पूवगमान्य 
सांकल्पनाांनी खच्चनू भिलेले आहे हे त्यािे द दैवि म्हटले पारहजे” (१२६, ५४५). 

 
“काटेकोि तकग सांर्ती” समोि असताना अांधपिे “रूढीलाि” रिकटून िाहण्यािा हा प्रकाि आहे 

(२२२), असा लायलीने विील दृष्टीकोनावि रशक्का मािला आहे. त्याने समथगन केलेली भरू्ोलािी 
सांकल्पना तकग दृष्ट्ट्या भक्कम आहे असे दाखरवता येण्यासािखे असले (या प्रश्नाकडे आपल्याला प ढे 
वळावयािे आहेि), तिी एखाद्या अभ्यासके्षिाच्या र्तकारलन उत्क्राांतीवि “रूढी” असा केवळ रशक्का 
मारून त्यािे सत्तवहिि केल्याने हा वाद चजकता येिाि नाही. सांय लत सांस्थानाच्या िरहवाशाांच्या 
उर्मस्थानाांच्या रविाि कित असता, एकति या लोकाांनी रवरवध य िोपीय व आफ्रीकी भाषा बोलाहया, 
नाहीति एकूि लोकसांख्येिा जेवढा रहस्सा एका भारषकाांिा असेल त्याप्रमािे रतला प्ररतरनरधत्व देऊन 
तयाि केलेली एक रमश्रभाषा बोलावी, असा दावा अभ्यासकाने किावयास हिकत नाही. पि “िाजमान्य 
इांग्रजीशी” जवळीक कििािी कोितीतिी एक भाषा आमच्या शाळाांनी रशकरवलीि पारहजे ही केवळ एक 
“रूढी” असूनही ती शाळाांनी मान्य केलेली आहे. 

 
कोित्याही शास्त्र शाखेिी रवरशष्ट हयाप्त ती तकग दृष्ट्ट्या समथगनीय असली तिी, त्यावि त्यातील 

ञानािी अरभवृद्धी रततकीशी अवलांबून नसते, ति भतूकाळातून स रू होऊन वतगमानकाळामधून प ढे सिकून 
भरवष्ट्यकाळापयंत पोहोििाऱ्या अखांड जीवन स्त्रोतावि त्या शाखेिी अरभवृद्धी अरधक अवलांबनू असते. 
एखाद्या शास्त्राच्या, अथवा कोित्याही रवषयाच्या, इरतहासात स रशरक्षत वर्ाच्या सामान्य ञानातून काही 
थोड्या स्वयांभ ू “आिायांच्या” कायावि इतका भि रदला जात असतो, ते पाहून कोिालाही वाटाव,े की 
त्यापैकी प्रत्येकाने शून्यातून स रुवात करून येवढे मोठे यश एका हाती प्राप्त त करून घेतले असले पारहजे. 
भरू्ोलके्षिात असे मनावि ठसिािे उदाहिि अलेलझाांडि हांबोल्टिे आहे. कोिीही मार्गदशगक आिायग 
नसलेला अगे्रसि कायगकता, अमेरिकेिे अन्वषेि करून स्वरृ्ही पित येिािा व प्राकृरतक भरू्ोलािी 
प्ररतष्ापना कििािा एकमेव प रुष, अशा स्वरूपात सहसा त्यािे रिि िेखाटले जाते. वस्त व्स्थती वरे्ळी 
आहे आरि रतिे पिीक्षिही आपि कििाि आहोत. तरुि फॉस्टगििी मदत झाली नसती ति हांबोल्ट 
भरू्ोलकाि झाला असता का, असाि प्रश्न रविाििे योग्य ठिेल. या तरुि फॉस्टगििे सवग भौर्ोरलक कायग 
वृद्ध फॉस्टगिच्या कायावि आधािलेले होते. वृद्ध फॉस्टगििे पूवािायग आम्हाला माहीत नाहीत येवढेि! 
रशवाय, हांबोल्ट आपल्या कायाच्या स रुवातीपासून शवेटापयंत अक्षिशः अन्य भरू्ोलकािाांच्या सम दायावि 
अबलांबनू होता असे त्याच्या रलखािातील सांदभगसम च्चयावरून रदसून येते आरि त्यात समकारलनाांबिोबिि 
पूवगकारलनाांिाही उल्लखे आहे. 

 
याच्यारवरूद्ध, भरू्ोलञाांच्या प्रत्येक नहया रपढीने चकवा प्रत्येक वरे्ळ्या भरू्ोलञाने, ज्या सूिनाांिी 

प्रत्यक्ष उदाहििे अथवा त्या रवषयाच्या पूवगकारलन रवकासाच्या अभ्यासाने िाििी झालेले नाही अशा नहया 
नहया सूिना प ढे आिल्या, ति हेटनि म्हितो त्याप्रमािे, भरू्ोलकािाांच्या मनात एक प्रकाििी अस्वस्थतेिी 
व अस िरक्षततेिी भावना रनमाि होते व या के्षिाच्या यशस्वी मशार्तीला खीळ पडते; इतकेि नहहे ति, 
अन्य के्षिातील कायगकते या एकूि रवषयाबद्दलि साशांक होतात (१५२, ५२ f, १६७, २६५; १६८, ४९० f). 
अमेरिकी भरू्ोलकािाांना असल्या परििामािा िाांर्लाि परििय झालेला आहे! प्रथम एकदा प्राकृरतक 
भरू्ोलाकडे, ति नांति पयावििवादाकडे, आज भदूृश्याांच्या अभ्यासाकडे, ति उद्या कलापूिग 
स्थलविगनाकडे, आरि नांति कोिीकडे [हे वालय रलरहले रे्ल्यानांति, या प्रश्नािे आिखी एक उत्ति ‘भरूवञानाकडे’ असे आधीि 
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रदले रे्लेले आहे (२२२, २५२ ff) पि नांति मला असे साांर्ण्यात आले, की तसे म्हिण्यािा त्या लेखकािा हेतू नहहता.] तिी! अशाप्रकािािे 
दाांडर्ाईने स कािू रफिरवण्यािे खटाटोप असेि प ढेही िालू िहािाि असतील, ति आपल्या भरू्ोलािे हे 
तारू, सतत बदलत्या ध्येयाम ळे, म्हिजेि ध्येयशनू्यतेम ळे, न सतेि भिकटत िाहील आरि कोठेि 
पोहोििाि नाही. [हे वालय रलरहले रे्ल्यानांति, या प्रश्नािे आिखी एक उत्ति ‘भरूवञानाकडे’ असे आधीि रदले रे्लेले आहे (२२२, २५२ ff) 
पि नांति मला असे साांर्ण्यात आले, की तसे म्हिण्यािा त्या लेखकािा हेतू नहहता.] 

 
एक भरू्ोलकाि या नात्याने, प्रस्त त लेखकािा भरू्ोल के्षिरवषयक दृरष्टकोि आवडिािे कोिी 

वािक असलेि ति फाि थोडे असिाि, हे या सांपूिग ग्रांथाच्या उभाििीत एक र्ृहीततत्तव म्हिूनि लेखकाने 
मान्य केले आहे. आपल्या मांडळाने अध्यक्ष पदासाठी रनवडलेल्या आपल्याि के्षिातील आिायांिा असा 
दृरष्टकोिरवषयक प्रस्ताव माांडण्यािा एक िाखीव अरधकाि आहे असे कोिीही र्ृहीत धििाि. तिीही, अन्य 
भरू्ोलाकािाांना भरू्ोल कसा रदसतो, चकवा या पूवीच्याांना तो कसा रदसला, यािे यथाथग रिि प ढे ठेविे, 
हाि प्रस्त त लेखकािा हेतू आहे. कोित्याही रवरशष्ट कालखांडातील अथवा कोित्याही एका देशातील 
भरू्ोलकाि या सांपूिग के्षिाच्या एखाद्या लहान भार्ािेि प्ररतरनरधत्व कितात. म्हिनूि आपले हे पिीक्षि 
अन्य कालखांडात व अन्य देशाांतही रवस्ताििे आवश्यक होिाि आहे. तेहहा, आपल्याला योग्य मार्ाने 
जावयािे असेल– अथवा न कत्याि झालेल्या एका िक्री-ििेत स िरवल्याप्रमािे योग्य मार्ावि प न्हा पित 
यावयािे असेल– ति आपल्याला प्रथम भतूकाळािे चसहावलोकन किाव ेलारे्ल; आरि त्यावरून रूढ 
मार्ाने जािािा भरू्ोल कोित्या रदशनेे िालला आहे हे समजून घ्याव े लारे्ल. अथाति, भतूकालीन 
रवकासावस्थेत भरू्ोलािे स्वरूप कसे होते हे समजून घेिे हे आपले परहले कतगहय ठिेल. 

 
म्हिूनि रनत्यािा क्रम पालटून, शास्त्राच्या स्वरूपासांबांधीच्या कोित्याही एका सांकल्पनेपासून 

स रूवात न किता, भरू्ोलके्षि जसे रनमाि होत रे्ले तसेि आपि त्यािे पिीक्षि कििाि आहोत, त्यािे 
आवश्यक र् िरवशषे रनरित केल्यावि, रवरवध ञानशाखाांच्या सांदभात त्यािे पिीक्षि कित जािाि आहोत. 
या के्षिािे आवश्यक र् िरवशषे रनरित केल्यावि रवरवध ञानशाखाांच्या सांदभात त्यािे तकग रसद्ध स्थान कोठे 
आहे ते शोधून पहाण्यािा प्रयत्न कििाि आहोत. (c/o क्रा्ट १६६, ३). अथात, या ग्रांथाच्या तीन 
भार्ाांपैकी परहला भार् “भरू्ोल म्हिजे काय?” या प्रश्नासांबांधीिा असेल (प्रकििे २ ते ४). 

 
अशारितीने पाया तयाि झाल्यावि भरू्ोलाच्या स धाििेसाठी केल्या रे्लेल्या रवरवध स िनाांिी 

तपासिी कििे आपिास शलय होईल. आजच्या भरू्ोलाप ढे आलेल्या प्रम ख सूिनाांच्या पिीक्षिाने या एकूि 
अभ्यासग्रांथािा स मािे रनम्मा भार् हयापलेला आहे (प्रकििे ५ ते १०). येथे, एक र्ोष्ट वािकाांच्या लक्षात 
येईल. वि रदलेल्या रवभार् ‘ब’ मध्ये उल्लेरखलेल्या अशा सूिनाांच्या सांरक्षप्त त रवधानाांनी त्या सूिना कििाऱ्या 
अभ्यासकाांच्या रविािाांना रनदान त्याांिी रूपिेषा सादि किण्याप िता न्याय रदला आहे, असेही म्हिता 
येिाि नाही. याांपैकी रकत्येक अभ्यासकाांनी भरू्ोलरवषयक अन सांधानात स्पृहिीय भि टाकलेली आहे. 
म्हिून, त्याांनी केलेल्या भरू्ोलातील स धाििासांबांधी सूिनाांिा आपल्याला काळजीपूवगक रविाि केला 
पारहजे. उलटपक्षी, आपल्या सूिना केवळ अरधकाि म्हिून मान्य न केल्या जाता त्याांिी क्राव्न्तक पिीक्षा 
केली जावी अशी अपेक्षा त्याांनी स्वतःि केलेली असावी; रनदान, तसे आपि र्ृहीत धिाव,े हे बिे. बह तेक 
बाबतीत, कोित्याही औपपरत्तक सूिनेिी अथगवत्ता, जेथे रतिे प्रत्यक्ष उपयोजन झालेले असेल तेथे, अर्दी 
स्पष्टपिे पडताळून पहाता येते. म्हिून आपल्या परिक्षिात त्या त्या मार्ान साि ििलेल्या प्रत्यक्ष कृतींिाही 
आढावा घ्यावा लारे्ल. विील दोनही बाबतीत, त्या त्या ग्रांथातील भरू्ोलाच्या स्वरुपारवषयींच्या कल्पना 
समथगनीय आहेत अर्ि नाहीत येवढ्या एकाि र्ोष्टीप िता आपला त्या ग्रांथाांशी सांबांध आहे, ही र्ोष्ट सतत 
मनात बाळर्ण्यािी वािकाांना रवशषे रवनांती आहे. या ग्रांथासोबत जोडलेल्या सांदभगसूिीवरून बह श्र त 
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वािकाांच्या ही र्ोष्ट सहज लक्षात येईल, की ज्याांनी काही रवशषे कायग करून प्ररतष्ा सांपादन केली आहे, 
अशा भरू्ोलकािाांप ितेि हे सांदभग मयारदत आहेत. या लेखकाांिे ज्येष्त्व, बह धा सवगि बाबतीत, त्याांच्या 
पद्धरततांिरवषयक रलखािाांहयरतरिलत अन्य रलखािाांवि आधािलेले असल्याम ळे या ग्रांथातील कोित्याि 
ििांिा त्याांच्या कायावि परििाम होण्यािी शलयता नाही. या ग्रांथकािाांच्या पद्धरततांिरवषयक रविािाांिी 
रिरकत्सा किण्याप िताि आपला त्याांच्याांशी सांबांध आहे. प्रश्न असा उद् भवतो, की हे त्याांिे रविाि म्हििे, 
तकग शास्त्राच्या भाषेत अथवा वास्तवाच्या भाषेत केलेली, भरू्ोलाच्या स्वरुपासांबांधीिी भक्कम रवधाने आहेत 
का भरू्ोलके्षिात स धाििा किण्यासांबांधीच्या मान्य होण्यासािख्या सूिना आहेत? या प्रश्नाांिी उत्तिे 
अव्स्तपक्षी रमळण्यासािखी नसतील, ति ज्याच्या आधािाांवि भरू्ोलािे रवस्तृत व एकसांध के्षि रवकरसत 
होण्यािी शलयता आहे अशा तकग रसद्ध व भक्कम पायाभतू तत्तवाांिाि रविाि कििे आवश्यक ठिेल. 

 
शवेटी, रनष्ट्कषांच्या स्वरुपात एवांर् ि रवरशष्ट भरू्ोलके्षिािा एकूि ञान-के्षिाशी सांबांध प्रस्थारपत 

किण्यािा प्रयत्न किण्यास हिकत नाही; म्हिजेि, भरू्ोल हे कोित्याप्रकाििे अभ्यासके्षि आहे हे रनरित 
किण्यािा प्रयत्न किण्यास हिकत नाही (प्रकििे ११ व १२). त्याला प्रत्यक्षात शास्त्र म्हिावयािे अर्ि 
नाही या प्रश्नािे उत्ति परिभाषेत रवशषे िस घेिाऱ्याांच्या मताांवि सोपव ू या; कािि, एकदा भरू्ोल हे 
कोित्या प्रकाििे अभ्यासके्षि आहे यािा रनिगय झाल्यावि त्याच्या रशषगकािी चिता कित बसण्यािी 
आपल्यास र्िज नाही. 

 
प्रस्त त लेखकाला एक र्ोष्ट येथे स्पष्ट किावयािी आहे. त्याच्याि सहकाऱ्याांनी केलेल्या सूिनाांिी 

रिरकत्सा कित असताना, त्यावि तकग द ष्ट वादांर् माजरवण्यािा त्यािा हेतू नाही; म्हिजेि, त्याांनी केलेल्या 
रवधानाांतील स्पष्टपिात चकरितही उिीव असल्यािी सांधी साधून त्यावि हल्ला िढरवण्यािी त्यािी इच्छा 
नाही, पि माांडल्या रे्लेल्या सूिनाांमार्ील हेतू समजून घेण्यािी माि त्यािी धडपड आहे. रवशषेेकरून 
अलीकडच्या काळातील, जमगन भरू्ोलञाांच्या पद्धरततांिरवषयक ििांना द दैवाने वैयव्लतक वादरववादाांिे 
स्वरूप आले. तसा प्रकाि अमेरिकी भरू्ोलात स रू किण्यािी लेखकािी म ळीि इच्छा नाही. ओप्त स्ट 
प्रमािेि प्रस्त त लेखकािाही प्रयत्न शलयतोवि जास्तीत जास्त समझोता व एकवालयता किण्याच्या रदशनेे 
िाहील. तो भरू्ोलािी कोितीही एक रदशा आपली म्हिून प्रस्थारपत किण्यािा प्रयत्न कििाि नाही, ति 
भौर्ोरलक कायासाठी एक सवगमान्य पाया शलय असल्यािे दाखवनू देईल; म्हिजेि, तो प्रत्यक्ष 
भरू्ोलरवषयक कायाला अत्यरधक प्रमािात िालना रमळेल असा प्रयत्न किील– आरि हाि या ग्रांथािा 
म ख्य उदे्दश आहे (१७८, १ ते ३). 

 
र् – ऐणतहाणसक सवेक्िाची गरज 

 
आजपयंत प्ररसद्ध झालेल्या भरू्ोलाच्या इरतहासासांबांधीच्या अभ्यासलेखाांिे िोटक पिीक्षि कित 

असता जॉन के िाईट् याने असा शिेा मािला, अशा रवषयािे यथाव्स्थत रवविेन कििाऱ्या ग्रांथाांिी इांग्रजीत 
एकां दिीने उिीवि आहे (९) अमेरिकी भरू्ोलाच्या इरतहासासांबांधी रवविेन कििािे प ष्ट्कळ उत्कृष्ट ग्रांथ 
आपल्याकडे आहेत. त्यातही डब्लू. एम्. डेव्हहस (१०२, १०४), डग्लस जॉन्सन (१०३) आरि कोल्बी 
(१०७) याांिे ग्रांथ रवशषे उल्लेखनीय आहेत. तसेि अमेरिकी भरू्ोलाच्या अलीकडील रवकासासांबांधीच्या 
जमगन सारहत्यातील दोन वरे्वरे्ळ्या प्रकाशनाांकडेही लक्ष द्यावयास हिकत नाही. त्यापैकी एक 
कॅरलफोर्गनया रवद्यापीठाकडे िॉक याने रलरहलेला असून, द सिा त्याि सांस्थेत काम केलेल्या फायफिने 
रलरहलेला आहे (१०८, १०९ त्यािबिोबि त्याविील ्लाटिी मार्गमक टीकाही पहा २२४, १२५). पि, 
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अमेरिकेतील भरू्ोलाच्या रवकासािे आकलन य िोपात होत रे्लेल्या पूवगकालीन व समकालीन रवकासाच्या 
सांदभाति होिे शलय आहे; कािि या रवषयािे साांर्ोपाांर् रवविेन आपल्या सारहत्यात शोधिे आजतिी हयथग 
आहे. िाइटने १९२५ मध्ये त्याांिी उिीव असल्यािा उल्लेख केल्यानांति, रडरकन्सन व होवाकग  याांनी या 
के्षिािे एक उपय लत सवेक्षि प्रकारशत केले आहे. पि, द दैवाने, ते जमगनीतील कायाच्या पिकीयाांनी 
केलेल्या अथगशोधिावि बह ताांशी अवलांबनू असल्यािे रदसते; आरि जमगनीतील िात्सेलनांतिच्या रवकासािी 
रुपिेषा त्यात अर्दीि िोटक रदलेली आहे. 

 
आध रनक भरू्ोलािा शास्त्र या नात्याने पाया ििण्यािे कायग म ख्यतः जमगन अभ्यासकाांनी केले, 

याबद्दल वाद असण्यािे कािि नाही. कोित्याही देशापासून स रूवात केली, तिी तेथील भरू्ोलाच्या 
रवकासािा अभ्यास कित असताना, एकोरिसाहया शतकाच्या स रुवातीच्या काळात हांबोल्ट आरि रिटि 
याांनी केलेल्या कायापयंत मारे् जाविे लार्ते. रशवाय, प ष्ट्कळशा देशाांत भरू्ोलािे कायग जिी कमी-अरधक 
प्रमािात स्वतांिपिे िालत असले, तिी त्या त्या देशातील भरू्ोलरवषयक रविािात झालेले महत्तवािे बदल 
हे जमगन भरू्ोलातील बदलाांिेि आरवष्ट्काि असतात; आरि रकत्येकदा ते घडून येण्यास फाि रवलां ब 
झालेला असे, असेही आढळून आले. एक रवशषे द दैवािी र्ोष्ट अशी, की रे्ल्या शतकभिात जमगनीत 
झालेल्या भरू्ोलरवषयक रविािरवरनमयािी, रनदान रूपिेषा म्हिता येईल असा एकही ग्रांथ इांग्रजीतून 
उपलब्ध नाही. त्यािा परििाम असा झाला आहे, की बह तेक सवग अमेरिकी भरू्ोलञ प्ररशरक्षत असूनही 
आपल्या रवषयाच्या पद्धरततांिरवषयक पाश्वगभमूीिे बाबतीत पूिगपिे अांधािात असतात. याच्या उलट, जमगन 
अभ्यासकाांच्या हाताशी त्या त्या कालखांडातील अशातऱ्हेिे मूळ लेख तयाि असतात, इतकेि नहहे ति 
भरू्ोलरवषयक रविािाच्या रवकासासांबांधीिे अनेक ऐरतहारसक अभ्यासग्रांथही त्याांना उपलब्ध असतात. 

 
या इरतहासािे समपगक रनवदेन किावयािे म्हटले, ति त्याविि एक ग्रांथ रलहावा लारे्ल. एक 

अभ्यासके्षि या नात्याने भरू्ोलाच्या रवकासाच्या प्रत्येक अवस्थेत त्याला प्राप्त त झालेली प्रम ख लक्षिे 
तेवढीि रविािात घ्यावयािी अशी मयादा घालिे, आमच्या प्रस्त त हेत च्या दृष्टीने आवश्यकि आहे. आमिा 
सांबांध भौर्ोरलक कायाच्या रवकासाशी नाही चकवा भरू्ोलरवषयक सामग्रीच्या रनर्गमतीत रनिरनिाळ्या 
लेखकाांिे वा र्टाांिे महत्तव याच्याांशीही नाही, ति भरू्ोलाच्या स्वरुपारवषयीच्या रविािाांना रमळालेली 
प्ररतष्ा व त्याांच्यात होत रे्लेले बदल याांच्याशी आहे. अथाति, या र्ोष्टींिा शोध भरू्ोलरवषयक 
ग्रांथाबिोबिि पद्धरततांिरवषयक ग्रांथाांवरूनही घ्यावयािा आहे. 

 
भरू्ोलके्षिातील पूवीच्या कायािे आम्ही जे पिीक्षि कििाि आहोत ते दोन हेतूांनी कििाि. आपि 

ज्या के्षिात कायग कितो त्यािे आकलन होण्यास मदत कििे हा एक हेतू. त्या दृष्टीने या अभ्यासग्रांथाच्या 
महत्तवावि आम्ही प्रथमि भि रदला आहे आरि भरू्ोलाच्या पद्धरततांिाच्या के्षिात सध्या रविािाधीन 
असलेल्या प्रश्नाांसांबांधी आधीच्या लेखकाांनी कोिते रनष्ट्कषग काढले होते हे सांमजून घेिे, हा द सिा हेतू. 
कािि, यातील काही थोड्या अभ्यासलेखाांकडे पूवीच्या भरू्ोलकािाांिे म ळीि लक्ष रे्लेले नाही– आरि 
बह तेक बाबतीत पूवी वािांवाि द लगक्ष होत रे्ले आहे. “या बाबतीत पूवगकालीनाांच्या लेखनाकडे द लगक्ष 
किण्यािी आम्हा भरू्ोलकािाांिी सांवय जोपयंत जात नाही, तोपयंत या पद्धरततांिरवषयक र्ोंधळात 
स धाििा होण्यािी आशा नाही. .......रकत्येकदा ति, आपल्या शजेाऱ्यानेि जे रशलाखांड अरधक िाांर्ल्या 
बाांधकामाच्या दृरष्टने अप िे वा रनरूपयोर्ी आहेत हे यापूवीि ओळखलेले असते, तेि रशलाखांड वापरून 
नवीन इमाित उभािण्यािा खटाटोप आम्ही कित असतो.” अशी बॉनने टीका केली आहे (११५, १७ f). 
ऑप्त स्ट म्हितो, “पद्धरततांिातील कोित्याही प्रकाििी प्रर्ती भतूकालाविि आधािावी लार्ते. म्हिनू, 
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भतूकालीन समज आरि सांकल्पना याांिे ञान आरि त्याांिे रवविेन झाल्यारशवाय पद्धरततांिरवषयक 
कोिताि बदल घडवनू आिण्यािा प्रयत्न होता कामा नये.” (१७८, ३). 

 
भरू्ोल कसा असावा यारवषयीच्या पूवगप्ररतरष्त सांकल्पना बिोबि घेऊनि याप्रकाििा अभ्यास 

किण्यास कोिी प्रवृत्त झाला व या सांञाांप िते आपल्याशी सहमत असलेले भरू्ोलकाि रवरूद्ध भरू्ोलािा 
वरे्ळा दृरष्टकोन असिािे भरू्ोलकाि असा पट त्याने माांडला, ति त्याच्या ऐरतहारसक अभ्यासाने आपले 
विील दोनही हेतू साध्य होण्यािी शलयता नाही. कोित्याही पद्धरततांिरवषयक वादरववादात सापडतील 
तेथून समथगक य व्लतवाद ह डकून घेण्यािा–मर् तो य व्लतवाद वतगमानकालीन असो वा भतूकालीन असो–
कोिीही प्रयत्न कििािि, ही र्ोष्ट रनरित आहे. पि, अशाप्रकाििे रवविेक ग्रांथ व ऐरतहारसक अभ्यास-
ग्रांथ याांिी र्ल्लत केली जाऊ नये. कािि, ऐरतहारसक अभ्यासािा उदे्दश भतूकालीन वस्त व्स्थतीिे वस्त रनष् 
प्ररतपादन कििे हा असतो. उलटपक्षी द सऱ्या प्रकािात, त्या रवरशष्ट वादािा हेतू साध्य हहावा म्हिनू 
पूवगकालीन भौर्ोरलक रवकासाला अथवा भरू्ोलकािाांच्या रविािाांना रवकृत रूप देण्याति या वादाांिी 
परििती होते. म्हिूनि, मानवी ब द्धीला शलय होतील तेवढी, आपली वैयव्लतक रवरशष्ट मते बाजूला ठेवनू 
पूवगकालीन भरू्ोलाकािाच्या सांकल्पनाांिे रवविेन किण्यािा आपि प्रयत्न करू या. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि २ रे 
ऐणतहाणसक णवकासानुसार भूगोलाचे स्वरूप 

 
अ–आधुणनक भूगोलाचा अणभजात-पूवड कालखंर् 

 
एक अभ्यासके्षि म्हिून भरू्ोलािी म ळे प्रािीन [प्रािीन कालातील भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोि स्पष्ट कििािा इांग्रजीतील 

प्रमारित सांदभग ग्रांथ History of ancient Geography (४०२) हा बनबेिीिा ग्रांथ होय. हा ग्रांथ अलीकडेि प नम गरद्रत झाला आहे. अलीकडेि 
उजळिी झालेला पि थोडा सांरक्षप्त त केलेला टोझिने रलरहला आहे (४०३). रवरवध सांप्रदायाांनी केलेल्या कायाच्या स्वरूपािे रवश्लेषि (४०३) 
आध रनक भरू्ोलकािाांनी केलेल्या रवश्लषेिाशी अरधक त लना करून पहाण्यासािखे आहे. अरभजात रनर्गमतीच्या कालापासून तो थेट एकोरिसाहया 
शतकाच्या पूवाधापयंतच्या सांपूिग कालखांडासाठी, ग्रांथ सांदभांनी समृद्ध असलेल्या पेशलेच्या ग्रांथाांला इांग्रजी भाषेत तोड नाही (४०१). पि, आपल्या 
या प्रकििाच्या दृष्टीने विील ग्रांथापेक्षाही रवसोट्स्कीच्या भौर्ोरलक रविािाांिा तपशीलवाि अभ्यासि या प्रकििाच्या हेतूशी अरधक स सांर्त आहे. 
रवसोट्स्कीिा हा ग्रांथ अठिाहया शतकाच्या उत्तिाधात प्ररसद्ध झाला (१).] अरभजात कालखांडापयंत जाऊन पोहोित असली 
तिी १७५० ते १८५० या शतकभिात झालेल्या भरू्ोलरवषयक कायाम ळेि त्याला आध रनक शास्त्र म्हिून 
प्ररतष्ा रमळाली. विील कालखांडािा उत्तिाधग, म्हिजेि हांबोल्ट व रिटि याांिा काल, हा सामान्यतः 
भरू्ोलािा “अरभजात कालखांड” म्हिून बोलला जातो. हे दोघे समकालीन पि अर्दी रवरुद्ध रदशाांनी 
कायग कििािे होते. या दोघाांपैकी प्रत्येकाने केलेली असाधािि कामरर्िी, आरि त्याांच्या कायािा नांतिच्या 
सवगि भरू्ोलावि पडलेला प्रभाव याम ळे आध रनक भरू्ोलािे ‘आद्यर् रू’ म्हिून–आरि तेवढ्याि अथाने 
“सांस्थापक” म्हिून–आपि त्याांिी जी सांभावना कितो ती रनःसांशयपिे समथगनीय ठिते. पि 
अशाप्रकािच्या पदहया रिकटरवताना, पूवगकालीन कायगकत्यांच्या महत्तवाकडे नकळत द लगक्ष केले जाते. या 
सांस्थापकाांसाठी पाया तयाि किण्यािे काम त्याांच्याही पूवािायांनी केलेले असते असे म्हिण्यास हिकत 
नाही. “कालग  रिटििेही कोिी पूवगज होतेि” (Carl Ritter hat auch Seine Vorganger) असे उद्र्ाि 
रपशलेच्या नावावि उद्धतृ केले जातात; आरि ते रवधान हांबोल्टलाही रततकेि लार्ू पडिािे आहे. अशा 
पूवािायांपैकी प्रािीन कालखांडातील भरू्ोलकाि, अथवा १८०० पूवीच्या दोन-तीन शतकाांतील भरू्ोलकाि 
याांच्याशी आपिास येथे कतगहय नाही. कमीजास्त प्रमािात फ टकळ पि उपय लत अशा अभ्यासािे रुपाांति 
एका स्वतांि शास्त्रात किण्यािा ज्याांनी जािीव पूवगक प्रयत्न केला, अशा अभ्यासकाांशीि आपिास येथे 
कतगहय आहे. १८ हया शतकाच्या उत्तिाधातील असे भरू्ोलकाि सांख्येने कमी असले, तिी त्याांच्याकडे द लगक्ष 
किण्याइतके ते कमी नहहते खास! या भरू्ोलकािाांनी आपला हेतू पूिगपिे साध्य केला होता असे ठामपिे 
म्हििे अवघड असले, तिी त्याांनी आज आपल्याला माहीत असलेल्या भरू्ोलशास्त्रािा ढोबळ आिाखडा 
तयाि करून ठेवला. ही कामरर्िी त्याांनी त्या शतकािांभीि, म्हिजे हांबोल्ट व रिटि याांिे भरू्ोलग्रांथ 
प्रकारशत होण्यापूवी जिी पाि पाडली होती, तिीही त्या आिाखड्यािी रनरित रूपिेषा त्याांना प्रस्थारपत 
किता आली नहहती. आरि या कामरर्िीसाठीि, म्हिजेि आध रनक भरू्ोलशास्त्रािी प्ररतष्ापना केली 
म्हिून, आपि हांबोल्ट आरि रिटि याांिे ऋिी िारहले पारहजे. पि या भरू्ोलाच्या बह तेक सवग पायाभतू 
सांकल्पना–या ग्रांथात ज्या सांकल्पनाांिे आपल्याला पिीक्षि किावयािे आहे त्याांिाही त्यात समावशे होतो–
हांबोल्ट व रिटि याांच्या लर्तच्या भतूकाळात होऊन रे्लेल्या जमगन भूर्ोलाकािाांच्या लेखनात सापडण्यािी 
शलयता आहे. अथाति, या दोघाांपकैी कोिीही जन्माला आला नसता तिी, तशा व्स्थतीतही इ. स. १८०० 
नांति झालेल्या भरू्ोलाच्या रवकासािे स्वरूप शवेटी, बऱ्याि सावकाशीने का होईना, आज आपल्याला 
माहीत असलेल्या भरू्ोलाच्या स्वरूपाप्रमािेि झाले असते, असे म्हििे फािसे अरतशयोलतीिे ठििाि 
नाही. 
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प्रािीन ‘अरभजात’ कालखांडातील आरि ‘प नरुज्जीवन’ कालखांडातील भरू्ोलािा वािसा प्राप्त त 
झालेले १८ हया शतकातील भरू्ोलकाि, जर्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ात रनिरनिाळ्या स्वरुपात असिाऱ्या व 
जर्ािे ञान होण्याच्या दृष्टीने अथगपूिग वाटिाऱ्या घटनाांिा रविाि ओघाओघानेि कित असत. स्रॅबोच्या 
स प्ररसद्ध रवधानािा ते प नरुच्चाि कित : “शासनकला आरि सामारजक जीवन याांच्या दृष्टीने भरू्ोलािे मोठे 
महत्तव आहेि; पि त्याबिोबिि, जरमनीविील आरि सार्िाविील िरहवासी आरि जर्ाच्या रनिरनिाळ्या 
भार्ातील वनस्पती, फळे व अन्य रवशषे र्ोष्टी याांिीही ओळख भरू्ोल करून देत असतो. या ञानािे 
सांपादन व सांस्किि कििािा मन ष्ट्य हा जीवन आरि स ख या सांबांधीच्या कूट प्रश्नाांिी उकल किण्यास 
उत्स क असलेला मन ष्ट्य म्हिनू ओळखला जातो. (३८, प्रस्तावना). [मळू ग्रांथावरून मी स्वतः ज्याांिी खातिजमा केलेली 
आहे असेि सांदभग या प स्तकात मी नोंदवलेले आहेत. अथात, अन्य सवग सांदभग टीकाकािाांच्या रलखािावि रवसांबून, म्हिजे अप्रत्यक्षपिे मान्य केले 
आहेत. हे स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा आहे.] 

 
इमान्य अल काांटच्या “प्राकृरतक भरू्ोलािा” स्रबॅोच्या रवधानात समारवष्ट असलेल्या सवग 

मूलतत्तवाांशी सांबांध असे. या प्राकृरतक भरू्ोलाच्या पायाविि काांट आपल्या अन्यप्रकािच्या भरू्ोलाांिी 
उभाििी कित असे. त्यात िाजकीय, हयापािरवषयक नैरतक (िालिीती सांबांधी) व देवरवषयक भरू्ोलाांिा 
आरि प्रत्येक रवरशष्ट देशाांच्या विगनाांिाही समावशे होत असे. (४०, §५) आपल्या जर्ासांबांधीच्या 
प्ररतबोधाांिे प िेसे आकलन होण्यासाठी प्राकृरतक भरू्ोल हा आवश्यक प्राथरमक अभ्यास आहे; मर् ते 
प्ररतबोध प्रत्यक्ष प्रवासाांतून रनमाि झालेले असोत अथवा अप्रत्यक्षपिे वािनातून आलेले असोत! (§२ व 
§४ िा शवेट) थोडलयात साांर्ावयािे ति, “त्याम ळे आपल्या प्ररतबोधाांिे योग्यप्रकािे सांकलन होते, बौरद्धक 
आनांदात भि पडते आरि सामारजक प्रबोधनासाठी सांपन सामग्री हाती येते.” (६५ या उताऱ्यातील रविाि 
जिी काांटिे असले, तिी शब्द चिकच्या तोंडिे आहेत, तळटीप ३ पहा). 

 
स्रॅबो आरि काांट याांिी ही रवधाने आध रनक शास्त्राांच्या भाषेत भाषाांतरित किावीत इतलया 

तोलामोलािी आहेत, “घिकोंबड्या वािकाांच्या मनाांतील सवगसाधािि क तूहल” असा ज्यािा उल्लेख 
लायलीने केला आहे, तशा प्रकाििे क तूहलही काांटच्या मते शास्त्ररविोधक नहहते. उलट, जर्ाच्या ञानािी 
अरभलाषा कििािे असले क तूहलि अशा ञानािा पाठप िावा किावयािी व ते ञान सांघटीत किण्यािे 
प्रयत्न किण्यािी पे्रििा देते. अथाति हे हेतू साध्य होण्यासाठी रवद्यार्थ्यांनी स्वतांिपिे आरि र्टार्टाांनी 
रवशषे ञान सांपादन कििे आवश्यक आहे. हे रवशषेञान सांपादन किण्यािे अनेक मार्ग काांटला मान्य होते. 
पि वस्तूांिे प्रकािान्वये रवशषेञान सांपादन किण्यािे महत्तव मान्य कित असतानाि (आरि हेि त्यािे मत 
रनसर्गशास्त्राांच्या के्षिात प ढे प्रभावी ठिावयािे होते.) अशा प्रकाििे रवरशष्टञान भरू्ोलाच्या बाबतीत शलय 
होिाि नाही, असे त्याला वाटले. कािि, भरू्ोलशास्त्रािी एकमेव अभ्यासवस्तू पृर्थ्वी ही असून, ती अरखल 
रवश्वात आपल्याप िती तिी अरद्वतीयि आहे. भरू्ोलािा रवरशष्टञान सांपादनािा त्याने आखलेला आकृरतबांध 
आपल्याला प ढे रविािात घ्यावयािाि आहे. (पहा ४ ब). 

 
१७ हया व १८ हया शतकातील बह सांख्य लेखकाांनी भरू्ोलाच्या हेतूने भाषाांति शास्त्रीय अरभरूिीच्या 

परिभाषेत किण्यािा प्रयत्नि केला नहहता. त्यापेक्षा, भरू्ोलाच्या हयावहारिक उपयोर्ािाि ते अरधक 
रविाि कित, इरतहासाच्या आकलनासाठी शासनकायात हयावहारिक मदत किण्यासाठी, या व अशाि 
अन्य हेतूांच्या रसद्धीसाठी वापिावयािे एक साधन म्हिून भरू्ोलाभ्यासाच्या मूल्याांवि त्यानी वािांवाि भि 
रदला आहे. या उपय लततावादी दृरष्टकोिाम ळेि भरू्ोलके्षिािी शास्त्रदृष्ट्ट्या वाढ कशी ख ांटली, हे 
रवझोत्स्की या लेखकाने दाखवनू रदले आहे. (१, ९६ ते १३०). 
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स िवातीच्या, पि अयशस्वी प्रयत्नाांकडे द लगक्ष करून, १८ हया शतकाच्या उत्तिाधातील, लहान 
पि, वाढत्या सांख्येच्या लेखकाांिा रविाि आपल्याला किावा लारे्ल. या लेखकाांनी भरू्ोलाला त्याच्या 
द य्यम स्थानावरून स्वतांि शास्त्राच्या विच्या पातळीवि नेण्यािा प्रयत्न केला. भरू्ोलाच्या या नहया 
अवतािाला “श द्ध भरू्ोल” (Reine Geography) असे नाव रदले. (या उलट, नांतिच्या काळात यूिोपात व 
अमेरिकेत याि सांञेिा जो उपयोर् केला रे्ला तो पहाता, प्रस्त त सांदभाति हे नाव अरधक समपगक आहे, हे 
वािकाांच्या लक्षात येईलि.) 

 
भरू्ोलाने आपला अभ्यासरवषय जे हे जर् त्यािा रविाि त्यातील िाजकीय रवभार्ाांच्या परिभाषेत न 

किता त्याहून अरधक वास्तव व शाश्वत अशा नैसर्गर्क रवभार्ाांच्या परिभाषेति किावा अशा मार्िीच्या 
रुपाने या िळिळीिा प्रथमोच्चाि झालेला आढळतो. म्हिून, भरू्ोलात जर्ािी रवभार्िी िाज्याांच्या 
िाजकीय हद्दीन साि न किता देशाांच्या नैसर्गर्क सीमाांनी केली जावी अशा मार्िीच्या रुपाने या सांकल्पनेिा 
प्रथमोच्चाि झालेला रदसतो. या मतािा उच्चाि, वास्तरवक ते स्रॅबोच्या मताच्या पडसादािे द्योतक होते, 
भरू्ोलञ आरि रवरधञ (रवशषेतः ग्रोरशय्) अशा दोन्ही प्रकािच्या लेखकाांनी १६ हया शतकापासूनि 
किावयास स रूवात केली होती (१, १९३ : ५, ४४ ff). पि जोपयंत भरू्ोल ही इरतहास आरि शासन याांिी 
दासी होती, तोपयंत या मार्िीच्या दृष्टीने फािि थोडी प्रर्ती होऊ शकली. िाजकीय हद्दीत होिाऱ्या सतत 
बदलाांम ळे, भरू्ोलाच्या कायािे मूल्य केवळ तात्कारलक असल्यािे रदसते, असा य व्लतवाद केला जात 
असला, तिी, जो पयंत िाजकीय प्रदेशाांिी मारहती प िरविे हाि भरू्ोल रशक्षकािा प्रम ख उद्योर् मानला 
जात होता, तोपयंत हा य व्लतवाद असांबद्ध होता. त्याकाळात, मध्ययूिोपिा, म्हिजेि इटली-जमगनीिा, 
नकाशा म्हिजेि शकेडो िाज्याांच्या वडे्यावाकड्या रठर्ळाांिी र्ोधडी होती. अशा काळात, विील मार्िीत 
अांतभूगत असलेले अवघड कायग साधण्याच्या दृष्टीने स्वाभारवक प्रदेशाांिा रविाि किावयास भरू्ोल-
रशक्षकाला क्वरिति फ िसत रमळत असे. 

 
द सऱ्या बाजूने, शास्त्रीय भरू्ोलािा रवकास किण्याच्या प्रयत्नाांत असलेल्याांना एक र्ोष्ट स्पष्ट होऊ 

लार्ली की िाजकीय रवभार्ाांच्या सहाय्याने जर्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ाांच्या ञानािे सांघटन किण्यािी 
रूढपद्धती म ळीि समाधानकािक नाही. या काळातील, चकवा त्या काळाांतील यूिोपिा िाजकीय नकाशा 
असो, की सांय लत सांस्थानाांिा तो अद्ययावत् िाजकीय नकाशा असो, प्रादेरशक भरू्ोलािा रवकास 
किण्याच्या प्रयत्नाांिा र्ांभीिपिे रविाि कििाऱ्या कोिाही अभ्यासकाने ही िाजकीय रवभार्ाांिी परिभाषा 
रनदान “सवगसाधाििपिे समाधानकािक” असल्यािेही कधी मान्य केले नाही, असे म्हटले असता 
अरतशयोलती होिाि नाही. 

 
िाजकीय रवभार्ाहून वरे्ळ्या रवभार्ाांिा रविाि किण्याच्या प्रयत्नाांतून एक नवीनि अडिि 

उद् भवली. ती म्हिजे, भ-ूके्षिाच्या रवभार्िीिी रततकीि रनिायक पद्धती शोधिे. ही अडिि तेहहाही 
होती आरि आताही आहेि. अठिाहया शतकाच्या मध्याच्या स मािास अनेक भरू्ोलाभ्यासकाांनी प ढे 
माांडलेल्या एका उपपत्तीने या दीघगकाल जािविाऱ्या प्रश्नाला उत्ति रदले असे वाटले; तेि 
पवगतक्रमबांधाांच्या अखांड जाळ्यािे तत्तव होय (पहा : 1, रवझोत्सकीिे ‘Der Zusammenhang der 
Gebirge’ हे प्रकिि). हे तत्तव जमगनीत तत्काल उिलून धिले रे्ले, आरि र्ाटेििने त्या आधािेि जर्ािे 
भखूांडे व प्रदेश असे दोन प्राकृरतक रवभार् (Gebiete) केले. यापूवी जमगनी, हॉलांड आरि इटली या देशात 
झालेले अशा प्रकाििे या पूवीपासूनिे प्रयत्न द लग रक्षत िारहले होते, तिी र्ाटेििच्या या कायािा त्याच्या 
समकालीन व उत्तिकालीन अभ्यासकाांवि, रवशषेेकरून हांबोल्टवि, पडलेला प्रभाव लक्षिीय होता (द्वािा 
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रिलटॉफेन ३·६७१). म्हिून भरू्ोलािी सातत्याने स धाििा होण्यािे कायग त्याच्या १७७३-७५ च्या दिम्यान 
प्रकारशत झालेल्या या ग्रांथापासून स रू झाले, अशी नोंद किावयास हिकत नाही (1, 201 ff). 

 
या कालखांडात तत्तवञ इमान्य अल-काांट याने कोरनग्ज बर्ग रवद्यापीठात रदलेल्या “प्राकृरतक 

भरू्ोलाविील” क्ररमक हयाख्यानमालेम ळे शास्त्रीय भरू्ोलाच्या रवकासाला थोड्या रनिाळ्या प्रकाििी पे्रििा 
रमळाली. या हयाख्यानमालेिी १७५६ ते १७९६ या काळात स मािे अठे्ठिाळीस सिे झाली. (१४, ef). अथात 
रे्लांटने म्हटल्याप्रमािे त्याच्या तत्तवञानासाठी आवश्यक असलेला भौरतक ञानाकडे पहाण्यािा एक 
दृरष्टकोि येवढेि काांटच्या दृष्टीने भरू्ोलािे महत्तव होते (१२). या रवषयािे सांघटन आरि त्यािी वाढ 
अर्दीि त टप ांजी असल्यािे पाहून, त्याने रवरवध आरि रवस्तृत सांदभगग्रांथाांतून रमळरवलेल्या सामग्रीिे 
सांकलन आरि सांपादन किण्याकडे प ष्ट्कळि लक्ष प िरवले. तसेि, अनेक कूटप्रश्नाांविही त्याने सखोल 
रविाि केला–उदाहििाथग परृ्थ्वीच्या परिवलनाम ळे होिािा वाऱ्याांिा रदशाबदल (३९, १३). 

 
भरू्ोलके्षिातील काांटच्या कायाच्या ऐरतहारसक महत्तवािे मूल्यमापन कििे अवघड आहे. िाळीस 

वषाच्या त्या कालखांडातील लोकरप्रय झालेल्या अनेक हयाख्यानमालाांपकैी प्राकृरतक भरू्ोलाविील 
हयाख्यानमाला अभ्यासकाांनी फाि मोठ्या सांख्येने ऐकली. इ.स. १८०० मध्ये त्या हयाख्यानमालेिे प्रकाशन 
होण्यापूवीि त्याच्या बह ताांशी पूिग असलेल्या प्रती वािनासाठी रफित होत्या. रशवाय हडगिसािख्या 
आधीच्या अभ्यासकाांनीही त्याच्या रविािाांिा बिाि प्रिाि केला. या प्रतींच्या प्रकाशनापूवी अप्रत्यक्ष पद्धतीने 
असो, की १८०१ ते १८०५ या काळात त्यािे प्रत्यक्ष प्रकाशन झाल्यावि असो, हांबोल्ट व रिटि या दोघाांविही 
या हयाख्यानाांिा महत्तवपूिग प्रभाव पडलेला होता, हे आपिास प ढे कळून येिािि आहे. 

 
काांटच्या या अभ्यासक्रमािा बिाि मोठा भार् फािेरनय् याने एका शतकापूवीि घालून रदलेल्या 

सामान्य भरू्ोलाच्या रूपिेषेच्या अन कििातून आलेला होता. बऱ्याि उशीिा ल लॉफने फािेरनयसिे प्रथम 
अन किि केले (१७७५ मधील जमगन भाषाांतिाद्वािे). ल लॉफकडून घेतलेल्या रवप ल सामग्री हयरतरिलत, 
काांटने बर्गमानच्या ग्रांथािाही उपयोर् केला (हा ग्रांथ १७६६ साली स्वीरडश भाषेत व १७६९ मध्ये जमगन 
भाषेत प्रकारशत झाला.) तसेि, त्याने ब्वाश, ब फान, आरि रवशषेेकरून ब्य चशर्, याांच्या लेखनाांिा उपयोर् 
केला. (४०, रटपिे ५५१ ff, १४, २८५ ff). पि, काांटने केलेले वरे्वरे्ळ्या देशाांिे िोटक रवविेन ब्वाश 
चकवा ब फान् याांपैकी कोिाच्याि पे्रििेने केलेले रदसत नाहीत; कािि, तसे किताना त्याने ब्यचूशर्िी 
िाजकीय रवभार्िीिी रूढ पद्धती बदलून टाकली. एक र्ोष्ट रनरित की त्याच्या या अभ्यासक्रमािी रूपिेषा 
आरि त्यािी सामग्री र्ाटेिि्िा ग्रांथ प्रकारशत होण्यापूवीि स प्ररतरष्त झालेली होती (३९, Ⅱ, १ ते १२; १४, 
२७, ३१ f; १५). [जवळ जवळ १०० वषपेयंत, प्राकृरतक भरू्ोलाविील काांटच्या या हयाख्यानाांच्या प्रकारशत झालेल्या अनेक आवतृ्तयाांच्या 
अरधकृतपिा रवषयी अरनरितता होती. पि, काांटप्रिीत तत्तवञानािा एक प िस्कता आरडकस याने परिश्रमपूवगक केलेल्या असाधािि अन सांधानाने 
वस्त व्स्थती रनिायकिीतीने प्रस्थारपत केली, असे रदसते, त्यािा सािाांश असा, (१४; १५; द्वािा रे्डानिे मत ४०, ५०९ ff). प्रकाशनासाठी म्हिून 
आपल्या हयाख्यानाांिी रलरखत प्रत स्वतः काांटने कधीि केली नाही, हे खिे असले, तिी त्याच्याजवळ रनदान एक हस्तरलरखत पूिग प्रत होती. 
तिीही, तो आपली हयाख्याने रलहून घेण्यास साांर्त असे तेहहा या प्रतीपेक्षा वरे्ळा मजकूि वािांवाि साांर्त असे, ही र्ोष्ट उघड आहे. रशवाय काही 
रवद्यार्थ्यांनी काही थोडी मूळ रलरखतेही स िरक्षत ठेवलेली आहेत, कोरनग्जबर्ग येथील “एक रवशषे उद्योर्शाखा” म्हिून ज्यािे विगन आरडकसने 
केले अशा रठकािी तयाि केलेल्या हस्तरलरखत प्रतीही मोठ्या सांख्येने उपलब्ध आहेत. या खास प्रती रनिरनिाळ्या वषांतील रनिरनिाळ्या 
रवद्याथांनी तयाि केलेल्या रटपिाांिी सिरमसळ करून रवद्यार्थ्यांना रवकण्यासाठी तयाि केलेल्या असत. १८०१ मध्ये, म्हिजे काांटच्या मृत्यूपूवी तीन 
वष,े कोिा एका र्ोफि फोल्मि या नावाच्या र्ृहस्थाने अशाि मूळप्रतीवरून “काांटिा भरू्ोल” या नावाने रलरहलेल्या सहा खांडाांच्या ग्रांथमालेतील 
परहला खांड प्ररसद्ध केला. काांटच्या हयाख्यानाांवरून हा ग्रांथ सांपारदत केलेला असूनही, या खांडात काांटने प्ररतपादलेल्या एकूि सामग्रीिा फलत 
एक-पांिमाांश काही बदल न किता घेतला रे्ला आहे असे दाखवनू रदले रे्ल्याम ळे, आरि स्वतः काांटनेि त्या ग्रांथाच्या अरधकृतपिािा इन्काि 
केलेला असल्याम ळे, ही आवृत्ती बाजूला ठेविे आपल्यास प्राप्त त आहे. द दैव असे, की रपशलेने केलेली काांटच्या भरू्ोलाविील टीका याि फोल्मि-
प्रतीवि आधािलेली होती. काांटने एफ्. टी. चिक याला आपल्या हाताशी असलेल्या अनेक हस्तरलरखताांवरून एक “अरधकृत सांपारदत आवृत्ती” 
तयाि किण्यािी रवनांती केली. पि, चिकने तयाि केलेली व १८०२ मध्ये प्ररसद्ध झालेली, ही आवृत्ती काांट स्वतः तपासू शकला नाही, इतका तो 
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त्यावेळी वाधगलयाने जजगि झालेला होता. वि विगन केलेल्या आवृत्तयाांसािख्या वीसाहून अरधक आवृत्तयाांिी त लना करून आरडकसने असा रनिगय 
घेतला, की चिकच्या आवृत्तीिे प्रामिण्य सामान्यतः शांकातीत आहे. त्यात दोष इतकाि होता, की ती वीस वषांएवढ्या प्रदीघग कालखांडात 
पसिलेल्या सांदभगसामग्रीवरून तयाि केलेली होती. परहल्या खांडािा बह तेक सवगभार् (§ १ ते ५२, § ११ व १४ वर्ळून). काांटच्या १७७५ मधील 
हयाख्यानाांच्या प ष्ट्कळि रवश्वसनीय रटपिाांवरून तयाि केलेला होता. या हस्तरलरखताांच्या समासात काांटने स्वतःि केलेल्या द रुस्त्याही 
रलरहलेल्या होत्या. परहल्या खांडािा उिलेला भार् आरि सांपूिग द सिा खांड (Teil), काांटच्या स्वतःच्या हस्तरलरखतावरूनि तयाि केलेला होता. 
पि या हस्तरलरखताांिा उशीिात उशीिािा लेखनकाल १७५९ होता. रशवाय ११ व १४ ही प्रकििे व सवग तळटीपा व सांदभग चिकने आपल्या पदििी 
घातलेली आहेत; इतकेि नाही ति सारहव्त्यक दृरष्टकोनातून त्यात काही स धाििाही किण्यािे स्वातांत्र्य घेतलेले होते. असे उपद्हयाप किण्याने 
बह ताांशी अपयशि त्याच्या पदिी पडले असले तिी, मूळ अथात त्याने फिक केलेला रदसत नाही. 

 
आरडकसला ति असे वाटते, की, काय घडते आहे हे कळण्याइतका जि काांट भानावि असता ति, त्याने चिकला द सिा खांड प्ररसद्ध 

किण्यािी पिवानर्ी देण्यािेि नाकािले असते; कािि, त्यासाठी वापिलेली सामग्री कालबाह्य झालेली होती, व त्यातील बऱ्याि बाबी काांटने 
तोंडी हयाख्यानाांतून स्वतःि र्ाळलेल्या अथवा बदललेल्या होत्या. पि, परहल्या भार्ात (§ १ ते ५२) त्यािी नांतििी हयाख्याने बह ताांशी सादि 
केलेली आहेत. (प्रस्त त ग्रांथासाठी रनवडलेले रवशषे महत्तवािे सवग सांबांध याि परहल्या भार्ातून घेतलेले आहेत. सवगि अवतििात भाषेप िती 
द रुस्ती केलेली असली, तिी मूळ अथग बदलिाि नाही अशी काळजीही घेतलेली आहे. आरडकसच्या सूिनाांवरूनि एका हस्तरलरखतप्रतीिा 
यासाठी उपयोर् केलेला आहे. अरडकसच्या मते बह धा हीि हस्तरलरखत प्रत चिकनेही वापिलेली असावी.) 

 
१७६५-६६ च्या आपल्या अभ्यासक्रमासाठी, त्याने आखलेला कायगक्रम जाहीि झाला तेहहापासूनि, आपल्या रूपिेषेत बदल किण्यािी 

काांटिी योजना होती. ही र्ोष्ट सवांनाि माहीत झालेली होती. प्राकृरतक भरू्ोल बिािसा आखडता घेऊन, एकूि कालमयादेच्या जवळ जवळ 
दोनतृतीयाांशा इतका वेळ िाजनैरतक आरि नैरतक भरू्ोलासाठी द्यावयािी त्यािी योजना होती. पि, नांतिच्या रवद्यार्थ्याच्या रटपिाांच्या 
पिीक्षिाांवरून आरडकसने असा रनष्ट्कषग काढला, की, हे सवग किण्यास लार्िािा वेळ न रमळाल्याम ळे, म ळिीि रूपिेषा जवळ जवळ मूळच्या 
स्वरूपात िालू िारहली. 

 
काांटच्या हयाख्यानाांच्या या चिकप्रिीत पाठाच्या प ढे प्ररसद्ध झालेल्या रवरवध आवृत्तींतून त्याने केलेल्या आरि सहज दृष्टोत्पत्तीस येिाऱ्या 

ि का सांपादकाांनी द रुस्त केल्या आहेत. आरि तसे किताना मूळ अथात फिक पडिाि नाही यािीही त्याांनी काळजी घेतली आहे. बह धा एक 
प ष्ट्कळशी समाधानकािक प्रत बर्गलनच्या शास्त्र-आकादमीने प्ररसद्ध केलेल्या आवृत्तीत रदसून येते (४०). पि उपलब्ध असलेल्या हस्तरलरखताांवरून 
काांटच्या हयाख्यानाांिी एक अरधक प्रमािभतू प्रत तयाि केली जावी, ही आरडकसिी सूिना माि कोिीि उिलून धिलेली रदसत नाही. 

 
भरू्ोलशास्त्राच्या साांप्रतच्या प्रर्तीकडे पहाता, काांटच्या कायािे महत्तव त्याच्या ऐरतहारसक अरभरूिी पलीकडे नाही, हे आरडकसिे 

अन मान रनःसांशयपिे खिे आहे. भरू्ोलञाांपैकी रे्लांटने काांटच्या भरू्ोलरवषयक आरि मानव वांशशास्त्ररवषयक कायािे रवशषे तपशीलवाि पिीक्षि 
केले, व १९०१ मध्ये रदलेली ही बािा हयाख्यानाांिी मारलका प ढे प्रकारशतही झाली (१२). काांटच्या अभ्यासािा एक भार्–म्हिजेि, भरू्ोलशास्त्रािा 
अन्य शास्त्राांशी सांबांध स्पष्ट कििािी त्यािी सांकल्पना–आमच्या दृष्टीने आजही मूलर्ामी महत्तवािी आहे, ही र्ोष्ट याि ग्रांथात प ढे स्पष्ट केलेली आहे. 
एक र्ोष्ट येथे रवशषेेकरून लक्षात घेतली पारहजे, की चिकने या भार्ाच्या प्ररतपादनाला आरडकसने अभ्यारसलेल्या मूळ हस्तरलरखत 
सांदभगसामग्रीतून प ष्टीि रमळाली आहे.] 

 
“अरभजात” कालखांडाच्या नांतिच्या रवकासाच्या रवरवध टप्त प्त याांिे विगि कित बसिे शलय होिाि 

नाही. पि, प्रर्तीला पे्रिक ठिलेल्या रनिरनिाळ्या अांतर्गत काििाांिा, िोटक पि सूिक, उल्लेख कििे 
शलय होिाि आहे. खिे महत्तव आहे ते या कालखांडात झालेल्या रवरवध भौरतक शास्त्राांत झालेल्या जलद 
प्रर्तीला. रवशषेतः, तकग श द्ध व अिूक वाय भािमापन पद्धतींच्या रवकासाम ळे भपूृष्ािी लां ब, उांिी मोजिे 
शलय झाले. त्यातही १७७२ मध्ये प्ररसद्ध झालेल्या आपल्या ग्रांथात प्ररतपादलेली ल्यकूिी पद्धती लक्षिीय 
आहे. (माथे १५, २० : रपशले ६६, Ⅰ, ३२९ f). या आरि नांतिच्या कालखांडातील प ष्ट्कळशा भरू्ोलञाांच्या 
मूलर्ामी दृरष्टकोिावि त्सूरिश येथील पेस्तालोत्सी नावाच्या थोि रशक्षिस धािकाच्या मताांिा िाांर्लाि 
प्रभाव पडलेला होता. पेस्तालोत्सीने रूसोिा तारत्तवक दृरष्टकोि जमगन शाळाांत आिला (२५, ३०; १, २६० 
ff). पवगत व नद्या याांच्या आधािे फ्रान्सच्या अनेक रवभार्ात केलेल्या तथाकरथत “स्वाभारवक रवभार्िी” िा 
व भौर्ोरलक रविािात झालेल्या उपिोलत बदलाांिा रनकट सांबांध–मर् हा सांबांध कायगरूप असो, की 
काििरूप असो. याच्या थोड्या नांतिच्या, म्हिजेि नेपोरलयनच्या य द्धाांच्या, काळात िाजकीय सिहद्दीत 
वािांवाि, आरि मूलभतू, फिक होत रे्ले. त्याम ळेि िाजकीय हद्दीसािख्या बदलत्या परिव्स्थतीवि 
आधािलेली भौर्ोरलक पाठ्यप स्तके कशी रनरूपयोर्ी ठितात हे रसद्ध झाले. अशािीतीने जर्ाच्या 
प्राकृरतक विगनाांवि आधािलेल्या भरू्ोलग्रांथाांिा मार्ग मोकळा होण्यास या सवग र्ोष्टींिी मदति झाली (१, 
२५७ ते २६६). 
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अठिाहया शतकाच्या उत्तिाधात, म्हिजे हांबोल्ट व रिटि याांच्या पूवीच्या काळात, जे थोडेि, पि 
रक्रयाशील लेखक, भरू्ोलाला शास्त्र म्हिनू प्ररतष्ा रमळवनू देण्यािी खटपट कित होते, त्याांच्या 
भरू्ोलके्षिाच्या स्वरूपाच्या सांकल्पनेवि आपले लक्ष या प्रकििात केव्न्द्रत किावयािे आहे. या 
कालखांडाला रनरित मयादा घालण्यािी आवश्यकता नाही. तो एकोरिसाहया शतकाच्या परहल्या एक-दोन 
दशकाांतही समाक्रमि किण्यािी शलयता आहे, असे र्हृीत धिण्यास हिकत नाही. इ. स. १७९९ मध्ये, 
हांबोल्ट वृत्तान्तर्गत अमेरिकेच्या आपल्या अरतमहत्तवाच्या प्रवासावि रे्ला. त्यापूवी त्याने रनदान एक 
भौर्ोरलक लेख प्ररसद्ध केलेला होता. तिीही, १८०४ मध्ये तो प्रवासावरून पित येईतोपयंत या के्षिातील 
कोितेही महत्तवािे प्रकाशन त्याने केलेले नहहते. याि वषी, रिटििे नावही भौर्ोरलक के्षिात प्रथम 
िमकले. माथेच्या मते ति, या दोघाांनाही या के्षिात प्रभावी स्थान प्राप्त त झाले तेहहा १८२० साल उजाडले 
होते. (२५, ६०). 

 
अठिाहया शतकाच्या उत्तिाधातील भरू्ोलाला रमळालेला वािसा, सािाांशाने, मानवाला परिरित 

असलेल्या घटनाांप िताि, म्हिजे भपूृष्ाप िताि मयारदत होता. थोड्याशा हयापक अथाने, वातावििात 
काही थोड्या उांिीपयंत आरि घन भमूीत जेथे जेथे मन ष्ट्य घ सू शकला रततलया खोलीवि हे पृष् 
रवस्तािलेले होते. मानवाशी सांबांरधत जर् (Welt) चकवा प्रत्ययकािी भकेू्षि, असे प्राकृरतक भरू्ोलाच्या 
अभ्यासके्षिािे विगन काांटने केलेले आहे. एक वस्तू या अथाने पृर्थ्वीिा अभ्यास हा र्रितािे के्षि आहे. पि 
त्याच्या रवरवध रवभार्ात जे भेद रनमाि झालेले रदसतात तेवढ्याप ितेि पृर्थ्वीिे रवविेन प्राकृरतक भरू्ोलात 
येथे (४०, Ⅰ, § २.७) या कालखांडातील बह तेक सवग भरू्ोल ग्रांथात पृर्थ्वी या वस्तूिा रविाि फलत एका 
प्रकििात केलेला असे. काांट त्याला र्रिती भरू्ोल (Mathematische Vorbegriffe) असे नाव देत असे. 
भरू्ोलािा प्रत्यक्ष अभ्यास भपूृष्ाप िता मयारदत असे. भकूवि (Erdoberfläche) या रवरशष्ट सांञेिा वािांवाि 
उच्चाि केला जाई. १८२० मध्ये, रवल्हेल्मीने “भपूृष्ािा अभ्यास म्हिजे भरू्ोल” अशी या के्षिािी रनरित 
मयादाि घालून रदली. [अन्यप्रकािे उल्लखे केलेला नाही तोपयंत, या कालखांडातील सांबांरधत ऐरतहारसक प िावा रवझोत्स्कीच्या “श द्ध 
भरू्ोल” (Diereine Geographie) या प्रकििावरून घेतलेला आहे, असे समजावे. येथे त्यािी माांडिी कालक्रमवाि केली आहे. (१, १९३-२६६). 
वािकाांनी प्रथम हे रवशषेि शब्दाथाने कोठेि र्ृहीत धरू नये. कािि, ऐरतहारसक अग्रक्रमाबद्दलिे रनिगय नेहमीि धोलयािे असतात, आरि आपला 
त्याच्याशी येथे सांबांधही नाही. हा कालखांड सांपण्यापूवी कोित्या कल्पना रवकरसत झालेल्या होत्या तेवढेि आपल्याला रनरित किावयािे आहे.] 

 
भपूृष्ाविील रवरशष्ट प्रकािच्या घटनाांिा “सामान्य” अभ्यास व रवरशष्ट प्रदेशात आढळिाऱ्या रवरवध 

घटनाांिे विगन, अशा दोनही प्रकािाांिा एकाि भरू्ोलग्रांथात या काळात समावशे केला जात असे. 
भरू्ोलाभ्यासाच्या या दोन प्रकािाांिा एकाि के्षिात समावशे केल्याम ळे रजतकी वादावादी झाली रततके 
वादांर् भरू्ोलाच्या पद्धतीतांिासांबांधीच्या द सऱ्या कोित्याही एका कूटप्रश्नावि माजले नाही, ही र्ोष्ट 
रनःसांशय आहे. या दोनही प्रकािाांिा समावशे आध रनक भरू्ोलात किण्यात येऊ लार्ला, तो हांबोल्ट व 
रिटि याांच्या आपापसात घडलेल्या य तीिा परििाम नहहे, ही र्ोष्ट महत्तवािी आहे. उलट अशाप्रकाििे 
मतभेद प्रािीन कालखांडातील भरू्ोलकािाांतही होते, असे मत भरू्ोलाच्या इरतहासासांबांधीच्या परहल्याि 
सांरक्षप्त त रवविेनात हेटनिने माांडले आहे (२, ३०६ f : अरधक रवस्तृतपिे १६१, ३३ f). एकां दिीने, या दोनही 
प्रकािाांिा पिस्पिाशी सामना देण्याकडे, आरि भरू्ोलके्षिाति िाहून, पिस्पिाांिे स्थान आळीपाळीने 
बळकावण्याकडे, कल असलेला रदसतो. यावरून, हेटनिने असे स िरवले आहे, की हे दोन प्रकाि म्हिजे 
रनिरनिाळ्या दोन शास्त्राांिे प्ररतरनधी नसून, एकाि शास्त्रातील अभ्यासाच्या दोन रदशा आहेत, या 
वस्त व्स्थतीिा हा प िावा आहे. १६५० मध्ये फािेरनयस याने या दोन रदशाांमधील फिक स्पष्ट शब्दात माांडला 
(१०, १०० f. मूळिा बनाट फािेन या नावािा जमगन िरहवासी, त्यावळेी आम्स्टिडामिा िरहवासी झाला 
होता.) त्याच्या काळातील बह तेक लेखक म ख्यतः रनिरनिाळ्या िाज्याांिी विगने कििे हीि भरू्ोलािी 
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मयादा मानत असत–अथाति, त्या िाज्याांच्या िाज्यघटनाांिा त्यात बऱ्याि प्रमािात अांतभाव केलेला असे. 
यारवरुद्ध, फािेरनयसने एकूि भरू्ोलके्षिािे “सामान्य अथवा जार्रतक भरू्ोल” (General or Universal 
Geography) आरि “रवशषे भरू्ोल” (Special Geography) अथवा के्षिविगनपि भरू्ोल 
(Chorography) असे दोन भार् केले. (या सांदभात हांबोल्टने फािेरनयस सांबांधी केलेली ििा पहा ६०, Ⅰ, 
६०). १६५० साली, म्हिजे वयाच्या अठ्ठारवसाहया वषीि, त्याला अकाली मृत्यू आल्याम ळे त्याला द सऱ्या 
भार्ािा अभ्यास किता आला नाही, त्याने आधीि प्ररसद्ध केलेल्या “जपानिा इरतहास व भरू्ोल” या 
ग्रांथावरून भरू्ोलके्षिाच्या या रवभार्ाबद्दलिीही त्यािी अरभरुिी कमी दजािी नहहती हे सूरित झालेले 
आहे. 

 
फािेरनयसने वापिलेल्या “सामान्य” आरि “रवशषे” भरू्ोल या सांञा नांतिच्या काळात भरू्ोल 

के्षिाच्या या दोन स्वरूपाांच्या समानाथी प्रमारित सांञा म्हिून सवग य िोपभि मान्य झाल्या. तिी नांतिच्या 
प ष्ट्कळशा लेखकाांना त्या असमाधानकािक वाटल्या. प ढील एका रवभार्ात साांरर्तल्याप्रमािे, जमगन 
लेखकाांनी “सामान्य भरू्ोलािे” विगन किण्यासाठी क्रमबद्ध (Systematic) या रवशषेिािा सातत्याने 
वापि केला, आरि त्यािाि आधाि घेऊन या देशातही “क्रमबद्ध भरू्ोल” (Systematic Geography) ही 
सांञा रूढ झाली. “रवशषे भरू्ोल” या सांञेिी जार्ा बहहांशी भरूवञान (Länderkunde) या जमगन सांञेने 
घेतली. त्याांतून उघड रदसिाऱ्या अथांच्या र्ैिसोयीकडे कािाडोळा करूनही, “रवशषे भरू्ोल”–चकवा 
आता जमगनीहयरतरिलत यूिोपभि सवगमान्य झालेल्या “प्रादेरशक भरू्ोल” (Regional Geography) अशा 
अजमगन सांञाांना मान्यता न रमळता, भरूवञान (Länderkunde) ही सांञाि जमगनीत अरधक लोकरप्रय झाली 
(प्रकिि ११ इ पहा). 

 
फािेरनयसच्या पाठोपाठ ल लो्स आरि बर्गमान याांनीही आपले लक्ष क्रमबद्ध भरू्ोलाविि कें रद्रत 

केले. काांटने काहीसे त्याांिे आधाि घेऊनि प्रादेरशक भरू्ोलािे (Länderkunde) स्थान सूरित केले. 
तथारप, अशा प्रकािच्या प्रादेरशक अभ्यासाांिी त्याने केलेली स रुवात त्यानेि केलेल्या क्रमबद्ध अभ्यासाांवि 
ठामपिे आधािलेली नहहती (४०, Ⅰ § ३, Ⅱ Abs ३) र्ाटेििने १७७३-७५ या काळात, क्र र्ने १८०० मध्ये व 
रवशषेेकरून ब शिने १८१२ मध्ये, भरू्ोलाच्या या दोन शाखाांतील भेद आिखी स्पष्ट शब्दात साांरर्तले. 

 
जिी या काळातील क्रमबद्ध अभ्यास भरू्ोलाला शास्त्र म्हिून प्ररतष्ा रमळवनू देण्यािे कामी प्रर्ती 

होण्यास मदत कििािे होते. तिी, प्त लेवीच्या मते, त्याांपकैी बऱ्याि अभ्यासाांिा, आरि रवशषेेकरून 
बर्गमानच्या अभ्यासाांिा कल भरू्ोलापासून फािकत किण्याकडे व अन्य शास्त्रािे अभ्यास बनण्याकडे होता. 
उलटपक्षी, शास्त्रीय दृष्टी असलेल्या थोि भौर्ोरलक दृष्टीच्या प्रवाशाांतील परहला जोन िाइनहोल्ट फोस्टगि 
याने भरू्ोलाला पोषक असलेल्या ‘स्थूल दशी’ (Macroscopic) दृष्टीिा सातत्याने पाठप िावा केला आरि 
अभ्यासलेल्या प्रत्येक प्रकािच्या घटनेच्या प्रादेरशक सांबांधाांिे स्पष्टीकिि देण्यािा प्रयत्न केला. जे. आि्. 
फोस्टगि, आरि रवशषेेकरून त्यािा म लर्ा जोजग, याांिे कायग हांबोल्टच्या मते फाि महत्तवािे होते. आरि 
हांबोल्टवि त्याांिा रनरितपिे प्रभाव पडलेला होता, हेही आपल्याला रदसून येिािि आहे. इतिाांबिोबि 
प्त लेवीही थोिल्या फोस्टगिला, कालक्रमान साि, अरभजात कालखांडातील श्रेष् भूर्ोलाकािाांपैकी सवगप्रथम 
भरू्ोलाकाि असे मानतो (८, २२ ते २६). [तसे पहाता, जोहान (१७२९ ते ९८) िाइनहोल्ट आरि जोजग (१७५४-९४) या फोस्टगि 
रपताप िाांना एकमेकापासून रवभलत कििे अशलयि आहे; कािि महत्तवािे सवगि प्रवास दोघाांनी रमळून केले. वरडलाांनी रलरहलेले प ष्ट्कळसे ग्रांथ 
म लाने जमगनीत प्ररसद्ध केले; आरि म लाने आपली अभ्यासपद्धती वरडलाांकडून उिललेली होती. वयाच्या िारळसाहया वषी जोजग फोस्टगििे रनधन 
झाल्याविही वडील जीवांत होते. मूळिे जमगन असूनही दोघाांिेही वास्तहय काही काळ इग्लांडमध्ये होते. वडील दोन वषे पयंत इांग्लांडमध्ये 
रनसरे्रतहासािे प्राध्यापक होते. कॅप्टन क कच्या १७७२ ते ७५ च्या मोरहमेत ते दोघेही सामील झाले होते. नांति काही वषांनी ते जमगनीला पितले. 
कूक बिोबिच्या प्रवासात जे. आि्. फोस्टगि याांनी केलेली ‘रनिीक्षिे’ इांव्ग्लशभाषेत इांग्लडमध्येि प्ररसद्ध झालेली होती, तिीही त्याांच्या म लाने 
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केलेले जमगन भाषाांतिि रकतीतिी अरधक प्रभावी ठिले (४१ ; इांव्ग्लश लेखक रडरकन्सन व होबाथग हे ति फलत जमगन आवृत्तीिाि उल्लखे कितात; 
१०, १७२). बह तेक सवग अभ्यासकाांिा असाि रनष्ट्कषग आहे, की थोिले फोस्टगि हेि आघाडीविील अरधक महत्तवािे प्रवासी होते. (द्वािा ए, डहह 
१६). प्त लेवीिे असे मत आहे, की हांबोल्टला आपला रमि जोजग फोस्टगि याच्याबद्दलच्या हयव्लतर्त पे्रमाम ळे त्याने त्याच्या रमिाच्या ग्रांथातील सांदभग 
वािांवाि रदलेले आहे आरि तसे किताना त्याला रवशषे रप्रय नसलेल्या जोजगच्या वरडलाांकडे द लगक्ष केले आहे (८, २२ ते २६, या सांदभात हांबोल्टने 
जे. आि. फोस्टगि याना रलरहलेली पिेही लक्षात घ्यावी : १७).] 

 
एक आध रनक शास्त्र म्हिनू भरू्ोलािा रवकास होत असताना, स िवातीच्या कालखांडातील एक 

वैरशष्ट्ट्य म्हिजे भरू्ोलातील दै्वतवाद होय. सामान्य भरू्ोल चकवा क्रमबद्ध भरू्ोल आरि Länderkunde 
चकवा प्रादेरशक भरू्ोल ही भरू्ोलािी रवभार्िी हे या दै्वतवादािे प्रारतरनरधक स्वरूप होते. माि, 
भरू्ोलातील या दै्वतवादािा सांबांध भरू्ोलात समारवष्ट किावयाच्या रवषयाांच्या सांदभातील १८९० मधील 
दै्वतवादाशी घालून घोटाळा करू नये. पि वाग्निने अशी आर्ाऊ सूिना रदलेली असूनही असा सांबांध 
अनेकदा घातला जातो येवढे खिे (८०, ३७५). 

 
समारवष्ट रवषयाांच्या परिभाषेत बोलावयािे झाले, ति १८ हया शतकातील ग्रांथकािाांनी एकूि 

रवषयािे तीन रवभार् कव्ल्पले होते : “र्रिती भरू्ोल” (Mathematical Geography), “प्राकृरतक भरू्ोल” 
(Physical Geography) व “ऐरतहारसक” (Historical) चकवा “िाजकीय” अशा रवरवध नावाांनी ओळखला 
जािािा भरू्ोल. माि, या सांञाांच्या अथांिा त्या ज्या अथांनी आज वापिल्या जात आहेत त्या अथांनी 
(अथवा काांटने वापिल्या त्या अथांनी) र्ोंधळ उडू न देण्यािी खबिदािी घेतली पारहजे. र्रिती भरू्ोलात 
एक खर्ोल म्हिून केलेल्या पृर्थ्वीच्या अभ्यासािा समावशे बह ताांशाने र्रिती भरू्ोलात केला जात असे; 
आपि मारे् पारहले त्यावरून त्यािे महत्तवही र्ौि मानले जात असे; आरि प्रत्यक्षात अभ्यासािा हा भार् 
खर्ोल शास्त्रञाांविि म ख्यत्व े सोपरवलेला असे. त्स्वायन याने १८०८ मध्ये रलरहलेल्या आरि ब ट्ट याने 
१८११ मध्ये रलरहलेल्या भरू्ोलाच्या रूपिेषेतून हा भार् रनियपूवगक वर्ळलेला होता. 

 
प्राकृरतक भरू्ोलात अांतभूगत असलेले रवषय आरि ज्याला सामारजक भरू्ोल या नावाने सांबोधता 

येईल त्यातील अांतभूगत रवषय या दोहोतील रविोध हाि रविोधातील प्रम ख म द्दा होता. सामारजक घटनाांपेक्षा 
रभन अशा भौरतक घटनाांिा अभ्यास किण्याच्या शास्त्रीय पद्धतींच्या रवकासात फाि जलदीने वाढ होत 
रे्ल्याम ळे या दोहोतील रविोध अरधकि स्पष्ट होत रे्ला. या वळेीि एक एकम खी भरू्ोलशास्त्र रनमाि 
किण्याच्या प्रयत्नात, ज्याला त्या काळात “प्राकृरतक भरू्ोल” म्हित असत तेवढ्याप ितेि भरू्ोलके्षि 
मयारदत ठेवाव ेअशाही एका सूिनेिा त्यात अांतभाव होता. माि, आजिा रवद्याथी तत्कालीन लेखकाांच्या 
रवषयशीषगकाांवरून प्ररतपाद्य रवषयाांिी कल्पना करू लार्ला, ति त्याांच्या ग्रांथाांबद्दल तो काहीतिी ि कीच्या 
कल्पना करून घेण्यािा सांभव आहे. या कालखांडातील सवगि ग्रांथकािाांनी–त्याांच्याति काांट, फोस्टगि व 
नांति हांबोल्ट, याांिा समावशे होतो–प्राकृरतक भरू्ोल ही सांञा, नांतिच्या काळात ज्याला प्राकृरतक अथवा 
नैसर्गर्क पयाविि असे म्हटले रे्ले आहे तेवढ्याप ितीि, मयारदत नहहती. त्यात मानवािे वांश, त्यािे 
सवगसाधािि नैसर्गर्क कायग यािाही समावशे होत असे. अशा प्रकािे, भपूृष्ाांन्तर्गत रूपधेयाांपकैी एक रूपधेय 
(Endboden) येवढ्याि अथाने मानवािा रविाि काांटने केला असे नसून पृर्थ्वीवि बदल घडवनू आििाऱ्या 
पाि प्रम ख कािकाांपैकी एक कािक या अथानेही त्याने मानवािा रविाि केला (४०, Ⅱ §१ ते ७, Ⅰ § ७४). 
खिे म्हिजे, त्यािा हेतू आरि त्यातील समारवष्ट रवषय या दृष्टींनी पहाता, काांटिा “प्राकृरतक भरू्ोल” हा 
मानव वांशकें द्री (Anthropocentric) होता असे समजण्यास हिकत नाही; आरि याि दृरष्टकोिािा वािसा 
रिटिने काांटकडून घेतला (असे बेकििे मत आहे. ५, ५३). 
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नैसर्गर्क चकवा अमानव रूपधेयाांिा भरू्ोल आरि मानवी रूपधेयाांिा भरू्ोल हा जो भेद आम्हाला 
आज स परिरित आहे तसा भेद या कालखांडातील फािि थोड्या लेखकाांनी केला. माि तसा भेद केल्यािे 
जे. एम. एफ. शूल्त्से (१७८७) व रूल्ह (१८११) याांच्या ग्रांथात सापडण्यािी शलयता आहे. कािि, या 
आरि या नांतिच्या कालखांडातील–म्हिजेि एकोरिसाहया शतकाच्या मध्यापयंत–बह ताांश लेखक 
“रनसर्ग” (Nature) ही सांञा “मानवी” याच्या रवरुद्धाथी सांञा म्हिनू वापित नसत, ति ज्याांिा अन भव 
बाह्येंरद्रयाांनी घेता येतो याच्या उलट अांतःकििाच्या भावना आरि कल्पना असे सूरित किण्यासाठी या 
सांञा वापित. माझ्या मारहतीप्रमािे, या काळातील एकाही भरू्ोलकािाने परृ्थ्वीविील मानवी अथवा 
जीवरवषयक रूपधेयाांना भरू्ोलके्षिात स्थान देण्याबाबत आके्षप घेतला नाही. पि १८१० मध्ये जेहहा 
होमायिने–कदारित आिखी काहींनीही–“श द्ध भरू्ोल” (reine Geographie) यािा भपूृष्-
परिव्स्थतींप िता मयारदत भरू्ोल असा अथग लावला तेहहा कल त्या रदशनेे झ कू लार्ला. हवामान, 
खरनजसांपत्ती आरि प्रारिजीवन याांिा अभ्यास अन क्रमे रनसर्गञान (Naturkunde), रनसर्गविगन 
(Naturbeschreibung) आरि प्रादेरशक ञान (Länderkunde) या रवभार्ाांवि सोपरवलेला होता (१, 
२२१). 

 
ज्या शास्त्रीय भरू्ोलािा रवकास किण्यािा प्रयत्न तत्कारलन भरू्ोलकाि कित होते, त्यात समारवष्ट 

असलेले दोन भार्–म्हिजेि, प्राकृरतक व सामारजक असे दोन रवभार्–काही अांशी रभन आहेत, हे त्याांच्या 
लक्षात आलेले होते. तिीही, त्याप्रकािच्या घटना एका स्थळी आढळतात म्हिून त्याांिे साहियग घडले आहे 
असे ते मानत नसल, ति त्या घटनाांतील अन्योन्य सांबांधयोर्ाम ळे त्याांच्यात कायगकािि भावािे नाते जडले 
आहे, असेि ते मानत असत, मािसाांिे रनिरनिाळे र्ट आरि त्याांच्या नैसर्गर्क पयावििािी रवरशष्ट लक्षिे 
या दोहोंतील अन्योन्य सांबांधयोर्ात अरभरूिी घेिे हा भरू्ोलािा एक अन रूप अभ्यासरवषय आहे असे 
नेहमीि मानले जात आले आहे, यात सांशय नाही. उदाहििाथग : “पवगतप्रदेशातील मन ष्ट्य कृतीने व 
सातत्याने स्वतःच्या स्वातांत्र्यावि व मातृभमूीवि धैयाने पे्रम कित असतो,” अशी नोंद काांटने केली आहे 
(४०, Ⅱ ६४). र्ाटेिि व त्याच्या अन यायाांनीही अशा प्रकािच्या सांबांधाांिी ििा केलेली आहे (५, ४८ ते ५३). 
काांटने भरू्ोलाच्या सामारजक शाखा त्याांच्या प्राकृरतक शाखाांशी असलेल्या सांबांधाांवि नामरनदेशपूवगक 
आधािल्या. भमूीतील (Boden) भेदाांम ळे, प ष्ट्कळ बाबतीत धमग व देव-रवषयक कल्पनात बदल घडून 
आलेले आहेत (४०, Ⅰ, १९), या बाबतीत, १७८५ मध्ये म्यूलि व १८०३ मध्ये शूल्त्स, आरि प ढील 
दशकातील अन्य लेखक याांनीही त्यािेि अन यारयत्व पत्किले. पि, हे सांबांधयोर् भरू्ोलाभ्यासािे प्रत्यक्ष व 
स्वतांि रवषय आहेत असे मानून त्याांच्या सांबांधी रविाि किावा असे या कालखांडातील कोिाही 
अभ्यासकाला स िले नाही, असे मला रदसून आले. 

 
या कालखांडाच्या उत्तिाधात, भपूृष्ाविील सजीव आरि रनजीव अशा सवगि घटनाांिे र् ांतार् ांतीने 

र् ांफलेले अन्योन्य सांबांधयोर् हे एकाि अखांड आरि पूिगवस्तूच्या रवरवध भार्ाांिे फलनकािी सांबांध आहेत 
असे सामान्यपिे मानले जात असे. वस्तूांच्या वर्ान साि त्याांिी क्रमवाि माांडिी केली–उदाहििाथग 
लीनायसच्या पद्धतीने–ति, कोित्याही एका क्रमबांधािी उभाििी [अथात, डार्गवनने जीवशास्त्रासाठी एक एकम खी पद्धती 
सादि केली, त्याच्या प ष्ट्कळि आधी काांटने हे रलरहले. पि, काांटने रलनायससांबांधी माांडलेले हे रविाि ि कीिे आहेत असे रे्लांटिे मत आहे. 
(१२)] न होता सषृ्टीिी काही भार्ाांत रवभार्िी केली जाईल. पि प्राकृरतक भरू्ोलाांत सांपूिग भमूीिी कल्पना 
के्षिाांच्या (Räume) परिभाषेत यावयािी आहे, असे काांटिे मत होते (द्वािा प्त लेवी. ८, ३९). पि 
एकोरिसाहया शतकाच्या प्रािांभी प ढे आलेल्या या सांकल्पनेला त्या काळात प्रिरलत असलेल्या 
तत्तवञानरवषयक एक जीव दृरष्टकोिािा असा काही समथग आधाि रमळाला, की “पृर्थ्वी हा एकजीव आहे या 
सत्यव्स्थतीबद्दल कोिाही शास्त्रञाच्या मनात शांका उिलेली नाही” असे स्पष्ट रवधान बूट्ने १८११ मध्ये केले 
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(१·२३०). त्यािप्रमािे, कोित्याही एका रवरशष्ट के्षिाच्या मयादेत असलेला पिस्पि सांबद्ध घटनाांिा सांयोर् 
म्हिजे केवळ त्याांिी र्ोळाबिेीज नसते, ति ती एक पिस्पि रनर्रडत “पूिग वस्तू” असते, असे मत क्राउज, 
तसेि बटू्, याांनी १८११ मध्ये माांडले. 

 
कोित्याही एका रवरशष्ट जारे्त अथवा के्षिात असिाऱ्या सवग घटनाांिी एकात्मता, ज्याला आपि 

उभ्यापातळीतील समष्टी अर्ि एकात्मता असेही नाव देऊ शकू, आरि शजेािच्या अन्य एककाांहून एक वरे्ळे 
एकक या अथाने आडहया पातळीतील एकात्मता या दोन सांकल्पनाांतील भेद त्या कालखांडातील, चकवा 
खिेति नांतिच्या कोित्याही कालखांडातील, फािि थोडे लेखक स्पष्ट करून साांर्तात. १८२७ मध्ये ब कि 
म्हितो त्याप्रमािे, भरू्ोलातील ज न्या पिांपिाांशी स्पधा कििाऱ्या नहया पिांपिेच्या प्रवतगकाांवि ही द सिी 
सांकल्पना लादली रे्ली, ही र्ोष्ट एका अथी खिी आहे (५१, ८६ f). िाजकीय हद्दीनी अर्दी काटेकोिपिे 
हयाख्यात असलेल्या िाज्याांच्या रनरित स्वरूपाच्या के्षिीय एककाांिे ऐवजी रनसर्ाति कोित्यातिी प्रकािे 
हयाख्यात असलेली, पि परहल्या इतकीि रनरित स्वरूपािी एकके नवभरू्ोलाला पारहजे होती. अशा 
रनरित स्वरूपाच्या नैसर्गर्क हद्दी पवगतिाजींच्या जाळ्याांनी काटेकोिपिे रवभलत केलेली पािलोटखोिी, 
आरि अथाति सम द्र, याांतून रमळतील असे काही काळ तिी वाटले. भपूृष्ाच्या प्रत्यक्ष व्स्थतीच्या ञानात 
भि पडत रे्ली, तशी या रसद्धान्तािी असमथगता स्पष्ट होऊ लार्ली. या ‘स्वाभारवक रवभार्ाांसाठी’ 
‘स्वाभारवक मयादा’ शोधण्यािा प्रश्न अरधकि अवघड झाला. ‘कोिड्या हद्दींिे’ (जल रवभाजन िेषाांिे) 
समथगक आरि ‘ओल्या हद्दींिे’ (नद्याांिे) समथगक या दोन पक्षाांतील प्रदीघग वादात रशिण्यािी, चकवा 
त्याांच्याांत समन्वय साधण्यािी, आपिास र्िज नाही. विील सवगसाधािि रसद्धान्ताला नैसर्गर्क 
तत्तवञानातील सांकल्पनाांिा मोठ्या प्रमािात पाचठबा असल्यासािखे रदसले; आरि या कालखांडाांच्या शवेटी 
ति जवळ जवळ सवगि भरू्ोलञाांवि या सांकल्पनाांिा लक्षिीय प्रभाव पडलेला होता. खिे म्हिजे, त्या 
काळातील भरू्ोल ग्रांथाांतून या कल्पनेकडे झ किाऱ्या सांकल्पनेिा आरवष्ट्काि िाजकीय प ढाऱ्याांनी–रनदान 
त्याांिा रवरशष्ट हेतू साधण्यास त्यािा उपयोर् होत असे तेहहा तिी–उिलूनि धिला. याि आधािावि 
डाल्टनने क्राव्न्तकािक फ्रान्सिी सिहद्द ऱ्हाइनपयंत वाढरवण्याच्या कल्पनेिे समथगन केले. (Ⅰ, २५८ f : 
द्वािा : नांतिच्या कालखांडातील अशाि िाजकीय य व्लतवादाांवि रदलेली स्प्त योिििी प्रदीघग तळटीप. ६८, 
३६३). 

 
१७७३ इतलया आधी, “भपूृष्ािे स्वाभारवक रवभार्” या सांकल्पनेिी ओळख र्ाटेििने 

परििामकािकिीतीने करून रदली, तिी त्यातील प्रत्येक रवभार् हे आपल्याप िते एक नैसर्गर्क एककि 
असते ही सांकल्पना माि, १८०५ पयंत म्हिजे होमायििा ग्रांथ प्रकारशत होईपयंत, स्पष्टपिे प ढे आली 
नाही. आपल्या पूवािायांप्रमािेि होमायिलाही, कदारित, या एकतेतून भरूूपाांच्या एकतेपेक्षा अरधक 
काहीि स िवावयािे नहहते. एखाद्या के्षिातील सवग घटनाांिी एकसांघ बेिीज केली ति त्या के्षिािे एक 
स्वतांि एककि तयाि होते, व ते एकक त्याच्या शजेािच्या के्षिाांपासून रभन असते ही सांकल्पना, म्हिजेि 
सांय लत एकतेिी सांकल्पना, १८०८ ते १८११ याांच्या दिम्यान त्स्वॉयन याने व १८११ मध्ये बूट् याने, मोठ्या 
आवशेाने प ढे माांडली. बूट्च्या दृष्टीने स्वतांि भपू्रदेश आरि त्यातील घटकप्राांत हे ‘सजीव’ होते. प्रत्येक 
सजीवाप्रमािे त्यािी एक जड बाजू होती–तीि अिेतन सृष्टी–आरि द सिी मानरसक बाजू होती–तीि 
मानवासह सवग सिेत सृष्टी–असेही त्यािे मत होते, “ही एकक के्षिे (Raume) त्याांच्याांतील िरहवाशाांना 
आत्मसात कितात, आरि रततलयाि सातत्तयाने तेथील िरहवासी आपापल्या के्षिाांना आत्मसात किण्याच्या 
प्रयत्नात असतात (१. २३१). 
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पि, त्याकाळातील अन्य काही लेखकाांनी या सांकल्पना रनःशांकपिे मान्य केल्या नाहीत. 
“नैसर्गर्क प्रदेश” रनरितपिे प्रस्थारपत कििे अहयवहायग आहे, या म द्यावि स्नल्ह फोन रलरलअन्स्टनग याने 
ताबडतोब म्हिजे १८११ मध्येि त्स्वॉयनच्या रसद्धान्ताला रविोध केला. एका दशकानांति रवल्हेम्ही आरि 
झेल्टन याांनी एकक के्षिाांच्या मयादा कोित्याही एकाप्रकािच्या घटनेवरून ठिवावयाच्या नसतात, असे 
आग्रहपूवगक साांरर्तले. अनेकरवध घटनाांपकैी प्रत्येकाच्या मयादा काटेकोि नसून क्रमाने बदलत जािाऱ्या 
असतात, आरि सवांिा एकि रविाि केला असता त्या सहसांपाती नसल्यािे रदसून येते. अशा रठकािी 
रनरित मयादा घालून देण्यातील अडििही त्याांनी ओळखली होती. रवल्हेल्मी म्हितो, “तथारप केवळ 
अवस्थाांतिािा पट्टा चकवा सीमा लक्षात न घेता, त्या रवरशष्ट प्राकृरतक स्वरूपािा पूिगरूपाने रविाि केला 
(म्हिजेि, कोित्याही के्षिातील सवग कािकाांिा साकल्याने रविाि केला), ति रनसर्ािी रूपे तत्काल 
स्पष्ट होतात आरि ती वरे्वरे्ळी हयलत झालेली रदसतात (ब शि वरून. ५१, ८९; तसेि १. २४५). 

 
या सांकल्पनेच्या सांदभात एक सवांर्ीि टीकारटप्त पिी ए. एल. ब शि याने १८२७ मध्ये केली. पांधिा 

वषापूवी त्याने रलरहलेल्या एका ििा लेखात, स्वाभारवक सीमाांच्या या सांकल्पनेला आरि, विवि पहाता, 
प्रदेश हीि स्वाभारवक एकके होत या सांकल्पनेलाही तो रिकटून होता (माि यातील द सिा म द्दा त्याने स्पष्ट 
केलेला नहहता) तथारप रूल्हने केलेल्या त्स्वॉयनच्या मताविील क्राांव्न्तक ििा वािून, त्याच्या मनावि 
मोठाि परििाम झाला; खांडाच्या रवभार्ाांच्या स्वाभारवक मयादा रनरित किण्याच्या प्रयत्नात असताना 
त्याला स्वतःला आलेल्या अडििींम ळे त्स्वॉयनच्या रसद्धाांन्ताबाबत तो अरधकि साशांक झाला; आरि 
झेल्टन्, व रवशषेतः रवल्हेल्मीने, केलेल्या ििेम ळे त्यातील मूलभतू भ्रामक कल्पना उघड्या झाल्या, असे 
त्याला वाटले (वास्तरवक त्या दोघाांपकैी कोिी तसा अांरतम रनष्ट्कषग काढलेला नहहता). [ब शि (५१, ३४, ३७, ४४, 
८९ ff. ११६ ff). रवल्हेल्मीने आपला ग्रांथ रननावीि प्ररसद्ध केला असल्याम ळे ब शिला त्यािे नाव माहीत नहहते. त्या ग्रांथकािािे नाव रवझोत्स्कीवरून 
येथे घेतलेले आहे (१, २४३-४७).] या व अशा भरू्ोलरवषयक कूटप्रश्नाांच्या आस्थेम ळेि, एकोरिसाहया शतकाच्या 
परहल्या पादात प्ररसद्ध झालेल्या स मािे िाळीस जमगन भरू्ोलरवषयक पाठ्य प स्तकाांिे क्राव्न्तक पिीक्षि 
किण्यािा त्याने प्रयत्न केला. या लक्षिीय अभ्यासग्रांथािे मूल्य बर्ग-हाऊसला ताबडतोब पटले (५५, 
सांपादकािी तळटीप (प्रकिि ११ व े(फ)). भौर्ोरलक पद्धतीतांिाविील क्राव्न्तक ग्रांथामधील उच्चश्रेिीच्या 
र् िवते्तिा तो ग्रांथ आहे. रवझोत्स्कीने रलरहलेल्या अरभजात-पूवग कालखांडािे पयगवके्षि कििाऱ्या ग्रांथाच्या 
उपसांहािात, या ग्रांथासांबांधीच्या ििेला प्रम ख स्थान रदलेले आहे, ते योग्यि आहे. ब शिने स्वाभारवक सीमा 
व स्वाभारवक प्रदेश या सांकल्पनाांवि िढरवलेल्या हल्ल्यात केलेला य व्लतवाद इतका समपगक आहे की, 
अर्दी अद्यतन ग्रांथकािालाही या रवषयात आता अरधक भि घालण्यास जार्ा िारहलेली नाही. [ब शिने पूवी 
केलेल्या ििेच्या आधािावि क्षिेीय एकात्मतेिी सांकल्पना प ढे माांडिाऱ्याांच्या यादीत त्स्वायन बिोबि बूशििेही नाव ब र्गिने घातलेले आहे. बूर्गिच्या 
मते हे दोघे हांबोल्ट आरि रिटि याांिे अग्रदूत होते. पि, ब शिने नांति घेतलेल्या जोिदाि रवरूद्धपरवत्र्यािा त्याने उल्लखे केलेला नाही. वास्तरवक 
रवझोल्सकीने तसे स्पष्ट शब्दात स िरवलेले आहे आरि रवझोल्सकीिा अांशतः आधाि बूर्गिने घेतलेला आहे (११,११ f).] अलीकडच्या जमगन 
अथवा अमेरिकन भरू्ोलञाांनी ब शिच्या उपिोलत अभ्यासग्रांथाकडे सिसकट द लगक्ष केले नसते, ति प्रस्त त 
ग्रांथाच्या प ढील प्रकििात आलेली, प्रदेश ही स्वाभारवक व मूतगस्वरूप एकके आहेत या रवषयाविील 
प ष्ट्कळशी ििा अनावश्यक ठिली असती. [याि कालखांडात प्ररसद्ध झालेल्या अनेक पाठ्यप स्तकाांतून जर्ाच्या नकाशासाठी व 
मध्य अक्षाांशाांतील क्षेिाांच्या नकाशाांसाठी मकाटोििे प्रक्षेपि वापिलेले आढळते. इति काही म द्याांबिोबि या र्ोष्टीविही त्याने िढरवलेल्या जोिदाि 
हल्ल्यािा समावेश ब शिच्या टीकालेखाांत किण्यात आला आहे. (५१, ५३ ते ५६). तसेि, एकाि अभ्यासक्रमात इरतहास आरि भरू्ोल या दोन 
रवषयाांिी साांर्ड घालण्याच्या प्रयत्नाांरवरूद्ध त्याने माांडलेले म द् देही समयोरित होते, यािा येथे उल्लखे कििे आवश्यक आहेसे वाटते (५१, २३७ ते 
४२).] 

 
अरभजातपूवग कालखांडातील प्रादेरशक भरू्ोलाच्या पद्धतीतांिािे क्राांरतकािी प्रविन या दृष्टीने 

पहाता, ब शििा अभ्यासग्रांथ, एका अथी, बांद तोंडाच्या मार्ािे द्योतक आहे. कािि, या सत्य आरि 
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स्वाभारवक रवभार्ाांसाठी िाललेल्या प्रदीघग शोधाला त्याने स िवातीपासूनि ‘हयथग’ म्हिून दोष रदला. 
तिीही, िाजकीय रवभार्ाांिा वापि किण्यािा फेिरविाि किण्यास तो तयाि नहहता. उलटपक्षी अशा 
प्रकािच्या सीमा अथवा तसे रवभार् प्रस्थारपत किण्यािी र्िज नाही, असेि त्याने सूरित केले, प्रादेरशक 
अभ्यासाांिी र्िज काही रवरशष्ट हेतूांच्या रसद्धीसाठी असते आरि अशा अभ्यासाांसाठी अभ्यासकाांच्या सोईने 
सांबांरधत के्षिाांना स्वैिपिे हद्दी देिे शलय असते, (५१, ८४ ते ९३). असे त्याांिे मत होते. अथाति, घटनाांच्या 
वरे्वरे्ळ्या प्रकािाांिा क्रमबद्ध अभ्यास हेि भरू्ोलाच्या कायािे साि आहे; माि, त्यापैकी प्रत्येकािा सांबांध 
भपूृष्ाशी असला पारहजे. ब शििा शवेटिा अभ्यास-लेख थेट अरभजात कालखांडात मोडत असल्याम ळे, 
त्या सांदभात या रनष्ट्कषांिा रविाि किण्यािी सांधी आपल्याला प न्हा रमळिािि आहे. 

 
अरभजात पूवगकालातील द सिी काही लक्षिे, सांके्षपाने का होईनात पि, नोंदरवण्यासािखी आहेत. 

होमायिने एखाद्या के्षिाच्या अवलोकनाने पे्रक्षकाच्या अांतःकििावि उमटिाऱ्या ठशावि भि रदला. कािि, 
त्याच्या मते, भकेू्षिदृश्याच्या (Landschaft) सौंदयगबोधक पि भौर्ोरलक लक्षिाांिा अभ्यास हा 
भरू्ोलाभ्यासािाि भार् होता. भरू्ोलातील या शब्दाच्या अथासांबांधीिा र्ोंधळ रनमाि कििाऱ्या 
स रूवातीच्या लेखकाांपैकी तो एक होता. त्यानेि भकेू्षिदृश्य (Landschaft) या शब्दािी (Gegend) व 
(Land) या दोहोंच्या दिम्यानिे आकािमान असलेला भपू्रदेशािा भार्, अशी रनरित स्वरूपािी हयाख्या 
केली (१, २११ व २२०). हांबोल्टच्या मते, रनसर्ािे सौंदयगबोधक विगन हा प्रकाि रवकरसत कििाऱ्या 
सवगसाधािि लेखाांपैकी िोसो, ब फो, बनर्गडत-सेंट-रपिी (Paulet Verginia या ग्रांथात), शाटोरिआन्द, 
प्त लेफेअि आरि र्टे, आरि भरू्ोल-लेखकाांत रवशषेेकरून जॉन फोस्टगि, हे प्रम ख होते. (४३, १३; ५२, २७; 
आरि ६०, Ⅱ, ६५ ते ७५). 

 
या नहया भरू्ोलशास्त्राच्या रवकासपद्धतीिा असा एक परििाम झाला, की भरू्ोलािे इरतहासाशी 

अर्दी जवळिे नाते आहे, हे सहजपिे भरू्ोलञाांच्या लक्षात आले. तिीही त्या भरू्ोलाच्या प्रवतगकाांनी 
भरू्ोलही इरतहासािी बटीक होता कामा नये, ति ही दोनही शासे्त्र “रवषय-भरर्नी” म्हिून मानली जावीत, 
अशी आग्रही भरूमका त्यानी घेतली. या दोनही के्षिाांिी त लना स्पष्ट शब्दाांत माांडण्यािे काम प्रथम काांटने 
केले. ते त्यािे कायग नांतिच्या एका रवभार्ात आपल्याला पहावयािे आहेि. भौर्ोरलक अभ्यासात 
ऐरतहारसक रवविेन पद्धतीिा रकती मयरदपयंत अांतभावग किावा यािी ििा रूल्हने १८११ त व रवशषेेकरून 
य शिने १८२७ मध्ये केली (५१, २१७ ff). 

 
नव भरू्ोलशास्त्राला त्यािी पायाभतू तत्तव ेिाजकीय रूपधेयाांपेक्षा प्राकृरतक रूपधेयाांमध्येि अरधक 

पके्कपिी सापडलेली होती. असे असूनही, मूळ िाजकीय भरू्ोलातील काही रवरशष्ट कूटप्रश्न या नहया 
शास्त्रातून र्ळाले नाहीत–अथात, आज आपि िाजकीय भरू्ोल हा शब्द ज्या अथाने वापित, तोि येथेही 
अरभपे्रत आहे. मूळ भरू्ोलरवषयक कल्पनेत िाजकीय व ऐरतहारसक भरू्ोलाहयरतरिलत अन्य र्ोष्टींिा 
अांतभावि होत नहहता. आरि याि दोन के्षिाांिा अभ्यास किण्यास लार्िािा अरधक भक्कम पाया या नहया 
मार्ाने प िरवला, असा नव भरू्ोलािाही दावा होता. या कालखांडात रनिरनिाळ्या िाज्याांच्या के्षिफळात 
होत असलेल्या अकव्ल्पत फिकाांम ळे, भरू्ोलञाांिे लक्ष सतत या प्रश्नाकडे वधेलेले असे. याम ळेि 
प्राकृरतक भरू्ोलाच्या अभ्यासािी िौकट म्हिून रवकरसत झालेली “नैसर्गर्क सीमाांिी” सांकल्पना अर्दी 
साहजीकपिे िाजकीय भरू्ोलासाठी, आरि िाजकीय हयवहािातही िाबवली जाऊ लार्ली (१, २५८-५९). 
मर्, “नैसर्गर्क सीमाांमध्ये” भारषक सीमाांिाही अांतभाव होऊ लार्ला तसा त्या सांञेच्या अथािा आिखी 
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र्ोंधळ उडू लार्ला, ही त्यािी एकप्रकािे उपरनष्ट्यतीि होती. कािि, य िोपीय देशाांपैकी एका देशाच्या 
शासकाने हीि सांकल्पना मोठ्या जोमाने प ढे माांडली आहे–अथात, त्यातही असांबद्धतेिा अांश आहेि. 

 
भरू्ोल या नहया शास्त्राने पृर्थ्वीविील प्राकृरतक रूपधेयाांच्या अरधक शाश्वत आधािावि पाय 

िोवण्यािा प्रयत्न िालू ठेवला. प्राम ख्याने मानवाशी असलेला त्याांिा सांबांध लक्षात घ्यावयािा, हे त्या 
कालखांडािे एक खास लक्षि होते. या सांपूिग कालखांडातील बहूतेक सवग ग्रांथकाि, जाितेपिी असो की 
अजाितेपिी असो, काांटिे अन किि कित असत, व मानवाच्या दृष्टीने त्याांच्या अांरतम महत्वाच्या भाषेत या 
प्राकृरतक रूपधेयाांिेही रवविेन कित असत. म्यूलिने १७८५ मध्ये व कायसिने १८१० मध्ये पृर्थ्वीिा अभ्यास 
“मानवािे वसरतस्थान” (Wohnsitz) या नात्यानेि झाला पारहजे, या र्ोष्टीवि रवशषे भि रदला. या 
दृष्टीकोिाच्या रवरूद्ध रदशनेेही झोका रे्लेला होता. कोित्याही स्पष्टीकििारशवाय केलेले श द्ध विगन हाि 
“श द्ध भरू्ोलािा” (Reine Geography) रवषय आहे, असे प्ररतपादन कििाऱ्या होमायिने भरूूपविगनाविि 
भि रदला. अथाति, इति सवग रूपधेयाांिा रविाि उपयोजनात्मक भरू्ोलात केला जात असे (प्त लेवी ८, 
१९). 

 
वस्तूांच्या सापेक्षस्थानासांबांधी रवविेन भरू्ोलात केले जाते, अशी आिखी एक भरू्ोलरवषयक 

सांकल्पना याि काळात बोलून दाखरवली जात असे. ती चलडनिने १८०६ मध्ये प ढे माांडली आरि त्याि वषी 
रिटिने रतला आवशेाने रविोधही केला. 

 
शवेटी भरू्ोलाच्या शास्त्रािी उभाििी किण्यािे कामी जािीवपूवगक प्रयत्न कििाऱ्या अभ्यासकाांनी 

सवगि शास्त्रीय कायाच्या दोन अांर्भतू तत्तवाांच्या महत्तवावि वािांवाि भि रदला, अशी प स्ती येथे जोडण्यास 
हिकत नाही. या पूवीच्या कालखांडाांिे रवशषे लक्षि म्हिजे शब्द प्रामाण्याविील अन्धश्रद्धा आरि १८ हया 
शतकातील कायािे रवशषे लक्षि म्हिजे र्ृरहत वस्त व्स्थतींच्या क्रमबांधाांिी पूवगकव्ल्पत ििना, या दोन 
तत्तवाांरवरूद्ध प्रत्यक्ष वस्त व्स्थती प्रथमि रनरित करून घेण्याच्या महत्तवावि या कालखांडाच्या शवेटी 
अभ्यासकाांनी भि रदला. तसेि रमळालेल्या मारहतीच्या उर्मस्थानाांिा नामरनदेश कििे आवश्यक आहे 
याविही त्याांनी आपल्या रलखािाांतून भि रदला (१, २५५). 

 
तिीही, “श द्ध भरू्ोल” या नावािे हे नव ेशास्त्र भरू्ोलाने रमळरवलेल्या प्रत्यक्ष यशापेक्षा त्याच्या हेतूांिे 

व आकाांक्षाांिे द्योतक होते. वस्त व्स्थती प्रथम प्रस्थारपत केल्या पारहजेत असे आवजूगन साांरर्तले जात 
असूनही, काही थोडे अपवाद वर्ळता, या कालखांडातील भरू्ोलकािाांनी वस्त व्स्थतींिी िाििीही न घेता 
त्याांच्यावि आधािलेल्या पूवगकव्ल्पत क्रमबांधाांिी उभाििी किण्यािा सपाटा स रू केला; आरि रवशषे असे, 
की त्याांतील अनेक सांकल्पनाांिा वािसा आजही िालू आहे–क्वरित त्याांिी नहयाने प निगिना किण्यात 
आली आहे इतकेि! प्रदेश सजीव असतात असे ब टाने प्ररतपादन केल्यापासून, रे्ल्या सहवा शतकात, 
माझ्या मारहतीप्रमािे, एकही भरू्ोलकािाने कोित्याही एका प्रदेशाच्या सजीवत्वािे स्वरूप प्रस्थारपत 
किण्याच्या मनःपूवगक प्रयत्न केलेला नाही. आरि तिीही अत्याध रनक प्रकािच्या प्रिरलत पाठ्यप स्तकाांतून 
या पूवगकव्ल्पत र्ृरहत तत्तवािाि प नरुच्चाि केलेला असतो, हे ही आपल्या लक्षात येईल. शास्त्रीय 
प्रामारिकपिाला जार्नू देशाांिी नैसर्गर्क प्रदेशात रवभार्िी कििे शलय नसल्यािे ब शिने घोरषत 
केल्यापासून, रे्ल्या शतकभिात, त्याच्या पद्धतीतील अथवा य व्लतवादातील दोषस्थळे दाखवण्यािा, चकवा 
त्याला जे अशलय कोटीतील वाटले ते शलय कोटीत आिनू दाखवण्यािा र्ांभीि प्रयत्न कोिीही केल्यािे 



 अनुक्रमणिका 

आढळून येत नाही. तिीही, प्रदेश ही रनरितस्वरूपािे एकात्म अव्स्तत्व असलेली एक वस्तू असते, ही 
सांकल्पना बह तेक आध रनक भरू्ोलकािाांच्या रलखािात प्राम ख्याने रदसून येते. 

 
ब–अणभजात कालखंर् : हंबोल्र् व णरर्र  

 
भरू्ोलाच्या या नहया शास्त्रातील बह ताांश औपपरत्तक सांकल्पनाांिा रवकास अठिाहया शतकातील 

भरू्ोलञाांनी केला, ति त्याांच्या “कल्पना, मार्ण्या आरि आकाांक्षा याांिे वस्त व्स्थतीत रूपाांति” किण्यािे 
कायग म ख्यतः अलेलझाांडि फोन हांबोल्ट व कालग  रिटि या दोघाांनी केले. [हे शब्द रवझोत्स्कीच्या लेखातून घेतले आहेत 
(१।२५७). रपञेल, रिलटोफेन, हेटनि आरि पेंक इत्यादी बह तेक लेखकाांच्या-रनिगयान साि, भरू्ोलशिेातील हांबोल्टिे महत्तव रिटिच्या बिोबिीिेि 
नहहे ति त्याच्यापेक्षाही अरधक होते. रवशषेतः पेंक पहा (१३७, ५८ ते ७६).] “सवगि देशाांतील आध रनक भरू्ोल केवळ दोन 
हयलतीिा इतका ऋिी असावा ही वस्त व्स्थतीि असाधािि आहे. आरि या दोनही हयलती एकाि देशात, 
एकाि काळात-सतत ३० वष ेएकाि शहिात-िाहिाऱ्या होत्या. 

 
ही परिव्स्थती योर्ायोर्ाने आलेली नहहती. भरू्ोलशास्त्रािे हे दोघे “सांस्थापक” प ष्ट्कळ अांशी 

आपल्या पूवािायांवि, आरि समान पूवािायांवि, अवलांबून होते. रशवाय, रिटिने वािांवाि, आरि ठामपिे 
साांरर्तले, आरि त्याच्या रवद्यार्थ्यांपकैी कोिीही त्यारवषयी शांका प्रदर्गशत केली नाही, की आपल्याहून 
दहावषांनी वरडल असलेला हांबोल्ट हाि आपला र् रू होता. रपशलेने ति, रिटिच्या या रवधानाला जोिदाि 
प ष्टी रदली व वि असेही म्हटले, की हांबोल्टिे कायग आधी झाले नसते, ति रिटिला आपले कायग कधीि 
किता आले नसते (६६, Ⅰ, ३२४; ४९ Ⅰ, ५४) रिटिच्या या रवधानात थोडीफाि अरतशयोलती असावी असे 
आपल्याला वाटले, तिी हांबोल्टच्या सांकल्पनाांिाि प्ररतध्वनी रिटिने असांख्य रठकािी उमटरवला ही र्ोष्टि 
त्या रवधानातील र्र्गभत सत्य प्रत्ययास आिनू देते. [इरतहास व भरू्ोल याांच्या त लनेसांबांधीिे रिटििे, त्याच्या १८३१ मधील एका 
हयाख्यानातील, रवधान उदाहििासाठी घेता येण्यासािखे आहे (५०, १५२ f) ते हांबोल्टच्या बर्गलन येथे १८२७-२८ साली रदलेल्या हयाख्यानातील 
रवधानाशी ताडून पहाव े (५२, १४). अथात, ही दोन्हीही रवधाने काांटच्या अभ्यासातून स्वतांिपिे रनमाि झाली असण्यािी शलयता आहेि. 
भरू्ोलाच्या या दोन सांस्थापकाांच्या कायातील समान घटक तपशीलवाि तपासून पहािे हाि एखाद्या अन सांधानात्मक प्रबांधािा मोठा िांजक रवषय 
होईल. ड्योचिर्ने या सांदभात केलेले सांरक्षप्त त रवधान त्याने केलेल्या हांबोल्टच्या रलखािाच्या सखोल अभ्यासािा परिपाक असला, तिी त्याच्या 
रिटिच्या रलखािािा अभ्यास त टप ांजाि होता (२३, १६० ते ६३).] तसेि त्याने हांबोल्टच्या रलखािाांतून रदलेले रनरित 
स्वरूपािे शकेडो सांदभगही हीि र्ोष्ट स्पष्ट कितात. हे सांदभग म्हिजे केवळ एखाद्या प स्तकी पांरडताने 
केलेली रटपिे नहहती, अशी ग्वाही स्वतः हांबोल्टने त्याबाबत रदलेली आहे. स्वतःच्या “मध्य आरशया” 
नामक शवेटच्या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेत आधी प्ररसद्ध झालेल्या या रवषयासांबांधी तपशीलवाि मारहती देिाऱ्या 
लेखमालाांिा सांदभग देऊन, हांबोल्ट असे म्हितो, की “आरशयातील पवगतक्रमबांधासाठी जी परिभाषा मी 
स िरवली होती आरि त्याांच्यात अन्योन्य सांबांध नाहीत अशा अथािे जे भशूास्त्रीय रविाि मी माांडले होते, 
त्याांिे रवविेन माझे तपोवृद्ध व ख्यातनाम रमि एम्. कालग  रिटि याांनी मोठ्या अरधकािवािीने आपल्या 
आरशया नावाच्या महान् ग्रांथात केलेले आहे.” (५९, Ⅰ, ⅩⅬⅧ). 

 
हांबोल्टने स्वतःच्या रलखािाच्या प ष्ट्ट्यथग रिटिच्या रलखािािा वािांवाि उपयोर् केलेला असला, 

– ‘मध्य आरशया’ या त्याच्या ग्रांथासाठी रिटिवरुन त्याने घेतलेले सांदभग शांभिाांहून रकती तिी अरधक 
असावते.–तिी त्यािी वयाने लहान असिाऱ्या या रवद्यार्थ्याशी र्ाठ पडण्यापूवीि व रिटिने आपले परहले 
रलखाि प्ररसद्ध किण्यापूवीि, हांबोल्टच्या भरू्ोलरवषयक सामान्य सांकल्पना दृढ झालेल्या होत्या, हे उघड 
आहे. हांबोल्टने भरू्ोलके्षिासाठी प्ररशक्षि घेतले नहहते, आरि रवञानके्षिासाठीही घेतले नहहते. त्यािे 
प्ररशक्षि सिकािी नोकिीसाठी झाले होते; आरि ते तांिशास्त्र, अथगशास्त्र, इरतहास, भाषाशास्त्र इत्यारद 
रवषयाांच्या के्षिात झालेले होते. पि रनसर्ाभ्यासािी त्याला असलेली अरभरूिी प्रभावी होती. खािींिा 
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पयगवके्षक म्हिनू काम कित असताना, भरूमर्त वनस्पतींच्या अभ्यासाशी त्यािा सांबांध आला; आरि जॉजग 
फोस्टगिशी त्यािा रनकट सांबांध आल्याम ळे या अरभरूिीला भरू्ोलािी रदशा रमळाली. रवशषेतः या दोघाांनी 
रमळून ऱ्हाइन् लांड व इांग्लड या प्रदेशाांच्या १७९० मध्ये केलेल्या प्रवासाम ळे, शास्त्रीय सांशोधनासाठी प्रवास 
किण्यािी महत्तवाकाांक्षा हांबोल्टच्या मनात जार्ृत झाली, आरि त्याने फोस्टगिच्या भौर्ोरलक अभ्यासाांच्या 
पद्धतींिी ओळख करून घेतली (४७, Ⅰ, ४१; ६० Ⅱ, ७२; द्वािा २०, Ⅰ, ९५ ते १०८; ८, २३-२४). पि 
हांबोल्टच्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पनेवि यापूवीि, अप्रत्यक्षपिे, काांटिी छाया पडलेली असण्यािा दाट 
सांभव आहे (२०, Ⅰ, ४६ ते ५० fi). 

 
सिकािी नोकिीच्या अल्पशा काळात, हांबोल्टने एक-दोन भरू्ोलरवषयक लेखाांसह अनेक शास्त्रीय 

लेख प्ररसद्ध केले. पि, अथाति, त्यािे प्रम ख ग्रांथ हे त्याच्या १७९९ ते १८०४ याांच्या दिम्यानच्या 
काळातील रवष ववृत्तीय अमेरिकेच्या प्रवासािे आरि १८२९ मधील त्याच्या मध्य आरशयातील प्रवासाांिे 
फरलत होते. त्यािे भौर्ोरलक कायग हे त्याने स्वतः पारहलेल्या प्रदेशाांप िते आरि त्याने स्वतः केलेल्या 
रनिीक्षिाांप ितेि मयारदत होते असे समजिे ि कीिे ठिेल. त्याच्या साठवषांहून मोठ्या कृरतशील भौर्ोरलक 
कायाच्या प्रदीघग कालखांडात प्रत्यक्ष भशूोधनासाठी त्याने प िी पाि वषहेी खिग केली नाहीत. (अथात, 
प्ररशयाच्या िाजािा एक अत्यांत रक्रयाशील खाजर्ी कािभािी या नात्याने त्याच्या उत्तिाय ष्ट्यातील बिािसा 
काळ िाजकीय प्रश्न हाताळण्याति जात असे हे खिे आहे.) “कॉसमॉसच्या” रलखािापूवी, हॅबोल्टच्या 
प ष्ट्कळशा अभ्यासलेखाांिे रवषय सवगके्षिात रवख िलेले होते. अथाति, ते असांख्य अन्य सांशोधकाांच्या व 
शास्त्रञाांच्या रलखािाांच्या उपयोर्ाविि अवलांबनू रलरहलेले असत, खिे म्हिजे, हांबोल्ट हा रिटि इतकाि 
ग्रांथ भाांडाि व ग्रांथाभ्यास याांवि अवलांबून िाहिािा भरू्ोलञ होता. 

 
भरू्ोलञ या नात्याने रिटिच्या सवगि जीवनकायावि हांबोल्टिा प्रभाव पडलेला. तिीही, १८०७ 

मध्ये या दोघाांिा वैयव्लतक सम्पकग  रकत्येक आठवडेपयंत आला, त्यावळेी आलेला क्राव्न्तकािी प्रत्ययि या 
तरूि रवद्यार्थ्यािे लक्ष भरू्ोलाकडे वधूेन घेण्यास काििीभतू झाला, हे रपशलेिे रवधान अरतशयोव्लतपूिग 
वाटते. रपशले नांतिच्या ग्रांथकािाांनी जिी त्यािा वािांवाि उच्चाि केलेला असला, आरि रपशलेिे ते रवधान 
सवगमान्य झालेले असले, तिी “रिटि इरतहासाकडून भरू्ोलाकडे वळला” हे रपशलेिे सवगसाधािि अन मान 
रिटिच्या जीवनातील वस्त व्स्थतीवरून रसद्ध होत नाही, असे िात्सेलने दाखवनू रदले आहे (२६, ४२३, 
३८९ ff). बह धा, रिटिइतके ब रद्धप िस्सि भरू्ोलािे रशक्षि त्याच्या समकालीन द सऱ्या कोित्याही 
रवद्यार्थ्याने, आरि काही-थोडे वर्ळता नांतिच्या अभ्यासकाांनीही, घेतलेले नसाव.े [अन्यथा सूरित केले नसलेले 
रिटिच्या िरििासांबांधीिे तपशील रिटिच्याि दैनांरदनीच्या आधािे रलरहलेल्या क्रामिच्या अरधकृत ग्रांथातून घेतलेले आहेत (२४). िात्सेलने 
“रिटििे जीवन व कायग” या आपल्या क्राव्न्तक प व्स्तकेत हे सवग तपशील सािाांश रूपाने रदलेले आहेत (२६). येथे ही हकीकत त लनेने आरधक 
तपशीलवाि रदली आहे ती सवग इांग्रजी प स्तकाांतून सामान्यपिे आढळिािे रै्िसमज दूि हहावेत या श्रदे्धतून. रडरकन्सन व होवाथग (१०, १५० ते 
१६१) याांना रिटििे महत्तव मान्य होते. पि, त्याच्या िरििातील महत्तवाच्या रवरवध तपशीलाबाबत त्याांना ि कीिे मार्गदशगन झालेले असावे (पहा : 
क्रामि २४ Ⅱ ३५), आरि त्याला कािि बह धा र्ारे् या अमेरिकन लेखकाने रलरहलेले रिटििे िरिि असावे.] लहानपिापासून ते तहत 
रवद्यापीठात प्रवशे रमळेतोपयंत तो श्नेफेन्थाल येथील एका शाळेत िाहात असे. या शाळेत रूसो व 
पेस्तालॉत्सी याांच्या मतप्रिालीप्रमािे सवग रशक्षिक्रम पाि पाडला जात असे. फेिफटका कित असताना व 
दूि सहलीवि जाताना त्याने रनसर्ािे प्रत्यक्ष रनिीक्षि करून जर्ािे ञान सांपादन केले. या सांपूिग 
कालावधीत हा तरूि रवद्याथी श्री. जे सी. एफ्. र् टम ट्स याांच्या खास वैयव्लतक देखिेखीखाली होता. या 
रशक्षकाला रवशषेेकरून रनसर्ाभ्यासािी व भरू्ोलािी आवड होती. आरि त्याने स्वतः भरू्ोलाच्या 
रवकासाला थोडाफाि हातभािही लावला होता (िात्सेल २६, ३८३, ३८८ ff; प्त लेवी ८. ३९). या काळात 
कालग  रिटिच्या खास आवडीिा अभ्यासरवषय भरू्ोल हाि होता. नांति रवद्यापीठातील कालावधीत, त्यािे 
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लक्ष म ख्यतः रनसर्गशासे्त्र व त्याांबिोबि इरतहास व देवदैवते या रवषयाांनी वधूेन घेतले. रवद्यापीठातून बाहेि 
पडल्याविही त्याच्या या रवषयाांच्या अभ्यासात खांड पडला नाही. कािि, एका क ट ांबातील खाजर्ी रशक्षक 
या नात्याने त्याच्या प ढील वीस वषांच्या जीवनक्रमात त्याला भौरतकशासे्त्र, इरतहास व भरू्ोल या रवषयाांिा 
अभ्यास कििे प्राप्त त होते, आरि तशी सांधीही त्याला रमळत रे्ली. याि काळात त्याने ऱ्हाइनलांड, 
व्स्वत्सलंड इत्यारद प्रदेशाांत के्षि रनिीक्षिासाठी प ष्ट्कळ प्रवास केले, आरि त्या त्या वळेी मोठ्या 
काळजीपूवगक व तपशीलवाि रनिीक्षिेही केली. तसेि त्या काळातील अनेक प्ररतरष्त रवद्वानाांच्या रनकट 
सहवासािीही सांधी रमळाली. या रवद्वानाांत शिीि ििना शास्त्रञ झोमचिर्, भशूास्त्रञ एबल व रशक्षि 
स धािकाांतील ध िीि पेस्तालॉत्सी हे त्याच्या दृष्टीने रवशषे महत्तवािे होते. 

 
थोडलयात, रिटिच्या अन सांधानकायािी पूवग-तयािी अरत-रवस्तृत के्षिात पसिलेली होती, असा 

रनष्ट्कषग काढावयास हिकत नाही; कािि, एका बाजूने भौरतकशासे्त्र व रवशषेकरून रनसर्ाभ्यासाच्या 
रनिीक्षिात्मक पद्धती याांिा प्रभाव त्याांवि रदसत होता; ति द सऱ्या बाजूने, काांटिा एक अन यायी हडगि 
याच्या रलखािाच्या वािनाम ळे, मानवी समस्यासांबांधीिी, म्हिजेि इरतहास व भरू्ोल या रवषयाांिी, त्यािी 
आवड सतत वाढत होती. या दोन र्ोष्टींम ळे त्याच्या पूवाय ष्ट्यातील अभ्यासके्षिािा त्याच्या अांरतम लक्ष्याशी 
द वा साांधला रे्ला. (c/o रश्मट् ७, ७८ f आरि ४१. ४), इ. स. १८०७ मध्ये झालेल्या हांबोल्टच्या भेटीम ळे 
त्यािी भरू्ोलरवषयक अरभरूिी अरधक िेतवली रे्ली. यात सांशय नाही; कािि, हांबोल्टनेि भौरतक 
परिव्स्थतीिा मन ष्ट्यजीवनाशी असलेला सांबांध स्पष्ट शब्दात साकाि केलेला होता. हे खिे असले तिीही, 
भरू्ोलरवषयक कायग िालू ठेवावयािे का इरतहासाकडे वळावयािे यािा रनिगय प ढील रनदान दहा वषपेयंत 
तिी रिटि देऊ शकला नहहता. 

 
प्राथरमक रवद्यार्थ्यांसाठी रलरहलेली अभ्यासमारलका वर्ळली तिी, त्यािी परहली प्रकाशने 

यूिोपच्या भरू्ोलािे रवविेन कििािी होती. १८०४ ते १८०७ या दिम्यान प्ररसद्ध झालेल्या या ग्रांथाांिा 
जमगनीत लक्षिीय प्रभाव पडलेला होता. याांपैकी एकािे, म्हिजे यूिोपच्या क्रमबद्ध भरू्ोलािा सांरक्षप्त त 
अभ्यास या प स्तकािे ति फ्रान्समध्येही मोठ्या उत्साहाने पिीक्षि किण्यात आले. स्वतांि घटनाप्रकािाांिा 
रविाि कििािा हा अभ्यास स्पष्टीकििात्मक टीका जोडलेल्या सहा नकाशाांवि आधािलेला होता. थोड्या 
वषांनी, हांबोल्टनेही अशाप्रकाििेि नकाश े प्ररसद्ध केले, पि रिटिच्या या नकाशाांत “परहला प्राकृरतक 
नकाशासांग्रह” ग्ररथत झाला (८, ३० : पहा : क्रामि २४, Ⅰ, २५५). हे सवग भौर्ोरलक अभ्यास-ग्रांथ जिी त्या 
स प्ररसद्ध भेटीपूवी प्ररसद्ध झाले असले, तिीही हांबोल्टच्या लेखनाने रिटि आधीि प्रभारवत झालेला होता, 
असे मानण्यास सबळ प िावा आहे; कािि, याि काळात रिटिने एके रठकािी असे रलरहले आहे की, आपि 
“हांबोल्टिे सवग प्रकारशत रलखाि बकास िी आधाशीपिाने रर्ळांकृत केलेले होते” (२४, Ⅰ, १६७). 

 
प ढील काही वषांच्या काळात, रिटिने एक अर्दी सवांर्परिपूिग असा जर्ािा क्रमबद्ध भरू्ोल 

“प्राकृरतक भरू्ोलािी हस्तप व्स्तका” या नावाने रलहून काढला. याि ग्रांथाने आपल्या भौर्ारलक कायाला 
पूिगरविाम द्यावयािा व त्या ग्रांथािा उपयोर् इरतहासरवषयक अभ्यासाांतील द व ेसाांधण्यासाठी किावयािा, 
असा त्यािा हेतू होता; कािि, आपल्या उवगरित आय ष्ट्यािा रवरनयोर् इरतहासाभ्यासाठी किावयािा त्यािा 
मानस होता. पि, कोित्या तिी काििाने रिटिने हा ग्रांथ प्ररसद्ध न किण्यािा रनिगय घेतला. या प स्तकािे 
हस्तरलरखत रिटिच्या रवनांतीवरून भशूास्त्रञ फोन ब ख् याने वािले आरि त्यावि प्रखि टीका केली, हेही 
कदारित्, त्यािे कािि असू शकेल. तिीही त्याने आपले हस्तरलरखत म लतहस्ताने आपल्या सहकाऱ्याांना 
वािावयास रदले, व त्याच्या अनेक सहकाऱ्याांनी त्यातील काही भार्ाांिा उपयोर्ही करून घेतला. 
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परििामी, त्यािे हे रलखाि त्या काळातील अनेक पाठ्यप स्तकाांतून अवतिले. काही ग्रांथात मूळ लेखकािे 
नाव सूरित केलेले होते, पि काहींनी तेवढीही तसदी घेतली नहहती. (२४, Ⅰ, २०५ ते २०७, २५८ ते २६८). 

 
याि काळात आरशयासांबांधींच्या त्याच्या अभ्यासाांनी रिटिला इरतहासके्षिाकडे नेले. त्याने प्रािीन 

इरतहासािा एक प्रदीघग अभ्यास ग्रांथ रलरहला. (प ढे १८२० मध्ये हा ग्रांथ प्ररसद्ध झाला). िात्सेलच्या मताने 
“केवळ ऐरतहारसक स्वरूपािे रिटििे हे एकमेव लेखन होते” (२६, ४१०). वि वि पहाता तिी, आपल्या 
कायािा साांधा बदलून इरतहास कायाला सांपूिगपिे वाहून घेण्यािा त्यािा रविाि िालूि होता. आपल्या 
भौर्ोरलक कायािी साांर्ता किण्याच्या हेतूने, सांपूिग जर्ािी रवभार्िी स्वाभारवक प्रदेशाांत किता येईल, 
अशी एक योजना त्याने आखली. म ळात, या भरू्ोलािे (Erdkunde) िाि खांड हहावयािे होते. प ढे, त्याला 
याि ग्रांथाांिा इरतहासरवषयक अभ्यासाांसाठी भक्कम पाया म्हिून उपयोर् किावयािा होता. र्ॉर्गटजेन 
रवद्यापीठात काम कित असतानाि येथेि त्याने एकाि वळेी इरतहासरवषयक आरि धात शास्त्ररवषयक प्रर्त 
अभ्यासक्रम पूिग केले–पूवगरनयोरजत कायगक्रमान साि आरफ्रका खांडासांबांधीिा परहला ग्रांथखांड पूिग केला. 
पि, आरशया खांडासांबांधी रमळरवलेल्या सामग्रीिा प्रिांड ढीर् एकाि ग्रांथखांडात न सामावण्यािी शलयता 
त्याच्या लवकिि लक्षात आली. अथाति, विील ग्रांथािा द सिा खांड हा आरशयाच्या अभ्यासािा केवळ एक 
भार् म्हिनू त्याने प्ररसद्ध केला. १८१७ व १८१८ मधील या दोन खांडाच्या प्रकाशनाने त्यािी रवद्वानाांच्या 
जर्ात फाि मोठी छाप पडली. माथे म्हितो की, रिटिला तात्काल व “रनर्गववादपिे भरू्ोल के्षिातील 
स धािक व त्या के्षिाला शास्त्रािी प्ररतष्ा प्राप्त त करून देिािा परहला आिायग” या नात्याने मान्यता रमळाली. 
(२५, ६: तसेि क्रामि पहा : २४, Ⅰ, ३७७ f, ४०४ f; िात्सेल २६, ६८९ f; व्स्पट ७, ८६). 

 
रवद्यापीठातील कोितीही एक अरधकािािी जार्ा त्याला रमळण्यापूवीि, तारत्तवक भरू्ोलािा 

आिायग ही पदवी रिटिला रनरितपिे प्राप्त त झालेली होती. त्याने फँ्रकफ टग येथील माध्यरमक रवद्यालयात 
एक वषगपयंत इरतहास व भरू्ोल या रवषयाांच्या अध्यापकािे काम केले. त्यानांति बर्गलनमधील अनेक 
अरधकाऱ्याांच्या प्रयत्नाांना यश आले. असे प्रयत्न कििाऱ्यात अलेलझाांडि हांबोल्टिा भाऊ रवल्हेल्म हांबोल्ट 
हा ही एक होता. लष्ट्किी महारवद्यालय आरि रवद्यापीठ अशी दोनही रठकािाांच्या प्राध्यापकािी जार्ा 
एकाि वळेी रिटिला देण्यात आली. १८२० मध्ये, रवद्यापीठािा परहला भरू्ोल रवषयािा प्राध्यापक म्हिनू 
रिटि बर्गलन येथे दाखल झाला. आपले भरू्ोलके्षिातील कायग “पूिग करून”, नांति इरतहासके्षिाला वाहून 
घेण्यािी आपली योजना केवळ असाध्य आहे ही र्ोष्ट त्याला नेमकी केहहा कळून ि कली, हे स्पष्ट होत 
नाही. तिी, एकोििाळीस वषांच्या आपल्या उवगरित आय ष्ट्यात तो बर्गलनमध्ये सतत भरू्ोलके्षिाति कायग 
कित िारहला. तिीही Erekunde (भरूवञान) या ग्रांथाच्या नांतिच्या खांडात त्यािी इरतहास रवषयािी आवड 
अरधकारधक स्पष्ट होऊ लार्ली, हे येथे नमूद किण्यास हिकत नाही. [२४ Ⅱ, ८५ द य्यम दजािे काही एतरद्वषयक 
सांदभगग्रांथ हांबोल्ट व रिटि याांिे सांबांध अर्दी वेर्ळ्या स्वरूपात िांर्रवतात. इतकेि काय, मलूता त्याांिे हे सांबांध हयव्लतर्त स्वरूपािे नहहतेि, असेही 
काहींनी स िरवले आहे. पि क्रामिच्या रवधानािे खांडन केलेले मला कोठेि आढळले नाही. शलयता अशी आहे की, तृतीय हयलतींना रलरहलेल्या 
खाजर्ी पिाांतील या दोन प्रािायांना पिस्पिाांसांबांधी त्याांनी केलेले उल्लेख काही जिाांनी उद् धृतही केलेले आहेत. पि, ते क्रामिच्या रवधानाला प ष्टी 
देिािेि आहेत (पहा २०, Ⅱ, १३१ ; १९ Ⅲ ४०, ६२, ८९). पि, या सवांवरून असेि मत होते की, त्याांिे हे सांबांध, पूिगतया नसेल तिी बहहांशी, 
दोघाांच्या आवडीिा एकमेव रवषय जो भरू्ोल रवषय त्याच्याप ितेि मयारदत होते. िात्सेलने स िरवल्याप्रमािे, एकाने केलेली द सऱ्यािी स्त ती 
नेहमीि अरतशयोलतीच्या उच्च स्विात असे–जिू काही, दोघाांनाही ऐकावयास कमी येत असे. रनदान त्या काळात तिी, हे सवग िाांर्ल्या अथाने 
घेतले जाई. तसा त्याांच्या मूलभतू प्रामारिकपिाबद्दल शांका घेण्याला काही आधािही रमळत नाही. उलटपक्षी, िात्सेल म्हितो त्याप्रमािे, या 
दोघाांच्या स्वभावातील रभनता, त्याांिी सामारजक आरि धार्गमक रभन पाश्वगभमूी आरि हयवसायाबाहेिील कायांिा वेर्ळेपिा, या सवग र्ोष्टींम ळे 
दोघाांिा वैयव्लतक रनकट स्नेह जमावा ही र्ोष्ट अशलय कोटीतीलि होती (२६, ४२३ ff).] 

 
रिटिने भरू्ोलके्षिात घातलेल्या भिीिे मूल्यमापन किण्यािी ही जार्ा नहहे, आरि तशा प्रयत्नाांिी 

आवश्यकताही नाही. इरतहासक्षेंिात वावििाऱ्या कोिाही भरू्ोलञाांिे ग्रांथ रिटिच्या ग्रांथाइतके वािांवाि, 
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आरि बह धा क्राव्न्तकपिेही िर्गिले रे्ले नसतील. प ढील परिच्छेदातून उध्दृत केलेले अभ्यास लेखाांतील 
सांदभग हे केवळ एखाद्या “पिांपिार्त” श्रेष् हयलतीला वारहलेल्या आदिाांजली नहहेत. हांबोल्टच्या भाषिाांतील 
उतािे वर्ळता, बाकीिे रिटिच्या ग्रांथाांच्या क्राव्न्तक पिीक्षिाांतूनि घेतलेले आहेत. या टीकाकािाांनी 
रिटििी दोषस्थळे दाखरवण्यास, अथवा स्वतः रिटिने जाहीि केलेल्या उरद्दष्टाांच्या पूतगतेच्या दृरष्टने तो 
कोित्या बाबतीत अप िा पडला आहे हे दाखरवण्यासही, त्याांनी कमी केलेले नाही. ज्या अभ्यासकाांनी 
त्याच्या कायािे असे अांतबाह्य पिीक्षि केले आहे तेि कायािे “अरधकािी” स्वरुप मान्य किण्याबाबत 
हांबोल्टशी एक म खाने सहमत होत असलेले रदसतात. रिटिच्या कायाच्या टीकात्मक अभ्यासलेखकाांपैकी 
पेशले, माथे, िात्सेल, होझेल, आरि रवझोत्स्की याांिी पिीक्षिे रवशषे महत्तवािी आहेत. (६६, Ⅰ, ३३६ ff; 
२५; २६, ४०५ ते ४२८; २७; १, २६७ ते ३२३.) 

 
हांबोल्ट आरि रिटि याांच्या हयव्लतर्त स्वभावातील आरि, त्यािाि परििाम म्हिून त्याांच्या 

कायातील वास्तरवक फिक लक्षात घेऊन आरि रवशषेेकरून त्याांच्या भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोिातील 
तथाकरथत रविोध लक्षात घेऊन, हांबोल्टिे मत अरधक पूिगत्वाने समजून घेिे न्याय्य होईल. बर्गलन 
रवद्यापीठातील. १९२७-२८ च्या आपल्या हयाख्यानमालेत हांबोल्टने त्यािा सवगप्रथम उच्चाि केलेला मला 
आढळून आला. रिटिच्या भरूवञान (Erdkunde) या ग्रांथािी ओळख करून देताना वास्तरवक त्याच्या 
स्त रतपि िाि शब्द बोलण्यािा प्रसांर् होता. तिीही हांबोल्टने हे प्रशव्स्तपि शब्दावडांबि ििण्यात मयादा 
ठेवली नाही. “िालू शतकात रनमाि झालेला या प्रकाििा, म्हिजे तौलरनक भरू्ोलातील हा सवगश्रेष् असा 
उत्स्फ तग ग्रांथ आहे. स्थारनक लोकाांच्या जीवनावि व त्याांच्या भरवतहयावि भदूृश्यािा प्रभाव कसा पडतो यािे 
ज्यात प्ररतपादन केलेले आहे असा हा परहलाि ग्रांथ आहे” असा र्ौिवपूिग उल्लेख केला. १८३२ साली त्याने 
रिटिला रलरहलेल्या एका खाजर्ी पिातही, रिटिच्या आरशयारवषयक ग्रांथाांबद्दल – वास्तरवक तेहहा 
परहले दोनि खांड प्ररसद्ध झालेले होते–आपिास वाटत असलेले मोठे कौत क स्पष्ट शब्दाांत त्याने रलहून 
कळरवले; आरि त्यात असेही रलरहले की, या ग्रांथािे स्त रतपाठ िाजाप ढे आरि सवगि दिबािी मांडळींच्या 
उपव्स्थतीत र्ाताांना व “अशा प्रकाििा ग्रांथ रे्ल्या तीस वषात झाला नाही असे त्यािे कौत क किताना मला 
फाि आनांद झाला” (२४, Ⅱ, १२०). हांबोल्टने आपले दिबािातील वजन खिग करून रिटिविील कामािा 
बोजा, अथात लष्ट्किी रवद्यालयातील कामािा भाि हे येथे र्ृहीत आहे, कमी किरवला. हेतू हा होता की, 
रिटिने भरूवञान (Erdkunde) या ग्रांथािे रलखाि पूिग किाव े (२४, Ⅱ, ३२ f; २०, Ⅱ, १२७). हांबोल्टने 
रिटिबद्दलिे आपले मत प ढेही बदलले नाही, हे त्याच्या नांतिच्या रलखािाांतून प्ररसद्ध झालेल्या अनेक 
रवधानाांवरुन स्पष्ट होते. “आपल्या काळातील, शास्त्ररवषयािे सवगश्रेष् व अरतभहय स्मािक” हे र् व्स्तआत् ि 
रिटिच्या ग्रांथासांबांधीिे रनिायक मत, हांबोल्टने स्वतःच्या “मध्य आरशया” या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेति मान्य 
केले आहे. (५९, Ⅰ, ⅹⅳⅲ f). १८४५ साली प्ररसद्ध झालेल्या ‘कॉसमॉस’ या आपल्या ग्रांथाच्या परहल्या 
खांडात तो रलरहतो की, “रवरवध करटबांधाांमधून र्ोळा केलेल्या वास्तव सामग्रीिा सांिय सांकलक 
(combinierden) प्रञेकडे सोपरवला आरि सकृत्दशगनीि त्यािे ग्रहि किता आले, तिि तौलरनक भरू्ोल 
पूिगतेिी पातळी र्ाठू शकतो. हीि र्ोष्ट कालग  रिटिच्या महान व उत्स्फ तग ग्रांथाने दाखवनू रदलेली आहे”. 
फोंरनयसने आखलेल्या योजनेिी तो स्वतः पूतगता करू शकला नाही; पि, रनदान त्यातील एका भार्ािी 
पूतगता रिटिच्या ग्रांथाने केली आहे. अशा आशयािा सांदभग विील खांडाति प ढे हांबोल्टने खालील शब्दाांत 
केलेला आहे. “भरू्ोलािे मानवी इरतहासाविील प्ररतके्षप लोकाांच्या स्वभावरवशषेाांशी व त्याांच्या साांस्कृरतक 
प्रर्तीला रमळालेल्या वळिाांशी भरूुपाांिा सांबांध कसा पोहोितो यािे यथाथग दशगन घडरविािे अरधकािी 
हातानी जोपासलेले तौलारनक भरू्ोलािे अरत रवस्तृत स्वरुप पहावयािे भाग्य आमच्या कालखांडासाठीि 
रनयतीने जिू िाखून ठेवलेले होते.” (६०, Ⅰ, ६० तळटीपेत केलेल्या रिटिच्या उल्लेखासह पहा). 
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भरू्ोलके्षिात जे वरे्ळे वळि आिण्यािा प्रयत्न रिटि कित होता, त्यािा स स्पष्ट उल्लेख १८०४ 
नांतिच्या त्याच्या अनेक लेखाांतून आला आहे. वािांवाि उच्चािले रे्लेले त्यािे परहले तत्तव होते; “भरू्ोल हे 
अन भवजन्य शास्त्र असले पारहजे.” ते तकग रसद्ध तत्तवाांवरुन – म्हिजेि तत्तवञानातून–काढलेल्या 
अन भवावि आधािलेले चकवा ‘सामान्य भरू्ोलाच्या’ पूवगकव्ल्पत उपपत्तींवि आधािलेले शास्त्र असता कामा 
नये. “एकि मलूभतू रनयम सांपूिग ग्रांथाला सत्यािी प्ररतष्ा रमळवनू देत असतो तो असा–एका मताकडून 
अथवा एका कृतक प्रमेयाकडून रनिीक्षिाकडे अशी त्यािी र्ती िहाता कामा नये, ति एका रनरिक्षिातून 
द सऱ्या रनिीक्षिाकडे अशी त्यािी प्रर्ती होत रे्ली असली पारहजे” (४९, Ⅰ, २३). [पृष्ाांक ३४ वि विगन 
केल्याप्रमािे, पूवग र्ृहीत उपपत्तींच्या आधािे केलेल्या य व्लतवादािा रविोधात.] 

 
म्हिूनि, तारत्तवक रवविेनाांकडून भरूुपाांच्या क्रमबांधाकडे, अशा वळिाने जािािे सवग प्रयत्न पूिगपिे 

िोखिे ही रिटिच्या भरू्ोलके्षिातील स धाििाांिी परहली प्रम ख पायिी होती. पवगताांिे एक अखांड जाळे आहे 
हा वाद दृश्यवस्त व्स्थतींच्या नोंदी रवरुद्ध असून, सवगसाधाििपिे र्ृहीत धिली रे्लेली पवगताांच्या 
रशखिभार्िेषा आरि पािलोटके्षिाांिे रवभाजन याांिी स सांर्ती नाही, हे दाखवनू देिाऱ्या परहल्या 
लेखकाांपकैी तो एक होता. काांटच्या रवश्वासांबांधीिा अांरतमहेत वादात्मक दृरष्टकोन त्याने हडगद्वािा रमळरवला 
असला तिी आरि त्या पाश्वगभमूीतून त्याच्या भरू्ोलाभ्यासाांना हेतू प्राप्त त झाले असले, तिी काांटप्रमािे 
जार्रतक ञानािी उपपत्ती प्रस्थारपत किण्यासाठी भरू्ोलाभ्यासािी आवश्यकता आहे, असे मानिािा तो 
केवळ तत्तवञानी नहहता (c/o आरडकस १३, ७५ f, १९० f; रे्लांट १२). पृर्थ्वीविील मानवी आरि अमानवी 
घटनाांच्या सांबांधाांिे रनयम असले पारहजेत, अशी त्यािी ठाम समजूत असूनही, ते प्रस्थारपत किण्यािी 
त्याने कधी घाई केली नाही. उलट, अशी अशी धाििा होती, की रवरवध प्रदेशाांतून रनिीक्षिाांत आलेल्या सवग 
वस्त व्स्थती आरि सांबांधयोर्ाांिे सांकलन किता आले ति त्याांच्या सहाय्याने अशा रनयमाांिे रवधान कििे 
शलय होईल. पि, अशा प्रकाििे रनयम प्रस्थारपत किण्यािे त्यािे - कदारित त्याच्याबिोबि इतिाांिेही - 
प्रयत्न रनष्ट्फळ ठिले होते. “प्रत्यक्ष पृर्थ्वीकडूनि असे रनयम कोिते ते आपि समजून घेतले पारहजेत”. 
(४९, Ⅰ, ४). 

 
अशािीतीने “आिाम-ख िीतील भरू्ोल” असे ज्यािे विगन कििे योग्य ठिेल अशा भरू्ोलािा रिटि 

हा परहला रविोधक होता. उलटपक्षी, तो भशूोधक व के्षिकायगकताही नहहता. तो एक अभ्यासक व 
अध्यापक होता, या अथाने हेटनि म्हितो त्याप्रमािे, रिटि हा ग्रांथालयात बसून अभ्यास कििाऱ्या 
भरू्ोलकािाांिा प्ररतरनधी होता (२, ३१०). त्याच्या ग्रांथातील रनिीक्षिे त्याने स्वतः प्रत्यक्षपिे केलेली 
नसली, तिी ती ज्याांनी प्रत्यक्षपिे रनिीक्षिे केली होती अशा लेखकाांच्या ग्रांथातून र्ोळा केलेली होती. यािा 
अथग असा नहहे की त्याने कधी प्रवास करून रनिीक्षिे केलीि नाहीत. उलटपक्षी, त्याने आय ष्ट्यभि य िोपच्या 
रनिरनिाळ्या भार्ाांतून प्रवास केला, व तपशीलवाि रनिीक्षिेही केली (२४, Ⅰ, २७, २७१ ते ३३१ Ⅱ, ६४ ते 
८३). पि द दैवाने, आपल्या आरशयाच्या अभ्यासाति तो इतका र् ांतून पडला होता की, य िोपसांबांधीच्या 
ग्रांथखांडाच्या रलखािास तो स रुवाति करू शकला नाही. त्याम ळे स्वतःच्या प्रवासाांत केलेली तपशीलवाि 
रनिीक्षिे “इतिाांनी केलेल्या रनिीक्षिाांिे अथग समजून घेण्याप ितीि” त्याला उपयोर्ी पडली. 

 
रिटि इति अभ्यासकाांच्या रनिीक्षिाांवि आपला ग्रांथ आधाित असतानाही, त्याच्या आधीच्या 

लेखकाांना जी सामग्री प िेशी वाटली तेवढ्या मयारदत सामग्रीने त्यािे समाधान झाले नाही. सांदर्गभत 
प्रश्नावि रमळण्यासािखा असेल तो सवग काळाांतील व सवग देशाांतील प्रत्यक्ष रनिीक्षिाांिा रवश्वसनीय प िावा 
जास्तीत जास्त मोठ्या सांख्येने व रवरवधतेने र्ोळा किावयािा, मर् त्याांिे अरभप्राय स सांवादी असोत वा 
रवसांवादी असोत, ते सवग एकि आिून त्याांिी त लना किावयािी व त्यातूनि अिूकपिािी सवोच्च पातळी 
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र्ाठावयािी, अशी त्यािी योजना होती (४९, Ⅰ, २३). ही सामग्री शास्त्रञ, प्रवासी अथवा सामान्य प्रवासी 
याांच्या प िती मयारदत नहहती, ति ती रवरवध शास्त्राांिा रवशषे अभ्यास कििाऱ्या प ष्ट्कळ शास्त्राांच्या 
लेखनाांतूनही रमळवलेली होती, हे रिटिच्या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेवरून, अथवा त्याने रठकरठकािी रदलेल्या 
तळटीपाांवरून सहज लक्षात येण्यासािखी आहे. 

 
बर्गलन रवद्यापीठाच्या १८२७-२८ च्या आपल्या रहवाळी हयाख्यानमालेत, हांबोल्टने जेहहा सांदभांिा 

उपयोर्  कसा किावा यािी ििा केली, तेहहा त्याच्या नजिेसमोि स्वतःच्या कायगपद्धतीबिोबिि रिटििी 
कायगपद्धतीही असावी, अशी केवळ शलयताि नहहे ति खािी वाटते, “शतकान शतके झालेल्या 
रनिीक्षिाांच्या त लनेने पहाता, एका हयलतीने केलेली रनिीक्षिे अप िी असिे स्वाभारवकि आहे. म्हिून अन्य 
लोकाांिी रनिीक्षिे एकि कििे महत्तवािे आहेि, पि त्याबिोबिि, भौरतकशास्त्राच्या कोित्यातिी अन्य 
शाखेच्या अभ्यासात मन र् ांतविे रततकेि महत्तवािे मानले पारहजे. कािि, याि एका मार्ाने अन्याांनी 
केलेली रनिीक्षिे समजून घेण्यास आपल्यास मदत होईल. अशािीतीने, यासाठी लार्िािा वळे व शलती 
खिग कििे ज्याांना शलय आहे, त्याांनी सवग प्रवासविगनाांिा अभ्यास कििे, आरि त्याबिोबिि सवग प्रबांधाांिाही 
अभ्यास कििे, हीि सवगश्रेष् अभ्यासपद्धती ठिेल; कािि, रवशषे बाबींच्या अभ्यासाांतूनि सामान्य रनयमाांिी 
ओळख पटिे शलय होते” (५२, ५६). 

 
रिटिच्या ‘आरशया’ या ग्रांथािी पाने िाळत असताना, ज्याांच्या आधािाने त्याने रवषय प्ररतपादन 

केले त्या सांदभांिी प्रिांड सांख्या आरि त्याांिी रवरवधता याांिा कोिाच्याही मनावि प्रभाव पडल्यारशवाय 
िहािाि नाही. या सांदभग ग्रांथात–ज्याांिा मान केवळ स्त तीनेि नहहे ति प्रत्यक्ष उपयोर्ानेही िाखला रे्ला 
होता अशा–हांबोल्ट व ब ख याांच्यासािख्या समकालीन शास्त्रञाांिेही ग्रांथ होते, आरि शास्त्राभ्यास न केलेल्या 
पूवगकालीन प्रवाशाांिीही प्रवासवृते्त होती. इतकेि काय, ते आपल्या रवञानशाखेतील िाांर्ले तञ असले तिी 
रनिाळ्याप्रकािच्या घटनाांच्या पिस्पि सांबांधाांच्या अभ्यासास आवश्यक असे “ञानवैदग्ध्य” त्याांच्याजवळ 
नसल्यािी तक्राि ज्या शास्त्राभ्यासक प्रवाशाांरवरुद्ध हांबोल्टने केली होती, अशा प्रवाशाांच्या ग्रांथािाही रिटिने 
सांदभांसाठी उपयोर् केला (४७, Ⅰ, ४). यारशवाय, मध्यय र्ातील आरि प्रािीन अरभजात कालखांडातील 
लेखकाांच्या लेखिीतून उतिलेल्या ग्रांथाांिाही त्यात समावशे होता. हांबोल्टने आपल्या लेखनासाठी 
वापिलेल्या त्याि प्रकािच्या सांदभांिा, आरि प ष्ट्कळशा बाबतीत त्या म ळ ग्रांथािाही, या मोठ्या प्रमािात 
समावशे केलेला आहे. यात अरभपे्रत असलेल्या सांियाच्या अमयादपिाम ळे सांपूिग जर्ािा भरू्ोल रलहून 
पूिग किण्यािा आपल्या मूळ हेतूिी पूतगता कििे रिटिला शलय झाले नाही. इतकेि नहहे ति, प्रस्थारपत 
झालेल्या मानवी व भौरतक वस्त व्स्थतींिा सहसांबांध दाखरवण्याच्या त्याच्या रवरशष्ट हेतूांपासून त्यािे लक्ष 
रविरलत झाले. हे जिी खिे असले तिी, कोित्याही परिव्स्थतीत सत्यव्स्थती प्रस्थारपत किण्यासाठी 
लार्िािा सवग उपलब्ध प िावा त लनेसाठी आपि एकि आिला आहे. येवढेतिी त्याला अरभमानाने साांर्िे 
शलय झाले. या बाबतीत त्याला रमळालेल्या यशािी पावती देिाऱ्या परहल्या अनेक रवद्वानाांपकैी हांबोल्ट हा 
एक होता व त्याला हयव्लतशः परिरित असलेल्या रवभार्ािा, म्हिजे मध्य आरशयािा, त्याने अरभप्रायात 
रवशषेत्तवाने उल्लखे केलेला आहे. १८३२ साली प्ररसद्ध झालेल्या आरशयासांबांधी परहल्या खांडाच्या द सऱ्या 
आवृत्तीिी प्रत जेहहा रिटिने हांबोल्टकडे पाठरवली, तेहहा हांबोल्टने रलरहले : “त मच्या आरशयारवषयक 
प्रिांड कायाने मी इतका भािावनू रे्लो आहे, की त्यािे कौत क किण्यास मला शब्दि सापडत नाहीत. रे्ली 
दोन वष ेमी स्वतःि मध्य आरशयाच्या व तत्सांबांधी रमळालेल्या सांदभांिा उपयोर् किण्यात प िा ब डून रे्लो 
होतो. पि तीन रदवसात अखांडपिे वािनू काढलेल्या त मच्या ग्रांथाने रकतीतिी र्ोष्टी स्पष्ट करून टाकल्या 
आहेत. रे्ल्या रकत्येक शतकाांतून रनिीक्षिास आलेली प्रत्येक र्ोष्ट त म्हाला मारहती असावी असे रदसते. 
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त मच्या रवरशष्ट धोििी ब द्धीने प्रत्येक बाब त म्ही क्रमाने माांडू शकता; त्याम ळे वािांवाि वापरून ज न्या 
झालेल्या मारहतीतूनही, त म्हाला नवी व भहय दृश्ये सतत सापडतात, आरि मर्, त म्ही त्या सवग र्ोष्टींिी 
रवलोभनीय रनमगळतेने फेि माांडिी करू शकता” (१४, Ⅰ, १२०). 

 
पि, केवळ मारहतीिे पवगतप्राय ढीर् जमा कििे येवढाि काही रिटििा हेतू नहहता. ति ही 

भरूमरतश्रेिीने वाढिािी प्रिांड रनिीक्षिे भवूांटन शास्त्राच्या (चकवा स्थल क्रमाच्या) तत्तवान साि माांडून 
दाखरविे आवश्यक होते. म्हिून रक्षरतजपातळी व–उांिीिा रविाि किता–लांबपातळी अशा दोनही अथाने 
त्याने त्याांिा रविाि केला (४९, Ⅰ, २४). पि, केवळ प्रत्येक देशासांबांधीच्या वस्त व्स्थतींिा सांिय कििे 
येवढाि यािा अथग नहहता; ति रवरवध रूपाांमधील अन्योन्यजीवी सांबांध कायगकाििभावाांच्या परिभाषेत 
साांर्ाव े(२४, Ⅰ, २५० f) व या बह रवध रूपाांतूनि त्या के्षिािे सािस्वरूप साकाि किावे, अशी त्यािी इच्छा 
होती (८. ३२). “सिलाकडून सांय लताकडे” जात जात, पिस्पि सांबांधी रूपधेयाांिे साकल्याने दशगन हेि 
त्या के्षिाच्या वरे्ळेपिािे लक्षि होय, हे प्रस्थारपत किण्यािी त्यािी इच्छा होती (४९, Ⅰ, २४). त्याने 
केलेल्या असांख्य रवधानाांिा अन वाद स िरूपाने किावयािा झाल्यास “रनसर्गरवषयक रनिीक्षिाांना क्रमबद्ध 
किण्यािा त्यािा रविाि होता,” असे आपल्यास म्हिाव ेलारे्ल (४९, Ⅱ, xvff). 

 
या बाबतीतील रिटििे हेतू त्याला स्वतःला वाटत होते रततके तीव्र रविोधात नहहते. मोठा फिक 

होता तो ज्याप्रमािात त्याने या कल्पना प्रत्यक्षात उितरवल्या त्यात, अथात, त्यािाही हा प्रयत्न अर्दी 
परिपूिग होता अशातला भार् नाही. द सऱ्या काही बाबतीत माि, त्याने घेतलेला परविा स्पष्टपिे रविोधी 
होता. िाजकीय िाज्ये हे एकक मानण्याऐवजी “स्वाभारवक प्रदेश” हे एकक मानताना त्याने केवळ 
भरू्ोल–(Reine Geographie, Pure geography) आांदोलनािे अन किि केले हे खिे असले, तिी 
विकििी सोप्त या वाटिाऱ्या पि अशलय कोटीतील अशा केवळ पवगतिाजींच्या अथवा पािलोट के्षिाच्या 
सहाय्याने रवभार् ठिरवण्याच्या पद्धतीला त्यािा रविोध होता. त्याने स्वतःि केलेल्या औपपरत्तक रवधीन्वये 
रवभार् पाडले ते भपूृष्ाच्या उांिसखलपिा दाखरविाऱ्या परिभाषेत. (रवशषेतः नदीखोऱ्यािे ‘वििा’, 
‘मधला’ आरि ‘खालिा’ असे तीन रवभार् तो पाडत असे.); पि सहािा इति प्रदेशाांपासून वरे्ळा काढताना 
व त्यािे हवामान, वनस्पती इत्यादींच्या सांदभात त्याांिे पोट-रवभार् पाडताना त्याने इति कािकाांनाही 
प्रत्यक्ष कृतीने मान्यता रदली (४९, Ⅰ, ९५९ f). हे कित असतानाही, स्वाभारवक रवभार् पाडण्यािी एखादी 
उपपत्ती आपि तयाि किण्याऐवजी, तशा रवभार्िीसाठी रनसर्ािा अभ्यास किावा हेि योग्य, या त्याच्या 
मूळ रसद्धान्ताशी तो एकरनष् िारहला. (४९, Ⅰ, ४). 

 
‘ओली’ व ‘स की’ मयादा-िेषा याांच्या सापेक्ष महत्तवासांबांधी जेहहा वाद माजला होता तेहहा आपल्या 

समकालीनाांच्या लक्षात एक र्ोष्ट आिून रदली, की मयादा आखिे हे भरू्ोलािा वास्तव हेतू साध्य 
किण्यािे, म्हिजेि प्रदेशाांच्या समारवष्ट घटकाांिे आकलन करून घेण्यािे, केवळ एक साधन आहे. याि 
दृरष्टकोिावि भि देण्यासाठी त्याने आिखी एक शब्दसमहू वापिला. स्वतांिपिे जिी तो पूिाथािा नसला, 
तिी ज्या सांदभात तो वापिला रे्ला, तो सांदभग बह धा प िेसा स्पष्ट अथािा असला पारहजे. त्या सांदभाकडे 
द लगक्ष झाले नहहते तोपयंत प ढील दशकाांतून त्यािी वािांवाि होत िारहलेली प निावृत्ती समथगनीय ठिते. 
त्याने सूरित केलेला शब्दसमूह असा होता : भरू्ोल हा “पार्गथव वस्तूांनी हयापलेल्या भपूृष्ाच्या के्षिाांिा” 
अभ्यास आहे (der irdiseh erfϋlten Rӓume der Erdoberflӓche.”). म्हिजे, केवळ भपूृष्ािे रवभार् या 
अथाने पृर्थ्वीच्या के्षिाांिा त्याांच्याप िताि अभ्यास किावयािा नसतो, तसेि ते के्षि हयापिाऱ्या वस्तूांिाही 
त्याांच्याप िता अभ्यास किावयािा नसतो. अन्योन्य सांबांध असतानाि पृर्थ्वीशीही सांबांरधत असलेल्या 



 अनुक्रमणिका 

के्षिहयापी घटनाांिा परििाम म्हिून त्या त्या के्षिाांना प्राप्त त होिाऱ्या रवरशष्ट स्वरूपाच्या परिभाषेत 
भपूृष्ाविील के्षिाांिा अभ्यास किावयािा असतो (५७, १५२). [“एकोरिसाहया शतकात जमगनीतील भरू्ोलक्षिेात र्ाजलेला 
पद्धरततांिरवषयक वाद” या नावाखाली लायलीने अलीकडेि केलेल्या ििेत विील शब्दसम हािे “क्षिेहयापी पार्गथववस्तूांिे शास्त्र” असे ि कीिे 
भाषाांति केलेले आढळते (२२२, २५१). अथाति त्याने हा शब्दसमूह रिटिच्या नावावि रदलेला नाही, ति रे्लांटच्या प्रबांधातील ििेच्या सांदभात 
त्यािा उल्लखे “दीघगकाळ प्रिरलत असलेली एक वाऱ्यावििी हयाख्या” या शब्दात त्यािा उल्लखे केलेला आहे. पनासहून अरधक पानाांच्या व उत्तम 
छपाईच्या या रनबांधािी पाने बािकाईने तपासल्यावि–कािि त्यात पानाांिा रनरित सांदभग रदलेला नाही–रे्लांटने रिटििी हयाख्या जशीच्या तशी 
उद्धतृ केलेली आढळून येते (७६, ⅹⅵ). पि त्याच्या मूळ लेखकािा उल्लेख रे्लांटनेही केलेला आढळत नाही. कदारित् , रिटिच्या ग्रांथातील सवग 
परिरित अवतििाांपैकी ते एक असल्याम ळे, वािक ते सहज ओळखतीलि असे त्याने र्ृहीत धिलेले असावे. अथात, याम ळे रनमाि होिाऱ्या 
रै्िसमजाला रे्लांट रनदान अांशतातिी जबाबदाि आहेि, असे म्हटल्यास वावरे् होिाि नाही. रे्लांटने रिटिच्या सांकल्पनेिी रै्िििना केली व 
त्याच्या आधािावि त्याने रिटििी हयाख्या ‘रनकालात काढली’. म्हिजेि, रिटिच्या इष्ट अथािा रे्लांटने लावलेला ि कीिा अन्वय लायलीने 
केलेल्या भाषाांतिात तांतोतांत उमटलेला आहे. 

 
लायलीिी ही प व्स्तका हयवव्स्थतपिे रलरहलेली असूनही, एकां दिीने, प्रत्यक्ष पानाांच्या सांदभांिा उल्लखे नसल्याम ळे, मूळिी रवधाने 

भाषाांतरित अथवा अन वारदत करून रदलेली असल्यास ती ह डकून काढिे अवघड होऊन बसते. त्यातही अन्वयाथग लावताना अनेक ि का झालेल्या 
असल्याम ळे, आपल्या या ऐरतहारसक सवेक्षिात योग्य त्या रठकािी तळटीपेच्या रूपाने रतकडे लक्ष वेधिे लेखकाला आवश्यक वाटले.  

 
[रे्ल्या वषी प्ररसद्ध झालेल्या वार्गषक अहवालात झालेल्या ि काांम ळे या तळटीपेप्रमािेि प ढील काही टीपाांतही भाषाांतिे व अन वादाांच्या 

सांदभात द रुस्तीिी जरूिी भासू लार्ली. माझ्या मारहतीप्रमािे, त्या नांतिच्या काळात, या द रुस्तीच्या रवश्वसनीयतेबद्दल कोिताही आके्षप घेतला 
रे्लेला नाही.] ] 

 
या सवगि बाबतीत रिटििा भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोि आरि हांबोल्टिा दृरष्टकोि याांच्यात मूलभतू 

फिक नहहता. यातील बिेिसे रविाि सन १८०४ इतलया आधी (२४, Ⅰ, २५४) बोलून दाखरवले होते. हे 
लक्षात घेता, इ. १८०७ मध्ये झालेल्या त्याांच्या वैयव्लतक सांपकाच्या काळाति, “कोित्याही प्रदेशातील 
मानवी घटनाांिी स्थारनक परिसिातील नैसर्गर्क शलतीच्या सांयोर्ाशी एकवालयता दाखरविे हेि 
भरू्ोलशास्त्रािे महानकायग असल्यािे स्पष्ट ञान झाले”, हे रपशलेिे रवधान कोिीही रबनरविोध मान्य 
कििाि नाही (६६, Ⅰ, ३२४, ३४१ : तसेि डोचिर् पहा २२, १६० ते १६३). माि, रिटिने हांबोल्टच्या या 
कल्पना हांबोल्टच्या रलखािावरुन आधीि स्वीकािलेल्या असण्यािी शलयता आहे. हांबोल्टच्या रलखािािा 
परििय त्याला जि आधीपासूनि झालेला असेल, ति अनेक आठवडेपयंत िाललेले त्यािे व हांबोल्टिे 
सांभाषि त्याच्या सांकल्पनाांना द जोिा देण्यास व त्या अरधक स स्पष्ट किण्यास उपयोर्ी पडलेही असेल 
(२४, Ⅰ, १६५ ते १६७). आिखी असे, की प्राकृरतक भरू्ोलात येवढी लक्षिीय प्रर्ती घडवनू आिण्यािे 
कायग हांबोल्टने आधीि केले नसते, ति ऐरतहारसक घटनाांिा सांबांध भौरतक घटनाांशी जोडण्यािे कायग 
रिटिला अशलयप्राय झाले असते, असे जेहहा रपशले म्हितो तेहहा तो रिटिनेि अनेकवाि केलेल्या 
रवधानाांिा केवळ प नरूच्चाि कितोसे रदसते. म्हिूनि, “कोिीही कालग  रिटि अलेलझाांडि हही हांबोल्टच्या 
आधी होऊि शकला नसता, त्याला हांबोल्टच्या मार्नूि येिे प्राप्त त होते [हांबोल्ट अमेरिकेहून पितला या र्ोष्टीला ४० वष े
पूिग झाल्यािा स्मृरतरदन साजिा केला रे्ला. त्या समािांभातील हयाख्यानात रिटिने हांबोल्टला अर्दी सांपूिग प्रशव्स्तपि रदलेले आढळते (प्रकारशत 
zeitscher. f. allegm. Erdk., Berlin. १८४४, ३८८ ff; अांशतः प नःप्रकारशत २०, Ⅰ, ४६९ यात) प्रसांर् सत्काि समािांभािा असल्याने प्रशस्तीतील 
काहीसा अरतशयोलतीिा सूि क्षम्य मानावयास हिकत नाही.] (६६, Ⅰ, ३२४).  

 
उलटपक्षी, आध रनक भरू्ोलाच्या या दोन सांस्थापकाांच्या मनोवृत्तींतील व जर्ाकडे पहाण्याच्या 

दृरष्टकोिाांतील महदांतिाांम ळे, त्याांच्या कायास फािि वरे्ळा िांर् येत रे्ला; आरि त्याांच्या त्याांच्या 
अन यायाांच्या कायांत ति हा फिक मौरलक स्वरूपािा बनून िारहला. म्हिूनि, त्याांच्यानांतिच्या काळातील 
अभ्यासकाांिा कल या दोन महाप रूषाांच्या मतभेदाांवि अरधक भि देण्याकडे, इतकेि काय, त्याांच्यात रविोध 
असल्यािा जावई-शोध लावण्याकडे, असिे अर्दी स्वाभारवक होते. पि पिस्पिाांच्या कायािा पिस्पिाांना 
पूिग परििय असूनही या भेदाांिी जािीव माि या दोघाांना कधीि झालेली नहहती. अशाप्रकाििा रविोध 
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रकतीही मनोिांजक व नाट्यपूिग वाटला तिीही विकििी रदसिािे भेद अरतशयोलतीने मौरलक रविोध 
म्हिून माांडिे ही र्ोष्ट ऐरतहारसक वास्तवतेच्या भरूमकेला मानविािी नाही. [यानांति, रग्ररफथ टेलिने सांपारदत 
केलेल्या “Geography in the Twentieth Century” (न्यूयॉकग , १९५२ पाने ४२-५९), या ग्रांथतील, ‘Geography in the 19th Century’ या 
आपल्या लेखात जॉजग टेथामने हांबोल्ट व रिटि याांच्या कायाच्या येथील ििेला प ष्टी रदली व रतिा रवषय रवस्तािही केला. हांबोल्टच्या सांदभात हीि 
र्ोष्ट िेरफ्रड एल्. स्टीहहनसन याच्या La Obrade Alexander Von Humboldt en Mexico, (Publ. No. 202, Institute panamericano de 
Geographiae Historia, मेव्लसको डी. एफ् १९५६, पाने १९९ ते ३४६). १९५९ मध्ये सांपन झालेल्या या के्षिाांच्या या दोनही “सांस्थापकाांच्या” 
शांभिाहया प ण्यरतथी महोत्सवाच्या रनरमत्ताने जमगन भरू्ोलकािाांनी त्याांच्या ग्रांथाांिा अभ्यास कििािे प्रबांध मोठ्या सांख्येने प्ररसद्ध केले.] 

 
माझ्या विील रनष्ट्कषात्मक रलखािानांति िात्सेलने जवळजवळ असेि रवधान केल्यािे मला 

आढळून आले आहे. हांबोल्टिे प ष्ट्कळश े भौर्ोरलक कायग, व त्यामार्िे तत्तवञानही, अनेक बाबतीत 
रिटिच्या कायाशी व तत्तवञानाशी रमळते-ज ळते आहे, या र्ोष्टीवि त्याने त्यात रवशषे भि रदला आहे (२६, 
A.D. Biog ६९० f). 

 
रिटिच्या सवगप्रकािच्या टीकाकािाांना न्याय द्यावयािा झाला ति, असे म्हिाव ेलारे्ल, की त्याच्या 

रवरवधिांर्ानी नटलेल्या रलखािाांच्या सार्िातून कोिालाही कोित्याही प्रकािच्या रनिगयािे विकििी 
समथगन किता आले असते. कधी तो शास्त्रञाच्या भरूमकेतून रलही, ति कधी तत्तवञाच्या! खिे म्हिजे, 
शास्त्र व तत्तव याांिी पूिगपिे फािकत कििे शलय असते हे रिटि अर्ि हांबोल्ट याां दोघाांपकैी कोिाच्याि 
लक्षात आलेले नसाव.े काही वळेा ति, रिटि अध्यात्म–पांरडताच्या भरूमकेतूनही रलरहत असे. आिखी असे 
की, आपि वापित असलेले शब्द काळजीपूवगक रनवडलेले असिे आवश्यक आहे ही र्ोष्ट, द दैवाने, त्याच्या 
र्ावीही नहहती. “आपल्या भाषेच्या लवरिकपिाला व सांरदग्धतेला बांरदस्त किण्यािा त्याने कधी प्रयत्नि 
केला नाही.” (प्त लेवी ८, २८), आपल्या ‘भरूवञानािे’ विगन “साधाििपिे त लनात्मक” अशा शब्दात कित 
असताना, रिटिच्या मनात नेमके कोिते हेतू होते याबद्दल अनेक लेखकाांनी वाद घातलेला आहे; आरि 
एकां दिीने त्याांतून असा रनष्ट्कषग रनघालेला रदसतो की, आपि या शब्दाांतून काही रवरशष्ट अथग शोधू नये, हे 
बिे, म्हिजे, त्याच्या मनात काही सवगसामान्य हेतू होते, आरि आधीच्या लेखकाांच्या रविािाांशी त्याांिा 
रविोध असल्याने ते हेतू स्पष्ट किण्यािी त्यािी इच्छा होती इतकाि त्यातून बोध घ्यावयािा आहे. (पहा–
हेटनि २, ३१०; प्त लेवी ८, २८ ff). 

 
समकालीन लेखकाांच्या रविािाांशी असलेल्या ञात सांबांधाांपासून आरि त्याांच्या सांदर्गभत पाठाांपासून 

रवभलत केलेल्या िाि ठसठशीत अवतििाांच्या आधािवि ज्याांच्या कायािा व कायगपद्धतीिा अांदाज बाांधता 
येतो अशाप्रकािच्या लेखकाांपैकी रिटि हा लेखक नहहता. तशाप्रकािे तयाि केलेले रिटििे रिि कदारित 
परििामकािकही ठिेल. पि, त्यात त्याच्या एखाद्या हयांर्रििाइतकाि सत्यािा अांश असेल. आपल्यालाही 
रिटिच्या कायािा हयापक अभ्यास कित बसण्यािी र्िज नाही. पूवीच्या अनेक अभ्यासकाांनी केलेल्या 
अशाप्रकािच्या अांतबाह्य पिीक्षिाांच्या आधािे आपि रिटिच्या कायािे मूल्यमापन केल्यास काम 
भार्ण्यासािखे आहे. अथात, त्याांिे रनष्ट्कषग प्रत्येक बाबतीत मूळ ग्रांथाांतील सांदभग पाहूनि आपल्यास मान्य 
किाव ेलार्तील. अशा सांदभांत त्यािे प्रत्यक्ष भौर्ोरलक लेखन व त्याबिोबिि त्यािे पद्धरततांिरवषयक 
अभ्यास या दोहोंिाही अांतभाव असिे आवश्यक आहे; कािि, त्याच्या प्रत्यक्ष भौर्ोरलक लेखनाांत त्याच्या 
पद्धरततांिािा आरवष्ट्काि रततलयाि समथगपिे झालेला रदसतो. 

 
रवशषेतः, हांबोल्टच्या चकवा रिटिच्या–चकवा कोिाही अन्य ग्रांथकत्याच्या–भौर्ोरलक कायािे 

स्वरूप त्याांनीि केलेल्या अांरतम हेतू सांबांधीच्या रवधानाांच्या आधािे रनरित किण्यािा प्रयत्न किण्यािी िूक 
आपि टाळली पारहजे. चहदवी द्वीपाांकडे जावयािा जवळिा मार्ग शोधून काढण्याच्या महत्तवाकाांके्षने 



 अनुक्रमणिका 

कोलांबस अटलाांरटक ओलाांडण्यास रनघाला, आरि बाह्यतः तिी आपल्याला या कायात यश आले आहे 
अशा समज तीति त्यािा अांत झाला. तिीही, चहदवी द्वीपाांशी सांबांध जोडण्यात त्याला आलेल्या अपयशाच्या 
मापाने त्याच्या कायािे ऐरतहारसक महत्तव आपि मोजिे योग्य नहहे; कािि, तेवढ्याप िताि रविाि केला 
ति, भौर्ोरलक व वाांरशक परिभाषेत कायम स्वरूपािा र्ोंधळ रनमाि किण्यापलीकडे कोितीि भि 
पडिाि नाही. 

 
नांतिच्या कालखांडातील लेखक एका रनिाळ्या तत्तवञानरनष् वातावििात वावित होते. त्याम ळे 

तत्कालीन लेखकाांनी रिटिच्या कायािे अवमूल्यन किण्यािा प्रयत्न केला. त्याांनी त्याच्या तत्तवञानरवषयक 
सांकल्पनाांवि, आरि रवशषेतः त्याच्या भव्लतप्रधान पि अांरतमहेत वादी दृरष्टकोिावि हल्ला िढरवला. 
लेखकािी सांकल्पना श द्ध शास्त्रीय स्वरूपािी असून रतिा रवश्वाच्या तत्तवञानारधरष्त सांकल्पनेशी रविोध 
आहे. हा तत्तवञानरवषयक प्राथरमक स्वरूपािा प्रश्न आपल्याला इथे ििेला घेिे शलय होिाि नाही. तिीही 
एक र्ोष्ट येथे साांर्िे जरूि आहे की, प्रत्येक शास्त्रञािे शास्त्ररवषयक एक तत्तवञान असतेि; पि हे 
तत्तवञान म्हिजे प्रत्यक्ष शास्त्र नसते चकवा शास्त्रफलही नसते. रवशषेतः प्रयोबलेने केलेल्या रिटिच्या 
ग्रांथाविील टीकेसांबांधाने ििा कित असताना, रिटिनेही दोन सांकल्पनाांतील हा भेद ओळखलेला होता असे 
रदसते. प्रयोबलेने रिटिच्या अांरतमहेत वादी दृरष्टकोिावि घेतलेल्या आके्षपाला रिटिने तत्तवञानाच्या 
भाषेति न्याय्य उत्ति रदलेले आहे–वास्तरवक हा दृरष्टकोि, म्हिजे एक तकग वाद नहहता ति ते सिळ सिळ 
शास्त्ररवषयक एक र्ृहीत तत्तव होते; आरि ते रनिाधाि असूनही आग्रहाने माांडले जात असे (५५, ५१७). 
[रिटिच्या अांरतमहेत वादी दृरष्टकोिावि हल्ला िढवनू प्रयोबेलने “उघड उघड ममाघात केला.” हा लायलीिा टीकात्मक रनष्ट्कषग (२२२, २४५) 
रसद्ध कििािा प िावा रनदान प्रस्त त लेखकाला तिी कोठे रमळाला नाही. ज्याांना याबाबत रवशषे आस्था असेल त्याांना त्यािा रनिगय स्वतःि 
तात्काळ देता येण्यासािखा आहे. कािि लायलीने या म द्याविील रिटििे उत्ति जवळ जवळ सर्ळेि उद्धतृ केलेले आहे. फलत रिटिने स्वतः 
उद्धतृ केलेला प्रयोबलेिा र्ाई व मािसे याांिा दृष्टान्त व त्याला रिटिने रदलेले सिळ उत्ति हा भार् या ििेिे साि असूनही लायलीने तो र्ाळला 
आहे (२४४). या सांदभाति, याि प्रयोबेलने, स मािे पाव शतकानांति, स्वतःि केलेल्या एका लाांबलिक रवधानाकडे लक्ष वधेिे अनाठाई होिाि 
नाही. “रनसर्ग–आरि इरतहास.......याांिा रनिगयपद्धतीच्या भौरतकप्रकािाांन िोधाने अभ्यास कििे आवश्यक आहे; असे मानले तिी, एकाि 
लेखकाने नैसर्गर्क जर्ािे व त्याबिोबिि साांस्कृरतक जर्ािे पिीक्षि नैरतक मूल्याांच्या अन िोधाने करू नये असे अन मान काढिे ि कीिे होईल. 
लेखकािा हा अरधकाि काढून घेिे, म्हिजेि त्याच्या तकग ब द्धीवि रनबधं घालिे, हास्यास्पद ठिेल......अथात् या सवग र्ोष्टी तत्तवञानाच्या क्षेिात 
नवीन नाहीत. पि, आपि तत्तवञानी नाही असे अरभमानाने साांर्िािे काही तरूि भौरतकशास्त्रञ आपल्यामध्ये आहेत. ते ज्या रवषयाांकडे मनोमन 
डोळे-झाक कित असतात तसे रवषय अव्स्तत्वाति नसतात असे समजण्यािी िूक ते कित असतात (६२, Ⅰ, ७९ f.).] आपल्या दृष्टीने 
त्यािे तत्तवञान जिी अग्राह्य असले, तिी त्याच्या रवधानाांिा आदि किावयास काय हिकत आहे? 
उलटपक्षी, रिटि स्वतःच्या शास्त्रीय पद्धतींवि व सांकल्पनाांवि झालेल्या हल्ल्याांना उत्ति देताना शास्त्रीय 
परिभाषेच्या मयादेति वावित असे. 

 
कोिाही लेखकाच्या शास्त्रीय लेखनाांवि टीका किताना, त्याच्या त्या रलखािाांतून कोित्या रवरशष्ट 

शास्त्रासांबांधीच्या तत्तवञानािा आरवष्ट्काि झाला आहे हा प्रश्न रविािात घेतला जािे योग्य नहहे, ति या 
लेखकाच्या रवरशष्ट तत्तवञानािा परििाम त्याच्या रलखािाांवि रकती खोलवि झालेला रदसतो हा प्रश्न 
रविािात घेतला जािे योग्य ठिेल–इति लेखकाांबिोबिि प्त लेवीनेही या र्ोष्टीिी दखल घेतलेली आहे. 
एखाद्यािे तत्तवञान–अांरतम हेत वादी असूनही तो अस्सल भािदस्त अन सांधान करू शकेल–उदा. 
रलबरनत्सने केले तशाप्रकाििे (८. ७० f). रिटििे र् योत सािखे काही रशष्ट्य ति भौर्ोरलक सामग्रीिे 
स्पष्टीकिि देण्यासाठीही अांरतम हेत वादी कािकाांिा अवलांब कित असत (६४). माि, रिटिने स्वतः अशा 
पद्धतींिा अवलांब किण्यािा अपिाध कधीि केला नाही, याबाबत तिी अरधकािी टीकाकािाांिे द मत नाही. 
इतकेि नहहे ति, अशा पद्धतींिा त्याने जोिदाि शब्दात रधक्कािि केला (माथे २५, २१ f; रवझोत्सकी १, 
२९७ ते ३०४). 
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साधाििपिे, शास्त्राांच्या आधािे ज्याांिे स्पष्टीकिि देिे अशलय झाले अशा काही र्ोष्टींिा अन्वयाथग 
तत्वञानाच्या भरूमकेवरुन लावण्याच्या प्रयत्नात असताना रिटिच्या भरू्ोलात अांरतम हेतूवाद डोकावताना 
आढळतो, असे म्हिण्यास हिकत रदसत नाही. एकोिरवसाहया शतकाच्या उत्तिाधात अनेक शास्त्रीय 
टीकाकािाांनी ज्याांच्याकडे भयिरकत नजिेने बोटे दाखरवली अशी काही रवधाने, आरि स्वतःि तशा 
अवस्थेत सापडलेल्या प ष्ट्कळशा प्रथमश्रेिीच्या रवद्यमान शास्त्रञाांिे उत्ति या दोहोंिी एकमेकाांशी त लना 
होण्यासािखी आहे. रिटिच्या मते तीन भौर्ोरलक वस्त व्स्थतींिे शास्त्रीय स्पष्टीकिि देिे शलय होत नाही–
आरि आजही ते शलय झालेले नाही. त्या तीन वस्त व्स्थती अशा : (१) रनदान आजच्या आमच्या 
ञानान साि, पृर्थ्वीिे रवश्वातील अरद्वतीयत्व, (२) मन ष्ट्य या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या एका अरद्वतीय 
प्राण्यािे रनवासस्थान अशा नात्याने पृर्थ्वीिे स्थान, (३) आरि जर्ाच्या प्रम ख भरूम-एककाांिे त्याांच्या 
लक्षिान साि वर्ीकिि–म्हिजेि भौर्ोरलक वस्त व्स्थतींच्या रढर्ाऱ्यािे मलूभतू स्पष्टीकिि. 

 
एक र्ोष्ट रनरित आहे, की स्वतःच्याि शास्त्रीय ग्रांथाांतून प्ररतपारदल्या रे्लेल्या कूटप्रश्नाांसांबांधींिे व 

तत्वञानरवषयक रविाि स्वतांि प्रकाशनाांद्वािे माांडावयािे हा वतगमान शास्त्रञाांिा एक रनत्यािा प्रघाति 
होऊन बसला आहे. पि, एका शतकापूवीच्या ब रद्धवांताांच्या जर्ात अशा प्रत्यक्ष रवभार्िीिी आवश्यकता 
त्याांना वाटत नसे; आरि आजही हा भेद आपि तसा महत्वािा मानत नाही. एक आध रनक अभ्यासक, 
रश्मट, असा रनष्ट्कषग काढतो की, “शाश्वताच्या चितनाकडे वळलेल्या अांतःकििािे रनश्वास रिटिच्या 
प्ररतपादनाांतून जार्ोजार्ी रवख िलेले असले, आरि त्यािा अरतरिलत उत्साह त्याच्या धमगरनष् 
जीवनरवषयक तत्वञानाम ळे उद्दीरपत झालेला असला, तिीही आपल्या अन सांधानकायांत पूवगकव्ल्पत 
मताांिा आधाि घेऊन प ढे जाण्यािा प्रयत्न तो कधीि कित नाही. सत्यव्स्थती आरि त्याांतील सांबांध याांिे 
श द्ध वस्त रनष् आरि सांयमशील आकलन याविि त्याच्या शास्त्रीय कायगपद्धतीिा िोख असतो. पिमेश्विी 
रवश्वािी आखिी समजून घेण्याच्या हेतूनेि रिटि पृर्थ्वीिे ञान सांपादन किण्यािी धडपड कित होता. पि 
त्यासाठी, भौरतक शास्त्रञ ज्या उत्क्राांरततत्वाच्या मार्ाने प्रयत्न कितात, त्या मार्ाखेिीज इति कोित्याही 
मार्ािा अवलांब त्याने केला नाही” (७, ८५). 

 
आजिे बह तेक टीकाकाि रश्मटच्या या रनष्ट्कषाला जितािी झालि जोडू इव्च्छतील, हे खिे आहे. 

तिीही, रिटिच्या अांरतमहेत वादी रवधानाांनी आध रनक शास्त्रञाांच्या मनात उडरवलेली खळबळ, आरि 
रिटिच्या कायातील त्या रवधानाांिे महत्व याांिी त लना केली असता ‘रमया मूठभि आरि दाढी हातभि’ असा 
काहीसा प्रकाि झालेला रदसतो. त्याने केलेले भखूांडासांबांधीिे रवविेन याबाबतीत उदाहििादाखल घेता 
येण्यासािखे आहे. त्यातही रवशषेतः, १८२६ मधील एक आरि १८५७ सालिे द सिे अशा बर्गलन येथील दोन 
शास्त्रपीठात रदलेल्या हयाख्यानाांिा उल्लेख किता येण्यासािखा आहे (हीि हयाख्याने प ढे एकिीत करून 
प्ररसद्धही किण्यात आली (५०, १०३ ते १२८, २०६ ते २४६). त्यात एकूि ६५ पृष्ाांत वरे्वरे्ळ्या खांडाांिे 
आकािमान, ििना आरि हवामानरवषयक परिव्स्थती याांिे विगन लेखकाने केले आहे. या सवग रवविेनातून 
खांडाांच्या रनिरनिाळ्या भार्ाांिी सांपूिग खांडाांच्या सांदभात कशी माांडिी झालेली असते या रवषयािा एखादा 
रनयम “हयाख्याबद्ध” किण्यािा त्यािा प्रयत्न आहे (२२०); आरि रवशषेतः इरतहासाच्या कालखांडात 
वरे्वरे्ळ्या भखूांडाांतील लोकाांिा रवकास त्या त्या प्राकृरतक परिसिाम ळे कसा रनरित झाला, हेही 
दाखरवण्यािा प्रयत्न आहे. एकोरिसाहया शतकाच्या उत्तिाधातील शास्त्रमान्य पूवगकव्ल्पत परििामवादािा 
प िस्काि कििाऱ्याांिी मने अस्वस्थ कििािे एखादे रवधान शोधावयािे झाले ति ते अत्यांत काळजीने व 
क्राव्न्तक नजिेनेि पहािे आवश्यक आहे. परहल्या हयाख्यानाच्या स रुवातीला, पृर्थ्वीिी योजना 
“मानवजातीिी तात्कारलक सांर्ोपन शाला” म्हिूनि झालेली होती अशी श्रद्धा त्याने रनरिति प्रकट 
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केलेली आहे (१०४); आरि द सऱ्या हयाख्यानाच्या शवेटी एक वालय असे सूरित किते, की पृर्थ्वीविील 
प्रत्येक खांडािे रवरशष्ट स्वरूप व स्थान हा या योजनेिा एक भार् होता; आरि या योजनेम ळेि प्रत्येक 
खांडाला जर्ाच्या इरतहासाच्या प्रवाहातील आपले रवरशष्टकायग पाि पाडण्यािी रदशा रमळाली–आरि हीि 
र्ोष्ट त्याने केलेल्या तपशीलवाि रवविेनाने रनदेरशत केलेली आहे (२४३). [या दोनही रवधानाांच्या लायलीने केलेल्या 
भाषाांतिाम ळे वािकाांिा रै्िसमज होण्यािी शलयता आहे. परहल्या अवतििातील महत्तवािे वालयाांश, ते र्ाळले असल्यािे सूरित न किताि, 
वर्ळले रे्ल्याम ळे त्या वालयाच्या मूळ अथात र्ांभीि स्वरूपािा फिक पडला आहे. हे खाली रदलेल्या मूळच्या हयाख्यानातील सांपूिग अवतििाच्या 
पिीक्षिाना सहज लक्षात येण्यासािखे आहे (अवतििातील कां सात घातलेले शब्द र्ाळलेले भार् दाखरवतात). 

 
“In der Gesamterscheinungen der Natur und der Geschiehte treten dic Einwirklungen dieser tellurischen Anordnung 

des Planeten und seiner Verhӓltnisse ϋberall hervor, daer (Zum Schanplatz der Natur und ihre krӓfte..wie) zum Trӓger der Vӧlker 
von anfang an eingerichtct ward, als Heimath, Wohnart und temporӓre Entwiklungsanstalt fϋr das Menschcngeschlecht, (das 
ohne diese Bedingung nischt gedacht werden Kann).” द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, एखाद्याने “भरू्ोलाला रनसर्ािा, आरि 
त्याबिोबि मानवािाही, अभ्यास अरभपे्रत आहे” असे म्हटले, ति “भरू्ोलाला मानवािा अभ्यास अरभपे्रत आहे” असे अवतिि त्याच्या नावावि देता 
येिे शलय आहे. 

 
द सऱ्या अवतििातही “अनारद कालापासून” हा वालयाांश वालयाच्या मध्यभार्ातून काढून तो जेथे जोि देण्यासाठी वापिला जातो तेथे 

म्हिजे, वालयाच्या स रूवातीलाि घातला आहे. इांग्रजीप्रमािे जमगन भाषेतही अशी वालयििना रुढ असल्याम ळे, तसा जोि देण्यािा हेतू रिटिच्या 
मनात नहहता असेि आपि र्ृहीत धिले पारहजे. त्यातील मूळिे शब्द रिटिच्या रनबांधाांच्या प नम गरद्रत प्रतीत सहज सापडिािे आहेत (५०, १०४ व 
२४३). येथे ते, लायलीने यािा सांदभग घेतला, त्या द लगभप्रतीतून उद्धतृ केलेले, आरि मूळच्या स्वरुपात म ळीही बदल न किता घेतलेले, आढळते). 
लेखकाने केलेल्या अशाप्रकािच्या श्रद्धारवष्ट्कािाकडे जे कानाडोळा करु शकतात तेि हांबोल्टप्रमािे त्या रनबांधाांिे त्यात ग्रांरथत असलेल्या शास्त्रीय 
रवषयाांप ितेि पिीक्षि करू शकतात.] 

 
या सांदभात हांबोल्टिी टीकाही रिटिला वाटिाऱ्या मानवी भरू्ोलसांबांधीच्या आवडीवि प्रकाश 

टाकते. खांडाच्या आकािािा त्याच्या हवामानावि व वनस्परतजीवनावि फाि खोलवि परििाम होतो–या 
र्ोष्टीिे त्याने स्वतःि केलेल्या आग्रहपूवगक प्ररतपादनाकडे लक्ष वधूेन, प ढे य िोपच्या दांत िरकनाऱ्यािा व 
द्वीपकल्पाकािाांिा रतकडील साांस्कृरतक रवकासाशी सांबांध पोहोितो असे दाखरवण्यािा स्रॅबोने कसा प्रयत्न 
केलेला आहे यािी हांबोल्टने ििा केली. नांति तो अशी प स्ती जोडतो, की “अरलकडेि एम्. रिटि या 
भरू्ोलञाने मोठ्या ब रद्धिात याने य िोपच्या तीन द्वीपकल्पाांिे आरशयाच्या तीन द्वीपकल्पाांशी असलेले 
प्राकृरतक व िाजकीय लक्षिाांतील साम्य स्पष्टकरून दाखरवले आहे; आरि याि दोन र्टाांत अर्दी रभन 
घडिींच्या सांस्कृतींिी रवकासकें दे्र असल्यािे रदसून येते” (५९, Ⅰ, ६७ व तळटीप). 

 
असे असले तिी, काही बाबतीत रिटिच्या लेखनावि आरि रवशषेेकरून त्याच्या अन यायाांवि, 

रिटिच्या तत्तवञानािा परििाम झालाि. त्याच्या हेतूांिी र्ती नेहमीि वरे्वरे्ळ्या वस्त व्स्थतींकडून 
घटनेच्या सांपूिगरूपाकडे अशी असे. कोित्याही घटनेच्या आांति सांबांधािा मार्ोवा रतच्या अांरतम हेतूपयंत 
घेण्यापेक्षा घटनेतील शलतींिी सांर्ती शोधिे आरि याि मार्ाने शवेटी सांपूिगरूपािा हेतू सूरित कििे, हेि 
त्याच्या रवविेनािे प्रयोजन असे (रवझोत्स्की १·३०४). अथात हा हेतू पृर्थ्वीविील सवगश्रेष् प्राण्यात, म्हिजे 
मािसात, अर्दी रवशषेेकरून रनरितपिे सापडलाि पारहजे; कािि मािसू हा एकि प्रािी असा आहे, की 
ज्याला सांपूिाच्या सांघटनेिी कल्पना किता येते (ही र्ोष्ट र्ाईसािख्या प्राण्यातही सापडण्यास हिकत 
नाही असे समजिे तकग दृष्ट्ट्या िूकीिे आहे, असे उत्ति (५५, ५१८) त्याने प्रयोबलेला रदलेले होते). 
म्हिूनि त्यािे पृर्थ्वीसांबांधीिे रवविेन तकग सांर्तीने मानवाभोवती केव्न्द्रत होत असे. 

 
त्याच्या १८०४ मधील परहल्या भौर्ोरलक प्रकाशनातही हा दृरष्टकोि आढळून येण्यासािखा आहे. 

आपल्या “भरूवञान” (Erdkunde) या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेत ग्रांथ–हेतूिे रवधान कित असताना, तो 
रवशषेत्वाने प ढील शब्दाांत स्पष्ट झाला आहे. “सवगसाधाििपिे पृर्थ्वी-पृष्ाविील अरतमहत्तवाच्या 
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भौर्ोरलक–प्राकृरतक परिव्स्थतींिे त्याांच्या (चकवा रतच्या) नैसर्गर्क स सांर्ती (Naturzusammenhang) 
असलेल्या आांतिसांबांधान साि प्ररतपादन कििे, आरि ते (पृर्थ्वीपृष्) त्याच्या अत्यावश्यक लक्षिाांच्या आरि 
प्रम ख रूपिेखाांच्या परिभाषेत–रवशषेतः मानवािी रपतृभमूी या नात्याने, मनाने व शिीिाने रवकास पावत 
असलेल्या मानवजातीवि पडिाऱ्या अत्यांत रवरवध स्वरूपाच्या त्याच्या (पृर्थ्वी पृष्ाच्या) प्रभावाच्या 
परिभाषेत सादि कििे (४९, Ⅰ,Ⅴ). [रिटििे मूळिे रवधानि स स्पष्ट नसल्याम ळे इांग्रजी भाषाांति किताना काही रकिकोळ फिक 
होण्यािी शलयता आहेि. वि रदलेले भाषाांति दोन जमगन अभ्यासकाांनी तपासून पारहलेले आहे. लायलीच्या अवतििातील काटछाटीम ळे (२२२, 
२४३), हयाकििदृष्ट्ट्या मूळरवधानािे भाषाांति कििेि अशलय झाले. ही र्ोष्ट मूळ रवधानाच्या खाली रदलेल्या आवृत्तीवरून सहज लक्षात येईल. 
लायलीने र्ाळलेले भार् कां सात घातले आहेत. आपला ‘भरूवञान’ (Erdkunde) हा ग्रांथ रलरहण्यािा हेतू रिटि प ढील शब्दात देतो : die 
(allgemein) wichtigsten, geographisch-physikalischen Verhӓltnisse der Erd (oberflӓsche in ihrem Natur zusammenhange und 
zwar ihren wesentlichen Zϋgen ϋnd Hauftumrissen nach) darzustellen, (inbesodere als Vaterland der Vӧlker in dessen 
mannigfaltigstem Einflusse auf Kӧrperlich und geistig sich Entwikelnde Menschheit.” (re, Ⅰ, Ⅴ). मूळिे लाांबलिक आडवळिी रवधान 
भाषाांतिाला थोडे अवघड झाले आहे, हे मान्य आहे; पि, काटछाटीम ळे त्यािे हयाकििि नष्ट झाले आहे, ही र्ोष्ट लक्षात येण्यासािखी आहे. यातून 
एक पूिगरवधान किावयािेि झाले ति, त्यातील हयाकििािी रूपे व रवभव्लतप्रत्यय याांच्याकडे पूिग द लगक्ष किण्यारशवाय मार्गि िहािाि नाही. 
परििामी, तयाि झालेले हे रवधान रिटिच्या रवधानापेक्षा सोपे असेल, पि, ते रिटििे नसेल! हयाकििदृष्ट्ट्या पहाता, या रवधानािा र्ाभा “die.... 
geographischphysickalischen Verhӓltnisse der Erdoberflӓsche in ihrem Naturzusemmanhange darzustellen.” या शब्दात आहे, हे 
अर्दी स्पष्ट आहे. हयाकििािे रनयम र् ांडाळून ठेवावयािे म्हटले तिीही, रिटिच्या रलखािाशी परिरित असलेला कोिीही वािक रिटि भरू्ोलािा 
हेतू साांर्त असताना “Zusammenhang” (स सांर्ती) या शब्दािा कोित्याि रूपात उपयोर् न किता तो साांर् ूशकला असता, हे मान्यि कििाि 
नाही. याि प्रस्तावनेच्या प ढच्या भार्ात प्रत्येक पानावि २-३ वेळा, आरि अशी ओळीने रकत्येक पानाांवि, या शब्दािी प निावृती केलेली आहे. 
हांबोल्टच्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पनेतही हा शब्द कमी महत्तवािा नहहता हे आपि प ढे पहािािि आहोत.] 

 
भरू्ोलाच्या या सांकल्पनेने पृर्थ्वी हे मानवािे घि आहे या र्ोष्टीवि मूख्यतः भि रदलेला असला 

तिीही, या सांकल्पनेत भरू्ोल या दृरष्टकोिाला बाांधला रे्ला नाही. “मानव वर्ळला तिी, म्हिजे त्याच्या 
हयरतरिलत आरि त्यािा अवताि भतूलावि होण्यापूवीपासून, पृर्थ्वी हा नैसर्गर्क घटनाांिाि िांर्मांि आहे. 
अथात्, रतच्या रूपधाििेिे रनयम मानवाच्या आर्मनाम ळे रनमाि झाले असण्यािी शलयताि नाही. म्हिनू, 
पृर्थ्वीसांबांधीच्या शास्त्रािे रनयम काय आहेत, हे पृर्थ्वीकडूनि समजावनू घेतले पारहजेत (४९, Ⅰ, ४). 
Erdkunde च्या परहल्या खांडात, विकििी तिी, मानवािा काही सांदभग न घेता आरफ्रकेतील प्रदेशाांिे 
रवविि केले आहे (C/o प्त लेवी-८, ७० f). पि नांतिच्या खांडात रिटिने आपले लक्ष मानवावि इतलया 
मोठ्या प्रमािात कें रद्रत केले, की मानव आरि रनसर्ग याांिे एकूि साहियग प्रस्थारपत कििे या त्याच्या मूळ 
हेतूिा त्याला रवसि पडला, असे हेटनिला आढळून आले (C/o माथे २५, १८; िात्सेल २६). तिीही, 
आपि ज्याला प्रादेरशक भरूूपे म्हितो त्याांच्याि तपशीलवाि अभ्यासाांतून त्याने भरू्ोलािी प्राकृरतक 
मूलतत्तव ेप्रस्थारपत केली, हे त्याच्या अनेक यशाांपैकी प्रम ख यश आहे, असे माथेिे मत आहे. (२५, २४ fi). 

 
“प्रदेश म्हिजे भपूृष्ािे नैसर्गर्क रवभार्” ही रूढ सांकल्पना आिखी प ढे आििे ही र्ोष्ट रिटिला 

त्याच्या रवरशष्ट तारत्तवक दृरष्टकोिाम ळे–पि त्याबिोबिि आपल्या सांकल्पनाांिे काटेकोिपिे तकग श द्ध 
पिीक्षि किण्यािी टाळाटाळ केल्याम ळेही–शलय झाले. रिटिच्या तत्तवञानािा इन्काि कििाऱ्या 
भरू्ोलतञाांच्या मताांविही येवढ्या एका बाबतीत रिटिच्या रनसगर्ारवषयक तत्तवञानािा प्रभाव पडत 
िारहलाि, असे हेटनिने वािांवाि सूरित केले आहे (१९०८ साली; ३०० ७ ते १३; त्यािीि आवृत्ती १६१, 
२९९ ते ३०६). 

 
शवेटी असा रनष्ट्कषग काढण्यास हिकत नाही, की त्याच्या लेखनाच्या रवरुद्ध असिािी 

अांरतमहेत वादी तत्तव ेत्याच्या रशकविीतूनि त्याच्या रवद्यार्थ्यांच्या मनाांवि अरधक समथगपिे ठसरवली जात. 
या सांबांधीिा प िावा त्याच्या मृत्यूनांति लवकिि प्ररसद्ध झालेल्या त्याच्या हयाख्यानाांच्या सांग्रहात (६१) 
सापडतो; आरि त्याच्या रवद्यार्थ्यांच्या रलखािाांतून ति तो रकतीतिी अरधक प्रमािात सापडतो. 
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एक र्ोष्ट रनःसांशय आहे, की रिटिच्या रलखािापेक्षा हांबोल्टिे रलखाि वाित असतानाि, 
आध रनक शास्त्रञाला आपि आपल्या घिात वावित असल्यासािखे वाटते. हांबोल्टच्या काही रवधानाांवरुन 
तो वास्तववादी नसला पारहजे असा रनष्ट्कषग रपशलेने काढला, तिीही हांबोल्टने रविािाांिा र्ोंधळ टाळला 
याबद्दल त्याने धन्योद्र्ाि काढले आहेत; कािि “कोित्यातिी रूपातील धार्गमक प्रकाशात शास्त्रीय 
सांशोधनाांिे प्ररतपादन किावयािे ही र्ोष्ट वास्तववादी शास्त्रञाांच्या बाबतीत, अथवा त्याांच्या रविोधकाांच्या 
बाबतीतही, असामान्य नाही.” (६६, Ⅰ, ३०५). पि एका बाबतीत, म्हिजे उदािमतवादी हांबोल्टिी 
क्राव्न्तक दृष्टी थोडी रवकृत झाली होती, “हे रपशलेच्या रनरितपिे नजिेला आलेले होते. हांबोल्ट 
“मानववांशाच्या एकात्मेिी” उपपत्ती मोठ्या जोमाने व आग्रहाने माांडत असे. ही सांकल्पना रििन 
धमगसांघटनेतूनि प्रभावी झाली ब र् लामाांिा हयापाि ही अमापसांपत्तीम ळे या धमाला झालेली एक रवकृती 
होती असे मानून त्याकडे द लगक्ष किण्यास हिकत नाही, असे त्यािे मत होते. “मानवाांिे वांशाांन साि वर्गवािी 
कििािे रविोधी कृतक प्रमेय” रनदगयतेिे ति लक्षि आहेि, पि ते असत्यही आहे”, असा त्याने त्यावि 
लक्षिािोपही केलेला होता (५२, १८३-८४; ६०, Ⅰ, ३८५ f आरि त्याविील तळटीप). प्रयोबले आरि रपशले 
याांनी ज्या तत्तवाांधािे टीका केली त्या तत्तवाांपेक्षा हांबोल्टने प्ररतपादलेल्या वांशरवषयक तत्तवाांना आजिे 
मानववांशशास्त्रञ अरधक द जोिा देतात. तिीही मूलतः त्याांनी केलेली टीका समथगनीयि ठिते; कािि, या 
रवषयाविील हांबोल्टिी मते अशास्त्रीय रविािाांनीि अरधक प्रभारवत झालेली होती. तारुण्यात हांबोल्टला जी 
बौरद्धक पे्रििा रमळाली ती जवळ जवळ रनिपवादपिे एका ज्यू-ब रद्धमांताांच्या लहानशा मांडळाकडून 
रमळाली होती. त्याांनाि उदे्दशून र्टे, फोस्टगि आरद टीकाकािाांना “बर्गलनिा वाांझ परिसि” असे म्हटले 
आहे. त्या मांडळींकडूनि हांबोल्टला काांट आरि लेचसर् याांच्याबद्दल मारहती रमळाली होती (ल्योबनेबर्ग व 
डोहह या दोघाांिेही असेि मत आहे. रवष ववृतीय अमेरिकेत त्याला प्रथमि रदसलेल्या र् लामाांच्या 
हयापािाच्या अमान ष दृश्याांिे व आपल्या मनावि झालेल्या त्याांच्या परििामाांिे त्याने स्वतःि विगन केले 
आहे. या वाांरशक प्रश्नाविील आपली मते त्याने आपल्या िाजकीय वत गळाांत आरि शास्त्रीय रलखािाांतून 
वाांिवाि आरि जोमाने माांडली. आपल्या Kosmos (रवश्व) या सवोत्कृष्ट ग्रांथातील “रवश्वाच्या नैसर्गर्क 
घटनाांच्या सवगसामान्य प्ररतपादनािा उपसांहाि किण्यासाठी आपला बांधू रवल्हेम हही. हांबोल्ट याच्या एका 
अवतििािी रनवड केली आहे. “सांपूिग इरतहासकाळात सतत वाढत्या प्रमािात दृष्टोत्पत्तीस येिाऱ्या एका 
कल्पनेकडे, म्हिजेि मानवतेच्या सांकल्पनेकडे, लक्ष वधेले जाव ेअसे आम्हाला वाटते. धमग, िाष्ट्रीयत्व, 
विग अशा कल्पनाांना दूि सारून, रनकटसांबांधी एकि एक महान् वांश आरि आांतरिक शलतींिा म लत रवकास 
किण्याच्या एकमेव हेत रसद्धीसाठी अव्स्तत्वात आलेले एक पूिगतत्तव, या दृष्टीनेि अरखल मानवजातीिे 
रवविेन केले जाव े (६०, Ⅰ, ३८५ f). [यिूोप व अमेरिका याांच्या इरतहासात हांबोल्टच्या या प्रश्नासांबांधीच्या रक्रयाशील कायालाही एक 
रवशषे महत्तव आहे. लार्ोपाठ प्ररशयाच्या दोन िाजाांच्या दिबािी सिदाि व खाजर्ी कािभािी म्हिून त्याने काम केले. त्याने आपल्या ऐन तारूण्यात 
फ्रें ि िाज्यक्राांतीतून “१७८९ च्या कल्पना” सांपादन केल्या. आरि १८०४ मधील सहा आठवड्याच्या सांय लत सांस्थानातील वास्तहयात त्याांना 
खतपािी रमळाले. त्यापैकी अधाअरधक काळ ति त्याने सांस्थानाांिा तत्कालीन अध्यक्ष टॉमस जेफिसन याच्या सहवासात घालरवला. याि कल्पना 
त्याने आय ष्ट्यभि जतन करून ठेवल्या (२०, Ⅰ, ३९३ ff; Ⅱ २९३, २९५). पनास वषांनांति य िोपातील िाजकीय परिव्स्थतीम ळे रनिाश होऊन, 
“ब रद्धवादी स्वातांत्र्यािा भक्कम पाया” या भावनेनेि तो सांय लत सांस्थानाांकडे पाह  लार्ला. पि, र् लामरर्िीच्या शापाम ळे तो पाया उखडून ति 
टाकला जािाि नाहीना अशी त्याला भीती वाटू लार्ली (१९, Ⅰ, १६). म्हिूनि, त्याने १८५६ सालच्या फ्रीमाँटयाांच्या अध्यक्षीय मोरहमेत आपल्या 
नावािा उपयोर् केला जाण्यास पिवानर्ी रदली. या रनवडि कीिा रनकाल जिी रनिाशाजनक ठिला, तिी प ढच्याि वषी, प्ररशयात र् लामरर्िीला 
बांदी घालिािा कायदा लार्ू किण्यात त्याला यश आले. प ढे ति, त्याने त्या काळात िाजकीय र् न्हेर्ाि मानला रे्लेल्या प्रयोबेलच्या मताला मलूतः 
पाचठबा देिािे एक ‘प्रकटन’ प्ररसद्ध केले, आरि र् लामरर्िीविील आपला हल्ला मोठा धैयाने िालू ठेवला (त्या दोघाांिा मतभेद होता तो शास्त्रश द्ध 
तकग वादाबाबत; पि त्यातील मलूभतू रविािाांबाबत त्याांिे एकमति होते (C/o प्रयोबेल, २८, Ⅰ, ३०३). १८४० साली ज्यूांच्या रवरुद्ध बांधने 
घालण्यासाठी होिाऱ्या कायद्याला रविोध किण्याच्या कामी त्याने रहिीिीने व परििामकािकिीतीने भार् घेतला. स मािे एका शतकापूवी हांबोल्टने 
केलेले एक रवधान आजच्या जमगनीस रततलयाि उत्कटत्वाने लार्ू आहे, हे पाहून १९३८ च्या जमगनीत हे रलखाि कििािा प्रस्त त टीकाकाि या 
र्ोष्टीिा खेद किण्यापलीकडे काय करू शकिाि! हांबोल्ट म्हितो : “अशाप्रकाििा अन्वयाथग लावण्याम ळे केवढ्या अघोिी कल्पनाांना प ष्टी रमळते, 
हे अांधािय र्ाच्या इरतहासाने दाखवनू रदलेले आहे” (२०, Ⅱ, १९१ ff).] 
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हांबोल्टच्या शास्त्रीय रलखािात त्यािे तत्तवञानरवषयक रविाि वािांवाि कसे डोकावतात, हे इति 
अभ्यासकाांप्रमािे रपशलेच्याही लक्षात आले नाही. रिटिने काहीशा धार्गमक स िात रवशद केलेल्या सांकल्पना 
आरि हांबोल्टिे हे रविाि या दोहोत असलेले साम्यही त्याच्या लक्षात येऊ शकले नाही. हांबोल्टच्या मते 
भरू्ोल-के्षिािा अभ्यास हे स्वयांपूिग साध्य नहहते, ति “एकि सिेत स्वयांपूिग” या दृष्टीने “रवश्वातील 
स सांवादी एकात्मता”, “रवरवधत्वातील एकत्व” समजून घेण्यािे ते एक साधन होते (६०, Ⅰ, ४ ff). “या 
रवश्वात्मक जीवाकडे (Weltorganismus) पहाण्यािी अांतदृग ष्टी एक प्रकाििा अध्याव्त्मक आनांद रमळवनू 
देते; इतकेि नहहे ति, दैवािे रनदगय आघात होत असतानाही कोितीि बाह्य शलती रहिावनू घेऊ शकिाि 
नाही असे आांतरिक स्वातांत्र्य त्यातून प्राप्त त होते.” (४४, ३२; C/o ६०, Ⅱ ८९ ff). 

 
ही सृष्टीिी एकात्मता म्हिजे मानवकें द्री अांरतमहेतूवादी एकात्मता नहहे, असे हांबोल्टिे मत होते. –

रिटि ज्या सांदभात “दैवी र्ूढाांच्या” शोधाांसांबांधी रलरहतो, त्याि सांदभात हांबोल्ट रनसर्ग शलतींच्या र्ूढ 
क्रीडाांच्या आकलनासांबांधी रलरहतो (४४, ३२; ५०, २२८)–हांबोल्टच्या मते ही एकता म्हिजे एकूि 
रनसर्ात रदसून येिािी सांत रलत एकात्मता होय; या एकात्मतेिा मन ष्ट्य हा केवळ एक भार् आहे 
(ड्योचिर्ने घेतलेली अनेक अवतििे या सांदभात लक्षरिय आहेत (२२, १८ व ३७ ff व ५९). अमेझॉनच्या 
अिण्याांतून व अँडीजच्या उांि कटकाांवरून भटकत असता, एका ध्र वापासून द सऱ्या ध्र वापयंत सांपूिग सृष्टी 
कशी एकाि प्राितत्तवाने सिेत झाली आहे, दर्डाांत, वनस्पतींत, प्राण्यात आरि मानवाांच्या छातीच्या 
भात्याांतही एकि एक जीवनतत्तव ओतलेले आहे, हे माझ्या प्रत्ययाला आले. (िेडिने उद्धतृ केलेल्या 
पिाांवरून २३, ११६). हांबोल्टच्या रविािाांच्या या उत्क्राांतीिे एक कािि त्यािा र्टेशी असलेला हयव्लतर्त 
घरनष्ट सांबांध हे होय! (२०, Ⅰ, १८७–२०१). “सवगि घटनाांत सजीव सांर्ती असते” या र्टेच्या आरि त्या 
सवगि ‘अद् भतूिम्यतावादी’ रपढीच्या मताशी हांबोल्ट सहमत होता. आध रनक भरू्ोलाच्या या दोनही 
सांस्थापकाांत हे एक साधािि लक्षि आढळते (प्त लेवी ८, ४९-५१). 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, हांबोल्ट आरि रिटि हे दोघेही त्याांच्या तत्तवञानरवषयक 

दृरष्टकोिाप िते पहाता, त्याांच्या काळािे ते प्ररतरनधी होते.–दोघाांविही, रवशषेतः काांट व िोसो याांच्या 
रविािप्रिालींिा प्रभाव पडलेला होता. रिटिच्या मते धार्गमक स्वभावान साि, ज्यात मानवी व नैसर्गर्क 
घटना पिस्पि सांबांद्ध आहेत, अशा रनयमबद्ध आरि क्रमबद्ध रवश्वािी सांकल्पना माांडावयािी झाली, ति 
रतच्या प ष्टथग दैवी हेतू व योजना र्ृहीत धििे आवश्यक आहे, व ते प्रस्थारपत किण्यािा शास्त्रञाने प्रयत्न 
केला पारहजे. हे र्ृहीतत्तव मान्य केल्यावि, केवळ एखादी र् ांतार् ांतीिी रवश्वहयापी यांििा रनमाि कििे हा 
त्यामार्ील अांरतम हेतू असू शकिाि नाही. हा हेतू रवश्वातील सवगश्रेष् जीवाच्या जीवनाति आढळिे शलय 
आहे. अथात्, रवश्वाच्या म ळाशी असलेली हयवस्था अथवा त्यािे मूळ कािि जािून घेण्यािी पािता एकाि 
जीवात आहे–तोि मन ष्ट्य. उलटपक्षी, याि तत्तवञानरनष् सांकल्पनेिा सांवादी सूि हांबोल्टला धार्गमक 
भावनेपेक्षा त्याच्या सौंदयगबोधक भावनेतून सापडला. िोसो व सेंटपीिी याांच्या रलखािातील “रनसगर्ािी 
स सांवादी” विगने त्याच्या हृदयाला स्पशग करुन रे्ली, ति अभ्द तिम्यतावादाच्या आांदोलनातून जन्माला 
आलेली भकेू्षिदृश्यािी (Landschaft) सांकल्पना त्याला र्टेच्या रलखािातून रमळाली. (C/o िेडि २३, 
१३४ ते १३८). [अमेरिकेिा प्रवास किण्यापूवी हांबोल्टिा र्टेशी हयव्लतर्त आरि रनकट सांबांध आलेला होता. यािे श्रेय, अथाति, त्यािा 
भाऊ रवल्हेल्म आरि र्टे याांच्यातील रनकट मैिीला रदले पारहजे. १७९५ ते १८२७ या काळातील अलेलझाांडि हांबोल्ट आरि र्टे याांनी एकमेकाांना 
रलरहलेल्या स मािे तीस पिाांच्या प्रकाशनाने, हांबोल्ट व र्टे याांच्या भेटीतून झालेल्या रविािाांच्या देवाि-घेवािीिी काहीशी कल्पना येते (१८, 
२८९-३१४). हांबोल्टने आपल्या प्रवासविगनाांिा परहला खांड ‘वतृ्तान्तर्गत जर्ािे रनसर्गरिि’ (Das Natur Gemålde der Tropen Welt.) र्टेला 
अपगि केलेला होता. त्याने त्याच्या ६ फेि वािी १८०६ च्या पिात, आपली ‘आदिभावना व कृतञता’ अशाप्रकािे हयलत किण्यािी, बिाि काळ 
मनात घोळत असलेली, योजना बोलून दाखरवली आहे.] 
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आध रनक भरू्ोलाच्या या दोनही सांस्थापकाांच्या तत्तवञानरवषयक दृरष्टकोिाांिी ही त लना जिी 
उद् बोधक वाटली, तिी येथे त्याच्याशी आपला सांबांध नाही. महत्तवािा म द्दा हा आहे की, दोघाांिेही 
आपापल्या सारहत्य आरि तत्तवञान रवषयक पूवािायांशी मतभेद होते; कािि, दोघेही आपापल्या 
तत्तवञानरवषयक सांकल्पनाांिे रनदशगन किण्यासाठी प्रयत्नशील असत. पि त्यासाठी त्याांनी काांटप्रमािे 
अन मानरनष् तकग शास्त्रािा अवलांब केला नाही, की सेंट पीिीप्रमािे रनसर्ग दृश्याांच्या वैयव्लतक अन भवाांच्या 
भावनोत्कट विगनाांिाही उपयोर् केला नाही, ति रनसर्ग रनिीक्षिाांच्या वस्त रनष् विगनाांवि भि रदला. एक 
र्ोष्ट सत्य आहे की, आपि द लग रक्षत केलेि पारहजेत असे काही अपवाद रिटिच्या रलखािात असतील ति 
ते, थोड्या कमी प्रमािात, तसे हांबोल्टच्या रलखािातही आहेत (C/o डोहह, २१). आध रनक शास्त्रञाांना या 
दोघाही अभ्यासकाांच्या सवगि रलखािाांतून जशा तत्तवञानरवषयक सांकल्पना वािांवाि आढळतात, तशा 
र्ोष्टी अलीकडील अशाप्रकािच्या ग्रांथातून सामान्यतः र्ाळलेल्या असतात. पि, आध रनक रवञानािे 
धार्गमक तत्तवञानाशी जसे कट -सांघषग झाले, तसे र्ांभीि स्वरुपािे सांघषग सौंदयगशोधक दृरष्टकोिाशी 
होण्यािा प्रसांर् आध रनक रवञानावि कधीि आला नाही. कदारित् , याि काििाम ळे आजच्या शास्त्रञ 
वािकाांना हांबोल्टिी ‘जार्रतक दृरष्टकोिािी’ स्पष्टीकििे, अशाि र्ोष्टींच्या रिटिच्या स्पष्टीकििासािखी 
रवशषे खटकत नाहीत. 

 
सामान्यतः असे म्हिता येईल, की रिटि चकवा हांबोल्ट या दोघाांनाही शास्त्र व तत्तवञान याांच्यात 

सांघषग आहे असे कधीि वाटले नाही. रिटिला असे आढळून आले की, भरू्ोल व इरतहास या दोहोंिे प्रयत्न 
कल्पनाांिी साांर्ड घालण्याच्या रदशनेे िालू असतात (die combination und das Mass), म्हिून 
नाईलाजाने त्याांना तत्तवञान साांर्ाविे लार्ते. (५०, १५२). तसेि, हांबोल्ट हा काांट व रफश्टे याांच्या ग्रांथािा 
अभ्यासक असूनही, “ज्याच्या सांदभाने प्रत्येक र्ोष्टीिा रविाि किता येईल असे एखादे स र्मति आरि 
उच्च्ति तत्तवञान आवश्यक आहे, अशी र्िज त्याला भासली. म्हिनूि शचेलर्ने केलेल्या रनसर्ग-
तत्तवञानािे त्याने मोठ्या उत्साहाने स्वार्त केले.” “खिे रनसर्ग-तत्तवञान भौरतक अन सांधान कायास 
कधीि जािक होत नाही.” उलट, ते तत्तवञान “अन सांधान कायांतील रनष्ट्कषांना मूलतत्तवाांकडे पित नेते 
आरि त्याबिोबिि नहया रनष्ट्कषांसाठी पाया तयाि किते,” असे आपले ठाम मत असल्यािे त्याने १८०५ 
मध्ये शचेलर्ला रलरहलेल्या एका पिात, आरि त्यानांति दोन वषांनी एका प्रकाशनात स्पष्ट केले (२०, Ⅰ, 
२२८ f; ४१, ⅴ). पि प ष्ट्कळसे अभ्यासक जेहहा भौरतक अभ्यासाांऐवजी “केवल रविािाांनाि” प्राधान्य देऊ 
लार्ले आरि अन सांधान कायारशवाय शास्त्र-रनर्गमती होऊ शकते असा रविाि माांडू लार्ले, तेहहा रनसर्ग-
तत्तवञानाच्या या “मूढ” प्रकािावि काही वषांनी त्यानेि कडाडून हल्ला िढरवला, हेही खिे आहे (२०, Ⅰ, 
२३०). 

 
रनिीक्षिाांिी व प्रयोर्ाांिी हेटाळिी कििािे आरि हाताला धूळ लारू् न देता भौरतकशास्त्राांिा 

अभ्यास कििािे हे “म ख्यवट्यातील” तत्तवञान आरि रिटििे कायग याांिा काही सांबांध होता असे हांबोल्टने 
कधीि म्हटले नाही, हे बर्गलन रवद्यापीठातील आपल्या एका हयाख्यानात रिटिच्या कायािा र्ौिव करुन व 
लरे्ि त्यासांबांधी ििा करुन त्याने स्पष्टपिे स िरवले आहे : “रवश्वािे विगन भौरतक तत्तवञानासांबांधीिी 
समपगक सामग्री प िरवते; पि त्यािी पायाभतू तत्तव ेअनेक प्रकािाांनी शोधावयािी असतात. अशा प्रयत्नाांत 
मलातिी दोष रदसत नाही. माझ्या स्वतः प िते म्हिाल ति, मी हा प्रयत्न अरधक भौरतक पद्धतीनी कििे 
मान्य केले असते. या प्रकािच्या रनसर्ग-तत्तवञानात भ्रामक वस्त व्स्थतींपासून सावध िारहले पारहजे, आरि 
फाि प्रयत्नाांनी त्या टाळल्या पारहजेत. म्हिनूि, भौरतकवादाच्या प िस्कत्यांनी व अध्यात्मवादाच्या 
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प िस्कत्यांनी एकमेकाांिी हेटाळिी किता कामा नये; कािि, त्याांच्या सांय लत प्रयत्नाांतूनि मानवाला 
उच्चतम ध्येय र्ाठता येिे शलय होिाि आहे” (५२, १५). 

 
हांबोल्ट व रिटि या दोघाांच्याही मते, सृष्टीच्या एकात्मतेिी सांकल्पना, रनसर्ातील सवगि रवरवध 

रूपधेयाांमध्ये कायगकाििभावाांिा पिस्पि सांबांध असतो, ही र्ोष्ट र्हृीत धिते. रनसगर्घटनाांिा अभ्यास होतो 
तो ही सलर्ता व एकात्मता प्रस्थारपत किण्याच्या हेतूनेि. दोघाांच्याही दृष्टीने, सृष्टीच्या एकात्मतेत 
सिेतनाांबिोबि अिेतनाांिा, मानवाांबिोबि अमानवाांिा, आरि भौरतकाांबिोबि अभौरतकाांिा समावशे होतो, 
हा र्ृहीत-रसद्धान्त होता. याांपकैी कोिालाही वर्ळिे हे स्वैिपिािे लक्षि आहे इतकेि नहहे ति, 
स्वयांपूिाच्या सलर्तेला व एकात्मतेला बाध आििािे आहे. १८०४ मधील आपल्या परहल्याि प्रकाशनात 
‘श द्ध भरू्ोलातील’ एका नहया वळिाला त्याने जोिकस रविोध केला. कािि त्याच्या मते त्यात नैसर्गर्क 
भकेू्षि दृश्याांवि (Naturlische Landschaft) अवास्तव भि देण्याकडे कल होता. भरू्ोलात कोित्याही 
एकाके्षिातील उपव्स्थत परिव्स्थतीिे विगन व रवविेन आलेि पारहजे असा त्यािा आग्रह होता (24, Ⅰ, 
250ff). (प्त लेवी ८, ३२). पि एक र्ोष्ट खिीि : मानवासांबांधीच्या अरतरिलत अरभरुिीम ळे मानवी घटकाांवि 
त्याने इतका भि रदला, की त्यािा मूळ हेतू साध्य किण्याति त्याला शवेटी अपयश आले. (माथे २५, २१ : 
िात्सेल २६). 

 
हांबोल्टच्या शास्त्ररवषयक दृष्टीला, त्याच्या स्वतःच्या अांतःकििाच्या बाहेि फलत रवश्वािी मयादा 

होती, व त्यालाि तो रनसर्ग म्हित असे. र्टे व रिटि हे ति त्याला “िालती बोलती रशक्षि सांस्था” म्हित 
(२०, Ⅰ, १९८ : २४, Ⅰ, १५४). तो स्वतःि ज्याला भरू्ोलरवषयक रलखाि असे मानत नसे तेवढे त्याच्या 
एकूि रलखािातून वर्ळले ति, स्वतःच्या कायगके्षिासांबांधीिी त्यािी दृष्टी इतकी रवस्तृत व समृद्ध होती, 
कोित्याही एका भरू्ोल प्रकािाच्या वादािी बीजे–रे्लांडच्या भभूौरतकशास्त्रापासून ते थेट बान्झेच्या 
सौंदयगबोधक्षम भरू्ोलापयंत सवांिी बीजे–हांबोल्टच्या रलखािात सापडू शकतात. “कायगकािि सांबांधाच्या 
या महान शृांखलेत कोिती वस्तू वा घटना स्वतांिपिे अभ्यासिे शलयि नाही” (४४, ३९). “रनसर्ाच्या 
रनिीक्षिाांिे सवोच्च ध्येय आपल्या स्वतःच्या रनसर्ािे ञान करून घेिे हेि असते; आरि म्हिूनि आम्ही 
आमच्या विगनािा उपसांहाि मानवाांच्या वांशाांसांबांधीच्या रवविेनाने कित आहोत” (५२, १३, १८१ ते १९०). 
यालाि अन सरुन, Kosmos या त्याच्या ग्रांथातील क्रमबद्ध भरू्ोलािा त्यािा आिाखडा–त्याकाळातील 
रूढ शब्द ‘प्राकृरतक भरू्ोल’ असा होता–मानवरवषयक रवभार्ानेि सांपलेला आहे (६०, Ⅰ, ३७८-८६). 
मानवरवषयक रवविेनात “त्याच्या भौरतक बाजूांबिोबिि त्याच्या अध्याव्त्मक बाजूांिाही समावशे झालेला 
नसतो का!” (६०, Ⅰ, ६९) म्हिूनि नीरतरवषयक आरि सौंदयगरवषयक प्रश्न हा त्याच्या मानवसांबांधी 
रवविेनािा एक भार् असे (पहा ४४, २४; आरि ४७, Ⅰ, ३४८-५२). [या परिच्छेदािी शवेटिी दोन वालये ि कीने रलरहली 
रे्ली. हांबोल्टने आपल्या “प्राकृरतक भरू्ोलात” सवोच्च सजीव या अथाने मानवािाही समावेश केला असला तिी त्यात त्याने त्याच्या बौरद्धक क्षेिािा 
व कलाक्षेिािा समावेश केला नाही. तथारप, असा भेद एका अथी अवास्तव असतो, हे त्याला कळून ि कले होते. (६९, ३८६; ‘Perspective......’ 
मधील पान ६८ विील तळटीप पहा.)] 

 
हांबोल्टच्या प्रादेरशक विगनाांतून मानव व त्यािे कायग याांच्या सांबांधीिा मजकूि थोडाि सापडेल. 

त्यािे कािि त्याने स्वतःि रदलेले आहे. तो म्हितो, की त्याच्या रवष ववृत्तीय अमेरिकेच्या प्रवासात तो 
प्राम ख्याने अशा के्षिाांत रे्ला होता, की “सांस्कािाांिा स्पशगही न झालेल्या त्या िाक्षसी रनसर्ात मन ष्ट्य व 
त्याच्या कृती कोठे र्डप झाल्या होत्या” (४७, Ⅰ, ३२). सवग स रशरक्षत लोकाांना र्ोडी वाटेल असे 
सवगसामान्य परििामािे प्ररतपादन तो कितो. असे किण्यात, तेथील हवामान आरि शतेजरमनीच्या आरि 
वनस्परत-झाडीच्या स्वरुपाप्रमािे बदलिािे ग्रामीि भार्ािे दृश्य याांिे विगन कििे येवढाि त्यािा हेतू 
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नसून, तेथील हवामानािा जीवसृष्टीवि होिािा परििाम, वनस्परतक लाबिोबिि मानवी वांशानाांही रवभलत 
कििाऱ्या पवगत व नद्या याांच्या रदशा, रभन अक्षाांशाांत स्थारयक झालेल्या लोकाांच्या परिसिातील बदल आरि 
कमी-अरधक प्रमािात त्याांच्या ब रद्धर् िाांच्या सांवधगनाला पोषक होिाऱ्या परिव्स्थतींतील बदल, या सवांिे 
विगन कििे” हाही त्यािा हेतू होता. “असे लक्ष देण्याइतलया पाितेच्या र्ोष्टींिी यादी मी फाजील 
लाांबरवली आहे अशी भीती मला कधीि वाटली नाही. कािि, एका रवशषेश्रेष् र् िाने साांप्रतिी सांस्कृती 
प िातन सांस्कृतीपेक्षा वरे्ळी आहे. आमिा सांकल्पना-सांिय फाि रवस्तृत असल्याम ळे वास्तरवक आरि 
बौरद्धक जर्ाांतील सांबांध आपल्याला अरधक स्पष्टपिे कळू शकतात. आज ज्या र्ोष्टीसांबांधीिी आमिी 
अरभरूिी आरधक रवस्तृत व रवकरसत झाली आहे; त्याि र्ोष्टीसांबांधी पूवी काही थोड्या रवद्वानाांनाि आस्था 
वाटत असे; कािि, अरतशय सांक रित दृरष्टकोिाम ळे एकाि प्रकािच्या र्ोष्टी एकमेकाांपासून रभन आहेत 
असे पूवी मानले जात असे” (४७, Ⅰ, १४). 

 
लोकवस्ती असलेल्या प्रदेशाांिी विगने किताना आपले हेतू सफल किण्यािा हांबोल्टिा प्रयत्न 

सातत्याने िालू असे. रनसर्ग विगनाांिे आरि रनसर्ग घटनाांच्या अन्वयाथािे अरवभाज्य घटक म्हिनू मानव, 
त्यािी सांस्कृती व त्यािे कायग याांिा समावशे केलेला होता. (मध्य आरशयाच्या बाबतीत माि, त्याच्या 
अभ्यासाांवि िरशयन सिकािने घातलेल्या रनरित बांधनाांच्या मयादा पडलेल्या होत्या). 

 
हांबोल्ट व रिटि या दोघाांनीही, वरे्वरे्ळ्या के्षिाांच्या रवविेनात सांपूिग सृष्टीच्या एकात्मतेिी 

सांकल्पना र्ोरवलेली आहे. रनदान, मी ज्याला ‘लां ब’ असे म्हटले आहे त्या अथाने तिी ती खासि र्ोरवलेली 
आहे. कोित्याही एका के्षिातील सवग रूपधेयाांच्या पिस्पि सांबांधातून एक नैसर्गर्क एकात्म जरटल तयाि 
होतो–मर् हा जरटल म्हिजे एक स्वयांपूिग एकक म्हिनू त्यािा रविाि किा, अथवा त्याला जर् नावाच्या 
एका रनसर्गरसद्ध स्वयांपूिािा एक भार् माना. [‘रनसर्ग’ ही सांञा रिटिच्या ग्रांथात काहीशी सातत्यभांर् करून वापिली रे्ली आहे. 

(‘Perspective......’ मधील पान ४८ विील तळटीप पहा.)] हांबोल्टच्या मताने जर्ािा प्रत्येक भार् ही सांपूिग जर्ाच्या 
एकात्मतेिी प्ररतमा आहे (६०, Ⅱ, ८९). या म द्यावि रिटिने केलेले रवधाने अरधक भिदाि आहेत. अथात, 
दोघेही आपापल्या पूवािायांनी स िरवलेल्या मार्ांिेि अन किि कित असतात, हे आपि यापूवीि पारहले 
आहे. 

 
या एकात्मतेिा अभ्यास कसा किावा? कोित्याही एका प्रदेशािा अभ्यास त्या एकूि प्रदेशाच्या 

प्ररतपादनाशी रनर्रडत असावा, रनदान अभ्यासािी स रूवात त्या एकूि के्षिाच्या रवविेनाने हहावी, असे या 
शास्त्राच्या सांस्थापकाांपकैी एकािेही मत नहहते, ही र्ोष्ट साांर्ण्यािीही आवश्यकता नाही. सृष्टीतील सवगि 
वस्तू व शलती याांिा पिस्पि सांबांध असल्याम ळे त्याांिे एक पूिगरुप तयाि होते, ही र्ोष्ट दोघाांनीही 
स रुवातीपासूनि र्ृहीत धिलेली होती (येथे, आपल्या अांतकििाच्या बाहेि असलेली ती सृष्टी, असा अथग 
अरभपे्रत आहे). प्रथम, प्रत्येक वरे्ळ्या रुपधेयािे द सऱ्या रुपधेयाांशी सांबांध असतात त्याांिे अन सांधान 
किावयािे, आरि मर् त्याांिी प्रत्यक्ष सांबांध-योर्ान साि माांडिी करुन एक पूिगरुप तयाि किावयािे, या 
पद्धतीनेि ही र्ोष्ट शास्त्रदृष्ट्ट्या रसद्ध कििे शलय आहे, हे दोघाांनीही तत्तवतः व प्रत्यक्षकृतीने मान्य केलेले 
होते. म्हिजे, ही सवग रुपधेये वरे्वरे्ळी लक्षात घेण्याऐवजी त्याांच्या पिस्पि सांबांधाांच्या स्वरुपाांति त्याांिा 
प्ररतबोध झाला, ति त्या सवांिे एकि एकात्म पूिगरुप बौरद्धक पातळीवि रनमाि कििे शलय आहे. त्या 
स्वयांपूिालाि रनसर्ग असे म्हितात. अशा स्वरुपािे प्ररतबोधन कििे हेि शास्त्रीय भरू्ोलकािािे महत्तवािे 
कायग होय (६०, Ⅰ, ४ ff : C/o प्त लेवी ८, ३९). 
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या पूवी केलेली सवग रवधाने रिटिच्या हेतूिे स्पष्ट रििि कितात. या र्ोष्टीला केवळ त्याच्या 
कायाशी अरधक परििय असलेल्या लोकाांच्या मताांिा आधाि आहे असे नहहे, ति त्याच्या प्रत्यक्ष ग्रांथाांच्या 
अथवा त्याच्या पद्धरत-तांिरवषयक ििांच्या थोड्याशा पिीक्षिानेही रमळण्यासािखा आहे. त्याच्याि रवरुद्ध 
जािािी आहेत असे वाटाव ेअशी काही रवधाने त्याच्या रलखािात रनरित रमळतील. उदाहििाथग, स मािे 
एकशतकापूवीि, त्या काळिा एक तरुि रवद्याथी प्रयोबले याने रिटििी एक-दोन रवधाने सांदभातून 
बाजूला करुन वरे्ळी माांडून दाखरवल्याम ळे, प्रथम पृथक्किि न किताि सांकलन किण्यािी पद्धती रिटिने 
अवलां रबलेली होती असा भास रनमाि केला (५४, ५०२, ५०४). ‘साकल्य’ तत्तवान साि ‘सांशोधकाला 
कोित्याही पूिगवस्तूिे भार् किण्यािी बांदी असते’, कािि त्याम ळे त्याांच्यातील सलर्पिा आरि 
त्याबिोबिि त्याांिे सािस्वरुप नष्ट होते (२२२, २५७). सांकलनाच्या आधी पृथक्किि कििे जरुि असते हेही 
न कळण्याइतका रिटि सामान्य ब द्धीिा नहहता, हे प्रयोबलेने अवतिि म्हिून घेतलेल्या व ज्याच्यावि 
त्याने आपला तकग  आधािला त्या वालयानांतिच्या परिच्छेदाच्या वािनाने सहज लक्षात येण्यासािखे आहे 
(४९, Ⅰ, ३). खिे ति, आपल्या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेत त्याने स्पष्ट-शब्दाांत माांडलेले तत्तव त्याच्या ग्रांथाच्या 
भार्ाांभार्ाांतून स्पष्ट झालेले आहे : “ही कायगपद्धती सिलाांकडून सांय लताांकडे, अांशाांकडून पूिांकडे नेिािीि 
असली पारहजे” (४९, Ⅰ, २४). पि “बाांधिी बिोबिि सांयोर्ीकिि” या रिटिच्या पद्धतीत “पृथक्किि 
केवळ अबोधपिे र्ृहीत धिलेले आहे” (प्रयोबेल ५४, ५०४) असा आिोप जेहहा त्याच्यावि केला रे्ला, तेहहा 
त्याला प्रत्य त्ति देताना रिटिने धिसोड किावी हेही त्याच्या हयव्लतर्त स्वभावाला धरुनि होते. काहींना 
असे वाटले, की रिटि प्रयोबलेला सांदभातील पाने प न्हा लक्षपूवगक वािावयास साांरे्ल. पि, प्रत्यक्षात माि, 
सांकलनपद्धतीिे प्ररतपादन कििाऱ्या ग्रांथकािाला सांकलनािी उभाििी पृथक्कििातूनि हहावयािी असते 
हे तत्तव नहयाने साांर्ण्यािी आवश्यकता नाही हे माझ्या टीकाकािाच्या लक्षात यावयास पारहजे होते (५५, 
५४५) अशी केवळ सूिना करून रिटिने समाधान मानले. नांतिच्या टीकाकािाांनी ति, पृथक्कििाच्या 
पलीकडे जाऊन सांकलन किण्यात रिटिला यश आले होते का, अशी शांका प्रदर्गशत किण्यासही कमी केले 
नाही. 

 
रवरशष्ट भकेू्षिे ही स्वतांि एकके मानून त्याांच्यातील समतल-एकात्मतेच्या सांकल्पनेलाही रिटिने 

पाचठबा काही अटीवि रदलेला होता. खांडाांना तो कधीकधी ‘अवयव’ असे सांबोधत असे व त्याांच्या 
हयव्लतत्वाविही भि देत असे, पि प्रयोबलेला रदलेल्या उत्तिात या सांञा ‘शब्दाथाने’ न घेता ‘सादृश्याथाने’ 
घ्याहया असा आग्रह त्याने धिलेला रदसतो. (पृर्थ्वीविील समान घटनाांच्या क्रमबांधाांबद्दल रलरहताना 
प्रयोबलेनेही हीि सांञा वापिली आहे. त्याप्रमािेि रिटिने वापिली हे लक्षात येईलि (५४, ४९५). ‘स्वतांि’ 
या शब्दाने त्यािे पूिग समाधान झालेले नहहते. म्हिूनि, जेहहा जेहहा द सिा िाांर्लासा शब्द त्याला स ित 
असे तेहहा तो परहला सोडून देत असे. तिीही सवग लक्षि रवशषेाांच्या दृष्टीने पहाता खांड हे “नैसर्गर्क 
स्वयांपूिग” आहे, अशीि रिटििी कल्पना होती (५५, ५५८ f). तसेि रनदान काही बाबतीत तिी, खांडाांच्या 
रवभार्ाांबद्दल (die Lӓnder) त्याने असे रलरहलेले आहे की, हे खांडरुप सावयवािे केवळ त कडे नसून ते 
त्यािे ‘अवयव’ या अथाने ‘वरे्ळे भार्’ आहेत (C/o ब्यूर्गि ११, १४-१९). या सवग सांकल्पना जिी रिटिच्या 
अांरतम-हेत वादाच्या तत्तवञानाच्या साच्यात बसत असल्या, तिी त्या सांकल्पना म्हिजे अशा प्रकािच्या 
तत्तवञानािे आवश्यक रनष्ट्कषग नहहेत, चकवा त्या सांकल्पनाांना अशाप्रकािच्या प ष्टीिीही जरुिी नाही. कसेही 
असो, या सांञाांिा अक्षिशः अथग घेता कामा नये, ऐवढे रनरित आहे (C/o हयोत्सेल, २७). 

 
हांबोल्टने ही सांकल्पना रविािाति घेतलेली रदसत नाही. ड्योचिर्ने या ििेिा रवषय असा काढला 

: रिटिच्या दृष्टीने प्रत्येक स्वतांि के्षिाला त्यािे रवरशष्ट पि रनरित मूल्य असते, ति हांबोल्टच्या मते प्रत्येक 
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स्वतांि के्षि हे ‘रनयम आरि कायगकाििभाव’ या महान् रवश्व-रवषयािेि एक रभनरुप असते (२२, १६२). 
जर्ाच्या कानाकोपऱ्याांतून रदसिािा रनसर्ग त्या पूिगरुपािेि प्ररतचबब आहे. सेंरद्रयाांच्या स्वरुपाांिी 
रनिरनिाळ्या आरि रवरवध सांयोर्ाांच्या रुपाने सतत प निावृत्ती होत असते (६०, Ⅱ, ८९). एका अथी, 
प्रादेरशक रवभार्िीिा प्रश्न हांबोल्टच्या प ढे कधीि उभा िारहला नाही; कािि, जर्ाच्या रवरवध प्रदेशाांच्या 
चकवा जर्ाच्या एखाद्या मोठ्या रवभार्ाच्या प्रदेशाांच्या सांघटनेतून एक क्रमबांध रनमाि किण्यािा प्रयत्न 
त्याने कधीि केला नाही. पि भौर्ोरलक अभ्यासाांिे या पद्धतीिे सांघटन आवश्यक आहे हे त्याला कळून 
ि कले होते, हे आपि प ढे पहािाि आहोत. 

 
आपल्याला भासरवला जातो रततका हा तत्तवञान रवषयक प्रश्न महत्तवािा नाही कािि प्रस्त त 

ििेशी असांबद्ध आहे. भरू्ोलाच्या या दोन सांस्थापकाांिे तत्तवञान रवषयक दृरष्टकोन बाजूला ठेवनू, त्याांच्या 
प्रत्यक्ष कायावि परििाम कििािा त्यािा भार् तेवढाि लक्षात घेऊ; या दोघाांनी भौर्ोरलक कायाला 
लावलेल्या वळिात कोिते प्रम ख भेद आहेत? 

 
भरू्ोलशास्त्राच्या अन रुप समारवष्ट रवषयाांसांबांधाने त्या दोघाांत काही मूलभतू रविोध असल्यािे 

दाखरविे ि कीिे आहे, हे आपिाला आढळून आले. तिी, त्याांच्या कायांच्या स्वरुपातील भेदाांम ळेि नांति 
केल्या रे्लेल्या अथान सांधानाांतून एक महत्तवािा भेद रनमाि झाला, ही र्ोष्ट खिीि. हांबोल्टने मानवाच्या 
भरू्ोलातील क्रमबद्ध रविािसििी आपल्या रलखािाांतून रठकरठकािी माांडलेली असली (पेशले ६६, Ⅰ, 
३५१–५५) तिी त्यािे क्रमबद्ध भरू्ोलाविील अभ्यासलेख म ख्यतः अमानव रुपधेयाांप ितेि मयारदत असत. 
उलटपक्षी, रिटिने आपल्या रलखािाांत अमानव घटनाांसांबांधीच्या अरभरुिीला मानवरवषयक अरभरुिीच्या 
त लनेने र्ौित्व रदले. आरि त्यािे श्रेष् ग्रांथ ति प्रादेरशक भरू्ोलाच्या स्वरुपाति सादि केले रे्ले आहेत. 
प ढे त्याच्या पद्धरत तांिाविील अभ्यास लेखाांत भरू्ोलाच्या घटनाांच्या वर्गरनष् सांघटनेपेक्षा भरू्ोलाच्या 
प्रादेरशक सांघटनेच्या महत्तवावि त्याने वािांवाि आरि जास्त भि रदला. या द हेिी रविोधािा परििाम 
म्हिूनि भरू्ोलातील दै्वतवादाच्या दोन प्रकािाांत र्ोंधळ उडालेला रदसतो–अथात, मानवािा भरू्ोल व 
रनसर्ािा (अमानव) भरू्ोल याांच्याांतील भेद क्रमबद्ध भरू्ोल आरि प्रादेरशक भरू्ोल याांच्याांतील भेदाांत 
समारवष्ट असतात, ही र्ल्लत–त्यािा आम्ही आधीि उल्लखे केलेला आहे. 

 
हे दोन वाद वरे्वरे्ळे केले ति, भरू्ोलात मानव व अमानव रुपधेयाांिा अांतभाव किण्याने हांबोल्ट 

अथवा रिटि याांच्यापकैी कोिाच्याि रविािाांतून दै्वतवादािा प्रश्न उद् भवला नसता, हे आम्ही यापूवीि 
दाखवनू रदले आहे. उलट, सृष्टीतील एकात्मतेच्या त्याांच्या मलूभतू सांकल्पनेच्या दृष्टीने तसे कििे 
रनर्गववादपिे आवश्यक होते. 

 
पि, दै्वतवादािा द सिा प्रकाि दोघाांनीही रनःसांशयपिे मान्य केलेला होता; कािि, त्याांच्या मते, 

भौर्ोरलक सामग्रीिा अभ्यास व रतिे सांघटन किण्याच्या पद्धतींतील तो मलूभतू रविोध होता. पद्धतींतील 
या दै्वतवादाम ळेि भरू्ोलाच्या इरतहासात अनेक वळेा या वादग्रस्त प्रश्नािी वािांवाि प निावृत्ती झालेली 
आहे. तिी, आजही तो प्रश्न रमटलेला नाही. यापैकी कोिती तिी एक पद्धती भरू्ोलके्षिातून वर्ळण्याच्या 
सोप्त या मार्ाने हा प्रश्न सोडव ूइव्च्छिाऱ्या भरू्ोलकािाांिीही कधी वाि पडली नाही. भरू्ोलके्षि हे फलत 
आरि पूिगपिे क्रमबद्ध अभ्यासाांसाठी असाव े की प्रादेरशक अभ्यासाांसाठीि मयारदत ठेवाव े या प्रश्नाच्या 
सांदभात आध रनक भरू्ोलाच्या या दोनही सांस्थापकाांनी कोिती भरूमका घेतलेली होती? आरि त्याांनी 
आपल्या तारत्तवक स्वरुपाच्या रविािाांतून व परिपाठाांतून ती कशी स्पष्ट केली? 
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रिटिने आपल्या कायांतून व पद्धतीतांिरवषयक रवधानाांतूनही प्रादेरशक सांघटनावि रवशषेजोि 
रदला. त्याम ळेि जर्ातील प्रत्येक वर्ीकृत घटकाच्या क्रमबद्ध अभ्यासात त्याला फािशी र्ोडी नहहती, असे 
मत बनरवण्याकडे वािकािा कल होतो. पि, भरू्ोलाच्या रवकास कालातील एक प्रम ख अभ्यासक म्हिनू 
सामान्यतः ओळखल्या जािाऱ्या एका हयलतीिे आकलन करून घ्यावयािे असेल, ति आपला रनष्ट्कषग 
त्याच्या ग्रांथाच्या केवळ रुपिेषेवि व त्याच्या पद्धरततांिातून घेतलेल्या काही सांदभगिरहत वालयाांवि आधाििे 
न्याय्य नाही. म्हिनू एका शतकापूवीच्या त्याच्या तरुि टीकाकािाने केले होते त्याच्यापेक्षाही अरधक 
काळजीपूवगक िीतीने त्याच्या कायािे पिीक्षि कििे प्राप्त त आहे (प्रयोबेल : ५४). 

 
प्रस्त त प्रश्नािा द सऱ्या एका सांबांरधत प्रश्नाशी र्ोधळ होऊ देता कामा नये, कािि आपि त्यािी 

ििा आधीि केलेली आहे. तो प्रश्न म्हिजे, एखाद्या के्षिात पिस्पि साहियाने असलेल्या रवरवध कािकाांिे 
प्राथरमक पृथक्किि न किता, रिटि त्याांच्या सांकलनाच्या प्रयत्नात असे, असा य व्लतवाद. या प्रश्नािे उत्ति 
देिे सोपे आहे. सांदर्गभत रलखािातून बाजूला काढलेल्या रिटिच्या काही रवधानाांवरून ती काहीही म्हित 
असल्यासािखे आम्हाला वाटले, तिी लार्ोपाठ अनेक रपढ्याांनी ज्याला भरू्ोलािा आिायग मानले तो मन ष्ट्य 
मूखग होता असे मानावयािे का? पि हे सवग मान्य करूनही प्रस्त तिा प्रश्न रशल्लक िाहातोि, कािि तो 
अर्दी खिा आहे. 

 
रिटिने केलेली पद्धरततांिरवषयक ििा ही आपल्या शास्त्राच्या एका शाखेिा समतोल अभ्यास आहे, 

असे समजण्यापेक्षा, पूवीच्या भरू्ोलञानािी शास्त्ररूपात प निगिना किण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एका 
स धािकािा तो स धाि कायगक्रम आहे, या दृष्टीने याच्याकडे पहािे िाांर्ले. काही रवरशष्ट पूवाभ्यासकाांनी 
केलेल्या अभ्यासावरून त्याला असे रदसून आले, की रनसर्ातील पिस्पिसांबद्ध घटनाांिी स्वतांि वर्गवािीने 
रवभार्िी कििे आरि नांति जर्भि पसिलेल्या त्या घटनाांिा स्वतांिपिे अभ्यास कििे ही बौरद्धक 
(‘हयव्लतरनष्’) प्ररक्रया रनसर्गरनर्गमत घटनाांच्या प्रत्यक्ष समाकषगिािे रवदािि कििािी होती (४९, Ⅰ, २०). 
हा रनष्ट्कषग काढण्यासाठी हेत वादािाही आधाि घेण्यािी र्िज नाही. एक र्ोष्ट रिटिच्या लक्षात येऊन 
ि कली होती, की जेहहा प्रत्येक घटनेिा अभ्यास रतच्याि रवरवधरूपाांच्या आरि प्ररक्रयाांच्या सांदभात केला 
जातो, तेहहा तो परििामी अभ्यास अन्यशास्त्राांतील अशाि अभ्यासाांशी त लना करून पहाण्यासािखा असतो; 
इतकेि नहहे ति, ती द सऱ्या एका शास्त्रािा भार् असावा, असा भास होतो. अशा रवभलत अभ्यासाांिा केवळ 
‘सांग्रह’ केल्याने एक सलर् भरू्ोल तयाि होिाि नाही, आरि एका रवरशष्ट प्रदेशािे त्यातील प्रत्येक 
घटनेच्या अन िोधाने केलेले अभ्यास एकि केले तिी ते कोित्याि प्रकाििे शास्त्र होिाि नाही. [रिटिने सांग्रह हा 
शब्द वािांवाि वापिला आहे, (जमगन भाषेतही तोि शब्द त्याि स्वरूपात त्याने वापिला) व त्यातून त्याला आपल्या कायगपद्धतीशी रविोध 
स िवावयािा आहे–प्रयोयेलने रदलेल्या उत्तिात त्यािा लक्षिीय वापि केलेला आहे (जमगन भाषेत व लॅटीन मध्येही) (५५, ५०८, ५१३), त्या 
लेखातील स्वतःच्याि हेतूसांबांधी रिटिने केलेल्या रवधानाांिा अन वाद कित असता, वेर्ळे असले तिी, स सांर्त असलेले तीन हेतू एकाि वालयात 
र्ोरवलेले असूनही त्याांपैकी दोन लायलीने र्ाळलेले आहेत; इतकेि नहहे ति, आपला ग्रांथ कसा नाही हे ज्या शब्दात रिटिने प ढे स िरवले आहे, 
नेमलया त्याि शब्दात रिटिला स्वतःच्या ग्रांथािे विगन वदवावयास लावण्यािी किामतही लायलीने केली आहे (२२२, २४५).] 

 
म्हिूनि रिटि प न्हा प न्हा आग्रहाने साांर्त असे की, पृर्थ्वीरवषयक अभ्यासािी योग्य पद्धती म्हिजे 

“प्रत्यक्ष पृर्थ्वीकडे रतच्या रनयमासांबांधी केलेली रविाििा” होय. त्या शास्त्राने “वस्त  रनष्” (आमच्या मते 
अन भवजन्य म्हििे बिे) पद्धतीिाि उपयोर् केला पारहजे. त्याम ळे “रनसर्गििनाांच्या प्रम ख प्रकािाांवि लक्ष 
केव्न्द्रत केले जाते” व प्रत्यक्ष रनसर्ाति रुजलेल्या सांबांधयोर्ाांिी रिरकत्सा कििािी ही पद्धती आपिास 
नैसर्गर्क क्रमबांधाांिाि मार्ग दाखरवते (४९, Ⅰ, २०; c/o रवझोत्स्की १, २७३ ff; ब्यूर्गि ११, १५). 
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अशा रवधानाांच्या आधािे, प्रत्येक स्वतांि रूपधेयाच्या क्रमबद्ध अभ्यासाच्या महत्तवाकडे द लगक्ष 
केल्यािा आिोप, प्रयोबेल प्रमािे, इति कोिीही केला असता. पि, असेही खािीपूवगक म्हिता येईल, की 
याच्या रवरुद्धाथािी सूिक रवधानेही सापडू शकतील. माि, ती अरधक बािकाईने शोधावी लार्तील. 
उदाहििाथग : “या पृर्थ्वीिा पृष्भार्, त्यािे खोलर्ट भार्, त्याांविील उांिभार् याांिे मोजमाप केले पारहजे; 
आरि रतच्या रूपाांिी त्याांच्या महत्तवाच्या लक्षिाांन साि माांडिी केली पारहजे (४९, Ⅰ, ४). तसेि बर्गलनच्या 
“शास्त्राभ्यास सांस्थेप ढे” रदलेल्या १८२८ व १८३३ सालाांच्या हयाख्यानाांत त्याने स्वतांि घटनाप्रकािाांच्या 
अभ्यासाांच्या आवश्यकतेिी रवस्तृत व सखोल ििा केलेली आढळून येईल (५०, १२९ ff; १५२ ff). 

 
तिीही, नांतिच्या काळातील बह तेक टीकाकािाांना एक र्ोष्ट जािवली. रिटििे प्रादेरशक 

भरू्ोलासांबांधीिे कायगक्रमबद्ध अभ्यासाांवि अरधक पके्कपिाने आधािलेले असते, ति जास्त प्रभावी ठिले 
असते. माि, त्याांतून रनमाि झालेल्या रवलां बाम ळे त्याच्या हयाप्त तीवि मयादा पडल्या असत्या. पि ही टीका 
रिटिच्या जीवनकालात कधीि परििामकािक िीतीने किण्यात आली नाही. फािति, ब्यूशिच्या १८२७ 
मधील लक्षिीय टीकालेखात ती सूरित होती असे म्हिता येईल (आरि त्यािा उल्लखेही यापूवी आलेला 
आहे.), पि रतिा िोख रिटिरवरुद्ध रनरिति नहहता. त्या लेखात (Erdkunde) या ग्रांथािा उल्लखे 
क्वरिति आला आहे. उलट, त्याच्या आधी रिटिने रलरहलेल्या यूिोपच्या क्रमबद्ध भरू्ोलािा तपशीलवाि 
रविाि त्या टीकेत केलेला असून, क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या अि क दृरष्टकोनािे एक प्रम ख उदाहिि म्हिूनि 
त्यािे रवविेन केलेले आहे (५१, ९३ f). पि, यातून ब्यशूिला नांतिच्या त्याच्या कायाविील टीका सूरित 
किावयािी होती, अथवा रिटिला या टीकेिी मारहती झालेली होती काय, यािी मला कल्पना नाही. 
१८३६ साली छापलेल्या Berghaus Annalen मधील त्याच्या स्वतःच्याि लेखाला रदलेल्या सांपादकीय 
तळटीपेत (५५, १५६) रिटििे लक्ष या टीकेकडे रनरिति वधेले रे्ले होते. इतकेि नहहे ति, माथे व 
रवझोत्स्की या दोघाांनीही ब्यूशिच्या अभ्यासलेखािे महत्तव मान्य केलेले असूनही, त्यात Erdkunde या 
ग्रांथासांबांधी काही टीका सूरित असल्यािे अन मान दोघाांपकैी एकानेही केलेले रदसत नाही. 

 
त्यापेक्षा, शकै्षरिक भरू्ोलािा दोनि वषांिा अन भव असलेला एक तरुि अभ्यासक, ज्यरूलअस 

प्रयोबल, यािा टीकात्मक रनबांधि लोकाांना अरधक मारहत झालेला होता. (प्रयोबलच्या स्वतःच्या 
कायगक्रमासाठी पहा रवभार् ३-अ). रिटिच्या प्रशस्तीवरून बर्गहाऊसने तो लेख आपल्या Annalen या 
मारसकात छापला; आरि त्याि अांकात रिटिने स्वतः त्यावि केलेली प्ररतटीकाही छापली. त्याम ळे 
शकै्षरिक जर्तािे लक्ष त्यावि अरधकि कें रद्रत झाले (५४, ५५) त्यावळेपयंत कोितेि खास यश सांपादन न 
केलेल्या एका तरुि रवद्यार्थ्याला आपल्या र् रुिाि रविोधक म्हिून शकै्षरिक जर्ाच्या प्रकाश झोतात 
अकस्मात ढकलण्यात आले. त्याम ळे आपल्याला वाटलेले आियग व आपल्या मनािी र्ाांर्िलेली अवस्था 
यािे विगन, पनास वषांनांति, प्रयोबलने स्वतः केलेले आहे. प्रयोबलेच्या या टीकालेखावि प्ररतटीका कित 
असताना, प्रयोबलला मखूांत काढण्यािी स विगसांधी आलेली होती. तिी रिटिने रतकडे द लगक्ष केले, 
इतकेि काय, “रनर्गववादपिे ित िब द्धीच्या एका अभ्यासकाने भरू्ोलािी प्रर्ती हावी या प्रामारिक इच्छेने 
माांडलेले उत्कट रविाि,” अशी त्यािी प्रशस्ती केली. हेि रिटिच्या स्वभावािे मनोवधेक दशगन आहे (५५, 
५०६ f). प ढे लवकिि प्रयोबल बर्गलनला आल्यावि रिटिने त्यािे आस्थेवाइकपिे स्वार्त ति केलेि, पि 
त्याला आवश्यक असलेली जीवनवृत्ती, म्हिजे Erdkunde िे नकाश े तयाि किण्यािे कामही रदले. 
हांबोल्टनेही केलेल्या आपल्या स्वार्तािे विगन प्रयोबलने असेि वधेकपिे केलेले आहे. ज्या लेखािा 
‘रिटिवि केलेली उद्धट टीका’ असा उल्लखे स्वतः प्रयोबलनेि प ढे केला, त्या टीकालेखावि हांबाल्टने 
उघडपिे अन कूल मत रदलेले आहे. पि प्रयोबेलने केलेल्या त्याच्या विगनात ते स्पष्टपिे माांडलेले नाही. 



 अनुक्रमणिका 

त्याम ळेि प्रत्यक्ष घटनेनांति पनास वषांनी रलरहलेल्या वैयव्लतक आठविी, यापरलकडे त्याला अरधक 
महत्तव देता येण्यासािखे नाही (२८, Ⅰ, ६० ff). 

 
प्रयोबलेने आपल्या टीकेने अनेकाांिे लक्ष वधूेन घेतले, रतिा रिटिच्या भरू्ोलरवषयक मताांवि 

अथवा समकालीन तञाांच्या मनाांवि झालेला नलत परििाम शून्यि होता. प्रयोबलच्या टीकेत सत्यािा 
रकतीही अांश असला, तिी ती नजिेआड िारहली; यािे म ख्य कािि असे, की ती रिटिच्या कायाच्या अर्दी 
मयारदत अभ्यासावि आधािलेली होती. त्याम ळेि र्ोळी एका बाजूला आरि नेम द सऱ्या बाजूला असा 
प्रकाि घडला. याच्याबिोबि रवरुद्ध प्रकाि ब्यूशिच्या टीकेबाबत घडला; कािि रिटिच्या ग्रांथाच्या 
काळजीपूवगक अभ्यासावि ती टीका आधािलेली होती (c/o माथे २५, २९ f : बर्गहाऊसने काहीशा 
खोिकपिे प्रयोबलिे लक्ष रतकडे वधेलेले असूनही ब्यशूिच्या टीकेिी दखल आपल्या नांतिच्या लेखात 
प्रयोबलने घेतलेली नाही). 

 
प्रयोबलेच्या टीकेिा िोख रिटिच्या “दृरष्टकोिावि” व “प्ररतपादन पद्धतीवि” होता. तिीही 

त्याच्या रवविेनात रिटिच्या पद्धरततांिरवषयक रनबांधाांिी दखलि घेतली रे्ली नाही, आरि ती त्या 
वळेेपयंत प्ररसद्ध झालेल्या Erdkunde या ग्रांथाच्या दोन खांडाप ितीि मयारदत िारहली. परहल्या खांडाच्या 
प्रस्तावनेतील काही वालयाांच्या (आरि त्यातील काही बाबतीत ति त्यािा र्ैिसमजि झालेला होता) 
आधािावि त्याने एकूि ग्रांथाच्या मूल्याबाबत काही क्राव्न्तक रनष्ट्कषग काढले. या पूवीि म्हटल्याप्रमािे, 
एकाि बाबतीत, आरि तेही एकेक वालय त्याांच्या मूळ सांदभापासून वेर्ळे काढून पारहल्याविि, त्यािी 
टीका समथगनीय ठिते. रिटिने वापिलेल्या “त लनात्मक” या शब्दाबाबत प्रयोबेलने केलेली ििा, आरि 
रिटिने त्या टीकेला रदलेले प्रत्य त्ति, या दोहोंतूनही त्या प्रश्नािा उलर्डा होत नाही. कािि प्त लेवी म्हितो 
त्याप्रमािे, प्रत्येक पक्ष द सिा काय म्हितो ते रविािात घेता, द सऱ्याि र्ृहीतर्ोष्टींपासून प्रािांभ कित 
िारहला (८, ३८). रिटिला अिूक शब्दाांिी रनवड किण्यािी सवय नसल्याने, भरू्ोलतञाांच्या मनाला 
आधीपासूनि छेडिाऱ्या एका प्रश्नात आिखी र्ोंधळािी भि पडली, यात सांशय नाही. या प्रश्नावि 
नांतिच्या अनेक अभ्यासकाांतही लठ्ठालठ्ठी होत िारहली. या एकूि प्रश्नाविील सवगस्पशी आरि उद् बोधक 
ििा प्त लेवीने आपल्या “तौलरनक भरू्ोल या सांकल्पनेिी रिरकत्सा” (Untersuchungen aber den 
Begriff ‘vergleichenden’ Erdkunde) या ग्रांथात केली आहे (८). 

 
येथे रविािासाठी घेतलेल्या प्रश्नाबाबत–म्हिजेि क्रमबद्ध अभ्यासाांिे प्रादेरशक भरू्ोलाशी 

असलेल्या सांबांधाबाबत–रिटिने केलेल्या तारत्तवक रवधानाांत उघडपिे रववाद्य असे म दे्द आहेत. ज्याांनी 
क्रमबद्ध अभ्यासात रवशषे प्रारवण्य सांपादन केलेले होते, आरि, तिीही, ज्याांना पिस्पिसांबांध असलेल्या 
कािकाांतून एक प्रादेरशक आकृरतबांध तयाि किण्यािी कल्पनाही स िलेली नहहती, त्याांच्यारवरुद्ध 
प्ररतरक्रया म्हिून, पिस्पि सांबांरधत घटनाांनी भिलेल्या के्षिाांिा प्रथम अभ्यास किण्यािे आवाहन रिटिने 
केले. असा सवग जर्ािा के्षिीय अभ्यास पूिग झाला, म्हिजे क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या सामान्य तत्तवाांिा यशस्वी 
रवकास किण्यास आवश्यक असलेली सामग्री आयतीि हाताशी येईल, असे त्याने ठामपिे साांरर्तले (४९, 
Ⅰ, ७५). या पद्धरततांिरवषयक तत्तवावि आपला रवश्वास असल्यािे रिटिने, आपल्या नांतिच्या अनेक 
लेखाांतून रवशषेतः आपल्या १८३३ मधील रनबांधाांतून आग्रहपूवगक प्ररतपादन केले आहे (५०, १८१). 

 
हीि प्रमेयरूपात साांरर्तलेली तत्तव े रिटिच्या ‘भरू्ोलािी’ (Erdkunde) पायाभतू तत्तव ेअसावीत 

असे र्ृहीत धिताना, त्याच्या टीकाकािाांनी त्याच्या अन्य रवधानाांकडे जािीवपूवगक कािाडोळा तिी केलेला 
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असावा चकवा त्याबाबत ते अञानात तिी असावेत. सत्यव्स्थती अशी आहे, की आपल्या पद्धरततांिरवषयक 
ििेत, व अन्य रठकािीही, त्याने याच्या रवरुद्धपद्धतीिी आवश्यकता प्ररतपादलेली आहे. आरि प्रत्यक्ष 
परिपाठात ति, बऱ्याि प्रमािात त्याने रतिा अवलांबही केला आहे. यूिोपच्या प्रम ख रूपधेयाांिा त्याने 
आधीि अभ्यास केलेला होता; आरि यापूवी आम्ही या र्ोष्टीिा उल्लखे केलेला आहे. ब्यूशिने ति क्रमबद्ध 
अभ्यासािा नम ना आरि सामान्य भरू्ोलािी मार्गदर्गशका म्हिूनि त्यािा उल्लेख केलेला आहे. हा नांतििा 
भार् जिी कधीि प्रकारशत झालेला नसला तिी, त्यातील अनेक रवभार् अनेक पाठ्यप स्तकाांतून घेण्यात 
आले होते; काही रठकािी ति मूळ लेखकािा नामरनदेशही केलेला होता. तसेि Erdkunde च्या 
प्रस्तावनेत वरे्वरे्ळ्या रूपधेयाांच्या प्रकािाांिी क्रमबांधात्मक ििा स मािे पनास पानाांत केलेली आहे. 
प्रयोबलेच्या टीकेला प्रत्य त्ति देताना, रिटिला या दोन र्ोष्टीकडे बोट दाखरवता आले असते. प्रयोबलने या 
रलखािाकडे द लगक्ष केलेले असले, तिी आपल्याला भौर्ोरलक रलखािात वापिता येतील अशा 
सवगसामान्य सांकल्पना व तत्तव ेहांबोल्ट प्रमािेि अन्य काही लेखकाांना रिटिच्या या रलखािात आढळली 
होती–आरि ही र्ोष्ट तपशीलवाि सांदभासह रिटिने दाखवनू रदली होती (५५, १११). नांतिच्या रिटि 
रलरखत खांडातून रकमान िोवीस क्रमबद्ध अभ्यास माथेने मोजलेले होते. त्यातले काही ति प्रत्येकी शांभि 
पानाांिे आहेत, आरि त्यात रवशषेेकरून खरनजे व शतेीच्या वनस्पती याांिा रविाि केलेला आहे. काही 
बाबतीत ति प ढच्या ग्रांथखांडातून येिाऱ्या काही अभ्यासाांिा सांदभग रिटिने रदला आहे–ते खांड माि कधीि 
प्रकारशत झाले नाहीत. [आमच्या पाठोपाठ रलओ वायबेलनेही रिटिच्या बार्ायत पद्धतीच्या उर्मारवषयीच्या उपपत्तीिा भक्कमपिा रसद्ध 
केला. Geographical Review, (क्र. ३२, १९४२, पाने ३०७ ते ३१०.)] 

 
यारशवाय शास्त्राभ्यासक सांस्थेप ढे (Academy of Sciences) १८२६ व १८२८ मध्ये वािलेल्या 

त्याच्या रनबांधाांत क्रमबद्ध अभ्यासाांच्या पद्धरततांिरवषयक ििेिाही अांतभाव आहे (५०, १०३-२८ आरि 
१२९-५१). उदाहििाथग घटनाांच्या रवरवध प्रकािाांनी हयापलेल्या के्षिाांच्या भौरमरतक स्वरूपाांच्या 
अभ्यासाांसांबांधी ििा आली आहे. ही ििा म्हिजे “आकृरतबांधाांच्या” अभ्यासािे स रुवातीच्या काळातील एक 
उदाहिि आहे. शवेटी ति, तत्पूवीच्या दशकात त्याने स्वतः रदलेल्या सामान्य (क्रमबद्ध) भरू्ोलाविील 
हयाख्यानाांिा रनदेश कििे त्याला शलय झाले. कािि ही हयाख्याने रे्ल्या दशकात त्याच्या शकेडो 
रवद्यार्थ्यांनी ऐकलेली होती. ती जिी त्याने स्वतः प्रकारशत केली नसली, तिी बर्गहाऊजच्या ‘भवूिगनािी 
मूलतत्तव’े (Elementen der Erdbeschreibung) या ग्रांथाच्या रूपाने थोड्या बदललेल्या स्वरूपात तीि 
हयाख्याने लोकाांच्या प ढे आलेली होती. आरि याि प स्तकािी प्रयोबलने ‘भरू्ोलके्षिातील अभ्यासकाने 
काय केले पारहजे यािा उत्तम नम ना’ या शब्दाांत स्त ती केलेली होती (५४, ५००, ५०५). Annalen (वार्गषक 
घटनाांिी नोंद) या रनयतकारलकािा सांपादक या नात्याने स्वतः बर्गहाऊजनेि विील रवधानािी दोन 
रठकािी तळटीपा देऊन मोठ्या जोिदाि शब्दात खातिजमा केली आहे; आरि त्याि रठकािी त्याच्या 
‘मूलतत्तवाांच्या’ (Elementen च्या) कोित्याही वािकास हे सत्य अर्दी स्वच्छ रदसिािे आहे, असे 
स िरवण्यासही तो रवसिला नाही (५१३, ५१६). [रिटिच्या बिावासाठी लायलीने केलेल्या प्ररतपादनात या प िाहयाांच्या यादीिा 
सांदभग एकाि रठकािी प ढे रदलेल्या वालयात आला आहे. “उत्तिादाखल त्याने, म्हिजे रिटिने, प्रयोबलला अरभपे्रत असलेली रवश्लषेि पद्धती 
आपल्या हयाख्यानाांतून आपि पूवीपासून अवलांबत आलो आहे, यािी आठवि त्याने प्रयोबलला करून रदली” (२१२, २४५). पि, या ‘अप्रकारशत 
हयाख्यानाांिा’ प्रभाव रिटिच्या नांतिच्या कालावि फािि थोडा पडलेला रदसतो, हा प ढे लायलीने केलेला उल्लखे ि कीिा आहे (२४८). ही 
हयाख्याने “सामान्य भरू्ोल” (Algemeine Erdkunde) या नावाने एका खांडात प्ररसद्ध झाली. या ग्रांथािा जमगन सारहत्यात वािांवाि सांदभग रदला 
जातो (६१).] रिटिच्या लक्षातही आला नसेल इतका हा सवग प्रकाि हास्यास्पद होता. प ढच्याि वषी ‘आरशया’ 
च्या परहल्या खांडाच्या प्रस्तावनेत हेि रवधान उद्धतृ करून बर्गहाऊजने केलेले रवषयाांतर्गत सांघटन हा जिी 
आपल्या (रिटिच्या) हयाख्यानाांिा परििाम असला, तिी प्राथरमक अभ्यासकाच्या दृष्टीने प्ररतपादनाच्या 
िीतीत बिीि स धाििा किण्यािे श्रेय बर्गहाऊजलाि रदले पारहजे, असे रवधान रिटिने केलेले आहे (४९, 
Ⅱ, ⅩⅤ, आरि २० f). पि, ल्यूद या टीकाकािाला मूळ प्रतीशी त लना केल्यावि असे स्पष्ट रदसून आले की, 
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बर्गहाऊजने रिटिच्या हयाख्यानमालेिा उतािा जसाच्या तसा घेतला होता आरि काही पानाांवि ति शब्दन् 
शब्द रलहून घेतलेला होता (प्त लेवी ८, ५९). 

 
स्वतः तरुि असताना रिटिने आपल्यापेक्षा वडीलधाऱ्या मािसाांवि टीका किण्यािा आव आिला, 

याबद्दल एका समीक्षकाने त्याच्यावि कडक शब्दात ताशिेे झाडले होते. वास्तरवक, रिटिच्या या लेखात 
टीकेबिोबिि रवधायक सामग्रीही सादि केलेली होती. त्याि रिटिने प्रयोबले सांबांधी वैयव्लतक प्ररतटीका 
किताना, त्याने अत्यांत सभ्यपिे, पि रततलयाि खोिकपिे स िरवले, की कोिाच्याही कायासांबांधी 
क्राव्न्तक रनिगय देण्यापूवी त्याच्या कायािा प िेसा परििय करून घेिे आवश्यक असते (५५, ५२०). 
प्रयोबलिी टीका अप्रर्ल्भ होती व ती ि कीच्या मारहतीवि आधािलेली होती. त्याम ळेि ‘त्यात काही 
सत्यािाही भार् आहे’ ही र्ोष्ट रिटिच्या समकालीन अभ्यासकाांच्या नजिेतून स टली यािे नवल वाटत 
नाही. उलटपक्षी, प्रयोबलने ज्या पद्धतीवि टीकास्त्र उर्ािले त्याि पद्धरततांिािा अवलांब प ष्ट्कळाांनी केलेला 
रदसतो. सांपूिग के्षिािा रविाि कििाऱ्या पद्धरततांिावि रिटिने सतत रदलेला भि, तसेि एकाबाजूला 
Erdkunde िे एकोिीस खांड ति द सऱ्या बाजूला त्याच्या नावावि प्ररसद्ध झालेले रकिकोळ क्रमबद्ध 
अभ्यास या दोहोंतील सांख्यात्मक रविोध या र्ोष्टींम ळे त्याच्या अन यायाांच्या मनावि त्याच्या पद्धतीिे एक 
खास रिि ठसरवले रे्ले होते, ही र्ोष्ट रनर्गववाद आहे. एक िेललसिे लक्षिीय उदाहिि वर्ळले ति, 
रिटिने केलेल्या क्रमबद्ध अभ्यासात भि घालण्यािा प्रयत्न त्याच्या अन यायाांनी फािि थोडा केला. आरि 
आपल्या प्रादेरशक अभ्यासाांतही आधीपासून उपलब्ध असलेल्या क्रमबद्ध सामग्रीिा उपयोर् या अन यायाांनी 
रिटिपेक्षाही कमी केला. एकां दिीने रिटिच्या अन यायाांनी केलेले कायग फािि थोड्या मोलािे ठिले, ही 
वस्त व्स्थतीि प्रयोबलने Erdkunde रवरुद्ध केलेल्या य व्लतवादाच्या सत्यतेिे प्रात्यरक्षक आहे. “आधीच्या 
भार्ात क्रमबद्ध अभ्यास केलेले नसल्याम ळे या ग्रांथाला शास्त्रीय मूल्य प्राप्त त होऊ शकले नाही” हा प्रयोबलने 
Erdkunde रवरुद्ध माांडलेला म द्दा रकतीही अरतशयोलतीिा वाटला तिी अखेि खिा ठिला, असेि म्हिाव े
लारे्ल. प ढे रकत्येक दशके जमगनीतील व रवशषेतः िरशयातील प्रवासी शास्त्रञ व भरू्ोलञ याांना रिटििा 
ग्रांथ म्हिजे “आरशया सांबांधीच्या वस्त व्स्थतींिी सािभतू नोंद आहे” असेि आढळून आले (माथे २५, २५). 
असे असूनही आध रनक अभ्यासकाांना त्यात फािि थोड्या महत्तवाच्या र्ोष्टी सापडतात. इतकेि काय, त्या 
ग्रांथािा उपयोर् ऐरतहारसक भरू्ोल रलरहिाऱ्याांनाही (भरू्ोलािा इरतहास रलरहिाऱ्याना नहहे) होत नाही. 
उलटपक्षी, यापूवीि अभ्यासकाांना प्रथम जर्ािा क्रमबद्ध भरू्ोल प िवावयािा, हा आपला आधीिा प्रयत्न 
असफल झाला होता असे ब शिे मत झाल्यािे रिटिला आढळून आले होते म्हिनू या ग्रांथाच्या..... इ. 
सापेक्ष यशापयशावरून, क्रमबद्ध भरू्ोल व प्रादेरशक भरू्ोल याांच्या अभ्यासािा योग्य क्रम कोिता यारवषयी 
स्पष्ट रनष्ट्कषग काढण्यास मदत होत नाही (C/o माथे २५, २३). 

 
हांबोल्टिा दृरष्टकोन यापेक्षा अनेक बाबतीत वरे्ळा होता, ही र्ोष्ट रनःसांशय आहे. भरू्ोल हे एक 

स्वतांि साध्य आहे, असे म्हििे रिटिप्रमािेि त्यालाही मान्य नहहते. एकूि रवश्वािी एकात्मता प्रस्थारपत 
किण्याच्या दृष्टीने कोित्याही के्षिातील पिस्पिसांबांधाांच्या सांदभात रवरशष्ट प्रकािच्या घटनाांिा क्रमबद्ध 
अभ्यास कििे हे, स्वतांि के्षिाांिा सांपूिग अभ्यास किण्यापेक्षा, अरधक महत्तवािे आहे असे, रनदान 
त्यावळेीतिी, त्याला रदसून आले (६०, Ⅰ, ६५, ४७, Ⅰ, २). त्याने दोनही प्रकाििे अनेक अभ्यास केलेले 
असले तिीही, ‘कॉस्मास’ या ग्रांथातील प्राकृरतक भरू्ोल पूिग किण्यािा त्यािा प्रयत्न होता. म्हिजेि या 
दोन हेतूांपकैी क्रमबद्धअभ्यास हा हेतूि अरधक महत्तवािा असल्यािे त्यािे आधीिे रवधान या प्रयत्नाने त्याने 
प्रत्यक्ष रसद्ध केले. माि, त्या स प्ररसद्ध अवतििािा सांदभग घेताना, त्याला ‘प्राकृरतक भवूिगन’ (‘Physische 
Erdbeschreibung’) या शब्दप्रयोर्ािा कोिता अथग अरभपे्रत होता हे नीट समजून घेिे आवश्यक आहे. 
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कािि ‘जर्ािे भौरतकञान’ या व अशा प ष्ट्कळशा शब्दाांिा प्रयोर् करूनि, शवेटी हा शब्दप्रयोर् त्याने मान्य 
केलेला होता. त्या त्या अभ्यासकाच्या मानरसक जर्ाच्या बाहेिच्या जर्ातील सवग पार्गथव घटना त्याच्या या 
सांञेच्या कके्षत समारवष्ट झालेल्या होत्या, हे आपि यापूवीि पारहले आहे. मन ष्ट्य व त्यािी सांस्कृती या 
घटनाांप्रमािेि सेंरद्रय व रनिींरद्रय घटनाांही त्यात येतात. वनस्परतशास्त्र व प्रारिशास्त्रािे काही रवभार् 
याांबाबत त्याच्या मनाांत भावपूिग पे्रम असूनही प्रत्यक्ष त्या त्या स्वतांि घटनाांच्या प्रकािाांरवषयी त्याला मलूतः 
कोितीि अरभरुिी नहहती. पि, रवरवधप्रकािाांच्या घटनाांच्या पिस्पि सांबांधाांबाबत त्याला रवशषे अरभरुिी 
होती. उदाहििाथग वनस्पतींच्या रवरवध प्रकािाांिे पिस्पिाांशी असलेले सांबांध, हवामान, भसू्वरूपे शतेजमीन 
याांच्या रभन प्रकािाांशी त्याांिे सांबांध, प्रारिजीवनाशी व मानवीजीवनाशी त्याांिे सांबांध, इत्यारद. सृष्टीतील 
वस्त जाताांिे त्याांच्या अांर्भतू लक्षिरवशषेाांच्या भाषेत त्याांिे वर्ीकिि कििे शलय आहे. रशवाय या 
रवरवधप्रकािच्या वस्त जाताांिी माांडिी, रवतिि, व पिस्पिसांबांध याबाबतही त्याांिे काही प्रकाि पडत 
असल्यािे प्रत्ययास येते. म्हिूनि, “अशाप्रकािाांिे स्वरूप, त्याांच्या सांबांधयोर्ाांिे रनयम, आरि अिेतन 
सृष्टीशी जीवसृष्टीला जखडून टाकिािी शाश्वत बांधने रनरित कििे हीि प्राकृरतक भरू्ोलातील मोठी 
समस्या आहे.” (४७, Ⅰ, २ ते ६; अवतिि सहाहयापानावरून : ४४, २ ff, ३३ ते ३६). अमेरिकेला जावयास 
रनघण्याच्या रदवशी रलरहलेल्या एका पिात त्याने उल्लखे केलेल्या आपल्या ध्येयरूप तत्तवाांना तो आपल्या 
सांपूिग भौर्ोरलक कायांत प्रामारिकपिे जार्ला. “रवरवध रनसर्गशलतींिे पिस्पि सांबांध आरि अिेतन सृष्टीिे 
सिेतन व वनस्परतसृष्टीशी असलेले सांबांध याांच्याांतील स सांर्तीवि माझे लक्ष रनत्य िोखलेले िाहील.” 
(८१, ६०५ ते ६०७ : रिख्टहोफेनने उद्धतृ केले त्यावरून). कॉसमॉसच्या परहल्या खांडात हांबोल्टने 
प्राकृरतक भरू्ोलािे विगन अरधक स्पष्टपिे केले आहे; “जे जे के्षिीय दृष्टया एकि असते” त्या सवांिा 
अभ्यास म्हिजेि प्राकृरतक भरू्ोल होय. ज्याांच्या साहियाम ळे एक नैसर्गर्क पूिगरूप रनमाि होते अशा इति 
सवग घटनाांशी असलेल्या पिस्पि सांबांधरूपाने के्षिाके्षिाांतून माांडल्या रे्लेल्या रवरवध घटना हाि त्यािा 
अभ्यास रवषय असतो (६०, Ⅰ, ४९ ते ७२; अवतिि ५० पानावरून; C/o २०, Ⅰ, २७४; २२, १२९ ff). 

 
अन्यशास्त्राांच्या आकृरतबांधाांच्या अन कििाने भरू्ोलािी ििना किण्यािा जे प्रयत्न कित असत 

त्याना रविोध करून, रनसर्ाच्या अभ्यासाशी सांबांरधत असलेल्या इति सवग शास्त्राांपेक्षा भरू्ोलािा दृरष्टकोि 
वरे्ळाि आहे, असे हांबोल्ट प्ररतपादन कित असे. सवग स्वतांि रनसर्गशासे्त्र–पार्गथव घटनाांशी सांबांरधत 
असिािी पदाथग रवषयक शासे्त्र व जीवरवषयक शासे्त्र अशा नावाांनी ज्याांना आपि ओळखतो ती सवग शासे्त्र–
“वरे्वरे्ळे प्रािी, वनस्पती, जडवस्तू, चकवा अश्मावशषे याांिा त्या त्या वस्तूांिे स्वरूप, ििना व प्ररक्रया 
एतद्रवषयक अभ्यास कितात”, आरि त्याांच्यातील आांतरिक साम्य लक्षात घेऊन त्याांिी जाती व क ले 
अशी माांडिी कितात. उलट, भरू्ोलात हे सवग पदाथग जसे एकि अव्स्तत्वात असतात तसेि आरि एकाि 
के्षिात त्याांिे कायगकािि भावाने सांबांध आलेले असतात त्याि अवस्थेत, त्याांिा रविाि किण्यात येतो. 
पदाथग शास्त्रात अथवा वनस्परतशास्त्रात “रनसर्ातील पदाथांिे त्याांच्या प्रकािान रूप त्याांिे रवभार् पाडलेले 
असतात.” या उलट सवग पदाथांकडे एक नैसर्गर्क पूिगरूप या दृष्टीने भरू्ोल पहात असतो, कािि त्याांिा 
के्षिीय सांबांध अांशतः पृर्थ्वी या वस्तूशी व अांशतः जर्ाशी आलेला असतो. जर्ाच्या विगनात 
(Welterbeschreibung हा शब्द काांटकडून घेतलेला आहे) “सृरष्टमािािा म्हिजेि त्या के्षिात असलेल्या 
सवांिा (त्यात वास्तवातील सवग पदाथग व शलती आल्याि) एकसमयावच्छेदेकरून अव्स्तत्वात असलेला 
‘सृष्टवस्त सांघ’ (Natur ganzen) या स्वरूपात अभ्यास” किावयािा असतो. शवेटी, पृर्थ्वीिा अभ्यास 
कििािा जो रतसिा दृरष्टकोन आहे त्याच्याशी भरू्ोलािा रनकटिा सांबांध असतो. हा रतसिा दृरष्टकोन 
म्हिजेि, सवगि घटनाांत कालक्रमान साि होत जािाऱ्या बदलाशी सांबांरधत असा ऐरतहारसक दृरष्टकोि होय 
(४२, ५२, १४, ६०, Ⅰ, ४९ ff). 
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अशाि प्रकाििी भरू्ोल व इरतहास याांिी त लना कििािी रवधाने रिटिच्या रलखािाांतूनही सापडू 
शकतील. त्यात त्याच्या–१८०४ मधील परहल्या प्रकाशनािाही अांतभाव किण्यास हिकत नाही. 
इरतहासासाठी र् रितसांख्येने उपव्स्थत असलेल्या ऐरतहारसक वस्त व्स्थतींिा क्रम लावण्यासाठी प िरवलेली 
िौकट कालक्रमबांधािी असते, पि भरू्ोलासाठी प िवलेला साांर्ाडा के्षिात्मक (Raum) असतो. 
रवरवधप्रकािच्या घटना एकसांघपिे माांडण्यािा दोनही शास्त्राांिा प्रयत्न असला तिी प्रत्येकािा प्रयत्न त्या 
घटना आपापल्या िौकटीत बसरवण्यािा असतो (२४, Ⅰ, २५० f; ५०, १५२ f). या कल्पनाांिी उसनवािी 
रिटिने हांबोल्टकडून रकती प्रमािात केली हे आपि साांर्ू शकत नाही. काांटने अशाि प्रकािच्या कल्पना 
आपल्या प्राकृरत भरू्ोलासांबांधीच्या हयाख्यानात बोलून दाखरवल्या होत्या. पि ती हयाख्याने १८०१-१८०२ 
पयंत प्रकारशत झालेली नहहती. त्याम ळे त्या दोघाांपैकी प्रत्येकजि काांटवि रकती अवलांबनू होता हेही 
आम्ही साांर्ू शकत नाही. (हांबोल्टने आपल्या १८२७-२८ च्या हयाख्यानमालेत काांटिा उल्लेख केलेला 
रदसतो. पि त्याने स्वतःच्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पनेिे रवधान प्रथम १७९३ मध्ये प्रकारशत केलेले होते व 
नांतििे सवग पाठभेद त्या आवृत्तीविि आधािलेले होते (४२). 

 
म्हिून हांबोल्टच्या समज तीप्रमािे रवजातीयता हे भरू्ोलािे एक अटळ लक्षि आहे. उलटपक्षी, एक 

प्राम ख्याने प्रयोर्शील शास्त्रञ (यािा अथग तो शास्त्रञ शास्त्रािा उपयोर् प्रत्यक्ष हयवहािात कित होता असा 
करू नये) या नात्याने त्याने एक र्ोष्ट ओळखली होती, ती अशी :-पिस्पिाांच्या सांबांधात असलेल्या र्ोष्टींच्या 
सांियािा ज्यात समावशे होतो असे एक पूिगरूप समजून घेण्यासाठी, त्यातील रनदान काही र्ोष्टींिे 
त्यातीलि काही र्ोष्टींशी असिािे सांबांध आधी समजून घेिे अर्त्यािे आहे. या सांकल्पनेम ळेि त्याच्या 
क्रमबद्ध भरू्ोलातील अभ्यासाांिे लक्ष त्या के्षिातील अन्य सवग घटनाांच्या सांबांधात असलेल्या 
रवशषेप्रकािाच्या घटनाांवि–रवशषेेकरून वनस्पतींवि–कें रद्रत झालेले असे. “प्रत्यक्ष वनस्परत-शास्त्रात 
वनस्पतींिे स्वरूप, त्याांिी सेंरद्रय घडि, आरि त्याांिे इति वनस्पतींशी सांबांध याांिा रविाि होत असतो; ति, 
वनस्पतींच्या भरू्ोलात विगनात्मक वनस्परतशास्त्र हे त्याच्या हवामान शास्त्राशी असलेल्या सांबांधाप ितेि 
मयारदत असते.” वनस्पती भरू्ोलािा रवकास होण्यासाठी, सम द्रसपाटीपासून उांिी व तपमान याांिे मापन 
किण्यािी साधने व वनस्परतरवषयक ञान याांच्या सांयोर्ािी आवश्यकता आहे. अथाति, पदाथगशास्त्रञाांच्या 
पद्धती आरि वनस्परतशास्त्रञाांच्या पद्धती याांिा सांयोर् किण्यािे तांि रसद्ध होईपयंत हा रवकास लाांबिीवि 
पडला, म्हिूनि, वनस्परतभरू्ोलात व प्रारिभरू्ोलात आम्ही वनस्पती व प्रािी याांच्या सांबांधाने रवशषे काही 
न साांर्ता, वनस्पती व प्रािी याांनी हयापलेल्या भपूृष्ासांबांधी रवशषे मारहती साांर्त असतो. (५२, १६८ ते १७१ 
: तसेि C/o १९, Ⅰ, ६४, ७४). 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, हांबोल्टने एक र्ोष्ट ओळखली होती, की भरू्ोल के्षिातील 

क्रमबद्ध अभ्यास कोित्यातिी एकाि वस्त प्रकािावि कें रद्रत झालेला असला पारहजे असे मानले तिी तो 
अभ्यास कोित्याि अथाने त्या प्रकािाप िता मयारदत िाहू शकत नाही; कािि त्याप्रकािच्या वस्तूांिा रविाि 
अन्य भौर्ोरलक घटनाांशी असलेल्या त्याांच्या सांबांधयोर्ाांच्या सांदभात हहावयािा असतो. म्हिूनि, प्रत्येक 
के्षि द सऱ्यापासून रवभलत िाहील अशा िीतीने तयाि केलेल्या अरतरववरक्षत ञानके्षिाांिी यादी केल्याने 
त्याच्या प्राकृरतक भरू्ोलािी सांपूिग रवभार्िी कििे शलय झाले नसते. कािि प्रत्येक रवभार्ात एक 
रूपधेयसांिि अवधानकें द्र मानलेला असला, तिी त्यािे सांबांध अन्य रूपधेयसांिाशी पोहोित असल्याने 
त्यािे कायग अन्य सवगि रवभार्ात पोहोिलेले असते. हे सांबांध योर्, ऐरतहारसक कालक्रमाांवि न आधािता 
त्याांच्या के्षिीय स्थानाांवि आधािलेले असल्याम ळे या सवग अभ्यासाांिे एकीकिि किण्यासाठी वापिावयािे 
पायाभतू तत्तव भवूांटनात्मक असिे आवश्यक आहे. (C/o ड्योचिर् २२, ५१ ते ५९). 
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तो ज्याांना भरू्ोल असे नाव देतो त्या सवग अभ्यासाांत हा भवूांटनात्मक दृरष्टकोि हांबोल्टने सातत्याने 
व आग्रहपूवगक िाखलेला आहे. त्याने बर्गहाऊजच्या मदतीने आखलेल्या एका पाठ्यप स्तकात (हे 
पाठ्यप स्तक इांग्रज अरधकाऱ्याांच्या रवनांतीवरून तयाि केलेले असून, ते भाितीय शाळाांतून वापिण्यासाठी 
होते), वनस्परतशास्त्र अथवा प्रारिशास्त्र याविील पाठ्यप स्तकाांतून घालण्यासािखी कोितीही सामग्री 
घालण्यास त्याने नकाि रदला. “प्राकृरतक भरू्ोलाविील ग्रांथाशी त्या सेंरद्रयवस्तूांच्या ऊजा व सामग्री अथवा 
त्याांिे शिीिकायग यापकैी कशाशीही सांबांध येता कामा नये. त्या सवग र्ोष्टींिे पूवगञान तेथे र्ृहीत धिलेि 
पारहजे.” (बर्गहाऊजने उद्धतृ केल्यावरून १९, Ⅲ, ९४). 

 
म्हिून, क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रवकासात हांबोल्टने टाकलेली भि त्याने रलरहलेल्या ग्रांथाच्या मूल्यात 

ति सापडिाि आहेि, पि त्याबिोबिि, भौर्ोरलक के्षिातील क्रमबद्ध, पि भवूांटनात्मक, अभ्यास व अन्य 
रवरशष्ट शास्त्राांतील क्रमबद्ध अभ्यास या दोहोंतील भेदाांिे स्पष्ट रिि त्याने उभे केले, या वस्त व्स्थतीतही ती 
भि आढळिाि आहे. काही काळपयंत त्याला वनस्परतशास्त्र, भशूास्त्र अशा काही रवशषे शास्त्राांतील एक 
महत्तवपूिग हयलती म्हिून मान रमळाला होता; पि, तो केवळ त्याच्या कायािा अथग ि कीिा लावला 
रे्ल्याम ळे रमळाला होता, ही र्ोष्ट त्याने स्वतःि स्पष्ट केली आहे. तसे पारहले ति, नांतिच्या काळातील त्या 
शास्त्राांतील तञाांिा त्याांच्या शास्त्राांत रवशषे महत्तवािे म्हिता येईल असे कायग हांबोल्टने केलेले नाही हा 
रनिगय म्हिजे हांबोल्टच्या त्या ग्रांथाच्या उरद्दष्टाांिा केवळ प्ररतध्वनी होता (रपशले ६६, Ⅰ, ३१०). स्वतांि 
के्षिातील क्रमबद्ध अभ्यासाांवि भि देण्याऐवजी, हांबोल्ट आपल्या ग्रांथात बहहांशी भवूांठनात्मक दृरष्टकोिालाि 
रिकटून िारहला. या वस्त व्स्थतीम ळेि क्रमबद्ध भरू्ोलातील अनेक शास्त्राांिा, रवशषेेकरून हवामानशास्त्र 
आरि वनस्परत-भरू्ोल याांिा पाया तो घालू शकला (रपशले ६६, Ⅰ, ३१६, f, ३२८ ff, ग्रीजबाक २०, Ⅲ; 
२३२ ते २६८; हेटनि २, ३० ६; १६१, ८५ f). 

 
या उलट, क्रमबद्ध भरू्ोलातील भवूांटनात्मक अभ्यासाप ितेि–म्हिजे हांबोल्ट ज्याला “प्राकृरतक 

भरू्ोल” असे नाव देतो त्याच्या प ितेि-एकूि भरू्ोल के्षि मयारदत आहे असे त्यािे मत होते, असे समजिे 
म्हिजे त्याच्या भरू्ोलके्षिरवषयक सांकल्पनेिा पूिगपिे रवपयास किण्यासािखे आहे. त्यािे स्वतःिे रलखाि 
त्याने स्वतःि केलेल्या के्षिीय रनिीक्षिाांवि आधािलेले होते; आरि ते त्याने शास्त्रञ व प्रवासी अशा दोनही 
प्रकािच्या अनेकानेक लेखकाांच्या रनिीक्षिाांच्या आधािे समृद्ध केलेले होते. म्हिनूि, जर्ािा प्रादेरशक 
भरू्ोल, चकवा एखाद्या खांडािा प्रादेरशक भरू्ोल स्वतः रलहला नसला, तिीही क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या 
सांर्तीनेि अशाप्रकाििे प्रादेरशक अभ्यास रलरहले जाण्यािी आवश्यकता त्याने मान्य केलेली होती; ही 
र्ोष्ट १८४८ मध्ये त्याने भाितात वापिण्यासाठी आखलेल्या भरू्ोलाच्या पाठ्यप स्तकाांच्या आिाखड्यावरून 
रसद्ध होते; कािि, त्यात या पाठ्यप स्तकाांतील “रवशषे भरू्ोल : प्रदेशविगन” (Specialle Geographische 
: Lӓander–beschreibung) हा त्या प स्तकािा द सिा भार् “प्राकृरतक भवूिगन” (Physicallische 
Erdbeschreibung) या परहल्या भार्ाशी स सांर्त होता. (१९. Ⅲ, ५५–६१). [सदिच्या आिाखड्याच्या बऱ्याि 
पोटभार्ाांिे तपशील हांबोल्टने स्वतःि तयाि केलेले होते. उिलेल्या पोटभार्ाांिे तपशील व सांपूिग द सऱ्या भार्ािी रूपिेखा तयाि किण्यािे काम 
त्याने बर्गहाऊसवि सोपरवलेले होते, हे उघड आहे. इांग्रजाांच्या ज्या मांडळीने त्याला हे काम किण्यािी रवनांती केली होती, व ते चहदीत भाषाांतरित 
किण्यािाही ज्याांिा मनोदय होता. त्या मांडळींनी ती सवगि योजना नांति िद्द केली. त्याम ळे हे प स्तक कधीि पूिग झाले नाही. (१९, Ⅲ, ३४ ते २०४ 
Passim).] हाि दृरष्टकोि हहेिे-रनयसच्या भरू्ोलाच्या आिाखड्याच्या हांबोल्टने केलेल्या ििेत त्याने सूरित 
केलेला आहे. (६०, Ⅰ, ६० ; ५२, १४ व २६). तसाि तो त्याने त्यािा “थोि व स रवख्यात” रमि रिटि याच्या 
ग्रांथासांबांधी रदलेल्या अनेक सांदभावरून स्पष्ट झाला आहे. या दृष्टीने पहाता, ज्याांच्यातील पिस्पि सांबांरधत 
घटनाांिा त्याने साकल्याने रविाि केलेला आहे अशी वरे्वरे्ळ्या प्रदेशाांिी त्याने केलेली असांख्य 
स्पष्टीकििात्मक विगने अरधक बोलकी आहेत. 
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हांबोल्टने केलेले अशाप्रकाििे प ष्ट्कळसे प्रादेरशक अभ्यास त्याच्या प्रवास वृत्तान्ताांत जार्ोजार् 
रवख िलेले आहेत (४७). द सिे काही त्याच्या Ansichten der Natur (रनसर्गदृश्ये) या ग्रांथात आढळतील 
(४५ : रवशषे उल्लखेनीय म्हिजे Das Hochland Von Coxamarca (कोलसामाकािे पठाि) ३११ ते ३३४.) 
अशा प्रादेरशक विगनाांिा एक उत्कृष्ट सांग्रह हांबोल्टच्या रवरवध लेखनाांतून रनवडलेल्या लेखाांच्या एका 
खांडात प्ररसद्ध झालेला आहे (४८). हांबोल्ट अशा विगनाांिे महत्तव क्रमबद्ध अभ्यासाांच्या त लनेने कमी लेखत 
असला, तिी ते शून्य महत्तवािे आहेत असे त्याने कधीि मानले नाही, ही र्ोष्ट अशा प्रकािच्या अभ्यासाांत 
येिाऱ्या अडििींिी आरि त्या सोडरवण्याच्या त्याच्या पद्धतींिी त्याने जी तपशीलवाि ििा केलेली आहे, 
त्यावरून रदसून येिािी आहे (४५, X f; ४७, Ⅰ. १३७ ff : आरि रवशषेतः ‘कॉसमॉस’ मधील Anregungs 
mittel zum Natur Studien (रनसर्ाभ्यासासाठी प्रोत्साहन) हा भार् ६०, Ⅱ, १ ते १३४). 

 
हांबोल्टच्या मते “प्रत्येक हवामान-रनष् रवभार्ािी केवळ स्वतःिी अशी एक रवरशष्ट नैसर्गर्क 

रूपाकृती असते. तसेि प्रत्येक वनस्परतरनष् रवभार्ािे; त्याच्या रवशषे उपय लतते हयरतरिलत एक रवरशष्ट 
(रनरित) स्वरूप असते.” जर्ाच्या रनिरनिाळ्या प्रदेशाांच्या त्या त्या स्वाभारवक स्वरूपाांिे आकलन करून 
घेिे हा त्यािा हेतू होता; कािि, त्याांिा “मानववांशाच्या इरतहासाशी, आरि त्याांच्या सांस्कृतीच्या 
इरतहासाांशी-ही, अरत रनकटसांबांध असतो.” (४३, ११ ते १४; कॉसमॉस ६०, Ⅱ, ९० ff : c/o रग्रजबाक, २०, 
Ⅱ २६७). मानवाला जेथे रकमान महत्तव अशा प्रदेशाांिा अभ्यास कििे हांबोल्टला पसांत असले, तिी त्यािे 
लक्ष अमानव रूपधेयाांप िते मयारदत नहहते चकवा दृरष्टर्ोिि भदूृश्याांच्या रूपधेयाांप ितेही मयारदत नहहते. 
उदाहििाथग : आता हहेनेझ्वलेािा एक भार् असलेल्या आिाया द्वीपकल्पाविील त्याच्या रनिीक्षिाांच्या कके्षत 
खर्ोलरवषयक व वातावििरवषयक परिव्स्थती, वनस्पती व प्रािी, खािदलदली व त्याांवि अवलांबून 
असलेली रमठार्िे, मोती काढण्यािा हयवसाय, तेथे असिाऱ्या रवरवध मानववांशातील लोकाांिी शािीरिक 
लक्षिे आरि रवशषेेकरून स्पेनच्या त लनेने बदललेल्या स्वाभारवक परिव्स्थतीिा परििाम दाखरविािे 
रतकडेि जन्मलेल्या स्पॅरनश वसाहतकािाांच्या स्वरूपात आरि रूढीत पडिािे फिक या सवांिा समावशे 
झालेला होता. या परिसिािी उांिपठािी प्रदेशाांतील अथवा अमेरिकी सांय लत सांस्थानाांतील परिसिाांशी त्याने 
रविोधात्मक त लना केली. रतकडे य िोपीय वसाहतकािाांना य िोपमधील परिसिाशी साम्य असलेले 
आढळले. तसेि त्याने त्याांिी प्रािीन फोरनरशयनाांच्या व ग्रीकाांच्या वसाहतींच्या स्वरूपाांशीही त लना केली 
(४७, Ⅰ, प स्तक २ िे, प्रकिि ४ थे). 

 
अरधकति शास्त्रीय म्हिून र्िल्या जािाऱ्या हांबोल्टच्या ग्रांथातही अशाप्रकाििेि रविाि 

आढळतील. “ग्रीसच्या हवामानािा तेथील िरहवाश्याांवि केवढा जबिदस्त प्रभाव रदसून येतो! ऑलस्, 
टैव्ग्नस, एरजयन् सम द्र याांच्या परिसिाांतील त्या स भर् स ांदि भभूार्ाांवि ज्याांनी वसाहती केल्या त्याांच्याांति 
नैरतक औदायग आरि सांवदेनक्षम सहभावना याांिी प्रथम जार्तृी झालेली रदसत नाही का? आरि आमच्या 
पूवगजाांनी प्रथम याि सौम्य परिसिाांच्या दऱ्याांतून सभ्यािािािे धडे घेतले नाहीत का?” प्राकृरतक जर्ािा 
वैिारिकप्रभाव, भौरतक व अध्याव्त्मक याांिे र्ूढ पिस्पि सांबांध याांम ळे उच्च पातळीवरून केलेल्या 
रनसर्ाभ्यासाला अर्दी क्वरित लक्षात भििािी एक आर्ळी मोहकता प्राप्त त होते. (४३, १३ f). रिटिच्या 
अन यायाांनी आरि रवशषेतः कापने केलेल्या अशाप्रकािच्या सूिनाांवि रपशलेने आके्षप घेतला तेहहा त्याला 
हांबोल्टच्या रलखािातील अशाप्रकािच्या रवधानाांिा रवसि पडलेला असावा. “कोित्याही भदूृश्यािे 
उमटिािे ठसे आरि तेथील लोकाांिे वैिारिक आरवष्ट्काि याांिा कायगकािि सांबांध असतोि” या र्ृहीत 
प्रमेयावि रपशलेच्या हल्ल्यािा रवशषे िोख होता (६६, Ⅰ, ४०४). 
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उलटपक्षी हांबोल्टने केलेल्या प्रादेरशक विगनाांनी प्रादेरशक भरू्ोलात नवीन पवग स रू केले. त्या 
के्षिािे रिि साकािण्यात त्याला यश आले, इतकेि नहहे ति, रनसर्गशलतींच्या लीलाांिे विगन करून तो 
प्रदेश सिेत किण्यातही त्याला यश आले. अशािीतीने, या रनिीक्षिाांिा उच्चति पातळीविील त्या 
रूपाकृतीशी सांबांध कसा पोहोितो यािे प्रात्यरक्षकि त्याने दाखरवले. हांबोल्टनांतििे भरू्ोलञ प्राकृरतक 
घटनाांिा अन्योन्य सांबांधाांिा रविाि कित असत, इतकेि नहहे ति, त्या दृशाांिा व ऐरतहारसक घटनाांिा 
अन्योन्यसांबांध याविही रविाि कित. लयूबा आरि मेव्लसको याांच्या प्रादेरशक अभ्यासाांत ति भरू्ोलाला 
वैञारनक उांिी आलेली आहे असे रपशलेला आढळून आले (नवस्पेन ४६). एक र्ोष्ट रनरित, की या 
अभ्यासाांप ितीि, हांबोल्टच्या सामारजक परिसिासांबांधीच्या अरभरूिीशी त लनाकरून पहाता, त्यािी 
प्राकृरतक परिसिासांबांधीिी अरभरूिी र्ौिि होती. हेटनिच्या मते ति त्यातील बिीि सामग्री 
भरू्ोलाभ्यासात घालण्यासािखी नहहतीि (१६१, ८४). हांबोल्ट स्वतःि, विकििीतिी, त्याना िाजकीय 
अथगशास्त्रासांबांधीिे अभ्यास असे मानत असे. हांबोल्टने ज्या पद्धतीने रवरवध के्षिाांच्या आर्गथक, सामारजक, 
िाजकीय परिव्स्थतींतील भेदाांिे नैसर्गर्क परिव्स्थतीतील भेदाांच्या सांदभात विगन केले, त्या पद्धतीिे 
खिेख िे अन किि फलत भरू्ोलञाांनी केले; अथगशास्त्रञाांनी केले नाही की िाजकाििशास्त्रञाांनीही केले 
नाही. आरि त्याम ळे भरू्ोलकािाांनी अशा नम न्यािे प्रादेरशक अभ्यास कििे हे भरू्ोलािेि कायग करून 
टाकले. असे रपशलेिे मत आहे. (६६, Ⅰ, ३३६ ते ४४). 

 
अथगशास्त्र व आर्गथक भरू्ोल याांच्या रवकासाांरवषयीच्या अभ्यासग्रांथात रश्मटने हांबोल्टच्या या 

न्यूस्पेनच्या अभ्यासाला “प्रदेशाच्या प्राकृरतक स्वरूपावि आधािलेला शास्त्रश द्ध िाजकीय व आर्गथक 
भरू्ोल” असे शीषगक रदले आहे (७, ७४). अशािीतीने, हांबोल्टने एका बाज ला प्रादेरशक आर्गथक भरू्ोलात 
मोलािी भि टाकली, ति द सऱ्याबाज ने, अप ऱ्या असलेल्या Geographische Producten Kunde 
(भौर्ोरलक अथगशास्त्र) या आपल्या ग्रांथात रिटिने आर्गथक भरू्ोलाच्या के्षिात प्रथमि क्रमबद्ध अभ्यासाांिी 
स रुवात केली. या दोहोंतील रविोधाभास आपि लक्षात घेण्यासािखा आहे (रश्मट ७, ८४ या ग्रांथातील 
आधी उल्लेख ErdKunde मधील क्रमबद्ध अभ्यासारवषयीिा सांदभग आरि ५०, १८२ ते २०६). 

 
साधाििपिे, या दोन सांस्थापकाांमध्ये त्याांनी केलेल्या प्रत्यक्ष रवकासकायात दोन महत्तवािे भेद 

असल्यािे आपि मानावयास हिकत नाही. सांपूिग जर्ािा प्रादेरशक भरू्ोल रलरहण्याच्या रिटिच्या 
महत्तवाकाांके्षम ळे – त्याच्या प्रदीघग आय ष्ट्यात त्याला आरशया व आरफ्रका खांडापलीकडे जाता आले नाही – 
सापेक्षतः रवस्तृत प्रदेशाांिा रविाि कििे त्याला भार् पडले. तिी कोित्याही एका प्रदेशातील सवग सांबांरधत 
घटनाांिा अभ्यास त्याला पूिगपिे किता आला नाही. [हे रवधान कामिलाव ूम्हिनूि केलेले आहे. कािि, रिटिच्या ErdKunde 
च्या सवग १९ खांडाांिा आपि पूिग परििय करून घेतला आहे असा आव आिण्यािे धाडस लेखकाला किता येिाि नाही. माि, या ग्रांथाच्या 
रूपिेषेवरून, ग्रांथाच्या काही भार्ाांवि धावती नजि टाकून आरि अन्य अभ्यासकाांच्या रवधानाांवरून, आमिे विील रवधान समथगनीय ठिते. रिटिने 
आपल्या वण्यगप्रदेशातील रकिकोळ तपशीलाांिा कधीि रविाि केला नाही, असा अथग कििेही बिोबि नाही. उदाहििाथग : अल्ताईच्या खािकाम 
उद्योर्ाच्या प्रदेशातील खेड्याांिे व मळ्याविील वसतीिे त्याने केलेले विगन – म्हिजेि “वसतींिा भरू्ोल” (Siedlungs Geographie) या ग्रांथािे 
आिांभीिे भार् – या दृष्टीने लक्षात घेण्यासािखे आहेत (४९, Ⅱ, ८४७).] याच्या रवरुद्ध हांबोल्टने स्वतः पारहलेल्या प्रदेशाांिी 
अर्दी तपशीलवाि विगने रदली आहेत; त्यातील काही प्रदेश ति अर्दीि लहान होते. त्याम ळेि सापेक्षतेने 
– म्हिजे त्याकाळात उपलब्ध असलेल्या रनिीक्षिाांच्या साधनाांच्या कके्षत येईल तेवढे – त्या त्या प्रदेशािे 
परिपूिग रिि तो िेखाटू शकला. हे साध्य किण्यासाठी, त्याने त्या त्या के्षिातील प्रत्येक अथगपूिग रूपधेयािा 
रविाि केला. इतकेि नहहे ति, त्या के्षिाच्या प्रत्येक रभन रवभार्ातील अशा सवग स्वतांि लक्षिाांिे 
एकिीकिि केले, आरि शवेटी, त्या रवरवध भार्ाांिे एकूि के्षिाच्या सांदभात असलेले अन्योन्यसांबांध त्याने 
दाखवनू रदले (४७, Ⅰ, १३७ ff). खिोखिी काही रवरशष्ट लघ के्षिाांकडे त्याने प िरवलेल्या लक्षािा रविाि 
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किता, ‘सूक्ष्म भरू्ोलाच्या’ (Micro Geography) अभ्यासकाांनी हांबोल्ट हाि आमच्या के्षिातील आघाडीिा 
वीि आहे अशी घोषिा केली, ती समथगनीय वाटते. 

 
या दोन सांस्थापकाांच्या मताांतील द सिा आरि अरधक महत्तवािा फिक आम्ही यापूवीि सूरित केला 

आहे. रिटिने तारत्तवकदृष्ट्ट्या, आरि अांशतः कृतीनेही, अशी आग्रही भरूमका घेतली, की जर्ाच्या एकूि 
रवभार्ाांपैकी प्रत्येक रवभार्ात आढळिाऱ्या व पिस्पि सांबांरधत असलेल्या सवग घटनाांिा अभ्यास भरू्ोलात 
प्रथम हहावा. त्यानांति, त्याांच्या आधािानेि स्वतांि घटनाप्रकािाांच्या सांबांधाांिा क्रमबद्ध अभ्यास कििे शलय 
होईल. प्रयोबलने जाहीि केलेले मत याच्या अर्दी रवरुद्ध होते. त्याअन्वये प्रथमि एकेका घटनाप्रकाििा 
क्रमबद्ध अभ्यास अरखल जर्ाच्या सांदभात पूिग कििे जरूि होते. हांबोल्ट हा हयवहािी शास्त्रञ असल्याने, 
आपल्याला कििे शलय आहे तेि काम हाती घ्यावे, असे त्यािे मत आहे हे उघड रदसते. घटनाांच्या 
कोित्याही दोन र्टाांिे, उदाहििाथग वनस्पती आरि उांिसखलपिा याांिे, सांबांध रविािात घेिे त्याला 
सहज शलय होते, त्याच्या मते, एकि आढळिाऱ्या सवग घटनाांिा एकाि वळेी रविाि कििे इतके सोपे 
झाले नसते. रशवाय सांपूिग जर्ािे प्रादेरशक सवेक्षि होई तो थाांबिेही त्याला शलय नहहते. त्यापेक्षा 
शलयतेवढ्या पूिांशाने ज्याांिा त्याने अभ्यास केलेला होता त्याभभूार्ाांिे स्पष्टीकििात्मक विगन देिे हे 
आपले कतगहय आहे, असे हांबोल्टला वाटले. हा हेतू साध्य होण्यासाठी क्रमबद्ध भरू्ोलािी पूतगता होण्यािी 
वाट पहािे हे हयवहायग नहहते. आपल्या प्रादेरशक विगनाांतून आपि केलेल्या क्रमबद्ध अभ्यासाांिे रनष्ट्कषग 
आपिि उपयोर्ात आिून त्याने प्रादेरशक अथगशोधनािे ‘आदशग’ रनमाि केलेले आहेत. (हेटनि १६१, 
८६). 

 
या त्याांच्या मतभेदाांतून रनमाि झालेले अांरतम परििाम रजतके उद्बोधक आहेत रततकेि ते 

रविोधाभासात्मक आहेत. रिटिने क्रमबद्ध अभ्यासाांकडे केलेले सापेक्ष द लगक्ष, त्याच्याि प्रादेरशक अभ्यासाांिे 
अवमूल्यन किण्यास काििीभतू झाले; इतकेि काय, त्याांतून एक अशी पिांपिा रनमाि झाली, आरि 
तात्काल रतने भरू्ोलाला अशा मयादा घातल्या, की त्याम ळे प्रादेरशक भरू्ोलािीि प्रर्ती होिे अशलय 
झाले. हांबोल्टच्या बाबतीतही, त्याच्यामते सवगप्रथम महत्तवाच्या असलेल्या रवश्वरवषयक प्रमेयास शास्त्र 
अथवा तत्तवञान याांपैकी कोित्याि के्षिात फािसे महत्तवािे स्थान िारहले नाही. क्रमबद्ध भरू्ोलातील त्यािे 
अभ्यास त्या के्षिाच्या रवकासाच्या इरतहासात त्या काळात जिी फाि महत्तवािे होते, तिी ते केहहाि 
कालबाह्य झालेले आहेत. प्रादेरशक भरू्ोलातही रिटिपेक्षा हांबोल्टि आघाडीवि होता. तिीही, ज्याला 
आता “तौलरनक प्रादेरशक भरू्ोल” असे म्हटले जाते त्या भरू्ोल के्षिातील त्याने केलेल्या अभ्यासाांबाबतही 
हीि र्ोष्ट अांशतः खिी आहे (हेटनि १६१, ४०३, प्त लेवी ८, ४६ ते ५५). पि, त्याने कमी महत्तवािा भार् 
म्हिून सूरित केला होता त्याि भार्ािी म्हिजे रवष ववृतीय अमेरिका व मेव्लसको या स्वतांि प्रदेशाांिी, 
त्याने अरधकािवािीने केलेली पृथक्कििात्मक आरि सांकलनात्मक रवविेक विगने माि भरू्ोलात शाश्वत 
मूल्ये रमळवनू िारहली. प्रादेरशक भरू्ोलातील सवगि सफल अभ्यासाांच्याबाबत लेहमान म्हितो तेि खिे 
आहे; असे अभ्यास कधीि कालबाह्य होत नाहीत. त्याांच्याांतूनि ऐरतहारसक भरू्ोलाला अनन्यसामान्य 
सामग्री प िरवली जाते (१११, २३९; c/o सॉि ८४, १८५). 

 
नांतिच्या काळात भरू्ोलरवषयक रविािाांना लार्लेल्या अन्य काही वळिावि हांबोल्ट व रिटि 

याांच्या कायांिे काही परििाम झाले. त्याांिाही येथे सांके्षपाने रविाि कििे आवश्यक आहे. भरू्ोलाच्या 
सौंदयगबोधक्षम बाजूबद्दल हांबोल्टला नेहमीि आस्था वाटत असे. कािि, त्याच्या मते, “शास्त्रश द्ध 
रनसर्ाभ्यासाला पे्रििा देण्यािे आरि त्याच्या मयादा रवस्तृत किण्यािे ते एक साधन होते”, अशाप्रकािच्या 
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विगनाांिे रकते्त त्याला र्टे, िोसो व सेंट पीिी व अनेक फ्रें ि व इांग्रज प्रवाशाांच्या विगनाांतून रमळाले असले, 
तिी रवशषेेकरून त्यािा “स रवख्यात र् रू व रमि जॉजग फोस्टगि” याने या रदशनेे अत्यांत परििामकािक 
िीतीने केलेल्या आद्य प्रयत्नाांिा रकत्ताि त्याच्याप ढे होता (६०, Ⅱ, ७४). भरू्ोलािे हे के्षि शास्त्रीय 
भरू्ोलाच्या के्षिापासून वरे्ळे मानले जाऊ नये, असा हांबोल्टिा आग्रह होता. हांबोल्टिे अशा प्रकाििे 
अभ्यास व रिटििे ऐरतहारसक भौर्ोरलक अभ्यास याांिा एक र्ट करून त्याला “अशास्त्रीय–इरतहास–
तत्तवञान–रनष् भरू्ोल” (non-scientific HistoricalPhilosophical Geography) असे नाव द्याव,े या 
प्रयोबलच्या रनरितस्वरूपाच्या मार्िीिा हम्बोल्टवि काहीही परििाम झाला नाही, ही र्ोष्ट उघड आहे 
(५६, ७, ff). हम्बोल्टने ‘कॉसमॉस’च्या द सऱ्या खांडात, प्रयोबलच्या रनबांधािा प्रत्यक्ष उल्लेख न किताही, 
त्याच्या सूिनाांना रनरित प्रत्य त्ति रदलेले आहे. रनसर्गविगनाांच्या लेखकाने स्वत:च्या भावना त्यात प्रकट 
किावयाच्या नसतात. उलट, त्याच्या भोवतालच्या बाह्य रनसर्ािे वस्त रनष्पिे शब्दाांकन किावयािे 
असते, आरि वािकाांच्या भावनाांना पूिग स्वातांत्र्य द्यावयािे असते. लरलत लेखकाांिी विगने ज्या अथाने 
कलात्मक असतात त्या अथाने भरू्ोलञाांिी विगने कलात्मक असावी अशी अपेक्षा नसते, असा रनष्ट्कषग या 
ििेवरून आपल्याला काढण्यास हिकत नाही. भरू्ोलाच्या या सौंदयगबोधक्षम बाजूत लेखकाने “काहयमय” 
शब्दप्रयोर्ाांिी भि घालावयािी नसते, ति केवळ प्रत्यक्ष रनसर्गदृश्यािे वास्तव रििि किण्यािे आपले 
कायग आपल्या भाषाप्रभ त्वाच्या सहाय्याने जेवढे शलय होईल तेवढे िाांर्ले किावयािे असते. “कल्पना 
शलतीिा जीवांत झिा आटू न देता, रनसर्गदृश्याांिी विगने काटेकोिपिे मयारदत कििे आरि शास्त्रीयदृष्ट्ट्या 
रनदोष कििे शलय आहे.” माि, हा सौंदयगबोध इांरद्रय व अतींरद्रय याांच्या पिस्पि सांबांधाांच्या प्ररतरष्त 
व्स्थिभावनेतून आरि रवश्वहयापकता, पिस्पिान बांधी मयादा आरि सृरष्टजीवनािी एकात्मता याांच्या 
सांवदेनेतून रनमाि झालेला असला पारहजे. येथे सामान्यपिे रदसिाऱ्या दृश्याच्या विगनाने केवळ बौरद्धक 
आनांद रमळवावयािा नाही, ति त्या “भदूृश्यातील रनसर्गशलतींच्या स सांवादी आांतिक्रीडाांिे” रकतीतिी 
अरधक आकलन करून घ्यावयािे आहे. (६०, Ⅰ, ३४; Ⅱ, ७२ ते ७४; c/o ड्योचिर् २२, ८९; रपशले ६६, Ⅰ, 
३३६ f; ग्रीजबाक २०, Ⅲ, २५१ ff; डोहहिे मत माि असे होते, की ज्या र्ोष्टीला त्याने तारत्तवक रविोध 
केला, तेि किण्यािा, म्हिजे विगनाांना काहयमय स्वरूप देण्यािा, र् न्हा हांबोल्टने स्वतःि केलेला होता; 
२१). 

 
प्राकृरतक भरू्ोलािी हयाप्त ती क ठवि समजावयािी; त्यात सांपूिग पृर्थ्वीिा समावशे होतो, की तो 

फलत भपूृष्ाप िताि मयारदत आहे; या प्रश्नाांना हांबोल्ट अथवा रिटि याांपैकी एकानेही िेखीव उत्ति रदलेले 
नाही. यापैकी परहले उत्तिि बिोबि आहे असे स िरविािी रवधाने, रे्लांटप्रमािेि अन्य वािकाांनाही, 
रिटिच्या रवधानाांतून सापडिे शलय आहे, हे रनःसांशय. पि, हेही रततकेि खिे आहे, की त्याच्या 
पद्धरततांिरवषयक ििांतील बह ताांश भार्ाांत, आरि एकूि त्याच्या सवगि कायात, त्याने केलेल्या पृर्थ्वीच्या 
हयाख्येशी हे उत्ति रविोधात्मक आहे. ज्या ज्या पृर्थ्वीिे त्याने रनसर्गशलतींच्या प्रदशगनािे स्थान असे, आरि 
रवशषेेकरून मन ष्ट्यािे वसरतस्थान असे, विगन केले आहे, ती पृर्थ्वी या या वस्तूऐवढी नसून, रतच्या 
आच्छादक पृष्ाऐवढीि होती. [या वालयाांतून सूरित होते त्यापेक्षा रकतीतिी अरधक रनरितपिाने रिटिने भरू्ोलाच्या मयादा भकूविाशी 
रनर्रडत करून ठेवल्या होत्या. (Perspective...... पान ४२ विील तळटीप पहा.)] Erdkunde म्हिजे ‘भरूवञान’ असा 
शब्दप्रयोर् प्रथम रूढ किण्यास रिटिि काििीभतू झाला. हाही रिटििा एक स्वभावरवशषे होता असेि 
म्हटले पारहजे. पि, हेटनि म्हितो त्याप्रमािे त्यािी सांकल्पना स्पष्ट किण्याच्या दृष्टीने तो अर्दीि दरिद्री 
होता. Geographie या पिकी शब्दाऐवजी वापिण्यासाठी आरि हांबोल्टला मान्य असिाऱ्या Erd 
beschreibung (भवूिगन) या शास्त्रीयदृष्ट्ट्या कमी अथोत्पादक शब्दाऐवजी उपयोर्ात आिण्यासाठी, एक 
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प्ररतशब्द म्हिून रिटिने या शब्दािा प्रयोर् केला होता. तिीही नांतिच्या अभ्यासकाांनी त्या शब्दािा ‘भशूास्त्र’ 
(Earth Science) हा शब्दशः अथगि मान्य केला. 

 
रवश्वाच्या एकात्मतेिे आपले प्रमेय प्रस्थारपत किण्यासाठी, हांबोल्टने आपल्या रनिीक्षिाच्या कके्षत 

सांपूिग रवश्वािा अांतभाव केला; पि त्याति Erd beschreibung (भवूिगन) हा ‘भसूांबांधी’ अथवा पार्गथव 
(irdisch) म्हिून वरे्ळा पोटभार् काढला (६०, Ⅰ, ५१८). त्यािे स्वतःिे अन सांधानकायग बह ताांशी 
पृर्थ्वीप ितेि मयारदत होते, ऐवढेि नहहे ति, पृर्थ्वीच्या त्याला माहीत असलेल्या भार्ाप ितेि, म्हिजेि 
भपूृष्ाप िते, मयारदत होते (ड्योचिर् २२, ५५). परििामतः, अरभजात कालखांडापूवीच्या भरू्ोलञाांिा 
भरू्ोलािे के्षि भपूृष्ाप ितेि मयारदत ठेवण्याकडे असलेला कल अरभजात कालखांडातही िालू ठेवला 
रे्ला. 

 
द सऱ्या एका बाबतीत म्हिजे ज्याला रवरवधप्रकािच्या घटनाांच्या रवतििािा अभ्यास असे नाव देता 

येईल – चकवा साितः ‘वस्तूांिा स्थलरनदेश’ असे ज्याला म्हिता येईल – त्या के्षिाच्या रिटिने रविािाांत 
घेतलेल्या मयादाांपलीकडे हम्बोल्टिे प्रत्यक्ष कायग रवस्तािलेले रदसते (ड्योचिर् २२, ६४ ff). कदारित 
घटनाांसांबांधीिा त्यािा हा अभ्यास म्हिजे पिस्पिसांबांरधत घटनाांच्या क्रमबद्ध अभ्यासाांसाठी आवश्यक 
असलेले प्राथरमक व शोधक समीक्षि आहे असे त्यािे मत असाव.े काहीही असो, तो त्याच्या भरू्ोलािा एक 
भार् होता, हे रवसरून िालिाि नाही. 

 
शवेटी एक र्ोष्ट येथे साांरर्तली पारहजे. फाि प ढे नाही तिी, एकोिीसाहया शतकाच्या मध्यावि दोन 

काििाांनी रिटििा प्रभाव फािि अरधक महत्तवािा ठिला. रनदान, जमगन रवश्वरवद्यालयाांतील भरू्ोलाच्या 
एकमेव पीठािा एकमेव अरधकािी या नात्याने त्याच्या रनकटवती रवद्यार्थ्यांच्या वत गळापलीकडेही त्यािा 
बिाि मोठा प्रभाव पडत असे. उलट, काही काळ तिी, स्वतःला भरू्ोलञ न मानिाऱ्या लोकाांविि अरधक 
होता. द सिे असे, की रिटि आपल्या पद्धरत तांिरवषयक स्वतांि पिकाांतून भरू्ोलािे स्वरूप व त्या 
के्षिातील समस्या या रवषयीच्या आपल्या मताांिे वािांवाि रवविेन कित असे. उलट, हांबोल्टने केलेल्या 
एतद् रवषयक ििा त्याच्या सवगसामान्य रलखािाति रवख िलेल्या आहेत. कदारित याि काििाने, 
भरू्ोलािा अन्य शास्त्राांशी असलेला सांबांध दाखरविािी त्यािी सांकल्पना स मािे एक शतकभि अडर्ळीत 
पडून होती. [हांबोल्टने या सांकल्पनेिे रववेिन कॉसमॉस या आपल्या ग्रांथातील “प्राकृरतक भवूिगनाच्या मयादा व त्यािे सशास्त्र प्ररतपादन” 
(Begrenzung und Wissenschaftliche Behandlung einer physischen Weltbeschreibung) असे शीषगक असलेल्या एका प्रकििात पूिगपिे 
केलेले आहे (६०, Ⅰ, ४९ ते ७०). पि त्यापूवीि लॅरटनमध्ये प्ररसद्ध झालेल्या दोन अभ्यासलेखात ती सांकल्पना सांरक्षप्त तपिे माांडलेली होती; आरि 
याांपैकी परहला लेख ति १७९३ मध्येि प्ररसद्ध झालेला होता (४३). हांबोल्टच्या पद्धरततांिािे अर्दी परिपूिग प्ररतपादन ड्योचिर्च्या एका प्रबांधात 
आढळते. परिश्रमपूवगक तयाि केलेल्या, परिपूिग आरि स हयवव्स्थत रववेिन असलेल्या या प्रबांधािा बिाि मोठा भार् अवतििाांनी व माझ्या मते 
रवश्वसनीय, अन वादाांनी तयाि झालेला आहे (२२), कॉसमॉसच्या परहल्या खांडातही हांबोल्टने केलेल्या क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रूपिेषेिेही प्ररतपादन 
आहे. त्याने केलेले भरू्ोलक्षिेािे सांरक्षप्त त सवेक्षि १८२७–२८ सालच्या रहवाळ्यात बर्गलन रवद्यापीठात झालेल्या, त्याच्या हयाख्यानमालेच्या अर्दी 
अलीकडे प्रकारशत झालेल्या, प्रतीत पहावयास रमळते (५२) या प्रकाशनािी आवृती ही त्याच्या हयाख्यानािी शब्दशः आवृत्ती होती की काय हे मला 
माहीत नाही. तिी, त्यात प्ररतपादलेल्या सांकल्पना, स्पष्टीकििे व रवधाने ही सवग रनःसांशयपिे हांबोल्टच्या अन्य रलखािात आढळिाऱ्या तत्सम 
र्ोष्टींिे अि क अन वाद आहेत).] 

 
क–१९ व्या शतकाच्या उत्तराधातील बदलते दृणष्टकोन 

 
भरू्ोलाच्या रवकासातील ‘अरभजात’ कालखांड हांबोल्ट आरि रिटि या दोघाांच्याही मृत्य बिोबि 

म्हिजे १८५९ मध्ये सांप ष्टात आला, असे सोईस्किपिे समजण्यास हिकत नाही. याच्याि प ढच्या दशकात, 
रिटिने प्रस्थारपत केलेल्या पिांपिेने शकै्षरिक भरू्ोल प्रभारवत झालेला होता. भरू्ोलके्षिाच्या “ऐरतहारसक” 
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बाजूविि अरधक भि देण्याकडे रिटिपेक्षा त्याच्या अन यायाांिाि अरधक कल असल्याम ळे, क्रमबद्ध 
भरू्ोलापेक्षा म ख्यतः मानवाशी सांबांरधत असलेल्या प्रादेरशक भरू्ोलाच्या रदशनेे जािािा प्रवाहि या के्षिात 
रनमाि झाला, असे कोिाही टीकाकािास बोलून दाखरवण्यास हिकत नाही. रपशलेच्या मते आन्सटग काप 
हा रिटििा “एकाांडा पि प्रशांसरनय रशष्ट्य” होता. कापला अरधक रवस्तृत के्षिात, म्हिजे िाजकीय 
समस्यासांबांधीही अरभरुिी होती. त्याम ळे १८४४ नांति, प्रयोबलप्रमािे त्यालाही रशस्तीच्या बडग्याम ळे 
स्वदेश सोडून य . ए्. ए. कडे धाव घ्यावी लार्ली. तेथे तो कपाशीिा शतेकिी म्हिनू टेलसासमधल्या एका 
जमगन वसाहतीत स्थायीक झाला, आरि विकििी तिी भरू्ोलाभ्यासािा नाद, १८६५ साली प न्हा मायदेशी 
पित जाईतोपयंत, त्याने सोडून रदला. (पहा : रपशलेिे परिशीलन. ६६, Ⅰ, ३९९ ते ४१३, ४१८; तसेि 
प्रयोबल २८, Ⅰ, ८७७ व प ढे; िरििरवषयक वस्त व्स्थती २९ मधून). रिटििा रशष्ट्य नसला तिी, कापिा एक 
फ्रें ि-व्स्वस अन यायी अनोल्ड र् योत् हाही यू.ए्.ए. मध्ये आला होता. त्याने, या देशातील बह धा परहलेि, 
भरू्ोलासन रप्रन्स्टन् रवद्यापीठात भषूरवले. यािे फािसे वजन पडलेले रदसत नाही; यािे कािि 
तपशीलाांिा अन्वयाथग लावत असतानाही त्याच्यावि हेत वादािी छाया ठेवण्यािी त्याला खोड होती (६४). 
[तिीही अलीकडे प न्हा प्रकारशत झालेले त्यािे रलखाि “दरक्षि अॅपॅलेरशयन् बाबत काही टीका-रटप्त पिी” रवशषे लक्षिीय आहे. िाल्फ एच्. िाउन 
याला त्या प्रदेशाच्या ऐरतहारसक भरू्ोलाच्या सांदभात बिीि मूल्यवान सामग्री या रलखािात सापडली. (६५). त्याने रिटिच्या स्मििाथग “कालग  
रिटि” या रवषयावि येथील अमेरिकी भरू्ोलञ व सांख्याशास्त्रञाांच्या मांडळाप ढे १८६० साली एक हयाख्यान रदले [र् योत हा जिी फ्रान्समधील 
ह्य र्नॉट क ट ांबात जन्मला असला, तिी त्यािे बिेिसे उच्च रशक्षि जमगनीत आरि रवशषेतः बर्गलन मध्ये झाले. अथाति रतथे, तो रिटिच्या 
हाताखाली रशकत होता. तो एकदा ति रिटिच्या ग्रांथािे अनेक भार् फ्रें िमध्ये भाषाांति किण्याच्या उद्योर्ाला लार्ला होता. पि ते काम त्याने 
कधीि प िे केले नाही हे उघड आहे. त्याला िाजकीय कटकटीम ळे व्स्वत्झिलांड सोडून १८४८ मध्ये अमेरिकेत याव ेलार्ले. 

 
“मानववांशाच्या इरतहासाच्या सांदभातील तौलरनक प्राकृरतक भरू्ोल” या रवषयाविील हॉवगडगमध्ये त्याने रदलेल्या फ्रें ि भाषेतील लॉवेल 

हयाख्यानाांिे इांग्रजी भाषाांति ‘The Earth and Man’ या नावाने १८४९ मध्ये प्ररसद्ध झाले (६४). व्स्मर्थ्सोरनयन इव्न्सट्यूटमध्ये तो दीघगकालपयंत 
नोकिीत होता. १८५४ मध्ये रप्रन्स्टनमध्ये भशूास्त्र आरि प्राकृरतक भरू्ोल या रवषयािा प्राध्यापक म्हिून त्यािी नेमिूक झाली व हे स्थान त्याने 
आपल्या मृत्यूकालापयंत म्हिजे १८८४ पयंत भषूरवले. त्याने व्स्मथ्सोरनयन इव्न्स्टट्यटूसाठी वातवििरवषयक व अन्य प्राकृरतक मारहतीच्या 
तलत्याांच्या रवस्तृत मारलका तयाि केल्या. (याि त्याच्या कायाम ळे सांय लत सांस्थानाांच्या हवामानरवषयक कायालयािी प्रस्थापना होण्यास पे्रििा 
रमळाली.) यारशवाय त्याने शालेय भरू्ोल प स्तकाांिी एक मालाही प्ररसद्ध केली. [जेम्स डी. डाना याांिा Memoir हा ग्रांथ पहा. (४१०)].] त्यािाही 
येथे उल्लेख किावयास हिकत नाही.] 

 
रिटििे रवद्याथी व अन यायी याांच्यामध्ये सवात यशस्वी ठिला तो फ्रें ि भरू्ोलञ एरलजी िेललस. 

जेिार्गडन व िनू्हे याांच्यामते रिटिच्या हाताखाली िेललसने १८५१ साली जो अभ्यास केला, त्याम ळेि तो 
भरू्ोलकाि बनला. त्याने आपली प्रम ख तत्तव ेव कल्पना रिटिकडून घेतल्या (३०, ६७ ते ६९, ७१). िेललस 
रिटिच्या तारत्तवक प्रमेयाांपेक्षा त्याच्या पद्धतीिेि अरधक अवलांबन कित असे, हे लक्षात घेिेही उद्बोधक 
ठिते. त्याने प्रथम क्रमबद्ध भरू्ोलातील मयारदत अभ्यासाांनी पूवगतयािी केली, नांति सामान्य क्रमबद्ध भरू्ोल 
पूिग केला, आरि इतके झाल्यानांतिि, त्याने जर्ािे सवगसाधािि सवेक्षि पूिगत्वाने किण्यािे काम हाती 
घेतले. पि, रिटिपेक्षा त्यािे वरे्ळेपि असे होते, की त्याच्या क्रमबद्ध अभ्यासाांनी, म्हिजे प्राकृरतक 
भरू्ोलाच्या एका प्रम ख अांर्ाने, त्याला ख्याती रमळवनू रदली (La Terre : १८६६-६७ मध्ये प्ररसद्ध झाला. 
त्यानांति त्यािे इांग्रजी भाषाांतिही झाले). जेिार्गडन व िनू्हे याांना जिी या ग्रांथात त्याच्यावि रिटििा प्रभाव 
पडला असल्यािे रदसले, तिी अन्य अभ्यासकाांना इतिही काही ग्रांथकािाांिा, रवशषेेकरून इांग्रज अभ्यासक 
मेिी सॉमिहहील रहिा, त्याच्यावि प्रभाव पडलेला असल्यािे आढळून आले. िेललस हा रिटििा एक 
रवद्याथी व अन यायी होता ही र्ोष्ट न मानता, रिटि-सांप्रदायातील अन्य ग्रांथाांशी या ग्रांथािी रविोधदशगक 
त लनाकरून, त्या वळेेपयंत जमगन भाषेत रलरहल्या रे्लेल्या कोित्याही अशा रवषयाविील ग्रांथापेक्षा तो ग्रांथ 
श्रेष् होता, अशी प्रशांसा स्प्त योििने केली आहे. [मेरि सॉमिरहल सांबांधीिे हे रवधान प ढच्याि वालयात उल्लरेखलेल्या स्प्त योििच्या 
ग्रांथावि आधािलेले आहे. जे. एन. एल. बेकिला ते सांशयास्पद असल्यािे आढळल्यािा उल्लेख ‘Mary Somerville and Geography in England’ 
यात Geographical Journal, CXI, मधील आपल्या अभ्यास लेखात तो कितो. (क्र. १११, १९४८ पाने २०७ ते २२२.)] (६८, ३३१. 
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रपशलेने केलेल्या व वि उद्धतृ केलेल्या रवधानािे बाबतीतही हीि र्ोष्ट खिी आहे). पि हेटनिला माि या 
ग्रांथावि स्पष्टपिे रिटििाि प्रभाव पडलेला असल्यािे रदसून आले (१६१, १०८). “िेललस हा फ्रान्सिा 
रिटि होता” हे रशमटिे रवधान त्याच्या “जर्ािा नवा भरू्ोल” (Novelle geographic Universelle, 
म्हिजेि The New Geography of the World) १८७५ ते १८९४ या १९ खांडात्मक प्रादेरशक सवेक्षिाच्या 
अभ्यासावि आधािलेले होते, यात शांकाि नाही. जिी, या ग्रांथािी उभाििी रिटिच्या Erdkunde या 
ग्रांथाच्या अन कििाने केलेली होती, तिी “ऐवढा मोठा रवस्तृत ग्रांथ पूिग किण्याकिता लार्िािे रशस्तबद्ध 
सांघटन, आरि पृर्थ्वीच्या प्रत्येक के्षिात असिािे प्रकृती व सांस्कृती याांतील रनकट सरूपसाहियग”, या 
दोनही बाबतीत त्याच्या ग्रांथाला खूपि अरधक यश रमळाले (७, १५१ ते ५३). 

 
अन्य काही के्षिातही रिटििा प्रभाव असाि महत्तवािा होता. लष्ट्किी महारवद्यालयातील भूर्ोलात 

सवारधक िस घेिािा रवद्याथी मोल्त्के, याच्या लष्ट्किासांबांधीच्या भौर्ारलक योजना प्रभावी-महत्तवाच्या 
ठिल्या. पि त्याच्या रकतीतिी आधी, रिटिने रवरवध भौर्ारलक अभ्यासलेख प्ररसद्ध केले होते (रश्मट् ७, 
८६). त्यािप्रमािे मानवी घटनाांच्या क्रमाशी भरू्ोलाच्या असलेल्या अथगपूिग सांबांधाांकडे इरतहासकािािे लक्ष 
वधूेन घेण्यािे कामीही रिटििाि प्रभाव काििीभतू झाला. स रवख्यात इरतहासकाि इ. कर्गटय् हा 
एकेकाळिा रिटििा रवद्याथीि होता. त्याच्याही ग्रांथावि रिटििा अशा प्रकाििा रवशषे प्रभाव पडलेला 
रदसत असल्यािी नोंद माथेने केलेली आहे. (२५, तळटीप १०). हांबोल्ट जिी कोित्याि रवद्यापीठािा 
सन्मान्य पदारधकािी नहहता आरि शकै्षरिक के्षिात त्यािे रनकटवती अन यायी असे कोिीि नहहते, तिी 
रवद्यापीठाबाहेिील के्षिात–आरि जमगनीबाहेिही–यािा प्रभाव रिटिच्या त लनेने रकतीतिी पटीने अरधक 
होता. “रिटिच्या पिात् एका लहानशा कालखांडात वास्तव भरू्ोलशास्त्रािे खिे प्ररतरनधी, म्हिजे शास्त्रीय 
दृष्टी असलेले प्रवासी, हांबोल्टिाि आदशग प ढे ठेवत असत,” असे हेटनिला आढळून आले (२. ३१३). 

 
जमगन भरू्ोलािा रवकास वरे्ाने होत रे्ला तो १९ हया शतकाच्या अांरतम तृतीयाांश व ित थांश 

भार्ात. तो स रू होण्यापूवीिा हा रिटि-पिात् कालखांड म्हिजे एक मध्यांतिातील सांरक्षप्त त घटना होती. हा 
कालखांड बऱ्याि बाबतीत भरू्ोलके्षिाच्या रवकासातील एक क्राांरतक कालखांड मानला जावयास हिकत 
नाही. हांबोल्ट आरि रिटि यानी भरू्ोलािा जो पाया घालून रदला त्याांतून, रनदान दशगनी तिी, भरू्ोलािे 
एकसांघ के्षि प्रस्थारपत झाले नाही. त्याांच्या अन यायाांनी या सांस्थापकाांपैकी प्रत्येकाच्या मताांिे रवरशष्ट पलूै 
अरतशयोलतीने तािले, चकवा या के्षिाच्या स्वरुपासांबांधीच्या नहया सांकल्पना त्यात घ सडण्यािा प्रयत्न 
केला. परििाम असा झाला की त्याि प्रमािात एका के्षिाला अनेक रदशाांनी तडे रे्ले, आरि एक ञानशाखा 
या नात्याने भरू्ोलाच्या प्ररतष्ेला र्ांभीि धोका माि रनमाि झाला. रिटिच्या मृत्य नांति कोित्याि जमगन 
रवद्यापीठात भरू्ोलािा प्राध्यापक िारहला नाही. भरू्ोलाला रवश्वरवद्यालयीन हे उच्चस्थान रमळवनू देण्यािे 
व नांतिच्या कालात या के्षिात रवकास घडवनू आिण्यािे कायग रिटििे अन यायी म्हिवनू घेिाऱ्या 
“ऐरतहारसक भरू्ोलञाांनी” केले नाही, ति भ-ूशास्त्रािे प्ररशक्षि घेतलेल्या भरू्ोलाभ्यासकाांनीि म ख्यतः 
केले. त्याम ळे, अमानव रूपधेयाांच्या अभ्यासाांत–म्हिजेि आज ज्याला ‘प्राकृरतक भरू्ोल’ असे आपि नाव 
देतो त्या शाखेत–रवशषे प्रारवण्य रमळरवण्याकडेि त्याांिा कल असे (c/o पेंक १२९, ६३५ f). या 
कालखांडात भरू्ोलािे रशक्षिके्षिातील स्थान कसे उांिावत रे्ले, अथवा त्यात सजृनक्षमकायग रकती केले 
रे्ले या र्ोष्टींिा आपिास येथे रविाि किावयािा नाही; कािि, या के्षिाच्या पद्धतीतांिातील भासमान 
रविोधािा धोका कसा टाळावयािा आरि शास्त्रािे एक स्वतांि के्षि म्हिनू त्याला प्ररतष्ा कशी रमळवनू 
द्यावयािी हाि एक प्रम ख रविाििीय प्रश्न या कालात रनमाि झालेला होता. 
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न कत्याि आधी होऊन रे्लेल्या ‘कल्पनािम्य’ कालखांडातील तत्तवञानरनष् सांकल्पना ग्रहि 
किण्याच्या दृष्टीने एकोरिसाहया शतकाच्या अांरतम पवातील सवगसाधािि शास्त्रीय वाताविि म ळीि 
अन कूल नहहते–मर् त्या सांकल्पना रिटिच्या असोत की हांबोल्टच्या असोत. हा बदल अरभजात 
कालखांडािा शवेट होण्यापूवीि स्पष्ट होऊ लार्ला होता. खिे म्हिजे, भरू्ोलरवषयक कल्पनाांत पडत 
जािािे फिक लक्षात घेता, भरू्ोलाच्या रवकासकालािे आपि हे स्वचे्छेने केलेले रवभार् पिस्पिाांवि 
अरतक्रमि कित असलेले रदसतात. काही बाबतीत ति हे अरतक्रमि इतलया मोठ्या प्रमािात झालेले 
आहे, की अरभजात-उत्ति कालखांडातील काही सांकल्पना अरभजात पूवग कालखांडातील एका शवेटच्या 
भरू्ोलञाने, म्हिजे ब शिने, बोलून दाखवलेल्या सापडतात. ब शिच्या समकालीनाांच्या लेखनाांत ‘नैसर्गर्क 
हद्दी’ व ‘नैसर्गर्क प्रदेश’ या सांञाांिा वापि केला रे्ला होता व त्याांना रनरूति कििािा हल्ला ब शिने 
िढरवला होता, यािा उल्लखे पूवी आलेलाि आहे. ब शिने या ििेत शिीिििनाशास्त्र व शिीि कायगशास्त्र 
याांिे दाखले देऊन–आरि आपि देत असलेले दाखले अपूिग आहेत यािी जािीव ठेवनू–तसाि काही 
खास हेतू असल्यारशवाय, भरू्ोलञाांनी पृर्थ्वीिे के्षिीय रवभार् पाडण्यािी आवश्यकताि नाही, असा 
नकािात्मक रनष्ट्कषग त्याने काढला होता. त्या ऐवजी भरू्ोलकािाांनी घटनाांच्या भाषेत भरू्ोलािा, म्हिजेि 
क्रमबद्ध भरू्ोलािा, अभ्यास किावा असे त्याने स िरवले (५१, ९०-९४). हा अभ्यास कशािीतीने किावा 
यािे उदाहिि म्हिून त्याने रिटिच्या १८०६ मधील अभ्यासलेखाांिा उपयोर् केलेला असला आरि 
अन्यिही रिटिच्या कायािा र्ौिवपूिग उल्लेख केला असला तिी, त्यािी ही टीका रिटिच्या ‘भरूवञान’ 
(Erdkunde) च्या खांडाांना रनःसांशयपिे लार्ू पडते; मर् हे त्याच्या लक्षात आलेले असो वा नसो. 

 
ब शिच्या या अभ्यासलेखािा प्रभाव बर्गहाऊजवि पडला होता, व माथेलाही तो लेख परिरित 

होता, या र्ोष्टी उघड आहेत. तिी, त्या अभ्यासलेखाला भरू्ोलरवषयक कल्पनाांच्या रवकासक्रमात काही 
महत्तवािा अथग प्राप्त त झाला, ही र्ोष्ट स्पष्ट होत नाही. कदारित्, त्यािे प्रकाशन एका छोट्याशा प्राांतीय 
म द्रिसांस्थेने केले, हे त्यािे कािि असेल (c/o अशा सांदभात स्प्त योिििी ििा, ६८, ३६५). याच्या उलट, 
अर्दी अशाि प्रकाििी मते, काही वषानांति, प्रयोबेलने त्याकाळातील एका प्रम ख भरू्ोलवृत्तपरिकेतून 
प्ररसद्ध केली. त्याने माि भरू्ोलके्षिात िाांर्ली खळबळ उडवनू रदली. रवशषेेकरून ती टीका थेट रिटिवि 
िोखलेली असल्याम ळे, व ती रिटिच्या प्ररतटीकेसह प न्हा प्रकारशत झाल्याम ळे, त्याला आिखीि प्ररसद्धी 
रमळाली. 

 
पि, हा वाद म्हिजे पेल्यातील वादळ ठिले. कािि, प्रयोबलेने केलेल्या त्या मार्ण्या “कोिताही 

ठसा मारे् न ठेवता” रवरून रे्ल्या. त्याम ळे, हेटनिने भौर्ोरलक रविािाांिा रवकासेरतहास रलरहताना 
त्यातील एतद् रवषयक प्ररतपादनात या वादािा उल्लेखही केला नाही (२, ३०५). अथात, तसे मानिेही 
अरतशयोलतीि ठिेल. कािि, बर्गहाऊसच्या वृत्तपरिकेतून प्ररसद्ध झालेले दोन लेख तिी भौर्ोरलक 
वाङ्मयात बिेि महत्तवािे स्थान हयापून िारहले होते. आरि, जािीवपूवगक असो वा नसो, नांतिच्या 
अभ्यासकाांवि त्यािा प्रभावही पडलेला असावा. (याबिोबिि रवभार् Ⅲ A पहा). ज्यािे प्ररतपादन 
किण्यािा प्रयोबले प्रयत्न कित होता तो दृरष्टकोि शवेटी रनरिति आघाडीला आला. प्त लेवीने ति नहया 
य र्ािा दूत म्हिून प्रयोबलेिे स्वार्त केले. तेहहा ब शि हा त्या य र्ािा अग्रदूत होता अशी आपि प स्ती 
जोडू, म्हिजे झाले (५१, ५९ f). 

