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अनुक्रमणिका 

णनवेदन व ऋिणनदेश 
 

महाराष्ट्रात मातृभाषेतून हशक्षणािा प्रसार हदवसेंहदवस वाढति आहे. ‘हर्फहिकल ॲन्थ् रोपॉलॉिी’ 
या हवषयािा अभ्यास मात्र अिूनही इंग्रिीतूनि िालू आहे. त्याम ळे सववसामान्थय मराठी वािक या 
शास्त्रापासून प ष्ट्कळसा दूर आहे. प्रस्त त गं्रथाने ही उणीव थोड्या प्रमाणात दूर होईल अशी आशा बाळगून 
प्रस्त त गं्रथहनर्ममतीिे काम हाती घेतले. ‘महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळाच्या’, हवज्ञानमालेतील व 
मराठी भाषेतीलही ‘भौहतकी मानवशास्त्र’ या हवषयािी सवकंष माहहती देणारा असा हा पहहलाि गं्रथ 
असावा. कै. इरावती कवे याचं्या मराठीतील हलखाणापैकी काही हलखाणात या शास्त्राच्या र्फक्त काही 
हवहशष्ट गोष्टींिा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उल्लेख आलेला आहे. प्रा. स. वा. कोगेकर व इतर काहीनी 
आन वहंशकतेसंबधंी गं्रथ हनर्ममती केलेली आढळते. परंत  ‘अथ’ पासून ‘इहत’ पयवन्थत भौहतकी मानवशास्त्रािी 
ओळख करुन देणारी गं्रथ हनर्ममती मात्र आढळत नाही. म्हणूनि मराठी वािकासाठी या शास्त्राच्या अभ्यास 
पद्धतीिी ढोबळमानाने ओळख करुन देऊन एक नव ेदालन ख ले करण्यािा हा अल्पसा प्रयत्न आहे. 
 

वास्तहवक भौहतकी मानवशास्त्र या हवषयावर केवळ एकाि गं्रथामध्ये, तेही मयाहदत पषृ्ठसंख्येद्वारे 
बह तेक आशय सववतोपरी माडंणे अहतशय हिकीरीिे काम आहे. इतकेि नव्हे तर केवळ अशक्य आहे. 
त्याम ळे प्रस्त त गं्रथामध्ये काही उणीवा असण्यािी शक्यता आहे. 
 

प्रस्त त गं्रथामध्ये हवषयािी माडंणी एकूण नऊ प्रकरणामध्ये केली असून दहाव ेप्रकरण या सवांिा 
‘गोषवारा’ रुपाने हलहहलेले आहे. गं्रथ लेखन करताना ज्या असंख्य अडिणी आल्या, त्यातील प्रम ख 
म्हणिे मराठी भाषेतील गं्रथ हनर्ममतीिा अभाव व त्या अन षंगाने येणारी पाहरभाहषक शबदािंी अडिण ही 
होय. पाहरभाहषक शबदािंी ही अडिण ‘मराठी हवश्वकोषा’ म ळे तसेि प णे हवद्यापीठाने प्रहसद्ध केलेल्या 
‘प्राहणशास्त्रीय’ पहरभाषेम ळे काही प्रमाणात दूर झाली. त्यािप्रमाणे मातृभाषेच्या ज्ञानािाही गं्रथ लेखनास 
उपयोग झाला. परंत  मूळ इंग्रिी गं्रथावरुन प्रथमतः टीपा हटप्पणे काढून नंतर पाहरभाहषक शबदाचं्या आधारे 
त्यािे मराठीकरण करणे हिकीरीिे काम आहे. यासाठी खूपि वळे खिव झाला. या व अशाि प्रकारच्या 
अडिणीवर मात करून सदरील ग्रथ लेखनािे काम पूणव झाल्याबद्दल खरोखरीि समाधान वाटत आहे. 
 

पहहल्या प्रकरणामध्ये भौहतकी मानवशास्त्रािे एकंदर स्वरुप, त्यािा हवस्तार, इहतहास, प्रगती 
इत्यादी गीष्टींिे समालोिन आहे. द सऱ्या प्रकरणामध्ये भौहतकी मानवशास्त्राच्या उपशाखा / पोटशाखा व 
त्यािंी अगदी त्रोटक माहहती हदलेली आहे. तसेि या शास्त्रािे वैहशष्ट्य ठरलेल्या मानवहमतीच्या तंत्रािी 
माहहतीही याि प्रकरणामध्ये हदली आहे. त्यानंतर प्रकरण क्रमाकं तीन ते नऊपयंत या पोटशाखेपैकी काही 
महत्वाच्या पोटशाखािंी अहधक सहवस्तर माहहती हदली आहे. यातील प्रत्येक प्रकरणािा हवषय व त्यामध्ये 
अंतभूंत असणाऱ्या माहहतीिा हवस्तार इतका प्रिडं आहे की त्यातील सववि संकल्पना ककवा संज्ञा यािंा 
उल्लेख करणे केवळ अशक्य आहे. म्हणून मूलभतू कल्पनािंीि र्फक्त त्रोटक माहहती देणे अपहरहायव होऊन 
बसले. 
 

काही काही प्रकरणे हलहहताना मानवशास्त्रािी अभ्यासपद्धती सतत डोळ्यासमोर ठेवली होती. 
त्याम ळे पद्धतीतील हनराळेपण समिावनू देण्यािे उद्दीष्ट साध्य होईलसे वाटते. हवशषेतः ‘मानवािी 
उत्क्रान्थती’, ‘मानवी शरीरािी वाढ व वाढीतील प्रगती’ ‘प रातत्व हवज्ञान व भौहतकी मानवशास्त्र’ इत्यादी 
प्रकरणे वािताना वािकानंी हा म द्दा लक्षात ठेवावा. 



 

 

अनुक्रमणिका 

सदर गं्रथ पूणव करताना, पूणवत्वास नेण्यासाठी ज्यािें सहकायव व मागवदशवन लाभले त्यािें ऋण 
मानणे माझे कतवव्य आहे. डॉ. शा.ं भा. देव व डॉ. एम्. के. ढवळीकर या डेक्कन कॉलेिमधील प रातत्त्व 
हवज्ञानाच्या प्राध्यापकािंा प्रथमतः मी आभारी आहे. त्यानंी हदलेल्या स्रू्फतीम ळे व वळेोवेळी केलेल्या 
मदतींम ळेि मला माझे लेखनकायव व्यवस्स्थत प रे करता येणे शक्य झाले. माझ्या प्राध्यापक सहकाऱ्यानंीही 
मला असेि वळेोवळेी उते्तिन हदले. यामध्ये प्रा. रा. के. म टाटकर, प्रा. म. बा. माडंके यािंा आवि वन 
उल्लेख करावा लागेल. लेखनाच्या हनरहनराळ्या टप्प्यात त्यानंी बह मोल सूिना केल्या. मराठी भाषेच्या 
नवीन श द्धलेखनाच्या पद्धतीन सार गं्रथातील भाषा योग्य हवी. यासाठी प्रा. भालिंद्र र्फडके, मराठी हवभाग, 
प णे हवद्यापीठ यानंीही मोलािी मदत केली. त्यािंाही मी ऋणी आहे. प्रस्त त गं्रथातील हलखाणास स योग्य 
अशा आकृत्या काढून देण्यािे काम श्री. दातार यानंी वळेेत करून हदल्याने त्यािेंही माझ्यावर ऋण आहे. 
गं्रथलेखनास लागणारा भरपूर वळे उपलबध करून देऊन मी केलेल्या सूिनाचं्या आधारे प नर्मलखाणािे 
काम हिने केले. अशा माझ्या पत्नीिाही मी ऋणी आहे. तसेि क . मेघा बोकील या माझ्या मेह णीनेही हतिा 
वळे खिव करून लेखनकायास मदत केल्याबद्दल हतिाही मी आभारी आहे. तसेि इतरही नातेवाईक, 
हहतकितक व हमत्राचं्या श भेच्छाही माझ्या पाठीशी होत्या त्या सवांिा मी ऋणी आहे. 
 

णव. श्री. कुलकिी 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

भौणिकी मानवशास्त्र या गं्रथाची प्रस्िावना 
 

स्वातंत्र्योत्तर कालात हशक्षणािा प्रसार झपाट्याने करण्यािी हनकड भासू लागली, आहण 
हशक्षणाच्या हवहवध स्तरावंर मातृभाषेतून हलहहलेली प स्तके तज्ञाकडून हलहवनू घ्यावीत या कल्पनेला 
िालना हमळाली. माध्यहमक हशक्षणाच्या पातळीवर अशा तऱ्हेिी दिेदार प स्तके हनमाण झाली. पदवीपूवव 
आहण पदव्य त्तर हशक्षणाला उपयोगी पडतील अशा तऱ्हेिे गं्रथ हनमाण करण्यािी िबाबदारी हवद्यापीठ गं्रथ 
हनर्ममती मंडळाने स्वीकारली. कॉलेि आहण हवद्यापीठ हवद्या्यांना उपय क्त ठरतील अशी अनेक प स्तके 
अहलकडे काही वषात प्रहसद्ध झाली आहेत. 
 

सध्या ज्ञानाच्या कक्षा अत्यंत हवस्तृत होत िालल्या आहेत. नवनवीन शास्त्रशाखा आहण ज्ञानशाखा 
हनमाण होत आहेत आहण त्यािबरोबर तज्ञ, हवद्याथी संशोधक आहण सववसामान्थय िन यािें सववसाधारण 
शास्त्राबद्दलिे क तूहल वाढीस लागले आहे. एकीकडे ज्ञानके्षत्रातील काही शाखा र्फक्त काही तज्ञानंाि 
कळतील इतक्या संक हित झालेल्या आहेत, तर द सरीकडे हवहवध ज्ञानशाखािें आहण हवद्यािें 
परस्परावलंहबत्व अटळ असल्यािी िाणीव होत िालली आहे. म्हणूनि सध्याच्या िगात अनेक शास्त्रािंी 
माहहती असणे अपहरहायव ठरत िालले आहे. 
 

या पाश्ववभमूीवर हवहवध संस्थानंी आहण लेखकानंी या ज्ञानवृद्धीच्या प्रहक्रयेला हातभार लावणे 
हनकडीिे ठरले आहे. महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळाने हवहवध शास्त्रावंरील गं्रथ मराठीत प्रहसद्ध 
करण्यािे ठरहवले ही अत्यंत समाधानािी गोष्ट आहे. 
 

प्राध्यापक हव. श्री. क लकणी यानी ‘भौहतकी मानवशास्त्र’ हा गं्रथ मराठीत मोया प्रयत्नपूववक 
हलहीला. हा गं्रथ संपूणवपणे वािण्यािी संधी मला हमळाली. या शास्त्रािी प्रगती, त्याच्या उपशाखा व 
अभ्यासपद्धती, मानवाच्या उत्क्रातंीिा आढावा, मानवाच्या वाहंशक गटािंी वैहशष्ट्ट्ये, आन वहंशकता व 
आन वहंशकतेबद्दलिे हवहवध हसद्धातं, वशं आहण वगव, प रातत्त्व हवज्ञान आहण भौहतकी मानवशास्त्र यािंा 
असलेला हनकटिा संबधं, इत्यादी अनेक बाबींवर प्राध्यापक क लकणी यानंी अत्यंत यथोहित शबदामध्ये 
हवविेन केले आहे. हे हववेिन शास्त्रीय असले तरी बोिड नाही. गं्रथािी माडंणी स योग्य, भाषा प्रौढ पण 
अिूक आहण माहहती अद्यावत ही या गं्रथािी वैहशष्ट्ट्ये ध्यानात येण्यासारखी आहेत. शवेटी हदलेली संदभव 
गं्रथ सूिी स संबद्ध आहण पहरभाषा मान्थयता प्राप्त आहे. कालातंराने ही पहरभाषा रुळेल, यात शकंा नाही. 
 

अशा तऱ्हेच्या गं्रथािी योिना करून ती पूणव केली. याबद्दल महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ 
त्यािप्रमाणे प्राध्यापक क लकणी यािें अहभनंदन करणे योग्य ठरेल. 
 
डेक्कन कॉलेि, प णे. –शांिाराम भालचंद्र देव 
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प्रकरि पणहले 
 

प्रस्िावना 
 

साहहत्य संकेतान सार शबदेहतहासाच्या आधारे पाहहल्यास ‘अँन्थ् रोपोलॉिी (Anthropology) या 
शबदािा अथव ‘मानवासंबधंीिे शास्त्र’ असा होतो. या अथान रुप मानव शास्त्रामध्ये मानवाच्या हक्रयाशीलतेिा 
अभ्यास सम च्चयरुपाने केला िातो. तसेि मानवासंबधंीिे बरेि मोठे के्षत्र या अभ्यासात येत असलं्याने 
मानवासंबधंीच्या सववि प्रकारच्या गोष्टींिे आकलन या शास्त्राद्वारे होते. मानवशास्त्र का मानववशं शास्त्र? 
असा प्रश्न बऱ्यािवळेा हविारला िातो. मानववशं-शास्त्र यािा मूळ अथव लक्षातं घेतल्यास मानवी–प्रािीन 
वा आध हनक-वशंािाि केवळ अभ्यास असा अथव अहभपे्रत होतो. परंत  या शास्त्राच्या िौकटीत केवळ 
वशंािंाि अभ्यास अंतभूवत नाही. या प ढील सवव हवविेनावरुन ही गोष्ट लक्षात येईलि. याम ळे या शास्त्रास 
मानव-वशं-शास्त्र असे न संबोधता मानव शास्त्र हीि संज्ञा साथव वाटते. प्रस्त त हवविेनात त्याि शबदािा 
उपयोग केला आहे. मानव-वशं शास्त्र हा शबद प्रहसद्ध मानवशास्त्रज्ञ कै. इरावती कवे यानंी रुढ केला. मानवीं 
वशंाचं्याि अभ्यासास प्राधान्थय हदले गेल्याने हा शबद त्यानंी स िहवला असावा. मात्र हा अथव व्याख्येप्रमाणे 
हततकासा बरोबर होत नाही. म्हणूनि मानव शास्त्र (मानवािा सवांगीण अभ्यास) हा शबद योग्य आहे. 
 

असे पाहहले तर मानवासंबंधींिा अभ्यास इतरही अनेक शास्त्रामंध्ये करण्यात येतो. उदा. शाहररीय 
शास्त्रामध्ये (Anatomy) मानवािा केवळ मानव म्हणूनि व मानव आहण इतर प्राणी याचं्यातील 
र्फरकासंबधंीिा संरिनात्मक, अभ्यास (Structural differences) केला िातो. त्यािप्रमाणे हक्रयाहवज्ञान, 
गभवहवज्ञान (Embryology) व इतरही अनेक हवज्ञान शाखामंध्ये मानवाच्या हवशषे स्वरुपािा व त्या त्या 
हवज्ञानाप रता मयांहदत असा शरीर संरिनात्मक अभ्यास केला िातो. म्हणिेि वरील सवव शास्त्रामधील 
अभ्यास म ख्यत्व ेशरीर प्रकृती व शारीहरक ग णधमव याचं्याशी हनगडीत आहे. मानवािी मनोवृत्ती, सामाहिक 
प्रवृहत्त वगैरेंिा अभ्यास इतर काहंी शास्त्र शाखामंध्ये अगर कला शाखामंध्ये केला िातो. मानवी प्रवृहत्त 
संबधंीिा अभ्यास असाि मानसशास्त्र, समािशास्त्र, अथवशास्त्र, इहतहास वगैरे हवषयामंध्ये त्या त्या 
शाखाप रताि मयाहदत केला िातो. 
 

मानव शास्त्रामध्ये मात्र या दोन्थही पातळीवरील म्हणिे िीववैज्ञाहनक (Biological Sciences) व 
सामाहिक वैज्ञाहनक (Social Sciences) शासे्त्र याचं्या पातळीवरील अभ्यास एकहत्रतपणे केला िातो. या 
अन्थवये एक प्रकारे प्राहण सृष्टीमधील एक घटक व द सऱ्या प्रकारे मानवी प्रवृत्तीच्या मानवी समािािा एक 
घटक अशा, द हेरी दृष्टीकोनातून मानवािा अभ्यास करण्यात येत असल्याने, मानवशास्त्रास स्वतंत्र शास्त्रािे 
स्वरुप प्राप्त झालेले आहे. मानव शास्त्रज्ञास एकाि अगर कोणत्याही एकाि, समािातील वा थरातील 
मानवासंबधंीत असे मयाहदत, अगर इहतहासाच्या एका हवहशष्ट काळाप रते मयांहदत असे बधन नाही प्रािीन 
मानवासंबधंी व आध हनक मानवासंबधंी प्रािीन मानवाच्या वतवनासंबधंी तसेि आध हनक मानवाच्या 
वतवनासंबंधी संकहलत स्वरुपािा अभ्यासि यामध्यें अंतभ वत आहे. संरिनात्मक उत्क्राहंत व नागर सभ्यतेिा 
(Civilisation) हवकास अशा दोन्थही गोष्टी स्थलकालािे बधंन न ठेवता अभ्याहसल्या िातात त्या याि 
शास्त्रामध्ये! समकालीन मानवी समाि व समाि व्यवस्था यािंा अभ्यास त लनात्मक दृष्टीकोनातून 
करण्यावर भर हदला िातो. एकीकडे मानवी शरीर भागािें इतर प्राण्याचं्या शरीर भागापेंक्षा स्वतंत्र अस्स्तत्व 
हविारात घेतले िाते तर द सरीकडे क ट ंब हा घटक समिून क ट ंबा-क टंूबातील हवहवधता हविारात घेतली 
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िाते. सामाहिकतेसंबंधी त लनात्मक अभ्यास करताना संस्कृहत संस्कृहतमधील साधम्यव व वैधम्यव 
शोधण्यावर भर हदला िातो. यासाठी स्थलकालािें कोणतेि बधंन असत नाही. मानवीं समाि व मानवी 
संस्कृतीच्या संस्थापनेिी, प्रगतीिी मूलतत्व ेशोधून काढून ती हवशद करण्यािे प्रयत्न केले िातात. 
 

अहधक खोलात िाऊन हविार केल्यास असे लक्षात येते, की प्राहण सृष्टीमध्ये मानवास स्वतंत्र 
अस्स्तत्व आहे. शरीरग णधमाच्या दृष्टीने इतर प्राण्याशंी वैधम्यव तर आहेि परंत  त्याि बरोबर मानवािी अशी 
काही खास वैहशष्ट्ट्ये आहेत की त्याम ळे हे स्वतंत्र अस्स्तत्व हवशषेत्वाने हदसून येते. ही खास वैहशष्ट्ट्ये 
प्राहणसृष्टीतील मानवाच्या अगदी सादृश्याच्या दृष्टीने नहिक येणाऱ्या प्राण्यामंध्येही आढळत नाहीत. मेंदू हा 
या वैहशष्ट्ट्यामधील एक असाि अनन्थय साधारण भाग आहे. याहशवाय उन्नत आसन, (Erect - Posture) 
ताठ स्स्थतीत िालण्यािी कला, याम ळे मानवी पायािे संपूणव रिनेमध्ये असलेले स्वतंत्र स्थान इतर 
प्राहणमात्रात आढळत नाही. त्यािी कटी/श्रोणी (Pelvis) इतर प्राण्याचं्या त लनेने रंूद व खोल आढळते. 
त्याच्या पायािी लाबंी इतर शरीरावयवापेक्षा व हवशषेतः हातापेक्षा लाबं आढळते. पाठीच्या कण्यािा आकार 
इंग्रिी ‘एस्’ या अक्षराप्रमाणे वक्र असल्याने दोन पायावर सरळ िालणे, पळणे, उड्या मारणे इत्याहद हक्रया 
त्याला सहिस लभ करता येतात. हातािंा उपयोग तो वस्तू हाताळण्यासाठीि करीत असल्याम ळे, तसेि 
िालण्याच्या हक्रयेमध्ये हातािंा उपयोग अहिबात करीत नसल्याम ळे हाताच्या हाडाचं्या रिनेमध्येही 
स्वतंत्रता आढळते. आहण अशाि प्रकारिी अनेक वैहशष्ट्ट्ये मानवािे स्वतंत्र अस्स्तत्व पटवनू देतात. 
 

िी गोष्ट शरीरग णधमािी तीि मानवी प्रवृतीच्या संबधंीही आढळते. संस्कृहत, मानव हनर्ममत हत्यारे, 
साधने, अन्नधान्थय हमळहवण्यािी ग ंताग ंतीिी तंते्र, श्रमहवभागणी, सामाहिक व रािकीय संघटना, धार्ममक 
प्रवृहत्त, आपल्या भावना द सऱ्या समोर बोलून दाखहवण्यासाठी िरूर असलेल्या भाषेिे माध्यम इत्याहद 
सासं्कृहतक व उत्क्रान्थतीकारक लक्षणे मानवामध्ये प्राम ख्याने आढळतात, इतरात नाही. येवढ्या 
प्रास्ताहवकानंतर या शास्त्रािी अहधक माहहती पाहू. 
 

मानव शास्त्राच्या शाखा 
 

मानवशास्त्रािा अभ्यास प्राम ख्याने दोन शाखामंध्ये केला िातो. त्या दोन शाखा म्हणिे “सासं्कृहतक 
मानव शास्त्र” (Cultural Anthropology) व “भौहतकी मानवशास्त्र” (Physical Anthropology). यापैकी 
“सासं्कृहतक मानवशास्त्रास”. “सामािीक मानवशास्त्र” (Social Anthropology) असेही काहंी हठकाणी 
संबोधले िाते. तर काही हठकाणी सामािीक व सासं्कृहतक अशा दोन हनरहनराळ्या शाखा मानल्या िातात. 
या सामाहिक वा । आहण सासं्कृहतक मानव शास्त्रामध्ये मानवी समािाचं्या व संस्कृतीच्या उगमा सबधंीिा 
अभ्यास केला िातो. या शास्त्रामध्ये एखादी संस्कृहत अगर समाि श्रेष्ठ अगर कहनष्ठ अशा पातळीवर अभ्यास 
न करता प्रत्येक सस्कृतीिा व समािािा स्वतंत्रपणे अभ्यास अहभप्रत आहे. मानवी समािािी 
एकमेकासबंधी प्रहतहक्रया, मानवािे एकहत्रतपणे व संघटीतपणे रहाण्यािे तसेि कायव करण्यािे प्रयत्न, 
संस्कृहत व हतच्यावर होणाऱ्या सभोवतालच्या पहरस्स्थतीिे पहरणाम इत्याहह गोष्टींिाही यात अभ्यास 
करण्यात येतो. उदा. याहंत्रकीकरणाम ळे अगर औद्योहगकीकरणाम ळे समािावर व संस्कृहतवर कशा 
प्रकारिा पहरणाम होतो; संस्कृहतत होणारे बदल समािावर कोणते पहरणाम घडवनू आणतात; समािातील 
नवनवीन िालीरीतींिा समािावर काय पहरणाम होतो? शहरातंील लोकािंी सस्कृहत व त्यान सार होणारा 
सामाहिक बदल; संकरीत प्रकाराहंवषयी समािातील धारणा; स्थलातंर िलनवलन, रूढी धमव, अथवकारण 
व त्यािंा संस्कृहत व समािावर होणारा पहरणाम, पहरवतवनशील समाि व संस्कृहत पहरवतवन वगैरे गीष्टींिा 
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यात अभ्यास केला िातो. याहशवाय सामािीक, सासं्कृहतक मानव शास्त्रामध्ये ज्या इतर अनेक गोष्टींिा 
समावशे होतो त्यािंा अप्रत्यक्ष उल्लेख स रवातीस आलेलाि आहे. हशवाय प्रिहलत प स्तकािा हा हवषय 
नसल्याने एवढी तोंड ओळख प रे होईल. 
 

भौणिकी मानव शास्त्र (Physical Anthropology) 
 

या मानवशास्त्राच्या शाखेस काही हठकाणी “िीववैज्ञाहनक मानव शास्त्र” (Biological 
Anthropology) असेही म्हटले िाते. भौहतकी-मानव शास्त्रामध्ये मानवािी उत्क्रास्न्थत, त्या उत्क्रान्थतीिी 
प्रवृहत्त आहण अशाि प्रकारच्या िीववैज्ञाहनक प्रश्नािंा प्रािीन व आध हनक मानव या संदभात अभ्यास केला 
िातो. यासाठी बऱ्याि वळेा त लनात्मक पद्धतीिा (Comparative method) वापर केला िातो. गेल्या २० 
वषाच्या काळात या शास्त्रािी प्रगती अहतशय झपाट्याने झालेली हदसते. स्क्लष्टता, हवहवधता आहण 
अत्याध हनक तत्रािा वापर या तीन प्रम ख गोष्टी या प्रगतीस कारणीभतू आहेत. काहंी शतकापूवी अशी 
पहरस्स्थती होती की पहरमाहणत साधनािंा, रुपशास्त्रीय (Somatosopic) हनरीक्षणािंा, मानवी सागंाड्यािंा 
व प्रिहलत मानवािा सोप्या संख्याशास्त्राच्या दृष्टीने अभ्यास केला िात होता. उंिी व कवटीसंबधंीच्या 
मोिमापावर भर देऊन हनरहनराळ्या मानवीगणािें वगीकरण करण्यात येत होते. यासाठी मोिपट्ट्ट्या व 
तक्ते यािंाही उपयोग आवश्यक असे. परंत  आि ही पहरस्स्थती बदललेली आहे. आध हनक तंत्रात 
हवद्य तसिरण (Electrophorosis) रक्तरुण (हहमोग्लोबीन) आहण लोकसंख्यान वाहंशकी शास्त्र 
(Population Genetics) इत्याहदिा अंतभाव केलेला आढळतो. स्क्लष्ट व ग ंताग ंतीिे हवहवध प्रश्न 
सोडहवण्याच्या कामात क शल तंत्रािी व तत्रज्ञानािी हदवसे हदवस भर पडत असून हवशषे स्वरुपािे संशोधन 
वरील हवषयान रुप केले िात आहे. हक्रयात्मक पहरस्स्थतीिा शरीरावर होणाऱ्या पहरणामािंा अभ्यास, 
उष्ट्णता व थडी सहन करण्यािी ताकद, तसेि विन हवरहीत अवस्थेत शरीरावर होणाऱ्या परीमाणािें 
प्रश्नही या शास्त्राभ्यासात येतात. शरीरािी वाढ, आहारािी उपय क्तता इत्यादी सबधीिा अभ्यास करताना 
केवळ शारीहरक बदल हविारात न घेता सासं्कृहतक बदलािंाही समावशे केला िातो. अशा अभ्यासाशी 
हनगडीत असणाऱ्या वातावरणातील पहरस्थतीिा व आन वहंशकी लक्षणािंा पहरणाम रोग हनदानासबधंी 
केल्यास अस्थायी होत नाही. 
 

मानवाच्या उत्क्रातंीिा अभ्यास हा एक अत्यावश्यक व कें द्रस्थानी असलेला, भौहतकी 
मानवशास्त्रािा हवषय आहे. उत्क्रान्थती कोणकोणत्या गोष्टींम ळे घडून येते? उत्क्रान्थती संबधंीिे हनरहनराळ्या 
शास्त्रज्ञािें हविार, उत्क्रान्थतीिा वगे, काळ, मयादा, तसेि प्रिहलत काळातील उत्क्रान्थतीिी तत्व ेवगैरे बाबी 
या हठकाणी हविारात घ्याव्या लागतात. उत्क्रान्थतीिी माहहती टप्प्याटप्प्याने होत िाते, यासाठी प्रािीन 
मानवाच्या शरीर सागंाड्यािी माहहती करुन घेणे आवश्यक ठरते. शरीरावयवात होत गेलेले बदल व त्या 
बदलािंा नैसर्मगक परीस्स्थतीशी संबधं वगैरेिी माहहतीही अपहरहायव आहे. 
 

आध हनक मानवात व प्रािीन मानवात ज्या प्रकारिी साधम्मे व वैहित्र्ये हदसून येतात त्याच्या म ळाशी 
कोणती महत्वािी तत्वे व पद्धहत आहेत? कोणत्या गोष्टी हपढ्यानहपढ्या िालत राहतात? कोणती वैहशष्ट्ये 
कशा प्रकारे नष्ट होतात? इत्याहद प्रश्नािंी उत्तरे आन वहंशकी पद्धतीच्या सखोल अभ्यासाने देता येतात. 
िगाच्या पाठीवर हितका म्हणून मानवी समाि आहे, त्या सवांमध्ये कोणते ना कोणते तरी आन वहंशकी ग ण 
आलेले असताति. परंत  म्हणून सवव मानव एकाि वशंािे, एकाि िातीिे व एकाि क ळािे आढळतील असे 
मात्र नव्हे. यासाठी वशं व िात यािंा सखोल अभ्यास या शास्त्राद्वारे केला िातो. हनरहनराळ्या वशािी 
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कल्पना कशी प ढे आली? एखादा वशं उच्च अगर नीि, श्रेष्ठ अगर कहनष्ठ कोणत्या गोष्टींम ळे समिला 
िातो? या श्रेष्ठतेिा हविार करणे हकतपत योग्य आहे? खरोखरि एखादा वशं द सऱ्या वशंापेक्षा श्रेष्ठ असतो 
काय? वगैरे प्रश्न वशंहवषयक अभ्यासक्रमाच्या द्वारे सोडहवले िातात. 
 

वरील सवव हवविेनावरुन भौहतकी मानवशास्त्राच्या अभ्यासािा आराखडा सहिपणे लक्षातं येईल व 
या सवव माहहतीच्या आधारे मानवशास्त्रािी मूलभतू तत्वप्रणाली काय आहे या संबधंीिे उत्तरही आपोआपि 
हमळते ते असे- 
 

“मानवाच्या शारीहरक व सासं्कृहतक वाढीसाठी अहधशासक असलेल्या तत्वािंा संि शोधून काढणे” 
ही या शास्त्रािी मूलभतू तत्त्वप्रणाली आहे. 
 

शारीहरकदृष्ट्ट्या मानवात बदल का झाला? हनरहनराळ्या मानवी गटािंा उगम िर एकि आहे तर 
असे अनेक गट हनमाण हीण्यािे कारण काय? भाषा व संस्कृहत यामधील हवहवधतेच्या म ळाशी कोणते 
कारण आहे? अशी हवहवधता आन वहंशकी पद्धतीने हनहिति यत नाही! संस्कृतीिे स्वरुप काय, आहण 
संस्कृहतत बदल कशाप्रकारे घडतात? अशा बदलामध्ये िीववैज्ञाहनक वा भौहतकी बदलािें स्थान हकतपत 
महत्वािे आहे? वगैंरे प्रश्नािंी उत्तरे शोधण्यासाठी सवव प्रकारच्या सवव स्थरावरील मानवी गटािा सखोल 
अभ्यास शारीहरक व सासं्कृहतक मानवशास्त्राच्या पद्धहतद्वारे करण्यात येतो. यावरुन एक गोष्ट लक्षात येते ती 
ही की एका हवहशष्ट पातळीपयंति सासं्कृहतक व भौहतकी मानवशास्त्र यािंा अभ्यास स्वतंत्ररीत्या करता 
येतो. परंत  मानव शास्त्राच्या या दोन्थही शाखा एकमेकाशंी इतक्या पक्क्या हनगडीत आहेत की कोणत्याही 
एका शाखेसंबंधी अभ्यास करताना द सऱ्या शाखेकडे द लवक्ष करणे हानीकारकि ठरेल. 
 

भौणिकी मानवशास्त्राचा णवकास 
 

या शास्त्राच्या हवकासािे तीन कालखंड पडतात. यापैकी पहहला कालखंड १८ व्या शतकापयंतिा; 
द सरा १९ व्या शतकािा व हतसरा २० व्या शतकािा. प्रत्येक कालखंडातील हवकासािा हविार करताना 
एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहहिे की, त्या त्या कालखंडामध्ये या शास्त्राच्या वाढीच्या दृष्टीने अनेक शास्त्रज्ञ 
इहतहासकार, वैद्यक शास्त्रातील संशोधक, तत्त्ववतेे्त, हौशी प्रवाशी इत्यादीनी मोलािी भर घातली आहे. 
प्रत्येकािा नामोल्लेख करणे केवळ अशक्य असल्याने र्फक्त महत्त्वाच्या घटनािंाि येथे हविार करु. 
 

या तीन कालखंडापैकी पहहला कालखड अहतशय मोठा आहे. हिस्तपूवव १००० ते इसवीसन १८०० 
इतका हा कालखंड हवस्तृत आहे. याला ‘आकारीक ककवा िडणधडणीिा कालखंड (Formulary period) 
असे म्हणता येईल. द सरा व हतसरा कालखंड या पहहल्या कालखंडाच्या त लनेने िरी लहान असले तरी 
त्या कालातील कायव काहीसे वणवनात्मक व म ख्यतः कें द्राहभम ख असे असल्याने त्यािंा स्वतंत्र अभ्यास 
करणे इष्ट होय. 
 

पणहला कालखंड – अठराव्या शिकापयंिची प्रगणि 
 

हॅनो (Hanno) या काथेंहियन नाहवकाने हलहीलेली प्रवास वणवने ही या शास्त्रास पोषक अशी 
पहहलीवहीली माहहती होय. हिस्तपूवव १००० च्या स मारास काथेि शासनाच्या मदतीने त्याने हनरहनराळ्या 
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सर्फरी केल्या हिब्राल्टरिी साम द्रध नी पार करून दहक्षणेकडील प्रवासात पाहहलेल्या रानटी मानवािे वणवन 
त्याने केले आहे. या रानटी मानवािे वणवन त्याने गॉरगोडॉि (Gorgodos) अथवा गोरीला (Gorila) या 
शद्बात केले आहे. “हे प्राणी केसाळ असून आम्हाला पाहहल्या बरोबर घाबरुन. भीतीने आहण काहंीशा 
आियाने ते दूर पळून िात व आमच्या हदशनेे दगडगोटे रे्फकून आमच्या हवरुद्ध नारािी दशवहवत होते. 
बऱ्याि प्रयत्नानंतर त्यापैकी तीन माद्या पकडण्यात आम्ही यश हमळहवले; परत  त्यानी त्वषेाने केलेल्या 
हल्ल्याम ळे व हठकहठकाणी िावे घेतल्याने सरतेशवेटी त्यानंा ठार करावे लागले.” असे वणवन त्याच्या 
रोिहनशीत आढळते. हॅनोने वणवन केलेले हे प्राणी रानटी मानव नसून मानवाच्यासारखी हदसणारी एक 
प्रकारिी माकडेि होत, असे त्या नंतरच्या काळात समिून आले. परंत  मानवशास्त्राच्या दष्टीने ही पहहलाि 
माहहती असल्याने ती महत्वपूणव ठरते. 
 

हिस्तपूवव ४८४ ते ४२५ या काळात हेरोडोटस (Herodotus) या ग्रीक इहतहासकाराने हलहीलेली 
माहहती तर र्फारि मनोरंिक व उद् बोधक वाटते. लीहबया, इहिप्त, ग्रीस, एहशया मायनॉर व इहथओहपया 
या देशातील लोकाहंवषयी माहहती त्याच्या इहतहास वणवनात आढळते. यामध्ये मानवाच्या कवटीच्या (अगर 
डोक्याच्या) सदभांत त्याने दोन तीन वळेा उल्लेख केलेला हदसतो. “इहिप्शीयन लोकाचं्या कवटीच्या 
हाडािी िाडी. पर्मशयन लोकाचं्या कवटीच्या हाडाच्या िाडीपेक्षा िास्त आढळते.” असा तो उल्लेख आहे. 
यावरुन इहिप्शीयनाचं्या कवटीिी हाडे िाड व पर्मशयनाचं्या कवटीिी हाडे पातळ असतात; अशा 
हनष्ट्कषाप्रत हेरोडोटस आलेला हदसतो. या हाडाचं्या िाडीतील र्फरकास सभोवतालच्या परीस्स्थतीिा व 
हवहशष्ट सामाहिक रुढीिा संहमश्र परीणाम कारणीभतू आहे असे त्याने प्रहतपादन केले आहे. इहिप्शीयन 
लोकािंी प्रथा अशी की ते आपल्या म लािंी डोकी भादरत असत व त्यानंा घराबाहेर िातानंा टोपीहशवाय 
िाऊ देत असत. उन्थहािा त्याचं्या (कवटीच्या) हाडावंर पहरणाम होऊन गरम वातावरण व उन्थहाच्या झळा 
यापासून मेंदूिे रक्षण करण्यासाठी त्याचं्या कवटीिी हाडे िास्त िाड होत िात. या उलट पर्मशयन लोक 
आपल्या म लािंी डोकी टोपीने झाकून त्याना कारणाहशवाय उगीिि घराबाहेर पडू न देण्यािी खबरदारी 
घेत असल्याने साहाहिकि बाहेरील वातावरणािा र्फारसा परीणाम कवटीच्या हाडावर न होता ती 
इहिप्शीयनाचं्या त लनेने पातळि राहहली. 
 

हहप्पोके्रटीस (Hippocrates) च्या (हिस्तपूवव ४६० – ३७७) हलखाणापैकी “De natura 
Hominis” आहण “De aere aguis of locis” हे हलखाण मानवशास्त्राच्या दृष्टीने महत्वािे आहे, मानवी 
शरीरावयव व बाह्य वातावरण यािंा अनन्थयसाधारण संबधं असून वगेवगेळ्या हवामानाच्या प्रदेशात 
राहणाऱ्या लोकािें शरीर ग णधमव त्या त्या वातावरणाप्रमाणे बदलते असतात. अशा प्रकारिा हसद्धातं त्याने 
माडंला. वातावरणातील र्फरक यामध्ये हवतेील घनता, उष्ट्णता, थंडी द्रवीभवनता, स्थल हनदेश इत्याहदिा 
समावशे होतो. उदाहरणाथव, डोगराळ प्रदेशात राहणारे लोक उंि व धटे्टकटे्ट आढळतात; कोरड्या 
हवामानात व िंगल हवरहहत प्रदेशातील लोक उदासीन, हकरकोळ शरीर प्रकृतीिे परंत  नाकी डोळी नीटस 
अशा प्रकारिे; तर कमी उंिीिे, र्फोर्फसे, काळ्या केसािे लोक सववसाधारणपणे क रणाचं्या प्रदेशात 
आढळतात. अशा प्रकारिी वणवने हहप्पोके्रटीसने आपल्या हवधानाच्या प ष्ट्यथव हदली आहेत. या हशवाय 
कॉकेहशयन प्रदेशात अप्रमाहणत कवट्या आढळल्यािा उल्लेखही त्याच्या हलखाणात असून या प्रकारास 
त्याने ‘महाहशषी’ (Macrocephaly) असे नाव हदले आहे. िन्थमिात असलेले शरीर ग णधमव आन वशंाने 
िालत आले असले पाहहिेत हा त्यािा महत्वािा हसद्धातं! हनळसर डोळे असलेल्या आईवहडलाचं्या म लािें 
डोळेही िर हनळसर असतात, तर लाबं डोक्याच्या आईवहडलािंी म लेही लाबं डोक्यािी असावयास काय 
हरकत आहे? हा त्यािा प्रश्न! अथात आन वहंशकतेिे शास्त्र त्यावळेी अस्स्तत्वात नसल्याने ही गोष्ट हसद्ध 
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करता आली नसली तरी अहलकडच्या काळात आन वहंशकी शास्त्राच्या आधारे ही गोष्ट सप्रमाण हसद्ध केली 
आहे. परंत  हनयम तेथे अपवाद हे आलेि! म्हणिेि हनळसर डोळ्याचं्या सववि आईवहडलािंी सववच्या सवव 
म ले हनळसर डोळ्यािी असतीलि असे नाही. या अपवादािे हनराकरणही शास्त्रीय दृष्टीने केले िाते. 
हहप्पोके्रटीस् िे आणखी महत्वािे कायव म्हणिे “आध हनक िीव वगीकरण तंत्रािा” आराखडा होय. अशा 
प्रकारिा काम िलाऊ का होईना पण पहहला आराखडा करणारा हहप्पोके्रटस हा सववप्रथम ठरतो. 
 

ॲन्थ् रोपोलॉिी अगर मानवशास्त्र हा शद्ब ज्याने प्रथम वापरला व शोधून काढला त्या िगप्रहसद्ध 
तत्त्ववते्त्या ॲरीस्टॉटलिे (हिस्तपूवव ३८४ ते ३२२) कायव, संशोधन व हलखाण मानवशास्त्रज्ञानंा मोलािे 
आहे. त्याच्या हलखाणापैकी ‘On the parts of Animals’ On the Reproduction of Animals’ वगैरे 
हलखाण ह्या शास्त्राच्या दृष्टीने महत्वािे ठरते. ‘िीवसृष्टीतील श्रेणी (Gradation) व हनसगातील लहानातंर’ 
(Skip distance) या दोन प्रम ख गोष्टी त्याच्या हलखाणात आढळतात. ह्या दोन्थही गोष्टी उत्कान्थतीतत्वाच्या 
दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. माकडाचं्या बाबतीत त्यािे हनहरक्षण असे की माकडािा दंड व माडी ही अन क्रमे 
हात व पाय याचं्या त लनेत आख ड असतात. अशा तऱ्हेच्या भेददशी लक्षणाबंद्दलिे हलखाण आध हनक 
कालात महत्वपूणव ठरते. कारण हातपाय, दंड, माडं्या इत्याकदच्या लाबंीिा, त्याचं्या एकमेकाशंी त लनेिा, 
मानवाच्या उपय क्त हालिालीवर प्रभाव पडतो. परंत  एका र्फादंीवरुन द सऱ्या र्फादंीवर लोंबकळत व 
उड्यामारीत िालणे व पळणे इत्याहदसाठी माकडास हात व पाय यािाि िास्तीत िास्त उपयोग करावा 
लागतो. त्याम ळे त्याच्या हातापायाचं्या लाबंीमध्ये क्रमाक्रमाने उत्क्रास्न्थत झाली व होत आहे हेि 
उत्क्रान्थतीतत्व मानवाच्या बाबतीही लागू पडते. 
 

ॲहरस्टॉटलने (Aristotle) मानवासंबंधीही बरेि संशोधन व हलखाण केले आहे. या 
हलखाणामागील उदे्दश व पे्ररणा इतकीि होती की ॲहरस्टॉटल मानवास पहरपूणव प्राणी मानत होता. ज्यािी 
कमी माहहती आहे, त्यािी त लना अहधक माहहती असलेल्या गोष्टींशी केली पाहहिे हे तत्व ॲहरस्टॉटलने 
अंगीकारले होते. मानव हा पहरपूणव आहें म्हणून त्याच्याशी इतर प्राण्याचं्या अभ्यासािी त लना करणे 
आवश्यक आहे. हे तत्त्व. अवयवाचं्या वैहशष्ट्यािा अभ्यास करताना आढळून येते. मानवाच्या मेंदूिा आकार 
शरीराच्या इतर भागाच्या प्रमाणाशी त लना करता मोठा असतो. इतर प्राण्यात मात्र हे प्रमाण कमी आढळते. 
असा एक उत्क्रास्न्थत प्रहक्रयेिा प्रस्ताव ॲहरस्टॉटलने माडंला. मानवाच्या मेंदूिी उत्क्रास्न्थत त्याच्या 
वापरान सार कशी झाली हे या हठकाणी हदसून येईल. आन वाहंशकता, शरीरािी वाढ, लहान म लामंध्ये 
असलेले शरीराच्या अवयवािें मोिमाप, शरीरावरील केसािंी रिना व पसारा, व िननहक्रयेिी उहद्दष्टे, 
कवटी व हतिी दंत र वा साधें िोडणारी हशवण इत्याहद गोष्टींिा समावशे ॲहरस्टॉटलच्या हलखाणात 
आढळतो. या सवव वैहशष्ट्ट्यािंा. सूत्रबद्ध व शास्त्रीय बठैकीच्या आधारे त्याने अभ्यास केल्याने, या सवव 
हलखाणािे महत्व अनन्थय साधारण आहे. मानवी शरीरािा अभ्यास करताना ॲहरस्टॉटलने त्यािी हिरर्फाड 
केली होती काय? हा प्रश्न हशल्लक राहतोि. परंत  या संबधंी खात्रीलायक अशी माहहती हमळू शकत नाही. 
ॲहरस्टॉटलच्या अभ्यासािे हनष्ट्कषव अलेक्झाहंिया हवद्यापीठात (हिस्त पूवव ३२३) मात्र मानवी शरीरािी 
हिरर्फाड करुन पडताळून पाहाण्यात आले. 
 

इ. स. पूवव १३१ ते २०० च्या स मारास गलॅन (Galan) या शाहररीय वैज्ञाहनकाने (Anatomist) मात्र 
िनावराचं्या शरीरािी हिरर्फाड करुन स्नायसूंस्था, मज्जासंस्था, गभवधारणा वगैरे गोष्टींवर हनराळ्याि प्रकारे 
प्रकाश पाडला. त्याकाळी मानवी शरीरािी हिरर्फाड त्याज्य व अमान ष समिली िात होती. लोकावंर 
हििन धमािा पगडा होता. त्याम ळे अशाप्रकारिे कृत्य राक्षसी समिले िाई. परंत  िनावराचं्या शरीरािी 
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हिरर्फाड क्षम्य होती. अशा पाश्ववभमूीवर गलॅनने “नर वानर गण” हे मानवाच्या अगदी हनकट येतात व 
संपूणव उरोभाग, वक्ष, स्नाय संस्था, मज्जासंस्था रक्तवाहहन्थया यामध्ये दोघात काहीही र्फरक नाही” असे 
खळबळिनक हनवदेन करुन तत्कालीन रोष ओढवनू घेतला. परंत  हे खळबळिनक हनवदेन प ढे उत्क्राहंत 
प्रहक्रयेतील महत्वािा घटक ठरलेले हदसून येते. 
 

या नंतरच्या काळामध्ये मानवासंबंधीच्या ज्ञानामध्ये भर टाकण्यािे काम हवशषेतः हौशी प्रवासी वा 
धाडसी िगप्रवासी यानंी केलेले हदसते. सहािीकि मानवािी वणवनात्मक माहहती, त्यािे आिार हविार, 
हभन्न रुढी व अहभरुिी, शारीहरक हभन्नता, रीहतहरवाि धमव सापेक्षता इत्याहद हवषयासंबधंी लेखन झालेले 
हदसते. या काळामध्ये िे हलखाण केले गेले, त्यामध्ये शास्त्रीय दृष्टीकोनातून माहहती हमळवण्यासाठी 
हनरीक्षणात्मक हनष्ट्कषव काढण्यािी एक अहलखीत पद्धत असलेली हदसून येते. तेराव्या, िौदाव्या, पधंराव्या 
व सोळाव्या शतकात अशा प्रकारिे हलखाण हवप ल प्रमाणात आढळते. त्यापैकी माको पोलो (Marco Polo) 
(१२५४ ते १३२३) वास्को–द–गामा (Vasco-de-Gama) (१४६९ ते १५२४) हिस्तोर्फर कोलंबस 
(Columbus) (१४९२) इत्याकदनी हलहीलेली वणवने स पहरहित आहेति. याि काळामध्ये एकमेकापेंक्षा हभन्न 
अशा सामाहिक गटािें अस्स्तत्व िगाच्या हनरहनराळ्या भागात हदसून आले. अशा हभन्न समािािंा अभ्यास, 
प्रगत तंत्रािा वापर, स सूत्रता, सखोलपणा व एकहत्रतपणे हवहशष्ट हेतू डोळ्यासमोर ठेवनू केला पाहहिे. 
अशी भावना प्रबळ होऊ लागली. त्या दृष्टीनेही पाऊले उिलली गेली व त्यािे दृष्ट्य स्वरूप म्हणिे ‘रॉयल 
सोसायटी ऑर्फ लंडन’ िी १६६२ मध्ये झालेली स्थापना होय. त्यानंतर लगेिि म्हणिे १६६६ च्या स मारास 
‘ॲकॅडमी द सायन्थसेस द् पॅरीस’ व ‘हलओपोल्ड कॅरोहलन इम्पोरीयल ॲकॅडमी’ - िमवनी इत्याहद संस्थािी 
स्थापना झाली व मानवासंबंधीिा शास्त्रश द्ध सप्रमाण अभ्यास करण्यास िोरािी िालना हमळाली. 
 

आंहद्रयस व्हीसालीयस (Andreus Vesalius) यािे १५१४ ते १५६४ या काळातील काम भौहतकी 
मानवशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून उल्लेखनीय आहे. तो पेशाने शाहररीय वैज्ञानीक (Anatomist) होता. त्याने 
पािवा िाल्सव व द सरा हर्फहलप्स यािंा वैद्यकीय सल्लागार म्हणूनही काम केलेलें  होते. मानवी व इतर नर-
वानर (Primates) गणाचं्या हाडासंबधंीिे काम त्यावळेच्या शरीर शास्त्रामध्ये खळबळिनक ठरले. त्याने 
हलखाणासाठी स्वान भव व प्रत्यक्ष हनरीक्षण या माध्यमािंा शास्त्रश द्ध माहहती हमळहवण्यासाठी उपयोग केला. 
परंत  हे सवव केल्यानंतर “हिवतं माणसाला र्फाडून मानवी शरीरािा अभ्यास केला” अशा आरोपाखाली 
त्याला मृत्य दंडािी हशक्षा देण्यातं आली. एकोणीसाव्या व हवसाव्या शतकात मात्र ज्यावळेी सवव शाखािंी 
झपाट्याने प्रगती होत गेली त्यावळेी त्याच्या हलखाणािी व अभ्यासािी शरीर शास्त्रामधील महती पटून 
आली. 
 

१७ व्या शतकामंध्ये भौहतकी मानवशास्त्रज्ञ िोहान स्स्पअरकलग (Gohans Sperling) व समॅ्य अल 
हॅवॉथव (Samuel Haworth) यानंी अन क्रमे Physical Anthropologia (१६६८) व मानवासंबधंीिे तकव शास्त्र 
(१६८०) Anthropologia च्या वािकासंाठी हलहीलेले आढळते. अेडवडव टायसन (Edward Tyson) 
(१६५० ते १७०८) यािाही उल्लेख या हठकाणी उहित ठरेल. तो वैद्यहकय महाहवद्यालयािा व रॉयल 
सोसायटी ऑर्फ लंडनिा सदस्य होता. त्याने एका हपग्मी माणसािी शरीररिना वानराच्या शरीर रिनेशी 
त लना करुन हवशद केली. अशा प्रकारिा तौलहनक व हवश्लेषणात्मक अभ्यास प्रथमतः टायसननेि केलेला 
आढळतो. 
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इ. स. १७०७ हे साल सवव िीवहवज्ञान िगताच्या दृष्टीने महत्वपूणव कालखंडािी स रुवात म्हणून 
गणले िाते. हे महत्व प्रख्यात प्रकार–हविारज्ञ (Taxonomist) कालव  हलनीयस (Carllinnaes) याच्याम ळे 
प्राप्त झाले. तो एका गरीब स्स्वडीश शतेकऱ्यािा म लगा. त्यािे स रुवातीिे आय ष्ट्य अहतशय खडतर गेले. 
तरी नंतरच्या काळामध्ये तो वनस्पती शास्त्रािा प्राध्यापक म्हणून स्स्वडनच्या उप्साला (Upsala) 
हवद्यापीठात िागंलाि प्रहसद्धीस आला. कालव  हलनीयस (१७०७–१७७८) यािी वगीकरण पद्धहत 
मानवशास्त्र शाखेच्या प्रगतीमधील महत्वपूणव पायरी होय. (The Systema Nuturae) हे त्यािे महत्वपूणव 
प स्तक १७३७ मध्ये प्रथम प्रहसद्ध झाले व त्याच्या १७५८ पयंत १० आवृत्त्या प्रहसद्ध झाल्या. हलनीयसच्या 
प्रहसद्धीिे ममव त्याने माडंलेल्या प्राणीमात्राचं्या वगीकरण पद्धतीत व त्या वगीकरणामध्ये मानवािे स्थान, 
यात आहे. मानवास त्याने होमो सेपीयन (Homo Sapians) अशी संज्ञा हदली असून ही एक स्वतंत्र िात 
नर वानरगणामध्ये वर्मणलेली हदसते. तसेि होमो सेपीयन (Homo Sapians) मध्येही अनेक गट करुन 
त्यािे वगीकरण मानवाच्या हनरहनराळ्या पोटिाती व उपिातीमध्ये केलेले आढळते. अगदी स रवातीला 
प्राणीमात्रािें वगीकरण त्याने प ढीलप्रमाणे केले. 
 

वानर वगी प्राण्याचा क्रम – 
 

१) होमो (Homo) 

सेहपयन 
Sapien 

होमो रे्फहरस (Homo Ferus) 
होमो अमेरीकॅन्थस् (Homo American’s) 
होमो य रोहपयस (Homo Europius) 
होमो आहशयाटीक (Homo Asiaticus) 
होमो ॲसीर (हनग्रो) (Homo Asear) 
होमो मॉन्थस्रस (ॲब नॉमवल) ग हेत राहणारे मानवसदृश 
प्राणी (Homo Monstrous Abnormal) 

हसल्व्हेस्रीि ककवा रोग्लोयटाि (ओरग) (Sylvetries or 
Troglodytes) 

२ सीहमया (Simia) 
३ लेम्य रीया (Lemuria) 
४ वसे्परटेलीया (वटवाघ ळे) (Vespertalia) 
 

सवव िगतामध्ये िे हनरहनराळे िीव आढळतात, त्यािें हनराळेपण समिण्यासाठी कोणत्या गोष्टी 
हविारात घ्याव्या? िीवमात्रािें वगीकरण केल्याने हा प्रश्न स टेल काय? िर वगीकरण करायिेि झाले तर 
ते कसे करावे? वगैरे प्रश्न हलनीयसने त्याच्या वगींकरण पद्धतीच्यावेळी हविारात घेतले व त्यावरुन असा 
हनष्ट्कषव काढला की कोणत्याही दोन िीवात असलेली साधम्ये व वैधम्ये हविारात घेऊन त्यािे प्रथमतः 
मोठमोया गटामंध्ये वगीकरण करायिे व या मोया गटातील िीवामध्ये असलेली साधम्ये व वैधम्ये लक्षात 
घेऊन त्याप्रमाणे त्यािें छोटे छोटे गट पाडावयािे. अशा तऱ्हेने प्रथमतः सवव िीवमात्र हे एका मोया 
प्राणीसृष्टीमध्ये (Animal Kingdom) हवभागून उरलेले इतर िीव म्हणिे प्राम ख्याने सवव प्रकारच्या 
वनस्पती, द सऱ्या मोया वनस्पती सृष्टीमध्ये हवभागावयाच्या. मानव हा प्राणीसृष्टीत मोडणारा िीव आहे. 
त्यानंतर सववि िीव काहंी एक पेशीय ककवा अनेक पेशीय नाहीत! उदाहरणाथव अमीबा हा एकपेशीय प्राणी 



 

 

अनुक्रमणिका 

तर मानव, इतर सस्तन प्राणी वगैरे अनेक पेशीय आहेत. म्हणून प्राणीसृष्टीिे दोन सोयीस्कर व अगदी 
ढोबळमानाने आढळणाऱ्या गटात वगीकरण करावयािे! म्हणिे एकपेशीय प्राणी व अनेक पेशीय प्राणी. 
यापैकी मानव हा एक पेशीय प्राण्यात मोडणारा नसून अनेक पेशीय प्राण्यात येत असल्याने त्यािे परत छोटे 
छोटे गट पाडले िातात. यानंतर पाठीिा कणा असलेले व नसलेले प्राणी अशा दोन गटामध्ये हवभागणी 
होते व हीि पद्धहत अशा प्रकारे प ढे अन सरुन प्रत्येक मोया गटािे छोटे छोटे गट पाडले िातात या 
वगीकरण पद्धतीला ‘हद्वपद संज्ञा गण’ (Binomial System) म्हणतात. या पद्धहतप्रमाणे मानवािे 
स्थूलमानाने स्थान नर–वानर गटात मोडते. हलनीयसने वापरलेली पद्धत र्फक्त प्रिलीत नाव ेहलहीताना 
आढळते. िसे रमेश वाघ, हनमवला क लकणी वगैरे. याहशवाय इतरत्र तो क ठेही आढळत नाही, हे या 
पद्धतीिे वैहशष्ट्ट्य होय. हलनीयसच्या या पद्धतीिे द सरे वैहशष्ट्ट्य म्हणिे सवव िीवमात्रािंी पायरी–पायरीने 
हनरहनराळ्या गटामध्ये हवभागणी! अशा प्रकारे सवव प्रथम िीवसृष्टीिे हवघटन करुन प्रत्येक िीवािे त्याच्या 
वहशष्ट्ट्याप्रमाणे स्थान हनहित करुन देण्यािे कायव हलनीयसिे असल्याने या पद्धतीस व कायास 
अनन्थयसाधारण असे महत्व लाभले आहे पूवी नव्हती व आिपयंतही अिोड ठरलेली अशी ही एकि 
वगीकरण पद्धहत आहे. या संबधंीिी अहधक माहहती प ढील प्रकरणात येईलि. 
 

िॉिव–ल ई लेके्ररे काऊंट–द–बरू्फॉ (Buffon) (१७०७–१७८०) या हलनीयसच्या काळातील फ्रें ि 
हनसगव वैज्ञाहनकाने थोड्या र्फार प्रमाणात हनराळ्याि कल्पना माडंल्या. त्यापूवी मानवािा व्यक्ती या 
दृष्टीकोनातून अभ्यास केला िात होता. परंत  ब र्फॉने मानवािा िाती हवषयक दृष्टीकोनातून अभ्यास 
करण्यािी कल्पना माडंली मानव हा सगळीकडे सारखाि! त्याच्यामध्ये िे काही वैहशष्ट्ट्य हदसते, त्याला 
त्याच्या आहाराच्या सवयी व वातावरणािा पहरणाम कारणीभतू आहेत. याम ळे मानवािा ‘व्यक्ती’ म्हणून 
अभ्यास न करता त्यािा ‘िात’ म्हणूनि अभ्यास करावा असा प्रस्ताव त्याने माडंला. सपूणव मानविात ही 
एका िोडीपासून (एका नरमादीपासून) उत्पन्न झाली असावी असाही हसद्धान्थत त्याने माडंला. मात्र ही 
िोडी गोऱ्या रंगािी वा काळ्या वा इतर कोणत्या रगािी होती, याबद्दल बरेि मतभेद आढळतात. या 
हसद्धान्थतास हलनीयस (Linnaeus) कॅम्र्फर (Campher) हप्रिाडव, (Pritchard), बलूमेन बाख 
(Blumenbach), वगैरेंिाही पाकठबा होता. हे सवविण एक िननीतत्व–प्रणालीिे प रस्कते होत. बरू्फॉ, 
रुप–शास्त्रीय प्रणालीिा आद्यिनक समिला िातो. एखाद्या शहररावयवास केवळ अेक अवयव म्हणून 
महत्व न देता, त्यािा उपयोग वा कायव याला महत्व देवनू त्याप्रमाणे संपूणव अवयवािंा अभ्यास करावा, अशा 
मतप्रणालीिा बरू्फॉ प रस्कता होता. परंत  हलनीयसच्या वगींकरण पद्धतीवर मात्र त्यािा हवश्वास नव्हता. 
त्याच्या मते ही पद्धत केवळ साकेंहतक स्वरुपािी होय. असे वगीकरण केवळ कल्पनेच्या आधारावरही 
करता येईल, असे त्यािे मत होते. मानवामध्ये हदसणारे वैहित्र्य हे केवळ पहरस्स्थतीच्या परीणामावर 
आधारीत नसून त्यामध्ये ‘आणखी काहीतरी घटक कारणीभतू’ आहेत, असाहंी हविार त्याने माडंला. हे 
‘काहीतरी कारण’ म्हणिे आन वहंशकता होय, हे आन वहंशकी शास्त्राच्या आधारावरुन अगदी अलीकडे, 
म्हणिे हवसाव्या शतकाच्या स रुवातीस, हसद्ध झाले आहे. मानवशास्त्राच्या दृष्टीने बूर्फॉिे आणखी अेक कायव 
असे की, त्याने या शास्त्रािा सववसाधारण आराखडा तयार केला. यात त्याने प ढील शाखािंा उल्लेख केला 
आहे. 
 

१) स्थूल मानवशास्त्र (General Anthropology) 
२) हवहशष्ट स्वरुपािे मानवशास्त्र (Special Anthropology) 
३) प्राणी वैज्ञाहनक मानव शास्त्र (Zoological Anthropology) 
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इ. स. १७४४ ते १८२९ हा काळ उत्क्राहंत तत्ववेत्ता लॅमाकव  याच्या हसद्धातंाम ळे महत्वािा कालखंड 
ठरतो. मानवािी उत्क्राहंत नर–वानर गणामधून झाली असली पाहहिे असा तो हसद्धातं. प ढील 
प्रकरणामध्ये त्यािा हविार करु. (प्रकरण हतसरे) 
 

िॉन फे्रडरीक बलूमेन बाख (John Fredrick Blumenbach) (१७५२-१८४०) हा भौहतकी 
मानवशास्त्रािा हपतामह समिला िातो. त्याने ‘वाहंशकी मस्तक शास्त्र’ ह्या तंत्रािा पाया घातला. 
मानवामानवातील र्फरकास अनेक कारणे िबाबदार असल्यािे त्याने सप्रमाण हसद्ध करुन हदले. संपूणव 
मानव िात त्याने पाि वशं गटामध्ये हवभागण्यािा प्रयत्न केला. 
 

हे पाि वशं गट प ढीलप्रमाणे– 
 

१) कॉकेहशयन (Caucasian) २) मगोहलयन (Mongolian) 
३) इहथयोहपयन् (Ethiopian) ४) अमेहरकन (American) 
५) मलेइयन (Malyan)  
 

या वगीकरणासाठी केसािा रंग व डोक्यािा आकार या दोन हनकषािंा आधार प्राम ख्याने त्याने 
घेतला. केवळ डोक्याच्या आकारावरुन त्याने आणखी एक वगीकरण सादर केले. 
 

१) मंगोहलयन – िौकोनी डोक्यािे 
२) हनग्रो – लाबं व दोन्थही बािूनी िपटे असलेल्या डोक्यािे. 
३) कॉकेहशयन – मध्यम आकाराच्या डोक्यािे. त्यािे हे द सरे वशंवगींकरण सवत्र मान्थय करण्यात 

आले. बलूमेनबाखने हनरहनराळ्या मोिमापाचं्याद्वारे मानवी वशं गटािे सववप्रथम वगींकरण करण्यात यश 
हमळवले. व त्याच्या ह्या कायाम ळे मानवशास्त्राला बौहद्धक बठैक हमळाली. नंतरच्या काळात पॉल ब्रोका 
(Paul Broca) टनवर, र्फाउलर (Terner, Fowler) आहण इतरही हकत्येक िणानी या त्याच्या पद्धतीिा 
अवलंब केलेला आढळतो. शवेटी बरू्फॉने शरीर हवज्ञानािा अभ्यास त लनात्मक दृष्टीने करण्यािा िमवनीमध्ये 
पायंडा पाडंला. 
 

आतापयंतच्या हवविेनावरुन, भौहतकी मानवशास्त्रहवषयक हविारधारा, हिस्तपूवव काळापासून 
प्रिहलत असल्यािे हदसून येते. र्फक्त त्यावळेी मानवशास्त्र असे स्वतंत्र शास्त्र प्रत्यक्षात प्रिहलत नव्हते. 
याम ळे मानवासंबधीिा अभ्यास हनरहनराळ्या पद्धतीनी, ज्याला िसे सोयीस्कर वाटेल त्या पद्धतींनी, 
करण्यात येत होता. यािसाठी अगदी स रवातीच्या काळात इहतहासकार, वैद्यकशास्त्रािे संशोधक, 
तत्त्ववतेे्त, हौशी प्रवासी, िीव वैज्ञाहनक वगैरेंना मानवासंबधीच्या माहहतीत थोडी थोडी भर घातली. या 
काळाताल बह तेक माहहती वणनंात्मक पद्धतीने हवशद केलेली हदसते त्यािप्रमाणे प्रत्यक्ष हनरीक्षण 
पद्धतीवर िास्त भर देऊन त्याच्या आधारे वणवने हलहीण्यात आली. त्यामध्ये एखादे तंत्र स्वतंत्ररीत्या 
प्रस्थाहपत झालेले हदसत नाही. हिस्तपूवव (३८४–३२२) या काळात ॲरीस्टॉटल या तत्त्ववते्त्या व प्राणी 
शास्त्रज्ञाने मानवशास्त्र या शबदािा वापर प्रथम केलेला हदसतो. तेरा ते अठरा या शतकामध्ये मानवहमती 
(Anthropometry) या मोिमापाच्या तंत्रािा उपयोग वशं हवश्लेषणासाठी करण्यात येऊ लागला. तरी 
स द्धा मानवासंबधीिे हलखाण अहतशय हवस्कळीत स्वरुपात प्रहसद्ध होत होते. िसिसे नवीन प्रदेश व 
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त्यावरील नवीन मानव यािंा शोध लागू लागला, तसतशी त्या त्या संबधंी वणनंात्मक हनवदेने प्रहसद्धीस 
येऊ लागली अशा या हवस्कळीतपणाला आळा घालण्यासाठी एकहत्रतपणे, शास्त्रश द्ध व पूवव हनयोिीत 
पद्धतीवर भर देण्यात येऊ लागून त्यािे र्फलीत ‘रॉयल सोसायटी ऑर्फ लंडन’ (Royal Society Of 
London) (१६६२) या संस्थेच्या स्थापनेत झाले. त्यानंतरच्या एक – दोन दशकामंध्ये िमवनीमध्येही अशा 
प्रकारे संघटीत प्रयत्न करणाऱ्या संस्था प्रस्थाहपत झाल्या. त्याम ळे मानवासंबधंीच्या अभ्यासात व संशोधनात 
स सूत्रता आली. कालव  हलनीयससारखे प्रकारहविारज्ञ प्रकाशात येऊ लागले आपले मत सप्रमाण हसद्ध 
करण्याकडे कल वाढून शास्त्रोक्त माहहती हमळहवण्यासाठी एक प्रकारिा वगेही येऊ लागला. हनरहनराळ्या 
हलखाणावर साधकबाधक ििां होऊन हनणवय घेण्यात आले. मानवािा, केवळ एक व्यस्क्त म्हणून अभ्यास 
न करता, मानवी समािािा तो एक घटक समिून अभ्यास करण्यात येऊ लागला. ‘बळी तो कान हपळी’ 
या उक्तीन सार ज्यािे ज्ञान श्रेष्ठ तो समाि श्रेष्ठ मानला िाऊ लागला. समािासमािातील हवषमता 
हनदशवनास येऊन उच्चनीितेवर आधारीत ‘वशं’ या कल्पनेिा उगम झाला व त्यािम ळे वशंािा अभ्यास 
करण्यावरही भर देण्यात आला. 
 

दुसरा कालखड – एकोिीसाव्या शिकािील प्रगणि 
 

अठराव्या शतकाच्या अखेरीस व एकोणीसाव्या शतकाच्या पूवाधात नमूद करण्यासारखे कायं पीटर 
कँम्र्फर (Peter Camper) िालवस् व्हाइट (Charles White) लॉडव कॅमस् (Lord Kames) इत्याकदिे आहे. 
मानव हमती (Anthropometery) या तंत्राच्या आधारे हिम्पान्थझी, हनग्रो, व य रोहपयन् यािा तौलहनक 
अभ्यास त्यानी केला. िबड्यािा भाग हकतपत प ढे आला आहे हे ठरहवताना बऱ्याि कोनमापकािंा उपयोग 
करुन कॅम्र्फरने मानवहमतीमध्ये प्रगहत साधली तर डाऊबेन टॉन (DaubenTon) म ल्डर (Mulder), वले्दर 
(Walther), बाकव ले (Barclay) सेरास (Serres) आदीनी िेहेऱ्यािा व डोक्यािा आकार यािा परस्पर 
संबधं प्रस्थाहपत करणारी मोिमापे शोधून काढली. १८३६ मध्ये टाईड मनॅ (Tiedmann) याने कवटीच्या 
पोकळीिी मयादा मोिण्यािे तंत्र शोधून काढले. याहशवाय कवटीसंबधंी अहधक माहहती व मोिमापे 
उपलबध करुन देण्यामध्ये स्टन र्फोडव (Stanford) (१८२३) मॉटंन (Morton) (१८४४), कॅरस (Carus) 
(१८४५), डेव्हीस (Davis) आहण धनाम (Thurnam) (१८३५) व व्हॉन बेअर (Von Baer) यािंी नावे नमूद 
करणे उहित ठरेल. िे. सी. हप्रिाडव (१७८६-१८४८) याने आपल्या ‘Researches In To The Physical 
History of Man’ (१८४३) मध्ये मानवी गटासंबधंी नव्याने ताहंत्रक माहहती प रहवली. उंिी, केसािा रंग वा 
प्रकार, कातडीिा रंग वगैरेिा उपयोग मानवी गटातील वैहित्र्य शाधून काढण्यात कसा करता येईल हे 
त्याने साहंगतले. याि काळात सर हवल्यम लॉरेन्थस (W - Lawrence) (१७८३–१८६७) यानंी आपल्या 
भाषणामध्ये उत्क्रान्थतीसंबधंीिे हविार प्रथम माडंले. 
 

१८५९ हे वषव तर मानव शास्त्राच्यादृष्टीने क्रातंीिे ठरले. या साली िालवस् डार्मवन (Charles 
Darwin) याने िातींच्या उत्पत्ती संबधंीिे (Origin of Species) हे प स्तक प्रहसद्ध करुन सवव िगात 
खळबळ उडवनू हदली. असा कोणता हसद्धातं डार्मवनने माडंला की िो इतका खळबळिनक ठरावा? 
कोणतीही िात ही स्वतंत्रपणे उत्पन्न झालेली नसून एकाि िातीपासून द सरी िात हनमाण झाली असली 
पाहहिे हाि तो हसद्धातं होय. यािाि अथव असा की, मानव िात Homo Sapians ही स्वतंत्रपणे हनमाण 
झालेली नसून खालच्या थरातील प्राणीिातीपासून हतिी उत्पत्ती झाली आहण यालाि आत्मप्रौढी 
लोकाकंडून हवरोध झाला. यािा पहरणाम इतकाि झाला की, या काळापासून उत्क्रातंीसंबधंी साधकबाधक 
हविार व परखड मते स्पष्टपणे माडंण्यात येऊ लागली. हे सवव माडंताना धार्ममकतेवर आधारलेली अंधश्रद्धा 
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हळूहळू लोप पाव ूलागली व धमाच्या नावंावर काहीही बोलले तरी िालेल, अशी िी प्रथा होती ती हळूहळू 
बदलू लागली. यापूवीच्या काळात मानवाच्या उत्क्रान्थतीसंबधंी प्रिहलत धमवश्रदे्धहवरुद्ध हविार माडंल्यास 
देहातं शासनािी हशक्षा हदली िात होती. (उदा. अँन्थिीयस स्व्हसलॅीयस), डार्मवनला मात्र अशी हशक्षा 
देण्यात आली नाही. सामाहिक व वैिारीक बदलाच्या दृष्टीकोनातून डार्मवनिे कायव बह मोलािे ठरते. 
मानवशास्त्रासारख्या मानवािा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्राच्यादृष्टीने तर हे कायव र्फारि महत्वािे ठरते. 
 

डार्मवन हा अवािीन काळ व भतूकाळ यातील द वा साधणारा म्हणून प्रहसद्धीस आला. त्याने केवळ 
तकव  पद्धतीने हसद्धान्थत न माडंता सप्रमाण हसद्धताही हवशद केली. त्याने भगूभवशास्त्र (Geology) भौगोलीक 
परवरण (Geogrophical Distribution) िनन हक्रयेतील गभव–संधारणा व शरीरावयवातील साधम्यव 
(Structural Relations) यािंा आधार सप्रमाण हसद्धतेसाठी घेतला. अशा शास्त्रश द्ध, तकव श द्ध व परखंड 
हविारामं ळे हवस्कळीत झालेल्या हविार प्रणालींना एक प्रकारिे िागंले वळण लागले असे प्रहतपादल्यास 
िूक होणार नाही. त्याच्या कायाहवषयी सहवस्तर माहहती प ढे येईलि. 
 
डार्मवनच्या उत्क्रान्थती तत्त्वािा उपयोग, प्रािीन मानवासंबधंीच्या माहहतीिा आध हनक मानवाशी त लना 
करण्यात महत्वािा ठरतो. उत्क्रान्थती कशाप्रकारे व कोणकोणत्या शरीरावयवात झाली, आहण त्याला 
अन सरुन त्या त्या अवयवामंध्ये कोणते कोणते बदल झाले व अशा प्रकारे होणाऱ्या बदलाम ळे मानवाच्या 
आिारहविारात, वागण कीमध्ये, कसे बदल होत गेले इत्याहद संबधंीच्या माहहतीवर प्रकाश पडतो. 
उदाहरणाथव टी, एि. हक्सले (T. H. Huxley) याने डार्मवनच्या या तत्त्वािा उपयोग करुन, १८३३ मध्ये 
सापडलेल्या एंहिस (Engis) कवटीिी १८५७ मध्ये सापडलेल्या हनएंडरथाल (Neanderthal) कवटीशी 
त लना व त्यािप्रमाणे (Primitive) आद्यमानवाच्या कवटीशी त लना हवस्ताराने हवशद केली. हे करीत 
असताना त्याने अगदी स टस टीत व नवीन मोिमोपािंा आधार घेतला होता. 
 

भौहतकी मानवशास्त्रािे तंत्र व त्यासाठी लागणारी उपकरणे यामध्ये क्राहंतकारक बदल करण्यामध्ये 
पॉल ब्रोका (Paul Broca) यािे नाव हवशषेत्वाने झळकते. शरीराच्या मोिमापाचं्या व्याख्या, त्याला 
लागणारी अिूक उपकरणे व ती मोिमापे हवहशष्ट पद्धतीने घेण्यािे तंत्र पॉल ब्रोकाने िगाच्याप ढे अहतशय 
सोप्या व स टस टीत पद्धतीने माडंले, १८२२ साली भरलेल्या ६७ मानवशास्त्रज्ञाचं्या बठैकीमध्ये पॉल ब्रोकािी 
तंते्र व उपकरणे प्रमाण मानण्यात आली. व अशा प्रकारे मानवहनतीमध्ये क्रातंीकारक बदल झाला. 
 

इ. स. १८८० च्या नंतरच्या काळात िोसेर्फ िेहनर्फर याने िगाच्या वाहंशक घटकग णावर माहहती 
हमळहवण्यासाठी स रुवात केली व त्याने वाहंशक वगीकरणासाठी हनरीक्षण तंत्र व मोिमापे यािंा उपयोग 
स िहवला. ह्या सवव खटाटोपामंध्ये त्याला एक गोष्ट प्रकषांने िाणहवली, ती अशी की, वाहंशक 
वगीकरणासाठी कोणतेही केवळ एकि मोिमाप ककवा एकाि हनरीक्षणािा आधार न घेता बऱ्याि 
हनरीक्षणािंा व मोिमापािंा आधार घेणे अहधक शास्त्रश द्ध माहहतीसाठी योग्य आहे. 
 

इ. स. १८६५ साली या शास्त्रामध्ये गे्रगर मेंडेल (Gregor Mendel) याच्या नव्या आन वहंशकतेच्या 
हनयमानी नवे दालन ख ले केले गेले. धमवग रुिे काम करीत असतानंाि झेंकोस्लाव्हीया मधील ब्रनू येथे एका 
अहधवशेनात मेंडेलने आपले हनबधं सादर केले. या हनबधंाद्वारे आन वहंशकीशास्त्रािा पाया घालण्यािे श्रेय 
मेंडेलकडे िाते. हे हनबधं त्याने प्रत्यक्ष केलेल्या प्रयोगािें सार होय. या हनबधंात त्याने अन वंहशकतेसंबंधी 
हनयम माडंले होते. त्याच्या हनयमाम ळे उत्क्राहंतहवषयीच्या तत्त्वसरणीमध्ये मोलािी भर पडली. ककबह ना 
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मेंडेल स्वतः उत्क्रान्थतीतत्त्वािा प रस्कतां होता. िीहवक उत्क्रान्थतीवर त्यािा हवश्वास होता. त्याने दोन प्रम ख 
हनयम व त्याला पोषक परंत  द य्यम असे आणखी दोन हनयम माडंले ते प ढील प्रमाणे :– 
 

१) हवभक्तीकरणािा हनयम (Law of Segregation) 
२) स्वतंत्र व्यवस्थापनेिा हनयम (Law of independant assortment) 
३) विवस्व लक्षणासंबंधीिा हनयम (Law of dominance) 
४) एकमान लक्षणासंबंधीिा हनयम (Law of Unit Character) 

 
मेंडेलने प्रस्थाहपत केलेल्या या हनयमान सार आन वहंशकी शास्त्रािा स्वतंत्ररीत्या अभ्यास करण्यास 

स रुवात झाली. मानवाच्या आन वहशकी हक्रयेहवषयी सवकंष अभ्यास करावयािा असेल तर मेंडेलच्या 
हनयमापंासून बह ताशंी स रुवात केली िाते. या शास्त्रािा (आन वहंशकी शास्त्रािा) आद्यिनक म्हणून मेंडेलिे 
नाव आिही घेतले िाते. परंत  त्याकाळी त्याने माडंलेल्या हनयमािंी दखल घेतली गेली नाही. याला 
अनेक कारणे हदली िातात. उदाहरणाथव, त्याने आपले हनष्ट्कषव इतक्या सोप्या, साध्या व सरळ भाषेत 
माडंले होते की, इतक्या स टस टीतपणे महत्वािे हनयम माडंता येतात यावर लोकािंा हवश्वासि बसेना. 
याहशवाय त्या हनयमाहंवषयी अहधक सहवस्तर माहहती माडंावी तर मेंडेलला इतर धार्ममक कायाम ळे वळेि 
हमळत नव्हता. त्याम ळे त्यािे काम अधववट राहहले. त्यानंतरच्या काळात मात्र, म्हणिे इ. स, १९०० च्या 
स मारास, मेडेलच्या हनयमानंा पोषक असे संशोधन, ज्यावळेी प न्थहा केले गेले त्यावळेी त्याने माडंलेल्या 
हनयमािंी महती नव्याने प्रस्थाहपत केली गेली. ते हनयम ग्राह्य धरले गेले. या हनयमाहंवषयी व ते प्रस्थाहपत 
करण्याच्या रीहत हवषयक माहहती प ढे सहवस्तर येईलि. 
 

आतापयंतच्या हवविेनावरुन भौहतकी मानव शास्त्रामध्ये प ढील प्रकारे प्रगती झाल्यािे हदसून येईल. 
केवळ सासं्कृहतक व सामाहिक स्वरुपािी आधार सामग्री वापरण्याऐविी शारीहरय माहहतीही 
उत्क्रान्थतीसंबंधी ठोकताळे बाधंताना उपयोगात आणली गेली. याम ळ वशं वगीकरणािा प्रश्न व शरीर 
हवज्ञानातील प्रश्न त लनात्मक दृष्टीने हाताळण्यात आले. यािबरोबर भाषेिा प्रश्नही हविारात घेतला गेला. 
मानवाच्या वशासंबधंी माहहती पहात असताना, उत्क्रान्थतीतत्व समािावनू घेऊन, प्रािीन मानवावशषे व 
त्यािा त्या वंशाशी कशा प्रकारे सबधं आहे (वा नाही) हाही म द्दा प्रकषाने माडंण्यातं आला. प्रािीन मानवािा 
शारीरीक दृष्टीकोनातून अभ्यास करताना शरीरशास्त्राच्या ज्ञानाच्या मदतीने उन्थक्रान्थतीच्या (श्रेणीतील ) त्या 
प रातन अवशषेािी पायरी कोणती यािाही अभ्यास याि शतकात मोया प्रमाणावर केला गेला. 
मानवावशषेािंा अभ्यास करताना त्याच्याशी हनगडीत असलेल्या तंत्रािीही काही प्रमाणात प्रगहत साधण्यात 
आली. उदाहरणाथव, अवशषेािे वय ओळखणे, कलग भेदािा हविार, अवशषे हकती वषापूवीिा असेल तो 
काळ शोधून काढणे, संपूणव शरीरािा सागंाडा िसाच्यातसा न सापडल्यास िे भाग सापडले असतील 
त्यावरुन संपूणव सागंाड्यािे हित्रीकरण करणे इत्याहद गोष्टीसंबधंी हवशषे प्रकारिी तंते्र वापरावी लागतात. 
त्या तंत्रामध्येही रे्फरर्फार झालेले हदसतात. या तंत्रामध्ये मानवहमती (Anthropometry) शरीरशास्त्र 
(Anatomy) भसू्तरािें हनरीक्षण व परीक्षण (Geological Structural Knowledge) इत्यादींिा समावशे 
होतो. वर उल्लेख केलेली के्षते्र ही ठळक स्वरुपािी म्हणून मानावी लागतील; यािा अथव भौहतकी मानव 
शास्त्राच्या इतर के्षत्रामध्ये संशोधन वा अभ्यास झालाि नाही, असा मात्र नव्हे. परंत  इतर के्षत्रातील प्रगहत 
पिहवण्याइतपत त्यावळेी बौहद्धक पातळी उंिावलेली नव्हती असे हदसून येते. साराशंाने, या शतकामध्ये 
मानवशास्त्राच्या अभ्यासाच्या पद्धतीमध्ये प ढील ठळक गोष्टी नमूद कराव्या लागतात. 
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१) हिवतं वा मृत मानवाच्या शरीरािी मापे घेण्यािी पद्धत. 
 

२) ज्या गोष्टींिी मोिमापे प्रत्यक्ष घेता येत नाहीत, अशा गोष्टी मोिण्यासाठी मोिपट्ट्ट्या व 
रेखा तक्ते तयार करण्यात आले व तेि एक परीमाण मानण्यात येऊ लागले. अशा 
गोष्टींिा अभ्यास करताना हनरीक्षण हाही महत्वािा भाग ठरतो. उदाहरणाथव कातडीिा, 
डोळ्यािंा, केसािा रंग, नाक, डोळे, कपाळ यािंा प्रकार वगैरेसंबंधी मोिपट्ट्ट्या, रेखा 
तक्ते व हनरीक्षण यािंा एकहत्रत वापर करावा लागतो. 