 
प्त लेवी म्हितो त्याप्रमािे, शास्त्रीय रविािाांवि अरधकाि र्ाजविािा शास्त्रीयके्षिातील नवा दृरष्टकोि 

प ढील र्ोष्टींम ळे लक्षिीय होता :–रनिरनिाळ्या शास्त्राांिा रवशषेके्षिसांपादनाकडे वाढता ओढा, “शास्त्रीय 
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रनयमाांच्या” रवकासावि रदला जािािा वाढता भि, आरि शास्त्राांिी कोित्याही रवरशष्ट जार्रतक 
दृरष्टकोिापासून (Weltanschauung)–रवशषेतः भौर्ोरलक दृरष्टकोिापासून–जािीवपूवगक केली रे्लेली 
फािकत. या शवेटच्या मतात ति एक रनरित तत्तवञानरनष् र्ृहीततत्तव समारवष्ट असे. या वास्तरवक व 
याांरिक रवश्वातील इति वस्तूांप्रमािेि “मन ष्ट्य” ही पि एक “वस्तू” आहे, म्हिजे तोही एक “अिूांच्या 
हालिालीिी र्ोळाबेिीज” आहे, असे मानून त्यािा अभ्यास किावयािा (प्त लेवी ८, ६०, ६६ f). 

 
भौर्ोरलक कायातील हा पालट रपशले व रिलटोफेन् या दोघाांच्या रलखािाांम ळेि म ख्यतः झाला 

असे जमगन भरू्ोलञ सामान्यतः मानत आले आहेत. १८६६ साली व त्यानांति रपशलेने प्ररसद्ध केलेल्या 
रनबांधाांतून ही िळवळ उर्म पावली. त्याांतील बऱ्याि रनबांधाांिा सांग्रह “Naue Probleme der 
Vergleichenden Erdkunde als Versuch einer Morphologie der Erdoberflӓche” (भपूृष् 
ििनाशास्त्रािे प्रयत्नपूवगक प्ररतपादन कित असताना रनमाि होिाऱ्या तौलरनक भरू्ोलातील नहया समस्या) 
या नावाने १८७० साली प्ररसद्ध झाला (६७). “या ग्रांथाम ळे भरू्ोलात प न्हा शास्त्रीय िैतन्य सांिाि करू 
लार्ले, असे म्हितात ते बिोबिि आहे” (१८९, २४). आपल्या रशकविीने व या ग्रांथाच्या माध्यमाने 
रपशलेने भरू्ोलाभ्यासकाांना प्राम ख्याने भरूूपाांच्या ििनाशास्त्रािा अभ्यास किण्यािा मार्ग दाखरवला. माि, 
त्यािे भौर्ोरलक कायग भरू्ोलाच्या या रवभार्ाप ितेि मयारदत नाही. भरूूपाांिा मानवी इरतहासावि 
पडिाऱ्या प्रभावािा अभ्यास किण्यातही त्याला र्ोडी वाटत असे. आरि माथेच्या मते, भरूूपाांच्या प्रभावाच्या 
या मयादा अरधक िेखीव आरि रनरुां द किण्यात त्याला, रिटिपेक्षाही अरधक, यश आले (२५, २२). वस्त तः 
रवद्यापीठातील त्याच्या अरधकािपदाम ळे, त्याला अरधक ग्रांथरनर्गमती कििे शलय झाले असते. पि 
लवकिि, म्हिजे वयाच्या एकोिपनासाहया वषी, झालेल्या त्याच्या अकाली रनधनाम ळे हे कायग अप िे 
िारहले. (रपशलेने केलेल्या भिीव कायाच्या अरधक समपगक रवविेनासाठी व त्याच्या सांरक्षप्त त िरििासाठी 
िात्सेलिा अभ्यासलेख पहा (३१). तसेि, रश्मटने या सांदभात केलेली सांरक्षप्त त रवधानेही पहा (७, १४७-
४९) व ड्योचिर्िी रवधाने (२२, १६३-६५). 

 
ज्या शास्त्रीय भरूूपविगनाांिा अभ्यास किण्यािी रपशलेिी खटपट होती, त्यािा पाया भशूास्त्रािा 

खास अभ्यास केलेल्या भरू्ोलञाांनीि घातलेला होता. त्यातही रिलटोफेनने रलरहलेले व १८७७ मध्ये 
प्ररसद्ध झालेले त्यािे िीनरवषयक अभ्यासग्रांथ रवशषे लक्षिीय आहेत (प्त लेवी ८, ७४; हेटनि १६१, ९९; 
आरि रवशषेतः ३२; पेंक १२८, ४३ ते ५१ व १३७; आरि रश्मट ७, १३५-१३६). रिलटोफेनने दाखवनू 
रदलेल्या रदशनेे अभ्यास कििाऱ्या त्याच्या दोन अन यायाांिा उल्लखे किावयास हिकत नाही. त्यातील एक 
पेंक–याने भशूास्त्रािे प्ररशक्षि घेतलेले होते–याने रलरहलेला “Die Morphologie der Erdoberflӓche” 
(भपूृष्ािे ििनाशास्त्र) हा अरभजात ग्रांथ १८९४ साली प्रथम प्ररसद्ध झाला. त्यािेि अनेक रशष्ट्य आजही या 
के्षिात कायगशील आहेत. द सिा डब्ल्यू. एम्. डेव्हहस या अमेरिकी अन यायािे काही ग्रांथ ति जमगन 
सारहत्यात समारवष्ट झालेले आहेत, यािी नोंद आम्ही घेतलेलीि आहे. 

 
परििाम असा झाला की, भरू्ोलािे प्रम ख के्षि म्हिून भरूूपविगनाला प्ररतरनरधत्व ज्यात प्राप्त त झाले 

असा एक दीघग कालखांड जमगनीत स रू झाला व कालाांतिाने डेव्हहसच्या मार्गदशगनाखाली तो अमेरिकेतही 
स रू झाला (रफरलप्त सन १४३, ९१). याम ळे जमगनीत, या रवषयािा भरू्ोलात होत असलेला समावशे 
अरनवतगनीयपिे प्ररतरष्त झाला, असे रदसते; मर् त्या रवरूद्ध कोितेही तार्गकक आके्षप घेतले रे्लेले 
असोत! पि, अमेरिकेत, भरू्ोल व भशूास्त्र याांच्या सांदभात भरूूप-विगनािे स्थान अद्याप अरनरिति िारहले 
आहे [या प्रश्नाच्या अरधक ििेसाठी ११ हया प्रकििातील रवभार् (र्) पहा]. 
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भरूूपविगनाबाबत काहीही मतमताांतिे असोत, एक र्ोष्ट सामन्यपिे मान्य झालेली आहे. काही 
काळ तिी, रपशलेच्या नेतृत्वाखाली भरू्ोलािा ओढा इति रनसर्गशास्त्राांच्या के्षिात अरतक्रमि किण्याकडे 
रदसू लार्ला. वास्तरवक, अन्य शास्त्राांनी त्या त्या के्षिाांवि दीघगकालपयगत हक्क साांरर्तला व त्यािी 
मशार्तही केलेली होती. आता माि, भौरतक शास्त्राांच्या के्षिात मोडिाऱ्या आरि पृर्थ्वीशी सांबांरधत असिाऱ्या 
सवगि र्ोष्टींवि भरू्ोल आपला हक्क साांर्िाि की काय, अशी व्स्थती काही काळपयंत रनमाि झाली (हेटनि 
२, ३१४ f) याच्या उलट मानवी भरू्ोलात मानवजातीविगन, शतेीसाठी जरमनीिा वापि, हयापाि, व 
लोकाांिी स्थलाांतिे याांिा अांतभाव होत असे. उदाहििाथग : रिलटोफेनने केलेले िीन व कॅरलफोर्गनया याांिे 
अभ्यास (६९). या मानवी भरू्ोलािे प्ररतपादन म ख्यत्वाने भरूूपाांच्या सांदभात, चकवा प्रादेरशक भरू्ोलाच्या 
अभ्यासाांच्या मयादेत, होत असे. प्रादेरशक अभ्यासाांच्या रवकासात, रिटिपासून िात्सेलपयंत झालेल्या 
बदलाांतील द वा म्हिनू रकशॉफिा रवशषे उल्लखे किण्यास हिकत नाही. (३३; ३४). 

 
या परिव्स्थतीिा एक महत्तवािा परििाम असा, की भरू्ोलातील दोन प्रकािच्या दै्वतवादाांिी एकि 

भेसळ केल्याने माजलेला र्ोंधळ: क्रमबद्ध, प्राकृरतक भरू्ोल म्हिजेि आतािा अमानव घटकाांिा भरू्ोल, 
आरि प्रादेरशक म्हिजेि मानव घटकाांिा भरू्ोल. या र्ोंधळाांिा उल्लेख या आधी केलेलाि आहे. भरू्ोलात 
मानवाच्या अभ्यासाच्या अांतगभावािे समथगन किण्यासाठी आरि त्याबिोबिि, त्या रदशनेे होिाऱ्या अरनबधं 
रवस्तािाला अडसि घालण्यासाठी या दोनही रवभार्ाांच्या स्वतांि हेतूांिे रवधान कििे आवश्यक झाले. 
नैसर्गर्क रूपधेयाांिा अभ्यास स्वारधकािानेि होत िारहला – मर् त्या रदशनेे रकतीही रवस्ताि झाला तिी 
चिता किण्यािे कािि नाही, असे मानले जाई. पि मानवी रूपधेयाांिा अभ्यास फलत त्याांिा नैसर्गर्क 
रूपधेयाांशी असलेल्या सांबांधाांच्या भाषेति होत िारहला. या मतािे रवधान कमी जास्तपिे स्पष्ट स्वरूपात 
प्रथम वाग्नेि, रकशोफ व न्यमूान याांनी केले (हेटनििे मत २, ३१६). 

 
भरू्ोलके्षिािी रवभार्िी घटनाांच्या दोन र्टाांत होिे आवश्यकि आहे असा रवभार्िीवि पिखडपिे 

भि देिाऱ्याांनी तकािा आधाि घेऊन रवकासाला दोन रवरुद्ध रदशा दाखरवल्या. त्याांपैकी ज्यािे परििाम 
अरधक महत्तवािे ठिले त्या मतािा मार्ोवा िात्सेलपासून सेम्पलद्वािा अमेरिकेपयंत घेता येतो. तेथे त्यािा 
तकग श द्ध व अांरतम आरवष्ट्काि “मानव आरि त्यािा नैसर्गर्क परिसि याांिा अन्योन्य सांबांध म्हिजेि मानवी 
पयावििशास्त्रािे के्षि हेि भरू्ोलािे खिे के्षि होय” या बॅिोच्या हयाख्येतून झाला (२०८). याि मतािे 
पडसाद इांग्लांडमध्ये (१९३) व जपानमध्ये (११०) उमटले. अमेरिकेत या मताला फािि महत्तव आले 
असल्याम ळे, प ढे त्यािा तपशीलवाि रविाि आपल्याला किावा लार्िािि आहे. 

 
याच्यारवरुद्ध रदशिेा रनष्ट्कषग – म्हिजेि मानवाला भरू्ोलातून पूिगपिे वर्ळावा हे मत – खूपि 

आधी म्हिजे रे्लांटच्या १८८७ च्या प्रबांधात, आग्रहपूवगक माांडला रे्ला होता (७६). जेहहा “भौरतक 
शास्त्राांच्या मार्ांनी भरू्ोलािा रविाि किण्यास पूिग मोकळीक होती अशा काळात” (ब्यूर्गि ११. २४), जिी 
त्यािे रवधान केले रे्ले असले, आरि तो त्यामार्ील २० वषांच्या भरू्ोलरवषयक रविािाांच्या आांदोलनाांिा 
तकग श द्ध रनष्ट्कषग असे रदसत असले, तिी त्याला मूलतः पोषक प्ररतसाद रमळाला नाही. हमान वाग्नेिने 
आपल्या लाांबलिक टीकेत म्हटल्याप्रमािे, रे्लांटच्या विकििी तकग श द्ध प्रमेयािे अटळ रनष्ट्कषग 
कायगवाहीत आिावयािे झाले, ति भरू्ोलातून इतलया र्ोष्टीना फाटा द्यावा लारे्ल, की उिलेल्या 
के्षिावरून ज्या भरू्ोलािे नाव हे के्षि प्रदीघग कालपयंत साांर्त आले आहे तेि हे भरू्ोल के्षि असे ओळखूही 
येिाि नाही. हांबोल्टच्या, व त्याबिोबिि रिटिच्या, बऱ्यािशा भरू्ोलाला ज्याम ळे ‘सम द्रास्तृप्त यन्त ’ किाव े
लारे्ल अशा या प्रमेयािा रविाि किण्यािी आवश्यकता फािशी कोिाला वाटली नाही (स पान ७८, १५३; 
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हेटनि २, ३१५ f). खिे पहाता रे्लांटने ज्या वादािी स रूवात करून रदली त्या वादाच्या नांतिच्या 
भौर्ोरलक रविािाांच्या रवकासावि झालेल्या एखाद्या रनरित परििामाकडे बोट दाखरविे अवघड होईल. 
म्हिून, आरि अन्य प्रश्नाांच्या सांदभात या नावािा प न्हा रविाि किावयािी सांधी प ढे रमळिाि असल्याम ळे 
(प्रकिि ३ िे, रवभार् ‘अ’ व ‘ब’) त्यातील मार्ण्याांिे पिीक्षि येथे किण्यािी आवश्यकता नाही. 

 
प्राकृरतक भरू्ोलािे सघन सांस्किि किण्याच्या रदशनेे ज्या आांदोलनाला स मािे दोन दशकाांपूवी 

रपशलेने पे्रििा रदली तो झोका अत्य च्य चबदूला पोहोिला तेहहाि “भरू्ोल हे एक श द्ध भौरतकशास्त्र आहे” 
ही घोषिा किण्यात आली. रे्लांटच्या प्रस्तावािे हे ऐरतहारसक महत्तव वाग्नेिने काही वषांनांति स िरवले 
(८०, ३७४-७५). रश्मटने म्हटल्याप्रमािे या आांदोलनाच्या प्रवाहाशी “अर्दी स सांबद्ध” असेि हे रे्लांटिे 
मत होते (७, १५६). तिीही कोिताि भिूिनाशास्त्रञ त्याच्या तकग रसद्ध टोकापयंत ते तािण्यास उत्स क 
नहहता. खिे पहाता, शलयता अशी आहे की, त्याच्या या तकग टाम ळेि भरू्ोलािा तोल रकती ढळला आहे ही 
र्ोष्ट रविािवांताांना कळून ि कली असावी. 

 
प्रत्यक्ष भरू्ोलकायात आरि पद्धरततांिाच्या रविािसििीतही यािे प्ररत-आांदोलन आधीि स रू झाले 

होते. Anthropogeographie oder “grundzinge der anwendung der Erdkunde auf die 
Geschichte”, (इरतहासाच्या आधािाने किावयाच्या भरू्ोलाच्या उपायोजनािी मूलतत्व े अथवा 
मानववांशीय भरू्ोल), या नावािा िात्सेलने १८८२ साली प्ररसद्ध केलेला ग्रांथ हा पद्धरततांिाांच्या रवकासावि 
अप्रत्यक्षपिे प्रभाव पाडिािी भरू्ोलाच्या इरतहासातील एक प्रम ख घटना होती (७२). तेहहापासून 
िात्सेलच्या नावाशी “मानवािा भरू्ोल” (Anthropo geography) हा शब्दप्रयोर् रनर्रडत झाला. ती सांञा 
सवग रनसर्गशास्त्राांतील, आरि रवशषेतः प्रारिशास्त्रातील, त्याने सांपारदलेल्या पाश्वगभमूीिी प्ररतमा स्पष्ट 
कििािी असली, तिी ती र्ैिसमज रनमाि कििािी आहे. “मानवािा भरू्ोल” या सांञेिा अथग हयलती आरि 
वांश याांच्या परिभाषेत रलरहलेला मानवी भरू्ोल म्हिजेि मानववांशशास्त्रीय भरू्ोल, असा होतो. प्रत्यक्षात 
माि भमूीच्या सांदभात मानवाने केलेले कायग, रवशषेेकरून मानवाच्या सामारजक जीवनातील रनर्गमती या 
प्रम ख हेतूांबद्दल त्याला रवशषे आस्था वाटत असे–या बाबतीत कदारित मॉरित्स वाग्नेिला धन्यवाद द्याव े
लार्तील (रश्मट ७, १५७ ते ६१). 

 
अथाति, रिटिप्रमािे, िात्सेलनेही रनसर्गशास्त्राांिा अभ्यास केलेला होता. त्याम ळेि, भरू्ोलातून 

मानवािा अभ्यास व भौरतक शासे्त्र याांच्यामधील द वा साांधिािे एक के्षि त्याच्या हाती आले. रिटिच्या 
बाबतीत जे घडले ते िात्सेलच्या बाबतीतही घडले. िात्सेलिे प ष्ट्कळसे कायग मानवी भरू्ोलाच्या (Human 
Geography) के्षिाति झाले, ही वस्त व्स्थती असल्याम ळे, प ष्ट्कळाांनी त्याच्या पूवाय ष्ट्याच्या पाश्वगभमूीकडे 
डोळेझाक केली. म्हिूनि, “त्याने वतगमानपिद्वािा भरू्ोलके्षिात प्रवशे केला” या सॉिच्या रवधानाला धड 
अधगसत्यही म्हिता येिाि नाही (८४, १६६). िात्सेलच्याि साांर्ण्याप्रमािे पहाता, त्यािा हयवसाय त्याच्या 
रनसर्गपे्रमाम ळेि रनवडला रे्ला. “कोित्यातिी एका प्रकािच्या शास्त्राभ्यासाला वाहून घेण्याच्या” त्याच्या 
परहल्या ध्येयाशी त्याने कधीि प्रताििा केली नाही. त्याने प्रारिशास्त्रातील, भशूास्त्रातील व तौलरनक 
शिीिििनाशास्त्रातील ‘पांरडत’ ही पदवी (Doctorate) सांपादन केली होती. त्याने प्रारिशास्त्रातील आपले 
सांशोधन दरक्षि फ्रान्समध्येही िालू ठेवले होते. पि पैसे रमळवण्यािे एक साधन म्हिून Kolnische 
Zeitung (वसाहतींिे वृत्तपि) या वतगमानपिासाठी प्रवासविगनेही पाठवत असे. यािा परििाम असा 
झाला, की त्या वतगमानपिाच्या शास्त्रीय रवषयाांसाठी प्रवासी बातमीदाि म्हिून त्यािी नेमिूक झाली. या 
सांधीिा फायदा घेऊन त्याने भरू्ोलाभ्यासक बनाव ेअसा कालग  आन्दे्र याने त्याला सल्ला रदला. प्रथम जिी, 



 अनुक्रमणिका 

प्रारिशास्त्रञ या नात्याने, त्याने यू. एस. ए., मेव्लसको व य िोरपय देश याांतून सहा वषपेयंत प्रवास केला, 
तिी नांति त्याने आपले के्षि खिोखिि बदलले. त्यािी परहली काही प्रकाशने अथातव प्रारिशास्त्रासांबांधी 
आहेत. त्याच्या भरू्ोलरवषयक कायात आल्प्त समधील रहममयादाांच्या प्राकृतीक अभ्यासाांिा समावशे होतो 
(३५). 

 
मानवी भरू्ोल शास्त्रीय पायावि प्ररतरष्त कििे हा िात्सेलिा हेतू होता. िात्सेल “रनसर्गशास्त्राांनी 

घालून रदलेल्या रदशलेा प्रामारिक िारहला”. तसे किण्यात त्याला रिटिपेक्षा रकतीतिी अरधक यश आले, 
असा रनष्ट्कषग रश्मटने काढला. रवरवध घटना स सांघरटत करून, व तद् रवषयक सांकल्पना आरि हाती 
आलेल्या रनिगयाांिे अथगवाही सांबांध प्रस्थारपत करून, मानवी भरू्ोलाच्या या रवभार्ाला, म्हिजेि 
साांस्कृरतक भरू्ोलाला एक शास्त्रश द्ध क्रमबांध म्हिनू प्ररतष्ा त्याने रमळवनू रदली, हेि त्यािे महत्कायग होय 
(७, १५८). सामान्यपिे मूलतः तो रिटििा अन यायी होता असे मानले जाते. तिी एका अथी, हांबोल्टने 
आपल्या प्राकृरतक भरू्ोलाच्या अांरतम रवभार्ात स िरवलेल्या तत्तवान साि केलेला मानवाच्या भरू्ोलािा 
परहला आरि मोठा क्रमबद्ध अभ्यास िात्सेलच्या ‘मानववांशीय भरू्ोलाच्या’ रूपाने (Anthropogeography) 
प्रकट झाला. तेहहापासून त्याच्या कायावि टीकेिी झोड उठरवली रे्ली होती. तिी, मानव आरि अमानव 
अशा दोनही प्रकािच्या भरू्ोलाच्या बाजू क्रमबद्ध अभ्यासाांिे रवषय होऊ शकतात यािे प्रात्यरक्षक त्याच्या 
रलखािातून झाले व त्यावरूनि प्रादेरशक भरू्ोलातील र्ोष्टींिा अन्वयाथग अरधक रवश्वसनीय िीतीने लावता 
येऊ लार्ला. हे त्याच्या कायािे महत्तव त्या टीकेम ळे कमी होत नाही. [िात्सेलच्या कायाच्या सांपूिग 
िसग्रहिासाठी रवशषेतः हासटगिा अभ्यास-लेख पहा (३६)]. [िात्सेलच्या सांकल्पना आरि त्याांिे उर्म याांिा साांर्ोपाांर् 
आरि अरधकािी अभ्यास योहनेस स्टाइनमेत्स्लि याने आपल्या पांरडत पदवीसांपादनासाठी रलरहलेल्यात “Die Anthropogeographie Friedrich 
Ratzels und ihre ideengeschichtliches Wϋrzeln” या प्रबांधात Bonner Geographische Adhanlungen, खांड १९, १९५६, यात केलेला 
आहे.] 

 
एका महत्तवाच्या बाबतीत माि, िात्सेलिा दृरष्टकोि, हांबोल्टच्या दृरष्टकोनापेक्षा वरे्ळा होता. 

नैसर्गर्क शास्त्राांच्या दृरष्टकोिापासून हेत प िःसि स रूवात करून पृर्थ्वीच्या नैसर्गर्क परिव्स्थतींच्या भाषेति 
िात्सेलने आपला मानववांशीय भरू्ोल प्रथम स सांघरटत केला; आरि नांति, त्याांिा अभ्यास मानवी 
सांस्कृतींशी असलेल्या त्याांच्या सांबांधातून केला. मूलतः प्राकृरतक भरू्ोलाशी सांबांध ठेविाऱ्या भरू्ोलञाांना ही 
कायगपद्धतीि रप्रय होती. तिी, रकशॉफ सािख्या अन्य काही भरू्ोलञाांनी मानवी भरू्ोलािा अभ्यास याच्या 
रवरुद्ध पद्धतीने केलेला होता. मानवी परिव्स्थतींिा नैसर्गर्क परिव्स्थतींच्या सांदभात अभ्यास केला होता. 
आपल्या ग्रांथाच्या द सऱ्या खांडात िात्सेलनेही बऱ्याि अांशी या हयस्तक्रमािाि अवलांब केला. पि त्याच्या 
प ष्ट्कळशा रशष्ट्याांनी, त्याांतील रवशषे उल्लेखनीय म्हिजे या देशातील सेम्पलने, िात्सेलने प्रथमपासून घालून 
रदलेली रदशाि कायम िाखली. [सेम्पलिा येथे रदलेला सांदभग ि कीिा आहे, रतच्या कायात या दोन्ही पद्धती प्रात्यरक्षकासह प्रस्त त 

आहेत (२०५).] आरि अशा िीतीने मानवी भरू्ोलासांबांधीिी एक कायगपद्धती प्रस्थारपत केली. मानवी भरू्ोला 
विील या कायगपद्धतीिा प्रभाव काही दशकेपयंत, रनदान या देशात तिी, रटकून होता. तथारप, जमगन 
भरू्ोलञाांनी आपली कायगपद्धती खूप आधीपासून बदलून टाकली होती. त्यािे श्रये रवशषेतः हेटनि आरि 
श्लूटि याांच्या प्रयत्नास द्याव ेलारे्ल. (१३०; १३१). दिम्यानच्या काळात, नैसर्गर्क पयावििािा मानवावि 
पडिाऱ्या प्रभावाच्या भाषेत मानवी भरू्ोलािा अभ्यास होता. त्याम ळेि, “अशा सांबांधयोर्ाांिा अभ्यास हेि 
भरू्ोलािे साि आहे” या सांकल्पनेच्या रदशनेे वाटिाल स रू झाली. ही सांकल्पना सामान्यतः, पि बह धा 
ि कीनेि, िात्सेलच्या नावाशी जोडली जाते (रवशषेतः “रिलटोफेन, िात्सेल आरि त्याांिे समकालीन” 
याांच्या रवरुद्ध श्लूटि असा सामना िांर्रवण्यािा रडरकन्सनिा प्रयत्न र्ैिसमज रनमाि कििािा आहे (२०२, 
२; C/o श्लटूि १३१, ५०७ f). 
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क्रमबद्ध मानवी भरू्ोलातील एका महत्तवाच्या अभ्यासग्रांथाच्या प्रकाशनाच्या नांतिच्या वषात, 

रिलटोफेनने आपल्या लायब्व्त्सर् येथील उद्घाटनाच्या भाषिात जे रवधान सादि केले त्याला आध रनक 
जमगन भरू्ोलािे कायगक्रमाव्न्वत रवधान होण्यािा मान रमळाला (७३). १८७७ साली िीनवि रलरहलेल्या 
परहल्या खांडाच्या उपसांहािात त्याने केलेल्या रवधानाने रिटि व हम्बोल्ट या दोघाांनाही मान्य असलेल्या 
भरू्ोलाच्या सांकल्पनेिे प नर्गवधान किण्यािा त्यािा प्रयत्न होता (६९, Ⅰ, ७२९-३९). पि हेट्नि म्हितो 
त्याप्रमािे, या रवधानाने भरू्ोलावि घातलेल्या मयादाांिे उल्लांघन त्याच्याकडून त्याि ग्रांथात झालेले रदसते 
(१२६, ५६०). त्याि वषी, के्षिीय अथवा भवूांटनात्मक तत्तव हाि भरू्ोलािा प्रभावी रनकष असावा, असे मत 
माथेने स्पष्टपिे माांडले; आरि असे किताना, ग्रीक भरू्ोलकािाांकडून उिललेल्या आरि रपशले आरद 
पूवीच्या अनेक ग्रांथकािाांनी वापिलेल्या भवूांटनशास्त्र आरि के्षिविगनी भरू्ोल याि शब्दाांिा त्याने आग्रहपूवगक 
वापि केला. त्याबिोबिि, हांबोल्टच्या भरू्ोलािा एक रवशषे भार् मानला रे्लेल्या रवतििाच्या 
अभ्यासाविही माथेने भि रदला. आरि “वस्तूांच्या स्थलारद अभ्यास म्हिजे भरू्ोल” अशी साध्या भाषेतली 
स टस टीत हयाख्या त्याने तयाि केली (७०; रवशषेतः ४२६-२९). माथे स्वतःि ज्या सरमतीिा सभासद होता 
रतने माांडलेल्या, आरि १८८२ च्या हहेरनस येथील आांतििाष्ट्रीय भरू्ोलपरिषदेने मान्यता रदलेल्या, 
भरू्ोलाच्या स्वरूपासांबांधीच्या एका रवधानात माथेच्या या सांकल्पनेिा प नरूच्चाि झालेला आढळतो (७१, 
६७९). 

 
मर्, रिलटोफेनने आपल्या य र्प्रवतगक भाषिात माथेिी ही भवूांटनात्मक सांकल्पना उिलून धिली, 

आरि रतलाि आपल्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पनेिे पायाभतू तत्तव केले (हेटनि १२६, ५५२). या हयाख्यानात 
रिलटोफेनने आपि स्वतः “हांबोल्ट व रिटि याांच्या कल्पना वृचद्धर्त कििािे त्याांिे प्रत्यक्ष वािस आहोत 
आरि स सांर्त अथाने रपशलेच्या आकाांक्षाांिी पूतगता कित आहोत”, असे दाखवनू रदले. रवकासमार्ात 
स्वतःला िपखळपिे बसवण्याइतके आरि स्वतःिे स्थान रनरित किण्याइतके भक्कम आरि रनलेप 
इरतहासञान त्याच्याजवळ होते,” असे प्त लेवीने म्हटले आहे (८, ७३; तसेि पेंक १२८, ४३ ते ५१ पहा). 

 
रिलटोफेनने भशूास्त्रािे प्ररशक्षि घेतलेले होते, आरि भरू्ोलञ म्हिनू त्याला भरूूपििनाशास्त्रािी 

रवशषे र्ोडी होती. शास्त्र-अकादमीसाठी त्यािी रनवड झाल्यावि इरतहासपे्रमी रिटिच्या “इरतहास-
तत्तवञान” र्टात सामील होण्याऐवजी, “शास्त्र-र्रित” र्टात सामील होिे त्याने पसांत केले (८१, ६०५). 
तिीही भौर्ोरलक रविािाांच्या रवकासात रिटिच्या कायािे मूल्य त्याने बिोबि ओळखलेले होते. हांबोल्ट व 
रिटि याांच्या पाश्वगभमूीवि त्यािे हयाख्यान वािले, ति एक र्ोष्ट सहज लक्षात येईल की त्याांच्याांतील 
रविोधापेक्षा त्याांच्या सांकल्पना व त्याांिे कायग यातील साम्याति त्याला रकतीतिी अरधक र्ोडी वाटली. 
म्हिूनि हांबोल्टच्या पावलावि पाऊल टाकून भरू्ोल व रनसर्ग-शासे्त्र याांच्याांतील रनकट सांबांध प न्हा 
प्रस्थारपत कििे त्याला शलय झाले”. त्याबिोबिि रिटिच्या कायगक्रमािीही त्याच्या खास जार्ी प न्हा 
रनय लती करू शकला (रशमट ७, १५३-५६; C/o ड्योचिर् २२, १६५ f; हेटनि १२६, ५५२ f; आरि ३२). 

 
रिलटोफेनच्या रवरशष्ट रवधानाांिा रविाि किण्यािी येथे र्िज नाही. हेटनिने नांति दाखवनू 

रदल्याप्रमािे, जिी त्याने भरू्ोलरवषयक रविािाांना भरवष्ट्यकाळासाठी रदशा दाखवनू रदली, तिी त्याला त्या 
के्षिािी िेखीव सांकल्पना बाांधण्यात यश आले नाही. पि, सािभतू रविाि त्याच्या ििेतून स्पष्ट झालेलेि 
होते; भपूृष्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ाांतील कायगकाििभावाने सांबद्ध असलेल्या घटनाांमधील फिकाांिा अभ्यास 
भरू्ोलाला किावयािा असतो (१६१, १०६ f; ७१, २५ ff). त्यािप्रमािे क्रमबद्ध भरू्ोल व प्रादेरशक भरू्ोल 
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याांिा एकमेकाशी सांबांध आरि त्या दोघाांिा एकूि के्षिाशी सांबांध याबाबतिे रिलटोफेनिे रवविेन 
भरू्ोलरवषयक रविािाांच्या रवकासात रततकेि महत्तवािे ठिले. एखाद्या के्षिातील घटनाांच्या कायगकािि 
सांबांधाांिे आकलन होण्यास मदत कििे हाि क्रमबद्ध भरू्ोलािा प्रत्यक्ष हेतू आहे (४२ f). या आकलनािे 
स्वरूप काही तत्तवाांच्या रूपाने हयलत किता येईल; आरि या तत्तवाांिे वरे्वरे्ळ्या प्रदेशाांिा अन्वयाथग 
लावण्यािे कामी उपयोजन किता येईल. यालाि भवूांटनशास्त्र असे म्हितात (स्पष्टीकिि न देता केलेले 
विगन म्हिजे के्षिविगनी भरू्ोल हा परहला टप्त पा. यातूनि क्रमबद्ध भरू्ोलासाठी सामग्री प िवलेली असते. 
आरि क्रमबद्ध भरू्ोलािा आधाि घेऊन स्पष्टीकििे देत केलेला प्रदेशािा अभ्यास म्हिजेि भवूांटनशास्त्र हा 
शवेटिा टप्त पा. असे भेद रिलटोफेन कित असला तिी, या भेदकल्पनेिे अन किि झालेले रदसत नाही). 

 
भरू्ोलके्षिातील मोठा भेद म्हिजेि क्रमबद्ध भरू्ोल व प्रादेरशक भरू्ोल (भवूांटनशास्त्र) याांमधील 

भेद. हा अभ्यासाच्या सामग्रीतील फिक नहहता–भरू्ोलके्षिात अभ्यासाच्या सामग्रीवि मयादा घालिे 
अशलय आहे हे रिलटोफेनने ओळखलेले होते–ति तो अभ्यासाांच्या पद्धतीतील फिक होता. सामग्रीिे 
स्वरूप सांकीिग असल्याम ळे क्रमबद्ध अभ्यासात त्याांच्या अभ्यास वर्गवािीने किावा लार्तो. आरि याि 
आधािावि रिलटोफेन दोन प्रम ख र्ट न मानता तीन र्ट मानतो. भौरतक घटना, जीवरवषयक घटना आरि 
मानवी घटना. मानव हीही एक जीववस्तू आहे. मर् त्यािाही, काही मयादेपयंत, इति प्राण्याांच्या अभ्यासात 
समावशे किण्यास हिकत नाही. हे खिे असले, तिी त्यािे भपूृष्ाशी असलेले सांबांध अन्य प्राण्याांच्या दृष्टींनी 
महत्तवाच्या नसलेल्या अनेकरवध र्ोष्टींनी रनयांरित असतात. या वस्त व्स्थतीम ळेि, मानवाच्या अर्दी 
रनिाळ्या प्रकािाने रविाि कििे आवश्यक असते. भवूांटनात्मक अभ्यासात, घटनाांच्या सवग र्टाांमध्ये 
असलेल्या कायगकािि सांबांधाम ळे ते कोित्याही एका एककाच्या अभ्यासासाठी एकरित किता येतात. 
शास्त्राच्या कोित्याि सांक रित कल्पनेने जखडलेला नसल्याने, हांबोल्टप्रमािेि, रिलटोफेनलाही एकि 
अव्स्तत्वात असलेल्या आरि कायगकाििसांबांधाांनी एकि बाांधल्या रे्लेल्या रवरवध प्रकािच्या वस्तूांिा अभ्यास 
कििािे एकि शास्त्र असाव ेयात वावरे् काहीि रदसले नाही. 

 
र्–प्रचणलत भूगोलाची लगतची पार्श्डभूमी 

 
रिलटोफेनने भरू्ोलासाठी घालून रदलेला कायगक्रम आरि नांति हेटनिने भिीस टाकलेले त्यािे 

सांपूिग रवविि (प्रथम १८९५ मध्ये आरि १९०५ मध्ये अर्दी पूिगपिे) या दोन र्ोष्टींम ळे, क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या 
रनष्ट्कषांच्या भाषेत प्रदेशाांिे अन्वयाथग लाविािे अभ्यास प्रादेरशक भरू्ोलाच्या के्षिात किण्यािा मार्ग तयाि 
झाला. वास्तरवक ही र्ोष्ट भरू्ोलाला नवी नहहती. हे एक प्रकािे हांबोल्टच्या पद्धतीकडे पित 
वळण्यासािखेि होते (२, ३०९, चकवा १६०, ८६). प्रथम रिटिच्या अन यायाांनी क्रमबद्ध भरू्ोलाकडे रकमान 
लक्ष देऊन प्रादेरशक भरू्ोलािा अभ्यास िालू ठेवल्याम ळे, व नांति रपशलेच्या अन यायाांनी प्राम ख्याने 
क्रमबद्ध भरू्ोलालाि वाहून घेतल्याम ळे, या तत्तवाकडे जिी द लगक्ष झालेले होते, तिी ते पूिगतया दृष्टीआड 
कधीि झालेले नहहते. पि रिलटोफेनने आपल्या हयाख्यानात क्रमबद्ध भरू्ोलाकडे तपशीलवाि लक्ष 
रदल्याम ळे, प्रादेरशक भरू्ोलाला र्ौित्व आले, असा सूपानिा समज झाला. म्हिूनि १८८९ साली, 
प्रादेरशक भरू्ोलािी मशार्त वािांवाि होत जावी असे आग्रहािे आवाहन स पानने केले (७८). [वाग्नेिने आपले 
पद्धरततांिरवषयक रनवेदन सादि केले तेहहाि, म्हिजे १८८२ इतलया पूवी, प्रादेरशक भरू्ोलाच्या महत्तवािी ििा केली. १८९१ च्या त्याच्या 
रनवेदनातील स मािे दहा पाने ति या रवषयालाि वारहलेली होती (८०, ३८५ ते ९५). या द सऱ्यात त्याने प्रथम आपल्या परहल्या रनवेदनािा 
ओझिता उल्लखे केला असून त्यालाि एक तळटीप जोडली (३७५). याि रनवेदनाच्या सांदभात लायलीने “प्रादेरशक भरू्ोल.. हा आता क ठे, 
म्हिजे १८९१ साली, वाग्नेिच्या नजिेत येऊ लार्ला आहे”. असे रवधान केले आरि “ही नजिही फलत ओझिती आहे” अशी त्यावि टीप रदली. 
(२२२, २५६).] त्यािप्रमािे, प्रत्यक्ष उदाहििे घालून देऊन, तसेि आपल्या पद्धरततांिरवषयक रवधानाांनी आरि 
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Geographische Zeitschrift या १८९५ साली स्वतःि स रू केलेल्या “भौर्ोरलक रनयतकारलकातील” 
प्रकाशनाांनी, अशा तीनही प्रकािाांनी, हेटनिने प्रादेरशक अभ्यासाांना मोठ्या जोमाने प्रोत्साहन रदले. तिीही, 
भरू्ोलाच्या या शाखेला क्रमबद्ध, रवशषेतः भरूुपििनाशास्त्ररवषयक अभ्यासाांच्या बिोबिीिे स्थान, 
सापेक्षपिे, अलीकडच्या काळापयंत रमळरवता आले नाही. रवशषेतः परहल्या जार्रतक महाय द्धाम ळे 
य िोपीय के्षिाांच्या, त्यातही जमगनीच्या ताब्यातील के्षिाांच्या, एकूि स्वरुपावि जमगन रवद्वानाांिे लक्ष कें रद्रत 
झाल्यावि त्या शाखेला तसे महत्तव प्राप्त त होऊ लार्ले. प्रादेरशक भरू्ोलािा प िस्कता म्हिून हेटनििा 
वािांवाि उल्लखे होत असतो, ही वस्त व्स्थती असली, तिी त्याने क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रवकासकायािा 
उत्साहभांर् केला असा र्ैिसमज करुन घेिे योग्य नाही. रे्ल्या स मािे िाळीसपेक्षा अरधक वषांच्या काळात 
या दोन प्रकािाांपैकी कोित्यातिी एकाि प्रकािावि आळीपाळीने कमीजास्त भि रदला जात असतानाि, या 
दोनही दृरष्टकोिातून भरू्ोलरवषयक अन सांधान कायग झाले पारहजे अशी भरूमका हेटनिने सातत्याने 
घेतलेली आहे (१२१, २; C/o २, ३१०). १९०३ मध्ये त्याने केलेला परहला पद्धरततांिरवषयक तपशीलवाि 
अभ्यास क्रमबद्ध प्राकृरतक भरू्ोलािी पायाभतू सांकल्पना व तत्तव े याांच्याप िताि मयारदत होता (१२३). 
१९०७ सालच्या अभ्यासात त्याने क्रमबद्ध मानवी भरू्ोलासांबांधी रविाि केला (१३०) आरि १९०५ नांतिच्या 
प ष्ट्कळशा अन्य लेखाांतून, त्याने क्रमबद्ध अथवा सवगसामान्य भरू्ोल हाही भरू्ोलािाि एक समन्वयकािी 
भार् आहे असे प्ररतपादन करुन, त्या शाखेच्या महत्तवाविही भि रदला (रवशषेतः १४०), शवेटी, बऱ्याि 
अलीकडच्या वषांत, त्याने स्वतः भौर्ोरलक रुपधेयाांच्या रवरवधप्रकािाांिे रवविेन कििािे तपशीलवाि 
क्रमबद्ध प्रबांध सादि केले. प्रथम भिूिनाांवि (३६१) व नांति हवामानावि (३६२) प्रबांध रलरहले; व शवेटी 
सांपूिग क्रमबद्ध भरू्ोलािा समावशे कििािा एक िाि खांडाांिा ग्रांथ (३६३) त्याने प्ररसद्ध केला. त्याने िौर्थ्या 
खांडाच्या केवळ शांभि पानाांपेक्षाही लहान भार्ात मानवी भरू्ोल आटोपता घेतला आहे. भरू्ोल के्षिाच्या 
मानवी भरू्ोल या भार्ाला एक सांपूिग खांड वहाण्यािी एक योजना हेटनिने आखून ठेवली आहे. त्यािे 
हस्तरलरखतही जवळ जवळ पूिग आहे. या ग्रांथािे प्रकाशन कोित्याही काििाने आडून िाहू नये अशी 
देशोदेशींच्या भरू्ोलञाांिी इच्छा असिाि. [नाझी सत्तेच्या कालखांडात हेटनिला कोितेही प्रकाशन किण्यािी मनाई होती. पि, 
त्यािा Allgemeine Geographie des Menschen हा ग्रांथ त्याच्या मृत्यूनांति, म्हिजे १९४७ मध्ये प्ररसद्ध किण्यात आला. त्याति त्याच्या 
हयावसारयक पाश्वगभरूमिे व हयावसारयक यशािे विगन रश्मट्हेनिने रलरहलेले आहे.] 

 
या दोन प्रकािाांच्या भौर्ोरलक कायातील पिस्पिसांबांधाांबाबतच्या ििेत, हेटनिने थोड्याशा 

अपरिरित परिभाषेिा प्रथमि वापि केला. ती परिभाषा अशािीतीने बनवलेली होती, की त्याम ळे या दोन 
प्रकािाांत काटेकोि भेद असा नाहीि या र्ोष्टीवि भि देिे स लभ हाव.े कोित्याही रवस्तृत के्षिािा प्रादेरशक 
अभ्यास कित असता, वरे्वरे्ळ्या भौर्ोरलक रुपधेयाांतील उल्लखेनीय फिकाांिा क्रमबद्ध पद्धतीने अभ्यास 
कििे अशलयि आहे. उलटपक्षी, कोित्याही एका रवरशष्ट प्रकािच्या रुपधेयािा क्रमबद्ध अभ्यास केवळ 
तेवढ्या एकाि प्रकािच्या सांदभात केला जात नाही, ति त्या रुपधेयाच्या अन्य, एक वा अनेक, रुपधेयाांशी 
असलेल्या रवतििात्मक सांबांधाांच्या सांदभात केला जातो – म्हिजेि, त्याांच्यापकैी प्रत्येक प्रकाि 
रनिरनिाळ्या के्षिात जसा बदलत जातो, तसे त्याांिे पिस्पि सांबांधही बदलतात. क्रमबद्ध भरू्ोलातील 
अभ्यास आरि एकाि वस्तूच्या अभ्यासाला वारहलेला रवरशष्ट क्रमबद्ध शास्त्राांनी केलेले अभ्यास या दोहोंतील 
भेदाांवि भि देण्यािा त्याांिा हेतू होता. वास्तरवक हा भेद हांबोल्टने यापूवीि स्पष्टपिे माांडलेला होता, आरि 
तिीही तो आता नजिेआड झालेला होता. (रवशषे पहा ६०, Ⅰ, ४८ ff; हेटनिच्या भरू्ोलरवषयक मताांिा 
हांबोल्टच्या मताांशी असलेल्या सांबांधाांसाठी पहा ड्योचिर् २२, १६६ ते ६८). 

 
एकोिीसाहया शतकातील जमगन सारहत्यात हहेिेरनयसने प्रथम वापिलेल्या “सामान्य भरू्ोल” 

आरि “रवरशष्ट भरू्ोल” (Special Geography and General Geography) या सांञाांिी भरू्ोलाच्या बऱ्याि 
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मोठ्या भार्ातून उिलबाांर्डी झाली आरि त्याांिी जार्ा अन क्रमे allgemeine Erkunde व Lӓnderkunde 
या दोन सांञाांनी घेतली. अथाति त्यामारे् पिदेशी उद्र्माच्या शब्दािे उच्चाटन किण्यािी उत्कट भावना 
होती. पि भौर्ोरलक अभ्यासाच्या या दोन प्रकािाांच्या दिम्यान एक मोठी दिी असते येवढी र्ैिसूिना 
देऊनि या दोन सांञा थाांबल्या नाहीत, ति “पृर्थ्वीिे सामान्य शास्त्र” (General Science of the Earth – 
allgemeine Erkunde) या सांञेतून भरू्ोल या शब्दाशी सामान्यतः रनर्रडत असलेल्या सांकल्पनेपेक्षा अर्दी 
वरे्ळी सांकल्पना हयलत होऊ लार्ली. “Erkunde” हे Geography (भरू्ोल) या शब्दािे केवळ 
जमगनीकिि आहे, ही र्ोष्टि लोक रवसरुन रे्ले, आरि एकाने ति ती सांञा शब्दाथानेि मान्य करुन “सांपूिग 
पृर्थ्वीिा अभ्यास किण्यािे महत्कायग भरू्ोलाला किावयािे आहे असे अन मान त्यावरुन काढले”, अशी 
टीका पेंकने अर्दी अलीकडेि या सांदभात केली आहे. ज्याच्या हाताखाली हेटनिने अभ्यास केला, त्या 
रे्लांटनेि या रविािधािेिा रतच्या अांरतम रनष्ट्कषापयंत मार्ोवा घेण्यािा प्रयत्न केला होता. विवि पहाता, 
रिलटोफेनही त्याम ळे र्ोंधळून रे्ला होता (९०, Ⅰ, ३९). हेटनिला जािवलेला यािा एक द ष्ट्परििाम असा 
होता, की सांपूिग पृर्थ्वीिा अभ्यास किण्याच्या कल्पनेने भरू्ोलञ भािावनू जात, पि तसे कित असताना 
त्यातील भवूांटनात्मक दृरष्टकोिि र्मावनू बसत. त्याम ळे, वाग्नेि समजत होता त्यापेक्षाही अरधक दै्वतवादी 
स्वरूप भरू्ोलाला प्राप्त त झाले; आरि प्रादेरशक भरू्ोलाभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या घटनाांिे अन्योन्य 
सांबांध स्पष्ट कििाऱ्या सामान्य सांकल्पना आरि तत्तव े रनमाि किण्यािे काम क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या 
अभ्यासकाांकडून होईनासे झाले. भरू्ोलके्षिाच्या पूिगतया रभन अशा या दोन प्रकािच्या लेखनकायात होत 
असलेल्या या रवभार्िीवि मात किण्यासाठी भवूांटनात्मक सांकल्पना ही प्रादेरशक अभ्यासात मानली जाते 
रततकीि क्रमबद्ध अभ्यासातही प्रभावी मानली रे्ली पारहजे, आरि हांबोल्टच्या रलखािातही ती तशी आहे, 
असे हेटनि मानत आला. आपल्या या दृरष्टकोिावि अरधक भि देता यावा म्हिूनि, त्याने आपल्या 
क्रमबद्ध, चकवा सामान्य, भरू्ोलाच्या रुपिेषेला तौलारनक प्रादेरशक भरू्ोल (Verglei chende 
Lӓnderkunde) हेि शीषगक रदले. या ग्रांथािा आिाखडा १८८९ साली, म्हिजे रे्लांटने आपले मत 
माांडल्यावि दोनि वषांनी, पूिग झाला होता. भरू्ोलाभ्यासाच्या या प्रकािच्या Lӓnderkunde चकवा प्रादेरशक 
भरू्ोलाशी असलेला प्रत्यक्ष सांबांध त्याने आपल्या १८९५ व १८९८ च्या अभ्यासलेखात स्पष्टपिे माांडला आहे. 
ज्या लेखाांच्या सहाय्याने हेटनिने या दोन प्रकािाांिा पिस्पिसांबांध अर्दी पूिगत्वाने स्पष्ट केला त्या आपल्या 
पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांतून ही सांञा जिी त्याने र्ाळली होती (१६१, ३९८ ते ४०४), तिी िाळीस 
वषांपूवी रलरहलेल्या या रुपिेषेिी साांर्ता किताना माि त्याने ते मूळिेि शीषगक कायम केले. [मूळच्या 
हस्तरलरखताबद्दलिा हा आदिभाव द दैवीि म्हटला पारहजे, असे पेंकने मत रदले. आपल्या “सामान्य भरू्ोलाच्या” ग्रांथातून सम द्राांिा अभ्यास 
वर्ळलेला असल्याम ळे “तौलरनक प्रादेरशक भरू्ोल” हे नावि उरित आहे असे मानण्यास हे आिखी एक कािि आहे अशी भलाविही हेटनिने 
केली (पेंक ९०, Ⅰ, ३८ ते ४०; Ⅱ, ३१-३२; हेटनि ३६४, Ⅳ, प्रस्तावना). पि, हेटनिच्या या सांञेम ळे एका अमेरिकन अभ्यासकािा पूिगपिे रै्िसमज 
झाला (C/o २२२, २५६) ही र्ोष्ट पेंकने घेतलेल्या आके्षपाला प ष्टी देिािीि आहे. पि, पेंकने जसा समजून घेतला तसा त्याने शीषगकापलीकडिा 
अथग समजून घेतला असता, ति हेटनिला काय म्हिावयािे आहे हे समजण्यास नड पडिाि नहहती. काही असो, एका पिकीय भाषेतील 
शब्दप्रयोर्ाांच्या या वादात आपल्याला रशिावयािी जरुिी नाही. 

 
या परिकेत वापिलेल्या सांञा आता अमेरिकेतील भरू्ोलात प ष्ट्कळि मान्यता पावल्या आहेत, आरि लॅरटनोभ्दव अन्य भाषाांत त्याांिा 

तात्काळ वापिही होऊ लार्ला. पि, त्याि सांञा जमगनमध्ये भाषाांतरित किताना माि यथाथग प्ररतसांञा रमळू शकत नाहीत. स दैवाने, इांग्रजी भाषा 
कोित्याही एकाि रवरशष्ट भाषेत रनमाि झालेले शब्द वापिण्यास बाांधलेली नाही.] 

 
एकोरिसाहया शतकाच्या उत्तिाधािा हा कालखांड सोडून प ढे जाण्यापूवी ‘अरभजात कालखांड’ व 

‘अरभजातपूवग कालखांड’ याांतील भरू्ोलािी काही खास लक्षिे येथे लक्षात घेिे आवश्यक आहे; कािि, 
रनदान काही काळ तिी ती नजिेआड झालेली होती. भरू्ोलातील पूिगरुपतेिी (Ganzheit) सांकल्पना ही 
त्याांपैकीि एक आहे. भरू्ोलाच्या इरतहासात ब्यूर्गिने या सांकल्पनेच्या रवकासािे सवेक्षि केले आहे. पि, 
या कालखांडात जमगन भरू्ोलात ती महत्तवािी मानली जात असे याबाबत फािि थोडा रवश्वसनीय प िावा 
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त्याने सादि केला आहे. पृर्थ्वी ही एक सेंरद्रय स्वयांपूिग (वस्तू) आहे, या रिटिच्या सांकल्पनेिा प नरुच्चाि 
िात्सेलने काही सांदभात केलेला असला, आरि ती सांकल्पना व्हहडाल डी. लब्लाक या फ्रें ि ग्रांथकािाला 
रवशषे रप्रय असली, तिी एकां दिीने फािि थोड्या जमगन अभ्यासकाांनी रतिी दखल घेतलेली होती (१८४, 
५). र्ूढ र्ृहीत कल्पना आरि र्ैिसमज रनमाि कििािे दृष्टान्त याांच्या ऐवजी प्रत्यक्ष व अिूक विगनाांनाि 
शास्त्ररवषयाांत वाढती मार्िी होती. या सांकल्पनेरवरुद्ध रे्लाटँने केलेला य व्लतवाद परििामकािक ति 
होताि, पि तो विील र्ोष्टींिेि प्ररतचबब होता. शवेटी रे्लांटने असा रनष्ट्कषग काढला, की पृर्थ्वी ही एक 
“सेंरद्रय वस्त ” नसून, तो “रवश्वातील वस्तूांपासूनि बनलेला एक जरटल आहे” (७६, ⅳ). 

 
एक र्ोष्ट रनरित, की एकोरिसाहया शतकाच्या उत्तिाधातील जमगन भरू्ोलञाांनी भकेू्षिातील रवरवध 

घटनाांच्या पिस्पि सांबांधाांिा अभ्यास किण्यािी पद्धती िालूि ठेवली. रवरवध प्रकािच्या घटनाांच्या 
कायगकािि भावात्मक अन्योन्य सांबांधाांतून रनमाि होिािी के्षिािी एकात्मता रिलटोफेनच्या लक्षात आलेली 
होती (७३, १६ f, ६७), आरि प्रदेशाच्या काही रवशषे लक्षिाांिे प्ररतपादन किण्याऐवजी, सवगि महत्तवाच्या 
रुपधेयाांच्या अन्योन्यसांबांधाांच्या सांयोर्ातून रनमाि होिाऱ्या एकूि स्वरुपािे प्ररतपादन किण्याला प्रादेरशक 
भरू्ोलात अरधक महत्तव आहे, या र्ोष्टीवि हेटनि व अन्य भरू्ोलञाांनी अरधक भि रदला (१६१, २१७). 
तिीही हे एकूि स्वरूप म्हिजे हांबोल्ट व रिटि इत्यारद पूवीच्या ग्रांथकािाांच्या तत्तवञानातून मान्यता 
पावलेली ‘एकरुपता’ (Einheit) चकवा ‘पूिगरुपता’ (Ganzheit) नहहती. 

 
त्यािप्रमािे, एक स्वतांि प्रदेश हे आपल्यापिीने एक स्वतांि एकक आहे, म्हिजेि एक “स्वयांपूिग” 

एक “सेंरद्रय वस्तू” आहे ही सांकल्पनाही या कालखांडात आढळत नाही. एकात्मतेच्या व पूिगतेच्या या 
दोनही बाजू अलीकडच्या काही दशकाांत रवशषेतः जार्रतक य द्धानांति, भरू्ोलके्षिात प न्हा आिल्या रे्ल्या 
आहेत. पि, रवकासािी ही रदशा इतकी रवलां रबत आहे, की “रिटिच्या मार्ाकडे पित िला” या 
आांदोलनािा तो परििाम आहे असे मानाव ेकी नाही असा सांशय रनमाि होतो; कािि, रिलटोफेन व रिटि 
या दोघाांनीही या तत्तवाांिा अर्दी मयारदत प िस्काि केला होता. [१८९८ साली एके रठकािी, हेठनिने असे रलरहले आहे, 
की रिलटोफेनने प्रस्थारपत केलेल्या मताांना “काही बाबतीप िते रिटिच्या मार्ािे अन किि” (in gewisser Hinsicht eine Rϋckkehr Zu Ritter) 
असे म्हिावयास हिकत नाही (२, ३१७). रवशषे म्हिजे, हेटनिने त्यातील रवशषेिाांच्या अथांिे स्पष्टीकिि स्वतःि केलेले आहे. हे लक्षात घेता 
लायलीने घेतलेला या अवतििािा उतािा अप िा होता; कािि, त्यातील “रिटिच्या मार्ािे अन किि” येवढ्याि शब्दाांिा उतािा घेऊन 
अवतििातील रवशषेिात्मक वालयाांश र्ाळला आहे (२२२, २५८). रिटििा “पूिगत्वािा दृरष्टकोि” प्रादेरशक भरू्ोलात पित आिण्यास हेटनि 
काििीभतू झाला असे रसद्ध कििािा प िावा हेटनिच्या या चकवा अन्य रलखािाांत सापडण्यासािखा आहे, हे लायली साांर्त नाही; आरि प्रस्त त 
लेखकालाही कोठे आढळला नाही. लायलीने सूरित केल्याप्रमािे प्रदेशाच्या स्वयांपूिगत्तवािा दृरष्टकोि आजच्या अमेरिकी भरू्ोलात उपव्स्थत 
असेलि ति त्यािा मार्ोवा सॉि माफग त श्लूटिपयंत घेता येईल.] एक र्ोष्ट रनरित आहे, की रिलटोफेन अथवा हेटनि या 
दोघाांपकैी कोिीि आरि कधीि या सांकल्पनाांना पाचठबा रदला नाही. उलट, प ढे आपि ििा कििाि 
आहोत त्यावरुन असे रदसून येईल, की हेटनिने ति त्याांना वािांवाि आहहान रदले आहे. [रिलटोफेन व हेटनि याांनी 
या सांकल्पनाांच्या रवकासाला मदत केली असे रवधान ब्यरू्गि करु शकला यािे कािि तो या सांञाांच्या वरे्वेर्ळ्या वापिाांतील अथगभेद ओळखू शकला 
नाही (११, २६, ७६). रिलटोफेन आरि हेटनि या दोघाांच्याही मताने कोित्याही एका स्थळातील कािकाांिी र्ोळाबेिीज केली असता सवग रमळून 
एक यांििा तयाि होते. त्यातील कोिताही एक कािक र्ाळला, ति ती यांििा समजून घेिे अशलय होते. त्याच्याही प ढे जाऊन हेटनििे मत असे 
होते, की पृर्थ्वीविील प्रत्येक स्थळी (Erdstelle) ही यांििा अरद्वतीयि असते. म्हिून त्या स्थळावि “स्वतांि हयव्लतमत्तवािा रशक्का मािला जातो.” 
(१६१, २१७) पि ब्यरू्गिने येथे जोडलेली “प्रदेश या अथाने” (as a Landschaft) या शब्दप्रयोर्ािी प स्ती समथगनीय असल्यािा प िावा मला त्या 
सांदभात, चकवा अन्यिही आढळला नाही. उलटपक्षी, याि सांकल्पनेविील प्रत्यक्ष ििेत हेटनिने असा स्पष्ट रनदेश केला आहे, हे स्वतांि 
हयव्लतमत्तव त्या एका स्थळािे असते त्या सवग प्रदेशािे नहहे (२६९) आरि ब्यरू्गिने या लेखािी सांदभगग्रांथाांच्या यादीत नोंद केलेली आहे. येथे हेही 
साांर्ण्यास हिकत नाही, की हेटनिने रलरहलेल्या आधीच्या लेखाांपैकी एकात एखाद्या स्थारनक क्षेिािा एकूि भपूृष्ाशी असलेला सांबांध आरि एका 
मोठ्या सेंरद्रय वस्तूशी त्याच्या एका अवयवािा सांबांध या दोहोंिी एकमेकाशी त लना होण्यासािखी आहे, असे त्याने दाखरवले आहे. माि, ब्यूर्गि 
चकवा लायली या दोघाांनीही या लेखािा सांदभग घेतलेला नाही. अथात, त्यावरुन त्यािी धिसोडवतृ्ती उघड होते. पि, हे स्थारनक क्षिे म्हिजे एक 
रवरशष्ट एकक आहे अथवा पृर्थ्वी ही एक सेंरद्रय वस्तू आहे, असे स िरवण्यािा त्यािा हेतू रदसत नाही. कािि, यानांति याि रवषयासांबांधी रलरहलेल्या 
लेखाांत या सवगि सांञा र्ाळून टाकल्या आहेत, म्हिून त्याांकडे आपि द लगक्ष कििे बिे.] त्यानेि एके रठकािी असे स िरवले आहे, 
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की या सांकल्पनेिा मार्ोवा रिटिच्या अांरतम हेत वादी सांकल्पनाांपयंत घेता येईल (१६१, ३०६), आरि ते ति 
फलत िात्सेलमाफग त शलय आहे, हेही र्ृहीत आहे (१२६, ५५७ : तसेि ल्पेवी पहा ८, ७२ आरि ब्यूर्गि पहा 
११, ७६). “परृ्थ्वी एकात्म आहे” व “पृर्थ्वी ही एक सेंरद्रय वस्तू आहे”, या सांकल्पना व्हहडाल-ड-ला 
ब्लाकने िात्सेलपासून उिलल्या हे ति उघडि आहे. पि, असे किताना त्या सांकल्पना भरू्ोलात नवीनि 
होत्या असे समजण्यािी व्हहडालने िूक केली (१८४, ५) अशी एक शलयता आहे, रक या सांकल्पनाांिा 
अरलकडेि झालेला उल्लेखनीय रवकास हांबोल्ट आरि रिटि याांच्या कल्पनाांतून उर्म पावलेला नहहता, ति 
एका स्वरुप साांस्कृरतक घटनेिी ती प निावृत्ती होती. या घटनेनेि एका रवरशष्ट देशाच्या रवरशष्ट काळातील 
सवगसाधािि तत्तवञानरवषयक सांकल्पना भरू्ोलके्षिातही घ सडल्या रे्ल्या. जमगनीतील य द्धोत्ति 
वातावििात “एकता” आरि “समरष्ट” या सांकल्पना बलवत्ति होत्या”. [जमगन भरू्ोल एका नहया कालखांडात प्रवशे 
कित असल्यािे ते रनदशगकि आहे. अथाति, या कालखांडात काही उल्लखेनीय बदलाांिी अपेक्षा किण्यास हिकत नाही. पि, अशी सूिना ज्याांतून 
रमळाली ती उर्मस्थाने सूरित किण्यािे मी टाळत आहे, कािि सावधानतेिी सूिना मला वेळीि रमळाली आहे. अशा उर्मस्थानाांत 
भरू्ोलञाांबिोबि अभरू्ोलञाांिाही समावेश आहे.] [अथाति, रवसाहया शतकाच्या िौर्थ्या दशकात.] 

 
एकोरिसाहया शतकाच्या उत्तिाधातील शास्त्रीय दृरष्टिा रविाि किता, ज्याांिा हांबोल्टने उल्लखेनीय 

रवकास केला तशा प्रकािच्या भदूृश्याांच्या सौंदयगबोधक स्वरुपाच्या चितनास, विवि पहाता तिी, फािसा 
अवकाश नहहता. िात्सेल, ओपेल व रवमाि येवढ्या रतघाांिा उल्लेखनीय अपवाद या सदिाखाली ब्यूर्गिने 
रनदेश केला आहे (७४). याांतील शवेटच्या दोघाांनी ति हांबोल्टने केलेल्या “भकेू्षिदृश्य” (Landschaff) या 
सांञेिा रनिीक्षिीय दृश्य या अथाने केलेला वापि तसाि िालू ठेवला. 

 
थोडलयात, एकोरिसाहया शतकाच्या उत्तिाधात, रवरशष्ट के्षिाांशी रनर्रडत असलेल्या प्राकृरतक 

शास्त्राांच्या रवकासाच्या प्रभावाखाली, रनदान काही काळ तिी, भरू्ोलािे एका अर्दी रनिाळ्याि के्षिात 
रुपाांति होत होते. हे नव ेस्वरुप हांबोल्ट आरि रिटि याांनी वािसा म्हिून घेतलेल्या व रवकरसत केलेल्या 
भरू्ोलाच्या स्वरुपापेक्षा अर्दी वरे्ळेि होते. क्रमबद्ध अभ्यासाांवि भि रदल्याम ळे भरू्ोलािे दोन समान भार् 
झाल्यासािखे रदसत होते. त्याांपकैी एक प्राकृरतक शास्त्र होते ति द सिे सामारजक शास्त्र होते. या दोघाांिी 
र्ाठ फलत प्रादेरशक अभ्यासाांत पडत असे. पि या प्रादेरशक अभ्यासाांनी शास्त्रािे आकाि घेतल्यािे कधीि 
रदसले नाही. माि, या कालखांडाच्या शवेटी प्ररतरक्रयेला स रूवात झालेली होती. शवेटी भरू्ोलाने घेतलेले 
वळि पूवीच्याि रदशिेे होते. नवीन शतक उजाडले तेहहा “आशय आरि पद्धरततांि या बाबतीत” भरू्ोलािे 
हेतू मोठ्या प्रमािात “हांबोल्टने घालून रदलेल्या सांकल्पनाांशी” स सांर्त होते, असे रवधान रिलटोफेनने 
१९०३ साली केले आहे (३, ६७३, ६८९). त्यावळेी आरि भरू्ोलाच्या एकूि इरतहासात, भरू्ोलािा सांबांध 
कायगकाििभावाने सांबांरधत असलेल्या भेदान साि केलेल्या भकेू्षिाांच्या (Erdraume) अभ्यासाांशीि होता. 
अथात भरू्ोल हे के्षिीय भेदाभेदाांिेि शास्त्र होते व आहे (हेटनि २, ३२०). 

 
१९०५ साली हेटनिला असे आढळून आले, की जमगन भरू्ोलकाि रिलटोफेनिे भरू्ोलासांबांधीिे हे 

रवधान मान्य किण्याच्या नादात होते. तिीही, रिलटोफेनला आपल्या सांकल्पनेिी पद्धरततांिरवषयक िेखीव 
हयाख्या देण्यात पूिग यश आलेले नहहते, त्याने एकैक हेतूने त्यािा पाठप िावा केलेला नहहता, आरि त्याने 
१९०३ च्या आपल्या भाषिात मूळ म द्दाि काहीसा अस्पष्ट करून टाकला होता, असे हेटनिला व अन्य 
भरू्ोलञाांनाही, वाटू लार्ले (१२६, ५५२-५३, ५६०; १६१, १०६). म्हिून, भरू्ोलािे पद्धरततांिरवषयक 
भक्कम रवविि किावयािे करठि कायग आपि होऊनि आपल्या रशिावि घेतले. त्यात त्याला स्वतःि 
मनाशी रनष्ट्कषगरुपाने तयाि केलेली कोिीतिी भरू्ोलािी सांकल्पना रवषद किावयािी नहहती, 
आजतार्ायत रवकास होत आलेली, भरू्ोलाच्या के्षिािे काटेकोि प्ररतपादन कििािी सांकल्पना रवषद 
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किावयािी होती. म्हिजे तो केवळ रिलटोफेनिाि आधाि घेिाि होता असे नहहे, ति प्रत्यक्षपिे व 
अप्रत्यक्षपिेही, तो रिटि हांबोल्ट आरि अरभजातपूवग कालखांडातील त्याांच्या पूवािायांिाही यासाठी आधाि 
घेिाि होता. तो हांबोल्टवि रकती अवलांबनू होता हे त्याच्या असांख्य परिच्छेदातून स्पष्ट होिािे आहे. काही 
परिच्छेदाांत त्याने तसे सूरितही केलेले आहे (C/o १६३, ८५ ff). आध रनक भरू्ोलाच्या दोन सांस्थापकाांच्या 
भरू्ोलरवषयक रविािाांच्या हेटनिने केलेल्या सांश्लेषिावरुन, हांबोल्ट हा रिटिच्या बिोबिीिाि नहहे ति 
त्याच्यापेक्षाही प ढािलेला होता, असा रनष्ट्कषग ड्योचिर्ने काढला आहे (२२, १६३). 

 
आपल्या १९०५ सालापासून आजतार्ायत (म्हिजे १९३९ पयंत) प्ररसद्ध केलेल्या 

पद्धरततांिरवषयक ििालेखाांच्या सांपूिग प्रदीघग मारलकेतून–इतकेि नहहे ति, प्रकाशनाच्या वाटेवि 
असलेल्या प ढील अभ्यासलेखाांतूनही – भरू्ोलािी सांकल्पना हा भरू्ोलाच्या कालक्रमान साि होत रे्लेल्या 
रवकासािा परिपाक आहे, ही र्ोष्ट हेटनिने सातत्याने स्पष्ट किण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. त्या अथाने, या 
सांकल्पना आपल्या प्रस्त त भरू्ोलरवषयक रविािाांच्या रवकासाच्या इरतहासाच्या अभ्यासाच्या उच्चतम चबदूिे 
द्योतक आहेत. क्रमाक्रमाने उत्क्राांत होत रे्लेल्या या सांकल्पनेला तकग श द्ध पाया घालून देिे हाि हेटनिच्या 
अभ्यास लेखाांिा हेतू असल्याम ळे, प ढील परिच्छेदात आपि त्याच्याि मताांिे पिीक्षि करू या. 

 
आमिे हे ऐरतहारसक पयगवके्षि थोडलयात आविते घ्यावयास हिकत नाही. रिलटोफेनने १८८३ 

साली माांडलेला दृरष्टकोि पेंक, श्लटूि, आरि सवात जास्त हेटनि याांनी रिलटोफेनच्या रविािाांच्या 
लावलेल्या अन्वयाथासह बह सांख्य अभ्यासकाांनी मान्य केला. परििामी, रवसाहया शतकाच्या प्रथम पवात, 
या पूवी कधीि साधली नहहती इतलया मोठ्या प्रमािात, पायाभतू सांकल्पनाांिी एकात्मता साधली रे्ल्यािा 
ठसा जमगन भरू्ोलावि उमटलेला आहे. हेटनििे पद्धरत-तांिरवषयक अभ्यासलेख ति भरू्ोलके्षिातील 
अरभजात लेखन मानले जाते. या र्ोष्टीकडे कोिाही जमगन पांरडताला द लगक्ष किता येिाि नाही. झ्योल्शने 
१९२४ साली असे रलरहले, की “जमगनीतील बह तेक सवग शास्त्रीय भरू्ोलकाि समरूप सांकल्पनाांवि येऊन 
पोहोिलेले आहेत.” रनदान याबाबतीत, हेटनिच्या कायाला कमी धन्यवाद देऊन िालिाि नाही. (२३७, 
५६; C/o बाऊन १५५, ६ ते ८; आरि जमगनीतील रवद्यापीठ पातळीविील भरू्ोल रवभार्ाच्या एकवीस 
प्ररतरनधींनी Heidelberger Tagung मध्ये केलेले रवधान, १३८). 

 
त्यािप्रमािे, हेटनि आरि त्याच्या समकालीनाांच्या पद्धतीतांिरवषयक अभ्यासाांिा अन्यदेशीय 

भरू्ोलञाांच्या सकल्पनाांविही उल्लखेनीय प्रभाव पडलेला आहे. जमगनीबाहेिील य िोपीय िाष्ट्राांच्या ज्या 
भरू्ोलञाांनी भरू्ोलाच्या स्वरूपाच्या सांबांधात समरूप रविाि माांडलेले आहेत. त्याांिी यादी प ढे रदल्याप्रमािे 
किता येईल. िरशयात बर्ग (९७, १०३), व त्यािा रशष्ट्य एस्टोरनयािा माकग स (१९१, १२ ff), रफनलांडमध्ये 
ग्रान्से (२७०, २९६), नावेत अस्टगल (िाऊनिे मत) आरि स्वीडनिा हेल्रे् नेल्सन (डेर्ीिच्या 
अवतििाधािे; डेर्ीि स्वतःही माथेच्या सांकल्पनेशी समरूप सांकल्पना माांडतो), बेव्ल्जयाम मधे रमशोट 
आरि इटलीत रर्आनो िपानी मारिनेली (झ्योल्सच्या मताने), आरि अल्मारर्ए (१८८), रिझोल्म (१९२) 
आरि हबगटगसन (झ्योल्श पहा) याांनी हेटनिच्या मताांिी गे्रटरिटनला ओळख करून देण्यािा प्रयत्न केला. 
इनोयूच्या मते जपानिे अनेक भरू्ोलञ हेटनिच्याि मताांिे अन किि कितात, त्यात कोमाकी, बातानूकी, 
व साहरजकि स्वतः रनवदेक म्हिजे इनोयू, याांिा समावशे होतो. अमेरिकेला या भवूांटनात्मक सांकल्पनेिी 
प्रथम ओळख करून देिािा होता फेनमान (२०६) तसेि डब्ल्यू. एम. डेव्हहस याच्या अखेिच्या काही 
लेखाांतून तशीि ओळख करून रदलेली आढळते; माि त्याच्या आधीच्या अरधक स रवख्यात रवधानाांतून 
डोकाविािा रविोधी सूि लक्षात भििािा आहे (१०२, २०९ f; C/o २०३). यारशवाय, या सांकल्पना आिखी 
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रकत्येक लेखकाांच्या लेखनाांतून, त्यातही वचेलग्टन जोन्सच्या लेखनाांतून, रवशषेत्वाने हयलत होतात. तिीही 
सॉिने स मािे दशकापूवी मोठ्या परििामकािक िीतीने त्यािे प्ररतपादन किीतोपयंत, अमेरिकन् 
भरू्ोलञाांनी एकां दिीने द लगक्षि केले (२११, ८४). तेहहापासून माि सांय लत सांस्थानाांतील, बह सांख्य 
नसल्यातिी, प ष्ट्कळशा रक्रयाशील सांशोधकाांिी हीि सवगसामान्य सांकल्पना होऊन िारहली आहे. 

 
रे्ल्या रपढीत, भरू्ोलके्षिातील एकमत हे जमगनीतील भरू्ोलािे खास लक्षि मानले जात होते. 

पि, जमगनीहयरतरिलत अन्य देशाांत भरू्ोलाच्या अभ्यासके्षिािे स्वरूप व हयाप्त ती याबाबतींत सवगसाधािि 
एकमत झालेले नहहते. बह ताांश देशाांत मतमताांतिाांिे लक्षिीय भेदि नहहे ति वादही आहेत. म्हिूनि, 
जमगनीबाहेिच्या भरू्ोलञाांनी आपल्या के्षिाच्या पद्धरततांिािा अभ्यास किण्याबाबत फािि उदासीनता 
दाखरवली आहे, ही घटना अथगपूिग आहे, अशाप्रकाििी टीका अलीकडेि केलेल्या सवेक्षिात स्टॅम्पने 
केलेली आहे (२००). [जोरशया सी. स्टॅम्पिा ‘The Economist’ हा ग्रांथ.] यािा अथग, ते आपापसात यासांबांधात वािांवाि 
ििा कित नाहीत अथवा आपली वैयव्लतक मतेही प्ररसद्ध कित नाहीत, असा होत नाही. 

 
हहीडाल-ड-ला-ब्लाक याच्या ह क मी प्रभावाखाली प्रस्थारपत झालेली फ्रें ि भरू्ोलातील 

एकवालयता त लनात्मकदृष्ट्ट्या मोठ्याप्रमािात होती, हा यासांदभातील एक अपवाद म्हिूनि नजिेत 
भितो. हहीडाल, िनू्हे आरि उमाांर्ो याांिा प्रादेरशक भरू्ोलाच्या रवकासाविील प्रभाव महत्तवािा असला, 
तिी तो त्याांच्या स्वतःच्या आरि त्याांच्या रवद्यार्थ्यांच्याही अभ्यासाांिा परिपाक आहे; न होऊन, ती भरू्ोलाच्या 
स्वरूपािी त्याांनी केलेल्या ििेिी परििती नहहे (C/o सॉि ८४, १७१, १८० f), या लेखकाांनी भरू्ोलके्षिात 
केलेली कामरर्िी वरे्ळी काढून, फलत भरू्ोलाबद्दल त्याांना काय म्हिावयािे आहे येवढेि एखाद्याने 
वािले, ति िात्सेलच्या मताच्या स धारून वाढरवलेल्या आवृत्तयाांिे स्थान त्याांच्या मताांना द्याव ेलारे्ल. या 
दृष्टीने पहाता बॉलॉलसिा “भरू्ोलािे शास्त्र” (Les Sciences geographiques) हा ग्रांथ बऱ्याि बाबतीत 
भरू्ोलके्षिािे एक मौल्यवान आरि साांर्ोपाांर् पृथक्किि ठिले; आरि प्रस्त त ग्रांथाच्या प ढच्या काही 
प्रकििात विील ग्रांथािा वािांवाि सांदभग घेतला जाईल (१८६). म्हिूनि, एक र्ोष्ट येथे स्पष्टपिे नमदू 
केली पारहजे, की फ्रें ि भरू्ोलातील प्रिरलत रविािाांिे सवेक्षि किण्यािा यथायोग्य प्रयत्न येथे किता 
आला नाही. तथारप, त्या देशात झालेल्या कायाच्या म्यूसेटने अलीकडेि केलेल्या एका सवेक्षिात 
वािकाला काही महत्तवािे सांदभग सापडतील (९३). [(Geographische Zeitschrift) च्या अलीकडील अांकात (१९३८, पाने 
२४१ ते ३१५) रनिरनिाळ्या देशाांतील भरू्ोलाच्या आजच्या परिव्स्थतीिे पिीक्षि कििािी वेर्वरे्ळ्या लेखकाांच्या लेखाांिी एक मारलका प्ररसद्ध 
झाली आहे, रतकडे लक्ष देिे आवश्यक आहे. त्याांतील काही देशाांसांबांधी रविाि कििाऱ्या लेखात भरू्ोलाच्या स्वरूपासांबांधीच्या वेर्वरे्ळ्या 
दृरष्टकोिाांिी काही थोडी ििा केलेली आढळेल; उदा. य नायटेड स्टेट् (१०८), नेदलंड् (९२), फ्रान्स (९३) आरि रवशषेेकरून गे्रटरिटन् 
(१०१) व जपान (११०). इति अभ्यासलेखाांतून या प्रश्नािा प्रत्यक्षपिे उहापोह केलेला नाही; पि, त्या त्या देशात झालेल्या भौर्ोरलक कायािे 
सामान्य दशगन त्यात घडरवलेले आहे. उदा. जमगनी, इटली, पोलांड व स्कँरडनेव्हहयातील देश (९१; ९४; ९५; ९६;) [रडमाटोनने १९२४ मधील 
आपल्या रलखािात, इरतहासाच्या पाशाांतून म लत झाल्यानांतिि फ्रान्समधील भरू्ोलािा रवकास होऊ लार्ल्यािे त्याच्या नजिेस आले असे नमूद 
केले आहे (४१२; तसेि पहा ४१५). प्रस्त त ग्रांथात फ्रें ि अभ्यासकाांिी भरू्ोलरवषयक मते व्हहडल-रड-रल-ब्लाख, िनू्हेस आरि हहॉलॉक याांच्या 
रलखािाप ितीि मयारदत आहेत. यापेक्षा रकतीतिी अरधकाांिा रविाि Perspective...... पान ४ व पाने १८८-८९ येथे केला आहे.] ] 

 
आपल्या के्षिािे स्वरूप व मयादा रनरित किण्यािा प्रयत्न किण्याच्या बाबतीत, कदारित, रिरटश 

भरू्ोलञाांनी रकमान लक्ष रदलेले आहे. रिझोल्मिे १९०८ मधील उद्धाटनािे, प्राम ख्याने हेटनिवि 
आधािलेले, भाषि फािि थोडे प्रभावी ठिले. झ्योल्श व हांडूिे (उरलेट) याांच्या एक र्ोष्ट लक्षात येऊन 
ि कली, की वरे्वरे्ळ्या रिरटश भरू्ोलञाांनी रवरभन मते माांडली, तिीही “पयावििवादी सांकल्पनेिा” 
प्रभाव बह तेक सवांवि पडला आहेि (९८; ९९; १००), इांग्लांडच्या भरू्ोलरवषयक कायात स लभपिा नाही, 
या र्ोष्टीसाठी रनदान एका रिरटश भरू्ोलञाने, म्हिजे रडरकन्सनने खेद हयलत केला आहे (१०१). 
िॉलस्बीच्या १९३० च्या अध्यक्षीय भाषिात आधीच्या जमगन भरू्ोलञाांच्या सांकल्पनाांिे पिीक्षि केलेले असून, 
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त्या सांकल्पनाांिा व्हहडाल व िनू्हे याांनी लावलेला अन्वयाथगही स्पष्ट केला आहे; आरि या सवांवरून त्याने 
काढलेल्या रनष्ट्कषांिे रवधान जवळ जवळ बॅिोच्या रवधानासािखेि आहे. िात्सेलनांतिच्या भरू्ोलञाांना 
त्याने एका तळटीपेति र् ांडाळले आहे (१९५, २८२ f). प ढच्याि वषी, मृदावििावि नहहे ति, 
जलावििावि आधारित स्वाभारवक प्रदेशाांच्या परिभाषेत भरू्ोलातील एकात्मता प्रस्थारपत किण्यािा 
प्रयत्न केला. अथात, ही त्यािी सांकल्पना हबगटगसनिी केवळ उसनवािीकरुन माांडली रे्ली होती, हे 
रनःसांशय (१९६) रियानच्या “साांस्कृरतक भदूृश्ये” (Cultural Landscapes) या ग्रांथावरून िात्सेलपासून 
प ढच्या काळात जमगनीत झालेल्या रवकासाशी त्यािा परििय नहहता असे रदसते (२००, C/o रडरकन्सनिी 
टीका १०१). उलटपक्षी, पासाजगच्या पिांपिेच्या कायािी प्रदीघग ििा उन्स्टेडच्या प्रादेरशक भरू्ोलाच्या 
अभ्यासात केली रे्ली आहे (३०९). स्टॅम्पने आर्गथक भरू्ोलाच्या आपल्या सवेक्षिात अमेरिकी, फ्रें ि आरि 
जमगन दृरष्टकोिािा रविाि केलेला आहे (२००). [जोरशया सी. स्टॅम्पिे The Economist.] रे्ल्या दोन-तीन वषांत 
माि क्रो व रडरकन्सन याांनी अर्दी अलीकडच्या जमगन मताांकडे साके्षपी लक्ष प िवलेले रदसते. अथात हाही, 
अांशतः का होईना पि, अमेरिकेतून रमळालेल्या पे्रििेिा परििाम असावा (२०१, २०२). [रडरकन्सनिा 
अभ्यासलेख “य नायटेड स्टेट्, जमगनी व फ्रान्स या देशाांतील भरू्ोलरवषयक प्रिरलत प्रवृत्ती” या रवषयाच्या समीक्षिावि आधािण्यािा त्यािा 
रविाि होता. पि, प्रत्यक्षात जमगनीतील भरू्ोलासांबांधीिी प्रारतरनरधक सांकल्पना म्हिून श्ल टििी सांकल्पना प ढे माांडत असताना, त्याने 
भरू्ोलक्षेिातील श्लटूिच्या महत्तवावि अवास्तव भि रदला आहे. श्लूटििी सांकल्पना आरि हेटनििी सांकल्पना याांिा एकि उल्लखे कििे ही ि कीिी 
द रूस्ती असेल, ति ती अप िी आहे. कािि, श्लूटिच्या सांकल्पनातील बह तेक सवग खास म द्याांना हेटनिने रविोधि केला आहे यािा उल्लेखही न 
किता त्याि म द्याांिे त्याने तपशीलवाि रववेिन केले आहे. पि, दोघाांिे एकमत असलेल्या म द्याांवि त्याने कोितीि ििा केलेली नाही. तसेि 
य नायटेड स्टेट् मधील भरू्ोलािी ििा कितानाही फलत एकाि रवद्यापीठातील भरू्ोलञाांिे कायग व त्याांच्या सांकल्पना, येवढ्याप ितीि ही ििा 
मयारदत आहे. अथाति, त्या र्टाला प्रारतरनरधक र्ट असे रनरिति म्हिता येिाि नाही.] [उर्मस्थानाांिे सांदभग न देता पद्धरततांिरवषयक कायांिी 
ििा किण्यािा रिरटश भरू्ोल क्षेिातील परिपाठािी धन्यि म्हटली पारहजे! त्याम ळे अनेक महत्तवािे अभ्यासलेख प्रस्त त लेखकाच्या रनदशगनासि 
आले नाहीत. अशा लेखाांतील रवशषे लक्षिीय लेख म्हिजे मॅचकडििे परहले परहले लेख (४२२ व ४२३) आरि हबगटगसन्च्या मृत्यूनांति म्हिजे १९१५ 
नांति प्ररसद्ध झालेला त्याच्या रटपिाांिा सांग्रह (४२४). “रिटीश रवद्यापीठात भरू्ोलािे स्थान” या केल्टीने १९२१ मध्ये रलरहलेल्या एका िोटक 
आिाखड्यात रिटनमधील भरू्ोलरवषयक रविािप्रवाहाांबद्दल बिीि मारहती ग्रथीत केलेली आहे. त्याबिोबिि, त्या काळात रतकडे रूढ असलेल्या 
मताांिी प्रत्यक्ष अवतििेही त्यात आहेत (४११). रिटीश भरू्ोलाभ्यासकाांनी सापेक्षतः मोठ्या सांख्येने प्ररसद्ध केलेल्या पद्धरततांिरवषयक प्रबांधाांिा 
रविाि Perspective...... च्या पाने ४ ते ७ व १७९ ते १९१ येथे केला आहे.] 

 
हाती असलेल्या समस्येिा अभ्यास किण्याऐवजी आपल्या के्षिाच्या स्वरूपावि ििा व वादरववाद 

किण्याकडेि अमेरिकी भरू्ोलञाांिा अरधक ओढा असतो, ही र्ोष्ट सवगश्र त आहे. आधीच्या अभ्यासकाांच्या 
रनष्ट्कषांिा योग्य तो पिामषग घेऊन, त्याांिाही ज्याांत समावशे केलेला आहे असे या समस्येिे रवद्वत्ताप्रि ि 
मनःपूवगक अभ्यास ज्याांिा आधी उल्लखे झालाि आहे अशी दोन-तीन अध्यक्षीय भाषिे व कालग  सॉििे 
स रवख्यात ििा लेख येवढ्याप ितेि म ख्यतः मयारदत आहेत. सॉििे पद्धरततांि जमगन लेखकाांच्या 
अभ्यासाांवरून घेतलेले असल्याम ळे, ते बऱ्याि अांशी श्लटूिवि आधारित आहे. त्याने हेटनिच्या 
पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांिी सांभावना “कदारित्, भरू्ोलञ जास्तीत जास्त काय किण्याच्या प्रयत्नात 
आहेत त्यािी सवोत्तम प्रशव्स्तपिे येथे सापडतील” (८४, १८२), या शब्दात केलेली असली, तिी अन्यथा 
त्याने त्याांच्याकडे बह शः द लगक्षि केले आहे. कदारित् श्लटूिकडून हेटनिनेही आपली मते उिलली 
आहेत, असा सॉिने हेटनिरवषयी ग्रह करून घेतला, हेि त्यािे कािि असाव.े [तळटीप क्रमाांक ४८ पहा] 

 
अमेरिकी भरू्ोलञाांपैकी बह सांख्य लेखकाांनी जिी यारवषयावि रलरहलेले नसले, तिी भरू्ोलािी 

स योग्य हयाख्या व हयाप्त ती काय असावी या सांबांधीिी रवरभन, पि ठाम मते बोलून दाखरवलेली आहेत (C/o 
पार्गकनिे सवेक्षि “अमेरिकी भरू्ोलञाांिा भरू्ोल” १०५). काही रवरशष्ट अभ्यासपिकाांवि, “ते भरू्ोलि 
नहहते” असे कािि देऊन केलेल्या कडक टीका नेहमीि पहावयास रमळतात. या रवषयासांबांधीिी अत्यांत 
रववाद्य मते महारवद्यालयीन पाठ्यप स्तकाांतून ख शाल प्ररसद्ध केली जातात (C/o क्रोिी टीका २०१, १० f). 
तेहहा, भरू्ोलाच्या स्वरुपासांबांधी केलेल्या साांर्ोपाांर् आरि रवद्धतापूिग ििालेखाांतून आढळिाऱ्या त्याांच्या 
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रनिगयािा परिपूिग फायदा घेण्यािी सांधी आम्हाला रमळावी, अशी या टीकाकािाांकडे कोिी मार्िी केली 
ति ती समथगनीयि होईल असे वाटते. 

 
भरू्ोल हे जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांच्या अभ्यासाांशी सांबांरधत असलेले भवूांटनात्मक शास्त्र आहे असे 

मान्य किताना, जमगनीतील भरू्ोलञ आरि त्याांच्याशी याबाबतीत सहमत असिािे अन्यदेशीय भरू्ोलञ, 
आपि एका ज न्या के्षिािीि पि नवीन सांकल्पना माांडत आहोत, ही र्ोष्ट मान्य किण्यास तयाि नाहीत. 
उलटपक्षी, हेटनि व सॉि याांच्यासह प ष्ट्कळि लेखकाांच्या हे लक्षात आलेले आहे, की ही सांकल्पना 
रहिोडोटस आरि स्रॅबो यासािख्या अर्दी प्रािीन भरू्ोलञाांच्या कायावरुनही अन मानरुपाने माांडता 
येण्यासािखी आहे (१६१, १२२; २११, २५). आध रनक भरू्ोल हा “अरतप्रािीन भरू्ोलािा आध रनक 
आरवष्ट्काि आहे”, असा सॉिने रनष्ट्कषग काढला आहे. म्हिूनि, प्रािीन भरू्ोलात सिसकट वापिलेली 
‘भवूांटनशास्त्र’ चकवा प्रदेशरवषयक शास्त्र ही सांञाि योग्य आहे (आरि त्यािेि प नरुत्थान माथे व रिलटोफेन 
याांनी केलेले आहे). 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ३ रे 
ऐणतहाणसक णवकासमागापासून णवचलन 

 
अ – शास्त्रीय भूगोलाच्या रचनेचे प्रयत्न 

 
आतापयंत आपि केलेल्या जमगनीतील भौर्ोरलक रविािाांच्या रवकासाच्या चसहावलोकनात, 

भरू्ोलाच्या सांकल्पनेत काही महत्तवािे फिक किण्यािी मार्िी कििाऱ्या मूलर्ामी सूिनाांिा रविाि आपि 
अर्दीि ओझिता केला; कािि, त्याांिा नर्ण्य इतकाि परििाम नांतिच्या रविािाांवि झाला होता. 
पद्धरततांिरवषयकवाद आपल्याप िते जिी कमी महत्तवािे वाटले, तिी त्याांतूनही अथगपूिग रनष्ट्कषग सूरित 
होण्यािी शलयता आहे, अशी टीका लायलीने अलीकडेि केली आहे. १८३० साली प्रयोबलेने केलेल्या, 
आरि अधगशतकानांति रे्लांटने केलेल्या, प्रस्तावाांच्या म ळाशी असलेल्या पायाभतू वृत्तीिा उल्लखे 
भरू्ोलाच्या स्वरुपासांबांधीच्या ििांतून वािांवाि केला जातो, रवशषेतः तोंडी ििांतून केला जातो. प्रयोबले व 
रे्लांट या दोघाांनीही आपापली मते पूिगपिे छापून प्ररसद्ध केली आहेत, आरि दोघाच्याही प्रत्यक्ष कायांशी 
त्याांच्या पद्धरततांिािा रकती सांबांध आहे यारवषयी रनिगय घेता येईल इतका प िावा त्याांच्या नांतिच्या 
लेखनाांतून रमळतो. म्हिनूि त्याांच्या कायगक्रमािे आिखी बािकाईने पिीक्षि किण्याने आपला फायदा 
होण्यािी शलयता आहे. माि, ज्या पाश्वगभमूीतून त्याांिा उर्म झाला ती आरि त्याांिे जे परििाम झाले ते, 
अशा दोन्ही र्ोष्टींच्या प्रकाशात हे पिीक्षि होिे आवश्यक आहे. 

 
ज्या के्षिात स धाििा घडवनू आिण्याच्या प्रयत्नात प्रयोबले होता, त्या के्षिािे त्यािे ञान अर्दीि 

मयारदत होते, आरि तशा ञानावि त्यािा कायगक्रम आखलेला होता, या र्ोष्टीिा उल्लेख आम्ही आधीि 
केलेला आहे. १८३२ मध्ये बर्गलनला येण्यापूवी त्याने केलेल्या भरू्ोलरवषयाच्या पूवगतयािीत, त्याने 
भरूूपदशगक नकाश े व अन्य नकाश े तयाि किण्यािा घेतलेला प्रत्यक्ष अन भव, रवद्यापीठात केलेला 
भरू्ोलाभ्यासाखेिीज अन्य भौरतक शास्त्राांिा अभ्यास, –केवळ योर्ायोर्ाने त्याच्या अांर्ावि पडलेले आरि 
र्िजेपोटी त्याला स्वीकािाव ेलार्लेले–प्रवास विगन-ग्रांथाांिे सामान्य वािन किण्यािे काम, आरि शवेटी 
पेरू, बोरलव्हहया व प्त लाट खोऱ्याांतील प्रदेशाांिा एक भौर्ोरलक मार्गदशगक तयाि किण्यािे काम, इतलया 
र्ोष्टींिा समावशे होतो. याांपैकी भौर्ोरलक पाठ्यप स्तक त्याला र्ास्पािी, र् त्सम ट् आरि इति काही 
जिाांनी रमळून सांपारदत केलेल्या “Handhuch der Erdschdreibung” (भवूिगनािा मार्गदशगक, ५३) या 
वीस खांडाांच्या ग्रांथमालेिी पूतगता किण्यासाठी रलरहिे आवश्यक होते. बऱ्याि बाबतीत ही ग्रांथमाला 
र्ाटिाि व रिटि याांच्याही पूवीच्या काळात प्ररसद्ध झालेल्या ग्रांथाच्या प्रकािात मोडिािी होती (द सऱ्या एका 
सांदभात याि ग्रांथमालेिे विगन “रूढ पद्धतीच्या ञानकोशवजा प्रबांधाांपैकी एक” या शब्दाांत केले आहे ते 
अर्दी बिोबि आहे. (२२२: तळटीप क्र. १). त्या ग्रांथात प्रत्येक देशाच्या लहान लहान िाजकीय रवभार्ात 
किावयाच्या प्रमािीकृत रवभार्िीबिोबिि सांरक्षप्त त प्ररतपादनाद्वािे त्याच्या स्वाभारवक प्रदेशाांिीही ओळख 
करून देण्यािा प्रयत्न प्रयोबलने केला. अथाति, रकत्येक वषांनांति या र्ोष्टीिा उल्लेख किताना त्याला 
अरभमान वाटला असल्यास नवल नाही. हाती घेतलेले हे काम पूिग किण्यास लार्िािा वषा दोन वषांिा 
अवधी सांपेतोपयंत प्रादेरशक भरू्ोलात काय ि कते हे त्याच्या लक्षात आले होते. त्याम ळेि, त्यािा या 
के्षिातील अर्दी परहला ग्रांथ प्रकारशत झाला त्याबिोबिि त्यािा प्रादेरशक भरू्ोलाच्या स धाििेिा 
कायगक्रमही लोकाांप ढे आला (२८, Ⅰ, ४०-६६). 
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म्हिूनि, प्रत्यक्ष भरू्ोलािा पाया न घेता ‘प्राकृरतक’ शास्त्राांशी त लना हा पाया घेऊन भरू्ोल 
शास्त्रािी ििना किण्यािा प्रयत्न ज्याांनी केला अशा रे्ल्या शतकातील अनेक अभ्यासकाांत प्रयोबेल हा 
परहला होता. भरू्ोल अथवा Erdkunde हे शास्त्र आपल्या नावाच्या शब्दशः भाषाांतिाशी स सांर्त असिे 
आवश्यक आहे, आरि ते फलत “प्राकृरतक शास्त्रि” होऊ शकेल, या दोन र्ृहीत तत्तवाांपासून स रूवात 
करून ही रविािमाला तकग श द्ध म्हिता येईल अशा एका कायगक्रमापयंत पोहोिरवली व छापलीही. अथात, 
तसे किताना त्याांच्या रविािाांिा काहीसा र्ोंधळ उडला नाही असे नाही (५४, ४९९ f पानाविील ििेिी 
त लना ५०५ f पानाविील ििेशी करून पहा.). या कायगक्रमान्वये भरू्ोलािे दोन भार् पडतात. त्यातील, 
प्रकािाांवरून वर्ीकिि केलेल्या प्रत्येक रूपधेयािा स्वतांि अभ्यास एक प्राकृरतक शास्त्र या नात्याने 
भरू्ोलात समारवष्ट असतात. मानव व पृर्थ्वी या दोहोतील सांबांधाांिे द्योतक असलेल्या त्या दोहोंच्या 
सांबांधीच्या सवग बाह्य वस्त व्स्थतींच्या भाषेत पृर्थ्वीिे एक रूपधेय या नात्याने केलेल्या मानवाच्या अभ्यासािा 
समावशे त्याने या प्राकृरतक शास्त्राति केला. असे किण्यासाठी त्याने हांबोल्टच्या दृरष्टकोिािे व त्याच्या 
परिभाषेिे अांशतः अन किि केले. (५४, ४९५, ५०४; ५६, २ ते ४ व ६). [भरू्ोलाच्या “प्राकृरतक शास्त्र” रवभार्ात 
प्रयोबेलने मानवी वस्त व्स्थतींिा समावेश केला व त्यािे समथगन किण्यासाठी तकग श द्ध रविािाांवि आधािलेले अनेक म दे्दही त्याने माांडले आहेत. त्या 
सवांिा रविाि किता, प्रयोबेलने आपल्या भरू्ोलाच्या शास्त्रीय रवभार्ात मानवजारतविगनािा समावेश केवळ रूढीच्या दडपिाम ळे केला असे रवधान 
लायलीने वािांवाि केले असले, तिी ते सत्य मानावे इतका वस्त रनष् प िावा रमळत नाही. (सत्यव्स्थती अशी आहे की, मानवी घटनाांिे बिेि रवस्तृत 
क्षेि प्रयोबेलने भरू्ोलात समारवष्ट केलेले होते (२२२, २४७, २५१).] 

 
याच्या उलट भरू्ोलािे ज्या बाजू “प्राकृरतक शास्त्राांच्या” िौकटीत बसू शकत नसत– यात 

“सौंदयगबोधक भरू्ोल” (Aesthetic geography), ऐरतहारसक घटनाांिा भरू्ोलाशी सांबांध, आरि विवि 
पहाता प्रादेरशक भरू्ोलही याांिा समावशे केला जात असे– त्या सवांना त्याने “उपयोजनात्मक भरू्ोल” 
(Applied geography) अथवा “ऐरतहारसक–तारत्तवक भरू्ोल” (Historical physical geography) 
यािाि एक प्रकाि म्हिून मान्यता रदली. माि, हे दोनही दृरष्टकोि त्याांच्या त्याांच्या स्वतांि पद्धतीने 
रवकरसत हहावयािे होते, म्हिजेि, परहल्यात रवश्लेषिात्मक पद्धतीिे आरि द सऱ्यात सांश्लेषिात्मक 
पद्धतीिे अन किि किावयािे होते. प्रत्येक रवभार् आपल्यापिीने स्वतांि क्रमबांध म्हिून सांघरटत कििे 
शलय होते; पि दोहोंिा सांयोर् होिे शलय नाही, हेही उघड होते (५६, १०). अथात, यावरून कोिािीही 
अशी कल्पना होण्यास हिकत नाही की, भरू्ोल हे के्षि दै्वतात्मक आहे इतकेि नहहे ति, त्यािे दोन रभन 
प्रकािाांत पूिग रवभाजन झालेलेि आहे. [भरू्ोलक्षेिािे हे दोन प्रकािाांत रवभाजन ही प्रयोबेलिी “प्राकृरतक शास्त्रारधरष्त भरू्ोल” 
स िरक्षत िाखण्यािी जर्दे्वष्टी य लती होती; आरि त्यासाठीि त्याने “ऐरतहारसक तारत्तवक भरू्ोल” या प्रकािात या अभ्यासक्षेिाच्या भलताना त्याांच्या 
आवडीच्या क्षिेािी मनसोलत अप्ररतष्ा किण्यािा पिवाना रदला” (२४७), या लायलीच्या अन मानाला प ष्टी देिािा प िावा प्रयोबेलच्या रलखािात 
प्रस्त त लेखकाला कोठे सापडला नाही. खिोखिि तसे असेल ति तो एक दैवद र्गवलासि म्हटला पारहजे; कािि, ख द्द प्रयोबेलिीि नांतििी 
प्रकाशने, भरू्ोल या क्षेिात जमा किावयािीि असतील, ति ती या द सऱ्या प्रकािात घालावी लार्तील. पि, प्रयोबलेिा असा उपहास किण्यािे 
काििि काय! येथे रविािाधीन असलेल्या दोहोंपैकी एकाही लेखात त्याच्या एतरद्वषयक प्रामारिकपिाबद्दल शांका घेण्यास जार्ा रदसत नाही. 
मानवाच्या अभ्यासािी पृर्थ्वीच्या अभ्यासाशी साांर्ड घातल्याबद्दल त्याने केलेली रिटििी प्रशांसा (५४, ५०४) जिी क्षिभि नजिेआड केली, तिीही 
हांबोल्टच्या रलखािािा बह ताांश भार् केिाच्या टोपलीत टाकावयास ती रसद्ध झाला होता असे समजण्यािे कािि नाही. रनरित स्वरूपािे सांदभग 
देण्याबाबतच्या प्रयोबेलच्या रनष्ट्काळजीपिाम ळेि त्याच्या काही वालयाांनी प ढील रपढीत र्ोंधळ माजरवला. “रनसर्ग विगन रवदे्यिा बृहस्पती” (Der 
Meister in der Naturschilderung), या वालयाांशाने अलेलझाांडि, फोन, हम्बोल्ट या रवद्वानािा रनदेश आपि कितो आहोत हे न ओळखिािी 
वािकाांिी रपढी प ढे आपली वालये वाििाि आहे आरि त्याम ळे विील वालयाांश्याप ढील सांपूिग परिच्छेदात हांबोल्टच्या “रनसर्गरूपविगनािे” अनेक 
प्ररतध्वनी उमटलेले आहेत यािी दखल घेण्यास ते रबिािे वािक असमथग ठििाि आहेत, ही र्ोष्ट प्रयोबेलच्या ध्यानीमनीही आली नहहती, हे र्ृहीत 
धििे प्राप्त त आहे. भरू्ोलाच्या या शास्त्रबाह्यप्रकािािी ििा किताना जे एकमेव रनरितस्वरूपािे अवतिि प्रयोबेलने रदलेले आहे ते हम्बोल्टिे आहे, 
पि तेही सांदभग न देताि उद्धतृ केलेले आहे; आरि योर्ायोर्ाने मूळ लेखकाच्या रनष्ट्कषाच्या अर्दी रवरुद्धाथािा रनष्ट्कषग काढण्यासाठी फ्रॉय्बेलने 
त्यािा उपयोर् केला आहे (५६, ७; हम्बोल्टिा मूळ लेख ४३, १७). त्यानांति काही वषांनी प्रयोबलेने एक लेख रलरहला व त्या हम्बोल्टच्या “रनसर्ग 
दृश्ये” (Ansichten der Natur), या ग्रांथािा “शास्त्रबाह्य प्रकािाच्या भरू्ोलािा एक आदशग नम ना” या शब्दात र्ौिवपूिग नामरनदेश केलेला आहे. 
कोिाच्या मनात विील म द्याबाबत काही क शांका असेलि ति सदिच्या लेखाने ती दूि होण्यास हिकत नाही. (५७).] 
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प्रयोबलेच्या लेखनातील या भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोिािा प ढे कोिता परििाम झालेला रदसतो? 
ज्यािा कायगक्रम इतलया स्वच्छपिे आखण्यात आला होता त्यािा– म्हिजेि भरू्ोलाच्या ‘शास्त्रीय’ 
प्रकािािा – पाठप िावा किताना लेखकाला कोितीि अडिि पडली नसावी असे प्त लेवी र्ृहीत धितो, 
कािि प्रयोबलेच्या नांतिच्या कायाशी त्यािा परििय झालेला नहहता (८, ६०). खिोखि, मी पारहलेल्या 
भरू्ोलाच्या सवगि ऐरतहारसक अभ्यासलेखातून प्रयोबलेिे नाव या एका अिरित उल्लेखानांति पूिगपिे 
अदृश्य झालेले रदसते. नांतिच्या दशकात घेतल्या रे्लेल्या आढाहयाांतून त्याच्या नावािे उल्लेख असले, तिी 
ती नाव े एकाि हयलतीिी आहेत हे ओळखिेही कठीि होते. तसा द वा फलत त्याच्या आत्मिरििावरून 
रमळतो. 

 
१८३२ नांतिच्या दशकात फ्रॉय्बेल झरूिि येथे भरू्ोल व धात शास्त्र हे रवषय रशकवत असे. विवि 

पहाता असे रदसते की, ज्यातून पृर्थ्वीच्या शास्त्रािी उभाििी किता येईल अशा क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या एका 
सवांर्ीि अभ्यासग्रांथािी पूवगतयािी किण्यािे कामी बिाि काळ खिग केला. पि तो ग्रांथ तो कधीि पूिग करू 
शकला नाही. [झूरििमधे असताना प्रयोबेल व त्यािा एक सहकािी रमि अशा दोघाांनी “तारत्तवक भरू्ोलाच्या रवभार्ासांबांधी मारहती” 
(Mitteilungen ans dem Gebiete der theoretischen Erdkunde), या नावािे एक रनयतकारलक स रू केले व तेि त्यािे सांपादनही करू 
लार्ले. पि, फलत िाि अांक रनघेतोपयंति ते तर् धरू शकले. ते अांक आता फािि थोड्या रठकािी उपलब्ध आहेत. द दैवाने, प्रस्त त ग्रांथ रलहून 
प िा होईतोपयंत मला त्यािी एकही प्रत पहावयास रमळाली नाही. त्यातील प्रयोबेलच्या प्रास्तारवक लेखात (५७), त्याने भरू्ोलाच्या रूपिेषेिे 
केलेले प्ररतपादन त्यानेि १८३२ मध्ये केलेल्या प्ररतपादनापेक्षा अरधक परिपूिग व अरधक प्रर्ल्भ रववेिन कििािे आहे असे वाटते. हयापक अथाने 
त्याने भरू्ोलािी हयाख्या केली आहे, ती अशी : “क्षिेीय साहियाम ळे काही अांशी भपूृष्ािे घटक समजले जातात अशा पार्गथव घटनाांिे शास्त्र म्हिजे 
भरू्ोल” एकूि भरू्ोलािी दोन प्रकािाांत रवभार्िी किण्याऐवजी येथे त्याने िाि वरे्वेर्ळे प्रकाि मानले आहेत : (१) पार्गथव घटनाांच्या साहियािा 
श द्धशास्त्रीय दृष्टीकोिातून रविाि करून त्याांिा अभ्यास ज्यात केलेला असतो तो “श द्ध भरू्ोल”; (२) ज्यात घटनाांिा नैरतक–हयावहारिक 
भरूमकेतून अभ्यास केलेला असतो तो “िाजनैरतक भरू्ोल” – यालाि कदारित त्याने ‘साांव्ख्यक’ भरू्ोल म्हटले असावे; (३) ज्यात नैरतक–
तारत्तवक भरूमकेवरून अभ्यास केलेला असतो तो “ऐरतहारसक भरू्ोल”; आरि (४) ज्यात सौंदयग बोधक दृरष्टकोिातून अभ्यास केलेला असतो तो 
“रूपविगनात्मक भरू्ोल”. मानववांशाांच्या व लोकाांच्या वस्त रनष् अभ्यासाांिी आरि एक पार्गथव घटना या नात्याने िाज्याांच्या भूर्ोलाांिी र्िना श द्ध 
शास्त्रीय भरू्ोलात केलेली होती. भरू्ोल म्हिजे पृर्थ्वीिे सांपूिग शास्त्र नहहे. भू-रवषयक प्रमेये आरि पृर्थ्वीिा इरतहास या दोहोंपासून भवूिगन 
(Erdbeschreibung) या अथाने भरू्ोल हा रभनि िाखला पारहजे. (हांबोल्टवि आधारित, ४२) परहल्या खांडािी हम्बोल्टच्या नावे रलरहलेली 
अपगि–परिका लक्षवेधी आहे. ज्याने पृर्थ्वीविील नैसर्गर्क घटनाांतील आत्यांरतक समाकषगिाांिा अन्वयाथग लावनू एका रवरशष्ट समस्येिा रविाि 
कििाऱ्या “एक रवरशष्ट समस्या या नात्याने पृर्थ्वीविील नैसर्गर्क घटनाांमधील आत्यरतक समाकषगिािा अन्वयाथग लावून ज्याने एका स्वतांि 
शास्त्राला जन्म रदला त्या अध्वयूगला–” (Dem Ersten, Welcher dem grossen Zusammenhang der Natur erscheinungen an Erde als 
besondere Aufgabe einer eigenen Wissenschaft aufgefasst hat—). त्याि ग्रांथातील द सऱ्या लेखात त्याने भरूूपाांिी हयाख्या किण्याच्या 
समस्येवि उत्कृष्ट ििा केली व रनष्ट्कषगही काढला. एका अलीकडील भरू्ोलरवषयक सभेत प्रस्त त लेखकाने त्याि रनष्ट्कषािा न कळत प नरुच्चाि 
केला “भपूृष्ाच्या उांि सखलपिािा भौर्ोरलक अभ्यास भशूास्त्राच्या किाट्यातून पूिगपिे व रनस्सांरदग्धपिे सोडरविे आवश्यक आहे (५८, ४७६).] 

 
स्फरटक शास्त्राविील त्यािा अभ्यासप्रबांध–अथात, त्याच्या अध्यापनाच्या द सऱ्या के्षिातील त्याच्या 

कायािा एक भार्– वर्ळला, ति स रूवातीच्या काळातील त्यािा पेरू आरद देशाांविील मार्गदशगक ग्रांथ 
आरि ‘वारलसेि आल्प्त समधील काही दूिच्या दऱ्याांिा अभ्यास’ येवढेि, ज्याला उघडपिे भौर्ोरलक म्हिता 
येईल असे, अन सांधानात्मक प्रकाशन आपल्या सांपूिग आय ष्ट्यात त्याने केलेले रदसते. तो ग्रांथ तेथील 
भरूुपाांिा नकाशा तयाि कििे आरि तेथील लोकाांिा मानववांशशास्त्रीय अभ्यास कििे या दोन र्ोष्टींशी 
म ख्यतः सांबांरधत होता. त्याने केलेल्या भारषक त लनेतून, हे लोक प िातन केव्ल्टक टोळी जमातींिे अवरशष्ट 
भार् आहेत असा रनष्ट्कषग काढला (२८, Ⅰ, ७१ ते ९०). अथात, हा अभ्यास काटेकोिपिे “प्राकृरतक शास्त्र” 
या अथाने भरू्ोल के्षिात मोडतो, असे कोिीि मानण्यािी शलयता नाही. 

 
झरूिि येथे अध्यापनािे कायग एक दशकपयंत केल्यानांति, प्रयोबलेने आपल्या पदािा िाजीनामा 

रदला, व त्याने िाजकीय के्षिातील क्रान्तीच्या प्रिािकायाला स्वतःला वाहून घेतले, त्यानांति, तो शकै्षरिक 
के्षिाकडे कधीि वळला नाही. १८४८ च्या अकालाव्न्तक फँ्रकफ टग-रवरधमांडळात सेवा केल्यानांति, 
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व्हहएनाच्या र्ोळीबािातून कसाबसा स टून, तो अमेरिकेत पिार्दा झाला. तेथे त्याने म ख्यतः रफिता 
बातमीदाि म्हिून दहा वष ेकाढली. उत्ति अमेरिका खांडाच्या एका टोकापासून द सऱ्या टोकापयंत अनेकदा 
प्रवास केला, इतकेि नहहे ति, मध्य अमेरिकेतील काही देशाांतूनही तो भटकला, पि त्याने आपल्या 
परहल्या वरहल्या भरू्ोलग्रांथात ज्याांच्याबद्दल रलरहले त्या दरक्षि अमेरिकेतील देशाांना त्याने एकदाही भेट 
रदली नाही. त्याने रलरहलेल्या रद्वखांडात्मक प्रवासर्ाथेवि बर्गलन येथील भरू्ोलाभ्यास मांडळाच्या 
रनयतकारलकात नॉयमानने त्यािे प िस्कािात्मक पिीक्षि रलरहले. खिेति, वािण्यास आजही र्ोडी 
लार्ावी असे ते रलखाि आहे (६२). 

 
या ग्रांथािा बिाि मोठा भार्, जिी सांय लत सांस्थानाांच्या सामारजक व िाजकीय समस्यासांबांधीिा 

असला, आरि स्वतः लेखकानेि जिी हा ग्रांथ शास्त्रीय स्वरूपािा मानला जाऊ नये असे रनस्सांरदग्धपिे 
सूरित केलेले असले, तिीही त्यात खूपि भौर्ोरलक सामग्री रदलेली आढळते. त्याने एका लहानशा 
प्रकििात उत्ति अमेरिकेच्या परिम भार्ातील पवगतक्रमबांधाांिा क्रमबद्ध अभ्यास केलेला आहे. त्याने स्वतःि 
ज्यािी शास्त्रीय भरू्ोल म्हिून हयाख्या केलेली होती तशा प्रकािच्या भौर्ोरलक रलखािात ज्यािा 
रनर्गववादपिे समावशे किता येईल असा येवढा एकि अभ्यासलेख प्रयोबलेने आपल्या आय ष्ट्यात रलरहला. 
(या लेखाम ळे उत्ति अमेरिकेच्या प्राकृरतक भरू्ोलात पडलेली भि, नॉयमान समजतो त्यापेक्षाही अरधक 
अथगपूिग होती की काय हे ठिरविे मला शलय होिाि नाही. पि, रडसेंबि १३-१४ तािखाांच्या १८५४ च्या 
‘कॅरलफोर्गनया क्रॉरनकल’मध्ये त्याला प्ररसद्धी देण्यात आलेली होती हे लक्षात घेिे उद्बोधक ठिेल). पि, 
त्यानेि केलेल्या “उपयोजनात्मक भरू्ोल” या रवभार्ात िपखलपिे बसू शकतील अशी अनेक स ांदि 
प्रदेशविगने वि उल्लखे केलेल्या त्याच्या रलखािापेक्षा अरधक मोलािी आहेत. या विगनाांतून, आजच्या 
ऐरतहारसक भरू्ोलकािाला रे्ल्या शतकाच्या मध्याच्या स मािािी, आपल्या देशाच्या नैऋत्य भार्ािी, एका 
प्ररशरक्षत भरू्ोलकािने रलरहलेली भौर्ोरलक मारहती रमळते. “ज्यातून ‘भदूृश्ये’ आकाि घेतात, त्या 
भरूुपात्मक घटकाांिी स सांर्ती व एकात्मता” यािे दशगन घडरविाऱ्या रलव्म्पआस खोऱ्याच्या सरृष्टसौंदयािे 
विगन वाित असता ‘हे सवग हांबोल्टिा रशष्ट्य रलरहतो आहे’ हे कोित्याही मारहतर्ाि वािकाच्या लक्षात 
येण्यासािखे आहे. (६२, Ⅱ, ३८२). 

 
जमगनीला पित आल्यावि प ढच्याि वषी, प्रयोबलेने िाजकीय अभ्यासाांिे अनेक खांड प्ररसद्ध केले. 

त्यापैकी काहीति उघडउघड भौर्ोरलक पायाविि उभािलेले आहेत. त्यातही, अमेरिकेिा य िोपच्या 
िाजकीय-भौर्ोरलक परिव्स्थतींशी असलेला सांबांध दाखरविािा अभ्यास रवशषे उल्लेखनीय आहे (६३). 
जीवनाच्या शवेटच्या पवात त्याने रलरहलेला हा ग्रांथ तोपयंत त्याने केलेल्या सवग रलखािाांहून अरधक 
महत्तवािा आहे, असे तो स्वतःि मानत असे, व हबोल्टलाही तो मौरलक असल्यािे आढळून आले (२८, Ⅱ, 
२८). म्हिूनि, ऐरतहारसक भौर्ोरलक ब रद्धबळक्रीडेतील क शल खेडाळू आरि “इरतहास व भरू्ोल यािा 
सांयोर् घडरवण्याच्या कलेतील एक श्रेष् तांिञ”, अशा शब्दात प्रयोबेलच्या र् िरवशषेाांिे विगन स्प्त योििने 
केले आहे (६८, ४१५). स्प्त योििच्या या लेखाकडे, त्यातील रिटिविील व त्याच्या अन यायाांविील टीकेच्या 
रनरमत्ताने लायलीने, लक्ष वधेले आहे. खिोखि आपल्याला असे म्हिण्यास हिकत नाही, की भरू्ोल 
लेखनाच्या परहल्या पवाति ज्या प्रयोबलेने १९ हया शतकाच्या उत्तिाधात अवतिलेल्या “श द्ध शास्त्रीय” 
भरू्ोलािा उद्घोषक म्हिनू प्रवशे केला, तोि प्रयोबेल आपल्या जीवनाच्या उत्तिपवातील अत्यांत 
महत्तवाच्या अभ्यास ग्रांथाम ळे रवसाहया शतकातील य द्धोत्ति-कालाच्या भरू्ोलाच्या भू-िाजनैरतक पिांपिेिा 
अग्रदूत म्हिून प ढे आला. 

 



 अनुक्रमणिका 

आपल्या प्रदीघग आरि कायगशील जीवनाच्या उत्ति-भार्ात प्रयोबेलने भरू्ोलके्षिात कोितीि भि 
टाकलेली रदसत नाही. दहा वषांहून अरधक काळपयंत प्ररसद्धी खात्यािा प्रम ख म्हिनू, व्हहएना, स्ट टर्ाडग 
आरि म्यरूनक येथील रवरवध जमगन शासनाांिा खास सल्लार्ाि म्हिून, आरि शवेटी, स मािे १६ वषपेयंत, 
जमगन िाष्ट्रीय शासनाच्या स्मना व अल्जीसग येथील वरकलातींतील अरधकािी म्हिून प्रयोबलेने सेवा केली. 

 
या असामान्य हयलतीच्या िरििािा आढावा घेत असताना, तो भरू्ोलके्षिाति कायग कित िारहला 

असता ति कोित्याही उच्चपदाला पोहोिला असता, असे आियग हयलत केल्यारशवाय िहावत नाही! त्याच्या 
सांशयातीत योग्यतेिा व उत्साहािा रविाि किता, त्याकाळातील या के्षिातील कोिाही अभ्यासका इतकाि 
त्यािाही प्रभाव या के्षिाच्या रवकासावि पडलेला रदसला असता, ही र्ोष्ट अर्दी शलयकोटीतील वाटते. 
पि, मानवी घटनाांबद्दल प्रयोबलेला वाटिािा रजहहाळा इतका प्रभावी होता, की त्याम ळे, ज्यािे त्याने 
स्वतःि शास्त्रीय म्हिनू विगन केले, त्या सांक रित के्षिात स्वतःला कोंडून घेिे त्याला शलय तिी झाले असते 
का, अशी शांका आल्यारशवाय िहात नाही. या म द्यावि कोिी काहीही कल्पना लढवोत एक र्ोष्ट सत्य आहे, 
की स्वतःच्याि त्या के्षिातील कायावि अथवा त्याके्षिाच्या इरतहासाच्या अभ्यासावि न आधािलेला, 
भरू्ोलके्षिासाठी त्याने स िरवलेला क्राांरतकािक कायगक्रम त्या एकूि के्षिाच्या रवकासावि प्रभाव पाडू 
शकला नाहीि, पि त्याच्या नांतिच्या स्वतःच्या कायगक्रमाविही फािसा प्रभाव पाडू शकला नाही. 

 
रे्लांटने घोरषत केलेल्या भरू्ोलके्षिातील मूलर्ामी कायगक्रमािा त्याच्या पूवाय ष्ट्याशी, प्रयोबलेच्या 

कायगक्रमाइतकाही, सांबांध नहहता, तसेि त्याच्या उत्तिाय ष्ट्यातील अभ्यासलेखाांविही त्या कायगक्रमािा 
फािि थोडा प्रभाव पडलेला रदसतो. आरधही आरि नांतिही ज्याांिा रविाि मानवजारतविगनात्मक म्हिनू 
किता येण्यासािखा आहे असे मानवजातीिे विगन कििािे अभ्यास लेख हेि त्यािे खास कायगके्षि होते 
(वाग्नेि, ८०, ३८४). रे्लांटच्या बाबतीतही पूवगजीवनािी पाश्वगभमूी महत्तवािी आहे. ही पाश्वगभमूी सापिच्या 
सहान भरूतपूिग अभ्यासलेखात आढळण्यासािखी आहे (३७), रे्लांटिे भरू्ोलरवषयािे रशक्षि रवद्यापीठ 
पातळीवि झालेले नहहते, आरि ही वस्त व्स्थती काही असाधािि नहहती. १९ हया शतकाच्या उत्तिाधात 
भरू्ोलके्षिािा ज्याांनी रवकास घडवनू आिला त्यातील बहूतेकजि प्रथम र्रित, भशूास्त्र, प्रारिशास्त्र चकवा 
इरतहास या रवषयािे प्ररशक्षि घेतलेले पि नांति भरू्ोलके्षिात प्रवशे कििािे असेि होते (पेंक ९०, Ⅰ. ३८). 
बह तेक बाबतीत हा रवषयपालट त्या हयलतींना भरू्ोलके्षिारवषयी रनमाि झालेल्या र्ोडीिा परििाम होता. 
तो भरू्ोलके्षिातील त्याांच्या प्रकाशनाांच्या रूपानेि प्रथम लोकाांप ढे आला. रे्लांटिा भरू्ोलाशी सांबांध 
“भरू्ोलरवषयक वार्गषक ग्रांथ” (Geographische Jahrbuch) या रनयतकारलकासाठी रलरहलेल्या 
मानवजारतविगनके्षिातील कायािे सवेक्षि कििाऱ्या त्याच्या लेखाप िताि मयारदत होता. तसेि 
रनिरनिाळ्या माध्यरमक शाळाांतून भरू्ोलािा पाठ्यक्रम रशकरवण्यािे त्याच्या नरशबी आल्याम ळेही हा सांबांध 
आला. आरि मर् १८७५ मध्ये स्रासब र्गच्या जमगन रवद्यापीठाने या बेिाळीस वषाच्या मानवजारतशास्त्रञ 
आरि भाषाशास्त्रञाला आपल्या भरू्ोल शाखेिे अध्यक्ष पद बहाल केले. सापिला हा प्रयोर् जिी यशस्वी 
झाल्याखािखे वाटले, तिी रे्लांटच्या स्वतःच्याि रनवदेनावरून रमळिािा प िावा त्याच्या अर्दी उलट 
आहे. ज्या के्षिात त्यािे आर्मन इतलया उशीिा झाले होते, त्याि के्षिािे स्वरूप पालटून टाकिाऱ्या 
क्राांरतकािी सूिना इतिाांप ढे स्पष्टकरून साांर्ताना तो रलहतो, “सामान्य मािसाच्याही लक्षात भििािे 
भरू्ोलािे अशास्त्रीय स्वरूप हेि माझ्या जीवनाला व कतृगत्वाला आलेल्या कडवटपिािे कािि होते (७६, 
ⅹⅲ)” रे्लांटिे ते प्रदीघग रनवदेन पूिगपिे वािल्यावि, खिोखिि, ज्या के्षिात अध्यापन किण्यासाठी त्यािी 
नेमिूक झालेली होती त्या के्षिािा नीटसा अथग तिी त्याला कळला होता का, असा प्रश्न रविािावासा 
वाटल्यारशवाय िहािाि नाही. द सऱ्या शब्दात रविािावयािे झाले ति, शास्त्रीय के्षिातील त्याच्या स्वतःच्या 
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रविािपद्धतीत आरि हांबोल्ट व रिटि याांनी रवकरसत केलेल्या भरू्ोलके्षिाच्या रविािपद्धतीत जो रविोध 
होता त्यातून रनमाि झालेल्या वैयव्लतक समस्येत त्याच्या भरू्ोलािीही समस्या र् ांतून पडलेली नहहती ना? 

 
रे्लांटच्या वैयव्लतक समस्येिे स्पष्टीकिि काहीही असो, त्याच्या कायगक्रमािी रूपिेषा स्पष्ट 

कििाऱ्या त्याच्या १८८७ सालच्या प्रबांधाने ती स टली नाही येवढे खिे. प ढील सांपूिग वीस वषांच्या काळात, 
अभ्यासक्रमात मानवाच्या भरू्ोलािा समावशे किण्यािी आपली पद्धत िालूि ठेवली. या कालखांडातील 
त्याच्या रलखािाांपैकी फािि थोडे रलखाि, ज्या के्षिािी मयादा भरू्ोलाला घालण्यािा त्यािा प्रस्ताव 
होता, त्या के्षिमयादेत समारवष्ट कििे शलय झाले असते, असे आढळून येईल. सापिने उल्लेख केलेले 
त्यािे प्रम ख कायग म्हिजे “अल्सास-लोिेन” या जमगनीच्या प्राांताांिे भौर्ोरलक विगन (Geographische 
Schilderung des Reichslandes Elsass lotheringen). ते १८९४ साली प्ररसद्ध झाले. या ग्रांथात मानवी 
लोकसांख्येवि रवविेन किण्यात आले, पि, तत्तवरनष्ेच्या नावाखाली िाजकीय भरू्ोल वर्ळण्यात आला– 
म्हिजे डेन्माकग च्या िाजप िािे पाि वर्ळून केलेला हा हॅम्लेटिा नाटकािा प्रयोर् होता; कािि, भौर्ोरलक 
एकक या नात्याने या प्रदेशाच्या स्वतांि रवविेनािे एकमेव समथगन त्याच्या िाजकीय भरू्ोलाति 
सापडण्यासािखे आहे. 

 
काांटने भरू्ोलके्षिसांबांधी व मानवजारतशास्त्रसांबांधी केलेल्या कायािे रे्लांटने केलेले पिीक्षि 

वािल्यावि–ही त्यािी हयाख्यानमाला १९०१ मध्ये र् ांफली रे्ली. त्याने स्वतःच्याि परहल्या प्रमेयाला 
तारत्तवकदृष्ट्ट्या िजा रदली की काय, अशी शांका आल्यारशवाय िहात नाही. “प्राकृरतक के्षिात –ज्यात 
मानवािाही अांतभाव होतो असे आपल्याला रदसून आले तो–हे रनसर्ािे सामान्य व सािाांश विगन 
असल्याने, तो इरतहासािा व शलय त्या सवग प्रकािच्या भरू्ोलाांिा पाया आहे, (१२, ५०४), हे या महान 
तत्तववते्तयािे (काांटिे) रवधान प्रत्येक भरू्ोलशास्त्रञाने हृदयात ठसवाव ेअसे आहे”. असे रे्लांट आग्रहाने 
साांर्ताांना ऐरकले म्हिजे कोिाच्यातिी शद्ाांिा हा अस्फ ट प्ररतध्वनी उमटतो आहे असा भास झाल्यारशवाय 
िहात नाही. िात्सेलने असेि म्हटले असते आरि रिलटोफेनने तसे म्हटलेलेही आहे. सपॅि अशीही मारहती 
प िरवतो की त्याि स मािास रे्लांटिी िाि मोठे ग्रांथ रलरहण्यािी योजना आखलेली होती : (१) रनिींरद्रय 
पृर्थ्वीिा भरू्ोल या अथाने भभूौरतकशास्त्र, (२) वनस्परतसृरष्टिा भरू्ोल, (३) प्रारि-सृरष्टिा भरू्ोल, (४) 
आरि मानवी सरृष्टिा भरू्ोल या अथाने समाजशास्त्र. 

 
येथे वािकवर्ाला एक प्रश्न सहजि रविािावासा वाटेल, की ज्या कायगक्रमाला त्याच्या 

प्रवलत्याच्या आधीच्या कायात स्थान नहहते आरि नांतिच्या त्याच्या कायाविही ज्यािा काहीि प्रभाव 
पडलेला रदसत नहहता, अशा एका कायगक्रमाने भरू्ोलाच्या हयाप्त ती व मयादा घालण्यािा प्रयत्न केला तिी 
त्यािी अरधक ििा किण्यािी जरुिीि काय! पि सांबांधीत के्षिाांिा रवकासेरतहास लक्षात न घेता, केवळ 
तार्गकक रवविेनावि आधािलेली एक शास्त्र-सांकल्पना शास्त्राांच्या एका रवरशष्ट र्टाने रवकरसत केलेली 
होती. रतच्याि परिभाषेत भरू्ोलशास्त्रािीही रूपिेषा साांर्ोपाांर् रविािाअांती आखण्यािा रे्लांटिाही प्रयत्न 
होता. यादृष्टीने पहाता त्यािा कायगक्रम महत्तवपूिग आहे हे रनरित. या दृरष्टने तो प्रयोबलेिा तकग रनष् वािस 
आहे; पि, या सांकल्पनेिे सातत्य पूिगपिे िाखण्यात रे्लांटला यश न आल्याम ळे, लायलीनेही या 
सांकल्पनेला आवश्यक त्या स धाििेिी प स्ती जोडली (२२२, २५० ff). 

 
एक र्ोष्ट रनरित आहे की, आपि “रुरढवादा” रवरूद्ध “तकग वाद” उभा कित असल्यािे रे्लांटने 

कधीि कबलू केले नाही. उलट भरू्ोलाच्या ऐरतहारसक रवकासािा आपि भिपूि रविाि केलेला आहे असा 
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त्यािा दावा होता (ⅻ). या दाहयाच्या समथगनाथग देता येण्यासािखा एकि प िावा त्याच्या जवळ होता. 
ज्यात त्याला सांपूिग भरू्ोल मयारदत किावयािा त्या तत्तवाांच्या शोधाथग त्याने पूवािायांच्या रलखािातून 
काही सांदभग घेतलेले होते. (उदाहििाथग हांबोल्टच्या ग्रांथातील सांदभग पाने ⅹⅺ, ⅹⅹⅱ इत्यारद). हे फ टकळ 
सांदभग हाि त्यािा प िावा होता. “आपि फलत रवकासािा प्रम ख प्रवाह तेवढाि लक्षात घेतलेला आहे. 
अथाति, तात्कारलक परिव्स्थतींना ऐरतहारसक दृष्ट्ट्या महत्व नसल्याम ळे त्याांिा रविािि केलेला नाही”. 
ही त्यािी त्या सांबांधीिी सफाई आज वािताना तिी काहीशी उपहासर्भग वाटते. 

 
रे्लांटच्या प्रबांधािा येथे रविाि किण्यािी आपल्याला र्िज नाही. ज्या दोन प्रम ख के्षिाांवि तो 

आधािलेला आहे त्यावि लक्ष कें रद्रत करून आपले काम भार्ण्यासािखे आहे. एकात त्याने शास्त्राच्या 
सामान्य स्वरुपािे रवधान केलेले आहे; आरि द सऱ्याांत ज्या ‘भ’ूिे नाव भरू्ोलाने घेतलेले आहे त्या परृ्थ्वीच्या 
स्वरुपािे रवधान केले आहे (Ⅴf). ही दोन रविाि के्षिे “भरू्ोलािे शास्त्र” या नावाने एकि एका िौकटीत 
बसवण्यासाठी त्याच्या लाांबलिक प्ररतपादनािा बिाि मोठा भार् खिी पडलेला आहे. [लायलीने केलेल्या 
रे्लांटच्या प्रबांधाच्या परिशीलनात त्यािा सांपूिग सािाांश आला आहे, तसा वािकािा ग्रह होण्यािी शलयता असली तिी, असे समजिे योग्य होिाि 
नाही. कािि, त्याने “यावि रे्लांटने तात्काळ हल्ला िढरवला.........”, चकवा “रे्लांट आता या म द्याकडे वळतो......”, हे आरि असेि शद्प्रयोर् 
करून प्रबांधािी पानेच्या पाने र्ाळलेली आहेत, आरि या र्ाळलेल्या पानाांति रे्लांटने काही महत्वािे म दे्द माांडलें ले आहेत, तिी लायलीने त्याांिा 
कोठेि उल्लखे केलेला नाही. रे्लांटने काही अभ्यासलेख रविािात घेिे कसे इष्ट आहे यािे समथगन किण्यािा प्रयत्न या र्ाळलेल्या पानाति 
केलेला आहे. आरि नेमके तेवढेि लायलीने दृष्टीआड केलेले आहे (७६, ⅷ, ⅻⅰ, ⅹⅺ, ⅹⅹⅴ).] 

 
भरू्ोलाच्या पद्धरततांिातील या प्रकािच्या दृरष्टकोिािे हे खास लक्षि समजले पारहजे. तदन साि, 

शास्त्राच्या स्वरूपासांबांधीिे रविािके्षि काही रनिपवाद रवधानाांनी प ढे माांडलेले असते; माि तसे ते माांडताना 
त्याच्या समथगनाथग केलेली ििा व रदलेले सांदभग पूिगतया र्ाळलेले असतात (ⅴ आरि ⅹⅹⅸ). रे्लांटने 
केलेल्या काहीशा दीघगसूिी हयाख्येिा येथे प नरुच्चाि किण्यािी आवश्यकता नाही; कािि वाग्नेि व लायली 
या अर्दी रवरूद्ध रवरूद्ध दृरष्टकोि असिाऱ्या दोन अभ्यासकाांनी ती हयाख्या भौरतक शास्त्रािे विगन या 
अथाने मान्यि केली आहे. आरि एखादे रविािके्षि एकदा मान्य केल्यावि, तदन षांर्ाने येिािे प ष्ट्कळसे म दे्द, 
तकग दृष्ट्ट्या बिोबि असतात म्हिून मान्य केलेि पारहजेत, ही र्ोष्टही वाग्नेिला मान्य आहे. पि तथाकरथत 
भौरतकशास्त्राांनाि फलत शास्त्रीय प्ररतष्ा बहाल कििािे शास्त्रािे रवधान मान्य किण्यास आपि बाांधलेले 
नाही, असे त्याला वाटते (७७, ४२१ ff). प्रम ख रविािके्षि अशािीतीने अमान्य केल्यावि, त्यावि ििलेला 
ििेिा डोलािा आपोआपि कोसळतो. 

 
यावरून, शास्त्राच्या सामान्य हयाख्येच्या पायावि एखाद्या रवरशष्ट ञानके्षिािी सांकल्पना 

उभािण्यािा प्रयत्न केल्याने कसा तोटा होतो, हे ताबडतोब लक्षात येते. शास्त्रािे स्वरूप हा शास्त्ररवषयक 
प्रश्न नसून तो एक तत्तवञानरवषयक प्रश्न आाहे. शास्त्रञ स्वतःि आापल्या भरूमकेवरून त्यािे 
समाधानकािक उत्ति देण्यास अपाि आहेत. रनिरनिाळ्या शास्त्रञाांनी रदलेल्या उत्तिाांतील महदांतिति 
त्याांच्या यारवषयीच्या अपाितेिे प्ररतचबब रदसते. भरू्ोलाच्या प्रत्यक्ष हयाप्त तीबाबतच्या मताांत भरू्ोलञाांतही 
मोठेि मतभेद असलेले रदसतात. पि, सवग साधाििपिे शास्त्र म्हिजे काय यािी हयाख्या किण्यािा ते 
प्रयत्न कितात तेहहा त्याांच्यात जे मतभेद रदसून येतात त्याांच्या त लनेने हयाप्त तीबाबतिे मतभेद रकिकोळ 
वाटतात. आिखी असे की, या प्रश्नासांबांधीिा दृष्टीकोि कालाच्या प्रवाहात समूळ बदलण्यािी शलयता 
असते. प्रयोबलेने साांरर्तलेल्या कायगक्रमािी त लना रे्लांटने साांरर्तलेल्या कायगक्रमाशी केल्यास 
अशाबदलाांिेि प्ररतचबब त्यात उमटलेले रदसेल. लायलीने अिूकपिे हेिल्याप्रमािे दोनही बाबतीत 
“एकोरिसाहया शतकातील रनसर्गशास्त्रञानी उठरवलेल्या आवाजािे ते प्ररतध्वनी आहेत” (२२२, २५०). 
पि प्रयोबेलच्या काळात “रनसर्गशािात” मानवािा वस्त रनष् अभ्यास समारवष्ट किण्यास हिकत घेतली 
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जात नहहती; पि, पनास वषानांति माि, नैसर्गर्क ही सांकल्पना इतकी सांक रित किण्यात आली की 
मानवािा अभ्यास त्यातून वर्ळावाि लार्ला. प ढे, लायलीने, वाग्नेिशी नकळत सहमत होऊन, असेही 
सूिरवले, की रे्लांटिी स्वतःिी शास्त्ररवषयक सांकल्पना याहूनही सांक रित आहे. त्याने केलेल्या 
तकग वादािा भि “भौरतकशास्त्राांच्या काटेकोि तकग पद्धतीवि आहे”. अथाति, अशा सांकल्पनेला व्स्थि-
स्वरुपािे रनष्ट्कषग व रनरिततेिे रनयम याांिी र्िज असते. मानवी भरू्ोलात ति केवळ सांभाहयतेिे रवविेन 
केलेले असते, म्हिून ते शास्त्रि होऊ शकत नाही. (ⅹⅹⅸ, C/o वाग्नेि ७७, ४३९ f). रवद्य त् िेिूांच्या 
अभ्यासाने त्याांिी असांख्य अरनरितरूपे उघडकीला आल्याम ळे भौरतक व िसायन शास्त्रञाांना आपल्या 
शास्त्ररवषयक कल्पना बदलिे भार् पडले. हे शास्त्रात सांभाहयतेिाही रविाि असू शकतो ही कल्पना आज 
आपल्याला साधीसोपी वाटेल. पि, रे्लांटच्या काळात ‘सांभाहयतेिे रवविेन किते ते शास्त्र’ हे तत्तवि न्याय्य 
र्ृहीत प्रमेय म्हिनू रनर्गववादपिे मान्य होण्यासािखे होते. 

 
आपल्या मूलभतू र्ृहीत प्रमेयात रे्लांटने भरू्ोलािे के्षि भरू्ोल या नावातूनि अन मान पद्धतीने 

रसद्ध केले आहे. त्याला ‘भवूिगन’ म्हिा अथवा ‘भरूवञान’ म्हिा, कोिी काही म्हटले तिी, भरू्ोल हे 
भरूवषयक शास्त्र आहे, हे रनरित. (या हय त्परतरसद्ध रनष्ट्कषाला आधाि म्हिून, काांट, रिटि आरि द सऱ्या 
एक दोन लेखकाांच्या सांकल्पनाांिे सांदभग घेतले आहेत (ⅸ) –त्याांच्या कायांिे सांदभग घेतलेले नाहीत, हे 
लक्षात घेण्यासािखे आहे). म्हिजे सािभतू प्रश्न असा उपव्स्थत होतो, की पृर्थ्वी म्हिजे तिी काय? त्यािे 
असे स्पष्ट मत होते, की या प्रश्नािे उत्ति कोित्याही प्रमेयाच्या भाषेत देऊन िालिाि नाही. –उदा. पृर्थ्वी 
ही एक सेंरद्रय वस्तू आहे– एखादा रवरशष्ट मानवकें द्री दृरष्टकोि प ढे ठेवनूही त्यािे उत्ति देता येिाि नाही. 
–उदा. पृर्थ्वी म्हिजे मानवािे रनवासस्थान– पृर्थ्वीकडे वस्त रनष् शास्त्रीय भरूमकेतून पहाता, रे्लांटला असे 
आढळून आले, की या रवश्वातील कोट्यावधी वस्तूांप्रमािे पृर्थ्वी हीही एक वस्तूि आहे. पृर्थ्वी हा 
परिवतगनावस्थेत असलेल्या सृष्ट पदाथािा एक मोठा जरटल आहे. रवरवध-शलतींनी त्याांना एकि 
बाांधल्याम ळे व त्याांिे अन्योन्यसांबांध प्रस्थारपत केल्याम ळे, त्याांिे एक स्वयांपूिग एकक झाले आहे. तिीही 
त्यावि काही बाह्य शलतींिे कायग िालू आहे, आरि अशा शलतींपैकी सूयग ही एक रवशषे लक्षात घेण्यासािखी 
शलती आहे. म्हिनू अशा शलतींिे पिस्पि सांबांध आरि पार्गथव पदाथांत होिािी परििामी परिवतगने याांिा 
अभ्यास हाि भरू्ोलािा रवषय आरि तेि त्यािे प्रयोजन होय. हा रवषय जिी फाि रवस्तृत असला तिी 
त्यातूनि एक परिपूिग एकक बनते. (ⅵf) [एखाद्याला असे वाटण्यािी शलयता आहे, रे्लांटिे हे रवधान त्यानेि नांति घेतलेल्या 
आके्षपाांशी रवसांर्त आहे. रभनजातीय घटनाांतील पिस्पि सांबांधाच्या अभ्यासाांवि तो आके्षप घेत असे (ⅹⅶ, Li), म्हिूनि लायलीने केले 
त्याप्रमािेि, “Complex Kosmischer Materie”, या वालयाांशािे भाषाांति “सामग्रीिी जोडिी” असे भाषाांति किण्याने त्याच्या तकग प्ररतपादनात 
एकप्रकािे स धाििाि केल्यासािखे होिाि आहे (२२२, २५०). पि असे किण्यात मूळ रवधान थोडे थदलते आहे, हे रवसरून िालिाि नाही.] 

 
त्याच्याि दोन प्रम ख रविािके्षिातील रवसांर्तीम ळे रे्लांट ज्या तार्गकक अडििीत सापडला, त्या 

सवांिे पिीक्षि कित बसण्यािी आपल्याला र्िज नाही. मूळ काििािा स्पष्ट शब्दाांत नामरनदेश न 
किताि, या अडििीिी ििा वाग्नेिने केली आहे. [वाग्नेिने माांडलेल्या म द्याांपैकी प ष्ट्कळाांिा काही पानाांतून रविाि होिाि 
असला, तिी त्या सवांिाि येथे उल्लेख कििे शलय होिाि नाही. पि, त्याच्या सवगि म द्याांिा हयापक रविाि केवळ त्याच्या अन वादाने होिाि नाही 
(२२२, २५६), हे लायलीिे रवधान अवमूल्यनकािक आहे. रे्लांटच्या प्रमेयारवरूद्ध रनदान बािा तकग रनष् आके्षप वाग्नेिने उभे केले आहेत. त्यापैकी 
लायलीने केलेल्या अन वादात फलत तीन्हींिाि उल्लखे आहे. वनस्परत आरि प्रारि याांिा भरू्ोलासांबांधी केलेला तकग वाद वाग्नेिच्या टीकेच्या दृरष्टने 
कमी महत्वािा मानाबा ति “वाग्नेििे तेवढेि उति तकग श द्ध आहे.....” (२२२, २१५) असे लायलीनेि म्हटले आहे. यािा अथग त्याला “मान्यता” 
आहे, असे र्ृरहत धरूनही, हे मूल्याांकन अप िेि वाटते. कािि प्रत्यक्ष उल्लेख न किता रनदान आिखी एक म द्दा तिी त्याने मान्य केलेला आहे. 
(ग्रांथाच्या ४१ पानाविील तळटीप पहावी).] थोडलयात साांर्ावयािे झाले, ति ही रविािके्षिे दोन महत्वाच्या 
दृरष्टकोनातून रवसांर्त वाटतात. “भरूवञानातील” समारवष्ट रवषयाांच्या सांदभात आरि त्याच्या अभ्यास 
पद्धतीच्या सांदभात ही रवसांर्ती रदसते. 



 अनुक्रमणिका 

पृर्थ्वी हा भरू्ोलािा अभ्यास-रवषय आहे, या हयाख्येस अन सरुन रे्लांटच्या मते भरू्ोलातील 
रवषयाांश तिी काय असावते? जि पिस्पि सांबांरधत रवकासाच्या एका अवस्थेत असलेल्या पार्गथव सामग्रीत 
खडक, पािी, आरि हवा याांिा समावशे होत असेल, ति त्याांच्याि रूपाांतिाांतून रनमाि झालेल्या वनस्पती 
त्या सामग्रींतून वर्ळिे शलय होईल काां? खडक, पािी, हवा याांिे रुपाांति घडरविाऱ्या शलतीत वनस्पती व 
प्रािी याांच्या जीवशलतीिा समावशे होतो ही र्ोष्ट जि उघड आहे, ति ज्या सामग्रींतून मानव प्रािी रनमाि 
झाला ती, आरि रजिे रूपाांति तो सांस्कारित उत्पादनात कित असतो तीही, पार्गथव सामग्री आहे ही र्ोष्टही 
रततकीि उघड आहे. अथाति, ज्या मानवी कायगशलतीने भपूृष्ाच्या बऱ्याि मोठ्या के्षिािा तोंडवळाही 
बदलून टाकला, ती स द्धा या पार्गथव सामग्रीत बदल घडवनू आििािी एक शलती आहे. मानव आरि 
मानवी कायगशलती या र्ोष्टी पृर्थ्वीविील, म्हिजे पार्गथव, नहहेति असा य व्लतवाद कििे, हे प िािरप्रय 
धार्गमक दृरष्टकोनाच्या रदशनेे झालेले प्रत्यावतगन ठिेल! रे्लांटने आपल्या रविाि के्षिाांिे स्पष्टीकिि देताना 
म्हटल्याप्रमािे पृर्थ्वीिी सवग सामग्री व रतच्या सवग शलती या सवांिे रमळून एक परिपूिग एकक 
(einheitlitches Ganzes (ⅴ) होत असेल, ति यापैकी काही सामग्री व शलती वर्ळून रशल्लक िारहलेल्याांिे 
एक परिपूिग एकक किावयािे, ही र्ोष्ट कोिालाि जमिाि नाही. [रे्लांटच्या रविाि क्षेिावि आधािलेला वाग्नेििा 
य व्लतवाद थोडलयात हा असा होता. (७७, ४२६ f) आरि लायलीने यािेि विगन “एक अत्यांत नाज क तकग सूि” या शब्दाांत केलेले आहे (२२२, २२५ 
f). पि त्याि य व्लतवादािा सांक्षेप एका साम्यान मानाने किण्यािा प्रयत्न कितेवेळी लायलीने त्यातील महत्तवािे भार् वर्ळले. त्याम ळे “पिस्पि 
सांबांरधत सामग्रीिा जरटल” व “सामग्रीिी केवळ एक जोडिी” याांच्या अथातील बदलाकडे पूिग द लगक्ष झाले.] 

 
आपल्या “शास्त्रीय भरू्ोलात” मानवािा समावशे कििे कसे आवश्यक आहे यािे स्पष्टीकिि 

देताना प्रयोबलेने केलेल्या य व्लतवादािा सािाांश विील परिच्छेदात आलेल्या य व्लतवादासािखाि आहे. 
रे्लांटला या य व्लतवादािी उपय लतता प्रािी आरि वनस्पती याांच्या प ितीि पटली. म्हिूनि त्याने आपल्या 
अरधक मयारदत ‘भरूवञानात’ त्याांिा अांशतः समावशे केला, पि हा य व्लतवाद तकाधािे अरधक ताििे 
त्याला शलय नहहते. कािि तसे केल्याने, रे्लांटच्या द सच्या महत्तवाच्या रविािके्षिाशी, म्हिजे शास्त्राच्या 
स्वरूपाशी, त्यािा सांघषग होऊ लार्ला. त्याने केलेल्या शास्त्राच्या हयाख्येत मानवी घटनाांिा समावशे होऊि 
शकत नहहता. म्हिूनि मानवािी भरू्ोलातून हकालपट्टी कििे प्राप्त त होते. द सऱ्या शब्दात असे म्हिता 
येईल की शास्त्राच्या िौकटीत बसवण्यासाठी वस्त व्स्थती द मडलीि पारहजे, पि सवग वस्त व्स्थतीिा 
समावशे होईल अशी शास्त्रािी िौकट तयाि केली जािाि नाही. ग्रांथािा हा भार् रलरहला जात असतानाि 
इांग्रजी िेरडओवरून वािांवाि ऐकू येत असलेले एक पद, या दृष्टीकोिािे उदाहिि म्हिून येथे देण्यासािखे 
आहे. 

 
“कोंबड्याच्या मादीला अांड्यािा आकाि खि कोि साांर्तो, 

अांड्यािा पेला पि जवळ नसतो, 
आरि र् रुजीना प साव ेति त्याांिा पत्ताि नसतो!” 

 
या तार्गकक समस्येतून स टका करून घेण्यासाठी रे्लांटने एक तडजोड मान्य केली. एका रविाि-के्षिाच्या 
समथगनाथग द सऱ्या के्षिात मानवी घटनाांिा बळी रदला; आरि “शास्त्रीय रवधींशी” ते अरधक ज ळते घेिािे 
आहेत असा य व्लतवाद करून अमानव प्राण्याांिा समावशे त्या परहल्या के्षिाच्या आधािानेि याि के्षिात 
किण्यािी सूट रमळरवली (ⅹⅹⅳ f). मानवाला या के्षिातून वर्ळण्यासाठी त्याने केलेल्या य व्लतवादाशी हे 
रवसांर्त आहे, ही र्ोष्ट अर्दी उघड होती; कािि, जीवशास्त्राच्या पद्धती व भौरतक शास्त्राांच्या पद्धती 
एकसािख्या असत नाहीत. (सवग भौरतक शास्त्राांिा समावशे एकाप्रकािच्या पद्धतींत किता येतो हे त्यािे 
मतही तशा प्रात्यरक्षकाांच्या अभावी आके्षपाहग आहे). 



 अनुक्रमणिका 

म्हिून, रे्लांटच्या समकालीनाांिे असे मत होते की, त्याच्या शास्त्राच्या सांकल्पनेत पृर्थ्वीिा समावशे 
करून घ्यावयािा असेल, ति त्याने वनस्पती व प्रारिसषृ्टी वर्ळून पृर्थ्वीिी एक वरे्ळीि सांकल्पना माांडिे 
आवश्यक होते. तशी आिखीही एका रवच्छेदनािी जरूिी होती. आपल्या अरतरशरथल हयाख्येत 
बसरवलेल्या ‘उपयोजनात्मक’ पि ‘अशास्त्रीय’ भरू्ोलात प्रादेरशक अभ्यासही घ सडण्यािी प्रयोबलेने तयािी 
दाखरवल्याम ळे प्रयोबलेच्या सांकल्पनेत कोितीि काट-छाट किण्यािी र्िज पडली नाही. यारवरुद्ध फलत 
(मानवतेि) अवकाशस्थ घटना सांयोर्ाांिा समावशे भरू्ोलात केलेला होता. हा प्रादेरशक भरू्ोल (Lӓ-
nderkunde) त्याच्या भरू्ोलाच्या तीन रवभार्ाांपैकी एक होता (ⅹⅹⅹ, ⅹⅹⅹⅴ). पि, प्रथम वाग्नेि आरि नांति 
हेटनि, या दोघाांनीही असे मत रदले, की रे्लांटच्या या कडक हयाख्येत अशा (प्रादेरशक) अभ्यासाांिा 
तकग दृष्ट्ट्या समावशे कििे शलयि नाही (७७, ४४३; २, ३१५ f). [लायलीने या ििेत या म द्याविील रे्लांटिा य व्लतवाद 
नीटसा लक्षात घेतला नाही (७६, ⅹⅹⅹ, ⅹⅹⅹⅴ). विवि पहाता तिी त्याने वाग्नेििीि टीका मान्य केली असे रदसते –मर् ते त्याने जािीवपूवगक 
केलेले असो वा ते सहजर्त्या घडलेले असो– कािि, त्याने प्रथम “भ-ूभौरतकशास्त्राला रनिीक्षिात्मक सामग्री प िरविािे उर्मस्थान” अशा शब्दात 
रे्लांट प्रिीत भरू्ोलक्षेिाच्या या महत्तवाच्या भार्ाच्या हयाप्त तीिा सांक्षपे केला, आरि नांति सांथपिे तो सर्ळा भार्ि ििेतून र्ाळून टाकला (२५४, 
तळटीप).] 

 
रे्लांटिा प्रबांध वाििाऱ्या सवांनाि एक र्ोष्ट स्पष्ट जािव ूलार्ली. तकग दृष्ट्ट्या पहावयािे म्हिजे, 

त्याच्या प्रमेयातून वनस्परतसषृ्टीिा आरि प्रारिसृष्टीिा भरू्ोल, इतकेि नहहे ति, प्रादेरशक भरू्ोलही र्ाळावा 
लार्िाि आहे. परििामी, त्याच्या प्रमेयािी यापेक्षा रविक्षिा किण्यािी कोिा भरू्ोलञाांना र्िजि वाटली 
नाही. थोडलयात साांर्ावयािे ति, रिटिच्या आरि त्याच्या अन यायाांिे सवग कायग, हांबोल्टच्या कायािा 
बह ताांश भार्, आरि साधािितः त्याांच्या पूवीच्या काळात झालेले जवळजवळ सवगि भौर्ोरलक सारहत्य, 
‘रनष्ट्कािि ओझे’ म्हिून ‘सम द्रास्त प्त यन्त  किण्यािी’ त्याांिी तयािी नहहती; तसेि शास्त्रीय सांघटना व 
रनयतकारलके आरि भरू्ोलञाांच्या वतगमान रपढीिे प्ररशक्षि या सवांवि पािी सोडण्यासही ते तयाि नहहते. 
[रे्लांटिा प्रस्ताव मान्य किावयािा झाला, ति त्यातून अपेरक्षत असलेल्या परििामाांिा रविािही वाग्नेिच्या ििेत आलेला आहे. रे्लांटने 
प्रस्तावाच्या स परििामाांच्या ििेसाठी दहा पाने खिी घातली आहेत. वाग्नेिनेही त्याच्या द ष्ट्परििामाांिी समाांति ििा केलेली आहे (ⅹⅼⅲ ते ⅼⅲ). 
पि लायलीने या द सऱ्या भार्ािा उल्लखेही न किता, त्याने परहल्या भार्ाविि असा अरभप्राय रदला आहे, की वाग्नेिच्या या टीकेतून एक प्रच्छन 
शांका नजिेला येते. रवद्यालयाांतून व रवद्यापीठाांतून भरू्ोलाला रमळालेल्या प्ररतषे्ला बाध येईल अशी भीती वाग्नेिला वाटत असावी (२२२, २५६), 
प्रत्यक्षात ही शांका लेडी र्ोरडवाच्या रमषाने प्रदर्गषत किण्यात आली. वाग्नेिने आपल्या टीकेच्या या भार्ािी स रुवात ‘मी असे ठामपिे म्हिण्यािे 
धाष्टयग कितो’ (Ich zu behaften......). अशा शब्दाांनी केली. आरि प ढे त्याने असे रवधान केले आहे, की “याम ळे रवद्यालयाांतून होत असलेल्या 
आपल्या या शास्त्राच्या रवकासाला िाांर्लाि तडाखा बसेल अशी मला वाटिािी भीती मी लपव ूशकत नाही” (Ich Kann Befurchtung nicht 
underdruche, dass man der Entwiklung unserer Diziplin auf den schulen einen schweren schlag............ erteilen wurde). प न्हा 
त्याने त्यािा उल्लखे ‘एक धोका’ (ein Gejar) असा केला आहे (७७, ४४२ f). त्यािप्रमािे नांतिच्या एका रनवेदनात या ििेिा उल्लखे किताना 
वाग्नेि रलरहतो, “म्हिूनि माझी ही भीती मी लपवनू ठेवलेली नाही.” (Ich habe damals aus meiner Beturuchtung kein Hehl gemacht) 
(८०, ३९५).] 

 
आपल्या इरतहासासांबांधीच्या अभ्यासग्रांथात हेटिने या प्रबांधासांबांधी रविाि केला, पि तो ‘हे प्रमेय 

भरू्ोल के्षिाच्या ऐरतहारसक रवकासाशी स सांर्त नाही’, हे प्ररतपादन किण्याप िताि मयारदत ठेवला, आरि 
हे त्यािे कििे बिोबिही होते. १९०५ साली हेटनिने या प्रबांधासांबांधी एक पूिगपिे पद्धरततांिात्मक रवविेन 
प्ररसद्ध केले व त्यात त्याने त्या प्रबांधात ग्ररथत असलेल्या तकग रसद्ध मार्ण्याांिाही रविाि केला (१२६, ५४६ 
ते ४९ आरि १३२, ६९४ ते ९६). तसेि १९०४ साली आपल्या देशात सेंटल इ येथे भिलेल्या ‘कला आरि 
रवञान’ परिषदेप ढे रदलेल्या एका हयाख्यानात, पेंकनेही या य व्लतवादावि हल्ला िढरवला होता. (जमगनीत 
प्ररसद्ध झालेल्या पिकावरून १२५, ३ ff; हे हयाख्यान आपल्या देशात प्ररसद्ध झाले अर्ि नाही हे मला 
माहीत नाही) [‘Congress of Arts and Sciences?’ च्या Universal Exposition (St. Louis, 1904) च्या सांदभात रलरहलेला पेंकिा एक 
लेख होवाडग जे. िोजि या सांपादकाने बोस्टन येथे १९०६ मध्ये प्ररसद्ध केला. पि, या अमेरिकी प्रकाशनात येथे उल्लेख केलेल्या उताऱ्यािा समावेश 
केलेला नाही.]. 

 



 अनुक्रमणिका 

म्हिून, तकग दृष्ट्ट्या रे्लांटने एक प्रमेय माांडले नाही, ति पिस्पि रविोधी दोन प्रमेये माांडली, असे 
म्हिण्यास हिकत नाही. एखाद्याने त्याच्या पृर्थ्वीच्या हयाख्येिाि सातत्याने अन नय केला असता, ति 
भरू्ोल के्षिात ज्या र्ोष्टींिा अभ्यास सामान्यतः होत होता त्या सवांिा अभ्यास आरि –भशूास्त्रािा नाही 
तिी– भ-ूभौरतकशास्त्रािा अभ्यास, या सवांिा अभ्यास पृर्थ्वीिा अभ्यास या नात्याने भरू्ोलात समावशे 
किावा लार्लाि असता, पि मर्, रे्लांटने शास्त्र या शब्दािी जी हयाख्या केली आहे त्या अथाने ते 
भरू्ोलशास्त्र झाले नसते. उलटपक्षी लायलीने केले त्याप्रमािे, एखाद्याने त्याच्या द सऱ्या रविाि-के्षिािाि 
अन नय किावयािा ठिरवले असते, ति “भौरतक शास्त्राच्या” काटेकोि “तकग भाषेत” भरू्ोल हे पृर्थ्वीिे 
भौरतकशास्त्र, म्हिजेि भ-ूभौरतकशास्त्र, आहे असेही त्याला रसद्ध किता आले असते. पि हेि रसद्ध 
किावयािे होते, ति त्यासाठी पनास वषांिा काळ आरि पनास पानाहून मोठा प्रबांध खिी घालण्यािी काय 
र्िज होती, अशी शांका मनात आल्यारशवाय िहात नाही. 

 
ऐरतहारसक दृष्ट्ट्या वस्त व्स्थती अशी आहे, की रे्लांटच्या समकालीनानाि या दोन्ही पयांयापैकी 

कोिाही एकािी वाटिाल कोित्या अांरतम रनष्ट्कषाच्या रदशने होिाि आहे, हे स्पष्ट रदसत होते. तत्पूवीच्या 
भरू्ोलकािाांिी पद्धरततांिरवषयक रवधाने व तत् कालीन भरू्ोलािी सवगसाधािि रूपिेषा याांत सामान्यपिे 
पृर्थ्वीरूप वस्तूिा अांतभाव होत होता, हेही त्याांनी ओळखले होते. त्याबिोबिि, भरू्ोलकािानी भ-ूभौरतक 
शास्त्रात टाकलेली भि नर्ण्य होती, आरि भरू्ोल के्षिािे ञान आरि प्ररशक्षि घेिािा कोिताही अभ्यासक 
भ-ूभौरतक शास्त्रात त्याने कायग किाव े इतका स सज्ज होऊ शकत नसे, या र्ोष्टी लक्षात येण्याइतके ते 
भरू्ोलाकाि वास्तववादी होते. (वाग्नेि ७७, ४२६ ff). जिी काही थोडे आपल्या भरू्ोलाच्या हयाख्येत पृर्थ्वी-
वस्तूच्या अभ्यासािा समावशे किति िारहले– रवशषेतः, रिलटोफेन बर्गलन रवद्यापीठाच्या िेकटिपदावरून 
१९०५ साली रदलेल्या आपल्या हयाख्यानात या सांकल्पनेकडे पित वळलेला रदसला–तिी प्रत्यक्ष 
परिपाठात, जमगनीतीलि काय पि अन्य सवगि देशातील, भरू्ोलकािाांनी भरू्ोलरवषयक अभ्यास 
भपूृष्ाप ितेि मयारदत ठेवले. भपूृष्ाविील घटनाांिे, रनदान भरूूपाांिे, सांपूिग स्पष्टीकिि देताना भरू्भाच्या 
अभ्यासाने काढलेल्या अन मानाांिाि आधाि घ्यावा लारे्ल. यािी त्याांना जािीव होती हे रनरित. पि, 
एखाद्या वस्तूवि एखादी शास्त्रशाखा अवलांबून असेल, ति त्या शास्त्रात त्या सांपूिग वस्तूिा समावशे केलाि 
पारहजे, हा आग्रह त्याांना मान्य नहहता. या सांदभात ब शि म्हितो तेि खिे. प्रत्येक शास्त्र अन्य मदतनीस 
शास्त्राांवि अवलांबनू असतेि. पि, एखादे शास्त्र द सऱ्या एका शास्त्रािे मदतनीस शास्त्र म्हिून उपयोर्ी पडते 
येवढ्याि काििाने त्यािे स्वतांि अव्स्तत्व नष्ट होते असे नाही (५१, २३९) स्पष्टि बोलावयािे झाले ति, 
कोितीही शास्त्रशाखा अन्य कोित्याि शास्त्रशाखाांवि अवलांबून नसिािे स्वयांपूिग एकक असू शकिाि नाही. 

 
अभ्यास लेखाांच्या एका ग्रांथात रवषय प्रवशे या नात्याने रे्लांटिे प्रमेय रदलेले आहे. त्याि ग्रांथात 

भ-ूभौरतक शास्त्राच्या अभ्यासाांिीही उदाहििे आहेत. पि भपूृष्रूपाांच्या अभ्यासाांिा आधाि म्हिनू 
भरू्भाच्या अभ्यासाांिा उपयोर् किता येईल, चकवा याच्या उलट प्रकाि किता येईल, असे आश्वासनपूवगक 
प्ररतपादन कििे कोिालाही शलय झाले नाही, ही वस्त व्स्थती आहे–आरि त्यािे तपशीलवाि स्पष्टीकिि 
वाग्नेिने त्या ग्रांथात केलेले आहे (४२४ f). भपूृष्ाच्या उांिसखल आकािाांिा अभ्यास भखूांडाांच्या घटनाांच्या 
स्पष्टीकििाने स रू कििे हेि तकाला धरून आहे, असे रे्लांटिे मत होते. तिीही या अधगशतकाच्या अशा 
अभ्यासाांतून खांडाांच्या रवरशष्ट आकािाांिे कोिते ‘रनरित’ स्पष्टीकिि आज आपल्या हाती आले आहे. 
(ⅹⅹⅹⅴ). 
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भरू्ोलािे रूपाांति भ-ूभौरतकशास्त्रात केले ति त्याम ळे होिाऱ्या द ष्ट्परििामाांिे भरवतहय रे्लांटच्या 
काही समकालीनाांना याहीपेक्षा स्वच्छपिे रदसत होते. ते हांम्बोल्टिे अन यायी असल्याम ळे, भौरतकशासे्त्र व 
समाजशासे्त्र याांिे अभ्यास रवषय असलेले आरि कृरिमकाििे दाखवनू एकमेकाांपासून रभन मानले रे्लेले, 
असे वस्त व्स्थतीिे रवरवध रवभार् साांधिािा द वा या स्वरूपात अरखल शास्त्रीय के्षिाला भरू्ोलाने देऊ केलेले 
मूल्यही त्याांना स्पष्ट रदसत होते (c/o पेंक १५८, ५४) वर्गवाि माांडिीने रमळिािे भौरतक वस्त व्स्थतींिे ञान 
अथवा रवरशष्ट के्षिात त्याांच्या मानव रनिपेक्ष सांयोर् सांबांधाांिे रमळिािे ञान–अशी भरू्ोलािी हयाख्या 
रे्लांटच्या मूळ प्रबांधात आहे.–या रूपाांत भरू्ोलाने फलत कच्ची सामग्री प िवण्यािे काम केले, ति ते रवरवध 
द व ेसाांधण्यािे कायग किण्यािी जबाबदािी समाजशासे्त्र आपि होऊन पाि पाडतील असा रे्लांटला रवश्वास 
वाटत असला, तिी त्यािे समकालीन याबाबतीत त्याच्याशी सहमत नहहते. (ⅹⅹⅹⅴⅰ f). 

 
“ज्या शास्त्राांना मदत किण्यािे काम भरू्ोल कित असतो अशा शास्त्राांनी” फायदा घ्यावा म्हिनू 

“स्वतःच्या शास्त्राभ्यासासाठी ज्या र्ोष्टींवि भरू्ोलकािाांिे लक्ष कें रद्रत झालेले असते” त्याांिा म्हिजेि 
“प्रदेशािा रनसर्ग व त्यािी उत्पादनक्षमता” (ⅹⅹⅹⅰⅰ) याांिे “सशास्त्र रवविेन” भरू्ोलकािाने किावयािे 
असते, असे असेल, ति ही “नैसर्गर्क उत्पादनक्षमता” –चकवा अमानवस्पृष्ट उत्पादनक्षमता– म्हिजे तिी 
काय, असा स्पष्ट सवाल वाग्नेिने टाकला आहे (४३८ f). (रे्लांटच्या स धारित प्रमेयान साि ति या 
उत्पादनक्षमतेच्या रवविेनात वनस्पती सृष्टीिाही रविाि करू नये). (तसेि पाशगिी ििा पहा. सांदभग ८०, 
३७६ वि आहे). हाि प्रश्न अमेरिकेतील भरू्ोलकािाांच्या अनेक िक्री ििा-सिाांत उपव्स्थत केला रे्ला 
आहे. अमेझॉन खोऱ्यािा “श द्ध भरू्ोल” रलहला जाण्याच्या शलयतेबाबत झालेली ििा प ष्ट्कळ वािकाांना 
आठवति असेल. मृरत्तका व हवामान याांिा एक रवरशष्ट प्रकाििा सांयोर् काही रपकाांच्या दृष्टीने फाि 
सृजनशील असेल, ति द सऱ्या काही रपकाांच्या दृष्टीने त्यािी सजृनशीलता फािि कमी असेल. रवरशष्ट 
लोकाांना इष्ट वाटिाऱ्या रवरशष्ट रपकाांच्या सांदभात रविाि केला तिि “उत्पादनक्षमता” या सांकल्पनेला 
काही अथग प्राप्त त होती. शतेीच्या रपकाांिे व पद्धतींिे कल्पनेने शलय होतील तेवढे सवग सांयोर् करून व 
प्रत्येकाकिता एक स्वतांि नकाशा काढूनि कोित्याही एका प्रदेशाच्या नैसर्गर्क उत्पादनक्षमतेिे 
नकाशीकिि शलय होईल. 

 
रशवाय रे्लांटच्या वरे्वरे्ळ्या टीकाकािाांनी असाही एक आके्षप घेतला आहे. विील सवग अडििी 

दूि केल्या, आरि भरू्ोल म्हिजे परृ्थ्वीच्या फलत भौरतक बाजूांिा रविाि कििािे शास्त्र, शब्दशः अथाने 
पृर्थ्वीच्या पदाथगशास्त्राच्या परिभाषेत केलेला रविाि, असे भरू्ोलािे स्वरूप रनरित केले तिीही प्रत्यक्ष 
पदाथगशास्त्रात जेवढी एकवालयता असते त्यापेक्षा अरधक एकवालयता या नहया शास्त्रात रनमाि होण्यािी 
शलयता नाही. म्हिजे ते शास्त्र भौरतक शास्त्राांिी एक शाखा होिाि नाही, ति पृर्थ्वी या एकाि वस्तूच्या 
उपयोजनासाठी वापिावयाच्या भौरतक शास्त्राांच्या सवग रवभार्ाांिा तो एक सांग्रह तयाि होईल. “अमेरिकी 
भभूौरतक सांमेलनाच्या” अनेक रवभार्ाांच्या सांदभावरून ही र्ोष्ट अर्दी स्पष्टपिे रसद्ध झाली आहे. या 
सांघटनेच्या नावाति असे सूरित केलेले आहे, की ही एक शास्त्रशाखा नसून, काही रवरशष्ट पिस्पि सांबांध 
असलेल्या अनेक शास्त्रशाखाांिे ते एक सांमेलन आहे. वातावििशास्त्र, भकूां पनशास्त्र, ज्वालाम खीशास्त्र, 
पार्गथव ि ांबकीयशास्त्र, भघूटनाशास्त्र आरि जलावििशास्त्र. ही सवग एकि आिली, ति पृर्थ्वीविील रवरवध 
भौरतक घटनाांच्या उपयोजनासाठी भौरतकशास्त्राांच्या बऱ्याि शाखाांिी केलेली एक र्ोळा बेिीज आपल्या 
हाती लारे्ल. हे एकिीकिि केवळ उपयोजनके्षि म्हिूनि केलेले आहे. अथाति श द्धशास्त्राच्या भाषेत 
बोलावयािे झाले, ति ते (भभूौरतकशास्त्र) भौरतक शास्त्राच्या अरतरभन शाखाांिे प्रारतरनरधक स्वरूप होईल. 
या शाखाांतून ज्या प्रकािच्या घटनाांिा अभ्यास केला जातो व ज्या प्रकािच्या पद्धती त्याांच्या अभ्यासासाठी 
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आवश्यक आहेत त्याांच्यात रवधमीयता असते. आरि अशी रवधमीयता पदाथग शास्त्राच्या के्षिात सवगिि रदसून 
येते, पि अशी शाखाांिी र्ोळाबेिीज केल्याने ‘एक भौरतक भ-ूरवञान’ होिाि नाही, ति अनेक ‘भौरतक भ-ू
रवञाने’ रनमाि होतील. त्यातीलि एकां , ज्याला सामान्यतः भभूौरतकशास्त्र असे म्हितात, तेही असेल. 
आरि ही सर्ळी एकि घालण्यािा खटाटोप केलाि, ति आपि प न्हा एकूि पदाथग शास्त्राच्या के्षिाकडेि 
पित येऊ. 

 
त्यािप्रमािे, आिखी एक र्ोष्ट रे्लांटच्या टीकाकािाांच्या लक्षात आलेली होती. शास्त्राच्या एका 

रवरशष्ट सांकल्पनेच्या पायावि भरू्ोलािी तकग रसद्ध इमाित उभी किण्याच्या नादात या समस्येिा रविाि 
रे्लांटने शास्त्राच्या सामान्य दृरष्टकोिातून केला नहहता. मानव व अमानव घटनाांमध्ये काही पिस्पि सांबांध 
आहेत व त्याांिा अभ्यास शास्त्राांच्या काही के्षिाांतून झाला पारहजे हे त्याने ओळखले होते, तिी अशा के्षिाांना 
शास्त्रीय असे म्हिण्यास तो तयाि नहहता (c/o वाग्नेि ७७, ४२१). कािि, ज्या के्षिाांत अशा रवधमी 
घटनाांच्या अन्योन्य सांबांधाांिा अभ्यास केला जाईल तेथे दोनही पद्धतींिा वापि कििे आवश्यक होईल. 
पि, एकाि शास्त्र मयादेत दोन रवधमी पद्धतींिा मेळ घालिे अशलय होईल, असे त्याला वाटले. हे 
पद्धतीतील दै्वत सामारजक शास्त्राांविि का लादले जावे? चकवा द सऱ्या बाजूने असाही रविाि किता येईल. 
जि सामारजक शास्त्राांना या दोन्ही पद्धती वापिाहया लार्तात व वापिता येतात, ति भरू्ोलालाही त्या 
वापिण्यास काय हिकत आहे? 

 
उदाहििाथगः िात्सेलने जेहहा, लोकसमाज पवगताांम ळे रवभलत होतात यासांबांधी, एक भौर्ोरलक 

रनयम माांडण्यािा प्रयत्न केला, तेहहा रे्लांटने त्याला मोठ्या आवशेाने रविोध केला. तो म्हितो, “हा रनयम 
वास्तरवक मानव व पवगत याांच्या अन्योन्य सांबांधाांिा नसून, पवगत सारनध्याच्या पे्रििेने मानवाने रदलेल्या 
मानरसक प्ररतरक्रयाांसांबांधीिा आहे. म्हिूनि तो भौर्ोरलक के्षिात मोडत नसून पूिगपिे मानसशास्त्र व 
शिीिशास्त्र याांच्या कके्षतील आहे.” (ⅹⅹⅹ). 

 
तिीपि, आपल्या ििेच्या द सऱ्या भार्ात रे्लांट आपल्या तत्तवाशी अरधक प्रामारिक असल्यािे 

रदसून येते. कािि, तो असे सूिरवतो, की असे सांबांधयोर् रविािाति घ्यावयािे नसतात–माि, कोित्या 
अन्य ञानके्षिाांत त्याांिा रविाि हहावा हे तो कोठेि स िवत नाही. “एखादे के्षि हयापून िहािाऱ्या रवधमी 
र्ोष्टींिे एक रनिाळे शास्त्र होऊ शकत नाही, याला कािि त्याांच्याांतील रवधमीयता हेि असते” (ⅹⅶ). या 
त्याच्या रवधानािे महत्तव, त्याच्या रनबांधाच्या अखेिच्या भार्ात त्याने रदलेले उदाहिि वािेतोपयंत, पूिगपिे 
स्पष्ट होत नाही. “िोम टायबिवि वसले आहे आरि प्रार् मोल्डावि आहे, या वस्त व्स्थतींवरून कोित्या 
प्रकाििे अांतस्थ सांबांध स्पष्ट होतात? नदी व नर्ि या अर्दी रवधमी सांकल्पना असल्याम ळे, भरू्ोलाला त्या 
तकग दृष्ट्ट्या एकि आििे कधीि शलय होिाि नाही.” कािि असे, की ही रवरशष्ट मोल्डा नदी प्रार् या 
रवरशष्ट नर्िाच्या ििनेसाठी आवश्यकि होती असे म्हिता येिाि नाही, चकवा उलटही रवधान किता 
येिाि नाही. म्हिजेि “त्याांिे अांतस्थ सांबांध अव्स्तत्वात नसतात” (Li). 

 
हेिोडोटस व स्रॅबो याांच्या काळापासूनच्या–हांबोल्ट, रिटि व त्याांच्या अन यायाांसह–सवगि 

भरू्ोलकािाांनी या प्रश्नाला रदलेले उत्ति इतके उघड आहे, की अशा प्रश्नाला उत्ति देण्यािी जवळजवळ 
आवश्यकताि िारहलेली नाही, असे वाटते. प्रार् नर्िीिी या रवरशष्ट स्थळी ििना किताना नर्िमार्ग व 
प्रासाद यािे मोल्डा नदीच्या रवरशष्ट स्वरूपाशी झालेले सांश्लेषि मानवरनर्गमत आहे, हे खिेि! तथारप, 
बोहेरमयन खोऱ्यािे आर्गथक आरि िाजकीय कें द्र जिी एल्बच्या उर्माकडील कोित्याही द सऱ्या 
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उपप्रवाहावि रवकरसत होिे शलय असले, तिी त्या शहिािे–नाव प्रार् असो वा नसो–स्वरूप माि आजच्या 
त्याच्या स्वरूपापेक्षा महत्तवाच्या बाबतीत खरिति वरे्ळे रदसले असते. रशवाय, आपल्या प्रमेयाला बाह्यतः 
ज ळती म्हिून जी उदाहििे रे्लांटने रनवडली त्याांच्या पलीकडिी काही उदाहििे आपि घेतली, ति 
कोलोन नर्िाला रवरशष्ट स्वरूपाच्या ऱ्हाइनिी आवश्यकता नहहती, अर्ि न्यूयॉकग िा उपसार्ि व न्यूयॉकग  
शहि याांिा अथाअथी काहीि सांबांध नहहता असे तो ठामपिे म्हिू शकला असता का? 

 
रे्लांटने आपल्या प्रमेयाच्या प ष्ट्ट्यथग रनवडलेली खास उदाहििे आपल्याला दोन रभन मार्ांच्या 

रतकटीवि आिून सोडतात. त्याने काढलेल्या तकग रसद्ध रनष्ट्कषांिा पाठप िावा कििाऱ्याांना पार्गथव 
घटनाांिा अभ्यास पिस्पि रभन प्रकािाांनी किावा लारे्ल. स्कँरडनेव्हहयातील उांिीच्या रनिरनिाळ्या क्ररमक 
टप्त प्त याांविील लोकवस्तींतील रविोध, चकवा आल्प्त सच्या उांिीच्या रनिरनिाळ्या टप्त प्त याांविील भरूम-
उपयोजनाांतील भेद, याांिा ते िात्सेल कितो त्याप्रमािे रविाि कििाि नाहीत (७२, Ⅰ, ४०३ ते ४०४). 
तसेि, अँडीजविील उांिीच्या रवरवध क्ररमक पट्टाांतील नैसर्गर्क वनस्पतींतील फिक चकवा रवरवध हवामान 
पट्ट्यातील फिक याांिाही रविाि ते हांबोल्ट कितो त्या पद्धतीने कििाि नाहीत. (४३, ४४). अभ्यासकाांिा 
आिखी एक मोठा र्ट द सऱ्या बाजूला असलेला रदसतो. या र्टाने, अर्दी पूवीच्या कालापासून, 
वस्त व्स्थतीति अशा प्रकाििे रवधमी घटक एकि असलेले पारहलेले आहेत यालाि हांबोल्ट Nature 
(रनसर्ग) असे म्हितो. या घटना केवळ एकमेकाांच्या सारनध्यात असतात इतकेि नहहे, ति त्याांच्यात 
कायगकािि सांबांधही प्रस्थारपत झालेले असतात. अशा घटना जेथे पिस्पिसांबांधात अव्स्तत्वात असतात त्या 
भकेू्षिाांच्या अभ्यासालाि त्याांनी आपल्याला वाहून घेतलेले आहे. प िातन कालापासूनि त्याांनी केलेल्या 
अशा अभ्यासाांनाि लोक भरू्ोल या नावाने सांबोधत आलेले आहेत; आरि ञान जर्तानेही त्या नावाने त्यास 
मान्यता रदलेली आहे. हा अभ्यास म्हिजे एक स्वतांि शास्त्र आहे की नाही, हा प्रश्न त्याांच्या मते र्ौि आहे. 
तिीही, या अभ्यासके्षिावि प्रथम पासूनि भरू्ोल आपला अरधकाि साांर्त आला आहे, व त्याला मान्यताही 
लाभलेली आहे. 

 
“भौरतक शास्त्रािा काटेकोि तकग वाद” ज्याच्या रदशनेे आपल्याला नेत असतो त्याि अांरतम 

रनष्ट्कषाला आपि येऊन पोहोिलेले आहोत.–अथात, हा रनष्ट्कषग स रुवातीपासूनि अर्दी स्पष्ट रदसत 
होता, असेही कोिी म्हिू शकेल. पृर्थ्वीच्या भौरतक शास्त्रािा अभ्यास होिे रजतके आवश्यक आहे, रततकेि 
अशा भौरतक के्षिापासून आज शतकान शतके ज्याला शास्त्रञाांनी, आरि सामान्य जनाांनीही, भरू्ोल असे नाव 
रदले ते के्षि कसे सवगतोपिी वरे्ळे आहे हे समजून घेिेही अर्त्यािे आहे. त्या ििेच्या वळेी, आरि नांतिही 
र् ांडाळण्यात आलेले हे रे्लांटिे प्रमेय भरू्ोलािे रूपाांति एका “काटेकोि”, रनदान तत्तवतः, भौरतक शास्त्रात 
किण्याच्या प्रयत्नाांिी क्रमरवरुद्धरसद्धता म्हिनू रनरिति नजिेसमोि िाहील. 

 
ब – पृथ्वीग्रहाचे शास्त्र म्हिजे भूगोल 

 
रे्लांटच्या प्रबांधाने आिखी एका कूट प्रश्नावि प्रकाश टाकला; तो प्रश्न असा : ‘भरू्ोल’ या नावाने 

स िरवल्याप्रमािे, भरू्ोलाच्या के्षिात सांपूिग पृर्थ्वी या वस्तूांिा समावशे होतो, की ज्यािा आपल्याशी प्रत्यक्ष 
सांबांध येतो तेवढ्याप ितेि त्यािे के्षि मयारदत आहे. रिलटोफेनच्या आधीच्या बह तेक सवगि 
पद्धरततांिरवषयक ििांतून परहले मत र्ृहीत धिलेले असे; इतकेि नहहे ति, पूवीच्या भरू्ोलरवषयक 
पाठ्यप स्तकाांिा आिांभ सहसा ‘परृ्थ्वी या वस्तूिा अभ्यास’ या प्रकििानेि होत असे आरि आजच्या काही 
थोड्या पाठ्यप स्तकाांवरून तिी ते खिे असल्यािे रदसून येते. उलटपक्षी हे काही थोडे भरू्ोलकाि वर्ळता 
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उिलेल्या, बहूतेक सवगि भरू्ोलकािाांनी आपले प्रत्यक्ष भरू्ोलरवषयक अभ्यास अर्दी रनरुां दशा कविाच्या 
कके्षत येिाऱ्या घटनाांप ितेि मयारदत ठेवलेले होते. अशािीतीने पूवीच्या परिपाठातही ‘भरू्ोल हा जर्ािा 
अभ्यास’ होता, आरि याि अथाने सामान्यतः ‘भरू्ोल’ ही सांञा ओळखली जाते. 

 
पि, ‘पृर्थ्वीिा अभ्यास’ असे स्वतः म्हिवनू घेिािे शास्त्र पृर्थ्वीच्या फलत कविाच्या अभ्यासाप िते 

मयारदत किण्यािा प्रयत्न कििे ही तत्तवहीनता आहे, येवढी र्ोष्ट रनर्गववाद आहे. खिे पहाता, 
भरू्ोलकािाांच्या परिपाठाम ळेि या के्षिािी अशी हयाख्या तयाि झाली होती, हे रिलटोफेनच्याही लक्षात 
आलेले होते. म्हिनूि, त्याने विील मयादेिे तकग दृष्ट्ट्या समथगन किण्यािा प्रयत्न आपल्या १८८३ च्या 
लायव्प्त त्सर् येथील हयाख्यानात केला. पेंकला हे “अरवस्मििीय हयाख्यान” जिी पूिगपिे रनिायक आहे 
असे वाटले (१२८, ४५ f), तिी हेटनिसािख्या अन्य अभ्यासकाांना, या प्रमेयाच्या रसद्धतेसाठी आवश्यक 
तेवढा तकग श द्ध प िावा रिलटोफेनला रमळालेला नहहता आरि नांतिच्या काळात रिलटोफेन स्वतःि त्यापासून 
दूि जात होता, असे वाटले. (३, ६७९ f, ६८९f) [“सामारजक शास्त्राांिा अद्यतन रवकास” या ग्रांथात सॉिने रलरहलेल्या प्रकििात 
रिलटोफेनने बर्गलन येथे १९०३ मध्ये िेलटि पदावरून रदलेल्या हयाख्यानात “भरू्ोल म्हिजे भपूृष्ािे शास्त्र” या भरूमकेिे समथगपिे प्ररतपादन केलेले 
आहे, असा उल्लेख आहे (८४, १७७). तो वास्तरवक रिलटोफेनच्या १८८३ साली लायव्प्त त्सर् येथे रदलेल्या हयाख्यानािा उल्लेख असे र्ृहीत धिण्यास 
हिकत रदसत नाही (७३).] 

 
रे्लांटने केलेली रिलटोफेनच्या हयाख्यानािी ििा तशी फािशी उपय लत नाही. मूळच्या 

य व्लतवादाति स्पष्टपिािा काहीसा अभाव असल्याम ळे, रिलटोफेनच्या हेतूिा रवपयास कििािा त्यािा 
अन्वयाथग रे्लांटला लावता आला. [रे्लांटिी ही प्रश्न हाताळण्यािी पद्धती उद् बोधक आहे. रवरवध शास्त्राच्या दृष्टीने भपूृष्ाच्या 
महत्तवािी रिलटोफेनने केलेली ििा रनदान तेिा पानेपयंत पसिलेली आहे (७३, ७-८, ११-१६, १८-२४). पि, रे्लांटने लावलेला अन्वयाथग माि 
केवळ एकाि परिच्छेदाांवि, खिे म्हिजे एका वालयाांशावि आधािलेला आहे (७६, ⅻ-ⅹⅳ; “gern gesohen Genossen auf dem felde der 
Geographie”) “भौर्ोरलक क्षेिाबाहेरून आलेले अरतथी आहेत असे ख शाल समजावे!” Genos (म्हिजे “सोबती”) हा शब्द Gast (म्हिजे 
‘अरतथी’) यािा समानाथी शब्द आहे असे स िवनू, तो रिलटोफेनच्या रलखािािा असा अथग लावतो, की भशूास्त्र अथवा अथगशास्त्र याांच्यापेक्षा 
भरू्ोलािाि भपूृष्ावि रनिपवाद अरधकाि आहे. पि, मूळच्या हयाख्यानाच्या नांतिच्या पानाांतून स्पष्ट झालेला एकूि रविाि आरि काही रवरवरक्षत 
रवधाने यावरून, अनेक शास्त्राांना भपूृष्ाच्या मयादेति अभ्यास कििे आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट मान्यता रिलटोफेनने रदलेली रदसते, आियािी 
र्ोष्ट अशी, की रिलटोफेनच्या नावावि रदलेल्या या य व्लतवादावि हल्ला िढरवताना रे्लांटने त्यातीलि काही म द्याांिा उपयोर् केला आहे! मूळ 
रवधानाति काही रवसांर्ती होती! ही र्ोष्ट मान्य झाली, ति “भौर्ोरलक क्षिेाबाहेिील” (auf der felde der Geographie) हा शब्दप्रयोर् योग्य 
होता का एवढाि प्रश्न उपव्स्थत होतो, आरि तो बदलला, अथवा काढून टाकला, ति मूळ प्रश्नि नाहीसा होतो. 

 
रिलटोफेनच्या य व्लतवादािा ि कीिा अन्वय रे्लांटने लावला हे मान्य करूनही लायली असे रनवेदन कितो, की रिलटोफेन स्वतः जे 

रलहीत असे त्याच्यारवरुद्ध तो स्वतःि बोलत असे. भरू्ोल व भशूास्त्र याांच्यामधील “लक्ष्मि-िेषा” (Solomonic assignment) आखण्यािे बाज लाि 
िारहले, उलट रिलटोफेनने असे घोरषत केले, की “या दोन शास्त्राांच्या अभ्यासवस्त मधील क्षेिात (घनभमूीिा पृष्भार्) एक रनदान्िेषा काढण्यािी 
इच्छा प्रदर्गशत कििे हेि अहयवहायगतेिे व हेत शून्यतेिे लक्षि आहे” (७३, १८). पि शवेटी, भरू्ोलञ आरि भशूास्त्रञ याांच्या कायगक्षेिात व तत्सांबांधी 
समस्याांत एक रनरित काटेकोि िेषा आपिि घालून रदली असाही दावा रे्लांटनेि किावा, हा केवढा रवनोद! (७६, ⅹⅹⅱ). ज्या तकग  पद्धतीने तो 
नांतिच्या रनिगयाप्रत येऊन पोहोिला तो त्याच्या रनबांधािा महत्तवािा भार् असूनही त्यािा, अथवा त्यावि वाग्नेिने घेतलेल्या आके्षपाांिा, नांतिच्या 
प्ररतपादनात उल्लेखही नाही. भशूास्त्रात फलत ‘भकूविातील वस्तूांिा’ (das Gewerdene), त्या ज्या अवस्थेत आढळतात तसा, अभ्यास केला 
जातो, ति भरू्ोलात त्याांिा रवकास घडवनू आििाऱ्या ‘शलतींिा’ (das werden) अभ्यास किावयािा असतो (७७, ४२९f) या दोन शास्त्राांच्या 
अभ्यासक्षेिाांत रे्लांटने दाखरवलेला भेद फािि थोड्या शास्त्रञाांना मान्य होण्यािी शलयता आहे, असे वाग्नेिने आपले मत या सांदभात रदलेले 
आहे.] पि माझ्या मते, पृर्थ्वी हा एक अभ्यासरवषय समजून रतच्याकडे पहाण्यािा या रवशषे पद्धतीने रे्लांटने 
भरू्ोल व भ-ूभौरतकशास्त्र याांच्या दृष्टीकोिातील मूलभतू रभनतेिी र् रूरकल्लीि आपल्या हाती रदली आहे. 
आज भरू्ोलकािाांना या प्रश्नािा बाऊ वाटत नसला, तिी त्यारवषयी अद्यापही बिािसा अरनरितपिा 
असल्याम ळे, त्यािा येथे थोडा फाि रविाि कििे समथगनीयि ठििाि आहे. 

 
“पृर्थ्वी म्हिजे काय?” या मूलर्ामी प्रश्नािे वस्त रनष् व शास्त्रश द्ध उत्ति देण्यासाठी, रे्लांटने 

हेत वादी तसेि मानव कें द्री दृरष्टकोि बाजूला सािले, इतकेि नहहे ति, सूरिताथाने त्याने पृर्थ्वी-कें द्री 



 अनुक्रमणिका 

दृरष्टकोिही बाजूला सािला. पृर्थ्वीकडे वैरश्वक दृरष्टकोिातून पारहल्याम ळे, पृर्थ्वी ही रवश्वातील 
अशासािख्या अनेकानेक एककाांपकैी एक आहे असे त्याने मानले (ⅷ). या दृरष्टकोिातून पारहल्याम ळे 
पृर्थ्वी या वस्तूिा रनरितपिे भरूवञानात समावशे किता येईल, चकबह ना पृर्थ्वीच्या पृष्भार्ापेक्षा रतच्या 
अांतभार्ािे महत्तव फािि अरधक असल्यासािखे रदसेल. यावरून कोिीही असा रनष्ट्कषग काढू शकेल, की 
प्रत्यक्षात आमिे लक्ष भपृृष्ाच्या अभ्यासाविि अरधक प्रमािात कें रद्रत झालेले असते हा केवळ अांतभार्ाांिे 
प्रत्यक्ष रनिीक्षि किण्यास आम्ही असमथग असल्यािा परििाम आहे. हे खिे असले तिी, त्याबिोबिि, 
अांतर्गत पृष्ीय आरि बाह्य अशा सवग शलतींनी पृर्थ्वीच्या र्भातील सामग्रीत घडवनू आिलेल्या बदलाांिा 
आरवष्ट्काि पृष्भार्ावि पहावयास रमळतो ही वस्त व्स्थती याला काििीभतू आहेि. 

 
हा दृरष्टकोि तकग दृष्ट्ट्या जिी समथग वाटला, तिी तो रदसतो रततका वस्त रनष् व वास्तववादी आहे 

का असे रविाििे अन्यायािे ठििाि नाही. रवश्वातील रवरवध वस्तूांिे सापेक्ष महत्तव त्याांच्या वस्त मानावरून 
रनरित किाव ेलारे्ल. असे केले नाही ति, अनेक नक्षि प ांजाांपैकी एकामधील लक्षावधी तािाांपैकी एका 
लहानशा ताऱ्याच्या ग्रहक लातील लहान ग्रहाांपैकी एक असलेल्या पृर्थ्वीसांबांधाने त्या शास्त्राने रविाि कििे 
रजतके स्वैिपिािे होईल रततकेि पृर्थ्वी म्हिजे मानवािे रनवासस्थान हे विगनही स्वैिपिािे होईल. तिीही 
एकप्रकािे दोनही रवधाने सत्य आहेत. जसे आमिे हे भू-र्ोलशास्त्र आहे तसे मांर्ळर्ोलशास्त्र नाही, ही 
वस्त व्स्थतीि पृर्थ्वीिे अरद्वतीयत्व रसद्ध कििाऱ्या त्या दोन वस्त रनष् वस्त व्स्थतींिे प्ररतचबब आहे. अथाति, 
खर्ोलशास्त्राच्या कके्षतील रवश्व-र्ोलकाांपकैी एकािीि अनेक भरूवञानाांच्या अभ्यासािे के्षि म्हिून रनवड 
झाली, ही र्ोष्टही समथगनीय ठिते. 

 
पृर्थ्वी हे मानवािे रनवासस्थान आहे ही वस्त व्स्थती त्या दोन वस्त व्स्थतींपैकी एक आहे. शब्दच्छल 

करूनही ही वस्त व्स्थती टाळता येिािी नाही. शवेटी, शास्त्र झाले तिी काही एखादी अमूतग कल्पना नहहे. 
मन ष्ट्य ज्या रवश्वात िहातो त्या रवश्वाच्या ञानसांपादनासाठी त्याने केलेले शास्त्र हे एक अन्वषेि आहे. या 
रवश्वातील मानवािे वसरतस्थान या नात्याने पृर्थ्वीिे स्थान अरद्वतीय आहे आमच्याि सूयािा असाि द सिा 
एखादा ग्रह असता, अथवा द सऱ्या एखाद्या सूयािा ग्रह सवग महत्तवाच्या बाबतीत आमच्या ग्रहासािखाि 
आहे हे मारहती झाले असते, ति अशा ग्रहाांच्या अभ्यासासाठी आम्ही एक स्वतांि शास्त्र ििले असते. तिीही, 
ज्या ग्रहावि आम्ही िाहतो, इतकेि नहहे ति, त्यािा आम्ही एक अांशि बनून िारहलो आहे त्या आर्ळ्या 
ग्रहासाठी एक स्वतांि शास्त्र असण्यािी आवश्यकता कमी झाली नसती. भू-सदृश ग्रहाच्या तौरलरनक 
शास्त्रात पृर्थ्वीकडे आम्ही अरधक अवकाशस्थ भरूमकेतून पाहू, आरि त्या दृरष्टकोिातून पृर्थ्वीसाठी एक 
स्वतांि शास्त्रािी आवश्यकता रततकीशी समथगनीय ठििाि नाही. अथाति, अशा स्वतांि शास्त्राच्या 
समथगनािा म ख्याधाि त्यािी भ-ूकें द्री भरूमका येवढाि असतो. 

 
खिे पहाता येथपयंत झालेला रविाि केवळ तारत्तवक स्वरूपािा आहे. पि, आमच्या रवश्वसांबांधी 

शास्त्रात-आपला दृष्टीकोि रकतीही अरलप्त ततावादी ठेवावयािा म्हटले तिी–पृर्थ्वीिे स्थान अरद्वतीयि आहे. 
पृर्थ्वी-समान ग्रह अव्स्तत्तवात असण्याच्या शलयतेसांबांधी केवढेही तकग  रवतकग  लढरवले रे्ले–आरि 
अलीकडेि जीन्सने केलेल्या र्रितावरून अशी शलयता फािि कमी असावीसे रदसते–असूनही, आमच्या 
शास्त्राना तत्सम द सिा ग्रह माहीत नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, कोित्याि रवरशष्ट ग्रहाशी व 
ताऱ्याशी कोिते खास नाते नसलेला, पि त्या सवग ग्रह-ताऱ्याांिे ञान आमच्या इतकेि असिािा एखादा 
अवकाश-शास्त्रञ पृर्थ्वीिा हा लघ -ग्रह म्हिजे एक अरद्वतीय व असाधािि वस्तूि आहे असेि मानेल. हा 
असा एकि ग्रह आहे, की त्याच्या पृष्ाविील तपमान अशा एका अरतरनरुां द कके्षपयंत खाली आलेले रदसते, 
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की तेथे एकाि वळेी रवरवध पदाथग घन, द्रव व वायू अशा तीनही अवस्थेत एकि अव्स्तत्तवात िाहू शकतात. 
या आरि अन्य कािकाांिा परििाम म्हिून, या कािकाांच्या बदलत्या अन्योन्य प्ररतरक्रयातील र् रितति 
बह रवधता आरि त्याांिे रभन रभन परििाम ज्या एका ग्रहाच्या पृष्भार्ावि झालेले पहावयास रमळतात असा 
हा एकि अवकाशस्थ र्ोल आहे. रशवाय कोट्यावधी प्रजारतभेद व हयव्लतभेद याांमधून प्रतीत होिािी जीवन 
या नावािी घटना फलत याि ग्रहावि पहावयास रमळू शकते. आरि शवेटिी–पि, आमच्या या शास्त्रञाला 
त्यासांबांधी रनर्गवकाि िाहून न िालण्याजोर्ी–र्ोष्ट म्हिजे, (आजच्या एकूि शास्त्रञानाच्या कके्षिा रविाि 
किता) येवढ्या एकाि ग्रहावि शास्त्राांिा अभ्यास किण्यािी पािता असलेला प्रािी अव्स्तत्तवात असू 
शकतो. म्हिजे स्वतःिे अव्स्तत्व रसद्ध किण्यासाठी तिी आमच्या या अवकाश-शास्त्रञाला पृर्थ्वीविि 
अवतिाव ेलारे्ल कािि फलत पृर्थ्वीविि त्याला त्यािे घि सापडू शकेल. 

 
विील परिच्छेदावरून, एक र्ोष्ट वािकाांच्या सहजि लक्षात आली असेल, की शास्त्राच्या दृष्टीने 

पृर्थ्वी या ग्रहािी अरद्वतीयता फलत रतच्या पृष्ाविील व पृष्ाजवळील परिव्स्थतीच्या परिभाषेत स्पष्ट करून 
साांर्ता येते. आमच्या पृर्थ्वी सांबांधीच्या आत्मीयतेिे अरद्वतीयत्तव रतच्या पृष्ासांबांधी आम्हास वाटिाऱ्या 
अन पम जवरळकी प ितेि मयारदत आहे. तिीही, ‘पृष्ािे सम्यक ञान होण्यासाठी अांतभार्ाच्या ञानािी 
आवश्यकता आहेि’, असा य व्लतवाद कोिी केला, ति त्यासाठी अांतभार्ात खिाव े लारे्ल अर्दी 
बौरद्धकदृष्ट्ट्या रजतके खोल जािे शलय आहे तेथपयंत खिाव ेलारे्ल. पि, पृर्थ्वी या अरद्वतीय ग्रहाला 
वाहून घेतलेले आमिे (भरू्ोल) शास्त्र भपूृष् म्हिजे ज्यात पृर्थ्वीविील अरद्वतीय घटना आढळतात ते पृर्थ्वीिे 
बाह्य सालीसािखे कवि, हेि आपले अभ्यास के्षि आहे असे मानते. रवश्वाच्या पृर्थ्वीनामक एका सूक्ष्म 
अांशाला रनिपवादपिे वाहून घेतलेल्या शास्त्राच्या प्ररतष्लेा पृर्थ्वीकें द्री दृष्टीकोि अरभपे्रति आहे. पि त्यािा 
हा दृरष्टकोि ग्रह या नावाच्या खर्ोल शास्त्राांतर्गत एककावि कें रद्रत झालेला नसून, पृर्थ्वी या वस्तूच्या केवळ 
एका र्ृहीत भार्ाविि कें रद्रत झालेला आहे; आरि मन ष्ट्य अनारदकालापासून स्वतःला याि जर्ािे एक 
अांर् मानत आला आहे. अर्दी अलीकडेि, आजपयंत ज्या ग्रह र्ोलाला पृर्थ्वी या नावाने सांबोधत आला, 
त्या पृर्थ्वीिे हे त्यािे जर् म्हिजे केवळ बाह्य कवि आहे, हे त्याला समजून आले आहे (c/o रश्मट् ३९६, २ 
f). 

 
भरू्ोलाला साधाििपिे नेमनू रदलेल्या अभ्यास के्षिािे रनःसांरदग्ध विगन कििािा कोिताही एक 

शब्द आपल्या सामान्य भाषेत नाही, ही वस्त व्स्थती विील वालयात उल्लरेखलेल्या आपल्या पृर्थ्वीरवषयक 
ञानात किाहया लार्िाऱ्या बदलाच्या रूपाने स्पष्ट होत असण्यािी शलयता आहे; आरि त्याम ळेि, जी 
कृरिम आहे असे रदसते आरि रजच्या अथािी हयाख्याही धड होत नाही असे वाटते, अशी एक सांञा–
म्हिजे ‘भपूृष्’ ही सांञा वापििे भार् पडते. उलट, लेहमानाने अलीकडेि एक र्ोष्ट लक्षात आिून रदलेली 
आहे. रवद्वान् मांडळी सोडून रदली ति, आपि सवगजि ‘जर्’ या शब्दािा अथग काय कितो? रवशषेकरून 
‘जर्प्रवास’, ‘जर्ािा नकाशा’, ‘जार्रतक हयापाि’, ‘जर्हयापी’, ‘जार्रतक य द्ध’ इत्यादी सांय लत-शब्दातून 
साधाििपिे वापिल्या रे्लेल्या ‘जर्’ या शब्दािा अथग काय होतो? अशा शब्द प्रयोर्ात ‘जर्’ या सांञेिा 
अथग काय होती हे प्रत्येकाला कळते. त्यात सामाविाऱ्या अवकाशाच्या भौरतक रवस्तािासांबांधी विीलपकैी 
कोित्याि बाबतीत कसली अरनरितता असल्यािे भासत नाही. त्यात पृर्थ्वी-र्भािा जैसा अांतभाव होत 
नाही, तसाि रतच्या िांद्रािा अथवा अन्य “ज्योरतर्ोलाांिा” त्यात समावशे केला जात नाही; ति मानवी 
अन भतूीच्या कके्षत असेल इतलया उांिीिे वाताविि व रततलयाि खोलीपयंतिी भमूी याांनी बनरवलेले 
आपल्या परृ्थ्वीिे बाह्य कवि, येवढाि सिळ-साधा अथग आमच्या ‘जर्’ या सांञेत अरभपे्रत आहे (११३, २१८ 
f, २३५; c/o काांट Ⅱ, A) [भरू्ोलािी प्राकृरतक हयाप्त ती रनरित कििाऱ्या भकूविरवषयक सांकल्पनेच्या अरधक ििेसाठी 
Perspective......पाने २२ ते २५ पहा.] 
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भरू्ोलािा भौरतक हयाप हा सिळ जार्ाऐवढा आहे असे मानले–आरि आजपयंतिा परिपाठही 
तसाि आहे–ति ‘भपूृष्’ या सांञेिी अर्दी काटेकोि हयाख्या किण्यािी र्िजि उित नाही. ‘जीवन’ या 
सांञेिी अर्दी अिूक हयाख्या कििे अत्यांत अवघड आहे हे रनदशगनास आल्याविही, जीवशास्त्रञाांना 
‘जीवके्षिािा’ अभ्यास किण्यास अडिि पडत नाही. त्यािप्रमािे, ‘जर्’ आरि भरू्भग याांच्यामधील 
काटेकोि मयादा िेषा प्रस्थारपत किण्यािा खटाटोप किण्यािी र्िज भरू्ोलञानानाही नाही. पृष्ीय 
घटनाांच्या स्पष्टीकििाकरिता भरू्भातील परिव्स्थतीच्या अभ्यासाने काढलेल्या अन मानाांिी र्िजि असेल, 
ति ज्याला अरधक खोलात जािे शलय आहे असा भरू्ोलञ आज घालून रदलेल्या खोलीच्या मयादा िेषावि 
थाांबिाि नाही, हे र्ृहीति आहे. भपूृष्ाच्या, म्हिजे जर्ाच्या अभ्यासामार्िी आपली भरूमका जोपयंत तो 
सोडत नाही तोपयंत अशाप्रकािच्या मयादा घालण्यािी आवश्यकताि नाही (c/o माथे २५, ९). 

 
भपूृष् हे भौर्ोरलक अभ्यासाांिे िाज्य असेल, आरि साकल्याने रविािात घेतले ति ते फलत 

भरू्ोलािेि अभ्यासके्षि असेल, ति पृर्थ्वीसांबांधीच्या सवगि शास्त्राांिे ते सांमेलनके्षि असिाि, उदा. हवामान 
शास्त्र, भशूास्त्र, भ-ूभौरतकशास्त्र (मयारदत अथाने), भरू्ोल, अथगशास्त्र इत्यादी. रिलटोफेननेही हीि र्ोष्ट 
सूिरवली होती (७३, ११ ते २४: c/o १८९, ७ fi). यािा अथग असा नहहे, की या के्षिात प्रवशे कििािे अन्य 
कोितेही शास्त्र भरू्ोलाच्या घििा पाह िा असतो. रिलटोफेनने अनवधानाने केलेल्या एका शब्दप्रयोर्ािा र्िै 
अथग लावनू, रे्लांटने तशा अथािे एक रवधान रिलटोफेनिे रवधान म्हिून ठोकून रदले. उलट, भपूृष्ाच्या 
कोित्या ना कोित्या भार्ात वावििािे त्याांपकैी प्रत्येक शास्त्रही भरू्ोलाबिोबिि स्वतःच्या घिात वावित 
असते. प्रत्येकािे लक्ष भपूृष्ाकडेि असले, तिी ते वरे्वरे्ळ्या दृष्टीकोिाांतून तेथे कें रद्रत झालेले असते. 
उदाहििाथग अश्मावशषेशास्त्र आरि खरनजशास्त्र ही दोनही शासे्त्र खडकाांिाि अभ्यास, पि अर्दी रभन 
दृरष्टकोिाांतून, कित असतात. भौर्ोरलक दृरष्टकोि आरि त्याि वस्तूांिा अभ्यास कििाऱ्या अन्य शास्त्राांिे 
दृरष्टकोि याांतील फिक हांबोल्टने सरवधान स्पष्ट केलेले आहेत. पि, तत्कालीन अन्य भरू्ोलकािाांप्रमािे 
रिलटोफेननेही त्या रवधानाांकडे द लगक्ष केले आरि त्याम ळेि त्याला या फिकाांिे स्पष्टीकिि देता आले 
नाही. याि वळेी, म्हिजे १९०५ मध्ये, हेटनिनेही हे मत अर्दी स्पष्ट शब्दाांत बोलून दाखरवले. पृर्थ्वी या 
वस्तूच्या भरू्ोलके्षिातील स्थानासांबांधी िाललेल्या ििेला आता केवळ तारत्तवक ििेपेक्षा अरधक महत्तव 
िारहलेले नाही; कािि, भभूौरतकशास्त्रात रवरशष्ट तांिािी आवश्यकता असल्याने, त्याप्रकािच्या अभ्यासाांत 
भि टाकिे भरू्ोलञाांना सहजपिे साधिाि नाही, ही वाग्नेििी भरवष्ट्यवािी खिी ठिली आहे. परििामतः 
भभूौरतकशास्त्र हे पदाथगशास्त्र व भशूास्त्र याांच्याशी रनकट सांबांध असिािे, पि स्वतांि, शास्त्र आहे, ही र्ोष्ट 
ठामपिाने प्रस्थारपत झालेली आहे. [“भपूृष्ासांबांधी भौरतक घटना” आरि “सांपूिग परृ्थ्वी या वस्तूसांबांधी समस्याांिा एकर्ट” ही भरू्ोल 
व भभूौरतकशास्त्र यामधील भेद दाखरविािी रवधाने अर्दी काही खळखळ न किताि मान्य झाली असे नाही–, असे लायली म्हितो. (२२२, 
२५६).] 

 
क – भूगोल म्हिजे संबंधयोगाचें शास्त्र [हे शीषगक प ढे रदल्याप्रमािे वािावे. “रनसर्ग व मानव याांच्यामधील सांबांधयोर्ाांिे शास्त्र, 

या अथािी भरू्ोलािी हयाख्या.] 
 
भरू्ोल हा रनसर्ग आरि मानव याांच्यातील सांबांध योर्ाांिा अभ्यास आहे या सांकल्पनेने अमेरिकी 

भरू्ोलावि स मािे पनास वषपेयंत प्रभ त्तव र्ाजरवले. तिीही, भौर्ोरलक रविािाांच्या ऐरतहारसक रवकासाच्या 
या रूपिेषेत त्या सांकल्पनेकडे थोडे लक्ष प िरवलेले रदसते, असा ग्रह प ष्ट्कळशा वािकाांिा होण्यािी शलयता 
आहे. इांग्लांड व अमेरिकेतील भरू्ोलके्षिातील अन सांधान कायग लक्षात घेता, आरि रवशषेतः शाळाांमध्ये 
असलेले या सांकल्पनाांिे महत्तव लक्षात घेता, त्या सांकल्पनेकडे खास लक्ष प िरविे आवश्यकि आहे. 
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स्रॅबोच्या ग्रांथातून उद्धृत केलेल्या विनाच्या अन वादान साि, वनस्पती, फळे, िरहवासी आरि 
पृर्थ्वीविील प्रदेशाांिी रवरवध लक्षिे याांच्यातील र् ांतार् ांतीिे सांबांधयोर् समजून घेण्यािा सतत प्रयत्न कििािे 
भरू्ोलञि आपल्या रवषयािा शास्त्रािी एक शाखा म्हिून रवकास किण्यात रहिीिीने लक्ष घालत होते; ही 
र्ोष्ट वि झालेल्या सांपूिग ििेतून सवांच्या लक्षात आलीि असेल. कोित्याही शास्त्रातील सांबांधी घटनाांच्या 
अभ्यासात, त्याांच्यामध्ये आढळिाऱ्या पिस्पिसांबांधाांच्या अभ्यासािा अांतभाव होतोि. रवशषेकरून भरू्ोलात, 
अशा सांबांध योर्ाांनीि रवजातीय व अन्यथा असांबद्ध घटनाांमधील द वा साांधण्यािे काम केले आहे; आरि 
त्याम ळे एकाि अभ्यासके्षिात त्याांिे एकीकिि कििेही शलय झाले आहे. पि, जेहहा एखाद्या के्षिातील 
अन्योन्य सांबांधाांत असिाऱ्या घटनाांवि लक्ष कें रद्रत किण्याऐवजी त्याांच्यात सांबांध प्रस्थारपत कििाऱ्या 
द हयाांविि आपि लक्ष कें रद्रत करू लार्तो, तेहहा माि आपि त्या अभ्यासाला एक रनिाळीि रदशा देत 
असतो. 

 
जेहहा भरू्ोल हा सांपूिग रवषयि त्यािा तोल ढळावा इतका मार्गभ्रष्ट झाला, तेहहाि भरू्ोलािी 

हयाख्या सांबांधयोर्ाांच्या भाषेत किण्याच्या कल्पनेिा रवकास होऊ लार्ला, हे आपल्याला रदसून आलेलेि 
आहे. ही व्स्थती रे्ल्या शतकाच्या उत्तिाधात आली होती. त्या काळच्या रवरशष्ट रवकास प्रवाहान साि, 
भरू्ोलके्षिातही मानवी घटना अस्थायी समजल्या जाऊ लार्ल्या होत्या. पि, त्याि काळात, आपल्या 
के्षिात त्याांिा अभ्यास आग्रहपूवगक रटकवनू धिण्यािा प्रयत्नही होऊ लार्ला (c/o हेटनि १२६, ५४८; 
१३०, ४१४; आरि श्लूटि १२७, ११). त्याि अधगशतकाच्या उत्ति भार्ात, जेहहा समतोल दृरष्टकोि प न्हा 
प्रस्थारपत झाला तेहहा ही सांकल्पना आपोआपि र्ळून पडली. रे्ल्या दोन दशकाांतील जमगनीतील 
पद्धरततांिरवषयक ििांतून रतिा क्वरिति उल्लेख झालेला रदसू लार्ला. 

 
सवगि देशाांतील आध रनक भरू्ोल हा जमगनीत रवकरसत झालेल्या भरू्ोलावि मूलतः अवलांबून 

असतो. असे असले तिी, ज्या एका रवरशष्ट सांकल्पनेिा प्रभाव जमगन रविािाांवि फािि थोडाकाळ रटकून 
िारहला, त्या सांकल्पनेिी ह कूमत फ्रान्स, इग्लांड, अमेरिका आरि विवि पहाता जपान, या देशाांतील 
बह ताांश भरू्ोलकािाांच्या पद्धरततांिावि आरि प ष्ट्कळशा परिपाठाांवि िालावी, ही वस्त व्स्थती खासि 
असामान्य आहे. साांस्कृरतक रवकासाच्या सिळ स्पष्टीकििाांिा अांतभाव वास्तरवक रततकेसे रवश्वसनीय 
नसलेल्या ऐरतहारसक रनष्ट्कषांपैकी एक म्हिनूि किावयािी प्रथा आहे. पि फे्रडरिश िात्सेल याच्या 
मानववांशीय भरू्ोलशाखेत नजिेत भिाव ेअसे कायग कििाऱ्या पिदेशी अभ्यासकाांच्या एका लहान र्टाने 
रवशषे लक्ष घातले, व त्याम ळेि वि साांरर्तलेली रवरशष्ट परिव्स्थती जमगनी बाहेिच्या देशाांत रनमाि झाली 
असावी. क्रमबद्ध (सामान्य) मानवी भरू्ोलास प्ररतष्ा रमळवनू देण्याच्या दृष्टीने फाि महत्तवािे असले, 
तिीही िात्सेलिे हे पद्धरततांि–मर् ते त्याच्या कायाद्वािे स्पष्ट झालेले असी वा त्याच्या पद्धरततांिरवषयक 
रवधानाांतून स्पष्ट झालेले असो–वतगमान जमगन भरू्ोलाच्या पद्धरततांिावि कसलाि महत्तवािा परििाम 
करून रे्लेले रदसत नाही. 

 
पि, हे रवधान बह तेक सवग इांग्रजी भारषक भरू्ोलकािाांनी र्ृहीत धिलेल्या र्ोष्टींशी रविोध 

दशगरविािे आहे. जमगन लेखकाांनीही िात्सेलला रविोध असल्यािे उघडपिे बोलून दाखरवलेले नाही. 
तिीही िात्सेलच्या कायािी दखल पद्धरततांि ििांतून फािि थोडी घेतली जाते, या वस्त व्स्थतीवरून 
विील अन मान काढता येण्यासािखे आहे. तसेि रकत्येकाांच्या वैयव्लतक रवधानाांम ळे याि रनष्ट्कषाला प ष्टी 
रमळते. उलटपक्षी िात्सेलच्या लेखनाच्या काही रवभार्ाांिी सेम्पलने म ळीि दखल घेतलेली नाही, तिी 
जमगन भरू्ोलात त्याांनाि महत्तव प्राप्त त झाले. रवशषेतः सौंदयगबोधक बाजूिी रवशषे र्ोडी असिाऱ्या अनेक 
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भरू्ोलकािाांनी िात्सेलच्या प्रादेरशक अभ्यासाांना प ष्ट्कळि मान रदला आहे. सापेक्षपिे मत द्यावयािे झाले 
ति िात्सेलिे महत्तव िाजकीय भरू्ोलाच्या के्षिाति सवारधक होते. एल्. र् म्प्त लोव्हहि या समाज शास्त्रञािे 
असे मत आहे, की “रे्ल्या शतकभिातील सांपूिग िाजनीरतशास्त्ररवषयक तारत्तवक सारहत्यात िाज्यरवषयक 
रजतके ञान सामावलेले आहे, त्यापेक्षा अरधक, आरि अरधक महत्तवािेही, ञान एकट्या िात्सेलच्या 
ग्रांथातून ग्ररथत आहे”. (अवतिि ७, १६०). या रवधानात अांशतः अरतशयोलती असेल असे मान्य करूनही, 
आध रनक भरू्ोलाच्या या रवरशष्ट शाखेिा पाया घातल्यािे श्रेय िात्सेलकडे जाते, ही र्ोष्ट सवाम खी मान्य 
झालेली असली पारहजे (२१६, ७८९). 

 
फ्रान्समध्ये इरतहास आरि भरू्ोल याांिे रनकट साहियग असल्याम ळेि, व्हहदाल-द-ल ब्लाक, 

वॉलॉक आरि ब ने याांनी िात्सेलच्या कायाकडे इतके रक्रयाशील लक्ष प िरवले, असे म्हिावयास हिकत 
नाही. िात्सेलिा रनदान एक तिी लेख फ्रान्समध्ये फ्रें ि भाषेत प्ररसद्ध झालेला होता. त्याच्या ग्रांथािे प्रदीघग 
सािाांश आरि त्याांिी पिीक्षिे वािांवाि प्ररसद्ध होत असत. परििामी, बिाि काळपयंत, िात्सेलच्या 
रवधानाांवि व दृरष्टकोिावि टीका रटप्त पिी कििे, त्यात आवश्यक त्या स धाििा कििे व द रुस्ती स िरविे 
या र्ोष्टींत फ्रें ि भरू्ोलञ प ष्ट्कळि िस घेऊ शकले. ब नेने आपल्या १९२५ मध्ये प्ररसद्ध झालेल्या भरू्ोलाच्या 
सांरक्षप्त त रूपिेषेत, िात्सेलसाठी िािपानाांहून अरधक जार्ा िाखली; पि, रिलटोफेनसाठी फलत अधे पान 
रदले. अरलकडच्या जमगन भरू्ोलञाांना ति िात्सेलिे कायग रवस्तारून व स धारून साांर्िािे प्रविनकाि असे 
म्हिून रनकालात काढले (८३). खिे पहाता, “रवसाहया शतकातील जमगन भरू्ोलाविील रिलटोफेनिा 
प्रभाव िात्सेलच्या प्रभावाच्या त लनेने, खूपि अरधक महत्तवािा होता.” (८४, १८३) हे स्लॅििे रवधानि 
बिोबि आहे. 

 
िनेूिे पद्धरततांिरवषयक रविाि रजतके रनयामक स्वरूपािे आहेत त्यापेक्षाही ते अरधक सूिक 

स्वरूपािे आहेत, असेि म्हिाव ेलारे्ल. त्याच्या सांकल्पनाांिे तपशीलवाि रििि त्याच्या “मानवी भरू्ोल” 
(la Giographic humaine) या ग्रांथात आढळते. त्यात भरू्ोलाच्या दै्वतवादी सांकल्पनेच्या स धारित रूपािे 
प्ररतपादन म ख्यत्व ेकेलेले आहे; आरि त्यातही मानवीभरू्ोलािा बिाि मोठा भार् सांबांधयोर्ाांच्या भाषेति 
हयाख्याबद्ध केलेला आहे (१८२, c/o रमशोटिा टीकाग्रांथ १८९, ११ ते १४, ३१ ते ३३. तसेि प ढे येिािा 
सातहया प्रकििािा ‘क’ रवभार् पहा). फ्रें ि भरू्ोलातील अत्यांत साांर्ोपाांर् असा पद्धरततांिरवषयक अभ्यास, 
आरि “भरू्ोल म्हिजे सांबांधयोर्ाांिा अभ्यास” या सांकल्पनेिे अत्यांत समथग प्ररतपादन, या र्ोष्टी बॉलॉकच्या 
‘भरू्ोलािे शास्त्र’ (les Sciences geographiques) या ग्रांथात आढळतात. (पि याि ग्रांथात प्राकृरतक 
भरू्ोलािी हयाख्या रवतििाच्या भाषेत केलेली आहे). पि, एकूि फ्रें ि भरू्ोलाने घेतलेले वळि रनरित 
किण्याच्या दृष्टीने हे ग्रांथ कमी महत्तवािे ठितात. त्यापेक्षा व्हहदालने आरि त्याच्या अन यायाांनी रवकरसत 
केलेले आरि अर्दी लक्षिीय रवस्तािाने माांडलेली भरू्ोलािी सांकल्पना अरधक महत्तवािी आहे. त्यातही, 
त्याांिे फ्रान्सच्या रवरशष्ट प्रदेशाांिे रवशषे अभ्यास प्राम ख्याने उल्लखेनीय आहेत. [पि, ‘भौर्ोरलक रनियनवादा’च्या 
प्रश्नावि िात्सेल व सेम्पल याांनी घेतलेल्या भरूमकेच्या सांदभात Perspective...... पान ५६ विील तळटीप पहा.] 

 
िात्सेलिा सवोत्तम रशष्ट्य एलन सेम्पल ही अमेरिकी स्त्री होती. रतच्या रशकविीतून आरि 

प्रकाशनाांद्वािे रतिा रवशषे प्रभाव रतच्या स्वतःच्या देशात ति पडलाि, पि रिटनमध्येही पडला. रवशषे 
म्हिजे, त्याि रिटनमध्ये रिझोल्मने मोठ्या उत्साहभिाने केलेल्या हेटनि प्रिीत पद्धरततांिाच्या ििेकडे 
(१९२) कोिी लक्षही रदले नहहते. आरि हबगटगसन्च्या प्रादेरशक भरू्ोलाच्या सांकल्पनाांना कोिी रविोध केला 
ति कोिी त्यारवषयी अनास्था दाखरवली. अमेरिकेप िता रविाि केला ति सेम्पलिी “भौर्ोरलक प्रभावािी” 
सांकल्पना आरि डेव्हहसने जमगनीतूनि आिलेली अप्रच्छन दै्वतवादी सांकल्पना या दोहोंच्या साहियाने 
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पद्धरततांिरवषयक रविािाांिी रदशा, रनदान एका रपढीप िती तिी रनरित झाली. फेनमानच्या भाषिािा 
एकि उल्लखेनीय अपवाद वर्ळला, ति अमेरिकी भरू्ोलञ सांघाच्या १९०६ ते १९२६ च्या दिम्यानच्या 
अध्यक्षीय भाषिाांतून वािांवाि हाि रविाि बोलून दाखरवण्यात आला; आरि तोि सेम्पल आरि व्हहटबके 
टॉम् याांच्या ग्रांथातून पूिग रवकरसत रूपात माांडला रे्ला. (२०४ व २१५) [अलीकडच्या काळात “पयावििवादी 
सांकल्पनेिा” अत्यांत ओजस्वी प्रवलता रग्ररफथ टेलि हा होय (४३२, ४३४). त्याने स्वतःच्या भौर्ोरलक कायातील आरि सवगसामान्यपिे 
आस्रेरलयातील भौर्ोरलक कायातील रवकासािा रलरखत प िावाि सादि केला आहे (४५१). तसेि Perspective...... पाने ५८ व ६२ पहा.] 
अर्दी अलीकडेपयंत रवद्यापीठाांतून अरधकाि र्ाजरविािा हा रविाि अध्यापक-रवद्यालयाांतून व माध्यरमक-
शाळाांतून आजही आपला प्रभाव रटकवनू आहे. त्यारवरुद्ध घेतलेले आके्षपही रे्ल्या एक तपभिात अमेरिकी 
प्रकाशनाांतून वािांवाि माांडले रे्ले आहे. तिीही ही “पयावििवादी सांकल्पना” आपल्याला नीट, आरि 
काहीशी तपशीलवाि, तपासून पारहली पारहजे. (रवशषेतः सॉि २०९, १८ f; ८४, १६५ ते ७५. ८५, ६२२ 
आरि नांति जेम्सिे २८६, ८१८; हाटगशॉनगिे २१६, ७९५-९९; २१८, १६८ ff; आरि हॉलिे २९०, १२५ f; 
आरि अलीकडेि इांग्लांडमधील रडरकन्सनिे २०२). [इांग्लांडमध्येि फोडगिे ४२५, ४३१ व ई.जी. आि् टेलििे ४२९.] 

 
मानवी िरहवासी व मानवी हयवसाय याांिा पडिािा प्रभाव या परिभाषेत पयावििवादी सांकल्पना 

अर्दी अलीकडेपयंत माांडली जात असे. नैसर्गर्क परिव्स्थतीिा अभ्यास स्वतांिपिे केला जात असे, तेहहा 
त्याांच्या मयादाांिा रविाि केला जात नसे; इतकेि नहहे ति, “हाि खिा श द्ध भरू्ोल” असेही स िरवले रे्ले 
होते. प ष्ट्कळसे भरू्ोलञ, आरि त्याहीपेक्षा अरधक समाजशास्त्रञ, नैसर्गर्क पयाविि हाि “एकमेव 
भौर्ोरलक कािक” आहे अशी भाषा बोलू लार्ले, अथाति मानवी भरू्ोल म्हिजे या कािकािा मानवावि 
पडिाऱ्या प्रभावािा अभ्यास, असा अथग झाला. म्हिूनि, भरू्ोल दै्वतवादी आहे असे म्हिावयािे ते केवळ 
त्यात नैसर्गर्क व मानवी अशा दोनही प्रकािाांच्या घटनाांिा अभ्यास केला जात असतो म्हिून नहहे, चकवा 
त्यात भौरतक शास्त्राांबिोबिि सामारजक शास्त्राांच्या तांिाांिाही उपयोर् किावा लार्तो म्हिूनही नहहे–
कािि, कोितेि शास्त्र स्वतःच्या खास पद्धतींनी स्वतःला बाांधून घेऊ शकत नाही– ति नैसर्गर्क घटनाांिा 
अभ्यास आरि मानवी घटनाांिा अभ्यास किण्यािे भरू्ोलािे मूळ दृरष्टकोिि रभन असतात, या अथाने, 
हेटनिने १९०५ मध्ये असे स िरवले, की “दै्वतवादी” (Dualistic) या शब्दाने त्याच्या जमगन भाषेतील शब्दशः 
भाषाांतिािा (Zwie spatig) द सिा म्हिजे ‘द हेिी’ (Discordant) हाि अथग ध्वरनत केला आहे. पि, याम ळे 
भरू्ोलािी तकग रसद्ध एकात्मता द भांर्ते. उलटपक्षी रनसर्ग आरि मानव या सांकल्पना भवूांटनाच्या शास्त्रीय 
दृरष्टकोिातूनि रनमाि होतात असे मानले, ति सवग महत्तवाच्या बाबतीत तिी भरू्ोल एक रजनसी आहे. 
(१२६, ५४८, ५५४). 

 
१९०७ साली प्ररसद्ध झालेल्या त्याच्याि एका ििेत हेटनिने अशी रटप्त पिी केलेली आहे, की प्रथम 

नेसर्गर्क घटकाांिा रविाि करून त्यावरून मानवी घटनाांिे स्पष्टीकिि देण्यािा प्रयत्न, हा प्रकाि 
रबनब डािा आहे. नैसर्गर्क घटकाांिा अभ्यास केल्याने “आपि फाि ति सांभाहयतेपयंत पोहोिू शकतो. पि, 
रनिगय घेण्यािे काम मािसाने किावयािे असते..... प्रत्यक्ष अव्स्तत्तवात असिाऱ्या कायगकाििसांबांध योर्ाांिे 
रनरित स्वरूपािे व सशास्त्र ञान पारहजे असेल, ति प्रथम मानवी वस्त व्स्थतीपासून स रूवात कििे, नांति 
त्याांिे वर्ीकिि कििे व शवेटी त्याांच्या भौर्ोरलक म ळाांपयंत त्याांिा मार्ोवा घेिे, एवढ्या एकाि मार्ाने ते 
साधिे शलय आहे.” (१३०, ४१३ ते १४ : त्यािीि आवृत्ती १६१, १४३ : तसेि पहा श्लूटि १३१, ५०६ f). 
जवळजवळ हाि य व्लतवाद बॅिोच्या १९२२ सालच्या अध्यक्षीय भाषिात आलेला रदसेल. त्यािी सूिना 
अशी, की भरू्ोलािा अभ्यास किताना “प्रथम मानवाने परिसिाशी घातलेला मेळ व नांति त्यािे पयाविि या 
क्रमाने जाव,े याच्या रवरुद्ध क्रमाने जाऊ नये. परहल्या मार्ाने सवग अन स्यूत घटकाांिा यथोरित समािाि 
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घेतला जाण्यािी शलयता अरधक आहे; आरि त्या पयावििातील घटकाांना त्याांच्या अांर्ी नसलेला 
रनिायक प्रभाव रिकटरवण्यािा धोका रकमान आहे” (२०८, ३). 

 
बॅिोने काढलेल्या भरू्ोलाच्या पयावििवादी सांकल्पनेच्या या स धारित आवृत्तीिा आिखी एक 

परििाम झाला. त्याम ळे ‘दै्वतवादािी’ समस्या सोडरवण्यास मदत झाली, असे उघड रदसते, पि, हे 
साधण्यासाठी त्याने प्राकृरतक भरू्ोलािा अभ्यास म ळापासूनि र्ाळून टाकला. नैसर्गर्क लक्षिे असोत की 
मानवी लक्षिे असोत, त्या दोहोंिाही अभ्यास त्याच्या अन्योन्य सांबांधाांच्या सांदभांत किावयािा असतो; 
म्हिजे भरू्ोल हा रनिपवादपिे मानवी भरू्ोलि असतो. बॅिोिेि शब्द वापिावयािे झाले ति, भरू्ोल हे 
“मानवाच्या पयावििािे शास्त्र” आहे. सािाांश भरू्ोल हे एक सामारजक शास्त्र आहे. वनस्पती-पयाविि 
शास्त्र हे एक प्रकाििे जीवशास्त्र आहे. या जीवशास्त्रािा सांबांध जसा अन्य भौरतक शास्त्राांशी िारहला, तसाि 
भरू्ोल या समाजशास्त्रािा सांबांध अन्य रनसर्ग शास्त्राांशी िाहील (c/o पेंक १६३, ३६). म्हिजेि, या 
सांकल्पनेम ळे भरू्ोलाने, आजपयंतच्या त्याच्या इरतहासात घेतल्या होत्या त्याांपेक्षा, वरे्ळीि तारत्तवक 
भरूमका घेतल्यासािखी रदसते, आरि ही भरूमका म्हिजे रे्लांटने स िरवलेल्या भरूमकेिे जवळजवळ द सिे 
टोक होते. जपानात भरू्ोलञाांच्या एका र्टाने बॅिोच्या सांकल्पनेिे तकग रसद्ध रनष्ट्कषग अर्दी रनरित शब्दाांत 
माांडलेले आहेत. त्याांिे असे ठाम मत झाले आहे, की प्राकृरतक भरू्ोल हा एकूि भरू्ोलके्षिािा एक भार् 
आहे, हे मानण्यािी आवश्यकताि िारहली नाही, कािि तो भार् अन्य शास्त्राांत ग्ररथत केलेला सापडेलि. 
मर्, तो वर्ळून जो भार् भरू्ोल के्षिात रशल्लक िाहातो तो रनिपवादपिे मानवी भरू्ोलि असतो (११०). 
प्रत्यक्ष परिपाठात माि अशी रवभार्िी होऊ शकत नाही; कािि, मन ष्ट्याने त्याच्या पयावििाशी त्याने 
केलेल्या हातरमळविीिा रविाि किावयािा असेल, ति त्या पयावििािे ञान असिे आवश्यकि आहे. 
फिक इतकाि की, हे ञान र्ौि असल्याने त्यािा स्वतांिपिे अभ्यास किण्यािी र्िज नाही. [बिॅोच्या अध्यक्षीय 
भाषिावि जिी बिीि ििा झाली आरि पिदेशीय अभ्यासकाांच्या रलखािाांतून त्यािे सांदभग वािांवाि देण्यात आले तिी जॉजग िेनििा अपवाद 
वर्ळल्यास (४१६), त्यािा अमेरिकी भरू्ोलावि पडलेला प्रभाव अर्दीि अल्पजीवी ठिला.] 

 
भरू्ोल म्हिजे फलत मानवािा भरू्ोल या सांकल्पनेिे अरधक बािकाईने पिीक्षि केले असता 

त्यातील बाह्याांर्ी रदसिािी एकता ही रततकीशी खिी नसते, असे रदसून येईल. परहल्याप्रमािे, मन ष्ट्याांवि 
पडिाऱ्या भौर्ोरलक प्रभावाांच्या भाषेत रविाि किावयािा झाला, ति मानववांशीय भरू्ोल या स्वरूपात 
भरू्ोल हा सांबांधयोर्ाांिा केवळ एक सांग्रहि होतो. या सहसांबांधाांिे प्रत्येक नैसर्गर्क कािकाच्या आधािावि 
रनिरनिाळ्या प्रकािाांत वर्ीकिि कििे शलय होते पि सवग प्रकािाांच्या सांबांध योर्ाांना सांघरटत एकात्मरूप 
द्यावयािे म्हटले, ति या र्ोष्टीला त्या त्या सांग्रहाांतून आधाि सापडत नसत; तसेि हे सवग प्रकाििे सांग्रह 
एकरित केले तिीही त्याांत एकात्मता येत नसे. म्हिूनि, पदवी पिीके्षसाठी अभ्यास कििाऱ्या रवद्यार्थ्यांनी 
सेम्पलच्या मोठ्या ग्रांथाांिे विगन, ते रवश्वकोशाच्या स्वरूपािे आहेत, अशा तक्रािीच्या रूपाने केले असेल ति 
त्यात आियग किण्यासािखे काहीि नहहते! बह धा, अन सांधान कायग कििाऱ्या बह तेक सवगि अभ्यासकाांना, 
केवळ तेवढेि नसले तिी, त्या ग्रांथािे मूल्य प्राम ख्याने सांदभग ग्रांथ म्हिूनि जािवत असाव े(२०४). ज्या 
अन्य अभ्यासाांत सेम्पलला सांघरटत एकरूपता प्रस्थारपत किण्यात यश आले, त्याांतील स सांर्ती मलूतः 
ऐरतहारसक स्वरूपािी होती, असे आढळून येईल. उलटपक्षी, ऐरतहारसक दृरष्टकोिातून पारहले ति हे ग्रांथ 
केवळ एकाांर्ी आहेत. 

 
म्हिून सेम्पलने आपल्या “अमेरिकेिा इरतहास आरि त्यािे भौर्ोरलक प्रभाव” या ग्रांथात म्हिजे 

परिपाठात ही पयावििवादी सांकल्पना –अथात मानवािा रनसर्ाशी सांबांध– उलट क्रमाने वापिली. 
त्यातील रवषय सांघटना सामारजक शास्त्राांच्या परिभाषेति केली. अशा आधािाांवि ििलेल्या या भरू्ोलातील 
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एकात्मता एका अथाने एकूि सामारजक शास्त्रातून जेवढ्या प्रमािात एकात्मता असते त्याि प्रमािात होती, 
ति द सऱ्या अथाने या भरू्ोलातील एकात्मता अर्दीि अप िी होती. त्यातील सांबांध योर्ाांच्या सांग्रहाांिी 
सांघटना सामारजक शास्त्राांच्या सांघटनेच्या परिभाषेत केलेली असली, तिी त्याांपैकी प्रत्येक सांग्रहात पूिग 
वस्तूच्या एका अांर्ािेि प्ररतपादन केलेले असते. भरू्ोलाच्या या दृरष्टकोिािा परििाम रिरटश भरू्ोलञाांच्या 
कायात रवस्करळतपिा रनमाि किण्यात झाला आहे, असा उल्लखे रडरकन्सनने अलीकडेि केला आहे 
(१०१, २६०-६७-६९). 

 
भरू्ोलाच्या अशा हयाख्येिी आिखीही एक स धारित आवृत्ती आहे. या हयाख्येने भरू्ोलके्षिािे विगन 

प्रदेशातल्या प्रदेशात असलेल्या सांबांध योर्ाांिा चकवा प्रदेशाांप्रदेशाांतील साांधेजोडीिा अभ्यास असे केले 
जाते. या हयाख्येम ळे सामग्रीिे सांघटन स लभ होते यात शांकाि नाही; तिीही रदसायला ते केवळ स्वैि आहे. 
भरू्ोलातील रविाि म ख्यतः सांबांधयोर्ाांिाि असेल, ति तकग दृष्ट्ट्या सांघटन हे सांबांधयोर्ाांच्या लक्षिाांच्या 
भाषेत असिाि, हे र्ृहीति आहे. ज्या रवरशष्ट स्थळी ते आढळतात त्या स्थळाांिा रविाि अशा विगनाांत 
अनाठायी ठिेल. कोित्याही परिव्स्थतीत, प्रादेरशक वर्ीकििातून ही दृष्टी मयारदत किण्यािी एक 
सोयीस्कि पद्धती रमळाली असली, तिी प्रदेशाांतर्गत सांबांधयोर्ाांिी सवंकश सांघटना किण्यासाठी लार्िािे 
आधाि त्यातून रमळण्यािी शलयता नाही. 

 
अशािीतीने, भरू्ोलािे अांतर्गत एकीकिि किण्यासाठी लार्िािा तकग रसद्ध आधाि पयावििवादी 

सांकल्पनेतून रमळत नाही. रनदान, भरू्ोलाला इति ञानके्षिाांपासून वरे्ळे काढण्यािे कायग तिी या 
सांकल्पनेने साधले काय, यािाही रविाि आपल्याला केला पारहजे. प ढे १९२० च्या दशकात जो रनष्ट्कषग या 
देशातील पयावििवादी भरू्ोलकािाांनी अांरर्कािला. त्यािे प्ररतपादन हेटनिने १९०७ मध्येि केले होते, हे 
आपि पारहलेलेि आहे. सांबांधयोर्ाांच्या अभ्यासािी कायगपद्धती मानवाकडून रनसर्ाकडे नेिािी असावी, 
याच्या रवरूद्ध असू नये; असाि रनष्ट्कषग त्यािाही होता. ‘पृर्थ्वीच्या स्वरूपावि मानव अवलांबून असतो’ या 
प्रश्नाच्या उत्तिापयंत कोितेही एक शास्त्र येऊन पोहोिू शकेल काय? हा प्रश्न उपव्स्थत करून हेटनिने 
हाि य व्लतवाद प ढेही िालरवला. या प्रश्नािे उत्ति देण्यािे कायग हे कोित्या एका शास्त्रािे अरधकािके्षि 
असू शकिाि नाही, मानवािा अभ्यास कििाऱ्या रवरवध सांश्लेषिात्मक शास्त्राांना रवरवध देश व स्थळे याांत 
रदसिाऱ्या रभन सामारजक व्स्थती समजून घ्यावयाच्या असतील ति त्याांिे भपूृष्ाच्या नैसर्गर्क स्वरूपाशी 
असलेले सांबांध प्रथम प्रस्थारपत किाव ेलार्तील. ऐरतहारसक वृत्तान्तातूनहा नैसर्गर्क परिव्स्थती रविािात 
घेतली रे्ली तिि वरे्वरे्ळ्या घटना समजावनू घेता येतील व त्याांिे स्पष्टीकिि देता येईल. उदा. एखाद्या 
मोरहमेिा मार्ग, एखाद्या शाांततातहाम ळे झालेले अरधिाज्याांतील बदल .... इ. त्याबिोबिि मानवाच्या 
ऐरतहारसक रवकासािा सांपूिग मार्ग समजून घेण्यािा, अथवा त्यािे स्पष्टीकिि देण्यािा, त्यािा मानसही 
साध्य होईल. अशाप्रकाििे अभ्यास अन्य शास्त्राांनी केलेले असल्यास त्यािी असूया भरू्ोलाध्यापकानी धििे 
इष्ट नाही; उलटपक्षी आपि त्यािा आनांदि मानावा, धन्यवादपूवगक त्याांच्या रनष्ट्कषांना मान्यता द्यावी. 
इतकेि नहहे ति त्याांना त्या कामी मदत किण्यास प ढे हहाव.े माि, अशी मदत देत असतानाही आपल्या 
रविािाांिा र् रूत्तवामध्ये भरू्ोलाति िाहील यािी काळजी घेतली पारहजे (१३०, ४२२). 

 
मानव व रनसर्ग याांच्यामधील सांबांधयोर्ाांिा अभ्यास आपिही कित आहोत असे र्ृहीत धरून कायग 

कििाऱ्या अन्य शास्त्रातील अभ्यासकाांना अरतक्रामक मानिािे भरू्ोलञ प ष्ट्कळ आहेत, ही र्ोष्ट अमान्य 
किता येिािी नाही. पि, ‘भरू्ोलाला स्वतःिे अभ्यास के्षि होतेि कोठे?’ अशी शांका प्रदर्गशत कििाऱ्या 
अन्य के्षिाांतील अभ्यासकाांिी सांख्या त्यातूनही मोठी आहे. कािि, भरू्ोलािी हयाख्या एका रवरशष्ट 
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वस्त व्स्थरत-मांडलाच्या भाषेत न किता, सवग सांबांधयोर् कायगकाििभावात्मकि आहेत असे र्ृहीत धरून त्या 
सांबांधाांच्या भाषेति भरू्ोलािी हयाख्या केली ति तशा भरू्ोलािे स्वरूप केवळ एखाद्या बाांडर्ूळासािखे 
होिाि (हेटनि १३०, ४२३). 

 
क्षिभि हे तारत्तवक पिीक्षि बाजूला ठेवनू, भरू्ोलके्षिात रनमाि होत असलेल्या कायाच्या स्वरूपािे 

पिीक्षि आपि केले, तिी अन्यके्षिाांतील सहकाऱ्याांनी आपल्यावि केलेले समथगनीय ठिावते असा प ष्ट्कळि 
प िावा प ढे येिाि आहे, ही र्ोष्ट अमान्य किता येण्यासािखी नाही. दोन सांलग्न शास्त्राांच्या सिहद्दी 
रनरितपिे आखलेल्या असल्या पारहजेत आरि तेथे सांिक्षक दलाने र्स्त घालत िारहले पारहजे, अशी 
अपेक्षा कोिीि कििाि नाही, हे रनरित. तसेि, प्रत्येक के्षिातील काही अभ्यासक या मयादेनजीकच्या 
भार्ात कायगमग्न असताना, त्याने शजेािच्या के्षिात अनवधानाने पदके्षप कििे ही र्ोष्ट स्वाभारवक आहे 
आरि उरितही आहे. भरू्ोलके्षिािा अनेकानेक शास्त्राांशी रनकटिा सांबांध आहे यात सांशयि नाही. पि 
भरू्ोल हे एक स्वतांि अभ्यासके्षि असेलि ति त्यातील बह तेक सवग कायगकते बह तेक सवगकाळ 
आपल्याके्षिाच्या मयादेति काम किताना रदसतील असे र्ृहीत धििे अर्दी न्याय्य आहे. वस्त तः ही 
परिव्स्थती रे्ल्या रपढीतील जमगन भरू्ोलञाांच्या बाबतीत, आरि मोठ्या प्रमािात फ्रान्समधील व्हहडाल-द-
ल ब्लाकच्या अन यायाांच्या बाबतीतही, खिी असल्यािे रदसून येते (येथे भरूूपशास्त्राच्या बाबतीत असाि 
य व्लतवाद केला जाईल तेहहा त्याकडे द लगक्ष कििे शलय होईल असे रृ्हीत आहे). उलटपक्षी, ज्याांिे 
बह तेक सवगकायग उघडपिे ‘सांबांधयोर्वादी’ सांकल्पनेच्या प्रभावाखालीि झाले, त्याांपैकी बह तेक सवांनी 
आपले कायग, रनरितपिे द सऱ्या के्षिाच्या हद्दीत नाही तिी रनदान, ज्याांना सांक्रामक म्हिाव ेलारे्ल अशा 
रवभार्ाति केलेले आहे. अर्दी आघाडीच्या कायगकत्यांिा उल्लेख किावयािा म्हटले तिी, सेम्पल, िनू्हे, 
हचटग्टन, टायलि याांनी प्ररसद्ध केलेले सवग प्रम ख ग्रांथ अर्दी उघडपिे भरू्ोल व इरतहास याांिी भेसळ 
म्हिूनि रनदेरशत केले जातात; आरि शवेटच्या दोघाांनी ति रवरवध अन्य के्षिाांतून सांशोधन केलेलेही आहे. 
जि कोिा वािकाला हे अपवाद असल्यािी शांका येत असेल ति आमच्या मांडळाच्या रनयतकारलकाांिे खांड 
त्याांनी िाळून पहाव,े म्हिजे, ज्या लेखाांना भरू्ोलाइतकेि अन्य के्षिाांतीलही आहेत असे म्हिता येईल, असे 
लहान लहान अभ्यासलेख बह सांख्येने असलेले त्याला आढळतील. अन्य के्षिाांतील अभ्यासक या 
अभ्यासाांकडे कोित्या दृष्टीने पहातात याच्याशी आपल्याला कतगहय नाही. कािि, कधी त्याांना त्याांच्या 
के्षिातही उपयोर्ी पडतील अशा सांकल्पना व अशा पद्धती त्या अभ्यासात र्वसतात, ति कधी त्याांच्या 
के्षिातील आवश्यक तेवढी पाश्वगभमूी लेखकाला नाही अशी तक्रािही ते कितात. म्हिून ‘या आपल्या 
अभ्यासाांतून “अन्य के्षिापासून भरू्ोलािे वरे्ळेपि कसे दाखवनू देता येईल?” या प्रश्नािे उत्ति सापडत 
नाही’ या आके्षपाप िताि आपला या वादाशी सांबांध आहे. 

 
या परिव्स्थतीिा आिखी एक अरनष्टति परििाम होतो. अन्य के्षिातील अभ्यासकाांना भरू्ोलाकडे 

एका रनिाळ्याि दृरष्टने पहाण्यािी सवय लार्लेली आहे. भरू्ोल हा सिळ सिळ पयावििात्मक रनियवाद, 
म्हिजेि पूवगरनयरतवादािा एक याांरिक प्रकाि, आहे असे ते समजतात. (८४, १७४). प ष्ट्कळशा 
टीकाकािाांच्या अन्याय्य हल्ल्याकडे आपि द लगक्ष किावयािे ठिरवले – कािि, व्हहटबेक व टोमास याांनी 
म्हटल्याप्रमािे, त्या टीका अ-भरू्ोलञाांच्या कायांवि आधािलेल्या आहेत (२१५)– तिी फेिबिच्या 
भौर्ोरलक कायावि झालेल्या टीकेतील प ष्ट्कळसे म दे्द खांडन न किता येण्याइतके समथग आहेत. रवशषे 
असे, की हे पिीक्षि तपशीलवाि आरि क्राव्न्तक असूनही रमित्वाच्या भावनेने केलेले आहे (१८५; तसेि 
c/o टोमास २१०). केवळ काही रवशषेिे घ सडल्याने, म्हिजेि “सांभाहयता” वर्ैिे वर्ैिे भाषेत बोलून, या 
अरनष्ट परििामािे रनमूगलन किता येण्यासािखे नाही. कािि श्लटूि, रमशोट, सॉि या सवांनीि एक र्ोष्ट 
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मान्य केली आहे, आरि ती खिीही आहे. एकदा का एखाद्या शास्त्राच्या के्षिािी हयाख्या 
कायगकाििभावात्मक सांबांधयोर्ाांच्या भाषेत माांडली रे्ली, की असे सांबांधयोर् त्याांच्या मार्ावि िाहून 
शोधण्यािेि ‘रशक्षि’ अभ्यासकाांना रदले जाते, इतकेि नहहे ति, त्यािी रनःपक्षपाती वृत्ती मारून त्याला थेट 
पूवगरनय लत तत्तवाांच्या मार्ाने जािे भार् पडते. कािि, पयावििाशी केलेल्या हातरमळविीिी प्रत्यक्ष 
उदाहििे दाखवनू देण्यात हमखास यश असते, हे उघड आहे, रनदान ते अर्दी सोपे आहे (१२७, ११ f; 
१८९, ११ ते १५; १८४, १७१ ते ७३; ८५, ६२२). या रसद्धान्ताशी प्रत्यक्ष प्रमािे द्यावयािी झाली, ति 
आपल्या भौर्ोरलक सारहत्यात अशी रकतीतिी उदाहििे सापडतील. यातील काही एकाांतीक प्रकाि ति, 
वास्तरवक जेथे अत्यांत सांयम रहतकािक असतो अशा रवभार्ात म्हिजे, शालेय भरू्ोलातूनही प्रसारित केले 
जातात. या प्रकािच्या असांख्य उदाहििाांिी एक यादीि मी अन्यि प्ररसद्ध केलेली आहे (२१८) [“शाळा व 
समाज” या प्रकाशनातील हा सांदर्गभत लेख वािकाांनी पारहलेला असण्यािी शलयता आहे, कािि मूळ ग्रांथापेक्षा या प्रकाशनािा खप खूपि जास्त 
आहे. हे लक्षात घेऊनि त्यातील एका ि कीिी द रुस्ती दप्त तिीदाखल किण्यािी वािकाांनी मला पिवानर्ी द्यावी. माझ्या एका वालयािा अन वाद 
किताना लेखकाांनी अर्दी अभारवतपिे मूळात बदल केला आहे, असे मला कळते. हा बदल रदसण्यात र्ौि असला, तिी त्यातून सािाांशाने मळू 
रवधानाच्या रवरुद्ध अथग रनमाि होतो (२१८, १७२).]. 

 
शवेटी असेही म्हिाव ेलार्ते, की “भरू्ोल म्हिजे सांबांध योर्ाांिा अभ्यास” या सांकल्पनेला भरू्ोल-

रवषयासाठी “पूिेशी आकलनीय उरद्दष्टे” प िरवण्यात यश आले नाही. अथात, त्याच्या अभ्यासासाठी मतूग 
घटना, स्वतांि व कायगक्षम पद्धती अथवा कायग रनयमावली याांपैकी काहीि देता आले नाही (सॉि ८४, १७३ 
f). 

 
या तकग रसद्ध आरि हयावहारिक अडििींम ळे हेटनि, श्लूटि आरि त्याांच्या पाठोपाठ रमशोट, सॉि 

व द सऱ्या अनेकाांनी असा रनष्ट्कषग काढला, की कोित्याही स्वतांि शास्त्राला कायगकािि-भावात्मक-सांबांध हे 
आपले उरद्दष्ट ठेवता येिाि नाही, ति त्या शास्त्राला एका रवरशष्ट वस्त व्स्थरतिक्राला वाहून घ्याव ेलारे्ल; 
म्हिजेि, प्रथम ते प्रस्थारपत किाव ेलारे्ल आरि नांति कायगकाििभावाांिे सांबांधयोर् शोधण्यासाठी त्याांिे 
क्रमवाि विगन किाव ेलारे्ल (१३०, ४२३) [फाि अर्ोदिि, म्हिजे १८९५ व १८९७ मध्ये, हेटनिने भरू्ोल हा सांबांधयोर्ाांिा अभ्यास 
आहे या सांकल्पनेला अन्य य व्लतवादाच्या ओघात आके्षप घेतलेला होता. श्लटूिनेही हेटिनच्या याि आके्षपाांिा उल्लेख करून त्या सांकल्पनेवि 
अरधक तपशीलवाि टीका केलेली होती (भौर्ोरलक रनयतकारलक : Ⅰ, ३७३ f; Ⅲ, ६२५; Ⅴ, ६६ f).]. 

 
र्–भूगोल म्हिजे वरं्नशास्त्र 

 
आध रनक भरू्ोलाच्या अरभजात पूवगकालखांडाति, सािरूपाने भरू्ोल हे रवतििािे शास्त्र आहे, ही 

र्ोष्ट सूरित किण्यात आली होती. स्वतांिपिे आरि पिस्पि सांबांधाांच्या सांयोर्ात रवरवध घटनाांच्या भपूृष्ीय 
वांटनािा अभ्यास कििे हेि या के्षिािे उरद्दष्ट आहे. ड्योचिर्च्या लक्षात हीही र्ोष्ट आलेली होती, की अशा 
अभ्यासाांनी हांबोल्टच्या एकूि अभ्यासािा अल्पाांश हयापलेला होता (२२, ६४ ff). भरू्ोल के्षिारवषयीच्या या 
दृरष्टकोिािे फाि जोिदाि प्ररतपादन माथे याने केले, आरि “कोित्या र्ोष्टी कोठे आहेत” यािा अभ्यास 
म्हिजे भरू्ोल असे भरू्ोलािे सिळ साधे विगनही त्यानेि केले (७०, ४२६ ff). अर्दी अरलकडे द. रे्डि 
याने त्यािे प नःप्ररतपादन केले. तिी अन्य बाबतीत रे्डििे हेटनिशीि साम्य आहे. एके काळी श्लटूिने 
हेटनिवि या सांकल्पनेला पाचठबा रदल्यािा आिोप केला होता. हेटनिने उत्तिादाखल आपल्या आधीच्याि 
य व्लतवादािी केवळ प निावतृ्ती केली (त्यािाही उल्लखे प ढे येिाि आहे), आरि तेवढीि र्ोष्ट त्याच्या 
रलखािारवषयी पूिगपिे र्ैिसमज झालेला असल्यािे दाखवनू देण्यास प िेशी होती. 
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वांटनािा अभ्यास हाि जि भरू्ोलािे स्वरूप रनरित कििािा मूलभतू अभ्यास असेल, आरि तो 
अन्य हेतूांच्या दृष्टीने केवळ प्रासांरर्क नसेल, ति तेि त्यािे अन्य के्षिाांपासून रभनत्व रसद्ध कििािे लक्षि 
असले पारहजे. या आवश्यक रनष्ट्कषाम ळे रकत्येकाांिा असा समज झाला आहे, की एखाद्या 
वनस्परतशास्त्रञाने एखाद्या वनस्परतिे के्षिीय रवतिि रनरित केले, अथवा एखाद्या भशूास्त्रञाने एखाद्या 
ज्वालामखूीिे स्थान रनरित केले, अथवा एखाद्या समाज शास्त्रञाने एखाद्या सांख्या कोष्टकािा उपयोर् 
करून न थाांबता एखाद्या देशाच्या लोकसांख्येिे रवतिि नकाशाच्या सहाय्याने स्पष्ट केले, ति तेवढ्याने तो 
वनस्परतशास्त्रञ, भशूास्त्रञ चकवा समाजशास्त्रञ भरू्ोलकाि बनतो –रनदान, तो भरू्ोलके्षिात कायग कितो 
आहे असे मानले जाते. पि या उदाहिि-मारलकेवरून रमशोटने काढलेल्या रनष्ट्कषाप्रमािे पहाता, यातील 
प्रत्येक अभ्यासक आपला अभ्यासरवषय असलेल्या त्या रवरशष्ट घटनेिे आकलन होण्यास आवश्यक 
तेवढाि अभ्यास, भरू्ोलाच्या दृरष्टकोिातून नहहे ति, त्याच्याि शास्त्राच्या दृरष्टकोिातून कित असतो. 
रजला भपूृष्ावि काही स्थान आहे अशा कोित्याही घटनेिा रविाि कििािे कोितेही शास्त्र अवर्ामी 
पद्धतीिा अवलांब करून त्या घटनेच्या स्वरूपावि व रवकासावि रनयांिि ठेविािे सांबांधयोर् प्रस्थारपत 
किण्याच्या प्रयत्नात असेल, ति कोितीही तत्तव े ठामपिे माांडण्यापूवी बह धा त्याला त्या घटनेिे स्थल 
रनरित किाव ेलारे्ल (१८९, १५ ते १७). 

 
आपल्या अर्दी परहल्या, म्हिजे १८९५ मधील, पद्धरततांिरवषयक ििेपासून स रुवात करून, 

हेटनिने भरू्ोलाच्या या सांकल्पनेवि अशाप्रकाििेि आके्षप प न्हा प न्हा घेतलेले आहेत. “स्थलपित्व े
रवतिि हेही त्या वस्तूिे एक लक्षि आहे. म्हिून, अशा वांटनािा समावशे त्या त्या क्रमबद्ध शास्त्रातील 
(भरू्ोलातील नहहे) सांशोधनाच्या व प्ररतपादनाच्या कके्षत कििे आवश्यक आहे.” असे हेटनिने १९०५ 
मध्येि रलरहलेले आहे. भौर्ोरलक प्रारिशास्त्रात प्राण्याांच्या एखाद्या रवरशष्ट प्रजातीिे व जातीिे रवतिि हाि 
अभ्यासरवषय असतो; ति प्रारिशास्त्ररवषयक भरू्ोलात –चकवा सोप्त या भाषेत प्रारि भरू्ोलात– रवरवध 
भभूार्ाांच्या प्रारिसांपत्तीत आढळिािा वरे्ळेपिा हा अभ्यास-रवषय असतो. असा या दोहोतील भेद वॉलेसने 
स्पष्ट केलेला होता, त्याविि हेटनिने भि रदला. [रमशोटने या दोन शीषगकाांच्या वरे्ळेपिाच्या महत्तवाकडे 
लक्ष वधेले आहे (१८९, ४१ तळटीप)]. नैसर्गर्क रूपाांच्या द सऱ्या अनेक उदाहििाांनी या दोन 
दृरष्टकोिाांतील हा भेद हेटनिने स्पष्ट केला आहे. प्रत्येक बाबतीत त्या त्या क्रमबद्ध शास्त्रािे लक्ष त्या 
घटनाांवि कें रद्रत झालेले असते, आरि त्या घटनाांिा अभ्यास वांटनान साि होत असतो. उलट, भरू्ोलािे 
लक्ष खरनज वनस्परतज व प्रारिज सांपत्तीच्या साांध्यातील रभनतेम ळे पिस्पि रभन रदसिाऱ्या के्षिावि कें रद्रत 
झालेले असते. “कोित्याही एका के्षिात एकि अव्स्तत्वात असते ते सवग म्हिजे भरू्ोल” असे जे भरू्ोलािे 
विगन हम्बोल्टने केलेले आहे, त्यावरूनि काढलेल्या स सांर्त उपप्रमेयािे प्रारतरनरधक स्वरूप म्हिजेि व 
साांरर्तलेला भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोि होय (६०, Ⅰ ५०). हीि र्ोष्ट हेटनिच्या साांस्कृरतक घटनाांसांबांधीच्या 
उदाहििाने आिखी स्पष्ट होते. “एखादे रवरशष्ट उपकिि वा शास्त्र चकवा कोितीही वस्तू वा रूढी याांच्या 
रवतििाच्या अभ्यासाला मानव-भरू्ोल-रवषयक अभ्यास असे ि कीने म्हटले जाते. त्याला मानव-भरू्ोल-
रवषयक महत्तव अप्रत्यक्ष िीतीने येण्यािी शलयता असली, तिी तो अरधकाांशाने मानवजारत शास्त्ररवषयकि 
असतो; कािि, त्यािा लक्ष्य चबदू प्रदेश हा नसून सांबांरधत वस्तू चकवा त्या वस्तूिे उत्पादक व धािक म्हिनू 
लोक, हे असतात (१२६, ५५७ ff) [भरू्ोल हे “Das wo der Dinge” म्हिजे “वस्तूांिा ठावरठकाि” साांर्िािे शास्त्र आहे या 
सांकल्पनेला हेटनििा पाचठबा होता, अशी टीका श्लटूि ठामपिे ज्या रनबांधाला उदे्दशून कित असे त्याि रनबांधातून वि रदलेली हेटनििी सवग 
अवतििे उद्धतृ केलेली आहेत (१२७, ५३ ते ५६). असा ि कीिा अथग लावताना श्लूटिने कशािाही आधाि घेतलेला असला, तिी हेटनिने रदलेल्या 
उत्तिानांति कोिताि रै्िसमज रशल्लक िहावयास नको होता (१३२, ६९८ f). तिीही, जमगनीतील पद्धरततांिरवषयक रविािाांिी ओळख अमेरिकी 
भरू्ोलञाांना करून देताना, अनेक वषांनतांि, सॉिने त्याि ि कीिी आवृत्ती केली. कोित्याही प्रकाििा प िावा सादि न किताि, सॉि हेटनिसांबांधी 
असे उद् र्ाि काढतो, “‘पाथीव रवतििाांिा, त्याांिा रवस्ताि व त्यािे स्पष्टीकिि याांच्या सांदभात केलेला सामान्य अभ्यास’ या अथाने भरू्ोलािे 
समथगन हेटनि कित असे” (८४, १८२ आवृत्ती १८८), इतकेि नहहे ति, “ज्याने सवगप्रकािाांच्या रवतििाांच्या अभ्यासाकडेि म ख्यत्वे लक्ष प िरवले” 
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अशा एका भरू्ोलकािाला त्याने खिोखि पाठीशी घातले (१८५). बह धा, हेटनिरवरुद्ध श्लटूिने केलेल्या टीकेिा आधाि सॉिने घेतलेला असावा व 
त्याम ळेि त्याने त्या टीकेिा रनवाळा देऊन हेटनिच्या उत्तिाकडे द लगक्ष केले असावे. प्रत्यक्ष उत्तिात जिी हेटनिच्या उत्तिािा सूर्ावा कोठेि लार् ू
रदलेला नसला, तिी अन्यि एका तळटीपेत हेटनिच्या अनेक पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांबिोबिि त्या उत्तिात्मक लेखािाही उल्लखे सॉिने केला 
आहे. सॉिने भरू्ोलाला लार् ून पडिािे म्हिून रदलेले रवरशष्ट उदाहिि म्हिजे लाांघानिा “स्वयां रनिगयािा अरधकािािा भौर्ोरलक दृरष्टकोिातून 
केलेला अभ्यास” (३६९) हेि असावे. भरू्ोलक्षेिात सामावनू न घेता येण्यासािख्या अभ्यासाांिी यादी एके रठकािी हेटनिने रदलेली आहे. त्याति 
त्यािे हेही उदाहिि सहज बसिािे आहे. (सॉिने रदलेल्या याि तळटीपेत या द सऱ्या लेखािाही उल्लखे आलेला आहे (१२६, १५८ f) त्याि टीपेत 
समारवष्ट असलेल्या रतसऱ्या एका लेखात हेटनिला रिकटरवलेल्या या सांकल्पनेिेि खांडन आलेले आहे (१५२, ३९ f). ही यादी पूिग किण्याच्या 
दृष्टीने आिखी आठ लेखािा उल्ल्खे किावा लारे्ल. ही सवग प्रकाशने १८९५ ते १९३५ या दिम्यानिी आहेत. कोितेही स्पष्टीकिि न देता जो 
दृरष्टकोि हेटनिच्या माथी मािण्यात आला, त्याि दृरष्टकोिारवरुद्ध त्याने घेतलेले तकाधारित आके्षप या सवग लेखाांतून सापडतात. (१२१, १०, 
१२३, २३ f; १८०, १७३ f; १४२, ११; १६१, १२३-२४; १६७, ३३९ f; १७५, ३८२; ३६३ Einleitung).]. 

 
इरतहास व भरू्ोल याांच्या त लनेवि हेटनिने आपली भरू्ोलािी सामान्य सांकल्पना आधािलेली 

आहे (रतिा प ढील प्रकििात साांर्ोपाांर् रविाि हहावयािाि आहे). इरतहासाला जि ‘केहहा’ िे शास्त्र 
म्हिावयािे झाले, ति तकाने हेि रसद्ध होते की भरू्ोल हे ‘कोठे’ िे शास्त्र होईल, असे या दोहोंच्या त लनेने 
सूरित केले जाण्यािी शलयता आहे. अशी त्यावि सॉििी रटप्त पिी आहे (८४, १८४). पि हेटनि स्वतः 
अथवा या दोन्ही के्षिाांिी त लना मान्य कििािा रमशोटही, या ि कीच्या जाळ्यात सापडले नाहीत. 
इरतहासकाि ज्या अनेक प्रश्नाांिी उत्तिे शोधण्यािा नेहमीि प्रयत्नात असतात, त्याांपकैी एक प्रश्न ‘केहहा’ 
हा असतो. तसेि भरू्ोलञही सांबांधी घटना कोठे आढळतात या प्रश्नािे उत्ति रमळरवण्याच्या प्रयत्नात 
असतात. इरतहासकाि आपल्या के्षिािी हयाख्या केवळ ‘काळ’ या एका घटकाधािे केलेली आहे असे कधीि 
मानत नाही; कािि, एक स्वतांि ञानके्षि या नात्याने इरतहास कोित्याही रवरशष्ट घटनाांच्या रवशषेिात िस 
घेत नाही, –ते काम त्या त्या क्रमबद्ध शास्त्रावि सोपरवलेले असते.– ति रवरवध प्रकािच्या घटनाांिे 
कालखांडान साि एकसूिीकिि किण्यात इरतहास रवशषे िस घेतो (११६, ५४५ f). क्रोबिने रदलेले हे 
काििि बिोबि आहे. सॉिने स िरवलेली मयादा इरतहासावि पडू शकत नाही आरि अशा प्रकािच्या 
मयरदला इरतहासकािाांनीही कधी मान्यता रदलेली नाही (पहा : प्रकिि ७ व ेरवभार् ‘ब’). 

 
शवेटी, वांटनशास्त्र या नात्याने भरू्ोलावि सॉिने घेतलेल्या अत्यांत महत्तवाच्या आरि हयावहारिक 

आके्षपाांिी नोंद घेण्यासही हिकत नाही. याम ळे “अनेक प्रकािच्या वस्त व्स्थतींच्या रवतििात्मक 
आरवष्ट्कािाांच्या सांबांधी” कायग किण्याबाबत भरू्ोलञाांवि दडपि आिले जाण्यािी शलयता आहे. (आरि 
प्रत्यक्षान भवाने प्रस्त त लेखकाच्याही हे लक्षात आलेले आहे. पहा : प्रकिि १२ व,े रवभार् ‘र्’). “वास्तरवक 
अशा के्षिात कायग किण्यािी आमिी पािता इति प ष्ट्कळाांच्या त लनेने बिीि कमी असते.”. रशवाय “अशा 
अभ्यासाांिा रवकास किण्यास लार्िािी ञानहयवस्था कोिालाि माहीत नाही. शवेटिा म द्दा असा, की 
अशा सांकीिग वांटनाभ्यासाांतून समलक्ष्य बांधन रनमाि होत नाही.” (८४, १८५). 

 
शास्त्रमांडळातील भरू्ोलािे खास कायग रवतििाांच्या अभ्यासाांतून सापडिाि नाही, ही र्ोष्ट आजिे 

बह तेक सवग भरू्ोलञ मान्य कितील. तिीही एक अर्दी तकग रसद्ध रनष्ट्कषग टाळिे अवघड होऊन बसेल. 
त्या त्या घटना कोठे आढळतात हे समजून घेतल्यारशवाय, कोिताही भरू्ोलञ कोित्याही घटनेिा अभ्यास 
करू शकिाि नाही. म्हिून, ‘कोठे?’ िा अभ्यास हा स्वारधकािानेि भरू्ोलके्षिािा रनदान एक भार् असतो. 
म ख्यतः क्रमबद्ध भरू्ोलातील ही एक प्रिरलत समस्या असल्याने, आपल्या के्षिाच्या त्या बाजूिे पिीक्षि 
किताना यािा प न्हा रविाि किावाि लार्िाि आहे (पहा : प्रकिि ११ व े रवभार् ‘र्’). कोित्याही 
भपूृष्ाांतर्गत घटनाांिा अभ्यास कििािी क्रमबद्ध शासे्त्र आपल्या कायाच्या कोित्यातिी एका भार्ात ‘कोठे?’ 
या प्रश्नािे उत्ति देण्यािा प्रयत्न किताति. यािाि अथग असा, वस्तूांच्या स्थळाांिी रनरिती कििे व त्यािे 
स्पष्टीकिि देिे हे काही भरू्ोलािे वरे्ळेपि रसद्ध कििािे खास कायग नहहे, एवढी नोंद तूतग पूिे आहे. 
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प्रकरि ४ थे 
भौगोणलक शास्त्र या अथाने भूगोलाच्या ऐणतहाणसक सकंल्पनेचे समथडन  

 
अ–व्यवहारबुद्धीने समथडन 

 
भपूृष्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांिा अभ्यास भरू्ोलशास्त्राला प िेसे कायग प िव ू शकतो का? भरू्ोलाच्या 

शास्त्राला यापेक्षा अरधक रजहहाळ्याच्या समस्याांिा शोध घेण्यािी जरुिीि वाटत नाही का? अशा प्रकाििे 
प्रश्न वािांवाि रविािले जातात. अशा शब्दात हा प्रश्न माांडला, की शास्त्राच्या सामान्य स्वरूपासांबांधीिी 
समस्या प ढे उभी िहाते. आरि या प्रश्नािी ििा ति या ग्रांथाच्या शवेटच्या प्रकििापयंत प ढे ढकलावयािी 
असे आम्ही ठिवले आहे. तेहहा, तूतग आपि येवढेि र्ृहीत धरू या, की सवगकाळाांतील सवगलोकाांच्या –
याति अरतश्रेष् रविािवांताांपैकी बह तेकाांिा समावशे किावयािा आहे– बौरद्धक रजञासेला ज्या ज्या 
रवषयाने र् ांतवनू ठेवलेले आहे तो तो रवषय उच्च पातळीवरून अभ्यास किण्याच्या पाितेिा असतो. 
भतूकाळात कोित्या र्ोष्टी कशा होत्या आरि त्याकाळी कोित्या घटना घडल्या हे समजून घेण्यािी उत्कट 
इच्छा सवगसाधािि –मािसाला असतेि, आरि त्याति इरतहासािे समथगन आहे. तद्वति, जर्ािे अन्य 
रवभार् कशासािखे आहेत हे जािून घेण्यािी उत्कट इच्छा बह तेकाांना असतेि आरि त्याति भवूिगनात्मक 
(चकवा भवूांटनात्मक) अभ्यास या अथाने भरू्ोलािे रनत्य समथगन होत आले आहे. रशवाय आपल्याि जीवन 
कालात जर्ात कोित्या घटना घडत आहेत यािे फािि थोडे ञान सामान्य मािसाला असते. तसेि, तो 
स्वतः ज्या के्षिात िहात असतो त्या के्षिािेही ञान सामान्य मािसाला अप िेि असते. म्हिनूि, वतगमान 
इरतहासाइतकीि स्वदेशाच्या भरू्ोलािीही आवश्यकता त्याला वाटत असते. 

 
“आपि ज्या अवकाशात वावितो तो, म्हिजेि हे पृर्थ्वीिे पृष्, समजून घेण्यास भरू्ोल आम्हाला 

रशकवत असतो, याति भरू्ोलािा हेतू व त्यािी असाधािि साथगकताही आहे” असे हहोल्त्स म्हितो (२६२, 
६३). ज्या जर्ात आपि िाहातो त्या जर्ािा अभ्यास र्ांभीि प्रकृतीच्या रविािवांताांनी किण्याच्या पाितेिा 
असतो, हे रसद्ध कित बसण्यािी आवश्यकताि नाही. “भरू्ोलाने भकेू्षिाांिा अभ्यास किण्यािी जबाबदािी 
घेतलेली आहे; कािि त्या रवषयाांसांबांधी सामान्यजनात रजञासा असते” असे साांर्ून सॉि प ढे म्हितो, 
“भरू्ोलात अनेक देशाांिी मारहती रदलेली असते हे प्रत्येक शाळकिी म लालाही माहीत आहे”. ही 
वस्त व्स्थतीि अशाप्रकािच्या एखाद्या हयाख्येिा भक्कमपिा रसद्ध किण्यास प िेशी आहे. इति कोित्याही 
शास्त्राने के्षिीय अभ्यासािा असा अांरर्काि केलेला नाही. ‘भरू्ोल’ या नावानेि, पि थोडी वरे्ळी, 
ञानहयवस्था प्रस्थारपत किण्यािा प्रयत्न झाला, तिी त्याम ळे भरू्ोलाला के्षिीय अभ्यासात वाटत असलेली 
र्ोडी नष्ट होण्यािी शलयता नाही. भरू्ोल हा शब्द िलनात येण्यापूवी रकतीतिी आधीपासून हा रवषय 
अव्स्तत्वात होता. भवूांटनरवषयक अरभरुिीिी हयापकता व सातत्य आरि या के्षिात भरू्ोलाने प्रस्थारपत 
केलेला अग्रहक्क या प्रत्यक्षप्रमािाांच्या आधािाविि, या रवषयािी एक सवगसामान्य हयाख्या असिे आवश्यक 
आहे, असा दावा किण्यास हिकत नाही (२११, २१). 

 
सावगरिक बौरद्धक रजञासेने सनदेत भरू्ोलाला बहाल किण्यात आलेल्या अभ्यासरवषयािे स्वरूप 

अत्यांत र् ांतार् ांतीिे आहे, ही र्ोष्ट रनर्गववाद आहे. मयारदत वर्ांतील घटनाांिा स्वतांिपिे रविाि कििाऱ्या 
आरि एकाि रवरशष्ट रवषयाला वाहून घेतलेल्या शास्त्राांच्या दृरष्टकोिातून पहािाऱ्याांना, भरू्ोलािा 
अभ्यासरवषय, त्यािा आवाखा, त्यािे स्वरूप व त्यातील घटनाांिी रवजातीयता या सवगि बाबतीत र्ोंधळात 
टाकिािा आहे, असे वाटण्यािी शलयता आहे. ही समस्या टाळता येईल अशी सोय त्या सनदेत नाही. अशा 
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या रवषयािी स्वतांि आरि रवरशष्ट पोट-रवषयात रवभार्िी किण्यािा प्रयत्न केला, ति अनेकरवध 
उपशास्त्राांना जन्म देण्याऐवजी तो स्वतःि नष्ट होण्यािी भीती अरधक! व्हहडाल म्हितो त्याप्रमािे मन ष्ट्य 
कोित्याही के्षिातील परिव्स्थतीच्या समग्रतेति प िा िमतो. “प्रवासािे व भशूोधनािे य र् स रू झाले 
तेहहापासून, स्थानीय रभनतेच्या साहियाम ळे घडिाऱ्या सामारजक रभनतेिे दशगनि मािसािे लक्ष वधूेन 
घेत आले आहे.” परििामी, “भरू्ोलाच्या जन्मकाली त्यािे नामकिि कििाऱ्या बह ताांशी लेखकाांच्या 
दृष्टीने ‘देश’ (contree) ही सांकल्पना त्यातील िरहवाशाांपासून अरवभाज्य होती. तेथील लोकाांिा आहाि 
आरि त्याच्या जीवनािे भौरतक पैलू याांनी स्पष्ट होिािे त्या देशािे रवरशष्ट स्वरूप, त्यातील पवगत, 
रनजगलप्रदेश, नद्या यासािख्या त्याांच्या परिसिाम ळे स्पष्ट होिाऱ्या त्याि देशाच्या रवरशष्ट स्वरूपापेक्षा 
कोित्याही प्रकािे कमी महत्तवािे नसते” (१८४, ३). 

 
‘जर्ािे वरे्वरे्ळे भार् कशासािखे आहेत हे समजून घेिे’ या भरू्ोलाच्या कायासांबांधी आम्ही 

केलेल्या रवधानािे अर्दी सामान्य स्वरूप पाहून, त्याच्या रततलयाि सामान्य स्वरूपाच्या उत्तिावि आम्ही 
सांत ष्ट आहोत, असे अन मान काढले जाता कामा नये. उलटपक्षी, अशा सामान्य प्रश्नाांना परिपूिग, 
तपशीलवाि, अिूक, भक्कम, स्पष्टीकििात्मक आरि स सांबद्ध उत्तिे रमळवनू देण्यािा प्रयत्न स रू झाला, की 
म िब्बी अभ्यासकाांच्या श्रेष् र् िवते्तवि िाांर्लाि ताि पडू लार्तो. 

 
जर्ािा अभ्यास किण्यािे प ष्ट्कळ आरि वरे्वरे्ळे मार्ग आहेत, ही र्ोष्ट अर्दी उघड आहे. हयलती 

अथवा हयलतींिे र्ट या नात्याने मािसे पूिाथाने कोित्याही प्रकािे रनःशषे पृर्थ्वी हयापत नाहीत. प्रत्येकजि 
जर्ाच्या सापेक्षतः मयारदत के्षिात िाहतो. म्हिूनि, के्षिरनरवष्ट अभ्यास कििे ही जर्ाच्या अभ्यासािी 
त्यािी एक अत्यांत महत्तवपूिग पद्धती आहे. थोडलयात, जर्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ात परिव्स्थती कशी 
बदलत जाते या सांबांधीिी मािसािी रजञासा तृप्त त किण्याच्या हेतूने परिपूिग, अिूक आरि स सांबद्ध ञान 
प िवण्यािा प्रयत्न भरू्ोल कित िाहील, तिि भरू्ोल हा रवषय कोित्याही र्ोष्टीिा र्ांभीिपिे रविाि 
कििाऱ्या ब रद्धमांताांिे लक्ष वधूेन घेऊ शकेल. भतूकालात परिव्स्थती कोित्या प्रकाििी होती या सांबांधीिी 
मािसािी रजञासा पूिग किण्यािा अशाि प्रकाििा प्रयत्न इरतहास कित असतो. मन ष्ट्य िाहातो आरि 
घटना घडतात. या दोनही र्ोष्टी एका मयारदत कालखांडाति एकि घडू शकतात, म्हिून इरतहास 
भतूकालािा अभ्यास रनिरनिाळ्या कालखांडाांच्या सांदभात कित असतो. त्यािप्रमािे, ज्यात अनेक र्ोष्टींिे 
रनकट साहियग घडत असते, अशा मयारदत के्षिाांद्वािेि जर्ािा अभ्यास कििे भरू्ोलालाही बांधनकािक 
असते. 

 
म्हिूनि, मानवाच्या रशक्षिातील भरू्ोलाच्या महत्तवाबाबत कोिी शांका घेईल अशी शलयता नाही. 

येथे केवळ शालेय रशक्षि येवढाि अथग र्ृहीत धिलेला नाही, ति मानवाने जर्ासांबांधीिे स्वतःिे अन भव 
अरधकारधक हयापक कििे या पूिाथाने रशक्षि हा शब्द येथे वापिला आहे. रशक्षि आरि अन सांधानकायग 
याांच्यातील सांबांधाांबाबत एक लक्षिीय पि सवगसामान्य र्ैिसमज असलेला रदसतो. त्यान साि, एखादा 
रवषय रशकवण्याच्या दृष्टीने महत्तवािा असूनही परिपक्व अभ्यासकाांनी त्यासांबांधी अन सांधान किाव ेइतलया 
पाितेिा तो असेलि असे नाही. रशक्षिकायाला उपय लत अशा नहया आिाखड्यात ज न्या ञानािी प न्हा 
माांडिी कििे, हे अन सांधानपातळीविील कायग नहहे, ति ते केवळ शकै्षरिक स्वरूपािे कायग आहे. म्हिून ते 
ञान परिपक्व अभ्यासकाांनी लक्ष घालण्याच्या पाितेिे नसतेि असा यािा अथग किण्यािी र्िज नाही. पि, 
प्रादेरशक भरू्ोल यािा अथग जि भौर्ोरलक सामग्रीिी केवळ प्रादेरशक रवभार्िी येवढाि होत असेल, ति 
अशा स्वरूपािा एखादा अभ्यासक्रम कोित्यातिी एका पातळीवि रशकरवण्याच्या पाितेिा असेल का? 
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अशी शांका रनमाि होईल. कोित्याही एका प्रदेशात एकरित असिाऱ्या घटनाांिे अन्योन्यसांबांध व 
स्थारनयसांबांध याांिी सम रित समज करून देिे, हे जि प्रादेरशक अभ्यासािे साध्य असेल, ति असा 
सवांर्ीि प्रादेरशक अभ्यास ही केवळ सांकल्पनात्मक समस्या िाहिाि नाही, ति त्यासांबांधी म िब्बी 
पांरडताांच्या प्रर्ल्भ ब रद्धमते्तला आहहान देिाऱ्या अन सांधानकायािी आवश्यकता रदसून लारे्ल. म्हिनूि 
कोितेही रनष्ट्कषग द सऱ्याांना रशकरवण्याच्या पाितेिे आहेत हे एकदा मान्य केल्यावि, ती समस्या 
अन सांधानपाि आहे का हा प्रश्नि उद् भवत नाही, हे खिे असले तिी प्रर्ल्भ अभ्यासकाांनी सांशोधन 
किण्याच्या पाितेिे नसते तेवढेि रवद्यार्थ्यांनी रशकाव,े असा आग्रह धििेही समथगनीय ठििाि नाही. 
प्राथरमक असो की रवश्वरवद्यालयीन असो, कोित्याही पातळीवि जे जे रशकरवण्यािे आपि साहस कितो 
ते ते अन सांधान पाि असतेि. —ते सत्य आहे यािी खािी पटवनू घेण्यासाठी मलूभतू अन सांधान आरि 
त्याच्या सत्यतेिी फेितपासिी किण्यासाठी आवती अन सांधान आवश्यकि असते. 

 
ज्यािे उत्ति उघड रदसते असा आिखी एक प्रश्न वािांवाि रविािला जात असतो. भपू्रदेशाांिे ञान 

सांपादन किण्यासाठी व अशा ञानात भि पडावी म्हिनू, फलत भरू्ोलञाांिीि रनवड कििे योग्य आहे 
काय? येथे एक र्ोष्ट रनरितपिे मान्य किावी लारे्ल, की इरतहासरवषयक प्ररशक्षि न घेतलेले लोकही 
ज्याप्रमािे इरतहासािा अभ्यास कितात व त्यािे लेखनही कितात, तद्वति प्रदेशरवषयक ञान स्वचे्छेने पि 
समथगपिे प िरविािे अनेक अभरू्ोलञही आहेत. इ. स. १८०० च्या स मािास उपलब्ध असलेल्या 
य.ूएस.ए.च्या अटलाांरटक रकनािपट्टीबाबतच्या सवग भौर्ोरलक सामग्रीच्या िाल्फ िाऊन याने अलीकडेि 
केलेल्या अभ्यासाने असे दाखवनू रदले आहे, की अशा प्रकािच्या मारहतीसाठी जर् फलत हयावसारयक 
भरू्ोलञानाविि अवलांबून असते असे नाही. त्याांिी उिीव भासेल तेहहा, अथवा आपले प्रम ख कायग 
किण्यास ते क ििाई कितील तेहहा, कोित्यातिी रमषाने, द सिे लोक त्याांिी उिीव भरून काढू शकतात. 
पि त्याबिोबिि, या अप्ररशरक्षत पयगटकाांनी, रनसर्ाभ्यासकाांनी, शतेकी रवद्यार्थ्यांनी, वाङ्मयीन लेखकाांनी 
व िाजकाििी प रुषाांनी र्ोळा केलेल्या सामग्रीिी केवळ रवश्वसनीयता तपासून पहाण्यासाठी केवढे परिश्रम 
कििे आवश्यक होऊन बसते, या र्ोष्टीिे उदाहििही याि ग्रांथाच्या रूपाने पहावयास रमळते (३३४). 

 
स्वतःच्या प्रािांभीच्या काळापासून भरू्ोलाला पयगटकाांच्या व वाङ् मयीन लेखकाांच्या परििामकािक 

विगनाांवि अवलांबनू िहािे भार् पडले आहे. त्याबिोबिि प्ररशरक्षत अभ्यासकाांच्या शास्त्रश द्ध सांख्यात्मक 
मापने असलेल्या व तकग दृष्ट्ट्या स सांबद्ध असलेल्या अभ्यासाांिीही मदत तो घेत आला आहे. या रवषयाच्या 
अभ्यासाने हे दोनही रवभार् एकि आिले आहेत, आरि सिळ साध्या विगनाांिी जार्ा कायगकाििसांबांध 
सांबांध शोधून काढिाऱ्या अन्वयाथगदशगक विगनाांनी घेतली आहे. याही र्ोष्टीिी दखल हेटनिने घेतलेली आहे 
(२, ३६०). 

 
तिीही, लरलत (अथवा वाङ् मयीन) विगनकािाांशी काही प्रकाििे साम्य असलेले थोडे अवघड 

काम प्रादेरशक भरू्ोलकािाला आजही अांर्ावि घ्याविे लार्ते. कोित्याही भकेू्षिािे सांकरलत विगन कििे, 
हेि ते कायग होय. हे कित असताना त्या के्षिािी अन भतूी रनमाि कििाऱ्या त्या लरलत लेखकाांच्या श्रषे् 
र् िाांिा त्याला हेवा वाटू लारे्ल, हे रनःसांशय. मला स्वतःला वॉचशर्टन् आयव्हहंर्ने ‘आल्हाम्िा’ च्या 
प्रस्तावनेत रनमाि केलेल्या स्पॅरनश मेसेटाच्या अन भतूीिी बिोबिी कििािे द सिे विगन कधीि आढळले 
नाही. पि भरू्ोलकािाने असे काम कलावांत आरि लेखक, चकवा कला आरि वाङ् मय के्षिातील अभ्यासक, 
याांच्यावि सोपरवण्यापूवी त्याांच्याशी ििा करुन त्याांना नेमून रदलेले कायग ते अांर्ावि घेण्यास तयाि आहेत 
यारवषयी त्याने आधी खािी करून घ्यावी याति त्यािे रहत आहे. सवगि लरलत कलाकािाांच्या (रििकाि व 
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लरलतलेखक याांसह) मनाांविील त्या भूदृष्ट्यािा वा प्रदेशािा ठसा हयव्लतरनष् असतो. आरि तसाि तो 
इतिाांच्याप ढे ठेवण्यािा त्याांिा प्रयत्न असतो. पि, भरू्ोलकाि इतिाांच्याप ढे ठेवण्याच्या प्रयत्नात असतो ते 
विगन वस्त रनष् असल्याम ळे, कलावांताांच्या विगनापेक्षा फािि वरे्ळे असते. केवळ विगनािाि रविाि 
किावयािा झाला ति, भरू्ोलकािािी ही पद्धती छायारिििाच्या स्वरूपािी असते, कािि त्यात 
रनिीक्षकाच्या उघड वैयव्लतक प्ररतरक्रया रकमान असतात (c/o हयोनगि २७४, ३४४ f), आरि अशी ही 
मयादा कलावांत कधीि मान्य करु शकत नाहीत. [ज्याांनी भरू्ोल, अथवा भरू्ोलािा एखादा रवभार्, लरलत लेखनात र्िले 
जावे असे मत माांडले आहे, त्याांनी कलावांत, कलाभ्यासक अथवा ञानोपपत्तीिे अभ्यासक, याांिा याबाबत सल्ला घेतला असल्यािे कोठेि सूरित 
केलेले नाही. मी या म द्यावि ज्या रवरशष्ट हयलतींिा सल्ला घेतला आहे त्याांिी यादी येथे देण्यािी मलाही जरूि वाटत नाही. कोहेन व क्राप्ट या दोन 
तत्वञाांिे दोन अभ्यासलेख याबाबत उपलब्ध असलेल्या प ष्ट्कळशा ग्रांथसामग्रीत रवशषे उल्लखेनीय वाटतात. त्यात, ञानािे दोन प्रकाि या नात्याने 
शास्त्र व कला याांमधील भेद अर्दी स्पष्ट करून माांडले आहेत (११५, १६६, २० f).] आपला हेतू रसद्ध हहावा म्हिून भरू्ोलकाि 
वापितात ती तांिे कलावांताांना अञात असतात. नकाशाांच्या साधनाने केलेल्या प्ररतपादनावि भरू्ोलकाि 
बिाि अवलांबून असण्यािी शलयता असते. रशवाय ज्या घटनाांिे तो विगन कित असतो त्याांच्याि पिस्पि 
सांबांधािे स्ष्टीकिि देऊन, वण्यगप्रदेशाच्या एकां दि स्वरूपािे असे भिीव रिि त्याने वािकाांप ढे ठेवाव ेकी 
कोिाही अभरू्ोलकािास ते जमिािि नाही. कािि त्या प्रदेशाच्या स्वरूपात केवळ प्रथमदशगनी रदसिाऱ्या 
र्ोष्टींिाि तेवढा समावशे होतो असे नाही, ति पारहलेल्या र्ोष्टीच्या सांबांधयोर्ाांच्या एकूि जरटलािा त्यात 
समावशे होत असतो (C/o श्लूटि १४८, १४६ ते ४८, हेटनि १३२, ५६३ ते ६८). 

 
शवेटी एवढेि म्हिावसेे वाटते, की कलाभ्यासी लेखकाांिे त्या प्रदेशाच्या स्वरूपािे प्ररतपादन खूप 

परििामकािक असू शकेलही, पि, अशा विगनाांनी ञानािी शास्त्रीय पातळी र्ाठावी, अशी अपेक्षा कििे 
शलयि होिाि नाही. वॉल्टि स्कॉट, अथवा फ्राव्न्सस पाकग मन याांिी विगने पद्धरततांिान साि रलरहलेल्या 
ऐरतहारसक कथनाांना मारे् साितील अशी कोिी अपेक्षाि कििाि नाही. तसेि, फलत प्ररशरक्षत 
भरू्ोलकािि एखाद्या के्षिािे वस्त रनष् सांख्यात्मक मापने असलेले, शास्त्रश द्धपद्धतीने अन्वयाथग प्ररतपादक 
आरि रवश्वसनीय असे प्ररतपादन करू शकतील. यासाठी विगनशलैीइतकेि नकाश,े आकृत्या आरि 
रलरखत आधाि याांच्या उपयोजनािे उच्च कौशल्य असाव ेलार्ते. तिीही अशा कौशल्यपूिग प्ररतपादनाांिी 
वाि भौर्ोरलक सारहत्यात म ळीि पडलेली नाही. हा प्रश्न िीतीिा (style) आहे; आरि ञान-प्ररतपादनािी 
िीती बदलली म्हिून त्या ञानािीि रवञानके्षिातून उिलबाांर्डी झाली असे कधीि घडलेले नाही. पेंकने 
घेतलेल्या आग्रही भरूमकेन साि भरू्ोलाला आपली वस्त रनष् भरूमका सतत रटकवावयािी असेल, ति 
विगनकािाने आपल्या भावना कोठेही हयलत किता कामा नये; आरि तिीही, सवग र्ोष्टी वस्त रनष्पिे कशा 
समजून घेतल्या हे स्पष्ट केले पारहजे (१६३, ५०) [यांर्हजबांडिी भाषाांतिरूपाने जमगनीत प्ररसद्ध झालेली मते (२३५) आरि, 
रवशषेेकरून बान्झेिी मते (२४६; ३३०), अर्दी रवरूद्ध सूि काढिािी आहेत. ती येवढ्या मोठ्या वादाला काििीभतू झाली आहेत, की रे्ल्या दहा-
वीस वषांतील कोिाही पद्धरततांिरवषयक लेखकाने त्यावि टीका किण्यािी सांधी दवडलेली नाही. आम्ही प्रस्त त प्रश्नािा त्या तपशीलाांरवषयी 
रविाि कित नसल्याम ळे, त्या सांबांधीच्या प्रम ख सांदभांिी फलत यादी देिेि उरित होईल. फे्ररड्रलसेन (२३०, २३३ ते २३७); के्रबज् (२२४, ८२ ff); 
ग्राफ (१५६, ४० ते ४३, ९० ते ९३); हाचसर्ि (२५३); पेंक (१६३, ४९ f); ग्रान्यो (२५२, ५६); क्राप्ट (१६६, २९ f); बेबल (२६६, २०५ ते ०७); ब्यरू्गि 
(११, १०४ ते १३); फो रे्ल (२७१, ७); आरि रश्मट् (१८०, ८१ ते ९४); हेट् नि (१५२, ५३ ते ५७, १६१, १५१ ते १५३; १६७, २७६ आरि 
रवशषेेकरून २६५); ग्राडमान (२३६, १३२ f, १३९ ते ४२). तसेि, विवि पहाता याच्याशी सांबांध नसलेल्या पि याला अर्दी समाांति असलेल्या 
द सऱ्या एका वादाला लायलीने यू. एस. ए. मध्ये तोंड फोडले होते (२२०), आरि त्यावि प्त लाटने आपले रविािही प्रकट केले होते (२२१, १३ f, ३३ 
ते ३६). तसेि रविाि क्रावीने इांग्लांडमध्ये आरि अर्दी परिपूिगपिे फींिनेही प्रकट केले (२२३). माि पेंकने केलेल्या १९२८ मधील भरवष्ट्यवािीला 
कोिता रलरखत आधाि होता हे मला माहीत नाही. तो म्हितो, “मध्यय र्ात भरू्ोलािे कलाकौशल्य जोखण्यािा एकदाही प्रयत्न झाला नाही. 
तिीही, अमेरिकनाांनी त्या रवषयाला कला रवषयाांच्या िाांरे्त बसरवले”, “Nicht einmal das Mittelalter hat seine Geographie zu den kϋnsten 
gezhӓlt. Aber der Amerikaner stellt sie Zu den ‘Arts’” (१६३, ५०).]. 
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ब – तकड णनष्ठ समथडन 
 

अन्य शास्त्राचं्या सदंभात भूगोलाचे स्थान 
 
भरू्ोलािा प्रदीघग इरतहास लक्षात घेता, भरू्ोल पूवीपासून जसा आहे, तसाि तो सािरूपाने प ढेही 

िाहील अशी अपेक्षा किण्यास हिकत रदसत नाही. पि, त्याला जि सृजनशील भरवष्ट्यकाळािी आकाांक्षा 
बाळर्ावयािी असेल, ति तकग रनष् रवश्लेषिाला तोंड देण्यािीही त्याने तयािी दाखरवली पारहजे. 
शास्त्ररवभार्ाांच्या कोित्याही तकग श द्ध माांडिीत तकग ब द्धीच्या सहाय्यानेि एक स्थान भरू्ोलाला नेमनू रदले 
जाईल व त्यान साि त्याच्या स्वरूपाच्या मयादा व स्पष्टीकििे रवशषेत्वाने अवलांबून िाहातील. – 
‘स सांघरटत वस्त रनष् ञान’ या शास्त्राच्या अरत रवस्तृताथानेि “शास्त्र” ही सांञा येथे अरभपे्रत आहे, असे 
आम्ही प न्हा साांर्ू इव्च्छतो. 

 
ज्याांनी ज्याांनी भरू्ोलके्षि केवळ तकग रसद्ध रविािाांच्या आधािाांनीि रनरित किण्यािा प्रयत्न केला 

आहे, त्यापकैी फािि थोड्याांनी या मलूभतू र्ोष्टीकडे प िेसे लक्ष रदले. असे असले तिी भरू्ोल कच्च्या 
पायावि उभा आहे असे म्हिता येिाि नाही. भरू्ोलाच्या इरतहासकालीन आढाहयात आम्ही नमदू 
केल्याप्रमािे, तकग रसद्ध रविािसििीच्या सवगश्रेष् आिायांपैकी एकािे तिी लक्ष आमच्या भरू्ोलके्षिाने 
रकत्येक वषपेयंत वधूेन घेतलेले होते. आपल्या प्राकृरतक भरू्ोलाविील हयाख्यानाांच्या प्रस्तावनेत, 
इमान्य एल काांट याने शास्त्रीय ञानाच्या रवभार्िीच्या आिाखड्यािे प्ररतपादन केलेले आहे, आरि त्याति 
भरू्ोलािे स्थानही तकग पद्धतीने स्पष्ट केलेले आहे. त्या रठकािी माांडलेला दृरष्टकोि भरू्ोलाच्या स्वरूपािी 
समज येण्यासाठी आरि आतापयंत रनमाि केले रे्लेल्या एतरद्वषयक सवगि प्रश्नाांना उत्तिे देण्यासाठी, 
अन्य लेखकाांच्या दृरष्टने आरि प्रस्त त लेखकाच्या दृरष्टनेही, अत्यांत समपगक आहे. म्हिूनि काांटच्या त्या 
मूळ रवधानातून काही भार् येथे रवस्तािाने उद्धतृ कििे औरित्यपूिग ठिेल (४०, Ⅰ, ६४) [त्यातील ताांरिक 
परिभाषेसांबांधीिे खालील रवधानही उद्बोधक आहे “भपूृष्ाविील एकाि स्थळािे विगन म्हिजे ‘स्थारनक भरू्ोल’ (Topography) एखाद्या प्रदेशािे 
व त्यातील रूपरवशषेाांिे विगन म्हिजे ‘क्षेिविगनी भरू्ोल’ (Chorography) आरि सवग जर्ािे विगन तो ‘जर्ािा भरू्ोल’ (Geography). ही सांपूिग 
प्रस्तावनाि मोठी लक्षवेधी आहे. [ही परिभाषा मूळात टॅालेमीपासून िालत आलेली आहे (४३३).]]. [नांतिच्या काळात कान्टिे भरू्ोलरवषयक 
रवधान काहीशा रनिाळ्या स्वरूपात रकत्येक लेखाांतून आलेले आहे. (१) ज्या स्वरूपात ते येथे सादि केले आहे तेि कान्टने जे प्रत्यक्ष बोलून 
दाखरवले त्यािे बह धा अर्दी जवळजवळ अिूक स्वरूप असाव.े (२) त्याच्या हयाख्यानािा हा रवरशष्ट भार्ि लक्षात घेतला जात असतो तोपयंत 
रनिरनिाळ्या सांदभगग्रांथातील फिक फािसे महत्वािे नाहीत आरि (३) याच्या रवरूद्ध काांटच्या प्ररसद्ध झालेल्या हयाख्यानाांच्या आवृरत्ततील अन्य 
भार् त्याांिी अरधकृतता सांशयास्पद असल्याम ळे चकवा ती त्याने आपल्या रशक्षकीपेशातील परहल्या काही वषात सादि केलेल्या सामग्रीवि 
आधािलेली असल्याम ळे, रततकेसे रवश्वसनीय अथवा परिपूिग नाहीत. यारवरुद्ध येथे भाषाांतरित केलेला भार् त्याच्या पेशाच्या मध्यकालातील 
म्हिजे १७७५ मधील व त्याच्या हयाख्यानाच्या प ष्ट्कळशा रवश्वसनीय व परिपूिग रलरखत प िाहयावि आधािलेला आहे. 

 
कान्टच्या रवधानािी र् िवत्ता काही असो, नांतिच्या काळातील भौर्ोरलक रविाि प्रवाहाच्या रवकास क्रमावि त्यािा महत्तवािा प्रभाव 

पडला असे र्ृहीत धिता येण्यासािखे नाही. (Perspective...... पान ८० पहा). “काांट व हांबोल्ट ते हेटनि येथपयंत आलेली अवकाश शास्त्र या 
नात्याने भरू्ोलािी सांकल्पना.” हा या रवषयाविील प्रस्त त लेखकािा लेख पहा. अमेरिकी भरू्ोलाभ्यासक सांघटनेिा वार्गषक अहवाल १९५८. (खांड 
४८, पाने ९७ ते १०८).] 

 
“आमच्या ऐरहक ञानािे दोहोंपकैी कोित्यातिी एकाप्रकािे वर्ीकिि होऊ शकेल : एक, 

सांकल्पनान रूप अथवा ते ज्यात प्रत्यक्ष प्राप्त त झाले त्या स्थलकालान रुप प्ररतबोधाांिे सांकल्पनान साि 
वर्ीकिि हे तकग रसद्ध वर्ीकिि आहे ति स्थलकालान साि वर्ीकिि हे भौरतक वर्ीकिि आहे. परहल्या 
प्रकािातून रलनौसने घालून रदला तसा रनसर्ािा एखादा क्रमबांध रनमाि होतो आरि द सऱ्या प्रकािातून 
रनसर्ािे भौर्ोरलक विगनां रनमाि होते.  
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उदाहििाथग, र् िे ही प्रथम ित ष्ट्पाद प्राण्याांच्या वर्ात समारवष्ट किावयािी व नांति ‘द भांर्लेले खूि 
असलेले’ या त्याि वर्ाच्या एका र्टात त्याांिा समावशे किावयािा, असे मी म्हटले ति, हे वर्ीकिि मी 
माझ्या डोलयाने केलेले आहे, म्हिजेि ते तकग रसद्ध वर्ीकिि आहे. रनसर्ािा क्रमबांध ही सांपूिग 
वस्त जातीिी एकि नोंद आहे. त्यात प्रत्येक वस्तूला रतिा रतिा वर्ग नेमून रदलेला असतो मर् ती 
वरे्वरे्ळ्या आरि अरतदूि असलेल्या स्थळी असली तिी िालेल. 

 
उलटपक्षी, भौरतक विगनान साि, पृर्थ्वीविील ज्या स्थळाांत त्याांिा समावशे होत असेल त्यावरून 

त्या वस्तूांिा रविाि केलेला असतो. जात्यन रूप वर्ीकििाच्या रनसर्गक्रमबांधाच्या रवरूद्ध रनसर्ाच्या 
भौर्ोरलक विगनात, पृर्थ्वीविील ज्या स्थळी त्या वस्तू प्रत्यक्ष आढळिाऱ्या असतात ती स्थळे दाखरवलेली 
असतात. उदाहििाथग : पाल आरि स सि हे मूलतः एकि प्रकाििे प्रािी आहेत; स सि म्हिजे फाि मोठी 
पालि आहे. पि त्याांिे अव्स्तत्व रभन रठकािी असते, स सि नाइलमध्ये असते ति पाल जरमनीवि. 
सवगसाधाििपिे आपि येथे रनसर्ातील स्थलािा (sehauplatz) रविाि कितो. म्हिजेि स्वतः पृर्थ्वीिा व 
त्या वस्तू ज्या प्रदेशात प्रत्यक्ष आढळतात त्या प्रदेशाांिा रविाि कितो. हा रविाि आकाि साधम्यािा रविाि 
कििाऱ्या रनसर्गक्रमबांधापेक्षा अर्दी रभन आहे....”. 

 
“कालान साि विगन म्हिजे इरतहास, तेि विगन स्थळान साि केले म्हिजे भरू्ोल होतो” ..... एक 

कालािा रविाि कितो ति द सिा स्थलािा (Raum) येवढा एकि भेद इरतहास व भरू्ोल याांच्यात साांर्ता 
येतो. परहल्यात, कालाच्या सांदभात एका पाठोपाठ येिाऱ्या (nacheinander) घटनाांिे रनवदेन असते; ति 
द सऱ्यात स्थलपित्व े एकमेका शजेािी येिाऱ्या (nebeneinander) घटनाांिे रनवदेन असते. इरतहास हे 
कथन आहे, भरू्ोल हे विगन आहे.... 

 
“भरू्ोल व इरतहास हे दोनही रमळ न आपल्या प्ररतबोधाांिा सांपूिग परिघ हयापून टाकतात. भरू्ोल 

अवकाशािा रवस्ताि हयापतो, ति इरतहास कालािा रवस्ताि हयापून टाकतो. 
 
जवळ जवळ याि पद्धतीने अलेलझाांडि हही. हांबोल्टनेही शास्त्राांमधील भरू्ोलाच्या स्थानािे विगन 

केले आहे. सन १७९३ इतलया आधी, म्हिजे काांटिी हयाख्याने प्ररसद्ध होण्यापूवी एक दशक आधी, 
वस्तूांच्या प्रकािान साि [रनसर्ािा इरतहास, अथवा भरू्ोल व खर्ोल यासािखी अवकाश-शासे्त्र याांच्याहून रभन असलेल्या रनसर्ाच्या सवगि 
क्रमबद्ध शास्त्राांिा उल्लखे किण्यासाठी, हांबोल्टने आपल्या १७९३ सालच्या रवधानात ‘प्राकृरतक विगनात्मक शासे्त्र’ (physiographia) अशी सांञा 
वापिली आहे. हा या शब्दािा वापि त्याच्या अर्दी परहल्या उल्लेखाांपैकी एक होता. (४२). पि स्वतःच्याि नांतिच्या रलखािात त्याने तो टाकून 
रदल्यासािखे रदसते.] रनसर्ािा अभ्यास कििाऱ्या शास्त्राांमधील भेद हांबोल्टने स्पष्ट केले आहेत. ते भेद असे : 
‘रनसर्ातील सवग घटनाांिा कालभेदान साि अभ्यास कििािी शासे्त्र’ (Nature geschichte) व वस्तूांिा 
त्याांच्या अवकाशस्थ अन्योन्य सांबांधान साि अभ्यास कििािी शासे्त्र [(Geognoise) चकवा काांटच्या 
अन कििाने नांतिच्या काळात यासाठी हांबोल्टने विगनात्मक खर्ोल-शास्त्रािा अांतभाव कििािे ते 
‘जर्विगन’ (Weltbeschreilung) आरि ‘भवूिगन’ (Erdbeschreilung) अशा सांञा वापिल्या.]. यातील 
शवेटच्या दोन र्टाांत जसे अरधक साम्य होते तसे साम्य त्या दोहोंपैकी एकािे द सऱ्या कोित्या क्रमबद्ध 
शास्त्राशी नहहते, यािीही हांबोल्टने दखल घेतली होती. हांबोल्टच्या ग्रांथािे परिशीलन कििाऱ्या कोिाही 
अभ्यासकाला त्याच्या सवगि अभ्यासलेखाांिा त्याच्या या योजनाबद्ध शास्त्राांच्या रवभार्िीशी सहसांबांध 
दाखरवताना फािशी अडिि पडिाि नाही. आरि आपल्या जीवनातील रनिरनिाळ्या प्रसांर्ी त्यािा त्याने 
प नरुच्चाि ही केला आहे, हेही येथे साांर्ावयास हिकत नाही. शवेांटी, त्याच्या ‘कॉसमॉस’ या ग्रांथाच्या 
परहल्या खांडात या योजनेिा अर्दी तपशीलवाि उल्लखे आला आहे. (४२; ५२; ६०; Ⅰ; ४८ ते ७३; C/o 
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ड्योचिर् २२, ४५ ते ५१) [या रवषयाविील हांबोल्ट व रिटि याांच्या दृरष्टकोिाांसांबांधीिी आिखी रवधाने मार्च्या एका प्रकििात (प्रकिि २ 
िे (ब)) समारवष्ट केलेली आहेत. तशीि ती रवशषेेकरून माझ्या १९५८ च्या लेखात ती रदली आहेत व त्यािा सांदभगही आधीच्या रटपिाांत रदलेला 
आहे. त्याति १७९३ मध्ये त्याने केलेल्या पायाभतू रवधानाच्या मूळ लॅरटन प्रतीवरून केलेल्या भाषाांतिािाही अांतभाव केलेला आहे.] 

 
तसेि आपि मारे् पारहल्याप्रमािे [प्रकिि २ िे (ब)], रिटिनेही अर्दी स्पष्टपिे भरू्ोलाच्या 

इरतहासाशी व क्रमबद्ध शास्त्राांशी असलेल्या सांबांधाांिे सांकल्पन जवळ जवळ याि पद्धतीने केले आहे. माि, 
त्याने त्याांिी त लना हांबोल्ट अथवा काांट याांच्याइतलया स्पष्ट शब्दाांत माांडलेली रदसत नाही. या नांतिच्या 
भरू्ोलरवषयक मताांच्या अव्स्थितेच्या कालखांडात –म्हिजेि, एकीकडे रिटिच्या पिांपिेिा ओघ 
ऐरतहारसक अभ्यासाच्या रदशनेे िालला होता ति रपशलेच्या पिांपिेिा ओघ त्याच्या उलट रदशनेे िालला 
होता त्या काळात; –काांट व हांबोल्ट याांनी हयाख्याबद्ध केलेले भरू्ोलािे तकग रसद्ध स्थान दृष्टीआड रे्ले, 
आरि िालू शतकाच्या आिांभाच्या काळापयंत भरू्ोलाला पूवीिी प्ररतष्ा प्राप्त त होऊ शकली नाही; तसेि 
इति देशातून झालेल्या भरू्ोलाच्या प्रसािातही काांटच्या मताांना फाि कमी महत्व रदले रे्ले. हांबोल्टिा 
प्रभाव रकतीही महत्वािा रदसत असला –कािि त्याच्या ग्रांथाांिी अनेक भाषाांतून भाषाांतिे झाली आहेत –
तिी शास्त्रीय के्षिातील भरू्ोलाच्या स्थानाबाबत त्याने माांडलेल्या मताांकडे द लगक्षि झाले. 

 
र्तशतकाच्या अांत्यपादात जमगनीत झालेल्या पद्धरततांिरवषयक ििांनी-रवशषेेकरून रिलटोफेन 

याच्या लायव्प्त त्सक येथील हयाख्यानाने –जमगनीतील तरूि भरू्ोलकािाांना आपल्या भरू्ोलके्षिरवषयक 
सांकल्पनाांच्या आधािभतू व तकग रसद्ध तत्तवासांबांधी रविाि किण्यािी पे्रििा रदली. त्यातूनि रनमाि झालेल्या 
वादात जवळजवळ प्रत्येक प्ररतरष्त जमगन भरू्ोलकािाने भार् घेतला. हा भार् अन सांधानात्मक प्रकाशनाांच्या 
सांदभात केलेल्या सांरक्षत्प रवधानाांच्या स्वरुपात असो, चकवा अरधक स्वतांि पद्धरततांिरवषयक लेखाांच्या 
स्वरुपात असो! पि, प्रत्येक भरू्ोलकािाने या के्षिातील स्वतःच्या सांकल्पनाांिे केवळ वैयव्लतक स्वरुपािे 
स्पष्टीकिि देण्यािा प्रयत्न केला हे जसे इांग्रज व अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या बह ताांश पद्धरततांिरवषयक 
हयाख्यानाांिे रवशषे लक्षि होते, तसे बह ताांश जमगन अभ्यासकाांच्या या प्रश्नाविील अभ्यासलेखाांिे रवशषे 
लक्षि म्हिजे ते लेख त्या रलरहल्या रे्लेल्या प्रबांधाच्या अभ्यासपूिग रवविेनाांवि आरि भरू्ोलरवषयक 
रविािाांनी केलेल्या इरतहासकालीन रवकासाांवि आधािलेले होते. हा रविोध जिी अांशतः अभ्यासकाांच्या 
वृरत्तभेदाांतून रनमाि झालेला असला, तिी अांशतः का होईना, भतूकालातील भरू्ोलरवषयक रविाि जमगन 
भरू्ोलकािाांना सहज उपलब्ध होत असत (कािि ते सहसा त्याांच्याि भाषेत रलरहलेले असत) या 
वस्त व्स्थरततूनही तो रविोध रनमाि झालेला होता. 

 
तिीही, शकै्षरिक के्षिाांतून आता सेवारनवृत्त होत असलेल्या –त्यातील प ष्ट्कळसे सेवारनवृत्तीिे वय 

होण्यापूवीच्या– जमगन भरू्ोलकािाांच्या रपढीने घालून रदलेला रवद्वते्तिा दजा आता त्याांच्या नांतिच्या तरुि 
रपढीतील प ष्ट्कळाांना ज नाटपद्धतीिा वाटत असल्यािे अलीकडील सारहत्यातून अनेकवाि सूरित झालेले 
रदसून येते. कोितेही कािि न दाखरवता भतूकालीन सांकल्पना नाकािण्यािा अरधकाि आपल्याला 
असावा व त्याच्या जार्ी नहया सांकल्पना माांडण्यािे “स्वातांत्र्य” ही असाव,े अशा स्वरूपाच्या मार्ण्या या 
नहया अभ्यासकाांनी केल्यािे ऐरकवात आहे. पूवीच्या लेखकाांिे रविाि कोित्या स्वरूपािे होते यारवषयीिे 
अञान अथवा र्ैिसमज याांवि त्या मार्ण्या आधािलेल्या असतात असेि तपासिीअांती रसद्ध होते. या 
बदलाांवि अनेक भरू्ोलकािाांनी टीका केलेली तिी दोनही र्टाांत याला अपवाद नाहीति असे समजण्यािे 
कािि नाही. िॉनने, हे लक्षात आिून रदलेि आहे. “सवग भतूपूवग कायावि सावगभौमत्वािा रशक्का 
मािण्यािी” ज्याांना सवय होती असे काहीजि परहल्या र्टात होते, ति ज्याांनी रवद्वते्तिी उच्च पातळी 
र्ाठली असल्यािे त्याांच्या पद्धरततांिरवषयक ििांवरून स्पष्ट होते असे प ष्ट्कळजि तरुि र्टात होते, 
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असेही रदसून येते. म्हिनूि, केवळ वािकाांच्या सोयीसाठी प्रत्येक अभ्यासकाांबाबत काहीतिी पूवग-रनिगय 
आम्ही सादि कििाि नाही. उलट, काही रनिगय त्याांिे त्याांनाि घेता यावते म्हिून त्यासाठी लार्िािा 
रवप ल प िावा माि या ग्रांथाच्या प ढील प्रकििाांतून सादि केला जाईल. 

 
आताि उल्लखे केलेल्या जमगन भरू्ोलकािाांच्या पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांबाबत कोिािे काहीही 

मत असो, सांबांरधत प्रश्नाांिा त्याांनी सखोलपिे व रनःशषेपिे उहापोह केला आहे येवढेि रनरित. अशा 
व्स्थतीत, कोिाही रविािवांत अभ्यासकाने त्याांच्या प्रयासाांिे पिीक्षिही न किता स्वतःिेि रनिगय जाहीि 
किण्यािे मनात आिाव ेहे आमच्या रविािशव्लतला पेलिािे नाही. आरि तसे पिीक्षि करूनही ते लेखक 
ि कीच्या मार्ाने िालले होते असे त्या रविािवांताांना आढळून आले, ति त्याांच्या या रनष्ट्कषािे त्याांनी 
स्पष्टीकिि किाव,े अशी मार्िी किण्यािा आमिा अरधकाि आहे. 

 
अलीकडच्या काळातील सवग जमगन भरू्ोलकािाांपकैी –आरि तसेि पारहले ति सवगि 

कालखांडातील भरू्ोलकािाांपैकी– कोिाही भरू्ोलकािाने या प्रश्नावि अल्फे्रड हेटनि इतका प्ररदघग 
कालापयगत आरि इतका सातत्याने रविाि केलेला नाही. वतगमान जमगन भरू्ोलाञाांच्या रविािाांतील 
एकसूिता मोठ्या प्रमािावि रसद्ध किण्याच्या कामी त्यािे प्रभावी महत्तव अर्दी अलीकडे कसोटीला 
लावले रे्ले; आरि तेही त्याच्या रशष्ट्यसांप्रदायात नसलेल्या आल्िेलट पेंक या रवद्वानाकडून (९०). 
स रुवातीपासून आपल्या जीवनािे ध्येय म्हिनू भरू्ोलके्षिािा अांरर्काि हेटनिने केलेला असल्याने, एका 
के्षिाकडून द सऱ्या के्षिाकडे धाव घेिाऱ्या अन्य भरू्ोलकािाांत (पेंक स्वतः अशाांपकैीि एक होता) रदसून 
येिाऱ्या अरनरित आरि बदलल्या वृत्तीपासून हेटनि बिावलेला होता. (आमच्या प्रत्यक्ष मारहतीवरून 
आम्हाला आिखी एक र्ोष्ट येथे साांर्ता येण्यासािखी आहे. हेटनिने (Doctor) ‘पांरडत’ ही पदवी जिी 
रे्लांटच्या मार्गदशगनाखाली रमळरवली होती, तिी भरू्ोलके्षिाच्या त्याच्या सांकल्पनेबाबत तो त्याला नेहमीि 
रविोध दाखवत आला होता. आपली स्वतःिी भरू्ोलके्षिरवषयक सांकल्पना त्याने त्यािा परहला र् रु 
रकशोक यािेकडून घेतलेली होती). पेंक प ढे असेही साांर्तो की, हेटनि हा काही केवळ तारत्तवक ििा 
कििािा पद्धरततांिञ नहहता. हम्बोल्टच्या पावलावि पाऊल टाकून, त्याच्या कायािी स रूवात अँडीजमध्ये 
त्याने केलेल्या शास्त्रश द्ध प्रायोरर्क कायाने झाली, आरि प ढील कायग किण्यास त्याला असमथग 
किण्याइतकी र्ांभीि शािीरिक जखम झालेली असूनही, त्याने भौर्ोरलक हेतूांशी असलेले आपले वैयव्लतक 
सांबांध आपल्या पोलादी सामर्थ्याने प ढेही िालू ठेवले. हेटनििे भरू्ोलरवषयक रविाि तेवढ्या एकाि 
के्षिाच्या मयारदत अन भवाांवि आधािलेले नाहीत. त्याच्या नजिेप ढे सांपूिग शास्त्रके्षि असे. तत्तवञानाच्या 
के्षिातील एक टीकाकाि या नात्याने ग्राफ म्हितो, “अलीकडच्या काळातील भरू्ोलाच्या पद्धतीतांिािा 
रविाि कििाऱ्याांपकैी हेटनि हा एकि असा होता, की ज्याने भरू्ोलािा तत्तवञानाशी असलेला सांबांध शोधून 
काढलेला होता (१५६, १०४). झोल्शने ज्याांिी सांभावना “अरभजात ग्रांथ” या शब्दाांनी केली, त्या 
हेटनिरलरखत पद्धरततांिरवषयक प्रबांधाांच्या प्रदीघग मारलकेतून तो भरू्ोलके्षिािी स्पष्ट आरि एकात्म 
सांकल्पना प्रस्थारपत करू शकला; यािे कािि, त्याच्या ििांतून रदसून येिािा स्वच्छ य व्लतवाद, त्याच्या 
भाषेतील पािदशगकता, आरि त्याच्या रविािपद्धतींतील एकसूिता, या र्ोष्टी होत (२३७, ५६). 

 
जमगनीच्या भरू्ोलके्षिातील हेटनिच्या स्थानािी दखल अमेरिकी भरू्ोलकािाांना नहहती असे 

कोित्याि काििाांनी म्हिता येिाि नाही. आध रनक जमगनीतील भरू्ोलकािाांच्या सांकल्पनाांिा अरतप्रभावी 
अन्वयाथग, अमेरिके प िता तिी, सॉिने लावनू रदला. पि, तो त्यािी (हेटनििी) स्त ती किण्यापलीकडे 
त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. [हे वालय प ढीलप्रमािे वािाव े: ‘स्त ती किण्यापलीकडे हेटनिच्या रलखािाकडे त्याने रवशषे लक्ष रदले 
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नाही’.] हे द दैवि म्हटले पारहजे. हेटनिच्या मताांिा रविाि किावयािा झाल्यास, त्याांिा ि कीिा अन्वयाथग 
येथे लावला रे्ला आहे असेि म्हिाव ेलारे्ल. सॉिने प्ररतपारदलेल्या इति मताांिा रविाि केल्यास, असे 
रदसून येईल की, हेटनिने, व त्याच्या बह ताांश सहकाऱ्याांनीही, ती मते त्याज्य मानलेली आहेत. या आमच्या 
रवधानाांिे सोदाहिि समथगन प ढील काही प्रकििात आम्हाला किाव े लार्िािि असल्याम ळे, येथे 
जमगनीतील भरू्ोलकािाांनी जे तरद्वषयक लाक्षरिक मतप्रदशगन केले आहे तेवढ्याांिी दखल आपल्याला 
घ्यावयािी आहे. इयोल्शने हेटनििी प्रशांसा प ढील शब्दाांत केलेली आहे. “रनःसांशयपिे, तो 
पद्धतीतांिञाांिा अग्रिी होता. तसाि सवगसाधाििपिे जमगनीच्या भरू्ोलशास्त्र कके्षतील एक अरतमहत्वािा 
अगे्रसि लेखक होता”. त्याच्या कायाने “जमगनीतील भरू्ोलशास्त्राला अरधक पललया पायावि उभे केले 
आरि त्याला लोकमान्यताही रमळवनू रदली. हाि त्याच्या कायािा रििकालीक लाभ आहे” (३०१, 
पिीक्षि). अशाि प्रकाििी मते पेकां ने माांडली असून, त्यािा उल्लेख वि केलेला आहेि. (तसेि पहा: १६३, 
५०). रशवाय रफरलप्त सन् (१४०, १४) आरि रटस्सन (१६०, १), याांिी ही अशीि मते आहेत. के्रब् ज, ति 
उघडपिे असेही रवधान कितो की, हेटनिच्या रनबांधािा स द्धा पिामशग घेतला रे्ला पारहजे; 
पद्धरततांिरवषयक प्रश्नाांच्या ििांतून त्याांच्यावि रविािरवमषग किण्यािी टाळाटाळ ही आत्मघातकी ठिेल! 
(२५५, २३७). 

 
जे आपल्या पद्धतीतांिरवषयक ििालेखाांसाठी हेटनिच्या रलखािािा आधाि घेतात, अशा जमगन 

भरू्ोलकािाांिी सांख्या इतकी मोठी आहे, की त्याांिी यादीही किता येिाि नाही. ति त्याच्या 
रशष्ट्यपिांपिेबाहेिील काही रवद्वानाांिा उल्लेख येथे किण्यास हिकत रदसत नाही :–ग्राडमान (२३६, १३७), 
हाचसजि (१४१, ४), फोल्त्स (१५१, २४१), बान्झे (१३३, ७२; २४६, ४३) आरि मौल [त्याबिोबिि रफरलप्त सन 
(४१७).] (१५७, ४४-४९). अरलकडच्या काही वषांतील अभ्यासक ज न्या र्टातील भरू्ोलकािाांच्या जार्रतक 
दृरष्टकोनावि (Weltanshanung) आके्षप घेतात, पि त्याांच्या टीकेिा खिा िोख हेटनिवि असतो, ही 
घटना अथगपूिग आहे. [जमगनीतील भरू्ोलकािाांच्या वतगमान रपढीच्या प्रम ख हयलतींना असे आढळून आले, की यापूवीि ‘इरतहासजमा 
झालेल्या य र्ािे प्ररतरनरधत्व हेटनि कित असतो. व हेटनििी शास्त्ररवषयक मते एकोरिसाहया शतकातील “रक्रयारशल उदािमतवाद” 
(Positivistic Liberation) या तत्तवावि आधािलेली आहेत’. या नहया भरू्ोलकािाांिी अशी श्रद्धा आहे की, भरू्ोल हा आता एका रनिाळ्याि 
कालखांडात प्रवेश कित आहे. याप ढे भरू्ोलात मलू्यात्मक सांकल्पनाांवि आरि समाजाांच्या व हयलतींच्या सजृनशील प्रभावाांवि अधीक भि रदला 
जाईल. तसेि त्यात ‘समानस्थलपित्व’े (Glelchortliche) यािा अथग रवरवध भार्ाांिा मेळ व त्याांच्याांमधील कायगकािी समाकषगि असा न किता, 
साकल्य रसद्धान्तान साि (Gestalt Theory) ‘समग्रक्षेिपित्वे’ असा केला जाईल. तसेि िाजकीय भरू्ोल (अथवा िाष्ट्रीय भरू्ोल National 
Erdkunde) यािा अथग जमगन नजिेने व जमगन दृरष्टकोिातून पारहलेला सांपूिग भरू्ोल अथवा ‘जमगनी व जर्’ असा लावला जाईल. (श्रेफि १७४. ६९ 
ते ७१, ८५) अशाप्रकाििी मते बऱ्याि स्फोटक शब्दाांत श्पेटमानने आरि थोड्या नम्र भाषेत. तिी रततलयाि रनःसांरदग्धपिे मूरिस व श्रेफि याांनी 
माांडली आहेत. अलीकडेि भिलेल्या एका भरू्ोलकािाांच्या सभेत ज न्या आरि नहया पठडीतील पिस्पि रविोधी मताांच्या प्रासांरर्क प्रदशगनािे 
अरभनांदन श्रोतृवृांदातील वेर्वरे्ळ्या घटकाांकडून किण्यात आले. ‘जार्रतक दृरष्टकोन (Weltanschauung) हे नवोरदत तत्तवञान फलत 
जमगनीतील भरू्ोलकािाांच्या प ितेि मयारदत असल्याम ळे, प्रस्त त अभ्यास ग्रांथात त्या तत्तवञानािे पिीक्षि किण्यािी र्िज नाही, असे लेखकास 
वाटते.] हेटनि स्वतःिे समथगन किण्यासाठी प ढे येण्यास ति कििला नाहीि, उलट अत्यांत औरित्यपूिग 
अशा वस्त रनष् पद्धतीने तो म्हितो की, “पद्धरततांिाच्या ििनाकायातील माझ्या प्रयत्नाांिे महत्तव 
अरतशयोलतीने साांरर्तले रे्ले आहे. तसेि माझी ही सांकल्पना ‘पूिगपिे वरे्ळी’ आहे असे मी स्वतःि मानतो. 
माि जे रवकासावस्थेत उपव्स्थत होते तेि तत्तव मी स्पष्ट शब्दाांत माांडले आहे आरि पद्धरततांिाच्या आधािे 
प्रस्थारपत केले आहे, अशी माझी खािी आहे. द सऱ्या एका टीकाकािावि त्याने केलेली उपहासर्भग रटप्त पिी 
लक्षात घेण्यासािखी आहे, “एकदा ति त्या रबिाऱ्याने भरू्ोलाच्या हेटनिीकििाच्या सांदभात अर्दी 
िसभरित उद् र्ाि काढले आहेत.” (Spricht er doch sogar einmal geschmackvoll von einer 
Hettnerisierung der Geographie) (१७५, ३८२, ३४१). 
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जमगनी बाहेि, हेटनिािा प्रभाव त्याच्या १९०५ च्या परहल्या प्रबांधाम ळे रिझोल्मवि पडलेला रदसतो 
(१९३) आरि अर्दी अरलकडेि रडरकन्सन आरि होवाथग याांनीही त्याच्या त्या महत्तवाला मान्यता रदली 
आहे. स्थारनक स्वरूपात प्रादेरशक विगन किण्यािी पद्धती व्हहडाल-द-ल-ब्लाक याने प्रस्थारपत केली, 
ति जर् हा पाया धरून ििलेली प्रम ख स्वाभारवक प्रदेशाांिी सांकल्पना हबगटगसनने प्रस्थारपत केली, हे खिे 
असले, तिी या दोहोंिा सांबांध घालून देण्यािे व त्याांच्या विगनाांच्या पद्धतींिे तपशीलवाि रवश्लेषि किण्यािे 
श्रेय जमगनीतील भरू्ोलकािाांच्या नहया पठडीलाि रदले पारहजे आरि या नहया पठडीिे नेतृत्व त्याांिा म िब्बी 
अग्रिी हेटनि याने केले आहे” (१०, २५१ : तसेि पहा १०१). जपानमध्येही इनोयू आरि अन्य 
भरू्ोलकािाांनी भरू्ोलरवषय पद्धरततांिाबाबत हेटनिने केलेल्या कायािे प्रभावी महत्तव ओळखले आहे 
(११०). विवि पहाता तिी असे रदसते की, भरू्ोल या रवषयाच्या स्वरूपािी ििा कित असता हेटनिच्या 
कायािा रविाि किण्यािी फािशी आवश्यकता नाही, असे फलत फ्रान्स व यू. ए्. ए. या दोन देशाांति 
मानले जाते. 

 
इति अनेक अभ्यासकाांच्या आरि हेटनिच्या कायात वरे्ळेपिा असा की, हेटनििे 

पद्धरततांिरवषयक रलखाि त्याने केलेल्या प्रत्यक्ष भौर्ोरलक कायाशी रनर्डीत होते. वि उल्लेख 
केल्याप्रमािे, पद्धरततांिरवषयक प्रश्नाांिी ििा किण्यापूवीि, त्याने दरक्षि अमेरिकेत प्रादेरशक स्वरूपािा 
प्रायोरर्क अभ्यास केलेला होता. तसेि आपल्या सामान्य भरू्ोलािी म्हिजेि क्रमबद्ध भरू्ोलािी, रूपिेषा 
आखलेली होती, ती अभ्यारसकेत बसून नहहे ति रटरटकाका सिोविाच्या तीिावि बसून! या रवषयावि नांति 
रलरहलेल्या अनेक पद्धरततांिरवषयक रनबांधाांतून िाळीस वषपेयंत ििा केल्यावि शवेटी, या अभ्यासकाने 
प्रत्यक्ष आकाि “तौलारनक भरू्ोल” (Vergleichende Lӓanderkunde) या नावाच्या त्याच्या ग्रांथाच्या 
रूपाने घेतला. (१६३). याच्याही रकतीतिी आधी, त्याच्या प्रादेरशक भरू्ोलरवषयक सांकल्पना केवळ 
तारत्तवक स्वरूपात नहहे ति ‘प्रादेरशक भरू्ोल (Lӓnderkunde) या आपल्या दोन खांडाांच्या ग्रांथात 
प्ररतपारदलेली होती. अर्दी अलीकडेि प्ररसद्ध झालेल्या सदि ग्रांथाच्या आवृत्तीिे पिीक्षि किताना 
इऱ्योल् शने म्हटले आहे की, या ग्रांथात “त्याने आधीि रवकरसत केलेल्या तत्तवाांिे उपयोजन केले आरि 
अशा िीतीने उदाहििाांनी त्यािी कसोटीही घेतली”. खिे पहाता, त्याने माांडलेल्या अनेक औपपरत्तक 
प्रश्नाांिी बीजे त्याच्या ‘प्रादेरशक भरू्ोल’ या ग्रथाांत सापडतात (३०१ पिीक्षि). 

 
येथे आपि हेटनिच्या पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांिाि रविाि कित आहोत, कािि हेटनििे ते 

ग्रांथ प्रस्त त अभ्यासाच्या प ढील सवगि प्रकििाांतील ििांिे प्रम ख आधाि आहेत. या ग्रांथाांच्या प्रकाशनाांपूवी, 
म्हिजे १८९५ साली, त्यानेि स्थापन केलेल्या “भरू्ोलरवषयक रनयतकारलका” िी (Geographische 
Zeitschrift) ओळख त्याने भरू्ोलके्षिाच्या अनौपिारिक रवधानाने करून रदलेली होती (१२१), १८९८ 
साली भरू्ोलाच्या रवकासािा एक सांरक्षप्त त आढावा (२) त्याने प्ररसद्ध केला. त्याम ळे १८७३ साली स रू 
झालेल्या त्याच्या पद्धरततांिरवषयक रनबांधमालेला एक ऐरतहारसक प्रस्तावना रमळाली. त्याच्या िाळीस 
वषाच्या सांपादीय कािकीदीत ही मारलका अधूनमधून प्ररसद्ध होत असे. या सांबांधीिा त्यािा मूलग्रांथ म्हिजे 
१९०५ साली त्याने प्रकारशत केलेला “भरू्ोलािे स्वरूप व त्याच्या पद्धती” (Das Wesen unt Methoden 
der Geographie) [जवळजवळ त्यािवेळी आरि अर्दी स्वतांिपिे के्रब्जनेही आपल्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पनाांिे रवधान केले आरि त्या 

हेटनिच्या सांकल्पनाांशी बहहांशी समरूप होत्या, हे त्याच्याही लक्षात आले (४१६).] हा ग्रांथ (१२६), या ग्रांथािा बिािसा भार् 
काळजीपूवगक अभ्यासला ति त्यािा प िेपूि फायदा आजही पदिात पडल्यारशवाय िाहािाि नाही. १९२७ 
पूवी प्ररसद्ध झालेले त्यािे बह तेक रनबांध प नःसांस्कििानांति एकि सांपारदत किण्यात आले. त्या खांडािे 
नाव आहे “भरू्ोल–त्यािा इरतहास, त्यािे स्वरूप व त्याच्या पद्धती” [(Die Geographie ihre 
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Geschiehte, ihr Wesen unt ihre Methoden (१६१)]. या ग्रांथािे विगन हेटनिने स्वतःि ‘आपले प्रम ख 
जीरवत कायग’ या शब्दाांत केलेले आहे. ‘भरू्ोलरवषयक रनयतकारलकातील’ आपल्या लेखात या ग्रांथािा 
उल्लेख करून इनोयू रलरहतो की, “भरू्ोलरवषयक पद्धरततांिशास्त्राच्या इरतहासातील सवात मौल्यवान ग्रांथ 
होता". कदारित्, जपानी लोकाांनी ही औपिारिक सभ्यता होती असे मानले, तिी अर्दी उघड असलेली 
र्ोष्टि तो बोलून दाखवत होता (११०, २८८). हेटनिच्या या ग्रांथािे, नांतिच्या त्याच्या ििा लेखाांच्या 
प िविीसह इांग्रजी भाषाांति कोिी प्ररसद्ध केले, ति ते इांग्रजी बोलिाऱ्या देशाांतील भरू्ोलशास्त्राला 
उपकािकि ठििाि आहे. आजपयंत इांग्रजी भाषेत उपलब्ध असलेल्या कोित्याही विगनापेक्षा हेटनिच्या 
भरू्ोलरवषयक तत्तवञानािे अरधक वास्तव रिि प्रस्त त ग्रांथातील प्रदीघग उताऱ्याांतून रनमाि होईल, अशी 
आशा आहे. त्यातून कोिाला हेटनिशीि वाद घालावयािा असेल, ति अशा अभ्यासकाांनी हेटनिच्या 
“भरू्ोल” (Die Geography) या ग्रांथात त्याने रवषयािी केलेली साांर्ोपाांर् ििा आरि नांतिच्या काळात 
त्यानेि केलेली रवधाने याांिा प्रथम काळजीपूवगक अभ्यास किावा. कािि, मूलभतू म्हिून मानल्या रे्लेल्या 
अनेक कल्पनाांवि त्या रलखािाांतून आधीि ििा झालेली आहे, असे प्रस्त त लेखकाच्या अनेकदा लक्षात 
आलेले आहे. [स दैवाने जमगनेति अभ्यासकाांच्या दृरष्टने हेटनििी लेखनिीती असाधाििपिे सोपी असूनही रलखािािे भाषाांति माि तसे 
असत नाही, यािा मला खेद वाटतो. म्हिून, येवढ्या बाबतीत तिी ते भाषाांति शब्दशः किण्यािी आवश्यकता आहे. त्याने १९०५ साली रलरहलेली 
व आपि स्वतः स्वीकािलेल्या भरूमकेिी तीन पाने सांरक्षप्त त रूपिेषा रकत्येक अभ्यासकाांना रनःसांशयपिे स्वार्ताहग वाटेल. (१२६, ६०३ ff). तसेि, 
“तौलरनक प्रादेरशक भरू्ोल” Vergleischender lander kunde) या ग्रांथाच्या प्रस्तावनेत त्याने रलरहलेले सांरक्षप्त त रवधानही उपय लत ठिेल. (३६३, 
Ⅰ, १ ते ७).] 

 
काांट व हांबोल्ट या दोघाांनीही आधी केले होते त्या प्रमािेि, हेटनिनेही रवरवध शास्त्रातील भरू्ोलािे 

स्थान रविािात घेऊन शास्त्राच्या कोित्या रवरशष्ट शाखाांच्या रिरकत्सेपासून प्रािांभ न किता, वस्त रनष्ट 
ञानाच्या एकूि के्षिािा पिामशग घेऊनि या रवषयाला हात घातला आहे (१११). त्याच्या त्या ख्यातनाम 
पूवािायांनी केलेले रवभार् आरि हेटनिने पाडलेले शास्त्रीय के्षिािे प्रम ख भार्, हे म ळात समानि आहेत. 
त्याने आपले हे रवश्लेषि जाहीि किेतोपयंत त्याला काांटच्या रवश्लेषिािी मारहती झालेली नहहती. ते 
जाहीि झाले तेहहा आरि त्यानांतिही त्याच्या मताांिे हांबोल्टच्या मताांशी असलेले रनकट साम्य त्याच्या 
लक्षात आलेले नहहते (१२६, ५५१). अशी एक शलयता आहे की, प्रत्येकजि स्वतांिपिे एका म लतः समान 
सांकल्पनेशी येऊन पोहोिलेला असेल; आरि तसे असलेि ति एखाद्यािा त्या सांकल्पनेच्या 
सामर्थ्याबद्दलिा रवश्वास वाढिाि आहे. काही असो, हेटनिने ही सांकल्पना अरधक पूिगत्वाने रवकरसत 
केलेली आहे, येवढे खिे [हांबोल्टच्या या रवषयाविील रवधानािी कल्पना हेटनिला नहहती यािी खातिजमा त्यानेि मला रलरहलेल्या 
एका खाजर्ी पिावरून झालेली आहे. नांति केलेल्या िौकशीतून, काांट व हांबोल्ट या दोघाांच्या सांबांधाांिा अथवा काांट, हांबोल्ट व हेटनि यािे या 
सांकल्पनेच्या सांदभात आलेले सांबांध या रवषयीिा कोिताि रनरित प िावा रनष्ट्पन होऊ शकला नाही. टीप क्र. २० मध्ये रनदेरशत केलेला माझा 
१९५८ मधील लेख पहावा.] प्रस्त त ग्रांथातील याप ढील बह ताांश ििा रवञानाच्या अन्य शाखाांबिोबि केलेल्या 
भरू्ोलाच्या त लनेविि आधािलेली असल्याम ळे, हेटनििे रवधान येथेि रवस्तािाने माांडले ति ते 
उपकािकि ठििाि आहे. (हे अर्दी अलीकडच्या आरि पूिांशाने सादि केलेल्या त्याच्या १९२७ सालच्या 
रवधानावरून उद्धतृ केलेले आहे. १६१, ११४ ते १७, १२३ f) [शास्त्र परिवािात भरू्ोलािे स्थान या सांकल्पनेिा या 
अभ्यासग्रांथात समावेश केला आहे आरि अर्दी अलीकडच्या एका अभ्यासप्रांथात काही रकिकोळ फेिबदल व रवस्ताि करून त्यािा प नरुच्चािही 
केला आहे; कािि बाह्य प िाहयाच्या आधािे रनरित केलेल्या भरू्ोललक्षिाांिे त्यात स्पष्टीकिि केलेले रदसते. अथाति ज्यावि ते रनष्ट्कषग अवलांबून 
आहेत असे एक मौरलक व आवश्यक प्रमेय म्हिून त्या सांकल्पनाांिा रविाि केला जाता कामा नये. Perspective...... पाने १० f व १७३ ते १८२ 
पहा.] 

 
“वस्त व्स्थती ही एकािक्षिी रिरमतीय अवकाश हयापून िहािािी आहे. म्हिूनि, रतिा साकल्याने 

बोध होण्यासाठी आपल्याला रतिे तीन वेर्वरे्ळे दृरष्टकोिातून रतिे पिीक्षि कििे प्राप्त त आहे. याांपैकी 
कोित्याही एका दृरष्टकोिातीन केलेला रविाि एकाांर्ी असल्याने त्यात त्या वस्त व्स्थतीिे सवांर्ीि दशगन 
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सामाव ूशकिाि नाही. याांपकैी एका दृरष्टकोिातून पारहल्यावि आपल्या वस्तूवस्तूांतील सांबांध साम्यपित्व े
रदसू लार्तात, द सऱ्यातून पारहल्यास कालपित्व े होत रे्लेला रवकास दृष्टीला पडतो, ति रतसऱ्यातून 
पाहताना स्थलपित्व े झालेली रवभार्िी व माांडिी दृष्टीस भिते. कोितीि समग्र वस्त व्स्थती क्रमबद्ध 
शास्त्राांच्या परिघात सांपूिगपिे सामाव ूशकिाि नाही; कािि, क्रमबद्ध शासे्त्र अभ्यास वस्तूांनीि आकािलेली 
असतात. आरि प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांिे मत हेि आहे. अन्य काही लेखकाांनी ऐरतहारसक शास्त्राांिे समथगन 
कालक्रमान साि होिाऱ्या रवकासाच्या स्वतांि सांकल्पनेवि परििामकािक िीतीने आधािलेले आहे. इतके 
करूनही शास्त्र रद्वरमतीयि िहाते. रतसऱ्या एका दृरष्टकोिातून त्यािा रविाि केल्यारशवाय वस्त व्स्थतीिा 
बोध पूिगत्वाने होिे अशलय आहे. म्हिजेि, वस्त व्स्थतीिी अवकाशातील रवभार्िी व माांडिी होिे 
आवश्यक असते.” 

 
“क्रमबद्ध शासे्त्र कालान रुप अथवा स्थलान रुप सांबांधयोर्ाांकडे द लगक्ष कितात, आरि त्या त्या 

रवषयाांतील वस्त रनष् समानता अथवा सरुपता याति एकात्मता शोधतात, कािि त्याांिे रविाि त्या वस्तू 
प ितेि मयारदत असतात. रनसर्गरवषयक आरि समाजरवषयक शास्त्राांमधील सामान्यभेद हा अशा प्रकाििा 
क्रमबांधात्मक भेद आहे. रनसर्गरवषयक शास्त्राांच्या के्षिात आपल्याला खरनजे व खडक या रवषयींिी शासे्त्र 
म्हिजेि खरनजशास्त्र आरि अश्मशास्त्र, तसेि वनस्पतींिे शास्त्र म्हिून वनस्परतशास्त्र, प्राण्याांिे शास्त्र म्हिनू 
प्रारिशास्त्र, आरि याांच्याि बिोबिीने, रवशषेकाििपित्व ेउपय लत-स्वतांिशास्त्र म्हिून रवकरसत झालेले व 
अवशषेरूप वनस्पती व दर्ड याांच्या अभ्यासातून रनमाि झालेले प िािावशषेशास्त्र (Paleontology), ही 
शासे्त्र असलेली आढळतात. वस्तू या स्वरूपात पृर्थ्वीिा अभ्यास आरि रतच्या घटनािक्राांिा अभ्यास 
यासाठी रभन रभन रवञाने प ढे आली ही बिीि अलीकडिी घटना आहे. [येथून प ढे, हेटनि परृ्थ्वी या समग्र वस्तूच्या 
अभ्यासािा रविाि कितो, आरि ञानािी एक शाखा म्हिून, ‘पृर्थ्वीिे शास्त्र’ तकग दृष्ट्ट्या रवकरसत होिे तकग दृष्ट्ट्या शलय नाही असेि अन मान तो 
काढतो. प्रकिि ३, रवभार् ‘ब’ पहा. अनेक पाने पसिलेला तो भार् आम्ही या अवतििातून र्ाळला आहे.] क्रमबद्ध सामारजक शासे्त्र 
म्हिजे भाषारवषयक, धमगरवषयक, िाज्यरवषयक (म्हिजेि िाजकाििरवषयक), अथगरवषयक इत्यारद 
शासे्त्र होत.” 

 
“ऐरतहारसक शास्त्राांच्या दृष्टीने भौरतक सांबांध या केवळ प्रासांरर्क महत्तवाच्या र्ोष्टी आहेत. 

इरतहासकाि आपल्या अभ्यासासाठी अर्दी रभनप्रकािाांच्या क्रमबांधात्मक वस्तू वा प्रसांर् एकरित करून, 
कालस्त्रोतातील त्या प्रसांर्ाांच्या कारलक श्रेिींच्या दृष्टीकोिातून त्याांिी एकात्मता रसद्ध कितात. या घटना 
केवळ योर्ायोर्ाने एकामार्नूएक घडत रे्ल्या असत्या आरि त्या घटनाांिे रवरवध र्ट पिस्पि असांबद्ध 
असते, ति शास्त्राला क्रमबद्ध अभ्यासाांविि समाधान मानिे शलय झाले असते. पि ज्या घटनेिे आपि 
‘रवकास’ या शब्दाने विगन कितो त्याांिे रवरवध कालखांडाांतील पिस्पि-सांबांध व एकाि कालखांडातील 
त्याांिे रवरवध सांबांध याांतून एका स्वतांि ऐरतहारसक अभ्यासाांिी र्िज रनमाि होते. पि, एकाि प्रकािच्या 
घटना-रवकासािे अभ्यास तेवढ्याि एका प्रकािासाठी वि रदलेले दोनहीं दृरष्टकोि रविािात घेतात. जसे 
:–प्रारिजर्ािा अभ्यास, कलेिा वाङ्मयािा अथवा िाज्यघटनाांिा इरतहास. हे सवग अभ्यास क्रमबद्ध शासे्त्र 
व इरतहासरनष् शासे्त्र या दोहोंच्या मधल्या स्थानावि असतात. 

 
“‘कालाांतिाांतून रवकास’ हे तत्तव जि स्वतांि अभ्यासके्षि म्हिून समथगनीय ठिते, ति 

‘अवकाशाांतिाांतून वस्तूांिी माांडिी’ हे तत्तवही त्याि अरधकािाने एका स्वतांि अभ्यासके्षिािी मार्िी करू 
शकते. भौरतक अथवा क्रमबद्ध शासे्त्र आरि कालक्रमारधरष्त अथवा ऐरतहारसक अथवा कालरनष् शासे्त्र अशा 
शास्त्राांच्या बिोबिीनेि भौर्ोरलक रवस्तािरनष् अथवा अवकाशरनष् शास्त्राांिाही रवकास होत रे्ला पारहजे.” 
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“माि अशाप्रकाििी दोन वरे्ळी शासे्त्र असिे जरूि आहे. एकािा रवषय वस्तूांिी रवश्वातील माांडिी 
असा असेल–तेि खर्ोलशास्त्र–ति द सऱ्यािा रवषय पृर्थ्वीवि केलेली अवकाशाांतरित माांडिी असा असेल; 
चकवा भरू्भािी मारहती आपल्याला नसल्याम ळे, भपूृष्ाविील स्थलरनष् माांडिी हाि त्यािा रवषय असेल 
असेही आपि म्हि ूशकू.” 

 
तकग दृष्ट्ट्या रनकट असिािा हा खर्ोलशास्त्र व भरू्ोलशास्त्र यातील सांबांध प्रथमदशगनी र्ोंधळ रनमाि 

कििािा आहे. पि हांबोल्टच्या रवश्वकल्पनेिे ते खास लक्षि होते. र्ोंधळ होण्यािे एक कािि असे की, 
खर्ोलशास्त्र हे यांिशास्त्रािे उपयोजनके्षि आहे अशी त्यािी ि कीिी हयाख्या केली जाते. उलटपक्षी, 
खर्ोलक या मूतग वस्तू आहेत असे समजून केलेला त्याांिा अभ्यास, अशीही हयाख्या केली जाते. खिे 
पहाता, खर्ोलाांच्या आकाशस्थ माांडिीला व त्याांच्यातील पिस्पि सांबांधाांना यांि शास्त्रािे रनयम लाविे व 
आकाशाच्या कोनाकोपऱ्याांिा शोध घेिे, अशा दोन मार्ांनी ग्रहाांिा आरि मोठ्या सांख्येने ताऱ्याांिा शोध 
लाविे, हे खर्ोलशास्त्रािे प्रम ख कायग होऊन िारहले आहे. त्याांपैकी कोित्याही एका खर्ोलािी रिरकत्सा 
हा या ञानके्षिािा एक आरि केवळ एक भार् आहे. 

 
भरू्ोलशास्त्र व खर्ोलशास्त्र याांच्या त लनेकडे आपि नांतिच्या एका भार्ात (प्रकिि ११ व े रवभार् 

‘फ’ पहा) वळिािि आहोत. हेटनिने त्याांिी त लना तपशीलवाि केली असून, तथाकरथत खर्ोलीय चकवा 
र्रिती, भरू्ोलािा बिािसा भार्, वास्तरवक पहाता, खर्ोलशास्त्रािा भार् असतो यािी त्याने रवशषे दखल 
घेतली आहे (१११, २७४ f). तसेि या दोन के्षिाांमधील तकग रसद्ध साम्यािी दखल डब्लू. एम्.डेरवस (१०४, 
२१३ f) आरि वालाख् (१८६, ६६ ते ६८) या दोघाांनीही घेतलेली आहे. पि त्या दोन के्षिाांतील एका 
महत्तवाच्या फिकािी दखल आपल्याला येथे घेिे जरूि आहे. रवश्वावकाशात अर्दी स्वतांि आरि 
स स्पष्टपिे आकािबद्ध वस्तू आहेत; आरि क्रमबद्ध अभ्यासासाठी त्या एकक वस्तू म्हिून रनःसांरदग्धपिे 
मान्य होिेही शलय आहे. पि, अभ्यासासाठी सहजपिे रदलेल्या वस्तू म्हिनू ज्याांिा स्वीकाि कििे शलय 
होईल अशा भपूृष्ाने मयारदत अवकाशात सामावलेल्या वस्तूांिी स्वतांि भार्ाांत रवभार्िीि होऊ शकत 
नाही. इतकेि काय, रिलत अवकाशाने रवभलत असलेल्या खर्ोलाांच्या रवभार्िीशी सम द्राम ळे होिाऱ्या 
भखूांडाच्या दृश्य रवभार्िीिी सांर्ती पूिाथाने लार्ति नाही. 

 
म्हिजेि, भरू्ोल हे अवकाशवांटनािे द सिे शास्त्र आहे आरि त्यात भपूृष्ावि असलेल्या स्थलरनष् 

माांडिीिा अभ्यास होत असतो. पृर्थ्वीविील वरे्वरे्ळ्या स्थळाांत जि कोितेि कायगकाििसांबांध नसते आरि 
पृर्थ्वीविील त्याि एका के्षिातील रवरवध घटना पिस्पिावलां बी नसत्या, तिि स्थल रवतििािी सांकल्पना 
अनावश्यक ठिली असती. पि प्रत्यक्षात, असे सांबांधयोर् अव्स्तत्वात आहेत. क्रमबद्ध व ऐरतहारसक 
शास्त्राद्वािे काही सांबांधािे प्रासांरर्क आकलन होऊ शकते, ति काहींिे आकलन म ळीि होऊ शकत नाही. 
म्हिूनि ‘भ’ूसांबांधी अथवा भपूृष्ासांबांधी एका स्वतांि वांटनशास्त्रािी जरूिी आहे. 

 
“काळ अथवा स्थळ याांना प्रम ख स्थान रदले जाव ेआरि ते शास्त्रीय अभ्यासाांसाठी एकात्मतेिे सूि 

मानले जाव,े असे ऐरतहारसक भौर्ोरलक दृरष्टकोिाांना आवजूगन साांर्ावयािे असते. इरतहास ज्याप्रमािे 
वरे्वरे्ळ्या कालखांडाांच्या स्वरूपाांिा अभ्यास कितो, त्याप्रमािे भरू्ोल वरे्वरे्ळ्या के्षिाांच्या वा स्थळाांच्या 
स्वरूपाांिा अभ्यास कित असतो. – रिटिच्या शब्दात साांर्ावयािे म्हिजे ‘पार्गथव आशयाांनी हयापलेल्या 
पार्गथव अवकाशाांच्या’ तो अभ्यास असतो– [“die irdisch erfulten (Rӓume) der ErdoberfTache”. या रिटिच्या शब्दप्रयोर्ािे 
भाषाांति किण्यातील अडिि या पूवीि दाखरवली रे्ली आहे. “पार्गथव आशयाांनी हयापलेले पार्गथव अवकाश” असा रिटििा मूळ प्रयोर् आहे. पि 
Erdobertlӓsche (पार्गथव चकवा भपूृष्सांबांधी) या शब्दािी प निावृत्ती टाळण्यासाठी बऱ्यािशा लेखकाांनी “वस्तूांनी हयापलेले अवकाश” अशा शब्दात 
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त्यािाि प न्हा प न्हा उल्लखे केला आरि त्याम ळे घोटाळ्यात भिि पडली. रिटिनेि आपल्या ििेत स्पष्ट केल्याप्रमािे त्याच्या “पार्गथव” या 
सांकल्पनेत अभौरतक मानवी घटनाांिाही समावेश होतो. पि मर्, त्याांिा “वस्तू” म्हिून रविाि कििे शलय होिाि नाही. (५०, १५६-५८: c/o 
क्रा्ट १६६, ५) [रिटििे हे रवधान प्रकिि २ िे (ब) मध्ये अरधक पूिगपिे स्पष्ट केले आहे आरि Perspective...... च्या पान ६६ विील तळटीपेत 
त्यात आिखी भि घातली आहे.]] भरू्ोलात खांडे, प्रदेश, प्राांत आरि रवरशष् स्थळे अशाांिा अभ्यास असतो”. 

 
हेटनि िरित या शास्त्राांच्या क्रमबांधावि ििा किण्याइतलया तत्तवञानाच्या भक्कम पायावि आपि 

स्वतः उभे आहोत असा रवश्वास फािि थोड्या भरू्ोलकािाना वाटत असे, हे उघड आहे. श्लूयटिने केलेली 
थोडाफाि र्ोंधळ माजविािी ििा नांति एका सांदभासाठी रविािात घ्यावयािीि आहे. लायटनेर्ि याने 
केलेल्या रवद्धतापूिग पि व्ललष्ट तारत्तवक अभ्यासलेखात असा रनष्ट्कषग काढला आहे की, हेटनिने माांडलेला 
शास्त्राांिा क्रमबद्ध अर्दी समाधानकािक आहे अशातला भार् नाही, आरि तसा समाधानकािक क्रमबांध 
अद्याप कोिीि माांडू शकला नाही. हेटनििा हा क्रमबांध रनदान तकग रसद्ध आहे आरि तकग दृष्ट्ट्या तिी त्यात 
भरू्ोलशास्त्र िपखलपिे बसू शकते (१५०, ९१ ते ९५). थोड्या वरे्ळ्या दृरष्टकोिातून या रवषयािे पिीक्षि 
किण्यािा प्रयत्न केलेल्या पि बहहांशी हेटनिच्या रनष्ट्कषांशी स सांर्त असलेल्या रनष्ट्कषांप्रति येऊन 
पोहोिलेल्या अन्य रवद्वानाांच्या यादीत रमशोट (१८९), लेमान (११३) व रश्मट् (१८०) याांिा उल्लेख किता 
येईल. काांट व हांबोल्ट याांच्या मताांशी सहमत असलेली शास्त्राांच्या क्रमबांधािी रूपिेषा हेटनिने आखली, 
तिी रतिा रनिगय किण्याइतके प्रत्यक्ष भरू्ोलके्षिािे प िेसे ञान शास्त्राांच्या रवभार्िी सांबांधीच्या कूटप्रश्नात 
र्ोडी असिाऱ्या तत्तवञानवते्तयाांना क्वरिति असते, ही मोठी द दैवािी र्ोष्ट आहे. व ण्टने घेतलेला आके्षप 
भरू्ोलाच्या दृष्टीने अर्दीि रकिकोळ आहे. हेटनि अमूतग (र्रितशास्त्र), मूतामूतग (भौरतकशास्त्रां, 
िसायनशास्त्र) आरि मूतग (प्रािीशास्त्र, अथगशास्त्र इ.) अशी परिभाषा वापित असे. पि हेटनिच्या प्रम ख 
प्रमेयाला बाध न येऊ देता –मी येथे घेतले आहे तशा अवतििाांच्या सहाय्याने– हाही भेद काढून टाकिे 
शलय आहे, असे स्पष्ट होते; आरि असे केल्याने त्यािे समार्थ्यग वाढिािि आहे. व ण्टने स्वतः ििलेल्या शास्त्र 
श्रेिीत भरू्ोलाच्या स्थानाबाबत त्याने केलेल्या सूिना त्याच्या भरू्ोलके्षिाच्या अर्दी अप ऱ्या ञानावि 
आधािलेल्या होत्या, ही र्ोष्ट अर्दी उघड आहे. म्हिून त्यािे हे रनष्ट्कषग कोिी भरू्ोलञ मान्य किील की 
नाही यािी शांका वाटते (११२, ८८ f, २७७ f. c/o लायटनेर्ि १५०, ८५). बेंजारमनिी भरू्ोलरवषयक ििा 
‘भरू्ोल हा सांबांधयोर्ाांिा अभ्यास आहे’ या सांकल्पनेवि आधािलेली रदसते. त्यािे रनष्ट्कषग त्या आधािानेि 
खिे ठििािे असतील ति ‘भरू्ोल हे एक के्षिविगनात्मक शास्त्र आहे’ या सांकल्पनेला ते लार्ू पडिाि 
नाहीत, असे फींिने दाखवनू रदलेि आहे (ए. सी. बेंजारमन रलरखत “शास्त्राच्या तत्तवञानािी 
तोंडओळख”, न्यूयॉकग  १९३७, पान ४०६; या सांदभाच्या फींिने रदलेल्या रनवदेनावरून; २२३, ७). 

 
अलीकडे, भरू्ोलाच्या पद्धरततांिावि लक्षिीय प्रभ त्व असलेल्या तत्तवञानाच्या रनदान दोन जमगन 

अभ्यासकाांनी भरू्ोलके्षिाच्या स्वरूपावि रविाि केलेला आहे. त्यापैकी ग्राफिे मासलेवाइक रवविेन 
तत्तवञानरवषयक एका रवरशष्ट उपपत्तीवि आधािलेले आहे. त्याच्या क्राव्न्तक ििेत अनेक मौरलक म दे्द 
आपल्याला रमळत असले, तिी तत्तवञानरवषयक एका उपपत्तीच्या िाकोिीत एक सांपूिग शास्त्र के्षि 
बसरवण्यािा त्यािा प्रयत्न, रनदान शास्त्रीय दृरष्टकोिातून तिी समाधनकािक वाटत नाही. केवळ वूांटने 
घेतलेल्या आके्षपाांच्या आधािावि त्याने हेटनि प्रिीत क्रमबांध रनकालात काढावा हे त्याच्याि पद्धतीिे खास 
लक्षि आहे. त्याने असे र्ृहीत धिले की, एखाद्या तकग धािेत तत्तवञानरवषयक िकू असल्यािे आढळले, ति 
त्या तकग प्रिालीतील प ढील सवगि रनष्ट्कषग रनकालात रनघतात. पि असे र्ृहीत धिताना तो प्ररतपाद्य म द्दा 
एकूि तकग धािेस आवश्यक असलेला द वा आहे हे दाखवनू देण्यािा प्रयत्न त्याने केलाि नाही (१५६, १० 
तसेि नांतििी हेटनि बिोबििी ििा). 
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क्रा्टने शास्त्र या दृष्टीने भरू्ोलाच्या एकात्मतेिे केलेले पिीक्षि सांरक्षप्त त असले तिी उद् बोधक 
आहे. त्यात त्याने हेटनिप्रिीत शास्त्राांच्या क्रमबांधावि नामरनदेशक ििा न किता, हेटनििा भरू्ोलरवषयक 
प्रम ख रनष्ट्कषग त्याने मान्य केला आहे. “खडक, वनस्पती, प्रािी आरि मानव हे स्वतःप िते त्याांच्या त्याांच्या 
शास्त्राांिे अभ्यासरवषय आहेति; तिीही भपूृष्ािे स्वरूप रनरित किण्याच्या दृष्टीने ते महत्तवािे आहेत; आरि 
याि अथाने ते भरू्ोलािे घटक रवषय आहेत”. यातूनि एकरित भरू्ोलात मानव या रवषयािा रकती 
प्रमािात रविाि किता येईल यािेही स्पष्ट उत्ति रमळते. “भकेू्षि (Erdrӓum) आरि मानव याांिे 
पिस्पिावलांबी सांबांधि “मानवासांबांधी भरू्ोलात कोित्याप्रकािे रविाि रवमशग किावा हे रनरित करून 
त्याविील मयादाही दाखवतात” (१६६, ४ f). 

 
याप ढील ििेत माि, हेटनिने केलेल्या भरू्ोलाच्या हयाख्येतील एका महत्तवाच्या घटकाकडे 

क्रा्टने द लगक्ष केल्यासािखे रदसते. तो घटक असा: ‘समग्र भपूृष् एवढाि भरू्ोलािा अभ्यासरवषय नसून 
–इरतहासाशी भरू्ोलािी त लना किताना ज्या र्ोष्टीवि रवशषे भि रदला जातो ती म्हिजे– रवरवध 
भकेू्षिातील भेद’ हाही रततकाि महत्तवािा भरू्ोलािा अभ्यासरवषय आहे. यािा परििाम असा होतो की, 
वातावििशास्त्र जिी भपूृष्ाप ितेि मयारदत असले (आपि भरू्ोलात ज्या अथाने शब्द वापिला त्याि अथाने 
तो येथेही समजावा), तिीही ते शास्त्र भरू्ोलशास्त्रािा भार् होऊ शकत नाही. पि हेि क्रमबद्धशास्त्र 
हवामानशास्त्राच्या अभ्यासाला मलूतः आवश्यक आहे. तिीही हवामानशास्त्र हा भरू्ोलािा रनरितपिे एक 
भार् आहे. मानवािा अभ्यास भरू्ोलाच्या कके्षत आहे असे मान्य केले तिी त्याच्या आधािे, मानवी, म्हिजे 
साांस्कृरतक, घटनाांना भरू्ोलात येवढे महत्तवािे स्थान का रदले जाते या प्रश्नािे समपगक उत्ति देता येईल 
का? या प्रश्नािे तकग रसद्ध उत्ति क्रा्टला सापडले नाही. पि, वि रदलेल्या दृरष्टकोिातून या प्रश्नाला, 
रनदान अांशतः, उत्ति रमळते. एकूि भपूृष्ािा रविाि किताना त्याच्या जडि घडिीत, रनसर्ाच्या त लनेने, 
मानवी घटनाांिा भार् अत्यल्प असतो. तिीही भपूृष्ाच्या भेदाभेद सांपन स्वरूपािा रविाि कित असता, 
त्याि घटना एक महत्तवािा घटक होऊन िहातात– उदाहििाथग जावा व बोर्गनओ याांिी त लना. [क्रा्टच्या 
प्रश्नाला या रवधानाने रदलेले उत्ति असमपगक असल्यािे रदसून येते. त्यािाि प नर्गविाि Perspective...... पाने ४१ ते ४७ वि केला आहे.] 

 
क–भूगोल व इणतहास याचं्या तुलनेचे महत्त्व  

 
या ििेतील येवढ्या मोठ्या भार्ाांिे भाषाांति येथे आम्ही केले आहे, ते इरतहास व भरू्ोल याांच्या 

त लनेच्या महत्तवावि भि देता यावा या म ख्य हेतूनेि. कोिाही भरू्ोलकािास, रवशषेतः प्रादेरशक 
भरू्ोलकािास, भरू्ोलके्षिरवषयक सांकल्पना रवकरसत अर्ि प्रस्थारपत किण्यािे कामी अडििी भासू 
लार्ल्या, ति ती सांकल्पना त्याने या त लनेच्या कसाला लावनू पहावी, असे येथे सूरित किावयािे आहे. 
तसेि ज्या के्षिात तो भरू्ोलकाि वषान वष े कायग कित आला आहे त्यावि एकाएकी अडदाांडपिे हल्ला 
िढरवण्यात आला आरि त्या सांपूिग के्षिािा रवकासि ढासळण्यािी भीती रनमाि झाली, ति त्याने त्या 
हल्ल्यािे फेि-वािन किाव.े असे फेि वािन किताना त्याने त्यात ‘भरू्ोल’ या शब्दाऐवजी ‘इरतहास’ हा 
शब्द वापिावा आरि ‘प्रदेश’ या शब्दाऐवजी ‘कालखांड’ हा शब्द घालावा. परििाम असा होईल की तोि 
प्ररत हल्ला इरतहास के्षिािा उच्छेद किण्यास प िेसा असल्यािे रदसून येईल; आरि इरतहास नावािे शास्त्रही 
अशलय कोटीतील आहे, हे त्याच्या लक्षात येईल. इरतहास हा रवरवध कालखांडातील असांख्य घटना 
एकसांघ आकािाने माांडण्यािा एक कथन-प्रकाि आहे. म्हिूनि हयावसारयक इरतहासकािाांपेक्षा वाङ्मयीन 
लेखकाांनाि या रवषयािा अरधक िाांर्ल्यािीतीने रवकास कििे शलय झाले. अथात, ते त्याांना कालखांडाच्या 
इरतहासािा सामान्य अभ्यासक या अथाने शलय झाले, रवरशष्ट रवषयाच्या इरतहासािा तञ इरतहासकाि 
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म्हिून नहहे! यावरून इरतहासकािािी जार्ा वाङ् मयीन लेखकाने घेण्यास हिकत नाही. हा रनष्ट्कषग 
अथगहीन आहे, हे रसद्ध कित बसण्यािीही आवश्यकता नाही. कािि, प्ररशरक्षत अभ्यासकाांसाठी िाखून एक 
तांिरनष् रवषय या अथाने इरतहासािी आवश्यकता व समथगकता प िेशी रसद्ध झालेलीि आहे. 

 
पि, प्रदेशाच्या भरू्ोलाप्रमािेि कालखांडािा इरतहास हा क्रमबद्ध शास्त्राांपेक्षा फाि वरे्ळ्या प्रकाििा 

अभ्यास असतो, ही र्ोष्ट स्पष्ट आहे. ही द सिी, म्हिजे क्रमबद्ध शासे्त्र जेथे जेथे त्या आढळतील व जेहहा. 
जेहहा त्या आढळतील तेथे व तेहहा समान र्ोष्टींिीि रनवड कितात. मर् त्या र्ोष्टी नैसर्गर्क के्षिाांतील 
असोत चकवा सामारजक के्षिाांतील असोत. नांति तीि शासे्त्र त्या र्ोष्टींिी त लना कितात व त्याांिा त्याांच्या 
प िताि अभ्यास कितात. तसेि सहज स्पष्ट होिाऱ्या सांबांधयोर्ािाही अभ्यास कितात. यापेक्षा रकतीतिी 
मोठ्या कके्षतील रवरवध प्रकािच्या वस्त व्स्थतींिा अभ्यास इरतहासकाि व भरू्ोलकाि या दोघाांनाही कििे 
प्राप्त त असते. क्रोबिच्या सूिनेप्रमािे घटनाांिे विगनात्मक एक सांधीकिि किण्यािा इरतहासािा प्रयत्न 
असतो. क्रमबद्ध शास्त्राांिी पद्धती याच्या उलट असते. “घटनाांिे रूपाांति प्ररक्रया रनर्गमतीने किता याव े
म्हिून त्याांिे प्रथम रवघटन किावयािे, अशा स्वरूपािी ती एक मलूतः पृथःकििात्मक कायगपद्धती आहे”. 
(११६, ५४५-४६). हेि रवधान प्रादेरशक भरू्ोलाच्या सांदभातही किता येईल. फिक इतकाि की, 
इरतहासािे लक्ष कालाच्या सांदभात एकसांधान साधण्याकडे असते, ति भरू्ोलािे लक्ष हे एकसांधान 
स्थलाच्या सांदभात साधण्याकडे असते. [क्रमबद्ध अथवा सामान्य भरू्ोल (म्हिजे प्रादेरशक भरू्ोलाहून रभन भरू्ोल) आरि इरतहास 
क्षेिातील तत्सम कायग या दोहोत त्याांिे सापेक्ष महत्तव आरि त्याांच्या रवकासािे स्वरुप या बाबतीत लक्षिीय फिक आहेत. या फिकाांिी काििे अनेक 
असली, तिी त्याम ळे येथे ििेसाठी घेतलेल्या त्या दोहोतील तकग रनष् साम्याबाबत शांका रनमाि होण्यािे कािि नाही, असे रदसून येईल. या 
फिकाांच्या काििाांिा रविाि प ढे किावयािाि आहे (प्रकिि ११–‘र्’).] [तसेि c/o चफि २२३, ६ f]. 

 
आपल्या रवषयाच्या शास्त्रीय पायािा रविाि कििािे भरू्ोलञ जेहहा भशूास्त्र, प्रारिशास्त्र, अथगशास्त्र 

अशा क्रमबद्ध शास्त्राच्या परिभाषेति ‘शास्त्र’ के्षिािा रविाि कितात, तेहहा त्याांना ‘प्रादेरशक भरू्ोलाला’ 
शास्त्र म्हिून मान्यता रमळण्यािी शलयता आहे का, अशी सकािि शांका येऊ लार्ते (c/o लायली, २२०, 
१३१). वि उल्लेरखलेल्या शास्त्राथाने ‘प्रदेशाांिे शास्त्र’ असिे अर्दी अशलय आहे. केवळ वैिारिक साध्य 
म्हिूनि नहहे ति कामिलाऊ साध्य म्हिनूही ते अशलय कोटीतील आहे. पि, भरू्ोलाने त लनेसाठी 
इरतहास के्षिाकडे –आरि मूलतः फलत इरतहासाकडेि– पहावयािे ठिरवले ति माि विील आके्षप 
जमीनदोस्त होतात. ‘शास्त्र’ या सांञेबद्दल रवशषे आत्मीयता दाखरविे इष्ट नाही हे मान्य केले, ति 
भरू्ोलकािाांना रनिाश होण्यािी र्िज िहािाि नाही; कािि ञान जर्तात इरतहासाच्या बिोबिीिे स्थान 
भरू्ोलाला रमळण्यास काही हिकत नाही, हे कोिीही मान्य किील. 

 
कोिी असेही रविारू शकेल की, ही त लना जि इतकी महत्तवािी आहे, ति रतला मोठ्या प्रमािात 

सवगमान्यता का रमळत नाही? एक र्ोष्ट रनरित आहे की, या दोहोतील साम्याकडे अर्दीि द लगक्ष केलेले 
आहे असे कोठेि रदसिाि नाही. बॅिोजने या त लनेिा उपयोर् आपल्या अध्यक्षीय भाषिात केला आहे; पि, 
ही त लना जी रदशा दाखवते त्या रदशनेे तकाधािावि ती प ढे नेण्यािा त्याने प्रयत्न केला नाही (२०८, ६), 
सॉिनेही त लना एक-दोन रठकािी सूरित केलेली आहे (२११, २६, ८४, १७८). पि, रतिा उपयोर् तो 
अपेके्षपेक्षा फािि कमी कितो, ‘कोठे?’ हा प्रश्नि भरू्ोलािे रभनत्वदशगक लक्षि आहे. याच्या उलट, 
इरतहासािा सांबांध, ‘केहहा?’ या प्रश्नाशी असतो असे ज्या सांकल्पनेम ळे मानले जाते ती सांकल्पना व 
हेटनििी सांकल्पना या दोहोंिा र्ोंधळ झाल्याम ळेि, बह धा सॉि या बाबतीत हेटनिच्या मार्ाने 
जाण्यापासून पिावृत्त झाला असावा. (प्रकिि ३ ‘ड’). परििाम असा झाला की, जमगनीतील पद्धरततांिाच्या 
ञानाबाबत जे केवळ सॉिविि अवलांबून िारहले, त्याांना या साम्यािी जािीवि झाली नाही. काही 
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थोड्याांनी त्यािा परििामकािक उपयोर् करून घेतलाही आहे. भरू्ोल हा एक सांकीिग रवषय आहे या 
रविोधी पक्षाच्या आके्षपािे खांडन किण्यासाठी डब्ल्यू. एम्. डेव्हहस याने या त लनेिा उपयोर् केला (१०४, 
२१३ f). रहटरूसीने केलेली भरू्ोल व इरतहास याांच्या शकै्षरिक मूल्याांिी त लना अशीि सूिक आहे (२१७, 
११९). इांग्रजी भरू्ोलकाि क्रोबी याने ति त्यािा िाांर्लाि उपयोर् करून घेतला आहे (२०१, २ f). बह धा हे 
ञान त्याने फेअिग्रीहहकडून घेतलेले असाव े(१९४, ८, १८; पि फेअिग्रीहहने माि कोिताि सांदभग रदलेला 
नाही). 

 
अमेरिकेतील भरू्ोलकाि आपल्या रवषयाच्या वैञारनक स्वरूपािा रविाि कित असतात तेहहा 

त लनेसाठी क्रमबद्ध शास्त्राांिा आधाि घेण्याकडे त्याांिा कल असतो. या देशात भरू्ोलाच्या रवरशष्ट प्रकािाने 
झालेल्या रवकासािा तो नैसर्गर्क परििाम असण्यािी प ष्ट्कळि शलयता आहे. क्रमबद्ध शास्त्राांपैकी एका 
शास्त्राशी, म्हिजे भशूास्त्रािीि, प्रदीघग आरि रनकट साहियग घडल्याम ळे भरू्ोलाच्या अशा तौलरनक रविाि 
धािेला इरतहासापासून दूि नेिािे वळि लार्ले; इतकेि नहहे ति, हे वळि सवगि क्रमबद्ध सामारजक 
शास्त्राांपासून दूि जाऊन, क्रमबद्ध रनसर्ग शास्त्राांकडे झ कू लार्ले. शास्त्रीय पद्धतीिा दजा स धािण्यास आरि 
रवशषेेकरून रवरवध बाबींिे मापन व अिूक नकाशीकिि याबाबतीत, या नहया वळिािी मदत झाली, ही 
र्ोष्ट रनःसांशय आहे. तिीही, भरू्ोलके्षिाच्या मूलभतू स्वरूपािा बोध होण्याच्या कामी त्याम ळे काहीि भि 
पडलेली नाही. रशवाय, या पाश्वगभमूीविि, अमेरिकी भरू्ोलातील बिेिसे नवरनर्गमतीिे कायग र्ृहीत के्षिाांच्या 
सवांर्ीि भौर्ोरलक अभ्यासाकडे िोखलेले असत नाही, ति वरे्वरे्ळ्या प्रदेशात आढळिाऱ्या रवरशष्ट 
रूपधेयाांच्या क्रमबद्ध अभ्यासाांकडे त्या कायांिा िोख असतो. ती रूपधेये उद्धतृ मदैान-प्राय प्रदेश असोत, 
प्रवाहािी भि असो, तपमानािी कायगक्षमता असो, बटाटा-शतेी असो, पोलाद कािखाने असोत चकवा 
िाजकीय सिहद्दी असोत, ती सवग त्या त्या प्रदेशाांच्या भौर्ोरलक पाश्वगभमूीतून स्वैिपिे बाज ला काढलेल्या 
रूपधेयाांिीि योतक असतात आरि अशािीतीने त्याांना बाजूला काढण्यात त्याांिा क्रमबद्ध अभ्यास किता 
यावा हाि हेतू असतो. अशाप्रकाििे अभ्यास “क्रमबद्ध भरू्ोलात” (य िोपीयाांच्या “सामान्य भरू्ोलात”) 
आवश्यक असतात. हे खिे असले तिी, त्यावि अरतरिलत भि चदला रे्ल्याम ळे, अभ्यासकािे लक्ष मूळ 
रवषयावरून द सिीकडे वळण्यािी शलयता रनमाि होते. भरू्ोलािा दृरष्टकोि फलत प्रादेरशक भरू्ोलाति 
अरतशय स्पष्टपिे उमटलेला असतो, याबाबत बह तेक सवग भरू्ोलकािाांिे एकमत आहे. 

 
भरू्ोल हे क्रमबद्ध शास्त्रामधून आडवा छेद घेिािे एकसांधानात्मक शास्त्र आहे. इरतहासािी 

भरू्ोलाशी तूलना केली जात असताना, भरू्ोलाच्या या रवरशष्ट लक्षिाांवि भि रदला जातो. हेटनििी ही 
आकृती काांटच्या ििेतूनही रनमाि होते. पि, या आकृतीतील आरि भरू्ोलािे अन्य के्षिाांशी सांबांध स्पष्ट 
कििाऱ्या फेनमानच्या स प्ररसद्ध आकृतीतील फिक महत्तवािा आहे (२०६). 
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आकृती क्रमाांक एक 

भरू्ोलािा क्रमबद्ध शास्त्राांशी असलेला सांबांध रिरित कििािी आकृती 
 
ही प्रतले प्रत्यक्षाथाने प्रतलपृष्े म्हिून रविािात घ्यावयािी नाहीत, ति वस्त व्स्थतीिा अभ्यास 

किण्याच्या दोन पिस्पि रवरूद्ध दृरष्टकोनाांिी ती प्रतीके आहेत, असे मानून त्याांिा रविाि किावयािा आहे. 
भपूृष्ाच्या के्षिीय भेदाांच्या भाषेत वस्त व्स्थतीिे दृश्य ही एक पातळी, आरि प्रकािान साि वर्ीकृत घटनाांच्या 
परिभाषेत प्ररतपादन केलेले वस्त व्स्थतीिे दृश्य ही द सिी पाळी, ही दोनही प्रतले एकमेकास प्रत्येक चबद त 
छेदत जातात. म्हिजेि भपूषृ्ावि आढळिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या घटनाांिा अभ्यास कििािी वरे्वरे्ळी क्रमबद्ध 
शासे्त्र ज्या पातळीत असतात ती पातळी क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या सांर्त शाखाांच्या पातळीने छेदली जाते. 
भषृूष्ाविील एका रवरशष्ट के्षिावि कें रद्रत झालेल्या क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रवरवध शाखाांिे एकसांधान म्हिजेि 
प्रादेरशक भरू्ोल होय (प्रकिि ११ व)े. 

 
भरू्ोल हे क्रमबद्ध शास्त्राांच्या पातळीवििेि एक शास्त्र आहे व ते त्याांच्या हद्दीवि पसिलेले आहे. 

त्याम ळे एकाि सवगसाधािि पातळीत काही सवगसाधािि बाबींप िते ते त्याांच्या के्षिात समाक्रमि किते, असे 
म्हििे ि कीिे वाटते. उलट, क्रमबद्ध शास्त्राांच्या पातळीवि छेदिाऱ्या आडहया पातळीत भरू्ोल आहे. 
म्हिूनि याच्या रिििासाठी घनभरूमतीतील आकृतींिाि उपयोर् कििे आवश्यक ठिते (आकृती क्र. १). 

 
 

र्–के्त्र विडनात्मकशास्त्र या अथाने भूगोलाच्या स्वरूपाणवषयी दुमत 
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भरू्ोलािी अन्य शास्त्राांशी त लना कििािी अशी प्रदीघग ििा केवळ त्याांच्यातील साम्याांिा 

योग्यायोग्यतेबद्दलिा रविाि किण्यासाठीि असते असे नाही, ति त्याांच्या दृरष्टकोिाांतील मूलभतू 
फिकािाही त्यात रविाि किावयािा असतो. या दृरष्टकोिाांतील फिकामूळेि त्या त्या रवषयाच्या सांकल्पना 
आरि रवरशष्ट कूटप्रश्न सोडरवण्याच्या पद्धती याांत महत्तवािे भेद रनमाि होतात. या शतकाच्या 
स रूवातीपासूनि के्षिरवषयक अभ्यास या अथाने भरू्ोलािे स्वरूप के्षिविगनात्मकि असते, याबाबत 
जमगनीतील भरू्ोलकािाांिे सवगसाधाििपिे बिेिसे एकमत झालेले रदसते. या सांकल्पनेने आता अन्य 
प ष्ट्कळि देशाांत प्रवशे केलेला आहे, हे आपि यापूवीि पारहलेले आहे. आपल्या देशातही प्रत्यक्ष 
अन सांधानकायग कििाऱ्या प ष्ट्कळ अभ्यासकाांनी रतिा स्वीकाि केलेला आहे. या सवगसाधािि एकमतातूनि 
भरू्ोलािा सहकािशील आरि म्हिूनि अरधक परििामकािक रवकास होण्यािी शलयता रनमाि झाली 
आहे, याबद्दल आता कोिी शांका घेिाि नाही. पि सवगसाधािि बाबींत एकमत असलेल्या या 
अभ्यासकाांमध्येि तीन महत्तवाच्या म द्याांवि मूलर्ामी मतभेद आहेत. हे मतभेद, रनदान बह ताांशी, वरे्वरे्ळे 
अभ्यासक भरू्ोलािी अन्य शास्त्राांशी ज्या पद्धतीने त लना कितात व त्याांच्याशी भरू्ोलािा सांबांध जोडतात 
त्या पद्धतींतून रनमाि झालेले आहेत. हे मतभेद खालील म द्याांशी सांबांरधत आहेत. (१) ऐरतहारसक 
रवकसनािे भौर्ोरलक कायातील स्थान; (२) भरू्ोलरवषयक घटना रनवडण्यािी र्मके; आरि (३) 
भरू्ोलकािाांनी अभ्यासावयािे असते त्या एकक के्षिािी मूलभतू सांकल्पना. प ढील प्रकििाांतून याांपकैी 
प्रत्येक प्रश्न तपशीलवािपिे रविािात घेतला जािाि आहे. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ५ वे 
भूके्त्रदृश्य व भूदृश्य 

 
अ–प्रचणलत गोंधळ 

 
भरू्ोलरवषयक प्रिरलत रविािप्रवाहाांतील प्रम ख समस्याांिा रविाि प ढील काही प्रकििाांतून 

आपल्याला कििे प्राप्त त आहे. “Landscape” (भदूृश्य) चकवा “Landschaft” (भकेू्षिदृश्य) या एकाि 
अरतमहत्तवाच्या शब्दािा वापि कित असताना रनमाि झालेल्या रवरवध अथगभेदाांम ळे अभ्यासकाांच्या मनािा 
प न्हा प न्हा र्ोंधळ उडत आहे. या अथगभेदाांपैकी काही मूलभतू व स्पष्ट स्वरूपािे आहेत, ति द सिे काही 
अरधक सूक्ष्म पि आिखीि र्ोंधळ उडरविािे आहेत. भौर्ोरलक रविािाांतील मलूभतू महत्तवािी एक 
ताांरिक सांञा म्हिून, तसेि प्रदेशाांच्या प्रत्यक्ष अभ्यासासाठी वापिावयािी एक महत्तवािी सांञा म्हिून 
Landscape या शब्दािा वापि आपल्या देशात, अथवा इांग्लांडमध्येही, अरलकडेि स रू झाला आहे. पि 
Landschaft या त्याच्या जमगनभाषेतील रूपास माि आध रनक भरू्ोलाच्या सांपूिग इरतहासकालाति महत्तव 
प्राप्त त झालेले होते. सवगसाधािि जमगन भाषेत त्यािे अनेकरवध अथग होण्यािी शलयता असल्याम ळे, रनदान 
एक शतकापूवी, त्या शब्दाने रतकडे र्ोंधळ माजरवलेला होता. हे खिे असूनही, अरलकडच्या काळात, 
भरू्ोलरवषयक परिभाषेतील एकमेव अरतमहत्तवािा शब्द म्हिून त्याला प्ररतष्ा प्राप्त त झाली; आरि त्याने 
रनमाि केलेला र्ोंधळ भरू्ोलरवषयक रविािाांच्या प्रत्येक के्षिाति म रून िारहला. ज्याांनी Landschaft या 
सांञेिी ओळख आपल्या देशात प्रथमि करून रदली, त्याांनी त्याच्या प्रर् िीत अथगभेदाांतील फिक स्पष्ट 
किण्यािी तसदी घेतली नाही; उलट त्याला कोितीही र् िरवशषेिे न जोडता त्यािे भाषाांति Landscape 
या शब्दाने करून केवळ आांधळेपिाने तो आवश्यक र्ोंधळ आपल्याही भाषेत आिनू सोडला. ही घटना 
अत्यांत द दैवािी समजली रे्ली पारहजे. 

 
ज्या समस्याांिे बाबतीत भरू्ोलाभ्यासकाांिे मतभेद आहेत त्याांिी ििा किण्याच्या प्रयत्नात 

असताना, प्रत्येक बाबतीत या दोन शब्दाांच्या रवरवध अथगभेदाांपैकी प्रत्येक अथािी फेितपासिी कििे 
आवश्यक आहे असे प्रस्त त लेखकाला रदसू लार्ले. एवढ्या बाबतीिाि रविाि किावयािा झाला ति, 
अशी फेितपासिी अपवादकािक ठििाि नाही. पद्धतीतांिरवषयक रविािाांतील, अथवा सवगसामान्य 
तत्तवञानरवषयक रविािाांतील अनेक लाांबलिक मतभेद सांरदग्ध अथांच्या शब्दाांच्या रभन अन्वयाथाम ळे 
उद् भवतात असे दाखरविे शलय आहे. या मतभेदाांशी सांबांध असलेल्या प्रत्येक समथगकाने वरे्ळा पि 
सातत्याने एकि अथग लावलेला असेल, ति ती समस्या उकलिे शलय असते, इतकेि काय ती म ळातूनि 
काढून टाकिे शलय असते; कािि, प्रत्येकाला काय म्हिावयािे त्यािे स्पष्ट रवधान केले म्हिजे काम 
झाले! पि एकाि लेखकाने एकि मलूभतू सांञा एकदा एका अथाने आरि एकदा द सऱ्याि अथाने 
वापिली, आरि असे किताना कोित्या वाटीखाली कोिती र्ोटी लपरवलेली आहे यािा वािकाला पत्ताि 
लार्ू रदला नाही, ति एकमत होण्यािे शलयतेच्या कोटीतील सवगि मार्ग ख ांटतात. मर् माि ही हातिलाखी 
थाांबरवण्यािा एकि मार्ग रशल्लक िहातो. सवगि सांबांधी वाट्या प्रथम उपड्या किावयाच्या आरि लेखकाला 
बजावावयािे की, एकावळेी एका वाटीखाली एकि र्ोटी िाहू द्यावयािी आहे, नाहीति ती केहहा बदलिाि 
यािी आम्हा वािकाांना आर्ाऊ दखल द्यावयािी आहे. ब्, असे केले की, हा खेळखांडोबा आपोआपि 
थाांबेल. 
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हा सर्ळा र्ोंधळ आपल्या देशापयंत येऊन पोहोिला आहे तो केवळ त्या शब्दाच्या आपाततः 
झालेल्या भाषाांतिाम ळे नहहे! जेहहा एखाद्या सांयोजकाला रवषयािी ििा कित असता एका पूवगरनयोरजत 
रनष्ट्कषापयंत येऊन पोहोिावयािे असते, तेहहा तो द्हयथी शब्दाांशी खेळत िहातो; कािि अशा शब्दाांिे अथग 
सांरदग्ध असतात, व त्याांिा फायदा घेऊन, इष्ट रनष्ट्कषग तकग  पद्धतीने रसद्ध झालेले आहेत अशी श्रोत्याांिी 
समजूत पटरवण्यास त्यािा उपयोर् होतो. ‘एखाद्या के्षिाने आपल्यावि रनमाि केलेली मरू्गतमांत एकात्म 
प्ररतमा’ असा, ‘त्या के्षिातील तशी प्ररतमा रनमाि कििाऱ्या वस्तू–म्हिजेि त्यातील मूतगरूप भौरतक वस्तू’ 
असा, आरि शवेटी ‘त्या प्रत्यक्ष के्षिािा एक समानाथी शब्द’ असाही, असे एका रवरशष्ट शब्दािे असे अथग 
होत असतात असे आपि वरे्वरे्ळ्या सांदभात म्हिू शकलो, ति भौर्ोरलक प्रदेशात त्यातील भौरतक 
वस्तूांिा समावशे होतो व तो प्रदेशि त्याांिी अभ्यासासाठी एकक वस्तू बनवतो, म्हिून भरू्ोलाला स्वतःच्या 
अभ्यासवस्तू असतात इतकेि नहहे ति त्या मूतग एकक वस्तूांच्या स्वरूपाच्या असतात, असे फािशा अडििी 
न येता, आपल्याला रसद्ध किता येईल. अथाति इति कोित्याही शास्त्राप्रमािे भरू्ोल हेही एक “शास्त्र” 
आहे ही र्ोष्ट रसद्ध आहे, असेही म्हिता येईल. क्रौवीने दाखवून रदल्याप्रमािे, जमगनीतील भरू्ोलकािाांनी 
त्याांच्या “Landschaft” भोवती र्ूढवादािे असेि एक अभेद्य जाळे रविनू ठेवले आहे (२०२, १५). या 
वस्त व्स्थरतम ळेि जवळपास कोितीही र्ोष्ट रसद्ध केल्यािा आभास रनमाि किण्यािी शलयता त्याांच्या 
बाबतीत रनमाि झाली आहे. आपल्या शास्त्रीय पिांपिेिा दावा यापेक्षा अरधक भक्कम पायावि उभािावा अशी 
इच्छा सवग भरू्ोलकािाांिी असिाि हे र्ृहीति आहे. कोित्या सांञा वापिाहया याबाबत अनावश्यक 
य व्लतवाद किण्यािी हौस आहे म्हिून नहहे, ति विील र्ृहीतप्रमेयाम ळेि Landscape अथवा Landschaft 
(भदूृश्य अथवा भकेू्षिदृश्य) या सांञाांिा नेमका अथग काय होतो हे तपासून पहािे आम्हाला भार् पडत आहे. 

 
जमगन भाषेतील ‘लाांडशा्ट’ हा शब्द आपल्या दृक प्रत्ययास येिािे भभूार्ािे दृश्य चकवा मयारदत, 

केवळ के्षि असे अथग सूरित किण्यासाठी सामान्य भाषेत तसा वापिला जातो हीि, एक नसली तिी एक 
प्रम ख, अडिि रनमाि झाली आहे. र्तशतकाच्या सूरुवातीच्या काळाति या दोनही सांकल्पना जमगन 
भरू्ोलाला परिरित झाल्या. होमलिने प्रदेश व प्राांत याांच्या दिम्यान भकेू्षि सूरित किण्यासाठी या शब्दािा 
वापि केला. पि त्याबिोबिि त्या शब्दाने सूरित असलेली द सिी सांकल्पनाही त्याने मान्य केली. (११, ८ : 
चकवा १ मध्ये) कोित्याही एका के्षिािे सौंदयगबोधक स्वरूप या अथाने हांबोल्टने त्या सांञेिा वापि केला. 
पि त्यानेही प्रसांर्ोपात द सऱ्या अथानेही तो शब्द वापिला असण्यािी शलयता आहे. त्यािप्रमािे, ओपेल ्व 
रवमडि याांनीही ‘लाांडशा्ट’ या शब्दािा प्राम ख्याने सौंदयगबोधक दृरष्टकोनातून रविाि केलेला आहे. तिीही 
रवमडिने लाांडशा्ट ही एक एकसांध व पूिगवस्तू मानून, त्यािाि एक भार् म्हिून सामारजक रूपधेयाांिाही 
त्यात समावशे केला आहे (८४, २ f). 

 
प ष्ट्कळ जमगन अभ्यासकाांच्या लक्षात ही सांरदग्धता आलेली आहे, हे साांर्ण्यािी र्िज नाही. केवळ 

या र्ोंधळाम ळेि, फ्रयोबलॅिीही ज्याांच्यात र्िना किावी लारे्ल अशा, प ष्ट्कळशा आधीच्या लेखकाांनी 
ि कीिे रनष्ट्कषग काढले होते (२७, ३९३ f); ही र्ोष्ट ह्योत्सेलने १८९६ इतलया आधी दाखवनू रदलेली आहे. 
बान्जेने ति असे आग्रहपूवगक प्ररतपादन केले की, ‘एखाद्या के्षिािे दृश्य’ या खेिीज कोित्याही अन्य अथाने 
हा शब्द वापिावयाला कोिताही औपपरत्तक आधाि नाही (१३३, २). या य व्लतवादात जी काही भिीवपिा 
असण्यािी शलयता होती रतच्या सामान्य जमगन भाषा व जमगन भरू्ोल या दोनही के्षिातील त्या शब्दाच्या 
उपाययोजनाच्या महाप िाने पाि रठकऱ्या उडरवल्या. आजच्या काळातील बह तेक सवगि भरू्ोलकाि हा शब्द 
याांपकैी कोित्याही एका अथाने वापितात. इतकेि नहहे ति या शब्दािा तेथे कोिता अथग अरभपे्रत आहे हे 
स्पष्ट किण्यािीही तसदी ते घेत नाहीत. १९२३ मध्ये, याि पद्धतीम ळे पासाजगच्या रलखािात रनमाि 
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झालेल्या र्ोंधळाांवि हेटनिने आके्षप घेतला होता (१५२, ४९). त्यानांति अशाि प्रकाििे आके्षप बऱ्याि 
जमगन अभ्यासकाांनी घेतलेले असून, त्यात ग्राडमान (२३६, १३०). जीर्ि (१५७ िे पिीक्षि पान ३७९) व 
वबेॅल् (२६६, २०७) याांिा समावशे आहे. 

 
याि शब्दािी समानाथी फ्रें ि सांञा Paysage हीही अशीि द्हयथी [हा परिच्छेद ि कीच्या मारहतीवि 

आधािलेला आहे. म्हिून तो र्ाळावा.] आहे, असे विवि तिी रदसते. िनू्हेस व अन्य लेखकाांनी आधी त्यािी हयाख्या 
न किताि त्या शब्दािा वापि रलखािात केल्याम ळे उडालेल्या र्ोंधळाबाबत हहॉलॉलसने टीका केलेली 
आहे [१८६, ९३-१०३]. 

 
म्हिूनि Landscape (भदूृश्यािा) या भकेू्षिाशी काहीतिी सांबांध आहे असे मान्य केले तिीही त्या 

शब्दािा अथग तेवढेि के्षि असा होत नाही, ही र्ोष्ट सामान्य हयवहािातील आपल्या भाषेला स्पष्टपिे मान्य 
होिािी आहे, हे खिोखि आपल्या भाषेिे भाग्य आहे असेि आपि मानले पारहजे. प्रािीन इांग्रजी भाषेत 
अशीि सांरदग्धता असल्यािे औपपरत्तक प्रदशगन केल्याने शास्त्रीय स्वरूपाच्या आपल्या भाषेतही तीि 
सांरदग्धता घ सडण्यािे समथगन आपिि करू शकिाि नाही; कािि, सामान्य भाषेने त्या शब्दािे मूळिे दोन 
अथग आता स्पष्टपिे वरे्ळे केलेले आहेत. उलटपक्षी, प्रिरलत असलेल्या आपल्या सामान्य इांग्रजी भाषेतील 
या शब्दप्रयोर्ािा सापेक्ष स्पष्टपिा नष्ट कििे, आरि तोही ज्याांच्या भाषेला आपल्या भाषेिा हा फायदा घेता 
येत नाही अशा जमगन भरू्ोलकािाांच्या केवळ अन कििासाठी नष्ट कििे, या उिापतीला शास्त्रीय र् न्हेर्ािी 
यारशवाय द सिे नावि देता येिाि नाही. 

 
द दैवािी र्ोष्ट अशी की, Landschaft (भकेू्षिदृश्य) या सांञेम ळे केवळ येवढ्या दोन प्रम ख 

सांकल्पनाि सूरित होतात असे नाही, ति रतिा उपयोर् कििािे रजतके भरू्ोलकि आहेत रततलया रवरवध 
श्रेिींिा या दोन अथांच्यामधे समावशे होत असताना रदसतो. कमीजास्त प्रमािात ‘प्रदेशाशी’ समानाथी 
सांञा म्हिनू रतिा प्रयोर् सहसा केला जातो. पि रतिा असा प्रयोर् कििाऱ्या लेखकाांनाि त्या सांञाथात 
कोित्या र्ोष्टींिा अांतभाव किावा या बाबत एकमत नाही. श्लटूिने ‘लाांडशा्ट’ या सांञेिा त्याने केलेला 
उपयोर् व पासार्गने केलेला उपयोर् यातील फिकावि प न्हा प न्हा भि रदला आहे (२४७; ३८९; १६९, 
२९९). अथात, पेंक, मौल, ग्राडमान याांच्या बदलत्या षाठभेदास या दोहोंपकैी कोिीि मान्यता देिाि 
नाहीत हेही उघड आहे (१६३, ३९ ि; १५७; २३६). अमेरिकी भरू्ोलकािाांनी “प्रदेश” या शब्दािी हयाख्या 
किण्याच्या प्रयत्नात असताना या शब्दाच्या ज्या छटाांिा रविाि झाला त्यापेक्षा त्याांच्यातील रकतीतिी 
अरधक मूलग्रामी स्वरूपािे आहेत. हे भेद के्षिमयादा रनरित किण्याबाबतिे नाहीत, ति त्या भकेू्षिदृश्यात 
कोित्या वस्तूांिा अांतभाव होतो याबाबतिे आहेत. ‘भकेू्षिदृश्य’ या शब्दािा प्रयोर् ‘प्रदेश’ या अथाने कित 
असताना, त्या अथात ‘भदूृश्य’ या शब्दाच्या अथाच्या काही छटाही ढकलण्याच्या नादात ते असतात. पि 
नेमलया कोित्या छटाांिा रतकडे अांतभाव किावयािा याबाबत माि त्याांिे एकमत होत नाही. या 
वस्त व्स्थतीतूनि खिी अडिि रनमाि होते. नेमलया अशाि परिव्स्थतीत, अमेरिकी भरू्ोलातील ‘भदूृश्य’ 
या शब्दाच्या सांदभात काय घडले त्यािी जेम्सने नोंद केली आहे; “कदारित् नकळतही असेल, पि या 
सांञेिा प्रयोर् कििाऱ्या भरू्ोलकािाने त्यािी एक खास नवी हयाख्याि केली आहे (२८६. ७९). द दैवािी 
र्ोष्ट ही, की अशा नकळत बनरवलेल्या हयाख्या शास्त्रीय म्हिनू वापिण्याइतलया प िेशा अथगरवरशष्ट 
असण्यािी शलयता नसते. तसेि, वरे्वरे्ळ्या भरू्ोलकािाांच्या अशा अबोधपिे घडलेल्या रविाि प्ररक्रयेतून 
रनमाि होिाऱ्या हयाख्या एकसािख्या असण्यािी शलयताही नसते. सत्यव्स्थरत अशी आहे की, या सांञेिा 
प्रयोर् कििािे रजतके भरू्ोलकाि आहेत रततलयाि त्याच्या हयाख्या असल्यासािखे रदसते. 
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या शब्दप्रयोर्ाला आरि त्याच्या सामारसक शब्दाांना जमगन भरू्ोलकािाांनी रिकटरवलेल्या रवरवध 
अथांिे वर्ीकिि करून रदल्याबद्दल आपि वायबलेिे ऋि मानले पारहजे (२६६). आपली यादी परिपूिग 
आहे असा दावा त्याने रनरिति केला नसता. त्याने १९३३ मध्ये सदििा लेख रलरहल्यानांति स िरवण्यात 
आलेल्या अथांिीही भि त्या यादीत घालिे आपिास प्राप्त त आहे. आांतििाष्ट्रीय भौर्ोरलक परिषदेच्या 
अरलकडच्या अरधवशेनाांतून वािल्या रे्लेल्या या रवषयाविील प्रबांध मालेकडे खास लक्ष देिे जरूि आहे 
(२७६ ते २७९ व २९७). लौटेनजाकने केलेल्या जमगन सांञेच्या ििेने, आरि रतच्या इांग्रजी समानाथी 
सांञेच्या िोकने केलेल्या ििेने या सांञाांच्या अथगस्पष्टीकििाबाबत जेवढी भि टाकण्यात आली तेवढी भि या 
पूवीच्या प्ररतपादनाांतून आलेली नहहती. तिीही, या पारिभारषक सांञाांिी अरधक शोधक ििा होिे आवश्यक 
आहे हा के्रबने काढलेला रनष्ट्कषग समथगनीयि आहे (२७९, २०९) [आांतििाष्ट्रीय परिषदेच्या या प्रकाशनाकडे माझे लक्ष 
वेधले जाण्यापूवीि प्रस्त तिा अभ्यासग्रांथ बह ताांशी रलहून पूिग झालेला होता. वि उल्लेरखलेल्या त्या दोन लेख परिकाांतून अरधक सांरक्षप्त तरूपाने 
माांडलेल्या मताांिी आरि प्रस्त त ग्रांथातील प ढील काही प्रकििाांतून स्पष्ट केलेल्या मताांिी त लना किता दोहोंत सािरूपाने एकमत असिािे अनेक 
म दे्द आहेत हे पाहून मला अरधकि ह रूप आला.]. 

 
कोित्याही एका रवरशष्ट जारे्वरून, एका रवरशष्ट कोनातून नजिेच्या टप्त प्त यात येिािे भपूृष् व 

तत्सांबांधी आकाशभार् म्हिजेि “Landschaft” (भकेू्षिदृश्य), अशी वायबलेने त्याच्या सामान्य अथािी 
हयाख्या केली आहे. आरि िोकही जवळजवळ तशाांि अथाने रवधान “Landscape” (भदूृश्य) च्या सामान्य 
अथािी हयाख्या म्हिून कितो. हे “दृरष्टकके्षतील भदूृश्य” हा ति ग्रान्योच्या सांकल्पनेिा र्ाभा आहे; माि 
त्यात तो ते के्षि पहात असता होिाऱ्या ध्वनी, र्ांध व स्पशग आरद आपल्या सांवदेनाांिाही अांतभाव कितो. 

 
अरधक स्पष्ट करून साांर्ावयािे झाले ति “एखादा भपूृष् खांड व तत्सांबांधी आकाश भार् याांनी 

आपल्या मनावि उमटिािा एकूि ठसा” या हेलपाकने केलेल्या Landschaft च्या हयाख्येवि ग्रान्योिी 
सांकल्पना आधािलेली आहे (१३९, ३४८), या दोहोंपैकी कोितीही एक सांकल्पना मान्य कििािे बह ताांश 
अभ्यासक एका रवरशष्ट कोिातून ते दृश्य पहात असल्यािा दोष काढून टाकता यावा म्हिून, रनिीक्षक ते 
दृश्य फलत उभ्या पातळीत पहात आहे अशीि कल्पना कित असतो. 

 
अशाि प्रकाििा बदल मूळ सांकल्पनेत कित असताना, ग्रान्योने तकग श द्ध रविािसििी आिखी 

रूपाांति घ सडून रदले—माि, अन्य प ष्ट्कळसे लेखक कित नाहीत ते त्याने केले; म्हिजे, या रूपाांतिािे 
ओळखपिही त्याने त्यावि रिकटरवले (२५२, २३ff, २७०, २९७). एखाद्या के्षिाने उमटरवलेल्या मानस-
सांवदेनाांच्याही प ढे जाऊन ते सांवदेन रनमाि कििाऱ्या त्या के्षिातील वस्तूपयंत तो जातो. Landschaft या 
सांञेिा इांरद्रयर्ोिि भदूृश्य हा अथग (ज्यात ध्वरन व र्ांध याांिाही समावशे होतो असे दृश्य असा पूिगतया 
वाङ् मयीन अथग) स िरक्षत िाखण्यासाठी अन्य सांञाही तो स िरवतो. पि, त्यािे अन यायी माि Landschaft 
चकवा Landscape या शब्दाांिे त्यातील सांवदेना रनमाि कििाऱ्या त्या वस्तूांति सिळ रूपाांति कितात 
(C/o िोकिे परहलेि रवधान ३३३, ८, १३६). 

 
भदूृश्याच्या सांवदेनेतून ते सांवदेन रनमाि कििाऱ्या वस्तूांत त्यािे विगन कित असताना तिी त्या 

दृश्यात कशाकशािा अांतभाव हहावा याबाबत सवगसाधािि एकमत झालेले असले पारहजे, असे कोिालाही 
वाटिे शलय आहे. माि सत्यव्स्थती याहून फािि वरे्ळी होती. उदाहििाथग, पेंक सहज स्पशग किण्या 
इतलया रनकटच्या के्षिात येिाऱ्या वस्तूि त्यातून वर्ळतो. त्याच्या मते “आपल्या दृरष्टके्षिातील 
प्ररतबोधक्षम वस्तूांिाि भकेू्षि दृश्यात समावशे होतो.” नामरनदेश करूनि बोलावयािे झाले ति, “हे भकेू्षि 
स्वतः मानवाला आपल्या कके्षत स्थान देिाि नाही पि मानवी कृतींिे भपूृष्ावि होिािे परििाम माि 
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कवटाळेल” (१६३, ३९ f, ४५). या उलट श्लूटि मािसे प्ररतबोधक्षम वस्तूपकैीि आहेत असे कािि 
दाखवनू मानवािा भकेू्षिदृश्यात समावशे कितो, इतकेि नहहे ति, मानवाला भकेू्षि दृश्यातील एक प्रम ख 
घटक ठिरवता यावा म्हिून आपल्या खास अरभरुिीच्या रवषयावि बृहद् कािी द र्गबि िोखून मानव केवळ 
“सूक्ष्मकि” ठििाि नाही अशी काळजी घेतो (१२७, १४५, २६). याच्यारवरुद्ध पासार्ग त्यातून मानवाला 
वर्ळू इव्च्छतो. इतकेि नहहे, ति सवगसाधािि प्रािी जीवनही त्यातून वर्ळतो; कािि, असे केले नाही ति, 
एक प्रदेश (Landschaft) द सऱ्या प्रदेशापासून वरे्ळा दाखरविे द िापास्त होईल, अशी त्याला भीती वाटते. 
तसेि, पासार्ग आपल्या ‘प्रदेश’ (Landschaft) नैसर्गर्क, अमानव घटकाांप िताि मयारदत ठेवतो. पि असे 
किताना सध्या अव्स्तत्वात असण्यािी शलयता नसलेल्या नैसर्गर्क वनस्परतजीवनासािख्या घटकाांिाही 
त्या ‘प्रदेशात’ (Landschaft) समावशे कितो. वायबले व अन्य प ष्ट्कळजिाांना पासार्गला Landschaft या 
सांञेिा नेमका कोिता अथग अरभपे्रत आहे हे समजिे अशलय नसले तिी अवघड आहे हे मान्य कितात, पि 
त्याच्या रवधानाांिे टीकाकािाांनी कोितेही अथग लावले तिी त्याला ते मान्य होिाि नाहीत असे र्ृहीत धििेि 
शहािपिािे ठिेल. 

 
या मतभेदाांिे मूलभतू कािि वािकाांच्या तत्काल लक्षात येण्यासािखे आहे. आध रनक जमगन 

भरू्ोलञ एका शब्दािी अशी एक हयाख्या बनरवण्याच्या नादात आहेत, की त्याम ळे त्या शब्दाला प्ररतबोधक्षम 
भदूृश्याच्या सांकल्पनेशी सामान्य समज तीप्रमािे असिािे साहियग कायम िाखिे शलय होईल आरि त्या 
बिोबिि भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अभ्यासावयाच्या वस्तूांिा अिूक रनदेशही तो शब्द करू शकेल. परििामतः 
प्रत्येक भरू्ोलञािी त्या शब्दािी हयाख्या भरू्ोलाने कशाकशािा अभ्यास किावा असे त्याला वाटते 
त्याप्रमािे बदलेल. म्हिूनि म्हितो, की “भौर्ोरलक के्षि” (Geographic area) या शब्दापेक्षा भकेू्षिदृश्य 
(Landschaft) हा शब्द काही रवशषे काटेकोि आहे अशातला भार् नाही; पि तो अरधक काटेकोि 
असल्यािा देखावा रनमाि कितो. म ख्यत्वकेरून भरूूप-शास्त्रञ असिाऱ्या भरू्ोलकािाला त्या के्षिातील 
दृश्य वस्तूांिा समावशे कििािी सांञा प िेशी वाटेल. पि ज्यािे लक्ष प्राम ख्याने साांस्कृरतक भरू्ोलाकडे आहे 
अशा भरू्ोलकािाला सांस्कृतीिा रक्रयाशील मध्यस्थ जो मानव त्याला त्याच्या महत्तवाच्या प्रमािात उभािी 
देण्यासाठी आपि काही तिी केले पारहजे असे वाटेल. पि भौर्ोरलक रूपधेयाांिे स्वरूप काही असले, तिी 
शवेटी त्याांपैकी बह तेक सवांिा अथग नैसर्गर्क वनस्पती, हवामान व भरूूपे याांच्या परिभाषेति साांर्ावा 
लार्िाि आहे, असे ज्या भरू्ोलकािाला वाटते, त्याांच्या मते Landschaft हा शब्द सािाांशाने तेवढ्याप िताि 
मयारदत िाहील. 

 
विील सवग लेखक रनदान, भौरतक, प्ररतबोधक्षम वस्तूांप िता मयारदत ठेवनूि Landschaf। 

(भकेू्षिदृश्य) हा शब्द वापितात; कािि अभौरतक घटना अभौर्ोरलक असतात म्हिनू त्या वर्ळण्यास, ते 
उत्सूक नसले तिी, तयाि असतात. पि, जे अशा प्रकािच्या घटनाांिा अांतभाव त्या भकेू्षिदृश्यािा अभ्यास 
कििाऱ्या भरू्ोलािा एक प्रत्यक्ष अभ्यासरवषय महिून करू इव्च्छतात त्याना या सांकल्पनेिी हयाख्या कििे 
बिेि अवघड होते. उदाहििाथग, “कोिताही एक रवरशष्ट अवकाश भरून टाकिाऱ्या सवग वस्तूांिा व 
घटनाांिा.... (अथात्) ञानेव्न्द्रयाांच्या सहाय्याने रनिीक्षि किता येण्यासािख्या वस्तूांिा व घटनाांिा....” 
समावशे किता येईल अशी भौर्ोरलक Landschaft या शब्दािी हयाख्या पावलोव् स्की कितो. पि नांति 
त्यािी अभौरतक घटनाांिाही समावशे किण्यारवषयीिी त्यािी ििा लक्षात घेता तशाही घटना Landschaft 
मधे घ सरवण्यािा त्यािा प्रयत्न आहे असे रदसून येते. माि त्या घटनाांिा समावशे कोित्या पद्धतीने 
किावयािा हे त्या ििेवरून स्पष्ट होत नाही (२७६, २०२ f, २०५ ते २०८). 
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लौटेनझाक हा “वाांरशक व भारषक परिव्स्थती” अशा प्रकािच्या अभौरतक घटकाांिा अांतभाव 
अरधक रनरितपिे किताना रदसतो. तो Landschaft िी हयाख्या कित नाही तिी त्यात समारवष्ट 
किावयाच्या वस्तूांच्या विगनाांवरून, कोिताही भरू्ोलकाि त्या के्षिाच्या अभ्यासात अांतभाव किावयािी 
इच्छा किील अशा सवग र्ोष्टींिे प्ररतरनरधत्व त्यात असल्यािे रदसते. द सऱ्या शब्दात बोलावयािे, ति 
Landschaft िा (भकेू्षिदृश्यािा) Landscape (भदूृश्य) हा सूरिताथग त्यात कोठे रशल्लक िारहलेला रदसत 
नाही. हीि र्ोष्ट प ष्ट्कळशा अांशाांनी मौल सािख्या अन्य लेखकाांच्या बाबतीतही खिी आहे. हे लोक 
िाजनैरतक िाज्य हा Landschaft िा एक घटक मानतात. िाज्यािा हयलत भदूृश्यावि काही खास परििाम 
होतो अशा आधािावि नहहे, ति िाज्यािा अन्य घटकाांशी काहीना काही रनकट सांबांध असताति अशा सिळ 
आधािावि िाज्य हाही (Landschaft) िा एक घटक असे हे लोक मानतात. म्हिजेि, Landschaft 
(भकेू्षिदृश्य) ही सांञा अथाने कोठेही कमी अर्ि जास्त नसल्याम ळे Region (प्रदेश) या सांञेशी समानाथी 
आहे (१५७). रग्रमिा शब्दकोश (Worterbuch) या जमगन भाषेविील एका अरभजात अरधकािी ग्रांथात या 
शब्दप्रयोर्ािेि प िेसे समथगन केलेले आढळून येईल हे येथे नमूद किावसेे वाटते. अथात Landschaft हे 
के्षि साधाििपिे ‘भभूार्’ (A Land) एकापेक्षा लहानसि असते आरि त्या के्षिात त्याविील लोकवस्तीिाही 
समावशे होतो हे लक्षात घेऊन, Landschaft (भकेू्षिदृश्य) ही सांञाएका सांपूिग िाजनैरतक के्षिािे रनदेशक 
म्हिून वापिावयास हिकत रदसत नाही. खिे पहाता, सदि ग्रांथात ग्रांरथत केलेल्या Landschaft शब्दािा 
अन्य अनेक अथांपकैी एक अथग प्रत्यक्ष भभूार्ाशी सांदभग न ठेवताि त्यावि वसाहत करून िहािाऱ्या 
समाजर्टाशीि सांदभग दाखरवतो. 

 
उलटपक्षी के्रब्ज असे आग्रहाने म्हितो, की Land (भकेू्षि) व Landschaft (भकेू्षिदृश्य) 

याांच्यामधील फिक फलत आकािमानाप िताि नाही. Land (भकेू्षि-देश) हा प्रत्यय फलत England चकवा 
Deutschland अशा रवस्तृतके्षिाांप िताि मयारदत नाही, ति Siegerland, Sauerland, अशा सािख्या 
अनरतरवस्तृत के्षिाांच्या बाबतीतही तो वापिला जातो. उलट, Landschaft (भकेू्षिदृश्य) या सांञेिा सांदभग 
तशाप्रकािच्या अनेक के्षिाांिे नम नेदाि स्वरूप म्हिनू र्िल्या रे्लेल्या त्याांच्या रवरशष्ट रूपधेयाांशी रजतका 
असतो रततका त्या रवरशष्ट स्वतांि के्षिाशी नसतो, असे के्रब्ज रनक्षनू साांर्तो (२७९, २०९). आरि के्रब्ज 
असाही दावा कितो, की पवगतीय के्षि या दृष्टीने आल्प्त सच्या स्वाभारवक रूपरवशषेािा उल्लखे आल्प्त सिे 
भकेू्षिदृश्य असा किावयास हिकत नाही; कािि आल्प्त सच्या या भकेू्षिदृश्यािी प निावृत्ती जर्ाच्या अन्य 
भार्ातून आढळून येिाि आहे, पि आल्प्त सिे हे भकेू्षि अथवा आल्प्त सिा हा ‘भपू्रदेश’ अनन्यसामान्य आहे. हे 
वरे्ळेपि सूक्ष्म नसून ढोबळ आहे. आल्प्त सिे ‘भकेू्षिदृश्य’ काही रवशषे लक्षिप ितेि मयारदत असते, कािि 
त्यािे सापेक्ष स्थान आरि त्यािा वरे्ळेपिा दाखरविािी साांस्कृरतक लक्षिे त्यातून वर्ळलेली असतात. पि 
आल्प्त सच्या ‘भकेू्षिात’ (प्रदेशात) मला माि सवगि महत्तवाच्या लक्षिाांिा अांतभाव होत असतो. आल्प्त स ‘प्रदेश’ 
ही सांञा या प्रकािे फलत के्रब्जि वापितो असे नाही. रवरशष्ट उदाहििि द्यायिे ति, पासार्ग या सांञेिा ज्या 
अनेक प्रकािाांनी वापि किताना रदसतो, त्यातील रनदान एक प्रकाि विील अथानेि वापिलेला रदसतो. 
पि या सांञेिी अशा रवरशष्ट अथांिी हयाख्या का केली यािे समथगन के्रब्ज अथवा पासार्ग या दोहोंपेकी 
कोिीि केलेले रनदान माझ्या आढळात नाही आरि ही वस्त व्स्थती रग्रमनेही नमूद केलेली नाही. 

 
एका बाजूला, रनरितपिे मयारदत असे एक के्षि या अथाने, ति द सऱ्या बाजूला भपूषृ्ाच्या अमयाद 

रवस्तािािा कमीजास्त प्रमािात रनरितपिे हयाख्याबद्ध केलेले रूपरवशषे या अथाने, सवग रठकािी एकि 
शब्द वापित रे्ल्याने या र्ोंधळात आिखी एका घोटाळ्यािी भि पडली आहे. प ष्ट्कळशा बाबतीत 
ग्रांथसांदभावरून कोिता अथग तेथे अरभपे्रत आहे यािा बोध होतो, पि असे नेहमी घडतेि असेही नाही. अशा 
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अवस्थेत, तो शब्द आपल्या ‘के्षि’ (Area) या शब्दापेक्षा फािसा स्पष्टाथगक नाही आरि ‘प्रदेश’ (Region) या 
शब्दापेक्षाखासि कमी स्पष्टाथगक आहे. 

 
जमगनीतील वतगमानकालीन लेखक, आपि ज्या अथाने ‘प्रदेश’ (Region) हा शब्द वापितो, कमी 

अरधक प्रमािात, त्याि अथाने ‘भकेू्षिदृश्य’ (Landschaft) हा शब्द वापितात असे रदसते. Region 
(प्रदेश) या अथाने माि प्रत्येक जि त्यािी हयाख्या वरे्ळ्या प्रकािे कितो असे रदसते. पूवी वापिल्या 
जािाऱ्या शब्दाांच्या ऐवजी एखादा नवा शब्द वापिाांत येिे इष्ट आहे असे लेखकाांच्या वतगमान रपढीला का 
वाटते यािी अनेक काििे वबेलने रदली आहेत. यापूवी Landerkund (भवूिगन) या सांञेने सामान्यतः 
ज्यािा उल्लेख केला जातो असे, त्यािे अभ्यासक अलीकडे साधािितः ज्याला Land (भकेू्षि) म्हित 
त्यापेक्षा कमी रवस्तािाच्या आतापयंत भभूार्ाांच्या अभ्यासात अरधक िस घेत आहेत, आरि सवगसाधािि 
जमगन भाषेतील समानाथी शब्दप्रयोर्ाांिा रविाि किता विील भकेू्षि या अथाने ‘भकेू्षिदृश्य’ (Landschaft) 
या शब्दािा उपयोर् समथगनीयि ठितो. येथे एक र्ोष्ट साांरर्तली पारहजे, की जमगन लोकाांना Region हा 
प्रदेश या अथािा पिदेशी शब्द मांजूि नाही. आरि अन्य अनेक काििासाठी Gegend व Gebeit अशा 
सािख्या सांञा त्याांना या सांदभात अप्रस्त त वाटतात. वस्तू जशा एकि असतील तशा व्स्थरतति त्या पहािे 
एक रनःशषे घटना सांि रविािात घेिे (Zusammenshan) हा आजच्या काळािा िोख (Drive) आहे, हेि 
या रविािाांमार्ील प्रम ख कािि आहे. आरि तशी नोंद वबेलने केलेली आहे. “एक र्ोष्ट र्ृरहत आहे की 
Landscape (भदूृश्य) या शब्दािा र् िाथग जे स िरवतो अर्दी तेि Landschaft (भकेू्षिदृश्य) च्या 
अभ्यासाने साधायिे असते. वबेल अशीही प स्ती जोडतो, की Land (भकेू्षि) या शब्दापेक्षा Landschaft 
(भकेू्षिदृश्य) हा शब्द अरधक प्रभावी, अरधक भािदस्त, आहे. तसेि आज ज्याला ‘प्रादेरशक भरू्ोल’ 
(Landschafts Kunde) असे सांबोधतात ती आरि यापूवी ज्याला ‘देशाांिा भरू्ोल’ (Lӓnderkunde) असे 
म्हित त्या भरू्ोलापेक्षा काही फािसा वरे्ळा नहहता.” 

 
ज्या थोड्या अमेरिकी लेखकाांनी ‘लाांडशा्ट’ या सांञेच्या अनेकाथांपैकी कोितातिी एक आपल्या 

शब्दकोशात ‘लँडस्केप’ या रूपाांत रूपाांतरित केला त्याांनी आपल्याला काय म्हिावयािे आहे त्यािे नेमके 
रवधानही किण्यािा प्रयत्न केला आहे. त्या दृष्टीने सॉिने “भदूृश्यािे रूपविगन-शास्त्र” हा य र्प्रवतगक प्रबांध 
रलहून त्या सांकल्पनेिे तपशीलवाि प्ररतपादनि सादि केले, असे समजावयास हिकत नाही. पि, हा प्रबांध 
रजतलयाांदा अभ्यासत जाव े रततके भदूृश्य (Landscape) आरि भकेू्षि (Area) या दोहोंत नेमका फिक 
काय आहे हेि कळिे अवघड होत जाते. काही वळेा, हे दोनही शब्द एकमेकाांिे पयायी शब्द आहेत असे 
रदसते, ति इति काही वळेा त्या दोहोंत काही थोडा भेद असल्यािे सूरित केले जाते. ‘भदूृश्य’ (लँडस्केप) 
म्हिजे “रभनरूपाांच्या उघड साहियांम ळे रनमाि झालेले एक भकेू्षि (Area)” येवढे केवळ रवधानही त्यािी 
हयाख्या किण्यास प िेसे होते (२११, २५ f). या नांतिच्या एका रनबांधाने असे साांरर्तले आहे, की “(१) 
नैसर्गर्क भकेू्षिािी रूपधेये, आरि (२) मािसाच्या कृतीने त्या भौरतक भदूृश्यावि ठसरवलेली रूपे याांिा त्या 
भदूृश्याच्या आकृतीबांधात समावशे केलेला असतो” (८४, १८६). या आरि अशा द सऱ्या रवधानाांवरून 
आम्ही असा रनष्ट्कषग काढला आहे, की “नैसर्गर्क भकेू्षि” (Natural Area) आरि “भौरतक भदूृश्य” 
(Physical Landscape) हे दोनही शब्द समानाथी आहेत. उदाहििाथग हवामानरवषयक व्स्थतींिा 
रनःशांकपिे त्यात समावशे किावयािा आहे. तेथे त्या केवळ नजिेने रनिीक्षिक्षम आहेत की नाही हा प्रश्नि 
रनमाि होत नाही; कािि, श्लटूिच्या य व्लतवादान साि स्पशगसांवदेनेतून त्या रनिीक्षिक्षम आहेति. 
त्यािप्रमािे, आिखीही एक र्ोष्ट आमच्या सहज लक्षात आली; या दोन रवभार्ाांिा सांयोर् म्हिजे सवग 
बाबींिी केवळ र्ोळाबेिीज नहहे. मानव नैसर्गर्क भकेू्षिात रूपधेयाांिी फलत बेिीजि किती असे नाही, ति 
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के्षिर्त रूपधेयाांिी वजाबाकीही कितो, इतकेि काय त्याांच्यात बदलही करू शकतो! तिीही, अत्यावश्यक 
म द्दा असा, या दोन प्रकािच्या वस्त व्स्थती केवळ एकि केल्याने त्या भकेू्षिातील सवगि बाबींिा त्यात 
समावशे झाला आहे असे नाही. आरि म्हिनूि अशाप्रकािे हयाख्याबद्ध केलेली ‘भदूृश्ये’ ही सांञा त्या 
भकेू्षिाशी समानाथी पयायी सांञा असिाि नाही. अभौरतक मानवी घटना या सापेक्षस्थान रवश्वात 
अव्स्तत्वात असिाऱ्या सत्यव्स्थरत नहहेत! त्या घटना भपूृष्ाच्या के्षिाांतून रवरशष्ट पद्धतीने स्थानबद्ध 
असतात; म्हिूनि वस्त व्स्थतीच्या त्या रवभार्ात त्याांिा समावशे केला जािे आवश्यक आहे. (अशा घटना 
भदूृश्यातून वर्ळलेल्या असतात असे सॉडिच्या अन्य काही रवधानाांतून सूरित केले रे्लेले आहेत). म्हिनू, 
‘अभौरतक घटना ज्याांतून वर्ळल्या आहेत असे भकेू्षि’ अशी सॉडिच्या भदूृश्याच्या सांकल्पनेिी हयाख्या 
केली पारहजे. चकवा, कोिाला तशा शब्दाति मान्य होिाि असेल ति, ‘जेवढ्या प्रमािात ते के्षि भौरतक 
स्वरूपािे आहे तेवढे के्षि’ अशी तिी त्यािी हयाख्या केली पारहजे. त्याच्या बह तेक सवग अन यायाांनी 
‘भदूृश्यािी’ हीि सांकल्पना मान्य केली आहे. याप ढे जाऊन, हे त्यािे रवद्याथी व स्वतः सॉडि ‘भदूृश्ये’ ही 
कोित्यातिी भकेू्षिािी स्वतांि एकके आहेत असे मानतात. सहपाठावरून पहाता, ते भदूृश्य म्हिजेि ते 
भौर्ोरलक के्षि ही एक कारयक वस्तू आहे, आरि त्याच्या रूपाांच्या लक्षिविगनाने त्या वस्तूशी जवळीक 
किता येते, रतच्या ििनेिी ओळख पटते आरि रतिी उत्पत्ती, रतिी वाढ आरि रतिे कायग या र्ोष्टी समजून 
घेता येतात. 

 
सॉिला “भदूृश्ये” (Landscape) आरि “भकेू्षि” (Area) या दोहोंतील नेमका कोिता फिक 

अरभपे्रत आहे हे कळिे कठीि आहे असे म्हििािा प्रस्त त लेखक हा एकटाि महाभार् नहहे, ति ही र्ोष्ट 
त्यािे अन किि कििाऱ्या लेखकाांच्या रलखािाांतूनही दृष्टोत्पत्तीस आलेली आहे. थोडलयात साांर्ावयािे 
ति, या अत्यांत पे्रिक व ठाशीव रनबांधाच्या माध्यमातून अमेरिकी भरू्ोलाला Landscape (भदूृश्य) या 
शब्दप्रयोर्ािी प्रथमि ओळख करून देण्यात आली. पि, त्या शब्दाच्या अथािे कोितेि काटेकोि रवधान 
त्या रनबांधात केलेले नसूनही ती सांञा आपल्या भरू्ोलरवषयक रविािाांतील एक आधािभतू सांञा म्हिनू 
मान्य केली. ही उिीव लक्षात घेऊनि “या शब्दप्रयोर्ािा वापि कििाऱ्या भरू्ोलकािाच्या मनात काय 
असते यािे स स्पष्ट रवधान” किण्यािा प्रयास जेम्सने १९३४ मध्ये केला. “आवश्यक त्या सवग दृरष्टकोनाांतून 
पिीक्षि करूनही ज्यात साितः एकि रूप प्रदर्गशत झालेले आढळते असा कोित्याही प्राांतािा एक भार्”, 
असाि अथग भदूृश्य (Landscape) या सांञेने सूरित केला जातो. (२८६, ७९). “आवश्यक त्या सवग 
दृरष्टकोनाांतून पिीक्षि करून” या वालयाांशाने रनिीक्षिपद्धती अक्षिशः प्रत्यक्षदृश्या (view) प ित्याि 
मयारदत आहेत असे सूरित केले आहे की काय रनरितपिे कळत नाही. अन्य रवशषेिात्मक वालयाांिे त्याने 
रदलेले स्पष्टीकिि येथे आपल्यादृष्टीने महत्तवािे नाही. या रवधानािा र्ाभाि भदूृश्याच्या हयाख्येने बनलेला 
आहे. भदूृश्य हे सिळपिे आरि एकाि अथाने “एखाद्या प्राांतािा भरूमखांड” असतो, म्हिजे एक भकेू्षि 
असते. आरि ते एकूि रवधानही रततलयाि सामान्यपिे प्रदेश या सांञेिी हयाख्या म्हिून वापिण्यास हिकत 
रदसत नाही. प्रिरलत परिपाठाबद्दलिे एक रनवदेन या स्वरूपात जेम्सिे हे रवधान रनःसांशयपिे साितः 
बिोबिि आहे. अमेरिकी भरू्ोलञाांमध्ये ति “भदूृश्य” हा शब्द “प्रदेश” या शब्दािा समानाथी पयाय आहे 
असे मानण्यािी प्रथाि पडून रे्ली आहे. ज्याांना भौर्ोरलक प्रदेशात अभौरतकरूपधेयाांिाि समावशे 
किावयािा असतो ते त्या भदूृश्यािा एक घटक म्हिून सांबांधी िाज्यािाि त्यात समावशे कितात. मौलही 
िाज्यािा अांतभाव त्या भकेू्षिदृश्यािा एक घटक म्हिूनि कित असे. प्रस्त त ग्रांथािा लेखकही याि बाढीव 
अथाने ही सांञा वापित असलेल्या अनेकाांपकैी फलत एक आहे. (२१६, ९४६, ff) ही सांञा रतकडे सातत्याने 
वि सूरित केलेल्या अथाने वापिली जात असल्याम ळे, रतच्याशी रनर्डीत असलेला य व्लतवाद, केवळ ती 
परिभाषा अथगशून्य वाटते म्हिून, रनिथगक ठित नाही. 



 अनुक्रमणिका 

म्हिूनि िोक असा रनष्ट्कषग काढतो, की ‘भदूृश्य’ (Landscape) या एकाि शब्दािे आता आपल्या 
भाषेत दोन अथग रूढ आहेत. त्यातील एक त्याच्या रनत्याच्या सूरिताथावरून साधलेला आहे. “भपूृष्ाच्या 
स्वैि भार्ाच्या रनिीक्षिक्षम रूपधेयाांिा ‘भदूृश्यात’ अांतभाव होत असतो. माि ही सांञा रनत्याच्या वापिाने 
सूरित होते त्यापेक्षा अरधक रवस्तृत अथाने येथे ती वापिावयािी आहे.” “ज्याच्या रूपविगनात एक प्रकाििी 
एकात्मता असते, असा प्रदेश”, असा त्यािा द सिा अथग होतो. स स्पष्टतेच्या दृष्टीने त्यातील एक अथग रनरषद्ध 
मानिेि इष्ट आहे, असे िोक आग्रहाने साांर्तो आरि त्या दोहोंतील द सिा अथग बाद ठिरवण्यास अन कूल 
मत देतो. 

 
पि परहला अथग ज्या “अरधक रवस्तृत अथाने” या शब्द योजनेने तािला आहे, त्यात आिखी 

कशाकशािा अांतभाव हहावयािा आहे यािी काळजीपूवगक नोंद घेिे आपल्या दृष्टीने आवश्यक आहे. 
स्वतःच्याि पांरडतपदवी पिीक्षा प्रबांधात त्याने केले होते त्याप्रमािे श्लटूि, ग्रान्यो, सॉडि याांच्या मतास 
रिकटून िहाण्यास तो आता तयाि नाही. त्याला आता असे वाटू लार्ले आहे की भरू्ोलकािाने “प्रत्यक्ष 
रनिीक्षि-क्षम रूपधेयाांिी” मयादा स्वतः बांधनकािक मानली नाही तिी िालण्यासािखे आहे; उलटपक्षी, 
दर्डी कोळशाच्या खािीतील उभ्या बोर्द्यातून खाली जाऊन त्याने पहािी केली पारहजे. त्याने रवरवध 
घटनाांिी दैनांरदन आरि हांर्ामी िके्र पारहली पारहजेत, आरि रवशषे महत्तवािे हे की प्रत्यक्ष पहाता 
येण्यासािख्या घटनाांच्या मारे् अदृश्य व्स्थतीत असलेल्या र्ोष्टींिा त्याने शोध घेतला पारहजे. उदाहििाथग 
ग्रामीि भदूृश्यािा अभ्यास कित असताना, “शतेजरमनींिे प्रत्येकी आकािमान, पीक-फेिी-पद्धती, 
उत्पादनाांत उत्पादनामार्ील हेतू, इत्यादी र्ोष्टी त्याने प्रयत्नपूवगक पारहल्या पारहजेत. भरू्ोलकािाच्या 
दृष्टीने भदूृश्य हे अमूतग असून ते रनिीक्षकाच्या स्थलकालबांधनाांपासून म लत असते. म्हिून दृश्य असूनही 
अथगपूिग असिाऱ्या र्ृहीत सामग्रीिी प िविी जोडावीि लार्ते (२९७, १०४). 

 
विील विगनात सामावलेल्या सवग र्ोष्टींिा अभ्यास किावा असे मान्य केले– आरि प्रस्त त 

ग्रांथलेखक ते मान्य किण्यास रनरिति तयाि आहे– तिीही, “अमूतग भदूृश्य” हे प्रत्यक्षात नेमके काय आहे 
हे अद्यापी स्पष्ट होति नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, ‘भदूृश्य’ या शब्दाच्या सवगसाधािि 
सूरिताथात ‘भरू्ोलकािाांना अभ्यासाच्या अशा सवग र्ोष्टी’ अशी भि टाकून आरि ‘भकेू्षि’ या सांकल्पनेपासून 
अरभन असलेली एक सांकल्पना शवेटी साांर्नू िोकने लाऊटेनझाक आरि अन्य अनेक जमगन अभ्यासकाांच्या 
मार्ाने जाण्यापेक्षा अरधक काहीि साधले नाही! माि लाउटेनझाक प्रमािे त्याने ही सांकल्पना रवधानरुपाने 
माांडण्यािा अट्टाहास केला नाही, ही र्ोष्ट महत्तवािी आहे. असा प्रयत्न त्याने केलाि असता ति, त्यािे 
रवधान प ढीलप्रमािे झाले असते. “भदूृश्यातील भपूृष्ाच्या कोित्याही स्वैि भार्ाशी सवग रनिीक्षिक्षम 
रूपधेये व त्याबिोबिि प्रत्यक्ष रनिीक्षि किता येिाि नाहीत पि अथगपूिग आहेत अशी रूपधेये या सवांिा 
समावशे होता.” (िोकने आपल्या या सांकल्पनेिा त्या सांपूिग प्रबांधात सातत्याने पाठप िावा केला 
असल्याम ळे, येथे रनमाि झालेल्या शांकेिा त्याच्या नांतिच्या रनष्ट्कषावि काही परििाम होिाि नाही. 
लाउटनेजाकच्या प्रबांधाबाबतही हेि रवधान खिे आहे). 

 
इांग्रजी भरू्ोलकािाांनी ‘Landscape’ (भदूृश्य) या शब्दाच्या केलेल्या वापिािे पिीक्षि केले असता, 

अर्दी जवळ जवळ आपल्या देशासािखीि परिव्स्थती तेथेही आढळते. खिे म्हिजे, प ष्ट्कळशा इांग्रज 
अभ्यासकाांनी ही सांकल्पना उघडउघड आपल्या देशाकडून उिलली आहे. रडरकन्सनने अरलकडेि 
केलेल्या ििेतही काटेकोि रवधान किावयािे टाळण्यािी अर्दी हीि पद्धती अवलां रबलेली रदसते (२०२). 
ख द्द रडरकन्सननेि हे “भदूृश्य म्हिजे आहे तिी काय?” असा प्रश्न उपव्स्थत केला असल्याम ळे ती पद्धती 
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अरधकि नजिेत भिते. त्यािी पद्धत अशीि होती. प्रथम एक काटेकोि हयाख्या रवधानरुपाने माांडावयािी, 
पाठोपाठ वरे्वरे्ळया प्रवलत्याांिी मते– म्हिजेि केवल भदूृश्यवादी प्रवलत्याांिी मते– सादि कित जायिे 
व त्या प्रविनापासून स्वतःिेि इतके अर्दी मलूर्ामी मतभेद दाखवावयािे की शवेटी त्याांिी ओळख 
त्यालाि पटेनाशी होते, असे वािकाला वाटते. एकूि, ही वरे्वरे्ळी रवख िलेली रवधाने एकरित केली ति 
आपल्याला त्यावरुन प ढील रनष्ट्कषग काढावयास हिकत रदसत नाही. भदूृश्यात भरूुपाांिा व 
वनस्पत्यावििािा समावशे होतो. तसेि, मानवी वसाहतीिा परििाम म्हिनू मूळ भरूुपाांत व 
वनस्पत्यावििात झालेली रुपाांतिे असतात. अशा पि सांघरटतके्षिीय साहियात असलेल्या स्थावि भौरतक 
रुपाांिाही त्यात समावशे होतो. येथे हवामानरवषयक परिव्स्थती, प्रािीजीवन व मानवीजीवन या र्ोष्टी उघड 
उघड वर्ळल्या आहेत. उलटपक्षी, काही अभौरतक कािकाांिीही त्यात भि घातली आहे. कािि, हेटनि व 
श्लूटि याांच्यात काही मतभेदि नाहीत असा आव आिनू त्याांच्या एतद् रवषयक सांकल्पना एकरित 
किण्यािा रडरकन्सनिा हा प्रयत्न आहे. पि कोित्या का अथाने असेना, त्याच्या ‘भदूृश्य’ सांकल्पनेत 
त्याांच्या सांकल्पना समारवष्ट आहेत की नाहीत हे त्यातून स्पष्ट होत नाही. क्रौवनेे आपल्या भाष्ट्यात ठासून 
साांरर्तले आहे त्याप्रमािे स्वतःि उपव्स्थत केलेल्या प्रश्नािे उत्ति रडरकन्सनने रदलेलेि नाही. 

 
कोित्याही शास्त्रातील तकग श द्ध य व्लतवादाला एका र्ोष्टीिी म ळापासूनि र्िज असते. 

पद्धतीतांिरवषयक ििेत वापिावयाच्या पायाभतू सांञाांच्या हयाख्या काटेकोिपिे केल्या पारहजेत व सांपूिग 
ििेत त्या हयाख्याांना रिकटून िारहले पारहजे, रनदान ‘भदूृश्य’ या सांञेच्या बाबतीत तिी त्या शब्दािा अथग 
काय आहे हे वािकाला समजून येईलि असे र्ृहीत धििे म्हिजे ‘अशलय ते शलय’ होईल असे र्ृहीत 
धिण्यासािखेि आहे. एखादा लेखक एखाद्या सांञेिा नेमका कोिता अथग त्याला अरभपे्रत आहे, हे साांर् ू
शकला नाही, आरि तिीही तो शब्द वापित िारहला, ति ती कशारवषयी काय म्हितो आहे हे त्यािे 
त्यालाि मारहत नसल्यािी, पि ती वस्त व्स्थती लपरवण्यासाठी कमीजास्त प्रमािात रुढ शब्दािा वापि तो 
कित असल्यािी ती कब लीि असते. सिळ इांग्रजीत जे शलय होिाि नाही असे शब्दाथग र्ारुड ििण्यािी तो 
आपल्या य व्लतवादाने एकप्रकािे पिवानर्ीि घेत असतो, असे म्हिावयास हिकत नाही. 

 
‘भदूृश्य’ या मूलभतू सांकल्पनेसाठी प्रत्येक भरू्ोलकाि जिी वरे्वरे्ळा अथग मान्य कििाि असला, 

तिीही केवळ तकग वाद कििे तत्तवतः शलय होईल. माि, प्रत्येकाने आपल्याला नेमके काय म्हिावयािे आहे 
यािे रवधान आधी केलेले असले पारहजे. अथात, तशाही व्स्थतीत अनांत मतमताांिा र्ोंधळ टाळिे 
जवळजवळ अशलय होईल. म्हिूनि, रनदान अमेरिकी भरू्ोलकािाांनी भरू्ोलके्षिातील ‘Landscape’ 
(भदूृश्य) या शब्दािा वस्त्वथग काय असावा या बाबत काहीतिी एकमत घडवनू आिण्यािा प्रयत्न कििे इष्ट 
आहे, असे वाटते. अथात, तो शब्द याप ढेही एक ताांरिक सांञा म्हिूनि वापििाि आहोत, हे र्ृहीत आहे. 
या सांञेला पूिगपिे फाटा द्यावा या मताला प ष्टी देिाऱ्या जोिदाि य व्लतवादाला प्रिरलत र्ोंधळातूनि प ष्टी 
रमळण्यािी शलयता आहे. तिीही ‘भदूृश्य’ या सांञेिा रवस्तृत प्रमािात होिािा वापि पहाता, आतापयंत 
वापिण्यात आलेल्या अन्य सांञाांपेक्षा त्या सांञेत काही अरधक फायदे आहेत, असे सूरित होतेसे वाटते. 
कोित्याही परिव्स्थतीत आपल्या भाषेच्या शब्दभाांडािात खोलवि रुतलेली एक सांञा खाांदून काढण्यािा 
खटाटोप हयथगक ठििाि. हयावहारिक शहािपि आपल्याला असे साांर्तो की, या बाबत रनदान काहीसे 
स माि एकमत होण्यािी शलयता आहे की नाही हेि प्रथम पडताळून पहािे आवश्यक आहे. 
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ब–भूदृश्य प्रश्नाची उकल  
 
भरू्ोलरवषयक रविाि के्षिात एकि एक काटेकोि सांकल्पना शोधून काढण्यािा प्रयत्न किण्यापूवी 

या प्रश्नािे तसे उत्ति रमळण्यािी शलयता नाही ही र्ोष्ट आपि मनोमन समजून िारहले पारहजे; कािि, या 
पारिभारषक शब्दािा वापि किण्याबाबत प्रधान आरि र्ौि अशा सवगि बाबतीत भरू्ोलकािाांत मतभेद अटळ 
आहेत. पि तसे रसद्ध झालेि ति, तांि रवषयक शास्त्रीय सांञा या अथाने या सांञेला काहीि चकमत नहहती, 
हेही मान्य कििे आपल्याला भार् पडेल. ज्या ज्या प्रबांधात त्या शब्दािा वापि केलेला होता अशा प्रत्येक 
एका प्रबांधात तो नेमका कोित्या अथाने वापिला रे्ला यािे प नर्गवधान तेथे केलेले असिािि. पि, तसे 
किताना फािि थोड्या लेखकाांना आपली ही सांकल्पना एका पानापेक्षा कमी जारे्त माांडण्यात यश आले. 
म्हिून, हा शब्द पूिगपिे टाकून देिे इष्ट आहे, असे आपल्याला लवकिि आढळून येईल. 

 
उलटपक्षी, ही सांञा वािकाांच्या मनात र्ोंधळ माजरवण्यासाठी नसून, ती ञान प्रकाशासाठी 

वापिावयािी आहे, अशी भरू्ोलकािाांिी धाििा असेल ति ही सांञा स माि अांशाने तिी प्रमािीत किण्यािी 
आवश्यकता आहे. प्रिरलत र्ोंधळाबाबत िाललेल्या ििेत एक अदृश्य कािि उघडकीस आले. ‘भदूृश्य’ 
यािा अथग काय समजावयािा हे रनरित किण्यापूवीि ‘भरू्ोल’ म्हिजे भदूृश्याांिा अभ्यास अशी हयाख्या 
भरू्ोलकािाांनी जाहीि करून टाकली आहे त्याम ळे ‘भदूृश्य’ या ताांरिक सांञेिा अथग त्या त्या हयलतीच्या 
भरू्ोलाच्या सांकल्पनेशी ज ळेल असा अन्वयाथग लावला जातो. याम ळेि आपले र्हृीत प्रमेय एक अस्पष्ट 
सांञाांिी रनिथगक प निावृत्ती ठिते, हे कोिाच्याि लक्षात आलेले नाही, हे उघड आहे. म्हिून, ‘भरू्ोल हा 
एका भदूृश्यािा अर्ि अनेक भदूृश्याांिा अभ्यास असतो’, हे प्ररतञात्मक रवधान अमान्य कििे हीि आपल्या 
ििेिी परहली पायिी होईल. अथाति, भरू्ोलात कोित्या र्ोष्टींिा अांतभाव हहावा, या रवषयी भरू्ोलकािाांिे 
काटेकोिपिे एकमत होईल अशी अपेक्षा नाही, आरि त्यािी आवश्यकताही नाही. पि, ििेच्या 
सांदभगरवषयाांबाबत त्याांिे एकमत झाल्यारशवाय प्रस्त त प्रश्नासांबांधीच्या त्याांच्यातील मतभेदाांबाबतिी ििा 
ब रद्धग्राह्य होिाि नाही. भदूृश्य म्हिजे काय हे रनरित केल्यानांतिि, आपल्याला भरू्ोलरवषयक 
अभ्यासाांच्या हेतूांशी त्यािा सांबांध काय ही र्ोष्ट रविािात घेिे शलय होिाि आहे. याि एका मार्ाने, भरू्ोल 
के्षिात कशाकशािा समावशे कििे आरि कोित्या र्ोष्टी त्यातून वर्ळिे इष्ट होईल अशा चकवा 
भरू्ोलशास्त्राला त्यािे स्वतःिे असे मतूग अभ्यासरवषय भदूृश्याांतून र्वसतील का, अशा प्रश्नाांच्या हयाख्याबद्ध 
उत्तिाांिी यािना त्या प्रश्नाांकडेि किण्यािा अनवस्था प्रसांर् आपल्याला टाळता येईल. 

 
आधीि अत्यारधक र्ैिवापि झालेल्या या शब्दािी एखादी नवी सांकल्पना ििण्यािा आम्ही येथे 

प्रयत्न कििाि नाही, कािि प्रिरलत घोटाळ्यात आिखी भि टाकण्यािी आमिी म ळीि इच्छा नाही. पि 
शलय झाल्यास, हा शब्द वापिताना भरू्ोलाभ्यासकाांच्या मनात त्यारवषयीिे सवगसाधािि रविाि काय 
असतात हे रनरित किण्यािा माि प्रयत्न कििाि आहोत. वतगमान क्षिी, औपपरत्तक समथगनाकडे द लगक्ष 
करून भरू्ोलरवषयक रविाि के्षिात प्रिरलत असलेला एखादा अथग आपि या शब्दाला देऊ शकू येवढेि 
सिळसिळ र्ृहीत धििाि आहोत. 

 
रवशषे लक्षिाांनी य लत असलेला एखादा के्षिखांड, प्रत्यक्षात तो तसा नसूनही आपल्या 

मनःपटलावि साकािलेला असेल, ति हा के्षिखांड इति के्षिाांपासून वरे्ळा दाखवता येईल. अशा रवधानािा 
एक साितः समानाथी शब्द म्हिून वापिण्याकडे सवगसाधािि कल असल्यािे आमच्या लक्षात आले आहे. 
म्हिजे, बऱ्याि अांशाने काटेकोि असलेल्या आरि प ष्ट्कळशा भरू्ोलकािाांना मान्य होिे शलय असलेल्या 



 अनुक्रमणिका 

एका सांकल्पनेिी तारत्तवक दृष्ट्ट्या हयाख्या कििे शलय आहे. हे सवग Landschaft (भकेू्षिदृश्य) या एका 
जमगन शब्दािे उघड भाषाांति आहे. जमगनीतील अनेक भरू्ोलकािाांकडून त्यािा सिळ र् िाथाने वापि केला 
रे्ला आहे, आरि प्रस्त त लेखकासह अनेक अमेरिकी भरू्ोलकािाांनीही त्यािा याि प्रकािे वापि केलेला 
आहे. अन्यथा जे एका जमगन शब्दािे केवळ ि कीिे भाषाांति असल्यािे रदसत होते, त्यािेि हे औपरत्तक 
समथगन अमेरिकी भरू्ोलकािाांनी ही सांकल्पना दत्तक घेतल्यानांति बऱ्याि कालान्तिाने सादि किण्यात 
आले. िोक स िरवतो त्याप्रमािे एका ज न्या इांग्रजी शब्दाच्या र् िाथािे प नरुज्जीवन या भाषाांतिाने सादि 
केले. पि हा जावई शोधही इरतहासदृष्ट्ट्या ि कीिा आहे. (जेम्स २८६, ७८ f). 

 
‘काही अांशाांनी एकरुपता असलेले एक के्षि’ असा अथगबोध कििाऱ्या जमगन सदृश भाषाांतील एका 

शब्दाला एक समानाथगक शब्द प िरविे हाि भदूृश्य (Landscape) हा शब्द भाषा हयवहािाला एका 
अनोळखी असलेल्या पद्धतीने येथे वापिण्यामार्िा हेतू आहे; मर् तो त म्ही एक नवा अथग माना अर्ि एक 
प नरुज्जीरवत अथग माना. अशी नोंद िोकने केलेली आहे (२९७, १०४). पि ही सांकल्पना आपल्या Region 
(प्रदेश) या शब्दाने रजतकी स्पष्ट होते रततकी ती जमगन Landschaft (भकेू्षिदृश्य) या शब्दाने स्पष्ट होत 
नाही, या र्ोष्टीिी नोंद आम्ही यापूवीि केलेली आहे. इांग्रजी भारषक भरू्ोलञाांनी या शब्दािा उपयोर् काही 
रवरशष्ट स्वरुपात एकरूपता असलेले के्षि’ असा अथग स िरवण्यासाठी, बिाि काळपयंत केलेला आहे. ज्या 
काही अडििी आहेत त्या ‘प्रदेश’ (Region) या शब्दािा वापि किण्याबाबतच्या घोटाळयातून उद्
भवलेल्या नसून, ‘काही’ रवरशष्ट स्वरुपात एकरूपता असलेले के्षि कसे असण्यािी शलयता आहे हे रनरित 
किण्यात र् ांतलेल्या समस्याांतून उद् भवल्या आहेत. ‘प्रदेश’ या शीषगकाऐवजी त्याच्यापेक्षा बऱ्याि अांशाने 
अस्पष्टाथग असलेली द सिीि सांञा वापिल्याने आपले मन त्यात र् ांतून पडलेल्या अांर्भतू समस्याांपासून 
तावत्काल अन्यि वळरवता येईल, हे खिे असले तिी त्याम ळे त्या समस्याांिी उकल किण्यास त्याने मदत 
होईल असे म ळीि नाही. 

 
थोडलयात साांर्ावयािे ति, भदूृश्य (Landscape) या शब्दाने प्रदेश (Region) या शब्दाला एक 

समानाथग शब्द स िरवण्यापरलकडे भरू्ोलके्षिात कोितीि भि पडिाि नाही, म्हिजे हेत रसद्धीिे दृष्टीने 
त्यािा काहीि फायदा होिाि नाही, आरि म्हिूनि तो अनावश्यक आहे. खिे पहाता त्यापासून उघड 
तोटेि होिाि आहेत. ‘शजेािच्या के्षिखांडाांतून कोित्यातिी काििाने वरे्ळे काढता घेण्यासािखे भकेू्षि’, ही 
सांकल्पना प्रदेश (Region) या शब्दाने भदूृश्य (Landscape) या शब्दापेक्षा अरधक रनरिताथाने स िरवली 
जाते, भरू्ोलाभ्यासकाला अभ्यासासाठी रनवडिे इष्ट वाटत असेल येवढ्या एकक के्षिापेक्षा मोठा के्षिखांड 
प्रदेश या शब्दाने नजिेसमोि येतो, असा कोिी दावा केला ति, भदूृश्य या शब्दाने त्यापेक्षा फािि लहान 
के्षिखांड सूरित होतो, असे म्हिाव ेलारे्ल. अथाच्या दृष्टीने पहाता, आकािमानाबाबत परहला द सऱ्यापेक्षा 
रनरितपिे आरि रकतीतिी अरधकाांशाने लवरिक आहे. आता, पोटरवभार् दाखरवण्याकिता एखाद्या सांञेिी 
र्िज लार्लीि ति ‘District’ (प्राांत) हा शब्द भदूृश्य या शब्दापेक्षा रकतीतिी अरधक स्पष्टाथाने समजिे 
शलय आहे. शवेटी असेही म्हिाव ेलार्ते, की आपि सामान्यतः समजतो त्याप्रमािे, आपि त्याशब्दािी 
हयाख्या कशीही केली तिी त्या सांञेला रिकटून िहािािे प िविीवजा सूरिताथग, एकदा त्यािे उघडपिे 
रवधान केल्यावि त्या सांञेच्या उपय लततेत भि टाकत नाहीति, उलट, एक काटेकोि व ताांरिक सांञा 
म्हिून त्या शब्दािे असलेले मूल्यही नष्ट कितात. 

 
म्हिून या बाबतिा आमिा रनष्ट्कषग असा, की इांग्रजी भाषेच्या परिपाठान साि के्षिीय एकक म्हिून 

Landscape (भदूृश्य) ही सांकल्पना समथगनीय असली तिी त्या सांञेिा Region (प्रदेश) या शब्दाऐवजी 
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वापि किण्याने एका स प्ररतरष्त पारिभारषक सांञेिा त्यापेक्षा रकतीतिी अस्पष्ट अथग असिाऱ्या शब्दाने 
उच्चाटन केल्यासािखे होत आहे. या प नरुज्जीरवत र् िाथाला फाटा द्यावा या िोकने थोड्या र् ळम ळीत 
शब्दाांत सूरित केलेल्या रनष्ट्कषािे ठासून अवमूल्यन किावयास काहीि हिकत नाही, कािि भदूृश्य या 
सांञेला त्याच्या रनत्याच्या अथापेक्षा एका अर्दी वरे्ळ्या र् िाथािी प स्ती जोडून तो त्याच्याबिोबि आरि 
त्यािवळेी वापिला जात असतो. 

 
वि रदलेल्या अथांच्या यादीच्या द सऱ्या टोकावि नजि टाकताां Landscape (भदूृश्य) या शब्दाच्या 

‘एखाद्या के्षिािे रवरशष्ट कोनातून पारहले असता रदसिािे दृश्य’ या शब्दशः अथाला म ळापासूनि 
वर्ळण्याबाबत एकमत असल्यािे आढळते. इति ञानके्षिात ही सांकल्पना अथगपूिग असली तिी 
भरू्ोलके्षिात रतला काही महत्तव नाही. म्हिजेि, या सांञेसाठी कोित्याि सांञेिी आम्हाला र्िज वाटत 
नाही. त्यािप्रमािे कोित्याही के्षिाच्या रनिीक्षकाच्या मानरसक सांवदेनाांवि आधािलेल्या सांकल्पना, बह तेक 
सवगि भरू्ोलाभ्यासकाांच्या दृष्टीने रनरुपयोर्ी ठितात, ही र्ोष्टही येथे र्ृहीत धिली आहे. हेलपाकिी 
सांकल्पना भ-ूमानस- घटनाांच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असेलही! एकां दिीने पहाता असले अभ्यास 
आमिी परिभाषा रनरित इतके ते महत्तवािे असतात असे कोिीि मानिाि नाही, असे र्ृहीत धिण्यास 
आम्हाला कोिताि धोका रदसत नाही. (c/o लाउटेनझाक २७८. १३, ff. येथे एक र्ोष्ट लक्षात घ्यावयास 
हिकत नाही, की हेलपाकिे प्रम ख रलखाि मानसशास्त्ररवषयक आहे). 

 
ही दोन टोके रनकालात काढली (शब्दशः अथाने व त्याच्या वस्त रनष् अथानेही), तिी काहीशा 

वरे्ळ्या सांकल्पनाांिी एक मोठी सांख्या रशल्लक िहातेि. एक र्ोष्ट लक्षात घेतल्याने आपला प्रश्न सोपा 
हािाि आहे. जे लेखक “भदूृश्य” (Landscape) या शब्दािा वापि एका मयारदत के्षिािी काही रूपे या 
अथाने कित असतात, तेि “एक एकूि भदूृश्य”, चकवा “नैसर्गर्क भदूृश्य”, चकवा “साांस्कृरतक भदूृश्य” 
अशा सांदभातही बोलतात, आरि तसे किताना कोितेि मयारदत के्षि त्याांच्या नजिेसमोि नसते. द सऱ्या 
शब्दात, त्याच्या रवस्तािाला मयादा न घालता प्रसांर्ोपात तीि सांञा ‘कोित्या के्षिासांबांधी काही तिी’ अशा 
अथाने वापितात. 

 
एहहाना हे आपल्या लक्षात आले आहे, की प ष्ट्कळसे लेखक भदूृश्य हा शब्द वापरुन त्या के्षिातील 

सवगि भौरतक वस्त व्स्थती स िरवतात. सहसा, ते रनिीक्षिक्षम वस्त व्स्थतींबद्दल बोलतात. पि वस्त व्स्थती 
या पदवीला पोहोिलेल्या वस्तूला कोित्यातिी प्रकािे ती रनिीक्षिक्षम असावीि लार्ते, म्हिून तो शब्द 
अनाठाई ठितो. श्लटूिच्या पावलावि पाऊल टाकून रकत्येक जि इांरद्रयर्ोिि रुपधेये (Sinnlich 
Wahrehmbar) म्हिजेि, तारत्तवकदृष्ट्ट्या रुप, ध्वरन, र्ांध, स्पशग या स्वरूपाांत प्रत्यक्ष रनिीक्षिक्षम 
असिाऱ्या अशा सवग वस्तू या सांबांधीि बोलत असतात. प ष्ट्कळाांच्या मते ही सांकल्पना ‘भदूृश्य’ या शब्दाच्या 
सवगसाधािि अथानेि सूरित केलेली आहे. भदूृश्यािे सांवदेन म्हिजेि त्या एकूि दृश्यािा ठसा असतो या 
हेलपाकच्या सांकल्पनेपासून स रुवात करून, विील सांकल्पना अवर्मन पद्धतीने तकग दृष्ट्ट्या रवकरसत 
किण्यािा प्रयास रवशषेेकरुन ग्रान्योने केला. तेि प्रमाि मानून आपल्या सांवेदनेस काििीभतू झालेल्या त्या 
के्षिातील सवग रूपधेयाांिी रनवडही त्यानेि केली. तीि सांकल्पना शब्दाांरकत किताना, आपल्या सवग 
इांरद्रयाांवि रवकाि रनमाि कितील अशा नजीकच्या परिसिातील सवगि वस्तूांिा समावशे तो त्या दृश्यात 
कितो. पि, त्यातील अरधक दूिच्या भार्ातील ज्या वस्तू केवळ दृष्टीनेि प्ररतबोरधत होत असतात तेथे 
माि, तो दशगनक्षम वस्तूांिी मयादा आपल्यावि घालतो. तिीही, भकेू्षिदृश्य (Landschaft) हा शब्द एक 
सांवदेनात्मक सांकल्पना या अथाने स िरक्षत िाखण्यासाठी विील दोनही बाबतीत ती द सऱ्याि सांञा 
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वापितो. ही काटेकोिपिे आखलेली तकग हयवस्था फािि थोड्याांना समजू शकली, आरि फाि थोड्याांनाि 
ती समजिे शलय होईल, असे र्ृहीत धिण्यात कोिताि धोका रदसत नाही. 

 
तिीही, तावत्काल, आपि त्यािी सवगसामान्य रविािािी रदशा मान्य किावयास हिकत रदसत 

नाही; आरि सांवदेना ग्रहि किण्यास आवश्यक त्या रवरवध अवस्था धािि केल्यावि त्या के्षिातील ज्या 
र्ोष्टी “भदूृश्यसांवदेना” रनमाि कितील अशा सवग बाबींिी र्ोळाबेिीज म्हिजे ते भदूृश्य या त्याच्या 
‘भदूृश्यरवषयक’ सांकल्पनेच्या शलयता रविािात घ्यावयासही हिकत नाही. अथाति या र्ोष्टी भौरतक 
सत्यवस्तू असतात, म्हिून त्याांिा अभ्यास, आरधभौरतक शास्त्राांत हहावा हे उरिति आहे. तिीपि, येथे 
क्राव्न्तक प्रश्न असा आहे, की त्याांिी र्ोळाबेिीज केल्याने खिोखिीि एक सांपूिग वस्तू तयाि होते का? एक 
एकरुप सांकल्पना रनमाि होते का? भरू्ोलातील एक ताांरिक सांञा म्हिून भदूृश्य (Landscape) या 
शब्दािा अथग वरे्वरे्ळ्या प्रकािच्या वस्तूांिा एक फ टकळ सांग्रह, चकवा काही बाबतीत केवळ अांशतः 
सािखेपिा असिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या र्ोष्टींिा सांिय यापेक्षा काही वरे्ळा होिे आवश्यक आहे. द सऱ्या शब्दाांत 
साांर्ावयािे ति, ‘भदूृश्य या शब्दात काही र्ोष्टींिा समावशे होतो, पि द सऱ्या काही वर्ळल्या जातात’ ही 
त्या सांकल्पनेिी हयाख्या होिाि नाही; फािति, त्याला एका हयाख्येिे स्पष्टीकिि म्हिता येईल. आपि 
ज्यािी हयाख्या कितो त्यात केवळ कशािा समावशे होतो हे साांर्ून िालिाि नाही ति, ते प्रत्यक्ष काय आहे 
हेि साांर्ाव ेलारे्ल. ग्रान्यो असे र्ृहीत धितो ते रदसते, की आपल्या भदूृश्यसांवदेनाला काििीभतू होिाऱ्या 
भौरतक वस्तूांिा एक एकक म्हिजे एक सांपूिग वस्तू (Ganzheit) तयाि होते, कािि आपले तद्रवषयक 
सांवदेन परिपूिग असते. एखाद्या वस्त सांग्रहािा एकवट ठसा मानवी मन स्वीकारू शकते या वस्त व्स्थतीम ळे, 
त्या वस्तूांिे रनकट सारनध्याखेिीज अन्य काही आांतरिक पिस्पि सांबांध तावत्काल असतात, असेही रसद्ध 
होत नाही. म्हिून, लाऊटेनजाकने ग्रान्योच्या या ‘एकवट’ (Unities) चकवा ‘घटीत’ (Entities) वस्तू 
मानवकें द्री (चकवा, रनिीक्षककें द्री, असेही म्हिावयास हिकत नाही) असतात आरि म्हिूनि मूलतः त्या 
मानससांवदेनाच्या के्षिातीलि असतात (२६३, १९५ f, २७८, १३ ff). त्या के्षिाप ित्या या वस्तू 
पिस्पिसांबांधात असतात व अशा प्रकािे त्या के्षिािे एक एकक बनवतात, असे म्हिनू काम भार्ण्यासािखे 
नाही. कािि, या पिस्पिसांबांधात रनिीक्षकाच्या अांतःकििात सांवदेना रनमाि करु शकिाि नाहीत अशा 
अभौरतक पे्रििाांिा समावशे असतो. आरि ग्रान्योनेही या र्ोष्टीला मान्यता रदलेली आहे. त्या सांवदेनाांच्या 
अभावी ती एकात्मतेिी सांकल्पनाि कोसळते. केवळ मानवी इांरद्रयाांनी त्याांिे रनिीक्षि किता येते असा दावा 
कििेही शलय नाही; कािि, ही उपाधी प्रत्येक वस्तूला असतेि, पि काही र्ोष्टी केवळ पहावयाच्या 
असतात, ति काही केवळ ऐकावयाच्या असतात. म्हिनू ती र्ौि मानली जाते. अशा व्स्थतींत, मानवी 
श्र तींना ग्रहि किता येत नाहीत अशा ध्वनी लहिी, आरि मानवी दृष्टीला न रदसिािे प्रकाश रकिि याांिा 
रविािि किावयास नको. त्या वस्तू सवगि भौरतक स्वरुपाच्या आहेत म्हिून त्या एक समान आहेत, असे 
म्हििे सोपे आहे. हेही एक प्रकाििे साम्य असले तिी त्या वस्तू त्या सवांिे एक एकक बनव ूशकत नाहीत. 
शवेटी, या अभौरतक घटनाांतून अांशतः आांतिसांबांध असलेल्या रवधमी वस्तूांच्या सांिातून, या अभौरतक घटना 
वर्ळल्या तिी, त्यातून एक वस्तूरनमाि होत नाहीि, फािति, एका सांपूिातून काहीशा एक सािख्या 
रदसिाऱ्या रनवडक वस्तूांिा तो एक सांग्रह असेल. 

 
यातील सांबांरधत सांकल्पनेिे अांतःिक्षूांनी ग्रहि किता येईल अशा वस्त व्स्थतीत व्स्थत्यांति 

किण्यािा कोिी प्रयत्न केला तिि त्या तारत्तवक य व्लतवादाला मूतग स्वरूप आलेले रदसण्यािी शलयता 
आहे. उदाहििाथग पृर्थ्वीपृष्ाच्या कविािा एक छेद या स्वरुपात आपि एखाद्या के्षिासांबांधी बोलत असतो, 
अशावळेी सत्य जर्तािा तो एक खांड आहे अशीि कोिीही कल्पना कििाि. अशा रवश्वखांडात भौरतक 



 अनुक्रमणिका 

आरि अभौरतक अशा सवगि घटनाांिा सांबांरधत र् रित सांिय असतो. थोडलयात, त्या के्षिातील प्रत्येक 
वस्तूिा त्यात समावशे असतो, हेही तो कल्पनेने जाि ू शकतो. िरहवाशाांिा धमग ही काही अवकाशात 
तिांर्िािी घटना नहहे! त्या प्रदेशातील लोकाांइतकी तीही त्या प्रदेशात रनधािाने प्ररतरष्त झालेली असते. 
पि, त्या के्षिाति असे एक ‘क्ष’ एकक आहे की त्यातील सवग भौरतक घटनाांिेि ते प्ररतरनरधत्व किते, असे 
कोिी म्हिू लार्ला ति ते कोिाला पटेल का? अथात्, त्या एककात सवग दृष्ट, स्पृष्ट, श्र त, आस्वारदत व 
आध्रात र्ोष्टींिा समावशे होतो हे, स्पष्टि आहे. पि तेवढ्याि वस्तूांिा समावशे होतो हेही खिे आहे, आरि 
त्याांिी बेिीज केलीि ति, त्याला एका सांपूिग सांियातून रनवडलेल्या वस्तूांिा सांग्रह म्हिायिे, नाहीति काय 
म्हिायिे! 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ायिे ति, एखाद्या के्षिातील भौरतक वस्तूांिे प्ररतरनरधत्व कििाऱ्या 

कोित्यातिी ‘क्ष’ या शब्दािी हयाख्या कििे म्हिजे काही इष्टके्षिािी एकमेव व एकरुप सांकल्पना माांडिे 
नहहे, ति ती वस्तूांिी रनवड किण्यासािखे होईल. अशा सांकल्पनेिा असा अथग होतो की, भरू्ोलाञािे लक्ष 
भकेू्षिासािख्या एकाि सांकल्पनेवि केव्न्द्रत न होता त्यातील काही स ट्या र्ोष्टीवि व्स्थिावते. 

 
विील रनष्ट्कषग काढला तिी, भदूृश्य या शब्दाच्या सवगसामान्य वापिातूनि, आपल्या 

सांवदेनकके्षबाहेिील कोिी एक आरि एकि वस्त रनष् सत्यव्स्थती स िरवली जाते, ही भावना आपली पाठ 
सोडत नाही. कदारित्, “एखाद्या भकेू्षिािी दशगनीय बाजू”, येवढीि मयादा तावत्काळ मान्य केली ति, 
आपि या कल्पनेशी सहजर्त्या जवळीक साधू शकू. सामान्यतः भरू्ोलञ धितात तसे आपिही रृ्हीत धरू, 
की आपि हे के्षि वरून पहातो आहोत. म्हिजे, आपल्याला आकाश यातून वर्ळता येईल, आरि भपूृष्ािी 
घन आरि द्रव रुपे ज्यातून आपि पाहू शकतो असे, वाताविि हे एक माध्यम होईल. आरि 
वातावििाखाली केवळ बाह्यपृष्ि आपि पहात असतो. जलाशयािे पृष्भार् आिण्यातील वृक्षिाजीच्या 
शेंड्याविील पालवी, र्वत, शतेातील वि-माती, अथवा इमाितींिे बाह्यभार्, इत्यादी सवग पृष्े रमळून एक 
अखांड पृष् त्या के्षिभि पसिलेले असते. हे आरि हे एकि पृष् (अथात् आकाश वर्ळून) आपल्या मनात त्या 
दशगनीय भदूृश्याांिे सांवदेन रनमाि कित असते. पि, असे पृष् अव्स्तत्वात आहे, यािी जािीव होण्यासाठी 
ते प्रत्यक्ष पहाण्यािी र्िज नाही. पि एखादा िाक्षस ते हस्तस्पशानेही जािू शकेल. ते त्याला जसे रदसते 
तसे म्हिण्यापेक्षा ते जसे असते तसे, पृष् नजिेसमोि उभे किण्यासाठी आमच्या मध्यमाकाि भरू्ोलञाला 
माि सवग रदशाांनी घेतलेल्या व सवग प्रकािच्या रनिीक्षिाांनी सांपादन केलेल्या असांख्य तपशीलवाि मापनाांिी 
बेिीज कििे भार् पडते. येथे महत्वािी र्ोष्ट की तो त्या पषृ्ािे रनिीक्षि करु शकतो आरि ते जसे आहे तसा 
त्यािा अभ्यासही करू शकतो. यािाि अथग असा, की ते भदूृश्य केवळ तारत्तवक स्वरुपात वावित नसून, ती 
एक सत्यव्स्थती असते. 

 
हीि सांकल्पना आिखी थोडी ताििे शलय होईल काय? आमच्या ध्वनीसांवदेनाच्या उद् र्माांिे 

रििि कििािे पृष् साकाि कििे तारत्तवक दृष्ट्ट्यातिी शलय असाव,े असे वाटते. आरि ते इति 
इव्न्द्रयसांवदेनाांच्या बाबतीतही शलय आहे. माि केवळ मानसातून अशा ििना रनमाि होिे अवघड आहे. 
रवशषेतः हे सांवदेनक्षमपृष् आपल्या शिीिाला रनकटस्पशग कििाऱ्या काही र्ोष्टी खेिीज इति कोित्याही 
र्ोष्टींिा त्यात समावशे होऊ देत नाही.––एक वाय कवि, दोन आपला शिीिाकाि, तीन आपल्या 
पायाखालिी घनभमूी. अशासािख्या सांकल्पनाांिी भरू्ोलके्षिातील उपय लतता शनू्यवत् असल्याने त्याांिा 
केवळ त्याांच्यासाठी पाठप िावा कित बसण्यािी र्िज. आम्ही येथे त्यािा रविाि केला तो, 
वातावििाखालील भपूृष्ािे बाह्यरूप या सांकल्पनेत त्याने काही भि पडू शकत नाही हे अथवा त्याम ळे 
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एकरूप सांकल्पना ििण्यास मदत होत नाही,— उलट, अर्दी रभन रभन आरि अपरिमेय वस्तूांिा केवळ 
एक ढीर् माि हाती लारे्ल–– हे दाखरवण्यासाठी. 

 
आिखी असे, की अन्यसांकल्पनान साि भदूृश्यामध्ये कशा कशािा अांतभाव केला जावा यारवषयावि 

र्िमार्िम वादांर् माजलेले रदसते. उलट वि वर्गिलेली सांकल्पना सवगि शांकाक शांकाांना सापेक्षपिे स्पष्ट 
उत्ति देऊ शकते. उदाहििाथग, आपली ही सांकल्पना अरधक र् ांतार् ांतीिी होईल येवढे कािि प ढेकरून, 
र्रतमान वस्तू आपल्यालाही त्यातून वर्ळता येिाि नाही; कािि, येथे आपि एखादी अमूतग सांकल्पना 
ििण्याच्या नादात नाही, ति एका सत्यव्स्थतीिे रवधान किण्याच्या प्रयत्नात आहोत, आरि त्या 
सत्यव्स्थतीत र्रतमान् वस्तूांिा समावशे होतोि. रडरकन्सनच्या सूिनेरवरुद्ध असली तिी विील 
वस्त व्स्थतीला सामान्य बोलीिी मान्यता आहे (२०२, ५). ज्यात, खटािे, उतारूवाहू, मालवाहू, खाजर्ी 
मोटािी, इतकेि काय मािसेही, नाहीत असे िॉडव ेउपनर्िािे रिि, हे त्या रवरशष्ट भदूृश्यािे अप िे रिि 
होईल. जहाजेि नसलेले न्यूयॉकग  बांदिािे भदूृश्य आजपयंत कोिीही पारहलेले नाही. कोित्याही 
भदूृश्यातील र्रतमान वस्तूांच्या व्स्थतीत होिाऱ्या रनत्यबदलािे विगन कििे अथवा अभ्यास कििे अशलय 
असल्याम ळे, त्यािे सामान्य रवधान किण्यारशवाय भरू्ोलकािाला र्त्यांतिि नसते. अथात ही अडिि 
काही जांर्म वस्तूांप ितीि मयारदत आहे असेही नाही; कािि, वषातील वरे्वरे्ळ्या ऋतूांत त्या भदूृश्यातील 
रकत्येक स्थावि वस्तूांही आपले रूप बदलत असतात. —म्हिजेि रहवाळ्यातील भदूृश्य उन्हाळ्यातील 
भदूृश्याहून खूपि वरे्ळे असण्यािा सांभव आहे. अशा बाबतीत सामान्य रवधान कििेही शलय होत 
नसल्याने, भरू्ोलकािाला वरे्वरे्ळ्या ऋतूांतील वरे्वरे्ळ्या भदूृश्याांच्या महत्तवाला मान्यता द्यावीि लारे्ल. 

 
नार्िी भदूृश्यातील जांर्म वस्तू द लगक्ष न किता येण्याइतलया महत्तवाच्या असताति, पि ग्रामीि 

भदूृश्यातील एकूि सांबांरधत पृष्ािा अर्दीि लहान अांश हयापतात. त्याम ळेि, तकग दृष्ट्ट्या प्रत्यक्ष भदूृश्यािा 
तोही एक भार् आहे, अशी मान्यता देऊनही हयवहािात माि त्याच्याकडे द लगक्ष केले, ति ती िूक नर्ण्यि 
ठििाि आहे. 

 
भकेू्षिािी अन्य रुपधेये रनरिति त्या के्षिािे भार् असत नाहीत. खरनजाांिे साठे आरि भरूमर्त 

खािी हे खासि त्या भदूृश्यािे भार् म्हिता येिाि नाहीत, कािि भदूृश्य सांकल्पना भपूृष्ाच्या हजािो फूट 
खाली नेण्यािी आपल्यास पिवानर्ी नाही. उलटपक्षी उघड्या खािीतील खािकाम हे त्या भदूृश्यािे 
स्पष्टपिे नजिेत भििािे रुपधेय आहे. तसेि, कोित्याही स्थळातील वनस्पतींिे एक सांपूिग पृष् जरमनीवि 
तयाि होत असल्याने, त्याांच्या तळिी रपकाऊ माती त्या भदूृश्यािा घटक होऊ शकत नाही. पि त्याि 
धान्यरपकाांिी कापिी झाल्यावि व नाांर्िट करून त्यातील सड काढून टाकल्यावि माि तीि शते-माती, 
म्हिजेि पृष्, त्या भदूृश्यािा एक घटक होतो. शवेटी, कोित्याही के्षिातील पजगन्यमान हा त्या भदूृश्यािा 
घटक होत नाही ति त्या भदूृश्याशी सांबांध असिािी एक घटना आहे. आरि त्या पृष्ावि परििाम कििािा 
तो एक कािक असण्यािीही शलयता आहे. 

 
आपि ज्यािी “भदूृश्य” या नावाने हयाख्या कितो आहो, ती वस्त व्स्थती साितः एक पृष् आहे. या 

पृष्ािा बाह्याकाि त्या पृष्ाच्या िढ-उतािाांनी रनरित झालेला असतो. पि थोड्या प्रमािात त्याविील 
आिण्याांच्या उांिीिा आरि रवशषेेकरून नार्िीके्षिाांत मानव रनर्गमत इमाितींिाही त्याच्यावि परििाम 
झालेला असतो. या भदूृश्यािे भौरतक रुप त्यािा िांर् आरि पोत याांनी स्पष्ट केले जाते आरि त्यािे रनिीक्षि 
दृष्टीने आरि स्पशाने कििे शलय असते. त्या भदूृश्याच्या पृष्ाकािापेक्षा वरे्ळ्या अशा त्याच्या भौरतक रुपािे 
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नामरनदेशन किण्यासाठी “भदूृश्याविि” या सांञेिा वापि किावयास हिकत नाही. बह तेक सवग जर्भि या 
आवििात बाह्यतम वनस्पतीपृष्–– नैसर्गर्क, िानवट, मशार्तीिे असे कोितेही–– व जलसांियपृष् 
याांिा समावशे होतो. (महासार्िावि ‘भदूृश्य’ ही सांञा वापिावी काय यािी ििा येथे किण्यािी 
आवश्यकता नाही). ज्या भमूीवि वनस्पतींिा अभाव असतो ––मर् तो कायमस्वरुपािा असो–– अशा 
रठकािी भदूृश्यपृष्ात उघडी जमीन, बफग  चकवा रहम, चकवा मानवरनर्गमत कायांिे पृष् याांिा समावशे होतो. 

 
या सांकल्पनेतून भरू्ोलाला अत्यावश्यक वाटिािे प ष्ट्कळसे घटक वर्ळले रे्ले आहेत, असा यावि 

कोिी आके्षप घेतील, त्याांनी एक र्ोष्ट प्रथम लक्षात घेतली पारहजे, की आम्ही येथे भरू्ोलािी हयाख्या 
किण्याच्या प्रयत्नात नाही चकवा भौर्ोरलक अभ्यासाच्या वस्तू मयारदत किण्यािाही आमिा प्रयत्न नाही. 
माि, एका मतूग वस्त व्स्थतीिी प्ररतमा रनमाि करू शकेल अशी “भदूृश्य” या सांञेिी सांभाहय सांकल्पना 
रनरित किण्याच्या प्रयत्नात आहोत. भरू्ोलाने “भदूृश्य” ही सांञा मान्य केली त्याच्या रकती तिी 
आधीपासून भरू्ोलरवद्या अव्स्तत्वात होती, आरि रतच्या मदतीरशवाय भरू्ोलािे काम प ढेही नडिाि नाही. 
भौर्ोरलक अभ्यासाच्या वस्तू म्हिून कशाकशाांिा समावशे किावा हा, आरि भदूृश्याच्या एकरुप सांकल्पनेत 
कोित्या र्ोष्टींिा समावशे किावा हा, हे दोन स्वतांि व रभन प्रश्न आहेत. या दोनही बाबी स्वतांिपिे रनरित 
केल्यानांतिि त्याांिा अन्योन्य सांबांध रविािात घेिे शलय होईल. 

 
एका र्ोष्टीिी प निावृत्ती कििे आवश्यक आहे, की येथे सादि केलेली ही सांकल्पना कोित्याही 

प्रकािे नवी मानलेली नाही. उलट ही सांञा वापित असताना जो रविाि भरू्ोलकािाांच्या मनात असण्यािा 
सांभव आहे तो रविाि शब्दाांरकत कििे, हाि ती सांकल्पना सादि किण्यामार्िा हेतू आहे. उदाहििाथग, 
फींि जेहहा “एखादे के्षि रदसते कसे?” अशा एखाद्या प्रश्नाच्या सांदभात बोलत असतो, तेहहा तो सामान्य 
सांञा वापरून, आम्ही विती रलहून दाखरवले आहे, बिेिसे तसेि काही तो साांर्तो आहे, असे आम्ही र्ृहीत 
धितो. (त्याने वापिलेले वालय शब्दशः अथाने घेतले ति त्यातून “रनरिक्षकाला, ते के्षि कसे रदसते?” 
असाि अथग सूरित होतो.)– पि यािा अन्वयाथग सांवदेनेच्या हयव्लतरनष् अथाने लावला जाण्यािी शलयता 
आहे. पि, सांदभावरून पहाता, फींिला त्या भ-ूमानरसक (Geo-psychic) दृरष्टकोिाशी अर्दी रनरितपिे 
काही सांबांध नको होता. हे स्पष्ट आहे. तसेि, “पृर्थ्वीिा िेहिा-मोहिा” (The face of the Earth) हा 
लोकरप्रय शब्दप्रयोर्ही आपि हयाख्याबद्ध केलेल्या सांकल्पनेकडेि थेट अांर् रलरनदेश कितो. 

 
“भदूृश्य” या सांञेसाठी आम्ही जी सांकल्पना साकाि किण्यािा प्रयत्न केला आहे, ती अशी एक 

सांकल्पना आहे, की ती एखाद्या के्षिािे कोिते तिी आर्ळे, पि सत्य स्वरूप दाखवनू देते. ति मर्, 
भकेू्षिाच्या अभ्यास कित असताना, भरू्ोल याि एका रुपाशी रजहहाळ्यािे सांबांध ठेवत असतो काय? 
कदारित्, भरू्ोलाने या एकाि रुपािा अभ्यास किावयािा असतो, असे ति नसेल! 

 
यातील द सऱ्या प्रश्नािे उत्ति नकािाथी आहे, याबाबत सवगि वािकाांिे एकमत होईल, ही र्ोष्ट 

रनर्गववाद आहे. उघड्या दर्डी खािींच्या उघड्या पडलेल्या खािकामाबद्दल, त्या भदूृश्यावि िारहलेला 
एक व्रि या अथाने, रजतकी आत्मीयता वाटते, रततकीि आत्मीयता त्या खािींपेक्षा रकतीतिी अरधक 
महत्तवाच्या दर्डी कोळशाच्या खािीबद्दल भरू्ोलाला वाटति असते; कािि त्यािे भदूृश्यातील प्ररतरनरध 
रिन्ह क्ष ल्लक असले तिी, त्याच्या भरूमर्त कायािे केवढे तिी रवस्तृत के्षि आवृतावस्थेत असते. भरू्ोलाला 
शतेमातींिा अभ्यास किावयािा आहे ना, मर् त्या मृरतका वनस्पतींच्या अभावाम ळे त्या सतत उघड्या-
बोडलया पडलेल्या असोत, हांर्ामी आविि असिाऱ्या असोत, अथवा आिण्ये आरि र्वत याांच्या प्रभावाम ळे 
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रनत्य आवििाखाली असोत, अशा सवग मृदाांिा अभ्यास भरू्ोल कििािि! रशवाय, भरू्ोलात प्रत्यक्ष पद्धतीने 
अभ्यासावयाच्या घटकाांपकैी एक हवामान रवषयक परिव्स्थती हा एक घटक आहे, याबाबत जवळ जवळ 
सवग भरू्ोलकािाांिे एकमत आहे. शब्दशः अथाने पहाता, भदूृश्य हे आपल्या प िती एक विपाांर्ी घटना आहे. 
आरि तेवढ्याविि लक्ष केव्न्द्रत कििािे कोितेही शास्त्र रततकेि विकििी असिाि. त्या दृश्याने रनमाि 
केलेल्या रििाप ितेि —पेंकच्या शब्दाांत साांर्ावयािे ति, “त्या रवशाल िादिीविील सौंदयाकृतीप िते” — 
आपि त्या भदूृश्याविि लक्ष केव्न्द्रत कििाि असलो ति, तो सिळ सिळ “सौंदयग बोधक दृरष्टकोि” 
ठिेल! उलटपक्षी, ‘द सऱ्या कशािा तिी अरवष्ट्काि’ म्हिून त्या भदूृश्याकडे आपि लक्ष देिाि असलो, ति, 
त्या के्षिातील सांबांरधत कािकाांच्या र्ोतावळ्यािा म्हिजेि त्या द सऱ्या कोित्यातिी वस्तूिा, अभ्यास 
किण्यािे केवळ एक साधन म्हिून त्या दृश्यािा उपयोर् आपि कित असतो; मर् त्या द सऱ्या वस्तूिी 
हयाख्या एक सांपूिग र्ोतावळा अशी असो की, ते प्रत्यक्ष के्षि अशी असो! 

 
‘भरू्ोल म्हिजे भदूृश्याांिा अभ्यास’ अशी भरू्ोलािी हयाख्या कििे अशलय होऊन बसले याला 

कािि, भदूृश्य या सांकल्पनेिी एक रवरशष्ट हयाख्या बनरवण्यािा आम्ही खटाटोप केला, हेि आहे! खिे 
म्हिजे, त्या हेतूने आम्ही आमिी हयाख्या बनवलेलीि नहहती. “जे प्रत्यक्ष के्षि नाही, पि त्याच्या सांबांधी 
काहीतिी आहे, ते” अशा अथाने हा शब्दप्रयोर् वापित असताना, भरू्ोलञाांच्या मनात असलेली एक 
सांभाहय सत्यव्स्थती, आम्ही सिळ शब्दाांनी स्पष्ट केली इतकेि! याच्या रवरुद्ध, ज्याांनी ‘भरू्ोल म्हिजे 
भदूृश्याांिा अभ्यास’ या सांकल्पनेिे प्रविन केले, त्या प्रवलत्याांनाि आपला म द्दा पटरवण्यासाठी आपल्या 
हातातल्या पत्तयाांिी प न्हा प न्हा ज डी किण्यािी खोड होती. हे लोक रनत्याच्या परिपाठात भदूृश्याांसांबांधी 
बोलताना, “ते के्षि जसे रदसते तसे”, ‘दशगनीय दृश्य’, अशी भाषा वापित असले तिी, पद्धतीतांि रवषयक 
य व्लतवाद किताना माि या सांकल्पनेला अन्य काही रवशषेिाांिी प स्ती जोडतात. कािि, त्याम ळे 
भरू्ोलािी जी जी रुपधेये भरू्ोलात समारवष्ट होिे त्याांना इष्ट वाटते त्याांिा त्याांिा त्यात समावशे कििे 
त्याना शलय होते. याच्या उलट, ‘भदूृश्य’ या सांञेिी जी हयाख्या आम्ही तयाि केली आहे, ती भरू्ोलाच्या 
कोित्याही प्रमेयावि अवलांबून ठेवलेली नाही. त्याम ळेि, ‘भरू्ोलाभ्यासाच्या हेतूिी घटना कोित्या 
स्वरुपािी आहे?” अथवा, ‘भरू्ोलरवषयक अभ्यासात कोित्या प्रकािच्या घटनाांिा समावशे केला जातो?’ 
अशा प्रकाििी यािना त्या हयाख्येला कित बसावी लार्त नाही, ति त्या प्रश्नाांिी उत्तिे त्याांच्या त्याांच्या 
र् िवते्तन साि द्यावयास त्याांना मदैान मोकळे ठेवते. 

 
भरू्ोल व भदूृश्य याांच्या मूलभतू सांकल्पना एकमेकाांपासून स्पष्टपिे वरे्ळ्या कििे आवश्यक आहे, 

ही र्ोष्ट रडरकन्सन आरि क्रौव याांच्या ििेतून रसद्ध झालेली आहे. भदूृश्यािा अभ्यास हा भरू्ोलके्षिािा एक 
‘अांर्भतू अवयव’ आहे, हा दृरष्टकोि आरि तो के्षिािा मध्यवती हेतू आहे, हा दृरष्टकोि या दोहोतील भेद 
हाि एकूि प्रश्नािा आधािचबदू आहे, असे क्रौव आग्रहाने साांर्तो, ति रडरकन्सनला हा भेद र्ौि वाटतो. 
खिेति, तशी प्रत्यक्ष मान्यता न देता, रडरकन्सनने असा रनष्ट्कषग काढलेला रदसतो, की भरू्ोल हा केवळ 
भदूृश्याांिा अभ्यास नहहे. “भदूृश्य आरि समाज व त्याांिे त्या के्षिाप िते असिािे साहियग व त्याांच्यात होिािे 
फेिबदल याांिा त्याांिे त्याांिे जन्मरसद्ध रवकास आरि र्रतमान सांबांधयोर् या दोहोंच्या सांदभात लावलेले 
अन्वयाथग यातूनि कोित्याही के्षिाच्या भौर्ोरलक अभ्यासािे हेतू स्पष्ट होत असतात.” (१३) “भदूृश्यािा 
अभ्यास भरू्ोलाला स स्पष्ट हेतू देऊ शकत नाही”, या त्याच्या समािोपाच्या रवधानाने जी वस्त व्स्थती त्याने 
अर्दी स्पष्टपिे बोलून दाखरवली होती, तीि वस्त व्स्थती त्या सामान्य सांकल्पनेला अनेक तकग श द्ध द रुस्त्या 
जोडून त्याने प्रत्यक्षपिे तपशीलवाि माांडून दाखरवली. भदूृश्य आरि समाज याांिा अभ्यास हा ‘एकि हेतू’ 
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नहहे, ति ते रनदान दोन हेतू आहेत. नाहीति, ती हयाख्या भदूृश्य आरि समाज या दोहोंतील सांबांधयोर्ाांिा 
अभ्यास अशी किावी लारे्ल; आरि नेमका याि सांकल्पनेिे खांडन किण्यािा त्यािा प्रयत्न आहे. 

 
भरू्ोल जर्ाच्या के्षिाांिा अभ्यास कित असतो, या हयाख्येबाबत भरू्ोलािा के्षिविगवादी दृरष्टकोि 

असिाऱ्या सवगजिाांिे एकमत होण्यास हिकत नाही. अशा या सिळ रवधानािा हयाख्यारुपाने प नरुच्चाि 
केला, आरि त्याबिोबिि भदूृश्य हे त्या के्षिािे असे एक रुप आहे, की त्यात भरू्ोलाला अभ्यासावयाच्या 
काही र्ोष्टींिा समावशे होतो. पि त्यातील सवगि र्ोष्टींिा त्यात समावशे होत नाही. या वस्त व्स्थतीलाही 
मान्यता रदली ति, भरू्ोलकािाच्या दृष्टीने भदूृश्य या सांकल्पनेिी सवगसाधािि उपय लतताि कोठे िारहली! 
भदूृश्य हा भरू्ोलािा ‘अांर्भतू भार्’ आहे, हे रसद्ध किण्यािी आवश्यकताि िहात नाही माि तो भार् 
थोड्याफाि महत्तवािा आहे येवढे रसद्ध किण्यािी र्िज िहाते. पि हे सवगि स्वयांरसद्ध नाही का? 
रवरवधप्रकािच्या दृरष्टकोिातून ते के्षि कमीजास्त प्रमािात कसे रदसते, यािे सवगसामान्य पिीक्षि कििे हा 
भौर्ोरलक के्षिीय कायािा ––अर्दी परहला नसला तिी–– अभ्यासाच्या परहल्या टप्त प्त याांपैकी एक आहे 
याबाबत सवांिे एकमत होईल, असे येथे र्ृहीत धिले आहे. लाऊटेनजाक ति म्हितो, की 
“भरू्ोलाभ्यासािी स िवाति एखाद्या के्षिाच्या रिििाने (Bild), (आकािरुपाने वा रििरुपाने) होत असते” 
(२७८, २१). कोित्याही के्षिात प्रवशे केल्या केल्याि भरू्ोलञाांिे लक्ष आिण्ये, शतेमळे आरि नर्िे 
याांच्यातील रविोधाांकडे जाते. ते प्रथमपासूनि आांतिमृरत्तका अथवा मारसक तपमान अशा बाबींच्या फां दात 
पडत नाहीत. या परहल्या टप्त प्त यात, कशािेही घन समीक्षक (Perspective) नजिेतून रदसते तसे ‘रिि’ 
पहाण्याऐवजी सवगसमीक्षक नजिेतून रदसते तसे ‘रिि’ पहाण्याच्या त्या भरू्ोलञािा प्रयत्न असतो; कािि, 
त्यािी नजि यावळेी भेदक असत नाही. प्रत्यक्षात्, आपि प्रथम अभ्यास कितो तो बाह्यपृष्ाांिाि असतो. 
यािाि अथग ही लाांबरुां द, स िक तलेली, पृष्ाकाि िादि आपि तपासून पहात असतो. त्या पृष्ािा पोत, 
त्याविील सौंदयाकृती, तसेि टेकडाांम ळे व इमाितींम ळेही त्या पृष्ाला आलेल अरनयरमत आकाि, या सवग 
र्ोष्टी लक्षात घेत असतो. अथात् त्या के्षिाने आपल्याप ढे सादि केलेले वातावििाखाली असलेले भपूृष् –
–म्हिजेि तेथील “भमूीिा िेहिा मोहिा”–– अभ्यासत असतो. (c/o पेंक २४९, ८). 

 
कोित्याही के्षिािे पिीक्षि किताना, आपि समोि रदसत असते त्या दृश्यापासूनि स रुवात 

कितो. या वस्त व्स्थतीम ळेि, प ष्ट्कळाांिा असा समज झाला आहे, की रडरकन्सन ज्याला “मूलभतू सांपकग  
मार्ग” असे नाव देतो तो मार्ग हाि असला पारहजे. रडरकन्सनिा हा मार्ग म्हिजे, ज्याला आपि 
भमू्याकािशास्त्रीय दृष्टीकोन असे म्हिावयास हिकत नाही, त्या मार्ािाि नैसर्गर्क परिपाक आहे. 
रवशषेेकरून सॉिने त्यािे रवविि केले व त्यािा रिलटोफेन या आध रनक भमू्याकािशास्त्राांच्या (Geo-
Marphology) प्रवतगकापयंत नेऊन पोिरवण्यास हिकत नाही असेही प्ररतपादन केले. भदूृश्य म्हिजे दृश्य 
भपूृष् ––हे त्या के्षिाच्या एकूि र्ीतावळ्याच्या दृष्टीने, अदृश्य असिाऱ्या हवामानापेक्षा अरधक मौरलक 
आहे, चकवा लोकाांपेक्षा त्याांनी बाांधलेल्या इमािती अरधक मूलर्ामी स्वरुपाच्या असतात असे प्रमेय, 
प्रात्यकरक्षकाांसह कोिी रसद्ध केलेले नसतानाही ते र्हृीत धिले रे्ले आहे. खिे पहाता, ‘श द्ध भदूृश्य’ 
वाद्याांच्या सांकल्पनेला रडरकन्सनने जोडलेल्या प स्त्या अर्दीि रकिकोळ द रुस्त्या नाहीत, ति त्या प्रम ख 
महत्तवाच्या आहेत. भदूृश्य हे मूलर्ामी नाही, ति तो मूलर्ामी असलेल्या र्ोष्टींिा–– म्हिजेि त्या 
के्षिातील अन्योन्य सांबांध असलेल्या सत्यव्स्थतींिा–– केवळ एक बाह्यारवष्ट्काि आहे; या वस्त व्स्थतीम ळेि 
विील द रुस्त्या कििे त्याला भार् पडले. भूर्ोलातील मूलर्ामी दृरष्टकोि हा त्यातील मूलतत्तवाांशी सांपकग  
साधिािा असला पारहजे ही र्ोष्ट र्ृहीत आहे––मर् तो सांपकग  भदूृश्यमार्े असो चकवा कोित्या अन्य 
मार्ाने असो! 
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उलटपक्षी, आपि आपला अभ्यास के्षिाच्या बाह्यरुपापासून, म्हिजेि भदूृश्यापासून, स रू केला, 
ति त्यात आढळिाऱ्या र्ोष्टींिा अन्वयाथग लावण्याच्या प्रयत्नात, शवेटी, त्या के्षिाच्या दृष्टीने महत्तवाच्या 
असिाऱ्या बह तेक सवगि अथगपूिग र्ोष्टींिा समावशे आपिास किावा लारे्ल. भरू्ोलाभ्यासकाांना भदूृश्य 
उपय लत वाटते ते, केवळ सहजपिे हाती लार्ते म्हिून नहहे, ति त्याच्या रुपाांिा अभ्यास आपल्याला त्या 
के्षिाच्या रनदान बह तेक सवग महत्तवाच्या रुपधेयाांच्या अभ्यासािा मार्ग दाखरवतो म्हिून भदूृश्याच्या 
सांकल्पनेिी—आवश्यक रततलया मयारदत सत्यप्राय अथाने आम्ही रजिे रवधान केले आहे त्या 
सांकल्पनेिी–– उपय लतता त्याम ळे प ष्ट्कळशी रसद्ध झालेलीि आहे. तिीही, प्रादेरशक अभ्यासाच्या 
समस्येिी रकल्ली ही कल्पना आरि अशा अभ्यासािे अत्यावश्यक साध्य या दोन कल्पनाांिी आपि र्फलत 
किता कामा नये. कोित्याही के्षिाच्या भरू्ोलाच्या दृष्टीने महत्तवाच्या बह तेक सवग कािकाांिा आरवष्ट्काि 
भदूृश्यात झालेलाि असतो. येवढ्या वस्त व्स्थतीच्या आधािे, ज्या कािकाला त्या भदूृश्यात फािसा 
महत्तवािा आरवष्ट्काि लाभला नाही, तो त्या के्षिाच्या भरू्ोलाच्या दृष्टीने महत्तवािा असति नाही. असे रसद्ध 
होतग, असे आपि रृ्रहत धिता कामा नये. विील प्रमेय सांश्लेषि पद्धतीने रसद्ध होत नाही —म्हिजेि ते सवग 
सांभाहय के्षिाांसाठी नाही. अथाति ते प्रत्येक रवरशष्ट के्षिात स्वतांििीतीने रविािात घेिे प्राप्त त आहे. तसेि, 
लक्षिीय प्राप्त त झालेले त्या भदूृश्यातील एखादे रुपधेय रततलयाि प्रमािात त्या के्षिाच्या भरू्ोलातही ते 
महत्तवािे असले पारहजे, असे सामान्य प्रमेयही र्ृहीत धिता येण्यासािखे नाही. पि, त्या के्षिाच्या 
भरू्ोलाच्या दृष्टीने भदूृश्य हा रकतीसा रवश्वसनीय मार्गदशगक आहे यािा रविाि प ढे केला जाईल. (c/o 
िोक २९७, १०४). 

 
शवेटी आपि प ढे ढकललेल्या त्या प्रश्नाकडे आपल्याला वळलेि पारहजे. जिी ही सांकल्पना फाि 

उपय लत असली, आरि जिी प ष्ट्कळसे भरू्ोलकाि “भदूृश्या” सांबांधी बोलत असताना त्याांच्या मनाांत 
असलेल्या अथािे रनरित स्वरूप काय होते ते या सांकल्पनेम ळे माांडता येते हे खिे असले तिी, 
भाषाशास्त्रदृष्ट्ट्या त्या अथाने या शब्दािा आपि केलेला वापि समथगनीय आहे का, या प्रश्नािे उत्ति देिे 
आवश्यक आहे. हा प्रश्न, म्हिजे परिभाषारवषयक प्रश्न तकग  सांर्तीने अथवा वस्त रनष् दृष्टीने रनकालात 
काढता येत नसल्याम ळे, तो आपल्या न्यायरनिगयब द्धीिाि रवषय ठितो, सामान्य भाषेत ‘भदूृश्य’ 
(Landscape) हा कधीकधी के्षिरनर्गमत, इव्न्द्रयग्राह्य, रनःशषे प्ररतबोध या अथाने वापिला जात असतो, 
तसाि तो शब्द त्या भदूृश्यािा दृरष्टरनर्गमत ठसा या मयारदत अथानेही वापिला जातो आरि तसाि तो 
ज्याम ळे हा प्ररतबोध रनमाि होतो ते त्या भदूृश्यािे सत्यरुप या अथानेही वापिला जात असतो. प्रत्यक्षात या 
सामान्य सांकल्पनाांपकैी कोित्याही एकािे सिळ आरि अिूक रवधान आपल्या या सांकल्पनेने होत नाही 
सामान्य भाषेतील शब्दािे शास्त्रीय परिभाषेत अवस्थाांति होताना त्या शब्दािी सांकल्पना सामान्यतः 
तािण्यािी जेवढी पिवानर्ी असते, रनदान त्यापेक्षा रकतीतिी कमी तािातािी आपल्या या सांकल्पनेिी 
झाली आहे. म्हिूनि, आपि केलेला हा वापि भरू्ोलदृष्टी नसलेल्या वािकाांनाही फािसा तािल्यासािखा 
वाटिाि नाही; उलट, तसा वापि न्याय्य आहे अशी ग्वाही देतील अशीही अपेक्षा किण्यास हिकत रदसत 
नाही. पि, तेि “भदूृश्य” म्हिजे कोितेही एखादे के्षि असू शकते असे कोिी साांरर्तले ति माि ते 
रनरितपिे आके्षप घेतात. 

 
इतकेि काय, हातिे काकि पहाण्यासाठी आिसा दाखवण्यािा हा येवढा खटाटोप किण्यािी 

र्िजि काय, असेही काही वािकाांना वाटण्यािा सांभव आहे. अरलकडच्या भौर्ोरलक सारहत्यात भदूृश्य 
(Landscape) आरि Landschaft (भकेू्षि दृश्य) या शब्दाांिा रकती रवरवध व वरे्वरे्ळ्या अथाने उपयोर् 
किण्यात आलेला आहे हे समजून घेण्यािा ज्याांनी प्रयत्नि केला नाही त्याांच्या मनात अशी शांका येण्यािी 
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शलयता आहे. या सांञेच्या भरू्ोलातील वापिात स्पष्टपिा आिण्यात कोिाला यश आले असेल आरि 
त्यासाठी आम्ही केले त्याच्या दसपट अरधक श्रम त्याला किाव े लार्ले असतील तिीही त्यािे यश 
त्याच्यासाठी द्याहया लार्िाऱ्या मूल्याच्या त लनेने रकतीतिी अरधक मोलािे ठरू शकेल. 

 
कोितीही सांभाहय अरनरितता टाळण्यासाठी, आपि झालेल्या रवषयावि थोडीशी फेिनजि टाकू 

या. भदूृश्य ही एक सांवदेना आहे या तत्तवावि आधािलेल्या सांकल्पनाांपैकी कोित्याही एका सांकल्पनेिी 
भरू्ोलासािख्या आरधभौरतक शास्त्राला म ळीि र्िज नाही. त्याांच्या सांय व्लतक के्षिाांत तशा तशा अथांनी रुढ 
असलेल्या या सांञेच्या वापिास धक्का न लावता, आपल्या हेत रसद्धीसाठी कोित्यातिी बाह्य वस्त व्स्थतींच्या 
परिभाषेत त्यािी हयाख्या किण्यास काहीि हिकत नाही. ‘भकेू्षि’ (Area) चकवा ‘प्रदेश’ (Region) याांना 
समानाथी म्हिनू ही सांञा वापििे अनावश्यक आहे, आरि तशी ती वापिल्याने र्ोंधळही माजिाि आहे. 
कािि त्या सांञा म ळाति रकतीतिी स्पष्ट आहेत. काही भौरतक वस्तूांवि लावण्यािे ओळखपि म्हिनू 
‘भदूृश्य’ (Landscape) या सांञेिा वापि म्हिजे एका फाि मोठ्या सांियातून घेतलेल्या काही रनवडक 
घटनाांच्या सांग्रहाला त्याांच्या अांर्ी नसलेला एक र् ि रिकटरवल्यासािखे होिाि आहे, ––हा र् ि म्हिजे 
एकि एक सत्यव्स्थती त्याांच्याम ळे सांघटीत होते हा होय. सवग दृश्य वस्तूांबिोबि, त्या वस्तूांच्या अांतभार्ात 
डोकावल्याने मानवी नजिेला रदसू शकिाऱ्या सवांिा समावशे करून रनमाि होिाऱ्या त्या के्षिातील 
वस्त जात या अथाने तीि सांञा स्वैिपिे वापिली तिीही तोि प्रकाि होिाि आहे. या सांञेिी हयाख्या 
किण्यािे कष्ट न घेताि ज्याांनी रतिा वापि केला आहे, त्याांच्याही रविािाांच्या अांतःप्रवाहात एकमेव प्रत्यक्ष व 
मूतग सत्यव्स्थती दडलेली असते–– आरि ते म्हिजे बाह्य दृश्य भपूृष्. या सत्यव्स्थतीतूनि आपल्या 
अांतःकििात भदूृश्यसांवदेन रनमाि होते. सवग जर्ािा रविाि किता ती एक अखांड सत्यव्स्थती असून 
त्याम ळे एकमेव सांपूिग एकक सांघटीत होते. पि शब्दशः अथाने ते एक पृष् आहे. आरि जेवढे स्पशाने 
समजते तेवढेि त्यात समारवष्ट असते. त्यािा बिािसा मोठा भार् जलाशयाांच्या पृष्ाने आरि वनस्पतींच्या 
अत्य च्च पृष्ाने–– मर् ते वनस्पती नैसर्गर्क असोत चकवा सांस्कारित असोत–– अथवा उघड्या भमूीने वा 
रहम आरि बफग  याांनी तयाि झालेला असोत. जलाशय वर्ळले, ति ही सवग पृष्े प्रतल-पृष्ाांपासून, म्हिजेि 
भतूल (Geoid) पृष्ापासून, विखाली रे्लेली असतात. हा फिक म ख्यतः भमूीच्या उांिसखलपिान साि 
झालेला असतो. इमािती पके्क हमिस्ते अशा मानवरनर्गमत पृष्ाांनी, जर्ाच्या या प्रत्यक्ष भदूृश्याांिा एक अर्दी 
रकिकोळ भार् हयापलेला असतो; उलट, त्याने मशार्त केलेल्या शतेाांनी बिाि मोठा भार् हयापलेला 
असतो. भदूृश्याच्या या रवरवध भार्ाांिे सापेक्ष महत्तव, त्याांिेि पि जार्रतक एकूि के्षिीय रभनता प्रमािात 
असिाऱ्या सापेक्ष महत्तवािे प्ररतरनरधक रुप असेलि असे नाही, अशी प स्ती जोडण्यािी येथे र्िज नाही. या 
दोन सांकल्पनाांिा अर्दी रनकटसांबांध असला तिीही त्या एकरुप नाहीत. 

 
भदूृश्याच्या सांकल्पनेिी स्पष्ट आरि उपय लत हयाख्या किण्यात आपल्याला यश आले असण्यािी 

शलयता असती, तिी तेवढ्याने जमगन शब्द Landschaft (भकेू्षिदृश्य) यािे भाषाांति कसे किाव ेया प्रश्नािी 
उकल आपल्याला किता आली, असा दावा किता येण्यािी शलयता नाही. भरू्ोलरवषयक 
पद्धरततांिशास्त्रात असलेले जमगन भारषक भरू्ोलकािाांिे (याति ग्रान्योसािख्या रफन् व अन्य देशीय 
लेखकाांिाही समावशे आहे, कािि त्याांिे सारहत्य आम्हाला फलत त्याांच्या जमगन प्रकाशनाांतूनि वािावयास 
रमळते.) प्रभावी महत्तव पहाता, आरि एक मौरलक सांकल्पना म्हिनू या सांञेिा वापि याांपैकी अनेक लेखक 
सतत कित असतात यािा रविाि किता, ही उिीव फाि द दैवािीि समजली पारहजे. प्रत्येक जमगन 
लेखक स्वतःच्या कल्पनेन रुप ‘भकेू्षिदृश्य’ (Landschaft) या शब्दािा उपयोर् कित आला असल्याने 
त्यािे भाषाांति किावयािे झाले ति प ष्ट्कळि सांञा आपल्यास वापिाहया लार्तील. जेथे Landschaft हा 
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शब्द केवळ भकेू्षि एवढ्याि अथाने लेखकाने वापिला आहे हे स्पष्ट असेल, तेथे पेंकच्या सूिनेन साि त्यािे 
भाषाांति Region या शब्दाने किण्यास हिकत रदसत नाही (c/o १५९, ६४०). सापेक्षतः काही थोड्या 
बाबतीत लेखकािे रविाि ‘भदूृश्य सांवदेन’ (Landscape sensation) या आरि इति काही रठकािी 
‘भदूृश्य’ (Landscape) – वि रदलेल्या हयाख्येन साि या सांञाांनी भाषाांति किण्यास हिकत नाही. पि, 
बऱ्याि बाबतीत आवश्यक तेवढी रनरितता न आढळल्याम ळे त्या शब्दािे भाषाांति कििे अशलय असल्याने 
प्रस्त त लेखकाला रदसून येते आरि मर् तो सिळ मूळिा शब्दि अवतििात घालतो. अशावळेी त्यािा 
नेमका अथग काय किावयािा हा रनिगय घेण्यासाठी वािकाला पाठ सांदभग तिी घ्यावा लारे्ल चकवा मूळ 
रलखािािा सांदभग घ्यावा लारे्ल. इतके करूनही त्याच्या प्रश्नािे उत्ति त्याला रमळेलि, असे आश्वासन 
देता येिाि नाही. थोडलयात, या सांञेने (Landschaft) ने एकति सिळ ‘के्षि’, ‘प्रदेश’ अथवा ‘प्राांत’ असा 
अथग सूरित होतो, चकवा साधाििपिे अन ल्लरेखत अशा अन्य काही उपाधी वर्ळून अर्ि वाढवनू झालेला, 
पि बऱ्याि अांशाने त्याांच्यासािखा रदसिािा, कोिीतिी एक या सांञेने सूरित होत असतो, असे बऱ्यािशा 
रबनधोकपिे त्या वािकाने र्ृहीत धिावयास हिकत नाही. या काििानेि, तो मळू शब्द भाषाांतरित न 
किता, रकतीही वळेा तो वापिावा लार्ला तिीही, एक पिकीय भाषेतील शब्द म्हिनूि तो आम्ही छापत 
िाहिाि आहोत. नाहीति, जमगन भाषेत भिपूि र्ोंधळ घातलेल्या एका शब्दाला आपल्या भाषेत आिून 
येथेही र्ोंधळ घालण्यास प्रोत्साहन रदल्यािा दोष आमच्या माथी येईल. [अन्य भाषेत कायग कििाऱ्याांना त्याांच्या 
समस्येिी उकल स िरवण्यािा आमिा अरधकाि नाही. स दैवािी र्ोष्ट अशी, की म ळाति Landschaft या शब्दािा, िाज्यािा एक लहान भार् या 
अथाने, वापि जमगन भरू्ोलक्षेिात इतका पक्का रुजलेला आहे, की तो अथग बदलण्यािा प्रयत्न कििाऱ्या कोिाही लेखकाच्या पदिात रनिाशाि 
पडते. Landsteil (भभूार्) हा शब्द अरधक स्पष्ट वाटेल; पि त्यात त्या द सऱ्या शब्दाांतील काही लक्षिाांिा अभाव िाहील. या — आरि तो केवळ 
र्ूढवादी शब्दाांिाि असेल असेही नाही, Raum (अवकाश) हा शब्द ति आिखी सोपा आहे, झ्योल्सिी सांञा chore (भभूार्) अनेकाांनी स्वीकािली 
आहे. आता Landschaft च्या या अनेकानेक हयाख्याम ळे त्या शब्दाला शास्त्रीय क्षिेात मठूमाती देण्यािी वेळ आलीि, ति ग्रीक भाषेतील शब्दापासून 
तयाि झालेला हा शब्दि त्यािा स्वच्छ पयाय होऊ शकेल. Landscape (भदूृश्य) या शब्दािी हयाख्या आपि केलेली आहे त्याि अथाने प ष्ट्कळशा 
लेखकाांनी वापिलेला Landschaftsbild (भकू्षेिरिि) हा शब्दि योग्य आहे. पि रनदान िालू रपढीतील जमगन भरू्ोलकाि या दोनही अथांनी 
Landschaft हा एकि शब्द वापिण्यािा आपला प्रघात िालूि ठेवतील; तसे किताना ते कोिताि अथग मनात धििाि नाहीत; चकवा आपली स्वतः 
एखादी खास हयाख्याि मनात धितील; ही त्याांिी हयाख्या शब्दबद्ध असेल चकवा सूरितही असेल तो अथग आरि ती हयाख्या त्या सांपूिग प्रबांधात 
सातत्याने वापिलेली असेल चकवा नसेलही; आरि मर् त्याांिे जमगनदेशीय व पिदेशीय वािक हे वािून असेि र्ूढभ्रान्त (Mystefied) होत िहातीलः 
असेि भरवष्ट्य वतगरविे बह धा स िरक्षत ठिेल!] 

 
क–नैसर्गगक व सासं्कृणतक भूदृश्ये 

 
‘भदूृश्य’ या सांञेच्या अथासांबांधीिी ही ििा आपि “नैसर्गर्क भदूृश्य” व “साांस्कृरतक भदूृश्य” या 

सामारसक शब्दाच्या अथािे रवधान करून सांपविेि योग्य होईल. वि ज्यािा उल्लखे आलेला आहे त्या 
सांदभात आरि त्या नांतिच्या त्याच्या आकृतीतही, सोिने या दोन सांञाांच्या सांकल्पना ज्या नम न्यात 
साांरर्तल्या आहेत (८४, १८६, १६०) त्यावरून असे सूरित होते की, एकाि सांपूिग ‘भदूृश्यािे’ हे स्वतांि 
घटक आहेत. परहल्यात त्या के्षिातील सवग नैसर्गर्क रुपधेयाांिा व द सऱ्यात सवग मानवरनर्गमत रुपाांिा 
समावशे होतो. एखाद्या के्षिातील केवळ भौरतक रुपधेयाांिा सांिय या अथाने भदूृश्य हा शब्द समजून 
घेतला, ति वि रदलेली रवभार्िी तकग श द्ध आहे असे मानण्यास हिकत नाही. पि, त्याांतील मानविरित 
साांस्कृरतक रुपे ज्या नैसर्गर्क आधािावि उभािलेली असतात, त्याांपासून ती रवभलत करून त्याांिा सांि एक 
प्रकाििे ‘भदूृश्य’ म्हिून रविािात घेता येईल, या विील रवभार्िीत अन स्यूत असलेल्या स िनेम ळे, त्या 
रबिाऱ्या शब्दािी ओळखही पटू नये इतकी ओढाताि होिाि आहे. ही अडिि लक्षात घेऊनि भदूृश्यातील 
साांस्कृरतक व नैसर्गर्क घटकाांिे रुपभेद स्पष्ट किाव ेअशी सूिना िोकने केली आहे (२९७, १०४). 
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त्या भदूृश्यातील साांस्कृरतक घटकाांिा स्वतांि रविाि करू लार्ले, ति त्याांिी केवळ र्ोळाबेिीज 
केल्याने एक एकरुप एकक तयाि होत नाही; पि एका एककाच्या ––म्हिजे त्या सांपूिग भदूृश्याच्या— 
अनेक भार्ाांिा तो एक सांग्रह तयाि होतो. वतगमान भदूृश्यातील नैसर्गर्क घटकाांिी र्ोळाबेिीज केल्यानेही 
तीि र्त होिाि हे अटळ सत्य आहे. मानवरनर्गमत साांस्कृरतक रुपधेये अलर् करून उिलेल्याांिा आपि 
रविाि करू लार्लो, ति त्याांिेही “नैसर्गर्क भदूृश्य” होिाि नाही. तोही सत्यसृष्टीतील एका भदूृश्यािा 
भार्ाांिा सांग्रहि होिाि. कािि, केवळ बौरद्धक आधािावि ते भार् आपि साांस्कृरतक भार्ाांपासून वरे्ळे 
दाखवत असतो. प्रत्यक्षात ते दोनही भार् एकाि प्रकािच्या पार्गथव पदाथांपासून, अथात माती, पािी, 
वनस्पती इत्यादींपासून, बनवलेले असतात. 

 
“साांस्कृरतक भदूृश्य” ही सांञा वापित असताना, बह तेक सवग अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या मनात 

कोित्याही वसाहत असलेल्या प्रदेशािे वतगमान भदूृश्य येवढाि अथग असतो. अथाति, सांपूिग वतगमान 
भदूृश्य याच्या उलट “नैसर्गर्क भदूृश्य” असा भि देिे रजथे आवश्यक असते तेथेि तशा अथाने त्या 
शब्दाला मार्िी असते—(c/o लाउटेनजाक, २७८). 

 
जमगन सारहत्यात “Naturliche Landschaft” आरि “Nature Landschaft” या दोहोत भेद केला 

जातो. द सऱ्या सांञेतील Nature यािा अथग मानविरहत रनसर्ग असा होतो, ति परहल्यात तो सवगसमावशेक 
आहे. माि त्याने “स्वैि” चकवा “कृरिम” याच्या रवरुद्ध ‘प्रत्यक्ष’ चकवा ‘सत्यस्वरुप’ असा अथग सूरित होतो. 
आरि तो रवरशष्ट Landschaft, प्रदेश या अथाने, एक सत्यस्वरूप एकक म्हिजे “Natureliche Einheit” 
आहे हे सूिरवण्यासाठी तो शब्दप्रयोर् केला जातो. (c/o ब्यूर्गि ११, २९). बेबलला असे आढळून आले की, 
ख द्द जमगन भाषेति हा र्ोंधळ टाळिे अवघड आहे, कािि या दोनही बाबतीत इांग्रजीत किावयािे भाषाांति 
तांतोतांत एकि आहे. अशा व्स्थतीत परहली सांञा म ळातूनि काढून टाकावी ही त्यािी सूिना मान्य होईल 
अशी अपेक्षा कििेि प्राप्त त आहे. (२६६). 

 
काही सापेक्ष आधािावि Naturlandschaft व Kulturlandschaft (नैसर्गर्क भकेू्षिदृश्य व 

साांस्कृरतक भकेू्षिदृश्य) याांच्यातील रविोधािा काही जमगन अभ्यासकाांनी उपयोर् करून घेतला आहे. हा 
आधाि साांस्कृरतक रवकासाच्या रवस्तािासांबांधीिा आहे (के्रब्स, २३४, ८४; ब्यूर्गि, ११, ६३). याम ळे 
वर्ीकििाबाबत मोठ्याि अडििी रनमाि होण्यािी शलयता आहे हा आके्षप र्ौि आहे. त्यापेक्षा महत्तवािी 
वस्त व्स्थती अशी आहे की, Naturlandschaft (नैसर्ीक भकेू्षिदृश्य) अथवा Nature Landscape 
(नैसर्ीक भदूृश्य) याांच्या हयाख्या आम्ही कशाही केल्या तिी दृश्ये खिोखिीि नैसर्गर्क म्हिजे, मानवास्पृष्ट 
आहेत हा त्यािा र् िाथग त्याला रिकटून िहािािि आहे. म्हिूनि, ते दृश्य एका रवरशष्ट प्रकािे बऱ्याि 
मोठ्या प्रमािात नैसर्गर्क असते, असे आपि र्ृहीत धिले आहे, या वस्त व्स्थतीकडे आपले द लगक्ष होण्यािी 
शलयता आहे. स दानला “नैसर्गर्क भदूृश्य” म्हिून सांबोधिे म्हिजे “साहहाना (क ििप्रदेश) हा केवळ 
रनसर्गरनर्गमत आहे काय?” चकवा ‘तो रनमाि होण्यास, अांशतः का होईना, मानव काििीभतू झाला आहे 
काय?’ अशा प्रश्नाांप ढे उत्तिािी यािना किण्यासािखेि आहे. (c/o वबेल २६६, आरि लाउटेनजाक २७८, 
२०) ही एक केवळ बौरद्धक सांकल्पना आहे असे मान्य केले तिीही मानवी कायग आरि रनसर्ाच्या अन्य 
शलतींिे कायग याांच्या परििामातील रविोध हा रवषय भरू्ोलाच्या दृष्टीने फािि महत्तवािा आहे, म्हिूनि, 
त्याला असा स रुां र् लाव ूरदला जाता कामा नये. 
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पि या आधािान साि रविाि करू रे्ल्यास, जेथे मन ष्ट्यािा हात कधी पोहोिलाि नाही अशा 
के्षिाति काटेकोि अथाने प्रत्यक्ष “नैसर्गर्क दृश्य” आढळू शकेल. त्यापूवी मानवाने कधीि पाय ठेवला नाही 
पि वसाहतीला प्ररतकूलही नाही अशा एखाद्या बटेाला प्रथम भेट [हे असे वािा “पूवग पदस्पषृ्ट नाही पि लोक वसरतक्षम 
आहे” अशा बेटावि......] देिाऱ्या रनिीक्षकालाि, केवळ जलाशय, जरमनीिा िढउताि आरि नैसर्गर्क वनस्पती 
याांनी बनरवलेले ते नैसर्गर्क दृश्य रदसले असेल. पि वसाहती असलेल्या जर्ाच्या भार्ात ही सांकल्पना 
केवळ औपपरत्तक स्वरुपािी ठिते. रनदान स सांस्कृत जर्ाच्या आिपाि कोिाही हयात हयलतीस नैसर्गर्क 
भदूृश्य पहावयास रमळालेले नाही. अर्दी आरदमके्षिातही भिीव साांस्कृरतक रुपाांिा अभाव असतो येवढ्या 
आधािावि आपि पहातो आहोत ते प्रत्यक्ष नैसर्गर्क भदूृश्यि आहे असे र्ृहीत धििे धोलयािे आहे हे आपि 
ध्यानात घेतले पारहजे. ऑस्रेरलयाच्या आरदम भदूृश्याांसांबांधीच्या ििेत तसे र्ृहीत धिलेले रदसते (२७७). 
“आपि समजतो त्यापेक्षा रकतीतिी अरधक प िातन काळापासून आरि रकतीतिी अरधक रवश्वहयापक 
स्वरूपात मानवाने सजीव जर्तावि आपला प्रभाव पाडलेला आहे.” ही र्ोष्ट व्हहडालने आपल्या लक्षात 
आिनू रदलेलीि आहे. (१८४, ८). इरलनॉइस प्राांतािे मळूिे वनस्पती कोिते हे कोि साांर् ूशकिाि आहे? 
आरफ्रकेच्या रवष ववृत्तीय पजगन्यप्रधान के्षिाांमधील झाडोिाव व साहहाना र्वताच्या वनस्थली मानवरनर्गमत 
आहेत, का त्या रनसर्गतःि वनस्थली रुपात होत्या? शास्त्रीय भरू्ोलकािाच्या दृष्टीने अन सिण्यासािखा 
स िरक्षत रनयम एकि; “जे तारत्तवकदृष्ट्ट्या सत्य आहे ते सत्य परिपाठातही मान्य कििे.” सदिच्या बाबीत 
हे तारत्तवक सत्य असे आहे. “ज्या क्षिी मानव त्या स्थळी अवतिला त्या क्षिी तेथील नैसर्गर्क भदूृश्यािा 
अवताि सांपला.” (जेम्स २८६, ८०; c/o िोक २९७, १०८; लाऊटनजाक २७८, २०; के्रब्ज २७९, २०८). 

 
तिीही ज्या के्षिावरुन मानवािा हात रफिलेला असूनही त्याने तेथील रुपाांत घडरवलेले रवकाि, 

असतीलि ति, बह धा नकािात्मक असतात अशी आरदम भदूृश्ये, आरि जेथील भदूृश्याविगनािे स्वरूप 
मोठ्या प्रमािात मानवानेि ठिवनू रदलेले अशी भदूृश्ये या दोहोंतील फिक स्पष्ट किण्यासाठी कोित्यातिी 
प्रकािच्या सांञा वापििे भार् पडते हा रविोध रनिीक्षकाला परहल्या नजिेत ओळखून येतो. तळातल्या 
भमूीिी अवस्था कशीही असो, एकदा का ते के्षि मन ष्ट्याच्या रनयांििाखाली आले, की रनरित स्वरूपाच्या 
एककाांमध्ये ते क्रमवाि व सांर्तवाि आखले जाते. याांपकैी प्रत्येक एकक नजिेत भिाव ेइतके एकरजनसी 
असते प्रत्येक द सऱ्याांपासून केवळ िेषेने वरे्ळे दाखरवता येते. या रवरुद्ध, जेथे मानव वसती आहे, पि 
त्यािा प्रभाव तेथील भदूृश्यावििावि पडलेला नाही अशीही के्षिे असतात. या अवस्थेत, मानवाने रकतीही 
बदल किण्यािे प्रयत्न केले तिी त्यािी त्या भदूृश्यावििावि ह कूमत िालत नाही. मानवाने नैसर्गर्क 
वनस्पती नष्ट केले आरि त्याने ती जार्ा लार्वडीखाली आिली नाही, चकवा त्या जार्ी िस्ते, इमािती 
बाांधल्या नाहीत ति तेथे “िानटी वनस्पती वाढति िाहतात”. अरवकृत नैसर्गर्क भदूृश्य आरि मानवरवकृत 
अरनयांरित भदूृश्य या दोहोंनाही आपि ‘िानटी भदूृश्ये’ असे म्हिण्यास हिकत नाही. या रवरुद्ध 
मानवरनयांरित के्षिाांिा उल्लखे ‘मवाळ’ चकवा लार्वडीिी ‘भदूृश्ये’ असा किता येईल. या सांञाांरवरुद्ध 
रकतीही आके्षप असले, तिी आमच्या मनातील सांकल्पना दोनही बाबतीत त्या सांञा स्पष्टपिे साांर्तात. 
जािीवपूवगक व योजनापूवगक उत्पादनािा अभाव असलेले प्रत्येक भदूृश्य “नैसर्गर्क भदूृश्य” असते, असे 
म ळाति र्ृहीत धिण्यािी िकू होत नाही. 

 
रहमावृत के्षिाांिा अर्दीि र्ौि अपवाद सोडल्यास, वतगमान “नैसर्गर्क भदूृश्यािे” अव्स्तत्व ही 

केवळ एक औपपरत्तक सांकल्पनाि ठिते. अशा दृष्टीने पहाता, सवगसाधािि भदूृश्य ज्याप्रकािे मयारदत 
असते, त्याि प्रकािे नैसर्गर्कही मयारदति असते. हयावहारिक हेतूांनी पहाता, त्यात जमीन आरि पािी, 
भमू्याकाि आरि वनस्पती याांमधील रविोध तेवढेि समारवष्ट आहेत. कोित्याही के्षिाच्या एकूि नैसर्गर्क 
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परिसिािा फलत एक भार् त्याने बनवलेला असतो. तेहहा या दोनही सांञा समानाथीि आहेत, असे 
समजिािे अभ्यासक या म द्याद्वािेि त्यावि आके्षप घेण्यािी शलयता असते. एकाि र्ोष्टीिा उल्लखे 
किण्यासाठी दोन सांञाांिी र्िज काय? वतगमान भरू्ोलकािाांना भतूकालीन भरू्ोलकािाांच्या “नैसर्गर्क 
परिसि” या शब्दप्रयोर्ािा कां टाळा आला आहे आरि “नैसर्गर्क भदूृश्य” या शब्दप्रयोर्ाला नारवन्यािा 
फायदा रमळेल असे त्याना वाटते; ति मर् हाही शब्दप्रयोर् ज नाट झाल्यावि, आरि भरू्ोलात त्या सांञेिा 
जो अथग होतो तो सामान्य भाषेत नाही, असे रदसून आल्याविां भावी भरू्ोलकािाांना माि त्या शब्दप्रयोर्ािा 
रततका कां टाळा येिाि नाही, असे का मानाव?े वतगमान लेखनात ‘परिसिवादी’ ही सांञा उपहासाने वापिली 
जाते, येवढ्याि काििावरुन “नैसर्गर्क परिसि” या सािख्या स प्ररतरष्त सांञा वापिण्यािी भीती 
बाळर्ण्यािी आपल्यास जरूि नाही. आपि ज्याांिा आता रविाि कित आहोत त्या दोन सांञात एक म ख्य 
फिक असलेला रदसतो. “नैसर्गर्क भदूृश्य” या सांञेिा भरू्ोलकािाला अरभपे्रत असलेला अथग कोिता 
यािी काहीि कल्पना असत नाही, आरि त्यात कशाकशािा अांतभाव होत असतो, याबाबत भरू्ोलकािाांिे 
एकमत होत नाही. उलट, “नैसर्गर्क परिसि” यािा अथग कोिालाही सहज समजू शकतो, आरि, माझ्या 
मारहतीप्रमािे, त्यात कशािा अांतभाव होतो या बाबत सामान्यतः सवग भरू्ोलकािाांिे एकमत असते. 
(“नैसर्गर्क यािा अथग अमानव असा समजावा हा य व्लतवाद आता सवगसामान्य झाला आहे. “नैसर्गर्क” हा 
शब्द अमानव या अथािा एकि सोइस्कि पयाय म्हिून, एकूि भरू्ोलात नसला तिी, अशा रवरशष्ट 
शब्दप्रयोर्ात वापिलेला असतो, असे एक सिळ रवधान केल्याने हा वादािा म द्दा सहज रनकालात काढता 
यतो. हा प्रश्न आरि त्या बिोबिि ‘मूळ’ (मूलतत्तव–Fundament) ही सांञा अरधक िाांर्ली आहे की काय 
हा प्रश्न, याांिा रविाि प ढे किण्यात येईलि”). 

 
अशा िीतीने मयादा घातलेली आरि केवळ तारत्तवक स्वरुपािी ही नैसर्गर्क भूदृश्यािी ही 

सांकल्पना, भरू्ोलदृष्ट्ट्या खिोखिि इतकी महत्तवािी आहे काय, असाही एक प्रश्न येथे उपव्स्थत केला 
जाण्यािी शलयता आहे. त्याच्या जमीन व पािी या दोन घटकाांिी बऱ्याि अिूकपिे ििना कििे शलय 
आहे; कािि अशा बऱ्यािशा के्षिात मािसाने त्यात फािि थोड्या प्रमािात रवकृती रनमाि केली आहे. असे 
असले तिी, नैसर्गर्क वनस्पतींच्या आवििािी ििना किण्यािे प्रयत्न करुन हाती येिाऱ्या रनष्ट्कषांिे 
प्रामाण्य सांशयास्पदि असते. म्हिून हा हेतू रसद्ध होण्यासाठी, औपपरत्तक आधाि म्हिून नैसर्गर्क 
भदूृश्यािाि रविाि केला पारहजे; आरि त्या मूळच्या, अञात, पि नैसर्गर्क भदूृश्याच्या अांदाजे स्वरुपापयंत 
पोहोिण्यासाठी परिपाठान साि, प्रत्यक्ष वतगमान भदूृश्यापासून स रुवात करुन भतूकाळािा मार्ोवा घेत घेत 
जािे भार् पडेल. 

 
इतके करूनही, हे मूळिे नैसर्गर्क भदूृश्य आजच्या औपपरत्तक नैसर्गर्क भदूृश्याशी एकरूप असत 

नाहीि. मन ष्ट्य वसतीच्या हजािो वषांच्या काळात रनसर्ग काही झोपून िारहला नहहता! अन्य सवग कािक 
अरवकािी होते असे र्ृहीत धिले तिी, सवोच्च रुपाांच्या रदशनेे नेिािा वनस्परत समाजाांच्या स धािक्षम 
रवकसनक्रमान साि मोठ्या रवस्तृत के्षिात अशी क्वरिति रसद्ध झालेली रदसतात ––आज असे एक 
वनस्परत जीवन रनमाि झाले असते की, जे त्या मानवाप ढे होते त्यापेक्षा वरे्ळे रदसले असते; तसेि जि 
मन ष्ट्य त्या भदूृश्यापासून रनवृत्त झाला असता ति ज्या प्रकाििे वनस्परत जीवन आज तेथे रवकरसत झाले 
असते त्यापेक्षाही वरे्ळे वनस्पती तेथे उपव्स्थत असलेले रदसले असते; या र्ोष्टीिी व्हहडालने आपिास 
आठवि करुन रदलेली आहे (१८४, १५). पि येवढ्याने भार्ले नाही; बाकीिी सवग कािके काही तटस्थ 
िारहली नाहीत. मानव सवगि खांडात अवतिल्यानांति रनरिति काही महत्तवािे हवामानरवषयक बदल 
झालेले आहेत. परििामतः वतगमानकालीन नैसर्गर्क भदूृश्य ही एक तारत्तवक सांकल्पना आहे, कािि त्यािे 
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अव्स्तत्व सत्यव्स्थतीत आज नाही आरि कधी नहहतेही! अशा सािखेि काही तिी मूळच्या आरदम भदूृश्यात 
(Landscape–अस्पष्टभदूृश्य) आरि त्यािे सांपूिगरूप तेथे प्रथम पाय ठेविाऱ्या मािसालाि रदसले 
असण्यािी शलयता आहे. 

 
शवेटी वि रदलेल्या रनिरनिाळ्या सांञाांच्या हयाख्याांिा उपयोर् मध्य इरलनाइज मधील के्षिाांिे 

उदाहिि घेऊन स्पष्ट किण्यास हिकत नाही. ज्यावळेी अमेरिरडयनाांनी प्रत्यक्ष त्या भमूीवि प्रथमि पाय 
ठेवला, त्यावळेी त्याांना रदसलेले मूळिे नैसर्गर्क भदूृश्य म्हिजे त्या के्षिािे ‘आरदम भदूृश्य’ (Primeval 
Landscape) होय. त्याना रदसलेले ते भदूृश्य परहल्या य िोपीय भशूोधकाांना रदसलेल्या “िानटी भदूृश्या” 
सािखेि होते, की त्यापेक्षा बिेि वरे्ळे होते, हे आपिास साांर्ता येत नाही. म्हिजेि, फलत आरदम 
भदूृश्यात “नैसर्गर्क भदूृश्य” सत्य स्वरूपात होते. पि, वतगमान नैसर्गर्क भदूृश्य केवळ तारत्तवक स्वरुपात 
असून ते कधीि अव्स्तत्वात नहहते. त्या आरदम भदूृश्यापेक्षा रकती प्रमािात वरे्ळे आहे यािे ञान 
आपल्याला अांशतःि रमळते. बह तेक सवगि के्षिात रदसिािी, मोठ्याप्रमािात “मशार्तीखाली असलेली”, 
म्हिजेि “मवाळलेली भदूृश्ये”, आरि त्याांच्याबिोबिि नदीच्या पूिमदैानाच्या बाजूांनी रदसिािी 
लहानसहान “िानटी भदूृश्ये” (पि, अमेरिरडयन कालखांडातील िानटी भदूृश्याांशी समरुप नसलेली दृश्ये) 
या सवांिा समावशे असलेली वतगमान भदूृश्ये, आरदम भदूृश्याविील मानव वस्तीच्या सांपूिग कालखांडात 
रनसर्ग आरि मानव याांनी एकाि वळेी कायगकित असताना होिाऱ्या फेिफािाांतून तयाि झालेली आहेत. या 
रवरशष्ट उदाहििात, भदूृश्यावििाला सांबांरधत दृश्यफिक जवळजवळ पूिगत्तवाने लार्ू पडतात. कािि, 
पृष्ाच्या बाह्याकािात बह धा काही फिक झालेला नाही. पि अन्य के्षिात—उदाहििाथग जावातील के्षि— 
आरदम भदूृश्यािे रुपाांति िानटी भदूृश्यात होत असताना, आरि िानटी भदूृश्यािे रुपाांति लार्वडीच्या 
भदूृश्यात होत असताना त्या भदूृश्याच्या त्या त्या रुपाांतही मानव व रनसर्ग या दोघाांनीही काही महत्तवािे 
फिक घडवनू आिलेले असण्यािी शलयता आहे. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ६ वे 
इणतहासाचा भूगोलाशी सबंंध 

[“इरतहासािा भरू्ोलाशी सांबांध” या रवषयाविील हे प्रकिि तकग दृष्ट्ट्या प ढे जावयास पारहजे. आरि अभ्यासकानेही यािे वािन १० वे प्रकिि पूिग 
होईपयंत प ढे ढकलले, ति त्याच्या रविािाांना तडे जाण्यािी रक्रया कमी प्रमािात होते आहे असे त्याच्या अन भवास येण्यािी शलयता आहे. यानांति 
येिाऱ्या प्रकििाांच्या त लनेने त्यािा सांक रित आकाि हा त्याच्या महत्वािे ‘माप’ आहे असे समजू नये; उलट आपल्या देशातील भरू्ोलाभ्यासकाांत 
त्याकाळी तो एक वादािा रवषय बनण्यािी शलयता रकती कमी होती यािे ‘माप’ म्हिजे हा आकाि असे समजाव.े त्यािप्रमािे, प्रस्त त ग्रांथकािािे 
हेटनिच्या रववेिनाशी सांपूिग एकमत होत असल्यािे त्याला रदसून आले या वस्त व्स्थतीिेही ते प्ररतचबब आहे (पान १८६ f वि दाखरवलेला सांदभग 
वर्ळला, ति) त्या सांपूिग प्रकििात हेटनिच्याि मतािा सातत्याने अन वाद किण्यात आला आहे, या रवषयािा प नर्गविाि Perspective...... च्या 

आठहया प्रकििात, प ढे रदलेल्या बदलासह केलेलाि आहे.] 
 

अ–इणतहासातील भूगोल 
 
वतगमान भरू्ोलातील प्रम ख तीन कट प्रश्नाांपैकी परहला इरतहास व भरू्ोल याांच्या पिस्पिाांत 

र् ांतलेल्या सांबांधातून रनमाि झाला आहे. कोित्या मयादेपयंत या दोन के्षिाांनी एकमेकाांिा समावशे करून 
घ्यावा? सांकलन शासे्त्र या नात्याने इरतहास व भरू्ोल याांच्यातील साम्याच्या महत्तवाला मान्यता रमळाली 
म्हिजे त्याांच्या रभन-रभन कायांबाबत र्ोंधळ माजवावयािा मार्ग मोकळा झाला, असे होता कामा नये. या 
दोहोंपकैी प्रत्येक के्षि क्रमबद्ध शास्त्राांतून आिपाि जािािा आांति छेद घेतात अशी कल्पना केली तिी, हे 
आांतिछेद रनिरनिाळ्या परिरमतीतले असतात, हे रवसरून िालिाि नाही. या दोहोंतील सांबांधािे रिि 
काढावयािे झाले ति, ित र्गमती अवकाशािी आवश्यकता रनमाि होईल. ही वस्त व्स्थती त्या दोन 
दृरष्टकोिाांिा व त्याांच्या साधनसाम ग्रींिा मेळ घालण्याच्या मार्गतील असामान्य अडििींच्या रुपाने 
प्ररतचबरबत झालेली रदसते. हांचटग्टन म्हितो त्याप्रमािे ही अशी एक अडिि आहे, की जेथे रविािवांत पाय 
मारे् घेतील. प्राथरमक भरू्ोल रशक्षक बेधडक उडी घेण्यास प्रवृत्त होतील. रशक्षिक्रमात इरतहास व भरू्ोल 
याांिी रशक्षिक्रमातील ज ळिी त्याांच्या हेतूबाबतच्या र्ोंधळास काििीभतू झाली, या रवषयीिा समािाि 
एका शतकापूवीि ब झि याने समथगपिे घेतला आहे. (५१, २३७ ff). 

 
या दोन के्षिाांिा सांबांध घालिे रकतीही अवघड असले तिी, हांचटग्टनच्या प ढील रवधानावि माि 

कोिीि आके्षप घेऊ शकिाि नाही. “इरतहासािी तकग श द्ध समज येण्यासाठी, त्या ऐरतहारसक घटना ज्या 
बदलत्या भौरतक पाश्वगभरूमवि घडल्या, रतिे सखोल ञान आवश्यकि आहे”. पि अशा प्रकािच्या 
भौर्ोरलक ञानाने इरतहासकाि स सज्ज नसल्याम ळे त्याांिे सांकलनािे प्रयत्न फािसे यशस्वी होत नाहीत. 

 
या के्षिात कायग कििाऱ्या बह तेक सवगि भरू्ोलाभ्यासकाांनी “त्याांच्या रवरशष्ट दृरष्टकोिािे 

स्पष्टीकिि देण्यास उपयोर्ी पडतील अशाि काही ऐरतहारसक घटना रनवडलेल्या असतात”, असे 
आपल्या नजिेस आल्यािे हांचटग्टन साांर्तो; इतकेि नहहे ति, आपिही या प्रमादाला अांशतः हातभाि 
लावला असल्यािी प्राांजलपिे कब लीही देतो. पि ज्या प स्तकािे पिीक्षि तो कित होता त्यात हा आके्षप 
सापडला नाही, हे उघड आहे. हा ग्रांथ होता रग्ररफथ टेलि रलरखत “परिसि व िाष्ट्र” (३८९). तिीही 
त्यािा रनष्ट्कषग असा होता; “आपि अद्याप आपल्या महत्कायाच्या अर्दी प्रािांभ िेषेविि उभे आहोत.... या 
वस्त व्स्थतीकडे ते आपले लक्ष वधूेन घेते. हे त्यािे खिे मूल्य आहे. पक्का पाया घालण्यासाठी लार्िािी 
सामग्री र्ोळा किण्याच्या टण्यापयंत आपि आता कोठे येऊन पोहोिलो आहे. आमिे वािसदाि आता 
त्यावि एक रनदोष व दशगनीय इमाित उभी किण्यािे काम कितील. अन्य भरू्ोलकािाांनी केलेल्या क्राव्न्तक 
पिीक्षिाांतून एक सूिना रमळते. अशा प्रकािच्या अरतशय र् ांतार् ांतीच्या कूटप्रश्नाांिी उकल किावयािी 
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झाल्यास एकूि य िोप खांडाच्या इरतहासाांिा साकल्याने अभ्यास किण्याऐवजी, स्थळ व अवकाशदृष्ट्ट्या 
अरधक मयारदत के्षिाांिे अभ्यास केल्यानेि भक्कम पाया उभाििीसाठी लार्िािी ठोस सामग्री सांपादन 
किता येण्यािी शलयता जास्त आहे. ज्या अभ्यासकाांच्या जवळ या प्रश्नाला हात घालण्यािा किखिपिा 
असेल, त्याांना एक आग्रहािा सल्ला द्यावासा वाटतो. त्याांना आवश्यक असिािी सामग्री त्याांनी सवगश्र त, 
सवगसाधािि अभ्यासाांतून रमळरवण्याऐवजी, मोठ्या सांख्येने उपलब्ध असिाऱ्या, कमी महत्तवाकाांक्षी 
प्रादेरशक अभ्यासाांतूनि शोधण्यािा प्रयत्न किावा. अशा प्रकाििे छोटेखानी अभ्यास फ्रें ि व जमगन 
रनयतकारलक सारहत्यात सापडण्यासािखे आहे. [रवशषेेकरून हहोरे्ल (८९) च्या ग्रांथास जोडलेली सांदभग 
ग्रांथसूिी पहा.] 

 
रवशषेतः, ज्याांना अशा प्रकािच्या प्रश्नाांिा रविाि किावयािा आहे अशा भरू्ोलकािाांनी मयारदत 

कालखांडाांिे अथवा के्षिखांडाांिे अथवा दोहोंिेही बांधन स्वतःविि घालाव.े असे म्हिण्याला आिखी एक 
खास कािि आहे, हे त्याांच्याही लक्षात येईल. या के्षिात भरू्ोलाभ्यासकाांनी जे प ष्ट्कळसे कायग केले आहे 
त्यािा रविाि किता, इरतहासािी तकग रसद्ध समज येण्यासाठी काय कििे जरूि आहे, याबाबतच्या 
हांचटग्टनने केलेल्या रवधानास ऐरतहारसक घटनाांिे भिीव ञानही त्याांना असिे आवश्यक आहे, अशी प स्ती 
जोडण्यािा मोह कोिासही होण्यासािखा आहे. भरू्ोलकाि म्हिून प्ररशक्षि घेतलेल्या अभ्यासकाला अर्दी 
मयारदत के्षिाप िते अशा स्वरुपािे ञान सांपादन कििे शलय होईल, ति त्याला िाांर्लेि यश प्राप्त त होईल. 

 
प्रस्त त ग्रांथात या ििेला स्थान रदले आहे, यािे कािि सामान्यपिे, “ऐरतहारसक भरू्ोल” या 

नावाखाली येथे ििेला घेतलेल्या रवषयािा अभ्यास म ख्यतः भरू्ोलकािाांनीि केलेला आहे. पि, 
हांचटग्टनिे रवधान असा स्पष्ट रनदेष किते, की त्याांच्या अवधानािे कें द्र इरतहासावि आहे, भरू्ोलावि नहहे. 
अभ्यास किावयािा आहे तो ऐरतहारसक घटनाांिा, माि, तो त्याांच्या भौर्ोरलक रुपाांच्या परिभाषेत केला 
जातो. म्हिनूि, हा प्रश्न इरतहासाच्या के्षिातील आहे असे म्हििे तकग सांर्त रदसते. या समस्येच्या 
आघाडीच्या अमेरिकी अभ्यासकाांपैकी एकाने, म्हिजेि इरतहासकाि टनगि याने, यािा अर्दी स्पष्ट रनदेश 
केला आहे. तो स्वतःिे विगन “मी कोित्याही प्रदेशािा अभ्यासक नसून, मी एका प्ररक्रयेिा अभ्यासक 
आहे.” (२१४) अशा शब्दात कितो. या के्षिात आतापयंत पडलेली भि जिी भरू्ोलकािाांनी घातलेली 
असली, तिीही कदारित् बह ताांश भरू्ोलाभ्यासक आता हे मान्य कितील, इरतहासािा भरू्ोलदृष्ट्ट्या 
अन्वयाथग लावण्यािा प्रयत्न हा इरतहासािाि भार् होतो (सांदभग २१६, २८७-९१). 

 
ब–भूगोलातील इणतहास 

 
पि, प्रत्यक्ष भरू्ोलाच्या के्षिात, ऐरतहारसक रवकासाच्या क्रमािा रकती प्रमािात रविाि किावा? 

भरू्ोलािा सािभतू दृरष्टकोि —के्षिीय सांबांधाच्या स्वरुपात घटनाांिा रविाि, हा दृरष्टकोि— ठामपिे माांडत 
असताना, कलात्मक सांबांधाांिा कोिताही रविाि द य्यम, आरि केवळ परिरशष्टात्मकि, र्िला रे्ला 
पारहजे, असा काही भरू्ोलकािाांिा आग्रह असतो. पि भरू्ोलकाि ज्या घटेिा रविाि कित असतो रतिाि 
रवकास, चकवा रतच्यातील बदल, या र्ोष्टींिा रविाि तो प्राम ख्याने कित असेल, ति कालात्मक सांबांधाांना 
मोठेि महत्तव प्राप्त त होते, असेही द सऱ्या काहींिे आग्रही मत आहे. 

 
भरू्ोलाभ्यासक हा प्राम ख्याने एखाद्या के्षिाच्या बदलत्या स्वरुपािा रविाि कित असतो, हे प्रमेय 

जमगनीत श्पेटमान याने मोठ्या जोमाने उद् घोरषत केले, आरि त्या स्वरुपािे त्याने Dynamische 
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Erdkunde (२५१, र्तीमान् भरू्ोल) असे नामकिि केले. भरू्ोल या रवषयाच्या या “नहया दृरष्टकोिािा” 
प्रस्ताव माांडताना अन्य जमगन भरू्ोलकािाांनी केलेल्या कायाच्या तो रविोधात्मक आहे, असे साांर्नू त्याांच्या 
दृरष्टकोिावि ‘र्रतशनू्य’ असा लक्षिािोप कितो. प्रत्यक्षात, ग्राडमानने दाखवनू रदल्याप्रमािे श्पेटमानच्या 
या कल्पनेत कोितेि नारवन्य नाही. पूवािायांच्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पना कधीि र्रतशून्य नहहती. 
श्पेटमानने हा शब्द एक Modewort (a word in vogue एक लोकमान्य शब्द) म्हिनूि वापिला आहे. 

 
शपेटमानच्या या प्रस्तावाांम ळे जमगनीतील भौर्ोरलक वत गळात मोठीि खळबळ माजली. ते 

माांडण्यात एक प्रकाििी तडफ होती हे एक कािि आहेि पि त्याांच्याि बिोबिीने व त्याांच्या मार्ोमार् 
किण्यात आलेले द दैवी वैयव्लतक हल्ले हेही त्यािे द सिे कािि आहे. काहींनी त्याांिी स्त ती कित त्याांिा 
स्वीकाि केला, ति काहींनी, रवशषेकरून हेटनि (१७१, ५) रफरलप्त सन (२६०) आरि ग्राडमान यानी, 
अर्दी क्राव्न्तक टीका केली. (तसेि ब्यूर्गिही पहा–११, ९३–१०९). आपल्या टीकाकािाांना रदलेल्या 
उत्तिाांनी भिलेला द सिा एक ग्रांथ श्पेटमानने रलरहला पि ज्याांनी ग्राडमानिे भािदस्त पिीक्षि वािले 
असेल, त्याांनी श्पेटमानच्या या वैयव्लतक तक्रािींनी (२६१) भिलेल्या या ग्रांथािी पाने िाळण्यािी तसदी 
घेतली असेल असे वाटत नाही. या रवरुद्ध, आपल्या कल्पना उदाहििाांनी मूतगस्वरुपात माांडून 
दाखरवल्याबद्दल श्पेटमानला धन्यवाद रदलेि पारहजेत. तोि त्याने तीन खांडात प्ररसद्ध केलेला ऱ्हूि 
प्रदेशािा अभ्यासयांथ, त्याने त्यात इरतहासपूवगकालापासून तो वतगमान कालापयंत त्या प्रदेशाच्या 
रवकासाच्या टप्त प्त याांतील होत रे्लेल्या क्रमवाि बदलाांिा मार्ोवा घेतला आहे. त्याांतील परहले प िे दोन खांड 
हा मार्ोवा वतगमान कालापयंत आिून पोहोिरवण्यात खिी पडले आहेत. “उत्परत्तरवषयक स्पष्टीकििाांना 
ऐरतहारसक कथनाांिे स्वरूप” येऊ रदले असता, भरू्ोलकाि नकळत आपल्या के्षिाच्या मयादा उल्लांघनू 
कसा जात असतो यािा भिपूि प िावा वािकाला येथे सापडिाि आहे. (अथात, रनदान काही, माझ्या या 
पिीक्षिावि रवसांबून िाहिे पसांत कितील, असे वाटते) हेटनि १६७, २६९, तसेि लेहमानिी टीका पहा. 
१८१, ५१-५७). [हेटनिच्या मताांना रवन्ललिने कसून रविोध केला. त्याच्या मते भरू्ोल हे स्थलाबिोबि कालािेही शास्त्र आहे. ‘भदूृस्श्ये’ हा 
भरू्ोलाभ्यासािा एक रवषय आहे. (या ग्रांथािे ९ वे प्रकिि म्हिूनि साांस्कृरतक भदूृश्यािा म्हिजेि Landschaft िा इरतहास हा भरू्ोलाभ्यासातील 
एक अत्यावश्यक रवषय आहे.) याबिोबि प ढील टीप क्र. ३८ पहा.).] 

 
आपल्या देशाप िताि रविाि केला ति, भरू्ोलात ऐरतहारसक पद्धतींिा वापि किण्यािा 

नामरनदेशपूवगक आग्रह सॉिने धिला. मूळच्या “नैसर्गर्क भदूृश्यािे” वतगमानकालीन “साांस्कृरतक 
भदूृश्यात” कसे रुपाांति होत रे्ले, हे रवकासाच्या परिभाषेत सादि कित असताना, त्या अभ्यासाला 
रवकासाच्या रदशनेे जािे क्रमप्राप्त त होते (२११; ८५, ६२३). अशी रदशा दाखवत असताना अर्दी प्रािांरभक 
कालापासूनि स रुवात किावी लार्ते, म्हिजेि पृर्थ्वीच्या उत्पत्तीपासून स रुवात किावी लारे्ल. या 
भीतीनेि, “त्या के्षिीय दृश्यािी ओळख मानवाला झाली तेहहापासूनि भरू्ोलािी भशूास्त्रापासून फािकत 
झाली”, असे तो स िरवतो (२११, ३७). त्या घटना–क्षिापासून मूळिे “नैसर्गर्कदृश्य” प निगरित 
किण्याच्या हेतूने प्रािांभ करून मानवाने घडवनू आिलेल्या (आरि रनसर्ानेही घडवनू आिलेल्या त्याति 
र्ृहीत आहेत का?) त्या दृश्यातील रवरवध आरि रवरवध प्रकािच्या फेिबदलाांतून वतगमान साांस्कृरतक 
दृश्याशी येऊन पोहोिेपयंत भरू्ोलाभ्यासकआिपाि ििनात्मक कायग कित िाहील. 

 
येथे एक र्ोष्ट कां सात नोंदवनू ठेविे आवश्यक आहे, की येथे स िरवलेली ही लक्ष्मि िेषा 

भशूास्त्रञाांना मान्य होण्यािी फािशी शलयता नाही. भकूविािा रवकास, प्रस्तिाांिी घडि, आरि भशूास्त्रञ 
अभ्यासतो तशा प्रकािच्या मृतावशषेाांिे रनधान, या सवग र्ोष्टी मन ष्ट्यािा अवताि तेथे झाला त्या अञात 
कालानांतिही त्या के्षिात घडावयाच्या थाांबल्या नहहत्या. या रवरुद्ध, मानवी कृतीम ळे प्रस्तिघटनेच्या 
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आकािात अर्ि स्वरुपात काही फिक घडून आले–उदाहििाथग अवजड इमाितीम ळे शले खडकाांच्या 
स्तिाांिे दबिे, रमरनआपोलीस कािांजीरवरहिीम ळे फिशी खडकाच्या जडि-घडिीत होत असलेली 
जलसांियातील घट इत्यादी– ति भशूास्त्रञाला त्याच्या अभ्यासात लक्ष घालाविे लारे्ल. 

 
पि याहीपेक्षा सॉिने या प्रमेयािे हयावहारिक परििाम अरधक महत्तवािे आहेत. कोित्याही 

प्रदेशािा कसलाही अभ्यासग्रांथ त्याच्या सांपूिग प िातन भरू्ोलािा कालक्रमान साि केलेल्या सांपादिीच्या 
अभ्यासानेि स रू झाला पारहजे, ही र्ोष्ट उघड झाली. त्याने स्वतः रलरहलेल्या “सान फनांडो ड वरेलकाटा 
यािे स्थान व सांस्कृती” (३८२). या अभ्यासलेखात कालक्रमििनेवि त्याने रदलेला भि इतका लक्षिीय 
आहे, की त्यािा हा अभ्यासलेख भरू्ोलके्षिापेक्षा इरतहासके्षिात का मोजू नये असा सहजि प्रश्न पडतो. 
नांतिच्या त्याच्या अभ्यासलेखाांत ति, सॉिने इरतहासपूवग कालाच्याही पाठीमारे् जाण्यािा प्रयत्न केला 
आहे, आरि तसा तो तकग सांर्तही वाटतो. पि मर्, त्यािी मानववांशशास्त्रीय अभ्यासापासून फािकत कििे 
अवघड होते (३८३, ३८४). तसेि, सॉडिच्या या आदेशाांन साि प्रवाहशून्य टेकड्याांिी भमूीच्या (अथात, 
उर्माकडील रमरसरसरप खोऱ्यािा अांतभार्ाच्या) भरू्ोलािे परहले प्रकिि स मािे नऊ चकवा थोड्या अरधक 
फ्रें ि हयापािी ठाण्याांिे कालक्रमावि प्ररतपादन केले आहे. –यातील प्रत्येक ठािे सिासिीने तीन चकवा 
थोडी अरधक वषपेयंत त्या भार्ात होती. –एकां दिीने, इरतहासातील अभ्यासाांपेक्षा हा अभ्यास वरे्ळा आहे 
असे दाखविेही बिेि अवघड हहाव ेअसा हा अभ्यासलेख होता (३९३). सांबांरधत अभ्यासावि काही टीका 
किावी या हेतूने विील रटप्त पिी केलेली नाही; चकवा, अशा प्रकाििे आिखी काही अभ्यास किण्याबाबत 
प्रस्त त लेखकाला काही आके्षपही घ्यावयािी इच्छा नाही. “एखाद्या प्रदेशािा भरू्ोल सादि करु 
इव्च्छिाऱ्या भरू्ोलकािाांनी अशा प्रकाििे लेखनकायग ग्रांथाच्या प्रािांभीि सादि केले पारहजे काय?” हा प्रश्न 
महत्तवािा आहे. कािि, आपल्यापैकी थोडेि अशाप्रकािच्या अभ्यासाांसाठी लार्िाऱ्या ताांरिकञान व कायग 
याांनी स सज्ज असतात. आरि इतके करुनही असे भौर्ोरलक अभ्यास अन्वये के्षिाांतील अशाि अभ्यासाांतून 
वरे्ळे दाखवताि येत नाही. 

 
सॉिने दहा वषांपूवी रवविि केलेले हे प्रमेय एखाद्या सांपूिग उदाहििाने सादि किण्यािा प्रयत्न 

एकाही अमेरिकी अभ्यासकाने केल्यािे माझ्या आढळात नाही. तथारप, िोकने यूरेलट रवद्यारपठाच्या 
‘पांरडत’ (Doctor) पदवीसाठी “साांताल्कािा खोऱ्यावि” रलरहलेला प्रबांध (२३३) अांशतः सॉडिच्या 
सांकल्पनातून रनमाि झालेला आहे, असे मानले जाण्यािी शलयता आहे. तिी बऱ्याि प्रमािात त्याने 
ग्रान्योिेही अन किि केल्यासािखे रदसते. िोक आपल्या प्रास्तारवक रवधानात असे सूरित कितो की, 
प्रादेरशक अभ्यासात, प िातन कालखांडापासून अद्यतनापयंतच्या सवगि कालखांडाांतील “भदूृश्याांिा” रविाि 
झाला पारहजे. अथात् , तसे किताना, त्याांना द्यावयाच्या महत्तवात काही प्रमािात फिक केला जािाि, हे 
उघडि आहे. ते काही असले तिी, र्ोऱ्या लोकाांच्या वसाहती होण्यापूवी झालेली भदूृश्याांतिे त्यानी 
म ळाति वर्ळली, परहल्या य िोपीय वसाहतकािाांना आढळलेल्या आरदम भदूृश्याांपासून त्याने स रुवात 
केली. या प्रबांधाच्या अरधकाांश भार्ात सहा [सहा नहहे तीन. िोकच्या या अभ्यास ग्रांथािा रनदेश प ढे (प्रकिि ५ व े(ब)) ििेत 
आलेल्या “तौलरनक ऐरतहारसक भरू्ोला”िे सय व्लतक उदाहिि म्हिनू हहावयास हवा होता.] ऐरतहारसक कालखांडातील 
क्रमाव्न्वत भदूृश्याांत दाखरवलेल्या बदलाांिा रविाि केला रे्ला आहे. याांपकैी प्रत्येक कालखांडात, त्या 
भदूृश्यातील रवरवध महत्वाच्या घटकाांपैकी प्रत्येकातील बदलाांिा मार्ोवा घेिे लेखकाला प्राप्त त झाले. 
कािि, भदूृश्य ही एक सांपूिग वस्तू म्हिनू वाढत िहािािी पूिग वस्तू नहहे, ति त्यािी वाढ त्याच्या प्रत्येक 
भार्ाच्या वाढीतूनि होत असते. म्हिूनि, “कोित्याही भदूृश्यािा इरतहास हा त्याच्या रवरवध भार्ाांिे 
इरतहास असतील”. अशी क्राइत्सब र्गने नोंद करुन ठेवली आहे, (२४८). परििाम असा होतो की, याांपैकी 
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कोित्याही एका कालखांडातील भदूृश्यािे परिपूिग रिि आमच्या नजिेप ढे कधीि उभे िहात नाही, ति 
त्याच्या रवरवध रवभार्ाांच्या उत्पत्तीिा अभ्यास आमच्या हाती येतो. शवेटी, वतगमान भदूृश्याच्या वाट्याला 
आलेल्या मयारदत भार्ात ते ते रवभार् ठाकरठकपिे बसरवण्यासाठी स्वतः वािकालाि रसद्ध िहाव ेलार्ते. 
या प्रबांधािा साांर्ोपाांर् अभ्यास केल्यास वतगमानकारलन साांताल्कािा खोऱ्यािी अरधक िाांर्ल्या िीतीने 
समज येईल यात सांशय. आरि इतके यश भतूकाळावि दृरष्टके्षप न टाकता, केवळ वतगमान कालीन 
भदूृश्यािा रविाि कििाऱ्या अभ्यासाला लाभले नसते. यातील द सिा प्रकाि हा प्रत्यक्ष पयाय असे मानले, 
तिी तेवढा एकि पयाय आहे असे नाही. तथाकरथत “र्रतशून्य” पद्धतीने केलेला प्रादेरशक अभ्यास, फलत 
वतगमान परिव्स्थरतला स्वतःला जखडून घेतो असे नाही. खिे म्हिजे, हा सांपूिग अभ्यास वतगमान 
भदूृश्याविि पूिगतया सांघरटत केला असता, आरि ऐरतहारसक रवविेनाांच्या प्रकििाांतील [यात र्ोरवलेल्या 
तत्तवािे इांव्ग्लश भाषेत आढळलेले हे ऐवढे एकि परिपूिग उदाहिि आहे, म्हिून या अभ्यासग्रांथािा आम्ही येथे उपयोर् किीत आहोत. तथारप, 
लेखकाच्या वतगमान मताांिे ते प्ररतरनरधक आहे, असा रै्िसमज करून घेऊ नये, ज्यािा सांदभग यापूवीि आम्ही रदलेला आहे. त्याच्या अलीकडच्या 
एका आांतििाष्ट्रीय परिषदेत वािल्या रे्लेल्या परिकेवरून हे अन मान सहज काढता येण्यासािख आहे.] उपय लत सामग्री त्या वतगमान 
भदूृश्याच्या प्रत्येक भार्ाच्या रवश्लेषिासाठी उपयोर्ात आिली रे्ली असती, ति तेि रिि आमच्या 
नजिेप ढे अरधक स्पष्टपिे उभे िारहले नसते का, असा प्रश्न येथे उपव्स्थत होतो. [यात र्ोरवलेल्या तत्तवािे इांव्ग्लश 
भाषेत आढळलेले हे ऐवढे एकि परिपूिग उदाहिि आहे, म्हिून या अभ्यासग्रांथािा आम्ही येथे उपयोर् किीत आहोत. तथारप, लेखकाच्या वतगमान 
मताांिे ते प्ररतरनरधक आहे, असा रै्िसमज करून घेऊ नये, ज्यािा सांदभग यापूवीि आम्ही रदलेला आहे. त्याच्या अलीकडच्या एका आांतििाष्ट्रीय 
परिषदेत वािल्या रे्लेल्या परिकेवरून हे अन मान सहज काढता येण्यासािख आहे.] 

 
यावरून असा रनष्ट्कषग रनघतो, की कोित्याही के्षिाच्या अभ्यासकाला त्या के्षिाच्या ऐरतहारसक 

कालातील भरू्ोलािे–आचि अरतहयापक अथाने त्याच्या इरतहासािेही– ञान तो आपल्या वािकाांप ढे 
सादि कििाि असेल त्याच्यापेक्षा रकतीतिी अरधक ञान, रमळरवले पारहजे. तसेि, आपल्या पिवानर्ीने 
अशीही एक सूिना आम्ही कितो की, कोित्याही के्षिाच्या इरतहासकािाला त्या के्षिाच्या भरू्ोलािा 
रकतीतिी अरधक परििय करून घेिे भार् आहे. मर्, तो त्यातील थोड्यािाि आपल्या ऐरतहारसक 
रलखािात प्रत्यक्ष उपयोर् कििाि असला तिी िालेल! त्या के्षिाच्या वतगमानव्स्थतीच्या सांदभात त्या 
के्षिाच्या ऐरतहारसक भरू्ोलातील कोििी वस्त व्स्थती अथगपूिग ठिेल हे त्याच्या अभ्यासाच्या ओघात समजून 
घेिे नेहमीि शलय असते, असे नाही. उलट, लेखनाच्या ओघात, वतगमानकालाच्या सांदभात जेथे त्या 
अथगपूिग असतात अशा मोलयाच्या रठकािी इरतहासातील त्या वस्त व्स्थती सादि केल्या जातील, ति 
वािकाला चकवा लेखकालाही आवश्यक त्या वस्त व्स्थतींिी रनवड कििे सहज शलय होईल. 

 
या ऐरतहारसक दृरष्टकोिािा तकग द ष्ट अरतिेक लायलीच्या सूिनेत सापडण्यासािखा आहे. तो 

स िरवतो, की साांस्कृरतक भरू्ोलाकािाने साांस्कृरतक इरतहासकािािा मार्ग अन सिावा हे बिे. सवात 
महत्वािी र्ोष्ट ही, की या म ळे कोिीही लेखक सांस्कृतीच्या रशरथल स्थान-बांधनाांऐवजी रतच्या अत्यावश्यक 
कालबांधनावि अरधक भि देत िाहील. (२२०, १३५). “अशा िीतीने परिसांवादाच्या अर्दी रवरूद्ध टोकाला 
आपि पोहोिलो आहोत.” लायलीच्या रवधानाविील फायफिच्या या टीकेने (१०९, ११९), लायलीच्या 
त्या रवधानाकडे नेिाऱ्या रविािप्रवाहािा अिूक अन्वयाथग लावला आहे, ही र्ोष्ट रनःसांशय. जवळजवळ 
अशाि प्रकाििे मत (अर्दी मोजकीि नाव ेसाांर्ावयािी ति) हेटनि (१२६, ५५६), हाचसजि (१६५, १३), 
आरि उन्स्टेड (१९३), यासािखे अभ्यासक आज रकती तिी रदवस प्ररतपादन कित आले आहेत. 

 
पि त्या हयावहारिक य व्लतवादारवरूद्ध पि एक तकग रसद्ध असाही प्रश्न एकतकग रसद्ध प्रश्न रविाििे 

आवश्यक होते की, “असे कितेवळेी, भरू्ोलाच्या भरूमकेिे अर्दी रवरूद्ध टोक र्ाठले रे्ले, असे होत नाही 
का?” 
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भरू्ोलाला दृश्य चकवा प्ररतबोधक्षम वस्तूांिी मयादा पडली पारहजे, असा दावा साांर्िाांऱ्या 
अभ्यासकाांच्या दृष्टीला ति ही ऐरतहारसक पद्धती रविोधाभासात्मकि रदसेल. रकत्येक अभ्यासलेखाांतील 
बऱ्याि मोठ्या भार्ात ऐरतहारसक नोंदींच्या आधािे लेखकाने खातिजमा करून घेतलेल्या र्ोष्टींच्या 
विगनाांिा भििा असतो. जी थोडी र् िवत्ता या सांकल्पनेत ग्रांरथत आहे ती अशा अभ्यास ग्रांथात कोठेतिी 
हिवनू रे्लेली असते, कािि त्याि नोंदींच्या जांजाळातून तो आपले अांरतम उत्पादन—म्हिजेि जे त्याला 
आिांभापासूनि रदसत असते ते भदूृश्य—घेऊन बाहेि येताना रदसतो. हेटनिने हीि र्ोष्ट रनदेरशत केलेली 
आहे, की भरू्ोलकाि प्रत्यक्ष रनिीक्षि करू शकतो त्या वस्त व्स्थतीपैकी बह ताांश भार् रनसर्गतः ‘स्थावि’ 
असतात पि, ‘र्रतमान’ प्रादेरशक अभ्यासात अभ्यासावयाच्या प्ररक्रया एकति स्थावि वस्त व्स्थतींवरून 
कृतकप्रमेयरुपाने अन मारनत केलेल्या असतात अथवा ऐरतहारसक कार्दपिाांतून त्या उिलेल्या असतात 
(१७१, ५; १२६, ५५६). 

 
विील य व्लतवादािा धार्ा घेऊनि फींि प ढील प्रशस्ती कितो. भतूकालीन वस्त व्स्थतींिे 

अवशषेस्वरुपात प्ररतरनरधत्व कििाऱ्या वतगमान रुपधेयाांिा अन्वयाथग लाविे आवश्यक असेल तेथेि 
भतूपूवगकालखांडाांतील परिव्स्थतींिा आधाि घ्यावा. [c/o व्हहटल्से रलरखत (२८२) “Sequent 
Occupance (क्ररमत हयापन)” या अभ्यासलेखाविील आि्. इ. डॉन याांनी रलरहलेला (२९६, २३३ f) ििा 
लेख]. त्यासाठीि प्रािीन कालखांडातील भरू्ोलािी प निगिना किण्यािी र्िज वाटण्यािी शलयता आहे. 
अशा स्वरूपािी विगने अर्दी रवषयाांति कििािी नसली तिी ती केवळ प िविी स्वरुपािीि असतात. “एक 
प्रकािे ती लेखन नाट्यातील ‘स्वर्ते’ असतात”. अर्दी प्रािीनतम कालखांडापासून आिांभ किण्याच्या 
भानर्डीत न पडता, ज्याच्याबद्दल लेखक अव्स्तपक्षी मत देऊ शकेल अशा त्या के्षिाच्या स्वरूपापासून 
म्हिजेि वतगमान भदूृश्यापासून त्याने आिांभ किावा, याविि फींि समाधान मानतो. (२८८, १९९ f; एम्. 
एन्. रडकेन् याांिी टीकाही लक्षात घ्यावी, १२० f) जवळ जवळ असेि मत (अर्दी मोजकीि नाव ेसाांर्ायिी 
झाली ति) हेटनि (१२६, ५५६), हाचसजि (१६५, १३) आरि उन्स्टेड (१९३) यासािखे अभ्यासक आज 
रकतीतिी रदवस प्ररतपादन कित आले आहेत. 

 
त्या हयावहारिक य व्लतवादारवरुद्ध एक तकग रसद्ध य व्लतवाद उभा असतो. सांबांधी के्षिािा 

कालक्रमान साि उद् र्म आरि रवकास याांिा भरू्ोलकािाने अभ्यास कििे आवश्यक आहे, असे ज्यावरून 
रदसते, अशाि एका भरू्ोलरवषयक रवरशष्ट सांकल्वनेवि हा द सिा य व्लतवाद आधािलेला आहे. 
भरू्ोलशास्त्रािे खास अभ्यासरवषय जर्ातील मूतग “भदूृश्ये” हेि असेल ति त्या वस्तूांिा अभ्यास त्याांच्या 
केवळ वतगमान रुपाांिा चकवा कायांच्या परिभाषेतून करून भार्िाि नाही ति त्याबिोबिि त्याांच्या 
उत्पत्तीच्या म्हिजेि त्याांिा उद् र्म व उत्क्राांती याांच्याही–परिभाषेत होिे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष या 
सांकल्पनेिा रविाि जिी आम्हाला प ढील एका प्रकििासाठी िाखून ठेविे प्राप्त त असले, तिी प्रस्त त प्रश्नाशी 
रतिा जेवढा सांबांध पोहितो तेवढ्यािाि रविाि येथे हहावयास हिकत रदसत नाही. या तत्तवािे अर्दी 
काटेकोि पालन किावयािे झाले ति कोित्याही भदूृश्याच्या उद् र्म रवषयक अभ्यासात पूिग स सांर्ती 
िाखावयािी झाल्यास आपल्याला, अर्दी पृर्थ्वीच्या जिी नाही तिी, रनदान खांडाांच्या उत्पत्तीिा अभ्यास 
कििे आवश्यक आहे, हे उघडि आहे. वि आम्ही लक्षात आिून रदलेलेि आहे, की सॉिने हे 
टाळण्यासाठी, काहीशा स्वैिपिेि, मानवपदाांरकत प्रथम भदूृश्यावि, भतूपूवग कालक्रमािा परहला त कडा 
पाडला, आरि त्या आधीच्या “नैसर्गर्क भदूृश्याच्या” रवकासािा भशूास्त्रञाांवि सोपवनू तो मोकळा झाला. 
(खिे म्हिजे यासाठी भशूास्त्रञापेक्षा कोिा श्रेष् पांरडतािी र्िज लारे्ल. भशूास्त्र, हवामानशास्त्र, 
वनस्पतीपयावििशास्त्र इत्यादी अनेक शास्त्राांच्या प्ररतरनधींनी केलेल्या अभ्यासािी केवळ र्ोळाबेिीज 
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करूनही त्या “नैसर्गर्क भदूृश्याच्या” —सॉिने ज्या अथाने ही सांञा वापिली त्या अथाने– अभ्यास पूिग 
होिाि नाही. म्हिजे, या सवग अभ्यासकाांनी केलेल्या कायांच्या रनष्ट्कषांिे सांकलन कोिी रतसऱ्याने कििे 
आवश्यक आहे). अथातच्, त्या “नैसर्गर्क भदूृश्यािा” रवकास चकवा उत्क्राांती वतगमान “साांस्कृरतक 
भदूृश्यात” कशी झाली यािा अभ्यास भरू्ोलञालाि केला पारहजे. या विनािी अटलाांरटकच्या दोनही 
बाजूांकडून इतलयाांदा प निावृरत्त होत आली आहे, की त्यात केवढा आशय भिलेला आहे याबाबत रविािही 
न किता ते वािून टाकण्यास आपि तयाि असतो. कोित्याही हयाख्येन साि असो, पि एखाद्या 
“भदूृश्यािी” रवकास वा उत्क्राांती होते तिी कशी? भदूृश्याला चकवा प्रदेशाला सावयव जीवािी उपमा 
वािांवाि रदली रे्ल्याम ळे—आरि उत्क्राांत या शब्दािा सूरिताथगही तोि असल्याम ळे—“भदूृश्य” हे अशी एक 
वस्तू आहे, की ते एक एकक असल्याप्रमािे त्याच्या अांतर्गत शलतींच्या जोिावि वाढत असते, असे सूरित 
होते. र्ैिसमज रनमाि कििाऱ्या उपमा आरि शांकास्पद सांकल्पना मनातून दूि सारून स्वच्छमनाने आरि 
सिळ भाषेत या प्रश्नािा रविाि कोिी किावयािा म्हटले, ति प्रथमदशगनीि एक र्ोष्ट त्याच्या लक्षात 
येईल, की भदूृश्य अर्ि प्रदेश याच्या रुपाांतिािी आपल्याला रदसण्यािी शलयता असिािी प्ररक्रया 
सावयवाांच्या रवकासाच्या वा वाढीच्या प्ररक्रयेपेक्षा अर्दीि वरे्ळी असते. हा रनष्ट्कषग इतका उघड आहे असे 
वािकाला वाटण्यािी शलयता आहे, की त्याला त्याच्या प्रात्यरक्षकािी र्िजही भासिाि नाही. तिीही, 
त्याकडे सतत द लगक्ष होत आले असल्याम ळे यािे काहीसे तपशीलात जाऊन प्रात्यरक्षक दाखरविे अर्त्यािे 
वाटू लार्ले आहे. 

 
त्या के्षिात उपव्स्थत असलेल्या सवग र्ोष्टींिा अांतभाव होिाि नाही म्हिजेि त्यातील काही र्ोष्टी 

वर्ळता येतील अशा काहीशा अथाने रवशषेेकरून त्या के्षिातील केवळ भौरतक रुपधेयाांिाि त्यात अांतभाव 
होईल अशा अथाने भदूृश्य ही सांञा वापिली. तेथील अिण्ये झडून जातात, नाांर्िट केलेल्या शतेाांिी येथे 
पैदास होते चकवा येथे घि व कािखाने रपकतात असे म्हििे रकती मनस्तापकािक व हास्यास्पद ठिेल 
यािी कल्पनाि किवत नाही! त्या “साांस्कृरतक भदूृश्याांिे” हे घटक त्या “नैसर्गर्क भदूृश्याांिे” रठकािी 
अशा शलतींनी रनमाि केलेले असतात––म्हिजे त्या शलती मानवाच्या इच्छेने पे्ररित झालेल्या असतात–
–की विील भदूृश्यािे ते भार् होऊि शकत नाहीत. एकूि पृर्थ्वीपृष्ाने, नैसर्गर्क भदूृश्यापासूनि 
साांस्कृरतक भदूृश्य उत्क्राांत केले, असे जिी आम्ही म्हिू शकली, तिी ते प्रत्यक्ष “भदू श्य” ––मर् ते सत्य व 
दृश्य भदूृश्य असो, की भपूृष्ाविील भौरतक वस्तूांिा तो सांिय असो ––रवकरसत झालेले नसते, ति त्या 
दृश्यात समारवष्ट नसलेल्या कािकाांनी ते रनमाि केलेले असते. 

 
अशा रकतीतिी क्राव्न्तक महत्तवाच्या बाबी आहेत की ज्यातील के्षिीय बदलाच्या प्ररक्रया ज्याांिा 

आपि जैरवक रवकासाशी सांबांध जोडतो अशा प्ररक्रयाांपेक्षा रभन आहेत. रडरकन्सन बिोबि झालेल्या ििेत 
क्रौवी असे मत माांडतो, की “साांस्कृरतक रुपे आरि मानवी समाज याांच्यात होिाऱ्या बदलाांत सजीवाांच्या 
उत्क्राांतीिे खास लक्षि म्हिनू साांर्ता येईल अशा आांतरिक र्िजेिा मार्मूसही नसतो”. 

 
अशा रकतीतिी क्राव्न्तक महत्तवाच्या बाबी आहेत ज्याांतील के्षिीय बदलाच्या प्ररक्रया, ज्याांिा आपि 

सजीवाांच्या रवकासाांशी साहियगसांबांध जोडतो, अशा प्ररक्रयाांपासून रभन असतात. रडरकन्सन बिोबि 
झालेल्या ििेत क्रौवी असे नाव देतो, की साांस्कृरतक रुपे आरि मानवी समाज याांच्यात होिाऱ्या बदलात, 
“सजीवाांच्या उत्क्राांतीिे खास लक्षि म्हिनू साांर्ता येईल अशा, आांतरिक र्िजेिा मार्मूसही नसतो.” 
नूतनरुप रनर्गमतीच्या दालनात मानवी रनवडब द्धीला आरि त्याच्या नवािांभशलतीला म लतप्रवशे असतो. 
खिेति, तो नवरनर्गमती व सांघटनक्षमता याांिा रवषय आहे. सजीव वस्तूशी अथवा भमू्याकािशास्त्राशी 
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रनकटसाम्य दाखरवण्यािा प्रयत्न म्हिजे असत्याथाच्या िाजमार्ाविील रमिविकूि म्हटली पारहजे. 
[(२०२, १५). या रनष्ट्कषाला रडरकन्सननेही आपली अन मती सूरित केली आहे.] कदारित काटूत्सबर्गने 
यापेक्षाही अरधक महत्तवािा आहे. कोित्याही भकेू्षिाच्या (अथवा भदूृश्याच्या) रवकासात उत्क्राांतीिी 
एकात्मता असत नाही. असते ती अांशतः स सांबद्ध आरि अांशतः असांबद्ध अशा, त्या के्षिात होिाऱ्या, 
बदलाांिी केवळ र्ोळाबेिीज! िरहवासी हयलतींिी इच्छाशलती आरि उत्साह व वरे्वरे्ळ्या घटकाांत होिािे 
बदल, अशा दोन प्रकाििे बदल रनमाि कििाऱ्या शलतींिी बेिीज करून एक एकात्म-शलती रनमाि 
होऊि शकत नाही ति त्या कमीजास्त प्रमािात अर्दी स्वतांिपिे कायग कििाऱ्या, इतकेि काय, 
एकमेकाांशी सांघषग कििाऱ्या शलती असतात. (२४८, ४१३). म्हिून, िोकने ‘रवकास’ ही सांञाि त्याज्य 
मानली आरि एकाि भदूृश्यके्षिातील केवळ काही बदल म्हिून त्याांिा उल्लेख केला (३३३, १०). 

 
वि घेतलेले आके्षप पृर्थ्वीपषृ्ाच्या सांपूिग के्षिाच्या रवविेनालाि लार्ू आहेत. पि, आपि जेहहा 

रवरशष्ट के्षिीय एककाच्या चकवा एखाद्या स्वतांि भदूृश्यािा रविाि कित असतो तेहहा आिखीन महत्तवािा 
आके्षप घेण्यात येतो. त मिे ते के्षि रकतीही मयारदत असो, त्यातील सवगच्या सवग बदल त्या के्षिाच्या 
स्वतःच्या शलतीनीि रनमाि केलेले असण्यािी शलयता नाही; ते इति के्षिाांतून अरतक्रमि करून आलेल्या 
शलतीनीही घडवनू आिलेले असण्यािी शलयता असते, म खभार्ाकडील रमरसरसपीच्या पूिमदैानािे भदूृश्य 
अांशतः उत्तिेकडील अॅपालेरशयनच्या परिव्स्थतीतून रनमाि झालेले आहे, आरि त्याम ळेि त्याच्यात 
केहहाही बदल घडून येण्यािी शलयता आहे. हजािो मलै प्रदेशातून आलेल्या व अॅमेझॉन खोऱ्यात घ सलेल्या 
शलतींनी व सामग्रींनी अॅमेझॉनच्या सखल भार्ातील मूळिे स सांवादी “भदूृश्य” कसे उध्वस्त करून टाकले 
आहे, यािे विगन ब्लांटश्लीने केलेले आहे. श्लूटिने ति असाही य व्लतवाद माांडला, की कोित्याही एका 
के्षिातील बह ताांश बदल पिलया के्षिाांतून आलेल्या लोकाांच्या हालिालींम ळेि रनमाि झालेले असतात 
(१३१, ५०७ ff). अशा प्रकाििे हे के्षिीय बदल, आरि सजीवाांिी वाट व रवकास, चकवा अर्दी स्फरटक व 
र्ाळमाती याांिा रनजीव रवकास या दोहोत काही साम्य आहे असे म्हििे स्वतःिीि फसविकू करून 
घेण्यासािखे आहे. तसेि, त्या के्षिातील चकवा के्षिाबाहेिील कोित्यातिी एका समन्वयकािी शलती हे 
बाहेरुन घ सडलेले बदल रनयांरित केलेले होते. असे म्हििे हे रततकेि फसर्त कििािे आहे. ज्याप्रमािे 
एखादा रििकाि आपल्याजवळील बाह्य सामग्रीिा उपयोर् करून पटावि एक एकरुप रिि साकाि 
कितो, त्याप्रमािे “नैसर्गर्क भदूृश्यािे” रुपाांति “साांस्कृरतक भदूृश्यात” होत नाही. कािि हे बदल काही 
एका कलावांतािे काम नहहे, चकवा एखाद्या स सांघरटत कलावांत पथकािे ते काम नहहे; ति केवळ काहीशा 
स्वैिवृत्तीच्या नैसर्गर्क आरि मानवी शलतींच्या एका सांिािे ते कायग आहे. 

 
अांतर्गत असोत की बाह्य असोत, एखाद्या के्षिािे भदूृश्य बदलू शकिाऱ्या रवरवध शलती के्षिाच्या 

सवगसामान्य मयादा मानत नाहीत म्हिूनि एक असे अन मान रनघते की, कोित्याही प्रकािाने एखादे के्षि हे 
एक रवरशष्ट एकक आहे असे आम्ही मानले तिी, ती एकात्मता एका रवरशष्ट कालाप ितीि खिी असल्यािे 
रसद्ध होऊ शकेल. आजिे एकक के्षि या पूवीच्या काळात इतके एकरुप नसेलही कदारित्! उद्या ते के्षि 
इतके उध्वस्त होण्यािी शलयता आहे, आरि त्याम ळे त्यािे काही भार् इतके बदलून जाण्यािी शलयता 
आहे, की त्याांिा समावशे शजेािच्या के्षिीय एककात कििे भार् पडेल, अनेक कालखांडाांच्या सांदभात 
ज्यािा रविाि केला जात आहे ते के्षि म्हिजे एक स्वैि एकक आहे यािे रनत्य िमिि ठेवले, ति 
कोित्याही के्षिाच्या साांस्कृरतक भदूृश्यािा कसलाही अभ्यास न्याय्यि ठितो, असा िोकिा रनष्ट्कषग आहे. 
अशा स्वैि एकक के्षिाांत होिाऱ्या बदलाांच्या प्ररक्रयाांच्या सांयोर्ािा अभ्यास किण्यामारे् काहीही हेतू असो, 
पि असे अभ्यास भरू्ोलाने कििे आवश्यक आहे असे तकाने रसद्ध होण्यािी शलयता नाही. उलटपक्षी, हे 
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प्रमेय म्हिजे तत्वतः पहाता, परिसिात्मक रनयांििाच्या सांकल्पनेने प न्हा डोके वि काढल्यािा प िावाि 
आहे, असे मत िोकने रवशषे भि देऊन माांडतो. एखादे नैसर्गर्क के्षि (चकवा ‘भदूृश्य’) हे मानवाने केलेल्या 
सवग बदलानांतिही तसेि एकरुप िाहील व त्यािे रुपाांति “साांस्कृरतक एकक भदूृश्यात” होईल–असे 
प्रत्यक्षात कोिीि म्हित नाही, आरि काही जि ति सिळ अमान्यि कितात– तिीही विील र्ृहीत तत्वि 
याच्या ब डाशी असते. पि प्रत्यक्षात माि, “साांस्कृरतक भदूृश्यात्मक प्रदेश हा अनेक भदूृश्यरुप प्रदेशाांिी 
त कडे जोडि असते.” आरि म्हिूनि “साांस्कृरतक भदूृश्यात्मक प्रदेश रवस्ताि अथवा सांकोि पाविािी के्षिे 
म्हिून रदसतीलि पि क्वरित् ती स्थलाांति कित असल्यािेही रदसावयास हिकत नाही!” (२९७, १०३, 
१०७). 

 
या रनष्ट्कषावरुन असे अन मान रनघते, की एखाद्या प्रदेशाच्या अभ्यासकास त्या के्षिाच्या 

रवकासाच्या रवरवध टप्त याांपकैी प्रत्येक अवस्था तपासून पहाण्यािी तकारधरष्त आवश्यकता नाही; इतकेि 
नहहे ति, ऐरतहारसक अांतःछेदाांिा अशाप्रकाििा कालपट सादि किण्याने वतगमान परिव्स्थती समजून 
घेण्यािे एक उत्तम साधन हाती येईलि अशी खािी देता येिाि नाही. ज्या कािकाांम ळे वतगमान रुपधेयाांिी 
रनर्गमती झाली, त्याांच्या स्पष्टीकििाप िताि र्तकालीन वस्त व्स्थतींिा उपयोर् करून आरि रवद्यमान 
रुपधेयाांपैकी प्रत्येकािे वरे्वरे्ळे स्पष्टीकिि देिे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन, जी थोडी एकात्मता त्या 
दृश्यात रदसत असते ती फलत वतगमान के्षिाति आढळत असल्याम ळे, त्याति आढळिाऱ्या रुपधेयाांिे 
रवश्लेषि करून वतगमानाच्या अथान सांधानापयंत आपि सहजर्त्या पोहोिण्यािी कदारित् शलयता आहे. 

 
प्रादेरशक अभ्यासाच्या “र्रतमान” पद्धतीिे बह तेक सवग पारठिाखे वतगमान भदूृश्याच्या योग्य 

आकलनािे ते एक साधन आहे असे रतिे समथगन कितात. पि स्टॅन्ले डॉज याि य व्लतवादािी 
उलटापालट करून, केवळ वतगमानािा अभ्यास केला जावा या र्ोष्टीला शास्त्रीय आधाि नाही असे म्हितो. 
“भरू्ोलाच्या प ष्ट्कळशा रलखािात प्रदेशाांिा रविाि एक ‘व्स्थि वस्तू’ एक ‘सृष्ट-पदाथग’ म्हिून केलेला 
असतो. पि महत्तव सृष्टीला नसून सजृनाला असते. कोित्या प्ररक्रयेने हे प्रदेश साकाि झाले आहेत, 
कोित्या प्ररक्रयेम ळे त्यातील रनसटती व्स्थत्यांतिे िालूि िहातात, आरि भरवष्ट्यकालात त्याांच्या वतगनरदशा 
कोित्या िाहातील? या प्रश्नाांनी रफिता भरू्ोलकाि अस्वस्थ झालेला असतो. (३४२, ३३५). 
भरू्ोलकािाप ढे खिी समस्या उभी िहाते ती याि प्रश्नाांच्या रुपाने, कािि एखादा प्रदेश केवळ कसा आहे, 
हा प्रश्न काही एका शास्त्रञाच्या तोलामोलािा नाही, अशी प स्ती डॉजने आपल्या एका पिात विील 
रवधानाला जोडली आहे. 

 
एखाद्या रफित्या भरू्ोलाभ्यासकाला अस्वस्थ कििािे काही रवरशष्ट प्रश्न त्याच्या दृष्टीने रनरिति 

सवगप्रथम महत्वािे वाटले ति तो हयव्लतर्रिक बदलिािा वैयव्लतक प्ररतरक्रयेिा रवषय झाला. पि, 
एखाद्याने “महत्तव कशाला द्यावयािे आहे?” या प्रश्नािे वस्त रनष् दृरष्टकोिातून पिीक्षि किावयािे 
ठिरवले, ति त्याला स्वतःला एक प्रश्न रविािावाि लारे्ल. सृष्टवस्तूलाि महत्तव द्यायिे नाही असे 
ठिरवले, ति त्याच्या सृजन प्ररक्रयेला रकतीसे महत्तव देता येईल? सवगि शास्त्र-शाखाांतून काय अव्स्तत्वात 
आहे (चकवा काय अव्स्तत्वात होते) यािे स्पष्टीकिि देण्याप िताि सृजनप्ररक्रयेिा अभ्यास साथग ठितो. 
म्हिून त्यािा अभ्यास द य्यम दजािा असतो. [येथील कां सात प ढील मजकूिही वािा. (-चकवा काय अव्स्तत्वात येिाि आहे); येथे 
‘द य्यम’ यािा अथग “क्ष ल्लक” असा न किता, “र्ौि” असा किावा. अद्याप भािाला न आलेल्या फळझाडाांच्या िोपाांिी सापेक्ष सांख्या हाि प्रादेरशक 
कल दाखरविािा रनदेशाांक म्हिून रतिा उपयोर् किावा असे साांर्िािा माइर्िा अभ्यास लेख याि रविाि प्रवाहािे उदाहिि आहे. ज्याांिा रहशोब 
उत्पादन सांख्येत केलेला नसतो अशी झाडे हाि त्या प्रदेशाच्या कायगकािी अथगव्स्थतीिे महत्तवािे रुपधेय असते आरि भरवष्ट्यकाळात एका रनिाळ्या 
िीतीने तेि एक महत्तवािे रुपधेय होिाि असते. लेखकािे लक्ष त्या फळबार्ाांच्या वाढीच्या प्रत्यक्ष प्ररक्रयेकडे प्राम ख्याने लार्लेले नाही ति या 
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दोनही वेळी त्या त्या परिव्स्थतीकडे त्यािे लक्ष लार्लेले आहे (४५०).)] रवकास प्ररक्रयाांशी मोठ्या प्रमािात सांबांध असलेल्या 
इरतहास के्षिातही, कालाांति क्रमदशगन हे त्यािे प्रयोजन नहहे. कोित्याही एका रवरशष्ट कालखांडात 
घडलेल्या घटनाांच्या एकात्मतेिे स्पष्टीकिि कििे हे त्यािे खिे प्रयोजन आहे, असे क्रोबिने दाखवनू रदले. 
(११६, ५४५ f). 

 
अर्दी रनःसांरदग्धपिे असेही म्हिावयास हिकत नाही, की कशाला महत्तव द्यावयािेि असेल ति 

त्या प्रदेशाच्या अव्स्तत्वाला, त्यात कशा कशािा समावशे होतो याला महत्तव रदले पारहजे. वरे्वरे्ळ्या 
नम न्याांच्या सांबांधयोर्ाांिे पिीक्षि कििाऱ्या क्रमबद्ध शास्त्राांच्या अभ्यासकाला जसे एकमेव समस्येिे उत्ति 
द्यावयािे असते, तशा प्रकाििी एकि एक आखीव िेखीव समस्या विील रवधानाने भरू्ोलकािाप ढे सादि 
केली जात नाही. उलटपक्षी, रकतीतिी अरधक जरटल आरि सामान्य स्वरुपािी समस्या भरू्ोलकािाप ढे 
उभी असते. त्यािी सांर्ती साहियगजन्य घटनाांिा अन्वयाथग लाविाऱ्या इरतहासकािाप ढे असिाऱ्या 
समस्येशीि घालता येईल—उदाहििाथग, एरलझबेथच्या कािकीदीतील इग्लांडमधील ऐरतहारसक 
घटनाांिी समस्या. कोित्याही प्रदेशाच्या रवद्यमान भरू्ोलािे सांपूिग आकलन होिे—म्हिजेि वस्त व्स्थती 
समजून घेिे व त्याांिा अन्वयाथग लाविे ही कोिाही भूर्ोलाभ्यासकाप ढे उभी िहािािी समस्या काही 
लहानसहान नसते; चकवा अशाने आपले समस्याके्षि लवकिि सांप ष्टात येईल अशी आम्हा भरू्ोलकािाांना 
चिता पडण्यािे कािि नाही. पेंकने अशी नोंद करून ठेवली आहे, की “जर्ात असा एकही प्रदेश नाही, की 
ज्यािी भौर्ोरलक रिरकत्सा करून सांपलेली आहे असे मानले जाण्यािी शलयता आहे.” पेंकने हे रवधान 
करून एक प िी रपढी मारे् पडली तिी, नवनवीन समस्या रनर्गमतीच्या अखांड स्रोताविील त्याने वािांवाि 
केलेली रटकारटप्त पिी असे स िरवते की, त्याला आजही त्यािा प नरुच्चाि किावासा वाटेल. (१२८, ५९). 
अथात, वरे्वरे्ळे अभ्यासक त्याांच्या त्याांच्या अरभरुिीच्या प्रश्नाांिा अभ्यास कित िहािािि. पि, जोपयंत 
हे बह रुपी व जरटल रवरवधतेने नटलेले जर् त्याच्याप ढे आहे तोपयंत एकूि भरू्ोलाला नहया समस्या शोधत 
िहाण्यािी र्िजि भासिाि नाही. 

 
म्हिून आपि प ढील रनष्ट्कषग काढावयास हिकत नाही. एखाद्या प्रदेशातील वरे्वरे्ळ्या रुपधेयाांिा 

अन्वयाथग लावण्यासाठी त्याला भतूकालीन भरू्ोलािा अनेकदा आश्रय घेिे भार् पडले तिीही, त्या 
प्रदेशाच्या भरू्ोलािा अभ्यास त्याच्या ऐरतहारसक रवकासक्रमाधािेि झाला पारहजे असा दांडक असण्यािी 
र्िज नाही. उलट, एखाद्या अभ्यासकाने एखाद्या प्रदेशािा इरतहास व भरू्ोल या दोहोंिेही दशगन एकाि 
वळेी घडरवण्यािे महत्वाकाांक्षी कायग अांर्ीकािले नसेल, ति या दोन दृरष्टकोिाांत असलेला भेद स्पष्ट कििे 
त्याला आवश्यकि होईल. कालपरिभाषेत घटनासाहियांिा अभ्यास कििे हा एक दृरष्टकोि झाला, 
स्थलपरिभाषेत घटनासाहियांिा अभ्यास कििे हा वरे्ळा दृरष्टकोन होईल; कोित्याही र्ोष्टीकडे 
पहाण्यािी पद्धती भवूांटनात्मक असिे हे भरू्ोलािे मार्गदशगक तत्व असेल, ति कोित्याही अभ्यास 
रवषयािी माांडिी कालक्रमान सािी असिे हा तो ग्रांथ मूलतः ऐरतहारसक स्वरूपािा आहे या र्ोष्टीिा हा 
प िावाि ठितो—मर् तो रवषय एक “भौर्ोरलक प्रदेश” असला तिीही िालेल. 

 
भशूास्त्रात्मक दृरष्टकोनान साि भरू्ोल फलत मानवी कालाांनी, ऐरतहारसक कालाांनी, चकवा 

भतूकालाच्या त लनेत वतगमाकाल रवस्तािाने मयारदत आहे. भरू्ोलािा सांबांध अशािीतीने काल या 
कािकाशी घातला रे्ल्याने, भशूास्त्राशी त्यािा सांबांध रविोधात्मकि होतो असे नाही असा हेटनििा रनष्ट्कषग 
आहे. भरू्ोल हे असे एक के्षि आहे, की “सवगसामान्यपिे काल हा कािक त्यात र्ौि मानला जातो.” 
ऐरतहारसक भशूास्त्रासह सवगि ऐरतहारसक शास्त्राांच्या रवरुद्ध “भरू्ोलात प्रत्यक्ष कालप्रवाहािा मार्ोवा 
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घेतला जात नाही. हा पद्धतीतांिरवषयक रनयम अद्याप द लग रक्षत असल्यािे वािांवाि रदसून येते. भरू्ोल एका 
रवरशष्ट कालावधीतील अांतःछेद नजिेप ढे ठेवतो व एकाि रनवडक कालातील परिव्स्थतीिे स्पष्टीकिि देता 
याव े म्हिून कालक्रमान साि रवकासािा रविाि कितो.” हा रवरशष्ट कालखांडाइतका मयारदत असिे 
आवश्यक असते की, घेतलेला तो अांतःछेदि उध्वस्त होईल असे कोितेि उत्पात त्यात घडलेले नसावते. 
म्हिजे एक र्ोष्ट रनरित आहे. रवद्यमान प्रादेरशक भरू्ोलािा अन्वयाथग लावण्यासाठीि भतूकालीन 
परिव्स्थतीिा रविाि अनेकदा किावा लारे्ल. भरू्ोलाला अशा औपिारिक सांकल्पनेिी र्िज आहे, यािा 
अथग भरू्ोलािा इरतहास बनवावयािा आहे असा नहहे! [(शवेटिे वालय अवतिि रिन्हाांरकत असिे बिे, कािि हेटनिवरून ते 
उद्धृत केलेले आहे. याप्रमािेि, “आपि काय कितो आहोत याच्या अञानाम ळे भरू्ोलात इरतहासािे रमश्रि होण्यािा धोका असतो” असे उद्र्ाि 
मॅरकन्डिने १९३१ मध्ये काढले आरि प ढे दाखरवलेल्या भेदाच्या रुपाने त्याने या कोड्यािी रकल्लीही आपल्या हाती देऊन ठेवली. “माइया मते, 
भरू्ोल हा रवकासात्मक अभ्यास नसून कायात्मक आरि ििनात्मक अभ्यास आहे. त्यात उत्परत्तदशगक अथापेक्षा प्रर्रतदशगक अथानेि कायगकािि 
सांबांधाांिे विगन येिे इष्ट आहे”. (४२९, २६८; अशाि प्रकाििी ििा प्रस्त त ग्रांथाच्या ३५८ पानाविही आहे).)] (१२६, ५५६, चकवा १६१, 
१३१ f). 

 
क – ऐणतहाणसक भूगोल 

 
भौर्ोरलक व ऐरतहारसक या दोन दृरष्टकोिाांतून घटना एकसांघ किता येण्यािी शलयता असेल ति 

त्या दोहोंिा स सांर्त सांयोर् हा केवळ भरू्ोलही नसेल अथवा केवळ इरतहासही नसेल ति तो एकािवळेी 
दोन्हीही असेल. अशाप्रकाििा सांयोर् कििे मानवी ब द्धीला पेलेल का यािी झाली यापेक्षा अरधक ििा 
किण्यािी आवश्यकता नाही. रनदान, त्यािी प्रायोरर्क सांभाहयता कोिी प्रात्यरक्षकाने रसद्ध किीतोपयंत 
त्यािी र्िज नाही. उलटपक्षी, प्रत्यक्ष काल हा काही ना काही भरू्ोलरवषयक कािक नहहे, म्हिजेि, 
के्षिीय घटनाांच्या एकसांधीकििािा अभ्यास किताांना भरू्ोल व्स्थिकालि र्ृहीत धितो. ही वस्त व्स्थती 
असली तिी, त्याम ळे भरू्ोलाभ्यास फलत वतगमान कालाप िताि मयारदत असला पारहजे असे नाही. 
भरू्ोलाभ्यासक, कोित्याही कालचबदूतून, सत्यव्स्थतीिा अांतःछेद काढू शकतो. पि, कोितेि रवशषेि न 
जोडता, भरू्ोल ही सांञा वापिली जाते तेहहा वतगमानकालातील छेदाशीि त्याांिा सांबांध असतो असे र्ृहीत 
धितो. म्हिनू, कोित्याही पूवगकालीन कालचबदूतून घेतलेल्या अर्दी अशाि स्वरूपाच्या छेदािा बोध 
होण्यासाठी ‘ऐरतहारसक भरू्ोल’ ही सांञा आपि वापिण्यास हिकत नाही. 

 
म्हिूनि, ऐरतहारसक भरू्ोल ही आर्गथक भरू्ोल व िाजकीय भरू्ोल याांच्याशी त लना किता येईल 

अशी भरू्ोलािी शाखा नहहे. तसाि, तो इरतहासािा भरू्ोल नहहे चकवा भरू्ोलािाही इरतहासही नहहे. 
[भरू्ोलाच्या इरतहासािा उल्लखे एक शास्त्र या नात्याने किता यावा म्हिून रिरटश भरू्ोलकािाांनी ऐरतहारसक भरू्ोल ही सांञा वापिलेली रदसते. 
प्रत्येक शास्त्रािा स्वतःिा म्हिून खाजर्ी स्वरूपािा, असेही म्हिावयास हिकत नाही असा, एक इरतहास असतो, ही र्ोष्ट उघड आहे. जिी त्यािे 
वािन फलत त्या क्षिेात कायग कििािे अभ्यासकि किण्यािी शलयता असली तिी, तकग दृष्ट्ट्या तो एक प्रकाििा इरतहासि असतो. अमेरिकी 
लेखकाांपैकी जॉन के. िाइट् याला या रवषयािी आत्यांरतक अरभरूिी होती.] काही अांशी, आपल्या शाखोपशाखाांनी परिपूिग 
असा, भरू्ोलािा हा एक रनिाळा प्रकािि आहे. “परििामतः, कोित्याही प्रदेशािा एक ऐरतहारसक भरू्ोल, 
ताव्त्वकदृष्ट्ट्या पहाता त्या प्रदेशाच्या प्रत्येक कालखांडासाठी एक भरू्ोल असिे शलय आहे, आरि तो 
प्रत्येक कालखांडासाठी स्वतांि रलरहलेला असिे आवश्यक आहे. थोडलयात ऐरतहारसक भरू्ोल एक 
असिाि नाही, ति अनेक असतील,” असे हेटनिने म्हटले आहे. (१६१, १५१). 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, या सांञेतील “ऐरतहारसक” हा शब्द इरतहासाच्या के्षिाशी या 

रवषयािा प्रत्यक्ष सांबांध सूरित कित नाही, ति तो “ऐरतहारसक” म्हिजे ‘भतूकालाशी’ सांबांरधत अशा अथाने 
वापिलेला आहे. एक र्ोष्ट रनरित आहे की, ऐरतहारसक भरू्ोलात अभ्यासासाठी घ्यावयाच्या र्ृहीत 
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बह ताांशाने “ऐरतहारसक” सामग्रीतून सांपादन कििेि प्राप्त त असते, आरि या अथाने त्यािे सांबांध 
इरतहासके्षिात प्रत्यक्षपिे र् ांतलेले असतात. रशवाय, एखाद्या भतूकालखांडाच्या अभ्यास कििाऱ्या 
इरतहासकािािे लक्ष अशा ऐरतहारसक भरू्ोलाकडे वधेले जाण्यािी शलयता आहे, कािि त्या कालखांडािा 
इरतहास समजून घेण्यासाठी भरू्ोलञानािी र्िज काही प्रमािात इरतहासकािाला असतेि. वतगमान 
इरतहासकािािे लक्ष वतगमान भरू्ोलाकडे वधेले जाण्यािी शलयता असते तसाि हाही प्रकाि आहे. 

 
या दोन के्षिाांतील या समाांति परिव्स्थतीिे रिि प ढे रदलेल्या रवधानाने पूिग किण्यास हिकत 

नाही. कालखांडाांच्या स्वरूपात घटनाांिे एकसांधीकिि साधण्यासाठी इरतहास करटबद्ध आहे, म्हिनू 
कमीजास्त जर्ातील प्रत्येक प्रम ख के्षिासाठी वरे्वरे्ळ्या इरतहासाांना इरतहास के्षिाने मान्यता देिे 
आवश्यक आहे. त्यािपद्धतीने, रवरवध के्षिाांतील घटनाांिे एकसांधीकिि साधिािा भरू्ोलही प्रत्येक 
कालखांडासाठी वरे्वरे्ळ्या भरू्ोलाांना मान्यता देतो. वतगमान भरू्ोल या अथाने भरू्ोलािी सांर्ती 
स्वदेशाांच्या इरतहासाशीि लार्ते. आरि ऐरतहारसक (र्तकालखांडातील) भरू्ोलाांिी सांर्ती पिदेशाांच्या 
इरतहासाशी लावता येते. एका रवरशष्ट परिव्स्थतीम ळे या दोहोंत एक हयावहारिक फिक रदसून येतो. 
पिदेशीय इरतहासाांिा अभ्यास किताना स्वदेशाच्या इरतहासाांच्या अभ्यासासाठी वापिलेल्या पद्धतींिा 
उपयोर् कििे शलय होते (अथात भारषक भेदाांिा रविाि वर्ळावयािा आहे). भतूकालीन भरू्ोलाांिा 
अभ्यास किताना माि, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अभ्यास के्षिाांिे प्रत्यक्ष रनिीक्षि किता येिे शलय 
नसते. रशवाय येथे दोहोिे अरभरुिी रवषयही वरे्ळे असतात. ते तसे का असतात हे येथे साांर्त बसण्यािी 
आवश्यकता नाही. कोित्याही कालातील आरि कोित्याही देशातील लोकाांना पिदेशाांच्या इरतहासाांसांबधी 
रजतकी बौरद्धक अरभरूिी असते, मर् ते इरतहास वतगमानकालीन असोत भतूकालीन, रजतकी अरभरूिी 
आपल्या स्वतःच्या देशाच्याही भतूकारलक भरू्ोलात त्याांना असत नाही. 

 
ऐरतहारसक भरू्ोल हा केवळ भतूकालखांडाांिा भरू्ोल असतो. या मताबाबत भरू्ोलकािाांच्यात 

रजतकी एकवालयता रदसते, रततकी कदारित कोित्याही हयाख्येच्या प्रश्नाबाबत असलेली रदसिाि नाही. 
प्रािीन भरू्ोल आरि वतगमानकालीन भरू्ोल यातील भेद स्पष्ट किण्यासाठी काांटने हे रवधान केले (४० f, 
४) आरि नांति माथेने (७०, ४५३) आरि व्हहमिने (७४, १०) तेि रवधान केले. हेटनिने त्याच्या १८९५ च्या 
रवधानात प्रथम सांके्षपाने केले आरि प ढे काही वषांनी आपल्या प्ररतपादनात अरधक पूिगत्वाने केले. (१२७, ७ 
: १२६, ५६३-६४ व त्यािीि प निावृत्ती १६१, १५०-५१). अशीि मते वरे्वरे्ळ्या देशातील रनिरनिाळ्या 
मतप्रिालींच्या इतलया भरू्ोलकािाांनी रवधान रूपाने रदली आहे, की भरू्ोलरवषयक रविािधािेत हे मत 
स प्ररतरष्त आहे असे मानिे समथगनीय ठिण्यास हिकत नाही. आपल्या देशात रवशषेकरून, िाल्फ. एच्. 
िाऊन याांनी या के्षिािे स्वरूप, आरि ज्या पद्धतींनी त्यािा अभ्यास कििे शलय आहे त्या पद्धती याांिी ििा 
केली आहे. आरि एका तपशीलवाि उदाहििाने त्यािे सरिि स्पष्टीकििही केले आहे (३३४) (अशा 
प्रकािच्या ऐरतहारसक भरू्ोलासांबांधीच्या मताांसाठी पहा : हँचसजि (१६५, १४ f) िहेून्स (८३, १०० f), 
उन्स्टेट (१९३), बॅिोज (२०८, ११८) सॉि (८४, २००) आरि हाटगशॉनगने नोंदरवलेले अन्य सांदभग. (२१६, 
७९०), फोरे्लने जमगनीतील या के्षिातील वाङमयािी ििा केली आहे. आरि एक रवस्तृत सांदभग यादीही 
त्यास जोडली आहे (८९). [याि यादीत इ. जी आि. टेलि (३३९, प्रास्तारवक), मॅकें डि (४२६) आरि ईस्ट (४२७), या नावाांिाही 
सहज समावेश किता आला असता; माि सॉििा सांदभग समारवष्ट कििे इष्ट नहहते.] 

 
कोित्याही देशाच्या ऐरतहारसक भरू्ोलािी स रूवात त्या देशाच्या इरतहासातील अरतप्रािीन 

कालखांडापासूनि झाली पारहजे असे समजण्यािी र्िज नाही, असे मत हेटनिने रदले आहे आरि िाऊनने 
त्यािे प्रात्यरक्षकही रदले आहे. भरू्ोलाप्रमािेि, येथेही त्यािी स रूवात, प्रर्ती आरि शवेट कालक्रमान साि 
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होत नाही, ति लेखकाला इष्ट असलेल्या कोित्यातिी कालखांडातील भरू्ोलािा तो रविाि कितो. 
ज्याप्रकािे आजच्या भरू्ोलािा रविाि केला जातो अर्दी त्यािप्रकािे येथेही रविाि केला जातो. (िाऊन, 
३३४). 

 
तिीही या के्षिातील बह ताांश अभ्यासकाांना, ऐरतहारसक दृरष्टकोिाच्या प्रभावाम ळेही असेल, प्रथम 

इरतहासपूवगकालीन भदूृश्यािी प निगिना करून घेिे आवश्यक वाटले, आरि नांतिि त्याांनी प ढील 
कालखांडातील भदूृश्याांिी ििना केली. ज्याांिी इरतहासपूवगकालीन भदूृश्यासांबांधींिी अथवा 
पूवेरतहासकालीन भदूृश्यासांबांधींिी रवश्वसनीय व समपगक म्हिता येईल अशी र्हृीत सामग्री (data) 
उपलब्ध आहे अशी के्षिे जर्ाच्या पाठीवि फािि थोडी आहेत, असे िाऊनने दाखवनू रदलेले आहे. 
रवद्यमान साांस्कृरतक भदूृश्याांच्या रवश्लेषिाने तकाधािे केलेली आरि पूवगकालीन भशूोधकाांनी व 
वसाहतकािाांनी प ष्ट्कळअांशी अरवश्वसनीय आरि त टप ांज्या विगनाांच्या आधािे केलेली काल्परनक प निगिना, 
कदारित् मनोिांजक वाटण्यािी शलयता असली तिी त्याांिे शास्त्रीय मूल्य सांशयास्पदि िहािाि. मानवाने 
त्या दृश्यात प्रथम प्रवशे केला—मर् तो केहहाही झालेला असो—तत्पूवीिी, म्हिजेि “नैसर्गर्क व 
मूलस्वरूप वनस्परतजीवनािी प निगिना” किता आली तिि “प्रम ख र्ृहीत आिांभिेषा रमळेल व त्या आधािे 
मानव रनर्गमत रवकृतींिे मापन कििे शलय होईल,” ही सॉडििी सूिना म्हिजे ‘असाध्य ते साध्य’ 
किण्यािी प्रस्त ती आहे. खिे म्हिजे “र्हृीत आिांभिेषेश्वि” (datum line) येऊन पोहोिण्यासाठी 
ऐरतहारसक नेाांदीिाि रविाि कििे भार् आहे. 

 
अरधक रवश्वसनीय सामग्रीिा उपयोर् किता यावा म्हिनू, ज्याांच्यासांबांधी फािि थोडी रवश्वसनीय 

सामग्री उपलब्ध होती, अशा सवग पूवगकालीन कालखांडाांकडे िाऊनने हेत प िःसि द लगक्ष केले आरि ज्यात 
प िेशी भौर्ोरलक र् िवत्ता आरि रवश्वसनीयता आहे, आरि ज्याच्या आधािे केलेली तत्कालीन भरू्ोलािी 
प निगिना समथगनीय ठिण्यािी शलयता आहे, अशी रवद्यमान सामग्री त्याच्या इष्ट प्रदेशाच्या इरतहासातील 
ज्या कालखांडाच्या सांदभात त्याच्या हाती लार्ली, तोि कालखांड त्याने प्रथम रनवडला. 

 
िाऊनच्या पद्धतीत त्याला ऐरतहारसक ञानोद्र्मावि (Sources) म्हिजेि ऐरतहारसक नोंदीवि 

बऱ्याि प्रमािात अवलांबून िहाव ेलार्ले. आरि काही प्रमािात तिी इरतहासरनष् पद्धतींिा वापि किावा 
लार्तो, ही सत्यव्स्थती आहे. याम ळे हेटनिच्या रनष्ट्कषािे समथगनि झाल्यासािखे रदसते. ऐरतहारसक 
भरू्ोलािी मशार्त किण्यािे काम प ष्ट्कळ अांशाने इरतहासकािाांनीि अांर्ावि ध्याव.े (१६१, १५१). पि 
भौर्ोरलक सामग्रीसांबांधीिा ऐरतहारसक नोंदी तपासून पहाण्यासाठी व त्याांिा अन्वयाथग लावण्यासाठी, 
त्याला प्ररशरक्षत भरू्ोलकािािे ञान आरि पािता असावी लार्ते, यािे िाऊन याने प्रात्यरक्षकि रदले आहे. 
भतूकालीन भरू्ोलािा अन्वयाथग लावण्यासाठी ऐरतहारसक नोंदीिा उपयोर् किताना वापिावयािी साधने 
वतगमान भरू्ोलाच्या ञानातूनि प्राप्त त होतात, (४०, ३४) याि काांटच्या मतािे त्याने सोदाहिि स्पष्टीकिि 
केले आहे. असे किताना ऐरतहारसक रवकास हे साध्य समजून त्यािा मार्ोवा तो घेत रे्ला नाही, ति तो 
भौर्ोरलक हेतू साध्य हहावा म्हिून या रवकासाभ्यासािा त्याने उपयोर् केला. (c/o हाचसजि, १६५, १४८). 
परििामतः कोिाही इरतहासकािाला जो रनमाि कििे, अथवा तशी आकाांक्षा बाळर्िेही शलय झाले नसते 
असा मलूतःि एक वरे्ळ्या स्वरूपािा ग्रांथ िाऊनने रनमाि केला–आरि तोि त्याच्या पद्धतीिा अांरतम 
रनकष ठिला. (३३४).  
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इष्ट प्रदेशािा वतगमान भरू्ोल सादि किण्यापूवी त्याच्या एका अर्ि अनेक भतूकालखांडाांतील 
ऐरतहारसक भरू्ोलािा तपशीलवाि अभ्यास किण्यािी पे्रििा प्रादेरशक भरू्ोलकािास देिािा आिखी एक 
रविाि असतो. रवद्यमान परिव्स्थतीवरून पहाता, काही के्षिाांिा भरू्ोल इतका वरे्ळा असतो, –अथाति, 
बऱ्याि अांशी शाश्वत असलेल्या परिव्स्थतींच्या अखांड रवकासक्रमाने त्याने ही अवस्था प्राप्त त झालेली नसते 
–की वतगमान भरू्ोलािे प्रथमदशगनी आकलन होण्यासाठी त्या रवरशष्ट कालखांडािा ऐरतहारसक भरू्ोलािे 
प्रथमि रििि कििे आवश्यक होऊन बसते. हहेरनसिा नार्िी भरू्ोलाभ्यास हे तत्वािे एक उत्कृष्ट 
उदाहिि ठिेल. कािि पांधिाहया शतकातील हहेरनसच्या भरू्ोलािा पूिगतया अथगबोध करून घेिे ही र्ोष्ट 
रवद्यमान नर्िाच्या भरू्ोलाच्या आकलनाच्या दृष्टीने प्राथरमक महत्वािी ठिेल. १९३७ साली, मध्य-डान्यूब-
भमूीच्या िाजकीय भरू्ोलाच्या अभ्यासािी स रुवात किताना, प्रस्त त लेखकाला असे आढळून आले, की 
तत्कालीन परिव्स्थतीवि १९ हया शतकातील िाजकीय भरू्ोलािे सांस्काि झाले आहेत, (आरि आजही ते 
रततकेि लार्ू आहेत). म्हिूनि य द्धपूवग ऑस्रो-हांरे्रियन साम्राज्यािा िाजकीय भरू्ोल बिाि 
तपशीलवािपिे प्रथमि सादि कििे त्याला इष्ट वाटले (३५८). पि त्याि पद्धतीने तत्पूवगकालखांडाांिी 
परिव्स्थती सादि कित बसण्यािी र्िज लेखकाला भासली नाही. पि त्याांच्या तपशीलवाि रवश्लेषिातील 
काही रवरशष्ट रठकािी काही बऱ्याि शतकाांपूवीच्या रवशषे रूपधेयाांिे पिीक्षि कििे आवश्यक झाले. 

 
शवेटी, ऐरतहारसक भरू्ोलातील अभ्यासाच्या एका प्रकािािा रविाि किावयािा आहे, आरि तो 

इरतहासाशी आिखी रकतीतिी अरधक जवळीक कििािा आहे. जि कोिी भरू्ोलकाि एकाि प्रदेशाच्या – 
चकवा एका प्रदेशाच्या एका भार्ाच्या वरे्वरे्ळ्या दोन अर्ि अरधक कालखांडाांतील ऐरतहारसक भरू्ोलािा 
अभ्यास कित असेल, ति त्या वरे्वरे्ळ्या रििाांमधील फिकािा तो रविाि कित असिािि. माझ्या मते 
ए्. डी. डॉज याांना या प्रकािाबद्दल रवशषे आवड आहे. आरि जिी त्याांिा खास कल इरतहासाकडे 
असल्यािी लक्षिे रदसत असली, तिी तौलरनक ऐरतहारसक भरू्ोलािा एक प्रकाि हे त्याांिे –बदलाांच्या 
अभ्यासािे –स्थान अबारधत िाहील अशी शलयता रदसते. (तसेि भरू्ोलातील ऐरतहारसक लय 
यारवषयीिी वोल्सिी सांकल्पना (२४३) आरि ब्यूर्गििी या रवषयाविील ििा (११, १९३ f) याांिी त लना 
किा). 

 
कालाच्या अनेक खांडाांतून रमळिाऱ्या अांतःछेदात आढळिाऱ्या भरू्ोलािी त लना येथे [या प्रकािच्या 

उवगरित भार्ात सादि केलेल्या रववेिनािे प नः पिीक्षि व येथे काढलेल्या रनष्ट्कषात झालेले काही फिक Perspective......... च्या पाने १०२ ते १० 
६ यात पहा.] हहावयािी असल्याने याांतील प्रत्येक अांतःछेदाच्या प्रम ख रवभार्ान साि त्या अभ्यासािे सांघटन 
अशा प्रकािच्या अभ्यास लेखात होिे आवश्यक आहे, हे र्ृहीत आहे. पि या प्रत्येक प्रम ख रवभार्ात 
किावयािा भौर्ोरलक अभ्यास कालखांडाच्या क्रमान साि केला जािाि नाही, ति तो भवूांटनाच्या 
क्रमान सािि केला जाईल. िॉबटग बी. हॉल यानी केलेल्या जपानमधील टोकाईडी मार्ग व प्रदेश याांिा 
केलेला अभ्यास हे यािे रवरशष्ट उदाहिि आहे. या अभ्यासात तीन वरे्वरे्ळ्या कालखांडाांतील त्या 
भरूवभार्ािा भरू्ोल सादि केलेला आहे (३५०). भतूकालीन भरू्ोलािा कालक्रमान सािी अांतःछेद सादि 
किता यावा म्हिनू केलेला अभ्यास, आरि बदलत्या के्षिाांतील ऐरतहारसक प्रसांर् आरि आर्गथक रवकास 
याांिा अभ्यास या दोन अभ्यासाांत रविोध असतो. “सन १८०० पूवीच्या इांग्लांडिा ऐरतहारसक भरू्ोल,” या 
नावाने डाबी यानी प्ररसद्ध केलेल्या ग्रांथातील वरे्वरे्ळ्या लेखकाांनी रलरहलेल्या प्रकििाांतून असाि रविोध 
रदसून येतो. अशा रविोधावि इयोल्शने टीका केली आहे. (३३९, पिीक्षि). 

 
तत्तवतः, कोित्याही प्रदेशाच्या वरे्वरे्ळ्या असांख्य ऐरतहारसक भरू्ोलाांिी ििना कोिीही किण्यास 

हिकत नाही. आरि त्या सवांिी त लना त्याला अरतवरे्वान् क्रमाने कििे शलय झाले, ति त्याला 
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अरतप्रािीन कालापासून वतगमान कालापयंतिा त्या के्षिाच्या भरू्ोलािा िलरििपट रनमाि केल्यािे श्रये 
रमळेल. प्रत्यक्षात माि, ही र्ोष्ट अर्दी अशलय आहे. –म्हिूनि ति इरतहासािी भरू्ोलापासून फािकत 
किण्यात केली आहे. आपल्याला, एकति, त्या प्रदेशाच्या भतूकालखांडाांतील प्रादेरशक भूर्ोलाच्या अशा 
फािि थोड्या अांतःछेदाांिी त लना कििे शलय होईल; चकवा त्या प्रदेशातील एका स्वतांि, रनवडक 
रूपधेयाच्या रवकास प्ररक्रयाांिा तपशीलवाि मार्ोवा घेिे शलय होईल. पि कोित्याही रूपधेयाच्या 
रवकासािा अभ्यास हा त्याप्रकािच्या क्रमबद्ध अभ्यासािा भार् झाला. तो तशा प्रकािच्या घटनाांिा रविाि 
कििाऱ्या क्रमबद्धशास्त्राच्या के्षिातील एक अभ्यास मानावयािा, की क्रमबद्ध इरतहासाच्या के्षिातील एक 
अभ्यास मानावयािा, हे त्या प्ररक्रयेिा अभ्यास कोित्या दृरष्टकोिातून झालेला आहे यावि अवलांबनू 
िाहील. 

 
इरतहास व भरू्ोल याांिा सवांर्ीि सांयोर् झाल्यास, जर्ाच्या स्थलरनष् व कालरनष् अवस्थाांतिाांिे 

सांपूिग व एकसांध रिि रनमाि होईल –आरि ती माि सत्यव्स्थती असेल. पि, प्रत्यक्षात, कोित्याही एका 
प्रदेशाच्या बदलत जािाऱ्या सवग रूपधेयाांिे एकसमयावच्छेदेकरून, रनदान बाह्याकृती, दशगन घडरविािा 
िलरििपटािा प्रकाि तयाि किण्यािा कल्पनार्म्य (conceivable) मार्गही आमच्या जवळ नाही. 
म्हिूनि, इरतहासरवषयक दृरष्टकोि व भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोि हे रभन आहेत यािी नेहमी जािीव ठेविे 
आपल्याला भार् पडत रे्ले आहे. आरि त्यापैकी कोित्याही एकािे तांि आत्मसात किण्यासाठी त्या 
दोहोतील स्पष्ट जािीव बाळर्िे आवश्यकि आहे. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ७ वे 
भूगोलमान्य घर्ना इणंद्रयगोचर वस्तंूपुरत्याच मयाणदत असतात 

[१९३९ मध्ये हा ग्रांथ रलरहला जात असताना या प्रकििाच्या रववेिनात आलेल्या मयादा हा जमगन आरि अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या पद्धरत 
तांिरवषयक रलखािातील एक खळबळजनक ििेिा रवषय झाला होता. पि, सद्यःव्स्थतीत त्यािा पाठप िावा कििािा कोिीही अमेरिकी 

भरू्ोलकाि असल्यािे माझ्या मारहतीत नाही.] 
 

अ–प्रचणलत णवचारप्रवाहांचे महत्त्व 
 
भरू्ोलकािाच्या जात्यातून उत्तम भिडून रमळण्यासाठी प्रदेशातील कोित्या घटनाांिे दळप कििे 

िाांर्ले, या प्रश्नािे उत्ति देिे नेहमीि अवघड असते. भरू्ोल हे क्रमबांधक के्षि नसून एकसांधक के्षि आहे ही 
सांकल्पना ज्याांना समजली आहे, त्याांना एक र्ोष्ट कळून ि कलेली आहे की, प्रदेशािे स्वरूप साकाि 
किण्यासाठी तेथे एकरित आलेल्या आरि तेथे बह सांख्येने उपव्स्थत असलेल्या बह िांर्ी घटनाांपासून 
भरू्ोलकािाला स टका नसते. याांपकैी कोितीही एक घटना कोित्यातिी एका भौरतक वा सामारजक 
शास्त्राच्या क्रमबद्ध अभ्यासाांिा स्वतांिपिे रवषय असू शकेल. कालसापेक्ष भेदाांिे एकसांधान किण्याच्या 
दृष्टीने अथगपूिग असिािे बदल जेवढ्या प्रमािात दाखरवले जातात तेवढ्याि प्रमािात त्याांपकैी कोित्याही 
एका घटनेिा अभ्यास यथायोग्य िीतीने इरतहासकाि करू शकतो. त्यािप्रमािे, अवकाशात आढळतील 
तशा घटनाांिे एकसांधान किण्याच्या त्याच्या समस्येच्या दृष्टीने अथगपूिग भेद त्या घटनाांमधून रदसत 
असतील, ति त्याांच्या सहज स्वरूपाांिा रविािही न किता त्या घटना भरू्ोलकािाांच्या अभ्यासािे यथोरित 
रवषय होण्यास हिकत नाही– मर् ते भेद स्वारधकािाने आलेले असोत की अन्य घटनाांच्या सांबांधातून 
आलेले असोत! 

 
उलटपक्षी, श्लूटि, िन्हेस, पासाजग आरि सॉि याांच्यापासून पे्रििा घेिािा भरू्ोलकािाांिा एक 

लहान र्ट आहे. हे लोक भरू्ोलकािािे प्रदेश-पिीक्षि भौरतक रूपाांप ितेि मयारदत ठेविे पसांत कितात. 
अशा रूपाांत ते नैसर्गर्क व साांस्कृरतक अशा सवांिा समावशे कित असले, तिी कोितेही अभौरतक रूप ते 
कटाक्षाने वर्ळतात. अथाति, नेहमीप्रमािे मानव व त्यािे कायग या रवषयाांिा समावशे झाला, तिी त्यािी 
भौरतक कायेि –म्हिजे सामान्यपिे जी दृश्य आहेत अशी– भरू्ोलात समारवष्ट असतात. विील मयादा 
जिी स्वैिपिे लादल्या सािख्या रदसल्या तिी त्याांच्या मार्िा हेतू उदात्त आहे. या मताच्या परहल्या 
उद् र्ात्याांपकैी एकाने, म्हिजे श्लूटिने म्हटल्याप्रमािे “रवषय-सामग्रीिी मयादा आरि रनिीक्षि-दृष्टीिी 
वस्त रनष्ता” या र्ोष्टींिी भरू्ोलात र्िज आहे (१२७). 

 
भरू्ोलात प्रिरलत असलेले बह सांख्य कूटप्रश्न पूवीच्या काळीही वािांवाि िर्गिले जात होतेि, हे 

आपि याआधी पारहले आहे. पि, प्रस्त त प्रश्न सापेक्षतः नवा असल्यासािखा रदसतो. हांबोल्ट व रिटि या 
दोघाांनी, त्याांच्या पूवािायांनी आरि प ढील एक-दोन रपढ्याांतील त्याांच्या अन यायाांनीही वि रदलेल्या 
मयादाांम ळे भरू्ोलाच्या अभ्यासके्षिाांतून वर्ळल्या जािाऱ्या अनेक र्ोष्टींिा रबनरदक्कतपिे भरू्ोलात रविाि 
केला. तिीही तोि प्रश्न रे्ल्या तीस वषांत जमगन सारहत्यातील अनेक ििांिा रवषय होऊन िारहला आहे. 
अलीकडेि त्याला आपल्या देशातही तोंड फ टले आहे. तो प्रश्न आपल्याकडे तोंडी ििा व पाठ्य प स्तके 
एवढ्याप िताि मयारदत असला, तिी त्यािे भौर्ोरलक अन सांधानाच्या स्वरूपावि र्ांभीि परििाम झालेले 
आहेत, ही र्ोष्ट आपि लक्षात घेिाि आहोत. परििामी आपल्याला आता त्या प्रश्नािे तपशीलवाि पिीक्षि 
कििे प्राप्त त झाले आहे.  
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कोित्याही प्रकािे समथगन किण्यािा प्रयास न किताि अशा ‘लक्ष्मि िेषा’ आखून देिे ही 
रनत्याच्या परिपाठािी र्ोष्ट झाली आहे. जमगनीतील एकूि आध रनक िळवळीच्या दृरष्टकोिािेि ते 
प्ररतरनरधक स्वरूप आहे असा रकत्येकाांिा समज झाला आहे. वास्तरवक, जोिदाि रविोध केलेला असूनही 
हेटनि सािख्या प्ररतरनधींिीही त्याति र्िना किण्यात आली आहे. सामारजक शास्त्राांच्या रवश्वकोषात ‘एक 
सामारजक शास्त्र या अथाने भरू्ोल’ या रवषयावि रलरहत असताना सॉि भरू्ोलकािाांिे दोन रविोधी र्ट 
असल्यािे साांर्तो : एक र्ट सांबांध योर्ाांच्या अभ्यासात अरधक आस्था दाखवतो; यालाि तो “मानवी 
भरू्ोल” असे नाव देतो : द सिा र्ट भौरतक सांस्कृतीच्या घटकाांवि (याांिाि उल्लेख त्याने प ढे ‘दृश्य’ असा 
केला आहे) आपले लक्ष कें रद्रत कितो, कािि त्याांच्याम ळेि त्या के्षिाला त्यािे खास स्वरूप प्राप्त त झालेले 
असते, असे ते मानतात. [कोिाही अभ्यासकािे, रवशषेतः भरू्ोलाशी सांबांध नसिाऱ्या अभ्यासकािे, या रवश्वकोषातील भरू्ोलाच्या रवरवध 
याजूसांबांधी रवविेन कििाऱ्या या सांपूिग रवभार्ािा (८५, ८६, ८७) सांदभग घेत असता येथे सॉिने आपल्या प्रमेयाच्या प ष्ट्ट्यथग उद्धतृ केलेल्या 
सांदभांपैकी प्रम ख अवतिि वॉलॉलसच्या रलखािातून घेतलेले आहे. रवशषे असे की, याि रवश्वकोषातील ‘मानवी भरू्ोल’ (Human Geography) 
हा याच्याि प ढिा रवभार् बॉलॉलसने स्वतः रलरहलेला आहे असे रदसते. ‘मानवी भरू्ोल’ यािी हयाख्या किताना त्या प्रकािच्या भरू्ोलात रवरूद्ध 
दृरष्टकोि माांडलेला असतो असे सॉिने म्हटलेले आहे. रशवाय, विील सांदभािा समावेश आपल्या हयाख्येत सॉिने केलेला असल्याम ळे, भरू्ोलाला 
साांस्कृरतक पि भौरतक बाबींिी मयादा घालिाऱ्या र्टात वॉलॉलसिा समावेश केल्यासािखा रदसतो. पि परिव्स्थती माि अर्दी वेर्ळी आहे (c/o 
१८६, ८४ : अशा व्स्थतीत िाजकीय भरू्ोलाच्या क्षेिातील वॉलॉलसने केलेल्या कायािा येथे उल्लखे तिी कसा किावयािा!) या प्रसांर्ाने हेही नमूद 
किावयास हिकत नाही, की भरू्ोलाच्या ज्या शाखेतून साांस्कृरतक याबी मोठ्या सांख्येने वर्ळल्या जातात त्याि शाखेसाठी ‘साांस्कृरतक भरू्ोल’ ही 
सांञा वापिली जावी हा प्रकाि मोठा रवलक्षि आहे.] 

 
वास्तरवक, अमेरिकी भरू्ोलकािाांिे या रवषयासांबांधी जे मत बनरवले रे्ले आहे त्याच्या जवळ जवळ 

रवरूद्ध परिव्स्थती जमगनीतील भरू्ोलके्षिात असल्यािे रदसते. अथाति, हा प्रकाि भरू्ोलाच्या के्षि 
विानात्मक सांकल्पनेबाबत नसून घटनाांवि घातलेल्या या रवरशष्ट रनबगधाांबाबति घडलेला आहे. श्लूटिने 
ही मयादा १८९९ इतलया आधी सूिरवलेली होती आरि त्यासांबांधी अरधक तपशीलवाि रवविेन त्याने 
आपल्या १९०६ च्या रवख्यात अभ्यासलेखात केलेले होते (१२२, ६५ व १२७). पि रतच्याकडे “फाि थोडे 
लक्ष रदले रे्ले आहे व रतला मान्यताही रदली रे्लेली नाही” ही र्ोष्ट श्लूटिच्या १९२० मध्ये लक्षात आली 
(१४८, २१३); आिखी आठ वषांनी ति त्याला त्याबाबत कोिी प्रोत्साहनही देईनासे झाले (२४७, ३९१). 
रनदान काहीबाबतीत श्लूटििा अन यायी असलेला पासाजग याने याबाबत टीकाकािाांविील आपला िोष 
वािांवाि बोलून दाखरवला आहे. “एका बाजूने श्लूटिच्या सृजनशील कायािे कौत क कित असताना द सऱ्या 
बाजूने ते त्याच्या पद्धरततांिरवषयक मताांिा माि स्वीकाि कित नाहीत. वाईट र्ोष्ट अशी की, ते त्याकडे 
द लगक्ष कितात (वायबेल २५०, ४७५). या हयरतरिलत फलत रटसेन व पेंक या दोनि जमगन लेखकाांनी या 
मयादाांिा पाठप िावा केला आहे असे रदसते. यात ग्रान्यो, िनू्हेस आरि रमशोट या अन्य य िोपीय देशाांतील 
लेखकाांिी भि घालावयास हिकत नाही. पि हे वर्ळले ति, इति सवगि लेखकाांनी या सूिनेकडे, एकति 
अर्दी द लगक्ष केले चकवा या प्रमेया सांबांधीिे आपले आके्षप उघडपिे बोलून दाखरवले, या द सऱ्या यादीत 
खालील नाव े घालता येतील : हेटनि, रफरलप्त सन, सूपान, ओबिह माि, सापाि ग्राडमान, हासाटग, 
हायरड्रस, फे्ररड्रलसन [हेटनिच्या रवरूद्ध श्लूटि आरि रमशोट याांनी घेतलेल्या भरूमकेच्या स्पष्टीकििाथग सॉिने फे्ररड्रकसन याच्या लेखािा 
उल्लेख केला आहे. श्लटूििा दृष्टीकोि “अरतशय सांक रित व प्रायोरर्क अवघड आरि अर्दीि हयवहािी” (zu eng und praktisch, schwer 
durch fϋrbar) असल्यािे फे्ररड्रकसन् ला आढळून आले, तेहहा त्याि लेखात आपि हेटनिशी सवगसाधाििपिे सहमत आहोत असेही मान्य केले 
आरि श्लटूिविील आके्षप अरधक रवस्तािाने स्पष्ट करून दाखरवले (२३०, १५९), फे्ररड्रक सन् च्या ज्या द सऱ्या लेखािा सांदभग सॉिने घेतलेला आहे 
तो त्याने रदलेल्या सांदभगग्रांथात सापडू शकला नाही.] हहोल्त्स, लॉटेन्झाक, हाचसर्ि, बान्झ, मौल, वायबले आरि बर्गि 
याि यादीतील ज्याांनी भरू्ोलके्षिािा मोठा रिरकत्सक रविाि केला आहे त्या दोघा तत्तवञानवते्तयाांिी 
म्हिजे ग्राफ व क्रा्ट याांिी नाव ेआरि इटलीिा भरू्ोलकाि आमाव्ल्र्आ यािे नावही घालावयास हिकत 
नाही. शवेटी या मयादीिेषेच्या अन मोदकाांच्या यादीतून ज्याांनी प्रत्यक्ष परिपाठात त्याकडे द लगक्षि केले अशा 
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लेखकाांना वर्ळावयािे ठिले, ति ग्रानो आरि रमशोट या दोघाांखेिीज कोिीि रशल्लक िाहािाि नाही, 
असेि रृ्हीत धिाव ेलारे्ल. 

 
ही वस्त व्स्थती लक्षात घेता, भरू्ोलरवषयक प्रिरलत रविािप्रवाहातील एक रकिकोळ महत्तवािा 

मानला रे्लेला प्रश्न म्हिनूि आपि त्यािा येथे रविाि केल्यास ते समथगनीय ठिण्यास हिकत नहहती. 
पि, अमेरिकेतील काही थोड्या भरू्ोलकािाांनी या मयादारवषयक रवधानािा इतका हटवादीपिाने 
प नरूच्चाि केला, की तोि रविाि आध रनक रविािप्रिालीत खोल रूजलेला असल्यािा भास रनमाि झाला. 
िाजरकय भरू्ोलाच्या सांदभात या प्रमेयावि यापूवीि घेण्यात आलेले आके्षप (c/o २१६, ८०० ते ८०४) 
चकवा हेटनिने त्यारवरूद्ध केलेल्या हल्ल्यािे सांदभग, याला त्याांच्याकडून प्ररतसाद ति रमळाला नाहीि 
उलट, श्रेष् अरधकािी हयलतींनी रदग्दर्गशत केलेले प्रमेय म्हिून मूळ प्रमेयािा प नरुच्चाि तेवढा केला. 
परििामी, एकूि भरू्ोलाच्या रहतासाठी या प्रमेयािी अांतबाह्य तपासिी येथे कििे आवश्यक आहे, असे 
रदसते. 

 
या पिीक्षिातून नेमलया कोित्या र्ोष्टी वर्ळावयाच्या याबाबत या प्रमेयाच्या रवरवध प्रविनकािात 

एकवालयतेिा अभाव रदसत असल्याने, त्या प्रत्यक्ष मयादाांिी तपासिी कििे काहीसे अवघड झाले आहे. 
भकेू्षि-दृश्य (landschaft) या सांञेिा अथग भदूृश्य (landscape) असा लावला रे्ला आरि त्यालाि या 
पिीक्षिरवषयक मूळ सांकल्पनेिा फाटा फ टला. पि, एक र्ोष्ट आपल्या सहज लक्षात येते की, प्रत्येक 
भरू्ोलकािाने या सांञेिा काहीसा वरे्ळा अथग लावण्यािा प्रयत्न केला आहे. अशाप्रकािे भरू्ोलरवषयक 
वस्तूांवि मयादा घालिाऱ्या अभ्यासकाांसाठी ‘श द्धभदूृश्यवादी’ हा सोइस्कि शब्दप्रयोर् रडरकन्सनने 
स िरवला आहे आरि त्यािाि आम्ही येथे उपयोर् कितो आहोत. हे लोक तारत्तवक रवधाने कितात तेहहा 
भरू्ोल रवषय इांरद्रय-र्ोिि वस्तूांनी (Sinnlich wahrnembar) मयारदत कितात; मर् त्या वस्तू, दृष्टी, 
ध्वनी, र्ांध चकवा स्पशग याांपकैी कोित्याही प्रकािाने र्ोिि असोत. म्हिनूि हेटनि जेहहा या के्षिाच्या 
‘स्वरुपाच्या’ (Wesen) सांकल्पनेिी त लना त्या के्षिाच्या आकािाशी अथवा रििाशी (Bild) कितो (२५२, 
१७७) तेहहा तो म ख्य म द्दाि डावलतो, असा ग्रान्योने त्याच्यावि आके्षप घेतला, श द्धभदूृश्यवादी 
भरू्ोलकािाांच्या साधािि रवधानाांना जिी हेटनििा हा य लतीवाद लार्ू पडत नाही असे रदसले, तिी त्याांच्या 
तपशीलवाि ििांतून माांडल्या रे्लेल्या दृष्टीकोिाला तो रनरिति लार्ू पडतो; कािि, या ििांतून ते 
रनिपवादपिे वस्तूांच्या दृश्य स्वरुपाांिाि रविाि कित असतात. अथात, दृश्य-भभूार्, म्हिजेि दृश्य-भ-ू
के्षिािे रिि (Landschaft bild) त्याांना अरभपे्रत आहे. या अटींम ळे जिी काही भौरतक बाबी वर्ळल्या रे्ल्या 
तिी अन्य इांरद्रयाांना त्या र्ोिि असताति या आधािावि त्याांिा त्या भभूार्ात समावशे केला जात असतो, हे 
रनरित. तथारप, अशा सवग र्ोष्टींिी र्ोळाबेिीज बोलून दाखरविािा एक शब्द याांपकैी एकाही लेखकाला 
सापडला नाही, ही एकि वस्त व्स्थती या सवग वस्तू एकाि एकक सांञेत एकवटण्यािी शलयता नाही ही र्ोष्ट 
स्पष्ट किते. मर्, त्याांना त्याांनी स्वतःि बनवलेला एक शब्द त्या सवांिा बोध म्हिून वापिावा लार्तो; 
नाहीति ‘एकां दि दृश्य’ अशा भोंर्ळ शब्दाांनी ते बोलून दाखवाव ेलार्ते चकवा ‘प्रदेश’ असा शब्द वापरून 
त्यात त्या के्षिातील झाडून साऱ्या वस्तूांिा समावशे होत नाही, अशी प स्ती जोडावी लार्ते. ज्या ग्रान्योने ही 
सांकल्पना तकग श द्ध पायावि उभी किण्यािे प्रयत्न कोिाही इति अभ्यासकाच्या त लनेने अरधक केले, त्याि 
ग्रान्योला परिपाठात माि दृक -प्रत्ययािी मयादा मान्य किावी लार्ली. अशाप्रकािे कपड्याांच्या 
आकािापेक्षा त्याांिा िांर् अरधक महत्तवािा असल्यािे त्यािे मत होते. आरि सामान्यतः मािसाांिे जमाव 
असतील तिि त्याांना भभूार्ािे घटक मानाव,े कािि त्यावळेी त्याांना दृश्य आकाि येत असतो, असेही 
त्याला रदसून आले (९३). थोडलयात, आपल्या ञानेंरद्रयाांवि कोित्याही वस्तूिा रकतीसा ठसा उमटतो 
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येवढ्याि एका आधािावि भरू्ोलदृष्ट्ट्या अथगपूिग र्ोष्ट कोिती हे रनरित किावयािे असेल, तिि विील 
रनष्ट्कषग तकग रसद्ध आहेत असे म्हिता येईल; आरि त्यापरिव्स्थतीत ग्रान्योने काढलेला रनष्ट्कषगही योग्यि 
म्हिावा लारे्ल. आपल्या अर्दी नजीकच्या र्ोष्टी वर्ळल्या, ति इति सवग र्ोष्टींिा रविाि त्याांच्या दृश्य 
स्वरूपाच्या परिभाषेति किावा लारे्ल, असे ग्रान्यो मानतो; आरि तोि भ-ूभार्-रिि (Landschaft bild) 
या शब्दािा सिळ अथग आहे. सािाांश, या वस्तू कोित्यातिी प्रकािे कोित्यातिी इांरद्रयाच्या प्रत्यक्ष 
सांवदेनकके्षत असिे आवश्यक आहे चकवा अर्दी सोप्त या भाषेत साांर्ावयािे झाले, ति त्या वस्तू भौरतक 
असिे आवश्यक आहे. आता, या सवग ििेिे साि येवढयाि एका म द्यात साांर्ता येत असेल, ति मर् 
कपड्याांिा प्रकाि व पोत हा त्याांच्या िांर्ापेक्षा कमी महत्तवािा कसा मानावयािा? आरि जमावात असलेली 
मािसे जेहहा पाांर्लेली असतात तेहहापेक्षा अरधक भौरतक स्वरूपािी होतात, असे मानावयािे का? 

 
ग्रान्यो या प्रश्नािे उत्ति देताना उघडपिे आिखी एक मयादा घालील. ही मयादा म ळात 

श्लूटिनेि शब्दबद्ध केलेली आहे आरि अन्य काही भूर्ोलकािाांबिोबि सॉिनेही ती मान्य केली आहे (८५), 
तिीही ती सवग श द्ध भदूृश्य वाद्याांनी (Landscape purists) मान्य केलेली आहे. श्लूटि म्हितो, की 
भरू्ोलकािािे लक्ष “ज्याांना काही के्षिीय रवस्ताि आहे अशाि, पि बोललया, रुपाांवि कें रद्रत झालेले 
असाव.े स ट्या वस्तू अशा रुपाांपासून अर्दी रभन असतात, हे लक्षात घ्याव”े. (१४८, १४८, १५२). या 
आधािावि, भदूृश्यात वसाहतींच्या प्रकािाांिा समावशे कििे त्याला मान्य होते; पि घिाांच्या प्रकािाांिा त्यात 
समावशे किण्यास तो तयाि नहहता (२१६). पि, िहूनेस व पासाजग याांच्या अन यायाांना नेमलया त्याि 
रुपाांवि लक्ष कें रद्रत किण्यािी पे्रििा रमळाली. या तत्तवाम ळे मानव हा त्या “भदूृश्यातील एक कि बनतो”. 
साहरजकि या सवगि अभ्यासकाांना मानवाच्या भरू्ोलातील योग्य स्थानािी हयाख्या किताना मोठी अडिि 
वाटू लार्ली. ही अडिि श्लूटिने ओळखलेली असल्याम ळे, त्याने त्यािे आपल्याप िते उत्तिही रदले होते. 
मािसाबद्दलिी आमिी रवशषे आस्था अशा रनिीक्षिाांिेवळेी रवशालक चभर्ािे काम किते. म्हिून प्राकृरतक 
भरू्ोला इतकेि महत्तव मानवी भरू्ोलालाही द्याव ेलार्ते. उलटपक्षी, विकििी तिी असे म्हिाव ेलारे्ल 
की, हे रवशालन फाि तीव्र असता कामा नये, म्हिजे त्याम ळे मािसाच्या कातडीिा विग नजिेत भिता कामा 
नये चकवा त्याांिी भाषा लक्षात येण्याइतका त्यािा कानही तीक्ष्ि असता कामा नये (१२७, १७, २७ ते २९ : 
आरि रवशषेतः ४१). 

 
ग्रान्योिा हा रनष्ट्कषग जिी अरधक स सांर्त वाटला तिी “तो रदसतो रततका तकग श द्ध आहे 

का.....?” असाही प्रश्न रविािात घेण्यास हिकत रदसत नाही. मािसाांिा जमाव ही भौरतकदृष्ट्ट्या 
प्ररतबोधक्षम आरि काही थोडा के्षिीय रवस्ताि असिािी अशी एक घटना आहे, असे वादासाठी मान्य केले, 
ति हे दोनही र् िरवशषे त्याि जमावातील स ट्या घटकाांिी प्ररतबोधक्षमता आरि के्षरिय रवस्ताि याांच्या 
र्रिती बेिजे येवढीि असते, हे मान्य केलेि पारहजे. ते रकतीही व कसेही िाांर्ले तिी एकूिात ते बिोबि 
तेवढीि जार्ा हयापतील. त्यातील प्रत्येक एका हयलतीजवळ वरे्वरे्ळे जाऊन पारहले तिी, ते सवग भौरतक 
पदाथग म्हिूनि र्िले जावयािे असल्याम ळे, आपला त्या हयलतीसांबांधीिा एकूि प्ररतबोध त्याांच्याि 
जमावाच्या प्ररतबोधापेक्षा कमीजास्त असण्यािी शलयता नाही. फिक असलाि ति, दृरष्टर्ोिि भदूृश्याच्या 
सांवदेनेिा जो भार् ते आकाितील त्याच्या, म्हिजेि आपल्या मानरसक प्ररतरक्रयेच्या आधािावि तो फिक 
रदसिे शलय होईल. 

 
कदारित्, याि काििाने भ-ूके्षि-दृश्याच्या (Landschaft) विगनात मानवािा समावशे किताना 

पासाजगला अडिि वाटली नाही. “नाांर्िटीत र् ांतलेले –आरि क्वरित् िांर्ीबेिांर्ी पोषाखात नटलेले– 
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शतेकिी, र्ािी म्हििािे धनर्ि, िांरे्ल द्राक्षमळ्याविील घािेकिी व तोडकिी” या सवांिा भ-ूके्षि-दृश्य 
(Landschaft) या रुपात समावशे किण्यास त्यािी हिकत नाही (२६८, ७४). पि, हे भू-के्षि-दृश्य 
साकाि किण्यािे कामी मानवािा कोित्याि प्रकािे हात असत नाही (nicht Landschaft bildner) 
म्हिूनि कोित्याही भ-ूके्षि-दृश्यािा मयादा रनरित किताना त्यािा उपयोर् केला जाऊ नये, या त्याच्या 
ठाम रवधानाने वािक प िे र्ोंधळात पडतात (२६८, १), या आधीच्या त्याच्या रलखािातील रवधाने यापेक्षा 
वरे्ळी आहेत आरि इतकी स्पष्टही नाहीत. परििामी, त्याच्या त्या रवधानाांिा तो व त्यािे रशष्ट्य याांनी जो 
अथग लावतात त्यापेक्षा वरे्ळ्याप्रकाििा अन्वयाथग ग्राडमान व येबेल याांनी लावला, या र्ोष्टीिे नवल वाटत 
नाही (२३६, ३३१-३७; २५०, ४७७ : प्रत्य त्ति १६६, ६८). 

 
अशा प्रकािच्या काही अडििी उद्भवतात एवढ्या काििावरून अन्यप्रकािे मौरलक असिाऱ्या 

अशा सांकल्पना रनकालात काढण्यािी घाई कििे बिे नहहे. म्हिूनि, हयाख्या किण्याच्या अत्यांत रकिकट 
कूटप्रश्नात र् ांतून पडण्यापूवी, मूलर्ामी स्वरुपािे तीन कस लावनू ही सांकल्पना सवगसाधाििपिे तपासून 
पहावी असे वाटते. ते तीन कस असे :– के्षिविगनशास्त्र या अथाने भरू्ोलशास्त्राच्या अथवा एकदांिीने 
शास्त्राच्या, तत्तवाांवि ही सांकल्पना तकग श द्धिीतीने आधािलेली आहे का? भरू्ोल के्षिातील इरतहासदृष्ट्ट्या 
स सांर्त अशा कोित्यातिी एका रवकासावस्थेिे प्ररतरनरधत्व या सांकल्पनेने केले आहे का? अभ्यासकाांच्या 
कोित्याही एका र्टाला परििामकािक िीतीने अभ्यासिे शलय नाही इतलया रवस्तृत झालेल्या या के्षिाला 
मयादा घालता येतील असे, सवगसाधाििपिे मान्य होिािे काही आधाि या सांकल्पनेतून रमळतात का? 
आता ही सामान्य सांकल्पना यापकैी प्रत्येक प्रश्नाच्या सांदभात तपासून पाहू. 

 
ब–ही मयादा तकड णसद्ध पायावर उभी आहे का? 

 
ज्या मयादेिी भरू्ोलकाि प्रशस्तीकरूनि थाांबले नाहीत, ति रतिा आग्रह धित िारहले त्या 

मयादेिा तकग रसद्ध पाया तपासून पहाता येईल इतके साांर्ोपाांर् रवविेन कोिाही अमेरिकी भरू्ोलकािाने 
केलेले नाही. स्वतःच्या ग्रांथातील रवषयािे प्ररतपादन कित असतानाि नहहे, ति काही प्रसांर्ी द सऱ्याांच्या 
ग्रांथाांवि टीका कितानाही त्याांनी रनस्सांरदग्ध रवधाने किण्याति समाधान मानले; आरि आपल्या 
रवधानाांच्या समथगनासाठी अमेरिकेतील आरि अन्यदेशीय भरू्ोलकािाांच्या अशाप्रकािच्या रवधानाांहयरतरिलत 
द सिा कोिताही अरधकृत आधाि देण्यािा प्रयत्नही केला नाही. बिे, या अरधकािी लेखकाांिे रलखाि 
तपासून पहाव े ति त्यातही या मयादेिे तकग श द्ध समथगन केलेले सापडत नाही. परििामी, या मयादेला 
काहीतिी तार्गकक पाया असला पारहजे असे र्ृहीत धरून, त्याांच्या या प्रमेयािी आधािभतू तकग पद्धती 
तपासून पहाण्यासाठी काही फ टकळ म द्याहयरतरिलत काही साधन िहात नाही; उदाहििाथग :–
अरलकडच्या काळात या मांडळाने घडवनू आिलेल्या अनेक िक्रीहयाख्यानाांतून होिाऱ्या ििेत प ढे माांडले 
रे्लेले म दे्द. प ष्ट्कळ बाबतीत ही रवधाने रवनासांदभग केलेली होती. तिीही, रनदान, ती त्याांच्या प्रकाशनापूवी 
तपासून पहाण्याइतका अवधी त्याांच्या वलत्याांना रमळालेला होता. काही असो; त्याांच्या या सहजोद् र्ािािा 
र्ैि फायदा घेऊन त्याांना कोंरडत पकडण्यािा आमिा हेतू नाही, ति त्याांिा इष्ट प्ररतपाद्य रवषय काय होता 
हे समजून घेण्यािा प्रयत्न कििे हा आमिा हेतू आहे. 

 
अशाि एका िक्री हयाख्यानात रेवाथा व फींि या दोघाांनीही, पि वरे्वरे्ळ्या वळेी बोलत 

असताना, एखाद्या के्षिातील ‘रनिीक्षिक्षम रूपे’ आरि अन्य रूपे म्हिजे जी रनिीक्षिक्षम नाहीत असे र्ृहीत 
आहे, अशी रूपे या दोहोंतील एकाि भेदावि भि रदला आहे. भरू्ोलाभ्यासकाांिा प्रत्यक्ष सांबांध परहल्या 
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प्रकािाशी आहे, कािि ती “भरू्ोलदृष्ट्ट्या प्राथरमक स्वरूपािी वस्त व्स्थती” आहे. त्यािा सांबांध द सऱ्या 
प्रकािाशी म्हिजे “भरू्ोलदृष्ट्ट्या द य्यम दजाच्या वस्त व्स्थतीशी”, असलाि ति तो अप्रत्यक्षपिे आहे. या 
द सऱ्या प्रकािािा उल्लेख चफिने “रनिीक्षिक्षम रूपाच्या स्पष्टीकििाथग आवश्यक असलेली अन मारनत 
वस्त व्स्थती” या शब्दाांत केला आहे (२८७, १११; २८८, ११७). शास्त्रश द्ध तकग वादाच्या पद्धतीने मान्य 
केलेला एक मलूभतू भेद या रवधानाने स्पष्ट केला आहे, असे रदसते. पि, तो त्याांनी अिूक शब्दाांत स्पष्ट 
केला आहे का? 

 
सत्यव्स्थती या अथाने वस्त व्स्थती –म्हिजेि “जी सामग्री द सऱ्या कोित्या आधािावि केलेल्या 

अन मानाच्या रुपाने रसद्ध किावयािी नसते अशी सामग्री चकवा रनिीरक्षत घटना” आरि तकाच्या आधािे जी 
सत्यव्स्थती असावी असे र्हृीत धिले जाते ती वस्त व्स्थती, या दोहोत रनर्गववादपिे व स्पष्टपिे भेद 
दाखरवता आला पारहजे (बॅिी ११४, ९२). फींिने रदलेल्या उदाहििािा उपयोर् करून असे म्हिता 
येईल, की रतकडील खडकाांच्या पिीक्षकाने ज्यूिा पवगतात टिक व मऊ खडकाांिे अव्स्तत्व असल्यािे 
प्रत्यक्ष रनिीक्षि केलेले असेल ति ती प्राथरमक वस्त व्स्थती मानावी. पि, पवगतिाांर्ाांच्या स्वरुपावरून 
काढलेले ते एक अन मान असेल, ति ते, “रनिीक्षिक्षम” आहे हे माहीत असूनही तेवढ्याप िती ती द य्यम 
दजािी वस्त व्स्थती मानावी लारे्ल. 

 
येथे असा एक आके्षप घेतला जाण्यािी शलयता आहे की, फलत भौरतक परिव्स्थतीिेि प्रत्यक्ष 

रनिीक्षि किता येते, आरि वस्त वस्तूांतील प्रकािभेदाांवरूनि वस्त व्स्थतींतील तकग रसद्ध प्रकािभेद रनमाि 
होतात. पि, आमिे भौरतक वस्त व्स्थतींिे रनिीक्षि प्रत्यक्ष साधनाांप ितेि मयारदत नसते. उलटपक्षी, 
अरधक अिूक आरि रनरित स्वरुपाच्या रनिगय-पद्धती प ष्ट्कळ वळेा अप्रत्यक्ष स्वरुपाच्याि असतात. 
पदाथगशास्त्र व खर्ोलशास्त्र याांसािख्या अरतकाटेकोि शास्त्राांतील अप्रत्यक्ष पद्धतीिे महत्व लक्षिीय आहे. 
अप्रत्यक्ष रनिीक्षि आरि तकग पद्धतीने कादलेले अन मान या दोहोंतील फिक नेहमीि स स्पष्ट असतो असे 
नाही, हा म द्दा आपिास येथे रविािात घेण्यािी र्िज नाही. तिीही, सांय लत सांस्थानाांिे शासन प्रजातांि 
आहे, िाजतांि नाही, १८६१ पूवी आपल्या देशाच्या दरक्षि भार्ातील प ष्ट्कळसे िरहवासी र् लाम होते चकवा 
अिबस्तानिे लोक म ख्यत्वकेरून म व्स्लम धमान यायी आहेत अशासािख्या वस्त व्स्थती त्याच्या सांबांधीच्या 
कोित्याही शास्त्रात प्राथरमक वस्त व्स्थती म्हिून मानल्या जाहयात इतलया प्रमािात त्या अप्रत्यक्ष पद्धतीनेही 
रसद्ध किता येतात, ही र्ोष्ट मान्य होिे आवश्यकि आहे. 

 
यािा परििाम म्हिनू असा रनष्ट्कषग आपि काढू शकतो की, प्राथरमक आरि द य्यम वस्त व्स्थतींतील 

ठाम तकाधािे रसद्ध होिािे भेद भरू्ोलातील भौरतक व अभौरतक वस्त व्स्थतींमधील भेदाांना लार्ू पडत 
नाहीत. जर्ाच्या रकत्येक प्रदेशाांतील नैसर्गर्क वनस्पतींबद्दलिे आपले ञान द य्यम दजाच्या वर्ाति 
घालिे प्राप्त त आहे –कािि, ते शतेमाती हवामान, जीवावशषे इत्यारदसांबांधींच्या प्राथरमक वस्त व्स्थतींवरून 
काढलेल्या अन मानाांच्या स्वरूपात असते–. उलट, बेर्वरे्ळ्या भाषा बोलिाऱ्या आरि वरे्वरे्ळ्या रूढी 
पाळिाऱ्या लोकाांच्या रवतििासांबांधीच्या आपल्या ञानात प्राथरमक वस्त व्स्थतींिा समावशे असतो. 
म्हिूनि, हेटनि म्हितो त्याप्रमािे –म्हिजेि प्राथरमक सामग्रीच्या योग्यरितीने मयारदत अथाने– जि 
कोितीही भौरतक अथवा अभौरतक वस्त व्स्थती कोित्या ना कोित्याप्रकािे इांरद्रयर्ोिि असेल, ति रतला 
‘वस्त व्स्थती’ म्हिून मान्यता देण्यास हिकत नाही (१२९, ५५५). अथाति, ‘रनिीक्षिक्षम’ या अथवा त्यािा 
पयाय म्हिून ‘इांरद्रयर्ोिि’ या सांञेतून भरू्ोलके्षिातील रनरित स्वरूपािी कसोटी हाती लार्त नाही. 
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‘केवळ भौरतक वस्तू म्हिनू ज्याांिा अभ्यास किावयािा असतो त्या’ अशी हयाख्या या मयादाांच्या 
प्रवलत्याांना ििेच्या ओघात शवेटी कििे भार् पडत असूनही, ते ‘रनिीक्षिक्षम’ ही सांकल्पना हटवादीपिाने 
दामटत असतात, ही र्ोष्ट महत्तवािी वाटते. उदाहििाथग: चफि व रेवाथा हे दोघेही ‘रनिीक्षिक्षम भौरतक 
रूपे’ असा शब्दप्रयोर् कितात (३२२, ५). ज्या र्ोष्टी प्रत्यक्षपिे रनिीक्षिक्षम आहेत अशाांिाि अभ्यास 
किावयािाि असतो; कािि अशा वस्तू भौरतकि असतात, या र्ोष्टीवि भि देण्यासाठीि प निावृत्तीिा 
प्रयोर् केला आहे, हे विवि पहािाऱ्याच्याही लक्षात येते. श द्ध-भदूृश्य-वाद्याांनी केलेल्या रवरवध 
तकग वादाांतून ‘भरू्ोलशास्त्राने आपले रविाि अशा र्ोष्टींप ितेि मयारदत ठेवावे’ या भरूमकेिे समथगनि केलेले 
आहे. हे समथगन प ढे रदलेल्याांपकैी एका अर्ि दोन्हीही र्ृहीत प्रमेयाांवि आधािलेले असते; पैकी एक 
सवगसाधािि शास्त्राच्या स्वरूपाांशी सांबांरधत असून, द सिे ‘रनिीक्षिरनष् शास्त्र’ या अथाने भरू्ोलाच्या 
हयाख्येशी सांबांरधत आहे. 

 
विील र्ृहीत प्रमेयाांपकैी परहल्यािे रनवदेन ग्रान्योने अर्दी स्पष्ट शब्दात केलेले आहे (२५२, ३८ f). 

भौरतक व अभौरतक घटना रमळूनि कोित्याही के्षिािी एकात्मता (Einheit) साकाि होत असली, तिी 
त्यातील मतूग घटना माि भरू्ोलकािाने प्रत्यक्ष रविािात घ्याहया आरि अमूतांिा रविाि समाजशास्त्राांवि 
सोपवावा. अशािीतीने आपिि आपल्यावि मयादा घेतल्याम ळे “सामान्य (gesund) मािसाला ती घटना 
ज्याप्रकािे रदसते तेवढ्याविि नैसर्गर्किीतीने रतिे आकलन कििे व विगन कििे आपल्याला शलय होते”. 
सवगसाधािि शास्त्रािे हे आवश्यक लक्षि आहे, असा त्याांिा दावा आहे. द सऱ्या शब्दात असे म्हिता येईल 
की, ज्या प्रमेयाने शास्त्र के्षिातून समाजरवषयक अभ्यास वर्ळले जातात, त्या शास्त्ररवषयक र्ृहीत प्रमेयाांशी 
भरू्ोलाने हातरमळविी केलीि पारहजे आरि या मयादेिे प्रविन कििाऱ्या सवांच्याि य व्लतवादाांत हाि 
म द्दा प्रच्छन रूपाने वावित असतो, मर् तो प्रत्यक्षपिे शब्दाांरकत केलेला असो वा नसो ही र्ोष्ट सामान्यतः 
आपि लक्षात घ्यावयास हिकत नाही. पि भरू्ोलािी हयाख्या भरू्ोलाच्याि भाषेत कििे आवश्यक आहे 
आरि ‘कोित्यातिी अथाने भरू्ोल हे शास्त्र आहे का’, हा रविाि र्ौि आहे महिनू तो बाजूला ठेवावा, असा 
द हेिी आग्रह धििािे काही रविािवांत आहेत. ते ‘वि रदलेले य व्लतवाद रवषयाांति कििािे आहेत’ असा 
त्याांच्यावि रशक्का मारून त्याांना रनकालात काढू शकतात. तथारप, या य व्लतवादाांतून पिस्पि रविोधी भरूमका 
कशा रनमाि होतात ते पहािे महत्तवािे आहे. 

 
ज्या िक्रीहयाख्यानाांिा यापूवीि उल्लेख आला आहे त्याि हयाख्यानात चफि व कोल्बी याांच्यामध्ये 

झालेल्या ििेत हा पिस्पि रविोध रवशषे स्पष्टपिे दृष्टीत्पत्तीस आला. चफिने असा आके्षप घेतला की. के्षि 
कसे आहे? या प्रश्नात हयव्लतरनष् रविाि र् ांतून पडतात. ज्या र्ोष्टी वस्त रनष् असतात अशाि र्ोष्टी आपि 
पहात असतो, (२८८, १२२) प्रत्यक्ष परिव्स्थती माि याच्या नेमकी उलटी असते. [एका िक्री ििेत फींि याने 
केलेली ही रवधाने ही त्याने पूिग रविािाअांती घेतलेले रनिगय होते असे समजिे ि कीिे ठिेल. ज्याांनी या मयादाांिे आग्रहपूवगक प्ररतपादन केले त्याांिे 
रविाि त्यात स्पष्टपिे सादि केलेले आहेत, येवढ्याि काििासाठी त्याांिा येथे उपयोर् केला आहे.] भकूविािा कोिताही र्ृहीत 
रवभार्, त्यातील भौरतक आरि अभौरतक वस्त व्स्थतींसह, वस्त रनष् वस्त व्स्थतीिा एक भार् असतो. 
त्यातील अमूतग घटना मतूग घटनाांपेक्षा कमी महत्तवाच्या नसतात. प्रश्न आहे तो केवळ अशा घटनाांिे रनिीक्षि 
किण्यासाठी लार्िािी वस्त रनष् साधने शोधून काढण्याच्या पद्धतींिा. “गे्रट प्त लेन्स” या रवभार्ातील 
र्हूके्षिािे आवषगिाांम ळे ‘फोफाट्यात’ रूपाांति झाले तेहहा रतकडील शतेकऱ्याांच्या वाट्याला आलेली 
सावगरिक रदवाळखोिी आरि त्याांना झालेला मनस्ताप या घटना, उन्हाळ्याांत पडलेल्या पजगन्यातील उिीव 
दाखरविािे इांिाांिे आकडे आरि रकत्येक वष ेकमीकमी होत रे्लेला मृरत्तकाांतील सेंरद्रय–पदाथग सांिय या 
र्ोष्टींपेक्षा कमी महत्तवाच्या नहहत्या. या अमूतग वस्त व्स्थतींपैकी कोित्याही एकािे रनिीक्षि प्रत्यक्ष पद्धतीने 
अांशमािही अि कपिाने कििे शलय होत नाही. पि, अप्रत्यक्ष पद्धतींनी त्याांपकैी प्रत्येकीिे बऱ्याि 
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रनरितपिाने रनिीक्षि कििे शलय होते. उलटपक्षी अर्दी समतोल दृष्टीिा शास्त्रञही प्रसांर्ी वस्त रनष् 
नसलेल्या र्ोष्टी पहातोि. उदाहििाथग : मृर्जळ ही घटना घ्या. कािि काही असो. येथे आपि पहातो 
आहोत त्याांपैकी बह तेक सवग र्ोष्टी वस्त रनष् आहेति असे आपि मानत असतो आरि तिीही वस्त रनष् 
दृष्टीने आपि त्याांच्याकडे पहात नाही. खिे पहाता, “वस्तू रदसते तशी ती नसते” हाि म ळी कोित्याही 
शास्त्रािा अर्दी मलूभतू रृ्हीत रसद्धान्त असतो. 

 
जाता जाता आपि हेही लक्षात घेतले पारहजे की, सवगसामान्य शास्त्राबद्दलिे विील र्ृहीत प्रमेय 

रनसर्ग शास्त्राांनाही लार्ू पडत नाही; इतकेि नहहे ति अर्दी अिकू समजल्या जािाऱ्या पदाथगरवषयक 
शास्त्राांनाही ते लार् ूपडत. ही द सिी शासे्त्र केवळ काही वस्तूांिाि अभ्यास किण्यात र् ांतलेली असतात असे 
नाही. इांरद्रय सांवदेनाांद्वािे ज्याांिे प्रत्यक्ष रनिीक्षि किता येत नाही, अर्ि जी प्रत्यक्ष पहाताही येत नाहीत, 
अशा बलाांिा अभ्यास त्या पदाथांच्या बिोबिीनेि आरि तोही प्रत्यक्ष पद्धतीने, त्या शास्त्राांना किावयािा 
असतो. क्ष-रकिि पिमािूप्रभव असतात असे रसद्ध होईतोपयंत पदाथग शास्त्रञाांनी क्ष-रकििाांिा अभ्यास 
काही लाांबिीवि टाकलेला नहहता. डोलयावि पडलेल्या सफििांदाम ळे न्यूटनला र् रुत्वाकषगिाच्या बलािी 
सांकल्पना मान्य कििे भार् पडले – अशी कथा रूढ असली, तिी त्याच्या स्पशेंरद्रयाने त्या बलािे प्रत्यक्ष 
रनिीक्षि केलेले नहहते, ति केवळ त्या पडिाऱ्या सफििांदािे रनिीक्षि केलेले होते. पदाथगशास्त्र 
रनिीक्षिाच्या अप्रत्यक्ष पद्धतींनीि र् रुत्वाकषगिािा अभ्यास किते. तिीही र् रुत्वाकषगिाला भौरतक वस्तू 
म्हिता येिाि नाही. 

 
कोिी अशीही शांका प्रदर्गशत किील की, अशा सािखी उदाहििे इतलयाि स्पष्टपिे प्राकृरतक 

भरू्ोलात का रनदशगनाला येत नाहीत. पि, पृर्थ्वीिा आकाि आहे त्यापेक्षा प ष्ट्कळि कमी र्ोलाकाि असता, 
ति एक सहज प्रत्ययाला येिािे स्पष्ट उदाहिि रनःसांशयपिे रमळाले असते. भपूृष्ाच्या रनिरनिाळ्या 
भार्ात र् रुत्वाकषगिािा जोि रनम्मा इतका, क्वरित तृतीयाांशा इतकाही, बदलता िारहला असता, ति सवग 
भौर्ोरलक कािकाांपैकी एक अत्यांत महत्तवािा कािक म्हिून त्या बदलाला मान्यता देण्यारशवाय र्त्यांतिि 
िारहले नसते. बह तेक सवगि भौरतकवस्तूांत रनमाि झालेल्या फिकाांच्या रूपाने या घटनेिे प्ररतचबब 
उमटलेले रदसले असते. अथात त्या वस्तूांिा अभ्यास भरू्ोलकािालाही किावा लार्ला असता आरि तिीही 
त्या र् रुत्वाकषगि बदलािे प्रत्यक्ष रनिीक्षि कििे त्याला कधीि शलय झाले नसते; म्हिजेि ती वस्त व्स्थती 
भौरतक मानली रे्ली नसती. ज्याांना या रविािाांिा मार्ोवा घेण्यात र्ोडी वाटत असेल, त्याांनी वािा हा 
प्रत्यक्ष रनिीक्षिक्षम वस्तू आहे की काय यािा रविाि किावा. –हवचे्या किाांच्या र्तीम ळे ही रनमाि 
झालेली घटना नहहे का? पि त्यािा प्रत्यक्ष स्पशग आपि अन भवत नसतो, ति हवचे्या किाांिा आघात 
आपि अन भवत असतो. 

 
हे नांतििे रविाि रकतीही ठाम असले तिी ते द बोध आहेत, हे लक्षात यावयास हिकत नाही. 

म्हिूनि आम्हीही त्याांना फािसे महत्तव देिाि नाही. यातील सािभतू रनष्ट्कषग येवढाि की, ‘वस्त रनष् 
साधनाांच्या सहाय्याने घेतलेला वस्त व्स्थतीच्या ञानािा शोध’ या शास्त्ररवषयक हयापक दृष्टीकोिातून 
पारहले, ति शास्त्राांना सवगसाधाििपिे कोित्यातिी एकाि घटना प्रकािाला बाांधून घेण्यािी र्िज िहात 
नाही. अभ्यासाच्या वस्त रनष् साधनाांच्या सहाय्याने शलय असेल तेथे तेथे ञानािा पाठलार् कित िहािे 
हाि शास्त्रञािा हयवसाय; ही साधने प्रत्यक्ष आहेत का अप्रत्यक्ष आहेत याकडे लक्ष देण्यािी त्याला र्िजि 
नाही. काही अमूतग घटना अप्रत्यक्ष पि वस्त रनष् मापन पद्धतीने रनरित किता येत असतील ति त्या 
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घटनाांही काही शास्त्रञाांच्या अभ्यासािा रवषय होऊ शकतील. आता फलत द सिा प्रश्न अरनर्गित िारहला, 
भरू्ोलाच्या रवरशष्ट स्वरूपाम ळे अमूतग घटना वर्ळिे त्याला भार् पडते काय? 

 
हाताशी असलेल्या उत्तम पद्धतींिा वापि करून ज्यात “भरू्ोलाभ्यासकाने रनिीक्षि किावयािे 

असते, विगन किावयािे व त्याांिे स्पष्टीकििही द्यावयािे असते असे एक रनरित स्वरूपािे रनिीक्षि-के्षि 
आम्हाला असल्यािा दावा” भरू्ोलाने केला पारहजे असा सॉििा आग्रह आहे (८४, १८६). भपूृष्ािे 
कोितेही के्षि हे रनरित स्वरूपािे रनिीक्षि-के्षि आहेि. अशा एका के्षिाच्या अभ्यासात त्यातील सवगि 
अथगपूिग घटनाांच्या अभ्यासािा समावशे होतो, ही र्ोष्ट तकाला पटिािी आहे. घटना कोित्याही प्रकाििी 
असली, तिी रतिे रनिीक्षि हाताशी असलेल्या उत्तम साधनाांच्या सहाय्याने केलेले असिे आवश्यक आहे. 
पि अरतमयारदत अथाने म्हिजे ते के्षि सत्यव्स्थतीिा घटक असते या अथाने पहाता –म्हिजे बाह्य-भपूृष् 
येवढ्याि अथाने पहाता– दृरष्टर्ोिि होिािे भ-ूदृश्य तेवढेि रनिीक्षि-के्षि म्हिनू रविािात घ्याव ेलार्ते. 
हे खिे असले, तिी इतकी ही मयादा तािावी अशी सॉििी चकवा कोित्याि अभ्यासकािी, इच्छा नसावी; 
असे मानण्यास तशीि बलवत्ति काििे आहेत आरि त्याांिा रविािही आपल्याला प ढे किावयािा आहे. पि, 
भपूृष्ाविील रनवडक भौरतक वस्तूांिी बेिीज तेवढीि रनिीक्षिके्षि म्हिनू मान्य कििे योग्य होिाि नाही, हे 
आपल्याला रदसून आलेले आहे. एकदा का अमूतग घटनाांिे द व ेकाढून घेतले की ती वस्त व्स्थती कोसळते 
आरि रजतलया प्रकािच्या प्ररतरनरधक भौरतकवस्तू तीत असतात रततकी वरे्वरे्ळी रनिीक्षि-के्षिे त्याांतून 
रनमाि होतात. या रनवडक पि रभनधमी वस्तूांना ‘भदूृश्य’ हे स्वैिपिे रनवडलेले नाव रदल्याने त्यािे एकि 
एक रनिीक्षिके्षि बनते असे नाही. उलट, ते तसे नाही हे सत्य लपवनू ठेवण्यािे काम हे नाव किते, या 
भौरतक वस्तूांच्या एकूि सांिािा सामान्यबोधक असा इकही शब्द –जमगन भाषेत अथवा इांग्रजी भाषेतही– 
सापडत नाही; इतकेि नहहे ति, जी सांकल्पना स्पष्ट करून साांर्ण्यािा प्रयत्न केला जात असतो तीत, 
रनदान ढोबळमानाने, कशाकशािा समावशे होतो याबाबतही सांबांधीत अभ्यासकाांिे एकमत होऊ शकत 
नाही. या र्ोष्टीम ळे विील मतावि रशक्कामोतगबि होते. 

 
यािा परििाम म्हिून, या मयादाबांधािे समथगक एका य व्लतवादािा आधाि घेतात. त्याांिे म्हििे 

असे. भरू्ोलशास्त्र हे असे एक शास्त्र आहे की, त्यात घटनाांिा अभ्यास रवरशष्ट पद्धतीने चकवा तांिानेि केला 
जातो; आरि त्यासाठी ते शास्त्र कोित्याही के्षिातून आपल्या रनिीक्षि तांिाच्या कके्षत येतील अशा घटना 
रनवडून घेते. प्रायोरर्क कायग कित असता आपल्या घ्रािेव्न्द्रयािा व किेव्न्द्रयािा प्रत्यक्ष उपयोर् कििािा 
ग्रान्यो हा एकि एक भरू्ोलकाि होता. हे लक्षात घेऊन (प्रस्त त वादाशी असांबद्ध असूनही केवळ त्यात 
सोपेपिा आिण्यासाठी) असे र्ृहीत धरू की, हे तांि दृष्टीरनिीक्षिाप ितेि मयारदत आहे. येथे हेटनि एक 
आके्षप धेतो. वस्तूांच्या प्ररतबोधनिीतींवि अशी मयादा भरू्ोलकािाांनीि का घालून घ्यावीत? अशी बांधने 
कोित्या अन्य शास्त्रकािानी स्वतःवि लादून घेतली आहेत? (१६७, २७९ f). मानवी िक्षू अथवा द बीि 
याांच्या मदतीरशवाय खर्ोलीय व्स्थतीबदलाांिे रनिीक्षि किण्यािे एखादे नव ेतांि पदाथगशास्त्रञाांनी शोधून 
काढले, ति खर्ोलशास्त्रञाने त्यािा उपयोर् किावयािे नाकािले पारहजे काय? केवळ आपल्या शास्त्रािी 
हयाख्या किताना ती ‘घिािे शास्त्र’ अशी केली रे्ली, म्हिून प्रायोरर्क कायािे प्ररशक्षि घेतलेला 
भशूास्त्रवते्ता त्या के्षिातून आिलेल्या खडकाांिा अभ्यास किण्यासाठी सूक्ष्मदशी िसायनशास्त्राच्या पद्धतींिा 
वापि किण्यास कििेल का? (इरत हेटनि). सॉििा असा दावा आहे की इरतहासकाि लेखी प िावा 
वापिण्यािे बांधन स्वतःवि लादून घेतात (८४, १८५)。असे रवधान लोकमताने मान्य केले, तिीही 
इरतहासकाि ते कधीि मान्य कित नाहीत. रमरसरसपीच्या उर्मके्षिाकडील पूवगकालीन फ्रें ि वसाहतींिा 
अभ्यास रेवाथा या भरू्ोलकािाने केला, हा अभ्यास केवळ रलरखत प िाहयाच्या सहाय्याने करून रेवाथाने 
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भरू्ोलातील आत्मरविोधािा एक स ांदि नम नाि सादि केला. पि, इरतहासकािाांनी माि त्या 
प िाहयाांबिोबिि तेथे आढळलेल्या प िातन ि लविाांच्या अवशषेाांिाही अभ्यास केला (३९३, १८४). 
सवगसाधाििपिे असे म्हिता येईल की, भतूकाळरवषयक प िावा ज्या ज्या प्रकािाांनी हाती येतो त्या त्या 
प्रकािाांिा वापि किण्यास इरतहासकाि मारे्प ढे पहात नाहीत; त्यात तोंडी ऐकलेल्या पिांपिा, नकाश,े 
रििे, तसाि भग्नावशषे, हत्यािे, उपकििी, खिे साांर्ावयािे ति “पृर्थ्वीवि जार्ोजार् पसिलेल्या व 
मानवाांच्या स्थलाांतिाांशी सांबांरधत असलेल्या सवग भौरतक अवशषेाांिा” त्यात समावशे होतो (११८, ३१० f; 
तसेि ११७, १ ते २३ आरि ११९ व १२०). 

 
या श द्ध-भदूृश्यवादी अभ्यासकाांसह सवगि भरू्ोलकाि ज्या प्रकाििी तांिे वापितात त्याांिा रविाि 

केला ति हा य व्लतवाद अर्दी रनष्ट्फळ ठितो, असे रदसते. एक र्ोष्ट स्पष्ट होते. भरू्ोलातील अभ्यासवस्तू 
प्रत्यक्ष रनिीक्षिात आल्या असल्याि पारहजेत असे नाही; माि त्या वतगमान काळात रनिीक्षिक्षम असाहया 
चकवा भतूकाळापासून त्या तशा असल्या पारहजेत. एक रवरशष्ट उदाहििि घ्यावयािे झाले ति एकूि 
य व्लतवाद प ढे रदलेल्या प्रकािािा आहे. एका फ्रें ि अरधकाऱ्याने एक रनरशष् रकल्ला आपि कोठे उभािला 
त्यािे विगन केले आहे. तेहहा हे विगन प्राथरमक स्वरूपािी भौर्ोरलक वस्त व्स्थती रनमाि किते. आपले सवग 
सैरनक फ्रें ि होते आरि भोवतालच्या प्रदेशातील तदे्दशीय तेवढे ‘इांरडयन्’ होते. हे त्यािे रवधान “द य्यम 
दजािी भौर्ोरलक वस्त व्स्थती” सादि कििािे आहे. पि सवगसाधािि शास्त्राांच्या दृष्टीने पहाता, या दोन 
वस्त व्स्थती सांिातील फिक असा असावा: द सिा प िावा बिाि रवश्वसनीय असल्यािे रदसते, पि 
परहल्याबद्दल काहीि खािी देता येत नाही (cf १९३). 

 
तसेि स्वतःच्या रनिीक्षिाने असो वा अन्य कोिाच्या रनिीक्षिाने असो, भरू्ोलकािाांिे 

हवामानरवषयक ञान इव्न्द्रय प्ररतबोधनाांविि आधािलेले असाव े असे कोिीही सूरित केलेले नाही. 
उलटपक्षी, अशी रनिीक्षिे अत्यन्त अरवश्वसनीय असतात असाि र्ृहीत रसद्धान्त आहे. रकत्येकदा, केवळ 
अप्रत्यक्ष रनिीक्षि पद्धतींवि अवलांबून त्याांवरून आपि जी सामग्री र्ोळा कितो ती भरू्ोलातील कोित्याही 
वर्ातील भौरतक वस्त व्स्थतींच्या प्रत्यक्ष रनिीक्षिाने आपि स्वतः काढलेल्या रनष्ट्कषांपेक्षा रकतीतिी अरधक 
रवश्वसनीय असते. तथारप, जर्ाच्या बह तेक सवग भार्ाांतील सावगभौम-सत्ताांच्या िाजकीय के्षि 
रवस्तािाांसांबांधी आपल्याला उपलब्ध असिािी सामग्री त्यापेक्षाही अरधक रवश्वसनीय असते. 

 
थोडलयात, सवान मते ज्या रूपधेयाांच्या अभ्यास कििे प्राप्त त आहे त्यासाठी कोित्याि प्रत्यक्ष 

रनिीक्षि प्रकािावि आपल्याला अवलांबनू िाहून िालत नाही. आरि ही र्ोष्ट भरू्ोलकािाांनी पिीपाठाने 
पूवीपासूनि मान्य केलेली आहे. उलटपक्षी अप्रत्यक्षपिे सांपारदत रनिीक्षिे, आपल्या प्रत्यक्ष रनिीक्षिापेक्षा 
रकतीतिी आरधक, रवश्वसनीय व अथगवाही असण्यािी शलयता आहे, असे आि्. ई. डॉन याने या प्रश्नाविील 
ििेत आपले मत रदले (२८७, ११०). भौरतक वस्तूांिे प्रत्यक्ष रनिीक्षि किण्याच्या पद्धती अभौरतक वस्तूांच्या 
अप्रत्यक्ष रनिीक्षिाच्या पद्धतीपेक्षा कोित्या महत्तवाच्या फिकाांम ळे वरे्ळ्या आहेत, हे आजपयंत कोिीही 
सूिरवण्यािा प्रयत्न केलेला नाही. खिे पहाता, चफिने हेही मान्य केले आहे की, “मानवी र्रतरशलतेिी 
काये व बले” याांिा प्रत्यय घडरविािी साधने प्रत्यक्ष रनिीक्षिाांपेक्षा “तशी फािि थोड्या वरे्ळ्या 
स्वरूपािी” आहेत. प ढे तो असेही रवधान कितो की, “सवगि प्रादेरशक भरू्ोलकािाांनी या घटना मान्य 
केलेल्या आहेत”. पि त्या प्राथरमक का द य्यम वस्त व्स्थती म्हिून मान्य किावयाच्या हे तो रनरितपिे 
साांर्त नाही (२२३, १४ f) [आपल्या या अरतउद्बोधक पद्धरत-तांिरवषयक रवधानात प्रस्त त प्रश्नािा चफिने अर्दीि िोटक उल्लखे केला 
आहे. त्याम ळे, पाि वषांपूवीिे आपले मत त्याने बदलले आहे, की त्यावेळच्या त्याच्या रवधानाांिा अथग आम्हीि ि कीिा लावत होता, हे स्पष्ट होत 
नाही. –सवगसाधाििपिे प्रस्त त मयादाबांधात अरभपे्रत असलेला भेद ‘तो मानतो का मानत नाही?’ हा प्रश्न रशल्लकि िहातो.– काही असो, येथे 
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त्यािी परहली मतेि वादासाठी घेतली आहेत. कािि या मयादाबांधािा पाठप िावा कििाऱ्याांिा दृरष्टकोि अर्दी स्पष्ट शब्दात त्यात माांडला रे्ला 
आहे.]. 

 
ज्याांम ळे भरू्ोलािे लक्ष भौरतक वस्तूांवि केव्न्द्रत झाले आहे असे रदसते, त्याांपैकी एकि शवेटिा 

तकग रसद्ध य व्लतवाद रविािाांत घ्यावयािा रशल्लक िारहला आहे. भौरतक वस्तूांरवरुद्ध अभौरतक वस्तू असा 
रविाि केला ति भौरतक वस्तूांनाि के्षरिय रवस्ताि असू शकतो. आरि भरू्ोल हे के्षिािा अभ्यास कििािे 
शास्त्र आहे, म्हिून भरू्ोलाच्या दृष्टीने भौरतक वस्तूांि महत्तवाच्या आहेत, असा य व्लतवाद ग्रान्योने केला आहे 
(२७०, २९०). तसेि मोशटेही असे स स्पष्ट रवधान कितो, की “भरू्ोल हे खऱ्या अथाने के्षिविगनात्मक शास्त्र 
असेल, ति त्याच्या अभ्यासवस्तू भौरतकि असल्या पारहजेत”. कािि, “के्षि ही सांकल्पना मलूतः वस्तू या 
कल्पनेशी रनर्रडत असिे आवश्यक आहे” असे त्याने हेटनिच्या मतावि आके्षप घेताना एका तळटीपेत 
म्हटले आहे (१८९, ४३). 

 
यापेक्षा अरधक मूलभतू प्रश्नाांशी सांबांरधत असलेल्या एका प्रदीघग रनबांधाच्या शवेटी, रमशोटाने प्रस्त त 

प्रश्नािी ििा केली आहे. ग्रांथाच्या शवेटी आला येवढ्याि काििाने प्रस्त त प्रश्नािी ििा त्याने त्याच्या 
रनत्याच्या पद्धतीने केलेली नसावी. यापूवीच्या सवग प्रश्नाांिी ििा त्याने भौर्ोरलक कायांच्या रवरशष्ट 
उदाहििाांच्या परिभाषेत केलेली आहे आरि अशाि तकग पद्धतीिी त्याने प्रशस्ती केली आहे. कािि, या 
रवरुद्ध प्रकािच्या म्हिजे “केवळ तारत्तवक स्वरूपाच्या ििा हे सवगसामान्य मािसाांकडून होिाऱ्या आरि 
बऱ्याि भरू्ोलाभ्यासकाांकडून होिाऱ्याही या रवषयातील घोडि काांिे उर्मस्थान झालेले आहे (२३) 
‘अवकाश’ रवषयक सांकल्पना भौरतक पायाशी रनर्डीत असलीि पारहजे असे आपि मान्य केले, आरि ते 
आपल्याला मान्य किाविे लारे्ल, ति तेवढ्यावरून त्याांच्या घटक वस्तूांतील फिक अथवा रवरवध के्षिाांच्या 
रवरशष्ट स्वरूपाांतील फिक, रनिपवादपिे भौरतक घटनाांनीि मयारदत असले पारहजेत या र्ोष्टीलाही 
आमिी मान्यता आहे असे अन मान काढता येईल का? मन ष्ट्य जे जे काही रनमाि किती व वापितो, मर् ते 
घि, हत्याि, भाषा, रूढी, िाजकीय तह यापैकी काही असो अथवा एखादी रविािधािा असो त्यािी रनर्गमती 
अथवा वापि ज्या स्थळी होतो ते रठकाि रनरितपिे पृर्थ्वीच्या पाठीविि कोठेतिी असते. विील वस्तूांच्या 
परिवहन क्षमतेत फिक असतो ही र्ोष्ट प्रस्त त प्रश्नाशी सांबांरधत नाही. खिे पहाता, एखादे हत्याि, म्हिजे 
हत्यािािा रवशषे प्रकाि, इतकेि काय घिािा प्रकाि स द्धा, भाषेपेक्षाही द तर्तीने स्थलाांति किताना 
रदसतात. शास्त्राला ञात असलेल्या अभौरतक घटना एका रवरशष्ट प्रकािच्या भौरतक वस्तूशी, म्हिजेि 
मानवाशी रनर्रडत असतात. म्हिूनि अवकाशाच्या सांदभात त्या साांस्कृरतक घटनेिे रवरशष्ट स्थान रनित 
कििे शलय होते. अथाति, ज्या मािसाांशी त्या घटनाांिे साहियग असते त्या मािसाांनी हयापलेल्या 
भपूृष्ाविील स्थळाांवि ते रनरित किता येते. हे साहियग प ष्ट्कळ बाबतीत तात्कारलक स्वरूपािे असते हे 
रनरित. पि भरू्ोलकाि प्रदेशाच्या रििकारलक लक्षिाांति लक्ष घालत असल्याने, तो अशा घटनाांकडे 
द लगक्षि किील. म्हिजे तो एखाद्या असामान्य वषाच्या पीक उत्पादनाकडेही द लगक्ष किील. पि केवळ 
भौरतक घटनाांपेक्षा वरे्ळेपिा दाखरवण्यासाठी साांस्कृरतक घटनाांना तात्कारलक हे रवशषेि लाविे ि कीिे 
आहे. िीनच्या भाषा व रूढी तेथील िरहवाशाांच्या घिापेक्षा रकतीतिी ज न्या आहेत. एखाद्या जरमनीत 
दशकान दशके भातािे पीक काढले जाते हा काही त्या जरमनीच्या खास लक्षिाांिा परििाम नहहे, ति 
पिकीय कल्पनाांच्या दबावाखाली ‘भात हेि जीवनािा आधािस्तांभ’ असे मानण्यािी रूढी रटकून िारहली, 
यािाि तो परििाम! 

 
आपल्या भरू्ोलातील प्रत्यक्ष मानवी भरू्ोलािे प्ररतपादन कििाऱ्या भार्ात रमशोटाने रलरहले आहे 

ते असे: “भरू्ोलािा वास्तव हेतू रवरवध ‘पार्गथव के्षिाांच्या मयादा बाांधून देिे व त्याांिे विगन कििे’ या र्ोष्टीत 
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समारवष्ट असावा. आरि ती ती स्थळे रवरशष्ट प्रकाििी वसाहत, रवरशष्ट प्रकाििी घिे इत्यारद लक्षिाांनी 
य लत असावी........ इ.” (२९). त्या प्रदेशातील एखादे के्षि घिाच्या प्रकािाम ळे जि रवशषे-लक्षिय लत 
होऊ शकते, ति तेथील िरहवाशाांच्या भाषेम ळे चकवा इति के्षिाांच्या त लनेने तेथील रवरशष्ट रूढीम ळे ते के्षि 
रवशषे-लक्षि-सांपन होिाि नाही का? व्हहडालिे म्हििे असे की, देश या सांकल्पनेिी त्यातील 
िरहवाशाांपासून फािकत कििेि शलय नाही (प्रकिि ४-अ) असे असेल ति त्याांच्या रवतििासांबांधीिी 
भौरतक वस्त व्स्थती व भौरतक लक्षिे येवढ्याि र्ोष्टींिा रविाि करून िालिाि नाही, ति एक के्षिहयापी 
र्ट या दृष्टीने अन्य के्षिातील र्टाांपासून त्यािी रभनता दाखरविािे कोितेही अन्य लक्षि असल्यास 
त्यािाही रविाि कििे प्राप्त त आहे. कोित्याही के्षिािी “रवरभनता दशगक लक्षिे” डोळ्यात भििािीि 
असली पारहजेत, अशी मयादा, कोित्याही प्रकाििे स्पष्टीकिि न देता, रमशोटाने मान्य केली. वि 
आलेल्या सर्ळया य व्लतवादा-रवरुद्ध एवढा एकि आके्षप त्याच्या सांपूिग रनबांधात घेतलेला मला आढळला. 

 
प्रदेशविगनात्मक सांकल्पनेवि आधािलेली भरू्ोलािी हयाख्या नजिेप ढे ठेवनू ज्यािा ज्यािा अभ्यास 

केला जाईल त्याला त्याला के्षिीय रवस्ताि असला पारहजे अशी अट आवश्यक आहे, यात काही सांशय 
नाही. भौर्ोरलक घटनाांना ज्या पद्धतींनी के्षिीय हयाप्त ती रमळालेली असते त्या पद्धतींिे अरधक बािकाईने 
पिीक्षि कििे आवश्यक आहे. हम्बोल्ट म्हितो, आरि इति असांख्य भरू्ोलकािही तसेि म्हितात, 
त्याप्रमािे, भरू्ोलािा सांबांध एकाि प्रकािच्या वनस्पतीशी अर्ि प्राण्याशी नसतो, ति तो “एकूि वनस्पती व 
प्रािी याांच्या के्षिीय हयाप्त तीशी” असतो. “हयाप्त ती” हा शब्द येथे शब्दाथाने घ्यावयािा नाही, हे उघडि आहे. 
वृक्षाांिी िाई जि प्रत्यक्ष के्षि आच्छादून टाकत नाही, मर् प्राण्याांच्या कळपािा “हयाप्त ती” या दृष्टीने रविाि 
दूिि िारहला! रनजगल प्रदेशात केवळ वनस्पतींनी हयापलेले के्षि त्याच्या एकूि के्षिाच्या त लनेने फािि 
लहान असते; म्हिून काही त्या वनस्पती जीवनाकडे आम्ही द लगक्ष कििाि नाही. रविािात घ्यावयाच्या 
के्षिािा अर्दी रकिकोळ अांश जिी घिानी हयापलेला असला तिीही ग्रामीि भार्ाांतील घिाांच्या प्रकािािे 
नम ने नकाशात दाखरवताना आम्ही म ळीि मारे्प ढे पहात नाही. एखाद्या ग्रामीि भार्ातील प्रत्येक घि 
एकाि नम न्यािे असेल आरि हा नम ना शजेािच्या के्षिातील घिाांच्या नम न्याांपेक्षा वरे्ळा असेल, ति येथे 
एक प्रकाििी भौर्ोरलक वस्त व्स्थती भरू्ोलाभ्यासकाच्या नजिेला येण्यािी शलयता आहे; आरि त्या सवग 
वरे्ळ्या घिाांनी रमळून हयापलेले एकूि के्षि रकतीही क्ष ल्लक रदसले, तिीही या वस्त व्स्थतीिे महत्तव तो 
रतच्या हयाप्त तके्षिावि अवलांबनू ठेविाि नाही. 

 
द सऱ्या शब्दात असे म्हिता येईल. एखाद्या स्वतांि घटनेने भपूृष्ािा अमूक येवढा भार् प्रत्यक्ष 

हयापलेला असलाि पारहजे अशी अट अवकाश हयाप्त तीच्या सांकल्पनेत असण्यािी जरूिी नाही. माि, ती 
घटना त्या के्षिीय रवस्तािािे एक सामान्य लक्षि असिे जरूि आहे. माग्याि भाषा ही मध्य डान्यबू 
खोऱ्यातील एक अमूतग घटना असेलही, पि ती त्या रवरशष्ट के्षिािे एक लक्षि या नात्याने कमी पडिािी 
नाही, आरि त्या के्षिातील मळ्यात आढळिाऱ्या रवरशष्ट नम न्याांच्या रवरहिी आरि रतकडील प्रिांड 
शतेीप्रधान खेडी याांच्या इतकीि ती भाषाही त्या अवकाशाशी रनर्रडत आहे. 

 
या मयादाबांधािे प ष्ट्कळसे प्रवलते याि तकग  पद्धतीिे अन किि किताना रदसतात. पि हे अन किि 

अजाितेपिी केलेले व म्हिनूि अधगवट असते. उदाहििाथग :– ‘जेथे मानवािे साम दारयकिीत्या रनिीक्षि 
कििे शलय आहे अशा घटना’ अशी मयादाही मानवाच्या अभ्यासाबाबत श्लटूि मानावयास तयाि नाही. पि 
लोकसांख्यािी घटना लक्षात घेण्यास तयाि आहे. अथात्, अमूतग स्वरूपात ही घटना दृश्य आहेि असे तो 
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मानतो हे उघड आहे (१४५, २६). ही सिळसिळ बनवाबनवी नाही असे मानले, तिी वस्त रनष् प्ररतबोधनािे 
तत्तव काटेकोिपिे अवलांबून िालत नाही, येव़ढे तिी यावरून खासि सूरित होते. 

 
इथे ज्या अथाने अमूतग घटनाांिी हयाख्या केली आहे त्याअथाने त्यािा के्षिीय रवस्ताि असण्यािी 

शलयता असते हे अन मानपद्धतीने ग्रान्योने मान्य केले आहे. पि त्याबिोबिि, प्रदेशाच्या मयादा रनरित 
कििे अशा सािख्या प्रश्नात त्यािा उपयोर् कििे अवघड होईल या सबबीवि त्याने अशा घटनाांना 
रनयमबाह्य ठिरवले आहे. कािि अशा प्रश्नानाि त्याने प्राथरमक महत्तव रदले आहे (c/o वायबेलिा टीका-
लेख. २६६, २०४). त्याने रनयमबाह्य ठिरवलेल्याांपैकी प ष्ट्कळशा घटनाांिे के्षिीय रवस्तािि अरधक प्रमािात 
रवश्वसनीय व अिूक ठितील अशािीतीने अनेकदा रनरित किता येतात. उलट, ज्याांना तो ‘वस्त रनष्’ 
म्हितो अशाि घटनाांिा रवस्ताि रनरित कििे अवघड होते. एकेका पार्गथव वस्त व्स्थतीिे रनदशगन 
कििाऱ्या सवग नकाशाांमध्ये स सांघटीत िाजनैरतक नकाश ेसवारधक रवश्वसनीय व अिूक असतात. तिी, 
भाषावाि रवभार्िी नकाशात दाखरविे हे अवघड असते हे खिेि; पि भरूूपाांिी रवभार्िी दाखरविे 
त्यापेक्षा रकतीतिी अवघड असते–मर् नैसर्गर्क वनस्पतींिी रवभार्िी दाखरवण्यािे ति नावि नको! 

 
भरू्ोलाने स्वतःला अमानव रवषयाांनाि बाांधून घेतले, ति कदारित, अमूतग घटनाांच्या अभ्यासाच्या 

अडििींतून त्यािी स टका होईल. पि एकदा भरू्ोलकािाांनी मानवी चकवा साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या 
अभ्यासाला मान्यता रदली–आरि सवगसाधाििपिे तशी मान्यता ते नेहमी देत आलेले आहेत–म्हिजे 
प्राकृरतकाांप्रमािेि साांस्कृरतक र्ोष्टींिाही अभ्यास किण्यास ते बाांधले रे्ले. सांस्कृती ही मूलतः अमूतग असते 
आरि रतिा अरवष्ट्काि भौरतक आरि अभौरतक अशा दोनही प्रकािच्या परििामाांनी रदसून येतो, इतकेि 
नहहे, ते दोनही प्रकाि शास्त्रीय रनिीक्षिािे रवषय आहेत. सांस्कृती ही आपल्या भौरतक अरवष्ट्कािाांम ळेि 
भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अथगवाही ठिते, पि रतच्या अरधक मलूर्ामी अशा अभौरतक अरवष्ट्कािातून माि तीि 
सांस्कृती भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अथगशून्य असते असे म्हििे, हा एक जर्ावरे्ळा प्रकाि होईल. म्हिूनि, हा 
आके्षप प्रत्यक्ष प्रमािाांनी रसद्ध कििे शलय होत नाही, तोपयंत भरू्ोलाने स्वतःसाठी भौरतक वस्त व्स्थतींिी 
मयादा घालून घेिे, म्हिजेि सांस्कृती या रवषयािा भरू्ोलात भौरतक आरवष्ट्कािाांप िताि रविाि कििे, ही 
र्ोष्ट मूलतःि तकग रवरुद्ध आहे. 

 
क–ही मयादा भूगोलके्त्राच्या ऐणतहाणसक णवकासाशी सुसंगत आहे का? 

 
सावगरिक मान्यता पावलेले हे भरू्ोलके्षिातील बांधन त्या के्षिाच्या रवकासािा एक स सांर्त टप्त पा 

म्हिून ओळखले जाण्याऐवजी, भौर्ोरलक कायाच्या ‘मूळ मार्ास रदलेला फाटा’ म्हिून ओळखले 
जाण्यािी शलयता जास्त आहे (हेटनि १६७, २७८ f). कािि त्याम ळे ख द भरू्ोलाइतलयाि प िातन 
असलेल्या त्या के्षिाच्या काही शाखा, रवशषेेकरून लोकाांिा भरू्ोल आरि िाजकीय भरू्ोल या शाखा, त्या 
के्षिातून वर्ळल्या जातील. या शाखा ति भरू्ोलकािाांनी आस्थापूवगक जोपासलेल्या आहेत. ईस्टने जेहहा 
प ढे रदलेले रवधान केले तेहहा त्याने एक पिांपिार्त सांकल्पनाि बोलून दाखरवली. “जर्ाच्या स्वाभारवक 
ििनेइतकेि जर्ातील िाज्य ििनेनेही ज्याांिे भौर्ोरलक पृथक्किि, वर्ीकिि, अन्वयाथग रवविेन किता 
येते अशा प्रकािच्या अभ्यासनीय घटना प िरवलेल्या आहेत. प्राकृरतक प्रदेशाांप्रमािे िाज्याांनाही उद् र्म, 
हयव्लतत्व, इरतहास व सांबांधयोर् असतात” (१९९, २७०). बोहेरमयािा अभ्यास कििाऱ्याला घिे व मळे 
यात साम्य रदसत असल्यावि त्या देशािा कोिता भार् जमगन प्रभावाखाली आहे आरि कोिता झेक 
प्रभावाखाली या ञानाशी भरू्ोलकािािा काहीि सांबांध नाही, असा रविाि कोिीतिी मनात आिला आहे 
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का? पासाजगने रलरहलेल्या दरक्षि रटिोलच्या एका भार्ाच्या भकेू्षिदृश्य विगनात (Landschaft Kunde) 
काही तिी उिीव आहे हे लक्षात यावयास खास िाष्ट्रीय अरभरनवशे असण्यािी आवश्यकता आहे, असे 
वाटत नाही. कािि, रतकडील घिाांच्या रशल्पकािीिे बािकाईने पिीक्षि कििािा हा लेखक तेथील 
िरहवासी मूळ जमगनीतील की इटलीतील, यािी कोठेि दखल घेत नाही (२६८, ७ ते ५४). 

 
अथगशास्त्र, खर्ोलशास्त्र, भ-ूभौरतकशास्त्र यानी बिीि सांकीिग सामग्री न्याय्यपिे आपापल्या के्षिात 

ओढून घेतली. यािा भरू्ोलाला रनःसांशयपिे फायदाि झाला आहे. येवढ्यावरून, सवगि रििमान्य शाखा-
रवभार्ाांना पूिग सांके्षप देण्यापूवी त्याच्या द ष्ट्परििामाांिाही आपि रविाि केला पारहजे. 

 
परहला प्रश्न असा की, आपि त्यािा अस्वीकाि केल्यावि त्या आपल्या कके्षत घेण्यास कोिी अन्य 

शासे्त्र उत्स क आहेत का? त्यािी योग्य िीतीने कोिी जोपासना कििाि आहेत का? की सांक रित हयाख्याांनी 
मयारदत असलेल्या रवरवध शास्त्राांच्या दिम्यान िारहलेल्या ञानर्तेत त्याांना न सतेि सोडून देिाि? 
उदाहििाथग : िाजकीय भरू्ोल या भरू्ोलकिाांनी आजपयंत जोपासलेल्या भरू्ोलशाखेस, त्यात र्ोडी असून 
अथवा त्यािे प्ररशक्षि रमळालेले असूनही, िाजनीरतशास्त्रञ आपल्या शास्त्रात समारवष्ट करून घेण्यास 
उत्स क आहेत असे मानण्यासािखे कोितेही कािि घडलेले नाही (२१६). आरि ही र्ोष्ट मी या पूवी 
दाखवनू रदलेली आहे. उलट, ग्रान्यो जेहहा आर्गथक भरू्ोल व िाजकीय भरू्ोल याांिा रवकास 
भरू्ोलके्षिाच्या बाहेि िाहूनही होऊ शकेल असा जावई शोध लावतो, तेहहा कोिीही असा प्रश्न रविािेल की 
या लोकाांना या भरू्ोल शाखाांबद्दल बोलण्यािा अरधकािि कोिी रदला? िाजकीय भरू्ोलकािि जि स्वतांि 
शास्त्रािी मार्िी करू लार्ले ति माि या प्रश्नाला वरे्ळे स्वरूप येईल. पि, माझ्या मारहतीप्रमािे, 
आजपयंत एकाही िाजकीय भरू्ोलकािाने आपल्या रवषयास स्वतांि स्थान रमळाले पारहजे, अशी कधी 
सूिना केलेली नाही. तसेि, िाजकीय भरू्ोलकाि नहयाने भरू्ोलके्षिात प्रवशे रमळरवण्याच्या खटपटीत 
आहेत अशी व्स्थती असती तिीही परिव्स्थती बदलली असती. उलटपक्षी, अर्दी प िातन काळापासून 
म्हिजे भरू्ोलाभ्यासािी स रुवात झाली तेहहापासून, िाजकीय भरू्ोल हा भरू्ोलके्षिािा एक भार् आहे 
असेि मानले जाते. रनदान, पेंकने एक र्ोष्ट मान्य केली आहे, नवी सांकल्पना “नवा भरू्ोल” रनमाि किते 
आरि तो अरभजात भरू्ोलापेक्षा वरे्ळा असतो (१६३, ५३). मर् प्रश्न असा रनमाि होतो की त्या शाखाांशी 
पूिग परिरित अभ्यासकाांिे आके्षपही लक्षात न घेता, काही शाखा आपल्या के्षिातून वर्ळण्यासाठी भरू्ोलािी 
मूळ सांकल्पना ख शाल कोिीही बदलावी का? 

 
िाजकीय भरू्ोलािी र्ोडी असिाऱ्याांच्या दृरष्टकोिातून पहाता, आम्ही येथे उपव्स्थत कितो आहोत 

तो प्रश्न केवळ तारत्तवक स्वरूपािा नाही. या शाखेिा प्रम ख अभ्यासकाांच्या लक्षात एक र्ोष्ट येऊन 
ि कलेली आहे की शासकीय भरू्ोलािा सातत्याने व समथगपिे रवकास होिे ही र्ोष्ट, भरू्ोलािा एक घटक 
भार् म्हिून या के्षिाशी आज दोन हजाि वषांिे त्यािे प िातन सांबांध तसेि प ढेही रटकून िहाण्यावि 
अवलांबून आहे. या रवषयासांबांधीिे पायाभतू मौल्यवान कायग मूलतः भरू्ोलकाि म्हिून मान्यता पावलेल्या 
अभ्यासकाांनीि केलेले आहे; उदाहििाथग : िात्सेल, वॉलॉक, झीर्ि, इयोल्स, मौल, तसेि पेंक, स पान, 
व्हहल-ड-ल-ब्लाक आरि बोमन [रवरशष्ट सांदभासाठी पहा २१६: या यादीति व्हहडालच्या य िोपातील 
िाज्ये व िाष्ट्रे (७९) या अभ्यास ग्रांथाांिा अांतभाव किावा]. रशवाय, भरू्ोलकािाांच्या एका प ऱ्या थहयाने 
आपल्या भरू्ोलातील सवगसाधािि कायािा भार् म्हिूनि उत्कृष्ट प्रतीिे िाजकीय भरू्ोलरवषयक अभ्यास 
केलेले आहेत. हे अभ्यास अर्दी स्वतांि िीतीने प्रकारशत होवोत चकवा त्याांच्या प्रादेरशक अभ्यासाांिे 
आवश्यक भार् म्हिून प्रकारशत होवोत, याप ढेही तेि कायग त्याांनी प ढे िालू ठेवण्यास हिकत रदसत नाही. 
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प्रादेरशक िाजकीय अभ्यासकािाांिी एक सांपूिग यादी किावयािी झाल्यास, त्यात जमगनी व फ्रान्स या 
देशातील बह तेक सवगि भरू्ोलकािाांिी नाव े समारवष्ट किावी लार्तील. अमेरिकी भरू्ोलकािाांना 
अशाप्रकाििे अभ्यास किण्यािी आवश्यकता फािशी भासली नाही. कािि, त्याांच्या खास अभ्यासािे लक्ष्य 
उत्ति अमेरिका, त्यात असे स्पष्ट िाज्यरवस्तािासांबांधी प्रश्न फािि थोडे असत. स्परॅनश अमेरिकेिा ज्याांनी 
खास अभ्यास ते अशा कलह रवषय बनलेल्या प्रदेशाांिेही भौर्ोरलक प्रश्न रविािात घेण्यास डर्मर्ले 
नाहीत, ही स दैवािी र्ोष्ट आहे. [ज्याांनी िाजकीय सांकल्पना व तांिे आत्मसात केलेली आहेत अशा प्रादेरशक भरू्ोलाच्या अभ्यासकाने 
सादि केलेले एक उत्कृष्ट उदाहिि म्हिून िॉबटग प्त लाटच्या “उर्माकडील अमेझॉन खोऱ्यातील कलहरवषय झालेले प्रादेरशक दावे” या ग्रांथािे नाव 
साांर्ता येईल.] ज्या अभ्यासकाांना िाजकीय भरू्ोलके्षिातील तञ म्हिनू घेण्यािी आकाांक्षा आहे, अशाांना हेि 
अभ्यास मौल्यवान सामग्री प िवतात : कािि, त्याांिी इच्छा असूनही त्याांना रमळिे शलय नाही अशा काही 
प्रदेशाांच्या र् ह्यति ञानावि ते ग्रांथ आधािलेले असतात. 