 
अशा प्रकारच्या मोिपट्ट्ट्या व रेखातक्त्याम ळे वैहित्र्यातींल तर्फावत र्फार मोया प्रमाणावर 

मोिता येते. उदाहरणाथंव, कातडीिा रंग पाढंरट रंगापासून टप्प्याटप्प्याने अहतशय काळ्या रंगापयंत 
हवभागलेला हदसतो. त्याम ळे त्यािा अभ्यास, हवशषेतः वशंवगींकरणाचं्या दृष्टीने, करताना अशा 
उपकरणािंा र्फार उपयोग होतो. 
 

३) मोिमापे घेताना वाटेल तशी घेतली िाऊ नयेत म्हणून शरीरावर स्स्थर प्रकारच्या ख णा 
प्रमाहणत करण्यात आल्या. त्याना शास्त्रीय परीभाषेत लँडमाकव स् (Land Marks) ककवा 
कबदू असे म्हणतात. 

 
४) प्राणीमात्राचं्या माहलकेतील शास्त्रापैकी मानवशास्त्र हे पहहलेि असे शास्त्र आहे की ज्यामध्ये 

संख्याशास्त्रािा व गहणतशास्त्रािा उपयोग सवव प्रथम करण्यात आला. 
 

५) शारीर हमती (Osteometry) व मानव हमती यामध्ये क्राहंतकारक बदल होऊन त्यामधील 
तंत्र प्रमाहणत व स्स्थर झाले. 

 
णिसरा कालखंड – णवसाव्या शिकािील प्रगिीचा आढावा 

 
हवसाव्या शतकातील प्रगतीिा आढावा घेताना एक गोष्ट लक्षात ठवली पाहहिे की, या शतकाच्या 

स रुवातीपासून मानवशास्त्रामध्ये संकल्पना, पद्धहत तंते्र व के्षत्र या सवव गोष्टी अहधकाहधक हवस्तारीत झाल्या. 
इतकेि नव्हे तर ही सवव प्रगहत झपाट्याने झालेली हदसते. अगदी अलीकडिा काळ लक्षात घेतल्यास असे 
हदसते की दरवषी नवनवीन गोष्टी समिून येतात. व त्या सवव या शास्त्रािे के्षत्र हवस्तारीत करण्यासाठी 
उपयोगी पडतात. अथात के्षत्र हवस्तारीत करण्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागतात असे मात्र नव्हे. 
ककबह ना सामाहिक प्रगहत, िात वा वशं याचं्या हवषमतेमधील पोकळी कमी करण्यािे प्रयत्न, वैज्ञाहनक 
प्रगहत, शहरी वस्तीिे परीणाम, औद्योगीकरण इत्याहद अनेक कारणानंी या शास्त्रािा िेहेरा मोहरा बदलत 
आहे. हा बदल अपेक्षीत तर आहेि परंत  त्या बदलाबरोबर िाण्यािेही प्रयत्न हवशषेतः भारतामध्ये केले 
आहेत ही गोष्ट अहतशय िागंली आहे. याि शतकामध्ये केवळ आहदवासी समािािा अभ्यास असे संक हित 
के्षत्र न राहता मानवािा (ग्रामीण व नागरी) पातळीवरही अभ्यास करण्याकडे भर हदला िातो. प ढील काही 
परीच्छेदामध्ये ढोबळमानाने या बदलािा थोडक्यात आढावा घेण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
 

मेंडेलच्या हनयमानंा अन सरुन आन वहंशकी शास्त्र यामध्ये डबल्य.ू ई. कॅसल (W. E Castle) 
Genetic and Eugenics १९१६, एफ्. ए. ई. क्य ू(F. A. E. Que) Organic Inheritance in Man १९२७), 
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सी .बी. डेव्हन पोटव (Heredity in realation to Eugenics १९११), (C. B. Davanport) आर. पलव  (R. 
Pearl) (Studies in Human Biology १९२५), के हपिरसन (K. Pitcherson) (The Treasury of 
Human Inheritance १९२६), आर. पी. गेटस् (R. P. Gates) (Mendelian Heredity and Racial 
Crossing 1026 and Heredity in Man 1929) इत्यादीनी महत्वािे हलखाण केलें ले आढळते, आ. ए. 
हर्फशर (R. A. Fischer) याने १९३० मध्ये आन वहंशकी शास्त्राच्या आधारावर मानव समािासंबधंीिे हविार 
माडंले. यामध्ये एखाद्या स्त्रीने िन्थम हदलेल्या म लाचं्या संख्येशी, आन वहंशकतेिा घहनष्ट संबधं आहे, असा 
हविार त्याने संख्याशास्त्राच्या आधारे माडंला होता. त्याम ळे संख्याशास्त्रािाही उपयोग मानवशास्त्रामध्ये कशा 
प्रकारे करीता येईल, या संबधंीच्या हविारंानंा िालना हमळाली. 
 

इ. स. १८९९ मध्ये शटॅॉक याने एक मिेशीर प्रयोग केला. घोड्याच्या रक्तरसात (Serum) त्याने 
माणसाच्या रक्तरसािा थेंब टाकला. त्याबरोबर घोड्याच्या रक्तरसातील रक्तपेशींच्या ग ठळ्या बनल्या. 
या त्याच्या प्रयोगाने एक हसद्ध झाले की, मानवी रक्त व घोड्यािे वा तदृश प्राण्यािे रक्त यामधील 
रक्तरसाच्या घटकामंध्ये काहीतरी हनराळेपणा असला पाहहिे. इतकेि नव्हे तर इ. स. १९०० मध्ये 
लँडस्टाईनर (Landsteiner) याने असे हसद्ध केले की, एखाद्या माणसाच्या रक्तरसात द सऱ्या माणसािा 
रक्तरस हमसळला, तरीस द्धा वरील प्रकारिी हक्रया घडून येते. परंत  एखाद्या माणसाच्या रक्तरसात द सऱ्या 
माणसािा हवहशष्ट रक्तरस हमसळल्यास अशी हक्रया घडून येत नाही. यावरुन मानवी रक्त हे हनरहनराळ्या 
रक्तगटािें (Blood Groups) बनलेले असल्यािे आढळून आले. मानवी रक्तरसात लपलेल्या या 
हनरहनराळ्या रक्त गटािें संशोधन करण्यािी हीि स रवात होय. याम ळे मानवािा अभ्यास करणाऱ्या 
शास्त्रामंध्ये हवशषेतः भौहतकी मानवशास्त्राला आणखी अेक के्षत्र िोडले गेले. लँडस्टायनरने १९०१ मध्ये 
मानवािे रक्त तीन रक्तरसात हवभागले तर १९०७ मध्ये िॉन्थस्की (Jhansky) याने असे गट िार असल्यािे 
हसद्ध केले. हे िार रक्त गट, ओ, ए, बी, एबी, अगर ओ, अ, ब, अब या नावानंी ओळखले िातात. इ. स. 
१९१९ मध्ये हिवर्फील्ड (Hirzfield) याने िार गटामंध्ये ‘आन वहंशकी तत्व पाळले िाते’ हे हसद्ध केले. 
हनरहनराळ्या वशंाच्या लोकात असलें ले प्रमाण व वैहशष्ट यावर या प ढील काळात खूपि संशोधन झाले. या 
संशोधनातून एक गोष्ट हनष्ट्पन्न झाली की हनरहनराळ्या रक्तगटािंी हमळून एक पद्धत तयार होते. उदा. ओ. 
ए. बी. एबी. या िार रक्तगटािंी हमळून एक ‘एबीओ’ अशी पद्धत बनते. आतापयंत अशा हकमान १४ 
रक्तगट पद्धहत एकमेकापंासून स्वतंत्र अशा स्वरुपात एकाि मानवी शरीरात एकािवेळी काम करीत 
असतात. यातील महत्वाच्या पद्धतींिा अभ्यास प ढे येईलि. 
 

प रािीव हवज्ञानािा (Palaeontology) हवस्ताराने अभ्यास हा या शतकातील आणखी एक 
महत्वािा भाग ठरतो. यामधील प ढील शास्त्रज्ञािें कायव महत्वािे ठरते. एम. बलू. (M. Boule) (Les 
Hommes Fossilis १९२३) एम. सी. बर्मकट (B. C, Barket) (The Old Stone Age १९३३), सर आथवर 
काईथ (Sir Arther Keith) (The Antiquity of Man १९२५), आहण New Discoveries Relating To The 
Antiquity of Man १९३१) एच्. एफ् ओसबनव (H. F. Osborn) (Men of The Old Stone Age १९१८) 
सर िी इलीयट स्स्मथ (Sir G. I. Smith) (The Search for Man’s Ancestors १९३१ आहण िी. 
मकॅकडी (G. Mac Curdy) (Human Origins १९२४) याचं्या सशोधनातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती अशी 
की प्रािीन मानवािे अवशषे शोधून काढण्यािे, त्यािंा शारीहरक व सासं्कृहतक अभ्यास करण्यािे काम ही 
या शतकातील महत्वपूणव कामहगरी होय. या प रातन अवशषेावरुन उत्क्रान्थतीहवषयीच्या अभ्यासास िोरािी 
िालना हमळाली. हनरहनराळे भसू्तर तपासून त्यामध्ये सापडलेल्या अवशषेाचं्या आधारे त्या त्या काळच्या 
मानवी िीवनाहवषयी हविार माडंण्यात आले. हवशषे म्हणिे अशा हनरहनराळ्या संस्कृतीच्या काळाचं्या कक्षा 
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ठरहवण्यात आल्या. मानवािी शारीहरक उत्क्रास्न्थत ही त्याच्या सासं्कृहतक उत्क्रान्थतीशी कशा हनगडीत आहे 
हे दाखवनू देण्यात आले शरीरशास्त्र, मानवहमहत, प रातत्त्वहवज्ञान, प रािीवशास्त्र यामध्ये सापडलेल्या 
नवनवीन माहहतीन सार पूवी सापडलेले अवशषे व त्यािें उत्क्रास्न्थत तत्वान सार स्थान इत्यादीिा अभ्यासही 
याि शतकात करण्यात आला. अशा प्रकारे शोधून काढलेल्या अवशषेामध्ये प ढील अवशषे महत्वािे आहेत. 
 
अन . नावं अवशषे सापडल्यािा काळ अवशषे सापडलेला देश 
१ पॅराहपथेकस १९१० च्या स मारास र्फायमू (Fayum) इहिप्त 
२ प्लायोहपथेकस १८३७ िमवनी 
३ हलम्नोहपथेकस  केनया (आहफ्रका) 
४ ब्रायोहपथेकस १८५६ दहक्षण फ्रान्थस 
५ ऑरीयोहपथेकस १८७२  
६ रामाहपथेकस  हसवाली टकड्या हहमािल प्रदेश-

भारत 
७ ऑस्रेलो हपथेकस १९२१ ते १९४६ व १९५९, १९६०, 

१९६४ इ. साली 
पूवव, पहिम व दहक्षण दहक्षण 
अहफ्रका 

८ िावा मनॅ १८९१ ते १९४१ पयंत िावा व िीन 
९ पेककग मनॅ १९२१ िीन 
१० मयरू िबडा १९०७ हायडेलबगव (िमवनी) 
११ होमेऱ्होडेहशयाहंसस १९२१ ऱ्होडेहशया (आहफ्रका) 
१२ हनएंडरथाल मनॅ १८५६ ते १९३९ पयंत हनरहनराळ्या 

साली 
य रोप आहशया व आहफ्रका 
यामधील देशात 

१३ गलॅीहहल मनॅ १९४७ च्या स मारास गलॅीहहल लंडन 
१४ स्वान्थसकोंबे मनॅ १९३५, १९३६ व १९५५ स्वान्थस-कोंबे, कें ट परगणा इंग्लंड 
१५ लंडन स्कल  लंडन 
१६ र्फाँटेशवेाडे मनॅ १९४७ फ्रान्थस 
१७ ग्रीमाल्डी मनॅ १९०१ दहक्षण फ्रान्थस 
१८ क्रोमगॅ्नॉन मनॅ १८६८ इंग्लंड, बेलिीम, फ्रान्थस 
१९ शान्थसलेडे मनॅ १८८८ शान्थसलेडे, फ्रान्थस 
 

एकंदरीत असे हदसून येते की कालातंराने भौहतकी मानवशास्त्रास हवशषे स्वरुप प्राप्त झाले. 
नवनवीन शोध िसिसे लागत गेले तसतसे या शास्त्राच्या अभ्यासात व संशोधनात क्राहंतकारक व मूलभतू 
बदल होत गेले. या बदलािा परीणाम शास्त्रज्ञािंा दृष्टीकोन हवशाल करण्यात झालंा व याम ळे या शास्त्रािी 
िौकट रंुदावत गेली. समािाच्या साध्या सोप्या प्रश्नापंासून ते स्क्लष्ट व ग ंताग ंतींच्या प्रश्नापयंतिा हविार 
वाढत गेला आहण आििे मानवशास्त्रज्ञ, मानव व मानवानहिकिे नर–वानरगण यािंी समतोलीत माहहती 
माडंण्यात यशस्वी होत आहेत. 
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महाकहप व मानव याचं्या शारीहरक अभ्यासाव्यहतहरक्त बौहद्धक हक्रयाशीलता, संघटनेच्याद्वारे काम 
करण्यािी क्षमता इत्याहद अशारीहरक गोष्टींिा, शारीहरक िडणघडण समिून घेण्यासाठी, या शास्त्रामध्ये 
समावशे करण्यात येतो. अगदी अलीकडच्या काळात मानवी उत्क्रान्थतीिा मागव शोधूम काढणे यावरही 
आध हनक तंत्र पद्धतीन सार अहधकाहधक भर हदला िातो. 
 

आन वहंशकी शास्त्राच्या आधारे वशं व वाहंशक वगींकरण या संबधंीिी माहहती कळून येते. हवशषेतः 
रक्तगट पद्धतीच्या शोधाम ळे तर अशा अभ्यासात हनराळ्याि प्रकारिे वळण लागलेलें  हदसते. वाहंशक 
गटािें केवळ शारीहरक दृष्टीकोनातून केलेल्या अभ्यासािे हनष्ट्कषव वतवनाकृहतबधंािंा (Morphological) 
कस लावनू तपासण्यात येतात. वशंासंबधंीिे प्रश्न हक्सले, हॅडन, डाल्हबगव, ऑइले माँटेग्य,ू वॉशबनव, 
डबल्य.ू सी. बॉईड इत्याहदनी हनरहनराळ्या दृष्टीकोनातून हाताळ्यात यश हमळवले आहे. यामध्ये हवशषे 
करुन आन वहंशकी पद्धतींच्या वापराम ळे पूवीच्या ि न्थया पद्धती. मागे पडत िालल्या असून नवीन पद्धती, 
नवीन तंते्र, उपयोगात आणली िात आहेत. प्रहतसाली उिेडात येणाऱ्या नवनवीन प्रहतिन व प्रहतिन-
प्रहतरक्षीच्या संशोधनाम ळे या शास्त्राच्या अभ्यासास एक हनराळीि हदशा हमळालेली आहे. 
 

यािबरोबर मानवहमतीिी हनरहनराळी मोिमापे प्रमाहणत करण्यावरही भर देण्यात येऊन त्यािंा 
अहधक हवस्तृत प्रमाणात व हरतऱ्हेंच्या के्षत्रामंध्ये उपयोग केला िाऊ लागला आहे. यामध्ये हिवतं 
माणसासंबंधी व मृताच्या सागंाड्यासबधंींिी, अशा दोन्थही प्रकारच्या मोिमापािंा समावशे होतो. शारीहरक 
प्रकार स्वभावधमव व व्यस्क्तमहात्म्य अशा हतन्थही गोष्टींिी एकमेकाशंी सागंड घातली िाते. हवतरण व समाि 
योिनासंबधंी हवस्तृतपणे हविार करण्यात येतो. अशा प्रकारे एकंदरीत पहाता सध्या भौहतकी मानवशास्त्रास 
महत्वािे स्थान लाभले असून त्यामध्ये हदवसेहदवस प्रगती होत असलेली हदसून येते. 
 

अगदी अहलकडच्या काळापयवत भौहतकी मानवशास्त्र म्हणिे ‘श ष्ट्क हाडािंा नीरस अभ्यास’ असा 
समि होता. परंत  या देशातील रािकीय सामाहिक व बौद्धीक हवकासाबरोबरि या शास्त्राच्या 
समि तीबद्दल क्रातंीकारक बदल होत आहेत. सध्या हे शास्त्र केवळ ‘श ष्ट्क हाडािंा अभ्यास’ इतपत मयाहदत 
न राहता मानवी शरीरासंबधंीत हनरहनराळ्या स्क्लष्ट परंत  आवश्यक अशा अंगािा सागंोपागं अभ्यास 
करण्याकडे कल वळू लागला आहे. एकेकाळी मानवशास्त्रािी अभ्यासपद्धहत अशी होती की, स्क्लष्ट व 
ग ंताग ंतीिे प्रश्न सोडहवण्यासाठी एकहिनसी (म्हणिे शक्यतो स टस टीत) समािािंा अभ्यास करुन त्यािे 
हनष्ट्कषव संकहरत समािािे प्रश्न सोडहवण्यासाठी वापरायिे. परंत  बदलत्या तंत्राम ळे व पद्धहतम ळे यातही 
बदल होत असून असा र्फरक करण्यािे कारण आता उरलेले नाही. म्हणिेि आहदवासी (सवव दृष्टीने 
साध्या) समािािा अभ्यास प्रथम करुन त्यामधून हनघालेले हनष्ट्कषव खेड्यातील व शहरातील समािाशी 
पडताळून पहावयािे असे करण्याऐविी, एकािवळेी खेड्यातील व शहरातील समािािा अभ्यास 
करण्याच्या पद्धहत आता उपलबध आहेत. या नवीन पद्धतीम ळे समािातील कोणत्याही स्तरावरील 
मानवािा अभ्यास प्रत्यक्षपणे करता येतो. 
 

परंत  ह्या सवव ि न्थया अभ्यासािा मागवि ि कीच्या कल्पनावंर आधारलेला आहे. म ळात कोणत्याही 
समािातील, मग तो आहदवासी असो ककवा खेड्यातील असो ककवा शहरातील, मानव हा शवेटी सगळीकडे 
सारखाि. त्यामध्ये केवळ ‘साधा स टस टीत एकहिनसी समाि’ ‘ग ंताग ंतीिा व स्क्लष्ट रिनेिा समाि’ अशी 
हवधाने एकागंी होतात. कारण या सवव संज्ञा सापेक्ष असून त्या व्यस्क्तपरत्वे बदलत िातात. यािाि अथव िो 
समाि एकाच्या दृष्टीने साधा असेल तो इतराचं्या मते तसा नसेलही. यािसाठी मानवािा मानव म्हणूनि 
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अभ्यास करणे योग्य होय. भारतामधील आहदवासींच्या अहलकडेि झालेल्या अभ्यासािें हनष्ट्कषव 
तपासल्यास या म्हणण्यािा त्याथव लक्षातं येईल. अशावळेी र्फारतर तंते्र बदलू शकतात. परंत  अभ्यासािी 
िौकट कायमि राहील. हशवाय उत्क्रास्न्थत कोणत्या हदशनेे वा कोणत्या मागाने िात आहे? हतिा उगम 
कोठे व कसा झाला असण्यािी शक्यता आहे? इत्याहद संबधंीिी माहहती हमळवण्यास व नव्या तंत्रािा 
उपयोग करण्यास संशोधनाच्या के्षत्रातही भरपूर वाव आहे इतके िरी असले तरी प्रत्यक्षात भारतात 
मानवशास्त्रज्ञािंी मदत र्फक्त खालील बाबीसाठी घेण्यात येते. 
 

अ) ‘मानवी स्थापत्य प्रयोग शाळा’ 
 

भारतातील सववसाधारण माणसािा आकार, उंिी, विन शरीराच्या अवयवािें एकमेकाशंी असलेले 
प्रमाण इत्याकदिा उपयोग रोिच्या गरिेच्या वस्तंूच्या हनर्ममतीसाठी करुन िीवन िास्त स खदायक 
करण्याकडे केला िातो. उदा, आपण ज्या बसमधून प्रवास करतो त्यामधील बैठकींिी रिना व आकार 
शरीराला आराम होईल अशाि प्रकारे साधणे उिीत ठरते; रोिच्या वापरावयाच्या तयार कपड्याच्या 
कारखान्थयानंा वयोमानाप्रमाणे व कलगाप्रमाणे परीमाणे उपलबध करुन द्यावी लागतात. पायात घालावयाच्या 
िप्पल बटू वगैरेंच्या कारखान्थयासाठीही अशी परीमाणे तयार करुन देणे इत्याहद बाबतीत या शास्त्रातील 
तंत्रािा आधार घेतला िातो. र्फार कशाला! अगदी वैमाहनकास बसण्याच्या बठैकीच्या स टस टीत 
आरामशीर आकारापासून ते त्याच्या कान, डोळे, हातपाय इत्याकदसाठी वापरावयाच्या उपकरणािंा आकार 
योग्यतोि साधण्यासाठी या शास्त्रातील तंत्रािा उपयोग केला िातो. यासाठी या ‘मानवी स्थापत्य प्रयोग 
शाळा’ अशा सूिक नावाखाली वरील सवव गोष्टींिा समावशे करण्यात आला आहे. 
 

ब) सवससाधारि आरोग्य व समाजकल्याि 
 

वरील बाबीसाठी या शास्त्रािा आधार घेण्यात येतो. उदाहरणाथव, क ट ंबहनयोिन, ब द्ध्याकं कमी 
असलेल्या म लािंा व माणसािंा प्रश्न, शारीहरक व्याधींम ळे त्रासलेल्या लोकािें प्रश्न, हवशषेतः महारोगी व 
क्षयी यासारख्या रोग्यािंा प्रश्न इत्याहद अनेक गोष्टीसंबधंीिे प्रश्न सोडवण्यास या शास्त्रातील ज्ञानािा 
आधार घेतला िातो. एखादा महारोगी ज्यावळेी शारीहरक व्याधींनी हपडलेला असेल त्यावळेी त्याच्या 
हकळसवाण्या शरीरावयवाचं्याकडे समािािी पहाण्यािी दृष्टी व त्यािी समािाकडे पाहण्यािी दृष्टी ही 
केवळ शारीहरक वैग ण्याम ळे हनरहनराळी असते. असे शारीहरक वैग ण्य शरीराच्या कोणकोणत्या अवयवामंध्ये 
हकती प्रमाणात हकती कालापयंत होऊ शकते? अशा वैग ण्यािे वतवनबधंावर व त्या अवयवािंा काम 
करण्याच्या क्षमतेवर हकतपत पहरणाम होतो हे अिमावणे महत्वािे ठरते. अशा प्रकारिे वैग ण्य आन वहंशक 
पद्धतीने िालून आलेले असते काय? या वैग ण्यािा व रक्त गटािंा काही संबंध आहे का? तसेि या 
वैग ण्यािे रोग्याच्या वा समािाच्या मनावर कोणत्या प्रकारिे पहरणाम उमटले िातात, ते सोडहवण्यािे 
काही उपाय आहेत काय; इत्याहद प्रश्नािंा अभ्यास या शास्त्राम ळे स लभ झालेला आहे. 
 

क) मािसाच्या शरीराची वाढ व त्या वाढीस संलग्न 
 

अशा बाबीसंबंधी यामध्ये हविार करण्यात येतो. हवशषेतः शरीरािी वाढ व त्यासाठी आवश्यक तो 
पौष्टीक आहार यािंा अथाअथी संबंध (अग मेहनत व पौष्टीक आहारािे वाढीच्या दृष्टीने प्रमाण) वगैरे 
गोष्टीही यात येतात. 
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याहशवाय इतर अनेक प्रश्न असे आहेत की िे सोडहवण्यासाठी या शास्त्रातील ज्ञानािा उपयोग 
होऊ शकतो. 
 

भौणिकी मानवशास्त्राचा भारिािील णवकास 
 

भारतातील या शास्त्रािी वगेवान प्रगती अगदी अहलकडच्या काळामध्ये म्हणिे हवसाव्या शतकाच्या 
स रुवातीपासून झालेली हदसते. या प्रगतीिा थोडक्यात आढावा येथे घेणे इष्ट ठरेल. 
 

हा आढावा घेण्यासाठी इंद्रपाल कसग यानंी ‘इंहडयन सायन्थस कॉगे्रसच्या,’ म ंबई येथील छपन्नाव्या 
अहधवशेनात केलेल्या अध्यक्षीय भाषणािा आधार घेणेि योग्य! कारण आपल्या भाषणात त्यानंी सवव 
उपशाखाहंवषयी (भौहतकी मानवशास्त्राच्या) थोडक्यात परंत  महत्वािा आशय साहंगतला तो असा– 
 

अभ्यासाच्या सोयीच्या दृष्टीकोनातून प ढील तीन टप्प्यामध्ये प्रगतीिा आढावा खालील प्रमाणे 
हवभागता येतो — 
 

अ) अगदी स रुवातीिा अथवा पहहला आकारीक (Formative) टप्पा १९३५ पयंत 
ब) मधला टप्पा अथवा द सरा वणवनात्मक टप्पा १९३५ ते १९५२. 
क) सध्यािा अथवा हतसरा कें द्राहभम ख टप्पा १९५२ च्या प ढे 

 
अ– आकाणरक टप्पा 
 

मानवशास्त्रािी भारतातील लोकानंा तोंडओळख केवळ याि शतकाच्या स रवातीस झाली. याि 
टप्प्यामध्यें हरसले (rislay) याने भारतातील लोकाचं्या वगंवारी संबधंीिे काम प्रहसद्ध केले. याि के्षत्रात रस 
असणाऱ्यानंीही वगववारी संबधंी काम केले. इ. स. १९२२ ते १९३१ पयवत महालोनोहबसने (mahalonobis) 
सखोल अभ्यास केला. त्याने मानवहमतीच्या तंत्रास स धारीत संख्याशास्त्राच्या कसोट्या लावल्या होत्या. 
प रािीव हवज्ञान के्षत्रातही कलडेस्कर (१८८६) व हपलहग्रम (१९५५, १९२७) यानंी हसरालीक टेकड्यामध्ये 
खूपि संशोधन केले होते. अशा प्रकारिा भारतातील हा पहहलाि प्रयत्न होय. ताम्रपाषाणय गीन कसध  
संस्कृतीमधील मानवी सागंाड्यािा शरीरहवज्ञानाच्या व वगीकरणाच्या अन षंगानेही अभ्यास याि टप्प्यात 
केला गेला. यावरुन भारतातील वाहंशक उत्पत्तीवर िागंलाि प्रकाश पडतो. अशा तऱ्हेने मानवशास्त्रास 
हनरहनराळ्या पद्धतीने संशोधन व सखोल अभ्यासाद्वारे आकार देण्यािे महत्वपूणव काम केले. 
 
ब– विसनात्मक टप्पा 
 

या द सऱ्या टप्प्यातील महत्वािे कायव म्हणिे डॉ. बी. एस. ग हा यानंी केलेले वशंवगीकरण! संपूणव 
भारतातील लोकािें वशं वगीकरण ग हा यानंी इ. स. १९३१ च्या स मारास केले व त्यािा अहवाल १९३५ 
साली प्रहसद्ध केला. आिही त्यािें वशंवगीकरण ग्राह्य मानले िाते. हे काम करीत असताना त्यािंा म ख्य 
उदे्दश हनरहनराळ्या शारीहरक लक्षणािें वाहंशक गटान क्रमाने हवच्छेदन करणे हा होता. असे करत असताना 
राज्याराज्यातील लोकाचं्या स्थलातंराच्या प्रश्नावर त्यानंी र्फार भर मात्र हदला नाही. मात्र वैहित्र्याच्या मूळ 
प्रश्नावर त्यानंी भर हदला होता. या त्याचं्या कायवपद्धतीस अन सरुन अनेक प्रकारिे संशोधन (वंश 
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वगींकरणावर) याि टप्प्यात झाले. मात्र या कामािे उदे्दश दोन प्रकारिे होते. एक म्हणिे ग हा यानंी 
काढलेले हनष्ट्कषव तपासणे व द सरे म्हणिे त्याचं्या संशोधनातून हनसटलेल्या वशंािा अभ्यास करुन त्याचं्या 
कायांत भर टाकणे. त्याि बरोबर हनरहनराळ्या वशं - गटािें रक्तगट शोधून काढून त्यािे हवतरणासंबधंीिी 
ग हा याचं्या वगीकरणास पूरक अशी माहहती िमवनू देण्यािे कामही अनेक िणानंी केले. हातापायाचं्या 
ठशाचं्या अभ्यासानेही अशी पूरक माहहती हमळवला गेली. पी. सी. हवश्वास (P. C. Bishwas) (१९३६) व 
एस. एस. सरकार (S. S Sarkar) यानंी या दोन नव्या तत्राना प्रहसद्धी हमळवनू हदली, व त्यािंा 
आन वहंशकी ग ण उघड करुन दाखहवला. या दृष्टीने या दोघािें कायव मोलािे ठरते. डी. एन. म िूमदार (D. 
N. Majumdar) (१९४३) व घ ये (Ghurye) (१९७३) यानंी भारतातील वशंािंी व िातीिी समग्र माहहती 
प्रथमि लोकापं ढे माडंली. हशवाय इरावती कवे (Iravati Karve) यानीही महाराष्ट्रातील िाती - िमातीवर 
संशोधन करुन ते प्रहसद्ध केले. ह. धी. साकंहलया (H. D. Sankalia) व इरावती कवे (Iravati Karve) 
यानंी इ. स. १९४४ मध्ये ग िरातमधील लघ पाषाण य गातील मानवािा शोध लावला. अशा तऱ्हेने या 
टप्प्यात अभ्यासािे हवषय िरी वगेवगेळे असले तरी बह तेक कायव वणवनात्मक पद्धतीिे असल्यािे हदसून 
येते. 
 
क– कें द्राणभमुखी टप्पा – 
 

या टप्प्यामध्ये भौहतकी मानवशास्त्राच्या प्रकृतीमध्ये महत्वािे बदल घडून आले. मानवाच्या 
आन वहंशकतेिे म लभतू प्रश्न हाताळण्यात येऊ लागले. यासाठी संख्याशास्त्रािा साधन म्हणून उपयोग 
मोया प्रमाणावर करण्यात येऊ लागला. आन वहंशकतेसंबधंीच्या सवेक्षणास महत्व देण्यात आले. संघवी 
एल. डी. (L. D. Sanghvi) (१९५३) व दास (Das) (१९५६) यानंीं िाती उपिातीमधील गटािें 
एकमेकासंबंधी संबधं व दूरावस्था दाखहवणारे संशोधन आन वहंशकी भागामध्ये केले. हे करत असताना 
“बह हवध आन वहंशकी घटकािंा” उपयोग त्यानंी केल्याने यािे र्फार महत्व आहे. Phenylthio Carbamide 
द्रवरुपात असताना काही िणानाि त्यािी कडवट िव असल्यािे िाणवते. व इतराना ती िाणवत नाही. 
ही क्षमता आन वहंशक पद्धती प्रमाणे िालत आलेली आढळते, असे त्या दोघानंीही संशोधनाद्वारे हसद्ध करून 
हदले. अगदी निीकच्या काळामध्ये आहदमानवासंबधंीच्या संशोधनावर भर देण्यात आला. तसेि भौहतकी 
मानवशास्त्राच्या इतर अंगािा हवशषेतः शरीरािी वाढ व हवकास, तसेि लोकसंख्यान वहंशकी शास्त्रािा 
अभ्यास करण्याकडेही कल वळू लागलेला हदसतो. याहशवाय िीवरासायहनक (Biochemical) व 
िीववैद्यकीय (Biomedical) शाखािंा उल्लेख करणे उिीत ठरेल. निीकच्या काळात यासारख्या 
संशोधनावर िास्त भर देण्यात आला आहे. 
 

वरील सवव शाखामंध्ये िगात झालेल्या प्रगतीबरोबर त लना करता भारतास अिून बरीि मिल 
मारावयािी आहे. तसेि येथे होत असलेले संशोधन िगाच्या त लनेने प्राथहमक स्वरुपातील आहे. अध्ययन 
व अध्यापन याबाबतीत मात्र भारतातील पहरस्स्थती आशादायक आहे. बऱ्याि महाहवद्यालयात व 
हवद्याहपठात हा हवषय इतर मानव्य-शास्त्राबंरोबर हशकहवला िातो. 
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भणवष्ट्यािील अपेक्षीि प्रगणि 
 

आंतरराष्ट्रीय पातळी गाठण्यासाठी या शास्त्रामध्ये म लभतू स्वरुपाच्या व ग ंताग ंतीच्या प्रश्नासाठी, 
संशोधन हलखाण, अध्ययन व अध्यापन होणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय के्षत्रात मागे पडण्यािी प ढील 
कारणे हदली िातंात. 
 

१) पाहिमात्य देशात मानवाच्या अहतसूक्ष्मतम भागासबंधंी संशोधन करण्यावर भर हदला िातो. 
याम ळे नवीन पद्धहत व प्रहक्रया यािंा वापर अहधकाहधक केला िातो. यासाठी लागणारी भारी आव धे वा 
उपकरणे याचं्या हनर्ममतीवरही भर हदला िातो. हीि गोष्ट भारतासारख्या हवकसनशील देशात उणी पडते. 
 

२) अत्यंत स सज्य व प ढारलेल्या ताहंत्रक प्रयोगशाळा या दृष्टीनेही भारतापेक्षा पाहिमात्य देश 
प ढारलेले आहेत. 
 

३) या शास्त्रािा म्हणावा हततक्या हवस्तृत प्रमाणात प्रसार भारतात झालेला हदसत नाही. या 
प्रसारासाठी आवश्यक असलेल्या ताहंत्रक ज्ञानािी माहहती उपलबध करंुन देणाऱ्या तज्ञ हवद्वानािंा अभाव 
हेही एक महत्वािे कारण आहे. 
 

यासाठी ताहंत्रक प्रगतीबरोबरि नहिकच्या काळात प ढे नमूद केलेल्या अनेक अंगािा अभ्यास होणे 
िरुरीिे आहे. 
 

अ) शरीरािी वाढ व त्या वाढीस पोषक अशा अनेक घटकािंा एकहत्रत अभ्यास. उदा. आहार, 
सामाहिक व आर्मथक पहरस्स्थती, सभोवतालिे वातावरण इत्याकदिा या वाढीवर होणारा पहरणाम 
एकहत्रतपणे अभ्यासणे िरुरीिे आहे. 
 

ब) ‘संरक्षण हवषयक साधनसाम ग्री तयार करणाऱ्या कारखान्थयास योग्य माहहती प रहवणे, हे 
भौहतकी मानवशास्त्रािे महत्वािे कायव होय. हवमानदल, नाहवकदल, भदूल इत्यादीसाठी लागणाऱ्या 
य द्धसाम ग्रीिे भारतामधील परीमाण ठरवनू देवनू त्यािा प्रत्यक्षात उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने उपयोग करणे 
अहतशय हनकडीिे आहे. 
 

क) औद्योगीकरणाच्या वाढीसाठी या शास्त्रािा उपयोग होतो. हवशषेतः तयार कपड्याचं्या 
कारखान्थयातील उत्पादनािे, िपला, बटू वगैरे, बसगाड्या, छोट्या मोटारी. मालवाहतूक करणाऱ्या 
मोटारी, सवव प्रकारच्या स्कूटसव वगैरे उत्पादन भारतातील लोकाचं्या शरीरास सािेसे व शोभेसे अशा 
परीमाणात करणे महत्वािे आहे. यासाठी मानवहमहत या तंत्रािा ंअवलंब केला पाहहिे. 
 

ड) अलीकडे औद्योगीकरणािा प्रसार िसा झपाट्याने होत आहे, त्यािबरोबर त्याला आवश्यक 
असलेल्या इंधनािा प रवठा करण्यासाठी हवशषेत वीि उत्पादनासाठी मोठमोठी धरणे बाधंण्यावरही भर 
हदला िातो. असे करताना थोडासा का होईना पण नद्यािंा मागव मयांहदत करण्यात येतो, अगर बदलण्यात 
येतो. धरणाच्या पाण्याखाली ब डणाऱ्या गावातील लोकाचं्या प नववसनािा प्रश्नही हदवसेहदवस भेडसावीत 
आहे. बेघर झालेल्या लोकावंर अगदी हनराळ्या पहरस्स्थतीत राहण्यािा प्रसंग येतो. या बदलत्या 
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पहरस्स्थतीिा त्याचं्यावर होणारा पहरणाम समिून घेणे महत्यािे ठरते. या शास्त्रात वातावरणाच्या बदलािा 
मानवी शरीरावर होणाऱ्या पहरणामासंबधंीिाही हविार केला िात असल्याने वरील बाबतीत केलेल्या 
संशोधनािे हनष्ट्कषवही बरेि उपयोगी पडतील. अशा प्रकारच्या अभ्यासास ‘पहरस्स्थहत वैज्ञाहनक मानवशास्त्र’ 
(Ecological Anthropology) असे म्हणतात. 
 

इ) िननक्षमता, गभवधारणक्षमता, ऋत प्रारंभ व ऋत हनवृहत्त या बाबतीतही या शास्त्रातील ज्ञानािा 
उपयोग होऊ शकतो. या िारही गोष्टीसंबधंीिी भारतीयाहंवषयी अन भविन्थय माहहती अन पलबध असल्याने 
यावर संशोधन होणे िरुरीिे आहे. 
 

ई) खाणीत काम करणाऱ्या लोकािंी उष्ट्णता सहहष्ट्ण ता, उंि, डोंगराळ व बर्फाळ प्रदेशात काम 
करणाऱ्यािंी थंडीिी सहहष्ट्ण ता ककवा अशाि तऱ्हेच्या प्राप्त पहरस्स्थतीत काम करीत असताना मानवाच्या 
शरीरसंस्थाच्या कायामध्य अडथळे हनमाण होतात, व काम करणे अवघड िाते. अशावळेी कोणत्या प्रकारिे 
शारीहरक बदल अपेक्षीत आहेत व त्यावर कोणत्या उपायािंी शक्यता आहे या बाबतीतही या शास्त्रािा 
उपयोग होतो. अशा प्रकारच्या अभ्यासास ‘िीव–वैज्ञाहनक अभ्यास’ असे म्हणतात. 
 

उ) लोकसंख्यान वहंशकी शाखेमध्येही संशोधन हवस्तृतपणे होणे िरुरीिे आहे. िनहनक लक्षणे 
समािामध्ये कशा प्रकारे पसरलेली आढळतात व त्यािा पहरणाम शरीरावर का होतो इत्याहद गोष्टी या 
प्रकारात येतात. 
 

ऊ) आरोग्य (Health), लक्षण समूह (Syndrome) व हवकृती हवज्ञान (Pathology) यािंा 
एकमेकावंर होणारा पहरणाम एकहत्रतपणे अभ्यासणे ही एक आिच्या काळातील महत्वािी गरि आहे. 
अशा प्रकारिे संशोधनही या देशात हळूहळू होत असलेले हदसते. 
 

ए) यापूवी सूहित केल्याप्रमाणे मानवािे प्राणीसृष्टीतील स्थान नर–वानरगणात मोडते. यािा अथव 
या गणातील मानवाव्यहतहरक्त नर–वानराचं्या वतवनबधंनािा, वाकशक्तीिा व इतर अशाि प्रकारच्या 
शक्तीिा मानवामध्ये आढळणाऱ्या याि गोष्टीशी संबंध असला पाहहिे. असे िर असेल तर तो संबधं कशा 
प्रकारिा आहे? ह्या संबधंीही अभ्यास या शास्त्रात केला िातो. भारतातही अशा प्रकारिा अभ्यास प्राणी 
संग्रहालयाचं्या मदतीने करणे िरुरीिे आहे. म्हणिे मानवाच्या वतवनाकृतींिा अभ्यास करावयास हवा. 
 

शवेटी महत्त्वािी गोष्ट अशी की वरील सवव प्रकारिा अभ्यास बह हवषहयक (Multidisiplinary) 
पद्धतीने केल्यास ते अहधक अथवपूणवहोईल. 
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प्रकरि २ रे 
 

भौणिकी मानवशास्त्राच्या उपशाखा अभ्यास पद्धणि व उपयोग 
 

मागील प्रकरणात पाहहल्याप्रमाणे भौहतकी मानवशास्त्रािी व्याप्ती इतकी हवस्तृत आहे की या 
शास्त्रािा संपूणव अभ्यास करणे अहतशय िड िाते. याम ळे त्याि उपशाखामंध्ये हवभािन करणे अपहरहायवि 
ठरते. हे हवभािन कसे करता येईल? हा प्रश्न शास्त्रज्ञानंा बरेि हदवस भेडसावत आहे. तो प्रश्न अिून 
संपूणवतया स टलेला नाही. सोय म्हणून शास्त्रज्ञ उपशाखा मानतात. म ख्य कारण असे की, हदवसेंहदवस 
मानवासंबधंी अहधकाहधक माहहती उपलबध होंत आहे. नवीन नवीन तंत्रािंा वापर केला िातो नवीन 
तंत्रासाठी अत्याध हनक यंत्रमाम ग्रीिा वापर करावा लागतो. भारतासारख्या हवकसनशील देशाला 
यंत्रतंत्रादीच्या स्पधेत शभंर टके्क भाग घेता येत नाही. त्याम ळे पािात्य देशामधील कालबाह्य संशोधन 
पद्धती येथे नव्या व आध हनक ठरतात. ही पहरस्स्थती स धारणे सद्यःस्स्थतीत तरी िरा अवघडि आहे. 
आहदवासी व दहलतािंा प्रश्न आपल्या देशात इतका तीव्र आहे की त्यावरि अहधक लक्ष देणे भाग पडते. 
काही कालानंतर मात्र यात स धारणा होण्यािी अपेक्षा आहे. वैद्यकीय सल्याप्रमाणे मानवशास्त्रज्ञािा सल्लाही 
हकत्येकवेळा मोलािा असतो, यासंबधंी आपल्याकडे अद्याप अज्ञान आहे. अशा पहरस्स्थतीतही भौहतकी 
मानवशास्त्रज्ञ आपापल्यापरीने, अप ऱ्या साधनसाम ग्रीहनशी काही संशोधन करतात. असा प्रयत्न करताना 
हवषयािे वगीकरण हवहवध उपशाखेत केले िाते. मात्र भौहतकी मानवशास्त्राच्या उपशाखा कोणत्या 
असाव्यात? या संदभांत पाहिमात्याचं्या हविारािंाि आधार घेतला िातो. आपल्या पहरस्स्थतीशी 
हमळतेि ळते ठरेल असे उपय क्त संशोधन कोणत्या उपशाखात होऊ शकेल, यासंबधंी र्फारि कमी, 
ककबह ना नगण्य माहहती उपलबध आहे. या हठकाणी उपलबध उपशाखािंी व त्या संबधंात केल्या गेलेल्या 
प्रयत्नािंी थोडक्यात माहहती हदली आहे. 
 

उपशाखांचे स्वरुप 
 

उपशाखा हकती व कोणत्या असाव्यात? यासंबधंी हवद्वानात द मत हदसते. भौहतकी मानवशास्त्राच्या 
एखाद्या शाखेिी व्याप्ती अगर अव्याप्ती याम ळेि असे मतभेद बह धा असावते. याम ळे पोटशाखािंी संख्या व 
त्यािंा ग णान क्रम व्यक्तीपरत्व ेबदलत िातो. इ. स. १९१८ मध्ये रॅ्फहबयो फॅ्रसेटो (Fabio Frassetto) याने 
उपशाखाचं्या संदभात पहहला प्रयत्न केल्यािे हदसते. त्यानंतर एस. सिी याचं्या हलखाणात समकालीन 
वैज्ञाहनकािें वगीकरण आढळते. यापैकी आर. कोरसो (R. Corso) ई. र्फॉन आइकस्टेड (E Von 
Eickstedt), इ. हर्फशर (E. Fischer) िी मॉष्टेडॉन (G. Montadon) इत्यादी लेखक महत्वािे होत. 
त्यानंतरच्या निीकच्याि काळात रुडाल्र्फ माटीन (Rudolf Mortin) यानंी आपल्या “लेहरब क डेर 
अँ् रोपोलॉिी” (Lehrbuchder Anthropologie 1928) या गं्रथाच्या हतसऱ्या खंडात प ढीलप्रमाणे 
उपशाखािंा हनदेश केलेला आढळतो 
 

१) व्यापकत्व (Generalities); २) अभ्यासपद्धहत (Methods); ३) देहमापनािे तंत्र 
(Somatometric Technique); ४) देहहवज्ञानािे तंत्र (Somatoscopic Technique); ५) सववसाधारण 
शरीराकार (General Body form); ६) त्विावरण व त्विावरणात्मक अवयव (Teguments & 
Tegumental organs); ७) कवटी व िेहऱ्यािे मृद  भाग (Soft parts of skull & face); ८) 
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मस्तकमापनािे तंत्र (Craniometric Techniques); ९) मस्तक साम हद्रकािे तंत्र (Cranioscopic 
Techniques); १०) मस्तक आलेखािे तंत्र (Craniographic Techniques); ११) कवटी – एक स्वतंत्र 
संपूणव घटक (The skull as a whole); १२) मधवन्थय कवटी (Cere bra Skull); १३) कवटीिा िेहऱ्याने 
व्यापलेला भाग (Facial skull) १४) अस्स्थहमतीिे तंत्र (Osteometric Techniques); १५) धडािा 
सागंाडा (Skeleton of the Trunk) आहण १६) हाता-पायािे सागंाडे (Skeleton of the upper & Lower 
Limbs). 
 

इ. स. १९२८ मध्ये उपहरहनर्मदष्ट उपशाखा ग्राह्य धरल्या िात होत्या. परंत  इ. स. १९४१ मध्ये डबलू. 
एम. क्रोगमान (W. M. Krogman) याने हनराळीि वगींकरण पद्धती माडंलेली आहे. यामध्ये प ढील 
उपशाखािंा समावशे त्याने केला. 
 

१) भौहतकी मानवशास्त्राच्या अभ्यास पद्धती (Methods in Physical Anthropology) २) 
अस्स्थहवज्ञान (Osteology) ३) मानवी वशं (The Races of Man); ४) मानवी प रातत्त्व हवज्ञान 
(Prehistory of Man); ५) मस्तकावलोकन (Craniology), ६) दातं (Teeth), ७) मानवी आन वहंशकता 
(Human Heredity); ८) ताहंत्रकातंत्र (The Nervous System) ९) मायालॉिी (Miology) १०) रक्त 
(Blood); ११) केस (Hair); १२) त्विािनकत्वािा अभ्यास (Dermatoglyphics); १३) िाहतहवकासािा 
अभ्यास (Studies in Phylogeny); १४) मृद  अवयव (Soft Parts); १५) शरीर प्रकार (Body type) व 
१६) शरीरािी वाढ (Growth). 
 

हवसाव्या शतकातल्या भौहतकी मानवशास्त्रज्ञामध्ये अग्रभागी झळकणारा ज्य आँ कोमाज् (Juan 
Comas) याने सद्यस्स्थतीवर आधाहरत, भौहतकी मानवशास्त्रािा हवकास व्याप्ती व उपयोिन लक्षात घेऊन, 
प ढील दहा पोटशाखा स िहवल्या. त्यािे ‘मनॅ्थय अल ऑर्फ हर्फिीकल अँ् रोपोलॉिी’ (Manual of Physical 
Anthropology) हे प स्तक पायप स्तकापंैकी अहतशय महत्वािे मानले िाते. इ. स. १९५७ मध्ये पहहली व 
त्यानंतर इ. स. १९६० मध्ये त्यािी द सरी आवृत्ती प्रहसद्ध झाली असली, तरी आितागायत त्यािे महत्त्व 
कायम हटकून आहे. या प स्तकातील सामग्रीिा हवस्तारही त्याने स िहवलेल्या दहा पोटशाखानंा अन सरुनि 
आहे. त्या पोटशाखा प ढीलप्रमाणे आहेत. 
 

१) व्यापकत्व (शास्त्रािी उत्पत्ती, इहतहास, व्याख्या व ध्येये) (Generalities-Origin, History, 
Definition and Goals). २)मानवािी उत्पत्ती व उत्क्रान्थती (Origin and Evolution of Man); ३) 
आन वहंशकता (Heredity); ४) शरीरािी वाढ (Growth); ५) देहहवज्ञान (Somatology); ६) 
अस्स्थहवज्ञान (Osteology) ७) िीव प्रकार हविार (Bitypology); ८) आहद/प रा मानवािा अभ्यास 
(Palaeoanthropology)., ९) वशंहवज्ञान (Raciology)., व शवेटी १०) उपयोहित भौहतकी मानवशास्त्र 
(Applications of Physical Anthropology). 
 

त्यानंतरच्या काळात अनेक मानवशास्त्रज्ञानंी अनेक प्रकारे उपशाखा स िहवल्या. त्यामध्ये ए. िे. 
केल्सो (A. J. Kelso)., पॉल हलपटॅक (Paul Liptak)., िे. ए. वॉलहसक (J. A. Valsik) वगैरेंिी नावं ेया 
संदभात घेतली िातात. अमेहरका, हब्रटन, स्वीडन, िमवनी, फ्रान्थस, रहशया, झेकोस्लोवाहकया वगैरे 
देशातील अनेक शास्त्रज्ञ याबाबत प्रयत्नशील होते. व अद्याहपही आहेत. इ. स. १९६३ मध्ये अमेहरकन 
असोहसएशन ऑर्फ हर्फिीकल अँ् रोपोलॉिीस्ट्ट्स (American Association of Physical 
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Anthropologists) च्या ३३ व्या पहरषदेमध्येही यािा ऊहापोह केला गेला. परंत  ज्यआूँ कोमािने 
स िहवलेल्या उपशाखावं्यहतहरक्त हनराळ्या अशा शाखािंा र्फारसा समावशे केला गेला नाही. आहण याम ळेि 
त्याच्या उपशाखािें वगीकरण सवव िगभर ग्राह्य धरण्यात येते. प्रस्त त गं्रथामध्येही याि उपशाखाचं्या 
अन षंगाने हवविेन केले आहे हे सहिपणे ध्यानात येईल. उपशाखािंी आता थोडक्यात माहहती पाहू. 
 

उपशाखांची माणहिी 
 

१) व्यापकत्व (शास्त्राची उत्पत्ती, इणिहास, व्याख्या व ध्येये) 
 

कोणत्याही शास्त्राच्या अभ्यासास स रवात करताना त्यािा उगम, इहतहास, व्याख्या, ध्येये वगैरे 
गोष्टी महत्वाच्या असताति त्याम ळे कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात व मथळाखाली या गोष्टींिा अभ्यास 
अपहरहायवि ठरतो. उत्पत्ती वा उगमासंबधंी िरी द मत असले तरी कोणत्याही शास्त्रािा उगम केव्हातरी 
झाला असलाि पाहहिे. त्यावळेिी पहरस्स्थती कशी होती ते अहधक महत्वािे ठरते. कालान क्रमे प्रत्येक 
शास्त्रािा हवकास होत िातो. कधीकधी त्या शास्त्राच्या स रवातीच्या उपशाखा नंतरच्या कालात स्वतंत्र 
शासे्त्रि बनतात. मानवशास्त्राबाबतही हीि पहरस्स्थती आढळते. वास्तहवक ज्या ज्या शास्त्रात मानवासंबधंीिा 
अभ्यास केला िातो, ती ती सवव मानवशासे्त्रि होत. मानवशास्त्राच्या अगदी स रवातीच्या कालात 
प रातत्त्वहवज्ञान, समािशास्त्र, भाषाशास्त्र, मानसशास्त्र वगैरे शासे्त्र उपशाखा म्हणूनि गणल्या गेल्या होत्या. 
परंत  नंतरच्या कालात प्रत्येक शास्त्रािी (उपशाखेिीं) स्वतंत्रपणे वाढ होऊन सध्या त्यािें स्वतंत्र अस्स्तत्व 
हदसते. अशी स्वतंत्र वाढ होताना, वाढीसाठी ज्यानी प्रयत्न केलेले असतात, त्यािंी आपल्या िन्थमदात्या 
शास्त्राबद्दल कृतघ्नताही बऱ्यािवळेा हदसते, अथात ती हक्रया अगदी सावकाश होते. म्हणून उपशाखेिी पूणव 
वाढ झाल्यानंतर त्या शाखेसंबंधात िे मान्थयवर (?) म्हणून काम करतात; ते तर अगदी हक्काने मूळ 
शास्त्राकडे द लवक्ष करतात. मानवाला िशी ब द्धीमते्तिी देणगी आहे, तशीि त्याचं्या वरील संदभातील 
हविारशक्ती हा शाहपत स्स्थती होय असे प्रस्त त लेखकािे मत आहे. असो! 
 

शास्त्रािी िसिशी वाढ होत िाते तसतसा त्यािा इहतहासही तयार होत असतो. त्याप्रमाणे 
प्रगतीपथाकडे िाण्यासाठी त्याच्या िडणघडणीमध्ये, पद्धतीमध्ये, तत्रामध्येही बदल होत िातात. 
अहधकाहधक माहहती हमळवण्यासाठी ध्येयाचं्या बाबतीत ककहित बदलही करणे अपहरहायवि ठरते. हवशषेतः 
मानवशास्त्रामध्ये ही गोष्ट अपेहक्षति आहे असे िरी असले तरी त्यातील भावाथव सागंणाऱ्या व्याख्येमध्ये बदल 
होत नाही, आहण बदल झाले तरी संपूणव स्वरुपािे ते कधींि नसतात. हकरकोळ, नगण्य अशीि उपपदे, 
अथव, व्याप्तीं व स्स्थतीच्या स्पष्टीकरणाथव वापरली िातात. प्रस्त त गं्रथामध्ये पहहले प्रकरण या पोटशाखेवर 
आधाहरत आहे. र्फरक इतकाि की केवळ िगामध्ये या शास्त्राच्या झालेल्या हवकासाबरोबरि भारतामधील 
हवकासािा आढावाही यामध्ये घेतला आहे. 
 

२) मानवाची उत्पत्ती व उत्क्रान्ति 
 

मानवाच्या उत्पत्तीसंबधंी हविार करताना, त्यािे मूळ वसहतस्थान कोणते असा प्रश्न बऱ्यािवेळा 
हविारला िातो. याबाबत नक्की उत्तर देणे अगदी कठीण आहे. काहींच्या मते पहहला मानव आहफ्रकेमध्ये 
राहात असावा असे आहे, तर इतर काहीिण भारत, हब्रटन, िीन, िावा इत्याही हठकाणे स िहवतात. द सरे 
कारण असे की, दरवषी नवीन नवीन स्थली उत्खनन केले िाते. व त्याहठकाणी हमळालेल्या अवशषेाचं्या 
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आधारे आणखीनि नवीन हनष्ट्कषव काढले िातात. त्याम ळे हा प्रश्न आणखीनि ग ंताग ंतीिा होतो. इ. स. 
१९७३ मध्ये हशकागो येथे भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय हवज्ञान पहरषदेमध्ये असा हनणवय घेण्यात आला की, 
रामाहपथेकस हा सवात ि ना अवशषे असून, भारत हेि त्यािे मूळ वसहतस्थान असावे. मात्र याबाबतिे 
अहधकृत अहवाल अिून उपलबध नाहीत. याम ळे हा प्रश्न तसाि अहनर्मणत राहहला आहे. 
 

मानवािी उत्क्रास्न्थत खालच्या दिाच्या प्राण्यापासून झाली असली पाहहिे, यावर आता एकमत 
आहे. इ. स. १८०० नंतर, म्हणिे एकोहणसाव्या शतकात मानवाच्या उत्क्रान्थतीसंबधंी, प्राहणसृष्टीच्या 
वगींकरणासंबंधी बरेि संशोधन झाले आहे. त्यािप्रमाणे उत्क्रास्न्थत कशी होत गेली असावी, याबाबतही 
प ष्ट्कळि माहहती उपलबध झाली आहे. उत्क्रास्न्थतहक्रयेिा अभ्यास करण्याबाबतिी तत्त्वप्रणालीही सवसंंमत 
झाली आहे. तसेि उत्क्रास्न्थत ही एक प्रहक्रया असून हतिे स्वरुप गहतमान असेि आहे. आहण म्हणूनि 
दरवेळी हनरहनराळे नवीन सिीव उत्पन्न होतात. ही हक्रया अखंड िालू आहे. बी. िे. हवल्यमस् (B. J. 
Williams) याच्या मते िवळिवळ सववि भौहतकी हवज्ञाने कमी िास्त प्रमाणात उत्क्रान्थतीहवषयक माहहती 
प रवीत असतात. त्याि रोखाने संशोधन केले िाते. सामाहिक हवज्ञानाच्या हवश्वकोशान सार 
उत्क्रास्न्थतहक्रयेमध्ये पािं टप्पे महत्त्वािे म्हणून साहंगतले आहे. ते पािं टप्पे बदल (Change), बदलािा क्रम 
(Order), बदलािी हदशा (direction), प्रगहत (Progress) व पूणवत्व (Perfectability) असे आहेत. तसेि 
उत्क्रास्न्थतसाठी प्रकृहतहनयमही कारणीभतू असतात असेही प्रहतपादन केलेले आढळते. उत्क्रान्थतीच्या 
प्रातंामध्ये डार्मवनने िेवढी खळबळ मािवनू हदली, तशा प्रकारिी वैिाहरक क्रान्थती मात्र त्यानंतरच्या 
काळात र्फारशी झाली नाही. हवसाव ेशतक आन वहंशकी शास्त्राच्या दृष्टीने प्रगहतकारक म्हणून ओळखले 
िाते. उत्क्रास्न्थत अवस्थाचं्या वणवनामध्ये आन वहंशकतेिे हनयम स्पष्टीकरणाथव उपयोगी पडतात. याप ढील 
काळामध्ये उत्क्रास्न्थत कोणत्या हदशनेे मागवक्रमण करील हे सागंणे कठीण आहे. र्फक्त काही अंदाि केले 
िातात. परंत  नक्की हनदाने केली िात नाहीत. हनरहनराळ्या शास्त्राचं्या मदतीने उत्क्रान्थतीिा मागव काहीसा 
माहहत होऊ शकला तरी र्फार मोठा भाग अज्ञाति राहतो. 
 

३) आनुवंणशकिा 
 

आन वहंशकी शास्त्राम ळे भौहतकी मानवशास्त्राच्या अभ्यास पद्धतीत अहधक वाढ तर झालीि, परंत  
आध हनकता येण्यास मदत झाली. पद्धतीत स धारणा झाली तरी मूळ उदे्दश कायमि राहहले. 
माणसामाणसात आढळणारी हवहभन्नता आता तीन स्तरावर हविारात घेतली िाते. आकृहतक हवहभन्नता 
(Morphological Variations); शरीरहक्रयात्मक हवहभन्नता (Physiological Variations) व िीव 
रासायहनक हवहभन्नता (Biochemical Variations) हे ते तीन स्तर होत. आन वहंशकी शास्त्राच्या उदयापूवी 
मात्र आकृहतक हवहभन्नता त्या मानाने िास्त प्रमाणभतू मानली िात होती. यामध्ये शरीरास आकार देणाऱ्या 
लक्षणािंा प्राम ख्याने हविार केला िातो. शरीरािी उंिी, िाडी, विन, रंग तसेि हनरहनराळ्या अवयवािंी 
मोिमापे इत्याहदिा यामध्ये समावशे केला िातो. शरीरहक्रयात्मक हवहभन्नता साधारणपणे रक्तगट, लैं हगक 
हवषमतेच्या दृष्टीने काही हवहशष्ट गोष्टी उदा. हस्त्रयामधील माहसक पाळीिी स रुवात अगर पाळी बदं होणेिी 
हक्रया एकंदर प नरुत्पादनािा काल व या कालामध्ये होणारे बदल, तसेि प्रौढत्वाम ळे शरीरावर होणारे 
पहरणाम – मध मेह, रक्तदाब वगैरे रोगािंा प्राद भांव – इत्याहद गोष्टींच्या मार्फव त अभ्याहसली िाते. अशा 
गोष्टी सहिगत्या हदसून येत नाहीत. यासाठी वैद्यकीय अगर / आहण प्रयोगशाळेतील तपासणी यािंी िरूरी 
असते. तसेि अनेक शरीरहक्रया याचं्याशी हनगहडत असतात. िीवरासायहनक हवहभन्नता समिावनू 
घेण्यासाठीं आणखी खोलात हशरुन वैद्यकीय अगर / आहण योगशाळेतील परीक्षा महत्वािी ठरते. उदा. 
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हसकल–सेल ॲहनहमया, काहंी प्रहथनाचं्या अभावाम ळे येणारे आिार, थलॅासेहमया (Thalasemia) इत्यादी 
रोगािंा समावशे यामध्ये केला िातो. 
 

या शास्त्रामध्ये आन वहंशकतेबरोबरि वातावरणाच्या पहरणामािाही अभ्यास केला िातो. हवशषेतः 
आकृहतक हवहभन्नतेच्या काही लक्षणावंर वातावरणािा थोड्यार्फार प्रमाणावर प्रभाव असतो. नैसर्मगक 
हनवडीिे तत्व या उत्क्रास्न्थत तत्त्वामध्येही वातावरणाच्या पहरणामािंा अभ्यास अपेहक्षत आहे. आन वहंशकी 
शास्त्राच्या एका अभ्यास पद्धतीत ि ळ्या म लािंा अभ्यासही या दोन्थही कारणान्थवये केला िातो. 
 

आन वहंशकी लक्षणासंबधंी काम करणारी यंत्रणा िरी एकोहणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात उिेडात 
आली तरी डार्मवनच्या वा मेंडेलच्या अगोदरच्या कालामध्येही यासंबंधी काही अन माने करण्यात येत होती. 
परंत  आन वहंशकीशास्त्रापूवी ग णात्मक स्पष्टीकरणावर िास्त भर देण्यात येत होता. पण त्यानंतरच्या 
कालात ग णात्मक व संख्यात्मक अशा दोन स्तरावर स्पष्टीकरण देण्यात येऊ लागल्याने हवहभन्नतेिा अथव 
अहधक स्पष्ट होऊ लागला. आन वहंशकी शास्त्रािा आद्यिनक म्हणून मेंडेलिे नाव घेतले िाते. यासंबधंी 
अहधक माहहती प ढे येईलि. 
 

४) शरीराची वाढ 
 

या पोटशाखेमध्ये मानवी शरीराच्या वाढीिा व व्यस्क्तत्वाच्या हवकासािा (Growth & 
Development) अभ्यास एकहत्रतपणे अगर अलग केला िातो. मात्र या दोन्थही हक्रया बह ताशंी एकमेकावर 
अवलंबनू असतात. शरीरािी वाढ यामध्ये शरीराकाराशी संबधंीत अशा गोष्टींिा भाग येतो, तर हवकासामध्ये 
वाढीच्या हनरहनराळ्या टप्प्यामंधील व्यस्क्तत्त्वािा हवकास कसा कसा होत िातो त्यािा समावशे होतो. 
वयाच्या हतसाव्या वषांपयंत शरीरािी सववसाधारणपणे वाढ होते असे गृहहत धरले िाते. त्यानंतर र्फारशी 
वाढ न होता, सतत थोडी थोडी घटि होत असते. वाढीच्या अवस्थेमध्ये शरीरािी हाडे, स्नाय बधं इत्यादी 
गोष्टी बळकट होण्याकडे कल असतो तर त्यानंतरच्या काळात हेि घटक अशक्त बनत िातात. तसेि 
व्यस्क्तत्वािा हवकासही बरािसा वाढीच्या कालाति होतो. त्याम ळे एखाद्या गोष्टीसबंधंी हवहशष्ट ग्रह करुन 
धेणे ही गोष्ट मोया माणसात आढळते. तर लहान म ले िटकन हवसरुन एकात्मतेच्या पातळीवर येतात. 
 

अभ्यासाच्या सोयीच्या दृष्टीने स्थूलमानाने तीन टप्पे पडतात १) शरीरािी वाढ २) शरीरािा / 
व्यस्क्तत्वािा हवकास आहण ३) सामाहिक, आर्मथक, सासं्कृहतक पहरस्स्थतीिा दोहोंवर होणारा पहरणाम. 
असे हे तीन टप्पे! या हतन्थहींिा एकहत्रत अभ्यास करण्यािा संकेत आहे. यामध्ये शरीराच्या वाढीवर व 
हवकासावर आन वहंशकी आहण सभोवतालच्या पहरस्स्थतीिे काय व कसे पहरणाम घडतात यािंाही समावशे 
होतो. अशा प्रकारच्या अभ्यासाच्या एकंदर दोन पद्धती साहंगतल्या िातात. एक म्हणिे ‘अवच्छेदक 
अभ्यास पद्धती’ (Cross-Sectional method) व द सरी म्हणिे ‘अन दैघ्यव अभ्यास पद्धती’ (Longitudinal 
method) होय. पहहल्या पद्धतीमध्ये कोणत्याही एकाि वयाच्या गटाचं्या म ला–म लींिी, तरुण – तरुणींिी 
अगर स्त्री – प रुषािंी हनवड करुन, त्यािंा एकहत्रत वाढीच्या व हवकासाच्या संदभात अभ्यास केला िातो. 
या अभ्यास पद्धतीने काम स लभ व िटकन संपहवता येण्यासारखे असल्याम ळे बह तेक संशोधन या 
पद्धतीद्वारे केले िाते. तसेि अशा व्यस्क्तसम हािा थोड्याशा कालावधीत संपकं साधणे सोपे िाते व 
कंटाळवाणे होत नाही. द सऱ्या अभ्यास पद्धतीसाठी एकाि वळेी िन्थमलेल्या म लािंी हनवड केली िाते. 
त्यानंतर दर महहन्थयानी अगर, दोन, तीन, सहा महहन्थयानंी त्याि म लािंा सहवस्तर अभ्यास केला िातो. 
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असा अभ्यास अनेक वषेंपयंत करुन नंतर हनदाने काढली िातात. या पद्धतीने अभ्यास करण्यास अथाति 
खूप वळे लागतो. तसेि वारंवार संपकव  साधला िात असल्याने बालकास व संशोधकास असे दोघींनाही 
हकत्येक वळेा हे काम कंटाळवाणे वाटते. वरील दोन्थही पद्धतीबाबत अहधक माहहती स्वतंत्र प्रकरणात हदली 
आहे. शरीराच्या वाढीवर, हवकासावर ज्या अनेक हक्रयािंा पहरणाम घडून येतो त्यामध्ये उपलबध संधी, 
आहार, सामाहिक, आर्मथक वहंशक, सासं्कृहतक इत्यादी गोष्टीिा समावशे केला िातो. 
 

५) देहणवज्ञान 
 

देहहवज्ञानािा (Somatology) अभ्यास स्थूलमानाने दोन शाखामंध्ये केला िातो. एक देहहनरीक्षण 
(Somatoscopy) व द सरी उपशाखा म्हणिे देहहमहत (Somatometry) होय. देहहनरीक्षण या 
उपशाखेमध्ये देहासंबधंी हनरीक्षणात्मक गोष्टींिा व त्यान सार काढलेल्या हनदेशाकंािंा समावशे केला िातो; 
तर देहहमती या उपशाखेमध्ये संपूणं देहािी स्स्थर (वा अस्स्थर) कबदूच्या आधारे मोिमापे घेऊन त्यान सार 
हनदेशाकं काढले िातात. या दोन्थही उपशाखासंाठी वापरल्या िाणाऱ्या मानवहमतीिा अभ्यास हनराळ्या 
प्रकरणामध्ये येत नसल्याने त्यािा थोडक्यात याहठकाणी परामषव घेऊ. तसेि मानवहमहत हे ‘तंत्र’ असल्याने 
(िरी महत्वािे असले तरी) त्यािा समावशे स्वतंत्र प्रकरणामध्ये करणे उहित होणार नाही. 
 

अ) मानवणमिी (Anthropometry) 
 

“हिवतं माणसािी ककवा मृत सागंाड्यािी, कवटीिी, हातापायािी, धडािी, वगैरे तसेि सवव 
शरीरावयवािी खात्रीशीर व शास्त्रीय पद्धतीने मोिमापे घेण्यािे व हनरीक्षणािे पद्धतशीर तंत्र म्हणिेि 
मानवहमती होय.” प्रत्येक संशोधनाच्या प्रश्नान सार मोिमापे व हनरीक्षणे यानंा हनरहनराळ्या पद्धतीनी वाव 
हमळतो. मानवहमती हे शास्त्र नसून एक तंत्र आहे, साध्य नसून साधन आहे प्रत्येक तंत्राच्या हवहशष्ट अटी 
असतात. त्याप्रमाणे मानवहमतीच्या वापरासंबधंीही काही अटी आहेत. 
 

१) मोिमापानंा योग्य तोि वाव देऊन त्यामध्ये स संबद्धता हवी यासाठी संशोधनाच्या हवषयास 
अन सरुन योग्य अशी हकती व कोणती मोिमापे वापरावीत हे अगोदरि ठरवनू ठेवावे लागते. प्रत्येक 
मोिमापािी व्याख्या, तंत्रािा दिां व सववव्यापी प्रमाण हनसंहदग्धपणे ठरवनू घ्याविे लागते. याम ळे 
मोिमापािी योग्य हनवड अहतशय अवघड असते. 
 

२) पद्धती व कृहत या संबंधात पहरपूणवता असावयास पाहहिे. त लनात्मक अभ्यासाच्या दृष्टीने, 
संशोधक कोणीही असला अगर कोणतेही स्थान असले तरी, िर पद्धत व कृहत एकि असेल अगर एकसूरी 
असेल तर काहीि अडिण येत नाही. मात्र असे नसेल तर त लना करणे अशक्य होते. काटेकोर मोिमाप 
हाही यािाि एक भाग होय. 
 

३) िागंल्या तंत्रासाठी योग्य व काटेकोर उपकरणािंा उपयोग हा आणखी एक महत्वािा घटक 
होय. असे असले तरी मानवहमतीच्या तंत्रािा प्रत्यक्ष वापर कसा करावयािा? हे केवळ प स्तकात वािून 
समित नाही. तर त्यासाठी प्रयोगशाळेमध्ये व प्रत्यक्ष के्षत्र कायव (field work) करुन हे तंत्र आत्मसात 
करावे लागते. तंत्रज्ञािी क शलता याही हठकाणी अपहरहायवि आहे. 
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मानवहमतीिे हवभािन देहहमती (Somatometry), मस्तकहमती (Craniometry) मस्तकावलोकन 
ककवा मस्तकहनरीक्षण (Cranioscopy), अस्थहमती (Osteometry) तसेि अस्थींिे हनरीक्षण व परीक्षण, 
मेंदूच्या भागािंी मोिमापे व मेंदूसंबधंीिी हनरीक्षणे इत्यादी भागामध्ये केले िाते. यातील प्रत्येक भागािे 
प नःहवभािन शरीरावयवाप्रमाणेही केले िाते. 
 

 
आकृहत क्रमाकं : २ : १ नाकािे हनरहनराळे प्रकार 

 
मानवहमहतिा प्रत्यक्ष उपयोग व उगम यासंबधंी येथे र्फारसा ऊहापोह करण्यािे योिले नाही. 

थोडक्यात आढावा घेताना प ढील गोष्टी प्रकषाने िाणवतात. इ. स. १८७० च्या स मारास आंतरराष्ट्रीय 
िगतात पॉल ब्रोका (Paul Broca) याने स िहवल्याप्रमाणे मानवहमहतिा उपयोग करण्यात येत होता. इ. 
स. १८७४ च्या स मारास एि. र्फॉनइहकरग (H. Von Ihering) याने अनेक रे्फरबदल स िहवले. त्यानंतर 
बऱ्याि शास्त्रज्ञानंी यावर आपली मते माडंली. नंतरच्या काळातील संशोधकामंध्ये पॉल टोहपनॉडव (Paul 
Topinard) अलेस हाडवहलका (Alecs Hardlicka), एि.व्ही. व्हलॉईस (H. V. Vallois) इत्यादी अनेकािंा 
समावशे करण्यात येतो. आहण शवेटी इ. स. १९३८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय संकेत व मानवहमहतसंबंधीिे हनकष 
“अमेहरकन असोहसएशन ऑर्फ हर्फहिकल अँ् रोपोलॉहिस्टस्” (American Association Of Physical 
Anthropologists) च्या बठैकीमध्ये ठरहवण्यात आले. 
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मानवहमतीसाठी िी उपकरणे वापरली िातात त्यापैकी काही अशी :– मानवमापक दंड 
(Anthropometer) यािे स टेस टे असे िार भाग असतात. र्फक्त वापराच्यावळेी तो िोडून वापरता येतो. 
अगर स टें काही भागही वापरता येतात. लहान आकाराचा पसरिा व्यासमापक कक्षा ० ते ३०० हम.हम. 
(Small Spreading Caliper); मोठ्या आकाराचा पसरिा व्यासमापक – कक्षा ० ते ६०० हम.हम.; लहान 
आकाराचा सरकिा व्यासमापक – कक्षा ० ते ७०० हम.हम.; सहणनदेशक व्यासमापक (Co–ordinate 
Caliper); लवणचक लोखंडी फीि/टेप (Flexible Steel Tape); मॉणलसनचा उपायोज कोनमापक 
(mollison – type attachable Goniometer); डॉ. सलॅरचे चौकोनी मस्िकालेखन उपकरि (Dr. 
Sallers cubic Craniophore); अन्स्थमापक फळी (Osteometric board); समांिरभुज चौकोनालेखन 
उपकरि (Parallelograph); डायाप्टोग्राफ (Diaptograph); िालुमापक (Palatometer); नेत्रमापक 
(Orbitometer); त्त्वचालेखन उपकरि (dermograph) शन्तिमापक (dyhamometer) इत्यादी. 
 

 
आकृहत क्रमाकं : २ : २ नाकप ड्यािे हनरहनराळे प्रकार 

 
हिवतं माणसाच्या शरीरावर घेण्याच्या मोिमापािंी संख्या िास्तीत िास्त १२० इतकी, रुडॉल्र्फ 

माटीनने (Rudolf Martin) स िहवली. िरुरीप्रमाणें त्यात कमी िास्त र्फरक सववत्र केले िातात. ज्य ऑ 
कोमिच्या मते ६९ मोिमापे प रेशी होतात. मोिमापािंा क्रमाकं िसिसा बदलतो त्या प्रमाणात याचं्या 
आधारावरील हनदेशाकंािंा क्रमाकंही बदलत िातो. 
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ब) प्रयोगशाळेि काम करण्यापूवी पाळावयाच्या आवश्यक सूचना :– 
 

१) सवव उपकरणे अहतशय स्वच्छ हवीत. त्या सवांिा काटेकोरपणा पडताळून पाहणे अत्यंत 
आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक प्रयोगशाळेमध्ये सत्यापनमापक (Verificator) नावािे उपकरण असते, त्या 
योगे काटेकोरपणा मोिला पाहहिे. 
 

२) उंिी व विन, छाती वगैरे मोिमापे घेताना शक्यतो व्यस्क्तच्या नग्नावस्थेत घ्यावीत अगर एका 
हवहशष्ट प्रकारिे कपडे असतील तर त्यावरुन घ्यावीत. परंत  कपड्यावरुन कधीही मोिमापे घेऊ नयेत. 
 

३) सवव प्राथहमक व स्स्थर कबद  प्रथमि हनहित करुन घ्यावते. िरुरीप्रमाणे कोनमापकाने ते सवव 
नमूद करावे. अशी नोंद शक्य न झाल्यास ते मोिमाप घेऊ नये अगर त्याप ढे प्रश्नहिन्थह हलहावे. 
 

४) अरीयप्रतलाच्या दोन्थही बािूला िर एकाि अवयवािा एकि स्स्थर कबदू असेल तर डाव्या 
अंगाकडील कबदू स्स्थर व हनहित करावा; कारण डावी बािू कमी वापरली िाते. परंत  दोन्थही अंगावरील 
(डाव ेव उिव)े कबदू हनहित करुन मोिमाप घेणे हे उत्तम. 
 

५) िेव्हा सरकता अगर पसरता व्यासमापक वापरावयािा असेल त्यावळेी त्यािी टोके कातडीत न 
रुतवता न सती टेकली तरी प रेत. त्यासाठी िोर देण्यािी िरुरी नाही. 
 

६) परीघस्त मोिमापे घेताना लोखंडी पट्टी अवयवाच्या अक्षाशी काटकोनात राहील असे पहावे. 
तसेि अवास्तव दाब देऊ नये. 
 

७) मोिमापे घेताना व्यस्क्तिी उन्नत अवस्था हवी. ही अवस्था क्रोगमानाने (Krogman 1950) 
साहंगतल्याप्रमाणे असावी. बैया अवस्थाही अशाि हवहशष्ट साहंगतल्या आहेत. 
 

८) शक्यतो एकाि वयाच्या आहण कलगाच्या व्यस्क्तंिी, हनवड मोिमापासंाठी करावी. संशोधनाच्या 
हवषयान सार हीं हनवड हनहित करावी. सववसाधारणपणे २५ ते ५० या वयोमयादेतील व्यस्क्त िास्त 
सोईस्कर होत, कारण त्यािंी वाढ व हवकास पूणव झाल्यािे मानण्यात येते. 
 

९) लहान म लािंी वाढ झपाट्याने होत असल्याने हवहशष्ट वयोमयादेतील म लािंी मोिमापे हवहशष्ट 
कालमयांदेपयंत घ्यावीत. उदा. सहा आठवड्यापयंत, दर आठवड्याला सहा आठवडे ते एक वषव वयातील 
म लािंी मोिमापे दर महहन्थयाला, पहहले ते हतसरे वषव वयाच्या म लािंी दर तीन ते सहा महहन्थयाच्या अंतराने 
व त्यानंतर २५ वषापयंतच्या कालात दरवषी मोिमापे घ्यावीत. 
 

१०) सववसाधारण व स दृढ प्रकृतींच्या व्यक्तींिाि समावशे शक्यतो करावा. अशक्त, आिारी व 
वयोवृद्ध व्यक्तींमध्ये अशी मोिमापे र्फसवी असण्यािी शक्यता बरीि असते. 
 

११) सवव मोिमापािें एकि पहरमाण ठेवाव.े उदा. लाबंीच्या संदभात हमलीहमटरमध्ये सवव मोिमापे 
नोंदवावीत. 
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१२) उपकरणे िहमनीशी समातंर अवस्थेत असतानाि, मोिमापािंी नोंद करावी. उपकरणाच्या 
कलत्या अवस्थेत ि कीिे माप नोंदण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही. 
 

१३) तत्काहलक पहरस्स्थतीप्रमाणे मोिमापािंी संख्या वगैरे हनहित करावी. 
 

 
आकृहत क्रमाकं : २ : ३ ओठाचं्या िाडींिे प्रकार 

 
देहहनरीक्षणामध्ये प ढील हनरीक्षणािंा समावशे बह धा केला िातो. कातडीिा रंग, हववणवता, केस व 

केसािे प्रकार, डोळे, कान, नाक, तळव्यावरील रेषा इत्यादी व इतर अनेक लक्षणािंा समावशे, यामध्ये 
केला िातो. हनरीक्षणाच्या वळेी स्वच्छ हदवस, व सूयव प्रकाश िास्त उपयोगी पडतात. काही काही 
हनरीक्षणासंाठी तक्त्यािंा उपयोगही केला िातो. तज्ञाचं्या मदतीने हनरीक्षणािंी अहधक माहहती हमळू शकते. 
आकृहत क्र. २ : १ ते २ : ५ वरुन वरील लक्षणामंधील हवहभन्नता व हनरीक्षणािे तंत्र अत्यंत कमी प्रमाणात का 
होईना परंत  समिण्यास मदत होईल. 
 

देहहमतीमध्ये अनेक मोिमापािंा समावशे केला िातो. प्रत्येक मोिमापािे हवहशष्ट कबदू 
(Landmarks) प्रथमतः ठरहवण्यात येतात. व त्यानंतर उपकरणाचं्या सहाय्याने अशी मोिमापे 
हनयमान सार घेतली िातात. अहतशय महत्त्वाच्या अशा मोिमापािंा प ढीलप्रमाणे समावशे केला िातो. अ) 
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उन्नत अवस्थेतील मोिमापे – विन, उंिी, डोक्याच्या घ मटािी उंिी, छातीिा घेर खादं्यािंी एकूण रंुदी, 
कटीिी रंुदी, हाता–पायािंी लाबंी, मस्तकािी रंुदी कमरेपासून पायािंी उंिी/लाबंी, शस्क्तमापन इत्यादी. 
ब) बयैा अवस्थेतील मोिमापे–बठैी उंिी, िेहऱ्यािी रंुदी, िेहऱ्यािी उंिी, नाकािी लाबंीं व रंुदी, 
इत्यादी. मोिमापे घेण्यासाठी सरावािे र्फार महत्व आहे. तसेि प्रत्येक मोिमापािें हवहशष्ट तंत्रही अवगत 
करावे लागते. आकृहत क्रमाकं २ : ६, २ : ७, २ : ८ वरुन मोिमापासंाठी वापरावयाच्या काही कबदंूिा बोध 
होईल. 
 

 
आकृहत क्रमाकं : २ : ४ कानाच्या पाळ्यािी हवहवधता 

 
न सत्या एकट्या द कट्या मोिमापािा उपयोग करण्याऐविी िर त्यावर आधाहरत हनदेशाकंािंा 

उपयोग केला तर त्या त्या अवयवािा आकार व प्रकार िटकन लक्षात येतो. असे काही हनदेशाकं “वशंािा 
अभ्यास” या प्रकरणामध्ये हदलेले आहेत. त्यावरुन कल्पना येईल असे अनेक हनदेशाकं संख्याशास्त्राच्या व 
गहणतीशास्त्राच्या सोप्या पद्धतींच्या मदतीने काढता येतात. 
 