 
आता लोकाांिा भरू्ोल व िाजकीय भरू्ोल याांिाही ज्यात अांतभाव होतो त्या साांस्कृरतक भरू्ोलािे 

काही रवरशष्ट भार् वर्ळण्याच्या शलयतेिा रविाि सवगसाधािि भरू्ोलाभ्यासकाच्या दृरष्टकोिातून करू या. 
अशा कािवाईम ळे फलत कडेकडेिे काही रकिकोळ भार्ि भरू्ोलके्षिाला र्मवाव े लार्तील आरि त्या 
रवषयािा र्ाभा बनरवण्याच्या कामी प्रत्यक्ष कायग कििाऱ्या कदारित कोित्याि घटकाला धक्का पोहोििाि 
नाही, अशी ग्वाही आपि देऊ शकू काय? हेचसजि (२६४) आरि व्हहटल्सी (२८९) या दोघाांनीही िाजकी 
भरू्ोलािा अभ्यास जािीवपूवगक केल्याम ळे सामान्य प्रादेरशक अभ्यास कसा सांपन होऊ शकतो, हे दाखवनू 
रदलेले आहे. प ष्ट्कळशा य िोपीय प्रदेशाांच्या बाबतीतही, िाजकीय भरू्ोलािी तत्व ेआरि त्या त्या लोकाांिा 
भरू्ोल याांिा परििय नसल्यास, सवगसामान्य प्रादेरशक भरू्ोलािा अभ्यास कििाऱ्याांच्या मार्ातील तो 
मोठाि अडसि होईल. 

 
शवेटी, भरू्ोलरवषयक तत्वञानातील काही रवरशष्ट कूटे उलर्डण्यािे कामी िाजकीय भरू्ोलाने 

जी मदत केली आहे त्याकडे अांर् लीरनदेश कििे हे अर्दी न्याय्यि आहे. “भरू्ोल क ट ांबातील उनाड पोि” 
म्हिून ज्यािा सवगसामान्यपिे रविाि केला जातो त्या या भरू्ोलशाखेच्या वतीने असा दावा माांडिे हे थोडे 
रवलक्षि रदसेल.– येथे घेतलेले अवतिि जनमनावि रििकारलक ठसा उमटवनू जािाऱ्या सॉिच्या एका 
शब्दप्रयोर्ािी केवळ आवृत्ती आहे (८४, २०७). या के्षिातील सामग्रीिे स्वरूप, आरि या के्षिावि येिािे 
िाष्ट्रीय अरभरनवशेािे दडपि याम ळे यातील कायगकते बोंर्ळ आरि एकाांरतक तकग पद्धतीला बळी पडण्यािी 
शलयता रनमाि होते, ही र्ोष्ट रनःसांशय आहे. पि तसा रविाि केला ति भरू्ोलाच्या अन्य शाखाही तोडीस 
तोड आहेत. उलटपक्षी, स्वच्छ रविािसििीच्या मार्ात उघडपिे आड येिाऱ्या अडििीम ळे, आपली 
र्ृहीतप्रमेये आरि य व्लतवाद इति के्षिाांपेक्षा अरधक क्राव्न्तक दृष्टीने तपासून पहाण्यास या के्षिातील 
अभ्यासकाला प्रोत्साहनि रमळण्यािी शलयता आहे. तसेि रनिरनिाळ्या देशाांतील अशा अभ्यासकाांिे 
रनष्ट्कषग पिस्पि रवरुद्ध असण्यािी शलयता असते. या सवग परिव्स्थतीिा परििाम आपली तकग पद्धती अरधक 
धािदाि किण्यात होण्यािीि अरधक शलयता आहे. िाजकीय के्षिािे समथगन किण्याबाबत अन्य 
भरू्ोलकािाांनी वािांवाि आहहान रदले असल्याम ळे, या एकूि के्षिातील ताव्त्वक कूटाांिी अरधक साके्षपी 
रिरकत्सा किण्यािी आवश्यकता इति शाखाांतील अभ्यासकाांपेक्षा या शाखेच्या अभ्यासकाांना अरधक 
जािवली आहे. 

 
काििे काही असोत, पि भौर्ोरलक तत्तवाांसांबांधी काही अर्दी खोिक आरि बलवत्ति रविािरवमशग 

िाजकीय भरू्ोलातूनि रवकरसत झालेले आहेत. या सांदभात, झीर्ििा ‘सिहद्दींिे स्वरूप’ या 
रवश्लेषिात्मक अभ्यासािा, आरि इयोल्सच्या प्रदेशाांबिोबिि प्रदेशाच्या सािस्वरूपािेही रवविेन कििाऱ्या 
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अभ्यासािा, रवशषेत्वाने उल्लखे किावयास हिकत नाही (२२७; २३७). याांतील द सिा अभ्यास एक परहल्या 
प्रतीिा ग्रांथ असून त्यािा प्रस्त त ग्रांथात वािांवाि सांदभग घेण्यात आलेला आहे. 

 
भरू्ोल रवषयािे काही सांपूिग रवभार्ि सम द्रास्तृप्त यन्त  किण्यािा रविाि कित असलेल्या 

भरू्ोलकािाांनी, ज्या कालखांडात सांपूिग मानवी भरू्ोलाकडेि द लगक्ष केले जात होते त्यािे स्मिि किाव े
आरि त्याम ळे झालेली भरू्ोलािी असमतोल अवस्थाही ध्यानी आिावी. चफि व रेवाथा याांच्या ग्रांथािा 
मोठाि भार् ज्या घटकाांनी हयापला अशा प्राकृरतक घटकाांबिोबि त लना हहावी इतलया पाितेिे साांस्कृरतक 
घटकही भरू्ोलात आहेत, त्यािी क्रमबद्ध रिरकत्सा केलेली कोठे सापडिाि? (३२२, १० ते ६०२), 
साांस्कृरतक रूपधेयाांिे स्वरूप अरधक र् ांतार् ांतीिे असते, आरि रवशषे अभ्यास कििाऱ्या भौरतक शास्त्राांनी 
केलेल्या वर्ीकििाांशी त लना किता येतील अशी तयाि वर्ीकििे उपलब्ध करून देण्यािे कामी प्रम ख 
सामारजक शास्त्राांना यश आलेले नाही, येवढ्याि काििाांनी हा रविोध रनमाि झाला आहे, असे जे विील 
दोन लेखकाांनी स िरवले आहे ते बिोबि नाही (‘अमेरिेकी भरू्ोलाच्या पद्धरततांिरवषयक ििेतील रुढी व 
आिाि’ (ड)). वस्त व्स्थती अशी आहे की, भशूास्त्रञाांनी केलेले भ-ूरूपाांिे वर्ीकिि त्याांनी मान्य केलेले 
नाही ति, भरू्ोलकािाांनी केलेली वर्ीकििेि (त्याति त्याांिा स्वतःिाही समावशे आहे) उपयोर्ात आिली 
आहेत. तसेि, भरू्ोलात उपयोर्ी पडेल असे शतेमळ्याांिे वर्ीकिि शतेी तञ उपलब्ध करून देतील, चकवा 
औद्योरर्क के्षिाांिे वर्ीकिि कोिी अथगशास्त्रञ उपलब्ध करून देतील अशी अपेक्षा किण्यालाही काही 
आधाि नाही. आता, याि भरू्ोलकािाांना त्याांिा भौर्ोरलक दृरष्टकोिातून अभ्यास िालू ठेवलाि नसता, 
आरि िाजकीय रूपेही भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अथगवाही असतात असे नांति कळून आले असते, ति त्याांिे 
समाधानकािक वर्ीकिि आमच्या भरू्ोलकािाांना कळूि शकले नसते. यािे मरू्गतमांत उदाहिि िाजकीय 
सिहद्दींच्या सांदभात उपलब्ध आहे. िाजनीरतशास्त्रञाांनी आरि इरतहासकािाांनी या प्रश्नाकडे द लगक्ष केलेले 
नाही, हे खिेि. तिीही, झीर्ि, पेंक, मौल्ल, इयोल्श याांच्यासह अन्य भरू्ोलकािाांनी हा प्रश्न र्ांभीिपिे 
हाताळेपयंत समाधानकािक वर्ीकििाशी जवळीक कितील इतकेही या रवषयासांबांधीिे रविाि रवकरसत 
झालेले नहहते (तसेि पहा ३५७). 

 
भरू्ोलाच्या या रवरशष्ट शाखाांिे उच्चाटन किण्यािे आवाहन कििाऱ्या सवगि ििातून एक प्रकाििे 

अवास्तवतेिे वाताविि पसिलेले असते. ज नाट खोडाांना फ टलेल्या नहया स्वतांि शाखाांिा वािांवाि होिािा 
रवकास सवगि शास्त्राांच्या इरतहासात दाखवनू देता येईल. पि हा प्रकाि ज न्या शाखाांच्या रवकासात िस न 
घेिाऱ्याांनी त्याांिी खच्ची केली म्हिून घडून आला, त्या शाखाांतील आांतरिक शलतीम ळे नहहे. नेमके काय 
घडले हा वादािा म द्दा रदसतो. भरू्ोल के्षिाने या मयादा पाळाहया असे आग्रहपूवगक प्ररतपादन कििािे श द्ध-
भदूृश्यवादी –रनदान य िोपाप िते असे म्हिता येईल –स्वतःि त्या मयादा पाळत नाहीत. उदाहििाथग, 
श्लूटिने ज्यावषी भदूृश्याांतील भौरतक रूपधेयाांनी भरू्ोल मयारदत किण्यािा कायगक्रम सादि केला, 
त्यािवषी तो ‘िाष्ट्र’ व ‘िाष्ट्रीयता’ या अरतव्ललष्ट सांकल्पनाांिी ििा किण्यासही डर्मर्ला नाही (३८५). 
काही वषानांति, िाज्याांसह “लोकसांख्येिे रवतिि व सांस्कृतीिा रवकास याांच्यावि पडिािा भौर्ोरलक 
परिव्स्थतीिा प्रभाव” (१३४, ३८८ ते ४१७, रवशषेतः ४१०) “पूवीि रवतिि झालेले समाजर्ट” (१४५, 
२६), आरि िाज्य व भमूी याांिा स सांवाद (Einklang), अशा सवग रवषयाांिे रवविेनही त्याने केले. १९२८ मध्ये 
पेंकने श द्ध भदूृश्यवादाच्या प्रमेयाला मान्यता रदली हे, य द्धकालात त्याला वाटत असलेल्या िाजकीय 
भरू्ोलािा त्याने सांन्यास घेतला त्यािे रिन्ह असावसेे रदसते (िेलटि पदावि असताना िाजकीय सिहद्दी 
सांबांधी प्रमेयावि त्याने रदलेल्या महत्तवपूिग हयाख्यानानांति (२६६) जमगनी व पोलांड याांच्या हद्दीत प्रत्यक्ष कायग 
किण्यािी सांधीही त्याला रमळाली), पि त्याि वषी त्याने जमगनीच्या िाजकीय भरू्ोलात भि टाकली 
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(२४०). त्यािप्रमािे, शाांतता तहाांिा अभ्यास कित असता, त्याांिे परििाम िाजकीय नकाशाांवि कसे 
होतात हे तपासून पहाण्यािीि नहहे ति िाजकीय भरू्ोलातील काही सदस्याांच्या हयाख्या किण्यािीही 
स्फूती रटसेनला रमळाली (३९०). पासाजगने ति लोकाांच्या भरू्ोलातील व िाजकीय भरू्ोलातील ताव्त्वक व 
प्रायोरर्क अशा दोनही प्रकािच्या समस्याांिे रवविेन वािांवाि केलेले आहे (३७५, १७२; ३७३ : ३७६ ते 
३७९). िनू्हेसने िाजकीय भरू्ोलावि दोन ग्रांथ प्ररसद्ध केले (३३५, ३१६). माझ्या मारहतीप्रमािे ग्रान्यो व 
रमशोट येवढे दोनि याला अपवाद रदसतात. 

 
लोकाांिा भरू्ोल अथवा िाजकीय भरू्ोल या दोहोंपैकी कोिाच्याि रवकासाला प िेसे प्रोत्साहन या 

देशात कधीि रमळाले नाही. तिीही, जे भरू्ोलके्षिाला सामान्य रवधानाांनीि भौरतक रूपधेयाांिी मयादा 
घालताना रदसतात, तेि एखाद्या प्रदेशािी अभौरतक बाजूही ििेसाठी घ्यावयास मारे्प ढे पहात नाहीत. 
उदाहििाथग, पे्रस्टन जेम्सच्या प्रास्तारवक रवधानाांवरून (३२१) –अथात, त्याने ती मोठ्या आग्रहाने 
केलेली आहेत अशातला भार् नाही –असे रदसते की, भरू्ोलकािाला ‘सिेतन व अिेतन’ अशा वस्तूांिी 
मयादा मानावी लारे्ल. पि प्रदेशाांिा तपशीलवाि रविाि कित असता, तो नीग्रो िरहवाशाांनी हयापलेला 
व्हहलसबर्ग मोहल्लाही नकाशात दाखरवतो (प्रकिि ५ व े(ब)) व भटलया जमातींच्या िाजकीय िळवळींिी 
ििा कितो (प्रकिि ७ व े (ब)), “पािात्य सांस्कृतीिी र्ांर्ोिी” असे मानले रे्लेल्या भमूध्यसाम रद्रक 
प्रदेशाांतील लोकाांमध्ये रदसिाऱ्या साांस्कृरतक रविािाांच्या भेसळींिीही ििा कितो (प्रकिि २ िे (ड)) 
आरि माांिरूियािी ििा “कलहाांिे माहेिघि” या त्या प्रदेशाच्या लक्षिाधािे कितो (प्रकिि ७ वे (इ)). 
सवगसाधाििपिे असे म्हिाव ेलार्ते की जि एखादी घटना एखाद्या प्रदेशािे लक्षि समजले जाण्याइतकी 
भौर्ोरलकदृष्ट्या ठाम महत्तवािी असेल ति रतिे ते महत्तव स्वैिमयादािेषाांना प रून उिेल. 

 
तिीही, भरू्ोलाच्या अभौरतक शाखाांिे रवशषेाभ्यासक असोत की आपल्या रवरशष्ट प्रादेरशक 

प्रश्नाच्या अशा बाजू तपासून पहािािा सामान्य अभ्यासक असो, त्याांच्या दृष्टीने ही परििामी परिव्स्थती 
मोठीि रे्ाांधळ रनमाि कििािी आहे. अशा व्स्थतीत भरू्ोलके्षिाच्या या धूसि सीमेवि काय कििे श्रेयस्कि, 
अथवा काय न कििे श्रयेस्कि, अशा द ग्ध्यात पडलेल्या नवार्ताने या अरधकािी हयलतींच्याकडे 
मार्गदशगनाच्या अपेके्षने पहािे योग्य ठिेल काय? या अरधकािी मार्गदशगकाांच्यामध्ये इतके मूलर्ामी मतभेद 
आहेत की, प्रत्येकाच्या सूिना या नवार्ताच्या दृष्टीने सांके्षपाने तपासून पहािे आवश्यक आहे. 

 
विवि पहातानाही असे रदसते, की श्लूटिने या प्रश्नाबाबतिे आपले मत अनेकदा बदलले. एकाि 

वळेी, त्याने “अांतस्थ भरू्ोल” चकवा “वास्तव भरू्ोल” या सांबांधाने अर्दी रनिायक स्वरूपात रलरहले, तसे 
भरू्ोलाच्या बाह्य शाखाांसांबांधानेही रलरहले (१५७ पिीक्षि; आरि १४५, ३०). अर्दी अलीकडे, रनदान 
िाजकीय भरू्ोलाच्या सांबांधाप िते तिी भिूाजनैरतकशास्त्रि हा कूटप्रश्न सोडव ूशकेल, अशा शब्दात त्याने 
त्या शास्त्रािे स्वार्त केलेले रदसते. तिीही “लोकाांिा भरू्ोल” अशासािख्या अन्य शाखाांिी याम ळे काहीि 
सोय झाली नाही (हेटनिमधून घेतलेला सांदभग; १६७, २७७). ‘भिूाजनैरतकशास्त्र’ हे िाजकीय भरू्ोलािे 
योग्य पयायी शास्त्र होऊ शकेल ही र्ोष्ट जमगनीच्या बाहेिील िाजकीय भरू्ोलकाि चकवा िाजनीरतशास्त्रञ हे 
दोघेही मान्य कििाि नाहीत. चकबह ना ख द्द जमगनीतीलही फाि थोडे िाजकीय भरू्ोलकाि हे मान्य 
कितील. [प्रस्त त लेखक आरि ईस्ट याांनी केलेल्या भिूाजनैरतकशास्त्र (Geo-politic) रवषयक ििांतून (१९९, २६१-६३) फ्रें ि व डि 
भरू्ोलकािाांनी केलेल्या ििांिेही सांदभग आलेले आहेत. मी या ििेसांबांधी रलहीत असता हेटनििा टीकालेख रविािात घ्यावयािा िाहून रे्ला होता. 
पि जवळजवळ असेि रनष्ट्कषग त्याने प ष्ट्कळि आधी काढलेले होते, हा शोध लार्ल्यावि ति माझे लक्ष त्याच्याकडे अरधकि वेधले रे्ले (१६७, ३३२ 
ते ३६).] 
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भरू्ोलासांबांधीच्या ‘सािस्वरूप वस्त व्स्थतीिे’ प्ररतपादन कििािा प्रवलता म्हिून िनू्हेसिे नाव या 
देशात सवगतोम खी झाले. त्याच्या प्ररतपादनाांतून या के्षिाला रनरित मयादा घालून देिािी रवधाने सहज 
उध्दृत किता येण्यासािखी आहेत. पि ही “सािभतू वस्त व्स्थती सोडून तो प ढे जातो” –आरि जेहहा 
प्रादेरशक भरू्ोलाबद्दलिे रविाि माांडू लार्तो –तेहहा त्याच्या रनिीक्षिाच्या कके्षला कसलीि मयादा िहात 
नाही. मर् त्यात साथीिे िोर्, स्वाभारवक कल, नैरतक सवयी, सामारजक रनयम, मालमते्तिे अरधकाि, 
सहकािीकिि, सामारजक सांघटना, ठेव रवक्री कििाऱ्या मांडळ्या आरि मोठ्या शहिात रदसिािी 
बेबांदशाही अशा सवगि र्ोष्टींिा तो त्यात समावशे कितो (१८२, ५१७ ते ६८), जोपयंत भरू्ोलकािाला या 
र्ोष्टी आरि “पृर्थ्वीसांबांधी वस्त व्स्थती” यामध्ये सांबांधयोर् रदसत असतात, तोपयंत त्याने या सवग र्ोष्टींिा 
अभ्यास किावा (c/o रमशोटािी क्राांरतक टीका १८९, १४). यातून रमळिािी कथा रकती अमयाद आहे हे 
िनू्हेसच्या िाजकीय भरू्ोलके्षिातील दोनही ग्रांथावरून स्पष्ट रदसून येते (३३५ व ३३६) िनू्हेसनेि याांपैकी 
परहल्या ग्रांथािे विगन “जोमाने व सातत्याने भौर्ोरलक असलेला अभ्यास” या शब्दाांनी केलेले आहे. ८३, 
२३. (c/o प्रस्त त लेखकािी ििा २१६, ८०३). 

 
पासाजगच्या सांकल्पनाही याि रनष्ट्कषाच्या मार्ाने जाताना रदसतात. तसा त्यािा भरू्ोलरवषयक 

दृरष्टकोन कळावयास सोपा आहे अशातला भार् नाही; कािि तो स्वतःि आपले मत बदलत रे्ला, आरि 
प्रत्येक बदललेले मत प्ररसद्धही कित रे्ला, असे रदसते. “डोलयापासून छापखान्यापयंतिा हा रविािाांिा 
प्रवास-मार्ग जिा अरधक लाांबिा असता ति बिे झाले असते” या हेटनिने केलेल्या टीकेशी (१५२, ५२) 
पासाजगच्या ििा लेखािा मार्ोवा घेिािा कोिीही वािक सहमत होईल. सपॅि (२३८, पिीक्षि), ग्राडमान 
(२३६, ३३५), वायबले (२५०, १६९) आरि हेटनि (२४२, १६२; १६७, २७७) याांच्या सािख्या अभ्यासकाांना 
जि पासाजगिे अिकू आकलन होऊ शकले नाही, ति त्याच्या प्रमेयात्मक सांकल्पनाांिे रवश्लेषि किण्यािा 
एखाद्या पिकीयाने केलेला प्रयत्न श द्ध अरविािि होईल! पि पासाजगच्या रविािाांतून सादि केल्या जात 
आहेत असे रदसिाऱ्या आकषगक सांभाहय र्ोष्टींम ळे असो, चकवा तो त्याांच्या बिोबिीने तपशीलवाि 
अभ्यासाांतील परििामकािक उदाहििे देत असल्याम ळे असो, त्याच्या रविािाांिा या देशात पडलेला प्रभाव 
फाि लक्षिीय आहे; म्हिून त्याच्या रविािात नेमका कशािा अांतभाव होतो हे तपासून पहािे आवश्यक 
होऊन बसले आहे. [काही अभ्यासक पासाजगच्या रविािाांिा ि कीिा अथग लावतात, आरि काही ति ते आपल्याला कधी कळालेि नाहीत 
अशी सिळ कब ली देतात, असे ब्य र्गिला आढळून आले (११, ८४). हेटनिने त्याच्या पद्धरततांि रवषयक अभ्यासात आरि त्याच्या प्रत्यक्ष भौर्ोरलक 
कायात रदसून येिाऱ्या तफावतीवि प ढे रदल्याप्रमािे टीका केली आहे. “तो एक रवख्यात अन सांधान-कायग कििािा अभ्यासक आहे. त्यािे 
क्षेिाभ्यास त्यातील तपशीलाांच्या अिकूपिाम ळे उत्कृष्ट ठिले आहेत. पि, एकदा का तो पद्धरत-तांिरवषयक प्रश्नाांत रशिला, की तो अिूकपिा 
आरि ती सावधानता याांच्याशी तो काडीमोड कितो. आपि ज्याला रविोध कित आहोत ते मत प्रथम काळजीपूवगक वािून त्यावि थोडेफाि चितन 
किण्यािे कष्ट तो कधीि घेत नाही. ताांबडी चिधी रदसली की डोळे रमटून धडक मािावयािी येवढेि त्याला कळते” (२४२, १६२). पासाजगने या 
टीकेला रदलेले उत्ति मोठे मासलेवाईक आहे. यािा अथग मी हेटनि वािला नाही ऐवढाि होत असेल ति, “ते मला एकदम मान्य आहे” (Stimmt 
म्हिजेि agreed). तत्तवञानरवषयक प्रश्नाांिा काध्याकूट केलेला मला सहनि होत नाही. पि, असे म्हित असतानाि आपल्या स्वतःच्या 
प्रमेयात्मक ििांतून असे अनेकानेक प्रश्न डोकावत असतात हे त्याच्या र्ावीही नसावे, हे उघडि रदसते (२७२). त्याम ळे िॉनने त्याच्यावि केलेला 
आिोप खिा ठितो. “आपिि केलेल्या कायावि सम्राटासािखा आरूढ होऊन तो कोिताही रविोध ध डकावनू लावतो” (२७२). रशवाय वायबेल व 
ग्राडमान या दोघाांनीही असे दाखवनू रदले, की ही टीका त्याांच्या पद्धरततांिरवषयक ििांनाि लार्ू आहे असे नाही ति त्याच्या सवग भौर्ोरलक 
सारहत्यालाही ती रततकीि लार्ू आहे.] 

 
आपल्या ििेिा हेतू साध्य होण्याच्या दृष्टीने एक र्ोष्ट िाांर्ली घडली आहे. पासाजगला अन भवाांती 

असे कळून ि कले आहे की “भदूृश्यभरू्ोलाच्या रविािधािेिे अन किि कििे, हे रनदान रशकाऊ 
अभ्यासकाला, अवघड आहे.” [या अवतििािा उवगरित भार् र्ाळिे अन रित ठिेल. “आरि भ-ूदृश्य-भरू्ोलाच्या (Landschafts 
Kunde) सांदभात सवगसाधाििपिे रविाि केला असता, माझे रवद्यापीठस्थ सहहयवसायी, त्याांच्यातील काही क लपतीला शोभेशा वयािे असूनही, 
रशकाऊि आहेत असे म्हिावे लारे्ल” (२६८, ६)] यािा परििाम म्हिूनि की काय, आपले म्हििे पूिग स्पष्ट 
किण्यासाठी आरि रवरशष्ट तपशीलवाि उदाहििे देऊन आपल्या स्पष्टीकििावि प्रकाश टाकण्यासाठी 
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त्याने बिेि, कष्ट घेतले आहेत (२६८). प्रस्त त लेखकाच्या अांदाजी रनष्ट्कषावि भरू्ोलाच्या तीन प्रती 
असाहयात असे रदसते. श द्ध-भदूृश्य-अभ्यास ही त्यािी परहली प्रत. ही प्रत फलत इांरद्रयर्ोिि वस्तूांच्या 
अभ्यासाने मयारदत आहे. यात प्रािी आरि मानव याांिा समावशे होतो की नाही हे पूिगपिे स्पष्ट केलेले 
नाही. तिी अशा अभ्यासाांच्या रवरवध रूपाांत त्याने त्याांिा समावशे रनरिति केलेला आहे. मारद्रदच्या 
भौर्ोरलक विगनात तेथील सेनोरिटा वापित असलेल्या कासवाच्या पाठीच्या फण्या आरि मटँीलाांच्या 
ओढिीतील िांरे्ल रतिकसपिा यािाही समावशे आहे. (३७४, ६९३). 

 
द सिी प्रत म्हिजे प्रादेरशक भरू्ोलािाि एक प्रकाि असावसेे रदसते. हा प्रकाि श द्ध नाही असे 

आपिि र्ृहीत धिले पारहजे तिीही, साांस्कृरतक घटना कोित्या मयादेपयंत भकेू्षिदृश्याच्या स्वरूपाांवि 
अवलांबून असतात यािा त्यात रविाि केला आहे. (या म द्यासाठी पहा २६७: तसेि त्याने केलेली ग्राडमान 
बिोबििी ििा २३६, ३३१ ते ३६). रटिोलिे पहाडी लोक कट्टि कॅथोरलक धमान यायी आहेत ही र्ोष्ट 
पहाडी जीवनातील धोलयाांिा परििाम आहे असे स िरवले आहे. त्या आधीच्याि एका अभ्यासलेखात ज्य ू
लोकाांच्या र् िरवशषेाांिे पिीक्षि किताना “ते भमूीिे (Land) स्वरूप, भकेू्षिदृश्यािे (Landschaft) स्वरूप 
व थोड्या हयापक अथाने परिसिािे (umwelt) स्वरूप यावि अवलांबनू असते” असे मान्य केले आहे 
(३७५). तसेि जर्ाच्या “प्रम ख भदूृश्य पट्ट्याांच्या” सांरक्षप्त त सािाांशरूप विगनाांत तो रलरहतो.– “अमेरिकेत 
ज न्या जर्ातील शतेकिी वर्ािा अभाव आहे. या पिांपिारप्रय आरि रूरढग्रस्त वर्रला आपल्या वरडलार्गजत 
घिक लाला अर्दी रिकटून िहाण्यािी खोड असते, कािि तेवढाि त्या लोकाांिा खािीलायक आधाि 
असतो.” न्यूयॉकग मध्ये “अरतभहय आरि रततलयाि अरतभयांकि इमािती म्हिजे र्र्नि ांबी इमािती. ..... 
त्यात एखाद्या वारूळात म ांग्याांिी र्दी असावी तशी मािसाांिी एकि दाटी झालेली असते. ना मौज, ना 
शाांतता, ना दम घेण्याला फ िसत! सर्ळी कशी धनसांपादनाच्या िक्रात सापडलेली असतात.” (३०५, ४३, 
१०० f). 

 
शवेटी तो रलरहतो प्रादेरशक भरू्ोलासांबांधी (Lӓnderkunde पयायाने Landeskunde म्हिजेि 

देशाांिा भरू्ोल). वास्तरवक ही सांञा तोपयंत जमगन भाषेच्या सारहत्यात प्रादेरशक भरू्ोलािा उल्लखे 
किण्यासाठी वापिली जात होती. तिीही, त्याच्या मते या शब्दािा अथग अर्दी वरे्ळा होतो. [c/o हेटनि २४२, 
१६३ : ज नेि शब्द पि अर्दी नहया अथाने वापििे हे पासाजगिे एक वैरशष्ट आहे. उदाहििाथग, याि सांदभात त्याने िाज्यािी “नैसर्गर्क हद्द” या 
सांञेिी हयाख्या “दोन नैसर्गर्क भ-ूक्षेि-दृश्याांमधील हद्द” अशी न किता, “दोन वेर्वेर्ळ्या उत्पादक भ-ूदृश्य-क्षेिाांमधून थेट जािािी हद्द” अशी 
केली आहे, आरि “प्रत्येक देशाने स्वायत्ततेसाठी धडपड ही केलीि पारहजे” असे त्यािे काििही रदले आहे (२६८, ८५). यापूवीि या सांञेिा 
इतलयावेळा रै्िवापि झालेला होता, की शास्त्रीय दृष्टीने रतिे मूल्य अर्दीि नाहीसे झाले होते. त्यामानाने प्रस्त त बाबीत झालेले न कसान नर्ण्य 
आहे. (c/o २३७; आरि ३५७ रक २१६, ९४५ f).] “कृरिम िीतीने मयादा घालून रदलेले के्षि म्हिजे देश (Land). 
सहसा त्यात भ-ूदृश्य-के्षिािा काहीि रविाि केलेला नसतो;” ते केवळ िाजनैरतक के्षि, ऐरतहारसक के्षि, 
धार्गमक के्षि चकवा लोकाांिे के्षि असते–सवात महत्तवािी र्ोष्ट म्हिजे ते एका िाज्यािे के्षि असते–असे 
पासाजगिे मत होते. त्याच्या “देशाांच्या भरू्ोलात (Landes Kunde), या कृरिम िीतीने मयारदत केलेल्या 
भकेू्षिावि (सवगसाधाििपिे िाज्यावि) तेथील साांस्कृरतक व्स्थती (भौरतक व अध्याव्त्मक अशी दोन्ही 
प्रकाििी) आरि लोकाांिी व्स्थती (त्याांच्या वतगनािी व ब रद्धमतेिीही) कशी प्राम ख्याने अवलांबनू असते” 
त्यािे रवविेन असते. (२६८, ७९ ते ८३). प्रादेरशक भरू्ोलािा (Lands chafts kunde) देशाांिा भरू्ोल 
(Landes kunde) हा रशिोभार् असून त्यात वतगमान के्षिािे प्ररतपादन असते एवढेि नहहे ति त्यािा 
रवकास त्या लोकाांिा इरतहास, त्याांिे िाज्य आरि त्याांिी सामारजक, आर्गथक, भौरतक, अध्याव्त्मक, 
साांस्कृरतक मालमत्ता या सवांिेि प्ररतपादन असते. अशा िीतीने जर्ािा भरू्ोल (Erdkunde) या वृक्षािा 
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प्रादेरशक भरू्ोल (Landschafts Kunde) हा ब ांधा असून तो मूलरवस्ताि आरि रशिोरवस्ताि-प्राकृरतक 
जर्ािा भरू्ोल (Erdkunde) आरि देशाांिा भरू्ोल (Lӓnderkunde)– याना एकरूप कितो. (२५७, २f). 

 
अन्यि याि आधािावि, पासाजगने िाजकीय भरू्ोलािी हयाख्या केली आहे. “एखादे के्षि (म्हिजेि 

त्यातील सर्ळ्या भ-ूके्षि-दृश्याांिी र्ोळाबेिीज) आरि त्यातील िाजकीय सांघटना याांच्यातील पिस्पि 
सांघटनाांिा अभ्यास.” (१७२, ४४५). हा आपला दृरष्टकोि त्याने अनेक लेखाांतून स्पष्ट केलेला आहे (३७३; 
३७७; ३७८; ३७९), आरि ‘रनकट-पूवेिा : िाजकीय भरू्ोल या आपल्या ग्रांथात त्याने तो रवशषेत्वाने 
माांडला आहे.” हा ग्रांथ म्हिजे िाजनीरतशास्त्राविील ग्रांथ नसून (Geopolitik), ‘िाजकीय भरू्ोल’ या 
शब्दप्रयोर्ाने नेमके काय समजावयािे यािे उदाहिि प ढे ठेवण्यािा प्रयत्न आहे, " असे तो साांर्तो. 

 
म्हिून, एक “श द्ध-भ-ूके्षि-दृश्याांिा भरू्ोल” वर्ळला ति भरू्ोलाच्या सवग शाखाांिी हयाख्या “सांबांध 

योर्ाांिा अभ्यास” अशी किावी असेि पासाजगिे मत आहे. आरि नेमलया याि सांकल्पनेला “आध रनक 
भरू्ोलञाांिा” कडाडून रविोध आहे. (लौरटन झाक २७८, २०). शोधून काढावयाच्या सांबांधयोर्ाांच्या भाषेत 
भरू्ोलाच्या मध्यवती रवषयािी हयाख्या साांर्िे शास्त्रदृष्ट्ट्या धोलयािे असेल, ति हा आके्षप त्याि के्षिातील 
साांस्कृरतक बाजूांिा रविाि कििाऱ्या शाखाांना, अरधक नाहीतिी रनदान रततका, जोिाने लार्ू पडिािा 
आहे. एकां दिीने, पासाजगिा, भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोि हा फािि थोड्या लोकाांना मान्य होिािा एक 
असमाधानकािक “सांकरित दृरष्टकोि” आहे असे रदसते. त्याच्या सांकल्पना नहया नाहीत. त्याने वापिलेले 
शब्द नव ेआहेत. आरि असे नव ेशब्द वापिताना चकवा ज नेि शब्द पि नहया प्रकािे स्वैि अथाने वापिताना, 
आहेत आरि असे नव ेशब्द वापिताना चकवा ज नेि शब्द पि नहया प्रकािे स्वैि अथाने वापिताना र्ोंधळ 
रनमाि होिे अटळ आहे. [या सांदभाने ग्राडमानने असे स िरवले आहे, की पासाजग, हहोल्स, बान्झ याांना दूिच्या अञात रवष ववृत्तीय भ-ू
भार्ात प्रायोरर्क कायग किण्यािी सवय असल्याने त्याांना स्वान भवाविि अवलांबून िहावे लार्ते. त्याम ळे त्याांनी इतिाांच्या भौर्ोरलक सारहत्याकडे 
फािि थोडे लक्ष रदले आरि स्वतःला आलेला प्रत्येक नवा अन भव इतिाांच्या दृष्टीनेही नवाि असला पारहजे, असे त्याांनी र्ृहीत धिले. (२३६, १३९, 
१४५, ३३७; c/o सपॅ्त पि २३८ िे पिीक्षि; हेटनि १५२, ४६; २४२, १६४; पेंक १५९, ६४०; वायबेल २५०, ४७७; आरि ब्यरू्गि ११, ८३ f).] 

 
ज्याांनी भौरतक बाबींच्या मयादा िेषा आखण्याच्या बाजूने कौल रदला आहे अशा अमेरिकी 

भरू्ोलञाांकडे वळलो असता असे रदसते, की िाजकीय भरू्ोलािी हयवस्था कशी लावावयािी याबाबत 
सॉििे मत ति अर्दीि अरनरित आहे आरि तशी त्याने कब लीही रदली आहे. (८४, २०७ ते २१०). या 
आरि भरू्ोलके्षिाच्या अन्य साांस्कृरतक शाखाांिी तो काय हयवस्था लाविाि याबाबत आपि अद्याप तिी 
द ग्ध्याति आहोत. उदाहििाथग मानववांशािा भरू्ोल आरि लोकाांिा भरू्ोल याांिा तो उल्लेखि कित नाही. 
कािि कोित्याि सांपूिग प्रादेरशक अभ्यासाांच्या सहाय्याने त्याने आपल्या पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांवि 
प्रकाश टाकलेला नाही. 

 
याि कूटप्रश्नाच्या ििेच्या रनरमत्ताने भिरवलेल्या आमच्या मांडळाच्या १९३७ मधील बठैकीत, 

सॉिच्या रवधानाांतून रनमाि होिािी शृांर्ापत्ती स्पष्टपिे दाखरवली रे्ली. आपल्याला भरू्ोलके्षिातून 
िाजकीय भरू्ोल वर्ळता येत नाही आरि या के्षिाच्या आपल्या हयाख्येप्रमािे त्याला के्षिात योग्य स्थानही 
देता येत नाही; म्हिूनि त्यािी हयवस्था लाविे मोठे अडििीिे झाले आहे. ही श्रृांर्ापत्ती केवळ स्वैि 
हयाख्या मान्य केल्याम ळे रनमाि झालेली होती; कािि, ती हयाख्या धड रवषयाच्या इरतहासाच्या आधािे 
केलेली नहहती, की धड त्यातील तकावि आधािलेली नहहती. म्हिजे, वाटेल तेहहा यातून बाहेि 
काढण्यािा मार्ग मोकळा आहे, असे कोिीही समजाव.े “स्वयां-रनिगयाच्या र् हेत िाहूनि या प्रश्नाला मयादा 
घालण्याने, सामग्रीिी रवभार्िी किण्याने आरि भरू्ोलशास्त्रािे रवभार् पाडण्याने जे श्रेष्त्व आपल्याला 
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प्राप्त त होते त्यािे या लोकाांना आकषगि वाटत असावे; मर्, स्वारधकािानेि रनमाि केलेल्या न्यायासनावि 
बसून, ज्या कोिी केहहा तिी भरू्ोल के्षिात आपली क दळ िालरवली आहे अशा सवग कामकऱ्याांवि ते एक 
र्हिी नजि टाकतात. या त्याांच्या उत्तिारधकाऱ्याांच्या दृरष्टकोिाशी जमेल असे कायग केवळ योर्ायोर्ाने ज्या 
भाग्यवानाांनी केले असेल त्या सवांना ते मानपिे बहाल कितात. पि ज्याांच्या सांकल्पना त्याांच्या स्वतःच्या 
सांकल्पनाांपेक्षा रभन असतील त्या सवांिी प्रशस्तीपिे नामांजूि कितात.” असे पाशगने या लोकाांबद्दल रलरहले 
आहे. (ग्राफने घेतलेले अवतिि १५६, ३१). 

 
र्–या मयादाबंधामुळे एकरूप के्त्र णमळेल का? 

 
इरतहासदृष्ट्ट्या आरि तकग दृष्ट्ट्या इतके आके्षप असूनही, भरू्ोलासांबांधीिा हा मयारदत दृष्टीकोि 

मान्य कििािे प ष्ट्कळसे भरू्ोलकाि तो सहज सोडण्यास तयाि होिाि नाहीत; कािि, भरू्ोलके्षिातील 
बह रवधतेवि आवि घालण्यासाठी लार्िािा आधाि या मयादाबांधाांनी रदला आहे, एवढ्या एका र्ोष्टीिा तिी 
भरू्ोलाभ्यासकाांना रविाि किावाि लारे्ल. अशा बांधनाांिी र्िज असल्यािे प ष्ट्कळि भरू्ोलकािाांनी बोलून 
दाखरवले आहे. शास्त्र या नात्याने भरू्ोलाच्या भरवतहयािा रविाि कित असता डग्लस जॉन्सन म्हितो, 
“भरू्ोल ज्या अरतरवस्तृत के्षिावि सध्या दावा साांर्तो, त्यावि काही मयादा घालण्यािी आवश्यकता आहे. 
(१०३, २२१). अनेक दृरष्टकोिाांतून पहाता असा आवि घालिे इष्ट आहे असेि रदसते. हे मान्य केले, तिी 
असे प्रयत्न हयथग जािाि आहेत या शलयतेलाही तोंड देिे भार् पडते! जोपयंत रवरवध के्षिाांिा अभ्यास 
भरू्ोलकािाांनी किावयािा आहे, तोपयंत ते प्रत्येक के्षि अरखल जर्ता इतके व इतलया वस्तूांनी भिलेले 
असते, हे त्याला मान्य किाविे लार्ते. मर्, त्या के्षिािे रनिीक्षि सोप्त या शब्दात किण्यािी आकाांक्षा 
बाळर्िािे अभ्यासक के्षिपतीइतकेि कष्टी होतात. बह तेक सवगि इरतहासकािाांच्या एक र्ोष्ट लक्षात आली 
आहे, की बह रूपत्व हा आपल्या रवषयािा अटळ र् िरवशषे आहे. या र् िाांम ळेि, इरतहास हे ज्याप्रकाििे 
शास्त्र असाव े असे काही इरतहासकािाांना वाटते तसे ते होण्यािी शलयताि िहात नाही. एकूि रविाि 
किता, “इरतहासकाि आपल्या बाजूने हे ओझे रनर्गवकािपिे सहन कित आले आहेत”, असे क्रौवी म्हितो 
ते खिेि (२०१, ३). या प्रश्नाच्या जरटलतेिा जाि भरू्ोलकािाांनाही होत असल्याम ळे त्यािी सोडविकू 
किण्यािी आशा दाखरविािी कोितीही सूिना केवळ तकग वादाच्या आधािावि रनकालात काढता येिाि 
नाही. भरू्ोलरवषयािे मध्यवती के्षि जरूि रततके कमी कित असताना, त्यािा कें द्ररवषय पूिगत्वाने आरि 
एकरूपत्वाने रटकून िाहील असा आधाि के्षिाच्या प्रस्त त मयादाबांधाांतून रमळण्यासािखा आहे का? 

 
िनू्हेसने घालून रदलेल्या क्रमबांधात प्रादेरशक भरू्ोलाला अशाप्रकाििा आधाि सापडिे कठीि 

आहे; कािि, त्यान साि प्रादेरशक भरू्ोलािे वर्ीकिि “सािभतू वस्त व्स्थतींच्या पलीकडिा” असे केले 
आहे. सबांध योर्ाांच्या तत्तवावि आधािलेले िाजकीय भरू्ोल व सामारजक भरू्ोल या रवषयासांबांधींिे 
रविािही याि वर्ात घातलेले आहेत. त्याने तयाि केलेली सािभतू वस्त व्स्थतींिी रूपिेखा उपय लत 
ठििािी असली, तिी तो स्वतःि रतला पूिाधाि मानत नाही, हे अर्दी स्पष्ट आहे. 

 
तसेि, भरू्ोलासाठी एखादा मयारदत पि एकरूप क्रमबांध रमळेल म्हिून पासाजगकडे पहाण्यातही 

काही अथग नाही. एक र्ोष्ट रनरित आहे, की या र्टातील कोिाही अभ्यासकापेक्षा पासाजगने आपल्या 
सांकल्पनाांिी ििा अरधक वळेा केली आहे आरि त्या रविािाांवि आधािलेले मौरलक प्रादेरशक अभ्यास त्याने 
व त्याच्या रवद्यार्थ्यांनी मोठ्या सांख्येने प्ररसद्ध केलेले आहेत. (याांपैकी प ष्ट्कळाांिी यादी त्याने स्वतःि २६८ 
मध्ये रदली आहे; मार्गमक ििेसाठी पहा वायबेल २५०; रोल २६८ विील पिीक्षि; आरि क्रौवी २०१, १० F) 
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प्रथम त्यािे िाजकीय व सामारजक भरू्ोलाबाबतिे अभ्यासलेख बाजूला ठेवनू, आम्ही त्याच्या श द्ध 
प्रादेरशक भरू्ोलािा (Pure Landschafts Kunde) रविाि केला. मर्, प्रादेरशक भरू्ोलािी तारत्तवकदृष्ट्ट्या 
एक आटोपशीि हयाख्या त्याने तयाि केलेली आहे, व एक आदशग नम ना-अभ्यासही त्यानेि रलरहलेला 
आहे. त्याांिा आधाि घेतला. तेहहा त्या मयादाबद्ध सांकल्पनेत सामाव ू शकिाि नाहीत अशा रकतीतिी 
र्ोष्टींिा समावशे, त्याने याि उदाहििग्रांथात केलेला आम्हाला रदसून आला. 

 
प्राम ख्याने दृश्य वस्तूांिी मयादा घातल्याने, या के्षिाला असा एक आकाि येईल, की त्यात या 

के्षिातील रशकाऊ अभ्यासकाला भरूूपशास्त्ररवषयक अभ्यासािे खास अन भव व प्ररशक्षि देता येईल आरि 
अशा अभ्यासाांतून त्याला “रनिीक्षिािे आवश्यक तांि आरि मूल्यमापनािी आधािभतू तत्तव े रमळतील”, 
असा सॉििा दावा आहे. (८५, ६२३) भरू्ोलाभ्यासकाांना प्राकृरतक भरू्ोलािे अरधक साांर्ोपाांर् प्ररशक्षि 
देण्यािी प न्हा वळे आली आहे, असे प्ररतपादन कििाऱ्याांच्या मनातही रनःसांशयपिे हाि रविाि असावा. 
अशा प्रकाििी पूवगतयािी इष्ट आहे आरि आवश्यकही आहे. हे मान्य केले तिी, या हयाख्याांम ळे प्राकृरतक 
भरू्ोलापेक्षाही अरधक महत्तवाच्या भरू्ोलशाखाांकडे द लगक्ष कििे योग्य होिाि नाही, असे मत हेटनिने 
प्राकृरतक भरू्ोलाभ्यासासाठी रनमाि झालेल्या “डेव्हहस सांप्रदायावि” टीका किताना हयलत केले आहे. 
(१५२, ४१ ते ४६; ग्राडमान २५१; आरि पिीक्षि ५५२). भरूूपशास्त्रामध्ये जे तांि रवकरसत झाले आहे तेि 
भरू्ोलाभ्यासािे रवशषे तांि आहे, असे कशाच्या आधािे र्ृहीत धिण्यात आले? एका प्रािीन शास्त्राला एका 
नवोरदतशास्त्राच्या खाांद्यावि बसरवण्यािा हा प्रकाि होतो आहे, आरि तोही रतसऱ्याि एका म्हिजे भ-ू
शास्त्राच्या सांदभात! ज्या आधािािे स्थानही अद्याप रनरित नाही अशा व्स्थतीत, भरूूपाांच्या अभ्यासाांम ळे 
भरू्ोलाच्या प्रर्तीला िाांर्लीि र्ती रमळाली हे मान्य केले, ति हवामान शास्त्राच्या प्रर्तीम ळेही अशीि र्ती 
रमळाली हेही मान्य किाव ेलारे्ल, आरि हवामानशास्त्रात ति अर्दीि रनिाळ्या तांिािा अवलांब केलेला 
असतो. 

 
येथे कां सात एक टीप द्यावयाला हिकत रदसत नाही. श द्ध-भ-ूदृश्य-वाद्याांनी (Landscape purist) 

प्रिरलत केलेली सांकल्पना ही एकोरिसाहया शतकाच्या उत्तिाधातील एका रवरशष्ट कालखांडाच्या रवलां रबत 
रवस्तािािी एक खूि असण्यािा सांभव आहे. सदिच्या कालखांडात भरू्ोलकािाांनी–रवशषेतः रपशले व 
रिलटोफेन याांच्या अन यायाांनी प्राम ख्याने रूपाांबद्दल रवशषे आस्था दाखरवली. परििाम असा झाला की, 
त्याांच्या कायापेक्षा त्याांच्या आकािावि अरधक भि रदला रे्ला; आरि मर् असे र्ृरहत धिण्यात आले, की 
रनिपवादपिे डोळ्याांनी पारहलेल्या वस्तूांच्या दृश्यस्वरूपाच्या अभ्यासाशीि भरू्ोलािा सांबांध आहे. पेंक 
सािखा भरूूपशास्त्रश रपके आरि घिे याांिी भरूूपाांत भि घालण्यास मान्यता देतो, कािि त्याच्या मते या 
र्ोष्टी भरूमरूपाांिे–पूिग भौरतक अथाने–भार् आहेत. पि रपके रपकरविािी आरि घि बाांधिािी मािसे माि 
यातून वर्ळलीि पारहजेत. आपल्या देशात साांस्कृरतक घटनाांवि मयादा घालण्यास आिखी एक आधाि 
रमळाला. कॅरलफोर्गनया पिांपिेतील भरू्ोलकािाांनी मानववांश शास्त्राभ्यासकाांशी जवळीक केली. त्याम ळेि 
भरू्ोलात अभ्यासावयाच्या साांस्कृरतक घटनाांवि भौरतक-साांस्कृरतक-रूपाांिी मयादा उघडपिेि घातली 
रे्ली. इरतहासपूवगकालीन, रनिक्षि लोकाांच्या सांस्कृतीिा अभ्यास केवळ त्याांनी केलेल्या भौरतक 
उत्पादनाांच्या अवशषेाांवरूनि कििे शलय होते. त्याि मयादाांिे भरू्ोलके्षिात स्थलाांति किण्यात आले 
आरि भरू्ोलकिाांनाही असे साांर्ण्यात आले, की कोित्याही मानवी वसाहतीच्या के्षिािा अभ्यास तेथील 
रनजीव उत्पादनाांच्या सांदभात कििे योग्य ठिेल. अथाति, भदूृश्य या स्वरूपात त्याांना शून्य महत्तव असले 
तिी, भाांड्याांच्या खापिाांिाही या कामी उपयोर् किावयास हिकत नाही. योर्ायोर्ाने झालेल्या अर्दी 
पिस्पि-रभन सांकल्पनाांच्या या जोड-र्ोळीने एका रवलक्षि वदतो हयाघाताला जन्म रदला. भरूूपशास्त्रािे 
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प्ररशक्षि घेतल्याने, भरू्ोलाभ्यासकाला िाज्यािे कें रद्रय के्षि आरि त्यािी रवस्तािके्षिे वरे्ळी काढण्याच्या 
त्याच्या क्षमतेपेक्षा अरधक मोलािे कौशल्य, म्हिजे दहाबािा अमेरिचडयन खापिाांिे वर्ीकिि क्षमता, 
आमच्या भरू्ोलाभ्यासकाला प्राप्त त होऊ शकते, असा दावा कोिीतिी किील काय? (c/o ३८३). 

 
श द्ध भदूृश्यवाद्याांसह सवगि वतगमान भरू्ोलकाि जी तांिे वापितात त्याांिा रविाि केला असता, 

त्यात प्रकािाांिी बिीि रवरवधता आहे, असे स्पष्ट रदसते. प्रत्येक प्रादेरशक भरू्ोलकािाला स्वतः रनिीक्षि 
करून सांपादन केल्या नाहीत अशा वस्त व्स्थतींवि मोठ्या प्रमािात अवलांबून िहाविे लार्ते, आरि ज्याांनी 
प्रत्यक्ष रनिीक्षि केलेले असते त्याांनी वापिलेल्या तांिािा भरूूपशास्त्राच्या तांिाशी फािि थोडा सांबांध 
असण्यािी शलयता असते. रशलावििाच्या अभ्यासावि रदलेला हा अरतरिलत भि खोडून काढण्याच्या 
प्रयत्नात, मरॅकन्डिने भरू्ोलकािािा सांबांध जलावििाशी अरधक असतो असा दावा माांडला. (१९६). हा 
दृष्टीकोि रनिाळ्या रदशनेे केलेल्या अरतशयोलतीिे द्योतक आहे. कसे झाले तिी, प्रादेरशक भरू्ोलाच्या 
अभ्यासकाला हवामान रवषयक सामग्रीिा अभ्यास केलाि पारहजे. आरि त्यािे मूल्यमापन किण्यासाठी 
भरूूपशास्त्रातील तांिािा त्याला काहीि उपयोर् होिाि नाही. (िनू्हेस १८२, प्रकिि १ले). 

 
अर्दी लहान प्रान्त वर्ळले, ति अभ्यासासाठी वापिावयाच्या “रनिीक्षिक्षम भौरतक सामग्री” च्या 

बऱ्याि मोठ्या भार्ाला हीि टीका लार्ू पडिाि आहे. चफिने केलेल्या माँटफोटगच्या अभ्यासासािख्या 
(२८५) प्रत्यक्षपिे तपशीलवाि रनिीक्षिाांच्या आधािे केलेल्या लहान लहान प्राांताांच्या अभ्यासाांिे महत्तव 
मान्य केलेि पारहजे. तिीही मोठ्या प्रदेशािे विगन किावयािे असेल आरि त्यािे अथान सांधान किावयािे 
असेल ति त्याच्या प ष्ट्कळ लहान लहान के्षिाांतून रनिीक्षिाने रमळरवलेल्या वस्त व्स्थतींिी केवळ बेिीज 
करूनही भार्त नाही. रपके, प्राण्याांिी रनपज, लोकवस्ती अशासािख्या सामग्रीसाठी रशिर्ितीतून 
रमळालेल्या तपशीलाविि आपि अवलांबून िाहतो. आरि असेि प ढे अवलांबून िहािाि आहोत. पि वि 
साांरर्तल्यापकैी कोितीि सामग्री आपि प्रत्यक्ष रनिीक्षिाने रमळरवलेली नसते. तथारप एक र्ोष्ट रनरिति 
असते, की ती मारहती शवेटी कोिाच्यातिी रनिीक्षिाविि आधािलेली असते.–उदाहििाथग शतेकऱ्याने 
आपल्या घिी रकती र् िे आहेत व आपल्याला रकती म ले आहेत यािे रनिीक्षि केलेले असते हे र्ृहीति आहे. 
यािाि अथग असा, की कोितीतिी वस्त व्स्थती कोित्यातिी प्रकािे रनिीक्षिात आलेली असेल तिि रतला 
शास्त्रदृष्ट्ट्या वस्त व्स्थती म्हिनू मान्यता रमळते. 

 
फायफिने आर्गथक भरू्ोलाच्या पद्धतींिी ििा केली आहे. त्यावरून असे रदसते की घटनाांच्या 

क्रमािा आरि उत्पारदत माल व वहातूक झालेला माल याांच्या प्रमािाांिा आपल्याला अभ्यास किावाि 
लार्तो. म्हिून, या सांबांधीिी रिरकत्सापद्धती भदूृश्य-रनिीक्षि, सांख्यात्मक सामग्रीिे मूल्यमापन व अथग 
शास्त्राच्या के्षिातील अन सांधान कायािे परिशीलन या सवग प्रकािाांनी पूिग असावी. (१६४; ३२७, ४२५). 
म्हिूनि, फायफिने केलेली ही ििा म्हिजे भदूृश्य सांकल्पनेिे आर्गथक भरू्ोलाच्या के्षिासाठी योग्य रदशनेे 
केलेले उपयोजनि आहे, या शब्दाांत सॉिने त्यािी सरनदेश प्रशस्ती केली आहे (८५). 

 
पि प्रत्यक्षात सॉिने आखलेल्या रूपिेषेिा, अथवा त्याच्या आधािे केलेल्या प्रायोरर्क कायािा 

रविाि केला असता असे रदसते, की भरू्ोलकािाने वापिावयाच्या तांिाांवि मयादा घालण्या ऐवजी त्याांच्या 
कक्षा अरधक रवस्तृत कििे आवश्यक होिाि आहे. “आिखीही एका पद्धतीिा म्हिजे रनर्गदष्ट ऐरतहारसक 
पद्धतीिा” वापि भरू्ोलकािाने केलाि पारहजे, कािि हा अभ्यास नेहमीि रवकास-क्रमाच्या रदशनेे होिे 
आवश्यक आहे. पूवगकालीन वसाहती, व भमूी-उपयोजन आरि दळिवळि मार्ग याांिे रििि किण्यास 



 अनुक्रमणिका 

उपय लत ठििािी सवगप्रकाििी उपलब्ध सामग्री भरू्ोलकाि उपयोर्ात आिील; मर् ती सामग्री रलरखत 
असो, प िाि वस्त शास्त्राने प िरवलेली असो चकवा भाषाशास्त्ररवषयक असो. (८५, ६२३). 

 
भरू्ोलाच्या पद्धरततांिात ज्या कोिाला स धाििा घडवनू आिावयािी असेल त्याने आपला 

दृष्टीकोि “वास्तव असल्यािे व आजपयंतच्या मान्यसांकल्पनेपेक्षा श्रेष् असल्यािे रसद्ध किता येईल असे 
प्रत्यक्ष कायग” प ढे ठेवाव,े असे आवाहन हेटनिने केले आहे (१७५, ३८३) पि सॉिने केलेल्या या तारत्तवक 
प्रस्तावाला प ष्टी देिािे कोितेि रलखाि अभ्यासकाांप ढे ठेवले रे्लेले नाही. म्हिूनि, सांपूिग प्रादेरशक 
अभ्यासाच्या रवकासासाठी सॉिने स िरवलेल्या पद्धती कशा वापिल्या जािाि आहेत हे एक कोडेि आहे. 
यानांतिच्या काळात सॉिने व त्याच्या अनेकरवध अन यायाांनी प्ररसद्ध केलेल्या प्रादेरशक अभ्यासाांवरून 
इरतहासशास्त्राच्या अथवा मानववांशशास्त्राच्या पद्धतींसािख्या अभौर्ोरलक पद्धतींिा खास भौर्ोरलक 
पद्धतींवि वििष्ट्मा स्थापन किण्याकडे कल रदसून येतो, हे आम्ही वि दाखवनू रदलेलेि आहे (प्रकिि ६ 
‘ब’). इरतहासमान्य प्ररतपादन पद्धतींिा भरू्ोलात वापि केल्यािा परििाम काय होतो यािे मनात भििािे 
उदाहिि, म्हिजे रेवाथाने केलेला रड्र्टलेस रहललँड या प्रदेशातील पूवीच्या फ्रें ि हयापािी ठाण्याांिा 
अभ्यास हे होय. वास्तरवक याि लेखकाने केलेले जपानातील अभ्यास रवशषे नजिेत भिण्यासािखे आहेत. 
त्याने स्वतः भरू्ोलाभ्यासकाने “रनिीक्षिक्षमरूपाांिी” मयादा कधीही ओलाांडू नये असे वािांवाि आरि 
आग्रहपूवगक साांरर्तले आहे. पि त्याने केलेल्या या परहल्याि प्रादेरशक अभ्यासाच्या परहल्याि प्रकििािी 
रूपिेषा केवळ ऐरतहारसक स्वरूपािी आहे इतकेि नहहे ति, त्याने मान्य केलेला प िावाही केवळ रलरखत 
कार्दपिाांच्या स्वरूपािा आहे. कािि प्रस्त त भदूृश्यात फ्रें ि वसाहतींच्या रकिकोळ ख िाही अवशषेरूपाने 
रशल्लक िारहलेल्या आढळत नाहीत. (३९३). 

 
भौर्ोरलक कायािा रविाि एका रवरशष्ट तांिाच्या भाषेत किता येण्यासािखा नाही. त्यासाठी 

रवरवधप्रकािच्या प ष्ट्कळ तांिािा उपयोर् किावा लार्तोि व ते अटळ आहे. या मताला श्लटूिने कधीि 
आके्षप घेतलेला नहहता. भौर्ोरलक कायातून मानवािा अभ्यास वर्ळावयािा असे म्हटले तिी, “त्यातून 
उमटिािे रिि बह िांर्ीि असिाि. ते वातावििशास्त्रां, जलावििशास्त्र, भरूवञान, वनस्परतशास्त्र आरि 
प्रारिशास्त्र अशा अनेक िांर्ाांिे रमश्रिाने िांर्रवलेले रदसेल”. यात भि घालण्यासाठी “मानवािे कायग..... 
घटक वस्तूांच्या स्वरूपात त्या भदूृश्यात प्रवशे किते आरि त्या दृश्याच्या प्रकृतीिा एक भार्ि बनून िहाते”. 
पि “इरतहास, अथगशास्त्र चकवा मानवजारतशास्त्र एतद्रवषयक अन सांधान कायग केल्यारशवाय या घटकािे 
आकलन होऊ शकत नाही, ....... अशा िीतीने भरू्ोलािे स्थान भौरतक शासे्त्र व सामारजकशासे्त्र याांच्या 
दिम्यानिे आहे. पि महत्तवािा म द्दा तो नसून, रवरवध शास्त्र प्रकािाांमध्ये सवगस्पशी सांबांध प्रस्थारपत 
किण्यािा भरू्ोलािा प्रयत्न असतो हा खिा म द्दा आहे. खिोखिि, हवामानातून भरूमरूपाांबि व तेथून 
वनस्परतजीवनावि उडी घेिे खऱ्या भरू्ोलकािाला रजतके सोपे वाटते, रततकेि प्राकृरतक शास्त्राांतून 
साांस्कृरतक शास्त्राांत झेप घेिे त्याला सहज साध्य आहे”, असे अरतशयोलतीिा दोष पदिी न घेता कोिीही 
म्हिू शकेल. (१४८, १४५-४६). 

 
उलटपक्षी, येथे मानवी वसाहतीच्या प्ररतपादनाांकडून मानवाच्या भाषा, रूढी, िाज्ये या सािख्या 

अभौरतक रनर्गमतींच्या रवविेनाांकडे नेईल असा कोिताही मधला पूल ओलाांडण्यािी भरू्ोलाभ्यासकाला 
(रनदान “श द्ध” भरू्ोलकािाला) सलत मनाई आहे. श्लटूि आपल्या या “रनरुां द सांकल्पनेिे” समथगन ती 
कें द्रीकििाच्या तत्तवान साि रनरित केली रे्ली आहे,” अशा शब्दाांनी कितो. (प्रकिि ६ व े (क)). असे 
केल्यारशवाय कोित्याही प्रदेशािा सांपूिग आरि एकरूप अभ्यास कििे अशलय आहे. त्या भमूीिे स्वरूप 
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ज्याांत प्ररतचबरबत झाले आहे अशा साांस्कृरतक रूपाांिा प्रासांरर्क रविािही त्यातील एकरूपता नष्ट कितो. 
मर्, त्याांिा पूिगपिे अभ्यास किावयािा म्हटले, ति भरू्ोलकािािे कायग अशलयप्राय होण्याइतके रवस्तृत 
होईल; इतकेि नहहे, त्याम ळे “प्रदेशाच्या प्ररतपादनातील सलर् एकरूपता अर्दी रवस्कळीत होऊन 
जाईल”. इतके म्हटले तिी ही “रनरुां द सांकल्पना” वाटते रततकी रनरुां द नाहीि; कािि, त्यात 
लोकसांख्या, लोकसांख्येिी घनता, चलर्र्ट व वयोर्टान साि लोकसांख्येिी घटना, वाढ व रतिे स्थलाांति 
याांिा अांतभाव आहे. तसेि त्याच्या एकूि आर्गथक बाांधिीिाही रविाि किावयािा असून त्यात 
उत्पादनाांपासून तो दलालाांच्या मध्यस्थीने मालािी प्रत्यक्ष वहातूक व हयापाि याांच्या मार्ाने त्याांच्या 
उपयोजनापयंत सवांिा या सांकल्पनेत अांतभाव आहे (प्रकिि ६ व े(क)). 

 
आता, दृश्यभभूार्ािा साकल्याने अन्वयाथग लावण्यासाठी त्यातील साांस्कृरतक घटकाांिा रविाि 

किावा लारे्ल. पि तोही याि तत्तवावि आरि केवळ याि आधािावि किावयास हिकत नाही. पि, हेटनि 
असा प्रश्न रनमाि कितो : “जेहहा जेहहा ते अथगपूिग असतील तेहहा” असा रशक्का मारून त्याांना मार्च्या 
दािाने प्रवशे द्यावयािाि असेल, ति प ढच्या दािाने आत येण्यास त्याांना मज्जाव केला, त्यािी चकमत काय 
िारहली? उलट, या पद्धरतनेि त्या अभ्यासाच्या नैसर्गर्क एकरूपतेला तडा जाईल; आरि मर्, अभ्यासक 
जसा विगनाच्या प ढे जाईल तसा त्याला त्या त्या वळेी तडजोड किण्यािा प्रयत्न किावाि लारे्ल. (१२६, 
५५५; १६७, २८० : तसेि हेचसजि २५३; अल्यरर्आ १८८, १६). पेंकिी परिव्स्थती हीि आहे. प्रथमदशगनी 
जमगन सांस्कृतीच्या लोकाांिी रवभार्िी कशी झाली आहे या प्रश्नािा सिळ अभ्यास किण्यास तो 
भरू्ोलकािाांना मनाई कितो. पि स्वतःि असे ठासून साांर्तो, ज्या लोकाांनी त्या साांस्कृरतक प्रदेशािा 
रवकास घडवनू आिला त्याांिा रवरशष्ट छाप त्या भमूीवि उमटल्यारशवाय िहात नाही. (१५८, ५२). द सऱ्या 
शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, ब्यूर्गिच्या सूिनेन साि त्या प्रदेशातील लोकाांच्या साांस्कृरतक सामर्थ्यािा 
प्रादेरशक आरवष्ट्काि म्हिून ‘साांस्कृरतक भदूृश्यािा’ नकाशा भरू्ोलकािाने तयाि किावयास हिकत नाही. 
पि, त्या सांस्कृतीतील लोकाांनी त्या सामर्थ्यािे केलेले प्रत्यक्ष आरि प्रादेरशक आरवष्ट्काि नकाशावि 
दाखरवण्यािी र्िज नाही. (११, ६४ व ७५). 

 
हेटनिने रदलेल्या या ‘उघडा ठेवलेला मार्ील दिवाजा’ या दृष्टान्तावि ग्रान्योने जोिािा आके्षप 

घेतला आहे. तो म्हितो : “ज्या भौरतक घटनाांच्या प्रभेदाांिे साांस्कृरतक घटनाांच्या प्रभेदाांशी अन्योन्य सांबांध 
आहेत अशाि साांस्कृरतक घटनाांना आत प्रवशे आहे, आरि तोही भौरतक घटनाांिे स्पष्टीकिि 
किण्याप िताि. (२५२, १७९). पि हेटनि सािखे भरू्ोलकाि ज्याांिा प्रथमि रविाि कििाि आहोत त्या 
सवग साांस्कृरतक घटकाांिा याि आधािावि, शवेटी का होईना, ग्रान्योला रविाि किावाि लार्िाि आहे, या 
य व्लतवादाला माि ती काहीि उत्ति देत नाही. फिक इतकाि, की हा नांतििा रविाि असतो, म्हिजेि 
प्रथम फाटलेल्या अभ्यासवस्त्राला रठर्ळ लावनू ते एकरूप किण्यािा प्रयत्न असतो. ग्रान्यो स्वतःि अशाि 
र्ृहीत प्रमेयाांपासून स रूवात कितो, आपल्या पयावििातील भौरतक आरि अभौरतक अशी सवगि घटना 
रमळून एक एकक तयाि होते. तो हेही मान्य कितो, की “अध्याव्त्मक व सामारजक परिसिािा 
भौरतकदृष्ट्ट्या प्ररतबोधनक्षम परिसिाशी प्रत्यक्ष, आरि सकािि, सांयोर् असतो; तसेि त्याांिे अन्योन्य 
सांबांधही असतात.” तिीही, भौरतक वस्त व्स्थतींिाि भरू्ोलात प्रत्यक्ष अभ्यास हहावयािा असतो असा आग्रह 
तो धितो, कािि अभौरतक वस्त व्स्थती समाजशास्त्राच्या के्षिात मोडतात. (२४५, ५; २५२, ४६; २७०, 
२९७). हा त्यािा रनष्ट्कषग म्हिजे तकग वादािा रवपयास आहे, इतकेि नहहे ति, तो मूलतःि असांबद्ध आहे 
असे रदसून येईल. या र्ोष्टीिी अमेरिकी भरू्ोलकािाांनी वािांवाि या ना त्याप्रकािे केलेली प निावृत्ती म्हिजे 
काही य व्लतवाद नहहे. रववाद्य म द्दाि आिखी जोिाने साांर्ण्यािा हा फोल प्रयत्न आहे. साांस्कृरतक घटनाांिा 
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अभ्यास जि समाजशास्त्राांच्या कके्षत येत असेल, ति भौरतक घटनाांिा अभ्यास भशूास्त्र आरि प्रारिशास्त्र 
मृरतकाशास्त्र इत्यारद भौरतकशास्त्राांच्या – आरि अांशतः अथगशास्त्रासािख्या सामारजक शास्त्राांच्या – कके्षत 
येतात. याि रदशनेे य व्लतवाद कित प ढे रे्लो, ति भरू्ोलाला कोिताि अभ्यास-रवषय रशल्लक िाहािाि 
नाही. नाही म्हिायला, अन्य सवग शास्त्राांनी द लग रक्षत केलेले काही रवषय िाहातील. 

 
कोित्याही के्षिातील साांस्कृरतक घटना सामारजक शास्त्राांच्या कके्षत येतात, आरि म्हिूनि त्या 

भरू्ोलाच्या कके्षत येत नाहीत अशाप्रकािच्या कोित्याही य व्लतवादाने वि काढलेला रनष्ट्कषग तकग रसद्ध 
रदसत असला, तिी कोिताि भरू्ोलाभ्यासक के्षिीय घटनाांपैकी कोित्याि घटनाांविील आपला अरधकाि 
सोडावयाला तयाि होत नाही, हे स दैवि म्हटले पारहजे. या रसद्धान्तािा एकि परििाम झालेला रदसतो. 
त्याांच्या या प्ररक्रयेत, स रुवातीला तिी, काही ठिारवक वस्तूांिी मयादा ते भरू्ोलकाि स्वतःवि रनरितपिे 
घालून घेतात. सवगसाधािि शास्त्रीय के्षिाांतील प्राथरमक वस्त व्स्थतींच्या स्वरूपािी ही मयादा नसते, ति 
एका रवरशष्ट जातीच्या अनेक प्राथरमक व अन मारनत वस्त व्स्थतींिा तो एक सांग्रह असतो. पि, अभ्यासाच्या 
उत्तिाधात द सऱ्या अनेक जातीच्या वस्त व्स्थती रविािात घेतल्या जातात. त्यात माि प्राथरमक आरि 
अन मारनत असा भेद नसतो. म्हिूनि क्रोवीने “भदूृश्यसांकल्पनेच्या सांरदग्धपिावि” प ढे रदल्याप्रमािे 
समथगनीय टीका केली आहे. “कोितीही एक स स्पष्ट हयाख्या बनरवली, की प ढिा भार् अर्दी उघड रदसू 
लार्तो. आधीि मोठ्या दक्षतेने ििनू ठेवलेल्या वस्तू पोतडीतून क्रमाने काढून दाखरवण्यािी प्ररक्रया 
ििावयािी. हाि या नूतन भदूृश्यतत्तवञानािा महत्तवािा आशय असतो.” (२०२, १५). 

 
सांय लत सांस्थानातील आग्नेयेकडील एखादा प्रदेश रविािासाठी घेऊन हा रववाद्य म द्दा अरधक स्पष्ट 

किता येईल. असे समजू या की एक प्रादेरशक भरू्ोलाभ्यासक प्रथम भौरतक र्ोष्टींिे सिळ विगन किण्यािी 
मयादा पाळतो आहे. तो साहजीकि कपाशीिी शतेे, मळ्यातील घिे, आरि क िब्याांच्या झोपड्या याांिेि 
विगन किील; पि, त्या क िब्याांिा विग, रवशषेतः र् लामरर्िीच्या काळापासून िालता आलेला साांस्कृरतक 
वािसा, अशा र्ोष्टींिा उल्लखे किण्यािे तो काळजीपूवगक टाळेल. आता त्या साांस्कृरतक र्ोष्टींिा रविाि 
किावयािा झालाि ति पारहलेल्या र्ोष्टींच्या स्पष्टीकििासाठी तो त्याांिा उपयोर् किील. लोकसांख्येिा 
बिाि मोठा भार् रनग्रो िरहवाशाांिा आरि तोही र् लामाांच्या वांशजाांिा आहे. ही वस्त व्स्थती हाि आमच्या 
दरक्षिेच्या र् िरवशषेाांपकैी सवात महत्तवािा र् िरवशषे आहे, आरि तो इति कोित्याही प्राकृरतक अथवा 
साांस्कृरतक लक्षिाांपेक्षा कमी महत्तवािा नाही. (c/o ३५९). अशा व्स्थतीत त्या लेखकाने हे महत्तवािे लक्षि 
रविािात घेण्यात िालढकल का किावी, अथवा प्रसांर्ी ते र्ाळून का टाकाव,े यािे या के्षिाशी परिरित 
असलेल्या कोिाही वािकाला आियग वाटल्यारशवाय िहािाि नाही. द सऱ्या शब्दात असेही म्हिता येईल, 
की कोित्याही के्षिातील कोितेही रूपध्येय फािसे ञात नसूनही त्या के्षिातील भौरतक रूपधेयाांच्या एकूि 
जरटलाच्या दृष्टीने अथगपूिग असेल, ति तेही त्या के्षिािे एक लक्षिि असते, आरि सिळ विगनाप िते ते 
टाळावयािे म्हटले ति त्याप्रदेशािे एकूि रिि अप िे िाहील. (ग्राडमान २३६, ३३० f). 

 
येथे एक रनष्ट्कषग रनरितपिे काढता येण्यासािखा आहे. एखाद्या प्रदेशाच्या अभ्यासात साांस्कृरतक 

घटना लक्षात घेिे आवश्यकि असेल, ति त्या के्षिातील इति घटनाांबिोबिि त्या जेथे आरि जेहहा 
आढळतील तेथे आरि तेहहाि त्याांिा रविाि हहावा. उलट, प्रथमदशगनी ती काटेकोिपिे वर्ळावयािी आरि 
अभ्यासाच्या ओघात नांति जेहहा त्याांिी जरुिी भासेल, तेहहा शास्त्रीय-दृष्ट्ट्या काळजीपूवगक केलेल्या 
रनिीक्षिाांिी रटपिे हाताशी नसल्याम ळे, मानवी रनिीक्षिाच्या केवळ धूसि स्मििातून ती र्ोळा किावयािी, 
असा क्रम असू नये. 
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केवळ भौरतक स्वरूपाच्या र्ोष्टीि एकरूप वस्तू रनमाि करू शकतील असा एकि मार्ग आहे, असे 
रदसते, आरि तो म्हिजे भौरतक र्ोष्टींिा अभ्यास कििे हाि भरू्ोलािा मध्यवती रवषय आहे अशी 
सांकल्पना बाांधिे, वि स िरवल्याप्रमािे प्रत्यक्ष दृष्टीला पडिाऱ्या भदूृश्याच्या अभ्यासाच्या मयादेने 
आपल्याला कोिीही बाांधून घेऊ शकतो–येथे भदूृश्य यािा अथग पृर्थ्वीच्या बाह्यपषृ्ािे स्वरूप एवढाि 
घ्यावयािा आहे. आतापयंत कोिाही अभ्यासकाने अशा प्रकाििा अभ्यास हाि भरू्ोलािा मध्यवती रवषय 
असे स िरवल्यािे मला आढळलेले नाही–पेंकला कदारित् असे स िवावयािे असल्यास मला मारहती नाही 
(१६३ ४०) –आरि तशा अथािा प्रस्ताव माांडण्यािाही माझा हेतू नाही. तिीही ही सांकल्पना मोठी अथगपूिग 
आहे; ही र्ोष्ट मान्य केलीि पारहजे. या सांकल्पनेने एक मतूग पाया तयाि केलेला आहे आरि त्याच्या 
आधािावि भदूृश्यरवषयक सांकल्पनाांच्या सहाय्याने भरू्ोलाच्या मध्यवती रवषयासांबांधीच्या–आरि एकूि 
भरू्ोलासांबांधीच्या–सांकल्पना ििण्यास अभ्यासकाांनाही मोकळीक रमळाली आहे. 

 
आधी हयाख्या केली आहे त्याप्रमािे, भदूृश्य ही एक वस्त रनष् सत्यव्स्थती आहे. ते एक सलर् 

वस्तूच्या रूपाने असते आरि एकूि जर्ाच्या दृष्टीने पहाता, ती एकि एक मूतग वस्तूही आहे. म्हिूनि, 
आपल्या अभ्यासके्षिाला एककािा आधाि देण्यािे काम त्याने केले आहे. ज्याक्षिी हा अभ्यास केवळ 
विगनािी मयादा ओलाांडतो, त्यािक्षिी अभ्यासकाला भदूृश्य सोडाव ेलार्ते व त्या भदूृश्याच्या अांतिांर्ात 
प्रवशे किावा लार्तो. इतकेि काय त्यािे बाह्यरूप हे कशािे प्रतीक आहे यािेही रवविेन किाव ेलार्ते. 
उदाहििाथग: आिण्याच्या विवि रदसिाऱ्या पालवीिे भाषाांति आिण्य प्रकािात कििे, घिाांच्या 
बाह्यकािाांिे भाषाांति घिाांच्या प्रकािाांत कििे, इत्यारद. असे जो कििाि नाही त्याच्या अभ्यासािा सांबांध 
फलत पृष्ाविील रूपाांशी–म्हिजे त्या पृष्ाविील प्रतलीय रूपाांशीि–िाहील. पि, अशा प्रकाििा अभ्यास, 
शब्दाथानेि नहहे ति, सवगि अथांनी ज जबी होईल. क्रा्टने भदूृश्याांच्या सवग अभ्यासाांवि हाि शिेा मािला 
आहे (१६६, १७). घिे, कािखाने, आिण्ये याबद्दल आम्हाला वाटिािी आस्था त्याांच्या पृष्ाकािाांच्या 
दशगनाने सांत ष्ट होिाि नाही. फलत सौंदयगबोधक भरू्ोलाच्या मयारदत के्षिाति अशा प्रकाििे बांधन 
समथगनीय ठिेल. घि, कोठाि, कािखाना, कायालयािी इमाित इत्यारद शब्दाांिा वापिि या इमाितींच्या 
अांतिांर्ातील कायाशी आमिा प्राम ख्याने सांबांध असल्यािे सूरित कितो. त्याांिा बरहिांर् हे त्याांिे द य्यम 
स्वरूप असून, त्याांच्या अांतिांर्ात िाललेल्या कायािा शोध घेण्यािे केवळ एक सोईिे साधन म्हिून त्या 
शब्दाांिा वापि आपि कित असतो – आरि आपला हेतू रसद्ध कििािे एक रवश्वसनीय साधन म्हिनूि 
त्यािा वापि केला जावा. 

 
भदूृश्यातील आकािाांिा आकृरतबांध व िढ-उताि याांच्या अथान सांधानासाठी ति ते पृष् रनमाि 

कििाऱ्या रूपधेयाांच्या पोटाति रशिाव े लारे्ल. वनस्पतींच्या म ळाशी असलेल्या पृष्ाविील मृरत्तकेिेि 
रनिीक्षि करून भार्िाि नाही, ति त्याच्या खाली असलेल्या अांतमृगरत्तकेिे आरि त्याच्याही खाली जाऊन 
स्थारनक खडकाांिेही रनिीक्षि किावे लारे्ल. मर्ि, तो स्थारनक खडक त्या स्थारनक तद् भव मातीिे 
उर्मस्थान आहे की, कोण्या स्थलाांतिीत मातीिा केवळ आधाि आहे, हे ठिरवता येईल. तळशीळाांिे स्थान 
आरि स्वरूप या र्ोष्टींिे ञान त्यािा िढ-उताि, झिे, कािांजारवरहिी अशा सािख्या त्याांच्या पृष्ीय 
आरवष्ट्कािाांिी समजूत पटण्यास आवश्यक असते. पृष्ाविील खाि इमाितींच्या अथान सांधानासाठी 
आपल्याला पृष्ाखाली हजािो फूट खोल जािे भार् पडेल. पि, त्यापेक्षाही एका महत्तवाच्या र्ोष्टीच्या 
ञानासाठी, म्हिजे हवामानारवषयक परिव्स्थतीच्या परििामाांच्या अथान सांधानासाठी हे भदूृश्य सोडून 
रवरूद्ध रदशनेे रततकेि वि जाव ेलारे्ल. 
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शास्त्राच्या अभ्यासवस्तू सोडून त्या शास्त्रासांबांधीच्या बाह्य वस्तूांकडे होिािी अपवतगने सवगि शास्त्रात 
आवश्यक असतात. कािि एकां दिीने पहाता त्या शास्त्राच्या अभ्यासवस्तूति समारवष्ट असिाऱ्या 
अपवतगनाांच्या त लनेने त्याांिी बाह्य अपवतगने फाि कमी महत्तवािी असतात. पि, आम्ही स िरवलेल्या 
भदूृश्याच्या बाबतीत परिव्स्थती अर्दी रवरूद्ध असल्यािे स्पष्ट रदसून येते. दृष्ट्यभभूार्ाच्या अभ्यासात त्या 
भदूृश्यात अांतभूगत नसलेल्या र्ोष्टींिा अभ्यासािा फाि मोठ्या प्रमािात समावशे किावा लार्तो. अथात्, 
ज्याप्रमािे भदूृश्याच्या पृष्ात स्वतःच्या पृष्ािी भि टाकिाऱ्या वस्तूांिा अभ्यास कोित्यातिी द सऱ्याां शास्त्रात 
होत असतो, तसा या बाह्यवस्तूांिाही अभ्यास अन्य शास्त्रातून होत असतो. भदूृश्याच्या बाहेिच्या घटनात 
आढळिािी प्रादेरशक रभनता, त्याांिे अन्योन्य सांबांध अथवा त्याांिे त्या भदूृश्याशी असिािे सांबांध या सांदभात 
आवश्यक ती मारहती भरू्ोलकािास प िरवण्यास कोितेि शास्त्र तयाि होत नाही. भरू्ोलकाि त्या भदूृश्यािा 
अन्वयाथग लावण्यास आवश्यक असलेल्या अन्य रुपधेयाांिा अभ्यास कित असताना जसे काही वर्ळू 
शकिाि नाही, तसेि त्या भदूृश्यािे विगन कित असतानाही त्याला त्यातून काही वर्ळता येिाि नाही. 

 
उलट, भदूृश्याबाहेिील रवकािक रूपधेयाांपेक्षा प्रत्यक्ष भदूृश्यि रकतीतिी जास्त महत्तवािे आहे असे 

मानण्यास काय हिकत आहे? म्हिजे, भदृृश्य हाि आपल्या अभ्यासके्षिािा मध्यवती रवषय आहे हे आमिे 
मत आपोआपि समथगनीय ठिेल! विील प्रश्नात त्यािे उत्तिही आहे. अांतभूगत वस्तूांपेक्षा बाह्याकािि अरधक 
महत्तवािा आहे, असे फलत सौंदयगशोधनाच्या अथवा दृष्टी सांवदेनाच्या दृष्टीकोिातूनि मानता येईल. दर्डी 
कोळशाच्या खािीत िाललेल्या भरूमर्त कायापेक्षा पृष्ाविील इमाितीि अरधक महत्तवाच्या आहेत, 
अिण्यािे बाह्यस्वरूप त्याच्या अांतभूगत वस्तूांपेक्षा अरधक महत्तवािे आहे चकवा भभूार्ािे उांिसखल दृश्यि 
त्यावि पडिाऱ्या पजगन्यापेक्षा जास्त महत्तवािे आहे असे भरू्ोलकाि कसे मान्य किेल? 

 
एक पार्गथव मूतग वस्तू अशा अथाच्या सांञेिी ‘भदूृश्य’ येवढी एकि सांकल्पना असलेली आपल्याला 

आढळते. अथात, ‘भदूृश्य’ म्हिजे वातावििाखाली असलेल्या भपूृष्ािा बाह्यभार् असा अथग किावा. 
म्हिून, आमिा रनष्ट्कषग असा की, जोपयंत प्रत्यक्ष भदूृश्यािा पूिांशाने अन्वयाथग लाविे या हेतूिी मयादा 
एखाद्या अभ्यासाला घातलेली असते, आरि जोपयंत अशा प्रकािच्या अभ्यासात शवेटी त्या के्षिाच्या बह तेक 
सवग भरू्ोलरवषयक रविािाांिा अांतभाव होऊ शकतो, तोपयंत त्या प्रत्यक्ष भदूृश्याला त्या के्षिािा र्ाभा 
मानता येिाि नाही, ति त्या के्षिात कायाव्न्वत असलेल्या बह तेक सवगि कािकाांिा तो केवळ बाह्य 
आरवष्ट्काि आहे असेि मानाव.े हा बाह्यारवष्ट्काि कोित्याि योग्याथाने त्या के्षिािे कें द्र, त्यािा र्ाभा चकवा 
त्यािे अांतःकिि होऊ शकिाि नाही, इतकेि नहहे ति त्या के्षिािा तो सवात महत्तवािा आरवष्ट्काि आहे 
असेही म्हिता येिाि नाही. तिीही, तो अशा प्रकाििा एक आरवष्ट्काि आहे, की त्यािे अर्दी 
रवश्वसनीयपिे नाही तिी, अर्दी स लभपिे केवळ दृरष्टके्षपाने विगन किता येते. म्हिनू, अशा आरवष्ट्कािािे 
महत्तव आपि प्राथरमक पयगवके्षिाप िते मान्य केलेि पारहजे, कािि त्यावळेी रवस्तृत के्षिाांच्या रनिीक्षि 
किण्याच्या पद्धतींिीि र्िज असते. पि, काळजीपूवगक किावयाच्या तपशीलवाि रनिीक्षिाच्या प्रयत्नाला 
आपि लार्तो तेहहा –अशावळेी तापमापक, पजगन्यमापक, लोकसांख्येिे आकडे हे जवळ पारहजेति, आरि 
नको काय! –दृश्य–आरवष्ट्कािाांपासून अपवतगन किण्यास काहीि हिकत नाही. 

 
रनिीक्षिाच्या अन्य काही साधनाांनी काही कािके त्या के्षिात उपव्स्थत असल्यािी मारहती करून 

रदलेली असते. पि, त्याांिे अव्स्तत्व त्या प्रत्यक्ष भदूृश्यात उघडपिे रदसत नाही. ती कािके त्या के्षिाप िती 
अथगवाहक नाहीत यािा प िावा म्हिून हीि वस्त व्स्थती सादि कििे शलय नाही. अशा व्स्थतीत प्राथरमक 
प िाहयावरून येवढाि रनष्ट्कषग आपल्याला काढता येईल की, कोितेही भदूृश्य हा त्या के्षिातील अांतभूगत 
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वस्तूांिा परिपूिग कोश नहहे. दृश्य प्ररतरनरधत्व न लाभलेली ही रूपे महत्तवपूिग आहेत अर्ि नाहीत हे त्यािे 
अन्य रूपाांशी असलेल्या सांबांधाांिी पिीक्षा करूनि ठिरविे शलय होईल. वषाच्या रनिरनिाळ्या ऋतूत 
असलेले त्या के्षिािे र्ोिि तपमान हा त्या के्षिािे एक लक्षि असते आरि त्या प्रदेशातील मानवाांच्या दृष्टीने 
रवशषे महत्तवािे असते. आता हे लक्षि भौर्ोलीक आहे काय असा प्रश्न रविाििे म्हिजे आपलेि 
ञानदारिद्र्य प्रकट किण्यासािखे आहे. पि, हे के्षिीय लक्षि महत्तवपूिग असूनही त्या दृश्य-भ-ूभार्ात 
त्याला कोितेही स्थान असत नाही. परिपाठान साि, असे म्हििे ि कीिे रदसत नाही की, भभूार्ाांच्या केवळ 
दृश्यरुपाांच्या आरि ते रनमाि कििाऱ्या कािकाांच्या रनिीक्षिाच्या मयादेने बाांधलेल्या कोिाही 
अभ्यासकाला प्रत्यक्ष तापमान आरि र्ोिि तापमान याांतील फिक तपासून पहाण्यािा कधी प्रसांर्ि येिाि 
नाही. अभ्यासासाठीि म्हिनू ज्याने कधी रिओग्राांडे नदी ओलाांडलीि नाही, चकवा द सऱ्या कोित्या खांडात 
जाऊन अभ्यास केला नाही, त्याला दरक्षि अमेरिकेच्या कोित्याि दृश्य भभूार्ात तेथील िाजकीय 
भरू्ोलािा कोिताि महत्तवािा आरवष्ट्काि रदसून येिाि नाही. सांय लत सांस्थानाांच्या के्षिात रदसिािा भेदाांिा 
अभाव ही सवगि आढळिािी परिव्स्थती आहे असा ग्रह अभ्यासकाने करून घेऊ नये. नाहीति, इांव्ग्लश व 
फ्रें ि सांस्कृतींच्या के्षिाांतील दृश्य-भ-ूभार्ामधील भेद, तसेि परिम य िोपीय आरि पूवग य िोपीय सांस्कृतींच्या 
के्षिातील भेद चकवा सांय लत सांस्थानाांच्या आरि मेव्लसकोच्या सांस्कृतींच्या के्षिाांतील भेद हे विील अभेदाांच्या 
त लनेने पहाता, एखाद्या अपरिरित बाह्यकािकाने रनमाि केलेल्या रवसांर्तीिे द्योतक ठितील. उलटपक्षी 
सांय लत सांस्थानाांच्या भदूृश्यातील साांस्कृरतक रूपाांिी सापेक्ष एकरूपता ही भदूृश्यात्मक घटनाि 
अपवादात्मक आहे असे मानिे योग्य ठििाि आहे. त्यािे कािि असे, हे सांपूिग के्षि स सांस्कृत मानवाने 
एकि एक िाजकीय एकक म्हिून रवकरसत केलेले आहे. पि, िाजकीय एकक ही अशी एक के्षिीय 
वस्त व्स्थती आहे की, िाजकीय या नावािा हा उघड अभावात्मक आरवष्ट्काि वर्ळला, ति केवळ 
भदूृश्यअभ्यासकाला तत्सांबांधी अन्य कोिताि आरवष्ट्काि तेथे आढळिाि नाही. 

 
म्हिून याबाबत आमिा रनष्ट्कषग असा की भरू्ोलाच्या के्षिविगनात्मक सांकल्पनेतून कोित्याही एका 

रवरशष्ट प्रकािच्या घटना वर्ळण्यािी जरूिी नाही. उलट, भपूृष्ाविील के्षिािा पूिांशाने अभ्यास 
किावयािा असेल ति, भरू्ोलाभ्यासकाला अनेक प्राकृरतक घटनाांबिोबिि अनेक साांस्कृरतक घटनाांिाही 
अभ्यास किावा लारे्ल. पि, घटनाांच्या या दोनही र्टाांपकैी कोित्याही एकाला चकवा सवगसाधाििपिे 
घटनाांच्या कोित्याही एका रवरशष्ट प्रकािाला, अग्रक्रम अथवा उच्च श्रेिी देण्याइतका तकग रसद्ध आधाि 
के्षिाभ्यासकाजवळ असत नाही. अथाति, के्षिीय भेदाांिा अभ्यास कित असताना के्षिीय रभनतेच्या दृष्टीने 
महत्तवािी असलेली सवग रूपधेये एकाि पातळीत असतात. हे महत्तव रनरित कसे किाव,े हे आपि प ढच्या 
एका प्रकििात पाहू. 

 
इ–या मयादाबंधाचे व्यावहाणरक पणरिाम 

 
आतापयंतच्या आमच्या पिीक्षिातून दोन र्ोष्टी सूरित झालेल्या आहेत. ‘भौर्ोरलक अभ्यास, 

इांरद्रयाांनी पिीक्षि किता येण्यासािख्या वस्तूांप िताि मयारदत असावा या तत्तवाला तकािा आधाि नाही 
अथवा या रवषयाच्या इरतहासािाही आधाि नाही. रशवाय, आपल्यापिीने एकरजनसी व परिपूिग असू शकेल 
असा भरू्ोलके्षिािा मध्यवती रवषय मयारदत किण्यास लार्िािा आधािही त्यातून रमळत नाही. प्रत्यक्ष 
दृश्य भ-ूभार्ाप िता मयारदत, म्हिजेि बाह्य भपूृष्ाप िता मयारदत असा एकीकृत अभ्यास रवषय ‘मानव 
आपल्या परिसिािा केवळ रनिीक्षक आहे’ या भरूमकेतूनि अथगपूिग ठरू शकतो. पि, तो अन्य रवशषे 
प्रकािाांनीही रनिीक्षि कित असल्याम ळे अशा प्रकाििा अभ्यास हा अशा सांवदेनाांिे उर्मस्थान जो मानव 
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त्यािे व त्या के्षिािे अन्योन्य सांबांध काय असतात ते दाखरविाऱ्या त्या के्षिाच्या परिपूिग अभ्यासािा फलत 
एक भार्, अथात या बाबतीप िता एक प्रम ख भार्, होऊ शकतो. हेटनिने अशा प्रकािच्या भरू्ोलािे 
“सौंदयगबोधक्षम भरू्ोल” एक स्वतांि दालन म्हिूनि वर्ीकिि केले आहे. या शाखेिा मानसशास्त्राशी 
रनकटिा सांबांध आहे हे उघड आहे. तिीही तो अभ्यास, या रक त्या, कोित्या के्षिाच्या कके्षत बसरविे योग्य 
आहे हे ठिवत बसण्यािी हयवहािदृष्ट्ट्या काही र्िज आहे, असे वाटत नाही. 

 
आध रनक काळाच्या अर्दी स रुवातीच्या काळापासून काही थोडे भरू्ोलकाि या प्रकािच्या 

अभ्यासाांकडे आवडीने लक्ष देत आले आहेत, ही र्ोष्ट खिी आहे. हांबोल्टने वस्त रनष् दृरष्टकोिातून म्हिजे 
त्याांच्याम ळे रनमाि होिाऱ्या सांवदेनाांच्या भाषेऐवजी बाह्य घटनाांच्या भाषेत त्यािे रववेिन किण्यािा प्रयत्न 
केला. पि नांतिच्या टीकाकािाांनी त्यात त्याला यश आले आहे की काय याबद्दल सांशय हयलत केला आहे. 
काही असो; हा सौंदयग बोधक्षम भरू्ोल एकूि भरू्ोलािाि एक भार् आहे असे हांबोल्ट मानत असे. 
एकोरिसाहया शतकाच्या उत्तिकालातील शास्त्रप्रधान वातावििाम ळे, या के्षिात लक्ष घालिाऱ्याांना फािि 
थोडे प्रोत्साहन रमळाले. पि, िात्सेल ओपल आरि रवशषेकरून रवम्मि अशा काही थोड्या भरू्ोलकािाांनी 
त्यािा रवकास किण्यािा प्रयत्न केला. फे्ररड्रशनेच्या मते ति, या सौंदयगबोधक अथानेि रवम्मिने 
“भकेू्षिदृश्याांिा भरू्ोल” (Landschaftskunde) ही सांञा प्रथमि भौर्ोरलक परिभाषेत समारवष्ट केली. 
“विगनात्मक भरू्ोल रलरहिािा लेखक हा शब्दाांिे माध्यम वापििािा भदूृश्याांिा रििकाि अथवा 
नकाशाकािि असतो”, असे त्यानेि या सांदभात रलरहले आहे (७४, ९; वगॅ्नििे वार्गषक पिीक्षि, ७५ हेही 
लक्षात घ्याव)े. 

 
आध रनक भरू्ोलकािाांपैकी सि फ्राव्न्सस यांर्हजबांड हा इांग्रज भरू्ोलकाि भरू्ोलके्षिाति नैसर्गर्क 

सौंदयािा अभ्यास किण्याकडे रवशषे लक्ष देत आला आहे. ‘रनसर्ािे हृद् र्त’ (२३५, Das Herz der 
Natur) या शीषगकाखाली त्यािे दोन लेख जमगन भाषेत प्ररसद्ध झाले आहेत; आरि त्याच्या मळू 
हयाख्यानाांपेक्षा या लेखाांनी इग्लांडपेक्षा जमगनीति या रवषयाकडे अरधक लक्ष वधूेन घेतले आहे. रवशषेतः 
बान्झे आरि हहोल्त्स याांनी अशा प्रकािच्या मार्ािे अन किि केले आहे. भकेू्षिदृश्याच्या रििािा नम ना 
म्हिजे एकूि परिसिाच्या बाह्यारवष्ट्कािाांिे प्ररतचबब असते. ही भकेू्षिदृश्यरवषयक सांकल्पना बान्झेने 
रनियाने व आग्रहाने माांडली आहे (२४६, ४२). 

 
श्लूटि, पासाजग याांसािखे काही भरू्ोलकाि हे वर्ीकिि मान्य कित नसले, तिी त्याांच्या अनेक 

टीकाकािाांना –फे्ररड्रलसेन (२३०), फोरे्ल (२७१, ७) याांिाही समावशे या टीकाकािात होतो– असे 
आढळून आले आहे की, ज्या दृष्टीकोिािे ते प्ररतरनरधत्व कितात तो सािाांशाने सौंदयगबोधक दृरष्टकोिि 
आहे. नकाशाांपेक्षा छायारििाांिा (तोही हवाई छायारििाांिा नहहे) त्याने केलेला लक्षिीय उपयोर् हाि 
पासाजगच्या बाबतीत तिी या रनिगयािी खािी पटवण्यास प िेसा प िावा रदसतो. त्याने केलेल्या मारद्रदच्या 
‘नार्िी भदूृश्याच्या’ अभ्यासात फलत एक साधा नकाशा –आरि त्यातही के्षिीय रवस्तािापलीकडे काहीही 
दाखरवलेले नाही.— वापिला आहे, ति िाि िाांर्ली छायारििे वापिली आहेत (३७४) या आपल्या 
अभ्यासािा जो आदशग नम ना त्याने सादि केला आहे, तो एकतीस छायारििे आरि िाि रवहांर्माकृती यानी 
स ांदि सजरवलेला आहे आरि त्यात फलत दोन नकाशाांिा अांतभाव केला आहे त्यापैकी एक साधािि 
भरूूपदशगक नकाशािा भार् होता ति द सिा इष्ट के्षिाच्या एका र्ौिभार्ािा एक लहानसाि िेखाांरकत 
नकाशा (२६८). 
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बान्झे आरि अन्य काही भरू्ोलकािाांनी ‘भरू्ोलात सौंदयगबोधािे महत्तव’ या रवषयावि केलेली ििा 
हा याि दृरष्टकोिािा एक फाटा होता. या ििेम ळे काहीनी, याि ग्रांथाच्या स िवातीच्या भार्ात ििेसाठी 
घेतलेला प्रश्न –‘भरू्ोल हा खऱ्या अथाने शास्त्ररवषय आहे की कला रवषय आहे?’ हा प्रश्न– उपव्स्थत 
किण्यािी पे्रििा रमळाली. हेटनिने सौंदयग बोधक्षम भरू्ोल एका बाजूला व कलात्मक भरू्ोल द सऱ्या 
बाजूला, हे दोन रवषय रभन असल्यािे त्याने प्ररतपादन केले (१६१, १५१-५५). यापैकी परहल्या प्रकाििा 
भरू्ोल हा वस्त रनष्ि असिे आवश्यक आहे (आरि आम्ही तो कलावांताांच्यावि लादायिा महत्प्रयास केला 
तिी ‘वस्त रनष्’ येवढ्या एकाि काििाकिता कलावांत ती र्ोष्ट मान्य कििाि नाहीत). द सऱ्या प्रकाििा 
भरू्ोल हयव्लतरनष्ि आहे, म्हिजे सािाांशाने तो कलात्मक आहे; आरि म्हिूनि त्या प्रकािाला 
भरू्ोलके्षिािी एक शाखा किण्याच्या इच्छेने बान्झेिे अन यारयत्व मान्य किण्यास कोिी तयाि झाले नाही 
[बान्झेिी भदूृश्यािा ‘आत्मा’ (soul) ही सांकल्पना, भदूृश्याच्या सौंदयगबोधक्षम बाजूशी सवगसाधाििपिे रनर्रडत असलेल्या कल्पनेपासून फािि दूि 
रे्ली होती. या सांकल्पनेतून लेखकाला रमळालेल्या मोठ्या स्वातांत्र्याम ळे, लेखकाांपेक्षा त्या प्रदेशाशी स परिरित असलेल्या लोकाांनाि ती अरधक 
समाधानकािक अथवा मनोिांजक वाटावी, अशा प्रकाििी विगन किण्यािी मोकळीक रमळाली (C/o त्यािे अमेरिकेिे अन भव ३३०, Ⅱ, ४७ ff). 
बान्झेच्या कायांविील व मताांविील अरधक ििेसाठी रवभार् ‘४ अ’ शवेटी रदलेल्या यादीतील सांदभग पहा.]. 

 
भरू्ोलावि कोित्याही एका रवरशष्ट नम न्याच्या रनिीक्षिािे बांधन घातले जाऊ नये. यािा अथग, 

आम्ही ज्या प्रकािे हयाख्या केली तशी भदूृश्यािी सांकल्पना भरू्ोलकािाच्या दृष्टीने शून्य चकमतीिी आहे, 
असा होत नाही. एखाद्या के्षिातील दृश्य-भौरतक रूपधेयाांवि प्रादेरशक अभ्यासकािे लक्ष कें रद्रत किण्यात 
मोठेि मूल्य असण्यािी शलयता आहे (C/o फे्ररड्रलशने २३०, १६०). रवशषेतः एखाद्या के्षिात प्रवशे किताि 
त्याच्यासमोि वस्त व्स्थतींिा असा काही घोळका उभा िहातो की, नेमकी कोठून स रुवात किावयािी हे न 
समजल्याम ळे तो पाि र्ोंधळून जातो. अशा वळेी जे प्रत्यक्ष समोि रदसते तेथूनि स रुवात कििे योग्य, हा 
ठोकळ रनयमि उपयोर्ी पडतो (C/o चफि २८८). पि अभ्यासकाने आपल्या रनिीक्षिाांवि तेवढ्याांिीि 
मयादा घातली, ति त्यािा अभ्यास अप िा िाहण्यािी शलयता आहे. [हा रनष्ट्कषग केवळ तारत्तवक रविािाांवि आधािलेला 
नाही. प्रस्त त लेखकाने “विच्या सायलेरशयािा औद्योरर्क प्राांत” या अर्दी मयारदत क्षिेािे प्रयत्नपूवगक केलेले प्रादेरशक प्ररतपादन हाही त्याला 
आधाि आहे (३३६).] उलटपक्षी, अभ्यासािी एवढीि एक कायगपद्धती आहे असेही ठामपिे म्हिता येिाि नाही. 
उदाहििाथग :- ज्या सांबांधीिी सामग्री प्रत्यक्ष रनिीक्षिाने रमळालेली नहहती अशा लोकवस्तीच्या रवभार्िीिे 
तपशीलवाि परिक्षि किण्यापासून प्रािांभ करून उत्कृष्ट प्रादेरशक अभ्यास तयाि किण्यात आलेले आहेत. 
तिीही, कोित्याही भपू्रदेशातील दृश्य वस्त व्स्थरत त्या प्रदेशािे स्वरूप समजण्याच्या दृष्टीने महत्तवपूिग 
असण्यािी जास्ती शलयता असिाऱ्या वस्त व्स्थरतसांिात सवगसाधाििपिे जमा धिाहया, आरि अमूतग 
वस्त व्स्थतींना भौर्ोरलक महत्तव नसण्यािी शलयताि अरधक असते असे मानावे, असा द सिा ठोकळ रनयम 
र्ृहीत धििे उपय लत ठिण्यास हिकत नाही. अथात, एखाद्या रवरशष्ट उदाहििात याच्यारवरुद्ध परिव्स्थती 
रसद्ध होिािि नाही, असे ठामपिे कोिीही म्हिू शकिाि नाही. 

 
प्रायोरर्क, रिरकत्सक अभ्यासाच्या दृष्टीने या ठोकळ रनयमाांिे महत्तव काहीही असो, रविािात 

घ्यावयाच्या घटनाांपेकी र्ाळाहया कोित्या व स्वीकािाहया कोित्या हे ठिरवण्यािा इष्ट मानदांड त्यातून 
रमळत नाही येवढे खिे. सांवदेनक्षम आरि प्रबोधनक्षम घटनाि रविािात घेण्यािी मयादा घालून –त्यात 
नेमलया कोिािा अांतभाव किावयािा यािी हयाख्या किताना रतच्या प्रस्तावकाांना आलेल्या अडििीकडे 
क्षिभि द लगक्ष करून सवग अभौरतक घटना आपि वर्ळून टाकल्या, तिीही आपल्याला असांख्य घटना 
रविािात घ्याहया लार्तील. सवगसाधािि रनकषान साि त्याांना मूतग वस्त व्स्थतीिी मयादा घातलेली असली 
तिी त्याांपैकी रनवडक तेवढ्याि उिलण्यास लार्िािा वस्त रनष् आधाि त्या हयाख्येतून रमळत नाही. या 
सांकल्पनेिा तकग रनष् पाठप िावा करूनि ग्रान्योने रवरवध रूपधेयाांिा आपल्या ञानेंरद्रयावि उमटिािा ठसा 
हाि आधाि धरून ही रनवड रनरित केली, हे आपि मारे् पारहलेि आहे. याि आधािावि हवा पाण्यािा 
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माि खाऊन ज नाट झालेले धान्यािे याांरिक कोठाि काल त्या एकूि भदूृश्यात लक्षात न भिण्याइतके 
क्ष ल्लक वाटले असेल, पि उद्या त्याि दृश्यातली ती सवग-प्रम ख वस्तू असावी असे वाटण्यािी शलयता आहे. 
–अथात यािे श्रेय त्याविील धातूच्या नहया झाकिाला याव ेलारे्ल! – पि, कोिा भदूृश्य रििकािाने हे 
रवधान खिे मानले, तिी कोिी भरू्ोलकाि तो भौर्ोरलक महते्तिा मानदांड म्हिनू मानण्यास तयाि होिाि 
नाही, हे र्ृहीत आहे. 

 
येथे एक र्ोष्ट स िवावयास हिकत नाही. भरू्ोलकाि माि या सौंदयगबोधकक्षमते ऐवजी त्या वस्तूांिा 

के्षिीय रवस्ताि हेि प्रमाि उपयोर्ात आित असतो. ज्या वस्तूांनी ते भदूृश्य सजवलेले असते त्याांिे विगन 
कििे व त्याांिा अन्वयाथग लाविे हाि भरू्ोलकािािा हयवसाय असतो. म्हिून ज्या वस्तू त्या भदूृश्यािे 
रवस्तािदृष्ट्ट्या सवात महत्तवािे भार् ठितात, त्याांिाि त्याने प्रथम रविाि किावा, पि असे कििेि तकग श द्ध 
आहे हे रदसत असूनही, परिपाठात माि फािि थोडे अभ्यासक या मार्ािा अवलांब कितात, यालाही काही 
अथग असलाि पारहजे. आपल्या तारत्तवक ििेत श्लटूिने रवस्ताि हे एक प्रमाि स िरवले असले, तिी 
साांस्कृरतक भदूृश्याच्या क्रमबद्ध अभ्यासािा जो नम ना त्याने सादि केला त्यात त्याने एका प लािी रनवड 
केली. त्याच्याि मताांच्या आधािाने बोलावयािे झाले ति, हे रूप साांस्कृरतक घटनाांतील रकमान महत्तवाच्या 
रूपधेयाांपैकी एक आहे (२४७). रशवाय, आपि पूवीि पारहल्याप्रमािे के्षिीय रवस्तािाने जवळजवळ शून्य 
असलेल्या साांस्कृरतक रूपधेयाांपैकी एक या स्वरूपात मानव अदृश्यि िहाण्यािी शलयता टाळण्याच्या 
उदे्दशाने मानव प्राण्यासाठी त्याने रवशषे प्रकाििे रवस्तािक चभर् वापिले आहे. 

 
भदूृश्यािा अभ्यास म्हिजे भरू्ोल या अथाने केला जािािा तकग वाद आरि प्रादेरशक भेदाभेदाांिा 

अभ्यास म्हिजे भरू्ोल या अथाने केला जािािा तकग वाद, या दोहोंमध्ये प्रत्येकाच्या बाजूने श्लूटिने 
समझोता रनमाि केला आहे, असे रदसते. स दैवाने, या दोन वादाांपैकी द सऱ्यािा प्रभावि प्रबळ ठिला. 
शहिाांिा रविाि कित असतानाही बह तेक सवगि भरू्ोलकाि प ष्ट्कळसा असाि रनिगय घेतात. भपूृष्ािे 
अर्दीि नर्ण्य के्षि शहिाांनी हयापलेले असते, तिी ती भरू्ोंलाच्या दृष्टीने महत्तवािी नाहीत असे कसल्याही 
तारत्तवक ििेत पटरवता येण्यासािखे नाही. सापेक्ष के्षिीय रवस्तािाच्या मयादा बांधाांतूनही रूपधेये बिावली 
आहेत यािे एक कािि सवग भरू्ोलकाि नर्िवासी होते ही वस्त व्स्थतीि असण्यािी शलयता आहे. 
उलटपक्षी, मोठ्या प्रमािात रवशषेर् ि-सांपन असलेली के्षिे ती केवळ रवस्तािाने रकिकोळ असतात 
म्हिूनि अनेकदा द लग रक्षत िहातात. कािि, रवकास कायात सधन आरि र् िरवशषेाने परिपूिग असूनही 
त्यािी रभन प्रकृरत एकूि भदूृश्यात सहज नजिेत भिण्यािी शलयता नाही. 

 
अशा अभ्यासकाांिे खािीके्षिाच्या रवशषे स्वरूपाकडे द लगक्ष होते आरि तसा कल होिे 

स्वाभारवकही वाटते. हेि या सांदभात एक रनर्गदष्ट उदाहिि म्हिून लक्षात घेण्यासािखे आहे. जेथे 
खािकाम भरूमर्त असते तेथे ति त्या भदूृश्यावि झालेले परििाम अर्दीि र्ौि असतात. प्रत्यक्ष खाि-
बोर्द्याविील काही इमािती व जवळिे लोहमार्ािे फाटे येवढ्याि र्ोष्टी नजिेत भितात. पि, ज्या 
के्षिातील बह ताांश लोकसांख्येिे अवधान खािकामाने वधेलेले असते अशा के्षिाांशी परिरित असिाऱ्या 
अभ्यासकाांच्या एक र्ोष्ट लक्षात येते, की त्या के्षिािे रवशषे स्वरूप इति के्षिाांहून –उदाहििाथग केवळ 
शतेीवि अवलांबनू असिाऱ्या के्षिाांहून– असांख्य प्रकािाांनी वरे्ळे असते. त्या के्षिातून जहाजाांतून रनयात 
होिाऱ्या खरनज िाशींच्या र्ितीने आरि त्यािा परििाम म्हिून तेथे ये जा कििाऱ्या र्ाड्याांच्या र्ितीने या 
वरे्ळेपिािे मापन किता येते. तिीही त्या के्षिािी प ष्ट्कळशी खास लक्षिे अभौरतक असतात, ती सत्य 
असतात व त्याांना भौर्ोरलक महता पि असते. तेथील लोकवस्तीिे सामारजक व नृवांशभेदात्मक स्वरूप, 
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विकििी ग्रामीि रदसिाऱ्या या के्षिात कायगित असलेल्या श्ररमक-सांघटना इतकेि काय, र्ावातील 
िस्त्याविही हयलत होिाऱ्या रवरुद्ध स्वरूपाच्या सामारजक वृत्ती या सवगि र्ोष्टी तेथील खािकामाच्या 
परििामाांच्या रूपाने त्या प्राांताशी रनर्रडत झालेली खास लक्षिे असतात. या के्षिाांिे काही खास व रवरशष्ट 
स्वरूप असते, ही वस्त व्स्थती अशा के्षिाांच्या त्याांच्या नैसर्गर्क महत्तवाच्या मानाने रकतीतिी अरधक, कमी 
नहहे, रवविेन कििे आवश्यक आहे. अर्दी लोकवस्तीच्या भाषेत बोलावयािे झाले तिी ही के्षिे जर्ातील 
भटलया जमातींच्या ििाऊ क िि-के्षिाांपेक्षा रकतीतिी अरधक महत्तवािी असूनही या कमी महत्तवाच्या 
के्षिाांच्या तपशीलवाि रवविेनात कोठे उिीव पडलेली रदसत नाही. [हा परिच्छेद लेरव् एफ् टॉम् याांिे “खाि काम 
क्षेिािे भदूृश्य” या लेखाच्या हस्तरलरखतावि आधािलेला आहे.] 

 
एखाद्या भदूृश्यातील रवरवध वस्तूांच्या घोळलयातून इष्टवस्तूांिी रनवड किताना अरधक महत्तवाच्या व 

कमी महत्तवाच्या असा भेद दाखरवण्यासाठी आधाि म्हिून के्षिीय रवस्तािािा रनकष लावण्यािा कोिीि 
प्रयत्न कित असल्यािे रदसत नाही. सवग भौरतक वस्तू काहीना काही जार्ा हयापताति त्याम ळे त्याांिा 
अभ्यास सहज होऊ शकतो, ही र्ोष्ट खिी असली तिी अभ्यास वस्तू व्स्थि असाहयात (immobilia) म्हिजे 
एकाि रठकािी िहािाऱ्या असाहयात याही र्ोष्टीला भरू्ोलकािाांिी मान्यता असल्यािे रदसून येते. 
तारत्तवकदृष्ट्ट्या श्लूटिने घिाांच्या प्रकािाांिा अभ्यास रनयमबाह्य ठिरवला असला तिी त्यािे प्रमेय 
सवगसाधाििपिे मानिािाही, त्याच्या या तकग रनष् रनष्ट्कषाकडे द लगक्ष कितात, हाही एक दैवयोर्ि, ग्रामीि 
र्ृहप्रकािािे मोठे आकषगक अभ्यास त्यानी सादि केले आहेत. के्षिीय रवस्तािाच्या भाषेत बोलावयािे झाले, 
ति त्या एकूि ग्रामीि दृश्यात ते अर्दीि क्ष ल्लक मानाव ेलार्तील. उलटपक्षी, ग्रामीि भदूृश्याांपेक्षा नार्िी 
भदूृश्याांत घिाांना रकतीतिी अरधक महत्तव असते, हे उघड आहे. पि, श द्ध भदूृश्यवाद्याांिी हीि उपपत्ती 
शहिाांच्या स्वतांि अभ्यासाांिे समथगन कित असल्यािे रदसते. अशा अभ्यासात, कलोरनयल, मान्साडग, 
रनओस्परॅनश िीतींच्या र्ृहििनाांिे शकेडा प्रमाि र्टार्टाने दाखरविािे नकाश ेइतकेि काय, शहिातील 
रवरवध प्रकािच्या पूिि-स्थानकाांिा (Filling Stations) भौर्ोरलक अभ्यास याांिाही अांतभाव होतो. 

 
या प्रकािातील सवगि सूिनाांना ‘असमांजस’ असे रवशषेि लावण्यापेक्षा अरधक महत्तव कोिी 

देईलसे वाटत नाही. या सवग सूिनाांिे समथगन फलत रक्रफेनच्या एका रवधानाने केलेले असाव.े त्याने स्वतः 
केलेल्या र्ृहप्रकािाांच्या अभ्यासाच्या सांदभाति प ढील रवधान केले आहे. “ज्या ज्या घटनाांिे कतृगत्व प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्षपिे मािसाकडे येते अशा भपू्रदेशाांतर्गत सवग दृश्य घटनाांिे स्वरूप, उपपत्ती व रवतिि याांिा 
अभ्यास हाि साांस्कृरतक भरू्ोलकािाांिा प्रम ख रवषय आहे.” (२९५, १६३). पि त्याने स्वतः प्रत्यक्ष 
केलेल्या अभ्यासात, आपल्याला र्ृहप्रकािाांिे महत्तव अरधक वाटते असेि स िरवले आहे. पि, त्याांिी 
उपपती भदूृश्यावि अथवा मूतग घटनाांवि आधािलेली नसून, अमूतग घटनाांच्या म्हिजेि सांस्कृतीच्या 
स्वरूपावि आधािलेली आहेत. तिीही त्यािे वि उद्धतृ केलेले विन आपि मान्य किण्यास हिकत रदसत 
नाही; कािि, ते भरू्ोल हा रनिपवादपिे भदूृश्याांिाि अभ्यास आहे या सांकल्पनेतून काढलेला तकग रसद्ध 
पि आवश्यक रनष्ट्कषग आहे. 

 
एक रनिीक्षिक्षम वस्त व्स्थती या अथाने भदूृश्यात वरे्वरे्ळ्या वस्तूांिा (अथवा त्याांच्या पृष्ाांिा) 

अांतभाव होतो. या सवांिी रमळून होिािी एक पूिग वस्तू फलत सौंदयगबोधक भाषेति अथगपूिग असू शकेल. 
त्या के्षिातील सवग भौरतक वस्तूांिा त्यात समावशे हहावा इतकी जिी ही सांकल्पना तािली तिीही वििे 
रवधान सत्यि आहे, हे यापूवीही रदसून आलेले आहे. दृश्य भपू्रदेशािे भार् म्हिनू त्यािा रविाि करू 
लार्लो की तत्काल त्या दृश्य भपू्रदेशातून आपि बाहेि जातो आरि मर् थोड्या फाि रवलां बाने अभौरतक 
कािकाांकडे ओढले जातो. श द्ध भदूृश्यवाद्याांच्या रनयमाांनी जिी याना पिवाना रमळालेला असला तिी त्याांना 
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ते फािसे प्रोत्साहन देत नाहीत, हेही रततकेि स्पष्ट आहे. एखाद्या भपू्रदेशातील ती रूपेही दृश्य आहेत 
येवढ्याि आधािावि त्या भपू्रदेशातील सवग दृश्यरूपे समथगनीय ठििाि असतील, ति भरू्ोलकािाला 
तकग दृष्ट्ट्या त्यातील प्रत्येक वस्तूिा अथवा वस्तू प्रकािािा, रतिे स्वरूप उत्पत्ती व रवतिि या दृरष्टकोिाांतून 
त्या त्या वस्तूच्या अरधकािाने शलय होईल तेवढाि अभ्यास कििे भार् पडेल. रििकाि अथवा 
मानसशास्त्रञ नसल्याने, ते एक रिि अथवा ती एक पूिग सांवदेना या दृष्टींनी त्या भरू्ोलकािाला त्या एकूि 
भदूृश्यािे काहीि आकषगि नसते. 

 
वि रदलेले तारत्तवक रनष्ट्कषग हयवहािातही रततकेि अथगपूिग आहेत हे स्कॉफील्डच्या टेनेसीतील 

र्ृह प्रकािाांच्या अभ्यासाने रनदर्गशत केले आहे. त्याने त्याांिे प्रकािान साि वर्ीकिि केले आहे. त्याांिा उद्
र्म आरि रवकास याांच्या अन िोधाने त्याांिे पिीक्षिही केले आहे. पि, असे कित असतानाही “घिे ही 
भदूृश्यािी रूपधेये आहेत” येवढ्या केवळ वस्त व्स्थती खेिीज त्या रूपधेयाच्या कोित्याही भौर्ोरलक 
महते्तिी सूिना त्या विगनातून रमळत नाही (३८७; c/o फायफििी टीका १०९, १२० f). 

 
सवग आध रनक भरू्ोलकािाांिे पद्धरततांिाच्या एका म द्यावि एक मत असते, कोित्याही एका 

प्रकािच्या वस्तूिा स्वरूप, उत्पत्ती व रवतिि या दृष्टीने केलेला अभ्यास हा भरू्ोलके्षिािा भार् मानू नये, 
ति त्या प्रकािच्या वस्तूांिा अभ्यास कििाऱ्या क्रमबद्ध शास्त्रािा तो भार् आहे असे मानिेि इष्ट आहे. 
वांटनाच्या अभ्यासािा भरू्ोलात अांतभाव किण्यािा हहयास हेटनिने धिला असा काही र्ैिसमजाांवि 
आधािलेला एक आिोप सॉिने केला (तळटीप क्रमाांक ४८ पहा). पि नांति, स्वतः सॉिनेि ‘भदूृश्याांिा 
अभ्यास म्हिजे भरू्ोल’ ही तकाने त्याि रनष्ट्कषाकडे नेिािी सांकल्पना रवकरसत केली, हा केवढा 
दैवद र्गवलास! र्हृप्रकािाांिा अभ्यास हाि आपला अभ्यास-रवषय असावा असा दावा कोित्याि शास्त्राने 
अद्यापपयंत केलेला नाही, असे आज आपि अरधकािाने म्हिू शकतो. पि अशा अभ्यासात, भरू्ोलकािाांना 
थोडे फाि जिी यश येत रे्ले, तिी योग्य दृष्टी असलेल्या अभ्यासकाांना त्यातूनि त्या रवषयािा खास 
अभ्यास किण्यािी स्फूती रमळू शकेल. मर्, भरू्ोलाने प्रथम या नहया के्षिािे दालन ख ले केले, पि 
द सऱ्याि कोिा शास्त्राने ते आपले म्हित त्यािा ताबा घेतला, असा आिखी एक प्रकाि घडण्यािा सांभव 
आहे. र्ृह प्रकािाांिे भरू्ोलाभ्यासक मोठ्याप्रमािात आकािििना, उत्पत्ती आरि रवतिि येवढ्याप ितेि 
त्यारवषयात लक्ष घालतात. त्याम ळे कला व सांस्कृती याांच्या नम न्याांिा शास्त्रीय दृरष्टकोिातून अभ्यास 
कििाऱ्या इरतहासकािाच्या अभ्यासात हयावसारयक भरू्ोलकाि कोितीि भि टाकू शकत नाही, या 
लायलीच्या तकग रसद्ध रसद्धान्तािे समथगनि होते (२२०, १३८). [येथे असाही आक्षपे कोिी घेऊ शकेल, की अशा प्रकाििा 
रनष्ट्कषग लायलीने काढलेलाि नाही. पि, कारलंर्ने केलेल्या नाहहगच्या अभ्यासावि त्याने केलेल्या ििेतून द सिा कोिता रनष्ट्कषग काढता 
येण्यासािखा आहे? त्यािा त्यानांतििा प्रश्न आरि त्याला त्यािेि उत्ति याांवरून भरू्ोलकािाने “कलारवषयािा इरतहासकाि बनाव ेअसा त्यािा 
रनरिति हेतू नहहता” असे सूरित होत असले तिी ते खािीलायक रवधान नहहे. कािि, आपल्या अन्य र् िवत्ता कायम िाखूनही साांस्कृरतक 
भरू्ोलकािाांना कलारवषयाच्या इरतहासकािािी भरूमकाही वठरवता येते असे रसद्ध झालेले आहे.] 

 
ज्या अरत महत्तवाच्या वरे्ळेपिावि आम्ही येथे भि देतो आहोत तोि वरे्ळेपिा रिटिच्या त्या 

अरभजात पि थोड्याशा अवघड वालयाांशातील शब्दाांिी उलटापालट करून अर्दी अिूकपिे माांडून 
दाखरवता येतो. “पार्गथव घटनाांनी भिलेल्या भपूृष्ाच्या के्षिािा अभ्यास म्हिजे भरू्ोल”. एखादे के्षि 
स्वकायेने हयापिाऱ्या भौरतक वस्तूांिा अभ्यास म्हिजे काही त्या के्षिािा अभ्यास नहहे. म्हिजेि ते 
वांटनशास्त्र होऊ शकत नाही. कािि, त्या प्रदेशातील सवगि र्ोष्टींिा अभ्यास होत नसल्याम ळे ते के्षि 
रवघरटत होते व तकग दृष्ट्ट्या तो त्या के्षिात आढळिाऱ्या भौरतक र्ोष्टींिा अभ्यास होतो. भदूृश्यातील 
घटनाशास्त्रािा अभ्यास यािा अथग त्या प्रदेशात आढळिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या घटनाांिा अभ्यास या रशवाय द सिा 
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काहीि होऊ शकत नाही. यावरून भदूृश्यािी ििना, उत्पत्ती, रवकास व कायग याांिा अभ्यास म्हिजेि त्या 
भदूृश्यातील भौरतक वस्तूांिी ििना, रवकास व कायग यािा अभ्यास येवढाि होतो, हे रसद्ध होते. 

 
श द्ध भदूृश्यवाद्याांच्या प ष्ट्कळशा कायात ििना अथवा आकाि याविि केवळ भि देण्याकडे कल 

असतो, हा त्याांच्या दृरष्टकोिािा आिखी एक परििाम आपि लक्षात घ्यावयास हिकत नाही. हा परििाम 
अर्दी नैसर्गर्क आहे; कािि आपले इांरद्रय-प्ररतबोध केवळ आकािाांिेि रनिीक्षि करू शकतात. उत्पत्ती, 
रवकास व कायग ही एकति वतगमान आकािावरून अन मानाने समजून घेतली पारहजेत –अथात ही पद्धत 
कोित्याि प्रकािाने रवश्वसनीय नसते– चकवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने त्याांिे रनिीक्षि केले पारहजे. त्यात 
अदृश्यि नहहे ति अमूतग कािकाांिाही अांतभाव केला जाण्यािी शलयता; रशवाय, एखाद्याने थोड्याश्या 
सातत्याने भदूृश्य या सांकल्पनेला रिकटून िहावयािे ठिरवले ति त्या भदूृश्यातील वस्तू या केवळ 
आकािाप ित्याि त्या एकूि भदूृश्यािे अवयव असतात असे मानाव ेलारे्ल. एकूि, यापूवीि आपल्याला 
आढळून आले आहे त्या प्रमािे, भदूृश्यािा रवकास एकाि अभांर्रुपाने होत नसतो, ति त्यातल्या 
वरे्वरे्ळ्या र्ोष्टी वरे्वरे्ळ्या प्रकािे वाढत असतात. 

 
हयलतरुपविगनावि लक्ष कें रद्रत केले जाते हीही आध रनक भरू्ोलाभ्यासकाांच्या प्ररशक्षिात 

भरूुपशास्त्राला रदल्या रे्लेल्या महत्तवािा, रनदान अांशतः परििाम आहे, असे मानावयास हिकत नाही. 
भपूृष्ािे आकाि भरूूपशास्त्राप ढे अनेक प्रकाििे प्रश्न उभे कितात; कािि, प्राकृरतक इरतहासािे अांरतम 
स्वरूप या अथाने भरूुपािे स्पष्टीकिि त्याला द्यावयािे असते. अथाति, रवरवध भरूुपाांच्या अन्य पार्गथव 
रूपधेयाांशी असलेल्या कायगकािी सांबांधाकडे फािि कमी लक्ष रदले जाते. हा रविोध रवशषेेकरून भौर्ोरलक 
रनिीक्षिासांबांधी पेंक ने १९०६ मध्ये केलेल्या ििेत (१२८), तसेि श्लूटिच्या उत्तिाय ष्ट्यातील कायात, 
रवशषे लक्षिीय आहे. आताच्या प ष्ट्कळशा भरू्ोलकािाांिे मत मान्य करून भरू्ोलकािाला भरूुपाांच्या 
उत्पत्तीिे स्पष्टीकिि देण्याच्या जबाबदािीतून म लत केले, ति भरूुपाांच्या कायांकडे स सांर्त लक्ष न देता 
केलेले भरूुपाांिे विगन वाांझोटे असल्यासािखे रदसेल. श्लूटि, पासाजग व ग्रान्यो याांच्या कायांच्या अनेक 
टीकाकािाांच्या एक र्ोष्ट लक्षात येऊन ि कली आहे. भदूृश्यातील भरूुपाांच्या त्याांनी केलेल्या उत्कृष्ट 
रवश्लेषिािा तोल भरूुपाांच्या कायाकायांच्या आवश्यक रततलया रवविेनाने –म्हिजेि घटनाांच्या अन्योन्य 
सांबांधाांच्या रवविेनाने– साांभाळलेला नाही. (C/o वायबले २६६ आरि ब्यूर्गि ११, ९३). तसेि प्रदेशाांच्या 
भरू्ोलािे प्ररतपादन कसे किाव ेया रवषयी फींिने केलेल्या ििेत बाह्यरुपाांवि अनेक परिच्छेद खिी घातले 
आहे, पि त्याांच्या कायाबद्दल एकि ओळ रलरहली आहे. 

 
भरू्ोलाच्या श द्ध भदूृश्यवादाच्या दृरष्टकोिािा काटेकोि अथग लावायिा झाला, ति कायाकायग 

रविाि पूिगपिे रनयमबाह्य ठिण्यािी शलयता आहे. जे कायग काही रवशषे आकािाने स्पष्ट झाले असेल 
तेवढेि याला अपवाद ठिेल. पि कोित्याि भरू्ोलकािाला आपि केलेल्या र्ोष्टींच्या विगनातून त्याांच्या 
कायांिा रविाि तेवढा वर्ळावा अशी कधीि इच्छा होत नाही. त्याम ळेि बाह्यरूप हे त्याच्या कायािाही 
आरवष्ट्काि दाखरवते असे प्रथमदशगनीि र्ृहीत धििे योग्य असे मानण्याकडे कल असल्यािे सामान्यपिे 
रदसून येते. उदाहििाथग, कािखाना रबऱ्हाडाांच्या िाळीपेक्षा वरे्ळा रदसतो, कोठािािा आकाि असिािी 
इमाित िहाते घि असू शकत नाही, इत्यारद. न्यू इांग्लांडच्या शतेमळ्यात उन्हाळ्यात िहािािे िरहवासी 
कोठािािा उपयोर् रबऱ्हाडासािखा किताना रदसतील. पि त्यासाठी त्याच्या बाह्यरूपात लक्षिीय असा 
कोिताि फिक केलेला रदसिाि नाही, इतकेि नहहे ति त्याच्या अांतःस्वरुपातही रकिकोळ फिकि 
केलेले रदसतील. रलयान्स या जर्प्ररसद्ध िेशीम-कें द्राच्या िस्त्याांतून तासनतास िेशीम रर्िण्याांच्या शोधाथग 
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िपेट करूनही प्रस्त त लेखकाला त्या सापडल्या नाहीत. आरि शवेटी त्याला असे आढळून आले, िहात्या 
घिाांपासून वरे्ळ्या ओळखू येिाि नाहीत अशा सामान्य इमाितीति उभािलेल्या यांिाांवि हा िेशीम माल 
तयाि केला जातो. एकेकाळी याि इमािती िहाती घिे होती आरि आजही आहेत. एवढ्याि एका 
आधािावि रलयान्सच्या भरू्ोलात िेशीम उद्योर् अर्दी र्ौि आहे असे साांर्ून तो प्रश्न रनकालात काढला 
असता, ति ते समथगनीय ठिले असते का? एका प्रश्नावलीला उत्ति देताना कोल्बीने रलरहले आहे की 
“काही महत्तवािे मानवी उद्योर् व्हहलटोिीया कालखांडातील इमाितीत िालले आहेत. या रठकािीही 
आतील सांस्थेिे महत्तव त्या घिाांच्या मान्साडग प्रकािाच्या छपिावरून ठिवावयािे की काय? (तळटीप १०१ 
पहा). 

 
रवशषेेकरून नार्िी भदूृश्यात बाह्याकाि अांतर्गत कायािे योग्यसूिक असतात असे मानिे अन रित 

आहे, असे मत वायबलेने हयलत केले आहे. िाांर्ला प्ररशरक्षत नर्ि-भरू्ोलकाि हयापाि-प्रधान शहि आरि 
उद्योर्-प्रधान शहि या दोहोंच्या दृश्य स्वरूपातील फिक लक्षात घेण्याइतका तिबजे असलाि पारहजे, हे 
रनःसांशय. पि, या फिकािे अांशात्मक मापन कििे अत्यांत अवघड आहे –कािि, सर्ळीि शहिे अांशतः 
दोनही प्रकाििी असतात. बाह्य स्वरूपात कोिताि फिक न किता एखाद्या माल-र् दामािे रुपाांति 
कािखान्यात कििे शलय आहे; चकवा याच्या उलट प्रकाि होण्यािीही शलयता आहे. या कायात झालेल्या 
बदलाला त्या शहिाच्या जीवनात बिेि महत्तव आले असण्यािा सांभव आहे. थोडलयात रडरकन्सन म्हितो 
त्याप्रमािे “कायग व आकाि हे स सांवादी असताति असे नाही” (२०२, ६). 

 
स दैवाने कायािे महत्तव इतके स्पष्ट असते की ते हयाख्येच्या मयादाांवि मात किताना नेहमीि 

रदसते. भौरतक र्ोष्टींच्या मयादेला अर्दी काटेकोिपिे रिकटून िहािािे भरू्ोलकािही नर्िाांच्या 
रवविेनात के्षिीय ििनाांिे रवश्लेषि प्रथमतः कायांच्या भाषेत किण्यास ि कत नाही. इमाितीच्या प्रकािाांच्या 
भाषेतील त्या ििनाांच्या रवश्लेषिाकडे ते नांति वळतात, यािे श्रेय कदारित नार्ि, नर्ि-भरू्ोलावि 
रदसिाऱ्या नर्ि-ििनाकािाांच्या प्रभावालाि द्याव ेलारे्ल (३२२; ६३३; ३२१, १८७ ते ८९). 

 
भरू्ोलाच्या भदूृश्यसांकल्पनेम ळे कायापेक्षा आकािावि भि देिाच्या रदशनेे प्रयत्न होिे साहरजकि 

आहे. हा भि वस्तूांच्या रवविेनाप िताि मयारदत नसतो, ति तो वस्त सांयोर्ाांच्या रवविेनातही रदसून येतो. 
‘आकृरतबांधा’ सांबांधी प्रिरलत उत्साह हे भरू्ोलके्षिातील एक अर्दी नव े ‘वडे’ आहे असा छाप काही 
टीकाकािाांनी, अथात तोंडी ििेत मािलेला आहे. प्रस्त त लेखक आकृरतबांधाांिी महत्ता नाकबलू 
कििाऱ्यापैकी नहहे. असे आढळून आले आहे की कोित्याही आकृरतबांधािा अांतबाह्य अभ्यास –
उदाहििाथग शहिाांतील िस्त्याांच्या आकृरतबांधाांिा अभ्यास– केल्यास त्याांच्या रवकासाच्या मूलभतू 
कािकाांसांबांधी काही अथगपूिग रनष्ट्कषग काढता येतात. आपल्याि देशातील रमनेपोरलस या शहिाच्या बाबतीत 
(३५४) आरि अपि सायलेरशयातील य िोपीय शहिाांच्या बाबतीत (३५६) या रवधानािा पडताळा लेखकाला 
आलेला आहे. (द सऱ्या बाबतीत जे रनष्ट्कषग काढता आले त्याला पे्रस्टन् जेम्स यानी घेतलेला ‘एखाद्या 
शहिाला आकृरतबांधि नसतो ही र्ोष्ट अशलय कोटीतील आहे’, हा आके्षप काििीभतू झाला, ही र्ोष्ट कबलू 
कििे न्यायाला धरूनि होईल.). रहस्पॅरनक अमेरिकेच्या दूिवि पसिलेल्या प्राताांतील वसाहतींच्या 
आकृरतबांधािा अभ्यास करून एक लेखमाला प्त लाटने रलरहली. रवशषेतः कायांतील फिक समजण्यािा 
एक मार्ग या नात्याने आकृरतबांधाांच्या अभ्यासािे महत्तव विील लेखमालेने दाखवनू रदले आहे. (यातील 
वरे्वरे्ळ्या अभ्यासाांिी यादी २२१, १३ तळटीपेत पहा). 
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उलटपक्षी त्याांिी अरधक रिरकत्सा न किताि आकृरतबांधाांिे प्ररतपादन कििे म्हिजे त्याांच्या 
अर्दी सिळ व अर्दी स्थूल स्वरूपािे विगन किण्यािा प्रकाि आहे. प्ररतपारदत आकृरतबांध सखोल 
अभ्यासाच्या दाविीला बाांधल्याखेिीज त्यात काही महत्तवािा अथग भिलेला आहे, यारवषयी वािकािी 
खािीि पटिाि नाही. काही घटना नकाशािे रवस्तृत के्षि हयापतात आरि ‘शोभाकृतीत’ िस घेिाऱ्याांिे 
लक्षही वधूेन घेतात. द सिा एक घटनासम च्चय असा असतो, की त्या घटना कमी महत्तवाच्या असतात या 
नावाखाली आपल्याला त्याांच्याकडे द लगक्ष कििे भार् पडलेले असते, येवढ्याि वस्त व्स्थतीच्या आधािावि 
द सऱ्या घटनाांच्या त लनेने परहल्या प्रकािच्या घटनाांिे महत्तव अरधक असते असे रसद्ध होत नाही. 
उदाहििाथग परिम ओहायहोच्या लोहमार्ांिा आकृरतबांध काही अांशी रतकडील हयापािी कें द्रािे स्थान 
सूरित कितो. या आकृरतबांधािे सवात मोठे आरि उघड रदसिािे लक्षि म्हिजे, हे लोहमार्ग सवगि 
रदशाांनी धावताना रदसतात, हे होय. –अथाति हे तेथील भपूृष्ाच्या स्वरुपािे रििि आहे. पि, याि 
मार्ांवरून होिाऱ्या मालाच्या बाहत कीसांबांधी आकडेवािी रमळरवता आली आरि त्या प्रमािात जाडी 
दाखरवलेल्या िेषा काढून याि मार्ांिा नकाशा तयाि केला, ति रमळिािा आकृरतबांध त्या के्षिातील 
ग्रामीि कें दे्र आरि नार्िी कें दे्र याांच्या अन्योन्य सांबांधािा अन्वयाथग लावण्याच्या दृष्टीने खूपि अरधक अथगपूिग 
ठिेल. रवशषेे करून ललहहलांड-रपट् बर्गिे दर्डी कोळसा व पोलाद-के्षि व अटलाांरटक रकनािा एका 
बाजूला आरि एिी सिोवि व उत्तिेकडील खांडाांतर्गत प्रदेश द सऱ्या बाजूला या दोहोंिा त्या एकूि के्षिाशी 
असलेला सांबांध समजण्याच्या दृष्टीने तोि आकृरतबांध अथगपूिग ठिेल. 

 
द सऱ्या शब्दात, पिस्पि सांदभांतील रवरवध स्थळाांच्या सापेक्ष स्थानाांतील अथगपूिग सांबांध ज्या 

रवस्तािाने त्यात रितािलेले असतात त्यावि त्या आकृरतबांधािे महत्तव पूिगतया अवलांबून असते, म्हिूनि 
श द्ध भदूृश्यवाद्याांच्या प ष्ट्कळशा कायात या रवरशष्ट बाजूकडे वािांवाि द लगक्ष केले जाते, असे अनेक 
टीकाकािाांना आढळून आले आहे. हे लेखक के्षिीय सांबांधाांिा उल्लखे किण्याकडे नेहमीि द लगक्ष कितात 
असे म्हिता येिाि नाही, येवढे रनरित. पि भरू्ोलकािाांनी आपले लक्ष फलत मूतग, भौरतक वस्तूांविि 
कें रद्रत केले पारहजे या र्ोष्टींवि सतत भि रदला रे्ल्याम ळे सापेक्ष स्थान दशगरविाऱ्या श द्ध भौरमरतक 
कािकािे महत्तव रकमान असते असे समजण्याकडे स्वाभारवकि कल होतो. तिीही, इति कोित्याही 
घटकाांपेक्षा हा रवरशष्ट घटक आपल्या वरे्ळेपिाम ळेि भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अरधक महत्तवािा आहे, या बाबतीत 
अन्य प ष्ट्कळशा भरू्ोलकािािे ब्यूर्गिशी एकमत आहे. (११, ३०). 

 
भदूृश्य सांकल्पनेिा अवलांब केलेल्या अनेक लेखकाांच्या ग्रांथात उपरिरनर्गदष्ट दोषाांिी उदाहििे 

सापडण्यासािखी आहेत. रनदान प्राकृरतक भरू्ोलात सापेक्षस्थानाच्या सांकल्पनेिे महत्तव अर्दी र्ौि आहे, 
असे रवधान श्लटूि करू शकला तोही यािाि परििाम (१२७, १३ f). सॉिच्या “रवरवध कायगकािी 
आकृतीत” सापेक्ष स्थानाला म ळीि महत्तव रदलेले नाही; इतकेि नहहे ति, तदन षांरर्क अभ्यासलेखाांतूनही, 
म्हिजे त्याांच्या प्रत्यक्ष रवविेनात वा त्याला जोडलेल्या काही थोड्या नकाशाांतही या कािकािे महत्तव 
सूरित केलले नाही. (३८२-८४) तसेि रडरकन्सन्िी टीका (२०२, ७). त्यािप्रमािे “ग्रान्योच्या 
रलखािातही सापेक्ष-स्थानसांबांधाांना (Lagebeziehungen) पूिगपिे फाटा रदलेला रदसतो” असे वायबलने 
दाखवनू रदले आहे ते बिोबिि आहे. (२६६, २०४). 

 
पासाजगच्या कृतींबाबतही हीि र्ोष्ट खिी आहे. “परृ्थ्वीविील स्वाभारवक प्रदेशाांिे पटे्ट” (Die 

Landschafts gϋrtel der Erde) या त्याच्या ग्रांथात ‘भदूृश्यपट्ट्याांिे’ त्याांतील ‘साांस्कृरतक भदूृश्याांसह’ 
मोठे परििामकािक विगन केलेले आहे; इतकेि नहहे ति, त्याांिे काही तपशीलासह स्पष्टीकििही रदले 
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आहे. पि त्यातील साांस्कृरतक भदूृश्याांच्या सापेक्ष-स्थानाांिा रविाि अन्योन्य सांबांधाांच्या दृष्टीने अथवा सार्ि 
सारनध्याच्या दृष्टीने जवळजवळ म ळीि केलेला नाही. (३०५). नर्िाांिा रवकास हा देखील प्राम ख्याने 
सिळसिळ स्थान-रवषयक प्रश्न असल्यासािखे रदसते – बांदि, नदी उताि अथवा सोइस्कि िीतीने नदी 
ओलाांडण्यािे रठकाि, खरनज सांिय इ. (९८ ff). त्यानेि प ढे ठेवलेल्या नम न्यान साि रनिगय घ्यावयािा 
झाला, ति मयारदत के्षिाांच्या अभ्यासाच्या म्हिजेि प्रादेरशक भरू्ोलाच्या (Landschaft Kundlische) 
पद्धती बाबतही हीि र्ोष्ट खिी असली पारहजे. प्रस्त त नम न्यात नकाशाांिा फािि त िळक उपयोर् केला 
असल्यािे आम्ही यापूवीि रनदशगनास आिले आहे. इटलीच्या प्रवशे मार्ावि असलेल्या अरडर् नदीच्या 
एका उपनदीिे खोिे म्हिून असो, मोठ्या िेनि मार्ाने चकवा िेशने-शायडेक मार्ाने उत्ति रटिोलमार् े
एकूि य िोपीय के्षिाशी प्रस्थारपत झालेले अरधक महत्तवपूिग सांबांध यादृष्टीने असो, याांपैकी कोित्याि 
सांदभात प्राांताच्या सापेक्ष स्थानािा यव्त्कां रितही रविाि न किता दरक्षि रटिोलमधील रमिान भोवतालच्या 
साांस्कृरतक भदूृश्याांिा तपशीलवाि अभ्यास किता येतो, असाि सदिच्या ग्रांथािे काळजीपूवगक पिीक्षि 
कििाऱ्यािा ग्रह होण्यािी शलयता आहे. (c/o रोल यािे पिीक्षि व ििा २६८). 

 
दृरष्टकोनातील बदलाच्या परििामािे एक नजिेत भििािे उदाहिि म्हिनू, माकग  जेफिसनने 

तयाि केलेल्या, लोहमार्ांशी सारनध्य दाखरविाऱ्या सवगश्र त नकाशाांिा जेम्स आरि फींि-रवाथा यानी 
घेतलेल्या उपयोर्ािे देता येईल. मूळ अभ्यास ग्रांथात जेफिसनने आपल्या नकाशाांना “लोहमार्ापासून दहा 
मलैाच्या अांतिात असलेले य िोप” असे साधेि शीषगक रदलेले आहे. (२६६). (अशी के्षिे पाांढऱ्या िांर्ाने 
दाखवनू दूि असिािी के्षिे पाांढऱ्या पाश्वगभमूीवि दाखरवलेली होती). त्याच्या ग्रांथावरून असे स्पष्ट होते की 
काही के्षिाांिे सारनध्य ति काही के्षिाांिी दूिता याांतील रविोध त्याला रवशषे करून लक्षात घ्यावयािा होता. 
जेम्सने या नकाशाांिी ओळख आकृरतबांधाांिे नकाश ेअशी करून रदली असली, तिी घनतेखेिीज द सऱ्या 
कोित्याि सांदभात त्या आकृरतबांधाांिे महत्तव त्याने सूरित केले नाही; नाही म्हिावयास थोड्याप्रमािात 
सारनध्यािे महत्तव त्याने सूरित केले आहे (३२१, १८३ ते ८५). फींि आरि रेवाथा अरधक काटेकोिपिे 
तकग रनष् असल्याम ळे त्याांनी या नकाशाांना “घनता आरि लोहमार्ांिे आकृरतबांध” असे एक रनिाळेि शीषगक 
रदले आहे, कािि लोहमार्ांच्या या लक्षिाांशीि भरू्ोलकािािा सांबांध असतो. (३२२, ६५६). प्रत्यक्षात, 
जेफिसनच्या या नकाशाांतून घनतेिे अर्दीि िोटक रदग्दशगन झालेले आहे, कािि ज्या के्षिाांत लोहमार्ग 
िाांर्ले रवकरसत झालेले आहेत अशी के्षिे वरे्ळी दखरवण्यािी सोय या नकाशात नहहती. ही र्ोष्ट 
जेफिसनलाही कळून ि कलेली होती. अशा रवकरसत के्षिाांत –यात बह तेक सवग परिम य िोप व पूवग यू. 
एस. ए. याांिा समावशे होतो– कोित्याही वरे्ळ्या प्रकाििे आकृरतबांध असल्यािे रदसून येत नाही. 
लोहमार्ांच्या सवगसाधािि नकाशाांतही यापेक्षा रकतीतिी िाांर्ले आकृरतबांध दाखरवले असतात. खिे 
पहाता, जेफिसनिे नकाश े हे लोहमार्ांिे नकाश े नहहतेि. त्यानेि रदलेल्या शीषगकाप्रमािे पहाता ते 
लोहमार्ांच्या सांदभात रनरित स्थान प्राप्त त झालेल्या के्षिाांिे नकाश े होते. आता हे स्वरूप अदृश्य आहे 
अभौरतक आहे म्हिनू भरू्ोलकािाांनी त्याकडे द लगक्ष किावयािे काय? अथगशास्त्रञाांनी लोहर्ांच्या घनतेिा 
खूप पूवीपासून रविाि केलेला आहे आरि रिप्त ले सािख्याांनी ति त्याांच्या आकृरतसांबांधी अांदाजही बाांधले 
आहेत (३८१). पि, सारनध्यदशगक नकाश ेकाढण्यािी कल्पना फलत भरू्ोलकािि रवकरसत करू शकला 
असता. िस्त्याांच्या आरि लोहमार्ांच्या सांदभात अन्य के्षिाांतील अभ्यासकाांनीही ते नकाश ेरवस्तृत प्रमािात 
स्वीकािले आहेत, आरि रनदान एका य िोपीय नकाशा सांग्रहात त्याांना यापूवीि स्थान देण्यात आले आहे. 
या र्ोष्टी त्याांच्या मार्ील कल्पनेच्या मूल्याांिे रनदेशक आहेत. [“जेफिसनच्या नकाशाांिा हा प्रत्यक्ष परििाम पहा” असे 
साांर्ून, प्रस्त त लेखकाने प्रकारशत केलेले दोन नकाश े(३५६) र्ाइजलिने आपल्या “अपि सायलेरशयािा नकाशासांग्रह” (Oberschlesien Atlas 
ब्लाट, १८ (३४६) या नकाशासांग्रहात प नम गरद्रत केलेले आहेत (३५५) तसेि िाल्फ िाऊन यािा “वहातूक मार्ांपासून १० मैलापेक्षा अरधक 
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अांतिावि असलेली क्षेिे” या नावािा नकाशा अटलाांरटक रकनािपट्टीच्या सांदभात १८०० च्या स मािास प्ररसद्ध झाला होता, तोही पहावा (३३४, 
२२८).] 

 
वस्तूांच्या कायांिा रविािही न किता, केवळ आकािाच्या परिभाषेत एखाद्या के्षिातील वरे्वरे्ळ्या 

वस्तूांिा अभ्यास केला, ति एक के्षिीय घटना या स्वरूपात त्याांिे अथगपूिग िीतीने सांकलन किण्यािे कामी 
अडथळे रनमाि होतात. तसेि, रभन स्थान प्राप्त त झालेल्या रूपधेयाांच्या सापेक्षस्थानाांिा एकमेकाांच्या 
सांदभात रविाि न किताि, त्या भदूृश्याच्या ििनेिा अथवा हयलत रुपविगनािा अभ्यास केला, म्हिजेि 
कोित्याही आकृरतबांधाांच्या अांर्भतू कायाच्या अप्रकट कािकाांिा अभ्यास केला नाही, ति एक वाांझोटे 
भरूुपशास्त्रीय विगन रनमाि होईल. विील दोनही र्ोष्टी सवगसाधाििपिे एकसािख्या आहेत, असे आपिास 
म्हिावयास हिकत नाही. वस्तूांिा फेिरविाि किण्यािी चकवा त्या के्षिातील सवग प्रकािच्या, म्हिजे यापूवी 
कधी अभ्यासपाि असल्यािे कोिाच्याही लक्षात आलेले नहहते अशा प्रकािच्या ‘वस्तूांही’ भरूूपशास्त्रीय 
रवश्लेषिास पाि होतील अशा िीतीने त्याांिा फेिरविाि किण्यािी आध रनक भरू्ोलातील प्रवृत्ती 
यारवषयावि क्रौवीने भाष्ट्य केले आहे. (२०१, २). 

 
एक र्ोष्ट वािकाांच्या खासि लक्षात येईल की ज्याांना फलत भौरतक वस्तूांिा –म्हिजे प्रत्यक्षपिे 

इांरद्रयर्ोिि असिाऱ्या वस्तूांिा– रविाि किावयािा असतो अशा अभ्यासकाांच्या सवगि य व्लतवादाांत भौरतक 
शास्त्राांिे वािे र् प्त तरुपाने खेळत असते. भौरतक र्ोष्टी रवशषेे करून दृश्य वस्तू या अशा स्वरुपाच्या घटना 
असतात, की भौरतक शास्त्राांिे प्ररशक्षि घेतलेल्या रवद्यार्थ्यांना त्या कशा हाताळाहयात ते कळत असते. अशी 
पाश्वगभमूी असिािे भरू्ोलकाि, त्यात आजच्या बह तेक सवगि भरू्ोलकािाांिा समावशे होतो, अशा रनरित 
इांरद्रयर्ोिि असलेल्या र्ोष्टींिाि अभ्यास किण्यात आला पारहजे ही र्ोष्ट साहजीकि अरधक मान्य 
कििाि. जेथे अभौरतक वस्तूव्स्थतींिा परििाम भौरतक वस्तूांवि होत असतो तेथे आवश्यक असेल ति 
अभौरतक वस्त व्स्थतींना मोठ्या नाख पीने अशा अभ्यासात प्रवशे रदला जातो. त्याांना प्रवशे देण्यामार्िा हेतू 
स्पष्ट असल्याम ळे त्यािा रजतका कमी रविाि किावा रततका बिा. रवशषेतः एखाद्या के्षिािा रविाि त्यािा 
आकाि व त्यािे दृश्यस्वरुप येवढ्या प िताि मयारदत केला, ति कोित्या घटना महत्तवाच्या आहेत यािा 
रनिगय कििे अरधक सोपे होते. प्रत्यक्षात आपल्याला असे रदसून आले की भरू्ोल म्हिजे भूदृश्यािा 
अभ्यास चकवा त्या के्षिातील केवळ भौरतक वस्तूांिा अभ्यास या सांकल्पनेतून अभ्यासासाठी रनवडावयाच्या 
घटनाांिा उपय लत मानदांड हाती लार्त नाही. त्याम ळेि ज्या ज्या दृश्य र्ोष्टी अभ्यासकाांिे लक्ष वधूेन 
घेतील त्या सवगि र्ोष्टी ते अभ्यासासाठी रनवडतात, असे रदसून येते. 

 
शास्त्रीय सामग्रीिी कारयक तत्तवावि काटेकोि रवभार्िी किण्यािी रनसर्ग शास्त्राांच्या अभ्यासकाला 

सवय लार्लेली असते. त्याम ळे कोित्याही के्षिाच्या स्वरुपाच्या दृष्टीने अथगपूिग र्ोष्टी कोित्या यािा रनिगय 
घेिे हे अर्दीि अरनरित असल्यासािखे वाटते, असे ब्यूर्गि म्हितो. म्हिून कोल्बी म्हितो की “ते रदसते 
कसे याला महत्तव नसून ते आहे कसे याला महत्तव आहे”. एखादा क्राव्न्तक दृष्टीिा अभ्यासक या 
अरनरिततेवि मात किील आरि त्या त्या रवरशष्ट परिव्स्थतीत काय महत्तवािे आहे आरि काय नाही यािा 
रनिगय घेऊ शकेल. पि, जो स्थूल दृष्टीिा आरि बाह्यकाि-सांत ष्ट असेल, जो आपल्या भदूृश्याच्या 
अभ्यासात पूिग िांर्नू जात नसेल, ज्यािा त्याला प्रत्यक्ष अन भवि आला नसेल, तो अभ्यासक माि शलय 
असेल ती वस्तू प्रादेरशक महत्तवािी आहे असे समजून रतिे विगन किण्याच्या प्रयत्नाला रनरिति बळी 
पडेल. पि, अशाांिी दखल पद्धरतशास्त्राने घेऊ नये. (११, ८९). 
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अनेक अभ्यासक एका बाजूने भदूृश्य सांकल्पनेवि तारत्तवक रनष्ा असल्यािे जाहीि कितात आरि 
द सऱ्या बाजूने त्या एकूि के्षिाच्या स्वरूपाच्या सांदभात ज्याांिी र् िवत्ता अमूतग सांस्कृतीच्या भाषेति म ख्यतः 
महत्तवािी असते उदाहििाथग- वसाहतींिे प्रकाि व घिाांिे प्रकाि– अशा रुपधेयाांिाही अभ्यास किण्यािा 
प्रयत्न कितात, हा आत्मरविोधािाि प्रकाि नहहे का? ती त्या भपू्रदेशािी दृश्यरुपे आहेत म्हिनूि केवळ 
आपि त्यािा अभ्यास कितो असा त्यानी दावा केला काय चकवा आपि साांस्कृरतक भरू्ोलािाि अभ्यास 
किण्यािा प्रत्यक्ष प्रयत्न कित आहोत अशी मान्यता त्यानी रदली काय, वािक काही त्याम ळे फसिाि 
नाहीत. ते अभ्यासासाठी आता सांस्कृतीच्या मारे् धावत आहेत, ही र्ोष्ट वािक तेहहाि ओळखतात. 

 
काही भरू्ोलकािाांच्या मते, त्याांच्या महत्तवाच्या दृष्टीने हे पोटरवषय र्ौि आहेत, पि इति काहींच्या 

मते त्यानाि जवळजवळ प्राथरमक महत्तव रदले पारहजे, असे रदसते, अलीकडेि भिलेल्या एका साांस्कृरतक 
भरू्ोलरवषयक र्ोलमेज परिषदेत वािल्या रे्लेल्या आपल्या अभ्यासलेखात फे्रड् बी. व्लनफेन यानी 
रवरवधप्रकािच्या व वरे्वरे्ळ्या इमाितींच्या अभ्यासािा, साांस्कृरतक भरू्ोलकािािी ती एक जबाबदािी आहे 
या नात्याने, भरू्ोलाभ्यासात अांतभाव केला (२९५, १६३). लायलीने ति अशा प्रकािच्या साांस्कृरतक 
स्थैयगसूिक वस्त सांिाांच्या सापेक्ष स्थानाांच्या अभ्यासाांवि एकूि साांस्कृरतक भरू्ोलािे लक्ष केव्न्द्रत झालेले 
असाव ेअशी अपेक्षा उघड हयलत केली (२२०, १३२ ff). भरू्ोलाच्या रवकासेरतहासािा थोडाही रविाि न 
किता साांरर्तलेल्या औपपरत्तक अरधकािाांकडे एखाद्याने कािा डोळा केला ति ते समथगनीयि ठिेल. 
कािि, असे रकत्येकाांिे मत आहे की, असा दावा भरू्ोलाभ्यासकाला भरू्ोल के्षिाच्या बाहेिच्या ऐरतहारसक 
रशल्पाांिा अभ्यास अशासािख्या भलत्याि एका के्षिात नेऊन सोडेल; आरि ते के्षि आपले मानण्यास 
भरू्ोलाभ्यासकाांपैकी रकती जि तयाि होतील? उलटपक्षी, या पोटरवषयािे मोठ्या सायासाने केलेले 
उद्ोधक प्रायोरर्क अभ्यास र्ांभीिपिे रविािात घेण्यासािखे आहेत. असे अभ्यास रवशषेतः य िोपीय 
भरू्ोलकािाांनी व आपल्या देशातील हॉल, व्लनफेन आरि अन्य काही जिाांनी केलेले आहेत. रवशषेतः अशा 
प्रकाििे अभ्यास “दृश्य भौरतक र्ोष्टी” या तत्तवावि उघडपिे कायद्याच्या िौकटीत बसरवता आले, तिीही 
त्या पोलादी रनयमाांच्या दडपिाखाली भरू्ोलके्षिात त्याना महत्तव प्राप्त त होऊ शकेल का, यािाही रविाि 
आवश्यक आहे. 

 
फ–वसाहतींच्या नमुन्याचं्या अभ्यासाशी संबंध 

 
घिे आरि वसाहती याांच्या नम न्याांिे क्रमबद्ध पिीक्षि हे या देशात अशा एका प्राथरमक अवस्थेत 

आहे, की उत्साहभिाने प्रकािाांिे रनिीक्षि व वर्ीकिि कित असता या साांस्कृरतक रुपधेयाांना 
भरू्ोलदृष्ट्ट्याही महत्तव असते या प्रश्नािा फािि थोडा रविाि केलेला असतो. य िोपीय अभ्यासकाांिे 
अशाप्रकाििे प ष्ट्कळसे अभ्यास स रूवातीपासूनि कमीजास्त बदलाच्या िाष्ट्रीय नम न्यात प्रत्यक्ष 
सांस्कृतीच्याि रवतििाच्या अभ्यासाच्या तीव्र इच्छेने पे्ररित झालेले असतात. य िोपीय अभ्यासकाांनी र्हृ 
प्रकािाांसांबांधी रनमाि केलेल्या अलीकडील कायाकडे अमेरिकी अभ्यासकाांनी अद्यापपयंत फािि थोडे लक्ष 
रदले आहे. (c/o फायफििी तळटीप: १०९, १२०). 

 
इथे आपला सांबांध अमेरिकी भरू्ोलािी ज्या एका भरू्ोलशाखेशी थोडी नहयानेि ओळख होत आहे 

त्या शाखेशी असल्याम ळे ही शाखा एकूि भरू्ोलाच्या सांदभात नेमकी रकती महत्तवािी आहे यािा रनिगय 
कििे काहीसे अवघड आहे. (वास्तरवक रिटिने रलरहलेल्या आरशयाच्या अभ्यासात या साांस्कृरतक शाखेिे 
परहले उदाहिि रमळते आरि माइत्सेनिा अरभजात अभ्यास ति १८९५ इतका आधी प्ररसद्ध झालेला 
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होता). वसाहतींच्या आरि घिाांच्या नम न्याांिा अभ्यासाांतून काहींच्या मते, एकूि साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या 
अभ्यासािी र् रुरकल्ली सापडण्यािी शलयता आहे. म्हिूनि भरू्ोलाच्या एखाद्या रवरशष्ट सांकल्पनेम ळे त्याांच्या 
रवकासाला प्रोत्साहन रमळेल का त्याांिा उत्साह भांर् होईल यािा रविाि कििे हे योग्यि आहे. याि हेतूने 
आरि थोड्याशा रद्वधा मनव्स्थतीति प ढील रविाि माांडले जात आहेत. 

 
काही अभ्यासकाांच्या मते, भदूृश्यातील घिे दृरष्टर्ोिि असतात येवढ्याि एका आधािावि र्ृह 

प्रकािाांिा अभ्यास समथगनीय ठितो. भदूृश्यात जे जे रदसेल त्या सवांिा अभ्यास भरू्ोलकाि करू शकेलि 
असे नाही, तिी त्याांिी रनवड किण्यासाठी काही तिी रनकष असिे आवश्यक आहे. प ष्ट्कळसे अभ्यासक 
र्ृहप्रकाि आरि वसाहतींिे नम ने याांिा अभ्यास हे भरू्ोलातील एक अत्याध रनक ‘वडे’ मानतात, अथात – 
त्याला काििेही तशीि आहेत– यािे आियग वाटत नाही. लायलीने असे सूिरवले आहे की, कोलां रबया 
नदीच्या काठी उच्च स्थानी असलेली एखादी ऱ्हीरनश पद्धतीिी र्ढीस द्धा भौर्ोरलक अभ्यासािा रवषय होऊ 
शकेल (२२०, १४०). ज्या प्रदेशात खेडी आढळली ती ती अरद्वतीयि असल्यािे कािि देऊन, एकएकट्या 
खेड्यािे तपशीलवाि विगन यापूवीपासूनि आपल्याकडे होत आले आहे. आिखीही असे स िरवण्यात आले 
की, रजतकी खेडी असतात रततके खेड्याांिे नम ने त्या प्रदेशात असतात. अथात, प्रत्येकािी स्वतांिपिे 
तपासिी हहावी असा त्याांिा अरधकाि असतो. अशा िीतीने जर्ातील खेड्याांिी एकूि सांख्येिी र्िना 
करून त्याांिे अभ्यासलेख मार्रवल्यावि रनमाि झालेल्या त्या रहमालया एवढ्या लेखिाशींिी एखादा 
अभ्यासक मोजदाद करू लार्ला ति त्याला भिूिनाांच्या विगन लेखाांनी सांपूिग मढवनू टाकलेल्या भपूृष्ािे 
लायलीला रदसलेले ते अपिािीिे भयानक स्वप्त न, या िाक्षसी िाशींच्या त लनेने पहाटे पडलेल्या 
स्वप्त नासािखे स खद वाटेल. (२२०, १२६ f). 

 
पि, उत्साहभिात केलेल्या र्ोष्टीच्या स्वाभारवक परििामाांिे फाजील कौत क कििे, अथवा केवळ 

(त्याांच्या) आकािाांिी हय त्पत्ती आरि वर्ीकिि एवढ्याप िताि रविाि कििाऱ्या र्हृप्रकािाांच्या अभ्यासाांवि 
भि देिे, या दोन्हीही पद्धती न्याय्य होिाि नाहीत. या अभ्यासकाांच्या बह ताांश कायािी भौर्ोरलक र् िवत्ता 
प्ररशरक्षत वािकाच्या नजिेला ओळखू येते. म्हिनूि –त्या महत्तवािी हयाख्या कििे शलय असले तिी– 
त्यािी हयाख्या कित बसण्यािी आवश्यकता नाही. रशवाय, प ष्ट्कळशा वािकाांना असेही वाटण्यािी शलयता 
आहे की, याप ढे आलेल्या तपशीलवािसामग्री –सांपत्तीत नवीन सांकल्पना, सूिना, रनष्ट्कषग याांिाही अांतभाव 
असण्यािी शलयता आहे आरि त्याांच्याम ळे एकूि भरू्ोलाच्या आकलनात व त्या के्षिात कायग किण्याच्या 
आपल्या पाितेत भिि पडिाि आहे. पि द दैवाने, प्रस्त त वािकाला तिी त्याांच्या अभ्यासातून अशा 
प्रकािच्या कल्पना अथवा रनष्ट्कषग काढिे अवघडि आहे असे रदसून आले. यािे अांशतः कािि, प ष्ट्कळशा 
बाबतींत योग्य शब्दात माांडलेल्या रनष्ट्कषांच्या रवधानाांिी उिीव असते. रशवाय, कदारित लेखकाने स्वतःि 
आपल्या अभ्यासातून रनष्ट्कषग रनघण्यासािखे असल्यास ते कोिते म्हिजेि –आपल्या अभ्यासािी 
इरतकतगहयता काय?– यािा रविािि केलेला नसतो, हेही एक कािि असाव.े 

 
या रवषयाच्या या देशातील अभ्यासकाांपैकी व्लनफेनने त्या अभ्यासाांच्या हेतूांवि अत्यांत र्ांभीिपिे 

रविाि केलेला रदसतो. “साांस्कृरतक-भौर्ोरलक प्रदेशाांकडे पहाण्यािा तकग रनष् दृरष्टकोि” शोधण्याच्या 
प्रयत्नात असतानाि त्याने ल इरझआनाच्या घिाांिे वर्ीकिि केले आहे. आरि सममूल्य िेषा (Isopleths) 
पद्धतीने त्याांिे प्रकाि दाखरविािे नकाशहेी तयाि केले आहेत. त्या अभ्यासाांतून केवळ दृश्य मूतग वस्तूांच्या 
मूतग-भौरतक स्वरूपािे रिि रनमाि कििे येवढाि हेतू नाही, ति “र्ृहरवषयक कल्पनाांिा के्षिीय आरवष्ट्काि 
शोधण्यािाही त्यात प्रयत्न आहे”. –अथाति, सांस्कृतीच्या भौर्ोरलक आरवष्ट्कािाांवि स्पशग-क्षम 
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(Tangible) पकड घेता यावी म्हिून केलेली ही िािपिी आहे. (३६८, १७९ व १९२; तसेि c/o लायली 
२२०, १३६). 

 
जाता जाता हीही र्ोष्ट लक्षात घेतली पारहजे, की व्लनफेनने प्ररतपादन केलेल्या हेतूांनीि अशा 

प्रकािच्या अभ्यासाांिे भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या महत्तव रसद्ध किता येते, असे समजण्यािे कािि नाही. इमािती व 
वसाहती याांिे रवरवध नम ने हे हवामान, भिूिना, वनस्पती व तळरशळा याच्यातील फिकाांशी चकवा रवरवध 
भौरतक-साांस्कृरतक रूपधेयाांतील भेदाांशी अथगपूिग िीतीने स सांर्त असण्यािी शलयता आहे; आरि त्याम ळेि 
हे नम ने त्या प्रदेशाच्या रभनतादशगक स्वरूपात भि टाकत असण्यािी शलयता आहे. पि एकां दिीने, भौरतक 
रुपधेयाांच्या अनेक र्टाांपैकी एक र्ट या नात्याने अशा रूपाांच्या अांर्ी असलेले भौर्ोरलक महत्तव, सांस्कृतीिे 
भौर्ोरलक आरवष्ट्काि मूतग स्वरूपात पकडण्यािे कामी त्या रूपधेयाांिी रकती मदत होते. याविि अवलांबनू 
िाहते. 

 
प्रस्त त लेखकाशी झालेल्या वैयव्लतक ििेत आपली लेखी रवधाने अरधक रवशद कित असता, 

व्लनफेनने असे स्पष्ट केले की, त्या रवधानाांनी जो सूरित केला आहे तोि त्याांिा खिा अथग आहे. सांस्कृती ही 
काही कल्पनाांनी आकािलेली असते. त्याांतील एखादी कल्पनाि आरवष्ट्कािातून म्हिजे –के्षिीय भेदाांतून 
साकािलेली असते. पि, प्रथम त्या कल्पनेिी ही मूतग प्ररतमा शोधून काढिे आवश्यक आहे. अथात या 
प्ररतमेच्या भौर्ोरलक आरवष्ट्कािात त्या कल्पनेच्या भौर्ोरलक आरवष्ट्कािाांिे अिकू रििि झालेले असले 
पारहजे. अशाप्रकािे ल इरझआनातील प्रत्येक वरे्ळ्या प्रकािच्या के्षिात घिासांबांधीिी कोितीतिी एक 
रवरशष्ट कल्पना प्रभावी आहे, असे आपले सवगसाधािि मत होण्यात हिकत नाही. म्हिून, ज्याांिे आपि 
रनिीक्षि, वर्ीकिि व प्रमािबद्ध नकाशीकिि करू शकतो अशी प्रत्यक्ष घिे हीि घिासांबांधीच्या कल्पनाांिे 
सत्यारवष्ट्काि असतील, तिि कोित्याही एका कल्पनेिा भौर्ोरलक अभ्यास किण्यािे तांि आपल्या हाती 
आले असे होईल. 

 
म्हिजे आमिा अांरतम हेतू सांस्कृरतच्या अभौरतक पैलूां िा भौर्ोरलक अभ्यास हाि असतो, –खिे 

म्हिजे, प्रत्यक्ष सांस्कृरतिा आरि त्या बिोबि – रतच्या अरधक बाह्यरूप व भौरतक आरवष्ट्कािाांिा अभ्यास 
असे म्हििे योग्य होईल. 

 
व्लनफेनच्या अभ्यासलेखाांतून सूरित होिाऱ्या पायाभतू दृरष्टकोिािे हे तपशीलवाि रवश्लेषि 

समथगनीयि आहे. त्याकडे भरू्ोलकािाांनी लक्ष रदले आरि तो तसे लक्ष देण्याच्या पाितेिा होता, हे या 
समथगनािे एक कािि आहेि. पि, त्याच्या अभ्यासाांिी ििा कििाऱ्याांपैकी प ष्ट्कळाांना ज्याच्यावि त्यािा 
दृरष्टकोि आधािलेला होता त्या अांरतम हेतूिाि स र्ावा लार्लेला नहहता, हेही द सिे कािि आहे. 
(फायफि १०९, १२०). नांतिच्या एका र्ोलमेज ििेत साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या तारत्तवक स्वरूपािा रविाि 
िालू असता, आपले प्रायोरर्क कायग ज्याच्यावि आधािलेले होते, म्हिजेि कल्पनाकल्पनाांतील प्रादेरशक 
भेदाभेदाांिा रविाि हाि, मूलभतू दृरष्टकोि त्याने सोडून रदला; आरि त्या ऐवजी “ज्याांिे कतृगत्व प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपिे मानवाकडे जाते अशा त्या प्रदेशातली सवग रनिीक्षिक्षम घटनाांिे (अथात साधाििपिे दृश्य 
घटनाांिे) स्वरूप, त्याांिी उत्पत्ती व त्याांिे रवतिि याांिाि येथे प्राम ख्याने रविाि हहावयािा असतो”, या 
सवगपरिरित मांिावि त्याने आपले साांस्कृरतक भरू्ोलािे तारत्तवक रनरुपि आधािले. यािा एक द ष्ट्परििाम 
होिाि आहे. “एखाद्या धार्गमक पांथािे रवरशष्ट लक्षिय लत आरवष्ट्काि उदा. –रर्िीजाघिे, िस्त्याकडेिी 
देवळे आरि स्मशाने– भरू्ोलदृष्ट्ट्या प्राथरमक महत्तवािे आहेत हे त्याने मान्य केल्यावि, द सऱ्या तशा 
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घटनाांिा त्या एकूि भदूृश्यात आरवष्ट्कािि झालेला रदसत नाही या सबबीवि त्याि प्रदेशातील नहवद टके्क 
लोक द सऱ्याि धमगपांथािे अन यायी असूनही त्या घटनेला फािसे भौर्ोरलक महत्तव नाही असेि तो 
समजिाि. (२२५, १६२ ते १६७ शवेटिा वालयाांश व्लनफेनने नांति केहहातिी जोडलेला असावा.) 

 
द सऱ्या शब्दाांत साांर्ावयािे झाले ति, के्षिीय प्ररतमा असलेल्या सवगि कल्पनाांिा भरू्ोलात अांतभाव 

किावयािा नसतो, पि ज्या कल्पनाांिी वास्तव प्ररतमा त्या दृश्यात उमटलेली असते अशाांिा अांतभाव 
किावयािा असतो. वास्तव रूपाांिे अव्स्तत्व असिे हाि भौर्ोरलक महत्तवािा रनकष आहे. सवगि 
साांस्कृरतक कल्पनाांना भौर्ोरलक महत्व असत नाही याबाबत द मत होण्यािे कािि नाही, इतकेि काय, 
ज्याांिे के्षिीय नकाश े तयाि किता येतात अशा सवांिाही अांतभाव किता येईलि असे नाही. माि 
येवढ्यावरून, भदूृश्यातील वास्तव प्ररतमेिे अव्स्तत्व येवढा एकि रनकष आहे आरि तो प िेसा आहे, असा 
रनष्ट्कषग काढण्यािी आवश्यकता नाही. भदूृश्यातील काही साांस्कृरतक रूपधेयाांिे स्वरूप साांस्कृरतक 
सांकल्पनाांच्या अभावािेि प्ररतचबब असू शकते. उलटपक्षी, अशीही शलयता असते की काही प्राथरमक 
महत्तवाच्या घटकाांिी त्या भदूृश्यात उमटलेली प्ररतमा अर्दी अस्फ ट असते. उदाहििाथग, आपि जमगनी व 
व्स्वत्झिलँड याांच्या सिहद्दीला अर्दी लार्ून असलेले उत्तिेकडिे व दरक्षिेकडिे के्षि घेऊ. याांिी भाषा 
जिी एक असली तिी िाजकीय रविािाांिी सांपूिग कक्षाि जमगन के्षिात व व्स्वस के्षिात अर्दी लक्षात 
भिण्याइतकी वरे्ळी आहे. हे फिक आज रवशषेत्वाने लक्षिीय वाटतात हे खिे असले, तिी रे्ल्या रकत्येक 
शतकाांत ते रततकेि स्पष्टपिे हयाख्यात होते. या फिकािी प्ररतमा या भदूृश्यात कशीही उमटलेली असो, 
पि या सिहद्दीवरून प्राथरमक पयगवके्षिासाठी इकडून रतकडे प्रवास करून आलेल्या एका भरू्ोलकािाांच्या 
र्टाला त्यािा प्ररतबोध होऊ शकला नाही, इतकी ती र्ूढ होती येवदे रनरित. उलटपक्षी, तेथील 
िरहवाशाांबिोबि केलेल्या िाजकीय प्रश्नाांविील कोित्याही ििेत त्याांच्या रविािाांतील रुां द फट तत्काळ 
उघडी पडली असती; आरि ही फट केवळ िाजकीय आवडीरनवडी प ितीि मयारदत नसून तेथील 
लोकाांच्या मलूभतू िाजकीय मनोवृत्तीति ती रभनून रे्ल्यािे रदसून आले असते. 

 
भदूृश्यात उमटिािी प्ररतमा हा रनकषही रनिरनिाळ्या के्षिाांत कमी जास्तपिे बदलत जािाऱ्या 

साांस्कृरतक स्वरुपाांिी फलत एक कसोटी आहे आरि तीही फािशी रवश्वसनीय आहे अशातला भार् नाही. 
रशवाय भदूृश्यातील भौरतक प्ररतमाांवि भि रदला जात असताना आकािावि भि देण्याकडे साहजीकि कल 
असतो, खिे ति, व्लनफेनने केलेल्या र्ृहप्रकािाांच्या अभ्यासात प्राम ख्याने कायाच्या रविािाांऐवजी 
आकािाांिाि रविाि हहावयािा होता, म्हिून त्याने त्याांिे रनरुपि रनिपवादपिे अकािाांच्याि परिभाषेत 
किावयास हव े होते, असा एका टीकाकािाने य व्लतवाद केला आहे. आव्स्रयातील आल्प्त स पवगतातून 
जाताना िस्त्याच्या बाजूने आढळिाऱ्या देवळाांिे स्वरुप तेथील लोकाांच्या कलारवषयक कल्पनाांसांबांधी 
आरि दर्ड व लाकूड याांिा उपयोर् कशािीतीने किता येिे शलय आहे यारवषयीच्या त्याांच्या कल्पनाांसांबांधी 
बिेि काही साांर्ून जाते, हे खिे असले तिीही त्या लोकाांच्या धार्गमक कल्पनाांसांबांधी ती जे काही साांर्तात 
त्यािे रनिीक्षि कििे रनरिति रकतीतिी अरधक महत्तवािे आहे. 

 
या रठकािी एक र्ोष्ट सूिवावीशी वाटते. आपल्या अभ्यासके्षिाच्या स्वरुपासांबांधीिी वरे्वरे्ळ्या 

भरू्ोलकािाांिी र्ृहीत प्रमेये प ढील तीन पद्धतींपैकी एक अर्ि अरधक प्रकािाांनी रसद्ध झालेली असतात, 
असे मानण्यास हिकत नाही. काहीजि तत्तवञानरवषयक हयापक दृरष्टकोिातून भरू्ोलाच्या तकग रसद्ध 
स्वरुपािे रवश्लेषि किण्यािा प्रयत्न कितात. पि, नवाभ्यासकाांनी या तत्वञाांिे तकग रसद्ध रनष्ट्कषग त्याांच्या 
पूवािायांच्या रनष्ट्कषांच्या रनकषाांवि पािखून घेतले नाहीत आरि सवगसाधाििपिे भरू्ोलकािाांनी जे काही 
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साधण्यािा प्रयत्न केला आहे त्यािाही साांर्ोपाांर् अभ्यास केला नाही, ति या रशकाऊ अभ्यासकाांना 
भलतीि रदशा दाखरवण्यािे सामर्थ्यग या परहल्या पद्धतीत आहे. द सिे प ष्ट्कळजि अर्दी सवगसाधािि 
भरू्ोलरवषयक कल्पनाांपासून स रुवात कितात– त्याला, फाि ति, भौर्ोरलक दृष्टी असे म्हिता येईल. 
त्याांच्या प्रत्यक्ष सांशोधनाच्या परिपाकातून त्याांच्या पे्रिक सांकल्पना आकाि घेत असतात. त्यानी केवळ 
योर्ायोर्ाने हे के्षि अभ्यासासाठी रनवडलेले असते, या वस्त व्स्थतीम ळे त्याांच्या प्रािांभीच्या र्ृहीत प्रमेयाांिी 
हमी देता येत नाही. तिीही काही प्रािांरभक र्ृरहतके मान्य करून ते अशा एका दृरष्टकोिाशी येऊन 
पोहोितात की तो दृष्टीकोि परहल्या र्टातील अर्दी यशस्वी ठिलेल्या भरू्ोलकािाांच्या दृरष्टकोिाहून 
फािसा वरे्ळा असत नाही. पि ही वस्त व्स्थती सहसा अांधािाति िहाते; कािि भरू्ोलरवषयाच्या 
स्वरूपासांबांधीच्या रकत्येक प्रत्यक्ष ििांतून ते उघडपिेतिी त्याांच्या रवरुद्ध मतेि बोलून दाखरवियािी 
शलयता असते. तथारप त्याांच्या परिपक्व कृतींवरून रनिगय घ्यावयािा झाला ति हे दृरष्टकोिाांतील फिक 
प्रत्यक्षात रकिकोळ स्वरुपािे असतात. असेि रदसून येईल. रतसऱ्या र्टातील अभ्यासक आपल्या 
भरू्ोलरवषयक सांकल्पना कोित्यातिी द सऱ्याि अभ्यासकाांच्या, बह धा परहल्या र्टातील सदस्याांपकैी 
एकाच्या अर्ि अनेकाांच्या शब्दप्रामाण्याने घेतात. 

 
अन्य सवगि सिळ मानशास्त्रीय वर्ीकििासािखे हे वर्ीकििही अवास्तवि आहे. प्रत्येक अभ्यासक 

या तीनही र्टाांपैकी प्रत्येकात अांशतः असतो. ज्या अमेरिकी भूर्ोलकािाांनी साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या 
अभ्यासास महत्तव देऊन त्यािा आिांभही केला आहे, ते असल्या ‘रनधमी’ घोषिाांनी स्वतःला बाांधून घेण्यास 
तयाि होिाि नाहीत अशी अपेक्षा आहे; कािि त्याांच्या कायाच्या रवकासाला, आरि कायािा परििाम 
म्हिून होिाऱ्या रनकोप रवकासाला, अडथळा कििाऱ्या आहेत. हेटनिने वािांवाि व आग्रहपूवगक साांरर्तले 
आहे त्याप्रमािे, पद्धरत तांिरवषयक सवग घोषिाांिा कस भौर्ोरलक क टप्रश्नाांच्या प्रत्यक्ष सोडवि कीच्या 
दृष्टीने लावनू पाहािे आवश्यक असते. रमशोटाने रदलेल्या धोलयाच्या सूिनेिीही येथे प निावृती किावी 
इतलया महत्तवािी ती आहेि. “ििेसाठी घेतलेल्या प्रत्यक्ष प्रश्नाांसांबांधीच्या रवरशष्ट उदाहििाांच्या 
अभ्यासापासून फािकत करून केवळ तत्तवाांिी ििा हीि या सांबांधात होिाऱ्या ि काांिी खिी जननी आहे”. 
(१८९, २३). 

 
येथे ििेसाठी घेतलेल्या या रवरशष्ट बाबीत दोन वरे्ळ्या रदशनेे थोडीथोडी ओढ घेिाऱ्या दोन 

घोड्याांवि स्वाि होण्याच्या प्रयत्नात आमिा भरू्ोलकाि असावा असे रदसते. भरू्ोल हा दृश्य भपू्रदेशाांिाि 
अभ्यास असेल, ति ग्रामीि घिाांिे नम ने हा त्याच्या अभ्यास-हेतूिा एक घटक झाला. अथाति, 
घिाांरवषयीच्या लोकाांच्या कल्पनाांना द य्यम महत्तवािे स्थान आले, कािि काही रवरशष्ट नम नेि का 
आढळतात यािा अन्वयाथग लावण्यप िताि त्याांिा उपयोर् होतो. पि, घिासांबांधीच्या कल्पनाांिा के्षिीय 
आरवष्ट्काि हस्तर्त किण्याच्या प्रयत्नात िहािे हे उरद्दष्ट त्या भरू्ोलकािाने प्रम ख उरद्दष्ट म्हिून नजिेप ढे 
ठेविे या सांदभात योग्य होिाि नाही. उलटपक्षी, पद्धरततांिशास्त्राच्या तत्तवाांिा रविाि जािीवपूवगक बाजूला 
ठेवनू, आपल्याला भौर्ोरलक साांस्कृरतक रवभार्ि प्रस्थारपत किावयािे आहेत असे र्ृहीत धरुन तो 
कायाला लार्ला, ति हा हेतू साध्य होण्यासाठी सांस्कृतीच्या भौर्ोरलक आरवष्ट्कािाांवि भूर्ोलकािला पक्की 
पि स्पशगक्षम पकड घ्यावी लारे्ल. मर्, त्यासाठी कोित्याही घटनेिे सांस्कृतीच्या दृरष्टने अथवा रतच्या 
भौर्ोरलक आरवष्ट्किाांच्या दृष्टीने (म्हिजेि के्षिीय रभनतेच्या दृष्टीने) त्या भदूृश्यातील दशगनीयता हे फलत 
एक र्मक होईल. पि, ते आवश्यक आहे असे नाही चकवा ते प िेसेही नाही. 
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आता असा प्रश्न िहातो, की साांस्कृरतक कल्पनाांच्या के्षिीय भेदाभेदाांिा अभ्यास कित असताना, 
भरू्ोलकािाांनी भौरतक वस्तूांच्या पिीक्षिाांवि आधािलेल्या तांिाांिी मयादा पाळलीि पारहजे का? अशा 
प्रकािच्या भेदाांना तकग रनष् बठैक नसली, तिी त्याम ळे सदरभरुिीिी प्ररतमा स्पष्ट होण्यािी शलयता आहे. 
वि उल्लेख केलेल्या र्ोलमेज परिषदेत व्लनफेनने केलेल्या प्रबांधाच्या वािनानांति झालेल्या ििेत स्टॅन्ले 
डॉजने असे स िरवले की साांस्कृरतक प्रादेरशक भरू्ोलात आपला सांबांध एकरुप रविािाांच्या के्षिीय 
रवस्तािाशी असतो; आरि त्यािाि आपल्यास एक र्मक म्हिून उपयोर् करून घेता येण्यासािखा आहे. 
(२९५, १७१). पि लोकाांिे रविाि काय आहेत यािे माप आपल्या जवळ नाही हे उघड आहे. त्यािे मापन 
अप्रत्यक्ष पद्धरतनेि केले पारहजे. लोकाांच्या भौरतक उत्पादनाांच्या पिीक्षिाांतून अशा मापनािी एक पद्धत 
रमळते. पि, ही येवढी एकि पद्धती आहे काय? चकवा, सवग बाबतीत तीि एक उत्तम पद्धती आहे हे तिी 
रनरित आहे काय? हे खिे क्राव्न्तक प्रश्न आहेत. आपल्याला आता उपयोर्ात असलेल्या पद्धतीपेक्षा अरधक 
िाांर्ल्या पद्धतींनी आपल्याला इष्ट रवषयािा अभ्यास कििे शलय होिाि असेल, ति अरखल-शास्त्र-
के्षिातील कोितीि अरधकािवािी, मर् ती आमच्या के्षिातील असो वा द सऱ्या के्षिातील असो, त्या 
िाांर्ल्या पद्धती उपयोर्ात आिण्यास आपल्याला मनाई करू शकिाि नाहीत. 

 
लोकाांच्या घिाप ितेि आपि आपले अभ्यास मयारदत किण्यािी आवश्यकता नाही. कािि, 

त्याांच्या एकूि कल्पनाजरटलात तीि फाि महत्तवािी असतात असे कोित्याि अथाने मानता येिाि नाही. 
तसेि र्ृहरवषयक कल्पनाांतून त्या एकूि जरटलािी र् रुरकल्ली हाती येते अशीही खािी देता येिाि नाही. 
उदाहििाथग : ल इरझआनाच्या पे्रअिी प्रदेशातील घिाांच्या रनिीक्षिाांतून असे सूरित होते की, रतकडील 
लोकाांच्या घिाांसांबांधाच्या कल्पना मध्यपरिमेतील कल्पनाांप्रमािेि आहेत. त्या लोकाांिे मलूस्थान मका-
पट्ट्यात आहे यावरून त्या वस्त व्स्थतीिे स्पष्टीकिि सहजि रमळू शकते. आरि तेि व्लनफेनलाही 
आढळून आले (३६८, १००). येवढ्यावरून सवगि बाबतीत या लोकाांनी आता मध्य-परिम कल्पनाांिा 
स्वीकाि केलेला आहे असे अन मान काढता येईल का? कदारित, तशी एक शलयता आहे, पि तशी द सिी 
एक शलयता आहे की त्यानी त्या कल्पनाांिा म ळीि स्वीकाि केलेला नाही. उलट, जीवनातील इति सवग 
बाबीत पूिगपिे दारक्षिात्य रविािसििीिा अवलांब केलेला असूनही ते वांश-पिांपिार्त पद्धतीने बाांधलेल्या 
घिाांत (चकवा वरडलार्गजत घिाांत) िाहात आलेले आहते. चकबह ना, एखाद्या भरू्ोलकािाने साांरे्तोपयंत, 
आपि मध्य-परिम पद्धतीच्या घिाांत िाहत आहोत हेही त्याांच्या लक्षात आलेले नसेल. यापेक्षा त्याांच्या 
रविािप्रिालीिे रवश्वसनीय र्मक त्याांच्या रनवडिूक रनकालाांतून रमळाले नसते का? आरि ते रततकेि 
रवश्वसनीय मानता आले नसते का? वषान वष े या के्षिािे रिपव्ब्लकन पक्षालाि मत रदलेले आहे, असे 
आढळून आले, ति त्याांच्या रवरशष्ट सांस्कृतीिी तीि खिी र् रुरकल्ली आहे हे सहज लक्षात येण्यासािखे नाही 
का? [येथे केलेल्या सूिना सांदभासाठी घेतलेल्या रवरशष्ट उदाहििास तांतोतांत लार्ू पडिाऱ्या नाहीत. व्लनफेनने स्वतःि असे कळरवले आहे, की 
आज उभ्या असलेल्या घिात मकापट्ट्यातील अर्दी परहल्या स्थलाांतरिताांनी बाांधलेल्या घिाांिा बिाि मोठा भििा आहे आरि त्याांच्यातील 
प ष्ट्कळसे अद्यापी हयातही आहेत. उलटपक्षी, सांस्कृतीिा एक अभ्यासक या नात्याने, या सांपूिग िाज्यात रिपव्ब्लकन पक्षािा र्ड्डा म्हिून हे क्षेि 
ओळखले जाते, या वस्त व्स्थतीिे महत्तव तो अरधक मानतो. पि भरू्ोलािा अभ्यासक म्हिून माि या वस्त व्स्थतीिा उल्लखे तो करू शकत नाही. या 
िाजकीय वस्त व्स्थतीिा क्षिेीय रवस्ताि आरि त्याने घिाांच्या प्रकािाांच्या नकाशाने दाखरवलेली वस्त व्स्थती याांिा सहसांबांध त्या दोन्ही वस्त व्स्थतींिे 
महत्तव वाढरविािा आहे हे रनरित.] जे भरू्ोलकाि र्ृहप्रकािाांसािख्या र् ांतार् ांतीच्या घटनाांिे रनिीक्षि करून त्याांिे 
वर्ीकिि किण्याइतके प्ररशक्षि घेऊ शकतात, त्याांना रनवडिकू रनकालाांिा अभ्यास किण्यािी पािता 
येत नाही, असे स िरवण्यािे धाडस कोिीि कििाि नाही, असा मला रवश्वास वाटतो. तसेि, एलब्लाव 
स िरवतो त्याप्रमािे, आपल्या िाज्याच्या रनिरनिाळ्या भार्ाांतील रवरशष्ट लोकर्ीताांच्या सांग्रहाांिा व रवरशष्ट 
रुढींिा प्रभाव ही पि व्लनफेनच्या हाती आलेली साांस्कृरतक रवभार्ाांच्या अभ्यासािी एक रकल्लीि म्हिावी 
लारे्ल (२९५, १७१ f). त्यातूनही, नतांि उल्लरेखलेल्या घटनाांिा अभ्यास इति के्षिाांतील अभ्यासकाांनी 
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आधीि करून ठेवलेला असेल ति फािि बिे. भशूास्त्राञ, मृदाशास्त्रञ याांिे व स्वतःिे रनष्ट्कषग याांिा 
सहसांबांध घालता यावा म्हिनू त्याांच्या रनष्ट्कषांिा आपलेपिाने स्वीकाि किताना जो भरू्ोलकाि डर्मर्त 
नाही, त्याला साांस्कृरतक-भरू्ोलासाठी उपय लत असलेली तशाप्रकाििी सामग्री समाजशास्त्रञाांनी प िवली 
असेल, ति ती वापिताना मोठा आनांद का होऊ नये? 

 
थोडलयात साांर्ावयािे झाले, ति मािसाांच्या कल्पना, वृत्ती आरि भावना अशा प्रकािच्या 

आवश्यक साांस्कृरतक लक्षिाांिे के्षिीय भेदाभेद या प्रत्यक्ष रनिीक्षिाच्या कके्षत न सापडिाऱ्या र्ोष्टी आहेत. 
त्यािेि अप्रत्यक्षपिे रनिीक्षि किण्याच्या पद्धती प्राम ख्याने अशा अभ्यासाांनी रमळिाि आहेत. म्हिनूि 
घिाांच्या व वसाहतींच्या नम न्याांिा अभ्यास हे केवळ एक वडे नसून, साांस्कृरतक प्रादेरशक भरू्ोलात भि 
टाकण्यािे ते एक साधन आहे, असे त्यािे समथगन किता येिे शलय आहे. जी रनिीक्षिािे रवषय होऊ 
शकतील, ज्याांिे वर्ीकिि किता येईल आरि जी प्रमािबद्ध नकाशाांनी दाखरवता येतील अशा प ष्ट्कळ व 
रवरवध मार्ांनी ही लक्षिे आपला आरवष्ट्काि कित असतात. आम्ही ज्या वस्तू तयाि कितो त्यातूनि फलत 
आम्ही आमिे रविाि प्रकट कितो असे नाही ति ज्या पद्धतीने व आशयाने आम्ही बोलतो, र्ातो, नाितो, 
रलरहतो, मत देतो चकवा रशिर्िती अरधकाऱ्याला रनवदेन देतो त्यातूनही ही लक्षिे प्रकट होत असतात. 
अमूतग असल्यातिी, अशा घटनाांिी रनिीक्षिक्षमता मूतग वस्तूपेक्षा कमी असते असे नाही. उलट, आमच्या 
कल्पनाांच्या प्ररतमा अशा घटनाांच्या रूपाने रजतलया प्रत्यक्षपिे प्रकट होतात रततलया त्या आमच्या प्रिरलत 
इमाितींच्या रूपानेही प्रकट होऊ शकत नाहीत. मर्, ज्याांिे मूळही आपि रवसरुन रे्ली असण्यािी 
शलयता आहे अशा वसाहतींच्या आरि घिाांच्या नम न्याांिा ति रविािि किावयास नको! अलीकडेि जमगन 
भरू्ोलकाि तयाि कितात तसे उत्कृष्ट प्रादेरशक नकाशासांग्रह हे अशाप्रकािच्या अभौरतक साांस्कृरतक 
घटना आरि र्ृहप्रकाि व वसाहतींिे प्रकाि अशासािख्या भौरतक घटना या सवांिेि नकाशीकिि 
किण्यािे महत्तव रकती आहे यािे प्रत्यक्ष प्रमाि आहेत. (३७१, ३४६; तसेि श्लेंर्ि पहा ३४४). जो 
साांस्कृरतक भरू्ोलािा अभ्यासक अशाप्रकािच्या सांस्कृतीच्या रनिीक्षिक्षम आरवष्ट्कािाांिा अभ्यास किण्यास 
मनाई कििाऱ्या स्वैि रनयमाला स्वच्छेने मान्यता देतो, तो आपल्या मूलभतू हेतूिी –साांस्कृरतक भौर्ोरलक 
प्रदेशाांिा अन्वयाथग लावण्याच्या हेतूिी– शलय तेवढी सवांर्ीि व परिपूिग रसद्धता होण्याच्या शलयतेपासून 
स्वतःलाि वांरित कित असतो. 

 
ग–साराशं 

 
या प्रकििातील ििा काहीशा लाांबल्याि आहेत. म्हिूनि त्याांच्या ििेच्या ओघात काढलेले 

रनष्ट्कषग प न्हा सािाांशाने साांर्िे उपय लत होईल असे वाटते. “सवगसाधाििपिे दृश्य असतात अशा के्षिीय 
घटनाांनी भौर्ोरलक अभ्यासािे के्षि मयारदत कििे आवश्यक आहे”, हा रसद्धान्त ‘भौर्ोरलक अभ्यासाांनी 
भौरतक रुपधेयाांिे बांधन पाळलेि पारहजे’ या खेिीज कोितेि अन्य काटेकोि रवधान मान्य कित नाही. 
काही उत्साही कायगकते उिीप िी तीस वष ेहे भरू्ोलाभ्यासकाांच्या र्ळी उतिरवण्यािा प्रयत्न कित आहेत. 
तिीही सापेक्षतः अर्दीि अल्पसांख्य भरू्ोलकािाांनी ते तत्तवतः मान्य केले आरि त्याहूनही कमी 
अभ्यासकाांनी त्यािा परिपाठात आग्रह धिला. अथात यािे आियग वाटण्यािी जरुिी नाही. कािि ते तत्तव 
भरू्ोलाच्या तकग पद्धतीवि अथवा भरू्ोलाच्या ऐरतहारसक रवकास क्रमावि आधािलेले नाही, चकवा त्याम ळे 
भरू्ोलािे अरधक मयारदत असले तिी एकसांध के्षि रनमाि किता येईल असा आधािही रमळत नाही. 
उलटपक्षी, या मयादाांम ळे इष्ट के्षिाच्या काही रवरशष्ट बाजू भरू्ोलकािाच्या अभ्यासकके्षच्या बाहेि 
िारहल्याम ळे “श द्ध भरू्ोलाच्या” “केन्द्रवती र्ाभ्यािाि” उच्छेद होण्यािी शलयता आहे. कािि, 
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भरू्ोलकािाने आधीि अभ्यासलेल्या र्ोष्टींिा अन्वयाथग लावण्यासाठी त्याच्या अभ्यासाच्या नांतिच्या टप्त प्त यात 
त्याला आवश्यक वाटलेि ति त्या परित्यलत बाजूांिे पिीक्षि त्याने आवश्यकतेन साि किावयािे आहे. 
प्राम ख्याने अभौरतक रुपधेयाांशीि सांबांरधत असलेली ही उपके्षिे या रसद्धान्ताम ळे अर्दी वर्ळली रे्ली 
नाहीत तिी, ती भरू्ोलके्षिाच्या अशा दूिच्या टोकाांवि ढकलली जातील, की त्या कडेच्या के्षिाांच्या 
हयाख्याही धड झालेल्या नसल्याम ळे ‘सांबांधयोर्ाांच्या अभ्यासासाठी’ याखेिीज त्याांच्या प्रयोजनािे द सिे 
मार्गदशगक तत्तवि िहािाि नाही. सापेक्ष स्थानाांच्या घटकालाही अर्दी द य्यम स्थान रदले रे्ल्याम ळे 
भरू्ोलाच्या सािभतू रविािाकडे– म्हिजेि ‘अवकाशस्थ साहियग लाभलेल्या घटनाांिे एकसांधीकिि’ या 
रविािाकडे– द लगक्ष किण्यािी वृत्ती रनमाि होते. परििाम असा होतो, की भरू्ोलकािाांच्या आकृरतबांध 
रनमाि किण्याच्या विकििी (uncritical) उत्साहाला उधाि येते व त्या भिात त्याांच्या महत्वािा रविािि 
त्याांना रशवत नाही. तसेि कायापेक्षा आकािावि फाजील भि रदला जातो व ज्याांच्या महत्तवािी प्रमािबद्ध 
प्ररतमा भौरतक वस्तूांतून रनमाि किता येत नाही, अशी के्षिीय लक्षिे त च्छ लेखण्याकडे कल रनमाि होतो. 

 
विील रसद्धान्ताच्या दृरष्टकोनाम ळे वसाहतींच्या नम न्याांिा अभ्यास किण्यास प्रोत्साहन रमळण्यािी 

शलयता असली, तिी अशा अभ्यासाांना आवश्यक ते महत्व प्राप्त त होण्याच्या कामी अडथळे रनमाि होतील, 
म्हिजेि साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या अरधक सवांर्ीि अभ्यासािा एक भार् म्हिून त्याांिा मान िाहािाि नाही, 
येवढाि या तत्तवािा नेमका अथग लावता येईल. या दृरष्टकोिािे दोन सांभाहय अरतशयोलत परििाम प ढे 
रदल्याप्रमािे दोन प्रकािे माांडता येतील. एक ति अन्य के्षिात अभ्यारसल्या न जािाऱ्या वस्तू आपल्या 
अभ्यासासाठी शोधून काढण्यासाठी धाव घ्यावी लारे्ल. त्याम ळे रकमान महत्व असलेल्या र्ोष्टींिा रविाि 
कििािे के्षि येवढेि महत्तव भरू्ोलाला रदले जाईल. नाहीति, भदूृश्याांच्या हयव्लतरनष् आकलनाच्या 
कलाके्षिातील अभ्यासकाांबिोबि स्पधा कित िहाण्यािा प्रयत्न स रू होईल. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ८ वे 
भूगोलणवषयक सामग्रीची णनवर् करण्याचा तकड णसद्ध आधार 

 
अ–भूगोलाच्या संकल्पनेवरून णसद्ध 

 
एखाद्या के्षिाच्या भरू्ोलािा अभ्यास किताना रविािात घ्यावयाच्या घटनाांिी रनवड कोित्या 

तत्तवावि अर्ि तत्तवाांवि नजि ठेवनू किावी? कोित्याही के्षिात नजिेत भििाऱ्या वास्तव व अवास्तव 
घटनाांच्या रवजातीय सांभािाांतील घटनाांपकैी भरू्ोलाच्या दृष्टीने महत्तवाच्या कोित्या? अभ्यास-हेतू 
हयावहारिक असो की कोित्या अन्य स्वरुपािा असो, हा अभ्यास जि एका रवरशष्ट हेतूने केला जात असेल 
ति, रवरवध घटनाांच्या महत्तवािे माप त्या हेतूांतूनि प िरवले जाईल, ही र्ोष्ट अर्दी उघड आहे. पि येथे 
आमिे लक्ष फलत भरू्ोलरवषयक ञानात भि टाकतील अशा अभ्यासाांविि कें रद्रत झालेले आहे. अथाति, 
उपयोजनात्मक भरू्ोलाच्या रवरुद्ध स्वरूपावि, म्हिजेि त्या सांञेच्या फलत केवलाथावि चकवा श द्ध 
भरू्ोलाविि आमिे लक्ष कें रद्रत आहे. भरू्ोलरवषयक ञानात प्रर्ती हावी, या दृरष्टकोिातूनि आम्ही या 
प्रश्नािी तपासिी स रू केली आहे. आम्ही ही तपासिी केवळ भरू्ोलाच्या रहतासाठीि कित नाही, ति 
भरू्ोलरवषयक ञानाच्या प्रर्तीतून अशी काही मूल्ये रनमाि होतील, की ती प्रात्यरक्षकाांनी रसद्ध किण्यािी 
जरुिीि िहािाि नाही, हे र्ृहीत धरून आम्ही ही तपासिी कित आहोत. अभ्यासकािा हेतू ती सामग्री 
कोित्या रवरशष्ट अभ्यास-तांिाच्या िौकटीत बसवण्यािा असो, चकवा अन्यथा लटपटीत असलेल्या 
भरू्ोलाला एका रवरशष्ट अथाने ‘शास्त्र’ या पदवीसाठी दावा किता यावा असे सामर्थ्यग भरू्ोलाला रमळवनू देिे 
हा हेतू असो, सामग्री रनवडून घेण्याच्या आमच्या अरधकािावि कोित्याही बाह्य हेतूिे दडपि आम्ही मान्य 
कििाि नाही, तेही याि आधािावि. ज्या अथाने काही अन्य ञानशाखाांना ‘शास्त्र’ ही पदवी प्राप्त त झाली आहे 
त्याि अथाने ‘शास्त्र’ ही पदवी प्राप्त त होण्याच्या सवग आशा फोल हहाहया असेि आमच्या काही ञानाांशाांिे 
स्वरूप असले तिीही भरू्ोलाने भरू्ोलरवषयक ञान देण्यािेि लक्ष्य प ढे ठेवले पारहजे. भरू्ोलाभ्यासकानेही 
भरू्ोलरवषयक सामग्री तपासून पहाता येईल अशा िीतीने आपल्या पद्धतींना म िड घालावयािी आहे, न 
होऊन आपल्या पद्धतींच्या साच्याांत बसेल अशीि सामग्री रनवडत बसावयािे नाही. हाि रनष्ट्कषग स्पष्ट 
शब्दाांत असे साांर्ता येईल, की “र्ृहीत सामग्री रनवडण्यािी कसोटी भरू्ोलाच्या मलूभतू सांकल्पनेतूनि 
तकाने रसद्ध झालेली असली पारहजे.” 

 
भरू्ोलाच्या मूलभतू सांकल्पनेबाबति ज्या भरू्ोलकािाांत द मत आहे त्याांच्यात अभ्यासासाठी 

कोित्या घटना मान्य किाहया अर्ि कोित्या अमान्य किाहया याबाबत एकमत होण्यािी अपेक्षा कििेि 
ि कीिे आहे! पि, आम्ही आधीि साांरर्तले आहे त्याप्रमािे स दैवाने, रजला आम्ही के्षिभेदविगनी सांकल्पना 
असे नाव रदले आहे, ती सांकल्पना मान्य असल्याबद्दल बह सांख्य भरू्ोलाभ्यासकाांत लक्षिीय एकमत आहे. 
अशा भरू्ोलकािाांत जमगनीतील बह तेक सवग आरि आपल्या देशातील प ष्ट्कळसे भरू्ोलकि याांिाही समावशे 
आहेि. हे भरू्ोलकाि जे एकप्रकाििे रवधान वापितात ते रवधान हेटनिने रिलटोफेनच्या अभ्यासावरून 
काढलेल्या रनष्ट्कषाच्या रवधानासािखेि आहे. भरू्ोलात भपूृष्ाविील के्षिीय भेदाभेदाांिा अभ्यास हहावयािा 
असतो–म्हिजेि, तो वरे्वरे्ळ्या खांडाांतील [येथे व या ग्रांथातील असांख्य रठकािी “क्षिेीय भेदाभेद” ही सांञा ज्याप्रकािे वापिली 
रे्ली आहे त्याम ळे सहजर्त्या काही रै्िसमज रनमाि झालेले रनदशगनास आले. म्हिून, प्रस्त त लेखक त्याऐवजी आता “क्षेिीय बदल” अशी सांञा 
वापरू लार्ला आहे. Perspective...... पाने १२ ते २१ पहा.], देशाांतील, प्राांतातील वा स्थानाांमधील भेदाांिा अभ्यास 
असतो (१६१, १२३; c/o सॉि २११, ८४). 
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आपल्या िहात्या रठकािापासून वीस मलै प्रवास कििाऱ्या कोिाही हयलतीच्या लक्षात आलेले 
असते, की स्थानाांस्थानाांमध्ये भेद असताति. म्हिनू, हे भेद म्हिजे “सहजपिे हाती आलेली” वस्त व्स्थती 
असते. तसेि कोिाही रविािवांताांच्या लक्षात येऊन ि कते, की ते भेद म्हिजे वस्त व्स्थतींच्या स्वतांि 
िक्राांतून रनमाि झालेल्या घटना नसतात, ति त्याांिे अन्योन्यसांबांध असतात आरि तेि सांबांधयोर् काय 
असावते हे समजून घेण्याच्या तीव्र इच्छेने मानवािे क तूहल जार्ृत होते. 

 
ज्यािे जर्ासांबांधीिे ञान स्वतःच्या िहात्या-रठकािाप ितेि मयारदत असते आरि जर्ािे इति 

भार्ही जवळ जवळ आपल्या या के्षिासािखेि असले पारहजेत असे जो र्ृहीत धित असतो, त्याच्या मनावि 
या अशा लहान-के्षिातही पडिाऱ्या भौरतक व अभौरतक अशा दोनही प्रकािच्या घटकाांतील फिकाांिा 
रनःसांशयपिे खूपि प्रभाव पडल्यारशवाय िहािाि नाही. जरमनीच्या उतािाांत, पािलोटाांत मृरत्तकेिी रवशषे 
रूपे आरि शतेमळ्याांिी उत्पादनक्षमता आरि मळेकऱ्याांिी सापेक्ष सधनता या सवगि बाबतीत मोठे फिक 
त्याच्या नजिेस पडण्यािी शलयता आहे. रिओ ग्रँडां नदीच्या म खाकडील खोऱ्यातील िरहवासी असेल ति 
नदीच्या दोन्ही तीिाांविील साांस्कृरतक स्वरुपाांतील भेद रनरिति त्याच्या नजिेस पडलेले असतील. पूवग 
य िोपातील अथवा िीनच्या बऱ्याि भार्ातील प ष्ट्कळशा शतेकऱ्याांच्या दृष्टीने जर्ातील सवात मोठे फिक तो 
िहात असतो त्या ग्रामीि भार्ात आरि स्थारनक प िात चकवा नर्िात रदसून येतात. इकडील ग्रामीि आरि 
नार्िी पयावििातील हे फिक जर्ाच्या पाठीवि रदसिाऱ्या सवात मोठ्या फिकात र्िना किावी असे 
आहेत, ही र्ोष्ट अर्दी खिी आहे. त्या भेदाांत लोकवस्तीिी घनता आरि इमाितीिी सांख्या व त्याांिे स्वरूप 
येवढ्या बाबतीतील फिकाांिा समावशे होतो असे नाही, ति लोकवस्तीच्या स्वरूपातील फिकाांिा, 
म्हिजेि नार्िी व ग्रामीि नम न्याांतील रविोधाांिाही–उदा. “शहिी भामटा” व “अडदाांड खेडूत” याांिाही– 
त्याति समावशे होतो. 

 
उलटपक्षी काहीशा दूिवि प्रवास कििाऱ्या रनिीक्षकास, मर् हा प्रवास प्रत्यक्ष स्वरुपात असो, की 

वािनद्वािा अप्रत्यक्ष स्वरूपात केलेला असो, असे कळून ि कते, की बऱ्याि रवस्तृत प्रदेशात प्रायः एकरूप 
असिािे काही घटकही जर्ाच्या रवरवध भार्ात बऱ्याि मोठ्या प्रमािात बदलत असतात. अशा घटकाांत 
हवामान, नैसर्गर्क वनस्पती, प्रम ख भरूुपे, प्रम ख मृरतकाप्रकाि, प्रम ख शतेीप्रकाि, आरि लोकवस्तीतील 
प ष्ट्कळसे साांस्कृरतक र् िरवशषे याांिा समावशे होत असल्यािी शलयता असते. 

 
या सवगि रविाििीय बाबी इतलया सवगसामान्य झाल्या आहेत, की कोिाही भरू्ोलाभ्यासकाला 

यव्त्कां रितही न कििता, त्या बाबींपासूनि आपल्या अभ्यासािी स रुवात किण्यास हिकत नाही. 
सामान्यतः तो हे ओळखून असतो, की या सवग भेदाांत अांतःसांबांध असतात. आरि म्हिनूि, ज्या प्रदेशातील 
मूलभतू रूपधेये त्या प्रदेशाच्या रवस्तृत के्षिातही प्रायः एकरूप असतात अशा के्षिात, वा प्रदेशात इति 
रूपधेयाांपैकी प ष्ट्कळशा, पि सवग नहहे, रूपधेयाांतही बहहांशी एकरूपता असतेि. म्हिनूि, कदारित अर्दी 
अबोधपिे, त्याच्या हेही लक्षात येईल, की अशा के्षिाांपेकी प्रत्येकाच्या एकूि घटनासांिातून एक आर्ळे 
स्वरूप रनमाि होत असते, हे रूप अद्यापी हयाख्याबद्ध केले नसले तिी त्या प्रदेशाच्या रवस्तृत के्षिावि 
पसिलेले असते, आरि ते रूप काही महत्तवाच्या बाबतीत शजेािच्या कोित्याही रूपापेक्षा रभन असते. 

 
उदाहििासाठी, िेस्लाच्या परिसिात िहािािा आरि आग्नेय रदशनेे ओडिच्या उर्माकडील 

मदैानातून उर्माकडील खोऱ्याकडे सांथपिे प्रवास कििािा, एक जमगन तरूि शतेकिी रविािात घेऊ. 
काही अांति िालून जाईतोपयंत तिी आपल्या र्ावाकडील प्रदेशात जी रवशषे लक्षिे आढळतात तशीि 
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लक्षिे येथेही त्याच्या नजिेस पडत आहेत. िाय, र्हू, ओट याांिी शतेे, लोएस मातीच्या सपाट मदैानात 
रदसिािे बटाटे व साखिी-बीटच्या लार्वडी या सर्ळ्याि र्ोष्टी त्याला अर्दी घिच्या सािख्याि 
वाटतील. शहिातील काटकोन िौकोनाकृती मांडई असलेला पेठभार् अर्दी ज न्या र्ाव भार्ाबद्दलिे, 
ज न्या तटाच्या आतल्या बाज ने, व बाहेिच्या बाज नेही, जािािे द हेिी लांबर्ोलाकाि िस्ते आरि कानावि 
पडिािी जमगन सांभापिे, यातील काही तपशील अपरिरित असले तिी, या सवगि र्ोष्टी त्याला साांर्त 
होत्या, की ‘तू अद्याप आपल्या प्रदेशात, अर्दी मायदेशाति (Hcimatgchcit) आहेस’. पि तो तसाि त्या 
मदैानातून आिखी प ढे जाऊ लार्ल्यावि (अथात्, ओडिच्या पूवग-तटावरून) काही महत्तवािे फिक पडत 
असल्यािे त्याच्या लक्षात येईल. आता शतेे रततकीशी स रपक िारहलेली नाहीत, र्हू आरि साखिी-बीटच्या 
लार्वडीिे प्रमाि कमी होत िालले आहे, त्या ऐवजी देवदािी अिण्याांिे बिेि मोठे रवस्तृत भार् रदसू 
लार्ले आहेत. तो शतेकिी मोठा िािाक्ष असल्याने, मृरत्तका िवाळ होत िालल्यािे त्याच्या नजिेतून स टत 
नाही. आरि या बदलाांशी र् ांतलेले सांबांध-योर् समजून घ्यावयाला कोिा भरू्ोलाकािािी मदत घ्यावयािी 
र्िज भासत नाही. पि त्याबिोबिि, आरि कदारित् अर्दी प्रथमि, हे लोक आपल्या ‘र्ाववाल्या’ 
लोकाांसािखे रदसत असले तिी, आरि प ष्ट्कळसे आपल्या पद्धतीनेि िहात असले आरि काम कित असले, 
तिीही आपल्या नजिेला ते काही वरे्ळेि रदसत आहेत, हे त्याच्या लक्षात येते. कािि हे लोक पोरलश 
भाषा बोलू शकतात, आरि आपि आतापयंत रटपलेल्या बदलात हाि सवात महत्तवािा बदल आहे. िला 
आपिही आता या प्रवाशाबिोबिि प ढच्या टप्त प्त यावि जाऊ या. क ां पि नसलेल्या त्या शतेाांतून असाि 
भटकताना, तो नकां ळत मयादा ओलाांडून रे्ला असण्यािी शलयता आहे. या शतेाांतील ती हद्द ओळखिे 
कठीिि आहे. पि, िाजकीय नकाशाांत ती अर्दी स्पष्टपिे दाखरवलेली असते. येथेही ती िेषा खाांबाांच्या 
िाांरे्च्या रूपाने नजिेला पडत असतेि. (तो स्वतःि एक नजिेत भििािी वस्तू असल्याने, हे त्यािे 
अरतक्रमि धोलयािे ठिण्यािी शलयता आहेि. तिी त्याला कोिी पारहलेले नाही असे आपि समजू या). 
पि, आपि आता द सऱ्याि कोित्या देशात येऊन पोहोिलो आहो, येथे शतेकामकिी पोरलश भाषा बोलत 
आहेत, इतकेि नहहेति सवग द कानदाि आरि शाळेतील व सिकािी इमाितींतील सवगि लोक पोरलश 
भाषाि बोलत आहेत. आमच्या प्रवासी शतेकऱ्याने इथेि वसती करून िहावयािे ठिरवले, ति त्याच्या हेही 
लक्षात येईल की, आपली पीके आता आपल्याला िेस्लाच्या पेठेला पाठवावयािी नसून ती काटोरवसच्या 
बाजािात रवकावयािी आहेत. तसेि तो आरि त्यािे क ट ांबीय याांिी केवळ आर्गथकदृष्ट्ट्याि नहहे ति 
सामारजकदृष्ट्ट्याही जमगनीपासून फािकत झाली आहे, आरि ते आता पोलांडमधल्या वस्त व्स्थतींशी 
रनर्रडत झालेले आहेत. त्याांच्या जीवनाांवि याप ढे बर्गलनिा प्रभाव पडिाि नाही, ति आता ते वॉिसॉच्या 
प्रभाव के्षिात रे्लेले आहेत. लष्ट्किीसेवसेाठी त्यािी म ले ऱ्हाइनलाांडमध्ये जािाि नसून, त्याांना आता, 
कदारित् , िरशयाच्या सिहद्दीवि जाव ेलार्िाि आहे. थोडलयात आपि ज्या देशात आलो आहो तो आरि 
जो देश आपि सोडला तो, या दोन देशाांतील सवात महत्तवािा भेद हा आहे की हा पोलांड आहे आरि तो 
जमगनी होता, हे लक्षात येण्यास त्याला फाि काळ घालवावा लार्िाि नाही. (c/o ३५५ व ३५६). 

 
इरतहास के्षिातील तत्सम, पि काल्पनीक, घटना रविािात घेिेही उद्बोधक ठिेल. रनिरनिाळ्या 

लेखकाांनी वतगमान काळातील हयलतीला त्याच्या मूळरठकािी व्स्थि ठेवनू एखाद्या पूवगकालीन कालखांडात 
नेऊन सोडण्यािा लरलत सारहव्त्यक उपाय योजून पारहलेला आहे. ती ‘एवां र् िरवष्ट’ हयलती 
इरतहासाभ्यासासाठी उपयोर्ी असिाऱ्या कोित्या घटनाांिी भि टाकू शकेल? इरतहासकाि या हयलतीकडे 
त्या कालखांडािी खास लक्षिे मानता येतील अशा रूपाांसांबांधी रविाििा किील. त्या कालखांडाच्या अन्य 
लक्षिाांशी काहीि लार्ाबाांधा नसलेल्या प्रासांरर्क बदलाांच्या सांबांधात तो रविाििा कििाि नाही, ति ज्या 
घटनाांिा भतूकालखांडातील वा भावी कालखांडातील घटनाांशी ‘अथगवाही’ सांबांध असण्यािी शलयता आहे 



 अनुक्रमणिका 

अशा घटनाांबद्दलि रविाििा किील. एक र्ोष्ट उघड आहे की, इरतहासदृष्ट्या ‘अथगवाही’ अशा कोित्या 
र्ोष्टी आहेत हे साांर्िे प ष्ट्कळदा अवघडि असते. पि, ही अडिि दूि किण्यास उपयोर्ी पडेल असा 
एकही रनिायक रनयम आपल्याकडे नाही, ही र्ोष्ट इरतहासकािाांना या पूवीि कळून ि कली आहे. तेहहा, 
ह षािीने या अडििीशी सामना देण्यारशवाय मत्यांतिि नाही. 

 
ब–गृहीत सामग्रीच्या णनवर्ीच्या कसोट्या 

 
र्ृहीत सामग्रीच्या रनवडीसाठी भरू्ोलाकािाने लावावयाच्या कसोट्याांिे रवधान हेटनिने दोन 

अटींच्या परिभाषेत केले आहे. या अटींिी ऐरतहारसक अभ्यासाांवि मयादा घालण्याच्या अटींशी तकग रसद्ध 
सांर्ती लार्ते. (१६१, १२९ l). त्यािे रवविेन भाषाांतिरूपाने प ढे सादि केले आहे. त्यािे हे मत जमगन 
भरू्ोलकािाांनी, बह सांख्येने नसले तिी, बऱ्याि मोठ्या सांख्येने, नांति ते मान्यही केले. हे मत हेटनिने प्रथम 
१९०५ मध्ये प्रकारशत केले. (१२६, ५६१). या प्रश्नाविील त्याच्या मताांिे अन किि, ग्राडमान, हाचसर्ि, 
बान्झ, इयोल्श, मौल व आिखीही अशाि प ष्ट्कळाांनी केलेले आहे, हे यापूवीि आम्ही साांरर्तले आहे. 

 
“एक अट अशी:–स्थानपित्व े होिाऱ्या व्स्थत्यांतिाबिोबिि एकमेकाशजेािी वसलेल्या अनेक 

र्ोष्टींिे लाभलेले स्थानीय साहियग असिे म्हिजेि भौर्ोरलक जरटलाांिी चकवा क्रमबांधाांिी उपव्स्थती 
असिे; उदाहििाथग, पािलोटाांिा क्रमबांध, वातावििस्थ अरभसििािा क्रमबांध, हयापािी के्षिे आरि इति 
क्रमबांध. भपूृष्ाविील कोितीही घटना रतच्या प ितीि रविािात घ्यावयािी नसते, ती घटना पृर्थ्वीविील 
अन्य स्थळाांच्या सांदभात ििलेल्या सांकल्पनेतूनि ती समजून घेिे शलय होते. द सिी अट अशी :–
रनसर्ािी रवरवध प्रभावके्षिे आरि त्याांच्यातील रवरवध घटनाांिे एकाि स्थळी होिािे एकिीकिि, याांच्यात 
कायगकािि सांबांध असिे, ज्याांिे लारे्बाांधे त्या स्थळाच्या अन्य घटनाांशी असत नाहीत चकवा त्याांिे सांबांध 
असलेि ति ते आम्हाला मान्य होत नाहीत, अशा घटना भौर्ोरलक अभ्यासके्षिािा भार् असत नाहीत. 
भपूृष्ाविील ज्या परिव्स्थती स्थानपित्व ेरभन असतात, आरि ज्याांिे स्थानीय भेद अन्य घटनाांच्या सांदभात 
अथगपूिग असतात, अशा वस्त व्स्थतीि “अशा प्रकािच्या अभ्यासासाठी योग्य व आवश्यक असतात,” चकवा 
भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या परििामकािी असतात.” (रिलटोफेनने प ढे रदलेल्या कसोटीिी ही स धारून वाढवलेली 
आवृत्ती आहे, हे स्पष्ट आहे. “ज्या प्रमािात त्याांिे भपूृष्ाशी सांबांध ओळखू येण्यासािखे असतील, 
त्याप्रमािात” (७३, २७; c/o पेंक १६३, ३७). 

 
“रनसर्ािी वरे्वरे्ळी प्रभावके्षिे (अथात् सत्यव्स्थतीतील) आरि त्याांच्या आरवष्ट्कािािे रवरवध 

प्रकाि, त्याांिे अन्योन्य सांबांधाांतील अव्स्तत्व आरि त्याांिी पिस्पिाांविील परििामक्षमता याांच्या आकलनाद्वािे 
भकेू्षि व स्थान परिसि याांिे स्वरूप ओळखिे, आरि खांडे, भकेू्षिे, प्रदेश व स्थानपरिसि याांच्यातून 
रदसिािी सांपूिग पृर्थ्वीच्या पषृ्ाांिी नैसर्गर्क (सत्यव्स्थतींतील) ििनात्मक सांकल्पना याांिी ओळख करून 
घेिे हेि भरू्ोलाच्या वांटनारधरष्त सांकल्पनेिे अांरतम ध्येय आहे. 

 
“या दोन दृरष्टकोिाांच्या उपयोजनाति भरू्ोलािे खिे स्वरूप लपलेले आहे. ज्याच्या िलतामासाांत 

हे दोनही रविाि रभनलेले असत नाहीत त्याला भरू्ोलािा आत्माि र्वसलेला नसतो. तसेि जो 
इरतहासकाि कालक्रमाांिी िौकशीि कित नाही, चकवा रवरवध रवकास र्टाांिे आतरिक सांबांध लक्षाति घेत 
नाही, त्याला इरतहासािा आत्मा सापडला असे म्हिता येिाि नाही. या सांकल्पनेवरून एक र्ोष्ट रनरित 
होते; सामग्रीिी रनवड किताना घटनाांिा कायगकाििसांबांध आधीि लक्षात घेतलेला असतो, हे येथे र्ृहीत 
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धिलेले आहे. ञानािा जसा रवकास होत जाईल तसे वस्तूव्स्थतीिे सांपूिग सांिि भरू्ोलाला उपकािक 
आहेत म्हिून मान्य किता येतील अथवा रनरूपयोर्ी म्हिून त्याज्य समजिे शलय होईल. अथाति, 
कायगकाििसांबांधाांच्या मल्यूमापनातील हयव्लतरनष् भेदाांच्या प्रमािात भरू्ोलािा पिीघ वरे्वरे्ळ्या प्रकािे 
कव्ल्पला जाईल. पि, अर्दी अशाि प्रकाििे िढउताि इरतहासरनष् ब क्रमबद्ध शास्त्राांतूनही होत असलेले 
रदसून येताति. म्हिनू, सामग्रीच्या रनवडीबाबत तत्तवाांविील कोितेही आके्षप त्याांिे त्या िढउतािाांिे 
परििाम म्हिून घेतले रे्लेले आहेत असा र्ैिसमज करून घेऊ नये. वस्तूव्स्थतींिे कोिते भौर्ोरलक सांि 
कोित्या द सऱ्या सांिाांिे परििाम अर्ि काििे आहेत, हे ओळखण्यािे ञान एकदा एखाद्याला झाले म्हिजे 
सामग्रीिी त्यािी रनवड एका स ट्या वस्त व्स्थतीवि अवलांबून िहात नाही, ति वस्त व्स्थतींच्या सांपूिग सांिावि 
अवलांबून िहाते. कोित्याही वस्तूव्स्थतीिी भौर्ोरलक अटी पूिग किण्यािी क्षमता (conditionality) आधी 
लक्षात आल्यानांति तेवढ्याि रवरशष्ट वस्त व्स्थती भरू्ोल रनवडून घेतो असे नाही, ति विगनरूपाने प्रथम 
त्यािी भौर्ोरलक परिव्स्थती प्रस्थारपत कितो, आरि मर्ि त्याांच्या कायगकाििसांबांधाांच्या िौकशीच्या 
कामास स रूवात कितो. अथात, ज्याांिे कायगकाििसांबांध अद्यापी स्पष्ट झालेलेि नाहीत अशा काही 
वस्त व्स्थती नाइलाजाने आत घेतल्या रे्ल्या आहेत असे घडण्यािी अर्दी शलयता असतेि”. 

 
“या सांकल्पनेन साि सामग्रीिी बह रवधता खिोखिीि मोठी असून ती सतत वाढति असते. सतत 

वाढत जािाऱ्या वस्त व्स्थतींच्या सांि सांख्यातूनि स्थानपरिसिाच्या स्वरूपातील भौर्ोरलक लक्षिे पूिग 
किण्याच्या क्षमतेिा शोध प्रर्त ञानाला लार्तो. अद्यतन भरू्ोलात काही घटनाांबिोबिि काही भौरतक 
परिव्स्थती, नैसर्गर्क वस्त व्स्थतींबिोबिि सामरजक जीवनातील वस्त व्स्थती या सवांिाि समावशे होतो. 
तिीही भवूांटनात्मक दृरष्टकोिातूनि या सवांिा समावशे केला जावयािा असतो; आरि म्हिूनि त्या 
परिसिािी रकत्येक वैरशष्ट्टे्य व लक्षिे डावलिे शलय होते. कदारित् त्याि वस्तू इरतहासात्मक शास्त्राांच्या व 
भौरतक शास्त्राांच्या दृष्टीने आत्यांरतक महत्तवाच्या असण्यािी शलयता आहे. तसेि पृर्थ्वीतलावि सवगिि 
समस्वरूप रदसिाऱ्या र्ोष्टी चकवा ज्याांच्यातील स्थारनक भेद कोित्याि वांटनरनयमाला धरून असत 
नाहीत, अशा सवग वस्तू वर्ळिे शलय असतेि. रशवाय, रनदान आपल्या समज तीप्रमािे, ज्याांच्यातील 
स्थारनक भेदाांिा अन्य घटनासांिाांशी कोिताि सांबांध असत नाही अशा सवग र्ोष्टी त्या अन्य 
वस्त व्स्थतीसांिाांबिोबिि आपि वर्ळू शकतो.” 

 
जाताजाता, हहीडाल-डी-ल-ब्लाख या फ्रान्समधील आध रनक भरू्ोलाच्या सांस्थापकािे असेि 

काहीसे उद्र्ाि आपि लक्षात घेण्यासािखे आहेत. “भरू्ोल हे स्थळाांिे शास्त्र आहे, मानवाांिे नहहे. काही 
घटनाि अशा असतात, की त्या घटना घडल्या नसत्या ति काही देशाांिे काही र् ि व काही स प्त तशलती 
उजेडात आल्याि नसत्या अथवा कायगकािी झाल्या नसत्या, म्हिजेि त्या अन द्भतू व्स्थतीति पडून 
िारहल्या असत्या; अशाि ऐरतहारसक घटनाांिी भरू्ोलाला र्ोडी वाटते. (१८३, २९९). 

 
रभनता, चकवा अभ्यासरवषयाविील ही मयादा भौरतक वस्तूांविील मयादेपेक्षा वरे्ळी आहे; आरि 

शास्त्र या नात्याने भरू्ोलाच्या तकग रसद्ध अरधष्ानावि आधािलेली आहे. तसेि, त्याच्या ऐरतहारसक 
रवकासाविही ती आधािलेली आहे. भपूृष्ािे एक स्वतांि वांटनशास्त्र असाव े अशी र्िज दोन प्रकािच्या 
परिव्स्थतींतून रनमाि झाली आहे. (१) एका व एकािप्रकािच्या घटना िक्रातील ज्या वस्त व्स्थती 
स्थानदृष्ट्ट्या एकमेकाांच्या रनकटसाहियात असतात. त्या एकमेकाशजेािी एकाकी पडून िहात नाहीत; 
आरि (२) रभन घटना िक्रातील वस्त व्स्थती पृर्थ्वीविील कोित्याही एका रठकािी ज ळून आल्या असतील 
ति त्याांच्यात कायगकाििसांबांध जडलेला असतोि. अथात, त्या दोन्ही रमळूनि त्या के्षिािे स्वरूप रनरित 
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कितात. म्हिून, या दोनही दृरष्टकोिाांिे उपयोजन कििे रजतके शलय होईल रततका पृर्थ्वीपृष्ाविील सवग 
घटनाांवि आपल्या अभ्यासािा रवस्ताि कििे भरू्ोलकािाच्या दृष्टीने उरिति असते. (१२६, ६८३). 

 
आपल्याला असेही म्हिण्यास हिकत नाही, की भरू्ोलाभ्यासक कोित्याही एका प्रदेशातील 

घटनाांिी हयवस्था आरि त्याांिे सांबांधयोर् याांिाि रविाि कित असतो. भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या रविाि किावयािा 
यािा अथग, कोित्याही घटनेिा रविाि आपल्यापिी स्वतांि वस्तू म्हिनू न किता त्याप्रदेशािे भेदाभेदात्मक 
स्वरूप रनरित कििािा एक घटक म्हिूनि त्या घटनेिा रविाि किावयािा, असा होतो. एखादी घटना 
एखाद्या के्षिात अव्स्तत्वात असते. पि त्या के्षिातील कोित्याि घटनेशी रतिा सांबांध असत नाही. 
उदाहििाथग–पार्गथव ि ांबकत्व ही सवगसाधािि घटना, (अथात, स्थारनक खरनजाांम ळे अरवकृत असलेले 
ि ांबकत्व). अशा घटनेला के्षिीय सांबांध-योर्ि असत नाहीत असे म्हिता येईल, आरि म्हिून भरू्ोलाशीही 
रतिा सांबांध पोहोित नाही. [काही तकग रसद्ध काििाांनी, क्षेि बदलाांच्या महत्तवमापनािी एक जास्तीिी कसोटी, अथात मानवाच्या दृष्टीने 
महत्तव ही कसोटी, भरू्ोलाभ्यासक खिोखिीि अवलांबत असतात, हा प्रस्त त लेखकाने काढलेला रनष्ट्कषग या नांतिच्या काळातील आहे. 
Perspective...... पाने ४१ ते ४७ पहा.] 

 
क–कसोट्याचें उपयोजन 

 
वि रवधानरूपाने साांरर्तलेल्या कसोट्याांत अन स्यतू असलेल्या तीन रवरशष्ट सांकल्पनाांवि आपि 

प्रथमपासूनि प िेसा भि रदला, ति त्या कसोट्याांिे उपयोजन किण्यासाठी रकत्येक हयवहािोपयोर्ी 
रनष्ट्कषग काढिे शलय होईल. या सांकल्पना अशा :– (१) पृर्थ्वीशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपिे रनर्रडत 
असलेल्या बहूरवध प्रकािच्या घटनाांिे अन्योन्यसांबांध; (२) पृर्थ्वीविील वरे्वरे्ळ्या के्षिाांत रदसिािे या 
घटनाांिे बदलते स्वरूप आरि त्याांनी रनमाि केलेली जरटले; आरि (३) त्या घटनाांिे वा जरटलाांिे के्षिीय 
आरवष्ट्काि. भरू्ोल हा जर्ातील के्षिीय भेदाभेदािा अभ्यास आहे, या मलूभतू हयाख्येच्या आधािे तकाने एक 
र्ोष्ट रसद्ध होते–आरि सामान्यतः परिपाठातही त्यािाि अवलांब केला जातो–की, या सवग, म्हिजे या 
तीनही, सांकल्पनाांच्या दृष्टीने ज्या घटना अथगपूिग असतात, अशा घटनाांिेि विगन व अथगशोधन भौर्ोरलक 
अभ्यासाांतून हहावयािे असते. 

 
ग्राडमानने प ढील म द्दाही स्पष्ट केला आहे. “घटनाांिे अन्योन्यसांबांध चकवा पिस्पिावलां बन 

(Zusammenhang) असण्याच्या अटीतून भौर्ोरलक अभ्यासवस्तू रनवडण्यािी एक खास पद्धती रमळते; 
आरि त्याम ळे, “केवळ क तूहलजनक र्ोष्टी एकि आिण्यािी पूवापाि व लोकरप्रय, पि कृरतशून्य व स्वैि 
पद्धतीला िजा देता येते. एखादी स्वतांि वस्त व्स्थती रनकटवती घटनािक्रात–कायगभावाने वा काििभावाने 
वा दोनही प्रकािे, प ढून वा मार्ून वा प ष्ट्कळबाजूनी व आांतरिक सांबांधाांनीही–रजतलया प्रमािात र् ांतून 
रे्लेली असते रततलया प्रमािात रतिे महत्तव वाढून ती भरू्ोलाभ्यासात प्रवशे कित असते.” (१४४, ८). 

 
द सऱ्या शब्दाांत साांर्ावयािे ति, हे श्लूटिच्या य व्लतवादाला रदलेले उत्ति आहे, श्लूटििा 

य व्लतवाद असा :– “एखाद्या साांस्कृरतक भदूृश्यातील भौरतक वस्त व्स्थतींिे जसे तपशीलवािसांबांध घालता 
येतात, तसे अभौरतक साांस्कृरतक घटनाांच्या तपशीलाांिे सांबांध नैसर्गर्क घटकाांच्या तपशीलाांशी घालता येत 
नाहीत” (१४५, २९ f). श्लूटिच्या या य व्लतवादाला प ढीलप्रमािे उत्ति देता येईल. “सापेक्ष प्रमािात सत्य 
असलेले हे रवधान य व्लतवाद म्हिून मान्यि आहे; आरि तेवढ्याि प्रमािात त्यािे उपयोजनही किावयािे 
आहे.” पि, कािखान्याांच्या इमािती, सामान्येकरून शहिे, चकवा लोकवस्तीिे रवतिि या अशा वस्त व्स्थती 
आहेत, की त्याांच्या तपशीलाांिी सांर्ती नैसर्गर्क घटकाांच्या सवगि तपशीलाांशी लावता येत नाही. जेवढ्या 
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प्रमािात आपली दरक्षिेकडील शहिे उत्तिेकडील शहिाांपेक्षा लक्षिाांनी अर्दी रभन आहेत, आरि लक्षिभेद 
अन्य प्रादेरशक कािकाांशी सांबांरधत आहेत तेवढ्याप ितीि दरक्षि आरि उत्ति या प्रादेरशक त लनेत महत्तवािी 
आहेत. उत्ति व दरक्षि अशी त लना किताना, त्यात दरक्षिेकडील वरे्ळ्या प्रकािच्या शतेीला जे महत्तव 
आहे ते महत्तव त्याांना रदले जािाि नाही; कािि या शतेीिे रतकडील रवरशष्ट हवामान, मृरत्तका, 
लोकसांख्या-ििना (population structure) याांच्याशी रकतीतिी अरधक रजहहाळ्यािे सांबांध आहेत. तिीही 
अन्य प्रादेरशक लक्षिाांशी कमी सांबांध दाखरविाऱ्या स्वाभारवक घटना केवळ उपिाि म्हिून वर्ळण्यािी 
र्िज नाही. त्याांिे आांतिसांबांध सापेक्षतः अल्प असल्याने त्याांिे भौर्ोरलक महत्तव आपोआपि कमी होते; 
आरि हाि रनष्ट्कषग रिलटोफेननेही स्पष्टपिे सूरित केलेला आहे. (७३, ६३-६५). 

 
या म द्यावि काही वािक असा आपेक्ष घेतील, की येथे तो भेसूि परिसिवाद आपले डोके वि 

काढण्याच्या रविािात आहे. आरि अमेरिकी भरू्ोलात सांबांध योर्ावि रदला रे्लेला अवास्तव भि पाहून, 
कोित्याही घटनेिे रतच्या सांबांध योर्ाांच्या सांदभाति परिशीलन केले पारहजे, या कल्पनेनेि ज्याांच्या मनात 
त्यारवरूद्ध धास्ती रनमाि झाली आहे, ते आमच्याशी काडीमोड किायलाि तयाि होतील.–पि, असे 
किताना श्लूटि व पेंक हेही या सांकल्पनेविि आपल्या रवषयािे रवविेन कित असताना अवलांबून िहातात, 
यािी दखल घेण्यािे भानही त्याांना िहायिे नाही. आमच्या इरतहासाच्या सवेक्षिावरून असे रदसून आले, 
की अर्दी स रूवातीपासूनि, आांतिसांबांध असलेल्या रवरवध प्रकािच्या घटनाांिा अभ्यास किण्याति 
भरू्ोलकाि लक्ष घालत आले आहेत; आरि कोिाही ‘केवल भदूृश्यवादी’ अभ्यासकाला त्याच्या भदूृश्यात 
रमळिाऱ्या वस्त व्स्थतींिा, त्याांच्या सांबांधयोर्ाांिी ििा न किताि, अन्वयाथग लाविे शलय होत नाही, 
कोित्याही घटना भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अथगपूिग होण्यासाठी त्याांिे आांतिसांबांध अन्यप्रादेरशक घटनाांबिोबि 
कायगकािि भावाने जोडलेले असिे आवश्यक आहे; असा आग्रह धिला म्हिून “भरू्ोल सांबांधयोर्ाांिा 
अभ्यास आहे” अशी भरू्ोलािी हयाख्या आम्ही केली असे होत नाही. ‘ि न्यािा उपयोर् केल्यारशवाय रवटाांिे 
घि बाांधता येत नाही’, असे म्हििे म्हिजे ‘घि ि न्यािेि बनलेले असते’ असे म्हटल्यासािखे होत नाही. 
“काही थोडेसे फिक करून िनू्हेसच्या कल्पनाांिेि समथगन कितो, म्हिजेि “घटनाांच्या 
पिस्पिावलांबनाांिा अभ्यास या हयाख्येिे समथगन हेटनि कितो, असा रमशोटेने केलेला उल्लखे या 
रै्िसमजातूनि झालेला असावा. (१८९, १२ या पानाविील तळटीप). 

 
विच्या यादीत असलेली द सिी अट अशी : पृर्थ्वीच्या रवरवध भार्ाांच्या सांदभात बदलत जािािे त्या 

घटनाांिे भेदाभेदात्मक स्वरूप. ही अट या ऐरतहारसक रवकासक्रमातून रसद्ध झालेल्या केवळ मलूभतू 
हयाख्येविि आधािलेली आहे असे नाही. आरि तसाि आग्रह असल्यास, ती रततकीि हयावहारिक 
ञानाविही आधािलेली आहे. (c/o तसेि सॉडि २०९, १७). उदाहििाथग : िोमन काळातही लोकाांना 
आपल्या जीवनािा बिािसा काळ झोपून काढण्यािी र्िज भासली, उन्हाळ्यापेक्षा रहवाळ्यात अरधक 
कपडे घालण्यािी त्याांना जरूिी वाटली; आरि सामान्यतः आपल्या सांततीिे कल्याि हाव े यासाठी या 
काळच्या वत्सांल-माताही झटत असत, हे िोमन य र्ाच्या इरतहासकािाने आम्हास साांर्ण्यािी र्िजि 
नसते. तसेि, जर्ाच्या कोित्याही रवरशष्ट प्राांतािा अभ्यास कििाऱ्या भरू्ोलकािाने जर्ातील सवगि 
भकेू्षिातून आढळिािी सावगरिक साधािि सत्यव्स्थती, त्या देशाच्या सांदभात, आम्हाला साांर्त बसण्यािी 
र्िज नाही. तो जि शतेीप्रधान के्षिािे विगन कित असेल, ति तेथील लोक ज्यात र् िेढोिे बाांधली जात 
नाहीत अशा जरमनीवि बाांधलेल्या पललया इमाितीत िहात असतात, असे आम्हाला र्ृहीत धरून 
िालण्यास काहीि हिकत नाही. परिव्स्थती जेहहा वरे्ळी असते तेहहा त्यातील अपवादात्मक बाबींिेि 
विगन केले जािे आवश्यक असते. 
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ही रवधाने अर्दी हास्यास्पद ठिावीत इतकी स्पष्ट आहेत. तिीही ‘भरू्ोल हा दशगनीय भदूृश्यािा 
अभ्यास असतो’, या हयाख्येतून काढलेल्या काही अर्दी तकग रसद्ध रनष्ट्कषांच्या खांडनाांसाठी ती आवश्यकि 
आहेत. भदूृश्य सांकल्पनेिा ज्याने अर्दी तकग श द्ध मार्ांनी अवलांब केला असा ग्रान्यो हा कदारित एकटाि 
अभ्यासक असावा. ग्रान्योच्या काही तपशीलवाि रलखािावरून रसद्ध करून दाखरवता येईल, की विील 
रवधाने किताना आम्ही काही केवळ अथगवादािा आश्रय घेतला नाही. वालोसािी या नावाच्या 
रफनलांडमधील एका छोट्या ग्रामीि रवभार्ािा ग्रान्योने तपशीलवाि अभ्यास केला आहे. रफनलांड हा देश 
ज्याने कधी पारहलाि नाही, अशा कोिा भरू्ोलकािािे आपल्याकडील, समजा आयोवातील, अशाि एका 
प्राांताच्या रवरूद्ध स्वरूप असलेल्या रतकडील प्राांतािे स्वरूप समजून घेण्यासाठी सहजि लक्ष जाईल. 
ग्रान्योने रतकडील वरे्वरे्ळ्या इमािती नकाशावि काळजीपूवगक दाखरवलेल्या आहेत. इतकेि नहहे ति, 
अनेक स्वतांि नकाशात त्याने रनजगलके्षि आरि वािा व थांडी याांपासून स िरक्षत के्षि–म्हिून या इमाितींनी 
हयापलेले पृष्भार् दाखरवलेले आहेत, असे त्याला आढळून येईल. त्याबिोबिि हेही त्याच्या लक्षात आिनू 
रदले जाईल, की रफनलांडच्या या प्राांतातील रपकाऊ शतेात वाऱ्यािा जोि रजतका असतो त्यापेक्षा तो 
रतकडील अिण्यात कमी असतो. तसेि िाईांतून आरि क ििातून जसे व रजतके पक्षाांिे मांज ळ स्वि कानी 
पडतात तसे ते घिाांच्या जवळ ऐकू येिाि नाहीत. यातील प्रत्येक स्थळी येिािे स र्ांधही वरे्ळ्या प्रकाििे 
असतात हेही त्याला साांरर्तले जाईल (२५२, १२६-३४). वि रदलेले ग्रान्योच्या अभ्यासािे विगन त्यािा 
अरधके्षप किावा या ब द्धीने रदलेले नाहीत, ति तकग श द्ध पद्धतीिा अवलां ब करून रलरहलेले भदूृश्यािे 
तपशीलवाि विगन; आरि बह तेक सवग अभ्यासक जो भौर्ोरलक अभ्यास म्हिून मान्य करू शकतील असा 
प्रादेरशक अभ्यासािा दृरष्टकोन या दोन प्रकािाांतील फिक दाखवावा या ब द्धीने केलेले आहे. 

 
के्षिीय भेदाभेदाांच्या सांकल्पनेने प्रभारवत असलेला हा द सिा दृरष्टकोि, रपकाऊ शतेे आरि 

शतेाविील घि याांमधून रमळिािे भौर्ोरलक रवषय रदले या दोहोंमधील रविोधदशगक उदाहिि घेऊन, 
अरधक स्पष्ट किण्यास हिकत नाही. जर्ाच्या रवरवध भार्ाांच्या के्षिीय भेदाभेदाांच्या परिभाषेत रविाि 
किता, घि हे शतेापेक्षा जास्त नाहीतिी शतेा इतके महत्तवािे आहे असे केवलाथाने मान्य किण्यास हिकत 
नसली, तिीही घिािे महत्तव प ष्ट्कळ कमी असल्यािे रदसून येते. शतेे कोठेही असले तिी, त्याविील 
घिाबद्दल ते पहाण्यापूवीि आम्हाला बिीि मारहती असते. आरि ते पाहूनही त्या प्रदेशाच्या 
लक्षिाांरवषयीच्या आपल्या ञानात सापेक्षतः फािि थोडी भि पडते. घि हा शब्द उच्चािल्याबिोबिि ती 
जरमनीवि उभािलेली एक मानवरनर्गमत ििना असून, झोपिे, स्वयांपाक कििे, भोजन कििे, आिाम 
कििे यासाठी आरि बाहेिच्या तापदायक हवपेासून आश्रय रमळावा म्हिून त्यािा वापि होत असतो. तसेि 
त्या क ट ांबातील काही मांडळी आपले प ष्ट्कळसे धनोत्पादक कायग त्याति कित असतात, या सवग र्ोष्टी 
लक्षात येतात. सवगि घिे म्हटली, की त्याांिे स्वरूप मोठ्या प्रमािात या त्याांच्या कायाशी ज ळते घेिािे 
असते. म्हिूनि त्याांच्याांतील कधी रकिकोळ असतात चकवा अन्य प्रादेरशक कािकाांच्या सांदभात त्याांिे 
महत्तव र्ौि असते. यािाि अथग असा, की शतेजरमनींच्या उपयोर्ात रदसून येिाऱ्या महत्तवाच्या व लक्षिीय 
प्रादेरशक फिकाांच्या रविोधात घिाांघिाांतील फिक र्ौि असतात. शतेाांच्या उपयोर्ात म्हिजे उत्पारदत 
रपकाांत, पेििी-मळिीच्या पद्धतीत, पदिात पडलेल्या उत्पनात व त्याांच्या शवेटी हहावयाच्या उपयोजन 
प्रकािातही बिाि फिक आढळतो. 

 
या दृरष्टकोिापासून केलेले कोित्याही के्षिातील सत्यव्स्थतीिे प्ररतपादन रनरितपिे पक्षपातीि 

असिाि, असा यावि आके्षप घेतला जाण्यािी शलयता आहे. ज्याांिे विगन येथे हेत प िःसि टाळलेले आहे 
अशा सावगकारलक र्ृहीत सांकल्पनाांिीि ज्याच्याजवळ कमतिता आहे, असाि कोिी वािक अशाप्रकािे 
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केलेला अभ्यास वाित असेल तिि विील आके्षप खिा असू शकेल. प्रािीन काळी फलत य दे्ध–आरि 
िाजकीय–आर्गथक घडामोडी घडत असत असे इरतहासकालीन जीवनारवषयीिे मत जसे एखाद्या अञ 
वािकािे बनण्यािी शलयता आहे, तसाि धोका येथेही सांभवतो, ही र्ोष्ट सांशयातीत आहे. इरजप्त तच्या फेल्ला 
शतेकऱ्याांनी रे्ल्या रकत्येक सहस्त्रकाच्या प्रत्येक वषांत नाईलच्या प िाने रभजलेल्या जरमनीति पेििी केली, 
मशार्त केली, मळिी केली आहे. तिीही इरतहासाच्या प्रत्येक कालखांडातील लोकाांिे जीवनिक्र 
इरतहासकािाने विगन करून साांर्ाव ेअशी कोिीि अपेक्षा कििाि नाही, तसेि कोित्यातिी एका रवरशष्ट 
रपढीत दहा लाख नवबालकाांिा जन्म झाला, ही ऐरतहारसक वस्त व्स्थती त्याप ढे घडिाऱ्या सांपूिग 
इरतहासािे साि असून देखील त्या वस्त व्स्थतीिी नोंद किण्यािी इरतहासकािाला जरूि वाटत नाही. 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, इरतहासात अशी असांख्य सावगकारलक सत्ये र्ृहीत धिलेली असतात. 
त्यािप्रमािे भरू्ोलातही प्रत्येक घि, कमीजास्त प्रमािात, उन, वािा, पाऊस, थांडी या पासून सांिक्षि 
किते; शतेकिी रदवसा शतेात िाबतात व िाि घिाच्या उबेत घालवतात इत्यारद र्ोष्टी र्हृीत धिण्यास 
काहीि हिकत नाही. 

 
माि, रभनतादशगक कािकाांवि भि द्यावयािा यािा अथग, जेवढी असामान्य आरि अपरिरित रूपधेये 

असतील तेवढ्याांिी खोटी अरतशयोलती किावयािी, असा नहहे. के्रब्जने यािी दखल घेतली आहे (२५५, 
३४२). एखादे अपवादात्मक रूपधेय आपले लक्ष वेधून घेते, ते कदारित क्वरिति आढळिािे म्हिनू 
असेल, चकवा इति प्रदेशाांच्या दृष्टीने सवगसाधािि महत्तवािे म्हिून असेल. उदाहििाथग :–अपॅलॅरशयन 
प्रदेशातील व्स्व् बाांधिीिे घिक ल (Chalet) कसेही असले तिी, अभ्यारसत प्रदेशाच्या सांदभात त्यािे 
रजतलया प्रमािात महत्तव असते तेवढेि महत्तव भरू्ोलकािाने त्याला द्यावयािे आहे. ‘पो’ मदैानािा भरू्ोल 
रलरहताना, भातािे अर्दी रकिकोळ उत्पनाच्या लहानश्या भार्ािे, केवळ यूिोपात ही र्ोष्ट द र्गमळ आहे 
म्हिून, रवस्तािाने विगन किण्यािा मोह आविलाि पारहजे. नाहीति, त्याम ळे, मका, र्हू व द भते याांच्या 
शतेीिी, द्राके्ष, फळफळावळे व कविफळे याांच्या बार्ायतीशी घातलेली रकतीतिी अधीक महत्तवािी आरि 
अथगपूिग सांर्ती रनिथगक ठिण्यािी भीती आहे. त्यािप्रमािे, बाल्कनिाष्ट्राांिा अभ्यास कििाऱ्या 
भरू्ोलकािाने रतकडील त िळक आढळिाऱ्या तांबाखू शतेाकडे, अथवा काझानरलक र् लाब बर्ीच्याांकडे 
कमी लक्ष प िवाव ेआरि सवगि आढळिाऱ्या मका (Corn) शतेीवि अरधक भि यावा. [१९३७ साली परिषदेप ढे 
वािलेल्या परिकेत.] 

 
वि आलेला शवेटिा म द्दा हा आपल्या कसोटीत समारवष्ट असलेल्या रतसऱ्या सांकल्पनेशी रनर्रडत 

आहे. या केवल रवधानावि जिी एकमत असल्यािे रदसले–श्लटूि व सॉडि याांनी तसे बोलून दाखरवल्यािा 
उल्लेख आम्ही यापूवीि केलेला आहे–तिी त्यािा अन्वयाथग लावण्यात लक्षिीय फिक असल्यािे रदसून 
येते. श्लटूिने या र् िरवशषेािे मापन सिळसिळ वस्तूच्या कारयक रवस्तािाच्या परिभाषेत केले. तसेि 
वांटनाभ्यासाांिी भरू्ोलातून हकालपट्टी किताना, पेंकने असे कािि रदले, की भरू्ोलािा सांबांध वनस्पतींशी 
नाही ति अिण्याांशी आहे, प्रत्यक्ष मन ष्ट्याांशी नाही ति त्याांनी भपूृष्ावि घडरवलेल्या परििामाांशी आहे. (१६३, 
४४). पि रिटिच्या अरभजात भाषेत साांर्ावयािे ति, भरू्ोलकािाच्या दृष्टीने महत्तव आहे ते के्षिाांना आहे, ते 
के्षि भरून टाकिाऱ्या प्रत्यक्ष वस्तूना नहहे. आरि रिटिच्या या विनािी आठवि के्रब्जने आपिास करून 
रदली आहे (२३४, ८३). वास्तरवक ज्याांच्या सांमेलनाने एक अिण्य तयाि होते ते वृक्षही चकवा ज्याांनी 
ग्रामीि दृश्यािा बह ताांश भार् हयापलेला असतो ती शतेे, अशा कोित्याही एका प्रकािच्या वस्तूने ते के्षि 
भरून टाकलेले असत नाही. आरि तिीही त्या रवरशष्ट घटनाांम ळे ती के्षिे लक्षिीय झाली आहेत असे 
मानतो, इतकेि नहहे ति अर्दी रबनरदक्कत नकाशावि दाखवतो. रशवाय, एकूि पषृ्ािा अर्दीि रकिकोळ 
अांशभार् हयापिाऱ्या काही वस्तू अन्य रूपधेयाांविील त्याांच्या परििामाांम ळे इतलया महत्तवाला आलेल्या 
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असण्यािी शलयता आहे, की त्याम ळे के्षिीय भेदाांभेदाांतील त्याांिे अवाढहय महत्तव त्याांच्या अवकाशस्थ 
कारयक हयापाच्या अर्दीि प्रमािाबाहेि रे्लेले असते. उदाहििादाखल एक र्ोष्ट आपि यापूवीि लक्षात 
घेतलेली आहे. ल इजानामधील ग्रामीि भार्ातील र्ृहप्रकाि हाि त्या प्रदेशाच्या वरे्वरे्ळ्या रवभार्ाांतील 
एकेका सांपूिग भार्ात रवकरसत झालेल्या सांस्कृतींिा रवश्वासू वाटाड्या असल्याम ळे, केवळ कमी जार्ा 
हयापिाऱ्या म्हिून ज्या वस्तू श्लूटिने वर्ळल्या असत्या त्याि वस्तूांकडे रक्रफेनने रवशषे रवस्तािाने लक्ष 
प िरवले असेल ति ते समथगनीयि ठिते. त्यािप्रमािे, दरक्षिेच्या एकूि के्षिाच्या त लनेने ज्या के्षिात नीग्रो 
लोक वावितात, बसतात, झोपतात. ते दरक्षिेतील प्रत्यक्ष के्षि जिी नर्ण्य अांश भार्ाएवढेि आहे, तिीही 
या रवरशष्ट समाजर्टाच्या इतलया हयलतींिे एकि िरहवास हेि दरक्षिेच्या कृरषप्रधान व ग्रामीि स्वरूपािा, 
जर्ातील जवळजवळ इति कोित्याही प्रदेशाच्या रविोधाने सवात महत्वािा कािक आहे. 

 
खिे म्हिजे एका ििेच्या ओघात श्लयूटिने हा दृरष्टकोि, अांशतः का असेना, पि मान्य केलेलाि 

आहे. लोकवस्तीच्या घनतेसांबांधीच्या क्वरिति लक्षात भििाऱ्या वस्त व्स्थतींिाही अभ्यास किण्यािी 
भरू्ोलकािाला मोकळीक असावी. महिून तो असेही एक प्रमेय माांडतो, की भौर्ोरलक र्ृहीतवस्तू म्हिनू 
मान्यता पावण्यासाठी प्रत्येक घटनेला काही रवरशष्ट सापेक्ष स्थान असले पारहजे व रतिा असा खास 
के्षिरवस्ताि असला पारहजे (१४५, २७). पि हेही खिे आहे की, आमिे लक्ष हयव्लतहयलतींनी हयापलेल्या 
के्षिावि नसून, अशा अशाप्रकाििे लोक अशा अशा सांख्येने आढळतात, अशाप्रकाििे भपूृष्ाविील के्षि यावि 
आमिे लक्ष असते. – खिे ति, त्या लोकाांच्या वास्तहयाम ळेि त्या के्षिाला ते खास स्वरूप प्राप्त त झालेले 
असते. कािि त्या के्षिािे स्वरूप तेथे वास्तहय कििाऱ्या मानवप्राण्याांनी त्या के्षिाला प्रदान केलेले असते. 
आम्ही याला जि सत्य स्वरूप मानू शकतो, ति अन्य के्षिातील भािदस्त जीवनमानाांच्या त लनेने या 
के्षिाांतील लोकाांिे हललया दजािे जीवमान हेही त्या के्षिािे सत्य स्वरूपि आहे, असे रततलयाि 
अरधकािाने आपि मानू शकतो. 

 
जवळपास अशाि प्रकािच्या आधािावि, केवढ्या आकािािे के्षि आपि एकािवळेी रविािात घ्याव े

या समस्येशी सांपकग  साधिेही आपिास शलय होईल. पेंकने असा य व्लतवाद केला, की कोिीही एखाद्या 
शहिाच्या भरू्ोलािी ििा करू शकतो, पि एखाद्या बाजािपेठेच्या भरू्ोलािी ििा त्याला किता येिाि 
नाही. माि, असा रनयम साांर्ताना असे कोिते रभन तत्व यात र्ोरवलेले आहे, ते पेंक स्पष्ट कित नाही 
(१३७, १६५), अथाति, ‘सापेक्ष महत्वािा’ प्रश्न भरू्ोलाभ्यासक सतत मनात वार्वत िाहील, ति 
आकािमान हे रविािात घ्यावयाच्या र् िरवशषेिाांपैकी फलत एक रवशषेि आहे, हे तो मान्य किण्यािी 
शलयता आहे. मेव्लसकोच्या ग्रामीि भरू्ोलािी समज येण्यासाठी मेव्लसकोतील ग्रामीि समाजर्टाांिी 
रवरशष्ट ििना समजून घेिे आवश्यक असते. मेव्लसकोच्या एका रवरशष्ट आरि रवस्तृत प्रदेशात बसलेल्या 
तशाि प्रकािच्या प ष्ट्कळशा समाजग्रांथाच्या स्वरूपािे प ष्ट्कळशा महत्वाच्या बाबींतील र्लॅीना हे खेडे एक 
प्रारतरनरधक रूप आहे असा त्या प्रदेशािी पहािी करून रडकनने काढलेला रनष्ट्कषग समथगनीय असेल ति, 
अपवादात्मक स्वरूपाच्या त्या टॅम्पीओका नामक तेलबांदिाच्या अभ्यासापेक्षा येवढ्याशा एका नर्ण्य 
खेड्यािा तपशीलवाि अभ्यास (३४०) मेव्लसकोच्या एकूि भरू्ोलाच्या दृष्टीने अरधक महत्वािा ठिेल. 

 
र्–या कसोर्ींचा खास भूगोलतंत्राशी संबंध 

 
‘भरू्ोलात अभ्यासावयाच्या सामग्रीशी भरू्ोलाच्या खास तांिािा सांबांध’ या रवषयाच्या सॉडिच्या 

य व्लतवादािे उपयोजन येथे िर्गिलेल्या कसोट्याांम ळे भरू्ोलाभ्यासात समारवष्ट होत असलेल्या सामग्रींसाठी 



 अनुक्रमणिका 

करून पहािे उद् बोधक ठिेल. पि भरू्ोलाभ्यासािे असे एखादे खास तांि असलेि ति ते कोिते? आरि 
येथे समारवष्ट असलेल्या व एकि र्दी उसळून देिाऱ्या रवरवध प्रकािच्या घटनाांिा रविाि किण्याइतके 
सामर्थ्यग ते तांि भरू्ोलाला प्रदान किते का? 

 
अगे्रसि मानल्या जािाऱ्या भौर्ोरलक वृत्तपरिकाांतून समारवष्ट केलेल्या भौर्ोरलक अभ्यासाांिे 

पिीक्षि आपि केले, त्यात रवरवध आरि रभन प्रकाििे अभ्यास होते, ति मर्, त्या सवात साधािि 
असलेले, पि अन्य ञानके्षिाांत फािसे उपयोर्ात नसलेले, असे कोिते रवरशष् तांि आढळून येते? 
अथाति, असे तांि म्हिजे, नकाशाांच्या माध्यमातून रवषय माांडिीिे तांि! हे असे एक तांि आहे, की ते फलत 
भरू्ोलकािाांनीि रवकरसत केलेले आहे, आरि अनेकरवध सामग्रीने समृद्ध केले आहे. प्रिरलत भौर्ोरलक 
अभ्यासात वापिण्यात आलेले या रवषयासांबांधीिे दृरष्टकोि पद्धरततांिे, र्ृहीत वस्तूांिे प्रकाि या सवांिे 
बोमनने केलेल्या अप्ररतम रवविेनात जसे उदाहििाांनी स्पष्ट किण्यात आले आहे, तसे अन्यि कोठेही 
आढळिाि नाही (१०६, तसेि रवरवध प्रकाििे मोठ्या सांख्येने रदलेले नकाश े व त्याबिोबिि त्या 
नकाशाांविील ििा, याही लक्षात घ्याहया १०४ ff). 

 
भशूास्त्रञही नकाशाांवि अवलांबून िहातात, पि भशूास्त्राच्या बह तेक सवग रवभार्ाांत, पृर्थ्वीिा इरतहास 

समजून घेण्याच्या अांरतम हेतूच्या रसद्धीसाठी वापिावयािे ते एक रकिकोळ साधन आहे. इति बह तेक सवग 
देशाांच्या पद्धरतरवरूद्ध आपल्या देशाति प्रमारित भमू्याकािदशगक नकाश ेतयाि किण्यािे काम भशूास्त्रीय 
पयगवके्षि खात्याकडे सोपरवलेले असले, तिी तेथील प्रत्यक्ष कायग एका ‘भरू्ोलतञाच्या’ मार्गदशगनाखालीि 
होत असते. 

 
भरू्ोलकािाांनी हा नकाशाच्या खास तांिाबाबत केलेला दावा प्रात्यरक्षकाने रसद्ध कित बसण्यािी 

तशी काहीि जरूिी नाही. आिखी प ष्ट्कळ शास्त्राांतूनही नकाशाांिा उपयोर् केला जातो. तसा त्याांना 
अधूनमधून इरतहास पद्धतींिाही उपयोर् किावा लार्तो; पि हे द सिे केवळ इरतहासािे असे स्वतांि तांि 
आहे या रवषयी कोिीि वाद घालत नाहीत. आरि इरतहास रवषयक तांि ही इरतहासकािाांिी मलतेदािी 
आहे असा दावा इरतहासकािही कधी साांर्तील अशी शलयता नाही. नकाशापद्धती हा आपल्या के्षिािे एक 
अरवभाज्य अांर् आहे असा दावा भरू्ोलकािही कधी माांडण्यािी शलयता नाही (पहा – प्रकिि ११ ‘इ’). 
तिीही इति के्षिातील कायगकते ही र्ोष्ट सवगसाधाििपिे रनर्गववादपिे मान्य कितात, की नकाशा-िेखन 
असो अथवा नकाशा उपयोजन असो, नकाशासांबांधीच्या कायात भरू्ोलकाि हाि तञ असतो. हे एक असे 
तांि आहे, की त्याबाबत सल्ला घेण्यासाठी ते सवग भरू्ोलञाकडेि धाव घेतात. आरि अशा बाबतीत त्या 
भरू्ोलकािाने करून दाखरवलेले नकाशारवषयक कायग त्याांच्या अपेके्षहून रकती तिी अरधक मोलािे असते. 
“जर्ाच्या ञानभांडािात भरू्ोलाने टाकलेली सवात महत्वािी भि, नकाशा तांिाच्या उपयोजनातून म्हिजे 
रवतििाांिे नकाशीकिि आरि रवतििरवषयक आकृरतबांधाांिा तौलरनक अभ्यास व त्यावरुन काढलेले 
सामान्य रनष्ट्कषग, याांतून पडत रे्ली आहे.” असे जेम्सिे म्हििे आहे. (२८६, ८२). 

 
इति कोिापेक्षाही भरू्ोलकािालाि नकाशाांबद्दल येवढी आत्मीयता असावी हा काही केवळ 

अपघात नहहे. अभ्यासासाठी स्थानीय सांबांधयोर्ाांच्या वस्त व्स्थतींिे सांकलन तो द सऱ्या कोित्या साधनाने 
कििाि होता? आरि नकाशा न वापिता त्या वस्त व्स्थती तो पिस्पिाांच्या स्थानीय सांबांधात सादि कििाि 
तिी कसा? (सापेक्षतः मयारदत के्षिासाठी छायारििाांच्या सहाय्याने हेि काम किता येते. अथात तेवढ्या 
प्रमािात ती छायारििेही नकाशाांिी तेवढ्या प्रमािात प िविीि आहे). साहजीकि, एखाद्याने 
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आपल्याजवळील सामग्री जि परििामकािक िीतीने नकाशाांवरुन सादि केली असेल, ति त्याांवरुनि 
त्याच्या कायािी भौर्ोरलक र् िवत्ता प ष्ट्कळदा रनरित कििे शलय होते. भौर्ोरलक प्रकाशनाांिे सांपादक 
जेहहा तपशील दाखरविाऱ्या भौर्ोरलक नकाशािा आकाि कमी करून तो अध्या पानात अथवा त्याहीपेक्षा 
लहान आकािात बसरवण्यािा प्रयत्न कितात तेहहा त्याांनी, हेटनिने १९०५ मध्ये रलरहलेले प ढील रवधान 
आपल्या सांपादकीय मेजावि आठविीसाठी रलहून ठेवाव ेअसे म्हटल्यारशवाय िहावत नाही. नकाशाच्या 
माध्यमातून माांडिीपद्धतीच्या रवकासािा असा परििाम झाला आहे, की शाव्ब्दक विगनािे मूळिे महत्वि 
नाहीसे झाले. आता त्या विगनािे कायग त्या नकाशािी पूतगता काही थोड्या मोजलया शब्दात कििे व त्यािे 
स्पष्टीकिि देिे येवढेि बाकी िारहले आहे (१२६, ६८५, ६२२-२४; तसेि पहा १६१, ३२४-३७६). 

 
भरू्ोलकािाांिे हे नकाशा-तांि भौरतक घटनाांइतकेि साांस्कृरतक घटनाांनाांही लार्ू किता येईल हे 

रसद्ध किण्यासाठी स्वतांि ििेिी र्िज नाही, असे शवेटी म्हिावसेे वाटते. तसे ते आज शकेडो वळेा 
वापिले रे्लेले आहे. खिे पहाता, एखाद्या रवरशष्ट िाज्यरवस्ताि समस्येविील भरू्ोलकािाने केलेले कायग 
आरि िाजरनरतशास्त्रञाने केलेले कायग या दोहोतील फिक इति कोित्याही र्ोष्टीपेक्षा नकाशाांच्या 
उपयोजनािे सापेक्ष प्रमाि आरि त्यािी परििामकािकता या दोन र्ोष्टी द सऱ्या कोित्याही प्रकािे दाखवता 
येिाि नाहीत. केवळ नकाशाांवरुन हा भेद लक्षात येत नाही; ति रवषयाभ्यासाठी त्या नकाशाांच्या 
उपयोर्ावरुन ते स्पष्ट होत असते. खऱ्या भरू्ोलकािाला त्या समस्येिा अभ्यास नकाशाांच्या परिभाषेत 
किण्यारशवाय र्त्यांतिि नसते. 

 
या पद्धरततांिाच्या मूल्यािे एक उत्तम उदाहिि बोमन याांच्या ‘न्यू वल्डग’ (नव जर्त्) या ग्रांथाकडे 

बोट दाखरवता येईल (३३२). वास्तरवक, या ग्रांथात अनेक िाजरनरतशास्त्रञाांनी अभ्यारसलेल्या समस्याांिा 
रविाि झालेला आहे. तिीही त्यात केलेल्या नकाशाांच्या उपयोजनािी असाधािि परििामकािकता या 
ग्रांथाला जवळपास एका अरद्वतीय ग्रांथािे स्थान देऊन जाते. [आपल्याि एका आधीच्या प्रकाशनात प्रस्त त लेखकाने केलेल्या 
विगनात आता एक द रुस्ती किण्यािी पिवानर्ी लेखक घेत आहे. “शाांतता परिषदेसाठी जािाऱ्या अमेरिकी आयोर्ाच्या उपयोर्ासाठी र्ोळा 
किण्यात आलेल्या सामग्रीिा बऱ्याि मोठ्या अांशाने या ग्रांथात समावेश किण्यात आला आहे.” (२१६, ७८५). हे रवधान किताना एक सवग सम्मत 
समज यापेक्षा द सिा कोिताही अरधकृत आधाि घेतलेला नहहता. पि तो ि कीिा असल्यािी माझी खातिजमा स्वतः डॉ. बोमन याांनीि केलेली 
आहे. हा अभ्यासप्रांथ रलरहण्यािी पे्रििा जिी पॅरिस येथील अमेरिकी आयोर्ासाठी डॉ. बोमन याांनी केलेल्या कायाच्या परििामातून रमळाली 
असली, तिी या ग्रांथात वापिलेली सवग प्रत्यक्ष सामग्री त्याांनी स्वदेशी पित आल्याविि र्ोळा केलेली होती; त्यात आयोर्ाने पॅरिसहून आिलेल्या 
सामग्रीिा समावेश केलेला नहहता.] यापेक्षाही अरधक स्पष्ट उदाहििे सापडिे शलय आहे. वरे्वरे्ळ्या सिहद्दीविील 
के्षिाांिी तपशीलवाि अभ्यासलेखाांिी डझनावािी उदाहििे जमगन व फ्रें ि भौर्ोरलक सारहत्याांतून देता 
येण्यासािखी आहेत. प्रस्त त लेखकाने केलेली उत्ति सायलेरशयाच्या सिहद्द समस्येिी ििा म ख्यतः सोळा 
नकाशाांच्या उपयोर्ाच्या आधिाविि केलेली आहे (३५५). 

 
िाजकीय भरू्ोलाांतर्गत सिहद्द समस्याांच्या अभ्यासासाठीि या तांिािा अवलांब किता येतो, असे 

समजण्यािे कािि नाही. िाजकीय भरू्ोलाच्या अन्य रवभार्ाांसाठी आरि “सामारजक भरू्ोल” असे नाव 
देण्यास हिकत नसते अशा अन्य रवरवध रवषयाांसाठीही ते तांि फाि महत्वपूिग कायग किते, या र्ोष्टीिी साक्ष 
एल्सवथग हांरटग्टन, रग्ररफथ टेलि व माकग  जेफिसन याांच्या सवगश्र त ग्रांथाांतून प ष्ट्कळवळेा रमळालेली आहे 
(तसेि c/o िनू्हेस १८२. आकृती २०६, २११, २२० ते २२२). य द्धपूवग ऑव्स्रया हांरे्िीतील रवभार्वाद 
(Sectionalism) रवषयक समस्याांिा प्रस्त त लेखकाांने केलेला अभ्यास (१५८, वीसपेक्षा अरधक नकाशाांवि 
आधारित), य र्ोस्लाव्हहयातील अशाि प्रकािच्या समस्याांिा रमलोयेरवकने केलेला अभ्यास (३७०), 
आपल्या देशातील रनवडि कीत रदसून येिािे प्रादेरशक कल याांिा िाइटने केलेला अभ्यास (४००), आरि 
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प्रस्त त लेखकाने केलेला सांय लत सांस्थानाांिा मानववांशीय भूर्ोलािा अभ्यास (३५९), या सवगि ग्रांथातून 
विील रवधानािी उदाहििे आिखी रवशषेत्वाने प ढे ठेवता येण्यासािखी आहेत. 

 
भौर्ोरलक ग्रांथाांत नकाशाांिा उपयोर् खिोखि इतका महत्वािा आहे की, कोिताही नवीन रवरध-

रनयम प्रस्त त किण्यािा आव न आिता, भरू्ोलकािाांसाठी एक स र्म स ि स िरविे उरित आहे असे 
लेखकाला वाटते: कािि, त्याच्या सहाय्याने, तो कित असलेल्या कोित्याही अभ्यासािी भौर्ोरलक 
र् िवत्ता त्याला स्वतःलाि तपासून पहाता येईल. त्यािी समस्या मलूतः नकाशाांच्या सहाय्याने अभ्यासता 
येत नसेल–सहसा रकत्येक नकाशाांच्या त लनेनेही त्यािा अभ्यास कििे शलय होत नसेल–ति ती समस्या 
भरू्ोलके्षिात समारवष्ट किण्यास पाि आहे की नाही यािीि शांका घ्यावी लारे्ल. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ९ वे 
एक मूतड एकक या दृष्टीने प्रदेशाची सकंल्पना 

 
‘अ’ या संकल्पनेची णवणवध णवधाने 

 
आध रनक भरू्ोलाच्या अर्दी स रुवातीपासून, म्हिजेि १८ हया शतकाच्या उत्तिाधापासून, आपल्या 

अभ्यास वस्तूिी–अथात् जर्ािी–रवभार्िी ज्या के्षिीय एककाांत किावयािी त्याांिे स्वरूप कसे असावे, या 
प्रश्नाने भरू्ोलकािाांना िाांर्लेि सतावले आहे. िाजकीय एककाांत किावयाच्या रूढ रवभार्िीिी जार्ा 
जेहहा ‘पवगतिाजींिे एक अखांड जाळे आहे’ या रसद्धान्तान साि “स्वाभारवक प्रदेशात” केलेल्या रवभार्िीने 
घेतली, तेहहा अरधक शास्त्रश द्ध भरू्ोलाच्या रदशनेे टाकलेले ते परहले पाऊल होते, असे र्ाटेिेिच्या 
अन यायाांना वाटले. प ढे, हे प्रमेय असमथगनीय असल्यािे रसद्ध झाले, तिी त्याांनी स्वाभारवक प्रदेशािी 
सांकल्पना सोडून रदली नाही, ति ती अरधक सोप्त या भाषेत हयाख्याबद्ध किण्यािा प्रयत्न िालरवला. 
अशािीतीने आपल्या पूवािायांच्या अरतस लभ पद्धतीला रिटिने आहहान रदले असले, तिी त्याबिोबिि 
सवगसाधािि प्रादेरशक भरू्ोलािा मलूाधाि असलेली ही सांकल्पना प्रस्थारपत किण्यासही त्याने हातभाि 
लावला. ब्यूशिच्या तपशीलवाि टीकेला कोिीि उत्ति रदले नाही, ति प्रयोबलेने घेतलेले नाट्यपूिग 
आके्षप, त्याच्या खांडनाच्या उत्तिाधात त्याने घेतलेल्या ि कीच्या आधािाांम ळे, द लग रक्षत िारहले. प्रादेरशक 
भरू्ोलाच्या प्रभावाला उतिती लार्ल्यावि म्हिजे १९ हया शतकाच्या उत्तिाधात, िात्सेलने प्रसांर्रवशषेी 
त्यािा उच्चाि केलेला असला, तिी अभ्यासकाांना या सांकल्पनेिी अरभरूिी फािि थोडी िारहली होती, असे 
रदसून येते (c/o ब्यूर्गि ११.७६). 

 
िालू शतकाच्या प्रािांभकाली, प्रादेरशक भरू्ोलाच्या अरभरूिीिे प नरुज्जीवन झाले. एक रनरित 

स्वरूपािे, नैसर्गर्क नसले तिी, मूतग एकक या नहया स्वरूपात प्रदेश ही सांकल्पना प न्हा अवतिली.–मला 
जे आढळले आहे त्यावरून असे रदसते, की श्ल्यटूिच्या पद्धरततांिशास्त्रात रतिा प्रथम उल्लेख आला. 
हेटनिने स िरवल्याप्रमािे तो िात्सेल माफग त आलेला रिटििा वािसा होता की काय, हे पूिगपिे स्पष्ट 
झालेले नाही. पि रे्ल्या दहा वषाति ही सांकल्पना भौर्ोरलक सारहत्यात पूिग बहिलेली रदसते, ही र्ोष्ट 
जमगनी इतकीि आपल्या देशात आरि अन्य प ष्ट्कळ देशाांच्या बाबतीतही खिी आहे. प्रदेश अथवा भकेू्षिदृश्य 
हे रनरित स्वरूपािे व स्वतांि एकक आहे, आरि त्याला आकाि व ििना असल्याम ळे ती एक मतूग वस्तू 
आहे. तसेि, तत्सम अन्य एककाांशी त्यािे असे सांबांध जडतात, की “सांपूिग भपूृष् हा अशा भदूृश्याांच्या अथवा 
प्रदेशाांच्या ििनेिा एक आकािबांध आहे” असे मानावयास हिकत रदसत नाही. इतकेि काय, 
आपल्यादेशाप्रमािेि जमगनीतीलही काही अभ्यासक, प्रदेश ही एक सावयव वस्तू असून रतिी त लना 
सावयव जीवाांशीही किता येण्यासािखी आहे, असे मानतात. 

 
भदूृश्यसांकल्पनेिा “श द्धवाद्याांनी” लावलेला अथग, अर्दी तारत्तवक दृष्ट्ट्याही, फािि थोड्या 

भरू्ोलकािाांनी उिलून धिला होता, हे आपि पारहले आहेि. यारवरुद्ध प्रस्त त सांकल्पनेला माि 
जमगनीतील बह सांख्य प्रादेरशक भरू्ोलकािाांनी व आपल्या देशातील प ष्ट्कळशा भरू्ोलकािाांनी, कोित्या ना 
कोित्या स्वरूपात, पाचठबा रदलेला आहे, असे रदसते. या प्रश्नावि कें रद्रत केलेल्या ििांिी ग्रांथसूिी 
किावयािी झाल्यास शकेडो नाव ेद्यावी लार्तील. (अशा जमगन ििांिी ग्रान्योने तयाि केलेली यादी बिीि 
पूिग आहे. फलत १९२९ पयंतिी : २५२; आरि १९३५ अखेििी म ख्यत्व ेब्यूर्गिने तयाि केलेली यादी : ११.). 
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विील सांकल्पना कोित्याही स्वरूपात माांडली, तिी एखाद्या शास्त्रश द्ध र्ृहीततत्तवाच्या रवधानािी 
जार्ा ती घेऊ शकिाि नाही, हे साांर्ण्यािी र्िज नाही; कािि, शास्त्रश द्ध र्ृहीत-तत्तवाला मान्यता 
रमळवण्यासाठी कोित्याही प्रात्यरक्षकािी जरूिी नसते, इतकी ती स्पष्ट असतात. उलट, वनस्पती, प्रािी, 
ज्योरतर्ोल याांच्या सािख्याि प्रदेश याही स्वतांि वस्तू आहेत असे भरू्ोलकाि साांर् ूलार्तात, तेहहा माि 
ज्याच्यावि सहज रवश्वास ठेवता येिाि नाही असे काही तिी ते साांर्त आहेत यािी जािीव होते. 
पृर्थ्वीपृष्ाविील के्षिीय भेदाभेद ही जिी एक “स्पष्टपिे र्ृहीत वस्त व्स्थती” असली आरि एक वरे्ळे प्रत्यक्ष 
दृश्य या नात्याने भदूृश्याच्या बाबतीतही हेि खिे असल्यािे रदसत असले, तिीही जर्ाच्या प्रादेरशक 
रवभार्िीबाबत माि ही र्ोष्ट खिी नाही. प्रदेश ही एक रनरित वस्तू या स्वरूपात सामान्य मािसाला कधीि 
जािवत नाही; इतकेि नहहे ति, कोित्याही एका प्रदेशात रकती भभूार् समारवष्ट किावा या सांबांधी, 
असलेि ति, फाि थोड्याबाबतीत भरू्ोलकािाांिे एकमत असलेले रदसते. खिे म्हिजे, ही र्ृहीत 
वस्त व्स्थती रनरित कशी किता येईल, याबाबति त्याांिे एकमत होत नाही. म्हिजे, िेनि जेहहा “प्रदेश या 
खऱ्याख ऱ्या अव्स्तत्व असलेल्या वस्तू आहेत” असे ठामपिाने साांर्तो, तेहहा तो एक लोकमान्य भ्रम शब्दाांनी 
हयलत कितो, इतकेि! खटकिािे काय असेल, ति त्याने ज्या सांदभात हे रवधान केले तो सांदभग : एका 
प्रश्नावलीला उत्तिे देताना अनेक “प्रादेरशक तञाांनी” हयलत केलेल्या मताांिा सािाांश म्हिून काढलेला 
रनष्ट्कषग, असे त्यािे स्वरूप होते; पि रवशषे असे, की प्रदेश या सांञेिी हयाख्या, त्याच्या मयादा, चकवा त्यािे 
सािस्वरूप याबाबत त्याांच्यात कोितीही एकवालयता नहहती (२९१, १४१, १४५-४९). ज्याांच्या रवषयींिे 
आपले ञान इतके अप िे आहे, त्या वस्तू रकतीशा अरभजात असू शकतील? 

 
आता हे प्रमेय वस्तूांच्या स्वाभारवक स्वरूपाांवरून त्याांिी ओळख पटण्याइतके प्रत्ययकािी नसेल, 

ति ते भौर्ोरलक अन सांधानािी रनष्ट्पत्ती समजावयािी, का अन्यप्रकािे स्पष्ट करून न साांर्ता आल्याम ळे 
अन सांधानाांच्या रनष्ट्कषांिा अन्वयाथग लावता यावा म्हिून ििलेले प्रमेय समजावयािे? मला माहीत 
असलेल्या एकाही अभ्यासकाने हे रवधान हा भौर्ोरलक अन सांधान कायांवरून रनघिािा एक रनरित 
रनष्ट्कषग आहे असे दाखरवण्यािा कोिताही प्रयत्न केलेला नाही. तो रनष्ट्कषग नाही असे मानले, तिी ज्या 
वस्त व्स्थती व जे सांबांधयोर् अन्यप्रकािे स्पष्ट करून दाखवता येण्यासािखे नाहीत त्याांिे स्पष्टीकिि देिे हेि 
त्यािे खिे मूल्य आहे, असे प्रात्यरक्षकही कोिी करून दाखरवलेले नाही. 

 
यािाि अथग असा, की हे साध्यप्रमेय स्वयांरसद्धही नाही, चकवा ते भौर्ोरलक अन सांधानकायांतूनही 

रनष्ट्पन झालेले नाही, ति त्यािी ििना भरू्ोलरवषयक तत्तवचितनातून झालेली आहे. यापेक्षा िाांर्लीशी 
सांञा भाषेत नसल्याम ळे, आपल्याला त्यािे विगन या शब्दाांत किावयास हिकत रदसत नाही. एकां दिीने, 
अशा एका साध्य प्रमेयासांबांधी येथे आपि रविाि कित आहोत. कोित्याही अथाने त्यावि टीका किावी 
म्हिून आम्ही असे म्हटले नाही. कोित्याही ञानके्षिात सांकल्पना प्रस्थारपत किावयाच्या झाल्या, की, 
रनदान ज्याांना नहया सांकल्पना प्रस्त त किावयाच्या असतात अशा अभ्यासकाांना, तरद्वषयक तत्तवचितन 
कििे आवश्यकि होते. आध रनक भरू्ोलातील नहयानहया पि सदोष हयाख्याांच्या सांकल्पना, आरि क्रमबांध 
ििण्यािी रजम्मेदािी इति कोिाही आध रनक भरू्ोलकािापेक्षा पासाजगवि अरधक आहे. पि, तो जेहहा 
स्वतःच्याि रविािाांविील तारत्तवक ििांकडे लक्ष देत बसण्यािा िास घेिे आपल्याला शलय होत नाही असे 
म्हितो, तेहहा त्याने स्वतःि पेरून पदिात पडलेल्या धान्यिाशीतील दािे व ति वरे्ळे किण्यास मदत 
किण्यािीही त्यािी इच्छा नाही, येवढेि तो स िवत असतो. (अथाति, “प्रत्यक्ष वस्त व्स्थती त्याला जे 
कथन किते तेवढेि तो ओळखतो” या त्याच्या रवधानािी र्ांभीिपिे दखल घेतली जावी अशी अपेक्षा 
किण्यािा अरधकािही त्याला िहात नाही.) (२७२).  
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या सांकल्पनाांसांबांधीिी काटेकोि ििा म्हटले की, त्यात मोठ्या प्रयासाने किावयािे रवश्लेषि व 
सांञाांिी त लना याांिा र् ांता होिे अटळि असते. ते सवग बऱ्याि भरू्ोलकािाांना मोठे कां टाळवािे वाटण्यािीही 
शलयता असते. या महत्तवाच्या सांकल्पनेिे उच्चािि ज्या सांञाांच्या सहाय्याने केले जाते त्याांिे तपशीलवाि 
पिीक्षि किण्यािे व्ललष्ट काम अद्यावत् भौर्ोरलक रविािाांच्या टीकाकािास टाळून िालण्यासािखे नाही. 
तत्तवञान व मानसशास्त्र या के्षिाांतील असांख्य सांञा उसन्या घेऊन, त्या प्रदेशरवषयक हयाख्यात्मक रवधानात 
घ सडून रदल्या जातात. त्यातही बह धा त्याांना नहया अथािा साज िढरवलेला असतो, प ष्ट्कळदा हयाख्या 
ि कीच्या केलेल्या असतात, आरि रकत्येकदा ति हयाख्या किण्यािेही प्रयास घेतलेले नसतात. या सवग 
र्ोष्टींम ळे आधीि व्ललष्ट असलेले हे कायग आिखी अवघड होऊन बसते (c/o ब्योनगि २७४, ३४०). या 
सांञाांच्या जांर्लात आम्ही रशितो आहोत ते सांञाांसांबांधी वादावादी किण्यािी ख मख मी आहे, म्हिून नहहे, 
ति र्िज आहे म्हिून! जेजे प्रस्त त लेखकाबिोबि ही वाटिाल कितील त्याांना ती या घनािण्यातील 
कोठल्यातिी अञात कोपऱ्यात नेऊन सोडिाि नाही यािी हमी घेण्यास तो तयाि आहे. आम्ही रतकडून 
जाव े म्हिून इतिाांनी दाखरवलेल्या वाटा रकतीही ललेशदायक असल्या, तिी आपि स्वच्छ प्रकाशापयंत 
पोहोिू असा त्याला रवश्वास वाटतो. 

 
पि ज्याांना असल्या तत्तवञानरवषयक साहसाांत फािशी र्ोडी वाटत नाही, त्याांना हे जांजाळ 

अरजबाति टाळण्यािा मार्गही आम्ही दाखवनू देऊ.– माि, या द सऱ्या मार्ाने जािाऱ्याांना, सांबांरधत 
सांकल्पनेत चकवा रतच्या रवरवध सारधतरूपात सत्यािा रकतीसा अांश आहे हे स्वतः शोधून काढण्यािी सांधी 
हातिी सोडावी लारे्ल. यातील प्रम ख प्रमेय–प्रदेश ही एक वस्तू आहे, हे–चकवा त्यािी रवरवध रूपे व 
सारधतरूपे याांपैकी काहीि पद्धरततांि शास्त्रीय रविािात प्रस्थारपत झालेले नाही, चकवा अन सांधानकायाने 
त्यािी कसोटीही पारहलेली नाही. कोिाही स्वतांि अन सांधानकायगकत्याने जे उघड रदसते ते र्ृहीत 
धिल्यास ते समथगनीयि आहे. उदाहििाथग क्रौवीच्या रववरक्षत रवधानािा उपयोर् करून असे म्हिता 
येईल; “प्रदेश ही सावयव वस्तू नहहे, असे ठामपिे साांर्ता येते”, (२०१, १०); तसेि, एक के्षि या अथाने 
भकेू्षिदृश्य ही मूतग वस्तू नाही चकवा वरे्ळी अशी एकात्म पूिग वस्तूही नाही; ति,–लायलीच्या रवधानात 
थोडासा फेिफाि करून असे म्हिू की– तो कमीजास्त प्रमािात स्वचे्छेने रनवडलेला एक भखूांड आहे 
(२२०, १३०), म्हिजे, आज आपल्याला रदसते त्यावरून तिी, दशगनी भपूृष् हे आकािबांधाच्या अर्दी 
रवरुद्ध, म्हिजे त्यािे प्ररतप्रमेय, असते. त्यामानाने “पार्गथव िांर्पाट” हे हांरटग्टनने केलेले बोलके रिििि 
सत्यव्स्थतीशी जास्त जवळीक कििािे आहे असे र्ृहीत धिण्यास हिकत नाही (२१३). जिी ही सवग 
रवधाने, त्यानीि नाकािलेल्या द सऱ्या काही अव्स्तपक्षी रवधानाांइतकीि, प्रात्यरक्षक रविरहत असली, तिी, 
विवि का असेना, वस्त व्स्थरतरनदशगक रवधान किण्यािे त्याांच्यात सामर्थ्यग आहे. 

 
उलटपक्षी, एक वस्तू या नात्याने प्रदेशाच्या सांकल्पनेला भरू्ोलात मूल्य आहेि, असे काहींिे मत 

आहे,–रवशषेतः, पद्धरततांिरवषयक प्रबांधात, प्रादेरशक अभ्यासलेखात आरि पाठ्यप स्तकाांतून ही 
सांकल्पना ते बोलून दाखरवतात.–आरि शलय झाल्यास, त्यािी समथगनीयता आरि उपय लतता या दोन्ही 
र्ोष्टी रसद्ध हहाहया म्हिनू, त्या सांकल्पना शोधक पिीक्षिासाठी सादि केल्या जाहयात, अशी त्याांिी इच्छा 
असिाि, हे र्ृहीति आहे. म्हिूनि, उदात्त मूल्ये अांतभूगत असण्यािी पािता असलेल्या आपल्या के्षिातील 
काही सांकल्पना, केवळ त्या उघड र्ोष्टींना रविोध कितात म्हिून, प्रथमदशगनीि रनकालात काढण्यािे 
स्वातांत्र्य आपि घेता कामा नये. जमगन भरू्ोलकािाांनी आपल्या भकेू्षिदृश्य या सांकल्पनेभोवती र्ूढवादािे 
एक अभेद्य जाळे रविनू ठेवले असल्याम ळे, अशा कल्पना शलयतेच्या कोटीतील आहेत असे क्रौवीने र्ृहीत 
धिले, ते बिोबि असण्यािी शलयता आहे, (२०२, १५), अशी शांका येत असेल, ति र्ूढवादाला फािशी 



 अनुक्रमणिका 

मान्यता न देिािे प्ररतरष्त भरू्ोलकािही या सांकल्पना प्रादेरशक भरू्ोलािी पायाभतू प्रमेये असल्यािे मान्य 
कितात, हे रवसरून िालिाि नाही. [मला माहीत असलेला आजिा कोिताि अमेरिकी भरू्ोलकाि प्रदेश ही एक वस्तू असल्यािे 
ठामपिे साांर्त नसला, तिी प्रदेशरवषयक सांकल्पनेसांबांधीच्या ििा माि अशा र्ृहीत प्रमेयावि आधािलेल्या असतात, की त्यावरून अशा 
स्वरूपाविि त्याांिी श्रद्धा आहे असे सूरित होते.] 

 
आतापयंत जे काही साांर्ण्यात आले त्यान साि एक रनष्ट्कषगही येथे काढला रे्ल्यासािखा रदसतो, 

असे वाटण्यािी शलयता आहे. त्या रनष्ट्कषारवरुद्ध एक सूिना नोंदरविे आम्हाला आवश्यक वाटते. आरि 
या प्रकििाच्या उवगरित भार्ातील पारिभारषक सांञाांसांबांधीिी ििा ज्याांना टाळावयािी आहे, अशाांिी सांर्त 
सोडण्यापूवी ती नोंदरविे जरूि आहे. प ष्ट्कळशा भरू्ोलकािाांनी येथे ििेसाठी घेतलेली सांकल्पना हेि 
प्रादेरशक भरू्ोलािे पायाभतू र्ृहीत प्रमेय आहे, असे रवधान केले आहे. पि, त्या र्ृहीत प्रमेयाच्या खांडन-
मांडनावि स्वतः प्रादेरशक भरू्ोलािेही खांडन-मांडन रनियाने अवलांबनू आहे, असा त्या वस्त व्स्थतीिा अथग 
होत नाही. तसेि, भरू्ोल हा भवूिगनात्मक रवषय आहे ही सांकल्पनाही या रृ्हीत प्रमेयावि अवलांबून नाही. 
लायलीच्या ििेत अशाप्रकाििा रनष्ट्कषग सूरित केल्यासािखे वाटते (२२०, २२२). तसेि, क्रौवी व 
रडरकन्सन याांच्यातील वादातही तशाि सूिनेिा वास येतो (२०२). ही सांकल्पना पायाभतू र्ृहीत प्रमेय 
म्हिून माांडण्यात आली, त्याच्या रकतीतिी पूवीपासून प्रादेरशक भरू्ोल परििामी फलदायी असल्यािे रसद्ध 
झाले आहे. तसेि, हेटनिने सादि केलेला भवूिगनात्मक दृरष्टकोि एकात्म अथवा मूतग वस्तू या अथाने प्रदेश 
या “स्वयांभ”ू वस्तू आहेत या र्ृहीत प्रमेयावि कोित्याही प्रकािे अवलांबनू नाही. 

 
‘ब’ या संकल्पनेचा हेतू 

 
आता आपि ज्यािा रविाि कितो आहो ते साध्यप्रमेय अर्दी उघड रदसिाऱ्या वस्त व्स्थतीच्या 

रवधानािी चकवा अन सांधान कायाच्या रनष्ट्कषािी जार्ा घेऊ शकिाि नाही, माि, एका बौरद्धक ििनेिी 
जार्ा ते घेऊ शकते. आता, आपि या सांकल्पनेला मान्यता रदली, ति रतच्याम ळे प्रदेशरवषयक प्रबोध 
किण्यािी आपली क्षमता वाढते का? स्वतःिे आधािपद म्हिून मान्य केलेल्या, व समोि उपव्स्थत 
असलेल्या प्रत्यक्ष प्रदेशाांकडे ही सांकल्पना अांर् रल-रनदेष किते का? पि, या सांकल्पनेिा पाठप िावा 
कििाऱ्याांपैकी, असल्यास, फािि थोड्या जिाांनी तसा दावा केला आहे. भरू्ोलाच्या अभ्यासवस्तूांिी ििना 
“बौरद्धक प्रयोर्ाांनी” ि कििे भार् पडते, हे श्ल्यटूिला कळून ि कले होते, (१४८). तसेि, ग्रान्योनेही 
प्रदेश हे काही “स्वयांभ ू एकके” नहहेत, “ति, भौर्ोरलक एककाांिे रनियन ब रवभाजन हीि एक 
अन सांधानपाि समस्या आहे.” असे त्याने वािांवाि साांरर्तले आहे. रशवाय, ही भौर्ोरलक ‘मांडळी’ 
वस्त व्स्थतीिे यथातर्थ्य दशगन घडवीत नाहीत, ति “सत्यव्स्थतीत प्रत्यक्ष रदसिाऱ्या बह रवधतेला 
हेत प िःसि स लभरूप देऊन, म्हिजेि सत्यव्स्थतीतील काही आवश्यक तेवढेि प्रारतरनरधक भार् घेऊन 
भौर्ोरलक प्रदेश अव्स्तत्वात आिले जातात.” अशाप्रकािे, “भौर्ोरलक अन सांधान कायानेि आवश्यक त्या 
सवगि पूिग एककाांिी ििना केली पारहजे” (२४५, १३; २७०, २९६-३००). 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, प्रदेशरवषयक सांकल्पना बाज ला ठेवल्या तिीही, वचेलग्टन जोन्सने 

माांडलेली समस्या आपल्या प ढे उभी िहातेि. “सजातीय के्षिाांिे रनियन कोित्याही अन सांधान कायात 
बिेि उशीिा होिे अटळ आहे. र्ृहीतवस्तूांिा रवप ल व समथग सांि झाल्यानांति, आरि र्ृहीतवस्तूांच्या रवरवध 
प्रकािाांिी खातिजमा झाल्यानांतिि, महत्तवाच्या व आवश्यक के्षिाांके्षिाांतील सजातीयता रनरित कििे शलय 
होिाि आहे. आरि अशा प्रकािच्या सजातीयता प्रस्थारपत झाल्यानांतिि, सजातीय के्षिाांच्या मयादा, 
काटेकोिपिाशी रनदान काही थोडी जवळीक करून, आखता येतील” (२८७, १०५ f). रविािाधीन 
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असलेल्या या सांकल्पनेिे प ष्ट्कळसे प्रस्तावक या रवधानाला रनःसांशयपिे मान्यता देिािे असले,–खिे ति, 
त्याांच्यापैकी रकत्येकाांनी तशी रवधानेही केलेली आहेत. (उदाहििाथग, मौल्ल १७९, १७५).– तिी त्या 
रवधानाति त्या सांकल्पनेला रमळिािे आहहानही ग्ररथत आहे, ही र्ोष्ट समजून घेण्यास तयाि नाहीत. 

 
पि, या सांकल्पनेच्या प्रस्तावकाांिे या आहहानाला एक रनरित उत्ति तयाि असते. इति शास्त्राांना 

काही रवरशष्ट प्रकािच्या वस्तूांिा अभ्यास किावयािा असतो. त्या वस्तूांिी ििना, स्वरूप व कायग याांिी 
त लना, व त्याांिे रवश्लेषि, ते कित असतात, त्याांच्या सहाय्याने त्याांना त्या वस्तूांिे जारत र्टात वर्ीकिि 
कििे शलय होते; आरि त्यािाि आधाि घेऊन त्या वस्तूांसांबांधी वतगनरवषयक अथवा सांबांधयोर्रवषयक 
शास्त्रीय रनयम रवकरसत केलेले असतात. भरू्ोलालाही प्रदेशाांिे अशा प्रकािच्या जारत र्टात वर्ीकिि 
किण्यासाठी एखादा क्रमबांध रवकरसत किता आला, ति त्याि पद्धतीने काही सामान्य तत्तवाांिे रवधान 
किण्याच्या कामीही भरू्ोलाला प्रर्ती किता येिाि आहे. ही महत्तवाकाांक्षा उदात्त आहे, यात शांकाि नाही; 
आरि शास्त्रीय सत्तवानेि ती एक प्रकािे आपल्यावि लादलेली आहे, असेही म्हिण्यास हिकत नाही. ज्या 
ज्या सांकल्पनाांत अथवा साध्यप्रमेयाांत अशाप्रकािच्या शलयता रदसतात, त्याांच्याकडे अत्यांत काळजीपूवगक 
लक्ष द्याव े अशा पाितेच्या त्या असतात, हे खिेि. पि, त्याबिोबि, अशा सांकल्पनाांिी अरतक्राव्न्तक 
तपासिी किण्यािी आवश्यकताही त्याि शास्त्रीय सत्तवाने आपल्यावि लादलेली असते. खर्ोलशास्त्रञ 
अथवा प्रारिशास्त्रञ याांच्या हाताशी असतात तशाप्रकािच्या, स्पष्टपिे वरे्ळ्या व मूतग अशा, वस्तू 
भरू्ोलकािाांप ढे सादि न किण्यािा कठोिपिा रनसर्ाने दाखरवलेला असल्याम ळेि आपल्याला बौरद्धक 
प्रयोर्ाांनीि अशा वस्तू िििे आवश्यक झाले आहे. अथात, तयाि केलेल्या या पायाभतू ‘वस्तूांना’ जशी 
सत्यप्ररतष्ा नाही, तशी त्यातून प्रयत्नपूवगक रवकरसत केलेल्या सामान्य तत्तवाांनाही ती प्ररतष्ा नाही, हे 
उघड आहे. तिीही केवळ, आमच्याही काही अभ्यास वस्तू आहेत असे ठाम रवधान किण्याने, आरि, 
खिोखिीि अशा वस्तू आपल्या हाती आहेत का यािी, शहारनशा केल्यारशवाय प ढे जाण्याने, आपि 
प्रर्तीिे पाऊल टाकले असे होत नाही. 

 
शवेटी, या सांकल्पनेच्या प्रस्तावकाांच्या प ष्ट्कळशा ििा वाित असताना, एक र्ोष्ट लक्षात 

आल्यारशवाय िहािाि नाही. शास्त्रीय मूल्ये असिािी बौरद्धक साधने रनमाि किण्याच्या आपल्या 
आकाांके्षबिोबि, शास्त्राांच्या उच्चश्रिेीत भरू्ोलाला नेऊन बसरवण्याच्या त्याांच्या अरधक रनरदष्ट 
महत्तवाकाांके्षिीही भेसळ करून टाकतात. चकबह ना, भरू्ोलाला जे स्थान प्राप्त त करून घेिे उघडपिे साधले 
नाही, ते स्थान, म्हिजे रनभळेशास्त्रािे स्थान, रमळरवण्यािी ते महत्तवाकाांक्षा बाळर्ून असतात. मर्, 
ज्याअथी प्रत्येक (क्रमबद्ध) शास्त्राने आपआपले वस्तूवर्ग अभ्यासासाठी वरे्ळे काढलेले असतात, त्याअथी, 
भरू्ोलालाही, शास्त्रािे स्थान रमळवावयािे झाल्यास, आपल्या स्वतःच्या रवरशष्ट अभ्यासवस्तू असिे 
आवश्यक आहे. केवळ, के्षिीय-भेदाभेदाांिा आम्ही अभ्यास कितो असे म्हिण्याने काम होिाि नाही, कािि 
कोित्याही एका भकेू्षिात आढळिाऱ्या बह तेक सवग वस्तू अन्य शास्त्राांनी आधीि हस्तर्त केलेल्या आहेत. 
अथात्, अद्याप ज्याांच्यावि कोित्याि शास्त्राने अरधकाि साांर्ण्यािा प्रयास केलेला नाही, अशा 
उिल्यास िल्या वस्तूांविि समाधान मानावयािे नसेल, ति प्रत्यक्ष भकेू्षि हेि वस्तू मान्य कििे प्राप्त त आहे; 
आरि मर्, येनकेन प्रकािेि ही के्षिे याि सत्यवस्तू आहेत हे रसद्ध किण्यारशवाय आपल्याला र्त्यांतिि 
नाही. मला वाटते, लायलीने असेि काहीसे स िरवले आहे. 

 
श्ल्यूटिने प्रथमि केलेल्या रवधानात हा हेतू नामरनदेशाने हयलत केला आहे. तिीही, एक मतूग वस्तू 

या नात्याने त्यािी के्षिरवषयक सांकल्पना, त्याच्या नांतिच्या अन यायाांनी हयलत केलेल्या सांकल्पने इतकी 
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साधी व सिळ नहहती. एके रठकािी, तो ही वरे्ळाली के्षिे वस्तू म्हिून मानतो, असे रदसते; पि, प ढे 
लरे्ि, ही के्षिे एका समग्र एककािे भार् आहेत असेही तो मान्य कितो (१२७, १६ ff). प ढे प ढे ति, एकूि 
पृर्थ्वीपृष् हीि आपली एकक वस्तू आहे आरि तीि भरू्ोलािी मूतग अभ्यास वस्तू आहे, असाही बदल तो 
आपल्या सांकल्पनेत कितो [माझ्यारशवाय आिखी प ष्ट्कळ लेखकाांना श्ल्यटूििा हा य व्लतवाद समजून घेिे अवघड वाटले (c/o हेटनि : 
१३२, ६२७-३२), (व ग्राफ : १५६, १४२). हेटनिवि केलेली श्ल्यटूििी टीका जि सावधानतेने लक्ष देण्यासािखी असेल, आरि सॉिने तशी रतिी 
प्रशस्तीही केली आहे (८४, १८७ तळटीप), ति हेटनिने रतला रदलेले समथगक व परििामकािक प्रत्य तिही रततकेि लक्ष देण्यासािखे आहे, या 
र्ोष्टीकडे माि सॉिने द लगक्ष केले आहे.]. याि भरूमकेतून श्ल्यूटिने, इरतहासाप्रमािे भरू्ोलही मलूतः क्रमबद्ध शास्त्र 
नाही या हेटनिच्या वादबीजािे खांडन किण्यािा प्रयत्न केला (१२७, १४-१८, ५२-५९) (तसेि पेंक 
१५८). जीवशास्त्राला ज्याप्रमािे आपल्या अभ्यसनीय वनस्पतीिी वा प्राण्यािी केस, कातडी, अन्य अवयव 
अशी रवभार्िी किता येते; अथात, क्रमबद्धशास्त्र या नात्याने, भरू्ोलालाही आपल्या अभ्यास वस्तूिे 
रकतीही रवभार्ात रवभार्िी किण्यािा अरधकाि आहे, असा दावा त्याने भरू्ोलाच्या वतीने केला. प्रदेशािी 
त लना प्राण्याच्या अवयवाांशी कििे रकतीसे समथगनीय आहे हा वाद बाजूला ठेवला, तिी ज्या प्राण्यािा वा 
वनस्पतीिा एकि नम ना आहे, आरि तोही ज्यािे कोितेही दोन अवयव साितः सरूप नाहीत असा नम ना, 
तोि आपला अभ्यास रवषय म्हिून मान्य कििाऱ्या शास्त्रास कोित्या प्रकाििे क्रमबद्ध शास्त्र म्हिावयािे! 
अशा प्रकािच्या शास्त्राने कोित्याही नावावि दावा साांरर्तला, तिी ते शास्त्र आपल्या एकाि वस्तूच्या आधािे 
सामान्य तत्तव ेरवकरसत करू शकिाि नाही, हे रनरित. 

 
हे अरधक स्पष्ट होण्यासाठी एक प स्ती येथे जोडावीशी वाटते. श्ल्यूटिने जो रनष्ट्कषग उघडपिे 

काढला, तो त्याने हेटनििी क्रमबद्ध शास्त्रािी सांकल्पना आरि “विगनपि” शास्त्र याांिा र्ोंधळ केला म्हिून, 
कािि त्याने त्याांिा अथगि नष्ट झाला (१२७, ५६). प्रारिशास्त्रासािखी क्रमबद्ध शासे्त्र अशा अथाने 
“विगनपि” असतात, की ती कोित्याही एका वस्तूिी लक्षिे विगन करून साांर्त नाहीत, ति साितः सरूप 
असलेल्या एकाि प्रकािच्या सवग नम न्याांच्या लक्षिाांिे ती विगन कितात, (c/o ग्राफ १५६, ५२-५७). 
श्ल्यूटिने अशी प स्ती जोडली, की पृर्थ्वी-पृष्ाच्या बाबतीत हा अभ्यास फलत “के्षिीय सांबांधान साि” कििे 
शलय आहे. आरि प ढे त्याने काढलेला रनष्ट्कषग, हेटनिने काढलेल्या आधािभतू रनष्ट्कषासािखाि होता, हे 
त्याच्या लक्षातही आले नसाव े(१३२, ६३१). 

 
पि, श्ल्यूटििे अन यायी आपली रवधाने यापेक्षा अरधक जोिदाि भाषेत माांडतात. उदाहििाथग, 

ग्रान्यो रलरहतो : “जीवशासे्त्र आपल्या अभ्यासवस्तू जशा असल्यािे मानतात, जवळ जवळ त्यािप्रकािे, 
आम्हीही आमिी भकेू्षिे असल्यािी कल्पना कितो” (२५२, ३८, ४७ : तसेि मौल्ल पहा २४१, १२).  

 
त्यािप्रमािे, सॉिने पद्धरततांिरवषयक ििांतून हीि सांकल्पना अमेरिकी भरू्ोलकािाांपूढे सादि 

केली, तेहहा त्यानेही एक रनष्ट्कषग वािांवाि काढलेला आढळतो. आमच्या भरू्ोल के्षिातही इति शास्त्राच्या 
अभ्यास वस्तूांशी त लना किता येतील अशा अभ्यासवस्तू असतात. “आम्ही असे ठामपिे समजतो, की ․․․․․․․ 
प्रदेशाला आकाि असतो, बाांधा असतो व कायेही असतात.” “प्रदेशािी शिीि-ििना असे आम्ही म्हितो ․․․․ 
․․․ ती उपमा काही अर्दीि पोकळपिे रदलेली नसते, ․․․․․․․․․․․․ ति आम्ही भौर्ोरलक प्रदेश ही एक सशिीि 
वस्तू आहे असेि मानतो.” (२११, २५ f; ८४, १८९ f). 

 
अलीकडेि प्ररसद्ध झालेल्या आपल्या पाठ्यप स्तकाच्या प्रास्तारवक रवधानात, या दृरष्टकोिािे 

प ष्ट्कळि अरधक स्पष्ट रनवदेन चफि व रेवाथा याांनी केलेले आहे. पि, प्रत्यक्ष पाठ्यप स्तकातील 
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सामग्रीवरून पहाता, या सांकल्पनेिा उपयोर् त्यात रवशषे कोठे केलेला नाही असेि म्हिाव ेलारे्ल, (३२२, 
१ ते ९, ६६२-६६). 

 
भकेू्षिदृश्ये या वस्तू आहेत अशी सांकल्पना ििण्याच्या प्रयत्नाांच्या ब डाशी असलेला हेतू, ब्यूर्गिने या 

सांकल्पनेच्या जमगन प्रस्तावकाांच्या कायािा जो सािाांश सादि केला आहे त्याति तो सवात स्पष्टपिे हयलत 
केलेला आढळावा, ही घटना अथगपूिग आहे, असे वाटते. “सद्यव्स्थतीत या सांकल्पनेला एक र्ांभीिति अथग 
आला आहे. के्षि (भकेू्षि) या भौर्ोरलक सांकल्पने सांबांधीिा सांघषग हा सवगसामान्य भरू्ोलशास्त्राच्या 
समथगनीयतेसाठी रदलेला सांग्राम होता, स्वतःिी अशी भकेू्षिरवषयक सांकल्पना असेल तिि भरू्ोल हा 
मूलतः स्वावलां बी ठितो. ही भकेू्षिरवषयक सांकल्पना रजतकी अथगपूिग असल्यािे रदसून येईल, रततका 
भरू्ोल शास्त्राला अरधक मान रमळेल ․․․․․․․․․․․․ वाद रवषय असलेली ही के्षिीय एकके कृरिम असिे इष्ट 
नाही, ति रनसर्ाने ती, जिूकाही, आखून रदलेली असली पारहजेत (कदारित सत्यव्स्थती हाि अथग 
अरभपे्रत असावा) ․․․․․․․․” (११, २७ f). 

 
ज्याांच्या आधािावि आपल्यालाही शास्त्रीय प्ररतष्ा असल्यािा दावा किता येईल अशा सांकल्पना 

ज्या ञानके्षिाला शोधत बसाव ेलार्ते, त्या के्षिाला ती पदवी प्रदान केली जाण्यािी रकतीशी शलयता आहे, 
अशी शांका कोिाच्याही मनात येण्यासािखी आहे! र्ोंधळ माजरविाऱ्या शब्दप्रयोर्ाांच्या आधािे र्ैिहयाख्या 
तयाि करून आपि आत्मवांिना कित आलो, असा आपला भ्रमरनिास शवेटी होिाि असेल, ति आपल्या 
या धडपडीिा भरू्ोल के्षिाला काहीही फायदा होिाि नाही, ही र्ोष्ट रनरिति आहे! 

 
जे अर्दी उघड्यावि आहे, आरि तिीही ज्याच्यासाठी कोितीि शास्त्रीय रसद्धता अद्याप सादि 

किण्यात आलेली नाही, अशा एखाद्या साध्यप्रमेयािा आधाि घेऊन, शास्त्र या दृष्टीने भरू्ोलाच्या हयाख्येिे 
मूलभतू रवधान किावयािे, ही र्ोष्ट रवशषे धोलयािी असावी असे रदसते. भरू्ोल हा ‘सांबांध-योर्ाांिा’ अभ्यास 
आहे, ही हयाख्या मूळप्रश्नाथािी जशी यािना किते त्याहीपेक्षा अरधक पूिाथाने विील हयाख्याही तशीि 
यािना किते आहे असे वाटते. (एक रे्लांडिा अपवाद मानला नाही, ति) सांबांधयोर् अव्स्तत्वात असतात 
या र्ोष्टीला अद्यारपतिी कोिी आके्षप घेतलेला नाही; उलटपक्षी, एक स्वतांि मूतग एकक म्हिून दाखरवता 
येण्यासािखा एकतिी प्रदेश अव्स्तत्वात आहे, हीि र्ोष्ट अद्यारप रसद्ध करून दाखरवली रे्लेली नाही. 

 
या साध्यप्रमेयाने आपि प्रत्यक्षीकििक्षम असल्यािी आशा दाखरवली, ति सवगि 

भरू्ोलाभ्यासकाांनी आपले सवग प्रयत्न ते प्रस्थारपत किण्याविि कें रद्रत किाव े असे त्याांना आग्रह पूवगक 
प्रोत्साहन रदले जाईल. एक-दोन रवस्तृत के्षिे आपि रनवडून घेऊ, आरि अभ्यासकाांिा एक ताफाि या 
कामी लावनू, व त्यासाठी अन सांधानरनधी कामी लावनू, प्रत्येकास स्वतांिपिे सांशोधन किण्यािे प्रोत्साहन 
देऊ. माि त्या के्षिात एकरूप व स्वयांपूिग भकेू्षिदृश्ये वा प्रदेश याांिा समावशे रनरितपिे झालेला आहे, 
अर्ि नाही, यारवषयी खातिजमा किण्यािी जबाबदािी त्याांिी िाहील. पि असा रविाि येतो की, आपली 
साधने अशािीतीने र् ांतवनू ठेवण्यापूवी, त्या साध्यप्रमेयािा य व्लतवादि तपासून पहािे इष्ट होिाि नाही 
का? तोि जि सदोष असेल, ति रकतीही प्रत्यक्ष के्षिाभ्यास केले तिी ते प्रमेय समथग असल्यािे रसद्ध 
होण्यािी शलयताि िाहिाि नाही. 
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‘क’ भौगोणलक प्रदेश हा सावयव जीव आहे काय? 
 
सोईसाठी, सांकल्पनाांसांबांधी चकवा प्रदेशाांसांबांधीिी जी मते अत्यांत एकाांरतक आहेत असे मानले 

जाण्यािी शलयता आहे, अशा मताांपासूनि आपि आपल्या पिीक्षिास स रुवात करूया. म्हिजेि, प्रदेश ही 
एक सावयव वस्तू आहे (अथात, जीवशास्त्रीय सावयव वस्तू आहे या अथाने. हीि सांञा कोित्यातिी द सऱ्या 
अथानेही वापिता येण्यासािखी आहे, हे प ढे रविािात घेतले जाईल.) या मतापासून आपिास स रुवात 
किावयािी आहे. कािि, या मताने रविोधकाांिे सवात मोठे मोहोळ उठरवले. चकबह ना, ‘प्रदेश’ या रनरित 
स्वरूपाच्या मूतग वस्तू आहेत, असे मानिाऱ्याांच्यापकैी प ष्ट्कळाांनी आपल्याि या सहकाऱ्याांरवरुद्ध दांड 
थोपटले. 

 
रिटि व त्याच्या पूवीिे आिायगही, सांपूिग पृर्थ्वी ही एक सावयव वस्तू आहे असे मानत. त्याि 

ओघात, खांडे ही पृर्थ्वीिे स्वतांिभार् चकवा “अवयव” आहेत असे त्याने जे विगन केले त्यातूनि, लहानसि 
प्रदेश हेही सावयव जीव आहेत, या सांकल्पनेिा सहजर्त्या जन्म झाला असावा. या सवग र्ोष्टींिा उल्लेख 
आम्ही आमच्या ऐरतहारसक सवेक्षिात केलेलाि आहे. तसेि, व्हहडाल-ड-ला-ब्लाख् यालाही, िात्सेलिा 
आधाि घेऊन, पृर्थ्वी अथवा भपूृष् हा एक “पार्गथव सावयव जीव” आहे या सांकल्पनेिे रवशषे आकषगि वाटत 
असे [प्रसांर्ी, व्हहडालने त्यात थोडा फेिफाि केला असला, तिी व्हहडालिा रविािि विील शब्दप्रयोर्ात अिूकपिे माांडला आहे. असे हहॉलॉकिे 
मत आहे (१८६. ४१, ४९); व्हहडालच्या “तत्तवाांच्या” डी माटोनीने सांपारदत केलेल्या प्रतीतील दोन वेर्वरे्ळ्या शब्दरूपाांिा उपयोर् लक्षिीय आहे 
(१८४, ५).]. या सांकल्पनेिा इरतहास रसद्ध उर्म कशातही असो, सजीव व रनजीव, प्राकृरतक व साांस्कृरतक 
अशा सवगि पार्गथव घटनाांच्या र् ांतार् ांतीच्या जरटलाांिे विगन किण्यासाठी, रिटिने जी सांञा आपल्या 
रनत्याच्या खास बोंर्ळ पद्धतीने वापिली, तीि प्रदेशाच्या स्वरूपािे अिूक रवधान कििािी सांञा म्हिून 
प ष्ट्कळशा वतगमान भरू्ोलकािाांनी मान्य केली. याि सांकल्पनेच्या प्रख्यात प्ररतपादनाांपैकी एक ब्लांटश्लीच्या 
“Die Amazonas niederung als harmonischer Organismus” (एक स सांवादी सावयव जीव या 
स्वरूपात अमेझोनिे विगन) या त्याने १९२१ साली प्ररसद्ध केलेल्या अभ्यास लेखात आढळते (२३१). 
त्यानांति दोन वषांनी के्रब्जने भकेू्षिदृश्याांिे सावयव वस्तू म्हिून विगन कििािा प्रबांध रलरहला, आरि त्यात 
त्याने त्याांिी जीवशास्त्रीय सशिीि वस्तूांबिोबि त लना किता येते असेही प्ररतपादन केले (२३४, ८१, ९३). 
अशाि प्रकाििी मते इतिाांनीही बोलून दाखरवली आहेत. उदाहििाथग ओब्स्ट व र्ाईजलि या दोघाांनी 
“स्थलावकाश” रूपी (Raumorganismus) सावयवासांबांधी ििा केली आहे, (१७८, ९; ३४५). इग्लांडमध्ये 
उन्स्टेडनेही अशाि प्रकािच्या सांञा वापिल्या (३०९, १७६, १८४ f). आरि आपल्या देशातील 
पाठ्यप स्तकात त्याांिाि रशिकाव झाला आहे. 

 
आध रनक अमेरिकी भरू्ोलात ज्यापद्धतीने या सांकल्पनेिे प्रथमि प्ररतपादन किण्यात आले, तो 

एक रविोधाभासािाि प्रकाि आहे. ‘पार्गथव सावयवाच्या’ व्हहडालप्रिीत सांकल्पनेसांबांधीच्या एका ििेत, 
सॉिने हहॉलॉकिा रनष्ट्कषग उद्धतृ केला : “ही सांकल्पना परििामाांच्या दृष्टीने जिी सफल झालेली असली, 
तिी त्या रवषयीच्या आज आमच्या मनावि ठसलेल्या सवात महत्तवाच्या र्ोष्टी म्हिजे, त्या सांकल्पनेिे 
काहयमय आरि रूपकात्मक स्वरूप, त्यातील दृरष्टकोिाच्या मयादा, आरि त्यातून रनरितपिे रनमाि 
होण्यािी शलयता असिाऱ्या ि का”, (८४, १८१). आता हहॉलॉकच्या मूळ लेखातील विील वालयाच्या 
पाठोपाठ आलेले वालयही प स्तीदाखल उद्धतृ कििे इष्ट आहे. “कोिािी तशी इच्छाि असेल, ति रतिा 
(या पार्गथव सावयव जीवाच्या सांकल्पनेिा) अांत्यरवधी उिकून रतला इतमामाने शास्त्रीय स्मशान भमूीत 
मूठमाती यावी; माि, त्याबिोबिि हे भतू थडग्यातून प न्हा बाहेि येऊ नये म्हिून, त्याविील रशळा 
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मोहोिबांद किण्यास रवसरू नये” (१८६, ४९). रवनोद असा, की, काही पाने उलटताि, ख द्द सॉिनेि 
आपल्या ििेच्या ओघात रतिे प नरुज्जीवन केलेले रदसेल; माि ती आता बदलेल्या आरि एवांर् िरवरशष्ट 
रूपात प ढे येईल : “आम्ही भौर्ोरलक के्षि ही एक सशिीि वस्तू आहे असे मानतो”, आरि आपले पूवािायग, 
वैद्यिाज पासाजग याांच्या पावलावि पाऊल ठेवनू, “आपल्याला त्या के्षिाच्या शिीिििनेिा अभ्यास 
किावयािा असतो.” आधीच्याि एका लेखात सॉिने, “एका अथी भदूृश्यात सजीवािे र् िधमग आहेत असे 
र्ृहीत धिले जाते” असे रवधान केलेले होते. 

 
एक र्ोष्ट रनरित आहे, की “सावयव वस्तू या अथाने प्रदेशाच्या काल्परनक स्वरूपावि” सॉिने 

रवशषे भि रदलेला रदसतो, (८४, १८९ f; २११, २६). पि, या कल्पनािम्य उपमाांना, सत्य-रवधानाांिे 
म खवटे कसे रमळवावयािे, ते मार्ग माहीत असतात. एकदा फींिने असे स िरवले : “एखाद्या भौर्ोरलक 
प्रदेशात, चकवा भपूृष्ाच्या स्वचे्छेने रनवडलेल्या एखाद्या रवभार्ात स द्धा, मानवी प्राण्यािे काही र् िधमग 
असतात, असे समजावयास हिकत रदसत नाही. प्रदेश ही अशी एक वस्तू आहे, की त्यातील प्राकृरतक व 
साांस्कृरतक घटक एकमेकाांशी र् ांफले रे्ल्याम ळे, त्या सावयवाला हयव्लतमत्वही प्राप्त त झालेले असते”. 
(२८८, १४). पि, रेवाथाबिोबि सहलेखक म्हिनू रलरहलेल्या त्याच्याि ग्रांथात हीि सांकल्पना रतला 
कोितेही र् िरवशषे न रिकटरवता माांडलेली आहे. प्रदेश हे “कायगकािी सावयव” आहेत व त्याांिी त लना 
वनस्पतींशी कििे शलय आहे. (३२२, ४-५, ६६२). (अथात्, हे रवधान रेवाथािे आहे, असेही अन मान 
कोिी काढू शकेल). रवद्वानाांच्या िक्री ििेिा रवषय सोडून, जेहहा जेम्स पाठ्यप स्तक रलहू लार्तो, तेहहा 
तो “सजीवसदृश्य” या शब्दप्रयोर्ाऐवजी “सजीव” असा बदल कितो. (२८६, ७९; ३२१, १२४, १५५ f, 
३५३). थोडलयात, आपि येथे कोित्यातिी एकाांरतक वा लहिी लेखकाांनी प्रस्तावरूपाने माांडलेल्या 
सांकल्पनेिे पिीक्षि किावयास रनघालो नाही. 

 
विील सूिना टीकेच्या माऱ्यातून स टलेल्या नहहत्या, हे साांर्ण्यािी र्िजि नाही. प्रदेश अथवा 

भकेू्षिदृश्य हा एक सजीवि आहे असे म्हििे, म्हिजे काही रवरशष्ट, पि शब्दाांनी हयलत किता येत नाही 
अशा प्रकािे, सजीव सदृश्य आहे येवढेि नहहे ति त्यापेक्षा तो काहीतिी अरधक आहे असे स िरवण्यासािखे 
आहे. त्याम ळे, त्या रवधानाने सजीवात अांर्भतू असलेले र् िधमग प्रदेशातही आहेत असे ठामपिे साांरर्तले 
आहे. म्हिूनि, प्रदेशात सजीव व रनजीव याांिा अर्दी रनकट अन्योन्यसांबांध असतो, येवढेि रसद्ध करून 
काम भार्ण्यासािखे नाही.–कािि, खोिेभि मृरत्तकेच्या बाबतीतही आम्ही असे म्हिू शकतो. चफिने 
म्हटल्याप्रमािे, एखादा भौर्ोरलक प्रदेश आरि कोित्याही अन्यप्रकािाने रनवडलेला भपूृष्ािा अन्य रवभार् 
या दोहोत, याबाबतीत तिी, काही भेद असत नाहीत. म्हिूनि, एखादा बांरदस्त, स्वतांि सावयव जीव 
आपल्या हाती लार्ण्यािी येथे शलयता नाही, ति, जास्तीत जास्त केवळ सजीवासांबांधी काही तिी, 
म्हिजेि सजीवािा एखादा अवयव आपल्या हाती लार्ण्यािी शलयता आहे. 

 
पि, रनजीव, सजीव याांच्या जीवरवषयक सांयोर्ात, त्यातील घटकाांच्या केवळ अन्योन्य सांबांधापेक्षा 

काहीतिी अरधक र् ांतलेले असते. हयोनगिच्या मते, त्याति अरधििनेच्या रूपात एकूि वस्तूशी असलेल्या 
त्याांच्या सांबांधािाही समावशे असतो. या अरधििनेिे वस्तूतील प्राकृरतक घटक हे ताबदेाि असतात. 
उदाहििाथग हीि हयवस्था मानवी जीवाांतही असलेली आढळते. पि, भपूृष्ाच्या कोित्याही रवभार्ात, 
चकवा सांपूिग भपूृष्ातही, या अांरतम अरधििनेिे कोितेि रूप असल्यािे अन भवाला येण्यािी शलयता नसते. 
(२७४, ३४६). ज ळते घेण्यािी, समाकषगिािी, प्ररतरक्रयेिी आरि प नजगननािी शलती अशा जीवजातीच्या 
र् िधमांिी यादी करून, विील रवधानात अांतभूगत असलेला भेद, हहॉलॉकला, त्याप्रमािे, आम्हालाही 
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अरधक स्पष्ट करून दाखरविे शलय आहे. आपल्या या लाांबलिक टीकालेखात, काही तपशील देऊन, 
हहॉलॉक असे मत माांडतो की, भपूृष् अथवा कोिताही, त्यािा कोिताही के्षिरवभार् याांना या शलती 
असण्यािी शलयता नाही. प्रदेशावि रक्रया घडत असते; ते, आपि होऊन, कोितीही प्ररतरक्रया कधीि देत 
नाहीत (१८६, ५० ff). 

 
ज्या म द्याांवि या दोहोत अर्दी सहज र्ोंधळ होण्यािी शलयता आहे नेमकी त्याि रठकािी धािदाि 

सीमािेषा आखून, ब्यूर्गिने प्रदेश व सजीव या दोहोतील वरे्ळेपिा दाखरवला आहे. – तो स्वतः प्रदेश ही 
एक पूिग वस्तू आहे असे मानतो. दोनही बाबतीत, रवरवध व असांख्य रवभार्ाांिा सांयोर् करून एक पूिगवस्तू 
रनमाि झालेली रदसते, यािी नोंद त्यानेही घेतली आहे. पि, सजीवाच्या बाबतीत ही एकूि वस्तू 
जीवधाििक्षम असते. प्रत्येक दोन भार्ात फिक असल्याम ळे, एकूि सजीवातील त्या त्या भार्ाच्या 
स्थानाम ळे प्रत्येकाला नेमून रदलेले रवरशष्ट कायग त्याला त्याला पाि पाडावयािे असते. म्हिून, सजीवातील 
या सांयोर्ात एकप्रकाििा कायगकािी स सांवाद आलेला असतो; व त्याम ळे प्रत्येक स्वतांि अवयव एकूि 
शिीिाच्या काही रनयमाांनी रनयांरित असतो. म्हिनूि, त्याच्या स्वतांि अव्स्तत्वाविही मयादा पडलेल्या 
असतात. एकूि सजीवापासून रवभलत करून त्या भार्ािा रविाि केल्यास त्यािा अथग समजण्यािी 
शलयताि नसते. (११, ४५, ४७ f). 

 
सजीवाच्या या विगनावरून एक र्ोष्ट लक्षात येते, त्यािे भार् स्वतांि सजीव म्हिून लक्षात घेता 

येिाि नाहीत, ति त्याांिा फलत इांरद्रये, अवयव चकवा सजीवािे इांरद्रयसदृश भार् म्हिूनि रविाि किावा 
लारे्ल. पेंकने हेि अरधक सांके्षपाने साांरर्तले आहे. सजीव हा मलूतः अरवभाज्य असतो. याच्यारवरूद्ध 
पृर्थ्वीपृष्ािे कोितेही प्रादेरशक एकक आिखी लहान एककात सहज रवभार्िे शलय असते, इतकेि काय, 
त्याांिेही आिखी लहान एककात रवभार् पाडता येतात. (२४९, ८). 

 
या सांकल्पनेमार्िा हटवादीपिा लक्षात घेता, भपूृष् अथवा त्यािा कोिताही एक भार् सजीव 

नाही, यािे हहॉलॉक कितो त्याप्रमािे केवळ, प्रत्यक्षीकिि किण्याने काम भार्िाि नाही, हे अर्दी उघड 
आहे. ज्या थडग्यात त्याने ही सांकल्पना र्ाढली. त्यावि आिखी काही धोंडे ििण्यािे काम आपल्याला 
कििे प्राप्त त आहे. प्रदेश हा एखाद्या सजीवासािखाही नाही असा रनष्ट्कषग काढला, तिि हे कायग आपि 
योग्यिीतीने पाि पाडल्यासािखे होिाि आहे.–म्हिजे, त्या दोहोत काहीि साम्यर् ि नाहीत या अथाने 
नहहे, कािि, कोित्यातिी प्रकाििे साम्यर् ि सापडण्यािी नेहमीि शलयता असते, ति साम्याांिा अांश 
भेदाांच्या अांशाच्या त लनेने अर्दीि रकिकोळ आहे, या अथाने एक रूपक या अथाने रविाि किावयािा 
म्हटले– आरि ही सांकल्पना त्या रूपकाच्या मयादेत ठेवावयािे ठिरवले, तिीही–ते धोकेबाज र्ैिसमज 
रनमाि कििािे आहे; आरि याि र्ोष्टीवि हहोर्ल, रश्मट, िोक, लाउनटेनझाक आरि क्रोवी या सवांनी भि 
रदलेला रदसतो (२४४, १९७; १८०, ५१-५४; ३३३, १०; २७८, १६; २०२, १५). 

 
एक लोकरप्रय शब्दप्रयोर्ािा वापि करून, “प्राकृरतक भदूृश्यातून रवकास पाविािे साांस्कृरतक 

भदूृश्य” असे, चकवा प्रदेशािी “वाढ” असे ज्याला महटले जाते त्या र्ोष्टीिा आपि रविाि कित असतो, 
तेहहा, म्हिजे ज्या रठकािी या सजीवाच्या रूपकाला महत्व देता येईल असे वाटते, नेमके त्याि रठकािी, 
त्यातून र्ैिसमज रवशषेेकरून रनमाि होतात. सजीवािी वाढ होत असताना एक साधािि 
उर्मस्थानापासून (अांक रित बीजापासून) सवग वरे्वरे्ळ्या भार्ाांिे सांवधगन होत असते, सवगसाधािि 
अनसांियातून त्याांिे पोषि होत असते, आरि एकाि सवगसाधािि आदेशक मध्यस्थाकडून त्याांच्या 
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सांवधगनािे रनयमन होत असते. कोित्याही एका अवयवात एखाद्या बाह्य घटक घ सडला रे्ला, ति त्यािे 
सवगि पसििाऱ्या जीवनिसात रूपाांति होते, उत्सजगनातून बाहेि टाकला जातो, अथवा, काही 
अपवादात्मक बाबतीत, तो एक ‘रवष चपड’ आहे हे तात्काळ ओळखून तो क रूपासािखा अलर् केला जातो. 
याच्याशी त लना किता येतील अशा कोित्या र्ोष्टी प्रदेशात होिाऱ्या बदलात आढळून येण्यासािख्या 
आहेत? कोित्याही डोंर्िउतािाच्या मरृत्तकेिी धूप त्याि के्षिातील इति भार्ाांत आढळिाऱ्या परिव्स्थतीवि 
यव्त्कचितही अवलांबून असत नाही. एकाि झाडािी वाढ, ही अर्दी रनकटवती परिव्स्थतीविि अवलांबनू 
िहाते आरि इति भार्ाांत काय घडते आहे त्याच्याशी या घटनेिा रतळमाि सांबांध असत नाही. त्या के्षिाच्या 
उिलेल्या भार्ाांतून काय घडते आहे, या र्ोष्टीला सांबांधी घटनेच्या सांदभात काहीही महत्तव नसण्यािी 
शलयता असते. शवेटी, मानवाने त्या के्षिात सांवर्गधत केलेले साांस्कृरतक भदूृश्य ही घटना त्या के्षिातल्या 
के्षिात झालेली वाढ मिूनही ओळखता येत नाही, चकवा एखाद्या सजीवाप्रमािे त्या प्रदेशाने बाह्य घटकाांवि 
घडरवलेली पिन प्ररक्रया ओळखता येण्यासािखी नाही. सांस्कारित वनस्पती नहयाने आिल्या जातात त्या 
काही त्या एकूि के्षिात लावल्या जात नाहीत, अथवा एखाद्या सवगसाधािि पिनेंरद्रयातही घातल्या जात 
नाहीत, ति परहल्याने एका रवरशष्ट शतेाति त्या लावल्या जातात. एखाद्या आरदकालीन, पोटभरू 
अथगहयवस्था रूढ असलेल्या प्रदेशात, पिप्रदेशी भाांडवलदािाांनी व यांिञाांनी घ सून कािखाने िालरविे, 
म्हिजे एखाद्या शल्यरिरकत्सकाने तािा-मत्स्याच्या शिीिात पाठीिा किा बसवनू देण्यासािखे आहे. 

 
एकूि प्रदेशात कोितेि बदल घडून येत नाहीत, ति त्यातील घटकाांत होत जािाऱ्या बदलाांच्या 

अन षांर्ाने रवरवध प्रादेरशक घटकाांच्या जरटलाि बदल होत जातो, असा रनष्ट्कषग काइत्सब र्ग काढतो. 
साांस्कृरतक भकेू्षिदृश्यािा (Kultur-landschaft) रवकास हा त्यातील साांस्कृरतक घटक-जरटलािा 
रवकास असतो, अन्य काहीही असू शकत नाही. (२४८, ४१३). त्याला िोक एक प स्ती जोडतो; हे बदल 
मोठ्या प्रमािात बाह्यप्रभावातून रनमाि झालेले असण्यािी शलयता आहे; आरि यािेि प्रत्यक्षीकिि तो 
सान्ता ललािा खोऱ्याच्या उदाहििाने कितो. परििामतः, तो ििा कितो ती रवकासािी नसून फेिबदलाांिी 
असते. (३३३, १०). येथे प न्हा एकदा असे साांर्ावसेे वाटते, की सजीवािी उपमा लार्ू होण्यासािखी 
असेलि, ति ती एकूि भपूषृ्ाला लार्ू होिे शलय आहे. जर्ाच्या कोित्याही एका के्षिात होत असिाऱ्या 
बदलाांिा अन्वयाथग लावण्यासाठी घ्यावयाच्या सांदभांिा रवस्ताि शजेािच्या, आरि काही वळेा अर्दी 
दूिच्याही, प्रदेशापयंत कििे आवश्यकि होते. म्हिजे, एका मािसािे फ प्त फ स त्याच्या काही शजेाऱ्याांच्या 
फ प्त फ साांशी जोडलेले असाव,े त्यािे हृदय द सऱ्याांच्या हृदयाांशी जोडलेले असावे, आरि त्याच्या शिीिातील 
द ग्धिस रकत्येक मलै अांतिावि िहािाऱ्या त्याच्या बाांधवाांकडून प िरवला जात असावा, असाि काहीसा 
प्रकाि विील उदाहििात आहेसे वाटते. 

 
शवेटी, जीवप्रजाती व प्रदेशप्रकाि याांच्यात साम्य आहे असा रविाि माांडण्याच्या प्रयत्नाांिा परििाम 

म्हिून कोिता र्ोंधळ उडाला, यािी ििा किण्यािी सांधी प ढे आपल्याला रमळिािि आहे. सजीवाांच्या 
जर्ात एकाि प्रजातीच्या वरे्वरे्ळ्या हयलतींिे अन्योन्य सांबांध आरि रवरवध प्रजातींिे पिस्पिाांशी असलेले 
सांबांध, हा भतूकालीन शिीिसांबांधाांिा परििाम असतो.–म्हिजेि त्याांिी उत्क्राांती समान उर्मस्थानाांपासून 
झालेली असते, हेि तत्तव जर्ातील अर्दी रवभलत अशा रवरवध के्षिाांना लार्ू किण्याच्या प्रयत्नाांतून मोठाि 
र्ोंधळ माजण्यािी शलयता आहे; या र्ोष्टीिे प्रत्यक्षीकिि कित बसण्यािी आवश्यकता आहे असे वाटत 
नाही. 
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‘र्’ भौगोणलक प्रदेशातील सुसंवाद व लयबद्धता 
 

सजीव स्वरूपात प्रदेशािी सांकल्पना हे शास्त्रीय परिभाषेतील विन आहे, व त्याम ळेि ते क्राव्न्तक 
रवश्लेषिािा रवषय होऊन िारहले. पि, प ष्ट्कळशा जमगन भरू्ोलकािाांनी वापिलेली ‘स सांवादािी’ सांकल्पना 
आरि हहोल्त्सने स िरवलेली भकेू्षिदृश्यातील–मर् ते भदूृश्य-स्वरूपात असो वा प्रदेशस्वरूपात असो–
लयबद्धतेिी कल्पना याम ळे शास्त्ररवरूद्ध ञानके्षिातील सांकल्पना नहयानेि घेतल्या रे्ल्या, आरि त्या ति 
फािि थोड्याांना परिरित असतात. 

 
प्रादेरशक घटनाांतील स सांवादाच्या या सांकल्पनेिा मार्ोवा हांबोल्ट पयंत घेता येतो, हे र्ृहीत आहे. 

पि, प्रदेश विगनािा एक प्रकाि याच्या पलीकडे, त्याने त्या सांञेिा कोठे फािसा उपयोर् केलेला मला 
आढळला नाही. ज्याांनी या सांकल्पनेिी तपशीलवाि ििा केलेली आहे असे आध रनक भरू्ोलकाि 
ब्लांटश्लीने अमेझोनच्या पूिमदैानािे विगन “ein harmonicher Organismus” (एक स सांवादी सजीव) 
अशा शब्दात केले असल्यािा सहसा रनवाळा देतात, (२३१). सजीवाशी केलेली त लना अमान्य कििािे 
प ष्ट्कळजि ही स सांवादािी सांकल्पना मान्य कितात. पि, येथेही वािकाांनी रतिे परिशीलन काळजीपूवगक 
केले पारहजे; कािि, प्रत्येक अभ्यासक आपापल्या पिीने त्यािा अथग लावण्यािा प्रयत्न कितो. काहींच्या 
मते, एखाद्या प्रदेशातील सवग घटनाांच्या सांबांधाांिी एक साखळी असते, येवढेि त्यातून सूरित होते; आरि 
हांबोल्टही तसेि मानत असे हे र्ृहीत आहे. या अथाने पहाता, भपूृष्ाच्या प्रत्येक रवभार्ात असा स सांवाद 
असतो. कोित्याही प्रकािच्या घटनेत होिाऱ्या बदलाांम ळे इति घटनाांवि कमीजास्त परििाम होतोि; व 
त्याम ळे रनमाि झालेली एकूि नवी परिव्स्थती म्हिजे केवळ अन्यप्रकाििा स सांवादि असतो. (c/o 
ग्राडमानने केलेली उद् बोधक व सूिक ििा, २३६), ‘सौंदयगबोधक’ अथापेक्षा वरे्ळ्या अथाने, म्हिजे 
“र्रतमान” अशा अथाने, ही सांञा वापितानाही, ज्याांतील सवग रनसर्ग शलतीनी पिस्पिाशी हातरमळविी 
केलेली आहे असे अन भवास येते, चकवा जेथे त्या पूिांशाने अन्योन्यसांबांधात असतात, अशाि प्रदेशाांच्या 
सदभात ही सांञा वापिली जावी, असे फोरे्लिे मत आहे. प ष्ट्कळशा के्षिाांतून अशी परिव्स्थती असत नाही, 
असा त्यािा रनष्ट्कषग आहे. हवामान भशूास्त्रीय रूपधेये, अशाांसािखी कािके एकदेशीय रनयमाने िालत 
असतात. अन्य रुपधेये या बदलाांशी आपि होऊन हातरमळविी कितात. अशारितीने, रनसर्गशलतींच्या या 
सांपातातून एक ‘परििामी परिव्स्थती’ रनमाि होते आरि तेि त्या प्रदेशािे लक्षि ठिते, पि, प्रत्यक्षात या 
शलती म्हिजेही, बऱ्याि अांशाने कायगकािि दृष्ट्ट्या पहाता, स्वतांि कािके असतात. (२४४, १९६ f). 

 
ब्लांटश्लीिी मूळिी सांकल्पनाि वरे्ळ्या पातळीतील होती, हे उघड रदसते. पिप्रदेशीय हयापािी 

रूपधेयाांच्या घूसखोिीने रनमाि झालेली बदलती परिव्स्थती एका नहया अॅमाझोरनयाला जन्म देऊन रे्ली 
होती; आरि तो काही स सांवादी सजीव नहहता. त्याच्या एकूि ििेिा मरतथाथग येवढाि रदसतो, त्याला ही 
परिव्स्थती आवडली नाही; व येवढ्यावरूनि “स सांवादी” यािा सौंदयगबोधक अथगि त्याला अरभपे्रत होता, 
असे र्ृहीत घििे प्राप्त त आहे. पि, भदूृश्याांिी व प्रदेशाांिीही, सौंदयगबोधक लक्षिे भरू्ोलकािाने रविािात 
घेण्यास मनाई नाही अशी भरूमका आपि घेतल्यावि, येथे या द सऱ्या अथानेही ‘स सांवादी’ ही सांञा 
वापिण्यास आके्षप घेण्यािे कािि उित नाही, असे रदसेल. एकि र्ोष्ट येथे साांर्िे आवश्यक आहे. हे विगन 
केवळ वस्त रनष् हेतूनेि केलेले असण्यािी आवश्यकता नाही हे वािकाांनी लक्षात घेतले पारहजे. अन्य 
जमगन लेखकाांनी, ‘स सांवाद’ या सांर्ीतके्षिातील सांञेच्या उपयोजनािे जािीवपूवगक अन किि केले आहे. 
उदाहििाथग क्राइत्सब र्ग हा भरू्ोलकाि भकेू्षिदृश्याांतील प्राथरमक व द य्यम स सांवादारवषयी काहीसे साांर्तो. 
(२४८). पाशगकडून घेतलेली पेंकिी सूिना ति याहूनही मनावि ठसिािी आहे. (२४९, ४ ते ८). “प्रत्येक 
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के्षिरवभार्ात एकप्रकाििा स सांवाद असतोि,” [येथे इयोल्सने अर्दी रवरशष्ट स्वरूपात हयाख्याबद्ध केलेला 
भौर्ोरलक प्रदेश, येवढाि अथग अरभपे्रत आहे (२७१)], इतकेि नहहे ति, या सवग रवभार्ाांिे रमळून एक 
रवस्तृत एकक के्षि, म्हिजेि Landesgestalt (एक सांपूिग भकेू्षि), तयाि होत असते आरि त्यातही रवरशष्ट 
स्विमेळािी लक्षिे आढळतात, उदाहििाथग : जमगनीच्या भमूी प ितेि बोलावयािे (deutscher Boden), 
ति आल्प्त स, मधले कडेपठाि, व मदैान असा Dreiklang म्हिजे तीनस्विाांिा मेळ रदसतो; ति पोलांडात 
मदैान व बिेिसे उांि डोंर्ि याांिा Zweiklang दोन स्विाांिा मेळ झालेला आढळतो. मध्य डान्यूब-खोऱ्यात 
पवगत व मदैाने, आिण्ये व क ििे असा दोने स्विाांिा द हेिी मेळ आढळतो, माि त्याांिी ििना समिेषीय नसून 
समकेद्री आहे. आिखी पूवेकडे रे्ल्यास, हाि दोन स्विाांिा मेळ Zweiklang खालच्या पट्टीत आलेला 
रदसतो; कािि, आिण्ये व क ििे याांिा हा मेळ शवेटी वृक्षहीन तांद्रा व ओसाड क ििभार् याांच्या अधगस्फ ट 
स िात रवलीन होताना रदसतो. ही विगने इतकी सूिक आहेत, की स सांवादी प्रदेशाांच्या या स्विमेळाांिे 
रवश्लेषि किण्यािे भरू्ोलकािाांनी रनःशांकपिे हाती घ्याव!े (“स सांवादाच्या” या सांकल्पनाांच्या अन्य 
अथगशोधाांसाठी, पहा : के्रन्ज २३४, ८ १-९०; ग्रान्यो २५२, २७ f; ब्यूर्गि ११, ९९-१०२). 

 
स सांवादाच्या या रवषयािाि आिखी एक प्रकाि हहोल्त्सच्या ‘लयबद्धतेच्या’ सांकल्पनेने सादि 

केला आहे, त्यािे विगन तो ‘बदलाांिी लयबद्धता’ या शब्दात कितो (२४३). या एका सांञेच्या पोटी हहोल्त्स 
एकाि भकेू्षि दृश्यातील तीन वरे्वरे्ळ्या वर्ांिे बदल रविािात घेतो. (१) एकाि वळेी त्या भदूृश्यावरून 
आपि नजि रफिवत रे्लो, ति नजिेस पडण्यािी शलयता असिािी बदलत्या दृश्याांतील लयबद्धता; (२) 
ऋतूांिी लयबद्धता; आरि (३) प्रदीघग काळानांति त्या एकूि के्षिात घडून येिाऱ्या बदलाांतील लयबद्धता. 
या तीन अर्दी वरे्वरे्ळ्या प्रकािच्या र्ोष्टींिा रनदेश एकाि सांञेने एकरितकरून माजरवलेल्या 
र्ोंधळाखेिीज यात नवीन काय साधले, हे समजिे कठीिि आहे! कािि, सामान्यपिे बोलावयािे ति, ही 
सांञा त्याांच्यापैकी फलत एकाि घटनेसाठी–अथात, ऋत बदलाांसाठी–रनवेधपिे वापिता येण्यासािखी 
आहे. एखाद्या के्षिातील रवरवध–एखाद्या के्षिातील रवरवधरूपाांिी हयवस्था–उदाहििाथग : आिण्यहयाप्त त 
डोंर्ि व कृरषहयाप्त त दऱ्या–याांिा खिोखिीि एक लयबद्ध आकृरतबांध होत असताना रदसला, ति पहािािा 
त्यािी नोंद घेतल्यारशवाय िहािाि नाही. पि अशा प्रकाििे आकृरतबांध सवगसामान्यपिे सापडतीलि असे 
र्ृहीत धिण्यास कोिताि दृश्य आधाि नाही. तसेि, ऐरतहारसक कालखांडाांच्या बह धा रवसांवादी आरि 
अत्यांत अरनयरमत प्रवाहातही लयबद्धता आहे, हे शास्त्रीयदृष्टी असिािा कोिता महाभार् मान्य किील! 
(c/o ग्राडमान, २३६ आरि ब्यूर्गि ११, १९३ f). 

 
‘इ’ भौगोणलक के्त्र ही एक मूतड, एकाकारीवस्तू आहे काय? 

 
भौर्ोरलक प्रदेशाांसाठी वापिलेल्या रवरवध सांकल्पनाांच्या विील ििेत अत्यावश्यक असलेल्या एका 

प्रश्नािा सांदभग जवळजवळ आलेलाि नाही; म्हिून, आता आपल्याला त्यािे पिीक्षि कििे प्राप्त त आहे. 
पृर्थ्वीपृष्ािे रवभार्–मर् ते मानवतेि रनसर्ग, चकवा एकूि एक सत्य घटना, चकवा स्वतः भरू्ोलकाि याांपैकी 
कोिीही केलेले असोत–हे ज्याांना आकाि, बाांधा व कायग आहे, आरि म्हिनूि एखाद्या क्रमबांधात ज्याांना 
स्थान आहे. अशा वरे्वरे्ळ्या एकाकाि, पूिग व मूतग वस्तू आहेत असे मानून त्याांिा रविाि किण्यास काय 
हिकत आहे? (२११, २५ f). मारे्ि साांरर्तल्याप्रमािे हे प्रस्त त प्रमेय रवशषेेकरून जमगनीतील, आरि 
आपल्यादेशातीलही अनेकानेक भरू्ोलकािाांनी अव्स्तपक्षी माांडलेले आहे. त्यात, प्रदेश हा सजीव आहे, या 
सांकल्पनेला आके्षप घेिाऱ्या भरू्ोलकािाांिा समावशे होतो. विवि तिी, काही अल्पसांख्य अभ्यासकाांनी, पि 
कमीजास्त प्रमािात रनरित शब्दात, या सांकल्पनेला रविोध केला आहे. दोन्हीही पक्षाांतील प ष्ट्कळाांना 
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प्रादेरशक भरू्ोलाच्या एकूि के्षिातील हा प्रश्न मूलभतू महत्तवािा वाटत असल्याम ळे, या ग्रांथात ििेसाठी 
घेतलेल्या कोित्याही एक प्रश्नापेक्षा अरधक िौफेि सावधानतेने त्यािा रविाि हहावा इतका त्यािा अरधकाि 
आहे. 

 
आधीि साांरर्तल्याप्रमािे, या सांकल्पनेिा उर्म अरभजात-पूवग भरू्ोलकािाांच्या लेखनाांतून 

आढळतो आरि त्यािा मार्ोवा रिटि व िात्सेल याांच्या लेखनातून घेता येण्यासािखा आहे. त्यािे मोठ्या 
प्रमािात सांवधगन कििािी प्रथम पे्रििा श्लटूि व पासाजग याांच्या लेखनातून रमळाली; आरि या दोघाांनीही 
हेटनिच्या पद्धरततांिाला रविोधादाखल रतिे प्ररतपादन केले. रवशषेतः पासाजगन “हेटनिच्या केवळ 
रवश्लेषिात्मक पद्धती”ला रविोध केला, व कोित्याही भकेू्षि दृश्यािे एकूि स्वरूप सादि कििे या हेतूवि 
भि रदला. (c/o ब्यूर्गि ११, ८५ f). 

 
वादािा रवषय अरधक स्पष्ट किण्याच्या दृष्टीने, एका म द्यािी नोंद येथे किण्यास हिकत रदसत 

नाही; कािि, त्यावि सवगसामान्यपिे एकमत होण्यािी शलयता आहे, भरू्ोलाला रनदान एकतिी, वरे्ळी, 
एकाकाि व मूतग वस्तू, म्हिजेि हे सवग जर्, अभ्यासासाठी रमळाली आहे. या जर्ात–म्हिजे भपूृष्ात–
भरू्भग, िांद्र व सूयग या पृष्ेति कािकाांिी भि घालावयािी; कािि, ही कािके एकूि भपूृष्ावि एकाि वळेी 
प्रभाव पाडू शकत नसली, तिी वरे्वरे्ळ्या भार्ात, कमीजास्त फिकाने प्रभाव पाडति असतात. 
अशाप्रकािे तयाि झालेली ही एक सांपूिग वस्तू, ज्याच्या भार्ाांिी हयवस्था अवयव सदृश आहे अशी एक पूिग 
यांििा म्हिून, रविािात घ्यावयास हिकत नाही. अथात येथे अवयव यािा अथग जीवशास्त्रातील जीवािे 
अवयव असा घ्यावयािा नाही (c/o हेटनि २६९, १४२; हहॉलॉक १८६, ३८ ff). खिे पहाता, या रनष्ट्कषािा, 
एकूि जर्ािे रवभार् या स्वतःि वरे्ळ्या, मूतगवस्तू आहेत का, या प्रश्नाशी कारडमाि सांबांध नाही. 