देहहवज्ञानाच्या अभ्यासास आन वहंशकता, वातावरणािा पहरणाम हशवाय देहािे हनरहनराळे अवयव, 
सववसाधारण अशा अवयवािंी अवस्था, अशक्त वा द बवल व्यक्तींमध्ये आढळणारे वैग ण्य, िन्थमिात आलेले 
वैग ण्य इत्यादी अनेक गोष्टींिी माहहती पूरक ठरते. मोिमापाचं्या हनरीक्षणाच्या वा हनदेशाकंाच्या 
परीक्षणाच्या दृष्टीने अशी माहहती उपय क्त ठरते. 
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६) अन्स्थणवज्ञान 
 

संपूणव शरीरसागंाड्यािा अभ्यास हा अस्स्थहवज्ञानािा हवषय होतो शहररींयहवज्ञानात (Anotomy) व 
भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये यािा हवशषे अभ्यास केला िातो. र्फरक इतकाि की भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये 
यािा स्थूल हविार व अभ्यास असतो. यामध्ये सागंाड्यािी अहतखोलात परीक्षा र्फारशी अपेहक्षत नसते. 
मानवािी हाडे ओळखणे, तसेि प्रत्येक हाडािी शरीरातील स्स्थती, त्या हाडािंा कायात्मक संबधं इतपति 
अपेक्षा येथे असते. यापेक्षा अहधक खोलात हशरुन प्रत्येक लहानसहान हाडासंबधंी, वैद्यकीय शास्त्र दृष्ट्ट्या 
उपय क्त अशी माहहती शारीहरय हवज्ञानात यते. भौहतक मानवशास्त्रज्ञासही अशी माहहती िरुरीिी असते; 
परत  ती अपहरहायवि असते असे मात्र नाही. प्रािीन मानवाच्या अभ्यासास पोषक इतपत िरी माहहती 
असली तरी प रे! परंत  अलीकडे यामध्ये बदल झालेला आढळतो. मानवी हाडािंी िास्तीत िास्त सखोल 
माहहती व प्रत्येक हाडािा कायात्मक संबधं असे द हेरी तत्त्व अमलात आणलेले आढळते. याहठकाणी मानवी 
सागंाड्यािी स्थूलपणे ओळख करुन घेऊ. 
 

 
आकृहत क्रमाकं : २ : ५ िेहेऱ्यािी समोरून हदसणारी हनरहनराळी दृश्ये 

 
अस्स्थहवज्ञानाच्या सोयीप्रमाण व िरुरीप्रमाणे ‘अस्स्थसाम हद्रक’ व अस्स्थहमती’ अशा दोन भागात 

समावशे केला िातो. तसेि शरीराच्या प्रत्येक हाडासंबधंी ककवा काही सम हासंबधंी एकहत्रत असा 
स्वतंत्रपणेही हविार केल िातो. अक्षीय व उपागंी असेही दोन भाग संकेताप्रमाणे स्वतंत्रपणे अभ्याहसले 
िातात. कवटी व िेहऱ्यािी हाडे, पाठीिा कणा व बरगड्या, अेंसमेखलेंिी हाड (यामध्ये हात, गळ्यािे 
हाड ककवा ित्र , स्कंधास्स्थ इत्यादी हाडािंा समावशे होतो), श्रोहणमेखलेिी हाडे (यामध्ये पाय व कवटीिी 
हाडे यािंा समावशे होतो.) इत्यादी महत्वािे सागंाड्यािे भाग होत. यापैकी कवटी व िेहऱ्याच्या हाडािंा 
अभ्यास मस्तकसाम हद्रक (Osteometry) व मस्तकहमती (Craniometry) अशा स्वतंत्र मानवहमतीच्या 
शाखादं्वारे केला िातो. तर तर सवांिा अभ्यास अस्स्थहमती (Osteometry), वगैरे शाखामंध्ये केला िातो. 
बऱ्यािवळेा संपूणव सागंाड्यािी हाडे त्याचं्या आकार व प्रकारान सार हवभागली िातात. यामध्ये लाबं हाडे, 
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िपटी हाडे, आाखूड हाडे, इत्यादी प्रकार पडतात. (प्रकरण पािं पहा) याहठकाणी काही काही हाडािंी 
प्राहतहनहधक म्हणून स्थूल माहहती पाहू. 
 

कवटी व चेहऱ्याची हाडे – 
 

मानवहमतीच्या तीन हनरहनराळ्या उपशाखामंध्ये कवटी व िेहऱ्याच्या हाडािंा अभ्यास केला िातो. 
त्या तीन शाखा म्हणिे ‘मस्तकहवज्ञान’ (Craniology) ‘मस्तकहमती’ (Craniometry) व मस्तक साम हद्रक 
(Cranioscopy) होत. वास्तहवक ‘मस्तकहवज्ञान’ ही म ख्य उपशाखा व ‘मस्तकहमती’ आहण 
‘मस्तकसाम हद्रक’ या त्या उपशाखेच्या उप-उपशाखा होत. परंत  याहठकाणी त्यािंा स्वतंत्रपणे हविार करु. 
तसेि मस्तकहवज्ञान हा अस्स्थहवज्ञानािाि एक भाग असूनही त्यािा स्वतंत्र अभ्यास करणेिा संकेत आहे. 
 

देहहवज्ञानासंबधंी िे काही प्राथहमक स्वरुपािे हनयम आपण पाहहले ते सवव मस्तकहवज्ञानासही 
लागू करण्यात येतात. उलट मस्तकहमतीिे तंत्र देहहमतीच्या तंत्रापेक्षा अहधक सोपे आहे. कारण एकतर 
मस्तकमापनािे ‘संदभव कबदू’ व्यवस्स्थत नोंद करता येतात. व द सरे म्हणिे कवटी आपल्याला पाहहिे तशी, 
पाहहिे तेव्हा वाटेल तशी हर्फरहवता, हलहवता येते. देहहमतीमध्ये मात्र हे शक्य होत नाही. 
 

कवटी व िेहरा अनेक हाडािंा हमळून तयार होतो. प्रत्येक दोन हाडानंा हशवणीने एकहत्रक िोडले 
िाते. अशा खूपि हशवणी (Sutures) आढळत असल्या तरी त्यातील महत्त्वाच्या म्हणिे मध्य हशवण 
(Sagittal Suture), हकहरटािी हशवण (Coronate Suture), हशखा हशवण (Lambdoidal Suture), 
ित क–ललाटास्थीय हशवण (Spheno-frontal suture), ित क–हभत्तीय हशवण (Spheno-parietal 
suture), ित क–शखंास्थीय हशवण (Spheno-temporal suture), व शल्क हशवण (Squamous 
suture) इत्यादी होत. हनरहनराळ्या हशवणी बदं होण्याच्या क्रमान सार मृताच्या वयािा अंदाि बऱ्याि 
प्रमाणात करता येतो. “परंत  कोणती हशवण आधी व कोणती नंतर बदं होते यािा क्रम एकि, ठराहवक 
आढळत नाही.” असे वक्तव्य ल. डूबल (Le Double) याने १९०३ मध्ये केले. यािा अथव वयािा स्थूल 
अंदाि असा मानण्यात येतो. 
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आकृहत क्रमाकं : २ : ६ डेडहमहतसाठी वापरण्यात येणाऱ्या संपूणव शरीरावरील काहंी हबदंूिा हनदेश 

 
कवटी व िेहऱ्याच्या प्रम ख हाडामंध्ये ललाटास्स्थ, ित कास्स्थ, शखंास्स्थ, शल्कास्स्थ, 

पिकपालास्स्थ, नासास्स्थ, गंडास्स्थ ककवा गालािीं हाडे, तालूिा घ मट, खालिा िबडा, व दात 
इत्यादींिा समावशे होतो. सवव हाडािें वणवन मस्तकहवज्ञानाच्या भागात येते. परंत  त्या सवांिे सखोल वणवन 
हा एक स्वतंत्र भाग ठरतो व याहठकाणी त्याम ळेि एवढी प्राथहमक माहहती प रे. 
 

मस्िकमापन प्रकवा मस्िकणमिी – 
 

देहमापनाप्रमाणे हकत्येक मोिमापािंा व त्याआधारे काढलेल्या हनदेशाकंािंा यातं समावशे होतो. 
उदा. आर् माटींन (R Martin) याने ८१३ मोिमापािंी यादी तयार केली, त्यापैकी २८२ केवळ कवटी व 
िेहऱ्याच्या भागावरील मोिमापे असून त्या आधारे १०८ हनदेशाकंािंा हनदेश केलेला आहे तर एम. एफ्. 
आश्ले माँटेग्य  (M. F. Ashley Montagu) याने एकूण ७८ मोिमापािंी ‘महत्त्वपूणव’ म्हणून नोंद केली. 
त्यापैकी केवळ कवटी व िेहऱ्याच्या भागासाठी २९ मोिमापािंा उल्लेख केलेला आढळतो. तर त्या आधारे 
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एकूण ९ हनदेशाकंािंा हनदेश आढळतो. संशोधनािा हवषय, त्यािे महत्त्व, त्यािा उपयोग त्यादी गोष्टीन सार 
मोिमापािा क्रमाकंही बदलतो येवढेि या हठकाणी ध्यानात ठेवावे. 
 

केवळ हनरीक्षणात्मक पद्धतीिा वापर करुन कवटी कवटीतील भेद तंतोतंत समिून येत नाही. तर 
त्यासाठी त्यािें हित्रीकरण करावे लागते. सवव हठकाणी एकाि पद्धतीने हित्रीकरण करण्याच्यादृष्टीने काही 
हनयमही आहेत. अशापैकी एक हनयम म्हणिे “संदभव स स्थापनेिी पातळी” (Plane of orientatian) 
हनहित करणे! अशा पातळी हनहितीसाठी अत्त्यावश्यक गोष्ट म्हणिे कवटींिी दृष्टी िहमनीशी समातंर करणे 
ही होय. िवळिवळ सविं हठकाणी “फँ्रकरू्फटव समातंर पातळी” (Frankfurt Horizontal plane) वापरली 
िाते. ही पातळी साधण्यासाठी एकूण तीन (ककवा त्यापेक्षा िास्तही) स्स्थर कबदूिा उपयोग केला िातो. 
यासाठी कानाच्या हाडाच्या बाहेरील बािूस परंत  छताच्या उंिात उि कबदूिी त्याला पोहरयॉन कबदू 
(Porion) म्हणतात आहण डोक्याच्या खालच्या कडेच्या नीितम कबदूिी– त्याला ऑरहबटाले (Orbitale) 
कबदू म्हणतात- योिना केलेंली असते. दोन्थही कानाच्या छतािेकडील दोन कबदू व (शक्यतो) डाव्या 
डोळ्याच्या खालच्या कडेवरील ऑरहबटाले कबदू, असे एकूण तीन कबदू एकाि समातंर पातळीत ठेवल्यास 
‘फँ्रकरू्फटव समातंर पातळी’ साधली िाते. (आकृहत क्र. २ : ९ पहा) परंत  सववि कवट्यामध्ये हेि तीन कबदू 
साधणे शक्य होत नाही. यासाठी इतर काही कबदंूिा उपयोग करुन इतर पातळ्याही साधल्या िातात. 
एकदा अशी पातळी स्स्थर केल्यानंतर प्रमाहणत कबदूिा उपयोग करुन अनेंक मोिमापे घेतली िातात. अशा 
काही कबदंूिी कल्पना आकृहत क्रमाकं २ : १० व २ : ११ वरुन येईल. काही मोिमापािंी कल्पना ‘वशंािंा 
अभ्यास’ या प्रकरणावरुन येईल. कवटीच्या काही मोिमापाचं्या आधारे कवटीच्या आकाराहवषयी माहहती 
हमळते. (आकृहत क्रमाकं २ : १२ पहा.) 
 

 
आकृहत क्रमाकं २ : ७ देहहमतीसाठी उपय क्त असे िेहेऱ्याच्या भागावरील काहंी कबदू 

 
सांगाड्याची इिर हाडे – 

 
पाठीचा किा – हा एकूण ३३ ते ३४ मणक्यािा बनलेला असतो. त्यापैकी ७ गै्रव, १२ उरोभागािे, 

५ कहटभागािे व उरलेले ९ ते १० एकहत्रत संघहटत मणक्यानंी हत्रकास्स्थ व माकडहाडािा भाग बनलेला 
असतो. तसेि अग्रपि अशा िार वक्रकारानंी कण्याने लाबंी व्यापलेली असते ते वक्राकार असे– 
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आकृहत क्रमाकं २ : ८ देहहमतीसाठी िेहेऱ्याच्या बािूवरील काहंी कबदू 

 
१) उरोभाग व्यापणारा वक्राकार भाग २) हत्रकास्स्थिा भाग व्यापणारा वक्रभाग ३) गै्रव भागािा 

वक्राकार आहण ४) कहटभाग व्यापणारा वक्राकार! यापैकी पहहल्या दोन भागािंा समावशे म ख्य 
वक्राकारामंध्ये केला िात असून हे दोन्थही भाग अग्रभागाकडे आंतस्वहलत असतात. द सऱ्या दोन भागािंा 
समावशे द य्यम वक्राकारामंध्ये केला िातो. व ते दोन्थही अग्रभागाकडे बहहवहंलत असतात. अग्रपि 
वक्राकाराप्रमाणे हभत्तीय अगर बािूकडे झ कणारा असा वक्राकार पाठीिा कणा स मारे ९३ टके्क लोकात 
आढळतो. अशा वक्राकारािें स्थूल वगीकरण असे– १) उरोभागास व्यापणारा व उिव्या बािूस बहहववहलत 
असा यकृतीस वक्राकार भाग (hepatic Curve); २) गै्रव वक्राकार भाग- डाव्या बािूस बहहववहलत आहण ३) 
कहटकडील डाव्या बािूस असणारा वक्राकार भाग हभत्तीय वक्राकारामागील कारणे मात्र हनहितपणे सागंता 
येत नाहीत. स्नायबूधंनािा तणाव अगर उिव्या अंगािा कमी – िास्त उपयोग अशाप्रकारिी कारणे 
उिव्या वा डाव्या बािूकडील बहहवहंलत वक्राकारासबंधी बह धा साहंगतली िातात. 
 

पाठीच्या कण्याच्या सवव मणक्यापंैकी ‘हशरोधर कशरेुका’ (Atlas vertebra) व ‘अक्ष अशरेुका’ 
(axis vertebra) हे दोन अत्यंत महत्वािे असतात. मानवहमतीिी प ढील मोिमापे याबाबत महत्त्वािी 
आहेत. प्रम ख मोिमापे सरकत्या व्यासमापकाने घेतली िातात. मोिमापाचं्या कक्षा आकृहत क्रमाकं २ : १३ 
वरुन समिून येतील. 
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आकृहत क्रमाकं २ : ९ मस्तक मापनासाठी वापरावयाच्या स्स्थर पातळ्या 

 
एकूण अन प्रस्थव्यास (Total transverse diameter) (१ अ) एकूण अग्रपि व्यास (Total Antero-

posterio diameters) (१ ब) मणक्याच्या गवाक्षािा अहधकतम अन प्रस्थ व्यास (२ अ) (Maximum 
transverse diameter of vertebral foramen) आहण मणक्याच्या गवाक्षािा अग्रपि व्यास (अहधकतम) 
(२ ब) (Maximum antero-posterio diameter of vertebral foramen) 
 

या मोिमापाच्या आधारे महत्त्वािे तीन हनदेशाकं प ढीलप्रमाणे काढता येतात. 
 

धडािा हनदेशाकं = 
(१ ब) × १००  
(१ अ)  

 

मणक्याच्या गवाक्षािा हनदेशाकं = 
(२ ब) × १००  
(२ अ)  

 
बाऊडॉईनिा लैं हगक हनदेशाकं = अ)– (२ अ) × १००  

(१ अ)  
 

बाऊडॉईनच्या हनदेशाकंान सार प रुषामंध्ये हशरोधर कशरेुकािी रंुदी अहधक असल्यािे हदसून येते. 
धडािा हनदेशाकं व शरीरािी एकूण उंिी यािंा एकमेकाशंी घहनष्ट संबधं असतो. उदा. िपानी, हपग्मी, 
ब शमान इत्यादी वशंाच्या धडािा हनदेशाकं कमी असतो. 
 

अक्ष कशरेुकािे खास वैहशष्ट्ट्य म्हणिे ‘दंताभ प्रवधव’ (odentoid Process) होय. हशरोधर 
कशरेुका व अक्ष कशरेुका याचं्या धडाच्या िोडणीम ळे हा भाग तयार होतो. ‘दंताभ प्रवधव’ हा 
उत्क्रान्थतीदशवक गभंहवज्ञानाच्या संदभातील महत्वािा भाग मानला िातो. हशरोधर कशरेुका प्रमाणेि अनेक 
मोिमापे अक्ष कशरेुकावरही घेतली िातात. 
 

पाठीच्या कण्याच्या इतर मणक्यािंीही वरील प्रमाणेि अनेक मोिमापे घेतली िातात. वशं, कलग, 
वय वगैरे त्याबाबतीत त लना केल्यास या मोिमापामध्ये हभन्नता हदसून येते. तसेि पाठीिा कणा 
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संिलनहक्रयेमध्ये व उन्नतअवस्थेसाठी महत्त्वािे कायव बिावतो. प्रकरण क्रमाकं ५ मध्ये उन्नत अवस्थेिा 
मानवी सागंाड्यावरील पहरणामाबाबतच्या हवविेनात यािा अहधक उल्लेख हमळेल. 
 

कणट आणि श्रोिीची हाडे – 
 

संपूणव कहट उिव्या व डाव्या अशा दोन दोन अंगानंी बनलेली असते. या दोन अंगानंा हत्रकास्थीने 
पाठीमागील बािूस िोडलेले असून प ढील बािूस िघनास्थीने ती एकत्र येतात आहण अशा तऱ्हेने कहट – 
पोकळी हनमाण होते. उिव े व डाव ेअशी दोन्थही अंगे तंतोतंत सारखी असून प्रत्येक अंग श्रोहणर्फलक, 
आसनास्थी व िघनास्थी अशा तीन प्रम ख भागानंी य क्त असे असते. प्रसूतीशी हनगडीत असल्याने हशवाय 
उन्नत अवस्था, द्वीपदी संिलन, कलग व वयािी हनहिती, उत्क्रान्थतीबद्दल इत्यादीही अनेक कायात्मक 
गोष्टीशी हनगडीत असल्याने, कहटच्या हाडािा अभ्यास सवांहगण व सखोल केला िातो. या गं्रथामध्ये यािा 
उल्लेख अनेक हठकाणी आलेला हदसून येईल. काही महत्वाच्या मोिमापािंी कल्पना आकृती क्रमाकं २ : १४ 
वरुन येईल. 
 

 
आकृहत क्रमाकं २ : १० कवटीिे समोरील िेहेऱ्याकडील दृश्य व िेहेऱ्याच्या भागावरील हनरहनराळे स्स्थर 

कबदू 
 

स्कंधास्थी प्रकवा खांद्याचे हाड – 
 

हत्रकोणाकृहत आकारािी, पाठीच्या कण्याच्या दोन बािूस िी हाडे आढळतात त्यास स्कंधास्थी 
असे म्हणतात. उत्क्रान्थतीन सार या हाडाच्या लाबंी, रंुदी व िाडीतही र्फरक पडत गेलेले हदसून येतात. 
मानवास यािंा उपयोग दोन्थही खादं्याना आधार देण्यासाठी व हाताच्या स लभ हालिाली करण्याकडे होतो. 
व्यस्क्तपरत्त्वे तसेि वशंपरत्त्वहेी याच्या रिनेत र्फरक आढळून येतात. या बदलत्या रिनेम ळे हडवहलका 
(Hardlicka), गे्रव्हज् (Graves), वलॅॉ (Vallois) इत्यादी शास्त्रज्ञानंी त्यािे हनरहनराळे वगीकरणही केलेले 
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आढळते. यापैकी वलॅॉने साहंगतलेले प्रम ख आठ प्रकार ग्राह्य धरले िातात. हे आठ प्रकार काहीसे प्रािीन 
मानवािे व काहीसे आध हनक मानवािे हनदशवक आहेत. ते प्रकार असे – हनएंडरथाल, य रोहपयन, 
आहफ्रकन हनग्रो, हनहग्रटो, मेलॅनेहशयन, िपानीि, र्फ िीयन व हनहग्रलो. स्कंधास्थीिा अभ्यास अग्र व पृष्ठ 
अशा दोन्थही बािूकडून केला िातो. पषृ्ठ अगर मागील बािूस ‘हवशालागंी प्रवधव’ (acromion process) व 
‘काकीय प्रवधव’ (croacoid process) असून सवव धडास व्यापणारा कणा (Spine) असतो. या कण्याम ळे 
वरिा व खालिा असे दोन भाग अहशयप्रतलाच्या हदशनेे केले िातात. आकृहत क्र. २ : १५ वरुन काही 
महत्त्वाच्या मोिमापािंी कल्पना येईल. 
 

लांब हाडे – 
 

सवव लाबं हाडावंर घेण्यात येणाऱ्या मोिमापामंध्ये सववसाधारणपणे प ढील तीन मोिमापे व त्यावरुन 
काढलेले दोन हनदेशाकं महत्वािें होत. 
 

अ – अहधकतम लाबंी – अहधकतम समीपस्थ कबदू व अहधकतम दूरस्थ कबदूमधील अंतर 
(अस्स्थमापक र्फळीिा उपयोग केला िातो.) 
 

ब) – अग्रपि व्यास – मध्य प्रवधाच्या (diaphysis) मध्यभागीिा व्यास मोिला िातो. (सरकत्या 
व्यासमापकािा उपयोग केला िातो.) 
 

क – अन प्रस्थ ककवा आडवा व्यास – मध्य प्रवधाच्या मध्यभागी व अग्रपि व्यासाशी काटकोनात 
मोिला िातो. (सरकत्या व्यासमापकािा उपयोग केला िातो.) 
 

हनदेशाकं(१) = ब × १०० ; हनदेशाकं (२) = (ब–क) × १०० क अ 
 

दोन्थही हनदेशाकंावरुन हाडािा ओबडधोबडपणा समिून येतो. तसेि व्यस्क्तगत, वाहंशक, व 
लैकगक भेदही समिून येतात. सामान्थयपणे हे हनदेशाकं स्त्रीच्या हाडाचं्या हनदेशाकंापेक्षा प रुषाच्या हाडामंध्ये 
‘अहधक’ आढळतात. 
 

मानवी शरीरातील महत्वािी लाबं हाडे म्हणिे भ िास्थी, उववस्थी, अंतिवघास्स्थ, अरास्थी, 
अंतरास्थी, ित्र  वगैरे होत. सवव लाबं हाडािंी रिना एकसारखीि असते. म्हणिे दोनटोकाला दोन प्रवधव-
‘अग्र’ वा ‘मस्स्तष्ट्कप्रवधव’ आहण “प च्छप्रवधव” – आहण या दोन टोकानंा िोडणारा एक उभा दंड! दंडािा 
आडवा छेद तपासल्यास प्रत्येक लाबं हाडािे हनरहनराळे प्रकार आढळून येतात. (आकृहत क्रमाकं २ :१६ 
पहा) तसेि टोकाला असणाऱ्या प्रवधांिेही अनेक हवभाग आढळून येतात. उदा. मध्य प्रवधव, दूरस्थ प्रवधव, 
समीपस्थ प्रवधव वगैरे वगैरे. लाबं हाडाचं्या लाबंीवरुन एकंदर शरीरािी उंिीही अन मानाने काढता येते. 
िवळ िवळ प्रत्येक लाबं हाडािे काहीना काही वैहशष्ट्ट्य आढळते. उदा. उववस्थीच्या पाठीमागील बािून 
‘लीहनया अस्पेरा’ नावािा कंगोरा स्पष्टपणे मानवात हदसतो. ित्र िा इंग्रिी ‘एस्’ अक्षरासारखा हवहशष्ट 
आकार असतो आहण भ िास्थीच्या पि टोकापाशी असलेल्या हकहरटीकप ंराग्र पडद्यास हछद्र आढळते, 
इत्यादी वैहशष्ट्ट्ये सागंता येतील. 
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आकृहत क्रमाकं २ : ११ कवटीिे एका बािूने हदसणारे दृश्य व बािूने हदसणारे हनरहनराळे स्स्थर कबदू 

 
७) जीवप्रकार णवचार – 

 
‘व्यक्तीगत मानवािे शास्त्र म्हणिे िीवप्रकार हविार हवज्ञान होय. असे इ. स. १९५० मध्ये हनकोल 

पेंडे (Nicola Pende) याने नवीन शास्त्राच्या संदभांत म्हटलेले आहे. हे शास्त्र म्हणिेि एकाि व्यस्क्तिा 
सवांगीण अभ्यास असून यामध्ये त्यािंी मनोदैहहक एकात्मता, त्यािी सववथैव स्वतंत्र अशी आकृहतक 
संरिना, शरीरहक्रयात्मक आहण मानहसक भेददशी भाग या सवांिा समावशे होतो. भौहतकी 
मानवशास्त्रामध्येही मानवािा व्यस्क्त व समूह अशा पातळीवर अभ्यास केला िात असल्याने िीव प्रकार 
हविार हवज्ञानाकडे द लंक्ष करुन िालत नाही, तसेि शरीराच्या वाढीिा व शरीरहक्रयात्मक, आकृहतक 
संरिनात्मक, मनोदैहहक गोष्टींिा अनन्थयसाधारण संबधं आहे इ. स. पूवव ४०० च्या स मारास हहप्पोके्रटीस् िे 
(Hippcrates) याबाबत उल्लेखनीय कायव आढळते. त्यानंतर इ. स. १९५० पयंन्थत अनेक शास्त्रज्ञानंी या 
हवज्ञानाच्या प्रगतीस हातभार लावलेला हदसून येतो इ. स. १९२३ मध्ये फ्रें ि आकृहतक संरिनात्मक, 
संस्थेमध्ये (French morphological school) काम करणाऱ्या एल. मकॅऑहलरे्फ (L. Mac Auliffe) याने 
एकूण िार प्रकारािंा प रस्कार केला. ते िार प्रकार म्हणिे १) स्नाय बधं प्रकार (Muscular type) २) 
श्वसन प्रकार (Respiratory tppe) ३) पिनात्मक प्रकार (Digestive type) व ४) मस्स्तष्ट्क प्रकार 
(Cerebral type) वरील प्रकार म्हणिे शरीरहक्रयात्मक संस्थाशी हनगडीत गोष्टींच्या कायािी सखोल 
माहहती व त्यान सार शरीरप्रकार होय असे त्याचं्या नावंावरुनि लक्षात येईल. फ्रें िाप्रमाणेि इटाहलयन 
शास्त्रज्ञानंीही िीव प्रकार वर्मणलेले आहेत. या शास्त्राच्या वाढीसाठी हवशषेकरुन मनोदैहहक शाखमध्ये 
अहधकाहधक संशोधन कायव झालेले हदसते. यामध्ये के्रटस् श्मेर (Kretschmer;) पेंडे (Pende); शले्डन 
(Sheldon) इत्यादींनी मोलािी भर घातलेली आहे. भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये िीव प्रकारािंा संदभव मोया 
प्रमाणावर हविारात घेतला िात असला तरी इतर पोटशाखाचं्या मानाने या शाखेमध्ये बरेि कमी संशोधन 
आढळते. मात्र त्याचं्याशी हनगडीत अशा मानवहनरीक्षणात्मक व मानवहमतीिा उपयोग करुन अनेक अन माने 
त्यानंी काढलेली आहेत. र्फक्त िीवप्रकार हविार अशा मथळ्याखाली त्यािंा उल्लेख न करता ‘मानवहमती 
व मानवहनरीक्षणात्मक’ अगर अशाि काहीशा मथळ्याखाली त्यािंा उल्लेख केला िातो. प्रस्त त गं्रथामध्येही 
यािा स्वतंत्र हविार माडंलेला नाही. 
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८) आणद/प्राचीन मानवाचा अभ्यास – 
 

भौहतकी मानवशास्त्रामधील सवव वळेखाऊ व हकिकट ताहंत्रक भाग म्हणिे आहद ककवा प्रािीन 
मानवािा अभ्यास होय. आििा मानव िसा आहे, तसा होण्यास कोणकोणत्या उत्क्रान्थती टप्प्यामधून 
त्याला िाव ेलागले हा या अभ्यासािा गाभा आहे, प्रािीन मानवाच्या अभ्यासासाठी प रातत्त्व वेंज्ञाहनक, 
शाहररीय वैज्ञाहनक, प रािीव वैज्ञाहनक व भौहतकी मानवशास्त्रज्ञ इत्यादींच्या एकहत्रत प्रयत्नािंी िरुरी 
असते. याहशवाय प्रािीन मानवािा काल ठरहवल्यास भगूभवशास्त्रज्ञािी मदतही उपय क्त ठरते. एकदा 
िहमनीत गाडून राहहलेल्या हाडािंा शोध लागल्यानंतर त्यािें ितन करण्यासाठी िी हनरहनराळी रसायने 
लागतात त्यासाठी रसायन शास्त्रज्ञािंीही गरि असते. थोडक्यात असा अभ्यास एकट्या द कट्यािा नसून 
त्यासाठी साहंघक प्रयत्नािंी िरुरी असते. तसेि हे काम बरेि खर्मिकही असते. असो, या हवषयािा खूपि 
अभ्यास इतरत्र असल्याने येथे पसारा वाढहवत नाही. 
 

 
आकृहत क्रमाकं २ : १२ कवटीिे वरून पाहहले असता हदसणारे हनरहनराळे आकार 

 
९) वंश णवज्ञान – 

 
मानवा-मानवातील शाहररीक भेदाभेदािा अभ्यास वशंहवज्ञानात अपेहक्षत आहे प्रािीन मानवाच्या 

हनरहनराळ्या वशंािंा अभ्यास व आध हनक मानवाच्या वशंािंा अभ्यास यावरुन असे हदसते की आध हनक 
मानव हा संकहरत प्रकारािंाि एक भाग आहे. दळणवळणािी वाढती साधने व त्याम ळे होणारे स्थलातंर, 
औद्योगीकरण, वैद्यकीय शास्त्रातील वाढती प्रगती या सवांिा पहरणाम म्हणिे हवखरलेले मानव 
एकमेकािवळ येऊ लागले असून संघहटतपणे आपले प्रश्न हाताळीत आहेत. मानव सवव हठकाणी एकि 
असून, त्यामध्ये भेदाभेद असणे इष्ट नाही, ही हविारसरणी याम ळेि प ढे येऊ लागली. या हविारसरणीम ळे 
व संतत संपकाम ळे संकहरत प्रकार वाढण्यास स रुवात झाली. 
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आकृहत क्रमाकं २ : १३ हशरोधर कश रेकािा आडवा छेद 

 
वशंािी संकल्पना नैसर्मगक नसून मानवानेि आपल्या सोयीसाठी वाहंशक मतभेद हनमांण केलेले 

आहेत. भौहतकी मानवशास्त्राच्या प्रगतीच्या एका टप्प्यामध्ये शाहररीक लक्षणामं ळे आकृहतक संरिना कशी 
बदलते व त्याम ळे हनरहनराळे स्वतंत्र शरीर प्रकृतीिे गट कसे तयार होतात यावर भर देणारा एक महत्वािा 
टप्पा होता. अगदी अलीकडील काळापयंत म्हणिे हवसाव्या शतकाच्या मध्यापयंतही वाहंशक भेदाभेदािंा 
अभ्यास हवस्तृत प्रमाणात केला िात होता. आन वहशकी शास्त्राच्या प्रगतीम ळे वंश संकल्पनेिा र्फोलपणा 
दृष्टोत्पत्तीस येऊ लागल्याने हळूहळू वशं वगींकरणािे प्रयत्न संप ष्टात येऊ लागले. पािात्य राष्ट्रातील हे 
लोण हळूहळू पौवात्य राष्ट्रातही पसरु लागले आहे. 
 

 
आकृहत क्रमाकं २ : १४ कटीच्या हाडावरील मोिमापािंा हनदेश 
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अनेक वाहंशक वगीकरणे तयार करण्यात आली, परंत  कोणतेही एक वगीकरण ‘बरोबर’ या संजे्ञत 
बसणे कठीण आहे. याला कारण म्हणिे वर उल्लेहखल्याप्रमाणे संकहरत प्रकारािंा वाढता प्रसार होय. अशा 
वगीकरणासाठी मानवहमतीिा मोया प्रमाणावर उपयोग करण्यात येत होता आहणमानवहमती हे भौहतकी 
मानवशास्त्रािे खास तंत्र असल्याने अनेक भौहतकी मानवशास्त्रज्ञ यात एकेकाळी मग्न झाले होते. सध्याच्या 
काळात मात्र वशं संकल्पना, वशं वगीकरण वगैरे गोष्टी इहतहास िमा झाल्यासारख्या असून सध्या 
आन वहंशकी शास्त्रातील संशोधनाकडे अहधकाहधक लक्ष प रहवण्यात येते. यामध्ये भौहतकी मानवशास्त्रािी 
अभ्यास पद्धती अशी की साध्या स टस टीत समािािा अभ्यास करुन त्यािे हनष्ट्कषव ग ंताग ंतीिे वा काहंीशा 
संकहरत, शहरी समािाशी पडताळून पाहून, अन वशंािे हनष्ट्कषव काढणे होय. 
 

 
आकृहत क्रमाकं २ : १५ स्कंधास्थीवरील काहंी मोिमापािंा हनदेश 

 
१०) उपयोणजि भौणिकी मानवशास्त्र 

 
बऱ्याि मानवशास्त्रज्ञािंी अगर इतरही सामाहिक शास्त्रज्ञािंी एक उणीव िाणवते ती अशी की, 

“अम क एका आमच्या पद्धतीमध्ये” (theory) िो प्रश्न बसतो, त्यािाि र्फक्त हविार केला िातो. परंत  
एखाद्या प्रश्नािे स्वरुप मानवोपयोगी म्हणिेि समािोपयोगी आहे ककवा नाही यािा हविार यानंतर येतो. 
पहरस्स्थतीन रुप अभ्यास पद्धतींिे उपयोिन बदलणे आवश्यक असते. परंत  हा हविार हकती िणाकंडून 
केला िातो? भौहतकी मानवशास्त्रही या हविारसरणीस अपवाद नाही. ही पहरस्स्थती बदलली पाहहिे. 
अगदी अलीकडे यािी संवदेना िाणव ूलागली असून, अशा प्रकारच्या हविारास िालनाही हमळत आहे. 
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आकृहत क्रमाकं २ : १६ लाबं हाडािें काही हवहशष्ट आकार (अन प्रस्थ छेद) 

 
‘सायन्थस’ (Science) नावंाच्या शास्त्रीय माहसकामध्ये िॉन प्लॅट (John Platt-1969) याने 

यासंबधंी सखोल हविार करुन मानवी प्रश्नाचं्या एकंदर आठ श्रेणी तयार केल्या आहेत. यावळेी प्रश्नाचं्या 
हविारािे व संशोधनािे पहरणाम हकतपत व हकती लोकसंख्येसाठी उपय क्त होतील यािाही ऊहापोह 
केलेला आहे. यामध्ये अण शक्तीच्या पहरणामापासून ते पहरस्स्थतीकी िीवन, लोकसंख्येिा हवस्र्फोट व इतर 
शकै्षहणक दृष्ट्ट्या उपय क्त अशा प्रश्नािंा हविार केला गेला आहे. 
 

रेने ड्यूबॉ (Rene Dubos) याने आपल्या (Man Adapting) या प स्तकामध्येहीं अशा प्रकारिे 
हवविेन केलेले आढळते. त्याच्या मते शहरीकरणच्या हक्रयेम ळे सासंर्मगक रोगाचं्या ऐविी असासंर्मगक 
रोगािंा िास्त प्रभाव वाढू लागला आहे. देवी, गोवर अशा सारख्या रोगाऐंविी हृदय हवकार, कॅन्थसर, 
मध मेह इत्यादी प्रकारच्या रोगािंी आवतवता वाढत आहे. हे सवव रोग नागरतेशी हनगडीत असे असल्याने 
त्यासंबधंीिे मूलभतू संशोधन होणे िरुर आहे. आरोग्यहवषयक प्रश्न मानव व पहरस्स्थती याचं्या 
सहसंबधंातून हनमाण होतात. वैद्यकीय शास्त्राच्या प्रगतीम ळे सासंर्मगक रोगानंा योग्य प्रकारे आळा घालणे 
एकवळे शक्य होते परंत  असासंर्मगक रोगावंर खात्रीशीर, यशस्वी उपयोिना सववि बाबतीत झालेलीं नाही. 
आपल्या शहरी वस्तीच्या आिूबािूिी पहरस्स्थती दोन दृष्टीने धोकादायक आहे. १) हविेे प्रदूषण मीया 
प्रमाणावर होत असते व २) या बदलत्या वातावरणाशी पूणवपणे संवादी होण्यासाठी मानवास वळे लागत 
असल्याने पहरणामी आरोग्यावर पहरणाम घडून असासंर्मगक रोगािंा प्राद भाव होण्यािी शक्यता असते. 
 

शास्त्राच्या व्याख्येमधून पाहहल्यास भौहतकी मानवशास्त्रास दोन बािू आहेत. एक म्हणिे अभ्यास 
पद्धती व हतच्या हदशा व द सरे म्हणिे उपयोहित भाग होय. मानवी हवहभन्नतेिा अभ्यास या दोन्थही अंगानी 
केला पाहहिे. यामध्ये वातावरणािे पहरणाम, हनवासस्थानािी स्स्थती, इत्यादी प्रश्न व त्यािंा मानवी 
िीवनावर होणारा पहरणाम अशा द हेरी अंगािा अंतभाव असणे िरुर आहे. 
 

अशा सवव गोष्टींिा एकहत्रत हविार केल्यास भौहतकी मानवशास्त्राच्या अभ्यास पद्धतींिा, तंत्रािा 
उपयोग प ढील काही प्रश्न सोडहवण्यास होतो वैद्यकशास्त्रदृष्ट्ट्या, शाहररीय प्रश्न, वैद्यकीय हशक्षण, 
शरीरहक्रयात्मक प्रश्न वातावरणाशी संवादी / अन कूल होण्यासंबंधीिे प्रश्न, अवशषेािें पथृक्करण व 
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त्याचं्याशी हनगडीत सासंर्मगक व असासंर्मगक प्रश्न, हपतृत्त्वाच्या हनहितीिे प्रश्न, ग न्थहेगारी प्रवृत्तींिे प्रश्न, 
कोणत्या रोगानंा कोणत्या प्रकारिे िीव िास्त संवदेनाक्षम असतात ते प्रश्न, िीव – वैद्यकीय प्रश्न, 
अंतरीक्ष याते्रच्या प्रवासामध्ये शरीरावर व शरीरहक्रयावंर होणाऱ्या पहरणामािें प्रश्न, (यामध्ये अंतरीक्ष 
प्रवासासाठी सोयीिा पोशाख, अंतरीक्षातील िलनवलन स्स्थती इत्यादींिा अंतभाव होतो), पोषणािे प्रश्न, 
शरीराच्या वाढीिे प्रश्न इत्यादी हकत्येक प्रश्नािंी यादी यासंदभात देता येईल. 
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प्रकरि ३ रे 
 

मानवाची उत्क्रान्ति 
 

मागील प्रकरणामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘मानवािी उत्पहत्त व उत्क्रास्न्थत,’ ही भौहतकी - 
मानवशास्त्राच्या शाखापंैकी एक महत्वािी शाखा आहे. यामध्ये दोन गोष्टींिा समावशे होतो. एक म्हणिे 
मानवािी उत्पहत्त व दूसरी मानवािी उत्क्रास्न्थत होय. मानवाच्या उत्पत्तीहवषयी हविार करताना प्रािीन 
मानवािा अभ्यास अपहरहायव असून प्रस्त त गं्रथामध्ये त्यािा स्वतंत्रपणे हविार केला आहे. याहठकाणी 
मानवाच्या उत्क्रान्थतीसंबधंीिाि हविार करु. 
 

मानवािा सवांगीण हविार त्याचं्या उत्क्रान्थतीच्या अभ्यासाहशवाय प रा होऊि शकत नाही. आििा 
मानव िसा आहे, तसा होण्यास त्यािी प्रगती कोणत्या मागाने व कशी कशी झाली वगैरे वणवन उत्क्रान्थती 
हविारामध्ये येते. इतर प्राणीमात्राचं्या उत्क्रान्थतीच्या संदभात हविार करता, मानवािी उत्क्रास्न्थत 
अनन्थयसाधारण मानली िाते; कारण सववसाधारण प्राणीमात्राचं्या उत्क्रान्थतीिा परमोच्च कबदू म्हणिेि 
मानवािी उत्क्रास्न्थत असे आितागायत मानले िाते. ह्या दृष्टीने हविार करता उत्क्रान्थतीिा अभ्यास, 
‘सासं्कृहतक उत्क्रास्न्थत’ व ‘शारीहरक वा भौहतकी उत्क्रास्न्थत’ असा दोन हनरहनराळ्या स्तरावर केला िातो. 
मानवशास्त्रामध्ये हे दोन्थहीही हविारप्रवाह महत्वािे मानले िातात. परंत  प्रस्त त गं्रथामध्ये शारीहरक वा 
भौहतकी उत्क्रान्थतीिाि हविार करु. 
 

व्याख्या – 
 

उत्क्रान्थतीच्या ज्या सववसाधारण व्याख्या प्राणीमात्राहंवषयी माडंल्या िातात, त्या बऱ्यािशा प्रमाणात 
मानवासही लागू पडतात अनेक व्याख्या या संदभात माडंल्या गेल्या. परंत  इ. स. १८५९ मध्ये िालवस् 
डार्मवन याने माडंलेली व्याख्या खळबळिनक म्हणून उल्लेहखली िाते. ही त्याने प ढीलप्रमाणे माडंली. 
 

“अन कूलनान्थवये वशंान क्रमातील पहरवतवन” 
(िालवस् डार्मवन) 

 
(Descent with modification through adaptation) 

(Charles Darwin) 
 

केवळ व्याख्येवरुन र्फारि थोडे स्पष्टीकरण हमळते. तसेि उत्क्रान्थतीसाठी “नैसर्मगक हनवड” 
(Natural Selection) हाि महत्वािा घटक आहे असे त्याने प्रहतपादन केले. अथात “नैसर्मगक हनवड” हा 
घटक महत्वािा तर आहेि, परंत  केवळ हा एकि घटक मात्र महत्वािा नाही. या घटकास पूरक असे 
इतरही अनेक घटक आहेत. या दृष्टीने ज्यहूलयन हक्सले (Julian Huxlay) याने केलेली व्याख्या बरेि 
काही स्पष्ट करते. 
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व्याख्या :– स्वान रहक्षत, स्वरुपातंहरत आहण स्वाहतशायी प्रहक्रया म्हणिेि उत्क्रान्थती होय. 
उत्क्रान्थतीिा मागव कालान सार बदलत्या हदशनेे िाणारा आहण म्हणूनि अव्य त्क्रहमक असून त्या मागव 
क्रमणान्थवये सदैव तािे, नाहवन्थयपूणव, अहधकाहधक हवहवधतेने नटलेले व अहधकाहधक ग ंताग ंतीिे िीव 
अवतीणव होतात. या िीवामंध्ये उच्च पातळीवरिी िाणीव आहण वाढीव बोधपूववक मानहसक कायवशीलता 
आढळून येते. 
 

कालौघाच्या संदभात पहाता ही व्याख्याही र्फारशी व्यापक वा यथाथं नाही. शास्त्रीय प्रगतीन सार 
व्याखेिे स्वरुपही बदलते येवढेि याम ळे हदसून येते अलीकडे प्रगतीपथाच्या अग्रभागी असणाऱ्या 
आन वहंशकी शास्त्राधारे केलेली व्याख्या या दृष्टीने एक प ढिी पायरी ठरते. ज्य हलयन हक्सलेने 
प रस्काहरलेल्या संश्लेषणात्मक हसद्धान्थतािी (Synthetic Theory) ही हतसरी व्याख्या आिच्या काळािी 
बरीि गरि भागहवते. ही व्याख्या हथओडोहसयस डोबझान्थस्की (Theodosius Dobzhansky) याने 
प्रहतपाहदली. संश्लेषणात्मक हसद्धान्थत हक्सलेच्या मतान सार प ढीलप्रमाणे आहे. 
 

“उत्क्रान्थतीम ळे आय ष्ट्यास पयायी, पहरवतवनशील व कायात्मक रुपातंर प्राप्त होते. नैसर्मगक हनवड 
व त्यािी हक्रया याम ळे अशा रुपातंराच्या हनर्ममतीमध्ये अखंड रे्फरबदल होत असतात.” 

(ज्य हलअन हक्सले) 
 

[Evolution led to the functional adaptation of the diversed and variable forms of life 
through the continuous production of variation and the action of Natural Selection] 

[Julian Haxlay] 
 

याि पाश्ववभमूीवर िरा स धाहरत अशी डोबझान्थस्कीिी व्याख्या प ढीलप्रमाणे माडंली िाते. 
 

“हनयतीवाद व यदृच्छा यािें संश्लेषण म्हणिे उत्क्रास्न्थत होय, आहण हे संश्लेषण सिवनशील 
प्रक्रीयेस कारणीभतू होते. परंत  कोणत्याही सिवनशील प्रहक्रयेमध्ये अपयशािा धोका असतो. यालाि 
िीववैज्ञाहनक उत्क्रान्थतीच्या संदभात हवलोपन असे म्हणतात; या उलट सिवनशीलता ही आियव कारक 
यशािी व शोधािी िननी ठरते.” 

(हथओडोहसयस डोबझान्थस्की) 
 

[“Evolution is a synthesis of determinism and chance and this synthesis makes it a 
creative process. Any creative process involves, however, a risk of failure, which in biological 
evolution mean extinetion. On the other hand, creativity makes possible striking successes 
and discoveries.”] 

[Theodosius Dobzansky] 
 

वरील तीनही व्याख्या आपापल्या परीने महत्त्वाच्या आहेत. या हतन्थहीिे एकहत्रत स्पष्टीकरण देणे 
िास्त र्फलदायी ठरेल व त्यादृष्टीने प ढे काही महत्त्वािे म दे्द माडंले आहेत. 
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१) वरील सवव व्याख्या हनरहनराळ्या कालखंडातील उत्क्रान्थतीहवषयीच्या हविारप्रवतवक म्हणून 
मानाव्या लागतील. पहहली व्याख्या एकोहणसाव्या शतकाच्या मध्यास, द सरी हवसाव्या शतकाच्या िव्या / 
पािव्या दशकात व हतसरी हवसाव्या शतकाच्या सहाव्या / सातव्या दशकात माडंलेली आहे. यािा अथव या 
तीन व्याख्याचं्या मध्यंतरीच्या काळात उत्क्रान्थतीहवषयक हविारि माडंले गेले नाहीत असे मात्र नाही; अगर 
डार्मवनच्या अगोदरही हविार अस्स्तत्त्वात नव्हते असेही नाही. मध्यंतरीच्या काळातील व्याख्या र्फारशा 
लक्षणीय मानल्या गेल्या नाहीत व त्याम ळे टीकाचं्या िंिाळात त्या अपूणवत्त्वाने प्रकषास येतात. डार्मवनच्या 
पूवी समािावर धार्ममक हविारािंा पगडा इतका िबरदस्त होता की अशा नवनवीन कल्पनानंा थारा 
हमळणेही अशक्य होत होते. हवशषेतः हििन धमािा पगडा समािावर र्फार खोलवर होता. त्याम ळे 
“मानवािी उत्क्रास्न्थत खालच्या दिांच्या प्राण्यापासून झाली आहे.” वगैरे सारखे हविार समािहवरोधक 
म्हणून दोषास पात्र ठरत होते. डार्मवनच्या वळेेपयंत मात्र ही पहरस्स्थती खूपि हनवळलेली होती. लोकमत 
नव्या हविारािे िीवनसत्त्व िाणून घेण्यास व पिहवण्यास अन कूल झालेले होते. याम ळे या सवव 
पाश्ववभमूीवर डार्मवनिी व्याख्या महत्त्वािी कशी ते समिून येईल. या म द्यािे अहधक हववरण डार्मवनच्या 
उत्क्रान्थतीहवषयक ििेंच्या ओघात प ढे येईलि. 
 

२) सवव व्याख्यामंधून एक सवसंामान्थय मत प्रकषांने स्पष्ट होते ते असे की “उत्क्रास्न्थत ही एक प्रहक्रया 
आहे.” तसेि ही प्रहक्रया अिल अगर मयाहदत कालाप रती ‘िल’ नसून सदैव गहतमान असते. म्हणून हतिा 
उल्लेख “गहतमान प्रहक्रया” असा थोडक्यात केला िातो. 
 

३) ‘गहतमान’ असली तरी हतला गहतमान करण्यािी अगर गहतहीन करण्यािी शस्क्त 
प्राणीमात्राच्या आवाक्याबाहेरिी आहे. त्याम ळे घडून येणारी रुपातंरे, स्स्थत्यंतरे स्वहनयंहत्रत असतात. 
म्हणून या प्रहक्रयेिे वणवन, ‘स्वान रहक्षत’, ‘स्वाहतशायी’ अशा साथव शबदात केले िाते. तसेि एक “नैसर्मगक 
प्रहक्रया” असेही वणवन करतात. 
 

४) या प्रहक्रयापासून हमळणाऱ्या र्फहलतािे स्वरुप हमश्र व सदैव बदलत्या स्वरुपािे असल्याने 
त्यातील हकत्येक प्रकार आियवकारक व अनाकलनीय आहेत. िार पायावर िालणाऱ्या प्राण्यापासून दोन 
पायावर िालणाऱ्या मानवामध्ये ज्या प्रकारिे उत्क्रान्थतीबदल झाले, ते आियवकारकि म्हणावे लागतील, 
अनेक प्रकारिी साधक-बाधक कारणमीमासंा यासंबंधात हदली आहे. परंत  िार पायावर िालण्यािे, दोन 
पायावर िालण्यामध्येि केवळ रुपातंर कसे झाले? हा भाग तसा अनाकलनीयि ठरतो. असे रुपातंर ज्या 
पद्धतीने व ज्या हदशनेे झाले, त्याबाबतिाही कायव-कारण भाव सागंता येईल. परंत  दोन पायावर 
िालण्यामध्येि रुपातंर का झाले? तीन वा पाि पायावर िालण्यामध्ये का नाही? हा प्रकार समिावनू 
ठेण्यास उत्क्रान्थतीबदल, वातावरणातील रे्फरर्फार, आन वहंशकता, वातावरण अन कूहलत करुन घण्यािे 
कसब वगैरे गोष्टींिा काळिीपूववक अभ्यास आवश्यक धरतो. अशा प्रकारिे बदल केवळ एकाि अवयवात 
झाले काय? तर तसेही नाही! त्या कृतीशी संबद्ध अशा सवव अवयवामंध्ये असे बदल आढळून येतात. म्हणून 
उत्क्रास्न्थत ह्या प्रहक्रयेिे र्फहलत बदलत्या स्वरुपािे व हमश्र असते, असा हनष्ट्कषव व स्पष्टीकरण देणे िूक 
ठरणार नाही. 
 

५) व्याख्या कोणी का केलेली असेना, पण ‘नैसर्मगक हनवडीिे’ (Natural Selection) तत्त्व सवांनी 
बह ताशंी मान्थय केलेले हदसते. हे तत्त्व समथवपणे माडंण्यात िालवस् डार्मवन यशस्वी झाला व इतर त्यात िरा 
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कमी पडले इतकेि! उत्क्रान्थतीवाद व उत्क्रान्थतीतत्त्व समिावनू घ्यायिे असेल तर ह्या तत्त्वािी तोंडओळख 
असणे अपहरहायव ठरते. यािा सहवस्तर ख लासा याि प्रकरणात प ढे येईलि. 
 

६) डार्मवनने ज्यावळेी उत्क्रान्थतीसंबधंी आपले हविार माडंले, त्याकाळी आन वहंशकी शास्त्रािा पाया 
घातला गेला नव्हता. र्फक्त मागील हपढीतून प ढील हपढीत काही ग ण उतरतात इतपति हविार झाला 
होता. मात्र त्या मागिी यंत्रणा कशा प्रकारे काम करते, यािी शास्त्रश द्ध ििा नंतरि झाली. यादृष्टीने 
डार्मवनपेक्षा डोबझान्थस्कीिी व्याख्या आिच्या कालािी गरि अंशतः प णव करते. यािा अथव उत्क्रान्थतीिे सव ं
पैलू याम ळे प्रकाशात येतात असे मानणेही ि कीिेि ठरेल कारण ‘उत्क्रान्थतीिी गहतमानता’ हेि एक होय! 
 

गेल्या पाऊण शतकामध्ये अगर त्याहीपेक्षा ककहित अहधक कालखंडामध्य उत्क्रान्थतीच्या प्रहक्रयेिे 
सववसाधारण स्वरुप अहधकाहधक स्पष्ट होत गेले. उत्क्रान्थती तत्त्व प्रमाण मानण्यात येऊ लागले. ह्या 
स्पष्टीकरणामागे अनेक शास्त्रज्ञािें कायव बह मोलािे आहे. ज्या प्रकारिे संशोधन ह्या कालखंडात झाले ते 
म ख्यतः िार प्रकारात मोडते. 
 

अ) उत्क्रान्ति! पि कशाची? 
 

या प्रकारात हनरहनराळ्या तऱ्हेच्या िीवािंी वशंावळ, त्यािंी शरीर रिना, िातीहवकास, 
व्यस्क्तहवकास व त्या सवांिे पहरस्स्थतीशी असणारे नातेगोते वगैरे अभ्यास प्रकारािंा समावशे होतो. 
 

ब) उत्क्रान्ति–एक प्रणक्रया 
 

यामध्ये प्रिोत्पादनाच्या यंत्रणेहवषयी, आन वहंशकी ग णािें संिरण, रुपातंर, िीन्थस (िन क) िे 
(Genes) हमश्र स्वरुप, नैसर्मगक हनवडीिे तंत्र वगैरे गोष्टींिा समावशे होतो. 
 

क) उत्क्रान्ति व आनुवंणशकी ित्त्वाचा पाया 
 

स्वरुपातंहरत मागवक्रमणािी पद्धत व त्यामागील यंत्रणेच्या कायािा हविार म ख्यत्व ेया प्रकारात 
मोडतो. उत्क्रान्थतीच्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये होणारा बदल, अशा बदलास काही (ककवा क्षहणक) काल आलेले 
स्थैयव व परत त्यामध्ये होणारे बदल अशा िक्रािाही हविार यामध्ये येतो. तसेि एकदा आलेल्या क्षहणक 
स्थैयामध्ये बदल होताना, विवस्वी / प्रभावी (dominant) प्रकारािंी यशस्स्वता' व मानहसक संघटनािंा 
उद् भव वगैरे गोष्टीही यामध्येि मोडतात व शवेटी – 
 

ड) संश्लेषि 
 

वरील तीनही प्रकारािें स्वतंत्रहरत्या व एकहत्रतहरत्या केलेले संश्लेंषण हा िवथा प्रकार होय. 
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उत्क्रान्ति णवचारांचे धाविे समालोचन 
 

एच्. एफ्. ओसबॉनव (H. F. Osborn) यानंी िीवोत्पत्तीहवषयक िार मूलभतू प्रश्न उपस्स्थत केले ते 
असे, १) िीवाचं्या अवतरणाम ळे पृ् वीच्या िडणघडणीमध्ये कोणता घटक हमळहवला गेला काय? ककवा 
पृ् वीवरील द्रव्य व ऊिा याचं्यामध्ये उत्क्रान्थतीहवषयक अखंडपणा आला आहे काय? हनदान सूयव व इतर 
ग्रहमालेच्या संदभांत तरी असे काही घडले काय? २) िीवोत्पत्ती अकाबवहनक उत्क्रान्थतीच्या मागातील एक 
घटक म्हणून मानावयािी की म ळाति ती एक संपूणंतया हनराळी अशी हनसगवघटना मानावयािी? ३) 
सिवनशीलता म्हणून यामध्ये काही आहे काय? अगदी शद्बशः अथाने स द्धा? आहण ४) िीवोत्पत्ती एका 
हवहशष्ट क्रमान सार अगर काही नैसर्मगक हनयमास अन सरुन आहे काय? या सवांिी काही प्रमाणात तरी 
उत्तरे प ढील सवव हवविेनावरुन हमळू शकतील. 
 

ज्य हलयन हक्सले याने उत्क्रान्थतीिे एकूण तीन भागात वगीकरण केले आहे. पहहला भाग म्हणिे 
अकाबवनी उत्क्रान्थती! हा सवांत मोठा उत्क्रान्थती टप्पा होय. द सरा भाग िीहवक ककवा िैव उत्क्रान्थती! 
पहहल्या भागामधून हनघालेला हा द सरा भाग होय व यामधूनही हनघालेला हतसरा भाग म्हणिे मानवी / 
मानवािी उत्क्रास्न्थत होय. या सवव उत्क्रान्थतीटप्प्यािंी माहहती पहावयािी झाल्यास हकत्येक प स्तकािें 
हलखाणही अप रे पडेल. भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये संपूणवतया मानवािाि अभ्यास अपेहक्षत असल्याने र्फक्त 
मानवाच्या उत्क्रान्थती हविारािाि थोडासा आढावा घेऊ. 
 

या बाबतीत हविार करताना पहहला प्रश्न असा उपस्स्थत होतो की, ‘स रवात कोठून करावी?’ 
प्रिहलत प्रथा अशी की ग्रीकानंी माडंलेल्या हविारापासून स रवात करावयािी! कारण, अगदी उघड आहे, 
ते असे की त्यानंी हलहहलेले व ितन केले हलखाणि प रातन काळािी माहहतीं देते. इतरत्र मात्र असे 
आढळत नाही. बह तेक सववि गं्रथामंध्ये हा संकेत पाळला िातो. मात्र हा संकेत िसाच्या तसा येथे वापरला 
िाणार नाही. कारण एका हनराळ्याि म द्द्यापासून हवविेन स रु करावयािे आहे “उत्क्रान्थतीिी संकल्पना 
पाहिमात्य शास्त्रपरंपरेत क्रास्न्थतकारक का ठरली? केव्हा ठरली? कशी ठरली”? इत्यादी प्रश्न हविारात 
घेऊ. बह धा उत्क्रान्थतीिी संकल्पना, साकेंहतक संकल्पनेच्या अगदी हवरुद्ध अशी असल्याने क्राहंतकारक 
ठरली असावी. साकेंहतक संकल्पनेमध्ये श्रदे्धच्या तत्त्वावर आधाहरत अशा हकत्येक गोष्टी खऱ्या-खोट्या 
रुपाने माडंल्या िात होत्या, पिहवल्या तरी िात होत्या ककवा पिहवण्यास भाग पाडले िात होते.” एकाि 
िातीमधील िैहवक बदल कदाहित एका हदशनेे, अहनहित कालापयंत होत असून असे बदल 
अमयाहदतपणे घडत आलेले असले पाहहिेत;” या वैिाहरक तत्त्वास साकेंहतक हविारसरणीमध्ये अहिबात 
स्थान तर नव्हतेि, उलटपक्षी अशा हविारवतंास धमवब डवा, पाखंडी असे गहणले िात होते. धार्ममक 
हविारािंा पगडा व लोकािंी श्रद्धा इतक्या पराकोटीिी होती की, असे हविार न सते बोलून दाखहवणे 
म्हणिे देहदंडास सामोरे िाण्यासारखे होते. परंत  समािात िसे धमववेडे होते, तसेि उत्क्रास्न्थत 
संकल्पनेवर हवश्वास ठेवणारेही होते. ज्यावळेी या द सऱ्या गटास पाकठबा देणाऱ्यािंी संख्या वाढू लागली, 
त्यािवळेी उत्क्रान्थतीिी संकल्पना पाहिमात्य देशात क्रास्न्थतकारक ठरली. 
 

पाहिमात्य प राणमतवाद्यािंी “प्रकारािें स्स्थरीकरण” (Fixity of Types), ककवा “िातींिे 
स्स्थरीकरण” (Fixity of Species) ही हविारसरणी अगदी एकोहणसाव्या शतकापयंत दृढ होती. प्रकारािें 
वा िातीिे स्स्थरीकरण म्हणिे श्रद्धािें यदथं संस्थानि हाय. “अ – लवादी” प्रकारािें ककवा िातीिे’ 
एकेकाळी अस्स्तत्त्व होते. या िातीवगांत िी काही हवषमता होती, ती तेवढ्याि प रती मयांहदत होती; आहण 
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अशा थोड्याशा म्हणिेि क्ष ल्लक हवषमतेम ळे एका िातीमधून द सऱ्या िातीिी उत्पत्ती झाली असण्यािी 
शक्यता िवळिवळ नाहीि! याम ळे सध्या हदसणाऱ्या हनरहनराळ्या िाती ह्या अनादी अनंत कालापासून 
िालत आलेल्या असल्या पाहहिेत, त्या परमेश्वरानें काही एका हवहशष्ट रीतीने हनमांण केल्या.......”, वगैरे 
हविार “िातींच्या स्स्थरीकरणाच्या संदभात माडंले गेले. 
 

वरील हविारािें सूक्ष्म हवश्लेषण केल्यास त्यामध्ये प्लेटोच्या अध्यात्मवादािी झलक पहायला 
हमळेल. खरा प्रश्न असा की, ही हविारसरणी पाहिमात्यानी इतकी महत्वािी का मानली? याला उत्तर असे 
की, पाहिमात्यराष्ट्रे म्हणिे स्थूल अथाने हििनधमी राष्ट्र ेहोत! बायबल हा त्यािंा धमव, आदशव, िीवन 
वगैरे सववस्वि! त्याम ळे ‘बायबलमध्ये साहंगतले’ ते िूक कसे असेल असा य स्क्तवाद! “िातींिे 
स्स्थरीकरण” हा प्रकार म्हणिे बायबलमध्ये साहंगतलेला महत्त्वािा मंत्र! ही हशकवण त्या त्या धमवग रुतरे्फ, 
बायबलिे सोप्या भाषेत तोंडीि स्पष्टीकरणािेवळेी, हदलेली हदसते. ‘यथा रािा तथा प्रिा’, या उक्तीप्रमाणे 
धमवग रंुनी िे साहंगतले ते िनतेने प्रमाण मानले, अशी पहरस्स्थती होती. काही हविारवतंानंीं िननासंबधंी वा 
उत्पत्तीसंबंधी प्रश्न उपस्स्थत केले असता अशा प्रश्न हविारणाऱ्यानंा बायबलिा संपूणव अथव समिला नाही 
असे म्हणण्यात हवरोधाभास हदसतो. आहण अशा या पहरस्स्थतीत मध्यय गीन क्रान्थतीिी बीिे हळूहळू पसरु 
लागली. 
 

एकीकडे अशी पहरस्स्थती असताना द सरीकडे इस्लाम धमािा िोरदार प्रसार िालू होता. 
अरबाचं्या ध रीणत्त्वाम ळे य रोपं इतर देशापासून दूर तोडला गेला. आहशया मायनॉरमध्ये हनरहनराळ्या 
व्यापारी मागावर मोठमोठे हकल्ले स रहक्षततेसाठी बाधंण्यािे प्रयत्नही हििनातंरे्फ झाले. परंत  हे सवव प्रयत्न 
त टप िें ठरले. तेराव्या शतकात तर अशा प्रकारिे प्रयत्नही संप ष्टात आले, आहण यािवळेी म्हणिे संपूणव 
मध्यय गीन कालखंडात सवव य रोपभर हकत्येक तकव शास्त्रज्ञ व धमवशास्त्रवतेे्त एकीकडे उत्क्रान्थतीहवषयािी 
आपली पूरक मते माडंत होते; तर त्यातीलि काहंीिणािंा त्यानंा हवरोध करणारा प राणमतवाद्यािंा गटही 
तयार होत होता. तेराव्या शतकात हवशषेतः अशा प राणमतवाद्यािंा गट वाढू लागला. याला रािकीय व 
हवषम सापंहत्तक स्स्थती काही प्रमाणात कारणीभतू होती. रािकीय पक्ष धहनकािंा असल्याम ळे 
शास्त्रीयदृष्ट्ट्या हविार करण्याऐविी त्यानंी प राणमतवाद्याना अंतगवत पाकठबा हदलेला आढळतो. 
दडपणाम ळेही काही धमवशास्त्रवते्त्यानंा व तकव शास्त्रज्ञाना रािकीय पक्षान सार मते माडंावी लागली. याउलट 
शास्त्रीय हविाराच्यादृष्टीने िे अल्पसंख्य होते त्यानंीही याहवरुद्ध िळवळीस प्रारंभ केला. हळूहळू अशा 
िळवळीना िोर िढू लागून दोन्थही िळवळी त ल्यबळ झाल्या. 
 

अखेर अशा हवहित्र पहरस्स्थतीतून मागव काढण्यािे य रोहपयनािें प्रयत्न स रु झाले. अंतगंत शत्रवूर 
मात करणे, बाह्य शत्रवूर मात करण्यापेक्षा िरा अवघडि िाते. याि न्थयायाने य रोहपयनानंी म स्लीम 
वढे्यातून बाहेर पडण्यासाठी िवळिवळ सवव य रोपभर लष्ट्करी बळािा वापर केला. परंत  यापेक्षा िास्त 
सम द्रमागे नवीन नवीन व्यापारी मागव व व्यापारी हठकाणे शोधण्यासाठी प्रयत्न केले. संपूणव सतराव्या 
शतकामध्ये असे धाडसी प्रवास स रु होते. त्यायोगे त्यानंी िवळिवळ सवव ज्ञात प्रदेशात प्रवास तर केलाि, 
परंत  त्याहशवाय नवीन प्रदेशािंाही शोध लावला. या प्रवासात असंख्य प्रकारिे प्राणी, वनस्पती व मानव 
याचं्याशी त्यािंा पहरिय झाला. आपल्यापेक्षा वगेळे, हनराळ्या शरीरयष्टीिे, रंगािे, संस्कृतीिेही लोक 
असतात यािा त्यानंा नव्यानेि शोध लागला; आहण सम द्रपयवटनास रािमान्थयताही हमळाली. श्रीमंत परंत  
धाडसी तरुण यासाठी प ढे सरसावले, व त्यापैकीि काहंीिण शास्त्रज्ञ बनले. या शास्त्रज्ञाचं्या प्रयत्नािे र्फल 
म्हणिे “हनसगवशास्त्रािा” ककवा “प्रकृती हवज्ञानािा” उगम होय! यामध्ये प्राणीशास्त्र, वनस्पहतशास्त्र व इतर 
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भशूास्त्रािंा अंतभाव हाता. प्रवासास रािमान्थयता हमळाल्याने काहंी तरुण शास्त्रज्ञ समन्थवषेक, इतर काही 
प्रकृहतवैज्ञाहनक तर आणखी इतर काही वगीकरण वैज्ञाहनकही (Taronorpists) बनले. 
 

अहतशय स्क्लष्ट वा ग ंताग ंतीिी साधनसाम ग्री हवहशष्ट क्रमाने एकहत्रत माडंणे, यास “वगीकरण 
शास्त्र” असे म्हणतात. प्रकृहतहवज्ञानाच्या उदयाम ळे य रोपच्या आर्मथक व रािकीय पहरस्स्थतीवर बरेि 
दूरगामी परीणाम झाले. िगाच्या हनरहनराळ्या भागातून येणारी माहहती, साधनसाम ग्री (data) पाहून 
य रोपीयन िनतेच्या हविारास एक नवी हदशा हमळाली. अशा साधनसाम ग्रीिे वगीकरण करण्यासाठी तंते्र, 
पद्धती यािंा हविार होऊ लागला. उत्क्रान्थतीतत्त्व उकलत गेले ते असे! “कालव  र्फॉन लीहनयस” (Carl Von 
Linnaeus) हा वगीकरणशास्त्रािा िनक म्हणून गणला गेला. त्यािे कायव उत्क्रान्थतीहवषयक र्फार मोलािी 
माहहती देते. 
 

कालस  फॉन लीणनयस (Carl Von Linnaeus) 
 

इ. स. १७०७ मध्ये स्वीडन येथे िन्थम व त्यानंतर हॉलंडमध्ये भौहतकीहवज्ञानािा अभ्यासू असा हा 
वगीकरण वैज्ञाहनक होय. हवद्याथी दशतेि त्याने अनेक हवज्ञानपर हनबंधलेखन केले. हवशषेतः 
वनस्पहतशास्त्र व खनीिशास्त्र या शाखात त्याने लेखन केले. इ. स. १७३५ मध्ये त्याने हलहहलेल्या ‘हसस्टेमा 
नेच्य री, (Systema Naturae) ने त्याला हवदे्यच्या के्षत्रात िागंलेि गािवनू सोडले. हवशषेतः “हद्वपदी 
पद्धतीिा” (Bionomial System) वापर करुन त्याने हनरहनराळ्या िीवातील समानता प्रस्थाहपत केली. 
प्रत्येक िीवाला त्याने दोन नाव ेहदली. पहहले गोत्र व द सरे िाती! यािे उत्तम उदाहरण म्हणून क त्र्याच्या 
िातीतील प्राण्यािे हदले िाते. या िातीत क त्रा, कोल्हा, लाडंगा वगैरे प्राणी येतात. पाळीव क त्र्याला 
वगीकरणाच्या भाषेत ‘कॅहनस रॅ्फहमहलयाहरस’ (Canis familiaris) असे नाव हदले. यातील कॅहनस हे गोत्र 
असून रॅ्फहमहलयाहरस ही िात समिली िाते. इंग्रिी भाषेत हलहीताना गोत्रािे (Genus) पहहले अक्षर मोठे 
काढतात, परंत  िातीतील पहहले अक्षर मात्र लहानि हलहीतात. हा संकेत आहे. व हीि पद्धत सवव िगात 
रुढाथाने वापरली िाते. पाळीव मेंढी ही पाळीव क त्र्याप्रमाणेि प ष्ट्कळशी हदसते, म्हणून वगीकरणाच्या 
भाषेत कॅहनस लूपूस (Canis lupus) असे नाव हदले. हीि पद्धत अशाि प्रकारे हदसणाऱ्या प्राण्याचं्या बाबत 
वापरुन, एकािवळेी दोन पातळ्या त्याने तयार केल्या. या पातळ्यािें संकल्पन व त्यायोगे समान शाहररीक 
ग णधमाच्या प्राण्यािें वगीकरण हा या वगीकरण हवज्ञानातील महत्वािा भाग! अशा प्रकारे कोणत्याही 
अगदी िवळात िवळ येणाऱ्या प्राण्यािंा एकत्र, एकाि िातीमध्ये अंतभाव करून त्यानंा एका गोत्रात 
ग ंर्फवणे या पद्धतीस “हद्वपदी पद्धत” म्हणतात. यािी पूणव कल्पना आकृहत क्रमाकं ३ : १ वरुन येईल. 
 

 
आकृती क्रमाकं ३ : १ हद्वपदी पद्धत 
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या आकृतीमध्ये आपण र्फक्त दोनि पातळ्याहवषयी पाहहले. हीि पद्धत याि रीतीने राबहवल्यास 
आणखी एका पायरीिी / पातळीिी त्यात भर पडते. उदा. इंग्रिीत ज्याला रेड र्फॉक्स व हकट र्फॉक्स 
म्हणतात ते काहीसे पाळीव क त्र्याप्रमाणे–रॅ्फहमलीयाहरस प्रमाणे–हदसत असले तरी त्यािें शारीहरक 
ग णधमव पाळीव क त्र्यापेक्षा बरेि हभन्न आढळतात, म्हणून त्यािंा समावशे एका हनराळ्याि गोत्रात–व ल्पेस 
(Vulpes) मध्ये केला िातो. म्हणिे एकाि प्रकारच्या पण थोडेर्फार र्फरक असलेल्या प्राण्यािंी दोन 
गोत्रात हवभागणी केली. या दोन गोत्रामध्ये काही बाबतीत समानताही असल्याने त्यािंा समावशे एका 
‘क लात (family) ‘केला िातो. या योगे हतसरी पातळी हमळते. (आकृहत क्रमाकं ३ : २ पहा) हीि पद्धत 
अशाि तऱ्हेने सतत वापरल्यास सवव “प्राणी–राज्यािे” (Animal Kingdom) वगीकरण समिून येते. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ३ : २ हद्वपदी पद्धत 

 
वरील हद्वपद पद्धतीमधील प्रत्येक छोट्या छोट्या भागास गट (Taxon) असे म्हणतात. वगीकरण 

पद्धतीमधील एकाि प्रकारच्या िीवािंा अंतभाव ज्या भागामध्ये केला िातो, त्यास गट असे म्हणतात. 
उदाहरणाथव आकृती क्रमाकं ३ : १ मध्ये- असे एकूण पाि गट हदसून येतात तर आकृती क्रमाकं ३ : २ मध्ये 
एकूण नऊ गट हदसून येतात. याि पद्धतीने गेल्यास गटािंी संख्याही वाढति िात असल्यािे हदसून 
येईल. 
 

हसस्टेमा नॅच्य री (Systema Naturae) च्या दहाव्या आवृत्ती मधील वगीकरण आिही प्रमाणभतू 
वगीकरण म्हणून मानले िाते. ही आवृत्ती १७५८ मध्ये प्रहसद्ध झाली. या वगीकरणाप्रमाणे अहतशय महत्वािे 
असे सात स्तर हदसतात. ते प ढीलप्रमाणे – राज्य ककवा सृष्टी (Kingdom); संघ (Phylum); वगव 
(Class), गण (Order), क ल (Family); गोत्र (Genus) व िाती (Species). तसेि वगीकरण िसिसे 
अहधक खोलवर िाते तसतशी या पातळ्यािंी सख्याही वाढत िाते. यािाि अथव प्रत्येक दोन म ख्य 
पातळ्यामंध्ये अनेक उप – पातळ्या गणल्या िातात. उदाहरणाथव वगव (Class) व गण (Order) यामध्ये 
अेकूण िार उपपातळ्या हमळतात. त्या अशा – उपवगव (Sub–Class) नीि वगव (Intra Class) गोत्र 
(Cohort) व उच्चगण (Superorder). अशा प्रकारे एकूण पातळ्या व उपपातळ्यािंी संख्या कमीतकमी ३४ 
असल्यािे हदसून येईल. 
 

आपण मानवाच्या उत्क्रान्थतीसंबधंी हविार करीत आहोत. या दृष्टींने वगीकरण पद्धतीमधील 
मानवािे स्थान नरवानर गणात केले िाते. याि नरवानर गणात (Primate order) अनेक प्रकारिी माकडे 
व कपी (Apes) यािंाही समावशे होतो. या गणािे स्थान प ढीलप्रमाणे दाखहवता येते. 
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नरवानर गणािा (Primate Order) िा सहवस्तर अभ्यास करावयािा असल्याने वगींकरणािा 

हविार येथेि थाबंव.ू लीहनयसच्या दृष्टीकोनातून हे वगीकरण म्हणिे केवळ समधमीं प्राण्यािें एकत्रीकरण 
होय! परंत  सूक्ष्म अवलोकनानंतर असे हदसते की हे वगीकरण पूवविासंबधंी व त्या अन षंगाने उत्क्रान्थती 
बाबतिी र्फारि मोलािे माहहती देते. लीहनयस हाही त्याकाळी उन्थक्रान्थतीतत्त्वाच्या हवरुद्ध होता, परंत  त्यािे 
स्वतःिेि वगीकरण त्याला उत्क्रान्थतीतत्व मान्थय करण्यास भाग पाडते, असे हदसून येईल. लीहनयसच्या 
कायािे महत्व प ढील म द्यावंरुन अहधक स्पष्ट होईल. 
 

१) हलहनयसिी हद्वपदी पद्धत अनन्थय साधारण असून र्फक्त आपली नावं ेहलहीण्याच्या कृहतखेरीि 
क ठेही या पद्धतीिा उपयोग हदसून येत नाही. 
 

२) हद्वपदी पद्धतीम ळे आन वहंशकतेिा ककवा स्थूल मानाने पूववि शोधून काढण्यािा खटाटोप सोपा 
झाला आहे. 
 

३) याम ळे उत्क्रान्थतीतत्व समिण्यास क्रातंीकारक प्रगती झालेली हदसते. तसेि उत्क्रान्थतीतत्वास 
मान्थयताही िटकन हमळत गेली. 
 

४) आिही उत्क्रान्थतीतत्ववादी लीहनयसच्या वगीकरण पद्धतीपासूनि आपल्या हवविेनास स रुवात 
करतात. हे वगींकरण पायाभतू मानतात. 
 

५) लीहनयसच्या कायाम ळे स्रू्फती येऊन उत्क्रान्थतीहवषयक आपले हविार हनरहनराळ्या मागानी 
माडंणारे अनेक हविारवतं प ढे आले, त्यापैकी महत्वािे म्हणिे िािेस बरू्फाँ (Georges Buffon) १७०७ ते 
१७८८; इरॅस्मस डार्मवन (Erasmus Drawin) १७३१ ते १८०२; िीन बास्प्तस्ते द लॅमाकव  (Jean Baptiste 
de Lamark) १७४४ ते १८२९ इ. होत. 
 

६) तसेि वरील हविारवतंानी माडंलेल्या एका हविारान्थवये ‘अस्स्तत्वात असलेल्या िातीमध्ये कसे 
बदल होतात’ त्यासंबधंी म लभतू हवविेन हदसून येते. यािाि अथं (Descent with modification) 
“वशंान क्रमातील पहरवतवन” या डावीनने माडंलेल्या तत्वािी बीिे येथेि रुिहवण्यास स रुवात झाली. 
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जीन बान्प्िस्िे द लॅमाकस  (Jean Baptiste de Lamark) १७४४ िे १८२९ 
 

लॅमाकव च्या नावाशी हनगडीत असलेली कल्पना म्हणिे “उपार्मित ग णधमांिी आन वहंशकता”! 
(The inheritance of acquiredch aractristics) बी.िे. हवल्यमस् च्या (B. J. Williams) मते इरॅस्मस 
डार्मवन व लॅमाकंच्या हसद्धान्थतािे मूदे्द िवळिवळ एकि आहेत. हशवाय डार्मवनच्या मतािंा लॅमाकव च्या 
हसद्धान्थतावर प्रभाव हदसून येतो तो हनराळाि. परंत  ‘लॅमार्मकयन’ म्हणून हनराळेि हविार िनमानसात इतके 
हभनले होते की त्यावरिा डार्मवनिा प्रभाव तोकडा पडतो. “िीवािें वातावरणाशी अन कूलन व असे 
अन कूहलत झालेले ग णधमव एका हपढीतून द सऱ्या हपढीत उतरहवले िातात.” अशा स्वरुपािा लॅमाकव िा 
हसद्धातं उत्क्रान्थतीहवषयी प्रहसद्ध आहे. अशाप्रकारिे अन कूहलत झालेले ग णधमव संिय रुपाने िातीच्या 
बदलास काहीसे कारणीभतू ठरतात. वातावरणािा प्रत्यक्ष पहरणाम अशा िीवावंर न होता, अवयवाचं्या 
उपयोगीतेशी वा हनरूपयोगीतेशी हे पहरणाम हनगहडत असतात. असे पहरणाम ‘अप्रत्यक्ष वातावरणािे 
पहरणाम’ या गटात मोडतात. ‘गरि ही शोधािी िननी ठरते,’ हेि तत्व अवयवाचं्या उपयोगीतेसंबधंी अगर 
हनरुपयोगीतेसंबधंी माडंले िाते. म्हणिे गरिेप्रमाणे एखाद्या अवयवािा िास्त उपयोग केला िातो व 
गरिेअभावी एखादा अवयव कमी प्रमाणात वापरला िातो. िास्त वापरल्या गेलेल्या अवयवामंध्ये 
अन कूहलत बदल होतात. अशा बदलािंा एकत्र संिय होतो व नंतर हा संियरुपी बदल प ढील हपढीत 
िातो. असा हा थोडक्यात य स्क्तवाद होय अशा आन वहंशकी ग णधमासि ‘उपार्मित ग णधमांिी 
आन वहंशकता’ असे नावं हदले. 
 

“हर्फलॉसॉर्फी झलूॉहिक” (Philosophie Zoologique) (१८०९) हा लँॅमाकव िा प्रम ख गं्रथ असून 
यामध्ये त्याने साहंगतलेला हसद्धातं पाि मूलभतू तत्त्वावंर आधारलेला हदसतो. १) िातींिी संकल्पना २) 
नैसर्मगक क्रमान क्रमे पाळले िाणारे वगीकरण ३) िीवािंी एकमेकापंासून झालेली त्य त्पत्ती ४) हनणवयाप्रत 
येण्यासाठी हनसगामध्ये पाळले िाणारे मागव व पद्धती आहण ५) मानवासंबधंात त्यािंा अन प्रयोग, ही ती पािं 
तत्वे होत. लॅमाकव च्या मते ‘वगीकरण व त्यािे उपहवभाग कृहत्रम पद्धतीने बनहवलेले आहेत.’ कारण वगव, 
गण, क ल िाती अगर गोते्र ही काही हनसगांने तयार केलेली नसून मानवाच्या ब द्धीतूनि हनघालेली आहेत. 
यामध्ये मानवािी कृहत्रम िढाओढ हदसून येते. तसेि आपले श्रेष्ठत्व हसद्ध करण्यासाठी अशा प्रकारच्या 
मागांिा अवलंब केला िातो. ‘िातींिी संकल्पना’ हा तात्प रता प्रत्यवाय यािसाठी मानवाने शोधून 
काढलेला हदसतो. सततिे बदलते स्वरूप’ हा हसद्धातं म्हणिेि लॅमाकव िा उत्कान्थतीवाद होय. 
 