 
भदूृश्य अथवा भकेू्षिदृश्य याांच्या रवषयींच्या रवरवध सांकल्पनाांिी ििा िालू असताना (प्रकिि ५ व े

रवभार् ‘अ’), एकाि सांञेिा रनिरनिाळ्या अथाने वापि केला, ति विकििी तकग श द्ध वाटिािे, पि 
वरे्वरे्ळे, रनष्ट्कषग काढता येतात; या धोलयािी सूिना आम्ही रदलेली आहे. ‘भदूृश्य’ हा शब्द कमीजास्त 
प्रमािात ‘भकेू्षि’ या शब्दाशी समानाथी आहे अशी त्यािी हयाख्या केली, आरि त्यािा द सिा वाच्याथग म्हिजे 
‘दृष्टीर्ोिि दृश्य’ हा अथगही कायम िाखला, ति द सिा कोिताही य व्लतवाद न किता, भकेू्षि हे एक 
वस्त रनष् एकक आहे असे रसद्ध केल्यािा भास रनमाि किता येतो. उदाहििाथग : सॉि प्रथम ‘भदूृश्य’ हा 
शब्द ‘भौर्ोरलक के्षि’ या शब्दाशी समानाथी असल्यािा आभास रनमाि कितो; आरि मर्, “एक सांपूिग 
सत्यव्स्थती”, चकवा “आकाि, ििना, व कायग असलेली एक सशिीि वस्तू” अशा अथाने, जिूकाही विील 
दोनही शब्द समानाथी आहेत अशा थाटात, त्याांिा उल्लेख कितो. शवेटी, अशाप्रकािे, आपले हे “मतूग 
भदूृश्य” “डी रर्अिच्या ‘अमूतग’ के्षिीय सांबांधाांपेक्षा वरे्ळे आहे” असे प्ररतपादन कितो (२११, २५, ४७; ८४, 
१९०). अशीि द सिी काही रवधाने रनरितपिे वरे्ळाि दृरष्टकोि माांडत आहेत असे वाटते. एखाद्या 
के्षिातील घटनाांिे के्षिीय सांबांध आरि त्याांिी हयवस्था याांिा शोध घेिे हे भरू्ोलािे महत्कायग आहे : अथाति 
“भदूृश्यािे घटनाशास्त्र” हा भरू्ोलािा खिा अभ्यास रवषय आहे (२११, २२, २५). पि मर्, या मतात आरि 
डी-रर्अिच्या “के्षिाांिे अमूतग सांबांध” या शब्दाांनी हयलत केलेल्या मतात वरे्ळेपिा कोठे िारहला? [अशाि काही 
र्ृहीत प्रमेयाच्या आधािे १९३८ मध्ये, चवललिने सामान्य भरू्ोलािी, म्हिजे क्रमबद्ध भरू्ोलािी तकग श द्ध प नघगटना किावी आरि त्यासाठी प्रदेशािे 
ििनाशास्त्र, प्रदेशािे कायगशास्त्र, प्रदेशािे कालक्रम विगन, प्रदेशािे वांटनशास्त्र आरि प्रदेशािे प्रकािात्मक कमबध या सांञाांिी परिभाषा वापिावी असे 
आग्रहपूवग प्ररतपादन केले. अथाति, हवामानशास्त्र, भरूुपविगनशास्त्र इत्यादी मांडळींिी त्याने त्या त्या शास्त्राांकडे हकालपट्टी केली (४४२).] 
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कोित्याही रृ्रहतप्रमेयािी समथगनीयता एखाद्या रवरशष्ट शब्दाच्या उपयोर्ावि अवलांबनू ठेविे शलय 
होिाि नाही. याच्या रवरूद्ध, रजिी हयाख्या काटेकोिपिे कधी किताि आली नाही अशा एखाद्या सांञेवि 
त्या प्रमेयािी समथगनीयता अवलांबून असल्यािे रदसून आले, ति तेवढ्या एका काििानेि ते सांशायास्पद 
आहे असे मानण्यास हिकत नाही. भपूृष्ािा एक के्षिीय रवभार् घेऊन, त्यािा एक घटनात्मक ‘प्रदेश’ 
होईल अशा रवरशष्ट प्रकािाने त्याच्या मयादा आखून रदल्या, आरि ती एक रपरडताकाि, म्हिजेि मूतग, 
एकाकाि व पूिग, वस्तू आहे, असे त्यािे तकग  पद्धतीने प्रत्यक्षीकिि करू शकली, ति मर् त्या प्रदेशाला 
कोितेही नाव रदले, तिी तो तोि असला पारहजे. आता, आपले तकग रसद्ध प्रत्यक्षीकिि स्वच्छ असाव ेअसे 
वाटत असेल, ति ज्याांच्या सांरदग्ध अथांम ळे सांशयास्पद रनष्ट्कषग रनघण्यािा सांभव असतो, असे शब्द आपि 
कटाक्षाने टाळूया. काहींच्या मते, के्षि आरि प्रदेश हे शब्द असमपगक नाहीत; कािि भरू्ोलाला त्या 
के्षिातील सवगि र्ोष्टींिा समावशे अरभपे्रत नसतो, ति त्यातील फलत भौरतक रूपधेयाांिाि समावशे 
किावयािा असतो. पि, त्यातील अभौरतक रूपधेये वजा जाता उिलेल्या के्षिािाि अथग हयलत कििािी 
एकही सांञा भाषेत ति आढळत नाही. अशा व्स्थतीत, ‘भौर्ोरलक प्रदेश’ अशासािखी, आपल्याला इष्ट अथग 
असिािी, आरि रजिी अिकू हयाख्या किता येते अशी, नवीन सांञाि शोधून तयाि कििे सोईिे होईल. 
जनमनात त्या सांञेिा पूवग प्रस्थारपत अथग असण्यािी शलयता नसल्याने, रतिा अथग तोि िाहील. 
भरू्ोलातील अलीकडेि झालेल्या पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांिे पिीक्षि किण्यािा अन भव असलेला 
कोिीही अभ्यासक, ज्याांिे तकग रसद्ध प्रविन ‘भदूृश्य’ ‘अथवा ‘भकेू्षि दृश्य’ (Landscape or Landschaft) 
या सांञाांच्या वापिावि आधािलेले आहे अशा कोित्याही र्हृीत प्रमेयाांकडे, सांशरयत नजिेनेि पहािाि. 

 
आपल्याप ढे असलेली ही रवरशष्ट समस्या, तत्तवञान व मानसशास्त्र यात वापिल्या जािाऱ्या सांञा 

वरे्वरे्ळ्या जमगन भरू्ोलकािाांनी आपल्या के्षिात नहयानेि आिून सोडल्याम ळे, आिखीि र् ांतार् ांतीिी 
झालेली आहे. प ष्ट्कळदा त्याना नवीन अथग जोडण्यात आले आहेत, पि तसे किताना हा नवीन अथग नेमका 
काय आहे त्यािे रवधान किण्यािी काळजी सहसा घेतलेली नाही. मानसशास्त्रश हयोनगि [हयोनगिने भरू्ोलािा 
अभ्यास केलेला होता आरि तो लाउटेनझाकच्या हाताखाली केलेला होता. या दोन क्षेिाांतील सांबांधाांच्या सांदभात र् रूही रशष्ट्याकडून काही 
रशकला, असे स्वतः लाउटेनझाकनेि स िरवले आहे. वतगमान जमगन सारहत्यातील, भौर्ोरलक प्रदेशाच्या समस्येिे अरतस स्पष्ट प्ररतपादन 
लाउटेनझाकच्या अर्दी अलीकडच्या अभ्यास लेखाति आलेले रदसते (२७८). अांशतः का असेना, कदारित यािे कािि हा त्यािा नवीन 
अभ्यासि असावा.] याने भरू्ोल के्षिातील या सांञाांच्या वापिािे प्रभ त्वपूिग पिीक्षि केले, तेहहा त्याने आग्रहपूवगक 
असे साांरर्तले, की “या सांकल्पनाांच्या हयाख्या रनःसांरदग्धपिे किण्यािी रनकडीिी र्िज आहे.” (२७४. 
३४०) तेहहा स रूवातीलाि जि आपि वापिलेल्या सांञाांना रदल्या रे्लेल्या रवरवध अथांिी एक सांरक्षप्त त जांिी 
केली, ति आपले प्रस्त त रवविेन स लभ होईल. 

 
काही बाबतीत हा घोटाळा Individual (वरे्ळी वस्तू, आर्ळेरूप) या शब्दािा वापि केल्यािा 

परििाम म्हिनू रनमाि झालेला आहे (या शब्दािी जमगन व फ्रें ि भाषाांतील रूपे मूलतः आपल्याकडील 
रुपाांसािखीि आहेत). एखाद्या के्षिाला, मर् ते प्रदेशरूप असो वा नसो, त्यातील अन्योन्य सांबांधात 
असलेल्या रूपधेयाांच्या सांयोर्ाम ळे, त्याला अन्य के्षिाांपेक्षा रभनरूप प्राप्त त झालेले असते, आरि या अथाने 
कोित्याही के्षिाला ‘आर्ळेपि’ असते, याबाबत सवांिे एकमत होईल, हे र्ृहीत आहे. याि अथाने 
कोित्याही के्षिाच्या, इतकेि नहहे पृर्थ्वीविील कोित्याही स्थळाच्या ‘आर्ळेपिा’ बद्दल हेटनि साांर्त 
असतो. (१४२, २१; १६१, २१७; आरि २६०, १४३ t). रनरितपिे मयारदत असलेली वस्तू चकवा स्वतांि 
अव्स्तत्व या जास्तीच्या अथाने सांबांधी के्षिाला तो ‘वरे्ळी वस्तू’ असल्यािे मानत असे काहीजि समजत 
असत, हा त्याच्या रवधानािा केवळ र्ैि अथग लावल्यािा परििाम आहे. जेहहा फ्रें ि भरू्ोलकाि के्षिाांिा 
‘वरे्ळ्या वस्तू’ म्हिून उल्लखे कितात, तेहहाही ते त्याांच्या आर्ळ्या रूपािाि रविाि कित असण्यािी 
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अर्दी शलयता आहे. पि म सेटच्या सूिनेन साि, त्याना प्रत्येक के्षिाच्या “हयव्लतमत्वात” अरधक अरभरूिी 
असल्याम ळे, त्याांनी त्या शब्दाांनी अरधक मूतगस्वरूपािी सांकल्पना सूरित केल्यासािखी रदसते (९३, २७५). 
हाि म द्दा स्पष्ट होण्यासाठी आपि एखादे सामान्य िांर्रिि व आकािसांयोर् याांच्यातील रविोधािा रविाि 
करू. परहल्यात, त्याि िांर्रििाच्या कोिताही एक िौिस इांि भार् त्यातील िांर् व िेषा याांच्या सांर्तीम ळे 
आर्ळा असू शकेल. त्याम ळेि, कोित्याही यथायोग्यपिे रनवडलेल्या भार्ाला ‘आर्ळेपि’ असलेले रदसून 
येईल, आरि तिीही प्रत्यक्षात त्यातील कोिताही एक भार् वरे्ळे स्वतांि, एकक असिाि नाही (“पार्गथव 
िांर्पटात” हरटग्टनने केलेल्या अत्यांत परििामकािक त लनेकडे आम्ही वािकाांिे लक्ष प न्हा वधूे इव्च्छतो). 
यारवरूद्ध आकािसांयोर् हा अनेक आकािाांच्या एकक त कड्याांनी तयाि केलेला असतो. यातील कोिताही 
एक त कडा स टा घेतला, ति आर्ळेरूप या अथाने त्याला “वरे्ळेपि” असेलि असे नाही; कािि, तो इति 
त कड्याांशी आकाि व िांर् याबाबतीत समरुप असण्यािी शलयता आहे. म्हिून परहल्या “वरे्ळेपिाच्या” 
अथाने ‘आर्ळेरूप’ ही सांञा वापरून आरि ‘वरे्ळा’ ही सांञा फलत रनरित मयादा असलेल्या वस्तूांिा बोध 
किण्यासाठी वापरून हा घोटाळा टाळता येण्यासािखा आहे. 

 
“Unit” या शब्दाच्या आरि रवशषेेकरुन जमगन भाषेतील “Einheit” या शब्दाच्या आरि रवशषेेकरुन 

त्याच्या “cinheitlich” या रवशषेिाच्या वरे्वरे्ळ्या अथांनी माजरवलेला र्ोंधळ अरधक सावगरिक आहे. 
याांतील द सऱ्या शब्दािे भाषाांति ‘एकाकाि’ चकवा ‘एकरूप’ चकवा ‘एकजातीय’ असे किण्यास हिकत 
नाही. विीलपैकी शवेटच्या अथाने Einheit हा शब्द ग्रान्यो वापितो. यारवरूद्ध “भौर्ोरलक वस्तू” या 
रनरितपिे मयारदत अशी के्षिे असतात; आरि ही के्षिे एकजातीय असण्यास अथवा नसण्यासही हिकत 
नसते (२५२, ३३ f). ग्रान्योने आपल्या दोनही सांञाांच्या हयाख्या स्पष्टपिे माांडल्या आहेत, तिीही अशािीतीने 
त्याांिा वापि किण्याने र्ोंधळ सांपेल, अशी शलयता रदसत नाही. जमगन भाषेतील या र् ांत्यािी उकल कशीही 
होवो, आपल्या प िते आपि “Unitary” हा शब्द एक वरे्ळी एकाकािी वस्तू या अथाने वापरूया; मर् ती 
एकरूप अथवा एकजातीय असो वा नसो! 

 
आध रनक भरू्ोलाच्या ऐरतहारसक रवकासक्रमाच्या ििेत, एकतेच्या दोन सांकल्पनाांतील भेद आम्ही 

दाखवनू रदला, आरि त्याांिेि विगन आम्ही एकतेिी ‘उभी’ आरि ‘आडवी’ पातळी असे केले. रवरवध 
प्रकािाांच्या आरि रवरवध घटनाांच्या नैसर्गर्क एकूितेच्या (Naturganzen) आपल्या सांकल्पनेवि हांबोल्ट 
वािांवाि भि देत असे. तसेि रिलटोफेन व हेटनि यासािखे अलीकडच्या काळातील अभ्यासकही 
भपूृष्ाविील कोित्यातिी एका र्ृहीत रवभार्ातील घटनाांच्या एकतेच्या सांदभात बोलत असतात. या उभ्या 
पातळीच्या अथाने ही सांकल्पना कोित्याही के्षिाला लार्ू पडिािी आहे–उदाहििाथग : आपल्या कें द्रवती 
िाज्यातील एक प्रदेश. त्याच्या मयादा कोठे आहेत आरि तो एकरूप आहे रक बह रूप आहे, हे आरि असले 
प्रश्न या रठकािी असांबद्ध आहेत, कािि त्यातील प्रत्येक रवभार् कोित्या-ना-कोित्या प्रकािे इतिाांशी 
सांबांरधत असतोि. इतकेि काय, त्याच्या सरूप भार्ाांशी असलेल्या सांबांधाांपेक्षा रवरूप-भार्ाांशी असलेले 
त्यािे सांबांधयोर् कमी होते असेही खािीपूवगक साांर्त येिाि नाही. सॉल्टलेक मरूस्थलीतील एकेका 
शतेमळ्यािेही वाझाश डोंर्ििाांर्ाांतील पजगन्यिस्त उताि भार्ाशी रजहहाळ्यािे सांबांधयोर् आहेत. 

 
प ष्ट्कळशा जमगन लेखकाांनी या उभ्या पातळीतील एकतेला अथवा एकवस्तू असे म्हटले आहे 

(हहोल्त्स २६२; लाउटेनझाक १७३, ३०; ग्रान्यो २७०, २९६) पि हेटनि आरि ब्योनगि या दोघाांनीही 
आपल्याला एका र्ोष्टीिी आठवि रदली आहे: सत्यव्स्थतीतील अशी वस्तू पिस्पि सांबांध असलेल्या 
रवभार्ाांिी केवळ र्ोळा बेिीज असते; म्हिूनि मूळ-स्वरूपािी एकवस्तू, अथवा “एक सावयव वस्तू” (ती 
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सजीव असलीि पारहजे असे नाही) अशी रवरवध नाव ेरदल्या रे्लेल्या वस्तूशी विील कल्पनेिा र्ोंधळ कििे 
योग्य होिाि नाही. अशा प्रकािच्या एकवस्तूत (Ganzheit) रतिे रवभार् एकमेकाांवि अवलांबून असतात, 
इतकेि नहहे ति, ते त्या एकूिाविही अवलांबनू असतात. अथाति त्या एकूि वस्तूशी फािकत करून, 
केवळ अन्योन्याांच्या परिभाषेत रतच्या भार्ाांिा यथातर्थ्यिीतीने अन्वयाथग लावताि येिाि नाही–द सऱ्या 
शब्दात साांर्ावयािे, ति ती एकूि वस्तू त्या सवग रवभार्ाांच्या र्ोळा बेिजेपेक्षा काहीतिी अरधक असते, आरि 
ती बाह्य घटकाांपासून सापेक्षतः स्वतांि असते (२६९, २७४; तसेि पहा unabridged International 
Dictionary -Webster). वि स िरवलेल्या उदाहििात, तेथील पजगन्यरवषयक परिव्स्थती समजण्यासाठी 
सॉल्टलेक मरूस्थलीिा एकूि परिसि समजून घेण्यािी र्िज नाही; रतच्या इति घटकाांपैकी काही 
थोड्याांिी मारहती प िेशी असते. या सांञाशी सांबांरधत असलेले बह तेक अभ्यासक अशाप्रकािच्या रशरथल 
एकतेला सवगसाधाििपिे र्ोळाबेिीज (Summe चकवा undererbindung) असेि म्हितात, असे हयोनगि 
साांर्तो (२७४, ३४१). तो अशीही एक नोंद कितो, की द्रीशने ‘एकता’ (Einhcit) या शब्दािा वापि “दृढ 
अन्योन्यावलां बन असिािा एक सापेक्षतः परिरमत क्रमबांध,” अशा अथाने कििे पसांत कितो; पि उभ्या 
पातळीतील घटनाांच्या कोित्याही के्षिातील अशा सांयोर्ाांतून एक परिरमत क्रमबांध सांघरटत होऊ शकतो, हे 
रसद्ध हहावयािे िाहूनि जाते. प्रथम र्ोळाबेिजेने एकि केलेले जरटल म्हिजेि एकपूिग वस्तू होय असे 
प्ररतपादन किावयािे, मर् ज्याअथी कोित्याही पूिग वस्तूला काही र् िधमग असताति, म्हिून आपि 
ज्याांपासून स रुवात केली त्या र्ृहीत वस्तूलाही हे र् िधमग असले पारहजेत असे र्ृहीत धिावयािे, असा हा 
िक्रीतकग  असतो. तेहहा नावाांना काही महत्तव नाही हे मान्य करूनही, अशा तकग वादापासून आपि सावध 
िारहले पारहजे. 

 
परिभाषेच्या या सांपनतेत म्हिा, रक सांकीिगतेत म्हिा, पेंकने Gestalt या एका नहयाि सांञेिी भि 

घातली आहे. ही सांञा त्याने मानसशास्त्रञाांकडून (प्रत्यक्षात कोह लिकडून, २४९, २) उसनी घेतली. 
विकििी तिी, प्रदेशाांच्या रवरशष्ट माांडिीसह प्रत्येक रवस्तृत के्षिािे एकीकृत स्वरूप हयलत किण्यासाठी 
त्याने या शब्दािा वापि केला आहे; ति, ब्यूर्गि-सािख्या द सऱ्याांनी भौर्ोरलक भकेू्षिदृश्य दाखरवण्यासाठी 
त्यािा उपयोर् केलेला आहे. ब्यूर्गिच्या मताने Gestalt (आपल्याकडील मानसशास्त्रञाांनी या शब्दािे 
भाषाांति किण्यािा कधीि प्रयत्न केला नाही, असा माझा रवश्वास आहे) ही एक र्रतमान् ििना असते; 
त्यातील रवभार् कायगकारित्वाने एकमेकाांच्या सांपकात येतात; आरि त्याम ळे एकूि वस्तूिा आढावा 
घेतल्यारशवाय ते रवभार् समजून घेिे अशलय होते (११, ४४ ते ४६). हयोनगि अशी रटपिी जोडतो, की 
मानसशास्त्रञाांच्या दृष्टीने Gestalt या शब्दािा अथग सवगसाधाििपिे Ganzheit या शब्दासािखाि होतो. पि 
क्र्यूर्ि हीि सांञा, ज्यािी अवयव स्पष्टपिे वरे्ळे दाखरवता येतात अशी एक सांपूिग वस्तू, या अथाने वापितो 
(२७४, ३४२). म्हिूनि, ब्योनगि व एह िेन फेल्स याांच्या आधािे, या दोनही सांञाांिी एक सामारयक हयाख्या 
किण्यास हिकत रदसत नाही. (१) कोितीही एक सांपूिग वस्तू त्याच्या भार्ाांच्या बेिजेपेक्षा काहीतिी 
अरधक असते. त्यातील रवभार्ाांच्या अन्योन्य सांबांधाांतून, कोित्याही एखाद्या जरटलाप्रमािे, त्या 
प्रत्येकातील स प्त त लक्षिाांिा आरवष्ट्काि होत असतो; इतकेि नहहे, ति त्या एकूि जरटलालाि एक नव े
स्वरूप प्राप्त त होते आरि तिीही त्या रवभार्ाांतून त्यािे स्पष्टीकिि किता येत नाही.–उदाहििाथग:, एखादे 
िार्बद्ध र्ीत. (२) सांपूिािे रवभार् हे असे अवयव असतात, की ते ज्या एका वस्तूिे भार् असतात तीपासून 
ते वरे्ळे काढले ति त्याांिी लक्षिे साांर्िेि अशलय होऊन बसते. यारवरुद्ध, एखाद्या र् ांतार् ांतीच्या 
बेिजेतील, चकवा एखाद्या र् ांतार् ांतीच्या बेिजेतील अथवा सांघातीलही, घटकाांिे स्थलाांति एका बेिजेतून, 
द सऱ्या बेिजेत केले, तिी त्यािे वस्त मान प्रत्येकी तेवढेि िहाते, (३) सांपूिग वस्तू स्वतःिे अव्स्तत्व न 
र्मावता स्थलाांतरित होऊ शकतात. िार् कायम ठेवनू सर्ळ्या ताना बदलिे शलय आहे. अांड्यात वाढ होत 
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असताि आतील पेशींिी हयवस्था बदलिे शलय असते, (अथात् कें द्रोत्सािी र्ती देऊन); आरि तिीही 
त्यातून रनमाि होिािी हयलती सवगसामान्यपिेि वाढलेली रदसते. एखाद्या स्वतांि िाज्याच्या 
शासनयांििेतील सवग अरधकािी बदलूनही एकां दिीने तीि शासन यांििा कायम िाहू शकते, अशीही प स्ती 
येथे जोडण्यास हिकत रदसत नाही. 

 
हयोनगिने सांपूिग वस्तूांच्या उदाहििाांिी रदलेली यादी, प ढे रदल्याप्रमािे आहे : सवग सजीव सेंरद्रय; 

क ट ांब (अांशतः) लोक, असे सजीवाांच्या वर्ीकििािे काही प्रकाि; आरि आपल्या अन भवाला येिाऱ्या काही 
घटना. ग्रान्योच्या सांकल्पनाांच्या सांदभात हयोनगिने केलेली शवेटच्या उदाहििािी ििा रवशषे महत्तवािी 
वाटते कािि, भदूृश्याांच्या आपल्या अन भतूीवि ती आधािलेली आहे असे रदसते. उदाहििाथग : वत गळािी 
आपली अन भतूी एका सांपूिग वस्तूिी असते, पि भरूमतीच्या दृष्टीने वत गळ ही एक केवळ बेिीज आहे. या 
दोन्ही र्ोष्टी एकि नहहेत हे भरूमतीतील वस्त व्स्थती व रतच्याि दृरष्टभ्रमािी अन भतूी या दोहोंतील रविोधाने 
स्पष्ट होते. दृरष्टभ्रम हीही एक वस्त व्स्थती आहे असे आपि मान्य केले, ति भदूृश्याांिी एकता ही एक 
अन भरूतपूिग घटना आहे या सांकल्पनेम ळे भरू्ोलािे रूपाांति मानस-भौर्ोरलक रवषयात होईल. 

 
पि, ज्याांिी कोित्यातिी प्रकािाने प्रदेश अशी हयाख्या किण्यात आली आहे, त्या भपूृष्ाच्या रवरशष्ट 

रवभार्ाांना या सांकल्पना रकती प्रमािात लार् ूकिता येण्यासािख्या आहेत? कोितेही के्षि आपि रनवडले 
तिी त्याला बाांधिी असिािि, आरि त्यात एकमेकाांशी कायगकािी सांपकग  साधिाऱ्या रूपाांिा समावशे 
होिािि. पि, त्यात उपव्स्थत असलेल्या सवगि रूपाांिे असे कायगकािी सांबांध असत नाहीत. परित्यलत 
रूपाांच्या, काहीशा एकाांरतक पि अर्दीि असामान्य नसिाऱ्या, उदाहििाने हे अर्दी स्पष्ट करून 
दाखरवलेले आहे. अशा रूपाांना, लाउटेनझाकच्या म्हिण्याप्रमािे, तेवढ्या त्या के्षिाच्या ििना हयवस्थेत 
महत्तवािे स्थान असण्यािी शलयता असली, तिी त्याच्या कायगकािी हयवस्थेत त्याला फािि थोडे महत्तव 
असण्यािी शलयता आहे (२७८, १८ f). सवगसाधाििपिे कोित्याही एक रूपािे अथगशोधन किावयािे 
झाल्यास, वतगमान–तसेि र्तकालीन–अन्य रूपाांिाही रविाि किण्यािी र्िज मान्य किण्यास हिकत 
नाही; तथापी, सवगि उपव्स्थत रूपाांिा रविाि किण्यािी र्िज नसते, आरि स दैवाने, त्या सांपूिग वस्तूिे 
परिशीलन किण्यािी खासि आवश्यकता नसते. मी ‘स दैवाने’ असेि म्हितो; नाहीति, भरू्ोलाने 
आजपयंत एकाही प्रादेरशक घटकािे, केवळ त्याच्यासाठी म्हिून, कधीि अथगशोधन केलेले नाही, असा 
रनष्ट्कषग काढावा लारे्ल,–मर् तो घटक हवामान हा असो, रक ग्रामीि खडक हा असो–कािि, अद्याप 
आम्हा भरू्ोलकािाांना कोित्याही एका सांपूिग प्रादेरशक वस्तूिे अथगशोधन किाव ेलार्लेले नाही. 

 
आता, प्रदेश ही एक (मलूतः) सांपूिग वस्तू नाही असे मान्य करुन एक रशरथल, पि एकरूप, वस्तू 

म्हिून जिी त्यािा आपि रविाि करू शकलो, तिीही त्याच्यापासून आपला काहीतिी फायदाि होिाि 
आहे. म्हिजे, सापेक्षतः बांरदस्त क्रमबांध तयाि कििािे, सांबांरधत घटकाांिे जरटल, अशा अथानेि त्यािा 
रविाि किावयािा–मौलच्या भाषेत साांर्ावयािे ति “एकाकाि व स्वतःच्याि मयादा आखून देिािे 
भकेू्षिदृश्य” (१५७, ३६). पि, इतकेि खिे असेल, ति एखाद्या प्रदेशाला–अथाति त्याच्यातील 
वस्तूांपासून रभन अशी–बाांधिी, रूप व कायग असू शकतात का आरि म्हिून त्याला एखाद्या क्रमबांधात स्थान 
असू शकेल का? या र् िरवशषेाांना पाि हहावयासाठी प्रदेशाला बऱ्यािशा रनरित स्वरुपाच्या मयादा असिे 
आवश्यक आहे, हे उघडि आहे. प्रदेशािी हयाख्या फलत के्षिाच्या भाषेति किता येण्यासािखी 
असल्याम ळे, प्रदेशाला बऱ्यािशा रनरित स्वरुपाच्या के्षिीय मयादाि असिे आवश्यक आहे. अन सांधान 
कायािा परिपाक म्हिून एखाद्या रवरशष्ट बाबतीत अशा प्रकािच्या मयादा आखून घेिे शलय झाले, असे 
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मानले, तिी अशाप्रकािे रनरित केलेला हा प्रदेश एका सापेक्ष बांरदस्त एककािी जार्ा घेऊन त्याच्याि 
बाांधिीिा व कायािा एक घटक बनला आहे, असे आपि म्हिू शकू का? हे एकक अशा प्रकािच्या अन्य 
सांलग्न वा दूिस्थ एककाांपेक्षा रभन आहे, असेही आपि म्हिू शकू का? काही जिाांिी या प्रश्नाला एकदम 
नकाि देण्यािी तयािी असली, तिी रकत्येक भरू्ोलाभ्यासकाांनी अव्स्तपक्षी परिव्स्थतीि र्ृहीत धिली आहे. 
अथाति, याबाबतच्या शलयाशलयता अरधक तपशीलवाि तपासून पाहािे प्राप्त त आहे. 

 
प्रदेशाांच्या मयादा आखण्यािी ही समस्या आपल्या एकूि आर्मप्रमेयाच्या दृष्टीने क्राव्न्तक आहे, हे 

आपल्याला आताि कळून आले आहे. पि मयादा-िेषाांच्या ऐवजी केवळ मयादा-पट्ट्याांिी योजना केल्याने 
ती सोडवता येण्यासािखी नाही. हहोल्त्स, उन्स्टेट, व पावलोवस्की याांना ती तशी सोडवता येते असा 
रवश्वास वाटत असला, तिी आमिा त्याांच्यावि रवश्वास नाही (२६२, १०४; ३०९, १८५; २७६, २०५). एक 
िांर् द सऱ्यात नेमका कोठे रवलीन होतो ते वरे्ळे करून दाखरवता आले नाही, तिी इांद्रधन ष्ट्यातील िांर्ाांिे 
पटे्ट तयाि होत असल्याने त्याांिी कोिालाही ओळख पटण्यािी शलयता आहे. आपि केवळ एकाि 
कािकािा उपयोर् किावयािा असे म्हटले, तिी इांद्रधन ष्ट्याशी समान परिव्स्थती भरू्ोलात असेलि असे 
खािीने साांर्ता येत नाही. म्हिूनि, रवल्हेल्मीिी ही साम्योपमा आपल्या प ढील समस्येच्या काही रवरशष्ट 
घटकाांबिोबि ज ळत नाही, ही र्ोष्ट ब शिने एका शतकापूवीि दाखवनू रदली आहे. बोहेरमयाच्या खोऱ्यािा 
रविाि कित असताना भोवतालच्या पवगत-चभतीच्या काही भार्ाांिा त्यात समावशे किावाि लार्तो; कािि, 
त्या वर्ळल्या ति, उिलेल्याला खोिे म्हिताि येिाि नाही (५१, ८८ f). लेहमानने येथे एक सवगसामान्य 
टीप रदली आहे. “िढउतािाांिी अशी काही रूपे असतात, की ती एकाि पृष्भार्ात व एकाि वळेी दऱ्याही 
असतात व उांिवटेही. पाठाडािा पाया दिीच्या मध्यापयंत पोहोिलेला असण्यािी शलयता असते ति; 
दिीिी स रूवात जलरवभाजकाच्या अत्य च्च भार्ापासून झालेली असण्यािी शलयता असते” (११३, २२६). 
या दोनही सांकल्पना पिस्पिावलांबी आहेत आरि त्याांिे पिस्पिाक्रमि अटळ आहे. त्याांच्यामधील एखादी 
मयादािेषा शोधण्याच्या प्रयासाांनाही काही अथग िहात नाही. रफरलप्त सनने या र्ोष्टीिी दखल पूवीि घेतलेली 
रदसते: “एका डोंर्िािा उताि हाि शजेािच्या दिीिी बाजू असतो; म्हिजेि डोंर्ि व दिी या दोहोत 
कोितीि मयादा िेषा असत नाही.” (१४३, १२८). विील रवधान उद्धतृ करूनही ग्राफने त्याच्या 
तात्पयाकडे द लगक्ष केलेले रदसते (१५६, ८३). इथे आपल्याला या सांक्रमि पट्ट्यािी अडिि होते ही 
समस्या नसून, एकि भखूांड दोन रभन एककाांिे आवश्यक अांर् असतो, ही समस्या सोडवावयािी आहे. येथे 
आपि मयादाांनी रवभलत किता येण्यासािख्या भचूपडाांिा रविाि कित नाही ति, रफरलप्त सनच्या 
रनष्ट्कषान साि, “एकमेकाांत खोलवि घ सिािे भार्रवभार् असलेल्या एकाि एका रवषमतल भपूृष्ािा” 
रविाि कित आहोत. 

 
के्षिाांिी मयादा आखण्यािी ही समस्या कोित्या तिी एका घटकाच्या सांदभात सोडरविे शलय आहे 

असे र्ृहीत धिले तिी, प्रादेरशक रूपधेयाांच्या सवांर्ीि साहियािा जसा आपि रविाि करू लार्तो तशी, 
ही समस्या रनिाळेि रूप धािि करू लार्ते. मर् त्या रूपधेयाांिी सांख्या नैसर्गर्क घटकाांनी मयारदत केली 
तिीही फिक पडत नाहीि. येथे प न्हा ब शिनेि काही य व्लतवाद सादि केलेला रदसतो. आरि नांतिच्या 
सांपूिग शतकभिातील लेखनात त्याला एकही समाधानकािक उत्ति रमळालेले रदसत नाही. ऱ्हाइन नदीच्या 
उर्माकडील भार् हा व्स्वत्सलंडमधील डोंर्िाळ प्रदेशािा भार् आहे. रतिेि मध्यभार् व म खाकडील भार् 
हे अन्यप्रकािच्या भिूिना-के्षिाांिे रवभार् आहेत. पि, द सऱ्या एका दृरष्टकोिातून पहाता, सांपूिग ऱ्हाइन 
खोिे हे एकि प्रादेरशक एकक आहे असे मानिे रततकेि सय व्लतक ठिण्यािी शलयता आहे (५१, ८८ f). 
अशावळेी, त्यातील रवरवध घटकाांपैकी कोिते घटक रनिायक मानावयािे, हे आपि कसे ठिव ूशकिाि? 
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पासाजगने ििलेल्या प्रादेरशक भरू्ोलाच्या (Landschafts Kunde) कमबांधाांतून या प्रश्नाला उत्ति 
रमळाले असा रदलासा रमळण्यास हिकत नहहती. “भकेू्षिदृश्यात्मक प्रदेश ही काही एखाद्या प्राण्याप्रमािे वा 
वनस्पतीप्रमािे बांरदस्त एकक-रूपे नहहेत,” या कल्पनेला, रनदान तारत्तवक दृष्ट्ट्या, पासाजगने मान्यता 
रदली आहे, येवढे रनरित (२२९, ५६). या त्याच्या भकेू्षिदृश्याांच्या नम न्याांनी, प्रदेश या रवरशष्टप्रकािच्या मतूग 
वस्तू आहेत, या सांकल्पनेिी रदशा इतिाांना दाखरवण्यािे काम केले. म ळात, फलत दोनि घटक, वनस्पती 
व भरूूपे रविािात घेऊन त्याने हा प्रश्न प ष्ट्कळि सोपा करून टाकला. इति सवांना त्याने रनधािाने र्ौि 
स्थान रदले (२६८, ६, ९२ ते ९८). खिे पहाता आपल्या बह तेक सवग रलखािाांतून जवळजवळ केवळ 
वनस्पतींविि तो रवसांबनू असतो. काही वळेा ति, तो थेट हवामानाशीि र्फलत किताना रदसतो, त्यात 
एक र्ोष्ट सूरित आहे, की वनस्पतींिी एककके्षिे, ही हवामानािी एकक के्षिे असताति. अशी परिव्स्थती 
नसेल तेथे, उदाहििाथग इरलनॉइस व आयोवा याांतील दमट हवचे्या क िि-प्रदेशाांत, केवळ “आिण्य-
क िि-प्रदेशािे” के्षि प्रस्थारपत- करून, त्याने हा प्रश्न सोडरवला आहे. सदिच्या प्रदेशात सांपूिग 
रमनेसोटािा व रवसकॉन् रसनिाही, समावशे केलेला आहे. म्हिजेि, वनस्परतरवषयक भेदाांकडे द लगक्ष 
करून, श द्ध हवामान-प्रधान प्रदेशाांना त्याने मान्यता रदली आहे (३०५, ८ f). तथारप, केवळ दोन घटक 
रविािात घेऊनही सोइस्कि मयादािेषाांिी स्वैिपिे रनवड किण्याच्या प्रयोर्ािा आश्रय घ्यावाि लार्तो, ही 
र्ोष्ट पासाजगने मान्य केलेलीि आहे. उदाहििाथग : डोंर्िभार्ाांतील आिण्याांनी मदैानाांतील क ििाांच्या 
हद्दीवि अरतक्रमि केलेले रदसले ति, ती आिण्यप्रधान मयादािेषा क ििमदैान प्रदेशात समारवष्ट किावी. 
जि पायर्थ्याकडील टेकड्याांच्या रूपाने डोंर्ि मदैानात प्रदेशात घ सलेले असतील, आरि तिीही आिण्य-
क िि मयादा िेखीव असेल, ति सोइस्किपिे हीि िेषा प्रदेशमयादा म्हिून वापिण्यास हिकत नाही. पि, 
हे सांक्रमिके्षि रवस्तािाने मोठे असेल ति, त्याला एक स्वतांि भकेू्षिदृश्य म्हिनूही मान्यता देण्यास हिकत 
नाही. येथे एक र्ोष्ट पासाजगच्या लक्षात आलेली रदसत नाही, की हा सांक्रमि पट्टा दोनहीं बाजूांनी मयारदत 
किण्यािा एक नवाि प्रश्न उपव्स्थत होते. (२२९, १४; २६८, ६२). 

 
हा प्रश्न सोडरवण्यािी एक पद्धत मौलने स िरवली आहे, आरि रतच्याप िती ती रनःसांशयपिे 

मौल्यवान आहे. प्रत्यक्षात त्यातून प्रश्नािी उकल होते की नाही ही र्ोष्ट अलारहदा! प्रत्येक महत्तवाच्या 
घटकासाठी एक अशी मयादािेषाांिी मारलकाि आपल्यास तयाि किण्यास हिकत नाही (अथात काही 
बाबतीत एका कािकासाठी ही अशी मयादा शोधण्यात अडििी येतात, ही र्ोष्ट येथे दृष्टीआड केलेली 
आहे). अशाप्रकािे तयाि झालेल्या या “िेषाांच्या ज डीला” त्याने “सीमा पट्टी” असे नाव रदले (१५७, ६०१ ते 
८) (मौलच्या सांकल्पनेत साांस्कृरतक व नैसर्गर्क अशा दोनही प्रकािच्या रूपधेयाांिा समावशे होतो). रभन, 
पि अन्योन्य सांबांध असिाऱ्या रूपधेयाांच्या हद्दी सापेक्षतः एकि व रनकटवती असिाि; म्हिजेि मयारदत 
स्वरूपािा एक “हद्दपट्टा” तयाि हहावा इतकी कोित्याही प्रदेशाच्या मयादािेषाांिी पट्टी प िेशी सांक रित 
असण्यािीि शलयता आहे, असे, ज्यानी तसा प्रत्यक्ष प्रयत्न कधीि केला नाही, त्याांना वाटण्यािी शलयता 
आहे. रनदान तशाप्रकाििी उदाहििे आढळतात रनःसांशय. पािलोट, मृरत्तका, वनस्पती व प्रािीजीवन या 
सवांिा हवामानाशी सांबांध असल्याम ळे यातील प्रत्येक घटकाांच्या सीमा हवामानाच्या हदीशी जवळजवळ 
सांर्त असण्यास हिकत नाही. आरि जेथे डोंर्िही त्याि रदशनेे पसिलेले असतील, तेथे भरूमरूपाांच्या 
हद्दीही सांर्त असतील. ग्राफसािखे अभ्यासक भरू्ोलाच्या प्रत्यक्षकायापेक्षा त्याच्या तारत्तवक बाजूशीि 
अरधक परिरित होते. म्हिूनि, पृर्थ्वीिा नैसर्गर्क पृष्भार् प्रदेशरूप एककाांत रवभार्ला जािे, यािा अथग, 
ज्याांच्या पासून पृर्थ्वी हा सजीव सांघरटत झाला त्या प्रदेशरूप पेशीति तो रवभार्ला जािे, असा होतो अशी 
कल्पना कििे ग्राफला सहज शलय झाले (१५६, ९६; हेटनििी ििाही पहा). 
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असांख्य बाबतीत अशाप्रकाििी रनकटसांर्ती केवळ अभावानेि आढळते, या र्ोष्टीिी आठवि 
भरू्ोलकािाांना करून देिे अनावश्यक आहे, असे कोिासही वाटण्यािी शलयता आहे. आरि प्रादेरशक 
भरू्ोलाच्या परिपाठात जिी ही अडिि सवगश्र त असली, तिी तारत्तवक ििेत बह धा रतच्याकडे कािाडोळाि 
केला जातो. “कोित्याही प्रदेशािे घटक अशािीतीने एकमेकाांशी अटकलेले असतात, की त्याम ळे ते 
पिास्पिावलां बी बनतात. प्रत्येक घटक इति सवग घटकाांना प्ररतरक्रया देत असतो ति इति घटक त्याला 
प्ररतरक्रया देत असतात” (३२२, ६६३). असे म्हििे म्हिजे, जि कोित्याही एका घटकात काही 
मोठ्याप्रमािात बदल घडला ति अन्य घटकाांतही तसेि म्हत्तवािे बदल घडून येतील आरि अथात तो 
एकूि जरटलि लक्षिीय प्रमािात बदलेला रदसेल हा रविाि आपल्याला पटला असल्यािे कबलू 
किण्यासािखे आहे. सजीवािे रूपक रकतीही काल्परनक असले तिी, या सूिक रविािाला बळकटी देिािे 
ठिते. पि, प्रत्यक्षात हे रिि परिव्स्थतीपेक्षा फािि वरे्ळे आहे. यावरून, हे सांश्लेषिात्मक आर्मतत्तव 
अपूिग आहे, हे उघड रदसते. हेटनिने आमिाि रविाि अरधक स्पष्टपिे रवकरसत केला आहे : “रनसर्ािी 
रवरवध प्रभावके्षिे आरि घटनािके्र एकमेकात बािीकपिे रविलेली असतात; व त्यािा परििाम असा होतो, 
की कोित्याही एका प्रभावके्षिात होिािे बदल इति के्षिाांतूनही पसिल्यारशवाय िहात नाहीत....... एकाने 
एका प्रभाव के्षिासांबांधी व एका घटना िक्रासांबांधीिे प्रदेश प्रस्थारपत केले, ति ते काही प्रमािात इति 
के्षिाांतील प्रदेशाांशी स सांर्त असिािि. पि ही सांर्ती क्वरिति परिपूिग असते; कािि, प्रत्येक प्रभाव 
के्षिािी व प्रत्येक घटनािक्रािी स्वतःिी म्हिून एक रनयमावली असतेि” (१६१, २९१ f : मूळिे अवतिि 
१२३, २११ ते २१३ वरून). हेि, रवरवध व वरे्वरे्ळ्याप्रकािे, सांर्तीिा अभाव रनमाि होण्यािे कािि 
असते. 

 
प्रथमदशगनीि एक र्ोष्ट उघड होते. पृर्थ्वीच्या हवामानरनष् रवभार्ाांिा आरि भरूमरूपाांच्या प्रम ख 

रवभार्ाांिा एकमेकाशी काहीि सांबांध पोहोित नाही. हवामान अथवा भरूमरूपे याांच्यापकैी कोिा एकात बिेि 
मोठे बदल झालेले असण्यािी शलयता असते. आरि तिीही द सऱ्यात रदसून येिािे बदल अर्दीि 
रकिकोळ स्वरूपािे असतात. 

 
द सिे असे, की प ष्रूपे, आरि रवशषेेकरून मृरत्तका, काही प्रमािात हवामान व्स्थतीम ळे बदललेली 

असतात. पि हे बदल भतूकालीन हवामान व्स्थतीम ळे रजतके झालेले असतात, रततके ते वतगमान 
व्स्थतीतून रनमाि झालेले असत नाहीत. वतगमान व्स्थतीच्या त लनेने हा भतूकालीन हवामान व्स्थतीतील 
फिक थोडका असला, तिी लक्षिीय असतो. हाि रनयम अन्य काही के्षिातील नैसर्गर्क वनस्पतींनाही 
लार्ू पडतो, असे प ष्ट्कळाांिे मत आहे, उदाहििाथग : दमट हवामानािी र्वताळ-क ििे. 

 
रतसिा आरि सवात महत्वािा, पि रवरवध घटकाांच्या प्रादेरशक रवभार्िीच्या श द्ध-सांर्तीत 

अडथळा रनमाि कििािा, कािक आहे स्थलाांति अथवा ‘अरभसििात्मक’ घटना याांिा सांपूिग सांि.– 
हवतेील, पाण्यातील आरि कोिड्या जरमनीविील (अथात मोठ्याप्रमािात होिािे मृरत्तकाांिे) स्थलाांति 
(C/o व्हहटेकििे सांरक्षप्त त पि उत्कृष्ट रवधान, २८४). अशा प्रकािच्या परिव्स्थतींिी एकाांरतक उदाहििे 
सम द्राांतून अरधक सापडतात. शॉटिे महासार्िातील प्रदेश प्रस्थारपत किण्यािे प्रयत्न पहाता, त्याकामी 
येिाऱ्या असाधािि अडििींिी कल्पना येते; आरि त्याांिीि हहॉलॉक आरि जेम्स याांनी ििा केली आहे 
(१८६, १६५; २७५). भभूार्ाांच्या बाबतीत उडिािा र्ोंधळही तशाि स्वरूपािा आहे, इतकेि की, तो 
महासार्िाने घातलेल्या र्ोंधळा इतका तो मोठा असत नाही. उदाहििाथग : प्रािीन इरजप्त तच्या िरहवाशाांना 
आपल्या जीवनदात्या नाईल नदीच्या कायािे मापन किता आले. पि, रतच्या उर्माकडील पािलोटाांिा, 
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त्याांच्या देशाच्या त्याांना माहीत असलेल्या हद्दीत, समावशे होत नसल्याने, चकवा आजच्या भरू्ोलकािाांप्रमािे 
ते रतच्या सीमा काही र्ृहीतप्रमेयान साि रनरित करू न शकल्याम ळे, त्याांना रतच्या कायािे आकलन होऊ 
शकले नाही. जरमनीच्या उांिसखल रूपधेयाांनी, सार्िी वाळूच्या भिाांनी व हवामानाने साकाि केलेली उत्ति 
जमगनीच्या मदैानाांिी एकरूपता, मध्यदेशीय पठाि भार्ाांतून नद्याांनी वाहून आिलेल्या र्ाळ-मृरत्तकेच्या 
भिाांनी, रछनरभन केली आहे. पवगत दऱ्याांतील स्थारनक भरूमरूपाांत अर्दीि रकिकोळ भेद असतात. 
हवामानात ति, मूलतः कोितेि भेद नसतात. पि मृरत्तकाांत माि मूलभतू भेद असतात. म्हिनूि वि 
साांरर्तलेल्या प्रकािच्या घटना पवगत दऱ्याांतूनि सामान्यतः घडत असताना आढळतात. 

 
िौथे कािि असे : वास्तरवक, वनस्परतरनष् व प्रारिरनष् प्रदेश हवामान, भरूमस्वरूपे व मृरतका या 

सािख्या मूलभतू कािकाांवि अर्दी सांपूिगपिे अवलांबून असल्यासािखे रदसतात. पि केवळ, सम द्र अथवा 
तशाि प्रकािच्या अन्यजीवन पोषक व्स्थती असलेल्या प्रदेशाांनी रवभलत झाल्याांम ळेि त्याांच्यात लक्षिीय भेद 
रनमाि झालेले रदसू लार्तात. उदाहििाथग : रनजीव कािकाांच्या व्स्थतीबाबत अमेझॉनखोिे व काांर्ोखोिे 
याांच्यात केवढेही साम्य असले तिी, अन्य प ष्ट्कळि महत्तवाच्या बाबतीत हे दोन प्रदेश फाि रभन आहेत 
(C/o मौल १७९, १८४ ते ८६). रिरटश कोलां रबयाच्या भदूृश्यप्रकािाति मोडिािा प्रदेश म्हिून त्याच्या 
बिोबि रिलीच्या मध्यअक्षाांशव्स्थत पजगन्यहयाप्त त आिण्य प्रदेश एकाि नकाशावि दाखवनू, आम्ही जिी एक 
प्रकाििा अभास रनमाि करू शकलो तिी, तेथे प्रत्यक्ष-कामकििाऱ्या लाकूड-तोड्याांिी रदशाभलू करू 
शकिाि नाही. उलटपक्षी, सवग सांभाहय फिक वनस्परतजीवन व प्रारिजीवन याांच्यात जास्तीतजास्त 
प्रमािात रदसत असूनही, मृरत्तका वर्ळल्यास, इति कोित्याही भौरतक घटकात रकमान फिकही 
पडलेला रदसत नाही. 

 
एकां दिीने पहाता, रवरवध नैसर्गर्क घटकाांिे अन्योन्य सांबांध एखाद्या स र्म सूिाइतके, अथवा प्रथम 

कोटीच्या समीकििाइतके सोपे नाही. असे असते ति, एकात झालेला बदल अन्य सवांत सममूल्य बदल 
घडवनू आिू शकला असता. उलट ते असे आहे की, एकात महत्तवािे बदल झाले, तिी त्याांच्या साहियाने 
इतिाांत अर्दी रकिकोळ बदल झालेले रदसतात. यािा परििाम असा होतो, की सत्याव्स्थतीत आपल्याला 
आढळिािे सांयोर् प्रत्येक रठकािी इतलया रवरवध व र् ांतार् तीच्या प्रकािाांनी बदलत जातात की, कोिताही 
एक रवरवष्ट सांयोर् अ-पासून ब-पयंत पसिलेला आहे असे, अथवा द सिा कोठे स रू होतो ते, साांर्िे अशलय 
होऊन बसते.–अथात्, येथे अ व ब हे अरतसांलग्न चबदू नाहीत, असे र्ृहीत आहे. 

 
नैसर्गर्क घटनाांमधील अन्योन्य सांबांध रनयरमत कििािा कोितातिी एकि एक क्रम आहे, असे 

अनवधानाने र्ृहीत धरून, त्यावि हे “नैसर्गर्क प्रदेशािे” साध्यप्रमेय आधािले रे्लेले आहे. पि, प्रदेश हे 
वास्तरवक अमानव घटकाांधािे ठिरवलेल्या स्वतांि व वरे्वरे्ळ्या प्रकाििी के्षिे असतात; कधी ते त्याांच्या 
मूलकाििोउद् भतू रूपात असतात ति, कधी अरधक अद्यतन माांडिीच्या रूपात असतात, इतकेि. पृर्थ्वी ही 
एक (तकग श द्ध रविािान्ती बनरवलेली) स र्म ििना आहे, या सांकल्पनेच्या रविोधात हेटनिने काढलेले 
रतिेि रिि माांडण्यासािखे आहे. “पृर्थ्वी ही, कदारित, आपल्याला माहीत असलेल्या सवग इमाितीतील 
अत्यांत जरटल इमाित आहे.” 

 
जिूकाही, वरे्वरे्ळे ििनातञ अर्दी रभन कल्पना मनात धरून पृर्थ्वीच्या ििनाकायात र्ढले 

होते, असे रदसते. परििामतः, रतिी अांतर्गत ििना रतच्या बाह्यििनेशी स सांवाद साधू शकली नाही, कािि 
रतिा उर्म अर्दी वरे्ळ्याि रविािधािेतून रनमाि झालेला रदसतो. इतकेि नहहे ति, दोघाही 
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ििनातञाांनी आपली मते, ििनाकायग िालू असतानाि, अनेक वळेा बदललेली होती असे रदसते. भपूृष्ािे 
स्वरूप एकाि काििाशी रनर्रडत नाही. ति, ज्याांिा एकमेकाशी काहीि सांबांध नसतो, अशा अनेकानेक 
काििाांशी रनर्रडत आहे. एकाबाजूने भोवतीच्या रवश्व-वाय मेघापासून वरे्ळी झाल्याम ळे, रतिे पार्गथव 
स्वरूप रनरित झाले. पि, द सऱ्याबाजूने, अन्य ज्योरतर्ोलाांच्या रवशषेतः सूयाच्या व सूयगरकििाांच्या, 
प्रभावाखाली ती सतत वावित असते; आरि हे दोनही र्ोल आपापल्या र् रूत्वशलतीच्या धाकात असतात. 
रवशषेेकरून पृर्थ्वी र्भातील शलतींिी रनर्गमती पार्गथव उर्माांपासून झालेली असते, आरि त्याांच्याम ळेि 
भकूविािी ििना झालेली आहे. अथाति, र् रूत्वाकषगि शलतीच्या रनयमान साि होिाऱ्या हालिालींना 
अवसि रमळतो. सूयगरकििाांम ळे हवामानातील भेद रनमाि होतात, आरि त्यातूनि वातावििातील 
हालिाली रनमाि होतात. हवामानाांिी रवभार्िी म ख्यतः अक्षाांशाांवि अवलांबून असते, यािाि अथग त्याांिा 
अांतस्थ ििनेशी काही सांबांध नाही. हवामानािा अांतर्गत ििनेशी काही सांबांध असलाि ति तो रद्वतीय अथवा 
तृतीय श्रिेीतील घटनाांशी असावा. भरू्भगस्थ घटना व हवामानरवषयक घटना याांतून रभन, पि सहवासी, 
काििाांिे सांि रनमाि होतात. अन्य बह तेक सवग भौर्ोरलक वस्त व्स्थती या-ना-त्या मार्ाने या दोहोकडून 
प्रभारवत झालेल्या असतात. त्यातही. प्रभावाांिी ही रवभार्िी, एकािा काही रवरशष्ट घटनाांवि व द सऱ्यािा 
द सऱ्या काही घटनाांवि अशी सिळ नसते ति, त्याांपकैी बह तेक सवग घटनाांवि त्या दोघाांिाही एकिीत प्रभाव 
पडलेला रदसतो. येथे फलत सिळ अवलांबनािा रविाि करूनही भार्त नाही. हवामानाांतील भिूिनाांतील 
फिकाांम ळे रनमाि झालेल्या लक्षि रवशषेाांच्या हालिालींिा व स्थलाांतिाांिाही रविाि किावा लार्तो. 
याांतील पार्गथव व वैरश्वक कािके कालप्रवाहाबिोबि बदललेली आहेत. र्तकालािे परििाम िेंर्ाळत 
िहातात; पि, वतगमान प्रभावाांनी ते अांशतः रवकृत होतात, आरि अांशतः ते त्याांच्याशीि सांयोर् पावतात. 
परििाम असा होतो, की भौर्ोरलक परिव्स्थती प ष्ट्कळदा वतगमान काििाांवि अवलांबून नसते ति, 
भतूकालीन काििाांिा तो परििाम असतो” (१६१, ३०८ f : मूळ ३००, ९६ यावरून). 

 
या नैसर्गर्क घटनाांनी रनमाि केलेल्या जांजाळात, भपूृष्ािे अद्यतन दृश्य रनमाि किण्यासाठी 

मानवाने केलेल्या फेिबदलाांिी भि घातल्यावि, एकां दि परिव्स्थती रकती भयांकि र् ांतार् ांतीिी झाली असेल, 
यािी कल्पनाि केलेली बिी! हहॉलॉकने रदलेल्या तकग रसद्ध आहहानाच्या अवतििावरून पहाता, “नैसर्गर्क 
प्रदेश आरि मानवी अथवा साांस्कृरतक भरू्ोलाने कव्ल्पलेले प्रदेश याांच्यात स सांर्ती असिे आवश्यक आहे 
आरि ते अटळही आहे.” (१८६, १६५ f). येथे स िरवल्याप्रमािे खिोखिि सवग फेिबदल होत रे्ले असते 
ति, ही अडिि इतकीशी जािवली नसती; कािि परिव्स्थती अशीि असते असा दावा किण्यास कोिीि 
धजिाि नाही, असे आम्ही र्हृीत धितो. उलट, कोिी झाले तिी असेि म्हिेल, की बाह्य रनसर्ाशी ज ळते 
घेिे हे मानवाच्या स्वभावाति नाही! जरमनीिी ठेवि कशी आहे यािा जिाही रविाि न किता तो आपली 
शतेे आयताकािि आखत िाहील; आरि समतल भमूी असो की उताि जमीन असो, िेताड-माती असो की 
र्ाळ-माती असो, त्यात तो एकाि प्रकािच्या रपकाांिी लार्वड कित िाहील, त्याच्या शतेजरमनीत म ळात 
जिी आिण्यभार् व क ििभार् एकमेकास जोडलेल्या रठर्ळाांसािखे पसिलेले असले तिी, या वरे्वरे्ळ्या 
भार्ाांतील फिक कोित्याही प्रकािे जािविाि नाही, इतलया रनःशांकपिे तो आता त्याांिा वापि कित 
असताना रदसून येईल. रवष ववृत्तीय उांि पठािी प्रदेशाांतील अमेरिडाांनी सांकरित केलेला एक वनस्पती 
रवष ववृत्तीय पजगन्यमय आिण्याांतील प्रदेश, दरक्षि ॲपलेॅरशयनच्या डोंर्िदऱ्याांतील शतेजरमनी, कवोष्ट्ि-
दमट हवामानातील सखल मदैाने, आरि त्याांच्याही उत्तिेला असलेल्या प्रदेशातील रहमोढ रनर्गमत मृरत्तका, 
या सवगि प्रदेशाांिे प्रम ख पीक होऊन बसला आहे (हे प्रदेश म ळात क ििप्रदेश होते का आिण्यप्रदेश होते, हे 
आता कोि साांर्ू शकेल!). 
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या वस्त व्स्थतीतून रनमाि होिाऱ्या अडििी लक्षात घेऊनि, “जो भौरतकही आहे आरि 
साांस्कृरतकही आहे” असा एक सजीव, असे या पूवीिायांनी प्रदेशािे केलेले लक्षि-रनरूपि, चफि व 
रेवाथा या जोडीने त्याज्य ठिरवले. (२८८, ११४); आरि सावयव-एकरूपतेिी ही सांकल्पना नैसर्गर्क 
घटकाांशी रनर्रडत केली. (३२२, ६६३) (आपल्या अलीकडच्या एका अध्यक्षीय भाषिात, चफिने प्रदेश हा 
एक सजीव आहे ही सांकल्पना म ळाति सोडून रदल्यासािखे रदसते : २२३). या आधािाांवि एकक प्रदेशाांिे 
तारत्तवक अव्स्तत्व प्रस्थारपत कििे शलय आहे, असे मान्य केले, तिी ते फाि सांशयास्पद असते, हे यापूवीि 
आपि पारहले आहे. आता, भरू्ोलातील रूढ “दै्वतवादी” दृरष्टकोिािा आश्रय घ्यावा म्हटले, ति त्याम ळे 
प्रदेश जसा आपल्याला रदसतो व कळतो तसा तो रविािात घेण्यािा हा प्रश्न स टत नाही ति तो टाळला 
जातो. (लोकवसती असलेल्या) प्रदेशात जि एकरूपता असेल (मर् ती केवळ उभ्यापातळीत असली 
तिीही िालेल), ति या एकरूपतेत मानवी कायािा समावशे केला तिी पारहजे एक, नाही ति ते वर्ळले 
तिी पारहजे. अन्यथा आपल्यास एकरूपता रदसिाि तिी कशी? मानव नसलेल्या प्रदेशािे रिि–मर् 
त्याला नैसर्गर्क पयाविि म्हिा, नैसर्गर्भदूृश्य म्हिा, मूलदृश्य म्हिा, चकवा आिखी काही म्हिा-हे, 
जेम्सने म्हटल्याप्रमािे, प्रत्यक्ष अव्स्तत्वात नसलेली एक केवळ बौरद्धक, सांकल्पना आहे. “खिे पहाता, 
फलत एकि भदूृश्य अव्स्तत्वात असू शकते” (२८६, ८०) आरि ते म्हिजे मन ष्ट्यािा अवताि त्या भमूीवि 
होण्यापूवीिे रतिे दृश्य. या मूलदृश्यािी खािीलायक प निगिना कििे शलय आहे, असे र्ृहीत धिले, तिी ते 
आजच्या नैसर्गर्क पयावििािे यथाथग रििि असिािि नाही, कािि आरदमानवाच्या कालापासून 
आतापयंत, तेथील नैसर्गर्क घटकाांति अांशतः फिक झालेला असतो. 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, नैसर्गर्क पयावििावि अथवा मूलदृश्यावि आधािलेली एकरूपता 

ही सत्यव्स्थती नसते, कािि रतिा आधाि सत्य नसतो. मानवािा पाय लार्ण्यापूवी जिी त्या मलूदृश्यात 
नैसर्गर्क एकरूपता असली, तिी एकदा का मानवाने रतथे पाय ठेवला, की तो व त्यािे कायग याम ळे मूळिी 
ती एकरूपता नष्ट होिे अटळ असते; मर् त्या नहया एकरूपतेत–अथात मानवसरहत, कािि त्याला 
वर्ळून तेथे एकरूपताि िहात नाही–ते एकजीव झालेले असोत वा नसोत ही आरदय एकरूपता फाि 
पूवीि आपले अव्स्तत्व र्मावनू बसलेली असते; अथाति, रतिा प्रत्यक्ष अभ्यास कििे कधीि शलय होत 
नाही. 

 
प्रदेश ही प्रत्यक्ष एकके आहेत. या सांकल्पनेिा जे पाठप िावा कितात ते बह तेक सवग लेखक त्यात 

नैसर्गर्क रूपधेयाांिा व साांस्कृरतक, पि फलत भौरतक, रूपधेयाांिाि त्यात समावशे किण्यािा प्रयत्न 
कितात. हा आधाि तकग श द्ध आहे असे जिी आपल्याला वाटते, तिी साांस्कृरतक रूपधेये व नैसर्गर्क रूपधेये 
याांच्यात सांर्तीिा अभावि असल्याने, त्याांना बऱ्याि मोठ्या अडििींना तोंड याव े लार्ते. (C/o जेम्स 
३२१, ३५३ f). या अभ्यासकाांपैकी कोिीही त्या दोहोत सांपूिग सांर्ती असल्यािा कधीि दावा केलेला नाही. 
तिीही, पयाविि-परििाम-वादाविील व अांरतम हेत वादी दृरष्टकोिाविील आपला िार् उघडपिे हयलत 
केला असला, तिी, “नैसर्गर्क रवभार् हेि मानवी प्रदेशही असल्यािे रदसून येते, या र्ोष्टीवि आपला सिळ 
रवश्वास असल्यािे र् रपतही त्यानी उघडपिे साांरर्तले आहे.” (२९०, १३४). 

 
नैसर्गर्क व साांस्कृरतक अशा दोनही प्रकािच्या महत्तवपूिग घटकाांच्या लक्षिाांत रनकटसांर्ती 

असल्यािे खिोखिीि जेथे रदसून येते, अशा जर्ातील काही रवरशष्ट के्षिाांच्या अभ्यासावरून काढता 
येण्यासािखे रनष्ट्कषग सवगि समथगनीय असताति, असे त्याांनी र्ृहीत धिलेले असाव,े असा ग्रह या 
अभ्यासकाांनी केलेल्या ििांवरून होिे शलय आहे. कदारित. जेथे दोनि नैसर्गर्क घटक–रवशषेेकरून 



 अनुक्रमणिका 

हवामान व भिूिना–बहहांशी सवगके्षिभि एकरूप असतात, आरि त्याांपकैी एकािे रूप इतके एकाांरतक 
असते, की त्यािा इति सवग घटकाांवि ह क मी प्रभाव पडलेला असतो, अशा प्रदेशात अन्योन्यबांधक व 
अरवभाज्य असा सांवाद मोठ्या प्रमािात असलेला आढळतो; व त्याम ळे तो सवग एकि एक एकक आहे, खिे 
ति, सजीव एककि आहे, असे मानण्यािा मोह आवित नाही. उदाहििाथग : ब्लांटश्लीने आपल्या सांकल्पना 
ििल्या त्या केवळ एकाि अमेझोन खोऱ्याच्या सखल प्रदेशाच्या अभ्यासावरून! त्याच्या ‘स सांवादी 
भकेू्षिरिि’ (Harmonische Landschaftsbild) हे एक सजीव एकक असते.– या सांकल्पनेिे स्पष्टीकिि 
ग्राडमानने केले, तेही वाळवांटी प्रदेशाांिी, व रवष ववृत्तीय पजगन्यमय आिण्याांिी उदाहििे देऊनि (२३६, 
१३० ते १३७). पि, एक ‘एकरूपता’ सांपते कोठे व द सिी स रू कोठे होते हे रनरित कििाऱ्या मयादा िेषा–
रनदान सीमापट्टी–आखण्यासाठी हे तत्तव कसाला लावनू दोहोंपैकी एकानेही पारहले नाही. या रवरशष्ट 
बाबतींप िते काही प्रमािात एकमत होऊन, हे प्रदेश प्रस्थारपत कििे शलय आहे, असे र्ृहीत धिले तिी, 
अरधक सामान्य स्वरूपाच्या के्षिात हे साध्यप्रमेय समथगनीय आहे की नाही, हे आपल्या लक्षात येण्यािी 
शलयता िहात नाहीि. 

 
प्रदेश-मयादाांच्या समस्येिा अभ्यास कििाऱ्या आपल्या सवांर्ीि व सावधान प्ररतपादनात, 

कोितीि अपवादात्मक लक्षिे नसलेल्या प्रदेशािा अभ्यास केला जात असताना उपलब्ध होिाऱ्या 
रनिगयाांिाही इयोल्सने रविाि केलेला आहे. “वरे्वरे्ळ्या कािकाांच्या या हद्दी बह धा मोठे रुां द पटे्टि 
असतात, आरि तसेि, ते एकमेकापासून खूप दूिही असतात. त्याम ळे, सांक्रमिके्षिेि रकत्येकदा मळू 
प्रदेशापेक्षा रकतीतिी रवस्तृत होऊन जातात.” (२३७, ४३ f). (तसेि झीर्ििी आपल्या पिीक्षि लेखातील 
मान्यता, व लाउटेनझाकिी त्याि रनष्ट्कषांिी आवृत्ती पहा. २७८, २२ f). रनरित स्वरूपाच्या दोन 
प्रदेशाांमधील या रवस्तृत के्षिाांना “रूपहीन भकेू्षिदृश्ये” या नावाने मान्यता देऊन, फोरे्लने ही समस्या 
सोडरवण्यािा प्रयत्न केला आहे, (२७१, ३). अथात, ते रनत्याच्या अथाने सांक्रमि पटे्ट नसतात, ति 
ज्याांतील काही घटक बदलतात पि द सिे काही बदलत नाहीत, अशी के्षिे असतात. जिी हा उपाय बिाि 
काळपयंत परिपाठात मान्यता पावलेला होता, तिी ज्या वर्ीकिि-पद्धतीम ळे जर्ािा बिाि मोठा भार् 
‘सांकीिग’ या सदिात दाखवावा लार्तो त्या पद्धतीने भरू्ोलकािाांिे समाधान होिे कसे शलय आहे? [प ढील 
एका प्रकििात (१०-फ) आम्ही दोन लक्षात भििाऱ्या उदाहििाांिी ििा कििाि आहोत. सांय लत सांस्थानाांतील तो तथाकरथत “मका-व-रहवाळी 
र्हू-पट्टा”, हा द सिे काही नसून मका-पट्ट्याच्या दरक्षिेकडील प्राांताांना एकि र् ांडाळण्यािा प्रयत्न आहे; कािि, रतकडील शतेीपद्धती लक्षात 
भिण्याइतलया रभन आहेत. आरि ही र्ोष्ट बेकिने केलेल्या त्या पट्ट्याांच्या रवरवध भार्ाांच्या विगनाांवरून स्पष्ट झालेलीि आहे. (३१२). तसेि, 
सांय लत सांस्थाांनाांच्या रशिर्िरत-अभ्यास-मांडळाने आपल्या देशाच्या बऱ्याि रवभार्ाांिे वर्ीकिि “सवगसामान्य शतेी” असे केलेले आहे; कािि ते 
इति कोित्याि रवरशष्ट प्रकािात समारवष्ट किण्याइतके त्याांिे वैरशष्ट्ट्य उठून रदसत नाही (३२०).] 

 
ग्रान्योच्या मते या मध्यर्त के्षिाांिा रवस्ताि कमी किता येण्यािी शलयता आहे. काही बाबतीत ते 

त्याांच्या एकाबाजूच्या प्रदेशात मोडण्यासािखे असतात, ति द सऱ्या काही बाबतीत ते त्याांच्या द सऱ्या 
बाजूकडील प्रदेशात मोडू शकतात. म्हिून तो त्याांना “त्याांच्या लक्षिाांपकैी एकापेक्षा अरधक बाबतीत 
सजातीय”, असे नाव देऊन, त्याांना रभन पि पूिग प्रदेश महिून मान्यता देतो (२७०, २९९). रफनलांड व 
एस्टोरनया याांच्या प्रादेरशक रवभार्िीच्या उदाहििाांनी, त्याने जिी हा आपला क्रमबांध मोठ्या तपशीलाांनी 
स्पष्ट केलेला असला तिी, ते सवग रवभार् कोित्यातिी एकाि रवरशष्ट कािकाच्या नकाशाांवि आधािलेले 
आहेत. पि, ते नकाश ेस्वतःि प ष्ट्कळशा सामान्यीकिि पद्धतीने काढलेले होते, आरि त्याांसाठी कोिता 
वस्त रनष् आधािही घेतलेला नाही, (२५२, १४३ ते ६२). त्याने केलेल्या एकाि एका प्राांताच्या खूपि 
तपशीलवाि अभ्यासात हे सांक्रमि पटे्ट मळू प्रदेशाांपेक्षाही मोठे [ग्रान्योने केलेला १९३१ िा सवांर्ीि अभ्यासही पहा : ४४१.] 

आहेत (१६९ ते ७१). प्रदेशाच्या अल्पसांख्य रूपधेयाांिा आधाि घेऊनि हे प्रदेश तयाि केलेले असल्याम ळे, 
वर्गित प्रदेश ते हेि, अशी ओळख पटिे शलय नाही. (लाउटेनझाकनेही हाि रनष्ट्कषग काढला आहे : २६३, 
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१९६). तिीही, या क्रमबांधातून रनमाि होिािे रनष्ट्कषग मूल्यवान असण्यािी शलयता आहे, या कमीजास्त 
प्रमािात समाधानकािक, पि मूलतः स्वैि, अशा काही रवभार्ाांना रमळून सांपूिग वस्तू म्हििे, म्हिजे, 
ग्रान्योने जी सांञा ‘सांबांधी घटकाांिी र्ोळाबेिीज’ या शब्दाांनी अर्दी स लभ करून साांरर्तली, तीि त्यात भि 
घालून प न्हा अवघड व अडििीिी किण्यासािखे आहे. खिे पहाता, आपल्या या “पूिग वस्तू” केवळ 
बौरद्धक ििना आहेत हे ग्रान्योनेि मान्य केलेले आहे, कािि त्या घटकाांमध्ये स सांर्ती असते ती के्षिीय 
स्वरूपािी असत नाही. परििाम असा होतो, की तो ज्याला ‘भौर्ोरलक रभनभार्’ असे सांबोधतो, तेि 
जर्ातील सत्यव्स्थतीवि एकमेकाांवि अरतक्रमि कित असताना रदसतात. साहरजकि पृर्थ्वीिी ‘म द्रा’ 
एखाद्या व्ललष्ट आकािसांयोर्ाप्रमािे रदसू लार्ते, (२७०, २९७). म्हिून, ग्रान्योच्या सांकल्पना मान्य 
किावयाच्या असतील, ति त्या त्याने रदलेल्या रवरशष्ट हयाख्येन सािि, त्याच्या सांञाांिेही भाषाांति कििे 
प्राप्त त आहे. त्या शब्दाच्या सामान्याथान साि पारहले ति, स्वतांि वस्तू एकमेकावि आक्रमि कित नाहीत, 
आरि जरटलाकि सांयोर्ाला आकाि सांयोर्ही म्हित नाहीत. 

 
सवग सांबांधी कािकाांच्या मयादा दाखरविािे एककप्रदेश वस्त रनष् आधािावि प्रस्थारपत कििे 

अशलय कोटीतील आहे, यात सांशय नाही. आरि ही र्ोष्ट या समस्येसांबांधी अरभरूिी असिाऱ्या अन्य 
प ष्ट्कळि अभ्यासकाांना कळून त कलेली आहे. (पहा हाचसजि २२५, ४७१ : रफरलप्त सन १४३, १३; पासाजग 
२५८; लाउटेनझाक २६३, १९५-९७; ब्यूर्गि ११, ५३ ff : ओब्स्ट १७८). तिीही, त्याांच्यापकैी काहींिी अशी 
धाििा आहे की, प ष्ट्कळ अभ्यासकाांनी सतत अभ्यास िालू ठेवला, ति त्यातील हयव्लतरनष् घटक रकमान 
होत जातील. ओब्स्ट असे म्हितो : “एखादा प्रादेरशक सजीव (Raumorganismus) रजतलया जास्त वळेा 
आरि रजतलया सावधानतेने अभ्यासला जाईल, रततके त्यातील कोिते कािक प्रभावी आहेत याबाबतच्या 
रनिगयासांबांधी एकमत होईल, ही र्ोष्ट रनःसांशय.” (१७८, १२ : अधोिेखन प्रस्त त लेखकाच्या पदििे). 
एकाि के्षिािा अनेक भरू्ोलकािाांनी अभ्यास केलेला असेल ति, रनदान अांदाजे काही प्रमािात तिी, 
त्याच्या मयादाांबाबत त्याांिे एकमत होईल का, यािीि शांका येते. उलट ब्यूर्गििे रवधान मान्य किावयास 
हिकत रदसत नाही : प्रदेशाच्या मयादाांसांबांधीिे प ष्ट्कळसे मतभेद हे “ऐरतहारसक कालखांडाांच्या 
मयादाांबाबत असलेल्या मतभेदाांपेक्षा जास्त तीव्र नाहीत खास”. (११, ५५). माि, त्याने याांवरून 
काढलेल्या रनष्ट्कषांपेक्षा वरे्ळा रनष्ट्कषग आपि काढिाि आहोत. 

 
म्हिूनि, जेहहा प्रदेश हे एका अथाने प्रत्यक्ष दाखवावयाच्या मतूग वस्तू नसून, त्या बौरद्धक ििना 

आहेत” अशी फींि मान्यता देतो, तेहहाि तो प्रत्यक्षपिे मान्यता न देता आवश्यक त्या रनष्ट्कषांकडे बोट 
दाखवतो (२२३, १२). “सिळपिे प ढे माांडता येत नाहीत” अशाही काही मूतग वस्तू सत्यव्स्थतीत असतात, 
ही र्ोष्ट रनर्गववाद आहे. त्या अन सांधानकायानेि अजेडात आिाहया लार्तात. पि, जि त्या अशािीतीने 
शलय असेल, ति त्या रनरितपिे प्रस्तारपत कििेही शलय झाले पारहजे. पि ती रनरितता आपल्याला 
अद्याप एका बाबतीतही रनमाि किता आलेली नाही. भौर्ोरलक प्रदेशाच्या मयादा आखण्यािी ही 
समस्या–ती “आता समस्या िारहलेली नाही” असे फींि म्हितो.–ही अशी एक समस्या आहे, [कां सात 
घातलेला फींि सांबांधीिा सांदभग त्याच्या रलखािावरून झालेल्या रै्िसमजावि आधािलेला होता, म्हिनू तो र्ाळला जािेि इष्ट आहे.] की रतिी 
उकल किण्यािी एखादी वस्त रनष् पद्धती कधी काळी हाती येईल, अशी आशा किण्यासही जार्ा नाही. 
परििाम असा झाला, की हे प्रदेश शोधून ते मूतग व सत्य वस्तू म्हिून प्रस्थारपत किण्यािे कायग ति अद्याप 
आपि करू शकलो नाहीि, पि, या प ढेही ते करू शकू अशी आशा रनमाि होण्यास जार्ा िारहलेली नाही! 
आम्ही जास्तीत जास्त इतकेि म्हिू शकतो की, भमूीिे कोितेही एक रवरशष्ट एकक शजेािच्या सवग एकक-
भमूींशी महत्तवपूिग सांबांध बाळर्ून असते, काही बाबतीत त्याांिे सांबांध एककाांच्या एका र्टाशी रजतके रनकट 
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असतात रततके रनकट इतिाांशी नसतात. त्यातही, हे रनकटसांबांध सवग बाबतीत आढळत नाहीत. म्हिनूि, 
अशा आधािावि आपि ज्या प्रादेरशक वास्तू आखतो त्या, पूिाथाने पहाता, काल्परनक ििनाि असतात. 
आमिे सत्यव्स्थरतरवषयक ञान सांघरटत किण्यासाठी लार्िािा एक प्रकाििा बौरद्धक आधाि त्या 
ििनाांम ळे रमळत जातो, इतकेि. त्याांिे खिे अव्स्तत्व असते आमच्या बौरद्धक जर्ात! 

 
प्रदेश या मूतग व स्वतांि वास्तू आहेत या सांकल्पने सांबांधीच्या या ििेिा समािोप हहॉलॉक व हेटनि 

याांच्या अवतििाांनी करू या; कािि, या दोघाांनीही या रवषयािे क्राव्न्तक रवश्लेषि केलेले आहे. 
 
“प्रदेशाांिी आखिी किण्यािी पद्धती भपूृष् रवभार्िीच्या कामी रवनासायास व रवना-आके्षप लार् ू

कििे शलय झाले पारहजे; तसेि, एकमेकावि अरतक्रमि न कििाऱ्या प्रदेशाांिे अव्स्तत्व प्रत्यक्षात दाखवनू 
देता आले पारहजे; आरि भरू्ोलातील, भौरतक व मानवी अशा सवगि, वस्त व्स्थती प्रादेरशक हयाख्याांतून 
ग्ररथत कििे शलय झाले पारहजे; या सवग र्ोष्टी होिे (या साध्यप्रमेयाच्या यशाच्या दृष्टीने) आवश्यक असले, 
तिी आपल्या उरद्दष्टापासून आपि अद्यारप बिेि दूि आहोत. (१८६, १६४ वॉलाकच्या या म द्यासांबांधीच्या 
रनष्ट्कषांिी ििा नांति आम्ही कििािि आहोत). 

 
प्रत्येक घटनािक्रातील भेदाभेद एकाि प्रकािाने दाखवता येत नाहीत, आरि त्याांिी स्तिश्रेिीही 

बह रवध प्रकािाांनी नटलेली आहे. भपूृष्ािा कोिताही एक रवस्तृत रवभार् घेतला, ति तो एकाि सांबांधाने 
सजातीय असतो, पि बाकी सांबांधाांनी तो रवजातीयि असतो. अर्दी काटेकोि रवधान किावयािे झाले, ति 
भपूृष्ािे एक रवरशष्ट स्थळ घेतले, तिि त्यािे हयव्लतत्तव चकवा स्वरूप परिपूिग असते. (हेटनि २६९, १४३ f: 
c/o बान्झ ३३०, Ⅰ, ४१). 

 
‘फ’– प्रदेश-एककाचंी दशडनी व अंश रूपे 

 
या आधीच्या काही पानाांवि माांडलेल्या य व्लतवादाच्या रदशनेे ज्याांनी रविाि केला आहे, त्याांनी, 

आम्ही काढलेले रनष्ट्कषग तकग श द्ध आहेत, एवढे मान्य किण्यास हिकत नाही. तिीही त्याांना असे वाटत 
िाहील, की प्रादेरशक एकरूपतेच्या “या सांकल्पनेत काही तिी तर्थ्य आहे.” एका रवरवष्ट प्रकािच्या 
के्षिातील रवस्तृत प्राांताांत ही एकरूपता असल्यािे नजिेत भिते, असे आम्ही वि साांरर्तलेि आहे : 
उदाहििाथग वाळवांटी ओसाड प्रदेश, रवष ववृत्तीय पजगन्यप्रधान आिण्ये व यासािखे एकाांरतक व्स्थतीिे अन्य 
प्रदेश. पि, त्यावि असाही रनष्ट्कषग आम्ही काढला की, एक-दोन कािकाांिा ह क मी प्रभाव असेल, ति तेथे 
सापेक्षतः फाि मोठ्या-प्रमािात सजातीयता असलेली रदसते, आरि त्याबिोबिि अन्य घटकाांिी 
सिळसाधी सांर्ती असलेली रदसते. अशासािख्याि काही मार्ांनी प्रादेरशक भरू्ोलातील अभ्यासाांत एकक 
के्षिे रनमाि केली जातात, असे रदसते. त्यातील प्रत्येक एकक त्याप्रदेशाप िते सांघरटत केलेले असते आरि 
काटेकाि सीमािेषाांनी इतिाांपासून रवभलत केलेले असते. ही सवग एकके एका नकाशात दाखरवली म्हिजे 
भपूृष्ािा एकप्रकाििा आकाि-सांयोर् तयाि होतो. येथे ‘आकाि-सांयोर्’ या शब्दािी रनवड मोठी िपखल 
झालेली रदसते. आकाि-सांयोर् हा अत्यांत रूरढबद्ध, पि रततकेि अवास्तव, अशा कलात्मक माांडिीच्या 
प्रकािाांपैकी एक प्रकाि आहे. वस्त व्स्थतीिा आरवष्ट्काि या दृष्टीने, हा प्रकाि दूि अांतिावरून पहािेि इष्ट. 
रजतलया जवरळकीने कोित्याही एका भार्ािे पिीक्षि किाल रततके त्यात सत्यव्स्थतीिे रवकृतीकिि 
झालेले रदसेल. सत्यव्स्थती इतकी जरटल आहे, की ती रतच्या सवग तपशीलाांसह सादि कििे अशलयि 
आहे. असे असल्याम ळेि अशाप्रकाििे आकािसांयोर् रनमाि कििे आपल्याला भार्-पडले असण्यािीि 
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शलयता आहे. पि, अशा स्वैिपिे रनरित केलेल्या आपल्या प्रदेशाांना एककासािख्या सांपूिग के्षिाांिे सत्य-
रूप बहाल किण्यािा प्रयत्न केला, ति ती केवळ आत्मवांिना होिाि आहे! 

 
तिीही, प्रादेरशक भरू्ोलात अशा प ष्ट्कळ रवशषे बाबी आहेत की, त्याांच्यासाठी तिी एकरूपतेच्या 

आरि सांपूिगतेच्या सांकल्पना मूल्यवान ठििाि आहेत. अशा सांकल्पनाांशी सांबांरधत असलेल्या शास्त्राच्या, 
म्हिजेि मानसशास्त्राच्या, दृरष्टकोिातून आपल्या के्षिािे क्राव्न्तक पिीक्षि करूनि, ज्यासाठी या 
सांकल्पनाांिा औरित्यपूिग वापि किता येईल अशा रकतीतिी र्ोष्टी हयोनगिने स िरवलेल्या आहेत, (२७४, 
३४३-४५). 

 
‘पूिगवादी’ मतप्रिालीच्या एका अर्दी रवरशष्ट प्रकािाला, तो समथगनीय असल्यािी मान्यता 

हयोनगिने रदली आहे. ज्या के्षिािा अभ्यास अभ्यासकाने केलेला असतो त्या के्षिाच्या बाबतीत त्याला 
काहीतिी ‘साक्षात्काि’ होतो, चकवा, इति काही लेखकाांनी म्हटल्याप्रमािे, ज्या के्षिािा त्याने इतका जीव 
ओतून अभ्यास केलेला असतो त्या के्षिािा त्याला आत्मप्रत्यय येत असतो (erlebt). अन्योन्यसांबांध 
असलेल्या घटनाांिी एकूि बिेीज या स्वरूपात, सत्यव्स्थतीत कोिकोित्या र्ोष्टींिे अव्स्तत्व असते यािाि, 
तो आत्मप्रत्यय अथवा साक्षात्काि असतो. असे असले, तिी तो अन भव हीि एक एकूिता असते–अथात 
एक मानसशास्त्रीय घटना या अथाने. ग्राडमानिे म्हििे मला नीटसे कळाले आहे असे र्ृहीत धिले, ति 
हीि सांकल्पना त्याने थोड्या रनिाळ्या स्वरूपात बोलून दाखरवली आहे, (२३६). कदारित्, एखाद्या 
के्षिाच्या हयव्लतमत्वाबद्दल बोलिािे फ्रें ि भरू्ोलकािही कमी-जास्त प्रमािात हीि कल्पना मनात घोळवीत 
असावते (९३, २७५). काही अभ्यासक अशा प्रकािच्या सांकल्पनेवि घाईघाईने ‘केवळ र्ूढवाद’ असा छाप 
माितील, यात शांकाि नाही; कािि, शास्त्राला र्ूढवादािे वािेही सहन होत नाही. साक्षात्काि ही रविाि 
किण्यािी एखादी शास्त्रीय पद्धती नहहे, याबाबत कोिािे द मत असण्यािी शलयता नाही. तिीही, रविािाांिी 
अशा प्रकाििी काही अशास्त्रीय रूपे साधने महिून वापिण्यािी आवश्यकता रनमाि होण्यािी शलयता आहे, 
आरि म्हिूनि ती समथगनीयही आहेत, अशी कब ली कोहनसािख्या ञानाच्या तारत्तवक अभ्यासकाांनी 
रदलेली आहे. अन्यथा, अनेक शास्त्रीय रवश्लेषिे मार्ग न सापडल्याम ळे द लग रक्षत िारहली असती. जवळ 
जवळ याि अथाने एखाद्या प्रयोर्ात र्ढून रे्लेला शास्त्रञ आपल्या “अांदाजा”च्या मारे् धावत असतो. त्यािे 
प्रात्यरक्षक करून दाखरवता आले नाही, तोपयंत तो अांदाज शास्त्र रनरषद्ध असतो. नांति माि, त्यािे अांदाज 
हे रूप नाहीसे होऊन, त्यािे शास्त्रीय रनष्ट्कषात रूपाांति होते. कोित्याही पूिगके्षिािे रवश्लेषिाने रवघटन 
करून, त्यातील घटकाांच्या, आधीि प्रत्ययास आलेल्या, समथगनीय सहसांबांधाांिे प्रात्यरक्षक करून 
दाखरवता आले पारहजे. नाही ति, कोित्याि के्षिाांिे ‘पूिगवादी’ साक्षात्काि, मर् त्याांिे आत्मप्रत्यय रकतीही 
सामर्थ्यगवान असले तिी, शास्त्रीय सत्य म्हिून रविािात घेतले जाण्यािी स तिाम शलयता नाही. माि, त्याि 
प्ररक्रयेतून, ते के्षि, साक्षात्कािाने िांर्रवलेल्या के्षिाप्रमािे सांपूिग नाही, या द सऱ्या र्ोष्टीिा येिािा अन भवही 
टाळता येण्यासािखा नाही. थोडलयात, त्या पूिगवस्तूिा तो मानरसक आरवष्ट्काि, त्यािे प्रयोजन सांपताि, 
त्याच्या रवश्लेषि प्ररक्रये बिोबिि तो अांतधान पावतो. 

 
आिखीही प ष्ट्कळ बाबतीत पृर्थ्वीिे मानवाशी असलेले सांबांध, रनदान मानसशास्त्रञाच्या दृष्टीला 

तिी, पूिगरूपाने रदसतात. रनिीक्षकाच्या दृष्टीला होिािे भदूृश्यािे दशगन, हा त्यातलाि एक अर्दी उघड 
प्रकाि आहे. भदूृश्यािे सांवदेन ही काही रनिीक्षकाच्या हयलतीखेिीज असिािी वस्त रनष् वस्त व्स्थती नहहे, 
ति ती त्याच्या जािीवते वावििािी एक वस्त व्स्थती आहे. वरे्वरे्ळ्या रनिीक्षकाांच्या एकाि के्षिाच्या ठशात 
साम्य आढळले, तिीही हयोनगिच्या रनष्ट्कषान साि, अभ्यासकाच्या हयव्लतर्त प्रकृतीिे व प्रवृत्तीिे प्रभाव 
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त्यातून र्ाळिे अवघडि असते. यापूवीि दाखवनू रदल्याप्रमािे भ-ूमानसशास्त्र या नावाखाली हेलपाखने या 
प्रकािच्या भदूृश्य के्षिाच्या अभ्यासािी वाढ केली. ग्रान्योिा दृरष्टकोि मला बिोबि समजला आहे, असे 
मान्य केले, ति त्याने, पलटी घेऊन असेही म्हिावयास हिकत नाही, हीि सांकल्पना भाषाांतरित किण्यािा 
प्रयत्न केला. सांवदेनात्मक भदूृश्यापासून, म्हिजेि एका मानसशास्त्रीय एकक घटनेपासून, स रूवात करून 
वस्त रनष् भ-ूघटनेिे रवश्लेषि व सांश्लेषि किण्यािा तो प्रयत्न कितो; कािि, रतिाि रनिीक्षकाच्या 
मनावि ठसा उमटलेला असतो. असे कित असताना, हा ठसा म्हिजे : रनिीक्षकाच्या मानरसक 
प्ररतरक्रयेतून रनमाि झालेल्या केवळ एका मानरसक पूिगवस्तूिे (ते) प्ररतरनरधक रूप असते; वस्त रनष् 
वस्त व्स्थतीत ते असत नाही,–अथाति एकि पूिगवस्तू रनिरनिाळ्या रनिीक्षकाांच्या मनात सािखीि उमटत 
असेल असेही नाही–या र्ोष्टीकडे त्याने द लगक्ष केले आहे. 

 
कोित्याही के्षिािे भौरतक रूपधेयाांच्या प्रत्यक्ष ञानेंरद्रयाांवि होिाऱ्या परििामाांतूनि मानव ते के्षि 

पहातो असे नाही, ति, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपिे, ते के्षि आपला परिसि आहे असे मानून तो त्यािा अन भव 
घेत असतो. ही भकेू्षि दृश्यान भतूी (Landschafts erlebnis) इति अन भवाप्रमािेि एक पूिगवस्तू असते असे 
हयोनगिला आढळून आले. एक र्ोष्ट उघड आहे, की ही घटना जशी त्या के्षिावि अवलांबून असते, तशीि ती 
तेथील िरहवाशाांच्या स्वभावावि आरि त्याांच्या अन वांरशक िात याविही अवलांबून असते.–अथाति, येथे 
िरहवाशाांिा रविाि हयलती व समष्टी अशा दोनही अथांनी किावयािा आहे. जे भरू्ोलकाि पृर्थ्वीसांबांधीिी 
अशी अन भवरूप घटना अभ्यासावयािी जबाबदािी स्वीकाितात ते मानसशास्त्रातही रततकेि प्रवीि असिे 
इष्ट आहे, ही र्ोष्ट स्पष्ट आहे. अशा प्रकाििे हे सीमाके्षि भरू्ोलके्षिापेक्षा मानसशास्त्राच्या कके्षत अरधक 
शोभनू रदसिाि नाही का, या प्रश्नािा रनवाडा कित बसण्यािी आम्हाला जरूिी वाटत नाही. 

 
पार्गथव के्षिाच्या पूिगतेिा हा अन भव भाषाांतिाने सत्यव्स्थतीतील मानवाच्या जीवनके्षिाच्या 

(Lebensraum) परिभाषेत साांर्िे शलय आहे. एका सवगसाधािि, पि अर्दी उघड प्रकािात, या जीवन 
के्षिािी जार्ा सांपूिग भपूृष्ाने घेतलेली असते; रशवाय त्यात सूयग, िांद्र आरि तािकामय आकाशािा दृश्य 
रहस्सा याांिीही भि असतेि, कािि तेही त्याि दशगनीय दृश्यािे भार् असतात. एकाि हयलतीच्या अर्ि 
हयव्लतर्टाच्या सांदभात हयोनगि (Lebensraum) (जीवनके्षि) यािी हयाख्या अशी कितो : ज्यािे त्याांच्याशी 
कोित्यातिी प्रकािे मानरसक सांबांध जडलेले असतात असा त्याांच्या परिसिािा रहस्सा.–म्हिजेि, परिसि 
व मानव याांच्यात प्ररतसादात्मक सांबांध असतात. सांबांधी हयलतीच्या नजिेने पहाता, हे जीवनके्षि एक 
पूिगवस्तू असल्याने त्यािा रविाि पूिगत्व-रूपानेि कििे प्राप्त त आहे. इति रवरवध दृरष्टकोिाांतून या 
सांकल्पनेिे काही महत्तव असेल ते असो; पि त्याच्याम ळे भरू्ोलाला स्वतांि व मूतग असा अभ्यासरवषय रमळत 
नाही, इतके स्पष्ट आहे. अर्दी वरे्ळ्या रठकािी िाहािाऱ्या लोकाांिी जीवनके्षिे असिािे हे प्रदेश 
एकमेकास असे र् ांडाळतात, की ते वरे्वरे्ळे करून दाखरविेही अशलय होते. फलत अर्दी असांकरित 
के्षिाति सापेक्षतः मयारदत, आरि तिीही पिस्पिाक्रमक जीवनके्षिे प्रस्थारपत कििे शलय होईल. पि, 
आध रनक हयापािी शहिाच्या जीवनके्षिात जवळजवळ सांपूिग जर्ािाि समावशे किावा लारे्ल. 

 
रनदान भरू्ोलकािाांच्या सवगसामान्य समज तीप्रमािे भरू्ोलाच्या या सर्ळ्या वादावादीच्या मळिीने 

पदिात पडले ते हे पसाभि धान्य. या पूिग वस्तूसांबांधीच्या सांकल्पना रविािात घेतल्या जात नहहत्या तेहहा, 
म्हिजे भतूकालात, भरू्ोलािे र्ाडे छान िालले होते. नाहीतिी, सत्यव्स्थतीत भरू्ोलािा सांबांध सांपूिग 
वस्तूांशी क्वरिति येतो. वनस्पती व प्रािी यासािखी अर्दी उघड एकके एवढेि काय ते अपवाद. त्याांिा 
स्वतांि एकके या नात्याने अभ्यास क्रमबद्ध शासे्त्र कित असतात, आरि तो भरू्ोलालाही उपकािक असतो. 
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उलट, हयोनगिि के्षिीय सांयोर्ाांिे काही नम ने स िरवतो व ते बह ताांशी के्षिीय रवस्तािाने अर्दीि लहान 
असतात. जोपयंत आपि त्याांिा त्याांरवरशष्ट रूपाांप िताि रविाि कित असतो, तोपयंत त्याांिा पूिग एकके 
म्हिून रविाि केला जाण्यास हिकत नाही, व तसे कििे इष्टही आहे. कािि, कोितीही पूिग वस्तू ही काही 
रवरशष्ट दृरष्टकोिाांतून पारहली की ती केवळ र्रिती बेिीज आहे असेि वाटते.–उदाहििाथग : 
भौरतकदृष्ट्ट्या, मािूस हा र् रूत्वाकषगिाच्या भाषेत एक सिळ बेिीजि आहे. (२७४, ३४६). 

 
या मतूग के्षिीय पूिगवस्तूांिे अव्स्तत्व वास्तव जर्ातील एकाि कािकावि–म्हिजेि मानवावि–

अवलांबून आहे. काही मयादेत, स्वतांि के्षिीय एकके रनमाि किावयािे व ती एकके, ििना व कायग याांच्या 
परिभाषेत, एक पूिगवस्तू म्हिून सांघरटत किण्यािे सामर्थ्यग मानवालाि आहे. एका मळेकऱ्यािी शतेे ही 
अशीि स्वतांि एकके असतात. त्या प्रत्येकात पेिलेली रपके आरि त्याांच्या मशार्तीच्या पद्धती याांिा रविाि 
मृरत्तकाभेदाांच्या सांदभात केलेला असत नाही. अथाति, त्यािा परििाम उत्पनावि होतो, ही र्ोष्ट वरे्ळी! 
तिीही, एका महत्तवाच्या अथाने, ती एकके सांपूिग असत नाहीत. पि, प ष्ट्कळ बाबतीत ती एक प्राथरमक 
पूिगवस्तू आहे असे मानून सांघरटत केलेल्या त्या मळ्यािे ती शतेे ही केवळ रवभार्ि असतात. ते रवभार् त्या 
पूिगवस्तूवि अवलांबून असतात–त्यात धान्य कोठािे, र् िेढोिे, मळ्यातील घि, आरि त्या माळ्यािे क ट ांब या 
सवांिा समावशे होतो. एकूि मळ्याच्या परिभाषेरशवाय द सऱ्या कोित्याि प्रकािाने शतेािे उपयोर् समजून 
येण्यासािखे नाहीत. साधाििपिे, मािसािे कोितेही एक कायग एक पूिगवस्तू म्हिनू रविािात घ्यावयास 
हिकत नसते, आरि त्या कायािे रवभार् त्या एकूि कायाच्या परिभाषेति समजून घेिे शलय असते. हे 
मान्य किताना हयोनगि अशी प स्ती जोडतो, की त्यासाठी ििनाकािाच्या रविािधािेिाही सांदभग घेिे 
आवश्यक असते–आरि या म द्यावि आम्हालाही भि द्यावासा वाटतो. 

 
नार्िी के्षिाांनाही हीि सांकल्पना आिखी थोड्या रवस्तािाने लार् ू किता येईल, माि िाखीव 

र्ोष्टींिी सांख्या वाढत जाईल. शहिातील इमािती या अर्दी स्वतांि व रवभलत के्षिीय एकके असतात. 
रनदान काही रवरशष्ट बाबतीत या इमाितींच्या सांदभात त्या शहिािा एक सांपूिग सजीव म्हिून रविाि 
किण्यास हिकत नाही. नार्रिक वसाहत, औद्योरर्क वसाहत, मध्यवती हयापािी वसाहत इत्यारद 
वरे्वरे्ळे रवभार् केवळ त्याांच्या अन्योन्यसांबांधाांतून समजून घेिे शलय होिाि नाही, ति त्या एकूि शहिाच्या 
परिभाषेति समजून घेिे आवश्यक असते. ते केवळ एकमेकाांच्या साहियात िाहािािे घटक नसून एका 
स सांघरटत पूिगवस्तूिे ते अवयव असतात. रशवाय, त्या नर्िािे भोवतालच्या प्रदेशाांशी असिािे सांबांध–
उदाहििाथग अन प िवठा, पािीप िवठा इत्यादींच्या सांदभात देवािघेवाि–नर्िातील एका घटकाशी 
ग्रामीि भार्ातील एका घटकाशी अशी सांर्ती साधत नाहीत, ति त्या सांपूिग सांघरटत नर्िािे सांपूिग ग्रामीि 
प्रदेशाशी असे सांबांध असतात. शवेटी हे नर्ि के्षि एका सापेक्षतः अरुां द सीमापट्टीवि मयारदत कििे शलय 
असते–इतकेि काय, या पट्टीिे, तशीि जरूिी पडल्यास एका िेखीव िेषेतही रूपाांति होऊ शकते. 

 
सवगसाधाििपिे आमिे मत असे, की रनसर्ातील बह र् रित व क्ररमत फेिबदलाांशी सोईस्कि 

िीतीने ज ळते घेऊन जरमनीिा वापि कििे मानवाला शलय होत नाही. या काििानेि, नैसर्गर्क भदूृश्यािे 
साांस्कृरतक भदूृश्यात त्याने केलेल्या रूपाांतिािे एक प्रम ख अांर् असे, की तो प्रथम काटेकोिपिे वरे्ळी 
केलेली जरमनीिी एकके रनमाि कितो व मर् त्या प्रत्येकात सजातीयता रनमाि किण्यािा प्रयत्न कित 
िहातो. अशा प्रकािे त्यािा कल एक आकािसांयोर् रनमाि किण्याकडे असतो. हे एक असे रिि असते, की 
त्यातील प्रत्येक भार् आपल्याप िता सजातीय असला, तिी प्रत्येक द सऱ्याांपासून अर्दी वरे्ळा असतो. 
रनसर्ात असे आकािसांयोर् रनमाि होण्यािी शलयताि नसते; म्हिून असे भदूृश्य हे मानवी प्रभावािे अर्दी 
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रनरित लक्षि समजाव.े रजतलया मोठ्या प्रमािात मानवाने आपल्या उपयोर्ासाठी भमूीिे रूपाांति केलेले 
असते, रततलयाि मोठ्या प्रमािात ते नैसर्गर्क “िानवट” भदूृश्य “मवाळ” बनलेले असते; आरि रततलया 
मोठ्या प्रमािात हा आकािसांयोर् जवळजवळ परिपूिग बनत िाललेला असतो. पृर्थ्वीिी ही म द्रा 
आकाशातून पहात असताना–मर् ते वाय यानातून असो, की हवाई-छाया रििाांच्या रूपाने असो–त्यातील 
या रविोधािा ठसा रनिीक्षकाच्या मनावि उमटल्यारशवाय िाहािाि नाही. अशािीतीने मानवाने मोठ्या 
प्रमािात मवाळ बनरवलेल्या, आरि प निगिना केलेल्या, भदूृश्यातील एखादा “िानवट” भखूांड एखाद्या 
आकािसांयोर्ािा अपूिग िारहलेल्या चकवा ज ळरवताना, कदारित, रबघडलेल्या भार्ासािखा नजिेत भितो. 
असे होण्यािे कािि इति शतेाांच्या रविोधात तो भार् र्दगिाईिा असतो, हे नहहे. या आकािसांयोर्ात 
फळिार्ा ति िपखल बसू शकतात. पि, त्या भखूांडात अांतर्गत सजातीयतेिा अभाव असतो व तोि उठून 
रदसत असतो. सहसा त्याच्या अरनयरमत व अरनयांरित कडा नकळत क िि भार्ात रवलीन होत असतात. 
अशाप्रकािे, जर्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ातील नम नेदाि शतेी भदूृश्याांकडे आकाशातून पहात असता, 
मानवाने नैसर्गर्क भदूृश्यािे साांस्कृरतक भदूृश्यात रकती पूिांशाने रूपाांति केले आहे यािे सापेक्ष प्रमाि 
तत्काल लक्षात येते. दरक्षि न्यू इांग्लांड, मकापट्टा, पॅरिसबरेसन, आरि याांर्त्से रिभ ज याांच्या के्षिाांिी 
पिस्पिाांशी महत्तवपूिग त लना किता येण्यासािखी आहे. यािे रवरुद्ध टोक, ज्याला वसाहत रविरहत के्षि 
असे म्हिता येिाि नाही अशा के्षिात, म्हिजे मध्य आरफ्रकेत, रमळण्यासािखे आहे. 

 
मानवाने अशाप्रकािे जवळजवळ आकािसांयोर्ाप्रमािे रदसिािी भदूृश्ये रवकरसत केलेली आहेत; 

मळे, नर्िे यासािखी अवकाशस्थ सावयव एकके रनमाि केलेली आहेत; आरि त्याने तसा िांर् बाांधला ति 
प्रदेशप्राय रवस्तृत एकके रनमाि किण्यािेही त्यािे सामर्थ्यग आहे, यात सांशय नाही. यातील शवेटिा प्रकाि 
साध्य किण्यािा प्रयत्न, खऱ्या अथाने, त्याने केलेलाि नाही. त्याने रनयोरजत व सांघरटत केलेले वहातूक-
मार्ग हे त्याच्या प्रयत्नाांिे मयारदत, अांशरूप वर्ळले, ति, स ब द्धपिे अथवा अबोधपिे, एककरूपाने प्रदेश 
सांघरटत किण्यािा प्रयत्न मानव कधीि कित नाही. प्रादेरशक रनयोजनासाठी, चकवा एकरूप शासन स लभ 
हहाव े म्हिून कमीजास्त प्रमािात रनरित मयादाांच्या प्रदेशात देशािी रवभार्िी किण्यासाठी, अलीकडेि 
ज्या ििा झाल्या त्यात अशा प्रकाििे रवस्तृत प्रदेश सांघरटत किण्याच्या मार्ातील अडििींवि िाांर्ला 
प्रकाश पडला. जािीवपूवगक पूवगरनयोजन न किता, वधगमान नर्िििनेत उत्क्रान्त होऊ शकेल असा 
एखादा, अर्दी प्रथमावस्थेतीलही सांघटनात्मक नम ना अव्स्तत्वात नाही, ही त्यातील म ख्य अडिि आहे, 
(c/o National Resources Committee िाष्ट्रीय सांपरत्त साधन सरमतीिे प्ररतवृत, पान २९१). िाजनैरतक 
िाज्याांच्या “शास्त्रश द्ध” सीमा शोधण्याच्या कामात अशा प्रकािच्या एखाद्या सांघटनसूिािा अभावि, 
त्यातील अडििीच्या रूपाने प्ररतचबबत होत असतो. प्रदेश हे कायगकािी, एकक सावयव आहेत असे रसद्ध 
कििे भरू्ोलकािाांना शलय झाले, ति रमळत्याज ळत्या सीमा शोधण्यािी समस्या तो प्रदेश कोित्या 
िाज्याला बहाल किावयािा एवढ्याप ितीि मयारदत होईल. ज्याना या सांञाांिा वापि किावयािा असेल 
त्यानीही भिूाजनीतीशास्त्राच्या जमगन अभ्यासकाांनी यावरून काढलेल्या तकग श द्ध रनष्ट्कषांिा अभ्यास किावा 
हे बिे.–मी अन्यि ििेसाठी घेतलेल्या अशा समस्येिे ते अरतस लभ रूप आहे. (२१६, ९६०-६५). 

 
उलटपक्षी, मानवाने काही मोठी के्षिे कायगकािी एकके म्हिून काही थोड्या प्रमािात सांघरटत 

केली आहेत. स्वतांि िाज्ये ही मानवािी एक स्वैि रनर्गमती आहे. ती केवळ िाजकीय दृष्ट्ट्याि सांपूिग वस्तू 
म्हिून कायग कितात असे नाही, ति बऱ्याि रवस्तािाने ती आर्गथक व सामारजक दृष्ट्ट्याही सांपूिग वस्तू 
म्हिूनि कायग कितात. सामान्यतः ज्याला प्रदेश म्हिता येईल, त्याच्या त लनेने ही फािि मोठी असतात; 
आरि भरू्ोलकाि ज्याांना मान्यता देतात त्या “नैसर्गर्क प्रदेशाांच्या” कोित्याि प्रकािाशी त्याांिे काहीही नाते 
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नसण्यािी शलयता असते. तिीही, ती के्षिीयदृष्ट्ट्या काटेकोिपिे आखलेली असल्याने, आरि प ष्ट्कळि 
बाबतीत सांघरटत एकके म्हिूनि त्याांिे कायग िालत असल्याम ळे, त्याांना के्षिीय सावयव असेही म्हिण्यास 
हिकत रदसत नाही. माि तसे किताना कोित्या बाबतीत तो सावयव सजीवासािखा नसतो, त्यािा 
स्पष्टपिे उलर्डा केलेला असिे आवश्यक आहे, (मौल वरून १५७, ७८). पि, हीि सांञा िाज्याच्या एका 
रवभार्ासाठी वापििे–र्ाइज्लिने त्याच्या सायलेरशयाच्या अभ्यास लेखात केले आहे त्याप्रमािे–म्हिजे 
त्याच्या अथातील सत्व काढून घेण्यासािखे आहे. (३४५). 

 
या के्षिीय सावयवासांकल्पनेला प ष्ट्कळि िाखीव बाबींिी प स्ती जोडिे आवश्यक असते. िौनच्या 

िाज्य हा एक ‘सजीव-प्राय सांघात’ आहे (Organisches Lebewesen) या िाज्यरवषयक सांकल्पनेवि 
टीका किताना हेटनिने म्हटले आहे, की िाज्य हे मानवीजीवनातील कािकाांपकैी एक आहे. (१६७, ३४०). 
उदाहििाथग : जमगनीतील ऱ्हूि-के्षि आरि फ्रान्समधील लॉिेन हे लोह-खरनजके्षि या दोहोंिे सांबांध हे काही 
जमगनी व फ्रान्स या दोन पिस्पिावलांबी सावयवाांच्या अन्योन्यसांबांधासािखे नाहीत. ते सांबांध या सांपूिग 
सावयवाांशी असलेल्या त्याांच्या सांबांधाहून मूलतः वरे्ळे आहेत. एकािा एक रवभार् व द सऱ्यािा एक रवभार् 
अशा प्रकाििे ते सांबांध आहेत. सांय लत सांस्थाने व कॅनडा याांच्या सांबांधाांत अशा प्रकाििी प ष्ट्कळ उदाहििे 
आढळण्यािी शलयता आहे. द सऱ्या शब्दात असेही म्हिता येईल. आर्गथक भरू्ोलातील “के्षिीय सजीव” 
इतके अरववरक्षत व रनिाकाि असतात, की एकेकात दोन अर्ि अरधक िाज्यरूप के्षिीय सजीवाांिे अवयव 
सहज सामाव ूशकतात. 

 
‘ग’–णनष्ट्कषड : व या संकल्पनेचे व्यावहारीक पणरिाम 

 
प्रादेरशक भरू्ोलात ज्याांच्याांशी आपला सांबांध सामान्यतः पोहोितो त्या के्षिीय रवभार्ाांच्या 

दृरष्टकोिातून आपि प ढील रनष्ट्कषग काढू शकतो. जे सत्यव्स्थतीत एकक असू शकतील अशा भपूृष्ाच्या 
रवभार्ाांिी प्रदेश अशा अथािी हयाख्या कििे शलय होत नाही; कािि, स्वतांि व मूतग वस्तू म्हिून त्याांिा 
रविाि कििे वास्तवतेला सोडून आहे. हेटनिच्या एका अवतििाच्या सांदभात फायफिने भि देऊन असे 
साांरर्तले आहे, की “भरू्ोलातील रविाि व सांकल्पना र् ांतार् ांतीच्या स्वरूपाच्या असतात, त्या क्रमबांधात्मक 
वस्तूांच्या स्वरूपाांत नसतात.” (१६४, ४२५). 

 
ही सांकल्पना नहयाने घेतल्याम ळे, प्रादेरशक भरू्ोलािा कोिता फायदा झाला?–अथात्, एतद् 

रवषयक झालेल्या असांख्य पद्धरततांि रवषयक ििांत शलतीिा फाि मोठा अपहयय झाला हा एक परििाम 
वर्ळून–अशी कोिी पृच्छा केलीि, ति त्यािे उत्ति शोधिे कठीि आहे; कािि, प्रत्यक्षात या सांकल्पनेिा 
अर्दी मयारदत उपयोर् केला रे्ला. पासाजगने ििलेला नम ना-के्षिाांिा क्रमबांध–त्यािी ििा प ढे 
हहावयािीि आहे–याि सांकल्पनेला फ टलेला एक कोंभ आहे, असे म्हटले जाण्यास हिकत नसण्यािी 
शलयता आहे. अथात, या आधािारशवाय. कोित्याही परिव्स्थतीत हे कमबांध त्याने ििले असते, ही र्ोष्ट 
रनःसांशय आहे. “रनरित स्वरूपाच्या स्वतांि के्षिात भपूृष्रवषयक वस्त व्स्थती समपगकपिे बसरवण्याच्या 
नादात, ज्याला आकाि नाही आरि मयादाही असत नाही व असू शकत नाही, अशा एका वस्तूसाठी, आपि 
मयादा शोधण्याच्या व आकाि रनमाि किण्याच्या रदशनेे पावले टाकू लार्तो” असे मत हहॉलॉकने 
आग्रहपूवगक माांडले आहे (१८६, ५०). प्रत्यक्षात, तसे कििे हा काही शास्त्रीय र् न्हा होत नाही. माि, आपि 
घालून रदलेल्या मयादा आरि त्यातून रनष्ट्पन होिािे आकाि हे, कमीजास्त प्रमािात, वस्त व्स्थतीशी 
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आपिि स्वचे्छेने केलेला समझोता, या स्वरूपािे आहेत व यारशवाय द सिे कोितेही रूप ते घेऊ शकिाि 
नाही ही र्ोष्ट आपि मनोमन मान्य केलेली असली पारहजे. 

 
या सांकल्पनेच्या प्रस्तावकाांच्या प ष्ट्कळशा कायांवि आिखी एक अरधक र्ांभीि स्वरूपािा परििाम 

झालेला नजिेस येतो. ज्या शास्त्राांना अभ्यास के्षि म्हिनू वस्तूांिा एक रवरशष्ट प्रकाि लाभलेला आहे, अशा 
शास्त्राांच्या बिोबिीिे उच्चस्थान भरू्ोलाला रमळवनू देण्याच्या प्रयत्नात ते असतात. पि, तसे किताना, ज्या 
घटकाम ळे भौर्ोरलक रविाि इति सवग शास्त्र रविािापासून वरे्ळा दाखरवता येतो तो आवश्यक घटकि 
उघडपिे दृष्टीआड कितात. भपूृष्ाांविील वस्तूांना प्रत्येकी अन्योन्य सांदभात एक सापेक्ष स्थान असते, ही 
र्ोष्ट भरू्ोलकािाने सतत लक्षात बाळर्ली पारहजे; आरि ही र्ोष्ट आम्ही यापूवी स िरवलेलीही आहे. याि 
कािकाकडे कािाडोळा किण्यािी प्रवृत्ती होते, यािे कािि अभौरतक घटकाांिा ‘प्राथरमक भौर्ोरलक 
वस्त व्स्थती’ म्हिून रविाि किण्याला नकाि रदला जातो. तसेि भरू्ोलाभ्यासकाांच्या प्ररशक्षिात क्रमबद्ध 
भरूूपशास्त्राांवि भि रदला जातो, यािाही तो, एक परििाम असावा असे म्हिण्यास हिकत रदसत नाही. 
रशवाय, प्रदेश हे स्वतःप िते एक सापेक्षतः बांरदस्त एकक असते, अशा दृष्टीने प्रदेशािा रविाि केला 
जाण्यािाही तो परििाम असावा असे रदसते. फलत त्या प्रदेशातील वस्तूांच्या परिभाषेति त्या प्रदेशािे 
अथगशोधन किण्याच्या प्रयत्नात हा सापेक्ष स्थानािा घटक सापेक्षस्थान रनरित कििाऱ्या अांतर्गत 
वस्त व्स्थतीप िताि मयारदत िहातो. ताव्त्वकदृष्ट्ट्या माि एक एकक या नात्याने त्या प्रदेशािे 
अशाप्रकािाच्या अन्य एककाांच्या सांदभात असलेल्या सापेक्ष स्थानािा रविाि करू शकतो. पि, त्याि भाषेत 
एखाद्या मतूग परिव्स्थतीिे रवश्लेषि करू लार्लो की, हा मलूभतू र्ैितकग  उघडा पडतो. प्रदेशाांिे स्वतांि 
एकके या नात्याने अन्योन्य सांबांध नसतात–फलत एका प्रदेशातील काही रवरशष्ट घटकाांिा अथवा 
घटकजरटलाांिा द सऱ्याांतील काही घटकाांशी अथवा घटकजरटलाांशी सांबांध असतो. 

 
श्लूटि, पासाजग, ग्रान्यो आरि सॉि अशासािख्या अभ्यासकाांनीही आपल्या ग्रथाांतून सापेक्षस्थान या 

कािकािा उल्लखे अर्दी रनसटता केला आहे, अशी तक्राि आम्ही आधी केलेली आहे, रतिीि प निावृती 
किण्यािी आम्हास म ळीि धास्ती वाटत नाही. ब्यूर्गिने या कािकािे केलेले विगन बिोबिि आाहे : “तो 
रनर्गववादपिे आपल्या शास्त्राच्या मालकीिा आहे, नहहे, तो केवळ आमिाि आहे, भदूृश्यके्षिातील इति 
कोित्याही घटकापेक्षा त्याच्यावि आमिा जास्त अरधकाि िालतो, म्हिून त्यालाि भौर्ोरलक म्हििे इष्ट 
होईल. कािि, त्याांच्या वस्तूच्या दृरष्टकोिातून पहाता ते अन्य शास्त्राांच्या अरधकाि के्षिाांतील असतात; 
आरि भौर्ोरलक के्षिाांच्या रवविेनात अप्रत्यक्षपिे त्याांिाही रविाि होत असतो, तेवढाि त्याांिा भरू्ोलाशी 
सांबांध असतो,” (११, ३०). 

 
ग्रांथकत्याला प्रदेश हे सापेक्षतः बांरदस्त वस्तू-प्रमािे असतात असे रसद्ध किण्यािी घाई झालेली 

असते, त्याम ळे भौर्ोरलक रवविेनातील या अत्यावश्यक घटकाकडे कोित्याप्रकािे द लगक्ष होते ते जर्ाच्या 
प्रादेरशक पयगवके्षिावरून अर्दी स्पष्टपिे नजिेस येते. यापूवी, पासाजगच्या जर्ािे प्रादेरशक पटे्ट 
(Landschafts gurtel der Erde) या ग्रांथाच्या सांदभात या र्ोष्टीिी दखल आपि घेतलेलीि आहे. आता 
येथे, आमच्या स्वतःच्या सारहत्यावि त्यािे परििाम कसे झाले यािे जेम्सच्या “भरू्ोलािा आिाखडा” 
(३२१) या ग्रांथावरून पिीक्षि किता येण्यासािखे आहे. हा ग्रांथ पासाजगच्या रविािधािाांनी लक्षात 
भिण्याइतका प्रभारवत झालेला आहे. तसेि, भवूिगनात्मक तत्तवाांवि आधािलेले, व एकािवळेी भौरतक व 
साांस्कृरतक अशा दोनही बाजू दाखरविािे भरू्ोलािे जार्रतक दृश्य सादि किण्यािा एका अमेरिकी 
भरू्ोलकािाने केलेला महत्तवािा एकमेव प्रयत्न, अशी या ग्रांथािी सांभावना योग्य काििास्तवि केली रे्ली 
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आहे, (३२१). [प्रस्त त ग्रांथ-लेखकाने जेम्सच्या ग्रांथासािखे अभ्यास ग्रांथ रलरहण्यािा प्रयत्न केलेला नाही. उलट, इतिाांच्या ग्रांथावि त्याने 
म लतपिे टीका केली आहे. म्हिूनि, क्षमेसाठी नसेल तिी, स्पष्टीकििासाठी मला काही रलरहिे प्राप्त त आहे. प्रस्त त ग्रांथात आपला सांबांध जेम्सच्या 
ग्रांथातील रवषयसामग्रीिी रवप लता, त्यािी श्रेष् र् िवत्ता, चकवा पाठ्यप स्तक या नात्याने त्यािे मूल्य या र्ोष्टींशी नाही. आपला सांबांध त्या ग्रांथात 
सूरित केलेल्या भरू्ोलाच्या स्वरूपाच्या अथाशी आहे. आर्मप्रमेयाच्या रवधानाच्या स्वरूपात अथवा सामग्रीच्या क्रमहयवस्थेवरून काढावयाच्या 
अन मानाांच्या रूपाने या सूिना रमळतात. तोंडी वलतहये न किता अन्यप्रकािे आपली मते पद्धरत तांिरवषयक लेखाांतून सादि न किता 
पाठ्यप स्तकाांतूनि सादि किण्यािे धोिि लेखकाांनी स्वीकािले असल्याम ळे, त्या ग्रांथािी ििा कििे, अथवा त्याांच्या मताांकडे पूिगपिे द लगक्ष 
कििे, यारशवाय रतसिा मार्गि रशल्लक िहात नाही. पि, प्रस्त त लेखकासह प ष्ट्कळाांनीि या ग्रांथािी प्रशांसा केली असल्याम ळे, आपल्या देशातील 
भौर्ोरलक रविािसििीवि त्यािा लक्षिीय प्रभाव पडण्यािी शलयता आहे. त्याम ळे ति, त्यातील अधोर्त तत्तवञानघािेिे क्राव्न्तक पिीक्षि कििे 
आिखीि आवश्यक झाले आहे.] 

 
सांबांधी ग्रांथाच्या प्रस्तावनेत–ही प्रस्तावना प्राथरमक व उच्च अशा दोनही प्रकािच्या अभ्यासकाांना 

अन लक्षून रलरहलेली आहे. सापेक्ष स्थानाच्या या कािकािा रविाि अरजबाति वर्ळलेला आहे. महत्तवािा 
म द्दा असा, की प ष्ट्कळशा तपशीलवाि प्रादेरशक रवविेनातून या कािकाच्या महत्तवासांबांधीिा रविाि शोधून 
काढिेही अवघड आहे. एकमेकापासून अांति या सवगप्रथम-महत्तवाच्या कािकािा सांदभग, रदलाि ति अर्दी 
िोटकपिे देऊन अथवा म ळीि, न देता कॅरलफोर्गनयातील फळबार्के्षिाांिी, क ििप्रदेशाांतील र्हू प्रदेशाांिी 
आरि उष्ट्ि करटबांधातील मळ्याांिी ििा केलेली आहे. र्तशतकातील त्याांच्या हयापाच्या आरि वाढीच्या 
सांदभात शहिाांिी ििा केलेली आहे व त्याांिे नकाश ेकाढलेले आहेत, आरि त्याांच्या बाह्यरूपाांिा व अांतर्गत 
आकृरतबांधाांिाही रविाि झालेला आहे. पि, शहिाांच्या सापेक्षस्थानाांच्या साधािि तत्तवाांिी ििा सामान्य 
त लनेने इतकी िोटक आहे, की ती आज आढळतात त्याि रवरशष्ट रठकािी त्याांिा रवकास का झालेला 
आहे, आरि आज ती कित असलेली रवरशष्ट व रभनरभन काये त्याांना कशी प्राप्त त झाली, या र्ोष्टींिे आकलन 
वािकाला होण्यािी शलयताि नाही. 

 
येथे खिी अडिि असते ती क्रमवाि माांडिीिी. जार्रतक पयगवके्षि प्रदेशवािीने केलेले असेल, –

आरि अशाांिाि प्रस्त त लेखकही पाठप िावा किील–ति ते केवळ र्ैिसोयीिे असते, इतकेि नहहे, ति ते 
फाि अवघडही असते; कािि, याप्रकािात रविािाधीन असलेल्या प्रदेशािे रवविेन अधगवट सोडून, वािांवाि 
त्यातील काही रूपधेयाांिा त्याच्या शजेािच्या प्रदेशाांतील तशा सािख्याि रूपधेयाांशी असलेल्या सांबांधाांिा 
मार्ोवा घ्यावा लार्तो–आरि असे सांबांध जर्ाच्या दूिदूिच्या भार्ाकडे अांर् रलरनदेश कििािे असतील ति 
हे प्रकिि आिखीि रबघडते, अथात ज्याांनी अशा प्रकाििे सांघटन किण्यािा प्रयत्नि केलेला नाही त्याांना, 
त्यात उपव्स्थत होिाऱ्या एखाद्या समस्येिी उकल किण्यािे टाळले ति त्याबद्दल, लेखकावि टीका 
किण्यािा अरधकाि पोहोित नाही. फलत, त्याने ती सोडवली नाही यािी नोंद किण्यापलीकडे आपि 
काही करू शकत नाही. उलटपक्षी, िाझीलच्या कॉफीके्षिासािख्या एकाि प्रादेरशक अभ्यासात, रतकडील 
कॉफीच्या सार्िपाि ग्राहक के्षिाांच्या सांदभात त्या सांपूिग के्षिाच्या स्थानमहात्म्यािा रविाि, आरि 
रवशषेेकरून त्या के्षिाच्या रनिरनिाळ्या रवभार्ाांिे बांदिाांच्या सांदभात बदलते सापेक्षस्थान या र्ोष्टींिे 
प्ररतपादन कििे आवश्यक आहे आरि ते शलय आहे, असे रदसून येईल, (३६५). 

 
“मोठ्या शहिाांिी अवयवात्मक एकरूपता जर्ाच्या अर्दी दूिच्या रवभार्ाांपयंत रवस्तािलेली 

असते”. या र्ोष्टीला जेम्सने आपल्या जार्रतक पयगवके्षिाच्या समािोपाच्या सािाांशात मान्यता रदलेली 
रदसते (३२१, ३५३). तिीही, अद्यावत मानवाच्या दृष्टीने पहाता, अरखल भपूृष्ापेक्षा लहान, आरि सांपूिग, 
असे प्रादेरशक एककि असू शकिाि नाही, हा त्यावरून रनघिािा तकग श द्ध रनष्ट्कषग काढण्यास माि तो 
तयाि नाही. एकदा ही र्ोष्ट लक्षात आल्यावि, हेटनििा रनष्ट्कषग स्पष्टपिे नजिेसमोि येतो : 
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“भपूृष्ासांबांधीिी कोितीही घटना रतच्याप ितीि रविािात घेऊन िालिाि नाही. पृर्थ्वीविील अन्य 
रठकािाांच्या सांदभात रतच्या सापेक्ष स्थानाांिे आकलन झाले तिि ती समजून येिाि आहे.” 

 
येथे एक र्ोष्ट समजून घेिे उद् बोधक ठिेल. अन्य सांबांधयोर्ाांिे तत्तव रकतीही प्रमािात व रकतीही 

प्रकािे र्ैिसमज रनमाि कििािे असले तिी, त्या तत्तवाच्या अन वादाांना, कोित्याही के्षिातील रूपधेयाांिी 
योग्य समजूत करून घ्यावयािी असेल ति त्याांिे सापेक्षस्थान लक्षात घेिे महत्तवािे असते, या र्ोष्टीिी 
खऱ्या अथाने जािीव झालेली होती. अशा वेळी, व्हहटेकिने केलेला न्यू-जसीिा सोदाहिि अभ्यास 
(३९७), आरि रवशषेेकरून, सेंम्पलने केलेले हयापक रवश्लेषि (२०४, प्रकिि ५ व)े, ही नजिेप ढे 
येतात.–येथेही हवामानात्मक सापेक्ष स्थान व खऱ्या अथाने सापेक्षस्थान या दोहोंिा र्ोंधळ उडतोि; कािि 
हवामानात्मक सापेक्ष स्थान म्हिजे केवळ हवामान एवढेि र्ृहीत धिण्यात आले आहे. 

 
एकसांधता रनमाि कििािे शास्त्र या अथाने इरतहासाशी जवळीक कििाऱ्या भरू्ोलाच्या स्वरूपािा 

आपि रविाि करू लार्लो, ति सापेक्षस्थानाच्या सांकल्पनेिे महत्तव आिखी स्पष्ट करून दाखरवता 
येण्यासािखे आहे. यापूवीि सांदभासाठी आम्ही उद्धतृ केलेल्या क्रोबिच्या रवधानात तो असे स िरवतो : 
ऐरतहारसक दृरष्टकोिािा वरे्ळेपिा कालखांडाांच्या क्रमािा उहापोह किण्याच्या त्याच्या पद्धतीत नसून, 
विगनरूपाने एकसांघता रनमाि किण्याच्या त्याच्या प्रयत्नात असतो. इरतहास आरि भरू्ोल या दोहोंिेही 
प्रयत्न विगनरूपाने एकसांघता रनमाि कििे हाि असतो. फिक एवढाि, की इरतहासातील एकसांघतेिा 
कािक काल हा असतो–म्हिजे स मािे एकाि स्थळी घडिाऱ्या, पि कालपित्व ेअन्योन्य सांबांध असिाऱ्या 
घटनाांिे साहियग असते; ति भरू्ोलातील एकसांघतेिा कािक स्थान हा असतो–म्हिजे स मािे एकाि वळेी 
घडिाऱ्या, पि स्थानरवषयक परिभाषेत, अथात सापेक्षस्थान दशगक भाषेत, अन्योन्य सांबांध दाखरविाऱ्या 
घटनाांिे साहियग असते. इरतहासकाि, कमीजास्त प्रमािात, समकालीन घटनाांच्या ऐरतहारसक 
साहियािाि फलत रविाि कित असतो असे नाही, ति कालदृष्ट्ट्या काहीशा दूित्वाने रवभलत असलेल्या 
घटनाांिाही तो रविाि कितो–उदाहििाथग : नेपोरलयनच्या य द्धाांिा जार्रतक य द्धाशी सांबांध–त्याि 
पद्धतीने भरू्ोलकािही रवरवध र्ोष्टींच्या स्थानरवषयक सांबांधाांिा रविाि कित असतो. एकाि के्षिात व 
रनकटसाहियात असलेल्या र्ोष्टींिा ति तो रविाि कितोि, पि त्याबिोबिि एकमेकापासून फाि दूिवि 
असिाऱ्या र्ोष्टींिाही तो रविाि कित असतो.–उदाहििाथग : न्यझूीलांडमधील द ग्धहयवसाय के्षि आरि 
लांडनमधील वाण्यािे द कान याांिे सांबांध.  

 
सांबांधयोर्ाांिे शास्त्र या अथािी भरू्ोलािी सांकल्पना, एकसांधता सांकल्पनेशी जवळीक कित 

असल्याने, रतिे अन यायी स्थानरवषयक सांबांधाांना सतत मान्यता देत आले आहेत; या र्ोष्टीिे नवल 
वाटण्यािे कािि नाही. तिीही, त्या दोन सांकल्पना एकसािख्या आहेत असे समजता कामा नये. घटनाांिी 
विगनात्मक (आरि अथग-शोधनात्मक) एकसांधता दाखविे हाि आपला रवषय आहे असे म्हििे वरे्ळे, 
आरि घटनाघटनाांमधील एकसांधता दशगक सांबांध शोधून काढिे हा आमिा एक हेतू आहे असे म्हििे वरे्ळे! 

 
भरू्ोलातील नैसर्गर्क व साांस्कृरतक घटक या दोहोतील भेद स्पष्ट किण्यािी ज्याांना इच्छा असेल, 

त्याांनी एक र्ोष्ट समजून घेण्यास हिकत नाही. सापेक्षस्थानािा कािक, म्हिजेि प्रर्रतमार्ग (Locus),– 
अरधक स टस टीत म्हिून हा शब्द स िवासा वाटतो–हा मूलतः साांस्कृरतक घटक नसून, नैसर्गर्क 
पयावििािा तो एक रनसर्गरसद्ध घटक आहे. माि, “वाहात कीच्या सोयी” चकवा “बाजािपेठाांिी 
सांपकग क्षमता” अशा शब्द प्रयोर्ाांनी तो साांस्कृरतक घटक असल्यािे सूरित केले जात असते. उष्ट्ि 
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करटबांधातील डोंर्िाळ प्रदेशाच्या सांदभात, इरजप्त तिा प्रर्ती मार्ग हा नाइल खोऱ्याच्या मरृत्तका आरि 
नैसर्गर्क वनस्पती याांच्या रवकासािा एक प्रम ख कािक होता; आरि अर्दी परहल्या इरतहास-पूवग मानवाांनी 
या भमूीवि पाय ठेवण्याच्या रकतीतिी पूवीपासून तो कायगशील होता. शलयता अशी आहे, की तो तसा 
रनसर्ाच्या अरधकािात नहहता चकवा सांस्कृतीच्या अरधकािातही नहहता; अशा व्स्थतीत त्याला 
‘भरूमरतरवषयक’ कािक म्हिूनि मान्यता देिे प्राप्त त आहे, पि, त्याांच्यापैकी प्रत्येकािे स्वतांििीतीने आरि 
त्याबिोबिि त्या प्रदेशाच्या एकूि जरटलाच्या स्वरूपात रदसिाऱ्या त्याांच्या सांयोर्ाांिे सांय लतपिे भौर्ोरलक 
अथगशोधन किण्यासाठी त्या कािकािी सदैव र्िज लार्तेि. 

 
एकां दिीने खालील र्ोष्टी आपल्या लक्षात आल्या : प्रदेश हे रनसर्ात व सत्यव्स्थतीत रनरित किता 

येत नाहीत. तसेि अन सांधान कायातूनही त्याांिा शोध लार्ण्यािी शलयता नाही. फलत त्याांच्या मयादा 
रनरित किण्यासाठी–म्हिजे सामान्यतः सांपूिग जर्ािी प्रादेरशक रवभार्िी किण्यासाठी–काही आधािभतू 
र्ोष्टी शोधण्यािा प्रयत्न कििे एवढेि आपल्यास शलय आहे. हे शलय कोटीत कसे आिता येईल यािा 
रविाि प ढील प्रकििात किण्यात येईल. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १० वे 
जगाच्या प्रादेणशक णवभागिीच्या पद्धती 

 
अ–प्रादेणशक णवभागिीची सैद्धान्न्तक तत्त्वे 

 
प्रत्यक्षात अव्स्तत्व असलेली एकके या अथाने प्रदेशरवषयक सांकल्पनाांिे टीकाकाि [या प्रकििातील 

आरि प ढील प्रकििाच्या काही भार्ातील प्रदेशाांच्या रववेिनात, प्रदेश सांकल्पनेत झालेल्या नांतिच्या काळातील रवकासाच्या सांदभात काही 
महत्तवािे फेिफाि कििे आवश्यक होऊन बसले. त्यािे रवश्लेषि Perspective... पाने १२९ ते १४३ येथे आलेले आहे.] असा रनष्ट्कषग 
काढतात, की शास्त्रीय भरू्ोलात प्रदेशरवषयक सांकल्पनेला कोितेही स्थान देता येिाि नाही. एक 
शतकापूवीि, अत्यांत काळजीपूवगक व रिरकत्सकपिे केलेल्या प्रादेरशक सांकल्पनेच्या पिीक्षिावरून हाि 
नकािाथी रनष्ट्कषग ब शिने काढलेला होता,–तिीही एखाद्या रवरशष्ट हेतूने केलेल्या रवरशष्ट के्षिाच्या 
रवविेनाला त्याने दिवाजे उघडे ठेवले होते (५१. ९४). काही वषांनांति प्रयोबलेनेही प्रादेरशक सांकल्पनेला 
शास्त्रायी भरू्ोलाच्या के्षिाप िते रनयमबाह्य ठिरवले, पि, भरू्ोलाच्या शास्त्ररवरुद्ध रवभार्ात, ब शिने मान्य 
केले होते त्यापेक्षा रकतीतिी अरधक, महत्तवािे स्थान रतच्यासाठी िाखून ठेवले, (५६). तसेि, अलीकडेि, 
प्रादेरशक सांकल्पनेच्या आपल्या रिरकत्सक टीकेिा शवेट हहॉलॉकने प ढील रवधानाने केला आहे : 
“जर्ाच्या प ष्ट्कळशा रवभार्ाांच्या बाबतीत प्रादेरशक सांश्लषेि हे एखाद्या तकग रसद्ध कृरिम वस्तूपेक्षा, आरि 
एका नहया रशक्षिपद्धतीपेक्षा काही वरे्ळे स्थान आहे, अशी ग्वाही आपि देऊ शकत नाही. द सऱ्या शब्दात 
साांर्ावयािे ति, एकां दिीने, ती सत्यािी धडधडीत रवकृती आहे. त्याच्या समथगनासाठी केवढाही भक्कम 
य व्लतवाद सादि केला तिी त्याम ळे त्याला कायद्यािी प्ररतष्ा रमळण्यािी शलयता नाही, फािति, एक 
पळवाट म्हिनू मान्यता रमळेल.” (१८६, १६४). 

 
हहॉलॉकच्या या रवधानाच्या बऱ्यािशा भार्ािे समथगन आपल्या आधीच्या ििेने रनःसांशयपिे 

झालेलेि आहे. सवग अथगपूिग घटक रविािात घेिािी जर्ािी कोितीही प्रादेरशक वाटिी, ही सत्यव्स्थतीिे 
खिेख िे रिि असति नाही, ति, कमी जास्त प्रमािात, आपल्या हेत रसद्धीसाठी सोयीस्कि वाटिािी 
अभ्यासकाने स्वचे्छेने योजलेली एक य लती असते–आरि म्हिूनि, त्याला जे घटक अरधक महत्तवािे 
वाटतात त्यावि ती अवलांबनू असल्याम ळे ती अभ्यासकार्रिक बदलत जािािी असते. अर्दी उघड 
वाटिािी जर्ािी खांडस्वरूप वाटिीही हवामानाच्या प्रादेरशक अखांडपिाला व मानवीभरू्ोलाच्या अनेक 
अांर्ाांना बाध आििािी आहे. इति काही भरू्ोलकािाांप्रमािे बान्झेनेही या रूढ रवभार्िीच्या असत्य–
स्वरूपावि भि रदला आहे. पि, कोित्याही अन्यप्रकािच्या प्रभावके्षिामध्ये जर्ािी रवभार्िी केली तिी 
प्रादेरशक सलर्तेला कोित्या ना कोित्याप्रकािे बाध येिािि असते, ही र्ोष्ट त्याने लक्षात घेतली नाही, हे 
उघड आहे. (हेटनि १५२, ५४ : c/o ग्राफ १५६, ११३ ते १८). यापूवी आपि केलेल्या ििेवरून असे 
रदसले, की केवळ यापेक्षा लहान एककाांत पोट रवभार् पाडल्याने हा प्रश्न स टिाि नाही, ही र्ोष्ट 
प्रात्यरक्षकाने रसद्ध किण्यािी आवश्यकता नाही. कािि, अशी पोट रवभार्िी असांख्यवळेा केल्यानांति 
आपि त्या रवरशष्ट स्थळावि येऊन पोहोिू हे खिे; पि ते स्थळ म्हिजे स द्धा एक श द्ध अमूतग कल्पनाि 
असते! 

 
“तथारप, प्रादेरशक भरू्ोलाच्या क्रमबांधािे रििकालरवरसत बालक असे दिकट झाले की, 

आांघोळीच्या पाण्याबिोबि त्याला सहज फेकून देिे शलय झाले नाही; कािि काही उपपत्तीकािाांनी काही 
र्ूढ र् ि त्याला रिकटरवले असले तिी ते भारकत आता ि कीिे असल्यािे आढळून आले आहे.” तसेि, 
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प्रादेरशक भरू्ोलािी शास्त्रीय के्षिातून हकालपट्टी किण्यास हिकत नाही या लायलीच्या धमकीलाही 
(२२०, २२२), प्त लाट (२२१) व चफि (२२३) याांनी िोख उत्ति रदले आहे. प्रदेश या अरभजात एकक 
सत्यव्स्थती असोत अर्ि नसोत, रवरवध के्षिीय रवभार्ान साि, चकवा प्रदेशान साि, बदलत जािािी 
अन्योन्यसांबांधाांतील जरटले भपूृष्ाच्या रूपाांतूनि साकाि झालेली आहेत याबद्दल, आरि कोित्याही एका 
प्रदेशातील घटना त्याि प्रदेशातील रवरशष्ट जरटलाने बऱ्याि अांशी रनरित केलेल्या असतात याबद्दल, 
कोिीही शांका घेण्यािे धाडस कििाि नाही. एवांर् ि रवरशष्ट अथाने, आपिही फींिच्या स िात सूि रमसळून 
असे म्हिू शकतो : “या पहा, आपल्याभोवती सवगि पसिलेल्या सत्यव्स्थती! ख शाल किा त्याांिा अभ्यास.” 
समोि रदसिाऱ्या जर्ािे वस्त रनष् ञान रमळरवण्यािी ज्याला अरभरूिी असेल त्याने “रवद्वान लोक 
आपल्याला वाळीत टाकतील” या काल्परनक भीतीने त्यातील घटनाांिा साकल्याने अभ्यास किण्यािे 
भीमकमग टाळण्यािा प्रयत्न किता कामा नये (२२३, ९, ६.). 

 
ब शि व प्रयोबले याांनी एका शतकापूवी केलेल्या रवधानाांतून ज्या आरि रजतलया र्ोष्टी सूरित 

केलेल्या आहेत त्या आरि रततलयाि अरलरखत र्रृहत र्ोष्टी शास्त्राच्या स्वरूपारवषयीच्या या हहॉलॉकच्या 
रवधानातही अांतभूगत आहेत. जाताजाता येथे त्याांच्याविील आके्षप उपव्स्थत किण्यास हिकत रदसत नाही. 
सत्यव्स्थतींिा अभ्यास किण्याऱ्या कोित्याही शास्त्राांना,–अथात श द्धर्रितशास्त्रापेक्षा वरे्ळ्या प्रकािच्या 
शास्त्राांना–रकतीही अल्प प्रमािात असो, सत्यव्स्थती रवकृत रूपात प ढे माांडिाऱ्या सांकल्पनाांिा उपयोर् 
कििेि भार् पडते. सत्यव्स्थतीतील अनाकलनीय जरटलतेला आकलनीय क्रमबांधाांिे स्वरूप देिे 
आवश्यक असल्याम ळे सत्याला असे रवकृत रूप देिे प्राप्त ति होऊन बसते; आरि म्हिूनि त्याांना, केवळ 
पळवाट म्हिनू नहहे ति, कायद्याने मान्यताही द्यावी लार्ते. माि, आपल्या या सांकल्पना सत्यव्स्थतीच्या 
अांदाजाने व स्वचे्छेने केलेल्या रवकृती आहेत यािी कब ली देण्यािी रनत्य तयािी पारहजे; आरि शास्त्रािी या 
अभ्यासकाांकडून एवढीि अपेक्षा असते. 

 
शिीिििनाशास्त्र व शिीिकायगशास्त्र याांच्या भरू्ोलाशी असलेल्या साम्यािा उपयोर् करून, ब शिने 

आपला रनष्ट्कषग काढला (५१, ९१). जेहहा एखादा जीवशास्त्रञ मानवी शिीिािा अभ्यास कितो, तेहहा 
त्विा, िलतवारहन्या, नसा, स्नायू इत्यादी र्ोष्टींच्या सांदभात त्याांच्या कोित्या एका भार्ािा तो अभ्यास 
कित नाही, ति सांपूिग शिीिभि पसिलेल्या या र्ोष्टींिा क्रमबांधात्मक अभ्यास तो कित असतो, असा 
ब शििा दावा आहे. हे रनःसांशयपिे खिे असले, तिीही मानवी शिीिशास्त्राच्या त्या अभ्यासकाला नांतिच्या 
टण्यात, मानवी हातात, आरि त्याच्या रविोधाने माांडीत, हेि घटक ज्या रवरशष्ट स्वरूपात एकवटलेले 
असतात ते स्वरूप, ििना व कायग याांच्या परिभाषेत, जािनू व समजून घेण्यािा प्रयत्न कििे आवश्यक 
असते, हेही रततकेि खिे आहे. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, शिीिातील रवरवध प्रकािच्या र्ोष्टींच्या 
क्रमबांधात्मक ञानापेक्षा काही अरधक ञान, म्हिजेि वरे्वरे्ळ्या अवयवाांतील या सवग र्ोष्टींच्या एकाकाि 
ििनेिे अिूक ञान, त्याला असिे आवश्यक आहे. ते कसेही असो, हे साम्य फाि तािावयािे नसते. 
जेवढ्या बाबतीत या दोन र्ोष्टी–पृर्थ्वी व मानवी शिीि–प्रत्यक्ष साम्य दाखरवतात, तेवढ्या प िताि या 
रूपकािा उपयोर् केला जावा. ब शिने या र्ोष्टीिी दखल शास्त्रीय दृष्टीच्या वैरशष्ट्ट्यपूिग सावधानतेने घेतली 
आहे. येथे त्याांच्यातील दोन प्रम ख भेद आपि लक्षात घेण्यास हिकत नाही. त्यापैकी एक असा : भरू्ोलात 
आपल्याला एकाि वस्तूिा अभ्यास किावयािा असतो, ति शिीि शास्त्रञाला लक्षावधी वस्तूांिा अभ्यास 
किता येतो. यापेक्षा द सिा भेद अरधक महत्तवािा आहे. पृर्थ्वी ही सावयव वस्तू नाही. भपूृष्ाविील भेदाभेद 
जिी लक्षात भिण्याइतके स्पष्ट असले, तिी फाि मोठ्या प्रमािात भेद हयलत कििाऱ्या के्षिीय रवभार्ाांिी 
त लना मानवी शिीिाशी किता येण्यासािखी एकसांघ यांििा तेथे रनमाि झालेली असत नाही. एका 
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प्रदेशातील घटकाांिे द सऱ्या प्रदेशातील घटकाांशी असलेले सांबांध ही अशी एक महत्तवािी घटना आहे, की 
कोित्याही एका के्षिािा एक स्वतांि अथवा बांरदस्त एकक म्हिून रविाि कित असताना त्यािी आडकाठी 
होते. या पूवीच्या ििेतही आम्ही या र्ोष्टीिे आग्रहपूवगक प्ररतपादन केलेले असले तिीही हे सांबांध मानवी 
शिीिातील तत्समान सांबांधाांपेक्षा रकतीतिी कमी प्रमािात असतात, ही र्ोष्ट उघड आहे.–उदाहििाथग 
मज्जासांस्था, िलतारभसिि सांस्था पिनसांस्था इत्यारद क्रमबांध. भपूृष्ािा कोिताही एक भार् तेवढ्याप िताि 
अभ्यासून तो पूिगपिे समजून घेता येिाि नाही, तिीही फाि मोठ्या प्रमािात तो अांतर्गत परिव्स्थतीतूनि 
रनमाि झालेला असतो; आरि म्हिूनि मानवी हातापेक्षा रकतीतिी अरधक प्रमािात त्याच्याि अभ्यासावि 
लक्ष कें रद्रत किण्यािी आमिी कल्पना समथगनीय ठिते. 

 
“प्रादेरशक भरू्ोलािे शास्त्र” ही र्ोष्ट अशलय कोटीतील आहे असा दावा कििािा कोिताही 

य व्लतवाद, कोित्याही परिव्स्थतीत, आमिा ब रद्धभेद करू शकिाि नाही. अशा प्रकाििा रनष्ट्कषग ‘शास्त्र’ या 
शब्दाच्या रवरशष्ट अथावि आधािलेला असतो, हे रनरित. तिीही तो अथग प्रादेरशक भरू्ोलािी र्िज नष्ट 
करू शकिाि नाही, मर् त्याला त म्ही कोितेही नाव द्या. भरू्ोलाला शास्त्र म्हिा अर्ि न म्हिा, त्यािे 
अव्स्तत्व अबारधति आहे; आरि हेि प्रादेरशक भरू्ोलाच्या बाबतीतही खिे आहे, असे म्हिता येईल. 
‘शास्त्रा’च्या काही अटी पूिग किण्यासाठी भरू्ोलािे प्रत्यक्ष स्वरूप बदलण्यािी वळे आली, ति अशा मोठ्या 
पदहयाांसाठी केलेला दावा आम्ही ताबडतोब सोडून देऊ; पि आमच्या रवषयािे मूलभतू स्वरूप बदलण्यास 
कधीि तयाि होिाि नाही. स रूवातीलाि आपि पारहले त्याप्रमािे, एक अभ्यासके्षि या नात्याने भरू्ोलािे 
अव्स्तत्वि रनिरनिाळ्या स्वरूपाांतील जर्ाच्या रनिरनिाळ्या रवभार्ाांरवषयी असिाऱ्या मानवाच्या 
सवगसामान्य अरभरूिीवि आधािलेले आहे. मािसािी ही अरभरूिी एका रवरशष्ट घटकाच्या क्रमबद्ध 
वर्ीकििाबद्दल असेल, अथवा जर्ाच्या रनिरनिाळ्या रवभार्ाांन साि बदलत जािाऱ्या या घटकाांच्या 
कोित्या एका रवरशष्ट र्टाबद्दल असू शकेल. जर्ाच्या रवरवध भार्ाांतील नैसर्गर्क, अमानव, घटकाां-
घटकाांच्या र्टाांच्या नैसर्गर्क ििनेिा अभ्यास कििे कोिाला इष्ट वाटेल, ति काहींना जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या 
भार्ाांच्या साहियात असलेल्या मानवी, साांस्कृरतक, घटकाांच्या एकूि र्टािा अभ्यास किावासा वाटेल. 
हहॉलॉकच्या मते, अभ्यासाांिी ही द हेिी हयवस्था या दोन र्टाांतील स सांवादाच्या अभावाम ळे आवश्यकि 
होऊन बसली आहे–कािि, आपल्या हेकेखोिपिाम ळे, मानव आपल्या पयावििाशी ज ळते घेण्यास नकाि 
देत आला आहे–डब्ल्यू. एम्. डेव्हहस याांनी पूवी वापिलेल्या रूपकािा उपयोर् करून (२०३), असे म्हिता 
येईल, की हे द टप्त पी क्रमबांध दूिध्वनीने एकि जोडले, तिी, ज्यावि भरू्ोलके्षि आधािलेले आहे त्या 
अरभरूिीिे समाधान त्याने होिािि नाही. त्याम ळेि ति, द सऱ्या कोित्याही भार्ाांच्या त लनेने एखाद्या 
रवरशष्ट भार्ािा वरे्ळेपिा हयलत कििाऱ्या सवगरूपधेयाांिे विगन व स्पष्टीकिि किण्यािी आम्हाला 
अांतःस्फूती होऊ लार्ली; तशी ती जर्भि पसिलेल्या या दोन स्वतांि घटकसांिाांसांबांधी झाली नाही. 
के्षिाांच्या सांदभात या घटनाांमध्ये होत जािािे बदल स सांवादी नसूनही, के्षिाांके्षिाांतून आढळिाऱ्या रवरवध 
प्रकािच्या घटनाांिे एकसांधीकिि किण्यािे हे अवघड भीमकायग–अवघड कसले, अशलय कायग–
स रूवातीपासूनि भरू्ोलाने स्वचे्छेने. अांरर्कािलेले आहे. भरू्ोलािीही जबाबदािी एकदा आपि मान्य 
केल्यावि, त्यात रकतीही अडििी आल्या व कोितेही आके्षप घेतले रे्ले, तिी ब रद्धभेद झाल्याम ळे आपि 
आपल्या महत्कायापासून रविरलत होण्यािी शलयता नाही. (c/o लाउटेनझाक २७८, १२). 

 
तसेि, शास्त्रािी शाखा असो वा नसो, पि एक ञानशाखा म्हिनू प्रादेरशक भरू्ोलािा रवकास 

किण्यािे भीमकायग ज्याांनी ज्याांनी एकदा अांरर्कािले त्याांनी त्याांनी ते धीिोदात्तपिे स्वीकािले पारहजे. 
अथाति, ते तसे र्ांभीिपिे अांर्ावि घेिे शलयि होिाि नाही असे स िरविाऱ्या सल्लार्ािाांकडे त्याांनी कनीत 
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कमी लक्ष रदले पारहजे, चकवा म ळीि लक्ष देता कामा नये. कोित्याही रदशनेे त्या होवोत, नकािात्मक 
टीकाांिा रविाि हा झालाि पारहजे. पि, प्रदेश कसे रनरित केले या र्ोष्टीला महत्तव देण्यािे कािि नाही, 
िाजकीय रवभार् “सवगसामान्यपिे समाधानकािक” असतात हे रसद्धि आहे; या व अशाप्रकाििे प्रस्ताव, ते 
माांडिाऱ्या सल्लार्ािाांना आपल्या रवषयाबद्दल म ळीि आस्था नसते, इतकेि नहहे, काही केले तिी त्याम ळे 
कोिािेि समाधान होिाि नाही अशी त्याांिी खािी असते, एवढेि सूरित कितात. 

 
रनिरनिाळ्या स्थानाांच्या एकूि घटनाजरटलाांतून परिित होिािे जर्ाच्या रवभार्ारवभार्ाांतील 

फिक समजून घेण्यािा प्रयत्न कििे हाि प्रादेरशक भरू्ोलािा धांदा आहे, असे आपि र्ृहीत धरू या. 
अथाति, रवरशष्ट के्षिातील या सांपूिग जरटलाांिा अभ्यास कििे आपिास प्राप्त त आहे. एकूि भपूृष्ािी 
क्रमबद्ध व सांघरटत माांडिी प्रादेरशक अभ्यासात किावयािी झाली, ति जर्ािी रवभार्िी रवरवध प्रदेशाांत 
किण्यासाठी काही आधाि असिे आवश्यकि आहे. शलयतेच्या कोटीतील कोितेही आधाि घेऊन पाडलेले 
रवभार् आपल्यास अभ्यासासाठी घेता येतात–उदाहििाथग िाजकीय रवभार्–आरि सत्यव्स्थतीतील 
अभ्यासासाठी रनवडता येतील अशी प्रत्यक्ष एकके नाहीत, ही र्ोष्टही यापूवीि आपि पारहलेली आहे. पि, 
या दोन टोकाांरशवाय स विगमध्य साधिािा रतसिा पयायि नाही, असे अन मान यावरून रनघत नाही. 
अन भवाने असे दाखवनू रदले आहे की, रवभार्िीच्या काही आधािभतू कल्पना रनरित केल्याि, ति त्याम ळे 
प्रादेरशक अभ्यासािी ही समस्या अरधकि अडििी रनमाि कििािी, अप्रशस्त प निावृत्ती कििािी, आरि 
नहया सांकल्पनाांिी खच्ची कििािी अशी बनते. र्ौि िाजकीय एककाांिा उपयोर् किण्याच्या प्रयत्नाांिी ही 
अवस्था होते ही र्ोष्ट र्ाटेिि-रिटि याांच्याही आधीच्या ग्रांथकािाांच्या रूढीरनष् प्रबांधाांवरून प्रकषाने रसद्ध 
झालेली आहे [आरि त्यािे आिखी एक, पि नांतििे उदाहिि पेरू-आरद प्रदेशाांसांबांधीच्या प्रयोबेलकृत 
“उपद् हयापा” वरूनही रमळते (५३)], इतकेि नहहे ति, िाज्याांच्या “डब्यू. पी. ए. योजने” खाली प्ररसद्ध 
झालेल्या िाज्य मार्गदशगक प व्स्तकाांवरून द दैवाने आजही प न्हा, त्यािेि प्रात्यरक्षक होते आहे. 

 
“प्रादेरशक भरू्ोलाच्या अन सांधान कायात जर्ािी अथवा त्याच्या कोित्याही भार्ािी रनिरनिाळ्या 

प्रतीच्या आकािाांच्या प्रदेशात रवभार्िी किण्याच्या प्रयत्नाांना अग्रस्थान प्राप्त त होते,” (Lӓnder, 
Landschaften, Ӧrtlichkeiten etc.) देश, प्रदेश, स्थळे इ. (१७९, १७३). या त्याच्या रवधानाबाबत मौलशी 
आपले एकमत होऊ शकते. प्रत्यक्ष अव्स्तत्वात असिािे प्रदेश शोधून काढण्यािा खटाटोप आम्ही कित 
नाही, ति जर्ािी प्रादेरशक रवभार्िी किण्यािी एखादी ब रद्धजन्य उपय लत पद्धती शोधून काढण्यािा 
प्रयत्न आम्ही रनरिति कित आहोत. म्हिूनि, हेटनिने ज्याांिा रविाि १९०८ इतलया पूवी केला आहे. 
त्यािीि, म्हिजे “भपूृष्ाच्या रवभार्िीिी तत्तवे” या रवषयािी आपि र्ांभीिपिाने दखल घेतली पारहजे 
(३००; c/o ग्रान्यो २५२, ४८, १३९; अल्मार्ा १८८, १९ ते २१). 

 
मर्, ही समस्या स टण्यािी काही आशा आहे का? आदशगदृष्ट्ट्या पारहले ति, पृर्थ्वीविील प्रत्येक 

रवशषे स्थळाांच्या सवगमान्य हयव्लतत्वाशी भरू्ोलाभ्यासकािा सांबांध असतोि, असे आपि म्हिू शकतो. 
म्हिूनि, रकतीही बािीकसािीक स्थळाांिा त्याने अभ्यास केला तिी तो समथगनीयि ठिेल. शलयतेच्या 
कोटीतील ही स्थलसांख्या अनांत असल्याने, स्थलमहात्म्यािी काही कसोटी वापििे आवश्यक होते. काही 
स्थळे जर्ाच्या बऱ्याि मोठ्या भार्ाांशी असलेल्या त्याांच्या सांबांधाम ळे इतकी अथगपूिग झालेली असतात की 
त्याांच्याकडे वैयव्लतक लक्ष प िरविे आवश्यकि होते–उदाहििाथग : रजिाल्टििा खडक, रशकार्ो नदीिे 
म ख, चकवा लांडन पूल. द सिी काही, त्याांच्याप िती कमी महत्तवािी असली तिी, त्याांच्या सारनध्यातील 
प ष्ट्कळशा रवस्तृत के्षिातील नम नेदाि स्थळे, अथात मयारदत अथाने, या नात्याने त्याांिाही अभ्यास कििे 
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समथगनीय ठिते–उदाहििाथग : फ्रें ि आल्प स मधील इजिनदीिी दिी (३३१), पनामाच्या आन्तोन 
प्रान्तातील एकमेव हाचसडा (hacienda) (२२१), चकवा मका के्षिातील रप्रन्सटन वसाहत (३४१). ही 
रवरशष्ट स्थळे त्या त्या प्रदेशातील नम नेदाि रठकािे आहेत का, या प्रश्नावि फािसा खल कित बसण्यािी 
आपिास येथे र्िज नाही. फ्रान्समधील आल्प् पवगतातील दऱ्याांच्या स्वरूपात उघडपिे रदसिािे 
साम्यर् ि आहेत, याच्या रवरूद्ध उदाहिि शवेाने चकवा रटिोल दऱ्याांिे देता येईल–या काििानेि त्याांिे 
एक अर्ि अनेक प्रकािाांत वर्ीकिि किता येईल, असे र्ृहीत धिले ति ते समथगनीयि ठिेल; आरि र्टाांिे 
व नम न्याांिे स्वरूप रनरित कििे ही एतद् रवषयक अन सांधान कायािी एक समस्या ठिेल (प्रकिि ११-‘ह’ 
पहा). 

 
भपूृष्ाच्या एखाद्या रवरशष्ट बृहत्ति के्षिात एक अर्ि अनेक नम न्याांच्या लहान के्षिाांिा बऱ्याि 

प्रमािात समावशे होऊ शकतो, पि सांलग्न के्षिे माि त्याबाबतीत वरे्ळ्या स्वरूपािी असतात असे 
आपल्यास जेथे आढळून येते, तेथे त्या बृहत्ति के्षिाच्या, म्हिजेि प्रदेशाच्या स्वरूपािे आकलन त्या के्षिािा 
साकल्याने अभ्यास केल्यानेही होऊ शकते (एकमेव दिीसािख्या लहान एककािा रविाि कित असतानाही 
सांश्लेषि पद्धतीिा अांशतः उपयोर् प्रत्यक्षात या पूवीही केला रे्ला आहे). प्रत्यक्ष परिव्स्थतीत वनस्पतींच्या 
रवरवध जाती एकमेकापासून रजतलया प्रमािात रभनरूप असतात, रततकी, ही नम नाके्षिे स्पष्टपिे रभन 
असत नाहीत; उलट, एकाि प्रजातीतील वनस्पती रजतके सरूप असतात रततके हे भार् सरूपही असत 
नाहीत. त्याम ळेि, अशा आधािावि रवभलत केलेले हे प्रदेश आपल्याप िते सरूप असिाि नाहीत की 
एकमेकापासून रभन असिाि नाहीत. अनेक वरे्वरे्ळ्या घटकाांच्या बाबतीत ते एकमेकाांशी रमसळून 
जाण्यािी शलयता आहे, ति द सऱ्या काही घटकाांच्या बाबतीत ते एकमेकाांवि सांक्रमि किण्यािीही शलयता 
आहे. आपल्या कल्पनाशलतीला आकलन न होण्यासािखी ही प्रत्यक्ष परिव्स्थती र् ांतार् तीिी असल्याम ळे–
ती इतिाांना समजून साांर्ण्यािा रविािही आमच्या मनात येण्यािी शलयता नाही–अभ्यासासाठी घेतलेल्या 
या प्रदेशाांना काहीशा रनरित स्वरूपाच्या सीमा काहीशा स्वचे्छेनेि आखून देऊन ही प्रत्यक्ष व्स्थती 
नाईलाजाने स लभ किावीि लार्ते. पि, तसे किताना, या मयादािेषाि काय पि प्रत्यक्ष ते प्रदेश देखील, 
प्रत्यक्षातील र् ांतार् ांतीिे आकलन करून घेण्याच्या कायासाठी मान्य केलेली एक मूलतः स लभ-पद्धती आहे 
(वस्तूव्स्थती नहहे) या र्ोष्टीिा रवसि पडू देता कामा नये. 

 
सत्याव्स्थतीिे अशा प्रकाििे स लभीकिि, आरि अथाति रवकृतीकिि, ही फलत भरू्ोलात 

घडिािी घटना आहे, असे नाही. अन्य शास्त्रीय के्षिाांतूनही अशी स्वैि रवभार्िीपद्धती सामान्यतः वापिलेली 
असतेि. वनस्पतीशास्त्रातील जातींिी रवभार्िी, काही भार्ात तिी, स्वैिपिेि केलेली असते; आरि 
प्रािीन प्रारिशास्त्रात (Paleontology) ती तशी असतेि असते! [पि ग्राफ व अन्य काही लेखकाांनी वापिली तशी, ही त लना 
येथे वापििे, आरि त्याच्या आधािे प्रारिशास्त्रातील रवभार्ाांइतलयाि स हयाख्यात अभ्यास वस्तू, अथात प्रदेश, भरू्ोलक्षेिातही आहेत असा दावा 
कििे, हे तकग शास्त्राच्या रवरूद्ध आहे (१५६, ८३). प्रारिशास्त्राांतील मूतग अभ्यासवस्तू त्याांच्या जारत या नसून वरे्वेर्ळ्या वनस्पती व प्रािी या 
आहेत.] त्याच्यापेक्षाही, भशूास्त्रञाने केलेली खडकाांच्या थिाांिी व खडकाांच्या प्रकािाांिी रवभार्िी आिखीि 
स्वैि असते. अथाति, सवात स्पष्ट रदसिािे साम्य इरतहासाशी आहे. एका रवरशष्ट पि अरनरितपिे 
मयारदत केलेल्या, कालरवस्तािाला इरतहास-अभ्यासकाने मान्यता रदलीि पारहजे–उदाहििाथग: 
य िोपच्या इरतहासातील ‘स धाििाांिा कालखांड’, आरि जोपयंत एक स्वतांि व रवभलत एकक या नात्याने–
म्हिजेि, त्याच्या आधीच्या व नांतिच्या कालखांडाांशी सांबांध ठेविािे स्वयांपूिग एकक या नात्याने–त्यािा 
स्वतांि रविाि केला जात नाही, तोपयंत या य लतीिा वापि किण्यारवरूद्ध कोिीही आके्षप घेत नाही. 
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जर्ािे हे रवभार् वस्तूांच्या सहजस्वरूपाांतून स्पष्टपिे सूरित झालेले असत नाहीत. म्हिूनि, त्याांना 
र्ृहीत–वस्तूव्स्थती मानून त्याांच्यापासून अभ्यासािी स रूवात कििेही शलय होत नाही; चकवा केवळ 
सखोल व हयापक रनिीक्षिाने शोधून काढण्यािी आशा किण्यासािख्या वस्त व्स्थतीही त्या असत नाहीत. 
भौर्ोरलक प्रदेशाांच्या आपि केलेल्या अभ्यासाने आधीि सूरित केलेल्या या सवग र्ोष्टींवि इरतहासाशी 
केलेल्या विील त लनेने आिखीि भि रदल्यासािखा रदसतो. रवपिीत सूक्ष्मदशगकातून जर्ािे पिीक्षि 
करून शवेटी आपिास एक स्वतांि बांरदस्त स्थळ हाती लारे्ल आरि मर् ती सवग एकके एकि माांडून एक 
सांपूिग वस्तू होईल असे म्हिावे, ति अशा प्रकािच्या शलयतेिी आशा किण्यासही अवसि नाही. एक र्ोष्ट 
अर्दी स्पष्ट होत जाते की, आम्ही सर्ळे रमळून एकाि बांरदस्त स्थळािे पिीक्षि कििाि आहोत; आरि 
एखाद्या जीवपेशीत खासकरून आढळते रततकेही सापेक्ष प्रमािात असिािे रवभार्ाांिे रवभाजन या 
स्थळाच्या रवभार्ात असत नाही. 

 
मर्, या अांतस्थ र् ांतार् ांतीच्या व अरवभाज्य जर्ािे भार् आपि कोित्या आधािावि पाडू शकिाि 

आहोत? एक र्ोष्ट उघड रदसते. या समस्येच्या एखाद्या सोप्त या रदसिाऱ्या उकलपद्धतीवि, 
स रूवातीपासूनि; अरवश्वास दाखरवण्यास हिकत नाही. रवभार्िीिी एखादी सत्य-पद्धती शोधण्यािा 
आपि प्रयत्न कििाि नाही, कािि, तशी ती असिेि शलय नाही. पि, एखादी, कमीजास्तप्रमािात, 
सम रित पद्धती शोधण्याच्या प्रयत्नात आपि आहोत. शलयतेच्या कोटीतील कोित्याही पद्धतीने ही 
रवभार्िी केलेली असली, तिी ते भार् एका अथी “स्वैिपिे रनवडलेले भरूमखांड”ि असिाि. माि, द सऱ्या 
एका अथाने, आमिी ही रवभार्िी स्वैि नसते; कािि, सातत्याने कृतीत उतिरवल्या जािाऱ्या समपगक 
तत्तवाांवि आमिी रवभार्िी आधािलेली असेल, ति ती शास्त्राच्या सवगसामान्य अटी पूिग करू शकेल. नेमकी 
कोिती तत्तव े समपगक आहेत, हे ती रवभार्िी कोित्या हेत रसद्धीसाठी केलेली आहे यावि, म्हिजेि 
जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या के्षिाांिे स्वरूप समजून घेिे या हेतूवि, अवलांबनू िहाते. पि हे रवभार् रनसर्गतःि 
इतलया र् ांतार् ांतीिे आहेत की, जर्ािे कोितेही एक पयगवके्षि केले, ति त्यात त्याच्या सवग अांर्ाांना, केवळ 
रूपिेषेप ितेही, योग्य ते स्थान देता येिाि नाही. यावरून असे अन मान रनघते की, प्रादेरशक रवभार्िीिी 
आधाि तत्तव ेरवरवध असू शकतील, आरि त्यापैकी प्रत्येक, कमीजास्त प्रमािात, रवरवध भौर्ोरलक हेतूांच्या 
रसद्धीसाठी उपय लत असू शकेल. बोमन म्हितो त्याप्रमािे : “काल, अवकाश व कायग, या सािख्या िलाांवि 
अवलांबून असिाऱ्या कोित्याि वर्ीकििाने एक वालयता व एकरूपता ही ध्येये साध्य होिाि नाहीत, 
इतकेि नहहे, ती इष्टही नाहीत” (१०६, १४४ ; c/o चफि २२३). 

 
त्यािप्रमािे, प्रदेश रनरित किण्याकिता कोित्या कसोट्याांिी रनवड किावयािी, या प्रश्नािे 

उत्तिही रनसर्ाकडून रमळत नसते, असे हेटनि साांर्तो. “भरू्ोलकािानेि ही रनवड त्याांच्या 
महत्तवासांबांधीच्या त्याच्या वैयव्लतक रनिगयान साि किावयािी असते. परििाम असा होईल की, या प्रादेरशक 
रवभार्िीबाबत खिी अथवा खोटी रवभार्िी अशी टीका कोिीि करू शकिाि नाही; फाि ति, सहेत क 
अथवा अहेत क रवभार्िी असा शिेा त्यावि ते मारू शकतील. सवग घटनाांना सािखाि न्याय देिािी, 
सवगतोपिी समथगनीय अशी रवभार्िीि असत नाही. शलयतोवि जास्तीतजास्त उपकािक आरि कमीतकमी 
अपकािक अशी रवभार्िी स्वीकािण्यािा प्रयत्न कििे येवढेि आपल्या हाती आहे” (१६१, ३१६). [हा 
दृरष्टकोि हेटनिने प्रथम १९०८ मध्ये रवधानरूपाने माांडला (३००. १०७), आरि उन्स्टेडसह अनेकाांच्या रलखािाांतून त्यािे प्ररतसाद उमटले (३०९, 
१७६). ग्राफने प्ररतपादन केलेले याच्या रविोधी मत “अांरतम (absolute) सत्यािी शलयता र्ृहीत धििाऱ्या आदशगवादी” तत्तवञानरवषयक 
सांकल्पनेवि आधािलेले आहे; म्हिजे त्यान साि, भपूृष्ाच्या रवभार्िीत “एकि भौर्ोरलक सत्य” असले पारहजे (१५६, ११४).] 

 



 अनुक्रमणिका 

एका म द्यावि माि सांपूिग एक वालयता असल्यािे रदसते. भरू्ोलकािािी अभ्यासावयािी इच्छा आहे 
असा एखादा रवरशष्ट प्रदेश मयादाबद्ध किण्यािी पद्धत शोधिे एवढा एकि आमिा हेतू नाही. 
असांख्यबाबतीत सांपूिग जर् हेि एक एकक असल्याने, रतच्या सहाय्याने जर्ािी रवभार्िी प्रदेशात किता 
येईल अशी एक पद्धती शोधण्याच्या रविािात आम्ही आहोत. चकवा द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, 
आम्हाला असे सवग प्रदेश एका जार्रतक क्रमबांधात जोडून द्यावयािे आहेत. मर् परहला प्रश्न असा उभा 
िहातो की, या दोन कायगपद्धतीपैकी कोिाच्यामारे् आम्ही प्रथम लार्ाव?े 

 
एकूि जर्ाच्या रवविेनाने स रूवात करून, मर् जर्ािे प्रभावके्षि, प्रदेश, प्राांत आरि परिसिासरहत 

स्थळ असे भार् पाडाव ेका? कािि क्रमबद्ध (सामान्य) भरू्ोलाच्या सवग शाखाांच्या अभ्यासाने आम्हाला 
जर्ािा िाांर्लाि परििय झाला आहे. ही पद्धती जीवरवषयक शास्त्राांनी अवलां रबलेली आहे असे रदसून 
येईल–उदाहििाथग जीवनवकृ्षाच्या प्ररत, जारत, प्रजारत इत्यारद शाखा. पि हेटनि असे दाखवनू देतो, त्या 
के्षिातून वापिलेली पद्धती प्रत्यक्षात उलटीि असते. म्हिजेि, एकेका स्वतांि नम न्याच्या लक्षिाांिा 
अभ्यास करून, त्याांतील सजातीयाांिी एक प्रजारत, अशा अनेक प्रजातींिी एक जारत इत्यारद ििना 
किावयािी; आरि मर् या रनष्ट्कषािी त्या वर्ीकििाच्या सांपूिग क्रमबांधावरून िाििी घ्यावयािी. पि, 
भरू्ोलातील रवरवध प्रकािच्या के्षिाांिे पिस्पिाांशी व एकूि जर्ाशी जे सांबांध असतात त्याांिा असा एखादा 
सोपासा–म्हिजे प्रजारतपासून जीवनवृक्षापयंत होतो तसा–आकृरतबांध तयाि होत नाही. म्हिूनि, 
भरू्ोलाभ्यासकाांना त्या रवरशष्ट के्षिाच्या लक्षिाांच्या अांतबाह्य सांशोधनाने स रूवात करून, त्यावळेी लक्षात 
भििाऱ्या त्याांतील केवळ साम्य व रविोधाांच्या आधािाविि त्याांच्या प्रादेरशक रवभार्िीिा पाया ििावा 
लार्तो. हांबोल्टला त्या सांबांधाने जि भीर्ोरलक सांकल्पना दरक्षि अमेरिका खांडािे पोटरवभार् पाडत 
असताना स िलेली नाही, ति त्या प्रदेशातील सजातीयतेने आकलन झाल्याम ळेि ती स िली (१६१, 
३०७). 

 
ज्याांिी कोित्याही प्रकािे त लना कििे शलय होईल अशा रवरवध प्रदेशाांत जर्ािी वाटिी किण्यास 

फलत रवश्लेषि पद्धतीिी मदत प िेशी पडत नाही. ज्याच्याशी स्वतांि प्रदेशाांच्या अभ्यासाांिा कोित्यातिी 
प्रकािे सांबांध जोडता येईल असा एक सवगसामान्य रवभार्िीिा क्रमबांध हाती असिे आवश्यक आहे (c/o 
हॉल २९०, १२७). आर्मप्रमेयात्मक रवविेनाने, आढळत आलेल्या प्रदेशाांिे तौलरनक पिीक्षि कििे शलय 
झाले पारहजे ; तसे त्याांच्या रवकासािे साधन असलेल्या आधाि-तत्तवाांिे प्ररतबोधनही झाले पारहजे. फलत 
अशाि आधािावि आर्मप्रमेयाांना प्रत्यक्ष समस्येच्या रदशनेे वाटिाल कििे शलय होईल, आरि एकूि 
पृर्थ्वीच्या स्वरूपािा आधाि घेऊन भपूृष्ाच्या रवभार्िीिे कायग हाती घेता येईल. अथाति, या दोन पद्धतींनी 
एकमेकाांिा सतत पाठप िावा कित िारहले पारहजे (१६१, ३०७ f). 

 
त्यािप्रमािे कोित्याही पातळीवि प्रादेरशक रवभार् रनरित कित असताना, मोठ्या एककाांिी 

लहानात रवभार्िी कित जािे बिे, का लहानाांिे र्ट करून त्यातून मोठी एकके कििे बिे? परहल्या 
पद्धतीिे उदाहिि मौलच्या वि उल्लेरखलेल्या सीमापट्टीपद्धतीिे देता येईल. पूवीि, म्हिजे १९१५ मध्ये, 
बाल्कन देशाांच्या एका भार्ािी प्रदेशात रवभार्िी किण्यासाठी, त्याने या पद्धतीिा उपयोर् केला, आरि 
अन्य उदाहििाांनी त्याने रतिी उपय लतता पटवनूही रदली (१५७; १७९). ही पद्धती पूिगपिे वस्त रनष् नाही 
ही येथे साांर्ण्यािी र्िजि नाही. त्यात रवरवध हद्दींम ळे तयाि होिाऱ्या एका रूां दशा–आरि अनेकदा फािि 
रवस्तृत–पट्ट्यािे रूपाांति एका सीमािेषेत किताना हयव्लतर्त रनिगय ति घ्यावा लार्तोि रशवाय प्रम ख 
कािके व र्ौि कािके असा भेद मान्य किावयास, बळेबळेि, तो आपल्याला भार् पाडतो. लाउटेनझाकने 
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टीका केल्याप्रमािे, त्या सवग हद्दींिी भौरमरतक सिासिी काढिे कोिालाि शलय होिाि नाही (२६३). 
आपले कायग स्वतांिपिे कििाऱ्या ग्रान्योने अर्दी असाि क्रमबांध वापिला आहे. त्यात तो आपल्या 
कायगपद्धतीिे, स्वयांरनर्गमति पि रनरित अथािे, रनयम घालून देण्यािाही प्रयत्न कितो (२५२). थोड्याशा 
रनिाळ्या प्रकािे, यापूवीि पासाजगने या रदशनेे कायग केले होते. रनिरनिाळ्या रूपधेयाांिे पािदशगक नकाश े
एकमेकावि ठेवनू, त्या आधािावि त्या प्रदेशािे रवभार् पाडण्याच्या त्याने प्रयत्न केला. 

 
पि, अलीकडे ही स लभ पद्धती पासाजगने सोडून रदली आहे, व भदूृश्य के्षिाच्या एका रवभार्ािी 

(Landschaftsteil, प्रदेशािा के्षिीय रवभार्) “तपासिी” किण्याच्या पद्धतीिा तो वापि करू लार्ला 
आहे. हा जरटल भकेू्षिीय रवभार् म्हिजे त्या भकेू्षिदृश्यरूपी (प्रादेरशक) इमाितीिा एक खिाख िा दर्ड 
आहे असे मानून, चकवा त्या प्रादेरशक सजीवािी ती एक जीवपेशी आहे असे मानून, त्या सवांच्या रमळविीने 
तो एक प्रदेश तयाि कितो. (२५८; c/o ब्यूर्गि ११, ८१). भरू्ोलके्षिात ही एक महत्तवािी भि आहे, असे 
पासाजग उघडपिे मानत असे, व त्याच्या जोिावि प्रादेरशक भरू्ोल (Landschaftskunde) हा भरू्ोलातील 
एक नवाप्रकाि आहे या त्याच्या दाहयािे तो समथगन कित असे. प्रदेशािा वरे्ळा भार् कसा रनरित केला 
जातो असे रविािले, ति त्यािे उत्ति ठिलेले होते. ज्या पद्धतीने या आधीिा प्रदेश रनरित केला रे्ला, 
अर्दी त्याि पद्धतीने हाही रनरित केला जातो. फिक इतकाि, की लहान एककाांच्या दृष्टीने सोईिी 
असलेली नकाशाांच्या त लनेिी अरधक वस्त रनष् पद्धती येथे तो वापित नाही; त्याऐवजी प ष्ट्कळशी 
हयव्लतरनष् असल्यासािखी रदसिाऱ्या “सखोल रनिीक्षि” पद्धतीच्या मार्ाने त्याने ही प्रर्ती केलेली आहे.  

 
म्हिून, वि रविािलेल्या प्रश्नािे आपल्याला असे उत्ति रमळते. प्रादेरशक रवभार्िीच्या पातळीिा 

रविाि न किता, आपि दोनही रदशाांना प्रयत्न कित िहावयािे; एका बाजूने मोठ्या एककाांिी रवभार्िी 
लहानात किावयािी, ति द सऱ्या बाजूने लहान एककाांतून मोठ्या रवभार्ाांिी ििना किावयािी. प्रत्येक 
पद्धतीिे द सिीवि जिी अांशतः दडपि येत असले, तिी अांशतः का होईना, या दोनही पद्धतींिा स विगमध्य 
साधण्यािा प्रयत्न आपल्याला किावाि लार्तो. 

 
ब–आतापयंत रचण्यात आलेले क्रमबंधाचें प्रकार 

 
जर्ाच्या प्रादेरशक रवभार्िीिा क्रमबांध शोधण्यािे प्रयत्न हे भरू्ोलाइतेकि प्रािीन आहेत, यात 

कोिताही सांदेह नाही, भरू्ोलरवषयािे स्वरूपि असे आहे, की भपूृष्ाच्या रवभार्िीसाठी त्याला 
कोित्यातिी मलूाधािाांिी र्िज लार्तेि. प ष्ट्कळसे पूवीिे लेखक िाजकीय नकाशाांवरून रमळिािे रवभार् 
मान्य किावयास तयाि होते, तिी हवामान पट्ट्याांच्या रूपाने जर्ािे रवभार् पाडावयािे प्रािीन ग्रीकाांिे 
प्रयत्न हीि र्ोष्ट रनिाळ्या हेतूने किण्याच्या प्रयत्नाांिे प्रारतरनधक आहेत. आध रनक काळातील, 
रवभार्िीिा परहला प्रयत्न रिटिने केला; पि, तो आध रनक शास्त्राांनी अमान्य केलेल्या अांरतमहेत वादाच्या 
तत्तवञानाांवि आधािलेला आहे. “सवग रूपधेयाांिा सवगस्पशी रविाि हाि आधाि मानून केलेल्या भकेू्षिाांच्या 
रवभार्िीिी र्िज त्याला पटलेली होती; इतकेि नहहे ति, ती कायगवाहीतही आिण्यािा त्याने प्रयत्न 
केला, यािे सवगश्रये स्वतः रिटिकडेि जाते” (हेटनि १६१, ३०६). रिटिच्या कालखांडावि असलेल्या 
अांरतमहेत वादी सांकल्पनाांच्या प्रभावापासून म लत असल्याम ळे, आरि भौर्ोरलक ञानात प्रर्ती झाल्याम ळे, 
हेटनिने, कोित्याही एका घटकािा रविाि न किता रवरवध घटकाांच्या सांयोर्ािा उपयोर् किावयािा या 
मयादेपयंत, रिटििे अन किि केले; आरि नांति, स्वतांि लहान के्षिाांच्या स्वरूपािा अभ्यासकरून त्या 
आधािे अांशतः रवश्लेषि पद्धतीने हेटनिने स्वतःच्या क्रमबांधािा रवकास घडवनू आिला. [हेटनििा हा क्रमबांध 
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त्याने स्पामिच्या नकाशासांप्रहासाठी रलरहलेल्या लेखात प्रथमि, महिजे १८९७ मध्ये प्ररसद्ध झाला. १९०५ मध्ये तो क्रमबांध पूतगतेच्या मार्ावि 
होता. (१२३, ६७४). १९०८ मध्ये, त्यािा सांपूिग आिाखडा प्ररसद्ध झाला. Grundzuge der Landerkunde (प्रादेरशक भरू्ोलािी मूलतत्तवे) या 
ग्रांथाच्यारूपाने त्याने कलेले सांपूिग प्रादेरशक रवषयरववेिन दोन खांडामध्ये प्ररसद्ध झाले आहे (३०१).] 

 
१९०५ मध्ये हबगटगसनने केलेल्या य र्प्रवतगक प्रयत्नाांम ळे या प्रश्नाने एक रनिाळेि वळि रदले 

(३०७). रिटिने व त्याच्याबिोबि हेटनिने व रफरलप्त सनसािख्या अन्य जमगनग्रांथकािाांनीही वरे्वरे्ळ्या 
प्रदेशाांिे प्रत्यक्ष अवस्थेतील साहियग मान्य केले व त्याांच्या साहियांने अरधक मोठी प्रभावके्षिे व खांडे तयाि 
केली. यारवरूद्ध, हबगटगसन आपल्या प्रदेशाांना एका मोठ्या प्रकािािे लहान नम ने मानत असे, आरि 
दूिाांतिाने रवभलत असलेली के्षिेही अशािीतीने एकाि प्रकािात पिस्पि साहियाने आित असे. हबगटगसनिा 
वर्ीकििािा क्रमबांध हा स्थारनक साहियग अथवा सापेक्षस्थान या र्ोष्टी रविािात न घेता ििलेला होता. 
म्हिजे याच्या रवरूद्ध, प्रथम जर्ािे प्रम ख रवभार् पाडावयािे व नांति या रवभार्ाांिे पोटरवभार् अशा िीतीने 
पाडावयािे, की ते सलर् असावते, आरि ते सवग एकि रमळरवले असता एक प्रत्यक्ष साहियगदशगक पूिगके्षि 
तयाि हाव,े अशािीतीने केलेली रवभार्िी असते. एका क्रमबांधात आांतरिक स्वरूपान साि केलेले वर्ीकिि 
आहे, ति द सऱ्यात प्रत्यक्ष के्षिीय सांबांधाांतून रमळिािा आिाखडा आहे. रिरटश भौर्ोरलक परिषदेच्या 
सरमतीने केलेल्या सूिनेन साि (३१०, ३५४), असे म्हिता येईल, की परहल्या क्रमबांधातील प्रदेश 
प्रजारतरनष् आहेत, ति द सऱ्यातील प्रदेश रवरशष्टवर्गरनष् आहेत. रवरशष्ट खांडाांच्या प्रादेरशक भरू्ोलािे 
रवविेन कििािे बह तेक सवग ग्रांथ–या पद्धतीने सांपूिग जर्ािा रविाि कििाऱ्या ग्रांथाांिा समावशे त्याांति 
होतो–रवरशष्ट वर्गवािीने केलेल्या रवभार्िीिा उपयोर् कितात. पि अलीकडे, प्रादेरशक नकाशाांिा वापि 
कििािे बह तेक सवग ग्रांथ प्रजारतरनष् अथवा तौलरनक क्रमबांधािा उपयोर् कितात. 

 
शलयता अशी आहे, की भरू्ोलाला या दोनही पद्धतींिा फायदा घेतायेण्यासािख्या आहे. 

प्रजारतरनष्पद्धतीत ते दूिाांतिाने रवभलत असले, तिी प्रदेशा-प्रदेशाांतील आांतरिक साम्य प्रकट होत असते. 
पि ही समरूपता मलूतःि अपूिग असते; कािि, कोित्याही प्रदेशािे सापेक्ष स्थान हे त्याच्या आांतरिक 
लक्षिाांपकैी एक महत्तवािे लक्षि असते, आरि त्यािा अन्य आांतरिक लक्षिाांवि ख िा रदसण्याइतका 
परििाम झालेला असण्यािी शलयता असते (C/o पेंक १५९, ६४०). दरक्षि कारलफोर्गनया आरि मध्यरिली 
अशाप्रकािच्या प्रदेशाांतील भरूूपाांच्या सांयोर्ासह “भमूध्यसाम रद्रक” हवामान, वनस्परतजीवन, व रपके 
प्रत्यक्ष भमूध्यसाम रद्रक प्रदेशाांशी समरूप असली, तिी ही के्षिे कोित्याही पूिाथाने ‘भमूध्यसाम रद्रक’ 
नाहीत, आरि ती तशी होण्यािी शलयताही नाही (२३४, ९४). उलटपक्षी, याांपैकी प्रत्येक के्षिािी साांर्ड 
त्याच्या शजेािच्या के्षिाांशी एका रवरशष्ट प्रादेरशक क्रमबांधाने घालून रदली, ति तौलरनक (प्रजारतरनष्) 
पद्धतीतील फायद्याला आम्ही म कत असतो. [ज्याला येथे आपि प्रादेरशक भरू्ोलातील तौलरनक क्रमबांध या नावाने सांबोधतो 
आहोत त्यासाठी “क्रमबद्ध प्रादेरशक भरू्ोल” ही सांञा स िरवण्यात आलेली आहे. ही सांञा जिी अरधक स टस टीत असली, आरि अशा अभ्यासाांिे 
काही बाबतीतील स्वरूप स्पष्ट करून साांर्िािी असली, तिी ती रै्िसमज रनमाि कििािी आहे अशी जवळजवळ खािी वाटते. क्रमबद्ध भरू्ोल 
आरि प्रादेरशक भरू्ोल याांतील रविोध अमेरिकी रविािप्रवाहात िाांर्लाि स प्ररतरष्त झाला आहे. नेमके तेि दोन शब्द एकि र् ांफिाऱ्या सांञेम ळे 
सहजि र्ोंधळ माजण्यािी शलयता आहे. रशवाय ‘क्रमबद्ध भरू्ोल’ आरि ‘क्रमबद्ध प्रादेरशक भरू्ोल’ या दोहोंतील भेद रनत्य वापिात रटकवनू धििे 
फािि अवघड होईल.] 

 
या सांञाांच्या काहीशा बोंर्ळ वापिाम ळे, या दोन पद्धतीतील एक महत्तवािा भेद अनेकदा झाकला 

जातो. आमच्या मते ज्याला प्रदेशाांिा प्रत्यक्ष क्रमबांध असे नाव देिे योग्य आहे, त्या रवरशष्ट प्रदेशाांच्या 
क्रमबांधात सवग पोटप्रदेश एकि केले त्याांिा एकमेव आरि खिोखिीिा एक प्रदेश तयाि होतो; पि, 
तौलरनक पद्धतीत सामान्यतः तसे होत नाही. पूवग-इांग्लांड, उत्ति व नैऋत्य फ्रान्स, उत्तिसम द्र आरि परिम 
बाव्ल्टकसम द्र याांच्या रकनाऱ्यालर्तिे सखल प्रदेश या सवांिा एकि एक प्रदेश तयाि होतो असे म्हििे, 
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हा त्या शब्दािा केवळ र्ैिवापि आहे; आरि त्याला “रद अँग्लो-फ् लेरमश बेरसन” असे नाव देिे हा ति 
भरू्ोलके्षिातील धसम सळेपिा आहे (उन्स्टेड ३०९, १९७). पूवग-इग्लांड व त्याच्या बिोबिि त्याच्या 
समोििा सखल भभूार् याांिा समावशे कििािा एक प्रदेश आहे असे आपि एका अथाने म्हिूही शकू; पि, 
तो केवळ “मध्य-कवोष्ट्ि-सखल भभूार्” सामाविािा प्रदेश नाही, ति तो सखल-प्रदेश व अरूां द-सम द्र 
याांनी तयाि झालेला एक प्रदेश असून, त्यात सम द्रािाि वाटा जास्त महत्तवािा आहे. 

 
जर्ािी नैसर्गर्क प्रदेशात रवभार्िी किण्याच्या या हबगटगसनच्या प्रयत्नाकडे रवद्वानाांिी कृपादृष्टी 

प ष्ट्कळ वषपेयंत वळलेली नहहती, तिी शवेटी, त्यािी ही कल्पना इग्लांडमधील त्याच्याि रशष्ट्याांनी व 
आपल्या देशातील त्याच्या अनेक अन यायाांनी आरि जमगनीतील ग्राडमान व पासार्ग याांनी उिलून धिली. 
[१९१४ साली, योर्गने या रवषयावि प्रकाशझोत टाकिािे सहाप्रकारशत नकाशाांिे रवश्लेषि सादि केले. हे नकाश ेउत्ति अमेरिकेच्या “नैसर्गर्क 
प्रदेशाांिे” होते. त्याति त्या खांडािे आिखी पांधिा रवभार्ही पाडलेले होते. त्याांपैकी प्रत्येक नकाशा एकाि घटकवि आधािलेला होता; 
उदाहििाथग: प्राकृरतक भरू्ोल, हवामान चकवा वनस्परतजीवन (४४३). हा अभ्यास ग्रांथ य िोपीय सारहत्याच्या साांर्ोपाांर् पिीक्षिावि आधािलेला व 
त्यात र्ॅलोिने रलरहलेल्या व्हहडाल-ड-ल ब्लाखच्या सांप्रदायातील एका उदाहििाबिोबिि हबगटगसन, हेटनि आरि पासाजग याांच्या सारहत्यािाही 
समावेश केलेला होता (४३७). त्यािवळेी घडलेल्या एका ऐरतहारसक महत्तवाच्या घटनेिीही दखल घेतली पारहजे. अमेरिकी भरू्ोलाभ्यासकाांच्या 
एका सरमतीने “एक आर्ळे आरि उच्च दजािे कायग” म्हिून सांय लत सांस्थानाांच्या “नैसर्गर्क प्रदेशाांच्या” नकाशाांिी ििना किावयािी व त्यातून 
“प्रादेरशक अन्वीक्षिासाठी तकग श द्ध एकके” प िवायिी असे द हेिी कायग हाती घेतले होते (४४४). पि, सरमतीने ते प ढे ढकलण्यािा रनिगय घेतला 
आरि त्या ऐवजी सांय लत सांस्थानाांिी रवभार्िी प्राकृरतक एककाांत किण्याच्या कायाविि लक्ष कें रद्रत किावयािे ठिरवले. ते कायग शवेटी प्राध्यापक 
फेनमान याांनी तडीला लावले.] माि पासार्गने स्वतःिी म्हिनू एक पद्धती तयाि केली, तेहहा त्याला त्याआधीच्या 
पद्धतींिे ञान नहहते असे रदसते (२३६, ३३६ f). या रवषयािी अरभरूिी असलेल्या अभ्यासकाांना 
अन्यपद्धतींच्या ििा हेटनिच्या ग्रांथात सापडतील (१६१, २९४-३०६), आरि अर्दी अलीकडच्या पद्धतींिी 
ििा हॉलच्या ग्रांथात (२९०), बोमनच्या ग्रांथात (१०६, १५४-१६३), आरि भौर्ोरलक परिषदेच्या 
सरमतीच्या प्ररतवृत्तात पहावयास रमळेल. या प्ररतवृत्तात हबगटगसन, स्टँप, पासार्ग, उन्स्टेड आरि फॉन 
फाल्केन बर्ग याांच्या जर्ाच्या नकाशाांिाही याति समावशे केलेला आहे (३१०). 

 
हेटनिने या आधीच्या बह तेक सवग पद्धतींना “कृरिम” असे म्हटले आहे, कािि त्या केवळ विगनाांनी 

रनमाि केलेल्या आहेत, आरि त्याांनी एकि एक, आरि तेही पहाताक्षिीि ओळख पटिािे, लक्षि 
आधािादाखल घेतलेले आहे. रवभार्िीिे असे क्रमबांध प्राथरमक अवस्थेत सवग शास्त्राांनी सामान्यतः मान्य 
केलेलेि असतात, आरि त्या त्या शास्त्राच्या रवकासाला ते उपय लतही झालेले असतात. पि, घटनाांिे 
कायगकाििभाव त्याांनी रविािाति घेतलेले नसल्याम ळे ते क्रमबांध सांबांधी र्ोष्टींच्या सत्य स्वरूपाला स्पशगि 
कित नाहीत, असे हेटनििे मत आहे. “वस्तूांच्या मयादा ठिवनू देण्यासांबांधी जेवढी ते खटपट कितात, 
तेवढी खटपट ते वस्तूांच्या स्वरूपािे सांपूिग आकलन करून घेण्यासाठी कित नाहीत, हे या कृरिम 
वर्ीकििाांिे एक वैरशष्ट्ट्य आहे” (१६१, २९४). 

 
िाजकीय रवभार्िीम ळे होिािी सीमाांिी रनरिती अर्दी स्पष्टपिे ओळखू येिािी असते. भरू्ोलात 

अशाप्रकाििा क्रमबांध रवभार्िीसाठी वापिल्याने होिािे तोटे इतके सवगश्र त आहेत, की त्यावि वरे्ळी ििा 
किण्यािी र्िजि नाही. उलटपक्षी, प्रादेरशक अभ्यासाांत पूिगपिे द लगक्ष केले तिी िालण्यासािखे असते. 
पि, प्रादेरशक अभ्यासात िाजकीय रवभार्िीकडे पूिग द लगक्ष केले, तिी िालण्यासािखे आहे असा आव 
भरू्ोलकािाांनी आििे हे या मतािे द सिे टोक र्ाठण्यासािखे आहे. ज्या के्षिातील िाजकीय हद्दी वतगमान 
साांस्कृरतक भदूृश्याांच्या रवकासाच्या पूवीि प्रस्थारपत झालेल्या असतील, तेथे त्या भदूृश्याांिी रवभार्िी 
त्याांच्या साहियान साि किावयास काहीि हिकत नाही; आरि तसे किताना, बाह्य व आांतरिक अशा 
दोनही प्रकािच्या साहियांिा उपयोर् किावयास हिकत नाही. कािि, या िाजकीय सिहद्दीच्या दोन्ही 
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बाजूस त्याांिा एकमेकाशी प ष्ट्कळि बाबतीत रविोध असतो. अशाि एका परिव्स्थतीिे विगन प्रस्त त 
लेखकाने आपल्या “उत्ति सायलेरशयाच्या भौर्ोरलक व िाजकीय हद्दी” या आपल्या प्रबांधात केलेले आहे 
(३५५). उलटपक्षी दृश्यस्वरूपात कोितेि महत्तवािे भेद नसूनही नांति झालेल्या केवळ िाजकीय हद्दींनी 
केलेल्या लक्षिीय रवभाजनािे उदाहिि म्हिून उत्तिअमेरिकेच्या वासांरतक-र्हू-प्रदेशाकडे बोट दाखरवता 
येईल. 

 
रशवाय, आपल्या एकूि के्षिािे वरे्वरे्ळे भार् आर्गथक, सामारजक व िाजकीय एककाांच्या 

स्वरूपात सांघटीत किण्याकडे िाज्याांिा कल असतो. ही वस्त व्स्थती लक्षात घेऊन, अभ्यासकाांनी 
िाज्याांच्या के्षिाांिा रविाि केला, ति ते समथगनीयि ठििाि आहे. तिीही, भरू्ोलातील महत्तवाच्या जार्रतक 
रवभार्िीसाठी िाजकीय रवभार् हेि योग्य आधाि आहेत, या मताला पाचठबा रमळण्यािी शलयता आता 
िारहलेली नाही (अथात, प्रत्यक्ष िाजकीय भरू्ोलाप िता हा अपवाद केलाि पारहजे). रवशषेेकरून, 
सामान्य-भरू्ोलािा कोिताि लेखक िाज्याांच्या िाजकीय पोटरवभार्ाांकडे लक्ष देिाि नाही; आरि आपल्या 
देशात ति असे पोटरवभार् प्रत्यक्ष तथाकरथत िाज्याांनीि तयाि केलेले आहेत. 

 
त्यािप्रमािे मानववांश अथवा लोक हा आधाि घेऊन पाडलेल्या जर्ाच्या रवभार्ासांबांधी फािसे 

काही साांर्ण्यािी र्िजि नाही. ते भौर्ोरलक कािक (म्हिजेि, के्षिीय भेदाभेद रनमाि कििािे कािक) 
म्हिून महत्तवािे आहेत, येवढी र्ोष्ट रनःसांशय आहे. म्हिूनि, त्या आधािावि तयाि केलेले जर्ािे नकाश े
भरू्ोलकािाांना मोलािे वाटतात. पि, अशाप्रकािच्या कािकाांना जर्ाच्या प्रादेरशक रवभार्िीिी मूलभतू 
कसोटी म्हिून वापिण्याइतके महत्तव द्याव ेअसे फािि थोडे लोक मानतील (हेटनि १६१, २९६ f). 

 
दरक्षि व वायहय य िोपच्या बऱ्याि मोठ्या भार्ात, सम द्राने रतकडील भमूीिे रवरवध रवभार्ात 

केलेले रवभाजन मोठ्या प्रमािात असल्याम ळे, रवभार्िीसाठी एक उघड रदसिािा आधाि सम द्र हाि 
आहे, ही र्ोष्ट दैनांरदन हयवहािात जशी मान्य झालेली आहे तशीि ती आपल्या शास्त्रानेही मान्य केलेली 
आहे. एक िाज्य म्हिून मान्यता रमळरवण्यापूवी रकत्येक शतके, इटलीला एक “भौर्ोरलक अरभहयलती” 
म्हिून मान्यता रमळालेलीि होती; आरि खिे पहाता या भौर्ोरलक हयलतीने स्वतःिे समथगन फािि मोठ्या 
प्रमािात केले आहे. अशा िीतीने सवग जर्ािी रवभार्िी द्वीपे व द्वीपकल्पे याांमध्ये इतलया स्पष्टपिे झालेली 
असती, ति रनरिति या क्रमबांधाम ळे अनेक हेतू साध्य झाले असते. पि, या रवभार्िीत सम द्राांना नेमनू 
रदलेले कायग–अथात्, भपूृष्ाच्या मयारदत प्रदेशाांच्या हदी ठिवनू देिे–अर्दीि अप िेपिे कित 
असल्याम ळे, रवभार्िीिा एक कािक पािी हा असू शकतो या कल्पनेच्या पोटी नद्याांिाही त्या कािकात 
समावशे किण्यात येऊ लार्ला. रदसावयाला ही र्ोष्ट रनिथगक वाटली, तिी िाजकीय के्षिात या कल्पनेिे 
दूिर्ामी परििाम झालेले होते. “ऱ्हाइन नदी ही फ्रान्सिी नैसर्गर्क हद्द आहे,” या प्रमेयािे समथगन रनदान 
१५१९ च्या शाांतता परिषदेइतलया अलीकडच्या काळापयंत केले जात होते. 

 
उलटपक्षी, काही अन्य अभ्यासकाांनी एकरूपता रनमाि कििाऱ्या नदीच्या परििामाांवि भि रदला, 

आरि नद्याांच्या पािलोट-खोऱ्याांच्या आधािे त्याांनी देशाांिी रवभार्िी केली. पि, अपहृत प्रवाहाांच्या 
बाबतीत, त्या नद्याांिे रजहहाळ्यािे सांबांध त्याांच्या स्वतःच्या खोऱ्याशी नसून द सऱ्याि नदी-खोऱ्याशी 
असल्यािे रदसून येऊ लार्ले. मर्, या प्रयत्नात पािलोट रवभाजकाांिी जार्ा पवगतिाजींना द्यावी लार्ली. 
सवगि भमूीवि िेखीव रवभाजकाांिा व अखांड क्रमबांध पवगतिाजींनी तयाि केलेला आहे, असे येथे र्हृीत 
धिण्यात आले होते. “आता, अशाप्रकाििे पवगत आमच्या नकाशाांतूनि नाहीसे झाले आहेत.” सवगि कृरिम 
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रवभार्िीत सवात महत्तवािी अट सहज व सवगस्पशी उपयोजकता ही असते. पवगतिाजींिे उत ांर् भार् विील 
अट कधीकाळी पूिग कितील अशी शलयता िारहली नाही (१६१, २९७ f). 

 
क–“नैसर्गगक प्रदेशाचें”क्रमबंध 

 
हे क्रमबांध कृरिम आहेत असे आम्हाला जि वाटते, इतकेि नहहे, ते अर्दीि सामान्य आहेत असेही 

जि वाटते, ति भार् या िीरतबाह्य क्रमबांधाांिा येथे येवढा आवजूगन रविाि का िालरवला आहे, अशी शांका 
वािकाांच्या मनात येण्यािी शलयता आहे. भावी भरू्ोलाभ्यासक आपि आज वापित असलेल्या क्रमबांधाांकडे 
कोित्या दृष्टीने पहातील, हे आपल्या लक्षात याव ेयेवढ्याि हेतूने र्तकालीन क्रमबांधाांिे हे सांरक्षप्त त सवेक्षि 
आम्ही येथे केलेले आहे. कािि, अशी एक शलयता आहे, की अशाि काहीशा प्रकािाांनी आम्हीही स्वतःिी 
फसविूक करून घेत आहोत. 

 
काटेकोि अथग असल्यािा भास रनमाि कििाऱ्या सांञाांिा रशरथलपिे केलेला उपयोर्, हे अशा 

आत्मवांिनेिे एक सामान्य स्वरूप असते, लेखक प्रथम प्रथम ही सांञा रशरथलपिे वापिली जात असल्यािी 
जािीव ठेवनू असतो. पि, कालाांतिाने, ती ताांरिक सांञाि वािकाांच्या, व प्रत्यक्ष लेखकाच्याही, मनात 
असा रवश्वास रनमाि किते, की त्याने जो अथाभास रनमाि केला आहे तेि त्यािे खिे म्हििे आहे. 
उदाहििाथग : पािलोट-खोऱ्याांना नैसर्गर्क भरूवभार् मानून पूवीिे ग्रांथकाि स्वतःिी फसविूक करून घेत 
असत, अशी आमिी खािी झाली असली, तिी “नैसर्गर्क प्रदेश” अशासािख्या सांञाांिा वापि प्रिरलत 
रूपात कित असताना आम्ही स्वतः भक्कम पायावि उभे आहोत, अशी खािी आपल्याला तिी देता येईल 
का? 

 
द दैवािी र्ोष्ट अशी, की “नैसर्गर्क प्रदेश” या सांञेिा अनेक व वरे्वरे्ळ्या अथांनी वापि किण्यास, 

दैनांरदन हयवहािात तिी, पूिग म भा भाषेने रदलेली आहे (ही अडिि जवळजवळ याि स्वरूपात फ्रें ि व 
जमगन भाषाांतूनही आहे–आरि ती सवगि चहदीय िोपीय भाषाांतून असण्यािी शलयता आहे). अर्दी हयापक 
अथाने पहाता, “रनसर्ात” मन ष्ट्यािा, आरि त्याच्या सवग कायांिाही, अर्दी उघड समावशे होत असतो, 
चकवा रवश्वरवषयक कल्पनाांपेक्षा रवश्व या सत्यव्स्थतीिाि तो समानाथगक असतो, असे म्हििे बिे. काांट, 
हांबोल्ट व अन्य लेखकाांनी, अशाप्रकािे, “रनसर्ग” या शब्दािा वापि रनिीक्षकाच्या मानरसक सांवदेनाांबाहेििे 
वस्त रनष् जर् या अथाने केला आहे. 

 
याि आधािावि काही अभ्यासक “नैसर्गर्क प्रदेश” या सांञेतील रनसर्ग हा शब्द “स्वचे्छेने लादलेले 

नहहे, ति सहज रसद्ध आहे, असे काही तिी” असा अथग दाखरवण्यासाठी वापितात (३१०, २५३). ही सांञा 
वापिताना, हबगटगसनिा म ळात हाि हेतू असावा असे वाटते (३०७). पि, त्याच्या नांतिच्या प्रकारशत 
ग्रांथाांतून त्याने नैसर्गर्क हा शब्द वर्ळावा. आरि केवळ जर्ािे ‘प्रम ख प्रदेश’ असा शब्दप्रयोर् त्याने किावा, 
ही घटना कदारित अथगपूिग असण्यािी शलयता आहे (३०८). रनदान भरू्ोलकािाांनी केलेल्या 
उपयोर्ावरून पहाता, ‘प्रदेश’ या शब्दािा ‘सहज स्वरूप’ हा र् िाथग त्या शब्दाच्या बिोबिि येतो–याच्याि 
रवरूद्धाथाने ते के्षि शब्द वापितात. स्वैिपिे लादलेली के्षिािी रवभार्िी, या रवरूद्ध ‘सहजरसद्ध प्रादेरशक 
स्वरूप’ या सांकल्पनेवि भि देण्यासाठी नैसर्गर्क या शब्दािी प स्ती जोडिे, ही रनिथगक प निावृत्ती आहे 
(“सत्य नैसर्गर्क प्रदेशाांच्या” क्रमबांधािाही अवताि होईल अशी अपेक्षा किण्यास काहीि हिकत नाही); 
रशवाय, तो काहीसा पाांरडत्य प्रदशगनािाही भार् असावा. या शब्दाने असे स िरवले जाते, की भपूृष्ािी 
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रवभार्िी रनःसांदेहपिे किण्यात आलेलीि आहे; प्रश्न केवळ ती अिूकपिे ओळखण्यािा आहे. पि, 
आपल्याला ति असे रदसून आले आहे, की अशाप्रकाििी कोितीही रवभार्िी सत्यव्स्थतीत अव्स्तत्वात 
नाही. जर्ािी कोित्याही प्रकािे रवभार्िी किावयािी झाली, की वैयव्लतक रनिगयािा प्रश्न हा उद्भवतोि. 
वरे्वरे्ळ्या कािकाांच्या मयादा रनरित किण्याच्या बाबतीति नहहे. [‘नहहे’ या शब्दामारे् ‘केवळ’ हा शब्द घालावा.] ति 
या अनेक कािकाांपैकी कोिता सवात महत्तवािा मानावयािा याबाबतही हा प्रश्न उद्भवतोि. के्षिािे हे 
सहजरसद्ध स्वरूप असांख्य अपरिमेय घटकाांनी बनलेले असते, आरि हे घटक अन्योन्य सांबांधाांत असले, 
तिीही पूिाथाने ते तसे असत नाहीत. तपमान, पजगन्य, उांिसखलपिा, जरमनीिा उताि, मृरत्तकेिा 
नैसर्गर्क पोत, भरूमर्त खरनजे, आरि सापेक्ष स्थल हे सवगि घटक मोठ्या प्रमािात एकमेकापासून स्वतांि 
असतात–मर्, मानव घटकाांतून प्रदर्गशत होिाऱ्या स्वातांत्र्यप्रमािािा रविािि किावयाला नको. 
ज्याच्यातील हे सवगि घटक स्थलपित्व े बदलत असतात, आरि हे बदलही मोठ्याप्रमािात स्वतांि 
असतात, अशा या जर्ािी रवभार्िी किताना सवग घटकाांिा एकाि वळेी आधाि घेिे ही अशलयकोटीतील 
र्ोष्ट आहे; आरि हे सत्य अनेक ग्रांथकािाांनी बोलूनही दाखरवलेले आहे. म्हिूनि कोिते बदल आरधक 
महत्तवािे आहेत यािा प्रथम रनिगय झाला पारहजे. पि, या रनिगयासाठी मानदांड कोिता? कोि श्रेष्, पवगत 
की आवषगि? अथाति हा रनिगय फलत वैयव्लतक असू शकतो; आरि या अथाने पहाता, अशाप्रकािे तयाि 
झालेले हे प्रदेश सत्यव्स्थतीवि स्वचे्छेने लादलेलेि असतात. 

 
काही बाबतीत, “नैसर्गर्क प्रदेश” ही सांञा वापििाऱ्या लेखकाांिा हे शीषगक शब्दशः अथाने 

घेण्यािा हेतू नसतो. अनेक वळेा, कोिताही एक घटक आधािासाठी घेऊन प्रादेरशक रवभार्िी केलेली 
असते : उदा. ‘हवामानरनष् प्रदेश’, शतेीरनष् प्रदेश इ. पि, काहीवळेा यारवरूद्ध, प्रादेरशक रवभार्िीिा 
आधाि मानवासह सांपूिग रनसर्ाति र्वसिािा असतो हे सूरित किण्यासाठी त्या सांञेिा वापि केलेला 
असतो (प ष्ट्कळशा बाबतीत, असा वापि किण्यातही मानभावीपिा असतोि, असे खािीपूवगक रदसून येते; 
कािि, प्रत्यक्षात ही रवभार्िीही हवामान या एकाि घटकावि आधािलेली असते) प्रथमदशगनी, 
‘रनसर्ाधािे केलेले प्रदेश’ या शब्दप्रयोर्ािे रवरधरवरहत सांरक्षप्त त रूप ‘नैसर्गर्क प्रदेश’ हेि आहे, असा भास 
होण्यािी शलयता आहे. पि “नैसर्गर्क” या शब्दाच्या पूिगर् िाथािा प न्हा रविाि करू लार्तो, तेहहा एक 
र्ोष्ट स्पष्ट होते, की हा सांरक्षप्त त वालयाांश त्याच्या सांपूिग वालयाांशापेक्षा रकतीतिी अरधक अथावि अरधकाि 
साांर्ू लार्तो. म्हिजे, ‘सत्यपरिव्स्थतीच्या आधािे तयाि केलेले प्रदेश या वालयाांशािे सांरक्षप्त तरूप म्हिनू 
‘सत्य प्रदेश’ या वालयाांशािा उपयोर् किण्यातलाि हा प्रकाि आहे. परिव्स्थती सत्यव्स्थतीत असते हे खिे 
असले, तिी ‘प्रदेश’ ही बौरद्धक सांकल्पनाि असते. 

 
हबगटगसनने आपल्या नांतिच्या प्रकारशत ग्रांथाांतून वापिली आहे त्याप्रमािे ‘प्रदेश’ ही सांञा 

कोित्याही र् िरवशषेिारशवायि वापिण्याने ही अडिि सहज दूि होण्यासािखी आहे; चकवा तशीि 
कोिािी इच्छा असेल ति, ‘भौर्ोरलक प्रदेश’ या सांञेिा उपयोर् करूनही ते साधता येईल. ‘भौर्ोरलक’ ही 
सांञा काही वळेा मानवतेि नैसर्गर्क अशा अथाने वापिली जाते, ही र्ोष्ट खिी आहे. पि, भरू्ोलशास्त्रात 
मानवी रूपाांिाही अांतभाव होत असल्याने, अशा प्रकाििा र्ैिसमज येथे होण्यािी शलयता नाही (रिरटश 
भरू्ोलकािाांनी असा वापि केल्यावरून रडरकन्सनने आके्षप घेतलेला आहे १०१, २५८ व २६८). “भरू्ोल” 
या शब्दापासून होिािे रवशषेि “भरू्ोलात” अांतभाव होिाऱ्या सवग र्ोष्टींिा समावशे रनरिति करू शकते 
(जेम्स २८६, ८०). 
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“नैसर्गर्क आधािावि केलेले प्रदेश” आरि “नैसर्गर्क प्रदेश” यातील भेद हेटनिच्या Natϋrliche 
Eintcilung dcr Erdoberflӓche (३००) या ग्रांथात काटेकोिपिे व सातत्याने िाखला रे्ला आहे. 
रवभार्िीसाठी घेतलेला आधाि कोिताही असो, त्यािे उपयोजन कित असताना वैयव्लतक रनिगयब द्धीिा 
इतलयावळेा उपयोर् कििे भार् पडते, की परििामी ‘प्रदेश’ हे “नैसर्गर्क” या शब्दािा कोित्याि अथाने 
नैसर्गर्क आहेत, असे म्हिता येिाि नाही (१०७). उलटपक्षी, त्याने केलेल्या शब्दप्रयोर्ािे भाषाांति–मर् 
ते जमगन भाषेत पूिगपिे स्पष्ट असो वा नसो–“पृर्थ्वीच्या पृष्भार्ािे नैसर्गर्क रवभार्” असे केले, ति त्यािी 
काटेकोिपिापासून फािकत झालेली रदसते. त्याने केलेल्या या ििेत, तो ज्याला ‘कृरिम’ (Kϋnstlich) 
अशी सांञा देतो, अशा क्रमबांधाांतील व स्वतःच्या रवभार्िीच्या क्रमबांधातील रविोध दाखवनू देतो. त्यािा 
क्रमबांध ‘सत्यव्स्थरतरनदशगक’ या अथाने नैसर्गर्क (Natϋrlich) आहे. आिखी स्पष्ट किावयािे ति, केवळ 
सत्यव्स्थतीवि आरि सांपूिग सत्यव्स्थतीवि (Natur) उभािलेला तकग रनष् आधाि तो शोधत असतो. 

 
“नैसर्गर्क” या शब्दाच्या अर्दी हयापक अथाने, म्हिजेि रनिीक्षकाच्या मानसाच्या बाहेिच्या, पि 

त्याच्या नजिेस पडिाऱ्या, सवग घटनाांिा त्यात समावशे होईल अशा अथाने, कोिी त्यािा अथग वस्त रनष् 
परिव्स्थती असाही लाव ूशकेल–केलेल्या उपयोर्ाविि विील परिच्छेदातील त्या शब्दािा प्रत्येक अन्वयाथग 
अवलांबून आहे. अशा शब्दप्रयोर्ास भौर्ोरलक सारहत्यात आरि रविािके्षिात भक्कम आधाि आहेत, यात 
शांकाि नाही. हांबोल्टच्या, आरि त्याच्या पूवीच्या आिायांच्याही, दृष्टीनेही तीि त्या शब्दािी सवगसामान्य 
समजूत होती. [ग्रान्योने ‘रनसर्ग’ या शब्दाच्या अथाच्या एका वेर्ळ्या पाठभेदािा उपयोर् केला आहे. हा पाठभेद त्याने रिकाटग या 
तत्तवञाकडून उिललेला होता. “कारयक अव्स्तत्व असलेल्या वस्तू म्हिजेि रनसर्ग”; चकवा द सऱ्या शब्दाांत, अमूतग नसलेल्या, अथात मूतग 
असलेल्या र्ोष्टी म्हिजे रनसर्ग–मर् त्या र्ोष्टी मानवी असोत की अमानवी असोत (२५२; २७०, २९७). रिकाटग “भौरतक शास्त्रािी” हयाख्या स्पष्टपिे 
अशीि कितो. वास्तरवक, मूतग, कारयक, भौरतक र्ोष्टी आरि त्याांच्या रविोधी र्ोष्टी या दोहोंतील भेद स्पष्ट कििाऱ्या सांञाांिा भेद स्पष्ट कििाऱ्या 
सांञाांिा तोटा नाही. या नहयासांञेने “नैसर्गर्क शास्त्र” कसे असावे या सांबांधीिे एखादे नव ेप्रमेय रसद्ध किावयािे नसेल, ति र्ोंधळ उडरविािे हे 
आिखी एक रपलू सोडण्यािी र्िज रदसत नाही.] पि एकां दिीने, १९ हया शतकातील सवगि शास्त्रञ अमानव घटनाांिे 
अभ्यास “नैसर्गर्क शास्त्र” या नावाने तीव्रतेने वरे्ळे दाखव ूलार्ले; आरि भरू्ोलात, व अन्य रविािके्षिातही 
मानवावि कोित्याही प्रकािे अवलांबनू नसलेला सत्यव्स्थतीिा भार् व जो “मानवी” म्हिता येईल असा 
भार् या दोहोतील रविोध स्पष्ट किण्यासाठी ‘रनसर्ग’ या शब्दािा प्रयोर् होऊ लार्ला. एका अथाने, ‘मानव 
व रनसर्ग’ याांिा रविोध दाखरविे हा ‘कमालीिा उद्धटपिा’ आहे, या जेम्सच्या मताशी (२८६, ७९) 
कोिािेही एकमत होण्यास हिकत नाही. हे खिे असले, तिी रनसर्ात मानव एकटाि काय तो या अशा 
रविोधािी कल्पना किण्यास समथग असतो, ही एकि वस्त व्स्थती असा रविोध स्पष्ट कििाऱ्या सांञाांिे 
समथगन किण्यास प िेशी आहे. “प्रत्यक्ष मानव जातीच्या अभ्यासाशी” सांबांरधत असलेल्या शास्त्र व तत्तवञान 
याांच्या सवगि के्षिाांना, रवश्वािा मानवी म्हिता येईल असा अांशभार् आरि तो वर्ळून उिलेला रनसर्ािा 
भार्, या दोहोतील भेद स्पष्ट कििे आवश्यक वाटते. कदारित्, या दोन रवभार्ाांत असलेले रजहहाळ्यािे 
सांबांध ब रद्धर्म्य पद्धतीने साांर्ण्यासाठीि त्याांना तशी र्िज जािवली असेल, मानव व पृर्थ्वी याांच्या अन्योन्य 
सांबांधाांबाबत रवविेन किताना “पाया” हा शब्दि वापिावा अशी प्रशस्ती जेम्स कितो, ती अशाप्रकाििी 
र्िज तो खिोखिीने मान्य कितो म्हिनूि ना! (८०)–जिूकाही, मानव हा पृर्थ्वीवििा चकवा पार्गथव 
नहहेि! “पाया” या सांञेिेकाही फायदे आहेत हे खिे असले, तिी त्याच्या मयादाही स्पष्ट आहेत–
रवशषेेकरून, रवशषेिरूपात तो एक अर्दी वरे्ळाि शब्द तयाि होत असतो, मानवी घटकाांपासून अमानवी 
घटक वरे्ळे दाखव ूइव्च्छिाऱ्या शास्त्रञाांनी “नैसर्गर्क” या शब्दािा प्रयोर् किण्यािी सवय लावनू घेतली 
आहे, आरि ती तशीि प ढेही िालू िाहील असे र्ृहीत धिण्यास हिकत रदसत नाही. ही र्ोष्ट काहीशी 
तकग रवरूद्ध आरि र्ोंधळ माजरविािी असली, तिी खिी आहे. म्हिूनि, या अथाने ही सांञा आम्ही येथे 
वापितो आहोत ही र्ोष्ट आपि आधी स्पष्ट कििे आवश्यक आहे. 
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प्रस्त त वादािा म द्दा बह तेक शास्त्राांच्या दृष्टीने अर्दी रकिकोळ महत्तवािा असला, तिी भरू्ोलात 
माि तो सवात अरधक महत्तवािा आहे. भरू्ोल हे ‘भौरतक शासे्त्र’ आरि मानवसांबांधी अथवा ‘सामारजक शासे्त्र’ 
या दोहोंिाही छेद घेिािे शास्त्र आहे. “भौरतक शासे्त्र व सामारजक शासे्त्र याांमधील द वा” म्हिजे भरू्ोल, हे 
भरू्ोलािे विगन प ष्ट्कळशा आध रनक भरू्ोलकािाांना मान्य नाही, ही र्ोष्ट रनरित आहे. शास्त्राांिी रवभार्िी या 
दोन प्रम ख र्टात कििाऱ्या या रूढ पद्धतीिा श्ल टिप्रमािे इति अभ्यासकही आता रविाि कित नाहीत, 
ति, भरू्ोल या सवगि वरे्वरे्ळ्या शास्त्राांिा छेद घेतो व त्यासवांमधील द व ेतो साांधतो, या वस्त व्स्थतीवि ते 
भि देत असतात. याि आधािावि, काही ग्रांथकाि “भौरतक भरू्ोलाच्या” रवरूद्ध असलेल्या “जीवरवषयक 
भरू्ोलािा” “मानवी भरू्ोल” हा एक भार् आहे, असे मानतात (येथे भौरतक यािा अथग रनजीव भौर्ोरलक 
रूपधेये असा घेतला जातो), आरि क्रमबद्ध (अथात सामान्य) भरू्ोलािे विीलप्रमािे दोनि भार् ते 
मानतात. हे तकग श द्ध आहे असे वाटले, तिी ते रनरिति असत्यप्राय आहे. मानवािा सांबांध जेहहा अमानवी 
कािकाांशी येतो, तेहहा तो इति कोित्याही सजीव प्राण्याांपेक्षा अर्दी रनिाळ्याप्रकािच्या प्ररतरक्रया देतो. 
त्याच्या प्ररतरक्रया साांस्कृरतक प्ररतरक्रया असतात व त्यात वस्त्रप्राविि–घि-र्ोठा, हत्यािे-अवजािे इत्यादी 
र्ोष्टींिा समावशे असतो–मानवावस्थेच्या अर्दी प्राथरमक कालात त्याने तेि केले (७३, ५६). भरू्ोलशास्त्र 
मानवाने मानवासाठी रवकरसत केलेले शास्त्र असल्याने–इति जीवसृष्टीपेक्षा आपि वरे्ळे आहो यािी 
जािीव ठेवनू–मानवीसृष्टी आरि अमानवीसृष्टी याांच्यामधील सांबांध हा रवषय भरू्ोलाला सवात अरधक 
रजहहाळ्यािा असतो. या अथाने पहाता लाांडग्याांिा भरू्ोल हा भरूमरूपाांच्या भूर्ोलाहून रजतका वरे्ळा 
असतो, रततकाि तो मानवी भरू्ोलापेक्षाही वरे्ळा असतो. म्हिूनि, ज्याांना साांस्कृरतक, म्हिजेि 
मानवाच्या, र्ोष्टी असे म्हिता येईल त्या र्ोष्टी इति सवग र्ोष्टींपेक्षा म लतःि वरे्ळ्या असतात–आरि या 
अथािी द सिी िाांर्लीशी सांञा नसल्याने आपि त्याांना “नैसर्गर्क” असे म्हितो (C/o फोरे्ल २४४, १९२). 
[पयावििातील सवगि कािकाांिा रविाि होत असताना त्याांत मानवोत्पारदत कािके व रनसर्ोत्पारदत कािके असा भेद कििे भरू्ोलदृष्ट्ट्या 
आवश्यक आहे. हे प्रमेय नांतिच्या असांख्य ििांतून र्ृहीत धिले रे्ले, सामान्यपिे सवगि भरू्ोलकािाांनी ते पूवीपासूनि र्ृहीत धिलेले आहे आरि तेि 
या परिच्छेदात ग्रांरथत केले आहे. पि आता माि या प्रमेयावि आके्षप घेण्यात येत आहेत. पहा Perspective... पाने ४८ ते ६४.] 

 
नैसर्गर्क या शब्दाच्या मयारदत ताांरिक अथाने पहाता, नैसर्गर्क प्रदेश ही सांञा, त्या प्रदेशाांिा 

रविाि त्यातील अमानव घटकाांच्या सांदभात केलेला आहे, असा अथग स िरवते, हे र्ृहीति आहे. ज्यातून 
मानवीघटक पूिगपिे वर्ळलेले आहेत अशा भपूृष्ािी सांकल्पना ही केवळ एक बौरद्धक, म्हिजे 
सत्यव्स्थतीत प्ररतचबबीत न झालेली, स्थल सांकल्पना आहे (प्रकिि ५, रवभार् ‘क’), या र्ोष्टीिी दखल 
आपि यापूवीि घेतलेली आहे. अथाति अशाप्रकािच्या ‘नैसर्गर्क प्रदेशाांिा’ कोिताही क्रमबांध केवळ 
औपपरत्तक स्वरूपािाि असिाि! रशवाय, आपल्याला असेही रदसून आलेले आहे, की अशा नैसर्गर्क 
प्रदेशाांिा एखादा सोपासा क्रमबांध, अर्दी तारत्तवक स्वरूपात देखील, जर्ात अव्स्तत्वात असल्यािे रदसत 
नाही. अशी र् ांतार् ांत रनमाि कििािा मानव हा कािक वर्ळावयािे ठिरवले, तिी ज्यातील प ष्ट्कळसे घटक 
मूलतःि पिस्पिापासून स्वतांि आहेत अशा नैसर्गर्क घटकाांिा जरटलसांयोर्देखील कोित्याही एका 
प्रादेरशक रवभार्िीला थािा देत नाही; म्हिजेि, अशी रवभार्िी फलत स्वैि रनिगयानेि होिे शलय आहे. 

 
जर्ािी रवभार्िी नैसर्गर्क म्हिजेि अमानवी घटकाांच्या आधािे केली आहे, हे सूरित 

किण्यासाठीही “नैसर्गर्क प्रदेश” हीि सांञा या मयारदत अथाने वापिता येईल, अशी शलयता आहे. 
“नैसर्गर्क प्रदेश” या सांञेच्या हयापक अथाने केलेल्या वापिािे बाबतही अशीि परिव्स्थती होती. आपि 
माि या मयारदत अथालाि याप ढे रिकटून िहािाि आहोत. सवगि रूपधेयाांच्या दृष्टीने, रनदान अत्यांत 
महत्तवाच्या दोन अर्ि तीन नैसर्गर्क रूपधेयाांच्या दृष्टीने, अथगपूिग अथवा पयाप्त त असेल असा एखादा 
रवभार्िीिा आधाि, मानवापासून वरे्ळा केल्यावि, रनसर्गही दाखवनू देऊ शकत नाही. तसेि, कोिता 
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घटक इतिाांच्या त लनेने अरधक महत्तवािा आहे यािी काहीि सूिना रनसर्ाकडून रमळण्यािी शलयता 
नाही. सेरकवा (Sequioas) नावाच्या िाक्षसी वृक्षाांच्या दृष्टीने अथगपूिग असिािे नैसर्गर्क घटक, अलास्का 
चकवा न्यजूसीमधील मच्छिाांच्या दृष्टीने महत्तवाच्या असिाऱ्या नैसर्गर्क घटकाांपेक्षा रनसर्ाला अरधक 
महत्तवािे वाटतात, असे र्ृहीत धिण्यास कोिताही आधाि नाही, असे उदाहििादाखल आपल्याला म्हिता 
येईल. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, सेरकवाांच्या सांदभात तयाि केलेला ‘नैसर्गर्क प्रदेशाांिा’, म्हिजेि 
‘केवळ नैसर्गर्क घटकाांवि आधािलेल्या प्रदेशाांिा’, नकाशा सेरकवाांच्या सांदभात तयाि केलेल्या 
नकाशापेक्षा अर्दी वरे्ळा होईल. पि, अशी रवभार्िी अशाि एखाद्या बाह्य हेतूने केलेली असिे आवश्यक 
आहे. तथारप, भरू्ोलकािाांनी अशाप्रकािे केलेल्या सवगि रवभार्ण्या मानवी दृरष्टकोिातून–म्हिजेि, 
मानवाला ज्याांच्याबद्दल रजहहाळा वाटतो अशा रनसर्ांशाबद्दलच्या त्याच्या दृरष्टकोिातून–केलेल्या आहेत. 
काटेकोिपिे रविाि किावयािा ति, “मािसाला महत्तवपूिग वाटिाऱ्या नैसर्गर्क परिव्स्थतींवि आधािलेले 
प्रदेश” असेि त्याांिे विगन किाव ेलारे्ल. रनदान हबगटगसनला तिी ही परिव्स्थती कळून ि कलेली होती असे 
रदसते (३१० आरि ३७८). 

 
अर्दी स रुवातीपासून जे उघड रदसत होते त्याि रनष्ट्कषापयंत येऊन पोहोिण्यास येवढ्या 

शब्दावडांबिािी काय जरूि होती, असे वािकाांना वाटिे साहरजक आहे. पि, अनेक अभ्यासाांच्या 
परिशीलनाने एक र्ोष्ट स्पष्ट झाली होती की, विील रनष्ट्कषग इतिाांना इतका स्पष्ट आहे असे वाटत नाही. 
नैसर्गर्क घटकाांच्या स्वारधकािाने, चकवा काही सूिनाांन साि “त्याांच्या अांर्भतू लक्षिाांवरून” त्याांिा रविाि 
न किता, त्या घटकाांिे मानवाच्या दृष्टीने असिािे महत्तव प्रत्येक बाबीत लक्षात घेतलेि पारहजे, असा 
दांडक घालिाऱ्या प्रादेरशक रवभार्िीच्या क्रमबांधातील र्ैिकायद्याांिा आपि रविाि करू लार्लो, म्हिजे 
या रनष्ट्कषािे महत्तव कळू लार्ते. मर्, अशा क्रमबांधात असा एक कािक ल डब ड करू लार्तो की, तो 
प्रत्येक एका घटकावि परििाम कित िहातो, इतकेि नहहे ति, हा परििाम स्थलपित्व ेव कालपित्वहेी 
लक्षिीयिीतीने बदलत िहातो. केवळ नैसर्गर्क घटकाांना धरून केलेली उत्ति अमेरिकेिी प्रादेरशक 
रवभार्िी कोलांबसपूवग काळात वरे्ळी असेल, ति वसाहतींच्या कालखांडासाठी एक वरे्ळीि असेल. 
त्यानांतिच्या काळाांत बदलाांिा हा वरे् कमी झाला असला, तिी आजतार्ायत ही रवभार्िी बदलतेि आहे 
(C/o िोक २९७, १०७). त्यािप्रमािे, कोित्याही एका कालखांडात, सांय लत सांस्थानाांच्या नैसर्गर्क 
घटकाांना रदले रे्लेले सापेक्ष महत्तव िीनच्या प्रादेरशक रवभार्िीतही ते रततकेि रदले रे्ले असेल, असे 
र्ृहीत धिता येिाि नाही–अमेरिकन लोकाांना िीनमध्ये वसाहती किण्यािी सांधी रमळाली, ति त्याांच्या 
जीवनावि तेथील नैसर्गर्क परिसिािा कसा परििाम होऊ शकेल, अशा दृरष्टकोिातूनि िीनिी प्रादेरशक 
रवभार्िी कोिाला किावयािी असेल ति र्ोष्ट वरे्ळी! 

 
मर्, जो सांबांरधत नैसर्गर्क घटकाांच्या सांपूिग जरटलाांना योग्य न्याय देईल, आरि तिीही मानवी 

दृरष्टकोिापासून जो अरलप्त त असेल, असा जर्ािे प्रादेरशक रवभार् किण्यािा एकही मार्ग सांभवति नाही 
का? केवळ तारत्तवकदृष्ट्ट्या का होईना पि अशी एक जर्ािी प्रादेरशक नैसर्गर्क रवभार्िी कििे शलय 
झालेि, ति अशा रवभार्िीतून मानवापासून अरलप्त त असलेली एक सांदभगिौकट आपल्याला उपलब्ध 
होईल; आरि त्याच्याि पाश्वगभमूीवि आपल्याला साांस्कृरतक भदूृश्याांच्या रवकासािा अभ्यास कििे शलय 
होईल. अशा िौकटीसाठी माजलेल्या तार्गकक वादांर्ाांवरून ती तयाि कििे अशलय कोटीतील र्ोष्ट आहे 
असा भास होत असला, तिी, अशाप्रकािच्या िौकटीला प्रादेरशक भरू्ोलाच्या दृष्टीने इतके मोठे महत्तव आहे 
की, अशी एखादी िौकट उपलब्ध करून देण्यािी आशा दाखरवण्याऱ्या कोित्याही अथगर्ांभीि सूिनाांिा 
रविाि कििे आपल्यास प्राप्त त आहे. 
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प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांनी ज्या मोठ्या उत्साहाने “नैसर्गर्क भदूृश्याांच्या” सांकल्पनेिी कास धिली, 
त्याांच्या त्या उत्साहािा उर्म, पासाजग व अन्य तञाांनी प्ररतपादन केलेल्या पद्धतीनेि आपल्या प्रश्नािे उत्ति 
या सांकल्पनेतून रमळिाि आहे, या त्याांच्या भावनेत असला पारहजे. नैसर्गर्क भदूृश्याच्या रनिीक्षिाने, 
भपूृष्ाच्या प्रादेरशक रवभार्िीसाठी लार्िािा आधाि रनसर्ातूनि रमळू शकेल. अर्दी अलीकडच्या एका 
रवधानात, पासाजग असे ठामपिे साांर्तो : “भपूृष्रूपाांिी–खडक, वनस्पती-आविि, पािी अशा सांदभात–
वरे्वरे्ळी स्थळे (Raume) (त्यातील प्रत्येक एखाद्या रवरशष्ट वर्ाप िते सजातीय रदसिािे असाव)े काही 
रनयमान्वये एकि आिून त्याांिी खास भदूृश्य लक्षिाने म लत अशी के्षिे तयाि किता येतात.” अशा के्षिानाि 
“भदूृश्य स्थळे” असे म्हितो (२६८, ६). 

 
ज्या भदूृश्यािे आपि सत्यव्स्थतीत रनिीक्षि करू शकतो, त्याच्या भरूमभार्ात उांिसखल भपूषृ् 

आरि वनस्पत्याविि याांिाि समावशे असतो. पि एकमेकापासून प ष्ट्कळ-अांशी स्वतांि असिाऱ्या या 
दोघाांिी सांर्तीतिी आपि कशी घालिाि? एकात झालेल्या फिकाच्या रकती आकािाला द सऱ्यातील 
फिकाच्या रकती आकािापेक्षा अरधक महत्तवािे मानावयािे? या प्रश्नािे वस्त रनष् उत्ति प्रत्यक्ष भदूृश्यातून 
रमळत नाही. म्हिजेि, हा रनिगय आम्ही केवळ स्वसांवदेनाांच्या हयव्लतरनष् आधािाविि घेऊ शकतो–चकवा 
त्या भदूृश्यािा द सऱ्या कोिाशीतिी, उदाहििाथग मानवी जीवनाशी, असलेल्या सांबांधाांच्या सांदभात घेऊ 
शकतो. 

 
रनिगयासाठी घेतलेल्या आधािािा उल्लेखही न किता, पासाजगने या प्रश्नािे उत्ति 

वनस्परतजीवनाच्या बाजूने रदले, आरि त्यान साि पासाजगने जर्ािे प्रम ख रवभार् रनरित केले, व भरूूपाांिा 
रविाि फलत पोटरवभार् पाडण्यासाठी केला (२८६, ९२). हे महते्तिे माप केवळ स्वचे्छेने रनवडलेले आहे, 
हे उघडि आहे. भदूृश्यान्तर्गत पवगतािे खडकाळ उताि आरि लर्तच्या मदैानाांिा रवशाल रवस्ताि या 
दोहोतील फिकािे महत्तव अिण्ये व मदैानी कििे या दोहोंमधील फिकापेक्षा अरधक अथगपूिग आहे असे का 
मानावयािे? प्रत्यक्ष परिपाठात ति, त्यानेि काढलेल्या जर्ाच्या भदूृश्य-पट्ट्याांच्या नकाशात त्याला या 
पोटरवभार्ात जार्ा देता आली नाही. रशलामय पवगताांिा अांतभाव सिळ ‘कोिड्या भदूृश्यात’ करून 
टाकलेला आहे. 

 
या क्रमबांधावििा द सिा आरि मोठा आके्षप त्यातील मूलभतू असत्य व्स्थतीबाबतिा आहे. खिोखिी 

पहाता, आपल्याला जसे रदसते तशा खऱ्याख ऱ्या भदूृश्याांवि तो आधािलेला नाही; ति, तो कोित्यातिी 
र्ृहीत प्रमेयावि आधािलेल्या व कोिाही रजवांत मािसाने कधी न पारहलेल्या एका भदूृश्याांवि आधािलेला 
आहे. पासाजगने आपल्या प्ररतपादनात ही र्ोष्ट कोठेि स्पष्ट केलेली नाही. जेथे ‘साांस्कृरतक भदूृश्यािा’ 
रवकास झालेला नाही, तेथे रनिीक्षक ज्या वतगमान भदूृश्याांवि नजि टाकत असतो, त्याांना ‘नैसर्गर्क भदूृश्ये’ 
असे एक मोघम नाव रदलेले असते; आरि अन्य रठकािी, ती आरदम भदूृश्ये, म्हिजे मािसािा स्पशगि 
झाला नाही अशी भदूृश्ये, आहेत असे र्ृहीत धिलेले असते. 

 
या भोवऱ्यात प िे सापडण्यापूवीि, जर्ाच्या भदूृश्याांच्या कोित्या अवस्थाांिे आपल्याला रनिीक्षि 

किावयािे आहे व त्याांिी स्थलपित्व ेरवभार्िी किावयािी आहे, हे आपि स्पष्टपिे समजून घेतले पारहजे. 
तारत्तवकदृष्ट्ट्या, त्याांच्या तीन अवस्था सांभवतात. पि, प्रस्त त क्रमबांधातील असेल–नसेल तेवढे सामर्थ्यग 
खिी घालूनही या तीनही अवस्थाांिा सांयोर् कििे अशलय आहे. जेम्सने मान्य केल्याप्रमािे, वतगमान म्हिजे 
साांस्कृरतक भदूृश्य तेवढेि प्रत्यक्षात अव्स्तत्वात असते. वतगमान नैसर्गर्क भदूृश्य ही एक केवळ औपपरतक 
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सांकल्पना असून, ते वतगमान कालात ति अव्स्तत्वात नाहीि, पि भतूकालातही त्याला कधी अव्स्तत्व 
नहहते. मानव त्या भदूृश्यावि अवतिण्यापूवीपासून अव्स्तत्वात असिािे जे दृश्य ते आरदम भदूृश्य, चकवा 
कधीकाळी अव्स्तत्वात असिािे नैसर्गर्क भदूृश्य. मन ष्ट्य तेथे कधीि पोहोिला नसता तिीही आज ते तसेि 
िारहले असते! रवप ल मशार्त केलेले य िोप, आरशया, व अमेरिका या खांडातील नैसर्गर्क भदूृश्याांिा 
अभ्यास कोित्याही प्रकािे किावयािा झाला, तिी याांपैकी परहली अवस्था बाद कििे भार् पडते; ति 
द सिी केवळ औपपरत्तक स्वरूपािी असल्याने रनिीक्षिासाठी योग्य आधाि रमळवनू देण्यािी क्षमता त्यात 
नसते. म्हिून, बह ताांश अभ्यासक मूळच्या भदूृश्यािी, म्हिजेि आरदम भदूृश्यािी प निगिना किण्याविि 
भि देतात. पि औपपरत्तक रूपातील वतगमान नैसर्गर्क भदूृश्य व ते आरदम भदूृश्य एकि नहहेत हे 
सामान्यतः लक्षाति घेतले जात नाही. 

 
तथारप, या सवग लार्वडी खाली असलेल्या भकेू्षिामधेि कधीि वापिात न आिलेले जरमनीिे 

काही त कडे असतात. ते माि म ळच्या वनस्पतींिे नम ने आपल्याप ढे ठेवतात, असे रदसते. त्याांच्या आधािाने 
त्या एकूि के्षिाच्या मूळच्या वनस्परतजीवनासांबांधीिे अन मान आपि करू शकतो. पि, ग्राडमान व अन्य 
अभ्यासकाांच्या उत्ति य िोपातील कायावरून पहाता ते रततकेसे रवश्वसनीय असत नाही, हेही आपल्या 
लक्षात आलेले आहे. इरतहासपूवग कालात, सांपूिग उत्ति य िोप अिण्यहयाप्त त नहहता खास. तसेि, वसाहती 
असलेल्या के्षिाांतून रदसिाऱ्या िानवट वनस्पतींच्या िाई, त्या आरदम वनस्पतींच्या यथातर्थ्य स्वरूपाांिी 
प्रारतरनरधक रूपे आहेति असे आपि र्ृहीत धरू शकत नाही. सांय लत सांस्थानाांच्या ईशान्य भार्ातील 
पडीक शतेजरमनीवि “जेथे पूवी शतेजमीन होती तेथे आता नहयाने आरदम भदूृश्य वाढत असलेले रदसते” 
(११, ४७, अवतििावरून), या पेंकच्या तत्सांबांधीच्या प्ररतवृत्तात त्याने ‘वापिलेली’ urlandschaft ही सांञा 
रतच्या रनत्याच्या अथापेक्षा काही वरे्ळ्या अथाने उपयोरजलेली असली पारहजे. प्रवाहाांच्या घळीतील, 
रकनािपट्ट्याांविील आरि प्रत्यक्ष अिण्याांतील मृरत्तकाांतील सेंरद्रय घटकसांियातील फिक हे कोित्याि 
प्रकािे नर्ण्य समजण्यासािखे नाहीत. 

 
जर्ाच्या ज्या भार्ाांत आपि िहातो त्या भार्ाांतील या वस्त व्स्थती याि सत्य परिव्स्थती आहेत, हे 

सवगश्र त आहे. मर्, ज्या के्षिाांबद्दल आपल्याला थोडीि माहीती आहे अशा दूिच्या के्षिाांत ती परिव्स्थती 
नहहती, असे समजण्यािी र्िज काय? मूळच्या वनस्परतजातीत आरि त्याांना धािि कििाऱ्या मरृत्तकाांत 
होिािे फिक हे प्रर्तावस्थेतील शतेी-प ितेि मयारदत आहेत, असे थोडेि आहे. स मािातील मलायी 
लोकाांनी एखादी वनस्थली सोडून केवळ एकि रपढीिा काळ लोटल्यावि, तेि स्थळ “तेथील परििामी 
अिण्यातून प्रवास कििाऱ्या, पि विील वस्त व्स्थतीबाबत अञानात असिाऱ्या प्रवाशास ओळखू येिे 
अवघड असते”, असे हहोल्त्स साांर्त असतो; पि, त्याबिोबिि तो एक मूक कब ली देऊन जातो : अर्रित 
रपढ्याांच्या िक्रमारलकेतील केवळ एका रपरढच्या िक्रानेही आपला परििाम म्हिून काही बदल मारे् 
ठेवलेला आहे, मर् तो रकतीही ओझिता असो! (२६२, १०१). मध्य आरफ्रकेच्या सखल प्रदेशाांत 
शतकान शतके रफििाऱ्या तदे्दशीयाांच्या खरनि-सांस्कृतीने ज्यातील वनस्परतजातीिे आरि मृरत्तकेिे स्वरूप 
पालटलेले नाही असे एखाद्या िौिस मलैािे के्षि तिी रशल्लक असेलि असे आपि खािीपूवगक साांर् ू
शकिाि नाही. लाउटेनझाकच्या मते ति, सवगसाधाििपिे उष्ट्ि करटबांधातील साहहाना क ििे ही 
“नैसर्गर्क” आहेत असेही खािीपूवगक साांर्ता येत नाही (२७८, २०). 

 
औपपरत्तक स्वरूपातील वतगमान नैसर्गर्क भदूृश्य असो, की मानवपूवगकालीन आरदम भदूृश्य असो, 

आजच्या भरू्ोलाभ्यासकाला असे ‘नैसर्गर्क भदूृश्य’ पहाण्यािी अपेक्षा किता येत नाही, असाि रनष्ट्कषग 



 अनुक्रमणिका 

यावरून काढावा लार्तो; आरि तसे ते पहावयास रमळालेि ति, तो जर्ािा भार् अर्दी अपवादात्मक 
समजावा लारे्ल. प्रत्यक्ष पहात असतानाि त्या भदूृश्यासांबांधी रनिगय घेण्यािा जो फायदा आहे, तो कधीि 
न पारहलेल्या भदूृश्यावि आधािलेल्या क्रमबांधाम ळे नष्ट होईल. कदारित्, मूळच्या आरि नैसर्गर्क 
भदूृश्याांिी प नघगटना केल्याने, जवळपास तोि फायदा आपल्याला रमळण्यािी शलयता आहे काय? 
आपल्याला तेथील मूळच्या नैसर्गर्क वनस्परतजीवनािी रवश्वसनीय मारहती रमळाली, ति आपल्याला 
आजच्या वनस्पत्यावििाच्या जार्ी त्यािी कल्पना किता येिाि नाही का? फलत, असे रवश्वसनीय ञान 
आपल्याला रमळाले तिि हे शलय आहे. 

 
आपल्या सारहत्यात जर्ाच्या नैसर्गर्क वनस्परतजातीिे नकाश े घातलेले असतात हे रनरिति; 

आरि तेही थोडे थोडके नसतात. आपल्या मूलभतू हेतूच्या रसद्धीसाठी कोिते नकाश े रवश्वसनीय म्हिून 
मान्य किावयािे? पासाजगच्या सांप्रदायातील लेखकाांनी, आरि रवशषेेकरून स्वतः पासाजगनेि या अत्यांत 
कठीि प्रश्नाकडे फािि थोडे लक्ष प िरवले आहे. पासाजगिा क्रमबांध थोड्याफाि फिकाने मान्य करूनही 
जेम्सने त्यािे नकाश े माि धूतगपिे बाजूला ठेवले (३०५); हे त्याने त्याच्या वर्ीकििाच्या औरित्याला 
आहहान द्यावयािे येवढ्याि एका काििाने केलेले नसावे, ति नैसर्गर्क वनस्परतजातीबद्दल ञात 
वस्त व्स्थतीकडे अत्यांत मोठ्या प्रमािात द लगक्ष किताना रदसतात या काििासाठीही असाव,े असे र्ृहीत 
धिण्यास हिकत नाही. [आपि अनेक उदाहििाांपैकी फलत एक घेऊ या. रमरसरसपीच्या दोहीबाजूला असलेली िाज्याांिी द हेिी िेषा 
(त्यात रवस्कॉव्न्सन, आयोवा व रमरसरसपी याांिाही समावेश होतो). “आद्रग स्टेप प्रदेशाांत” समारवष्ट केलेली आहे. याच्या रवरुद्ध, पूवेला अिण्य क्षिेे 
दाखरवलेली आहेत. पि, उरूग्वे व अजेंरटना या दोन्ही देशाांतील पांपा क ििे माि “कोिड्या स्टेप प्रदेशात” दाखरवली आहेत. त्यािप्रमािे, 
वायबेललाही वस्त व्स्थतींिे ढोबळपिे सामान्यीकिि केलेले आहे आरि प ष्ट्कळ बाबतीत ति त्या ि कीच्याि दाखरवलेल्या आहेत, असे आढळून 
आले. पि, आऱ्हेन्स माि Landschaftsgϋrtel (भकू्षेिदृश्याांिे म्हिजे प्रदेशाांिे पटे्ट) आियग वाटावे इतलया काटेकोिपिाने प्रस्थारपत किण्यात आले 
आहेत, असे त्याांिे समथगन कितो.] पि, जेम्स आपल्या स्वतःच्या नकाशाांविही फाि रवश्वास ठेवण्यािा सल्ला देिाि 
नाही. स्वतःच्या देशातील पे्रअिीप्रदेशाच्या व दरक्षि अमेरिकेतील पांपाप्रदेशाच्या वनस्परतजीवनाबद्दल 
खािीिे ञान आपल्याला झालेले नाही हे तो ओळखून होता (३२१, २११), आरि म्हिनू प्राथरमक 
अभ्यासकािी य लती त्याने आपल्या नकाशाांतही योजली–म्हिजे प्रश्नरिन्हाांरकत कोिीजार्ा ठेवली–आरि 
तीही जर्ाच्या अत्यांत महत्तवाच्या प्रदेशाांपैकी एकासाठी, म्हिजेि िीनच्या जवळजवळ सांपूिग के्षिासाठी 
योजली. हाि जर्ािा वनस्परतजीवनदशगक नकाशा मोठे प्रमाि घेऊन काढला असता, ति उत्ति य िोपाच्या 
नकाशावि अशीि प्रश्नरिन्हे काढावी लार्ली असती; कािि मन ष्ट्यािा अवताि होण्यापूवीच्या रतकडील 
नैसर्गर्क क ििस्थलींच्या रवस्तािाबाबत य िोपीय भरू्ोलकाि आरि सहकािी अभ्यासक याांना 
रनरितस्वरूपािे ञान झालेले नाही. 

 
यात अांतभूगत असलेली अडिि पासाजगच्या लक्षात आलेली होती, तिीही रतिे आपल्याि 

क्रमबांधावि होिािे मूलोच्छेदक परििाम त्याच्या लक्षात आलेले रदसत नहहते. “मन ष्ट्याच्या 
कायगपरिपाठाम ळे सांबांरधत भदूृश्यावि त्यािा रनिायक प्रभाव पडलेला असतो. त्याने त्या भदूृश्यािा 
तोंडवळा पूिगपिे बदलून टाकलेला असतो. आरि अथाति, तेथील मूळच्या भदूृश्यािी प निगिना किण्यािा 
प्रश्न प्रत्यक्षात रजतका अवघड रततकाि महत्तवािा होऊन बसतो” (२६८, ७१). असे असूनही, अशी 
प निगिना किण्यािी शलयता याि रवधानात सूरित केलेली आहे. तसेि, आरदम भदूृश्यािी प नघगटना कििे 
जवळजवळ अशलय होते, हे कबूल करूनही, हा प्रश्न रजतका अवघड रततकाि तो आकषगक व आवश्यक 
आहे; कािि, हे मूळिे भदूृश्य हीि साांस्कृरतक भदूृश्याच्या (Kulturlandschaft) रवविेनािी आिांभिेषा 
आहे, असे श्ल्यटूिही मानतो (१४५, १९ f; C/o सॉि ८४, २०२). मूळच्या भदूृश्यािी प निगििना हेि एका 
अन सांधान कायािे आकषगक अांरतमसाध्य होण्यासािखे आहे, हे मान्य केले तिी, त्याम ळे प्रादेरशक 
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भरू्ोलासाठी लार्िािी उपय लत व पायाभतू िौकट हाती येण्यासािखी आहे? उलट, “मूळच्या भदूृश्यािी” 
म्हिजेि इरतहासपूवग मानवाच्या आर्मनापूवीिी ऐरतहारसक नोंद आपल्याजवळ नसल्याम ळे, त्यानांतिच्या 
काळात मानव व रनसर्ग या दोघाांनीही त्यात घडवनू आिलेल्या बदलाांिा शोध घेण्यािी व त्याांिा अन्वयाथग 
अिूकपिे लावण्यािी प्रायः अन ल्लांघनीय अशी एक नवी समस्या माि आपल्या प ढे दत्त म्हिून उभी िहाते. 

 
मानवाने एखाद्या स्थळी प्रवशेि केला नसता, ति त्या भदूृश्यािे नैसर्गर्क वनस्परतजीवन जसे 

िारहले असते, तशा वनस्परतजीवनािी प नघगटना किता येण्यािी शलयता नाही. तसेि, मानवपूवगकालीन 
नैसर्गर्क वनस्परतजीवनािी प नघगटना किण्याच्या कामीही अत्यांत अडििी येतात. म्हिूनि, 
वनस्परतजीवनावि आधािलेल्या प्रादेरशक क्रमबांधािा मोठ्या उत्साहाने पाठप िावा कित आलेल्या 
अभ्यासकाांनाही, अशा क्रमबांधाच्या रनदान म ख्य आिाखड्याशी तिी प्रामारिक िारहल अशा िीतीने, आपला 
क्रमबांध रवकरसत किता आला नाही, या र्ोष्टीिे आियग वाटत नाही. प्रत्यक्षात माि, त्याांिे हे क्रमबांध 
एकेकाळी दृश्यमान असलेले वनस्परतजीवन आरि अदृश्य असलेले हवामान याांच्या सांयोर्ावि आधािलेले 
असतात. रनजगल के्षिे वर्ळून, इति भमूीिे वनस्परतप्रम ख रवभार् पासाजगच्या मतान साि केलेले असताति, 
पि त्यारशवाय, आपल्यास परिरित असलेल्या “उष्ट्ि करटबांध”, “मध्य करटबांध” आरि “ध्र वीय करटबांध” 
असेही रवभार् केलेले असतात. [याबिोबि त्यािा औपपरत्तक स्वरूपातील आिाखडाही पहावा (२६८, ९४ ff). आपल्या अनेकरवध 
र् ांतार् ांतीिा क्रमबांध आरि त्याबिोबिि त्यािी प ष्ट्कळशी समान, पि र् ांतार् ांतीिी परिभाषा, याांच्या जांजाळात, ग्राडमानप्रमािेि, हा लेखकही 
भाांबावनू रे्ला, हे त्याला कबूलि किाव ेलारे्ल. अर्दी म िब्बी अभ्यासकाांनाही हे सवग रनरिति जड जाते, तेहहा नवोरदताांनी यािा रविाि न किावा 
हे बिे, असे ख द्द पासाजगनेि स िरवलेले आहे.] 

 
त्यािप्रमािे, जेम्सने केलेल्या प्रादेरशक वर्गवािीच्या परिभाषेम ळे त्याच्या रविािप्रवाहावि हवामान 

व्स्थतीिा पर्डा असल्यािे स्पष्ट होते. त्याांच्या बाह्यदशगनाम ळे असो रक, समारवष्ट वृक्ष प्रकािाांम ळे असो, 
‘मध्यम अक्षाांशाांतील रमश्र आिण्ये’ एका बाजूला ‘उत्तिीय आिण्याांपेक्षा’ व द सऱ्या बाज ला ‘वृत्तान्तर्गत 
आिण्यापेक्षा’ वरे्ळी रदसतात; हे खिे असले तिीही, हे भेद “भपूृष्ाच्या प्रम ख रूपधेयाांच्या” तोडीिे आहेत 
असे कोिीही मान्य कििाि नाही. मध्यम अक्षाांशाांतील रमश्र आिण्ये आरि उत्तिीय आिण्यप्रदेश 
याांच्यामधील के्षि र्वताळ क ििाांना देऊन लावलेली रवभार्ीय हयवस्थाि, येथे हवामानातील फिकाांिा 
आधाि अध्याहृत आहे, या र्ौप्त यािा स्फोट किते. 

 
म्हिूनि, आपि हवामानाांतील फिक आरि वनस्परतजीवनाांतील फिक–उदाहििाथग, उष्ट्ि-

रनजगल-प्रदेश रवरुद्ध शीत-रनजगलप्रदेश, मध्य अक्षाांशर्त-पे्रअिी-क ििे रवरुद्ध मध्यअक्षाांशर्त-आिण्ये 
इत्यारद–याांच्या सापेक्ष महत्तवािे मूल्यमापन कििे या समस्येनेि म्हिजे, आपि ििेिा आिांभ जेथून केला 
तेथेि, रतिा समािोप कित आहोत. आपि आपल्या क्रमबांधाला काय नाव देतो, “नैसर्गर्क प्रदेश” म्हितो 
की “नैसर्गर्क भदूृश्याांिे प्रदेश” म्हितो, या र्ोष्टीला महत्तव नाही! आपि म ळात, रवरवध नैसर्गर्क 
कसोट्याांिे मूल्यमापन ‘मानवाच्या दृष्टीने त्याांिे महत्तव’ या परिभाषेत कित आहोत. रवरवध नैसर्गर्क 
घटकाांिे मानवाच्या दृष्टीने असिािे सापेक्ष महत्तव, मानव वर्ळून उिलेल्या, रनसर्ाने रनरित ठिवनू 
रदलेले नाही. अथात, आपले सवगि क्रमबांध मानवीजीवनावि आधािलेले असिे अटळ आहे, ही र्ोष्ट 
अन मानाने रसद्ध होिािी आहे. म्हिूनि, या अथाने त्या सवगि क्रमबांधाांना कृरिम असे नाव देण्यास हिकत 
रदसत नाही. 
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र्–‘णनर्गदष्ट’ प्रदेशाचें क्रमबंध; 
हेर्नरचा जनन क्रमबंध 

 
यापूवीच्या अनेक सांदभातून, आम्ही एका र्ोष्टीवि वािांवाि भि रदलेला आहे. भरू्ोलात सापेक्ष 

स्थान या कािकाला मलूर्ामी महत्तव असते. अथात, ही र्ोष्ट लक्षात न घेिािा कोिताही प्रादेरशक 
रवभार्िीिा क्रमबांध लक्षात भिण्याइतका अपूिग िहािाि ही र्ोष्ट रनःसांशय आहे (c/o हाचसजि २७५, ४७४ 
ff; के्रब्ज २३४, ९४; लाउटेनझाक २६३, १९५ ff; वाइबेल २६६, २०४). या कािकािा रविाि किावयािे 
ठिरवले, की पिस्पिाांच्या सांदभात प्रदेशाप्रदेशाांच्या सापेक्ष स्थानाला महत्तव प्राप्त त होते, आरि आांतरिक 
लक्षिाांवि आधारित प्रकािाांऐवजी, नकाशावि जसे असतात त्या पद्धतीने प्रदेशाांिी रवभार्िी कििािा 
क्रमबांध आपल्याला रमळतो. या क्रमबांधासाठी तौलरनक क्रमबांधाच्या रवरुद्ध स्वरूपािी म्हिजेि 
‘सत्यव्स्थतीवि आधारित’ रवभार्िी वापिलेली असते, असे म्हिता येईल. रिरटश भरू्ोलकािाांच्या 
सूिनेन साि, अशी के्षिे ‘रनर्गदष्ट’ प्रदेश असतात, प्रजाती प्रकािाांिे प्रदेश असत नाहीत (३१०, २५४). 

 
प्रत्येक हयावसारयक भरू्ोलकािाने एखाद्या खांडप्राय रवस्तृत के्षिािे रवरशष्ट प्रदेशाांत रवभार् 

पाडण्यािा प्रयत्न केलेला असतो, यात शांका नाही. मर्, असे एखादे के्षि चकवा एखादे खांड, चकवा 
कोितेही रवस्तृत के्षि, चकबह ना, सवग जर् रवभार्ण्यािे कामी समथगपिे मार्गदशगन करू शकेल असे कोिते 
तत्तव, अथवा कोिती तत्तव,े आपि रविािात घेिे आवश्यक असते? 

 
कोित्याही के्षिािी प्रदेशाांत रवभार्िी कित असताना, केवळ त्याांच्या काही भार्ाांिे स्पष्ट रदसिािे 

रभनस्वरूप लक्षात घेऊन, आरि अथाति अरधक अस्पष्ट असिाऱ्या स्वरूपाांकडे द लगक्ष करून, काम भार्त 
नाही. बिेिसे अपूिग अभ्यास ‘कें द्र’ प्रदेशाप िते, अथवा ‘मध्यर्त’ प्रदेशाप ितेि, मयारदत असू शकतात. 
कािि, असे प्रदेश हे रभन पि अस्पष्ट असिाऱ्या अन्य प्रदेशाांपेक्षा अरधक भौर्ोरलक महत्तवािे असतात, हे 
एक रववाद्य प्रमेय या रठकािी र्ृहीत धिलेले असते. पि, जो अभ्यास त्या के्षिाच्या प्रत्येक भार्ाभार्ाकडे 
लक्ष प िरवतो तोि अभ्यास परिपूिग आहे असे म्हिता येईल. म्हिजेि, स्वैि असल्या तिी रनरित 
स्वरूपाच्या मयादा दि दोन प्रदेशाांमध्ये आखून देण्याच्या प्रश्नाला, स रुवातीला असो की शवेटी असो, 
केहहातिी त्या अभ्यासकाला तोंड द्याविे लार्ते, (२८७, १०६). “सांक्रमि पट्ट्याांिा” उपाय योजूनही ही 
अडिि दूि किता येत नाही, कािि असे पटे्ट हेही स्वतांि के्षिे असतात, आरि त्याम ळेि, त्याांच्याही मयादा 
घालून देिे भार् पडते (सांय लतसांस्थानाांच्या मध्य-वायहय-भार्ातील शतेीप्रधान प्रदेशाांिा जोन्सकृत नकाशा 
रनर्गदष्ट मयादा असलेल्या सांक्रमिपट्ट्याांच्या अिूक उपयोर्ािे उदाहिि म्हिून पहावा) (२८३). [हा ग्रांथ 
रलरहला रे्ला त्यावेळी हा रवषय रनिपवादपिे केवळ शकै्षरिक अरभरुिीिा म्हिूनि र्िला जात असे. पि नांतिच्या काळात, रनयोजनाच्या 
प्राथरमक टण्यात आर्गथक रनयोजनासाठी एखाद्या क्षेिािी वा प्राांतािी अर्दी समपगक रवभार्ात प्रादेरशक रवभार्िी किावयािी असते त्यावेळी 
रनयोजनरवषयक अभ्यास र्टात भार् घेण्यासाठी प ष्ट्कळ देशात भरू्ोलकािाांना पािािि किण्यात आले. अथाति, नांतिच्या टप्त प्त यात िाजकीय 
पोटरवभार् म्हिून जेहहा प्रदेशाांिा रविाि किावयािा असतो तेहहा त्याांना पािािि केले जाण्यािी शलयता कमीि असे. या रवषयावििे प्रकारशत 
सारहत्य आता खूप उपलब्ध असले तिी अप्रकारशत सारहत्य त्याच्या रकतीतिी पटींनी अरधक आहे.] 

 
जर्ािी रवरशष्ट प्रदेशाांत रवभार्िी किण्याच्या प्रश्नािा अर्दी सवांर्ीि अभ्यास हेटनिने केलेला 

आहे, आरि आम्ही त्यातून वािांवाि सांदभगही घेत आलो आहोत (३००). जर्ािे रवदग्ध स्वरूप लक्षात 
घेऊन, सवगि सत्यव्स्थतींवि आधािलेली रवभार्िी कोित्याही एका तत्तवान साि किता येिे शलय नाही, 
ति अनेक आधािभतूतत्तवाांच्या सांयोर्ाविि ती उभािता येईल, हे त्याला कळून ि कले होते. अथात्, रवरवध 
आधािाांिा तौलरनक अभ्यास करून त्याांच्या सापेक्ष महत्तवािे मापन कििे हीि खिी समस्या असते (१०६). 
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म्हिून, असे अन मान रनघते, की त्याांच्या महत्तवाांशािे मापन त्याांिा सजीव सृष्टीवि, आरि रवशषेेकरून 
मानवावि, होिाऱ्या परििामाांच्या भाषेति कििे प्राप्त त असते. 

 
यात र् ांतून पडिाऱ्या असांख्य कािकाांच्या महते्तिा क्रम कसा लावावयािा? कदारित्, एका म द्यावि 

सांपूिगपिे एकमत हहावयास काहीि हिकत नाही. केवळ मानवाच्याि नहहे ति बह तेक सवगि सजीव 
सृष्टीच्या दृष्टीने सम द्राशजेािी जरमनीिे अव्स्तत्व असिे, ही र्ोष्ट प्राथरमक महत्तवािी आहे. रवभार्िीिे 
बह तेक सवग क्रमबांधाांिे लक्ष भभूार्ाांच्या रवभार्िीविि कें रद्रत झालेले असते; हे खिे असले तिीही, 
कोित्याही रनर्गदष्ट प्रदेशाांच्या सत्यव्स्थतीरनष् क्रमबांधातील परहल्या क्रमाांकािे प्रदेश केवळ याि एका 
वैरशष्ट्ट्यावि, म्हिजेि ते फलत खण्डाांच्या भभूार्ाांनीि दाखरवले रे्ले पारहजेत या तत्तवावि, आधािलेले 
असिे आवश्यकि आहे का, हा प्रश्न वादािा आहे. लहानसहान सार्िाांनी रवभलत केलेल्या काही रवरशष्ट 
के्षिाांतील साम्य लक्षात घेऊन, उदाहििाथग–भमूध्यसम द्राभोवतालिा प्रदेश, कॅरिरबयन सम द्राभोवतालिा 
प्रदेश,–आरि हे सार्ि रकती मोठ्या प्रमािात रवभाजनाबिोबिि सांयोजनािेही कायग कितात हे लक्षात 
घेऊन, बान्झेसािख्या काही अभ्यासकाांनी रूढ खांडरनष् रवभार्िीला फाटा रदला, आरि अनेक कािकाांच्या 
सांयोर्ाांशी सांबांरधत असलेली एक रनिाळीि रवभार्िी पद्धती मान्य केली. अथात, कोितीही पद्धती 
स्वीकािली, तिी रतिे परििाम पूिगपिे समाधानकािक असतीलि असे नाही. 

 
तूतग, आपि आपले लक्ष भभूार्ाांविि कें रद्रत केले, तिी जर्ाच्या सवग भार्ाांना सािखाि लार्ू पडेल 

असा त्यातील रवरवध घटकाांच्या महत्तवाांिा कोिताि क्रम रनरित असल्यािे रदसत नाही. एका रवभार्ात 
हवामानाांतील फिक अरधक महत्तवािे असतात, ति द सऱ्यात जरमनीच्या उांिसखलपिािे फिक अरधक 
महत्तवािे असतात, आरि रतसऱ्यात मृरत्तका, खरनजसाठे, ति आिखी कोठे केवळ सापेक्ष स्थानाला महत्तव 
असते, (c/o माइस्लि २७७, ६f; लाउटेनझाक २७८, १९). परििाम असा होतो, की जर्ाच्या रनिरनिाळ्या 
रवभार्ात रवभार्िीिी रनिरनिाळी काििे दाखवावी लार्तात. पि कोित्याही एका भार्ाप िताि रविाि 
केला जात असतो, तेहहा एकाि प्रकािच्या काििाांिे समथगन कििे तकग दृष्ट्ट्या आवश्यक असते, असा 
य व्लतवाद हेटनिने केला आहे. यारवरुद्ध काही बाबतीत, एकाि प्रदेशाला मान्यता देताना अमेक प्रकािच्या 
काििाांिा सांयोर्ही किावा लारे्ल. उदाहििाथग स्पेनिे द्वीपकल्प हा एक मोठ्या आकािािा पोटरवभार् 
वरे्ळा केला जातो, यािे कािि तीन बाजूला असलेला सम द्र व िवर्थ्या बाजूला असलेला पवगत यािा 
रमळून झालेले रवभाजक परििाम. सार्ि व एक भमू्याकािप्रकाि हे वास्तरवक पिस्पिरविोधी घटक 
असूनही, ते येथे एकि मान्य किाविे लार्तात. 

 
रशवाय एकि कािक द हेिी कायग कित असण्यािीही शलयता असते. रपरिनीज पवगताम ळे दोन 

प्रम ख रवभार् रवभलत केले रे्ले आहेत, पि त्याांिा स्वतःिाि एक पोटरवभार् तयाि झालेला आहे. ही 
अडिि दूि किण्यासाठी व यािे उत्ति शोधण्यासाठी अनेकाांनी डोके खाजरवलेले आहे; पि, आपि एक 
वत गळाकाि िौकोन तयाि किण्यािा हयथग खटाटोप कितो आहोत हे काही त्याांच्या लक्षात येत नाही 
(१०६). यावि, प्रम ख पोटरवभार्ाांिी रवभार्िी कििािी िेषा पवगतप्रदेशामधून काढावयािी, पि लहान 
पोटरवभार्ाांिे प्ररतपादन कित असता, एकूि पवगतके्षिािा रविाि माि एकिि किावयािा, येवढा एकि 
मार्ग या अडििीतून स टका कििािा आहे. ही पद्धत तकग रनष् क्रमबांधाच्या िाकोिीत बसत नाही, असा 
आके्षप कोिी वािक यावि घेतील, ति त्याला उत्ति येवढेि, की हा दोष कोिािा असेलि ति तो पृर्थ्वीिा 
आहे. अनेक महत्तवाच्या बाबतीत रपिीनीज हा सर्ळा रमळून एक सजातीय प्रदेश आहे, या र्ोष्टीला मान्यता 
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देिे प्राप्त त असले, तिी त्यािे दरक्षि उताि हे स्पेन द्वीपकल्प या प्रम ख रवभार्ािा एक पोटरवभार् आहेत, या 
र्ोष्टीलाही सवगि सत्यव्स्थरतरनष् अभ्यासाांत मान्यता द्यावी लारे्ल. 

 
ज्याांिे सापेक्ष महत्तव स्थलपित्व े खूपि बदलत जाते अशा प ष्ट्कळशा घटकाांवि आधािलेल्या 

रवभार्िीिा क्रमबांध एखाद्याला हतब द्ध करून टाकण्याइतका र् ांतार् ांतीिा असेल, असे वाटण्यािी शलयता 
आहे. पि, हे सवगि घटक काही पूिगतया स्वतांि असत नाहीत. अशाव्स्थतीत, त्या्ांच्या अन्योन्य सांबांधाांच्या 
अभ्यासातून एखादा सोपासा आधाि आपल्या हाती लार्ण्यासािखा नाही का? याबाबतीत, हेटनििा 
य व्लतवाद असा आहे : “रवभार्िीिा प्रत्येक सत्यव्स्थरतरनष् क्रमबांध उत्परत्तसांबांरधत असलाि पारहजे, 
म्हिजेि सत्यव्स्थतीत असलेले सवग कायगकािि सांबांध त्याने दाखवनू रदलेले असले पारहजेत; पृर्थ्वीच्या 
सृजनशील शलतींिा शोध त्याने घेतला पारहजे. या सवग शलतींिा सांय लत प्रभाव पृर्थ्वीपषृ्ावि कोित्याप्रकािे 
पडत रे्ल्याम ळे, अांती ही भपूृष्रूपी घटना घडली, हे त्याने समजून देण्यािा प्रयत्न केला पारहजे. 
त्यािप्रमािे, त्या क्रमबांधाने एखाद्या मानसरििाच्या सहाय्याने या पार्गथव िक्रहयूहािा प नःप्रत्यय घेण्यास 
मदत केली पारहजे, व त्यातूनि त्याच्या वरे्वरे्ळ्या भार्ाांच्या व स्थळाांच्या स्वरूपाांिी व महत्तवाांिी िाांर्ली 
समज करून घेण्यासही मदत झाली पारहजे.” (१६१, ३०८) उत्परत्तसांबांधी क्रमबांधातूनि प्रादेरशक 
क्रमबांधाला आवश्यक असलेला क्रम आपल्या हाती लार्ण्यािी शलयता आहे, असाि रनष्ट्कषग रफरलप्त सनही 
काढतो (१४३, १३). 

 
रवरवध भौर्ोरलक रूपधेये ही मूलभतू हेत्वथगक कािकाांिी काये आहेत, या र्ोष्टीिा रविाि कोित्या 

मयादेपयगत कििे आपल्यास शलय होिाि आहे? अशा प्रकािच्या हेत्वथगक कािकाांपैकी रकतींना स्वतांि 
कािके म्हिून मान्यता देिे आवश्यक आहे? सवग मानवी घटकाांतील बदल नैसर्गर्क घटकाांच्या परिभाषेत 
आपल्यात स्पष्ट करून दाखरविे आवश्यक आहे, असे क्षिभि र्ृहीत धिले ति, तारत्तवकदृष्ट्या आपल्यास 
असेही मानाव े लारे्ल, भपूृष्ाविील एकूि भेदाभेद–म्हिजेि जर्ािा एकूि भरू्ोल–दोन िलाांवि 
अवलांबनू आहेत. जर्ाच्या रवरवधभार्ाांत बदलत जािािा सूयाच्या रकििाांिा कोन हा एक िल, आरि 
अरत-रभनरूपाांनी य लत असे भकूवि रनमाि कििाऱ्या भरू्भगस्थशलती हा द सिा. भपूृष् रनर्गमती कििाऱ्या 
या मौलीक शलतींिा अभ्यास कििे हे भरू्ोलािे कायग आहे-असेही आपि र्ृहीत धिले, तिी रवरवध 
भकेू्षिाांतून आढळिाऱ्या रूपधेयाांच्या रवरशष्ट सांयोर्ाांिी रनर्गमती किण्यािी पद्धती इतकी न 
उकलण्यासािख्या र् ांतार् ांतीिीआहे, की अशा रवविेनाांतून आपल्या मनःपटलावि पृर्थ्वीविच्या के्षिाांिी 
सांर्ती लावण्यािा एखादा कायगशील आधाि उमटण्यािी आशा किता येिाि नाही, ही र्ोष्टही उघड आहे. 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, भकेू्षिे व सार्िीके्षिे, भमू्याकाि, पायाभतू खडक, खरनजसाठे, मृरत्तका व 
वनस्पती इत्यादी सवगि त्या वि साांरर्तलेल्या दोन मलूभतू शलतींिे बदलत्या स्वरूपाांतील आरवष्ट्काि 
आहेत, ही र्ोष्ट आपि मान्यि कितो. पि, भरू्ोलकाि माि त्याांना उत्पारदत वस्तू मानत नाहीत, ति ती 
मौरलक कािकेि आहेत असे मानून, त्याांच्यापासून अभ्यासािी स रुवात कितात. यात अप िेपि आहे असे 
म्हििे म्हिजे कोितेि शास्त्र आपल्यापिीने कधीि पूिग असू शकत नाही, ति एकि एक जे रवश्वशास्त्र 
त्यािी केवळ एक शाखा असते, या सत्यािी आठवि आपि आपल्यालाि करून देण्यासािखे आहे. या 
प्रत्येक शाखेत, आपल्या प्रश्नािे रवश्लेषि मूलभतू घनाि  व ऋिाि  याांच्यापयंत नेऊन पोहोिरविे 
आपल्यास शलय होत नाही. “कोित्या घटकाला मौल मानाव ेहा सापेक्ष रविाि आहे. अभ्यासािी प्रत्येक 
शास्त्रीय शाखा आपापल्या हयावहारिक व शास्त्रीय र्िजा लक्षात घेऊन त्यासांबांधीिे रनिगय प्रत्येक बाबतीत 
घेति असते,” असा हेलपाकने रनष्ट्कषग काढलेला आहे (१३९, ३५१). 
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बह तेक सवग भौर्ोरलक भेदाांिे स्पष्टीकिि तीन मूलभतू प्रभावके्षिाांच्या परिभाषेत उत्परत्तसांबांध 
पद्धतीने देण्यािी हेटनििी कल्पना होती : (१) जरमनीिा सार्िाशी असलेला सांबांध, (२) जरमनीिी आांति 
ििना आरि बाह्याकाि, आरि (३) हवामानातील भेदाभेद. माि याांपैकी कोित्याही एकािे द सऱ्या 
दोघाांच्या परिभाषेत मोठ्या प्रमािात स्पष्टीकिि देण्यािा प्रयत्न किावयािा नाही. 

 
यािा परििाम म्हिनू रनमाि होिाऱ्या अडििी एकाि उदाहििाने स्पष्ट करून दाखरवण्यास 

हिकत नाही. यूिोपिी प्रम ख प्रदेशाांत रवभार्िी कित असताना, हवामानातील भेदापेक्षा भमू्याकािाांतील 
भेद हे अरधक महत्तवािे आहेत असा हेटनिने रनिगय घेतला; ति आस्ररेलया व आरफ्रका याांच्या बाबतीत 
माि हवामानातील भेदि अरधक महत्तवािे आहेत असे त्याला आढळून आले. या त्याच्या रनिगयाांना 
सवगसाधाििपिे मान्यता रमळेल, असे र्ृहीत धिण्यास हिकत नाही. पि, अमेरिकेतही भमू्याकािाांनाि 
हवामानापेक्षा अरधक महत्तव आहे या त्याच्या रनष्ट्कषावि अमेरिकी भरू्ोलकाि जोिकस आके्षप घेऊ 
इव्च्छतात, कािि त्याम ळे आटलाांरटक रकनाऱ्याकडील प्रदेश याच्या रवरुद्ध रमरसरसपी खोिे हा प्रम ख 
प्रदेश महिून मानावा लार्तो. (३००; तसेि त्यािे Lӓnderkunde पान ३०१). [बायबलेने केलेले अरधक सामान्य 
रवधानही लक्षात घेण्यासािखे आहे : “भपूृष्ासांबांधीिा सवात महत्तवािी घटना जरमनीिा उांिसखलपिा हीि आहे आरि सवग जीवनािाि तो पाया 
आहे.” (२६६, २००). अशा प्रकाििे रवधान मध्यय िोपच्या पाश्वगभमूीवि सहज समजण्यासािखे आहे. रवरवध देशाांत भरू्ोलशास्त्राच्या झालेल्या 
रवकासावि नैसर्गर्क पयावििािा पडिािा प्रभाव, या रवषयावि व्हहटल्सेने एकदा ििा केली होती (३९९). जमगनीतील भरू्ोलकािाांनी 
भमू्याकािशास्त्राकडे रदलेले अरधकति लक्ष हे त्याि रवषयािे द सिे उदाहिि आहे. [भौर्ोरलक परिव्स्थतीिा मानवी रविािावि होिाऱ्या परििामाांिे 
एक अांर् म्हिून “प्रत्यक्ष भौर्ोरलक परिव्स्थतीिा भौर्ोरलक रविािाांच्या स्वरुपावि उमटिािा ठसा” या रवषयािा भरू्ोलकािाांनी अभ्यास किण्यास 
हिकत नाही, असे स िवत असतानाि, जॉन के, िाइट याने प ष्ट्कळ पूवीच्या काळातील अनेक दाखलेही नोंदवले आहेत. –अशा प्रकािच्या 
अभ्यासाांना “भरू्ोलािा भौर्ोरलक इरतहास” असे नाव द्यावे असेही त्याने स िरवले आहे. (४०५).]] उलटपक्षी, कोित्याही 
य व्लतवादाच्या आधािे हा रनष्ट्कषग ि कीिा आहे असे म्हिता येिाि नाही, चकवा याच्या रवरुद्ध रवधानि 
बिोबि आहे असेही आपि म्हिू शकिाि नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, वैयव्लतक 
रनिगयापासून म लत आहे अशा एखाद्या क्रमबांधािा मार्ग या उत्परत्तसांबांधी तत्तवाच्या मदतीने रमळण्यासािखा 
नाही; आरि हेटनिने तशा अथािे स्पष्ट रवधानही केलेले आहे. 

 
खिे पहाता, हेटनि मान्य कितो त्यापेक्षाही, प्रस्त त लेखकाला ही परिव्स्थती अरधकि र् ांतार् ांतीिी 

असावी असे वाटते. हेटनिच्या एकूि ििेिे बािकाईने रवश्लेषि केले, ति मूलतः स्वतांिकािक म्हिनू 
लक्षात घेिे आवश्यक होऊन बसतात अशा, रूपधेयाांिी एकूि सांख्या तीनपेक्षा रकतीतिी अरधक आहे. 
“जरमनीिी अांतस्थििना व रतिे बाह्याकाि” हे एकाि कािकािे आरवष्ट्काि आहेत ही र्ोष्ट पटिािी नाही. 
पायाभतू खडकाांिे स्वरूप–मृरत्तकाांिे ञान होण्यािा दृष्टीने आवश्यक असलेला कािक–आरि 
भमू्याकािाांिे स्वरूप याांिा एकि कािक म्हिून एकि रविाि किता येिाि नाही. तसेि, आमच्या हेतूांच्या 
दृष्टीने रविाि किता, भकूविाांतर्गत खरनजसांिय हे या दोनही कािकाांपासून स्वतांिि आहेत. अनेक 
मौरलक कािकाांिा एकि उल्लेख किण्यासाठी आपि सोईस्किपिे हवामान हा शब्द वापितो. रवशषेेकरून, 
तपमान व वषावमान याांिा वरे्वरे्ळा रविाि कििेि आवश्यक आहे.–रनदान, हवामानािे वर्ीकिि 
किण्यािे एकि एक समाधानकािक उत्परत्तसांबांधी आधाितत्तव आपल्याला सापडत नाही, तोपयंत तिी 
आवश्यक आहे. रशवाय भौर्ोरलक सापेक्षस्थानाांतील फिकाांम ळे (याांिे महत्तव हेटनिनेही मान्य केलेले 
आहे) परिव्स्थतींच्या अन्यथा एकरूप सांयोर्ाांना परििामी रूपधेयाांत अर्दी वरे्ळे आरवष्ट्काि घ्याव े
लार्तात–उदाहििाथग अिबस्तानच्या वाळवांटात रनवड ांर् येत नाही. शवेटी, आपल्याला अभ्यासाच्या 
प्राथरमक अवस्थेति मानवी घटकाांिे रनियन नैसर्गर्क परिसिाच्या आधािे किण्यािा ‘अहयापािेष  हयापाि’ 
किावयािा नसेल, ति आपल्याला काही मानवी घटकाांना–उदाहििाथग : रूरढभेद, रवकासावस्था, इ.–
के्षिीय भेद रनमाि कििाऱ्या प्राथरमक कािकाांमध्ये स्थान देिे प्राप्त त आहे. [यारशवाय, क्षिेीय आकािमान हाि प्रादेरशक 
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रवभार्िीिा एक कािक असतो. औपपरत्तक स्वरुपािे खांडाांतर्गत मैदान त्यातील नैसर्गर्क रुपधेयाांबाबत व साांस्कृरतक पाश्वगभमूीबाबत ते सांपूिगपिे 
सजातीय असते. तिीही, नार्िी-ग्रामीि हयापाि आरि नार्िी वसाहतींिी मोठी कें दे्र याांिी आवश्यकता भासू लार्ताि रभन स्वरुपाच्या आर्गथक 
प्रदेशाांिा रवकास होण्याच्या रदशनेे पावले पडू लार्तात असे इति लेखकाांबिोबि, ल्योशने दाखवनू रदलेले आहे (४४९).] 

 
म्हिूनि, कोिताही प्रादेरशक रवभार्िीिा क्रमबांध सांपूिगपिे उत्परत्तसांबांरधत असू शकिाि नाही. 

प्रादेरशक भरू्ोलासाठी एक पायाभतू सांदभग िौकट तयाि किण्यािा प्रयत्न कित िारहलो, ति सवगि 
घटकाांिा मार्ोवा त्याांच्या उर्मापयंत घेिे आपल्यास शलय होत नाही; आरि तसा प्रयत्न केलाि ति, 
त्याांिी उर्मस्थाने अनेक व स्वतांि असल्यािे आढळून येईल. हा रनष्ट्कषग थोडा तापदायक वाटला तिी 
मान्यकििेि प्राप्त त आहे. कोित्याही एका रवरशष्ट के्षिातील सवग घटकाांिा मार्ोवा एका सवगसाधािि 
उर्मापयंत घेिे शलय झाले असते, आरि तसेि द सऱ्या के्षिातील घटकाांिा द सऱ्या एका उर्मापयंत 
मार्ोवा घेिे शलय झाले असते–ज्या अथाने जीवशास्त्ररवषयक सावयवािा घेता येतो तसा–ति शवेटी, 
उत्परत्ततत्तवि अशा एखाद्या क्रमबांधािा मार्ग दाखव ूशकले असते, की त्यािी त लना जीवशास्त्राांनी मान्यता 
रदलेल्या वर्ीकिि पद्धतीशी किता आली असती. पि स रुवातीपासूनि आपल्या लक्षात येऊन ि कले 
आहे, की या बाबतीत ते खासि शलय नाही. एखादे के्षि आरि एक सजीव याांच्यामधील भेद दाखरविािी ही 
सवात महत्तवािी बाब आहे, हेही आपल्या नजिेस आले आहे. उत्परत्तरवषयक पद्धतीिा वापि केल्याने जिी 
रविािात घ्याहया लार्िाऱ्या स्वतांि घटकाांिी सांख्या कमी होिािी असली, तिी त्यानांतिही आपल्याला 
वरे्वरे्ळ्या घटकाांिा रविाि कित बसावा लार्िािि आहे. अशा व्स्थतीत, उत्परत्ततत्तवि अत्यावश्यक का 
मानले जाव ेहे, रनदान प्रस्त त लेखकाला तिी, उमर्लेले नाही. 

 
उलटपक्षी, उत्परत्ततत्तवािा आग्रह धिण्याम ळे आपल्याप ढे र्ांभीि समस्या उभ्या िहातात असे 

मानण्यास प िेशी काििे आहेत. प्रादेरशक रवभार्िीच्या क्रमबांधात मानवी अथवा साांस्कृरतक घटनाांच्या 
सांबांधाांिा आपि रविाि करू लार्तो, तेहहा या अडििी अर्दी स्पष्ट रदसू लार्तात. उत्परत्तरवषयक 
स्पष्टीकििाांत मानवी काये–उदाहििाथग रवरशष्ट रूढी–ही, मोठ्या प्रमािात कशािे तिी परििाम आहेत, 
असे दाखरवता आले असे र्ृहीत धिले; तसेि प ष्ट्कळसे मानवीकािक प ष्ट्कळशा रूपधेयाांच्या 
रवकासकायातील काििीभतू कािके असतात, तेहहा ही काििे स्वतःि अमानवी काििाांिे परििाम 
असतात, असे त्यािे स्पष्टीकिि देता येईल अशी कल्पना केली; तिी ते प्रत्यक्ष परिव्स्थतीने दाखवनू देिे 
आपल्याला क्वरिति शलय आहे! मानवी घटक ही नैसर्गर्क घटकाांिी रनर्गमतीि आहे, असे स्पष्टीकििे देिे 
शलय आहे, ही औपपरत्तक शलयता तत्तवञानदृष्ट्ट्या र्ृहीतधरून त्या आधािावि ति हेटनिने आपला 
क्रमबांध ििला नाहीना, असा प्रश्न उपव्स्थत कििे औरित्यपूिग ठिण्यािी येथे शलयता आहे. “शास्त्र हे शास्त्र 
या नात्याने रनिगयात्मकि असले पारहजे” असा आग्रह हेटनि धित असे (१३०, ४११ f; १७६). म्हिूनि 
मौलने त्यावि योग्य प्रश्न रविािला “असेि का?” (१७९, १८२ f). सत्यव्स्थती त्याला जशी आढळेल तसा 
रतिा अभ्यास कििे हा शास्त्रािा हयवसाय आहे. रनियवादात्मक साध्य प्रमेयाला सत्यािा आधाि आहे ही 
र्ोष्ट अर्दीि नाकबलू किता येण्यासािखी नसली, तिी ते मूलभतू र्ृहीत प्रमेय म्हिनू मान्य किण्याइतके 
रवश्वसनीय आहे काय, याबाबत अरलकडच्या अनेक अभ्यासकाांनी शांका हयलत केली आहे. [“Der zerfall der 
kausalitat und die Geographie” (१८१). (“रनियवादािा आपत्काल व भरू्ोल”) या नावाच्या लेहमानने रलरहलेल्या अभ्यासयांथािा या 
सांदभात रवशषे उल्लेख किण्यासािखा आहे. त्यात या आरि भरू्ोलातील अन्य प्रिरलत प्रश्नाांवि पिखड रविाि हयलत केले आहेत, पि त्याकडे 
माझे लक्ष फािि उशीिा वेधले रे्ल्याम ळे, मला त्या ग्रांथािा िाांर्ला उपयोर् करून घेता आला नाही.]  

 
कोित्याही परिव्स्थतीत या तत्तवञानरवषयक प्रश्नािे महत्तव, भरू्ोलाच्या दृष्टीने तिी, केवळ 

शकै्षरिक स्वरूपािेि असल्यािे रदसून येईल. मानवी घटना आरि अमानवी घटना याांच्या अन्योन्य- 
सांबांधाांिे मलूभतू स्वरूप काहीही असो, भरू्ोलात ज्याप्रकािे ते सादि केले जात असतात ते सहसा अर्दी 
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र् ांतार् ांतीच्या स्वरूपात असतात येवढे खिे. शतकाांच्याि काय पि वषग सहस्त्रकाांच्या ऐरतहारसक, पि 
कोितीि नोंद न केलेल्या, उत्क्राांतीतून ते रनमाि झालेले असतात. साहजीकि, त्याांिे स्पष्टीकिि 
देण्यािी आशा कििेही अशलय होते. म्हिून भरू्ोलाच्या सवग हयावहारिक हेतूांसाठी रनदान काही महत्तवाच्या 
मानवी घटनाांना स्वतांि घटक म्हिूनि मान्यता द्यावी लार्ते. उलटपक्षी, अन्य काही मानवी घटना अशा 
असतात,–उदाहििाथग, जरमनीिा वापि–, की त्याांिा अभ्यास नैसर्गर्क घटनाांच्या सांदभात कििे शलय 
असते; आरि त्याबिोबिि, अशा घटकस्वरूप, पि अप्ररतपाद्य, मानवी घटनाांच्या सांदभातही त्याांिा 
अभ्यास किता येतो. “स रुवातीपासूनि मानवी घटनाांना रवभार्िीिे आधाितत्तव म्हिनू मान्यता न देता, व 
कोिताही पूवगग्रह न बाळर्ता, “नैसर्गर्क रवभार्िीच्या” या िौकटीत त्याांिा रविाि केला, ति भौर्ोरलक 
महत्तवाच्या रनसर्गप्रभारवत मानवी घटना आपल्याला स्पष्टपिे उमर्ण्यािी शलयता आहे. (नैसर्गर्क 
रवभार्िी शवेटी अमानवी कािकाांवि आधािलेली तकग रनष् उत्परत्तसांबांरधत रवभार्िी आहे) (३००, १०६, 
१६१, ३१४ मध्ये यािीि आवृत्ती). 

 
रनसर्गप्रभारवत भौर्ोरलक मानवी घटनाांच्या अभ्यासाांवि आधािलेली प्रादेरशक भरू्ोलासाठी 

केलेली िौकट आिांभापासून भाांडे लपवनू ताक मार्ण्याच्या उद्योर्ाला लारे्ल, यात शांका नाही. कािि, 
ती िौकट सांदभािे काम करू शकिाि नाही, ति ती एका अांरतम रनष्ट्कषािी जार्ा घेईल. अशा व्स्थतीत, 
एखाद्या घटनेिा “नैसर्गर्क रवभार्िीच्या िौकटीत पूवगग्रहम लत िाहून” रविाि कििे शलय होईल का? 
(“unbefangen in Rahmen einer naturlichen Einteilung”). नैसर्गर्क प्रभावाांनी रनरित केलेल्या 
रवरशष्ट बौकटीत मानवी घटना बसरवण्यािा केवळ प्रयत्नि त्याांच्या सांबांधीिा “नैसर्गर्क प्रभावािा” रविाि 
पूवगग्रहदूरषत किण्यास प िेसा नाही का? या उलट, आपली िौकट जि केवळ भौर्ोरलक मानवी घटनाांवि 
आधािलेली असेल–म्हिजे, त्याांच्याविील रनसर्गप्रभाव लक्षाति घ्यावयािा नसेल–ति माि त्या घटनाांिा 
नैसर्गर्क परिव्स्थतींच्या सांदभात पूवगग्रहम लत िाहून रविाि कििे शलय होईल. 

 
ज्याांनी रवस्तृत के्षिाांिी रवभार्िी रनर्गदष्ट प्रदेशाांत किण्यािा प्रयत्न केला आहे अशा हेटनिच्या 

प ष्ट्कळशा अन यायाांनी या रवरशष्ट म द्यावि त्याला रविोध केला आहे. तत्तवतः ते कोिताही कािक वर्ळत 
नाहीत, ति सवगि महत्तवाच्या कािकाांवि आपली रवभार्िी आधािण्यािा प्रयत्न कितात. असे किताना, हे 
घटक नैसर्गर्क आहेत, की मानवी आहेत, यािा ते रविाि कित नाहीत, इतकेि काय, भाषेसािख्या अमूतग 
कािकाांिाही ते प ष्ट्कळ बाबतीत अांतभाव कितात. पि, अशा प्रकािच्या क्रमबांधात उत्परत्तरवषयक तत्तवािा 
पाठप िावा कििे शलय होत नाही. त्याम ळे, प्रत्येक रवरशष्ट कािकाला द्यावयािे सापेक्ष महत्तव रकती असाव े
हे हयव्लतरनष् दृष्टीतून ठिरवण्यािा प्रश्न अरधकि हयापक होतो. रशवाय, त्याांच्या हेही लक्षात येते. अशा 
अधािाांवि हयाख्याबद्ध केलेले प्रदेश रटकाऊ नसतात, ति कालाच्या ओघात ते बदलत असतात. (ज्याांनी 
शास्त्रश द्ध उदाहििे देऊन या प्रश्नािा उहापोह केला आहे अशा प ष्ट्कळ लेखकाांतून प ढील यादी देता 
येईल: हाचसजि (२४५; १४१), ग्राडमान (३०३; १४४; २३६), मौल (२२८), इयोल्त्स (२३७, २५ ff), 
लाउटेनझाक (२६३; २७८), आरि ब्यूर्गि (११, ५१ ते ५३). रशवाय ब्यूर्गिने प ढील यादी रदली आहे : 
फ्रीडरिलसन, हासटग, माशात्शके, ए. इयूल्त्स आरि रोल). 

 
हेटनिच्या या क्रमबांधातून भपूृष्ािी एक सापेक्षतः रनत्यस्वरूपािी रवभार्िी किण्यािा मार्ग शवेटी 

सापडण्यािी शलयता आहे. तिी तो प्रस्थारपत किण्यासाठी त्यात उपयोर्ात आिावयाच्या घटकाांरवषयींिे 
व त्याांच्या सांबांधयोर्ाांरवषयींिे आजपावतेो आपल्याला झाले आहे त्याहून रकतीतिी अरधक व अिूक ञान 
असिे आवश्यक आहे. म्हिजे, असा क्रमबांध हे भौर्ोरलक कायािे ध्येय ठिेल, तो त्यािा आधाि होिाि 
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नाही; आरि तेि ठिरवण्यािा हेटनििाही हेतू होता, याबद्दल सांशय नसावा. आमच्या स्वतःच्याि खांडािी 
त्याने केलेली रवभार्िी आम्ही अमान्य किण्यािी शलयता आहे; पि या र्ोष्टीला फाि महत्तव देण्यािे कािि 
नाही. उलट, त्यानेि घालून रदलेल्या तत्तवाांच्या पायावि त्याच्याि इमाितीिी पूनिगिना, अरधक हेत पूिग 
परििाम सांपन किण्यासाठी, कििे समथगनीय ठिेल. कोित्याही परिव्स्थतीत, उपपत्ती व कायगपूती या 
दोन्हीप्रकािे, केवळ एकदोन प्रम ख घटकाांनाि नहहे ति मानवाच्या दृष्टीने महत्तवाच्या असिाऱ्या सवग 
घटकाांना न्याय देण्यािा प्रयत्न कििािा असा फलत एकि, म्हिजे त्यािाि, क्रमबांध आहे. आतापयंत 
स िरवलेल्या अर्ि ििलेल्या अन्य क्रमबांधाांिे आपले पिीक्षि पूिग झाले म्हिजे कोित्याही के्षिातील 
महत्तवाच्या सवग रूपधेयाांिा रविाि किण्यासाठी सांदभगिौकट म्हिून उपयोर्ी पडेल असा एकि एक क्रमबांध 
फलत हेटनिने सादि केलेला आहे, असा रनष्ट्कषग आपल्यास काढिे सोयीिे होते. [हे शवेटिे वालय धड स्पष्ट नाही 
चकवा आवश्यक नाही. ते र्ाळिेि इष्ट.] 

 
इ–नैसर्गगक पयावरिाच्या घर्कावंर आधारलेल्या 

प्रदेशाचें तौलणनक क्रमबंध 
 
ज्या प्रकािच्या क्रमबांधाांिी आपि ििा कित होतो त्याप्रकािच्या क्रमबांधाांत, म्हिजेि 

‘सत्यव्स्थरतरनष् क्रमबांधाांत’, प्रत्येक प्रदेश आपल्यापिीने अपूिग मानला जात असतो, आरि त्याांच्या प्रत्यक्ष 
सांबांधयोर्ाांन रूप त्याांिे साहियग रनमाि केलेले असते. अशा प्रकािच्या क्रमबांधाांत, एकमेकाांपासून प ष्ट्कळ 
दूि असलेल्या, पि काही घटकाप ित्या लक्षिीय सादृश्य दाखरविाऱ्या, प्रदेशाांच्या सादृश्याांबिोबिि 
त्याांच्याांतील भेदािाही अभ्यास कििे अर्दी शलय असते. या अथाने तौलरनक प्रादेरशक अभ्यास ही काही 
नवी र्ोष्ट नहहे, हे हेटनि व अन्य लेखकाांनी दाखवनू रदलेले आहे (१६७, २८४ ते २८६). रवरुद्धपक्षी, 
एखाद्या क्रमबांधात, प्रदेशाांिे सापेक्ष स्थान लक्षात न घेता, त्याच्याांत रदसिाऱ्या काही रवरशष्ट प्रम ख 
सादृश्याांवि प्रादेरशक रवभार्िी आधािलेली असू शकते. अशा क्रमबांधात प्रदेशाांिी रवभार्िी त्याांच्यातील 
अपूवग सत्यव्स्थतीवि आधािलेली नसून, ज्याांिी सहज वर्गवािी किता येईल अशा प्रकािाांच्या परिभाषेत ही 
रवभार्िी केलेली असते. साहजीकि, त्याांिा तौलरनक अभ्यास कििे त्याम ळे स लभि होते. म्हिूनि, मी 
या क्रमपांभाला जारतरनष् प्रदेशाांत जर्ािी रवभार्िी कििािा “तौलरनक क्रमबांध” असे नाव रदलेले आहे. 

 
ज्या तौलरनक क्रमबांधाांिा आपि रविाि कििाि आहोत त्यात, जर्ािी एक प्रम ख रवभार्िी 

सवगमान्य आहे : जमीन व सार्ि याांिी रवभार्िी; पि प्रकाि-रवभार्िीसाठी फलत जमीनि रविािात 
घ्यावयािी असते. 

 
अशा प ष्ट्कळशा क्रमबांधाांतून या पोटरवभार्ाांना “नैसर्गर्क प्रदेश” असे नाव देण्यात आले आहे. या 

सांञेतील “नैसर्गर्क” हा शब्द रजथे रजथे वापिला रे्ला रतथे रतथे त्याच्या रवरवध अथांनी, व र् िाथांनीही, 
रकती र्ोंधळ रनमाि केला यािी दखल आपि यापूवीि घेतलेली आहे. वि घेतलेले आके्षप बाजूला ठेवले, 
तिी वरे्वरे्ळ्या क्रमबांधाांतून त्यािा वापि होत रे्ल्याम ळे, परििामी पोट-रवभार्ाांनी प्रत्यक्षात सादि 
केलेल्या र्ोष्टींपेक्षा रकतीतिी अरधकाांवि तो शब्द दावा साांर्ू लार्तो, असे रदसते. बिे, अरधक स्पष्ट 
वाटिाऱ्या “भौर्ोरलक प्रदेश” या सांञेकडे आशनेे पहाव,े ति त्याच्याबाबतीतही तीि व्स्थती रदसते! 

 
या प्रकािाांच्या पोटरवभार्ाांना “प्रदेश” असे म्हितात; पि, भरू्ोलकाि ज्या अथाने या शब्दािा 

वापि कितात त्या अथािे हे प्रदेश नहहेत, ति ती रवरशष्ट प्रकाििी के्षिे आहेत. तिीही, हा आके्षप र्ौि 
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मानावा लारे्ल. कदारित् याि काििाम ळे, चफि व रवेाथा याांनी याि अथाने “प्रभाव के्षि” (Realm) हा 
शब्द वापिला आहे, ति जेम्सने आपल्या पोटरवभार्ाांना केवळ रवशषे प्रकाििी “भमूी” येवढेि नाव रदले 
आहे. मर् येवढ्या मयारदत अथाने वापिावयािाि असेल ति जमगन भाषेतील Landschaft (भकेू्षि दृश्य) हा 
शब्द वापिावा असा आग्रह के्रब्जने धिला आहे. (२७९, २१०). त्याच्या अन यायाांनी त्याच्या या सूिनेिे 
अन किि केलेले आहे असे र्ृहीत धिले –खिे म्हिजे तेही जिा अवघडि रदसते–तिीही या अथाने त्या 
शब्दािे एकि एक इांग्रजी शब्दात भाषाांति कििे शलय होत नाही. भाषाांति किावयािेि झाले, ति “भमूीिा 
प्रकाि”, चकवा शलय झाल्यास “भमूी-प्रकाि” असे किाव ेलारे्ल. अथात इांग्रजीत कोिताि जमिािा शब्द 
न सापडल्याम ळे, प्रस्त त लेखकाने “प्रदेश” हा शब्द “रवरशष्ट प्रकाििी के्षिे” या सैलसि अथाने इांग्रजी 
भारषक भरू्ोलकािाांच्या प्रिरलत रूढीला अन सरून मान्य केलेला आहे. 

 
“नैसर्गर्क” या हयापक सांञेिी अथवा “भौर्ोरलक” या अरधकि हयापक सांञेिी पिीक्षा केली 

असता बह तेक सवग बाबतीत केवळ एकाि नैसर्गर्क कािकापयंत रतिे अवमूल्यन झालेले आढळते; आरि 
ही वस्त व्स्थती हाि प्रस्त त सांदभात “नैसर्गर्क” अथवा “भौर्ोरलक” प्रदेश या सांञाांच्या वापिाांवििा 
महत्तवािा आके्षप आहे. त्यापैकी प ष्ट्कळसे जर्ाच्या हवामानरनष् प्रम ख के्षिाांच्या नकाशाांच्या रूपाने सादि 
केलेले असतात–उदाहििाथग हबगटगसनिे नकाश.े स रुवातीपासूनि, आपल्या या प्रम ख रवभार्ाांिे स्वरूप 
भलतेि सोपे झाले हे हबगटगसनच्या लक्षात आले होते, असे रदसते. रवशषेेकरून त्याच्या या क्रमबांधाबाबत 
झालेल्या अर्दी शवेटच्या ििेत, म्हिजे १९१३ सालच्या ििेत, त्याने त्यात अन्य नैसर्गर्क घटकाांिाि 
नहहे ति मानवािाही अांतभाव किण्यािी इच्छा बोलून दाखरवली, आरि तिीही त्याांच्यातील भेद 
दाखरवण्यासाठी त्याने वापिलेली कसोटी जवळजवळ केवळ हवामानरनष्ि होती (३०८; c/o ३१०, २६२, 
ते ६६). स्टॅम्पने हबगटगसनच्या क्रमबांधािी स धारित आवृत्ती काढली व त्याला “जर्ािे प्रम ख हवामानरनष्, 
अथवा प्रम ख भौर्ोरलक प्रदेश”, (३१०, २६६) असे नाव रदले, यावरून या सवग प्रश्नावि छान प्रकाश 
पडतो. जो जवळजवळ केवळ हवामानाच्या आधािावि काढलेला आहे, आरि शीषगक माि “म ख्यतः 
हवामान व मानवी वापि यावि आधािलेले नैसर्गर्क प्रदेश” असे रदलेले आहे, अशा नकाशािे आिखी एक 
उदाहिि म्हिजे फॉन फाल्केनबर्गिा नकाशा हे होय (३१४). 

 
प्रत्यक्ष “भौर्ोरलक प्रदेश” या सांञेत नैसर्गर्क व मानवी अशा दोनही प्रकािच्या महत्तवाच्या सवग 

रूपधेयाांिा अांतभाव झाला पारहजे हे उन्स्टेटने स्पष्टपिे ओळखले होते, पि जर्ािे प्रम ख प्रदेश रनरित 
किताना, हवामान हीि कसोटी वापिावी लार्ते, असेही त्याला आढळून आले. साहजीकि, त्यािा 
नकाशा हवामानरनष् आहे, आरि ते त्याला कबूलही किाव ेलार्ले. पि, त्यात फलत सम द्रसपाटीपासून 
उांिावि असलेली के्षिे िाि हवामानरनष् रवभार्ात रनिाळ्या वर्ीकििाने दाखवलेली आहेत (‘उांि’ पवगत व 
‘उांि’ पठािे). या अपवादािे वैरशष्ट्ट्य असे, की भरूूपे या कािकािा फलत पोटरवभार्ाप िताि रविाि 
केलेला आहे. वास्तरवक, येथे–म्हिजे इतलया खालच्या प्रतीच्या पोटरवभार्ात, साांस्कृरतक कािकाांनाही 
मान्यता रमळण्यास हिकत नहहती (३०९). 

 
पासाजगने एक रनिाळीि रदशा घेतली आरि जेम्सने त्यािे अन किि केले, (३२१, प्रकिि ९व)े, हे 

आपि पारहलेि आहे. या दोनही ग्रांथकािाांच्या क्रमबांधाांिा अांतस्थ प्रवाह हवामानरनष् असूनही, वरे्वरे्ळे 
प्रदेश खासकरून नैसर्गर्क वनस्पतींच्या परिभाषेत हयाख्याबद्ध केलेले आहेत. पि, या दोन प्रकािाांतील 
वनस्परतरनष् प्रदेशाांिे प्रत्यक्ष वर्ीकिि फािि वरे्ळे आहे, आरि जेम्सने उत्त ांर्-पवगत-प्रदेशाांिा एक 
रनिाळा वर्गि तयाि केला आहे. 
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या अभ्यासकानी, एकमेव घटकावि आपले क्रमबांध आधािले व त्याच्याशी सवग नैसर्गर्क घटक, 
अथवा सवगि भौर्ोरलक घटक, एकरूप असल्यािे मानले; ही र्ोष्ट सहजी घडली असे म्हिण्यािा आमिा 
हेतू नाही–रनदान परहल्या प्रम ख रवभार्िीप िता तिी नाही. त्याांिी कायगपद्धती प ढे रदलेल्याांपैकी एका, 
अर्ि दोनही, य व्लतवादाांच्या आधािे समथगनीय ठिण्यास हिकत नाही : (१) कसोटी म्हिून उपयोर्ात 
आिलेला घटक सवगमान्यतेनेि इतका महत्तवािा होता (अथात मानवाच्या दृष्टीने), की इति सवांकडे 
द लगक्ष कििे शलय झाले; अथवा, (२) त्या घटकािे अन्य घटकाांशी असलेले सांबांध इतके रनकटिे होते, की 
त्या एकाविि आधािलेले वर्ीकिि उिलेल्या सवांपकैी बह ताांश घटकाांवि आधािलेल्या वर्ीकििाांिेही 
प्ररतरनरधत्व करू शकले. आता मूळ प्ररतपादनाांति जि नैसर्गर्क कािकाांबिोबि साांस्कृरतक कािकाांिाही 
अांतभाव केलेला असेल, ति त्या प्रदेशाला रदलेली “भौर्ोरलक” ही सांञा अन रूप ठिते, आरि जि ते 
प्ररतपादन नैसर्गर्क कािकाांप िते मयारदत असेल, ति माि या प्रकािाला नैसर्गर्क पयावििावि 
आधािलेला क्रमबांध म्हििेि योग्य ठिते. 

 
प्राम ख्याने हवामानावि आधारित अथवा प्राम ख्याने नैसर्गर्क वनस्पतींवि आधारित अशा या 

क्रमबांधाांच्या दोन र्टाांपैकी प्रत्येक एकाच्या सांदभात वि रदलेल्या दोन य व्लतवादाांपैकी एकािे, अर्ि 
दोहोंिेही रकती प्रमािात समथगन कििे शलय आहे, यािा रविाि होिे आवश्यक आहे. पि, त्याांच्याशी 
सांबांरधत असलेल्या िाि सांभवनीय प्रमेयाांपैकी एकही तकग दृष्ट्ट्या प्रथमदशगनीि मान्य हाव ेइतके स्पष्ट नाही; 
तसेि त्याांपैकी एकही भौर्ोरलक अन सांधान कायाने यापूवी प्रस्थारपत केलेले नाही. म्हिून, क्रमबांधाांच्या या 
र्टाांपकैी प्रत्येकाच्या सांदभात असा एक प्रश्न उपव्स्थत होतो, की त्याांनी केलेल्या दाहयाांपैकी एक, अर्ि 
दोनही रसद्ध होण्याइतका प िावा त्याच्या प्रवतगकाने सादि केलेला आहे, का त्याांिे हे क्रमबांध केवळ सामान्य 
र्ृहीत प्रमेयाांवि आधािलेले आहेत? 

 
या क्रमबांधाांपैकी बह ताांश हवामानरनष् वर्ीकििाांवि आधािलेले आहेत, हे आपि या आधीि 

पारहले आहे. मानवीजीवनाच्या दृष्टीने रविाि किता, प्रदेशाांच्या स्वरूपाांतील भेद रनरित किण्यासाठी, 
हवामानातील फिक फाि महत्तवािे असतात, यावि कोिीि आके्षप घेिाि नाही. पि, सवगि रठकािी 
हवामानातील फिक प्राथरमक महत्तवािे नसतात, याबाबतही सवगसाधाििपिे एकमत असते. बह तेक सवग 
ग्रांथकाि रनदान उत ांर् पवगतप्रदेश तिी या रनयमाला अपवाद असतात असेि मान्य कितात. 

 
ज्याांत हवामानरवषयक घटकाांना प्रथम क्रमाांकािे महत्तव स्पष्टपिे देताि येत नाही अशी अन्य काही 

अपवादात्मक के्षिे असतात, पि ती ओळखली जात नाहीत. लाँर्-आयलांड-पासून ल्फॉरिडापयंतच्या 
भपूट्ट्यात–यात ल्फॉरिडाच्याही बऱ्याि भार्ािा अांतभाव होतो–तो रनदान दोन प्रम ख हवामान पट्ट्यात 
पसिलेला आहे या वस्त व्स्थतीपेक्षा, तेथील मृरत्तकाांिे व पािलोटाांिे स्वरूप याना रकतीतिी अरधक महत्तव 
आले आहे. कोित्याही हवामानरनष् नकाशात नोहहास्कोरशया ते डाकोटा येवढ्या के्षिात रकिकोळ 
स्वरूपािे फिक दाखरवलेले असतात. तिीही, उत्ति मेनमधील पाइनहयाप्त त सपाट, ओसाड भार्, सेंट 
लॉिेन्सिे स पीक मदैान, लॉिेव्न्शयन पठािाच्या दरक्षि सीमेविील खडकाळ, ओसाड भार्, मध्य 
रमनेसोटातील चपर्टिांर्ाच्या जांर्ली मृरत्तकात आढळिािा भिड रहमोढ, आरि िनोझोमप्रतीच्या (काळ्या) 
मृरत्तका असलेले डाकोटािे मदैान, अशा रवरवध भदूृश्याांच्या स्वरूपात रकती असामान्य रविोधाांिा 
आरवष्ट्काि झालेला रदसतो! 
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ही उदाहििे अर्दी अपवादात्मक आहेत असे समजण्यािी जरूिी नाही. जि एखाद्याने प्रम ख 
हवामानरनष् प्रदेशावरून आडहया-उभ्या िेषा मनसोलत मािावयाच्या मनात आिले, ति कदारित बह ताांश 
बाबतीत, ती रवरशष्ट हवामान लक्षिे जेथे कोित्यातिी अन्य नैसर्गर्क कािकापेक्षा कमी महत्तवािी असतात 
अशी, रकतीतिी के्षिे त्या िेषाांम ळेि उघडकीला येतील. उत्त ांर् पवगताांच्या खास प्रकािात ज्याांिा अांतभाव 
केलेला नाही अशा डोंर्िाळ भार्ाांत–उदाहििाथग: दरक्षि आपालेरशयन डोंर्ि, हहोसजेस डोंर्ि, चकवा 
सापेक्षतः कमी उांिीिे पेनाइन डोंर्ि अशा प्रकािच्या के्षिात–तेथील हवामानाच्या स्वरूपापेक्षा जरमनीिा 
उतािि अरधक महत्तवािा असावा, अशी रनदान शांका आल्यारशवाय िहात नाही. 

 
आरदम स्वरूपाच्या वसाहतींच्या के्षिाांत रदसून येिािे अन्य कािकाांच्या सांदभात हवामानािे महत्तव 

आपि लक्षात घेतले, ति एक र्ोष्ट आपल्या लक्षात येईल. स्थलसांदभातून असो की कालसांदभातून असो, 
मानवाच्या दृष्टीने हवामानािे महत्तव हा कािकि अव्स्थि स्वरूपािा आहे. सवगसाधाििपिे, हवामानाला 
आपि जे येवढे महत्तव देतो ते, लार्वड किावयाच्या वनस्पतींच्या दृष्टीने उष्ट्िता व पािी याांिे महत्तव या 
र्ोष्टीवि आधािलेले असते. अथात, येथे आपि हवामानाच्या शािीरिक अथवा मानरसक परििामाांिा रविाि 
बाजूला ठेवतो आहोत, कािि तो बिाि वादग्रस्त आहे (आरि तोही सांस्कृतीच्या सांदभात बदलति 
असतो). आरदम अवस्थेतील लोकाांना िानवटवनस्पतींतील फिकाांच्या त लनेने हवामानातील फिकाांिे 
महत्तव कमी वाटत असण्यािाि सांभव आहे, कािि त्याांिी सांर्ती हवामानाशी असतेि असे नाही; या 
र्ोष्टीिी नोंदही याआधीि आपि केलेली आहे. उदाहििाथग : उत्ति अमेरिकेच्या आरदवासी िरहवाशाांच्या 
दृष्टीने पे्रअिी क ििे आरि आिण्ये याांमधील फिक हा सवात भािी महत्तवािा होता, मर् तो हवामानातील 
रकिकोळ फिकाांम ळे असो वा नसो. पि याच्याशी त लना किता, पांिमहासिोविाांपासून ते मेव्लसकोच्या 
आखातापयंतच्या के्षिाच्या आिण्य प्रदेशाांतर्गत भार्ातील हवामानातील फिक त्याांच्या दृष्टीने रकिकोळ 
महत्तवािे होते. वृत्तान्तर्गत पावसाळी आिण्याांिी र्ोष्टही अशीि आहे. हवामानात फिक नसूनही त्यातील 
बऱ्याि मोठ्या के्षिाांवि वृत्तान्तर्गत पावसाळी आिण्ये असति नाहीत. 

 
हवामानातील फिकाांिे महत्तव सवगश्रेष् मानले जाव े या परहल्या दाहयासांबांधीिी ििा िालू 

असतानाि, हवामानरनष् वर्ीकिि कित असताना मृरत्तका, वनस्पती आरि साांस्कृरतक प्रर्ती या 
कािकाांिी वर्गवािीही त्याांच्या बिोबिि होत जाते, या द सऱ्या दाहयाच्या मयादाही आम्ही दाखवनू रदल्या 
आहेत. हवामानातील फिक आरि या अन्य रूपधेयाांतील फिक याांच्यात महत्तवािा सांबांधयोर् असतो, यावि 
कोिीि आके्षप घेण्यािी शलयता नाही. पि, येवढा एकि सांबांधयोर् रनिायक असतो या र्ोष्टीला मान्यता 
देण्याच्या सामान्य टप्त प्त याच्या पलीकडे आपली ििा रे्लेली आहे असे र्ृहीत धिावयास हिकत रदसत 
नाही. यावरून, “बऱ्याि मोठ्या प्रमािात सरूपता रवकरसत किण्याकडे प ष्ट्कळशा नैसर्गर्क रूपधेयाांिाि 
कल असतो, व त्यासाठी प्रत्येकाने द सऱ्याांशी साांधेमोड केलेली असते आरि द सऱ्या सवांच्याि बिोबि 
समतोल िाखण्यािाही प्रयत्न केलेला असतो”, येवढेि आपल्या लक्षात येते, असे रवधान चफि व रेवाथा 
याांनी केलेले आहे. याला फलत पूिग रवकरसत भदूृश्याच्या रदशनेे होिािी वाटिाल, येवढेि नाव देता येईल. 
पि खऱ्या अथाने पूिगपिे रवकरसत भदूृश्य ही अभावाने आढळिािी र्ोष्ट आहे. (३२२, ६६५). 

 
आपि आताि ज्याांिा अन वाद केला त्या लेखकाांनी हवामानरनष् प्रादेरशक वर्ीकिि साांस्कृरतक 

भदूृश्याांच्या वर्ीकििाशी स सांर्त असिाि नाही ही र्ोष्ट स्पष्टपिे मान्य केलेली आहे, आरि स स्पष्ट शब्दात 
साांरर्तलेलीही आहे. मयारदत प्रमािात स सांर्तीिी अपेक्षा कििे हे तकाला पटिािे आहे; आरि बह तेक 
बाबतीत तसेि होते, “पि, सरूप पयावििाम ळे रनमाि होिािे भरूमवापिािे नम नेही सरूपि असावे, अशी 
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अपेक्षा कििे हे माि तकग रवरुद्ध आहे. म्हिूनि त्याांिे वर्ीकििही नैसर्गर्क घटकाांप ितेि मयारदत असते. 
तिीही, “भौर्ोरलक प्रभावके्षिे” हे त्याांिे शीषगक अरधकि हयापक असल्यासािखे रदसते. 

 
थोडलयात साांर्ावयािे ति, (मानवाच्या दृष्टीने अथगपूिग अशा) नैसर्गर्क प्रदेशाांिे वर्ीकिि अञात 

स्वरूपातही, फाि मोठ्या प्रमािात आकािमान बदलत असेल ति तशा प ष्ट्कळशा प्रदेशाांच्या बाबतीत, हे 
वर्ीकिि ि कीिेि असते. शवेटी असे म्हिाव े लार्ते, की ज्यात हवामानातील बदल हेि प्राथरमक 
महत्तवािे असतात आरि ज्याांच्या हवामानािे सांबांध त्याांतील वनस्पती व मृरत्तका याांच्याशी बऱ्याि पूिांशाने 
घालता येतात, अशा के्षिातील या सवग बाबी एकरित केल्या तिीही त्याांना भकेू्षिाांिे प्रादेरशक स्वरूप रनरित 
कििाऱ्या एकमेव कसोटीिे महत्तव देता येत नाही. शास्त्रीय सांञा वापरून साांर्ावयािे ति, हवामानरनष् 
प्रदेशाांिा नकाशा हा फलत हवामानरनष् प्रदेशाांिाि नकाशा असतो; त्यात अरधक कशािा समावशे किता 
येत नाही. साांस्कृरतक घटकाांसहीत द सऱ्या अनेक घटकाांिीही, कमीजास्त प्रमािात रवश्वसनीय अशी, ती 
सूिी असते, ही र्ोष्ट नाकबलू किता येिाि नाही. तिीही, त्याला “नैसर्गर्क” अथवा ‘भौर्ोरलक’ प्रदेशाांिा 
नकाशा असे नाव देिे म्हिजे र्ैिसमजाांना आमांिि देण्यासािखे आहे. 

 
नैसर्गर्क वनस्पतींच्या आधािे केलेले वर्ीकिि हे प्रत्यक्ष रदसिाऱ्या नैसर्गर्क भदूृश्याांिे वर्ीकिि 

असल्याने ते मानवीसांबांधाांपासून म लत असते (प्रकिि १० ‘क’ पहा), असा किण्यात आलेला दावा आम्ही 
यापूवीि फेटाळून लावलेला आहे. मानवाने लक्षिीय बदल केलेले नाहीत अशा के्षिाांतील नैसर्गर्क 
भदूृश्याांच्या दृश्य भार्ातील एक प्रम ख घटकािे वर्ीकिि किण्यास अशा प्रकािच्या क्रमबांधािा काही 
अांशाांनी उपयोर् होण्यास हिकत नाही, एवढीि त्यािी तिफदािी आपि, फािति, करू शकलो असतो. 
खिे पहाता, या आधािावि रवकरसत केलेल्या क्रमबांधाांिा उपयोर् कििािे भरू्ोलकाि त्याांतील वनस्पतींिे 
बाह्यदृश्य अर्दी सरूप असूनही त्या के्षिाांिे वर्ीकिि मोठ्या प्रमािात रभन असलेली के्षिे असे कितात. 
याच्या रवरुद्ध,–रनदान पासाजगच्या क्रमबांधात–आिण्यभमूी आरि क ििभमूी इतके वरे्ळे बाह्यदृश्य 
असिाऱ्या वनस्परतके्षिाांिे वर्ीकिि एकाि प्रकािात दाखरवतात. नैसर्गर्क वनस्पतींवि आधािलेल्या 
क्रमबांधाांिे मूळ त्याच्या बाह्यदृश्यावि अवलांबून ठेविे शलय होिाि नाही. त्याला इति ज्या क्रमबांधाांना तोंड 
द्याव ेलार्ते त्या कसोटीनाांही उतिता आलेि पारहजे. म्हिजेि, मानवी जीवनाच्या सांदभात त्या प्रदेशाांिे 
स्वरूप सूरित कििाऱ्या र्मकाांिे महत्तव या कसोटीलाही त्याांना उतिले पारहजे. 

 
मानवाच्या दृरष्टकोिातून र्मकािे महत्तव हेि प्रादेरशक रवभार्िीच्या कोित्याही क्रमबांधािे 

आधाितत्तव आहे असे मान्य झाले असल्यास, वनस्पतींवि आधािलेल्या क्रमबांधाांबाबत इतकी र्ांभीि ििा 
होत िहावी हे आियगि म्हटले पारहजे. बह तेक सवगि मानवाांना वनस्पती (यािा अथग नेहमीि नैसर्गर्क 
वनस्पती असा किावा) हेि प्राथरमक महत्तवािे आहेत असे वाटण्यािी वळे जाऊन फाि काळ लोटलेला 
आहे. खिे म्हिजे, आपल्याांपैकी फािि थोड्याांना नैसर्गर्क वनस्पती पहाण्यािे भाग्य लाभलेले आहे. 
स रिनामच्या मूळ िरहवाशाांनी जर्ािा भरू्ोल रलरहला, ति त्याना माि हेि आधाितत्तव तकग श द्ध आहे असे 
वाटण्यािा सांभव आहे. पासाजगनेही आपला भकेू्षिदृश्याांिा भरू्ोल (Landschafts kunde) वृत्तान्तर्गत 
आिण्य प्रदेशाति रलहून पूिग केला या र्ोष्टीलाही काही अथग रनमाि होतो. अशा के्षिातून तेथील बाह्य 
भदूृश्यावि प्रत्यक्षातील वनस्पतींिा खिोखिि भािी प्रभाव असतो, आरि ते व त्याांच्या साहियाने पोसलेले 
प्रारिजीवन याांिे तेथील आरदम मानवाला रनरिति फाि महत्तव वाटत असते. [परहल्या ओळीतील ‘प्रत्यक्षातील 
वनस्पतींिा’ इथपासून प ढील दोन ओळी, म्हिजे हे सांपूिग वालयि, र्ाळावे.] रशवाय, तेथील बाह्य भूदृश्याांवि प्रत्यक्षातील 
वनस्पतींिा खिोखिि भािी प्रभाव असतो, आरि तेथील आरदम मानवाला रनरिति त्याांिे फाि महत्तव 
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वाटत असते. त्याहीपेक्षा महत्तवािी र्ोष्ट म्हिजे, ते िाक्षसी आिण्य, म्हिजे तेथील वनस्पतीबिोबिि तेथील 
िानटी जनाविेही, मशार्तीसाठी तयाि केलेल्या मोकळ्या जार्ा कोित्याही क्षिी रर्ळांकृत किण्यासाठी 
दबा धरून बसलेले असते. अथाति अशा नैसर्गर्क पयावििाच्या बह ताांश भार्ािे ते आिण्य हेि सजीव, 
साकाि स्वरूप आहे असे वाटल्यास नवल नाही–कािि या एका शब्दाने तेथील वनस्पती, हवामान, 
मृरत्तका आरि प्रारिजीवन या सवांिा एकाि वळेी बोध होतो. 

 
वनस्पतींशी अन्य नैसर्गर्क घटकाांिे असलेले हे साहियग वृत्तान्तर्गत नसलेल्या प्रदेशाांच्या 

बाबतीतही खिे आहे, यात शांकाि नाही. थोडलयात, यावरून एक र्ोष्ट सूरित होते. एकूि नैसर्गर्क 
परिसिािी र् रूरकल्ली म्हिनू हवामान या प्राथरमक घटकापेक्षाही वनस्पती हा घटक अरधक िाांर्ला 
मार्गदशगक आहे. अन्य घटक कशा स्वरूपािे असतील हे हवामानावरून कळत असेलही; पि हवामान, 
मृरत्तका, प्रारिजीवन, आरि कदारित अांशतः भरूूपेही, या सवांिे सांकलन करून जिूकाही त्यािी सूिी 
वनस्पतीच्या रूपाने भरू्ोलकािाच्या हाती रदलेली असते. 

 
त्यािप्रमािे प्रत्यक्ष प्रमािाने असो वा अन मानाने असो, आपल्यास आिखी एक मारहती प िरवली 

जाते. मानव या भमूीिा उपयोर् कोित्या प्रकािे किण्यािी शलयता यािे मार्गदशगन, कदारित हवामानापेक्षा 
अरधक क शलतेने, वनस्पती कित असतात. म्हिनूि वनस्पती ही केवळ प ष्ट्कळशा नैसर्गर्क 
घटकाांसांबांधीच्या ञानभाांडािािी र् रूरकल्ली आहे, इतकेि नहहे ति, ती मन ष्ट्यािा हात रफरू लार्ला की 
साांस्कृरतक भदूृश्यािा कता आरवष्ट्काि होत जातो यासांबांधीच्या ञानभाांडािालाही ही रकल्ली िाांर्लीि लार् ू
पडते. 

 
आरि हे दाव े काही अर्दीि लहान-सहान नहहेत. भौर्ोरलक रविािके्षिात पासाजगच्या या 

क्रमबांधाने बिीि खळबळ उडरवली आहे, यािे आियग वाटण्यािे कािि नाही. केवळ एकि आधाि घेऊन 
खऱ्याख ऱ्या भौर्ोरलक प्रदेशाांिे वर्ीकिि कििे शलय करून देिािा पिीस जि पासाजगला सापडला 
असेल, ति प्रादेरशक भरू्ोलातील एक मलूभतू समस्या त्याने सोडरवली आहे असे म्हिावयास काय हिकत 
आहे! जिी या रसद्धान्तािा जमगन भरू्ोलकािाांमध्ये फािसा प्रसाि झाला नाही, तिी त्याने आपल्या देशातील 
अलीकडील भौर्ोरलक रविाि-धािेवि एक रनरित-स्वरूपािा ठसा उमटरवलेला आहे. म्हिून या 
रसद्धान्ताने केलेल्या दाहयाांिा र्ांभीिपिे रविाि कििे आवश्यक होऊन बसले आहे. 

 
वनस्परतजीवनावि आधािलेल्या कोित्याही क्रमबांधाने केलेला दावा, ज्या प्रमािात मूळ-वनस्पती 

कोिते हे आपल्याला माहीत झालेले असते त्या प्रमािाति समथगनीय ठित असतो; चकवा मूळ वनस्पती 
कोित्या होत्या यािे ञान आपल्याला असिे आवश्यकि आहे असेही म्हिण्यास हिकत नाही. आरि ही 
र्ोष्ट आम्ही यापूवीि दाखवनू रदली आहे, कािि ते प्रत्यक्षात अव्स्तत्वात असत नाहीत; आरि मन ष्ट्याने तेथे 
प्रवशेि केला नसता ति जे त्याांिे स्वरूप िारहले असते त्या रनहवळ औपपरत्तक नैसर्गर्क वनस्पतींच्या 
आधािावि आपि प्रबघ ििना करू शकत नाही. जर्ाच्या रवस्तृत आरि महत्तवाच्या के्षिातील तपशीलाांिे 
आपले ञान अद्यापी अर्दी अरनरित आहे, असे आपल्याला आढळून आलेले आहे. इतकेि नाही ति 
आवश्यक ते सवग ञान आपल्याला कधीि रमळिाि नाही, ही र्ोष्ट अर्दी सांभवनीय आहे. है ञान हस्तर्त 
किावयािेि झाले, ति अञातकालापासून ज्या रूपधेयाांिा आरवष्ट्काि होत आला आहे असे आपि मानतो 
त्याांिा, म्हिजेि मानवी सांस्कािाांम ळे रनमाि झालेल्या रूपधेयाांिा, आपल्याला प्रथम अभ्यास किावा 
लारे्ल. िाळीस शतकाांच्या सधन लार्वडीनांति व खतपाण्याच्या वापिानांति िीनच्या मृरत्तका या, तेथील 
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नैसर्गर्क रूपधेये न मानता, तेथील साांस्कृरतक रूपधेये मानिेि, कदारित, श्रेयस्कि ठिेल! अशाप्रकािे या 
मृरत्तकाांिे काळजीपूवगक रवश्लेषि केले, तिि िीनच्या रनिरनिाळ्या रवभार्ात कोिते मूळ वनस्पती होते हे 
रनरिताथाने कळण्यािी शलयता आहे. अशा के्षिाांच्या बाबतीत येिाऱ्या अडििी प्रत्येक अभ्यासकाला 
कळून ि कल्या आहेत. अशा के्षिाांत आरि नवथि के्षिाांत अथवा आरदम वसाहतींच्या के्षिाांत रदसून येिाऱ्या 
रविोधाांम ळे या द सऱ्या के्षिात हीि समस्या सोडरविे सोपे आहे असा आभास रनमाि होण्यािी शलयता 
असते. मध्य आरफ्रकेतील “मूलस्वरूप वनस्पतींिा” नकाशा काढिे आपल्याला कोित्या प्रकािे शलय 
होईल? पजगन्यािण्याांतून पसिलेल्या सवगि स्थली अथवा झाडोऱ्याांिी के्षिे ही मानवी हयवहािाांम ळेि रनमाि 
झालेली आहेत असे र्ृहीत धििे योग्य होईल का? स्थारनक िरहवाश्याांनी असांख्यवळेा भाजून काढलेल्या 
मृरत्तकाांिे वरे्ळेपि, काही रवरशष्ट मृरत्तकावस्थाांम ळे,दाखरविे अशलय होते, येवढ्या काििावरून म ळात 
अशी एकही वनस्थली नहहतीि असे मानिे योग्य आहे का? 

 
मन ष्ट्याने जेथे प्रथमि प्रवशे केला त्याकाळच्या त्या के्षिातील वनस्पती जीवनािी प निगिना 

किण्यात आपल्याला काही प्रमािात यश आले, असे र्ृहीत धिले, तिी, शवेटी कदारित, त्याकाळापासून 
आतापयंत घडत रे्लेल्या हवामानाांतील बदलाांम ळे, वतगमान जर्ाच्या प्रादेरशक रवभार्िीच्या िौकटीत 
त्याना महत्तव िारहलेले नाही. 

 
मूळच्या नैसर्गर्क वनस्पती-जीवनाच्या प निगिनेत अडििी येतात, म्हिून हवामान व मृरत्तका 

याांच्या आधािाने त्याांच्या स्वरूपाांसांबांधीिे अन मान काढावयािे, हा रनत्यािा परिपाठि होउन बसला आहे. 
थोडलयात, नैसर्गर्क वनस्पतींनी जे दाखवनू द्याव ेअशी अपेक्षा असते ते सांकरलत स्वरूप आपि स्वतःि 
ििून घ्यावयािे. म्हिून पासाजगच्या जर्ाच्या रवभार्िीतील या वनस्पतीके्षिाांना हवामानरनष् प्रदेश असे 
नाव द्यावयास काही हिकत रदसत नाही. (c/o वबेेल २५०, ४७६). 

 
मूळच्या वनस्पतींिे स्वरूप आपल्याला रजतके रनरितपिे माहीत होईल असे, अथवा शवेटी ते 

रजतके शोधता येईल अशी आशा असल्यािे आपि र्ृहीत धितो आरि वतगमानकालीन नैसर्गर्क 
वनस्पतींच्या औपपरत्तक स्वरूपािे दशगन त्यातून रजतके घडेल असे मानतो, रततलया प्रमािात प्रारिजीवन, 
मृरत्तका व हवामान अशासािख्या नैसर्गर्क घटकाांच्या आकलनािी शास्त्रीयदृष्ट्ट्या रवश्वसनीय रकल्ली 
आमच्या हाती त्या ञानातून लार्ते का? रनदान प्रािीजीवनासांबांधाने ति खासि लार्त नाही! कािि 
केवळ सरूप वनस्पतींच्या के्षिाांना जोडिाऱ्या मार्ांिा अभाव असला, तिी प्रारिजीवन अर्दी रभन 
असण्यािी शलयता असते. मृरत्तकाांच्या बाबतीत येवढेि म्हिता येईल, की या के्षिािे आपले ञान परिपूिग 
होईतोपयंत, माहीत असलेल्या घटकाांच्या मदतीने मृरत्तकाांच्या स्वरूपारवषयी अन मान काढण्यािा प्रघाति 
आपल्याला िालू ठेवावा लारे्ल; आरि अशा अन्य घटकाांत हवामान व वनस्पती याांिा रनरिति समावशे 
किावा लार्िाि आहे. रशवाय तळातील खडकान साि मृरत्तकाांिे वर्ीकिि किण्याच्या पद्धती रवरूद्ध 
झालेल्या प्ररतरक्रयेच्या परहल्या टप्त प्त यातून आपि पाि पडलो आहोत असा रवश्वास आम्हाला वाटतो. एकि 
प्रकािच्या सामान्य नम न्याच्या वनस्पती अत्यांत रभन मृरत्तकाविि असलेल्या के्षिाांनाही हयापून टाकू 
शकतात, हे जेम्सने िाांर्ले ओळखले होते (३२१, १४० f). 

 
हवामानप्रकाि आरि वनस्परतप्रकाि याांच्यात सामान्य सहसांबांध आहे याबद्दल वादि नाही. 

“वनस्परतप्रकाि हे हवामानप्रकािाांिी प्रत्यक्ष प्ररतचबबे आहेत; नहहे, ते त्याांच्या िाजम द्राि आहेत!” असे 
जेम्सने म्हटले आहे. (३२१, ६). या वालयाांिी माांडिी िाांर्लीि आहे. हवामानािी रकल्ली या नात्याने 
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वनस्पतींच्या रवश्वसनीयतेिी पातळी त्याांनी अिूकपिे दाखरवली आहे. पि शास्त्रीय लेखकाांनी प्ररतचबबे, 
िाजम द्रा अशाांिा वापि का कित बसावयािे,–कािि ती धड रदसत नाही, आरि त्याांिे स्वरूपही अिूकपिे 
ठिरवता येत नाही–त्यापेक्षा त्याांनी ज्या अरधक अिूकपिे आपि प्रस्थारपत करू शकतो अशा 
वस्त व्स्थतीकडे बोट का दाखव ू नये? हवामानाइतका प्रिांड व सापेक्षतः रवश्वसनीय तपशीलाांिा सांग्रह 
नैसर्गर्क घटकाांपकैी फािि थोड्या घटकाांच्या बाबतीत उपलब्ध आहे; पि नैसर्गर्क वनस्पतींच्याइतका 
अन्य कोित्याि घटकाांच्या बाबतीत तो अरनरित नाही. 

 
इतके आके्षप घेतले, तिी नैसर्गर्क वनस्पतींवि आधािलेली प्रादेरशक रवभार्िी समथगनीय 

ठिण्यास काहीि हिकत नाही. एवीतेवी या एका घटकात हवामान, मृरत्तका आरि काही प्रमािात 
जरमनीिा उांिसखलपिा याांिे परििाम एकरित होति असतात. आता, मानवी अरभरूिीच्या र्ोष्टींच्या 
सांबांधात या सांपूिग घटकािे महत्तव त्यात समारवष्ट असलेल्या कोित्याही एकएकट्या कािकापेक्षा रकतीतिी 
मोठे आहे असे रसद्ध कििे शलय झाले पारहजे. तसे रसद्ध झाल्यानांति, एखाद्या यक्ष-प्रश्नाला, म्हिजे 
मानवाने केलेला भमूीिा उपयोर् अशासािख्या प्रश्नाला, लार्ू पडिाऱ्या रवरवध कािकाांिे नैसर्गर्क 
सांकलन म्हिनू त्या घटकािा रविाि केला जावयास हिकत नाही. उलट; परिव्स्थतीि तशी आहे, ते एक 
र्ृहीत प्रमेयि आहे असे, या आधािाांिा उपयोर् कििाऱ्या अनेकाांनी रवधानरूपाने अथवा सूिनाांनी, साांर्नू 
टाकले आहे! 

 
ज्या ििेिा आम्ही वािांवाि उल्लेख कित आलो, त्या पासार्ग सांप्रदायाच्या कायासांबांधीच्या 

रिरकत्सक ििेतही, मानव कित असलेल्या भमूीच्या उपयोर्ाशी नैसर्गर्क वनस्पतींिा सांबांध असतो अशी 
सांकल्पना, हाि त्या रविािपद्धतीिा र्ाभा आहे असे वबेेलला आढळून आले आहे. तसेि, थोडीशी 
अरतशयोलती करून, पासार्गच्या नैसर्गर्क प्रदेशाांच्या भरू्ोलाला (Angewandte Vegetactions kunde) 
‘वनस्परत भरू्ोलािे उपयोजन’ असे नाव देण्यास हिकत नाही, असेही त्यािे मत झाले. (२५०, ४७६). 
आध रनक भरू्ोलाकािाांिे एका बाबतीत तिी वबेेलशी खासि एकमत होईल. नैसर्गर्क प्रदेशप्रकािाांवरून, 
प्रािी व मानव याांच्या सांबांधी घटनाांरवषयी अन मान तकग पद्धतीने काढिे धोलयािे आहे. पासार्गने माि येथे 
तकग वादािा उपयोर् सूरित केला आहे. (२६६, २०२ f). पासार्ग सांप्रयादातील एक उदाहिि तो आऱ्हेनिे 
रवधान उद्धतृ कितो. एकाि प्रकािच्या प्रदेशां पट्ट्यातील (Landschafts gϋrtel) मानव एकाि प्रकािच्या 
आर्गथक पोटरवभार्ात (Wirtschaft) घालता येतो. (२५०, १७०). 

 
हे साध्यप्रमेय रनदान एका अलीकडेि प्ररसद्ध झालेल्या अमेरिकी पाठ्यप स्तकात स्पष्टशब्दात 

रवधानरूपाने माांडलेले रदसते: “परृ्थ्वीपृष्ाविील वनस्पत्याविि हे मानवी वसाहतींिी र् रूरकल्ली आहे; 
कािि त्या त्या प्रदेशात जे वनस्पती रनसर्गतःि वाढत असतात तेि शतेीच्यादृष्टीने त्या प्रदेशािा उपयोर् 
कसा केला जावा यािे अांदाजे रदग्दशगन कित असतात.” याच्या स्पष्टीकििासाठी पूवेकडील सांय लत-
सांस्थानाांिे उदाहिि देण्यात आले आहे. रतकडील मूळ वनस्पतींिे विगन “वृक्ष आरि तेदे्दशीय उांि र्वत” 
असे केलेले असून, तसेि शतेीरवकासािे विगन “र्हू, ओट, िाय, बाली आरि मका अशा र्वताांिी 
लार्वड” आरि त्याबिोबिि “बटाटा व र्ाजि यासािखी म ळाांिी रपके” या शब्दात केलेले आहे (३२३, ६, 
१०७). य िेरशयाच्या स्टेप क ििातील पाळीव जनाविाांिा रविाि िाहोि, पि कापूस व तांबाखू यासािख्या 
रपकाांिा उल्लेखही नाही! यावरून या प्रमेयािे हे उपयोजन अर्दी शब्दशः अथाने घ्यावयािे नाही, असे 
अन मान कोिीही काढू शकेल. रशवाय, ज्या पाठ्यप स्तकात हे प्रमेय माांडलेले आहे त्यात वनस्पतींवि 
आधािलेल्या प्रादेरशक क्रमबांधािा वापिि केलेला नाही. 
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जेम्सने आपल्या ग्रांथात अशाप्रकाििे कोितेही रनियात्मक साध्य प्रमेय रवधानरूपाने माांडलेले 
नाही. खिेति, आपल्या प्रास्तारवकात आरि अन्यिही पयावििरवषयक रनियवादािी सवगि तत्तव े तो 
रनदेशपूवगक नामांजूि कितो. रशवाय, रवरवध प्रम ख सांस्कृतींच्या वसाहतींच्या स्वरूपातील भेद स्पष्ट करून 
दाखवतो. पि, त्याांिे तपशीलवाि प्ररतपादन वाित असताना माि, एका रवरशष्ट नम न्याच्या वनस्परतके्षिात 
कोित्याही एकाि प्रम ख साांस्कृरतक र्टातील लोक एकाि प्रकाििी शतेी किण्याकडे कल असल्यािे 
दाखरवतात, या र्ृहीत प्रमेयािा वास कोिाही िािाक्ष वािकाला आल्यारशवाय िहािाि नाही. 

 
येथे भरू्ोलातील एका प्रथम महत्तवाच्या साध्य प्रमेयासांबांधी आपि रविाि कित आहोत, ही र्ोष्ट 

स्पष्ट आहे. नैसर्गर्क वनस्पती ही खिोखिि जि मानवी वसाहतीसांबांधीच्या ञानािी रकल्ली असेल–आरि 
त्यातही ती हवामानापेक्षा िाांर्ल्या प्रकाििी असेल–ति सवगि भरू्ोलकािाांनी दक्षतेने त्याांना मान्यता 
देण्यास व त्याांिा या कामासाठी उपयोर् किण्याच्या मार्ाला लार्ण्यास काहीि हिकत नाही. पि, हे 
प्रमेय केवळ ठासून रवधाने केल्याने प्रस्थारपत होिाि नाही चकवा केवळ अन मानात्मक तकग पद्धतीिा अवलांब 
केल्याने रसद्ध होिाि नाही. उलट, त्याला पोषक अशा प िाहयासाठी परिश्रमपूवगक कष्टप्रद शोध घेण्यािी 
जरूि आहे. वबेलेने ठाशीव भाषेत साांरर्तल्याप्रमािे, ज्याांनी हे प्रमेय र्ृहीतक म्हिून आधािासाठी घेतले, 
ज्याांनी हे प्रमेय र्ृहीत धिले अथवा र्ृहीतप्रमेय असल्यािे मान्य केले, त्याांनी उपरिरनर्गदष्ट अन सांधानकायग 
कधीि अांर्ावि घेतले नाही. (२५०). 

 
अशाप्रकािच्या साध्यप्रमेयािे प्रात्यरक्षक किावयािे झाले, ति त्यािी परहली पायिी म्हिून रवरवध 

प्रकािाांच्या नैसर्गर्क वनस्पतींच्या नकाशाांिी रवरवध नम न्याांच्या शतेीरवषयक नकाशाांशी त लना किावी 
लारे्ल, असे र्ृहीत धिण्यास हिकत नसावी. केवळ, त्याांच्यात सहसांबांध असल्यािे रदसते येवढ्यावरूनि 
हे प्रमेय रसद्ध होिािे नसले तिी, त्याांच्यात, अांशतः का होईना, काही सहसांबांध असल्यािे लक्षात येिे ही 
प ढील अभ्यासासाठी एक आवश्यक अट असते. जेम्सने रदलेले आहेत तशाप्रकािच्या नैसर्गर्क वनस्पतींच्या 
नकाशाांिी उत्ति अमेरिकेच्या व य िोपच्या शतेी-प्रदेशाांशी त लना केली ति, काय रदसून येते? येथे 
वापिावयािे नकाश ेतो स्वतः वापितो तेि असावयास हिकत नाही. म्हिजेि क्रमशः ओ. इ. बेकििे व 
जोनासनिे नकाश;े हाटगशॉनग आरि रडकन याांिे नकाश े (३२४); चकवा व्हहटलसेिे नकाश े (३१९). येथे 
प्रत्येक बाबतीत त्याांतील सांर्तीिा अभावि अभ्यासकाच्या मनावि जास्त ठसेल. हीि त लना पूवेकडील 
देशाांशी इतलया खािीपूवगक कििेही शलय होत नाही. कािि, बहूताांश िीनच्या नैसर्गर्क वनस्पतींिी 
मारहतीि रमळत नाही. पि, रतकडेही, भातशतेीच्या के्षिाांिी सांर्ती थोड्याफाि मारहती झालेल्या नैसर्गर्क 
वनस्परत-के्षिाांशी द िान्वयानेही लार्त नाही. 

 
नैसर्गर्क वनस्पतींिी वांटनके्षिे आरि ज्याांिा मानवाने जर्भि प्रसाि केला अशी सांस्कािीत 

वनस्पतींिी के्षिे या दोहोंत काही अथगपूिग सांबांधयोर् असण्यािी शलयता आहे ही र्ोष्ट नाकबलू किण्यािा 
आमिा हेतू नाही. पि, ज्याच्या सांबांधी अर्दी हाताशी असिािा प िावा नकािात्मकि असतो, अशा 
प्रमेयाच्याबाबतीत बिेि अन सांधानकायग सावधानतेने किाव ेलारे्ल. ‘सांस्कारित वनस्पतींिे सापेक्ष महत्तव’ 
या रवषयावि एांर्लिेलटने केलेल्या कायाच्या आधािावि रोलने एका अव्स्तपक्षी तपशीलािी भि 
घातलेलीि आहे (३९४). अर्दी सहज लक्षात भििािे काही सहसांबांध त्याला आढळून आले आहेत. पि, 
य िोपच्या शतेीरवषयक भरू्ोलाच्या अप ऱ्या तपशीलाांशी परिरित असिाऱ्या अभ्यासकाला आपल्या 
रनष्ट्कषांिी िाििी घेता येईल इतके प िेसे तपशील रोलच्या नकाशावरून रमळत नाहीत, या र्ोष्टीिा 
त्याला खेद होईल. शतेीच्या साहियातील वनस्पतींिे सहसांबांध नैसर्गर्क वनस्पतींशी घालून रदलेले 
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नाहीत, ति, काही स ट्या िानवट वनस्पतींिे सहसांबांध स ट्या रपकाांशी घालून रदलेले आहेत. त्याने 
सहसांबांध घालून रदलेल्यापकैी काही वनस्पती ति अर्दीि रकिकोळ महत्तवािे आहेत. उदाहििाथग : 
Schmerwurz चकवा Tamus Communis चकवा Black briony, म्हिजेि कृष्ट्िरशववल्ली. 

 
शवेटी रोलने केलेली रटप्त पिी येथे उद्धतृ कििे उद् बोधक ठििाि आहे. वनस्पती मूळ नैसर्गर्क 

रूपात असोत की रवद्यमान िानवट रूपात असोत, आपल्या जर्ातील वनस्परतरवषयक ञानापेक्षा जर्ातील 
बऱ्याि मोठ्या भार्ातील लार्वडीच्या वनस्पतींच्या उत्पादनाांसांबांधीिे आपले ञान रकतीतिी अरधक अिकू 
आहे. म्हिनूि, नैसर्गर्क वनस्पतींवि आधािलेला कोिताही क्रमबांध आपल्याला अञाताकडून ञाताकडे 
नेिाऱ्या य व्लतवादाच्या कच्या पायावि उभा कितो. 

 
म्हिून रनष्ट्कषग असा रनघतो की, नैसर्गर्क वनस्पतींवि आधािलेला कोिताही प्रादेरशक क्रमबांध–

ज्या मयारदत प्रमािात तो िििे शलय आहे तेवढ्यानेही–‘नैसर्गर्क’ अथवा ‘भौर्ोरलक’ रवभार् या 
शीषगकाांनी हयलत होिािा दावा न्याय्य असल्यािे रसद्ध करू शकत नाही. म्हिजे, वनस्पतीवि आधािलेली 
जर्ािी रवभार्िी ही जर्ाच्या केवळ वनस्पतींिीि रवभार्िी असते, द सऱ्या कशािी नसते. (येवढेि 
अन मान त्यावरून आपल्याला काढता येते). हवामानरनष् रवभार्ाांच्या नकाशाांप्रमािेि या नकाशाांवरूनही 
अन्य काही र्ोष्टी सूरित केल्या जातात हे खिे असले, तिी ते रवश्वसनीय असे काहीि साांर्ू शकत नाहीत. 

 
मर्, एखाद-द सऱ्या नैसर्गर्क घटकावि आधािलेल्या क्रमबांधाऐवजी, मानवाच्या दृष्टीने महत्तवाच्या 

असिाऱ्या सवगि नैसर्गर्क घटकाांवि आधािलेल्या एखाद्या क्रमबांधािा शोध घेिे इष्ट नाही का? प्रथमदशगनी 
अशी शांका येण्यासािखी आहे की, ही र्ोष्ट यापूवीि का केली रे्ली नाही! प्रम ख नैसर्गर्क घटकाांच्या–
म्हिजेि: हवामान, उांिसखलपिा, मृरत्तका व नैसर्गर्क वनस्पती याांच्या–सांश्लेषिािा रविाि प्रथम करू 
या. असे सांश्लेषि, उदाहििाथग : मांर्ोरलयाच्या एका भार्ात आढळले, ति तशाि प्रकाििे सांश्लेषि 
पाटार्ोरनयाच्या काही भार्ात आरि आपल्याि देशातील गे्रट ल्पेन्स (मोठी मदैाने) या भार्ात तशाि 
प्रकाििे सांश्लेषि आढळिाि नाही का? आपि तदे्दशीय प्रारिजीवनाांतील भेदाांकडे–एकेकाळी त्याांिे महत्तव 
मोठे होते हे मान्यकरूनही–कानाडोळा करू शकलो, आरि सापेक्ष स्थानारवशषेाांिे फिकही लक्षात घेतले 
नाहीत, ति एकाि नम न्यािी आवृत्ती रवरवध के्षिाांत होत असलेली आढळते, म्हिजेि नैसर्गर्क 
पयावििािा एक प्रकाि आपल्याला आढळतो, याबाबत एकमत होईल असे र्ृहीत धिण्यास हिकत नाही. 
अशा प्रकािाांिी प ष्ट्कळ अन्य उदाहििे दाखवनू देता येतील. पि, येवढ्या आधािावि कोिी जर्ािी 
रवभार्िी किण्यािा प्रयत्न करू लार्ला, ति त्याला एक र्ोष्ट सहज कळून ि केल की, अशा केवळ 
उदाहििाांनी नकाशा तयाि होत नसतो. हवामान, उांिसखलपिा व पृष्रशळा याांच्या परिभाषेत साांर्ता 
येईल असे उति जमगनीच्या मदैानाांिे प्ररतरूप आपल्याला कोठे आढळिे शलय आहे का? कॅिोरलना 
रपडमाँट (रर्रिपाद) मधील याि कािकाांच्या पि, यापेक्षा थोड्या वरे्ळ्या, सांश्लेषिाला “कॅिोरलना 
रर्रिपाद प्रकाि” असे नाव रदले ति, जर्ातील इति कोित्या प्रदेशािा त्यात अांतभाव कििे शलय होिाि 
आहे का? हीि कल्पना सिळ शब्दात प ढे रदल्याप्रमािे माांडता येईल. मन ष्ट्याच्या दृष्टीने महत्तव असलेल्या 
अनेक कािकाांिा एक सांयोर् असतो, (अथात, रनिरनिाळ्या मन ष्ट्यर्टाांच्या दृष्टीने एकाि कािकाच्या 
महत्तवात फिक पडत जात असला तिी, रतकडे तूतग द लगक्ष किाव)े. हे रवरवधप्रकािािे महत्तवािे कािक 
प िेसे स्वतांिही असतात. म्हिून त्याांच्या एकि साहियाने रवरवध प्रकाििे अनेकवळेा सांयोर् रनमाि 
होण्यािी शलयता असते. प्रत्यक्ष जर्ाच्या रवभार्िीच्या कोित्याही श्रेिीिा उपयोर् केला तिी, जर्ात 
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आढळिाऱ्या रवरवध सांयोर्ाांिी सांख्या अांदाजे के्षिीय रवभार्ाांच्या सांख्येएवढीि मोठी असते. म्हिजे, 
जवळजवळ प्रत्येक प्रदेश हा आपल्यापिीने एक एक नम नाि असतो. 

 
या प्रकािाांिी अरधक सामान्य स्वरूपात ििना केली रे्ली ति, प्रत्येक वरे्ळा प्रदेश अरधक सामान्य 

स्वरूप असलेल्या प्रकािािा एक पोटप्रकाि म्हिून रविािात घेिे शलय होईल. आरि विील अडिि 
अशाप्रकािे टाळता येईल, असेही स िरवले जाण्यािी शलयता आहे. असेही काही प्रदेश असतात की, 
ज्यातील प्रत्येक कािक स्वतांििीतीने बदलत असतो. पि, ज्यातील प्रत्येक कािक स्वतांििीतीने बदलत 
असतो अशा रकत्येक कािकाांच्या सांयोर्ाांतून सवगसाधािि प्रकाि हाती लार्ण्यािा सांभव असतो. माि, 
रकतीही बदलत असले तिी त्यातले काही कािक र्ौि महत्तवािे आहेत असे र्ृहीत धिाविे लारे्ल. 

 
तौलरनक प्रादेरशक रवभार्िीच्या प्रश्नाच्या दृष्टीने हे प्रमेय इतके महत्तवािे आहे की, ते नीट 

समजून घेिे जरूि आहे; मर् त्यासाठी कोिताही आधाि घेतला तिी िालेल. उदाहििाथग : उत्पत्तीिा 
रविाि न किता हवामानरवषयक प्रत्यक्ष परिव्स्थतीवि आधािलेले हवामानािे वर्ीकिि, हे वषगि, तपमान, 
वािे, आद्रगता इत्यादी अांशतः स्वतांि अशा प ष्ट्कळशा कािकाांच्या सांघटनेिे प्ररतचबब असते. पि, आपल्याप ढे 
असलेले क्रमबांध-उदाहििाथग : कोप्त पेन, जोन्स, व्हहटल्से चकवा थॉनगवटे याांिे क्रमबांध–वषगि व तपमान या 
दोनि कािकाांवि आधािलेले असतात, आरि इतिाांच्याकडे प ष्ट्कळ अांशाने द लगक्षि केलेले असते. याांपैकी 
प्रत्येक कािकाच्या मयारदत सांख्येच्या श्रेिीि घेतल्या आरि वषगिाच्या ‘क्ष’ श्रेिी व तपमानाच्या ‘य’ श्रेिी 
आहेत असे मानले ति, साहरजकि वषगिािी सांभाहय सांयोर्सांख्या क्ष × य इतकी असेल. आता, त्या 
दोहोंपकैी प्रत्येक कािकाच्या सहाि श्रेिी घेतल्या, ति हवामान-प्रकािाांिी एकूि औपपरत्तक सांख्या छत्तीस 
भिेल. यातील काही प्रकाि आपल्या पृर्थ्वीग्रहावि अव्स्तत्वाति नसतात. आरि त्याांपकैी कोिताही एक 
कािक सजीवाांच्या जीवनाला धोका रनमाि कििािा असेल, ति इति कोित्याही कािकाांतील बदल 
लक्षात घेण्यािी आवश्यकताि िहािाि नाही; कािि, येवढ्या एका काििावरून यातील असे काही प्रकाि 
आपि स्वचे्छेने वर्ळू शकतो. परििामी, ज्याना मान्यता यावयािी ते प्रत्यक्ष सांयोर् सांख्येने फाि भििाि 
नाहीत, आरि प्रत्येकी एका प्रकािात रकत्येक के्षिाांना प्ररतरनरधत्व देिेही सोईिे होईल. 

 
पि, तपमानाच्या सहा, वषगिाच्या सहा आरि उांिसरूपिाच्या सहा या सवांिा सांयोर् किण्यािा 

प्रयत्न केल्यास अशा औपपरत्तक प्रकािाांिी सांख्या एकश ेिौविेाळीस होते आरि नैसर्गर्क पयावििातील 
सवग स्वतांि घटकाांिे हे सूि पूिग किण्यासाठी तळ-रशळाांच्या रकत्येक श्रेिींिीही यात भि घालावी लारे्ल 
(कािि बह तेक सवग प्रत्यक्ष मृरत्तकाांिा रनिगयात्मक कािक तोि असतो); येवढेि नहहे, ति ज्या प्रमािात, 
पािलोट, पृष्जलप्रवाह आरि वनस्पती अशा अन्य घटकाांच्या श्रेिीही भिीला घ्याहया लार्तील. 

 
ग्रान्योिा प्रादेरशक सूिाांिा क्रमबांध या सांयोर्ािे एक रवरशष्ट उदाहिि म्हिून रविािात घेता येईल. 

त्यात त्याने प्रत्येक एका प्रादेरशक प्रकािािा सात स्वतांि रिन्हाांनी नामोल्लखे केला आहे. (हवामान वर्ळून 
उिलेल्या सहा नैसर्गर्क घटकाांिी सहा रिन्हे, आरि सवग मानवी घटकाांसाठी एक रिन्ह अशी सात). 
यातील प्रत्येक एका रिन्हापोटी िाि श्रिेी मान्य किावयाच्या झाल्या, ति एकूि सांभाहय नम न्यािी सांख्या 
सोळा हजािाहून अरधक भिते. कोित्याही एका रवरशष्ट के्षिात त्यातील प ष्ट्कळसे नैसर्गर्क घटक हे 
रकिकोळ महत्तवािे कािक आहेत, असे मानता येण्यािी शलयता आहे, हे खिेि. पि, कोित्यातिी द सऱ्या 
रवरशष्ट के्षिात, त्याांतीलि कोितातिी एक सवगप्रथम महत्तवािा असण्यािीही शलयता आहे. म्हिनूि, 
कोिताही एक कािक रवविेनातून अरजबाति वर्ळिे शलय होिाि नाही. परििामी, प्रकाि म्हिनू मान्यता 
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द्यावयाच्या प्रत्यक्ष सांयोर्ाांिी एकूि सांख्या मान्यता यावी लारे्ल अशा प्रदेशाांच्या एकूि सांख्येपेक्षा असलीि 
ति फाि थोडलयाने कमी असेल. तिीही त्याम ळे, त लना किण्यािा हेतू प ढे ठेवनू प्रदेशाांिे विगन किण्यािी 
लघ रलपी-पद्धती हाती देिाऱ्या या सूिाांिे मूल्य आडवळिाला नेले असे होिाि नाही. प्रस्त त लेखकानेही 
दोन के्षिाांमधील रवभाजन-विगनासाठी अशाि प्रकािे एक क्रमबांध वापिलेला आहे. पि, त्याला असे 
आढळून आले, की त्यातून वर्ीकििािा एकि एक क्रमबांध हाती लार्त नाही, ति रजतके कािक रविािात 
घेतलेले असतात रततकेि क्रमबांध रनमाि होतात (३५७). 

 
पि, अांकर्रितािा अवलांब केल्यावि परिव्स्थती आिखीि रबघडली, असे समजण्यास हिकत 

रदसत नाही; कािि, रकतीही प्रकािाांना मान्यता द्यावयािी असली, तिी आपल्या इच्छेप्रमािे ही सांख्या 
केहहाही कमीजास्त किता येते. त्याांिे सामान्यीकिि केले, म्हिजेि कमी भेद असलेल्याांिे सांयोर् केले, 
की प्रकािाांिी सांख्या कमी होते. अथाति, ज्याच्या सहाय्याने आपल्याला हे सवग घटक क्रमवाि लावता 
येतील अशी एखादी मोजपट्टी आपल्या हाती रमळाली, तिि हे कििे शलय आहे. पि, एकािे माप 
द सऱ्याला लार्ू पडत नाही अशी या घटकाांिी व्स्थती म ळापासूनि आहे. उदाहििाथग उतािािे अांशात्मक 
मूल्य आरि तपमानािे अांशात्मक मूल्य याांिी त लनाि होऊ शकत नाही.–म्हिून, त्याांिा द सऱ्या र्ोष्टींवि 
होिािा परििाम या परिभाषेति त्याांच्या महत्तवाांिा क्रम रनरित किता येिे शलय आहे. आता, ज्याांिा असा 
मापनयांि म्हिून उपयोर् किता येतो ते एक बाह्याांर् रूपधेय असते. जेथे प्रत्येकी तेि घटक आहेत अशा 
कोित्याही दोन रठकािी त्या रूपधेयातून त्या घटकाांच्या महत्तवाांिा आरवष्ट्काि एकाि क्रमाने होत असला 
पारहजे, ही एक त्यातील अत्यावश्यक अट आहे. आरि जिी हे घटक स्वतः मोठ्या प्रमािात बदलत रे्ले, 
तिीही त्याांिा क्रम बदलता कामा नये, ही अट कोित्याही रवभार्–पोटरवभार्ाांच्या क्रमबांधासाठी 
अत्यावश्यकि असते. पि, रनजीव पदाथग, वनस्पती, प्रािी अथवा मानव याांच्या सांबांधीिे कोितेही रूपधेय 
रनवडले, तिी अशाप्रकाििे मापन यांि अव्स्तत्वात नाही चकवा अव्स्तत्वात येण्यािी शलयात नाही, असेि 
आढळून येईल, हे येथे साांर्ण्यािी जरूिीि नाही; कािि, हे घटक त्या रूपधेयावि सामान्यतः रकिकोळ 
परििाम कििािे असले, तिी, अर्दी एकाांरतक व्स्थतीत, तेि घटक मोठ्या प्रमािावि परििाम घडवत 
असण्यािी शलयात असते. 

 
हवामानाांिे वर्ीकिि कित असताना रनमाि होिाऱ्या अडििींिे पिीक्षि केल्यास, या रवधानाांिी 

यथाथगता सहज पटण्यासािखी आहे. सामान्यीकिि पद्धतीने ज्यातील नम न्याांिी सांख्या तकाला पटेल 
इतकी कमी किण्यािी सोय आहे, अशा कोित्याही प्रकािाांच्या क्रमबांधाांत प्रथम प्रम ख रवभार्ाांच्या भाषेत 
त्याांिा क्रम लावनू नांतिि त्याांिे पोटरवभार् प्रकािाांच्या स्वरूपात माांडिे आवश्यक असते. अशािीतीने 
माांडिी किण्यािी सोय बह तेक सवग हवामानाांच्या क्रमबांधात केलेलीि असते. उदाहििाथग कोप्त पेन व 
यॉनगटवटे याांिे हवामानक्रमबांध घ्या. पोटरवभार्ाांसाठी वापिलेल्या र्मकाांपेक्षा प्रम ख रवभार्ाांसाठी र्मके 
जास्त महत्तवािी असतील तिि प्रम ख रवभार् व र्ौि रवभार् याांतील भेद ब द्धीला पटतील. प्रश्न असा की 
अरधक महत्तवािे कोि? वषगि की तपमान? या प्रश्नािे उत्ति या दोनही कािकाांनी ज्याांच्यावि परििाम 
घडरवले आहेत अशा रूपधेयाच्या भाषेति याव ेलारे्ल, द सऱ्या भाषेत िालिाि नाही, ही र्ोष्ट उघड आहे. 

 
तपमान व वषगि या दोहोतील भेदाांिे सांश्लेषक माप नैसर्गर्क वनस्पतींच्या रूपाने रमळण्यािी 

शलयता आहे. याि आधािावि, तपमानापेक्षा वषगि अरधक महत्तवािे असल्यािा रनिगय घेण्यास प िेशी 
काििे आहेत. आरि यॉनगटवटेनेही तेि केले असले, तिीही ध्र वप्रदेशाांबाबत हे रवधान खरिति खिे ठििािे 
नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, वृत्तान्तर्गत प्रदेश व ध्र वप्रदेश याांच्या दिम्यानच्या कोित्यातिी एका 
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अांशस्थानावि या दोन कािकाांिे सापेक्ष महत्तव पाि बदलते, आरि त्याम ळे हाि क्रमबांध रतकडे तकग रवरूद्ध 
ठितो. 

 
उलटपक्षी, कोप्त पेनप्रमािेि, कोिी ‘लार्वडीखालिी रपके’ हीि मोजपट्टी वापरून त्याांच्यावरून 

भेद मोजेल आरि वषगिाांतील फिकाांपेक्षा तपमानाांतील फिक अरधक महत्तवािे असतात असा रनिगय देईल. 
माि, अवषगिाच्या प्रदेशात परिव्स्थती याच्या उलट असल्याने तेवढे त्या क्रमबांधातून वर्ळाव ेलार्तील. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cfa=कफअ  
Csa=कसअ  
C=क 
Dfa=डफअ 
Fca=फकअ 
Fda=फडअ 

आतापयंत, फलत परहली एकि अडिि आपि लक्षात घेतली आहे. 
“लार्वडीिी रपके” ही काही एकि एक मोजपट्टी आहे असे म्हिता येिाि नाही, कािि 
तपमान आरि वषगि याांिे परििाम वरे्वरे्ळ्या रपकाांवि वरे्वरे्ळे होत असतात. अथात, 
मोजमाप म्हिनू वापिावयािी रपके मयारदत सांख्येिीि हवीत. प ष्ट्कळसे क्रमबांध काही 
लार्वडीिी रपके व नैसर्गर्क वनस्पती या दोहोंवि आधािलेली असतात. परििाम असा 
होतो की. क्रमबांधातील कोित्याही एका म द्यावि रविाि किताना तपमान अथवा वषगि 
याांपकैी अरधक महत्तव कोिाला द्यावयािे याबाबत घेतलेला रनिगय वनस्पतींच्या एका 
र्टाला लार्ू पडला, तिी तो द सऱ्यास लार्ू पडेलि असे साांर्ता येिाि नाही. यािाि 
अथग, तो रनिगय स्वैिपिे घेतलेला असतो. यािा परििाम म्हिनू तयाि होिािा क्रमबांध 
रवभार् व पोटरवभार् याांिा अथगपूिग क्रमबांध होत नसून दोन कािकाांच्या वरे्वरे्ळ्या प्रकाि-
सांयोर्ाांिा केवळ एक सोइस्कि क्रमबांध होत असतो. उदाहििाथग: कोप्त पेनच्या क्रमबांधात 
Cfa आरि Csa याांच्या C िे पोटरवभार् म्हिून सांबांध दाखरवला आहे. मर्, Cfa आरि Dfa 
याांिाही (Fca आरि Fda या स्वरूपात) F (म्हिजेि, वषगभि रवपूल पजगन्य) या प्रम ख 
र्टािे पोटरवभार् म्हिून सांबांध जोडण्यास त्यापेक्षा वरे्ळी काििे असावयािी र्िज 
काय? 

 
हवामानरवषयक प्रश्नाांच्या कोिाही अभ्यासकाला येथे एक र्ोष्ट कबलू किावी लारे्ल, की मी 

त्यातील र् ांतार् ांतींिे अरतिांरजत विगन केलेले नाही, ति उलट, त्याला सोपे स्वरूप रदले आहे. वषगि अथवा 
तपमान याांपैकी कोिताही एक कािक एकि प्रकािच्या सांख्यानी मोजला जावा इतका स टस टीत नाही; 
ति, वरे्वरे्ळ्या ऋतूांतील ज्याांिे बदल कोित्यातिी स योग्य वर्ीकििानेि दाखवाव े लार्तात, असे 
र् ांतार् ांतीिे ते कािक आहेत. यातून आिखी अशाप्रकाििे अन त्तरित प्रश्न उद्भवतात. ऋत न साि वषगिाांतील 
रकती फिक ऋत न साि तपमानाांतील रकती फिकापेक्षा जास्त महत्तवािा मानावयािा? (आरि, कोिावि 
होिाऱ्या परििामाांनी त्यािे महत्तव मोजावयािे?). 

 
म्हिूनि हवामानाांच्या वर्ीकििात फािि थोडी एकवालयता असते, यािे फािसे आियग वाटत 

नाही. खिे म्हिजे, या दोन रभन कािकाांिा सांयोर् किण्यामार्ील य व्लतवादालाि आहहान रदले जाण्यािी 
शलयता आहे. कदारित, आपल्या भाषेत या दोनही कािकाांिा समावशे कििािा हवामान हा एकि शब्द 
वापिला जातो, या वस्त व्स्थतीम ळेि आपला र्ैिसमज होत असण्यािी शलयता आहे. कािि, 
उत्परत्तकाििाम ळे त्याांच्यात केवढेही साहियग असण्यािा सांभव असला तिी त्याांच्यातील प्रत्यक्ष 
फेिबदलाांबाबत आरि त्याांच्याांतील बदलाांम ळे होिाऱ्या व आपल्याशी प्राम ख्याने सांबांरधत असलेल्या 
परििामाांबाबतही ते कािक प ष्ट्कळसे स्वांतिि असतात. (वषगिकायगक्षमतेच्या सूिाने तपमान आरि 
वषगिािी परििामकािकता याांच्याांतील सांबांध थॉन् गट् वटेने दाखवनू रदला आहे; आरि तपमानकायगक्षमतेपेक्षा 
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तसा तो वरे्ळाि रदसतो (३९१). वनस्पतींच्या दृष्टीने पहाता, पािी आरि उष्ट्िता याांिा सांयोर् किण्यािे 
जेवढे प्रयोजन आहे, तेवढेि प्रयोजन पािी आरि मृरत्तका याांिा सांयोर् किण्यातही आहे–कदारित, 
त लनेने थोडे जास्ति आहे. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, वषगिाांतील आरि मृरत्तकाांतील सांय लत 
फिकाांिे वर्ीकिि हे, आपि ज्याला हवामानरनष् वर्ीकिि असे म्हितो, त्याच्याइतकेि तकग श द्ध 
असल्यािे मानले जाण्यास हिकत नाही. वनस्पतींच्या दृष्टीने सम रित वर्ीकििात या रतघाांिाही सांर्त 
कािके म्हिनू सांयोर् किण्यास हिकत नाही, हे उघडि आहे. मरृत्तका बहहांशी वषगि तपमान व पूवीिे 
वनस्परतजीवन याांच्या अवस्थाांतून रनमाि झालेल्या असतात, असा आके्षप घेतला रे्ला, ति आपि 
आिखीि अडििीत सापडिाि आहोत. मर्, वषगि, तपमान, उताि, जनकरशला, पािलोट इतलयाांच्या 
अवस्थाांिा सांयोर् किावा लारे्ल. यारशवाय त्याांच्यात होत आलेल्या भतूकालीन बदलाांिा रविाि किावा 
लारे्ल तो वरे्ळाि! (येथे मरृत्तकाांच्या वर्ीकििात येिाऱ्या स प्ररसद्ध अडििींकडे अांर् रलरनदेष किण्यास 
हिकत नाही. सापेक्षतः स्वतांि असलेल्या इतलया कािकाांवि त्या अवलांबून असतात, की त्याांपकैी कोि 
अरधक महत्तवािा व कोि कमी हा रनिगय आपल्याला थोड्याफाि स्वैिपिेि घेिे भार् पडते.) 

 
थोडलयात, वनस्पतींच्या वाढीच्या दृष्टीने महत्तवाच्या असिाऱ्या सवग घटकाांिे एकाि वर्ीकिि 

क्रमबांधात सांश्लेषि किण्यािा प्रयत्न केल्याने कोिताही तकग श द्ध अथवा सत्यप्राय क्रमबांध रनमाि होण्यािी 
शलयता नाही. खिे पहाता, मूळ नैसर्गर्क वनस्पतींच्या रूपाने या सवग घटकाांिे सांश्लेषि रनसर्ानेि केलेले 
होते. पि, त्या सांश्लेषिािे रनिीक्षि कििे आता शलय होत नाही, आरि म्हिूनि, त्याांिे रवश्लेषि कििेही 
शलय होत नाही. तथारप, त्याांिा एकि रविाि केलाि, ति त्यातून जर्ाच्या अत्यांत महत्तवाच्या भार्ाांच्या 
बाबतीतही अर्दीि रकिकोळ महत्तवाच्या वस्त व्स्थती त्यातून रनष्ट्पन होतात. 

 
केवळ वनस्पतींच्या दृष्टीने महत्तवाच्या अशा सवग कािकाांिा एकािवळेी रविाि किताना अनेक 

अडििी उद् भवतात. हे लक्षात घेता, “भकेू्षि-दृश्याला त्यािे वतगमान स्वरूप देिाऱ्या सवग घटकाांवि 
आधािलेले नम ने तयाि किण्यािे पासार्गने अांरर्कािलेले करठि कायग रकती द स्ति असेल, यािी 
कल्पनाि किवत नाही! (या घटकाांत सवगसाधािि नैसर्गर्क घटक आरि “साांस्कृरतक भकेू्षि दृश्यािे ही” 
प ष्ट्कळसे घटक याांिा समावशे होतो; तिी, मानवाांिा व प्राण्याांिा त्यात समावशे होऊ शकत नाही. पि, ही 
र्ोष्ट इतकी स्पष्ट आहे, असे ग्राडमानला, व इति लेखकाांनाही, म ळीि मान्य नहहती. (२३६, ३३३-३५). 
म्हिूनि प्रस्त त प्रश्नािे व त्याच्या पद्धतींिे रवधान किण्यात भरू्ोलकािाांना रजतके यश रमळते, रततके यश 
त्याांच्या रवषय-प्ररतपादनाला लाभत नाही,” असे सॉििे मत झाले असल्यास नवल नाही. (८४, १९१). 

 
सत्य नम ने शोधण्याऐवजी तारत्तवक नम ने रसद्ध करून, अन्य क्रमबांधाांत आपल्याला आढळून 

आलेल्या प ष्ट्कळशा अडििी पासार्गने दूि केल्या, हे येथे लक्षात येण्यास हिकत नाही. “त्यािे नम नेदाि 
‘भकेू्षिदृश्य’ हे म ळीि अव्स्तत्वात नसलेले असे आदशग ‘भकेू्षिदृश्य’ आहे. पि, त्या नावाखाली 
सत्यव्स्थतीतील प ष्ट्कळशा भकेू्षिदृश्याांिी त लना किण्यासाठी उपयोर्ी पडिािी एक वस्तू सादि केल्यािे 
श्रेयही त्यालाि आहे” (२३६ ३३३). ग्रान्योही त्याच्या प्रकािाबाबत प ष्ट्कळसे असेि काहीसे म्हितो (२५२, 
३४). अशा प्रकाििा एक अमूतग-क्रमबांध आपल्या दृष्टीने मूल्यवान असल्यािे रसद्ध होण्यािी शलयता 
असल्याम ळे, त्याच्याकडे अरधक लक्ष प िरविे आपल्या रहतािे आहे. 

 
पासार्गने सादि केलेल्या या क्रमबांधाच्यारूपाने प्रम ख व र्ौि रवभार् तयाि कििािी व त्यातूनि 

वर्ग व पोटवर्ग तयाि किण्यािी रदशा दाखरविािी एक तकग रसद्ध ििना आपल्याला रमळते. र्ि, जाती, 
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प्रजाती असे सावयव सजीवाांच्या आदशग प्रकािाांिे वर्ीकिि जसे लीरनअन पद्धतीतून रमळते, 
तशाप्रकाििेि आदशग प्रकािाांिे वर्ीकिि सादि कििे, हाि त्यािाही हेतू आहे (२६८, ९१-९८). ज्यात 
सवग कािकाांिे प्ररतरनरधत्व आढळते असा आपि केलेला अांरतम पोटरवभार् हा ‘प्रजारत’ रूप असून त्यािा 
प्रत्येकी एकाहून अरधक नम ना पृर्थ्वीतलावि असण्यािी शलयता नाही, हे पासार्गच्या लक्षात आलेले रदसत 
नाही. पि तो म द्दा अर्दी र्ौि आहे. 

 
भकेू्षिाांिे रवरवध घटक प ष्ट्कळशा प्रमािात स्वतांि असतात, पि सजीवाांच्या जर्ात माि ते तसे 

नसतात. या वस्त व्स्थतीम ळेि एक र्ांभीि अडिि रनमाि होते. पृर्थ्वीच्या पाठीवि सवगि कल्पनार्म्य सांयोर् 
सापडताति असे नाही, हे खिेि. रनजगल प्रदेशाांच्या हवामानात अिण्ये आढळत नाहीत, पि िढ-उतािाांिे 
सवगप्रकाि हवामानाांच्या सवग प्रकािाांतून आढळतात. एकाि हवामानात मूलतः रभनप्रकािच्या मृरत्तका 
आढळतात, तशा लक्षिीय रभन-स्वरूप असिाऱ्या हवामानाांत सरूप मृरतका आढळतात. पाठीिा किा 
असलेल्या प्रारिवर्ाप्रमािेि पाठीिा किा नसलेल्या प्रारिवर्ातही सस्तन प्रािी आढळावे, चकवा काही 
ित ष्ट्पादाांना पांख असल्यािे आढळावे, त्यातलाि हा प्रकाि आहे! 

 
यात साांस्कृरतक रूपािी भि घातली म्हिजे परिव्स्थती आिखी र् ांतार् ांतीिी होते. हवामान, िढ-

उताि व मरृत्तका हे सवग अर्दी सरूप असलेल्या के्षिाांतही, मानव सवगस्वी वरे्ळी रूपे रनमाि कित 
असण्यािी शलयता असते, इतकेि नहहे ति, यातील कोितेही एखादे साांस्कृरतक रूप रनिरनिाळ्या 
प्रकाििे हवामान, िढ-उताि आरि मृरत्तका असलेल्या के्षिाांमधून रनमाि करू शकतात. 

 
सजीवाांच्या एकाि प्रजातीतील सवग नम न्याांिा जन्म सवगसाधािि उद् र्मात असतो, तसेि एकाि 

जातीच्या सवग प्रजातींिा उद् र्म सवगसाधाििि असतो; आरि त्या उत्क्राांरतक्रमसांबांधात त म्ही रकतीही मारे् 
रे्लात तिी अशीि श्रेिी असलेली आढळते. या वस्त व्स्थतीिा परििाम म्हिूनि, रलनायसने घालून 
रदलेल्या क्रमबांधासािखा, सजीव सृष्टीिे वर्ीकिि कििािा एखादा तकग श द्ध क्रमबांध ििता येण्यािी 
शलयता असते, हे आम्ही यापूवीि स िरवलेले आहे. (प्रकिि ९, रवभार् ‘क’). पि, अशाि प्रकािे, 
वरे्वरे्ळ्या प्रदेशाांच्या उत्क्राांतीिा क्रमबांध कल्पनेतही तयाि किण्यािी शलयता नाही, हे आम्हालाही माहीत 
आहे. सवगि के्षिाांच्या रवरवध रूपधेयाांिी पार्गथव व सौि उर्मस्थाने एकि आहेत; तिीही, ज्या लक्षिाांनी त्या 
त्या के्षिाला रवरशष्ट स्वरूप प्राप्त त झाले ते मूळघटकाांिे सांयोर्, जारतरनष् प्रकािाांतून प्रथम प्रजारतरनष् 
प्रकाि व नांति वैयव्लतक नम ने या क्रमाने उत्क्राांत झालेले नाहीत. कोित्याही के्षिािे हवामान 
उत्परत्तदृष्ट्ट्या जार्रतक हवामानािाि अांश असतो. म्हिजेि, त्या के्षिाच्या जनन रवकासात ते हवामान 
सहभार्ी असत नाही; आरि अन्य के्षिाांपेक्षा वरे्ळ्या रदसिाऱ्या त्या प्रकािच्या सवग के्षिाांच्या जनन रवकासात 
ति ते हवामान रनरिति भार् घेत नाही. 

 
म्हिूनि, अनेक अभ्यासकाांनी प्रदेश प्रकाि व जीव-प्रजारत याांिी फलदायी त लना होऊ शकत 

नाही, असे आग्रहपूवगक साांरर्तले आहे. (c/o पेंक १६३, ४१). रफरलप्त सनने या तकग भ्रमािी दखल पासार्गने 
आपला क्रमबांध सादि किण्याच्याही बऱ्याि पूवी घेतलेली होती (४१३, १३). प्रत्येक प्रदेशािे पृथग्त्व 
प्रजातींतील नम न्याांच्या पृथग्त्वापेक्षा खूपि रवरशष्ट स्वरूपािे असते, असेही ते अभ्यासक आग्रहाने साांर्त 
(c/o क्राइत्स ब र्ग २४८. ४१३). त्यानांति, पासाजगने रलरनअन पद्धतीशी प्रदेशाांिी त लना कििे रततकेसे 
योग्य नाही, असाि रनष्ट्कषग काढला (२७२, ५७). तिीही क्राइत्स ब र्ग, रफरलप्त सन आरि पेंक याांच्या प्रमािे 
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पासार्गलाही, प्रदेशाांच्या प्रजाती नसल्यातिी, प्रदेशाांिे प्रकाि, येनकेनप्रकािेि, रसद्ध कििे शलय आहे, 
असाि रवश्वास वाटतो. 

 
माि, हे प्रकाि सत्यव्स्थतीत उपलब्ध आहेत, ते फलत आपि त्याांना शोधून काढण्यािी वाट पहात 

आहेत, अशी परिस्थती नाही, येवढी र्ोष्ट स्पष्ट आहे. तिीही, प्रकािाांच्या वर्ीकििाांिा तकग रसद्ध क्रमबांध 
तयाि कििे शलय होिाि आहे. पासार्गनेही अभारवतपिे हेि किण्यािा प्रयत्न केलेला असावा. पि, त्यािी 
औपपरत्तक रूपिेषा बाज ला ठेवनू, त्यानेि स्वतांिपिे केलेले प्रत्यक्ष अभ्यास परहल्या प्रम ख रवभार्िीच्या 
पलीकडे फािसे कभी जाऊ शकले नसल्याम ळे, प्राम ख्याने वनस्पतींच्या भाषेत प्रदेशप्रकाि रनरित कििािा 
एक क्रमबांध यापेक्षा त्याच्या क्रमबांधािे स्वरूप फािसे वरे्ळे असल्यािे रदसत नाही; आरि हेटनिनेही हीि 
र्ोष्ट लक्षात आिून रदलेली आहे (२४२, १६३ f). पि, वनस्पती त्यात प्रादेरशक वनस्पती ज्या पद्धतीने 
रनरित केले आहेत ते लक्षात घेता, परििामी तो एक केवळ हवामानावि आधारित असलेला क्रमबांध ठितो, 
हे वबेेलच्या लक्षात आले आहे. (२५०. ४७६). या प्रश्नािी पासार्गनेही अनेक रठकािी व रवरवध प्रकािे ििा 
केलेली आहे, आरि त्याांपकैी एकात, त्याने विील रवधान जवळजवळ मान्य केलेले आहे, हे खिे आहे. तो 
असे रलरहतो, की त्यािे सिासिी प्रकाि हवामानातील भेदाांविि आधािलेले आहेत, आरि अन्य कािकेही 
‘सिासिीने’ उपव्स्थत आहेत असेि र्ृहीत धिलेले आहे. याांतील सामान्य प्रदेश प्रकािावि “बदल घडवनू 
आििाऱ्या अन्य कािकाांिा” (Modifikatoren) प्रभाव पडण्यािी शलयता आहे; तशी एकाांरतक परिव्स्थतीत 
कोित्याही नैसर्गर्क वा मानवी कािकािाही प्रभाव पडण्यािी शलयता आहे. “पि, ‘कोिडे’, ‘ओले’, 
‘स रपक’, ‘रवनाशक’, व ‘साांस्कृरतक’ अशी त्याांच्या र्टाांना नाव े देऊन त्याांिी माांडिी केली, ति 
भकेू्षिदृश्याांच्या प्रकािाांिा तो एक तकग रसद्ध क्रमबांध झाला असे म्हिण्यास हिकत नाही,” असे आपले ठाम 
मत असल्यािे पासाजगने नमदू केले आहे (२५९, ७०४). पि, या रवरवधकािकाांिा त्याांच्या महत्तवान साि एक 
रनरित क्रम असल्यािे र्ृहीत धिले, तिि हे किता येिे शलय आहे. पि अशी र्ृहीत प्रमेये ही स्वचे्छेने मान्य 
केलेली असतात, इतकेि नहहे ति, अनेक बाबतीत ती वस्त व्स्थतीच्या अर्दी रवरूद्ध असतात असे प्रत्यक्ष 
दाखवनू देिे शलय आहे. उदाहििाथग : अनेक के्षिाांत रकिकोळ महत्तवािा वाटिािा एखादा कािक इति 
काही के्षिाांत सवगप्रथम महत्तवािा असण्यािी शलयता असते. 

 
म्हिूनि, ज्याांच्या महत्तवात बदल होत असतो व जे कमीजास्त प्रमािात स्वतांि असतात अशा 

बऱ्याि कािकाांिा आधाि घेऊन औपपरत्तक प्रकािाांिा क्रमबांध देखील िििे शलय होत नाही. के्षिाांच्या 
जारतरनष् प्रकािाांत जर्ािी तौलरनक रवभार्िी तकग दृष्ट्ट्या समथग असलेल्या एकाि क्रमबांधाने सादि 
किावयािी झाली, ति कोित्यातिी एका, आरि एकाि, नैसर्गर्क घटकावि, अथवा घटकजरटलावि 
(उदाहििाथग वनस्पती) तो उभािता येण्यािी शलयता आहे. अशािीतीने, एकाि रूपधेयावि आधािलेले 
क्रमबांध भरू्ोलदृष्ट्ट्या फाि मूल्यवान ठितात, यात शांकाि नाही. पि, सवगसाधािि प्रादेरशक भरू्ोलाला 
योग्यशी पाश्वगभमूी प िरवण्या इतके कोितेही एक रूपधेय, आरि एकटेि, समथग असते का, हा प्रश्न येथे 
सोडवावा लार्तो. एकति, अर्दी रनदोष क्रमबांधािी अपेक्षा कििे ि कीिे आहे. आम्ही रकतीही आके्षप 
घेतले असले, तिी हवामान, अथवा नैसर्गर्क वनस्पती, यावि आधािलेला कोिताही एक क्रमबांध बऱ्याि 
अांशी समाधानकािक पाश्वगभमूी प िव ू शकतो, असे परिपाठाने रसद्ध होण्यािी शलयता आहे. हवामानावि 
आधािलेला क्रमबांध तकग श द्ध पद्धतीने रवभार् व पोटरवभार् अशा स्वरूपात माांडता येत नाही; तिीही 
शलयतेच्या कोटीतील तेवढाि एक मार्ग आहे, कािि फलत दोनि प्रम ख कािकाांिा सांयोर् त्यासाठी 
आवश्यक असतो, आरि त्या दोहोबद्दलिा र्ृहीत-तपशील आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतो. नैसर्गर्क 
वनस्परतजीवनावि आधािलेल्या कोित्याही क्रमबांधासाठी लार्िािी र्ृहीतके सांपूिग असत नाहीत, आरि 
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तशी कधीि असू शकिाि नाहीत. पि, बऱ्याि अांशी समपगक होईल अशा एका क्रमबांधासाठी प िेशी र्ृहीतके 
उपलब्ध आहेति. यातील कोिताि क्रमबांध हा अन्य नैसर्गर्क अथवा साांस्कृरतक रूपधेयाांिी र् रूरकल्ली 
नसला, तिी यापैकी कोित्याही एकाच्या बाबतीत प िेशा प्रमािात सांर्ती असण्यािी शलयता असते, आरि 
तेवढी सांर्ती तो क्रमबांध प्रादेरशक अभ्यासािी रूपिेखा म्हिून उपय लत होण्यास प िेशी असते. 

 
या दोहोंपैकी कोित्याही क्रमबांधाच्या उपय लततेबाबतिा आपला रनिगय हा त्याच्या परििामाविि 

आधािलेला असला पारहजे. जमगन व इांग्रज भरू्ोलकािाांच्या रवरूद्ध पद्धतीने, म्हिजे जवळजवळ 
रनिपवादपिे पाठ्यप स्तकाांतूनि, अमेरिकी भरू्ोलकािाांनी प्रादेरशक रवभार्िीिे क्रमबांध सादि केलेले 
आहेत. (या रवधानात काही टीका सूरित आहे असे कोिाला वाटल्यास, त्या टीकेला स्वतः प्रस्त त 
लेखकही पाि आहे. कािि, ती ज्याना लार्ू पडते त्या मालेत तो र्ोवलेला आहेि.) रशकवताना स लभता 
येण्यासाठी माांडिीच्याां मानाने वस्त व्स्थतीला र्ौित्व देिे प्राप्त त होण्यािी शलयता असते. पि, 
रवषयसांघटन हा काही केवळ पाठ्यप स्तकाांप िताि मयारदत असलेला प्रश्न नहहे. खिे पहाता, आपि येथे 
रजिा रविाि कितो आहोत त्या सत्यव्स्थतीिेि सांघटन किण्याबाबतिा हा प्रश्न आहे. कदारित, 
अन सांधानकायासाठी केलेल्या तपशीलवाि अभ्यासात रवषयातील अांर्भतू अडििी ल प्त त होत असाहया. 
पि, रशकरवण्यासाठी रवषय-प्ररतपादन किताना माि त्याि अडििी ठळकपिे नजिेत भित असण्यािी 
शलयता आहे. ते काही असो. प ढील ििेत येिाऱ्या कोित्याही म द्याने या ग्रांथाच्या पाठ्यप स्तक या नात्याने 
त्याच्या मूल्यावि प्रकाश टाकण्यािा प्रयत्न किण्यािा हेतू नाही. तसेि, या ििेत ग्ररथत केलेल्या एकूि 
भरू्ोलकायािे तपशीलवाि पिीक्षि कििे हाही आमिा हेतू नाही. येथे, एकाि रनसर्ग-घटकावि अथवा 
घटक-जरटलावि आधािलेल्या प्रादेरशक क्रमबांधािा उपयोर् कित असता त्याच्या अन षांर्ाने सहजर्त्या 
रनमाि होिाऱ्या परििामाांशीि फलत आपला सांबांध आहे. 

 
कोित्यातिी एका रवरशष्ट रूपधेयावि सांघरटत केलेला जर्ािा अभ्यास वाित असताना, त्यात 

अभ्यासलेल्या प्रत्येक के्षिात सांबांरधत रूपधेय हे सवात महत्तवािे आहे, असा रविाि, लेखकाच्या नाही तिी, 
वािकाच्या मनात येिे अटळ आहे. कोित्याही एका रवकासप्रकािािी ििा नैसर्गर्क वनस्पतींच्या अथवा 
हवामानाांच्या कोित्यातिी एका प्रकािाच्या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या एका प्रकििात बऱ्याि मोठ्या 
प्रमािात केलेली असेल, तो यथाथग असो वा नसो, ति त्या दोहोत एक सांबांधयोर् असल्यािे स िरवले जात 
असते. 

 
रशवाय, र्मक म्हिून उपयोर्ात आिावयािे रूपधेय स्वतःच्या र् िाांनी महत्तवािे नसेल, ति त्या 

कािकािे अन्य नैसर्गर्क व साांस्कृरतक घटकाांच्या दृष्टीने असिािे अप्रत्यक्ष महत्तव भि देऊन साांर्ण्यािी 
तीव्र इच्छा ग्रांथकािाला अभारवतपिे होतेि–प ष्ट्कळशा बाबतीत सांबांरधत रूपधेयाच्या प्रत्यक्ष महत्तवाच्या 
प्रमािाबाहेि त्यावि भि रदला जात असतो. 

 
कोित्याही एकाि रूपधेयावि आधारित क्रमबांधात अांर्भतू असलेले हे तोटे नैसर्गर्क वनस्पतींवि 

आधािलेल्या क्रमबांधात अर्दी उघड रदसून येतात; कािि, रूपिेखा तयाि किण्यासाठी वापिलेली 
नैसर्गर्क वनस्पतींिी के्षिे आरि शतेीरनष् प्रदेश याांच्यात लक्षिीय रवसांर्ती असल्यािे रदसून येते. या 
रवसांर्तीिी अनेकानेक उदाहििे रनवडता येण्यासािखी असली, तिी आपि आपली ििा एक 
उदाहििाप ितीि मयारदत करू या. 
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मका-पट्टा (Corn Belt) या नावाने ओळखला जािािा महासिोविाांच्या दरक्षिेिा मध्य-
ओरहओपासून पूवगनेिास्कापयंत पसिलेल्या सांय लत सांस्थानाांच्या भार्ाांतील लक्षिाांिी नजिेत भििािी 
सरूपता सवगसामान्य भरू्ोलकाि जशी मान्य कितात, तशीि ती ताांरिक बाजूकडे रवशषे लक्ष न देिािे 
लेखकही मान्य कितात. येवढ्या रवस्तािािी फािि थोडी के्षि “भौर्ोरलक प्रदेश” म्हिून प्ररतरष्त झालेली 
आहेत. लार्वडीखाली असलेल्या जरमनीिे शकेडा उच्चप्रमाि, रवरशष्ट रपके व रवरशष्ट प्रकाििी र् िेढोिे 
याांच्यातील साहियग, पीकउताऱ्यातील उच्चाांक, शतेीच्या अवजािाांिे स्वरूप व ग्रामीि लोकवस्तीिी 
सामारजक लक्षिे या सवग बाबतीत अर्दी स्पष्टपिे आखीव-िेखीव असा हा जर्ािा एक प्रम ख प्रदेश आहे. 
त्यातही जम्सनेि एका प्रम ख प्रदेशाांिे उदाहिि म्हिून याि मका-पट्ट्यािा दोनदा उपयोर् केला आहे, 
आरि या त्याच्या एकात्मतेला आपल्या आधी प्रकारशत झालेल्या ग्रांथाांतून मान्यताही रदलेली आहे. (२८६, 
७९, ८६). पि, येथे त्याि ग्रांथकािाला त्याच्याि या क्रमबांधाम ळे त्याि जरमनीिी रवभार्िी जर्ाच्या एकूि 
आठ प्रकािाांपकैी दोन वरे्ळ्या प्रकािात किावी लार्ली आहे–एक मध्यमाक्षाांतील रमश्र अिण्ये आरि द सिा 
क ििभमूी, (३२१, २३९-४५). (अथात, विील दोनही भार्ाांत प्रत्यक्ष अिण्यहयाप्त त अथवा क ििहयाप्त त अशी 
भमूी अर्दीि थोडी आढळते.–आज ते प्राम ख्याने शतेीप्रदेशि आहेत.) यािे समथगन किण्यासाठी, 
पूवगभार्ातील शतेाांतून रदसिाऱ्या वृक्षिाई आरि परिम भार्ाच्या नदीखोऱ्याांत कमीजास्त रनयांरित स्वरूपात 
असलेल्या वृक्षिाजी याांच्यामधील रविोध दशगरविािे दोन नकाशाांिे भार् लेखकाने सादि केले आहेत. 
पूवगकालीन क ििप्रदेशाति आजिे अत्यारधक स रपक भार् असल्याम ळे, या एकूि प्रदेशािी ििा 
र्वताळप्रदेश या शीषगकाखालीि केलेली आहे, हे उघड आहे. पि, याम ळे सामान्यतः असा समज होतो 
की, या प्रकाििी शतेी ही पे्रअिी प्रदेशाच्या नैसर्गर्क लक्षिाांतून रवकरसत झालेलीि एक घटना आहे; काही 
प्रमािात या घटनेने अिण्यके्षिात अरतक्रमि केलेले आहे इतकेि! पि, प्रत्यक्षातील ऐरतहारसक 
रवकासक्रम माि याच्या बिोबि उलट होता. 

 
हीि परिव्स्थती आिखी स्पष्टपिे समजून घेिे शलय हहाव े म्हिून, अपालेरशयन िाांरे्िी वळकटी 

कल्पनेने उलर्डून सपाट किावी लारे्ल. परििाम असा होईल की, अांतभार्ातील हे मदैान तसेि पसित 
सम द्रतट-प्रदेशापयंत रे्लेले रदसेल आरि इांरडयानात आहेत तशाि मरृत्तका व वनस्पती रतकडेही आढळू 
लार्तील. त्या परिव्स्थतीत, हाि मका-पट्टा तशािप्रकािे अरतपूवेपयंत पसिलेला असून शवेटी तो 
तटमदैानाच्या वाल काय लत मृरत्तकाांमध्ये ल प्त त झाला आहे, या रवधानावि कोि आके्षप घेऊ शकेल? खिे 
पहाता, दरक्षि पेव्न्सल्वारनयािी शतेी ही सामान्यतः मका-पट्ट्याच्या शतेीसािखीि आहे, आरि रतकडे 
आढळिािी काही असाधािि लक्षिेही मका-पट्ट्याच्या के्षिातील रवरवध पोटभार्ातही सापडण्यािी 
शलयता आहे, (३२४, १०७). हीि र्ोष्ट द सऱ्या शब्दात अशीही साांर्ता येईल; पूवग-सांय लत-सांस्थानाांच्या 
उांिसखलपिातील फिक सोडला, ति मका-पट्टा हा मध्यम-अक्षाांशाांच्या आिण्य प्रदेशाांतीलि एक घटना 
असून रतनेि क िि प्रदेशात अरतक्रमि केलेले आहे, असेि मान्य किण्याकडे कोिािाही कल होण्यािी 
शलयता आहे. 

 
अशाि प्रकािच्या, पि आिखी मोठ्या, अडििी कापूस पट्ट्यातही येतात, हे कािि याि 

सांदर्गभत ग्रांथात एवढा सवगमान्य प्रदेश अन ल्लखेानै टाळला जावा या वस्त व्स्थतीला जबाबदाि असण्यािी 
शलयता आहे. 

 
आधाि म्हिून हवामान घेतले काय चकवा वनस्पती घेतले काय, काही केले तिी, एकाि 

घटकापासून स रूवात करून एका कािकजरटलाच्या परििामातून रनमाि झालेल्या सवगरूपधेयाांिे 
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स्पष्टीकिि त्या घटकाच्या अन षांर्ाने द्यावयािे या अडििीत प्रत्येक जि सापडिािि. (या म द्यावििी प ढे 
आलेली ििा पहा. प्रकिि १०, रवभार् ‘र्’). जमगनीत पासार्गच्या अन यायाांनी या परिव्स्थतीति केलेल्या 
अनेक ि काांवि वबेेलने क्राव्न्तक टीका केली आहे. ज्या प्रकािाने त्याने आपल्या टीकेिे रवधान केले तो 
प्रकाि आमच्यादृष्टीने रवशषे वधेक आहे. भकेू्षिदृश्य व सावयव जीवनरवषयक घटना याांच्यामधील 
कायगकािि-सांबांध प ष्ट्कळसे सांश्लेषक प्ररक्रयाांनी रसद्ध केलेले आहेत. ही त्याांिी पद्धती प ष्ट्कळशा अमेरिकी 
भरू्ोलकािाांनी वापिलेल्या, पि अर्दी प्राथरमक स्वरूपाच्या, “पयावििाला रदला जािािा प्ररतसाद” या 
प्ररक्रयेिी आठवि करून देिािी आहे. कदारित, एक फिक मान्य किावा लारे्ल. एका नांति एक 
रविािात घेतलेल्या पयावििातील प्रत्येक कािकाला रमळिािा वरे्वरे्ळा प्ररतसाद रविािात घेण्याऐवजी, 
पयावििातील एकि एका कािकाशी असलेल्या प्रादेरशक सहसांबांधाांिा जरटल रविािात घेतला जातो. 

 
वनस्पतींिा एक प्रकाि आरि साांस्कृरतक रूपधेय याांच्या के्षिीय रवस्तािाांतील प्रत्यक्ष 

सहसांबांधसूिक रनिीक्षिाांिी मयादा पाळिे कोिाही सावधान अभ्यासकाला आवश्यकि होवनू बसते; 
कािि, कोित्यातिी एकाि घटकापासून स रूवात किावयािी आरि अनेक घटकाांवि अवलांबनू असलेल्या 
रूपधेयापयंत य व्लतवाद तािावयािा, हे असांभवनीय नसले तिी, अवघडि असते. र्वताळ प्रदेश या 
शीषगकाखाली अभ्यासलेला यू. एस. ए. च्या मका-पट्ट्यातील क्रमबांधि डॅन्यूब खोऱ्यातील र्वताळ के्षिात 
सापडतो, पि तोि शजेािच्या आिण्य के्षिात माि आढळत नाही, असे एखाद्याच्या वािनात आले असेल 
(येथे, अथाति, वस्त व्स्थतीिा रविाि बाजूला ठेवावयािा), पि सांबांरधत कािकाांिे रवश्लेषि किण्यािा 
कोिताि प्रयत्न लेखकाने तेथे केलेला नसेल–म्हिजेि, सांभाहय सामान्यकािक म्हिून िढउतािािा 
उल्लेख केला नसेल–ति त्या रबिाऱ्या वािकाला त्या दोहोत प्रत्यक्ष सहसांबांध आहेि, असे र्ृहीत 
धिण्यारशवाय र्त्यांति नसते. (३२१, २४५ f). 

 
द सऱ्या एका सांदभात, घटनाांच्या के्षिीय सांर्तीिा अन्वयाथग लावत असताना उद्भविाऱ्या 

अडििींिी ििा जेम्सने िाांर्लीि केली आहे (२८६, ८२-८४). सहसांबांध असल्यािे आढळून आलेल्या 
दोन घटना, दोहोंिेही समान कािि असिाऱ्या रतसऱ्याि एका कािकावि अवलांबनू असण्यािी शलयता 
आहे, या र्ोष्टीकडे त्याने त्या ििेत लक्ष वधेले आहे. पि, भरू्ोलाभ्यासकाांनी सतत लक्षात ठेवलेि 
पारहजेत अशा द सऱ्या दोन सांभाहय अन्वयाथांिा त्याने उल्लेखि केला नाही. 

 
त्याांपैकी एक असा आहे. सहसांबांध मोठ्या प्रमािात रदसत असला, तिी तो केवळ योर्ायोर् 

असण्यािा सांभव असतो–म्हिजेि, त्या दोन कािकाांत असा सहसांबांध का असावा यािे कोितेि कािि 
देता येत नाही (११५, ९२). [द सऱ्या अभ्यासकाांनी प्रत्यक्ष रसद्ध केलेले एक उदाहिि कोहेनने उद्धतृ केलेले आहे. यांितांिञाांच्या 
आांतििाष्ट्रीय परिषदेिी सभासद सांख्या व हैदिाबाद सांस्थातील मृत्य सांख्या या दोहोत ८६% सहसांबांध असल्यािे आढळून आले.] या र्ोष्टीवि 
कोहेनने रवशषे भि रदला आहे. भरू्ोलके्षिात सामान्यता हाती येिाऱ्या र्ृहीतकाांिी सांख्या अर्दीि अप िी 
असल्याम ळे केवळ योर्ायोर्ाने सहसांबांध आढळून येण्यािी शलयता सापेक्षतः अरधक असते. ज्यात फािि 
थोड्या बाबींिा अांतभाव होऊ शकतो, आरि ज्यािे तकग साध्य स्पष्टीकिि देता येत नाही अशा सहसांबांधाांिा 
उल्लेख न केलेला बिा.–उदाहििाथग : आपल्याि देशातील रशकॅर्ो, सेंटल ई व रमरनपोरलस-सेंटपॉल या 
तीनही प्रम ख हयापािी पेठा आिण्य प्रदेशाांच्या कडेने प्रस्थारपत झालेल्या आहेत. 

 
उलट, ग्रांथकािानेि आपल्या रनष्ट्कषांच्या साच्यात बसतील असे के्षिीय नकाश े बळेबळे तयाि 

केले, असा द सिा एक सांभाहय अन्वयाथग लावता येण्यासािखा आहे. कोित्याही घटनेसांबांधीिे नकाश ेतयाि 
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कित असताना आपि जेहहा रतच्या मयादा िेषा रनरित कित असतो, तेहहा त्यासाठी ज्यात काढलेली 
कोितीही िेषा समथगनीयि ठरू शकेल असा एक रूां द प्रदेश पट्टाि आपल्यासमोि रदसत असतो. आता, 
पायाभतू म्हिनू जो नैसर्गर्क आधािघटक आपि रनवडलेला असतो त्याच्या त्या नकाशाविील मयादा 
िेषेशी आपली िेषा सहजि जमत असेल, ति आपली घटनािेषा मूळ घटकिेषेला धरून सहजि काढली 
रे्ल्यास, त्यात आियग वाटण्याजोरे् काहीि नाही. अथात, पासार्गच्या नकाशात आढळून येतात तशा 
प्रकािच्या अर्दी ढोबळ ि काांनी भिलेल्या रिििािा उल्लखे मला येथे किावयािा नसून, अर्दी 
तपशीलवाि अभ्यासानेि ज्यािी शहारनशा किता येईल अशा सूक्ष्मति फेिबदलाांिा उल्लेखि मला अपेरक्षत 
आहे. आपि ज्याांिा आता रविाि कितो आहोत त्यापकैी कोित्याि ग्रांथात अशा प्रकािच्या हेत पूवगक ि का 
केल्यािे मला आढळून आलेले नाही (खिे ति, जेम्सने त्याच्या क्रमबांधाच्या साच्यात न बसिािेि अनेक 
नकाश ेवापिले आहेत). याांपैकी प ष्ट्कळशा बाबतीत ति “अिूकपिािा” अभाव आहे, अथवा “फेिबदल” 
केलेला आहे, असे म्हिता येण्यािी शलयताही नहहती. तिीही, प्राथरमक वस्त व्स्थतींिा रविाि किता 
आिखी रकतीतिी मयादा िेषा काढता आल्या असत्या आरि त्या रततलयाि समथगनीय ठिल्या असत्या; पि 
त्याांच्याम ळे अपेरक्षत सांर्ती, माि, रनमाि होण्यािी शलयता नहहती. म्हिनू, एकाि रवरशष्ट मयादा िेषेिी 
रनवड अर्दी अभारवतपिे, पि हेत पूवगक केली रे्ली, असे म्हिण्यास हिकत रदसत नाही. आता आपि 
ज्याांिा सांदभग घेतो आहोत त्यापैकी कोित्याि ग्रांथात सापडिाि नाही अशा एका अथगर्भग र्ोष्टीच्या 
उदाहििाने हाि म द्दा अरधक स्पष्ट करून दाखरवता येईल. 

 
उत्ति अमेरिकेतील कािखानदािीच्या प्रदेशािी मयादा वस्त रनष् आरि सांख्यात्मक आधािाने 

रनरित कित असताना, त्याच्या तीन बाजूांच्या मयादा आखताना मतभेदाला सापेक्षतः फािि थोडी जार्ा 
िहात असली, तिी अपिइरलनाइसमधील िॉकरिहहि प्राांतापासून ओहायहोमधील रसनरसनाटीपयंत 
काढलेल्या परिममयादा िेषेबाबत माि बिीि अरनरितता जािवते (३२६). या दोन प्राांताांना जोडिािी 
सिळ िेषा एका बाज ला आरि डेहहनपोटग व सेंटल ई याांना आत घेण्यासाठी परिमेकडे झेप घेिािी वक्रिेषा 
द सऱ्याबाजूला येवढ्या पट्ट्यात कोठेही एक मयादा िेषा काढून रतिे समथगन कोिी ही करू शकेल. 
प्राथरमक वस्त व्स्थतींिा आधाि दाखवनू काढलेली प्रत्यक्ष मयादा िेषा माि आिण्य प्रदेश व क िि प्रदेश 
याांच्या पदिाांना धरूनि जाताना रदसते. माि, असे काही केले आहे, हे ग्रांथकािाच्या लक्षात त्यावळेी 
आलेले नसाव.े पि, “मध्यमाक्षाांशाांतील आिण्य प्रदेशाांच्या” प्रादेरशक रवविेनािा भार् म्हिून तोि लेखक 
त्याि प्रदेशािा अभ्यास कित असता, ति तीि मयादा िेषा त्याने थोडी थेट दरक्षिेला दाखरवली असती, 
आरि तिीही ही नवी हद्द रततकीि रनयमाांना घरून झाली असती. माि, ही हद्द वनस्परत हद्दीशी जास्त 
जवळीक कििािी झाली असती आरि त्याम ळेि, ईशान्य उत्ति अमेरिकेतील कािखानदािीच्या 
कें द्रीकििािे एक वरे्ळेि स्पष्टीकिि लेखकाला स िरविे शलय झाले असते.–बेनडेव्हहस–सफििांदाांच्या 
बार्ायतीिी मयादा िेषा या के्षिाच्या मयादा िेषेशी सहसांबांरधत आहे, असे डर्ीिने (Degeer's) दाखरवले 
आहे; त्याच्याबिोबि विील रनष्ट्कषािी त लना किता येण्यासािखी आहे. 

 
थोडलयात, दोन भौर्ोरलक घटनाांमध्ये रकतीही बाह्यसांर्ती रदसत असली, तिी त्याांिे प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष पिस्पिसांबांध असल्यािे र्ृहीत धितानाही अभ्यासकाने साशांक िहािेि इष्ट आहे; नाहीति, 
औपपरत्तक दृष्ट्ट्याही हे र्ृहीतप्रमेय तकग य लत आहे असे दाखवनू देता आले पारहजे. वि उद्धतृ केलेल्या 
उदाहििातही, डेस मोइन्स व इांरडयानापोरलस याांच्या औद्योरर्क रवकासाांत रदसून येिािी तफावत ही 
आयोवािे क िि प्रदेश व इांरडआनािे आिण्यप्रदेश या दोहोंतील तफावतीशी सांबांरधत आहे, हे स्पष्ट 
किण्यासाठी काही तकग श द्ध काििे दाखवनू तसे अन मान काढता आले पारहजे. 
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नैसर्गर्क घटकाांवि आधािलेल्या प्रादेरशक क्रमबांधाांच्या या आपल्या रवविेनावरून काढावयािा 
रनष्ट्कषग चफि व रेवाथा याांनी काढलेल्या रनष्ट्कषाशी रमळताज ळता आहे : “जर्ातील साांस्कृरतक 
आकृरतबांध स्वाभारवक प्रदेशाांच्या िौकटीत बसवण्यािा खटाटोप अहयवहायग आहे, असे समजण्यास हिकत 
नाही” (३२२, ६३२). यारशवाय, तथाकरथत ‘स्वाभारवक प्रदेश’ म्हिजेि सवग नैसर्गर्क घटकाांिी 
र्ोळाबेिीज एक अथवा दोनि घटकाांवि आधािलेल्या िौकटीत कोंबिे ही र्ोष्ट जवळजवळ अशलय 
कोटीतील आहे, असा आिखीही एक रनष्ट्कषग यातूनि आपल्यास काढता येतो. 

 
फ–सासं्कृणतक घर्क-जणर्लावंर आधारलेले 

जाणतणनष्ठ प्रदेशाचें तौलणनक क्रमबंध 
 
आता, आपि साांस्कृरतक घटकाांवि आधािलेल्या प्रादेरशक रवभार्िीिी ििना किण्याच्या 

सांभाहयतेकडे वळू या. काही य िोपीय भरू्ोलाभ्यासक “नैसर्गर्क रवभार्िी” बाबत नकािात्मक रनष्ट्कषापयंत 
येऊन पोहोिले, हे उघड आहे. पि मर्, माघाि घेत घेत िाजकीय सिहद्दी, िाज्ये, प्राांत अशा चकवा वाांरशक 
अथवा लोकजमातींिी के्षिे अशी अर्दी सिळ रवभार्िी मान्य किण्यापयंत त्याांनी मजल मािली आहे. 
अथात, या सूिनेिे अन किि, िाजकीय भरू्ोल अथवा लोकाांिा भरू्ोल अशा खास अभ्यासाांच्या के्षिाांरशवाय 
अन्यि, कोिी किण्यािा रविािि कििाि नाही. सवगसामान्यपिे अशा स्वरूपािे क्रमबांध वापििे म्हिजे 
अन्य कोित्याि प्रकािच्या अथगपूिग प्रादेरशक रवभार्िीच्या सांशोधनाच्या महत्तवाकाांके्षला मूठमाती 
देण्यासािखे आहे. असे काही मान्य किण्यापेक्षा सवगके्षिाांिे समानाकाि िौिस रवभार् पाडलेले काय वाईट! 

 
सवगि नैसर्गर्क घटकावि आधािलेली प्रादेरशक िौकट तयाि किण्यािे प्रयत्न नैसर्गर्क 

पयावििातील र् ांतार् ांतीम ळे फसले असतील, ति प्रदेशाांिी साांस्कृरतक रूपे सांश्लेरषत किता येण्यािी 
शलयता आिखीि द िावली, असे रकत्येकाांना वाटिे साहरजक आहे. रशवाय, अर्दी अलीकडच्या 
काळापयंत, भरू्ोलाभ्यासकाांनी साांस्कृरतक घटनाांिे रवश्लेषि या र्ोष्टीकडे फािि थोडे सतकग  अवधान 
रदलेले रदसते. परििामी, या प्रश्नाला या रदशनेे हात घालण्यािे प्रयत्न फािि थोडे झालेले रदसतात, यािे 
आियग वाटत नाही. खिे पहाता, ज्याांिा आपि उदाहििे म्हिून उपयोर् कििाि आहोत त्याांपैकी 
बह तेकाांवरून, त्याांिा हेतू सवगसाधािि साांस्कृरतक आधाि घेऊन एक जार्रतक रवभार्िीिा क्रमबांध 
ििण्यािा प्रयत्न कििे हा होता, असे स्पष्टपिे कोठेि सूरित होत नाही. म्हिनूि, या प्रश्नाला हात 
घालण्यािा एखादा औपपरत्तक मार्ग शोधिे आवश्यक झाले आहे. 

 
प्रादेरशक भरू्ोलाच्या दृष्टीने अत्यांत महत्तवािी अशी साांस्कृरतक रूपे कोिती? हाि प्रश्न भरू्ोलाच्या 

स्वरूपासांबांधीच्या आपल्या मूलभतू सांकल्पनेच्या सांदभात रविािला रे्ला, ति त्यािे उत्ति असे रमळेल : 
रदलेल्या मयारदत के्षिात मानवािी व त्याच्या कायािी जी रूपे सापेक्षतः सजातीय असतात, आरि जी 
वरे्वरे्ळ्या के्षिात लक्षात भिण्याइतकी बदलत असतात, पि अशा िीतीने बदलतानाही त्या द सऱ्या 
के्षिाच्या एकूि स्वरूपाशी असलेले ज्याांिे सांबांध महत्तवपूिग ठितात, अशी सवगरूपे महत्तवािी समजावी. 
मानव व त्याांिी काये याांच्या सवगि रूपाांच्या बाबतीत अशा अटी पूिग होतील अशी के्षिे शोधून काढिे शलय 
झाले, ति ते परिपूिग साांस्कृरतक प्रदेश होऊ शकतील. पि रवरवध साांस्कृरतक रूपाांिे के्षिीय भेदाभेद 
सांपाती असण्यािी शलयताि नाही यािी आपल्याला जािीव आहे. म्हिूनि आपल्याला त्यातील प्रम ख 
रूपाांिी मयादाि मान्य कििे प्राप्त त आहे. पिस्पि असांमेय अशा घटनाांच्या बाबतीत प्रम ख व र्ौि असा भेद 
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कसा किावयािा, या प्रश्नािे वस्त रनष् उत्ति रमळण्यािे साधनि नाही. तिीही, वैयव्लतक दृरष्टकोिातून 
का होईना, या प्रश्नावि प ष्ट्कळसे एकमत होण्यािी शलयता आहे, असे समजण्यास हिकत नाही. 

 
लोकसांख्येतील फिक, म्हिजे लोकसांख्येच्या घनतेतील फिक ही एक प्रम ख महत्तवािी घटना 

आहे, याबाबत सवांिेि एकमत होईल, असे र्ृहीत धिण्यास हिकत नसावी; चकबह ना ती इतकी सवगप्रथम 
महत्तवािी आहे, की रतजरवषयी अरधक रविक्षिा किण्यािी र्िजि पडिाि नाही, असेही स िरवण्यात 
येण्यािी शलयता आहे. आता आपला प्रश्न सापेक्षतः सोपा झाला, कािि लोकसांख्येिी घनता हा एकटा 
र्रितसाध्य कािक म्हिून रतिे सहज माप घेता येण्यासािखे आहे. आरि जर्ाच्या प ष्ट्कळशा भार्ातील 
तत्सांबांधी आवश्यक ती र्ृहीतके प्रत्यक्षात आपल्याला उपलब्ध आहेत. पि, हा कािक अर्दी रवनासायास 
साध्य होिािा आहे, हीि र्ोष्ट त्यािी असमपगकता रसद्ध किण्यास प िेशी आहे. लोकसांख्येिी घनता आरि 
रतिे रवतिि या दृष्टींनी प ष्ट्कळशी सरूप रदसिािी के्षिे अन्य अनेक भौर्ोरलक रूपधेयाांबाबत खूपि रभन 
असण्यािी शलयता असते. [माकग  जेफिसनने आपल्या १९१६ च्या अध्यक्षीय भाषिात महत्तवपूिग प्रादेरशक रवभार् शोधण्यासाठी एक 
अत्यांत उद्बोधक सूिना केली. नर्िे व शहिे याांिे नकाशीकिि किावे आरि या मानवी वसाहतींिे र्ट रवरुद्ध कमी प्रमािात भेदभाव दाखरविाऱ्या 
ग्रामीि वसाहती असे रनिीक्षि किाव े(४४६).] 

 
वरे्वरे्ळ्या के्षिाांतील लोकसांख्येिे स्थारनक रवतिि कोित्याप्रकािे होत रे्ले आहे यािे 

तपशीलवाि रिि आपल्या हाती असते,–म्हिजेि सवग लहानसहान के्षिाांतून होत जािािे स्थारनक बदल 
दाखरविािे प्रत्यक्ष रिि आपल्या हाती असते–ति आिखी रकती तिी अरधक र्ोष्टी समजून घेिे शलय 
झाले असते, यात शांकाि नाही. हॉलने, आरि अन्य लेखकाांनीही, सांपूिग जर्ािाि अशािीतीने अभ्यास होिे 
आवश्यक आहे, या र्ोष्टीवि वािांवाि भि रदला आहे (२९५, १६७ f), आरि जपानिा असा तपशीलवाि 
नकाशा देऊन, आपल्या सूिनेिे सरिि उदाहििही त्याने रदलेले आहे (३५१). जर्ाच्या प्रादेरशक 
रवभार्िीच्या कामी हा आधाि रकतीसा परििामकािक आहे यािा रनिगय, जेहहा लक्षिीयपिे रभन 
सांस्कृतींच्या जर्ातील रनदान काही के्षिाांिे एका साधािि तत्तवाधािे काढलेले अशाप्रकाििे तपशीलवाि 
नकाश ेआपल्याला उपलब्ध होतील, तेहहाि अरधक िाांर्ल्यािीतीने घेता येईल. आता, हॉलने तयाि केलेले 
“प्रायोरर्क नकाश”े पूिग करून प्रकारशत किण्यात येतील, येवढीि अपेक्षा किण्यासािखी आहे. 
पूवगञानाच्या आधािावि आपल्याला येवढेि म्हिता येईल की, रभन सांस्कृतीच्या के्षिाांतूनही रवतििािे 
स्वरूप एकि असण्यािी शलयता आहे; आरि तिीही, अन्य प ष्ट्कळ प्रकािाांनी त्याांिे प्रादेरशक रूप सांपूिगपिे 
वरे्ळे असल्यािे रदसून येण्यािी शलयता आहे. जपानमधील Strassendorf खेडी जमगनीतील असल्याि 
खेड्याांपेक्षा कायगदृष्ट्ट्या वास्तरवक रभन आहेत, पि, त्याांिे रूप एकिप्रकाििे आहे, असे हॉलला आढळून 
आले. [हॉलशी झालेल्या एका सांभाषिावरून माझ्या लक्षात आले की, हॉल स्वतः आता याि रनष्ट्कषावि आला आहे; म्हिूनि, अशाप्रकािच्या 
पौवात्य खेड्याांना Strassendorf ही सांञा लावावयािी नाही, असा त्याने रनिगय घेतला आहे.] 

 
अर्दी तपशीलवाि व र् ांतार् ांतीसह अभ्यास केला, तिी लोकवस्तीिी घनता हा घटक एकट्याने 

प िेसा होिािा नाही. माि, त्याच्या अभ्यासाने एक प्रम ख रकल्ली आपल्या हाती येते ही र्ोष्ट दृष्टीआडकरून 
िालण्यासािखी नाही, येवढाि रनष्ट्कषग या ििेवरून आपि काढू शकतो. 

 
सांख्या ही एक बाब सोडली, ति जर्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ाांतील लोक ज्याांम ळे एकमेकापासून 

वरे्ळे असल्यासािखे रदसतात अशा बाबी कोित्या? काही फिक, रकतीही महत्तवािे असले तिी, 
भौर्ोरलकदृष्ट्या अथगपूिग नाहीत या सबबीवि आपि ते रनकालात काढू शकतो. उदाहििाथग, एका स्थारनक 
लोकर्टातील हयव्लतरवषयक फिक रकतीही महत्तवािे असले, तिी दोन रभन प्रदेशाांच्या 
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लोकसमाजाांमधील फिकाांइतके ते अथगपूिग असत नाहीत. रशवाय, एकाि प्रदेशातील काही रवरशष्ट फिक 
महत्तवािे वाटले तिी दोन प्रदेशाांिी त लना किताना त्याांच्याकडे द लगक्ष कििे शलय असते– ‘ग्रामीि’ व 
‘नार्िी’ या सांञाांनी आपल्या मनिक्षपू ढे उभा िहािािा प िा भेद-जरटलि वर्ळिे शलय आहे. माि, ‘मूळिी 
ग्रामीि’ व ‘मूळिी नार्िी’ के्षिे याांच्यातील वरे्ळेपिा स्पष्ट कििे आवश्यकि आहे. या आधािावि 
मानवाच्या साांस्कृरतक घटनाांिा एक प िा सांिि आपल्याला रनकालात काढता येईल. 

 
अशािीतीने आम्ही रकतीही र्ोष्टी वर्ळल्या, तिी, ज्या साांस्कृरतक घटनाांत प्रदेशान साि फिक 

पडत रे्लेले रदसतात अशा साांस्कृरतक घटनाांिा एक सांपूिग जत्था रनरितपिे रशल्लक िाहातोि. म्हिूनि, 
अन्य सवगि घटनाांिे त्याांच्या त्याांच्याप िते महत्तव आरि भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या महत्तवाच्या असलेल्या साांस्कृरतक 
घटनाांच्या सांदभात त्याांिे महत्तव, अशी रिरकत्सा किण्याआधीि, सवगसामान्य भरू्ोलाभ्यासकाांनी एक अर्ि 
दोनि घटनाांच्या सघन अभ्यासात डोलयापयंत ब डून जािे त्याांच्या रहतािे ठििाि नाही. अशा घटनाांिी 
सांपूिग यादी किण्यािा कोिी प्रयत्न केलाि, ति मानव तयाि करू शकतो अशा आरि जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या 
भार्ात वरे्वरे्ळ्या पद्धतींनी कित असतो अशा, असांख्य मूतगवस्तूांिा त्यात अांतभाव किावा लारे्ल. इतकेि 
नहहे ति, अशा मोठ्या रशल्पाांपेक्षा लहानसहान रशल्पवस्तूि भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अरधक बोललया असतात 
असेही आढळून येण्यािा सांभव असतो. तसे पहाता, सांस्कृतीिा आरवष्ट्काि काही केवळ आपि काय रनमाि 
कितो त्यातूनि होतो असे नसून, तो आिखी हजािो मार्ांनी होऊ शकतो. त्यात प ढील बाबींिा अांतभाव 
होऊ शकतो : लोकवस्तीिी कारयक लक्षिे; रविाि, वलतहय, लेखन याांच्या पद्धती व त्याांिे आशय; लोक 
खातात, िालतात, नाितात वा वाहनािोहि कितात त्या पद्धती; त्याांच्या वस्त्रप्रावििाांिे व रनवासाांिे 
स्वरूप–यात मानवासाठी रनवािा व जनाविाांसाठी रनवािा या दोहोंिाही अांतभाव होतो–आरि 
वसाहतीतील रनवासाांिे र्टवर्ग; ज्या पद्धतीने लोक कायग व क्रीडा कितात त्या पद्धती; त्याांसाठी ते वापित 
असलेली साधने व उपकििी; रवरवधप्रकािे ज्याांिा वापि किता येतो अशी पाळीव जनाविे; या व अन्य 
हेतूने वापित असलेले रवरवध पदाथग; त्यात प्राम ख्याने अन, पेय, वस्त्र, शस्त्र, उपकििी, रनवास, इांधन व 
शलती याांिा अांतभाव होतो; आरि शवेटी, भपूृष्ावि घडवनू आिलेले अनेकरवध बदल; यात प्राम ख्याने 
वनस्पती, मृरत्तका, भरूूपे, तळरशळा आरि जरमनीखाली केलेल्या ििना याांिा समावशे होतो. 

 
या घटनाांपैकी कोित्याही एकीिा स्वतःिा असा आरवष्ट्काि असण्यािी शलयता आहे, व त्यावरून 

साांस्कृरतक घटनाांच्या भरू्ोलािे एक र्मक आपल्या हाती येण्यािीही शलयता आहे.–माजोंर् सांि व िौलेट 
िक्र याांतील फिक हाही पौवात्य व पारिमात्य सांस्कृतीतील फिकाांिाि आरवष्ट्काि आहे आरि तो पेचकर् 
येथील चमर्थडर्ी व वसे्टरमरनस्टिआबे या दोहोंतील फिका इतकाि महत्तवािा व वैरशष्ट्ट्यपूिग आहे असे 
मानले जाण्यािी शलयता आहे. ही हास्यास्पद त लना पूिग रविािाअांती रनवडलेली आहे; कािि, त्याम ळेि 
विील यादीतून इष्ट र्मकाांिी रनवड किताना कोित्या तत्तवाांिा त्यावि प्रभाव असिे इष्ट आहे यािी अशा 
त लनेतूनि सूिना रमळते. अशा र्मकाांिे अन्य बह सांख्य घटनाांच्या मोठ्या जरटलाांशी अर्दी रजहहाळ्यािे 
सांबांधयोर् असतात, आरि हा जरटल, एकां दिीने पहाता, प्रादेरशक लक्षिे रनरित किताना प्राम ख्याने 
महत्तवािा मानला जात असतो. शवेटी, औपपरत्तक रवविेनाांतून अशा प्रकाििी र्मके उपलब्ध असल्यािी 
सूिना रमळालीि, ति, ज्याांिे रनिीक्षि, वर्ीकिि आरि काही अांशी सांख्यात्मक मापन किता येण्यािी 
शलयता आहे अशीि र्मके या कामी वापििे शलय होईल. अथाति ही अट परहल्या अटीच्या दृष्टीने र्ौि 
आहे. पि, महत्तव असो वा नसो, केवळ रनिीक्षिाला सोपी आहे म्हिनू एखाद्या र्ोष्टीिी या कामी रनवड 
केली जाता कामा नये. 
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वि रदलेल्या दोनही अटींच्या आधािे त्या लोकवस्तीिी प ष्ट्कळशी कारयक लक्षिे वर्ळिे शलय 
होईल (c/o हेटनि १६१, २४८ f, २८९). मानवाांमधील वांशभेद क त्र्याांच्या वाांरशक भेदाांइतकेि तीव्रति 
असते, ति आपले हेि जर् रकती वरे्ळ्याप्रकाििे झाले असते, या र्ोष्टीिे चितन कििे येथे उद्बोधक 
होिाि आहे. कािि, त्या परिव्स्थतीत, केवळ लोकसांख्येिी आकडेवािी दाखरविाऱ्या नकाशाांपेक्षा, रवरवध 
मानववांश दाखरविािा जर्ािा नकाशाि रकतीतिी अरधक महत्तवािा मानला रे्ला असता. उलटपक्षी, 
आज, सवगि साांस्कृरतक घटनाांच्या सांदभात विग हेि लक्षि साांस्कृरतक रभनत्वािी दृश्य व भौरतक साक्ष 
आहे असे मानले जाते, अशा के्षिाांतही भरू्ोलाभ्यासािा सांबांध विगभेदाांसािख्या शािीरिक रभनतेशी आलाि 
ति तो अप्रत्यक्ष स्वरूपािा असतो. (सांबांरधत सामारजक भेद हे खऱ्या जीवशास्त्रीय अथाने प्रत्यक्ष विगभेदाांवि 
अथवा वांशभेदाांवि आधािलेले नसून, विगभेदाांसांबांधीच्या काही र्ृहीत-कल्पनाांवि आधािलेले असतात, अशी 
शलयताि अरधक आहे. c/o सांय लत सांस्थानाांिा “वाांरशक भरू्ोल” हा प्रस्त त लेखकािा अभ्यासग्रांथ पहा– 
‘वाांरशक’ ही सांञा सामारजक अथाने वापिली आहे (३५९, २७७). 

 
विील यादीत आलेल्या, सवगि नाहीत तिी अन्य बह तेक, घटना अांशतः मानवाच्या 

रविािसििीतूनि रनमाि झालेल्या असतात. म्हिनूि, मानव जेथे एकाि पद्धतीने रविाि कितात अशी 
के्षिे शोधून काढून त्यान साि साांस्कृरतक प्रदेश रनरित कििे शलय आहे, असे स्टॅन्ले डॉजने स िरवले आहे 
(२९५, १७१) असे रवधान किताना मानवी रविािधािा प्रादेरशक पयावििावि रततलया प्रमािात अवलांबनू 
नसतात ही र्ोष्ट लक्षात घेतली रे्ली नाही.–उदाहििाथग, रमनेसोटात दर्डी कोळशाच्या खािी असिे 
अर्दी इष्ट आहे असे आपल्याला वाटत असले, तिी त्या रतकडे नाहीत–विील वस्त व्स्थतीकडे क्षिभि 
कािाडोळा केला, तिी लोकाांच्या रविािधािाांिे रनिीक्षि किण्यािी कोितीि प्रत्यक्ष पद्धती आपल्या हाती 
नाही, ही र्ोष्ट अर्दी स्पष्ट आहे. मर् येथे कोिते अप्रत्यक्ष र्मक आपल्याला वापिता येण्यासािखे आहे? 
ज्याांच्याबिोबि आपि बोलतो अथवा ज्याांिे रलखाि आपि वाितो त्याांच्यासािखेि कमीजास्त प्रमािात 
रविाि किण्याकडे आपली प्रवृत्ती असते; म्हिूनि, एक भाषा बोलिाऱ्या लोकाांच्या रविािात, अांशतःतिी, 
एकरूपता असतेि, आरि यारवरुद्ध, रनिाळी भाषा बोलिाऱ्यात ती असत नाही. हे तत्तव ज्याप्रमािात, खिे 
असेल त्याप्रमािात भारषक प्रदेशात विील यादीत रदलेल्या बह सांख्य घटनाांच्या बाबतीत एकरूपता असावी 
अशी अपेक्षा किण्यास हिकत नाही. पि हे र्मकि रततके खािीिे नाही. उत्ति सायलेरशयावि 
शतकान शतके जमगनीिा ताबा असल्याने जमगन रविािसििीिी व सांस्कृतीिी अनेक लक्षिे त्याांच्यावि 
उमटलेली रदसतात, आरि तिीही ते अद्याप पोरलश भाषाि बोलतात. ऐरहक सांस्कृतीप िते पहाता, तो 
प्रदेश पोलांड अथवा पूवग य िोपीय वळिािा रदसत नाही, ति, बऱ्याि अांशी, जमगनी व परिम यूिोपच्या 
वळिावि रे्लेला रदसतो (३५५, २०१-०९). य िोपच्या साांस्कृरतक भरू्ोलात अन्वयाथग लावताना भारषक 
प्रदेशाांिे महत्तव मानाव ेलार्ते, हे खिे असले, तिी विील यादीत आलेल्या रकत्येक मानवी घटनाांवि भारषक 
भेदाांिा फािि थोडा परििाम झालेला रदसतो. लोक सामन्यतः ज्या पद्धतीने रविाि कितात त्या पद्धतीिा 
परििाम अशा घटनाांवि फािसा होत नसण्यािी शलयता जास्त आहे. 

 
रवरवधप्रकािच्या साांस्कृरतक घटनाांिे तौलरनक भौर्ोरलक महत्तव रनरित किण्याच्या प्रश्नाला 

एकदम तोंड द्याव े लार्िाि, हे आता आपल्या लक्षात येते. या असांमेय वस्तूांच्या त लनेसाठी एखादी, 
औपपरत्तक स्वरूपािी का असे ना, मोजपट्टी आपल्याजवळ आहे का? आपला सांबांध येथे मानव आरि 
भपू्रदेश याांच्याशी आहे हे लक्षात घेतले, ति अशी मोजपट्टी आपल्याजवळ आहेि, असे माझे मत आहे. 
कोित्याही घटनेच्या के्षिीय रवस्तािािा मानवाच्या दृष्टीने असलेल्या रतच्या महत्तवाशी सांयोर् केला–सांबांधी 
लोकसांख्येच्या आरि प्रत्येकाच्या दृष्टीने रतिे महत्तव याांच्या परिभाषेत सांयोर् केला–ति मापनािा 
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औपपरत्तक आधाि म्हिून प्रम ख कािके आपल्या उपयोर्ी पडण्यासािखी आहेत. येथे सांपूिग रवश्लेषिािा 
खटाटोप किण्यािी र्िज नाही. प्रत्येक हयलतीच्या दृष्टीने घटनेच्या महत्तवािे मापन त्याच्या एकूि 
हयवहािात त्या घटनेिे असिािे स्थान लक्षात घेऊन किता येण्यासािखे आहे. याि रदशनेे आपि रविाि 
करू लार्लो, की ग्रामस्थ रिन्याांच्या भोजनप्रबांधाांतील खाण्याच्याकाड्या ते वापितात त्या नाांर्िाांपेक्षा 
खासि कमी महत्तवाच्या वाटू लार्तील; आरि या दोनही र्ोष्टी याि आधािावि, आरि त्याच्या के्षिीय 
रवस्तािाच्या आधािाविही, त्याांच्या भातशतेीपेक्षा रनरिति कमी महत्तवािी असल्यािे रदसेल. 

 
केवलाथाने पहाता रिनी मळ्यातील घि भोवतालच्या शतेापेक्षा कमी लेखले जाता कामा नये, 

कािि रस्त्रया आरि म ले आपले हयवहाि, अांशतः तिी, घिाति कित असतात. पि, साांस्कृरतक 
रूपधेयाांच्या के्षिीय भेदाभेदाांच्या दृष्टीने त्याांच्या सापेक्ष महत्तवािी त लना किावयािी झाल्यास ज्याांिा के्षिीय 
भेदाांच्या रूपाने आरवष्ट्कािि झालेला रदसत नाही अशा सवग बाबी प्राथरमक पहािीति िद्द किण्यारशवाय 
र्त्यांति नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, ते घि आरि त्यातील हयवहाि ही जर्भिच्या घिाांसािखीि 
आहेत असे रदसल्यास आपि ती कािके वर्ळतो, आरि मर् जे रशल्लक िाहते–उदाहििाथग त्या इमाितीिे 
वरे्ळे वैरशष्ट्ट्यपूिग रशल्प-लक्षि-ते अर्दीि र्ौि असते. 

 
विील य व्लतवादातून रनघिाऱ्या रनष्ट्कषािी कल्पना वािकाांना रनरिति आलेली असिाि; कािि, 

जर्ाच्या बह तेक भार्ात, मािसाच्या हयवहािािा बह ताांश भार् जीवधाििेसाठी आवश्यक असिाऱ्या मार्ग व 
साधने याांच्याशी सांबांरधत असतो. अर्दी बिोबि बोलावयािे झाले ति, जीवनवृती शोधण्यासाठी असतो–
म्हिजेि, हे सवग हयवहाि आर्गथक स्वरूपािे असतात. तसेि मानवाने उपयोर्ात आिलेल्या भकेू्षिािा 
अरधकाांश भार् हा या आर्गथक हयवहािासाठीि वापिलेला असतो. 

 
रवशषेेकरून जास्तीतजास्त जरमनीिा वापि किण्यात र् ांतलेल्या आर्गथक हयवहािाांतील के्षिीय 

भेदाभेद, जर्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ात, सहज नजिेत भितात. “या वस्त व्स्थतींिा आरवष्ट्काि त्या-त्या 
भदूृश्याांत रनरिति झालेला आढळतो,” (२९७, १०७ f), हे येथे नमूद किावयास हिकत नाही–पि, हा 
दृरष्टकोि वाजवीपेक्षा जास्त रनषेधक आहे; कािि, वसाहतींिे प्रकाि आरि जरमनींिी त कडेमोड या र्ोष्टी 
आर्गथकदृष्ट्ट्या तकग श द्ध नसूनही, साांस्कृरतक घटकाांनीि रनरित केलेला असण्यािा सांभव आहे (२७०, 
२११). ही के्रब्जने केलेली टीका मूळ िोकच्या रवधानातील ि कीिी द रुस्ती नसून, ती त्या रवधानाला 
जोडलेली प स्ती आहे. जरमनीिी त कडेमोड करून रतिा वापि केला जातो आरि त्याांवि इमाितीही 
बाांधल्या जातात त्या प्राम ख्याने आर्गथक हेतूनेि; आरि तिीही, ज्याप्रकािे या र्ोष्टी केल्या जातात ते आरि 
त्याांिे परििामी स्वरूप याांच्यावि आर्गथक नसलेल्या साांस्कृरतक कािकाांिाि प्रभाव अरधक पडलेला 
असण्यािी शलयता असते. 

 
रशवाय, जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांच्या दृष्टीने असलेले आर्गथक हयवहािाांिे महत्तव हे काही केवळ 

त्याांच्या स्वतःच्याि महत्तवाने मयारदत झालेले नाही. आर्गथक हयवहािाांच्या स्वरूपाांच्या भेदाांिा विील 
यादीतील प ष्ट्कळशा अन्य साांस्कृरतक भेदाांशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षिीतीने रनकटसांबध असतो. 

 
आर्गथक हयवहािाांशी साहियग असलेल्या साांस्कृरतक घटनाांिा जरटल हा साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या 

दृष्टीने अरतशय महत्तवािा एकमेव घटना सांि असतो, या तत्तवावि आपले एकमत झाले ति, प ढिा प्रश्न 
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असा रनमाि होतो की, प्रादेरशक भेदाभेदाांिे र्मक म्हिून कोित्या रवरशष्ट घटना जास्तीत जास्त उपय लत 
ठितील? 

 
आर्गथक रूपधेयाांिा एक बिािसा मोठा र्ट आपि प्रथमतःि वर्ळून टाकला ति, हाि प्रश्न 

आपल्याला बिािसा सोपा किता येईल; कािि, आर्गथक ििनेत त्याांिे स्थान महत्तवािे असले, तिी, 
स्वरूप व कायग या दोनही दृष्टीने ते सवगि मूलतः सरूप असल्याम ळे, त्याांिे भौर्ोरलक महत्तव शून्यि असते. 
यात बऱ्याि मोठ्या प्रमािात नार्िी रूपधेयाांिा अांतभाव किता येईल–उदाहििाथग : द काने, कायालये 
इत्यादी. त्याांच्याकडे लक्ष देण्यािी र्िज नाही. फलत, त्याांच्या सापेक्ष सांख्याांिा रविाि किावा लारे्ल आरि 
त्याांिे मापन त्या त्या प्रदेशात झालेल्या नर्ि रवकासाच्या सामान्य रवस्तािाने किता येते असे र्ृहीत 
धिण्यास हिकत नाही. माि, यात कािखानदािीच्या व हयापािाच्या रवशषेरूपधेयाांिा समावशे किावयािा 
नाही, कािि, त्याांच्याम ळेि एका शहिाच्या त लनेने द सऱ्या शहिाला व एका नार्िीकृत प्रदेशाच्या त लनेने 
द सऱ्या नार्िीकृत प्रदेशाांतील शहिाांना रभन स्वरूप प्राप्त त झालेले असते. याि आधािावि रस्त्रयाांिे घिर् ती 
हयवहािही बऱ्याि अांशाने वर्ळता येण्यासािखे आहेत–उदाहििाथग : स्वयांपाक, रशवि इत्यादी. 

 
उिलेल्या आर्गथक हयवहािाांपैकी आपल्या हेत रसद्धीच्या दृष्टीने सवात अरधक महत्तवािे कोिते, या 

बाबत वाद रनमाि होण्यािी शलयता नाही. मानवाने वापिात आिलेल्या भपूृष्ाच्या के्षिािा बिाि मोठा भार् 
शतेी किण्यासाठी, र् िे िािण्यासाठी व वनसांपत्ती हस्तर्त किण्यासाठी वापिला जात असतो. यापैकी 
एकि प्रकाि एकाि वळेी व एकाि रठकािी सामान्यतः आढळतो; म्हिूनि, या रतघाांिा रमळून एकि 
सांयोर् कििे शलय आहे–वनस्परतज व प्रारिज उत्पने हस्तर्त किण्यासाठी जरमनीिा वापि अशा 
स्वरूपात. एक र्ोष्ट खिी आहे, की उपयोर्ाांच्या घनतेच्या परिभाषेत बोलावयािे ति–यात 
मन ष्ट्यसांख्येिाही रविाि हहावा लार्तो–हयवहािाांिा हा र्ट स्थानपित्व े खािकाम हयवहािाांपेक्षा चकवा 
नार्िी यवहािाांपेक्षा कमी महत्तवािा असण्यािी शलयता आहे. कािखानदािीच्या बऱ्यािशा “सावगरिक” 
[र्ािविने रदलेल्या हयाख्येन साि (३४७), येथे ‘सावगरिक’ या ऐवजी “सवोपलब्ध” असा शब्द वाििे अरधक बिे.] प्रकािाांसह अनेक नार्िी 
हयवहाि आपि आधीि वर्ळलेले आहेत. त्याम ळे, उिलेल्यातील बह ताांश लोक जास्तीत जास्त सांख्येने 
वनस्परतज व प्रारिज उत्पनासाठी, आरि त्यातही म ख्यतः शतेीसाठी वापि किण्यात र् ांतलेले असतात, 
यात काहीि सांशय नाही. ही र्ोष्ट एकूि जर्ाच्या रविािाने रजतकी खिी आहे, रततकीि ती त्याच्या 
कोित्याही मोठ्या रवभार्ाच्या बाबतीतही खिी आहे. म्हिूनि, काही थोडी लहान के्षिे वर्ळून, जमीन 
वापिाांच्या या प्रकािाांतील भेदाभेदाांिा प्राम ख्याने रविाि कििे शलय आहे, आरि काही रवरशष्ट के्षिाांप िता 
एकूि हयवहािाांच्या रवस्तािाांिाही रविाि कििे शलय आहे. 

 
म्हिूनि ज्या तीव्रतेने आरि ज्या पद्धतींनी–जरमनीिा वापि केला जात असतो त्यािे वर्ीकिि व 

नकाशीकिि किण्यािी काही रनिीक्षिक्षम र्मके आपि रनवडून घेऊ शकलो, मानवाच्या व भपूृष्ाच्याही 
दृष्टीने सािख्याि महत्तवाच्या असलेल्या जास्तीत जास्त साांस्कृरतक घटनाांच्या सांदभात अथगपूिग ठरू शकेल 
अशा जर्ाच्या प्रादेरशक रवभार्िीिे एक आधाितत्तव आपल्या हाती आल्यासािखे होईल. वापिाच्या 
तीव्रतेतील फिक लक्षात घेऊन आरि शतेीसाठी केलेल्या भरूमवापिाच्या पद्धतींिा रविाि करून, त्याांच्याि 
परिभाषेत जर्ािी रवभार्िी तीन प्रम ख वर्ांत कििे शलय आहे : (१) रजिा कधी वापिि केला जात नाही 
अशा जरमनी–म्हिजेि, रनजगनप्रदेश. (२) जेथे िानवट प्रारिजीवनािा व वनस्परतजीवनािा, ती ज्या 
व्स्थतीत आढळतात त्याि व्स्थतीत वापि केला जातो, असे प्रदेश आरि (३) जेथे मानवाच्या मशार्तीिा 
प्रभाव पडलेला रदसतो, म्हिजेि, जेथे मानवाने िानवट वनस्पत्याविि नष्ट करून, त्याांच्या जार्ी स्वतःि 
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रनवडलेल्या वनस्पती लावलेल्या आहेत, अशी के्षिे. जर्ाच्या भकेू्षिािा मोठ्यातील मोठा भार् द सऱ्या 
वर्ात मोडत असला, तिी सवात महत्तवािे प्रदेश, अथाति, रतसऱ्या वर्ात मोडतात. 

 
मोकळी करून मशार्त केलेल्या जरमनीप िताि रविाि केला ति, जे फिक भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या 

अत्यरधक महत्तवािे असतात ते पाळीव प्रािी व मवाळ वनस्पती याांच्यातून रनमाि झालेले असतात. 
लार्वडीच्या िीतींतील काही महत्तवािे भेद हेही आिखी काही कािक असण्यािा सांभव आहे–उदाहििाथग 
: मशार्त नाांर्िटीिी आहे की टोकिीिी आहे. पि, या प्रकािच्या बह तेक सवग महत्तवाच्या रवभार्ाांत नाांर्ि 
हा बिाि सवगमान्य आहे. प्रथम साांरर्तलेल्या भेदाांच्या त लनेने शतेाांच्या आकृरतबांधाांसािखे ताांरिक भेद र्ौि 
असतात –मर्, हे भेद त्याच्या प्रत्यक्ष महत्तवाच्या भाषेत साांरर्तलेले असोत, अथवा प्रादेरशक भेदाभेदाांतील 
महत्तवाच्या परिभाषेत साांरर्तलेले असोत। 

 
या लार्वड के्षिाांतील, शतेीसाठी जमीन वापिाच्या सघनतेिे मापन रकती प्रमािात त्या मोकळ्या 

करून लार्वडीखाली आिल्या आहेत यावि प्रथमतः केले जाते; न होऊन, आिण्याखाली व वन्य-
क ििाखाली रकती जमीन रे्ली आहे याच्या प्रमािावरून सघनतेिे मापन केले जात नाही. रशवाय रपके 
आरि प्रािी याांिे रवरशष्ट साहियग हे स द्धा सामान्यतः सघनतेिेि ढोबळ माप असते. पि, सांय लत सांस्थाने 
आरि परिम यूिोप या प्रदेशाांतील भमूीच्या वापिाांतील फिक वरे्ळा करून दाखरवण्याइतके हे द सिे माप 
समपगक नसते–या सांदभात िीनिा रविाि कििेही शलय नाही. म्हिनूि, आपल्या या र्मकाांच्या क्रमबांधात 
अशाप्रकािच्या फिकाांिीही कोित्यातिी स्वरूपात भि टाकली पारहजे. 

 
साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या भाषेत जरमनीिा परहला वर्ग, म्हिजे रनजगन प्रदेश, हा अरभन रूपाांिा 

असतो–सिळ शब्दात त्या शून्य-भमूी असतात. औपपरत्तकदृष्ट्ट्या त्याांच्याांतील भेद दाखवावयािेि झाले, 
ति, जो कािक त्याांच्या उपय लततेिा प्ररतबांधक असतो त्याच्याि भाषेत भेद दाखरविे शलय होते. 
उदाहििाथग : रनत्य रहम, रनत्य शोष, वांध्या मृरत्तका, चकवा असेि द सिे काही. या प्रदेशाांत एक अर्ि 
अरधक घटक एकाांरतक अवस्थेत असल्याम ळे या प्ररतबांधक कािकाांिा प्रभाव भदूृश्याांवि प्रत्यक्षि रदसत 
असतो. 

 
मधल्या आरि सवात मोठ्या वर्ाच्या पोटरवभार्िीिे आधाितत्तव इतके स्पष्ट नाही. जर्ाच्या रविळ 

वस्तीच्या या भार्ात, मानव हा तेथील जीवसृष्टीिाि एक भार् असतो; तिीही त्यािे प्रभ त्व त्या सृष्टीवि 
पडलेले रदसत नाही. उलट, जरमनीिा वापि किण्यािी सघनता आरि त्याच्या पद्धती याांवि तेथील 
िानवट वनस्पती जीवनािा व िानटी प्रारिजीवनािाि प्रभाव पडलेला असतो (मर् ते प्रारिजीवन वा 
वनस्परतजीवन अांदाजे मूळच्या नैसर्गर्क स्वरूपात असो वा नसो, त्यािा आपल्याशी येथे सांबांध नाही). 
परििामी या प्रदेशाांिे प्रत्यक्ष वनस्परत-आवििाच्या भाषेत आिखी पोटरवभार् पाडिे तकग मान्य होण्यास 
हिकत रदसत नाही (कािि, त्या वनस्परतजीवनाम ळे, पूिगपिे नसले तिी मोठ्या प्रमािात, 
वन्यप्रारिजीवनही रनरित होत असते). 

 
थोडलयात, विील सवग काििाांनीि जरमनीच्या या तीन प्रम ख वर्ांपकैी प्रत्येकािी पोटरवभार्िी 

किण्यासाठी लार्िािे आधाितत्तव प्रस्थारपत कििे शलय होिाि आहे –अथात प्रत्यक्ष वनस्पती (आरि 
प्रािीही) याांच्या भाषेति. ही रूपधेये औपपरत्तक स्वरूपाांिी नसून सत्य स्वरूपाांतील आहेत; आरि 
म्हिूनि, रवरवध पद्धतींनी त्याांिे रनिीक्षि व मापन किता येते आरि त्याांिे वर्ीकिि व नकाशीकििही 
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शलय होते. साांस्कृरतक नैसर्गर्क प्रदेश प्रस्थारपत किण्यासाठी लार्िाऱ्या यथाथग आधािाांिा बह ताांश भार् 
अशा प्रकािाच्या एखाद्या क्रमबांधातून आपल्या हाती येईल, हे काही आम्ही केवळ दृष्टभेटीत मान्य केलेले 
र्ृहीत प्रमेय नहहते; ति भूर्ोलाच्या दृष्टीने महत्तवाच्या असलेल्या सवगि साांस्कृरतक रूपधेयाांच्या आम्ही 
यापूवी केलेल्या रिरकत्सेतून काढलेले ते अन मान होते, हे येथे प न्हा साांर्ावयास हिकत नाही. या 
आधािावि केलेल्या जर्ाच्या रवभार्िीिे नैसर्गर्क रूपधेयाांच्या के्षिीय भेदाभेदाांशी अथगपूिग साहियग आहे 
असे रदसून येईल –अथाति, त्यातून सिळ, साधी चकवा अिूक सांर्ती रमळण्यािी शलयता नाही. तसेि 
कोिीही अभ्यासू वािक कोिच्याही प्रकािच्या प्रात्यरक्षकािा आग्रह न धित हे मान्य किील, असेि हे प्रमेय 
आहे, असे आम्ही र्ृहीत धितो (या प्रदेशाांतून रनमाि होिाऱ्या रवरशष्ट प्रश्नाांिी ििा प ढे केली आहे). 

 
उलटपक्षी, आतापयंत ज्या क्रमबांधािी रूपिेषा आपि आखली तो आपल्या या र् ांतार् ांतीच्या प्रश्नािे 

अांरतम उत्ति देऊ शकिाि नाही, कािि तो अर्दी साधा आहे. भपूृष्ाच्या उत्पादनाशी कसलेि साहियग 
नसलेल्या मूलभतू साांस्कृरतक रूपधेयाांिे –उदाहििाथग : खािकाम व कािखानदािी –सापेक्ष महत्तव 
मापन किण्यािी कोितीि पद्धती त्यातून रमळत नाही. तसेि, ग्रामीि के्षिाांच्या लक्षिाांिाही जे प िेशा 
प्रमािात समावशे करू शकेल असे हयापक वर्ीकिि त्यातून रमळू शकत नाही. रनिरनिाळ्या प्रदेशात रपके 
व प्रािी याांिे जवळजवळ एकाि प्रकाििे साहियग असण्यािी शलयता असूनही, त्याांच्या पद्धती, 
उत्पादनािी अवजािे व उपकििी, आरि रवशषेतः ते कित असलेला उत्पादनाांिा उपयोर्, याांत के्षिान साि 
बिीि तफावत असण्यािा सांभव असतो –महत्तवाच्या साांस्कृरतक लक्षिाांिा एक मोठा सांिि त्याांच्यावि 
आधािलेला असण्यािी शलयता असते. म्हिनूि, प्रादेरशक वर्ीकििात त्याांना मान्यता देिे प्राप्त त असते. 
शवेटी, ज्याांिे विगन लोकवस्ती असलेली, पि लार्वडीखाली नसलेली, आरि ज्याांच्यात अद्यारप वन्य 
वनस्पतींिा प्रभाव असतो अशी के्षिे अशा भोंर्ळ शब्दात केले जाते, अशा प्रदेशाांिे बािकाईने रनिीक्षि 
केल्यास, त्यात सामान्यीकििािी िूक होत असल्यािे उघडकीला येते; आरि त्याम ळे बऱ्याि अडििीही 
उद् भवतात. या वर्ाच्या एखाद्या रवरशष्ट प्रदेशािा –मर् तो अधगरनजगल क ििप्रदेशातील असो, की 
वृत्तान्तर्गत पजगन्याांतील असो–बह ताांश भार् िानवट वनस्पतींनी हयापलेला असण्यािी शलयता असते, 
आरि तेथील लोक आपल्या जीवनवृत्तीसाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपिे त्या वनस्पतींवि अवलांबून असण्यािीही 
शलयता असते. पि, त्यािवळेी, अर्दी थोडी के्षिे वर्ळली ति, बाकी सवग के्षिाांतून जरमनीच्या 
लहानसहान त कड्याांत ते लार्वडी कित असताति. हे जरमनीिे त कडे जिी लहान असले, आरि 
सामान्यतः काही थोडी वषपेयंति त्याांिा सलर् उपयोर् केला जात असला, तिी त्या प्रदेशातील एकूि 
लोकसांख्येच्या सांदभात असलेले त्याांिे महत्तव त्याांच्या आकािमानाच्या त लनेने अर्दी प्रमािाबाहेि मोठे 
असते. द सऱ्या शब्दाांत साांर्ावयािे ति, जरमनींिा हा मध्यमवर्ग म्हिजे अशा प्रदेशाांिे रनत्य लार्वडीखाली 
असिाऱ्या प्रदेशात क्रमशः होत असलेल्या व्स्थत्यांतिािे प्रारतरनरधक स्वरूप होय. म्हिूनि, काही प्रमािात 
तिी, लार्वडीच्या प्रदेशाांच्यासाठी वापिावयाच्या कसोट्या, म्हिजे मन ष्ट्य प्रभारवत वनस्पती व प्रािी या 
सांबांधाांतील या वर्ातील जरमनींनाही लाविे भार् असते. माि, हे व्स्थत्यांति त्याांच्या रपकाांतील फिकाांच्या 
रूपाने स्पष्ट होिािे नसते, कािि तेथेही तीि रपके काढली जात असण्यािी शलयता असते. त्यािे मापन 
अप्रत्यक्षपिे, म्हिजे सघनतेच्या, म्हिजेि एकिी उत्पनाच्या परिभाषेत (अथात, तपशील उपलब्ध असेल 
ति) किता येिे शलय होते. वास्तरवक, लार्वडीसाठी वापिलेल्या अवजािाांच्या व पद्धतींच्या रूपाने हे 
व्स्थत्यांति अरधक अथगपूिगपिे व प्रत्यक्षपिे प्रकट होत असते –लार्वडीिे स्थलाांतिकािी स्वरूप आरि 
नाांर्िाच्या ऐवजी क दळीिा अथवा त्याहीपेक्षा साध्या उपकििाांिा उपयोर् अशा रूपाने. 
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आताि क्रमाने साांरर्तलेल्या या अडििी, औपपरत्तक क्रमबांधािा वापि वास्तव जर्ात किण्यािा 
प्रयत्न कित असताना प ढे येतात. आपल्या औपपरत्तक रविािसििीला अरत सिळ रूप देण्यात होिािी 
िूक त्याम ळे उघड रदसू लार्ते. पि, तो स धािण्यािा व त्याला पूिगरूप देण्यािा प्रयत्न किण्यापूवी, या 
सामान्य उपपत्तीिे सोदाहिि स्पष्टीकिि देऊ शकिाऱ्या –आरि, अांशतः का होईना, त्यािे प्रात्यरक्षक 
देिाऱ्या –जर्ाच्या रवभार्िीिा एखाद्या वास्तव क्रमबांधािी तपासिी कििेि आपल्या रहतािे ठिेल. 
आमच्या प्ररतपादनाच्या पद्धतीवरून असा र्ैिसमज होण्यािी शलयता असली तिी, आम्ही आमिी 
औपपरत्तक रविािसििी परिपाठािा रविाि न किताि रवकरसत केलेली नाही, ति वास्तव क्रमबांधाांच्या 
अभ्यासाांतून ती उत्क्राांत झालेली आहे. 

 
साांस्कृरतक रूपधेयाांवि आधािलेले प्रादेरशक क्रमबांध ििण्यािे प्रयत्न, द दैवाने, थोडेि झाले 

आहेत; आरि जे आहेत त्याांपैकी बह तेक साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या काही थोड्या प्रम ख रूपाांना रिकटून 
िाहिािे आहेत. रवशषे असे की, साांस्कृरतक-भौर्ोरलक रवभार्िीच्या सामान्य प्रश्नाशी त्या रूपाांिा सांबांध 
कोिता यािा कदारित काहीि रविाि झालेला नसतो. असे असले तिी, सांभाहय रवकासािी रदशा व त्याांिा 
अांरतम हेतू त्याांतून सूरित हहावा, इतकी त्याांिी प्रर्रत झालेली आहे. तेहहा, एकूि रवकासक्रमािा सांरक्षप्त त 
आढावा घेतला ति विील दोनही र्ोष्टी स्पष्ट होण्यािी शलयता आहे. 

 
साांस्कृरतक भरू्ोलाविील प ष्ट्कळशा अभ्यासग्रांथातून वरे्वरे्ळ्या घटकाांपासूा प्रािांभ करून –त्याांिे 

वर्ीकिि करून, त्याांिे रवतिि रनरित केल्यानांति –मर्ि प्रदेश रनरित किण्यािा प्रयत्न केलेला 
असतो. अर्दी ढोबळ स्वरूपात पहाता, हा प्रकाि केवळ एकाि रपकाच्या आधािावि एखाद्या के्षिािे 
शतेीप्रधान रवभार् पाडण्याच्या प्रयत्नाांत रदसून येतो. नहया अक्षि रिन्हाांिी व आिखीही खास रिन्हाांिी भि 
टाकून, ही अरतिांजनािी य लती वापििे म्हिजे प्रादेरशक रवभार्िी पद्धति समपगक नाही असे कबलू 
किण्यासािखे आहे. रशवाय ही पद्धती म ळाति द बळी आहे, कािि एकूि शतेमळा हे मूलभतू एकक न 
मानता शतेकऱ्यािे शते हेि मूलभतू एकक असल्यािे येथे र्ृहीत धिलेले असते. मका-पट्ट्यातील 
शतेमळा हे मूलभतू एकक हे मलयाच्या शतेापेक्षा काही अांशी अरधक असते. सामान्यतः ते मका, र्हू, ओट, 
र्वत आरि रवरवध प्रकाििी र् िेढोिे याांिे उत्पादन कििािे एक सांघरटत एकक असते. खिे म्हिजे, 
आिखीही काही घटकाांिा यात उल्लेख हहावयास पारहजे. 

 
जमगनीच्या एांर्ल िेलट व अन्य काही, आरि या देशातील प ष्ट्कळशा, भरू्ोलाभ्यासकाांनी एकमेव 

रपकाच्या आधािावि शतेीप्रधान प्रदेश रनरित किण्यािा प्रयत्न केला, आरि, लार्वडीच्या पद्धती रविािात 
घेऊन –रवशषेेकरून क दळ-सांस्कृती आरि नाांर्ि-सांस्कृती असा भेद दाखवनू –हानने एका अरधक 
मूलर्ामी घटकाला हात घातला (२९८; २९९). त्यािप्रमािे, शतेीसाठी जरमनीिा वापि किण्याच्या 
कायगपद्धतीच्या महत्तवावि श्लूटिने भि रदला (१४५, २२f). याि रदशनेे प ढे वाटिाल कित, जरमनीच्या 
वापिाांच्या प्रकािाांिा म्हिजे पड-पद्धती, रि-के्षि-पद्धती आरि पीक-फेिाच्या रवरवध पद्धती याांिा वबेलने 
अभ्यास केला (३९५). 

 
आपल्या देशातही रे्ल्या दहा-वीस वषांत, रपके व र् िेढोिे याांच्या रवशषे साहियाच्या भाषेत 

शतेीरवषयक भरू्ोलािा अभ्यास प्रयत्नपूवगक किण्याकडे रवशषे लक्ष प िरवले रे्ले आहे. कोिच्याही 
प्रकाििा औपपरत्तक आधाि, रनदान छापील स्वरूपात, प ढे न माांडताही वरे्वरे्ळ्या अभ्यासकाांच्या 
नजिेला एकि र्ोष्ट आली आहे. शतेीरपकाांच्या रवतििाच्या अथान सांधानािे स्पष्टीकिि प्रत्येक वरे्ळ्या 
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रपकाच्या भाषेत देता येण्यासािखे नाही; ति, एकि शते-मळा हे एकक धरून, त्यात प्रत्यक्ष आढळिाऱ्या 
रपके व र् िे याांच्या साहियािा अभ्यास कििेि आवश्यक आहे. अर्दी अलीकडेि, सवगसामान्य साांस्कृरतक 
भरू्ोलाच्या अभ्यासाच्या घटकाांिे साहियग –त्यालाि घटक जरटल असे नाव देण्यात आले आहे –मान्य 
कििे हा एक आवश्यक टप्त पा आहे असे व्लनफेनने रवशषे भि देऊन साांरर्तले आहे (२९५, १६३ f). 

 
शतेीरवषयक “घटक जरटलाांिा” अभ्यास किण्यािा परहला प्रयत्न सांय लत-सांस्थानाांतील 

शतेीप्रधान प्रदेशाांच्या नकाशाच्या रूपाने उपलब्ध आहे. तो ओ. ई. बेकि आरि त्याांिा अभ्यास र्ट याांनी 
केलेला असून, तो शतेी खात्याने १९१५ मध्ये प्रकारशतही केलेला आहे (३११). प ढे दहा वषांनी, सांपूिग 
उत्ति अमेरिकेच्या सांदभात बकेिने या रवषयाच्या केलेल्या अर्दी तपशीलवाि अभ्यासाांतून अशाि प्रकाििी 
सांपूिग जर्ािी एका हयापक अभ्यासलेखमाला ‘इकॉनॉरमक जॉग्राफी’ या रनयतकारलकाच्या अांकातून 
क्रमशः प्ररसद्ध झाली (त्यािा प्रािांभ १९२६ मध्ये झाला व स मािे दहा वष ेती िालू िारहली. त्यातील जर्ाच्या 
प्रम ख प्रदेशाांसांबांधींिे रवविेन प ढे रदल्याप्रमािे किण्यात आले होते : ओलाफ जोनासन (३१३), ओ. ई. 
बेकि (३१२), साम्य वले फोन फाल्केनब र्ग, जॉज बी. के्रसी, िॉबटग बी. हॉल, सी. एफ. जोन्स, रग्ररफथ 
टेलि आरि ए्. एल्. शान्त्स.) 

 
हे सवग अभ्यास मौल्यवान असले तिी, ते एकाि एकरूप क्रमबांधात माांडून दाखरवता येत नाहीत. 

त्यािे एक कािि असे असाव े की, प्रत्येक लेखकाने एकएक स्वतांि क्रमबांध ििलेला होता. रशवाय, 
त्याांतील काहीत, सिळ स्वतांि घटकाांच्या आधािानेि प्रदेश रनरित किण्यात आले आहेत. कदारित् , 
तोपयंत घटकजरटलाांिे अभ्यास प िेसे रवकरसत झालेले नहहते, हे एक कािि असाव.े तसेि, 
आपल्यापिीने अरद्वतीय समजण्यात यावयािे ‘रवरशष्ट’ प्रदेश आरि तौलरनक रवभार्िीतील ‘जारतरनष्’ 
प्रदेश या दोहोंतील भेद स्पष्टपिे िाखला रे्लेला नाही. 

 
या दोनही प्रकािाांच्या क्रमबांधाांिी भेसळ केल्यािी उदाहििे बेकिने तयाि केलेल्या उत्ति 

अमेरिकेच्या नकाशात सापडतील. “कोलां रबया खोऱ्यातील र्हू प्रदेश”, “वासांरतक र्हूप्रदेश”, आरि 
“किखि रहवाळी र्हू प्रदेश” असे तीनही प्रत्येकी “रवरशष्ट प्रदेश” म्हिून त्यात दाखरवलेले आरि विगन 
केलेले आहेत. पि, “वैििर्वतािा व द ग्धहयवसायािा”–रमनेसोटापासून न्यू इांग्लांडपयंत पसिलेला 
प्रदेश–हा “रवरशष्ट” प्रदेश म्हिून न दाखवता, रवशषे नम न्यािी शतेी कििािा प्रदेश असे त्यािे विगन 
केलेले आहे. मका प्रदेशाला ‘रवरशष्ट’ प्रदेश म्हिून मान्यता देऊन रनमाि केलेली अडिि यापेक्षा अरधक 
महत्तवािी आहे. रपके आरि र् िे याांच्या साहियाच्या भाषेत बोलावयािे झाले ति, मका-पट्टा हा दरक्षिेकडे 
कापूस पट्ट्यापयंत पसिलेल्या रवस्तृत के्षिािा एक पोटभार् आहे. अथात, तो वरे्ळा दाखवण्यासाठी 
उत्पादनािी घनता हे एक रनिाळेि र्मक या रठकािी वापििे आवश्यक होते. तसे केल्याने “मका आरि 
र्हूपट्टा” हा एक प्रदेशसांि तयाि होतो. हे प्रदेश आपापल्याप िते लक्षिीयिीतीने रभन असले तिीही, 
सामान्यपिे त्याांच्यातील रपके व प्रािी याांिे साहियग जवळजवळ मका-पट्ट्यासािखेि असते; माि, 
इकडील उत्पादन रनरितपिे कमी असते (३१२ (१९२७), ३०९ ते ३२७, ४४७ ते ४६६; c/o ३२४, १०५ ते 
१०७). हेि र्मक अन्य रठकािी लावण्यात आले असते ति, रवशषेेकरून कापूस-पट्ट्यात, रकतीतिी मोठे 
फिक दाखवता आले असते. 

 
शते-मळ्याांच्या प्रकािाांिा अत्यांत तपशीलवाि अभ्यास “सांय लत सांस्थानाांतील शतेीहयवसायािे 

प्रकाि” या नावाने सांय लत सांस्थान शासनाने १९३३ मध्ये प्रकारशत केलेल्या ग्रांथात ग्ररथत केलेला असून, 
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त्यातील रवविेन फॉस्टि एफ्. इरलयट याांिे आहे (३२०). आठशहूेन अरधक शतेीप्रधान प्रदेशाांिे वर्ीकिि 
कििािा हा क्रमबांध प्राम ख्याने अरधक वैरशष्ट्ट्यपूिग प्रकािाांनाि मान्यता देतो व कमी प्रमािात वैरशष्ट्ट्य 
दाखरविािे सवगि प्राांत सामान्य शतेी या नावाच्या एकाि सांकीिग प्रकािात एकि कोंबून ठेवतो. या 
“सामान्य शतेी प्रदेशाांत” कापूस, तांबाखू, र्ांहू, र् िेढोिे, ड किे, द धद भत्यािे पदाथग, खाद्यपक्षी, चकवा 
वन्यवस्त  उत्पादन याांपैकी काहीही उत्पादन कििाऱ्या के्षिाांिा समावशे होऊ शकतो, अथाति, हा 
कोिताि रवरशष्ट प्रकाि होऊ शकत नाही. तथारप, शतेी प्रदेशाांच्या कोित्याही प्रकािच्या अभ्यासाांसाठी या 
ग्रांथातील सामग्री फाि मौल्यवान ठिावी अशीि आहे. 

 
जर्भिच्या शतेीसाठी केलेल्या जमीनवापिािे प्रकाि ठिवनू, त्याांिे वर्ीकिि “घटक-

जरटलाांच्या” परिभाषेत किण्यािा, आरि त्या आधािावि जर्ाच्या नकाशािे भार् पाडण्यािा परहला 
प्रयत्न, म्हिजे बऱ्याि काळाच्या श्रमाांनी वचेलग्टन जोन्स व डिवेंट व्हहटल्से याांनी रवकरसत केलेला क्रमबांध 
होय, असे त्याला असलेल्या मारहतीवरून प्रस्त त लेखकािे झालेले मत आहे. तो क्रमबांध रकत्येक 
छायारििाांरकत प्रती व रछद्राांरकत प्रती याांच्या रूपात, ति जर्ािा नकाशा छारपल नम न्यात, १९३२ मध्ये 
(३१५) प्रकारशत झाला. आरि शवेटी म्हिजे १९३६ मध्ये, हेि प्ररतपादन स धारून वाढवलेल्या व्स्थतीत, 
एका नहया नकाशासह, “प्रम ख शतेीप्रधान प्रदेश” या नावाने स्वतः व्हहटल्सेनेि प्ररसद्ध केले (३१९). तसे 
३१६, ३१७, ३१८ याांच्याकडेही लक्ष द्याव.े) [“प्रादेरशक शाखेच्या टीकेतून रनमाि झालेले साांस्कृरतक भरू्ोलातील नवीन वळि” 
अशी त्यावरून टीका कित, या ग्रांथािे वर्ीकिि फायफिने केले. यावरून त्याला काहीतिी ि कीिी मारहती प िरवली रे्लेली असावी, असे रदसते 
(१०९, १९०).] 

 
जोन्स व व्हहटल्से हे दोघे या क्रमबांधाच्या सांदभात अभ्यास कित होते त्याि कालखांडाच्या 

उत्तिाधात, समॅ्य एल रडकेनच्या मदतीने प्रस्त त लेखकही जवळजवळ अशाि प्रकािच्या एका वर्ीकििािी 
ििना कित होता. (३२४ : रशळा छाप : रनयतकारलकाच्या वार्गषकात १९३५ मध्ये प्ररसद्ध (३२४) आरि 
अर्दी सामान्य स्वरूपात माांडलेला हा सांपूिग क्रमबांध (३२७). 

 
वर्ीकििाच्या या दोन क्रमबांधाांत मनावि ठसाव ेइतके साम्य आहे. त्यािे सािेि श्रये लेखकाच्या 

पूवाश्रमीच्या आिायांच्या दृरष्टकोिाच्या प्रभावाला देिे इष्ट नाही. रवरशष्ट प्रकाि रनरित कििे, मूलभतू 
र्ृहीतकाांिे पिीक्षि कििे व त्यावरून तपशीलवाि नकाश ेतयाि कििे अशा सवगि र्ोष्टी अर्दी स्वतांिपिे 
केल्या रे्ल्या होत्या. फलत, रवरवध रपकाांच्या, र् िाढोिाांच्या उत्पादनाांच्या सापेक्ष महत्तवािे मापन, वचेलग्टन 
जोन्स याांनी आपल्या “शतेीसाठी जमीनीच्या वापिाच्या प्रादेरशक अन्वीक्षिासाठी उपय लत र् िोत्तिे व 
समसांख्यादशगक-िेषाांरकत नकाश”े या अभ्यासप्रांथावरून दोघाही लेखकाांनी घेतलेले आहेत. (२८३; c/o 
३१९, २०९; ३२४, १०१). 

 
जमीन-वापिाशी ज्या रूपधेयाांिे साहियग असते, अशा शलय रततलया अरधक रूपधेयाांच्या दृष्टीने 

महत्तवपूिग ठिेल, अशी जर्ािी तौलरनक प्रादेरशक रवभार्िी शोधण्यािा प्रयत्न हे दोनही क्रमबांध कित 
आहेत. रविािात घेतलेल्या रवरवध बह सांख्य लक्षिाांिे बिेिसे स्वतांिपिे रनिीक्षि कित असलेले दोन 
वरे्ळे अभ्यास र्ट जवळजवळ सािख्याि रनष्ट्कषावि येतात, ही वस्त व्स्थती लक्षात घेतल्यास, एक र्ोष्ट 
रनरितपिे सूरित होते की, हा प्रश्न हाताळण्यािी ही पद्धती सप्रमाि आहे. 

 
या दोनही क्रमबांधाांनी हा प्रश्न भलताि स लभ करून टाकला आहे, असा दावा केला जाण्यास 

हिकत नाही. अर्दी रनषेधात्मकिीतीने जिी नाही तिी प्राम ख्याने, बह तेक सवगि वरे्वरे्ळे प्रकाि रपके-र् िे 
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साहियाच्या परिभाषेति रनरित किण्यात आलेले आहेत; ििा माि अनेकनेक लक्षिाांिी किण्यात आली 
आहे. 

 
या दोहोपेक्षा रकतीतिी अरधक तपशील असलेला एक अभ्यास जमगनीतील शतेीप्रधान पट्ट्याांच्या 

सांदभात, अांशतः (जमगन) भौर्ोरलक सारहत्याच्या आधािे ब श नावाच्या एका शतेीशास्त्राच्या अभ्यासकाने 
केलेला आहे. ब शनेही शतेीिे प्रकाि व ते ज्या के्षिाांत आढळतात ते प्रदेश रनरित किण्यासाठी म ख्यतः रपके 
व र् िेढोिे याांच्या रवरशष्ट सांयोर्ाांिाि आधाि घेतलेला आहे. आतापयंत ज्याांिी आपि बािकाईने िौकशी 
केली त्याांच्यापकैी कोिाही एका अभ्यासकाांपेक्षा रकतीतिी अरधक अांतबाह्य अभ्यास ब शने केलेला आहे. 
त्याने असेही दाखवनू रदले आहे की, जार्रतक अभ्यासाांसाठी वापिलेल्या पद्धती, अरधक नाही तिी रनदान 
रततलयाि, परििामकािक िीतीने लहान के्षिाांनाही लार् ूकिता येण्यासािख्या आहेत. माझ्या मारहतीप्रमािे 
त्या अभ्यासासाठी केलेला रपके-र् िे जरटलाांिा वापि या जमगन सारहत्यातील एकमेव प्रयत्न आहे. मयारदत 
के्षिाांसाठी किावयाच्या तपशीलवाि अभ्यासात या पद्धतीने रकती र्ोष्टी साधता येतील यािे उत्तम उदाहिि 
म्हिून जिी या ग्रांथािा येथे उल्लेख आम्ही केलेला असला तिी, त्याम ळे जर्ािी प्रादेरशक हयवस्था 
लावण्याच्या आपल्या समस्येवि कोिताि अरधक प्रकाश पडण्यासािखा नाही. 

 
कोित्याही एकाि प्रम ख साांस्कृरतक प्रकािाप िताि मयारदत असलेल्या के्षिाला पीक-प्रािी-

जरटलाांिा हा रनकष सहज लावनू पहाता येण्यासािखा आहे; आरि त्यापासून रमळिािे रनकालही अरधक 
सिस असतात. हाटगशॉनग आरि रडकेन याांना य िोपीय सांस्कृतीच्या के्षिाांना–म्हिजेि य िोप व उत्ति 
अमेरिका या दोनही के्षिाांना–हे रनकष लावनू पहात असताना फािि समाधानकािक यश रमळाल्यािे 
रदसून आले (३२४). [ज्या अभ्यास ग्रांथािा मी स्वतःि एक सह-लेखक होतो अशा एका ग्रांथािा उल्लखे मी या पद्धतीने कितो आहे. तसे 
किण्यात सोय ति आहेि; पि, ज्याप्रकािे मी व्हहटल्सेच्या अभ्यास ग्रांथािे पिीक्षि केले त्यािप्रकािाने, म्हिजेि जिू त्याच्याशी माझा काही सांबांध 
नाही असे ते भौर्ोरलक ग्रांथ आहेत असे मानून, मी त्याांिा रविाि किण्यािा प्रयत्नही केला आहे. यात मला रकती प्रमािात यश आले आहे, यािा 
रनिगय वािकाांनीि घ्यावयािा आहे.] तसेि, जर्ाच्या सवगि प्रकािाांसाठी अशा प्रकाििे रनकष घालून देण्यािा 
प्रयत्नही त्याांनी केलेला आहे. (३२८ मध्ये नामरनर्गदष्ट रवधानेही केलेली आहेत.) पि, काही रवरशष्ट 
बाबतीत रनकषाांच्या अशा रवधानाांम ळे र्ैिसमजि रनमाि होण्यािी शलयता आहे. उदाहििाथग, भात शतेीिे 
प्रदेश भात शतेीखाली असलेल्या जरमनींच्या प्रमािाच्या आधािावि रनरित केले जातात. पि, त्या मार्िी 
रविािसििी माि पौवात्य देशाांतील भात शतेाांच्या आरि त्याांच्या साहियाने असलेल्या खास पद्धतींच्या 
सांदभातील असते–सांय लत सांस्थानाांतील भात प्रदेशाांिा त्यात अांतभाव केलेला नाही या वस्त व्स्थतीवरून 
ही र्ोष्ट स्पष्ट होते. “पौवात्य देशातील बािीक धान्यािी, म्हिजेि सोयाबीनिी, शतेी” या प्रकािावरूनही 
हेि अरधक स्पष्ट होते. प्रत्यक्षात एखाद्या प्रकािात सोयाबीनिे पीक नसेलही. कािि, तो प्राम ख्याने, पीक-
साहियग अथवा तेथील लहानसिि र् िाांिे कळप याांवि आधािलेला नसून, रतकडील सघन लार्वड-
पद्धतीवि आधािलेला असतो. 

 
आपल्या प्रास्तारवक ििेत व्हहटल्सेने रनकषाांिे पाि सांि सादि केलेले आहेत. पि, द दैवािी र्ोष्ट 

अशी की, वरे्वरे्ळे प्रकाि रनरित किण्यासाठी त्याांिा उपयोर् कसा किावयािा यािे रनदेशपूवगक रवधान 
त्याने केलेले नाही. त्याच्या क्रमबांधािे काळजीपूवगक पिीक्षि केल्यास, त्यािे बह तेक प्रकाि प्राम ख्याने 
पीक-प्रािी साहियाच्या परिभाषेच्या मयादेति माांडलेले आहेत, असे अन मान काढिे योग्य होईल–त्यात 
रवशषेेकरून िाांर्ल्या लार्वडीच्या के्षिात मोडिाऱ्या, म्हिजेि रनत्य शतेीखाली असिाऱ्या, जरमनींिा 
यात समावशे केलेला असतो. 
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अन्य र्मकाांमधून आढळून येिाऱ्या फिकाांिे सांबांध पीक-प्रािी साहियातील फिकाांबिोबि ज्या 
प्रमािात प्रत्यक्षपिे दाखवनू देता येतील त्या प्रमािात हे स लभीकििही समथगनीय ठिण्यािी शलयता आहे. 
व्हहटल्सेने रदलेल्या बाकीच्या िािही र्मक-सांिाांच्या बाबतीत हे सांबांध बऱ्याि प्रमािात सत्य असले तिी, 
कोित्याि एका बाबतीत ते सांपूिग सत्य असत नाहीत. उत्पादन पद्धती, उत्पादन घनता, उत्पादनाांच्या 
हयापाि क्षमतेिे प्रमाि आरि शतेमळ्याांतील इमाितींिे स्वरूप, हे जरटलही सामान्यतः बदलत जािाऱ्या 
पीक-प्रािी जरटलाांच्या अांर्ानेि बदलत असतात. तथारप, ज्या के्षिाांत हा जरटल एक सािखा असतो त्या 
के्षिाांत ते आधीिे जरटलही एक सािखेि असतात असे नाही. रवशषेेकरून अथगहयवस्थेच्या प्रकािासािख्या 
(Wirtschafts form) महत्तवाच्या प्राथरमक फिकाांिे रवविेन समथगक असत नाही, असे हान व वायबले 
याांच्या अभ्यास ग्रांथावरून आढळून येते, असा आके्षप फायफिने आपल्या अर्दी िोटक टीकेत घेतलेला 
आहे (१०९, १२० f; c/o वायबेल ३९५). तसेि, जमीन व तीविील मजूि याांिे अन्योन्य सांबांध कोित्या 
प्रकािे सांघटीत झाले आहेत, यािा प्रस्त तच्या दोनही क्रमबांधात फाि थोडा रविाि होत असतो, यािीही 
दखल येथे घेण्यासािखी आहे. उदाहििाथग : एकाि क ट ांबाने स्वतांिपिे कसलेला व जरमनीिे एकि एक 
एकक असलेला शते-मळा, अशाि प्रकािे पि जरमनीच्या फाि रवस्तृत एककात रवख िलेल्या जरमनीच्या 
लहान लहान त कड्याांनी रनमाि केलेले शते-मळे, वर्ीकृत मजूि-सांघटनाांनी िालरवलेले मोठ-मोठे 
जमीन ज मले, इत्यारद (श्ल्यूटि १४५, २२). पि, अशाि प्रकािच्या घटकाांिे बार्ायत के्षिाांच्या सांदभात 
चकवा रवस्तृत धान्य मळ्याांच्या सांदभात केलेले रवविेन अपवादात्मक असते. त्याम ळेि, अन्य के्षिाांच्या 
सांदभात त्याांिे रवविेन का वर्ळलेले असते, या र्ोष्टीिे जोिदाि समथगनही होते. उलटपक्षी, या रूपधेयाांिा 
समावशे, रविािासाठी घ्यावयाच्या अन्य र्ोष्टींच्या सांयोर्ाने, रवविेनात कसा किावयािा ही समस्या, 
अशलय नसली तिी, अत्यांत अवघड आहे. 

 
यापकैी कोिताही एक क्रमबांध रनहवळ पीक-प्रािी जरटलाांवि आरि अन्य र्मकाांपैकी ज्याांिे 

वर्ीकिि त्याांच्याबिोबि आपोआपि होत जाते अशा र्मकाांच्या आधािाांवि ििला रे्लेला असतो असे 
समजू नये. याांपैकी प्रत्येक क्रमबांधाांतील एक दोन प्रम ख प्रकाि पीक-प्रािी जरटलाांबिोबिि उत्पादनाच्या 
घनतेिा आधाि घेऊन वरे्ळे दाखरवले आहेत. पि, कोित्याि एका क्रमबांधाने रनकषाांच्या या सवग सांिाांच्या 
सहाय्याने उत्ति सांय लत सांस्थाने व वायहय यूिोप याांच्या शतेजरमनीतील भेदाांना मान्यता रदलेली नाही. एक 
दोन प्रकािाांिे वर्ीकिि किताना, रनवाह उत्पादनाांपेक्षा हयापािी उत्पादन वरे्ळे दाखवनू, हयापािी 
उत्पादनाांच्या प्रमािातील फिकािा उपयोर् वर्ीकििासाठी केला आहे. पि असा एकि रवभार् केलेला 
असल्याने, जवळ जवळ शांभि टके्क रनवाह उत्पादन कििाऱ्या शतेाांपासून ते जवळ जवळ शांभि टके्क हयापािी 
उत्पादन कििाऱ्या शतेमळ्यापयंतच्या सांपूिग टप्त प्त यातील शतेमळ्याांिे फिक दाखरवण्याच्या दृष्टीने तो अप िा 
आहे. खिे पहाता, ज्याांतील असा प्रमािाांिा फिक रनरितपिे मोठा आहे अशा प ष्ट्कळशा के्षिाांतील अशा 
प्रकाििा भेद दाखवलाि रे्लेला नाही. एक र्ोष्ट रनरित आहे की, या रनकषासाठी आवश्यक असिािी 
सांख्याशास्त्रीय आधािसामग्री फाि थोडी असते, आरि ती पीक-प्रािी-जरटलाांत खासि स्पष्टपिे प्ररतचबरबत 
झालेली नसते. 

 
रनकषाांच्या एकाि सांिािी मयादा मान्य केल्याम ळे, त्यातून रनमाि होिािा प्रकािाांिा व प्रदेशाांिा 

क्रमबांध अर्दी एकसािखा असेल असे मानू नये. पीक-प्रािी जरटलात र् ांतलेल्या बह सांख्य कािकाांिा, 
त्याांपैकी कोिते सांबांरधत साांस्कृरतक लक्षिाांिी एकूि बेिीज अरधकाांशाने दाखवतात याबाबत मतभेद 
होण्यास असलेल्या अवकाशािा आरि त्याबिोबिि वरे्वरे्ळ्या र्मकाांसाठी वापिावयाच्या वरे्वरे्ळ्या 
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सांख्याशास्त्रीय मयादाांिा रविाि किता, आज रदसतात त्यापेक्षा रकतीतिी अरधक मतभेदाांिी अपेक्षा 
किावयास हिकत नाही. 

 
विील दोनही बाबतींत, वचेलग्टन जोन्सने सांय लत सांस्थानाांच्या मध्यवायहय प्राांताांच्या रवभार्िीसाठी 

वापरून सोदाहिि-स्पष्ट केलेले तांि उपयोर्ात आिले रे्ले आरि त्या आधािाविि अथगपूिग समजल्या 
रे्लेल्या रवरशष्ट र् िोत्तिीय मयादा रनरित केल्या रे्ल्या. असे ढोबळमानाने, जमीन वापिासांबांधीच्या अनेक 
अथगपूिग र् िोत्तिाांिे घटक महत्तव दशगक प ष्ट्कळ नकाश े तयाि केल्यावि कोिालाही असे आढळून 
येण्यासािखे आहे की, काही काही के्षिे अर्दी वरे्ळ्या रदसिाऱ्या कें द्र के्षिाांसािखी उठून रदसतात. अशा 
के्षिाांपकैी प्रत्येकािे स्वरूप प ष्ट्कळसे रनरित असते आरि बह तेक सवग नकाशाांवि, रकत्येकदा ति सवगि 
नकाशाांवि, त्याना स्थान रमळालेले असते. रशवाय या वरे्वरे्ळ्या नकाशाांच्या त लनेम ळे कोिती र्मके 
अरधक मूलर्ामी स्वरूपािी आहे तसे रदसते, तेही समजून येते. याि आधािावि एका रवरशष्ट शतेी-
प्रकािाला आवश्यक असिािा रनकष ढोबळमानाने रनरित किण्यास हिकत नाही, आरि जेथपयंत ते 
रनकष लार्ू पडतात तेथपयंत त्या के्षिािा रवस्ताि किण्यासही हिकत नाही. पि, अशा घटक-महत्तव-
दशगक िेषा तीव्र उताि दाखवत नसतील ति, अर्दी स्वैिपिे एखादी मयादािेषा रनवडावी लारे्ल, अथवा 
मध्येि एक व्स्थत्यांति प्रकाि मान्य करून रततलयाि स्वैि आधािाांवि दोन मयादािेषा रनवडाहया लार्तील. 
दरक्षि सांय लत सांस्थानाांच्या (प्राम ख्याने कापूस पट्ट्यातील) शतेी व मळा के्षिािी उत्ति हद्द, चकवा 
मध्यप्रदेशाच्या वायहय भार्ातील हयापािी धान्य के्षिािी पूवग मयादा, अशा अनेक बाबतीत क्राांरतक कसोटीिी 
मयादा म्हिून कोिती सांख्यात्मक िक्कम मान्य केली याला सापेक्षतः फािि थोडे महत्तव िहाते. द सऱ्या 
शब्दात साांर्ावयािे ति, रनसर्ाने घालून रदलेल्या मयादाांपेक्षा तीव्रति मयादािेषा शोधण्याच्या नादात 
मन ष्ट्य असतो. जेथे एखादे महत्तवािे पीक यशस्वीरितीने काढता येते तेथे ते सामान्यतः प्रम ख पीक म्हिनू 
काढले जात असते; आरि जेथे ते यशस्वीरितीने काढले जाण्यािी शलयता नसते, तेथे ते म ळीि न काढले 
जाण्यािी शलयता असते. पि, रवशषेेकरून लार्वडीखालील जरमनी व ििाऊ जरमनी याांच्यामधील हद्दी 
म्हिजे प्रत्यक्षात रमश्रशतेी व्स्थत्यांति पटे्ट असतात, आरि त्याांतील कोितीही िेषा बह ताांशी स्वैिपिेि मान्य 
केलेली असते. (कें द्रके्षिाने रनरित केलेल्या रनकषके्षिापासून आिांभ करून, त्याि रनकषािा वापि कित 
बाह्यके्षिाकडे जावयािे, ही पद्धत रवरशष्ट प्रदेश रनरित किण्यासाठी लाउटेनझाकने वापिलेल्या 
पद्धतीसािखी भासते; आरि तो असे म्हितो की, त्याने ही पद्धत ह्योत्सेल, हेटनि व ग्राडमान याांच्या 
अभ्यासाांवरून अन मानाने तयाि केलेली आहे. (२६३; २७८, २३). 

 
प ष्ट्कळशा तपशीलाांिे बाबतीत या दोनही क्रमबांधाांिे रनिगय जिी सरूप असल्यासािखे रदसले, तिी 

त्याांच्यातील काही भेदाांम ळेि जर्ािे प्रादेरशक रवभार् पाडण्यासाठी र्मकाांिी रनवड कित असता 
उद्भविािे प्रश्न अरधक स्पष्टपिे प्रकारशत होतात. 

 
व्हहटल्सेने “हयापािी द ग्धहयवसायासाठी शतेी” या शीषगकाखाली वर्ीकृत केलेल्या के्षिाांपकैी 

प ष्ट्कळशी के्षिे अन्य लेखकाांनी “पेंढा, ििाऊ क िि व र्ोपालन शतेी यासाठी शतेी” या वर्ात घातली 
आहेत. या शीषगकाांनी केवळ परिभाषेतील फिक दाखरवलेला नाही, ति त्यासाठी रनवडलेल्या रनकषाांिाही 
फिक दाखवनू रदला आहे. माझ्या मारहतीप्रमािे, परहल्या वर्गवािीसाठी वापिलेला रनकष उत्पारदत 
द धािा आकाि आरि रपकाखालील जमीन याांिे प्रमाि हा होता (हा रनकष जोन्सने घालून रदला (२८३), 
ति द सऱ्यासाठी पेंढा, ििाऊ क िि व नाांर्िटीिी रपके याांिी सापेक्ष एकिवािी हा होता. प्रत्येक बाबतीत 
बह ताांश के्षिे तीि आहेत. पि, “पेंढा, ििाऊ क िि, र् िेढोिे” या वर्ातील काही के्षिाांत-रवशषेतः गे्रट 
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रिटनच्या काही भार्ाांत–द भती जनाविे खाद्य जनाविाांपेक्षा कमी महत्तवािी आहेत. याांिी काही के्षिे 
रनर्गववादपिे “हयापािी द ग्धहयवसाय के्षिे” असूनही त्याांच्यातील नाांर्िटीच्या रपकाांिे प्रमाि इतके मोठे 
असते की त्याांना “पेंढा, ििाऊ क ििे, र् िेढोिे यासाठी शतेी” या वर्ात घालताि येत नाही. 

 
या शवेटी रदलेल्या फिकािी महत्तवपूिग उदाहििे आग्नेय पेव्न्सल्हहारनयामध्ये आरि आयोवाच्या 

ईशान्य कोपऱ्यािा समावशे होईल इतका रवस्तािलेला रशकार्ोच्या परिमेकडील जमीनपट्टा या के्षिाांतून 
सापडण्यािी शलयता आहे. व्हहटल्सेच्या रनकषान साि ही के्षिे रनरितपिे “द ग्धहयवसायासाठी शतेी” या 
वर्ातील आहेत. (जोन्सने हे दाखरवलेले आहेि (२८३); आरि त्यािेि अन किि करून, पि अरधक 
तपशील देऊन हाटगशॉनगनेही दाखरवले आहे (३२५). पि, हाटगशॉनग व रडकेन याांच्या रनकषान साि या 
के्षिाांिा समावशे “मका, र्हू, र् िेढोिे” या वर्ात केला पारहजे. यातील द सिा क्रमबांध हा उघडउघड 
भदूृश्यदशगनावि आधािलेला आहे. त्यात, एका बाजूस र्वतक िि व ििाऊक िि ति द सऱ्याबाजूस 
नाांर्िटीिी रपके या दोहोंतील फिकाांना द भत्या जनाविाांसाठी असलेल्या व खाद्य र् िाढोिाांसाठी असलेल्या 
शतेी-इमाितींत रदसून येिाऱ्या फिकाांपेक्षा अरधक महत्तव रदले रे्ले आहे. विील प्रत्येक वर्ीकििात केवळ 
भदूृश्याांतील रविोधाांपेक्षा काही अरधक र्ोष्टीिा रविाि र् ांतलेला असतो. उत्पादनाच्या पद्धती व घनता याांिा 
रविाि किता, नाांर्िटीिी रपके रवरुद्ध र्वत याांच्याशी सांबांरधत असलेले फिक द धद भते-उत्पादन व माांस-
उत्पादन याांच्यातून रनमाि होिाऱ्या फिकाांपेक्षा अरधक मोठे असण्यािी शलयता आहे. 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, ज्याांच्यावि शतेमळ्याांतील जास्तीत जास्त रूपधेयाांिा ठसा 

उमटलेला रदसतो, असे प्रकाि रनरित किण्यासांबांधीच्या प्रश्नाला स्पष्ट व रनर्गववाद उत्ति रमळण्यािी 
शलयता नाही. तिीही, वि रदलेले महत्तवािे रनकष प िेशा प्रमािात पिस्पिावलांबी असल्याम ळे, 
रनिरनिाळ्या रनकषाांिी रनवड केलेली असूनही, अांरतम रनिगय प ष्ट्कळसे रमळते ज ळते असतात. 

 
जार्रतक रवभार्िीच्या या दोन क्रमबांधाांिी त लना केली, ति, रवशषेेकरून वृत्तान्तर्गत आिण्ये व 

वृत्तान्तर्गत क िि प्रदेश (साहहाना) याांच्यातील आरदम वसाहतींच्या के्षिाांच्या बाबतीत, प ढे येिािे प्रश्न 
हाताळण्याच्या पद्धतीत अत्यांरतक फिक असल्यािे रनदशगनाला येते. इथे व्हहटल्से म ख्यतः 
उत्पादनपद्धतींवि अवलांबनू िहातो. “रफिती शतेी” कििाऱ्या के्षिात आरफ्रकेतील वृत्तान्तर्गत आिण्ये व 
साहहाना प्रदेश याांिा बह ताांश भार् मोडतो. पि दरक्षि अमेरिकेतील क िि प्रदेश माि “पश पालक शतेी 
हयवसाय” या वर्ात दाखरवला जातो. तिीही, नकाशा, अर्ि तद्न षांरर्क रवविेन, या दोन्ही रठकािी 
काम्पो व पांपा याांच्यातील आरि “पश पालन शतेी हयवसायातील” अथवा परिम सांय लत सांस्थानाांतील 
तत्सम प्रकािाांतील कोिताही फिक स्पष्ट केलेला नाही. याच्यारवरुद्ध हाटगशॉनग व रडकेन याांनी, प्रत्यक्ष 
परिभाषेने तसे न दशगरवता, आज दृष्टीस पडिाऱ्या भदूृश्याांच्या कसोटीविि हे वर्ीकिि आधािलेले आहे. 
त्यानी ज्याला “क दळशतेी पद्धती” असे नाव रदले आहे तो प्रदेश वृत्तान्तर्गत आिण्याांशी समके्षि दाखरवला 
आहे (येथे अभ्यासकाांच्या सोयीसाठी प्रत्यक्ष मयादािेषाांकडे द लगक्ष केले आहे) आरि साहहाना प्रदेशाति 
“साहहानातील ििाऊ िाने” या नावाने ििाऊ क ििाांच्या एका पोटरवभार्ास मान्यता रदली आहे. ही 
हयवस्था दरक्षि अमेरिकेच्या बाबतीत समाधानकािक वाटली, तिी आरफ्रकेबाबत माि त्याम ळे अडििी 
रनमाि झाल्या. पि, लेखकाांनी अशा रठकािी नकाशावि प्रश्नरिन्हाांिी प स्ती जोडून या अडििींना 
सिळसिळ बर्ल रदली. 
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त्याि क्रमबांधाांच्या एका नांतिच्या, पि सोप्त या केलेल्या, प्ररतपादनात हाटगशॉनगनने रवद्यमान भदूृश्य 
हाि एक रनकष म्हिून मान्य करून हे कोडे सोडरवले (३२७). (या सांकल्पनेत नेमका कशािा अांतभाव 
होतो हे रनरित किण्यािा प्रयत्न लेखकाने त्यावळेी केलेला नसला तिी, प्रस्त त ग्रांथात मारे् झालेल्या एका 
ििेत हयाख्याबद्ध केलेल्या अथाला धरूनि हा रविाि माांडलेला होता असे रदसते). जर्ाच्या प्रम ख 
भदूृश्याच्या नकाशात सवगि के्षिाांना शतेीपद्धतींच्या स्वरूपान साि शीषगके रदलेली होती, त्याांिीि सिळ 
भाषेत “वृत्तान्तर्गत आिण्य” व “वृत्तान्तर्गत क िि प्रदेश (साहहाना)” अशी वर्गवािी केलेली आहे. 
(रविािसातत्य िहाव ेम्हिून “ििाऊ क ििे” हे शीषगक बदलून “र्वताळ क ििे” अथात रवद्यमान क ििे हे 
शीषगक वापिाव.े) 

 
पि, या भदूृश्याांत जे नजिेला पडते त्याच्या के्षिीय रवस्तािावि फािि भि रदला रे्ला आहे, असे 

आता लेखकािे मत झाले आहे. जि तेथील लोक बऱ्याि अांशी एकाि प्रकािच्या रफित्या क दळ-शतेी-
पद्धतीिा प्रयोर् आिण्याांतील अर्ि क ििाांतील लहानसहान अहयाप्त त-भमूीवि कित असतील, ति त्याांच्या 
परिसिातील अन पयोरजत भदूृश्याांच्या वनस्परतजीवनािे स्वरूप रविािात घेिे हे साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या 
दृष्टीने र्ौि ठिेल; कािि त्या अहयाप्त त भमूी हीि महत्तवािी भदूृश्ये होत, असे म्हिता येईल. उलटपक्षी, 
जेथील िानवट वनस्पती र्वत नसून वृक्ष आहेत, अशा प्रदेशाांत प्रत्येक काही वषांनी नवीन अहयाप्त तभमूी 
तयाि कििे हे कायग अर्दी रनिाळ्या प्रकाििे असते, हे र्ृहीति आहे. रशवाय, या अहयाप्त तभमूीच्या 
परिसिातील भभूार् वापिात आिला जात असेल, ति, तसा वापि किण्याच्या पद्धती क ििे व आिण्ये 
याांच्याबाबतीत वरे्वरे्ळ्या असतात. 

 
कदारित, कोित्याि क्रमबांधाला या के्षिाांिे वर्ीकिि समपगकपिे किता आलेले नाही. अथात, 

अशी एक शलयता आहे की, आवश्यक ती आधािसाम ग्री अप िी होती. आिण्य प्रदेशाांतील रफिती शतेी आरि 
क िि प्रदेशाांतील रफिती शतेी हे दोन रभन प्रकाि म्हिनू मान्य किावयास हिकत नाही. पि, असे कित 
असता साांस्कृरतक रूपधेयाांतील येथे उत्पादन पद्धतीतील महत्तवािे फिक केवळ र्ृहीत धिलेले असतात, 
त्यािे कसलेि प्रात्यरक्षक दाखरवलेले नसते; आरि जि तसा काही प्रत्यक्ष प िावा रदलेला असेल ति त्यािे 
सिळ रवधान कििेि अरधक बिे. 

 
ग–सासं्कृणतक प्रदेशाचं्या तौलणनक क्रमबंधाचंी 

व्यावहाणरकता व सयुन्ततकता 
 
जर्ािी रवभार्िी जमीन वापिाच्या प्रकािके्षिाांत किण्यासाठी उपयोर्ात आिावयाच्या या दोन 

पयायी क्रमबांधाांच्या त लनेम ळे, ज्याांिी या प्रश्नाच्या अांर्भतू अडििी म्हिनू आपि यादी केली, त्यातील 
प ष्ट्कळशा अडििींिे प्रात्यरक्षकि रमळाले आहे. दोन्हीपैकी कोित्याि क्रमबांधाने सवग शांकाांिे समाधान 
झालेले नाही. अथात्, त्याांपकैी कोित्याही एका क्रमबांधािा, रनदोष व परिपूिग क्रमबांधाच्या 
रवकासक्रमातील एक टप्त पा, यापेक्षा मोठा अरधकाि साांर्ण्यािी क्षमता नाही, ही वस्त व्स्थती आहे. तथारप, 
त्याांपैकी काही प्रश्नाांिी सोडविूक किण्याच्या दृष्टीने औपपरत्तक पिीक्षि किण्यासाठी, व प्रादेरशक 
भरू्ोलाच्या सवगसाधािि क्रमबांधाांच्या सय लततेसांबांधी अांरतम रविाि किण्यासाठी, याि क्रमबांधाांिा प ढेही 
उपयोर् किण्यास हिकत रदसत नाही. 
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जर्ािी प्रादेरशक रवभार्िी साांस्कृरतक प्रदेशाांच्या दृष्टीने किण्यािा प्रश्न कोित्या एका 
रनकषसांिाच्या आधािे सोडवता येण्यासािखा नाही, असा रनष्ट्कषग आपि यापूवीि काढलेला आहे. 
व्हहटल्सेने आपला क्रमबांध पाि कसोटीसांिाांच्या आधािे ििला, हे रनरित आहे. इति ग्रांथकािाांनी एकाि 
सवगसामान्य सांिावि–म्हिजे, रवद्यमान वनस्पती–आवििावि–प्राम ख्याने आधािलेला आहे; पि ते 
त्याला सातत्याने रिकटून िारहल्यािे आढळून येत नाही, आरि तसा तो समपगक असल्यािेही रसद्ध झालेले 
नाही. ति मर्, कोित्या प्रकाििे रनकष तकग पद्धतीने एकरित किता–येतील, आरि कोित्या आधािावि 
त्या सवांिा एक सांयोर् किता येईल? 

 
या प्रश्नािा रविाि एकट्या व्हहटल्सेनेि केलेला रदसतो; पि त्याने फलत त्याच्या परहल्या 

भार्ािेि उत्ति रदले आहे आरि त्याांिा सांयोर् किण्यािा रनिगय त्याने कोित्या आधािावि घेतला हेही 
साांरर्तलेले नाही. तिी, त्याच्या परििामावरून पहाता, कोित्याि क्रमबांधक पद्धतीने हा रनिगय घेतला 
रे्ला नसून, प्रत्येक रवरशष्ट बाबतीत हयव्लतर्त रनिगयि घेतला रे्ला होता, असे अन मान कोिालाही 
काढता येते. 

 
रवभार्िीिा कोिताही समथग क्रमबांध प्रस्थारपत किावयािा झाला, ति त्या क्रमबांधापयंत 

पोहोिण्यािा अि क मार्ग कोिता हे समजिे आवश्यक आहे. ज्याांतील प्रत्येक सांि स्वतांिपिे बदलिािा 
आहे असे समान महत्तवाच्या रनकषाांिे रकत्येक सांि वापिले, ति कोितेि हयवहायग ठििाि नाहीत. पाि 
रनकष आरि त्याांपैकी प्रत्येकाच्या िाि श्रेिी असे सांि वापिावयािे झाले ति प्रकािाांिी सांभाहय सांख्या एक 
हजािाहून अरधक होईल. अर्दी दोनि, पि स्वतांि व सािख्या महत्तवािे, रनकष वापिावयािे म्हटले 
तिि, तो क्रमबांध शलयतेच्या कोटीत येईल पि त्यातही आवश्यक ती मूलर्ामी एकात्मता िहािािि नाही. 
त्यातून एक रवरवध प्रकािाांिी सूिी तयाि होईल; पि, त्या प्रकािाांिे खिेख िे वर्ीकिि होिाि नाही. 

 
तकाधािाने र्टवािीही किता येत नाही, अशा श-ेपनास प्रकािाांिी केवळ यादी किण्यापेक्षा, रवरवध 

प्रकािाांच्या सम रित वर्ीकििाने काहीतिी अरधक साधलेले असिे आवश्यकि आहे. जसे रवभार् 
असल्यािे आपि मानतो व त्याांिा सांख्यान क्रमही ठिवतो, तसे स्वतांि रवभार् जर्ात असति नाहीत. 
उलट, ज्यािी रवभार्िी कमीजास्त प्रमािात सरूप-रदसिाऱ्या रवभार्ात आपल्यालाि किावयािी असते 
अशी जर् ही एक सांपूिग वस्तू आहे. अथात्, या रवभार्िीच्या वरे्वरे्ळ्या टण्यात रदसिाऱ्या सरूपतेतील 
रवरवध अांशभेदाांना मान्यता देण्यािी सोय तकग रसद्ध क्रमबांधाने करून ठेविे जरूिीिे आहे. 

 
जर्ाच्या रवभार्िी क्रमबांध रनमाि किण्याच्या प्रत्यक्ष खटपटीत आरि नांति तो भक्कम असल्यािे 

समथगन किण्याच्या धावपळीत जेहहा या प्रश्नाशी वािांवाि झटापट किण्यािी पाळी येते, तेहहा ज्यािी ििा 
आधी झालेलीि आहे (प्रकिि १०, रवभार् ‘इ’) त्या तकग रसद्ध अटीला मान्यता देिे भार् पडते; 
कोित्यातिी एकाि प्रमािाच्या सांदभात ठिरवलेल्या त्याांच्या त्याांच्या महत्तवाच्या भाषेत ज्याांिी पिस्पिाांशी 
त लना कििे शलय असते असेि रनकष वापििे शलय असते. अथाति, मलूाधािाांच्या सांदभातील त्याांिा 
महत्तवक्रम जवळ जवळ व्स्थि असला पारहजे. 

 
ज्या दोन क्रमबांधाांिी ििा आपि कित आहोत त्याांतून दोन शलयता सूरित होतात. त्याांपैकी एक 

जर्ाच्या रवद्यमान भदूृश्यावििाांवि–म्हिजेि, जरमनीच्या िढउतािािा रविाि न किता, प्रत्यक्ष रदसिाऱ्या 
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भदूृश्याांच्या पोतावि–प्राम ख्याने आधािलेली आहे, आरि द सिी जमीनवापिाशी सांबांरधत रूपधेयाांच्या 
सांश्लेषिावि आधािलेली आहे. या दोहोंिेही आता आपि आळीपाळीने पिीक्षि करू या. 

 
रवद्यमान भदूृश्यावििात त्यातील वनस्पतींिा, चकवा त्याांच्या अभावी जी काही रूपे त्याांच्या जार्ी 

उभी असतील त्या सवांिा–िस्ते, पडजरमनी, खािखडे्ड, इमािती, इत्यादींिा–समावशे होतो. हे वनस्पती 
नैसर्गर्क आहेत, िानवट आहेत, की सांस्कारित आहेत, ही र्ोष्ट आपल्या दृष्टीने रकमान महत्तवािी आहे. 
नैसर्गर्क भदूृश्य अथवा नैसर्गर्क वनस्पती या सांकल्पेनेरवरुद्ध ही रवद्यमान भदूृश्यावििािी सांकल्पना 
सत्यव्स्थतीमलूक आहे. म्हिनूि रतिे रनिीक्षि किता येते व रवश्लेषिही किता येते. (c/o उन्स्टेट, ३०९. 
१८५). रशवाय त्यािे रवरवध घटक त्याांच्या महत्तवाांच्या क्रमाने माांडता येतात, आरि त्या क्रमात फिकही 
पडत नाही. उदाहििाथग : लार्वडीखालिे शते व आिण्य या दोहोंतील फिक आिण्य आरि िानवट 
र्वताने हयापलेला भरूवस्ताि या दोहोंतील फिकापेक्षा अरधक महत्तवािा असतो असा आपि एकदा रनिगय 
घेतला, ति हे रवधान जर्ाच्या सवग भार्ाांत रततकेि खिे ठिले. मर् रतकडे हवामान चकवा मृरत्तका याांच्याांत 
कोितेही फिक असले तिी हिकत नाही. 

 
रशवाय, जर्ािे भदूृश्याविि हा काही सतत बदलत्या रूपधेयाांिा अर्दीि रनिाशाजनक 

शोभादशगक नहहे. उलट, प्रम ख रूपधेयाांच्या बाबतीत एका मयारदत के्षिाप िती लक्षिीय सरूपता असते, 
ति अशा दोन के्षिाांमध्ये मोठा रविोधही रदसत असतो. हा दोन रभन शलतींच्या प्रभावािा परििाम आहे; 
आरि या दोनही शलती त्या दोन के्षिाांमध्ये सत्यसांश्लेषि घडवनू आितात. रनसर्ग एकाबाजून 
वनस्परतसाहियािे सांश्लेषि कित असतो, आरि यालाि औपपरत्तकदृष्ट्ट्या “नैसर्गर्क वनस्पती” 
म्हितात. रजथे मानवाने त्याांिा नाश न किता त्याांच्यावि काही सांस्काि केले आहेत, रतथे िानवट 
वनस्पतींिे साहियग आढळून येते. पि, रजथे मानवाने, कमीजास्त प्रमािात, अशाप्रकाििे साहियग साफ 
उखडून टाकले आहे, रतथे त्याने स्वतःच्या रनवडीच्या वनस्पतींिे एक वरे्ळेि साहियग रनमाि केले आहे, 
आरि सामान्यतः बऱ्याि मोठ्या के्षिाांतून त्याने ते रटकवनूही धिले आहे. तथारप, ज्या रठकािी ही प्ररक्रया 
अपूिग स्वरूपात आहे, अशी काही के्षिे आपल्याला आढळतील, ही र्ोष्ट रनर्गववाद आहे. फ टीि साहियािी 
ही के्षिे िानवट व लार्वडीच्या वनस्परतसाहियािी रमश्रिे असतील; आरि म्हिूनि त्याांिे वर्ीकिि 
कििेही अवघड होईल. 

 
अथाति, के्षिीय प्रकािाांिे वर्ीकिि किण्यासाठी आवश्यक असलेले आधाितत्तव आपल्या हाती 

आहे, आरि हे वर्ीकिि प्रम ख रवभार् व पोटरवभार् अशा स्वरूपात पूिग कििेही शलय आहे. (या रवषयािे 
प्ररतपादन व रवकसन ३२७ मध्ये काहीशा रवस्तािाने केलेले आहे.) भभूार् आरि सार्िभार्, अशी जर्ािी 
प्राथरमक रवभार्िी केल्यानांति, किावयािी भभूार्ाांिी परहली प्रम ख रवभार्िी आधीि स िरवण्यात आलेली 
आहे; रतिे स्वरूप, थोडलयात, िानवट जरमनी व सांस्कारित जरमनी असे साांर्ता येईल. लार्वडीच्या 
जरमनींच्या सांदभात ज्य रलयन हलस्लेने अशी टीका रटप्त पिी केलेली आहे की, रे्ल्या केवळ पाि हजाि 
वषात पृर्थ्वीच्या जीवरवषयक रूपात जेवढा बदल मानवाने आपल्या कृतीने घडवनू आिला आहे, तेवढा 
बदल रनसर्ाला पनास लक्ष वषात घडवनू आििे शलय झाले नाही (अवतिि, ३२१). या “नैसर्गर्क 
भदूृश्यािे” “साांस्कृरतक भदूृश्यात”–मानवप्रभारवत भदूृश्यात अशा अथाने–होत असलेले व्स्थत्यांति ही 
मानवािी महान, कदारित महत्तम, कृती आहे; म्हिजेि, जास्तीत जास्त महत्तवािी ती भौर्ोरलक व 
ऐरतहारसक घटना आहे (१५८, ५२), असे पेंकने म्हटले आहे. या दृरष्टकोिातून पहाता, ज्यात “नैसर्गर्क 
भदूृश्ये” प्रत्यक्षात आढळू शकतील अशी के्षिे–उदाहििाथग : पूवगरहमावृत प्रदेश–आरि, अव्स्तपक्षी असोत 
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वा नाव्स्तपक्षी असोत–जे सवगि मानवाच्या हयापाम ळे कमीजास्त प्रमाि रवकृत झालेले असतात असे मानवी 
वसाहतीिे भभूार्, या दोहोंतील फिक, हे खऱ्या अथाने रवद्यमान भदूृश्याांतील महत्तवदशगक भेद होत 
नाहीत. उलट, ज्याांतील भदूृश्याविि बह ताांशाने मानवी रनयांििाखाली असते अशी के्षिे, आरि नैसर्गर्क 
शलतींच्या त लनेने पहाता ज्याांविील मानवी वसाहतीिा परििाम अर्दीि रकिकोळ स्वरूपािा असतो अशी 
के्षिे, या दोन प्रकािाांच्या के्षिाांमधील असांख्य आरि रवरवध रूपाांनी आरवष्ट्कृत झालेले रविोध, हलस्ले व पेंक 
याांना येथे अरभपे्रत आहेत. जी रनिपवादपिे नैसर्गर्क आहेत व जी मानवाने नाव्स्तपक्षी रवकृत केली आहेत, 
अशा दोन प्रकािाांच्या िानवट भदूृश्याांतील वरे्ळेपिा औपपरत्तक स्वरूपाति दाखरवता येिे शलय आहे. 
कािि, हयवहािात असा भेद रनरित कििेि अवघड असते आरि प ष्ट्कळशा के्षिाांतून त्यािे महत्तवही अर्दी 
रकिकोळ असते. 

 
अशा वन्य भदूृश्याांच्या के्षिाांत दृश्य हाि उघड आधाि घेऊन त्याांिे पोटरवभार् पाडता येण्यासािखे 

आहेत. रहमाच्छारदत, उजाड (म्हिजे ओसाड प्रदेश), ट ांड्रा, क िि, साहहाना आरि आिण्य अशी के्षिे 
रभन-रभन दाखरवता येतील. (याांपकैी कोित्याही दोहोंतील फिक आरि त्याांच्यापकैी कोिी एक व 
लार्वडीखालिे के्षि या दोहोंतील फिक, हे कोित्याि प्रकािे एकमेकापेक्षा उिे-अरधक नाहीत असे 
मानण्यास हिकत नाही. याि आधािावि त्या सवांिा समावशे त्याांच्या आधीच्या एकाि प्रम ख रवभार्ात 
किता येिे शलय आहे; आरि या म द्यावि एकमत होण्यािा प्रश्नि उद् भवत नाही.) आता, याांपैकी 
कोित्याही एका प्रम ख रवभार्ात अखांड वन्य भदूृश्याांिे के्षि आरि िानवट भदूृश्य असूनही अहयाप्त तभमूीत 
लार्वड केली असलेले के्षि, असा भेद त्यात सहज किता येिे शलय आहे. पि वन्य प्रदेश आरि 
लार्वडीिा प्रदेश या दोहोंच्या दिम्यान आिखी एक मध्यर्त प्रम ख रवभार् मान्य करून, त्यात प्राम ख्याने 
िानवट भदूृश्य असिाऱ्या पि लार्वडीखालील अनेक अहयाप्त त भरूमखांडाम ळे खांरडत दृश्याांच्या सवग के्षिाांिा 
अांतभाव किण्यास हिकत नाही. हा काही व्स्थत्यांतिािा भार् नहहे! या के्षिाला कालदृष्ट्ट्या अथवा 
स्थलदृष्ट्ट्या व्स्थत्यांतिािे के्षि असे म्हिताि येिाि नाही; कािि, अनेक रवस्तृत के्षिात या रूपधेयाांिा 
सांयोर् झालेला रदसिे हे त्याांिे रनत्यािे लक्षि झाले आहे. या समस्येतून अशा काही अडििी प ढे येतात, 
की तकग रनष् क्रमबांधात त्याांच्यासाठी तडजोड कििेि भार् पडते. स दैवाने, अशी के्षिे फलत वृत्तान्तर्गत 
आिण्ये व साहहाना या प्रदेशाांप ितीि मयारदत आहेत. 

 
ज्याांिी दृश्यलक्षिे ऋत कालान साि नजिेत भिण्याइतकी बदलत असतात, अशा मोकळ्या करून 

लार्वड केलेल्या जरमनींिाि तेवढा तेथील भदूृश्यावििात समावशे हहावयािा असे नाही, ति क ां पिे, 
मळ्याविील इमािती, खेडी, िस्ते, इतकेि नहहे ति, लोहमार्ग, नर्िे व शहिे अशा प्ररतरनरधकरूपाांिाही 
त्याि भदूृश्यावििात अांतभाव हहावयािा असतो. ज्या प्रमािात ही नांतििी रूपधेये शतेमळ्याांतील 
रूपधेयाांच्या कायगकािी साहियात असतील त्या प्रमािात तीही त्या जरटलाांिेि भार् आहेत असे 
मानावयास हिकत नाही. लार्वडीच्या भदूृश्याांिी कोितीही रवभार्िी, जि सवगसामान्य क्रमबांधाशी सांवादी 
असेल ति, ती भदूृश्याच्या प्रम ख रूपधेयाांच्या, म्हिजेि लार्वडीच्या शतेाांच्या, आधािेि केलेली असली 
पारहजे. पि, प्रस्त त क्रमबांधाच्या रहशोबी, रपकाांिी रवभार्िी त्याांच्या वापिाांच्या आधािावि कििे, अर्ि 
त्यात र् िाढोिाांिा रविाि कििे, या र्ोष्टी या क्रमबांधाशी स सांर्त नाहीत असेि रदसून येईल. त्यािप्रमािे, 
पीकवाढीच्या घनतेच्या महत्तवातील फिकाला मान्यता देता येईल, पि एकि पीक काढण्याच्या पौवात्य व 
पारिमात्य पद्धतींतील फिकाला मान्याता देता येिाि नाही. हयापािी शतेी आरि रनवाहक शतेी या 
दोहोंतील फिक म ळाति बाह्य आहे. पि, ज्याांतील िस्ते, लोहमार्ग व नर्िे रवकरसत झालेली नाहीत असे 
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शतेमळे व ज्याांतील रपकािी लार्वड विील रूपधेयाांच्या लक्षिीय रवकासाशी प्रत्यक्ष सांबांरधत आहेत असे 
शतेमळे या दोहोंच्या बाह्य भदूृश्याांतील फिकाला मान्यता देण्यास काहीि हिकत नाही. 

 
वि वर्गिलेला क्रमबांध स सांर्तपिे रवकरसत होत रे्लेला नसल्याम ळे, त्याच्या 

परििामकािकतेसांबांधी रनिगय देिे अवघड आहे. त्यािे प्रात्यरक्षकही अांशतःि झालेले आहे. तिीही, विील 
एका यादीत रदलेली साांस्कृरतक रूपधेये हीि भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या सवगश्रेष् महत्तवािी आहेत असे मान्य झाले 
ति, त्याांपैकी बह तेक, प्रत्यक्षपिे वा अप्रत्यक्षपिे, या रवद्यमान भदूृश्यातही प्रारतरनरधक स्वरूपात रदसत 
असतात हे उघड आहे. म्हिूनि, त्याांच्याआधािे केलेली कोितीही प्रादेरशक रवभार्िी बऱ्यािशा 
रूपधेयाांच्या दृष्टीने महत्तवािी होईल असे वाटते. 

 
नार्िी व ग्रामीि अशा सवगि भदूृश्याांतील सवग पृष्रूपधेयाांिा त्यात समावशे किता येईल 

अशािीतीने या क्रमबांधािा रवस्ताि कििे शलय होईल काय? या रूपधेयाांिे ठसे एकमेकाांवि उमटलेले 
नाहीत ही वस्त व्स्थतीि असे स िरवते की, मोठ्या प्रमािाांच्या नकाशाांवरून लहान प्रमािाांच्या नकाशाांसाठी 
सामान्य तत्तव ेप्रस्थारपत किण्यासािखीि हीही एक ताांरिक स्वरूपािी समस्या आहे, असा ग्रह होण्यािी 
शलयता आहे. (अशा प्रकाििा फािि सामान्यीकिि केलेला नकाशा, हाचसजिच्या ग्रांथात (३६०) पहा). 

 
नार्िी रवकासािी काही रूपे बऱ्याि अशी ग्रामीि के्षिाांशी सांबांरधत असलेली रूपे म्हिून समारवष्ट 

केली जाण्यास हिकत नाही, असे आम्ही यापूवीि स िरवलेले आहे. माि, केवळ ग्रामीिदृश्याांशी सांलग्न 
आहेत म्हिून त्याांिा समावशे न किता, ती त्याांच्याशी खिोखिीि समिस झालेली असतील तेवढ्या 
प्रमािात त्याांिा समावशे केला जावा. लार्वडीखालील सवगि जरमनीिे, नर्िे व शहिे याांिे अव्स्तत्व त्या 
परिसिात असिे, हे एक लक्षि आहे. याच्या रवरुद्ध लार्वड न झालेल्या जरमनींिी व्स्थती असते. 
कोित्याही के्षिातील नार्िी रवकासािी लक्षिे त्यातील ग्रामीि रवकासाच्या स्वरूपानेि रनरित केली रे्ली 
असण्यािी शलयता असते. त्या व्स्थतीत, नार्िी व ग्रामीि रूपधेये खऱ्या अथाने समिस झालेली असतात, 
आरि म्हिूनि आपि त्याांिा एकि एकक म्हिून रविाि करू शकतो. 

 
पि, रकत्येक के्षिाांतून असे रदसून येईल की, तेथील महत्तवािी रूपधेये त्या के्षिाांतील प्रभावी 

ग्रामीि घटकजरटलाांशी सांबांरधति नाहीत; सांबांध आहे तो केवळ स्थानसारनध्यािा आहे. मध्य इरलनाइसिी 
“शतेीप्रधान नर्िे” रतकडील प्रभावी ग्रामीि दृश्यािाि एक रवरशष्ट स्वरूपािा लाक्षरिक भार् मानला 
जाण्यािी शलयता आहे; पि, कोळशाच्या खािी आरि खािउद्योर्ािी नर्िे याांिे घटक-जरटल मूलतःि 
रभन स्वरूपािे असतात. सभोवतालच्या शतेजरमनींत शतेीप्रधान नर्िािी भि पडली, ति त्याम ळे एक 
शतेीप्रधान के्षि तयाि होईल; पि, खािी के्षिाच्या परिसिात शतेजरमनींिी भि पडली, ति “शतेमळे-
आरि-खािी” अशा के्षिा खेिीज काहीि तयाि होण्यािी शलयता नाही. म्हिूनि, अशा प्रकािच्या के्षिािा 
सांपूिग प्रादेरशक अभ्यास किावयािा झाल्यास, रतकडील जरटलसाहियग रकतीही रशरथल असले तिी ते 
लक्षात न घेता, त्या के्षिाच्या मयादेत असलेल्या सवग घटक-जरटलाांिा सािखाि रविाि होिे आवश्यक 
असते, हे रनिाळे साांर्ण्यािी आता र्िज नाही. पि, आपला प्रस्त त रवषय वरे्वरे्ळ्या प्रादेरशक अभ्यास 
असा नसून, के्षिप्रकािाांिा तौलरनक अभ्यास असा आहे. 

 
खािकाम रूपधेयाांनी रनमाि केलेला कूट प्रश्न रकिकोळ आहे असे म्हिून त्याला डावलावयािे 

ठिरवले, तिी इशान्य सांय लत सांस्थाने व वायहय-यूिोप यासािख्या के्षिाांतील रवरशष्ट स्वरूपाच्या 
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कािखानदािी कििाऱ्या शहिाांिा प्रश्न इतका सहज रनकालात काढिे शलय होिाि नाही. प्रस्त त 
लेखकाने हा प्रश्न नकाश ेएकमेकावि ठेवनू पहाण्याच्या धोपट मार्ानेि सोडरवला आहे (३२७, ३३९ ते 
७३). त्या के्षिाशी असांबद्ध असलेली कािखानदािी फाि मोठ्या प्रमािात वृचद्धर्त झालेली असल्यािे 
सांख्यात्मक पद्धतीने ज्या के्षिाांबाबत रनरित किण्यात आले आहे, अशा के्षिाांिे नकाश,े ग्रामीि भदूृश्याच्या 
परिभाषेत रनरित केलेले प्रदेश ज्यात दाखरवलेले आहेत, अशा जर्ाच्या नकाशावि ठेवण्यात आले 
(३२६). परििाम इतकाि झाला की, एकाि नकाशात एकाच्या ऐवजी दोन क्रमबांध तयाि झाले. अथात, 
एकि क्रमबांध ििावयािा असेल, ति रवभार् रनरित किण्याच्या या पद्धतीत आिखी एका नहया कसोटीिी 
भि घालिे भार् पडेल. खिे म्हिजे, या पद्धतीिा परििाम फलत लार्वडीिी जमीन ऐवढ्या एका 
रवभार्ावि होऊन थाांबिाि ताही, ति तो त्याच्या प ष्ट्कळशा पोटरवभार्ाांविही होिाि आहे. त्याम ळे, 
आपल्याला फलत “र्वताळ ििाऊ िानाांिे भदूृश्य” असा एक आरि “औद्योरर्क नार्िी रूपधेये नसलेले 
र्वताळ ििाऊ िानाांिे भदूृश्य” हा द सिा असे आिखी दोन पोटप्रकाि किाव ेलार्तील. सत्यव्स्थतीत हेही 
अप िेि ठििाि आहेत; कािि, अवजड वस्तूांिी कािखानदािी कििाऱ्या शहिाांिे भढूश्य, हे लहानसहान 
वस्तूांिी कािखानदािी कििाऱ्या नर्िाांच्या भदूृश्याांपेक्षा नजिेत भिण्याइतके वरे्ळे असते. तेहहा, त्याांच्या 
अरधक तपशीलवाि वर्ीकििािा रविाि न कििेि बिे! आता, वरे्वरे्ळ्या प्रकािाांच्या आद्यौरर्क शहिाांिा 
सांयोर् किण्यािा प्रयत्न किावा ति, या क्रमबांधािा मळू य व्लतवादि ढासळू लारे्ल; कािि, ग्रामीि 
भदूृश्याांतील फिक अरधक महत्तवािे की, नार्िी भदूृश्याांिे फिक अरधक महत्वािे हे रनरित किण्यािी 
पद्धतीि उपलब्ध नाही. 

 
म्हिूनि, आमिा रनष्ट्कषग असा की, एकूि बाह्य भदूृश्याच्या प्रत्यक्ष प्रमािाने जर्ािी रवभार्िी 

कििािा तौलरनक क्रमबांध हा तकग साध्यही नाही आरि सांभाहयही नाही. ग्रामीि दृश्याांतील सवांत प्रभावी 
घटक-जरटलाांवि आधािलेला एक क्रमबांध तयाि कििे शलय होईल. आरि नार्िी दृश्याांवि आधािलेल्या 
एका रभन क्रमबांधािी ििनाही सांभवनीय आहे.–माि, त्यासाठी एकाहून अरधक क्रमबांधाांिी र्िज लारे्ल 
असे मानण्यास सबळ काििे आहेत. आता यािी पूतगताि किावयािी असेल ति खािकाम रूपधेये, 
मच्छीमािी रूपधेये इत्याचदसाठी आिखी रभनरभन क्रमबांध िििे जरूि होईल. 

 
रवद्यमान भदूृश्यावििावि आधारित क्रमबांधाला पयाय म्हिून भरूमपृष्ािा उत्पादनासाठी उपयोर् 

किण्याच्या कामी र् ांतलेल्या सवग रूपधेयाांच्या सांश्लेषिाांवि आधािलेला क्रमबांध ििता येईल. भरूमपृष्ातून 
काढले जात असलेले उत्पादन वनस्पती उत्पादनाच्या भाषेति साांर्ता येते–मर्, ते उत्पादन िानवट 
वनस्पतींिे असो की, लार्वडीच्या वनस्पतींिे असो; ते प्रत्यक्ष उपयोर्ासाठी असो की, जनाविाांच्या 
माध्यमाने अप्रत्यक्ष उपयोर्ासाठी असो. यािाि अथग, हे दोनही आधाि पिस्पिाशी रनर्रडत आहेत आरि 
तिीही ते एक नहहेत. परहला वापिात आिलेल्या भमूीच्या दशगनी स्वरूपाने रनरितपिे मयारदत होत 
असतो, ति द सऱ्यात जमीन वापिाच्या एका रवरशष्ट प्रकािाशी सांबांरधत असलेल्या सवग साांस्कृरतक 
रूपधेयाांिा अांतभाव होतो. ही रूपधेये त्या भदूृश्यात उघड रदसत असोत, वा नसोत; ती वास्तव असोत की 
अमूतग असोत; ज्या कोित्या प्रकािच्या जमीनवापिािी ती लक्षिे असतील, त्याांिा रविाि या क्रमबांधासाठी 
झालाि पारहजे. अथाति, ही सांकल्पना परहल्यापेक्षा प ष्ट्कळि हयापक आहे. ही सांकल्पना रततकीशी 
‘भौर्ारलक स्वरूपािी’ नसल्यािा काहींना भास होण्यािी शलयता आहे. कािि, जमीन हा रतिा प्रत्यक्ष 
आधाि नसतो. पि असल्या रविािाांनी आपि आपला र्ैिसमज होऊ देता कामा नये! त्या साांस्कृरतक 
घटनाांिे जमीन-वापिाशी लारे्बाांधे असले तिीही, दूिान्वयाने असलेल्या एका साहियािे वर्ीकिि या 
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सांकल्पनेत अरभपे्रत असल्याम ळे, ही सांकल्पना म ळाति ‘भौर्ोरलक स्वरूपािी’ नाही. तथारप, ज्या प्रदेशात 
असे शतेीिे प्रकाि आढळतात त्याांिा रविाि कििे हे ‘भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या’ महत्तवािे आहे. 

 
के्षिाांिे अकृरिम प्रकाि ज्याांच्यावरून सहज ओळखता येतील अशा िीतीने जमीनवापिाांशी घरनष् 

साहियग असलेल्या रवरवध साांस्कृरतक रूपधेयाांिे सांयोर् सत्यव्स्थतीत झालेले आढळतात काय? खिे 
म्हिजे, वरे्वरे्ळी साांस्कृरतक रूपधेये स्वतांिपिे बदलत नसतात; ति मानवाने त्याांना आपल्या जमीन-
वापिाच्या वरे्वरे्ळ्या सांघरटत एककाांशी सांकरलत करून टाकलेले असते. अशी पायाभतू एकके शते, मळा 
चकवा र् िाढोिाांसाठी शतेमळा अशा वरे्वरे्ळ्या रूपाांत रदसत असतात. एक सांघरटत एकक या नात्याने, 
एका शतेमळ्यात जमीन, त्याविील वनस्पती आरि इमािती याांिाि समावशे होतो असे नाही, ति जनाविे, 
अवजािे, उत्पादनाांच्या पद्धती व घनता आरि त्या उत्पादनाांिा उपयोर्, या सवांिाि त्यात अांतभाव 
हहावयािा असतो. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे म्हिजे, शते-मळा हा केवळ एक घटक-जरटल नसतो–
िानवट वनस्पचतच्या के्षिात आढळतात तशा प्रकािच्या वनस्परत-जरटल नसतो–ति ती एक 
प्राथरमकरूपािी सांपूिग वस्तू असते (२७४, ३४३-४५). विील यादीत नोंदलेली प्रत्येक, आरि त्या सवगि, 
वस्तू बऱ्यािशा एकासािख्या एकि असतात; मर् त्या शतेे, इमािती, अवजािे यासािख्या मूतग असोत की, 
उत्पादन पद्धतीसािख्या अमूतग असोत. त्याम ळे, त्या एकूि शतेमळ्याच्या परिभाषेति त्याांिे स्वरूप व कायग 
समजून घेिे शलय असते. 

 
जमीनवापिाच्या एककाांच्या रवरशष्ट प्रकािाांिे आरवष्ट्काि के्षिात झालेलेि असतात. एका स्वतांि 

शतेािा प्रत्यक्ष रवस्ताि, आपि सहसा रविािात न घ्यावा इतका, रकिकोळ असतो. पि, बऱ्याि मोठ्या 
के्षिातील बह तेक शतेे, मर् ती एकूिात रविािात घेतलेली असोत की, त्याांच्यातील वरे्वरे्ळ्या साांस्कृरतक 
रूपधेयाांच्या भाषेत मापलेली असोत, प ष्ट्कळशी एकसािखीि असतात, आरि इति के्षिाांतील अशा 
एककाांपेक्षा बिीि वरे्ळी रदसतात. 

 
रशवाय, आिखी एक र्ोष्ट आपल्या लक्षात येते की, ही जमीनवापिािी एकके एका बाजूने 

आकािमानाांतील रवरवध क्रम दशगरविािे ति द सऱ्या बाजूने सलर्पिा दशगरविािे आरधकारधक मोठे जरटल 
रनमाि कित असतात. उदाहििाथग : प ष्ट्कळशा य िोपीय के्षिाांतून, एका रवरशष्ट समाजर्टािी सवगि क ट ांब े
एकाि सांहतग्रामात असतात. तेहहा त्याांिा असा एक घटक-जरटल तयाि होतो की, त्यािा एक एकक 
म्हिून रविाि किण्यास हिकत िहात नाही, आरि तिीही त्याला एक सांपूिग वस्तू म्हिता येिाि नाही. 
शतेजरमनींच्या खूपि मोठ्या के्षिािे शजेािच्या शतेीप्रधान नर्िाशी अथवा शहिाशी सांबांध येऊन तयाि 
होिािा घटक-जरटल सापेक्षतः रशरथलस्वरूपािा असतो. यातील िाजमार्ग आरि लोहमार्ग हे 
द वासाांधिािे घटक असतात. हा रवस्तृत के्षिावि पसिलेला जरटल कोित्याही प्रकािे सांपूिग नसला, तिी 
त्यािे असे एक वरे्ळे स्वरूप रदसत असण्यािी शलयता असते की, प्रदेशाांिे जारतप्रधान प्रकाि म्हिनू 
मान्यता देण्याच्या दृष्टीने त्याांिा रविाि कििे शलया होते. 

 
जमीन-वापिाच्या रवरवध प्रकािाांिे के्षिीय रवतिि आरि साांस्कृरतक व नैसर्गर्क अशा दोनही 

स्वरूपािी भौर्ोरलक रूपधेये याांिे पिस्पिाांशी महत्तवपूिग सांबांध असतात, या र्ोष्टीिे प्रात्यरक्षक किण्यािी 
येथे र्िज नाही. मानवीभरू्ोलाच्या सांदभात जमीनवापिािा जरटल हा सवगश्रेष् महत्तवािा नसला तिी, 
अरतमहत्तवाच्या जरटलाांपकैी एक जरटल आहे, हे आम्ही आधीि स िरवलेले आहे. 
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जमीन-वापिाच्या जरटलातील घटकाांिा कोित्याप्रकािे सांयोर् केला असता त्यातून एकि क्रमबांध 
रनमाि कििे शलय होईल, हे ठिरविे, हाि खिा अवघड प्रश्न आहे. त्यासाठी, एकूि जरटलाच्या दृष्टीने 
घटकाांिा महत्तवक्रम ठिवनू देिे आवश्यक असते. रवभार्िीिे प्रम ख टप्त पे अरधक महत्तवाच्या कािकाांमधील 
फिकाांवि आधािलेले असाव ेलार्तात, ति कमी महत्तवाच्या कािकाांतील भेदाांवि पोटरवभार् आधािलेले 
असाव ेलार्तात. कोित्याही एकाि रवभार्ािे पोटरवभार् किावयाच्या प्ररक्रयेत अथापासून इरतपयंत एकि 
प्रकाििी कसोटी वापिावी लार्ते; पि, तशा प्रकािच्या द सऱ्या रवभार्ाांच्या पोटरवभार्ाांसाठी वरे्ळ्या 
कसोट्या वापिावयास हिकत नसते. 

 
व्हहटल्सेने आपल्या रनकषाांिे र्ट त्याांच्या महत्तवान साि न किता, त्याांच्या लक्षिान साि केलेले 

आहेत. रपके व जनाविे याांच्या साहियाच्या जोडीला उत्पादन पद्धती, हयापािी उत्पादन व रनवाहक 
उत्पादन याांिे पिस्पिाांशी प्रमाि (रनवाही उत्पादनाच्या मानाने हयापािी उत्पादन रकती अरधक आहे त्यािे 
प्रमाि), आरि शतेाविील इमािती, याांनाही त्याने मान्यता रदलेली आहे. या प्रत्येक र्टात प्रम ख आरि 
र्ौि महत्तवाच्या रनकषाांिाही अांतभाव होतो. उदाहििाथग: लार्वड नाांर्िटीने केलेली आहे की, त्यासाठी 
केवळ क दळीिा वापि केलेला आहे, हा फिक प्रम ख महत्तवािा आहे. त्या मानाने, शतेीच्या यांिाांना घोडे 
ज पले आहेत की रॅलटि लावला आहे या र्ोष्टीिे महत्तव र्ौि आहे. 

 
या क्रमबांधात, म ख्य आरि र्ौि कसोट्या रनरित किण्यािा प्रश्न प्रत्यक्ष भदूृश्याांवि आधािलेल्या 

क्रमबांधातील अशा प्रश्नापेक्षा अरधक अवघड आहे, ही र्ोष्ट उघड आहे. म्हिूनि रवरशष्ट रूपाांच्या रनकषाांिी 
यादी तयाि किण्यािा प्रयत्न न किता, प्रत्येक टप्त प्त याविील रवभार्िी किण्यासाठी आधाितत्तव े
स िरवण्यािाि प्रयत्न किण्यास हिकत रदसत नाही. 

 
सवग प्रकािाांिी परहली रवभार्िी सवगसामान्यपिे पद्धतीतील प्रम ख फिकाांवि आधाििे शलय 

होईल. उदाहििाथग : पडजरमनी, रनत्य लार्वड, रफिती शतेी, र् िे िाििे (अथात, िानवट वनस्पचतवि), 
वनसांपत्तीिे उत्पादन, आरि कोित्याि उत्पादनािा अभाव. 

 
येथे, आपल्याला यातील प्रत्येकािी आिखी रवभार्िी कित बसण्यािे कािि नाही (अथात 

उत्पादनशून्य प्रदेशाांिे जमीनवापिाच्या भाषेत आिखी पोटरवभार् पडण्यािी शलयताि नाही). ििाऊ 
िानाांच्या प्रदेशाांतील मोठ्यातल्या मोठ्या फिकाांिा सांबांध हयापािरवषयक रवकासाच्या प्रमािाशी असतो. 
रफित्या टोळ्याांनी वापिलेल्या ििाऊ िानाांत कायम स्वरूपाच्या इमािती, िस्ते वा नर्िे रनमाि होण्यािी 
शलयता कमी असते; ति, पक्की क ििघिे, काटेिी तािाांिी क ां पिे, िस्ते, लोहमार्ग, आरि बिीिशी नर्िे व 
शहिे या र्ोष्टींम ळे हयापािी पश पालन-शतेी-हयवसायात हा रविोध अरत तीव्रतेने जािवतो. तसेि 
अमेरिकेच्या साहहाना प्रदेशाांतील अधगहयापािी ििाऊ क ििे, त्यातील प्राथरमक स्वरूपाच्या शतेीम ळे, एक 
रतसिाि प्रकाि रनमाि कितील, हे र्ृहीत आहे. 

 
आपला सांबांध म ख्यतः रनत्यशतेीच्या जरमनींशी आहे. आपि ज्यािी ििा किती आहोत त्या दोनही 

प्रत्यक्ष क्रमबांधात त्या त्या लेखकाांनी उत्पादन पद्धतींतील महत्तवाच्या फिकाांवि आधािलेल्या एका 
प्राथरमक पोट-रवभार्िीिा उपयोर्, तसा स्पष्ट उल्लखे न किताि, केला आहे. हे फिक स्पष्टपिे पद्धतींच्या 
आधािाांवि रनरित केलेले असले, तिी त्याांिे प्ररतचबब उत्पादनाच्या घनतेवि खािीनेि उमटत असते. या 
फिकाांिे महत्तव प्राथरमक रवभार्िीसाठी वापिलेल्या फिकाांच्या त लनेने करनष् दजािे असले तिी पूवग 
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सांय लत सांस्थाने व परिम य िोप इकडे वापिल्या जािाऱ्या पद्धतींतील फिकाांच्या महत्तवाच्या त लनेने ते श्रषे् 
दजािेि आहेत. प्राथरमक स्वरूपािी शतेी (हा शब्द प्रयोर्ही व्हहटल्सेनेि केलेला आहे), रनत्यमशार्तीिी 
शतेी, पारिमात्य शतेी व पौवात्य शतेी, अशा रवभार्िीने त्याांिा ढोबळमानाने उल्लखे केलेला असतो. 

 
आता याांपकैी प्रत्येक रवभार्ािे प ढे पाडावयािे पोटरवभार् इतिाांपेक्षा स्वतांि असतील. पौवात्य 

शतेीतील एका र्ोष्टीबाबत सवगसामान्य एकमत असते, रतकडे, जमीनवापिाच्या सांदभातील सवात मोठा 
फिक, भातशतेीच्या लार्वडीस प्राधान्य रदले जाते अशी के्षिे आरि तसे ते रदले जात नाही अशी के्षिे, या 
दोहोत असलेला आढळतो. 

 
पि पारिमात्य शतेीत ही परिव्स्थती अरधक र् ांतार् ांतीिी असते, (चकवा कदारित त्याच्या रनकट 

सारनध्यात असल्याम ळे ती तशी असल्यािा आपल्यास भास होतो). प्रत्येक रवभार्ात काहीशा स्वतांि 
असिाऱ्या लक्षिाांच्या तीन र्टाांत महत्तवपूिग फिक असलेले आढळून येण्यािी शलयता असते, आरि त्या 
प्रत्येकािे महत्तवही रनर्गववाद्य असते. रपके व जनाविे याांच्यातील सांबांधाच्या जोडीला हयापािी उत्पादनाच्या 
प्रमािातही फिक असतात–ठोकळमानाने साांर्ावयािे झाले ति, परिम आरि पूवग यूिोप याांच्यात 
आढळतात तसे फिक. तसेि, उत्पादनाच्या पद्धतीत व अवजािे याांच्यातही फिक असतात–उदाहििाथग : 
उत्ति सांय लत सांस्थाने व परिम य िोपात आढळतात तसे फिक. या सवांिा सांयोर् किण्यािा प्रयत्न केला, 
ति अत्यांत रवरवध प्रकाि रनमाि होतील. म्हिनू, रवभार्िीिे वरे्वरे्ळे टप्त पे पाडिे भार् पडते; म्हिजेि 
कोिते फिक आरधक महत्तवािे आहे व कोिते कमी महत्तवािे आहेत हे ठिवाविे लार्ते. 

 
पि, या प्रश्नािा रनकाल येथेि लावत बसण्यािी आवश्यकता नाही. कोित्याही क्रमबांधाच्या 

प्रत्यक्ष ििनेच्या वळेी असा रनिगय घ्यावाि लार्तो आरि एकदा तो घेतल्यावि त्यािा सातत्याने उपयोर्ही 
कित िहाव ेलार्ते. पि, सातत्य यािा अथग रनिरनिाळ्या टप्त प्त याांसाठी अशा सािखीि पि वरे्ळी कसोटी 
वापरू नये असा होत नाही. पारिमात्य शतेीिी परहली रवभार्िी पीक-प्रािी-जरटलाांच्या प्रम ख लक्षिाांच्या 
आधािावि घ्यावयास हिकत नाही. उदाहििाथग : धान्य व फळे याांिी शतेी (भूमध्यसाम रद्रक), धान्य व 
र् िेढोिे याांिी शतेी, र्वतािी ििाऊ िाने व र् िाढोिाांसाठी शतेमळे, आरि रवरशष्ट प्रकािच्या धान्यासाठी 
शतेमळे. याांपकैी प्रत्येकािे पोटभार् पाडताना त्याांतील हयापािीकििािे प्रमाि हाि आधाि घेता 
येण्यासािखा आहे. आरि या पोटभार्ाांिे रवरशष्ट रपकाांच्या आधािावि आिखीही पोटरवभार् पाडता येतील. 
उदाहििाथग : धान्य व र् िे-ढोिे याांसाठी शतेी या हयापािी पोटभार्ािे हयापािी मका-र्हू-र् िेढोिे याांसाठी 
शतेी व हयापािी रकिकोळ धान्ये व र् िेढोिे याांसाठी शतेी, असे आिखी रवभार् पाडिे शलय होईल. 

 
प्रत्येक पोटरवभार्िीच्या प्ररक्रयेत शवेटी अशा एका टप्त प्त यावि आपि येऊन पोहोितो की, तो 

पोटरवभार् फलत एकाि के्षिाने दाखरवता येतो, हे स्पष्ट आहे. तथारप, या क्रमबांधाने असाि पोटप्रकाि र्ट 
करून व काही महत्तवपूिग आधाि घेऊन त्याांिा एक मोठा प्रकाि तयाि केला आहे, आरि त्याम ळेि 
तौलरनक प्रादेरशक भरू्ोलाला योग्य प्रकाििा पाया रमळाला आहे. 

 
वि आलेल्या प्ररतपादनावरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होते, जमीनवापिाच्या रूपधेयाांशी ज्याांिे सांबांध केवळ 

स्थान सारनध्याप ितेि आहेत, खऱ्या अथाच्या साहियािे नाहीत, अशा अन्य सवगि साांस्कृरतक 
रूपधेयाांिाही त्यात अांतभाव किता येईल, अशा िीतीने या क्रमबांधािा रवस्ताि कििे शलय होिाि नाही. 
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खािी प्रदेशाच्या साहियाने आढळिािी साांस्कृरतक रूपधेये अथवा रवरशष्ट उत्पादनाच्या कािखानदािीच्या 
शहिाांिी रूपधेये या सवांिा अांतभाव किण्यासाठी जार्रतक रवभार्िीच्या स्वतांि क्रमबांधाांिी र्िज आहे. 

 
म्हिूनि, येथे स िरवलेल्या दोहोंपकैी कोित्याि क्रमबांधाच्या रूपिेखेवरून सवगि साांस्कृरतक 

रूपधेयाांसाठी एखादे समपगक प्रादेरशक आधाितत्तव रमळत नाही. पि, त्यातला कोिताही एक मान्य केला 
तिी, त्यावरून, ज्याम ळे जर्ाच्या मोठ्यातल्या मोठ्या भार्ाशी सांबांरधत असलेल्या आरि जास्तीत जास्त 
साांस्कृरतक रूपधेयाांना न्याय देिाऱ्या प्रादेरशक रवभार्िीिी आधाितत्तव ेरमळू शकतात. 

 
साांस्कृरतक घटकाांवि आधािलेल्या जर्ाच्या या, अर्ि अशा प्रकािच्या, प्रादेरशक क्रमबांधाांच्या 

ििनेशी सांबांरधत सवगि अभ्यासक आपि प्रकारशत केलेले अभ्यासग्रांथ केवळ तात्कारलक मूल्याांिेि आहेत 
असे मानतात, ही र्ोष्ट सत्य आहे. पि, जर्ाच्या प ष्ट्कळशा भार्ाांसांबांधीिी आधािसामग्री िोटक आहे एवढी 
एकि वस्त व्स्थती त्याला काििीभतू झालेली नाही; त्यापेक्षा रकतीतिी अरधक महत्तवािे कािि त्याच्या 
म ळाशी आहे. जर्ाच्या प्रत्येक भार्ातील प्रत्येक सांबांधी साांस्कृरतक घटकाबाबतिी सवग आवश्यक ती 
सामग्री अशा प्रकाििी प्रादेरशक रवभार्िी किण्यास बसलेल्या प्रत्येक अभ्यासकाच्या अर्दी हाताशी सज्ज 
आहे असे र्ृहीत धिले, तिीही तात्प ित्या स्वरूपािी रूपिेषा आखण्यापलीकडे काहीही किण्याच्या 
व्स्थतीत तो असिाि नाही. सत्यव्स्थतीत उपव्स्थत असलेले घटक जरटल प्रस्थारपत कििे हा या 
क्रमबांधाांतील एक आवश्यक टप्त पा असतो. त्याच्या सांदभातील आिखी रकतीतिी आवश्यक ते कायग 
किावयािे िाहूनि रे्लेले आहे. या हेतूच्या पूतगतेसाठी सांख्याशास्त्ररवषयक र् िोत्तिे व समसांख्यािेषाांरकत 
नकाश ेतयाि किण्याच्या पद्धतीही समपगक नाहीत. त्याांच्यावरून सांबांधी सामान्य साहियांिे रनदेशन होते; 
त्याबिोबि त्यात समारवष्ट असलेले रवरशष्ट घटक-जरटलही स िरवले जाण्यािी शलयता असते. पि, 
तेवढ्यावरून ते प्रस्थारपत झाले असे होत नाही; आरि ही र्ोष्ट फलत के्षिाभ्यासाांतूनि होण्यािी शलयता 
असते तसेि आि. ई. डॉज याांिे “वसाहत पद्धतींच्या अभ्यासाांत क्रमबांधात्मक दृरष्टकोि ठेवण्यारवषयी 
आवाहन” हे प स्तक पहा (२९६). 

 
रवशषेेकरून जमीनवापिािी एकके या प्राथरमकस्वरूपाच्या पूिगवस्तू मानल्या आरि त्याांच्या के्षिीय 

रवतििावि साांस्कृरतक-भौर्ारलक प्रदेश आधािले, ति खिोखिीि त्या एककाांिा प्रत्यक्ष पूिगवस्तू म्हिूनि 
अभ्यास किावा लारे्ल, असा हयोनगिने रनदेश केलेला आहे. म्हिूनि, हाटगशॉनग आरि रडकेन याांनी ग्रामीि 
भार्ाांतील सांख्यात्मक तपशीलाांवरून तयाि केलेली व स्पष्टीकििासाठी “सिासिी शतेमळा” ही अमूतग 
कल्पना भरू्ोलाभ्यासकाांिे खिे समाधान करू शकत नाही (३२४). तथारप, बऱ्याि प्रमािात सजातीय 
असलेल्या ग्रामीि के्षिातील सवगसामान्य शतेमळ्याशी (म्हिजेि, ज्यातील घटक-जरटल सांबांरधत 
बह सांख्य शतेमळ्याांतून आढळतो अशा शतेमळ्याशी) हा सिासिी शतेमळा जवळजवळ स सांर्त असल्यािे 
रदसेल असे र्ृहीत धिण्यास हिकत नाही. त्या लेखकाांनी माि या र्ृहीत प्रमेयािे कोितेि प्रात्यरक्षक 
दाखरवण्यािा प्रयत्न केलेला नाही. रशवाय, काही प्रमािात तिी वस्त व्स्थती तशी नाही यािीही आपल्याला 
जािीव आहे. सवग सामान्य शतेात रवरवध, रवरशष्ट रपके अल्प प्रमािातही रदसत नाहीत, असे “सिासिी 
शते” प्रकािाच्या आिाखड्याांवरून सूरित होते. अपवादात्मक शतेात जी प्रम ख रपके म्हिून आढळतात, 
त्याांिा सामान्य शतेाांतून सांपूिग अभाव असतो. तसेि, सिासिी शतेािे आकािमान आरि त्यािी िाई, ििाऊ 
िान व रपकाखालील जमीन ही रडकेनच्या आिाखड्याने स िरवलेली रवभार्िी सामान्य शतेािे यथातर्थ्य 
रिि आपल्याप ढे उभे कितेि, असे म्हिता येिाि नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

ज्याला आपि पूिग वस्तू असे म्हितो अशा स सांघरटत व बांरदस्त एककाांतील घटक-जरटल समजून 
घ्यावयािे झाले, ति आपल्याला वरे्वरे्ळ्या बाबींिा अभ्यास कििे भार् पडेल. म्हिजेि ते घटक-जरटल 
स्वतांि जरटल व ती सांपूिग परिव्स्थती एक सांपूिग वस्तू या दृष्टीने अभ्यासावी लारे्ल. येथे कोिािा र्ैिसमज 
होऊ नये म्हिून (प्रयोबलेिा रिटिबद्दल झाला होता तसा), आम्हाला अशी एक प स्ती जोडून टाकावीशी 
वाटते की, एक पूिग वस्तू या नात्याने एखाद्या एककािा अभ्यास किावयािा असल्यास, त्यात त्या 
अभ्यासरवषयाच्या रवश्लेषिाबिोबिि सांश्लेषिािाही समावशे असिे आवश्यक आहे (वरे्वरे्ळी रपके, 
जनाविे, उत्पादन पद्धती व उपभोर् पद्धती इ. सािख्या) ज्या घटकाांिे रवश्लेषि किावयािे असते त्याांिा 
अभ्यास जार्रतक वा प्रादेरशक, वा ग्रामीि रवभार्ीय पातळीवि किावयािा नसून तो तेवढ्या त्या एकक 
मळ्याप िताि किावयािा असतो. एक पूिग एकक या नात्याने, त्या शतेातील अशा घटकाांिे त्या एकूि 
शतेाशी असलेले सांबांध प्रस्थारपत कििे आर्त्यािे आहे. हे काही र्ूढ आहे, असे नाही. आपि फलत 
शास्त्रीय पद्धतीने त्या त्या शतेकऱ्याच्या रविािधािेिा मार्ोवा घेत जाऊ या. त्याला प्ररतवषी यातील सवग 
घटकाांिे पूिग वस्तूरूपाने सांघटन किाविे लार्ते. एक सांपूिग वस्तू या नात्याने ते एकक समजून 
घेण्यासाठीि या दृरष्टकोिािी व या पद्धतीिी आवश्यकता असते असे नाही ति, त्या घटक जरटलातील 
प्रत्येक अांर्ािे, म्हिजेि प्रत्येक घटकाच्या महत्तवािे, आकलन होण्यासाठीही त्याांिी र्िज असते. 
मानसशास्त्राच्या के्षिातून आपल्या शास्त्रावि टीका कििािा एक टीकाकाि ब्योनगि याने “पूिग वस्तू” या 
सांकल्पनेिा भरू्ोलात किण्यात आलेले सद पयोर् व द रूपयोर् या रवषयािे उद् बोधक पिीक्षि करून एक 
रनष्ट्कषग काढला आहे. ‘पूिग वस्तू’ या सांकल्पनेशी भरू्ोलािा फािि थोड्याबाबतीत सांबांध येत असतो. 
तिीही, त्यािा आढळ शतेमळ्यासािख्या मानव रनर्गमत सांपूिग एकक कायात होतो. अशा बाबतीत, त्या 
एकूि जरटलातील वरे्वरे्ळ्या कािकाांिे अिूक मूल्यमापन त्याांिे त्या जरटलातील स्थान लक्षात घेऊनि 
कििे शलय होईल (२७४, ३४६ f). 

 
साांस्कृरतक-भौर्ोरलक घटनाांच्या अथगसांशोधनातला हा आवश्यक टप्त पा या जार्रतक क्रमबांधाांिी 

ििना कििाऱ्या लेखकाांनी घेतलाि नाही. यदाकदारित जार्रतक अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या 
सवग प्रकािाांिा असा अभ्यास किावयािे सायास घ्यावयािे त्याांनी ठिवले असतेि, ति त्यावरून जर्ािा 
नकाशा तयाि किण्याच्या कायािी न सती स रुवात कििेही त्याांना या जन्मी अशलय झाले असते, ही र्ोष्ट 
उघड आहे. पि त्याांच्या हाती–असलेल्या रनकालावरून पहाता, अशा प्रकािच्या अभ्यासाांच्या र्िजेिेि 
केवळ रनदेशन होते असे नाही ति, अशा अभ्यासाांतून अपेरक्षत रनिगय हाती येण्याच्या दृष्टीने तसे अभ्यास 
आवश्यकि आहेत, असे माझे मत झाले आहे. तसेि, जमीन वापिािी सवगसामान्य अथवा नम नेदाि एकके 
कोठे व कशी शोधावयािी, या अवघड प्रश्नािे उति सांख्यात्मक भौर्ोरलक पद्धतीिा वचेलग्टन जोन्सने 
केलेल्या रवकासाम ळे, रनदान अांशतः हाती येते. सापेक्षतः सजातीय लक्षिे असलेली शतेे असिािे प्रदेश 
कोठे सापडतील, तसेि अपवादात्मक अथवा रमश्रस्वरूपािी शतेे कोठे सापडतील या र्ोष्टी, पायाभतू 
सांख्यात्मक तपशीलाांतून केलेले व शलय रततके तपशील दाखरविािे रवरवध प्रकाििे घटक-
समसांख्यादशगक िेषाांिे नकाश े उघड करून दाखवतात. शवेटी, एखाद्या ग्रामीि प्रदेशासाठी देण्यात 
आलेल्या सिासिी सांस्थाांवरून सवगसामान्य शतेमळ्यािे अिूक रिि उभे किता येत नसले तिी, शतेाांिी 
कोिती लक्षिे सवगसामान्य शतेात असण्यािा सांभव आहे यािे ठोकमानाने रनदशगन त्याांवरून होण्यास 
हिकत नाही, आरि अपवादात्मक असलेली शतेे असामान्य म्हिनू रनरितपिे वर्ळली जावयास हिकत 
नाही. 

 



 अनुक्रमणिका 

ज्या के्षिात बृहद्दशी दृरष्टकोि सातत्याने िाखला जािे जरूिीिे आहे, त्याि के्षिासाठी केल्या जात 
असलेल्या या अरतसूक्ष्मदशी अभ्यासाांच्या सूिनेरवरुद्ध आके्षपाांिा र्दािोळ उठरवला जाईल यात काय 
सांशय! पि, अशा अवमानकािक शब्दाांच्या माऱ्याांनी आपि घाबरून थोडेि जािाि आहोत! सांपूिग 
रहमनदीच्या र्तीिा रविाि कििाऱ्या भशूास्त्रञाने एका रहमकिाच्या र्तीिा द सऱ्या रहमकिाच्या र्तीशी 
असलेल्या सांबांधािा अभ्यास किण्यािे सायास घेतले, ति त्याच्यावि कोिी टीका किण्याच्या फां दात पडत 
नाही. प्रारतरनरधक लोकशासनािा अभ्यास किण्यािी प्ररतञा केलेल्या इरतहासकािाने दहा वषांपेक्षाही 
लहान कालखांडात झालेल्या केवळ हाऊस ऑफ कॉमन्स (रिरटश रवधानसभा) मध्ये झालेल्या ििांसाठी 
एक भला मोठा ग्रांथ खिी घातला तिी कोिी हिकत घेत नाही. येथे एक र्ोष्ट साांर्िे आवश्यक आहे, नहहे 
त्यािा आग्रह धिला पारहजे की, तो अभ्यासक सूक्ष्मदशी अभ्यास कित असो, अथवा अरतसूक्ष्मदशी अभ्यास 
कित असो, त्याच्या बिोबिीने त्याने आपला मूळ बृहद्दशी दृरष्टकोि व्स्थि ठेवला पारहजे. म्हिजेि, कोिी 
भरू्ोलाभ्यासक याझ ूम खप्रदेशातील एकाि कपाशी शतेािा अभ्यास कित असला तिी, याझ ूम खप्रदेशािे 
अथवा सवगसामान्यपिे कपाशीपट्ट्यािे आकलन होण्याच्या दृरष्टने त्यािे महत्तव असेल तेवढ्याप ितीि 
भरू्ोला शास्त्राला त्या शतेाबद्दल अरभरूिी असते, या तत्तवािे त्या अभ्यासकाने रवस्मिि होऊ देता कामा 
नये. या दृरष्टकोिातून पहाता, त्या अभ्यासकाने त्या शतेमळ्याच्या सांबांधीच्या अनेक तपशीलाांकडे, ते 
अप्रारतरनरधक आहेत अथवा रकमान महत्तवािे आहेत अशा सबबींवि, द लगक्ष किण्यास म ळीि हिकत नाही. 
याझ ू म खप्रदेशातील जमीनवापिािे आकलन होण्यासाठी माि कापूस, मका, र्ाळमृरत्तका इत्यादी 
र्ोष्टीसांबांधीिी वस्त व्स्थती मारहत होिे आवश्यक असते, आरि ती आता उपलब्धही आहे. पि, त्यापेक्षा 
अरधक काही मारहती असिे आवश्यक होते. अथाति, या सवग कािकाांच्या अन्योन्य सांबांधाांिी आरि त्या 
कािकाांच्या जमीनवापिाच्या त्या बांरदस्त एककाशी, म्हिजेि एकेका ‘सवगसामान्य’ शतेाशी, असलेल्या 
सांबांधाांिी मारहती करून घेिे आवश्यक होते. 

 
साांस्कृरतक घटक जरटलाांवि आधारित जार्रतक रवभार्िीसाठी ििलेल्या प्रादेरशक क्रमबांधाांच्या 

या सांपूिग ििेत आम्ही एक प्रश्न वािांवाि उपव्स्थत कित आलो आहोत, आरि त्या प्रश्नािे उत्ति देिे 
आर्त्यािे आहे. क्रमबांध केवळ साांस्कृरतक रूपधेयाांवि आधािलेला असो की, कोित्याही 
भदूृश्यावििातील साांस्कृरतक व नैसर्गर्क अशा दोनही स्वरूपाच्या प्रत्यक्ष रूपधेयाांवि आधािलेला असो! 
अशा प्रकािच्या क्रमबांधातून, एकाि के्षिातील नैसर्गर्क रूपधेयाांबिोबिि साांस्कृरतक रूपधेयाांनाही ती 
लावनू पहाता येईल अशी एखादी भक्कम सांदभग िौकट रमळू शकेल का? मूलतः साांस्कृरतक घटकाांवि 
आधािलेला अशा प्रकाििा क्रमबांध, जेहहा नैसर्गर्क घटकाांच्या जरटलाांनाही लार्ू किण्यािा प्रयत्न केला 
जाईल, तेहहा द लग भ्य अडििींिा डोंर्ि ति आपल्या प ढे उभा िहािाि नाही ना? काही जिाांनी सूरित 
केल्याप्रमािे, या रदशनेे ही त लना किण्याच्या नादात एक तकग रसद्ध कायगपद्धती उलटी रफिरवण्याच्या 
प्रयत्नात अडकून पडल्यासािखे होिाि नाही ना? 

 
प्रथम एक र्ोष्ट नमूद कििे जरूि आहे की, या त लनेला ‘साांस्कृरतक प्रदेशाांिा नैसर्गर्क प्रदेशाांशी 

सांबांध’ असे नाव देता येिाि नाही. या दोन्हीपैकी कोित्याही बाबतीत प्रदेश रनरित किताना मानवी 
जीवनाच्या दृष्टीने त्यािी महत्ता हा मानदांड म्हिनू वापिावा लारे्ल. ‘साांस्कृरतक प्रदेश’ मान्य किताना 
याम ळे कोितीि अडिि येिाि नसली तिी, कोित्याही शब्दाथाने नैसर्गर्क या सांञेिा रविाि कित 
असता, या त लनेसाठी ‘नैसर्गर्क प्रदेश’ या सांकल्पनेला अजीबाति फाटा द्यावा लारे्ल. परििामी, या 
उलट्या कायगपद्धतीिा अवलांब करूनही, नकळत पयावििवादी भरूमका मान्य किण्यािा धोका िहात 
नाही. सॉिने आपल्याला याबाबतीत अशी सूिना देऊन ठेवली आहे की, तसे किताना नैसर्गर्क प्रदेशाांिी 
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साांस्कृरतक प्रदेशाांशी एकरूपता रसद्ध किण्याच्या प्रयत्नाांच्या मार्ाने जाव ेलार्ण्यािी शलयता असते–व 
शवेटी त्याि मार्ाने जािे भार्ही पडते-हे मारे्ि आपल्या रनदशगनास आलेले आहे (८४, १९१). 

 
आपि जेहहा साांस्कृरतक-भौर्ोरलक प्रदेशाांिी त लना वरे्वरे्ळ्या नैसर्गर्क घटकाधारित प्रदेशाांशी 

करू पहातो, तेहहा परिव्स्थती तिी कोिती उद् भवते? या साांस्कृरतक भौर्ोरलक प्रदेशाांच्या क्रमबांधाांपैकी 
प्रत्येक क्रमबांध बह सांख्य साांस्कृरतक रूपधेयाांवि अवलांबून असतो, पि या रूपधेयाांपकैी कोितेही एक 
रूपधेय कोित्याही एका नैसर्गर्क घटकाांवि अवलांबनू नसते; उलट प्रत्येक रूपधेय अांशतः अनेक नैसर्गर्क 
घटकाांवि अवलांबून असते, आरि या साांस्कृरतक रूपधेयाांपैकी प्रत्येकािी अवलांबन पद्धती व अवलांबन 
प्रमाि ही रभन असतात. परििामी, एका साांस्कृरतक प्रदेशात उपव्स्थत असलेल्या सवग साांस्कृरतक 
रूपधेयाांिी र्ोळाबेिीज केली ति, त्यात, आरि कोित्याही एका नैसर्गर्क घटकाांवि अथवा त्याांच्या 
कोित्यातिी सांयोर्ाांवि आधारित प्रादेरशक वर्गवािीत, एवढी तफावत रदसू लार्ते की, या दोहोत 
कोित्याि प्रकाििा पूिग सांबांधयोर् असू शकेल असे र्ृहीत धिण्यािा मोह होिािि नाही. व्हहटल्से अथवा 
हाटगशॉनग व रडकेन याांनी तयाि केलेले साांस्कृरतक प्रदेशाांिे नकाश ेसमोि ठेवले व हवामान, जरमनीिा 
िढउताि, मृरत्तका इत्यादींच्या जार्रतक नकाशाांशी त्याांिी त लना केली ति, कोित्याही एका साांस्कृरतक 
के्षिप्रकािािे स्पष्टीकिि किताना सवगि नैसर्गर्क घटक रविािात घेिे भार् पडेल. आरि इतका रविाि 
करूनही त्याांिे पूिगपिे स्पष्टीकिि देता येिािि नाही. उत्ति अमेरिकेिे प्रदेश व िीनिे प्रदेश याांच्यातील 
मौरलक भेदि, एकादमात, साांस्कृरतक कािकाांिा रविाि होिे आवश्यक असल्यािी मार्िी कितील. 

 
पि, असाही आके्षप घेण्यात आलेला आहे की, ही कायगपद्धती म्हिजे तकग रनष् क्रमािा हय त्क्रम 

आहे. “ही भदूृश्ये रनमाि कशी झाली यािी मारहती करून घेण्यापूवीि, मानवरनर्गमत भदूृश्यािे विगन कििे 
म्हिजे घोड्याला र्ाडी ज ांपण्यािा प्रकाि होईल. म्हिूनि, त्याला आधािभतू असलेल्या प्राकृरतक 
भरू्ोलािा भक्कम पायाि प्रथम प्रस्थारपत किावा लार्तो. अशावळेी, पृर्थ्वीच्या पाठीवि मानवी-सृष्टी 
नहहतीि असे र्ृहीत धरून, रनसर्ाने रनमाि केलेले असण्यािी शलयता आहे अशा, नैसर्गर्क भदूृश्यािी 
सवगसामान्यपिे प निगिना किावयािी असते; अथात, त्यात जीव-सृष्टीिे कायग सामावलेले असेलि.” (८४, 
२०२. हहॉलॉलसिा रवरशष्ट सांदभग सॉिने रदलेला नाही.) [हे रवधान हहॉलॉलसच्या रलखािािा अन वाद आहे असा भास होत 
असला तिी, प्रत्यक्षात ते हहॉलॉलसिे भाषाांति आहे (१८६, २००).] 

 
सॉि व हहॉलॉलस याांनी प्रशस्ती केलेली ही पद्धती प ष्ट्कळ भरू्ोलकािाांनी वापिलेली आहे; आरि ती 

रनसर्ाच्या (आरि अरतहयापकायाने रवश्वाच्याही) य व्लतवादाशी स सांर्त आहे. अथात, रवश्वावि 
य व्लतवादािा आिोप आपि करू शकतो, असे येथे र्हृीत धिले आहे. पि शास्त्राांिा य व्लतवाद आरि 
रनसर्ािा य व्लतवाद एकि आहेत असे म्हिता येिाि नाही. िेिूांिा शोध काही अिूांच्या अभ्यासावरून 
लावण्यात आलेला नाही, चकवा अिूच्या पोटात असलेल्या ऋिािूांच्या व धनािूांच्या पिीक्षिाने अिूांिा शोध 
लावला रे्लेला नाही. तसेि, आकाशस्थ यांिशास्त्रािा प्रथम अभ्यास करून, त्यावरून आकाश र्ोलाांच्या 
र्तींिा अभ्यास किण्यात आलेला नाही. परिव्स्थती याच्या उलट होती असे म्हििे योग्य ठिले! एकदा का 
शास्त्रीय रनयमावली प्रस्थारपत झाली की, शास्त्रञ त्यािा हय त्क्रमाने सहज वापि करू शकतात, आरि 
अद्याप अञात असलेल्या ग्रहाांिा शोध लार्ू शकतो. भरू्ोलाला कधीकाळी ही अवस्था येिाि असेल ती 
असो, आज तिी, भरू्ोलशास्त्र रवकासाच्या त्या पदवीला पोहोिलेले आहे, असे सूरित किण्यािे कोिी 
धाडस कििाि नाही. 
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परहल्याच्या, म्हिजे “नैसर्गर्क भदूृश्याच्या,” स्वरूपावरून द सऱ्यािे, म्हिजे “साांस्कृरतक 
भदूृश्यािे” स्वरूप रनरित केले जात असते, येवढे एकि आधाितत्तव घेऊन भरू्ोलाभ्यासक तकग शास्त्रान साि 
आपल्याला परहल्यावरून द सऱ्याकडे रे्ले पारहजे, असा य व्लतवाद करू शकले असते. हा रविाि अरधक 
रनदोष शास्त्राांशी भरू्ोलािे साम्य असते असे र्ृहीत धिल्याम ळे स िलेला असावा. िोक अशी टीका कितो 
की, ही कायगपद्धती म्हिजे “परिसिाच्या रनयांििाच्या सांकल्पनेिा तारत्तवक प नरुच्चािि आहे.” िोकने या 
य व्लतवादातील दोषही दाखवनू रदला आहे : नैसर्गर्क घटक हे कोित्याही प्रदेशािे स्वरूप रनरित 
किण्यासाठी आवश्यक असिािे र्रतमान घटक नहहेत आरि म्हिूनि प्रादेरशक वर्ीकििासाठी 
वापिावयािे योग्य ते रनकषही नहहेत (२९७, १०३, १०७). 

 
पि, कालमानान साि होिाऱ्या प्रत्यक्ष रवकासक्रमाशी हेि स सांर्त आहे, या आिखी एका अथाने, 

नैसर्गर्क पयावििाकडून साांस्कृरतक रूपधेयाांकडे जावयािे ही कायगपद्धतीि तकग श द्ध आहे, असे 
वाटण्यािी शलयता आहे. पि, शास्त्राांना ही तकग पद्धती आवश्यक वाटत नाही. जेहहा जीवशास्त्रञ मानवाच्या 
रवद्यमान शिीिाच्या ििनेिा व कायािा अभ्यास कितात, तेहहा प्रथम मानवाच्या उत्क्राांतीतील सवग टप्त प्त याांिा 
सांपूिग अभ्यास किण्यािी त्याांना काहीि र्िज भासत नाही. इतकेि काय, ज्याांना कालक्रमान साि 
घटनाक्रमाांिा अभ्यास कििे आवश्यक असते अशा इरतहासाभ्यासकाांनाही इरतहासािा अभ्यास कोित्याही 
रदशनेे किता येतो हे कळून ि कले आहे. आधीच्या कालखांडाांतील घटनाांिे वािांवाि परिशीलन 
केल्यारशवाय वतगमान इरतहासािे आकलन होिे अशलयि आहे, हे खिे असले तिी, प्रािीन इरतहासाच्या 
आिांभकालािी पूिगतया प निगिना केल्यारशवाय आपल्याला वतगमानकालीन इरतहासािा अभ्यासि किता 
येिाि नाही, असे माि कोिताि इरतहासकाि मानत नाही. 

 
जे ञात आहे तेथून आिांभ करून, ज्याांिे खािीपूवगक प्रात्यरक्षक करून पहाता येईल अशा मध्यर्त 

घटनाांमार्े अञातासांबांधीच्या रनष्ट्कषापयंत जाऊन पोहोिावयािे, हेि शास्त्राांच्या य व्लतवादािे साि आहे. 
 
भरू्ोल के्षिातील आमच्या ञानाच्या मयादा तिी काय आहेत? ज्याांच्या सहाय्याने आपले कायग 

सांपन हहावयािे आहे त्या पायाभतू वस्त व्स्थती आहेत तिी कोित्या? आरि त्याांच्या सांबांधयोर्ाांिे रनरित 
ञान आपल्याला रकती आहे? खािीपूवगक साांर्ावयािे ति, कोित्याही प्रदेशाच्या काही नैसर्गर्क 
घटकाांसांबांधीच्या काही थोड्या बाबींिी मारहती रनरित आहे, पि काहींच्या बद्दल फािि िोटक मारहती 
आमच्या भाांडािात आहे हे कबूलि केले पारहजे, आरि त्याांिे समपगक ञान आपल्याला कधीि रमळण्यािी 
शलयता नाही. या रवरवध नैसर्गर्क घटकाांच्या सांबांध योर्ाांबद्दल आपल्याला काही बिीिशी खािीलायक 
मारहती आहे. पि प ष्ट्कळसे अद्याप अञाताति आहे. एका बाजूला नैसर्गर्क घटक–मर् त्याांिा हयव्लतरूप 
असो की समरष्टरूप असो–आरि द सऱ्या बाजूला वरे्वरे्ळे साांस्कृरतक घटक या दोहोंच्या पिस्पि सांबांध 
योर्ाांबद्दलिे आमिे ञान अर्दीि अरनरित स्वरूपािे आहे. अशा व्स्थतीत ञत व अञात याांिी साांर्ड 
घालण्यािा प्रयत्न किावयािा–मर् ती साांर्ड “नैसर्गर्क पयाविि” म्हिून असो की “नैसर्गर्क भदूृश्य” 
म्हिून असो की, आिखी काही नाव त्याला रदलेले असो–नांति त्यावरून काही रनष्ट्कषग काढावयािे, आरि 
शवेटी ज्याांच्या बद्दलिे आपले ञान अर्दी मयारदत आहे अशा सांबांध योर्ाांिा आधाि घेऊन, आपल्याला 
आधीि ञात आहेत अशा र्ोष्टीपयंत, म्हिजेि एखाद्या के्षिाच्या साांस्कृरतक रूपधेयाांपयंत, येऊन 
पोहोिण्यािी खटपट किावयािी ही कायगपद्धती तकग शास्त्राला तिी मान्य आहे का? भरू्ोलशास्त्रातील 
प्राथरमक वस्त व्स्थती, म्हिजेि ज्या वस्त व्स्थतींिा आपल्याला य व्लतवादासाठी आधाि घेिे प्राप्त त आहे 
अशा, कोित्यातिी द सऱ्याि के्षिातील रवद्यमान रूपधेये असतात. यात काही थोड्या नैसर्गर्क घटकाांिा–
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कािि काही आता अव्स्तत्वात नाहीत आरि असली तिी, बदललेल्या स्वरूपात आहेत–आरि त्याबिोबिि 
सवग रवद्यमान साांस्कृरतक घटकाांिाही समावशे होतो. 

 
वि ज्याांिी रूपिेषा आलेली आहे त्या दोनही क्रमबांधाांिा आिांभ ञातापासूनि होतो. ज्याांच्या 

सांबांधीच्या वस्त व्स्थती आपल्या हाताशी असतात अशा घटकाांिे रनिीक्षि व वर्ीकिि, आरि अशाि 
घटनाांच्या घटक-जरटलाांिे मापन व त्यािी ओळख पटविािी लक्षिे यानाि प्राधान्य रदले जाते. माझ्या 
मते, कोित्याही शास्त्रीय कायािा “भक्कम पाया” यातूनि तयाि होत असतो. येथे, भतूकालािा वािसा 
म्हिून आपल्यापयंत आलेल्या एका क कल्पनेच्या पकडीतून सोडवनू घेिे आवश्यक आहे. खडक, मृरत्तका 
चकवा हवामान याांच्या वस्त व्स्थतींिे ञान शास्त्रीय कायासाठी अरधक “भक्कम” असते, पि त्यामानाने, 
रपकासाठी वापिलेल्या रबघ्याांिी सांख्या चकवा लोकसांख्या चकवा लोकभाषा याांच्यासांबांधींिे वस्त व्स्थती ञान 
लेिेपेिे असते, असा समज आहे. भरू्ोलाभ्यासक साांस्कृरतक रूपधेयाांच्या त लनेने नैसर्गर्क रूपधेयाांिा 
रविाि किताना जो पक्षपात कितात तो ती अरधक व्स्थिस्वरूपािी असतात या कल्पनेविि आधािलेला 
असतो, हे र्ृहीत आहे. असे किताना नैसर्गर्क घटकाांच्या स्थैयाला फाजील महत्तव देण्याकडे त्यािा कल 
असतो. रकत्येक के्षिाांतून आज जे अव्स्तत्वाति नाही अशा एका रूपधेयावि, म्हिजेि नैसर्गर्क 
वनस्पतींवि, आधािलेल्या एका ग्रांथात मानवाच्या वसाहतींिे विगन, “स्वाभारवक भपूृष्ाच्या सापेक्षतः 
रििजीवी असलेल्या प िातन पाश्वगभमूीवि कोिलेल्या ख िा” अशा शब्दात केलेले वािून आियािा धक्काि 
बसतो (३२१, ४). “स्वाभारवक” हा आिखी एक असा शब्द आहे की, तो रनिरनिाळ्या भरू्ोलकािाांनी 
रनिरनिाळ्या अथाने वापिलेला आहे. या रवरशष्ट रठकािी त्याच्यात वनस्पतींिा समावशे केलेला नाही, असे 
असण्यािी शलयता आहे. आरि त्याअथाने ते रवधान मान्य किण्यासही हिकत रदसत नाही. एखाद्या कें द्रीय 
शहिाच्या (उदाहििाथग व्हहएनािा) िस्त्याांिा आकृरतबांध रे्ल्या रकत्येक शतकात रजतका बदललेला 
नसेल, रततका बदल तेथील भरूूपे, मृरत्तका, आरि शजेािच्या पूिमदैानातील पािी यात झालेला 
असण्यािा सांभव आहे. 

 
काही असो, आपल्या शास्त्रीय कायािा आधाि म्हिून उपयोर्ी पडाव े इतके प िेसे खािीलायक 

ञान कोित्या वस्त व्स्थतींबाबत आपल्याला आहे, या प्रश्नाच्या सांदभात आपल्या समोि असलेल्या 
वस्त व्स्थतींच्या रटकाऊपिाबद्दल वाद घालत बसिे हे असांबद्ध आहे. कोित्याही के्षिािी रवद्यमान रूपधेये 
तेवढी रनिपवादपिे या प्रकािात मोडतात. 

 
म्हिूनि, त्या “भदूृश्याांच्या” रवद्यमान रूपधेयाांपासून आिांभ कििाऱ्या कायगपद्धतीिी प्रशस्ती 

फींिने केलेली आहे. जिी ही प्रशस्ती त्याने खासकरून नार्िी के्षिाांसाठी केलेली असली, तिी त्यािे हे 
रवधान कोित्याही साांस्कृरतक रूपधेयास लार्ू किता येण्यासािखे आहे. तो असा रनष्ट्कषग काढतो की, या 
कायगपद्धतीत रवषयाच्या ज्या अांर्ाांबद्दल लेखक अरधकाि वािीने बोलू शकेल त्याि अांर्ाला, म्हिजेि 
रवद्यमान नर्िाला, तो रवषय ििेत अग्रहक्क देत असतो. याम ळेि, भतूकालासांबांधींच्या अन मान सांिाला तो 
त्याांिे न्याय्य स्थान देऊ शकतो; कािि, रकतीही कडक ऐरतहारसक पद्धतींिा वापि करून माांडलेली 
असली तिी, अन माने ती अन मानेि िहातात. भदूृश्याांिी नोंदरवलेली रनिीक्षिे फाि मौरलक ठिण्यािी 
शलयता असते, पि, अन माने माि शून्य मोलािी ठिण्यािी शलयताि जास्त असते (२८८, ११८). 
हम्बोल्टने मेव्लसकोत केलेल्या कायािे मूल्यमापन कििाऱ्या सॉििे रवधान थोडेसे बदलून असे वािता 
येईल; “हांबोल्टने आपला रतकडील काळ, कोित्याही इव्न्डयन सांस्कृतीिा रतकडे रवकास 
होण्यापूवीपासून अव्स्तत्वात असलेल्या, मूळ भदूृश्यािी प निगिना किण्यात घालरवला असता ति, त्याच्या 
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तत्सांबांधीच्या रनिगयाांिी चकमत आज शनू्यि ठिली असती. पि, त्याला जे प्रत्यक्षात रदसले त्यािे विगन 
त्याने तपशीलवाि करून ठेवले. त्यािे महत्तव माि अनन्य साधािि, अरवनाशी आहे (८४, १८५). अनोल्ड, 
र् योत याच्या कायाकडे याि काििाने िाल्फ िाऊन याने आपले लक्ष वधेले आहे. काही रनसर्ग 
विगनाांसांबांधींच्या उपपत्तींिे प्रात्यरक्षक किण्यासाठी र् योतने काही अभ्यास केले. त्याने घातलेले मानव व 
पृर्थ्वी याांिे अन्योन्य सांबांध दाखरविािी काही अांरतम हेत वादी उपपत्ती रजतकी आपल्या दृष्टीने शून्य 
चकमतीिी ठिली रततकीि ही रनसर्ग विगनरवषयक उपपत्तीही शनू्य रकमतीिी ठिली आहे. पि त्याि 
सांदभात त्यािवळेी दरक्षि अप्त पालेरशयन् के्षिाच्या साांस्कृरतक रूपधेयाांिी त्यानेि करून ठेवलेली विगने 
माि ऐरतहारसक भरू्ोलाच्या रवद्यार्थ्याच्या दृरष्टने रनत्य-मूल्यािी होऊन िारहली आहेत (६५). 

 
रनिीक्षिाने साांस्कृरतक रूपधेयाांसांबांधी ञान रमळरविे जसे शलय आहे, तसेि आरि रततकेि ञान 

एखाद्या के्षिातील नैसर्गर्क घटकाांसांबांधीही रमळरविे शलय झाले असते, तिीही नैसर्गर्क काििाांकडून 
साांस्कृरतक परििामाांकडे जािािी कायगपद्धती स िरक्षत ठिली नसती. कोितेही रवरशष्ट साांस्कृरतक रूपधेय 
हे एका कािकसांिाच्या र्तकालीन रवकासािे प्ररतरनरधक रूप असते. या सांिात बह सांख्य नैसर्गर्क 
घटकाांिा समावशे असतो येवढेि नहहे ति, ज्याांच्यापैकी काहीबद्दल कोितीि मारहती रमळण्यािी आशा 
नाही अशा प ष्ट्कळशा मानवी घटकाांिाही त्याति समावशे असतो. या जरटलात भूमीिे स्वरूप हा घटक 
द य्यम दजािा असून, मानव हाि खिा रनिायक व सृजनशील कािक असतो, असे श्ल्यूटि म्हितो (१४८, 
२१४ : c/o वबेेल २६६, २०३ f; िोक २९७, १०७ f). या अत्यांत र् ांतार् ांतींच्या घटनाांिा अन्वयाथग 
लावण्यासाठी लार्िािा शास्त्रीय तत्तवाांिा समपगक सांि आपल्या हाती अद्याप आलेला नाही. सांबांधी नैसर्गर्क 
अथवा मानवी कािकाांपासून आिांभ करून, सत्यव्स्थतीत त्याांिे कायग ज्या पद्धतीने झाले त्या पद्धतीने त्याांिी 
ज ळिी करून, त्याांतून एकि एक साांस्कृरतक रूपधेय रनमाि किण्यािा प्रयत्न किावा अशा अवस्थेला 
आम्हीि अद्याप पोहोिलेलो नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, रवद्यमान, ञात आरि तयाि 
वस्त व्स्थतीपासून स रुवात करून, आपल्याला शलय होईल त्याप्रकािे र्तकालीन कायािा अभ्यास कित 
त्याांच्या मूळकाििाशी जाऊन पोहोिावयािे व अशा िीतीने एखाद्या साांस्कृरतक रूपधेयाच्या रवकासक्रमािे 
रवश्लेषि किावयािे; एवढे किण्याच्या अवस्थेति आपि आज आहोत. इति अनेक शास्त्राांना आता शलय 
झाले आहे त्या प्रमािे, आपिही या पद्धतीच्या उलटक्रमाने कायगकिण्याच्या अवस्थेला कधीकाळी पोहोि ू
अर्ि नाही, या र्ोष्टीिी ििा कित बसण्यािी या रठकािी र्िज नाही. कोित्याही परिव्स्थतीत, अन्य 
शास्त्राांनी सांपादन केलेल्या यशाशी स्पधा किण्यािी केवळ इच्छा बाळर्ल्याने त्याांच्या पद्धतींिा अवलांब 
किण्यासाठी असलेला ञानसांिय आपल्याजवळ रनमाि होण्यािी शलयता नाही. 

 
मानवी समस्याांिा अभ्यास कििाऱ्या अन्य शास्त्राांनी हा दृरष्टकोि स्वयांरसद्ध असल्यािी मान्यता 

रदलेली आहे, आरि यािी दखल हेटनिने १९०७ मध्येि घेतली आहे (१३०, ११४). पि, या धड्याळाांच्या 
यांििेिा अभ्यास न किता, आरि त्याच्या सवग भार्ाांिे ञान प िेसे न रमळरवताि, आधी घड्याळािे भार् स टे 
करून ठेवले, आरि आता ते ज ळवण्यािा प्रयत्न िालू आहे; असला हा खटाटोप फलत 
भरू्ोलाभ्यासकाांनीि िालरवला आहे (तसेि हेटनि व बिॅोज याांच्या ग्रांथातील अवतििासाठी प्रकिि ३. 
क. पहा). [अन सांधान कायासाठी साांस्कृरतक रूपधेयाांिा अभ्यास कसा किावयािा असतो या प्रश्नासांबांधीच्या हेटनिच्या मताांत कोितीही 
अरनरितता नाही. तिीही त्याने उत्परत्तरनष् पद्धतीबद्दल आग्रह धिल्याम ळे त्याच्या प्ररतपादनाच्या कायगपद्धतीला, आरि प्रादेरशक क्रमबांधाच्या 
ििनेलाही उलटी रदशा रमळाली (प्रकिि १०. ड. पहा). या द सऱ्या बाबतीतील त्यािा य व्लतवाद रवरशष्ट प्रदेशाांच्या सत्यव्स्थतीदशगक क्रमबांधाच्या 
सांदभात केलेला होता. म्हिूनि, तो आपल्या क्षेिप्रकािाांच्या तौलरनक क्रमबांधाच्या या प्रस्त त रविािाांना लार्ू पडत नाही.] 
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कोित्याही के्षिाच्या साांस्कृरतक रूपधेयाांच्या अभ्यासािा आिांभ साांस्कृरतक रूपधेयाांपासूनि झाला 
पारहजे असा आग्रह धििे, यािा अथग, कोित्याही प्रदेशाच्या भरू्ोलाच्या सामान्य अभ्यासािी स रुवातही 
साांस्कृरतक रूपधेयाांपासूनि झाली पारहजे असा आग्रह धििे, असा होत नाही. प्रदेशाच्या मयादा रनरित 
किण्यािा प्रश्न अरनर्गित आहे हे र्ृहीत धिले ति, शास्त्रािी एकि सलतीिी अट रशल्लक िाहते. प्रत्येकाने 
उपलब्ध वस्त व्स्थतीपासून प्रािांभ कििेि आवश्यक आहे. चफिने मोठ्या जोमाने प्ररतपादन केले आहे 
त्याप्रमािे पहाता, उपलब्ध वस्त व्स्थती म्हिजे त्या के्षिािी प्रत्यक्ष रवद्यमान रूपधेये असली पारहजेत; मर्, 
ती नैसर्गर्क आहेत का साांस्कृरतक आहेत, यािी चिता किण्यािी जरूिी नाही (२८८, ११५ ff). 
रनिरनिाळ्या प्रकािाांच्या “भदूृश्याांसाठी” तो िाि वरे्वरे्ळे सािे साांर्त असला तिी, प्रत्येकािी स रुवात 
“रवद्यमान भदूृश्यापासूनि” झाली पारहजे या सामान्य रनयमाच्या िौकटीत ते सवगि सािे बसण्यासािखे 
आहेत (१२१). नैसर्गर्क रूपधेयाांिा अथग लावण्यािे काम केवळ अमानव कािकाांविि आधािलेले असले 
पारहजे, असा त्याच्या हयाख्येिा िोख रदसतो. मानवाने ज्याच्यावि जवळजवळ कोितेि सांस्काि केलेले 
रदसत नाहीत अशा के्षिािा अभ्यास त्याांतील नैसर्गर्क रूपधेयाांच्या रविािाांपासून स रू हावा हे सांय व्लतक 
आहे; आरि एवढाि त्या हयाख्येिा परिमाि होिाि आहे. पि, अशा के्षिाांतही साांस्कृरतक रूपधेयाांिा रविाि 
किण्यािा प्रश्न उद् भवले, तेहहा तो भक्कम पायावि हहावयास पारहजे असेल ति, त्या रविािािी स रुवात 
साांस्कृरतक रूपधेयाांच्या रनिीक्षिाांपासूनि होिे आवश्यक आहे. 

 
पि, अर्दी स्वैिपिे ज्याांच्या मयादा ठिवनू देता येतील अशा के्षिाांच्या स्वतांि अभ्यासाांशी आपला 

येथे सांबांध नाही ति, ज्यािा उपयोर् भौर्ोरलक कायािा प्राथरमक पाया म्हिून हहावयािा असतो, अशा 
सांपूिग जर्ाच्या प्रादेरशक रवभार्िीच्या क्रमबांधाशी आपला सांबांध आहे. आपल्याला असेही रदसून आले आहे 
की, तकग श द्ध आरि हयवहािश द्ध अशा दोनही बाजूांनी रविाि किता, अशा प्रकाििा क्रमबांध कोित्यातिी 
एकाि घटक जरटलावि अथवा घटक सांश्लेषिावि आधािलेला असिे आवश्यक आहे. माि, त्याांच्या 
बदलत्या रूपाांिे आरवष्ट्काि त्या के्षिात रदसत असले पारहजेत. सवग भौर्ोरलक रूपधेयाांिा ज्यात समावशे 
होईल अशा प्रकाििे सांश्लेषि कायग रनसर्ग अथवा मानव याांपकैी कोिीि करू शकिाि नाही. म्हिूनि, सवग 
भौर्ोरलक रूपधेयाांिा ज्यात अांतभाव किता येईल अशा प्रादेरशक रवभार्िीिा एकमेव क्रमबांध ििता येिे 
शलयि नाही. वरे्वरे्ळ्या घटकाांवि अथवा वरे्वरे्ळ्या घटक जरटलाांवि आधारित असे शलय होतील 
रततके क्रमबांध प्रस्थारपत कििे व मर् त्याांिी पिस्पिाशी त लना कििे एवढेि आपल्याला कििे शलय 
आहे. आपि हे सवग एकमेकाांवि ठेव ू शकलो, ति तो एकूि प्रकाि रवद्यमान जर्ाच्या भरू्ोलािे एक 
प्रारतरनरधक रूप होईल. तिीही, त्याम ळे रनरित स्वरूपािे प्रदेशही प्रस्थारपत होत नाहीत चकवा रनरित 
स्वरूपािे के्षि प्रकािही प्रस्थारपत होत नाहीत. माि, रवरशष्ट के्षिाांत प्रत्यक्ष अव्स्तत्वात असलेले फिक 
रनदशगनाला येतील. 

 
प्रत्यक्ष भदूृश्यावििावि आधािलेल्या के्षिप्रकािात केलेली जार्रतक रवभार्िी काही रवरशष्ट हेतू 

रसद्ध होण्याच्या दृष्टीने अत्यांत उपय लत ठिण्यािी शलयता आहे. पि जरमनीिा वापि अरधक उत्पादनक्षम 
होण्यासाठी मानवाने केलेल्या बह सांख्य साांस्कृरतक रूपधेयाांच्या सांकलनावि आधािलेल्या जार्रतक 
रवभार्िीत रवरवध रूपधेये जास्तीत जास्त सांख्येने उपव्स्थत असतात. 
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ह–साराशं 
 
भौर्ोरलक रूपधेयाांच्या परिभाषेत बोलावयािे झाले ति, भपूृष्–म्हिजेि जर्–हे काही स्पष्टपिे 

वरे्वरे्ळ्या प्रादेरशक भार्ात रवभार्लेले नाही. तिीही, भरू्ोलाच्या मलूभतू कायाच्या रसद्धीसाठी–म्हिजेि 
रभनरभन के्षिाांतील भेदाांिे आकलन करून घेण्यासाठी, भरू्ोलाभ्यासकाला जर्ािी प्रादेरशक भार्ात 
रवभार्िी, नाइलाजाने स्वचे्छेनेि, कििे आवश्यक होते. कोित्याही शास्त्रािे एक सामान्य तत्तव असते की, 
त्याच्यातील सामग्री त कड्या त कड्याांनी रवखरूप पडलेली असता कामा नये ति, ती ञानाच्या तकग श द्ध 
क्रमबांधाच्या रूपाने सांघरटत केलेली असली पारहजे. 

 
भरू्ोलकाि ज्याांिा अभ्यास कित असतात ती जर्ािी के्षिे एक अथवा दोन प्रकािाांनी तकग श द्ध 

क्रमबांधाांच्या स्वरूपात सांघरटत किता येण्यासािखी आहेत. परहल्या प्रकािात, के्षिे जशी भपूृष्ावि 
माांडलेली असतील त्या व्स्थतीति त्या रवरशष्ट प्रदेशाांना मान्यता देऊन त्याांिा एकि एक क्रमबांध ििलेला 
असतो. द सऱ्या प्रकािात, अनेक क्रमबांधाांिा एक सांि असतो. भपूृष्ाविील के्षिाांिी प्रत्यक्ष माांडिी रविािात 
न घेता, वरे्वरे्ळ्या रूपधेयाांवरून चकवा घटक जरटलाांवरून रनरित केलेल्या प्रकािान साि जर्ाच्या एकूि 
के्षिािे वर्ीकिि त्या सांिातील प्रत्येक क्रमबांधात केलेले असते. 

 
रवरशष्ट प्रदेशाांना त्याांच्या प्रत्यक्ष स्थारनक माांडिीन साि मान्यता देिािा एकि सत्यव्स्थतीरनष् 

क्रमबांध आहे आरि फलत त्याति सवग प्रादेरशक ञान एकाि क्रमबांधाच्या रूपाने सांघरटत किता येते. तसेि, 
सांपूिग प्रादेरशक भरू्ोलाला आवश्यक असिािा क्रमबांध त्यातूनि रमळू शकतो. भरू्ोलाभ्यासक ज्याांिा 
अभ्यास कित असतो अशा प्रकाििा रवरशष्ट प्रदेशाांिा क्रमबांध रनसर्ात नसतो.–तो रनसर्ाच्या जर्ात 
नसतो, तसाि तो रनसर्ग व मानव या दोघाांनी रमळून साकाि केलेल्या या प्रत्यक्ष जर्ातही तो नसतो. 
इतकेि काय, वतगमान परिव्स्थतीिे आपल्याला जे भौर्ोरलक ञान आहे ते ञान त्या क्रमबांधािी प्रम ख िेषा 
कशी आखावी यािी खािी अल्प प्रमािात देण्यासही असमथग आहे. आपापल्या रवकासक्रमातून स्वतांि के्षिे 
म्हिून, अथवा के्षिप्रकाि म्हिूनही, हे वरे्वरे्ळे प्रदेश एकमेकापासून रवभलत झालेले असत नाहीत. उलट, 
त्या के्षिाच्या प्रत्येक रवरशष्ट लक्षिािा होत असलेला रवकास हा त्याि घटकाच्या अन्यि होत असलेल्या 
रवकासािा एक भार्ि असतो. भरू्ोलके्षिातील वतगमान ञानभांडािातून, ज्यािी सामान्य रूपिेषा सहज 
वरे्ळी दाखवता येईल असा प्रादेरशक वर्ीकििािा एखादा सोपासा क्रमबांध रनमाि होऊ शकला नाही, 
याला कािि रनसर्ािी ही कायग पद्धतीि आहे. उलटपक्षी, रवरशष्ट प्रदेशाांिा एखादा भक्कम क्रमबांध 
ििावयािा झाल्यास, त्यासाठी जास्तीत जास्त अन सांधानकायग किाव ेलारे्ल. इतकेि नहहे ति, ञानात 
अरधकारधक भि पडत जाईल तसे तसे अशा क्रमबांधात फेिबदल, अर्दी र्ांभीिस्वरूपािे फेिबदलही, 
किाव ेलार्तील. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, या द सऱ्या प्रकाििा क्रमबांध हा, ज्यातून अरधक ञानािा 
शोध घेता येईल अशी, एक मूलभतू सांदभगिौकट नसून आपल्या प्रादेरशक ञानाच्या अांरतम सांघटनेिे ते 
प्ररतचबबि आहे. तिीही, तो एक तकग रनष् क्रमबांध असल्याम ळे कोित्याही काळात त्याच्या सहाय्याने त्या 
त्या प्रदेशािे वतगमान ञान सादि कििे शलय होिाि आहे. 

 
हा रवरशष्ट प्रदेशाांिा तकग रनष् क्रमबांध कोित्याही एका तत्तवाच्या पायावि उभा किता येत नाही. 

त्यासाठी सवग भौर्ोरलक रूपधेये रविािात घ्यावीि लार्तात. पोटरवभार्िीिी कोितीही पातळी रनरित 
कित असताना, त्या के्षिािी लक्षिे रनरित किण्यािे कामी जी सवात महत्तवािी असल्यािे रदसून येते अशा 
रूपधेयाांिीि त्याला रनवड किावी लार्ते–अथाति हे महत्तवमापन मानवाच्या रहतसांबांधाच्या भाषेति 
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किावयािे असते. ज्या घटकातील फिकाांच्या परििामाने अन्य रूपधेयात फिक होऊ शकतात, अशा 
घटकाला अथाति महत्तव प्राप्त त होते. या महत्तवमापनािा पाया जसा त्या स्वतः रूपधेयात असतो तसा तो 
त्या द सऱ्या रूपधेयाांविही असतो. रविािासाठी घ्यावयाच्या या रूपधेयाांिी सांख्या, अर्दी तारत्तवक 
दृष्टीनेही, तीनपेक्षा कमी किता येत नाही; कदारित ती सहापेक्षा कमी कििेही शलय होिाि नाही. प्रत्यक्ष 
परिपाठात ति आिखी रकतीतिी र्ोष्टींिा स्वतांिपिे रविाि कििे आवश्यक असल्यािे रदसून येते. कािि 
त्याांच्या कायगकािि-सांबांधाांिा मार्ोवा घेता-येण्यािीही आशा नसते. या सवािा परििाम म्हिनू उत्परत्ततत्तव 
अत्यावश्यकि आहे असे स स्पष्टपिे म्हिता येत नाही. 

 
रवरशष्ट प्रदेशाांच्या रवभार्िीिे क्रमबांध अनेकानेक भरू्ोलकािाांनी ििलेले असले, रनदान रवरशष्ट 

खांडाांप िते तिी ते खिेि आहे, तिी त्यापकैी फािि थोड्याांनी एखाद्या समथग प्रादेरशक रवभार्िीस आवश्यक 
असिाऱ्या तत्तवाांिा अभ्यास किण्यािा प्रयत्न केलेला रदसतो. आरि अशा कोित्याही तत्तवसांिाांच्या आधािे 
रवकरसत किण्यात आलेल्या रवरवध प्रादेरशक क्रमबांधाांिे पिीक्षि किण्यािा प्रयत्न ति जवळजवळ कोिीि 
केलेला रदसला नाही. पि, अशाप्रकािच्या क्रमबांधाांच्या औपपरत्तक अटींिी रिरकत्सा हेटनिने केलेली 
आहे, आरि त्यानेि जर्ाच्या सवग प्रदेशाांना लार्ू पडेल अशा एका क्रमबांधाच्या प्रत्यक्ष ििनेिे प्रात्यरक्षक 
करून दाखरवले आहे. 

 
प्रदेशाांच्या रवरशष्ट रूपाांनी रनरित केलेल्या त्याांच्या लक्षिान साि के्षिाांिे वर्ीकिि कििािे क्रमबांध 

हे जर्ासांबांधीिे एकूि प्रादेरशक ञान सांघरटत कििािी एक मलूतः वरे्ळी पद्धत सादि कितात. के्षिाांच्या 
एकूि स्वरूपािा रविाि करू लार्लो ति त्याांिे वर्ीकिि तकग श द्ध पद्धतीने होऊि शकत नाही. या एकूि 
स्वरूपात स्वतांिपिे बदलत जािाऱ्या प ष्ट्कळ बाबी असल्याम ळे, एकाच्या आधािाने रनरित केलेले प्रदेश 
द सऱ्याच्या आधािाने रनरित केलेल्या प्रदेशाांशी स सांर्त नसतात. 

 
प्रकािाांवरून के्षिाांिे वर्ीकिि कििािा भक्कम तकग श द्ध क्रमबांध कोित्यातिी एकाि घटकावि 

चकवा घटकजरटलावि आधाििे भार् पडते. म्हिूनि भरू्ोलात महत्तव प्राप्त त झालेल्या कोित्याही एका 
नैसर्गर्क अथवा साांस्कृरतक घटकान साि जर्ातील प्रदेशाांिे प्रम ख रवभार् व र्ौि रवभार् असे वर्ीकिि 
किण्यास हिकत नाही. तापमान, पजगन्यमान, भरूूपे, मृरत्तका, र्ृहििना प्रकाि, धमग चकवा भाषा याांिे 
प्रकाि दाखरविािे जर्ािे नकाश े या पद्धतीत मोडतात. नैसर्गर्क वनस्पतींच्या अथवा पीकसाहियांच्या 
प्रकािाांिे जार्रतक नकाश ेहे घटकजरटलाांच्या आधािे केलेले वर्ीकिि दाखरवतात. वर्ीकििाांिे हे सवग 
क्रमबांध प्रादेरशक अभ्यासास मदत कितात. पि, प्रादेरशक अभ्यासासाठी लार्िािी समपगक पाश्वगभमूी या 
दृष्टीने चकवा जर्ािे सवग प्रादेरशक ञान सांघरटत कििािा एखादा तात्प िता क्रमबांध ििण्याच्या दृष्टीनेही 
आवश्यक असिािी रूपधेये प िेशा सांख्येने कोित्याही एका प्रकािात सामावलेली असत नाहीत. 

 
ज्या घटक जरटलाांिा त्या त्या के्षिाांत स्पष्टपिे आरवष्ट्काि झालेला आहे, अशा जरटलाांच्या रूपाने 

झालेले रूपधेयाांिे अरतहयापक सांश्लेषि ग्रामीि के्षिाांच्या रवद्यमान भदूृश्यावििात झालेले रदसून येते. 
जर्ाच्या बऱ्याि मोठ्या भार्ातून, मानवाने अांशतः रवकृत केलेले असले तिी बऱ्याि मोठ्या प्रमािात 
नैसर्गर्क सांश्लेषिाच्या रूपाने आढळिाऱ्या वनस्पती आवििािा समावशे अशा भदूृश्यात मोठ्या प्रमािात 
झालेला आढळतो. रवस्तािाने लहान, पि आमच्या दृष्टीने अरधक महत्तवाच्या के्षिाांतील अशा प्रकािच्या 
भदूृश्यात रवरवध रूपधेयाांिा समावशे असतो. केवळ तेवढ्याि नसल्या तिी प्राम ख्याने, त्यात लार्वडीच्या 
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वनस्पतींिा समावशे असतो, आरि मानवाने आपल्या जमीन-वापिाच्या प्रयत्नात त्याांिे के्षिीय सांश्लेषि 
केलेले असते. 

 
अशा प्रकाििे सांश्लेषि सत्यव्स्थतीत अव्स्तत्वात असते, या वस्त व्स्थतीम ळेि के्षिाांिे वर्ीकिि 

किण्याच्या दोन शलयता सांभवतात. [या दोन शलयता म्हिजे, वि िर्गिलेले क्रमबांध हे ज्याांिी उदाहििे म्हिून दाखरवता येतील 

अशा दोन पयायी पद्धती.] त्याांपकैी एक केवळ प्रत्यक्ष त्या भदूृश्यावििाप ितीि मयारदत असते, आरि, त्या एकूि 
दृश्यमान भदूृश्यावि आधािलेली नसली तिी, त्या एकूि रवद्यमान भदूृश्याांवि आधािलेली एक पाश्वगभमूी 
आपल्यास उपलब्ध करून देते. पि, भदूृश्यावििािे हे सांश्लेषि दोन स्वतांि शलतींनी घडवनू आिलेले 
असल्याम ळे ते काटेकोिपिे तकग श द्ध असत नाही. एक रनसर्ग (ज्याम ळे नैसर्गर्क वनस्पती रनमाि झाल्या 
त्या सवग कािकाांिी र्ोळा बेिीज.) आरि द सिा मानव, अशा या दोन शलती असतात. ते प्रत्यक्ष भदूृश्याविि 
हे वन्य भदूृश्यस्वरूपात प्रभावीपिे नैसर्गर्क, मशार्तीच्या भदूृश्यस्वरूपात प्रभावीपिे सांस्कारित, चकवा 
महत्तवपूिग के्षिीय आरवष्ट्काि असलेले अरभजात, सांश्लेषि आहे असे मान्य कििे रजतलया प्रमािात शलय 
होईल, रततलया प्रमािात ते हयवहाि श द्ध असते. माि, ते भदूृश्य, वृत्तान्तर्गत आिण्यातील रफित्या 
शतेीप्रमािे, रनसर्ग व मानव या दोघाांनीही केवळ योर्ायोर्ाने रनमाि केलेल्या परिव्स्थतीिा परिपाक आहे 
असे मानिे उरित नाही. 

 
जमीन-वापिाच्या सांबांधात के्षिीय-दृष्ट्ट्या सांकरलत केलेल्या सवग साांस्कृरतक रूपधेयाांवि (केवळ 

भदूृश्यावििावि नहहे) आधािलेल्या वर्ीकििाांिा क्रमबांध िििे, ही आिखी एक पयायी पद्धती आहे. ज्या 
के्षिात मानवािा महत्तवपूिग रवकास झालेला आहे अशा के्षिाांत त्या परहल्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धतीि अरधक 
अथगपूिग ठिते; कािि, मानवानेि ज्याांिे एका सांपूिग एककात सांघटन केलेले असते अशा, घटक जरटलाांवि 
ती आधािलेली असते. रशवाय, ती अरधक काटेकोिपिे तकग रनष्ही असते. हा क्रमबांध एका र्ृहीत र्ोष्टीवि 
आधािलेला आहे. कोित्याही एका के्षिात जमीन-वापिािा एकि प्रकाि व जमीन-वापिािे एकि रूप 
प्रभावी असते, म्हिजेि ते त्या के्षिािे लक्षि असते असे मानावयास हिकत नाही. अथाति, हे र्ृहीत प्रमेय 
वस्त व्स्थतीिे जेवढ्या प्रमािात रनदशगक असेल तेवढ्या प्रमािात ते सांय व्लतक असते. पि जेथे हे प्रमेय 
सत्य नाही अशी काही के्षिे आहेत, हेही रततकेि खिे आहे. उदाहििाथग : गे्रट प्त लेन्सच्या काही भार्ात 
पश पालनासाठी शतेमळा आरि रपकाांसाठी शतेी ही दोन्ही सािख्याि महत्तवािी आहेत, आरि ती दोन्हीही 
स्वतांि रूपधेये आहेत. म्हिनूि, अशा प्रकाििी के्षिे हद्दीविील सांक्रामक अवस्थेच्या के्षिाांप ितीि मयारदत 
असतात, हे र्ृहीत आहे. तथारप, ती के्षिे फािशी रवस्तृत नसतील तेथे, कोित्यातिी स्वचे्छने घातलेल्या 
अटींवि शजेािच्या दोन प्रकािात रवभार्ून द्यावयास हिकत नाही. 

 
यातील कोित्याही एका क्रमबांधात जर्ातील के्षिाांिे वर्ीकिि वरे्वरे्ळ्या कािकाांच्या एकाि 

समावशेक र्टाच्या भाषेत केलेले असते. त्याम ळे कोित्याही एकातून प्रादेरशक भरू्ोलाच्या अभ्यासास 
उपय लत अशी एक हयापक पाश्वगभमूी उपलब्ध होते. रशवाय, दोनही क्रमबांध मोठ्या प्रमािात–आरि द सिा 
पूिगपिे–साांस्कृरतक रूपधेयाांवि आधािलेले असल्याम ळे, सवग ञात पि र् ांतार् ांतीच्या, रूपधेयाांिे सांबांध 
वरे्वरे्ळ्या घटकाांशी कसे असतात हे शोधून काढण्यास प्रोत्साहन रमळते. याच्यारवरुद्ध, एकाि कािक-
रूपधेयावि आधािलेला क्रमबांध फलत त्या कािकाच्या परिभाषेति साांस्कृरतक रूपधेयाांिे स्पष्टीकिि 
देण्यास अभ्यासकाांना प्रोत्साहन देतो. 
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पि, यापैकी कोित्याि क्रमबांधातून सांपूिग पाश्वगभमूी उपलब्ध होत नाही. त्याांच्यात समारवष्ट 
नसलेल्या रूपधेयाांिे, रवशषेतः खािकाम व कािखानदािी याांिे वर्ीकिि कििाऱ्या अन्य क्रमबांधाांिी, 
आरि त्याबिोबि अथाति स्वतांि नैसर्गर्क घटकाांिे वर्ीकिि कििाऱ्या सवगि क्रमबांधाांिी, त्याना प स्ती 
जोडावी लार्ते. तिीही, या सवग क्रमबांधाांिी र्ोळाबेिीज जर्ाच्या के्षिप्रकािाांच्या वर्ीकििाबिोबि होत 
नाही, म्हिजेि जर्ाच्या एकूि के्षिाबिोबि होत नाही. फलत, जर्ातील प्रत्येक स्थळ (उदाहििाथग एक 
िौिस मलै एकक के्षि) वरे्वरे्ळ्या रनकषान साि तयाि होिाऱ्या कोित्या रवरवध के्षिप्रकािात मोडू शकते, 
हे दाखरवता येते. खिे म्हिजे, के्षिाांच्या या सवगि लक्षिाांवि तकग श द्धपिे आधािलेले वर्ीकिि रनसर्ाति 
असत नाही. जार्रतक रवभार्िीिे हे सवग नकाश े एकमेकावि ठेवले, त्याांतील रवरवध प्रकािाांच्या 
मयादावरून एक सवगसामान्य मयादािेषा तयाि होऊ शकत नाही. आरि अर्दी स्वैिपिे तशा मयादा 
आखल्याि ति तयाि होिाऱ्या वर्ीकििात सत्य रिि दाखरविाऱ्या स्थळाांपेक्षा असत्य रिि दाखरविाऱ्या 
स्थळाांिी सांख्याि मोठी असेल. 

 
एका स्थळाच्या सांदभात द सऱ्या स्थळािी सापेक्ष व्स्थती हा प्रादेरशक भरू्ोलातील एक फाि 

महत्तवािा कािक असूनही, त्यािे वर्ीकिि कििे शलय होत नाही. एका के्षिािे द सऱ्या के्षिाांच्या सांदभात, 
म्हिजे जवळच्या आरि दूिच्या, भमूीविील आरि सार्िाविील अशा द हेिी सांदभात असलेली त्या के्षिािी 
सापेक्ष व्स्थती, हे त्या त्या के्षिािे एक आवश्यक लक्षिि असते. पि, हे वर्ीकिि क्रमबांधाांच्या मयारदत 
सांख्येत आवििािे नाही, हेही रततकेि स्पष्ट आहे. त्याच्या सापेक्ष-स्थळाच्या, म्हिजे स्थळ-मार्ाच्या, 
भाषेत साांर्ावयािे ति, प्रत्येक के्षि हे अनन्य सामान्यि असते. त्याच्या सांबांधीिी वस्त व्स्थती समपगक िीतीने 
शब्दाांरकत किता येत नाही, ति ती नकाशाविि–खिे ति फलत पृर्थ्वी-र्ोलाविि–दाखवावी लार्ते. पि, 
एकदा का ही वस्त व्स्थती मान्य झाली की, रवस्तृत के्षिाांिे वर्ीकिि कििाऱ्या रवरवध क्रमबांधाांच्या 
रूळावरून जािािी ही प्रादेरशक भरू्ोलािी र्ाडी साांधा बदलून अर्दी रवरशष्ट के्षिाांना मान्यता देिाऱ्या त्या 
एकाि क्रमबांधाच्या रूळावरून नेण्यारशवाय र्त्यांतिि िहात नाही. 

 
म्हिून, के्षिप्रकािाांिे वर्ीकिि कििािे क्रमबांधि रवरशष्ट प्रदेशाांना मान्यता देण्यारवषयीच्या अांरतम 

प्रश्नाला हात घालण्यािी एखादी पद्धत आपल्याला उपलब्ध करून देतील. अथात, प्रादेरशक कायािी 
पाश्वगभमूी म्हिून त्यािा वापि किावयािा असेल ति, ते क्रमबांध रकतीही उपय लत असले, तिी त्याांच्याही 
मयादा आपि समजून घेतल्याि पारहजेत. त्याांच्यापैकी कोिताही एक क्रमबांध त्या रवरशष्ट के्षिासांबांधी 
फलत काही र्ोष्टीि साांर् ू शकतो–काही क्रमबांध थोडे अरधक साांर्तील, ति काही थोडे कमी साांर्तील 
इतकेि. अर्दी सवग क्रमबांध–अथात हयवहायग असतील रततके सवग–एकि घातले तिी, ते त्या के्षिाांच्या 
रूपिेषेिीही प िेपूि कल्पना देऊ शकत नाहीत, कािि एका मलूभतू लक्षिािा त्याांना त्यात समावशेि 
किता येत नाही. म्हिनूि, प्रादेरशक भरू्ोलािा मार्ोवा घेत असता जर्ािी रवरशष्ट प्रदेशात प्रत्यक्ष 
रवभार्िी किण्याच्या रदशनेेि वाटिाल कििे प्राप्त त होते. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि ११ वे 
भूगोल हे कोित्या प्रकारचे शास्त्र आहे 

 
‘अ’–नावाची उठाठेव कशाला? 

 
जो सामान्यतः पद्धरततांिरवषयक ििेच्या स रुवातीलाि हाताळला जातो, तो प्रश्न आम्ही 

हेत प िःसिि ििेच्या शवेटच्या टप्त प्त यासाठी िाखून ठेवला आहे. काही थोड्या र्ृहीतप्रमेयाांच्या आधािावि 
केवळ तार्गकक अन मानाांनी भरू्ोलािे स्वरूप रनरित किण्यािा खटाटोप आम्हाला टाळावयािा होता. अशा 
प्रकािच्या तकग पद्धतीला मूळच्या र्ृहीत प्रमेयाांपेक्षा अरधक प्रामाण्य प्राप्त त होण्यािी शलयताि नसते; आरि 
या रवषयाच्या बाबतीत ति र्ृहीत प्रमेयाांवि रवसांबून िाहण्यािीही सोय नाही. म्हिूनि, ज्यािे स्वरूप 
आम्हास रनरित किावयािे आहे, त्या रवषयाच्या— म्हिजेि भरू्ोलके्षिाच्या— प्रत्यक्ष पिीक्षिानेि आम्ही 
ििेिी स रुवात केली. अठिाहया शतकाच्या उत्तिाधात आध रनक भरू्ोलशास्त्र या स्वरूपात भरू्ोलािी 
स रुवात झाली. तेहहापासून, त्याच्या नामवांत अभ्यासकाांना ते ज्या स्वरूपात समजले त्या स्वरूपाच्या 
रवकासािा मार्ोवा प्रथम घेतला. जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांिा अभ्यास, या अथाने भरू्ोलाला या 
अभ्यासकाांनी घालून रदलेल्या तकग श द्ध पायािेही मर् पिीक्षि केले. नांति, के्षिीय भेदाभेदाांच्या दृष्टीने 
भरू्ोलाला महत्तवपूिग वाटिाऱ्या घटना तो कोित्या पद्धतीने रनवडून घेतो आरि आपल्या अभ्यासासाठी 
के्षिीय रवभार्िीिी सांकल्पनाही कशी बाांधू शकतो, या दोन्ही र्ोष्टींिा त्याांिा ऐरतहारसक रवकासक्रम व त्या 
सांकल्पना मार्ील तकग शास्त्र या दोन्ही रविािाच्या आधािे, अभ्यास केला. हेतू हा, की या सवेक्षिानांति, 
भरू्ोल हे कोित्या प्रकाििे शास्त्र आहे हे उद्र्ामी पद्धतीने रसद्ध कििे शलय हहाव.े कोित्या ना कोित्या 
अथाने का होईना “रवद्वज्जन परिषदेत आरि लोकमान्यतेत इति मौलीक शास्त्राांच्या बिोबिीने मानािे स्थान 
रमळरवण्यािा भरू्ोलािा अरधकाि आहे का?” या प्रश्नािे उत्ति देिे आता आपिास शलय होिाि आहे 
(१०७, २). या प्रश्नािी भरू्ोलाभ्यासकाांनी वािांवाि ििा केलेलीि आहे. तोि प्रश्न डग्लस जॉन्सन 
(१०३), व नांति कोल्बी, याांनी अरधक स्पष्ट शब्दात प ढे माांडला. 

 
तथारप, ‘कोित्यातिी प्रकाििे का असेना, पि भरू्ोलाला शास्त्र म्हिाल का?’ अशी यािना 

किण्यािा आमिा आग्रह अद्यापी स टलेला नाही, हे या रवभार्ाच्या शीषगकावरूनि वािकाांच्या नजिेस 
येण्यासािखे आहे. चफिने या प्रश्नािी सिळ आरि उघड ििा केली आहे. आरि, माझ्या मते, ती फाि 
परििामकािकही झालेली आहे. अशा प्रकाििा प्रश्न वादाला आला की, त्या वादािे एखाद्या रवरशष्ट 
शब्दाच्या अथासांबांधी ििेत रूपाांति होते. रवशषे असे, की प ढच्या सवग ििेच्या दृष्टीने हा शब्द आवश्यक 
असतोि असेही नाही! रवशषेतः अलीकडच्या पद्धती तांिाविील प ष्ट्कळशा ििा ज्याांवि आधािलेल्या 
असताांत त्या ‘शास्त्र’ (Science) सांञेच्या रवरवध अहयाख्यात सांकल्पनाांकडे द लगक्ष कििेि समथगनीय ठिेल, 
असे वाटते. नैसर्गर्क शास्त्राांच्या प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांिी, सवगसाधािि असली तिी, सहज पि ि कीिी, 
कल्पना आहे की ‘शास्त्र’ (Science) या सांकल्पनेिे स्वरूप इतके स रवख्यात आहे की, त्यािी स्वतांि 
हयाख्या किण्यािीि र्िज नाही. पि, तेि त्यािे रवधान करू लार्ले, की त्याांच्या हयाख्येतून सामारजक 
अभ्यास सहसा वर्ळले जातात; इतकेि नहहे, ति त्याांिा द सऱ्या कोित्या ञानशाखेत समावशे किावयािा 
यािे रनदेशन किण्यािीही काळजी घेतली जात नाही. उलटपक्षी, प ष्ट्कळसे भौरतकशास्त्रवतेे व 
िसायनशास्त्रवतेे शास्त्र या शब्दािी अशी एक हयाख्या कितात की, त्यात प्रारिशास्त्र व भशूास्त्र याांिा 
समावशेि होऊ शकत नाही. एका ख्यातनाम भशूास्त्रञाने केलेली अशी एक हयाख्या माझ्या ऐरकवात आहे 
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की, त्या हयाख्येच्या कके्षत प्रत्यक्ष त्याच्या शास्त्रािा फलत एक रवभार् बसू शकला, आरि ही र्ोष्ट त्याच्या 
लक्षातही आलेली रदसली नाही! 

 
अशा प्रकािच्या ििा केल्याने काहीही फायदा होत असो, आम्हाला त्यािी येथे र्िज नाही! ज्या 

शब्दािा र् िाथग अन्य के्षिाांतील आमच्या सहकाऱ्याांच्या भावबांधनापासून म लत आहे असा ‘शास्त्र’ (Science) 
याखेिीज द सिा एखादा शब्द भाषेत उपलब्ध असता ति तो शब्द वापरून ही समस्या टाळिे शलय झाले 
असते. आमच्या मारहतीत असे एक “रनसर्गशास्त्रञ” आहेत, की रवद्यारपठािे क लर् रु या नात्याने 
सामारजक के्षिाांतील समस्याांिाही अभ्यास कििे भार् पडते. त्याांनी आपल्या एका जाहीि हयाख्यानात, 
“शास्त्रीय दृरष्टकोि” सामारजक अभ्यासाांना लार् ूकिता येण्यासािखा नाही हे मान्य केले, हे मान्य केले; 
आरि जमगन भाषेतील ‘Wissenschaft’ (रवञान) सािखा अशा अभ्यासाांनाही सहज लार्ू पडेल असा शब्द 
आपल्या भाषेत नाही याबद्दल खेद हयलत केला. पि एक र्ोष्ट त्याांनी लक्षात घेतलेली रदसत नाही Science 
(शास्त्र) या शब्दासािखा द सिा –अथात Wissenschaft (रवञान) या खेिीज द सिा— शब्द जमगन भाषेत 
नसूनही जमगन अभ्यासक मोठ्या सांतोषाने त्याविि काम भार्वत असतात. आता रनरिताथाने ‘शास्त्र’ हा 
शब्द वापिावा म्हटले, ति त्यािा रवरशष्ट अथग प्रथम आपल्यास रनरित किण्यािा प्रयत्न किावा लारे्ल. 
सामान्य हयवहािञान, कलारवषयक ञान अथवा अांतञान या तीनही प्रकािाांपासून रभन अशा व सामान्य 
स्वरूपाच्या ञानािा बोधक म्हिून वापिता येईल अशा, एका सोईस्कि आधािािी आपल्याला येथे र्िज 
आहे. अशा प्रकािच्या ञानाला आपल्या भाषेने “शास्त्र” (Science) या खेिीज द सिा शब्द आपल्याला 
रदलेला नाही; आरि म्हिूनि, तोि शब्द तशाि अथाने आपिही तूतग वापरू या. कोित्यातिी द सऱ्या, पि 
अहयाख्यात रूपाने “शास्त्र” या शब्दाला बहाल केल्या रे्लेल्या अनेक रवरशष्टाथांपैकी एखाद्या अथावि 
अरधकाि साांर्ण्यािा हक्क भरू्ोलालाही आहे, असा आग्रह आिांभी धिाि कशाला! अशा रवरशष्टाथािा दावा 
कििािे जे असतात तेि फलत त्या अथाने भािावनू रे्लेले असतात, अशी प स्ती येथे जोडून ठेवावी असे 
वाटते. तकग श द्ध उपपत्तीने भरू्ोलालाही एखादे शास्त्रनाम देिे शलय आहे यािी रकतीही प्रात्यरक्षके करून 
दाखरवण्यात आली तिीही, त्या शास्त्रपदवीशी रनर्रडत असलेले खिे प्रशस्तीपि भरू्ोलाने केलेल्या अरधक 
भिीव कायाच्या मान्यतेच्या रूपानेि रमळण्यािी शलयता आहे. 

 
नामारभधानासांबांधीिा कोिताही प्रश्न आम्ही कमी महत्तवािा मानत असलो तिी, भरू्ोलकाि या 

दृष्टीने भरू्ोल हे कोित्या प्रकाििे अभ्यासके्षि आहे हे जािनू घेिे आम्हाला फाि महत्तवािे वाटते. प्रत्येक 
भरू्ोलकाि शास्त्र हा शब्द ज्या अथािा आहे असे मानतो त्याि प्रकाििे शास्त्र भरू्ोलही आहे असे 
दाखरवण्यािी ज्यािी त्यािी तीव्र इच्छा असल्याम ळे, भरू्ोलकािाांमधेि अनेक मतभेद रनमाि झाले आहेत, 
या र्ोष्टीिी दखल आपि यापूवीि घेतलेली आहे. असले प्रयत्न भरू्ोलाला त्यािे मूलभतू स्वरूपि 
बदलण्यास भार् पाडू लार्ले ति ते वाया जािाि, हे रनरिति आहे. भरू्ोलाच्या मूळ स्वरूपात आम्ही 
कोिताि बदल घडवनू आिू शकत नाही. फलत, त्यािे स्वरूप जसे आज आहे त्यािी आरि जसे 
आजपयंत िाहात आले आहे त्यािी, आपि पूतगता करू शकतो. म्हिूनि भरू्ोल कसा असावा या प्रश्नाकडे 
द लगक्ष करून, ते कोित्या प्रकाििे अभ्यासके्षि आहे यािाि रविाि आपि येथे करू या. 
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‘ब’–सवड शास्त्रपणरषदेतील त्याच्या स्थानामुळे, 
णनणित झालेले भूगोलाचे स्वरूप  

 
शास्त्राांिे वर्ीकिि आरि सावयव जीवाांच्या जातींिे वर्ीकिि या दोहोत साम्य आहे असे सहसा 

मानले जाते. खिोखिि तसे असते ति, शास्त्राांच्या ज्या र्िात व प्रजारत क लात भरू्ोलािा समावशे होतो 
त्याांच्या प्रजारत स्वरूपाांच्या रवविेनातून, प ष्ट्कळ अांशी अन मान पद्धतीनेि, भरू्ोलािे स्वरूप समजून घेता 
आले असते, अशी अपेक्षा किण्यास हिकत नहहती. फलत त्याच्याि प्रजातीतील अन्य शास्त्रात आरि 
भरू्ोलात असलेले रवरशष्ट भेद दाखवनू रदल्याने आपला हेतू सफल झाला असता. पि, शास्त्रािी कोितीि 
शाखा ही, खऱ्या अथाने, स्वतांि व रभन शास्त्र असू शकत नाही, या र्ोष्टीिे सतत स्मिि ठेवण्यािी सूिना 
हेटनिने रदलेली आहे (१६१, ११० ff). प्रत्यक्षात फलत एकि शास्त्र आहे, पि मानवी मयादाांम ळे, 
थोड्याफाि स्वैिपिे, त्यािे रवभार् कििेि प्राप्त त असते. म्हिूनि, एकाि एका पूिगवस्तूिे रवभार् किताना, 
म्हिजेि जर्ाच्या प्रदेशाांिी रवभार्िी किताना, आपल्याप ढे ज्या अडििी उभ्या िारहल्या, तशाि अडििी 
शास्त्राच्या या रवभार्ाांच्या वर्ीकििाच्या वळेीही येत असतात. 

 
रनसर्गशासे्त्र व समाजशासे्त्र हे शास्त्राांिे दोन अर्दी रभन र्ट आहेत आरि त्यातील प्रत्येकािे पोटी 

वरे्वरे्ळ्या शास्त्राांिे रवरवध वर्ग रभनपिे दाखरवता येतात, असे मान्य कििाऱ्या वर्ीकििाच्या कोित्याही 
सोप्त याशा क्रमबांधात शास्त्राच्या रवभार्ाांिी ििना किण्यािा प्रयत्न केला ति, शास्त्रािे एक रवकृत रिि 
नजिेप ढे उभे िाहील. “रनजीव, सजीव आरि मानवी या सवग जर्ाांिे सवग ञान हीि एक एकि र् ांफलेली 
पूिाकृती आहे.” ही र्ोष्ट हायडेरिशने रवशषे भि देऊन साांरर्तली आहे (१५३, २१२). पि हे शास्त्रस्वरूप 
कोित्याही एका हयलतीच्या आवालयातां पूिगपिे न येण्याइतके अरत-हयापक आहे; या वस्त व्स्थतीम ळेि, 
कमी जास्त प्रमािात रूढ असलेल्या थोड्याशाि शाखाांमध्ये त्यािी रवभार्िी कििे कोिालाही भार्ि 
पडते; आरि शकै्षरिक क्रमबांधाच्या अटी पूिग किण्यासाठी प्रम ख र् िान साि र्टवािी कििे आवश्यक 
होऊन बसते. ही रूढ र्टवािी रकत्येकदा सोयीिी होण्याऐवजी र्ैिसोयीिीि होण्यािी शलयता अरधक 
असते. रवशषेतः भरू्ोलाला प्रत्यक्ष जरटलात त्या जशा आढळतात त्या अवस्थेति घटनाांिे पिीक्षि 
किावयािे असते. अथात, केवळ हयवहािासाठी, नैसर्गर्क घटना व साांस्कृरतक घटना एकमेकापासून 
रवभलत कििे त्याला अशलय होते. 

 
जेहहा भरू्ोलाच्या या रवरशष्ट अांर्ािा आपि रविाि करू लार्तो आरि कोित्यातिी एका रवरशष्ट 

शास्त्रशाखेऐवजी शास्त्र नावाच्या एकमाि एककाशी त्यािी त लना करू लार्तो, तेहहाि ‘मानवी व अमानवी 
अशा दोन प्रकािच्या घटनाांिा एकि समावशे कििािा भरू्ोल दै्वतवादी आहे’ या आके्षपािा फोलपिा 
लक्षात येतो. “प्रत्येक दोन शास्त्राांच्या दिम्यान असिािा सांपकग पट्टा ज्याला रदसत नाही, त्या ऐवजी तेथे 
मयादािेषा पहाण्यािी ज्याच्या नजिेला सवय जडली आहे, आरि जो सवगि शास्त्राांच्या अन्योन्य आांतरिक 
सांबांधाांवि चकवा एकाि एकक शास्त्रािे हे सवग अरवभाज्य घटक आहेत या वस्त व्स्थतीवि भि न देता, 
साांस्कृरतक व नैसर्गर्क शास्त्राांमधील भेदाांविि जो अरधक भि देतो, त्याि हयलतीच्या डोळ्यात हा दै्वतवाद 
ख पत असतो. खिे पहाता त्या एकक शास्त्रािे हे रवभार् नकाशावि दाखरवलेल्या देशाांप्रमािे, 
एकमेकाशजेािी पि रवभलत व्स्थतीत, न सतेि पसिलेले नसतात ति, त्याांिे रवरवध स्वरूपाांिे अन्योन्य 
सांबांध आधीि प्रस्थारपत झालेले असतात.” (१६२, ४१). 
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नैसर्गर्क व सामारजक या रूढ अभ्यास रवभार्िीशी ज ळते घेिे भरू्ोलाला शलय नाही, ही र्ोष्ट सवग 
आध रनक भरू्ोलकािाांनी मान्य केलेली आहे. या दोन्हीपकैी कोित्याही एका र्टात भरू्ोलािा सांपूिगपिे 
समावशे किता येत नाही; इतकेि नहहे, ति त्यािे स्वतःिेही नैसर्गर्क आरि मानवी अशा दोन स्वतांि भार् 
कििे शलय होत नाही. येथे हेही लक्षात घेतले पारहजे की, भरू्ोलाने घेतलेली ही भरूमका तकग रवरुद्ध नाही. 
नैसर्गर्क र्ोष्टी साांस्कृरतक बाबींपासून वरे्ळ्या काढिे, हे फलत औपपरत्तक दृष्ट्ट्याि शलय आहे; कािि, 
सत्यव्स्थतीत त्या एकमेकात पूिगपिे र् ांतलेल्या असतात. भरू्ोल आरि मानसशास्त्र या दोन ञान शाखा, 
शास्त्रािी रूढ रवभार्िी अर्दी स्वैिपिे केलेली आहे, या वस्त व्स्थतीिा प िावाि आहेत. 

 
आपले लक्ष म ख्यतः “भरू्ोलाच्या भौरतक बाजूकडे” लार्लेले असते असे ठामपिे साांर्िािे 

रकत्येक भरू्ोलकाि आहेत, हे रनरित. पि, त्याांच्यापकैी प्रत्येकाने आपल्या रवषयाच्या मानवी बाजूिा 
रविाि कििािा एकही अभ्यासलेख केहहाि प्रकारशत केला नाही, हे रसद्ध किण्यासाठी त्याांच्या एकूि 
रलखािािे बािकाईने व प्रदीघग पिीक्षि किाव ेलारे्ल. जेहहा हेि अभ्यासक एखाद्या रवरशष्ट के्षिासांबांधी 
रविाि करू लार्तात, तेहहा आपि स्वत:ि आपल्याला “प्राकृरतक भरू्ोलकाि” अशी उपाधी लावनू 
घेतलेली आहे ही र्ोष्ट हे महाभार् पाि रवसितात, आरि त्या के्षिातील अन्योन्य सांबांधाांत असलेल्या सवग 
रूपधेयाांिा एकिि रविाि करू लार्तात, हा दैवयोर्ि आहे. 

 
“भरू्ोल हा रनसर्गरवषयक व समाजरवषयक शास्त्राांना साांधिािा सेतू आहे.” या भरू्ोलाच्या 

भरूमकेवि काहीसा अवास्तव भि रदला रे्ल्याम ळेही काही र्ैिसमज रनमाि होतात, हेही खिे आहे. पेंकन 
या उपमेिा अनेकवाि उच्चाि केलेला असला तिी, तो प्रथम हेही आग्रहाने साांर्तो की, या दोन शास्त्रर्टाांत 
जो द िावा असलेला रदसतो तो मानव रनर्गमत आहे. ज्या सत्यव्स्थतीिा शास्त्राला अभ्यास किावयािा असतो 
तेथे त्या दोहोंत अशी दिी असल्यािे नजिेस येत नाही. पि, यावरूनि काढलेले त्यािे प ढिे अन मान 
आम्हाला मान्य नाही. या कृरिम दिीच्या बाजूला शास्त्रीय रवरधरनयमाांिा रवकास झाला आहे, आरि ते 
द सऱ्या बाजूला असलेल्या समाजशास्त्राांकडे नेण्यासाठी भरू्ोल-सेतूिी आवश्यकता आहे (१५८, ५४ : 
१६१). खिे म्हिजे, अशा प्रकािच्या सांकल्पनेला सेतूिी र्िजि नाही. कदारित, सामारजक शास्त्राांिा सांबांध 
भरू्ोलाच्या माध्यमाने भौरतक शास्त्राांबिोबि प्रस्थारपत होऊ शकला तिि सामारजक शास्त्राांिे रवरधरनयमही 
रततलयाि भक्कम पायावि उभािले जातील, असा अथग पेंकला अरभपे्रत असेल. पि, अशा अथानेही 
भरू्ोलािा हा दावा थोडा अवास्तव आहे. अमानवी जर्ातील वस्त व्स्थतींशी आरि त्याांच्यातील अन बांधाशी 
सामारजक शास्त्राांिे सांबांध अन्य मार्ांनीही प्रस्थारपत झालेले आहेत. या अन्य मार्ापकैीि शिीिशास्त्र व 
मानसशास्त्र हे रवशषे उल्लखेनीय आहेत (c/o क्रा्ट १६६, १२). 

 
या प्रश्नाच्या सांदभात कोितेही रनष्ट्कषग काढले रे्ले, तिी शास्त्राांच्या दोन र्टाांना साांधिािा केवळ 

एक द वा म्हिून भरू्ोलाकडे पाहून िालिाि नाही. उलट, जर्ाशी सांबांरधत असिाऱ्या सवगि क्रमबद्ध 
शास्त्राांिा आांति छेद घेिािे भरू्ोल हे एक अखांड के्षि आहे. म्हिूनि, श्लूटि म्हितो तसे, भरू्ोलाला फलत 
दोन पैलू नसून अनेक पैलू आहेत. हवामानरवषयक अभ्यास आरि भरूूपरवषयक अभ्यास अशा दोन 
प्रकािाांच्या अभ्यास पद्धतीतील फिक, नैसर्गर्क वनस्पती आरि लार्वडीिी रपके या दोहोंच्या अभ्यास 
पद्धतीतील फिकाांपेक्षा, रकतीतिी बाबतीत मोठा असतो (१४८, १४५ f). 

 
रूरढरसद्ध वर्ीकििावरून भरू्ोलाच्या स्वरूपासांबांधी जास्तीत जास्त एवढेि लक्षात येते, की, 

सामारजक शास्त्राांिा वािसा असलेल्या त्याांच्या सवग अडििी व मयादा भरू्ोलाच्याही वाट्याला आलेल्या 
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आहेत; तसेि द सऱ्या बाजूने, मानवी घटकाांना फाटा रदला ति वस्त व्स्थती व अन बांध रनरित किण्यािे 
कामी येिािी स र्मताही अांशतः भरू्ोलाच्या वाट्याला आलेली आहे. एकोरिसाहया शतकातील 
भौरतकशास्त्रञाांच्या मनात असलेली केवळ सत्याविील श्रद्धा रे्ल्या रपढीतील रवकासाम ळे पाि ढासळून 
रे्लेली असल्याम ळे, एक र्ोष्ट आपल्या लक्षात येवनू ि कली आहे की, शास्त्राांच्या या दोन र्टाांमध्ये, चकवा 
प्रत्येक र्टातील दोन वरे्वरे्ळ्या शास्त्राांमध्ये जे फिक आहेत ते प्रमािाांिे आहेत, प्रकािाांिे नहहेत. द सिे 
असे की, जो फिक आहे तो सामान्य स्वरूपािा आहे, कोित्याही रवरशष्ट प्रसांर्ी तो तसा रदसेलि असे 
नाही. ही वस्त व्स्थती नीटशी न ओळखता आल्याम ळे काही भरू्ोलकािाांनी असा र्ैिसमज करून घेतला 
की, भरू्ोलाला भौरतकशास्त्राांिा पाया रमळाला ति भरू्ोलाच्या कायात फाि मोठ्या प्रमािात भक्कमपिा 
येिाि आहे, आरि तेथून त्याने सामारजक शास्त्राांच्या अव्स्थि वातावििातील रनष्ट्कषांसाठी केवढीही 
हन मान-उडी घेतली तिी चितेिे कािि उििाि नाही. पि, सत्यव्स्थती वेर्ळीि आहे. सांय लत 
सांस्थानाांतील लोकसांख्यावाढीिा वरे् चकवा जर्ातील िाजकीय िाज्याांच्या वसाहतींनी हयापलेले के्षि 
अशासािख्या वस्त व्स्थती रजतलया रनरितपिे रसद्ध किता येतात, रततलया रनरितपिे नैसर्गर्क 
पयावििातील फािि थोड्या वस्त व्स्थती रसद्ध कििे शलय होते. 

 
या ग्रांथाच्या िौर्थ्या प्रकििात, ज्या प्रकािच्या वर्ीकििािी आपि ििा केली त्याच्याि भाषेत 

आपि भरू्ोलािा रविाि करू लार्लो ति, रकती तिी अरधक अांतस्थ ञान आत्मसात कििे शलय होिाि 
आहे. काांट, हांबोल्ट, हेटनि याांच्या मताप्रमािे, एकूि शास्त्रीय के्षिाकडे रनिरनिाळ्या दृरष्टकोिातून पहािे 
आवश्यक आहे, कािि कोित्याही एका दृरष्टकोिातून पहाता सांपूिग सत्यव्स्थती ही प ष्ट्कळ आरि रवरवध 
घटनाांिा एक सांग्रह आहे, असे वाटण्यािी शलयता असते. अशा एकाि दृरष्टकोिातून शास्त्राशी सांपकग  साधू 
पाहिािा अभ्यासक कोित्यातिी एका रवरशष्ट वस्त र्टातील घटनाांबाबत, त्या केहहा व कोठे आढळण्यािा 
सांभव आहे यािा रविाि न किता, जेवढे शलय होईल तेवढे, ञान रमळरवण्यािा प्रयत्न कित िहातो. सवगि 
वस्तूांिे ढोबळमानाने सजीव आरि रनजीव, रनसर्ग रनर्गमत व मानव रनर्गमत असे वर्ीकिि कििे शलय 
असल्याने, या “क्रमबद्ध” दृरष्टकोिाम ळे रवरवध प्रकािच्या “क्रमबद्ध शास्त्राांिे” प ष्ट्कळसे स्पष्ट स्वरूपािे 
पोटरवभार् पाडिेही शलय होते. 

 
पि, वस्त व्स्थती वरे्ळीि असते. शास्त्राला ज्या सत्यव्स्थतीिा अभ्यास किावयािा असतो त्या 

सत्यव्स्थतीतील घटनाांिी माांडिी या क्रमबद्ध दृरष्टकोिातून ििलेल्या वर्ीकििान साि केलेली कोठेि 
आढळत नाही. म्हिूनि या दृरष्टकोिातून रमळिािे सत्यव्स्थतीिे दशगन अप िेि असते. सत्यव्स्थतीत 
रनिथगकपिे एकि रमसळलेल्या घटनाांिे रढर्ािे आढळलेले असते ति, कदारित, त्या त्या वस्त व्स्थतीिे 
केवळ सिळ विगन किण्यािे काम भार्ले असते. पि, प्रत्यक्षात सत्यव्स्थतीच्या प्रत्येक भार्ात एकि 
आढळिाऱ्या रवरवध प्रकािच्या घटनाांिे काही अथगपूिग सांबांध प्रस्थारपत झालेले असतात, आरि 
रनिरनिाळ्या रवभार्ाांच्या घटनाांमध्येही तशाि प्रकाििे सांबांध असतात. यािाि अथग, सत्यव्स्थतीतील 
घटनाांच्या प्रत्यक्ष माांडिीत, काही प्रमािात तिी, एक पद्धत अथवा क्रम असतो. म्हिूनि सत्यव्स्थतीिे 
सवकंष ञान करून घ्यावयािे असल्यास, केवळ घटनाांिा अभ्यास करून भार्ण्यासािखे नाही. प्रत्येक 
रवभार्ािे स्वरूप, त्यािी अन्य रवभार्ाांच्या स्वरूपाांशी त लना करून, ते समजून घ्याव े लार्ते; आरि 
त्यासाठी सत्यव्स्थतीच्या रवरवध रवभार्ाांिाही अभ्यास कििे आवश्यक असते. सत्यव्स्थतीच्या कोित्याही 
एका रवभार्ािे स्वरूप समजून घेण्यासाठी तेथे प्रत्यक्षात एकसांध व्स्थतीत असलेल्या घटनाांच्या एकसांधतेिे 
सूि िाांर्ले समजून घेण्यािे प्रयत्न कििे आवश्यक असते. 
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या एकसांधतेिे एकमार्ी औपपरत्तक रवधान कििे शलय असले, तिी सत्यव्स्थतीच्या स्वरूपाम ळेि 
आपल्याला रतच्याकडे दोन रभन दृरष्टकोिाांतून पहािे भार् पडते. सांपूिग सत्यव्स्थतीिी स्थल व काल 
याांच्या भाषेत रभन रभन पोटभार्ात रवभार्िी होण्यािी शलयता असते. वास्तरवक, एकाि भार्ात सवांिाि 
सांयोर् झालेला रदसत असतो म्हिजे या रठकािी व या क्षिी ही वस्त व्स्थतीिी एक बाजू झाली. पि, 
औपपरत्तकदृष्ट्ट्या नसले तिी, हयावहारिकदृष्ट्ट्या कालरवभार् व स्थल रवभार् या दोहोंिा एकाि वळेी 
रविाि कििे अशलय असते. खर्ोलशास्त्रात असतात तशा, या घटनाही सापेक्षतः सोप्त या असतात, अथवा 
अरतप्रािीन भरू्ोलात असतात तशी, तेथील र्ृहीत सामग्रीही सापेक्षतः द र्गमळ असते, तेथे माि या दोनही 
दृरष्टकोिािा सांयोर् किण्याच्या प्रयत्नाांना यश आलेले रदसते. (पहा: प्रकिि ६ व,े रवभार् ‘अ’). 
वस्त व्स्थतीच्या रवभार्ाांिे कालाच्या भाषेत रवविेन कििे याला ऐरतहारसक दृरष्टकोि असे म्हितात; 
ऐरतहारसक भशूास्त्र, प्रार्ैरतहारसक इरतहास, आरि रनत्याच्या सक ां रित अथािा इरतहास, ही सवग त्यािीि 
प्रारतरनरधक रूपे आहेत. तसेि सत्यव्स्थतीच्या रवभार्ाांिे स्थळाांच्या भाषेत रविाि कििे याला 
वांटनशास्त्रात्मक दृरष्टकोि असे म्हितात, आरि त्यािे प्ररतरनरधक रूप खर्ोलशास्त्र व भरू्ोलशास्त्र याांत 
आढळते. 

 
या ऐरतहारसक [“ऐरतहारसकशासे्त्र” या सांञेिा मानवािा अभ्यास कििािी शासे्त्र– मर् ती शासे्त्र इरतहासातून वृचद्धर्त झालेली 

आहेत म्हिून असो, की त्याांिी प ष्ट्कळशी सामग्री इरतहासातून र्ोळा केलेली असते म्हिून असो–या अथाने रनदेश कििे, हे तकग रवरुद्ध आहे आरि 
रै्िसमज रनमाि कििािेही आहे. पृर्थ्वीच्या इरतहासािा अभ्यास कििािे शास्त्र हे नावाने व स्वरूपानेही “ऐरतहारसक”ि आहे.] आरि 
वांटनात्मक शास्त्राांपेकी प्रत्येक शास्त्राला सत्यव्स्थतीच्या त्या त्या रवरशष्ट रवभार्ात आढळिाऱ्या सवग 
प्रकािच्या घटनाांिा अभ्यास कििे भार् असते. औपपरत्तक दृरष्टने पहाता, या घटनाांत सवगि क्रमबद्ध 
शास्त्राांतर्गत घटनाांिा, म्हिजे भौरतक, जीवरवषयक चकवा सामारजक अशा सवगि घटनाांिा, समावशे होऊ 
शकतो. पि काही रवशषे परिव्स्थतीम ळे, ही हयाप्त ती काही शास्त्राांप ितीि मयारदत िाहाते. इरतहास, भरू्ोल, 
खर्ोलशास्त्र या शास्त्रीय के्षिाांमधील हे सवगसाधािि लक्षि डब्ल्यू. एम्. डेव्हहस याांनी बिोबि ओळखले होते. 
“र्रित, पदाथगरवञान व िसायनशास्त्र याांच्या के्षिाांत आढळिािी इष्ट घटकाांिी अहयरभिारिता विील 
शास्त्राांच्या बाबतीत आढळिे शलय नाही; कािि, काल व स्थल याांच्याशी रनरित सांबांध असिाऱ्या रवरवध 
प्रकािच्या र्ोष्टींिा अथवा घटनाांिा त्याांना एकिि रविाि किावयािा असतो.” प ढे तो असेही म्हितो, की 
खर्ोलशास्त्र हे रवश्वािे र्रित-पदाथग-िसायनशास्त्रि आहे; आरि केवळ, अवकाशस्थ खर्ोलाांवि 
सजीवसृष्टी असल्यािे आढळून आले नाही या वस्त व्स्थतीम ळेि खर्ोलशास्त्रञ जीवशास्त्राांवि, चकवा 
सामारजक शास्त्राांविही, आक्रमि करू शकत, अशीही एक प स्ती येथे जोडावयास हिकत नाही. (१०४, 
२१३ f). त्यािप्रमािे, पृर्थ्वीविील नैसर्गर्क परिव्स्थती प्रार्ैरतहारसक कालात (मानवी कालाांत नहहे) जवळ 
जवळ बदललेली नाही. या परिव्स्थतीम ळेि इरतहास –हा इरतहास प्रार्ैरतहारसकापेक्षा अर्दी वरे्ळा 
आहे–केवळ मानवी घटनाांप िताि मयारदत असतो. तिीही हहेस रवयसिा स्फोट ही घटना भशूास्त्राच्या 
दृष्टीने रजतकी महत्तवािी आहे, रततकीि, कदारित थोडी अरधकि, इरतहासकािाच्या दृरष्टनेही महत्तवािी 
आहे. नेमका कोित्या स्फोटािा येथे उल्लखे केलेला आहे हे वािकाांच्या सहज लक्षात येऊ शकते, ही 
वस्त व्स्थतीि विील रवधान रसद्ध किते. त्यािप्रमािे मध्यय र्ीन हॉलांडच्या इरतहासािा अभ्यास कििाऱ्या 
कोिाही अभ्यासकाला ‘झायडि झी’ च्या रनर्गमतीिा परििाम म्हिून घडलेल्या घटनाांिा रविाि किावाि 
लार्तो. 

 
शास्त्राच्या ऐरतहारसक दृरष्टकोि बाळर्िाऱ्या, ऐरतहारसक भशूास्त्र या नावाने ओळखल्या जािाऱ्या, 

खास रवभार्ाकडे नजि टाकिे रवशषे उद् बोधक ठिण्यािी शलयता आहे. जीवरवषयक घटनाांिा अभ्यास 
कििाऱ्या शास्त्राांच्या के्षिाांत अरतक्रमि न किता, भकूविातील रनर्गजव रशलाांिा अभ्यास कििे कोिालाही 
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शलय होत असले पारहजे, असेि प्रत्येक अनरभञ सामान्यजनाला वाटिाि! पि, जर्ाच्या प्रार्रैतहारसक 
कालािे आलोडन किण्यास आवश्यक असलेली सवग सामग्री ज्याच्याप ढे सादि केली जात असते असा 
ऐरतहारसक भशूास्त्रञ हा एकमेव शास्त्रञ असल्याम ळे, त्याला ऐरतहारसक वनस्परतशास्त्र, ऐरतहारसक 
प्रारिशास्त्र व काही अांशी ऐरतहारसक, सामारजक मानववांशशास्त्र या सवांिा त्यात अांतभाव कििे भार् 
असते, असे आढळून येते. 

 
रवरवध प्रकािच्या शास्त्राांच्या स्वरूपाांसांबांधीच्या या रवविेनाम ळे “प न्हा प न्हा िर्गिल्या जािाऱ्या एका 

ठाम रवधानाला” तोंड देिेही आपल्यास शलय होईल. “मृरत्तकाशास्त्र, वनस्परतशास्त्र आरि िसायनशास्त्र 
अशा प्रकािच्या शास्त्राांिे अभ्यास एक एका वरे्ळ्या घटनेवि कें रद्रत झालेले असतात. तशा स्वरूपािी 
एखादी अर्दी वरे्ळी घटना “भरू्ोलाच्या के्षिात नाही”. या र्ोष्टीिा कोल्बीने आपल्या अध्यक्षीय भाषिात 
आवजूगन उल्लखे केला आहे (१०७, २) [Phenomena (घटना) हा शब्द आपि येथे वापिला आहे त्यापेक्षा कोल्बीने तो वरे्ळ्या अथाने 
वापिलेला असल्यािी शलयता आहे, आरि त्याम ळेि त्याने रवरुद्धाथािा रनष्ट्कषग काढलेला असावा, असे वाटते. पि, तसेही खािीने म्हिता येत 
नाही; कािि, त्याने स्वतःि उपव्स्थत केलेल्या या प्रश्नािी अथवा त्याच्या उत्तिािी उघड ििा हेत प िःसिि केलेली नाही; उत्ति फलत सूरित 
केलेले आहे.]. िसायनशास्त्र, वनस्परतशास्त्र, चकवा िाजनीरतशास्त्र यासािखी क्रमबद्ध शासे्त्र आरि त्यािे स्वतःिे 
अभ्यासके्षि या दोहोत मूलभतू फिक आहेत हे त्याच्या अशा कब लीजबाबाने रसद्ध होिाि असले तिीही, 
कोिाही भरू्ोलाभ्यासकाला विील रवधानातील सत्य मान्य किण्यािी भीती वाटण्यािे कािि नाही. तसेि, 
शास्त्राांिे वर्ीकिि केले जात असता ज्या शास्त्रर्टात भरू्ोलाला स्थान रदले जाईल त्याम ळे भरू्ोलाकािािा 
घोि अपमान होईल असेही कोिी समजण्यािे कािि नाही. 

 
ही केवळ आपल्यासाठी िाखून ठेवलेली वरे्ळी घटना आहे असा अरधकाि भरू्ोल कोित्याही 

घटनेवि साांर्त नाही. उलट, तो ज्या भकेू्षिाांिा अभ्यास कित असतो त्यात अथगपूिगपिे एकसांघ झालेल्या 
सवगि घटनाांिा तो अभ्यास कित असतो; पि, रनिाळ्या दृरष्टकोिातून रविाि कििाऱ्या अन्य 
अभ्यासकाांनाही त्याि घटना अभ्यासनीय आहेत असे वाटले तिी त्यािी ती चिता कित नाही. 
खर्ोलशास्त्रञाला खर्ोलाांिा अभ्यास किण्यािा मलता रदलेला असत नाही. म्हिनूि, पदाथगशास्त्रञ अथवा 
िसायनशास्त्रञ या खर्ोलाांतील मलूद्रहयाांिा अभ्यास करू लार्तात तेहहा ते म ळीि सांिस्त होत नाहीत. 
त्यािप्रमािे भरू्ोलालाही आपली स्वतःिी म्हिून एखादी वेर्ळी मूतग वस्तू शोधत बसण्यािी जरूिी नाही. 
ऐरतहारसक भशूास्त्रािा अभ्यासक ज्या रशला आपल्या अभ्यासािी र्ृरहत सामग्री म्हिून वापित असतो 
त्याि रशला र्रतमान भशूास्त्रशालाही अभ्यासासाठी हहया असतात. आरि ऐरतहारसकाांिे ते लाडके 
अश्मीभतू अवशषे ति वनस्पतीशास्त्रञ, प्रारिशास्त्रञ, मानववांशशास्त्र या सवांना अभ्यासनीय वस्तू म्हिून 
सािख्याि रप्रय असतात. आपले अभ्यासके्षि म्हिजे अथगशास्त्र, िाजरनरतशास्त्र व समाजशास्त्र याांिी 
र्ोळाबेिीज असल्यासािखी रदसते असे इरतहास शास्त्रञाला कोिीतिी साांरर्तले ति त्यािी त्याला म ळीि 
खांत वाटत नाही. 

 
शवेटी, कोित्याि रवरशष्ट प्रकािच्या वस्त व्स्थती “भौर्ोरलक वस्त व्स्थती” या नावाखाली वरे्ळ्या 

काढण्यािा प्रयत्न भरू्ोल कित नाही. बॅिोने आग्रहपूवगक वािांवाि साांरर्तल्याप्रमािे, कोितीही रवरशष्ट 
वस्त व्स्थरत ही केवळ “िसायनरवषयक वस्त व्स्थती”, चकवा केवळ “भशूास्त्ररवषयक वस्त व्स्थती”, चकवा 
“अथगशास्त्ररवषयक वस्त व्स्थती” असू शकत नाही, ति ती फलत एक वस्त व्स्थती असते, आरि कोितीही 
शास्त्रशाखा रतिा म लतपिे उपयोर् करू शकते–येथे वस्त व्स्थती यािा अथग मूळिी वस्त व्स्थती असा 
किावा. बोंर्ळपिे मान्य केलेला कोितातिी एखादा अन बांध अथवा त्या अन बांधावरून काढलेले अन मान 
असा करू नये.—केवळ, रवरवध प्रकािच्या वस्त व्स्थती सवगसाधाििपिे काही रवरशष्ट शास्त्रात इति 
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शास्त्राांच्या मानाने अरधक अभ्यासल्या जातात, म्हिूनि हे साांकेरतक, पि रततकेि र्ैिसमज रनमाि 
कििािे शब्दप्रयोर् सामान्य हयवहािात रूढ झाले आहेत. अशा प्रकािे, र्हहािे रनिरनिाळ्या रठकािाांिे 
आरि रनिरनिाळ्या काळाांतील दिाांच्या सांबांधींच्या वस्त व्स्थतींिा अथगशास्त्रात पदोपदी रविाि केला जात 
असण्यािी शलयता असते, म्हिूनि त्या अथगशास्त्रीय वस्त व्स्थती म्हिनू ओळखल्या जातात. पि, 
रततलयाि साथगपिे त्या “ऐरतहारसक वस्त व्स्थती अथवा “भौर्ोरलक वस्त व्स्थती” म्हिनू ओळखल्या 
जाण्यास काहीि हिकत नाही. रवशषेकरून सापेक्ष स्थलरवषयक वस्त व्स्थतीना फलत “भौर्ोरलक 
वस्त व्स्थती” असे मानावयािे, हा जो लोकमान्य र्ैिसमज आहे तो भरू्ोलाला मान्य होिे शलय नाही, चकवा 
सापेक्ष स्थलरवषयक वस्त व्स्थतींबिोबिि फलत नैसर्गर्क घटनाांरवषयक वस्त व्स्थतींिाि या सांञेत समावशे 
होत असतो, हा शास्त्रञमांडळींत मान्य असलेला र्ैिसमजही भरू्ोलाला मान्य कििे शलय होिाि नाही. 
अर्दी हयापक अथाने असे म्हिता येईल की, ज्याप्रमािे सवग र्तकालरवषयक वस्त व्स्थती ऐरतहारसक 
असतात, तशाि सवग भपूृष्रवषयक वस्त व्स्थती भौर्ोरलक असतात. आरि ज्याप्रमािे, इतिाांिा रविाि न 
किता फलत ऐरतहारसकदृष्ट्ट्या महत्तवाच्या असिाऱ्या कोित्याही प्रकािच्या घटनाांिा वापि इरतहास कित 
असतो, तद्धत कोित्या प्रकािच्या वस्त व्स्थतीिा उपयोर् करून घ्यावयािा हे भरू्ोल ठिवनू देईल, आरि 
हे ठिरवताना त्याांच्यातील वस्तूांिा रविाि न किता त्याांच्या भौर्ोरलक महत्तवािाि, म्हिजे जर्ातील के्षिीय 
भेदाभेदाांशी असिाऱ्या त्याांिा सांबांधािाि रविाि किेल (c/o प्रकिि ८). 

 
उदाहििादाखल एक रवधान घेऊ या. हहेस व्हहयस हा उ. ४०° ४९°, पू. १४° ४६° वृत्ताांवि उभा 

असलेला एक ज्वालाम खी आहे (व होता). आता हे रवधान रजतके भशूास्त्ररवषयक अथवा इरतहासरवषयक 
आहे त्यापेक्षा ते अरधक भौर्ोरलक आहे, असे म्हिता येिाि नाही. थोडलयात, ती केवळ एक वस्त व्स्थती 
आहे. ज्वालाम खींच्या क्रमबद्ध –भरू्ोलाच्या दृष्टीने पहाता या वस्त व्स्थतीच्या प ढे दाखरवलेल्या सांबांधाांवि 
आपल्याला रविाि किावयािा आहे. एका बाजूने रतिा सांबांध भमूध्यसम द्रातून जािाऱ्या भरू्भगस्थ 
हालिालींच्या पट्ट्याशी आहे, ति द सऱ्या बाजूने शजेािच्या काम्पानाांतील स रपक, िक्षारमरश्रत, मृरत्तकाांशी, 
पाम्पीच्या अवशषेाांशी व जरमनीत र्ाडल्या रे्लेल्या हलय गलेरनयमशी, त्या के्षिातील लोकवस्तीच्या जीवावि 
येिाऱ्या सांकटाांशी आरि त्या ज्वालाम खी पवगताने त्या समतल भमूीवि रनमाि केलेल्या भदूृश्यरवषयक 
परििामाांशी आहे. 

 
थोडलयात साांर्ावयािे ति, इरतहासाप्रमािे भरू्ोलािा इति शास्त्रशाखाांपासून वरे्ळेपिा 

दाखवावयािा आहे, तो अभ्यासासाठी वस्तू अर्ि घटनाांच्या परिभाषेत साांर्ावयािा नसून, तो मूलभतू 
कायांच्या परिभाषेत विगन करून साांर्ावयािा आहे. रवरशष्ट प्रकािच्या घटनाांिे रवश्लेषि आरि सांश्लेषि 
कििे हेि क्रमबद्ध शास्त्राांिे मूलभतू कायग असते असे विगन किावयािे झाले ति, एकाि अवकाश खांडातील 
आरि एकाि कालखांडातील घटनाांच्या प्रत्यक्ष एकीकििाांिे रवश्लेषि आरि सांश्लेषि हे घटनात्मक आरि 
ऐरतहारसक शास्त्राांिे मलूभतू कायग असते, असे विगन करून साांर्ाव ेलारे्ल. 

 
इरतहास व भरू्ोल या दोघाांिेही नैसर्गर्क शासे्त्र असेि विगन किण्यास हिकत नाही; कािि, ती 

दोनही शासे्त्र वस्त व्स्थतीिे पिीक्षि नैसर्गर्क दृरष्टकोिातून कित असतात, म्हिजेि रनसर्गतः वस्तूांिी जशी 
माांडिी असते तशा व्स्थतीत आरि त्या जशा सांबांरधत असतील तशा अवस्थेत त्यािा ही शासे्त्र रवविेन कित 
असतात. याच्या रवरुद्ध, क्रमबद्ध शास्त्राांिी कायगपद्धती सत्याभासात्मक असली तिी कृरिमि असते; 
कािि, काही रवरशष्ट प्रकाििी घटना तेवढीि पिीक्षिासाठी रतच्या वास्तव परिसिातून बाहेि काढून 
घेतली जात असते. 
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म्हिूनि, शास्त्रीय रविािाांच्या अर्दी प िातन कालखांडातही इरतहास व भरू्ोल या दोघाांिीही 
अभ्यास के्षिे या नात्याने रवकास होत असे, या र्ोष्टीिे आियग वाटत नाही. रशवाय, ही दोनही के्षिे ‘शास्त्राांिी 
र्ांर्ोिी’ आहे, आरि ते अर्दी साहरजकही आहे. काल अथवा स्थल याांमध्ये घटनाांिे एकीकिि किण्याच्या 
या प्रयत्नाांतून अशा अनेक नहया प्रकािच्या घटना उघडकीस येतात, की त्याांपैकी कोितीतिी एखादी 
आपल्यापिीने स्वतांि अभ्यासके्षि म्हिून प ढे येण्यास पाि असल्यािे रदसून येण्यािी शलयता असते. खिे 
म्हिजे, त्या एकूि एकसांधानरक्रयेत त्या घटनाांिे महत्तव समजून घेण्याच्या प्रयत्नातूनि त्याांिा स्वतांिपिे 
अभ्यास किण्यािी र्िज रनमाि होते. म्हिूनि, रनदान नहयाने प्रकाशात येिाऱ्या, या वरे्ळ्या प्रकािच्या 
घटना स्वारधकािानेि स्वतांि अभ्यास-के्षि होण्यास पाि आहेत, असे मान्य केले जाईतो 
अरनरितकालापयंत ही उत्क्राांतीिी प्ररक्रया अशीि िहावी, अशी आपली अपेक्षा असण्यास काहीि हिकत 
नाही. अशा िीतीने, रनवासप्रकाि या घटनेिा भरू्ोलाभ्यासकाांनी शोध लावला आहे आरि त्यािे महत्तवही 
तसेि मोठे आहे असे प्रात्यरक्षकाांनी ते रसद्धही करू शकले आहेत, असे मान्य झाले, ति क्रमबद्धशास्त्राांच्या 
एखाद्या शाखेने या वस्तूांनाि आपल्या अभ्यासािा खास रवषय म्हिून मान्यता द्यावी, अशी अपेक्षा किण्यास 
काहीि हिकत नाही. 

 
अशा रितीने, ‘प्रसवके्षिाांना’ स्वतांि के्षिाांिे स्थान प्राप्त त झाल्याम ळे भरू्ोल अथवा इरतहास याांच्या 

अभ्यासािे मूळिे के्षिि आक ां रित होईल, असे वािांवाि बोलून दाखरवण्यात आलेले असले, तिीही अशी 
भीती बाळर्ण्यािे कािि नाही. उलट, ‘जननीके्षि’ पूवी जेवढे होते अर्दी तेवढेि त्यानांति रशल्लक िाहाते. 
रशवाय या सांबांरधत के्षिाांतील प्रर्तीम ळेि भरू्ोलाने अभ्यासावयािी सामग्री अरधकारधक समृद्ध होत जाते, 
असे रिलटोफेनने आपले मत रदले आहे आरि हेटनिने या र्ोष्टींवि वािांवाि भि रदला आहे (७३, २७ f). 
ज्याप्रमािे अथगशास्त्र व िाजनीरतशास्त्र याांच्या प्रर्तीम ळेि इरतहासासांबांधींच्या अथगशोधनाांतील 
इरतहासकािाांिी क्षमता िाांर्लीि वाढली आहे; त्यािप्रमािे क्रमबद्ध प्राकृरतक भरू्ोल, हवामानशास्त्र, 
मृरत्तकाशास्त्र इत्यादी शास्त्राांच्या प्रर्तीिा फायदा आध रनक भरू्ोलाला प ष्ट्कळि झालेला आहे. अथगशास्त्र व 
अन्य समाजशासे्त्र याांनी काढलेल्या रनष्ट्कषांिाही भरू्ोलाला फायदा होण्यासािखा आहे. त्यािी पितफेड 
म्हिून भरू्ोल त्या के्षिाांत कोिती भि टाकू शकतो, यािा रविाि प ढे केला जाईल. मूलतः भरू्ोल हा एक 
दृरष्टकोि आहे, अभ्यासािी एक पद्धती आहे.–तसे पहाता सवगि शासे्त्र अशा अभ्यास पद्धतीि असतात–
अशी भरू्ोलािी हयाख्या कििे आवश्यक आहे ही र्ोष्ट समजून न घेण्यािी िकू केल्याम ळेि, प्रसवशास्त्राांच्या 
वृद्धीम ळे जनकशास्त्राला अभ्यासासाठी के्षिि उिले नाही, असा प ष्ट्कळाांिा र्ैिसमज झाला आहे. म्हिूनि, 
मानव व रनसर्ग याांच्यामधील अन्योन्य सांबांध अशा सािख्या रवरशष्ट प्रकािच्या घटनेिा अभ्यास हेि खिे 
भरू्ोलािे के्षि आहे असा अरधकाि साांर्नू, चकवा आजपयंत द सऱ्या कोित्याि शास्त्राला जो अभ्यासनीय 
वाटला नाही असा एखादा नवा अभ्यासरवषय शोधून काढून वळे मारून नेण्यािे प्रयत्नही झालेले आहेत 
(क्रौवी २०१, २); चकवा के्षिरवषयक अमूतगकल्पनाांिे मूतगवस्तूत रूपाांति करून वळे मारून नेण्यािेही प्रयत्न 
झालेले आहेत. याांपकैी प्रत्येक प्रयत्नाम ळे, कमीजास्त प्रमािात, तावत्काळ भरू्ोल आपल्या 
प्रर्तीपथावरून ढळला. त्याम ळे एकति, तो अशा मार्ाने िालू लार्ला की न कळत, इति शासे्त्र ज्यािा 
अांशही सोडून देिे शलय नाही अशा, पिलया के्षिात आक्रमि कित िारहला, अथवा र्ढू रवदे्यच्या दलदलीत 
अडकून पडला. ही र्ोष्ट रसद्ध झालेली आहे, आरि त्यािी प निावृरत्त होिे शलय आहे. 

 
तेहहा, या प्रकििाच्या शीषगकात रविािलेल्या प्रश्नािे एक उत्ति असे, की भपूृष्ावि आढळिाऱ्या 

सवग व सांपूिग सत्यव्स्थतींिा रविाि के्षिीय भेदाभेदाांच्या दृरष्टकोिातून कििािा भरू्ोल हा एक अभ्यास आहे. 
एक ञानशाखा म्हिनू स्वीकािलेली ही भरू्ोलािी भरूमका आहे, असे म्हिण्यास हिकत नाही. ञानसांपादन 
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किण्यासाठी एक ञानके्षि या नात्याने भरू्ोलािे लक्षि हाि त्या सामान्य प्रश्नािा अरधक महत्तवािा रवषय 
आहे. 

 
‘क’–शास्त्राच्या सवडसामान्य स्वरूपाच्या संदभात, भूगोलाचे स्वरूप 

 
ञान सांपादनािे एक के्षि या नात्याने असलेले भरू्ोलके्षिािे लक्षि समजून येण्यासाठी एकूि 

ञानके्षिािे सािभतू लक्षि समजून घेिे आवश्यक आहे. जे ञान सांपादन कित असता— “रनरितता, 
अिूकपिा, रवश्वहयापकता, आरि क्रमबद्धता या ध्येयाांच्या प्राप्त तीसाठी इति सवग रविािाांना कठोितेने 
र्ौित्व रदले जाते”, व त्याम ळे जे हयावहारिकञान अथवा सौंदयगबोधकञान या दोहोपासून वरे्ळे दाखवता 
येते, त्या प्रकािच्या ञानाशी येथे आपला सांबांध आहे,–मर् त्याला ज्याच्या त्याच्या मताने कोिीही कोितेही 
नाव द्याव.े–इति कोित्याही प्रकािच्या ञानाशी आपला सांबांध नाही. (कोहेन ११५, ८३; प ढील काही 
पानाांतून या तत्वाांसांबांधी आलेली ििा म ख्यतः कोहेनवि आधािलेली आहे, पाने ८३ ते १४४ तसेि पहा बॅिी 
११४, ३ ते ८८.) 

 
ज्या जर्ात आपि िाहतो त्यातील वस्त व्स्थती व अन बांध अशा दोनही प्रकाििे ञान शलय तेवढ्या 

वस्त रनष्पिे व अिूकपिे सांपादन किण्यासाठी भरू्ोल प्रयत्नशील असतो. शलयतोवि जर्ाच्या सवग 
भार्ाांना लार्ू पडिाऱ्या सांकल्पना, अन बांध आरि तत्तव े अशारूपाने हे ञान सादि किण्यािा भरू्ोलािा 
प्रयत्न असतो. शवेटी अशा िीतीने, सांपादन केलेले हे रवश्वसनीय ञान तकग श द्ध क्रमबांधाांच्या रूपाने सांघटीत 
किण्यािाही त्यािा प्रयत्न असतो; माि त्यातील अन्योन्य सांबांध रनरित करून, अशा वरे्वरे्ळ्या 
क्रमबांधाांिी सांख्या शलय रततकी कमी केलेली असते (c/o ११५, १०६ ते १४). आपली ही ध्येये र्ाठण्यािी 
पिाकाष्ा भरू्ोल ज्या िीतीने कित असतो रतच्या परिभाषेत, एक अभ्यासके्षि या नात्याने, भरू्ोलािी लक्षिे 
विगन करून साांर्ण्यािा आम्ही प्रयत्न कििाि आहोत. 

 
ज्या ञानािा भरू्ोल हा एक भार् आहे, त्या प्रकािच्या ञानािी आमिी हयाख्या जे ञात आहे, 

म्हिजेि जे सांपारदत आहे, अशा ञानावि आधािलेली नाही, ति ञानान्वषेिावि आधािलेली आहे, 
म्हिजेि अञाताला ञात करून घेण्याच्या पद्धतींवि रनयांिि ठेविाऱ्या मूलभतू तत्तवाांवि आधािलेली आहे. 
या ञानप्रकािाच्या रवरवधशाखाांना या ध्येय प्राप्त तीच्या मार्ावि कमीजास्त प्रमािात यश आलेले रदसते. 
माि, कोित्याही एका शास्त्रशाखेला परिपूिग रनरितता अथवा अिूकपिा, प्रत्यक्षाथाने रवश्वहयापकता 
अथवा त्यातील अरखल ञानभाांडािािी एकाि क्रमबांधात सांपूिग माांडिी किण्यािी क्षमता प्राप्त त झाली 
असल्यािा दावा साांर्ता येिाि नाही. 

 
ज्या ञानशाखेला, येथून प ढे सोयीकरिता, ‘शास्त्र’ या नावाने सांबोधिाि आहोत त्या प्रकािच्या 

ञानाच्या पायाभतू र्िजा वि दशगरवल्याप्रमािे आहेत. या दृरष्टने विील ध्येयाांिी त लना कलारवषयक 
प्ररतबोधनाच्या ध्येयाांशी केली (मर्, ती ध्येये कलाभ्यासकाांनी कोित्याही स्वरूपात माांडलेली आपल्या 
नजिेस येवोत), ति तकग श द्धपद्धतीने या दोन ञानके्षिाांिे सांयोजन कििे, अथवा एकातून द सऱ्यात 
सांक्रमि कििे शलय होिाि नाही, ही र्ोष्ट स्पष्ट होईल. अिूकपिा या ध्येयाच्या पूतगतेसाठी िाहोि, पि 
रनरितता या ध्येयाांच्या पूतगतेसाठीही अन्य सवग रविाि र्ौि मानण्यास कोिताही कलावांत खासि तयाि 
होिाि नाही. आपल्या कृतींतून मूलभतू रवश्वहयारपत्वािा आरवष्ट्काि होत िहावा अशी र्िज त्यालाही वाटत 
असण्यािा सांभव आहे. पि त्या सांकल्पनेिा प्रभाव त्याच्या त्याच्या कृतीच्या तपशीलाांवि पडू शकत नाही. 
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तसेि, कोितीही एक कलाकृती सांघटीत स्वरूपात माांडलेली असावी असे त्याला वाटत असण्यािी 
शलयता आहे, तथारप, एकाि प्रकािच्या सवग कलाकृतींिे सवगसामान्य सांघटन असाव ेअशी अपेक्षा तो ठेवत 
नाही. द सऱ्या शब्दाांत साांर्ावयािे ति, येथे, आपि मलूतः रभन असलेल्या दृरष्टकोिाांिा रविाि कित 
आहोत. कलाकाि व भरू्ोलकाि दोघेही भकेू्षिािे ञान सांपादन किण्यािा व सादि किण्यािा प्रयत्न कित 
असण्यािा सांभव आहे, पि त्याांच्यापकैी कोिाही एकाला स्वतःच्या ध्येयाांिा त्यार् केल्यारशवाय द सऱ्याच्या 
ध्येयाांिा स्वीकाि कििे शलय होिाि नाही (c/o क्रा्ट १६६, २० f). 

 
भरू्ोल आपले जर्ासांबांधीिे ञान शलय रततके अिकू आरि रनरित किण्याच्या प्रयत्नात असतो या 

र्ृहीत प्रमेयावि हयावसारयक भरू्ोलकाि आके्षप घेिाि नाहीत हे र्ृहीति आहे. पि, काही वस्त व्स्थती अशा 
असतात, की इतिाांच्या मानाने त्या अरधक अिूक व रनरित मापन साधनाांच्या कके्षत येतात, असे रदसते 
म्हिून, अशाि रवरशष्ट प्रकािच्या व वस्त व्स्थतीच्या रवविेनाांिी मयादा भरू्ोलानेही आपल्यावि लादून 
घ्यावी, हाां उपरसद्धान्त माि येथे ि कीिा ठििाि आहे. दृश्य घटना अथवा मूतग घटना याांच्यासांबांधींच्या 
वस्त व्स्थती व त्याांिे अन बांध रजतलया प्रमािात अिूकपिे व रनरितपिे ठिरवता येतात रततलया प्रमािात 
साांस्कृरतक घटनाांच्या वस्त व्स्थती व त्याांिे अन बांध ठामपिे साांर्ता येत नाहीत. या र्ोष्टीिे प्रात्यरक्षक करून 
दाखरविे शलय आहे असे मानले––अथात, ते करून दाखरवता येत नाहीि–तिीही, ज्याांिा अभ्यास 
आपल्याला रततकासा अिकूपिे व रनरितपिे कििे शलय होत नाही अशा घटना वर्ळल्या व ज्याांिा 
अभ्यास अरधक अिकूपिे व रनरितपिे शलय असते, अशा घटनाांिीि मयादा आपि स्वतःवि लादून घ्यावी 
अशी र्िज शास्त्राच्या कोित्याही तत्तवातून रनमाि होत नाही. उलटपक्षी, या के्षिाच्या, समजा, साांस्कृरतक 
स्वरूपािे आपले ञान शलय रततके रनरितपिे सांपादन किता याव ेम्हिून तशा प्रकािच्या ञानाशी सांबांरधत 
असलेल्या सवग वस्त व्स्थती रविािात घेण्यािी आवश्यकता रनमाि होते. या वस्त व्स्थती साांस्कृरतक 
सांकल्पनाांिे ते मतूग स्वरूपात अवतिलेले परििाम असोत, अथवा त्या कल्पनाांिे ते अमूतग आरवष्ट्काि असोत, 
त्या दोन्ही प्रकािच्या वस्त व्स्थरत–र्टाांिा शलय रततलया आरि सािख्याि अिूकपिे आरि रनरितपिे 
अभ्यास कििे आवश्यक असते (११५, ८३ ते ९९). 

 
त्यािप्रमािे, भरू्ोलरवषयक रनिीक्षिाच्या रवरशष्ट पद्धतींवि काही मयादा घातली जावी अशी 

पळवाट या ध्येयाांमधून सापडत नाही. उलट, अरधक अिूक व रनरित ञानािा मार्ग दाखरवतील अशा सवग 
पद्धतींिा वापि कििेि त्याांच्याम ळे आवश्यक होऊन बसते. सांख्यात्मक सामग्री प िेशी अिूकही नसते आरि 
प िेसे तपशील देिािीही नसते. त्याम ळे आपल्याला सांख्यात्मक सामग्रीवरून रमळालेल्या ञानािी तपासिी 
किण्यासाठी व त्यािी पूतगता किण्यासाठी के्षि-कायािे तांि–प्रत्यक्ष रनिीक्षि व हयव्लतर्त भेटीर्ाठी अशा 
दोनही प्रकाििे–उपयोर्ात आिाविे लार्ते (C/o जोन्स, २८७). पि, त्या प्रदेशाच्या भार्ाभार्ािे सांपूिग 
के्षि-रनिीक्षि कििे शािीरिकदृष्ट्ट्या शलय आहे असे र्ृहीत धिले, तिी अशा िीतीने हाती आलेल्या 
रनष्ट्कषांतून उमटिािे रिि तात्कारलक परिव्स्थतीिे असते, सामान्यता एकाि ऋतूिे असते. सहारजकि, 
अशा रनिीक्षिाांवरून रवशषेेकरून जरमनीच्या सातत्याने वषगभि केला जात असलेल्या वापिासांबांधीिे 
सामान्य रसद्धान्त ि कीिे असण्यािी शलयात आहे, ही र्ोष्ट आि्. ई. डॉज याांनी लक्षात आिनू रदलेलीि 
आहे (२८७, ११०). अथात र्ृहीत सामग्री रकतीही अप्रत्यक्ष रनिीक्षिाांवि आधािलेली असली, तिी प्रत्यक्ष 
पहािीच्या रनष्ट्कषांिा ताळा सांख्यात्मक सामग्रीच्या सहाय्याने करून पहािे प्राप्त त असते. 

 
विगनाांच्या आरि अन बांधाांच्या सांकल्पना आरि सांञा या दोन्ही र्ोष्टी शलय रततलया रनर्गदष्ट व रनरित 

केल्या जाहया असा आदेश रनरिततेच्या शास्त्रीय ध्येयातून रमळतो. ज्यातील अरनरिताथी सांकल्पना सहज 
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अथगबदल करू शकतात, आरि ज्यातील विवि रवरशष्टाथी रदसिाऱ्या सांकल्पनाही केवळ द्वथी रूपके 
असल्यािे रसद्ध किता येते अशा कच्च्या पायावि कोितीि भक्कम इमाित उभाििे शलय होिाि नाही. 

 
अिूकपिा आरि रनरितपिा ही ध्येये प्राथरमक वस्त व्स्थती प्रस्थारपत किण्याच्या िीती आरि 

मूलभतू सांकल्पनाांच्या व ताांरिक सांञाांच्या ििना एवढ्याप ित्याि लार् ू पडतात असे नाही, ति रनिीक्षि 
केलेल्या वस्त व्स्थतींमधील अन बांध ज्याांच्या मदतीने रवश्लेषि पद्धतीने आपि ओळखू शकतो अशा आरि 
वस्त व्स्थतीरवषयक अरधकति रनष्ट्कषग ज्याांच्या सहाय्याने अन मान पद्धतीने काढू शकतो अशा 
र्रितशास्त्रातील व तकग शास्त्रातील प्ररक्रयाांनाही ही ध्येये लार्ू पडतात. कोिताही एक, आरि एकि, 
अभ्यासक कोित्याही रवरशष्ट शास्त्रीय प्रश्नािा अभ्यास कित असतो, तेहहा रकतीही क्राांरतक दृष्टीने तो 
स्वतःच्या कायािे पिीक्षि कित असला, अथवा विील ध्येयाांच्या पूतगतेसाठी तो रकतीही कष्ट घेत असला, 
तिी त्याच्या हातून ि का होण्यािी शलयता िाहातेि–मर् त्या ि का त्याच्या रनष्ट्काळजीपिाम ळे होवोत 
अथवा त्याच्या रनिीक्षिाांवि व य व्लतवादाांवि परििाम कििाऱ्या हयव्लतप्रभावाम ळे झालेल्या असोत! ज्याांच्या 
वस्त व्स्थती अिूकपिाच्या उच्चतम रनकषाांनी मापून येतात, आरि ज्याांच्या घटना सापेक्षतः सोप्त या 
असल्याम ळे तत्सांबांधीिे य व्लतवाद अर्दी ठाम स्वरूपािे असू शकतात, अशा शास्त्राांनीही ही र्ोष्ट एक 
सवगसामान्य र्ृहीत रसद्धान्त म्हिून मान्य केलेली आहे. भरू्ोलाभ्यासकाांिे रनष्ट्कषग ति त्याांच्या त लनेने 
रकतीतिी अरनरित स्वरूपािे असू शकतात! म्हिूनि, अिूकपिािी आरि रनरिततेिी पातळी उांिावता 
यावी या हेतूने सवग शास्त्राांनी एक तत्व मान्य केलेले असते. शास्त्राभ्यास अशा िीतीने िालू ठेवावते, सांघरटत 
किावते, व सादि किावते, की एकाि प्रश्नाविील वरे्वरे्ळ्या अभ्यासकाांनी र्ोळा केलेला प िावा सांग्ररहत 
किण्यािी त्यात सोय असावी; म्हिजेि, असा प्रत्येक शास्त्रीय अभ्यास अभ्यासू असावा; यािा अथग असा, 
की त्या अभ्यासात तत्पूवीच्या त्या प्रश्नासांबांधीच्या सवग अभ्यासपूवग रलखािाांिा उपयोर् केलेला असावा 
आरि तो अशा स्वरूपात सादि केला जावा, की त्यानांतिच्या अभ्यासकाांनाही त्या सामग्रीिा उपयोर् कििे 
सहज शलय हहाव.े 

 
समाजशास्त्ररवषयक प ष्ट्कळशा कायात आरि भरू्ोलरवषयक काहीशा कायात एक दोष नेहमीि 

िाहून जातो. येथे कोित्याही अभ्यासासाठी वापिलेली मळू सामग्री नांति अभ्यासकाांना प्रत्यक्ष पहािीसाठी 
उपलब्ध असत नाही. म्हिूनि, त्या अभ्यासकािी हयावसारयक पािता व रवश्वसनीयता याांवि श्रद्धा ठेवनूि 
प ष्ट्कळशा र्ोष्टी मान्य किाहया लार्तात. परििाम असा होतो, की अशाप्रकाििे अन्य अभ्यासकाांिे अभ्यास 
उपयोर्ात आिले जािे, आरि त्याांतील सांदभग घेतले जािे या र्ोष्टी या के्षिाांत आिखीि आवश्यक होऊन 
बसतात. हे केवळ हयावसारयक सभ्यता म्हिनू करून िालत नाही, ति आपले रनिगय अरधक रनरित 
स्वरूपािे हहावते म्हिूनही हे कििे भार् पडते. 

 
केवलावश्यक र्ोष्टींरशवाय कोित्याि अन्य र्ोष्टी शास्त्रञाांकडून केवळ श्रदे्धच्या बळावि मान्य 

किण्यास शास्त्र तयाि नसते. कोित्याही रवरशष्ट अभ्यासकेिे रनष्ट्कषग नांतिच्या अभ्यासकाांना 
फेितपासिीसाठी उपलब्ध असावते – मर् ते त्याांिा उपयोर् आपले रनष्ट्कषग केवळ ताडून पहाण्यासाठी 
किोत, की त्याांच्या द रुस्तीसाठी किोत. म्हिजेि, त्यासाठी वापिलेल्या मूलभतू सांकल्पना, ज्या 
रनिीक्षिाांच्या व य व्लतवादाांच्या सहाय्याने रनिगय घेण्यात येतात त्याांच्या पद्धती, आरि एकूि अभ्यासके्षिाशी 
या अभ्यासािा असलेला सांबांध या सवग र्ोष्टींच्या बाबतीत स्पष्ट समझोता असला पारहजे. त्या के्षिात 
प्रमारित तांिपद्धती व सांघटन पद्धती रवकरसत झालेल्या असतील, ति असा समझोता असिे अर्दी शलय 
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असते, हे उघडि आहे. पि, तशी परिव्स्थती नसेल ति माि, प्रत्येक अभ्यासात या सवांिा रनदेशपूवगक 
उल्लेख केलेला असिे आवश्यक आहे. 

 
भरू्ोलकािाांनी प्रत्यक्षात केलेल्या कायाच्या शास्त्रीय र् िवतेबाबत रनिगय देिे हा प्रस्त त ग्रांथािा 

उदे्दश नाही. तिीही भरू्ोलाच्या स्वरूपासांबांधीच्या त्याांच्या कल्पना आरि त्या कल्पनाांिे त्या के्षिावि होिािे 
परििाम याांच्याशी आपला सांबांध आहे. या द सऱ्या रवषयाच्या आधािे एक प्रश्न येथे उपव्स्थत कििे न्याय्य 
ठिेल : सवगसामान्यपिे भरू्ोलकािाांनी, अथवा त्याांच्या प्रकाशनावि अांशतः रनयांिि ठेव ू शकिाऱ्या 
सांपादकाांनी, भरू्ोलके्षिातही विील कसोट्या आवश्यक आहेत हे तत्वता मान्य केलेले असल्यािे 
भरू्ोलरवषयक –अन सांधान–प्रकाशनाांवरून रनदशगनास येते का? – अथात, अिूकपिा व रनरितपिा या 
शास्त्रीय ध्येयाांनी घालून रदलेल्या कसोट्याि येथे अरभपे्रत आहेत. 

 
ही ध्येयेि ञानान्वषेिािी अत्यावश्यक तत्व ेअसतात, याबाबत शास्त्राच्या रवरवध शाखाांमध्ये द मत 

असण्यािी शलयता नाही; फिक असण्यािी शलयता असते ती फलत ध्येयरसद्धीच्या प्रमािाांत! या 
सांदभातील भरू्ोलािे यश, अन्य शास्त्राांनी सांपादन केलेल्या अशाप्रकािच्या यशाांबिोबि तोलून पहाण्यािा 
मोह हहावा, इतके श्रेष् दजािे नाही, ही र्ोष्ट रनर्गववाद आहे. म्हिनूि, अशाप्रकािच्या त लना किण्यािी 
हौस असिाऱ्याांनी भरू्ोलके्षिाला ‘खालच्या दजािे’ स्थान रदले म्हिून अपमारनत होण्यािे कािि नाही. 
स्पधेतील यशापयशाबद्दल रनिगय देताना कोिीही समांजस रनिीक्षक केवळ यशापयशाच्या प्रमािाच्या भाषेत 
रनिगय देिाि नाही, ति अांर्ीकृत कायाच्या कारठण्याच्या भाषेतही रनिगय देईल. 

 
रवश्वहयापकता व क्रमबद्धता या शास्त्राच्या द सऱ्या दोन ध्येयाांिा पाठलार् भरू्ोल ज्या पद्धतीने 

कितो त्या पद्धतींिा रविाि हाि, एक अभ्यासके्षि या नात्याने भरू्ोलािे स्वरूप समजून घेण्यािे कामी, 
सवारधक महत्तवािा आहे. ज्या दोन ध्येयाांिा आताि आपि रविाि केला त्याांच्याप्रमािे ही दोन ध्येये सहज 
समजण्याइतकी सोपी नाहीत. म्हिून, त्याांपैकी प्रत्येकािे तपशीलवाि रवविेन कििे भार् आहे. 

 
‘र्’ – भूगोलातील प्रजाणतणवषयक संकल्पना व तत्त्वे 

 
र्रॅलरलओने रनिरनिाळ्या वजनाच्या दोन रवरशष्ट वस्तू रपसाच्या झ कत्या मनोऱ्यावरून खाली 

सोडल्या, तेहहा त्या दोनही वस्तू एकाि वळेी व एकाि वरे्ाच्या र्तीने जरमनीवि पडल्या. त्याच्या या 
स प्ररसद्ध प्रयोर्ाने येवढ्याि एका र्ोष्टीिे प्रात्यरक्षक झाले असते, ति त्या वस्त व्स्थतीला शास्त्रीय 
ञानजर्ात नर्ण्यस्थानि रमळाले असते. पि, नांतिच्या प्रयोर्ाांनी असे रसद्ध करून दाखरवले, की त्याने 
एका रवश्वहयापी सत्यािे सोदाहिि स्पष्टीकिि केले. म्हिजेि, कोठेही, केहहाही व कोिीही तशी वजने 
खाली टाकली, तिी, रनिपेक्षपिे, हाि सांबांध खिा होता; आरि हेि त्या प्रयोर्ािे मोठे महत्व होते. अशा 
प्रकािच्या रवश्वहयापी सत्याांच्या शोधात िहािे हे शास्त्रािे मूलभतू कायग आहे, या बाबत कोिीि रववाद 
कििाि नाही. उलट, अन्यस्थळी व अन्यकाळी तसे रनिगय रमळू शकले नाहीत असे प्रयोर्ाांती नांति रसद्ध 
झाले असते, पि त्या एका प्रसांर्ी तसे वरे्ळे रनिगय नक्कीि रमळाले या वस्त व्स्थतीिे सत्यत्तव रसद्ध झाले 
असते आरि त्यािे उत्तिही प ढे कधी सापडले नसते, तिीही शास्त्रीय ञानािाि एक अांश त्या प्रयोर्ाने 
रमळाला होता. बॅिी म्हितो त्याप्रमािे, “शलय असेल रततके ञान सांपादन कििे हाि शास्त्रािा हयवसाय 
आहे (११४, १२२). ते रवश्वहयापी सत्याांच्या शोधात असते हे खिे असले तिी, आरि एखाद्या र्ोष्टीिे 
स्पष्टीकिि रवश्वहयापी सत्याांच्या भाषेति देता आले नाही तिी, –आरि प ढेही कधी देण्यािी शलयता 
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नसली तिी –त्या रनरित व अिूक ञानाांशाकडे शास्त्र द लगक्ष करू शकत नाही; कािि, सत्यव्स्थतीिे 
परिपूिग ञान रमळरविे हेि शास्त्रािे र्ृहीत-रसद्धान्तात्मक ध्येय आहे.” अथाति, रवश्वहयापी तत्तवाांच्या भाषेत 
शलय असेल तेवढ्या पूिगपिे; आरि कोित्याही परिव्स्थतीत कोित्या तिी प्रकािे, ते ञान स्पष्ट झालेले 
असले पारहजे. 

 
प्रत्येकजि शास्त्रीय के्षिात रवश्वहयापी सत्याांना असलेले महत्तव एका बाजूने मानत असतानाि जे 

अद्याप तिी रवश्वहयापी सत्याांच्या भाषेत साांर्ता येत नाही, अशा ञानके्षिाच्या द सऱ्या भार्ाकडे द लगक्ष 
किण्यािी सामान्य िूक द सऱ्या बाजूने कित असतो. प ष्ट्कळजि असेि र्ृहीत धरून िालतात, की रनयम 
व तत्तव ेयाांिा रवकास कििे येवढ्याि एका र्ोष्टीशी शास्त्रािा सांबांध आहे. रे्ल्या शतकात, खर्ोलशास्त्र, 
पदाथगशास्त्र, िसायनशास्त्र या के्षिाांत रनयम व तत्तव ेयाांच्या रवकासाला आलेल्या अमाप रपकािे प्ररतचबब या 
सांकल्पनेच्या रूपाने उमटलेले रदसते, असे हेटनििे मत आहे (१६१, २२१ ते २४). चकबह ना, पदाथगशास्त्र व 
िसायनशास्त्र ही केवळ अमूतग शासे्त्र आहेत –पि, श द्ध र्रितापेक्षा वरे्ळी आहेत –आरि त्याांिा सांबांध फलत 
रनयम व तत्तव ेयाांच्याशी आहे, असे र्ृहीत धिले रे्ले. पि, सत्यव्स्थतीशी सांबांरधत असलेले कोितेही शास्त्र 
केवळ रनयम व तत्तव ििना किण्यािी मयादा स्वतःवि घालून घेऊ शकिाि नाही, ही र्ोष्ट प ष्ट्कळशा 
शास्त्रञाांना व शास्त्रतत्तवञाांना अर्दी अलीकडेि कळून ि कली आहे. ही शासे्त्र रवश्वहयापी सत्याांच्या 
आकलनासाठी धडपडत असली, तिी सत्यव्स्थतीिे सांपूिगके्षि ती हयापूि शकिाि नाहीत. प्रत्येक के्षिात 
काही तिी अञेय, अरनवदेनीय व अरनवगिनीय असा अांश रशल्लक िाहािािि. त्याच्याकडे द लगक्ष केले, ति 
आपले ञान अपेके्षप्रमािे परिपूिग होऊ शकिाि नाही; आरि हा अनवस्थाप्रसांर् कोितेि शास्त्र मान्य कििाि 
नाही. लेहमान म्हितो, की “शलय असेल रततलया परिपूिग रूपात ञान सादि किण्यािा प्रयत्न म्हिजेि 
अन सांधान होय” (२५४, २९९). 

 
रवश्वहयापी-सत्य-रूपाने स्पष्ट करून साांर्ता येण्यासािखा शास्त्रीय के्षिािा भार् आरि 

आपल्यापिीने अभ्यासपाि असलेली एखादी घटना अथवा याांच्याशी सांबांरधत असलेला शास्त्रीय के्षिािा भार् 
या दोहोतील रविोधानेि चवडलबाट व रिकटग या दोन जमगन तत्तवञाांिे रवशेष लक्ष रवसाहया शतकाच्या 
स रूवातीच्या काळात वधूेन घेतले होते (पहा : हेटनि ििा १११, २५४ ते ५९; चकवा १६१, २२१ ते २२४; 
आरि ग्राफ १५६; आरि याबिोबिि या दोघाांमधील ििा). त्याांनी या आधािावि शास्त्रािे वर्ीकििही 
केलेले रदसते. ‘नोमोथेरटक’ म्हिजे रवरधरनयम तयाि कििाऱी शासे्त्र आरि ‘इरडओग्रारफक’ म्हिजेि 
‘आइनमारलर्’ अथात अनन्यसाधािि र्ोष्टींशी सांबांरधत असलेली शासे्त्र असा भेद वर्ीकििासाठी 
दाखरवला आहे. ही रवभार्िी प ष्ट्कळशी रनसर्गरनष् शासे्त्र आारि समाजरनष् शासे्त्र या रूढ 
रवभार्िीसािखीि असल्यासािखे रदसते. [याप ढील रववेिनात ‘रनयमििनात्मक’ या सांञेत जारत सांकल्पनाांच्या ििनेबिोबिि 
रनयम ििनाांिाही अांतभाव होतो असे मानलेले आहे. तसेि “Unique” या सांञेिा अथग “असामान्य” असा किावयािा नसून “आर्ळावेर्ळा” असा 
किावयािा आहे.] 

 
पि शास्त्रके्षिाच्या सवगि शाखाांतून शास्त्रीय ञानाच्या अशा प्रकािच्या दोन बाजू असतात, असे 

स्पष्टपिे रदसून येते (C/o श्ल्यटूि १३१, ५१०f). सामान्य रसद्धान्त आरि रवरधरनयम साांर्िे येवढेि 
शास्त्रािे प्रयोजन असते, या सवगमान्य कल्पनेिा स्वीकाि –कििे हे मध्यय र्ीन पांरडती वास्तववादाविील 
असाधािि श्रदे्धिेि लक्षि आहे, अशी हेटनि यावि टीका कितो. उलटपक्षी, “प्रत्यक्ष सत्यव्स्थतीिे ञान, 
म्हिजेि, परिव्स्थती व प्रसांर् या रूपाांनी रदसिाऱ्या वरे्वरे्ळ्या वस्त व्स्थतींिे ञान या अांरतम हेतूच्या 
रसद्धीिी ती केवळ साधने आहेत” (C/o क्राप्ट १६६, ११-१३). [हे अवतिि हेटनि वरून घेतलेले आहे.] 
खर्ोलशास्त्रञ जेहहा खर्ोलीय यांिशास्त्रािे रनयम रवकरसत किण्यािा प्रयत्न कित असतो, तेहहा 
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खर्ोलाांच्या हालिालींिे यथातर्थ्य आकलन करून घेता याव ेहाि त्यािा हेतू असतो; न होऊन, रवश्वािे 
रनयांिि रवरधरनयमाांनी होत असते हे रसद्ध किण्यािा त्यािा हेतू नसतो, कािि हे प्रमेय तत्तवञानारधरष्त 
आहे, त्याला शास्त्रारधरष्त म्हिता येिाि नाही. त्या खर्ोलाांकडे आपले लक्ष एक वरे्ळी वस्तू या नात्यानेि 
िारहले पारहजे, हे तो रवसिलेला नसतो. िांद्राच्या दृश्य भार्ािे नकाश े तयाि कििािे अथवा शनीच्या 
कड्याांिा अभ्यास कििािे अभ्यासक आपल्या अभ्यासाने अशाप्रकाििे रनयम प्रस्थारपत करू शकत नाहीत, 
म्हिून ते कमी दजािे शास्त्रञ असतात असे म्हिता येिाि नाही. 

 
काही शास्त्राांतून अभ्यारसल्या जािाऱ्या घटनेिे स्वरूपि असे असते की, रवरधरनयम तयाि 

किण्यास आवश्यक असलेले ञान मोठ्या प्रमािात रवकरसत होण्यास प िेसा अवकाश असतो. यारवरूद्ध, 
द सऱ्या काही शास्त्राांत अभ्यारसल्या जािाऱ्या घटनाघटनाांमधील फिक, आरि त्याांपैकी प्रत्येकािे मानवाच्या 
दृष्टीने असलेले महत्तव, याांम ळे त्या के्षिाांतील अभ्यासकाांना –त्याांिी इच्छा असो वा नसो –असामान्याांिाि 
रविाि अरधक प्रमािात कििे भार् पडते. म्हिूनि, शास्त्र रवरवध शाखाांमध्ये महत्तवािे व कायमिे अांशात्मक 
फिक रनमाि कििािी ही एक महत्वािी र्ोष्ट आहे. 

 
या दृरष्टकोिातून केलेली शास्त्राच्या रवरवध शाखाांिी त लना भरू्ोलाच्या स्वरूपािे आकलन करून 

घेण्यास मदत किील, अशी शलयता आहे, आरि भरू्ोल हे कोित्या प्रकाििे शास्त्र आहे यािा बोध करून 
घेण्यास मदत किील, अशीही शलयता आहे. 

 
शास्त्राच्या सवगि शाखा, काही प्रमािात, असामान्याच्या अभ्यासाांबिोबिि रवश्वहयापकाांिाही 

अभ्यास किण्यात र् ांतलेल्या असतात, असे आम्ही वि स िरवले आहे. त्याांतील प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांिे 
प्रत्यक्ष कायग, पूिांशाने नसले तिी बह ताांशाने, रवश्वहयापकाांच्या शोधनाति र्ढून रे्लेले असते; आरि 
असामान्याांच्या अभ्यासािे कायग द सऱ्या अभ्यासकाांकडे चकवा त्या शास्त्राच्या अन्य रवभार्ाांकडे सोपरवलेले 
असते. अशी व्स्थती पदाथगशास्त्रात आरि िसायन शास्त्रात, रवशषेतः त्याांच्या औपपरत्तक बाजूने, असण्यािी 
शलयता आहे असे आम्ही र्ृहीत धितो. जीवरवषयक शास्त्राांतून, आरि मानसशास्त्रातही, कमीजास्त 
प्रमािात, हीि र्ोष्ट खिी आहे. (ज्या रवषयाांिे काहीि प्ररशक्षि घेतलेले नाही अशा के्षिाांच्या स्वरूपािी 
ििा कित िाहिे हे रजतके न्यायरवरूद्ध आहे रततकेि ते धोलयािेही आहे. पि, मी येथे येवढेि साांर्ण्यािी 
पिवानर्ी घेतो, की, या आरि याांप ढील परिच्छेदाांतील रवधाने त्या त्या के्षिाांतील माझ्या सहाध्यायाांशी 
केलेल्या ििेवि आधािलेली आहेत). 

 
पि, बह तेक सवग शास्त्राांच्या काही रवरशष्ट शाखाांतील अभ्यासकाांिा सांबांध स्वतांि वस्तूांच्या, म्हिजेि 

असामान्याांच्या, अभ्यासाशी मोठ्या प्रमािात असतो. अभ्यासाांच्या या प्रकािािे महत्तव खर्ोलशास्त्रात रकती 
मोठे आहे, हे आम्ही यापूवीि दाखवनू रदले आहे. भशूास्त्रातही असामान्याांिा रविाि कििाऱ्या अभ्यासाांना, 
प्रम ख नसले तिी, बिेि महत्तवािे स्थान असते. तीि परिव्स्थती प्रािीन प्रारिजीवनशास्त्रात असल्यािे 
स्पष्टि रदसते. खरनज रनके्षपाांच्या सामान्य तत्तवाांिा रवकास किण्याऐवजी, जेहहा अभ्यासक काही रवरशष्ट 
रनके्षपाांिे परिपूिग ञान सांपादन किण्याच्या रनरमत्ताने तशा प्रकािच्या रनके्षपाांविि लक्ष कें रद्रत कितात, 
तेवढ्याप्रमािात तिी खरनज शास्त्राच्या के्षिातही हीि र्ोष्ट खिी ठिते. रवरशष्ट के्षिाांिे के्षिाांतर्गत भशूास्त्रीय 
नकाश ेकाढण्याच्या रनरमत्ताने केलेल्या भशूास्त्रीय पयगवके्षिाच्या रनरितपिे मोठ्या व मौरलक कायाला ति 
हे रवधान अरधकि लार्ू पडिािे आहे. (खिे पहाता, तकग दृष्ट्ट्या, याला भशूास्त्रञाांनी सांवर्गधत केलेली 
भरू्ोलािी शाखा, असेही म्हिण्यास हिकत नाही). 
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वि नावरनशीवाि रदलेल्या नैसर्गर्क शास्त्राांपेक्षाही, अथगशास्त्राने रवश्वहयापी सत्याांसांबांधींिे आपले 
ञान कदारित अरधक प्रमािात रवकरसत केले आहे. िाजनीरतशास्त्रात ज्यािा उल्लेख “औपपरत्तक 
िाजनीती” म्हिून केलेला असतो तेवढ्याि शाखाांतून रवश्वहयापी सत्याांिा रविाि प्राम ख्याने केला जात 
असतो. तौलारनक शासन या रवषयािे अभ्यासक शासनरवषयक सामान्य तत्तवाांिा रविाि किताति, पि 
वरे्वरे्ळ्या शासनसांस्थाांतील भेदाांिे ञान रमळवण्याकडे व त्याांिे आकलन करून घेण्याकडे त्यापेक्षाही 
अरधक लक्ष प िरवतात. रवश्वहयापी सत्यरवषयक व असामान्य वस्त रवषयक अरभरूिींिा सांर्मि या 
अभ्यासकाांच्या रूपाने होत असतो. पि, पदाथगशास्त्रात व जीवशास्त्रात, आरि कदारित अथगशास्त्रातही, या 
दोन प्रकािाांिे अभ्यास वरे्वरे्ळ्या अभ्यासकाांमध्ये रवभार्ले जाण्यािी शलयताि अरधक असते. 
िाजनीरतशास्त्रात ही अवस्था ज्याम ळे रनमाि झाली ती परिव्स्थती आरि भरू्ोलातील परिव्स्थती या दोहोत 
प ष्ट्कळि साम्य असल्याम ळे, त्या परिव्स्थतींिे रवश्लेषि कििे उद् बोधक होण्यािी शलयता आहे. 

 
परहली परिव्स्थती अशी, िाजनीरतशास्त्रातील बहूतेक सवग घटनाांिा एकरित रविाि कित असता, 

प्रजारत-विगनाांतून सवगसाधािि रूपधेयाांसांबांधींिी केवळ रूपिेषा रमळते, पि प्रत्येक वरे्ळा नम ना अन्य 
रूपधेयाांच्या बाबतीत लक्षिीय फिक असल्यािे दाखवत असतो. ििनेच्या दृष्टीने पहाता, या घटना 
पदाथगशास्त्रातील, अथवा अथगशास्त्रातीलही, घटनाांपेक्षा रकतीतिी अरधक जरटल असतात; आरि त्या घटना 
प्रारिजीवनासांबांधींच्या नम न्याांपेक्षा कमी जरटल रदसल्या तिी, जीवरवषयक शास्त्रातील नम ने, प्रजारत, 
जारत आरि प्रती याांच्या समान उत्पत्तीम ळे जीवरवषयक रवरवध घटनाांत आढळिाऱ्या उच्च कोटीच्या 
सरूपतेिा त्याांच्या रठकािी अभावि असतो. अन सांधान कायग कििाऱ्या औषरधवैद्याच्या दृष्टीने, “प्रत्येक 
मानवी-शिीि वरे्ळे आरि असामान्य असते. प्रत्येक मज्जािज्ज ूद सऱ्या मज्जािज्जूांपेक्षा वरे्ळा असतो.” –माि, 
मानव-शिीिशास्त्राच्या अभ्यासकाला तसे वाटत नाही. हे खिे असले तिीही, हे फिक एकाि प्रकािच्या 
दोन शासनाांमध्ये आढळिाऱ्या फिकाांपेक्षा फािि रकिकोळ असतात. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, 
जारतपातळीवरून केलेले मानवी मज्जािज्जिेू विगन कोित्याही द सऱ्या मज्जािज्जिेू बऱ्याि मोठ्या प्रमािात 
जवळजवळ परिपूिग रिि उभे करू शकते. पि, अशाि दृरष्टकोिातून एखाद्या शासनािे रिि तसे उभे 
कििे शलय होत नाही. एखाद्या शिीिशास्त्रञाला ज्या प्रमािात मानवी िज्जिेू ञान झालेले असते, रततलया 
प्रमािात एखाद्या िाजनीरतशास्त्रञाला शासनसांस्थेबद्दलिे ञान सांपादन किावयािे असेल, ति प्रत्येक 
नम न्याच्या असामान्य लक्षिाांकडे रकतीतिी अरधकाांशाने लक्ष प िरविे भार् पडेल. 