लॅमाकव च्या उत्क्रान्थतीहवषयक हविारान्थवये काढलेले प्राथहमक हनयम प ढील प्रमाणे सागंता येतील. 
१) िीवातंगवत दडपणाम ळे िीवािें आकारमान बदलते, वाढते. परंत  असे बदल अगर अशी वाढ संपूणव 
शरीर हा एकि भाग समिून न घेता प्रत्येक अवयवामध्ये हनरहनराळ्या श्रेणीत हनरहनराळी होते. २) प्रत्येक 
अवयव ककवा प्रत्येक शरीरािा भाग हा नव्या प्रकारच्या िलनवलन स्स्थतीिा दशवक असतो. अशी नवी 
स्स्थती प्राप्त होण्यास ‘गरि’ म ख्यत्वे कारणीभतू असते. ३) अवयवािंी वाढ ही त्याचं्या उपयोगाच्या सम 
प्रमाणात असते. एका हवहशष्ट गरिपूतीसाठी एखादा अवयव सतत वापरल्यास तो हळूहळू त्या हदशनेे 
बळकट होऊ लागतो. परंत  असा उपयोग नसल्यास ककवा अवयवािंा गरि भागहवण्यासाठी उपयोग होत 
नसल्यास हळूहळू तो अवयव द बवल बनून कालान क्रमे हनरूपयोगी व नाहीसा होतो. व ४) संपूणव आय ष्ट्यात 
अशा तऱ्हेने िीवाने िे हमळहवलेले असते ते तो आपल्या प ढील हपढीत सक्रहमत करतो. आपल्या 
हसद्धान्थताच्या पषृ्ट्यथव िी काही उदाहरणे त्याने हदली त्यापैकी हिरार्फािी उंि मान. हातपाय नसलेल्या 
सापािंी सरपटण्यािी कला, भरारी मारण्यासाठी उपयोगात न आणल्याने पखं झडून गेलेले पक्षी, वगैरेंिा 
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उल्लेख करता येईल. िी गोष्ट या प्राण्यासंंबधंी, तीि गोष्ट मानवासही लागू पडते. लॅमाकव च्या तत्वािा 
उपयोग, मानवािी उन्नत अवस्था, िववणहक्रयेमधील झालेल्या बदलान सार खालच्या िबड्यामध्ये झालेले 
बदल वगैरे शरीरवयावातील बदलासंबंधीच्या स्पष्टीकरणाथव होतो. 
 

लॅमाकव च्या उत्क्रान्थतीहवषयक तत्वािंा अभ्यास करताना, ज्या कालात त्याने आपले हविार माडंले 
त्याचं्या संदभांति, साधक बाधक खल केला पाहहिे. इ. स. १८०० च्या स मारास प्रिोत्पादनाच्या यंत्रणेिे 
कायव अवगत नव्हते. आन वंहशकतेिे हनयम व तंत्र अवगत नव्हते. लैं हगक अवयवािंी संपूणव कायवपद्धती 
अज्ञाति होती. अशी पहरस्स्थती असतानाही उपलबध साधनािंा, वैिारीक शक्तीिा व अवलोकन पद्धतीिा 
अवलंब करून लॅमाकव ने आपले हविार माडंले, हे लक्षातं ठेवले पाहहिे. कदाहित लॅमाकव च्या 
समकालीनानंी त्याच्या उत्क्रान्थतीहवषयक हविारािंी र्फारशी दखल घेतली नाही. याउलट िालवस् 
डार्मवनच्या हविाराचं्या संदभांत मात्र लॅमाकव च्या हविारािें खंडन केले गेले. या संदभांत प ढीलप्रमाणे काही 
कारणे देता येतील. ‘नवीन भेदाभेदािा उदय कसा झाला’? या संबंधी समाधानकारक स्पष्टीकरण न देता 
आल्याने िालवस डार्मवनने लॅमाकव च्या तत्वािी मदत घेतली. त्याम ळे लॅमाकव च्या हविारानंा एक हनराळाि 
अथव प्राप्त झाला. ‘सामाहिक तत्वाचं्या आन वहंशकतेच्या संदभात पाहता’, उपार्मित ग णािंी आन वहंशकता 
तकव दृष्ट्ट्या एकाि पायावर आधारीत असावी. र्फरक इतकाि की ‘सामाहिक तत्वाच्या आन वहंशकतेने’ 
होणारा बदल िलद असून तो सहिपणे हदसून येतो. परंत  ‘उपार्मित ग णाचं्या आन वहंशकतेने’ होणारा 
बदल अहतशय सावकाश असून सहिासहिी हदसून येत नाही. शवेटी, हवशषेतः य रोहपयन िगतात, 
सामाहिक समतेच्या झगड्याम ळे, त्याचं्या म ळाशी िाऊन कारण शोधून काढण्यासाठी, लॅमाकव च्या तत्वािंा 
अभ्यास करण्यािी िरूरी भासली. 
 

याि स मारास भशूास्त्र व प रािीव हवज्ञानािी झपाट्याने प्रगती होत होती. पृ् वीच्या िन्थमािी व 
हतच्या वयासंबधी बरीि अन माने करण्यात येऊ लागली. प नि िीवाचं्या उत्पत्ती व उत्क्रान्थतीहवषयक नव्या 
नव्या कल्पना प ढे येऊ लागल्या. सतराव्या शतकापासून ते एकोहणसाव्या शतकापयंत अशा कल्पना येति 
राहहल्या. पृ् वीच्या हनरहनराळ्या थरािंा अभ्यास करण्यात येऊ लागला. आिकाल आढळणारे िीवातील 
ग णधमं म्हणिे मूलतः अस्स्तत्वात असणाऱ्या ग णधमांिे सावकाश परंतू सततिे पहरवतवन होय, अशा 
प्रकारिा हसद्धान्थत स्कॉहटश भशूास्त्र वैज्ञाहनक िेम्स हटन (James Hutton-1726-1797) याने इ. स. 
१७८८ पासून माडंण्यास स रुवात केली. भगूभािी उलथापालथ व प नरविना या दोन गोष्टी एकमेकाबरोबरि 
घडत असतात. या गोष्टीसाठी भकूप, ज्वालाम खीिा उदे्रक, वारा, व पाणी याम ळे होणारी िमीनीिी धूप, 
पाऊस, ऊन यािंा पहरणाम इत्यादी घटकि कारणीभतू असल्यािे त्याने प्रहतपादन केले. आहण यािवळेी 
धार्ममक समिूतीवरही, आधारीत अशा ‘प्रलयंकारी संकल्पनेिा’ उगम झाला. प्रहसद्ध प रािीववैज्ञाहनक 
िॉिव कूव्हीए (George Cuvier 1763-1832) यािें नाव ‘प्रलयंकारी संकल्पनेच्या’ (Concept of 
Catastrophism) संदभात घेतले िाते. हलहनयस प्रमाणेि कूव्हीए हाही उत्क्रान्थतीतत्त्वाच्या हवरुद्ध होता. 
 

एखाद्या िातीिे अकस्मात व िलद गतीने झालेले हवलोपन प्रलयंकारीि म्हणावे लागेल 
भारतामधील गीरच्या अरण्यातील िाहतवतं उमद्या कसहािंी संख्या कमी होत आहे, ही गोष्ट प्रलयंकारीि 
म्हणावी लागेल परत  एवढीि गोष्ट म्हणिे “प्रलयंकारी संकल्पना” नव्हे. एकेकाळी अस्स्तत्वात असणारे 
िीव हनसगातील प्रलयाने अकस्मात नष्ट झाले व परमेश्वराने मानवािी खास देणगी अकस्मात पृ् वीस 
अपवण केली ही या मागिी भहूमका आहे. यालाि कोणी ‘खास सिवनशीलता’ (Special Creation) अगर 
‘आत्मसृष्टीवाद’ (Creationism) म्हणेल. परंत  खालच्या दिाच्या प्राण्यापासून मानवािी उत्क्रान्थती झाली 



 

 

अनुक्रमणिका 

असली पाहहिे’ असे म्हणणे म्हणिे स्वत्वास धक्का पोहोितो. आहण ‘मानव हाि सववश्रेष्ठ’ या कल्पनेला 
िबर धक्का बसतो ना? 
 

हवज्ञानास प्रमाणािी अहतशय िरुरी असते. सतराव्या, अठराव्या शतकात उत्क्रान्थतीहवषयी प्रमाणे 
र्फारि कमी उपलबध होती. हशवाय उपलबध असलेले प रावे समाधानकारकही नव्हते. त्याम ळेि िॉिव 
कूव्हीएच्या ‘प्रलयंकारी संकल्पनेस’ महत्व प्राप्त झाले असाव.े हशवाय भशूास्त्रातील त्यावळेच्या 
प राव्यान सार सध्यािा मानव व अवशषेी स्वरुपातील मानव यामध्ये िमीन-अस्मानािा र्फरक असल्यािे 
हदसते. याम ळेि लोकमतात कूस्व्हएच्या हविारािंा प्रभाव हदसून येत होता. 
 

या लोकमतात क्राहंतकारक बदल धडवनू आणण्यािी स रवात द सऱ्या एका स्कॉहटश भवैूज्ञाहनकाने 
िालवस् ललने (Charles Lyell १७९७ ते १८७५) केली. त्याने प्रहसद्ध केलेल्या Principles of Geology या 
प्रबधंाच्या तीन खंडानी लोकमत बदलहवण्यास बरीि मदत केलेली हदसते. पृ् वीच्या िडणघडणीमध्ये 
झालेले बदल उत्क्रान्थतीकारक होत असे िरी ललिे मत असले तरी प्रत्यक्ष मानवाच्या उत्क्रान्थतीसंबधंी 
त्यािे मत हवरुद्ध होते. ‘िातींिे स्स्थरीकरण’ या हसद्धान्थतास त्यािे मत अन कूल होते. प्रािीन अवशषेािें 
वणवन करताना िातीच्या स्थलातंरावर त्याने िोर हदला व त्यािें हवलोपन होऊन मानवािी उत्पत्ती म्हणिे 
‘खास सिवनशील’ अगर म द्दाम घडवनू आणलेली िाती असे वणवन त्याने केले. त्याच्याकाळी लॅमाकव िे 
उत्क्रान्थतीहवषयक हविारि र्फक्त प्राम ख्याने होते. परंत  लॅमाकंच्या कायंकारणहममासेंम ळे व त्याने हदलेल्या 
दाखल्याम ळे िालवस् लल याला िैहवक उत्क्रान्थती नाकारावी लागली. 
 

चालसस् डार्ववन १८०९ िे १८८२ 
(Charles Darwin 1809–1882) 

 
लॅमाकव िा उत्क्रान्थतीवाद, िालवस् लल यािे तीन प्रबधं, उत्क्रान्थतीतत्वास होणारा धमवशास्त्रवते्यािंा व 

रािकारणी प रुषािंा हवरोध, लोकाचं्या मनात धमासंबधंीच्या हविारािें प्राबल्य व त्याम ळे नवीन कल्पनािंा 
र्फारसा हविार न करण्यािी प्रवृत्ती आहण शवेटी भरीला भर म्हणून की काय फ्रें ि राज्यक्रातंीिे द ष्ट्पहरणाम 
येवढ्या हवस्तृत पाश्ववभमूीवर २७ हडसेंबर १८३१ साली िालवस डार्मवनने उत्क्रान्थतीिा नव्याने शोध घेण्यािे 
प्रस्थान ठेवले. केवळ तोकड्या साधनसाम ग्रीच्या बळावर उत्क्रान्थतीतत्व सागंता येईल, या मतािा डार्मवन 
नसल्याने िगभर हर्फरुन या तत्वास पोषक व सत्यस्स्थतीला धरुन दाखले देण्याच्या उदे्दशाने हा प्रवास 
त्याने स रु केला. उत्क्रान्थतीहवषयक दाखले हमळहवणे हेि उदे्दश त्याच्या डोळ्यासमोर होते. त्याच्या अनेक 
प्रवासापंैकी एि. एम्. एस् बीगल (H. M. S. Beagle) िा प्रवास या दृष्टीकोनातून प्रहसद्ध आहे. 
 

आपल्या प्रवासामध्ये त्याने हनरहनराळे प्राणी, पक्षी व िीव यािें हनरीक्षण व परीक्षण करुन िैहवक 
वैधम्याहवषयी काही हनष्ट्कशव काढण्यास स रुवात केली. वातावरणािा व या वैधम्यािा बरािसा घहनष्ट संबधं 
असला पाहहिे या हनणवयाप्रत तो येऊन पोहोिला, परंत  दाखले देण्याच्या दृष्टीने त्यामागील यंत्रणा कशी 
काम करते हे सागंणे महत्वािे ठरते. त्यासाठी डार्मवन झगडत असताना अिानकपणे त्याच्या वािनात 
१८३८ साली थॉमस माल्थस (Thomas Malthus) यािे लोकसंख्येच्या संदभातील उतारे आले व बऱ्याि 
गोष्टी स्पष्ट झाल्या. इ. स. १७९८ मध्ये थॉमस माल्थस (Thomas Malthus) याने असे प्रहतपादन केले की 
लोकसंख्येिी वाढ व अन्नधान्थयािे उत्पादन यािें प्रमाण व्यस्त असून, त्याम ळे िीवन कलह (Struggle for 
existance) होतो. डार्मवनने या तत्वािा उपयोग आपल्या मतप्रहतपादनासाठी करुन घेतला. ‘िीवन 



 

 

अनुक्रमणिका 

कलह’ व ‘बदलत्या वातावरणािा पहरणाम’ याम ळेि पृ् वीवरील िीवमात्रामंध्ये वैधम्यव उत्पन्न होते, या 
तत्वापासून त्याने स रुवात केली. िीवनकलहातील यशस्वी प्राणीमात्रानंा आन वहंशकतेिा हातभार 
यशस्स्वततेच्या पूतींसाठी लागतो. द बवल व म्हणूनि अयशस्वी ठरलेले िीव नामशषे पावतात. तर प्रबल व 
यशस्वी िीव हटकाव धरु शकतात. व आपले ग णधमव प ढे िालू राहण्यास योग्य अशा हपढीत संक्रमीत 
करतात. वातावरण, पृ् वीवरील घडामोडी व पृ् वीच्या अंतगवत भागातील घडामोडी व सरतेशवेटी िीवमात्र 
हे पहरवतवनशील असल्याने ‘उत्क्रान्थती’ हेि तत्व वैधम्याहवषयी स्पष्टीकरण म्हणून देता येईल. कोणताही 
शरीरावयव वा कोणताही प्राणीमात्र बदलत्या वातावरणात संपूणव स्स्थर राहूि शकत नाही. वातावरणाशी 
िमवनू घेऊन िीवनकलहास यशस्वी होण्यासाठी तद्अन षंगाने शरीरावयवात व प्राणीमात्रात सतत बदल 
होत असतात इत्यादी गोष्टी डार्मवनिे उत्क्रान्थतीतत्वप्रणालीबाबत साहंगतल्या िातात. 
 

वैधम्यव व त्या वैधम्यािी आन वहंशकता, िीवन-कलह, वातावरणान कूलता वगैरे गोष्टी डार्मवनच्या 
तत्व प्रणाली प्रमाणे एकाि गोष्टीिी अनेक अंगे आहेत, ती गोष्ट वा तत्व म्हणिे “नैसर्मगक हनवडीिे तत्व” 
होय. यालाि डार्मवहनझम अगर डार्मवनिा उत्क्रान्थतीवाद असे म्हणले िाते. अगदी अलीकडे 
उत्क्रान्थतीहवषयक प्रमाण मानलेली ही हविारसरणी, त्याकाळी मात्र प्रहसद्ध करण्यास डार्मवन घाबरत होता. 
आपले हविार लोकानंा हकतपत पटतील याबद्दल तो बराि साशकं होता. म्हणून माहहती िमा करुन 
हनष्ट्कषाप्रत येऊनही बराि काळपयंत त्याने आपल्या हविारानंा प्रहसद्धी हदली नव्हती. तसेि िमा केलेली 
माहहती इतक्या हवस्तृत प्रमाणात होती की हतिे एकहत्रत संकलन करण्यासही बऱ्याि अवधीिी िरुरी 
होती. अशा काहीशा अव्यवहारी महत्वाकाकें्षपायी डार्मवनिे संपूणव कायव एकहत्रत प्रहसद्ध करण्यािे वडे, 
त्याच्या अंगाशी येऊ लागले. यािे मूर्मतमंत उदाहरण म्हणिे आल्फे्रड रसेल वलेॅस (Alfred Russel 
Wallace) याने डार्मवनला पहरक्षणाथव पाठहवलेला उत्क्रान्थतीहवषयक आपला लेख होय! या लेखामध्ये 
डार्मवनिीि मतप्रणाली प्रभावीपणे माडंण्यािा प्रयत्न केला होता. या लेखाम ळे डार्मवनला भयंकर धक्का 
बसला व नैराश्येच्या टोकाशी येऊन बसलेल्या डार्मवनला त्याचं्या हमत्रानंी – लल व हूकर यानंी – आशिेा 
हकरण दाखहवला. वलेॅस व डार्मवन या दोघािंीही मतप्रणाली एकािवळेी ‘लीहनयन सोसायटी’ प ढे 
हविाराथव आली. दोघािेंही हविार िरी तंतोतंत सारखे असले तरी डार्मवनच्या हविारानंा िास्त 
दाखल्यािंी, प्रमाणािंी िोड असल्याने वलेॅसपेक्षा डार्मवनला िास्त प्रहसद्धी हमळाली. हशवाय वीस वषाच्या 
अन भवाच्या आधारे माडंलेले हविार हनहिति प्रभावी ठरतात. त्याच्या ‘ओहरहिन ऑर्फ स्पेसीि’ (Origin of 
Species) या १८५९ सालच्या पहहल्या आवृत्तीच्या सववच्या सवव प्रती एकाि हदवसात संपून गेल्या हे त्याच्या 
यशािे द्योतकि आहे. तरीस द्धा या प स्तकात प्रत्यक्ष मानवासंबधंी सरळ सरळ उल्लेख करण्यािे त्याने 
टाळलेि होते. त्यानंतर स मारे १२ वषानी मानवाच्या उत्क्रान्थतीसंबंधी संपूणव हविार डार्मवनने आपल्या “दी 
डीसेंट ऑर्फ मनॅ” (The Descent of Man) या गं्रथात प्रभावीप्रमाणे माडंले. 
 

नैसर्मगक हनवडीिे तत्त्व अहधक स्पष्ट करण्यासाठी डार्मवनने मानवी उत्क्रान्थतीिी व्याख्या 
‘वशंान क्रमातील पहरवतवन’ (Descent with modification) या शबदात केली. यामध्ये पहरवतवनािा सतत 
प्रवाह अंतभूवत आहे. तीन हनरहनराळ्या प्रकारिे पक्षी आपल्या पंखािा उपयोग उडण्याच्या हक्रयेपेक्षा इतर 
हक्रयासंाठी का करतात, यािे उत्तर म्हणिेि वशंान क्रमातील पहरवतवन होय. (बदक व त्याप्रमाणे, पेंस्ग्वन 
नेहमीच्या पक्षाप्रमाणे व शहामृग डोलकाठी सारखा आपापल्या पखंािा उपयोग करतात.) 
 

हवहभन्नतेसंबंधी डार्मवनने प ष्ट्कळ साहंगतले असले तरी हतच्या उत्पत्तीहवषयी त्याने काहीि 
समाधानकारक साहंगतले नाही. त्याम ळेि हवहभन्नतेच्या आन वहंशक ग णासबधंीही त्याला सहवस्तर माहहती 
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देता आली. हा एक महत्वािा घटक डार्मवनच्या तत्वास द बळेपणा आणतो. वैधम्यांसंबधंी काही गोष्टी गृहीत 
धरुनि त्याने प ढील स्पष्टीकरण केलेले आढळते. परत  त्यामागच्या यंत्रणेच्या कायांहवषयी त्याने िवळ 
िवळ काहीि साहंगतलेले नाही. हवहभन्नतेसबंधी ग णात्मक स्पष्टीकरण आढळते. परंत  पहरमाणात्मक वा 
संख्यात्मक स्पष्टींकरण आढळत नाही. पहरमाणात्मक स्पष्टीकरणात आन वहंशकतेिा पाया व यंत्रणा यािी 
खोलवर माहहती असणे िरुरीिे आहे. हा एक उणेपणा डार्मवनच्या स्पष्टीकरणात आढळतो. द सरे असे की 
डार्मवनने माडंलेले तत्व त्याच्यापूवी व त्याच्याि काळात इतरही काही िणानंी माडंलेले होते, परंत  
डार्मवनिे स्पष्टीकरण, शबदरिना वगैरे लोकािें मन वळहवण्यास समथव अशी असल्याने ‘डार्मवहनझम’ 
उदयास आला, असे म्हणावे लागेल. म्हणिेि ‘डार्मवहनझम’ या संजे्ञत र्फक्त डार्मवनच्याि कायािा उल्लेख 
न करता, इतरािेंही कायव त लनात्मक दृष्ट्ट्या तपासले पाहहिे. 
 

फ्लेकमग िेंहकन (Fleeming Jenkin) याने डार्मवनच्या ग णात्मक स्पष्टीकरणास संख्यात्मक / 
पहरमाणात्मक स्पष्टीकरण देण्यािा थोडासा प्रयत्न केलेला हदसतो. प ढील आकृती ३ : ३ या दृष्टीने 
उदाहरणादाखल घेऊ. एका हपढीपेक्षा द सऱ्या हपढीत एखाद्या शरीर ग णधमामध्ये कसा र्फरक पडतो ते 
हदसून येईल. समिा आकृतीत दाखहवलेले दड व्यक्तींिी उंिी दशवहवतात. त्यापैकी उंि दंड ‘अ’ 
उत्पहरवतवनािे हनदशवक मानू. िर एकूण लोकसंख्या १०,००० मानली तर उरलेल्या व्यक्तींिी उंिी ‘ब’ या 
दंडाने मयाहदत मानू. त्यानंतर अ हा ब व्यक्तीपैकी कोणाशीही लग्न करुन त्याला होणाऱ्या म लािी उंिी 
“अ १” अशी होईल. अ १ ही उंिी अथाति अ आहण ब ह्या दोघाचं्या मधील असेल. तसेि अ १ ने ब पैकी 
कोणाशीही लग्न केल्यास त्यानंा होणाऱ्या म लािी उंिी अ २ इतकी असेल. अ २ ही अ १ आहण ब ह्या 
दोहोंच्या मधील असेल, वगैरे वगैरे. आता िर नैसर्मगक हनवडीिा पहरणाम वगेाने असेल तर 
लोकसंख्येमधील उत्पहरवतवन िलद गतीने नाहीसे होईल. परंत  या उलट िर उत्पहरवतवनािी संख्या 
िास्त असेल तर नैसर्मगक हनवडीिे तत्व लंगडे पडेल. व हतिा पहरणाम अहतशयि कमी प्रमाणात असेल. 
यािे स्पष्टीकरण कसे देणार? डार्मवनने आपल्या परीने हा भाग स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न केला. परंत  तो 
हततकासा यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर नव्या संशोधनान सार केवळ नैसर्मगक हनवड हीि महत्वािी नसून, 
कोणत्याही प्रकारच्या बदलास आन वहंशकी तत्वही हततक्याि प्रमाणात िबाबदार आहे असे हसद्ध झाले. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ३ : ३ उत्क्राहंत हवषयक संख्यात्मक स्पष्टीकरण (फ्लेकमग िेंहकन) 

अ- उत्पहरवतवनािे हनदशवक ब- सववसामान्थय व्यस्क्तिी उंिी. 
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अ₁-पहहल्या हपढीतील उत्पहरवतवनािे हनदशवक 
अ₂-द सऱ्या हपढीतील उत्पहरवतवनािे हनदशवक 

 
गे्रगर मेंडेल १८२२ िे १८८४ 
(Gregor Mendel 1822 – 1884) 

 
िेंहनकनच्या वरील संख्यात्मक स्पष्टीकरणाच्या एक वषव अगोदर म्हणिे इ. स. १८६५ साली 

झेकोस्लोवाहकया मधील ब्रनू (Brunn) या हठकाणी एक हनबधं वािण्यात आला. हनबधंकाराने स्वतः 
केलेल्या प्रयोगािें हनष्ट्कषव व त्यािें स्पष्टीकरण त्यामध्ये हवषद केलेले होते; आहण हनबंधकार होता गे्रगर 
मेंडेल, एक धमवग रु! आपल्या मठातील बागेत त्याने वाटाण्यावर अनेक प्रयोग केले. हे सवव प्रयोग 
प्रिननासंबधंी होते. या प्रयोगाद्वारे संकहरत संततीबाबत त्याने बरेि हनष्ट्कषव काढले. हेि हनष्ट्कषव प ढे हनयम 
म्हणून प्रहसद्ध झाले. परंत  त्याच्या हयातीत मात्र हनयमासं र्फारि कमी महत्व हदले गेले. िर योग्य तो न्थयाय 
त्याकाळी हदला असता, तर िेस्न्थकनच्या प्रयोगािा गाभा समिण्यास मदत झाली असती. मेंडेलिे हनष्ट्कषव 
व त्यान सार शोधलेले हनयमि आन वहंशकता हवज्ञानािा पाया होय. त्याने एकूण िे िार हनयम माडंले ते 
प ढीलप्रमाणे – 
 

१) हवभक्तीकरणािा हनयम (Law of Segregation) 
 

२) स्वतंत्र व्यवस्थापनेिा हनयम 
(Law of Independent Assortment) 

 
३) विवस्वी लक्षणासबंधीिा हनयम (Law of Dominance) 
 
४) एकमान लक्षणासंबंधीिा हनयम (Law of Unit Character) 

 
या हनयमासंबंधी अहधक माहहती आन वहंशकतेच्या प्रकरणामध्ये िास्त उहित ठरते. त्या हठकाणी 

साद्यतं्य माहहती हदली आहे. डार्मवन ज्याला समाधानकारक उत्तरे देऊ शकत नव्हता, त्यािे कारण 
मेंडेलच्या हनयमाद्वारे स्पष्ट होते. लॅमाकव  ककवा िेंहकन िेथे अप रे पडले ती पोकळी मेंडेलच्या हनयमामं ळे 
भरुन हनघते. तसेि या हनयमाचं्या आधारेि आन वहंशकता हवज्ञानािी झपाट्याने प्रगती झाली. उत्क्रान्थतीिे 
तत्व मान्थय करणे अपहरहायवि ठरते. पूवीिा सगळा हवरोध कोलमडून पडला. अशा ह्या आद्यिनकाच्या 
हनयमािंी दखल इ. स. १९०० च्या स मारास घेतली गेली. उत्क्रान्थतीस केवळ तकव  अगर धार्ममक 
अंधश्रदे्धपेक्षा हनराळा असा अथव प्राप्त झाला व पूवीि नमूद केल्याप्रमाणे उत्क्रान्थती, एक प्रमाण तत्व, म्हणून 
मानण्यात येऊ लागले. सध्याच्या काळात उत्क्रान्थतीिी तत्वप्रणाली गृहीत धरुन हतच्या यंत्रणेच्या कायािी 
अहधक माहहती संशोधनाद्वारे शोधून काढण्यािा प्रयत्न केला िातो. 
 

कालव  लीहनयस वा तत्सम शास्त्रज्ञापेक्षा मेंडेलिे, शास्त्रज्ञ म्हणून हनराळेि व्यस्क्तमत्व हदसते. मेंडेल 
उत्क्रान्थतीतत्वािा हनहितपणे प रस्कता होता. त्याने स्वतःि तसे प्रहतपादन केलेले आहे. बौद्धीक प्रातंामध्ये 
तर मेंडेल त्याच्या सहाध्यायापेंक्षा हकतीतरी प ढे होता, ‘आन वहंशकी तत्वािा उपयोग उत्क्रान्थतीतत्व 
समिण्यास हनहिति होईल व होतो.’ असे ठामपणे सागंणाऱ्यात मेंडेल अग्रभागी होता. त्याने माडंलेल्या 
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हनयमािे स्पष्टीकरण अहतशय हनहितपणे व आत्महवश्वासाने केलेले हदसते. “आपला अहवाल त्याने दोन 
खंडात हवद्वज्जनापं ढे ठेवला. यापैकी द सऱ्या खंडािे हवविेन ज्यावेळी संपले, त्यावेळी मेंडेलच्या हविारानंी 
सवविण इतके भारले गेलेले होते की, एकही शकंा वा प्रश्न उपस्स्थत झाला नाही.” असे वणवन मेंडेलच्या 
िहरत्रकाराने – ह्यगूो इलहटस (Hugo Iltis) नमूद केले आहे. मठाच्या संबधंातील कोटव किेरीच्या 
भानगडीम ळे मेंडेलला आणखी संशोधन करण्यास वेळ हमळाला नाही. परंत  इ. स. १९०० च्या स मारास 
एकािवळेी िार–पाि शास्त्रज्ञानंी िेव्हा मेंडेलच्या हनयमािें नव्याने संशोधन केले, त्यावळेी त्याच्या 
हनयमािंी महती हनदशवनास आली. 
 

उत्क्रान्थतीतत्वािे स्पष्टीकरण डार्मवनच्या तत्वाचं्या व मेंडेलच्या आन वहंशकी हनयमाचं्या आधारे 
एकहत्रत केल्यास अनेक प्रश्न आपोआप स टतात. परंत  या पैकी कोणाही एकाच्या पद्धतीस अन सरुन 
स्पष्टीकरण हदल्यास ते अपूणव असल्यािे हनदशवनास येते. तसेि हवसाव्या शतकाच्या अगदी स रवातीच्या 
दशकात ‘ग णात्मक स्पष्टीकरण’ व एकेका स्वतंत्र ग णधमािे स्पष्टीकरण’ (Qualitative explanation and 
signle factorial explanation) देण्यािा प्रघात असल्याने सववसाधारण लोकसंख्येहवषयी हनष्ट्कषव 
काढण्यात अडिणी येऊ लागल्या. त्याम ळे “संख्यात्मक स्पष्टीकरण” (Quantitative Explanation) व 
“अनेक घटक ग णािें एकहत्रत स्पष्टीकरण” (Multification explanation) या दोन्थहीच्या एकहत्रत 
संशोधनािी आवश्यकता भासू लागली. उदाहरणाथव – एखाद्या अवयवामध्ये होणारे बदल नैसर्मगक 
हनवडीच्या तत्वाच्या आधारेही स्पष्ट करता येतात, तसेि आन वहंशकी तत्वाचं्या, उपर्मित ग णाचं्या अगर 
स्थलातंराच्या पहरणामाचं्या आधारेही स्वतंत्रपणे स्पष्ट करता येतात. अशा स्वतंत्रपणे केल्या िाणाऱ्या 
स्पष्टीकरणास ‘एकेका स्वतंत्र ग णधमािे स्पष्टीकरण (Single factor Explanation) असे म्हणतात. तसेि 
असे स्पष्टीकरण केवळ ग णात्मक हनकषाचं्या आधारावर केल्यास ते ‘ग णात्मक स्पष्टीकरण’ (Qualitative 
Explanation) या संजे्ञत मोडते. या उलट “संख्यात्मक स्पष्टीकरण” व अनेक घटक ग णािें एकहत्रत 
स्पष्टीकरण (Quantitative and Multifactorial Explanation) लोकसंख्येच्या समूहािंा एकहत्रत अभ्यास 
करणे ही आिच्या कालािी गरि आहे. मात्र वरील िार मूलभतू स्पष्टीकरणाचं्या अंगािा एकहत्रति 
अभ्यास केला पाहहिे. ही पद्धत म्हणिे “भौहतकी मानवशास्त्रािे” वैहशष्ट्ट्य होय. 
 

अशा प्रकारिी गरि लक्षात घेऊन इ. स. १९०८ मध्ये िे. बी. एस. हाल्डेन (J. B. S. Haldane) 
आर. ए. हर्फशर (R. A. Fisher) व सेवले राईट (Sewall Wright) यानंी “लोकसंख्येच्या आन वहंशकी 
शास्त्रािा” (Population Genetics) पाया घातला. एखाद्या शरीरघटक ग णामधील बदल कशा प्रकारे 
झालेले असतील व प ढे त्यािें काय स्वरुप असेल हे समिावनू घेण्यासाठी सापं्रत स्स्थतीमध्ये त्या ग णािंा 
समघात (Equilibrium) गृहीत धरला िातो. उत्क्रान्थतीस िबाबदार असणाऱ्या घटकामंार्फव त िर हा 
समतोल हबघडला तर त्या शरीराच्या घटक ग णािंा उत्क्रान्थतीदशवक मागव लक्षात येतो. अशा प्रकारे अनेक 
घटकग ण ग णात्मकदृष्ट्ट्या, संख्यात्मकदृष्ट्ट्या एकहत्रत अभ्यासून त्यािा लोकसंख्येवर होणारा पहरणाम 
हविारात घेणे ही “लोकसंख्येच्या आन वंहशकी शास्त्रािी” स्थूल हविारसरणी होय. समतोल स्स्थतीिी 
लक्षणे, संख्यात्मक पहरणाम व असमतोलािे पहरणाम संख्यात्मकदृष्ट्ट्या हवशद करण्यािे कायव िी. एि. 
हाडी (G. H Hardy) व डबल्य.ू वाईनबगव (W. Weinberg) या दोन शास्त्रज्ञानी प्रस्थाहपत केलेल्या 
हनयमान्थवये होते. या दोघािंा एकहत्रत हनयम म्हणिेि “लोकसंख्येच्या आन वहंशकी” शास्त्रािा पाया होय. 
 

आन वहंशकी शास्त्रातील वरील प्रगती लक्षात घेऊन उत्क्रान्थतीस एक नवा अथव प्राप्त झालेला हदसतो 
स्थूलपणे उत्क्रान्थतीतत्व आन वहंशकी हनयमाद्वारे असे हवषद केले िाते – “उत्क्रान्थती म्हणिे आन वहंशकी 



 

 

अनुक्रमणिका 

घटकग णातील बदल होय. िर सवव आन वहंशकी घटकग ण / िन्थय  (Gens) मार्फव त ताबयात ठेवलेले 
असतील, तर ‘िननीक बंदलािी स्स्थती’ वा ‘िननीक बदलाचं्या स्स्थती’ म्हणिेि ‘उत्क्रान्थतीबदलािंी 
स्स्थती होय.’ ‘िननीक बदलाच्या स्स्थतीस’ संख्यात्मक रुपातंर देता येते, व स्स्थतीन्थवये र्फहलतािी 
अन्थयोन्थयहक्रया (resultant interaction) सहिपणे समिून येते. म्हणिे उत्क्रान्थती बदलाच्या र्फहलतािी 
अन्थयोन्थयहक्रया समिून येते. उत्क्रान्थतीच्या अभ्यासािी हीि अभ्यासपद्धती सध्या प्रमाणभतू मानण्यात येते. 
 

उत्क्रातिीकारक संज्ञा व संकल्पना 
 

उत्क्रान्थतीहक्रयेस िबाबदार अशा अनेक संकल्पना माडंल्या िातात. त्यासाठी हनरहनराळ्या संज्ञा व 
संज्ञाच्या संकल्पनेिा हविार महत्वपूणव ठरतो. अशा संज्ञा म्हणिे १) नैसर्मगक हनवड (Natural Selection) 
२) उत्पहरवतवन (Mutation) ३) िननीक हवस्थापना (Genetic Drift) ४) स्थलातंर (Migration) ५) 
संकर पद्धती (Hybridization) व ६) समातंरीत क्रमहवकास व संयोिन संकल्पना (Parallel Evolution 
and Convergence Concept) इत्यादी होत. या सवव संज्ञािा उपयोग िसा उत्क्रान्थतीतत्व व प्रहक्रया 
समिण्यास होतो. तद्वति त्यािंा उपयोग वशंसंभवनासाठी (Racial formation) होतो. याहठकाणी त्या 
सवांिा स्थूल आराखडा लक्षात घेऊ 
 

१) नैसर्वगक णनवड (Natural Selection) 
 

हनवडीच्या संदभात, लैं हगक हनवड व सामाहिक हनवड (Sexual Selection and Social 
Selection) या संज्ञािंाही समावशे बऱ्यािवळेा नैसर्मगक हनवडीच्या तत्वाति केला िातो. तर कधीकधी 
लैं हगक हनवड व सामाहिक हनवड यािंा स्वतंत्रही हविार केला िातो. नैसर्मगक हनवडीिे तत्व डार्मवनने 
प्रथम शबदाहंकत केले. थॉमस माल्थस यानेही या तत्वािा उपयोग लोकसंख्या वाढीच्या स्पष्टीकरणासाठी 
केलेला आहे. “कोणत्याही प्रहक्रयेम ळे, माध्यमाम ळे अगर पहरस्स्थतीम ळे कोणत्याही एखाद्या िीवािी 
वशंावळ सतत िालू रहाण्यास व द सऱ्या एकाद्या िीवािी वशंावळ उत्क्रान्थतीच्या दप्तरनोंदीतून वगळली 
िाण्याच्या हक्रयेस ‘नैसर्मगक हनवड’ अगर न सती ‘हनवड’ असे म्हणता येईल.” अशा प्रकारिी स टस टीत 
व्याख्या बय टेनर िौन्थस (Buettner Janusch) याने आपल्या ‘ओहरहिन्थस ऑर्फ मनॅ’ (Origins of man) या 
गं्रथामध्ये केली आहे. (संदभव-Origins of Man-by Buettner Janusch; page 10; 1969) ‘दी ओहरहिन 
ऑर्फ स्पेसीि” १८५९ (The origin of species-1859) या गं्रथाच्या प्रस्तावनेमध्ये (पषृ्ठ क्र. ५) ख द्द 
डार्मवनने नैसर्मगक हनवडीिी व्याख्या काहीशी प ढीप्रमाणे केली आहे. िेव्हा एकाद्या िातीत िगण्यािी 
शक्यता असते त्यापेक्षा अहधक व्यक्ती िन्थम घेतात तेव्हा अशा व्यक्तीना हिवतं राहण्याकहरता अनेकवळेा 
वारंवार धडपड करावी लागते. यािाि अथव हा की अशा व्यक्तीनाि आपले अस्स्तत्व हटकहवण्यास अहधक 
संधी हमळते आहण यालाि प्राकृहतक हनवड असे म्हणता येते. स स्पष्ट अशा आन वहंशकता हसद्धातंान सार 
अशा हनवडक िातीिा कल या आपल्या नवीन व स धाहरत प्रकारािा प्रसार करण्याकडे असतो. 
 

(“As many individuals of each species are born than can possibly survive and as 
consequently, there is a frequently recurring struggle for existance, it follows that any being... 
will have a better chance of surviving, and thus be naturally selected from the strong principle 
of inheritance any selected variety will tend to propogate its new and modified form.”) 
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“बहलष्ट अहत िीहवता” (Survival of flittest) या संजे्ञसंबधंी बरीि ििा केली िाते. हकत्येक वळेा 
यासाठी पाययी संज्ञा म्हणून डावीनने ‘ि ळणी तत्व’ (Darwinian Fitness) अगर ‘अन कूहलत मूल्य’ 
(adaptive value) अगर ‘हनवडीिे मूल्य, (Selective value) अशा काही संज्ञा वापरल्या िातात. अशा 
मूल्यािे “प नरुत्पादनािी क्षमता” हे प्रमाण धरण्यात येते. कोणताही व्यस्क्तसमूह र्फक्त हनसगान रुप ि ळता 
(fit) ठरेल. परंत  बहलष्ट (fittest) ठरणार नाही. परंत  त्या व्यस्क्तसमूहाच्या संतती मध्येही प नरुत्पादनािी 
क्षमता येऊ शकत असेल, तरि तो व्यस्क्तसमूह बहलष्ट (Fittest) ठरेल. अशा प्रकारे व्यस्क्तसमूहािी संख्या 
हटकहवण्यात अगर वाढहवण्यात तो समूह क्षमतापूणव असेल; तरि त्या समूहास पयायाने त्या समूहातील 
प्रत्येक व्यक्तीस बहलष्ठ (fittest) असे म्हटले िाते. यािाि अथव िगण्याच्या िढाओढीत िे बहलष्ट ठरतील 
तेवढेि योग्य ठरतात. इतर मात्र कालौघात नष्ट होऊन िातात. आहण या हक्रयेसाठी ‘प नरुत्पादन’ हा 
महत्वािा भाग होय. मानवी समूहािे वैहशष्ट्य असे की िगण्यास नालायक अशी एखादी द बवल व्यस्क्त 
असल्यास हतच्याशी इतर सहकायव करुन तीस सबल करण्यािा आटोकाट प्रयत्न करतात. अशा 
प्रयत्नातंीही िर तो द बवल िीव तग धरु शकला नाही तर तो हनहिति िगण्यास नालायक होय. उदा. 
िन्थमतःि एखादे मूल अशक्त असेल, तर हरतऱ्हेच्या प्रयत्नाने त्याला सशक्त करण्यािे व वािहवण्यािे 
प्रयत्न केले िातात. अशावेळी हकत्येकदा ते मूल वाितेही! 
 

नैसर्मगक हनवडीिा पहरणाम संपूणव शरीरावर (म्हणिेि शरीर लक्षण समूहावर एकहत्रतपणे) अगर 
शरीराच्या कोणत्याही एकाि घटक ग णावरही होऊ शकतो. शरीराच्या कातडीिा रंग, रक्तगट, व त्यािे 
प्रमाण, रक्तगट व त्यािा रोगाशी संबधं, हनरहनराळे रोग व त्यािे हनरहनराळ्या वंशातील हवहभन्न प्रमाण, 
इत्यादी अनेक उदाहरणे नैसर्मगक हनवडीच्या परीणामािे दाखले म्हणून देता येतील. अशक्त – पेशींम ळे 
होणारा अहनहमया (Sickle cell Anaemia) हे लक्षणीय उदाहरण आहे. अशा तऱ्हेने िगण्याच्या ज्या ज्या 
हक्रयेमध्ये झगडण्यािा प्रश्न उपस्स्थत होतो, त्या त्या वळेी कमी िास्त प्रमाणात नैसर्मगक हनवडीिे तत्त्व 
कायास्न्थवत झालेले हदसून येते. 
 

२) उत्पणरविसन (Mutation) 
 

िीन्थ स्च्या (Genes) वास्तव स्स्थतीमध्ये व त्याच्याशी संबद्ध शरीर ग णधमामध्ये िो अकस्मात 
बदल आढळतो, त्यालाि उत्पहरवतवन असे म्हणतात. अशा प्रकारिे गण धमांमधील पहरवतवन कायम 
स्वरूपािा बदल घडहवते. आन वहंशकतेच्या हक्रयेन्थवये असे पहरवर्मतत लक्षण प ढील हपढीमध्येही नेले िाते. 
अशा प्रकारच्या बदलाम ळे उत्क्रान्थतीिा मागव त्या लक्षणाप रता बदललेला आढळतो. मात्र असा बदल सदैव 
प्रगतीकारकि मानणे बरोबर होणार नाही. कारण िीन्थसम ळे झालेले बदल म्हणिे त्या िीनच्या 
पदावलीमध्ये झालेले बदल होत. असे बदल र्फलदायीही ठरतील अगर त्याज्यही ठरतील. उदा. 
उत्पहरवतवनाम ळे शरीरावर कोडासारखे पाढंरे डाग अगर िटे्ट उठले तर सामाहिक दृष्ट्ट्या ते लक्षण 
उपेहक्षत ठरते हे सवांना माहीति आहे. याउलट उत्पहरवतवनाम ळे काळ्या रंगािा माणूस िर गोरा रंग 
घेऊन िन्थमाला आला तर त्यािे सामाहिक स्थान हकत्येक वळेा बदललेलेही हदसते. अथात अशा प्रकारिा 
सामाहिक दृष्टीकोन िागंला की वाईट हा प्रश्न हनराळा! तसेि उत्पहरवतवनाम ळे शारीहरक ग णधमाच्या 
पदावलीत िो बदल होतो तो दोन प्रकारिा असतो. एखाद्या ग णधमािी ज्यावेळी भर पडते, त्यावळेी या 
हक्रयेस प रोगामी उत्पहरवतवन (forward mutation) असे म्हणतात. परंत  अशी भर पडत असतानाि काही 
ग णधमािे उच्चाटनही होत असते. या हक्रयेस प्रहतगामी उत्पहरवतवन (backward mutation) असे म्हणतात. 
आहण प रोगामी व प्रहतगामी उत्पहरवतवनािा वगे सारखा असेल तर त्यावळेी िनहनक स्थैयव प्राप्त होते. 
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रंगसूत्राच्या भागावरील िीन्थसच्या पदावलीत झालेल्या उत्पहरवतवनान सार त्यािे वगीकरणही केले िाते. 
उत्पहरवतवनास िसे शरीरातंगवत िीन्थस िबाबदार असतात, तद्वति कृहत्रमरीत्याही उत्पहरवतवन शक्य होते. 
म्हणिे शरीरबाह्य गोष्टी शरीराच्या ग णधमामध्ये व पयायाने िीन्थसच्या पदावलीत काही प्रमाणात बदल 
घडवनू आणू शकतात. उदा. बाँब वषावाम ळे हकरणोत्सगािा त्रास होऊन उत्पहरवतवन घडू शकते. द सऱ्या 
महाय द्धामध्ये हहरोहशमा व नागासाकी या िपानच्या भपू्रदेशावर िो अण  बाँबिा स्र्फोट झाला, त्यानंतर 
प ढील हपढीमध्ये उत्पहरवर्मतक बदल खूपि प्रमाणात आढळून आले. या दोन प्रकारानंा अन क्रमे कृहत्रम 
उत्पहरवतवन (artificial mutation) व प्रवर्मतत उत्पहरवतवन (induced mutation) असे म्हणतात. कारण 
कोणतेही असो! परंत  उत्क्रान्थतीच्या दृष्टीने पहावयािे झाल्यास हतिा मागव उत्पहरवतवनाने बदलतो असे 
लक्षात येते. आहण हशवाय उत्क्रान्थती मागात बदल घडवनू आणणारा हा काही एक लता एक घटक नव्हे! तर 
अनेकापंैकी एक घटक असे यािे स्वरुप आहे. आन वहंशकी हवज्ञानामध्ये उत्पहरवतवनािा अहधक सखोल 
अभ्यास केला िातो. हवशषेतः ग णात्मक व संख्यात्मक अशा दोन पातळीवर अभ्यास करण्यात येतो. या 
हठकाणी यािा अहधक हवस्ताराने समावशे केलेला नाही. 
 

३) जननीक णवस्थापना (Genetic Drift) 
 

नैसर्मगक हनवड व उत्पहरवतवन याचं्याहशवाय एखाद्या लोकसंख्येमध्ये िीन्थसच्या आवतवतेमध्ये बदल 
घडवनू आणणारा हतसरा घटक म्हणिेि ‘िननीक हवस्थापन’ होय. ही काही िैहवक प्रहक्रया (biological 
process) नसून ती एक संख्यात्मक हक्रया आहे. यादृस्च्छकरण हा यामध्ये अत्यंत महत्वािा भाग होय. 
यदृच्छया एखाद्या ग णधमाच्या आवतवतेमध्ये िर कमी िास्त असा बदल झाला तर त्यास िननीक 
हवस्थापन असे म्हणतात. असा सासं्ख्यकी बदल समिून येण्यासाठी कमीतकमी दोन गोष्टींिी आवश्यकता 
असते. एक म्हणिे लोकसंख्या अहतशय लहान असली पाहहिे, व द सरी म्हणिे ती लोकसंख्या इतर िाती 
िमाती वा लोकसंख्येपासून अलग व स्वतंत्र असली पाहहिे, की िेणेकरुन संकहरत प्रकारािंी शक्यता 
शून्थय होईल. असे िर असेल, आहण नैसर्मगक हनवड व उत्पहरवतवन याम ळे बदल झालेला नसूनही एखाद्या 
शरीर–ग णधमािी अगर लक्षणािी आवतवता कमी-िास्त झाली असेल तर तो पहरणाम संख्यात्मक 
िननीक हवस्थापनािाि होय, असे समिण्यास हरकत नाही. स्पष्टीकरणाथव प ढील रक्त गटाचं्या 
आवतवतेिे उदाहरण पाहू. समिा अेका समूहामध्ये एकूण २०० ते ३०० व्यक्ती आहेत, व त्याचं्या अ, ब, ओ 
आहण अब या रक्तगटािंी टके्कवारी अन क्रमे ३५ टके्क, ३५ टके्क, २० टके्क व १० टके्क अशी आहे असे समिू. 
काही कालानंतर या टके्कवारीच्या आवतवतेमध्ये बदल होऊन ती अन क्रमे ३०, ५०, १५ व ५ अशी झाल्यास 
अशा बदलासाठी िननीक हवस्थापना िबाबदार आहे अि म्हणावे लागेल. (सवव टके्कवारी काल्पहनक 
समिावी) हनराळ्या शबदात यालासे ‘प्रिननाच्या िौकटीतील अपघातात्मक बदल’ (accidents of 
breeding Structure) असेही म्हणता येईल. िननीक हवस्थापनेिी संकल्पना सेवेल व राईट (Sewall–
wright) यानंी स िहवल्याम ळे यास “सेवेल–राईट पहरणाम” (Sewall – wright effect) असेही म्हणतात. 
तसेि िीन्थसच्या आवतवतेमध्ये अनपेहक्षत बदल होत असल्याने त्यास िननीक हवस्थापन (Genetic Drift) 
असे म्हणतात. 
 

४) स्थलांिर (Migration) 
 

स्थलातंर अगर स्थानातंराच्या कृतीमध्ये दोन हक्रयािंा अंतभाव होतो. एखाद्या हठकाणाहून द सऱ्या 
हठकाणी िाणे यास बहहः प्रवसन (emmigration) असे म्हणतात. आहण द सऱ्या हठकाणाहून परत 
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पहहल्याि हठकाणी येणे यास अंतः प्रवसन (immigration) म्हणतात. मात्र या दोन्थही कृती व्यक्तीसापेक्ष 
आहेत. 
 

स्थलातंरािा प्रकार कोणताही असला, तरी त्याम ळे व्यक्तीसमूहामधील ग णधमाच्या आवतवतेवर 
परीणाम होतो. म्हणिेि पयायाने िीन्थसच्या आवतवतेवर पहरणाम होतो. एकदा झालेले स्थलातंर बराि 
काळपयंत अगर कायमिे असल्यास असे बदलही कायमिे रहातात व पयांयाने उत्क्रान्थतीवर परीणाम होतो. 
तसेि स्थलातंराम ळे सकरिाती हनमाण होण्यािीही शक्यता अहधक असते. अशा संकर िातीमध्ये बहूधा 
बदलते ग णधमव आलेले असतात व तेि प ढे कायम हटकत असल्याने उत्क्रान्थतीमागावर त्यािा परीणाम 
हनहिति होतो व िीन्थसिी आवतवता (gene frequency) बदलते. 
 

स्थलातंर का केले िाते? दोन अहतशय महत्वािी व म ख्य कारणे याबाबत सागंता येतील. त्यापैकी 
पहहले म्हणिे लग्नसंबधंाम ळे स्थलातंर केले िाते व द सरे म्हणिे नोकरी-धंद्याहनहमत्त स्थलातंर केले 
िाते. अहधक खोलात िाऊन असे म्हणता येईल की स्थलातंरास ‘प्रिोत्पादन’ व ‘उदर-हनवांहािी 
व्यवस्था’ अशी दोन कारणे महत्वािी होत. कारण या दोन्थही कारणानंी झालेले स्थलातंर बह धा तरुणानंी 
केलेले म्हणिेि पयायाने प्रिोत्पादनाच्या दृष्टीने हक्रयाशील अशा लोकसंख्येच्या गटाने केलेले असते. 
याम ळे प ढील हपढीत उतरणारे ग ण अगर लक्षणे यािंी आवतवता बदलते. उत्क्रान्थतीच्या दृष्टीने स्थलातंर 
हनगडीत असते ते असे! स्थलातंराहवषयी इतर कारणामंध्ये नैसर्मगक आपत्ती, वाळीत टाकल्याम ळे 
इत्यादींिाही समावशे होतो. 
 

५) संकर पद्धिी (Hybridization) 
 

एका ककवा अनेक िीन्थसच्या अथवा ग णधमाच्या बाबतीत र्फरक असलेल्या कोणत्याही दोन 
व्यक्तींच्या शरीरसंबधंास संकर पद्धती असे म्हणतात. सामान्थयपणे दोन प्रकारच्या संकरपद्धती मानल्या 
िातात. १) मेंडेलच्या हनयमाप्रमाणे होणारे प नःसमागमन (Mendelian recombination) व २) दोन 
हनरहनराळ्या लोकसमूहामधील आंतरसमूह संबंध (inter crossing of distinct populations). द सरा 
प्रकार आंतरवशंीय संबंधाबाबत साहंगतला िातो. अशा संबंधातून वशंा-वशंातील शारीहरक भेदाभेद कमी 
होऊन संपूणव हनराळ्याि ग णधमािा वशं तयार होतो. याला संकरीत वंश असे म्हणता येईल. असे म्हटले व 
समिले िाते कीं संकर पद्धतीम ळे मानवामानवातील भेदाभेद नष्ट होण्यास मदति होते. मानवी 
उत्क्रान्थतीच्या कालामध्ये अशा प्रकारिे संकहरत प्रकार अनेक पहावयास हमळतात. मात्र हकत्येकवळेा 
लैं हगक वा / आहण सामाहिक हनवड यािें अडथळे संकहरत प्रकाराबाबत येतात. समािा-समािामध्ये 
लैं हगक संबंधाबाबत िे काही अहलहखत हनयम, रुढी, प्रकार असतात त्यािंा र्फार खोलवर परीणाम िरी 
होत नसला तरी संकहरत समाि हनर्ममतीमध्ये त्याम ळे अडथळे येतात. वास्तहवक संकहरत प्रकार सववि 
दृष्टीने उपकारक ठरतात, परंत  सामाहिक बंधनानंी व रुढीम ळे त्यािी आवतवता कमी होते इतकेि. 
 

६) समांिरीि क्रमणवकास व संयोजन संकल्पना 
(Parallal Evolution and Concept of Convergence) 

 
उत्क्रान्थतीप्रहक्रयेमध्ये उपलबध होणाऱ्या समान संधीम ळे हनरहनराळ्या प्राहणमात्राचं्या गटामध्ये 

बह ताशंी एकमेकासारखी आकृतीक संरिना, समान वतवनबंध आढळून येतात. िैहवक उत्क्रान्थतीसंबधंात 



 

 

अनुक्रमणिका 

एक महत्वािे तत्व असे की िीवािीवाचं्या आकृतीत संरिनेच्या घडणीमध्ये तंतोतंत समाइकता असेंल तर 
िातीहवकासाच्या संबंधामध्ये िे िीव एकमेकाशंी िवळिे नाते दशवहवतात. परंत  समातंहरत क्रमहवकास व 
संयोिन संकल्पना, असे िवळिे नाते काही प्रमाणात नसल्यािे दशवहवतात, ‘एकमेकाशंी अहिबात संबंध 
नसलेल्या कोणत्याही दोन िीवाचं्या िातीमध्ये अगर दोन म ख्य गटाचं्या आकृतीक संरिनेमध्ये समसमान 
अन कूहलत वाढ होत असेल, तर त्या दोन िाती अगर दोन म ख्य गट संयोिन (Convergence) 
दशवहवतात.’ समातंहरत क्रमहवकासामध्ये मात्र अशा दोन िातींिा क ठे ना क ठे (हवशषेतः गणामध्ये) संबंध 
असतो. अशा प्रकारे दूरत्वाने संबहंधत असलेल्या दोन िातींमध्ये िर अन कूहलत शरीर लक्षणािंी समान 
वाढ होत असेल, तर त्या हक्रयेस समातंहरत क्रमहवकास असे म्हणतात. परंत  सववि समान लक्षणाचं्या 
वाढीिे स्पष्टीकरण समातंहरत क्रमहवकासाच्या अगर संयोिन सकल्पनेच्या आधारे देता येत नाही. समान 
लक्षणासाठी आन वहंशकतेसारख्या इतरही गोष्टी कारणीभतू असतात. थोडक्यात सोप्या भाषेत सागंावयािे 
झाल्यास असे म्हणता येईल की एकमेकाशी दूरत्वाने संबधंीत असलेल्या िीवाचं्या लक्षणामध्ये िर समान 
हवकास होत असेल तर त्यास समातंहरत क्रमहवकास असे म्हटले िाते. या उलट एकमेकाशंी अिीबात 
संबधं नसलेल्या िीवाचं्या लक्षणामध्ये एकमेकासारखा हवकास होत असेल तर त्यास संयोिन असे म्हटले 
िाते. पहहल्या प्रकारामध्ये लक्षणािंा हवकास समातंर असतो तर द सऱ्या प्रकारामध्ये तो काहीसा 
कें द्राहभम खी असतो. 
 

समिाहतकी (homologous) व समधमी (anaiogous) या दोन संज्ञा काहीशा वरील संज्ञाशी 
हमळत्याि ळत्या आहेत. समिाहतकी संरिनात्मक लक्षणे वशंपरंपरागत परंतू काहीशी कें द्रापसारी 
असतात. वटवाघ ळािा पखं व माकडािे हात यािंी रिना समिाहतकी असते. म्हणिेि ही लक्षणे व त्यािंी 
रिना वशंपरंपरेने िालत आलेली असतात. परंत  माकडािा हात व वटवाघ ळािा पखं कायात्मकदृष्ट्ट्या 
मात्र हनराळेि म्हणिेि कें द्रापसारी असतात. समधमी लक्षणे, या उलट वशंपरंपरेने िालत आलेली नसली 
तरी कायात्मकदृष्ट्ट्या समानता दशवहवतात. उदाहरणाथव वटवाघ ळािा पंख व र्फ लपाखरािा पंख 
रिनात्मकदृष्ट्ट्या समान असले तरी कायात्मकदृष्ट्ट्याही समान असल्याने त्यािंा उल्लेख समधमी 
लक्षणामध्ये केला िातो. 
 

वरील दोन्थही पहरच्छेदावरुन असे म्हणता येईल की समातंहरत क्रमहवकास म्हणिे स्थूलपणे 
समिाहतकी उत्क्रान्थती आहण संयोिन संकल्पना म्हणिे स्थूलपणे समधमी उत्क्रान्थती होय. उत्क्रान्थती 
हवषयक प रावा सादर करताना या दोन्थही संज्ञािंा व संकल्पनािंा आधार घेतला िातो. 
 

उत्क्रान्थती समिण्यासाठी इतरही काही संज्ञािंा वापर केला िातो. त्यापैकी हवलोपन 
(extinction); अत्य त्क्रमता (irreversibility); अन कूहलत हवकीरण (adaptive radiation) इत्यादी 
महत्वाच्या समिल्या िातात. वरील सवव संज्ञा वा संकल्पनािंा एकहत्रत परीणाम म्हणिेि उत्क्रान्थतीकारक 
बदल होत. यामध्ये काल आहण वगे या दोन्थही गोष्टीिे र्फारि महत्व आहे. आहण या दोहोंच्या आधारे 
उत्क्रान्थतीिा दर काढला िातो. यासाठी गहणतािा व संख्याशास्त्रािा बराि उपयोग केला िातो. अनेक सूते्र 
व राशीही यासाठी वापरली िातात. यािाि अथव उत्क्रान्थतीिा दर प्रत्यक्ष काढता येत नसून अप्रत्यक्षरीत्याि 
काढावा लागतो. यासाठी उत्क्रान्थती बदलाच्या तीन हनरहनराळ्या व्याख्या गृहीत धरण्यात येतात. त्या 
व्याख्या अशा — 
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१) लोकसंख्येतील िननीक रिनेमधील बदल म्हणिेि उत्क्रान्थती होय. 
 
२) उत्क्रान्थती म्हणिे हनरहनराळ्या लोकसंख्येच्या गटातील आकृतीक संरिनेमधील र्फरक होय. 
 
३) उत्क्रान्थती म्हणिे वगीकरणाच्या गटापंैकी एका वगांमधील प्रगतीकारक पयायी मागव होय. 

 
उत्क्रातिीच्या णसद्धिेसाठी दाखले 

 
आतापयंतच्या सवव हवविेनावरुन असे हदसते की उत्क्रान्थती ही एक वस्त स्स्थती व सत्य पहरस्स्थती 

आहे. िवळिवळ सववि िणानंी हे तत्व मान्थय केले आहे. परंत  कोणत्याही हसद्धान्थतासाठी दाखल्यािंी 
िरूरी असते. उत्क्रान्थती प्रहक्रया ही स द्धा त्यासाठी अपवादात्मक नाही. उत्क्रान्थतीतत्वाच्या हसद्धतेसाठी िे 
दाखले हदले िातात, त्यामध्ये प ढील गोष्टींिा सामावशे होतो :– १) िीव – भौगोहलक दाखला 
(Biogeography) २) वगीकरण पद्धतीन सार दाखले ३) तौलहनक शारीहरय हवज्ञान (Comparative 
anatomy) ४) गभव हवज्ञानात्मक दाखले (Embryological evidanccs) ५) शरीरहक्रया हवज्ञानात्मक 
दाखले. (Physiological evidances) ६) िीव रासायनीक दाखले (Biochemical evidance) ७) 
प रािीव हवज्ञाहनक दाखले (Palaeontological evidance) आहण ८) आन वहंशकी दाखले. (Genetical 
evidances) इत्यादी. या सववि दाखल्यािंा परामषव या हठकाणी घेणे अशक्य आहे. यास्तव नम न्थयादाखल 
र्फक्त एकाि दाखल्यािे स्थूल वणवन याहठकाणी पाहू. सवव साधारणपणे तौलहनक शारीहरय हवज्ञानािा 
दाखला यासाठी बह तेकवेळा घेतला िातो. या हठकाणीही याि दाखल्यािी माहहती (स्थूलमानाने) पाहू. 
 

उत्क्रातिीित्वाच्या णसद्धिेसाठी िौलणनक शारीणरय णवज्ञानाचा दाखला – 
 

शारीहरय भागािंा अभ्यास म्हणिे उत्क्रान्थती तत्वाच्या हसद्धतेसाठी हदल्या िाणाऱ्या दाखल्यापैकी 
सवात सोपा दाखला होय. शारीहरय घटनेम ळे आकृहतक संरिना तयार होत असल्याने हे दोन्थही भाग 
एकमेकाशंी हनगडीत असे आहेत. आता प्रश्न असा की हकत्येक हनरहनराळ्या प्राण्यामंध्ये (मानव प्राणी 
स द्धा) समान संरिना आढळण्यािे कारण काय? समधमी संरिना हे त्यािे ठरीव उत्तर होय. एकाि 
प्रकारच्या वातावरणामध्ये वावरणाऱ्या प्राण्यािंी संरिना बरीिशी एकमेकासंारखी असते, यात 
आियवकारक असे काहीही नाही. कारण त्या वातावरणाशी यशस्वी सामना देऊन िीव िगण्यासाठी 
संरिनात्मक प्रकार एकसारखे होण्याकडे कल आढळतो. पहरस्स्थती एकि असल्याम ळे त्या अन षंगाने 
होणारे बदलही एकाि प्रकारिे असणे यात नवल नाही. तसेि वातावरणाप्रमाणेि संिलन हक्रया, अन्न 
हमळहवण्याच्या पद्धती याही िरी सारख्या असतील तरी संरिनेत बदल आढळणार नाही. याम ळे एकाि 
प्रकारिे आय ष्ट्य िगण्यासाठी एकाि प्रकारिी संरिना तयार होत िाते. म्हणिे आकृतीक संरिनेिा 
कायांशी घहनष्ठ संबंध असतोि असतो. या हठकाणी एकि आकृतीक संरिना एकाि कायािे द्योतक ठरते. 
यालाि शास्त्रीय पहरभाषेत समधमी संरिना (analogous Structures) असे म्हणतात. मात्र यािी रिना 
वशंपरंपरेने आलेली नसते. 
 

यािे उत्तम उदाहरण म्हणिे पक्षी व वटवाघूळ यािें पंख होय! पक्षी व वटवाघूळे याचं्या पखािी 
आकृतीक संरिना वशंपरंपरेने एकि नसते. परंत  कायात्मकदृष्ट्ट्या त्यािंी रिना समान समिली िाते. 
कारण एकाि प्रकारच्या कायासाठी ते अन कूहलत असतात. पक्षामंध्ये पंखािा पसारा अहधक असून त्याला 
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तोलून धरण्यासाठी अग्रपादािे (Fore-linb) िवळिवळ सवव भाग कमी-अहधक प्रमाणात हवकहसत 
असतात. वटवाघ ळामध्ये (आहण सवव सस्तन प्राण्यामंध्येही) पखंािा भाग अग्रपादाच्या सवव भागानंी य क्त 
असा असतो. म्हणिे भिूास्थी, अरास्थी, अंतरास्थी, महठबधंास्थी, करभास्थी, व अंग लास्थी इत्यादी सवव 
भागािंा यामध्ये समावशे होतो. मात्र यामध्ये र्फरक इतकाि कीं पषृ्ठवंशीय प्राण्यामंध्ये केवळ पाहहल्यास हीि 
संरिना समिाहतकी (homologous) असते. 
(आकृती क्रमाकं ३ : ४ पहा.) 
 

 
आकृहत क्रमाक ३ : ४ प्राण्यामध्ये आढळणारी समिाहतकी सरिना) 

 
द सरे उत्तम उदाहरण म्हणिे (व्हेल मासा) देवमासा व सील मासा याचं्या र्फरामधील (flippers 

and fins) र्फरक होय. देवमासा हा सस्तन प्राण्यात तर सीलमासा हा मासे या प्राण्यात मोडतो या 
दोघाचं्याही र्फरािंी हक्रया / कायव एकि असते. वरवर पहाता त्यािंी रिना िरी एकि वाटत असली तरी 
त्यािंी मूळ संरिना हनराळी असते. पक्षी, वटवाघूळ, मानव, क त्रा, ड क्कर, मेंढी ककवा घोडा वगैरे प्राण्यामंध्ये 
अग्रपादािी संरिना िवळिवळ सारखीि असली तरी ती वशंपरंपरेने िालत आलेली नसून कायात्मक 
दृष्ट्ट्या िालत आलेली आहे. अशाप्रकारे ग्रहणहक्रयाथव, उड्डाणाच्या हक्रयेसाठी, धावणे, िालणे, पोहोणे 
इत्यादी हक्रयासाठी अग्रपादाच्या हनरहनराळ्या भागािंी त्या त्या कायाप्रमाणे रिना बदलत िाते. तरीही मूळ 
भागािंी संख्या व त्यािी स्वतंत्र रिना कायमि रहाते. याला कारण काय? अथाति उत्क्रान्थतीन्थवये असे 
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बदल होत आले असले पाहहिेत हे होय! ज्याअथी खालच्या दिाच्या प्राण्यामध्ये व वरच्या दिाच्या 
प्राण्यामध्ये आकृतीक संरिनेच्या दृष्टीने काही काही लक्षणे समाईक अगर समान आढळतात; त्याअथी 
त्यामध्ये झालेले बदल कायात्मक पद्धतीशी अन कूहलत असे असून ते उत्क्रान्थती या एकाि पद्धतीने झाले 
असले पाहहिेत. याम ळेि मानवािी उत्क्रान्थती खालच्या दिाच्या प्राण्यापासून झाली. असल्यािे पटते. 
याच्या पषृ्ट्ट्यथव अनेक उदाहरणे सागंता येतील. काही काही शरीर लक्षणे मात्र अल्पहवकहसत 
(rudimentary) आढळतात. अथात यािाही संबधं कायवकारणाशीि िोडला िातो. एकेकाळी उपय क्त 
असणारा अवयव सध्याच्या पहरस्स्थतीत अल्पहवकसीत आढळतो. परंत  हाि अवयव थोड्या खालच्या 
दिाच्या प्राण्यामध्ये पूणव हवकहसत आढळतो. कारण? अथाति कायात्मक संबंध होय! मानवामध्ये अशा 
प्रकारिे स मारे १०० अल्पहवकहसत भाग असल्यािा हनवाळा वाईडस् हाईम (weidersheim) याने हदला 
आहे. यापैकी कान हलहवण्यासाठी उपय क्त यंत्रणा, अल्पहवकहसत शपूेट, ॲपेंहडक्स काही प्रमाणात अक्कल 
दाढ इत्यादी अल्पहवकहसत उदाहरणे सवांना माहहति आहेत. 
 

वर उल्लेहखलेला दाखला पहरपूणव नसला तरी त्यािी थोडीशी झलक मात्र पहावयास हनहिति 
हमळते. अशा अनेक दाखल्याचं्या आधारे ‘उत्क्रान्थती एक प्रहक्रया’ हसद्ध होते. 
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प्रकरि ४ थे 
 

प्राचीन मानवाच्या अवशेषाचें स्वरुप 
 

प्रािीन मानवाच्या अवशषेािंी माहहती हमळहवताना भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये स्थूलमानाने तीन टप्पे 
ठरहवले आहेत. हे तीन टप्पे म्हणिे 
 

१) प्राचीन मानवाच्या अवशेषांची अभ्यास पद्धिी :– 
 

यामध्ये उत्क्रान्थतीन्थवये ठरहवले गेलेले हनयम व त्यािें स्पष्टीकरण, भशूास्त्रामध्ये केल्या िाणाऱ्या 
‘भवैूज्ञाहनक कालक्रमािी तोंडओळख, संस्कृती कालािंा अभ्यास, कालमापनािे तंत्र इत्यादी गोष्टींिा 
समावशे होतो. 
 

२) मानवाचे शारीणरय घटकगुि :– 
 

यामध्ये मानवी शरीराच्या सागंाड्यािी स्थूल माहहती, हाडािें वगीकरण, सागंाड्याच्या वयािी व 
कलगािी हनहिती इत्यादी गोष्टींिी माहहती येते. 
 

३) प्राचीन मानवाचे समग्र विसन :– 
 

यामध्ये आंतरराष्ट्रीय संकेतान सार प्रत्येक अवशषेािी शक्यतो संपूणव माहहती, िातीहवकासातील 
त्यािे स्थान, तसेि प्रािीन मानवािा इहतहास (ककवा सवव प्रािीन मानवािें एकमेकाशंी नाते) व त्यायोगे 
आध हनक मानवाच्या वाटिालीिा मागव इत्यादी गोष्टींिा समावशे होतो. 
 

उत्खननाद्वारे िर एखादा सागंाडा सापडला. तर त्यािी मानवी सागंाड्याशी त लना करुन, 
मानवाशी हनगडीत अशी कोणत्या भागािी रिना आहे? या हविारास प्राधान्थय हदले िाते. तसेि 
हनरहनराळ्या शरीरावयवािंा स्वतंत्र व नंतर एकहत्रत अभ्यास करुन त्यािें वय, कलग, आकारमान, वशं, 
िात, मानवक लाशी नाते इत्यादी प्रश्नही सोडहवता येतात. परंत  केवळ शारीहरय घटक ग णावरून, त्यािी 
संपूणव माहहती मात्र हमळत नाही. उदाहरणाथव कोणत्या कालामध्ये त्यािे अस्स्तत्व असावे? त्याच्या 
संस्कृतीिे स्वरुप काय? हकती वषापूवी त्यािा वावर होता? वगैरे प्रश्नािंी उत्तरे केवळ शारीहरय 
घटकग णाचं्या अभ्यासावरून हमळत नाहीत. परंत  ही माहहती प्रािीन मानवाच्या इहतहासाच्या दृष्टीने र्फार 
िरुरीिी आहे. तसेि प्रत्येक अवशषेािे, त्याच्या हवशषेत्त्वािे स्वतंत्र वणवन केल्यानंतरि इहतहासाच्या 
दृष्टीने योग्य तो प रावा हमळू शकतो. हशवाय इहतहासाच्या दृष्टीने अनेक गोष्टींपैकी ‘िातीहवकासातील त्यािे 
स्थान’, यािी माहहती अपहरहायव आहे. हनराळ्या शबदात सागंायिे झाल्यास असे म्हणता येईल, की वर 
उल्लेहखलेल्या कोणत्याही एकाि टप्प्यािा अभ्यास पहरपूणवतेच्या दृष्टीने अपूणवि राहतो. आििा आध हनक 
मानव ज्या स्वरुपात आहे, तसा तो होण्यास कोणकोणत्या उत्क्रान्थती टप्प्यामधून त्याला िाव ेलागले? हे 
समिावनू घेण्यास मानवाच्या हवकासाच्या वरील तीनही टप्प्यादं्वारे परामशव घेणे अपहरहायव ठरते. परंत  
इतके करुनही उत्क्रान्थतीिा अभ्यास पूणव होत नाही, व तो कधीि प रा होणार नाही हे कटाक्षाने लक्षात 
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ठेवाव ेलागते. ‘उत्क्रान्थतीिी गहतमानता’ हेि यामागिे कारण होय! ‘आि’ हा काही कालानंतर ‘काल’ िा 
होणारा असतो; आहण याि तत्त्वान सार आििा आध हनक मानव काही कालानंतर प्रािीन होणार आहे. हे 
एक हनसगािे अहरहायव अव्याहत िक्र असून त्यािा अंत दृष्टीके्षपात येत नाही. यासाठी क्रमाक्रमाने वरील 
तीन टप्प्यािंी माहहती पाहू. 
 

१ प्राचीन मानवाच्या अवशेषांची अभ्यास पद्धिी :– 
 

यामध्ये म ख्यतः ज्या िार गोष्टींिा समावशे होतो त्या अशा– अ) उत्क्रान्थतीन्थवये ठरहवलेले काही 
हनयम व त्यािें स्पष्टीकरण, ब) भवैूज्ञाहनक कालक्रमािी तोडओळख, क) संस्कृतीकालािंा व संस्कृतींिा 
अभ्यास आहण ड) कालमापनािे तंत्र. याहठकाणी तूतव अ आहण व यािंाि हविार करु, कारण क आहण ड 
यािंी सहवस्तर माहहती प्रकरण क्रमाकं आठमध्ये उहित होईल. 
 

अ) उत्क्रातिीतवये ठरणवलेले काही णनयम व त्यांचे स्पष्टीकरि – 
 

उत्क्रान्थतीच्या संदभात अनेक हनयम माडंले गेले. त्यापैकी खालील तीन अहतशय महत्वािे होत. 
त्यापैकी पहहला हनयम आहे ‘िीवावतवनािा’ (Biogenetic Law)’ व्यक्तीहवकास ही िातीहवकासािी 
गतावृत्ती होय’, अशी थोडक्यात यािी व्याख्या केली िाते थोडक्याि पण हनराळ्याि शबदात ते 
प ढीलप्रमाणे माडंले िाते – ‘व्यक्तीच्या हवकासाचं्या अवस्थावंरुन त्याच्या िातीहवकासाचं्या अवस्थािंी 
कल्पना येते’. (Ontogeny Recapitulates, Phylogeny.) सववप्रथम ग्रीक तत्ववते्त्यानंी हा 
गतावृत्तीसंबंधीिा हनयम माडंला. सवव प्राहणमात्र हशडीच्या पायऱ्यापं्रमाणे एकावर एक असे िढत्या– व 
उतरत्याही– क्रमाने माडूंन, प्रत्येकािे स्थान हनहित केले. याम ळे असे हदसून येते की हशडीच्या कोणत्याही 
पायरीवरील प्राणी हा त्याच्या खालच्या पायरीवरील प्राण्यापेक्षा वरिढ आहे. प्रत्येक वरिढ प्राणी हा 
त्याच्या खालच्या दिाच्या प्राण्यापासून प्रगत पावला असून त्यायोगे प्रत्येक खालच्या दिाच्या प्राण्यािी 
प्रगतीशील वैहशष्ट्ट्ये प्रत्येक वरच्या दिाच्या प्राण्याच्या उत्पत्तीसाठी उपयोगात आणली गेली; असे वरील 
हनयमािे स्पष्टीकरण देताना हॅक्ले (Hackle) याने वरीलप्रमाणे एक उपहसद्धातं माडंला. त्यान सार प्रत्येक 
प्राण्याच्या बाल्यावस्थेतील वैहशष्ट्ट्ये, त्याच्या खालच्या दिाच्या प्राण्याच्या परीपक्व अवस्थावंर प्रकाश 
टाकतात असा बोध होतो. परंत  तकव शास्त्रदृष्ट्ट्या, तसेि गभवहवज्ञानाच्या प्रिहलत ज्ञानाच्या त लनेने व प्रािीन 
प्राण्याचं्या दिासंबधंीच्याही प्रिहलत ज्ञानाच्यादृष्टीने वरील हनयम बरािसा कमक वत वाटतो. इ. स. १९५१ 
मध्ये र्फॉन बेअर (Von Baer) याने िीवावतवनाच्या हनयमािे स्पष्टीकरण प ढीलप्रमाणे केले. ‘प्रत्येक 
प्राण्याच्या बाल्यावस्थेतील अवस्था, त्याच्या खालच्या दिाच्या प्राण्याच्या बाल्यावस्थेवर प्रकाश टाकतात.’ 
आन वहंशक शास्त्राने बेयरच्या ह्या स्पष्टीकरणास मान्थयता हदलेली हदसते. 
 

गभामध्ये अकस्मात झालेले बदल, त्याचं्या अगदी प्राथहमक अवस्थामंध्ये कदाहित र्फारसे पहरणाम 
घडवनू आणत नसतीलही; परंत  गभववाढीच्या द सऱ्या टप्प्यामध्ये झालेले व त्यानंतर होणारे बदल मात्र 
हनहिति परीणाम घडवनू आणतात यािाि अथव, एका पेशीपासून काहंी मोिक्याि पेशी तयार होईपयंत 
होणारे बदल, र्फारसे पहरणामकारक वाटणारही नाहीत. िसिशी पेशींिी संख्या व त्यायोगे शरीराकार 
तयार होऊ लागतो, त्यावळेी झालेले बदल क्षहणक न राहता कायम व हटकाव ूस्वरुपािे पहरणाम घडवनू 
आणतात. याम ळेि संपूणवतया पहरपूणव, तंतोतंत हपत्याप्रमाणे ककवा मातेप्रमाणे अगदी क्वहिति मूल हनपिते. 
तर अशाप्रकारे घडून येणारे बदल उत्क्रान्थतीच्या दृष्टीने म्हणिेि पयायाने िातीहवकासाच्या दृष्टीने र्फार 
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महत्त्वािे समिले िातात. ही हक्रया मात्र इतकी संथ असते, की निरेत भरण्याइतपत र्फरक घडून 
येण्यास हकत्येक वषांिा काल लागतो. आत्मसात केलेल्या रुपातंरािा कायवकारण भाव स्पष्ट होण्यास या 
हसद्धातंािा उपयोग होतो. कोणतेही आत्मसात केलेले रुपातंर, एकाि प्रकारच्या वातावणामध्ये स्स्थर राहू 
शकते. परंत  ज्यावळेी नवीन वातावरणात त्या पेशीय प्राण्यािी वाढ होऊ लागते, त्यावळेी अशी रुपातंरे 
गभववाढीच्या काहंी अवस्थामंध्ये हनराळेि वळण घेऊ शकतात. या प्रकारास ‘शावकी रुप’ 
(Paedomorphism) असे म्हणतात. तसेि कोशाच्या अवस्थेमधील ग ण ज्या प्रकारात हटकवनू धरले 
िातात त्या प्रकारास हिरकडभता (Neoteny) असे म्हणतात. 
 

उत्क्रान्थतातत्त्वाच्या वरील हनयमाशी अप्रत्यक्षपणे हनगडीत असे द सरे तत्त्व म्हणिे ‘हनधाहरत 
हवकासािे’ (Orthogenesis) तत्त्व होय! ‘उत्क्रान्थतीिी सरळ रेषेतील मागवक्रमणा’ असे त्यािे वणवन करता 
येईल. काही हवहशष्ट कालमयादेतील उत्क्रान्थतीिा हविार करताना, हतिा पूवींिा मागव एका हवहशष्ट हदशनेे 
असल्यािे गृहीत धरले िाते. त्या हवहशष्ट कालमयांदेच्या संदभात या स्पष्टीकरणास बाधा येत नाही. परंत  
त्याप ढील वा इतर कालमयादेच्या मागािी बीिेही ज्यावळेी याि पहरस्स्थतीत हविारात घेतली िातात, 
त्यावळेी परस्पर हवरुद्ध हनष्ट्कषव गोंधळात टाकतात. समिा केवळ आन वहंशकी ग ण लक्षात घेऊन 
उत्क्रान्थतीिा मागव रेखल्यास तो सरळमागी हमळू शकेलही,– याबाबतीतही एकमत हमळत नाही – परंत  
त्यािबरोबर बाह्य वातावरणािा पहरणाम, नैसर्मगक हनवड वगैरे ग ण लक्षात घेता, हनधाहरत हवकासािे तत्र 
लंगडे पडते. म्हणून मानवी िातीहवकासात्मक हनष्ट्कषव काढताना या तत्त्वािा काळिीपूववक उपयोग करावा 
लागतो. 
 

हतसरा हनयम ‘अव्य त्क्रमतेिा’ (Irreversibility) होय! उत्क्रान्थती मागात एकदा झालेले बदल 
अव्य त्क्रहमक असतात हा त्यािा अथव. मात्र शरीराच्या एखाद्या अवयवामध्ये झालेला बदल, परत पूवीच्याि 
अवस्थेत िात नाही असे मानले, तर काही काही बदलािे स्पष्टीकरण देणे र्फारि कठीण होऊन बसते. या 
हठकाणी वरील तत्त्वाशी हनगडीत अशी महत्त्वािी गोष्टि हविारात घेतली गेलेली नाही असे हदसून येते. ती 
गोष्ट म्हणिे बदल झालेल्या अवस्थािंा ‘कोणत्या टप्प्यामधील बदल?’ हा महत्त्वपूणव हविार होय! एका 
हदशनेे झालेली मागवक्रमणा िेव्हा काहंी कालानंतर पूवींिेि रुप घेते; त्यावळेी त्या टप्प्याप ढील व मागीलही 
टप्प्यािंा हविार करणे भाग पडते. असे केले तरि स स्पष्ट स्पष्टीकरण हमळण्यास मदत होते. उदाहरणाथव 
‘अ’ च्या अवस्थेत टप्प्याटप्प्याने बदल होऊन त्यास ‘ड’ ही अवस्था प्राप्त झाल्यास, ह्या अवस्थेस एकूण 
टप्पे िबाबदार होत. परत  त्यानंतर ‘ड’ ही अवस्था केवळ एकाि टप्प्यात ‘अ’ च्या अवस्थेत आली, तर या 
मागवक्रमणाच्या हक्रयेस ‘व्य त्क्रहमकता’ (Reversibility) न म्हणता, त्यास ‘अव्य त्क्रहमकता’ (Irreversibility) 
असे म्हणतात. यािाि अथव ज्या टप्प्यान्थवये बदल होत िातो त्याि टप्प्यान्थवये िर उलट मागाने पूववस्स्थती 
प्राप्त होत असेल तरि त्यास ‘व्य त्क्रहमकता’ असे म्हणता येईल; अन्थयथा त्यास ‘अव्य त्क्रहमकता’ असेि 
म्हणाव े लागेल. यावरुन उत्क्रान्थतीिा मागव अव्य त्क्रहमक म्हणिे कसा? यािा बोध होईल. या तत्त्वािा 
पडताळा प्रािीन मानवाच्या शारीहरय घटकग णािंा तौलहनकदृष्ट्ट्या अभ्यास केल्यास हनदशवनास येईल. 
 

उत्क्रान्थतीच्या अनेक हनयमापंैकी वरील तीन नम न्थयादाखल हदले आहेत. या हठकाणी इतकीि 
माहहती प रे. 
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ब) भूवैज्ञाणनक कालक्रमाची िोंडओळख – 
 

अनादी अनंत कालापूवी ज्यावळेी पृ् वीिा उगम झाला, त्यावळेी तो एक तप्त गोळा होता. त्यानंतर 
हळ हळू पृ् वी थंड होत होत नद्या, नाले, डोंगर, दऱ्या वगैरेंिा उगम झाला. हे होत असतानाि 
िीवमात्राचं्या वाढीसाठी पोषक असेही वातावरण तयार होत गेले व हळूहळू प्राहणमात्रािंा उदय पृ् वीवर 
झाला, वगैरे गोष्टी सववश्र त आहेति. अद्यापही पृ् वीच्या पोटामध्ये हालिाली िाललेल्या आहेत. त्यािे 
दृष्ट्यस्वरुप भकंूप, ज्वालाम खी, पावसाच्या पट्ट्ट्यातील बदल वगैरे गोष्टीमार्फव त आपणास समिून येते. 
पृ् वीच्या पोटातील या हालिालींम ळे नद्याचं्या िागी सपाट भपू्रदेश, सम द्राच्या िागी डोंगर, डोगराचं्या 
िागी नद्या, नद्यािें मागव बदलणे वगैरे बदल घडून येतात. याम ळ काही काहा हठकाणी िीवनावश्यक 
वातावरण तयार होते, तर काही हठकाणी अस्स्तत्त्वात असलेल्या िीवसृष्टीिा नाशही होतो. सध्या हहमालय 
ज्या हठकाणी आहे, तेथे पूवी सम द्र पसरलेला होता. त्याहठकाणी सापडलेल्या अवशषेावरुन यािा प्रत्यय 
यतो. िपान हा देश भकंूप व ज्वालाम खीिे उदे्रकाहवषयी प्रहसद्ध आहेि. कोयना धरणाच्या पहरसरात 
झालेल्या प्रिंड भकंूपाच्या हादऱ्याने अनेक िीवािंी झालेली हानीही सववश्र त आहेि. अशा तऱ्हेने 
हनसगातील िमत्कारामं ळे िीवन कसे उध्वस्त होते ते कळून येईल. तसेि काहंी िमत्काराम ळे िीवन कसे 
उध्वस्त होते ते कळून येईल. तसेि काहंी िमत्काराम ळे िीवनास पोषक असेही वातावरण तयार होते. 
ज्वालाम खीम ळे नव्याने तयार झालेल्या िहमनीच्या थरात अन्नधान्थय हपकहवण्यास पोषक द्रव्ये आपोआपि 
तयार होतात. ज्या प्रकारिे बदल हनसगात होत असतात. त्याच्याशी एकरुप होण्यासाठी मानवासही 
बदलाव ेलागते. अशा प्रकारच्या बदलाबाबत पृ् वीच्या पोटातील हनरहनराळ्या थराचं्या माध्यमाद्वारे खूपि 
माहहती हमळते. त्यावरुन मानवी िीवनात कसेकसे बदल होत गेले असावते यािीही माहहती हमळते. 
अशावळेी त्या त्या पहरस्स्थतीस पोषक असे मानवी शरीर थोडेथोडे बदलताना आढळते. 
 

प्रािीन मानव होता कसा? त्यािे कशा प्रकारिे िीवन होते? कशाप्रकारच्या वातावरणास त्याला 
तोंड द्यावे लागत होते? इत्यादी गोष्टींिा अभ्यास भसू्तराचं्या परीक्षणावरुन करतात. यासाठी भवैूज्ञाहनकानंी 
हनरहनराळ्या कालाप्रमाणे एक वेळापत्रक तयार केले आहे. मानवी उत्पत्तीिा काल यान सार स मारे २० ते 
३० लाख वष े ठरहवला गेला आहे. ह्या कालातील मानवासंबंधी खूपि उपय क्त माहहती भसू्तराचं्या 
अभ्यासावरून हमळते. याआधीही मानवी िीवन असण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही; परंत  त्यािें 
खात्रीिे अवशषे, अहतशयि त रळक प्रमाणावर हमळालेले आहेत. वर हदलेली २० ते ३० लाख वषांिी 
मयादा होमो सेपीयनिी आहे, हे लक्षात ठेवाव.े आहण यासाठीि हा काल महत्त्वािा व उत्पत्तीदशवक आहे. 
ह्या कालास प्लायस्टोसीन असे नावं त्यानंी हदले. भवैूज्ञाहनक कालक्रमािी कल्पना यावी, यासाठी 
भवैूज्ञाहनकानंी तयार केलेल्या वळेापत्रकािा नम ना खाली हदला आहे. 
 

भूवैज्ञाणनक कालक्रम 
(Geological Time Scale) 

संवत आवतवन काल महाय ग काल महत्वाच्या प्राणीिाती 
   वषांपूवी स्स्थरकाल (वषे) 
नूतनिीव य ग 
(Cenozoic Age) 

ित थव प्लाय-
स्टोसीन 

१०,००० ते 
३,०००,००० 

३,०००,००० मानव, मोया आकारािे सस्तन 
प्राणी, आध हनक पृष्ठवंहशय िलिर 

” तृतीय अहत- 
नूतन 

३,०००,००० ते 
१२,०००,००० 

९,०००,००० मानवकूल, उंट हिरार्फ, क त्रा 

” तृतीय मध्य- १२,०००,००० ते १३,०००,००० मानवकूल, िराऊ सस्तन प्राणी वगैरे 
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नूतन २५,०००,००० 
” ” अल्प- 

नूतन 
२५,०००,०००ते 
३४,०००,००० 

९,०००,००० सस्तन प्राण्यािे आध हनक प्रकार, 
आहदमानव-क लीन िीव, मािंरे वगैरे 

” तृतीय आहद- 
नूतन 

३४,०००,००० ते 
५८,०००,००० 

२४,०००,००० आध हनक सस्तन प्राणीगण, 
टारझायर, लेमूर, घोडे, देवसासे 
इत्यादी 

” ” प रा- 
नूतन 

५८,०००,००० ते 
६५,०००,००० 

७,०००,००० प रागत सस्तन प्राणी, टारझायर, 
लेमूर, आध हनक पक्षी, िलिर व 
अपषृ्ठवंशीय प्राणी 

मध्यिीव य ग खहटकल्प – ६५,०००,००० ते 
१४५,०००,००० 

८०,०००,००० दंव्य प्राणी, पोटाशी हपशवी असलेले 
प्राणी, आध हनक कीटक वगैरे. 

मध्यिीव महाकल्प 
(Mesozoic) 

” – ७० ते १३५ 
दशलक्ष वषे 

६५ दशलक्ष वषे डायनोसरिा हनःशषे, झ डपे; 
र्फ लझाडे इत्यादी 

” ज्यरूहँसक 
(Jurasic) 

– १३५ ते १८० 
दशलक्ष वषे 

४५ दशलक्ष वषे पहहले पक्षी. 

” रायहसक 
(Triassic) 

– १८० ते २२५ 
दशलक्ष वषे 

४५ दशलक्ष वषे सस्तन प्राणी-पूवावस्था, डायनोसरिी 
पूवावस्था. 

पूरािीव महाकल्प 
(Palaeozoic) 

परमीयन 
(Permian) 

– २२५ ते २७० 
दशलक्ष वषे 

४५ दशलक्ष वषे — 

” (Carboniferus) 
 

काबोनीरे्फरस – २७० ते ३५० 
दशलक्ष वषे 

८० दशलक्ष वषे सरीसृप प्राणी, कीटक व काही 
वनस्पतींच्या प्रथमावस्था. 

” हडव्होनीयन 
(Devonian) 

– ३५० ते ४०० 
दशलक्ष वषे 

५० दशलक्ष वषे द्वीिर प्राणी, पषृ्ठवंशी मासे इत्यादींच्या 
प्रथमावस्था. 

” हसल्य हरयन 
(Silurian) 

– ४०० ते ४४० 
दशलक्ष वषे 

४० दशलक्ष वषे भवूनस्पती, मासे इत्यादींच्या 
प्रथमावस्था. 

” ऑइडोस्व्हयन 
(Ordovician) 

– ४४० ते ५०० 
दशलक्ष वषे 

६० दशलक्ष वषे प्रथम पषृ्ठवंशीय प्राणी, हिलखती 
मासे. 

” केस्म्ब्रयन 
(Cambrian) 

– ५०० ते ६०० 
दशलक्ष वषे 

१०० दशलक्ष वषे अपषृ्ठवंशीय प्राणी, कशपल्यातील 
प्राणी. 

 प्रीकेस्म्ब्रयन 
(Pre-
Cambrian) 

– ६०० ते ४५०० + 
काही काल 
दशलक्ष वषे 

– सिीवािंी उत्पहत्त एकपेशीय प्राणी, 
िंतू वगैरे. 

 
२) मानवाचे शारीणरय घटकगुि 

 
मानवी सागंाड्यािा अभ्यास मानवािे शारीहरय घटकगण समिण्यास उपय क्त आहे. कलगभेद, 

वयािा अंदाि, अपघाती मृत्य िे हनदान, इतर प्राण्याशंी त लना करुन मानवी सागंाड्यािे वगीकरण, 
िातीहवकासात्मक हनष्ट्कषव, रोगहनदान, वशंभेद, साधम्यव व वैधम्यािा अंदाि, अवयवािंा कायांत्मक सबंध 
इत्यादी हवहवध प्रकारे सागंाड्यािा अभ्यास उपय क्त ठरतो. एखादा खून झाला असल्यास, खूनासाठी 
वापरलेल्या हत्यारािे हनदान करण्यासाठी हाडावंरील परीणामािंा हविार करुनि हनष्ट्कष ेकाढले िातात. 
हवषप्रयोगाने ख नािा प्रयत्न असल्यास हाडातील हवषाच्या प्रमाणावरुन हे हनदान अिूक केले िाते. मानवी 
शरीराच्या हनरहनराळ्या आकारासाठी शरीरसागंाड्यातील हाडािंा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असतो. 
उदाहरणाथव :– ब टका, उंि, हडक ळा, लठ्ठ, क बडा, नकटा, गोल डोक्यािा, लाबं डोक्यािा, व्यग 
असलेला इत्यादी. भौहतकी मानवशास्त्रात या सवांिा उपयोग मानवाच्या सवांहगण वैहित्र्याच्या शोधाबाबत 
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तर होतोि; परंत  प रातन मानवाच्या अभ्यासासही मानवी सागंाड्याच्या लक्षणािंा उपयोग होतो. 
उत्खननाद्वारे सापडलेल्या संपूणव सागंाड्यािा वा त्यातील काहंी हाडािंा अभ्यास करुन, त्यान सार त्यािे 
िातीहवकासातील स्थान हनहित करण्यास मदत होईल. मात्र त्यासाठी मानवी शरीराच्या हनरहनराळ्या 
अवयवास िबाबदार असणाऱ्या हाडांिा अभ्यास अत्यावश्यक आहे. हनदानपक्षी त्या हाडािे शरीरातील 
स्थान, त्यािा आकार, त्यािा प्रकार वगैरे गोष्टी महत्त्वाच्या होत. तसेि प्रािीन मानवाच्या हाडािंा अभ्यास 
करुन त्याच्या हालिाली हवषयी, अन्नाच्या संवयीसंबंधी तसेि इतरही शरीरकायाहवषयीिी माहहती हमळू 
शकते. प्रस्त त गं्रथामध्ये स्थूलमानाने मानवी सागंाड्यािा अभ्यास करण्यास कोणत्या महहतीिी 
आवश्यकता आहे ते पाहू. 
 

सपूणव शरीरािे वणवन दोन वगात केले िाते. १) बाह्यकंकाल व. २) अंतःकंकाल. यापैकी 
बाह्यकंकालािा भाग नाशवतं असतो. उदाहरणाथव:– नखे, दातावरील हकटण वा रंग वगैरे भागािंा 
समावशे बाह्यकंकालात केला िातो. मानवाच्या मृत्यनंूतर असे भाग र्फारि थोड्या कालापयंत अस्स्तत्वात 
असतात परत  गाडल्या गेलेल्या अवस्थेत न सते वषांन वषेंि नव्हे तर शतकान शतके िसेच्या तसे रहाणारे 
भाग अतःकंकालािे असतात. मात्र अंतःकंकालातील सववच्या सवव हाडे त्याि स्स्थतीत रहातात असे नाही. 
तर ज्या त्या हाडािा त्याि अवस्थेत हटकून रहाण्यािा काल थोड्यार्फार प्रमाणात कमी–िास्त असतो. 
काल िसिसा प ढे प ढे सरकत िातो, तसतसे एकेक हाड मातीशी एकरूप होऊ लागते. त्यातल्यात्यात 
कवटीिी हाडे, कवटी, दातं व िबडे िास्तीतिास्त कालापयंत िशीच्या तशी रहातात. व या िारहीपैकी 
दात सवात शवेटी मातीशी एकरुप होतात. प रातन मानवािा शोध घेताना, हकत्येक वळेा र्फक्त दाति 
सापडलेले हदसून येतात. त्यािप्रमाणे हकत्येक वळेा दाताहंशवाय न सतेि िबडे सापडलेली उदाहरणेही 
खूप आहेत. हिवतंपणी अनेक कारणानंी व वयपरत्त्वे दातािंा पडून िाण्याकडे नैसर्मगक कल असतो हे 
यामागील स्पष्टीकरण हदले िाते. दाताचं्या अंगी असणाऱ्या हटकून रहाण्याच्या हक्रयेम ळे त्यािंा समावशे 
अंतःकंकालामध्ये केला िातो. अंतःकंकालास, हाडािंा सागंाडा ककवा न सते कंकाल असेही संबोहधले 
िाते. ‘शरीरसागंाड्यािा अभ्यास’,या शबदािंा अथव अंतःकंकालािा अभ्यास असाि आहे. आपणही रुढ 
अथवि स्वीकारु. सागंाड्याच्या अभ्यासात मानवी शरीराच्या सागंाड्यािा अभ्यास समाहवष्ट आहे. 
 

सागंाडा म्हटले की आपल्याप ढे हसनेमामध्ये पाहहलेला भ ता–खेतािा सागंाडा उभा राहतो. 
प्रयोगशाळेमध्ये अभ्यासाथव ठेवलेला सागंाडाही निरेसमोर येतो. हकत्येकवेळा लहान म लानंा हभती 
दाखहवण्यासाठी ज्यािा आपण क्वहित उपयोग करतो, त्या हाडािंा सम च्चयरुपी सागंाडाही आपल्या 
डोळ्यासमोर उभा रहातो. म्हणिे कातडी, स्नायू, मज्जातंतू, मासंलभाग, रक्त इत्यादीहशवाय िे उरते 
त्याला सागंाडा असे म्हटल्यास िूक होणार नाही. सागंाड्यासंबधी याि प्रकरणात प ढे अहधक माहहती 
येईलि. 
 

सागंाडे गाडले िाण्याच्या हक्रयेस िी अनेक कारणे साहंगतली िातात, त्यापैकी पे्रते प रण्यािी 
प्रथा, मोया प्रमाणावर हत्त्या होऊन पे्रते गाडली िाण ककवा नैसर्मगक आपत्ती इत्यादीिा उल्लेख करता 
येईल. अशा तऱ्हेने गाडले गेलेले सागंाडे बाहेर काढल्यानंतर त्यािंा काल, सागंाड्यािे वय, कलग वगैरे 
माहहती हनहितपणे कशी साहंगतली िाते? तसेि अशा काहंी पद्धती असतील तर त्या कोणत्या? इत्यादी 
सहिस लभ प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात उभा रहाणे शक्य आहे त्याला उत्तर असे की शास्त्रीय तंत्रपद्धतींिा 
अवलंब करुन या गोष्टी हवज्ञानय गात शक्य झाल्या असून अशा पद्धतींिी माहहतीही काहंी प्रमाणात प ढील 
हवविेनावरुन येईल. क्रमाक्रमाने सागंाड्याहवषयीिी माहहती पाहू. 
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अ) सांगाड्याचे भाग– 
 

सोयीच्या दृष्टीने सागंाडा दोन वगांत अभ्याहसला िातो. त्यापैकी पहहला भाग म्हणिे अक्षीय 
सागंाडा व द सरा उपागंी सागंाडा होय! सवव हाडािें वगीकरण पाि प्रकारात केले िाते. हे पाि प्रकार 
म्हणिे १) लाबं हाडे, २) आख ड अगर लहान हाडे, ३) िपटी ककवा सपाट हाडे, ४) वातकीय हाडे व ५) 
अहनयहमत हाडे. 
 

१. लांब हाडे 
 

एक म ख्य अस्स्थदंड व त्याच्या दोन टोकाना दोन अग्रप्रवधव असे यािें वणवन केले िाते. अशी हाडे 
हातापायाच्या सागंाड्यािी असतात. उदाहरणाथव भ िास्थी, अरास्थी, अंतरास्थी, ऊववस्थी, अंतिंधास्थी 
बाह्यिंघास्थी इत्यादी. ही सवव हाडे तररे्फप्रमाणे कायव करतात. 
 

२. आखूड अगर लहान हाडे 
 

स्पिंय क्त हाडे या प्रकारात मोडतात, ती आटोपशीर, दणकट कामास उपय क्त असून र्फक्त 
मयाहदत हक्रयासंाठी उपय क्त असतात. उदाहरणाथव:– महणबधंास्थी व करभास्थी. 
 

३. चपटी प्रकवा सपाट हाडे 
 

ही हाडे आटोपशीर परंत  दोन िपट्या थरानंी बनलेली असतात. ह्या दोन थरामंध्ये स्पिंासारखा 
हिवट पदाथव असतो. उदाहरणाथव कवटीिी हाडे व स्कंधास्थी. 
 

४. वािकीय हाडे 
 

यािें वणवन कोटररुपी अगर हववहरका असे केले िाते. हवशषेतः कवटीच्या घडणीत ही आढळतात. 
दोन थरामध्ये असलेला पातळ स्पिंासारखा पदाथव अप्रमाहणत झाल्यास आपण अस्वस्थ होतो, डोके द खते 
वगैरे. 
 

५. अणनयणमि हाडे 
 

वरील िारही प्रकारात न बसणारी हाडे या प्रकारात बसतात. उदाहरणाथव कटीिी अथवा श्रोणीिी 
हाडे. 
 

अक्षीय व उपागंी वा वगांमध्ये मोडणाऱ्या हाडािें वगीकरण प ढीलप्रमाणे केले िाते. या हठकाणी 
हाडािंी एकूण संख्या माहहत असल्यािे गृहीत धरले आहे. 
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अक्षीय सांगाडा 
 

कवटी–खालच्या व वरच्या िबड्यासहीत, पाठीिा कणा–मणक्यािंा बनलेला असतो, बरगड्या 
व उरोस्थी. 
 

उपांगी सांगाडा 
 

हा ‘अंस मेखला’ व ‘श्रोणी मेखला’ अशा दोन कंकणािंा बनलेला असतो. अंस मेखलेमध्ये ित्रू, 
स्कंधास्थी, भ िास्थी, अरास्थी, अंतरास्थी, महणबंधास्थी, कभास्थी व अंग लास्थी इत्यादी हाडािंा समावशे 
होतो. श्रोणी मेखलेमध्ये श्रोणी, ऊववस्थी, अंतिंघास्थी, बाह्यिंघास्थी, ग ल्र्फास्थी, पादास्थी, व 
पादागं लास्थी इत्यादी हाडािंा समावशे होतो. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : १ समोरून पाहहले असता हदसणारे मानवी सागाड्यािे काही भाग 

 
उत्खननामधून हमळालेल्या सागंाड्याच्या हाडािें वगीकरण करण्यासाठी त्यािी सववसाधारण 

माहहती, त्यािे सववसाधारण वणवन, कलगािी हनहिती, वयािी हनहिती व नंतर कालगणना इत्यादी प्राथहमक 
माहहती उपय क्त असते. येथे क्रमाक्रमाने यािी थोडक्यात माहहती पाहू. प्रथमतः कलग व वयाच्या 
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हनहितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कसोट्यािंी माहहती पाहून त्यानंतर प्राहतहनधीक हाडािी स्थूल माहहती व 
नंतर कालमापनाच्या तंत्राद्वारे कालहनहिती असा क्रम हनहित करु. वास्तहवक प्राहतहनधीक माहहती प्रथम 
घ्यावयास हवी, असा काही हनयम मात्र आढळत नाही. प्रस्त त लेखकाच्या मते वरील क्रमि योग्य वाटतो. 
 

(आकृती क्रमाकं ४ : १ व ४ : २) 
 

ब) सांगाड्याच्या परीके्षवन न प्रलगाची व वयाची णनणििी :– 
 

प्रलग–णनणििी 
 

यासाठी काही अहलहखत परंत  प्रमाणभतू मानले गेलेले हनयम ग्राह्य धरले िातात. त्याहशवाय 
काही महत्त्वाच्या हाडािंी त लनात्मक पद्धतीने छाननी केली िाते. व मगि सागंाड्याच्या कलगाहवषयी 
अन मान केले िाते. असेि काही महत्त्वािे हनयम येथे पाहू :– 
 

कलग हनहितीसाठी नम ने शक्यतो एकाि वशंािे व िातीिे असणे श्रेयस्कर ठरते; कारण कलग 
हनहितीशी हनगडीत असणाऱ्या हाडाचं्या वाढीवर होणारा िीन्थसिा (Genes) / िन्थयिूा परीणाम वेगवगेळा 
असण्यािी शक्यता असते. हितके िास्त सागंाडे परीक्षणाथव हमळतील हततक्या प्रमाणात त लनात्मक पद्धत 
काटेकोरपणे राबहवली िाते. साधम्यांऐविी वैधम्यािा उपयोग िास्त प्रभावी ठरतो. कलगभेद केवळ 
वशंभेदान सारि असतात असे नाही, तर एकाि वशंाच्या व्यक्तींमध्ये भरपूर भेदाभेद आढळतात. याम ळे 
कलग हनहितीसाठी कोणतीही एकि पद्धत प्रमाणभतू ठरत नाही. सववसाधारणपणे एकाि वशंाच्या प रुषाचं्या 
हाडािंी लाबंी, विन, ओबडधोबडपणा वगैरे स्त्रीच्या हाडाचं्या त लनेने अहधक असतो. स्नायू–
बधंस्थानामध्येही वरीलप्रमाणेि हवषमता आढळून येते. मानव क लातील सागंाड्यािंी कलग हनहिती, 
श्रोणीच्या परीके्षवरुन िास्त िागंल्या प्रकारे व काहीशी हनहित स्वरुपािी करता येते. परंतू श्रोणीहशवाय 
इतरही काहंी हाडे यासाठी उपय क्त असतात. स्त्री वा प रुष वयात येईपयंत त्याचं्या कवटीच्या रिनेमध्ये 
र्फारि कमी प्रमाणात वैंधम्यव आढळून येते. त्याम ळे तारुण्य संपेपयंतच्या काळात कवटीच्या आधारे 
कलगहनहिती अहतशयि अवघड होऊन बसते. तसेि म्हातारपणातही एकंदरीत वैधम्यव कमी प्रमाणात 
आढळते. आता यानंतर परीक्षणाथव कोणती हाडे कशाप्रकारे तपासली िातात त्यािा आढावा घेणे उहित 
होय. खालील कोष्टकात डावीकडे प रुषामध्ये आढळणारी वैहशष्ट्ये व उिवीकडे स्त्रीमध्ये आढळणारी 
वैहशष्ट्ये होत. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : २ पाठीकडून पाहहले असता हदसणारे मानवी सागंाड्यािे काही भाग 

 
क) श्रोिीच्या परीके्षवन न प्रलग ठरणविे 

 
१) श्रोणीिी पोकळी लहान व खोल असते. १) श्रोणीिी पोकळी मोठी व उथळ असते. 
२) हत्रकास्थी (Sacrum) लाबं व अरंुद असते. २) हत्रकास्थी आखूड व रंुद असते. 
३) िघनास्थीिा प्रतरसंधी (Pubic Symphysis) 

लाबंट असून त्याच्या अधःकडा एकमेकापासून 
िास्त लाबं नसतात. 

३) िघनास्थीिा प्रतरसंधी आखूड असून 
त्याच्या अधःकडा एकमेकापासून िास्त 
रंुदावत िातात. (म लाच्या िन्थमाच्या दृष्टीने 
उपय क्त) 

४) िघनास्थीच्या गाठंीमधील अंतर कमी असते. ४) िघनास्थीच्या गाठंीमधील अंतर प रुषाचं्या 
त लनेने अहधक असते. 

५) हनतंबािी खोबण (Sciatic notch) अरंुद व 
खोल असते. 

५) हनतंबािी खोबण रंुद व उथळ असते. 

६) अधस्थ हछद्र लहान असते. ६) अधस्थ हछद्र मोठे असते. 
७) िघनास्थीिी कमान अहधक टोकदार असून 

कमानीमधील कोन काटकोनापेक्षा लहान 
७) िघनास्थीिी कमान रंुद, अहधक 

वत वळाकार असून कमानीमधील कोन 
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असतो. काटकोनाएवढा अगर त्यापेक्षा ककहित 
मोठा असतो. 

८) हत्रकास्थीिे वळण िास्त असते. ८) हत्रकास्त्रीिे वळण कमी असते. 
९) हत्रकास्थीच्या आतील कडािंा भाग आतील 

बािूस वळलेला व अधोम खी असतो. 
९) हत्रकास्थीच्या आतील कडािंा भाग बाहेरील 

बािूस वळलेला असून तो उध्ववम खी 
असतो. 

१०) िघनास्थीच्या िापाच्या कडा अहधक प्रमाणात 
बहहनवत असतात. 

१०) िघनास्थीच्या िापाच्या कडा कमी 
प्रमाणात बहहनवत असतात. 

११) उध्ववस्थ हछद्रािा आकार हृदयासारखा 
असतो. 

११) ऊध्ववस्थ हछद्र गोलाकार व मोठे असते. 

१२) आसनास्थीच्या गाठंी अहधक प्रमाणात बहहनवत 
असतात. 

१२) आसनास्थीच्या गाठंी कमी प्रमाणात बहहनवत 
असतात. 

१३) श्रोणीिी हशखाकडील रंुदी अहधक असते. १३) श्रोणीिी हशखाकडील रंुदी कमी असते. 
१४) श्रोणीर्फलकािा माथा अहधक ओबडधोबड 

असतो. 
१४) श्रोणीर्फलकािा माथा हततकासा 

ओबडधोबड नसतो. 
१५) श्रोणीर्फलकाच्या मा्याकडील गाठंी अहधक 

ठळक असतात. 
१५) श्रोणीर्फलकाच्या मा्याकडील गाठंी अंधूक 

असतात. 
१६) श्रोणीर्फलकािी हाडे ब टकी व बसकी 

असतात. 
१६) श्रोणीर्फलकािी हाडे उभट असतात. 

१७) प्रवरसंधीिी उंिी कमी असते. १७) प्रवरसंधीिी उंिी िास्त असते. 
१८) उल खल मोठे असते. १८) उल खल लहान असते. 
१९) आसवृतािे गवाक्ष उभट व मोठे असते. १९) आसवृतािे गवाक्ष हत्रकोणाकार व लहान 

असते. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : ३ प रुषाच्या कटीच्या हाडािें दृश्य, िघनास्थीिा कोन लहान असतो. 

अ – िघनास्थीिा कोन 
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आकृहत क्रमाकं ४ : ४ स्त्रीच्या कटीच्या हाडािें दृश्य. िघनास्थीिा कोन हवस्तृत असतो. 

अ-िघनास्थीिा कोन 
 

ख) कवटीच्या परीके्षवर प्रलग ठरणविे :– 
 

 प रूषामध्ये आढळणारी वैहशष्ट्ट्ये  स्त्रीमध्ये आढळणारी वैहशष्ट्ट्ये 
१) मोठा आकार, विनाला िड व धारणक्षमता 

िास्त असते. 
१) लहान आकार, विनाला हलकी व 

धारणक्षमता प रूषाचं्या त लनेने कमी. 
२) बृहदं्रध्र लाबंट व मोठे असते. २) बृहदं्रध्र आख ड व लहान असते. 
३) कवटीिी हाडे िाड असतात. ३) कवटीिी हाडे पातळ असतात. 
४) तळापासूनच्या उंिीच्या मानाने अरीयप्रतली 

िाप आखूड असतो. 
४) तळापासूनच्या उंिीच्या मानाने अरीयप्रतली 

िाप लाबंट असतो. 
५) उतरते कपाळ ५) कपाळािा स रवातीिा भाग सरळ उभा असून 

नंतर एकदम मागील बािूस उतरता होत 
िातो. 

६) ललाटीय गाठी कमी प्रमाणात प्रलंबीय 
असतात. 

६) ललाटीय गाठी अहधक प्रलंबीत असतात. 

७) भ्रमूध्य व अहधनेत्रकोटर कमान बळकट 
असते. 

७) भ्रमूध्य व अहधनेत्रकोटर – कमान द बवळ 
असते. 

८) डोळ्याचं्या कडा िाडसर व गोलाकार 
असतात. 

८) डोळ्याचं्या कडा टोकदार असतात. 

९) स्नायबूधंनाच्या ख णा स्पष्ट व खोल असतात. ९) स्नायबूधंनाच्या ख णा अस्पष्ट व उथळ 
असतात. 

१०) िेहेऱ्यािी उंिी रंूदीच्या मानाने िास्त असून 
सववसाधारणपणे िेहेरा मोठा असतो. 

१०) िेहेऱ्यािी उंिी रंूदीच्या िवळिवळ 
समप्रमाणात असते. सववसाधारणपणे िेहरा 
लहान असतो. 

११) मस्तक हनदेशाकं अहधक असतो. ११) मस्तक हनदेशाकं कमी / लहान असतो. 
१२) दंतमूलीय कोर िास्त वत वळाकार व 

आकाराने मोठी असते. 
१२) दंतमलीय कोर लहान व काहीशी टोकदार 

असते. 
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१३) दात आकाराने मोठे असतात. १३) दात लहान असतात. 
१४) पिकपालखंड व उंिवटे लक्षवेधी असतात. 

तसे पिकपालास्थीिा प्रलंहबत भागही 
लक्षवेधी असतो.  

१४) पिकपालखंड व उंिवटे र्फारसे लक्षवधेी 
नसतात. पिकपालास्थीिा प्रलंहबत भाग 
र्फारसा लक्षवेधी नसतो. 

१५) तालू रंूद असते. १५) तालू अरंूद असते. 
१६) अपहरपक्वतेिी लक्षणे ितन केली िात 

नाहीत. 
१६) अपहरपक्वतेिी लक्षणे काही प्रमाणात ितन 

केली िातात. 
 

ग) णत्रकास्थीच्या परीके्षवन न प्रलग ठरणविे 
 

 प रूषामध्ये आढळणारी वैहशष्ट्ट्ये  स्त्रीमध्ये आढळणारी वैहशष्ट्ट्ये 
१) हत्रकास्थीिा हनदेशाकं [हत्रकास्थीिा हनदेशाकं = हत्रकास्थीच्या पायालगतिी रंुदी 

X १००] लहान असतो. 
   हाडािी एकूण लाबंी 

     १) हत्रकास्थीिा हनदेशाकं मोठा असतो. 
२) प रूषामध्ये या हाडािी लाबंी व रंूदी यािें 

प्रमाण व्यस्त आढळते. 
२) स्त्रीयामध्ये या हाडािी लाबंी व रंूदी साधारणपणे 

सम आढळते. 
३) या खंडाच्या एकूण खंडाचं्या वरच्या 

पषृ्ठभागाच्या रंूदीच्या मानाने पहहल्या 
खडाने अहधक िागा व्यापलेली असते. 

३) वरच्या पषृ्ठभागाच्या रंूदीच्या मानाने पहहल्या 
खंडाने कमी िागा व्यापलेली असते. 

४) हत्रकास्थीिी कमान बरीिशी वरून खाली 
या हदशनेे एकसंधी असते. 

४) हत्रकास्थीच्या कमानीिा खालिा भाग अहधक 
धारदार असतो. 

५) हत्रकास्थीिे वळण मागील बािूस कमी 
प्रमाणात वक्राकार असते. 

५) हत्रकास्थीिे वळण मागील बािूस अहधक प्रमाणात 
वक्राकार असते. 

 
(टीप :– वरील कलगभेद िरी असले तरी सववसाधारणपणे मानवाच्या हत्रकास्थीिी रंूदी, स्त्री । प रूषामंध्ये 

उंिीच्या बह ताशंी समप्रमाणात आढळते. इतर प्राण्यामंध्ये मात्र यािे प्रमाण व्यस्त असते.) 
 

घ) अरास्थीच्या परीके्षवन न प्रलग ठरणविे :– 
 

हाडािा बाकदारपणा प रुषाचं्या सागंाड्यापेक्षा स्त्रीयाचं्या सागंाड्यामध्ये अहधक आढळतो; एवढा 
एक महत्वािा र्फरक सोडल्यास सववसाधारण आढळणारे स्त्री–प रुषामंधील हाडािें वैधम्यव अरास्थीमध्ये 
आढळते. उदाहरणाथव:– हाडािी लाबंी, ओबडधोबडपणा, विन, काहठण्य वगैरे. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ड) अंिरास्थीच्या परीके्षवन न प्रलग ठरणविे :– 
 

स्त्रीिे अंतरास्थी प रुषाचं्या अतरास्थीपेक्षा लहान, हलके असून स्नायबूधंािे कंगोरे बरेि उथळ 
असतात. हशवाय स्त्रीच्या अंतरास्थीिे डोके गोलाकार असते. प रुषात मात्र ते तसे आढळत नाही. 
 

वयाची णनणििी 
 

वयाच्या हनहितीसाठी म ख्यतः िार प्रकारच्या कसोट्यािंा वापर केला िातो. या िार कसोट्या 
प ढीलप्रमाणे – 
 
क) दाताचं्या उदे्रकाच्या क्रमान सार वय ठरहवणे. 

 क्ष) द धाच्या दाताचं्या उदे्रकािा क्रम व त्या क्रमान सार वयािी हनहिती. 
 य) कायमच्या दाताचं्या उदे्रकािा क्रम व त्या क्रमान सार वयािी हनहिती. 
ख)  दाताचं्या अवस्थेन सार वयािा अंदाि करणे. 
ग)  दोन हाडानंा एकहत्रत िोडणाऱ्या हशवणी बदं होण्याच्या क्रमान सार वय ठरहवणे. 
घ)  अग्रप्रवाधाच्या संघटनक्रमान सार वय ठरहवणे. 
 

तसेि कलग हनहितीप्रमाणेि येथेही काही अहलहखत हनयम ग्राह्य धरले िातात. पहरपक्वतेशी 
संलग्न असणाऱ्या घटक ग णािंा हविार वय ठरहवण्याच्या संदभात बह ताशंी केला िातो. बाल्यावस्था व 
क मारावस्था या दोन अवस्थामधील सागंाड्यािे वय ठरहवण्यासाठी, द धाच्या व कायमच्या दातािंा 
उदे्रकािा क्रम बह ताशंी हविारात घेतला िातो. प्रौढावस्थेतील सागंाड्याच्या वयाच्या संदभात संहनघषवण व 
त्यायोगे होणारी दातािंी अवस्था लक्षात घेतली िाते. संहनघषवणािा वगे, आहार, अन्न तयार करण्याच्या 
पद्धती, संस्कृती, वशं इत्यादीन सार बदलत िातो. क मारावस्थेपासून तारुण्यावस्थेपयंतच्या काळात 
शरीरातील लाबं हाडाचं्या वाढीिा कल क ं हठत होण्याकडे असतो. यािवळेी हनरहनराळ्या अग्रप्रवधािे, त्या 
त्या हाडाचं्या अस्स्थदंडाशी संघटनही होत असते. म्हणून या अवस्थेतील सागंाड्यािें वय ठरहवण्यासाठी 
अग्रप्रवधांच्या संघटना मािा उपयोग करावा लागतो. काही कालापूवी सागंाड्यािे वय ठरहवताना 
कवटीच्या हशवणीिा बदं होण्याच्या क्रमािा प्राम ख्याने हविार केला िात होता. हवशषेतः सागंाडा िर २० ते 
३० वष ेवयाच्या दरम्यानिा असेल तर ही पद्धत अहधक प्रमाण मानली िात होती. परंत  अगदी अलीकडे 
झालेल्या संशोधनान सार मात्र या पद्धतीस “अनेंक पद्धतीपैकी अेक” इतकेि महत्व हदले िाते. या उलट 
िधनास्थीच्या प्रतरसंधीच्या अवस्थेवरुन केले िाणारे हनदान अहधक ग्राह्य धरले िाते. कलग हनहितीप्रमाणे 
वयाच्या अंदािासाठी त लनात्मक पद्धतीिा वापर करावा. तसेि त लनेसाठी सागंाडे शक्यतो एकाि वशंािे 
व कलगािे असणे अहधक श्रेयस्कर असते. प ढील वणवनान सार हनरहनराळ्या कसोट्यािंा कसा वापर केला 
िातो हे समिून येईल. 
 

क) दािांच्या उदे्रकाच्या क्रमानुसार वय ठरणविे 
 

क्ष) दुधाच्या दािांच्या उदे्रकाचा क्रम व त्या क्रमानुसार वयाची णनणििी 
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उदे्रकािा क्रम दातािंा प्रकार वय (महहने) 
१) खालच्या िबड्याच्या मध्यभागािा पटाशीसारखा दात ६ ते ८ 
२) वरच्या िबड्याच्या मध्यभागािा पटाशी सारखा दात ९ ते १२ 
३) वरच्या िबड्याच्या मध्यभागाच्या शिेारिा पटाशीसारखा दात १२ ते १४ 
४) खालच्या िबड्याच्या मध्यभागाच्या शिेारिा पटाशीसारखा दात १४ ते १५ 
५) खालच्या व वरच्या िबड्यािी पहहली दाढ १५ ते १६ 
६) खालच्या व वरच्या िबड्यािे स ळे २० ते २४ 
७) खालच्या व वरच्या िबड्यािी द सरी दाढ ३० ते ३२ 

 
य) कायमच्या दािाच्या उदे्रकाच्या क्रमानुसार वय ठरणविे 

 
उद्रकािा क्रम दातािा प्रकार वय 

वषव महहने 
१) खालच्या िबड्यािी पहहली दाढ ६ २ 
२) वरच्या िबड्यािी पहहली दाढ ६ ५ 
३) खालच्या िबड्याच्या मध्यभागािा पटाशीसारखा दात ६ ६ 
४) वरच्या िबड्याच्या मध्यभागािा पटाशीसारखा दात ७ ५ 
५) खालच्या िबड्याच्या मध्यभागाच्या शिेारिा पटाशीसारखा दात ७ ७ 
६) वरच्या िबड्याच्या मध्यभागाच्या शिेारिा पटाशीिा दात ८ ७ 
७) वरच्या िबड्यािी पहहलीं उपदाढ १० ३ 
८) खालच्या िबड्यािा स ळा १० ८ 
९) खालच्या िबड्यािी पहहली उपदाढ १० १० 
१०) वरच्या िबड्यािी द सरी उपदाढ ११ ०० 
११) खालच्या िबड्यािी द सरी उपदाढ ११ ६ 
१२) वरच्या िबड्यािा स ळा ११ ७ 
१३) खालच्या िबड्यािी द सरी दाढ (म ख्य) ११ ११ 
१४) वरच्या िबड्यािी द सरी म ख्य दाढ १२ ६ 
१५) खालच्या िबड्यािी हतसरी म ख्य दाढ १८ १० 
१६) वरच्या िबड्यािी हतसरी म ख्य दाढ १९ ११ 

 
ख) दािांच्या अवस्थेनुसार वयाचा अंदाज करिे 
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क्रम दातािी अवस्था 
वय 

वषव महहने 
१) दंताग्रीिी टोके व कडा हझिू लागतात. यौवनावस्थेनंतर 

लगेिि 
२) दाढािंी दंतागे्र हझिलेली असतात. २६ ते ३३ वषे 
३) भरडण्याच्या हक्रयेशी संबंहधत असणारा दातािंा ल कणमय भाग हझिू लागतो ३५ ते ५० वषे 
४) दातािे माथे खूप प्रमाणात हझिलेले असतात ६५ वष े/ नंतर 
 

ग) दोन हाडांना एकणत्रि जोडिाऱ्या णशविी बंद होण्याच्या क्रमानुसार वय ठरणविे (कवटीच्या 
णशविी) 
 
  वष े
१) मध्य हशवणीिा मध्य भाग २२ ते २९ वषे 
२) मध्य हशवणीिा हकरीटािा भाग ३५ 
३) मध्य हशवणीिा हशखेकडील भाग ३५ 
४) हकरीट हशवणीिा मध्य भाग ३८ 
५)  हकरीट हशवणीिा शखंास्थीकडील भाग ४१ 
६) हशखा हशवणीिा मध्य भाग ४२ 
७) हशखा हशवणीिा शखंास्थीकडील भाग ४९ 
८) हभत्तीय–गंडवधीय हशवण बंद होते ५१ 
९) ित क–हभत्तीय हशवण बदं होते ६४ 
१०) शल्क हशवण बदं होते ८१ 
 

घ) ‘अग्रप्रवधाच्या सघटन’ क्रमानुसार वय ठरणविे 
 
  वय वष 
१) उल खलािा भाग िघनास्थीच्या वस्त मानाशी संघटीत होतो १३ ते १६ 
२) श्रोणीर्फलकाच्या मा्यािा भाग प्रतरसंधीच्या उच्चकोनापाशी संघटीत होतो १६ ते २३ 
३) आसनास्थीच्या गाठी वस्त मानाशी संघटीत होतात १७ ते २५ 
४) अंग लास्थीिे संघटन १४ ते २१ 
५) पादागं लास्थींिे व ग ल्र्फास्थींिे संघटन १२ ते २२ 
६) महणबधाच्या हाडािें संघटन १५ ते २३ 
७) स्कंधास्थींिा मध्य व अधःकडा वस्त मानाशी संघहटत होतात १७ ते २२ 
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८) स्कंधास्थींच्या ॲक्रोहमयॉन व कोरीनॉइड भागािें वस्त मानाशी संघटीत होते १७ ते २२ 
९) ित्र च्या मध्यभागािे टोक उरोस्थीबरोबर संघटीत होते. १८ ते ३० 
१०) भ िास्थीच्या वरच्या टोकाकडील अग्रप्रवधव संघटन. १६ ते २२ 
११) भ िास्थीच्या खालच्या टोकाकडील अग्रप्रवधव तसेि अरास्थी, अंतरास्थीच्या वरच्या 

टोकाकडील अग्रप्रवधव संघटन. 
१३ ते १९ 

१२) उववस्थीिे खालिे टोक तसेि अंतिवघास्थी व बाह्यिधास्थींिे वरच्या टोकािें 
अग्रप्रवधव संघटन 

१६ ते २२ 

१३) अंतिंघास्थी व बाह्यिंधास्थींच्या खालच्या टोकािें अग्रप्रवधव संघटन. १६ ते २० 
१४) उववस्थीिा माथा, उववस्थीच्या गाठी इ. िे वस्त मानाशी संघटन. १५ ते २० 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : ५ अग्रप्रवधाच्या संघटनान सार वयािा अंदाि 

 
क) सांगाड्याच्या णवणवध भागांची माणहिी 

 
प्रकरण क्रमाकं दोनमध्ये ‘अस्थीहवज्ञान’ या शीषवकाखाली मानवी शरीराच्या हवहवध हाडािंी माहहती 

पाहहली. प्रािीन मानवाच्या अभ्यासास या माहहतीिा उपयोग िातीबोधक ग णधमव समिण्यास होतो. 
एखाद्या हाडािे न सते वणवन करुन भागणार नाही, तर सवव हाडािंा कायात्मक संबंध काय? 
 

कवटी, छातीिा कपिरा व श्रोणी या सवाना आधार देणारा महत्वािा द वा म्हणिे पाठीिा कणा! या 
कण्याच्या स्स्थतीम ळे िलन (Locomotion) हक्रयेिा बोध होतो. कण्यािा आकार िर धन ष्ट्यासारखा 
असेल तर ित ष्ट्पाद िलनहक्रया दशवहवते तर हाि आकार इंग्रिी S या अक्षरासारखा काहंीसा असल्यास 
द्वीपाद िलनहक्रया दशवहवते. तसेि द्वीपाद िलनहक्रयेिा पहरणाम उन्नत स्स्थती साथण्यास होत असल्याने 
या दोन हक्रया एकमेकाशी अहतशय हनगडीत अशाि आहेत. कण्याच्या S या आकारािा द सरा र्फायदा असा 
की िालण्याच्या धावण्याच्या वगैरे हक्रयेमध्ये धक्क्यािंा िो त्रास होतो, त्यािे प्रमाण कमी केले िाते हा 
होय! उन्नत स्स्थती व व्दीपाद िलनहक्रया याम ळे हात हरकामे राहून संरक्षणासाठी एखादी गोष्ट धरण्यासाठी 
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वगैरे कारणासाठी त्यािंा उपयोग होऊ शकतो. परंतू ित ष्ट्पाद िलनहक्रयेमध्ये असा र्फायदा हमळत नाही. 
पाठीच्या कण्यािा आकार िलनहक्रया या दोन्थही गोष्टी कण्यािी कवटीशी ज्याहठकाणी िोडणी होते त्या, 
बृ्रहदं्रध्राशी हनगडीत अशा आहेत. कवटीच्या तळाशी बृ्रहदं्रध्रािे स्थान यावरि कण्यािा आकार अवलंबनू 
असतो. बृ्रहदं्रध्र िर तळाच्या मध्यभागी असेल तर कण्यािा S हा आकार डोक्यािा भार बरोबर तोलून 
समातंर दृष्टी प्राप्त होते परंत  हेि िसिसे तळाच्या पाठीमागच्या बािूस सरकत िाते तसतसा कण्यािा 
आकार धन ष्ट्याकृती होण्याकडे कल आढळतो, व डोक्यािा भाग बरािसा प ढे ओढला िातो. म्हणिेि 
ित ष्ट्पाद अवस्थेकडे झ कण्यािी हक्रया होते. मानवािी उत्क्रातंी ित ष्ट्पाद अवस्थेपासून व्दीपाद अवस्थेमध्ये 
व त्या अन षंगाने उन्नत स्स्थतीत होत गेलेली हदसून येते. 
 

पाठीच्या कण्याप्रमाणेि कवटीच्या रिनेमध्येही बरेि बदल झालेले आढळून येतात. कवटीिी 
धारणाक्षमता, त्याआतील मेंदूच्या आकारािी माहहती देते. परंत  केवळ आकार लहान व मोठा इतपति 
मयांदा न राहता त्यािा संबधं ह शारीशी िोडला िातो. मेंदूमध्ये िसिशी उत्क्रातंी होत गेली तसतसे 
त्यावरील हनरहनराळे भाग व त्यािंा इतर अवयवाच्या हक्रयेवरील ताबा यािंा कायात्मक संबंध व शवेटी 
ह शारीशी सबंध िोडला गेला. मेंदूिी स्क्लष्ट रिना ही िास्त ब द्धीसंबंधी काहंी प्रमाणात ग्राह्य मानावी 
लागेल. उदा. सववसाधारणपणे एकाि वंशातील, िातीतील, क लातील वगैरे स्त्रीच्या मेंदूिी क्षमता म्हणिेि 
कवटीिी धारणाक्षमता त्याि गटातील प रुषाचं्या मेंदूच्या क्षमतेपेक्षा म्हणिेि कवटीच्या धारणक्षमतेपेक्षा 
कमी असते. परंत  यािा अथव हस्त्रया ह्या प रूषापेंक्षा मंद ब द्धीच्या असतात असे मात्र नव्हे. मेंदूिी स्क्लष्टता 
ब द्धीमते्तिे प्रमाण दशवहवते. तसेि मेदूत म ळे शरीरातील सवव हक्रया हनयंहत्रत केल्या गेल्याम ळे त्या त्या 
हक्रयेशी हनगडी असलेला भाग िर पहरणामकारक नसेल तर ती हक्रयाही पहरणामकारक होत नाही. 
 

कवटी व हतच्याशी हक्रयात्मक िोडणारा इतर महत्वािा भाग म्हणिे खालिा व वरिा िबडा होय. 
िववणहक्रयेशी हे दोन्थही िबडे दाताचं्या माध्यमाने हनगडीत असतात. आहार, दातािंा प्रकार व िबड्यािी 
ठेवण या हतन्थहींिा एकहत्रत संबधं येतो. कडक, हिवट, कठीण पदाथव आहारात असल्यास ते िावण्यासाठी 
दातािंी रिनाही मिबतू हवी व असे मिबतू व मोया आकारािे दात धारण करण्यासाठी िबड्यािें 
आकारही मोठे व संप हित असे असले पाहहिेत. याउलट मऊ, हशिवलेले असे पदाथव खाण्याच्या 
हक्रयेमध्ये इतक्या मोया दातािंी व मिबतू िबड्यािंी िरुरी नसते. मानवाच्या संबंधात दात व िबडे 
यािंी उत्क्रान्थती कशी झाली असेल ते सहिपणे लक्षात येते. 
 

वर हदलेल्या वणवनान सार शरीराच्या िवळिवळ प्रत्येक अवयवासंबधंी स्पष्टीकरण देता येईल. 
यावरुन महत्वािी गोष्ट लक्षात येते, ती अशी की, कोणत्याही शरीर ग णधमािा स्वतंत्रपणे हविार न करता 
एकहत्रतपणेि हविार कायात्मक दृष्टीकोनातून केला पाहहिे. भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये हाि भाग सहवस्तर 
येत असल्याने त्यािे महत्व सहि लक्षात येईल. 
 

३) प्राचीन मानवाचे समग्र विसन 
 

प्रािीन मानवािे असंख्य अवशषेािंा अभ्यास अशक्य असल्याने र्फक्त पाि महत्वाच्या प्रािीन 
मानवािंा अभ्यास या हठकाणी पाहू. यातील हकत्येक संज्ञा आंतरराष्ट्रीय संकेतान सार, न बदलता िशाच्या 
तशाि ठेवल्या आहेत. तसेि एका हवहशष्ट क्रमानेि प्रािीन मानवािा अभ्यास अपेहक्षत असतो या हठकाणीही 
शक्यतो तो क्रमही तसाि ठेवला आहे. ज्या पाि प्रािीन मानवािा सहवस्तर पहरिय हदला आहे, ते असे– 



 

 

अनुक्रमणिका 

१) ऑस्रेलोहपथेकस २) हपथेकँ् रोपस ३) हनएंडरथाल मानव ४) को–मगॅनॉन मानव ५) 
िान्थसलेडे मानव. 
 
सरतेशवेटी मानवी िातीहवकासात्मक इहतहास हदला आहे. 
 

ऑस्रेलोणपथेकस 
 

इ. स. १९२५ ते १९७१ या कालात ऑस्रेलोहपथेकस या क ट ंबािे इतके अवशषे सापडले आहेत की 
त्या प्रत्येकािा अभ्यास हा एक स्वतंत्र भागि. याहठकाणी या क ट ंबातील र्फक्त काही प्रहतहनधींिा हविार 
करु. ह्या सवव अवशषेािें स्थूलमानाने म ख्य दोन प्रकारात वणवन करता येते. त्यापैकी पहहला प्रकार म्हणिे 
“ऑस्रेलोहपथेकस आहफ्रकॅनस्” व द सरा प्रकार म्हणिे “ऑस्रेलोहपथेकस रोबस्टस्” या दोन्थही प्रकारात 
महत्त्वािा र्फरक असा की आहफ्रकॅनस् हा आकाराने व विनाने लहान तसेि एकूण लहान िणीिा असून 
रोबस्टस् हा नावाप्रमाणे दणकट ओबडधोबड (त लनात्मक) व मोया आकारािा होय. या दोन म ख्य 
प्रकारािें परत काही उपप्रकारही आढळतात. त्या प्रत्येकास स्वतंत्र नाव, अस्स्तत्व असून तो प्रत्येक द सऱ्या 
उपप्रकारापासून वगेळा आढळतो. या दोन्थही प्रकारातील उल्लेखनीय अवशषे त्याचं्या स्थलासह व 
संशोधकाच्या नावासहहत प ढे हदले आहेत. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : ६ टाँग (Taung) येथील ऑस्रेलोहपथेसीन क ट ंबातील लहान म लाच्या कवटीिे 

बािूकडील दृश्य. 
 

(संशोधकािा तक्ता प ढील पानावर) 
प्रकार पणहला-ऑस्रेलोणपथेकस आणिकॅनस् 
 
 स्थान वगीकरणान सार नाव सशंोधकािे नाव शोधािे वषव 
१) टाँग, दहक्षण आहफ्रका (Taung, 

S. Africa) 
ऑस्रेलोहपथेकस आहफ्रकॅनस् 
(Astrelopithecus Africanus) 

रेमंड ए. डाटव (Raymond 
A. Dart) 

१९२५ 

२) स्टकव  र्फाउंटन, द. आहफ्रका 
(Sterkfountain, S. Africa) 

प्लॅहसअँ् रोपस रान्थसव्हलॅन्थसीस 
(Plesianthropus Transvalensis) 

रॉबटव ब्र म (Robert 
Broom) 

१९३६ 

३) मकॅापान्थसगाट, द. आहफ्रका 
(Makapansgat, S. Africa) 

ऑस्रेलोहपथेकस प्रॉमेथस 
(Astrelopithecus Promethus) 

रेमंड ए. डाटव (Raymond 
A. Dort) 

१९४८ 

४) ओल्ड वाई गॉिव, पू. आहफ्रका होमो हॅहबलीस (Homo Hobilis) मेरी लीकी (Mery १९६० 



 

 

अनुक्रमणिका 

(Olduvai Gorge, E. Africa) Leakey) 
५) पू. रुडाल्र्फ, पू. आहफ्रका (E. 

Rudolf E. Africa) 
होमो (Homo) हरिाडव हलकी (Rechard 

Leakey) 
१९७१ 

 प्रकार दुसरा – ऑस्रेलोणपथेकस रोबस्टस् 
१) क्रोमद्राई, द. आहफ्रका 

(Kromadraai S. Africa) 
पॅरान्थ् रोपस रोबस्टस् 
(Paranthropus Robustus) 

रॉबटव ब्र म (Robert 
Broom) 

१९३८ 

२) स्वाटवक्रान्थस द. आहफ्रका 
(Swartkrans S. Africa) 

पॅरान्थ् रोपस कॅ्रहसडेन्थस 
(Paranthropus Crassidens) 

रॉबटव ब्र म (Robert 
Broom) 

१९४८ 

३) ओल्ड वाई गॉिव, पू. आहफ्रका 
(Olduvai Gorge, E. Africa) 

हझिॅन्थ् रोपस बॉयसी (Zinjianthropus 
Baisei) 

एल्. एस्. बी. लीकी व 
मेरी लीकी.(L. S. B. 
Leakey and Mery 
Leakey) 

१९५९ 

४) पू. रुडाल्र्फ, पू. आहफ्रका (E, 
Rudolf, E. Africa) 

ऑस्रेलोहपथेकस 
(Ausrelopithecus) 

हरिाडव लीकी (Riechard 
Leakey) 

१९७१ 

 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : ७ होमो (ऑस्रेलोहपथेकस) आहफ्रकॅनसिे रेखाकंन 

 
इ. स. १९७१ पयवन्थत मागील दोन्थही प्रकारामध्ये व उपप्रकारामध्ये कोणकोणत्या हाडािंा समावेश 

संशोधनाद्वारे (उत्खननाद्वारे) झाला ते प ढील कोष्टकावरून समिेल. 
 
 हाडािे नाव एकूण नग हाडािे नाव एकूण नग 
१. कवटी व कवटीची हाडे    
 कवट्या (िबड्याहशवाय) १२ कवटीच्या अंतभागातील प्रहतकृहत १३ 
 िेहऱ्याच्या हाडािें त कडे २३ कवटीच्या घ मटािी हाडे ४८ 
 वरिा िबडा ७७ खालिा िबडा ८६ 
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 द धािे दात (म लािे दात) ११० कायमिे दात ९४६ 
२. इिर अवयवांची हाडे    
 हत्रकास्थी १ बरगड्यािें त कडे १३ 
 पाठीच्या कण्यािे मणके २०   
३. श्रोिी-कंकि । कंकाल    
 आसनास्थी १ श्रोणीर्फलक ३ 
 कक्षागंास्थी ९   
४. अंसमेखला    
 स्कंधास्थी १ ित्रू ४ 
५. हािाची हाडे    
 अंतरास्थी ३ अरास्थी ६ 
 महणबधंास्थी ४ करभास्थी ९ 
 भ िास्थी १३ अंग लास्थी २२ 
६. पायाची हाडे    
 बाह्यिंघास्थी २ पादास्थी १ 
 नडगीिे हाड ५ पादागं लास्थी ५ 
 बाकदार हाडे १४ उववस्थी २३ 
 

यानंतर वर उल्लेख केलेल्या दोन प्रकारातील प्राहतहनधीक अवशषेािंाि र्फक्त िरा खोलात िाऊन 
हविार करू. अपवाद र्फक्त एकि व तो म्हणिे कझिॅन्थ् रोपसिा. कारण कझिॅन्थ् रोपसिे िातीहवकासातील 
स्थान, ऑस्रेलोहपथेकसिा काल वगैरे गोष्टींच्या दृष्टीने त्यािे स्थान आहफ्रकॅनस व रोबस्टसपेक्षा िरा 
हनराळे आहे. 
 
ऑस्रेलोणपथेकस आणिकॅनस् 
 

शोधािे स्थान, संशोधकािे नाव व वगीकरणान सार नाव वगैरे माहहती वर आलेली आहेि. 
 
भूशास्त्रानुसार काल 
 

पूवव प्लायस्टोसीन. स मारे २० लाख वषापूवीिा काल. अगदी अहलकडेि (१९७३–७४ साली) 
झालेल्या अहधक संशोधनाव्दारे हा काल अिूनही मागे िातो. 
 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अन्स्थसमूह 
 

तीन कवट्या, त्याहशवाय एका लहान म लािी कवटी, दोन ककवा अहधकि खालच्या िबड्यािें 
सागंाडे, हातापायािी हकत्येक हाडे, असंख्य दात वगैरे. याहशवाय श्रोणीिी बरीि हाडे, व स मारे १८ 
ओल्ड वाई कालातील हत्यारे सापडली. 
 
जािीबोधक गुिधमस 
 

कवटीिी धारणक्षमता स मारे ४०० ते ७०० घन सेंहटमीटर. सरासरी क्षमता किपाझंीपेक्षा थोडी 
िास्त. उंिी स मारे साडेिार ते पािं रू्फट, विन ५० ते ६० पौंड, िबडे व गालािी । िेहऱ्यािी हाडे 
आकाराने लहान. वरच्या िबड्याच्या उपदाढानंा दोन स ळे आढळतात. परंतू उपदाढा तशा आकाराने 
मोया आढळतात. सववसाधारण आकारािे स ळे व कपीमध्ये आढळणारी स ळे व पटाशीिे दात यामध्ये र्फट 
नसून सवव दात िवळिवळ सम पातळी हदसतात. पिकपालास्थीिे कंगोरे पाठीमागील बािूस खाली 
घसरलेले. मानेिे स्नाय ूयाि हठकाणी िोडले िातात, दंतमूलीय कमान गोलाकार असली तरी कंस । िाप 
आकाराने लहानि आढळतो. याउलट कपीिी दंतमूलीय कमान अरंूद व अहधक लाबं आढळते. 
श्रोणीर्फलक र्फारसा उंि नाही परंतू त्याच्या बािू अहधक रंूद होत िातात. श्रोणीिा प्रतरसंधी आख ड 
आढळतो. हत्रकास्थी आकाराने लहान परंत  रंूदीने मात्र िास्त हदसते. उववस्थी श्रोणीस ज्याहठकाणी 
िोडले िाते ती खोबण दोन्थही बािूनी प ढे सरकलेली वाटते. याम ळे र्फें गडी िाल दशवहवते. संप हंित िेहरा 
िरासा प ढे ओढलेला. पिकपालखंड मात्र कवटीच्या तळाच्या मध्याचं्या थोडेसे प ढे असते. 
 
जािीणवकासात्मक णनष्ट्कषस 
 

वरील सवव िातीबोधक ग णधमावरुन आहफ्रकॅनस हा िमीनीवरील िीवन िगणारा व दोन पायावर 
तोल साभंाळून िालण्यािी कला थोड्यार्फार प्रमाणात ज्ञात असणारा वाटतो. उन्नत स्स्थती व दोन पायावंर 
िालणे ह्या हक्रया आध हनक मानवाप्रमाणे असल्या तरी इतर हकत्येक लक्षणे कपीशी हमळती ि ळती आहेत. 
या प्रकारास ‘कपी-मानव’ हे नाव याम ळेि हदले असावसेे वाटते. हमश्रआहार असला तरी मासंाहारािे 
प्रमाण िास्त असाव.े सववसाधारण शरीर ग णधमावरून क्लाकव  (Clark) याने त्यास मानवक लात स्थान 
हदले आहे. 
 

ऑस्रेलोणपथेकस रोबस्टस 
 
भूशास्त्रानुसार काल 
 

पूवव प्लायस्टोसीन. रोबस्टस या प्रकारातील कझिीअँ् रोपास बॉथसी या उपप्रकारािा काल स मारे 
१९ लाख वषांिा साहंगतला िातो. अगदी अलीकडेि झालेल्या संशोधनान सार हरिाडव हलकी याने हा काल 
२० लाखापासून ते ४० लाख वषांपयवन्थत मागे िातो असे प्रहतपादले. याम ळे त्यािे स्थान अती–नूतन 
कालातील उत्तर अवस्था दशवहवते. 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अन्स्थसमूह 
 

िबडे (खालिे), भ िास्थी, अंतरास्थी, कवटीिे हनरहनराळे भाग, मोया आकारािे तपहकरी 
रंगािे दात व त्याहशवाय इतस्ततः पसरलेले िबड्याहशवाय दात, हकत्येक हत्यारे, प्राण्यािंी हाडे, पूवव 
रूडाल्र्फमध्ये हवशषेतः श्रोणीिे अवशषे हमळाले तर स्वाटवक्रान्थसमध्ये करभास्थीिे भाग हमळाले. 
 
जािीबोधक गुिधमस 
 

रोबस्टस या नावाप्रमाणेि या प्रकारातील बह तेक सवव अवशषे िड, आकाराने मोठे असेि 
आढळतात. विन स मारे ८५ ते १०० पौंड म्हणिेि आस्फ् रकॅनसच्या विनाच्या द प्पटीपेक्षा थोडेसेि कमी. 
कवटीिी धारणक्षमता ५३० घन से. मी. टोबायस (Tobias) च्या मते ही क्षमता ६०० ते ६८४ घन. सें. मी. 
असावी. तर राल्र्फ हॉलोवे (Ralf Holloway) याच्या हनरीक्षणान सार ती सरासरी ६४३ घ. सें. मी. येते. 
पिनेत्रक कंगोरे कपाळाच्या खालील बािूस घसरलेले आढळतात. मोठा िेहरा व त्याम ळे िेहऱ्यास 
िोडणारे सवव स्नायू बळकट असले पाहहिेत. तद्वति कपोलास्थीिी कमानही बळकट असून लक्षणीय 
दाढािंी लक्षणीय म ळे आढळतात. अरीय–प्रतल माथाही लक्षणीय हदसतो. पिनेत्रक कंगोरे तसेि 
पिकपालास्थीही उल्लेखनीय वाटतात. 
 
जािीणवकासात्मक णनष्ट्कषस 
 

यािी गणना द्वीपादिरामध्ये केली िाते. एकंदर िबडे दात याचं्या रिनेवरुन हमश्र आहारधमी 
असावा असे वाटते. कपी–मानव अशी एक संक्रमण अवस्था हनहित केली िाते. 
 

प्रिंजॅत् रोपस बॉयसी 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : ८ ऑस्रेलोहपथेसीन क ट ंबातील पूवव रूडॉल्र्फ, केनया (पूवव आहफ्रका) येथे सापडलेल्या 

कवटीिे दृश्य. 
 

स्थान :– ओल्ड वाई गॉिव “रुडाल्र्फ लेक” च्या दहक्षणेकडील ४०० मलैावरील हे स्थान पूवव 
आस्फ् रकेतील केनया येथे आहे. 
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वगीकरिानुसार नाव 
 

कझिॅन्थ् रोपस बॉयसी. ‘कझिी’ हे उपपद आस्फ् रकेच्या मूळ ि न्थया नावािे असून ‘बॉयसी’ हे पद 
लीकीच्या ज्या हमत्राने–िालवस् बॉयसी (Charles Boisei) हे त्यािे नाव– आर्मथक मदत केली त्याच्या 
स्मरणाथव हदलेले आहे. 
 

संशोधकांची नावे :– एल्. एस्. बी. लीकी, मेरी लीकी, रॉबटव लीकी व त्यािे पूवव आस्फ् रकन 
भौहतकी मानवशास्त्रज्ञ या सवांिे याच्या संशोधनास सक्रीय सहाय्य झाले. 
 

प्रणसद्धी काल :– १५ ि लै १९५९. 
 

भूशास्त्रानुसार काल :– पूवव प्लायस्टोसीन म्हणिे स मारे १९ लाख वषापूवीिा काल. 
 

अन्स्थसमूह :– कवटीिे हनरहनराळे भाग व त कडे, हकत्येक इतस्ततः पसरलेले दात, दगडािी 
अनेक हत्यारे वगैरे. 
 

जािीबोधक गुिधमस 
 

प रुष आकाराने आहफ्रकॅनस व इतर रोबस्टस् प्रकारापेंक्षा िास्त मोया आकारािे असून त्यान सार 
त्यािें विन २०० पौंड असाव.े स्त्रीया मात्र त्या मानाने लहान िणीच्या व विनाने कमी असाव्यात. कवटीिी 
धारणक्षमता सरासरी ६५७ घन सें. मी. पिनेत्रक कंगोरे खाली झ कलेल्या अवस्थेत असून िेहरा लाबंट 
आकारािा हदसतो. त्याच्या आकारमानाप्रमाणे स्नायूबंधाचं्या ख णाही लक्षणीय हदसतात. िबडे विनाने 
संप हंित, दातािंा आकार मोठा असून दाढाचं्या म ग टावरील रंग बरािसा उडालेला आढळला. 
 

जािीणवकासात्मक णनष्ट्कषस 
 

िरी रोबस्टस् या प्रकारातील असला तरी िववण हक्रयेसाठी उपय क्त असे िड दात शाकाहारी 
परंत  कच्च्या पदाथांच्या िववणासाठी योग्य असे होते. हझिँन्थ् रोपस यािंी एक स्वतंत्र संस्कृती ‘ओल्ड वान 
संस्कृती’ असावी असे, लीकीिे मत आहे. परंत  त्यािबरोबर असणारा भाषेिा अभाव हवरोधात्मक वाटत 
असल्यािे अनेक मानवशास्त्रज्ञािें मत आहे. आहण यािम ळे दगडी हत्याराचं्या हनर्ममतीहवषयी बरेि प्रमाद 
आढळतात. 
 

या सवव हववेिनावरून ऑस्रेलोहपथेकस या क ट ंबािी सवंकष माहहती हमळण्यास मदत होते. 
आहफ्रकॅनस व रोबस्टस या प्रकारामध्ये काही समान गोष्टी आढळल्या त्यािंा येथे उल्लेख करणे अगत्यािे 
होईल. या समान गोष्टी हवशषेतः संस्कृती हनदशवक आहेत. 
 

प्रािीन मानवािी हत्यारेही दगडािी, ओबडधोबड व प्रािीनि आढळतात. या हत्याराचं्या 
हनर्ममतीवरून दोन संस्कृतींिे अस्स्तत्व असाव ेअसा हनष्ट्कषव हनघतो. या दोन संस्कृती म्हणिे ‘ओल्ड वान 
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संस्कृती’ व ‘आश हलयन संस्कृती’ होत. (या संस्कृतीिी सहवस्तर माहहती प्रकरण आठ मध्ये येईलि.) 
यावरून ऑस्रेलोहपथेकस हा हत्यारािंी हनर्ममती व त्यािंा उपयोग यािंा िाणकार असावा असे वाटते. 
 

या कपी–मानवािा आहार बऱ्याि प्रमाणात शाकाहारी असून त्याला क्वहिति हशकार करून 
मासंाहार करण्यािी लहर येत असावी. एरवी शस्त्रास्त्रािंा उपयोग स्वसंरक्षणासाठीि तो करीत असावा. 
गरिा कमी त्याम ळे साधे, स टस टीत आय ष्ट्य! भाषेिा अभाव िरी हदसून आला, तरी हवहशष्ठ प्रकारच्या 
आवािािा उपयोग व्यवहारात होत असला पाहहिे. यािंी रहाण्यािी िागा साधारणपणे िंगलानहिक 
पाणथळ हठकाणी असली पाहहिे हेही सहि समिून येते. कारण अशा हठकाणीि कंदम ळे, र्फळे अगर 
हशकारही हमळू शकते. 
 

जावा मॅन प्रकवा णपथेकँ् रोपस इरेतटस 
(Java Man or Pithecanthropus Erectus) 

 
हपथेकँ् रोपसिा शोध अनेक हठकाणी एकोहणसाव्या शतकात लावला गेला. डॉ. यनेूि ड्यूबॉ (Dr. 

Eugen Dubois) याने सववप्रथम अवशषे शोधून, त्यािंा संपूणव अभ्यास करुन हपथेकँ् रोपस असे नाव 
स िहवले. त्याला इरेक्टस असेही हवशषेनाम त्यानेि हदले. हपथेकँ् रोपसच्या सापडलेल्या एकूण अवशषेािें 
वगीकरण करुन त्या प्रत्येक वगाला एकेक नाव हदले गेले. हवसाव्या शतकात हीि नाव ेरुढाथाने वापरली 
िातात. उदा. हपथेकँ् रोपस I, II, III वगैरे ह्यापैकी हपथेकँ् रोपस I िा स्थूलअभ्यास याहठकाणी करु. 
 
णपथेकँ् रोपस I (Pithecanthropus I) (आकृती क्रमाकं ४ : ९) 
 

स्थान :– इंडोनेहशयातील मध्य िावा येथील हत्रनील (Trinil) या यािे हठकाणी अवशषे सववप्रथम 
सापडले. 
 

वगीकरिानुसार नाव :– अनेक शास्त्रज्ञानंी अनेक नाव ेस िहवली ती प ढीलप्रमाणे – 
 

नाव शास्त्रज्ञ शोधािे वषव 
१) हपथेकँ् रोपस इरेक्टस (Pithecanthropus 

Erectus) 
ड्यूबॉ (Dubois) १८९४ 

२) हपथेकँ् रोपस I (Pithecanthropus I) व्हॉन कोईंग्िवाल्ड व वाईडेनहरश 
(Von Koeniswald & 
Weidenreich) 

१९३९ 

३) होमो इरेक्टस िावाहनकस (Homo 
Erectus Javanicus) 

वाईडेनहरश (Weidenreich) १९४० 

४) होमो इरेक्टस (Homo Erectus) मेयर (Mayer) १९५० 
५) होमो इरेक्टस इरेक्टस (Homo Erectus 

Erectus) 
डोबझान्थस्की (Dobzhansky) १९४४ 
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आकृहत क्रमाकं ४ : ९ हपथेकॅन्थरोपस्पच्या कवटीिी प नवबाधंणी (वाइडेनहरि) 

 
संशोधक :– य िेन ड्यूबॉ (Eugen Dobois) व त्यानंतर इतर हकतीतरी. 

 
भूशास्त्र नुसार काल :– मध्य प्लायस्टोसीन म्हणिे ५५० हिार वषापूवी. 

 
अन्स्थसमूह :– अनेक सागंाड्यािे अवशषे, हवशषेतः कवटी, कवटीच्या घ मटािे भाग, उववस्थी 

इत्यादी. 
 

जािीबोधक गुिधमस :– ‘ब’ कवटीच्या घ मटािा भाग ललटास्थी, पाश्ववकपालास्थी व 
पिकपालास्थीिा बनलेला आढळतो. परंत  िीरा िोडणाऱ्या दंतूर रेषा आढळत नाहीत. हा भाग बरािसा 
िाड असून प ष्ट्कळि प्रमाणात अवशषेरुपी झालेला होता. घ मटाच्या ललाटास्थीिा भाग बरािसा सपाट 
आढळतो. अहधनेत्रक कंगोरे िागंलेि वाढलेले आढळतात. उववस्थी खूपि प्रमाणात आध हनक मानवाच्या 
उववस्थीप्रमाणे हदसते. उववस्थीिा दंड सरळसोट असून ‘लीहनया अस्पेरा’ हवशषेत्वाने उठून हदसतो. परंत  
उववस्थीच्या वरिा एक तृतीयाशं भाग हवकृतीिनक वाटतो. उववस्थीच्या वरच्या टोकावर स्नाय ूिोडणाऱ्या 
ख णा ठळकपणे निरेत भरतात. यावरून स्नायबूंध र्फारि बळकट असावते असा हनष्ट्कषव हनघतो. तसेि 
सववसाधारण आकार, उन्नत स्स्थती व द्वीपदी िालण्यािी अवस्था दशवहवतो. 
 

जािीणवकासात्मक णनष्ट्कषस :– अहतपूवेकडील देशात सापडलेले हे अवशषे मानवक लाशी िवळिे 
नाते दशवहवतात. या अवशषेानंतर सापडलेल्या हपथेकँ् रोपसच्या इतर अवशषेावरून मानवक लाच्या म ख्य 
खोडािा एक भाग व उत्क्रान्थती-अवस्था दशवहवली िाते. 
 

हीि पद्धत वापरुन हपथेकॅन्थ् रोपसच्या इतर अवशषेािेंही वणवन करता येईल. नम न्थयादाखल वर 
हदलेले एक वणवन प रे. एकंदर सववसाधारण िातीहवकास व त्यामध्ये हपथेकँ् रोपसिे स्थान काय यािी ििा 
प ढे येईलि. त्याम ळे याहठकाणी आवरते घेणे इष्ट होय. 
 

णनएंडरथाल मानव (Neanderthal Man) 
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आकृहत क्रमाकं ४ : १० हनएडरथालच्या कवटीच्या घ मटािे रेखाकंन 

 
हपथेकँ् रोपस प्रमाणेि हनएंडरथालिेही अनेक अवशषे य रोप, आहफ्रका, आहशया, खंडात हवस्तृत 

प्रमाणावर सापडले. सववप्रथम यािे अवशषे इ. स. १८५६ मध्ये हनएंडरदरीमध्ये सापडले. हे हठकाण 
िमवनीमध्ये असून हठकाणािे नाव अवशषेानंा देऊन गौरव केला गेला. यासंबधंी सहवस्तर माहहती 
प ढीलप्रमाणे पाहू– 
 

स्थान :– अनेक हठकाणी अवशषे सापडल्याने त्या सवांिीि यादी देणे अशक्य आहे म्हणून काही 
महत्वाच्या हठकाणािंीि माहहती पाहू. 
 

नाव हठकाण संशोधनािे वषव 
१) हनएंडरथाल (Neanderthal) ड्यूसेल डार्फव , िमवनी १८५६ 
२) एहरींगस् डार्फव  I (Ehringsdorf) बाईमेर, िमवनी १८१४–१६ 
३) एहरींगस् डार्फव  II (Ehringsdorf) बाईमेर, िमवनी १९२५ 
४) स्टाईनहाईम (Steinheim) व टेंम्बगव, िमवनी १९३३ 
५) हनब्राल्टर I (Gibraltar) हिब्राल्टर १८४८ 
६) हनब्राल्टर II (Gibraltar) हिब्राल्टर १९२६ 
७) क्राहपना (Krapina) क्रोहशया, य गोस्लास्व्हया १८९९–१९०५ 
८) ला-शॉप्ले-ऑ-सॉ (La-Chapelle-Aurs-

Saints) 
कोरेझ, फ्रान्थस १९०८ 

९) ला-मूस्स्तए (La-Maustier) दोरदो, फ्रान्थस १९०८ 
१०) ला-रे्फरॅसी (La-Ferrassie) दोरदो, फ्रान्थस १९०९–१९२१ 
११) ला हक्वना (La-Quina) शारने, फ्रान्थस १९०८–१९२१ 
१२) स्पाय (Spy) नामूर, बेल्िीयम १८८६ 
आणशयामधील अवशेष 
१३) गहॅलली (Galile) पॅलेस्टाईन १९२५ 
१४) माऊंट कामेल (Mt. Cormel) पॅलेस्टाईन १९३१–३२ 
१५) बसै न (Baisun) उझबेहकस्तान १९३८ 
आणिकेमधील अवशेष 
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१६) टाहंियरस् (Tangiers) मोरोक्को, आहफ्रका १९३९ 
 

संशोधक :– या संबंधात मिेदार हकीकत साहंगतली िाते ती अशी की, इ. स. १८५६ मध्ये 
“हनएंडर-दरीमध्ये” (Neander िमवनी) खाणकाम करणाऱ्या मिूरानंा ि नखडीमध्ये गाडले गेलेले काही 
सागंाडे सापडले. कामगारानी कवटी रे्फकून हदली. परंत  काही हाडे खाणकामाच्या प्रम खाने िवळच्याि 
एका शास्त्र हवषयाच्या हशक्षकाकडे आणून हदली. त्यानंतर हीि हाडे शारीहरय वैज्ञाहनक हरमान शार्फौसेन 
(Harmann Schuaffausen) याने तपासली. व ती अहतशय प्रािीन मानवािी असल्यािा हनवाळा हदला. 
नंतर तीि हाडे इंग्लंडला आणली गेली व प्रहसद्ध शारीहरय वैज्ञाहनक डॉ. हवल्यम करग याने ती तपासली व 
‘एका नाश पावलेल्या मानवी अवशषेापंैकी हे अवशषे असल्यािे’ प्रहतपादन केले. त्याला होमो 
हनएंडरथालॅस्न्थसस असेही नामहनधान हदले. एका िमवन मानवशास्त्रज्ञाने या संबधंात असे म्हटले आहे की 
“ही हाडे र्फार प्रािीन काळातींल नसून बरीि आध हनक वाटतात. ही व्यक्ती लहानपणी हरकेटस् सारख्या 
रोगानी पछाडली असली पाहहिे. मृत्यू, डोक्याच्यामागे कोणत्यातरी कठीण पदाथानें िोरात र्फटकारल्याने 
आला असला पाहहिे .. वगैरे” अशा तऱ्हेने संशोधकासंबधंी साहंगतले िाते. नंतरच्या काळात िवळ िवळ 
शभंरच्यावर हनएंडरथाल मानवािे अवशषे िीन, मध्य व उत्तर आहफ्रका, झेकोस्लोवाहकया, ग्रीस वगैरे 
हठकाणी सापडले. त्यािंा अभ्यास अनेक शारीहरय वैज्ञाहनकानंी, मानवशास्त्रज्ञानंी केला. 
 

भूशास्त्रानुसार काल :– उत्तर प्लायस्टोसीन स मारे १००,००० ते ४००,००० वषापूवीिा काल. 
 

अन्स्थसमूह :– अनेक अस्स्थसमूहापंैकी हनएंडर येथे सापडलेल्या अवशषेािेंि वणवन या हठकाणी 
पाहू. एक संपूणव कवटी (कामगारानंी नाश करुन टाकली.) कवटीिा एक घ मट, बरगड्या, श्रोणीिी हाडे 
व काही हाता-पायािी हाडे इत्यादी. 
 

जािीबोधक गुिधमस :– हनएंडरथाल मानवािी सववसाधारण उंिी ५ रू्फट ३ इंि ते ५ रू्फट ५ इि 
असली पाहहिे. हा अंदाि हातापायािी हाडे व इतर लाबं हाडाचं्या मोिमापावरुन केला िातो. कवटीिी 
धारणक्षमता १४५० घ. सें. मी. असून डोळ्याच्या खोबणीही मोया आकाराच्या होत्या. िबड्यािा भाग 
पायाच्या हाडािंी ठेवण असावी डोके पाठीच्या कण्यावर व्यवस्स्थत तोलले िात असाव.े ही स्स्थती 
आध हनक मानवामध्ये आढळते. बृह दं्रध्र कवटीच्या तळाच्या मध्यभागी असलेले आढळते ते यािम ळे. मेंदूिी 
वाढ बऱ्याि प्रमाणात ग ंताग ंतीिी असली पाहहिे. हशकार करणाऱ्या माणसाप्रमाणे सवव अवयव बळकट 
असावते. हनएंडरथालहशवाय इतर हठकाणी सापडलेल्या अवशषेावंरून आणखीही िातीबोधक ग णधमव 
सागंता येतात. 
 

णनएंडरथालची संस्कृिी :– प रातत्व हवज्ञानान सार हनएंडरथाल मानवािा काल मध्य पाषाणाश्म 
य गािा मानला िातो. त्याच्या सस्कृतीस मूस्तेहरयन संस्कृती असे म्हणतात. िी पाषाणािी हत्यारे त्याने 
बनहवली वा वापरली ती स्फ्लंटच्या छोटी छोटी कल्पे काढून तयार केली होती. तसेि खरड यत्रािाही 
वापर त्यानी केला असावा. हशकार, मासेमारी व अन्न गोळा करणे वगैरे लक्षणे मौस्टोहरयन संस्कृती संबधंात 
साहंगतली िातात. हनएंडरथाल संबंधीही याि गोष्टी आढळून येतात. सामूहहक तत्वावर हनएंडरथाल मानव 
हशकारी करीत असावते. तसेि प्राण्यांच्या कातडीिा उपयोग थंडीपासून सरक्षण करण्यासाठी तसेि 
इतरही तत्सम कारणासंाठी करीत असावते. ते रहात होते तो काळ शवेटच्या हहमय गािा होता. त्याम ळे 
थंडी वाऱ्यापासून बिाव करण्यासाठी त्यानंा ग हािंा आश्रय घ्यावा लागत असे. ग हेमध्ये अंधार असल्याम ळे 
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दैनंहदन व्यवहार कठीण होत. त्याम ळेि अग्नी िेतहवण्यािी कला हनएंडरथालला अवगत करावी लागली. 
काही हठकाणी ग हेच्या अगदी आतील भागात बऱ्याि मोया ि ली आढळल्या. हाही प रावा त्यानंा अग्नीिे 
ज्ञान असावे, असे दशवहवतो. मृताला प रण्यािेही तंत्र त्यािें असाव.े तसेि मृत माणसाच्या आत्म्यास शातंता 
हमळावी म्हणून त्याच्याबरोबर काहंी िरूरीच्या वस्तू प रण्यािी प्रथा आढळते. धार्ममक कल्पना, रूढी, 
समि ती, सामाहिक िीवन असे रूढाथाने त्याचं्या वैहशष्ट्ट्यािे वणवन करता येईल. 
 