 
रशवाय, एका स्वतांि मानवी मज्जािज्जचू्या त लनेने एका स्वतांि शासन सांस्थेला रदले जािािे 

अत्यरधक महत्तव हेही, एका स्वतांि शासनसांस्थेकडे अरधक लक्ष प िरवले जाते यािे द सिे एक कािि आहे. 
ही द सिी परिव्स्थती सवगिबाबतीत खिी असते. एकेक प्रसांर् या दृष्टीने िाजनीरतशास्त्रातील घटना इतलया 
महत्तवाच्या मानल्या जात असतात की, त्यातील प्रत्येक घटना शलय असेल रततलया परिपूिगपिे समजून 
घ्यावीि लार्ते. उदाहििाथग : ह कूमशाहींिा अभ्यास कििाऱ्या एका शास्त्राने त्यावरून प्रजारतसांकल्पना 
आरि सामारजक रनयम यािा रवकास किता येईल इतकाि त्याांिा अभ्यास किावयािा, पि इटलीतील 
प्रिरलत शासनािा (फॅरसस्ट शासनािा) व त्याबिोबि जमगनीच्या प्रिरलत शासनािा (नाझी शासनािा), 
त्या घटना असामान्य स्वरूपाांच्या आहेत या सबबीवि, अभ्यास किण्यास नकाि द्यावयािा असे ठिरवले, 
ति त्या शास्त्राने अरखल मानव जातीिे कधीि समाधान होिाि नाही. मर् एखाद्या अभ्यासकािी वैयव्लतक 
पसांती काहीही असो! 
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रतसिा एक रविाि हयावहारिक अथािा आहे. जर्ात कोट्यावधी मानवी मज्जािज्ज ूअसल्याम ळे, एक 
स्वतांि शास्त्रञि काय पि शास्त्रञाांिा एक सांपूिग र्टही, मज्जािज्जूांिी जी रूपे सापेक्षतः रवश्वहयापी असतात 
अशा रूपाांिाि अभ्यास किण्यात र् ांतवनू ठेवण्यास काहीि हिकत नाही. या अभ्यासाांतून मज्जािज्जरूवषयक 
प िेसे रवश्वहयापक ञान सांपादन कििे त्याला शलय होईल; पि त्याबिोबिि, त्याच्या स्वतःच्या मयादाांिेही 
तो समथगन करू शकेल. साहरजकि, सवग स्वतांि लक्षिाांिा अभ्यास इति शास्त्रञाांना किण्यािी मोकळीक 
िाहील. पि, िाजनीरतशास्त्रञाांना सांपूिग इरतहासभाांडािािे आलोकन करूनही सवगप्रकािच्या रमळून काही 
थोड्या ह कूमशाहीपलीकडे अभ्यासासाठी अरधक सामग्री रमळण्यािी शलयता नाही, आरि एकाि रवरशष्ट 
ह कूमशाहीिे ति हाताच्या बोटाांवि मोजता येतील इतकेि नम ने आढळून येतील. अशा व्स्थतीत, आपल्या 
स्वतःवि प्रजारतरूपाांिाि अभ्यास किण्यािी मयादा घालून घेऊन, स्वतांि नम न्याांिे रवविेन किण्यास, ते 
असामान्य असतात या सबबीवि, नकाि देिे हे केवळ असमांजसपिािे होईल. याच्या रवरूद्ध रदशनेे रविाि 
यापेक्षाही अरधक महत्तवािे आहे. सवगि मानवी मज्जािज्जूांच्या वरे्वरे्ळ्या लक्षिाांिा अभ्यास किण्याइतका 
वळे मानवी-शिीि-शास्त्रञाांना रमळण्यािी शलयताि नाही. पि िाजनीरतशास्त्राच्या के्षिात, माि, जर्ातील 
सवग शासनसांस्थाांिा वरे्वरे्ळा अभ्यास कििे, ही र्ोष्ट अशलय कोटीतील समजली जािाि नाही. 

 
हाि रविाि मोठ्या प्रमािात, आरि कदारित अरधक जोिाने, इरतहासके्षिास लार् ूपडतो, ही र्ोष्ट 

अर्दी स्पष्ट आहे. कोिाही एका इरतहासकाि हयलतीने अथवा इरतहासकािाांच्या र्टाने शासन घटना, य दे्ध 
आरि लढाया अशा रवषयाांच्या इरतहासाांच्या अभ्यासाांच्या मयादा घालून घेण्यास काहीि हिकत नाही, 
आरि अशा प्रकािच्या अभ्यासाांवरून सामान्यतत्तव ेव रवरधरनयम रनष्ट्कषगरूपाने ििण्यासही हिकत नाही; 
कािि, ती तत्तव े व ते रनयम इरतहासातील कालखांड आरि घटनाक्रम याांच्या अभ्यासात िस घेिाऱ्या 
सवगसाधािि इरतहासकािाांच्या दृष्टीने फाि मौरलक असतात. या पद्धतीम ळे अशा प्रकाििे इरतहासकाि 
सैरनकीशास्त्रािे अथवा घटनात्मक शासनशास्त्रािे अभ्यासक म्हिून र्िले जातील की काय, या प्रश्नािे 
उत्ति आपल्याला शोधत बसण्यािी र्िज नाही. एक र्ोष्ट रनरित आहे की, इरतहासािा केवळ एक अांशि 
अशा प्रकािच्या अभ्यासप्रांथाांतून सादि केला जात असतो. 

 
[जारत सांकल्पना अथवा सामान्य रनयम प्रस्थारपत किण्यािा भरू्ोल रकती प्रमािात प्रयत्न कित असतो आरि त्याबिोबि वेर्ळ्या 

क्षेिाांिा रकती प्रमािात रविाि कित असतो, हा या प्रकििाच्या बह ताांश उवगरित भार्ात ििेसाठी घेतलेला प्रश्न Perspective... पाने १४७ ते १७२ 
येथे प नर्गविािासाठी अर्दी सिळपिे घेतलेला आहे. भरू्ोलािा सांबांध दोन्हीशी आहे या मूलभतू रनष्ट्कषात त्य ििेम ळे काहीि फिक पडिाि 
नसला तिी काही प िविी रनष्ट्कषग काढिे शलय हहावे अशी काही नवी सामग्री त्या ििेत ग्रांरथत केलेली आहे.] आता, आपल्याि के्षिािा 
रविाि आपि करू लार्लो, ति स्वतांि घटनाांच्या रवविेनाशी भरू्ोलािे अरत घरनष् सांबांध असतात, असेि 
रदसून येईल. घटनेच्या सापेक्ष महत्तवाकडे द लगक्ष करून, केवळ रतच्या असामान्यत्तवाम ळे एखाद्या घटनेच्या 
रवविेनात स्वतःला पूिगपिे रवसरून जाण्याकडेि भरू्ोलकािाांिा कल असतो, अशी शांका काही 
टीकाकािाांना येण्यािी शलयता आहे हे खिेि. ज्याला काही भौर्ोरलक महत्तव असल्यािे दाखरवता येण्यािी 
शलयता नाही असे भपूृष्ाविील प्रत्येक रूपधेय, त्याच्या सापेक्ष महत्तवािा रविाि न किताि, अभ्यासासाठी 
घ्यावयािे ठिरवले, ति भूर्ोलरवषयक सामग्रीच्या या अन ल्लांघनीय डोंर्िाखाली भरू्ोल स्वतःि असा 
दडपला जाईल की, त्याला डोके वि काढण्यािी आशाही िाहिाि नाही, हे अर्दी उघड आहे. प्रत्येक 
लहानसहान ताल काि काय, प्रत्येक खेडे, डोंर्ि, इतकेि नाही ति भपूृष्ाविील प्रत्येक ओहोळ हे सवगि 
अभ्यासाांिे रवषय होऊन बसतील. 

 
उलटपक्षी, प्रजारत परिभाषेिी मयादा साांभाळून केलेले भौर्ोरलक विगन समपगकि असते. एका 

मोठ्या के्षिाच्या िोटक व विकििी विगनातही त्यातील स्वतांि रूपधेयाांिा मोठ्या सांख्येने नामरनदेश करून 
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त्याांिे विगन देिे आवश्यक होते. आल्प् व रहमालय यासािखे पवगत, मौंट िेनि व हहेस व्हहयस यासािखे 
डोंर्ि, ॲमेझोन, रमरसरसपी यासािख्या नद्या, चकवा नायर्ािा धबधबा, जमगनी अथवा सांय लत 
सांस्थानाांसािखी िाज्ये, लांडन, पॅरिस अथवा न्ययूॉकग सािखी शहिे –याांिा विगन केलेल्या के्षिात अांतभाव 
असेल, ति –याांच्याकडे रवरशष्ट प्रकािाांिी उदाहििे अथवा रवरशष्ट तत्तवाांच्या स्पष्टीकििाथग रदलेली 
उदाहििे या दृष्टीने कोिीि पाहिाि नाही. त्याांच्या स्वतःच्या वैयव्लतक महत्तवाच्या दृष्टीनेि त्याांच्याकडे 
पारहले जाईल (C/o हेटनि १६१, २२१ ते २२४). 

 
यािे एक कािि असे की, कोितेही प्रजारतरनष् विगन रकतीही तपशीलवाि केलेले असले, तिी 

अशा स्वतांि रूपधेयाांिे रिि उभे किण्याच्या दृष्टीने अर्दीि असमपगक असते. जीवशास्त्रञ जेहहा एखाद्या 
पेशीकें द्रािे विगन कितो, तेहहा तशाप्रकािच्या पेशीकें द्रािे प ष्ट्कळसे परिपूिग रिि तो उभे करू शकतो. पि, 
रशकार्ोच्या हयापाि-कें द्राांिे परिपूिग ञान एखाद्याला झाले, तिीही रमनापोरलसच्या समाांति बाजािपेठेिे 
ञान करून घेताना त्याला त्यािा फािसा उपयोर् होिाि नाही. मोठ्या नर्िाच्या नावािे केवळ अन किि 
किावयािे म्हिनू रमनापोरलसच्या नार्रिकाांनी आपल्या शहिाच्या हयापािी कें द्राला “लूप” म्हिाव,े या 
र्ोष्टीिे समथगन फलत ‘सामान्य सरूपतेिी ओढ’ या शब्दाांनीि किाव ेलारे्ल. प्रत्यक्षात, रशकार्ोतील िस्ते 
आरि मोटािर्ाड्याांिे उांि मार्ग ज्याप्रकािे वळसे घेत असतात, तशा प्रकाििे वळसे रमनापोलीसच्या 
िस्त्याांना व र्ाड्याांच्या मार्ाना घ्याव ेलार्त नाहीत. 

 
विील उदाहिि अर्दी द य्यम दजाच्या तपरशलावि आधािलेले आहे असे वाटले, ति 

महासिोविाांिा क्रमबांध अथवा न्यूयॉकग  शहि या सािख्या भौर्ोरलक रूपधेयाांिा रविाि किावा. तसे पारहले 
ति रकतीतिी मोठी सिोविे आरफ्रकेतही आहेत. पि एकमेकाशी जोडलेल्या र्ोड्यापाण्याच्या सार्िाांिा 
क्रमबांध या स्वरूपात उत्ति अमेरिकेच्या महासिोविाांिे प्ररतरूप पृर्थ्वीवि अन्यि कोठेही सापडिाि नाही –
आरि आपल्याला असलेल्या मारहतीन साि रवश्वातही कोठे सापडिाि नाही तसेि, एका सांपूिग खांडाच्या 
बऱ्याि मोठ्या भार्ाच्या हयापािािा कें द्रचबदू या त्याच्या मूलभतू स्वरूपाति न्ययूॉकग  शहिािा रविाि 
किावयािे एखाद्याने ठिरवले, आरि नांति येवढ्याि एका दृष्टीने त्यािे प्ररतरूप कोठे सापडते हे तो शोधू 
लार्ला, ति, न्यूयॉकग िे स्थारनक स्वरूप पूिगपिे दृरष्टआड करूनही, याप्रकाििे कोितेि द सिे शहि 
जर्ाच्या पाठीवि त्याला आढळिाि नाही. शाांघाय, ब्यूनास आयसग व हाम्ब र्ग हीही एकेका रवस्तृत के्षिािी 
हयापािी कें दे्र आहेति; पि त्याांतील कोितेि शहि, उत्ति अमेरिका खांडाच्या दृष्टीने न्ययूॉकग  शहि जे 
महत्तवािे कायग बजावते, तसे कायग आपापल्या रवरशष्ट खांडासाठी कित नाही. 

 
एहहाना, कोिाही बह श्र त वािकाच्या लक्षात आले असेल की, या नजिेत सहज भििाऱ्या बाबी 

असल्याम ळे, अर्दी रकिकोळ महत्तवाच्या रूपधेयाांसह सवगि भौर्ोरलक रूपधेयाांना लार् ू पडिािा एक 
सामान्य रनयम त्याांच्याांतून माांडता येतो. रूपधेयाांिे विगन प्रकािाांच्या परिभाषेत समपगकपिे रदले जात 
नसल्याम ळेि, इतिेजनाांबिोबि भरू्ोलकािाांनाही, सांबांधसादृश्याांिा आश्रय घ्यावा लार्तो. अथात्, त्याांिेही 
काही महत्तव असण्यािी शलयता आहेि. तिीही, त्याांिा फाि र्ांभीिपिे उपयोर् केला रे्ला, ति ती फसवी 
असतात. हँकौला ‘िीनिे रशकार्ो’ म्हििे, चकवा रपट् बर्ग-ललेवलँड के्षिाला अमेरिकेिे ऱ्हूि म्हिनू 
सांबोधने म्हिजे, अांशतः खिा असला तिी, अांशतः खोटा ठसा उमटरवण्यासािखेि आहे. 

 
याविील उदाहििाने द सऱ्या एका रविािािेही स्पष्टीकिि होते. भरू्ोलाला प ष्ट्कळशा घटनाांिा 

वरे्ळाि रविाि किावा लार्त असतो. स्वतांि घटना या नात्यानेही त्याांिे महत्तव लक्षात घेतले जात असते. 



 अनुक्रमणिका 

यािा अथग, जर्ाच्या दृष्टीने त्यािी उपय लतता लक्षात भित असते येवढाि होत नाही, ति भपूृष्ाच्या दृष्टीने 
असलेले आरि अर्दी शकै्षरिक आधािाने मापलेले त्या घटनेिे महत्तवही लक्षात घेतले जाते. प्रत्यक्षात असो 
की, स प्त तस्वरूपात असो नायर्ािा धबधब्यािे भौरतक महत्तव शून्यप्राय मानले तिीही, इति शकेडो 
धबधब्याप्रमािेि एक रवरशष्ट प्रकाििा धबधबा असे केवळ त्यािे वर्ीकिि कििािे विगन वािून कोित्याि 
भरू्ोलशास्त्रञािे समाधान होिाि नाही. आपल्या सवग वैयव्लतक लक्षिाांनी य लत अशी ही घटना, मन ष्ट्याच्या 
दृष्टीने रतच्या स्वतःप ितीि, एक शास्त्रीय घटना आहे. 

 
भरू्ोलातील हे असामान्याांिे महत्तव घटनाांप ितेि मयारदत नसून, दोन घटनाांमधील अन बांधाांनाही 

भरू्ोलात रततकेि महत्तव रदले जाते. सिोविे, उत्तिेकडील नापीक प्रदेश आरि दरक्षिेकडील आांतििाष्ट्रीय 
सिहद्द याांच्याशी असलेला रवरनपेर्िा अन बांध मूलतःि असामान्य आहे, आरि या काििानेि आपि 
त्याांच्याकडे द लगक्ष करू शकत नाही. 

 
जि ूकाही, इरतहासाप्रमािे भरू्ोलही असामान्याांच्याि अभ्यासािी मयादा पाळत आला आहे, असे 

कोिालाही वाटण्यािी शलयता आहे. खिे म्हिजे, रे्ल्या शतकाांपयंत तशीि परिव्स्थती होती, यात काहीि 
शांका नाही! हेटनि म्हितो त्याप्रमािे, “भरू्ोल हा अशा असामान्याांच्या विगनाांनीि जखडून टाकलेला 
होता..... सवगसाधािि सांकल्पना फलत ढोबळ स्वरूपात, आरि त्याही, पवगत, दऱ्या, शहिे इत्यारद सामान्य 
प्रकािबोधक सांञाांनी हयलत केल्या रे्लेल्या आढळतात.” (१६१, २२f). ही परिव्स्थती अटळ असल्याम ळे, 
जसे कोिी केवळ रवधान केल्याने, शास्त्र या नात्याने भरू्ोलावि टीकास्त्र सोडल्यासािखे होत नाही, तसे ते 
इरतहासाविही होत नाही. बॅिीिे हे रवधान नकािाथीही हयलत किता येण्यासािखे आहे. ज्यािा अभ्यास 
कििे अशलय आहे त्यािा अभ्यास कित बसिे हा शास्त्रािा उद्योर् नहहे! 

 
उलटपक्षी, आपल्या समोिील घटनाांच्या हयव्लतर्त लक्षिाांच्या आरि अन बांधाांच्या अभ्यासाांवि 

समाधान मानिािा, पि, प्रजारतसांकल्पना आरि रवश्वहयापक तत्तव े याांिा रवकास किण्याच्या आलेल्या 
प्रत्येक सांधीिा उपयोर् किण्यात क ििाई कििािा भरू्ोल शास्त्राच्या एका प्रम ख प्रमािास म कलेला असेल. 
म्हिूनि, हेटनिच्या प ढील मताशी आपल्याला सहमत हहावयास हिकत नाही. एकदा शास्त्रीय के्षिाच्या 
एका शाखेतील आरि नांति द सऱ्या शाखेतील, क्रमबद्ध शास्त्राांिे रनष्ट्कषग घेऊन त्याांिा रवकास कित कित 
प्रजारतसांकल्पनाांवि आधारित सामान्य रनिीक्षिाांपयंत भरू्ोल मजल माितो, ही वस्त व्स्थतीि भरू्ोलािी 
जास्तीतजास्त शास्त्रीय प्रर्ती दाखरवते. (तसेि सॉिने घेतलेले पी. बाथग याांच्या ग्रांथातील अवतिि पहा, 
२११, २७). 

 
भरू्ोलाशी सांबांरधत असलेल्या नैसर्गर्क घटनाांच्या बाबतीत झालेली प्रजारतसांकल्पनाांच्या रवकास 

कायािी प्रर्ती, सांबांरधत साांस्कृरतक घटनाांच्या बाबतीपेक्षा, खूपि अरधक आहे, यात शांका नाही. प ष्ट्कळशा 
देशातून भशूास्त्र व अन्य भौरतकशासे्त्र याांच्या बिोबि असलेले भरू्ोलािे सांबांध घरनष् होते हे या प्रर्तीिे एक 
कािि असून, र्तशतकात भौरतक घटनाांशी सांबांरधत असलेल्या क्रमबद्धशास्त्राांिी झालेली प्रर्ती 
साांस्कृरतक घटनाांशी सांबांरधत असलेल्या क्रमबद्ध शास्त्राांच्या प्रर्तीच्या त लनेने अरधक आहे, हे प्रर्तीिे 
द सिे कािि आहे. तिीही, क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या प्रत्येक रवभार्ातून अशा प्रर्त जारतसांकल्पनाांिी उदाहििे 
देिे शलय आहे. 
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एखाद्या रवरशष्ट रूपधेयािी प ष्ट्कळशी लक्षिे एकाि शब्दाने अथवा वालयाांशाने –अथवा क्वरित cfb 
या सािख्या रिन्हाने स्पष्ट करून दाखरविे शलय होते, आरि सहज लक्षात ठेवता येईल असे सांरक्षप्त त विगन 
कििेही आपल्याला शलय होते, यािे सवग श्रेय अशाप्रकािच्या प्रजारत सांकल्पनाांना द्यावयास पारहजे. 
जर्ाच्या रवरवध भार्ाांत ज्याांिी प निावृत्ती झालेली रदसते अशा रवरवध कािकाांमधील अन बांधाांिी तत्तवे 
रवकरसत कििेही अशा प्रजारतसांकल्पनाांच्याि वापिाम ळे शलय झाले आहे. नांति, हीि तत्तव े रवरशष्ट 
प्रकािच्या के्षिाांतून रदसून येिाऱ्या घटनाांच्या एकसांधीकििािा अभ्यास किण्यािे कामी उपयोर्ी पडण्यािी 
शलयता असते. 

 
रवरवध प्राकृरतक रूपधेयाांमधील अन बांधाांच्या सांदभातील सामान्यतत्तव े अर्दी पूिगपिे रवकरसत 

झालेली असतानाि, एखादे पीक, एखादा रवरशष् प्रकाििा कािखाना अथवा एखादे शहि यासािख्या 
रवरशष्ट साांस्कृरतक बाबींिे आरि त्याांच्याांशी सांबांरधत असलेल्या अन्य सवग रूपधेयाांिे अन बांध यारवषयीच्या 
सामान्य तत्तवाांतही प्रर्ती किण्यात आलेली आहे. आर्गथक भरू्ोलाच्या प्रत्येक रवभार्ात आरि काही 
प्रमािात भरू्ोलाच्या अन्य साांस्कृरतक रवभार्ाांत अशीि तत्तव ेरवकरसत किण्यात आली आहेत. 

 
म्हिूनि भरू्ोल हे, काही प्रमािात, रवरधरनयम सादि कििािे अथवा सामान्य रसद्धान्त माांडिािे 

एक शास्त्र आहे. हेटनि आरि पेंक या दोघाांनी याबाबतीत इरतहासापेक्षा भरू्ोलि वििढ आहे असा रनष्ट्कषग 
काढला आहे. (१६१, २२३; १५८). तिीपि, क्रमबद्ध समाजशास्त्राांनी प्ररतपादन केलेल्या सामान्य सांकल्पना 
व तत्तव ेयािा इरतहासाने वापि केलेला आहे ही र्ोष्ट दृष्टीआड कििे ि कीिे ठिेल. 

 
भरू्ोलात होत असलेल्या तत्तवाांच्या रवकासािी रवद्यमान अवस्था–मर् ही अवस्था र् िवतेिी असो 

की रवश्वसनीयतेिी असो–समाधानकािक आहे असे फाि थोड्या भरू्ोलकािाांना वाटते. अरधक तत्तवाांच्या, 
म्हिजेि अरधक रवश्वसनीय तत्तवाांच्या, शलयतेन सािि रविाि किावयािा झाला ति, कोिािेि समाधान 
होण्यािी शलयता नाही. माि सामान्य रसद्धान्त व सामान्यतत्तव ेयाांच्या रवकास प्रयत्नाांच्या मार्ात येिाऱ्या 
अडििी व त्यावि घातल्या रे्लेल्या रवधानरूप मयादा त्याांना स्पष्ट रदसू लार्ल्या, ति हयावसारयक 
भरू्ोलकािाांिा उत्साहभांर् कमी झाल्यारशवाय िाहिाि नाही. त्यापेक्षाही अरधक महत्तवािी र्ोष्ट अशी की, 
या वस्त व्स्थतीिी स्पष्टपिे जािीव झाली तिि वाममार्ी प्रयत्नाांना आळा बसण्यािी शलयता आहे; कािि, 
अशा प्रयत्नाांतून फलत हेत्तवाभासक तत्तविे जन्माला येतात. 

 
आमच्या अडििीिे जेम्सने रदलेले स्पष्टीकिि प ढे रदल्याप्रमािे आहे. “आपि ज्या घटनाांिे 

रनिीक्षि किण्यात र् ांतलेले असतो, त्या रनिीक्षकाांच्या नजिेच्या मानाने इतलया अवाढहय असतात की, 
आपल्याला िाईतील झाडे रदसतात, िाई कधीि रदसत नाही. त्यानेि रदलेली उत्कृष्ट उपमा वापिावयािी 
झाली ति, वतगमानपिातील छायारििावरून िाललेल्या एखाद्या कीटकाच्या नजिेत छापलेल्या चबदूिे 
तपशील तेवढेि येतात, त्या छायारििािी महत्ति ििना त्याच्या नजिेच्या टप्त प्त याच्या बाहेिि असते; तशीि 
अवस्था घटना पहात असता आपलीही होते” (२८६, ८४). पि, ही र्ांभीि अडिि दूि किण्यासाठी, 
म्हिजे ती घटना आपल्या नजिेच्या टप्त प्त यात आिण्यासाठी, नकाशा हा जेम्सने प्रस्त त केलेला उपाय. 
भरू्ोलकािाांनी, अर्दी प िातन कालापासूनि, शोधून ठेवलेला नाही का? असे असूनही, तत्तव ेप्रस्थारपत 
किण्याच्या रदशनेे झालेली आपली प्रर्ती अर्दीि बतेािी आहे. 
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घटनाांच्या एकसांधानािे जे स्वरूप आम्ही अभ्यासासाठी मान्य कितो, ते वास्तरवक फाि मोठ्या 
सांख्येने उपव्स्थत असलेल्या स्वतांि अथवा अधग-स्वतांि कािकाांिे एकसांधान असते. त्याम ळे, पजगन्य व 
मृरत्तका, तपमान व रपके अशासािख्या सिळ अन बांधाांशी आपला सांबांध क्वरिति येत असतो. अन्य सवग 
परिव्स्थती व्स्थि आहेत असे र्ृहीत धरून, औपपरत्तकदृष्ट्ट्या क्रमबद्ध शास्त्राांिा य व्लतवाद आम्हीही लढव ू
शकतो. पि, आम्हाला या रूपधेयाांिा अभ्यास फलत सत्यव्स्थतीच्या प्रयोर्शाळेति किावयािा असतो. ही 
प्रयोर्शाळा अशी आहे की, कदारित काही बाबी वर्ळल्या ति, इति कािक व्स्थि अवस्थेत सापडत 
नाहीत, आरि ते तसे िाहतील असे किण्यािा कोिताही उपाय आमच्याजवळ नाही. एकूि परििामी 
घटनेशी असलेल्या प्रत्येक वरे्ळ्या कािकाच्या सांबांधाांवि रनयांिि ठेविािी औपपरत्तक तत्तव ेआपल्याला 
माहीत आहेत असे र्ृहीत धिले, आरि साांस्कृरतक रूपधेयाांसािख्या जरटल परििामी घटनाांच्या बाबतीत 
सवगि अन बांधाांिी, प्रत्येकी योग्य प्रमािात केलेली र्ोळाबेिीज रवधानरूपाने साांर्ण्यािा प्रयत्न कििािी 
तत्तव ेसादि किता आली असेही र्ृहीत धिले, तिी ती इतलया र् ांतार् ांतीिी होतील की, त्याांिा उपयोर् 
कििे अशलय होऊन बसेल. ही अडिि तशी सामान्य स्वरूपािीि आहे, कािि ती सामारजक शास्त्राांच्या 
अरत र् ांतार् ांतीच्या रूपानाांि लार्ू पडते असे नाही, ति प्राकृरतक शास्त्राांच्या प ष्ट्कळशा घटनाांनाही तीि 
अडििां लार्ू पडते. एखाद्याला सवग तत्तव ेम खोद्र्त आहेत आरि सवग र्ृहीतसामग्री त्याच्या हाताशी आहे 
असे र्ृहीत धरूनही, त्याने सादि केलेले उत्ति अशा एका र् ांतार् ांतीच्या र्रिती समीकििात र् ांतून पडेल, 
कोित्याि साांत मानवशलतींना ते सोडरवता येिाि नाही. भरू्ोलाच्या तांिाांना व पद्धतींना परिपक्वता आली 
आहे असे र्ृहीत धरूनही, कािकाांच्या येवढ्या जरटलाांनी भिलेल्या परििामी घटनाांिे भरवतहय साांर्ण्यािे 
धाडस स्वतः भरू्ोलि कििाि नाही, असे कोल्बीने स िरवलेले आहे. (१०७, ३५f). 

 
भरू्ोलात जी तत्तव ेरवकरसत होण्यािी शलयता असते अशा स्थूल तत्तवाांिी उपयोजकता रनरितपिे 

मयारदत कििािी आिखी एक महत्तवािी अडिि, ज्या पायावि ही तत्तव े उभािलेली असतात त्या 
पायाच्या, म्हिजे त्या प्रजारत सांकल्पनाांच्या, डळमळीतपिातून रनमाि झालेली आहे. तसे पहाता, ही 
अडिि, कमीजास्त प्रमािात, प्रत्येक शास्त्रशाखेत उपव्स्थत होत असतेि. ज्या शास्त्राांना रनयांरित प्रयोर् 
किण्यािे सामर्थ्यग असते त्याांना या तत्तवाांशी सांबांरधत असलेले आरि प्रजारत प्रकािाांच्या साच्यात िपखलपिे 
बसिािे नम ने रनवडून घेिे शलय असते. सत्यव्स्थतीतील हे प्रत्यक्ष नम ने जारतप्रकािाांशी ज्या प्रमािात 
रवसांर्त असतील त्या प्रमािात ते तत्तव त्याांना लार्ू पडेनासे होईल. रनवड किताना असे ताितम्य दाखवता 
याव े इतके जारतप्रकािाांिे प िेसे नम ने भरू्ोलके्षिात उपलब्धि नसतात. रशवाय आपल्या हेही लक्षात 
आलेले आहे की, हे रनवडलेले नम ने जारतप्रकािाांशी अर्दी ज ळते असतात असेही घडत नाही. जी सांर्ती 
असते तीही अर्दी स्थूल मयादेत असते. कोित्याही एकाि प्रकािाच्या वरे्वरे्ळ्या नम न्यात असिािे हे 
मोठे भेद भरू्ोलकािाांमध्ये रदसून येिाऱ्या एकमताच्या अभावाम ळे जास्त ठळक होतात. भरू्ोलकािाांमधील 
हे मतभेद काही थोड्या शांकास्पद नम न्याांच्या वर्ीकििाबाबति रदसून येतात असे नाही, ति त्या प्रत्यक्ष 
प्रकािाांसांबांधी, अथवा त्या प्रकािाांच्या क्रमबांधासांबांधीि, मतभेद असलेले रदसून येतात. प्रजारतसांकल्पनाांिे 
क्रमबांध भक्कम असतील तिि भक्कम तत्तवाांिा रवकास कििे शलय होते. म्हिूनि, क्षिभि थाांबनू, अशा 
प्रकािच्या सांकल्पना भरू्ोलात रवकरसत होताति कशा, यािा थोडा रविाि करू या. [हेटनि (४३८), रवल्यम 
मॉरिस डेव्हहस (४४५) आरि कॅम्पबेल (४४७) अशा सािख्या लेखकाांच्या परहल्या परहल्या अभ्यास ग्रांथात रवशषेेकरून भरूुपाांसांबांधी, जारतसांकल्पना 
रवषयक रकती तिी मौल्यवान सामग्री आहे.] 

 
भरू्ोलात वापिात असलेल्या, बह तेक सवग नसल्या तिी प ष्ट्कळशा, प्रजारतसांकल्पना अन्य 

ञानशाखाांतून उसन्या घेतलेल्या आहेत, ही र्ोष्ट आम्ही या पूवीि स्पष्ट केलेली आहे. पि, सांकल्पनाांिा 
एक र्ट असा आहे, आरि तो र्ट मोठा असण्यािीही शलयता आहे, की त्याांच्या सामान्य भाषेतील 
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अरभहयलतीति, शास्त्र हा शब्द मानवाच्या कानाांवि पडलेला नहहता तेहहापासून तो भरू्ोलािा अभ्यास कित 
होता, या वस्त व्स्थतीिे प्ररतचबब उमटलेले रदसते. हयवहािञानावि आधािलेल्या या सांकल्पना अर्दी 
ओबडधोबड असण्यािी शलयता असली तिीही, त्यातील प ष्ट्कळशा सांकल्पना थोडीशी म िड घालून शास्त्रीय 
रविाि-प्रवाहात सामावनू घेिे शलय असल्यािे आढळून येते. महासार्ि, सिोवि, नदी, पवगत, मदैान, 
नर्ि, बांदि, शते, पीक इत्यारद सामान्य भाषेत वापिल्या जािाऱ्या सवगि कल्पना त्याांच्या रनत्याच्या 
अथानेि शास्त्रीय उपयोर्ासाठी काटेकोिपिे हयाख्याबद्ध कििे शलय असते. त्याांच्या ऐवजी, इतिेजनाांवि 
वजन मािण्यासाठी नवीन ताांरिक सांञा रनमाि किावयाच्या, हा केवळ ढोंर्ीपिा आहे (रश्मट, ७, १९२). 
उलटपक्षी, सामान्य भाषेतील अशाि काही अन्य सांञा इतलया रवरवधाथांनी वापिल्या जात असतात की, 
रनरित अशा ताांरिक अथाने त्याांना बांरदस्त कििे अशलय होते. 

 
प्रजारत सांकल्पनाांिा आिखी एक र्ट क्रमबद्ध शास्त्राांमधून, रवशषेतः भशूास्त्रातून, भरू्ोलाने उसना 

घेतलेला आहे. याांपैकी प ष्ट्कळशा सांकल्पना जिी उपय लत असल्यािे रसद्ध झाले आहे, तिी त्याांच्या श्रषे् 
शास्त्रीय-अरधकािसांस्थेने या सांकल्पनाांिे भरू्ोलातील उपयोजन तकग श द्ध असल्यािे आश्वासन रदले आहे, 
असे र्ृहीत धििे ि कीिे आहे. एका के्षिाच्या अभ्यासकाने रनकटवती के्षिाांच्या रनष्ट्कषांिी दखल घेिे, 
आरि कोितीही िूक प्रत्यक्ष दाखवनू देता आली नाही तोपयंत, अन्य शास्त्रशाखाांतून प्रस्थारपत झालेल्या 
वस्त व्स्थती व अन बांध अिूक आहेत असे र्ृहीत धििे, हा शास्त्रीय कायगपद्धतीिा एक सामान्य रनयम आहे. हे 
खिे असले तिी, हा रनयम वर्ीकिि पद्धतींना लार्ू पडत नाही; कािि, ती बिोबि आहे अर्ि िूक आहे 
असे म्हिता येत नाही, ति ती, कमी जास्त प्रमािात, उपय लत आहे इतकेि म्हिता येते. उदाहििाथग : 
भशूास्त्रञाांनी त्याांच्या वतगमान रूपाकडे लक्ष न देता त्याांच्या प िातन इरतहासावि लक्ष ठेवनू भरूूपाांिे 
वर्ीकिि केलेले आहे. अशा व्स्थतीत त्याांिी ‘पठाि’ ही सांकल्पना केवळ ती एक शास्त्रीय सांकल्पना आहे 
येवढ्या काििाकिता भरू्ोलकािाांनीही मान्य केली पारहजे, अशी आवश्यकता नाही. यारवरूद्ध, त्याि 
शब्दाशी रनर्रडत असलेली सामान्य भाषेतील कालमान्य सांकल्पनाि, भशूास्त्रञाांनी त्या शब्दाला एक नवा-
वरे्ळा अथग रिकटवला त्याच्या रकतीतिी पूवीपासून, भरू्ोलकाि वापित आलेले आहेत. 

 
शवेटी, स्वतः भरू्ोलकािाांनीि प्रकािाांिे रवरवध क्रमबांध रवकरसत केलेले आहेत. त्याम ळे ज्या 

रुपधेयाांिा अभ्यास ते कितात त्याांिे वर्ीकिि ते रनिरनिाळ्या प्रकािाांत करू शकतात. अशािीतीने स्वतांि 
घटकाांवि आधािलेल्या प्रजारतसांकल्पनाांना घटकजरटलाांवि आधािलेल्या प्रजारतसांकल्पनाांिी जोड 
देण्यािे कायग ते रवशषे आस्थेने कित असतात. पि, या नहया वर्ीकििाच्या नवीन क्रमबांधाांिे व सामान्य 
रविािप्रवाहाांतून उसन्या घेतलेल्या क्रमबांधाांिे, अर्ि सांलग्न क्रमबद्ध शास्त्राांमधून उसन्या घेतलेल्या 
क्रमबांधाांिे, एकमेकाांशी पटत नाही असे रदसते. त्याम ळेि, भरू्ोल शास्त्राने वापिण्याच्या दृष्टीने कोित्या 
सांकल्पना उपय लत आहेत, या प्रश्नावि बिेि मोठे वादांर् माजले आहे. रकत्येकाांना वाटतो तसा हा प्रश्न, 
‘ज न्याांना मान्यता द्यावयािी की नहयाांना?’ असा सोपा नाही, तो अरधक मलूर्ामी आहे. प्रश्न असा आहे की 
भरू्ोलाच्या रवरशष्ट दृरष्टकोिातून पहाता कोित्या सांकल्पना श्रेष् मूल्याांच्या आहेत. याबाबत खूपि 
वादावादी झालेली असल्याने, आरि आपल्या के्षिािे दृरष्टने त्यािे हयावहारिक महत्तव फाि मोठे असल्याने 
त्यािे सांरक्षप्त त रवश्लेषि कििे आवश्यक आहे.—असे आिखीही प ष्ट्कळ प्रश्न प ढे आले होते, त्याविही 
रविाि कििे जरुि होते, पि ते आपि टाळले आहेत. 

 
कोित्याही वस्तूिी सवगि लक्षिे एकमेव प्रजारतसांकल्पनेत समारवष्ट कििे अशलय कोटीतील 

असते, ही वस्त व्स्थती आहे. यािा अथग, इतकाि, की वर्ीकििाच्या आधाितत्तवान साि कोित्याही एकाि 
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रवरशष्ट वस्तूिे एकािवळेी रनिरनिाळ्या प ष्ट्कळ प्रकािाांनी वर्ीकिि किण्यास हिकत नाही. पि असे 
प्रकािभेद प ष्ट्कळसे समरूपि होत असावते. म्हिूनि, आमच्या शब्दसांग्रहाच्या मयादा लक्षात घेऊन, 
वरे्वरे्ळ्या प्रकािच्या सांकल्पनाांिा बोध किण्यासाठी एकि प्रकािच्या सांञा आम्ही वापित असतो. अर्दी 
सोपी अशी दर्डी कोळसा हीि बाब रविािात घेऊ. एखादा प्रािीन प्रािीजीवनशास्त्रञ, मला वाटते, दर्डी 
कोळशािे वर्ीकिि वनस्पतीजन्य उत्पादन म्हिून किील, भशूास्त्रञ तो केवळ एकाि प्रकाििा खडक 
आहे असे मानेल, ति खरनजशास्त्राभ्यासक त्यािा एक खरनज म्हिून उल्लखे किील. खिे पहाता दर्डी 
कोळशािी ही सवग रुपे एकािवळेी खिी आहेत; म्हिूनि याांपैकी प्रत्येक सांकल्पनेत तो सामावलेला आहे, 
तिीही त्याांपैकी कोितीही एक सांकल्पना दर्डी कोळसा म्हिजे काय हे सांपूिगपिे स्पष्ट करू शकत नाही. 

 
वस्तूच्या स्वतःच्या अांर्भतू लक्षिाांच्या केवळ नैसर्गर्क आधािावि त्या वस्तूांिे प्रजारतप्रकािाांत 

वर्ीकिि ठिवनू देिे शलय होत नाही. तसेि, सवगि लक्षिाांच्या सांञा वापरून वर्ीकिि कििेही शलय 
होत नाही. म्हिूनि प्रजारत सांकल्पना रवकरसत किण्यासाठी कोित्या लक्षिाांिा रविाि केला जावा हे त्या 
प्रजारत सांकल्पना कोित्या हेतूने बाांधल्या जात आहेत त्यावि अवलांबनू िाहील. प्रजारत सांकल्पना हे अांरतम 
साध्य नसून, ते केवळ एक शास्त्रीय साधन आहे, आरि त्याांिा रवरशष्ट हेतू रवरवध शास्त्रशाखाांच्या 
दृरष्टकोिावि अवलांबून असतो. 

 
अन्यथा रभन असिाऱ्या वस्तूांमधून भार्ीदािीने आढळिाऱ्या सवगसामान्य लक्षिाांच्या एकूि 

सम च्चयािे केलेले एकमेव रवधान सादि किता याव ेहाि प्रजारत सांकल्पना बाांधण्यामार्ील सामान्या हेतू 
असतो. सत्यव्स्थतीिे विगन किण्यािा मूलभतू हेतू साध्य होण्यास त्याांिी मदत होते. या सांकल्पनाांतून 
विगनािी एक सांरक्षप्त त पद्धती ति रमळतेि, पि त्याबिोबिि कोित्याही विगनािे आकलन करून घेिे, व ते 
स्मििात ठेविेही सहज शलय होते. रशवाय अशा प्रकािच्या अिूक, सांरक्षप्त त व सम च्चयबोधक सांञा, 
हयावहारिकदृष्ट्ट्या अरनवायग नसल्या तिीही, वस्तूवस्तूांमधील अन बांधाांिी तत्तव ेप्रस्थारपत किण्याच्या दृष्टीने 
अत्यांत उपय लत ठितात. दोनही बाबतीत एकि र्ोष्ट खिी आहे. वस्तूांिा ज्या दृरष्टकोिातून अभ्यास केला 
जात असतो त्या दृष्टीकोिान साि अत्यारधक महत्तवािी असलेली त्या वस्तूिी लक्षिे त्या प्रजारत सांकल्पनेने 
स्पष्टपिे माांडलेली असिे आवश्यक आहे. उदाििाथग : औव्ष्ट्िक अरभयाांरिकीिा एखादा अभ्यासक दर्डी 
कोळशािे वर्ीकिि कित असताना कोळशाच्या ज्वलनर् िाशी सांबांध नसिाऱ्या अनेक लक्षिाांकडे द लगक्ष 
कित असण्यािी शलयता आहे. मर्, ती लक्षिे प्रािीन वनस्पतीशास्त्राच्या दृष्टीने रकतीही महत्तवािी असोत! 

 
यावरूनि भरू्ोलातील रवरवध प्रकािच्या जारतसांकल्पनाांच्या क्रमबांधाांत ताितम्य किण्यासाठी एक 

आधाि आपल्या हाती येतो. क्रमबांधाांतील वर्ीकिि भौर्ोरलक विगनाांसाठी केलेले असो, चकवा भौर्ोरलक 
अन बांध प्रस्थारपत कििाऱ्या तत्तवाांसाठी केलेले असो, त्या वर्ीकििात भरू्ोलाच्या दृरष्टकोिातून 
अत्यारधक महत्तवाच्या असलेल्या लक्षिाांिा उल्लखे स्पष्टपिे व सांपूिगपिे किण्यात आलेला आहे का? 

 
अन्य शासे्त्र क्रमबद्ध स्वरूपािी असोत चकवा ऐरतहारसक स्वरुपािी असोत, जेथपयंत भौर्ोरलक 

दृरष्टकोि अन्य शास्त्रशाखाांच्या दृरष्टकोिापासून वरे्ळा असतो, तेथपयंत, अन्य शास्त्राांतून भरू्ोलात उसन्या 
घेतल्या जािाऱ्या प्रजारत सांकल्पनाांबाबत पक्षपात कििािे कोितेही र्ृहीतप्रमेय मान्य केले जात नाही. 
उलट, रवरुद्धपक्ष मान्य कििेि स िरक्षत असते; कािि, ज्या प्रजारतसांकल्पना सामान्य भाषेत असल्यािे 
आम्हाला आढळून आले त्याही, भरू्ोलाने स्पष्टकरून साांरर्तलेल्या दृरष्टकोिातून, म्हिजेि सामान्य 
दृरष्टकोिातून रवकरसत झालेल्या असतात. सामान्य खलाशी मानतो त्याप्रमािेि भरू्ोलाभ्यासकाच्या 
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दृरष्टनेही हहेल हा मासा आहे. चकवा—शब्दािा वापि र्ैि आहे असे मानले ति—हहेलिा समावशे महासार्िी 
जलिि प्राण्याांच्या सवगसाधािि सांकल्पनेति हहावयािा असतो, भिूि प्राण्याांच्या सांकल्पनेत हहावयािा 
नसतो. 

 
र्तशतकातील भशूास्त्रीय प्राकृरतक भवूिगनातील प ष्ट्कळशा सांकल्पना वािसाहक्काने भरू्ोलाने 

घेतल्या, आरि भरूुपाांच्या ििनाांच्या प्ररक्रया हाि ज्याांिा प्रम ख अभ्यासरवषय होता अशा अभ्यासकाांनी, त्या 
पृर्थ्वीच्या इरतहासािा एक भार् आहेत असे मानून, त्या सांकल्पना रवकरसत केल्या. अथाति, भरूुपाांच्या 
उत्पत्तीतून परिित झालेल्या, आरि म्हिनूि त्याांच्या उत्पत्तीिी र् रुरकल्ली ठििाऱ्या त्या लक्षिाांच्या 
परिभाषेत भरूुपाांिे वर्ीकिि किण्यािा, हे काम रकतीही अवघड वाटले तिी, त्याांनी प्रयत्न केला आहे व ते 
योग्यही आहे. 

 
भरू्ोलाभ्यासकही असाि भरूुपाांच्या उत्पत्तीशी प्रत्यक्षपिे आरि प्राम ख्याने सांबांरधत असता, ति 

त्यानेही त्या प्रजारतसांकल्पना न डर्मर्ता तशाि मान्य केल्या असत्या. पि, हा आधाि त्याने घेतल्यावि 
र्रतमान प्राकृरतक भवूिगन आरि भरू्ोल या दोहोंतील भेद दाखरविे अवघड होऊन बसले असते. भरूुपाांिे 
स्वरुप जास्तीतजास्त स्पष्ट करून दाखरवण्यािे उत्कृष्ट साधन म्हिून, त्याांच्या उत्परत्तरवषयक 
वर्ीकििािी जरुिी भरू्ोलकािाला भासण्यािी शलयता आहे. मला हेटनिच्या प्ररतपादनािे अिकू 
आकलन झालेले आहे असे मानल्यास, माझ्या मते, हेटनिनेही याि य व्लतवादािा अवलांब केलेला आहे. 
त्याांच्या लक्षिाांिा साकल्याने रविाि करूनि, भरूुपे व हवामान याांिे प्रकाि प्रस्थारपत किावयािा 
भरू्ोलकािािा प्रयत्न असतो (१६१, २२२ f); आरि ते सिळपिे किता येत नाही हेही आमच्या लक्षात 
आलेले आहे. सांकल्पनादृष्ट्ट्या पहाता, ही र्ोष्ट उत्परत्तरवषयक वर्ीकििानेि साध्य होिािी आहे 
(हेटनिच्या सूिनेप्रमािे, हा अांरतम टप्त पा नहहे ति, तो प्रथम टप्त पा आहे). प्रश्न असा आहे की, हे शलय आहे 
काां? वलीकिि, उद्धिि, स्फोटन व क्षिि या वरे्वरे्ळ्या प्ररक्रयाांनी रवकरसत झालेला अांरतम आकाि ज्या 
माध्यमाांतून सादि केले जातात ते माध्यम म्हिजेि ही भरूुपे, असे आपि र्ृहीत धिले, ति या रवरवध 
प्ररक्रयाांनी ज्यातील प्रम ख व र्ौि पोटरवभार् रनरित केलेले आहेत असे वर्ीकिि असलेला क्रमबांध िििे 
शलय आहे. पि मर्, या प्ररक्रयाांपैकी प्रम ख कोित्या आरि र्ौि कोित्या हा यक्षप्रश्न आपल्याप ढे दत 
म्हिून उभा िहातो! 

 
बऱ्याि पूवी म्हिजे १९०६ मध्येि, पेंकने प्रत्यक्ष भरूुपविगनाच्या दृरष्टकोिातून या प्रश्नािी ििा 

केलेली आहे. भिूिना व भपू ष्रुपे या दोहोत अरतशय स सांवाद असल्यािे रदसून येते; म्हिूनि त्याांच्या 
रुपाने भरू्भगस्थ हालिालींच्या सांकल्पना ििण्यासाठी एक भक्कम आधाि भरूुपविगन शास्त्राच्या हाती 
आल्यासािखे रदसते, असे त्यािे मत झाले. “उांिसखल भभूार्ाांिे एकूि के्षि या पवगतप्रदेशाांच्या मूळ 
भौर्ोरलक सांकल्पनेच्या ऐवजी तीव्र वलीकिि झालेला जरमनीिा पट्टा ही भरू्भगस्थ हालिालींशी सांबांधीत 
सांकल्पना प ष्ट्कळाांनी उिलली.” पि भिूिनेसांबांधीच्या अरधक बािकाईने केलेल्या सांशोधनात असे आढळून 
आले की, भरू्भगस्थ हालिाली व भरूुपविगनशास्त्र याांिा, पूवी समजला जात असे रततका, रनकटिा सांबांध 
नाही. अथाति, भरू्ोलाभ्यासकाला अभ्यासावयािे असते ते, व स्पष्टपिे विगन करून साांर्ावयािे असते ते, 
भरूुप भशूास्त्रञाला अभ्यासावयािे असते त्या भिूिनेपेक्षा काही वरे्ळे असते, असाि रनष्ट्कषग यातून काढावा 
लार्तो (१२८, १५ f, ३५ f). अरलकडेि, बोहेरमयन डोंर्ि व मध्यफ्रान्सिे डोंर्ि याांिी त लना करून याि 
रनष्ट्कषािे सोदाहिि स्पष्टीकिि पेंकने केले आहे. त्याच्या मताने हे दोनही डोंर्ि-प्रदेश स्फोटातून 
(Zerborsten) रनमाि झालेले आहेत. घटकििनेतही त्या दोहोंत प ष्ट्कळ साम्य आहे, आरि 
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घटकििनेतही पूिग अन बांध आहे. तिीही, भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या, अांतवगक्र आरि बरहवगक्र याांच्यातील 
फिकायेवढा, त्या दोहोत फिक आहे. 

 
सांपूिग आजनन विगनािा शवेट सांपूिग रुप-विगनानेि होत असतो. तिीही, त्या के्षिाच्या दृष्टीने 

महत्तवाच्या असिाऱ्या सवग प्रक्रीया रविािात घेऊन केलेले भरूुपाांिे आजनन वर्ीकिि म्हिजेि, त्या 
प्ररक्रयाांच्या शलय त्या सवग कालान सािी ििनाांिे वर्ीकिि–हे त्याांच्या वतगमान प्रकािाांिे वर्ीकिि 
असिािि नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, अांरतम परििामाांिे विगन किण्यािा तो एक अप्रत्यक्ष मार्ग 
होईल. पि, भरूुपाांच्या वतगमान लक्षिाांिे प्रत्यक्ष रवविेन केल्याने तेि विगन अरधक अिूकपिे व सांके्षपाने 
कििे शलय होईल. 

 
कोितेही वर्ीकिि मान्य केले तिी काही लक्षिाांिी मयादा ते आपल्यावि लादते, अथात अन्य 

लक्षिाांकडे द लगक्ष कििे आपल्याला भार् पडते. तसे असेल ति, घटनाांच्या एकसांधानाच्या परिभाषेत 
एखाद्या के्षिािा अभ्यास करू पाहिाऱ्या भरू्ोलाभ्यासकाने, त्याांपैकी कोिती लक्षिे अत्यारधक महत्तवािी 
मानावयािी? अथाति, जी लक्षिे वतगमान भपूृष्ाविील अन्य घटनाांशी अथगपूिगपिे सांबांरधत आहेत तेवढीि 
महत्तवािी मानावयािी. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, त्या भरूुपािा त्याच्या भिूिना प्रकािाशी रजतका 
रनकट सांबांध असतो रततका सांबांध त्याच्या उत्परत्तकाििातून रनमाि झालेल्या त्याच्या अांरतम परििामाशी 
असत नाही, कािि, त्या के्षिातील घटनाांच्या एकूि जरटलािा ते भरूुप हाि एक कायगकािी कािक असतो. 

 
पि, दोनही दृरष्टकोिातून पाहता, प्राथरमक महत्तवािी लक्षिे समानि असतात, अशा काही बाबी 

असतात, यात शांका नाही; उदाहििाथग : ज्वालाम खी चकवा झीजदिी (Canyons). अशा बाबतीत दोनही 
र्टातील अभ्यासक एकाि जारत सांकल्पनाांिा वापि कितीलि. माि, अरभरुिीतील या एकरुपतेिा जेथे 
अभाव असतो, तेथे उत्परत्तरनष्-प्राकृरतक-भवूिगनकाि अथवा भशूास्त्रञ याांनी दाखरवलेल्या रदशनेेि 
जाण्यािी सलती भरू्ोलकािावि असत नाही, जमगन भरू्ोलके्षिात भरूुपाांच्या अभ्यासाबाबत वरे्ळा शास्त्रीय 
दृरष्टकोि मान्य किण्यािे स्वातांत्र्य रमळाव ेम्हिनू लढा रदले रे्ले, तो डब्ल्य.ू एम्. डेव्हहस याांच्या पद्धतींना 
झालेल्या रविोधाांतून साकाि झाला. यलूी ब्यूर्गि या दोघाांच्याही मताने, हा वरे्ळा भौर्ोरलक दृरष्टकोि 
पासाजगने, १९१२ मध्ये, अत्यांत परििामकािकिीतीने सादि केला. आरि तेहहा पासून त्या त्या प्रदेशाांतील 
(चकवा भदूृश्याांतील) कायगकािी कािक या नात्याने तेथील वतगमान भरूुपाांिे विगन केले जाव ेया र्ोष्टीवि तो 
भि देत िारहला (१७०, ४९७ f; ११, ७७). जाता जाता, डेव्हहसच्या समथगनासाठी –अथात, समथगन 
आवश्यक असल्यास– एक टीपवजा प स्ती जोडण्यास हिकत नाही. जोबोन येथे हयाख्यान देताना, 
डेव्हहसने प ढील रवधान केले : “भरूुपाांिा रवकासक्रम रफरुन तयाि कििे फाि अडििींिे आहे असे रदसून 
येईल, म्हिजेि र्तकालीन समस्याांच्या जांजाळात वतगमान भदूृश्याकडे द लगक्ष होऊ लार्ले, ति केवळ 
र्तकालीन पवगतविगनाांच्या सहाय्याने त्या भमूीिे विगन कििे भरू्ोलकािाच्या रहतािेि ठिेल” (११३, 
२३७). 

 
सॉििा रनष्ट्कषगि बह तेक सवग अमेरिकी भरू्ोलकाि आज मान्य कितील यात काहीि सांशय नाही. 

उांिसखलस्वरूप आरि त्याांिे कायगकािी महत्तव याांिा त्याांच्या जननिीतीशी काहीि सांबांध नसतो (२११, 
३७; तसेि बोथन १०६, १४१ f पहा). प्रकािाांच्या उत्परत्तरनष् सांकल्पना त्याांच्या कायाच्या दृरष्टने फािशा 
साथग असत नाहीत, हा विील रसद्धान्तािा तकग रसद्ध उपरसद्धान्त न मान्य किण्यात ते बह धा िकू कित 
असतात. एखादे के्षि “रवसकाव्न्सन मोिेनने” हयापलेले आहे असे साांर्ण्याने त्याांच्या पृष्रुपािे अथवा 
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त्याच्या जनकरशलाांिे अिूक विगन रमळत नाही, यािा त्याांना रवसि पडतो. यासांदभात सॉि अशी टीप 
जोडतो, की हवामानाांच्या अभ्यासाबाबत, भरू्ोलकािाांनी उत्परत्तरनष् वर्ीकििातून स्वतःिी अर्दी पूिगपिे 
म लतता करून घेतली आहे (२११, ३३); पि अशा प्रकाििे स्वातांत्र्य भरूुपाांच्या अभ्यासाबाबत रमळरवण्यास 
रवलां ब झाला यािे कािि, या देशातील व जमगनीतीलही, बह सांख्य भरू्ोलकाि प्राम ख्याने भशूास्त्र व 
भरूुपविगनशास्त्र यात प्ररशरक्षत आहेत, हेि असाव े (येथे प्रयोबलेच्या १८८६ मधील सडेतोड रवधानािी 
दखल घ्यावी. हे रवधान आम्ही प्रकिि तीन रवभार् ‘अ’ मध्ये तळटीप छत्तीसमध्ये उद्धतृ केलेले आहे). 

 
भरू्ोलकािाांनी भशूास्त्रीय दृरष्टकोिापासून आपली म लतता करुन घेिे आवश्यक आहे असे म्हििे, 

म्हिजे भशूास्त्रञाांविहल्ला िढरवण्यासािखे आहे, असे कोित्याही अथाने रसद्ध होत नाही. वास्तरवक, हे 
साांर्ण्यािी ही जरुिी भासू नये (पि, या दृरष्टकोिासांबांधीच्या एका मौरखक ििेत प्रस्त त लेखकाबद्दल 
काही र्ैिसमज करून घेतले रे्ले; त्याांच्या रनिसनासाठी त्याला येथे आपली भरूमका स्पष्ट करुन 
साांर्ण्यािी पिवानर्ी असावी). भशूास्त्रञाांनी ‘पठाि’ या एका िाांर्ल्याशा सांञेिा र्ैिवापि केला आहे. असे 
कोिालाही वाटिे सहारजक आहे; या सांञेच्या सहाय्याने ‘र्तकालीन पठाि’ असे विगन किण्यािा त्याांिा 
हेतू असतो. अशा पारिभारषक शब्दप्रयोर्ात इतलया अडििी रनमाि होतात, की त्याच्या बळावि येवढ्याशा 
र्ोष्टीिा बाऊ कििे, हे समथगनीय ठििाि नाही. भशूास्त्रञाांनी रवकरसत केलेल्या सांकल्पना भरू्ोलकािाांच्या 
टीकेिा रवषय होऊ शकत नाहीत. सत्यव्स्थतीिा अभ्यास भूशास्त्रीय दृरष्टकोिातून किण्याच्या त्याांच्या 
हेतूच्या दृरष्टने त्या सांकल्पना अर्दी समपगकि आहेत, हे र्ृहीत असते. पि, सत्यव्स्थतीिा अभ्यास 
भौर्ोरलक दृरष्टकोिातून कििे, हा हेतू साध्य होण्यासाठीही भशूास्त्रञाांच्या सांकल्पना समपगक असताति 
असे र्ृहीत धिण्यािे काहीि कािि नाही. –याच्या रवरुद्ध परिव्स्थती असल्यािी खािी हहावी अशी प ष्ट्कळ 
काििे आहेत – एवढी एकि र्ोष्ट येथे स्पष्ट किावयािी होती. 

 
एका बाजूला भरूुपे आरि द सऱ्या बाजूला लार्वड अथवा मृरत्तका-धूप याांिे सांबांध प्रस्थारपत 

कििािी भक्कम तत्तव ेप्रस्थारपत किावयािी झाली, ति लार्वड आरि मृरत्तका-धूप याांच्या सांदभात साथग 
असिािी भरूुपाांिी मापनीय लक्षिे स्पष्ट करून साांर्िाऱ्या सांकल्पनारसद्ध असिे आवश्यक आहे. जनन-
प्रकािाांवरून स्पष्ट होिाऱ्या लक्षिाांिी येथे आवश्यकताि नाही. या बाबतीप िता हा प्रश्न परहल्या टप्त प्त यात 
सोपा वाटला, तिी प ढे तो िाांर्लाि र् ांतार् ांतीिा होत जातो. आताि रवधानरुपाने साांरर्तलेल्या 
दृरष्टकोिातून पहाता, भरूुपाांिे अत्यावश्यक लक्षि म्हिजे त्याांिा उताि. पि, घनभरूमतीच्या रनयमाांप्रमािे, 
प्रत्येक चबदूपासून आरि प्रत्येक चबदूच्या प्रत्येक रदशनेे, तो सातत्याने व रनयरमतपिे बदलत जात असतो. 
तिीही उतािाांिे मापन अांतिा-अांतिाने किण्याच्या, अरलकडेि रवकरसत झालेल्या, पद्धतीम ळे या प्रश्नािे, 
रनदान अांशतः, उत्ति रमळण्यािी शलयता रनमाि झाली आहे असे रदसते. 

 
थोडलयात, सत्यव्स्थतीकडे पहाण्यािा सहजस लभ दृरष्टकोि सामान्य मन ष्ट्याप्रमािे भरू्ोलानेही 

मान्य केल्याने, कोित्याही घटनेिे महत्तव रतच्या अन्य भौर्ोरलक अथाच्या उपव्स्थत घटनाांशी असलेल्या 
सांबांधाच्या भाषेत साांर्ाव े लार्ते. उत्पत्तीच्या भाषेत रतिे महत्तव साांर्नू िालत नाही. म्हिूनि, 
प्रजारतसांकल्पनाांिी वर्ीकििात्मक क्रमबांधाांिी ििना कित असताना, त्या ििना घटनाांच्या 
जननस्वरुपापेक्षा त्याांच्या कायगस्वरुपाविि आधािलेल्या असतील, ति त्या भरू्ोलाला अरधक उपकािक 
ठितील. 
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अशा अनेक अडििींिा र् ांता असूनही, एखाद्या के्षिाच्या िल घटकाांमधील सांबांध दाखरविािी तत्तव े
प्रस्थारपत किण्यात भरू्ोलाला यश आले आहे. आरि थोड्या कमी प्रमािात असले तिी, घटक जरटलाांत 
होिाऱ्या बदलाांमधील सांबांध सामान्य तत्तवाांच्या रुपाने माांडण्यातही भरू्ोलाला यश आलेले आहे. हे काम 
थोडेसे अवघड असले, तिीही ते शलयतेच्या कोटीतील आहे. सामान्यतः, घटकजरटलाांिा अभ्यास, 
अद्यापही बिािसा प्रथमावस्थेत, म्हिजेि प्रकािाांच्या रवकासावस्थेत, आहे. पि मार्च्या प्रकििात 
ििेसाठी घेतलेल्या ग्रामीि के्षिाांच्या वर्ीकििािे क्रमबांधही अशाप्रकाििे क्रमबांध सादि कितात. आरि या 
अवस्थेतही त्याांनी प्रजातीसांबांध सूरित केलेले आहेत. पि, आपि घटकाांिा, अर्ि घटकजरटलाांिा, 
रविाि न किता, प्रत्यक्ष त्या के्षिाांिाि रविाि करू लार्लो, ति अशा प्रकाििी सामान्य तत्तव ेआपल्याला 
प्रस्थारपत किता येतील अशी आशा आहे का? हा प्रश्न भरू्ोलाच्या काळजाला हात घालिािा आहे. 

 
प्रकािाांिी अथवा प्रजारतसांकल्पनाांिी ििना झालेली असिे, ही अट सामान्य तत्वाांच्या 

रवकासासाठी आवश्यक आहे, हा ति र्ृहीत रसद्धाांत आहे. के्षिाांिे प्रकािान सािी, क्रमबद्ध वर्ीकिि केलेले 
असिे जरूि आहे, या पासाजगच्या सूिनेिा प्रभाव प ष्ट्कळसा अभ्यासकाांवि पडलेला रदसतो, तेही याम ळेि, 
हेही र्ृहीत आहे. भरू्ोलािा र्ाभा सावगकारलक सत्याांनी समृद्ध किण्यािी शलयता या सूिनेतून रनमाि 
झाली आहे, असे वाटते. अथाति, त्याबिोबिि आम्हा भरू्ोलाभ्यासकाांच्या कायािी ‘शास्त्रीय’ र् िवत्ता 
उांिावले. 

 
शास्त्राच्या दृरष्टने सावगकारलक सत्याांिे अन्वषेि कित िहािे, हे जिी आवश्यक असले, तिी ती 

शोधून काढली पारहजेत अशी, कोित्याही प्रकािे रनकड असत नाही. ही खूिर्ाठ बाळर्ल्यास, आपि या 
प्रश्नाला अरधक कल्पकतेने हात घालू शकू. सत्यव्स्थती अशी आहे, की शास्त्रीय ञानके्षिािे रकत्येक 
महत्तवािे भार्ि सावगकारलक सत्याांच्या आधािाने – स्पष्ट करून दाखरवता येत नाहीत – आरि ही व्स्थती 
सवगि शास्त्रशाखाांत असते. अांरतम फरलताांना म्हिजे शास्त्रीय सामान्य तत्तवाांना अवास्तव महत्तव रदले 
रे्ल्याम ळे त्याांना आवश्यक असिाऱ्या पायाभतू आधाितत्तवाांकडे द लगक्ष होण्यािा सांभव असतो. इष्टवस्तू 
नसलेल्याांना प्रथम इष्ट मानावयािे, आरि नांति वास्तरवक जे जातीप्रकािात मोडत नाहीत त्याांिी 
काळजीपूवगक छाननी न किताि अम क जारतकप्रकाि म्हिून त्याांिे वर्ीकिि किावयािे. या पद्धतीने 
सामान्य तत्तव ेकधीि प्रस्थारपत किता येिाि नाहीत. वर्ीकििािा काल्परनक आिाखडा तयाि करुन व 
त्याांिे तारत्तवक स्परष्टकिि देऊन, स्वतःिी फसविकू करून घेता येईल. पि, प्रत्यक्ष जर्ातील 
सत्यव्स्थतींच्या सांदभात या तत्वाांिी उपयोजकता शून्य असल्याम ळे आमच्या इमाितीिा साांर्ाडाि बनावट 
असल्यािे जाहीि होईल. द सऱ्या एका शास्त्रशाखेबाबत ििा कित असताना, “काल्परनक स्पष्टीकििे हे 
त्या त्या शास्त्राच्या अपक्वतेिे एक सािभतू लक्षि असल्यािे रदसते (११६, ५४२);” असे क्रोबि म्हितो. 

 
एकूि लक्षिाांच्या परिभाषेत केलेल्या प्रदेशाांच्या जार्रतक वर्ीकििाच्या नरशबी अपयश ठेवलेलेि 

असते; या परिव्स्थतीच्या काििाांिी येथे प निावृत्ती कित बसण्यािी जरूिी नाही. कोित्याही एका 
घटकजरटलाच्या अन िोधाने सांपूिग जर्ािे प्रजारतदृष्ट्ट्या वर्ीकिि कििे शलय असते. पि, वरे्वरे्ळ्या 
प्रदेशान साि बदलत जािाऱ्या घटकजरटलाांच्या र्ोळाबेिजेिे प्रजारतरनष्प्रकािाांच्या एकाि क्रमबांधात 
वर्ीकिि करून दाखरविे अशलय असते (प्रकिि १०, ‘र्’ पहा). प्रस्त त हेतू साध्य किण्यासाठी सवगि 
प्रदेशाांिे असे वर्ीकिि कित बसण्यािीही र्िज नाही. एक सांपूिग के्षि म्हिून रविािाि घेऊन ज्याांिे 
प्रजारत प्रकािान साि वर्ीकिि कििे शलय आहे असे काही प्रदेश जिी आपल्याला सापडले, तिीही 
त्याांच्या आधािे जारततत्तव ेप्रस्थारपत किण्यािे प ढिे पाऊल टाकता येईल. 
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आपि रकतीही थोडलया के्षिाांिा रविाि किावयािे ठिरवले, तिी त्यातून सािभतू अडिि एकि 
असते. आपल्याला घटनाांच्या ज्या एकसांधानािा अभ्यास किावयािा असतो, ते काही सांपूिग एकसांधान 
झालेले एकक असत नाही, ति अांशतः सांबद्ध, व अांशतः असांबद्ध, अशा घटकजरटलाांिा एक सांि त्यात 
समारवष्ट असतो. त्याांपकैी काही ति अन्य के्षिात रवस्ताििाऱ्या एक सांधानाांच्या शाखाि असतात–आरि, 
पूिाथाने रविाि किता, त्या सवग जर्भि रवस्तािलेल्या असतात. 

 
वतगमानपिातील छायारििािा अभ्यास कििाऱ्या कीटकािी जेम्सने रदलेली उपमा वापरून, 

कोित्याही प्रदेशाच्या भरू्ोलाबाबत प ढे रदल्याप्रमािे आपलेही मत होण्यािी शलयता आहे. प्रत्येकी स्वतांि 
ििना असलेली, व प्रत्येकी वरे्ळा आकाि व वरे्ळी मापे असलेली वरे्वरे्ळी असांख्य छायारििे अांशतः 
एकमेकावि पडतील अशा िीतीने छपाईच्या सोईसाठी ठेवली आहेत आरि शजेाऱ्याच्या कडाांशी ज ळती 
हहावी म्हिनू प्रत्येकाच्या कडाांिी स्वच्छांदपिे काटछाट केलेली आहे, असे दृश्य त्या कीटकाला रदसेल. 
कीटकाच्या भरूमकेतील तो भरू्ोलाभ्यासक प्रत्येक ििनेिा एक आकृरतबांध तयाि करू शकेल आरि 
जारतन साि त्याांिे वर्ीकििही करू शकेल. पि, त्या ििना जशा पिस्पिाक्रमक अवस्थेत आढळल्या तशा 
अवस्थेत त्याांच्या र्ोळाबेिीजेिे जारतन साि वर्ीकिि करू शकिाि नाहीत. एकाि प्रकािाने पिस्पिाक्रमि 
कििाऱ्या अशा घटक जरटलाांिा एकि प्रकाििा सांयोर् अनेक के्षिाांतून आढळला, ति त्या अरत जरटल 
ििनेिाही एक जारतप्रकाि प्रस्थारपत कििे शलय होईल. अशी प निावृत्ती होत असते अशी कल्पना कििे 
शलय आहे : उदाहििाथग रिजच्या खेळात वाटून आलेल्या पत्तयाांच्या डावाांिी आवृत्ती होत असते. तिीही, 
ज्याांतून सवगसामान्य तत्तव े रवकरसत किता येतील अशा प्रजारतरवषयक प्रजारतसांकल्पनाांिा प िवठा 
कििाऱ्या असांख्य परिव्स्थतींिी प निावृत्ती होत असलेली आढळिे आपल्या दृष्टीने आवश्यक आहे. 

 
“एक रवरशष्ट प्रकाििे के्षि” असे न म्हिता “प्रदेश” ही सांञा सोईसाठी वापरून आपले आपिि 

र्ोंधळून जाण्यािा धोका सांभवतो. पो-मदैान आरि मध्य डान्यूबमदैान हे दोनही अमेरिकी मका पट्ट्याच्या 
प्रकाििेि “शतेी-प्रदेश” आहेत, असे आपि म्हितो तेहहा एकि प्रकािच्या कृरष-जरटल या सवग के्षिाांत 
आढळतो, येवढाि आपल्या म्हिण्यािा अथग असतो. या तीनही के्षिाांत अर्दी एकसािखा कृरष-जरटल 
असतो असे र्ृहीत धिले, तिीही तो के्षिप्रकाि एकाि प्रजातीिा आहे असे म्हििे शलय होिाि नाही. 
जर्ाच्या पाठीवि “मका-पट्टा” म्हिता येईल असा एकि पट्टा आहे, आरि तो एक असण्यािी शलयता 
आहे. एका के्षिातील कोितातिी घटक-जरटल अन्य के्षिाांत आढळेलही, पि त्या सवग जरटलाांिा सांयोर् 
प्रत्यक्ष रमश्रिरूपाने आढळेल तो अरखल भपूृष्ावि फलत एकदाि आढळेल (बान्झेवरून २४६, ४१ व 
हेटनिवरून १६१, २९३). 

 
आतापयंत आपि ज्याांिा रविाि तशा प्रकािच्या अरत रवस्तृत के्षिाांच्या बाबतीत हा रनष्ट्कषग खिा 

असिे शलय आहे, कािि असे रवस्तृत प्रदेश जर्ाच्या पाठीवि सापेक्षतः थोडेि असिाि. पि, लहानसहान 
प्रदेशाांिा, चकबह ना स्थानपरिसिाांिा (locality), म्हिजे प्राांताांिा, आपि रविाि करू लार्लो तिीही 
आपल्याला जारतप्रकाि प्रस्थारपत किता आले पारहजेत. प्रस्त त ग्रांथािे हस्तरलरखत वाित असता, माझ्या 
एका सहाध्यायाने, एक मांर्ोरलयातील द सिा पटॅॅर्ोरनयातील व रतसिा अमेरिकी महामदैानातील अशा, 
तीन प्राांताांिी रनवड यासाठी किता येईल असे स िरवले. त्याच्या मते, ही के्षिे इतकी समरूप आहेत, की, 
त्याांिी त लना अर्दी एकाि शेंरे्तील वाटाण्याांशी जिी किता आली नाही तिी, रनदान रनिरनिाळ्या बार्ाांत 
येिाऱ्या शेंर्ाांतील वाटाण्याांशी खासि किता येईल. या रवरशष्ट बाबतीत, प ष्ट्कळसे एकाि प्रकािच्या 
घटकाांिे व घटक जरटलाांिे सांयोर् बहहांशी सरूप असले, तिी प्रत्येक प्राांतातील हीि सामान्य रूपधेये त्या 
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त्या के्षिातील सवारधक महत्तवािी रूपधेये आहेत, असे विील प्रत्येक बाबतीत आपि म्हिू शकू का? विील 
सूिना कििाऱ्या माझ्या सहाध्यायाने स्वतःि ििलेल्या एका क्रमबांधासह, बह तेक सवगि क्रमबांधाांनी हीि 
तीन के्षिे वरे्वरे्ळ्या प्रम ख जार्रतक प्रकािाांत दाखरवलेली आहेत. मांर्ोरलयातील भटलया टोळ्याांिी के्षिे 
वर्ळावयािी, आरि पॅटॅर्ोरनयातील व महामदैानातील फलत हयापािी ििाऊ-क ििेंि रविािात 
घ्यावयािी, असे ठिरवले, तिीही अन्य काही रूपधेयाांच्या सरूपतेच्या त लनेने िस्ते, लोहमार्ग आरि नार्िी 
वसाहती याांच्या रवकास क्रमातील लक्षिीय रवषमता रकिकोळ महत्तवािी आहे असे कोित्या आधािावि 
आम्ही म्हििाि? 

 
वि रदलेले उदाहिि आपल्याला प्राांतीय प्रकािाांच्या रदशनेे नेिाि असे रदसते. कािि, एका रवरशष्ट 

घटक जरटलािाि प्रभाव असलेल्या के्षिाांिाि –त्याांच्या त्याांच्या नैसर्गर्क व साांस्कृरतक अशा दोन्हीही 
घटकाांसरहत –त्यात समावशे आहे. अरधक स माि र् ांतार् ांत असलेले परिसि आपि रविािात घेतले तिीही 
हीि परिव्स्थती अरधक स्पष्टपिे रदसू लार्ते. उदाहििाथग : पो-मदैानातील एखादा स्थानपरिसि 
काहीबाबतीत तिी अमेरिकी मका-पट्ट्यातील स्थानपरिसिासािखा रदसिे शलय आहे. अथाति, 
दोघाांिीही वर्गवािी “टोमटॅोिे प्रकाि म्हिून न किता वाटाण्यािे प्रकाि म्हिून किण्यािा” मोह होिे 
साहरजकि आहे. पि, द सऱ्या काही रततलयाि महत्तवाच्या बाबींच्या आधािावि पो-मदैानािा हा प्राांत 
नेपोरलटन मदैानातील एखाद्या प्राांतासािखा रदसू लार्तो; आरि त्याच्या आधािावि त्या प्राांतािे वर्ीकिि 
‘टोमटॅो प्रकाि’ म्हिून कििे भार् पडते. रशवाय, आल्प् च्या पायर्थ्याशी असलेल्या, उत्ति यूिोपातून 
इटलीच्या द्वीपकल्पाकडे जािाऱ्या महामार्ावि असलेल्या आरि आरड्रयारटक व रटऱ्हेरनयन सम द्राांच्या 
सारनध्यात असलेल्या या पो-मदैानाच्या स्थान महात्म्याम ळे त्यात रनमाि झालेल्या सवग रूपधेयाांच्या 
सांदभात पहाता, जर्ातील अशा प्रकािच्या इति सवगि प्राांताांपेक्षा हा परिसि मूलतःि रभन आहे. 

 
थोडलयात साांर्ावयािे झाल्यास, मािसामािसातील पृष्िज्जूांच्या चकवा एका शेंरे्तील वाटाण्याांच्या 

अनन्यतेपेक्षा प्रदेशाप्रदेशाांतील अनन्यता अर्दी वरे्ळ्या प्रतीिी असते. परहल्या दोन उदाहििातील 
अनन्यता र्ौि लक्षिाांत आढळते; पि, प्रम ख लक्षिाांच्या बाबतीत त्याांच्यात एकरूपता असते. प्रदेशाांतील 
अनन्यता माि त्याांच्या प्रम ख लक्षिाांच्या एकूि सांयोर्ाति असलेली आढळते. या अथाने, प्रदेशाांच्या 
‘हयव्लतत्वािा’ उल्लखे कििाऱ्याांशी आम्ही सहमत आहोत. फ्रें ि भरू्ोलकािाांनीही आिखी एक ‘हयव्लतमत्व’ 
ही सांञा वापिलेली आढळते, पि ती तो प्रदेश म्हिजे एक सावयव जीव असल्यािी भलतीि सूिना देऊन 
जाते (म सेट ९३, २७४f; C/o श्लूटि १४३, २१८; पेंक १५८, ४९; क्राइत्स ब र्ग २४८ आरि चफि २२३, १६f). 
[भरू्ोल आपल्या प्राकृरतक अांर्ाने अनन्यरूप असला तिी त्याच्या मानवी अांर्ाने तो अरधक सामान्यरूप आहे, असा श्लूटिने रनष्ट्कषग काढला आहे –
आरि तोही ज्या लेखात त्याने भरू्ोल, केवळ रद्वम खि नहहे ति, बह म ख आहे या र्ोष्टीवि भि रदला आहे, त्याि लेखात काढला (१४८, २१८, 
१४५-४६)! श्लूटि स्वमत खांडन कितो हे ग्राफच्याही लक्षात आले होते. पि, त्याच्या मते असा रविोध द सऱ्याि एका रवषयाबाबत होता. श्लूटिने 
भरू्ोलाच्या रनसर्गशास्त्रात्मक अांर्ाबाबत आरि समाजशास्त्रात्मक अांर्ाबाबत काढलेले रनष्ट्कषग पिस्पिरविोधी आहेत. त्यािा तो य व्लतवाद एका 
रवरशष्ट तत्तवञानावि आधािलेला आहे हेही ग्राफने मान्य केलेले आहे. या तत्तवञानान साि शास्त्राांिी भौरतक व साांस्कृरतक अशी रवभार्िी ते शास्त्र 
रवरधरनयमात्मक आहे का कव्ल्पत रसद्धान्तात्मक आहे या तत्तवाद्वािे केलेली असते –थोडलयात, िक्रीय-य लतीिा आधाि घेतला आहे (१५६, १०६; 
तसेि हेटनििे पिीक्षि व नांतििी ििा; आरि क्राप्ट पहा १६६, ११-१३).] 

 
याि प्रश्नाच्या एका उद्बोधक ििेत ग्राडमानने प ढे रदलेली सूिना केली आहे. “एखाद्याने 

एखाद्या प्राांतािा (Locality) त्याच्या सवग आांतिसांबांरधत घटनाांच्या भाषेत अभ्यास केलेला असेल, ति 
त्याच्या मनःपटलावि एकाि परिपूिग रििािा ठसा उमटलेला असतो. त्याम ळे, त्याला असे वाटत असते 
की, ते त्याला अर्दी मोजलया वालयाांत आरि अिूक शब्दाांत स्पष्ट किता याव.े पि, आपल्याजवळिे हे 
मानस-रिि तशा परिपूिावस्थेत द सऱ्याच्या हाती देता येत नाही, म्हिजे प्रत्येकाने ते स्वतःि अन भवले 
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पारहजे.” अथात, लेखकाने वािकाला आपल्याबिोबि त्या रििाच्या सांपूिग रवश्लेषि-सांश्लेषिाच्या 
प्ररक्रयेतून रफिरवले, ति वािकालाही त्या अांरतम प्ररतबोधािा प नःप्रत्यय येईल. ििेच्या शवेटी ग्राडमानने 
रदलेली टीप भाषाांतिाने न रबघडरवता जशीच्या तशीि रदलेली बिी. “Damit wird reichlich Wasser in 
den Wein unserer jungen Begeisterung gegossen, und es ist niemandem zu verargen, wenn 
ihm der Trank fϋrs erste nicht recht munden will.” (२३६, १३१f). (याम ळे, आमच्या तारूण्यपूिग 
उत्साहाच्या मरदिेत खूपि पािी ओतले जाईल; आरि जि ते पेय प्रथमतः रूिकि लार्ले नाही, ति त्यात 
कोिालाि दोष देता येिाि नाही.). 

 
आता मयारदत उपयोजनािी एक पद्धत रशल्लक िहाते. या पद्धतीने एकाि प्रकाििे नम ने म्हिनू 

प्राांताांिी ओळख पटिे शलय आहे असे रदसेल. मका-पट्टा, अथवा ऑव्स्रयातील आल्प्त स अशा एकसलर् 
रवस्तृत के्षिात, प न्हा प न्हा रदसिाऱ्या उदाहििावरून, एकाि शेंरे्तल्या वाटाण्याइतके सरूप असिाऱ्या 
प्राांताांिा एक रनरित प्रकाि असल्यािे आपल्याला रदसून येत नाही का? एकूि लक्षिाांच्या परिभाषेत त्याांच्या 
हयाख्या करूनही, ते सवग एकाि जातीिे रवरवध नम ने असे मानता येिाि नाही का? एकाि मोठ्या 
प्रदेशाच्या वरे्वरे्ळ्या प्राांताांतील रूपधेयाांिी उत्पत्ती कमीजास्त प्रमािात समान असल्याम ळे, रनदान 
जीवरवषयक जातींच्या नम न्याांशी असलेले त्याांिे साम्य कोिाच्याही लक्षात येण्यासािखे आहे. 

 
एकाि रवस्तृत प्रदेशाांतील वरे्वरे्ळ्या प्राांताांतून असिािा नैसर्गर्क घटकाांिा तो रवरशष्ट सांयोर् 

मूलतः एकि असतो, आरि त्या आधािे होिािा साांस्कृरतक रवकासही साितः एकाि प्रकािच्या मानवी 
कािकाांनी रनयांरित केलेला असतो. असे र्ृहीत धरून िाललो तिी दोन महत्तवािे फिक रशल्लक 
िहाताति. येवढ्या मयारदत अवकाशातही सापेक्षस्थानाांच्या महत्तवाकडे आपि द लगक्ष करू शकत नाही. 
कें द्रप्राांताांपेक्षा पयंतप्राांत अनेक प्रकािे वरे्ळे असण्यािी, आरि हे वरे्ळेपिािे प्रकाि फाि महत्तवािे 
असण्यािीही शलयता आहे. रशवाय, हेि प्राांत जि नम नेही असतील ति त्याांच्या लक्षिाांत आकाि आरि 
के्षिफळ याांिा समावशे किावाि लारे्ल. ही लक्षिे केवळ शकै्षरिक महत्तवािी असतात असे नाही; ती त्या 
प्राांताांच्या रूपधेयाांच्या रवकासाांवि, रवशषेतः नार्िी रूपधेयाांच्या रवकासाांवि, रनरितपिे परििाम कििािी 
असू शकतात. आता, या प्राांताांच्या के्षिफळ आरि आकाि या र्ोष्टी रनरित किावयाच्या कशा? अथाति 
सिासिीने, आरि काहीशा स्वैिपिेि, या र्ोष्टी किाहया लार्तील. अशा परिव्स्थतीत, तत्सम रूप 
असलेल्या ‘पव्म्कन’ व ‘र्ूजनेक’, ‘स्क्वाश’ याांच्या रबयाही वाटाण्याबिोबिि रमसळल्या जाहया, अशा काही 
भेदाांनाही त्या लक्षिसांिात मान्यता लाभलेली रदसेल. 

 
हा जो शवेटिा रविाि माांडला रे्ला, तोि आपल्या या सादृश्य कल्पनेतील मलूभतू िूक उघडी 

करून दाखरवतो. एका रवस्तृत प्रदेशािे प्राांत एकाि जातीिे वरे्वरे्ळे नम ने सादि कित नसतात, ति ते 
फलत एकाि पूिग वस्तूिे सरूप रवभार् असतात; आरि त्याांच्याांतील सरूपताही, ते सवग प्राांत एकाि वस्तूिे 
केवळ रवभार् आहेत, या एकाि वस्त व्स्थतीवि आधािलेली असते. खिे पहाता, ही पूिग वस्तू म्हिजेि तो 
रवस्तृत प्रदेश, हीही खऱ्या अथाने पूिगवस्तू असति नाही ति प्रदेश या एका पूिगवस्तूिा तो एक भार् असतो. 

 
प्रदेशाांरवषयीच्या प्रजारत सांकल्पना याांच्यापासून वरे्ळ्या अशा प्रदेशाांच्या सांकल्पना रवकरसत 

किण्यािा हा प्रयत्न –आरि त्याांच्याि आधािे प्रदेशा-प्रदेशाांच्या आपापसात त लना करून, त्याांच्या 
सांबांधाांिी दशगक तत्तव े रवकरसत किावयािा प्रयत्न –प्रदेश ही एक वस्तू अथवा एक घटना आहे या 
भ्राांरतजनक र्ृहीत प्रमेयातून रनमाि झालेला आहे, असे म्हिता येईल. खिे ति, आपल्या भाषेने आपिि 
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फसतो. काही रवरशष्ट के्षिे या प्रकािात मोडतात असे आपि म्हितो, तेहहा, त्याांच्यातील एक चकवा अरधक 
घटक अथवा घटकजरटल असे असतात की ते प्रत्येकी त्या सांपूिग के्षिात एका प्रकाििे असलेले 
आढळतात, येवढाि अथग आपल्याला अरभपे्रत असतो. प्रजारतप्रकािाांच्या रवरवध क्रमबांधाांतून आढळिाऱ्या 
घटनाांिे वर्ीकिि केल्यावि, अशा एक अर्ि अरधक प्रकािाांिा समावशे असिाऱ्या प्रदेशाांिे नामकिि, 
त्यात समारवष्ट असिाऱ्या प्रकािान साि, आपि कित असतो. आपि त्या प्रदेशाांिे वर्ीकिि कित नाही, 
ति त्याच्या एक अथवा अरधक लक्षिाांिे वर्ीकिि कितो. ज्याप्रमािे ऐरतहारसक कालखांड ही एखादी 
घटना नसते, त्यािप्रमािे प्रदेश ही स्वतःही एखादी घटना नसते, ति ती घटनेभोवती बसवावयािी एक 
बौरद्धक िौकट असते. ती सत्यव्स्थतीत अव्स्तत्वात नसलेली एक अमूतग सांकल्पना आहे. अथाति एक 
घटना म्हिनू त्यािी अन्य घटनाांशी त लना होण्यासािखी नाही, चकवा प्रजारतसांकल्पनाांच्या एखाद्या 
क्रमबांधात त्यािे वर्ीकििही किता येण्यासािखे नाही, अथाति, हा आधाि घेऊन साांर्ावया त्याांिा अन्य 
घटनाांशी असलेल्या सांबांधाांरवषयीिी तत्तवहेी आपल्याला माांडता येिाि नाहीत. खऱ्या अथाने, प्रदेशा-
प्रदेशाांमध्ये समपगक सांबांधयोर् (म्हिजे, केवळ भौरमरतक सांबांधाांपेक्षा वरे्ळ्याप्रकाििे सांबांधयोर्) असतात, 
असे आपि म्हिूि शकत नाही. जे सांबांध असतात ते वरे्वरे्ळ्या प्रदेशाांतील रवरशष्ट घटनाांमध्ये असतात. 
तसेि, या घटना या प्रदेशातील अम क अम क प्राांताांत मोडतात असे म्हिण्या प िताि त्या प्रदेशाांिा त्या 
प्रदेशाांतील घटनाांशी सांबांध असतो. 

 
यावि कोिी असा आके्षप घेईल, की येथे “area” या शब्दाांिा अर्दीि शब्दाथाने रविाि केला रे्ला 

आहे. अमूतगपिे मयारदत असलेल्या अवकाशात आढळिाऱ्या व अन्योन्यसांबांधात असिाऱ्या घटनाांिी केवळ 
र्ोळाबेिीज, येवढाि अथग “area” (के्षि अथवा प्रदेश) या शब्दािा असतो –म्हिजेि, त्यात एक एकक या 
नात्याने तशाि प्रकािच्या द सऱ्या एककाांशी सांबांध ठेविािे असे काहीही असत नाही (यापूवी केलेल्या 
सांञाांच्या वापिाांम ळे र्ोंधळ उडू नये म्हिून प ढे रदलेले स्पष्टीकिि लक्षात घ्याव.े) एक सापेक्षतः बांरदस्त 
समष्टी तयाि कििाऱ्या अन्योन्य सांबांरधत घटकाांच्या बेिजेसि एकक म्हिाव,े एक पूिग वस्तू म्हिू नये, या 
रवधानािे काही अरधकािी हयलतींच्या मताधािे आम्ही समथगन कििाि असलो, तिी अशा रशरथल एककात 
एखाद्या काटेकोि एककािे र् िधमग असतात असे समजता कामा नये –उदाहििाथग : एक एकक या 
नात्याने तशा प्रकािच्या द सऱ्या एककाांशी सांबांध ठेविािी एकि घटना रनमाि कििािे र् िधमग. के्षिीय 
एककाांमधील सांबांध, असे ज्या सांबांधाांरवषयी आपि ढोबळमानाने म्हित असतो, ते एका के्षिातील काही 
घटक आरि द सऱ्यातील काही याांच्याांमधील सांबांध असतात; याच्यापलीकडे त्यात काही अथग असत नाही, 
हे आपि िाांर्ले जािून असतो, असेि भौर्ोरलक भरूमकेवरून म्हिाव ेलारे्ल.). 

 
अशा स्वरूपात, प्रजारतसांकल्पनाांच्या परिभाषेत के्षिाांिा अभ्यास कििे शलय होत नाही; पि, 

त्यातील अांतःसांबांधी घटनाांच्या रवलक्षि सांयोर्ाांच्या रूपाने ते फलत असामान्य असल्यािे मानता येते. विील 
रनष्ट्कषािा एक परििाम असा झाला की, काही ग्रांथकािाांनी, प्रदेशाांिा अभ्यास हा शास्त्रीय अभ्यासासाठी 
योग्य असा रवषय होत नाही, असा रनिगय रदला. याबाबत कोहेन, बॅिी, क्राप्ट इत्यारद ञानके्षिाच्या 
अभ्यासकाांच्या मताांिे सांदभग वािकाांसाठी आम्ही मारे्ि सादि केले आहेत. तिीही, शास्त्र या सांञेिी हयाख्या 
किण्यास प्रथमपासूनि आम्ही नकाि रदलेला असल्याम ळे, आम्हाला या प्रश्नािी ििा किावयािी नाही. 
पि, एका र्ोष्टीिा येथे प नरूच्चाि किावासा वाटतो, की प्रत्येक शास्त्रशाखेिा सांबांध अशा असामान्याांशी 
कमीजास्त प्रमािात येति असतो. ग्रान्योने स िरवल्याप्रमािे, सामान्य सांस्कृतीच्या भरूमकेवरून पहाता, 
मानवािा पिीसि तयाि कििाऱ्या अांतःसांबांधी घटनाांच्या समग्र सांिाइतकी लक्षवधेी अशी द सिी कोितीि 
रवलक्षि र्ोष्ट दाखरवता येिाि नाही (२५२, ४४). 
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उलटपक्षी, प्रजातीसांकल्पना आरि सामान्य तत्तव े याांच्या सहाय्याने प्रत्यक्ष के्षिाांिा रविाि कििे 
शलय होत नाही, असा रनष्ट्कषग आम्ही काढला. यािा अथग वरे्वरे्ळ्या के्षिाांच्या लक्षिातील लक्षिीय 
साम्यर् ि स्पष्ट करून साांर्िाऱ्या प्रजारतसांकल्पनाांिा उपयोर् करून घेता येति नाही, असा होत नाही. 
वरे्वरे्ळ्या के्षिाांत घटकजरटलाांिी व घटकजरटलाांच्या रकत्येक सांयोर्ाांिी प निावतृ्ती होत असेल ति ती 
उघडकीस आििे आवश्यकि आहे. जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या प्रदेशाांच्या र् ांतार् तीिे स्वरूप समजून घेण्यािे 
भीमकायग स लभ हहाव े आरि जर्ािे आकलन होण्यास सहाय्यक ठििािी सांबांधयोर्ाांिी काही तत्तव े
रवकरसत किता यावी हा आपला हेतू असतो. तो साध्य हहावा म्हिून, प ष्ट्कळ प्रदेशाांिी काही लक्षिे साांर्ता 
येतील अशा सापेक्षतः मयारदत घटक-जरटलाांिी जशी र्िज आहे, तशीि, रनदान काही थोड्या प्रदेशाांिी, 
प ष्ट्कळशी लक्षिे साांर्ता यावी म्हिून शलयतो अर्दी परिपूिग घटक-जरटलाांिीही र्िज आहेि. कोित्याि 
प्रदेशािी सवग लक्षिे एकाि प्रजारतसांकल्पनेद्वािे स्पष्ट करून साांर्ता येत नसली तिी, घटक कोित्याही 
एका क्रमबद्ध जर्ातील सवगप्रदेशाांना लार् ू किता येत नसला तिी, आरि घटक जरटलाांिा, अत्यांत 
र् ांतार् ांतीिा का असेना पि, एकि एक सांयोर् फािि थोड्या प्रदेशाांत असल्यािे आढळून येत असला 
तिीही, त्याांिे महत्तव फाि मोठे आहे, हे रवसरून िालिाि नाही. 

 
म्हिूनि, आपल्या प्रस्त त हेतूच्या पूतगतेसाठी,.जर्ाच्या रवभार्िीच्या एकाि क्रमबांधात र्ैिलार् ू

असिाऱ्या प ष्ट्कळशा घटक-जरटलाांिा उपयोर् करून घेिे आपल्यास शलय आहे. उांिसखलपिा, 
मृरत्तका, पािलोट अशा एखाद्या सांयोर्ाच्या परिभाषेत जर्ािी रवभार्िी कििे तकग दृष्ट्ट्या शलय होिाि 
नाही. तिीही, याि कािकाांिा एक रवरशष्ट एकसांघ सांयोर् ज्याांत अव्स्तत्वात आहे असे रकतीतिी प्राांत 
आपल्याला रनरितपिे आढळतात. उदाहििाथग: पूि मदैानाांच्या एक खास प्रकाि म्हिून “ब्लॅक बॉटम्
कडे” बोट दाखरवता येईल (भौर्ोरलक हेत रसरद्धसाठी उपय लत असे पूिमदैानाांिे वर्ीकिि कििे शलय 
होते का, हा प्रश्न वरे्ळा!). 

 
तसेि, ज्याांच्यात नैसर्गर्क आरि साांस्कृरतक अशा दोनही प्रकािच्या घटकाांिा समावशे होत असतो 

अशा घटक-जरटलाांना मान्यता देिे व त्यािा वापि कििे शलय आहे. दऱ्याांच्या खड्या दिडीवि आढळिािे 
व पायऱ्यापायऱ्याांनी िढत जािािे द्राक्षमळे इटलीच्या आल्प्त समधील असोत की ऱ्हाईनच्या घळीतील 
असोत, एकदा का आपि त्याांिे विगन केले, की या दोन स्थळाांच्या दिम्यान कोठेही आढळून येिाऱ्या अशा 
प्रकािच्या कोित्याही प्राांतािे बह ताांश विगन केल्यासािखे होिाि आहे. अशाप्रकािे, दमट हवामानाच्या 
वृत्तान्तर्गत प्रदेशातील नदीम खावि असलेल्या बांदिािे विगन कििे शलय आहे –पिदेशाांतून आिलेल्या 
यांिाांनी व तांिञाांनी िालरवलेला व पिदेशाांतून येिाऱ्या सामग्रीतून उभािलेले कािखाने व त्याांिी र् दामे, 
आरि याांबिोबिि याला अर्दी रविोधी अशी प्राथरमक अवस्थेत असलेल्या आिण्याांिी पाश्वगभमूी, तसेि 
तदे्दशीयाांच्या िाहात्या घिाांशजेािीि पिकीय रनयांििाखालील मांडळींच्या वसाहतींिा भोहल्ला, असे त्यािे 
विगन किता येईल. त्याांच्या या सामान्य रूपिेषेच्या स्वरूपात, वृत्तान्तर्गत रकनािपट्टीवि क्वरित शकेडो 
रठकािी अशाि प्रकािच्या घटकजरटलाांिी प निावृत्ती झालेली रदसेल. 

 
विगन आरि अथगसांशोधन—म्हिजेि सांबांधदशगक तत्तवाांिे प्ररतपादन—या दोन्ही हेतूांनी पहाता, अशा 

प्रकािच्या प्रजारतविगनाांिे मलू्य वादातीत आहे. येथे एक र्ोष्ट ध्यानात बाळर्ली पारहजे की, विगन रवषय 
असलेल्या प्राांताच्या सवगि, नहहे सवग प्रम ख, लक्षिाांिा त्या विगनात समावशे झालेला असत नाही. अथाति, 
अर्दी केवळ आिाखड्याच्या स्वरूपात देखील जर्ािे विगन करू शकिािा एकि क्रमबांध िििे शलय 
होिाि नाही. 
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इ – भूगोलातील ज्ञानसंघर्न 
 

शास्त्राच्या प्रत्येक के्षिात ञानािे सांघटन क्रमबांधाच्या रूपाने केलेले असिे आवश्यक आहे. त्याम ळे 
कोित्याही रवरशष्ट प्रश्नाच्या अभ्यासकाला आपल्या प्रश्नाच्या सांदभात हवी असलेली वस्त व्स्थती, जारत-
सांकल्पना आरि तत्तव ेत्याला सहज उपलब्ध होतात. पि, जि त्या के्षिातील सवगि ञानािे सांघटन एकाि 
क्रमबांधात कििे शलय होत नसेल, ति हे सांघटन अनेक क्रमबांधात किाव.े माि हे अनेक क्रमबांध, 
शलयतोवि, अन्योन्य-सांबांधीत असिे आवश्यक होईल (कोहेन ११५, १०६-१४). 

 
भरू्ोलके्षिातील ञान अर्दी रभन अशा दोन प्रकािाांनी क्रमबद्ध किण्यािी प्रथा आहे. के्षिीय 

भेदाभेदाांच्या घटना काही प्रम ख र्टाांत रवभार्ावयाच्या, प्रत्येक र्टात घरनष्सांबांध असलेल्या घटनाि 
समारवष्ट किावयाच्या, आरि अशािीतीने सांपूिग भरू्ोल के्षिािी ििना रवरशष्टरूप-शाखाांमध्ये किावयािी. 
मर्, प्राकृरतक भरू्ोल, आर्गथक भरू्ोल –यािेि प ढे कृरषभरू्ोल, खरनजोत्पादन-भरू्ोल, वस्त -रनरमरंत-
भरू्ोल इत्यादी पोट रवभार् किावयािे—, िाजकीय भरू्ोल, आरि ज्याला सामारजक भरू्ोल असे म्हिता 
येईल तो भरू्ोल, अशा सवांिा त्यात समावशे किावयािा. अथाति ऐरतहारसक भरू्ोलािा या र्टात 
समावशे कििे ि कीिे आहे, कािि तो कोित्यातिी एका प िातन कालखांडािा सांपूिग व स्वयांपूिग भरू्ोल 
असतो (द्वािा प्रकिि ६क). 

 
उलटपक्षी, प्रत्येक रवरशष्टाभ्यासी शाखाांतील ञानासह, सवग भरू्ोलरवषयक ञान जर्ातील के्षिीय 

भेदाभेदाांिा रविाि किण्यासाठी आवश्यक असलेल्या या दोन रभन दृरष्टकोिान साि सांघटीत किता येिे 
शलय आहे. कोित्याही एका रवरशष्ट रवकािी घटनेच्या भेदाभेदाांिे जर्भि पसिलेल्या द सऱ्या रवकािी 
घटनाांशी असलेले सांबांधि रविािात घेिािा एक दृरष्टकोि, आरि एकाि के्षिातील सवगि रवकािी घटनाांिे 
एकूि स्वरूप लक्षात घेिािा द सिा दृरष्टकोि. [या प्रकििातील क्रमबद्ध आरि प्रादेरशक भरू्ोलािी त लना व त्यािे सांबांध या 
रवषयाविील ििेत या दोन दृरष्टकोिातील तीव्र रविोध स्पष्ट होतो. या रवषयाच्या प नर्गविािातून आिखी एकि रनष्ट्कषग रनघाला. रवरशष्टाभ्यासी 
एकघटकरनष् अभ्यासाांकडून जवळजवळ सांपूिगपिे प्रादेरशक अशा अभ्यासाांकडे, असा क्रमाने व अखांडपिे िढत्या भाजिीिा अभ्यास येवढेि त्यािे 
वास्तव स्वरुप नजिेप ढे िहाते.] 

 
एका स्वतांि घटनेच्या परिभाषेत केलेल्या भौर्ोरलक ञानाच्या सांघटनाला य िोपीय भरू्ोलकाि 

“सामान्य भरू्ोल” असे नाव देतात, ति त्यालाि आपल्या देशात “क्रमबद्ध भरू्ोल” असे नाव रदले जाते. 
पि, के्षिान साि सांघटनाला सामान्यतः “प्रादेरशक भरू्ोल” असे म्हितात—(“रवरशष्ट भरू्ोल” या सांञेिा 
वापि या प्रकािासाठी सामान्य हयवहािात आता केला जात नाही, ही एक िाांर्ली र्ोष्ट समजली पारहजे. 
या प्रकािासाठीि “Lӓnderkunde” ही सांञा जमगन भरू्ोलात रनत्य वापिली जाते). 

 
भरू्ोलके्षिािी रवभार्िी किण्याच्या या दोन वरे्ळ्या पद्धतींिा सांयोर् एकाि पातळीवि किता येत 

नाही. भरू्ोलाच्या या रवरशष्टाभ्यासी शाखाांपैकी प्रत्येकशाखा क्रमबद्ध आरि प्रादेरशक या दोनही भरूमकाांत 
सादि केली जात असते– क्रमबद्ध भरू्ोलात एकेका घटकािा अथवा घटकजरटलािा स्वतांिपिे केलेला 
अभ्यास ही भरूमका असते, ति प्रादेरशक भरू्ोलात पिस्पिसांबांधीत स्वरूपाांच्या रवरशष्ट र्टाप िता मयारदत 
असलेल्या प्रादेरशक अभ्यासािा एक भार् ही भरूमका असते. अशाप्रकािे शतेीशी सांबांरधत असलेल्या 
घटकजरटलाांिा अभ्यास —उदाहििाथग, जमीन वापिािे जरटल, नैसर्गर्क परिव्स्थतीरवषयक जरटल 
इत्यारद— हा शतेीरवषयक भरू्ोलािा प्रादेरशक अभ्यासही असतो. उदाहििाथग, कोल्बीने केलेला 
मध्यदरक्षि कॅरलफोर्गनयातील मन का-बेदािा उत्पादनािा अभ्यास (३३७). 
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भौर्ोरलक रूपधेयाांन साि भरू्ोलके्षिातील र्टवािी रवरशष्ट के्षिाांच्या स्वरूपात अन्य प्रकािेही कििे 
शलय आहे, ही र्ोष्ट स्पष्ट आहे. उदाहििाथग : वसाहतींिा भरू्ोल चकवा नार्िी भरू्ोल अशी र्टवािी 
(Siedlungsgeographic). एका रवरशष्ट महानर्िािा भरू्ोल हा, उघडउघड, प्रादेरशक भरू्ोलािा एक 
खास प्रकािि आहे. पि प ष्ट्कळशा महानर्िाांतून ज्याांिी प निावृत्ती झालेली आढळते अशा वरे्वरे्ळ्या 
नार्िी रूपधेयाांच्या अभ्यासाांिा समावेश क्रमबद्ध भरू्ोलात किता येतो. रशवाय, शतेमळ्याप्रमािेि महानर्ि 
हेही एका प्रत्यक्ष घटक-जरटलाच्या स्वरूपात असल्याने आरि त्या जरटलािा एक स्वतांि एकक म्हिनू 
रविाि किता येण्यासािखा असल्याने, क्रमबद्ध नार्िी भरू्ोलात जर्ातील, अथवा त्याच्या एका भार्ातील, 
महानर्िाांिा अन्य भौर्ोरलक भेदाांम ळे रदसिाऱ्या त्याांच्या बदलत्या स्वरूपाच्या भाषेत अभ्यास केल्या 
जाण्यास हिकत नाही. 

 
यात “र्रिती भरू्ोलाला” आरि नकाशीकिि रवदे्यला कोठेि स्थान नाही, या वस्त व्स्थतीिे 

स्पष्टीकिि देिे आवश्यक आहेसे वाटते. हवामानशास्त्रात पृर्थ्वीग्रहािा सूयाशी असलेल्या सांबांधाम ळे रनमाि 
होिाऱ्या के्षिीय भेदाांिा आपल्याला रविाि किावयािा असतो. पि, या सांबांधयोर्ातील वस्त व्स्थतींसाठी 
आपि खर्ोलशास्त्राविि अवलांबून असतो. त्यािप्रमािे, पृर्थ्वीिा अिूक आकाि आरि रतिे मापन हेही 
खर्ोलशास्त्र व भमूापन (Geodesy) शास्त्र या के्षिाांत उद्भविािे प्रश्न आहेत; आरि त्याांिा 
भरू्ोलशास्त्राइतकाि खर्ोलशास्त्राशीही रजहहाळ्यािा सांबांध आहे. यािा परििाम म्हिून, भरू्ोलाच्या 
पाठ्यप स्तकाांतून प्रास्तारवक प्रकििाांतील “र्रिती भरू्ोलाच्या” प्रकििात बह तेक सवग रवषय 
खर्ोलशास्त्रातील, आरि अशा अन्य अभौर्ोरलक, तपरशलाांनी भिलेला असतो, या र्ोष्टीिी हेटनिने दखल 
घेतलेली आहे (१११, २७४ f). अशी हयवस्था तकग श द्ध वाटते खिी, पि, अन्य के्षिाांतील तपशीलवाि 
अभ्यासाने भरू्ोलग्रांथािा आिांभ कििे, ही नहया अभ्यासकाांना भरू्ोलके्षिािी ओळख करून देण्यािी 
परििामकािक पद्धती होऊ शकते काां, असा प्रश्न येथे उपव्स्थत केला जाण्यािा सांभव आहे —जिूकाही, 
जीवशास्त्राविील एखाद्या पाठ्यप स्तकािा आिांभ िसायनशास्त्रािा जीव-िसायनापयंत नेिािा तपशीलवाि 
अभ्यास कििाऱ्या प्रकििाांनी कििेि योग्य समजले जाव!े रशवाय, नकाशीकििरवद्या हे शास्त्र नसून तांि 
आहे; आरि म्हिूनि, अनेक शास्त्राांना उपय लत ठििािे ते एक प्रकाििे ञान आहे. इति शास्त्राांपेक्षा 
भरू्ोलाला त्यािी र्िज अरधक असते, आरि भरू्ोलाति त्यािा रवकास उच्चतम पातळीला पोहोिलेला 
रदसतो. म्हिूनि, भरू्ोलाशी त्या रवदे्यिा सांबांध अर्दी रनकटिा असावा हे स्वाभारवक आहे, व तकग रसद्धही 
आहे (प्रकिि ८-ड पहा). पि, म्हिून नकाशा-रवदे्यला भरू्ोलशाखा मानिे, म्हिजे सांख्या शास्त्राला 
अथगशास्त्रािी शाखा मानण्यािाि प्रकाि होईल. 

 
जर्ािा अभ्यास या नात्याने, रवरशष्टाभ्यासी के्षिाांच्या भरूमका घेऊ शकिाऱ्या जर्ाच्या बह सांख्य 

बाजूांिा समावशे भरू्ोलात होिे आर्त्यािे आहे. भरू्ोलातील बह ताांश कायग —मर् ते क्रमबद्ध भरू्ोलासांबांधी 
असो की प्रादेरशक भरू्ोलासांबांधी असो— प्राकृरतक भरू्ोल अथवा प्रादेरशक भरू्ोल याांनीि हयापलेले असते. 
ही र्ोष्ट आपल्या सारहत्यािी एखादी स्वैि िाििी घेऊनही पटवनू देिे शलय आहे; आरि ही वस्त व्स्थती 
सवगश्र त आहे. नार्िीभरू्ोल औपपरत्तकदृष्ट्ट्या जिी या रवरशष्टाभ्यासी के्षिाांच्या पलीकडेही सांिाि कित 
असला तिी, प्रत्यक्ष परिपाठात तो याांच्या पलीकडे क्वरिति कशािा समावशे कित असताना रदसतो; 
िाजकीय भरू्ोलािे सारहत्य आकािाने भिपूि असले, तिी त्यािे महत्तव अद्याप र्ौि आहे; आरि सामारजक 
भरू्ोलारवषयी म्हिाल ति, तो शून्याति आहे! विील परिव्स्थती हा, रे्ल्या शतकात ज्या रवरशष्ट पद्धतीने 
भरू्ोलािा रवकास होत रे्ला, त्यािा परििाम आहे; चकवा असेही म्हिता येईल की, प्रत्यक्षदशगनी लक्षात 
भििािे आरि सोपेसोपे प्रश्न तेवढेि भरू्ोलकािाांनी आधी हाताळावयाला स रुवात केली आहे आरि अरधक 
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र् ांतार् ांतीिे प्रश्न प ढील अभ्यासासाठी िाखून ठेवले आहेत. असे का घडले, यािे स्पष्टीकिि किण्यामार्िा 
मानसशास्त्रीय र्ृहीत प्रमेयािा वादग्रस्त रविाि बाजूला ठेवला, तिीही या परिव्स्थतीिी रनत्यप्रामाण्य 
असलेली रकतीतिी काििे देता येतील. 

 
जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांच्या अभ्यासात, या भेदाभेदाांना पोषक असिाऱ्या प ष्ट्कळशा रूपधेयाांपैकी 

प्रत्येकासांबांधी भरू्ोलाला वाटिािी आस्था त्या रूपधेयािा एकूि भरू्ोलके्षिाशी असलेल्या सांबांधाच्या 
प्रमािाति असते. प्रत्येक रूपधेयात रवरवध रवभार्ान साि लक्षिीय फिक पडत जातात; आरि त्याांच्या या 
रवकािाांिे द सऱ्या कोित्यातिी नैसर्गर्क रूपधेयात आरि बऱ्यािशा साांस्कृरतक रूपधेयाांत झालेल्या 
रवकािाांशी महत्तवािे सांबांध असतात. सवगसाधाििपिे असे म्हिता येईल की, जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या 
रवभार्ाांच्या नैसर्गर्क पयावििात लक्षिीय फिक पडत असतात; आरि बह तेक सवगि साांस्कृरतक रूपधेये 
नैसर्गर्क पयावििावि अांशतः अवलांबून असतात, ही वस्त व्स्थती एकूि भरू्ोल के्षिात प्राकृरतक भरू्ोलािे 
महत्तव मौरलक स्वरूपािे आहे, या र्ृहीत रसद्धान्तािे प िेसे प्रात्यरक्षकि आहे. [यापूवीिे दोन परिच्छेद आरि प ढील 
काही पानाांविील द सिे काही परिच्छेद एकाि सवग सांमत र्ृहीतकावि आधािलेले आहेत. भरू्ोलािी सवग रवरवध ‘नैसर्गर्क’ अांरे् भरू्ोलािी एकि 
शाखा सांघरटत कितात. याच्या रवरुद्ध द सिी एक प्रम ख शाखा असते, रतला मानवी भरू्ोल असे म्हितात. रे्ल्या दशकभि तोंडी ििांतून आरि 
पिहयवहािाांतूनही या मताला प्रस्त त लेखकाने कसून रविोध केलेला आहे. आता ति त्याने Perspective......... च्या पाने ६७ ते ८० येथील ििेत 
त्या आके्षपाांिी नोंदही केलेली आहे.] 

 
अरलकडच्या काही दशकात, भौर्ोरलक कायािे लक्ष आर्गथक भरू्ोलावि केव्न्द्रत झालेले रदसते 

या र्ोष्टीिे समथगन कििे इतके सोपे नाही. ही र्ोष्ट शास्त्रीय दृरष्टकोिाशी रवसांर्त असली तिी कव्ल्पत 
हयावहारिक मूल्याांच्या अभ्यासाांवि भि देण्यािी भरूमका, प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांच्या मते, यातूनि स्पष्ट होते. 
या के्षिातील बऱ्यािशा कायाला रमळिािी पे्रििा के्षिबाह्य रविािाांतूनि स्फ िलेली असते, ही र्ोष्ट 
रनःसांशय! हयावहारिक-हेत रसद्धीसाठी म्हिून या कायािी आखिी झालेली असेल, ––उदाहििाथग: 
जमीन-वापिािे पयगवके्षि इ.—, ति तो भरू्ोलािाि एक उपयोजनात्मक प्रकाि आहे, असे त्यािे समथगन 
किता येईल. जे कोिी एखाद्या शास्त्रािे ञान व त्याच्या पद्धती याांिे उपयोजन रवरशष्ट कूटप्रश्नाांिी उकल 
किण्यासाठी म्हिून कितात, त्याांच्याि कायाम ळे त्या शास्त्राला पे्रििात्मक प्ररतरक्रया रमळू लार्तात, यात 
सांशय नाही. पि, शास्त्रािी औपपरत्तक बाजू आरि उपयोजनात्मक बाजू याांच्यात म ळाति सापत्नभाव आहे. 
एखाद्या रवरशष्ट बाबत, ज्या प्रश्नािा अभ्यास उपयोजनात्मक बाजूने किावयािा असतो त्या प्रश्नाच्या 
स्वरूपावरूनि उपयोजनेिी हयाख्या व मयादा रनरित केली जात असते. पि, एखाद्या रवरशष्ट र् ांतार् ांतीिा 
प्रश्न शास्त्राच्या कोित्याि औपपरत्तक शाखेच्या साच्यात बसू शकत नाही, तिीही त्याला लार्ू पडिाऱ्या 
सवगप्रकािच्या तांिाांिी व ञानािी मदत घेण्यास हा उपयोजनपक्ष रसद्ध असतो. आता, ते कायग वरे्वरे्ळ्या 
शास्त्रञाांच्या र्टात रवभार्ून रदले, तिी, अर्दी तारत्तवक दृष्ट्ट्याही, ही रवभार्िी औपपरत्तक शास्त्राांच्या 
रवभार्िीला अन सरून असत नाही. [त्सूबिने १९३७ साली रलरहलेल्या एका छोटेखानी प्रबांधात रनयोजनाशी सांलग्न शास्त्राांिे तारत्तवक 
सांबांध आरि त्याांिे रनयोजन कायाशी असलेले सांबांध, याांिी त लना केलेली आहे. (४५६) तसेि सांदभगसूिीतील क्र. ४५१ ते ६० हे रनबांध पहा.] 

 
रशवाय आर्गथक भरू्ोलातील अरभरूिी ही बह धा म ख्यतः आर्गथक घटनाांसांबांधीिीि अरभरूिी 

असते, आरि त्या घटनाांिा अभ्यास कमीअधीक प्रमािात त्याांच्या भौर्ोरलक बाजूांनीि केला जात असतो, 
असाही दावा किण्यास हिकत नाही. प ष्ट्कळशा अभ्यासलेखाांबाबत हे खिे आहे, असे मान्य केले, तिी —
म्हिजे रवशषेतः काही रवरशष्ट उत्पादनाांिे जार्रतक रवतिि, अथवा रवरशष्ट देशाांिी आर्गथक व्स्थती, याांिा 
अभ्यास त्याांच्या भौर्ोरलक आधािाांच्या भाषेत केला जातो असे मानले, तिी— मानवी घटनाांशी सांबांरधत 
असलेल्या भरू्ोलाच्या सवग रवभार्ाांना आर्गथक भरू्ोल मौरलक महत्तवािा आहे या र्ोष्टीला ज्या काििाांनी 
मान्यता देिे भार् पडते, ती मूलभतू काििे रनरुत्तरिति िहातात. 
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साांस्कृरतक रूपधेयाांच्या एका लाांबलिक यादीिे पिीक्षि कित असता आपल्याला एक र्ोष्ट 
आढळून आली (प्रकिि १०-फ पहा). रनिरनिाळ्या प्रदेशाांत रदसून —येिाऱ्या ज्या रूपधेयाांतील फिक 
भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अरधक महत्तवािे होते— अथात नैसर्गर्क व साांस्कृरतक अशा दोनही प्रकािच्या के्षिीय 
भेदाांशी असलेल्या त्याांच्या सांबांधाच्या भाषेत —ती रूपधेये बह ताांशी आर्गथक स्वरूपािी होती. (काही केल्या, 
त्याांच्यात सवगि आर्गथक रूपधेयाांिा समावशे होण्यािी शलयता नहहती; कािि, बिीि रूपधेये 
आर्गथकदृष्ट्ट्या फाि महत्तवािी असली, तिी ती भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या फािि थोड्या महत्तवािी असतात). 
म्हिूनि, मानवी अथवा साांस्कृरतक भरू्ोलािा रविाि आर्गथक भरू्ोलाच्या भाषेति किावा लार्तो, हे 
भरू्ोलकािाांिे मत समथगनीयि आहे. 

 
रशवाय, आर्गथक घटना ज्याांच्याशी सांबांधीत असतात अशा नैसर्गर्क रूपधेयाांिा तपशीलवाि 

अभ्यास आर्गथक भरू्ोलासाठी कििे आवश्यक असल्याम ळे आर्गथकां  भरू्ोलाांतर्गत प्रादेरशक अभ्यासािा 
प ष्ट्कळसा भार् प्रादेरशक भरू्ोलाच्या तपशीलावि अभ्यासानेि हयापलेला असतो. अर्दी सोप्त या शब्दाांत 
साांर्ावयािे म्हिजे, प ष्ट्कळसे लोक, स्थलाांति किण्यापेक्षा अथवा आत्मापगि किण्यापेक्षा, असतात रतथेि 
जर्िे पसांत कितात; यािे कािि ते हवामान, चकवा तेथील िाजकािि, अथवा तेथील िीरतरूढी याांपैकी 
काही तिी त्याांना खास आवडत असते हे नहहे, ति ते तेथे आपली वृत्ती िालव ू शकतात, हेि होय. 
ज्याप्रकािे ते आपली वृत्ती रमळवत असतात, म्हिजेि ज्याप्रकािे ते आपले सवगसाधािि जीवन जर्त 
असतात ती वृत्ती तेथील नैसर्गर्क रूपधेये व आर्गथक रूपधेये याांच्या आांतिसांबांधाांनी रनरित केलेली असते; 
आरि त्याांिा अभ्यास कििे हेि कायग आर्गथक भरू्ोलाला किावयािे असते (C/o रशमट, ७, १६२-२००). 

 
याि आधािावि, शतेीरवषयक भरू्ोलावि (म्हिजे, जमीन वापिासांबांधी भरू्ोलावि) प्राम ख्याने 

रदला जािािा भि समथगनीय ठिरवला रे्ला. नार्िी के्षिातील रूपधेये बऱ्याि मोठ्या प्रमािावि वरे्वरे्ळ्या 
प्रदेशाांतही एकसािखीि रदसतात. यािा अथग, एखाद्या अर्दी प्राम ख्याने शतेी प्रधान असलेल्या के्षिािा 
प्रादेरशक भरू्ोल त्यातील शहिे वर्ळून, अथवा त्याांिा केवळ नामोल्लेख करून, ते पूिग किता येईल असा 
अथग होत नाही, हे साांर्ण्यािी र्िज नाही. कािि त्या प्रदेशाच्या स्वरूपािे आकलन होण्यासाठी, कृरषके्षिे 
आरि महानर्िे याांच्यातील अन्योन्य सांबांधही महत्तवािे असतात. 

 
उलटपक्षी, जर्ाच्या रनदान दोन प्रम ख रवभार्ाांत —अथात, य िोपीय व अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या 

आत्यांरतक रजहहाळ्याच्या दोन रवभार्ात— के्षिीय भेदाभेदाांिी जार्ा सधनता व स्वरूप या दोन बाजूांनी 
होिाऱ्या भेदमूलक नार्िी रवकासाने बऱ्याि मोठ्या प्रमािात घेतलेली आहे. या के्षिाांतील भरू्ोलािा सांबांध 
कािखानदािीच्या भरू्ोलाशी अर्दी रजहहाळ्यािा असतो, कािि त्याच्यावि नार्िीरवकास प्राम ख्याने 
आधािलेला असतो. तसेि, त्या प्रदेशातील अत्यांत असामान्य अशी मन ष्ट्यरनर्गमत रूपधेये या अथाने प्रत्यक्ष 
त्या शहिाांच्या अभ्यासाशीही भरू्ोलािा सांबांध असतो. 

 
एकूि भरू्ोलािा बिाि मोठा भार् प्राकृरतक आरि आर्गथक भरू्ोलाांनीि हयापलेला असतो, असे 

म्हिताि, अन्य रवभार्ाांकडे द लगक्ष किण्यास हिकत नाही असे स िरवण्यािा म ळीि हेतू नाही. प्रथमतःि, 
िाजकीय सांघटनाांतील, आरि अर्दी सांक रित अथाने सांस्कृतीतील, प्रादेरशक भेदाांशी असलेल्या त्याांच्या 
सांबांधाांिे आकलन झाल्यारशवाय, आर्गथक भरू्ोलातील अनेक रूपधेयाांिे अि क अथान सांधान कििे शलय 
होत नाही. म्हिूनि, ती रूपधेये भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या महत्तवािी असतात आरि त्याांिे इतिाांशी असलेले 
सांबांधयोर् रनरितपिे मारहती हहाव ेम्हिून त्याांिाही अभ्यास क्रमबद्ध पद्धतीने होिे आर्त्यािे असते. 
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पूवग य िोपच्या रदशनेे प्रवास कित जािाऱ्या, अथवा रिओग्राांडे ओलाांडून जािाऱ्या, चकवा 
मध्याक्षाांशाांतील दरक्षि अमेरिकेच्या प्रदेशात प्रवास कित जािाऱ्या कोिाही प्रवाशाच्या दृरष्टला, 
सांस्कृतीतील प्रम ख प्रादेरशक भेद, अन्य भौर्ोरलक रूपधेयाांच्या सांदभात, बऱ्याि महत्तवािे वाटिे शलय 
आहे, ही र्ोष्ट स परिरित आहे. मर्, िीनी-जपानी अथवा भाितीय सांस्कृतीतील प्रादेरशक भेदाांिा रविािि 
किावयास नको. द य्यम दजाच्या साांस्कृरतक भेदाांिे परििाम माि अर्दीि रकिकोळ स्वरूपािे असतात. 
य िोपच्या धान्योत्पादनाच्या नकाशाांिा बािकाईने अभ्यास केल्यास, उत्ति सम द्रापासून आल्प्त सपयंत एक 
सीमािेषा असिे रकती महत्तवािे आहे हे उघड रदसू लार्ते. या िेषेच्या पूवेला िाय व बटाटे याांना पोषक 
अशाि प्रकाििी नैसर्गर्क परिव्स्थती परिमेला असून ही, परिमेपेक्षा पूवेकडेि त्याांिे महत्तव फाि मोठ्या 
प्रमािात असल्यािे रदसते. ही िेषा फ्रान्स व जमगनी याांच्यातील साांस्कृरतक सीमािेषेवरून (िाष्ट्रीय 
हद्दीवरून नहहे) जाते. तिीही, वि दाखवनू रदलेला भेद रकिकोळ स्वरूपािा आहे. अशा प्रकाििेि पि 
अरधक स्पष्टपिे नजिेत भििािे रशल्प व वास्त शास्त्रीय नम ने, रूढी-िीती इ. भेद परहल्या प्रतीिे भौर्ोरलक 
भेद असल्यािे मानता येिाि नाही. म्हिूनि लोकाांच्या भरू्ोलाच्या तपशीलवाि व क्रमबद्ध अभ्यासािे मूल्य 
अन्य हेतूांच्या दृरष्टने रकतीही मोठे असले तिी एकूि भरू्ोलात त्याम ळे रकिकोळि भि घातली जात असते, 
असे रदसून येईल. 

 
पि खािकामाच्या भरू्ोलािे महत्तव त्याच्या स्वतःच्या दृरष्टने कमी असले तिी, अत्यांत महत्तवपूिग 

मानल्या जािाऱ्या कािखानदािीच्या भरू्ोलाशी त्यािे जे अथगपूिग सांबांध असतात त्याति त्यािे महत्तव 
दडलेले असते. त्यािप्रमािे लोकाांच्या तपशीलवाि भरू्ोलािा सांबांध िाज्याांच्या भरू्ोलाशी अर्दी 
रजहहाळ्यािा असतो. स्वतांि िाजकीय एकके या नात्याने िाज्याांच्या भरू्ोलािा अभ्यास हा, कदारित 
िाजरनतीशास्त्रािा एक र्ौि भार् असला, तिी िाज्याांिा भरू्ोल हा िाजकीय भरू्ोलािा एक प्रम ख 
घटकाभ्यास झालेला आहे. हा रनष्ट्कषग िाज्य या एककाच्या रवरशष्ट लक्षिािा परििाम आहे; पि, एकूि 
भरू्ोल के्षिािा एक भार् [ज्या ग्रांथाांना त्याांिे लेखकि “िाजकीय भरू्ोल” असे नाव देतात, त्याि ग्रांथावि आधािलेले एक वास्तव रवधान 
या नात्याने हा रनष्ट्कषग रनरिति अिूक आहे. हे खिे असले तिी याि शीषगकाखाली ज्याांिा समावेश होण्यास हिकत नाही अशा अन्य प्रकािच्या 
अभ्यासानाांही मान्यता देण्यािे कामी भरू्ोलकािाांना यश आले नाही. त्या अपयशािे हा रनष्ट्कषग हे प्ररतचबब आहे. नांतिच्या काळात या मतात 
झालेल्या रवकासािी प्रस्त त लेखकाने प ढील अभ्यासलेखात ििा केलेली आहे. “िाांजकीय भरू्ोलािा कायगकािी दृष्टीकोि” अमेरिकी भरू्ोलकाि-
महामांडळािे वार्गषक अहवाल, खांड ११ (१९५०) पाने ९५ ते १३०. तसेि, अमेरिकी भरू्ोलातील “िाजकीय भरू्ोल : एक सूिी व भावी रवकासाच्या 
रदशा”, पे्रस्टन इ. जेम्स व ललॅिन्स एफ्. जोन्स, प्रकाशन-रसिाकस, १९५४, पाने १६२ ते २२५ : आरि “आध रनक जर्ातील िाजकीय भरू्ोल” 
कॉव्न््ललट रिझोल्यशून, Ⅳ (१९६०) पाने ५२ ते ६६.] या नात्याने िाजकीय भरू्ोलािे स्थान व कायग या रवषयाच्या ििेत 
हा म द्दा बह धा कोिाच्या नजिेति येत नाही. 

 
िाज्य असो, शासनसांस्था असो चकवा कोितीही लोकप्ररतरनधीक सांघटना असो, सामारजक 

सांघटना हे असे एक रूपधेय आहे, की ते जर्ाच्या रनिरनिाळ्या भार्ात बदलत जाते; आरि तिीही या 
बदलाांिा इति रूपधेयाांशी फािि थोडा सांबांध असतो. ग्रीक द्वीपसमूहाच्या डोंर्िाळ स्वरूपाम ळे ग्रीक 
नर्ििाज्यात लोकशाही शासनसांस्थाांिा रवकास होण्यास आवश्यक ती पाश्वगभमूी लाभली. 
िाजरनतीशास्त्राच्या भौर्ोरलक बाजूिे एक प्रमेय या प्रस्तावाच्या रूपाने माांडता आले. पि, ते डोंर्िाळ 
बेटाांच्या भरू्ोलाच्या क्रमबद्ध अभ्यासातून, अथवा लोकशाहीच्या क्रमबद्ध अभ्यासाांतूनही, सूरित केले 
जाण्यािी शलयता नाही. लोकसभेच्या जननीिे रनवासस्थान हे हवामान, भिूिना आरि मृरत्तका याांच्या 
रवशषे परिव्स्थतींिे, पि बऱ्यािश्या रवस्तृत आकािमानािे एक बटे असून ते खांडभमूीपासून जवळ असले 
तिी रतच्यापासून पूिगपिे रवभलत आहे. रतच्या म ली माि यापेक्षा मूलतःि रभन असलेल्या नैसर्गर्क 
पयावििात व अर्दी वरे्ळ्या प्रकािच्या आर्गथक भरू्ोलावस्थेत स खासमाधानाने नाांदत आहेत. पेंकने 
स िरवल्याप्रमािे, या दृरष्टकोिातून केल्या जािाऱ्या िाजकीय सांघटनाांच्या अभ्यासाांतून िाजरनतीशास्त्रञाांना 
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काही प िविी सूिना किण्यापलीकडे भरू्ोलाला या रवषयात अरधक महत्तवािे स्थान रमळण्यािी शलयता 
नाही (२६३, ५१). 

 
उलटपक्षी, भपूृष्ािा एक रवभार् या नात्याने भरू्ोलाभ्यासकाला िाज्य या एककाबद्दल प्रत्यक्ष 

अरभरूिी असते. भरूवभार् हा मन ष्ट्यरनर्गमत असतो व तो भपूृष्ाच्या स्वरूपािा सहजरसद्ध घटक नसतो, ही 
वस्त व्स्थती असल्यािे पेंकने स िरवले आहे. आमच्या दृष्टीने ही सूिना अर्दी र्ौि आहे; कािि, पृर्थ्वीिी 
कसलीही रवभार्िी फलत मन ष्ट्यि कित असतो, ही र्ोष्ट आपल्या लक्षात आलेली आहे. तसेि, “िाज्य ही 
मानवाच्या (िाजनैरतक) कायािी केवळ िांर्भमूी असली तिी या िांर्भमूीिा प्रभाव त्याच्या कायांवि 
पडलेला असतो”, हे पेंकने केलेले िाज्यहयाप्त त भपूृष्ािे विगनही आम्हास मान्य नाही. िाज्यके्षिािे हे विगन 
फलत िाजरनतीशास्त्रञाांच्या दृरष्टकोिािे प्रारतरनरधक आहे. पि, भरू्ोलाच्या दृरष्टकोिातून िाज्य हे असे 
एक के्षि आहे, की त्यातील काही परिव्स्थती सवगि अव्स्तत्वात असतात. याच्यारवरुद्ध, अन्य के्षिाांत त्या 
सत्यव्स्थतीत नसतात. म्हिनू, िाज्य हे काही फाि महत्तवपूिग के्षि नसते, ति काही बाबतीत एकरजनसी 
असिािे के्षि असते, आरि सवग भौर्ोरलक घटनाांपैकी हीि घटना अरतसहज आरि अरत रनरितपिे 
मयारदत असते. महानर्िापेक्षा मोठे आरि कायगकािी के्षिीय एकक म्हिनू सांघटीत केलेले, िाज्य हे एकि 
के्षि असते (प्रकिि ९-क) ही र्ोष्ट, एकके या नात्याने प्रदेशाांिे पिीक्षि आपि केले, तेहहाि आपल्या 
नजिेस आलेली आहे. िाज्यके्षि ही बऱ्याि बाबतीत एक मूतग व एकरूप वस्तू असते, आरि म्हिूनि 
“प्रदेश” या अमूतग सांकल्पनेपेक्षा वरे्ळी असते. भपूृष्ािा हा रवभार् अशा इति रवभार्ाांपासून अर्दी 
काटेकोिपिे रवभलत केलेला व रततकाि हयाख्याबद्ध केलेला असतो. इति रवभार्ाांशी त्यािे सांबांधही दोन 
परिपूिग एककाांिे दिम्यान असाव ेतशाि प्रकाििे असतात. अन्य मूतग-वस्तूांप्रमािे िाज्यके्षिाला आकािमान, 
रूप आरि ििना असतात. खिे पहाता, िाज्य- के्षिाांिा रविाि कित असतानाि आमिी प्रदेशरवषयक 
सांकल्पना केवळ प स्तकी महत्तवािी न िहाता, हयावहारिक महत्तवािी ठरू लार्ते. 

 
रवशषेतः आपल्या या देशातील प ष्ट्कळशा भरू्ोलकािाांना एक के्षिीय एकक या नात्याने िाज्य ही 

सांकल्पना भरू्ोलके्षिाबाहेििी आहे, असे वाटत असण्यािी शलयता आहे. समोि रदसिाऱ्या भदूृश्यात त्यािे 
दशगन होिे अवघडि असते. पि येवढ्याि एका काििासाठी त्याच्यावि आके्षप घेतला जात नाही, त्याला 
आिखीही एक कािि आहे. मानवाच्या िाजरनतीिी ििना ही काहीतिी बाह्याकािी र्ोष्ट आहे, त्यािी तशी 
र्िज पृर्थ्वीलाही नाही आरि मानवालाही नाही, हा सावगरिक समज, हेि ते कािि. उलटपक्षी, श्ल टि 
म्हितो त्याप्रमािे (त्या शब्दाच्या अरतहयापक अथाने), िाज्य हे मानवाइतकेि प िातन आहे, कदारित 
जास्ति! ज्यात िाज्यािे बीज अन स्यतू आहे अशा एखाद्या मांडळािे सांिक्षि त्याला रमळाले नसते, ति 
निातून मानव रनमािि झाला नसता. अर्दी स रुवातीपासूनि मन ष्ट्य, हा, अॅरिस्टॉटलच्या शब्दात, 
िाजनैरतक प्रािी (zoon politikon) होता (१३४, ४१०). िाजनैरतक प्रािी या नात्याने, एखादा शते-मळा 
किण्याइतके अथवा एखादे नर्ि-बसरवण्याइतके, एखादे िाज्य रनमाि कििे हेही स्वाभारवक होते (C/o 
फोरे्ल २७१, ५); आरि ईस्टच्या शब्दात या रवषयािा उपसांहाि असा किता येईल : “ते द सिे काहीही 
असो........ पि रवस्तािाने व अटळपिे तो एक भौर्ोरलक आरवष्ट्काि आहे, आरि त्या स्वपाति 
भरू्ोलशास्त्राच्या अभ्यासरवषयािा एक भार् आहे” (१९९, २७०; तसेि C/o २१६, ८०२ ते ८०४). 

 
भरू्ोलाच्या या रवभार्ािा एकूि भरू्ोलके्षिाशी असलेल्या सांबांधाबाबत बिाि वाद माजलेला 

असल्याम ळे, भौर्ोरलक अभ्यासािा एक रवषय या नात्याने िाज्यके्षिाच्या महत्तवािे सांरक्षप्त त पिीक्षि 
किण्यास हिकत रदसत नाही. जर्ातील िाज्यके्षिाांच्या आकािाांतील आरि रूपाांतील लक्षिीय भेद ही 
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भपूृष्ाविील के्षिीय भेदाभेदाांच्या सांदभातील एक अर्दी उघड वस्त व्स्थती आहे. म्हिूनि, िाज्यके्षि हे 
जर्ािे असे एक लक्षि आहे, की जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या भार्ात रदसिाऱ्या भेदाभेदाांच्या अभ्यासाला वाहून 
घेतलेल्या रवषयाला, त्यािे आकलन करून घेिे प्राप्त त असते. त्याांच्या त्याांच्या के्षिातील िाजकीय जीवनि 
नहहे, ति आर्गथक जीवनही रनयांरित किण्यािे सामर्थ्यग िाज्याांत असते, या सत्याव्स्थतीम ळेि, िाज्य ही एक 
रकिकोळ महत्तवािी बाब आहे हे रवधान खोडून काढता येते. के्षिीय भेदाभेदाांच्या या महत्तवाच्या 
वस्त व्स्थतीिे सांबांध भेदाभेदाांच्या अन्य रूपधेयाांशी अथगपूिगपिे प्रस्थारपत असतील तिि त्या वस्त व्स्थतीला 
भरू्ोलात काही अथग प्राप्त त होतो, हा म द्दा शवेटी लक्षात घेतलाि पारहजे. 

 
पि, भपूृष्ाच्या कोित्याही भार्ािी िाज्यके्षिाांत केलेली रवभार्िी ही “नैसर्गर्क” आहे —

म्हिजेि, नैसर्गर्क परिव्स्थतींनी ती रनरित केलेली आहे— अशी कल्पना कििे हा रनहवळ सत्यापलाप 
आहे. िाज्य ही घटनाि म ळात साांस्कृरतक असल्याने, ते प्रत्यक्ष िाज्य अथवा सिहद्दीसािखे त्यािे कोितेही 
घटक नैसर्गर्क असण्यािी शलयताि नाही (३५७). पि, य िोप अथवा आरशया याांिा िाजकीय नकाशा 
आरि तत्सांर्त उांिसखलभमूीिा नकाशा याांिी त लना, भेदाभेद दाखरवण्याच्या या दोन प्रकििात असलेले 
घरनष् सांबांध असल्यािे लक्षात घेतल्यारशवाय, किताि येिाि नाही. जेथे िाजकीय नकाशा अर्दी स्वैिपिे 
केल्यासािखा रदसण्यािी शलयता आहे तेथेही, उदाहििाथग दरक्षि अमेरिकेत, प्रथम लोकवस्तीच्या 
घटनेच्या नकाशाांिा रविाि करून नांति त्याांिे स्पष्टीकिि करू शकिाऱ्या नैसर्गर्क घटकाांिे नकाश े
रविािात घेत रे्लो, ति असे रदसून येते की, िाज्याांच्या बाह्य सिहद्दी जिी स्वैिपिे आखलेल्या असल्या 
तिी, मूलतः िाज्यात होिािी रवभार्िी त्या खांडाच्या प्राकृरतक भरू्ोलाशी अत्यांत अथगपूिगपिे रनर्रडत 
असते. 

 
आकाि, रूप आरि सापेक्षस्थानाांर्भतू अन्योन्यसांबांध या उघड रदसिाऱ्या रूपधेयाांबाबति 

िाज्यािाज्याांत फिक असतात असे नाही, ति त्याांच्या अांतिगिनेतही फिक असतात. रनिरनिाळ्या िाज्याांच्या 
ििनेतील फिकाांिा प्रत्यक्ष सांबांध प्राकृरतक, आर्गथक व मानववांशात्मक भरू्ोलाच्या परिभाषेत केलेल्या त्या 
त्या िाज्याांच्या प्रादेरशक ििनेशीही असतो. आपापल्या के्षिातील सवगि साांस्कृरतक रूपधेये, कमीजास्त 
प्रमािात, सजातीय व स सांबद्ध एककात सांघरटत किण्याच्या िाज्याांच्या धडपडीिा परििाम, आर्गथक 
भरू्ोलात ज्याांिा रविाि केला जात असतो त्या जार्रतक आर्गथक भेदाभेदाांवि, झालेला रदसतो— हा 
परििाम काहींवि रवशषे लक्षिीय असतो, ति काहींवि इतकासा नजिेत भििािा नसतो, पि तो सवगि 
असतोि. या धडपडीिा अर्दी दृश्य परििाम म्हिजे सीमाश ल्क प्राकाि (Tariff Walls). हे प्राकाि सीमेिे 
दर्ड आरि सिहद्दीवििी ठािी याांच्या सूक्ष्मरूपानेि रदसत असतात. तिीही अत्य च्च पवगतिाजी अथवा 
अरतरवस्तृत महासार्ि याांच्यापेक्षाही त्याांिे परििाम उत्पादन आरि हयापाि याांच्या भरू्ोलावि अरधक 
झालेले रदसतात. तथारप, नजिेत न भििािे परििाम, त्याांिा एकां दिीने रविाि केला ति, त्याहीपेक्षा 
महत्तवािे असतात. उदाहििाथग : पॅरिस खोऱ्यािा प्रादेरशक भरू्ोल त्याच्यातील एका अत्यांत महत्तवाच्या 
रूपधेयािे, म्हिजेि पॅरिस महानर्िािे, स्पष्टीकिि फािसे समाधानकािकिीतीने देऊ शकिाि नाही, 
कािि हे महानर्ि उत्ति फ्रान्सच्या रवस्तृत व स रपक मदैानी भार्ाच्या त लनेने, आपल्या आकािाने व 
स्वरूपानेही, प्रमािाबाहेि वाढत रे्लेले रदसते. उत्ति सम द्रापासून ते थेट भमूध्यसम द्रापयंत सवगि प्रदेश 
एकाि पॅरिस कें रद्रत, स सांघरटत एककात अडकवनू टाकण्याच्या फ्रान्स िाज्याच्या रे्ल्या रकत्येक 
शतकाच्या यशस्वी खटपटीत या भौर्ोरलक घटनेिे समपगक स्पष्टीकिि रमळू शकते. उलटबाजूने, एकाि 
िाजनैरतक-आर्गथक एककात समारवष्ट झाल्यािा दृश्य परििाम फ्रान्समधील प्रत्येक प्रदेशाच्या कृरषरवषयक 
व उद्योर्रवषयक रवकासावि झालेला रदसतो. 
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म्हिूनि, म ख्यतः िाज्याांिा भरू्ोल या नात्याने िाजकीय भरू्ोलािे स्थान भरू्ोलके्षिाच्यापयगन्त 
भमूीवि आहे असे मानिे योग्य नाही, ति ते भरू्ोलाच्या प्रम ख रूपाांशी रनकट सांबांध ठेविािे आहे, असे 
मानाव े हे बिे. पि, ञानसांशोधनाच्या कके्षच्या पलीकडे असलेल्या रवरशष्ट हेतूांच्या रसद्धीसाठी िाजकीय 
भरू्ोलािी परिभाषा वापरून भरू्ोलि वठेीला धिला जातो. हे भिूाज-रनरतशास्त्र (Geo-politics) हे 
भरू्ोलािे एक खास के्षि मानले रे्ले आहे आरि त्यािी एक पोकळ हयाख्याही किण्यात आली आहे— असे 
म्हिण्यापेक्षा त्यािी हयाख्या किता आली नाही असे म्हििे बिे. त्यािा रवकास प्रथम जार्रतक 
य द्धोत्तिकालात रवशषेेकरून जमगनीत झाला. ते, फाि ति, िाजरनरतशास्त्रात केलेल्या भरू्ोलाच्या 
उपयोजनािी भरूमका घेऊ शकते (हाचसजि १६५, २३). अथाति, त्याच्या मूल्यािे व महत्तवािे मापन, ज्या 
िाजकीय हेतूच्या सेवसेाठी त्यािी योजना केली आहे त्या हेतूला रकती मूल्य रिकटरवले जािाि, यावि 
अवलांबून आहे. त्यािे उपयोजन िाष्ट्रीय िाजरनतीच्या सेवसेाठी जमगन दृरष्टकोिातून केलेले असेल, ति 
त्या हेतूला रमळिािे धनमूल्य व अन्य देशाांच्या दृरष्टकोितून त्याला रमळिािे ऋिमूल्य याांिे समीकिि 
होते. तिीही, जर्ातील रविािप्रवाहाांवि पडलेला रतिा प्रभाव लक्षात घेता, अत्यांत प्रभावी असिािी ती 
एकि एक भरू्ोलशाखा आहे व रतनेि िाज्याच्या जीवनावश्यक के्षिािी सांकल्पना ििलेली आहे, ही र्ोष्ट 
आजतिी मान्य किावीि लारे्ल. [भ-ूिाजरनरतशास्त्र व त्याच्या बिोबिि िाजकीय भरू्ोलािा इरतहास 
आरि त्यातील पद्धतीतांिरवषयक प्रश्न, याांिा उहापोह प्रस्त त लेखकाने पूवी केलेला आहे (२१६). 
त्यानांति, फ्रान्सच्या आन्सेलने, आांतििाष्ट्रीय शास्त्र ही सांञा वापरून भ-ूिाजरनरतशास्त्र (Geopolitique) या 
सांञेतून स टका करून घेण्यािी खटपट केली (१८७). इांग्लांडच्या ईस्टने याि रवषयावि एक महत्तवपूिग 
ग्रांथ रलरहला आहे (१९९). िाजकीय भरू्ोलावि एक अत्यांत समावशेक ग्रांथ मौलने रलरहलेला आहे 
(१५७).] 

 
ज्या दृरष्टकोिािा आपि पाठप िावा कित आलो त्या दृरष्टकोिातून आपि जेहहा 

समाजशास्त्ररवषयक भरू्ोलाच्या औपपरत्तक शलयतेिा रविाि कित होतो, तेहहा तशा स्वरूपाच्या 
अभ्यासाांच्या रवकासाने भरू्ोल के्षिात महत्तवािी भि पडू शकेल ही र्ोष्टि शांकास्पद वाटू लार्ली. 
रवकासाच्या प्राथरमक अवस्थेत असलेल्या प्रदेशातील वस्त्रप्रावििाांिा भरू्ोल, साधन-अवजािाांिा भरू्ोल, 
आरि शलय असल्यास, िारलरितींिा, रूढींिा आरि धमांिा भरू्ोल, याांिा अभ्यास किण्यास हिकत नाही. 
पि, जर्ाच्या महत्वाच्या भार्ाांच्या दृरष्टने पहाता, अशाप्रकािच्या अभ्यासाांना भौर्ोरलक महत्व प्राप्त त होऊ 
शकत नाही. रशकार्ोिा रहवाळा लांडनच्या रहवाळ्याांपेक्षा कडक असूनही, रशकार्ोिा प रुषवर्ग कान र्ोठून 
रे्ले तिी लांडन टोप्त याि वापितो. सांय लत सांस्थानाांच्या मध्य-परिम प्रदेशातील स्थापत्य रशल्प एकाि 
अथाने रवशषे महत्वािे आहे; त्याम ळे त्या प्रदेशािी स्वतःिी अशी कोितीि सांस्कृती नसल्यािे उघड होते. 
धमगरवषयक के्षिीय भेदाभेदाांना, िाजकीय भरू्ोलात काही थोडे आरि आर्गथक भरू्ोलात काही बाबतीत, 
महत्व असले, तिी धमगरवषयक भेदभेदाांिा के्षिीय भेदरनदशगक अन्य रुपधेयाांशी थोडकाि सांबांध असल्यािे 
रदसून येते. इस्लामी धमािीि र्ोष्ट घ्या! कवोष्ट्िक ििप्रदेशाांतील भटलया जमातींिा धमग म्हिनू 
सामान्यपिे त्यािा रनदेश केला जातो. पि, वृत्तान्तर्गत पजगन्याच्या आरि सघन भात-लार्वडीच्या बांर्ाल 
चकवा जावा सािख्या प्रदेशाांतही तो रततकाि जोमात असल्यािे रदसते. 

 
शास्त्रीय के्षिात ति, भावीकालात होिाऱ्या रवकासािे पूवग-रनिगय देण्यािा प्रयत्न कििािी 

भरवष्ट्यवािी अत्यांत धोलयािी असते. आर्गथक व िाजकीय वस्त व्स्थतीखेिीज आिखी प ष्ट्कळ रुपे प्रादेरशक 
भेदाभेदाांशी अथगपूिगपिे सांबांधीत असतात. म्हिून, अथगपूिग सांबांधािा काही घटनाांत अभाव असतो हे रसद्ध 
किण्यासाठी रनवडलेल्या काही उदाहििाांच्या आधािे, हे सांपूिग के्षिि रनकालात काढिे अर्दीि 
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असमांजसपिािे ठिेल. वसाहतींिे प्रकाि, घिाांिे प्रकाि इत्यादींिे अभ्यास यूिोपमध्ये झालेले आहेत, तसे 
ते आपल्या देशाच्या काही भार्ाांतही झाले आहेत —आरि मला असेही साांर्ण्यात आले की, जपानमध्ये 
अलीकडेि ते रवशषे उत्साहाने किण्यात आले आहेत. हे सवग अभ्यास एकूि भरू्ोलके्षिात क्रमबद्ध 
अभ्यासाांिी त्याम ळे भिि पडेल अशी शलयता असल्यािे स िरवतात (c/o रवशषेेकरून रश्मट १८०, ५४-
८०; तसेि यापूवीिी एतरद्वषयक ििा पहा. प्रकिि ८-फ). 

 
एकूि भरू्ोलाला जी ध्येयधोििे लार्ू आहेत त्याांिाि प्रभाव आपि ििेसाठी रनवडलेल्या प्रत्येक 

रवरशष्टाभ्यासी भरू्ोल शाखेविही पडलेला आहे. रकती प्रमािात ही ध्येय-धोििे साध्य होऊ शकतात तो 
रनदेशाांक त्या त्या के्षिान साि बदलत जातो, कािि त्या त्या सांर्त के्षिातही हे प्रमाि बदलति असते. 
सवगसाधाििपिे असे म्हिता येईल की, प्राकृरतक भरू्ोलात अिूकपिा आरि रनरितपिा याांिे प्रमाि 
अत्यारधक असण्यािी शलयता आहे. साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या रवरवध शाखाांिी ििा आपि ज्या क्रमाने कित 
आलो जवळजवळ त्याि क्रमाने ध्येयरसद्धीिे प्रमाि कमी कमी होत जाते. माि, अशा प्रकाििी त लना हे 
कोित्याही प्रकािे सवगहयापी सत्य मानू नये. काही आर्गथक वस्त व्स्थती नैसर्गर्क घटनाांपेक्षा रकतीतिी 
अरधक अिूकपिे व रनरितपिे प्रस्थारपत किता येतात, आरि भरू्ोलातील िाज्यके्षिासािख्या फािि 
थोड्या वस्त व्स्थती इतलया मोठ्या प्रमािात अि कपिे आरि रनरितपिे प्रस्थारपत किता येतात, आरि 
भरू्ोलातील िाज्यके्षिासािख्या फािि थोड्या वस्त व्स्थती इतलया मोठ्या प्रमािात अि कपिे आरि 
रनरितपिे प्रस्थारपत कििे शलय होते. [शासकीय प्ररतरनरधमाफग त होिाऱ्या कायािा रविाि या ग्रांथात फािसा केलेला नाही कािि 
अशा कायांिे स्वरूप “उपयोजनात्मक भरू्ोला”िे असते. अशा कायात प्रस्त त लेखकानेही प ष्ट्कळदा भार् घेतलेला आहे. अशाप्रकािच्या अभ्यासाांिे 
भरू्ोलाच्या कोित्याि औपपरत्तक शाखेत सिळ वर्ीकिि कििे शलय होत नाही चकबह ना प्रत्यक्ष शास्त्राच्याि कक्षेत ते येत नाही, हे आम्ही पूवीि 
दाखवनू रदले आहे (पाने ३९९ व प ढे). अशा हयावहारिक प्रश्नाांत कायािे स्वरूप एका बाज ने प्रत्यक्ष त्या प्रश्नाांिी ह कूमत िालत असते, ति द सऱ्या 
बाज ने त्या अभ्यासक हयलतीच्या रवशषे पाितेम ळे प्रभारवत होत असते.] 

 
पि सवगहयापी सत्याांच्या रवकासातील सवारधक रविोध वि उल्लेरखलेल्या रवरशष्टाभ्यासी शाखाांत 

असलेला रदसत नाही; ति तो, आपल्या सवग शाखाांसह क्रमबद्ध भरू्ोल आरि भार्शः अथवा सांपूिग, 
प्रादेरशक भरू्ोल या दोहाांत अरधक असल्यािे रदसते. याि रवरशष्ट काििाने, स्वतःसाठी आरि प्रादेरशक 
भरू्ोलाशी असलेल्या त्याच्या सांबांधासाठीही, क्रमबांधात्मक भरू्ोलािा स्वतांिपिे रवकास होिे इतके 
महत्वािे होऊन बसले आहे. 

 
या दोन दृरष्टकोिाांिी रवभार्िी कििे हे भरू्ोलाच्या मूळ स्वरूपाम ळेि अत्यावश्यक असते. 

ज्याांच्याांतील बदल अांशतः अन्योन्य सांबांरधत असतात ति अांशतः स्वतांि असतात अशा बह सांख्य वरे्वरे्ळ्या 
रुपधेयाांद्वािे आरवष्ट्कृत होिािे भेदाभेद म्हिजेि भपूृष्ािे के्षिीय भेदाभेद होत; आरि भरू्ोलालाही त्याांिाि 
अभ्यास किावयािा असतो. अथात, यापैकी प्रत्येक रुपधेयाच्या जर्भि पसिलेल्या के्षिीय भेदभेदाांिा 
अभ्यास कििे भरू्ोलाला भार्ि असते. माि, हा अभ्यास त्या रवरशष्ट वस्तूच्या क्रमबद्ध अभ्यासािा भार् 
म्हिून हहावयािा नसून भपूषृ्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांच्या अभ्यासािा एक प्रकाि म्हिनू हहावयािा असतो. 
यालाि क्रमबांधात्मक (अथवा सामान्य) भरू्ोल असे म्हितात. एक र्ोष्ट स्पष्ट आहे की, दोन के्षिाांमधील 
भेदाांिे सांपूिग आकलन या क्रमबद्ध भरू्ोलाांच्या स योग्य भार्ाांिी केवळ बेिीज करून होऊ शकत नाही. 
एकि आरि एकािस्थळी आढळिाऱ्या सवगि भौर्ोरलक रुपधेयाांच्या समग्र अांतःसांबांधािा अभ्यास कििे 
आवश्यक असते. याि अभ्यासाला प्रादेरशक भरू्ोल असे म्हितात. भरू्ोल के्षिाच्या या दोन दृरष्टकोिातील 
फिक हांबोल्टच्या कायाने उघड झाले, त्यािे प्रथम रवधान हहेिेरनयसने केले आरि हे दै्वत या के्षिाप िते तिी 
अटळ आहे असे वासेिने दाखवनू रदले. हे दै्वत भरू्ोलाच्या सामग्रीत नाही, ति तो रवषय हाताळण्याच्या 
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पद्धतीत आहे. अर्दी अरलकडेि क्रा्ट या तत्तवञाने, या के्षिािे पिीक्षि कित असता, या रवधानाच्या 
प ष्ट्ट्यथग भिपूि प िावा सादि केला आहे (१६६, ४ f). सामान्यतः, या दोन दृरष्टकोिाांतील रभनतेबाबत 
आध रनक भरू्ोलािे एकमत असल्यासािखे रदसते. या रभनतेिी रुपिेखा रिलटोफेनने आखली (७३), आरि 
त्यानांति हेटनिने ती रर्िवतानाि अरधक स्पष्ट करून साांरर्तली (१४०, १६१, २१८, ३९८ ते ४०३; तसेि 
c/o पेंक १६३, ४४). माि, पूवीइतकाि आजही, भरू्ोलाच्या या दोन रुपाांिे सापेक्ष महत्व हा रवषय 
सातत्याने वादग्रस्त िारहला आहे. 

 
या दोन सांघटन पद्धतीतील सांबांध हेटनिने, प ढे रदल्याप्रमािे, सोदाहिि स्पष्ट केला आहे. 

भौर्ोरलक घटकाांतील हे बदल. जिकूाही, पृर्थ्वीपृष्ाला समाांति असलेल्या वरे्वरे्ळ्या पृष्ात सामावले 
आहेत, असे मानले, ति त्या सवांिी रमळून भपूृष्ापासून विच्याविच्या, पि वरे्वरे्ळ्या, पातळीत 
असलेल्या पृष्ाांिी एक मारलका तयाि होईल. भरू्ोलाच्या कोित्याही एका रवरशष्ट क्रमबद्ध रवभार्ात, 
एकाि घटकपातळीतील पृष्ावि असलेल्या सवग फेिबदलाांिा, कदारित् अन्य घटकपातळीतील पृष्ाविील 
फेिबदलाांच्या सांदभातही, अभ्यास होत असतो. पि, प्रादेरशक भरू्ोलात या सवग पृष्ाांमधून भपूृष्ाच्या एका 
मयारदत के्षिासाठी उभा छेद घेतला जातो, व त्या एकाि भकेू्षिातील सवग घटक लक्षिाांिे समग्र आकलन 
करून घेतले जाते. [याि उपमेवि आधािलेली, व स्तरित भशूास्त्राशी साम्य दाखविािी हहॅनव्ललफिी 
आकृती पहा (४३३)]. 

 
भौर्ोरलक ञानािे सांघटन किण्याच्या या दोन पद्धतींच्या भार्ाभार्ाांत अांतःसांबांध आहेत, इतकेि 

नहहे ति, अनेकदा समजल्या जातात रततलया या पद्धती एकमेकापासून रभन नाहीत, असे रनदान 
परिपाठावरून रदसते. क्रमबद्ध अभ्यास सांपूिग जर्ािा आढावा घेिािे असलेि पारहजेत असा दांडक नाही. 
एकखांड अथवा कोिताही एक प्रदेश अशा मयारदत के्षिातही असे अभ्यास किण्यास हिकत नाही; माि 
तेवढ्या के्षिातही अभ्यासरवषय असलेल्या त्या रुपधेयात फेिबदल होत रे्ले असले पारहजेत. (म्हिून, 
सामान्य भरू्ोल ही सांञा, एक प्रकािे, द दैवी मानली पारहजे). एका लहानसि के्षिातील, एका मार्ून एक, 
सवगि रुपधेयाांिा क्रमबद्ध अभ्यास केला, तिी या सवग क्रमबद्ध अभ्यासाांच्या मारलकेिी केवळ एकूि बेिीज 
केल्याने तो प्रादेरशक भरू्ोलातील अभ्यास होिाि नाही. तो फलत एका मयारदत के्षिािा क्रमबद्ध भरू्ोल 
तयाि होतो; कािि, मूलभतू भेद आहे तो त्याांच्या दृरष्टकोिािा! प्रादेरशक भरू्ोलात अभ्यासाांिे कें द्रचबदू ते 
स्वतांि स्थलपरिसि अथवा प्राांत हे असतात, व ते लहान असोत की मोठे असोत, त्याांिा रविाि (अथाति 
स्वचे्छेने) एकके म्हिनू केला जात असतो आरि त्याांच्याांपैकी प्रत्येकािे रवरशष्ट भौर्ोरलक स्वरूप समजून 
घेिे हाि या अभ्यासाांिा हेतू असतो —म्हिजेि, सवग भौर्ोरलक कािकाांच्या कायगकाि सांबांधातून रनमाि 
झालेल्या ििनेिी रवरशष्ट िीती समजून घ्यावयािी असते (हेटनि १२६, ६७२). 

 
या दोन रवभार्ासाठी वािसाहक्काने िालत आलेल्या भरू्ोलातील या सांञा प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांना 

असमाधानकािक आहेत – असे वाटते, हे आधी सूरित केलेि आहे. ज्या अभ्यासाांसाठी रवस्तृत के्षिाांत 
पसिलेल्या, अथवा जर्भि पसिलेल्या घटनाांच्या वरे्वरे्ळ्या वर्ांिे परिशीलन केले जात असते त्या 
अभ्यासपद्धतीला हहेिेरनयसने स िरवलेली “सवगसामान्य भरू्ोल” (Geographia Generalis) ही सांञा 
जमगनीत अर्दी जवळजवळ सवगि (Allgemeine Geographic), आरि फ्रान्समध्येही (Geographic 
Generale) वापिली जाते. पि, हेटनि व अन्य काहींच्या मते ही सांञा र्ैिसमज रनमाि कििािी आहे. या 
आके्षपाला कािि असे, की हे अभ्यास भपूृष्ाच्या एका भार्ाप िते मयारदत असतात, एवढेि नाही ति, त्यात 
रवशषेकरून भपूृष्ाविील रुपधेयाांिा रविाि त्या रुपधेयाांच्या वरे्वरे्ळ्या वर्ान साि केला जात असतो. 
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रिलटोफेनने एकदा ति याला “रवश्लेषिात्मक भरू्ोल” ही सांञा स िरवली होती (७३, ४१). पि, 
भरू्ोलाच्या या दोनही प्रकािाांत रवश्लेषि व सांश्लेषि या दोन्हीही पद्धतींिी सािखीि र्िज असते, हा 
हेटनिने घेतलेला आके्षप बिोबि आहे, (१२६, ६७५, चकवा १६१, ४००). श्लटूिने माि हीि सांञा मान्य 
केलीसे रदसते (२४७). या प्रश्नािा अर्दी प्रथम रविाि कित असताना हेटनिने (“Vergleichende 
Lӓnderkuande”) “तौलरनक भरू्ोल” ही सांञा “सामान्य भरू्ोल” या सांञेऐवजी वापरून, भरू्ोलाच्या या 
दोन स्वरुपाांिे रनकटसांबांध अरधक स्पष्ट किण्यािा प्रयत्न केला. हेटनिच्याि रनवदेनान साि, रिलटोफेनने 
आखलेल्या एका अभ्यासक्रमावरूनि ही सांञा त्याने उिलली होती, असे रदसते. या सवग र्ोष्टी आपि पूवी 
रनदशगनास आिनू रदलेल्या आहेति. हेटनिने आपल्या यानांतिच्या पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांतून हेटनिने 
ही सांञा वापिलेली नसली, तिी सार्िाांखेिीज सामान्यभरू्ोलािे सवग के्षि हयापिाऱ्या आपल्या एका 
समावशेक ग्रांथाला शीषगक देताना तो प न्हा त्याांि सांञेकडे पित आला (३६३). याबाबतिा अांरतम रनिगय 
जमगन अभ्यासकाांनी काहीही घेतला, तिी अमेरिकी अभ्यासकाांना “भरू्ोलाच्या द भाग्याम ळेि हा शब्दप्रयोर् 
प्रिािात आला” हे पेंकिेि मत मान्य आहे (९०). उलटपक्षी, अमेरिकी सारहत्यात मोठ्या प्रमािात 
वापिल्या रे्लेल्या “क्रमबद्ध भरू्ोल” या सांञेला जमगन भरू्ोलकािाांच्या रलखािाांतून भिपूि पूवाधाि 
सापडतो. उदाहििाथग या प्रकािच्या भरू्ोलािे रिलटोफेनने केलेले विगन क्रमबांधात्मक तत्तवाांच्या पायावि 
“आधािलेला भरू्ोल” असे आहे (७३, ४१), ति हेटनिने त्याला “क्रमबद्ध माांडिी” असे म्हटले आहे 
(१२६, ६७५), आरि पेंकने त्यालाि “क्रमबांधात्मक रवरहत के्षिान सािी” असे नाव रदले आहे (१६३, ४४). 
द दैवाने, ही सांञा जमगन भाषोत्पन नसल्याने, आरि रतच्या समानाथी जमगन शब्द रततके समपगक नसल्याने, 
त्या देशात तिी त्या सांञेिा वापि भरू्ोलके्षिाच्या एका प्रम ख शाखेिे नाव म्हिून केला जाण्यािी शलयता 
नाही, हे उघड आहे. 

 
विेे रनयक्षने परििय करून रदलेली द सिी सांञा “रवरशष्ट भरू्ोल” (Geographia Specialis) ही 

आहे. पि जमगनीत त्याऐवजी “भखूांड रवञान” (Lӓnderkunde) चकवा अर्दी अलीकडे, “भकेू्षिदृश्य 
रवञान” (Landschaft kunde) या दोन सांञाांनी मोठ्या प्रमािात घेतलेली आहे. (अथात, विील दोन 
सांञाांतील फिकाकडे येथे द लगक्ष किावयािे आहे); आरि जमगनी हयरतरिलत इति सवगि देशाांत त्यािी जार्ा 
“प्रादेरशक भरू्ोल” (Regional Geography) या समपगक सांञेने घेतलेली आहे. बऱ्याि जमगन 
भरू्ोलाभ्यासकाांना Lӓnderkunde ही सांञा समपगक नाही असेि वाटते; त्यातून सार्ि वर्ळले जातात हे 
एक कािि आरि आता प्रदेश या नावाने अभ्यारसल्या जािाऱ्या सवगसामान्य के्षिापेक्षा खूपि मोठे के्षिीय 
रवभार् त्या सांञेने स िरवले जातात हे द सिे कािि. १८३१ मधेि फ्रयोबलेने Land या ऐवजी Region सांञा 
स िरवली होती (५४), ति स पानने “रवरशष्टाभ्यासी भरू्ोल” (Spezielle Geographic चकवा Special 
Geographic) या सांञेिा प न्हा वापि किण्यास तयाि होता (७८, १५३). वबेेलला या सांञे इतकीि 
Regionale Geographic ही सांञाही मान्य होती (२६६, १९८). पि, लाऊटेनझाक Regionale 
Geographic हीि सांञा मान्य कित असे (१७३, २९ t). याांपकैी कोितीि सांञा जमगन भाषेतून आलेली 
नसल्याम ळे वतगमानकालीन जमगन भरू्ोलकािाांना कोितीि मान्य होण्यािी शलयता नहहती. 

 
भरू्ोलके्षि दोन वरे्वरे्ळ्या, पि एकमेकाला छेद देिाऱ्या, दोन रदशाांनी रवभार्ले जाते, या 

वस्त व्स्थतीम ळेि हा र्ोंधळ माजत असतो. काही थोड्या उदाहििाांिी वर्गवािी करून याि परिव्स्थतीिे 
आिखी स्पष्टीकिि देण्यािा प्रयत्न किण्यास हिकत रदसत नाही. प्रस्त त ग्रांथकािाच्याि अन्य 
अभ्यासग्रांथाांिा सांदभासाठी उपयोर् किण्यािी मयादा पाळली म्हिजे द सिा कोिी द खावला जाण्यािा 
धोकाही त्यातून रनमाि होिाि नाही. “िाजकीय सिहद्दींच्या प्रकािाांिा अभ्यास” हा िाजकीय भरू्ोलातील 
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क्रमबद्ध अभ्यास आहे, आरि त्यात काही जारतसांकल्पनाांिी ििना कििे आरि काही सामान्य तत्व ेमाांडिे 
हे हेतू साध्य हहावयािे आहेत (३५७). “अप्त पि सायलेरशयाच्या सिहद्दींिा अभ्यास” हा अांशतः प्रादेरशक 
अभ्यास आहे —म्हिजे प्रादेरशक िाजकीय भरू्ोलाांतर्गत अभ्यास आहे (३५५). त्याप्रमािे, “अपि 
सायलेरशयातील उद्योर्प्रधान प्राांताांिा अभ्यास” हाही प्रादेरशक असला, तिी तो, आर्गथक भरू्ोलाच्या एका 
रवभार्ाप िताि मयारदत आहे (३५६). शवेटी, “आव्स्रया हांरे्िीिा अभ्यास” हा एका ऐरतहारसक 
कालखांडािा, म्हिजे रवसाहया शतकाच्या आिांभकालािा अभ्यास आहे— तो एक िाजकीय प्रादेरशक 
भरू्ोलाांतर्गत ऐरतहारसक भरू्ोलािा अभ्यास आहे (३५८). द सऱ्या शब्दाांत साांर्ावयािे झाले ति, 
फायपिच्या म्हिण्याप्रमािे जी मयादा पाळिे आवश्यक आहे, तशी सीमािेषा आर्गथक व प्रादेरशक या दोन 
भरू्ोल शाखाांमध्ये असल्यािे आम्ही मानत नाही (१०९, १०८), कािि प्रत्येक शाखा द सऱ्याांवि अरतक्रमि 
कित असतेि. पि, यावरून असेही अन मान रनघते, —आरि, कदारित, फायफिला तेि स िवावयािे 
होते— की प्रादेरशक भरू्ोल जि आर्गथक-प्रादेरशक भरू्ोलापूिताि मयारदत ठेवला ति तो परिपूिग होईल 
असे समजावयािे कािि नाही. 

 
‘फ’ भूगोलातील ज्ञानसंघर्नाची 

अन्य एकसंघक शास्त्रातंील ज्ञानसंघर्नाशंी तुलना 
 
क्रमबद्ध भरू्ोल आरि प्रादेरशक भरू्ोल ही भरू्ोलके्षिातील ञानसांघटनािी दोन सांवर्ीय रुपे आहेत 

या आमच्या रनष्ट्कषाम ळे, वािकाांच्या मनात एक प्रश्न उभा िहात असण्यािी शलयता आहे —आरि तसा—
तो प्रस्त त लेखकाच्याही मनात आला होता. ज्या शास्त्राांच्या बिोबिीने आम्ही भरू्ोलाला बसरवले त्या 
शास्त्ररवभार्ात भरू्ोलािे नेमके स्थान कोिते? खर्ोल शास्त्राबिोबिि भरू्ोल शास्त्रािी वर्गवािी 
के्षिविगनप्रधान शास्त्र म्हिनू किावयािी असेल, आरि या दोहोंिाही समावशे इरतहासशास्त्राबिोबि 
एकसांघक शास्त्रशाखेत किावयािा असेल, ति याांपैकी प्रत्येक के्षिात व क्रमबांधात्मक व रवभार्ात्मक 
(म्हिजेि प्रादेरशक चकवा आवतगनी) दृरष्टकोिाशी स सांर्त असिािी रवभार्िी असावी, अशी अपेक्षा कििे 
तकग सांर्ति नाही का? बह तेक सवगि खर्ोलशास्त्रािा अभ्यास क्रमबांधात्मक दृरष्टकोिातून आरि बह तेक 
सवग इरतहासािा अभ्यास कालखांडात्मक दृरष्टकोिातून कििे शलय आहे, असे कोिालाही प्रथमदशगनीि 
वाटण्यािी शलयता आहे. अशी परिव्स्थती असल्याम ळेि एक शांका येते. विील दोनही के्षिाांशी भरू्ोल 
तकग दृष्ट्ट्या समरूप आहे या आमच्या उपपरत्तवि रवकल्पाांिी सावट ति पडिाि नाही ना? 

 
खर्ोलशास्त्र व भरू्ोलशास्त्र ही दोन्ही अवकाशस्थ एकसांधानाशी सांबांरधत असली —अवकाशातील 

अन्योन्य सांबांध असिाऱ्या वस्तूांशी सांबांरधत असली—तिी ज्या अवकाशाांिा त्या शास्त्राांना अभ्यास किावयािा 
असतो त्याांिे स्वरुप आरि त्या मयादेत असलेल्या वस्तूांिे स्वरुप याांच्याांत इतका अांतबाह्य फिक असतो, ही 
तकग सांमत सरुपता रकतीही मोठी असली, तिी या दोन के्षिाांच्या रवकासाांिे परििामही सरुप असतील अशी 
अपेक्षा किण्यािे धाडस कोिी कििाि नाही! आपल्या बह ताांश कायाच्या सांदभात आकाशस्थ अवकाश 
भलताि स र्म आहे असे खर्ोल शास्त्रञाला वाटण्यािी शलयता आहे. कािि, एकति त्यात सजातीय ईथि 
सवगि भिलेला असतो, —आरि आपल्या बह तेक सवग कायाच्या सांदभात या अवकाशाला तो शनू्यावकाशि 
मानतो— आरि द सिे असे, की त्यात फलत अिेतन िाशींिाि समावशे असतो. या िाशी बह ताांशी ज्याांिी 
स्पष्टपिे हयाख्या किता येईल अशा एककाांच्या रुपाांत असतात आरि एकमेकाांपासून महदांतिाने रवभलत 
असतात. म्हिूनि, ते िाशी मूलतः परिपूिग एककाांच्या रुपाांनी पिस्पिाांशी सांबांरधत असतात. कोित्याही 
आकाश प्रदेशात —उदाहििाथग, सूयगमालेने हयापलेल्या आकाशप्रदेशात— एकसांधानािी समस्या मोठीशी 
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नसते; असते ती या एककिाशींच्या अन्योन्य सांबांधाांना क्रमबद्ध किण्यािी समस्या असते. ही समस्या 
प्राम ख्याने पिस्पिाांच्या व्स्थती व र्ती याांच्यावि होिाऱ्या परििामाांशी सांबांरधत असते, आरि ते परििाम 
र् रुत्व आरि म लतर्ती या दोन कािकाांच्या भाषेत अभ्यासावयािे असतात. पि, क्रमबद्ध खर्ोलशास्त्रातही, 
अद्यारप सवगि रनिगय शास्त्रीय रनयमाांच्या िौकटीत बसवता येत नाहीत. सूयाच्या र्तीिे मापन अन्य 
ताऱ्याांच्या सांदभात झाले असले, तिी ती र्ती रनरितपिे साांर्िािे रनयम तयाि झालेले नाहीत, कदारित 
केहहाि होिाि नाहीत! 

 
प्रादेरशक भरू्ोलाशी स सांर्त असिािे अभ्यास खर्ोलशास्त्राांतही असतात. असे प्रादेरशक अभ्यास 

म्हिजेि, वरे्वरे्ळ्या भार्ाांतील फिक प्रत्यक्ष रनिीक्षिाने ठिरवता याव े इतकी जवळ असिािी जी 
सूयगमालेतील एकके आहेत, अशाांच्या तपशीलवाि रनरिक्षिाांनीय लत असे अभ्यास होत. पि, जिा रनिाळ्या 
स्वरुपािे म्हिजे आपल्या रवश्वातील नक्षिाांिे अभ्यास आरि तािाय लत वाय मेघाांिे तपशीलवाि पिीक्षि या 
र्ोष्टीही त्याि प्रकािच्या अभ्यासाांत मोडतात. 

 
त्याांतील वण्यगरवषयाच्या सापेक्ष स र्मतेम ळे खर्ोलशास्त्रािा सांबांध क्रमबांधात्मक अभ्यासाांशीि 

अरधक असतो, पि, इरतहासािी व्स्थती माि याच्या अर्दी उलट असते, या र्टातील ऐरतहारसक भशूास्त्र 
क्रमबांधात्मक व आवतगनी या दोन सांपकग पद्धतींतील भेद अर्दी स्पष्ट करून दाखवते. ऐरतहारसक 
य र्ाांय र्ाांतून होत आलेल्या हवामानरवषयक बदलाांिा, पवगतिाजींच्या रवकासावस्थेत होत रे्लेल्या 
बदलाांिा, आरि सवगसामान्यपिे खांडाांतर्गत भरूुपाांच्या बदलाांिा, अभ्यास —तसेि, घोड्याच्या उत्क्राांतीिा 
अभ्यास— ही सवगि पृर्थ्वीच्या इरतहासातील क्रमबांधात्मक अभ्यासाांिी रूपे आहेत. यारवरुद्ध, उत्ति 
रमरसरसरपयन य र्ात, अथवा पृर्थ्वीच्या इरतहासातील एखाद्या प्रािीन य र्ात, घडलेल्या हवामान, भरूूपे 
आरि वनस्परतजीवन व प्रारिजीवन या सािख्या सहघटनाांिे एक सवगसाधािि रिि सादि किण्यािा 
प्रयत्न कििािे अभ्यास असतात. 

 
भरू्ोलाच्या स्वरूपारवषयीच्या या ििेत रजिा आम्ही अथपासून इरतपयंत वािांवाि उल्लेख कित 

आली ती भरू्ोलािी इरतहासाशी होत आलेली त लना, अथाति, “ऐरतहारसक कालािा इरतहास” या 
इरतहासाच्या रनत्याच्या अथाने केलेली आहे. पि, ही त लना फलत प्रादेरशक भरू्ोलाच्या सांदभाति कििे 
शलय होते, म्हिजेि, इरतहास के्षिात क्रमबांधात्मक अभ्यासाांिा अभाव असतो, असे रवरवध अभ्यासकाांनी 
स िरवलेले आहे (c/o पेंक १५८, ४८ ते ५०). 

 
ज्याला “कालखांडात्मक इरतहास” असे नाव देता येईल त्याच्याि भाषेत इरतहास रशकरवला 

जातो, या वस्त व्स्थतीम ळे आपली रदशाभलू होण्यािे कािि नाही. पि, आपल्या अन सांधान कायासाठी 
रनवडलेल्या समस्याांिा अभ्यास किताना, घटनाांच्या एका अर्दी सांक रित र्टात एखाद्या वषगपांलतीमध्ये 
होत रे्लेल्या रवकासाांवि व बदलाांवि इरतहासकाि, सहसा, आपले लक्ष कें रद्रत कितात, हे खिेि! अशा 
अभ्यासातून एखाद्या रवरशष्ट रुपाच्याि रवकासािे रवविेन केलेले आढळते. उदाहििाथग : िाज्यघटनेच्या 
एखाद्या रवरशष्ट प्रकािािा रवकास इग्लांडच्या र्हहाच्या रकमतीत होत रे्लेले बदल, अथवा रमनेसोटातील 
मार्ांिी वाढ अशाप्रकािच्या रवरशष्ट घटनाांिेि अशा अभ्यासाांत प्ररतपादन केलेले असते. 

 
क्रमबद्ध भरू्ोलाला महत्व देिे जसे भरू्ोलके्षिाला आर्त्यािे वाटते तसे कोित्याि प्रकाििे महत्व 

विीलप्रकािाच्या अभ्यासाांना देण्यािी र्िज एकूि इरतहास के्षिालाि वाटत नाही असे कोिाही रतऱ्हाइतािे 
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मत होईल. रवशषेेकरून, क्रमबद्ध भरू्ोलात वृचद्धर्त झालेल्या जारतसांकल्पना व तत्व ेयासािख्या रनरित 
स्वरुपाांच्या रविािाांिी रनर्गमती सदिच्या अभ्यासाांतून इरतहासके्षिात रततलया रनियाने झालेली नाही. 

 
या दोन के्षिाांत अभ्यारसल्या जािाऱ्या आरि ग्रांथरुपाने प्ररसद्ध झालेल्या समस्याांिी त लना केली 

ति, भरू्ोलात सामान्यतः अभ्यारसल्या जािाऱ्या घटनाांपेक्षा ज्याांिे अांतःसांबांध फािि र् ांतार् ांतीिे असतात, 
अशा घटनाांशी इरतहासकािाांिा सांबांध असतो, हे स्पष्ट रदसून येते. पि, या फिकाांमार्ील तकग रसद्ध आधाि 
माि रततकासा स्पष्ट होत नाही. या दोन के्षिाांच्या सांबांधाांबाबतिे आमिे मूलभतू र्ृहीतप्रमेय रविािात घेता 
असा तकग रसद्ध रनष्ट्कषग रनघतो, की या दोनही के्षिाांतून एकाि घटनेिा अभ्यास किावयास हिकत नाही; 
अथात्, इरतहासाने के्षिीय घटनाांिा आरि भरू्ोलाने ऐरतहारसक प्रसांर्ािा रविाि किण्यास काहीि हिकत 
नाही. 

 
सत्यव्स्थतींच्या ज्या छेदाांिा अभ्यास इरतहास व भरू्ोल कित असतात, त्यात आढळिाऱ्या सवगि 

घटनाांिा रविाि दोन बाजूांनी कित बसण्यािी र्िज नाही; फलत, काल अथवा स्थल याांच्या रवरवध छेदाांत 
ज्या घटना महत्वाने बदलत जातात तेवढ्याांिाि रविाि केला म्हिजे प िे. ज्याांच्यातील बदल अत्यारधक 
असतात आरि एकूि भेदाभेदाांच्या सांदभात ज्याांच्यातील बदल महत्वपूिग असतात अशाि घटनाांवि लक्ष 
कें रद्रत किावयािे असते. ज्या एकूि सत्यव्स्थतीशी, म्हिजेि जर्ाच्या इरतहासकालीन घटनाांशी, 
इरतहास व भरू्ोल या दोहोंिाही सांबांध येतो त्यात नैसर्गर्क घटनाांिा एक प्रम ख र्ट आहे. तो अन्य 
घटनाांच्या कायगकाििाांशी सांबांरधत असल्याम ळे, सवगि घटनाांच्या दृरष्टने मौरलक महत्वािा असतो. पि, 
तोि नैसर्गर्क घटनासांि एका बाजूला जर्ाच्या रनिरनिाळ्या वतगमानकालीन के्षिाांत लक्षिीय बदल होत 
रे्ल्यािे दाखरवतो, ति द सऱ्या बाजूला ऐरतहारसक जर्ाच्या वरे्वरे्ळ्या कालखांडाांतून होत रे्लेले 
तत्सांबांधी बदल उपेक्षिीय असल्यािे रदसते. अथाति, याम ळे सक ां रित अथाने ऐरतहारसक काल आरि 
प्रार्ैरतहारसक काल याांच्याति केवढेतिी अांति रनमाि होते, मर् प िातन जीवशास्त्रािे ति नावि घ्यावयास 
नको! 

 
म्हिूनि प्रत्यक्ष नैसर्गर्क रुपधेयाांमधील फिक, चकवा नैसर्गर्क रुपधेयाांशी घरनष् सांबांध असलेल्या 

साांस्कृरतक रुपधेयाांमधील फिक, असे के्षिीय भेदि भरू्ोलात अत्यारधक महत्वािे र्िले जातात. हवामान 
व भरूुपे अशा नैसर्गर्क रुपधेयाांत एकाि काळात जर्भि फिक पडत रे्लेले असतात, तसेि मूलभतू बदल 
ऐरतहारसक कालाांतही त्या त्या रुपधेयाांत एकाि स्थळी होत रे्ले असते, ति इरतहासातही भरू्ोलाशी सरुप 
परिव्स्थती रनमाि झालेली रदसली असती. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, इांग्लांडिे नैसर्गर्क पयाविि, 
सीझि नांतिच्या काळात, आद्रग न िहाता िखिखीत झाले असते, ध वदेशीय न िहाता वृत्तान्तर्गत स्वरूपािे 
झाले असते, तेथील मदैानाांिे रुपाांति पवगतिाजींत झाले असते, ति माि इांग्लांडच्या कृरषरवषयक 
इरतहासाला इांग्लांडच्या इरतहासातील सवारधक महत्तवाच्या प्रकििािे स्थान रमळाले असते. आरि 
इरतहासानेही ‘हवामानेरतहास’, ‘भरूुपेरतहास’ इत्यादींसािख्या क्रमबांधात्मक शाखा यापूवी केहहाि 
रवकरसत केल्या असत्या. थोडलयात, इरतहासाने हवामानेरतहासािा क्रमबद्ध अभ्यास रवकरसत किावा —
म्हिजेि, हवामान बदलाांिा अन्य ऐरतहारसक रुपधेयाांशी असलेल्या सांबांधािा अभ्यास किावा— ही र्ोष्ट 
केवळ य व्लतवादात न िहाता आर्त्यािी ठिली असती, तिि “हवामानात होत रे्लेल्या रकिकोळ बदलाांना 
देखील ऐरतहारसक महत्तव आहे” या इल्सवथग हांरटग्टनच्या रसद्धान्तािे समथगन किता आले असते. 
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कोित्याही परिव्स्थतीत, “इरतहास कालात नैसर्गर्क परिव्स्थती सापेक्षपिे व्स्थि िारहली, म्हिूनि 
अशा नैसर्गर्क परिव्स्थतींशी रनकटसांबांरधत असिाऱ्या साांस्कृरतक रुपधेयाांनाही त्यािप्रमािात स्थयैग 
लाभले” या रनयमािी, आताि प ढे ठेवलेल्या उदाहििािे स्वरूप अपवादात्मक आहे, हीि खिी कसोटी 
आहे. कोित्याही प्रदेशातील जमीन वापिािी िीत शतकान शतके, आरि िीनमध्ये रकत्येक सहस्त्रके, एकि 
प्रकाििी िाहू शकते; रकत्येक नर्िे तारुण्य, प्रौढत्व, वृद्धत्व व अांत अशा रनत्याच्या जारतप्ररक्रयेतून जाति 
नाहीत, इतकेि नहहे, ती अशाि परिव्स्थतीत अनांतकालपयंत रटकून िाहण्यास काहीि हिकत रदसत 
नाही. 

 
म्हिूनि, कालाच्या सांदभात लक्षिीयपिे बदलत जािाऱ्या घटना, म्हिजेि नैसर्गर्क 

परिव्स्थतींशी कमीप्रमािात सांबांरधत असिाऱ्या साांस्कृरतक घटना, या सामान्यतः खूपि अरधक 
र् ांतार् ांतीच्या स्वरुपाच्या घटना असतात— उदाहििाथग:– िारलरिती, रुढी, िाजनैरतक सांघटना, याांरिक 
शोध इत्यादी. भरू्ोलाांशी अत्यांरतक सांबांध असिाऱ्या घटनाांपेक्षा या घटना म ळाति फाि र् ांतार् ांतीच्या 
असतात, इतकेि नहहे ति, वरे्वरे्ळ्या प्रदेशाांतील भौर्ोरलक घटनाांमधील अांतःसांबांधाांपेक्षा, वरे्वरे्ळ्या 
कालखांडाांतून विीलप्रकािच्या घटनामधील रदसून येिािे अांतःसांबांधही अरधक र् ांतार् ांतीिे असतात. खिे 
म्हिजे, बह तेक सवगि बाबतीत, इरतहासाच्या एका कालखांडाच्या स्वरुपाने त्याच्यानांतिच्या कालखांडािे 
स्वरुपही रनरित केलेले असते. पि, भरू्ोलात माि एका प्रदेशाच्या स्वरुपािे त्याच्या शजेािच्या प्रदेशाच्या 
स्वरुपावि, झालेि असले ति, अर्दी रकिकोळ परििाम झालेले रदसून येतात. म्हिनूि, इरतहासकािाांना 
आपि केलेल्या कालरवभार्िीच्या काल्परनक स्वरुपािी िाांर्लीि जािीव असते; त्यामानाने, 
भरू्ोलकािाांना त्याांनी केलेल्या प्रादेरशक रवभार्िीसांबांधीिी अशी जािीव िहात नाही, यात आियग नाही! 

 
उलटपक्षी, जरमनीकडून सम द्राकडे जाताना जशा प्रकाििे फिक भरू्ोलात दृरष्टला पडतात, 

तशाि प्रकाििे फिक ऐरतहारसक रवकासक्रमात अनपेरक्षत खांड पडल्याम ळे रनमाि होत असतात. जेहहा 
नवनेव ेशोध व याांरिक शोध लार्तात, चकवा लोकसमूहािे स्थलाांति होते, तेहहा त्या प्रदेशािी एका नहया 
सांस्कृरतशी ओळख होत असते. रे्ल्या रकत्येक, शतकाांत, अमेरिकी वसाहतींिी सीमा ही एक भौर्ोरलक 
रविोध दाखरविािी िेषा होती, इतकेि नहहे ति, कोित्याही प्रदेशातून सिकत असताना, मानव रनसर्ाशी 
ज ळते घेण्याच्या प्रयत्नात असताना, रनमाि झालेल्या एका नहया ऐरतहारसक क्रान्तीिी रनदशगक िेषा होती. 
म्हिूनि, या क्रान्तीच्या इरतहासकािाने नैसर्गर्क व साांस्कृरतक रुपधेयाांमधील सांबांध दाखरविािी रनयांिक 
तत्व ेसमजून घेिे आवश्यक आहे. औद्योरर्क क्राांरतसािख्या, आरि त्याच्याि अन षांर्ाने आलेल्या य िोरपयन 
कृरषक्राांतीसािख्या, समस्याांच्या बाबतीतही हीि र्ोष्ट खिी आहे. 

 
प ष्ट्कळशी ऐरतहारसक सामग्री ज्याांच्याांतून उपलब्ध होते त्या रुपधेयाांपेक्षा कमी र् ांतार् ांतीच्या 

ऐरतहारसक समस्याांिा ज्या इरतहासकािाांना रवविेन किावयािे असते, ते इरतहासकाि शलय असेल तेथे 
वण्यगरवषयािा क्रमबद्ध अभ्यास किण्यास आरि शलय असेल तेहहा त्याांच्याांतील सांबांधयोर् स्पष्ट करून 
साांर्ण्यास किित नाहीत, हे र्ृरहति आहे. पि, बह ताांश ऐरतहारसक घटना त्याांिे रनरित स्पष्टीकिि न 
देता येण्याइतलया र् ांतार् ांतीच्या असतात. ही वस्त व्स्थती असली तिी, ऐरतहारसक घटनाांिे अथान सांधान 
किताि येत नाही, असे अरधकािी तत्व, रनमाि होण्यािी र्िज नाही. मानव रनसर्ाशी ज ळते घेण्यासाठी 
वापित असलेली आधाितत्व ेज्याांम ळे लक्षिीयिीत्या पालटली, त्यावि उल्लरेखलेल्या परिव्स्थतींशी त लना 
किता येतील अशा घटना इरतहासात फाि थोड्या घडल्या, हे एक प्रकािे द दैव म्हिावयािे! तसेि, 
त्याांच्याांपैकी बह तेक घटना इतलया प िातन कालात घडलेल्या आहेत, की त्याांिा अभ्यास किण्यासाठी 
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लार्िािी रवश्वसनीय सामग्री अर्दीि त टप ांजी असते. उदाहििाथग : क्रमाने प्रर्त होत जािाऱ्या 
वसाहतींच्या सीमा या अथाने “सिहद्दींच्या” इरतहासािा अभ्यास किावयािा असेल, ति त्यात फलत ‘नहया 
जर्ातील’ व सैबरेियातील अशा सिहद्दींिा अभ्यास करून भार्िाि नाही, ति मध्य य र्ात झालेल्या 
य िोपीय जमगन वसाहतींच्या हद्दी, आरि त्याच्याही पूवीच्या अँग्लो-सलॅसन वसाहतींच्या इग्लांडमधील हद्दी, 
याांिाही अभ्यास बिोबिीने किावा लारे्ल. अशा अभ्यासाांसाठी लार्िािी सवग सामग्री उपलब्ध आहे असे 
र्ृहीत धरूनही, अशा समस्या अत्यांत र् ांतार् ांतीच्याि िाहिाि; कािि जर्ाच्या इरतहासािे रवरवध कालखांड 
त्यात र् ांतलेले असतात, आरि जर्ातील मूलतः रभन स्वरुपाांच्या वरे्वरे्ळ्या प्रदेशाांिी त्या र् ांतार् ांतीत भि 
पडते. 

 
क्रमबद्ध अभ्यासाांसाांठी हाताळावयाच्या इरतहासातील समस्या साधािितः वाजवीपेक्षा जास्त 

र् ांतार् ांतीच्या असतात, आरि त्याांच्यातील सांबांरधत कािके इतकी द बोध असतात, की त्याांिे रनिीक्षि व 
मापन कििे अशलय होते, त्याम ळेि, क्रमबद्ध भरू्ोलात ज्या प्रकािच्या सांकल्पना रवकरसत झाल्या आहेत 
त्याांच्याशी सांर्ती दाखरविाऱ्या जारतसांकल्पना आरि तत्व ेइरतहासके्षिात रवकरसत कििे अडििींिे होते. 
िाज्याांिा अभ्य दय व रवनाश, िाज्यक्राांतींिी काििे, चकवा रवरशष्ट सामारजक िळवळींिा रवकास, अशा 
रवषयाांसांबांधींिे शास्त्रीय रनयम िििे शलय आहे असे काही इरतहासाभ्यासक मानतात —अथाति, ते 
इरतहासलेखक नसतात— ही र्ोष्ट रनरित आहे. पि, या प्रमेयाच्या प ष्ट्ट्यथग त्याांनी माांडलेल्या प िाहयापेक्षा 
त्याांच्या अरभरनवशेाम ळेि हे प्रमेय जास्त आकषगक होते. काही तत्व ेप्रस्थारपत किता येतील अशा िीतीने 
ज्या घटनाांिी जारतसांकल्पनाांन साि वर्गवािी किता येते, अशा इरतहासात महत्व प्राप्त त झालेल्या एखाद्या 
घटनेिा क्रमबद्ध इरतहास ििता येईल की काय, याबद्दल रनदान हयावसारयक इरतहासकाि साशांक आहेत; 
आरि इरतहासातील ही उिीव भरू्ोल भरून काढू शकतो, ही भरू्ोलकािाांिी सवगसाधािि श्रद्धा भक्कम 
प िाहयाअभावी, आजतार्ायत तिी, रनिाधािि िारहली आहे. 

 
भपूृष्ाविि अत्यांत लक्षिीयपिे बदलत जािाऱ्या घटनाांमधील अांतःसांबांधाांपेक्षा ऐरतहारसक कालात 

रततलयाि लक्षिीयपिे बदलत आलेल्या घटनाांतील अांतःसांबांध रकतीतिी अरधक र् ांतार् ांतीिे असतात, या 
वस्त व्स्थतीिा परििाम इरतहास व भरू्ोल या दोहोंत रविोधाभास रनमाि होण्यात झाला. पि, सत्यव्स्थतीत 
जशा अवस्थेत आढळतात तशा अवस्थेत घटनाांिे एकसांधान किण्यािा प्रयत्न कििािी शासे्त्र, या शब्दात 
विगनकिता येिाऱ्या त्या दोन के्षिाांतील तकग रसद्ध साम्याला विील रविोधाभास म ळीि बाधक ठित नाही. 

 
‘ग’–क्रमबद्ध भूगोलाचे स्वरुप [या प्रकििातील क्रमबद्ध आरि प्रादेरशक भरू्ोलािी त लना व त्यािे सांबांध या रवषयाविील ििेत या 

दोन दृरष्टकोिातील तीव्र रविोध स्पष्ट होतो. या रवषयाच्या प नर्गविािातून आिखी एकि रनष्ट्कषग रनघाला. रवरशष्टाभ्यासी एकघटकरनष् 
अभ्यासाांकडून जवळजवळ सांपूिगपिे प्रादेरशक अशा अभ्यासाांकडे, असा क्रमाने व अखांडपिे िढत्या भाजिीिा अभ्यास येवढेि त्यािे वास्तव स्वरुप 

नजिेप ढे िहाते.] 
 

कोित्यातिी एकाि भौर्ोरलक कािकाच्या परिभाषेत भपूृष्ाच्या भेदाभेदात्मक स्वरुपािे रवविेन 
कििे हे क्रमबद्ध भरू्ोलातील अभ्यासाांिे सिळ सोपे रुप होय. र्तकालातील अशा प्रकाििे सवग अभ्यास 
जास्त प्रमािात नैसर्गर्क कािकाांप ितेि—उदाहििाथग: हवामानरवषयक कािके, भरूुपे, मृरत्तका इत्यादी 
कािकाांप ितेि— मयारदत असत. पि, प ष्ट्कळ अभ्यासकाांनी दाखवनू रदल्याप्रमािे, भरू्ोलाला 
सवगसामान्यपिे मानवी अथवा साांस्कृरतक रुपधेयाांिा रविाि किावयािा असेल, ति त्याांिा अभ्यास क्रमबद्ध 
भरू्ोलाइतकाि प्रादेरशक भरू्ोलातही होत रे्ला पारहजे (c/o हेटनि १२६, ६७२ : हेटनिने केलेले क्रमबद्ध 
भरू्ोलािे औपपरत्तक रवविेन १४०, १५२, ४६-४८, १६१, ३९८-४०४, व १६७, २८१-८६ इतलया रठकािी 
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आढळेल; आरि याि आधािाने जर्ाच्या प्रदेशाांिे त्याने केलेले पयगवके्षि ३६३ मध्ये आढळेल.) याबाबतीत 
क्रमबद्ध भरू्ोलािी आजपयंतिी वाटिाल एकमार्ी होत रे्ली आहे, ही र्ोष्ट आजच्या बह तेक सवग 
अभ्यासकाांना कळून ि कलेली आहे. या रविोधाभासािे एकाांरतक उदाहिि चफि व रेवाथा याांच्या 
‘भरू्ोलािी मूलतत्व’े या ग्रांथात रमळते. नैसर्गर्क घटकाांच्या क्रमबद्ध भरू्ोलािे सहाश े पानी प्रभावी 
प्ररतपादन लेखकाांनी केले आहे; याच्या रवरुद्ध, त्याांनी क्रमबद्ध साांस्कृरतक भरू्ोलातील रकतीतिी अरधक 
र् ांतार् ांतीिे प्रश्न केवळ एकदशाांश भार्ात र् ांडाळलेले आहे (३२२). [हा सांदभग परहल्या आवृत्तीसाठी आहे.] असा 
पक्षपात होत असल्याम ळे, आपल्या देशात, आरि इतििही, होत असलेल्या क्रमबद्ध साांस्कृरतक 
भरू्ोलाच्या रवकासावि मोठाि अन्याय होत असतो. स्वतः फींिने केलेल्या अभ्यासाांसह अन्य प ष्ट्कळि 
उत्कृष्ट अभ्यासाांकडे सदि लेखकाांनी काां द लगक्ष किाव े हे कोडे उलर्डत नाही. रशवाय, जमगन 
अभ्यासकाांनी केलेल्या साांस्कृरतक भरू्ोलातील क्रमबद्ध अभ्यासाांिी केवढी तिी मोठी र्िती आज उपलब्ध 
आहे, आरि रवशषेेकरून त्यात श्लूटि व त्यािे रवद्याथी याांिा समावशे होतो (c/o वायबले याने केलेली 
ििा २६६, २०१ f, श्लूटिव ेनम नेदाि उदाहिि ‘प लाांिा अभ्यास’ यािा पूवीि उल्लखे किण्यात आला आहे, 
२४७, मानवाच्या क्रमबांधात्मक भरू्ोलािे तपशीलवाि पयगवके्षि हचसजि रलरखत खांडात (३६०) पहावयास 
रमळते). 

 
जमगनी व अमेरिका या दोनही देशात, नैसर्गर्क रुपधेयाबिोबिि साांस्कृरतक रुपधेयाांिाही ज्यात 

समावशे असतो अशा सांपूिग प्रादेरशक अभ्यासाांरवषयींिी अरभरूिी वाढीला लार्लेली असतानाही, 
भरू्ोलरवषयक अन सांधानकायािी रपछेहाट होत असताना रदसते, ती त्याला क्रमबद्ध साांस्कृरतक 
भरू्ोलाच्या भक्कम आधािािा अभाव असल्याम ळे होते, असे नाही. उलट, प ष्ट्कळसे भरू्ोलकाि सामारजक 
अभ्यासाांत अप्ररशरक्षत असतात, त्याम ळे अरधक रपछेहाट होते, असे िोकने नमूद केले आहे (१०८, २५२). 
प्रादेरशक भरू्ोलातील अभ्यास सांपूिगपिे किता याव े म्हिून अभ्यासकाांिी पूवगतयािी करून घ्यावयािी 
असेल, —आरि सवगि भरू्ोलकािाांनी या के्षिात, रनदान काही थोडें, कायग किाव े याबाबत सवगसामान्य 
एकमत आहे— ति त्याने सांबांधी भौरतक शास्त्राांतील प्ररशक्षि घेतलेले असिे रजतके आवश्यक आहे, 
रततकेि त्याला प ष्टी देिािे सांबांधी सामारजक शास्त्राांतील प्ररशक्षि घेिे आवश्यक आहे, ही र्ोष्ट तकग सांर्त 
आहे. पि अशी व्स्थती भरू्ोलाच्या, असलीि ति, फाि थोड्या शाखात आढळते. रशवाय, भरू्ोलािे सांबांध 
समाजशास्त्राांपेक्षा भशूास्त्राशी व अन्य भौरतकशास्त्राांशी सामान्यपिे अरधक रनकटिे असल्याने आपल्या 
कायािा रजथे व ज्याप्रमािात भौरतक शास्त्राांशी सांबांध येिाि असेल तेथे तेथे त्यािी बािकाईने समीक्षा 
होईल, ही र्ोष्ट प्रत्येक भरू्ोलाकाि ओळखून असतो. पि त्याम ळेि, कोित्याही अथगशास्त्रीय प्रमेयाांिे 
औपपरत्तक प्ररतपादन किण्यािे, अथवा मनात येतील ते िाजनैरतक अांदाज ठोकून देण्यािे धाडस तो 
कितो; कािि आपल्याला त्याांिा जाब द्यावा लारे्ल अशी भीती त्याला म ळीि वाटत नाही. 

 
उलटपक्षी, भशूास्त्राशी रनकटसांबांध असलेल्या भरूुपशास्त्रावि जो भि रदला जात होता त्याऐवजी, 

अलीकडेि होत असलेल्या खाांदेपालटीन साि, मानवी भरू्ोलावि आता भि रदला जाऊ लार्ला आहे; 
आरि त्याम ळे एक नवीनि वळि रनमाि झाले आहे. म ळात आर्गथक, ऐरतहारसक अथवा अन्य 
समाजशास्त्ररवषयक रकतीतिी सामग्री त्या त्या के्षिाांतून उसनी घेऊन, ती न पिवताि, आपि कित 
असलेले अभ्यास हे भौर्ोरलकि आहेत असे र्ृहीत धरून केलेल्या अभ्यासाांसाठी तीि सामग्री सादि केली 
जात असते (९१, २४४) अशी टीका के्रब्जने केली आहे. क्रमबद्ध साांस्कृरतक भरू्ोलातील सांकल्पना आरि 
तत्व ेसमृद्ध किण्यासाठी स्वतांि अन सांधान कायािी र्िज आहे, यािी जािीव अमेरिकी भरू्ोलकािाांनाही 
झालेली आहे असे रदसते. —खिे पहाता, आजच्या भरू्ोलातील, भरून काढिे आवश्यक असलेली, ही 
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एकि एक उिीव आहे, अशी भावना सवगि आरि उघडपिे पसित असलेली रदसते. [िाष्ट्रीय अन सांधान मांडळाच्या 
भशूास्त्ररवषयक अन सांधान कायासाठी स्थापन केलेल्या भरू्ोल-रवभार्ाने अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या एका मोठ्या र्टामधे वाटलेल्या प्रश्नावलीला 
रमळालेल्या उत्तिाांवरून ही र्ोष्ट स्पष्ट झालेली आहे. रतच्या उत्तिादाखल आलेल्या अनेक सूिना या ग्रांथात उपयोर्ात आिलेल्या आहेत. त्यासाठी 
त्या सूिकाांना सवगसाधािि पोहोि देण्यास हिकत रदसत नाही.] 

 
म्हिूनि, भरू्ोलातील क्रमबद्ध अभ्यास आरि सांबांधी क्रमबद्ध शास्त्राांतील अभ्यास, या दोहोंतील 

फिकाांिे काळजीपूवगक पिीक्षि कििे इष्ट आहे. रवशषेेकरून, जे भरू्ोलाच्या सीमाप्रान्तात कायग कित 
असतात, त्याांना भरू्ोलािा वरे्ळेपिा मनात सतत बाळर्िे आवश्यक असल्याम ळे, त्याांच्याकरिता तिी 
अशा पिीक्षिािी आवश्यकता आहे, असे व्स्मथने स िरवले आहे. सांदभगशास्त्राांतील सांकल्पना व पद्धती 
याांच्याशी ते िाांर्ले परिरित असले, आरि त्याांिा उपयोर् आपल्या कायासाठी ते करू शकत असले, तिीही 
त्या क्रमबद्ध शास्त्राांच्या वरे्ळ्या दृरष्टकोिािी पूिग जािीव ठेवनू, भरू्ोलाच्या दृरष्टकोिाने नेमनू रदलेल्या 
हेतूसाठीि त्या शास्त्राांिा उपयोर् कित िारहले पारहजे (७, १६२ ff). रवशषेेकरून, अथगशास्त्र व आर्गथक 
भरू्ोल याांच्या अन्योन्य सांबांधाांिे साांर्ोपाांर् आरि मौरलक रवविेन कििाऱ्या अभ्यासग्रांथाांिी व त्याबिोबिि 
क्रमबद्ध आर्गथक भरू्ोलातील एका तपशीलवाि अभ्यास ग्रांथािीही, भि रशमटने घातली आहे (७, ३८६). 

 
यापूवीि उल्लेख केल्याप्रमािे, क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रवभार्िीिी सांर्ती क्रमबद्ध शास्त्राांच्या 

रवभार्िीशी घालता येते, आरि क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या प्रत्येक शाखेिा घरनष् सांबांध सांर्त क्रमबद्ध शास्त्राशी 
असतो. हा सांबांधयोर् केवळ ‘शजेाििी शासे्त्र’ या शब्दप्रयोर्ाने अिूकपिे स्पष्ट केला जात नाही. कािि, 
भरू्ोल ही क्रमबद्ध शास्त्राांच्या हदीला केवळ लार्ून असलेली एक शास्त्र-शाखा नाही ति, सवगि क्रमबद्ध 
शास्त्राांिा छेद घेिाऱ्या एका शास्त्रीय दृरष्टकोिािी भरूमका क्रमबद्ध भरू्ोलाने घेतली आहे (प्रकिि ४-अ). 
म्हिूनि, क्रमबद्ध भरू्ोलाला क्रमबद्ध शास्त्राांपासून रवभलत कििािी सीमािेषाि नाही. पि, या दोन 
दृरष्टकोिाांतील अांति, ज्याला इति कोित्याही शास्त्रशाखेतील कायग न किता भौर्ोरलक कायगि किावयािे 
आहे अशा, भरू्ोलाभ्यासकाने सतत िाखलेि पारहजे. 

 
एखाद्या रवरशष्ट घटनेिे रवतिि हे भरू्ोलाइतकेि या घटनेशी सांबांरधत असलेल्या शास्त्राांला 

महत्वािे वाटते. फिक इतकाि, की भरू्ोलािे लक्ष त्या सांपूिग घटनेवि कें रद्रत झालेले असत नाही —
कािि रवतिि ही त्याच्या स्वरुपािी एक बाजू झाली— ति एकूि जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांशी असलेल्या 
रतच्या रवतििाच्या सांबांधाांवि भरू्ोलािे लक्ष कें रद्रत झालेले असते. 

 
हा दृरष्टकोिातील रविोध धान्य (मका) उत्पादनािे उदाहिि घेऊन स्पष्ट किता येण्यासािखा 

आहे. एकूि उत्पनािी देशवाि आकडेवािी आरि त्यािे िाष्ट्रीय व आांतििाष्ट्रीय बाजािपेठाांवि होिािे 
रनकाली परििाम, या र्ोष्टी अथगशास्त्राच्या दृरष्टने महत्तवाच्या असल्यातिी भरू्ोलाच्या दृरष्टने महत्वाच्या 
नाहीत, हे र्ृहीत आहे. (पि, अथगशास्त्राच्या या भौर्ोरलक तपाांसांबांधीिा रविाि अथगशास्त्रञ स्वख शीने 
आर्गथक भरू्ोलाकडे सोपरवतात, या वस्त व्स्थतीम ळे कोिी र्ोंधळून जाण्यािी शलयता आहे. परििामी, जो 
म ळात अथगशास्त्रािा एक भार् आहे अशा के्षिात अन सांधानकायग किण्यािा खटाटोप भरू्ोलकािाांनी 
अनेकवाि केला आहे). त्यािप्रमािे, मका उत्पादनातील वार्गषक बदलाांिा वार्गषक पजगन्यमानातील 
बदलाांशी असलेला सांबांध हा कृरषशास्त्राभ्यासकाांिा अत्यांत रजहहाळ्यािा रवषय असला तिी, भरू्ोलात 
प्रत्यक्ष त्यािा रविाि होत नाही. नेिास्कात होिाऱ्या पजगन्यातील बदलाांिा रतकडील मका उत्पनावि 
रजतका परििाम होतो, रततका परििाम पेव्न्सल्वारनयातील तेवढ्याि बदलाांिा रतकडील उत्पादनावि 
होत नाही. ही वस्त व्स्थती माि भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या महत्वािी आहे. मका उत्पादनातील लक्षिीय के्षिीय 
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बदलाांशी भरू्ोलािा सांबांध असतो यािे कािि हे उत्पादन एकूि के्षिीय भेदाभेदाांच्या एका भार्ािे 
प्रारतरनधीक रुप आहे. एका बाजूला, हवामानातील, मृरत्तकाांतील, सापेक्ष स्थानाांतील चकवा साांस्कृरतक 
परिव्स्थरततील भेदाांशी असलेल्या त्याच्या सांबांधाांतून आरि द सऱ्या बाजूला, रपके-र् िेढोिे अशा घटक 
जरटलाांतील, धान्यकोठािाांच्या स्वरुपाांतील, उपसा यांिाच्या वापिातील भेदाांशी असलेल्या त्याच्या 
सांबांधातूनि एकूि के्षिीय भेदाभेदाांशीही त्या उत्पादनािा सहवास घडतो. 

 
द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, मका उत्पादनाच्या वांटनरवषयक वस्त व्स्थती या स्वभावतः 

“भौर्ोरलक” नाहीत; अर्दी नकाशावि दाखरवलेल्या असल्या तिीही त्या भौर्ोरलक महत्वाच्या नाहीत. 
पि, त्या वस्त व्स्थतींच्या सांदभात ज्या र्ोष्टींिा अभ्यास केला जात असतो तो अभ्यास भरू्ोलाच्या दृरष्टने 
अथगपूिग असतो. रवरवध के्षिात आढळिाऱ्या भौरतक व साांस्कृरतक घटनाांच्या वांटनरवषयक वस्त व्स्थतींिे 
केवळ विगन व रवश्लेषि करून, फािति, एक ञानकोष रनमाि किता येईल, पि, क्रमबद्ध अथवा 
प्रादेरशक भरू्ोलग्रांथ तयाि होिाि नाही. त्यासाठी त्या घटनाांतील के्षिीय भेदाभेदात्मक वस्त व्स्थतींिा 
अभ्यास त्याांच्या के्षिीय सांबांधाांतून केला रे्ला पारहजे, म्हिजेि, त्या के्षिातील अन्य घटनाांशी असलेले त्या 
वस्त व्स्थतींिे सांबांध आरि त्याांिे अन्य के्षिाांतील घटनाांशी असलेले अवकाशात्मक लारे्बाांधे या दोहोंम ळे 
रनरित होिािे त्याांिे त्या के्षिातील महत्व स्पष्ट झाले पारहजे. 

 
उदाहििाथग : क्रमबद्ध आर्गथक भरू्ोलाांतर्गत अभ्यास हा भरू्ोलरवषयक दृरष्टकोि अथपासून 

इरतपयंत रटकवनू धिता आला नाही, ति त्यािे रुपाांति अथगशास्त्राांतर्गत भौर्ोरलक अांर्ाांच्या अभ्यासात 
होऊन जाईल. अभ्यासासाठी घेतलेल्या रवरशष्ट घटनेच्या रवतििरवषयक वस्त व्स्थती प्रस्थारपत कििे, हा 
टप्त पा दोनही प्रकािच्या अभ्यासाांसाठी आिांभीि घ्यावा लार्तो हेि या र्ोंधळािे कािि असते. परहल्याि 
टप्त प्त यात अभ्यासकािे लक्ष प्रत्यक्ष त्या घटनाांवि कें रद्रत झालेले असते, आरि त्याि दृरष्टकोिातून अभ्यास 
प ढे िालू ठेवला जाण्यात त्यािा सहजि परििाम होतो. अथाति, तो त्या घटनेिा अभ्यास होतो, म्हिजेि 
तो अभ्यास क्रमबद्ध शास्त्रािा असतो. 

 
आपल्या काही थोड्या अभ्यासाांसाठीि अथगशास्त्रञ अथवा वनस्पतीशास्त्रञ त्याांना इष्ट असलेल्या 

घटनाांिा रविाि त्याांच्या सापेक्ष स्थलाांच्या सांदभात कित असतात. पि, भरू्ोलकाि आपल्या इष्ट 
वस्त व्स्थतींच्या सापेक्ष स्थलाांिा रविाि नेहमीि कित असतो. त्याम ळेि, वस्तूांिे ‘स्थल’ रनरितकििे 
(आरि त्यािा अन्वयाथग लाविे), येवढ्याने भरू्ोल पूिग होत नसला तिी, ही केवळ भरू्ोलािी जबाबदािी 
आहे —कािि भरू्ोल हे वांटनशास्त्र आहे— असे सहसा मानले जाते. कोिाही प्रारिशास्त्रञाने, भशूास्त्रञाने 
अथवा अथगशास्त्रञाने आपल्या इष्ट घटनेच्या वांटनािा रविाि कित असता, आवजूगन भरू्ोलािाि आधाि 
घेतला पारहजे असा दावा साांर्िे, हेही धाष्टयािे व सत्यव्स्थती-रविोधक ठिेल. तसेि, अन्य शास्त्राांतील 
अभ्यासकाांनी आपपाल्या अभ्यासाांसाठी नकाशीकििािे भौर्ोरलकतांि वापिले तिी तेवढ्याने ते भरू्ोलकाि 
होत नाहीत. र्तकालातील घटनेिा ‘काल’ रनरित किण्यािी इरतहासािी पद्धती अथगशास्त्रञ अथवा 
िाजरनरतशास्त्रञ वापित असण्यािी शलयता असते. पि, तेवढ्यानेि काही त्याांिे कायग ऐरतहारसक 
स्वरुपािे ठित नाही. त्यािप्रमािे, क्रमबद्ध शास्त्राांिे सवगि अभ्यासक आपापल्या घटना —मर् त्या वनस्पती 
असोत, प्रािी असोत चकवा कािखाने असोत— सादि कित असताांनाां भरू्ोलावि अवलांबून न िहाता, 
त्यानी स्वतःि भौर्ोरलक तांिाांिा वापि किण्यास काहीि हिकत नाही (प्रकिि ३-ड पहा). 
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उलट, काही रवरशष्ट प्रकािच्या वस्त व्स्थतींच्या रवतििािे ञान रमळरवण्यासाठी काही क्रमबद्ध 
शास्त्रञाांच्या तोंडाकडे पहावयािे, ही र्ोष्ट भरू्ोलाभ्यासकाांच्या िाांर्लीि अांर्वळिी पडलेली आहे. 
खरनजसाठे आरि रवरवध प्रकािच्या पृष्रशला याांिा ठावरठकाि रमळरवण्यासाठी भरू्ोलकाि भशूास्त्रावि 
अवलांबून िहातात. तसेि ते मृरत्तकाांच्या रवतििासाठी मृरत्तकाशास्त्रावि, आरि वनस्पती व प्रािी याांच्या 
रवतििासाठी वनस्पतीशास्त्र व प्रािीशास्त्र याांच्याांवि अवलांबून असतात. शवेटच्या दोन प्रकाििे अभ्यास हे 
वनस्पतीशास्त्राांतर्गत व प्रारिशास्त्राांतर्गत भौर्ोरलक अभ्यासाांिे प्ररतरनरधक असून, ते वनस्पतीभरू्ोल आरि 
प्रारिभरू्ोल याांच्यापेक्षा वरे्ळे आहेत, कािि, अशा भरू्ोलाांतून वनस्पती व प्रािी याांच्या परिभाषेत 
किावयाच्या अभ्यासाांसाठी समावशेक के्षिावि लक्ष कें रद्रत केलेले असते, असे आग्रही मत वलेॅसवि 
रवश्वासून हेटनिने माांडले आहे. ज्या सांबांधी क्रमबद्ध शास्त्राांनी भौर्ोरलक अांर्ाकडे द लगक्ष केलेले असते 
अशाि के्षिाांत, —रवशषेेकरून अथगशास्त्रात— रवतििव्स्थती रनरित किण्यासाठी, भरू्ोलाभ्यासकाला 
पाया खोदण्यापासून कायग किाव े लार्ते. पि, र्ृहोपयोर्ी रपके व प्रािी याांच्या अभ्यासासाठी 
नकाशीकििािे तांि कसे वापिावयािे यािा परििय भरू्ोलकािाांनी त्याांना एकदा करून रदल्यावि कृरष-
अथगशास्त्रञाांनी ते उसने तांि जि  आपल्याि के्षिािा एक अरवभाज्य घटक असल्याप्रमािे वापिले आहे. 

 
कोित्याही घटनेच्या रवतििाच्या अभ्यासात रतच्या प्रकािाांिे वर्ीकिि हे र्ृरहत धिलेले असतेि. 

प ष्ट्कळशा बाबतीत अभ्यासवस्तू अर्दी स र्म असतात आरि त्याम ळेि त्याांिे वर्ीकिि सवग सांबांधी शास्त्राांना 
स्पष्टपिे ओळखता येिािे व मान्य होिािे असते, —उदाहििाथग : लार्वडीच्या वनस्पतींिे रवरवध रपकाांत 
वर्ीकिि, मका, र्हू, ओट इत्यादी. पि इष्ट घटना अशा स र्म नसतील, ति त्या रवरशष्ट अभ्यासासाठी, 
त्या घटनेिी कोिती अांरे् अत्यारधक महत्वािी म्हिून रनवडलेली आहेत, यावि रतिे वर्ीकिि अवलांबनू 
िाहील. परििाम असा होईल की, एकाि घटनेच्या रवतििाशी सांबांरधत असलेली दोन शासे्त्र 
रवतििासांबांधीच्या वस्त व्स्थतीि वरे्वरे्ळ्याप्रकािे सादि कितील. हा फिक त्या टप्त प्त याप िता अत्यल्प 
वाटला, तिी अभ्यासाच्या नांतिच्या टप्त प्त यात तोि प्राधान्याने महत्वािा ठिण्यािी शलयता आहे. 

 
तिीही, परिश्रमाांिी बित हे तत्व शास्त्रीय कायातील एक इष्टतम व स्वयांरसद्ध सत्य मानले जाते, ही 

र्ोष्ट कोिीही रवसिता कामा नये. द सऱ्या एखाद्या शास्त्राने एखाद्या घटनेच्या रवतििाच्या सांदभात रतिे 
वर्ीकिि व वस्त व्स्थतींिे प्रस्थापन या र्ोष्टी रवकरसत केल्या असतील आरि त्याि क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या 
हेत रसद्धीसाठी उपय लत आहेत असे रदसून आले असेल, ति त्या रवतििािी वरे्ळ्याप्रकािे प निावृत्ती कित 
बसण्यािे प्रयोजन भरू्ोलाभ्यासकाला उित नाही. पि, यापूवी आम्ही रनदशगनाला आिनू रदले आहे 
त्याप्रमािे, भरूुपाांसािख्या सापेक्षतः र् ांतार् ांतीच्या घटनाांच्या रवविेनात द सऱ्या शास्त्राने आपल्या 
हेत रसद्धीसाठी प्रस्थारपत केलेल्या वस्त व्स्थती भरू्ोलाांच्या दृरष्टने अनावश्यक असतात असे रदसून आले 
आहे. सहारजकि, क्रमबद्ध भरू्ोलातील त्या वस्त व्स्थतीिा अभ्यास अर्दी परहल्या टप्त प्त यापासून नहयाने 
स रू कििे क्रमप्राप्त त ठिते (प्रकिि ११-ड). 

 
शास्त्रीय के्षिात कोित्याही वस्त व्स्थती सादि किावयाच्या असल्या की, अथगशोधनािी आवश्यकता 

रनमाि होते. प्रत्येक शास्त्र-शाखेने वस्त व्स्थती सादि केलेल्या असल्या आरि त्याांिा उपयोर्ही केलेला 
असतो, पि त्याांिे अथगशोधन अन्य शास्त्रशाखाांना किावयािे असते. कोित्याही घटनेच्या रवतििासांबांधीच्या 
वस्त व्स्थती सादि कित असताना, त्या रवतििािी काििरममाांसाही भरू्ोलाने किावयािी असते, असे 
भरू्ोलकािाांनी र्ृहीत धिलेले असते, हा त्यािाि परििाम असावा. अशाबाबतीत, म्हिजेि कोित्याही 
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घटनेच्या रवतििाच्या बाबतीत, रवतििरवषयक अथगशोधन तकग दृष्ट्ट्या भरू्ोलाच्या साच्यात बसते की, 
क्रमबद्ध शास्त्राांच्या साच्यात बसते? 

 
शास्त्राशास्त्राांमधील सीमािेषाांच्या सापेक्ष स्थानाांबाबतिा वाद उकरून काढावा म्हिून हा प्रश्न येथे 

उपव्स्थत केलेला नाही आरि भरू्ोलाभ्यासकाांसाठी एखादी आिािसांरहता प्रस्थारपत किावी या हेतूने ति 
खासि उपव्स्थत केलेला नाही. पि या प्रश्नाच्या ििेम ळे, क्रमबद्ध भरू्ोलािा क्रमबद्धशास्त्राांशी असलेला 
एकूि सांबांध अरधक स्पष्टपिे समजून येण्यास मदत होईल, असा मला रवश्वास वाटतो. 

 
एक र्ोष्ट अर्दी स्पष्ट आहे. ज्या कोिा अभ्यासकाला एका रवरशष्ट घटनेच्या वांटनािे अथगशोधन 

किावयािे असेल, तो प्राम ख्याने, रतच्या रवकासािी काििे ज्याांच्याम ळे सूरित होतील अशा रूपाांच्या 
भाषेत, रतिा अभ्यास कित िाहील; आरि अन्य रूपाांच्या भाषेत त्या घटनेच्या वांटनािे मापन किावयािे 
झालेि, ति त्याांिे अथगशोधन स लभ हहाव े म्हिून प्रथम मारे् वळून उत्परत्तरूपाांशी असलेला त्याांिा सांदभग 
तपासून घेिे प्राप्त त होईल. एका बाजूला भरू्ोल (व इरतहासही) आरि द सऱ्या बाजूला क्रमबद्ध शासे्त्र या 
दोहोंतील एक मूळ भेद असा आहे : परहल्यािे लक्ष घटनाांिे एकसांधान साधण्यावि वधेलेले असते, ति 
द सऱ्यािे लक्ष रवरशष्ट प्रकािच्या घटनेच्या ‘प्ररक्रयाांिे’ रवश्लेषि किण्याकडे वधेलेले असते. प्ररक्रयाांच्या 
अभ्यासाांत काल हा घटक अांतभूगत असतो येवढ्या एका वस्त व्स्थतीवरून जसा तो अभ्यास इरतहासात जमा 
होत नाही, तसाि वांटनाच्या अभ्यासात स्थल या घटकािा अांतभाव होतो येवढ्यावरून तो अभ्यासही 
भरू्ोलािा भार् होत नाही, असे क्रोबिने रवशषे भि देऊन साांरर्तले आहे (११६, ५४५). एका रवरशष्ट 
घटनेच्या रवकास प्ररक्रयाांच्या अभ्यासािा परििामी रनिगय म्हिजेि त्या घटनेच्या जार्रतक वांटनािे 
स्पष्टीकिि असाव े असे रदसते. अथातच् तो त्या क्रमबद्ध शास्त्रािाि स योग्य अभ्यास-रवषय आहे. पि, 
क्रमबद्ध भरू्ोलात तोि अभ्यास एका घटकाच्या जार्रतक प्ररतमेिी भरूमका घेतो; आरि तसे किताना त्यािे 
लक्ष जार्रतक के्षिाांच्या भेदाभेदात्मक स्वरूपाशी असलेल्या त्या घटनेच्या कायगकािी सांबांधाांवि वधेलेले 
असते. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, भरू्ोलाला वस्तूांिा “स्थलरनदेश” किावा लार्त असला तिी 
“स्थलरनदेशाांसाठी” अभ्यास म्हिजे भरू्ोल नहहे, इतकेि काय, तो भरू्ोलािा एखादा अरवभाज्य भार्ही 
नहहे. म्हिूनि, या “स्थलरनदेशाांिे” स्पष्टीकिि देत बसिे एखादी घटना जेथे आढळते तेथेि ती का 
आढळावी यािे पूिग स्पष्टीकिि देिे —हे भरू्ोलािे कायग नहहे. अथाति, त्याांच्या कायाम ळे साथग ठििाऱ्या 
रूपाांवि आधािलेल्या प्रजारतसांकल्पना रवकरसत कित असताना, क्रमबद्ध भरू्ोलाला उत्परत्तरूपाांवि 
आधािलेल्या प्रजातीसांकल्पनाांकडे इच्छेन साि द लगक्ष किता येण्यासािखे आहे. [येथे एक र्ोष्ट लक्षात घेण्यास हिकत 
नाही. भरू्ोल हा केवळ वांटनािा अभ्यास आहे, म्हिजेि वस्तूांच्या स्थलरनदेशािा अभ्यास आहे, ही सांकल्पना हेटनिने प न्हा प न्हा मोठ्या जोमाने 
खोडून काढली आहे. तिीही त्याने वि आलेल्या य व्लतवादािा रविािि केलेला नहहता, असे स्पष्ट रदसते. यािे कािि, असे की भरू्ोलाांतर्गत 
घटनाांिे वर्ीकिि उत्परत्त-प्रधान असलेि पारहजे. असे तो र्ृरहत धितो (१६१, २२३). त्यािप्रमािे, तकग रसद्ध प्रादेरशक क्रमबांधातही उत्परत्ततत्व 
मानले जािे आर्त्यािे आहे, असा दावा तो कितो. माझ्या या ग्रांथात अथपासून इरतपयंत माांडलेल्या रविािाांिा म ख्य आधाि हेटनिने रलरखत 
“पद्धरततांिरवषयक प्रभावी ग्रांथ” हाि आहे. हेटनिने, वास्तरवक, हे रनष्ट्कषग काढावयास नको होते, असे मला वाटते. अथाति, वि आलेल्या 
य व्लतवादािे क्राांरतक पिीक्षि प न्हा प न्हा कििे मला भार् पडले आहे. पि, रनदान अद्याप तिी, या तकग सांर्तीत, अथवा रनष्ट्कषात काही िूक 
असल्यािे मला आढळून आलेले नाही.] 

 
कोित्याही घटनेच्या रवतििािे स्पष्टीकिि देत बसिे हे भरू्ोलािे कायग नहहे, असा रनष्ट्कषग आम्ही 

काढलेला असला तिी, त्या रवरशष्ट घटनेच्या अन्य भौर्ोरलक घटनाांशी असलेल्या सांबांधाांिे अथगसांशोधन 
किण्यासाठी अशा प्रकािच्या स्पष्टीकििाांिी त्याला र्िज लार्ण्यािा सांभव आहे, हेही त्याच्याि बिोबि 
स्पष्ट झालेले आहे. उदाहििाथग : मरृत्तकाांच्या भरू्ोलात, कोित्याही के्षिातील हवामान व तळरशळा याांच्या 
स्वरूपाांशी असलेल्या मरृत्तकाांच्या सांबांधाांच्या अथगसांशोधनासाठी मृरत्तकाांिा एकूि रवकास कसा झाला, या 
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र्ोष्टीच्या आकलनािी र्िज भासते. पि, त्या मृरत्तकाांच्या रवकासािे तत्सांबांधी सवग कािकाांच्या व 
प्ररक्रयाांच्या भाषेत स्पष्टीकिि देत िहािे हे कायग मृरत्तकाशास्त्रञािेि आहे. 

 
म्हिून आम्ही प ढीलप्रमािे रनिगय घेतो. एका रवरशष्ट घटनेिा क्रमबद्ध भरू्ोल, रतच्या रवतििािे 

रनयांिि कििाऱ्या तत्तवाांसाठी, त्या घटनेशी सांबांरधत असलेल्या क्रमबद्ध शास्त्रावि अवलांबनू िहातो. पि 
प ष्ट्कळशा बाबतीत, सांबांधी के्षिातील अभ्यासकाांिे लक्ष अशा प्रकाििी तत्तव े रवकरसत किण्याकडे असत 
नाही, असे भरू्ोलाभ्यासकाला आढळून येण्यािी शलयता असते. अशाव्स्थतीत, भरू्ोलाभ्यासकाने त्याांसाठी 
अनांतकालपयंत वाट पहात िहाव े अशी कोिीि अपेक्षा कििाि नाही. अशा परिव्स्थतीत, त्याला अशा 
अभ्यासािी जबाबदािी स्वतःि स्वीकािावी लार्ण्यािीही शलयता आहे. पि, असे कित असताना आपि 
तावत्काल आपला दृरष्टकोि बदलतो आहो यािी जािीव भरू्ोलाभ्यासकाने ठेवली नाही, ति ज्यासांबांधी 
प िेशी पूवगतयािी आपि केलेली नाही अशा पिलया के्षिात आपि रनरिति अरतक्रमि केलेले आहे, हा शोध 
फाि उशीिा लारे्ल. 

 
विच्या परिच्छेदात काही भरू्ोलकािाांकडे वैयव्लतक अांर् रलरनदेश केला आहे असे वाटण्यािी 

शलयता आहे. तेहहा, हा म द्दा प्रस्त त लेखकाच्या स्वतःच्याि अन भवाांतून सोदाहिि स्पष्ट किण्यास हिकत 
नाही. काही रवरशष्ट प्रदेशाांति लोखांड आरि पोलाद कािखान्याांिे कें रद्रकिि झालेले आढळते; ते 
कोित्यातिी काििाने त्या के्षिातील अथवा अन्यके्षिातील दर्डीकोळसा व लोखांड याांच्या खािींच्या 
उपव्स्थतीशी सांबांरधत असते; आर्गथक भरू्ोलाच्या प्रत्येक पाठ्यप स्तकास या सांबांधयोर्ाांिा आवजूगन उल्लखे 
किण्यािा प्रयत्न केलेला असतो. ही र्ोष्ट प्रथमपासूनि भरू्ोलाभ्यासकाांच्या लक्षात येऊन ि कलेली आहे. 
पि, उद्योर्ाांच्या अथगशास्त्रािे अभ्यासक लोखांड व पोलाद कािखान्याच्या रवतििाच्या समस्येिा अभ्यास 
किण्याकडे द लगक्ष कित आले आहेत आरि त्याम ळे विील सांदभातील कोितेि रवधान समपगक नसल्यािे 
आढळून येते, यात काही सांशय नाही. या प्रदेशाांच्या स्वरूपाच्या अथगशोधनाच्या प्रयत्नात असलेल्या 
भरू्ोलाभ्यासकाांना या उद्योर्धांद्यािी सधन वृद्धी हीि या प्रदेशाांच्या प्रम ख लक्षिाांपैकी एक लक्षि असल्यािे 
आढळून आले. अथाति, त्याांना या कािखान्यािा अन्य भौर्ोरलक रूपधेयाांशी असलेला सांबांधयोर् स्पष्ट 
करून दाखरविे भार्ि होते. म्हिूनि, लोखांड व पोलाद कािखान्याांच्या सापेक्ष स्थानाांिे रनयांिि कििािी 
सामान्य तत्तव े प्रस्थारपत किण्यािे कायग प्रस्त त लेखकानेि आपल्या रशिावि घेतले (३५२). कािि, 
त्याांच्या आधािावि, सांय लत सांस्थाांनाांच्या क्रमबद्ध भरू्ोलािा एक रवभार् म्हिनू या उद्योर्ािा अभ्यास कििे 
लेखकाला शलय होिाि होते (३५३). याांपैकी परहल्या प्रकािच्या अभ्यासात बिीि र्ोडी रनमाि झाल्याम ळे, 
अन्य काही उद्योर्धांद्याांच्या आरि एकां दिीने उद्योर्ाांच्या सापेक्ष स्थानाांिे रनयांिि कििाऱ्या तत्तवाांच्या 
अभ्यासाांकडे लेखक सहजि ओढला रे्ला. तेहहापासून एक र्ोष्ट मला स्पष्ट रदसू लार्ली. फलत सांय लत 
सांस्थानाांच्या लोखांड आरि पोलाद उद्योर्ािा अभ्यास कित असतानाि माझे लक्ष त्या उद्योर्ाांच्या के्षिीय 
महत्वावि —अथात, काही के्षिाांिे रवरशष्ट लक्षि या सदिात— कें रद्रत झालेले होते. पि, अन्य सवग 
अभ्यासाांत उद्योर् ही घटना या अथाने त्याांच्यावि लक्ष कें रद्रत केले जात होते, आरि त्याांपकैी एकाि 
रूपािे, म्हिजेि त्याच्या सापेक्ष स्थानाांिेि, स्पष्टीकिि किण्यािी र्िज आहे असे वाटत होते. अथाति, 
या माझ्या अभ्यासलेखाांकडे, कोिी लक्ष रदलेि असेल ति, फलत अथगशास्त्रञाांनी लक्ष रदले होते, यात 
आियग वाटण्याजोरे् काहीि नाही. 

 
या हयव्लतर्त अन भवावरून प्रस्त त लेखकाने काढलेला रनष्ट्कषग हा एक सवगसामान्यपिे लार् ू

पडिािा रनयम असण्यािी शलयता आहे. सापेक्षस्थानाांच्या (Standorts) समस्येिा अभ्यास किावयािा 
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असेल ति, भरू्ोलापेक्षा अथगशास्त्राच्या प्ररशक्षिािीि अरधक जरूिी असते, इतकेि नहहे ति, त्यासाठी तीि 
एक समस्या मानून त्या समस्येवि सांपूिग लक्ष रजतके कें रद्रत किाव ेलार्ते रततकी त्याच्या परििामाकडे 
लक्ष देण्यािी आवश्यकता असत नाही. अथाति, हा अभ्यासक अथगशास्त्रञ असेल तिि ती प्रत्यक्ष समस्या, 
त्यािे लक्ष वधूेन घेईल, पि, जि तो भरू्ोलञ असेल ति त्यािे लक्ष त्याच्या परििामाांविि रखळून िाहील 
(c/o रटस्सेन १६०, ८). 

 
खिे ति, रवरवध शास्त्राांनी अभ्यासावयाच्या समस्याांिी तकग रसद्ध वाटिी धाब्यावि बसवनू, 

भरू्ोलाभ्यासकाांनी हा रवषय इतलया रवस्तृत प्रमािात रवकरसत केलेला आहे की, तो त्याांच्याि के्षिािा एक 
भार् म्हिून हाती ठेवण्यािा अरधकाि त्याांनी साांरर्तला, ति शास्त्राांच्या कायगके्षिाांच्या तकग रसद्ध रवभार्िीिा 
रविाि बाजूला सारून, केवळ वरहवाटीिा हक्क म्हिनू, तो कायद्याने मान्य होईल, असा दावा भरू्ोलपक्षाला 
किता येण्यासािखा आहे. (c/o क्राप्ट १६६, ७). आर्गथक हयवहािाांच्या सापेक्षस्थान समस्येबाबत 
भरू्ोलाभ्यासकाांनी भिीव कामरर्िी केली आहे, यात शांकाि नाही. पि, आपि या समस्येिा पाठलार् 
सातत्याने व पद्धतीने कित आलो नाही. म्हिनूि, या के्षिािी अांतबाह्य मशार्त आपिि यशस्वीिीतीने 
केली असल्याच्या आधािावि, आपि आपला वरहवाटीिा अरधकाि ठामपिे नोंदव ूशकत नाही. कािि, 
अशा घटनाांिी रनयामक तत्तव ेआम्ही प िवावी म्हिून सांपूिग ञान जर्त् काही आमच्या तोंडाकडे पहात 
नाही! 

 
या ‘सापेक्षस्थान (standorts) समस्येच्या उपपत्तीविील आपल्या सवंकष अभ्यासग्रांथाच्या 

प्रस्तावनेत स्वीरडश अथगशास्त्रञ पालेंदि याने या के्षिात भरू्ोलकािाांनी केलेल्या क्राांरतक पयगवके्षिावरून 
उपरिरनर्गदष्ट रनष्ट्कषग पडताळून पहाता येईल (३७२). माि, त्याला एक प स्ती जोडिे न्याय्य ठिेल. 
स्वतःच्या कायासाठी आवश्यक असलेले रनष्ट्कषगही अथगशास्त्रञाांनी समपगकपिे रवकरसत केलेले 
नसल्याम ळे, भरू्ोलाभ्यासकाांनी या के्षिात पदापगि केले. रवशषेता, अमेरिकी अथगशास्त्रञाांनी या के्षिाकडे 
अर्दीि द लगक्ष केले, आरि ज्यावळेी प्रस्त त लेखकाने हाि रवषय रनवडला त्यावळेी वबेिच्या कायािी 
त्याांना ओळखही नहहती (३९६). काही असले तिी, पालाांदिने वबेििे कायग अहयवहायग असल्यािे दाखवनू 
रदले आहे. 

 
म्हिूनि, आतातिी अथगशास्त्रञ या समस्येकडे लक्ष देऊ लार्ले आहेत या र्ोष्टीिे भरू्ोलाभ्यासक 

स्वार्त कितील. अथात, भरू्ोलही काही भोलत्यािीि भरूमका करू इव्च्छत नाही. ही समस्या तकग दृष्ट्ट्या 
अथगशास्त्रीय दृरष्टकोिाच्या कके्षतील आहे, हे जिी आम्ही मान्य केलेले असले तिी, ती अथगशास्त्राच्या 
के्षिातील एका भौर्ोरलक समस्येिी भरूमका घेते, यात सांशय नाही. म्हिजे, भौर्ोरलक दृरष्टकोिािे ञान 
असण्यािी र्िज आलीि. आरि नेमकी याि मार्ाने प्रत्यक्ष सामग्रीिी आरि परििामकािक स्पष्टीकििािी 
अशी द हेिी भि त्या के्षिात घालत असताना, भरू्ोलाला दात्यािी भरूमकाही सातत्याने कििे शलय होिाि 
आहे. 

 
क्रमबद्ध शास्त्राांवि भरू्ोलाला अवलांबून िहाव ेलार्ते, याबाबत बिीि टीका झालेली असल्याम ळे, 

अथगशास्त्राांतर्गत रुपधेयाांच्या वांटनाांच्या अथगशोधनािे पितफेड किण्यािी सांधी घेण्यास काही हिकत नाही, 
अशा अथाच्या केल्या रे्लेल्या एक दोन महत्तवपूिग सूिनाांिी दखल येथे घेिे औरित्यपूिगि ठिेल. 
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कोित्याही घटनेच्या वांटनाच्या अथगशोधातील परहला टप्त पा त्या वांटनािे रिि तयाि कििे हा 
असतो, हे उघड आहे. थोड्या अांशाने का होईना, ज्याांनी भौर्ोरलक दृरष्टकोि आत्मसात केला आहे अशा 
क्रमबद्ध शास्त्राांच्या अभ्यासकाांना एक र्ोष्ट सहज कळून ि केल, की भपूृष्ाविील र्ोष्टींच्या सापेक्ष-स्थानाांिे 
स वाच्य रििि किण्यािी एकि-एक भाषा म्हिजे नकाशािी भाषा असते, आरि रवश्वसनीय 
अथगशोधनासाठी आपल्या सांस्थाांना येवढ्या मोठ्या एककाांच्या नकाशाांपेक्षा अरधक तपशीलवाि नकाशाांिी 
जरुिी असते. भरू्ोलात व भशूास्त्रात हा एक र्ृरहत रसद्धाांत मानला रे्लेला असला आरि अथगशास्त्रात आता 
त्याला सांपूिग मान्यता रमळालेली असली, तिीही अथगशास्त्राच्या अनेक शाखाांत त्याच्याकडे द लगक्ष केलेले 
रदसते. जेहहा पेव्न्सल्वारनया, ओहायहो, इांरडयाना, इरलनायस या िाज्यातील केवळ रवकास सांख्याांच्या 
भाषेत एकूि सांय लत सांस्थानातील पोलाद-उद्योर्ाच्या सापेक्ष स्थानाांिे अथगशोधन अथगशास्त्रञ करू लार्ले, 
तेहहा त्याांना सापेक्ष स्थान रनरियनािी तत्तव े हाती लार्ण्याच्या सांभाहयतेच्या दृरष्टने पिाभव पत्कििािे 
रनष्ट्कषग काढण्यािी पाळी आली, यात आियग वाटण्यासािखे काहीि नाही. आपल्या रशिर्ितीिी 
रजल्हारनहाय आकडेवािी, िाज्यरनहाय आकडेवािी इतकी परिपूिग नसली तिीही, आग्नेय पेव्न्सल्हहारनया-
मेिीलँड, रपट्जबर्ग-यांग्ज टाऊन के्षि, एिी सिोविीविील बांदिे आरि काल मत रजल्हा यासािख्या 
के्षिाांतील पोलाद उद्योर्ाच्या रवकासािे प िेसे अिकू मापन किावयािे असेल, ति रजल्हारनहाय नकाशिे 
वापििे प्राप्त त आहे (३५३). तसेि, त्या त्या वस्त व्स्थती एखाद्या तपशीलवाि नकाशावि दाखरवलेल्या 
पारहल्याखेिीज, आरि रवशषेत्वाने कािखानदािी कििाऱ्या शहिाांिा रविाि रवसकॉव्न्सन रवरुद्ध रमनेसोटा 
या भाषेत, किावयािा नसून, तो रविाि रमरशर्न सिोविाच्या परिम रकनाऱ्याशी असलेल्या त्याांच्या 
सारनध्याच्या भाषेत किावयािा आहे, हे त्याच्या नजिेत भिल्याखेिीज रवसकॉव्न्सन व रमनेसोटा याांच्या 
औद्योरर्क रवकासातील रविोधािे अथगशोधन किण्यािी कोिीि आशा करू नये (३२६). 

 
भरू्ोलािे प्ररशक्षि न रमळालेल्या एखाद्या अथगशास्त्राच्या अभ्यासकाला, अथगशास्त्रीय रुपधेयाांच्या 

वांटनािा एखादा तपशीलवाि नकाशा पाहूनही, तौलरनक सापेक्षस्थानासांबांधीिी समस्या आिखी 
सोपीकरून त्या नकाशावि सादि केलेली आहे, असेि वाटण्यािा सांभव आहे. म्हिजे तो जवळजवळ 
रनिपवादपिे सापेक्षस्थानाांच्या भाषेति त्याांिा रविाि किण्यािी शलयता आहे. सापेक्षस्थलासांबांधीिा हा 
रविाि तो केवळ भरूमतीच्या दृरष्टने कित िाहील, पि, प्रदेशाांच्या रभन रुपाांिा तो रविािही कििाि नाही. 
प ष्ट्कळशा अथगशास्त्राविील पाठ्यप स्तकातून कृरष उत्पादनाांच्या रवरवध प्रकािच्या वांटनाांच्या प्ररतपादनावि 
र्थ्यूनेनने सादि केलेल्या एका नर्ि-कें द्राभोवती पसिलेल्या व क्रमाने बदलत जािाऱ्या उत्पादनाांच्या 
समकेन्द्रीय पट्ट्याांच्या स र्म रििाांिा िाांर्लाि प्रभाव पडलेला रदसतो. (हे रिि तयाि कििािा लेखक 
उत्ति जमगनीच्या सापेक्षतः समस्वरुप मदैानी प्रदेशातील िरहवासी होता ही र्ोष्ट येथे लक्षात घेण्यासािखी 
आहे) [या उपपत्तीच्या रुपिेषेसाठी योनासन पहा ३१३ (१९२५, २८४-८६)]. पूवीच्या काळी हे रवश्लेषि 
रकतीही सांय व्लतक वाटत असले तिी, आध रनक काळातील हयापािरवषयक स रवधाांच्या रवकासाम ळे, 
जमीनवापि रनरित किण्यािे कामी सापेक्षस्थल हा कािक र्ौि महत्तवािा होऊन िारहला आहे व त्याम ळेि 
त्या पूवगकालीन रवश्लेषिािी मोठ्या प्रमािात मोडतोड झाली आहे. मांडई प िवठ्यासाठी लावलेल्या बार्ा 
आरि दूध प िवठ्यासाठी असलेले र्ौळवाडे येवढे सवगश्र त अपवाद वर्ळले, ति रवरवध प्रकािच्या कृरष 
उत्पादनाांिे सापेक्षस्थान त्याांच्या स्थानाांच्या सापेक्षता रकतीतिी अरधक प्रमािात ते हवामान, जरमनीिा 
िढउताि, मृरत्तका व पािलोट याांच्यावि अवलांबून असतात, असे ओ. ई. बेकि याांनी काही वषांपूवीि 
दाखवनू रदलेले आहे. य िोपीय शतेीसांबांधीिे तपशील उदाहििादाखल घेऊन त्याने या वस्त व्स्थतीिे 
प्रात्यारक्षकि केले आहे (३२४). माि, सापेक्षस्थानाांच्या या कािकाकडे अशा प्रकािच्या ििेत सांपूिग द लगक्ष 
किावयास हिकत नाही असा यािा अथग होत नाही. कृरष भरू्ोलरवषयक अभ्यासाांच्या बाबतीत सहसा अशी 
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व्स्थती रनमाि झालेली रदसते. [हे रनयम परहल्याने घालून रदले रे्ले, त्यानांतिच्या काळात व परिव्स्थतीत 
पडलेल्या मूलभतू फिकाांिा सांदभग लक्षात घेऊन वबेेलने र्थ्यूनेनच्या या रनयमाांिी साांर्ोपाांर् व तपशीलवाि 
ििा केली आहे (३९५, ४७-४८)]. 

 
कोित्याही घटनेच्या रवतििािे अथगशोधन कििाऱ्या अभ्यासकाला भौर्ोरलक दृरष्टकोि असिे 

महत्तवािे आहे; या सांदभातील या ििेत, तकग शास्त्र काही साांर्त असले तिी, ही समस्या हाताळण्याच्या 
दृरष्टने भरू्ोलकाि पूिगपिे स सज्ज असतो, असे स िरवले आहे, असे कोिालाही वाटेल. जि भरू्ोलकाि हा 
रनष्ट्कषग मान्य कििािि असतील, ति त्यापूवी त्यानी पालाांदिाने आपल्या अरधकािपूिग प्रबांधात केलेल्या 
काही रवरशष्ट प्रश्नाांच्या रवविेनाांिे नीट पिीक्षि किाव े हे बिे —रवशषेेकरून वाहत कीसािख्या समस्या 
हाताळताना ढीर्भि अथगशास्त्रीय तपशीलाांिी र्िज असते यािा रविाि किावा. तसेि र्ाहहगि व त्यािे 
सहकािी याांनी केलेल्या सांय लत सांस्थानातील कािखानदािीच्या सापेक्षस्थानाांच्या अभ्यासात त्यानी 
रवकरसत केलेल्या आर्गथक रवश्लेषिाच्या तांिािेही िाांर्ले पिीक्षि किाव.े— ज्यािा उल्लखे आम्ही यापूवीि 
केलेला आहे त्या नकाशा-पे्रमाच्या अभावािे उदाहिि या पालाांदिाच्या ग्रांथाच्या रुपानेही रमळते (३४७). 
शवेटी, ज्याांना काही थोडे भरू्ोलरवषयक प्ररशक्षि लाभले आहे अशा अथगशास्त्रञाांिे अभ्यासग्रांथही 
नजिेखालून घालाव.े उदाहििाथग : हूविने केलेला पादिाि-उद्योर्ािा अभ्यास (३६४). 

 
अथगशास्त्रासािख्या कोित्याही शास्त्रीय के्षिाांतर्गत भौर्ोरलक बाज िा अभ्यास किावयािा झाल्यास, 

भौर्ोरलक दृरष्टकोिािी, काही प्रमािात तिी आवश्यकता असते, एवढेि आतापयंत आपि दाखवनू देऊ 
शकलो. अथगशास्त्राांतर्गत ऐरतहारसक समस्या हाताळण्यास काही प्रमािात ऐरतहारसक दृरष्टकोिािीही 
आवश्यकता आहे यावि भि देत असण्यािी र्िज नाही; कािि, सवगि अथगशास्त्रञाांना या-ना-त्या मार्ाने 
इरतहासािे प्ररशक्षि रमळालेलेि असते, पि, त्या मानाने फािि थोड्याांना भरू्ोलािे प्ररशक्षि रमळालेले 
असते. जे जे शास्त्र “तत्सांबांधी वस्तूांिा भपूृष्ाविील के्षिीय रवतििाांिा रविाि किते, त्याला त्याला 
भौर्ोरलक पद्धतींिा आश्रय घ्यावाि लार्तो. आपल्या अभ्यासवस्तूांच्या रुपाांत पडत जािाऱ्या के्षिीय 
फिकाांिे अथगशोधन त्याला किता आलेि पारहजे. आपल्याि के्षिातील सामान्य सांकल्पना आपल्याला 
आत्मसात किता याहया म्हिनू, आरि आपल्याि शास्त्रातील वस्तूच्या स्वरुपािा सखोल अभ्यास किण्यािे 
एक उपय लत साधन म्हिून, भौर्ोरलक त लनाांच्या भाषेत रविाि किण्याच्या पद्धतींिा त्याला उपयोर् 
किता आला पारहजे. अशाप्रकािे अथगशास्त्रात अन सांधानकायग कििािा प्रत्येक अभ्यासक भरू्ोलाभ्यासकही 
असला पारहजे. (त्याला भौर्ोरलक पद्धतींिा वापि किता आला पारहजे या अथाने भरू्ोलाभ्यासक हा शब्द 
येथे वापिला आहे). मर् त्यािी तशी इच्छा असो वा नसो. अशी इच्छा त्याला रजतकी लवकि होईल, आरि 
तो ते ञान सांपादन किील, रततके त्यािे आरि त्याच्या अन सांधानकायािे रहत होईल.” असा व्स्मटने 
रनष्ट्कषग काढला आहे (७, ४). 

 
म्हिून, आमिा रनष्ट्कषग थोडलयात असा—शास्त्राांच्या वर्ीकििाच्या य व्लतवादाच्या भाषेत, तसेि 

अभ्यासकाांच्या हयावसारयक रसद्धतेच्या—म्हिजे, ताांरिक आरि सारहव्त्यक ञानाच्या—भाषेत, घटनाांच्या 
रवतिि-रवषयक तत्वाांच्या समस्येिा अभ्यास किण्यािे काम प्राधान्याने अथगशास्त्रञाांकडून उत्तम रितीने 
होिे शलय आहे; पि त्याबिोबिि तो, काांही अांशी तिी, भरू्ोलािा अभ्यासक असिे जरूि आहे. 

 
कोिताही र्ैिसमज होऊ नये म्हिून, येथे आिखी एक र्ोष्ट साांरर्तली पारहजे. या सांपूिग ििेत– 

नहहे, या सांपूिग ग्रांथाति —“भरू्ोलकाि” ही सांञा “भरू्ोलािा अभ्यासक” या शब्दप्रयोर्ािे सांरक्षप्त त रुप 
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म्हिून वापिलेली आहे. कोितीही एक हयलती एकाि वळेी भरू्ोलाभ्यासक असून अथगशास्त्राभ्यासकही असू 
शकेल; आरि ज्या रवषयािी त्याला अरधक र्ोडी वाटेल आरि ज्या रवषयािा अभ्यास किण्यास आपि 
स सज्ज आहोत असा त्याला रवश्वास वाटेल, त्या रवषयािा तो अभ्यास करू शकेल, हे र्ृरहति आहे. 
आपल्या कायाशी सांबांरधत असलेल्या अन्य के्षिाांतील कायात महत्तवाच्या रविािाांिी भि वरे्वरे्ळ्या 
भरू्ोलकािाांनी टाकलेली आहे व पूढेही टाकत िाहण्यािी शलयता आहे. खिे पहाता, अशा दोन वरे्ळ्या 
शास्त्रीय के्षिाांतील हे वैयव्लतक आांतिसांबांध ग्राह्य आहेत अशी केवळ मान्यता देऊन काम भार्ण्यासािखे 
नाही, ति ते अत्यांत इष्ट आहेत असा आग्रह धिला रे्ला पारहजे (१४७, १२४- f, १३४). हा रविाि सवग 
शास्त्राांच्या बाबतीत सामान्यपिे खिा असेल ति भरू्ोलाच्या बाबतीत तो रवशषेत्वाने खिा आहे. भरू्ोलािा 
सांबांध रवरवध शास्त्राांच्या सीमाके्षिाांजवळि येत असतो, आरि तञ अभ्यासक जि एकाि शास्त्राला रिकटून 
िाहतील ति ही के्षिे नेहमीि ‘पडीक’ िाहतील. येवढेि नहहे ति, भरू्ोल आपल्या प्रत्येक शाखेच्या 
माध्यमाने रवरवध क्रमबद्ध शास्त्राांिा छेद घेत जातो. म्हिनूि, “शास्त्राांच्या हद्दी द लंघ्य रभतींनी आखलेल्या 
नाहीत” ही र्ोष्ट भाग्यािीि समजली पारहजे, असे पेंक म्हितो. याि प्रश्नाच्या ििेच्या ओघात तो प ढे 
म्हितो : “एखाद्याजवळ आवश्यक ते पिवाने असतील ति, तो िाज्याांच्या सिहद्दीही ओलाांडून जाऊ 
शकतो”, हे त्यािे रवधान, त्यानेि स िरवलेल्या रुपकाला थोडी म िड घालून, असे रलरहण्यािी रवनांती 
किण्यास हिकत नाही. “एखाद्याजवळ आवश्यक तेवढी पािता असेल, महिजेि पिवाना असेल, ति तो 
शास्त्राांच्या सीमा ओलाांडून जाऊ शकतो”. प्राध्यापक पेंक याांना आांतििाष्ट्रीय सिहद्दींबाबत आलेल्या 
वैयव्लतक अन भवावरून तिी, शास्त्राांच्या सीमाांवि सीमािक्षक ठेवले जाऊ नयेत या प्रस्तावाला ते मान्यता 
देण्याइतकी आपल्या मताला म िड घालतील, असे वाटते. अथात, ज्या के्षिात तो असे अरतक्रमि कित 
असतो त्या के्षिात अरधकािी असलेल्या हयलतींिा रनिगय हाि अांरतम रनिगय िाहील, या अटीवि प्रत्येक 
अभ्यासकाने स्वतःच्या पिवान्याबाबतिा रनिगय स्वतःि घ्यावा. काही असले तिी, जो कोिी अशा 
सांक्रमिके्षिात सांिाि कित असतो “त्याला घोडा बदलला तिी माांड बदलू न देण्यािी खबिदािी घेतली 
पारहजे”, याबाबत सवांिे एकमत होण्यास हिकत नाही (९०, Ⅱ, ३६). रशवाय पेंकने अन्यि सूरित 
केल्याप्रमािे, तो कोित्याही के्षिात कायग कित असला तिी त्या अभ्यासकाला आपि ते किण्यास पाि 
आहोत असा रवश्वास वाटला पारहजे. ही अट पूिग किण्यासाठी, आपि कोित्या के्षिात, व केहहा, कायग 
कित आहोत याांिी त्याने पूिग जािीव ठेविे आवश्यक आहे. भरू्ोलाला आपला पायाभतू दृरष्टकोि ठामपिे 
माांडता यावा म्हिून, कोितेही के्षिाांतरित बीजािोपि त्याच्या खऱ्या स्वरुपाति मान्य केले जाव,े आरि ते 
आपल्या रवस्तािके्षिातील आहे या सबबीवि त्यािे फळही आपलेि असा र्ैिअरधकाि साांर्ू नये. 

 
जवळजवळ तशाि आधािावि, भरू्ोलािा भ-ूरुपविगनाशी असलेल्या सांबांधारवषयीिा प्रश्न —ििा 

करून न सोडरवता एकदम — रनकालात काढण्यािी पिवानर्ी रमळण्यास हिकत रदसत नाही [भरूुपविगन 
शास्त्रािा भरू्ोलाशी सांबांध हा प्रश्न येथेि नहहे ति या सवग ग्रांथाति टाळण्यािा प्रयत्न केला आहे. पि, याि रवषयािा सरवस्ति रविाि 
Perspective... पाने ८४ ते ९६ येथे केला आहे.]. रवशषेतः इांग्रजी भारषक देशाांमध्ये, हा प्रश्न बिाि काळ मोठा वादािा 
रवषय होऊन बसलेला आहे. १९०८ मध्येि र्ायकीच्या मताशी आपि सहमत असल्यािे साांर्त असतानाि 
रिझोल्मने, भरूूपाांिा अभ्यास त्याांच्या उत्पत्तीला अन सरुन किावयािे ठिरवले ति तो थेट भशूास्त्रािीि वाट 
धिेल, असे मत रदले. इति प ष्ट्कळशा भरू्ोलकिाांनीही त्याच्या या मतािा प्ररतध्वनी उमटरवला. 
त्याबिोबिि –इांग्लांडमध्ये नसले तिी अमेरिकेत –त्या के्षिातील बह ताांश कायग भरू्ोलकािाांनीि पूिग केलेले 
आहे. रवशषेेकरून डेव्हहस याांच्या कायािा व त्याांच्या प्रभावािा परििाम (c/o डी. डब्लू. जॉनसन, १०३). 
जमगनीत रिलटोफेनने घालून रदलेला मार्ग पेंकने व त्याच्या रवद्यार्थ्यांनी अांरर्कािल्याम ळे, भरूूपशास्त्र हे 
भरू्ोलािे असे एक रनयरमत अांर् झाले, की त्यािा कायमिाि समावशे भरू्ोलात किण्याला, घेतलाि 
असल्यास, फािि थोड्याांनी आके्षप घेतला. (यारवरूद्ध, रवशषेेकरून नेदलंडमध्ये या प्रकािच्या अभ्यासात 
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भरू्ोल आरि भशूास्त्र हा फिक स्पष्टपिे वरे्ळा करून दाखरवतात (९२, २९४). एकूि ञानके्षिाच्या 
दृरष्टकोिातून भरू्ोलािे पिीक्षि कित असताना ञानोपपरत्तञ (Erkenntnistheoretiker) क्राप्ट याने असा 
रनष्ट्कषग काढला, की भरूूपाांच्या उत्पत्तीच्या अभ्यासासह केलेल्या भरूूपविगनाम ळे भरू्ोलके्षिाच्या तकग रसद्ध 
एकात्मतेला तडा जातो, हे रदसत असूनही, केवळ या के्षिाच्या ऐरतहारसक उक्राांतीच्या आधािावि त्यािा 
समावशे भरू्ोलात केला आहे, हेि खिे. अशी व्स्थती रनदान जमगनीत तिी असल्यािे स्पष्ट रदसते (१६६, 
७). म्हिून, शवेटी क्राप्टने असा रनिगय रदला की, त्याच्या या समावशेावि आके्षप घेतला जाण्यािी शलयता 
िारहली नाही. रनदान जोपयंत भरूूपविगनकािि भरू्ोलकाि असतात, तोपयंत ही व्स्थती अशी िाहिािि, 
अशी प स्तीही येथे जोडण्यास हिकत रदसत नाही. जमगनीतील भरू्ोलाभ्यासक त्याला रमळिाऱ्या 
प्ररशक्षिाम ळे भरूूपशास्त्रञही असतो. आरि शास्त्रीय के्षिाांतील श्रमरवभार्िीच्या न्यायाने, या खास के्षिािा 
अांतभाव भरू्ोलानेि आपल्या के्षिात करून घेतलेला आहे. 

 
भरू्ोलके्षिातील तकग वादापेक्षा त्याच्या इरतहासावि आधािलेला हा रनष्ट्कषग आपल्या देशातही लार् ू

पडतो का, या प्रश्नािे उत्ति देण्यािा प्रयत्न प्रस्त त लेखक करू इव्च्छत नाही. भरूूपशास्त्राच्या भरू्ोलाशी 
असलेल्या रनकट साहियाम ळे भरू्ोलाला रनःसांशयपिे फायदे झाले आहेत तसे काही तोटेही झाले आहेत. 
भरूूपशास्त्रािे भरूूपाांकडे असलेले लक्ष प्राम ख्याने स्वतः किता अभ्यासावयाच्या रवषयाकडेि असाव े–
म्हिजे, वनस्परतशास्त्रािे लक्ष वनस्पतीकडे असाव े –तशा स्वरूपािे असते. म्हिून, रमशोटेने 
म्हटल्याप्रमािे, त्यािा दृरष्टकोि क्रमबद्ध शास्त्रािा असतो, यारवरूद्ध भरू्ोलािा दृरष्टकोि वांटनशास्त्रािा 
असतो. (१८९, २६). या रविोधािा एक सामान्य परििाम झालेला रदसतो. प्राम ख्याने भरूूपशास्त्रञ म्हिनू 
रशक्षि घेतलेल्या भरू्ोलाभ्यासकाांना सातत्याने भौर्ोरलक दृरष्टकोि रटकवनू धििे सहसा अवघड होते, 
असे मत स्वतः पेंकनेि रदले आहे (९०, Ⅰ, ३८f). त्याांच्यापैकी प ष्ट्कळाांनी भरू्ोलाच्या पद्धरततांिरवषयक 
रविािात उडरवलेल्या र्ोंधळाबद्दल– ते त्याांच्याांपैकी– प ष्ट्कळाांनी भरू्ोलातील पद्धरततांिरवषयक रविािात 
उडरवलेल्या र्ोंधळाबद्दल न बोलिेि बिे. या सांदभातील आिखी एक रवशषे परििाम यापूवीि सूरित 
केलेला आहे (प्रकिि ९-ड). स्वतांि वस्तू म्हिनू भरूूपाांिा अभ्यास केल्याम ळे तकग दृष्ट्ट्या होिािे त्याांिे 
वर्ीकिि क्रमबद्ध शास्त्रातील स्वतांि वस्तूांच्या वर्ीकििासािखेि असते. अथाति ते वर्ीकिि भरूूपाांच्या 
के्षिीय स्वरूपान साि केलेले असिाि नाही. –म्हिजेि, “जर्ातील रवरवध भरूूपात्मक के्षिाांच्या 
स्वरूपान साि असिाि,” असे रमशोटेने त्यािे विगन केले आहे. जोपयंत भरूूपशास्त्र हा भरू्ोलािा अरवभाज्य 
भार् आहे असे मानले जाते तोपयंत तत्सांर्त क्रमबद्ध शास्त्राांनी केलेल्या वर्ीकििािा रविािही न किता 
हवामान, नैसर्गर्क वनस्पती चकवा शतेमळ्याांिे प्रकाि याांिेही वर्ीकिि किण्यािे स्वातांत्र्य आपल्याला आहे 
असे भरू्ोलकािाांना वाटते. पि त्या दडपिाम ळेि वांटनशास्त्राांतर्गत विगनाला उपकािक ठििािे भरूूपाांिे 
वर्ीकिि कििे त्याांना अवघड होऊन बसले. प ष्ट्कळशा बाबतीत वरे्वरे्ळ्या भरूूपाांिे प्रकाि उपय लत ठित 
असत हे रनरिति आहे. पि, तेि वर्ीकिि सवग बाबतीत लार्ू किण्याच्या प्रयत्नाम ळे के्षिीय परिभाषेतील 
काही रविोधाभास रनमाि झाले. उदाहििाथग : श्वेतपवगताांिे विगन “मोनॉडनॉकाांिा एक सांग्रह” असे केले 
रे्ले. 

 
भरू्ोल व भरूूपशास्त्र याांच्या अन्योन्य सांबांधाांबद्दल काहीही रनष्ट्कषग काढले रे्ले असले तिीही, 

रवकासेरतहासाच्या वस्त व्स्थतीम ळे आता ते शास्त्र भरू्ोलािे एक अांर् बनलेले आहे, ही र्ोष्ट लक्षात घेतलीि 
पारहजे; आरि जमगन शास्त्राबाबत क्रा्टनेही हेि मान्य केले आहे. पि, ज्या समस्याांना अशी स्वतःिी प्ररतष्ा 
र्तकालात प्राप्त त झालेली नाही अशा, पि तकग दृष्ट्ट्या समरूप, समस्याांिा अांतभाव या के्षिात केला जावा 
म्हिून य व्लतवाद किण्यासाठी विील रनष्ट्कषािा उपयोर् किता येिाि नाही. िाज्यके्षिाांच्या उत्क्राांरत-
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प्ररक्रया ही समस्याही, भरूूपाांच्या उत्क्राांतीच्या अभ्यासाप्रमािे, भरू्ोलािेि एक अांर् आहे असा दावा मौलने, 
आरि अलीकडे ईस्टनेही, केला आहे. िाजनैरतक इरतहासाच्या भौर्ोरलक बाजूच्या अशा अभ्यासाांिा 
रवकास प्राम ख्याने सहसा रजतका भरू्ोलकािाांनी केला आहे, रततका तो िाजनीरत-शास्त्रकािाांनी चकवा 
इरतहासकािाांनी केलेला नाही, अशी वस्त व्स्थती असल्यािे रसद्ध करून दाखरवता आले तिि हा दावा 
समथगनीय ठिेल (१५७, १९९, २७०; c/o २१६, ९५६.) 

 
आता, क्रमबद्ध भरू्ोलािा अन्य क्रमबद्ध शास्त्राांशी असिाऱ्या सांबांधाच्या आपि केलेल्या पिीक्षिािा 

र्ोषवािा येथे द्यावयास हिकत रदसत नाही. वैिारिकदृष्ट्ट्या, क्रमबद्ध भरू्ोल कोित्याही घटनेच्या 
रवतििारवषयीिी आवश्यक ती सामग्री अन्य शास्त्राांकडून, अथवा सवगसाधािि सांख्यात्मक सामग्री 
प िरविाऱ्या सांदभग ग्रांथाांतून रमळरवत असतो. भौर्ोरलक हेत रसद्धीसाठी उपय लत ठिेल अशा कोित्याही 
प्रकािाांनी, त्या घटनेच्या रवरवध रूपाांिे वर्ीकिि भरू्ोल स्वतःि कित असतो –म्हिजेि, तो प्रादेरशक 
स्वरूपाच्या दृरष्टने महत्तवपूिग असिाऱ्या लक्षिाांच्या भाषेत घटनाांिे वर्ीकिि कितो –मर्, अशाप्रकाििे 
वर्ीकिि अन्य शास्त्राांतून उपलब्ध असो अर्ि नसो. रशवाय, वैिारिक दृष्ट्ट्या, त्या घटनेच्या रवतििािे 
स्पष्टीकिि, म्हिजेि रतच्या उत्पत्तीिी मारहती भरू्ोल त्या क्रमबद्ध शास्त्राांकडूनि रमळरवतो. भरूूपे, 
आिण्ये, रपके, पोलाद कािखाने चकवा िाजनैरतक िाज्ये, काही असो, त्या घटनाांच्या रवकासािी तत्तव ेव 
त्याांच्या रवतििािी काििे हे रवषय त्यासांबांधी शास्त्राांच्या रजहहाळ्यािे रवषय असतात. या वस्त व्स्थती व ही 
तत्तव ेही सामग्रीिी उसनवािी आहे हे उघडपिे मान्य करून –आरि, अथाति, ती सामग्री नेहमीि सांबांधी 
क्रमबद्ध शास्त्राांकडून प िरवली जात असते असे र्ृहीत धरुन –भरू्ोल आपल्या कायास स रूवात कितो. 

 
या विील प्रश्नािा उहापोह इतका केला यालाही एक कािि आहे. रवशषेेकरून क्रमबद्ध भरू्ोलात, 

अभ्यासकाला भौर्ोरलक दृरष्टकोिािी भलू पडण्यािी शलयता असते, आरि अन्य क्रमबद्ध शास्त्राांिे 
अभ्यासरवषय असलेल्या घटनाांच्या अप्रामारिक प्ररतपादनाने तो त्या घटनेिे अवास्तव रिि उभे किील 
अशी, चकवा भरू्ोलके्षि सोडून अर्दी पिलया के्षिात रशिण्यािे साहस किील अशीही, शलयता असते. ही 
र्ोष्ट लेहमानने लक्षात आिनू रदलेली आहे. (११३, २३७ f). केवळ बािीक पि स्पष्ट सीमािेषा आखून हा 
अरतप्रसांर् टाळता येईल की काय यािी शांका वाटते. आम्ही अद्याप क्रमबद्ध भरू्ोल व अन्य क्रमबद्ध शासे्त्र या 
दोहोमध्ये अशी स स्पष्ट मयादा आखलेलीि नाही, असा आके्षप वािकाांनी यापूवीि घेतलेला असण्यािी 
शलयता आहे; आरि असा प्रयत्न आम्ही केलेला नाही हेही खिे! या सांदभातील सांबांधयोर् दोन शजेािी 
के्षिाांमधील पयंतभमूी सािखे नाहीत, ति दोन रभन पातळीत असलेल्या दोन वरे्ळ्या के्षिाांच्या छेदासािखेि 
आहेत. ही वस्त व्स्थती ध्यानात बाळर्ली ति, आमच्या मते, येथे सीमाांिी र्िजि नाही. खिी रभनता आहे 
ती या दोन दृरष्टकोिातील. रवतििाच्या भाषेत ज्याांिा अभ्यास केला जात असतो त्या रवरशष्ट घटनेवि त्या 
क्रमबद्ध शास्त्रािे लक्ष एकवटलेले असते, ति के्षिीय भेदाभेद रनमाि किण्यािे कामी या रवतििाने कोिती 
भरूमका घेतली आहे यावि क्रमबद्ध भरू्ोलािी नजि रखळलेली असते. प ष्ट्कळशा अभ्यासाांसाठी, 
भरू्ोलाभ्यासकाला सांबांधी क्रमबद्ध शास्त्राच्या पातळीविि, पि सीमािेषा सोडून, बिाि फेिफटका 
किण्यािी आवश्यकता भासू लार्ते. असे किताना तो आतपयंत रशिण्यािी शलयता असते. पि, 
भौर्ोरलक दृरष्टकोिािे आपले अवधान त्याने सोडलेले नसेल, ति आपले के्षि सोडून आपि पिलया के्षिात 
भटकत आहोत यािी त्याला आठवि करून देण्यासाठी सीमेविील ख िाांच्या दर्डाांिी म ळीि र्िज 
िाहिाि नाही. उलट, आपल्याला आवश्यक ती सामग्री सांपादन केल्यावि आरि आवश्यक ते रनष्ट्कषग 
प्रस्थारपत केल्यावि, तो तात्काळ भौर्ोरलक पातळीवि पित येईल (पहा. आकृती क्र. १). 
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क्रमबद्ध भरू्ोलात भौर्ोरलक दृरष्टकोिाला ठामपिे रिकटून िहाता याव े म्हिनू, अभ्यासकाने 
आपले कायग िालू असेतोपयंत के्षिविगनात्मक शास्त्र या अथाने भरू्ोलके्षिािा सांदभग सतत घेत िारहले 
पारहजे. हा दृरष्टकोि प्रादेरशक भरू्ोलात अर्दी स्पष्टपिे रनदेरशत असतो याबाबत बह तेक सवग लेखकाांिे 
एकमत असते. म्हिनूि, भरू्ोलके्षिाच्या रवरशष्ट क्रमबद्ध शाखाांमध्ये कोिाला रकतीही र्ोडी वाटत असली 
तिी, प्रत्येक भरू्ोलाभ्यासकाने प्रादेरशक अभ्यास केलेले असिे आवश्यकि आहे, याबाबत पेंक याच्याशी 
प ष्ट्कळाांिे एकमत झालेले आहे (१२९, ६३९). लेहमानच्या आग्रही मतान सािही, कोित्याही परिव्स्थतीत, 
क्रमबद्ध भरू्ोलािा अभ्यास कित असताना त्यािा प्रादेरशक अभ्यासाांशी असलेल्या सांबांधाांिा रविाि सतत 
कित िहािे अत्यावश्यक आहे (१८१, ४९). भरू्ोलातील कोित्याही क्रमबद्ध अभ्यासािा या दृरष्टकोिातून 
रविाि केला, ति त्या भरू्ोलाभ्यासकािे लक्ष त्या प्रत्यक्ष घटनेवि, म्हिजे रतिी उत्पत्ती व रतच्या प्ररक्रया 
या र्ोष्टींकडे नसते, ति त्या घटनेिा अन्य भौर्ोरलक रूपधेयाांशी असलेल्या सांबांधाांवि त्यािे लक्ष असते. 
(म्हिजेि, के्षिीय भेदाभेदाांच्या दृष्टीने महत्तवाच्या रूपधेयाांवि लक्ष असते.). 

 
येथे जे रनष्ट्कषग आम्ही काढले आहेत त्याांिा परििाम म्हिून क्रमबद्ध भरू्ोलातील, सर्ळे नाही तिी, 

बह ताांश कायग रनकालाति काढाव े लारे्ल, असा एक रविाि प्रथमदशगनी मनात येऊन जातो. पि 
परिव्स्थती याच्या उलट आहे. घटनाांच्या रवरशष्ट प्रकािाांिा एकूि के्षिीय भेदाभेदाांशी असलेल्या सांबांधाच्या 
क्रमबद्ध अभ्यासाांिी तितूद किण्यािे आर्त्यािे कायग किण्यासाठी तेवढा भार् या रनष्ट्कषांम ळेि मोकळा 
करून देण्यात आला आहे. रवजातीय रूपधेयाांच्या जरटलाच्या भाषेत प्रत्येक के्षिातील हा जरटल बदलत 
असतो. अन्योन्य आांतिसांबांध असलेल्या रवजातीय रूपधेयाांच्या एका जरटलाच्या भाषेत जर्ातील प्रदेश 
एकमेकापेक्षा रनिाळे असल्यािे दाखरवता येते. कोित्याही एका स्वतांि प्रदेशािे सांपूिग अथगशोधन 
किावयािे झाले, ति त्याच्या आकािमानाच्या कोित्यातिी एका पातळीवि त्या प्रदेशातील घटनाांच्या 
रवरशष्ट वर्ांनी तयाि केलेल्या घटक रवभार्ात त्या प्रदेशािी रवभार्िी आपल्याला कल्पनेनेि किावी 
लार्ते. रमशोटेने म्हटल्याप्रमािे, त्या प्रदेशािे वनस्परतरनर्गमत स्वरूप, त्यािे भरूूपात्मक स्वरूप, त्यातील 
प्रत्येक प्रम ख साांस्कृरतक रूपधेयाने रनमाि केलेले स्वरूप, आिखी रकतीतिी अन्य रूपे या सवांिा अभ्यास 
कििे आवश्यकि आहे (१८९, १७ ते ३३). रशवाय, अशा परिपूिग पि स्वतांि अभ्यासाांच्या केवळ त लनेने 
जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांिे सांपूिग आकलन होऊ शकत नाही. त्याबिोबिि ज्याांच्यातील केवळ नैसर्गर्क 
वनस्पतींिा, केवळ भरूूपाांिा, चकवा केवळ साांस्कृरतक रूपाांपैकी एकािा अभ्यास केला रे्ला आहे, असे 
प्रदेश एकमेकाांपासून कोित्याप्रकािे पिस्पिाांपासून रवभलत व कोित्याप्रकािे पिस्पिाांशी रनर्रडत असतात, 
हेही समजून घेिे आवश्यक असते. रमशोटे या तौलरनक अभ्यासाांना “तौलरनक वनस्परत-भरू्ोल,” 
“तौलरनक भरूूपाांिा भरू्ोल” इ. अशी नाव ेदेतो. त्यािप्रमािे हेटनिही आपल्या अनेक खांडात रलरहलेल्या 
क्रमबद्ध-भरू्ोलाला “Vergleischende Lӓnderkunde” हे नाव देतो व ते वाटते रततके अन रित नाही. 
तिीही, द दैवाने, या हेटनिच्या नावाने बिेि र्ैिसमज रनमाि केले, हे आपि पारहलेलेि आहे (प्रकिि २-
ड). ज्याने अमेरिकी भरू्ोलाला भरू्ोलातील वांटनात्मक सांकल्पनेिी प्रथमि ओळख करून रदली, त्याि 
प्राकृरतक भरू्ोलकािाने, म्हिजे फेनमाननेि, सांय लत सांस्थानाांिा प्रादेरशक प्राकृरतक भरू्ोलरवषयक 
प्रभावी अभ्यास प्रकारशत करून क्रमबद्ध भरू्ोलासांबांधीिा आपला हाही दृरष्टकोि प्रात्यरक्षकाने रसद्ध करून 
दाखरवला, ही र्ोष्ट अत्यांत अथगपूिग आहे. 

 
रवशषेेकरून, ज्याांना प्रादेरशक भरू्ोलारवषयीच्या आवडीतून क्रमबद्ध अभ्यास किण्यािी स्फूती 

रमळाली, त्याांनीि क्रमबद्ध भरू्ोलाने कोित्याप्रकाििे कायग किण्यािी जबाबदािी स्वीकािावी, ते अर्दी 
स्पष्टपिे सूरित केलेले आहे. कोित्याही एका रवरशष्ट रूपधेयाच्या त्या के्षिाशी असलेल्या सांबांधािे मापन 
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प्रदेशाच्या एकूि स्वरूपातील अन्य कािकाांशी असलेल्या त्याि घटकाच्या सांबांधाच्या भाषेत किाव ेलार्ते, 
हे त्याांनी ओळखले. तसेि, वरे्वरे्ळ्या घटकाांच्या केवल मापनाांिा सापेक्ष मापनाांइतका, म्हिजेि 
घटकाांघटकाांतील अन्योन्य सांबांध-दशगक र् िोत्तिाांइतका, उपयोर् होत नाही, हेही त्याांच्या सूक्ष्म नजिेतून 
स टलेले नहहते. 

 
र् िोत्तिाांच्या नकाशीकििाच्या घटकमहत्तवसमतािेषा-पद्धती (Isoplethic Method) िा रवकास हे 

क्रमबद्ध भरू्ोलातील अभ्यास अरधकारधक भौर्ोरलक स्वरूपािे किण्याच्या दृरष्टने टाकलेले एक अत्यांत 
महत्तवािे प्रर्तीिे पाऊल ठिते. एांर्ल िेख्टच्या कायािा आधाि घेऊन, वचेलग्टन डी. जोन्सने ही पद्धती 
आपल्या देशात परििामकािक िीतीने सादि केली व रतिा रवकास केला (२८३), आरि आता रतिा सवगि 
उपयोर्ही केला जातो आहे. िीनच्या वरे्वरे्ळ्या रवभार्ाांतील कृरषरवषयक भेदाांच्या अभ्यासाांसाठी 
रेवाथाने अलीकडेि प्ररसद्ध केलेल्या रपकाांच्या र् िोत्तिाांच्या नकाशाांिी (३९२) उपय लतता आरि ज्याांवि 
आपल्याला यापूवी अवलांबनू िहाव ेलार्त असे त्या केवलमूल्यदशगक चबद य लत नकाशाांिी उपय लतता याांिी 
त लना करून पहावी (३९२). एकाि घटनेसांबांधीिी दोन र् िोत्तिे एकािवळेी दाखरवण्यािी सोय करून ही 
पद्धती आिखी स धािता येईल. हीि र्ोष्ट प्रस्त त लेखकाने तयाि केलेल्या सांय लत सांस्थानाांतील 
द ग्धहयवसाय-के्षिाांच्या घटक-महत्तव-दशगक समता-िेषाांच्या नकाशाांवरून दाखरवली रे्ली आहे (३२५ : 
पि नकाशा फाि लहान प्रमािावि छापलेले असल्याम ळे हे प्रात्यारक्षक फािसे समपगक झालेले नाही). 
जोन्सच्या लघ के्षिदशगक नकाशािा रवस्ताि व रवकास कििाऱ्या या अभ्यासाने द ग्धहयवसायाच्या 
रवकासाच्या घनतेतील बदलाच्या प्रमािाांतून रनमाि होिािे जमीनवापिाच्या के्षिीय स्वरुपाांतील भेदाांिे 
प्रत्यक्ष रििि केलेले आहे. र्ौळवाड्यातील र्ाई चकवा द ग्ध-उत्पादन याांच्या रवतििािे दशगन घडरविाऱ्या 
सामान्य रशिर्ितीच्या नकाशाांवरून ही र्ोष्ट केवळ अप्रत्यक्षपिे, आरि प ष्ट्कळ अांशी ि कीच्या स्वरूपात, 
अन मानानेि जािनू घ्यावी लार्त असे. मार्ील प्रकििात ग्रामीि के्षिाांच्या जार्रतक रवतििाच्या दोन 
प्रकािच्या क्रमबांधाांिी ििा आलेली आहे. कृरषप्रकाि रनरित कििे आरि “कृरषप्रदेशाांच्या” सीमा ठिरविे 
या र्ोष्टी विील दोनही प्रकािाांत घटक-महत्तवदशगक समतािेषाांच्या नकाशाांच्या अरधकारधक ििनेविि 
अवलांबून िहातात. (मर् ते नकाश ेअप्रकारशत िारहले तिी िालेल). या नकाशाांवि वरे्ळ्या वरे्ळ्या रपकाांिे 
एकूि रपकाांशी, लार्वडीखालील जरमनीिे एकूि जरमनींशी, र् िाढोिाांच्या कळपाांिे लार्वडीखालील 
जरमनींशी इत्यादी वरे्वरे्ळ्या र् िोत्तिाांच्या रुपाने स्पष्ट होिािे भेद दाखरवले असिे जरूि असते. 

 
क्रमबद्ध भरू्ोलातील ही र् िोत्तिात्मक पद्धती कृरषभरू्ोलाप ितीि मयारदत आहे, असे नाही. 

रनत्याच्या “उठावाच्या” नकाशाांरशवाय, म्हिजे ज्यात फलत प्रत्यक्ष उांिीि दाखरवलेली असते अशा 
नकाशारशवाय “सापेक्ष उठाव” दाखरविािे नकाशहेी तयाि किण्यात आले आहेत. पाशगच्या अन कििाने, हे 
नकाश े वरे्वरे्ळ्या य िोरपय भरू्ोलकािाांनी, आरि या देशातील र्ायहािोल्ड व्स्मथ याांनी, तयाि केलेले 
आहेत. [रवशषेेकरून जेम्सिे पयगवके्षि पहा (२९४); आरि के्रसीिे अर्दी अलीकडील उदाहििही पहा, 
३३८]. “सामारजक भरू्ोलाच्या” के्षिातील र्ृहप्रकािाांिे नकाश ेकाढताना याि पद्धतीिा उपयोर् व्लनफेनने 
केला आहे. तसेि, प्रस्त त लेखकाने सांय लत सांस्थानातील लोकसांख्येिी मानववांशात्मक ििनेतील के्षिीय 
भेद दाखरवण्यासाठी या पद्धतीिाि उपयोर् केला आहे (३५९). 

 
जेथे रवतििाच्या रवरशष्ट स्वरूपाम ळेि समतािेषाांिे नकाश े तयाि केले जाण्यािी शलयता कमी 

होते, तेथेही, उदाहििाथग नर्िलक्षिाांच्या रवविेनासाठी, केवल सांख्यात्मक मापनाच्या तत्तवािा उपयोर् 
नर्िाांच्या स्वरुपाांतील भेदाभेदाांच्या स्पष्टीकििाथग किता येण्यासािखा आहे. म्हिजेि, नर्ि-रवकासाच्या 
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भाषेत नर्िाांच्या त लना कित असता, आरि प्रदेशाांच्या त लना कित असतानाही, महत्तवािी कामरर्िी 
बजाविािी आकािमानाहयरतरिलत अन्य लक्षिे स्पष्ट होण्यासािखी आहेत. हीि र्ोष्ट प्रस्त त लेखकाने 
केलेल्या उत्ति अमेरिकेतील कािखानदािीपट्ट्याच्या अभ्यासावरून सोदाहिि रसद्ध झालेली आहे. त्यात 
नर्िाांच्या कािखानदािीच्या कायािे मापन, केवल-मूल्यात न किता, एकूि कायाच्या सांदभात केलेले आहे 
(३२६). 

 
जॉन के. िाइट याांनी “रवतििािी काही मापने” या शीषगकाखाली अर्दी खूप र् ांतार् ांतीिे एक 

ताांरिक साधन क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या सहाय्यासाठी अलीकडेि सादि केलेले आहे (२९३). त्यात बिीि 
र् ांतार् ांतीिी र्रित-सूिे वापिावी लार्तात एवढ्याि काििावरून त्याांिा उपयोर् किण्याच्या रवरुद्ध, 
अथवा त्याांच्या बाजूने, भरू्ोलकािाांनी आपले मत कल रषत करून घेऊ नये. हे असे एक नवीन, पि 
मौल्यवान, तांि आहे, की त्याम ळे प्रादेरशक भरू्ोलाला उपकािक ठितील असे रनष्ट्कषग काढण्यािी पािता 
क्रमबद्ध भरू्ोलाला प्राप्त त होण्यािी शलयता आहे, असे िाइटने सादि केलेल्या रवरवध, पि लहानसहान 
उदाहििाांवरून सूरित होते. ते रनष्ट्कषग आज उपलब्ध असलेल्या रनष्ट्कषांपेक्षा रकतीतिी अरधक अिकू 
असतील, अशी शलयता िाइटने सादि केलेल्या छोट्यामोठ्या उदाहििाांवरून सूरित होत असली, तिी या 
तांिािी उपय लतता पटवनू देण्याच्या दृरष्टने ती अपयाप्त ति आहेत, असे रनदान प्रस्त त लेखकािे मत झालेले 
आहे. एखाद्या प्रत्यक्ष समस्येसाठी त्यािे उपयोजन करून पहाण्यात आरि त्यातून कोिते रनिगय हाती 
येतात हे तपासून पहाण्यात एखाद्या अभ्यासकाला तिी र्ोडी वाटेल, अशी आशाि कित िहाव ेलार्िाि 
आहे. 

 
भरू्ोलातील क्रमबद्ध अभ्यासािा सवात सोपा प्रकाि एकाि घटकाप िता मयारदत असतो. पि, 

भरू्ोलात घटक-जरटल या सांकल्पनेिे महत्तव फाि आहे, या र्ोष्टीिी दखल आम्ही यापूवीि घेतलेली आहे. 
रवरवध घटकाांिे प्रकाि-रनिपेक्ष, सहसांबांधय लत साहियग म्हिजेि घटक-जरटल होय. स मािे एकाि 
प्रकािच्या घटक-जरटलािी रनिरनिाळ्या के्षिात प निावृत्ती होत असल्यािे आढळून आल्यास, आरि त्याांिे 
रवतिि भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या महत्तवािे असल्यािे नजिेस आल्यास त्याांिा क्रमबांधात्मक अभ्यास किण्यास 
हिकत नाही —आरि हा अभ्यास जार्रतक स्वरूपािा, अथवा एकाि रवस्तृत के्षिाशी सांबांरधत 
असावयासही हिकत नाही. क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रवरवध शाखाांिा अन्योन्यसांबांध साधिािे हे अभ्यास म्हिजे 
प्रादेरशक भरू्ोलाच्या रवरशष्ट के्षिातील एकघटकाभ्यासाच्या पायापासून सवगघटकजरटलाभ्यासाच्या 
रशखिापयंत पोहोिरविाऱ्या पायऱ्या असतात. 

 
पजगन्यमान, तपमान, जमीनउताि, मृरत्तका, पािलोट-हयवस्था, व वनस्परतजीवन अशासािख्या 

रवरवध घटकाांिे एकाि स्थळी रदसिािे अांतःसांबांध एकाि घटक-जरटलाच्या रुपाने सादि किता येण्यािी 
शलयता असते. आरि मर्, ज्यािा आडहया पातळीतील रवस्ताि अरनरित आहे असा उभ्या पातळीतील तो 
एक जटील आहे. असे म्हिावयास हिकत िहात नाही. उलटपक्षी, हे घटक रनिरनिाळ्या स्थळी उपव्स्थत 
असण्यािी शलयता असते. त्याांच्या अांतःसांबांधातून आडहया पातळीतील कमीजास्तपिे रनरित रवस्ताि 
असलेले एक के्षिीयरुप रनमाि होईल. तसेि, लाांबट रवस्तािािी य-ूआकािािी आल्प्त स पवगतातील, अथवा 
तत्सम, एक दिी हा रतच्या प्राथरमक अवस्थेत एक नैसर्गर्क जरटल होता, आरि त्यािी जमीन उताि, 
मृरत्तका पािलोट आरि वनस्पती ही कािके एका बाजूच्या पवगतउतािापासून द सऱ्या बाजूच्या 
पवगतउतािापयंत एका रनरित िीतीने बदलत रे्ली. म्हिजेि, रतिकस रदशनेे बऱ्यािशा रनरित मयादा 
असलेले ते एक के्षिीयरुप होते, तथारप, प्रत्यक्ष त्या सांकल्पनेिा रविाि किता, रतच्या मयादा लाांबीच्या 
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रदशनेे अरनरित असतात— म्हिजेि, त्या प्रत्येक रवरशष्ट बाबीप ित्याि रनरित केल्या जातात. या रवरुद्ध 
एक ‘पोल्ये’ हेही असेि, पि सवगि रदशाांच्या मयादा रनरित असलेले, जरटल के्षिीय एकक आहे. 

 
एस्टोरनयािा भरू्ोलकाि माकग स याने घटक-जरटलाांच्या अभ्यासाांत एका उद् बोधक व सूिक 

ग्रांथािी भि घातली आहे. हा ग्रांथ, अर्दी पूिांशाांनी नसला तिी, बहहांशी नैसर्गर्क घटकाांच्या सांयोर्ाच्या 
(Nature Complex) अभ्यासाला वारहलेला आहे (२३९). “टांड्रा”, “हायमूि”, “लो-मूि”, “कवोष्ट्िक िि 
प्रदेशातील तृिसमदृ्धसखल भार्” इत्यादी सांञा वापरून अशा घटक-जरटलाांच्या अर्दी सहज लक्षात 
भििाऱ्या प्रकािाांना अर्दी पूवीपासूनि भरू्ोलकािाांनी मान्यता रदलेली आहे, अशी नोंद त्याने केलेली आहे. 
कोित्याही एका जरटलातील कोित्याही एका कािकात कसलाही बदल झाला तिी त्याम ळे इति 
कािकाांत तत्काळ फिक झालेला रदसत नाही, ति ते नहया परिव्स्थतीशी कमीजास्त वरे्ाने ज ळते घेऊ 
लार्तात. ज्याांच्याांतील सवगि घटकाांिी पूिगपिे सांर्ती लार्लेली आहे ते “रनयरमत जरटल”, आरि 
ज्याांच्यातील ही ज ळिी पूिगत्वाला पोहोिलेली नाही ते “अरनयरमत” असे तो त्याांिे भेदही दाखरवतो. याि 
सांदभात अन्य लेखकाांनी ‘सांवादी’ व “रवसांवादी” जरटल असे भेद स िरवलेले आहेत, त्यापेक्षा या सांञाांनी 
केलेले विगन अरधक स्पष्ट आहे (प्रकिि १०-ड पहा). जेहहा एखादा घटक-जरटल द सऱ्या के्षिातील 
घटक-जरटलात घ सलेला रदसतो तेहहा त्याला माकग स त्या घटकािे “धन आक्रमि” असे नाव देतो, 
कािि त्या द सऱ्या जरटलाला अशा कोित्याि कािकािी रवशषे र्िज नसते.—उदाहििाथग कवोष्ट्िक िि 
प्रदेशात झालेले आिण्यप्रदेशाांिे आक्रमि, हेि आक्रमि रवरुद्ध रदशनेे झालेले आढळते तेथे त्याला तो 
“ऋि आक्रमि” असे नाव देतो. घटक-जरटलाांच्या वर्ीकििािी एक योजनाही त्याने आखली होती. 
त्यान साि खऱ्याख ऱ्या जरटलाांना अमूतग अशा रवरशष्ट जातीत अथवा प्रकािात घातले आहे—अथाति, तसे 
किताना त्याने त्याांच्या आवश्यक त्या सामान्य लक्षिाांिा रविाि केलेला आहे—आरि प ढे त्याांिी त्याने 
क ल, प्रत अशीही हयवस्था लावनू रदलेली आहे. 

 
वर्ीकििाच्या एकाि क्रमबांधात सवग प्रदेशाांिी हयवस्था लावण्याच्या प्रयत्नात असताना आमच्याप ढे 

ज्या द लंध्य अडििी उभ्या िारहल्या, त्याि मूळ अडििी घटक-जरटलाांच्या प्रकािाांिे, म्हिजेि अमूतग 
प्रकािाांिे, सीरनयन पद्धतीने वर्ीकिि कििे हा अांरतम हेतू साध्य होण्याच्या मार्ात उभ्या िाहतात. 
आिण्यहयाप्त त पवगतप्रदेश, अिण्यहयाप्त त मदैानी प्रदेश, पवगतप्रदेशातील कवोष्ट्िक ििप्रदेश व मदैानी 
कवोष्ट्िक ििप्रदेश हे िाि रभन प्रकाि आहेत. ते वर्ीकििाच्या कोित्याही एका एकपक्षीय क्रमबांधात 
तकग श द्ध पद्धतीने बसरवता येत नाहीत; कािि, पवगत व मदैान हा भेद महत्तवािा मानावयािा की आिण्य व 
क िि हा भेद महत्तवािा मानावयािा यािा रनिगय देिािी एकही वस्त रनष् पद्धती आम्हाला मारहत नाही. 
त्यािप्रमािे, एका भौर्ोरलक प्रदेशािा (Landschaft) उल्लेख एकाि प्रकािच्या घटक-जरटल या अथाने 
कििे शलय आहे, ही माकग सने प ढे केलेली सूिनाही आम्हाला मान्य होण्यासािखी नाही. त्या प्रदेशात 
उपव्स्थत असलेल्या त्या जरटलातील सवगि घटकाांिा आपि रविाि करू लार्लो, ति शवेटी आपल्या 
हाती लार्ते ती त्यािी एक असाधािि अवस्था असते, तो त्यािा एक प्रकाि होऊ शकत नाही (प्रकिि 
१०-इ पहा). माकग सिा प्रोत्साहक रनष्ट्कषग जिी आपि मान्य केला नाही तिी, नैसर्गर्क घटक-जरटलाांच्या 
रवरशष्ट प्रकािाांच्या क्रमबद्ध अभ्यासाांतून काही मौरलक रनिगय आपल्या हाती येण्यािी शलयता आहे, अशी 
अपेक्षा किण्यास हिकत नाही. अथात, यातील प्रत्येक जरटलातून त्या प्रदेशाच्या सांपूिग स्वरूपाच्या, चकवा 
त्याच्या रूपिेषेिाही, प िेसा आरवष्ट्काि होत नसला तिी, कोित्याही एका घटकापेक्षा एका जरटलात त्या 
प्रदेशािा अरधक आरवष्ट्काि होत असतो, असे मानावयास काहीि हिकत नाही. 
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सांघटनक शल मानवी हाताने रनमाि केलेल्या व बऱ्याि बाबतीत फाि रवस्तृत के्षिावि पसिलेल्या 
अनेक घटक-जरटलाांच्या अभ्यासाांतून रकतीतिी अरधक उपय लत रनिगयाांिी अपेक्षा किण्यास हिकत नाही, 
असे प्रादेरशक रवभार्िीच्या या पूवीच्या आपल्या ििेने सूरित केलेलेि आहे. ज्या नैसर्गर्क 
घटकजरटलाांबाबत आपि ििा केलेली आहे, ते योर्ायोर्ाने एकि आलेल्या काही शलतींच्या 
आांतिरक्रयाांच्या परििामाांिी केवळ र्ोळाबेिीज, अशा स्वरूपािे असतात. त्यातील कोित्याही एका शलतीिे 
आकलन रतच्या अन्य शलतींशी असलेल्या सांबांधाांच्या भाषेत रतच्याप िते स्वतांिपिे किता येते. म्हिूनि या 
नैसर्गर्क घटक-जरटलाांपेक्षा साांस्कृरतक घटकजरटल हे वरे्ळ्या प्रतीिे असतात. हे साांस्कृरतक घटक-
जरटल मानवाने हेत प िस्सि त्याांच्या अांरतम परििामाांच्या सांपादनासाठीि रनमाि केलेले असतात. त्यातील 
कोित्याही एका घटकािी उपव्स्थती त्याच्या अन्य घटकाांशी असलेल्या सांबांधाांच्या भाषेत समजून 
घ्यावयािी नसून, त्या अांरतम परििामाशी असलेल्या त्याांच्या सांबांधाच्या सांदभात समजून घ्यावयािी असते. 
उदाहििाथग : मका-पट्ट्यातील शतेमळ्यावि मानवाने सांघरटत केलेल्या एकूि रपके व र् िेढोिे याांच्या 
साहियाच्या दृष्टीने असलेल्या ओटच्या महत्तवाच्या भाषेत, चकवा, तसाि रविाि करू लार्लो ति, मज िी, 
भाांडवली खिग, जमीन याांच्यावि रकमान खिग व कमाल अथोत्पादन या त्याच्या अांरतम परििामाच्या 
भाषेतही, मका-पट्ट्यातील ओटिे महत्तव स्पष्ट करून घ्याव ेलारे्ल. परििामी, हे साांस्कृरतक घटक-
जरटल बऱ्याि मोठ्या प्रमािात स्वयांपूिग एकक रूपानेि सांघरटत केलेले असतात. म्हिूनि, त्याांिे 
आकलन हाि साांस्कृरतक प्रादेरशक भरू्ोलाच्या रवकासािा परहला टप्त पा मानला जावा, असे आम्ही यापूवी 
दाखवनू रदले आहे. 

 
शतेमळ्यासािख्या साांस्कृरतक घटक जरटलाांच्या सापेक्षतः लहान एककात समारवष्ट असलेल्या 

कािकाांिी सांख्या नैसर्गर्क घटक जरटलाांत सामान्यतः आढळिाऱ्या कािकाांच्या सांख्येपेक्षा रकतीतिी 
अरधक असते, व त्यात भौरतक व अांभौरतक अशा दोन्ही प्रकािाांच्या घटकाांिा समावशे असतो. सांय लत 
सांस्थानाांतील शतेमळ्याांच्या प्रकािाांतील भेद शतेमळ्याविील लोकवस्तीच्या स्वरूपातील भेदाांशी सांबांरधत 
असते म्हिजे मळेकिी हे देखील र् िेढोिे व रपके याांच्या बिोबिीने त्या मळ्याच्या रनयरमत घटकािी भरूमका 
कित असतात, ही र्ोष्ट ओ. ई. बेकि याांच्या लक्षात येऊन ि कली आहे. (३१२). 

 
जिी सामान्यतः साांस्कृरतक जरटलाांिी फलत लहानसि के्षिीय एकके बनत असली, तिी मानवाांनी 

त्याांिे सांघटन रशरथल प्रादेरशक जरटलाांत केलेले आढळते. अशा प्रादेरशक जरटलाांनी माि प्रत्येकी 
सापेक्षतः अरधक रवस्तृत के्षि हयापलेले असते. 

 
शवेटी, साांस्कृरतक व नैसर्गर्क अशा दोनही प्रकािाांच्या घटकाांिा ज्यात समावशे होतो अशा 

जरटलानाांही मान्यता द्यावयास हिकत नाही. मानव बऱ्यािशा बाबतीत समान नैसर्गर्क परिव्स्थतीत एकाि 
प्रकाििे साांस्कृरतक जरटल वाढवत असतो. ज्यातील साांस्कृरतक घटक जरटलाांनी काही नैसर्गर्क 
जरटलाांशी अांतर्गत सांबांध जोडून ठेवले आहेत, असेही अनेक जरटल आढळण्यािी शलयता आहे, अशी 
अपेक्षा किण्यास हिकत नाही. पि, नैसर्गर्क परिव्स्थतीशी ज ळते घेण्याच्या आपल्या पद्धतीत मन ष्ट्य 
कधीि सातत्य िाखत नसल्याम ळे, या सांय लत घटक-जरटलाांिी उपयोजकता सापेक्षतः मयारदत असिाि, 
अशीि अपेक्षा आपि केली पारहजे. 

 
ज्याांच्याशी आपला सांबांध येत असतो अशा काही घटक-जरटलाांिा अभ्यास अन्य शास्त्राांनी आधीि 

करून ठेवलेला असतो असे भरू्ोलाला आढळून येते. फलत सरूप व सामान्य प्रकािाांिाि अशा जरटलाांत 
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समावशे केलेला असेल –उदाहििाथग : अनेक वनस्पतींिा जरटल या अथाने नैसर्गर्क वनस्पतींिा 
अभ्यास, चकवा झोतभट्ट्या, पोलादभट्ट्या, रूळ किण्याच्या रर्िण्या, वस्त रनर्गमतीच्या रर्िण्या, 
साठविािी प्राांर्िे, इत्यादींिा जरटल या अथाने लोखांड-पोलाद-रनर्गमतीिा कािखाना याांिा अभ्यास केला 
असेल –ति क्रमबद्ध शास्त्राांपैकी सांबांधीशास्त्र त्या जरटलाच्या त्याच्या मूळ स्वरूपात अभ्यास किण्याकडे 
आरि त्याच्या जर्भि झालेल्या रवतििाकडे लक्ष प िवत असते. पि, अरधक र् ांतार् ांत असलेले काही 
जरटल –म्हिजेि ज्यात रवधमी घटनाांिा सांयोर् झालेला असतो असे जरटल –माि, फलत 
भरू्ोलकािालाि रजहहाळ्यािे वाटण्यािी शलयता आहे. भौर्ोरलक हेतू साध्य होण्याच्या दृष्टीने उपय लत 
असे शतेमळ्याांिे वर्ीकिि अथगशास्त्रञाांनी तयाि केलेलेि असेल ति भरू्ोलकाि त्याच्या वर्ीकििािा 
जरूि उपयोर् किील. पि तसे नसल्यास, स्वतःिे तसे वर्ीकिि किण्यास तो कमी कििाि नाही. 
तथारप, अशा रवरशष्ट बाबतीत, अभ्यासकाांिे हे दोन र्ट पिस्पि सहकायाने कायग करू लार्ले, ति दोनही 
शास्त्राांच्या दृरष्टकोिाांतून उपय लत ठिेल असे एकि एक वर्ीकिि ते तयाि करू शकतील, असे वाटते 
(C/o ३२० व त्याबिोबिि ३१९ आरि ३२४). पि, अथगशास्त्रञाांनी तयाि केलेले कािखानदािी उद्योर्ाांिे 
वर्ीकिि भरू्ोलाला कोितेि मौरलक ञान देऊ शकिाि नसेल, ति भरू्ोलकािाला एक वरे्ळे वर्ीकिि 
किण्यारशवाय र्त्यांतिि नाही. 

 
अभ्यास एका घटकािा असो की एका घटक-जरटलािा असो, क्रमबद्ध भरू्ोलातील अभ्यास 

रवरशष्ट प्रकािच्या एकाि घटनेवि अथवा घटना-साहियावि लक्ष कें रद्रत कित असतो. त्याम ळे, जारत-
सांकल्पना प्रस्थारपत किण्याच्या रदशनेे त्यािी वाटिाल स रू होते. प्रत्येक घटकासाठी अथवा घटक-
जरटलासाठी त्याच्या प्रकाि भेदाांिा एक तकग श द्ध क्रमबांध प्रस्थारपत होण्यािी शलयता रनमाि होते; आरि 
त्या रूपधेयािे प्रकाि आधीि प्रस्थारपत झाले असतील, ति त्याि पायािा आधाि घेऊन अभ्यस्त रूपधेयािे 
अन्य भौर्ोरलक रूपधेयाांशी असलेले सांबांध तत्तवाांच्या रूपाने साांरर्तले जाण्यािी शलयता रनमाि होते –मर् 
ती तत्तव े उपयोजनदृष्ट्ट्या रकतीही मयारदत असोत, अथवा सदोष असोत! पजगन्यमान, मृरत्तका, 
जलप्रवाहाांम ळे रनमाि होिािी झीज अथवा भि, पीक-र् िे साहियग, पोलाद कािखाने चकवा िाजनैरतक 
सिहद्द याांपैकी कोित्याही एकािा आपि रविाि कित असलो, –माि, हा रविाि सांपूिग जर्ािा नसला, 
ति प्रत्येक बाबतीत तो रनदान रवस्तृत के्षिाांिा तिी असावा. –ति ते अभ्यस्त रूपधेय व अन्य भौर्ोरलक 
महत्तवािी रूपधेये याांच्यातील सांबांधयोर् प्रस्थारपत किण्यािी शलयता रनमाि हहावयास हिकत रदसत 
नाही. 

 
क्रमबद्ध भरू्ोलािे सवगि रनष्ट्कषग जारत-सांञाांनी स्पष्ट करून साांर्िे हे कोित्याि परिव्स्थतीत शलय 

होिाि नाही –मर् ते रनष्ट्कषग सांकल्पनाांसांबांधींिे असोत चकवा तत्तवाांसांबांधीिे असोत! हेटनि १६७, २८३). 
ज्वालाम खींिा क्रमबद्ध अभ्यास कित असता, केवळ एका प्रकािािे एक उदाहिि म्हिून क्राकाटोआिे 
रवविेन समपगकपिे किताि येिाि नाही. त्यािप्रमािे, एका भौर्ोरलक रूपधेयािा द सऱ्या रूपधेयाांशी 
असलेल्या सांबांधाांिा रविाि कित असताना, आपापल्यापिीने असामान्य रदसिाऱ्या असांख्य बाबी आढळून 
येतील. तिीही क्रमबद्ध भरू्ोलािा बिाि मोठा भार् सवगसामान्य परिव्स्थतींिाि रविाि कित असतो आरि 
त्यािी वाटिालही तत्तव-रवकासाच्या रदशनेेि होत असते. प्रश्न असा आहे, की त्याांच्याम ळे भरू्ोलाला 
भरवष्ट्यतकािे सामर्थ्यग प्राप्त त होते काय? कािि, शास्त्राच्या अांर्ी असलेली ही अनमोल शलती हाि 
“शास्त्रािा” कळस, असे प ष्ट्कळदा मानले जात असते. 

 
आपि ज्याला शास्त्र म्हितो तशा प्रकािच्या “जािीविेी” –पदाथगशास्त्रञ जॉन टी. टेट [“माझे 

ञानरवषयक रविाि” या रवषयावि रमनेसोटा रवद्यापीठातील आपल्या सहकाऱ्याांप ढे रदलेल्या अनौपिारिक हयाख्यानात ही सूिना त्याने केलेली 
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होती.] याने ही सांञा स िरवलेली आहे –आवश्यक लक्षिे त्या ञानाच्या स्वरूपावरून रनरित केली जात 
नाहीत. खिे ति, ज्याला ‘शास्त्र’ असे सांबोधतात तशा प्रकािच्या ञानसांशोधनाच्या पद्धतीिी ती परििामी 
फळे असतात. भरवष्ट्यकाळात प्रत्यक्ष रनिीक्षिाने एखाद्या वस्त व्स्थतीिे आकलन जसे होऊ शकेल, तसेि 
रवद्यमान कािकाांच्या सांयोर्ाांतून रनमाि होिाऱ्या भावी परििामाांिे जवळ जवळ रततके स्पष्ट आकलन 
केवळ तत्तवरसद्ध अन मानाांनी होऊ शकेल, इतलया मोठ्या प्रमािात रनरित ञान-सांपादनातील यश हेि 
भरवष्ट्यकथन-क्षमतेिे खिे रूप असते. मापनातील सदोषतेम ळे रनमाि होिाऱ्या पयगन्त दोषापेक्षा अरधक 
दोष असाि अथग “जवळ जवळ” या रवशषेिाने येथे स िरवले आहे. प्रत्येक के्षिात, अरनरिततेिा म्हिजेि 
अनाकलनीयतेिा पयगन्त रनत्य उपव्स्थत असतोि. आरि भौरतकशास्त्राांनाही –इतकेि काय, आध रनक 
भौरतकशास्त्राांनाही तो कधीतिी प सून टाकता येईल अशी आशा वाटत नाही. 

 
म्हिूनि, कोित्याही शास्त्रािी भरवष्ट्यकथन-क्षमता त्याच्या यथाथगता, रनरितता, रवश्वहयापकता 

या ध्येयाांिी उच्चतम प्रमािात झालेल्या पूतगतेिी परििती, व त्यािा दशगनी प िावाही, असतात. खिे पहाता, 
ती त्या शास्त्रािी कसोटी नहहे, ति ती शास्त्राांतर्गत “ञानाच्या” सांपादनातील यशािी कसोटी असते. हे यश 
त्याच्या प्रत्यक्ष परििामामारे् धावत स टल्याने प्राप्त त होिाि नाही, ति “ञानाच्या” मूलभतू ध्येयाांिी मोठ्या 
प्रमािात पूतगता किण्यासाठी धडपड केल्याने प्राप्त त होिाि आहे. 

 
स्पष्ट शब्दात साांर्ावयािे ति, भरवष्ट्यकथनािा खटाटोप कित कित भरू्ोलरवषयक 

भरवष्ट्यकथनाांिे रशक्षि घ्यावयािे हा मार्गि आम्हाला मान्य नाही. शास्त्रीय तत्तवाांसांबांधीिे एक उपप्रमेय असे 
आहे की, आपले ञान रकती प्रमािात अप िे व अरनरित आहे हे जािून घेण्यासाठी आपिि प्रयत्नशील 
असले पारहजे. एखाद्या परिव्स्थतीबाबतिे आपले आवश्यक ञान अप िे असल्यािी जािीव झालेली 
असूनही त्या परिव्स्थतीबाबत भरवष्ट्यकथन कििे हे अशास्त्रीय मार्ािा अवलांब किण्यासािखे आहे. 
भरवष्ट्यकथनािी क्षमता असलीि पारहजे असा शास्त्रािा आग्रहही नाही. एखाद्या रवरशष्ट शास्त्रशाखेत क्षमता 
कमी असल्यािे प्रत्यक्ष व भक्कम प्रमाि देण्यात आले आहे, एवढ्याने काही ते शास्त्रि नहहे असे रसद्ध होत 
नाही; उलट, त्या ञानके्षिािे स्वरूप शास्त्रीयि आहे असे जाहीि कििािा तो एक शास्त्रीय रनष्ट्कषग असतो. 

 
मोठ्या प्रमािात रनरितता असलेले भरवष्ट्यकथन किण्यािी पािता अांर्ी यावी इतलया उच्च दजािे 

आवश्यक ध्येय सांपादन किण्यात क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या अन सांधानाने यश रमळरवले आहे असा दावा कोिीही 
हयावसारयक भरू्ोलकाि कििाि नाही, असे रनदान मी र्हृीत धितो. अरधक परिपक्व व समृद्ध भरू्ोल रकती 
जिी यश सांपादन कििाि असला, तिीही भरू्ोलशास्त्रात काही द लंघ्य अडििी व मयादा रनत्यि िहािाि 
आहेत, ही र्ोष्ट आपि मान्य केलीि पारहजे. 

 
साांस्कृरतक भरू्ोलातील बह ताांश मापनावश्यक घटनाांिे आरि क्रमबद्ध नैसर्गर्क भरू्ोलातील 

प ष्ट्कळशा मापनावश्यक घटनाांिे स्वरूपि असे आहे, की, काही रनसर्गशास्त्राांना ज्या प्रकाििी अिूक आरि 
रनरित मापने कििे शलय असते, तशा प्रकाििी मापने कििे त्याांच्याबाबतीत कधीि शलय होिाि नाही, ही 
र्ोष्ट आपल्याला प्रथमपासूनि माहीत आहे. हीि अडिि इति प ष्ट्कळ क्रमबद्ध-शास्त्राांत, आरि रवशषेेकरून 
सामारजक शास्त्रात, भरू्ोलाइतकीि असलेली रदसते. 

 
क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या प्रत्येक शाखेतील घटनाांिे व त्याांच्या अन्योन्य-सांबांधाांिे ञान जारतसांकल्पना व 

तत्तव ेयाांच्या रूपाने अपूिगपिेि ग्ररथत किता येण्यासािखे आहे; आरि म्हिनूि, भरू्ोलाच्या भरवष्ट्यकथनात 
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काही मयादेपयंत अरनरितता िहािे अटळ आहे. प्रत्येक शास्त्रीय के्षिात, कमी जास्त प्रमािात, ही 
अरनरिततेिी मयादा असतेि, हे खिे असले तिी, भरू्ोलातील घटनाांच्या असामान्यत्वािे प्रमाि, इति 
प ष्ट्कळ शास्त्राांच्या त लनेने, अरधक असते; इतकेि नहहे ति, ही असामान्यता अर्दी प्रथम श्रेिीिी आरि 
हयावहारिक महत्तवािी असते. ही र्ोष्ट भरू्ोल आरि सामारजक शासे्त्र याांच्या बाबतीति तेवढी खिी आहे असे 
नसून, मानवी शिीिशास्त्र व, हयलती व रतिे क ट ांब याांच्या दृरष्टकोिातून, मानसशास्त्र याांच्याबाबतीत, तसेि 
वातावििशास्त्र व भशूास्त्र याांच्या काही शाखाांच्या बाबतीतही, खिी आहे. जपानच्या बेटाांवि असांख्य भकूां पाांिे 
धके्क बसतील, असल्या भरवष्ट्यकथनािी चकमत शून्य असते. पि याप ढे होिाऱ्या प ढच्याि भकूां पािा रदवस 
व रठकाि याांिे अिकू रनदान कोिी करू शकेल काय? [बोमन् पहा, (१०६, १७, ३१ ते ३३).] 

 
आिखीही एक र्ोष्ट आमच्या लक्षात आलेली आहे. जेथे काही रवकािकाांवि प्रयोर्कालाप िते 

रनयांिि ठेवता येईल, व त्याअांती प्रत्येक सांबांधी कािकािे अिूक महत्तव समजून घेता येईल, अशा एखाद्या 
प्रयोर्-शाळेत क्रमबद्ध भरू्ोलािा अभ्यासरवषय असलेल्या घटनाांिे र् ांतार् ांतीिे अांतस्सांबांध नेता येतील अशी 
शलयता नाही. भरू्ोलाप्रमािे सामारजक शास्त्राांतही हाि दोष आहे. इतकेि नहहे ति, मानव शिीिशास्त्र, 
भशूास्त्राच्या बह तेक सवग शाखा, आरि खर्ोलशास्त्र याांच्या मध्येही हा दोष असतो. या सवग शास्त्रीय के्षिाांतील 
अभ्यासक फलत सत्यव्स्थतीच्या प्रयोर्शाळेत कायग करू शकतात, आरि सत्यव्स्थतीि स्वतःच्या 
पसांतीन साि करून दाखवले अशा प्रयोर्ाांिेि ते रनिीक्षि करू शकतात. प्रयोर् शाळेत ऋिािूांच्या रक्रयाांिा 
अभ्यास कििाऱ्या पदाथगशास्त्रञालाही ही मयादा लार् ू आहे. ज्याांिा अभ्यास किण्याच्या प्रयत्नात तो 
असतो त्या एका स ट्या ऋिाििेू तो रनयांिि करू शकत नाही. म्हिूनि, “रनिीक्षि व प्रयोर् या दोन 
के्षिाांमध्ये एखादी पक्की रनदानिेषा काढता येण्यासािखी नाही” (११५, १११), असा रनष्ट्कषग कोहेनने 
काढला. 

 
प्रयोर्-शाळेतील प्रयोर्ाांिे पयाय म्हिनू जी साधने सत्यव्स्थतीि आपल्याप ढे सादि कित असते, 

त्यातही भरू्ोलािा पाय दोन प्रकािे मारे् ओढला जात असतो. जवळ जवळ सरूप असिाऱ्या वस्तूांच्या 
आवृत्तींिी हजािोि काय लक्षावधी उदाहििे जेथे सादि किता येतील अशी बिीि ञानके्षिे आहेत. पि, 
भरू्ोलात, भशूास्त्रात, खर्ोलशास्त्रात व समाजशास्त्राांच्या काही शाखाांत अशी सरूप उदाहििे केवळ 
शकेड्याांनी, आरि काही बाबतीत ति हाताच्या बोटावि मोजता येतील इतकीि, आरि रकतीकदा ति 
केवळ एकि एक उदाहिि, सादि किता येण्यासािखी असतात. ज्या शास्त्राांत त्याांतील सांबांधयोर्ाांशी 
र् ांतलेल्या कािकाांिी सांख्या सापेक्षतः लहान असते (उदाहििाथग खर्ोल शास्त्रात) आरि केलेल्या 
रनिीक्षिाांिा स्पष्टपिा व अिूकपिा रनदान प्रयोर्शाळेतील रनिीक्षिाांच्या बिोबिीिा असतो, अशा के्षिाांत 
ज्याांतील रनरिततेि प्रमाि प ष्ट्कळि मोठे असते असे शास्त्रीय रनयम ज्याांवि आधािावयािे ती आधाितत्तव े
प िरवण्यासाठी काही थोडीि उदाहििे प िेशी होतात. पि भरू्ोलात, भशूास्त्रात आरि समाजशास्त्रात 
रकत्येकदा विील एक, अर्ि दोनही, अटींिा अभाव असलेला रदसून येतो. 

 
कमीजास्त प्रमािात प ष्ट्कळ स्वतांि रवकािकाांच्या अत्यांत र् ांतार् ांतीच्या कायांिे प्ररतपादन ज्या 

शास्त्रशाखाांना किाव े लार्ते त्याांच्या बाबतीत आिखीही एक अडिि िहाते. प्रत्येक र्ोतावळ्यातील 
अांतःसांबांधाांिी परिपूिग रवधाने अत्यांत जरटल र्रिती समीकििाांच्या रूपाने माांडून एखाद्या दैवी शलतीने 
शास्त्रञाांच्या हाती रदली आरि एखाद्या रवरशष्ट परिव्स्थतीतील वरे्वरे्ळ्या कािकाांिे सांपूिग आरि अिूक 
ञानही त्याि दैवी शलतीम ळे हाती आले, तिीही रनष्ट्कषांच्या रनरित ञानापयंत येऊन पोहोिण्यासाठी 
सोडवावयाच्या समस्येिी जरटलता मनाच्या परिमेय आकलन-शलतीच्या बाहेििी असेल. [हा रनष्ट्कषग तत्तितः 
िालगस हाटगशोनग याने स िरवलेला आहे.] 
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ज्या शास्त्रशाखाांत भावी घटनाांबद्दलिे रनरित ञान कमीि रमळण्यािी अपेक्षा आहे अशा शास्त्राांत 
भरू्ोलािी र्िना, त्याच्या मूळ स्वरूपाम ळेि, कििे प्राप्त त होते. कािि, भरवष्ट्यकथन ही सांञा प्राप्त त करून 
घेण्यासाठी ञानाच्या रनरिततेिी पातळी फाि उांि असावी लार्ते. [हे रवधान अरतशयोलतीिे आहे. “भरवष्ट्यकथन” या 
सांञेला आवश्यक असलेले अरतरनरिततेिे अत्य च्च प्रमाि या रवधानात र्ृहीत धिलेले आहे. Perspective... पान १६५ विील तळटीप क्र. १० 
पहा.] तिीही, अशा प्रकाििी रनरितता जेथे शलय आहे अशा प ष्ट्कळ घटना आजच्या रवकासावस्थेतही र्हृीत 
प्रमेयरूपाने माांडिे शलय झाले असते, ही र्ोष्ट रनर्गववाद आहे. परिम हहर्गजरनयात उच्च प्रतीच्या 
लोहखरनजािे मोठे साठे सापडले असते, ति त्यातून परिित होिािा खाि उद्योर्ािा रवकास तेथे होईल 
हे ति आपल्या भरवष्ट्यकथनात येईलि, पि रपट््बर्ग व कोलूमेत या उद्योर्-के्षिाांतील लोखांड-पोलाद 
उद्योर्ात सामान्यतः काही लक्षिीय बदल होत जातील हेही भरवष्ट्यकथन रूपाने आपि साांर्ू शकलो 
असतो, यातही शांका नाही. येथे वािकाांच्या हेही लक्षात आले असेलि, की ही घटना एकाांरतक ति नाहीि 
उलट यातील सांबांध योर् अर्दी साधे आहेत, कािि यात केवळ तीनि प्रम ख रवकािक र् ांतलेले आहेत 
(३५२). पि, ज्याप्रकाििे ञान क्रमबद्ध भरू्ोलाांतून सांपारदत होत असते ते बहहांशी रनरिततेच्या दृरष्टने कमी 
दजािे असते. अशा ञानाला सामान्यतः “कल,” “शलयता” अशा सांञाांनीि सांबोधाव े लार्ते. रशवाय, 
मानवी हयलती व र्ट याांच्या स्वैि वतगन-प्रवृतीम ळे आिखी काही अटींिी प स्तीही त्याांना जोडिे भार् पडते. 

 
थोडलयात, रवकासाच्या कमाल मयादेपयंत भरू्ोलशास्त्र रवकरसत होईल तेहहाही अर्दी मयारदत 

क्षमतेहून अरधक भरवष्ट्यकथन किण्यािी क्षमता त्याला प्राप्त त होण्यािी शलयता नाही असे भरवष्ट्य ख द्द 
भरू्ोलशास्त्राबाबत वतगरविेि न्याय्य ठिेल (रश्मट ७, २१० ते २१३; कोल्बी १०७, ३५ f; आरि चफन्ि २२३, 
१९). 

 
तो प्रश्न मूलभतू स्वरूपािा नाही, असे म्हिून, भरवष्ट्यकथन-क्षमतेिा प्रश्न रनकालात काढला, 

तिी सावगकारलक सत्ये, जारतसांकल्पना व तत्तिे या सवांिा मार्ोवा घेत िहािे, ही र्ोष्ट कोित्याही 
शास्त्राच्या रवकासाच्या दृरष्टने प्राधान्याने महत्तवािी असते हे मानलेि पारहजे. अशा जारतसांकल्पना 
रवकरसत किण्यािी कमालीिी सांधी भरू्ोलाच्या क्रमबद्ध भरू्ोल या शाखेला रमळते. जर्ाच्या रनिरनिाळ्या 
भार्ाांतील सरूप नम न्याांत घटनाांिी व घटनाांच्या अन्योन्य सांबांधाांिी प निावृत्ती होत असते. म्हिूनि, त्या 
सांबांधाांिा आरवष्ट्काि सावगकारलक सत्याांच्या रूपाने घडरविे व त्या आधािे सामान्य तत्तव ेरवकरसत कििे या 
र्ोष्टी शलय होतात. भरू्ोलकािािी पदवी प्राप्त त केलेल्या अभ्यासकाांपैकी ज्याांना मानरसक कल, बौरद्धक 
रशक्षि आरि प्ररशक्षि या र् िाांम ळे जारतसांकल्पनाांिा अभ्यास कििे व त्यान साि तत्तव प्ररतपादन कििे व 
रनयम िििे हे कायग कििे पसांत पडते, त्याांना भरू्ोलके्षिात केवढे तिी कायग किता येण्यासािखे आहे. हे 
भरू्ोलािेि अरवभाज्य कायग असून त्यातूनि प्रादेरशक भरू्ोलास लार्िािा आवश्यक तो पाया ििला जात 
असतो. म्हिूनि कोिाही भरू्ोलकािाांनी अशा अभ्यासकाांना ‘पलायनवादी’ असे म्हिनू रहिविे योग्य नहहे. 
फेनमानने िेखाटलेले भरू्ोल के्षिािे रिि जे मानतात आरि प्रादेरशक भरू्ोल हाि भरू्ोलके्षिािे कें द्र आहे 
असे समजतात त्याांनी त्या हयाख्येला फेनमाननेि जोडलेल्या प स्तीकडे द लगक्ष कििे िाांर्ले नाही. तो 
म्हितो! “अशी ििना किण्यात भरू्ोलके्षिाच्या एका भार्ाला द सऱ्या भार्ाांपेक्षा अरधक प्ररतष्ा देण्यािा हेतू 
नाही, चकवा आपली शाखा सोडून त्याने द सऱ्या शाखेकडे वळाव ेअसे आवाहन किण्यािाही त्यामारे् हेतू 
नाही. अथात, पयंतापेक्षा केन्द्राला काही अरधक जन्मरसद्ध मूल्य लाभलेले असते असे मानावयािी र्िज 
नाही (२०६, १०). 

 
क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या स्वरूपाच्या आपि केलेल्या पिीक्षिात भरू्ोल के्षिाच्या अटळ असलेल्या 

हयापकतेवि भि रदला रे्ला आहे. एखाद्याने प्रादेरशक भरू्ोल त्यातून वर्ळावयािे मनात आिले, तिी ही 
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परिव्स्थती चकरितही बदलण्यािी शलयता नाही. उलट, बह रवधतेिीि ओढ असलेल्या या अभ्यासात 
एकरूपता रनमाि कििािी एकमेव पद्धती र्मावनू बसावी लारे्ल. आता क्रमबद्ध भरू्ोलाला नैसर्गर्क व 
अमानव घटकाांिी मयादा घालण्यािा कोिी प्रयत्न केला, तिी त्यात अांतभूगत असलेल्या घटनाांिी 
रवजातीयता सवग क्रमबद्ध शास्त्राांच्या एकूि बेिजे-इतकी रवस्तृत होिािि आहे. पि त्याबिोबिि, मानवी 
कािकाांना फाटा रदल्याम ळे या बह रवधतेला प्रत्यक्ष प्रादेरशक अभ्यासाांच्या रूपाने एकसांध किण्यािी शलयता 
नाहीशी होिाि आहे. एकीकृत के्षि रमळरवण्यासाठी आिखी काट-छाट केली तिी या परिव्स्थतीत पडिािा 
फिक सापेक्षि िाहिाि. वनस्पती व प्रािी याांिा भरू्ोल या के्षिाच्या बाहेि ठेवण्यािा रनिगय घेतला, तिीही 
हवामान आरि भरूूपे यासािख्या अर्दी वरे्ळ्या रवषयाांिा अभ्यास एकि किावाि लार्तो. ही दोनही 
भौरतकशासे्त्र असल्याने, आरि दोघाांिाही सांबांध पृर्थ्वीशी असल्याने, भौरतकशास्त्राच्या दृरष्टकोिातून, अथवा 
पृर्थ्वीच्या दृरष्टकोिातून त्याांिा अभ्यास तकग श द्ध पायावि कििे शलय होईल. पदाथगशास्त्रदृष्ट्ट्या ही दोन के्षिे 
पिस्पिाांपासून दूििी व रवभलत आहेत, आरि त्याांिा सांबांध पृर्थ्वीशी आहे, एवढ्याि एका प्रासांरर्क 
सबबीच्या जोिावि त्याांिा सांयोर् तकग श द्ध ठििाि नाही. पृर्थ्वी ही त्याांना एकरूप कििािी िौकट आहे असे 
र्ृहीत धिले, तिी अर्दी स्थूलमानाने रविािात घेऊनही त्याांिा भपूृष्ाप िताि सांयोर् शलय होतो; पि 
तेथेही, वनस्पती, प्रािी व मानव याांच्या भरू्ोलातील घटकाांबिोबि ते अशा सांरमश्र व्स्थतीत आढळतात की, 
प्रयत्न करूनही त्याांना या घटकाांपासून वरे्ळे काढता येत नाही. प्रदेशरूपाने आढळिाऱ्या रवजातीय 
घटकाांच्या पिस्पि सांबांरधत प्रत्यक्ष सांयोर्ाांम ळे रनमाि होिाऱ्या भपूृष्ातील रूपधेयाांच्या अभ्यासानेि क्रमबद्ध 
भरू्ोलातील या रवरवधतेला एकाि शास्त्राच्या रूपाने एक सांध किता येईल. या सांदभात रिलटोफेनने 
काढलेला रनष्ट्कषग प ढे रदला आहे. “या समस्येत अांतभूगत असलेल्या पूिगता व हयापकता या कल्पनाांनी 
रबिकून जाण्यािे कािि नाही. अभ्यास के्षि रवस्तृत असले, तिी त्यािे सोयीस्कि रवभार् करून ते 
अनेकाांनी वाटून घेता येण्यासािखे आहेत. कोिी एकि भरू्ोलाच्या सवग शाखाांतून अन सांधान कायग करू 
शकेल अशी शलयता िाहािाि नाही इतकेि! पि, ज्याने स्वतःला मनःपूवगक भरू्ोलकायाला वाहून घेतलेले 
आहे, त्याला भरू्ोलाच्या सवग शाखाांतून होिाऱ्या प्रर्तीिा मार्ोवा घेता येईल इतके त्यावि प्रभ त्व रमळरविे 
शलय आहे. रशवाय आपल्या मयारदत ब रद्धसामर्थ्याविही कोित्यातिी एकाि भार्ात सफल सांशोधन 
किण्याइतका कोिी भाग्यवान असेल, ति त्यानेही आपल्या त्या भार्ािे उिलेल्या भार्ाांशी असलेल्या 
सांबांधाांिे आकलन करून घेण्यासाठी सतत प्रयत्नशील िारहले पारहजे; आरि त्या सांपूिग के्षिातील 
अांतःसांबांध त्याने कधीि दृरष्टआड होऊ देता कामा नये.” (७३, ६७ ते ७०). 

 
ज्या कोिा भरू्ोलकाि हयलतीला अन सांधानाद्वािे भरू्ोलाच्या प्रर्तीला हातभाि लावावयािी इच्छा 

असेल, त्याने जे उच्च ध्येय प ढे ठेवले असेल त्या प्रमािात त्याला पूवग तयािी किावी लारे्ल. या पूवग 
तयािीिा कें द्र चबदू भरू्ोल के्षिािा कोितातिी एक भार् (अथात क्रमबांधात्मक) आरि त्याला आधािभतू 
असलेले एक रवरशष्ट क्रमबद्ध शास्त्र हे असावते. माि, तसे किताना, अन्य भार्ाांच्या रशक्षिाकडे त्याने 
द लगक्ष होऊ देता कामा नये. भशूास्त्र हा त्यािा स्वतःिाि अभ्यासरवषय असल्याने रिलटोफेनने तोि खिा 
“सवगतोपिी रवश्वसनीय पाया” आहे असे म्हटले व भशूास्त्रावि भि रदला, ही र्ोष्ट नैसर्गर्क होती. द सऱ्या 
कोिाही भरू्ोलकािाने कोित्यातिी द सऱ्या शास्त्रािा अशाप्रकािे प्रम ख पूिक शास्त्र म्हिून केलेली रनवड 
रततकीि न्याय्य ठिण्यास हिकत नाही –मर् ते शास्त्र वातावििशास्त्र असो, की वनस्परतशास्त्रां असो, नाही 
ति अथगशास्त्र अथवा द सिे कोितेतिी शास्त्र असो –असे ओबिह म्मि व ग्राडमान हे दोघे जेहहा प्ररतपादन 
कितात, तेहहा ते रिलटोफेनच्या सामान्य तत्तवावरून रनघिािा तकग रसद्ध रनष्ट्कषगि साांर्त असतात (१२४, 
११; २५१, समालोिन, ५५२). 
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जो कोिी भरू्ोलकाि क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या एखाद्या शाखेत रवशषे प्रारवण्य प्राप्त त करून घेईल, आरि 
सांर्त क्रमबद्ध शास्त्राांतही समपगकपिे स सज्ज असेल त्याला क्रमबद्ध भरू्ोलाबिोबिि त्या द सऱ्या के्षिातही 
कामरर्िी किण्यािी स सांधी प्राप्त त होईल. जे भरू्ोलकाि भशूास्त्राांतर्गत अन सांधान कायग किण्यास समथगपिे 
स सज्ज होते अशाांच्या बाबतीत हे नेहमीि योग्य मानले रे्लेले आहे. त्यािप्रमािे, आरि त्याि अटीवि, 
भरू्ोलकाि हयलतींनी मानववांशशास्त्र, अथगशास्त्र चकवा िाजनीरतशास्त्र या के्षिाांतून अन सांधान कायग कििे हेही 
न्याय्य आहे, असे मानावयास काहीि हिकत नाही. माि, ज्याअथी अन्य के्षिाांतील अन सांधान कायाबाबत 
रनिगय देण्यािी पािता भरू्ोलकािाांत असिाि नाही, त्याअथी अशाप्रकाििे अन सांधान कायग भरू्ोल 
तञाांकडे सादि केले न जाता सांबांधी के्षिाांतील तञाांकडे सादि केले जावते हेि तकग सांर्त होईल असे 
रदसते. 

 
अशाप्रकाििे दृरष्टकोिातील फेिबदल उलट रदशनेेही केले जाण्यािी रततकीि शलयता आहे, ही 

र्ोष्ट येथे स्वतांिपिे नमूद किण्यािी र्िजि िाहात नाही. कोित्यातिी क्रमबद्ध शास्त्रािा अभ्यासक, 
आपल्या के्षिाच्या भौर्ोरलक बाजूसांबांधी त्याला अरभरूिी असल्याम ळे, भरू्ोलके्षिातही अधून मधून भि 
टाकू शकेल. माि, अशा देवाि घेवािीत कोित्याही प्रकािे अरतक्रमि होत असल्यािी क िक ि उभय 
पक्षाांकडून केली जाण्यािे कािि नाही. [या परिव्स्थतीिा एक तकग सांर्त उपरसद्धान्त आपल्या मांडळाच्या सभासदत्वाच्या रूपाने 
रसद्ध होतो. त्यात अन्य क्षेिाांतील रवशषेाभ्यासकाांिा प ष्ट्कळदा भरू्ोलञ म्हिनूि अांतभाव केला रे्लेला रदसून येतो. यािा अथग दोन शास्त्राांमधील 
प्रत्यक्ष मयादा िेषेवि असे सांक्रमि रनत्यि होत असल्यािे ते लक्षि आहे असा नसून, भरू्ोल सवगि क्रमबद्ध शास्त्राांतून छेद घेत रे्लेला असल्याम ळे, 
एकप्रकािे, त्या सवांिाि अांतभाव भरू्ोलात होऊ शकतो या वस्त व्स्थतीिेि ते रनदशगक आहे.] 

 
ह – प्रादेणशक भूगोलाचे स्वरूप 

 
रे्ल्या तीस वषांतील भरू्ोलािा रवकास पहात असता, प्रादेरशक भरू्ोलाबद्दल लक्षिीय आस्था 

रनमाि झालेली रदसते. त्यापूवी क्रमबद्ध भरू्ोलाविि सवग लक्ष कें रद्रत झालेले होते. कािि, त्यावळेी सवगि 
शास्त्राांतून सावगकारलक सत्ये प्रस्थारपत किण्यावि भि रदला जात असे; आरि या परिव्स्थतीिाि एक 
नैसर्गर्क परििाम म्हिून, क्रमबद्ध भरू्ोलावि सवांिेि लक्ष कें रद्रत झालेले होते. पि व्हहडालच्या 
नेतृत्तवाखाली फ्रान्समध्ये आरि हेटनि, पेंक, ग्राडमान, पासाजग वर्ैिेसािख्या काही मांडळींच्या नेतृत्वाखाली 
जमगनीत, य िोपीय भरू्ोलकािाांिे लक्ष बतेाबेताने क्रमबद्ध भरू्ोलािी रदशा सोडून द सऱ्या रदशकेडे वळू 
लार्ले होते. त्यािप्रमािे, आपल्याही देशात बॅिोज व सॉि या दोघाांनी प्ररसद्ध केलेल्या दोन कायगक्रम 
रनदेशन-परिकाांत अन्य म द्याांवि केवढेही द मत असले, तिी प्रादेरशक अभ्यास हाि भरू्ोलािा र्ाभा असून, 
त्यावि भि देिे आवश्यक आहे, या म द्यावि एकमति होते (२०८; २११). वतगमान अमेरिकी भरू्ोलातील 
अत्यांत प्रभावी अशी ही दोन तांिरवषयक रवधाने आहेत. या दोघाांत असलेल्या समान रविािाांिी फायफिने 
नोंद घेतली हे योग्यि केले. पि, त्याांनीि अमेरिकी भरू्ोलातील वतगमान रविािप्रवाहािी रदशा ठिवनू 
रदली, असे रवधान करून माि फायफिने अरतशयोलती केली (१०९, ९६ ff). कािि, खिे ति, या 
मांडळाच्या या पूवीच्या अध्यक्षीय भाषिाांतील पद्धरत तांिरवषयक जाहीिनाम्याांनी जे साधलेले होते तेि या 
दोघाांनी साधले; म्हिजेि “अमेरिकेतील भरू्ोलरवषयक मतप्रवाहािे ते केवळ प्ररतचबब आहे” (९४). 
प्त लाटने दाखवनू रदल्याप्रमािे, रवशषेेकरून लहानसि के्षिाांिा तपशीलवाि अभ्यास किण्याकडे असिािा 
कल, आरि एकूि वतगमान मतप्रवाह, याांिे मूळ परहल्या महाय द्धापूवी घेतला रे्लेला भशूास्त्ररवषयक 
के्षिाभ्यास वर्ग, आरि य द्धकालात झालेले लष्ट्किी नकाशीकििािे प्रयोर् याांच्यापयंत जाऊन पोहोिते. 
[अलीकडेि, म्हिजे १९३८ मध्ये, झालेल्या सभेत मांडळाप ढे वािल्या रे्लेल्या एका प्रबांधातील हे रवधान आहे. प्त लाटने रवशषेत्वाने एक र्ोष्ट 
दाखवनू रदली : “सॉिने सादि केलेले प्रस्ताव” ज्यात ग्ररथत केलेले आहेत असा परहलाि ग्रांथ म्हिून ज्यािा उल्लखे फायफिने केला आहे, त्यात, 
कोित्याि प्रस्ताव सूिकािा उल्लेख न किता, सॉिच्या दोनही सहलेखकाांनी सादि केलेले प्रस्तावही ग्ररथत आहेत [त्याबिोबिि, रशकार्ो 
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रवद्यापीठाच्या त्या परिसांवाद र्टाच्या अन रल्लरखत सभासदाांिेही काही प्रस्ताव आहेत]. “भरू्ोलातील क्षिेकायािी रूपिेषा” –लेखक डब्लू. डी. 
जोन्स आरि सी. ओ. सॉि; अमेरिकी-भरू्ोल-सांस्थेिी परिका क्र. ४७ (सन १९१५) पाने ५२० ते ५२५]. या प्रर्तीला कोित्या शलती 
अथवा कोित्या हयलती काििीभतू झाल्या हे रनरित किण्यािी, नहहे अांदाज किण्यािीही, शलयता नाही, 
आरि आवश्यकताही नाही. तिीही, सघन प्रादेरशक अभ्यास होत िहाव े म्हिून अमेरिकी भरू्ोल सांस्थेिा 
अध्यक्ष या नात्याने बोमन याांनी घेतलेल्या परिश्रमािा जो प्रभाव पडलेला रदसतो त्यािा उल्लेख कििे 
आवश्यक आहे (c/o १०६). मध्यपूवेच्या भरू्ोलकािाांच्या र्टािा पडलेला वैयव्लतक प्रभाव हाि कदारित 
सवारधक महत्तवािा असावा. कािि, त्याांनी, १९२३ व त्यानांतिच्या वषांत, भिरवलेल्या वार्गषक के्षि-
परिषदाांम ळे खूपि कायगकत्यांिे लक्ष प्रादेरशक नकाशीकििाच्या समस्येवि कें रद्रत झाले [उदाहििाथग : या 
र्टाने सवान मते काढलेल्या रनष्ट्कषांिा अहवाल व त्याला जोडलेली सभासदाांिी यादी पहा. तेि नकाश े
जोन्स आरि चफि याांनी १९२५ मध्ये प्ररसद्ध केले (२८१). तसेि, त्याति ग्ररथत केलेले २८२ ते २९० हे 
महत्तवािे अभ्यास लेखही पहा.] [या यादीत वेचलग्टन जोन्सने १९३० मध्ये रलरहलेल्या एका छोट्याशा रनबांधािाही (४४८) समावेश 
हहावयास हवा होता. क्षेिीय रवश्लेषिािी “भार्शः पद्धती” त्या रनबांधात प्रथमि सादि किण्यात आली. ही पद्धती व्स्प्रांर्फील्ड र्टाने तयाि केली. 
त्यानांति फींिने ते काम अरधक पूिगत्वाने तडीला लावले (२८५); आरि त्यानांति तीि रनयोजनात्मक सवेक्षिासाठी रतच्यात थोडा फेिफाि करून 
वापिण्यात आली आरि हडसनने त्यािे विगन केले (४५८, ४५९).] 

 
अमेरिकी व य िोपीय भरू्ोल एका रवरशष्ट अथाने हांबोल्ट व रिटि याांच्यातील साधािि 

दृरष्टकोिाकडे पित रफिला आहे, असे म्हिावयास हिकत नाही (पहा : प्रकिि २-ड). पि ज्या प्रदीघग 
कालखांडात क्रमबद्ध भरू्ोलावि लक्ष कें रद्रत किण्यात आलेले होते त्यािा एक स परििामि झाला. पित 
येतायेता, त्याच्याि सहाय्याने, प्रादेरशक भरू्ोलातील रनष्ट्कषांिा अन्वयाथग लावता येईल अशा 
जारतसांकल्पना व सामान्यतत्तव ेयाांनी भरू्ोल स सज्ज झाला आहे —ती सामग्री मानवी व साांस्कृरतक रूपधेये 
या रवषयात सापेक्षतः अप िी आहे आरि हा अप िेपिा भरू्ोलरवषयक सारहत्याबिोबिि त्याच्या बह ताांश 
अभ्यासकाांच्या प्ररशक्षिातही िाहून रे्ला, हे भरू्ोलािे द दैव म्हिावयािे! 

 
ज्या प ष्ट्कळशा भरू्ोलाभ्यासकाांनी हा लक्षपालट मान्य केला आहे त्यानी तात्प िती एक अटही 

र्ृहीत धिली आहे. क्रमबद्ध भरू्ोल रजतका ‘शास्त्रीय’ झालेला आहे, रततकाि ‘शास्त्रीय’ प्रादेरशक भरू्ोलही 
केला पारहजे; म्हिजेि, जेथे िाहून प्रादेरशक भरू्ोलालाही शास्त्रीय तत्तवाांिी ििना कििे शलय होईल अशा 
उच्च पातळीवि त्यािी प्ररतष्ापना हि प्रयत्नाांनी केली पारहजे. या महत्वाकाांके्षम ळे तो रकती अडििींत 
आला आहे हे आपि पारहले आहेि. म्हिूनि, प्रादेरशक भरू्ोलािा त्याांच्या अांरतमस्वरूपात रविाि 
किताना, क्रमबद्ध भरू्ोलात न आढळिाऱ्या पि प्रादेरशक भरू्ोलाच्या अभ्यासकाांवि लादिे आवश्यक 
झालेल्या काही मयादा आपि येथे नीट समजून घेतल्या पारहजेत. 

 
प्रादेरशक अभ्यासाांिे वरे्ळे स्वरूप शब्दाांरकत किण्यािे अनेक अयशस्वी प्रयत्न केल्यानांति, र्रित 

शास्त्रातील रिन्हाांिा वापि करूनि ते िाांर्ले स्पष्ट करून साांर्िे शलय आहे असे माझे मत झाले. अथात, 
अशा प्रकािच्या अत्यांत जरटल समस्या खऱ्याख ऱ्या र्रिती सूिाांनी, अथवा समीकििाांनी, स्पष्ट करून 
साांर्िे शलय होत नाही, हेही रततकेि खिे आहे! 

 
कोित्याही एका सांपूिग प्रदेशात बदलत जािािे कोितेही रवरशष्ट भौर्ोरलक रूपधेय ‘झ’ हे दोन 

रवकािकाांिे फलन, फ (क्ष, य) असे, औपपरत्तक िीतीने माांडून दाखरवता येण्यासािखे आहे, अथाति, येथे 
‘क्ष’ आरि ‘य’ हे स्थलदशगक सहरनदेशाांकाांच्या जार्ी आलेले आहेत. र्रितीपद्धतीिे मापन किता येिे 
शलय असेल असे कोितेही रूपधेय, जरमन उताि, पजगन्यमान, पीकउत्पन अशा सािख्या, कोित्याही दोन 
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िलाांिे फलन म्हिून सादि कििे शलय असते. तसेि, ते एक अरनयरमत भपूृष् म्हिून मूतग स्वरूपात 
अिूकपिे दाखरविे शलय असते. मर्, अशा प्रकाििे पृष् त्या सांपूिग प्रदेशाप िते त्या रूपधेयािे खिेख िे 
लक्षि सादि किील. आरि औपपरत्तक पद्धतीने ते सवग स्थळाांच्या व सवग लहानसहान रवभार्ाांच्या 
सांदभातही बिोबिि असेल. रशवाय, सांबांधी फलन जि फाि र् ांतार् ांतीिे नसेल, ति पूिांकपयंत शून्य-
लब्धीच्या उपपत्तीन साि त्या रूपधेयािे कोित्याही मयारदत रवभार्ाप िते आरि एखाद्या स्वतांि 
स्थळासाठीही, सांपूिगपिे एकरिकिि किण्यास हिकत िाहिाि नाही. एका अथी, क्रमबद्ध भरू्ोलातील 
आपल्या कायािा काही भार् माांडिीच्या या प्रकािाशी स सांर्त असतो. 

 
यािप्रकािे, कोित्याही एका प्रदेशाच्या मयादेतील दोन अर्ि तीन भौर्ोरलक कािकाांिे अन्योन्य 

सांबांध असतील—उदाहििाथग: पीक उत्पनािा पजगन्यमान आरि मरृत्तकेतील सेंरद्रय घटकाांश याांच्याशी 
असलेला सांबांध— रततके सवग रवकािक त्यात र् ांतवनू एका फलनकािी समीकििाने झ₃ = फ’ (झ₁ झ₂) 
असा माांडून दाखरवता येईल. यासांबांधािे मूतग प्रारतरनरधकरूप म्हिून एका भपूृष् प्रकािािी र्िज लारे्लि. 
क्रमबद्ध भरू्ोलात, बह धा, आपि कोित्यातिी एका रूपधेयािे कोित्यातिी द सऱ्या एकाि रूपधेयाशी 
असलेला सांबांध रविािात घेत असतो. आरि म्हिूनि तो सांबांध एका प्रतलात काढलेल्या वक्राच्या रूपाने 
सादि किता येण्यासािखा असतो. यातील प्रत्येक कािक ‘झ’ हा एक स्वतांि फलन, फ (क्ष, य) आहे, 
आरि ते अरधक व्ललष्ट समीकिि, झ₃ = फ’ (झ₁, झ₂) हेही दोन अटींिी पूतगता झाल्यासि सवगि लार् ू
होिािे आहे : परहली अट, झ₃ हा कािक इति झ-कािकाांच्या प्रभावापासून म लत असला पारहजे; आरि 
द सिी अट, जे कािक येथे रवरक्रया कििािे आहेत ते स्वतः रविािारधन असलेल्या त्या सांपूिग प्रदेशात 
अरवकािी असले पारहजेत. प्रत्यक्षात याांपैकी कोित्याि अटींिी पूतगता होत नाही. आपल्याला रविािात 
घेता येण्यासािखा प्रत्येक भौर्ोरलक घटक इति दोन घटकाांपेक्षा अरधक घटकाांच्या प्रभावाने रवकृत होत 
असतो. रशवाय, अपरिमेय व अर्दी अञात, अशा मानवी घटकाांकडूनही तो रवकृत होत असतोि. आरि 
रविािाधीन के्षि रकतीही लहान असले, तिी तेवढ्या के्षिातही रविािात घ्यावयािे सवगि कािक काही 
प्रमािात रवकािी असताति. क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या या टप्त प्त यावि देखील आपल्याला सत्यव्स्थतीत काही अांशी 
काटछाट किावी लार्ली आहे, हाि त्यािा परििाम. 

 
आता, प्रत्येकी अनेक घटकाांच्या कायािे प्रारतरनरधक असे, ‘उ’ या नावाने ओळखले जावयािे, 

घटक जरटल र्ृरहत धरून प ढिा एक टप्त पा आपि घेऊ या. यातील काही थोडेि घटक रवकािी 
असल्याम ळे तो स्वतः, कमी जास्त प्रमािात ठिारवक रनयमान साि, रवकािी असतो. मृरत्तका, जमीन 
उताि, तपमान व पजगन्यमान याांच्या रवरशष्ट अवस्था रदल्या असता, अयथाथगता आरि अरनरितता या दोन 
दोषाांसाठी भिपूि र्ाळा सोडूनही, नैसर्गर्क वनस्पती व वन्य पशू याांच्या रवरशष्ट अवस्था आपिास र्ृहीत 
धिावयास हिकत िहािाि नाही; आरि या सवग ‘झ’ घटकाांिी र्ोळाबेिीज करून येिाऱ्या घटक 
जरटलालाि आपि ‘उ’ असे नाव देऊ शकू. हे ‘उ’ रूपधेय अांकर्रितात माांडून दाखरविे शलय आहे अशी 
कल्पना केली ति, विीलप्रमािेि त्याच्या लक्षिाम ळे एक अरनयरमत भपूृष् तयाि होईल आरि ते पषृ् 
कोित्याही एका मयारदत भार्ाप िते आपल्या लक्षिािा रनदेश करू शकेल. पि अशाप्रकाििे कोितेही 
प्रारतरनरधक रूप बऱ्याि मोठ्या प्रमािात अरवश्वसनीय ठिण्यािी शलयता आहे, हे त्या घटकजरटलाांच्या 
स्वरूपावरूनि उघड रदसते. 

 
तिीही प्रादेरशक भरू्ोलात स्थान-दशगक सहरनदेशकाांच्या यापेक्षा फािि र् ांतार् ांतीच्या फलनाशी 

आपला सांबांध येत असतो. ते फलन कोित्याही एका घटकािे अथवा घटक-जरटलािे म्हिनू माांडता 
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येण्यासािखे नाही. ते रवरवधप्रकािच्या अांशतः स्वतांि ‘उ’ घटक-जरटलाांिे आरि त्याांच्यात भि टाकिािे 
रनमस्वतांि ‘झ’ घटकाांिे फलन म्हिनू माांडून दाखवता येईल. अशारितीने कोित्याही एका स्थळािा एकूि 
भरू्ोल ‘व’ प ढे रदलेल्या फलनाच्या स्वरूपात माांडिे कदारित शलय होईल. व=फ (उ₁, उ₁, ..... उँ, झ₃, 
झ₁ ...... झ₂). आता, ‘फ’ या फलन प्रकािासांबांधीिी, ज्यातील प्रत्येक घटक-जरटल उ रवरवध प्रकािच्या 
इा घटकाांिे फलन असतो त्याांिी आरि ‘झ’ या रनमस्वतांि घटकाांिी अिकू व सांपूिग मारहती आपल्याला 
रमळू शकली, ति ते फलन इतके र् ांतार् ांतीिे होईल की, अर्दी ‘न’ मापनीय बाजू असलेल्या अवकाशाच्या 
परिभाषेतही, ते कोित्याि मतूग स्वरूपात सादि केले जाण्यािी आशा िहात नाही. माि, त्या प्रदेशातील क्ष, 
य, अशा फलत प्रत्येक स्थळािे, आपल्याला सोडरवता येईल असे, फलन आपल्या हाती येईल. पि, ते के्षि 
त्या रठकािाांपेक्षा अर्दी थोड्या अांशानी जिी मोठे असेल, तिी ते फलन त्यासाठी अिूकपिाने माांडून 
दाखरवता येिाि नाही. द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे ति, त्या के्षिात अर्रित सांख्येने उपव्स्थत असलेल्या 
सवग स्थळाांच्या भरू्ोलािा अभ्यास एकरित करूनि त्या के्षिाच्या भरू्ोलािा अभ्यास पूिग किता येईल. 
आरि हे द ष्ट्किकमग अमाप असल्याने अशलय आहे. मयारदत के्षिाांच्या भरू्ोलािा अभ्यास कसा किावा आरि 
तो सादि कसा किावा हा खिा यक्ष-प्रश्न आहे. याांपैकी प्रत्येकातील एकूि जरटलकायग इतलया 
जरटलफलनाांवि अवलांबनू असते आरि त्याांिे आांतिसांबांध इतके र् ांतार् ांतीिे असतात की, एकरिकििाच्या 
कोित्याही उपपत्तीने त्यािी उकल किता येण्यासािखे नाही. म्हिनूि प्रादेरशक भरू्ोलािी समस्या 
स्थारनक भरू्ोलाच्या समस्येपेक्षा वरे्ळी आहे. 

 
शवेटी, ज्यातील प्रत्येक स्थानाच्या ‘व’ मधे काही प्रमािात तिी, बदल होत जातो अशा एका 

प्रदेशातील असांख्य स्थानाांिा रविाि कित न बसता, त्या प्रदेशाच्या लहानसि आरि मयारदत रवभार्ाांच्या 
मयारदत सांख्येिा रविाि, त्या प्रत्येकातील कािक तेवढ्याप िते अरवकािी आहेत असे र्ृरहत धरूनि कििे 
भार् पडते. मर् तो सांपूिग प्रदेश हयापण्यासाठी फलत मयारदत सांख्येच्या परििामी ‘व’ िीि जरूिी िाहील 
आरि त्यातील प्रत्येक ‘व’ एका एकक स्थानाच्या भरू्ोलािा नहहे ति, एका लहानशा एकक के्षिाच्या 
भरू्ोलािा प्ररतरनरध होईल. याम ळे वस्त व्स्थतीत काटछाट होिे अटळ आहे ही र्ोष्ट सतत ध्यानात 
बाळर्ली तिि ही पद्धती कायदेशीि ठिते. आिखी लहान के्षिे रविािात घेऊन ही काटछाट आिखी कमी 
किता येईल, पि सांपूिगपिे ती कधीि ल प्त त होिाि नाही; कािि एकक रकतीही लहान घेतले, तिी 
त्यातील जे कािक अरवकािी आहेत असे र्ृरहत धिलेले असते ते प्रत्यक्षात रवकािी असतात, हे आपल्याला 
मारहत असते. रवविेन किण्याप िता अवसि रमळावा येवढे सवात लहान एककही, त्यात लक्षिीय बदल 
म लतपिे होत असलेले रदसून याव,े इतके मोठे असते. अथाति, सत्यव्स्थतीिी रततलया प्रमािात लक्षिीय 
काटछाट अांरतम भरू्ोलातही होत असलेली रदसते. 