िातीहवकासाच्या इहतहासामध्ये हनएंडरथाल नंतर क्रो-मगॅनॉनिा उल्लेख येतो. परंत  मध्यंतरीच्या 
काळात अवशषेासंंबधंी बरीि पोकळी हदसते. हनएंडरथाल अिानक नष्ट पावले. ते का व कसे नाहहसे झाले 
त्यािे हनहित कारण कोणीि देत नाही. काही कारणे प ढीलप्रमाणे हदली िातात. वातावरणातील अिानक 
बदलाम ळे शरीर रिना झपाट्याने बदलली असली पाहहिे व त्या बदललेल्या अवस्था क्रो-मगॅनॉनच्याि 
असाव्यात. द सरे कारण असे हदले िाते की नैसर्मगक आपत्तीम ळे त्यािंा नाश झाला असावा. हतसरे कारण 
असे की त्याचं्यापेक्षा बलाढ्य गटाने त्यािंा समूळ नाश केला असला पाहहिे. हा बलाढ्य गट कोणता? हे 
मात्र माहहत नाही. मानवी मेंदू खाण्यािी त्यानंा सवय असावी व या गरिेपोटी त्यानंी एकमेकाना मारून 
खाल्ले असले पाहहिे असाही एक प्रवाद आढळतो. मात्र त्याचं्या अकस्मात नाहीशा होण्यािे एकि अगर 
हनहित कारण कोणासही देता आले नाही. 
 
क्रो–मॅगनॉन मानव 
 

स्थान :– दहक्षण-पहिम ककवा वायव्य फ्रान्थसमधील क्रो-मगॅनॉन येथील खडकाचं्या आडोशाचं्या 
िागी या प्रािीन मानवािे अवशषे १८६८ साली प्रथम सापडले. ह्या डोंगरकपारींच्या िागा केवळ आडोसा 
म्हणून उपयोगी असतात. अशा आडोशाचं्या खबदाडाच्या िागी हवशषेकरून यािे अवशषे खणून काढण्यात 
आले. 
 

वगीकरिानुसार नाव :– क्रो-मगॅनॉन. (आकृती क्रमाकं ४ : ११) 
 

संशोधक :– एम्. ल ई लाटेट (M. Louis Lartet) 
 

प्रणसद्धी काल :– इ. स. १८८२ मध्ये यािे सववसाधारण वणवन प्रथमतः प्रहसद्ध करण्यात आले. 
त्यानंतर िातीहवकासात्मक अभ्यासासाठी अनेक हठकाणी उल्लेख आढळून येतो. 
 

भूशास्त्रानुसार काल :– उत्तर प्लायस्टोसीन-सोल र्मरयन व मगॅडेलेहनयन संस्कृतीिा काल असेही 
म्हणता येईल. 
 

अन्स्थसमूह :– कवटी व इतर लाबं हाडे बह धा म्हाताऱ्या माणसािी असावीत. यापासून 
थोड्याशाि अंतरावर िार व्यक्तींिी िवळिवळ सपूणव सागंाड्यािी हाडे हमळाली. इ. स. १८७२ मध्ये 
आणखी थोड्या दूर अंतरावर शरीरािा सागंाडा व शखं-कशपल्यािें अवशषेही आढळून आले. 
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जािीबोधक गुिधमस :– डोंगरकपारीच्या अगदी शवेटी सापडलेल्या म्हाताऱ्या माणसािी उंिी 
साधारणपणे १६८.४ सें. मी. अगर सव्वासहा रू्फट असावी. दंडापेक्षा प्रबाहू व माडं्यापेक्षा नडग्या लाबं 
होत्या. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : ११ क्रो-मगॅनॉन मानवािे (फ्रान्थस) रेखाकंन 

 
अवशषे सापडल्यानंतरच्या काही काळानंतर ब्रोका (Broca) व पे्रनर-बे (Prener Bay) यानंी 

त्यािा सखोल अभ्यास केला. त्याचं्याहशवाय व त्याचं्यानंतर क्वात्ररे्फिे (Quartfages) व हॅनी (Hany) 
यानंीही त्यािा अभ्यास केला. या सवांच्या अभ्यासातून अवशषेािें प ढील ग णधमव अगर लक्षणे हदसून येतात. 
 

सववसाधारणपणे प रूषािंी उंिी १७७ सें. मी. असावी. कवटीिी लाबंी १९७ ते २०३ हमलीमीटर, 
कवट्या संप हंित होत्या. कवटीिी धारणक्षमता १५०० घ. सें. मी. पासून १८८० घ. सें. मी. पयवन्थत म्हणिेि 
सरासरी १६६० घ. सें. मी. आढळते. डोक्यािा आकार काहीसा लाबंट, पिंकोनी, अरंूद परंत  
पाश्ववकपालास्थी अहधक हवस्तारीत आढळतो. कपाळ सरळ, अहधनेत्रक कंगोरे काहीसे प ढे आलेले 
आढळतात. पिकपालािा भाग पाठीमागील बािूस िास्त बाहेर आलेला हदसतो. िेहरा लहान परंत  रुद, 
डोळ्याच्या खोबणी खाली झ कलेल्या व साधारण िौकोनी आकाराच्या तर नाकािंी भोके अरंुद परंत  
िेहेऱ्याच्या बाहेर आलेली हदसतात. वरिा िबडा िेहेऱ्याच्या पातळीपेक्षा अहधक प ढे आलेला हदसतो तर 
खालिा िबडा संप हंित, ओबडधोबड परंत  लक्षणीय उतरत्या हन वटीम ळे निरेत भरणारा हदसतो. दात 
आकाराने बरेिसे आध हनक मानवाप्रमाणे िरी असले तरी हतसरी शवेटिी दाढ िरा आकाराने आध हनक 
मानवाच्या दाढेपेक्षा मोठी आढळते. 
 

कवटीच्या मानाने लाबं हाडािें ितन िमीनीमध्ये र्फारसे िागंले झाले नाही. तरीस द्धा एकंदर 
अवशषेावंरुन असे सागंता येईल की उववस्थीच्या मागील बािूस लक्षणीय असा लीनीया अस्पेरा (Linia 
Aspera) आढळतो. अंतिंधास्थी पाठीमागच्या बािूस, प ढच्या बािूच्या त लनेने सपाट आढळते बोटे 
आखूड परंत  टािा मात्रा लक्षणीय आढळतात. 
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मेंदू मोया खंडानंी बनलेला व ग ंताग ंतीच्या रिनेिा असावा. याम ळे क्रो--मगॅनॉनिे स्थान 
आध हनक मानवाच्या हनकट येते. 
 

जािीणवकासात्मक णनष्ट्कषस :– लाबं प्रवाह व नडगीच्या हाडामं ळे हातापायािंी वाढ मोकळ्या 
िलनवलनासाठी हततकीशी समथवनीय ठरत नाही. याम ळेि मागून प ढे सपाट होत गेलेल्या अतिंधास्थींिा 
उपयोग भक्कम आधारासाठी होत असला पाहहिे. परंत  इतर बऱ्यािशा ग णधमान्थवये क्रो–मनॅनॉन हा होमो 
सहॅपयनच्या अहतशयि िवळ येतो, व म्हणूनि हकत्येक शास्त्रज्ञाचं्या मते त्यािी गणना होमो-सहॅपयन मध्येि 
केली िाते. याउलट इतर काही शास्त्रज्ञाचं्या मते त्यािी गणना आध हनक मानवास िोडणाऱ्या संक्रमण 
अवस्थेत केली िाते. 
 

संस्कृिीणवषयक :– क्रो-मगॅनॉन अवशषेाचं्या उत्खननाच्यावळेी सापडलेल्या हत्याराचं्या 
वणवनावरुन ऑहरग्नेहशयन (Aurignasion) संस्कृतीिे प राव े हमळतात. परंत  त्याहशवाय मगॅडेलेहनयन 
संस्कृतीही हदसून येते. पाते (Blade), खरडयंत्र ककवा तासणी (Serapers), हछन्नी (Burin) आहण 
रेनहडयरच्या हाडापंासून बनहवलेली अशाि प्रकारिी हत्यारे ऑहरग्नेहशयन संस्कृतीिी हनदशवक होतात. 
 

क्रो-मगॅनॉनिे अस्स्तत्व शवेटच्या हहमय गाच्या उत्तराधात असाव े असेही प रावे हमळतात. तसेि 
आसऱ्यासाठी घरासारख्या ओबडधोबड वास्तंूिाही हंगामी उपयोग होत असावा. 
 

गवा, भीमकाय प्राणी, रेनहडयर यासारख्या प्राण्याचं्या साम हहक हशकारी केल्या िात असाव्यात. 
तसेि अग्नी उत्पन्न करण्यािी व त्यािा वापर करण्यािी कलाही त्यास अवगत असावी. 
 

ग हेमधील कभतीवर, डोंगरकपारींच्या बािंूवर केलेल्या हनरहनराळ्या हित्रकलेवरुन व 
कलाक सरीच्या कामावरुन क्रो–मगॅनॉनिी कलात्मक प्रवृत्ती हदसून येते. तसेि धमासंबधंीच्या, 
मृतात्म्याहवषयी त्यानंा माहहती असावी असेही हदसते. 
 
चातसलेडे मानव 
 

स्थान :– िान्थसलेडे निीक रेमण्डन याहठकाणी यािे अवशषे इ. स. १८८८ साली सापडले. 
 

वगीकरिानुसार नाव :– िान्थसलेडे मानव. होमी सपॅीयनिी एक संक्रमणावस्था. (आकृती क्रमांक 
४ : १२) 
 

संशोधक :– र्फॉकसी (Feauxi) व हाडी (Hardy) 
 

भूशास्त्रानुसार काल :– उत्तर प्लायस्टोसीन संस्कृतीकालान सार उत्तर पाषाणश्मय गातील 
मगॅडेलेनीयन संस्कृतीमधील एक टप्पा. 
 

अन्स्थसमूह :– अनेक अवशषेापंैकी एका, िवळिवळ संपूणव सागंाड्याकडे अधीक लक्ष वधेते. 
सागंाड्यािी अवस्था डाव्या क शीवर झोपलेल्या माणसासारखी होती. दोन्थही पाय पोटाशी इतके द मडून 
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घेतले होते की ग डघे हन वटीस अगदी टेकलेल्या अवस्थेत होते. आिूबािूिी िमीन व संपूणव सागंाडा 
गेरूच्या थराने व्यापलेला होता. 
 

जािीबोधक गुिधमस :– स मारे ३५ ते ४० वषाच्या प रुषािा सागंाडा असावा. त्यािी उंिी ५ रू्फट ३ 
इंि म्हणिे क्रो-मगॅनॉनच्या त लनेने कमी होती. कवटी लाबंट आकारािी परंत  िाणवण्याइतपत 
सािाकारी होती. कवटीिा हनदेशाकं ७२ असून हतिी धारणक्षमता १७१० घन. सें. मी. होती. आध हनक 
मानवाच्या त लनेने कवटीिी ही धारणक्षमता िास्त आहे. आहधनेत्रक कंगोरे िागंलेि वाढलेले व प ढे 
आलेले हदसतात. कपाळािा भाग सरळ उभा, परंत  र्फ गवट्यािा भासतो. गंडवधव पूणव वाढीिे आढळतात. 
पाश्ववकपालास्थी लक्षणीय उठावदार हदसतात. कपोलास्थी उठावदार असून डोळ्याचं्या खोबणी रंूदावत 
िातात. नाक लाबंट व अरंूद असून िेहरा बरािसा उंि व रंूद आढळतो. नक्राग्रीिी पातळी िेहेऱ्याच्या 
पातळीशी समान आढळते. लंबवत वळाकार परंत  मध्यम रंूदीिी तालू हदसते. खालिा िबडा अरंूद तरीही 
अहतशय बळकट वाटतो. तसेि हन वढी प ढे आलेली व रंुद हदसते. दाढा अहतशय बळकट असल्या तरी 
क्रमाने प ढून मागील बािूस त्यािंा आकार वाढत िाताना हदसतो. (आध हनक मानवामध्ये हतसऱ्या दाढेिा 
आकार पहहल्या दोन दाढाचं्या मानाने लहान असतो) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : १२ िान्थसलेडे मानवाच्या कवटीिे समोरून हदसणारे दृश्य 

 
कवटीहशवाय इतर अवयवािंी हाडे अहतशय संप ंहित तसेि लाबंीने िास्त अशी होती. 

अशाप्रकारच्या हाडानंा िोडणारे मज्जातंतूही तसेि बळकट असले पाहहिेत. उवास्थी ककिीत वक्राकार 
आढळते व त्याच्या मागील बािूस लीहनया अस्पेरा िागंलाि लक्षणीय आढळतो. अंतिंधास्थीिा अस्स्थदंड 
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त्याच्या आडव्या छेदाकडून पाहहल्यास सपाट आढळतो. पाऊले मोठी व हनएंडरथाल मानवाप्रमाणे 
वाटतात. पायािा अंगठा इतर बोटापेंक्षा हनराळा अलग झालेला स्पष्ट हदसतो. या हवहशष्ठ रिनेवरून 
हाताप्रमाणे पकडण्यािी हक्रया पायाचं्या बोटामध्येही हदसून येते. 
 

जािीणवकासात्मक णनष्ट्कषस :– प ष्ट्कळसे िातीबोधक ग णधमव आध हनक एस्स्कमो याचं्याशी 
हमळतेि ळते आढळतात. उदाहरणाथव-ख िेपणा, डोक्यािा मोठा परंत  काहीसा बसका घ मटािा भाग, रंुद 
िेहरा, लक्षणीय कपोलास्थी इत्यादी शारीहरक साम्याप्रमाणेि सासं्कृहतक गोष्टीमध्येही बरािसा सारखेपणा 
आढळतो. उदाहरणाथव-पे्रते प रण्यािी प्रथा इत्यादी, परंत  येवढ्याि गोष्टीवरुन त्यािें एस्स्कमोशी िवळिे 
नाते असणे अगर त्यानंा एस्स्कमोिे पूववि समिणे िरा धोक्यािेि आहे. कारण या साम्याप्रमाणे 
वैधम्यािाही हविार करावा लागेल. आहण असा हविार करताना लक्षात येते की साम्यापेक्षा वैधम्यािे पारडे 
अहधक िड होते. 
 

काही शास्त्रज्ञाचं्या मते िान्थसलेडे मानव व क्रो-मगॅनॉन हे दोन्थही एकि असले पाहहिेत. परंत  
याहठकाणीही वैधम्यािे पारडे िरा िड होते. याम ळे सवव प्रकारे हविार करता होमो सेहपयनिी संक्रमण 
अवस्था असेि व एवढेि िान्थसलेडे मानवािे वणवन प रेसे आहे. 
 

संस्कृिीणवषयक :– रेनहडयर या प्राण्यािी सामूहहकहरत्या केली िाणारी हशकार सामाहिक 
एकात्मतेिे प्रहतक दशवहवते. तसेि हशकारीव्दारा हमळणाऱ्या हाडािंा, कशगािा, मासंािा, कातड्यािा अशा 
सवव गोष्टीिा उपयोग कसा करावा यािी त्यानंा माहहती असावी. पहरस्स्थतीशी झगडून व प्राप्त पहरस्स्थतीला 
तोंड देऊन नैसर्मगक दृष्ट्ट्या हमळणाऱ्या गोष्टींिा प रेप रे उपयोग कसा करावा यािे काहीसे ज्ञान उपलबध 
असाव.े मृत शरीरािी हवल्हेवाट कशा प्रकारे लावावी यासंबंधी काही अहलहखत हनयम पाळले िात 
असावते. उदाहरणाथव – मृत माणसास घट्ट बाधूंन प रण्यािी अगर घट्ट बाधूंन एकाद्या हपशवीत कोंबनू नंतर 
प रण्यािी हक्रया अवगत असावी. 
 

प्राचीन मानवाचा जािींणवकासात्मक इणिहास 
 

पेशी (Species) ह्या काही एकट्या द कट्या स्वतंत्रहरत्या अकस्मात हनमाण झालेल्या नाहीत; तर 
एकपेशीमध्ये काही रूपातंरे होऊन इतर पेशींिी उत्पत्ती झाली. हा भाग डार्मवनने आपल्या हसद्धातंाने हसद्ध 
करून दाखहवला आहे. यािाि अथव असा की आध हनक मानवाच्या वाटिालीिा अभ्यास करावयािा असेल 
तर प्रािीन मानवािा अभ्यास ओघाने आलाि. िसे एखादे मूल िन्थमास आल्यानंतर त्यािे नाक कसे आहे? 
त्यािे डोळे कसे आहेत? त्यािा िेहरा, अंगकाठी कशी आहे? तो वहडलासंारखा हदसतो की आईसारखा व 
हकती प्रमाणात? वगैरे गोष्टींिा उहापोह केला िातो. तद्वति प्रािीन व आध हनक मानवाचं्या संबंधात म्हणता 
येईल. प्रािीन व आध हनक मानवातील साधम्याम ळे ‘उत्क्रातंीिी यशस्स्वता’ ह्या कल्पनेंला िोम येतो. ही 
यशस्स्वता एकामागून एक घडणाऱ्या उत्क्रान्थती स्स्थतीहवषयक घटनाद्वारे खूपि माहहती देऊन िाते. तसेि 
या सवव घटना अलग अलग न राहता बेमालूमपणे एकमेकात घ सून संक्रहमत होऊन प ढे िातात व त्याम ळे 
उत्क्रान्थतीिा िो एक मागव तयार करतात त्यालाि ॲनािेनेहसस [Anagensis] असे म्हणतात. काही काही 
वळेा मात्र या मागाला शाखा र्फ टतात व त्या आपला मागव स्वतंत्रहरत्या आक्रहमतात. शास्त्रीय पहरभाषेत 
यालाि क्लॅडोिेनेहसस (Cladogenesis) म्हणतात. या दोन्थही प्रकारात वातावरणाशी ि ळवनू घेऊन 
(adapt) अन कूहलत होण्यािा प्रयत्न मात्र सारखाि असतो. नरवानरगणािें अशा प्रकारिे अन कूली 
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हवहकरण (adaptive Tudiation) आपणाला ६५० ते ७०० लाख वषापयवन्थत पाठीमागे घेऊन िाते. सध्यािे 
नरवानरगण िरी परमोच्च अवस्था (end Product) मानले तरी ते आपापल्या उत्क्रान्थती मागामधील ठळक 
टप्प्यािें प्रम खत्व हसद्ध करतात इतकेि म्हणाव ेलागेल. मात्र एक गोष्ट हनहितपणे लक्षात ठेवली पाहहिे, 
ती अशी की सध्यािे कोणतेही कपी अगर माकड मानवािा पूववि कोणत्याही अथाने होत नाही. हनदान असे 
६५० लाख वषांच्या इहतहासावरुन दाखवनू हदले िाते. तद्वति कोणताही आध हनक कपी व आध हनक 
मानव यानंा िोडणारा एकि पूववि हा द वाही गेल्या १०० ते १२० लाख वषाच्या इहतहासाने हसद्ध होत 
नाही. 
 
मानवकुल I मानववंश (Hominids) 
 

शारीहरय ग णािंी वगीकरणाच्या दृहष्टकोनातून ओळख करुन देणारे महत्वािे कायव मानवशास्त्रज्ञ व 
शारीहरय वैज्ञाहनक यािें आहे व ते त्याप्रमाणे करत आले आहेत. अनेक िातीसमूह एका गोत्रामध्ये ककवा 
अनेक गोते्र एका उपक लामध्ये समाहवष्ट करताना वगीकरण वैज्ञाहनकानंा शारीहरय लक्षणाचं्या व्याख्या 
सागंाव्या लागतात. एकाि व्यक्तीिी सवव शारीहरय लक्षणे तर महत्वािी आहेति परंत  त्याप ढिी पायरी 
म्हणिे अशा लक्षणसम हािंी काहयक स्वायत्ततेच्या दृष्टीकोनातून कशी हाताळणी करता येईल ही होय. 
यािाि अथव हाता-पायािी, बरगड्यािंी वगैरे शारीहरय रिना ही काहयक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने समिावनू 
घेणे िास्त उपय क्त आहे. सवव प्रकारिी कला-क सरीिी कामे, ओढणे, ढकलणे, उिलणे, हिमटा घेणे 
वगैरे प्रकारच्या हक्रयासंाठी हाताच्या शारीहरय रिनेिे अवलोकन महत्वपूणव ठरते. तर धावणे, तोल 
साभंाळून उभे राहणे, िालणे, उड्या मारणे, शरीरास आधार देणे इत्यादी कायांिी सागंड पायाच्या हवहशष्ठ 
शारीहरय रिनेशी घालणे उपय क्त आहे. अशाि प्रकारे िवळिवळ प्रत्येक अवयवासंंबधंी सागंता येईल. 
यालाि ले ग्रॉस क्लाकव  (Le Gros Clark) याने (total morphological pattern of the species) 
‘िातींिी सवांगीण पहरपूणव आकृहतक संरिना’ असे म्हटले आहे. अगदी अलीकडे सासं्ख्यकी शास्त्राच्या 
आधारे व्यक्ती-व्यक्तीतील समानता वा हवहभन्नता अगर व्यक्तीसमूहािी द सऱ्या व्यस्क्तसमूहाशी समानता 
वा हवहभन्नता बहूिर हवश्लेषणाच्या पद्धतीने (muttivariate analysis) शोधून काढणे शक्य झाले आहे. 
याम ळे शकंास्पद गोष्टींिा कायात्मक संबधं प्रस्थाहपत करणे बऱ्यािशा प्रमाणात शक्य झाले आहे. यायोगे 
वगींकरणाच्या हक्रयेमध्ये स लभता हनमाण झाली आहे. उदा. समिा एखादा संपूणव सागंाडा न सापडता िर 
त्यािी काही हाडेि र्फक्त सापडली, तर त्या हाडाचं्या एकंदर रिनेवरुन, आकारावरुन, कायात्मक संबंध 
प्रस्थाहपत करता येतो व संपूणव सागंाड्याहवषयी हनष्ट्कषवही काढता येऊन वगीकरण पद्धतीतील स्थान 
हनहित करता येते. 
 

वरील सवव हवविेनाच्या आधारे मानवक ल कपीक लापेक्षा कसे हनराळे आहे हे हसद्ध करणे सोपे 
झाले आहे. अत्यंत महत्वािे असे शारीहरय घटकग ण म्हणिे कवटी व कवटीिे भाग, िववण हक्रयेस उपय क्त 
असे भाग व िलनवलन हक्रयेस उपय क्त असे भाग होत. अहधक ख लासा करावयािा झाल्यास असे म्हणता 
येईल की कवटीिा सवांगीण अभ्यास व त्यायोगे मेंदूिा आकार, क्षमता इत्यादी; दात, िबडे, उन्नत 
स्स्थतीस कारणीभतू असणारे अवयव तसेि हस्तलाघवाथव उपयोगी भाग इत्यादी सवव शारीहरय घटकग ण 
अभ्यासणे अगत्यािे ठरते. आता मानवक लासंबंधी वणवन करायिे झाल्यास ते प ढीलप्रमाणे करता येईल. 
‘मोया आकारािा मेंदू असलेला परंत  त लनात्मक लहान िेहेऱ्यािा नरवानरगण हवभाग म्हणिे 
मानवक ल. तसेि हात हस्तलाघवाथव क शल व पायािंी रिना उन्नतस्स्थती व दोन पायावर तोल 
साभंाळण्यास योग्य अशी योिना ज्या नरवानरगणामंध्ये आहे ते थोडक्यात मानवक ल होय.’ हे सवव वणवन 
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आध हनक मानवास तंतोतंत लागू पडते. परंत  प्रािीन मानवािे अवशषे सववपहरपूणव नसल्याने–व तसे नसणे 
हेही समथवनीय आहे–त्याचं्यासंबधंी हे वणवन वरवरिे वाटते आहण याम ळेि प्रािीन मानवाच्या िातींिा, 
शारीहरय वैधम्यािा, लैं हगक हवषमतेिा इ. अभ्यास करण्यात असंख्य अडिणी उद् भवतात. समानतेसंबंधी 
अगर हवषमतेसंबधंी हनणवयाप्रत येताना मात्र केवळ एकाि अवयवािा व एकाि व्यक्तीिा अभ्यास न करता 
अनेक अवयवािंा, शारीहरय घटकग णािंा व अनेक व्यक्तींमध्ये आढळणाऱ्या या गोष्टींिा अभ्यास आवश्यक 
आहे नव्हे असा हा अध्याहृत हनयमि आहे. प्रािीन मानवािा उत्क्रान्थतीच्या मागामधील टप्पा ठरहवताना हा 
हनयमि उपयोगी पडतो. दोन टप्प्यामध्ये येणाऱ्या प्रािीन मानवामध्ये मात्र दोनही टप्प्यािंी थोडी थोडी 
लक्षणे आलेली असतात. कारण एका टप्प्यामधून द सऱ्या टप्प्याकडे कालक्रमण करताना शारीहरय 
लक्षणािंा हवकास (अथवा ऱ्हास) सम प्रमाणात न होता हवषम प्रमाणात होत असतो. यालाि ‘संकीणव 
रिनात्मक उत्क्रान्थती’ (Mosaic evolution) असे म्हणतात. 
 

मानवक लाच्या उत्क्रान्थतीमध्ये म ख्यत्वे तीन आकृतीक संस्था हनमांण झाल्या. तसेि प्रत्येक संस्थेला 
िोडणारे मध्यद वहेी हनमाण झाले. या तीन संस्थािें स्वरुप प ढील प्रािीन मानवाद्वारे स्पष्ट होते. 
 

१) ऑस्रेलोहपथेसीन (वाच्याथाने दहक्षणेकडील–कपी परंत  प्रत्यक्षात कपी–मानव असे स्वरुप.) 
 

२) हपथेकॅन्थ् रोहपनस् (वाच्याथाने कपी–मानव परंत  प्रत्यक्षात खरोखरीिा मानव असे  स्वरुप.) 
 

३) सहॅपयन्थटस् (वाच्याथाने हविार करणारा मानव परंत  प्रत्यक्षात आध हनक मानव.) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : १३ रामाहपथेकस, कपी व मानवाच्या खालच्या िबड्यािें त लनात्मक रेखाकंन 

 
मानवकुलािील सवाि जुने अवशेष 
 

मायोसीन व पूवव प्लायोसीन काळामध्ये म्हणिे स मारे ३०० ते १०० लाख वषापूवी नरवानर गणािें 
हकत्येक अवशषे अस्स्तत्वात होते. हवशषेतः कें नया, भारत, िीन व य रोपमधील काही प्रदेश याहठकाणी असे 
बरेिसे अवशषे शोधून काढण्यात आलेले हदसतात. हे प्रािीन कपी–हवशषेकरून–िायोहपथेकस 
(Drayopithecus) या नावाने ओळखले िातात. व त्यािें हकत्येक घटकग ण माकडापंासून खूपि हनराळे 
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असल्यािे हदसून येते. हवशषेतः दातािें कंगोरे व व दाढाचं्या खािा िमीन–अस्मानािे अंतर दशवहवतात. 
पिंाबमधील हसवाहलक टेकड्यामंध्ये आढळलेले रामाहपथेकसिे अवशषे भारतातरे्फ िायोहपथेकसिे 
प्रहतहनहधत्व करतात. परंत  रामाहपथेकस खरोखरि िायोहपथेकसिा प्रहतहनधी आहे की त्यापेक्षा आध हनक 
आहे याबद्दल शास्त्रज्ञातं बरेि द मत आढळते. लेहवस (Lawis) या शास्त्रज्ञाने १९३२ साली यािा शोध 
लावला. स मारे १२० ते १४० लाख वषापूवीिे हाडावं्यहतहरक्त इतर अवशषेाबंरोबर हा प्रहतहनधी लपलेला 
होता िबड्याचं्या अभ्यासावरून लेहवसने त्यािी गणना मानवक लात केली आहे. परंत  त्याच्या या 
हसद्धान्थतास १९६१ पयवन्थत मान्थयता हमळाली नाही. इ. स. १९६१ मध्ये मात्र सायमन (Saimons) याने 
ज्यावळेी रामाहपथेकसच्या अवशषेािंा हर्फरून सखोल अभ्यास केला, त्यावळेी लेहवसच्या हनष्ट्कषावर 
हशक्कामोतवब करण्यात आले. सायमनने दाढािें माथे, छोटे छोटे स ळे, पटाशीिे दात इत्यादींिा अभ्यास 
केला. हे सवव दात िेहऱ्यािा आकार लहान होण्यास व गोलाकार दंतपसं्क्तिा आकार घेण्यास कारणीभतू 
झाले आहण असाि आकार आध हनक मानवाच्या िबड्यािंा, दातािंा असल्याने रामाहपथेकसला त्याने 
मानवक लात बसहवले. 
 

(आकृती क्रमाकं ४ : १३) 
 

आहफ्रकेतील केनया या हठकाणी उत्खननातून बाहेर आलेला प्रोकॉन्थसल (Proconsal) हा 
रामाहपथेकसप्रमाणे िायोहपथेकसपेक्षा िास्त प्रगतीपथावरील मानव होय. परंत  रामाहपथेकसप्रमाणे 
यासंबधंीही द मत आढळते. एकमत आढळते ते मानवक लात गणना करण्यावरून! 
 

इ. स. १९६२ मध्ये लीकी (Leakey) याने मायोसीन (Miocene) कालातील एक नवीनि अवशषे 
शोधून काढला. त्यािे त्याने केनयाहपथेकस वीकेरी (Kenyapithecus Wickeri) असे नामाहनधान केले. 
दाढा, उपदाढा व स ळे लहान आकारािे असून दाढािें माथे आध हनक मानवाप्रमाणेि बरेिसे आढळले 
आहण याम ळेि केनयाहपथेकस वीकेरीस मानवक लामध्ये स्थान प्राप्त झाले प ढे सायमनने केनयाहपथेकस व 
रामाहपथेकस एकि असल्यािे प्रहतपादन केले, परंतू लीकी याच्याशी सहमत होऊ शकला नाही. 
 

अशाप्रकारिे अहतशय त रळक प्रमाणात प्रािीन मानवािे अवशषे स मारे १०० लाख वषापूवीिे 
आढळले असले; तरी त्यािें मानवक लाशी नाते िोडताना र्फक्त दात व िबड्यािें स्वरुप यािंाि 
हविारपूववक व काळिीपूववक आधार घेतला िातो. 
 

यानंतर मात्र स मारे ५५ लाख वषापूवीिे अवशषे सापडतात. आहण ५५ लाख ते १०० लाख ही एक 
र्फार मोठी पोकळी राहते. 
 
पूवसप्लायस्टोसीनमधील कपी–मानव 
 

इ. स. १९२५ मध्ये प्रोरे्फसर रेमंड डाटव (Prof. Raymond Dart) यानंी एका लहान म लािी कवटी 
शोधून काढली. ती कवटी प्रािीन नरवानरगणापैंकी एका िातीतील एका गोत्रािी असून मानवक लात 
मोडणारी आहे. शोधून काढलेले हठकाण दहक्षण आहफ्रकेतील टाँग (Toung) हे होय. रेमंड डाटव याने ह्या 
गोत्रास ऑस्रेलोहपथेकस आहफ्रकॅनस असे नाव हदले. मानवक लामध्ये समाहवष्ट करण्यासाठी त्याने 
कवटीिा गोलाकार व त्यामधील मेंदू, दातािंी लक्षणे व दंतपंक्तीिा गोलाकार वगैरे गोष्टी हविारात 



 

 

अनुक्रमणिका 

घेतल्या. नंतरच्या कालात शोधून काढलेल्या याि प्रकारच्या अवशषेावंरून रेमंड डाटव यािा हनष्ट्कषव बरोबर 
असल्यािे हदसून येते. टाँग येथे सापडलेल्या लहान म लाच्या कवटीिे वरील घटकग ण आध हनक कपीच्या 
म लापेक्षा हकतीतरी हभन्नता दशवहवतात. कवटीच्या तळाशी असलेल्या बृहदं्रध्राच्या स्स्थतीवरून डाटव याने 
िलनवलन हक्रयेसंबंधीही काही अन माने काढली आहेत. बृहदं्रध्रािी हवहशष्ट रिना व त्याला िोडणाऱ्या 
पाठीच्या कण्यािी स्स्थती दोन पायावर िालणाऱ्या प्राण्याप्रमाणेि हनहित केली िाते. याउलट िार 
पायावर िालणाऱ्या प्राण्यािे बृहदं्रध्र कवटीच्या तळाच्या मध्याच्या थोडे मागील बािूस असून त्याला 
िोडणारा पाठीिा कणा धन ष्ट्याप्रमाणे बाकदार असतो. या रिनेम ळे उन्नतस्स्थती व दोन पायावर 
िालण्यािी हक्रया पार पाडता येत नाही. 
 

रॉबटव ब्रमू (Robert Broom) याने १९३६ साली स्टकव  र्फाउंटन येथे अेक संपूणव वाढ झालेल्या 
माणसािी कवटी शोधून काढली. त्याच्याि बरोबर अनेक िबडे व दात आहण अेक िवळिवळ संपूणव श्रोणी 
व इतर हाडे यािंा शोध लावला. ह्या सवांिे घटकग ण टाँग येथील लहान म लाच्या कवटीच्या प्रमाणात 
प ष्ट्कळि हमळतेि ळते आहेत. मकॅापान्थसगाट (Makapansgat) येथे सापडलेले अवशषेही वरील सवव 
अवशषेासं पूरक असेि आढळले. ह्या सववप्रकारच्या व हठकाणच्या अवशषेावरून आस्रेलोहपथेकसिे िे 
हित्र हदसते ते असे की, आकाराने लहान, नािूक प्रकृतीिा, मानवक लातील उन्नतस्स्थती व दोन पायावर 
िालण्यािी कला आत्मसात करून साधारणपणे उघड्या िागेवरील कोरडवाहू िहमनीवर रहाणारा हा 
प्राणी. दातािंी रिना सववभक्षी आहारासाठी योग्य असली तरी मासंािा उपयोग त लनेने िास्त प्रमाणात 
करीत असावा. 
 

क्रोमद्राई, स्वाटवक्रान्थस इत्यादी द सऱ्या दोन हठकाणी सापडलेले अवशषे वरील अवशषेापेंक्षा 
हभन्नपथंीय हदसतात. आहफ्रकॅनसपेक्षा आकाराने मोठा, ओबडधोबड व िास्त शस्क्तमान अशा या प्रकारास 
ऑस्रेलोहपथेकस रोबस्टस असे नामाहनधान केलेले आढळते. (टीप :– ऑस्रेलोहपथेकसच्या ऑहफ्रकॅनस 
रोबस्टस या वगीकरणाबद्दल अनेक प्रवाद असले तरी शारीहरय संघटनावंरून दोन गट स्पष्ट हदसतात. 
यालाि पॅरान्थ् रोपस रोबस्टस असेही म्हणतात.) 
 

आहफ्रकॅनसपेक्षा रोबस्टसिे शारीहरय ग ण हकतीतरी गोष्टीत हभन्न आढळतात. उदाहरणाथव:– िड 
व आकाराने मोया दाढा व उपदाढा घषवक म्हणून उत्तम काम बिावीत असतात तर पटाशीसारखे दात व 
स ळे त्यामानाने लहान आकारािे आढळतील. कवटीहशवाय इतर हाडे असे दशवहवतात की, हा मोठा प्राणी 
उन्नत अवस्थेस लायक असून दोन पायावर िरी िालत असला तरी त्याच्या िालण्यात सहिता असू 
शकत नाही. दाताचं्या प्रकारावरून त्याच्या आहारासंबंधी असे म्हणता येईल की कचे्च पदाथव, म ळे, कच्ची 
र्फळे, कठीण पदाथव सहिगत्या खाणारा असावा. अथात मासंािा उपयोग हकती प्रमाणात करीत असेल 
ह्यासंबधंी अनेक मतभेद आहेत. 
 

इ. स. १९५९ पासून डॉ. एल्. एस्. बी. लीकी, त्यािी बायको, इतर क ट ंबीय व ह्यािे सहकारी 
कामगार यानंी हकतीतरी अवशषे पूवव आहफ्रकेमधील ओल्ड वाई गॉिव–टाझंाहनया व उत्तर केनया या 
हठकाणी शोधून काढले. या त्याचं्या कायाम ळे ऑस्रेलोहपथेकसिी नवनवीन माहहती अस्स्तत्वात आली व 
अिूनही येत आहे. ओल्ड वाई गॉिव येथून हवशषेतः त्यानंी एक ऑस्रेलोहपथेकसिी मोया आकारािी 
कवटी शोधून काढली व त्या अवशषेास कझिॅन्थ् रोपस अगर ऑस्रेलोहपथेकस बॉयसी असे नाव हदले. या 
एका महत्वाच्या अवशषेाखेरीि इतर हकती तरी लहानसहान मानवक लातील अवशषे शोधून काढले. हे 
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आकाराने लहान असले तरी ऑस्रेलोहपथेकस आहफ्रकॅनसपेक्षा अहधक आध हनक व स धाहरत आढळतात. 
परंत  तरीही सववसाधारण वणवन त्या सवाना ऑस्रेलोहपथेकसच्या गटाति बसहवते. 
 

ऑस्रेलोहपथेकसिे असे िे असंख्य अवशषे शोधून काढले गेले त्यािे हवभािन स्थूलमानाने 
प ढीलप्रमाणे करता येईल. 
 

१. ऑस्रेलोहपथेकसिे आकाराने लहान असलेल्यािंा एक गट. 
 

२. ऑस्रेलोहपथेकसिा आकाराने मोठा असलेल्यािंा द सरा गट. 
 

३. या दोन्थहीपेक्षा िरा हनराळे परंत  मोया आकारािे असलेल्यािंा एल्. एस्. बी. लीकी यािा 
हतसरा गट. 

 
आता हे तीनही प्रकार एक, दोन अगर तीन िातींिे प्रहतहनधी आहेत काय? आहण यापैकी 

कोणताही प्रकार असला तरी ते सवव एका गोत्रात मोडतात की एकापेक्षा िास्त गोते्र आढळतात? या 
महत्वाच्या प्रश्नासंबंधी बरीि परस्परहवरोधी अशी मते आढळून येतात. परंतू हे सवव प्रकार एकाि 
ऑस्रेलोहपथेकस या गटात मोडतात, याबद्दल मात्र एकमत आहे. हा भाग अहतशय महत्वािा आहे. कारण 
मानव िातीहवकासात्मक प्रगतीसंबधंी हनहितपणे सागंण्यासाठी या गोष्टीिा मोठा वाटा आहे. हे सवव प्रकार 
िर एकाि िातीिे असतील तर महत्वािे म्हणून गणले गेलेले िे र्फरक आढळतात, ते लैं हगक हभन्नतेम ळे 
असले पाहहिेत. थोड्या र्फार हकरकोळ र्फरकाने सवांिा आहारही सारखाि असला पाहहिे. याउलट 
लहान व मोठा असे दोन प्रकार िर दोन िातींिे प्रहतहनधीत्व करीत असतील तर यािा अथव आंतरिातीय 
शारीहरक संबंध न आल्याने दोन्थही गटानंी आपापली वैहशष्ट्ट्ये कायम राखली असली पाहहिेत. तसेि हे 
दोन्थही प्रकार लहान व मोठा–एकाि प्रकारच्या वातावरणात व भमूीत रहात असतील तर अन्न हमळहवण्यािे 
त्यािें मागव हभन्न असले पाहहिेत असेही म्हणाव ेलागेल; नाहीतर एकमेकात भाडंणे, मारामाऱ्या व लढाया 
होऊन एखादा तरी प्रकार लोप पाव ूशकला असता. परंत  हे स्पष्टीकरण संय स्क्तक नाही कारण असे िर 
असेल तर एखाद्याि प्रकारिे िास्त प्रमाणात अवशषे सापडले असते. तीन िातींिी कल्पनाही दोन 
िातींच्या कल्पनेप्रमाणेि देता येईल. र्फरक इतकाि की पूवव व दहक्षण आहफ्रकेमध्ये सापडलेले सवात 
मोया शरीरमानािे अवशषे िननीकदृष्ट्ट्या हवभक्त असले पाहहिेत. परंत  अशा प्रकारिे स्पष्टीकरण र्फक्त 
वैधम्यांच्या दृष्टीने अगर वंहशक भेद इतपति मयाहदत असले पाहहिे असो. 
 

सवात मोया आकारािे िे अवशषे आहेत ते उत्क्रातंीमध्ये र्फारसा भाग न घेता मधेि ल प्त पावले 
असले पाहहिेत असे बह तेक सवव शास्त्रज्ञािें मत आहे. परंत  लहान आकाराबद्दल मात्र साधक-बाधक ििा 
केली िाते. ह्या लहान कपीमानवास लीकेई व त्यािें सहाध्यायी मानव िातीहवकासात्मक आलेखात म ख्य 
गाभ्याशी िोडण्यास तयार नाहीत. त्याचं्यामते ओल्ड वाई गॉिव येथील कपी-मानवापेक्षा हा लहान कपी-
मानव कालगणनेने खूपि मागे िातो. म्हणून नवीन कपी-मानवास (ओल्ड वाई गॉिव येथील) यानंी ‘होमो’ 
या गोत्रामध्ये गोवले आहे. व होमो हॅहबहलस असे नाव हदले. होमो हॅहबहलसच्या हाता-पायाचं्या रिना 
हत्याराचं्या हनर्ममतीसाठी योग्य अशाि आहेत. अथात सववि मानवशास्त्रज्ञ याच्याशी िरी सहमत नसले तरी 
बह तेकाचं्या मते ही एक ऑस्रेलोहपथेकसिीि अवस्था असून हतच्याम ळे उत्क्रातंीिा प ढील 
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हपथेकँ् रोपसिा टप्पा िोडला िातो. ऑस्रेलोहपथेकसिी िरा स धाहरत आवृत्ती परंत  हपथेकॅन्थ् रोपसपेक्षा 
हनहिति पूवीिी अशी ही होमो हॅहबहलसिी अवस्था असली पाहहिे. 
 
मध्य प्लायस्टोसीनमधील मानवावस्था 
 

हपथेकँ् रोपाईन गट ऑस्रेलोहपथेकसच्या नंतरिा असून, खराख रा मानव या संजे्ञस पात्र आहे असे 
त्याच्या एकंदर अवशषेाचं्या तपासणीवरून समिते. ‘होमो इरेक्टस’ या गोत्रामध्ये त्यािा समावशे केला 
िातो. अती पूवेकडील प्रदेश, आहशया, उत्तर आहण पूवव आहफ्रका आहण य रोपमधील काही हठकाणी अशा 
र्फार मोया प्रदेशात यािे अवशषे सापडले आहेत. त्यािा काल मध्य प्लायस्टोसीन म्हणिे स मारे ५० 
हिार वषांपूवी असा नोंदहवला िातो. इ. स. १८९० मध्ये िावा येथील हत्रनील (Trinil) येथे यािे अवशषे 
कवटीच्या डोक्यािा भाग व माडंीिे हाड सवव प्रथम शोधून काढले गेले. यापैकी कवटीिा डोक्यािा भाग 
प्रारंहभक अवस्था दशवहवतो तर माडंीिे हाड आध हनक वाटते. त्यानंतर इतर हठकाणी म्हणिे िावा येथील 
संगीरान (Sangiran), िीनमधील पेककगिवळच्या िौकूतीन (Choukoution) व ओल्ड वाई गॉिव येथील 
सापडलेल्या अवशषेानं सार कवटीिा डोक्यािा भाग हनहिति िावा येथील आहदकबदू असल्याबद्दल खात्री 
पटते. परंतू माडंीच्या हाडाबद्दल बरेि प्रवाद आढळतात. या होमो इरेक्टसिी कवटी आध हनक मानवाच्या 
कवटीपेक्षा हकतीतरी हभन्न लक्षणे दशवहवते. घ मटािा बसकट आकार, कवटीिी धारणक्षमता कमी प्रमाणात 
(म्हणिे ९०० ते १००० घन सें. मी.) वगैरे वगैरे ही लक्षणे. भ वईच्या वरिे हाडािे कंगोरे अहधक िाड, (a 
stout occipital ridge and small mastoid processes behind the ear openings.) िबडे आकाराने 
मोठे परंत  हन वटीिे अस्स्तत्व नसलेले आहण ओबडधोबड दात वगैरे गोष्टी प्रारंहभक अवस्था दशवहवतात. 
हवशषेतः दाढाचं्या कडा व वरील पाढं रका भाग तसेि लिके तोडण्यात उपय क्त असलेला दातािंा भाग 
इत्यादी तर हनहिति प्रारंहभक अवस्था स िहवतात. यादृष्टीने हायडेलबगव िमवनी येथील एक िबडा होमो 
इरेक्टसिा असावा असा संशय आहे. परंत  त्यािा काल हनहित नाही. 
 

धड व हातापायाच्या हाडािें अवशषे र्फारसे हमळालेले नाहीत. िे काही थोडेर्फार हमळाले. त्यामध्ये 
माडंीिी हाडे व अधववट श्रोणीिे हाड वगैरे िावा, िौकूतीन व ओल्ड वाई गॉिव या हठकाणािें प्रहतहनहधत्व 
करतात. हत्रनील येथे सापडलेल्या माडंीच्या हाडावरून असा हनष्ट्कषव हनघतो की इतर हाडाचं्या 
पहरस्स्थतीच्या मानाने माडंीिी हाडे िास्त आध हनकत्वाकडे झ कलेली वाटतात. व याच्या अन षंगाने कवटी, 
मेंदू, िबडे व दातं यामध्ये क्रमाक्रमाने उत्क्रान्थती होत गेली असावी. परंत  ओल्ड वाई गॉिव येथे सापडलेल्या 
माडंीच्या हाडाम ळे या हनष्ट्कषािा प नर्मविार करावयास भाग पाडले आहे. 
 

ॲश हलयन संस्कृती घडण या होमो इरेक्टसकडून केली गेली असावी. ही संस्कृती िीन, य रोप, 
उत्तर व पूवव आहफ्रका येथे पसरली असून हतिे हनदशवक म्हणिे फ्लेक हत्यारे व हंडाॲक्स वगैरे होत. 
साम हहक तत्वावर हशकार व अग्नी तयार करण्यािे तंत्र त्यानंी आत्मसात केले असाव े हवशषेतः िौकूतीन 
येथे अशा हशकारीिे भक्ष झालेल्या मोठमोया प्राण्यािें अवशषे आढळले. हे अवशषे एका माणसाच्या 
हशकारीच्या आवाक्याबाहेरिे आहेत. यावरुनि वरील हनष्ट्कषव काढता येतो. 
 

सववसाधारणपणे ५ लाख वषापूवीिा माणूस बऱ्याि गोष्टी आत्मसात करण्याबाबत यशस्वी झालेला 
हदसतो. दोन पायावर व्यवस्स्थत तोल सांभाळून िालण्याच्या कलेिा प रेपूर र्फायदा त्याने उठहवला. 
त्याम ळे हनसगातील हनरहनराळ्या आपत्तीवर मात करण्याच्यादृष्टीने मेंदूिी प्रगती होऊ लागली. मोकळ्या 
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हाताचं्या उपय क्त हक्रया करण्याकडे उपयोग होऊ लागला. या सवव गोष्टींम ळे शरीर रिनेमध्येही आवश्यक 
ते बदल होण्यास स रुवात होऊन सामाहिक एकतेिी िाणीव होऊ लागल्यािे हदसते. यािम ळे हशकारीिे 
व इतर अन्न हमळण्यािे मागव साम हहकदृष्ट्ट्या हाताळले गेले असावते. तसेि नवनवीन प्रदेशातं वस्ती 
करण्याकडे कल हदसून येतो. अमेहरकेच्या शोधापूवीच्या ि न्थया िगातील बऱ्यािशा प्रदेशात मानवी वस्तींिे 
अस्स्तत्व आढळून येते ते याि प्रवृत्तीम ळे असाव.े 
 

मध्य प्लायस्टोसीननंतरच्या काळामध्ये बऱ्याि मोया प्रमाणात मानवी अवशषेासंबधंी पोकळी 
आढळून येते. स मारे ५ लाख वषानंतरच्या अवशषेािंा काल काहीसा २५ लाख वषांच्या स मारास िातो. 
म्हणिेि ही पोकळी स मारे २५ लाख वषािी असावी. अथात भवैूज्ञाहनक शास्त्राच्यादृष्टीने ही पोकळी लहान 
भासेलही परंत  मानवी उत्क्रान्थतीच्या संदभात मात्र ही खूपि मोठी पोकळी वाटते. आध हनक मानवाकडे 
झ कलेल्या प्रगतीच्या क्रान्थतीक वगेामध्ये याम ळे काहीशा प्रमाणात खीळ बसली, असेि म्हणावे लागेल. मात्र 
शास्त्रज्ञाचं्या सततच्या प्रयत्नाम ळे नवीन अवशषेािंा शोध लागून हा द वा साधंण्यास मदत होईल असेही 
वाटते. 
 

हब्रटनमधील स्वान्थसकोम्ब येथे सापडलेली कवटी स मारे २.५ लाख वषाप वीिा काल दशवहवते. ही 
कवटी बरीिशी मानवीय लक्षणे दाखहवते. तसेि िमवनीमधील स्टाईनहाईम येथील कवटीिाही उल्लेख 
करावा लागेल. ह्या दोन्थही कवट्या अंतरहहमानीय कालातील आहेत, अहधक गोलाकार आकार, अहधक 
धारणक्षमता इत्यादी बाबतीत या दोन्थही कवट्या होमो इरेक्टसपेक्षा हनराळेपण दाखहवतात. स्टाईनहाईम 
कवटीच्या भ वईच्या वरील हाडे सपाटीकडे झ कलेली असून दातही आध हनक अवस्था दाखहवतात. दातािंा 
आकार व इतर वणवन मानवी उत्क्रान्थतीच्या दृष्टीने र्फार मौल्यवान आहे स्टाईनहाईम कवटीिे दात आकाराने 
लहान, हवस्ताराने आध हनकतेकडे झ कणारे आहण हवशषेतः हतसरी दाढ आकाराने व हवस्तारानेही लहान 
असल्याम ळे आध हनकि म्हणावी लागेल. अशाि प्रकारिे वक्तव्य दहक्षण इहथयोहपयामधील ओमो या 
हठकाणी सापडलेल्या अवशषेासंबधंी करता येईल. परंत  वरील तीनही प्रकारच्या व हठकाणच्या 
अवशषेावरुन होमो इरेक्टसिे नाव होमो सहॅपयनबरोबर िोडणे मात्र इष्ट नाही. हे तीनही हठकाणिे अवशषे 
र्फक्त स धाहरत आवृत्त्या दशवहवतात इतकेि. 
 
उत्तर प्लायस्टोसीनमधील आधुणनक मानव 
 

उत्तर प्लायस्टोसीनमध्ये सापडलेल्या प्रािीन मानवािे अवशषे इतर कालाचं्या मानाने हकतीतरी 
पटीने अहधक आहेत. तसेि हवस्तृत प्रमाणातही ते हवख रलेले आहेत. होमो सहॅपयनिे प्रािीन अवशषे 
पूवेकडील देश, अहतपूवेकडील प्रदेश, आहशया, आहफ्रका व य रोप इतक्या हवस्तत प्रदेशामध्ये आढळले. 
अमेहरका व ऑस्रेहलया येथे मात्र मानवािे अस्स्तत्व २० ते २६ हिार वषापूवी सापडत नाही. 
 

अती पूवेकडील सोलो (िावा), हनहा (Niha) बोर्मनओ व िौकूतीन (पेकींग-िीन) येथील अवशषे, 
हवशषेत्वाने झळकतात. सोलो येथील अवशषे नदीच्या पात्रामध्ये सापडले. यामध्ये स मारे अकरा कवट्या, 
दगडी साहहत्य-हत्यारे, शसे्त्र वगैरे– व काही सस्तन प्राण्यािंी हाडे यािंा समावेश होतो. कवटीच्या बािंूिी 
हाडे िाड, परंत  सववसाधारण आकारािी असून उतरते कपाळ, अहधनेत्रक कंगोरा मधोमध बसका म्हणिे 
दोन हनरहनराळ्या भागामध्ये पसरलेला पिकपाल कंगोरे भक्कम व कणवपिास्थी उल्लेखनीय, असे 
सववसाधारण वणवन करता येईल. 
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हनहा (Niha) येथील अवशषे उत्तर बोर्मनओमधील एका खूप मोया ग हेमध्ये िहमनीच्याखाली 
स मारे २·४ मीटर खोलीवर गाडलेल्या अवस्थेत हमळाले. कवट्याबरोबरि दगडी हत्यारेही हमळून आली. 
रेहडओ–काबवन कालमापन तंत्रान सार त्यािंा काल ३९ हिार वषे साहंगतला िातो. लहान आहधनेहत्रक 
कंगोरे नाकािे मूळ िेपलेले व िवळिवळ सरळ कपाळ असे या कवट्यािें वणवन करता येईल. ही सवव 
लक्षणे अलीकडील ऑस्रेहलयन आहदवासीप्रमाणे आहेत. 
 

िौकूतीन येथे आठ व्यक्तींिे अवशषे, काही दगडािी हत्यारे व ओबडधोबड दागदाहगने सापडले. 
कवट्यािंी पहरस्स्थती अहतशय हनराशात्मक असली तरी त्यािें ग णहवशषे आध हनक मंगोहलयन वशंाच्या 
लोकाशंी केले िाते. त्यािंा परत संपूणव अभ्यास करावा म्हटले तर द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात त्यािंा नाश 
झाल्याने हीही गोष्ट शक्य नाही. 
 

आहफ्रकेमध्ये सापडलेल्या अवशषेापंैकी ब्रोकन हहल-ऱ्होडेहशया येथील अवशषे महत्वािे आहेत. 
एक कवटी हातापायािी हाडे हे ते अवशषे! कवटीिी भक्कम बाधंणी, िड व ओबडधोबड आहधनेहत्रक 
कंगोरे, डोक्यािा सपाट भाग व वैहशष्ट्ट्यपूणव पिकपाल कंगोरे असे वणवन त्या अवशषेािें केले िाते. 
त्याहशवाय मोठा िेहरा, मोया आकारािी ताळू, काही हकडके व काही धड स्स्थतीतील दात ही स द्धा 
वैहशष्ट्ट्ये आहेत बऱ्याि प्रमाणात यािे साम्य य रोपमध्ये सापडलेल्या हनएंडरथाल सागंाड्याशी हमळते–
ि ळते आढळते. परंत  धड व हाता–पायािंी हाडे आध हनक मानवाप्रमाणे वाटतात. 
 

यानंतरिा महत्वपूणव परंत  हततकाि अभ्यासोपय क्त य रोपमधील अवशषे म्हणिे हनएंडरथाल 
मानव होय. काही वषापूवी यािी गणना एका स्वतंत्र िातीमध्ये केली गेली होती. परत  आता 
मानवक लातील एका वशंात त्यािी गणना केली िाते. हे लोक शवेटच्या हहमय गाच्या काळात म्हणिे स मारे 
५० हिार वषापूवींच्या काळात रहात असावते. त्यािंा वैहशष्ट्ट्यपूणव शरीराकार, अनेक शारीहरक 
घटकग णािंा एकत्र संिय या महत्वाच्या ग णावरून हनराळ्याप्रकारे उल्लेख केला िातो. अहभिात व प्रगामी 
असे दोन गट त्याचं्यामध्ये हदसून येतात हे त्यािें द सरे वैहशष्ट्ट्य. अहभिात हनएंडरथाल मानव उंिीने 
लहान परंत  ढबबू, शस्क्तमान हात-पाय, कवटीिी पोकळी मोठी असलेला व हन वटीिा अभाव असलेला 
िबडा असा होता. या त्याच्या हवहशष्ट शरीर-ग णधमािा संबंध त्या वळेच्या वातावरणाबरोबर अन कूहलत 
होण्यायोग्य गोष्टींबरोबर िोडला िातो. 
 

इ. स. १८५६ साली ड्य सेलडॉर्फव  िमवनी हनएंडर दरीमध्ये यािा पहहल्या प्रथम शोध लावला गेला. 
परंत  त्याच्या एकंदर अवतारावरून अनेक प्रकारािे हवतंडवाद उत्पन्न केले गेले. काही िणाचं्या मते तो एक 
रोगट माणसािा सागंाडा होता तर इतर काही िणाचं्या मते तो एक रानटी अवस्थेतील प्राण्यािा कदाहित 
मानवािा सागंाडा होता. आहण अशाि प्रकारिे मत प्रवाद इ. स. १९०८ सालापयवन्थत होते. फ्रान्थसमधील ‘ला 
शापेल ऑन्थसॉ’ (La Chapelle aux Saints) येथे १९०८ साली सापडलेल्या अवशषेाबरोबर हा वादही 
संप ष्टात आला व त्यािी गणना मानवक लातील एका िातीत केली गेली. क बड्या शरीरयष्टीिा, 
ग डघ्यामध्ये वाकून िालणारा, िेहरा मानेपासून बरािसा प ढे ओढलेला असा त्यािा संदभव हदला िातो. या 
एकाि वणवनावरून मानवी उत्क्रातंीतील शोकाहंतका असे द दैवाने म्हणाव ेलागले असते. परंत  इतके द देव 
मानवाच्या नशीबी नाही हे हनएंडरथालच्या नंतर सापडलेल्या इतर हठकाणाचं्या अवशषेावंरून हदसून येते. 
हे इतर बह तेक सवव अवशषे िागंल्यापैकी उन्नतस्स्थती, उत्तमप्रकारे दोन पायावर िालण्यािी कला 
आत्मसात केलेल्या िागंले आय ष्ट्य िगणाऱ्या हशकारी मानवािी व प्रहतकूल पहरस्स्थतीशी यशस्वीपणे तोंड 
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देणाऱ्या मानवािी आकृती डोळ्याप ढे उभी करतात. यावरून इतकेि म्हणाव े लागेल की वरील रोगट 
माणसािे वणवन एका म्हाताऱ्यािे व वयाम ळे होणाऱ्या पहरणामािें असाव.े 
 

हिब्राल्टरपासून झेकोस्लोवाहकयापयंत व िमवनीपासून ते इस्त्राइलपयंत इतक्या य रोप व 
पूवेकडील हवस्तृत प्रदेशामध्ये त्यािा वावर होता. हकत्येक अवशषे तर हवशषेतः फ्रान्थसमधील दोरदॉ 
(Dordogne) ि नखडीने य क्त अशा ग हामध्येही आढळले आहेत. होमो इरेक्टसप्रमाणेि अग्नीिा उपयोग 
व दगडािी हत्यारे बनहवण्यािी कला यालाही आत्मसात होती. उलट मृत माणसाना प रणे व काही 
प्रमाणात मृत्यनंूतरिे संस्कार करणे याबाबतीत तो होमो इरेक्टसपेक्षा एक पाऊल प ढेि होता असे म्हणावे 
लागेल. यािा प ष्ट्ट्यथव अनेक प रावहेी उपलबध आहेत. 
 

आियवकारकरीत्या हनएंडरथाल मानव एकाएकी ल प्त झाला. त्याच्या ल प्त होण्यामागिी हनहित 
कारणे कोणीि समाधानकारक देऊ शकत नाही. काही िणाचं्यामते काही नैसर्मगक आपत्तीम ळे तो ल प्त 
पावला असेल. तर इतर काहींच्या मते त्यािे रुपातंर त्याच्या प ढील कालातील मानवामध्ये र्फार िलद 
गतीने झाले असाव ेअसे आहे. तर त्या कालातील त्याचं्यापेक्षा बलाढ्य अशा द सऱ्या गटाने त्यािे संपूणव 
हशरकाण केले असल्यािी शक्यताही बोलून दाखहवली िाते. अनेक उलटस लट मतप्रवाह याबाबतीत 
माडंले गेले. परंत  एक गोष्ट हनहित की त्याच्यानंतर त्याच्या त लनेने अहधक आध हनक अशा मानवािी 
उत्क्रान्थती झाली. याम ळे शवेटिे व हतसरे कारण अधववट पण खरे असावे असे वाटते. यािा अथव असा की 
हनएंडरथालपेक्षा शक्तीने िास्त असलेल्यानंी त्याचं्यावर आक्रमण करून इस्त्राईलच्या बािूस पळवनू 
लावले असावे. याच्या प ष्ट्ट्यथव थोडार्फार प रावाही हमळतो. इस्त्राईलमधील मौंट कामेल येथे दोन शिेारी-
शिेारी असणाऱ्या ग हामध्ये काही मानवी अवशषे हमळाले. यापैकी टाब न (Tabun) येथील सागंाडे 
हनएंडरथालसारखे हदसतात तर स्कूल (Skhul) येथील सागंाडे प्रगतीपथावरील परंत  हमश्र लक्षणािें 
आढळले. तसेि हहमय गािी हपछेहाट झाल्याम ळे िास्त आध हनक लक्षणाचं्या मानवािी उत्पत्ती होऊन 
हनएंडरथाल नष्ट पावला असेल. 
 

क्रो - मगॅनॉन हे त्या नवीन मानवािे नाव. हे त्यािे नाव दोरदॉमधील क्रो–मगॅनॉन या 
स्थलावरूनि हदलेलें  आहे. त्यािा काल स मारे ३२ हिार वषापूवीिा! परंत  य रोपातील आगमन त्यापूवी ५ 
ते १० हिार वष ेआधी झाले असाव.े असा अंदाि आहे. उंि सडसडीत बाधं्यािे, आध हनक शरीर बाधंणीिे 
इ त्यािे वणवन! तंतोतंत आध हनक मानवाशी हनगहडत असे प ष्ट्कळशा प्रमाणात ते आिच्या इंडो-य रोहपयन 
लोकासारखे असावते. 
 

सासं्कृतीक दृष्ट्ट्या प ढारलेले व सामाहिक िाहणवेिे हे लोक योिनापूववक हशकार करून अन्न 
हमळवीत असावते. त्यािंी प ष्ट्कळ प्रकारिी शसे्त्र व हत्यारे दगड व हाडे यापासून बनहवलेली हदसतात. हे 
लोक कलापे्रमी असावते असा प रावा ग हामधील कोरीव कामावरून समिून येतो. हित्रकलेच्या बाबतीतही 
हे लोक प ढारलेले वाटतात. िनंनहक्रयेसंबधंीिी काही हिते्रही हमळाली आहेत. िादूटोणा व देवदेवतावंर 
हवश्वास, त्यािंी पूिा करून, त्यानंा काही हशकारीतील वाटा अपवण करण्यािे तारतम्य, क्रो-मगॅनॉनमध्ये 
आढळते. यावरून शारीहरय लक्षणे, संस्कृती, ताहंत्रक माहहती, सामाहिक िीवनािी िाणीव इत्यादी 
बाबतीत क्रो-मगॅनॉन मानव आध हनक मानवाशी अगदी िवळिा वाटतो. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यानंतरिा आतापयंतिा इहतहास सववज्ञात आहेि. क्रो-मगॅनॉननंतर आलेले मानव म्हणिे 
मध्याश्म य गातील मानव, त्यानंतर आलेले नवाश्मय गातील मानव वगैरे. हे नंतरिे मानव शारीहरय दृष्ट्ट्या 
एकमेकापंासून र्फारसे हनराळे नाहीत. िातींच्या स्तरावर भेद न आढळता तो वशंस्तरावर आढळतो. 
सासं्कृतीक दृष्ट्ट्या हे सवव अहतशयि प ढारलेले होत. क्रमाक्रमाने शतेी, प्राण्यािंा शतेीसाठी उपयोग, 
प्राण्यानंा माणसाळावणे, श्रमतत्वावर कामािी हवभागणी इत्यादी गोष्टी सववज्ञात आहेति. 
 

प्रािीन मानवािी ही कथा न संपणारी अशी आहे. हदवसेंहदवस नवीन अवशषे शोधून काढले 
िातात. त्याम ळे नवीन नवीन प्रश्न उभे रहातात व त्या अन षंगाने ते सोडहवण्यािे मागवही शोधले िातात. हे 
िक्र अव्याहत िालू आहे. र्फक्त प्रयोगशाळेमधील तंते्र व प्रत्यक्ष िागेवर काम करताना येणारे प्रश्न यािंी 
सागंड घालून या िक्रािी उकल सोपी िाईल इतकेि! 
 

जािीणवकासात्मक णनदेशक वृक्ष 
 

आतापयंतिे सवव हवविेन वणवनात्मक झाले. या हववेिनावंरून अनेक भौहतकी मानवशास्त्रज्ञानंी 
िातीहवकासािे वृक्षहवस्तार रुपाने स्पष्टीकरण थोडक्यात केलेले आढळते. त्यापैकी काही ठळक व 
महत्वाच्या वृक्षािें स्पष्टीकरण त्या वृक्षासंहहत थोडक्यात या हठकाणी पाहू. क्रमाकं ४ : १४ िा वृक्ष डबलू. ई. 
ले. ग्रॉस क्लाकव  याचं्या मतप्रवाहास अन सरुन केला आहे. या हब्रहटश प रािीव वैज्ञाहनकाने आपले संकहलत 
हविार इ. स. १९५९ मध्ये माडंले. आकृतीच्या डाव्या बािूच्या भागाकडे बऱ्यािशा नाश पावलेल्या नर-
वानर गणािंा समावशे केलेला आहे. ऑस्रेलोहपथेकस, होमो इरेक्टस (ककवा हपथेकँ् रोपस), हनएंडरथाल 
मानव व ऱ्होडेहशयन मानव इत्यादी प्रािीन मानवािंा काही हवहशष्ट हठकाणी शवेट दाखहवला आहे. यािाि 
अथव आध हनक मानवाशी या सवांिा ि लत नातलगासंारखा संबंध दाखहवला असून इतर नर-वानर 
गणापेंक्षा ते मानवाशी अहधक िवळिे आहेत असे स्पष्ट हदसते. 
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आकृहत क्रमाकं ४ : १४ िाहतहवकासात्मक हनदेशक वृक्ष (डबलू. ले. ग्रॉस क्लाकव ) 

 
क्रमाकं ४ : १५ िा वृक्ष िॉन नेहपयर (क्वीन एहलझाबेथ कॉलेि ऑर्फ लंडन) यानी इ. स. १९७१ 

मध्ये तयार केला. या वृक्षािी स रूवात एहिप्तोहपथेकस यापासून केली असून रामाहपथेकसद्वारा आध हनक 
मानवािा प्रवासमागव दशवहवला आहे. ‘होमो’ या संजे्ञत बसणाऱ्या प रातन िीवास होमो हॅहबहलस व 
त्यानंतरच्या िीवास होमो इरेक्टस असे नामाहनधान केलेले हदसते. ऑस्रेलोहपथेकसच्या आहफ्रकॅनस व 
बॉयसी अशा दोन शाखािंा हनदेश असून त्यािंा आध हनक मानवाच्या उत्पत्तीमध्ये काही संबधं नसल्यािे 
दाखहवले आहे. तसेि ऑस्रेलोहपथेकस बॉयसी यािा उल्लेख पॅरान्थ् रोपस असा केलेला हदसतो. 
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आकृहत क्रमाकं ४ : १५ िाहतहवकासात्मक हनदेशक वृक्ष (िॉन नेहपयर) 
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आकृहत क्रमाकं ४ : १६ िाहतहवकासात्मक हनदेशक वृक्ष (हर्फहलप टोबायस) 

 
हर्फलीप िे टोबायस (हवटवॉटरवस रडँ हवद्यापीठ, दहक्षण आहफ्रका) याने आपले हविार १९६५ मध्ये 

प ढील आकृती क्रमाकं ४ : १६ न सार माडंले. ऑस्रेलोहपथेकस बॉयसी हे तीनही प्रकार एकाि 
ऑस्रेलोहपथेकस या पूवविापासून उत्पन्न झाले व कालातंराने नष्ट पावले असे दशवहवले आहे. असे िरी 
असले तरी ऑस्रेलोहपथेकस या पूवविापासून होमो हॅहबहलस, होमो इरेक्टस व हनएंडरथाल मानव व 
सरतेशवेटी आििा आध हनक मानव तयार झाला असे मत त्याने माडंले. 
 

सी. लॉकरग बे्रस, हमहशगन हवद्यापीठ, अमेहरका याने १९७१ साली माडंलेल्या एका 
हविारसरणीप्रमाणे सवव प्रािीन मानव अगदी एहियोहपथेकस ते आध हनक मानवापयवन्थत एकाि माळेिे मणी 
असल्यािे हदसून येते. त्याने एकूण दोन हविार माडंले. त्यापैकी एक वरीलप्रमाणे क्रमाकं ४ : १७ च्या 
आकृतीत हदसून येतो. द सरा हविार ल ई लीकी याच्या बरोबर माडंला. या द सऱ्या हविाराबाबत (आकृती 
क्रमाकं ४ : १८) त्या दोघातं एकमत हदसते. या द सऱ्या हविारान सार प्रोकॉन्थसल हा म ख्य पूववि धरून 
आध हनक मानवािी वाटिाल होमो हॅहबलीसमागे दाखहवली िाते. इतर अनेक शास्त्रज्ञाचं्या मते प्रोकॉन्थसल 
हा गोहरला या कपीच्या िवळिा समिला िातो. या हठकाणी मात्र वरील हविारसरणीस बे्रस व लीकी 
यानंी धक्का हदलेला हदसतो. लीकीच्या मते रामाहपथेकस व केनयाहपथेकस हे एकि प्रकार असून त्यािंा 
समावशे ऑस्रेलोहपथेकस रोबस्टस या प्रकारात केला आहे. तसेि इतराचं्या मते आहफ्रकॅनस अथवा 
ऑस्रेलोहपथेकस हॅहबलीस म्हणून िे अवशषे मानले िातात त्याना याहठकाणी होमो हॅहबलीसिे स्थान 
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हदले आहे. व त्याआधारे आध हनक मानवापयवन्थत मागवक्रमणा केली िाते. तसेि हपथेकँ् रोपस ही म ख्य 
खोडािी एक र्फादंी समिून हतिा शवेट हनएंडरथाल मानवापाशी केला िातो. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : १७ िाहतहवकासात्मक हनदेशक 

वृक्ष (सी. लॉकरग बे्रस) 
आकृहत क्रमाकं ४ : १८ िाहतहवकासात्मक हनदेशक 

वृक्ष (ल ई लीकेई) 
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आकृहत क्रमाकं ४ : १९ िाहतहवकासात्मक हनदेशक वृक्ष (बनाडव कॅम्पबेल) 

 
आकृहत क्रमाकं ४ : १९ मध्ये कॅहलर्फोर्मनया हवद्यापीठ, लॉस एंिेल्स येथील बनाडव कँपबेल याने 

िरा हनराळ्याि पद्धतीने िातीहवकासात्मक हविार माडंले. ते उधृत केले आहेत. त्याने १९७२ सालीं एका 
नवीन प्रकारच्या िाळीिा उपयोग केला. या िाळीमध्ये पूवी शोधून काढलेले व अगदी अलीकडेि शोधून 
काढलेले असे सवव प्रािीन मानवािे अवशषे कौशल्याने हवणलेले आहेत. हशवाय वरील पाि वृक्षामंधून 
वगळलेले असेही अवशषे यामध्ये एकहत्रत केले आहेत. यामध्ये रामाहपथेकस हा ऑस्रेलोहपथेकस 
आहफ्रकॅनस व ऑस्रेलोहपथेकस बॉयसी यािंा एकहत्रत पूववि दाखहवला आहे. त्यापैकी बॉयसी हा काही 
कालानंतर नष्ट पावला. स मारे २० लाख वषांपूवी आहफ्रकॅनसिे रोबस्टस, हॅहबलीस व मॉडिो केरतेनहसस 
असे वशंि ठरले. यापैकी रोबस्टस काही कालानंतर नष्ट पावला-तसेि हॅहबलीस व मॉडिोकेरतेनहसस 
यापासून होमो इरेक्टसिी उत्पत्ती झाली. या होमो इरेक्टसच्या पोटिाती उत्पन्न झाल्या. पृ्वीतलावर 
त्यािंा अनेक हठकाणी संिार स रू झाला. या पोटिातीपासून त्याप ढील होमो सहॅपयनच्या हकत्येक 
पोटिाती उत्पन्न झाल्या. 
 

वरील सवव वृक्षाचं्या वणवनावरून तसेि आतापयंतच्या हवविेनावरून प्रािीन मानवाच्या प्रगतीिा 
बोध होणे स लभ होईल. 
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प्रकरि ५ वे 
 

नर-वानर गि 
 

नर–वानर–गि म्हिजे कोि? 
 

इ. स. १८७३ मध्ये िीव वैज्ञाहनक सेंट िॉिव मीव्हटव (st. George Mivart) याने सवव प्रथम 
नरवानरगणािी व्याख्या प ढील प्रमाणे केली. 
 

“ख री प्रकारात मोडणारे, ित्र च्या हाडािे अस्स्तत्व असलेले, अपरास्तनी म्हणिेि नरवानरगण 
ककवा वानरवगी प्राणी होत. त्याचं्या नेत्राचं्या कडा हाडानंी प्रमाहणत असून, आय ष्ट्यात एकदा तरी हनदान 
तीन प्रकारिे दात असले पाहहिेत. त्यािंा मेंदू, पिखंडाने बनलेला असून भेगाळ उपागं हष्टत, असे त्यािे 
स्वरूप असले पाहहिे. हाता-पायापंैकी कोणत्याही एकािी आंतर्मदशिेी बोटे संम ख िोडीने असली 
पाहहिेत; नखे असलेले अगर अहिबात नसलेले पादागं ष्ट, लक्षणीय अंधनाल, लोंबते हशश्न, म ष्ट्कीय वृषण 
व वक्षीय स्तनािें अस्स्तत्व असले पाहहिे.” 

– सेंट िॉिव मीव्हटव. 
 

(“Primates are ungulates, Claviculate, Placental mammals with orbits encircled by 
bone, three kind of teeth at least at one time of life, brain always with a posterior lobe and a 
calcarine fissure, the innermost digits of at least one pair of extremities opposable, hallux with 
a flat nail or none, a well-marked Caecum, penis pendulous testis serotal, always two 
pectoral mammae.”) 

– St. George Mivart. 
 

वरील व्याख्येतील िवळिवळ सवव लक्षणे मानवात तंतोतंत आढळतात. म्हणूनि त्यािा समावेश 
नरवानरगणात केला असला पाहहिे हे स्पष्ट होते. अथांत सववच्या सवव लक्षणे मानवात आढळलीि 
पाहहिेत, असे मात्र नव्हे. त्यापैकी बरीि लक्षणे, बह ताशंी िशीच्या तशी, आढळल्यास प रेसे आहे. 
मानवाप्रमाणे इतरही अनेक प्राण्यािंा नरवानरगणात समावशे होतो. असे प्राणी कोणते? ते प ढे येईलि. 
भौहतकी मानवशास्त्रात मानवािाि अभ्यास अपेहक्षत असल्याम ळे नरवानरगणातील मानवािे स्थान, तसेि 
मानवानिीक येणाऱ्या इतर प्राण्यािें थोडक्यात वणवन व मानवाशी त लना, उन्नत आसनास कारणीभतू 
असणाऱ्या गोष्टी व त्यािंा सागंाड्यावर झालेला परीणाम, मानवािे ‘सामाहिक व सासं्कृहतक िीवन’ हे 
वैहशष्ट्ट्य असल्याने त्या संबंधात इतर नरवानरगणािंा अभ्यास वगैरे गोष्टींिा समावशे होतो. 
 

मीव्हटवने केलेली व्याख्या अद्यापीही बऱ्याि अंशी िशीच्यातशी प्रमाणभतू मानली िाते. प्रो. वडू 
िोन्थस (Prof. Wood Jones) यानी मीव्हटवच्या व्याख्येिे हवश्लेषण करताना म्हटले आहे की, कोणत्याही 
एकाि लक्षणावरुन नरवानरगणािी घटकधारणा सागंता येणार नाही, तर बऱ्याि लक्षणाचं्या समूहाच्या 
एकत्र परीणामािंी परीक्षा कशी करावी इतकेि सागंता येईल ...... ल. ग्रॉस क्लाकव  (Le Gros Clark) 
यािेही मत वरीलप्रमाणेि आहे. थोडक्यात “सवव नरवानरगणानंा एकत्र िखडले िाईल असे कोणतेही 
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लक्षण सागंता येणे अशक्य आहे” असे म्हटले िाते. सवव नरवानरगणामध्ये िशा काही समाईक गोष्टी / 
लक्षणे आढळतात, त्यािप्रमाणे काही लक्षणाबाबत हवषमताही आढळते. या तत्वाच्या आधारावर 
नरवानरगणािें िे वगीकरण केले िाते. त्यािा तक्ता पान १७२ नंतर हदला आहे. 
 

या वगीकरणान सार मानवािे स्थान थोडक्यात प ढीलप्रमाणे सागंता येईल– 
 

गण – नरवानरगण; क ल – मानव क ल; 

उपगण – मानवान ग ण; उपक ल – – 
नीिगण – अरंुदनाहसक; गोत्र – होमो; 
उच्चक ल – होहमनॉयहडया; सामान्थय नाव – मानव; 

 
मानवािा समावशे नरवानरगणात व मानवक लात केला िात असल्याने या दोन्थहींिे सववसाधारण व 

बह ताशंी सववसंमत असे काही महत्वािे घटक ग ण कोणते ते पाहू. 
 

नरवानरगिाचे जािीवाचक घटक गुि 
 

१) हातािंी पहरग्राही (Prehensile) अवस्था व पाय वृक्षवासी िीवनास अन कूहलत असे; २) हाता-
पायािंी बोटे नखाग्रानंी वहेष्टत असलेली; ३) हाता-पायापैकी दोन्थहींिे अगर एकािे अंगठे संम ख 
स्स्थतीधारक; ४) ित्रू लक्षणीय वाढीिे; ५) नेत्रकडा हाडानी प्रमाहणत केलेल्या; ६) हमश्र आहारास 
उपय क्त अशी दातािंी रिना, ७) हत्रहमती निर; ८) रिनात्मक व कायात्मक दृष्ट्ट्या नाकािे अवमूल्यन; 
९) धडाच्या वक्षीय भागी दोन स्तनािें अस्स्तत्व; १०) म ष्ट्कीय वृक्षण; ११) पहरवलीत, भेगाळ उपागं हष्टत व 
ग ंताग ंतीच्या रिनेिा मेंदू; १२) एकावळेी एकि गभवधारण करण्यािी माद्यांिी प्रवृत्ती; (अनेक 
गभवधारणात लनेने क्वहित आढळते); १३) बराि मोठा गभावधी काल; (Gestation Periods) (उदा. – 
मानवास गभावधी काल ९ महहने ९ हदवसािंा सववसाधारण आढळतो.) आहण १४) शबदाकंन क्षमता व 
सामाहिक वतवणूक ग ंताग ंतीच्या रिनेिी असते. 
 

मानवकुलाचे जािीवाचक घटक गुि 
 

१) डोक्यािा आकार इतर नरवानरापेंक्षा मोठा; बृहदं्रध कवटीच्या तळाच्या मध्याच्या थोडे प ढे 
अगर मध्यभागी असल्याने डोके व्यवस्स्थत तोललें  िाते; निर समातंर होण्यास मदत होते. २) िेहरा 
उंिीने कमी परंत  त्याच्या त लनेने डोळ्यामधील अंतर िास्त असते. ३) िबडे अप्रलंबीत असतात. ४) दंत 
मूलीय कमानी नािूक व लहान असतात. ५) हन वटी व्यवस्स्थत हदसते. ६) सववसाधारणपणे स ळ्यािंा 
आकार लहान असून ते इतर दाताच्या इतपति उंि असतात. ७) कायमिे दात उगवायिे, पूणव होण्यािा 
काल मोठा असतो. ८) नाकािा आकार लाबंट असून िेहेऱ्याच्या बाहेर कमान स्पष्ट हदसते. ९) पाठीिा 
कणा इंग्रिी ‘एस’ या अक्षरासारखा असतो. १०) धड व कटी याचं्यामधील तौलहनक अंतर िास्त असते. 
११) हातापेक्षा पायािी लाबंी िास्त असते. १२) हातािी बोटे व पिें सपाट सरळ असून बोटािंी हाडे लहान 
लहान असतात. १३) एकंदर हाताच्या पंिाच्या लांबीच्या त लनेने अंगठा िास्त लाबं असतो. १४) पायािे 
तळवे प ढून - पाठीमागे व एका बािूने द सऱ्या बािूकडे बाकदार होत गेलेले असतात. १५) पायािे अंगठे 
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मात्र असंम ख असून इतर बोटाचं्या ओळीत असतात. १६) परंत  पायािी बोटे - अंगठे वगळता लहानि 
(आखूड) असतात. १७) ओठ बहहववक्र असतात. १८) कपींच्या मानाने मानवािे शरीर िड असते. १९) 
शरीर वाढीिा काल मोठा असतो. तसेि २०) एकूण आय ष्ट्य इतर प्राण्याचं्या त लनेने भरपूर असते. 
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नरवानर गिािील काही कुलांचे थोडतयाि विसन– 
 

१) टूपॉयडी (Tupaidea) या क लािा प्रहतहनधी म्हणिे ‘री-श् रु’ (Tree Shrew) एक छोटासा 
िार पायावर त रूत रू िालणारा प्राणी. स रुवातीला यािे स्थान नरवानरगणात नव्हते. परंत  ले ग्रॉस 
क्लाकव ने (Le Gros Clark) याला स्थान नरवानरगणात हदले व ते स्पष्ट केल्याम ळे रूढ झाले. पूवव आहण 
दहक्षण भारत, दहक्षण पूवव आहशया, आहण इंडोनेहशया येथे हा प्राणी व त्यािे अनेक भाऊबधं आढळतात. ते 
आकाराने लहान असून म ख्यत्वे त्यािंा आहार म्हणिे लहान लहान हकडे होय! काही र्फळे, हबया 
इत्यादीही ते खातात. छोटी झ डपे व िमीनीलगतच्या लहान झाडाचं्या र्फादं्या यावर ते रहातात. सवव 
बोटानंा नखे असणारा असा हा एकि प्राणी नरवानरगणात आढळतो. त्याचं्या उंदरासारख्या लहान 
आकारावरून इतकेि म्हणता येईल की नरवानरगणातील एक संक्रमण अवस्था’ म्हणिे री-श् रु होय! 
(आकृहत क्र. ५ : १) 
 

२) लेमूरॉयडी (Lemuroidea) 
 

नरवानरगणातील द सरा आहदम प्राणी म्हणिे लेमूर! आहफ्रकेतील मादागास्कर शिेारील छोट्या 
छोट्या बेटावर हा प्राणी आढळतो. कोणत्याही इतर मासंाहारी प्राण्याचं्या शयवतीत न उतरता येथे लेमूरने 
आपली संख्या काही प्रमाणात वाढहवलेली हदसते. लेमूरिे हातपाय काहीसे माकडासारखे असून बोटािंी 
नखे सपाट, पातळ असतात. मस्तकािी वाढ र्फारशी झालेली हदसत नाही. त्याच्या आकाराइतक्याि 
मोया सस्तन प्राण्यापेक्षा त्याच्या मेंदूिी वाढ िास्त हदसते. संवदेनाक्षम अवयवािंी वाढ मात्र िागंलीि 
हदसते. उदा. आवािाच्या हदशनेे कान टवकारण्यािी कला त्याला अवगत आहे. (आकृहत क्र. ५ : २) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ५ : १ टूपॉयहडया (नरवानर गण) 
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३) डाऊबेंटोनॉयडी (Daubentoniodea) 
 

आय् - आय् (Aye - Aye) नावािा प्राणी म्हणिे या क लातील एक लता एक प्रहतहनधी होय. 
लेमूरप्रमाणेि हा आहफ्रकेतील मादागास्कर येथे सापडतो. एकेकाळी यािा समावेश ि कीने लेमूरॉयहडमध्ये 
केला होता. परंत  आता त्यािे अस्स्तत्व एका स्वतंत्र उच्च क लात दशवहवण्यात येते. पटाशीिे दात 
कंृतकाप्रमाणे असतात. परंत  इतर दातािंा आकार मात्र बऱ्याि प्रमाणात (कमी) लहान झालेला हदसतो. 
आंगयाहशवाय इतर बोटानंा नखे असतात. हतसरे बोट प्रमाणापेक्षा अहधक लाबं असते. यािा उपयोग 
त्याच्या आहारपद्धतीत होत असावा. कारण यािे म ख्य अन्न म्हणिे झाडािंा गाभा पोखरुन आतील मऊ गर 
हा होय. हाताच्या बोटाने हलकेि ठोकून आपल्या खाण्यािा अंदाि तो याि बोटाने घेतो आपल्या रंुद व 
बळकट पटाशीच्या दातानंी झाड पोखरुन मग या हतसऱ्या बोटाने आपले भक्ष तो ओढून घेतो. र्फारसा 
महत्वािा नसला तरी या त्याच्या हवहित्र, आियवकारक पद्धतीम ळे आय् - आय् औत्स क्य िागे करतो. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ५ : २ लेमूर (नरवानर गण) 

 
४) लॉणरसॉयडी (Lorisoidea) 

 
आहफ्रकेमधील झ डपािें व अरण्यािें प्रदेश, तसेि भारत, (दहक्षण - पूवव) आग्नेय आहशया येथीलही 

झ डपाचं्या व अरण्याचं्या प्रदेशात यािे वास्तव्य असते परंत  लेमूरसारखे या प्रदेशाचं्या कडेकडेने न राहता 
म ख्य प्रदेशावरि हे राहतात. असे म ख्य प्रदेश मानवान ग णी प्राण्यानंीही व्यापलेले असल्याने लॉरीसला 
हनशािरािे िीवन िगाव ेलागते. त्याम ळे त्याच्या शरीराकारावर व हक्रयाशीलतेवरही परीणाम झालेला 
हदसतो. लेमूर व लॉरीस याचं्या शरीरग णधमामध्ये बराि र्फरक असला तरी त्याचं्या वास्तव्याच्या हठकाणात 
मात्र र्फारसा र्फरक नाही. 
(आकृती क्रमाकं ५ : ३) 
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आकृहत क्रमाकं ५ : ३ लॉरीस (नरवानर गण) 

 
५) टारसॉयडी (Torsiodea) 

 
टॉर्मसअस (Tarsius) या एकाि िातीम ळे या उच्चक लािे अस्स्तत्व आहे. आहदम व अत्याध हनक 

अशा संहमश्र शरीर ग णामं ळे “टार्मसअसन वगीकरण” वैज्ञाहनकानंा अक्षरशः छळत होते. या िातीिे वास्तव्य 
इंडोनेहशया, बोर्मनयो व हर्फलीपाईन्थसमध्ये असते. टासवस यािा अथव ग ल्र्फास्थी! या प्राण्यािा गल्र्फास्थीिा 
भाग बराि लाबंट व लक्षणीय असल्यानेि त्याला टार्मसअस हे नाव पडलेले हदसते. या भागाच्या आधारे 
अगदी लहानात लहान टार्मसअसही हकमान िार रू्फट झेप सहि घेऊ शकतो. यािे द सरे वैहशष्ट्ट्य म्हणिे 
डोळे! डोळ्यािी रिना हनशािरास योग्य अशीि–म्हणिे अंधारातही स्पष्ट हदसण्यास योग्य अशीि 
असलेली हदसते. प्राहसहमयन व मानवान ग ण या दोन उपगणाचं्यामधील संक्रमण अवस्था टार्मसअस 
दशवहवते. (आकृती क्रमाकं ५ : ४) 
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आकृहत क्रमाकं ५ : ४ टारसस (नरवानर गण) 

 
६) सेबॉयडी (Ceboidea) 

 
नीि गणातील उच्चक ल येवढेि म्हणिे सेबॉयडी म्हणता येईल दहक्षण मेस्क्सकोपासून ते दहक्षण 

अमेहरकेतील नव्या िगातील माकडािंा यात समावशे होतो. काही दशसहस्र वषांपूवी, अमेहरकेन इंडीयन 
येण्यापूवी पहिम गोलाधात ज्यािें एकाकी वास्तव्य होते, ते म्हणिे या उच्चक लातील प्राणी होय. यामध्ये 
र्फक्त दोनि क लािंा समावशे होतो. ती क ले म्हणिे कॅलीहरहिडी (Callithricidae) व सीबायडी 
(Cebidae) ही होत. कॅलीहरहिडी मामोसेट (marmosets) या खारीसारख्या प्राण्यािा समावशे होतो. 
कायात्मकदृष्ट्ट्या नवीन िगातील प्रॉहसहमयन्थस मध्ये त्यािंा समावशे काहीवळेा केला िातो. सीबायडीमध्ये 
ख द्द नव्या िगातील माकडािंा समावेश केला िातो. ही माकडे आपल्या शपेटीिा उपयोग पायासारखा 
करतात. 
 

घशामधील कंठास्थीिा उपयोग स्वस्नाद ग हेसारखा करणाऱ्या माकडास केकाटणारे माकड 
(Howler monkey) असे यथाथव नाव हदलेले आढळते. कंठास्थीमधून हनघणारा मंद आवाि हकतीतरी 
मलैावरून शातं वातावरणात स्पष्ट ऐकू येतो. मात्र उत्क्रातंीच्या दृष्टीकोनातून काळी माकडेि (Spider 
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Monkey) महत्वािी ठरतात. पहरग्राही शपूेट व कपीप्रमाणेि बाह संिलन (brachiation) या दोन अत्यंत 
महत्वाच्या कृती यामध्ये आढळतात. अशा प्रकारच्या अन कूलतेस नैसर्मगक हनवड काही प्रमाणात आपले 
कायव बिावते. पहरणामीं श्रोणी (Pelvis) कटी, छाती, खादें, बाहू व हात वगैरे लक्षणे कें द्राहभम खी कृती 
दशवहवतात. या हठकाणी कपी हा केद्रकबदू आहे. म्हणिेि काळी माकडे कपीच्या हनकटिी लक्षणे 
दशवहवतात. तसेि आंगयाच्या लाबंीतील घट, नव्या िगातील माकडापंैकी काळी माकडेि दशवहवतात हे 
आणखी एक वैहशष्ट्य! कें द्राहभम खी उत्क्रातंीिे हे उत्तम उदाहरण होय! (आकृती क्रमाकं ५ : ५) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ५ : ५ सेबॉयहडया (नरवानर गण) 

 
७) सेरकोणपथेकॉयडी (Cercopithecoidea) 

 
‘अरंुद नाहसका’ नीिगणी यामध्ये हनरहनराळ्या प्रकारिी माकडे, कपी व मानव यािंा समावेश 

होतो. त्यापैकी उच्चक ल सेरकोहपथेकॉयडी मध्ये सवव ि न्थया िगातील (अमेहरकेच्या शोधापूवीच्या 
िगातील) माकडािंा समावशे होतो. सेरेकोहपथेहसनी (Cercopithecinae) व कोलोहबनी (Colobinae) 
या त्यापैकी दोन उपक ली शाखा होत. प्रत्येक शाखेमध्ये अनेक गोत्रािंा समावशे होतो. मगँाबे, ग्य नॉन, 
बबून व मकॅाक्य ू वगैरे सवव ि न्थया िगातील माकडािंा सेरेकोहपथेहसनी या मध्ये समावशे केला िातो. 
यापैकी बह तेक सवव भिूर आहेत. पहरणामी नाकािा व त्यालगतिा िेहेऱ्यािा भाग लाबंट बनला व नवीन 
िगातील माकडापेंक्षा स ळ्यािंा आकारही मोठा झाला. हवशषेतः बबनूमधील नराचं्या स ळािंा मोठा आकार 
स्वसंरक्षणाथव उपयोगी पडू लागला. सावकाश धावण्याच्या गतीम ळे होणारी हानी, अशा तऱ्हेने भरून 
काढली िाते. हे नैसर्मगक हनवडीिेि कायव म्हणावे लागेल. त्यािंा वावर म ख्यत्वे आफ्रीकेत असला, तरी 
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अहतपूवव व अहतदहक्षणेकडील प्रदेशात व अहतउत्तर व अहतपूवेकडील िपानपयंतही त्यािंा वावर आहे. 
(आकृती क्रमाकं ५ : ६) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ५ : ६ सेरकोहपयेकस (नरवानर गण) 

 
पाने खाणाऱ्या माकडािंा समावशे कोलोहबनी या उपक लात होतो. नैऋत्य आहशया, भारत व 

आहफ्रकेमध्ये यािंा वावर आहे. मोया हपशवीसारखे अवाढव्य पोट हे त्यािें वैहशष्ट्य! त्याचं्या आहारात 
दाणेदार पदाथव, र्फळे, रॉसबेरी बारीक हकडे, अंडी वगैरेंिा समावेश असला तरी म ख्यत्वे कोवळी पाने हाि 
त्यािंा आहार होय! वृक्षवासी (Orboreal) अशा या माकडािंा कपी व मानव याच्या उत्क्रान्थतीशी िास्त 
हनकटिा संबंध आहे. ि न्थया िगातील माकडािा मात्र हततका संबधं नाही. 
 

८) होमोनॉयडी (Hominoidea) 
 

यामध्ये िार कपी व मानव यािंा समावशे होतो. कपी व मानव यािंा अगदी हनकटिा संबंध 
असल्याने त्याच्या हवषयी अहधक सहवस्तर वणवन उहित ठरते. हगबन, ओरगँऊटान, किपाँझी व गोहरला या 
िार कपींिे वणवण उहित ठरते. हगबन, ओरॅगऊटान, किपाझंी व गोहरला या िार कपींिे वणवन या हठकाणी 
सहवस्तपणे पाहू. 
 

१) णगबन (Gibban) 
 

याचं्या एकंदर सहा िाती (Species) व पधंरा (१५) उपिाती आहेत. 
 

भौगोणलक व्याप्िी व पणरन्स्थिीकी जीवन 
 

नैऋत्य आहशया, इंडोिायना, थायलंड, मेकाँग, मलेयन, पेन नहसला, स मात्रा, आसाम, ब्रम्हदेश, 
स्व्हएतनाम, लाओस, हैनान, िावा, बोर्मनओ इत्यादी हठकाणी वास्तव्य. अक्षाशं–रेखाशं–२९⁰ उत्तर ते ९०⁰ 



 

 

अनुक्रमणिका 

दहक्षण; ९०⁰–१२०⁰ पूवव. वृक्षवासी िीवन िगतात. उष्ट्णप्रदेशीय व िास्त पावसाच्या िंगल हवभागामध्ये 
सववसाधारणपणे वस्ती असते. काहीवळेा स मारे २००० रू्फट उंिीवरील िंगलातही ते आढळतात. शक्यतो 
कमी उंिीच्या छतािी आवड असली, तरी संभरणासाठी बाबंचू्या वनात ककवा ब टक्या झ डपातही त्यािंा 
वावर असतो. घरटी बाधंत नाहीत. आहारात ८० टके्क र्फळािंा व २० टके्क कोवळी पाने, कोवळे कोंब, र्फ ले 
पक्षािी अंडी ककवा हपले व छोटे छोटे हकडे इत्यादीिा समावशे असतो. र्फळातील पाण्यावरि शक्यतो 
तहान भागहवली िाते. क्वहित प्रसंगी पावसानंतर ओली झालेली पाने खाऊन अगर साठलेले पाणी 
हपऊनही तहान भागहवतात. 
(आकृहत क्रमाकं ५ : ७) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ५ : ७ हगबन (कपी) 

 
आकृिीक संरचना 
 

बाह्य लक्षिे– 
 

हगबन साधारणपणे लहान आकारािे, शपूेट हवरहहत, दाट र्फर सवव अंगभर असून, कातडीिा रंग 
काळा ककवा गदव तपहकरी ककवा काहीसा भ रकट पाढं रका असतो. िेहरा, हातािे पिें, पायािे तळवे 
केसहवरहहत असून त्यािंा रंग अंगावरील इतर हठकाणाच्यापेक्षा िास्त गडद असतो. बाहू व हातािंी लाबंी 
अन क्रमे पाय व पाऊलापेक्षा िास्त असते. िन्थमतः मात्र सववि िणािंा रंग उिळ असतो. त्यानंतर स मारे ६ 
वष ेमाद्यामंध्ये तो तसाि रहातो व त्यानंतर परत उिळ होऊन र्फक्त काही हठगळ काळ्या रंगािे राहतात. 
नर मात्र एकदा काळे वा तत्सम झाले म्हणिे परत उिळ होत नाहीत. हा क्रम सववि िातीत आढळतो. 
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आंिर लक्षिे – 
 

िेहेऱ्यािा आकार लाबंट असून, ककहित ककवा िाणवण्याइतपत उग्दतहन  (Proganathism) 
असते. एकंदर आकारमानाच्या त लनेने सरासरीपेक्षा कमी, इतपत कवटीिी धारणक्षमता आढळते. (उदा. 
क्षमता ८२ ते १२५ क्य.ू सें. मी.) मोठे नेत्र, समातंर दृष्टी असून नेत्रकडा लक्षणीय असतात. अहधनेत्रक 
कंगोरे मोठे परत  अलग असतात. हातािी व बाहूिी हाडे लाबं परंतू नाि क असतात. पिें लाबं असून 
आंगठा व पहहले बोट यामध्ये बरेि अंतर असते. क्वहित पायािे द सरे, हतसरे व िवथे बोट एकमेकाला 
पातळ पडद्याने िोडलेले आढळते. हशश्नािा आकार लहान असतो. दातािे सूत्र 
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असे असते. पटाशीिे दात लहान असतात. स ळे लाबं असून वरच्या िबड्यात डायस्टेमा (diastema) 
असतो. वरच्या व खालच्या िबड्याच्या उपदाढा हद्वदल असतात. मात्र वरच्या िबड्याच्या दाढा ित दवली 
म्हणिे मानवी स्वरुपाच्या असतात. दाढािंी संख्या उत्क्रान्थतीकालान्थवये कमी होण्याकडे झ कलेली 
आढळते. 
 

संचलन णक्रया – 
 

म ख्यत्वे बाह संिलन! वृक्षवासी िीवनास उपय क्त अशा बाह ंिी रिना, म्हणिे झोके घेण्यास 
उपय क्त अशी असते. झाडावर िढणे, सरळ दोन पायावर िालणे, र्फादं्यावर हातािंा आधार न घेता उभे 
रहाणे वगैरेही हक्रया केल्या िातात. िार पायावर िालण्याऐविी दोन पायावर िालण्यािे प्रमाण िास्त 
आढळते. हात पहरग्राही असून अंगठे संम ख असतात. बाह संिलनाच्या हक्रयेच्यावळेी आंगयािा उपयोग 
करीत नाहीत, परंत  झाडावर िढताना मात्र तो उपयोगात आणला िातो. उहकडव्या स्स्थतीत आडवे 
झोपतात. िार र्फर पाऊस, थंडी, वारा यापासून संरक्षणास उपयोगी तर पडतेि, पण त्याम ळे अंगातील 
उष्ट्णतामान कायम हटकहवले िाते. 
 

पुनरुत्पादन व आयुष्ट्य – 
 

गभावधीकाल एकूण २१० हदवसािा असतो. एकािवेळी एकि अभवक िन्थमास येते. स मारे दोन 
वषानी एकादा प्रसूती काल येतो. अभवकािे डोळे िन्थमतःि उघडतात, हातापायावर केस नसतात. त्यानंतर 
स मारे २ वष ेमूल मातेवरि अवलंबनू असते. पहहला द धािा दात पािव्या आठवड्यात उगवतो, तर शवेटिा 
कायमिा दात साडेआठ वषांनी उगवतो. लैं हगक पक्वता पाि ते सात वषानी येते. संपूणव आय ष्ट्य स मारे ३३ 
वषांिे असते. संपूणव आय ष्ट्यात ६६ म ले झालेली आढळतात. 
 

२) ओरँग-ऊटान (Orang Otan) 
 

यािी एक िाती (species) व दोन उपिाती असतात. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

 
आकृहत क्रमाकं ५ : ८ ओरगँउटान (कपी) 

 
भौगोणलक व्याप्िी व पणरन्स्थिीकी जीवन – 

 
स मात्रा व बोर्मनओ या हठकाणी म ख्यत्व े आढळतात. वृक्षवासी असून उष्ट्णप्रदेशीय व िास्त 

पावसाच्या िंगल हवभागात रहातात. िंगलातील स मारे १२० ते १५० रू्फट ऊंिीपयंतच्या झाडावर िढून 
वस्तीही करतात. परंतू िहमनीपासून २० ते ८० रू्फट उंिीपयंत त्यािंी घरटी बाधंलेली असतात. हमश्र 
आहार असून झाडािंी कोवळी पाने व पक्षािंी-अंडी यािंाही त्यात समावशे असतो. 
 

(आकृहत क्र. ५ : ८) 
 

आकृिीक संरचना 
 

बाह्य लक्षिे– 
 

आकाराने मोठे असून लैं हगकदृष्ट्ट्या हद्वरुपी (dimorphos) असतात. हवशषेतः खादें व हातावरील 
कातडी खरबरीत असते. कातडीच्या रंगाच्या लालसर ते तपहकरी अशा अनेक छटा असतात. वयाबरोबर 
रंगािा गदवपणा वाढत िातो. िेहेऱ्यावर दाढी असते. इतर शरीरभर केस असतात, त्यािंा रंग हनळसर 
काळा असतो. कान लहान आकारािे असतात. िेहेरा काहीसा आंतववक्र असून उद् गतहन  ककहित प्रमाणात 
आढळते. हातािंी लाबंी प्रमाणापेक्षा खूपि िास्त असून तळवे रंुद, परंत  अंगठे मात्र लहान असतात. 
पायािंी लाबंी त्यामानाने कमी असते. 



 

 

अनुक्रमणिका 

आंिर लक्षिे – 
 

कवटीिा आकार घ मटाकृती असून अरीय प्रतलाच्या हदशनेे लक्षणीय कंगोरा आढळतो. त्यािी 
उंिी हकत्येकदा १२ हम. हम. पयवन्थत असते. डोळ्यािंा आकार लंबवत वळाकार असून दोन डोळ्यामधील अंतर 
कमी असते. खालिा िबडा संप हित असतो. सीमीयन कप्पा हे यािे वैहशष्ट्य होय. (simianshelf) बृहदं्रध्र 
कवटीच्या तळाच्या मागील बािूस असल्याने िेहेरा प ढे ओढल्यासारखा हदसतो. कवटीिी धारणक्षमता 
३२० ते ५४० घन सें. मी. असते. बरगड्याचं्या १२ िोड्या असतात. हातािंी व बाहंूिी लाबंी पायापेंक्षा व 
पाऊलापेक्षा िास्त असते. श्रोणी/कटी काहीशी रंुद असते. दातािे सूत्र 
 
२ . १ . २ . ३ = ३२ २ २ २ ३ 

 
असे असते. दातािंी म ळे प्रमाणापेक्षा अहधक लाबं व खोल असतात. 
 

संचलन णक्रया – 
 

काहीशी बाह संिलन हक्रया! म ख्यतः वृक्षवासी असून, िहमनीवर क्वहिति आढळतात. िार पायानंी 
झाडावर िढण्यािी व िालण्यािी हक्रया करतात. हात पहरग्राही असून अंगठे लहान, परंत  संपूणवपणे संम ख 
असतात. त्याम ळे लहान वस्तू क शलतेने हाताळता येतात. हत्यारे वापरली िात नाहीत, परंतू यालाही 
काही अपवाद आहेति. अगदी साध्या प्रकारिी घरटी बाधंतात. प्रत्येक हदवशी नवीन घरटे असते. रात्रीिी 
व हदवसािी हमळून स मारे १२ ते १४ तास झोप घेतात. 
 

पुनरुत्पादन व आयुष्ट्य – 
 

माहसक पाळी २९ हदवसानी येते व ती ३-४ हदवस हटकते. या काळात थोडे थोडे असे सतत अंगावर 
िात असते. गभावस्था २७५ हदवसािंी असते. या कालात कलग र्फ गीर बनते, न स्तनही मोठे र्फ गीर व 
द धाळ होतात. िन्थमतः विन १२६५ ते १६०० गॅ्रम असते. सववसाधारण आय ष्ट्य िोवीस वषांिे असते हा काळ 
िास्तीत िास्त ३१ वष े८ महहने इतकाही असतो. 
 

३) गोणरला– (Gorilla) 
 

यािी एकि िाती (species) असून तीन उपिाती आहेत. 
 

भौगोणलक व्याप्िी व पणरन्स्थिीकी जीवन– 
 

नायिेहरयाच्या नैऋत्येपासून म्हणिे कॅमोरीन, स्पॅनीश, हगनी, कागंो व मध्य आहफ्रकन हरपस्बलक 
पयंत; तसेि टागंाहनका, हकव ूबेटे इत्यादी हठकाणी त्यािंी दाट वस्ती आढळते. सपाट प्रदेशातील परंतू 
भरपूर पावसािे वन्थय प्रदेश, तसेि डोंगराळ िंगली प्रदेशातही यािें अस्स्तत्व असते. म्हणिेि स मारे ८००० 
ते १०,००० रू्फट उंिीवरील प्रदेशातही ते आढळतात. गोहरला म ख्यत्व ेर्फलाहार करतात, तर डोंगराळ 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रदेशातील गोहरला कोवळी पाने, बाबंिूा कोवळा गाभा व कंदम ळे वगैरे खाऊन भकू भागहवतात. केळी, 
ऊस यासारखी र्फळ खाणारे गोहरलाही आढळतात. क त्र्याला र्फार घाबरतात. तसेि मानवापासून दूर 
राहतात. 
(आकृती क्रमाकं ५ : ९) 
 
आकृणिक संरचना  –  
 

बाह्य लक्षिे 
 

संपूणव वाढ झालेल्या गोहरलािी उंिी ६ रू्फट असून विन स मारे ३००–४०० पौंड असते. दोन्थही हात 
बािूस पसरल्यास आठ र्फ टािा पसारा व्यापतो. िेहेऱ्यावर केस र्फारसे नसतात. रंग ध रकट काळसर 
असतो. नाकप ड्या हवस्ताहरत असतात. दोन डोळ्यामधील अंतर खूप असून, खोल गेलेल्या अवस्थेत डोळे 
असतात. अहधनेत्रक कंगोरे लक्षणीय आढळतात. कान लहान असतात. हात लाबं असून पिें रंुद असतात. 
अंगठे आखूड असतात. पाय आखूड असून बाहेरील बािूकडे र्फें गडे वाटतात. बऱ्याि वळेा पायाला 
पािापेक्षा अहधक बोटे आढळतात. काही काही गोहरलािंी नाके व त्यावरील कातडी इतकी प ढे आलेली 
असते की त्याला नाकािा ओठि म्हटल्यास िूक होणार नाही. 
 

 
आकृणि क्रमांक ५ : ९ गोणरला (कपी) 

 
आंिर लक्षिे – 

 
संपूणव कवटी व िेहेऱ्यािा भाग अहतशय मोठा असतो. कवटीिी धारणक्षमता ३४० ते ३८५ घन सें. 

मी. असून िास्तीत िास्त क्षमता ७५२ घन सें. मी. इतकी नोंदली गेली आहे. प ढून मागे अरीयप्रतलाच्या 
रेषेवर लक्षणीय कंगोरा आढळतो. िेहरा उद् गतहन िा असतो. (Prognathic face) डोळ्याच्या खोबणी 
िौकोनी असून अेकमेकापासून बऱ्याि लाबं असतात. ताळूिी लाबंी हतसऱ्या दाढेच्याही प ढेपयवन्थत लाबं 
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असते. हन वटीिा अभाव असून ‘सीमीयन’ कप्पा असतो. (Simian Shelf) हातािी बोटे दणकट असतात. 
दातािें सूत्र– 

 
२ : १ : २ : ३ = ३२ असे असते. घशामध्ये स्वरयंत्र असते. २ १ २ ३ 
 

संचलन णक्रया – 
 

बाह संिलन हक्रया आढळते. िहमनीवरून िालताना िारही पायावर िालतात. दोन पायावर 
िालण्यािी कृती क्वहिति आढळते. छाती बडवताना मात्र दोन पायावर सरळ उभे राहतात. हात पहरग्राही 
असून अंगठे संम ख असतात. हातािा उपयोग अन्न गोळा करण्यासाठी, काही तोडण्यासाठी व घरटी 
बाधंण्यासाठी होतो. हत्यारािंा उपयोग अगर हनर्ममती यािंा अभाव आढळतो. िहमनीवर अगर झाडावंरही 
घरे बाधंतात. परंतू त्यािा उपयोग एकाि हदवसाकरीता करतात. 
 

पुनरुत्पादन व आयुष्ट्य – 
 

संयोगासाठी कोणताही ‘हंगाम’ असा आढळत नाही. माहसक पाळी ३० ते ३१ हदवसानंी येते. 
माहसक पाळीच्या वळेी कलगािा आकार काहीसा वाढलेला असतो. पाळीच्यावेळी रक्तस्त्राव मात्र र्फारि 
कमी होतो. गभावस्था स मारे २५१ ते २८९ हदवसािंी असते. मूल िन्थमल्यानंतर तीन वषांपयवन्थत तरी 
आईिवळ असते. सववसाधारण आय ष्ट्य मयादा ३३ वष े ५ महहन्थयािी असते. िन्थमाच्यावळेिे विन स मारे 
१·८ ते १·७ हकलोगॅ्रम आढळते. 
 

४) प्रचपांिंी - (Chimpanzee) 
 

भौगोणलक व्याप्िी व पणरन्स्थिीकी जीवन – 
 

याचं्या एकंदर दोन िाती व तीन उपिाती आहेत. पहिम आहफ्रकेमधील प्रदेश, फ्रें ि हगनी, मध्य 
आहफ्रका कागंो व नायिेरीया येथील नद्याचं्या काठाकाठाने, पूवव आहफ्रका यातील ल आल्बा, उबागंी, 
नद्यािें काठ व स्व्हक्टोहरया सरोवर, टागंाहनका सरोवर इत्यादी हठकाणी आढळतात. उष्ट्ण प्रदेशीय 
पावसािे व िंगल व्याप्त प्रदेश, टेकड्याचं्या उतारावर स मारे १०,००० रू्फट उंिीपयवन्थत यािंी वस्ती असते. 
स मारे ५० ते ७५ टके्क हदवसािा वळे वृक्षवासी िीवनात घालहवतात. रात्री झाडावर बाधंलेल्या घरट्यात 
घालहवतात. प्रत्येक रात्रीसाठी घर हनराळे असते. आहार शाकाहारी असून म ख्यतः र्फळे, कोवळी पाने, 
कंदम ळे यावर उदरहनवाह िालतो. (आकृती क्रमाकं ५ : १०) 
 
आकृणिक संरचना  –  
 

बाह्य लक्षिे – 
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हकरकोळ अपवाद सोडल्यास सववसाधारण किपाझंीिा आकार तसा मोठा असून िेहरा गदव रंगाने 
व्यापलेला असतो. लक्षणीय कान व प ढे आलेले ओठ, पायापेक्षा हातािी लाबंी िास्त, अंगठा कमी लाबंीिा 
अशी सववसाधारण लक्षणे आढळतात. शपूेट नसते. रंग काळा असतो. नर व माद्याना तरूणपणानंतर टक्कल 
पडते. 
 

 
आकृणि क्रमांक ५ : १० प्रचपांिंी (कपी) 

 
 

आंिर लक्षिे – 
 

कवटीिा आकार गोलाकार असतो. िेहरा उग्दतहन  असतो. डोळ्यािंी रिना समातंर दृष्टीस 
योग्य अशीि असते. अहधनेत्रक कंगोरे लक्षणीय असतात. क्वहित प्रसंगी अरीयप्रतली कंगोरे आढळतात. 
कवटीिी धारणाक्षमता २९० ते ५०० क्य.ू सें. मी. असते. बृ्रहदं्रध कवटीच्या तळाच्या पाठीमागील बािूस 
सरकलेले असते. भ िास्थीिी लाबंी अरास्थीपेक्षा िास्त असते. हातािी बोटे वक्राकार व आतील बािूस 
वळलेली असतात. उववस्थी काही वेळा भ िास्थीपेक्षा लाबंट असते. पाऊले लहान असतात. परंत  पायािे 
अंगठे लाबं व मिबतू असतात. दातािें सूत्र– 

 
२ . १ . २ . ३ = ३२ २ १ २ ३ 
 
असे असते. वरच्या िबड्यातील पटाशीिे दात रुद असतात. स ळे लाबं, बळकट असतात. स ळे व पटाशीिे 
दात यामध्ये हहरडीिी र्फट असते. यालाि डायस्टेमा म्हणतात. उपदाढा वरच्या िबड्यात द्वीदली 
असतात तर खालच्या िबड्यातील पहहल्या उपदाढा एकदली असतात व द सऱ्या हद्वदली असतात. दाढा 
ित दवली असतात. 
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संचलन णक्रया – 
 

बाहू संिलन असले तरी ते कमी अंतरासाठी असते. िास्त अंतरासाठी द्वीपदी–संिलन 
उपयोगात येते. असे द्वीपदी संिलन हकत्येक वेळा अवलोकनाथव वापरले िाते व नंतर पळण्यासाठी 
बाह संिलन हक्रयेिा उपयोग होतो. हात पहरग्राही असून अंगठे संम ख असतात. हातािंा उपयोग घरटी 
बाधंण्यासाठी, अन्न हमळहवण्यासाठी, हत्याराचं्या उपयोगासाठी व काहीशा रंगकामासाठी करतात. एका 
क शीवर पोटाशी पाय घेऊन रात्रीच्या वेळी शातं झोपतात. तर हदवसाच्या झोपेच्या वळेी क शीवर अगर 
उताणे वगैरेही झोपतात. 
 

पुनरुत्पादन व आयुष्ट्य 
 

संयोगासाठी कोणताही खास असा मोसम नसतो. परंत  यासंबंधी अहधक संशोधन झालेले नाही. 
कारण टाझंाहनयामधील काही किपाझंीच्या गटात ऑगस्ट ते नोव्हेंबर असा मोसम संयोगासाठी हनवडलेला 
आढळतो. गभावस्था २२५ हदवसािंी असते. एका वेळेला एकाि अभवकास िन्थम देतात. वयाच्या सहा ते 
दहा वषांच्या स मारास वयात येतात. सरासरी मात्र ८ वषे ८ महहन्थयािंा काळ वयात येण्यािा म्हणून 
समिला िातो. माहसक पाळी साधारणपणे ३५ हदवसाचं्या अंतराने असते. त्यावेळी रक्तस्त्राव भरपूर होतो. 
आय ष्ट्य स मारे ३० ते ४१ वषािे असते. स्त्री व प रुष याचं्या आय ष्ट्यात र्फरक असतो. 
 

होहमनॉयडीमधील वगीकरणात यानंतर मानवािा (Homo Sapien) समावशे केला िातो. 
मानवासंबधंी आपणास बऱ्याि गोष्टी ज्ञात आहेति. या हठकाणी कपी व मानव यािंा त लनात्मक अभ्यास 
केल्यास अहधक र्फायदेशीर ठरतो. ही त लना करताना साधवम्यापेक्षा वैधम्यावरि भर हदलेला आहे. 
 

कपी व मानव यांची िुलना 
 

ही त लना शारीहरक अवयवािंी लक्षणे (Body Characters); मानहसक लक्षणे (Psychological 
Characters); शरीर हक्रयात्मक लक्षणे (Physiological Characters); सामाहिक िीवन (Social life); 
वतवणूक (behavior) इत्यादी अनेक स्तरावंर केली िाते. यापैकी काहीिा परामषव याहठकाणी घेऊ. 
सामाहिक िीवनासंबधंी प ढे माहहती येईलि, त्याम ळे या हठकाणी ती हदली नाही. येथे म ख्यत्वे 
शरीरावयवािंी व शरीरहक्रयात्मक लक्षणािंी त लना पाहू. 
 
शरीरावयव मानवात आढळणारी लक्षणे कपीमध्ये आढळणारी लक्षणे 
१) कवटी ललाटीय भागािा खूपि हवकास झाला. 

कपाळािा भाग िवळिवळ सरळ उभा 
असतो, अहधनेत्रक कंगोरे कमी हवकहसत 
असतात. अरीयप्रतलीय ककवा त्याचं्याशी 
काटकोनात असलेले असे दोन्थही कंगोरे 
अहिबात नसतात. बृहदं्रध कवटीच्या 
तळाशी मध्यभागी असते, याम ळे मस्तक 
व्यवस्स्थत तोलले िाते. िेहेऱ्यािा भाग 

ललाटीय भाग अहवकहसत असतो. 
कपाळािा भाग भ वईपासून एकदम 
पाठीमागे उतरता होत िातो. 
अहधनेत्रक कंगोरे िागंलेि हवकहसत 
असतात. अरीयप्रतलीय व त्याच्याशी 
काटकोनात असलेले कंगोरे बह धा 
अस्स्तत्वात असतात. काहीवळेा 
यातील एकि कंगोरा असतो. बृहदं्रध्र 
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सरळ असतो. कवटीच्या तळाच्या मागील बािूस 
असते. याम ळे डोके व िेहेऱ्यािा भाग 
प ढे ओढल्यासारखा हदसतो. 

२) खालिा 
िबडा 

कपीच्या त लनेने लहान असतो. व 
िलनवलन हक्रयेसाठी िरुरी असणारे 
स्नाय ूअशक्त असतात. हन वटी व्यवस्स्थत 
हवकसीत असते. उद्गतहन  िरी क्वहित 
प्रसंगी असले तरी अस्स्तत्वात असते. 

खालिा िबडा संप हित असतो. 
हन वटी अहिबात नसते. िलनवलन 
हक्रयेिे स्नायू भक्कम व टणक असतात. 
िेहेरा उद्गतहन  असतो तोही 
लक्षणीय! 

३) दात एकूण दातािंा आकार लहान असतो. स ळे 
इतर दाताचं्या पषृ्ठभागाच्या बरोबर 
असतात. वर–खाली, एका बािूकडून 
द सऱ्या बािूकडे अशी वत ंळाकार िववण 
हक्रया. दंतपसं्क्तिी कमान अन्थवस्ती असते. 

एकूण दातािंा आकार मोठा असतो. 
स ळे इतर दाताचं्या पषृ्ठभागाच्या वर 
आलेले असतात. याम ळे र्फक्त वर–
खाली येवढीि िववण हक्रया होते. 
इंग्रिी य ू या अक्षरासारखी दंत-
पसं्क्तिी कमान असते. 

४) नाकािा 
भाग 

पूणव हवकसीत नाक असते. नाकाच्या 
म ळाशंी व नाकािा पूल थोडासा 
उिललेला असतो. तर कूिा नाकाच्या वर 
व्यवस्स्थत असते. नाकाच्या टोकाशी एक 
गोलाकार मासंािा भाग असतो व तो 
नाकाच्या पडद्याच्या व्यवस्स्थत वर आलेला 
असतो. नाकप ड्या व्यवस्स्थत हवकसीत 
असल्या तरी कातडीिा भाग नाकाच्या 
पडद्याच्या पेक्षा लाबं नसतो. 

नाकाच्या म ळाशी व नाकाच्या पूल 
अहिबात उिललेला नसतो तर बसका 
असतो. कूिा र्फार रंुद असून त्यािी 
त्विा नाकाच्या लाबंीपेक्षा अहधक 
असते. नाकप ड्यािंा भाग मोठा 
लक्षणीय व दोन मोया भोकासारखा 
हदसतो. 

५) ओठािा 
भाग 

म ख्य ओठाच्या वर थोड्या असलेल्या 
त्विेच्या मध्यभागी खाि असते. ओठािी 
िाडी पातळ ते िाड इतपत असते. 

लहान म लासारखे ओठ प ढ आलेले 
असतात. हे पातळ असून लोंबते 
असतात. ओठािे बहहववलन क्वहिति 
हदसते अगर हदसत नाही. म ख्य 
ओठाच्या वर थोडी असलेली त्विा 
पातळ असते. 

६) बाहू व हात कपीच्या त लनेने दोन्थही लहान असतात 
तररे्फसारखा उपयोग विन उिलणे, 
ढकलणे वगैरे प्रकारे होत असल्याने, लाबंी 
कमी झालेली असावी. अशा वेळी टेकू 
कोपराच्या िागी असून विन प्रबाहूवर 
पडते. अंगठे संम ख असतात. त्याम ळे 
लहान टािणी सारखी वस्तूही िटकन 
उिलता येते. 

बाह संिलनाच्या कृतीस उपय क्त असे 
लाबं हात व बाहू असतात. या 
हठकाणी, टेकू िरी कोपराच्या िागी 
असला, तरी विन खादं्यावर पडते व 
त्याम ळे झोके घेत इकडून हतकडे 
िाण्यास उपय क्त असे लाबं हात व 
बाहू होतात. अंगठे संम ख असताति 
असे नाही. 
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७) उववस्थी 
ककवा 
माडंीिे हाड 

लाबंट नािूक असते. स्नाय बधंने अशक्त 
असतात. लीहनया अस्पेरा हे मानवािे खास 
वैहशष्ट्य! याम ळे उन्नत आसनासाठी 
मोलािे काम केले िाते. हाडािा छेद 
हत्रकोणाकृती असतो. 

आखूड िाड व वक्राकार असते. याम ळे 
म्हाताऱ्या माणसासारखी ग डघ्यात 
वाकून िालण्यािी िाल असते. 
स्नाय बधं मात्र बळकट असतात. 
लीहनया. अस्पेरा र्फारसा हवकसीत 
नसतो हाडािा छेद गोलाकार अथवा 
लंबवत वळाकार असतो. 

८) पाऊले 
ककवा पाय 

उन्नत अवस्थेत िालण्याच्या कृतीम ळे 
पायामध्ये लक्षणीय बदल झालेले 
हदसतात. दोन पायावर संपूणव शरीर 
तोलले िाते व सवव विन दोन पायावरि 
पडते. पायािा अंगठा असंम ख असतो. 
तसेि इतर बोटािंी लाबंीही कमी झालेली 
हदसते. पाऊले प ढून-पाठीमागे व एका 
बािूकडून द सऱ्या बािूकडे बाकदार 
झालेली हदसतात. याला िालण्याच्या 
हक्रयेतील बदलि कारणीभतू असावा. 

पायािा उपयोग िालणे, धावणे तसेि 
झाडाच्या र्फादं्या पकडण्यासाठी होतो 
म्हणून अंगठे संम ख असतात. तसेि 
अंगठे इतर बोटाचं्या शकेंत नसतात. 
सवव बोटे िागंलीि हवकसीत झालेली 
हदसतात. पाऊले बाकदार नसून 
सपाट असतात. 

९) उंिी व 
शरीरयष्टी 

मानवामध्ये अती ख िे तसेि अती उंि असे 
दोन्थही प्रकार असले, तरी सवव साधारणपणे 
सरासरी उंिी ५ रू्फट ६ इंि व विन १४५ 
पौंडाच्या आसपास असते. पाठीच्या 
कण्याला एकाआड अेक असे िार बाक 
असून यावर शरीर उन्नत अवस्थेत 
व्यवस्स्थत तोलले िाते. उंिी व विन, वय 
आहण कलगाप्रमाणे बदलत असते. 

कपी स द्धा उंिीने बदलते असतात. 
कपीपैकी सवात लहान म्हणिे हगबन! 
त्यािी सरासरी उंिी ३ रू्फट व विन 
१८ पौंड असते. त्यानंतर ओरगँ अ टान 
होय. त्यािी सरासरी उिी ४ रू्फट ६ 
इंि व विन १६५ पौंड असते. 
हिपाझंीिी उंिी ५ रू्फट तर विन ८० ते 
१०० पौंड व गोहरलािी सरासरी उंिी ५ 
रू्फट ६ इंि व विन सरासरी ३५० ते 
६७५ पौंड असते. अथात विन व उंिी, 
कलग व वय याप्रमाणे बदलती असते. 
पाठीच्या कण्याला र्फक्त दोन हठकाणी 
बाक असतो व आकार धन ष्ट्याकृती 
असल्याने पाठीत पोक असल्यासारखे 
हदसते. 
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१०) मेंदू आकाराने वाढलेला व हवकसीतही असतो. 
त्यािे विन गोहरलाच्या मेंदूच्या हतप्पट 
असते. ललाटीस भागािी व इतरही 
भागािंी रिना ग ंताग ंतीिी असते. 

मेंदू िरी आकाराने शरीराच्या प्रमाणात 
मोठा असला तरी त्यािी रिना र्फारशी 
ग ंताग ंतीिी नसते. परंत  रिनात्मक 
वैधम्यव हेि काही महत्वािे नाही. 
हनरहनराळ्या कृतीशी हनगडीत अशा 
भागािंा हवकासि महत्वािा असतो. या 
दृष्टीने त्यािंा मेंदू अहवकसीत असतो. 

११) वािा–
शक्ती 

व्यवस्स्थत बोलण्यािी कला हेि मानवािे 
वैहशष्ट्य आहे. प्रत्येक मानव कोणती ना 
कोणती भाषा बोलति असतो. 

वािाशक्तीिा कपीमध्ये अगदी अभावि 
नसतो. काहंी हवहशष्ठ आवाि व 
खाणाख णा याद्वारे एकमेकाबंरोबर 
स संवाद साधण्यात येतो. 

 
शरीर णक्रयात्मक लक्षिे (Physiological characters) 

 
मानवाप्रमाणेि कपीमध्येही शरीर हक्रयात्मक लक्षणे बरीिशी आढळतात. गभाशय, गभावस्था, व 

नाळ वगैरे गोष्टी मानवाप्रमाणेि असतात. बह धा नाळ एकि असते. लैं हगक ताल मानवाप्रमाणेि असतो. 
उदा. हिपाझंीिी परीक्षा केली असता वरील लक्षणे हदसून आली. रक्तगटानं सारही कपी मानवाच्या निीक 
येतात. रक्त घटकािें प्रमाणही मानवाप्रमाणेि आढळते. मानवामध्ये आढळणारे सववसाधारण आिार उदा. 
कॉलरा, टायर्फॉईड, हगवण वगैरे कपीमध्येही आढळतात. तसेि आिार हा संसगविन्थयही असतो. एका 
कपीच्या संसगाने इतरही कपीमध्ये हे आिार पसरणे शक्य असते. म्हणिे हिपाझंीला झालेला आिार 
गोहरला, ओरगँउटान याचं्यातही पसरणे शक्य असते. या संबंधात अगदी अलीकडील काळात बरेि 
संशोधन झाले आहे व होतही आहे. अशा बऱ्यािशा साधम्याम ळे व एकंदर लक्षणािंी गोळा बेरीि करता 
कपी हेि इतर माकडे व प्राण्यापेंक्षा मानवाच्या अगदी निीक येतात असे हदसून येईल. 
 

नरवानरगिांची उत्क्रांिी 
 

नरवानरगणािंी उत्क्रान्थती हवशषेतः दोन गोष्टीमध्ये झालेली आढळते' त्या म्हणिे १ हातापायािी 
संरिना व २ कवटीच्या भागािंी उत्क्रातंी. ली. ग्रॉस क्लाकव  (Le Gros Clark) याने हेि वगीकरण 
प ढीलप्रमाणे हदले आहे. 
 

१) हािापायांची संरचना 
 

(त्यासाठी प ढील बदल आढळतात.) 
 
अ) सस्िन प्राण्यांमधील सवससाधारि व आणदम लक्षिांचे स्थैयस 
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१) ित्र ू ककवा गळ्याच्या हाडािी धारणा (retention) याम ळे हातािी िलनवलन हक्रया 
स लभ होते. 

 
२) हातापायाचं्या पाि पाि बोटािंी धारणा. हेही आहदम लक्षणि आहे. 

 
ब) पकडण्याच्या हक्रयेवर भर. 

 
१) यामध्ये बोटाचं्या िलनवलनािा भाग येतो. संम ख आंगंयािा या हक्रयेमध्ये मोठा वाटा 

आहे. 
 

 
२) िाडसर नखाअैविी सपाट, पातळ व छोटी नखे बोटाचं्या अग्रभागी आढळतात. याम ळे 

बोटे, पिें, तळव ेयावर मासंल गाद्या तयार होण्यास मदत होते. त्यािप्रमाणे संवदेनाक्षम 
तंतूिी वाढ होण्यास मदत होऊन हात–पाय संवदेनमय अवयव म्हणून उपयोगी पडतात. 

 
२) कवटीच्या भागांची उत्क्रांिी 
 
(त्यामध्ये प ढील बदल आढळता.) 

 
अ) दृष्टीच्या शस्क्तमध्ये हवकास. 
 

१) त्याम ळे अनेक प्रकारिी द र्मबणीसारखी क्षमता प्राप्त होते. 
 
ब) ‘हनवडीिे’ हनणवय घेण्यासाठी योग्य अशा मेन्थदूच्या भागािा हवकास झाला आहे. 
 
क) नाकाच्या पोकळीिा व त्यालगतिा भाग अहवकसीत राहहला व बऱ्याि वळेा त्यािंी क्षमता कमी 

झालेलीही हदसते. 
 

१) नाकािा उपयोग सूक्ष्म वास घेण्यासाठी होत नाही. इतर प्राण्यािंी घ्राणेंहद्रये मात्र तीक्ष्ण 
असतात. 

 
२) दाताचं्या आकारात व संख्येत घट आढळते त्याम ळे स्वसंरक्षणाथव म्हणून त्यािंा उपयोग 

कमीि होतो. त्याम ळे दाताचं्या म ग टाच्या दलािंीही संख्या कमी झाली. इतर प्राण्याचं्या 
मानाने दात द बवलि असतात. याला आहाराच्या सवयीही कारणीभतू आहेत. (या हठकाणी 
उत्क्रातंी या संजे्ञिा ‘प्रगती’ असा अथव महत्वािा नसून ‘बदल’ या दृष्टीनेि त्याकडे 
पहाव.े) 

 
वरील वगीकरणाच्या आधारे ली ग्रॉस क्लाकव ने उत्क्राहंतबदलािी यादी प ढीलप्रमाणे हदलेली आहे. 
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१) सवव–साधारण संरिनात्मक लक्षणािें ितन केलेले आढळते. हवशषेतः हातापायांिी पाि 
बोटे, तसेि ित्र ूअगर गळ्यािे हाड वगैरे गोष्टी काही काही सस्तन प्राण्यामंध्ये अहतशय 
अहवकसीत अवस्थेत राहहल्या तर इतर काही प्राण्यामंध्ये नामशषे पावल्या. 

 
२) हाता पायाच्या अंगयािे मोकळेपणाने व स्वतंत्रपणे संिलन केले िाते. यािा उपयोग 

वस्तूवरील पकड घट्ट बसहवण्याच्या कामी केला िातो. 
 

३) अहतशय टोकदार, िाड व ओबडधोबड नख्यािें पहरवतवन पातळ, सपाट व लहानशा 
नखामंध्ये झाले. त्यािबरोबर तळव ेव पंिे यावर गाद्या तयार होऊन सवदेनाक्षम अवयव 
होण्यास मदत झाली. गरम, थंड, काटेरी, मऊ, ओबडधोबड, राकट, वगैरेंिे स्पशवज्ञान 
होण्यास याम ळेि मदत होते. 

 
४) उत्क्रास्न्थतस्स्थतीपरत्वे नाकािा व त्याभोवतालिा भाग अहवकसीत होण्यास मदत झाली. 

 
५) स्क्लष्ट, ग ंताग ंतीच्या रिनेिी व िहमनीस समातंर अशी दृष्टी प्राप्त होण्यास मदत झाली. 

हत्रहमती दृष्टी हवकसीत झालेली हदसते. 
 

६) स ंधण्याच्या हक्रयेशी हनगडीत असणाऱ्या त्विेिी कायवक्षमता कमी झाली. 
 

७) आहदम सस्तन प्राण्यामंध्ये आढळणाऱ्या दाताचं्या प्रकारािा नाश पावनू साधे स टस टीत 
दल हनमाण झाले. दाढािंा आकारही लहान होऊन ित दवली बनण्याकडे कल आढळतो. 

 
८) मेन्थदूिा आकार व ग ंताग ंतीिी रिना यामध्ये क्रमाक्रमाने सध्यािी स्स्थती प्राप्त झाली. 

सध्या अहतशय स्क्लष्ट रिनेिा व मोया आकारािा मदू मानवात आढळतो. तसेि 
हनरहनराळ्या हक्रयासंाठी कारणीभतू असलेल्या मेंदूच्या भागािंाही क्रमाक्रमाने हवस्तार 
झाला. 

 
९) गभावस्थेमध्ये यशस्वीं हवकसन आढळते. असे हवकसन क्रमाक्रमाने झालेले आढळते. 

गभावस्थेिा काल लाबंला असून या कालात गभाच्या वाढीसाठी आवश्यक रिना 
शरीरामध्ये प्रस्थाहपत झाल्या. 

 
१०) क्रमाक्रमाने उन्नत अवस्था व द्वीपदी संिलन हनमाण झाले. 

 
११) िन्थमानंतरिे एकूण आय ष्ट्य र्फार ‘मोया कालािे’ होण्याकडे कल आढळतो. 

 
वरील सवव लक्षणाहंवषयीिे हनष्ट्कषव प्रािीन मानवाच्या अवशषेाचं्या अभ्यासावरून काढले गेले. 

यातील सववच्या सवव हनष्ट्कषव सववि नरवानरानंा लागू पडत नाहीत. तसेि केवळ संरिनेिा हविार 
उपयोगािा नसून त्यािंा कायात्मक संबंध व प्राण्याच्या वागण कीवर होणारा परीणाम या संदभाति हविार 
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करावयास हवा, अनेक संरिनात्मक लक्षणापंैकी काहीिाि हविार ‘संरिना’ (Structure) कायात्मक 
संबधं (function) व वतवणूक (behavior) या तीन पातळीवर थोडक्यात करू. 
 

हाि, पाय व पाठीचा किा 
 

हगबन, ओरगँऊटान, हिपाझंी, गोहरला व मानव यामध्ये ित्रू, स्वतंत्र अरास्थी व स्वतंत्र अंतरास्थी 
आढळतात. याम ळे कोपरातून, मनगटातून व खादं्यातून हात कसाही प ढे, मागे, बािूला असा कायाप्रमाणे 
वळहवणे सोपे िाते. सवव प्रकारच्या हक्रया याम ळे स लभ झाल्या आहेत. टारहसअसमध्ये आंतिंघास्थी व 
बाह्यिंघास्थी एकत्र िोडलेले आढळतात. टारहसअसहशवाय इतर नरवानरािें खास वैहशष्ट्य म्हणिे 
स्वतंत्र आंतरिंघास्थीिे व बाह्यिंघास्थीिे अस्स्तत्व होय. काही अपवाद वगळल्यास सववि नरवानर 
गणातंील प्राण्याचं्या हातापायानंा पाि बोटे आढळतात. आंगयािी लाबंी कमी झालेली आढळते. 
कायात्मकदृष्ट्ट्या सोयीिे िाव े या दृष्टीने महणबधंािी एकूण नऊ हाडे एकमेकास हिकटून हिकटून 
असतात. हातापायाच्या, बोटाचं्या प्रके्षपणािे सूत्र प ढीलप्रमाणे साहंगतले िाते. सूत्र ३ · ४ · २ · ५ · १ 
(आकडे बोटाचं्या क्रमाकंािे आहेत. क्रम आंगयापासून स रु होतो.) 
 

पिागं, प्रआंग (hind limb, fore limb) व पाठीिा कणा यािंी एकमेकाशंी त लनात्मक लाबंी 
नरवानरगणात कमी िास्त प्रमाणात आढळते. संिलनाच्या दृष्टीने अन कूलन हेि यासंबंधात कारण 
साहंगतले िाते. प रािीव वैज्ञाहनकानंी या हतन्थहीिी लाबंी आहदम प्राण्यामध्ये आखूड अशी गृहीत धरली 
आहे. उत्क्रास्न्थतन सार त्या लाबंीमध्ये कायात्मक बदल झालेले हदसतात. नरवानरगणाचं्या या हाडाचं्या 
लाबंीमध्ये वाढ होण्याकडे कल हदसतो. परंत  हतन्थहीपैकी हातापायािी लाबंी वाढलेली असून, पाठीच्या 
कण्यािी लाबंी कमी झालेली हदसते. सरपटणाऱ्या अवस्थेमधून ित ष्ट्पाद व त्यानंतर हद्वपाद संिलनान सार 
वरील त लनात्मक लाबंीिा कल हदसतो. 
 

हातापायािी धडाच्या त लनेत आढळणारी लाबंी, संिलन हक्रयेशी प ढील प्रमाणे हनगडीत 
दाखहवली िाते. तसेि त्यािंा संबंध वसतीस्थानाशीही पोहोितो. 
 
आखूड हात पाय – वृक्षवासी ित ष्ट्पाद संिलनहक्रयेशी अन कूलीत. 
लाबं हात पाय – िहमनीवर रहाणारे ित ष्ट्पाद संिलनहक्रयेशी अन कूलीत. 
लाबं प्रआंग – वृक्षवासी बाह संिलनाशी अन कूलीत. 
लाबं पिागं – वृक्षवासी उड्या मारीत िालणे अगर उलटे टागंून राहण्याच्या 

हक्रयेशी अन कूहलत. 
 

हातापायाच्या हाडाचं्या लाबंीवरून ‘इंटरमेंब्रल (Intermembral) हनदेशाकं’ काढला िातो. व त्या 
हनदेशाकंान सार संिलनाच्या अवस्था साहंगतल्या िातात. 
 

इंटरमेंब्रल हनदेशाकं = भ िास्थीिी लाबंी + अरास्थीिी लाबंी × १०० उववस्थीिी लाबंा + अंतरिंघास्थीिी लाबंी 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

Intermembral Index = Humeral Length + Radial Length × 100 Femural Length + Tibial Length 
 

हनदेशाकंान सार हाता-पायािंी अवस्था व संिलनािी अवस्था प ढीलप्रमाणे- 
 
 हाता-पायािंी अवस्था हनदेशाकं संिलन अवस्था 
१) आखूड हात व लाबं पाय ५० ते ८० सरळ रेषेत टागंती अवस्था 
२) हात-पाय मध्यम लाबंीिे ८० ते १०० ित ष्ट्पाद अवस्था 
३) लाबं हात व आखूड पाय १०० च्या प ढे बाहूसंिलन अवस्था. 
 

लाबं शपूेट हे आहदम लक्षण समिले िाते. कपी व मानवात शपूेट अवशषे रूपाति र्फक्त आढळते. 
 

हािापायाच्या अंगठ्यांची संमुखिा व पणरग्राहिा 
 

नरवानरगणाचं्या उत्क्रान्थतीमधील हाता-पायाच्या अंगयािी संम खता व पहरग्राहता हा महत्वािा 
टप्पा होय. या दोन्थही हक्रया कायात्मक व वतवण कीवर िागंलाि प्रकाश टाकतात. मात्र सववि नरवानरामंध्ये 
या दोन्थही हक्रया आढळतीलि असे मात्र नाही. उदा. री.-श् रूिे हातापायािे अंगठे संम ख असतात. संम ख 
आंगयाम ळे कोणतीही वस्तू हातात घट्ट धरता येते. त्या वस्तूवरील पकड घट्ट असते. वतवनाच्या दृष्टीने 
यािा असा पहरणाम होतो की कोणतीही वस्तू-हवशषेतः अन्न एका हाताने धरून द सरा हात इतर कोणत्याही 
कायासाठी मोकळा राहतो. सेरकोहपथेहसडी, कपी, व मानव याचं्यात अशी संम खता पूणवत्वाने आढळते. 
इतर नरवानरात मात्र अधववट कृती असते. बाह संिलन वा वृक्षवासी िीवनाशी हनगडीत अशा या दोन गोष्टी 
आहेत. पायाच्या अंगयािंी संम खता टूपीडी (Tupaiidae) व मानवक ल या व्यहतहरक्त िवळ िवळ इतर 
सवव नरवानरामध्ये आढळते. उत्क्रान्थतीच्या ओघात हाताच्या अंगयािी लाबंी कमी झालेली हदसते, परंत  
पायाचं्या अंगयािी लाबंी त्यामानाने र्फारशी कमी झालेली हदसत नाही. 
 

नखे िळवे व पंजावरील गाद्या – 
 

नखामध्ये झालेले बदल तसेि तळवे व पिंावरील गाद्या यािंा संबंध संम ख व पहरग्राही हाता–
पायाशी आहे. नरवानरगणामंध्ये बह ताषंाने नखे सपाट, पातळ व बारीक असलेली हदसतात. नखामंध्ये 
होणारी घट तळव ेव पंिे याचं्यावरील गाद्यानंी भरून काढलेली हदसते. अशा गाद्यामंध्ये स्पशवज्ञान िागंले 
असते. लहान, पातळ नखामं ळे बोटािंी हालिाल िलद व काहीशी स्वतंत्रपणे करता येणे शक्य होते. 
 

नेत्र व दृक शतिी 
 

दृक शक्ती व नेत्र यामध्ये नरवानरगणात क्रान्थतीकारक बदल झालेले हदसतात. हत्रहमती दृष्टी व 
तदन सार नेत्रािंी स्स्थती याम ळे कोणत्याही वस्तूिे आपल्यापासून अंतर, खोली समिण्यास र्फारि मदत 
होते. वृक्षवासी िीवन, बाह -संिलन वगैरे हक्रयासंाठी अंतरािा अंदाि र्फार महत्वािा आहे. सरळ व 
हत्रहमती निर यािंी वाढ नरवानराचं्या उपगणातील मानवान गणाति झालेली आढळते. प्रॉहसहमयनमध्ये ही 



 

 

अनुक्रमणिका 

वाढ क्वहिति आढळते. दृक शक्तीच्या या हवहशष्ठ अवस्थेमध्ये डोळ्यािंीही हवहशष्ठ स्स्थती राखली िाते. 
एकंदर डोळ्यािी पोकळी हत्रकोनाकृती असून दोन्थही डोळ्यािंी शक्ती एकमेकासं अंतराअंतरावर छेदणारी 
असते. याम ळे िो कबदू हमळतो त्या हठकाणच्या वस्तूच्या अंतरािे, िाडीिे व खोलीिे ज्ञान िटकन होण्यास 
मदत होते. 
 

दािांची उत्क्रातिीन्स्थिी 
 

आहदम सस्तन प्राण्यामंध्ये दातािंी संख्या ४४ अगर ३६ अगर अशीि मोठी होती. नरवानरगणामंध्ये 
ती सववसाधारण परंतू क्वहित अपवादाने ३२ आढळते. तसेि आहदम सस्तन प्राणी दातािंा उपयोग बऱ्याि 
वळेा स्वसंरक्षणाथव करीत असतात. ही कायात्मक प्रवृत्ती नरवानरात कमी झालेली हदसते. दाताऐविी 
मोकळ्या हातािंा उपयोग स्वसंरक्षणासाठी अहधक करण्यात येतो. मात्र काही वेळा भीती दाखहवण्यासाठी 
मात्र दातािंा उपयोग होतो. 
 

आहदम सस्तन प्राण्याचं्या दातािे सूत्र 
 
३ · १ · ४ · ३ = ४४ ३ १ ४ ३ 

 
असे आढळते. नरवानरगणातं पटाशीिे तीन दात क्वहिति आढळतात. (तीन ही संख्या एकाि िबड्याच्या 
मध्य भागापासून एकाि बािूकडील आहे.) उपदाढा व दाढािंी संख्याही कमी झालेली हदसते व हे सूत्र 
प ढीलप्रमाणे बनते. 
 
२ · १ · २ · ३ = ३२. २ १ २ ३ 

 
तसेि हतसरी म ख्य दाढ आय ष्ट्याच्या र्फार उशीरा उगवते. हतिा कलही नाहीसा होण्याकडे–
हवलोपनाकडे–काहीसा आढळतो. 
 

आहारातील बदल व हातािंा उपयोग याम ळे दातािंा राकटपणा कमी होण्याकडे कल आढळतो. 
पटाशीिे दात, स ळे, उपदाढा, व म ख्य दाढा या सवांिा आकार लहान झालेला आढळतो. पहरणामी 
िबड्याचं्या आकारातही र्फरक पडला. मात्र मानवक लाव्यहतहरक्त इतर नरवानरगणातंील प्राण्यामंध्ये 
स ळ्यािंी उंिी इतर दाताचं्या उंिीपेक्षा िास्त आढळते. यािा पहरणाम िववण हक्रयेवर बरािसा होतो. 
मानवामध्ये िववणहक्रया वरून खाली व एका बािूकडून द सऱ्या बािूकडे अशी वक्राकार होते. परंतू इतर 
नरवानरात मात्र ती र्फक्त वर खाली इतपति मयाहदत असते. हितके मोठे दात हततका िबड्यािा आकार 
मोठा! याम ळे िबड्यािे उद् गतहन ही मोया प्रमाणात आढळते. मानवात मात्र ही कमी प्रमाणात आढळते. 
याम ळेि कदाहित् उद् गतहन  हे लक्षण आहदम मानले िाते. तसेि दातािंा आकार लहान झाल्याने 
त्याच्यातील दलावंरही (cusps) पहरणाम होतो. मानवात दलािंी संख्या एक, दोन, िार अशी अन क्रमे 
स ळे, उपदाढा, व दाढामंध्ये आढळते. मात्र इतर नरवानरात दलािंी संख्याही अहधक आढळते. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

उन्नि आसनाचा शरीरावर होिारा पणरिाम – 
 

आहदम सस्तन प्राण्याकंडून आपण िसिसे मानवाकडे येऊ लागतो, तसतसे आसन-स्स्थतीत 
र्फरक पडलेला हदसून येतो. ित ष्ट्पाद अवस्थेमधून हद्वपाद अवस्थेमध्ये येताना शरीरातील हकत्येक 
अवयवावंर पहरणाम झालेला हदसून येतो. यामध्ये कवटी, हात-पाय, कटी, पाठीिा कणा, बृहद्रध्रािी 
अवस्था, दृकशक्ती, स्कंधास्थी इत्यादी हाडािंा व त्यावर अवलंबनू असणाऱ्या अवयवािंा समावशे होतो. 
उन्नत अवस्थेमध्ये येताना कवटीिा आकार काहीसा मोठा झालेला हदसून येतो. याम ळे मेंदूिा आकारही 
मोठा होऊन कवटीिी धारणक्षमता वाढली िाते. मेंदूिा न सता आकारि मोठा झाला नसून त्यािी रिनाही 
काहीशी ग ंताग ंतीिी झाली आहे. याम ळे नैसर्मगक साधनािंा आपल्या कल्याणासाठी योग्य तो उपयोग 
ब द्धीच्या आधारे करून घेऊ शकतो. कवटीच्या तळाशी असलेले बृहदं्रध्र िर पाठीमागील बािूस झ कलेले 
असेल तर िेहेरा व कवटीिा भाग प ढे ओढल्यासारखा होतो. तसेि पाठीच्या कण्यािा आकार धन ष्ट्याकृती 
होऊन, स्कंधास्थीिी लाबंी धडािा भार साभंाळण्यासाठी िास्त वाढते. कण्यािी कमान झाल्याम ळे त्यािा 
पहरणाम कवटीच्या हाडावंर होऊन त्यािंीही लाबंी वाढते. 
 

याम ळे श्रोणीिी पोकळी अरंुद होते. या सवांिा पहरणाम ित ष्ट्पाद अवस्थेवर होतो, परंत  बृहदं्रध्र 
कवटीच्या तळाच्या प ढील बािूस अगर मध्यभागी असेल, तर िेहरा व कवटीिा भाग र्फारसा ककवा 
अहिबात प ढे ओढल्यासारखा येत नाही. पाठीिा कणा धन ष्ट्याकृती होण्याऐविी त्याला िार बाक येतात व 
डोके कण्यावर व्यवस्स्थत तोलले िाते. याम ळे द्वीपदी अवस्था प्राप्त होण्यास मदत होते. पहरणामी 
स्कंधास्थीिी लाबंी कमी होते; कारण धडािा भार स्कंधास्थीवर न पडता तो कटीवर पडतो. कटीिी हाडे 
मात्र याम ळे अहधक रंुद होतात. त्यािंी लाबंी कमी होते, व कटीिी पोकळीही मोठी होते. धड व डोक्यािा 
भाग याम ळे यशस्वीहरत्या तोलला िातो उन्नत अवस्थेिा कटी व पायावर हवशषेि पहरणाम होतो. कटीिी 
हाडे िास्त िाड होतात. तसेि कटी, धडाशी व पायाशंी िोडणारे स्नाय ू बळकट बनतात. स्कंधास्थीस 
िोडणारे स्नाय ूमात्र त्यामानाने द बवलि राहतात कटीिी पोकळी धडाच्या प्रमाणात मोठी झाल्याम ळे संपूणव 
धड, डोके, व्यवस्स्थत तोलण्यास मदत तर होतेि, परंतू अभवकाच्या िन्थमासाठी व गभावस्थेमध्ये गभािी 
अवस्था व्यवस्स्थत रहाण्यासही मदत होतेि. कटीवर येणारा भार शवेटी दोन पायावंरि तोलावा लागतो. 
याम ळे उववस्थी बळकट बनण्यास मदत होते. तसेि उववस्थीच्या पाठीमागील बािूस ‘लीहनया अस्पेरा’ 
नावािा बळकट कंगोरा तयार होतो. यालाि पायािे व कटीिे स्नाय ू िोडले िातात. दोन पायावरि 
िालण्यािी हक्रया होत असल्याने पाऊलाच्या हाडाचं्या संरिनेमध्ये लक्षणीय बदल हदसतात. पाऊलानंा 
प ढून पाठीमागे व एका बािूकडून द सऱ्या बािूकडे असा बाकदारपणा येतो. त्याम ळे तोल साभंाळण्यास 
मदति होते. उन्नत अवस्थेमध्ये कमी भार वाहणारे अवयव म्हणिे हात, स्कंधास्थी बरगड्या व िबडे वगैरे. 
याम ळे याचं्या आकारमानातही लक्षणीय घट हदसून येते. स्कंधास्थी पातळ होते तर हातािी हाडे कमी 
लाबंीिी बनतात. कवटीिा ललाटीय व पिकपोलास्थीिा भाग िास्त गोलाकार न होता कवटीच्या 
गोलाकाराशी प्रमाहणत असतो. अहधनेत्रक कंगोरे कमी िाडीिे बनतात. िबड्यािंी संप हंित अवस्था कमी 
होते. त्यािंी लाबंी कमी होते. त्याम ळे अप्रत्यक्ष दंतपसं्क्तवर पहरणाम होऊन, त्यािंाही आकार लहान होतो. 
हातािंा उपयोग वस्तू हाताळण्यासाठी व स्वसंरक्षणासाठी अथवा कमी महत्वाच्या कायासाठी होत 
असल्याने दातािंा उपयोग संरक्षणाथव केला िात नाही. अशा तऱ्हेने संपूणव शरीरावर उन्नत अवस्थेच्या 
पहरणामािें हवश्लेषण करता येते. 
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नरवानरगिांचे सामाणजक जीवन 
 

मानवािा नरवानरगणामंध्ये समावशे होतो. मानवाहशवाय इतर नरवानरापंैकी कपींच्या सामाहिक 
िीवनाहवषयी बरेि संशोधन भारताहशवाय इतरत्र झालेले आहे. त्या सवांिी माहहती येथे देणे अशक्य आहे. 
काही ठळक गोष्टींिाि याहठकाणी समावशे केला आहे. गोहरलाच्या सामाहिक िीवनासंबंधी आक्ले 
(Akeley 1922) कूलीड ज् (Coolidge 1929); कबधहॅम (Bingham 1932) हपटमन (Pitman 1935); कवाइ 
आहण हमझहूरा (Kawai and Mizuhara); शालेर (Schallar 1960); ओसबानव (Osborn 1963)व शालेर 
(Schallar 1963, 1965) इत्यादीनी संशोधनपर हलखाण केलेले आढळते. शालेर (१९६३, १९६५) याचं्या 
हलखाणामधून प ढील गोष्टी समितात. 
 

गोरीला समूहरुपाने रहातात. असे समूह ५ ते ३० िणािें असतात. समूहातील प्रत्येकिण 
एकमेकािंी काळिी घेत असतो. समूहातील सभासद संख्या एखाद्याच्या िन्थमाने अगर तरुण गोरीलाच्या 
बाहेर िाण्याने अगर समूहात येण्यानेि केवळ बदलते. नर–माद्यािें साधारणपणे १ : २ असे प्रमाण असते. 
समूहातील घडामोडी नेत्याच्या मागवदशवनान सार होत असतात. एकमेकामध्ये हावभावाच्याद्वारे काही 
हवहशष्ट आवािाद्वारे अगर ख णाचं्या रुपाने संबध राखल िातात. प्रत्येक समूहाच्या हालिाली करण्यािे 
के्षत्र स मारे १० ते १५ मलैािा पहरसर इतपत मयाहदत असते. 
 

हगबनच्या सामाहिक िीवनािी माहहती कापने्थटर (१९४०) (Carpentar) याचं्या हलखाणातून 
प ढीलप्रमाणे हदसते. त्यािंा समूह २ ते ६ िणािंा असतो. नर–मादी व स मारे िार बालके असे त्यािें स्वरुप 
असते. कधीकधी म्हाताऱ्या हगबनिाही समावशे यामध्ये केला िातो. हगबन तरुण झाल्यानंतर 
िोडीदाराच्या शोधात बाहेर पडून हनराळा समूह स्थापन करतो. म्हातारे हगबन मात्र एकाकी िीवन 
िगतात. समूह साधारणपणे २५० ते ३०० एकर िागेमध्ये वावरत असतो. हवहशष्ट उच्च स्वरातील आवाि 
करून एकमेकाशंी स संवाद साधतात. हमत्राशी भेटताना लाळघोटेपणा करतात व दातानंी लहान लहान न 
टोितील असे िाव ेघेतात. राग आल्यावर मात्र दात–ओठ खाऊन एकमेकावंर ग रग रतात, डरकावतात. 
समूहासमूहात सारखी भाडंणे होत असतात. समूहामध्ये नरािे अहधपत्य असते. मादी आप्तिनाशंी सलोखा 
राखण्यात प ढाकार घेत असते. नरा–नरामंध्ये अगर माद्या–माद्यात मात्र खूपि भाडंणे होत असतात. अंग 
िाटून िाटून स्वच्छ ठेवले िाते. 
 

ओरगँ ऊटानच्या सामाहिक िीवनाहवषयी र्फारशी माहहती उपलबध नाही. तरीस द्धा शालेर 
(Schallar 1961), दावन पोटव (Davan Port 1967) व हॅहरसन (Harrison 1960) याचं्या हलखाणातून थोडी 
र्फार माहहती हमळते. साधारणपणे २, ३ ककवा ४ िणािंा समूह असतो. यामध्ये म लािंा समावशे होतोि असे 
मात्र नाही. िे त्यािंा अभ्यास करू इस्च्छतात त्याचं्यावर ते त्वषेाने हल्ला िढहवतात व पळवनू लावतात. 
 

हिपाझंीच्या सामाहिक िीवनािा अभ्यास डॉ. कोल्हर (Dr.Kolhar), डॉ.झ करमान (Dr. 
Zuckerman), हबटव स्पेन्थसर (Herbert Spencer), कापने्थटर (Carpenter) इत्यादींनी केलेला आढळतो. 
सवव कपींमध्ये हिपाझंीिे िीवन मानवी िीवनाशी खूपि हमळते ि ळते असे आढळते. सामूहहक िीवन, 
मोयाबंद्दल आदर, लहानािें पालन–पोषण, माद्यािें स्वातंत्र्य, मनोरंिन करून घेण्यािी कला, नेत्यािे 
ऐंकणे, सहकाराच्या तत्वावर काम करणे, मानहसक िाणीव वगैरे सवव गोष्टी त्याचं्यामध्ये आढळतात. तसेि 
इतर कपीच्या मानाने हिपाझंींिा ब ध्याकंही अहधक असतो. अन्न हमळहवण्याच्या हक्रयेमधील वापरली 
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िाणारी कौशल्यपूणवता व य क्ती या गोष्टींनी ब द्धीिी कल्पना येते. आपल्या श्रमािा इतराच्या दृष्टीने कसा 
र्फायदा होईल या िाहणवनेेही ते काम करतात. अनाथािंा एकमेक व्यवस्स्थत संभाळ करतात. 
मालमते्तबाबतही काही अंशी त्याचं्यािवळ िाणीव असते. स्वतःिे मनोरंिन डोके वापरून हिपाझंी कसे 
करतात यािे वणवन गानवरने केलेले आढळते. तो हलहहतो “एके हदवशी अनेक हिपाझंींनी एक मोठा मातीिा 
गोळा तयार करून, त्यािा हिखल केला. त्या हिखलाच्या गोळ्याला ढोलक्यासारखा आकार देऊन 
उन्थहात वाळहवण्यास ठेवनू हदला. तो िागंला वाळल्यावर आिूबािूच्या भागातील हिपाझंी रात्री एकत्र 
िमले व गोळ्याभोवती रे्फर धरून आवाि करीत नािू लागले, गाऊ लागले. त्यापैकी हिपाझंी ते ढोलके 
हाताने बडवीत होता– – – वगैरे.” 
 

नरवानरगणातील कपींच्या या सामाहिक िीवनाच्या आधारे ते मानवाच्या निीकिे वानरगण होत 
असे म्हटल्यास िूक ठरणार नाही. 
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प्रकरि सहावे 
 

आनुवंणशकिा 
 

आनुवंणशकिा म्हिजे काय? 
 

िीवहवज्ञानािी एक महत्वािी शाखा म्हणिे आन वहंशकता हवज्ञान होय. यामध्ये आन वहशकतेिाि 
अभ्यास सववस्वी अंतभूवत आहे हे त्याच्या यथाथव नावावरूनि समिून येते. दोन गोष्टींिा प्राम ख्याने समावशे 
केला िातो, त्या म्हणिे आन वहंशकता (heredity) व हवहभन्नता (Variation). “कोणत्याही प्राण्यािी 
आपल्या पूवविासंारखे अगर नातेवाईकासंारखे असण्यािी िी प्रवृत्ती हदसते त्यास आन वंहशकता असे 
म्हणतात.” तर “एकमेकापंासून हवहशष्ट प्रकारे हनरहनराळे असण्याच्या प्रवृत्तीस हवहभन्नता असे म्हणतात.” 
उत्क्रान्थतीच्या संदभात एकमेकाशंी संबहंधत असणाऱ्या िीवािंी आन वहंशकता व हवहभन्नता ज्या 
िीवहवज्ञानाच्या शाखेमध्ये तपासली व अभ्याहसली िाते त्यास ‘आन वहंशकता हवज्ञान’ असे म्हणतात.” ही 
व्याख्या वेबस्टर (Webster) यािी होय. आध हनक काळामध्ये िीन्थसच्या (genes) अस्स्तत्वासंबधंी 
अहधकाहधक माहहती हमळहवण्यािे आन वंहशकता वैज्ञाहनकािें प्रयत्न आहेत. त्यािंी रासायहनक घटना काय 
आहे? शरीर ग णधमाच्या वाढीवर त्यािंा काय व कसा प्रभाव असतो? त्याचं्या ग हणत संख्येिा यात काही 
भाग आहे काय? तंतोतंत आन वहंशकीही नाहीत; हवहभन्नतादशवकही र्फारसे नाहीत, अशा ग णधमावर त्यािंा 
काय प्रभाव पडतो? कसा प्रभाव पडतो? या सवांिी उत्तरे आध हनक िगतामध्ये िननद्रव्यािा 
(germplasm) अभ्यास करून हदली िातात. म्हणून िननद्रव्यािा सवांगीण व सववपहरपूणव अभ्यास 
करणाऱ्या शास्त्रास आन वहंशकता हवज्ञान म्हणतात,” अशी व्याख्या अत्याध हनक मानतात. 
 

प्रत्यक्षात या शास्त्रािे स्वरूप सतराव्या अगर अठराव्या शतकामध्ये समिून आले असले तरी 
अप्रत्यक्ष त्यािा पूवेहतहास आपणास खूपि मागे घेऊन िातो. स मारे ६००० वषांपूवी घोड्याचं्या आनक्रहमक 
हपढींच्या वशंावलीिे दगडी तक्ते बाहबलोहनयन (Babylonian) लोकानंी तयार केल्यािे इहतहास सागंतो. 
हििन य ग स रू होण्यापूवी िीनमध्ये भाताच्या स धाहरत िाती तयार करण्यािे प्रयत्न केले गेले. 
त्यािप्रमाणे नवाश्म य गाच्या पूवी पहिम गोलाधातील काही हठकाणी मक्याच्या स धाहरत िाती तयार 
करण्यािेही प्रयत्न केले गेले. तसेि वनस्पती व प्राण्याचं्या प्रिनकानंी संतती स धारण्याच्या हवहवध 
पद्धतींिा वापर केल्यािेही हदसून येते. त्याकाळी आन वहंशकतेहवषयी अहिबात माहहती नसताही केले 
गेलेले अप्रत्यक्ष प्रयत्न मोलािी माहहती देऊन िातात. 
 

आन वहंशकी तत्वासंबंधी, हहप्पोके्रटीस (Hippocratus), ॲहरस्टॉटल (Aristotal) आहण अशाि 
इतर ग्रीक तत्ववते्त्यानंी काही हनरीक्षणात्मक नोंदी केलेल्या आढळतात. परंत  त्या केवळ ‘कल्पना’ या 
संजे्ञति बसतात गानवर (Garner), स्प्लनी (Pliny) आहण त्याचं्यासारख्याि इतर लेखकानंी ग्रीकाच्या 
काळातील असाधारण व काल्पहनक गोष्टीिा आपल्या लेखनात उहापोह केलेला हदसतो. उदा. उंट व 
ड क्कर (boar) या प्राण्याचं्या संबंधातून हिरार्फािा िन्थम झाला तसेि उंटािा हिमणीशी (Sparrow) सबधं 
येऊन शहामृगािी हनर्ममती झाली इत्यादी उदाहरणे याबाबत हदली िातात. वनस्पतीिे सकहरत प्रकार 
तयार करता येतात, अशीही अटकळ त्या काळी होती. या सवव उदाहरणामार्फव त प नरूत्पादन व कलग 
हनहिती वगैरे संकल्पनािंी स्पष्टीकरणे देण्यािा प्रयत्न केल्यािे हदसून येते अशा हकत्येक काल्पहनक 
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गोष्टींिा रोख, िीवािंा आहवष्ट्कार दृष्टोत्पत्तीस आणून देण्यासाठी प्रामाहणक प्रयत्न केला गेला असावा असे 
वाटते. परंत  त्यासंबधंीिी सत्यासत्यता पडताळून पहाण्यािे काही साधन उपलबध नसल्याने योग्य ते प रावे 
मात्र हमळत नाहीत. ‘लोकभ्रमावर आधाहरत’ इतपति त्यािंा उल्लेख केला िातो. 
 