 
रनत्याच्याि सांञा वापरून आमिा रनष्ट्कषग प ढे रदल्याप्रमािे माांडता येण्यासािखा आहे. के्षि 

रकतीही मयारदत व लहान असले, तिी भरू्ोलाभ्यासकाला अन्योन्य-सांबांधात असलेल्या कािकाांच्या एका 
जरटलाला तोंड द्याविे लार्ते. त्याति, जे सवगि रठकािी रवकृत होत जातात व ज्याांिे हे रवकाि केवळ 
अांशतःि पिस्पिावलांबी असतात, अशा प ष्ट्कळशा अधगस्वतांि कािकाांिी भि पडत असते. अथाति, के्षिाच्या 
या लहानसि एककाांच्या अांतभार्ात होत जािाऱ्या रवकािाांकडे भरू्ोलाभ्यासकाला स्वचे्छेन साि द लगक्ष 
किाव ेलार्ते. म्हिजेि प्रत्येक लहान व मयारदत एककातील सांपूिग परिव्स्थती एकरूप आहे असे र्ृहीत 
धिल्यारशवाय, त्या सवांिे एकरिकिि कििे शलयि होत नाही. इतके केल्यावि, प्रत्येक रवरशष्ट एकक 
के्षिातील अन्योन्य सांबांधातील घटनाांिे आकलन, रवश्लेषि व सांश्लेषि पद्धतीने, करून घेिे 
भरू्ोलाभ्यासकाला शलय होईल, अशी अपेक्षा किावयास हिकत नाही. 
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सवग एकक के्षिाांिे अभ्यास एकरित केल्याने त्या सांपूिग प्रदेशािे पिीक्षि घडरवता येईल, पि 
तेवढ्याने त्याच्या प्रादेरशक अभ्यासािी पूतगता माि होिाि नाही. केवळ, वरे्वरे्ळ्या “वांटन भार्ाांिे” 
[Chores म्हिजेि जवळजवळ सजातीय भभूार्ाांिे] अभ्यास करून व त्याांिे प्रकाि प्रस्थारपत करुनही 
काम भार्ण्यासािखे नाही. “ज्याप्रमािे, िसायनशास्त्रात आपला अभ्यास अिूांच्या पूिताि मयारदत न 
किता, वरे्वरे्ळ्या सांयोर्ात पिस्पिाांच्या सारनध्यात त्याांच्या परिव्स्थतींच्या िीतींिा शोध घेत िहातो, 
त्यािप्रमािे अरधक मोठे एकक तयाि होत असताना त्या वांटन-भार्ाांिी एकि जोडिी कोित्या िीतीने 
किण्यात आली आहे यािा रविाि भरू्ोलाला प्रथम किावा लार्तो. नवभरू्ोलात भौर्ोरलक रूपाांच्या 
(Gestalten) आकलनािा हा प्रश्न क्वरिति रविािात घेतला रे्लेला रदसतो”. या सूिनेवि पेंकने भि 
रदला आहे. यानांति पेंकने आिखी एक सूिना केली आहे. एखाद्या आकािसांयोर्ािे आकलन होण्यासाठी, 
ज्याम ळे तो तयाि होतो त्या रशलाखांडाांिा अभ्यास व वर्ीकिि करून काहीि साधिाि नाही. उलट, 
वरे्वरे्ळ्या त कड्याांिी माांडिी व र्ट योजना याांिा रविाि कििे आवश्यक आहे. त्याप्रमािे “वांटन 
भार्ाांच्या” [एककक्षेि या अथािी ही सांञा प्रथम इयोल्शने वापिली (२३७). त्याच्या हयाख्येन साि ही सांकल्पना आकािमानमयादाांतून म लत 
आहे. सवग भौर्ोरलक कािकाांच्या (Geo-factors) सजातीयतेच्या केवळ सापेक्ष प्रमािाने प्रस्थारपत केलेल्या कोित्याही वांटन भार्ािे लहानसि 
वांटन भार्ात रवभार् पाडिे शलय असते. या रवभार्िीच्या प्ररक्रयेिी अांरतम मयादा पूिगपिे सजातीय एकक हाती लार्िे हीि असते. अथाति, असे 
एकक चबद माि असिाि! पेंकने ही सूिना मान्य केली तिी रतिा अथग बदलून ती वापिली. या नहया अथान साि (Chores) म्हिजे भमूीिी सवात 
लहान एकके होतात. आिखी लहान किताि येिाि नाहीत अशा बांरदस्त कोठड्याि म्हिाना! हेि रवभार् एकि करून तो मोठ्या आकािािे भार् 
तयाि कितो. स्वतः शोधकाच्या हयाख्येपेक्षा वेर्ळ्या अथाने ती सांञा पेंकने वापिली येवढ्याि एका काििाने नहहे, ति लघ तम भ-ूएकक असूि 
शकत नाहीत असे आम्ही मान्य केले आहे म्हिूनही, आम्हाला हा शब्दप्रयोर् मान्य नाही. पेंकने स्वतःि अन्यि कब ली रदल्याप्रमािे, ही रवभार्िीिी 
प्ररक्रया आम्ही अशीि प ढेही अमयादपिे िालू ठेव ूअशी शलयता आहे; आरि आम्ही ज्यािी रवभार्िी कित असतो त्याांच्यापेक्षा आमिे हे नवे पोट-
रवभार् कमी अर्ि अरधक, सत्यरूप असिाि नाहीत.] माांडिीच्या अभ्यासाने महत्तवपूिग रवरवध ििनात्मक रूपे सादि 
किता येतील (१६३, ४३ f; रफलाडेव्ल्फयात रदलेल्या व इांग्रजीत प्रकारशत झालेल्या हयाख्यानातून घेतलेले 
अांशावतिि १५९, ६४०). 

 
प्रादेरशक भरू्ोलाच्या औपपरत्तक दृरष्टकोिाच्या द सऱ्या टप्त प्त यात, अरधक रवस्तािाच्या प्रदेशािी 

ििनात्मक व फलनात्मक माांडिी शोधून काढण्यासाठी, या एकक के्षिाांिे पिस्पि सांबांध जोडावयािे 
असतात. जिू काही हे त्या स्वतः एककाांतीलि कायगकािी सांबांध आहेत असे मानून, पि ते प्रत्यक्षात तसे 
नाहीत यािी पूिग जािीव ठेवनू, एका एककातील एक कािक व द सऱ्या एककातील द सिा कािक 
याांच्यामधील कायगकािी सांबांधाांबद्दल रविाि किण्यास आता अवसि रमळिाि आहे, कािि सांबांरधत सवगि 
कािक, आरि त्याांिी परििानी रूपेही, प्रत्येक लहानसहान एककाप िती आपिि स्वचे्छेने व्स्थि केलेली 
आहेत. रशवाय, या पद्धतीने रनमाि होिाऱ्या प्रादेरशक ििनेला वरे्वरे्ळ्या त कड्याांनी ििल्या जािाऱ्या 
एका आकािसांयोर्ािे स्वरूप येिाि आहे. यातील प्रत्येक त कडा आपल्याप िता आिपाि सजातीय िहािाि 
आहे; आरि त्यातील प ष्ट्कळसे ति इतके समरूप रदसिाि आहेत, की त्याांिे रवविेन किण्याच्या 
कोित्याही प्रत्यक्ष पद्धतीत, त्या प्रदेशाच्या रनिरनिाळ्या भार्ात त्याांिी प निावृत्ती होत असल्यासािखे 
रदसिाि आहे. म्हिनू, असे कित असताना आपिि तयाि केलेला हा आकाि-सांयोर् म्हिजे 
सत्यव्स्थतीिी अिूक प्ररतकृती आहे असे मानून आपि स्वतःिीि फसर्त करून घेिाि नाही यािी काळजी 
घेतली पारहजे. प ष्ट्कळशा अधग-स्वतांि कािकाांच्या अनांतप्रकािे िल असिाऱ्या फलनािे आकलन सान्त 
मनाने करून घेण्यािी शलयता रनमाि हहावी म्हिनू उपयोर्ात आिलेली ती एक य लती आहे. येथे 
कल्पनाशलतीिा तीन प्रकािे वापि किण्यात आला आहे. यातील प्रत्येक लहानसे एकक के्षि हे आिपाि 
एकरूप आहे असे स्वेच्छेने मान्य किण्यात आले आहे; त्यातील एकेकाला त्याच्या शजेाऱ्यापासून काही 
मयादा घालून अलर् किण्यात आले तेही स्वचे्छेने आरि प ष्ट्कळशी समरूप एकके स्वभावतः एकरूपि 
आहेत असे मानले रे्ले, तेही स्वचे्छेनेि. 



 अनुक्रमणिका 

अशािीतीने, भरू्ोलकाि सादि कित असतो ते भपूृष् कमीजास्त प्रमािात रवकृत झालेले असते. 
तशाही व्स्थतीत या भपूृष्ािी त लना एखाद्या आकृरतसांयोर्ाशी किावयािी असेल ति अशाि मूलभतू 
स्वरूपाच्या आिखी काही अन्य मयादाांिा येथे आग्रह धिावा लारे्ल. त्या दोहोंच्या तांिाांच्या तपशीलात 
साम्य आहे, असे मानावयास हिकत नसली तिी, कोित्यातिी अांरतम हेत वादात्मक तत्तवािा अवलांब 
केल्यारशवाय, भपूृष्ािी त लना कोित्यातिी कलावस्तूशी कििे शलय होिाि नाही; कािि भपूृष्ही एकाि 
हयलतीच्या रविािाांतून सांघरटत झालेली परििामी वस्तू आहे, असे आपि र्ृहीत धरू शकत नाही. उलट, 
रकत्येक रशल्पञाांनी स्वतांििीतीने काम करून बाांधलेल्या इमाितीिे हेटनिप्रिीत रूपक हांटींग्टनप्रिीत 
“पार्गथव-पटावि” रिरित किावयािे झाले ति, कमीजास्त प्रमािात स्वतांिपिे काम कििाऱ्या आरि 
कामिालू असतानाि स्वचे्छेने आपला आिाखडा बदलिाऱ्या रकत्येक कलावांताांनी रमळून काढलेल्या 
रवरवध िांर्ाकृतींच्या अांतसांबांधी सांयोर्ातून या भपूृष्ािी रनर्गमती झाली आहे, असेही आपि म्हिू शकतो. 
प्रत्येक आकृतीिे मूळस्वरूप त्यािा द सऱ्याांशी असलेला सांबांध, आरि त्यावरून त्यािा एकूि रििाशी 
असलेला सांबांध, समजून घेण्यासाठी, क्रमबद्ध भरू्ोलात या रवरवध सलर् सौंदयाकृती रवलर् किण्यािा 
प्रयत्न केलेला असतो, असे म्हिता येईल; रनिरनिाळ्या िांर्ाांिे तलते केवळ एकमेकावि ठेवनू छापल्याने 
काही एकूि रिि तयाि होत नसते, ति त्याांिे कायगकाििात्मक सांबांधही जोडलेले असाव ेलार्तात; आरि 
म्हिूनि, या रवभलतीकिि प्रयोर्ाांत प्रत्येक आकृतीिा द सऱ्या आकृतीशी असलेल्या काििात्मक व 
कायात्मक सांबांधाांच्या रवश्लषेिािाही समावशे असतो. प्रादेरशक भरू्ोलात, दशगनी भपूृष्ावि वरे्वरे्ळ्या 
रनसर्ग कलावांताांनी वापिलेल्या पि पिस्पिात रमसळून टाकलेल्या सूक्ष्म िांर्छटाांिे, आकृतीसांयोर्ािे 
तांिाला अन सरून स्थूल आकािाांत स्वचे्छेन साि रूपाांति केले जाते. पि मर् त्या आकृरतसांयोर्ातील 
त कड्याांिा अभ्यास केला जातो तेहहा एखाद्या कलाकृतीत असतो तसा एखादा एकरूपाकाि सांघरटत 
आकृरतबांध येथेही हाती यावा अशी अपेक्षा ठेवली जाता कामा नये. त्याबिोबिि, िांर्ाांिा न सताि 
सावळार्ोंधळ चकवा रवकृतीपटि आपल्या हाती लारे्ल म्हिून रनिाश होण्यािीही र्िज नाही. वरे्वरे्ळ्या 
सौंदयाकृतींच्या ििनेमारे् काही तत्तव ेदडलेली असतात, हे क्रमबद्ध भरू्ोलातील अभ्यासाम ळे आपल्याला 
कळून ि कलेलेि आहे. प्रादेरशक भरू्ोलातील सजातीय एकके केवळ स्वचे्छेने रनरित केली रे्ली 
नसतील, म्हिजेि ती काळजीपूवगक केलेली मापने व योग्य रनिगय याांच्या सांय लत उपयोजनावि 
आधािलेली असतील, ति या सौंदयग ििनाांच्या सांयोर्ाांतूनही र् ांतार् ांतीिे असले तिी कमीजास्त प्रमािात 
स हयवव्स्थत आकृरतबांध रदसू लार्तील, अशी अपेक्षा किण्यास हिकत नाही. रशवाय, या आकृरतबांधाांिे 
स्पष्टीकिि काहीही रदलेले असले तिी त्याांिी ििना त्यातील प्रत्येक रवभार्ाच्या दृरष्टने अथगवाही असते, 
कािि प्रत्येक रवभार्ातील रवकासावि द सऱ्या रवभार्ातील रवकासािा प्रभाव पडलेला रदसतोि. 

 
भपूृष्ाला कोित्याही कलाकृतीिी उपमा कशी अप्रस्त त आहे हे दाखरविािी आिखी एक 

महत्तवािी बाब या शवेटच्या रविािातूनि स्पष्ट होते. प्रत्यक्ष भपूृष् हे जिी र्रतहीन रूपाांनी भिलेली एक 
व्स्थि वस्तू असली, तिी दशगनी भपूृष्ात र्रतमान वस्तूांिाही समावशे होत असतो आरि अशा र्रतमान वस्तू 
भपूृष्ािे रवरवध भार् सतत जोडत असतात. (अशा प्रकािच्या विगनात कलावांत वापितात तशा “जोि िेषा”, 
“र्रतमानता”, “रविोधी जोि” इत्यादी सांञा वापिण्यािा प्रयत्न केला ति, आधीि असलेल्या र्ोंधळात 
भिि पडते). द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले, ति भरू्ोलाभ्यासकाला रूपाइतकाि कायािाही रविाि 
किावा लार्तो. लहानसहान एकके स्वैिपिे प्रस्थारपत केली जात असताना, त्यातील प्रत्येकािे रूपि 
काय पि कायगही आिपाि एकसािखे आहे असे र्रृहत धिले रे्ले, तसेि, अरधक मोठे प्रादेरशक रवभार् 
तयाि किण्यासाठी ही लहान एकके एकि आित असताना, त्याांच्या रूपाांबिोबिि त्या एककाांच्या 
पिस्पिाांशी असलेल्या कायगकािी सांबांधाांिाही आपल्याला रविाि किावा लार्ल्याम ळे, ही समस्या आिखीि 
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र् ांतार् ांतीिी झाली. उदाहििाथग : एका आकृरतसांयोर्ातील दोन एकाि िांर्ािे त कडे रजतके सािखे 
रदसतात, रततकीि दोन के्षिीय एकके समरूप आहेत असे एक रिि काढले. पि, कायगदृष्ट्ट्या माि 
त्याांपैकी एका एका प्रदेशातील नर्िकें द्राशी ति द सिे द सऱ्याि प्रदेशातील नर्िकें द्राशी रनर्डीत असल्यािे 
रदसले. आता, प्रश्न असा उद् भवतो की, त्या दोन एककाांिा समावशे एकाि प्रदेशात किावयािा की 
वरे्वरे्ळ्या प्रदेशात किावयािा? आरि एकाि प्रदेशात समावशे किावयािा असेल ति त्या दोहोंपैकी 
कोित्या प्रदेशात किावयािा? या प्रश्नाांिे कोितेही एक उत्ति कमीजास्त प्रमािात बौरद्धकि असते. खिे 
म्हिजे कोितेि उत्ति अिूक नसते! 

 
कोित्याही एका प्रदेशातील एकक के्षिाांिी माांडिी समजून घेिे हे रजतके आवश्यक आहे, 

रततकेि त्याांिी माांडिी पिस्पिाांच्या सांदभात कशा प्रकािे झाली आहे हे समजून घेिेही आर्त्यािे आहे. 
पेंक व ग्रान्यो [हाही याि रदशनेे रविाि कििािा भरू्ोलकाि आहे (२५२, २८-३१)]. ति ही प्ररक्रया 
मोठमोठ्या एककाांपयंत िालू ठेव ू इव्च्छतात. अथाति, सांबांरधत के्षिाांिा आकाि ही येथे महत्तवािी र्ोष्ट 
मानली जात नाही. म्हिजेि, के्षि रवभार्ाांिी र्टवािी करून, मोठ्या एककाांसाठी ते ज्या रितीने जोडलेले 
असतात त्या िीतीिा आरि मोठ्या प्रमािाांच्या के्षिाांत ज्या िीतीने पिस्पिाांच्या सांबांधात र् ांतरवलेले असतात 
त्या िीतीिाही अभ्यास प्रादेरशक भरू्ोलात किावयािा असतो. हा क्रम याप ढेही, अांरतम एकक र्ाठेतोपयंत 
िालू िहावयािा असतो. आपले अांरतम एकक, म्हिजे एकमेव खिेख िे एकक, आपले जर् हेि असते। 

 
पि एकरिकििाच्या या प्ररक्रयेतील वरे्वरे्ळ्या पातळीत एक महत्तवािा फिक असतो. एकक 

के्षिाांिी सजातीयता र्ृहीत धित असताना, लहानि पि मौरलक, असा एक काल्परनक घटक त्यात 
समारवष्ट केलेला असतो. पि, जशीजशी अरधकारधक मोठ्या के्षिाांच्या रदशनेे वाटिाल स रू होते तसा तो 
काल्परनक घटक वाढति जातो. परििाम असा होतो, की हे मोठे रवभार् रनरित केले जात असताना केवळ 
स्वचे्छेने वस्त व्स्थतीिी अरधकारधक रवकृती कििे भार् पडते. 

 
सजातीय एकक के्षिाांिे प्रस्थापन हा परहला टप्त पा आता पूिग झाला असे र्ृरहत धरून, आपल्यास 

द सऱ्या टप्त प्त याकडे जावयास हिकत नाही. ज्यात आपल्या मताने जवळ जवळ समरूप असलेली जास्तीत 
जास्त सजातीय एकके असतात, पि, असमरूप असिाऱ्या कमीत कमी एककाांिाही त्याति समावशे 
केलेला असतो, अशा एक सलर् मयारदत के्षिाला प्रदेश असे नाव रदले जाते. या सजातीय एककाांिी 
कोिती लक्षिे इतिाांच्या त लनेने अरधक महत्तवािी मानावयािी या हयव्लतरनष् रनिगयाविि समरूपसांबांधीिा 
रनिगयही आधािलेला असिाि. परििामी, उत्कृष्ट रनकषावि लावनू पहाता, प्रदेश रनरित कििे ही र्ोष्ट 
एका अथाने हयलतीमतान सािि ठििाि आहे. 

 
रशवाय,वि विगन केले आहे रततके सोपे उत्ति या प्रश्नाला रमळिे कठीिि आहे. काही भौर्ोरलक 

रूपधेये एका स्थळापासून द सऱ्या स्थळापयंत अर्दी सावकाश बदलत जातात, हे खिे असले तिी, अन्य 
काही रूपधेयात अरनयरमत व तीव्र बदल होत असतात. उदाहििाथग, मृरत्तका, पवगत प्रदेशातील उताि, 
नार्िीवसाहती आरि नद्या, िस्ते, लोहमार्ग यासािख्या सवगि प्राम ख्याने िेषाांरकत रूपधेये. त्याम ळे अर्दी 
रभन लक्षिाांनी य लत असलेल्या या एककाांिा समावशे कोित्यातिी एका प्रदेशात कििे भार्ि पडते. 
अथाति एकके अांतस्सांबांध असलेली असोत की केवळ शजेािी म्हिनू सलर् असोत, कोित्या प्रकाििी 
एकके अांदाजे रविाि किता त्या प्रदेशािी लाक्षरिक रूपे आहेत, हे रनरित कििे आवश्यकि होते. ते 
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ठिरवल्यानांति, तो प्रदेश अशािीतीने रनरित किावा लार्तो, की अशा रवरवध प्रकािच्या समरूप एककाांिी 
सांख्या त्यात जास्तीत जास्त असावी आरि अन्य एककाांिी सांख्या त्यात कमीत कमी असावी. 

 
ज्यातील “सजातीय एकके” आधी मान्य करून नांतिि त्याांच्या प्रादेरशक ििनेिा प्रयत्न केला 

जात आहे आरि ज्याांिी लक्षिे त्या एककाांमधीलि काहींच्याशी असलेल्या समरूपता व सांबांध याांच्या भाषेत 
सांके्षपाने साांर्िे शलय आहे, अशा एका मोठ्या के्षिािा रविाि आता िालू आहे. साहरजकि, त्याच्या काही 
भार्ाप िते तिी वि वर्गिलेले अवघड कायग सापेक्षतः सोपे झाले असल्यािे आढळून येते, कािि, कदारित, 
त्यातील बह -बह सांख्य एकके लक्षात भिण्याइतकी समरूप असतात. तिीही, काही बाबतीत एका 
बाजूकडील एककाशी समरूप, ति द सऱ्या काही बाबतीत द सऱ्या बाजूकडील एककाांशी समरूप अशी 
एकके त्यात असतात हेि ज्याांिे लक्षि म्हिून साांर्ाव ेलारे्ल, अशा विील दोन एककाांच्या दिम्यानच्या 
रवभार्ाांत तेि कायग अत्यांत कठीि होवनू बसण्यािा सांभव आहे. रशवाय, ज्यातील रवरवध, रभन एककाांिा 
समावशे कोित्या भार्ात किावयािा हेि लक्षात येिाि नाही, अशीही काही के्षिे आढळतील. काही 
बाबतीत त्याांिी ओळख सांक्रमिपटे्ट या स्वरूपात पटू शकेल, हे खिे असले तिी, त्याम ळे आपली मूलभतू 
समस्या स टिाि नाही, ति काही काळ प ढे ढकलली जाईल, इतकेि! तसेि, अशा के्षिाांना “लक्षिशून्य 
के्षिे” चकवा “सवगसाधािि” अथवा “सांकीिग” के्षिे अशी नाव ेरदल्याने मूळ प्रश्नाशी लपांडाव खेळल्यासािखे 
होईल! (प्रकििे ९-इ पहा). 

 
अथाति, कोिी एखादा अभ्यासक अशी डोकेद खी रनमाि कििािी ही के्षिे नकाशावरून प सून 

टाकण्यास मोठ्या आनांदाने तयाि होईल; पि तसा अरधकाि त्याला कोिीि रदलेला नाही. तसेि, ज्या 
शास्त्राला जर् कसे आहे हेि प्रयत्नपूवगक समजून घ्यावयािे आहे, त्या शास्त्राला आपल्या ञानसांियात 
सहजर्त्या सांघरटत किता येतील तेवढ्या के्षिाांप ितेि आपले कायग मयारदत ठेवावयािे आरि जास्त 
अडििी रनमाि कििाऱ्या के्षिाांकडे कािाडोळा किावयािा, असे किण्यािा पिवाना रदला जाण्यािी 
शलयताि नाही. ही शांकास्पद के्षिे सहसा केवळ रनरुां दशा सांक्रमि सीमा नसतात ति ती िाांर्ली रवस्तृत 
के्षिे असतात. क्वरित्, अर्दी स्पष्ट वर्गवािी केलेल्या के्षिाइतकीि काय त्याांच्यापेक्षाही मोठी के्षिे असतात. 
अशा परिव्स्थतीत, अरधक मोठ्या के्षिाांच्या चकवा जर्ाच्याही, एकूि रििात ती के्षिे कमी महत्तवािी 
असतीलि असे र्ृहीत धिण्यास कोिताही आधाि िहात नाही. “पयंत प्रदेशापेक्षा केद्र प्रदेशात काही खास 
अांर्भतू मूल्ये असतात, असे मानण्यािे म ळीि कािि नाही” हे भरू्ोलाच्या रवरवध शाखाांच्या सांदभात केलेले 
रवधान एका प्रदेशाच्या रवभार्ाांच्या सांदभातही अर्दी शब्दशः लार्ू पडते. 

 
म्हिूनि, आपि ज्याांना प्रदेश असे नाव देतो तशा प्रकािच्या एखाद्या इष्ट के्षिािी रवभार्िी आपि 

कित असतो आरि आमच्या रनिगयान साि सवात महत्तवािी असलेली लक्षिे प्रत्येक प्रदेशाप िती तिी अर्दी 
सांरक्षप्त तपिे साांर्ता यावी अशा िीतीने ते रवभार् रनरित केले जात असतात, तेहहा प्रत्यक्ष मापनाांऐवजी 
हयव्लतर्त अरभप्रायाविि आपले रनिगय आधािण्यारशवाय र्त्यांति िहात नाही. अथात, ज्याांच्या मयादा 
रनरित कित असताना हयव्लतर्त रनिगयािा आश्रय बऱ्याि मोठ्या प्रमािात घ्यावा लार्तो, असे हे आपले 
प्रदेश म्हिजे जरमनीिी केवळ छकले आहेत, ही र्ोष्ट मान्य किावीि लार्ते. पि, शलय त्या सवग वस्त रनष् 
मापनाांिा उपयोर् केला रे्ला असेल आरि सवग हयव्लतर्त रनिगय अभ्यासकाांच्या उत्कृष्ट अरभप्रायाविि 
आधािलेले असतील, ति ते प्रदेश “स्वैिपिे रनवडलेले” या केवल प्रयोर्ाने जािविाऱ्या अथापेक्षा 
रनरिति अरधक सप्रमाि आहेत असे मानिे न्याय्य ठिण्यास हिकत नाही. उलटपक्षी, “प्रदेशाांच्या रवरशष्ट 
मयांदाबाबत भरू्ोलाभ्यासकाांिे ठोकळमानाने तिी एकमत होईल अशी अपेक्षा किण्यास हिकत नाही” हे 
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पूवीि उद्धतृ केलेले वरे्वरे्ळ्या लेखकाांिे मत, वि साांर्रतलेल्या क्रमवाि अडििींिा रविाि किता, 
भलतेि आशावादी आहेसे वाटते. 

 
प्रादेरशक रवभार्िीसाठी अिूक वस्त रनष् आधाि प्रस्थारपत किण्याच्या कामी भरू्ोलाला यश 

येण्यािी शलयता नाही, हे खिे. तिीही, शलय तेवढ्या उत्तम रनिगयान साि रनरित केलेल्या रवरवध के्षिीय 
रवभार्ात सवग प्रादेरशक ञान सांघरटत किण्यािे द ष्ट्किकायग टाळण्यािा पिवाना रमळाला, असा या 
रनष्ट्कषािा अथग होत नाही. क्रमबद्ध भरू्ोलाने प्रस्थारपत केलेली जारत सांकल्पना आरि तत्तव े प्रादेरशक 
भरू्ोलाच्या रनष्ट्कषांिा अन्वयाथग लावण्यािे कामी उपयोर्ात आिता यावी म्हिून हे प्रादेरशक ञान 
शलयतोवि अथगपूिग रवभार्ात सांघरटत केलेि पारहजे. सांपूिग जर्ािी प्रदेशरूपाने रवभार्िी आरि 
पोटरवभार्िी किण्यािी सावगरिक मान्यता असलेली आरि प्रमारित अशी एकमेव पद्धती, हीि या प्रश्नािी 
सवात सोपी उकल आहे. पि ती भरू्ोलाच्या रवद्यमान रवकासावस्थेत तिी साध्य झालेली नाही आरि 
भावीकाळािीही शाश्वती नाही. म्हिूनि, प्रादेरशक भरू्ोलाच्या प्रत्येक अभ्यासकाने आपापला प्रादेरशक 
रवभार्िीिा क्रमबांध प्रमारित करून घेण्यािे अवघड कायग किण्यािी जबाबदािी स्वतःच्या रशिावि घेतली 
आहे. नाही ति, द सऱ्या एखाद्या सहकाऱ्यािा तसा क्रमबांध त्याला उपयोर्ात आििे शलय असले पारहजे. 
येथे “प्रमारित” या शब्द प्रयोर्ाने रनरित स्वरूपाच्या रवधानाांत साांरर्तलेल्या प्रमािाांवि आधािलेला 
प्रादेरशक क्रमबांध येवढाि अथग सूरित केलेला आहे. हेतू असा की, ही सवग ििना कोित्या आधािाांवि केली 
रे्ली आहे यािे अिूक ञान अन्य अभ्यासकाांना होण्यास अडिि पडिाि नाही. 

 
भौर्ोरलक कायािा प्रथम टप्त पा म्हिून असो चकवा अांरतम टप्त पा असो, भरू्ोलातील प्रादेरशक 

ञानािी सांपूिग सांघटना किण्यासाठी एकूि जार्ािी रवभार्िी कििे आवश्यकि असते. रजिा रविाि 
दोनही रदशनेे कििे प्राप्त त असते, अशी ही प्ररक्रया कोित्याही रदशनेे िालू ठेवली, तिी पूिग झालेल्या 
क्रमबांधात सांपूिग जर्ािी प्रादेरशक रवभार्िी झालेली सापडलीि पारहजे. म्हिजेि, आमच्याजवळ 
असलेले प्रत्येक लहानसहान रवभार्ािे ञानही तकग दृष्ट्ट्या सम रित रठकािी नीट माांडता आले पारहजे. ही 
अत्यांत कठीि समस्या सोडरवण्याच्या दोन वरे्वरे्ळ्या पद्धती आहेत असे आपल्याला आढळून आले. त्या 
त्या के्षिाच्या रवरशष्ट लक्षिान साि वर्ीकिि केलेल्या के्षिीय क्रमबांधाति भौर्ोरलक ञान तकग श द्धिीतीने 
माांडून दाखरवता येईल. या पद्धतीिी उपय लतता तौलरनक अभ्यासाच्या दृष्टीने अर्दी स्पष्ट असली, तिी 
त्यातून सवगि प्रादेरशक ञान एकाि क्रमबांधात सांघरटत किण्याइतका अवकाश रमळत नाही; अशा अनेक 
स्वतांि क्रमबांधाांिी त्यासाठी र्िज असते. रशवाय मोठ्या के्षिाांिे रवभार् या नात्याने लहान लहान के्षिाांिे 
प्रत्यक्ष अन्योन्य सांबांधही त्यात सादि केलेले नसतात. रववरक्षत प्रदेशाांच्या क्रमबांधािे जर्ािी वास्तववादी 
रवभार्िी केली तिि असे सांबांध त्यात समारवष्ट केले जाण्यािी शलयता आहे; आरि मर्ि, सवग प्रादेरशक 
ञानािा अांतभाव एकाि तकग श द्ध क्रमबांधात किण्यास हिकत िाहिाि नाही. द दैवाने प्रत्यक्षात उपव्स्थत 
असलेल्या कोित्याही नैसर्गर्क रवभार्िीतून असा एखादा क्रमबांध भरू्ोलाभ्यासकाला प्राप्त त होत नाही, 
चकवा सावयव रूपाांच्या सहज रवभार्िीशी सांर्ती साधिाऱ्या द सऱ्या कोित्या पद्धतीनेही तो प्राप्त त होत 
नाही. अथाति, अन सांधानकायािा परिपाक म्हिून भरू्ोलाभ्यासकानीि तो रवकरसत केला पारहजे आरि 
त्यात आवश्यक ते बदल सतत घडवनू आिले पारहजेत. हे कायग िालू असतानाि, प्रादेरशक अन सांधानािे 
सांघटन किण्यास उपय लत असा तात्प िता सािा म्हिून त्यािा रनत्य उपयोर् कित िारहले पारहजे. 

 
भौर्ोरलक ञान प्रादेरशक एककाांच्या रूपात बूरद्धिात याने सांघरटत किता याव े म्हिून प्रादेरशक 

मयादा आखण्याच्या प्रश्नाला कोित्यारितीने तोंड देता येईल, हे आम्ही अर्दी सामान्य सांञा वापरून येथे 
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सूरित केलेले आहे. मर्, असाही प्रश्न उपव्स्थत होतो, की प्रत्यक्ष प्रादेरशक अभ्यासात कोित्या प्रकािच्या 
ञानािा अांतभाव कििे इष्ट आहे? उपव्स्थत सामग्रीच्या स्वरूपािा रविाि किता, ज्या ज्या घटनाांिा 
समावशे क्रमबद्ध भरू्ोलात होऊ शकतो, त्या सवग प्रकािच्या घटनाांिा अांतभाव एका प्रदेशाच्या सांपूिग 
भरू्ोलात होत असतो, हे आम्ही यापूवीि दाखवनू रदले आहे. अथाति, त्या घटना त्या रवरशष्ट प्रदेशात 
उपव्स्थत असल्या पारहजेत, हे उघड आहे. जे प्रादेरशक भरू्ोलात समारवष्ट होत नाही आरि ज्यािा क्रमबद्ध 
भरू्ोलातही अांतभाव होऊ शकत नाही, असे एकमेव के्षि म्हिजे “ऐरतहारसक भरू्ोल”. प्रत्येक भतूकालीन 
कालखांडािा भरू्ोल वरे्ळा असल्याम ळे, वरे्वरे्ळ्या ऐरतहारसक भरू्ोलाांच्या सांख्येला मयादाि िहात 
नाही, कािि प्रत्येकात त्यािे स्वतःिे क्रमबद्ध प्रादेरशक रवभार् असताति. 

 
प्रदेशात उपव्स्थत असलेले घटनाांिे प्रकाि, ज्या िीतीने त्या तेथे उपव्स्थत असतात ती रवरशष्ट 

िीती, आरि प्रत्येक एकक के्षिातील घटनाांिे पिस्पिाांशी, व शजेािच्या एकक रवभार्ातील घटनाांशी 
असलेल्या अांतःसांबांधािे स्वरूप या सवग र्ोष्टींवरूनि त्या के्षिािे रवरशष्ट रूप व रवरशष्ट कायग रनरित होत 
असते. त्याांिे महत्तव सहरनदेशरनय असते ही र्ोष्ट सवगि अभ्यासकाांनी जिी औपपरत्तकदृष्ट्ट्या मान्य केलेले 
असले, तिी अरलकडच्या दशकाांतील प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांिा कल त्याांच्याकडे द लगक्ष करून त्याांच्या 
स्वरूपावि भि देण्याकडेि असलेला रदसतो. हा प्रकाि “श द्ध भदूृश्यवाद्याांच्या” अभ्यासाांत रवशषेत्वाने 
उठून रदसतो (प्रकिि ७-इ). उलटपक्षी, रवशषेेकरून श्पेथमानसािख्या प ष्ट्कळशा अभ्यासकाांच्या 
कल्पनेप्रमािे कोितेही के्षि हा “शलतींिे कायगके्षि म्हिजेि एक र्रतमान जरटल” असतो, असे ग्रान्योला 
आढळून आले. यावि भरू्ोल हा कायग-शलतींिा अभ्यास नाही चकवा अांतःसांबांधािाही अभ्यास नाही, ति तो 
एकाि के्षिात अांतःसांबांरधत असलेल्या वस्तूांिा अभ्यास आहे. असे ग्रान्यो आग्रहपूवगक प्ररतपादन कित 
असला तिी, त्यािा स्वतःिा कल माि के्षिाांच्या कायाकडे थोडकेि लक्ष प िवनू भरूूपाांच्या अभ्यासाविि 
जास्त भि देण्याकडे होता, असाि अरभप्राय त्याने सादि केलेल्या एका प्रम ख जमगन उदाहििावरून द्यावा 
लारे्ल (२५२, ११४ f; C/० वबेेल २६६, २०४). 

 
आपि जेहहा एखाद्या भकेू्षिाच्या कायासांबांधी बोलत असतो, तेहहा एक र्ोष्ट रवसरून िालिाि नाही 

की, ते पूिग के्षि ही काही एक कायगकािी वस्तू असत नाही, ति एका के्षिातील काही र्ोष्टींिा द सऱ्या एका 
के्षिातील काही र्ोष्टींशी कायगकािी सांबांध असतात, इतकेि. लहानसि के्षिीय एकके सजातीय असतात व 
त्याांच्यात रूपात्मक व कायात्मक एकरूपता असते या आपल्या कव्ल्पतकथेत, एक एकक के्षि द सऱ्या 
एकक के्षिाांशी कायगकािी सांबांध ठेवत असते, असे अलांकारिक भाषेत विगन किण्यािी पिवानर्ी रमळाली 
होती. पि, त्या के्षिाांिे पिस्पिाांशी खिोखिीिे कायगकािी सांबांध असतात असा रविाि माांडण्यािा प्रयत्न 
कित असताना, ही मूळ सांकल्पनाि काल्परनक आहे या र्ोष्टीिा रवसि पडू देता कामा नये. 

 
रवशषेतः, “एखाद्या के्षिाच्या उत्पत्तीच्या” अभ्यासािा प्रयत्न आपि करू लार्तो, तेहहा ही 

लहानसि के्षिीय एककाांिी सांकल्पना पाि कोसळते. जेहहा आपि त्या के्षिाच्या भरू्ोलातील र्तकालीन 
इरतहासाच्या टप्त प्त याांिा अभ्यास करू लार्तो, तेहहा आपल्याला असे आढळून येते, की या लहानसि 
सजातीय के्षिाांना जेवढे प्रामाण्य, काहीशा अप ऱ्या अवस्थेति, आज बहाल करू शकतो, तेवढे प्रामाण्य 
त्याांच्यातील एकाही के्षिाला भतूपूवगकालात असण्यािी शलयता नाही. यािाि अथग असा होतो की, के्षिे 
रकतीही लहान असली तिी, त्याांिी वाढ एककाच्या स्वरूपात कधीि होत नसते; ति त्याांच्यात 
सामावलेल्या रवरवध वस्तूांमध्ये होत जािाऱ्या कमीजास्त बदलाांिा परििाम म्हिून तीही बदलतात असा 
भास होतो. म्हिूनि, आजिे एकक के्षि हे याच्या आधीच्या टप्त प्त यातही त्याि प्रकाििे एकक होते, आरि 
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नांतिच्या टप्त प्त यात, कदारित, ते तसेि एकक िाहील, अशी शलयता नाही. आकृतीसांयोर्ािी सांकल्पनाि 
म ळी, क्रमवाि पि बदलत्या, फिकाांच्या सांकल्पनेशी न जमिािी आहे. यािा परििाम म्हिून, भरू्ोलातील 
उत्परत्तरवषयक अभ्यास क्रमबद्ध अभ्यासाांच्या रूपानेि हाती घ्यावा लार्तो. अथाति, एखाद्या के्षिाच्या 
उत्पत्तीच्या अभ्यासािे, त्या के्षिात सामावलेल्या सवग वस्तूांच्या उत्पत्तीच्या प्रत्येक अभ्यासाांइतके, रवभार् 
पाडाव ेलार्तील. प्रादेरशक भरू्ोलाच्या अभ्यासासाठी ते रकती प्रमािात इष्ट असतील हा प्रश्न वादािा 
िारहल. वास्तरवक, या प्रश्नािा रविाि आपि पूवीि केलेला असल्याम ळे येथे त्यािा प नर्गविाि कित 
बसण्यािी र्िज नाही (प्रकिि ६-ब). 

 
प्रादेरशक भरू्ोलािा सांभाहय रवकास रविािात घेत असताना, उपव्स्थत झालेल्या सवात मोठ्या 

प्रश्नास उत्ति देता येईल अशा अवस्थेस आपि येऊन पोहोिलो आहोत. सावगकारलक सत्ये, 
प्रजारतसांकल्पना आरि शास्त्रीय रवरधरनयम अथवा शास्त्रीय तत्तवे, अशा ििना किता येतील इतकी 
भरू्ोलाच्या या शाखेिी प्रर्ती होईल, अशी आशा बाळर्ण्यास जार्ा आहे! 

 
प्रादेरशक भरू्ोलात उपयोर्ात आिला जािािा सामान्यीकििािा एक प्रकाि आपि यापूवीि विगन 

करून साांरर्तलेला आहे. तीि लहान एककके्षिाांच्या आधािे केलेली प्रदेशाांिी ििना. प्रकािसांकल्पना 
आरि अरद्वतीयाांिे विगन याांच्यासह अशा प्रकािाच्या रवजातीय व अधगस्वतांि रवभार्ाांिे सामान्यीकिि हा 
शास्त्रीय विगनािा रतसिा प्रकाि म्हिून क्राईस या तत्तवञाने वरे्ळा रदला आहे (हे मत ग्राफिे आहे : १५६, 
५७ ते ६२ व १०५). या प्रकािच्या सामान्यीकििात सवगसाधािि तत्तव े प्रस्थारपत किण्यासाठी लार्िािे 
आधाि रमळत नसतात, ति त्यासाठी प्रकािसांकल्पनाांिी येथे र्िज असते, या वस्त व्स्थतीति या प्रकािच्या 
वरे्ळेपिािे महत्तव. 

 
केवळ, विगन किता याव ेम्हिून तयाि केलेली ही काल्परनक के्षिीय एकके आधािासाठी घेऊन जी 

सावगकारलक तत्तव े आपि ििण्यािा प्रयत्न करू, त्याच्यात प्रत्यक्ष त्या एककाांपेक्षा अरधक प्रामाण्य 
असण्यािी शलयताि नाही. आता, ही एकके अत्यांत लहान करून घेतली नाहीत, ति आपि जी तत्तव े
प्रस्थारपत करू त्याांतील हयव्लतर्त अरभप्रायाम ळे त्यातील दोषाांिे प्रमाि इतके मोठे होईल की, ती अत्यांत 
शांकास्पद मूल्याांिी तत्तव ेम्हिनू र्िली जातील. 

 
या अडििीकडे द लगक्ष केले, तिी ज्या प्रत्येकात पिस्पि साहियात असलेल्या जरटलसांयोर्ाांिा 

समावशे असतो अशा या स्वैि एककाांिे वर्ीकिि करून त्याांतील रवरवध व अधगस्वतांि कािकाांच्या 
र्ोळाबेिजेवि आधािलेल्या प्रकािाांिा एखादा क्रमबांध िििे शलय होत नाही. कोित्याही एका प्रदेशात, 
केवळ रकिकोळ दोष मान्य करून, समरूप म्हिण्यास हिकत नाही अशी एकक के्षिे आढळत असली, तिी 
अशाि प्रकाििी समरूपता असलेली एकक के्षिे जर्ाच्या द सऱ्या प्रदेशाांत असलेली आढळत नाहीत. 
ऱ्हाइन नदीच्या उर्माकडील मदैानी भार्ात कोठेतिी असलेला एखादा लहानसि रवभार् तांतोतांत त्याि 
प्रदेशातील प ष्ट्कळशा रवभार्ाांसािखा असण्यािी शलयता आहे; पि, असा रवभार् रकतीही लहानसि म्हिून 
रनवडला तिी जर्ाच्या द सऱ्या कोित्याही प्रदेशातील कोित्याही एकक के्षिापेक्षा तो मूलतःि वरे्ळा 
असतो (प्रकिि ११-ड पहा). 

 
म्हिूनि क्रोबिने इरतहासाच्या सांदभात काढलेला रनष्ट्कषग भरू्ोलालाही मान्य किावा लार्तो. 

“सवगि ऐरतहारसक घटना अरद्वतीय असतात [माझ्या मते यािा अथग :–एका रवरशष्ट कालखांडात एक 
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रवरशष्ट घटनासांयोर् अव्स्तत्वात असतो], असे र्ृहीत धिले जाते इतकेि नहहे ति त्यािे समथगन केले जाते. 
पि, अशा अभ्यासाांतून कोितेही रनयम, अथवा रनयमवजा काहीतिी, आढळत नाहीत” [११६, ५४२]. हाि 
रनष्ट्कषग कोित्याही रवरशष्ट के्षिात अव्स्तत्तवात असलेल्या रवरशष्ट घटनासांयोर्ालाही लार्ू पडतो. 

 
तिीही, प्रजारतसांकल्पना आरि सामान्य तत्तव े याांिा उपयोर् न किताि प्रादेरशक भरू्ोलािा 

अभ्यास केला जातो, असे कोिी समजण्यािे कािि नाही. उलटपक्षी, प्रत्येक प्रदेशातील घटनाांच्या 
अांतःसांबांधाांिा अन्वयाथग लावण्यािे काम क्रमबद्ध भरू्ोलाने रवकरसत केलेल्या प्रकाि-सांकल्पनाांवि आरि 
तत्तवाांविि अवलांबून असते. (C/० रश्मट. ७, १९४). द सऱ्या शब्दात साांर्ावयािे झाले ति, प्रादेरशक 
भरू्ोलात समारवष्ट असलेल्या वरे्वरे्ळ्या बाबींसाठी आरि त्याांच्यामधील सिलति सांबांधाांसाठी क्रमबद्ध 
अभ्यासाांनी प िरवलेल्या सावगकारलक रनयमाांवि आपि अवलांबून असतोि. पि, प्रत्येक के्षिीय एककातील 
एकूि अांतःसांबांधी सांयोर् एक मूलतः असामान्य परिव्स्थती प ढे आित असतो, आरि अशा परिव्स्थतीत 
उपयोर्ी पडण्यासािखे सावगकारलक रनयम माि आपल्याजवळ नसतात. 

 
येथे असा एक आके्षप घेतला जाईल, प्रदेशाांिा रविाि कित असताना प ष्ट्कळसे भरू्ोलाभ्यासक 

अभ्यासािा असा प्रकाि उपयोर्ात आितात की, तो शास्त्रीय रनयमाांच्या ििनेस आवश्यक असा दृरष्टकोि 
घेऊनि कायग कितो—यालाि “तौलरनक प्रादेरशक भरू्ोल”, चकवा लक्षिीय समपता असलेल्या प्रदेशाांिी 
त लना, असे म्हितात. अमेझॉन, काँर्ो व इन्स चलरडया याांिी मॉलने केलेली परििामकािक त लना हे एक 
िालू उदाहिि म्हिनू उद्धतृ किण्यास हिकत नाही (१७९, १८४-१८६). अन्य शास्त्राांिी रनयमििनाांिा 
फ लोिा येण्यापूवीिी, पौर्ांडावस्था त्या त्या के्षिाांतील तौलरनक अभ्यासाांनीि दाखरवली जाते. तेहहा, 
त लनात्मक अभ्यासाांकडून शास्त्रीय रनयमाांकडे अशी प्रर्ती कित प्रादेरशक भरू्ोलही यौवनावस्थेतून प ढे 
वाढति िारहल अशी अपेक्षा किण्यास हिकत नाही, अशीि अनेकाांिी धाििा आहे. 

 
यात अांतभूगत असलेला मलूभतू रविाि भरू्ोलाला नवीन नाही. हेटनिच्या मते, त्याच्या आधीच्या 

लेखकाांनी केला नाही असे मानले तिी, या रविािािा प्रथम परििय हांबोल्टने करून रदला, आरि िेन, 
नेव्ऱ्हांर्, आरि रवशषेेकरून, रिलटोफेन याांनी त्यािा वापिही केला (१६१, ४०३ f). पि प्त लेवीला [‘त लनाांिा 
उपयोर्’ या रवषयाविील जेसनने रलरहलेला रनबांध (४४०) पहा.] असे आढळून आले, की ही उदाहििे प्रासांरर्क लेखनािी 
आहेत; आपल्या सारहत्यात तौलरनक प्रादेरशक भरू्ोलाला भरू्ोलके्षिािी एक शाखा म्हिून स्थान रदले 
रे्लेले नाही. (४, ४६ ते ५५, ७७). अशा प्रासांरर्क त लना सवगि शास्त्राांतून वापिल्या जात असतात, या 
र्ोष्टींकडेही त्याने लक्ष वधेलेले आहे. यािे एक उदाहिि म्हिून अध्यात्मपांरडत रलट याने केलेल्या काांट व 
हडगि याांच्या त लनेिा उल्लखे केला आहे (बर्गलन, १९३१). आपल्यालाही येथे एक प स्ती जोडावयास 
हिकत रदसत नाही. काही बाबतीत अथगपूिग समरूपता असलेल्या दोन अर्ि अरधक कालखांडाांतील 
रवकासाांिी त लना वािांवाि कित िहािे हे इरतहासकािाच्या दृष्टीने महत्तवािे असते. एकूि, प्रादेरशक 
भरू्ोलासांबांधीिे रनयम, रनदान रनयमाांसािखे काही, शोधून काढिे शलय होईल का, याबद्दल शांका रनमाि 
हहावी अशा प्रकाििी ही उदाहििे आहेत. 

 
तौलरनक भरू्ोलाच्या (Lӓnder Kunde) मयादाांम ळेि सावगकारलक सांकल्पना रवकरसत 

किण्याच्या मार्ात अडथळे रनमाि होतात, हे पासाजगने ओळखले होते. पि, भपू्रदेशाांच्या तौलरनक 
भरू्ोलात (Landaschafts Kunde) ते टाळिे अर्ि त्यावि मात कििे शलय आहे असा रवश्वासही त्याने 
हयलत केला आहे (१९३६ मध्ये; २७२, ६१). यासाठी तो एक तृतीय मार्ी त लना (Tertium 
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Comparations) स िरवतो; आरि आपल्या अमूतगप्रकािाांच्या क्रमबांधाने ती रसद्ध होऊ शकते असा 
रदलासाही देतो. सांबांधी के्षिाांिा आकाि कमी करून त्याने काही थोड्या अडििी अांशतः दूि केल्या, आरि 
उिलेल्या बाबतीत, ज्याांना सत्यके्षिाांिा सांरक्षप्त त आिाखडा असेही म्हिता येिाि नाही असे, काही प्रकाि 
तयाि करून त्याने अडििींना सिळ बर्ल रदली, ही र्ोष्ट आपि आपल्या यापूवीच्या एका ििेत 
पारहलेलीि आहे. (प्रकिि १०-इ पहा). रशवाय, सत्य भमूी आरि सत्य भपू्रदेश याांच्यातील फिक काय तो 
आकािािाि असल्याम ळे, ही रतसऱ्या प्रकाििी त लना दोन्ही बाबतीत अशलयि असते. के्षिाांिी त लना 
अशाप्रकािे अखांड िालू िारहली तिी प्रादेरशक रनयमावलीिा शोध लार्ण्यािी आशा यव्त्कां रितही रनमाि 
होिाि नाही. 

 
म्हिूनि, प्रदेशाांिा तौलरनक अभ्यास हा रनयमििनात्मक प्रादेरशक भरू्ोलाच्या पूवगतयािीिा 

टप्त पाही ठित नाही, चकवा भरू्ोलािी स्वतांि शाखाही होऊ शकत नाही. रिटिने एका शतकापूवी करून 
रदलेला या सांकल्पनेिा परििय हे एका अर्दी वरे्ळ्या प्रकािच्या शास्त्रातून घेतलेल्या कल्पनेिे स्थलाांति 
केल्यािे द्योतक होते. त्याने त्या सांकल्पनेिी स्पष्टशी हयाख्या कधीि केली नाही; आरि इतिाांनी रतिा 
उपयोर् प ष्ट्कळ वरे्वरे्ळ्या प्रकािाांनी केला. पि, महत्तवाच्या रवकासािा कोिताि मार्ग त्यातून सापडला 
नाही (८, ८२ f). 

 
तिीही, एक पूिक उपाय म्हिून या पद्धतीिा उपयोर् काही वरे्ळेि फायदे देऊन जातो. 

एकमेकापासून प ष्ट्कळि दूि असलेले प्रदेश जि प ष्ट्कळशा बाबतीत समरूप असतील, आरि त्यािा परििान 
म्हिून काही घटकाांच्या अथवा घटक जरटलाांच्या सांदभात एकाि प्रकाििे प्रदेश म्हिून त्याांिे वर्ीकिि 
कििे शलय होत असेल, ति त्याांच्यातील साम्याांच्या, आरि रवशषेेकरून भेदाांच्या त लनेला वरे्ळेि महत्तव 
येईल. प्रत्येक जरटलातील घटनाांच्या सांबांधािा जो अथग आपि लावत असतो तो पडताळून पाहण्यास हीि 
त लना उपयोर्ी पडेल. 

 
ज्यात एकाि प्रकािच्या घटकजरटलाांिी सांख्या मोठी असते, अशा प्रम ख प्रदेशातील 

स्थारनकपरिसिाांिी त लना किण्यासाठी या पद्धतीिा वापि याहूनही अरधक उपय लत ठिेल. जास्तीत 
जास्त रूपधेयाांच्याबाबतीत एकसािख्या असिाऱ्या स्थारनक परिसिाांिी रनवड केली, आरि याांपैकी 
प ष्ट्कळशा रूपधेयाांच्या बाबतीत त्याांच्याशी समान असिाऱ्या, पि सवगि बाबतीत समान नसिाऱ्या, द सऱ्या 
काही स्थारनक परिसिाांशी त्याांिी त लना केली, ति त्या एकूि प्रदेशाच्या दृष्टीने काही रवरशष्ट रूपधेयाांच्या 
महत्तवाांिी रकल्ली आपल्या हाती लार्ण्यािी शलयता आहे. 

 
आता एक सवगश्रतू उदाहिि घेऊ : एकूि कापूस पट्ट्यातील प्रम ख लक्षिाांिा रविाि करू 

लार्लो, की त्या प्रदेशातील कापूस रपकािे महत्तव केवळ हवामानरवषयक परिव्स्थतीच्या परिभाषेत स्पष्ट 
करून साांरर्तल्याने भारे्ल असे मान्य किण्याकडेि कल रनमाि होण्यािी शलयता आहे. पि, 
हवामानरवषयक परिव्स्थती तीि असूनही, जेथे कापूस हे कमी महत्तवािे पीक आहे अशा प्रदेशाांिी त लना 
जेथे कापूस हे सवारधक महत्तवािे पीक आहे अशा प्रदेशाांबिोबि, या दोहोंतील रविोधाांिा शोध घेण्यासाठी 
केली, तेहहा एकूि दरक्षि रवभार्ातील कापसािे पीक रतकडील मरृत्तकालक्षिाांिा रविाि न किता समजून 
येण्यासािखे नाही, ही र्ोष्ट यापूवीि आपि रशकलो आहो. 
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त्यािप्रमािे, उत्ति रवभार् आरि दरक्षि रवभार् याांच्यामधील रविोधाांच्या रविािात अत्यारधक 
महत्तवािे—म्हिजेि दरक्षिेकडील नीग्रोलोकवस्तीच्या उच्चप्रमािािे—जे एक रूपधेय आहे, त्यािे 
स्पष्टीकिि काही केवळ उत्तिेकडील हवामानरवषयक परिव्स्थतींच्या पिीक्षिाने रमळिाि नाही, ही र्ोष्ट 
रनदान अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या यापूवीि लक्षात आलेली आहे. पि, सामान्य लोक रविािात, आरि काही 
य िोपीय भरू्ोलकािाांच्या रविािाांतही ती नीटशी म िलेली नाही. स्थारनक परिसिाांच्या या त लनात्मक 
पद्धतीने या घटकािे—आरि त्याच्या साहियाने असलेल्या सवगि साांस्कृरतक घटकाांिे—स्पष्टीकिि देिे, 
कापसाला आवश्यक असलेल्या हवामान व मृरत्तका परिव्स्थतींच्या सांयोर्ािा एकरित रविाि केल्यारशवाय, 
शलय होिाि नाही. पि हाही रनष्ट्कषग अप िा आहे. कािि, आज सवारधक महत्तवािा समजला जािािा 
कापूसप्रदेश जो मध्य टेलसास, त्याति नीग्रोलोकवस्तीिे प्रमाि बिेि कमी आहे. म्हिून, र् लामरर्िीिा 
कालखांड सांप ष्टात येण्यापूवीि—ज्यात कापसाबिोबि तांबाखूिाही समावशे होत असे अशा—लार्वडीच्या 
रपकाांसाठी रवकरसत केलेल्या स्थलपरिसिाांिी त लना त्याकाळानांति त्याि रपकाांसाठी जोपासलेल्या 
स्थलपरिसिाांशी केल्याविि एकूि परिव्स्थतीिे सांपूिग स्पष्टीकिि देिे शलय होईल (३५९). 

 
एकाि प्रदेशातील स्थारनक परिसिाांच्या त लना किण्याच्या या पद्धतीतून प्रजारतसांकल्पनाांिा मार्ग 

सापडतो आहे असा भास होण्यािी शलयता आहे. पि, प्रत्यक्षात माि, सांबांरधत असलेल्या तेवढ्या एकाि 
मोठ्या प्रदेशाला लार्ू पडिािे रनष्ट्कषग हाती लार्िाि आहेत. कापूस पट्ट्याच्या या रवभार्ात याांर्त्से 
खोऱ्यातील एक रवभार् आरि म ांबई प्राांतातील एक रवभार् रमळवावयािे म्हटले, ति कोित्याही एका प्रदेश 
रवभार्ासांबांधीच्या प्रजातीसांकल्पनेत त्या सवांिा समावशे होऊ शकिाि नाही. कापूस पट्ट्यातील 
रवभार्ाांप ितीि मयारदत त लना कित असता, आपि वरे्ळ्या प्रकािच्या एककाांिी त लना कित असत 
नाही, ति एकाि मोठ्या प्रदेशाच्या एकरूप रवभार्ाांिी त लना कित असतो. त्याांिी एकरूपताही ते सवग 
एकाि प्रदेशािे रवभार् आहेत या वस्त व्स्थतीिा परििाम असतो, हे या आधीच्या एका सांदभात आम्ही 
दाखवनू रदलेले आहे. आपि लावलेल्या अन्वयाथािा पडताळा घेण्यािी ही य लती रकतीही नामी असली 
तिी त्या य लतीने सावगकारलक सांकल्पना व तत्तव ेआपल्या हाती लार्ण्यािी शलयता नाही. 

 
म्हिून, आमिा रनष्ट्कषग असा, की पृर्थ्वीपृष्ाच्या रवभार्ान साि केलेले पृर्थ्वीिे विगन म्हिजेि 

प्रादेरशक भरू्ोल होय; आरि हाि त्याच्या शीषगकाने स्पष्ट होिािा शब्दशः अथग आहे. कालखांडातील 
इरतहास या रूढ अथाने इरतहास ज्याप्रमािे एक विगनात्मक शास्त्र आहे, त्यािप्रमािे प्रादेरशक भरू्ोल हेही 
एक मूलतः विगनात्मक शास्त्र आहे. त्यािा सांबांध असामान्य घटनाांिे विगन किण्याशी असतो, अथाति 
त्यातून कोितेि शास्त्रीय रनयम उत्क्राांत होण्यािी शलयता नसते, आरि त्याच्या या दोषाम ळेि त्यातील 
रनष्ट्कषांिा अन्वयाथग लाविे फाि अवघड होऊन बसते, यातही शांका नाही. वरे्वरे्ळ्या घटनाांिे स्पष्टीकिि 
देता येईल असे सामान्य रनयम रवकरसत किण्यािे सामर्थ्यग ज्या के्षिात आहे त्या के्षिात असे कायगकििे 
त लनेने सोपे असते. तिीपि, प्रादेरशक भरू्ोलाप ढे शास्त्रीय ध्येयि नाही, असा यािा अथग होत नाही. 
शास्त्रीय रनयम िििे हे शास्त्रािे प्रयोजन नहहे, ही र्ोष्ट यापूवी आम्ही दाखवनू रदले आहे. वस्त व्स्थतीिे 
सम्यक आकलन करून घेिे हे त्यािे खिे प्रयोजन असून शास्त्रीय रनयम हे ध्येयरसद्धीिे एक साधन आहे. 
ज्याांना ‘भवूिगन’ (Erdbeschreibung चकवा Geographia) हे त्या शास्त्रािे नाव अधगरशरक्षत व अशास्त्रीय 
आहे असे वाटते “त्याांना हायरड्रशने िोख उत्ति रदले आहे. विगन हेि शास्त्रािे अांरतम व उच्चतम ध्येय आहे; 
अथाति हे विगन त्या वस्तूच्या पृष्ाप ितेि म्हिजे विवििे असून िालत नाही, ति त्या वस्तूच्या 
लक्षिाांवरून रवश्लेषि पद्धतीने सांपारदत केलेल्या ञानािे सांश्लेषि पद्धतीने आकलन करून घेण्याकडे 
त्यािा िोख असला पारहजे (१५३, २१३)”. अथगशोधनात्मक विगनात कमालीिा अिूकपिा आरि 
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रनरितपिा यावा म्हिनू जेथे व जेहहा शलय असेल तेथे व तेहहा सामान्य तत्तव ेमाांडली जावीत, इतकेि. 
रवरशष्टप्रकािच्या घटनाांिा अभ्यास क्रमबद्ध शास्त्राांनी, व त्याबिोबिि त्या घटनाांच्या भपूृष्ीय अन्योन्य 
सांबांधाांिा अभ्यास कििाऱ्या क्रमबद्ध भरू्ोलानेही, रवकरसत केलेल्या सम रित प्रजारत-सांकल्पना व सामान्य 
तत्तव ेयाांिा उपयोर् प्रादेरशक भरू्ोल करून घेति असतो. 

 
प्रादेरशक भरू्ोलाच्या स्वरूपाबाबत आपि ज्या रनष्ट्कषाला येऊन पोहोिलो आहोत, त्याम ळे 

अलीकडच्याि काही वषांत अनेक अभ्यासकाांनी उपव्स्थत केलेल्या दोन प्रश्नाांिी उत्तिे देिे शलय होिाि 
आहे. रे्ल्याि वषीं प्रकारशत झालेल्या िोक व फायफि याांच्या दोन टीका-लेखाांत प्रादेरशक अभ्यासाांच्या 
सांदभात अमेरिकी भरू्ोलकािाांमध्ये प्रिरलत असलेल्या रविािप्रवाहाांिी ििा किण्यात आलेली आहे 
(१०८, १०९). बॅिोजने, आरि रवशषेेकरून सॉिने, रलरहलेल्या पद्धरततांिरवषयक रनबांधाांम ळे प्रादेरशक 
अभ्यासाांवि उत्साहभिाने लक्ष कें रद्रत किण्यािा एक कालखांड स रू झाला होता. पि, नांतिच्या काळात, 
प्रादेरशक भरू्ोलाकडून इतलया सवग अपेक्षा पूिग केल्या जािाि आहेत का, अशी मूलभतू शांका अमेरिकी 
भरू्ोलकािाांना येऊ लार्ली आहे. वि उध्दृत केलेल्या सवेक्षिावरून व त्याांनी सांदभासाठी घेतलेल्या 
टीकालेखनावरून तिी वािकािा तसा समज होण्यास हिकत रदसत नाही. अटलाांरटक महासार्िाच्या 
एका तटापासून द सऱ्या तटापयंत उमटिाऱ्या ध्वरन-प्ररतध्वनीत प्रमािाांिी अरतशयोव्लत किण्यात आली 
असण्यािा सांभव आहेि. पि एकाि रवद्यापीठाच्या एका रवभार्ात झालेली बांडखोिी अमेरिकेत व 
जमगनीतही असलेल्या त्या रवभार्ाच्या आजी आरि माजी सभासदाांमध्येि घ मत िारहली, आरि तेवढीि या 
सवेक्षिात आपल्याप ढे सादि किण्यात आली, अशीही एक शलयता आहे. [अशा प्रकािच्या क्षिेकायािे “िक्ष वैसत्यां” 
ञान नसिाऱ्या, आरि रे्ल्या पांधिावष े या कायासाठी प्रयोर् कििाऱ्याांमध्ये िालू असलेल्या ििेत प्रत्यक्ष भार् न घेिाऱ्या, लेखकाांनी करून 
घेतलेल्या तांिरवषयक व हेत रवषयक रै्िसमजाांिा उल्लखे प्त लाटच्या एका क्राांरतक टीकाग्रांथात अशा अभ्यासाांच्या सांदभाति आला आहे (२२४, 
१२५). अमेरिकी भरू्ोलाभ्यासकाांिा र्ट आरि जमगन भरू्ोलाभ्यासक याांनी अशाप्रकािच्या पद्धतीतांिरवषयक ििांतून घेतलेल्या भरूमकेत एक 
महत्तवािा फिक असतो, यािी आठवि विील अडििीिे स्पष्टीकिि रमळवण्यासाठी सतत ठेविे आवश्यक आहे. प्रकाशनासाठी रलरहलेल्या 
अन सांधानात्मक अभ्यासप्रांथात ग्ररथत किण्याच्या पाितेिे हे प्रश्न आहेत असे अमरिकी भरू्ोलाभ्यासक मानत नाहीत, ति द सिे याच्या अर्दी 
रवरुद्ध मतािे आहेत. उलटपक्षी, रवशषेकरून सभार्ृहाच्या बाहेि िालिाऱ्या तोंडी ििेत, आरि कमीजास्त अनौपिारिक िक्री-ििेत वरे्वरे्ळ्या 
हयलतींनी या प्रश्नाविील आपले वैयव्लतक मत म्हिून माांडण्यास हिकत नाही. मतभेदािे असले प्रश्न रततलयाि महत्तवािे असतात असेि बह धा 
मानले जाते. त्या त्या सांस्थाांच्या अध्यक्षाांनी केलेल्या “प्रर्ल्भ” घोषिाांतूनि अशा मतप्रदशगनाांना औपिारिक प्ररतपादनािा दजा प्राप्त त होतो, आरि 
तोही त्याांिा प्रभाव पडू लार्ल्यावि बऱ्याि काळाने देण्यात आलेला असतो. ही र्ोष्ट येथे लक्षात घेिे महत्तवािे आहे. जमगन भरूमकेने प्रभारवत 
झालेल्या अभ्यासकाांनीि या रनयमाला काही थोडे अपवाद रनमाि केले आहेत, आरि तेही बह धा एकाि सांस्थेतून बाहेि पडलेले असल्याम ळे, 
पद्धरततांिरवषयक प्रिरलत रविाि प्रवाहाांिा रवकास म्हिजे कारलफोर्गनया रवद्यापीठातील अशा रविाि प्रवाहाांिा रवकास होय, असे कोिाही 
पिदेशस्थ अभ्यासकास वाटावयास हिकत नाही. (उदाहििाथग : रडरकन्सन २०२). िोक व फायफि या दोघाांनीही ही मयादा रनसटण्यािा प्रयत्न 
केला, पि, त्याांच्या मार्ात द सिीि एक वस्त व्स्थती आडवी आली. अन्य अमेरिकी अभ्यासकाांिी पद्धरततांिरवषयक मते प्ररसद्ध होतात, ती त्याांनी 
केलेल्या रवधानखांडाांच्या प्ररतवृत्ताांच्या स्वरूपात, अथवा त्याांच्या प्रत्यक्ष अन सांधानात्मक प्रबांधाांत समारवष्ट असलेल्या स्पष्टीकिि खांडाांच्या रूपाांत 
आढळतात. ज्यावरून अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या पद्धतीतांिरवषयक मताांच्या रवकासािा प्रत्यक्ष मार्ोवा घेता येईल अशाप्रकाििे, आरि जमगनीतील 
तत्सम सारहत्याशी ज्यािी त लना किता येईल असे, कोितेि सारहत्य उपलब्ध नहहते. अथाति, प्रत्यक्ष रवकास प्रवाहापासून दूि िहािाऱ्या 
कोिालाही हे द ष्ट्कि कायग कििे फािि कठीि आहे. द दैवाने, आमच्या पारसरफक तटाविील र्टािाि त्यात मोठ्या प्रमािात समावेश होतो. 
कदारित अशा काही थोड्या पद्धतीतांिरवषयक फ टकळ प्रबांधाांपेक्षा, कोल्बीने केला आहे तशा प्रकािच्या, अमेरिकी भरू्ोलाच्या सवगसाधािि 
रवकासािा साांर्ोपाांर् अभ्यासािाि अरधक रवश्वसनीय सांदभग म्हिून उपयोर् होण्यासािखा आहे (१०७).] अन्य अमेरिकी 
भरू्ोलाभ्यासकाांनीही, तोंडी ििेत तिी, प्रादेरशकां  अभ्यासाांतून अपेरक्षत रनिगयाांच्या सांदभात अरवश्वासािाि 
सूि काढलेला ऐकू येतो, यात म ळीि सांशय नाही. 

 
प्रादेरशक अभ्यास करून भरू्ोलाला प्रर्तीपथावि नेण्यािा आटोकाट प्रयत्न केल्याविि, 

जिूकाही, आपि हे रलरहत अर्ि बोलत आहोत असा आव हे सांशयग्रस्त लेखक आितात. पि, त्याांनी 
केलेल्या एकूि ग्रांथाांिी बेिीज केली तिीही त्यातून महत्तवािे सामान्य रनष्ट्कषग रनघू शकत नाहीत असा शोध 
आम्हाला अनेक बाबतीत लार्ला. हा म द्दा फाि र्ांभीि अथाने माांडला रे्ला आहे यावि कोिािा रवश्वासही 
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बसिाि नाही. अमेरिकी भरू्ोलाने प्रादेरशक अभ्यासावि आपले प्रयत्न कें रद्रत केले या र्ोष्टीला प िी वीस 
वषहेी झाली नाहीत, आरि हे काम पूिगत्वाने कििे ति त्याला कधीि जमले नाही. तेवढ्या काळात स मािे 
वीस एक अन सांधानकाि अभ्यासकाांनी प्रत्येकी एक-दोन अर्ि तीन प्रादेरशक अभ्यास पूिग केले होते; आरि 
तेही पीस नदीच्या खोऱ्यापासून साओपावलो पयंत व य िोपपासून िीन पयंत रवख िलेले होते. त्यातही, 
प्रादेरशक सांकल्पनेिी उपपत्ती साांर्िाऱ्या दोन प्रम ख अमेरिकी प्रवतगकाांपकैी एकानेही परिपूिग अशा 
(वतगमान) प्रादेरशक अभ्यासािे एकही प्रत्यक्ष उदाहिि सादि केलेले नसल्याने, प्रत्येक वरे्ळ्या 
अन सांधानकाि अभ्यासकाला आपापल्या पद्धतीने कमीजास्त प्रमािात स्वतांिपिे मयारदत किावा लार्ला, 
त्यातील रविाििीय घटना रनरित किाहया लार्ल्या आरि आपले रनिगय सादि किण्यािी पद्धतीही 
त्याांनाि ठिवावी लार्ली. अशा व्स्थतीत, आपल्या प्रादेरशक अभ्यासाांवरून सवगसामान्य रनयम रवकरसत 
किण्याच्या शलयाशलयतेिी न्याय्य कसोटी आपि घेतलेली आहे, असा र्ांभीि रविाि कोिीतिी मनात आि ू
शकेल का? अर्दी सर्ळे अभ्यास जिी प्रमारित प्ररक्रयाांनी पूिग किण्यात आले असते, तिी सांख्येने ते इतके 
कमी आहेत, आरि रनम्म्याहून अरधक जर्ावि असे रवख िलेले आहेत, की अशा अभ्यासाांिे सांकलन 
त्यावरून सामान्य रनष्ट्कषग काढण्यास अथवा सामान्यीकििासाठी लार्िािे पायाभतू रविाि प िरवण्यास 
प िेसे आहे, अशी अपेक्षा कििे फोल ठिले असते. 

 
अशाप्रकािे, रकतीही प्रदेशाांिा अभ्यास केला आरि तो कोित्याही पद्धतीने केला, तिी हयथग आहे, 

कािि त्यातून शास्त्रीय रनयम रनमाि होिािि नाहीत, अशी शांका अन्य काही काििाांनी प ष्ट्कळशा 
अभ्यासकाांना येऊ लार्लेली आहे, ही शलयताि अरधक आहे. हाि रनष्ट्कषग आमच्याही नजिेला आला, व 
तो औपपरत्तक िीतीनेही प्रत्यक्षप्रमािे दाखवनू प िेपूि पटवनू देता येण्यासािखा आहे. यािाि अथग असा, की 
ज्याांनी प्रादेरशक अभ्यास किताना तो आपला अांरतम हेतू म्हिून मान्य केला ते मृर्जळामारे् धावत होते या 
मताशी आम्ही सहमत आहो. तो हेतू रजतलया लौकि सोडून रदला जाईल रततके ते सवग सांबांरधताांच्या 
रहतािे होिाि आहे. 

 
जि, खिोखिीि, जर्ाच्या रभनरभन के्षिाांिी रभनरभन प्रमािात होिाऱ्या रवकासाच्या परिभाषेत 

जर्ािे ञान सांपादन कििे हाि भरू्ोलािा अांरतम हेतू असेल, ति जर्ािे के्षिीय रवभार् म्हिून प्रदेशाांिा 
अभ्यास किण्यािे कायग अवघड असले तिी, ख द्द भरू्ोलानेि त्याच्या प्रयोजनाबद्दल सांशय घेऊन कसे 
िालेल! सापेक्षतः अल्पसांख्य अभ्यासकाांनी आपल्या के्षिात वीस वषांहूनही कमी काळ कायग केले, पि 
रवद्वानाांनी उत्साहभिात त्याांच्याप ढे ठेवलेल्या अपेक्षाांप्रमािे यश पदिात पडले नाही, म्हिून कोित्याि 
शास्त्रीय के्षिातील कायगकत्यांनी रनिाश होऊन जाण्यािे कािि नाही. भरू्ोलािा अभ्यासरवषय जे जर् ते 
मोठे असले तिी मयारदत आहे; आरि भरू्ोल भरवष्ट्यकाळात दीघगकाळपयंत जर्िाि आहे! अथाति, 
अमेरिकी भरू्ोलाभ्यासकाांिे सांघटीत प्रयत्न अरधक उत्पादन-क्षम ठितील यात रतळमाि शांका नाही. पि 
त्यासाठी त्याांनी त्या शाखेच्या सवगि अभ्यासकाांिे, रनदान बह ताांश अभ्यासकाांिे, लक्ष जर्ाच्या काही 
मयारदत भार्ाांविि कें रद्रत केले पारहजे—फ्रें ि भरू्ोलाभ्यासकाांनी आपल्या स्वतःच्याि देशावि लक्ष कें रद्रत 
केले आहे तसे, पि ज्याांना अन्य प ष्ट्कळ काििाांम ळे नेमलेल्या प्रदेशापासून दूिदूिच्या के्षिाांकडे पहाण्यािा 
मोह होतो त्याांच्यावि, इष्ट असले तिीही, रनयांिि घालिे सोयीिे नाही. एकूि अभ्यासकाांिी सांख्या वाढत 
जावी, आरि काही रवरशष्ट र्टाांनी तिी आपल्या देशातील सापेक्षतः मयारदत के्षिाच्या प्रदेशाांवि शलयतो 
अरधकारधक लक्ष कें रद्रत किावे–उदाहििाथग रवसकाव्न्सन येथे िालते त्याप्रकािे–अशी सरदच्छा कित 
िाहण्यापलीकडे आपि तिी काय कििाि! पि, त्या त्या प्रदेशाबद्दल जे काही स्पष्टपिे रलरहले रे्ले असेल 
तेवढ्यािेि मांथन करून रनष्ट्कषांिे लोिी काढून घ्याव ेआरि तो प्रदेश तसाि सोडून द सऱ्याांकडे लक्ष 
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वळवाव.े “असल्या परिपाठाांतून माि दूिवि पोहोििाऱ्या शास्त्रीय मूल्याांिे रनष्ट्कषग हाती येतील अशी अपेक्षा 
कििे ि कीिे आहे” असा रवशषे शिेा चफिने याि सांदभात मािलेला आहे. (२२३, २६). या प्रकािच्या 
अभ्यासाांिे अध्यापनमूल्य लक्षात घेता त्याच्यावि खिी पडलेला काळ व प्रयत्न प िेसा आहे असे समथगन 
किण्यास हिकत नाही– त्यातही सांबांधी प्रदेश वर्ात रशकवण्याच्या दृष्टीने महत्तवािे असलेि पारहजेत. 
प्रादेरशक भरू्ोलातील अन सांधान कायात रििकारलक प्रर्ती हहावयास पारहजे असेल, ति सांबांधी हयलतींनी 
सवग लक्ष कें रद्रत करून रकतीतिी अरधक काळ या कायासाठी खिग कििे आवश्यक आहे.–मर्, एकेक 
प्रदेश हेि एकेका अभ्यासकािे जीवनकायग हहावयास हिकत नाही, या फींिच्या मताशी तो सहमत असो वा 
नसो! 

 
उलटपक्षी, प्रादेरशक भरू्ोलाच्या दृष्टीने, रकती आकािमानािे के्षि हे अन सांधान कायाला पाि आहे 

असे समजाव,े हा प्रश्न या रविािाांच्या सांदभात उपव्स्थत केला जावा, हे अटळ आहे. व्हहडालच्या 
नेतृत्वाखाली फ्रान्समध्ये रनयोरजत केलेल्या अभ्यास-मालेत प्रथम प्रथम एका प्राांताच्या रवस्तािाएवढ्या 
के्षिािे पिीक्षि कित असत. पि प ढे, क्रमाक्रमाने अरधकारधक लहान के्षिाांिी रनवड किण्यात येऊ 
लार्ली. डेमान्र्ॉनच्या मते अॅलेलसच्या पिीक्षि-ग्रांथाने “सूक्ष्मदशी” अभ्यासाांिी परिसीमा र्ाठलेली आहे. 
त्याने ‘ल-ओयसन’ या डॉरफन आल्प् मधील एका arrondissment पेक्षाही लहान भार्ािा अभ्यास केलेला 
आहे. या पिीक्षिासाठी त्याने ९१५ पानाांिा ग्रांथ रलरहला असून, ८६१ सांदभग ग्रांथाांिी सूिी त्याला जोडलेली 
आहे (३२९). डेमान्र्ॉनच्या रहशोबाने त्याांिी सिासिी एक िौिस रकलोमीटिास, अथवा प्रत्येक बािा 
िरहवाशाांमारे् एक पानाहून अरधक पडते. आता, या त लनेने अमेरिकी भरू्ोलकािाांनी आपल्या ग्रांथाांना 
“सूक्ष्मदशी” म्हिरविे समथगनीय ठिेल का? 

 
येथे उपव्स्थत केलेल्या या प्रश्नाला तसे सोपे उत्ति सापडण्यासािखे नाही. कमी सखोल पि 

दीघगति कालखांड मारलकाांच्या अभ्यासाांना अर्दी लघ ति कालखांडाांच्या बािीक तपशील देिाऱ्या 
अभ्यासाांिी प स्ती जोडता आली, ति ते कायग इरतहासकािाांना स्वार्ताहग वाटते. अशा दोनही के्षिाांतील 
कसोटी–म्हिजे अशा अभ्यासाांिे महत्तव–एकि असते. पि अशा कसोटीला वस्त रनष् मापनािी सोय 
नाही. या आधीि [‘या आधीि’ म्हिजे २८८ व प ढील पानाांवि.] आम्ही दोन महत्तवाच्या र्ोष्टींिा रविाि स िरवलेला आहे 
: एक, त्या के्षिािे स्वयांरसद्ध महत्तव [प्रत्यक्ष जर्ातील सापेक्ष महत्तवाच्या भाषेत कोित्याही क्षिेाच्या स्वयांरसद्ध महत्तवािा रविाि आम्ही 
या पूवीच्या ििेत केलेलाि आहे. पि, एखाद्या क्षिेात रूपधेयाांिे रवरशष्ट साहियग असेल, आरि एखाद्या अन त्तरित प्रश्नािा त्यात समावेश होत 
असेल, ति त्या क्षेिाला भरू्ोलशास्त्राच्या दृष्टीने एक आर्ळे महत्तव प्राप्त त होण्यािा सांभव आहे, ही र्ोष्ट फींिने आमच्या लक्षात आिून रदलेलीि आहे 
(२२३, २३). या कसोटीिी भि या सांदभात टाकण्यािी रवशषे र्िज वाटते. अप्त पि सायलेरशया सािख्या एका स दूि आरि अर्दी लहानशा प्रदेशात, 
आरि जवळपासच्या कोित्याि क्षिेािे प्ररतरनरधत्व करू न शकण्यािा एका प्रदेशात, एक अमेरिकी भरू्ोलकािािे मन र् ांतून िहाते, या घटनेिे 
एवढेि एक समथगन देता येण्यासािखे आहे (३५५; ३५६).] आरि द सिे, एका मोठ्या के्षिािे अथवा प ष्ट्कळशा लहानसि, 
पि सरूप, के्षिाांिे प्रारतरनरधक स्वरूप या नात्याने या के्षिािे सांभाहय महत्तव. 

 
आपल्या स्वतःच्या प्राांताच्या भरू्ोलाबद्दल ख द्दल-ऑयसानच्या िरहवाशाांना वाटिािी अरभरूिी 

बाजूला ठेवली, ति या इवल्याशा रकिकोळ महत्तवाच्या प्राांतािा इतका हयापक अभ्यास किण्यािी बाहेिच्या 
ञानजर्ताला काहीि र्िज नाही, असे र्ृहीत धिण्यास कोितीि हिकत रदसत नाही. पि, फ्रें ि आलप
समधील दऱ्याांिी आपल्याला थोडीफाि मारहती असेल, आरि सवेक्षि परिक्रमा कित असताना, 
अशासािख्या शकेडो प्राांताांिा हा रवरशष्ट प्राांत हे बऱ्याि मोठ्या प्रमािात एक प्रारतरनरधक स्वरूप आहे असे 
नजिेला आले असेल, ति अशा प्रकाििा अभ्यास हा त्या सांपूिग के्षिाच्या प्रादेरशक भूर्ोलािे–रनदान 
त्याच्या बऱ्याि मोठ्या भार्ािे–एक रवहांर्म दशगन घडव ूशकेल. अशा प्रकािच्या अभ्यासात प्रारतरनरधक 
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असतील तेवढीि लक्षिे स्पष्ट किण्यािी आकाांक्षा ठेवावी, अशी मयादा आपोआपि पडेल, हे र्ृहीत आहे. 
त्याम ळे, कोिीही असा प्रश्न रविारू शकेल, की एवढ्या कायाला हजािभि पानाांिी र्िज आहे का? अशाि 
प्रकािच्या प्राांताांच्या अभ्यासाांतून ब्लान्शाडग व अन्य अभ्यासकाांनी काढलेल्या रनष्ट्कषांिी सदिच्या अभ्यासात 
केवळ प निावृत्ती होत असल्याम ळे या अभ्यासािा प ष्ट्कळि भार् बेजरूि आहे, असे डेमान्र्ॉनला आढळून 
आले. त्याच्या आधीच्या अभ्यासकाांनी काढलेल्या रनष्ट्कषांिा पाठप िावा जेवढ्या प्रमािात आपि स्वतः 
कििाि तेवढ्या भार्ातील वस्त व्स्थती तिी त्याने अरधक सांरक्षप्त तपिे सादि किण्यात काहीि हिकत 
नहहती. या रवरुद्ध, ब्लान्र्ाडग सािख्याि द सऱ्या एका समथग टीकाकािाने [जे. इयोल्श याांनी वैयव्लतक पिहयवहािात 
रदलेले मत.] असे मत रदले आहे, की फ्रें ि आल्प् च्या प्रारतरनरधक म्हिून र्िल्या रे्लेल्या समस्याांच्या 
रकतीतिी अरधक साांर्ोपाांर् रवविेनािी भि, इति कोित्याही पूवाभ्यासकाांपेक्षा अरधक प्रमािात, अॅलेलसने 
टाकलेली आहे. 

 
रवशषेेकरून अशाप्रकािच्या सूक्ष्मदशी भरू्ोलविगनपि–ही सांञा प्त लाटने स िरवलेली आहे.–

अभ्यासाांविि अमेरिकी प्रादेरशक भरू्ोलाबाबतच्या टीकेिा िोख असतो. अशाप्रकािच्या लहानलहान 
के्षिाांच्या एकूि बेिजेने एकूि जर्ािे भकेू्षि कोित्यातिी तकग मान्य कालमयादेत हयापून भरू्ोलाभ्यास पूिग 
कििे शलय होईल ही र्ोष्ट हयवहाि ब द्धीला पटिािी नाही.—आरि ते शलय झाले तिी ते सवगच्यासवग 
पिावयास अवघड होईल–परििामी, स्वैिपिे रनवडलेल्या रवकीिग रवभार्ाभ्यासाांिा एक सांकीिग सांग्रह 
तेवढा आपल्या हाती िाहील, अशी भीती टीकाकािाना वाटते (G/o लायली, २२०). अशाप्रकािच्या सूक्ष्म व 
रवकीिग अभ्यासाांतून कोिती सामान्य तत्तव ेहाती लार्तील अशी आम्ही अपेक्षा किावी? असा एक सवाल 
रवशषेेकरून टीकाकािाांनी रविािलेला आहे. कािि “अभ्यास रजतका रजतका स्थलरनरवष्ट होत जाईल 
रततके रततके त्याविील रनष्ट्कषग रनिथगक वाटू लार्तील” (२८६, ८४). [“‘सूक्ष्मदशी’ पद्धतीम ळे काही प्रर्ती झालेली 
आहे का? अशी शांका जेम्सने प्रदर्गशत केली आहे” असा फायफिने जो रनष्ट्कषग काढला त्यािे मूळ या रवधानावरून कदारित हाती लार्ण्यािी 
शलयता आहे (१०९, ११५ ff). पि, हा रनष्ट्कषग जेम्सच्याि काही रवधानाांवरून स्पष्ट होिाऱ्या त्याच्या सवगसाधािि मताशी स सांर्त नाही. 
उदाहििाथग : (१) “भकू्षिेविगनपि (मध्यमक्षिेदशी) चकवा भरू्ोल विगनपि (स्थूलक्षिेदशी) नकाशाांवि अशा तपशीलाांिे अरधक अिूक 
सामान्यीकिि किण्यास मदत कििािी साधने या दृष्टीने अशा लहानलहान क्षिेाांच्या तपशीलवाि अभ्यासाांिे महत्तव मोठे असते.” हे त्यानेि केलेले 
रवधान, चकवा (२) “‘भरूूपविगनपि’ (सूक्ष्मक्षेिदशी) अभ्यास हे ‘भकू्षेिविगनपि’ (मध्यमक्षिेदशी) चकवा भरू्ोलविगनपि (स्थूलक्षेिदशी) रिरकत्सक 
पिीक्षिाांिे अर्दी सत्तवस्थ भार् असतात.” (२८६ ८५) हाही त्यािाि रनष्ट्कषग.] 

 
रवशषेेकरून प्त लाटने आपल्या दोन प्रकारशत रनबांधाांतून,आरि आमच्या मांडळाप ढे वािल्या रे्लेल्या 

अप्रकारशत रवधानाांतूनही, या हल्ल्याांना सिसिीत उत्ति रदले आहे. “सहजी घडलेल्या प्रवासाांत झालेल्या 
हयव्लतर्त मताांच्या, आरि कोित्याि सामग्रीिा उपयोर् न किता ििलेल्या पयावििरनष् उपपत्तींच्या 
डळमळीत आधािावि घिबसल्या रलरहलेल्या सदोष ग्रांथाांरवरुद्ध वळेेवािीि उघडलेली सय व्लतक आघाडी” 
म्हिूनि ‘सूक्ष्मदशी’ भरू्ोलािा रवकास झाला आहे, असेही मत त्याने आपल्या एका रवधानात प्रदर्गशत 
केलेले आहे. हे हेतू रसद्ध किण्यासाठी भरू्ोलाभ्यासकाांनी प्रत्यक्ष के्षिाभ्यासािी कास धिावयािा सांकल्प 
केला. तसा प्रत्यक्ष के्षिात पाय टाकिािा प्रत्येक भरू्ोलाभ्यासक सूक्ष्मदशीि असतो. कािि, तेथे रे्ल्यावि 
“एका रवस्तृत प्रदेशािे आकलन किण्याच्या प्रयत्नात असताना एकावळेी फलत एक लहान प्रदेशि त्याला 
पहावयास रमळत असतो, आरि त्याम ळेि, भरू्ोलकािाांच्या शृांर्ापत्तीला तोंड देण्यािी पाळी त्याच्यावि येते. 
मर्, तो सूक्ष्म प्रदेशाांच्या तपशीलवाि अभ्यासाांत उडीि घेत नाही, कािि तसे केले नाही तिि भरू्ोलके्षिात 
काही भि घालता येिाि आहे, अशी अन्य अभ्यासकाांच्या पद्धरततांिरवषयक रनष्ट्कषांवरून त्यािी धाििा 
होते, असे प्त लाट आवजूगन साांर्तो. उलटपक्षी, सवगसामान्य प्राथरमक सवेक्षिाांतून होिािा अभ्यास आरि 
तपशीलवाि क्रमबद्ध अभ्यास यानी मोठे के्षि हयापता येते, हे खिे असले, तिी रवस्तृत के्षिाांच्या सांदभात 
सामान्य तत्तव े प्रस्थारपत किण्यासाठी आवश्यक असिाऱ्या अांतःसांबांरधत रूपधेयाांच्या पायाभतू जरटलाांिे 
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एकि पिीक्षि फलत सूक्ष्मके्षिाति तपशीलवाि कििे शलय असते, [उदाहििासाठी प्त लाट प ढील दाखले देतो. चफिने 
माँटफोटगिा अरतसूक्ष्म अभ्यास केला (२८-अ) एवढेि नाही, ति सांपूिग जर्ािे कृरषउद्योर् हयापिािे क्रमबद्ध अभ्यासही त्याने केले (बेकिसह 
३४३). त्याति रेवाथाच्या सहकायाने अलीकडेि रलरहलेल्या पाठ्यप स्तकात समारवष्ट केलेले प ष्ट्कळसे मलूतः अन सांधानात्मक अभ्यास याांिीही 
त्यात भि टाकता येण्यासािखी आहे (३९२). व्हहटल्सेने रवस्काव्न्सन मधल्या एका लहानशा प्राांतािे पयगवेक्षि केले [“एका कृरषप्रधान प्रदेशाच्या 
भरू्ोलासाठी तयाि केलेले क्षेिप्रधान नकाश.े” अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या मांडळािे अहवाल, १५ (१९२५), १८७ ते १९१]. इतकेि नहहे ति 
त्याबिोबि जर्ािे प्रम ख शतेीप्रधान प्रदेश प्रस्थारपत किण्यािाही प्रयत्न त्याने केला आहे (३१९). रशवाय, अशाप्रकािच्या रवस्तृत प्रमािावि 
केलेल्या जार्रतक सवेक्षिाांतून काढलेल्या रनष्ट्कषांिा अन्वयाथग लावताना व्हहटल्सेला एक प्रम ख अडिि आली. मेव्लसकी पठािी प्रदेशािा 
अभ्यास (३४०) रडकेनने करून ठेवलेला आहे, अथवा प्त लाटने स्पॅरनश अमेरिकेच्या रकत्येक प्राांताांिे अभ्यास सादि केलेले आहेत. तशा प्रकािच्या 
प्रारतरनरधक, पि लहानसि, प्राांताांच्या केलेल्या तपशीलवाि अभ्यासाांिी उिीव, ही एक मोठीि अडिि आहे, हे त्याच्या लक्षात आले, ही र्ोष्ट येथे 
नमूद किण्यासािखी आहे. शवेटी, अर्दी अलीकडच्या एका अभ्यासात, सूक्ष्मदशी भरू्ोलाच्या कायािा परिक्रमात्मक स्थूलदशी कायाशी असलेला 
सांबांध प्त लाटने दाखवनू रदला आहे (२३४).] असा तकग श द्ध रनष्ट्कषग त्याि अभ्यासकाांनी मोठ्या रवस्तािाच्या के्षिाांिे 
आकलन किण्याच्या प्रयत्नाांतून काढलेला आहे. 

 
पि, प्त लाटने केलेले हे सूक्ष्मदशी-भरू्ोलािे समथगन तसे औपरत्तक ििेवि थोडकेि आधािलेले 

आहे. त्यापेक्षाही, रहस्पानी अमेरिकेत काही वष े तो स्वतःि कित असलेल्या प्रत्यक्ष कायावि ते अरधक 
आधािलेले आहे. अमेरिकी भरू्ोलाच्या सांदभात सूक्ष्मदशी भरू्ोलाच्या प्रादेरशक अभ्यासाांिी एक महत्तवािी 
मारलका त्याांतूनि रनमाि झालेली आहे (या अभ्यासाांिी यादी २२१, १३ येथे सापडते. या यादीत आता 
२२४ िी भि पडलेली आहे). अमेरिकी भरू्ोलातील अशा प्रकािच्या अभ्यासमारलकाांच्या सांदभात केल्या 
रे्लेल्या सांशयखोि आके्षपाांपकैी प ष्ट्कळसे त्याांच्या हेतूांशीि असांबद्ध आहेत. माझ्या मते, रिओडी ग्राांडेच्या 
दरक्षिेला असलेल्या भमूीच्या सांघटीत आरि वस्त रनष् व रवश्वसनीय ञानात भि घालिे एवढाि त्याांिा 
साधा हेतू आहे. जर्ाच्या रनिरनिाळ्या रवभार्ाांच्या अशा ञानािी इष्टता आरि त्यासाठी केलेल्या प्ररशरक्षत 
कायगकत्यांच्या अन सांधान कायािी र्िज, हेि म ळी भरू्ोल शास्त्राच्या स्वतांि अव्स्तत्वािे पायाभतू समथगन 
आहे, असे येथे आवजूगन साांर्ावसेे वाटते. जो कोिी जर्ाच्या त्या रवभार्ाच्या अर्दी प्राथरमक 
अभ्यासक्रमासाठी सामग्री र्ोळा कित असेल, त्याला रहस्पानी अमेरिकेिे आमिे वतगमान ञान समपगक नाही 
हे उघडि रदसू लार्ते. म्हिनूि, अशा अभ्यासाांतून काही ‘शास्त्रीय तत्तव’े रनमाि होिाि आहेत काय चकवा 
फायफि अपेक्षा कितो तशा (१०९) मोठमोठ्या सांबांधयोर्ाांच्या सांदभात काही रनष्ट्कषग काढण्यासाठी त्याांिी 
मदत होिाि आहे काय, अशा प्रकाििे प्रश्न रविारून अशा रवख िलेल्या प्राांताांच्या तपशीलवाि 
अभ्यासमारलकाांिे मूल्यमापन किावयािे नसते. सांपूिग भरू्ोलि अशा प्रकािच्या “सूक्ष्मदशी” अभ्यासाांनी 
चकवा सवगसामान्यपिे प्रादेरशक अभ्यासाांनी हयापलेला असावा, असा दावा प्त लाट जोपयंत कित नाही, 
तोपयंत तिी असे प्रश्न असांबद्धि ठििाि आहेत. पि, दरक्षि अमेरिकी भरू्ोलात अरधक समपगक ञानािी 
भि घालण्यािी आवश्यकता आहे असे मान्य केले, तिी तशा प्रकाििे ञान रनमाि किण्यािी त्यािी ही 
पद्धती सय व्लतक आहे का, एवढा एकि प्रश्न येथे स सांबद्ध ठििाि आहे. 

 
दरक्षि अमेरिकेिी आता उपलब्ध असलेली सवगसामान्य सवेक्षिे भरू्ोलदृष्ट्ट्या अन रित आहेत, या 

रवधानावि फािसा आके्षप घेतला जािाि नाही. रिरटश रर्आनातील रकनािपट्टीतील बार्ाईतीच्या प्त लाटने 
अर्दी अलीकडेि केलेल्या अभ्यासात, त्या खांडािे उपलब्ध असलेले उत्तम सामान्यीकृत नकाश े त्याने 
अभ्यारसलेल्या रवरशष्ट मृरत्तका, वनस्पती, आरि लोकसांख्येिी घनता यारवषयी काही ि कीच्या कल्पना देत 
असतात, असे नमूद करून ठेवलेले आहे. पि, मृरत्तका, रपके, मानववांश आरि हयापाि एतद् रवषयक अर्दी 
अिूक आरि प िेशी मारहती त्यातून रमळाली असे र्ृहीत धिले, तिीही या सवांिी र्ोळाबेिीज करून त्या 
खांडाच्या रवरवध रवभार्ाांिा भरू्ोल तयाि होिाि आहे का? अर्दी प्राांत हेि प्रमाि मानून त्या मयादेत 
अभ्यास किावयािा म्हटले, तिी त्या प्राांताच्या साांस्कृरतक भरू्ोलाच्या पायािे, म्हिजेि त्यातील 
साांस्कृरतक घटकजरटलाांसांबांधीिे तपशीलवाि ञान, अभावानेि असल्याम ळे अमेरिकी रवद्याथी र्ोंधळून 
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जातो. सांय लत सांस्थानाांतील चकवा य िोपीय प्रदेशाांच्या बाबतिे तशा प्रकाििे ञान त्याला अर्दी 
अबोधिीतीने रमळालेले असण्यािा सांभव असतो; ते कधी त्याने केलेल्या के्षिाभ्यासाांतून रनमाि झालेले 
असते, ति कधी त्याच्या सामान्यञानातून ते आलेले असते. या मलूभतू रूपधेयाांिा अभ्यास प्रथम सापेक्षतः 
लहानसि भार्ाांनीि कििे भार् असते. आरि साांस्कृरतक एकात्मतेिा अभाव असलेल्या जर्ाच्या के्षिाांत ति 
त्यािी रवशषेत्वाने जरूिी असते. म्हिूनि, पनामातील कोिारवरशष्ट र्ौळवाडी क ििािे पूिग आकलन 
अभ्यासकाने घेतलेले असेल, आरि एका मोठ्या रवस्तृत प्रदेशात अशासािखीि रूपधेये रवख िलेली आहेत 
असे र्ृहीत धिण्यािी अन मती त्याला त्याच्या अभ्यासाांतून रमळालेली असेल, ति त्या मोठ्या रवस्तृत 
प्रदेशाच्या भरू्ोलािे अरधक सत्यरिि त्याच्या हाती येईल; आरि कोित्याही लहान प्रमािाविील 
रििसांग्रहापेक्षा ते अरधक सिस असेल (प्त लाट, पहा २२१). 

 
अथाति, अभ्यासासाठी रनवडलेला प्राांत हा अन्य प्राांतािे प्ररतरनरधक स्वरूप असतो असे येथे 

र्ृहीत धििे आवश्यक आहे. [ज्याच्यावि खूप भि देण्यास हिकत नाही असे हे वालय Perspective... च्या पान १६४ वि अरधक 
रवस्तािाने रदलेले आहे.] चफि म्हितो त्याप्रमािे तो प्रकािदशगक नम ना होण्यािी शलयता कमीि असते (२२३, 
२४). पि, जि तो प्राांत प्रारतरनरधक असेल, ति रनदान काही मयादीत बाबतीप िता तिी तो एक नम ना 
होईल, असे मानण्यास हिकत नाही. आरि महत्तवािी र्ोष्ट अशी, की तो कोित्या बाबतीप िता 
ढोबळमानाांिा नम ना आहे, हे आपल्याला माहीत असते. रशिर्िती, व हवामानािे तपशील आरि 
भशूास्त्ररवषयक, भरूूपरवषयक व मृरत्तकारवषयक सवेक्षिे अशा साधनाांनी जे प्राांत समपगकपिे हयापले 
असतात, त्या प्राांताप िती तिी अशा तपशीलाांच्या अभ्यासाने विील प्रश्नाांिी अांदाजे उत्तिे देिे शलय होण्यास 
हिकत रदसत नाही. याि सांदभात, घटकर् िोत्तिदशगक व घटकमहत्तवदशगक नकाश े उपय लत असतात 
असे आम्ही मारे् स िरवले आहे. पि अन्य प्रदेशाांच्या बाबतीत, प्राथरमक सवेक्षिात आलेल्या अांदाजाविि 
अभ्यासकाला अवलांबनू िहाव े लार्िाि आहे. अशाप्रकािच्या अांदाजाांवरून रदलेल्या उत्तिाांिी शास्त्रश द्ध 
रनरित उत्तिाांपासून फािकत झालेली असण्यािी शलयता आहे. तिीही काहीि उत्तिे जवळ नाहीत अशा 
अवस्थेपेक्षा ही अवस्था अरधक बिी. म्हिूनि, भरवष्ट्यातील अभ्यासाधािे त्याि लेखकाकडून अथवा अन्य 
अभ्यासकाांकडून काही उत्तिे ि कीिी आहेत असा रनिगय रदला जाण्यािा धोका लक्षात घेऊनही, तशी 
उत्तिे प िरवली जािे आवश्यक आहे. 

 
कदारित, त्याच्या अर्दी अलीकडच्या एका अभ्यासात, लहानसि प्राांताच्या अशा तपशीलवाि 

अभ्यासाांिा आरि मोठमोठ्या प्रदेशाांच्या प्राथरमक सवेक्षिाांिा अन्योन्यसांबांध कसा घालता येईल यािे एक 
स स्पष्ट प्रात्यरक्षकि प्त लाटने करून दाखरवले आहे. ज्या लहान प्राांतािा त्याने सूक्ष्मदशी भरू्ोलपद्धतीने 
अर्दी तपशीलवाि अभ्यास केला तो “एका रवस्तृत प्रदेश प्रकािािा नम ना” नहहता. तिी तो एका सलर् 
बार्ाईती प्राांतािे एक सवगसाधािि रूपधेय होता, आरि त्याच्याप िता रविाि किता, दरक्षि अमेरिकेच्या 
र् ांतार् ांतीच्या भौर्ोरलक आकृरतबांधात त्यालाही सांवादी स्थान आहे असे दाखरवण्यात आले आहे (२२४, 
१३६f). आता विकििी अर्दी स्वैिपिे रनवडलेल्या लहानसि आरि एकमेकाांपासून दूि असलेल्या प्राांताांिे 
आधीि केलेले अभ्यास, रवस्तृत के्षिाांच्या प्रादेरशक ञानाच्या दृष्टीने कसे महत्तवािे ठितात, हे त्याच्या, 
“रहस्पॅरनक अमेरिकेच्या प्राथरमक सवेक्षिात केलेले अभ्यास” या नावाच्या त्याच्या अांरतम प्रकाशनात, स्पष्ट 
होिाि आहे; कािि या एककाांिे हे तपशीलवाि अभ्यास त्या रवस्तृत के्षिाांिे एकसांध भार् बनवायिे आहेत. 
[१९४२ मध्ये प्रकारशत झालेला ग्रांथ : लॅटीन अमेरिका –ग्रामीि भार् आरि सांय लत प्रदेश.] 

 
थोडलयात साांर्ावयािे झाले ति, स्वतःिे असे खास महत्तव नसलेल्या लहानसि के्षिािा अभ्यास 

सादि कििाऱ्या अभ्यासकाने, ते स्वतःप िते एक के्षि म्हिून सादि कििे हा त्या अभ्यासािा हेतू नसतो, 
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ति एका रवस्तृत प्रदेशाच्या प्ररतरनरधक रूपािे एक अिकू रिि सादि कििे हा त्यािा खिा हेतू असतो, ही 
र्ोष्ट सतत मनात वार्रवली पारहजे; कािि इतलया सघन पद्धतीने अभ्यास कििे अशलय हहाव ेइतका तो 
प्रदेश रवस्तृत असतो. जोपयंत असा हयापक हेतू नजिेप ढे ठेवनू अभ्यासकािे कायग िालते तोपयंत, 
अभ्यासासाठी केवढ्या रकमान आकािािे के्षि रनवडले पारहजे यािे माप ठिवनू देण्यािा अरधकाि हाती 
घेण्यास आपल्याला तिी कोिती सबब आहे! 

 
आय्–भूगोलातील एकीकृत दै्वत.  

[या प्रकििातील क्रमबद्ध आरि प्रादेरशक भरू्ोलािी त लना व त्यािे सांबांध या रवषयाविील ििेत या दोन दृरष्टकोिातील तीव्र रविोध स्पष्ट होतो. या 
रवषयाच्या प नर्गविािातून आिखी एकि रनष्ट्कषग रनघाला. रवरशष्टाभ्यासी एकघटकरनष् अभ्यासाांकडून जवळजवळ सांपूिगपिे प्रादेरशक अशा 

अभ्यासाांकडे, असा क्रमाने व अखांडपिे िढत्या भाजिीिा अभ्यास येवढेि त्यािे वास्तव स्वरुप नजिेप ढे िहाते.] 
 
भरू्ोलाच्या ऐरतहारसक उत्क्रान्तीच्या अभ्यासाने आरि त्याच्या शास्त्रसम्मेलनाांतील स्थानासांबांधी 

केलेल्या तकग रनष् रवविेनाने जो एकि एक प्रश्न उपव्स्थत होतो, तोि प्रश्न आपल्या या भरू्ोलाच्या 
स्वरूपाच्या पिीक्षिाने अांरतम प्रश्न म्हिून उपव्स्थत केला आहे. आध रनक भरू्ोलाच्या सांपूिग इरतहास 
कालात–म्हिजे रनदान, ब शिने हा प्रश्न १८२७ मध्ये उपव्स्थत केला तेहहापासून–त्याि एका प्रश्नाने 
कलहािे मोहोळ उठरवले आहे. समारवष्ट घटनाांच्या भेदाभेदात्मक स्वरूपान साि जर्ाच्या के्षिाांिा अभ्यास 
भरू्ोल कित असतो. भरू्ोलातील हा अभ्यास क्रमबद्ध दृरष्टकोिाला धरून प्रत्येक घटनाप्रकािािा, चकवा 
प्रादेरशक दृरष्टकोिातून त्यातील सवग रवजातीय घटनाांच्या परिभाषेत प्रत्येक प्रदेशािा, अशा दोन प्रकािाांनी 
होत असतो. आता प्रश्न असा उपव्स्थत होतो, की एकाि एकीकृत के्षिात या दोन दृरष्टकोिाांिा मेळ कसा 
घालावयािा? 

 
आध रनक भरू्ोलाने अर्दी प्रािांभापासून या दोनही र्ोष्टींिा समावशे मान्य केला आहे. आरि 

हहेिेरनयसच्या आिाखड्याने ति या र्ोष्टीला औपरत्तक अरधष्ानही रदले आहे. तिीही एका अांर्ापेक्षा द सऱ्या 
अांर्ावि भाि देण्यािा प्रकाि भरू्ोलाला सहन किावा लार्ला. रिटिच्या प्रभावाम ळे हांबोल्टच्या रलखािात 
दोनही दृरष्टकोिाांिा सांयोर् झालेला रदसला, तिी त्यात क्रमबद्ध अभ्यासाांना र्ौिस्थान रदले जात असे, 
आरि साहरजकि क्रमबद्ध अभ्यासाांकडे द लगक्ष होऊ लार्ले. त्यािवळेी ब शि व प्रयोबेल याांनी यावि 
घेतलेले आके्षप हयथग रे्ले, तिी, रपशलेच्या अन कििाने व भशूास्त्रासािख्या के्षिाांतून रवकरसत झालेल्या 
शास्त्रीय प्रमािाांनी रमळालेल्या प्रोत्साहनाम ळे, प ढील रपढीतील अभ्यासकाांच्या अरभरूिीला असा काही 
झोका रमळाला की त्याने थेट द सिे टोक र्ाठले. इ.स. १९१९ इतलया उशीिा हेटनिच्या लक्षात येऊन 
ि कले, की जमगनीत प्रादेरशक भरू्ोलापेक्षा क्रमबद्ध भरू्ोलाला तो “कोिी श्रेष् व वरे्ळा” आहे असे मानले 
जाते. म्हिूनि स मािे पाव शतकभि जो य व्लतवाद स्वतः सादि कित आला होता, त्यािाि त्याने आताही 
प नरूच्चाि केला आरि या के्षिािे दोनही रवभार् शास्त्रीयदृष्ट्ट्या एकाि दजािे आहेत असे प्ररतपादन केले 
(१४२, २२f) पि, एक दशक पूिग होते न होते तोि, त्याला स्वतःलाि त्याि रनष्ट्कषािा आग्रह धिण्यासाठी 
प न्हा तोि य व्लतवाद, पि रवरुद्ध रदशनेे, माांडावा लार्ला. कािि, “तरुिाांना नेहमीि अरतशयोलतीिी 
ओढ असल्याम ळे, आता ते क्रमबद्ध भरू्ोलापासून भलतेि दूि रनघाले होते” (१६१, ४०१) (सांबांरधताांपैकी 
काही त्याच्यापेक्षा फािसे लहान नहहते, हे हेटनिला माहीति नहहते असे समजिे ि कीिे होईल). 
व्हहडालच्या नेतृत्वाखाली या आधीि फ्रान्समध्ये जी प्ररतरक्रया स रू झाली होती, रतनेि य द्धोत्तिकालात 
जमगन भरू्ोलाला भारून टाकले, आरि सवग भौर्ोरलक कायािे प्रादेरशक भरू्ोल हेि खिे साध्य आहे यावि 
अरधकारधक भि रदला जाऊ लार्ला. अशािीतीने, प्रादेरशक प्रकािशास्त्र (Lӓnderkundiche Typologie) 
तयाि होिे शलय आहे असा रवश्वास रनमाि झाल्याम ळे, याप ढे “सामान्य भरू्ोल” ही कालमान्य सांञा सवग 
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भरू्ोलािे ध्येय समजल्या रे्लेल्या प्रादेरशक प्रकािाांच्या अभ्यासाांना लार् ूकिावी आरि अथाति क्रमबद्ध 
भरू्ोलाला (Allgemeine Erdkunde) एक आवश्यक प्राथरमक अभ्यासािे अांर् (Propaedeutic) या 
नात्याने र्ौि स्थान द्याव,े असा प्रस्ताव ओप्त स्टने माांडला (१७८, ६ ते ९). काहीसे अशाि अथािे रविाि 
प ढील रवद्वानाांनीही प्रदर्गशत केले आहेत. िौन (१५५, ५), हहोल्त्स (१५१, २४७), यूली (१७०, ४८६) आरि 
ग्राडमान (१६६, १३९२ उद्धतृ). 

 
त्यािप्रमािे, आपल्या देशातही बॅिोजने प्रदेशाांच्या अभ्यासाांवि आरि सॉिने रवशषेेकरून 

भदूृश्याांच्या अभ्यासाांवि भि रदला. त्याम ळे, क्रमबद्ध अभ्यास फलत शकै्षरिक उपयोजनासाठी आवश्यक 
असले, तिी भौर्ोरलक अन सांधानासाठी ते तसे अनावश्यकि आहेत असा काहींिा समज झाला. 

 
उलटपक्षी, हेटनि व पेंक याांच्यासािख्या ञानवदृ्धाांनी भरू्ोलात या दोनही दृष्टीकोिाांिे महत्तव 

समानि असते, हे आग्रहपूवगक साांर्ताना कधी मारे्प ढे केले नाही. (हेटनिने पद्धरततांिाांिा उहापोह 
कििाऱ्या प्रत्येक प्रबांधात रनदान इतके रवधान केलेि आहे; पेंकसाठी पहा १२९, ६३९; १३७, १७३-७६; 
१६३, ४४). एकाबाजूकडून द सऱ्या बाजूकडे लार्ोपाठ पालटत जािाऱ्या या भािािा अन भव भरू्ोलाला 
घ्यावा लार्ला, ही वस्त व्स्थतीि या के्षिात दोघाांिेही महत्तव समन्वय साधन आहे असे रसद्ध कििािा 
अप्रत्यक्ष प िावा आहे (C/o हेटनि २, ३०६). 

 
क्रा्टने केलेल्या भरू्ोलाच्या क्राव्न्तक अन्वीक्षिात, एकि एकीकृत शास्त्र या नात्याने भरू्ोलािा 

रविाि स रू झाला, तेहहा त्याला एक र्ोष्ट आढळून आली. भरू्ोलात समावशे होिाऱ्या रूपधेयाांत मानवी व 
नैसर्गर्क असे दै्वत असते, हा आके्षप लेिापेिा असल्याने खोडून काढिे एकवळे शलय होईल; पि भरू्ोलात 
समावशे होिाऱ्या दृरष्टकोिात क्रमबद्ध व प्रादेरशक असे दै्वत असते, ही र्ोष्ट वादातीत आहे. केवळ, रनयम 
ििना कििाऱ्या आरि असामान्याांिा रविाि कििाऱ्या शास्त्रािा सांयोर्, अशा शब्दाांनी हे दै्वत स्पष्ट 
होण्यासािखे नाही, असे हेटनिप्रमािे क्राप्टिेही मत आहे; कािि क्रमबद्ध भरू्ोलात असामान्य बाबींच्या 
अभ्यासािा समावशे केलाि पारहजे, तसा प्रादेरशक भरू्ोलात प्रजारतसांकल्पनाांिा व तत्तवाांिा उपयोर् 
झालाि पारहजे. रनयमाांिी ििना अथवा असामान्याांिे विगन याांपैकी कोित्याि प्रकािाला भरू्ोलाच्या 
प्रयोजनािे, चकवा अन्य कोित्याही शास्त्राच्या प्रयोजनािे, प्रारतरनरधक स्वरूप आहे असे म्हिता येिाि 
नाही. या दोनही शाखाांत भरू्ोलािे प्रयोजन एकि असते, आरि ते म्हिजे जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांिे 
आकलन. पि हे प्रयोजन केवळ क्रमबद्ध अभ्यासाांनी अथवा केवळ प्रादेरशक अभ्यासाांनी साध्य होण्यासािखे 
नाही; म्हिून या दोनही दृरष्टकोिाांिी भरू्ोलाला र्िज आहे. यािाि परििाम म्हिनू, ज्या एका लक्ष्याने 
भरू्ोलािे एकि एकीकृत शास्त्र बनवले आहे त्यासाठी दृरष्टकोिाांिे हे दै्वत आवश्यक व समथगनीय आहे, असा 
क्रा्टने रनष्ट्कषग काढला (१६६, ११ ते १३). 

 
हेटनिने ज्याच्यावि भि रदला आहे त्या द सऱ्या एका वस्त व्स्थतीम ळेही या मताला आिखी द जोिा 

रमळतो, हे येथे नमूद किावयास हिकत नाही. काही रवरशष्ट अभ्यासाांिे, या रक त्या, कोित्या सदिात, 
वर्ीकिि किावयािे असा सांभ्रम रनमाि होतो; कािि फिक रवषयात नसतो, ति दृरष्टकोिात असतो. पि 
काही अभ्यासरवषयि असे असतात की त्यात दोहोंिा सांयोर् होण्यािी शलयता असते. उदाहििाथग : या 
आधी ििा केलेले जमीन वापिावि आधािलेल्या वर्ीकििाांिे क्रमबांध (प्रकिि १० ‘फ’ व ‘र्’). त्याांिा हेतू 
शतेीरवषयक प्रादेरशक भरू्ोलािी पाश्वगभमूी तयाि कििे हा असतो. आरि त्यात कोित्याही एका प्रदेशाच्या 
प्रादेरशक अभ्यासाच्या बह ताांश भार्ािा सािाांशाने समावशे केलेला असतो. पि, त्यािवळेी त्याांच्या 
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जार्रतक रवभार्िीत ते रवरशष्ट घटकजरटलाच्या क्रमबद्ध अभ्यासाांनाही जार्ा देत असतात. परििाम असा 
होतो की, भरू्ोलाच्या प्रम ख दोन रवभार्ाांपैकी कोित्या रवभार्ात ते अरधकाांशाने मोडतात, हे काही केल्या 
स्पष्ट होत नाही. 

 
भरू्ोलािी अत्यावश्यक अांरे् म्हिून प्रादेरशक व क्रमबद्ध अभ्यास या दोहोंिाही समावशे 

भरू्ोलाके्षिात झाला पारहजे या र्ोष्टीला मान्यता रमळाली, तिि कदारित, त्याांच्या सापेक्ष महत्तवाबाबतिा 
कोिताही आके्षप असांबद्ध या नावाखाली रनकालात काढिे शलय होईल. प्रादेरशक अभ्यास क्रमबद्ध 
भरू्ोलाला प ढील र्ोष्टी प िरवतात : अन्यथा क्वरिति उपलब्ध होिािी तपशीलवाि व वस्त व्स्थतीजन्य 
मारहतीिा सांदभगग्रांथ त्यातूनि प िरवला जातो. इतकेि नहहे ति, क्रमबद्ध भरू्ोलात ज्याांच्याकडे सहजि 
द लगक्ष केले जाते, त्या सांबांधयोर्ाांच्या प्रश्नावि या अभ्यासाांम ळे नेमके बोट ठेवले जाते; आरि क्रमबद्ध 
भरू्ोलाने ििलेल्या जारतसांकल्पना आरि तत्तव ेकसोटीला लाविािी अांरतमभमूी त्याांच्याम ळेि आयती तयाि 
रमळते. उलटपक्षी, क्रमबद्ध अभ्यासाांतून रनमाि होिाऱ्या अशा प्रकािच्या सामान्य तत्तवाांच्या रवकासाविि 
प्रादेरशक भरू्ोलातील अांतःसांबांरधत घटनाांतील अन्वयाथग शोधात होिािी प्रर्ती सतत अवलांबनू असते, हे 
अर्दी उघड आहे. अशा प्रकाििे शोध एकाि घटना प्रकािाशी सांबांरधत असलेल्या क्रमबद्ध अभ्यासाांवि 
सोपविे शलय आहे असे र्रृहत धििे रबनब डािे आहे, हे अन भवाने दाखवनू रदलेलेि आहे. त्या घटनाांच्या 
ज्या रूपाांबिोबि –म्हिजेि, जर्ाच्या रनिरनिाळ्या रवभार्ाांतील अन्य पार्गथव घटनाांशी असलेल्या त्याांच्या 
सांबांधाांबिोबि –जसा भरू्ोलािा सांबांध येतो तसा प्रत्यक्षसांबांध सांबांधी क्रमबद्ध शास्त्राांिा त्या रूपाांबिोबि येत 
नाही, आरि अभ्यासकाांकडूनही त्याांिी दखल घेतली जात नाही. लेहमानने दाखवनू रदल्याप्रमािे फलत 
भरू्ोलाभ्यासकि त्याांिा अभ्यास कित असतात. म्हिूनि, “भरू्ोलवृक्षािा प्रादेरशक भरू्ोल हा रशिोभार् 
आहे, ति त्याच्या पोषिाला अत्यावश्यक असलेल्या अवयवाांच्या जार्ी क्रमबद्ध भरू्ोलािी योजना आहे. 
आरि म ळारशवाय जसा वृक्ष, तसा क्रमबद्ध भरू्ोलारशवाय भरू्ोलवृक्षही जर्ू शकिाि नाही,” असा 
लेहमानने रनष्ट्कषग काढला (११३, २३६ f). 

 
रशवाय, क्रमबद्ध भरू्ोलातून रवकरसत होिािा दृरष्टकोि प्रादेरशक भरू्ोलाच्या सवगसाधािि 

दृरष्टकोिाहून वरे्ळा असतो; पि त्याबिोबिि, प्रत्येक प्रादेरशक भरू्ोलकािाने क्रमबद्धभरू्ोलाच्या 
कोित्यातिी एक अर्ि अनेक शाखाांिा अभ्यास ग्रांथरनर्गमतीच्या हेतूने कित िहाव,े इतका तो दृरष्टकोि 
महत्तवािाही असतो, असे लेहमानने स िरवले. उलटपक्षी, भरूूपाांिा क्रमबद्ध अभ्यास करून ज्याने भरू्ोलात 
लक्षिीय भि घातली तोि पेंक मोठ्या आर्त्याने साांर्तो, की प्रत्येक भरू्ोलकािावि प्रादेरशक अभ्यासािे 
सांस्काि होिे आवश्यकि आहे. त्याच्या एकूि भरू्ोलरवषयक सांकल्पना व त्याच्या भौर्ोरलक 
क्रमबांधारवषयीच्या सांकल्पना या सवांिा कस पाहिािा प्रादेरशक अभ्यास हा परिस आहे (१२९, ६३९ : C/o 
तसेि, ग्राफ १५६, ८२). 

 
भरू्ोलाच्या या दोन अांतःसांबांरधत दृरष्टकोिाांिे पिस्पिावलां रबत्व हेटनि सातत्याने व रिकाटीने 

साांर्त आला आहे. िाळीस वषापूवीच्या आपल्या अर्दी परहल्या पद्धरततांिरवषयक प्रबांधात तो ते साांर्त 
होता, आरि आजही तो तेि साांर्तो आहे. क्रमबद्ध भरू्ोलात वृचद्धर्त होिाऱ्या सावगकारलक व भक्कम 
सांकल्पना, हाि प्रादेरशक भरू्ोलाच्या प्रर्तीिा आवश्यक पाया आहे. पि, क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या पद्धती व 
क्रमबद्ध शास्त्राांच्या पद्धती सािख्याि असल्याम ळे “जो भरू्ोलाभ्यासक केवळ त्याि एका शाखेत कायग कित 
िहातो, म्हिजे ज्याच्यावि प्रादेरशक भरू्ोलािे सांस्कािि झाले नाहीत, तो भरू्ोलके्षि सोडून भलतीकडेि 
भटकण्यािा धोका पत्कित असतो. ज्याला प्रादेरशक भरू्ोलािे आकलन झालेले नाही तो खिा 
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भरू्ोलकािि नहहे. क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या मदती रशवाय प्रादेरशक भरू्ोल अपूिग िहात असला, तिी त्याच्या 
भरू्ोलरूपाला बाधा येत नाही. या उलट, प्रादेरशक भरू्ोलाच्या मदतीरवना क्रमबद्ध भरू्ोलाकडून सांपूिग 
भरू्ोलकायािी पूतगताि होत नाही. आरि कधी कधी ति अर्दी नकळत तो आपले भरू्ोलरूपि र्मावनू 
बसतो” (१४२, २२f). 

 
म्हिूनि, दोनही दृरष्टकोिाच्या पद्धतीन साि भरू्ोलके्षिात अद्याप रवप ल कायग हावयािे आहे, असे 

र्ृहीत धिण्यास हिकत नाही. तेहहा कोित्याही एका मार्ाच्या रवशषेाभ्यासकाने द सऱ्याच्या अभ्यासाांबद्दल 
चनदाहयांजक स िात अथवा कृतक सहान भतूीच्या स िात बोलिे त्याला शोभत नाही. “कािि दृरष्टकोिाांतील 
फिक हे मूलतः अरभरूिीतील हयव्लतर्त फिकावि अवलांबून असतात” (११६, ५६९). या क्रोबिच्या 
मतािाि अन वाद कित असेही म्हिता येईल : क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रवरशष्टाभ्यासी दृरष्टकोिावि अथवा 
प्रादेरशक भरू्ोलाच्या सांकलनाभ्यासी दृरष्टकोिावि, आरि प्रसांर्ोपात्त एकदा एकावि आरि एकदा 
द सऱ्यावि असा कोिा भरू्ोलाभ्यासकाने अरभरूरिपालट केला ति त्याने रनयमभांर् केला असे म ळीि 
म्हिता येिाि नाही. उलट, सहान भरूतपूिग सरहष्ट्ि ता ही समझोत्याच्या दृष्टीने रनरिति मूलतः उपकािक 
ठिेल. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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प्रकरि १२ वे 
उपसहंार (णनष्ट्कषड) —भूगोलाचे स्वरूप 

 
भरू्ोल या नावाखाली ज्या अनेक-रवध कल्पना प ढे माांडण्यात आल्या, त्यातील बऱ्यािशा 

कल्पनाांनी, एकति, एक तोंड बांद असलेल्या र्ल्लीत नेऊन सोडले, नाहीति, थेट भरू्ोलाच्या हद्दीबाहेि 
जािािा िस्ता दाखरवला. अांरतम रनिगयाांच्या मार्ांविील अनेक म द्याांवि रविक्षिा कित आपि थोडे 
िेंर्ाळलो हे खिेि! पि त्याम ळेि, आपल्याला भरू्ोलके्षिाच्या कके्षतील अनेक कूटप्रश्नाांिे तपशीलवाि 
रवश्लेषि किता आले. म्हिूनि भरू्ोलािे स्वरूप रनरित कििािे जे अव्स्तपक्षी रनिगय आपि घेतले, 
त्याांिा सांरक्षप्त त सािाांश येथे देिे उपकािक ठििाि आहे. 

 
स्वतःच्या रवकासाच्या इरतहास कालात भवूिगनपि अभ्यास या अथानेि भरू्ोलाला इति शास्त्राांमध्ये 

तकग दृष्ट्ट्या प्ररतवाद्य स्थान प्राप्त त झाले आहे. हे भरू्ोलरवषयक अभ्यास, इरतहासरवषयक अभ्यासाप्रमािेि, 
सत्यव्स्थतीतील रवरशष्ट वस्तू आरि घटना याांच्या रवविेनाच्या प्रयत्नात नसतात, ति सत्यव्स्थतीच्या प्रत्यक्ष 
रवभार्ाांिे विगन किण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्याांिा प्रयत्न घटनाांच्या प्ररक्रयाांिे रवश्लेषि वा सांश्लेषि 
किण्यािा नसतो, ति सत्यव्स्थतीच्या त्या त्या रवभार्ात घटनासाहियांिे जसे सांबांध असतील तसे 
रवश्लेषि वा सांश्लेषि किण्यािा त्याांिा प्रयत्न असतो. 

 
इरतहासरवषयक अभ्यास सत्यव्स्थतीिे कालरनष् छेद लक्षात घेतात, ति भरू्ोल रवशषेेकरून 

भपूृष्ाच्या स्थारनक छेदाांिा रविाि कितो. भरू्ोल, आपल्या नावाशी प्रामारिक िाहून, कोित्याही एका 
कालखांडात, आरि प्राधान्येकरून वतगमानकालात, रदसिाऱ्या रवरवध स्थारनक रवभार्ाांच्या भेदाभेदाांिे 
विगन किण्याच्या आरि त्याांिा अन्वयाथग लावण्याच्या प्रयत्नात असतो. येवढ्या एका के्षिाबाबत भरू्ोल 
इति कोित्याही रवञानशाखेशी भार्ीदािी किण्यास तयाि नसतो; तिीही या के्षिात तो अनेक शास्त्राांिे 
रवभार् एकि आिति असतो. म्हिजे, सोइस्कि व सांघरटत स्वरूपात या सवांिी र्ोळाबेिीज किण्यािे 
काम तेवढेि भरू्ोल कित असतो, असा यािा अथग नहहे. इति शासे्त्र ज्याांिा वर्गवािीने अभ्यास कित 
असतात त्या रवजातीय घटनाांिी रमश्रिे कारयक सारनध्याच्या भाषेत साांर्ण्याइतकी सिळ नसतात; ति, 
त्या घटना कायगकािि भावाने सांबद्ध असतात व त्याांिी जरटल के्षिीय सांय रे् रनमाि झालेली असतात. 
म्हिजेि, रवरवध शासे्त्र ज्याांिा स्वतांि िीतीने अभ्यास कित असतात, अशा सामग्रींिे एकसांधान भरू्ोलाला 
किावयािे असते; आरि त्यासाठी, जर्ाच्या रनिरनिाळ्या रवभार्ात होत असिाऱ्या रवजातीय घटनाांच्या 
प्रत्यक्ष एकीकिि रवषयक परिभाषा त्याला वापिावयािी असते. भरू्ोलाने अभ्यासाकिता रनवडलेली 
कोितीही एक घटना द सऱ्या एखाद्या क्रमबद्ध शास्त्रािा अभ्यासरवषय असू शकेल. तिीही, भरू्ोल या 
क्रमबद्ध शास्त्राांतील तरद्वषयक ञानाांिी केवळ त कडे-जोड कित नाही, ति आपल्या खास दृरष्टकोिातून या 
सवग घटना एकसांध बनवनू सोडतो. हीि र्ोष्ट हयवहािाने व रसद्धान्तानेही हांबोल्टने परििामकािकिीतीने 
प्रस्थारपत केली. 

 
भरूवञानाने सवगि क्रमबद्ध शास्त्राांतील रवभार् घेतलेले असल्याम ळे, या शास्त्राांपकैी प्रत्येकाशी त्यािे 

पिस्पि व रजहहाळ्यािे सांबांध रनमाि झालेले आहेत. घटनाांिी आपि केलेली विगने व त्याांच्या अन्योन्य 
सांबांधाांिे आपि लावलेले अथग शलयतो अिूक व ठाम स्वरुपािे असावते म्हिनू, ज्या ज्या ञानािा 
परििामकािकिीतीने उपयोर् किता येण्यासािखा असेल, ते सवग ञान या रवरवध क्रमबद्ध शास्त्राांतून भरू्ोल 
रनवडून घेईल. ञानाच्या या उसनवािीत त्या त्या क्रमबद्ध शास्त्राांतून रवकरसत झालेल्या प्रजारतसांकल्पना 
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असतात, अथवा त्याांच्या प्रकािाांिी वर्ीकििेही असतात. पि, जेहहा हे ञान भौर्ोरलक हेतूांच्या सांदभात 
अप्रस्त त असते, तेहहा भरू्ोलालाि स्वतःच्या प्रजारतसांकल्पना व वर्ीकिि-पद्धती रवकरसत किाहया 
लार्तात. 

 
याच्या उलट, भरू्ोलाने क्रमबद्ध शास्त्राांत केवढी तिी भि घातली आहे, व घातली जात आहे. 

खिोखिीच्या जर्ातील पिस्पि सांबांधािे सिळ पिीक्षि आपल्या पद्धतीने कित असताना, भरू्ोलाला 
क्रमबद्ध शास्त्राांच्या अवास्तव, पांरडती नजिेच्या रनिीक्षिाांतून रनसटलेली एखादी घटना आढळते. इतकेि 
नहहे ति, अशा काही घटनाांिा स्वतांिपिे अभ्यास किावा इतलया महत्तवाच्या त्या आहेत, हेही भरू्ोल 
दाखवनू देतो; आरि अशािीतीने क्रमबद्ध शास्त्राांच्या अभ्यासके्षिात मोलािी भि टाकतो. क्रमबद्ध शास्त्राांच्या 
बहहांशी तारत्तवक दृरष्टकोिाम ळे, घटनाांिी जी एक बाजू त्याांच्या सहसा दृरष्टआड झालेली असते, रतच्याविि 
भरू्ोल सतत भि देत असतो. या बाजूलाि भौर्ोरलक बाजू असे म्हितात. कोित्याही घटनेिे केवळ 
सामान्यर् ि आरि प्ररक्रया येवढ्याांिाि अभ्यास केल्याने त्या घटनेिे सवांर्ीि आकलन होऊ शकत नाही; 
या र्ोष्टीिी क्रमबद्ध शास्त्राांना सतत जािीव करून देिाऱ्या वास्तववादी टीकाकािािे कतगहय बजावनू, 
भरू्ोल त्याांना मदत कित असतो. जर्ाच्या रवरवध रवभार्ातील त्या घटनाांच्या प्रत्यक्ष स्थानाांम ळे त्याांच्यात 
रनमाि झालेले फिकही क्रमबद्ध शास्त्राांनी लक्षात घेिे आवश्यक आहे. आपला अभ्यास-रवषय असलेल्या 
ज्या या घटना त्याांच्याांतील भेदाांिा अिकू अथग लावण्यासाठी आरि त्याांच्या परििामी जार्रतक वाटिीिाही 
अथग लावण्यासाठी, क्रमबद्ध शास्त्राांना, भरू्ोलाच्या खास दृरष्टकोिाम ळे त्याला रवकरसत किाहया लार्लेल्या 
त्याच्या खास तांिाांिी अांशतः उसनवािी किावी लार्तेि. अशा तांिापकैी नकाशीकिि व नकाशावािन ही 
रवशषे उल्लखेनीय आहेत. 

 
सत्यपरिव्स्थतीिे सवांर्ीि आकलन होण्यासाठी इरतहासाबिोबि भरू्ोलही आवश्यक आहे. 

क्रमबद्ध शास्त्राांिा केवळ योजनाबद्ध अभ्यास केल्यास सत्यव्स्थतीिे पाांरडत्य रनर्गमत र्ाळे पडू लार्तात, 
आरि तसे होऊ लार्ले की रतिे मूलभतू स्वरूप अांशतः नष्ट होतेि. 

 
“Ach von ihrem lebenwarmen Bilde 
Blieb der Schatten nur zurick.” 
 
[अिे! त्या जीवांत दृश्यातली िारहली बापडी 
त्याांच्या रििात केवळ झोपडी.] 

 
व्हहडाल म्हितो त्याप्रमािे, “सवगि वस्त व्स्थतींिा समावशे होऊ शकतो असा जार्रतक परिसि 

असो, चकवा प्रत्येकािे स्थान रनरित कििाऱा प्रादेरशक परिसि असो, त्याांिी सांर्ती व सहसांबांध याांिे 
आकलन करून घेण्यािी सहजारभरुिी फलत भरू्ोलाभ्यासानेि वाढीस लार्ते.” 

 
चफिच्या मते या प्रमेयािे एक उपप्रमेयही माांडता येते. शास्त्रािे समाजसेवसेाठी उपयोजन 

किण्यािा प्रश्न उपव्स्थत होतो, तेहहा हे भवूांटनात्मक भरू्ोलशास्त्र प्रत्यक्षपिे कायग करू लार्ते; कािि, 
समाजाप ढील अनेक कूटप्रश्न —आरि रवशषेेकरून जमीन वापिाच्या अत्यांत कायगक्षम सांघटना सांबांधीिे 
प्रश्न— वस्त तः प्रादेरशक प्रश्नि असतात.” तिीही, भवूांटनात्मक दृरष्टकोिाला उपय लततेच्या समथगनािी 
आवश्यकता आहेि, असा विील रवधानािा अथग लावला जाता कामा नये; –आरि मी असे र्ृहीत धितो, 
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की फीििाही तसे म्हिण्यािा हेतू नहहता (२२३, २१ff). उलटपक्षी, समाजाप ढील कूटप्रश्नाांशी शास्त्राांिा 
सांबांध घालून देत असताना भरू्ोलािे काही खास मूल्य आहे. काही रवशषे र्ोष्टींतील स्थानपित्व ेरदसिाऱ्या 
भेदाांच्या भाषेति नहहे, ति इति सवगके्षिाांपेक्षा वरे्ळ्या असिाऱ्या पि प्रत्येक के्षिात आढळिाऱ्या एकूि 
घटनाांच्या सांयोर्ाच्या भाषेतही, प्रत्यक्ष रदसिाऱ्या जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांिा अथग लावता यावा म्हिून, 
श द्धशास्त्राांच्या के्षिात एखाद्या स्वतांि शास्त्रािी र्िज आहे; ही वस्त व्स्थती भरू्ोलाच्या या मूल्याम ळे अरधकि 
पक्की होते. 

 
इरतहासासािखेि, भरू्ोलािे स्वरूपही इतके समावशेक आहे, की आदशग आरि परिपूिग 

भरू्ोलकािाला —व आदशग आरि परिपूिग इरतहासकािालाही— नैसर्गर्क व मानवी जर्ाशी सांबांध 
असिाऱ्या प्रत्येक शास्त्रािे सवग ञान असिे आवश्यक होते. याि प्रमेयािा हयत्यास असा होतो, की क्रमबद्ध 
शास्त्राांच्या कोिाही अभ्यासकाला भरू्ोलाच्या कोित्यातिी शाखेबद्दल, अांशतः का होईना, र्ोडी वाटत 
असतेि. रशवाय, भरू्ोल व इरतहास या दोहोंतही वस्त व्स्थतीच्या प्रत्यक्ष अांशभार्ाांिे विगन किण्यािा आरि 
त्याांिा अन्वयाथग लावण्यािा प्रयत्न असतो; आरि साधाििपिे, सामान्य मािसालाही सहजस लभ 
असिाऱ्या पद्धतीनेि या अांशभार्ाांतील घटनाांिे रनिीक्षि केले जाते. परििामतः, इरतहासाप्रमािेि, 
भरू्ोलाच्या के्षिातही सामान्य मािसाला म लत प्रवशे असतो, असे विवि पहािाऱ्याला वाटिे साहरजक 
आहे. वतगमान इरतहासाखेिीज इति कोित्याही इरतहास शाखेला, रनदान भतूकालीन लेखाांिा उपयोर् 
किता यावा इतकी रवद्धता असिे आवश्यक आहे; पि ज्या कोिाला प्रवासािी सांधी रमळेल व पारहलेल्या 
र्ोष्टींिे विगन किण्यािी पािता असेल, त्या प्रत्येकाला भरू्ोलािा अभ्यास कििे शलय आहे. यािा एक 
परििाम असा झाला, की एक रनयमबद्ध शास्त्र म्हिनू प्ररतरष्त होण्यापूवी रकतीतिी अर्ोदिपासून, 
भरू्ोलािा अभ्यास इतिेजनि कित आले, आरि तेहहापासून असांख्य हौशी प्रवाशाांनी उपय लत सामग्री 
प िवनू भौर्ोरलक सारहत्यात कमी जास्त भि टाकली. तो बिा असो रक वाईट असो, पि हा र् ि 
इरतहासाप्रमािेि भरू्ोलातही असलेला रदसतो. 

 
म्हिूनि, रिलटोफेन म्हितो त्याप्रमािे, “पेिल्यारशवाय रपकिािे, भरू्ोल हे एक आयते के्षि आहे 

असा रकत्येकाांिा भ्रम आहे. मनःपूवगक अन सांधान कायग कििाऱ्या अभ्यासकाांनी रलरहलेल्या भरू्ोलरवषयक 
सारहत्यािा बह ताांश भार् कोिालाही सहज कळण्यासािखा असल्याम ळे, पूवगतयािीसाठी कोितेही प्ररशक्षि 
न घेता आपि या के्षिात यशस्वीिीतीने कायग करू, आरि धावत्या प्रवासात केलेल्या रनिीक्षिाांिे िसभरित 
विगन करून, म्हिजेि ज जबी सारहत्य रनमाि करून, मानािे त िे लावनू या के्षिात सहज रमिवू, असे 
कोिालाही वाटते. या बरहिांर् सारहत्यािा येवढा लोंढा या के्षिात येत असतो, की भरू्ोलाच्या वैञारनक 
आशयाबाबत बह सांख्य प्ररशरक्षताांनी घेतलेले स्पष्ट रनिगयही त्याम ळे ध कट रदसू लार्तात. पि हे सारहत्य 
रकतीही सदोष असले तिी त्या सारहत्यानेि लोकरप्रयताही रमळवनू देण्यािी सेवा केली, हे नाकबूल किता 
येण्यासािखे नाही. इरतहासाप्रमािेि, या के्षिातही, हाती आलेल्या बह ताांश वस्त व्स्थती तत्काल समजून 
घेण्यातील भासमान स र्मता आरि भिीव सांशोधन कित असता मार्ात येिाऱ्या अडििींिी द र्गमता, या 
दोहोतील रविोध उठून रदसतो” (७३, ६८). इरतहासािे बाबतीत या रविोधाच्या महत्तवािी ििा अॅलन 
जॉन्सन व अन्य काही लेखकाांनी केलेली आहे (११७). 

 
प्रसांर्ोपात्त, एखाद्या भ्रमिशील सामान्य मन ष्ट्याकडून सहज अरतक्रमि घडावे, इतकी इरतहास व 

भरू्ोल ही दोनही के्षिे अरतक्रमिस लभ आहेत, हाही त्या के्षिाांच्या मलूभतू स्वरुपािाि परििाम आहे. असे 
असले, तिी हे अरतक्रमि िोखण्यासाठी रवद्धताप्रि ि ताांरिक सांञाांिे काटेिी क ां पि उभािण्याच्या 
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प्रयत्नाांतून काहीि फायदा होिाि नाही. वळेी, स्वतःिे ञान धूसि पटाने–पडदानशीन-करून आपल्या 
रवषयािी प्ररतष्ा िाखण्यासाठी धडपडाव,े असा रविाि भरू्ोलाभ्यासकाांच्या मनात येईल असे वाटत नाही. 
चवरूद्धपक्षी, ज्या के्षिाांिे शोधन किण्यािी सांधी फािि थोड्या हयावसारयक भरू्ोलकािाांना रमळते असेही 
द र्गम आरि रवस्तृत प्रदेश भरू्ोलके्षिािे भार् आहेत. म्हिूनि अशा प्रदेश-शोधनात लक्ष घालिाऱ्या हौशी 
शोधकाांच्या मदतीिे हार्गदक स्वार्ति केले पारहजे. माि, हयावसारयकाांकडून रजतके शलय आहे रततके 
ञान व प्ररशक्षि त्याांनी आधीि घेतलेले असिे आवश्यक आहे, ही एकि अट त्याांनी मान्य किावी, असे 
स िवावसेे वाटते. असे झाले तिि, त्याांच्या प्रयत्नाांना येिािी फळे आपल्यापिीने अरधक रनकोप व सिस 
होतील व भरू्ोलाच्या दृष्टीने ती अरधक रििांतन मूल्यािी ठितील. 

 
जर्ाच्या अभ्यासाशी सांबांरधत असलेली व एकीकिि कििािी शासे्त्र, या अथाने भरू्ोल व इरतहास 

ही दोन्ही समरूप आहेत. म्हिूनि या दोघाांिे सांबांध सवगस्पशी व अन्योन्यस्पशी आहेत. तिीही त्याांच्या 
एकीकिि पद्धतीिी आधाितत्तव ेएका-अथी रविोधी आहेत. भरू्ोल हे काम भकेू्षिाांच्या भाषेत कितो, ति 
इरतहास तेि काम किण्यासाठी कालखांडाांिी भाषा वापितो. वतगमान भौर्ोरलक रूपध्येयाांिा अन्वयाथग 
लावावयािा झाल्यास, त्याांच्या ऐरतहारसक रवकासािे थोडेतिी ञान भरू्ोलकािाला असिे आवश्यक आहे. 
येथे भौर्ोरलक उरद्दष्टाांच्या रसद्धतेिे इरतहास हे साधन झाले. या उलट, ऐरतहारसक घटनाांिा अन्वयाथग 
लावताना त्याांच्या भौर्ोरलक पाश्वगभमूीिे काही थोडे ञान असाविे लार्ते. येथे माि इरतहास-रवषयक 
उरद्दष्टाांच्या रसद्धतेिे भरू्ोल हे साधन झाले. कोित्यातिी एकाि दृरष्टकोिावि सातत्याने व स स्पष्टपिे भि 
रदला रे्ला तिि या पिस्पिरविोधी दृरष्टकोिाांिी जोडी बाांधिे शलय होिाि आहे. या दोनही दृरष्टकोिाांिे 
समन्वय पद्धतीने सांयोजन किावयािे झाल्यास अडििींिा असा र् ांता रनमाि होईल, की तो सोडरविे, 
रनदान आज तिी, मानवी रविािकके्षच्या बाहेि िाहील. एकाि स्थळाच्या ऐरतहारसक भरू्ोलाांच्या क्रमाव्न्वत 
दृश्याांिा व्स्थिरििपट तयाि कििे हा भरू्ोलके्षिातील अशाप्रकािच्या सांयोजनािा एक मार्ग म्हिून मान्य 
होण्यािी शलयता आहे. पि तसे न किता, त्या दृश्याांिा एक िलरििपट तयाि किण्यािा प्रयत्न केल्यास, 
स्थल व काल या दोहोंच्याही सांदभात होिािे सलर् बदल रदसत जातील, आरि असे झाले तिि 
सत्यव्स्थतीिे परिपूिग दशगन घडेल. पि, अशा रििपटािा दृक प्रत्यय घेिेि आपल्या सामर्थ्याच्या पलीकडे 
आहे असे वाटते; मर्, त्याांिा अथग लावण्यािी र्ोष्टि कशाला! 

 
ज्या दृरष्टकोिातून सत्यव्स्थतीिे ञान सांपादन किण्यािा भरू्ोलािा प्रयत्न असतो, तो दृरष्टकोि 

वरे्ळा असला, तिी भरू्ोलाच्या ञानसांपादन पद्धतीवि रनयांिि ठेविािी पायाभतू साध्ये व, ज्याला 
‘रवञान’ याखेिीज प्ररतशब्दि नाही, त्या रनःशषेञानके्षिाच्या सवगशाखाांतील एतरद्वषयक साध्ये यात 
कोिताि फिक नाही. 

 
जर्ाच्या के्षिाके्षिातील भेदाभेद स्पष्ट किण्यासाठी लार्िािे सवांर्ीि ञान सांपादन किण्यािा 

भरू्ोलािा प्रयत्न असतो. म्हिूनि, तो जर्ाच्या रवभार्पित्व ेबदलत जािाऱ्या घटनाांमधील भेद त्याांच्या 
भौर्ोरलक महत्तवाच्या भाषेत —म्हिजेि, त्याांच्या एकूि के्षिीय भेदाभेदाांशी असिाऱ्या सांबांधाच्या भाषेत— 
स्पष्ट कितो. के्षिीय वर्ीकििाच्या दृष्टीने महत्तवाच्या घटनाांिे आरवष्ट्कािही के्षिीयि असिाि. अथात, असे 
आरवष्ट्काि जरमनीवि त्याांच्या प्रत्यक्ष रवस्तािाच्या भाषेति साांरर्तले जाण्यािी आवश्यकता नसली, तिी 
रनरित रवस्तािाच्या के्षिािे लक्षि म्हिून ते साांर्ता आलेि पारहजेत. साहरजकि, या घटनाांच्या अन्योन्य 
सांबांधाांिा अभ्यास कित असताना, कोित्याही एका वरे्ळ्या घटनेच्या, अथवा पिस्पिसांबांध असलेल्या 
अनेक घटनाांच्या के्षिीय आरवष्ट्कािाांिे रििि कििाऱ्या नकाशाांच्या त लनेविि भरू्ोल प्रथमतः म्हिजेि 



 अनुक्रमणिका 

मूलतः अवलांबनू िाहतो. शास्त्रीय तांिाांच्या परिभाषेत बोलावयािे झाले ति, ञानजर्तात भरू्ोलािे 
प्ररतरनरधत्व प्राम ख्याने नकाश ेवापिण्याच्या तांिाने केलेले आहे. 

 
सामान्यपिे कोित्या घटना भौर्ोरलक महत्तवाच्या आहेत हे ठिरवण्यािे कोितेि रलरखत रनयम 

नाहीत. के्षिीय भेदाभेदाांच्या सांदभात असलेले एखाद्या घटनेिे प्रत्यांक्ष महत्व आरि अन्य घटनाांच्या 
कायगकािि सांबांधाांतून रतला रमळिािे अप्रत्यक्ष महत्व, याांच्या आधािेि त्या घटनेच्या भौर्ोरलक 
महत्वासांबांधीिा रनिगय, त्या त्या रवरशष्ट बाबतीप िता वरे्वरे्ळा घेिेि प्राप्त त आहे. आपले रनष्ट्कषग शलय तेवढे 
अिूकपिे काढता याव े म्हिून प्रत्येक बाबतीत ज्याांच्या सांबांधाने काही प्रकाििी परिमेय सामग्री तो र्ोळा 
करू शकला आहे अशा त्या के्षिातील महत्वाच्या घटनाांविि प्रत्येक अभ्यासकाला अवलांबून िहाव ेलार्ते. 
ज्या घटना परिमेय नाहीत पि ज्या भौर्ोरलकदृष्ट्ट्या अथगपूिग आहेत अशा घटनाांिा अभ्यास त्याांच्याि 
परिमेय परििामाांच्या सहाय्याने, म्हिजेि अप्रत्यक्षपिे किावा लार्तो. 

 
वि साांरर्तलेल्या सामान्य तत्तवाांतून कोितीि घटना अथवा कोितीि बाजू वर्ळली जािाि नाही. 

क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या के्षिातील एका रवशषे क्रमबांधािा अभ्यास अथवा एखाद्या प्रदेशाच्या रवरशष्ट भार्ािा 
अभ्यास केला जात असताना, अभ्यासरवषय असिाऱ्या घटनाांिे पिस्पि सांबांध साांर्ण्याच्या दृष्टीने अथगशनू्य 
असलेल्या रवरशष्ट प्रकािच्या घटना तकानेि वर्ळल्या जाण्यािी शलयता आहे. सािाांश, परिपूिगतेच्या 
त्याच्या ध्येयाम ळे प्रजारत सांकल्पनाांच्या रूपात हयलत किता येतील अशी रूपध्येये व सांबांध याांिा ति रविाि 
त्याला किावा लार्तोि, पि मूलतः वरे्ळ्या असलेल्या अनेक रूपध्येयाांिा व सांबांधाांिाही रविाि भरू्ोलाला 
कििे भार् पडते. 

 
एका वस्त र्टाच्या अभ्यासाने अथवा एका रनिीक्षि पद्धतीने काढलेले रनष्ट्कषग अन्य वस्तूर्टाांच्या 

अभ्यासात अथवा अन्य-रनिीक्षि पद्धतीने काढलेल्या रनष्ट्कषांशी पडताळून पहाता यावते म्हिनू, भरू्ोल 
सवग प्रकािच्या वस्त व्स्थती लक्षात घेत असतो; व अशा वस्त व्स्थती रनरित किण्यासाठी उपयोर्ी पडिाऱ्या 
सवग पद्धतींिा वापिही तो कित असतो. कािि, तसे केल्यानेि पिस्पि-सांबद्ध घटनाांरवषयीिे त्यािे ञान 
शलय तेवढे अिूक व रनरित किण्यािा भरू्ोलािा हेतू साध्य होिाि असतो. 

 
हाि हेतू नजिेप ढे ठेवनू, प्रत्यक्ष प्रमारित नसतील ति रनदान, रनरित शब्दाांत हयाख्याबद्ध 

केलेल्या सांकल्पनाांवि आधािलेली आरि अिूक व तकग श द्ध रविािसििीिी सावगकारलक व शास्त्रमान्य 
प्रमािेि भरू्ोल मान्य कित असतो. स्वतांि पि असांबद्ध प्रमाि खांडाांिा एक रढर्ािा होऊन िहाण्याऐवजी, 
ञानरिरकत्सेच्या व ञानप्ररतपादनाच्या रवद्वत्तापूिग कायगपद्धतींनी वािांवाि पडताळून पारहलेले आरि 
सातत्याने सृजनशील ठििािे अन सांधानकायग कििे शलय होईल, अशाप्रकािे आपले के्षि सांघरटत 
किण्यािा भरू्ोलािा प्रयत्नां असतो. 

 
सामान्यीकििाच्या मयादा साांभाळून, शलय रततलया रनदोष बनरवलेल्या प्रदेशाच्या रवरुप 

रवभार्ाांच्या सांयोर्ाांिी दृश्ये प्रस्थारपत कििे हाि भरू्ोलािा उदे्दश असतो; तसेि, ज्याांच्या सहाय्याने त्या 
रूपध्येयाांत प्रत्यक्षपिे असलेल्या साधािि लक्षिाांिे रनरितपिे विगन किता येईल अशा घटनारवषयक 
अथवा घटना जरटल रवषयक प्रजारतसांकल्पना प्रस्थारपत किण्यािाही त्यािा उदे्दश असतो; आरि 
भरू्ोलाच्या या सवग प्रयत्नाांिा अांरतम हेतू जर्ाच्या ञानािे अरत रवस्तृत तपशील सहज समजण्याइतके सोपे 
कििे हा असतो. कोित्याही रवरशष्ट के्षिातील, अशा प्रकािच्या घटनाांच्या पिस्पि सांबांधाांिा अन्वयाथग 
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अिूकपिे लावता यावा म्हिूनि, अशा प्रजारत-सांकल्पनाांच्या आधािे, एकाि, अथवा वरे्वरे्ळ्या, 
प्रदेशातील के्षिीय सांबांध असलेल्या घटनाांच्या सांबांधयोर्ाांिी तत्तव ेप्रस्थारपत किण्यािाही भरू्ोलािा प्रयत्न 
असतो. 

 
शवेटी कोित्याही रवरशष्ट ञानखांडािा सांबांध त्यािा रनदेश कििाऱ्या इति सवग ञानखांडाांबिोबि 

जोडिे शलय हहाव े म्हिून, आपले जर्ासांबांधीिे सवग ञान अांतर्गत जोडिी असलेल्या एकाि क्रमबांधाने 
सांघरटत किण्यािा भरू्ोलािा प्रयत्न असतो. अांशतः स्वतांि िाह नही पिस्पि सांबांध ठेविाऱ्या र्रतमान 
घटनाांच्या परििामी स्वरूपाांच्या एकीकििािा समावशेही जर्ाच्या के्षिीय भेदाांभेदाांत हहावा लार्तो, आरि 
हे एकीकिि भपूृष्ाविील सवग स्थलाांना लार्ू पडिािे असाव े लार्ते. म्हिजेि, र्रतमान-घटनाांच्या 
परििामी-स्वरूपाांिे सवग जर्भि रदसिािे सकृत् एकिीकिि एकाि क्रमबांधाने सांघरटत कििे अशलय 
आहे. 

 
सवग जर्ावि चकवा त्याच्या कोित्याही भार्ावि, जसा त्याांच्यात बदल होत जातो तशा व्स्थतीत, 

कोित्याही महत्तवाच्या घटकािा अथवा घटकजरटलािा अभ्यास, एकूि के्षिीय भेदाभेदाांशी असलेल्या 
त्याांच्या सांबांधाच्या भाषेत, क्रमबद्ध भरू्ोल कित असतो. अथात, त्याि रवषयाच्या क्रमबद्ध शास्त्रात केला 
जातो तशा प्रकाििा, कोित्याही अथाने परिपूिग असा, त्या घटनेिा अभ्यास येथे केला जात नाही; ति, 
रतिा अभ्यास केवळ रतच्या भौर्ोरलक महत्तवाच्या सांदभाति केला जातो. म्हिजेि, त्या घटनाांिे के्षिपित्व े
सांबांध आरि त्या त्या के्षिािी लक्षिे रनरित कििाऱ्या अन्य रूपध्येयाांशी असलेले त्याांच्या बदलाांिे सांबांध, 
याांच्या सांदभाति हा अभ्यास केलेला असतो. अशा िीतीने पृर्थ्वीच्या कोित्याही एका रूपध्येयािा अभ्यास 
एक परिपूिग क्रमबांध म्हिून क्रमबद्ध भरू्ोलात ग्रांरथत केलेला असला, तिी पृर्थ्वीविील प्रत्येक रठकािी, 
त्याांिा सांबांध अन्य रूपध्येयाांशी सांबांरधत असलेल्या सांर्त क्रमबांधाांशी असतोि. 

 
त्या त्या स्थळाांिे सवांर्ीि भरू्ोलदशगन घडरवता याव े म्हिून, र्ृहीत स्थळी असलेल्या सवग 

रूपध्येयाांिे सवग ञान प्रादेरशक भरू्ोलात एकरित केलेले असते. हे ञान क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या रवरवध-
भार्ाांतून भार्शः रमळवलेले असते. तसेि ते त्या रूपधेयाांच्या पिस्पिाांशी असलेल्या सांबांधाांच्या परिभाषेत 
असते. काहीशा स्थान रनिपेक्षपिे बदलत जािाऱ्या कािकाांिे स्थारनक एकीकिि केल्यावि, अशा असांख्य 
स्थारनक एकीकििाांिे प्रादेरशक एकिीकिि कििे शलय होते. लहान एकक के्षिाांतून रदसून येिाऱ्या 
फिकाांकडे द लगक्ष कििाऱ्या अन मानरनष् य लतीनेि असे प्रादेरशक एकीकिि शलय होते. यथेच्छ काट छाट 
करून त्याांिे एकजातीय एकक केले तिि ही मयारदत सांख्येिी के्षिीय एकके स्वतःपेक्षा रवस्तृत के्षिाांिे भार् 
म्हिून त्याांच्यातील पिस्पि सांबांधाांच्या सांदभात अभ्यासिे शलय होईल; कािि, ही रवस्तृत के्षिे स्वतः 
त्याांच्यापेक्षा अरधक रवस्तृत असिाऱ्या रवभार्ाांिे पोटभार् असतात; आरि अखेि, हे सवग एकाि जर्ािे 
रवभार् असतात. 

 
के्षिरनष् अभ्यासािे कें द्र बनरवता येतील असे जर्ािे भार् पाडिे आरि या भार्ाांिे पोटभार् पाडिे 

हीि प्रादेरशक भरू्ोलाच्या घटनेतील एक व्ललष्ट समस्या आहे. कािि, शवेटी जवळजवळ एकजातीय 
के्षिीय एककापयंत पोहोििािी, आरि सवग रवभार् व पोटरवभार् याांिा एक, अथवा अनेक, क्रमबांध 
असिािी सांपूिग जर्ािी रवभार्िी कििे हे अवघड कामही याि समस्येच्या पोटी किावयािे आहे. हे काम 
रकतीही अवघड असले, तिी स सांघटना व रनःशषेत्व या उरद्दष्टाांच्या मार्िीन साि या प्रश्नािी सवोत्तम 
उकल शोधण्यािा प्रयत्न भरू्ोल कित असतो. 
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क्रमबद्ध भरू्ोल व प्रादेरशक भरू्ोल या दोहोंच्या मधला टप्त पा रनमाि किण्याने, अशी सांघटना 
किण्यािी एक पद्धती रमळण्यािा सांभव आहे. कोित्याही एका घटकाच्या अथवा घटक-जरटलाच्या 
आधािे जर्ािे रवभार् अथवा पोटरवभार् पाडिािा एक तकग रसद्ध क्रमबांध िििे शलय होिाि आहे. या 
रठकािी जरटल या शब्दाने अनेकरवध पि रनकटसांबांधी असे प ष्ट्कळसे घटक अरभपे्रत आहेत. 
घटकजरटलाांच्या प्रजारतसांकल्पनाांवि आधािलेला प्रत्येक क्रमबांध प्रत्यक्ष मापनाांच्या जोिावि घेतलेल्या 
वस्त रनष् रनिगयाांच्या सहाय्यानेि तडीला नेिे शलय होईल. प्रत्येक क्रमबांध अनेक घटकाांच्या साांस्कृरतक 
जरटलाांवि आधािला, ति आपिास रमळालेले जर्ािे बह तेक सवग प्रादेरशक ञान ज्यात ग्ररथत किता 
येईल असा सािा तयाि किण्यासाठी रनदान तीन क्रमबांध प िेसे होतील. माि, असे किण्याने, आपि त्या 
प्रदेशािा भरू्ोल पूिांशाने ग्ररथत कित नसतो, ति प्रादेरशक भरू्ोलाच्या वरे्वरे्ळ्या बाजू स्वतांिपिे ग्ररथत 
कित असतो. 

 
जर्ाांतील प्रदेशाांिा परिपूिग भरू्ोल एकाि क्रमबांधात सांघरटत किावयािा झाला, ति तो क्रमबांध 

अांतर्गत के्षिाांच्या एकूि स्वरूपाांवि आधािलेला असला पारहजे; आरि त्यात अरधकारधक मोठ्या एककाांिे 
रवभार् या दृरष्टने, त्या के्षिाांच्या सापेक्ष स्थानाांिाही रविाि झाला पारहजे. रनरित स्वरूपाच्या प्रदेशाांच्या 
कोित्याही क्रमबांधात भौर्ोरलक महत्तवाच्या सवगि रूपध्येयाांिा रविाि कििे भार् असते; मर् त्याांतील 
काही एका प्रदेशात अरधक महत्तवािी असतील ति द सिी द सऱ्याांत. प्रदेशाप्रदेशाांतील समानता अर्ि 
रवषमता ठिरवण्याच्या दृष्टीने कोिती रूपध्येये अरधक महत्तवािी, व कोिती कमी महत्तवािी, मानावयािी 
यासांबांधी वैयव्लतक रनिगय घेता आले, तिि कोित्याही पातळीविील असे रवभार् रनरित किता येतील. 
म्हिून, कमीतकमी शब्दात ज्याांच्या स्वरूपािे विगन किता येईल अशा िीतीने रनरित केलेले भ-ूभार् 
म्हिजे प्रदेश होत, अशीि हयाख्या कोित्याही पातळीवरून किावी लारे्ल. अशी हयाख्या केली तिि 
प्रत्येक प्रदेशात सरूप एककाांिी वरे्वरे्ळी सामान्यीकृत विगने सांख्येने रकमान होतील, प्रत्येक विगनात 
स मािे समान लक्षिाांच्या कमाल सांख्येने समावेश केला जाईल, आरि ती विगने सरूप एककाांच्या जास्तीत 
जास्त सांख्येला लार्ू पडतील. 

 
रवञानािी सवगि मूलभतू उरद्दष्टे भरू्ोलाच्या सवग शाखाांना सािखीि लार्ू पडत असली, तिी या 

रवरवध शाखा ती ज्या प्रमािाांत साध्य करू शकतात त्यात फिक पडतोि. भरू्ोलाच्या प्राकृरतक, आर्गथक, 
िाजकीय इत्यारद रवरशष्ट शाखाांमधील हे फिक, म्हिजे प्रमािातील फिक, रवरवध क्रमबद्ध शासे्त्र ही उरद्दष्ट े
ज्या प्रमािात साध्य करू शकतात त्या प्रमािाांतील अशाि फिकाांशी स सांर्त असतात. 

 
भरू्ोलके्षिातीलि भौर्ोरलक ञान ग्ररथत किण्याच्या दोन प्रम ख पद्धतींच्या –म्हिजेि क्रमबद्ध 

भरू्ोल व प्रादेरशक भरू्ोल याांच्या, स्वरूपात कमालीिे फिक असल्यािे आढळून येते. या प्रत्येक रवभार्ात 
रवञानाच्या सवगि रवशषे शाखाांतील सांबांरधत भार्ाांिा समावशे करून घेतला जात असतो. या दोन 
भार्ाांतील ञान ग्ररथत किण्याच्या नम न्याांतील फिकाांबिोबिि, ते ञान कोित्या मयादेपयंत 
सवगसमावशेकाांच्या रूपाने —मर् ते प्रजारतसांकल्पनाांच्या रूपाने असो वा सांबांधयोर् दशगक तत्तवाांच्या रूपाने 
असो— हयलत किावयािे याबाबतही त्याांच्याांत मूलभतू मतभेद आहेत. 

 
प्रथम, प्रत्येक घटनेिा अभ्यास रतच्याि के्षिीय भेदाांिा इतिाांच्या के्षिीय भेदाांशी असलेल्या 

सांबांधाांच्या भाषेत केलेला असतो; आरि नांति अशा सवगसाधािि महत्वाच्या रवरशष्ट भौर्ोरलक घटनाांच्या 
भाषेत एकूि क्रमबद्ध भरू्ोल ग्रथीत केलेला असतो. क्रमबद्ध भरू्ोलाला विगन प्रकाि इति क्रमबद्ध 
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शास्त्राांच्या विगनाांसािखाि असतो. त्याांच्या प्रमािेि त्यािाही प्रयत्न सांबांधी घटनाांच्या प्रजारतसांकल्पना 
आरि त्याांच्या अभ्यासलेल्या सांबांधयोर्ाांिी सवगसमावशेक तत्तव े प्रस्थारपत किण्यािा असतो. माि हे सवग 
के्षिीय भेदाांच्या सांदभात असिाऱ्या त्याांच्या महत्वाच्या भाषेत हयलत केलेले असते. रमळालेले सवग ञान 
सवगसमावशेक तत्तवाांच्या भाषेति हयलत किण्यािा आग्रह धििे भरू्ोलाला शलय होत नाही. –आरि तसा 
आग्रह कोित्याि क्रमबद्ध शास्त्राला धरून िालतही नाही– कािि त्यािे प ष्ट्कळसे ञान असाधािि 
बाबींच्या अभ्यासातून रमळवायिे असते व त्या स्वरुपाति ते हयलत किाव ेलार्ते. 

 
भरू्ोलातील प्रजारतसांकल्पना आरि तत्तव े रवकरसत किण्याबाबत कोित्याि तकग श द्ध मयादा 

घातल्या रे्ल्या नसल्याम ळे भरू्ोलके्षिात अभ्यासावयाच्या घटनाांिे स्वरूप आरि त्याांिे पिस्पि सांबांध या 
दोन र्ोष्टी इतलया अडििी रनमाि कितात की त्याम ळे िेखीव तत्तव ेप्रस्थारपत किण्याच्या मार्ात अडथळे 
येतात. भरू्ोलात येिाऱ्या अडििी आरि रवञानाच्या इति सवग शाखाांतून याबाबत येिाऱ्या अडििी 
कमीजास्त प्रमािात एकाि प्रकािच्या आहेत. जवळजवळ भरू्ोलािे प्ररतरूपि समजल्या रे्लेल्या इरतहास 
के्षिात, अर्दी प्रत्येक बाबतीत, या अडििी भरू्ोलापेक्षाही बऱ्याि मोठ्या प्रमािात येत असतात. त्याम ळेि 
क्रमबद्ध इरतहासाच्या त लनेने, क्रमबद्ध भरू्ोलािी सवगस्पशी रविाि रवकरसत किण्यािी क्षमता रकतीतिी 
अरधक आहे. तथारप, कोित्याही एका परिव्स्थती सांबांधीिी ञात वस्त व्स्थती आरि प्रस्थारपत तत्तव े या 
दोनही र्ोष्टीतील परिपूिगता, रनदोषता व रनरितता याांिे प्रमाि करनष् असल्याम ळे, भरू्ोलके्षिात 
भरवष्ट्यकालीन घटनासांबांधी रनरित अन मान बाांधण्यास क्वरित अवकाश रमळतो. हे लक्षि भरू्ोला प्रमािेि 
इरतहासात आहे, येवढेि नहहे ति, इति अनेक भौरतक व सामारजक शास्त्राांतूनही आहे. 

 
प्रादेरशक भरू्ोल स्वतांि एककाांतील के्षिीय भेदाभेदाांच्या सवग पिस्पि सांबांरधत प्रकािाांिे ञान प्रथम 

सांघरटत कितो, कािि नांति ते त्याला एकूि भकेू्षिािे भार् व पोटभार् याांच्या क्रमबांधाच्या रूपात ग्ररथत 
किावयािे असते, त्याच्या विगन पद्धतीतही दोन टप्त प्त याांिा समावशे असतो. प्रथम वरे्वरे्ळ्या एकक 
स्थळाांच्या पिस्पि सांबांरधत रुपध्येयाांिे एकीकिि उद्र्ामी व अवर्ामी पद्धतीने स्पष्ट करून, नांतिि र्ृहीत 
के्षिातील अशा सवग स्थळाांिे एकीकिि अशाि उद्र्ामी व अवर्ामी पद्धतीने केले जावयािे असते. या 
लहान, पि रनरित, स्थळाांिा एकरूप एकके या नात्याने त्याांिा रविाि किता यावा इतकी त्याांच्या 
वस्त व्स्थतीत काटछाट केली तिि हे शलय होते. कािि, तसे केल्याने त्याांिी पिस्पि त लना किता येते 
आरि अरधक रवस्तृत एककाांच्या के्षिीय आकृरतबांधाच्या रूपाने ती सवग एकि किता येतात. प्रत्येक एकक 
प्रदेशािे रकमान सामीन्यीकृत विगन कििे शलय हहाव ेआरि त्या विगनात रकमान दोष आरि शषे िहाव ेअशा 
दृष्टीने, पि एकदांिीने स्वैिपिेि, ही रवस्तृत एकके रनरित केलेली असतात. 

 
ज्या एककाांिा रविाि प्रादेरशक भरू्ोलात किावयािा असतो ती एकके वास्तव नसतात व त्या 

घटनाही वास्तव नसतात. कािि वर्ीकििाच्या कोित्याही पातळीवरून रविाि केला तिी, त्याांच्या 
मूळस्वरूपात काटछाट किावीि लार्ते. म्हिून प्रजारतसांकल्पना अथवा सत्यव्स्थती रनदशगक तत्तव े
स्वतांिपिे रवकरसत कििे भरू्ोलाला शलय होत नाही. अथात, स्वतःच्या के्षिातील रनष्ट्कषांिा अन्वयाथग 
लावण्यासाठी क्रमबद्ध भरू्ोलाने प्रस्थारपत केलेल्या प्रजारत सांकल्पना सत्यव्स्थती रनदशगक तत्तवाांवि त्याला 
अवलांबून िहाविे लार्ते. रशवाय, अांशतः स्वरूप असलेल्या या रवरवध के्षिीय एककाांच्या त लनेने, प्रादेरशक 
भरू्ोलाला क्रमबद्ध भरू्ोलाने रवकरसत केलेल्या सांकल्पना व सामान्य तत्तव े पडताळून पहाता येतात व 
आवश्यक तेथे ती द रुस्त किता येतात. 
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भपूृष्ािे असामान्यपिे बदलत जािािे स्वरूप हाि प्रादेरशक भरू्ोलािा प्रत्यक्ष वण्यग रवषय आहे. 
भपूृष् हे असे एक एकक आहे, की ज्यािे पोट-रवभार् अन मानानेि पाडाव े लार्तात. रवभार्िीच्या 
कोित्याही पातळीवरून रविाि केला, तिी इरतहासाच्या कालखांडाप्रमािेि, हे रवभार्ही एकूि स्वरूपाच्या 
दृष्टीने असाधािि असतात. म्हिजे, तपशीलाांच्या अन्वयाथािा समावशे त्या रनष्ट्कषांत केला असला 
तिीही, प्रादेरशक भरू्ोलािे रनष्ट्कषग बहहांशी विगनात्मकि असतात. तिीही या असामान्याांिे शोध, त्याांिे 
रवश्लेषि व सांश्लेषि ही सवगि “केवळ विगने आहेत” असे समजून, ती रनकालात काढली जािे योग्य 
ठििाि नाही. हे विगन शास्त्राच्या एका आवश्यक कायािे प्ररतरनरधक स्वरूप आहे, आरि असामान्याांच्या 
अभ्यासाने शास्त्राला येवढेि कायग कििे शलय आहे. अशा असामान्याांच्या स्वरूपािे परिपूिग ञान रमळरविे व 
ते समजून घेिे, याम ळेि त्या असामान्याांिे सवांर्ीि आकलन होत जाते. म्हिूनि, भरू्ोलािी सवगि के्षिे 
असामान्य असतात, हे भरू्ोल शास्त्रािे एक सामान्य तत्तव म्हिून मान्य झाल्यावि, त्याला अन्य कोितीि 
सवगसाधािि तत्तव ेवृचद्धर्त किण्यािी र्िज िहात नाही.  

 
रवरशष्ट प्रकािच्या घटनाांिा अभ्यास कििािी क्रमबांधात्मक शाखा आरि सत्यव्स्थतीत जे त्याांच्या 

सांबांधािे प्रकाि आढळतात, त्या प्रकािाांिा अभ्यास कििािी एकीकिि शाखा या दोहोंिीही एकां दिीने सवगि 
शास्त्राांना र्िज असते. त्यािप्रमािे, घटनाांिा अभ्यास कििािी एक आरि ञानािे सांघटन कििािी एक 
अशा दोन शाखाांिी —म्हिजेि क्रमबांधात्मक व प्रादेरशक या दोन्ही पद्धतींिी— र्िज भरू्ोलालाही आहे. 
प्रत्येक प्रकािच्या घटनाांमधील के्षिीय भेदाभेद आरि त्याांच्यामधील सांबांधाांरवषयींिी रनयांिक तत्तव ेसमजून 
घेण्यासाठी क्रमबद्ध भरू्ोल आवश्यक आहे. पि तेवढ्याने, भकेू्षिीय एककाांिे पूिगत्वाने आकलन होत नाही. 
उलट, त्याांनी त्याांच्यातील िांर्छटाांिे खेळ आरि जीवनाांिा बहि ओिबडून काढलेले असतात. म्हिूनि 
इति के्षिाांशी त लना करून, प्रत्यक्ष त्या के्षिािे सांपूिग स्वरूप समजण्यासाठी, रनिरनिाळ्या एककाांत 
आढळिाऱ्या व पिस्पि सांबांध असिाऱ्या रूपधेयाांच्या एकूिातीिे पिीक्षि किण्यािी भरू्ोलाला र्िज 
असते, आरि अशा पिीक्षिालाि प्रादेरशक भरू्ोल असे म्हितात. त्यापैकी प्रत्येक पद्धती एकाि वरे्ळ्या 
दृरष्टकोिािे प्ररतरनरधत्व कित असली, तिी भरू्ोलािा एकमेव हेतू साध्य होण्यासाठी दोहोंिीही सािखीि 
आवश्यकता आहे. म्हिूनि, भरू्ोलाच्या एकूि के्षिात दोहोंिाही समावशे केलेला आहे, तो योग्यि आहे. 
रशवाय, या दोनही पद्धती पिस्पिाांना रनर्रडत असून, पिस्पिाांना पोषकही आहेत. भरू्ोलािा अांरतम हेतू 
जर्ाच्या के्षिीय भेदाभेदाांिा अभ्यास कििे हा असतो आरि तो प्रादेरशक भरू्ोलाति अरधक स्पष्ट झालेला 
असतो. प्रादेरशक भरू्ोलाशी आपला सांबांध अबारधतपिे िाखला, तिि क्रमबद्ध भरू्ोलाला भरू्ोलाच्या 
हेतूला रिकटून िहाता येते; अन्यथा तो इति शास्त्राांत केहहाि रवलीन होऊन रे्ला असता. याउलट, 
प्रादेरशक भरू्ोलािे के्षि, तसे पारहले ति, नापीकि असते. पि, क्रमबद्ध भरू्ोलाने प्रस्थारपत केलेल्या 
प्रजारतसांकल्पना व सामान्य तत्तव ेयाांिे खतपािी त्याला सतत रमळत िारहले तिि, स्वतःच्या रनष्ट्कषांिा 
अन्वयाथग लावताना रनरिततेिी व रनदोषतेिी वििी पातळी रनत्य र्ाठण्यास लार्िािी सजृनक्षमता 
त्याच्यात रनमाि होिाि आहे. 

 
पद्धरततांिरवषयक ििांना साांप्रत जो ऊत आला आहे, तो अमेरिकी भरू्ोल अभतूपूवग अशा एका 

मतभेदाांच्या कालखांडात अडकून िारहला आहे यािे लक्षि आहे, अशी त्यािी उपपत्ती लाविे ि कीिे ठिेल. 
बऱ्याि अांशी आजपयंत तोंडी ििेच्या स्वरूपात असलेल्या या मतभेदाांच्या द्राविािे लेखरूपाने 
स्फरटकीभवन होत असल्यािेि ते लक्षि आहे, ही र्ोष्ट रनःसांशय. भरू्ोलाच्या काही मलूभतू तत्तवाांना 
प्रथमि लेखी आहहान रदले रे्ल्याम ळे, हे मतभेद रे्ल्या दहा वषात पृष्भार्ाविील फेसासािखे रदसू लार्ले 
आहेत. ‘एक विगनात्मक शास्त्र’ या भरू्ोलाच्या मूलभतू भरूमकेबद्दलि प्रश्न उपव्स्थत झाला असता, तिी त्या 
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आहहानाम ळे काही खास मतभेद रनमाि झालेले नाहीत. उलटपक्षी, पद्धरततांिाबद्दल वाद िालू असता, 
केवळ सवयीने पिस्पि-रविोधी पक्ष ििेच्या आखाड्यात उतित त्याांिे मतभेद प्रत्यक्षात द य्यम प्रश्नाांबद्दल 
होते आरि रवञान के्षिातील भरू्ोलाच्या प्रम ख कायाबद्दल त्याांिे एकमति होते, असे या नहया वादाम ळे 
उघडकीला आले. 

 
प्रादेरशक भरू्ोलाच्या के्षिातील अभ्यासाांच्या महत्तवासांबांधीच्या मतात लक्षिीय एकवालयता 

अलीकडेि झालेली रदसते, अमेरिकी भरू्ोलाच्या रवकासेरतहासात इतकी एकवालयता पूवी कधीि 
झालेली रदसत नाही आरि रवशषे असे, की ही एकवालयता तारत्तवक आरि हयावहारिक अशा दोन्ही 
पातळीवि झालेली रदसते. रशवाय या दोन के्षिाांमधील भासमान् दिी क्रमाक्रमाने अरुां द होत िाललेली 
आहेसे रदसते. कािि, प्रादेरशक भरू्ोलािे अभ्यासक रवद्याथी क्रमबद्ध भरू्ोलावि अरधकारधक रवसांबून िाहू 
लार्ले आहेत; आरि ज्या प्रमािात आपले अभ्यास प्रादेरशक भरू्ोलाशी सहसांबांध िाखिािे असतील त्याि 
प्रमािात एकूि भरू्ोलके्षिातील आपले महत्तव रटकून िाहील, ही र्ोष्ट क्रमबद्ध भरू्ोलाच्या अभ्यासकाांनाही 
आता कळून ि कली आहे. 

 
अमेरिकी भरू्ोल आपल्या के्षिाच्या मूलभतू स्वरुपासांबांधीिी सवगमान्य हयवस्था लावण्याच्या मार्ाने 

प ढे सिसावला ति एका रवस्तृत आरि सवगसाधािि आघाडीवि रवपूल सारहत्य रनमाि होण्यािा काल 
नजीकच्या भरवष्ट्याति आलेला रदसेल, अशी आशा किण्यास हिकत रदसत नाही. अशा प्रकाििी सवगमान्य 
हयवस्था दोन-तीन दशकाांपूवीि जमगनीत झालेली आहे आरि फ्रें ि भरू्ोलके्षिात झालेल्या बह ताांश कायात 
ती इतकीशी स स्पष्ट नसली ति र्र्गभत आहेि. भतूकालीन व वतगमानकालीन अभ्यासकाांनी माांडलेल्या रभन 
रभन मताांिा समपगक व न्याय्य रविाि करून या रवषयाांशी रनर्रडत असलेल्या सवग समस्याांिे अांतबाह्यग 
पिीक्षि म लतपिे रविाि कििाऱ्या रविािवांताांनी केले ति पद्धरततांिरवषयक व अन्य, प्रश्नाविही अशी 
एकवालयता सांपादन कििे शलय होईल. म्हिूनि, रे्ल्या शतकभिात भौर्ोरलक रविािाांतून रलरहल्या 
रे्लेल्या रवप ल सारहत्याच्या मांथनाने सांघरटत केलेले हे अन्वषेक पिीक्षि पद्धरततांिरवषयक प्रिरलत 
समस्याांवि कें रद्रत केलेले आहे. आपल्या के्षिातील पायाभतू उरद्दष्टे व कूटे याांच्या सवगमान्य हयवस्थेला 
याम ळे हातभाि लारे्ल, अशी मी आशा कितो. 

 
रमनेसोटा रवद्यापीठ 
जून १९३९ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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अमेणरकी भूगोलाच्या पद्धणततंत्रणवषयक चचेतील रुढी व आचार 
 

लेखक–णरचर्ड हार्डशॉनड 
 

(रडसेंबि १९४७ च्या वार्गषक सभेत सादि केलेली परिका) 
 
आपल्या कायगके्षिािे स्वरूप, त्यािे हेतू आरि त्याच्या प्ररक्रयेच्या सामान्य पद्धती या रवषयाांच्या 

प्रश्नाकडे पहाण्यािी अमेरिकी भरू्ोलकािाांिी रविोधाभासात्मक प्रवृत्ती उघड रदसते. प्रकारशत झालेल्या 
अभ्यास ग्रांथावरून रनवाडा किावयािा झाल्यास, अशा प्रश्नाांिे पिीक्षि किण्यात त्याांना फािशी र्ोडी 
वाटत नाही. असाि कोिीही रनिगय देईल. पि, अशा रववाद रवषयाांविील ििांच्या एकूि सांख्येिा रविाि 
करून न्याय द्यावयािा झाला ति, विील रनष्ट्कषाच्या अर्दी रवरूद्ध रनष्ट्कषग काढावा लारे्ल. 

 
आशय प्रधान ग्रांथाांतील ग्रांरथत रवषयाांवि आियग वाटाव ेइतका अल्प रववाद रनमाि होत असतो. 

कािि, आमिे अभ्यासके्षि त्यातील कायगकत्यांच्या प्रमािाने येवढ्या प्रिांड के्षिात रवस्तािलेले आहे, की 
आपले मार्ग क्वरिति एकमेकाच्या आड येतात. प ष्ट्कळदा आपि रनिाळ्या के्षिात पि समाांति मार्ांवि कायग 
कित असतो. परििामतः पद्धरततांि, हा आपल्या कायग के्षिातला प्रम ख पि साधािि अवयव बनला आहे. 
ही एकि बाजू अशी आहे की त्याबाबत मत देण्यािी क्षमता आपल्या रठकािी आहे असे प्रत्येकासि वाटते. 
त्याबिोबिि, अमेरिकी भरू्ोलािा रवकासेरतहासि असा आहे, की आपल्या के्षिातील आशयप्रधान प्रश्नाांवि 
त्याांिे जेवढे एकमत होते, त्यापेक्षा बिेि कमी एकमत त्या के्षिाच्या स्वरुपासांबांधीच्या प्रश्नाांवि होत असते. 
आपि पद्धरततांिरवषयक प्रश्नाांना रकती महत्तव देतो यािा प िावा आपि त्या प्रश्नािा ज्या रवस्तािाने ििा 
कितो त्यावरूनि रमळतो. तिीही या पद्धरततांिरवषयक ििांिा कल य व्लतवाद कििे व रनष्ट्फळ 
वादरववाद कििे याकडेि जास्त असतो. यािी जािीव झाल्याम ळेि की काय, पि आपि या 
भरू्ोलरवषयक प्रश्नाांिी ज्याप्रकािे ििा कितो व त्यावि य व्लतवाद कितो त्या पद्धरतबाबति एकमेकावि 
टीका कित िहातो. या टीका प्ररतटीकाांतून असे सूरित होते, की उरित प्रवृत्ती व सांिालन या रवषयींिे 
रनयम कोठेतिी अव्स्तत्वात असले पारहजेत, पि ते कमी अरधक प्रमािात सामान्यतः मान्य असले तिी 
अरलरखति असले पारहजेत. 

 
एक टीकाकाि आरि प्ररतस्पधी टीकेिे एक लक्ष्य या दोनही नात्याांनी मला जे अलीकडे अन भव 

आले त्याम ळेि स्वरूपरवषयक ििांतून एक समाज-र्ट म्हिून अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या रुढी व आिाि 
तिी काय आहेत यावि खोल रविाि कििे भार् पडले. प्रकारशत सारहत्यातून आमच्या प्ररतरक्रया सांबांधीिा 
सप्रमाि प िावा काही प्रमािात उपलब्ध झाला. माझ्या आठविींतून आमच्या मांडळाच्या धार्गमक सभेच्या 
वळेी होिाऱ्या ििांतून अांशतः तसेि माझ्याशी झालेल्या ििेत केलेल्या रवरशष्ट तोंडी टीकाांतून बऱ्याि 
अांशाने आरि भरू्ोलाच्या स्वरुपासांबांधीच्या माझ्या स्वतःच्याि ििेसांबांधी पिहयवहािाांतून रवशषेेकरून हा 
प िावा उपलब्ध झाला. [या पिकात वापिलेला रवश्वासाहग प िावा प्रस्त त लेखकाच्या ‘भरू्ोलािे स्वरुप’ या अभ्यास ग्रांथाच्या सांदभात 
प्ररसद्ध झालेल्या समीक्षिाांवरून आरि त्याहीपेक्षा अरधक हयव्लतर्त पिहयवहािावरून घेण्यात आलेला आहे. याांपैकी बिीिशी पिे सखोल रविाि 
कििािी आरि स्पष्टवलती पि आप लकीने ओथांबलेली आहेत. अशा स्वरुपािा प िावा वापित असताना, त्याांच्या उर्मस्थानाांिा नामरनदेश कििे 
अन रित वाटते. म्हिून ज्या सहकाऱ्याांनी माझ्या अभ्यासग्रांथाच्या रविािधािेला योर्दान केले त्या सवग सहाध्यायाांच्या िरसकतेबद्दलिी कृतञता 
हयलत किण्यािीि मयादा घालिे उरित वाटते. अशा टीकाांपैकीि एका लेस्टि इ. व्ललम् याांच्या ग्रांथाच्या रद्वतीय म द्रिाच्या रनरमत्ताने रलरहलेल्या 
व ‘भौर्ोरलक समीक्षि’ या रनयतकारलकाच्या ज लै १९४७ च्या अांकात प्ररसद्ध झालेल्या (“Commentary” — Geographical Review, July 
1947, pp 486-490) टीकालेखाच्या िरसकतेबद्दल कृतञता मला रवशषेत्वाने हयलत केलीि पारहजे. त्यात ज्या कायासाठी प्रस्त त ग्रांथािा उपयोर् 
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केला जात आहे त्यासांबांधीिी मारहती प्रयत्नपूवगक र्ोळा केली आहेि; त्यारशवाय अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या या ग्रांथाप ित्याि नहहे ति सवगसाधािि 
पद्धरततांिशास्त्ररवषयक ििा सांबांधींच्या प्ररतरक्रयाही त्याांनी परििामक िीतीने पि सािाांशरुपाने रदलेल्या आहेत, असा माझा रवश्वास आहे.] 

 
अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या पद्धरततांिरवषयक ििांच्या वतगमान रुढी व आधाि ज्याांच्या माध्यमातून 

हयलत होतात त्या रवरशष्ट प्रवृत्ती व ते रनयम याि प िाहयाच्या सहाय्याने अवर्ामी पद्धतीने रसद्ध कििे आरि 
त्याांच्यापैकी प्रत्येकािी सांय व्लतकता रवश्लेषिाने रनरित कििे, हाि या पिकािा हेतू आहे. 

 
(१–२) भूगोलाची चचा आवश्यक आहे का? 

 
वस्त व्स्थतीवरून काढण्यासािखा परहला रनष्ट्कषग असा आहे, की पद्धरततांिरवषयक ििांना 

खिोखिीि काही मूल्य आहे का, या रवषयी अमेरिकी भरू्ोलकािाांच्या मनात बिाि सांभ्रम आहे. हाती 
आलेला प िावा विवि िाळूनही भरू्ोलाभ्यासकाांिी दोन र्टात वर्गवािी किता येईल. एक र्ट ‘भरू्ोल 
मिजे काय?’ याबद्दल वादरववाद कित िहातो, ति द सिा र्ट अशाप्रकाििी ििा हा कालापहयय आहे 
असाि य व्लतवाद कितो. ज्या हयलती अशा प्रकािच्या ििांतून प्राम ख्याने भार् घेत असतात, त्याि अशा 
प्रकािच्या ििा म ळीि महत्तवाच्या नसतात असा य व्लतवाद इतिि किताना आढळतात, बिेि जि समाांति 
िेषाांत उभे असतात आरि दोनही र्टाांिे य व्लतवाद स्वीकािति िहातात. द सऱ्या काहींच्या मते प्ररशक्षि 
कालाच्या पूवगभार्ात अशा ििांना काही मूल्य असते, पि अभ्यासकाने एकदा आपले हेतू व पद्धती 
प्रस्थारपत केल्यावि अशा ििा रनष्ट्फळ ठितात. 

 
या उभयसांिािी हयलतींिे अव्स्तत्व आपल्याला असे स िरवते, की अशा ििांतून प ढे येिािे 

वादरवषय सत्यारधरष्त नसतात. ज्या ज्या हयलतीला स्वतःला भरू्ोलकाि म्हिनू घ्यावयािे असेल –आरि 
तसे क िाला वाटत नसते?– त्याला त्याला त्या सांञेच्या अथाबाबत नक्कीि काही आस्था असते. काही जि 
असेही म्हितात की, ‘आम्ही आमच्या भरू्ोलरवषयक सांकल्पना आमच्या आशयप्रधान रलखािाांतून प्रस्त त 
कििेि पसांत कितो आरि इतिाांनीही तसे किण्यात समाधान मानावे’. पि, कोिाही भरू्ोलकािािा हा 
ब िखा क्षिभि बाज ला किण्यािा अवकाश, की ‘भरू्ोल म्हिजे काय?’, ‘त्यािा हेतू काय असावा?’ व 
‘भरू्ोलाला तो हेतू कसा साध्य किता येईल?’ या रवषयींच्या बऱ्यािशा रनरितपिे सूिबद्ध केलेल्या 
सांकल्पना त्याच्या जवळ तयाि असतात असे रदसून येईल आरि सांकल्पनाांिे मूल्य फलत त्याच्या प ितेि 
मयारदत असते, असेही तो मानत नसतो. जि त्याने प स्तक रलरहलेि, ति त्या सांकल्पनेिे रवधान त्याच्या 
पाठ्यलेखात नसले तिी त्याच्या प्रस्तावनेत त्या सांकल्पनेिे रवधान किील आरि आपल्या प्रभावाखाली 
असलेल्या रवद्यार्थ्यांसमोि ति तो सातत्याने ते प्रस्त त कित िाहील. 

 
थोडलयात, “जोपयंत त म्ही िालला आहात तोपयंत त म्ही ‘कोठे िालला आहात?’ या प्रश्नािे 

औरित्यि िहात नाही” ही सवगमान्य कल्पना आपल्याांपकैी कोिीही सवाथाने मान्य कित नाही. खिे ति, 
आपि हे ओळखून आहे, की प्रत्येक भरू्ोलाभ्यासकाला ‘भरू्ोल म्हिजे काय?’, ‘त्यािा हेतू काय असतो?’ 
व ‘त्यािा अभ्यास कसा केला जावा?’ या तीनही प्रश्नाांना ‘येनकेन प्रकािेि’ उत्तिे शोधावीि लार्तात. 

 
खिा वादािा म द्दा अशा प्रश्नाांिे महत्तव रकती, हा नसून, त्याांच्या ििांतून काही प्रर्तीिी अपेक्षा 

कििे शलय होिाि आहे काय? हा आहे. काहींच्या मते अशा ििांतून रवतांडवादि रनमाि होतात. या 
वादाांतून तत्तवबोधािा प्रकाश लाभण्यािे दूिि उलट रववादाांतून आिोप, प्रत्यािोपाच्या फैिी माि झडत 
िहातात. हा बौरद्धक रनिाशावाद आपि स्वीकािावयािा का? समरुप प्ररशक्षि घेतलेले, एकाि के्षिात 
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कायगित असलेले, पि आपल्या के्षिारवषयींच्या आरि त्यातील कायगपद्धती रवषयींच्या सांकल्पना वरे्ळ्या 
असलेले अभ्यासक अरधकाांश सहमताच्या रदशनेे वाटिाल करू शकिािि नाहीत का? रनदान, आपिाांत 
असे मतभेद का रनमाि होतात यारवषयी तिी एकमेकाांिी समजूत घालू शकिाि नाहीत का? 

 
पद्धरततांिशास्त्ररवषयक र्ांभीि व परििामकािक अभ्यासाांविील भरू्ोलकािाांच्या प्ररतरक्रयाांतून या 

प्रश्नाांना उत्ति रमळालेले आहे, असे मला वाटते. ज्याांनी अशा प्रकाििे अभ्यास प्रकारशत केलेले आहेत ते 
मोठ्या खेदाने पि ठामपिे असे साांर्तील की, त्याांच्या कोित्याि एका चकवा सवगि आशयप्रधान ग्रांथाांनी 
अभ्यासकाांिे लक्ष वधूेन घेतले नाही, रततके लक्ष पद्धरततांिरवषयक ग्रांथाांनी वधूेन घेतले होते. इतकी 
लोकरप्रयता त्याांनी रमळवावी अशी त्यािी पािता नसेलही, पि जी रमळाली ती रवनाकािि नहती खास! 
यािे एक कािि मला स िवावसेे वाटते. अमेरिकी भरू्ोलकाि अशा प्रश्नाांच्या सांदभात काय काय बोलतात 
याला काही महत्तव नाही, ते बऱ्याि मोठ्या प्रमािात पद्धरततांिरवषयक प्रश्नाांिा र्ांभीिपिे व आस्थापूवगक 
रविाि कित असतात हे सत्य आहे. 

 
वस्त व्स्थतीिे हे रनदान, हे खिे असेल, ति आपि त्याला मान्यता देिे आवश्यक आहे आरि मर्ि, 

आपि सवांनी एकि येऊन ज्या रवषयाांिा अभ्यासपूवगक ििा किण्यािी आवश्यकता असते त्यापैकीि 
पद्धरततांिरवषयक समस्या हाही एक आहे, याबद्दल आपले एकमत होिे शलय होईल. 

 
२– अभ्यास की वाद? 

 
पद्धरततांिरवषयक प्रश्नाांिा अभ्यास कसा किावयािा आरि त्याांिी ििा तिी कशी किावयािी हाि 

एक प्रश्न आहे. “भरू्ोलात आपि काय कितो?” व “ते कसे कितो?” हे मूलभतू प्रश्न जेहहा 
भरू्ोलाभ्यासक एकि जमतात तेहहा केवळ तोंडी ििा किण्याच्या पाितेिे ते आहेत, पि र्ांभीि 
रलखािाच्या अथवा पाांरडत्यपूिग ग्रांथलेखनाच्या पाितेिे ते नाहीत, असाि अमेरिकी भरू्ोलकािाांिा या 
रवषयाकडे पहाण्यािा सवगसामान्य िोख असतो; म्हिून अशा वादाांतून तत्तव बोध असा होति नाही. 
प्रसांर्ोपात््त, रवशषेकरून आपल्या अध्यक्षीय भाषिात, या प्रश्नासांबांधी त्यावळेिी त्यािी वैयव्लतक मते, 
एखाद्याने केवळ ‘धार्गमक श्रदे्धने रदलेल्या कब लीजबाबा’प्रमािे आपल्या सहकाऱ्याांप ढे सादि किावी हेि 
भरू्ोलकािाच्या दृष्टीने समयोरित असते, अशी प स्ती जोडिे म्हिजे विील रवधानाला एक रकिकोळ म िड 
घालण्यासािखे आहे. अशा प्रकाििी हयाख्याने केवळ तोंडी प्रस्त तीसाठी बनवलेल्या सूिबद्ध रवधानाांपेक्षा 
जास्त महत्तवािी असतात असे मानावयािी र्िज नाही आरि ती जिू एखाद्या रवद्वताप्रि ि प्रबांधाप्रमािे 
आहेत असे समजून त्याांिे क्राव्न्तक पिीक्षि कित बसण्याइतलया योग्यतेिी ती नसतात, असेि सामान्यतः 
मानले जाते. 

 
पद्धतींच्या सांय व्लतकतेबाबतिा रनिगय हाती आलेल्या त्याांच्या परििामाांवरून घ्यावयािा असेल, 

ति केवळ प िाहयाच्या भािानेि हा रनयम उलटून टाकावा लारे्ल. आमच्या साक्षीने अशा प्रश्नाांवि 
लाांबलिक तोंडी य व्लतवाद केले जातात; पि ििेत भार् घेिािे वलते व त्याांिे श्रोते याांच्या रविािावि 
त्याांिा क्वरिति परििाम झालेला तेथे रदसून येतो. असे असले तिी, स्वतः लेखकाांिेि नहहे, ति त्याांच्या 
प ष्ट्कळशा सहकाऱ्याांिे व त्याांच्या पूवगसूिींिेही रविाि सादि कििाऱ्या रवद्वताप्रि ि अभ्यास ग्रांथाांिे, 
अन सांधान कायग कििाऱ्या प ष्ट्कळशा भरू्ोलञाांच्या रविािाांवि लक्षिीय व रवकसनशील परििाम झालेले 
आहेत याबद्दल भौर्ोरलक रविािाांच्या रे्ल्या वीस वषांतील रवकासाांशी परिरित असलेल्या कोिाही 
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हयलतीच्या मनात सांदेह िहात नाही. त्या अभ्यासकाांच्या रविािधािेवि परििाम घडवनू आित असतानाि 
त्याांिा त्याांच्या आशयप्रधान रलखािाांविही प्रभाव पडत रे्ला आहे, म्हिजे परििामाांच्या दृष्टीनेही त्या 
सृजनशील होत आलेल्या आहेत. 

 
म्हिून, जोपयंत अशा प्रश्नाांच्या ििा केवळ तोंडी य व्लतवादाांनी भिलेल्या असतात तोपयंत त्या 

रनष्ट्फळि ठितात असे म्हििाऱ्याांशी आपि सहमत होण्यास हिकत नाही. पि, पूवीच्या रलखािाांच्या 
क्राव्न्तक पिीक्षिाांवि आरि शान्त मनाने केलेल्या तकग श द्ध रवश्लेषिाांवि आधािलेल्या रवद्वताप्रि ि ििाही 
परििामशून्य होतात असे म्हििे, म्हिजे प्रत्यक्ष अन भवलेली वस्त व्स्थतीि अमान्य किण्यासािखे होईल. 

 
या रविािाांवरून प ढे रदलेले रनष्ट्कषग रनघतात :–  
 
१. सांबांधी समस्येसाठी रवद्वते्तिे उपयोजन जबाबदािीने केल्यास भक्कम पद्धरततांिाबाबत 

सवगसाधािि समझोत्याच्या रदशनेे अरतजलद प्रर्तीिी अपेक्षा किता येईल. 
 
२. मौरखक ििेला फलत द य्यम अवस्थेति महत्तव द्यावयािे असते. कािि, त्या व्स्थतीति अशा 

रवद्वतापूिग रनष्ट्कषांिे उपयोजन केले जाण्यािी शलयता असते. अथाति अशा ििेला केवळ त्या सभेत 
उपव्स्थत असलेल्याच्या हयव्लतर्त मताांवि अवलांबून िहाव ेलार्त नाही. 

 
उपप्रमेयादाखल अशीही एक प स्ती जोडण्यास हिकत नाही. अशा प्रकािच्या मौरखक ििा िक्री 

ििेच्या स्वरूपात घडरवल्या रे्ल्या ति त्या अरधकात अरधक मौरलक ठितील, अशी शलयता आहे. पि 
भरू्ोलकािाांच्या औपिारिक सभेतील ििा रकमान अांशाने सृजनक्षम होण्यािीि शलयता असते. [वि रदलेल्या 
रनष्ट्कषांम ळेि “भरू्ोलािे स्वरूप” हा ग्रांथ रलरहण्यात आला आहे. आपि ज्या समस्याांबाबत तोंडी वाद कित होतो, त्याि प्रश्नाांच्या सखोल 
अभ्यासाने आमिे र्तकालीन स्वकीय व पिकीय सहहयवसायी जे रशकले त्याच्याि आिपाि आरि सवगकश पिीक्षिािी आज र्िज आहे, असे रदसून 
आले. ज्याांच्या जांजाळात आमच्या ििापद्धतींम ळेि आम्ही अडकून पडलो होतो आरि जे अनांत-कालपयंत घालूि िहातील असे वाटत होते 
त्याांतील प ष्ट्कळसे वादरववाद अनावश्यक आहेत असे अशाप्रकािच्या अभ्यासाांवरून रदसून येईल; ति, अद्याप अन त्तरित िारहलेल्या प्रश्नाांना एक 
वैञारनक पाश्वगभमूी लाभेल आरि त्याम ळे आपल्या भरवष्ट्यकालीन ििा कदारित् अरधक सजृनक्षम होऊ शकतील. पदवी पिीक्षाथींच्या 
प्ररशक्षिासाठी या ग्रांथाांिा उपयोर् ललीमच्या अहवालान साि जसा केला जात आहे, त्याांिा रविाि करूनि त्याांच्यासाठी अनेक सांदभांिा या ग्रांथात 
समावेश केलेला आहे. या टीपा स्वतःच्या सफाईसाठी नसून रै्िसमज काढून टाकण्यासाठी व त्याांिा रै्िउपयोर् केला जाऊ नये म्हिून रदल्या 
आहेत.] 

 
३– अशी गंभीर र्ीका इष्ट आहे का? 

 
वि आलेल्या रनष्ट्कषात ‘जबाबदाि’ अरि ‘रवद्वतापूिग’ या शब्दाांिा वापि केल्याम ळे आपल्याला 

रतसऱ्या प्रकािच्या वृत्तीिा रविाि कििे भार् आहे. पद्धरततांिरवषयक प्रश्नाांवि भरू्ोलकाि जे रलरहतो वा 
प्रकारशत कितो त्यािा ‘फाजील र्ाांभीयाने’ रविाि किण्यािी प्रथा काही रततकीशी न्याय्य नाही. लेखक 
आपल्या सत्याथाने शास्त्रीय रलखािािा, ते रलरहले जात असता, रजतलया र्ांभीिपिे रविाि कित 
असतात, रततलया र्ांभीिपिे पद्धरततांिशास्त्ररवषयक अभ्यासाांिे लेखक आपल्या रलखािािा, ते रलरहले 
जात असता, रविाि कित नाहीत, हे आपि समजून घेतले पारहजे. ‘पि, असां का?’ भरू्ोलके्षिात आपले 
आशयसांबांधी रलखाि कायग रजतके प्रभावी ठिते रततके आपले पद्धरततांिरवषयक रलखाि प्रभावी ठित 
नाही असे त्याांना वाटते, या त्याांच्या समजाला काही कािि आहे काय? या प्रश्नाला द्यावयािे त्याांिे उति 
काही असो; आपल्या पद्धरतरवषयक रलखािािा वािकाांवि काहीतिी अथगपूिग प्रभाव पडायला पारहजे अशी 
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अपेक्षा लेखकाांनी बाळर्लेली असिािि. नाहीति, ते रलखाि प्रकाशनासाठी देण्यामार्िा हेतूि काय 
असतो? भरू्ोलकाि काही आत्मारभहयलतीसाठी हे रलखाि कित नाहीत, अर्ि प्रकारशत कित नाहीत, हे 
र्ृहीति आहे. र्ांभीि स्वरुपािे रलखाि कििाऱ्या सवगि लेखकाांप्रमािे भरू्ोलकािाांिा लेखन हेतू लोकाांवि 
प्रभाव पाडिे हाि असतो. 

 
कोिी लेखक कधीकधी तत्कालीक महत्तवाच्या रविािाांवि प्रभाव पडावा याि हेतूने रलरहत असतो; 

पि, द सऱ्या काही लेखाांतून माि रटकाऊ प्रभावािी काहीतिी रनर्गमती हहावी अशी अपेक्षा तो कित असतो, 
हे खिे आहे. खिे म्हिजे कोित्या लेखनािा प्रभाव कसा पडेल हे स्वतः लेखक कधीि ठिव ूशकत नाही. 
आपि ज्याला आपले अरधक महत्तवािे लेखन समजतो ते रलखाि लोक मानत नाहीत; याच्या उलट, 
त्याच्या दृष्टीने कमी महत्तवािे रलखािि लॉनाडून स्त रतपाि समजण्यािा आरि वाित िहाण्यािा हट्ट 
धितात, याि र्ोष्टीिा सांताप कादांबिीकाि ब्लॅकमोिला येत असे. एक शतक उलटून रे्ले तिी, ज्यूरलयस 
प्रय्रोबेल हा भरू्ोलकाि त्याने तरुि वयात रलरहलेल्या आरि अधगवट मारहतीने भिलेल्या दोन 
पद्धरततांिरवषयक प्रबांधािा लेखक म्हिूनि भरू्ोलके्षिात ओळखला जातो. पि, त्यानेि रलरहलेला याि 
के्षिातील रकतीतिी अधीक परिपूिग प्रबांध आरि त्याबिोबिि ज्याांना लेखकि खूप अरधक महत्तव देत असे 
असे त्यािे आशयप्रधान ग्रांथ याांिा विवि तिी कधी कोिावि प्रभाव पडलेला नहहता. साांप्रतकाळी त्याांिा 
प न्हा रनदान उल्लेख होऊ लार्ला आहे, यािे कािि तिी हेि; त्याच्या तरुि वयातील अपरिपक्व रविािाांतून 
रनमाि झालेल्या त्याि दोन प्रबांधाांनी वतगमानकाळीही अभ्यासकाांिे प न्हा लक्ष वधूेन घेतले आहे [The Nature of 
Geography पाने ७२ ते ७५ आरि १०२ ते १०६.] भरू्ोलातील प्रिरलत रविािाांविील टीकाकाि आपल्या रवरवध 
रलखािाांच्या सापेक्ष र् िवतेबद्दलिा प्रयोबलेिा रनिगय आता मान्य कितात; आरि तिीही त्यािे तेि दोन 
लेख प्रिरलत रविािाांच्या सांदभातही अथगपूिग आहेत, असे मानून त्याांच्याबद्दलि आस्था दाखवत असतात. 

 
स्वत:च्या रवरवधप्रकािच्या रलखािाांच्या सापेक्ष र् िवतेबाबत स्वतः लेखकाला काहीही वाटत 

असले तिी, आपल्या रलखािाांपैकी एका रलखािािा कोिीतिी एकाने अरधकि र्ांभीिपिे रविाि केलेला 
असतो, हा त्या लेखकािा दावा वािकाांनीही रततकाि र्ांभीिपिे रविािात घेिे अवघड असते. माझ्या 
मारहतीत असा एकही भरू्ोलकाि नाही, की त्याने त्यािे रलखाि मान्य कििािे रवद्याथी त्याच्या 
कायादेशाांिा थोडा जास्ति र्ांभीिपिे रविाि कित असतात, अशी तक्राि केलेली आहे. जोपयंत एखाद्या 
भरू्ोलकािािे पद्धरततांिवषयक रलखाि वदेमांिाप्रमािे रशिोधायग मानले जात असते, तोपयंत त्यावि आके्षप 
घेतला जात नाही. पि, जेहहा रवरुद्ध बाज कडून क्राांव्न्तक रविाि हयलत केले जातात तेहहा माि ते आके्षप 
असह्य होतात. 

 
पद्धरततांिरवषयक ििांिा हेतू सत्यशोधनािा प्रयत्न कििे आरि त्यातून आपल्या रवषयाांसाठी 

अत्यांत रवश्वसनीय प्रवशेपद्धती शोधिे हाि असेल, असे र्ृहीत धिले ति, एखाद्या लेखकाच्या 
पद्धरततांिरवषयक रलखािाांिी क्राव्न्तक ििा होिे येवढी एकि ििेिा प्रकाि त्याच्या स्वतःच्या 
रविािहयवस्थेच्या दृष्टीने मौरलक ठिण्यािी शलयता आहे. पद्धरततांिरवषयक प्रश्न अडवि कीिे आरि 
तकग दृष्ट्ट्या र् ांतार् ांतीिे असतात, त्याम ळे त्यातून स्पष्ट व रनरित स्वरुपािी उत्तिे क्वरिति रमळरवता येतात. 
कािि जे सांख्यात्मक तलत्याांनी, नकाशावि रवतििाने चकवा स्पष्ट व स बद्ध हयाख्याांनी आरि विगनात्मक 
सांञाांनी सापेक्ष-काटेकोिपिे हयलत करून दाखवता येिाि नाहीत अशा पि साधािितः ि कीच्या हयाख्याांनी 
आरि रनस टत्या अथांच्या शब्दाांनी साांरर्तल्या जातात अशा काही कल्पनाांशी तेथे रविािहयवहाि िालू 
असतात. अथाति लेखकाला स्वतःिी व आपल्या वािकाांिी फसविूक किण्यािी बिीि मोठी सांधी असते. 
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उलट, स दैवाने रे्ल्या दोन शतकाांच्या अवधीत भरू्ोलरवषयक पद्धरततांिाांसांबांधीच्या समस्याांिा अभ्यास 
भरू्ोलाभ्यासकाांनी फाि मोठ्या सांख्येने प्रकारशत रलखािाच्या रूपाने केलेला आहे. त्याांच्या परिशीलनाांतून 
त्याि समस्याांिा आज फेिरविाि किण्यािा प्रयत्न कििाऱ्या कोिालाही आपल्याि रविाि हयवस्थेिी 
पिीक्षिे रढर्ाने प िरवली जातील.  

 
समान समस्याांिा अभ्यास कििाऱ्या द सऱ्या कोिाच्या रविािाांशी स्वतःच्या रविािाांबिोबि त लना 

किण्यािी कोितीही पद्धती पद्धरततांिरवषयक लेखकाला आवडत नाही, अथवा त्याने स्वतः सादि 
केलेल्या म द्याांच्या तार्गकक य व्लतवादािे क्राव्न्तक पिीक्षि किण्यातही त्याला र्ोडी वाटत नाही, हे लक्षात 
आल्यावि माि मन आियगम ग्ध होते! एखादी रवरशष्ट सांकल्पना सत्य मानिाऱ्या कोिाही भरू्ोलकािाला 
आपल्या कल्पनाांिी द सऱ्याांच्या कल्पनाांशी त लना किण्यािी कसोटी त्याांना मूल्यवधगकि ठिेल असे वाटत 
नाही? इति रविािवांतानीही त्याच्या रविािाांना तकग श द्ध रवश्लेषिािी कसोटी लावनू पहावी असे कोिा 
भरू्ोलकािाला वाटति नाही का? आपल्यापैकी प्रत्येकािी आपि योग्य मार्ावरूनि िाललो आहो यािी 
खातिजमा झाली आहे का? भरू्ोलकािाांनी र्तकालात घालून रदलेले, अथवा अन्य भरू्ोलकाि वतगमान 
काळात घालू देत असलेले, मार्ग तपासून पहािे याला त्याच्या दृष्टीने काहीि महत्तव नाही का? 

 
“त मिे हे वादरववादशास्त्र मला म ळीि पसांत नाही”, असे म्हिून हे सवग प्रश्न रनकालात काढण्यािा 

कोिीही प्रयत्न करू शकतो. पि तसे म्हििे तकारधरष्टत य व्लतवाद त्याला आवडत नाही असे कबूल 
किण्यासािखे आहे. म्हिजेि, ब रद्धवादी प्ररक्रयेने काढलेल्या रनष्ट्कषांच्या भिीवपिािी खातिजमा करून 
घेण्याच्या या एकमेव कसोटीला आपले रलखाि लावनू पहािे त्याला म ळीि आवडत नाही. 

 
थोडलयात, जो जो आपल्या रलखािाच्या तकग वादािे कोिी क्राव्न्तक रवश्लेषि केलेले आपल्याला 

आवडिाि नाही असे म्हितो, तो आपले रनष्ट्कषग भिीव,सांशयास्पद अथवा अर्दी ि कीिे आहेत हे कळवनू 
घेण्यािी त्याला म ळीि रफकीि वाटत नाही, असेि म्हित असतो. कोिाही लेखकाच्या बाबतीत हे खिे 
असले–म्हिजेि तसे होिे शलय असले–तिी र्ांभीिपिे त्यािे रलखाि वािून त्या रवषयािा सखोल 
अभ्यास कििािे रवद्याथी-अभ्यासकाांच्या बाबतीत ते खिे असण्यािी म ळीि शलयता नाही. 

 
पद्धरततांिरवषयक रलखािाांवि फािसा र्ांभीिपिे रविाि करू नये चकवा पद्धरततांिशास्त्र हे असे एक 

के्षि आहे, की लहि लारे्ल तेहहा कोिाही भरू्ोलाभ्यासकाला त्यात रनिांक शपिे ल डब ड किण्यास हिकत 
नसते, असे मानण्यािी प्रिरलत वृत्ती आहे; त्या ऐवजी प ढील तीन रनष्ट्कषग मानाव े:– 

 
१. कोित्याही प्रकािच्या रलखािाांिा रकती र्ांभीिपिे रविाि किावयािा यािे अन मान 

किण्यासाठी वापिावयािे माप स्वतः लेखकाने आपल्या रलखािाला रदलेल्या महत्तवाांशाांवरून ठिवावयािे 
नसून त्याांिे महत्तव वािकाांना रकती वाटते यावरूनि ठिवावयािे असते. 

 
२. पद्धरततांिरवषयक अभ्यासाांसाठी लार्िािी रवद्धतेिी प्रत आशय-प्रधान ग्रांथरनर्गमतीसाठी 

लार्िाऱ्या रवद्वतेच्या प्रतीपेक्षा कमी धािदाि असून िालत नाही. 
 
३. पद्धरततांिरवषयक कोितेही प्रकाशन योग्य रलखाि क्राव्न्तक मूल्यमापनाच्या कसोटीस लावाव े

हे महत्तवोरित आहे व इष्टही आहे. अथाति हे मूल्यमापन त्यातील मूलभतू र्ृहीत-तत्तवाांच्या, त्याने प्रस्त त 
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केलेल्या प िाहयाच्या रवश्वासाहगतेच्या अन्य अभ्यासकाांनी काढलेल्या रनष्ट्कषांच्या रवस्तृत त लनाांच्या 
परिभाषेति केले जाव े [भरू्ोलरवषयक प्ररशक्षि, “य द्धकालीन अन सांधानकायग आरि तातडीिी हयावसारयक साध्ये”, या एड्वडग इ. 
एकिमन याांिा हा ग्रांथ पूवगकालीन पद्धरततांिरवषयक रलखािाांच्या क्राव्न्तक रवश्लेषिािे एक उत्कृष्ट उदाहिि म्हिून वािकाांनी वािून पहावा. 
‘असोरसएशन ऑफ अमेरिकन जॉग्राफसग िे वार्गषक वृत्तान्त’ रनयतकारलक ⅩⅩⅩⅤ No.4 (रडसेंबि १९४५) पृष् क्र. १२१ ते १४३.]. 

 
४–हा भूगोलच आहे का? असे कोिी णवचारल्यास चालेल का? 

 
आमच्या अरलरखत रनयमावलीतील सवगश्रृत रनयमि क िाला नीटसा समजलेला नाही. हा रनयम 

असा : “भरू्ोल म्हिजे काय?” या प्रश्नाला उत्ति शोधिे इष्ट आहे आरि महत्तवािेही आहे, हे मान्य 
किण्यास कोिािी हिकत नसली तिी, या प्रश्नाच्या उत्तिािे एखाद्या भरू्ोलकािाच्या रवरशष्ट 
अभ्यासलेखाच्या पिीक्षिासाठी उपयोजन कििे –म्हिजेि “हा भरू्ोल आहे का?” असा प्रश्न उपव्स्थत 
कििे– हे, नालस्ती कििािे नसले तिी, इष्ट नहहे खास! हा रनयम वािांवाि मोडला जात असल्याम ळे 
आरि अशा प्रसांर्ी उफाळून येिाऱ्या अमान्यतेच्या जोिदाि प्ररतरक्रयाांम ळेही तो रनयम सवगरवश्र त झाला 
असावा. अशाि प्रकाििा एक भावारवष्ट्काि अञातवासात पडून होता तो आता प्रकट किावा इतका उत्कट 
आहे. “एखादा अभ्यासू सहकािी मोठ्या आनांदाने काही उत्पादक कायग कित असलेला पाहून कां टाळ्याने 
डोके हालवत आरि स्मशान र्ाांभीयाने एकटाकी स िात उच्चािलेल्या प्रश्नाने हयलत होत असलेला हा हट्टी 
िलतक्षयासािखा िोर् आमच्या काही भरू्ोलकािाांना कोठून जडला आहे हे मला म ळीि समजेनासे झाले 
आहे. सांबांरधत भरू्ोलकािाांच्या प्रिरलत मतान साि, जे पोटरवषय भरू्ोलके्षिाच्या बाहेििे आहेत, असे 
ठिरवले रे्ले अशा काही पोटरवषयाांबद्दल आस्था दाखरविाऱ्या अन्य भरू्ोलाभ्यासकाांना ‘हे िूक आहे, ते 
द रुस्त किा’ असे म्हिण्यािा अथवा या सभेत ते बसण्यास अपाि आहेत असे घोरषत किण्यािा अरधकाि 
या मांडळींनी कोठून रमळरवला?”. [कालग  सॉि, ‘जॉग्रारफकल रिहह्य’ूच्या सांपादकाशी झालेला पिहयवहाि ⅩⅩⅡ (ऑलटोबि १९३२ 
पृष्, ५२८).] उपव्स्थत सवगजिि या अमान्यतेच्या साांरघक घोषिेत सामील होतील, असे मी र्हृीत धितो. 
तिीही, आपल्या वार्गषक सभेत सादि केल्या जािाऱ्या परिका वािल्या जात असताना एकूि चकवा 
भौर्ोरलक रनयतकारलकाांतून प्ररसद्ध होिाऱ्या अशाि परिका वािून “आपि ज्याला भरू्ोल असे मानत 
आलो त्या के्षिात आता याही रलखािािा समावशे किावयािा काय?” असा प्रश्न स्वतःला रविािला नाही 
असा कोिीतिी आपल्यामध्ये उपव्स्थत आहे का? अथाति, भरू्ोलािी एक हयाख्या तयाि किण्यामार्ील 
उरित हेतूबाबत अथवा रतिा उपयोर् कोठे व कसा किावयािा यासांबांधीच्या हेतू बाबत आपल्या मनात 
बिाि र्ोंधळ आहे हे अर्दी उघड आहे. 

 
अ– हा प्रश्न णवषयसंबद्ध आहे का? 

 
एखाद्या रवरशष्ट अभ्यासलेखािा सांबांध भरू्ोलके्षिाशी आहे अशी त्यािी वर्गवािी कििािा रनिगय, ही 

काही त्या सांपूिग प्रबांधाच्या अथगवते्तविील टीका असत नाही. कोित्याही काििाने या टीकेिा परििाम त्या 
प्रबांधाच्या मूल्यमापनावि होण्यािी शलयता नाही. म्हिजेि, कोित्याही प्रकािे मूल्यमापन रनिगयाशी सांबांध 
नसिािे, पि केवळ वर्गवािीशी सांबांरधत असलेले, रवधान आहे. एखादा भरू्भगशास्त्रीय अभ्यासलेख चकवा 
ऐरतहारसक अभ्यासलेख हे भौर्ोरलक लेखापेक्षा कमी चकमतीिे, असे र्ृहीत धिण्यास काही आधाि 
असल्यािे मला तिी माहीत नाही. दोन अर्ि अरधक शास्त्राांच्या तांिाांिा रमश्र-वापि इतलया रवस्तािाने 
कितात, की त्याांिा समावशे कोित्या के्षिात किावयािा यािे कोडे पडाव ेआरि तिीही त्यातून एका श्रषे् 
दजाच्या अन सांधान कायािी भि पडावी, असे घडण्यास काही हिकत आहे काय? 
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म्हिून, जेहहा एखादे आशयप्रधान रलखाि रविािाथग सादि केले जाते तेहहा आपला सांबांध असतो 
तो प्रत्यक्ष त्या रलखािाशी, त्याच्या परिपूिगतेशी, त्याच्या भक्कमपिाशी अथवा त्याच्या रशक्षिक्षम अथगवते्तशी 
हे ओघानेि आले. भरू्ोलके्षिाशी त्या रलखािाच्या सांबांधारवषयी आस्था दाखरविािा कोिताही प्रश्न 
रवषयाांति करून पद्धरततांिरवषयक द सऱ्याि एका रवषयाच्या ििेकडे आपले रविाि वळरवतो. कोित्याही 
रवषयाांतिाप्रमािे हेही रनयमबाह्य आहे. मर्, रलखािाच्या वर्ीकििािा प्रश्न ग्रांथसूिी तयाि कििाऱ्याांकडे 
सोपरवण्यास हिकत नाही. 

 
ब– मयादा कोिी घालावयाच्या? 

 
भरू्ोलाभ्यासकाांच्या एखाद्या र्टाने अमूक एक रवषय भरू्ोलके्षिात समारवष्ट किता येिाि नाही 

असा रनवाळा द्यावा असा कोिताही आधाि नाही, तसा तो असण्यािी शलयताही नाही. 
 
या के्षिाच्या अफाट रवस्तािात शब्दशः सांपूिग पृर्थ्वीिा अांतभाव होतो. आरि त्याच्या कके्षत 

घटनाांच्या वरे्वरे्ळ्या प्रकािाांिी केवढी रवरवधता समारवष्ट किावी लार्ते यािा रविाि किता 
भरू्ोलाभ्यासकाांना काही करून अभ्यासाच्या या अमयाद आवालयावि काही मयादा घालाहया असे वाटिे 
अर्दी साहरजक आहे. अथाति अशा मयारदत रवषयाांवि अरधकािवािीने ते भरू्ोलाभ्यासक बोलू शकतील 
अशी अपेक्षा असते. अशी अरधकािवािी आपि रकती रवस्तािापयंत रमळव ूशकू व रटकव ूशकू हे ज्यािे 
त्याने ठिवावयािे आहे. एखादा रवरशष्ट अन सांधानरवषय आपल्या अभ्यासके्षिात समावनू घेण्यािी त्यािी 
इच्छा नाही आरि तशी त्याला जरूिीही वाटत नाही; असा एखाद्या अभ्यासकािा त्या अन सांधानाबाबत 
रनिगय ठिला ति तो रनिगय त्याच्या स्वतःप िता झाला. त्या कायात आपल्याला िस नाही हे त्यािे वैयव्लतक 
मत झाले, ते सावगजरनकपिे हयलत कििे हे सामान्य रशष्टािािाच्या रवरुद्ध आहे हे लक्षात घेऊन त्याने तसे 
कििे टाळाव.े 

 
आपि ज्याला भरू्ोल म्हिनू मानतो ते सवगि के्षि आपल्या आवडीच्या व आकलनक्षमतेच्या 

अरधकाि के्षिात समारवष्ट किता याव ेअशी बह तेक सवग भरू्ोलकािाांिी सामान्यपिे उत्कट इच्छा असावी हे 
उरिति आहे. जि अशा अभ्यासातून आपल्या के्षिाच्या एकूि आवालयाच्या मापनासांबांधी काही आधाि 
रमळिाि असेल आरि जे आशयप्रधान अभ्यास ते वाित असतात अथवा वािलेले ऐकत असतात त्याांिेही 
रदग्दशगन त्याि सांदभात किता येण्यासािखे असेस, तिि तो पद्धरततांिरवषयक अभ्यास त्याांना मूल्यवान 
वाटतो. आमच्यापैकी कोिी ‘भरू्ोल म्हिजे काय?’ चकवा ‘तो कसा असला पारहजे?’ यािे उत्ति रनरित 
रवधानाांच्या सहाय्याने सादि कििाि असेल आरि ज्या कोिाला आम्ही आतापयंत जे रलरहले ते पटले 
असेल, ति ते विील रनिगयाांिी कसोटी एखाद्या रवरशष्ट आशयप्रधान लेखनास लावनू पहाण्यािा प्रयत्न 
खासि कितील. भरू्ोल म्हिजे काय या प्रश्नाला उत्ति देण्यािा कोित्याही प्रयत्नािा हेतू पद्धरतरनष् 
रदशादशगन हाि असल्याम ळे विील रनष्ट्कषांिा असा उपयोर् कििे सांय व्लतक आहे आरि अपेरक्षतही आहे. 
अर्दी प्रत्यक्ष शब्दात साांर्ावयािे ति, ज्याने भरू्ोलके्षिािी रनरित सांकल्पना शब्दाांरकत केलेली असेल 
आरि जो एखादा आशयप्रधान लेख वािेल अथवा ऐकेल त्याने “आपल्या समज तीप्रमािे ििलेल्या 
भरू्ोलके्षिात तो लेख नेमका कोठे िपखलपिे बसतो?” हा प्रश्न स्वतःलाि रविारून त्यािे उत्ति रमळविे 
उपय लत आहे, असे त्याला रदसून येण्यािी शलयता आहे. 
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त्यातूनही, अमूक एक प्रबांध भरू्ोलके्षिात समारवष्ट किता येण्यासािखा नाही असा रनष्ट्कषग 
एखाद्याला सावगजरनकरित्या हयलत किावयािा असेल ति तो अभ्यासक ते आहहान केवळ एका हयव्लतर्त 
मताला –म्हिजेि ज्याने आपला प्रबांध भरू्ोलके्षिातीलि आहे असे र्हृीत धिले त्या लेखकाच्या हयव्लतर्त 
मतालाि– रदलेले असते आरि तेही परहल्यापेक्षा काही खास मोठा भक्कम प िावा असलेल्या मताकडून 
रदले रे्ले आहे अशातला भार् नसतो. भरू्ोलके्षिासांबांधातील अमूक एका ग्रांथािे वर्ीकिि किण्यािा 
रनिगय त्या के्षिािी जी रवरशष्ट सांकल्पना आधाि म्हिून मान्य केलेली असते रतच्या परिभाषेति तो प्रमारित 
असतो. पि, भरू्ोलािी कोितीही एक सांकल्पना कोित्याही अन्य कल्पनार्म्य सांकल्पनेपेक्षा जास्त 
अरधकृत आहे असे र्ृहीत धिण्यािा पिवाना कोिीही रमळरवलेला नाही. 

 
त्याप्रमािे आम्ही असा अरधकाि प्रस्थारपत किण्यािा प्रयत्नही करू नये हे बिे. जिी कोित्याही 

पद्धरततांिरवषयक अभ्यासग्रांथािा “भरू्ोल म्हिजे काय?” या प्रश्नािा उहापोह किण्यामार्ील हेतू या 
के्षिात अरधकतम पिस्पि समजूतदािीिा प्रयत्न हहावा हाि असतो. आरि समजा तारत्तवक एकमत रमळाले 
तिीही त्या सांबांधीिा एकवालयतेिा कब ली जबाब अपेरक्षत नाही आरि आवश्यकही नाही असे मानण्यास 
हिकत नसावी. ञान-रशक्षि के्षि प िािमतवादाला आरि म्हिूनि नवमतवादालाही मान्यता देऊ शकत 
नाही. म्हिनूि “भरू्ोल म्हिजे काय?” या प्रश्नाला अभ्यास कित असताना कोिा भरू्ोलकािािे 
नामरनर्गदष्ट रलखाि भरू्ोलके्षिात प्रवशे देण्याच्या पाितेिे आहे अर्ि नाही हे ठिरवण्यासाठी लार्िािे सूि 
रनमाि किण्यािा प्रयत्न किण्यािी आवश्यकताि नाही, आरि आपल्याला तसे कििे शलय होिाि नाही, 
म्हिून, मला वाटते “पि हा भरू्ोल आहे का?” या प्रश्नातील ‘पि’ हा शब्द नेहमीि अनाठाई असतो. 

 
क–ज्या हेतंूसाठी हा प्रश्न सुसंबद्ध आहे ते हेतू 

 
पद्धरततांिरवषयक ििेत नामरनर्गदष्ट आशयप्रधान ग्रांथासाठी तारत्तवक रनष्ट्कषांिे उपयोजन करून 

त्यािी कसोटी घेिे चकवा त्यातून ते रनष्ट्कषग रसद्ध कििािी उदाहििे देिे, हे सय व्लतक आहे इतकेि काय, 
ते आवश्यकही आहे. आरि हे कित असतानाि, त्या आशयप्रधान ग्रांथािा भरू्ोलके्षिाशी असलेल्या 
सांबांधाांिी ििा होिे इष्ट आहे. 

 
भरू्ोल व एखादे अन्य ञानके्षि याांच्या सीमािेषेविील नामरनर्गदष्ट अभ्यासलेखाांवि या तारत्तवक 

सांकल्पनेिे उपयोजन केल्याम ळे रनमाि झालेल्या त्या दोन के्षिाांतील तकग श द्ध भेदाभेदाांसांबांधीच्या अवघडत 
िाललेल्या तारत्तवक ििेिे श द्धीकिि किण्यािी आवश्यकता भासण्यािी शलयता आहे. एखाद्या साध्या 
उदाहििानेही विील रवधान स्पष्ट किता येईल. असे अभ्यासलेख तारत्तवक सीमािेपेच्या एका अर्ि द सऱ्या 
बाजूला स्थारपत कििािा कोिताही रनिगय त्या अभ्यासाच्या दृष्टीने महत्तवािा नसतो, ति अशा िीतीने 
सोदाहिि स्पष्ट झालेले पायाभतू तारत्तवक भेद तेवढेि अथगपूिग ठितात. [नेिि ऑफ जॉग्राफीच्या पषृ् क्र. ४०८ व ४१९ 
वि अशी उदाहििे सापडिे शलय आहे. विील दोन्हीही बाबतीत लेखकाांकडून आके्षप घेतले जाण्यािी शलयता आधीि दूि झालेली आहे. कािि ती 
प्रस्त त लेखकाच्या स्वतःच्याि प्रकारशत रलखािातून रनवडलेली होती. अथात असे किण्याने त्या रलखािाांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्तव रदलेले 
आहे असा ग्रह होण्यािा धोका मी पत्किलेलाि आहे.] 

 
जेहहा एखादा पद्धरततांिशास्त्र लेखक भरू्ोलके्षिाच्या हयाप्त तीसांबांधािे रवधान सादि कितो, पि 

त्यात आजपयंत ज्याांिी सांस्कििे भरू्ोलकािाांनीि केलेली आहेत अशाांपैकी काही रलखािाांना त्याने स्पष्ट 
शब्दाांत प्रवशे नाकािलेला असतो, तेहहाि अरधक महत्तवािी समस्या उभी िहते. आपल्या रवधानािी 
सय व्लतकता रसद्ध किण्यासाठी, म्हिजेि इतिाांच्याकडून ही सांकल्पना अपयाप्त त असल्याच्या केल्या 
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जािाऱ्या आिोपारवरुद्ध स्वतःच्या सांकल्पनेिा बिाव किण्यासाठी लेखकाने असे दाखवनू रदले पारहजे, की 
या रवधानातून ज्याप्रकाििे रलखाि वर्ळले जाते त्या रलखािािा भरू्ोलाहयरतरिलत कोित्यातिी अन्य 
शास्त्रीय के्षिात होत असलेला समावशे अरधक औरित्यपूिग असतो. पि तो हे उपपत्तीच्या परिभाषेत करू 
शकत नाही, कािि तसे किण्याने केवळ िक्री-तकाच्या आधािे य व्लतवाद केल्यासािखे होईल. म्हिनू, 
प्रत्यक्ष रलखािाांच्या उदाहििाांनी त्याांच्या न्याय्यान्याय्यतेिा रनिगय करून, तांि-लेखकाने असे रसद्ध केले 
पारहजे, की भरू्ोलाला आवश्यक मानली रे्लेली हेतूरवषयक सांघटन-रवषयक आरि तांिरवषयक लक्षिे 
वादासाठी घेतलेल्या अशा प्रकािच्या ग्रांथातून अभावानेि आढळतात आरि त्याांबाबतीत ते रलखाि अन्य 
शास्त्राांशी अरधक जवळीक कितात. [उदाहििादाखल, “इरतहासावि भरू्ोलािा प्रभाव” या रवषयाविील रवरशष्ट ग्रांथाांच्या सांदभात 
कालग  सॉडिने केलेली ििा पहावी. तसेि Recent Developments in cultural Geography या लेखातील िाजकीय भरू्ोलाविील ग्रांथाांिी ििा 
पहावी. (सांदभग Recent Developments in Social Sciences (1927) पृष् क्र. १९९ f व २०७ ते २११).] 

 
जेहहा भौर्ोरलक रलखािाांसाठी घालून रदलेल्या काही नीरतरनयमाांच्या प्रभावाखाली रनमाि 

झालेल्या आशयप्रधान रलखािातून सादि होत रे्लेल्या त्याि तत्तवाांच्या फरलताांिे पिीक्षि करून एखादा 
पद्धरततांिरवषयक लेखक त्या आदेशाांच्या समथगनीयतेिी कसोटी पहाण्यािा प्रयत्न कितो तेहहाही अशाि 
प्रकाििी समस्या उभी िहाते. अशा प्रकािच्या वास्तव अशा मूतग कसोट्याांिा अभाव हेि आमच्या प ष्ट्कळशा 
पद्धरततांिरवषयक ििांिे प्रम ख ममगस्थान आहे. भरू्ोलाच्या रवरशष्ट सांकल्पनेिा चकवा भौर्ोरलक 
कायगसांबांधीच्या रवरशष्ट आदेशाांिा रविाि िालू असताना, अशा औपपरत्तक मार्गदशगकाांच्या प्रभावाखाली 
रनमाि होिािे प्रबांध, त्याांिे हयवस्थापन, त्याांिे हेत साधन व त्याांिे तांिरवधान याबाजूनी, जी सामान्यतः 
भौर्ोरलक या सांञेने मान्यता पावलेली आहेत, अशा लक्षिाांनी य लत आहेत का, चकवा ते कोिा द सऱ्या 
के्षिाशी जवळीक दाखवत नाहीत ना, या प्रश्नाांिा रनिगय कििे हे या रवषयाशी सिळ स सांर्तही असते 
आरि साथगही असते [आशय प्रधान ग्रांथाांच्या अशा तारत्तवक रनकषाांिा कसोटीसाठी उपयोर् केल्यािी उदाहििे The Nature of 

Geography च्या पृष् क्र. १२३ ते १२५, १७७ व २१९ याांवि शोधून पहाण्यास हिकत नाही.]. 
 
या सवगि बाबतीत, आशयप्रधान ग्रांथाबाबत रदले रे्लेले रनिगय हे ‘पद्धरततांिरवषयक ििांकिता 

केलेले योर्दान,’ येवढेि त्यािे औरित्य असते. आरि ििेिा रवषय पद्धरततांिासांबांधीिाि असेल ति 
तेवढ्याप िते स सांर्तही असतात, हे लक्षात ठेवले पारहजे. अशाप्रकाििे न्याय हे उदाहििादाखल 
वापिलेल्या आशयप्रधान ग्रांथाविील टीकाि होत, असा ग्रह करून घेिाऱ्या वािकाांना लेखक मनाई करू 
शकत नाही –मर् लेखकाने त्यात ‘ग्रांथावि कोित्याही प्रकाििी टीका किण्यािा हेतू नसतो’ असे रकती 
आग्रहाने साांरर्तले, तिी ते हयथग! तसेि, ते अभ्यासप्रांथ भरू्ोलके्षिात प्रवशेपाि आहेत अर्ि नाहीत यािा 
रनिगय कििािेि ते न्याय आहेत असा त्याांिा आदि वािकाने केला तिीही लेखक त्याला प्ररतबांध करू 
शकिाि नाही. माि, वि रवधानरुपाने माांडलेल्या परहल्या अर्ि द सऱ्या तत्तवप्रिालीच्या रविोधात हा त्यािा 
रनष्ट्कषग असेल ति त्याला स्वतः वािकि जबाबदाि धिला जातो. 

 
र्–हा प्रश्न म्हिजे लेखकावर हल्ला तर नव्हे? 

 
‘हा भरू्ोल नहहेि’ असे म्हििे एखाद्या भरू्ोलकािाने केलेल्या आशयाभ्यासावि केलेली टीका नहहे 

असे मान्य केले ति ती ज्याने तो अभ्यासलेख रलरहला त्या भरू्ोलकािावि केलेली टीका नाही का ठििाि? 
स्वतःला भरू्ोलकाि म्हिरविािाने फलत भरू्ोलरवषयक कायग केले पारहजे या र्ृहीत-तत्तवाविि विील 
िोख आधािलेला असतो. एखाद्या रवरशष्ट अभ्यासािी अथगवत्ता वा र् िवत्ता याांिा रविाि बाजूला ठेवनूही 
त्या अभ्यासलेखािी वर्गवािी भरू्ोल म्हिून किता आली नाही, ति तशाप्रकाििा अभ्यास त्या भरू्ोलकािाने 
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किावयालाि नको, असे म्हटले जाते. रवदे्यच्या कोित्याही के्षिात कायग कििाऱ्या हयलतीवि एकि अट 
घातलेली असते, ती फलत ‘पूर्गतक्षमतेिी’. आपला भरू्ोलके्षिातील सहकािी भरू्ोलके्षिाबाहेिच्या के्षिात 
कायग कित असेल, ति त्या लेखकािी त्या के्षिातील पूर्गतक्षमता आजमावण्यािा कोिताही अरधकाि 
भरू्ोलञाांना असत नाही. रशवाय, कोित्याही रवरशष्ट अभ्यासग्रांथासाठी आवश्यक त्या पूर्गतक्षमतेिी अांरतम 
कसोटी त्या अभ्यासाने सांपादन केलेले यश हीि असली पारहजे आरि ते रलखाि जि अरभजात व साधाि 
असेल ति तो लेखक पूर्गतक्षम नाही असा रनिगय कोित्या आधािावि द्यावयािा! 

 
सत्यव्स्थती अशी आहे, की अभ्यासक हयलती ज्या रवद्याके्षिात कायग किण्याइतकी पूर्गतक्षम आहे 

त्या के्षिािा आवाका, ज्या के्षिािे प्ररशक्षि त्याांनी घेतलेले असते त्या रवरशष्ट शास्त्राच्या परिभाषेत 
हयाख्याबद्ध किता येण्यािी शलयता नाही. माझी खािी आहे की, माझा प्रत्येक वािक भरू्ोलके्षिािे 
बाहेिील अशा काही रवषयाांिी नाव ेसाांर्ू शकेल, की ज्या रवषयात तो भरू्ोलके्षिातील रवषयाांपेक्षाही अरधक 
पूर्गतक्षम आहे. 

 
भरू्ोलािे स्वरुप काय असते आरि त्यािा आवाका केवढा असतो हे ठिरवण्यासाठी ‘कोिीही 

भरू्ोलकाि हयलती कोित्याही टीकेला पाि न होता रवषयारतक्रमि किण्यािी शलयताि िहािाि नाही 
अशा मयादा शोधून काढिे’ हे काही योग्यसे रनरमत्त होिाि नाही. त्यापेक्षा असा एक रवषयर्ाभा ठिवनू 
द्यावा की ज्यात आरि ज्याच्या भोवती कायग कित असता, आपि कोठे आहो यािे भान ठेवनू भरू्ोलकाि 
रवरभन रदशाांनी जास्तीत जास्त दूि जाऊ शकेल, म्हिजेि भरू्ोलाभ्यासकाला रदशादशगन कििे येवढाि 
हेतू त्यासाठी प ढे ठेविे योग्य ठिेल. आमच्या सहकाऱ्याांपैकी कोिी कायगकता रवषयर्ाभ्यापासून इतका दूि 
वाहवला, की मयादारतक्रमि करून, तकग दृष्ट्ट्या ज्याांना अन्य शास्त्रीय के्षिाांत स्थान रदले जाव ेअशा बाह्य 
के्षिात तो घ सला आहे असे जिी आमिे मत झाले, तिी तो आमिा रनष्ट्कषग टीकार्भग असत नाही. 
उलटपक्षी, अशा कलमीकििाने रनमाि होिाऱ्या फायद्याच्या अपेके्षने आपि अशा प्रकािच्या सफिीना 
प्रशस्त मान्यता देऊन त्याांिे स्वार्त किण्यास काहीि हिकत नाही. आमिी मार्िी येवढीि. आमिी 
मार्िी येवढीि, की भरू्ोलके्षिाच्या सीमासांलग्न बाह्यके्षिात आमच्या कायगकत्यांनी आपली रदशाभलू होऊ 
देता कामा नये. नाहीपेक्षा, मारे् िेंर्ाळिाऱ्या सहकाऱ्याांकडे पाहून, “आपल्या के्षिािे खिे कें द्र इकडे आहे. 
सवग भरू्ोल कायगकत्यांनी इकडे येऊन कायग किाव.े” असा केरवलवािा आक्रोश किण्यािी त्याांच्यावि पाळी 
येईल! 

 
आपल्या रित् शलतीच्या सामर्थ्यावि रजतके दूि जाता येईल रततके आरि त्यािी पूर्गतक्षमता त्याला 

स िरक्षतपिे घेऊन जाऊ शकेल रतथेपयंत प्रसांर्ान साि कायग कित िहाण्यािे वैयव्लतक पूिगस्वातांि 
भरू्ोलकािाला प्रदान किण्यािे महत्तव मान्य करूनही, ‘आपले अत्यरधक कायग भरू्ोलके्षिास समर्गपत कििे 
ही भरू्ोलकािािी हयावसारयक जबाबदािी नाही का?’, असा प्रश्न वािकाने रविािण्यास हिकत आहे का? 
जो जो स्वतःला भरू्ोलाभ्यासक म्हिवतो त्याला त्याला बौरद्धक आरि केवळ तारत्तवक प्रामारिकतेिी एक 
बाब म्हिनू, तो ज्यावि भरू्ोल म्हिून रवश्वास ठेवतो त्या रवषयासाठी आपले बह ताांश लक्ष कें रद्रत किण्यािी 
आकाांक्षा बाळर्तोि, असे मी र्ृहीत धितो. पि, भरू्ोल म्हिजे काय हे अरधकािवािीने साांर्िाऱ्याांच्या 
अभावी जि कोिाला त्यािे कायग भरू्ोल के्षिाच्या बाहेििे आहे असे आढळले ति तसे सूरित कििािे त्याांिे 
ते रवधान त्या भरू्ोलकािाच्या कायावि र्र्गभत टीका कििािे नसते, ति ती भरू्ोलकािाच्या सांकल्पनेवि 
केलेली टीका असते. कोिाही भरू्ोलकािाच्या पद्धरततांिरवषयक रलखािाांतून अथवा त्याच्या आशयप्रधान 
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ग्रांथातून हयलत झालेली त्यािी भरू्ोलरवषयक सांकल्पना त्याच्या सहकाऱ्याांच्या क्राव्न्तक रविािमांथनासाठी 
सदाम लत आहे यारवषयी कोिी शांका घेिाि नाही. 

 
‘हा भरू्ोलि आहे का?’ हा प्रश्न उभा किण्यात र् ांतलेल्या समस्याांच्या आम्ही केलेल्या ििेिे 

रवधान सािाांश रुपाने, “हा प्रश्न केवळ पद्धरततांिरवषयक हेतूप िताि नेमका स सांबद्ध आहे.” अशा शब्दात 
किावयास हिकत नाही. काही रवरशष्ट आशयप्रधान ञानाांश एका रवरशष्ट अभ्यासलेखात समारवष्ट केलेला 
असेल, ति त्यातील रवषयािे वर्ीकिि आरि सांघटन आपल्या रविािधािेशी ज ळते का, हे तपासून 
पहाण्यािी त्यािी समस्या त्या वािकाच्या हयव्लतर्त र्िजेतून रनमाि झालेली आहे. अथात, त्या प्रश्नाच्या 
त्याने स्वतःि रदलेल्या उत्तिारवषयीिी आस्था फलत त्यालाि असिाि. म्हिनूि आपल्या या उत्तिासांबांधी 
आिखी कोिाला आस्था असेल असे मानण्यास कोितेि सबळ कािि त्याच्यापाशी नाही. सवगसाधािि 
ििेच्या दृष्टीने म्हिाल ति, त्या ििेिा रवषय केवळ पद्धरततांिरवषयक उहापोह येवढाि असेल ति माि तो 
प्रश्न रवषयसांर्त समजला जाईल. त्या परिव्स्थतीत त्या आशयप्रधान रलखािाांिे वर्ीकिि केल्याने 
क्राव्न्तक रविािमांथन उद् भवले. पि, कोित्याही परिव्स्थतीत, या ििेिी क्राव्न्तक छाया त्या आशयप्रधान 
रलखािाांवि अथवा त्याांच्या लेखकाांवि पडेल असे मानले जाण्यािी शलयताि नाही. 

 
व्यन्ततगत समस्या 

 
या पूवीच्या रवभार्ाांत केलेल्या भरू्ोलकािारवषयीच्या ििेने या परिकेत िर्गिलेल्या सवग समस्याांच्या 

तळाशी असिाऱ्या प्रम ख अडििीपयंत आपि येऊन पोहोिलो आहोत– म्हिजेि वैयव्लतक मताच्या 
समस्येपयंत पोहोिलो. 

 
शवेटच्या रवभार्ापूवीच्या सवगि रवभार्ाांत, भरू्ोलकािाांच्या रलखािाांिा उल्लेख जि ू ती रलखािे 

स्वयांभ ूआहेत, त्यािा लेखकाांशी काडी-माि सांबांध नाही, अशा थाटात केलेला आहे. ती एक वस्त व्स्थती 
आहे, हेि त्या र्ृहीतकािे प्रामाण्य होय. जेहहा कोिी लेखक आपले रलखाि प्रकारशत कितो, तेहहा तो 
आपले ते अपत्य वाऱ्यावि सोडून देतो. जर्ावयािे की मिावयािे, वािकाांवि प्रभाव पाडावयािा की नाही 
यािा, तो लेखक त्याच्यासाठी काय करू शकतो याच्याशी म ळीि सांबांरधत नसतो. लेखक आपल्या 
अपत्यािे कल्याि चितत िहातो का त्यािे अपत्यत्वि पूिगतः अमान्य कितो यािा रविािही न किता ते 
प्रकाशन आपले स्वतांि जीवन जर्ति िहाते. पि, ज्या ज्या वळेी वािनालयातील एखादा वािक त्याला 
काय साांर्ावयािे असते त्याला बौरद्धक प्ररतसाद देतो तेहहा त्यािे प नरुज्जीवन होते. कदारित ह्या वळेे 
पावतेो मूळ लेखक रदवांर्त झालेला असतो आरि एक हयलती म्हिनूही त्याच्या स्मतृी रशल्लक िारहलेल्या 
नसतात. 

 
हे रिि एवढ्यानेि पूिग होिाि असते, तिीही आपल्या समस्या सांपल्या असत्या. एकदा प्रकारशत 

झालेली रलखािे पश -पक्षाांच्या रपलाांप्रमािे त्याांच्या लेखक रपत्याांशी काहीि सांबांध ठेवत नाहीत. पि 
लेखकािे नाते माि मानवी माता-रपत्याप्रमािेि त्याांच्या प्रकाशनाांशी जोडले जाति िहाते. तिी, हे 
अपत्यपे्रम केवळ भावरनक असत नाही. मानवािी ख्याती, रनदान रवदे्यच्या के्षिात, त्याच्या बौरद्धक 
अपत्याांम ळेि बहहांशी रनधारित होत असते. 
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पांरडताांच्या क्राव्न्तक ििांमधून टीकाकाि रविाि कित असतो तो रलखािाांिा असतो लेखकाांिा 
नसतो, हा ति सावगरिक रनयम आहे. रलखािावि केलेल्या टीकेने लेखक हयलतीिा अवमान होण्यािी 
शलयता आहे, हे कळत असूनही, आपि आशयप्रधान रलखािाांविील क्राव्न्तक पिीक्षिे त्याच्या 
रलखािाविील न्याय्य टीका आहे, त्या लेखकाांवि िढरवलेले हल्ले नहहेत, असे मानूनि वाित असतो. 

 
तथारप, आशयप्रधान लेखनाच्या मानाने पद्धरततांिरवषयक रलखाि लेखक या हयलतीच्या 

रविािाांशी रकतीतिी अरधक रनर्रडत असल्यासािखे रदसते. आशयप्रधान ग्रांथातील आशयािा बिाि मोठा 
भार् वस्त व्स्थतींनी घरटत असतो; म्हिूनि त्याांच्यावि कोिा हयलतीिे स्वारमत्व असत नाही; पि, तो जे 
रविाि हयलत कितो ती जि ूत्यािी अभीष्ट मालमत्ताि असल्यासािखी रदसते. वास्तरवक एका द दैवी पि 
अटळ रुढीम ळे विील मत आिखी भािदस्त होते. वास्तरवक, आमिा सांबांध लेखकाांशी नसून रलखािाशी 
असतो, तिीही पद्धरततांिरवषयक ििांमधून त्या रलखािाांिा उल्लखे त्याांच्या शीषगकाांच्या नावाांनी न किता 
त्याांच्या लेखकाांच्या नावाांनी रवशषेे करून केला जात असतो. आशय प्रधान ग्रांथ वरे्वरे्ळी एककेि मानली 
जातात, कािि त्यािी शीषगके त्याना हाताळण्यासाठी बसवलेल्या स बक म ठींसािखी असतात. कधी-कधी 
ति ती शीषगकेि लेखकाांच्या नावाांपेक्षा अरधक तोंडी असतात. पि पद्धरततांिरलखािाांिी िाल अर्दी याच्या 
रवरुद्ध असते. एखाद्या ग्रांथािा उल्लेख आम्ही “जर्ातील शतेीिा भरू्ोल”, “कॅरलफोर्गनयातील िहाळ”, 
चकवा “दरक्षि जमगनी” (Sud-deutsch-land) असा केला ति आपल्या वािकाला आम्ही कोित्या 
सांदभात बोलतो आहे, हे सहज कळते. पि, “समकालीन भौर्ोरलक पद्धतींवि काही टीका”, “भरू्ोलाच्या 
आशयाबाबतिा रवश्लेषिात्मक अभ्यास”. चकवा “भरू्ोलाच्या पद्धती व पिांपिा”. असा शीषगकाांिा उल्लखे 
प न्हाप न्हा केला तिी, फािि थोड्या वािकाांना आपल्याला स परिरित असलेल्या डेव्हहस, लायली, हेटनि 
याांच्या अभ्यासलेखाांिे आहेत यािी ओळख पटेल. रशवाय, बऱ्यािशा बाबतीत पद्धरततांिरवषयक 
अभ्यासलेख ही वरे्वरे्ळी एकके असत नाहीत. अनेक वषांच्या काळात प्रत्येकाला स्वतांि शीषगक देऊन 
रलरहलेल्या प ष्ट्कळशा लेखाांवरून साितः एकि दृरष्टकोि सादि केला जाण्यािी शलयता असते. अशा 
रवरवध लेखाांना एकि बाांधिािे एकि ओळकपि म्हिजे लेखकािे नाव. 

 
पद्धरततांिरवषयक ििा हयव्लतर्त ओळखण्याच्या या वृत्तीिा एक द ष्ट्परििाम असा होतो, की जेहहा 

कोिी टीकाकाि एखाद्या पद्धरततांिरवषयक प्रबांधािे तकग श द्ध रवश्लेषि कितो, ते ज्याने तो प्रबांध सादि 
केला त्या लेखकािेि तो रवश्लेषि कित असतो असे मानले जाते. तसेि मूळ लेखक काही स्पष्टीकिि 
देण्यासाठी चकवा त्या प्रबांधाच्या समथगनासाठी प्रत्य त्ति देऊ लार्तो, तेहहा तो जि  स्वतःिाि बिाव कितो 
आहे असे मानले जाते; आरि मर् ती एकूि ििाि वैयव्लतक द्वांद्वािे रूप घेते. त्यात र् ांतलेले औपपरत्तक 
प्रश्न आपल्या दृष्टीने फाि रजहहाळ्यािे असतात म्हिून असे होते असेही नाही. उलटपक्षी त्याांच्याबाबत 
आपि प िेशा र्ांभीिपिे रविाि कित नसल्याम ळे आपले लक्ष सहजि त्याप्रश्नाांच्या बाह्यरुपाच्या पि अरधक 
प्रक्षोभक बाबींनी वधूेन घेतले जाते. शास्त्रीय ििांच्या तळाशी जी वस्त रनष्तेिी घनता असते असे र्ृहीत 
धिले जाते त्या घनतेच्या पातळीला आम्ही अद्याप पोहोिलो नाही. रशवाय आपापल्या के्षिात लक्षवधेी 
प्ररतष्ा प्राप्त त झालेल्या प्ररशरक्षत हयलती तकग श द्ध य व्लतवाद कित असताना ि का किति नाहीत अशी अपेक्षा 
केली जाते. हे ि कीिे र्ृहीत प्रमेय हाि एक जास्तीिा कािक होऊन बसतो. परििामतः अशा एखाद्या 
ि कीिा आढळ झालाि ति तो मूळ रविािधािेत योग्य द रुस्ती कििािा पे्रिक होत नाही ति ती त्या श्रषे् 
हयलतीवि केलेली रवघातक टीका मानली जाते. अशा सभाांतून उभयपक्षी एकमतािे म दे्द अधोिेरखत 
होण्याऐवजी खोडून टाकले जातात, मतभेद भहयरुप धािि कितात आरि यािे बक्षीस म्हिनू 
सत्याथगदशगना ऐवजी वैयव्लतक प्ररतष्ा पदिात पडते. 
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या हयव्लतर्त रनष्पेासून म लत होिे आपल्याला शलय झाले, ििा िालू असता आपले लक्ष 
लेखकाांवि कें रद्रत किण्याऐवजी रलखािाांवि कें रद्रत कििे शलय झाले, ति या आधी नोंदलेल्या प ष्ट्कळशा 
अडििी ििेच्या वळेी टाळता येतील. त्याम ळे एखादा लेखक आपल्या आशयप्रधान रलखािाांपेक्षा स्वतःिे 
पद्धरततांिरवषयक रलखाि कमी महत्तवािे समजतो, हा रविाि विील ििांत अस्थानी ठिेल. समोि 
असलेले रलखाि वािकाांच्या रविािाांवि प्रभाव पाडण्याच्या दृष्टीने येवढाि प्रश्न या रठकािी स सांबद्ध 
असतो. तसेि एखादे रलखाि न कतेि प्रकारशत झाले चकवा तसे करून वीस वष े लोटली का शतके 
लोटली हा प्रश्न रततकाि असांबद्ध ठितो. जि कोित्याही रलखािािा प्रभाव आजच्या अभ्यासकाांच्या 
प्रिरलत रविािसििीवि पडत असेल, ति ते रलखाि वतगमान काळातही लक्षवधेी रलखाि म्हिनू त्यावि 
ििा कििे उरिति ठिेल. इतकेि काय एखादी रविािसििी ही त्याच्याि लेखकािा वतगमान दृष्टीकोि 
आहे का, याही र्ोष्टीिा भौर्ोरलक रलखािाविील टीकाकािाशी सांबांध नसतो. एखाद्या लेखकाने एकेवळेी 
हयलत केलेला दृष्टीकोि आता तसा िारहला नसेल, ति हा आपल्या रविािसििीतील बदल वािकाांपयंत 
पोहोिरवण्यािी जबाबदािी लेखकािी आहे, टीकाकािािी नहहे. फलत जशी ती भौर्ोरलक सारहत्याांतून 
हयलत असेल तशीि ‘प्रिरलत रविािधािा’ टीकाकािाने लक्षात घ्यावी अशी अपेक्षा कििेि सय व्लतक ठिते 
[c/o व्ललमने केलेल्या या म द्याविील ििा. ४८८.]. 

 
थोडलयात साांर्ावयािे ति रवदे्यच्या सवगि शाखाांतील एक सावगरिक रनयम पद्धरततांिरवषयक 

ििांनाही लार् ूपडतो. पाांरडत्यािा सांबांध रलखािाशी असतो लेखक-हयलतीशी नसतो. पद्धरततांिरवषयक 
टीकेिाही िोख सांबांधी रलखािावि असला पारहजे, हयलतीवि असता कामा नये. आरि ही, मयादा अशा 
टीकाकािाांनी सतत व सलतीने िाखली पारहजे; तिि ििेिा भाि हयव्लत रनिपेक्ष पातळीवि रटकवनू धिता 
येईल. प्रस्त त लेखकाने यदा कदारित वि रदलेल्या प्रमाििेषाांना रिकटून िहाण्यात कसि केली असेल 
आरि त्याम ळे ज्याांिा अरधके्षप झाला असेल त्याांिी या रनरमत्ताने मी माफी मार्त आहे. ही सलती प्रबांध 
वािला जातो आहे तोपयंत दोनही पक्षाांना सािखीि लार्ू आहे, यािी वािकाला आठवि करून देिे न्याय्य 
होईलसे वाटते. आरि मर्ि ती खिी वािक-लेखक ििा होते! 

 
एक समाजर्ट या नात्याने, अमेरिकी भरू्ोलकाि पाळत असलेल्या रवद्यमान रुढी व प्रमािे 

याांच्यावि आम्ही केलेल्या पद्धरततांिरवषयक बह ताांश ििेम ळे ममाघात झालेला आहे, म्हिूनि ज्याकडे 
मोठ्या अरभमानाने अांर् रलरनदेश किण्यास हिकत नाही अशा एका स प्ररतरष्त रुढीला मान देऊन या 
ििेिा उपसांहाि कििे सांय व्लतक होईल. माझ्या कल्पनेप्रमािे, जो अर्दी स प्ररतरष्त परिपाठ असल्याम ळे 
ज्याने एका सलतीच्या सामारजक कायद्यािे रूप धािि केले आहे त्यािाि, मी येथे उल्लेख कितो आहे. तो 
असा एखादी पद्धरततांिरवषयक ििा वैिारिक कलहाऐवजी वैयव्लतक कलह रनमाि कित असल्यािे 
रदसते, तिी ते सांघषग जास्तीत जास्त स्पधां सािखेि असल्यािे मानले जाते. अशा सांघषांना िकमकी 
इतकेही महत्तव रदले जात नाही, य द्धािे ति नाहीि नाही! बौरद्धक अश्वाने आपल्या स्वािास खाली फेकले 
–मर् तो घोडा रकतीही उांि असो– तिी तो स्वाि दर्ावत नाही. उलटपक्षी, तो अन भव सतत िालू 
िहािाऱ्या शकै्षरिक प्ररक्रयेिा एक भार् आहे, असेि मानले जाते. रे्ली वषान वष,े “पद्धरततांिरवषयक 
मतभेद हे वैयव्लतक शितू्वासाठी अथवा ञानके्षिातील पांथरनर्गमतीसाठी वापिावयािे आधाि नहहते”, या 
तत्तवाला अमेरिकी भरू्ोलकाि सातत्याने रिकटून िारहले. ज्याम ळे भरू्ोलके्षिातील रमि भावाला तडे 
जातील अशा िीतीने कोिालाही रडविण्यािे प्रकाि टाळण्यासाठी प्रस्त त लेखकाने व सांपादकीय 
टीकाकािानी, ‘भरू्ोलािे स्वरुप’ या ग्रांथाच्या लेखन कालात जे प्रयास केले त्यािी वािकाला कल्पनाही 
किविाि नाही. हे प्रयत्न आपल्याप िते तिी पूिगपिे यशस्वी झाले असोत व नसोत, सवग सांबांरधताांकडून जे 
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कळाले त्यावरुन असे म्हिता येईल, की त्या प्रयत्नाना पूिग सहकायग लाभले आहे. अमेरिकी भरू्ोलकािाांिे 
एकमत होवो वा न होवो, ते उच्च प्रतीिे व रजहहाळ्यािे बौरद्धक सांबांधयोर् रटकवनू धिताति. 
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गं्रथ पाठ्यलेखनात (Text) उद्धृत केलेल्या 
सदंभड-गं्रथाचंी सूची 

 
(गं्रथनामाकं णतरकस अकंानंी व पृष्ठाकं सरळ अकंानंी दाखणवलेले आहेत). 

 
‘भरू्ोलािे स्वरूप’ हा अभ्यासग्रांथ भरू्ोल रवषयाभ्यासकाांच्या रलखािाांतून रनमाि केलेला आहे. 

त्याच्या पाठ्यलेखनात अशा सांदभग ग्रांथाांिा उल्लेख पानाांपानाांवि आलेला आहे आरि त्या त्या रठकािी त्याांिा 
रनदेश सांरक्षप्त त रुपाांत कां सात केलेला आहे. अशािीतीने उल्लेख केलेल्या सांदभग ग्रांथाांिी नामसूिी रुढीिा 
अरतक्रम करून सांदभाच्या सोईसाठी पाठ्यग्रांथाच्याही आधी छापलेली रदसेल. 

 
पाठ्यलेखनात अांकाांनी कां सात दाखरवलेला सांदभांक प्रस्त त यादीतील त्या ग्रांथनामािा क्रमाांक 

दाखरवतो. सांदभगग्रांथातील ज्या पृष्ाांवरून सांदभग घेतलेला असतो ते पृष्ाांक ग्रांथाकािाप ढे स्वल्परविाम 
टाकून दाखरवले आहेत. 

 
अभ्यासकाांना अरधकात अरधक उपय लत हहावी म्हिनू या यादीतील ग्रांथ काही र्टात रवभार्ून 

माांडलेले आहेत. प्रत्येक र्टातील ग्रांथनामे अांदाजे कालक्रमान साि माांडलेली आहेत. फलत शवेटी रदलेला 
सांकीिग र्ट या रनयमाला अपवाद आहे. सूिीच्या परहल्या रवभार्ात िालू शतकाच्या आधीच्या काळात 
झालेल्या भौर्ोरलक रविािाांच्या ऐरतहारसक रवकासाशी सांबांरधत सांदभग आहेत. फलत शवेटी सांकीिग र्ट या 
रनयमाला अपवाद आहे. सूिीच्या परहल्या रवभार्ात िालू शतकाच्या आधीच्या काळात झालेला भौर्ोरलक 
रविािाांच्या ऐरतहारसक रवकासाशी सांबांरधत सांदभग आहेत, त्यात ऐरतहारसक व िरििात्मक अभ्यास 
ग्रांथाांबिोबिि भरू्ोलरवषयक ग्रांथाांिा अांतभाव केलेला आहे. द सिा आरि मोठा रवभार् िालू शतकातील 
भौर्ोरलक रविािाांच्या ऐरतहारसक रवकासाशी सांबांरधत आहे. प ढे रदलेल्या आिाखड्यात याि माांडिीिा 
रनदेश केला आहे :— 

 
१. सन १९०० पूवीिे ऐरतहारसक व भौर्ोरलक रविाि (ग्रांथनामाांक १ ते ८२). 

सवगसाधािि ऐरतहारसक अभ्यास (१ ते ११). 
वरे्वरे्ळ्या भरू्ोलकािाांच्या ग्रांथाांिे क्राव्न्तक परिशीलन (१२ ते ३७). 
पद्धरततांिरवषयक आरि सोदाहिि स्पष्टीकििात्मक ग्रांथ (३८ ते ८२). 
 

२. रवसाहया शतकातील भौर्ोरलक रविाि (८३ ते ४००). 
भौर्ोरलक ग्रांथािे सामान्य सवेक्षि (८३ ते ११०). 
शास्त्राांिे अभौर्ोरलक के्षिाांिे तत्तवञान (१११ ते १२०). 
भौर्ोरलक रविािाांिे पद्धरततांिशास्त्र (१२१ ते २२४). 
जमगनीतील (१२१ ते १८१). 
फ्रान्समधील (१८२ ते १८७). 
अन्य खांडाांतर्गत देशाांतील (१८८ ते १९१). 
गे्रट रिटनमधील (१९२ ते २०२). 
सांय लत सांस्थानाांतील (२०२ ते ३२४). 
प्रदेश, भकेू्षिदृश्य, भदूृश्य व सिहद्द याांिी उपपत्ती (२२५ ते २९७). 
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य िोपमधील (२२५ ते २८०). 
सांय लत सांस्थानाांतील (२८१ ते २९७). 
प्रादेरशक रवभाजनाच्या पद्धती (२९८ ते ३२८). 
सोदाहिि स्पष्टीकििाांतून उल्लेरखलेल्या पद्धती (३२९ ते ४००). 
ग्रांथकाि नामाांच्या आद्याक्षिक्रमाने माांडलेल्या. 

 
पुरविी संदभड गं्रथ—सूची 

 
१. सन १९१० पूवीच्या भौर्ोरलक रविािाांिा इरतहास (४०१ ते ४१०). 

सामान्य ऐरतहारसक अभ्यासग्रांथ (४०१ ते ४०७). 
आत्मिरििात्मक अभ्यािाग्रांथ (४०८ ते ४१०). 
 

२. रवसाहया शतकातील भौर्ोरलक रविाि (४११ ते ४६०). 
भौर्ोरलक ग्रांथािे सामान्य सवेक्षि (४११ ते ४१५). 
सवगसामान्यपिे भरू्ोलािे पद्धरततांिशास्त्र (४१६ ते ४३६). 
जमगनी व अन्य जमगनभारषक देशाांतील (४१६ ते ४१९). 
फ्रान्समधील (४२० ते ४२१). 
गे्रटरिटनमधील (४२२ ते ४३१). 
कॅनडा व सांय लत सांस्थानाांतील (४३२ ते ४३६). 
प्रदेश, भकेू्षिदृश्य, भदूृश्य व सदिद्द याांिी उपपत्ती (४३७ ते ४५०). 
य िोपमधील (४३७ ते ४४२). 
कॅनडा व सांय लत सांस्थानाांतील (४४३ ते ४५०). 

 
उपयोजनात्मक भरू्ोलािे पद्धरततांिशास्त्र (४५१ ते ४६०) कां सातील Bibliography (ग्रांथ सूिी) हा 

शब्द असे सूरित कितो, की सांदर्गभत अभ्यासग्रांथात रवशषेेकरून उपय लत ठििािी ग्रांथनामे या यादीतही 
समारवष्ट आहेत. ही यादी क्वरित् स्वतांि सांदभगसूिीच्या स्वरूपात असेल चकवा तळटीप सांदभाच्या 
स्वरूपातही असेल. 

 
[टीप: मूळ ग्रांथात रदलेल्या सांदभग यादीतील ग्रांथनामे इांग्रजीत व अन्य य िोपीय भाषाांत रदलेली 

आहेत. ग्रांथनामाांिे मिाठी भाषाांति ही कल्पना मनाला न पटल्याम ळे ती मूळग्रांथाांत जशी आहेत तशीि 
प्रस्त त यादीत छापली आहेत. ग्रांथाच्या पाठ्यलेखनात (text) सांदर्गभत ग्रांथनामे पिकीय भाषेत असतील 
ति ती त्याांच्या मूळभाषेति तेथेि छापलेली आहेत—भाषाांतिकाि]. 
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Hilfswissenschaften der-selben”. in Rohte K. C. und E Weyrich, Dev Moderne Erdkunde-
unterricht, wein-Leipzig 1912, 7-40. 
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26. Ratzel Friedrich : “Zn Cart Ritters hundertjarigem Geburtslage” in Kleine schriften. 
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भूगोलाचे स्वरूप 
 

या गं्रथाच्या भाषातंरासाठी वापरलेल्या मराठी व इगं्रजी 
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अन्वषेि– exploration, pursuit 
अनन्य/अरद्वतीय– unique 
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अहयाप्त त (वनस्परत रविरहत) भमूी– clearing (in the forest) 
अवकाश– scope, space 
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इरतहासपूवगकालीन– prehistorical 
उकल– solution 
उर्म/उर्मस्थान– origin 
उिीव– handicap 
उत्पत्ती– genesis 
उत्परत्तरनष्– genetic 
उत्परतनाम– genetic name 
उत्पती/उत्पादन– product 
उत्स्फूतग– genuine 
उद् र्ामी/उद्र्मन– inductive, induction 
उद् र्मन पद्धती– induction method 
उद् धृत– uplified 
उद्धिि– elevation 
उपनर्ि– suburb 
उपपत्ती-प्रयोर्– theory and practice 
उपयोजनात्मक शास्त्र– applied science 
उन्मूलनवाद– radicalism 
उपाांत भमूी/भार्– out skirts 
उांिी (लां ब)– (vertical) height, elevation 
एकक/एकघटक– unit 
एकता/एकात्मता– unity 
एक-रजनसी– homogeneous 
एकदेशीय/एक रवषयक विगन– monograph 
एक पक्षीय– unilateral 
एकम खी– united 
एकरूप कििे/एकरूपता– identify/identity 
एक सामान– unitary 
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एक-सांध कििे/एक सांधान– integrate/integration 
एकसांधानात्मक– integrating 
एकीकृत– unified 
एकेकटा– individual 
ओळख करून देिे– introduce 
औपपरत्तक– theoretical 
अांर्– member, aspect, phase off-set 
अांतमृगरत्तका/अविमृदा– Sub-soil 
अांरतमहेत वाद– teleology 
आांति-सांबांध/अांतःसबांध– inter-relations; internal relations 

 
क–घ 

 
क्रमबांध– system 
क्रमबद्ध/क्रमबांधात्मक– systematic 
क्रमबद्ध भरू्ोल– systematic Geography 
क्रमबांधन कििे– systematize 
कटक (पाठाड)– ridge 
कि– particle 
कव्ल्पत कथा– fiction 
कल– tendency 
कळस– hall-mark 
कायग– function 
कािक– factor 
कािि– cause 
काििात्मक/कायगकािि-भावात्मक– causal 
काल्परनक– ficticious 
कालक्रमबांध– chronology 
कृतक प्रमेय– Hypothesis 
कृरत– performance 
कोश– guide 
खर्ोलशास्त्र– astronomy 
खरनज– mineral, ore 
खरनज रनके्षप– mineral deposit 
खरनजशास्त्र– mineralogy 
खिा– genuine 
खाद्यवनस्पती– vegetation 
खास– special 
खेटाखेटीिे– compact 
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खेटाखेटीने वसलेले र्ाव– a compact village 
ग्रामीि पश – tamed animals 
(सांदभग) ग्रांथसूिी– Bibliography 
र्िती कििे– calculate 
र्र्गभत– implied 
(इांरद्रय) ग्रहि क्षम– tangible 
र्हन– abtruse 
रर्िीपाद (पठाि)– piedmont 
र् रूत ल्य– masterly 
र्ूढ– obscure 
र्ृहीत/र्ृहीतक/र्ृहीत प्रमेय– assumption, postulation 
र्ृहीत धििे– assume 
र्ृहीत रसद्धान्त/र्हृीत तत्तव– axiom 
अरभरूिी, र्ोडी (र्ोडी वाटिे)– interest (take interest) 
र्ोळा बेिीज– sum-total 
घटक– element. 
घटना– phenomena 
घडरवलेली वस्तू– artifact 
घडी पडिे– folding 
घसिि– slumping 

 
च–झ 

 
िक्रीतकग /िक्री य व्लतवाद– argument in circle 
ित ि– ingenious 
ििाऊ क िि– grazing ground/pasture 
रिि (अांतिावरून पारहलेल्या दृश्यािे रिि)– a picture in perspective 
िल– variable 
छाया– shadow, shade 
छेद/आडवा छेद– section (cross-section) 
जकात– tariff 
जकात-सीमा/हद्द– tariff wall 
जरटल– complex 
जन्मस्थान– native place 
जनर्ि– community 
जनन/जन्मकथा– genesis 
जमीन– land 
जारत, (x प्रजारत)– species, (x genus) 
जारतपद/जारतनाम– genetic term 
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जीवशास्त्र– biology 
ज ळिी– adjustment 
ज ळिी कििे– adjust 
झोत भट्टी– blast-furnace 

 
र्–ढ 

 
ठसा/मत– impression 
ठोकळ मानािे– approximate 

 
त–न 

 
तत्तव– principle, Theory 
तदू्रप होिे/कििे– identify 
तदू्रपता– identification 
तदे्दशीय– native 
तपोवृद्ध– veteran 
तकग वाद/य व्लतवाद– argument 
दृरष्टकोि– approach 
द्वीपकल्पात्मक भाित– peninsular India 
दावा कििे– claim 
द बोध– abtruse 
द भांर्िे– fracture 
दूिवृद्धी– outgrowth 
देशाांिा भरू्ोल (जमगन)– Landerkunde (जमगन) 
जन्म दोष– handicap 
नकाशीकिि– mapping 
नकाशीकिि रवद्या– cartography 
नम ना– form, model, specimen, type 
नम नेदाि– typical 
नम नाकृती/आकृरतबांध– pattern 
नवीन रदशा/वळि देिे/दाखरविे– reorientation 
नामरनदेशन– specification 
नामरनर्गदष्ट– specific 
नामांजूि कििे– reject, throw out 
रनत्य/सतत– permanent/constant 
रनत्यरहमावस्था– permafrost 
रनप ि रनिीक्षि– reconnoitre 
रनिगय– judgement 
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रनवाहक शतेी– subsistance agriculture 
रनवदेन– representation 
रनसर्गप्रभाववाद– teleology 
रनसर्गशास्त्राभ्यासक– natural scientist 
रनःसांरदग्ध– positive 
नैसर्गर्क (x साांस्कृरतक)– natural (x cultural) 
नैरमरत्तक– causal 
न्याय्य– proper, just 
न्यायपिे– properly, justly 
न्यायरवरूद्ध– impolitic 
 

प–म 
 
प्रकाि– category, type, kind, form 
प्रकाशक/प्रकाश झोत टाकिािा– illuminating 
प्रर्ल्भ– masterly 
प्रच्छन– Vague 
प्रजारत– genus 
प्रजातीय– generic 
प्रत्यक्ष– positive 
प्रत्यक्षप्रमाि– demonstration 
– positive evidence 
पांरडत-पदवी-पिीक्षा– Ph. D. examination 
प्रत्यक्ष कायग– field-work 
प्रत/क्रम– grade/order 
प्रतवािी– grading 
प्ररतरनरधत्व कििे– represent 
प्ररतरनरधत्व/प्ररतमा/प्ररतचबब– reprcsentation 
प्ररतबोध/प्ररतबोधन– percept/perception 
प्ररतभार्/प्ररतरूप– counterpart 
प्ररतवाद कििे/प्ररतवाद्य– defend/defencible 
प्रदेश– region, landschaft (जमगन) 
प्रबल– preponderent 
प्रमाि– testimony 
प्रमािपि– testimonial, warrant 
प्रयोर्/परिपाठ– practice/performance 
प्रयोजन– purpose, cause 
प्रवर्गतत– induced 
प्रवृत्त कििे– induce 
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प्रशाांतता– sangfroid 
प्र°न/कूटप्रश्न– problem 
प्रस्ताव/प्रस्ताव माांडिे– proposal/propose 
प्रसांर्– situalion 
प्राकारित/मयादाबद्ध/अथगबद्ध– defined 
प्राकृरतक– physical 
प्राकृरतक भवूिगन– physiography 
प्राकृरतक भवूिगनात्मक– physiographic 
प्रािीन प्रारिजीवन-शास्त्र– paleontology 
प्रादेरशक– regional 
प्रादेरशक अभ्यास– regional studies 
प्रादेरशक भरू्ोल– regional geography 
– landerkunde (जमगन) 
प्रात्यरक्षक– demonstration 
प्रामाण्य– validity 
प्रायोरर्क– practical 
पे्रमभाव– compatibility 
पठडी/पिांपिा/सांप्रदाय– school 
पडजमीन– fallow land 
पडपद्धती– fallow system 
पद्धती– Method, system 
पद्धरततांि/पद्धरततांिरवषयक– methodology, methodological 
पदाथगशास्त्र (पदाथगरवञान)– physics 
पजगन्यप ष्ट आिण्य– rain forest 
पयगवके्षि (प्राथरमक)– reconnaisance 
पयाविि/परिसि– environment/ecology 
पयाविि शास्त्रञ– environmentalist/ecologist 
पवगतििना विगन– orography 
पवगत-ििना रवषयक– orographical 
पिस्पि/अन्योन्य/सांबांध योर्– inter-relationship 
पिाङ्म ख/पळप टा– deserter 
परििय करून देिे– introduce 
परििाम/उत्पादन– product 
परिपाठ/कायग– practice/performance 
परिपूिग (पूिगवस्तू)– (a) whole 
परिभाषा– terminology 
(—च्या) परिभाषेत– in terms of --- 
परिमापन कििे– commensurate 
परिमेय बाजू/भार्– commensurable side 
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परिसि शास्त्र– ecology 
पिीक्षि– examination/investigation 
पिांपिा– tradition, school 
(र्ृहीत) पक्ष– data 
पश पालक शतेमळा– ranch 
पश पालक शतेी हयवसाय– livestock ranching 
पाठभेद– variant 
पाठाड/कटक– ridge 
लांब/रक्षरतज/पातळी– vertical/horizontal/plane 
पायाभतू– fundamental 
पवगतपायािे पठाि (रर्रिपाद)– picdmont 
पिांपिा– Mileu 
पाठ्यलेख– Text 
पाळीव– domestic, tamed 
रपके-रनवाहक– subsistance crops 
रपके-िोकड– cash crops 
रपके-हयापािी– commercial crops 
पीक/उत्पादन– crop/yield 
पीक-प्रािी जरटल– crop-animal complex 
पीक-पालट– crop-rotation 
प ढे माांडिे– represent, representation 
प िस्कता/प्रवतगक– promoter/pioneer 
पूिग रूपाने/सांपूिग– as a whole 
पूवग-कव्ल्पत– a priori 
(पूवग-कव्ल्पत) परििामवाद– determinism 
परििामवादी– determinist 
पूवगकालीन– historical 
पूवेरतहास/इरतहासपूवग– prehistory/prehistorical 
पूिक दशगन– offset 
पृथक्किि/पृथक्कििात्मक– analysis/analytical 
पोकळ– broad, vague 
पोकळ हयाख्या– a broad definition 
पोत– texture 
फल– product, result 
फलन– function 
फलनकािी– functional 
फिक– difference 
रफिती शतेी– shifting cultivation 
रफिता भरू्ोलकाि– field geographer 
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बफग  (x रहम)– ice (× snow) 
बह रवध– multifarious 
बह रवधता/बह रूपता/बाह ल्य– multiplicity  
बाजू/अांर्– aspect/side 
बाह ल्य असलेला– preponderent 
बाहेििा फाटा/दूिवृद्धी– outgrowth 
बाांधिी/साांर्ाडा– structure 
ब रद्धिात याने/कौशल्याने– intelligently 
बेिीज/र्ोळा बेिीज– sum/sum total 
भि/योर्दान– contribution 
भरवष्ट्य-कथन/भावी अन मान– prediction 
भार्– member, section 
भ्राांती/भ्रामक– fallacy/fallacious 
रभनतादशगकलक्षि– feature, lineament 
भखूांड– land (इांग्रजी, जमगन) 
भरू्ोल/भरू्ोलशास्त्र/भवूिगन– geography 
भरू्ोल– geography 
सामान्य/क्रमबद्ध/भरू्ोल– general/systymatic/geography 
सूक्ष्म-विगनपि-भ र्ोल– microchoric geography 
प्रादेरशक भरू्ोल– regional geography 
भरू्ोलाभ्यासक/भरू्ोलकाि/भरू्ोललेखक– geographer 
भरू्ोलाभ्यासक– a student of geography 
भतूकालीन– past, historical 
भदूृश्य– landscape (इांग्रजीi) 
भकेू्षिदृश्य– landschaft (जमगन) 
भकेू्षि– area, area of land 
भभूार्/भभूार्ीय– chore (s), choric 
भभूार्विगनी/भकेू्षिविगनी भरू्ोल– chorography 
भभूौरतक– geophysical 
भभूौरतकशास्त्र– geophysics 
भमूापन– geodesy 
भरूूप/भरूमरूप/भमू्याकाि– landforms 
भरूूपविगन/भरूुपिेखन– topography 
भरूूपशास्त्र– geomorphology 
भरूूपििनाशास्त्र– morphology of landforms 
भवूांटनशास्त्र– chorology 
भशूास्त्र– geology 
भसू्तिविगन (शास्त्र)– stratigraphy 
भोंर्ळ– broad 
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भोंर्ळ हयाख्या असलेले– broadly defined 
भौर्ोरलक रवस्ताि विगन– chorography 
भौरतकशास्त्र/भौरतक– physics/physical 
भौर्ोरलक रवस्ताि शास्त्र– chorology 
मध्यमके्षिीय– mesochoric 
महत्के्षिीय– macrochoric 
(सूक्ष्मके्षिीय)– (microchoric) 
मध्यस्थ/दलाल– agent/Agency 
मयादा– boundary, limit 
मवाळ/मािसाळलेले– tamc/domesticated 
महत्तव/महत्ता– significance 
महत्तवपूिग/साथग/अथगपूिग– significant 
मळा– plantation 
मार्गि/शोध– pursuit 
मार्गदशगक– guide 
मानव-जारत-शास्त्र– ethnology 
मानव-जारत-विगन– ethnography 
मानव पयाविि (परिसिां) शास्त्र– human ecology 
मानवािा भरू्ोल– anthropo-geography 
मानवी भरू्ोल– human geography 
मानवी हालिाली– human activity 
मानव-वांश-विगन– anthropography 
मानव-वांश-शास्त्र– anthropology 
मानववांश-कें द्री भरू्ोल– anthropocentric geography 
मानदांड/मापनदांड– the standard measure (metre) 
रमरत/माप– dimension 
म द्रा– sign, emblem, seal 
मूतग/(x अमूतग)– concrete, tangible, material 
 (x abstract, intangible, immaterial) 
मूतगवस्तू– concretelmaterial object 
मूलतः/मूलभतू– essentially/essential 
मूलतत्तव– element 
मृरत्तका/मृदा/शतेमाती– soil 
मृरत्तका शास्त्र– soil science 
मेळ/मेळ घालिे– adjustment/adjust 
मदैानप्राय– peneplain 
मौरलक– fundamental, radical 
माांडिी/माांडिे– arrangement/arrange 
माांडिे (प ढे)– present, represent 
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य–व 

 
यथाथग– genuine/accurate 
यथाथगता– accuracy 
यश– accomplishment/success 
य व्लतवाद– argument 
योग्य– just 
योर्दान– contribution 
िक्कम– amount 
ििना– structure, construction 
िस (र्ोडी, आवड, आस्था)– interest 
िसायन/िसायन शास्त्र– chemical/chemistry 
िाजनैरतक/िाजनैरतक भरू्ोल– political/political geography 
िाजनैरतक शास्त्र– political science 
िानटी– wild 
िाशी– mass, amount 
िीत– manner 
िीती– style 
रूपधेय– feature, lineament 
रूपधाििा/रूपधािा– formation 
रूपभेद– variant, variation 
रूळ रर्िण्या– rolling mills 
िोकड पीक– cash crop 
रूां द– broad 
लक्ष– attention 
लक्षि/लाक्षरिक– characteristic 
लक्षिीय– notable 
लक्षिािोप कििे– characterise 
लक्षात भििािा– marked/prominent 
लार्वड शतेी/लाविी– plantation 
लार्वडीिे पीक– plantation crop 
लोकरवरूद्ध– paradoxical  
लोकसभा– commonally 
लांब– Vertical 
लाांबीच्या बाजूने (× रूां दच्या बाजूने)– longitudinal (x latitudinal) 
हयलतरूपविगन– physiognomy 
हयव्लतत्व– individuality 
हयव्लतमत्तव– personality 
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हयवस्था/हयवव्स्थत– order/orderly 
हयाप्त ती– scope 
हयापक– broad 
हयापाि– commerce 
हयापािी शतेी/रपके– commercial agriculture/crops 
हयवहाि/हयावहारिक– practice/practical 
वन्य/िानटी– wild 
वनस्परत/वनस्परतजीवन– vegetation 
वनस्परतशास्त्र– botomy 
वर्ग/वर्ीकिि/वर्ीकृत– category/class/classification/classified 
वलीकिि– folding 
वस्त काि– artificer 
वस्त रनर्गमतीिे कािखाने– fabricating factories/mills 
वस्त व्स्थती– fact 
वालयाांश– phrase 
वाटाड्या/मार्गदशगक– guide 
वाद/उपपत्ती– theory 
वास्तव/वास्तववाद/वास्तववादी– material/materialism/materialist 
रवकािी–सांख्या/वस्तू/घटना– variable number/function 
रवजातीय/रवजातीयता– Heterogeneous/heterogenity 
रवद्याथी– student, scholar 
रवद्वतापूिग– scholarly 
रवरधरवषयक/रवरधलेखक– nomothetic/nomothetis 
रविोधाभास (वदतोहयाघात)/रविोधाभासात्मक– paradox/paradoxical 
रवरवधकािपट/रवरवधाकािात्मक/रवरवधाकिादशगक– kaleidoscope/kaleidoscopic  
रवश्लेषि/रवश्लेषिात्मक– analysis/analytical 
रवश्वहयापी– universal 
रवशालक/रवशालन– magnifying 
रवशालीकिि– magnify 
रवरशष्ट– special, specific 
रवरशष्टाभ्यास– specialised studies 
रवरशष्ट प्रारवण्य– specialisation 
रवपद कििािे– illustrative 
रवरहत– prescribed 
रवरहतक्रम– prescription 
वृत्तान्तर्गत– tropical 
वरे्वरे्ळा/वरे्ळेपि– individual/individuality 
वैञारनक सांभव– scientific possibility 
वांध्या/वांध्या मृरत्तका– barren/barren soil 
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नापीक जमीन– barren land/soil 
 

श 
 

श्रेिी/श्रेिीय लत– gradation/graded 
श्रेिीय लत– graded 
शब्दप्रामाण्याने– on authority of the word 
— by the word of authority 
शब्दप्रयोर्/वाकप्रयोर्– phrase, idiom 
शििार्ती (पत्कििे)– surrender 
शिीिकायगशास्त्र– physiology 
शाखा– school 
रशल्पञ– architect 
रशल्पकाि/रशल्पी– artificer 
रशलाभांर्– fracture of rocks 
रशलाविि– lithosphere 
शीषगक (प स्तकािे/लेखािे)– title 
श द्धभदूृश्यवाद– landscapepurist 
शून्यलब्धी– calculus 
शतेमळा– farm, plantation 
शोध/मार्गि– pursuit 
शोध घेिे– investigate 
शोधन– investigation 

 
स 
 

स्थल/स्थलरनष्– space/spacial 
स्थलसापेक्ष परिसि– locality 
स्थानाांतरित/बदली (वस्तू/हयव्लत)– substitute 
व्स्थि– constant 
स्थूल– uncritical 
स्थूलदशी– macroscopic 
स्थूलके्षिी– macrochoric 
स्पशगक्षम– tangible 
स्पष्ट– positive 
स्फोटसि (ज्वालाम खींिे)– volcanism 
स्वयांपूिग/पूिगपिे– a whole/as a whole 
स्वरूप/स्वभाव– character/nature 
स्वाभारवक– natural 
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स्वीकाििे– adopt 
स्वचे्छ, स्वैि– arbitrary 
सखोल दृश्य-सखोल दृश्य (रवरशष्ट 
कोिातून/अांतिावरून रिि/दृश्य)– 

a picture in perspective (view) 

सजातीय/स्ववर्ीय– homogenious 
सजातीयता– homoge 
सजीव/सेंरद्रय/सावयव– organism/organic 
सत्य/सत्यता– real/reality 
सत्यव्स्थती/वस्त व्स्थती– reality/fact 
सममूल्यदशगक िेषा/सममूल्य िेषा– isopleths 
समत्वदशगन/अांर्दशगन– offset  
समपगक– adequate, fitting, fit 
समपगि– surrender 
समरष्ट– totality 
समाक्रमि– overlapping 
समाज– community 
समाकषगि/सरूपतासाहियग– cohesion/zusammenhang (जमगन) 
समीक्षि (पिीक्षिात्मक)– investigation 
सम्यकदशगन– demostration 
सय व्लतक/सय व्लतकता– valid/validity 
सवेक्षि– survey 
सलर्पिा/सांसलती– coherence 
साकल्य (सकलत्वाने रविाि)– gestalt (जमगन) 
साकल्य-तत्तव– gestalt theory/holistic principle 
सादि कििे– present/represent 
सादृश्य/समानता– analogy 
साधन-िाशी– mass-material 
साधन सामग्री– material/data 
सापेक्ष-स्थान/परिसि– location/locality 
सवगहयापी/रवश्वहयापी– universal 
सावधानता– carefulness 
सावगकारलक सत्य– universal truth 
साि– essence 
सािाांश– summary 
सािाांशाने– essencially 
सािस्वरूप– essential character 
सािभतू– essential 
साक्ष– testimony 
रसद्धान्त/रसद्धप्रमेय– theorem 
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सीमा– boundary, margin 
सीमान्त– marginal 
सीमान्तभमूी– outskirts, marginal land 
सीमान्त श ल्क– customs/traiff 
सूरित– implied 
सूक्ष्मदशी– microscopic 
सूक्ष्मके्षिी– microchoric 
सोदाहिि स्पष्टीकिि– illustration/illustrative 
सांर्ती/मेळ– co-ordination/adjustment 
सांघात/सांिय– multitude 
सांरदग्ध– vague 
सांदेह/सांशयवाद– scepticism 
सांरनपात/सांपात– co-incidence 
सांप्रदाय– school 
सांपकग पद्धती– approach 
सांबांध/सांबांधयोर्– relation/relationship 
सांपादन– performance 
सांभाहय– feasible 
सांमापन/सममापक– commensurate 
सांय लत/सांरमश्र– compound 
सांयोर्/समवाय– combination 
सांश्लेषि– synthesis 
सांसांलती/समासलती– co-herence 
सांरक्षप्त त– abstract 
सांञा– term 
साांर्ड घालिे/साांर्ड– integrate/integration 
साांर्ाडा– structure 

 
ह 
 

हद्द– boundary 
हवामानशास्त्र– meteorology/climatology 
हवामानरवषयक– meteogological, climatic 
हस्तरलरखत– manuscript 
हस्तरलरखतािी रछद्राांरकत प्रत– mimographic (stencil) copy 
रहम– snow 
रहमत षाि– frost 
रहमाघातावस्था/रहमावस्था– frosting conditions 
रहमावस्था (रनत्यािी)– permafrost 
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रहमपात– snowfall 
चहस्त्र– wild 
हेत्वाभास– fallacy 

 
क्-ज्ञ 

 
रक्षरतज पातळी– horizontal plane 
रक्षरतजसमाांति (x लांबसमाांति)– horizontal (x vertical) 
के्षिकायग– field-work 
के्षिीय भरू्ोलाभ्यासक– field geographer 
के्षिविगनी भरू्ोल– chorography 
के्षिविगन-शास्त्र– chorology, chorographic science 
के्षिाभ्यास– field study 
ञानवदृ्ध– veteran 
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इगं्रजी–मराठी–सूची 
 

Abstract- अमूतग, सांरक्षप्त त 
Abtrus- र्हन, दूबोध 
Accomplishment- यश 
Accuracy- यथाथगता, काटेकोिपिा, सत्यता  
Adapt- म िड घालिे 
Adequate- समपगक, पयाप्त त 
Adjust- मेळ घालिे, ज ळिी कििे, ज ळते घेिे 
Adjustment- ज ळिी, सांर्ती, मेळ 
Adopt- स्वीकाििे 
Aesthutic- सौंदयगबोधक्षम 
Agent- मध्यस्थ 
Amount- िाशी, िक्कम, भाि, परिमाि 
Analogy- सादृश्य, समानता 
Analysis- रवश्लेषि, पृथक्किि 
Analytical- रवश्लेषिात्मक 
(x Synthetical)- (x सांश्लेषिात्मक) 
Anthropology- मानववांशशास्त्र 
Anthropography- मानववांशविगन 
Anthropocentric- मानववांशकें द्री, मानवकें द्री 
Anthropo-geography- मानव-भरू्ोल 
Appearance- देखावा 
Applied Science- उपयोजनात्मक शास्त्र 
Approach- दृरष्टकोन, सांपकग  पद्धती, जवळीक कििे 
A priori- पूवगकव्ल्पत, पूवगकल्पनेवरून 
Appropriate- सांय व्लतक 
Approximate- ठोकळमानाने, अांदाजे 
Arbitrary- स्वैि, स्वचे्छ, रनयमातीत 
Architect- रशल्पञ 
Area- भकेू्षि, के्षि 
Argument- य व्लतवाद, तकग वाद 
Argument in circle- िक्रीय य व्लतवाद 
Arrangement- माांडिी 
Artifact- घडरवलेली वस्तू 
Artificer- रशल्पी, रशल्पकाि, वस्त काि 
Aspect- रुप, बाजू 
Assimilation- आत्मसात कििे, सदृशीकिि 
Assume- रृ्हीत धििे 
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Assumption- र्ृहीत, र्ृहीतक, र्ृहीतप्रमेय 
Astronomy- खर्ोलशास्त्र 
Altitude- मनािा कल, िोख, प्रवृत्ती 
Attribute- उपाधी, र् िरवशषे 
Axiom- र्ृहीतक, र्ृहीतरसद्धाांत 
Authority- अरधकाि/अरधकािपि 
on authority of work- शब्दप्रामाण्याने 
 

B 
 

Burren- वाांझ, वांध्या 
Bed-rock- तळरशळा 
Barren-soil- वांध्या मृरत्तका, भाकड मृदा 
Being-Becoming- अव्स्तत्व, सृष्टावस्था, सृष्टवस्तू, सृजन प्ररक्रया, 

सृजन 
Bibliography- सांदभग-ग्रांथसूिी 
Biology- जीवशास्त्र 
Blast-furnacco- झोतभट्टी 
Botany- वनस्पतीशास्त्र 
Boundary (Border)- सीमा, मयादा, हद्द 
Boundary-line (Borderline)- सीमा िेषा, सिहद्द, सामारसक िेषा 
Broad- रुां द, हयापक, पोकळ, बोंर्ळ 
Broadly defined- बोंर्ळ/पोकळ हयाख्या असलेला 
 

C 
 
Calculate- र्िती कििे 
Calculus- शून्यलब्धी 
Care- अवधान 
Cartography- नकाशीकिि-रवद्या, नकाशा किण्यािे शास्त्र 
Casual- आर्ांत क, आकव्स्मत, अनाहूत 
Cause- रनरमत्त, प्रयोजन, कािि 
Casual- नैरमरतक, काििात्मक, कायगकाििभावात्मक 
Category- वर्ग, प्रकाि 
Categorical- मासलेवाईक, रनिपवाद, रनःसांरदग्ध 
Character- स्वभाव, स्वरुप 
(Essential) Character- सािस्वरुप, स्वरुपसाि 
Characteristic- लक्षि, लाक्षरिक 
Characterise- लक्षिािोप कििे 



 अनुक्रमणिका 

Chemistry- िसायनशास्त्र 
Choric- भभूार्ीय 
Chorcs- भभूार्, वांटनभार्, सवर्ीय भभूार् 
Chorography- के्षिविगनी भरू्ोल 
Chorographic Science- के्षिविगन शास्त्र 
Chorology- भवूांटनशास्त्र, भौर्ोरलक रवस्ताि शास्त्र 
Chronology- कालक्रमबांध, कालक्रमशास्त्र 
Claim- दावा कििे, अरधकाि साांर्िे 
Classical- अरभजात 
Classified- वर्ीकृत 
Clearing- अहयाप्त तभमूी (अिण्यातील/क िि प्रदेशातील) 
Climatology- हवामानशास्त्र 
Coherence- सलर्पिा, सांर्ती, सांसलती 
Cohsion- सरुप, साहियग 
(Zusammenhung)- (समाकषगि) 
Coincidence- सांपात, सांरनपात 
Combine- सांयोर् कििे 
Combination- सांयोर्, समवाय 
Commensurate- सांमापन (परिमापन) कििे 
Commensurable- परिमेय, सांमेय 
Commonally- लोकप्रारतरनरधक सामान्य सांघटना 
Community- जनर्ि, समाज 
Compact- खेटाखेटीिे 
a Compact village- खेटाखेटीने वसलेले र्ाव 
Competent : competence- ञानकायगक्षमता, रवरधमान्यक्षमता 
(incompetence)- (अक्षम, सक्षम पयाप्त तक्षमता) 
Componant- घटक, भार्  
Composit- सांय लत  
Compound- सांय लत, सांरमश्र 
Comprehensive- हयापक 
Concern- आत्मीयता, रजहहाळा, आस्था 
Concept- सांकल्पना (सांबोध) 
Concurrence- सांपात 
Concrete- मूतग 
Condition- व्स्थती, अवस्था, अट 
Conditioning- अरभसांधान 
Crop-rotation- रपकाांिा फेिपालट, पीकपालट 
Criteria (criterion- एकविन)-रनकषां, कसोट्या, र्मक 
(be) Critical- क्राांरतक (धािेवि धििे) 
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Cultural (x natural)- साांस्कृरतक (x प्राकृरतक) 
Customs- सीमाश ल्क 
Culturcd- सांस्कारित, मशार्त केलेले 
Conditioned- अरभसांधात, अवलां रबत 
Confirm- खातिजमा कििे, दृढ कििे 
Conflicting- रवसांवादी, रवग्रहकािक 
Connection- अन्वय, सांबांध 
Connotation- र् िाथग/सूरिताथग, हयांर्ाथग 
(x denotation)- (x वस्त्वथग, वाच्याथग, शब्दाथग) 
Consider- पिामषग घेिे 
Constant- अरवकािी, अहयय, तटस्थ 
Consistant- सांवादी, अरविोधी 
Consistance- सांवाद, अरविोध, अथगसातत्य 
Constitution- घटना, प्राकृरत्तक स्वरूप, प्रकृती 
Context- सहपाठ, उपव्स्थत वस्तू (अांतभूगत) 
(text)- (पाठ्यलेख) 
Co-ordinate- सहरनदेश कििे 
Co-ordinates- सहरनदेशकाांक 
Co-ordinating- सहरनदेशक 
Corporal- कारयक 
Correspond- सांर्ती असिे 
Content- आशय, समारवष्ट रवषय 
Contribution- योर्दान, भि 
Cosmology- रवश्वोत्पत्तीशास्त्र, जर्द् विगन 
Counterpart- प्ररतभार्, प्ररतरुप 
Country- देश 
Country-rock- स्थारनक (देशी) खडक 
Coverage- आवाका 
Creast-line- रशखि (भार्) िेषा 
Crops-Subsistance- रनवाह रपके 
Crops-Commercial- हयापािी रपके 
Crops-cash- िोकड रपके 
Crop-animal-complex- पीक-प्रािी-जरटल 
 

D 
 

Damp- आद्रग, दमट, ओलसि 
Data- पक्ष, सामग्री, र्ृरहत सामग्री, तपशील 
Diductive- रनर्मन पद्धती 
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(x Inductive)- (x उद्र्मन) 
Defend- समथगन कििे, प्ररतवाद कििे 
Dellection- परिवलन 
Defensible- समथगनीय, प्ररतवाद्य 
(logically defensible- तकग दृष्ट्ट्या समथगनीय) 
Demonstration- प्रत्यक्ष प्रमाि, प्रात्यरक्षक, रनदशगन, सम्यक दशगन 
Demonstrato- प्रत्यक्षपिे रसद्ध कििे, सम्यक दशगन घडरविे 
Denotation- वस्त्यथग 
Departure- अपवतगन 
Deposit- रनधान, रनके्षप 
Detail- तपशील, सामग्री 
Determinism- रनियवाद, पूवगकव्ल्पत-परििामवाद 
Deserter- पिाङ्म ख, पळप टा 
Device- य लती 
Dictum- अरधकािवािी, वदेवालय 
Difference- फिक, बदल, भेद 
Differentiate- भेदाभेद दाखरविे, वर्गवािी कििे 
Differentiation- भेदाभेद 
Differential- भेदाभेदात्मक, कमीजास्त बदल 
Dilemma- रवकल्प, शृांर्ापत्ती 
(To face a dilemma- शृांर्ापत्तीस तोंड देिे) 
Dimension- बाजू, माप, रमती, परिमेय बाजू 
Discrepancy- रवसांर्ती 
Discipline- शास्त्र 
Design- आकृतीबांध 
Distinc- वरे्ळेपिा, रभनरुप 
Distinguish- वरे्ळा दाखविे, वरे्ळा काढिे 
Dissipate- अपहयय कििे 
Distribution- वांटन, रवतिि 
Diverse- रवरवधोद् देशी 
Distortion- काटछाट, रवरुपता 
Doctrine- रसद्धाांत 
Dogma- अरधकािमत/तत्व 
Domostic- पाळीव, ग्राम्य, ग्रामीि, मािसाळलेले 
Drought- अवषगि 
(Permanent Drought- रनत्यावषगि) 

 
E 
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Earth-Science- भरूवञान 
(Erdkunde) (जमगन) 
Earthforms- भरूुपे 
Ecology- परिव्स्थती रनष् अभ्यास पयावििशास्त्र, परिसिशास्त्र 
Human Ecology- मानव पयावििशास्त्र 
Element- मूलतत्तव, घटक 
Elevation- उद्धिि, उांिी 
Elevated- उनत 
Elevator- याांरिक कोठाि (धान्यािे) 
Emblem- बोधरसन्ह, म द्रा, ठसा 
Empirical- अन भवजन्य, अरधभौरतक (आन भरवक) 
Environment- परिसि, पयाविि 
Erosion- झीज 
Essence- साि 
Essential- सािभतू, मूलभतू 
Essentially- सािाांशाने, मूलतः 
Ethnology- मानवजातीशास्त्र 
Ethnography- मानवजाती विगन 
Exaggeration- एकाांरतक मत/रविाि 
Exclusive- रनषेधी, वजगक 
Exclusion- रववजगन 
Exploration- अन्वषेि, शोधन, शोध 
Exposition- हयाख्यान, रवविि 
Expression- विन, आरवष्ट्काि/ 
(Express- आरवष्ट्काि कििे, हयलत कििे) 
  

F 
 

Fabricating (mills)- वस्तूरनर्गमतीसाठी रर्िण्या/कािखाने 
Fact- सत्यव्स्थती, वस्त व्स्थती 
Factor- कािक, अवयव 
Fallacy- हेत्वाभास, भ्रान्ती 
Fallow- पडीत जमीन 
Fallow system- पडपद्धती 
Farm- शतेमळा 
Feasible- सांभाहय, साध्य 
Feature- रुपधेय, रुप 
Fiction- कव्ल्पत कथा 
Field- शते, के्षि 
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(daughter field- प्रसवके्षि: 
mother field- जनकके्षि) 
Field work- प्रत्यक्ष कायग, के्षिकायग 
Field study- के्षिाभ्यास 
Field-Geographer- के्षि कायगकािी भरू्ोलाभ्यासक, रफिता भरू्ोलकाि 
Folding- वलीकिि, घडी पडिे 
Form- प्रकाि, नम ना, रुप 
Foimation- घटना, रुपधाििा 
Fossil- अश्मावशषे 
Fracture- रशलाभांर्, प्रस्तिभांर् 
Fragment- फ टके त कडे 
Frost- रहमत षाि 
Frosting- रहमाघात 
perma frost- रनत्यरहमावस्था 
Function- कायग, फलन (र्रित) 
Functional- कायगकािी, फलनकािी 
Fundamental- पायाभतू, मौरलक 
 

G 
 
Generic- प्रजातीय 
Generic term- जातीपद, जातीनाम 
Genesis- जनन, उत्पत्ती 
Genetic- उत्परत्तरनष्, उत्परत्तदशगक, जनक 
Genetic term- उत्परत्तनाम 
General- सवगसामान्य, सवगसाधािि, हयापक 
Generally- सिसकट 
Genuine- अकृरिम, खिा, यथाथग, उत्स्फूतग 
Gestalt- साकल्य 
Gestalt Theory- साकल्य तत्तव 
Geodesy- भमूापन 
Geographer- भरू्ोलाकाि, भरू्ोलञ, भरू्ोललेखक 
Geography- भरू्ोल, भरू्ोलशास्त्र 
Geography general- सामान्य भरू्ोल, क्रमबद्ध भरू्ोल 
Geography microchoric- सूक्ष्मदशी भकेू्षिविगनपि भरू्ोल 
Geography macrochoric- स्थ लदशी भकेू्षिविगनपि भरू्ोल 
Geography microchoric Topographic- सूक्ष्मदशी भरूुपविगनपि भरू्ोल 
Geology- भशूास्त्र 
Geomorphology- भरूुपशास्त्र, भरूुपविगन 
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Geopolitics- भिूाजनैरतक शास्त्र 
Geopolitical- भिूाजनैरतक  
Geophysics- भभूौरतकशास्त्र 
Geophysical- भभूौरतक 
Gradation- श्रेिी 
Grade- प्रत 
Graded- श्रेिीय लत 
Grading- प्रतवािी 
Guide- कोश, मार्गदशगक, वाटाड्या 
 

H 
 
Hall-mark- कळस 
Handicap- उिीव, दोष 
Heterogenous- रवजातीय 
Heterogenity- रवजातीयता 
History- इरतहास, इरतहासशास्त्र 
(Prehistory- पूवेरतहास) 
Historical- इरतहासकालीन, भतूकालीन, पूवगकालीन 
Homogeneous- सजातीय 
Homogeneity- सजातीयता 
Horizontal- रक्षरतजसमाांति 
(× Vertical- लांबसमाांति) 
Human activity- मानवी हालिाली 
Human Ecology- मानवी पयावििशास्त्र, मानव परिसिशास्त्र 
Human geography- मानवी भरू्ोल 
Hydrology- जलरवतििशास्त्र, जलवहनशास्त्र, जलशास्त्र 
Hypothesis- कृतकप्रमेय 
Holistic principle (gestalt)- साकल्यतत्तव  
 

I 
 
Identify- एकरूप/तदू्रप होिे/कििे 
Identity : Identification- तदू्रपता, एकरूपता 
Idiographic- अनन्यसामान्याांिा रविाि कििािे 
Illustrative- रवषद कििािा, प्रकाशक, सोदाहिि 

स्परष्टकििात्मक 
Illuminating- उद् बोधक, प्रकाश टाकिािे 
Immaterial- अमूतग, अभौरतक, अवास्तव 
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Impact- आघात 
Implied- सूरित, र्र्गभत  
Impolitic- न्यायरवरुद्ध 
(x Compatibility- पे्रमभाव) 
Individual- एकएकटा, स टा, वरे्वरे्ळा 
Individuality- हयव्लतत्व  
(personality- हयव्लत्तमत्व) 
Induce- प्रवृत्त कििे 
Induced- प्रवर्गतत 
Inductive- उद्र्ामी 
(x deductive- x अवर्ामी) 
Ingenious- कल्पक, ित ि 
Insulindia- द्वीपकल्पात्मक भाित, भाितीय द्वीपकल्प 

(कदारित मलेरशया व इन्डोनेरशया सह) 
Integrate- एकसांध कििे, एकसूिीकिि, साांर्ड घालिे 
Integrating- एकसांधानात्मक, साांर्ड 
integration- एकसांधान, साांर्ड 
Intelligently- ब रद्धिात याने/कौशल्याने 
Interpretation- अथगशोधन, अथान सांधान, अन्वयाथग 
Interprete- अथग लाविे, अन्वयाथग लाविे. 
Interrelation- पिस्पि सांबांध, अांतःसांबांध 
Interrelationship- अन्योन्य सांबांधयोर् 
Interest- र्ोडी, लक्ष, िस, अरभरूिी 
Introduce- परििय/ओळख करून देिे 
Investigation- अन्वषेि, शोधन, आलोिना, समीक्षि 
Investigate- शोध घेिे/कििे 
Isopleth- घटकसममूल्य दशगकिेषा, सममूल्यिेषा 
 

J 
 
Judge- रनिगय कििे, रनिगय, रनवाडा कििे 
Judgement- रनिगय, रववके, अरभप्राय, रनवाडा 
Just- न्याय्य, योग्य 
 

K 
 
Kaleidoscopc- रवरवधाकािपट, रवरवधाकािदशगक, शोभादशगक 
Kaleidoscopic- रवरवधाकािपटात्मक, शोभादशगकसदृश्य 
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L 
 
Lable- ओळखपि 
Land form- भरूूप, भरूमरूप, भमू्याकाि 
(Morphology of Land form- भरूूपििना शास्त्र) 
Landscape- भदूृश्य, दृरष्टर्तभभूार् 
*Landschaft- भकेू्षिदृश्य *(जमगन शब्द) 
Landschaftkunde- भकेू्षिविगन, प्रादेरशक भरू्ोल 

River [ Lower- नदीच्या म खाकडील प्रवाह 
Upper- नदीच्या उर्माकडील प्रवाह 

Landscape purist- श द्ध भ-ूदृश्यवादी, केवलभदूृश्यवादी 
Lead to- च्या कडे कल असिे/च्या रदशनेे जािे 
Lineament- रूपधेय, रभम्रतादशगकलक्षि 
Lithosphere- रशलाविि 
Location- सापेक्ष स्थान 
Locality- स्थलसापेक्ष परसि, स्थारनक परिसि 
Longitudinal- लाांबीच्या बाजूने अथवा 
(Lengthwise)- उांिीच्या बाजूने 
Latitudinal- रुां दीच्या बाजूने 
Land (जमगन-लाांट)- देश, प्रदेश, जमीन 
Land (इांग्रजी-लँड)- भखूांड, जमीन 
Landerkunde- देशाांिा भरू्ोल, प्रादेरशक भरू्ोल 
 

M 
 
Microscopic- स्थूलदशी 
Microscopic- सूक्ष्मदशी 
Magnify- रवशालन कििे 
Magnifying- रवशालक 
Manner- िीत 
Manuscript- हस्तरलरखत 
Mapping- नकाशीकिि 
Margin- सीमा 
Marginal- सीमाांत 
Marked- लक्षात भििािा, लक्षिीय 
Mass- िाशी 
Mass-material- साधनिाशी 
Masterly- र् रुत ल्य, प्रर्ल्भ, प्रभावी 
Matcrial (data)- सामग्री, साधनसामग्री 
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Material object- मूतगवस्तू 
Material (of matter)- मूतग, भौरतक 
[x immaterial- अमूतग] 
Materialist- वास्तववादी 
Materialism- वास्तववाद 
Megascopic- बृहद्दशी 
Member- अवयव भार्, अांर् 
Meteorology- हवामानशास्त्र 
Meteorological- हवामानरवषयक 
Method- पद्धती 
Methodological- पद्धरततांिरवषयक, पद्धरतप्रधान 
Mcthodology- पद्धरततांि, पद्धरततांिशास्त्र 
Milieu- परिसि, पाश्वगभमूी 
Minerology- खरनजशास्त्र 
Mineral deposit- खरनजरनके्षप, साठा 
Mimograph (Stencil copy)- हस्तरलरखतािी रछद्राांरकत प्रत. 
Model- नम ना 
Monograph- एकरवषयविगन 
(Geo) Morphology- रूपविगन (भरूूपविगनशास्त्र) 
Mosaic- आकृरतसांयोर्, आकािबांध 
Multifarious- बह रवध 
Multiplicity- बह रवधत्व, बाह ल्य, बह रूपता 
Multitude- सांघात, सांिय 
Microchoric- सूक्ष्मके्षिी, सूक्ष्मभभूार्ीय 
Mesochoric- मध्यमके्षिी, मध्यमभभूार्ीय 
Macrochoric- स्थूलके्षिी, स्थूलभभूार्ीय 
 

N 
 
Native- तद् देशीय 
Native place- जन्मस्थान 
Native (Natural, artless)- नैसर्गर्क, अकृरिम, साधा 
Natural- भौरतक, नैसर्गर्क, स्वाभारवक 
(× Cultural- x साांस्कृरतक) 
Natural Scientist- रनसर्गशास्त्रािा अभ्यासक 
Node- सूजलेला भार्, साखळलेला भार्, दोन वत गळाांिे 

छेदनचबदू 
Nomathetes- रवरधलेखक 
Nomothetic- रवरधरवषयक 
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Notable- लक्षिीय, दृश्य 
 

O 
 
Obscure- र्ूढ, झाकलेली, अस्पष्ट 
Offset- समत्ि/पूिकत्व दशगन 
Order- प्रत, हयवस्था 
Organism- सेंद्रीय, सावयव, सजीव 
Organic- सजीव 
Origin- उर्मस्थान 
Orientation- नवीन रदशा/वळि देिे/दाखरविे 
Orographic- पवगतििनासांबांरधत 
Orography- पवगतििनाविगन 
Outskirst- उपाांतभमूी, सीमाांतभमूी 
Outgrowth- अरतवदृ्धी, दूिवृद्धी, बाहेििा फाटा 
Overlap- समाक्रमि 
Overshading- अरतिांजन 
Overshaded- अरतिांरजत 
 

P 
 

Paleontology- प्रािीन प्रारिजीवनशास्त्र 
Paradox- वदतोहयाघात असत्याभास 
Paradoxical- लोकरवरुद्ध, रविोधाभासक, रविोधात्मक 
Particle- कि, क्ष द्राि  
Pasture (grazing ground)- ििाऊ क िि, ििांर्ि 
Pattern- आकृरतबांध, नम नाकृती 
Pencplain- मदैानप्राय, प्रायःमदैान 
Perceive- प्ररतबोध होिे; आकलन होिे 
Percept- प्ररतबोध  
Perception- प्ररतबोधन 
Performance- सांपादन, कृती, प्रयोर् 
Period- आवतगन, कालखांड 
Periodic- आवतगनी 
Permanent- रनत्यािा, रनत्य 
Personality- हयव्लतमत्व 
Phenomenon- घटना 
Photostat- छायारििाांरकत प्रत, व्स्थिरिि 
Phrase- वालयाांश, शब्दप्रयोर् 



 अनुक्रमणिका 

Physical- प्राकृरतक, भौरतक, वास्तव 
Physical body- भौरतक वस्तू, वस्त -चपड 
Physics- भौरतकशास्त्र 
Physiography (Physical geography)- प्राकृरतक भरू्ोल 
Physiographic- प्राकृरतक भरू्ोलविगनपि 
Physiognomy- हयव्लतरूपविगन, म खसाम रद्रक 
Picture in perspective- रवरशष्ट कोनातून पहावयािे रिि 
Picdmont- पायालर्तिे पठाि, रर्रिपाद 
Pioncer- अगे्रसि, अग्रिी 
Plantation- मळा, लार्वड शतेी 
Plantation crops- बार्ाइत रपके, लार्वडीिा रपके 
Political geography- िाजनैरतक भरू्ोल 
Political science- िाजनीरतशास्त्र 
Positive- प्रत्यक्ष, स्पष्ट, रनःसांरदग्ध, भिीव 
Postulate- र्ृरहतप्रमेय 
Practice- प्रयोर्, अभ्यास, परिपाठ, हयवहाि 
Practical- प्रायोरर्क, हयावहारिक 
Prodiction- भरवष्ट्यतकग , भरवष्ट्यकथन 
Premise- उपन्यास, आधािरवधान 
Preponderent- प्रबल, बाह ल्य असलेले 
Present- सादि कििे, प ढे माांडिे 
Presentation- माांडिी 
Prescription- रवरहतक्रम 
Prescribed- नेमून रदलेले, रवरहत 
Presumption- र्ृरहतक, र्ृरहतप्रमेय 
Primitive- आरदम 
Primitive landscape- आरदम भदूृश्य 
Primitive man- आरदमानव 
Problem- प्रश्न, कूटप्रश्न 
Product- फल, परििाम, उत्पादन, उत्पन 
Promoter- प िस्कता, प्रवतगक 
Propaedeutic study- प्राथरमक अभ्यास 
Proper- न्याय्य, अन रूप, योग्य 
Properly- न्यायपिे 
Propose- प्रस्ताव माांडिे 
Proposal- प्रस्ताव 
Pursuit- अन्वषेि, मार्गि, मारे् धाविे 
Persue- मारे् धाविे 
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R 
 
Radical- आमूल, मौरलक, उन्मलूक 
Radicalism- उन्मूलनवाद 
Radical change- आमूल परिवतगन 
Rainforest- पजगन्य प ष्टजांर्ल (रवष ववृत्तीय व वृत्तान्तर्गत) 
Ranching- पश पालक शतेी 
Ranch- पश पालक शतेमळा 
Live stock ranching- पश पालक शतेहयवसाय 
Reality- सत्यव्स्थती, सत्य 
Reconnaissance- प्राथरमक पयगवके्षि 
Reconnoitring- रनप ि रनिीक्षि 
Region- प्रदेश 
Regional studies- प्रादेरशक अभ्यासलेख 
Reject- अमान्य कििे, नामांजूि कििे, टाकून देिे 
Relation- सांबांध, अन्वय 
Relation (Mutual)- अन्योन्यसांबांध, अन बांध 
Relationship- सांबांधयोर् 
Represent- सादि कििे, प्ररतरनरधत्व कििे, प्ररतमा/प्ररतचबब 

उमटिे, द्योतक असिे 
Representation- रनवदेन, माांडिी, प्ररतमा 
Research- अन सांधान 
Ridge- कटक, पाठाड 
Rolling mill- धातूांिे रुळ कििािी रर्ििी 
Resource- रनधान, सांपत्ती, सांपरत्तसाधन 
 

S 
 
Sangfroid- प्रशाांतला, रनर्गवकारिता, प्रसन 
Scenary- रििमाला, दृश्यमाला 
Scepticism- अरवश्वास, सांदेह, सांशयवाद 
School- सांप्रदाय, पिांपिा, शाखा, पठडी 
Scholarly- अभ्यासू, रवद्वतापूिग 
Scientific possibilities- वैञारनक सांभव 
Scope- हयाप्त ती 
Section- भार्, छेद 
Cross-section- आडवा/कालछेद 
Semantic- शब्दाथगशास्त्र (सांबांधी) 
Sensation- सांवदेना, सांवदेन 
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Sharply- तीव्रतेने, तीक्ष्ितेने 
Shifting- रफिती, बदलती 
Shifting Cultivation- रफिती शतेी 
Significant- अथगपूिग, महत्तवपूिग, महत्ता असलेली 
Significance- महत्तव, अथगवत्ता, महत्ता 
Situation- परिव्स्थती, प्रसांर् 
Slumping- घसिि 
Snow- रहम 
Snowfall- रहमपात 
Soil- मृरत्तका, मृदा, शतेमाती 
Subsoil- अांतमृगरत्तका 
oil Science- मृरत्तकाशास्त्र 
Sophisticated- अवास्तव 
Source- उर्मस्थान 
Spece- अवकाश, स्थल 
Spacial- स्थलावकाशस्थ, स्थलरनष् 
Special- रवरशष्ट, खास 
Specialization- रवशषे प्रारवण्यसांपादन 
Specialised studies- रवरशष्टाभ्यास 
Species (x genus)- जाती (x प्रजाती) 
Specific- रनर्गदष्ट, रवरशष्ट 
Specification- नामरनदेशन 
Specimen- नम ना 
Standard- मानदांड, प्रमारितमाप, मोजपट्टी 
Stratigraphy- भसू्तिविगनी 
Structure- साांर्ाडा, ििना, बाांधिी 
Student- अभ्यासक, रवद्याथी 
Studies- अभ्यास, अभ्यासलेख, अभ्यासप्रांथ 
Suburb- उपनर्ि 
Subsistance agriculture- रनवाहक शतेी 
(x Commercial agriculture- हयापािी शतेी) 
Substitute- स्थानाांति कििे, बदली देिे, बदली रदलेली 

(वस्तू, हयलती इ.) 
Substantive- आशयप्रधानां, सत्यव्स्थरतरवषयक 
Sum- बेिीज, मेळ 
Sum total- र्ोळा बेिीज, रमळविी 
Summary- सािाांश, सािाांशरूप 
Supplementary- प िविी दाखल 
Surface rock- पृष्रशळा, (X bed rock-तळरशळा) 
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Surrender- शििार्ती, समपगि 
Survey- सवेक्षि 
System- पद्धती, क्रमबांध 
Systematic- क्रमबद्ध, क्रमबांधात्मक 
Systematic geography- क्रमबद्ध भरू्ोल, क्रमबांधात्मक भरू्ोल 
Systematize- क्रमबांधन, क्रमबद्ध कििे 
Synthesis- सांश्लेषि 
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Tamcd- मािसाळलेले, ग्रामीि, पाळीव, मवाळ 
Tangible- ग्रहिक्षम, स्पशगक्षम, मूतग 
Tariff wall- जकातसीमा 
Telcology- अांरतमहेत वाद, रनसर्गप्रभाववाद 
Temperate grassland- कवोष्ट्ि र्वताळ/प्रदेश 
Tendency- कल, वृत्ती 
Testimony- साक्ष्य, प्रमाि 
Testimonial- प्रमािपि 
Term- सांञा 
Terminology- परिभाषा 
(In terms of- च्या परिभाषेत/च्या भाषेत) 
Texture- पोत 
Theorem- रसद्धाांत 
Theoretical- औपपरत्तक, ताव्त्वक 
Theory- उपपत्ती, वाद, तत्तव 
Theory and practice- आर्म-प्रयोर्/उपपत्ती-प्रयोर् 
Throw out- नामांजूि कििे, सांके्षप देिे, अस्वीकाि 
Title- अरधकाि, शीषगक 
Title-deed- अरधकािपि 
Topography- भरूूपविगन, भरूूपािेखन 
Tropical- वृत्तान्तर्गत 
Total/Totality- साकल्य, समरष्ट, एकूिात 
Type- प्रकाि, नम ना 
Typical- नम नेदाि 
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Uncritical- स्थूल 
Unified (united)- एकीकृत, एकम खी 
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Uniform- एकरूप, एकसमान 
Uniformity- एकरूपता 
Unilateral- एकपक्षीय 
Unique- अनन्य, असामान्य, अरद्वतीय 
Unit- एकक, एकघटक, एकनर् 
Unitary- एकात्म, अभेदरूप 
Unity- एकता, एकात्मता 
Universal- रवश्वहयापी, सवगहयापी, सावगकारलक 
Universals- सावगकारलक सत्ये 
Unwarranted- अनपेरक्षत, अनरधकृत 
Uplifted- अद्धतृ 
Usage- वापि, उपयोर्, प्रयोर्, परिपाठ 
 

V 
 
Vague- सांरदग्ध, अरनरित, प्रच्छन 
Valid- सय व्लतक, सप्रमाि 
Validity- सय व्लतकता, प्रामाण्य 
Variable- रवकािी, िल, अव्स्थि 
(× Constant- × व्स्थि, अरवकािी) 
a variable- िल/रवकािी, सांख्या/वस्तू 
Variant- रूपभेद, पाठभेद, अथगभेद 
Vegetation- खाद्यवनस्पती, वनस्परतजीवन 
Vertical- लांब (पातळी) 
[Horizontal- रक्षतीज (पातळी)] 
Veleran- ञानवदृ्ध, तपोवृद्ध, म िब्बी 
Volcanism- स्फोटसि (ज्वालाम खींिे) 
 

W 
 
Warrant- प्रमािपि, अरधकािपि 
Warranted- अरधकृत 
(unwarranted- अनरधकृत) 
Wet- आद्रग, दमट 
(a) Whole- सांपूिग (वस्तू), स्वयांपूिग, परिपूिग 
(as a whole- अभांर्रूपाने, पूिगरूपाने) 
Wild- िानटी, वन्य, चहस्त्र, असांस्कारित 
grows wild- तेथे िानटी वनस्पती वाढत िहातात 
(x Cultured- सांस्कारित, सांस्कृरतजन्य, 
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or (× domesticated- पाळीव मवाळ) 
 

Y 
 
Yield- उत्पादन प्रमाि, उत्पन, पीकउत्पादन 

 
 

 
शासकीय म द्रिालय, नार्पूि 
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फाइफि, र्ॉटरफ्रड [१०९, १६४] 
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रवसोट्झकी, एरमल [१] 
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वडू, एल्ला ल रसले [४o६]; 
िाईट, जॉन रकटगलँड [४०५]; 
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SUBJECT INDEX 
 

चर्गचत-णवषय सूची 
 

[येथे नोंदरवलेल्या पृष्ाकाांत अरधक एक अथवा उिा एक इतकी िूक असण्यािी शलयता आहे.]  
(सवगि रवषय रशषगकाांिी माांडिी इांग्रजी अक्षि क्रमाने केलेली आहे.) 

 
Accuracy in Science : काटेकोिपिा 
“Actual” Systems of Regions: प्रत्यक्ष प्रादेरशक क्रमबांध 
Adjustment : ज ळिी 
Aesthetic Geography : सौंदयगबोधक भरू्ोल 
Agricultural Geography : शतेीरवषयक भरू्ोल 
Agricultural Regions : शतेीप्रधान प्रदेश 
Analysis and synthesis : रवश्लेषि व सांश्लेषि 
Anima Geography : प्रािीप्रधान भरू्ोल 
Anthropocentric : मानवकें द्री 
Anthropo geography : मानवकें द्री भरू्ोल 
Anthropological Geography  
Anthropology, relations With Geography : मानववांश शास्त्रािा भरू्ोलाशी सांबांध 
Applied Science : शास्त्रािे उपयोजन 
Arbitrary Divisions of the Earth surface : भपूृष्ाांिी स्वैि रवभार्िी 
Area : के्षि 
Region : (प्रदेश) 
Landschaft : (भकेू्षिदृश्य) 
Landscape : (भदूृश्य)  
Areal Correspondance : के्षिीय सांर्ती 
Area differentiation : के्षिीय भेदाभेद 
Geography as : भरू्ोल म्हिजे के्षिीय भेदाभेदाांिे विगन 
Areal Extent : के्षिीय रवस्ताि 
Areal Organism : सावयव जीव, के्षिस्थजीव 
Areal Relations : के्षिीय सांबांध 
Areas of Certain Type : के्षिीय रवरशष्ट प्रकाि 
Armchair Geography : घि बसल्या रलरहलेला भरू्ोल 
An Relations with Geography : कलेिा भरू्ोलाशी सांबांध 
Artificial Systems of Regional Divisions : प्रादेरशक रवभार्िीिे कृरिम क्रमबांध 
Astronomy Compared with Geography : भरू्ोलािी खर्ोलशास्त्राशी त लना 
Relations with Geography : खर्ोलशास्त्रािा भरू्ोलाशी सांबांध 
Botany Compared with Geography : वनस्पतीशास्त्रािी भरू्ोलाशी त लना 
Relations with Geography : भरू्ोलाशी सांबांध 
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(See: Plant Geography : वनस्परत भरू्ोल : पहा.) 
Boundaries : हद्दी, सीमािेषा; 
See—Linguistic boundaries : भारषक रसमा 
Political boundaries : िाजकीय हद्दी, सिहही 
Region boundaries : प्रादेरशक सीमा 
Sciences boundaries between : शास्त्राशास्त्राांतील सीमािेषा. 
Boundary girdle : सीमापट्टा तसेि आक्रमिक्षम के्षि-पट्टा 
Boundary zone : सीमाकक्षा 
Bridges : पूल, सेतू 
Cartography : नकाशीकिि, नकाशािेखन 
Certainty : शास्त्रािी रनरितता 
Character of an area : के्षिािी रवशषेिे लक्षिे 
“Chore” : भवूांरटत के्षि 
Chorographic Science : भवूांटनशास्त्र म्हिजेि भरू्ोल 
Chorography : भकेू्षि विगनशास्त्र 
Chorological Concept : भकेू्षिविगन शास्त्रीय सांकल्पना 
Chorological Sciences : भकेू्षिीय विगनशास्त्र 
Chorology : भभूार्-विगन 
Circulatory Phenomena : अरभसििरूप घटना 
Cities : नर्िे; तसेि उप-नर्िी हालिाली (हयवहाि) पहा. 
Classical Geography : अरभजात भरू्ोल 
Classification of objects : वस्तूांिे वर्ीकिि 
Climate : हवामान 
Climate in a landscape : भदूृश्यातील हवामान 
Climatic changes : हवामानातील बदल 
Climatic classification : हवामानािे वर्ीकिि 
Climatology : हवामानशास्त्र 
Cognition Theory of : प्रबोधनसांबांधी उपपत्ती 
Commercial versus Subsistance Farming : हयापािी रवरूद्ध पोटभरू शतेी 
Commonsense Knowledge : हयवहािञान 
Comparative Geography : तौलरनक भरू्ोल 
Comparative Regional Geography  
Comparative Systems of Regions : प्रदेशाांिे तौलरनक क्रमबांध 
Compendium Geography as : भरू्ोल म्हिजे एकञानकोष 
Continents : भखूांडे 
Conversion of Natural Landscape : नैसर्गर्क भदूृश्यािे रूपाांति 
Co-cultural Landscape : साांस्कृरतक भदूृश्यात 
Cores of Region : प्रदेशािा कें द्रभार् 
Corelation : सहसांबांध 
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Cosmography : रवश्वरूपविगन शास्त्र 
Crop-animal Association : पीक पश साहियग 
Cultivated Lands : मशार्त केलेले भभूार् 
Cultivated Landscape : मशार्तीिे भदूृश्य 
Cultivation methods : मशार्तीच्या पद्धती 
Cultural Elements : साांस्कृरतक घटक 
Cultural Geography : साांस्कृरतक भरू्ोल (तसेि ‘मानवािा भरू्ोल’ पहा) 
Cultural Immobilia : साांस्कृरतक जडत्व 
Cultural Landscape : साांस्कृरतक भदूृश्य 
Cultural Regions, relations to Natural 
Elements : 

साांस्कृरतक प्रदेश, नैसर्गर्क घटकाांशी त्याांिे सांबांध 

Culture : सांस्कृती 
Culturo-Geographic Regions : सांस्कृतीप्रधान भौर्ोरलक प्रदेश 
Customs : रूढी 
Davis Systems : डेव्हहस पद्धती 
Discriptive science : विगनप्रधानशास्त्र 
Determinism : रनरितता : वाद 
Development : रवकास : (तसेि पहा, उत्पत्ती, रवस्ताि) 
Distinctive Phenomena : (भरू्ोलातील आर्ळी-वरे्ळी घटना) 
Distortion in Science : शास्त्रातील रवरूपता 
Distribution : रवतिि 
Geography as a Science of : भरू्ोल म्हिजेि रवतििािे शास्त्र 
District : रजल्हा, तहसील 
Divisions of Geography : भरू्ोलािे रवभार् 
Dry boundaries : कोिड्या हद्दी, जल रवभाजन िेषा 
Dualism in Geography : भरू्ोलातील दै्वतवाद 
Dynamic Geography : र्रतमान भरू्ोल 
Earth : as the home of man : मानवािे घि 
As a unit whole : एक सांपूिग एकक या दृष्टीने  
Geography as the science of : पृर्थ्वीिे शास्त्र म्हिजे भरू्ोल 
Organism : सावयव जीव 
The unique : एकमेवारद्वतीय या दृष्टीने 
Earth Surface : भपूृष् 
Economic Geography : आर्गथक भरू्ोल 
Economic Regional Geography : आर्गथक प्रादेरशक भरू्ोल 
Economics Compared with Geography : अथगशास्त्रािी भरू्ोलािी त लना 
Relations with Geography : भरू्ोलाशी सांबांध 
Education Relations to Research : प्ररशक्षि, अन सांधानाशी सांबांध 
Einheit, (Unity) : एकात्मता 
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Einhellich (Uniformity) : एकरूपता 
Einmalige, (Unique) : अरद्वतीयता 
Elections (Political) : रनवडिूका (िाजकीय) 
Element Complexes : घटक-जरटल 
Empirical : ऐरहक 
Environmentalism : परिसिवाद 
Erdbeschreibung Geography as : भवूिगनप्रधान भरू्ोल 
Erdkunde Geography as : भशूास्त्रीय भरू्ोल 
Ethnological Geography : मानववांशप्रधान भरू्ोल (पहा : लोक, वांश) 
Events : प्रसांर् 
Exceptional Features : अपवादात्मक रूपधेये 
Experiments : प्रयोर् 
Face of the Earth : पृर्थ्वीिा िेहिा-मोहिा 
Farms : शतेमळे 
Farm Buildings : शतेमळ्यातील घिे 
Field work : के्षिीय कायग 
Folk-Songs : लोकर्ीते 
Forms versus Functions : रूप रवरूद्ध कायग 
Frontiers of settlements : तहाने ठिरवलेल्या सिहद्दी 
Fundaments : मूलतत्तव े
Ganzheit : पूिगत्वाने पूिगरूप 
Gebiet : रजल्हा 
Gegend : देश, प्रदेश 
General Geography  
Genericconcepts : प्रजारत सांकल्पना 
Generic Systems of Regional Division : प्रजाती-क्रमबांध सांकल्पना 
(Genetic concepts : उत्परत्त सांकल्पना पहा.) 
Genesis : उत्पत्ती 
Genesis of area : के्षिोत्पत्ती 
Genesis of Landscape : भदूृश्योत्पत्ती 
Genetic Classification : उत्परत्तप्रधान वर्ीकिि 
Genetic System of Regional Classification : प्रादेरशक रवभार्िीिा उत्परत्तप्रधान क्रमबांध 
Genetic view (Geocentric view) : भपू्रधान दृरष्टकोि 
Geographic Area : भौर्ोरलक के्षि 
Geographic aspects of Economics : अथगशास्त्रािी भौर्ोरलक बाजू 
Geographic Factor : भौर्ोरलक कािक 
Geographic Facts : भौर्ोरलक सत्यव्स्थती 
Geographic Region : भौर्ोरलक प्रदेश 
Geographic Technique : भौर्ोरलक तांि 
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Geographically significant : भौर्ोरलक दृष्ट्ट्या अथगपूिग 
Geography in Antiquity : तत्कारलन भरू्ोल प्रािीन 
France : फ्रान्स 
Germany : जमगनी 
Great Britain: गे्रट रिटन 
Italy : इटली 
Japan : जपान 
Netherlands : नेदिलँड् 
Poland : पोलँड 
Rassia : िरशया 
Scandinevia : स्कँरडनेव्हहया 
United States : य.ू एस. ए. 
Geology Compared with Geography : भशूास्त्र व भरू्ोलशास्त्र याांिी त लना 
Geology : Relations Historical Geology its 
Relationwith Geography : 

भशूास्त्र ऐरतहारसक भशूास्त्रािा भरू्ोलाशी सांबांध 

Geomorphology (Topography) : भरूूप (भआूकाि) शास्त्र  
Geophysics : भवूस्त शास्त्र म्हिजे भरू्ोल 
Geopolitics : भिूाजनीरतशास्त्र 
Geopsychic Studies : भमूानसशास्त्रीय अभ्यास 
Gestalt : एक पूिगवस्तू 
Growth of a Regions : प्रदेशाांिा रवकास 
Growth of Landscapes : भदूृश्याांिा रवकास 
Harmony : सूिसांवाद : स सांवाद 
“Help-Sciences”: त्याांिे भरू्ोलाशी सांबांध मदतनीस शास्त्राांिे 
Heteroginity of phenomena : घटनाांिी रवसांवारदता (वीजातीयता) 
Historical development of the concept of 
Geography : 

भरू्ोलाच्या सांकल्पनेिी इरतहासकालातील 
रवकासावस्था 

Historical Geography : इरतहास कालातील भरू्ोल 
Historical Geology compared with geography 
: 

इरतहासकालीन भशूास्त्रािी भरू्ोलाशी त लना 

Historical Phalosophical Geography : ऐरतहारसक तारत्तवक भरू्ोल 
Historical Regional Political Geography : ऐरतहारसक प्रादेरशक िाजनैरतक भरू्ोल 
Historical Sciences : इरतहासकालीन शास्त्रहयवस्था 
History Compared with Geography : इरतहासािी भरू्ोलाशी त लना 
Relations of History with Geography : इरतहासािे भरू्ोलाशी सांबांध 
Holistic Principle : पूिगवस्तू-तत्तव 
Homogenity: एकरजनसीपिा 
House-forms : घिाांिी रूपे 
Geography as Human Ecology : भरू्ोल म्हिजे मानवी पयाविि 
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Human Elements included in Geography : भरू्ोलात समारवष्ट असलेले मानवी घटक 
Human Geography : मानवकें द्री भरू्ोल 
Hydrospher : जलाविि 
Ideas,..... their Geographic Expression 
of....... : 

रविाि...... त्याांिा भौर्ोरलक आरवष्ट्काि 

Ideographic : रविािविगनपि 
Immaterial Phenomena in Landscape : भदूृश्यातील अवास्तव घटना 
Individual men... Their importance in Region : प्रदेशात काही हयलतीिे महत्तव 
Individual objects : वरे्वरे्ळ्या वस्तूांिे महत्तव 
Individuality of Region : प्रदेशािे वरे्ळेपि 
Individual characteristics : अांर्भतू लक्षि सांि 
Intergration Sciences : एकसांघक शासे्त्र (एक सांधानक्षम) 
Integration in Geography : भरू्ोलशास्त्रातील एकसांधान 
Intensity of land use : जरमनी वापिािी सधनता 
Irdish erfϋllten Raum : अवकाश हयापक पार्गथव वस्तू 
lsopleth Maps : घटकमहत्तवदशगक नकाश े
Kultur landschaft : साांस्कृरतक भकेू्षिदृश्य 
Laboratory : प्रयोर्शाळा. 
Landerkunde : भकेू्षि विगनशास्त्र 
Land...... division and management of...... : भमूी, रतिे रवभाजन व हयवस्थापन 
Landes Gestalt  
Land forms : भरूूपे-आकाि व प्रकाि, भरूम 
Landscape : मूदृश्य 
A sum of material features : वास्तव रूपधेयाांिी र्ोळाबेिीज 
As units : एकक या अथाने 
As Belts : पटे्ट या अथाने 
Climate in : त्यातील हवामान 
Conversion of natural in cultural : नैसर्गर्क भदूृश्यािे साांस्कृरतक भदूृश्यात रूपाांति 
cover : भदूृश्याविि 
cultivated : मशार्त केलेले भदूृश्य 
cultural Landscape : साांस्कृरतक भदूृश्य 
defined : भदूृश्य : हयाख्याबद्ध भदूृश्य 
genesis of Landscape : भदूृश्यािी उत्पत्ती 
Geography as the science : भरू्ोल म्हिजे भदूृश्याांिे शास्त्र 
Growth of Landscape : भदूृश्यािा रवकास 
Ideal Landscape : आदशग भदूृश्य 
Immaterial Phenomena in : भदूृश्याांतर्गत अवास्तव घटना 
Man in Landscape : भदूृश्य आरि मानव 
Mature Landscape : परिपक्व भदूृश्य 



 अनुक्रमणिका 

Moveable objects in Landscape : भदूृश्याांतर्गत जांर्म वस्तू 
Natural Landscape : नैसर्गर्क भदूृश्य 
Physical Landscape : वास्तव भदूृश्य 
Primival Landscape : आरदकालीन भदूृश्य 
Primitive Landscape : आरदम भदूृश्य 
Seasonal : ऋत रनष् भदूृश्य 
Sensation : इांरद्रयर्ोिित्व 
Tamed Landscape : (मािसाळलेले) ग्रीन भदूृश्य 
Urban Landscape : नार्िी 
Visual : दृश्य भदूृश्य 
Wild Landscape : िानवट भदूृश्य 
Landscape Purist : श द्ध भदूृश्यवादी 
Landschaft : भकेू्षिदृश्य 
Aesthetic Character : सौंदयगबोधक लक्षिे 
Landschaft, Manincluded : भकेू्षिदृश्य व मानव 
Landschafts Build : भकेू्षिदृश्यरिि 
Landschaft Buildner : भकेू्षिदृश्यािा रििकाि 
Landschafts Kunde : भकेू्षिदृश्य विगनशास्त्र (प्रादेरशक भरू्ोल) 
Landschaftted : भकेू्षिदृश्यािे रवभार् 
Land-Type : भरूम प्रकाि 
Land-use units : जमीन-वापिािी एकके 
Languages : भाषा 
Laws in Science : शास्त्राांतर्गत कायदे/तत्तव े
Laymen in Geography : भरू्ोल व सामान्य मानव 
Lebensraum : रनवासस्थान/जीवनावकाश 
Linguistic boundaries  
Linean system of Regions : रलरनयनिा प्रादेरशक क्रमबांध 
Literacy : साक्षिता 
Literature, relations with Geography : सारहत्यािा भरू्ोलाशी सांबांध 
Location-relative : सापेक्ष स्थानपरिसि 
Locus : चबद मार्ग 
Magnetism : ि ांबकीय शास्त्र 
Man included in geography : भरू्ोलाांतर्गत मानव 
Human Elements in Geography : भरू्ोलात समारवष्ट मानवी घटक 
Man included in Landscape : भदूृश्याांतर्गत मानव 
Man included landschaft : भकेू्षिदृश्याांतर्गत मानव 
Manufacturing : रनर्गमती उद्योर् 
Manufacturing Geography : रनर्गमती उद्योर्ाांिा भरू्ोल 
Manufacturing Regions : उद्योर्प्रधान प्रदेश 
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Maps : नकाश े
Material versus immaterial phenomena : वास्तव रवरूद्ध अवास्तव घटना 
Mathematical Geography : र्रितधारित भरू्ोल 
Mechanistic philosophy : यांििारधरष्त तत्तवञान  
Mercator’s Projection : मकाटोििे प्रके्षपि 
Meteorology....... relation with Geography : वाताविि शास्त्रािे भरू्ोलशी सांबांध 
Microgeography : सूक्ष्मदशी भरू्ोल 
Mining Features : खरनजोद्योर्ािी रूपधेये 
Miscellaneous Areas : सांकीिग के्षिे 
Moral Geography : नीरतरनयमरनष् भरू्ोल  
Masaic : सांकीिग  
Mother of Sciences : शास्त्राांिी जननी 
Moving objects : जांर्म वस्तू 
Naive Science Geography as...... :  एक सामान्य शास्त्र या अथाने भरू्ोल 
National Geography : िाष्ट्रीय भरू्ोल 
Naturische Landschaft : नैसर्गर्क भकेू्षिदृश्य 
Natural Divisions : नैसर्गर्क रवभार् 
Natural Boundaries : नैसर्गर्क सीमा/हद्दी 
Natural Elements : नैसर्गर्क घटक 
Natural Environments : नैसर्गर्क परिसि/पयाविि 
Natural Landscape : नैसर्गर्क भदूृश्य 
Natural Philosophy : रनसर्ािे तत्तवञान  
Natural Productivity : नैसर्गर्क उत्पादनक्षमता 
Natural Region : नैसर्गर्क प्रदेश 
Natural Regions : नैसर्गर्क प्रदेश 
Natural Regions...... Relations with Cultural 
Regions : 

नैसर्गर्क प्रदेशाांिा साांस्कृरतक प्रदेशाांशी सांबांध 

Natural Science........ Geography as : भरू्ोल म्हिजे रनसर्ािे शास्त्र 
Natural Sciences........ relations with 
Geography : 

नैसर्गर्क शास्त्राांिे भरू्ोलाशी सांबांध 

Natural System of Regional Divisions : नैसर्गर्क रवभार्िीिा रनसर्गरसद्ध क्रमबांध 
Nature, Different meanings of the Term : रनसर्ग या सांञेिे वरे्वरे्ळे अथग 
Nature Komplexe : नैसर्गर्क जरटल 
Naturelandschaft : नैसर्गर्क भकेू्षिदृश्य 
Network of Mountains : पवगतिाजींिे जाळे 
Nomethetic Science : रवरधरनयामक शास्त्र 
(See Laws and Universals : रवरधरनयम व सवगसमावशेक तत्तव/ेहयाख्या.) 
Objectivity : वस्त रनष्ता 
Observatible Features : रनरिक्षिक्षम रूपधेये  
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Observations..... Methods of : रनिीक्षिाच्या पद्धती 
Observational Science : रनिीक्षि प्रधानशास्त्र 
Organism : सावयव. 
Continentas : सावयवजीव या अथाने भखूांड 
Cosmic as : रवश्व हा एक सावयव 
Earth as : पृर्थ्वी हा एक सावयव 
Region as : प्रदेश हा एक सावयव जीव 
Organisation of Geography : भरू्ोलािे सांघटन 
Organs-continents : भखूांड ही अवयवि 
Patterns : आकृतीबांध 
Pay Sag : प्राांत/प्रदेश 
Peoples : लोक 
Peceptible...... Physically : वस्त रूपाने प्ररतबोधक्षम 
Perpectible objects...... their limitations : प्ररतबोधक्षम वस्तू, त्याांच्या मयादा  
Permanance of Natural elements : नैसर्गर्क घटकाांिी रनत्यता/अरवकारिता 
Personality of Regions : प्रदेशाांिे हयव्लतमत्तव 
Philosophic concepts affecting Geography : भरू्ोलावि परििामकािक तत्वञान रवषयक 

सांकल्पना 
Philosohy.... relation with Geography : तत्तवञानािे भरू्ोलाशी सांबांध 
Physical Geography... Systematic : सामान्य/क्रमबद्ध या अथाने भरू्ोल 
Physical Geography : प्राकृरतक भरू्ोल 
Physiography : प्राकृरतक विगनपि भरू्ोल 
Physical Science...... Geography as : वस्त शास्त्र या अथाने भरू्ोल 
Plant over : वृक्षाविि 
Plant Geography : वनस्पतींिा भरू्ोल 
Political Boundaries : िाजकीय सिहद्दी 
Political Divisions of the world : िाजकीय रवभार् जर्ािे 
Political Geography : िाजकीय भरू्ोल 
Political Geography.... as Social Geography : सामारजक भरू्ोल या दृरष्टकोिातून िाजकीय भरू्ोल 
Political Regional Geography : िाजकीय प्रादेरशक भरू्ोल 
Political Science compared with Geography : िाजनीरत शास्त्राशी भरू्ोलाशी त लना 
Political Science... Relations Geography  
Population Distributions : लोकसांख्येिे रवतिि 
Preclassical Geography : अरभजातपूवग भरू्ोल 
Predictions : भावीकालन मान  
Primary facts : प्राथरमक वस्त व्स्थती 
Premeval Landscape : आरदकालीन भदूृश्य 
Primitive Landscape : आरदम भदूृश्य 
Principles in science : शास्त्राांतर्गत तत्तव े
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Problems need for...... in Geography  
Procedure from nature to man or reverse : प्रािांरभक क्रम,.... रनसर्ाकडून मानवाकडे चकवा 

याच्या रवरूद्ध 
Processes : प्ररक्रया 
Projections of Science : शास्त्रशाखा 
Psychology.... Relation with Geography : मानसशास्त्रािा भरू्ोलाशी सांबांध 
Races “Pure Geography” : श द्ध भरू्ोल” मानववांश 
Rail Roads : लोहमार्ग 
Ratios : तौलरनक अभ्यास 
Realistic Divisions of the World : जर्ािी वास्तववादी रवभार्िी 
Realms : प्रभावके्षि 
Reform movements in Geography : भरू्ोलाांतर्गत स धाििा िळवळी  
Region a Term : प्रदेश ही एक सांञा 
Region : प्रदेश 
a concrete object : एक मूतग वस्तू 
a reality : एक सत्यव्स्थती 
a ce॥ : पेशीस्वरूप 
as entitles : अव्स्तत्व असिाऱ्या वस्तू 
as units : एकक या अथा वरे्ळी वस्तू 
as wholes : पूिगवस्तू या अथाने 
Boundaries : मयादा/हद्दी/सीमा 
Compared to periods of History : ऐरतहारसक कालखांडाांशी त लना 
Corporeal : सशिीि/शिीिरूप 
their individuality : (त्याांिे वरे्ळेपि)  
personality of Region : प्रदेशाांिे हयव्लतमत्व 
Region  
Representative : प्ररतरनरधत्व 
Rhythm : लयबध्दता 
Species of : त्याांच्या प्रजारत 
Structure of.... : त्याांिा बाांधीव सािा 
Theory of : त्याांिी उपपत्ती 
Types of.... : त्याांिे प्रकाि 
Regional Division of the world : जर्ािी प्रादेरशक रवभार्िी 
Based on agricultural element complex : शतेीरवषयक घटक-जरटलावि आधािलेली 
Based on clamatic complex : हवामानाच्या घटक जरटलावि आधािलेली 
Based on cultural elements : साांस्कृरतक घटकाांवि आधािलेली 
Based on Landscape cover : भदूृश्याांच्या आवििावि आधािलेली 
Based on Natural Basis : नैसर्गर्क आधािाविील 
Based on Natural elements : नैसर्गर्क घटक 
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Based on Natural Region : नैसर्गर्क प्रदेश 
Natural Vegetation : नैसर्गर्क वनस्पती 
Criteria for determining : प्रदेश रविगयासाठी र्मके 
Principles of Regional Division :  
Procedure of : त्याांिी कायगपद्धती 
Types of Systems : क्रमबांधािे प्रकाि 
Regional Formuae : प्रादेरशक सूिे 
Regional Geography and Systematic 
Geography : 

प्रादेरशक भरू्ोल व क्रमबद्ध भरू्ोल 

“Reine Geographic” : स्वच्छ/श ध्द भरू्ोल 
Relationships : सांबांधयोर् 
Geography as Science of : सांबांधयोर्ािे शास्त्र या अयाने भरू्ोल शास्त्र 
Relative Relief : सापेक्ष उठाव (जरमनीिा). 
Religion : धमग 
Rhythum : लय/लयबध्दता 
Ritterial School : रिटिप्रिीत पांथ 
Romanticists : सौंदयग प्रथमवादी/सौंदयाप्रधानवाद 
Seas : सार्ि 
Secandary facts : द य्यम सत्यव्स्थती/वस्तूव्स्थती 
Selection of data for Geography : भरू्ोलासाठी सामग्रीिी रनवड 
Sequent occupatin : क्रमाव्न्वत हयाप्त ती 
Settlement forms : वसाहतीिे प्रकाि 
Scholarship : रवद्याथी वृत्ती/अभ्यासकवृत्ती 
Science :  
Geography as a :  
Ideals of : त्याांिे आदशग 
Nature of .... : त्याांिे स्वरूप 
Boundaries between.... : त्याांच्यातील हद्दी/सीमा 
Divisions of.... Science : शास्त्रीय के्षिािी रवभार्िी 
Sied lungs Geographic : वसाहतींिा भरू्ोल 
“Sinnlich Wahrnehmbar” : सांवदेनक्षम वस्त व्स्थती/सत्यव्स्थती 
Sciences : (Also see Perceplible physically : वस्तूरूपाने प्रबोधन हाही सांदभग पहावा.) 
Size of Areas studied : अभ्यासके्षिािे आकािमान 
Social Geography : सामारजक भरू्ोल 
Social science : समाजशास्त्र 
Social sciences .... compared with 
Geography : 

समाजशासे्त्र.... भरू्ोलाशी त लना 

Relations of social sciences with Geography : सांबांध समाजशास्त्रािे भरू्ोलाशी 
Socialogical Geography : समाजशास्त्रीय भरू्ोल 



 अनुक्रमणिका 

Socialogy compared with Geography : समाजशास्त्रािी भरू्ोलाशी त लना 
Soils : मृरतका 
Soil science Relation with Geography  
Sources in Science : शास्त्रातील ञानस्त्रोत 
Spatial extent : अवकाश रवस्ताि 
Special Geography : रवशषेाभ्यासी भरू्ोल 
Specialisation in science : शास्त्रीयके्षिात रवरशष्टाभ्यास 
Specialized branches of Geography : भरू्ोलाच्या रवरशष्टाभ्यासी  
Specialized sciences : रवरशष्टाभ्यासी शासे्त्र  
Specific Systems of Regional Division : प्रादेरशक रवभार्िीिे रवरशष्ट क्रमबांध 
Standardised : प्रमारित 
Standards scientific : शास्त्रीय प्रमािे 
Standard Problem : प्रमािरवषयक समस्या 
States of America : अमेरिकेतील सांस्थाने 
Strassendorf : वाटेवििे र्ाव 
Subjective elements in Regional 
Determination : 

प्रादेरशक रनरिततेतील हयव्लतरनष् घटक 

Subsistance versus Commercial Farming : पोटभरू शतेी रवरूद्ध हयापािी धोििािे शतेमळे 
Sum Total : र्ोळाबेिीज/एकूिात 
Symphony : सूिसांर्म/लयकािी  
Synthesis : सांश्लेषि 
System in Sciences : शास्त्राांतर्गत क्रमबद्धता/क्रमबांध 
Systematic Cultural Geography : क्रमबद्ध साांस्कृरतक भरू्ोल 
Systematic Economic Geography : क्रमबद्ध आर्गथक भरू्ोल 
Systematic Geography : क्रमबद्ध भरू्ोल 
Systematic Regional Geography : क्रमबद्ध प्रादेरशक भरू्ोल 
Systematic Sciences compared with 
Geography : 

क्रमबद्ध शास्त्राांिी भरू्ोलाशी त लना 

Systematic Science, Relations with 
Geography : 

क्रमबद्ध शास्त्राांिा भरू्ोलाांशी सांबांध 

“Tamed Landscape” : ग्रामीि भदूृश्य 
Technical Terms versus Common Terms : तांिशास्त्राांतर्गत सांञा, रवरूद्ध सामान्य भाषेतून 

घेतलेल्या सांञा  
Teliological view point : अांरतमहेत वादी दृरष्टकोि 
Theological view point : ईश्विवादी दृष्टीकोि 
Things......... importance in Geography : वस्तू त्याांिे भरू्ोलातील महत्व 
Thunen’s Law : र्थ्यूनेनने घालून रदलेला रनयम 
Time-in-Geography : भरू्ोलाांतर्गत काल ही सांञा 
Tradition...... in Geographic Thought : भौर्ोरलक रविािाांिी पिांपिा 



 अनुक्रमणिका 

Transition areas : रूपाांतिक्षम के्षिे 
Travel : जमगन, Faren मिाठी प्रवास कििे) प्रवास/प्रवास 

कििे 
Unified field of Geography: भरू्ोलािे एकात्म/एकरूप के्षि 
Uniforms/Homogenious : एकरूप/एकरजनसी 
Uninhabited land : उजाड के्षि/वसाहती नसलेली भमूी 
Unique character of an Area : के्षिािे असामान्य लक्षि 
Unit Areas : एकक के्षिे 
Unique .... the study of the unique : असामान्याांिा अभ्यास 
Unitary : एकरूपात्मक 
Unity of Nature : रनसर्ािी एकरूपात्मकता 
Unity of Region : प्रदेशाांिी एकरूपात्मकता 
Unity-Horizontal : रक्षरतज पातळीविील एकात्मता 
Unity Vertical : लांब पातळीतील एकात्मता 
Universal forms of Manufacturing : उद्योर् रनर्गमतीतील रवश्वहयापक तत्व े
Universals in Science : शास्त्राांतर्गत सवगसमावशेक तत्तव ेसांकल्पना 
Urban activities : नार्िी हयवहाि/कायगक्रम 
Urban Geography : नार्िी भरू्ोल/नर्ि परिसि विगन 
Urban Landscape : नार्िी भदूृश्य 
Urbanversus Rural : नार्िी रवरूद्ध ग्रामीि 
Urlandschaft : नार्िी भकेू्षिदृश्य 
Vegetation... Natural : नैसर्गर्क वनस्पती 
Vergleischende Landerkunde : तौलरनक भरू्ोलशास्त्र 
Visible Features : रनरिक्षिक्षम रूपधेये 
Visual Landscape : रनिीक्षिक्षम भदूृश्य 
Wet boundaries : ओल्या हद्दी/जलारद सीमा 
“Where of things” : वस्तूांिे स्थान 
Geography as the study of location (where) : भरू्ोल म्हिजे स्थळाांिा सापेक्ष अभ्यास 
“Whole” : एकूि वस्तू 
Wild Lands : वन्य भमूी 
Wirt Schafts for : एका क ट ांबािा शमेळा प्रकाि 
Wild Landscapes : वन्य भदूृश्ये 
World : जर् 
Zoology.... Relation with Geography : प्रािीशास्त्रािा भरू्ोलाशी सांबांध 
 

 