सतराव्या शतकामध्ये हवल्यम हावे (William Harvey) याने लावलेल्या सूक्ष्मदशवक यंत्राच्या 
शोधाम ळे मात्र पहरस्स्थतीत र्फरक पडत गेला. या यंत्राच्या सहाय्याने हावेने असे प्रहतपादन केले की, सवव 
िीवमात्र अंड्यामधून उत्पन्न झालेले असून रेत अगर शक्राम ळे (Semen) अशा उत्पत्तीस िैहवक स्वरूप 
प्राप्त होते. याम ळे श क्रािे िीवोत्पत्तीमध्ये अत्यंत महत्व असल्यािे प्रहतपादन त्याने केले त्यानंतर डि वैद्य 
रेहनयर द ग्रार्फ (Regnier de Graaf) याने सस्तन प्राण्याचं्या व इतर प्राण्याचं्या संततीिे सूक्ष्म हनरीक्षण 
करून, ‘प्रत्येक प्राणी माता व हपत्यािे ग ण घेऊनि िन्थमास येतो,’ असा प्रस्ताव माडंला. त्यािप्रमाणे माता 
व हपता आन वंहशकतेिे घटक प ढील हपढीत उतरहवतात व या दोघािंाही वाटा समसमान असतो. अशीही 
प ष्टी त्यास िोडली. इ. स. १६७७ मध्ये अँटोन र्फॉन लीवनेहॉक (Antone Van Leeuwenhock) याने 
बेडूक व मासे याचं्या श क्र व अंड्यािे प्रत्यक्ष मीलन अवलोहकले. त्यावरून, ‘श क्राम ळे अत्यंत िरूरीिी 
अशी सवव, िीहवतािी लक्षणे हदली िातात, तर अंड्याम ळे गभववाढीसाठी आवश्यक असे वातावरण व 
िीवनपोषण हमळू शकते,’ असा हनष्ट्कषव काढला. 
 

हनमाह ग् रु (Nehemiah Grew) या इंग्लीश वनस्पती शास्त्रज्ञाने इ. स. १७३२ मध्ये वनस्पतीच्या 
प नरूत्पादन संस्थेच्या अवयवािंी माहहती हवषद केली. याम ळे वनस्पतीिे प्रायोहगक पद्धतीने संकरीकरण 
करणे स लभ िाऊ लागले. 
 

िोसेर्फ कोलरुट (Joseph Kolreuter) (१७३३ ते १८०६) यानेही वनस्पतींच्या संकहरत 
प्रकारासंबंधी माहहती हदली. तंबाखूच्या उंि व ख ज्या प्रकारामधून त्याने हनमाण केलेल्या अनेक संकहरत 
िातीम ळे संख्यात्मक आन वहंशकतेच्या तत्वासंबंधी बरीि माहहती हमळते. संख्यात्मक आन वहंशकतेच्या 
आध हनक तत्वप्रणालीबाबत या गोष्टीिा बराि मोठा वाटा आहे. 
 

अशा तऱ्हेने प नरुत्पादन व त्या संस्थेच्या हनरहनराळ्या अवयवािंी माहहती हळूहळू अठराव्या 
शतकापयवन्थत िमू लागली. प्रत्यक्ष र्फलन (Fertilization) हक्रयेसंबंधी मात्र इ. स.१८५५ मध्ये कप्रगशाईम 
(Pringsheim) याने माहहती हदली. श क्रािा अंड्यामध्ये कसा हशरकाव होतो, त्या हक्रयेिे प्रत्यक्ष अवलोकन 
इ. स. १८७५ मध्ये ऑस्कर हटवहवग (Oscar Hertwig) याने एका सागरी प्राण्याबाबत (अर्मिन) केले. त्याने 
असेही हसद्ध केले की र्फक्त एकि श क्र अंड्यामध्ये घ सतो. या त्याच्या संशोधनाम ळे आन वहंशकतेच्या 
कोहशकाहवज्ञानािे (Cytology) एक नव ेदालन ख ले केले गेले. 
 

हवहभन्नतेच्या स्पष्टीकरणासाठी आन वहंशकता व सभोवतालच्या पहरस्स्थतीिा पहरणाम याहवषयी 
ग्रीक तत्ववते्त्यानंी खूपि हलखाण केलेले आहे. त्या सवांिा महतताथव एकि की व्यक्तीमध्ये आलेली 
आन वहंशक लक्षणे यावर सभोवतालच्या पहरस्स्थतीिा पहरणामही बराि असतो. फ्रें ि शास्त्रज्ञ िीन बास्फ्तस्ते 
लॅमाकव  (Jean Baptiste Lamarck) याने (१७४४ ते १८२९) “आत्मसात केलेल्या लक्षणाचं्या 
आन वहंशकतेिा” (inheritance of acquired characters) हसद्धातं माडंला. कालान क्रमे एखाद्या 
अवयवामंध्ये त्याच्या उपयोहगते न सार अगर हनरूपयोहगतेन सार रे्फरबदल होत असतात हा यातील 
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महतताथव होय! सभोवतालच्या पहरस्स्थतीिा प्रत्यक्ष परीणाम अंक रण हक्रयेवर होत असून असे परीणाहमत 
लक्षणि प ढे संक्रहमत केले िाते, असेही वरील हसद्धान्थताच्या प ष्ट्यथव माडंले गेले. 
 

िननद्रव्य (Germplasm) व स्थात कल (Somatoplasm) यामधील र्फरक दशवहवणारी सैद्धास्न्थतक 
पाश्ववभमूी ऑगस्ट वाईिमान (August Weismann) (१८३४ ते १९१४) याने माडंली त्यािे हे कायव 
एकोहणसाव्या शतकाच्या उत्तराधातील महत्वािे म्हणून नमूद केले िाते. आन वहंशकी साधनसाम ग्री 
कोणत्याही बदलापासून, अगदी वातावरणाच्या परीणामापासूनही अहलप्त व स्स्थर असते. प नरुत्पादनािी 
हक्रया स्थात कलाम ळे अगर काहयकद्रव्याम ळे न होता िननद्रव्य ह्याम ळेि केवळ घडून यते, असेही त्याने 
माडंले आहण हेि िननद्रव्य हपढ्यानहपढ्या संक्रहमत होत िाते. त्यामध्ये कोणताही बदल अपेहक्षत नाही. 
त्याने माडंलेल्या हसद्धान्थतापैकी बरािसा भाग अगदी बरोबर असल्यािे अलीकडे हसद्ध झाले असून 
िननद्रव्य हेि प नरुत्पादनातील महत्वािे द्रव्य असून ते स्स्थर असते यािी सत्यता हनदशवनास येते. मात्र 
िननद्रव्यामध्ये तात्काहलक स्वरुपािे बदल उत्पहरवतवन अगर तत्सम हक्रयाम ळे होतात येवढाि बदल 
वरील हसद्धान्थतामध्ये केला पाहहिे. 
 

एकोहणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात गभवहवकासोपपत्तीच्या हसद्धान्थतािी (theory of epigenesi) 
भर पडली. प्रिोत्पादन व आन वहंशकता यासंबंधीच्या अलीकडील हवकासाम ळे या हसद्धान्थतास प ष्टीि 
हमळते श क्र व अंडे यासंबंधीिी खूपि माहहती अलीकडे उपलबध झाली आह. त्या दोहींच्या मूलभतू 
घटनेमध्ये बरेिसे साधम्यव हदसून येते. श क्र व अंडे या दोहोंमध्येही रंगसूते्र असून प्रत्येक रंगसूत्रावर 
आन वहंशकी घटकािें – त्यानंा िीन्थस अगर िन क म्हणतात – अस्स्तत्व असते अशा िीन्थसच्या पूववरहित 
क्षमतेप्रमाणे व्यस्क्तगत िीवािी उभारणी होत असते, हेही अहलकडे हसद्ध झालेले आहे. असे िीन्थस 
सम दायरुपाने व्यस्क्तमये संक्रामत झालेले असतात.त्या िोन्थसिी प्रहतहक्रया, त्यािें र्फळ, वातावरणािा 
परीणाम इत्यादी गोष्टींच्या कमी िास्त प्रभावाम ळे िीवामध्ये ग ंताग ंतीिी व स्क्लष्ट रिना तयार होत असते 
हेही हसद्ध झालेले आहे. 
 

इतके सवव िरी असले तरी गे्रगर मेंडेल (Gregar Mendel) (१८२२ ते १८८०) याच्याकडेि 
आन वहंशकी हवज्ञानािे आद्य िनकत्व िाते इ. स.१८६५ मध्ये झेकोस्लोवाहकयातील ब्रनू शहरी भरलेल्या 
पहरषदेमध्ये त्याने वािलेल्या सशोधनपर हनबंधाम ळेि हे आद्य िनकत्व त्याच्याकडे िाते. मात्र त्याच्या 
कायािी महती इ. स. १९०० च्या स मारास व त्यानंतर अहधक प्रकषाने हनदशवनास आली. 
 

आनुवंणशकी ित्वांचा पाया 
 

िीवनदायी लहानात लहान घटक म्हणिे पेशी ककवा कोहशका (Cell) आध हनक प्रगतीच्या 
संदभात हे पटणार नाही. कारण लहानात लहान घटक म्हणिे कोहशकातंगवत असा िीन होय. तरीस द्धा 
पूवापार संकेतान सार लहान घटक म्हणून पेशीिा उल्लेख केला िातो. सवव सिीव गोष्टींिी रिना लहान 
लहान पेशीनी बनलेली असते. िसे वनस्पती व प्राणी असे दोन्थही सिीवात मोडतात; त्यािप्रमाणे द सऱ्या 
पातळीत एकपेशीय रिनेच्या - उदा. िंतू वा आहदिीवसंघ वगैरे - प्राण्यापासून ते अनेकपेशीय रिनेच्या - 
उदा मोठमोया वनस्पती व मानव–ग ंताग ंतीच्या शरीर संरिनेतही मूलभतू स्थान पेशींिे असते. पेशी-
पेशीमध्ये स द्धा अनेक प्रकार आढळून येतात. उदा. स्नाय पेशी, मज्जा-पेशी, काहयक पेशी वगैरे वगैरे. यास्तव 
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प्रासाहपक (typical) पेशी अशी कोणतीही एकि पेशी नसते. तरीस द्धा संय क्त आकृहतद्वारे (आकृती क्रमाकं 
६ : १) कोहशकागंािंी थोडक्यात माहहती पाहू. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ६ : १ कोहशकागंातगवत भागािंी माहहती (प्राहण कोहशका) 

१) कोहशका पटल २) कोहशका द्रव 
३) सूत्र कहणका ४) कषवकें द्रकण 
५) कें द्रकािे पटल ६) रंगसूते्र 
७) कें हद्रका ८) अंतःप्राकल िालक 
९) कें द्रक १०) हरस्क्तका 
 

  कोहशकागं काये 
१)  रक्तद्रव पटल (Plasma 

membrane) 
हा एक अनप्रवशेहनक पटल असतो. याद्वारे कोहशकाबाह्य 
हनवडक पदाथव शोषले िातात व कोहशकेमध्ये उत्पाहदत 
टाकाव ूपदाथव बाहेर साडले िातात. 

२)  कोहशकािी कभत (Cellwall) 
(र्फक्त वनस्पताच्या 
कोहशकामध्येि आढळते) 

ही एक िाडसर सेल्य लोििी कभत असून याचं्या सभोवती 
आतमध्ये कोहशकाग पटल असते. या कभतीम ळे कोहशकेस 
ताकद व दृढता प्राप्त होते. 

३)  कें द्रक (Nucleus) कोहशकेिे वाढ व प नरूत्पादन हनयंहत्रत केले िाते. 
कें द्रकािेही अनेक उपभाग असतात. 

 अ) रंगसूत्र (chromosomes) आन वहंशकी सूिना वहाणारे लाबं दोऱ्यासारखे हे असतात. 
कोहशकेच्या हनरहनराळ्या प्रहक्रया प्रमाहणत केल्या िातात. 
(कोहशकेच्या हवभािनाच्या वेळी या प्रहक्रया समितात.) 

 ब) केहद्रका (Nucleolus) कायािे स्वरूप अहनहित आहे तथापी हरबोसोमिे (rib 
somes) हवश्लेषण करणे हे कायव मानले िाते कोहशकेिी 
आवृत्ती तयार होत असण्याच्या हक्रयेच्या वेळा कें हद्रका नाहहसे 
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होते. 
 क) प्रकलरस (Nucleoplasm) यामध्ये DNA तयार करण्यािी यंत्रणा असून संदेशक अणूही 

तयार केले िातात. कें द्रक व कोहशकाद्रव यामधील 
मध्यस्थािे काम संदेशक अणू करतात. 

 ड) कें द्रकािे पटल (Nuclear 
membrane) 

कें द्रक व कोहशका द्रव यामधील गोष्टींिी हनवडक एकसंधी 
वहातूक कायास्न्थवत करते. 

४)  कोहशका द्रव (Cytoplasm) कें द्रकाकडून आलेल्या सूिनािंी कायववाही करणारी यंत्रणा 
यामध्ये व याव्दारे होते. कें द्रकाप्रमाणेि या द्रवामध्ये अनेक 
उपघटक असतात. 

 अ) अंतःप्राकल िालक 
(Endoplosmic Reticulum) 

पटलाच्या पृष्ठभागावर ककवा पटलामध्ये घडणाऱ्या िीव 
रासायहनक प्रहतहक्रया स लभ होण्यासाठी हवस्तृत पषृ्ठभागािा 
हा प्रदेश असतो. 

 ब) हरबोसोम्स् (Ribosomes) प्रहथनािें हवश्लेषण ज्याहठकाणी केले िाते त्या ह्या िागा होत. 
 क) कषवकें द्रकण (Cenriole) हवभािन हक्रयेसाठी, ध्र वािंी हनर्ममती करतात. आवृत्तींिी 

याचं्यामध्ये क्षमता धारणा असून र्फक्त प्राहणकोहशकेमध्येि 
आढळतात वनस्पहत कोहशकेमध्ये आढळत नाहीत. 

 ड) सूत्रकहणका (Mitochondria) शक्ती हनर्ममतीिे कें द्र 
 इ) प्राकल कणू (Plastids) खळीिा साठा करणारी भाडंारे. तसेि रंग द्रव्य आहण 

कोहशकािे इतर उत्पादनही साठहवले िाते. हहरतकणामंध्ये 
प्रकाश संश्लेषणही केले िाते. (आहण प्राकल कणू र्फक्त 
वनस्पतीच्या कोहशकेति आढळतात.) 

 ई) गॉल्गी बॉडी (Golgi Body) कोहशकेच्या रंगद्रव्यािे उत्पादन केले िाते. 
 ख) लायसोसोम्स् (Lysosomes) अंतःकोहशकेसाठी पािकरसािे उत्पादन केले िाते. िंतू व 

इतर परक्या वस्तूिा हनिरा करण्यासाठी या पािकरसािंा 
उपयोग होतो. (प्राणी कोहशकेमध्येि र्फक्त हा भाग आढळतो) 

 ग) हरक्तीका (Vacuole) िादा झालेल्या पाण्यािा अंश, टाकाव ूपदाथव हवद्राव्य रंगद्रव्ये 
वगैरे गोष्टीिे ग दाम असून यामधून वळेोवळेी त्यािंा हनिरा 
केला िातो. 

 घ) हायलोप्लाझम (Hyloplasm) साखर, अमीनो ॲसीड, पाणी, िीवनसत्व ेइ. गोष्टींिा साठा 
याहठकाणी असून ग्लायकॉहलहसस (glycolysis) या 
रासायहनक हक्रयेसाठी पािक रसही या हठकाणी असतात. 

 
वरील सवव कोहशकागंापैकी रंगसूत्रािे (Chromosomes) आन वहंशकी हवज्ञानात अनन्थयसाधारण 

महत्व आहे. िीन्थसिे धारक म्हणिेि रंगसूते्र होत. 
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कोहशकागंािी न सती माहहती असून उपयोगी नाही. तर त्याप ढील पायरी म्हणिे कोहशकेिे 
हवभािन होय. एक कोहशकेपासून दोन व नंतर अनेक कोहशका कशा तयार होतात? त्यातील हवशषेतः 
रंगसूत्रािे हवभािन व त्यानंतरिी घटना या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. 
 

कोहशका हवभािनाच्या एकूण दोन पद्धती आहेत. १) सूत्रीहवभािन (Mitosis) व २) अधवसूत्री 
हवभािन या त्या दोन पद्धती होत. सूत्री हवभािनािे म ख्य कायव म्हणिे प्रथमतः प्रत्येक रंगसूत्रािी तंतोतंत 
प्रहतकृहत तयार करणे व त्यानंतर मातृक कोहशकेच्या हवभािनातरे्फ त्यािें वाटप करणे व समरुप 
रंगद्रव्याच्या संिाने य क्त अशा दोन कोहशका तयार करणे. ही हक्रया अशीि प ढे िालू राहून एकाच्या दोन, 
दोनाच्या िार, िाराच्या आठ इत्यादी प्रमाणात कोहशकािें ग णन होते. ही सवव कृती एकूण िार अवस्थामंध्ये 
होते. त्या िार अवस्था म्हणिे १ पूवावस्था (Prophase); २ मध्यावस्था (Metaphase); ३. पिावस्था 
(anaphase) व ४ अंत्यावस्था (Telophase) होत. ह्या प्रत तयार करण्याच्या पद्धतीमध्ये रंगसूत्रािे 
एकमेकासारखे तंतोतत कायात्मक पेड ककवा वटेाळे तयार केले िातात. त्यानंा अधवग णसूत्र 
(chromatides) असे म्हणतात. 
 

लैं हगक िननामध्ये दोन हक्रयािंा अंतभाव होतो. एक म्हणिे य ग्मक (gamate) िे उत्पादन – 
यालाि य ग्मकिनन (gamatogenesis) असे म्हणतात व द सरी म्हणि य ग्मकािंी य ती–यालाि र्फलन 
(fertilization) असे म्हणतात. य ग्मक िनन प नरूत्पादनाच्या अवयवाचं्या हवहशष्ट कोहशकामध्ये घडून येते 
त्याला िननकोहशका म्हणतात. य ग्मकामध्ये एकग हणत (hoploidl) क्रमाकंािा रंगसूते्र असतात. परंतू 
त्यािंी एकग हणत संख्या मात्र स्व्दग हणत य ग्मकािें एकग हणत य ग्मकामध्ये रुपातंर होण्यासाठी रंगसूत्रािंी 
संख्या हनम्मी / अधी होणे आवश्यक असते. अशा अधवसूत्री पद्धतीस अधवसूत्री हवभािन (Meiosis) असे 
म्हणतात. यािाि अथव अधवसूत्री हवभािनाच्या हक्रया दोनवळेा हवभािन होऊन पार पडतात. प्रथमतः सूत्री 
हवभािनािी हक्रया पार पडते. त्यावेळी एकाि हद्वग हणत रंगसूत्राच्या कोहशकेिे न्थयनूीकरण होऊन 
एकग हणत रंगसूत्राच्या दोन कोहशका तयार होतात द सरी कृती समीकरणात्मक हवभािनाने पार पडते. 
म्हणिे एकग हणत कोहशकेमधील अधवग णसूत्र स्वतत्र होऊन दोन स्वतंत्र अधवग णसूते्र तयार होतात. 
 

वरील दोन्थही पद्धतींिी त लनात्मक माहहती पाहू. 
 

 सूत्री हवभािन अधवसूत्री हवभािन 
१) समीकरणात्मक हवभािन होऊन 

अधंग णसूत्राचं्या दोन स्वतंत्र कोहशका बनतात. 
१) प्रथमतः न्थयूनीकरण हवभािन पद्धतीने 

सिातीय रंगसूत्रािें प्रथम पिावस्थेमध्ये 
हवभक्तीकरण होते. त्यानंतर द सऱ्या 
पिावस्थेमध्ये समीकरणात्मक हवभािनाने 
अधवग णसूत्रािें हवभािन होते. 

२) एका आवतवनामध्ये एका वळेेलाि हवभािन 
होते. म्हणिे समीकरणात्मक रगसूत्राचं्या 
हवभािनामध्ये कोहशकाद्रव्यािे एकदाि 
हवभािन होते. 

२) एका आवतवनामध्ये दोनवेळा हवभािन होते. 
म्हणिे कोहशकाद्रव्यािे दान वळेा हवभािन 
होते. प्रथमतः रंगसूत्रािें न्थयनूीकरणात्मक 
हवभािन होऊन द सऱ्यावळेा रंगसूत्रािे 
समीकरणात्मक हवभािन होते. 
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३) रंगसूत्रािें अन बधंन अगर व्यत्यासही होत 
नाही. सिातीय रंगसूत्रामंध्ये िननीक 
अदलाबदल होत नाही. 

३) रंगसूत्रािें अन बधंन व व्यत्यासही होतो. 

४) एका आवतवनामंध्ये दोन कोहशका तयार होतात. ४) एका आवतवनामध्ये एकूण िार य ग्मके तयार 
होतात. 

५) सूत्री हवभािनाच्या िननीक आशयािे उत्पादन 
तंतोतंत सारखे असते. 

५) अधवसूत्री हवभािनािे िननीक आशयािे 
उत्पादन हनरहनराळे असते. तयार झालेले 
तक व य ि,मातृक, तक ं य ि अगर पैत क 
तक ं य ि असतात. त्यािें प्रमाणही बदलते 
असते. 

६) उत्पाहदत कोहशकामंधील रंगसूत्रािंी संख्या 
म ख्य कोहशकेइतकीि कायम असते. 

६) उत्पाहदत कोहशकामंधील रंगसूत्रािंी संख्या 
मूळ कोहशकेच्या हनम्मी अधीि रहाते. 

७) सूत्री हवभािनाच्या, प निसूत्री हवभािनािी 
क्षमता असते. 

७) अधवसूत्री हवभािनािे उत्पादन प न्थहा अधवसूत्री 
हवभािन करु शकत नाहीत. तर त्याप ढील 
हवभािन सूत्री हवभािनाच्या पद्धतीने होते. 

८) सववसाधारणपणे काहयक कोहशकामध्येि असे 
हवभािन होते. 

८) वैहशष्ट्ट्यपूणव अशा िनन कोहशकामंधेि असे 
हवभािन होते. 

९) य ग्मकिनन अवस्थेत स रवात होऊन 
आय ष्ट्यभर िवळिवळ हवभािन िालू असते. 

९) पहरपक्वतेनंतरि ककवा वयात आल्यानंतर असे 
हवभािन िालू होते. त्याआधी नाही. 

 
कोहशका हवभािनाच्या वरील दोन्थही पद्धतीवरुन असे लक्षात येते की या हक्रयेमध्ये रंगसूत्रांिे 

अत्यंत महत्व आहे.प्रत्येक काहयक कोहशकेमध्ये रंगसूत्राच्या संिापैकी एक संि मातेकडून प्राप्त झालेला 
असून द सरा सिातीय सि हपत्याकडून आलेला असतो. अशा हरतीने तयार होणाऱ्या सिाच्या िोडीस 
हद्वग हणत रंगसूते्र असे म्हणतात. द्वीग हणत अवस्था (२ म) अशा तऱ्हेने दशवहवली िाते लैं हगक कोहशकेमध्ये 
ककवा य ग्मक कोहशकेमध्ये काहयक कोहशकेच्या अधा रंगसूत्रािंा संि असतो. अशा संिास एकग हणत 
रंगसूत्र असे म्हणतात. व (n) अशा तऱ्हेने ही अवस्था दशवहवली िाते. एकाि िातीच्या (Species) सवव 
व्यस्क्तमधील काहयक कोहशकाच्या रंगसूत्रािंी संख्या कायम असते. उदा. होमो सपॅीयन अथवा मानवात 
एकूण ४६ रंगसूते्र असून त्याच्या २३ िोड्या आढळतात. कादं्यामध्ये १६, तंबाखूत ४८ ग राढोरामंध्ये ६०, 
वाटाण्यात १४, िासोहर्फला मेलॅनोगसॅ्टरमध्ये (Drosophila Melanogaster) ८, मधमाशामध्ये ३२, 
उंदरामध्ये ४०, माकडामध्ये ५४ इत्यादीप्रमाणे रंगसूत्रािंी संख्या आढळते. प रुषामध्ये व स्त्रीमध्ये 
आकृतीकदृष्ट्ट्या हवषमरुपी (heteromorphic) रंगसूत्राचं्या िोड्याना कलग रंगसूते्र असे म्हणतात. 
प रुषामध्ये अशी िोडी X आहण Y अशा अक्षरानंी शबदाहंकत केलेली असते. तर स्त्रीमध्ये अशी िोडी x व x या 
अक्षरानी शबदाहंकत केलेली असते. आकृतीकदृष्ट्ट्या मानवामध्ये रंगसूते्र म ख्यतः तीन प्रकारिी व 
हकत्येकवेळा िार प्रकारिीही आढळतात. हे प्रकार तक ं य िाच्या स्स्थतीन सार व त्याच्या दोन्थही बािूकडील 
रंगसूत्राच्या बाहूच्या लाबंीन सार ठरहवले गेले आहेत. हे िार प्रकार म्हणिे १) मध्यकें द्री (Metacentric) 
यामध्ये तक ं य ि रंगसूत्राच्या एकूण लाबंीच्या मध्यभागी असून त्याच्या दोन्थही बािूकडील बाहंूिी लाबंी 
सारखी असते. २) उपमध्यकें द्री (Sub-metacentric) यामध्ये तक व य ि रंगसूत्राच्या लाबंीच्या एका 
बािूकडे िास्त झ कलेले असून त्याच्या दोन्थही बािूकडील बाहूिी लाबंी कमी िास्त असते. ३) अग्रकें द्री 
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(Acrocentric) यामध्ये तक ं य ि रंगसूत्राच्या लाबंीच्या िवळिवळ एका टोकािवळ असते. त्याम ळे एका 
बाहूिी लाबंी र्फारि कमी होऊन द सरा बाहू र्फारि लाबं असतो. तसेि आखूड बाहूच्या टोकाला बरेि वेळा 
छोटे छोटे उपग्रहासारखे (Satellite) गोळे आढळतात. व शवेटिा प्रकार म्हणिे ४) अंत्यकें द्री 
(Telocentric) यामध्ये तक व य िाच्या एकाि बािूस बाहू असतात. त्याला द सरा बाहूि नसतो. या िारही 
प्रकारािंी कल्पना आकृती क्रमाकं ६ : २ वरुन येईल. 
 

 
आकृहत क्रमाकं ६ : २ रंगसूत्रािंी आकृहतक संरिना १ व २ मध्यकें द्री 

३– अग्रकें द्री ४– उपमध्यकें द्री ५– अंत्यकें द्री 
अ– तक व य ि, ब– उपग्रहासारख्या कहणका, क– रंगसूत्रािे तक व य िाच्या दोन्थही बािूकडील बाहू 
 

सूत्रसमूहणचत्रि (Karyotyping) 
 

रंगसूत्राच्या बाहंूच्या लाबंीिा आहण तक ं य िाचं्या स्स्थतीिा हविार करुन सवव रंगसूत्रािें िे हित्रण 
केले िाते त्यास सूत्रसमूहहित्रण असे म्हणतात. यासाठी कोहशकेिे हवभािन सूत्रीहवभािन पद्धतीच्या 
मध्यावस्थेमध्ये थाबंहवले िाते. त्यानंतर काही रसायनािंा उपयोग करुन रंगसूते्र आकाराने, िाडीने पूणव 
वाढू देतात, त्याम ळे सूक्ष्मदशवक यंत्रामार्फव त ते स्पष्ट हदसू शकतात. त्यानंतर प्रत्येक रंगसूत्र त्यािंी लाबंी व 
तक व य िािी स्स्थती याप्रमाणे हिहत्रत केले िातात. याप्रमाणे सववच्या सवव िोड्यािें हित्रीकरण केले िाते. 
काही काही िोड्या एकहत्रत करुन त्यािें गट पाडले िातात. सवव रगंसूत्रानंा १ ते २२ पयंतिे क्रमाङ म 
हदले िातात कलग रंगसूते्र मात्र X व Y या अक्षरानंी प रुष असल्यास अगर X व X स्त्री असल्यास हिन्थहाहंकत 
केले िातात. वरील िोड्यामध्ये िर दोनि रंगसूते्र प्रत्येकी असतील x y अगर x x अशी कोणतीही एक 
लैं हगक घटनाधारक व्यक्ती सववसामान्थय लक्षणािें हनदशवक होय. मात्र यापैकी कोणत्याही एका िोडीत वा 
लैं हगक घटनेत बदल झाल्यास हतला अस्वाभाहवक (abnormal) घटना असे म्हणतात. अशी 
अस्वाभाहवकता बाह्यलक्षणावरुन कदाहित समिनही येणार नाही, परंत  त्या व्यक्तीला काही ना काही 
त्रास होत असतो अशा त्रासास सहसा औषध नसते. अशा स्स्थतीस ‘अस्वाभाहवक 
लक्षणसमूह’(abnormal– syndrome) असे म्हणतात. 
 

प ढील कोष्टक क्रमाकं ६ : १ वरुन सामान्थयपणे केल्या िाणाऱ्या सूत्रसमूह हित्रणािी कल्पना 
येईल. 



 

 

अनुक्रमणिका 

कोष्टक क्रमांक ६ : १ (देनवर पद्धिी–The Denvar System) मानवाच्या काणयक व लैं णगक 
रगसूत्रांचे वगीकरि / णचत्रीकरि 
 
गट रंगसूत्रािा क्रमाकं बाहंूच्या लाबंीिे ग णोत्तर प्रमाण आकृतीक वगीकरण 
अ १ १ : १ मध्य 
 २ १ : ५ ते १ : ६ मध्य 
 ३ १ : २ मध्य 
ब ४ २ : ६ ते २ : ९ उप 
 ५ २ : ४ ते ३ : ९ उप 
क X १ : ६ ते २ : ८ मध्य ते उप 
 ६ १ : ६ ते १ : ८ मध्य 
 ७ १ : ३ ते १ : ९ मध्य 
 ८ १ : ५ ते २ : ४ उप 
 ९ १ : ८ ते २ : ४ उप 
 १० १ : ९ ते २ : ६ उप 
 ११ १ : ५ ते २ : ८ उप 
 १२ १ : ७ ते ३ : १ उप 
ड १३ ४ : ८ ते ९ : ७ अग्र 
 १४ ४ : ३ ते ९ : ५ अग्र 
 १५ ३ : ८ ते ११ : ९ अग्र 
इ १६ १ : ४ ते १ : ८ मध्य 
 १७ १ : ८ ते ३ : १ उप 
 १८ १ : ४ ते ४ : २ उप 
र्फ १९ १ : २ ते १ : ९ मध्य 
 २० १ : २ ते १ : ३ मध्य 
ग २१ २ : ३ ते ६ : ८ अग्र 
 २२ २ : ० ते ६ : ० अग्र 
 Y २ : ९ ते ० (?) अग्र 

 
मध्य = मध्यकें द्री; उप = उपमध्यकें द्री; अग्र = अग्रकें द्री. 

 
या हठकाणी कलग रंगसूत्रापैकी X आहण Y असल्याने वरील वगीकरण प रुषाच्या रंगसूत्रािे 

वगीकरण आहे. 



 

 

अनुक्रमणिका 

रंगसूत्राचं्या इतपत प्राथहमक माहहतीनंतर मेंडेलच्या हनयमािें हवविेन पाहू. त्यापूवी एक महत्वािी 
गोष्ट या हठकाणी लक्षात ठेवली पाहहि, ती अशी की रंगसूते्र िीन्थसिे भारवाहक असतात; व िीन्थसम ळे 
शरीर लक्षणे प्राप्त होत असतात. 
 

गे्रगर मेंडेलचे णनयम 
 

धमवग रु गे्रगर मेंडेल (Gregor Mendel) याने केलेल्या कायािी साधकबाधक ििा पहहल्या 
प्रकरणामध्ये व हतसऱ्या प्रकरणामध्ये आलेली आहे. या हठकाणी त्याने केलेल्या प्रयोगािंी व त्यावरुन रुढ 
पावलेल्या हनयमािंी ताहंत्रक माहहती पाहू. आपल्या मठाच्या बागेमध्ये वनस्पतींवर केलेल्या प्रयोगािें सार 
त्याने इ. स. १९२५ मध्ये झेकोस्लोवाहकयामधील पहरषदेत हनवहेदत केले. त्याने केलेल्या प्रयोगािंा साराशं 
म्हणिे त्यािे आन वहंशकतेिे िार हनयम होत. खरे पाहता यापैकी पहहले दोन हनयम खऱ्या अथाने हनयम 
होत. द सरे दोन हनयम या पहहल्या दोन हनयमामधूनि हनघालेले हदसतात. त्यािे िार हनयम प ढीलप्रमाणे 
होत. 
 

१) (लक्षिांच्या) णवभन्तिकरिाचा णनयम 
(The Law of Segregation of characters) 

 
“लक्षणािें संहमश्र अन हरण असत नाही तर ती सववस्वी प न्थहा उत्पन्न होतात. प वविामध्ये िरी त्यािी 

इतर लक्षणाबरोबर हमळवणी झाली असली. तरी त्यािा लक्षणाचं्या हवभक्तीकरणावर काही पहरणाम होत 
नाही.” अशा शबदामध्ये हा प्रथम हनयम सागंता येतो. 
 

(.....“traits do not blend but remain discreate and reappear in original form in 
subsequent generations regardless of whether they have been combined with other traits in 
an ancestral individual.”) 
 

२) स्वित्र व्यवस्थापनेचा णनयम 
(The Law of Independent assortment) 

 
“लक्षणे संय क्तपणे वशंिामध्ये पाठहवली िातात. मात्र पूवीच्या अगर मागील हपढीमध्ये आलेल्या 

संय क्तपणािा ह्या सय क्तपणाशी तसा संबधं नसून हा नवीन सय क्तपणा स्वतंत्रहरत्या प्रस्थाहपत केलेला 
असतो.” 
 

(....“traits are passed on to descendants in combinations that are independant of the 
combinations in which they have arrived from the previous (parental) generation.”) 
 

३) वचसस्वी लक्षिांसंबंधीचा णनयम 
(The Law of Dominance) 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्यावळेी अगदी परस्परहवरुद्ध अशा दोन लक्षणाचं्या व्यक्तींिे मीलन होते, त्यावेळी दोन्थहीपैकी एक 
लक्षण विवस्वीपणे प ढील हपढीमध्ये अवतरते. 
 

(When the individuals with two contrast charactristics, are crossed, one of the 
characters predominates the other in the offsprings) 
 

४) एकमान लक्षिासंबंधीचा णनयम 
(The Law of Unit character) 

 
य ग्मिामधील प्रत्येक भाग स्वतंत्र एकमान लक्षणासारखे वागत असून तो स्वतंत्रपणेि प ढील 

हपढीत उतरवला िातो. 
 

(.....Each factor in the gamate behaves as an independant unit character which 
inherit independently of other factors.) 
 

िननीक हवहभन्नता, सिातीय रंगसूत्रावर कायात्मकदृष्ट्ट्या संपूणव अलग अशा िीन्थसवर व त्याने 
रंगसूत्रावर व्यापलेल्या एकाि कबदूपथावर अवलबून असते. अशा एकाि कबदूपथावरील पयायी प्रकाराना 
हवकस्ल्पत प्रकार ककवा न सते हवकल्प (allele) असे म्हणतात. हवहभन्नतहवषयी बोलताना वशंप्रकृती 
(genotype) व दृष्ट्यरुपी (phenotype) अशा दोन सज्ञा वापरल्या िातात. एका ककवा अनेक 
कबदूपथावरील िीन्थसच्या संिास वशंप्रकृती असे म्हणतात, तर शरीरहक्रयात्मक व आकृतीक संरिनात्मक 
िीन्थसच्या सिाच्या प्रत्यक्ष अवलोहकत रुपास दृश्यरुप असे म्हणतात. एकाि कबदूपथावरील दोन हवकल्प 
िर एकमेकासारखे असतील तर त्या वंशप्रकृतीस समरंद कत्व (homozygous) असे म्हणतात. व िर ते 
हवकल्प एकमेकापासून हभन्न असतील तर त्यास हवषमरद कत्व (heterozygous) म्हणतात. त्यािप्रमाणे 
कोणतीही एक हवषमरंद कत्व वशंप्रकृती, कोणत्याही एक समरद कत्व वशंप्रकृतीपेक्षा दृश्यरूपाने अहभन्न 
असेल तर अशा लक्षणास विवस्वी लक्षण अस म्हणतात. 
 

अशा एका विवस्वी लक्षणािे उदाहरण मेंडेलच्या पहहल्या हनयमाच्या हसद्धतेस घेऊ. 
 

मानवामध्ये रे्फहनल थायो य रीया (Phenylthiourea) ककवा रे्फहनलथायोकाबामाईड 
(Phenylthiocarbamide) (यालाि पी.टी.सी. असे अद्याक्षहरत नाव आहे.) याच्या िवीिे ज्ञान होण्यािी 
क्षमता काही िणात तीव्र असते तर इतर काही िणातं अहिबात नसते. त्यानंा आपण रुहिधारक (taster) 
असे म्हणू. (गृहहत – यामध्ये परस्पर हवरूद्ध अशा या दोन लक्षणािंा समावशे करून, त्यामधील क्षमता 
तात्प रत्या हवसरून िाऊ.) या दोन परस्परहवरूद्ध ग णामं ळे रूहिक्षमता हे स्व्दशाखी लक्षण होते. मेंडेलने 
आपल्या पहहल्या हनयमाच्या प्रयोगासाठी अशाि अनेक स्व्दशाखी लक्षणािंा अंतभाव केलेला होता. र्फक्त 
अशी लक्षणे त्याने वनस्पतीमध्ये हनवडलेली होती. (उदाहरणाथव :– वाटाण्यािा आकार रंग, उंिी इ. 
बाबतिी ही लक्षणे होत.) वरील लक्षणािी “रुहिधारकता” व “रुहिहीनता” ही दोन दृश्यरुपे होत. तसेि 
रुहिधारकतेिे रुहिहीनतेवर विवस्वही असते असे हसद्ध झाले आहे. याप ढे गहणती भाषेत हेि माडंावयािे 
झाल्यास वशंप्रकृतीकारक व दृश्यरुपे हमळतात ती प ढीलप्रमाणे–(सोयीसाठी इंग्रिी अक्षरािंाि उपयोग 
करु.) 



 

 

अनुक्रमणिका 

वशंप्रकृती  दृश्यरुप  
TT } रुहिधारक  
Tt 
tt  रुहिहीन  

 
(येथे T, t ही एकमेकािंी हवकल्परुपे होत.) 

 
मेंडेलने वापरलेल्या पद्धतीन सार या लक्षणािी आन वहंशकता प ढीलप्रमाणे तपासली िाते. 

 
माता व हपत्यामधील समिा ती समय ंग्मिापासून स रवात केली िाते.पहहल्या हपढीमध्ये त्यातील 

कोणते ग ण उतरतात ते त टक रेषानंी दशवहवले िाते. पहहल्या हपढीतील दोन कलगाच्या व्यक्तीमध्ये 
आत्मछेद ककवा स्वसमागम (Self - crossing) साधले िाते व त्यानंतर द सऱ्या हपढीतील ग ण तपासले 
िातात. या हपढीत हवभक्तीकरणाच्या स्वरुपात माता-हपत्यािे ग ण अवतरतात व अशाप्रकारे मेंडेलिा 
पहहला हनयम हसद्ध होतो. या सवािी कल्पना प ढील रेखाकंनावरुन येईल. 
 

माता–हपत्यािी हपढी 

 

य ग्मि 
पहहली हपढी 

 सवािें य ग्मि एकसारखे असतात यातील एक स्त्री व एक 
प रूष हनवडून त्याचं्यात र्फलन हक्रया घडहवण्यास द सऱ्या 
हपढीमध्यें प ढीलपणाणे ग णधमव उतरतात. 

स्वसमागम 

 

द सरी हपढी 

 समरंदुकत्व 
(Homozygous) 

णवषमरंदुकत्व 
(Heterozygous) 

समरंदुकत्व 
(Homozygous) 

 न णचधारक न णचधारक न णचहीन 

 १ : २ : १ प्रमाि 

 २५ टके्क : ५० टके्क : २५ टके्क टके्कवारी 
 

यावरुन असे हनष्ट्कषव हनघतात की एकूण ४ आपत्यापंैकी ७५ टके्क अपत्ये रुहिधारक व २५ टके्क 
अपत्ये रुहिहीन लक्षणािंी असतात. माता-हपत्यािंी लक्षणे अपत्यामध्ये उतरतात ती अशी! या ७५ टके्क 



 

 

अनुक्रमणिका 

रुहिधारकापैकी २५ टके्क समरंद क असून ५० टके्क हवषमरंद कािी असतात. परंतू हवषमरंद कत्वातील 
रुहिधारक हवकल्प (allele) विवस्वी लक्षणािा असल्याने दृश्यरुपाने ती अपत्ये रुहिधारकि हनघतात. 
वशंप्रकृती मात्र हवषमरंद कत्व दशवहवते. 
 

परंत  प्रत्येक हपता रुहिधारक व प्रत्येक माता रुहिहीन असलेि असे नाही. यास्तव या दोहोंिे 
संहमश्रण ज्या प्रकारे होईल त्याप्रकारे अपत्यातील टके्कवारीही बदलते वर िो नम ना हदला आहे त्यास 
एकसंकरीत प्रकार (Monohybrid) म्हणतात. तर त्यािेि इतर प्रकार रुपातंहरत एकसंकहरत प्रकारात 
बसतात. (Modified monohybrid ratio) प ढील कोष्टकावरुन यािी कल्पना येईल. (कोष्टक क्रमाकं ६ : 
२) आन वहंशकी शास्त्रामध्ये स्त्री व प रुषासाठी िी हनराळी हिन्थहे वापरली िातात ती या कोष्टकात वापरली 

आहेत. स्त्रीदशवक  असे हिन्थह व प रुषदशवक  असे हिन्थह वापरतात. 
 

कोष्टक क्रमांक ६ : २ पी. टी. सी. च्या चवीिील ज्ञानाचे रुपांिरीि एकसंकणरि प्रकारािील 
अपत्यांचे प्रमाि 
 

 वशंप्रकृती  वशंप्रकृती 

अपत्यािें प्रमाण 

१) TT समरंद क रुहिधारक TT समरंद क रुहिधारक सवव रुहिधारक TT समरंद क 
२) TT समरंद क रुहिधारक Tt हवषमरंद क रुहिधारक ५० टके्क समरंद क रुहिधारक TT 

५० टके्क हवषमरंद क रुहिधारक Tt 
३) TT समरंद क रुहिधारक bb समरंद क रुहिहीन सवव रुहिधारक Tt हवषमरंद क 
४) Tt हवषमरंद क रुहिधारक Tt हवषमरंद क रुहिधारक २५ टके्क समरंद क रुहिधारक TT 

५० टके्क हवषमरंद क रुहिधारक Tt 
२५ टके्क समरंद क रुहिहीन tt 

५) Tt हवषमरंद क रुहिधारक tt समरंद क रुहिहीन ५० टके्क हवषमरंद क रुहिधारक Tt 
५० टके्क समरंद क रुहिहीन tt 

६) tt समरंद क रुहिहीन tt समरंद क रुहिहीन सवव समरंद क रुहिहीन tt 
 

वरील सवव एक संकहरत प्रकार होत. या हठकाणी माता व हपत्यािे र्फक्त एकेकि लक्षण हविारात 
घेतले आहे. अशाि प्रकारे द्वीसंकरीत प्रकारािें हवश्लेषणही करता येते. नम न्थयादाखल र्फक्त एकि 
उदाहरण घेऊ. 
 

हद्वसंकहरत प्रकारािे हवश्लेषण वरीलि एकसंकहरत प्रकारासारखेि करता येते. परंत  त्याहीपेक्षा 
सोपी पद्धत वापरली िाते त्याला हनयामक समभ ि िौकोन पद्धती (checkerboard method) असे 
म्हणतात. 
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समिा एका कबद पथावर A आहण a असे हवकल्प आहेत व द सऱ्या कबद पथावर B आहण b असे 
हवकल्प आहेत. पहहल्या कबद पथाच्या संदभात AA, Aa, aA आहण aa अशी समान संधी उपलबध असलेली 
संय क्ते तयार होतात; तसेि द सऱ्या कबद पथाच्या संदभात BB, Bb, bB आहण bb अशी समान संधी 
असलेली संय क्ते तयार होतात. िर हे दोन्थही कबद पथ स्वतंत्र असतील तर त्यािंी समाईक कृती 
प ढीलप्रमाणे हनयामक समभ ि िौकोनाद्वारे दाखहवता येईल. 
 

 

 

AA Aa aA aa 

 

BB AABB AaBB aABB aaBB 

 Bb AaBb AaBb aABb aaBb 
 bB AAbB AabB aAbB aabB 
 bb AAbb Aabb aAbb aabb 

 
याहठकाणी प्रत्येकी (स्त्री व प रुषािी) दोन दोन लक्षणे हविारात घेतली आहेत. वशंप्रकृतीिी, 

त्याचं्या र्फलनानंतर एकूण १६ संय क्ते हमळतात तर दृश्यरुपािें एकूण ग णोत्तर प्रमाण ९ : ३ : ३ : १ असे 
हमळते. या हठकाणी माता व हपत्यामध्ये स रुवातीस असणाऱ्या लक्षणािंी द सऱ्या हपढीमध्ये स्वतंत्र 
व्यवस्थापना कशी केली िाते ते हदसून येते. अथात हा भाग येथे अहधक सहवस्तर माडंण्याऐविी र्फक्त तत्व 
समिण्याइतपति सहवस्तर माडंला आहे यािी वािकानी नोंद घ्यावी. याप्रमाणे हत्रसंकहरत ित ःसंकहरत 
वगैरे अनेक संकहरत प्रकारािें हवश्लेषण करता येते. ही पद्धती मेंडेलने सववप्रथम माडूंन आद्यिनकत्वािा 
मान हमळहवला. मेंडेलने प्रस्थाहपत केलेल्या हनयमाचं्या आधारे आन वहंशकी शास्त्रास पाया हमळाला व प ढील 
प्रगती झपाट्याने होण्यास मदत झाली. 
 

मेंडेलच्या पहहल्या दोन हनयमाचं्या आधारे असे लक्षात येईल की िीन्थसिी एकि िोडी असेल तर 
त्यापासून २ य ग्मके व ४ य ग्मनिे हमळतात. ‘एकेका स्वतंत्र लक्षणाचं्या आन वहंशकतेच्या’ (single factorial 
inheritace) हनयमान सार हे घडून येते. द्वी-लक्षणाचं्या आन वहंशकतेच्या हनयमान सार िर िीन्थसच्या दोन 
िोड्या असतील तर त्यापासून ४ य ग्मके व १६ य ग्मनिे हमळतात. याि पद्धतीने गेल्यास िीन्थसच्या 
हकतीही िोड्या असल्या तरी त्यापासून हमळणारी य ग्मके व य ग्मनिे यािंी संख्या गहणतीपद्धतीने काढता 
येते. (कोष्टक क्र. ६ : ३ पहा) 
 

कोष्टक क्रमांक ६ : ३ 
जीतस, युग्मके व युग्मनजे यांच्या संबंधािील कोष्टक 

िीन्थसच्या िोड्या य ग्मकािंी संख्या य ग्मनिािंी संख्या 
१ (एकसंकहरत) २ ४ 
२ (व्दीसंकहरत) ४ १६ 
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३ (त्री संकहरत) ८ ६४ 
४  १६ २५६ 
५  ३२ १०२४ 
६  ६४ ४०९६ 
७  १२८ १६३८४ 
८  २५६ ६५५३६ 
९  ५१२ २६२,१४४ 
१०  १०२४ १,०४८,५७६ 
१५  ३२७६८ १,०७३,७४१,८२४ 
२०  १,०४८,५७६ १,०९९,५११,६२७,७७६ 

अ [िर अ िोड्या असतील तर (२) अ 
इतकी य ग्मके व (४) अ इतकी य ग्मनिे 
हमळतात.] 

(२) अ (४) अ 

 
मानवी आनुवंणशकिा 

 
मानवी आन वंहशकतेिा अभ्यास स्थूलमानाने दोन स्तरावर केला िातो. एक म्हणिे मेंडेलने 

प्रस्थाहपत केलेल्या आन वहंशकतेिी अभ्यास पद्धती याला “आकाहरक आन वहंशकता हवज्ञान” (Formal 
Genetics) असेही म्हणतात व द सरा स्तर म्हणिे “रेणवीय आन वहंशकता हवज्ञान” (molecular 
genetics) होय. यापैकी रेणवीय आनवहंशकताहवज्ञानािी अद्यापी म्हणावी तशी प्रगती झालेली नाही. मात्र 
िी काही प्रगती झाली आहे ती इतर शास्त्राचं्यामानाने खूपि झपाट्याने झालेली आहे. रेणवीय 
आन वहंशकतेच्या आधारे भौहतकी मानवशास्त्रातील हकत्येक प्रश्न सोडहवता येतील. उदा.:– िीन्थस व त्यािी 
उत्क्रान्थतीच्या संदभात वागणूक, रंगसूत्रािंी उत्क्रान्थती, आन वहंशकतेम ळे होणारे बदल व 
उत्क्रास्न्थतमागावरील त्यािें स्थान, उत्क्रान्थती व िनहनक स्थैयव, हनरहनराळ्या मानवी गटात आढळणारे 
आन वहंशकी ग णािें आहधक्य ककवा उणेपणा त्यासाठी िबाबदार असणाऱ्या घटकािंा अभ्यास, आन वहंशकी 
लक्षणािें समािावर होणारे पहरणाम वगैरे वगैरे गोष्टींिा परामषव प्रगत भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये घेतला 
िातो. हनदान तसा प्रयत्न केला िातो. परंतू या सवािा परामषव घ्यायिा झाल्यास मूलभतू ताहंत्रक माहहती 
असणे िरुरीिे आहे हाि दृहष्टकोन डोळ्यासमोर ठेवनू या प्रकरणातील हवविेनािी हदशा हनहित केलेली 
आहे. थोड्यार्फार प्रमाणात ताहंत्रक माहहतीिा परामषव येथे घेतला आहे. हशवाय रेणवीय 
आन वहंशकताहवज्ञानाच्या अभ्यासासाठी िीवरासायहनक हक्रयािंी, (biachemical reactions) माहहती 
असणे अत्यंत िरूरीिे आहे. असो 
 

मानवी आनुवंणशकिेच्या अभ्यासािील अडचिी 
 

कोणत्याही प्राण्यास अगर वनस्पतीस आपण प्रयोगासाठी वेठीस धरू शकतो, परंत  कोणत्याही 
मानवास असे वठेीस धरता येत नाही. व्यस्क्तगत भावना, सामाहिक भावना या कोणीहीं ि रगाळून अगर 
तडपून टाकू शकत नाही. वाक शस्क्तम ळेही आपला हवरोध मानव प्रदर्मशत करू शकतो. व्यस्क्तगत व 
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सामाहिक हक्कािंी त्यास िाण असते. प्राणी अगर वनस्पती यानाही िरी भावना असल्या तरी 
वाक शक्तीच्या व सामाहिक रिनेच्या अभावाम ळे त्यािंी कदर केली िात नाही. आहण यािसाठी कोणताही 
प्रयोग प्रत्यक्ष मानवी शरीरावर करून त्यािे ग णदोष पडताळून पहाणे अत्यंत अवघड आहे. हवशषेतः 
आन वहशकतेच्या लक्षणासंबधी प्रयोग करतेवळेी ही अडिण तीव्रतेने िाणवते बाप-म लगी, भाऊ–बहहण, 
आई–म लगा इ. लग्नप्रकार त्याज्य मानल्याने, अशा प्रकाराम ळे आन वहशकतेवर काय पहरणाम घडतील ते 
पडताळून पहाणे शक्य होत नाही इतकेि काय तर द सऱ्याच्या पसतीने आपला िीवनसाथी हनवडणेही 
शक्य होत नाही. समिा एखाद्या उंि प रूषास अत्यंत ख िा म लीशी लग्न करण्यास लावणे व त्यासंबधंातून 
हनमाण होणाऱ्या अपत्यावंर काय पहरणाम होतो यािा अभ्यास करणे, या गोष्टी बळिबरीने मानवात होऊि 
शकत नाहीत. ही एक सवात मोठी अडिण मानवी आन वंहशकतेच्या अभ्यासात येते 
 

द सरी अडिण म्हणिे हपढ्यािंी संख्या! आन वहशकी लक्षणािंा अभ्यास हितक्या िास्त हपढ्यािंा 
एकहत्रतपणे करता यईल हततके त्यावरून हनष्ट्कषव काढण र्फलद्रप ठरते. परतू मानवी प नरुत्पादनािी 
हक्रया अत्यंत सावकाश असल्याने ही गोष्ट शक्य होत नाही. एकावळेी िास्तीिास्त िार हपढ्यािंाि अभ्यास 
करता येतो इतर प्राणी अगर वनस्पतींच्या बाबत मात्र िास्त हपढ्यािंा अभ्यास शक्य होतो. हशवाय 
आय ष्ट्यातील सवव हक्रया अभ्यासावयाच्या असल्यास संशोधकािे आय ष्ट्यही मयाहदत असल्याने तो र्फारतर 
एक ककवा दोनि हपढ्यािंा असे अभ्यास करू शकतो. 
 

िशी िास्तीत िास्त हपढ्यािंी िरूरी असते, त्याप्रमाणे िास्तीतिास्त अपत्यािंीही अभ्यासासाठी 
िरूरी असते. मानवामध्ये सपूणव प नरूत्पादनािा काल स मारे ३० वष ेइतका मोठा तर असतोि, परंतू या 
संबधं काळात र्फारतर ५-६ म लेि साधारणपणे िन्थमतात असे हदसते म लािंी सरासरी संख्या इतपति 
मयाहदत असल्याने आन वहंशकतेच्या अभ्यासामध्ये ही हतसरी अडिण उपस्स्थत होते हशवाय ही सरासरी 
संख्या संख्याशास्त्राच्या दृष्टीनेही क िकामी ठरते. त्याम ळे हनणायक हनष्ट्कषव काढता येण शक्य होत नाही. 
 

तसेि प्रत्येकवळेी मानवी अपत्ये खात्रीशीर माहहतीसाठी उपय क्तही होत नाहीत. एकतर संख्या 
कमी असल्याने पूवविािे सववच्यासवव ककवा बह ताशंी ग णािें अवलोकन करणे अशक्य असते व द सरे म्हणिे 
अपेहक्षत असे ग ण म लात उतरतीलि असेही नाही. 
 

शवेटी रंगसूत्रािंी मोठी संख्या ही पािवी अडिण तर सवांत मोठी! मानवामध्ये एकूण २३ 
रंगसूत्राचं्या िोड्या असतात. हितक्या अशा िोड्या िास्त हततक्या प्रमाणात िीन्थसिी संख्या वाढते व 
हततक्याि प्रमाणात िीन्थसवर अवलंबनू असलेल्या लक्षणािंी संख्याही वाढते. याम ळे रंगसूत्रािंी संख्या 
हितकी कमी हततकी हवहभन्नता कमी असल्याने आन वहंशकी घटकािंा अभ्यास सोपा िातो. काही 
वनस्पतीमध्ये अशी पहरस्स्थती असल्याने त्यािंा अभ्यास सहिस लभ होतो. 
 

इतके िरी असले तरी त्यातूनही मागव काढून आन वंहशकी तत्वािंा अभ्यास करण्याच्या पद्धती 
शास्त्रज्ञानी शोधून काढल्या आहेत. त्यापैकी वशंावळी, ि ळ्या म लािंा अभ्यास व लोकसंख्यान वहंशकी 
अभ्यास या महत्वाच्या होत. 
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लोकसंख्यानुवंणशकी शास्त्र 
 

आिकाल व्यस्क्तगत आन वहंशकी घटकाचं्या अभ्यासाबरोबरि व काहीसे त्याऐविी 
लोकसंख्यान वहंशकी घटकािंा अभ्यास करण्यािी िास्त प्रवृत्ती आढळते. व्यस्क्तगत आन वहंशकी 
अभ्यासाम ळे ग णात्मक स्पष्टीकरण अहधक हमळून संख्यात्मक स्पष्टीकरण कमी हमळते. हशवाय मानवािा 
अभ्यास म्हणिे मानवी समूहािाही अभ्यास ओघाने आलाि. याम ळे लोकसंख्यान वहंशकी घटकाचं्या 
अभ्यासास प्राधान्थय हमळत गेले. उत्क्रास्न्थतबदलाचं्या दृष्टीनेही व हवहभन्नतेच्या दृष्टीनेही लोकसंख्यान वहंशकी 
घटकािंा अभ्यास र्फलदायी ठरतो. लोकसंख्यान वहंशकी शास्त्रामध्ये ग णात्मक स्पष्टीकरणाबरोबरि 
संख्यात्मक स्पष्टीकरणही अहधक हमळते. मात्र अशा संख्यात्मक स्पष्टीकरणासाठी संख्याशास्त्रािा हवस्तृत 
प्रमाणावर उपयोग करुन घेतला िातो. 
 

लोकसंख्यान वहंशकी शास्त्रािा पाया घालण्यािे काम िे. बी. एस. हाल्डेन (J. B S Haldane); 
आर. ए. हर्फशर (R. A. Fischer) वगैरे प्रभतृीनी इ. स. १९०८ मध्ये केले. प्रत्यक्षात त्यािवळेी इंग्लंडमधील 
हाडी (Hardy) व िमवनीतील वाईनबगव (Weinberg) यानंी एका हसद्धान्थतािे आधारे हा पाया भक्कम केला. 
त्यािंा हसद्धान्थत “हाडी-वाईनबगव हसद्धान्थत” म्हणून प्रहसद्ध आहे. लोकसंख्येमधील कोणत्याही लक्षणािी 
आवतवता (frequency) काढण्यासंबंधीिे सूत्र त्यानी आपल्या हसद्धान्थताद्वारे माडंले. 
 

हाडी-वाईनबगस णसद्धाति 
 

“िीन्थसिी आवतवता बदलणाऱ्या पे्ररणा िर अन पस्स्थत असतील. हशवाय लोकसंख्येमध्ये विवस्वी व 
अप्रभावी लक्षणािें कोणतेही प्रमाण असले तरी प्रत्येक िीन हवकल्पािी सापेक्ष आवतवता हपढ्यान् हपढ्या 
स्स्थर राहण्याकडे कल दशवहवते.” 
 

(“In the absence of forces that change gone frequencies population may have any 
proportions of dominant and recessive traits, the relative frequencies of each gene allele tend 
to remain constant from generation to generation.”) 
 

या हसद्धान्थतामधील “पे्ररणा अन पस्स्थत असतील तर” हा भाग महत्वािा आहे. यािा अथव 
लोकसंख्या एका हवहशष्ठ स्वरूपािी असावी, त्यासाठी प ढील अटींिे पालन लोकसंख्येकडून केले गेले 
पाहहिे. 
 

१) णनयंणत्रि संयोग पद्धिी (Non-random mating) – म्हणिे कोणाही व्यक्तीस द सऱ्या 
कोणत्याही व्यस्क्तबरोबर लग्न करण्याबाबत समान संधी उपलबध असली पाहहिे. 
 

२) समान अपत्य संख्या (Same fertility) – म्हणिे प्रत्येक संबंधापासून होणाऱ्या अपत्यािंी 
सख्या समान असली पाहहिे. 
 

३) नैसर्वगक णनवडीची कायसवाही अहिबात असू नये. 
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४) उत्पणरविसन न्स्थर असावे – म्हणिे उत्पहरवतवनाने होणाऱ्या बदलािंी संख्या शून्थय झालेली 
असली पाहहिे. 
 

५) बंणदस्ि जनसमूह (Closed population) – म्हणिे स्थानातंर अिीबात असू नये; आहण 
 

६) जननीक णवस्थापनेचे परीणाम टाळण्यासाठी लोकसंख्या योग्य प्रमाणात (मोठी) िास्त 
असावी. 
 

वरील सववच्यासवव म्हणिे सहाच्यासहा पे्ररणा अन पस्स्थत असतील तरि ती लोकसंख्या स्स्थर 
राहील. अथात ही स्स्थरता िननीकदृष्ट्ट्या लक्षणाबंाबतिी होय. परंतू यापूवी हलहहल्याप्रमाणे कोणत्याही 
लोकसंख्येवर असे बंधन घालता येत नाही. यािाि अथव वरीलपैकी कोणत्याही एका पे्ररणेने आपले काम 
करू लागताि लोकसंख्येिे स्थैयव नाहहसे होते. लोकसंख्यान वहंशकी शास्त्रामध्ये अशा बदलाच्या यंत्रणेिे 
कायव व बदलािें स्वरूप याबाबत अहधक खोलात माहहती घेतली िाते. मग हाडी-वाईनबगवच्या हसद्धान्थतािा 
उपयोग काय? उपयोग इतकाि की हा एक आदशव नम ना आहे. त्यािा उपयोग करून हवकल्पािंी आवतवता 
अिमाहवता येते. लोकसंख्येिा आकार मोठा असल्याने त्यातील संख्याही मोयाि असणार. अशा मोया 
संख्याम ळे आकडेमोडीस र्फार त्रास होतो. त्याऐविी आवतवतेिा उपयोग केल्याने ही सख्या लहान होते. 
हनरहनराळया हवकल्पाचं्या स्स्थती प ढीलप्रमाणे असतात. 
 

१) दोन हवकल्पािंा काहयक कबदूपथ (Autosomal loei with 2 alleles) 
 अ) समविवस्वी काहयक हवकल्प. 
 ब) विवस्वी व अप्रभावी काहयक हवकल्प. 
 क) कलग प्रभावी (Sex enfluenced) लक्षणे. 
२) ग हणत हवकल्पािंा काहयक कबदूपथ (Sex linked loci) 
 अ) समविवस्वी कलगसहलग्नतेिे हवकल्प 
 ब) विवस्वी व अप्रभावी कलगसहलग्नतेिे हवकल्प इ. 

 
वर उल्लेहखलेल्या स्स्थती काही हवकल्पाचं्या स्स्थती होत ही काही संपूणव यादी नव्हे. एकदा 

आकडेमोड करुन आवतवता काढली की संख्याशास्त्राच्या आधारे हतिी पहरक्षा केली िाते. 
 

गुणिि णवकल्प (Miltiple Alleles) 
 

हाडी – वाईनबगव हसद्धान्थतान्थवये दोन हवकल्पाचं्या बाबतीत आवतवता आकडेमोडीने काढण्यािे सूत्र 
हमळते. दोन हवकल्पाचं्या-समिा अ आहण ब हवकल्पाचं्या आधारे एकंदर तीन प्रकारच्या वशप्रकृती 
हमळतात. िर लोकसंख्या स्स्थर असेल तर अ + ब = १ हे सूत्र लागू पडते. तसेि तीन वशंप्रकृतीिे प्रमाण 
अ² : २ अब : ब² याप्रमाणे असते याप्रमाणे दोन हवकल्पािंी आवतवता काढणे सोपे िाते. परंतू दानपेक्षा 
हवकल्प असतील तर त्यािंी आवतवता काढण्यािी पद्धती थोडीशी बदलते तसेि दोनपेक्षा िास्त 
हवकल्पाचं्या प्रकृतीस “ग हणत हवकल्प स्स्थती” (Multiple allelic condition) असे म्हणतात. 
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ग हणत हवकल्पािें उत्तम उदाहरण म्हणिे अबओ ककवा एबीओ रक्तगट संस्था होय. या संस्थेिी 
माहहती या हठकाणी पाहू. या रक्तगटािंी स्थूल माहहती सवांना असते, परंतू त्यामागील यंत्रणेिी माहहती 
र्फारि थोड्या िणानंा असते. हशवाय रक्तगटाचं्या अभ्यासािे अनेक उपयोग आहेत. उदा. रक्तगटाचं्या 
आवतवतेन सार वाहंशक वगीकरण केले िाते; रक्तगट व रोगािंा प्राद भाव यािंाही घहनष्ठ संबधं आहे; 
रक्तगट व नैसर्मगक हनवडीिे तत्व यािंा घहनष्ठ संबधं असल्याने उत्क्रास्न्थतहक्रया समिण्यासही उपयोग 
होतो. आिारीपणात अगर य द्धात िायबदंी झालेल्यास रक्तािंी आवश्यकता असल्यास हवहशष्ठ रक्तगटािी 
हनवडि केली िाते. इत्यादी बह उपयोगी असल्याने रक्तगट संस्थेिी माहहती क तूहलिनक आहे. 
 

पषृ्ठवशंीय प्राण्यािें रक्त ‘रक्तद्रव’ नावाच्या द्राय ने बनलेले असते. रक्तद्रवामध्ये दोन प्रकारच्या 
कोहशकेसारख्या गोष्टी असतात त्यानंा रुहधरकोहशका (Corpuscles) असे म्हणतात. दोन प्रकारच्या 
रुहधरकोहशका म्हणिे एक श्वेतकोहशका ककवा पाढंऱ्या रक्तकोहशका व द सऱ्या रक्तकोहशका ताबंड्या 
रक्तकोहशका होत. परक्या हानीकारक िंतंूच्या आक्रमकानंा ह सकावनू लावनू त्यािंा नाश करणे हे 
श्वेतकोहशकािें प्रम ख कायव असून र्फ फ्र्फ सापासून शरीराच्या सवव भागापयंत प्राणवायिूा प रवठा करणे हे 
रक्तकोहशकािें महत्वािे कायव होय. िोपयंत रक्त शरीरामध्ये असते. तोपयंत ते द्रवरुप असते, परंत  एकदा 
का ते बाहेर काढले की ते साखळते. या हक्रयेला रक्तक्लथन असे म्हणतात. मानवाच्या रक्तात तीन प्रमूख 
प्रहथने असतात ती अशी – १) श्वेतक रक्तरस, २) आवत वली ककवा ग्लोब लीन रक्तरस व ३) तस्त्विनक. 
काही हवहशष्ट पहरस्स्थतीत तंस्त्विनक तंतूमय पदाथव तयार करतात. त्याना तंत्वी (fibrin) असे म्हणतात 
ह्या तंत्वी हनरहनराळ्या रुहधरकोहशकावर हल्ला िढवतात व पहरणामा रक्तक्लथन होते. तंत्वीच्या 
उत्पादनानंतर एक हर्फक्कट, हपवळसर,पारदशवक द्राय ू हनराळा होतो त्यासि रक्तरस म्हणतात. म्हणिे 
रक्तद्रव–तंत्वी = रक्तरस असे सूत्र तयार हमळते. 
 

रक्तदानामधून बरोबर ताहंत्रक माहहती नसल्यास रक्तग्राहकास प्रिडं प्रमाणात धक्का बसतो तर 
काही काही वेळा मृत्यहूी ओढवतो. यािे कारण हभन्न रक्तगटािे रक्तदान होय. इ. स.१९०१ च्या स मारास 
शास्त्रीय पद्धतीने कालव  लँडस्टाईनर (Karl Landsteiner) याने रक्ताच्या घटनेिा अभ्यास केला. 
रक्तक्लथनािे खरेखरे कारण त्याने शोधून काढले. त्याने हनरहनराळ्या रक्तगटात मानवी रक्तािी 
हवभागणी केली. असे तीन रक्तगट ए. बी. आहण ओ. शोधून काढले. नंतर लगेिि म्हणिे इ. स. १९०२ 
च्या स मारास स्टली व डेकॅस्टलो (Starli and Decastello) याने िवथा रक्तगट शोधून काढला, तो 
म्हणिे ‘अ ब’ रक्तगट. त्यानंतर आतापयंत स मारे १३ ते १४ रक्तगट संस्था शोधून काढल्या गेल्या. ह्या सवव 
संस्था मानवी शरीरामध्ये स्वतंत्रपणे कायव करीत असतात. रक्तक्लथन हा एक काही पदाथांिा प्रकृती–
रासायहनक (Physico chemical) संयोग असतो. असे पदाथव म्हणिे प्रहतकपड (Antibody) व प्रहतिन 
(Antigen) होत. परस्परहवरुद्ध रक्तगटािे प्रहतकपड व प्रहतिन एकहत्रत झाल्यानंतर समूहन 
(agglutination) अगर रक्तक्लथन होते. प्रहतकपड म्हणिे एकप्रकारिे प्रहथन असून यािंा शरीरात 
हशरकाव झाल्यास काही हवहशष्ठ प्रहतिनांम ळे रक्तक्लथन होते. प्रहतिन हेही मानवी शरीरात वास करणारे 
एक प्रकारिे प्रहथन असतात. रक्तदानाच्यावळेी कोणत्या गटािे रक्त योग्य ते प ढील कोष्टकावरुन समिून 
येईल. 
 

कोष्टक क्रमांक ६ : ४ 
एबीओ रतिगटांच्या समूहनाचे प्रकार 

रक्तगट या रक्तगटाबरोबर संबंध आल्यास समूहन या रक्तगटाबरोबर संबंध आल्यास समूहन 



 

 

अनुक्रमणिका 

घडते. घडत नाही. 
ए बी, एबी ए, ओ 
बी ए, एबी बी, ओ 
ओ – ए, बी, एबी, ओ 
एबी ए, एबी, बी ओ 

 
प्रत्येक मानवी शरीरात प्रहतिन व त्यास पूरक प्रहतकपड असतात. प्रहतकपड एकूण दोन प्रकारिे 

असतात ते म्हणिे प्रहतकपड – ए व प्रहतकपड – बी. समिा ए रक्तगटािे प्रहतिन नर असतील तर त्यािंा 
संबधं प्रहतकपड ए शी आल्यास समूहन घडून येते. प्रयोगशाळेमध्ये या दोन्थही प्रहतकपडाचं्या हक्रया अिमावनू 
रक्तगट ठरहवण्यात येतात. प ढील कोष्टक क्र ६ : ५ वरुन यािी कल्पना येईल. 
 

कोष्टक क्रमांक ६ : ५ 
प्रणिप्रपड–ए व प्रणिप्रपड–बी च्या मदिीने रतिगट ठरणविे 

अज्ञात रक्त नम ना प्रहतकपड–ए च्या संबंधात 
होणारी हक्रया 

प्रहतकपड–बी च्या 
संबधंातील हक्रया 

रक्तगटािे हनदान 

१ – – ओ 
२ समूहन – ए 
३ – समूहन बी 
४ समूहन समूहन एबी 

 
वरील दोन्थही कोष्टकाचं्या आधारे असे हनष्ट्कषव हनघतात की, एबी हा रक्तगट “हवश्वव्यापी ग्राहक” 

समिला िातो, तर ओ हा रक्तगट “हवश्वव्यापी दाता” समिला िातो. तसेि रक्तगट संस्थेमध्ये एकूण 
दोनपेक्षा अहधक अशा एकूण तीन हवकल्पािंा समावेश असल्यानें ही संस्था म्हणिे ग हणत हवकल्पािें 
उदाहरण होय. प्रत्येक रक्तगटािी आवतवता आकडेमोडीनें काढण्यासाठी संख्याशास्त्रातील काही सूत्रािंा व 
हाडी-वाईनबगवच्या तत्वािा आधार घेतात. प्रत्येक लोकसंख्येच्या गटामध्ये िारही रक्तगटािंी हनरहनराळी 
आवतवता आढळून येते. तसेि प्रहतकपडाच्या हक्रयेम ळे हवहशष्ठ प्रकारे समूहनहक्रया घडत असल्याने त्यािी 
आन वहंशकताही हवहशष्ठ प्रकारिी असते. 
 

गुणिि जीतसची आनुवंणशकिा 
(Inheritance of multiple Genes) 

 
मेंडेलने वापरलेल्या अनेक लक्षणापंैकी अनेक लक्षणे खंहडत हवहभन्नता दशवक होती. उदाहरणाथव–

कशगे असलेली मेंढी व कशगे नसलेली मेंढी; रक्तघटक ए, बी, ओ, एबी; आखूड केस व लाबं केस, 
वाटाण्याच्या गोलाकार व स रक तलेला आकार वगैंरे वगैरे. अशा खंहडत लक्षणामंध्ये श्रोणीिी (grade) 
कल्पना लगेि येते. याि लक्षणानंा ग णात्मक लक्षणे (qualitative traits) असेही म्हटले िाते. याउलट 
अशी अनेक लक्षणे आहेत की ज्यामध्ये अहवरत हभन्नता (continuous variability) आढळते. उदादरणाथव – 
मानवािी उंिी, कातडीिा रंग, व त्याच्या छटा, रोग प्रहतकारक शक्ती ब हद्धमत्तादशवक हनदेशाकं वगैरे 
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वगैरे. या सवं लक्षणािंी वगववारी श्रेणीने होत नसून इंद्रधन ष्ट्यासारख्या याचं्या अनेक छटा आढळतात. 
उदाहरणाथव – उंिी हे लक्षण घेतल्यास ख ज्यापासून क्रमाक्रमाने िढत िाणाऱ्या उंि ह्या श्रेणीपयंत 
असंख्य छटा आढळून येतात. तसेि कातडीिा रंग हर्फक्कट गोरा ते गदव तपहकरी ककवा काळा इतपत 
सततच्या छटामध्ये आढळतो. अशा प्रकारच्या सवव लक्षणानंा सख्यात्मक लक्षणे (quantitative traits) असे 
म्हणतात. मेंडेलला अशा सख्यात्मक लक्षणािंी कल्पना होती, परंतू त्यामागे काय कारण असावे? यािा 
त्याने उलगडा र्फारसा केलेला हदसत नाही अशा संख्यात्मक लक्षणाचं्या आन वहंशकतेिा प्रश्न स्वीहडश 
आन वहंशकताहवज्ञ (geneticist) हनल्सन-एहेल (Nilson-Ehle) याने इ. स.१९०८ मध्ये व अमेहरकन 
आन वहंशकताहवज्ञ ईस्ट (East) याने इ. स. १९१० व १९३६ मध्ये हाताळला अहवरत हभन्नतेिी लक्षणे 
हनरहनराळ्या हपढ्यामध्ये हनरहनराळी आढळतात. याला कारण म्हणिे त्यासाठी एक ककवा दोन 
िीन्थसएविी अनेक िीन्थस काम करीत असतात हे होय. या अनेक िीन्थसपैकी प्रत्यक िीन अत्यंत थोडा 
थोडा हातभार लावीत असतो. याम ळे अनेक प्रकार म्हणिेि हवहभन्नतेच्या छटा दृष्टोत्पत्तीस येतात अशा 
िीन्थसिा उल्लेख ग हणत िीन्थस (multiple genes) ककवा “बह िीन्थस” (Polygenes) असा केला िातो. 
याबाबतिा “हनल्सन–एहेल” यािंा प्रयोग त्यामागील यंत्रणा कशी काम करते? यािी माहहती देऊन 
िातो. 
 

णनल्सन-एहेलचा प्रयोग 
 

प्रयोगासाठी हनल्सन-एहेलने गव्हाच्या गाभ्यािा रंग हविारात घेतला होता. त्याने आपले हनष्ट्कषव 
र्फक्त दोन िीन्थसिा आधार घेऊन हवषद केले. या दोन िीन्थसपैकी प्रत्येक हवकल्पाच्या िोडीने य क्त अशा 
असून त्या हवकल्पािंा पहरणाम संकलीत स्वरुपात वाढत िातो. 
 

 
 
रंगािे हे िे वरील प्रमाण हमळते ते हद्वपदावलीच्या (Binomical expression) हनयमास अन सरून 

हमळते ते प ढीलपमाणे, 
 

(अ + ब)⁴ = अ⁴ + ४ अ³ब + ६ अ²ब² + ४ अब³ + ब⁴ 
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याहठकाणी अ ⟶ ताबंड्या रंगािे हनदशवक असून त्यािा िढता अगर उतरता घाताकं 
रंगािे कमी–िास्त प्रमाण होय. 

 ब ⟶ पाढंऱ्या रंगािे हनदशवक असून त्यािा िढता अगर उतरता घाताकं रंगािे 
िास्त–कमी प्रमाण होय. 

आहण   अ = ब = ¼ (समसमान संहधदशवक) 
आलेखाच्या स्वरुपात हीि गोष्ट प ढीलप्रमाणे दाखहवता येते. 
 

 
माता हपत्यािी हपढी पहहली हपढी द सरी हपढी 
 

द सऱ्या हपढीमध्ये अनेक रंगािें प्रकार आल्याने त्यािंा सततिा आलेख घटीच्या आकारात हमळतो. 
याच्या दान्थही कडेला मूळ लक्षणे आलेली हदसतात. 
 

वरील उदाहरणावरुन असे लक्षात येते की कोणत्याही अहवरत हवभन्नतेसाठी संख्याशास्त्रातील 
अनेक सूत्रािंा उपयोग करावा लागतो. त्यापैकी हद्वपदावलीिे सूत्र (Binomial expression); सरासरीिे 
सूत्र (avarage); प्रमाण हविलनािे सूत्र (Standard Deviation) ; प्रमाण त्र टीिे सूत्र (Standard error) 
हविलन ग णकािे सूत्र (Coefficient of variation);हविरणािे सूत्र (Variance) सहसंबधंाकािे सूत्र 
(Coefficient of correlation); आहण शवेटी या सवांच्या साथवकतेच्या कसोटीिी सूते्र (test of 
significance) इत्यादी महत्वािी होत. हवशषेतः साथवकतेच्या दोन कसोट्या हवशषेि महत्वाच्या होत. त्या 
म्हणिे ‘टी’ कसोटी (t – test) व द सरी म्हणिे “कायव-वगव कसोटी” (Cbi -square test) या सवव 
सूत्राचं्या आधारे व ग हणत िीन्थसच्या तत्वाच्या आधारे संख्यात्मक लक्षणािें स्पष्टीकरण देता येते. 
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प्रलग णनणििी (Sex Determination) 
 

कलग हनहितीिा प्रश्न र्फार पूवीपासून हाताळला गेला आहे. म लगा हवा की म लगी हवी? असा 
प्रश्न अिूनही बह तेक सवविण आपापसात िर्मितात. यामध्ये औत्स क्य, क तूहल तर असतेि परंतू कलग 
हनहितीिा प्रश्न सोडहवणे खरोखरीि हकती अवघड आहे यािी ककहितशी िाणीवही होते. सवव कालामध्ये 
या प्रश्नािे महत्व व औत्स क्य कायमि राहहलेले हदसते. सध्या काही काही वळेा वतवमानपत्रातून अगर 
शास्त्रीय माहहतीच्या माहसकामधून याहवषयी थोडीशी ििा केलेली हदसते. परंतू सामान्थय माणसास हा प्रश्न 
अगम्यि वाटतो. 
 

आन वहंशकी शास्त्रामध्ये यािा बराि खोलवर हविार केला िातो. याबाबत अनेक पद्धती स िहवल्या 
गेल्या आहेत. मेंडेलने आपल्या हनबधंात “कलगहनहिती हवभस्क्तकरणाच्या हनयमाप्रमाणे सागंता येते”, असे 
प्रहतपाहदत केलेले आहे. त्यावळेच्या अनेक शास्त्रज्ञानीही यास पाकठबाही हदलेला होता. अलीकडील 
काळात मात्र आन वहंशकीशास्त्रदृष्ट्ट्या व शास्त्रीय पद्धतीच्याद्वारे अनेक पद्धतींिा उहापोह केला िातो. 
गभवहवज्ञानाच्या आधारे कलग हनहितीिे तीन प्रकारात वगीकरण केले िाते. १) पूववय ग्मक (Progamic) 
ककवा य ग्मकपूववर्फलनापूवी कलगहनहिती. २) सहय ग्मक (Syngamic) म्हणिे र्फलनहक्रयेच्यावळेी कलग 
हनहिती व ३) य ग्मकोत्तर (Epigamic) म्हणिे य ग्मनि ज्यावेळी तयार होते, त्यानंतर केलेली कलग 
हनहिती. असे हे तीन प्रकार आध हनक पद्धती मात्र सहय ग्मक व य ग्मकोत्तर प्रकारात येतात. अशा आध हनक 
पद्धती प ढीलप्रमाणे– 
 
१) रंगसूत्रीय हसद्धान्थत ककवा हवषमगंत कीय हसद्धान्थत. 

(Chromosomal theory or Theory of Heterogamesis) 
२) संख्यात्मक हसद्धातं (Quantitative Theory) 
३) िननीक तौलहनकता हसद्धातं (Genic balance theory) 
४) ियापियोत्पादक हवषमता हसद्धातं (Metabolic differentiation) 
५) संपे्ररक हसद्धातं (Hormonal Theory) आहण 
६) वातावरणाच्या घटकाचं्या पहरणामािा हसद्धान्थत 

(Theory of environmental factors) 
 

वरील प्रकारापैकी काहीिी अगदी थोडक्यात माहहती पाहू. 
 

१) रंगसूत्रीय णसद्धाति 
 

रंगसूत्रािें एकूण दोन प्रकार असतात हे पूवी आपण पाहहले आहेि. ते दोन प्रकार म्हणिे अ) 
काहयक रंगसूते्र (autosomes) व ब) कलग रंगसूते्र (sex chromosomes). यापैकी काहयक रंगसूत्राम ळे 
बहूधा सवव शरीर लक्षणे ठरहवली िातात. परंतू अशी रंगसूते्र क्वहित प्रसंगी कलगावर पहरणाम घडवनूही 
आणतात. परंतू बह ताशंी कलगहनहिती कलगसूत्राव्दारेि केली िाते. अशा कलगरंगसूत्रािें प ढील उपप्रकारही 
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आढळतात – १) X व Y कलगरंगसूते्र २) Z आहण W कलगरंगसूते्र ३) हवषम रंगसूते्र ४) इहडओसोम 
(idiosomes) कलगरंगसूते्र ५) हभन्नकलगरंगसूते्र ककवा बह कलगरंगसूते्र (heterosomes or auosomes) 
 

कलगरंगसूत्राच्या हभन्न यंत्रणा कशा प्रकारे कायव करतात ते पाहू. 
 

अ) बहुप्रलगरंगसूत्रांची अणवणभन्निा 
 

कधी कधी X व Y हे हनहितपणे स्वतंत्रहरत्या ओळखले िाऊ शकत नाहीत. अशावळेी कलग 
हनहितीसाठी िबाबदार असणारे िीन्थस काहयक रंगसूत्रावर वास करीत असतात. 
 

ब) XX स्त्री व XY पुरुष 
 

या प्रकारात स्त्री समरंद कत्व तर प रुष हवषमरंद कत्व दशवहवतो. प रुषामंध्ये कलगरंगसूत्राच्या 
िोडीिी घटना हवषम पूवविाकंडून आलेली असते. म्हणिे X व Y आई व वहडल याचं्याकडून अन क्रमे 
आलेले असतात. तीि गोष्ट स्त्रीमधील कलगरंगसूत्राबाबतही असते. ही यंत्रणा मानवामध्ये हदसून येते. परंतू 
या स्वाभाहवक रिनेपेक्षा हकतीतरी अस्वाभाहवक रिनाही हदसून येतात. 
 

क) ZW स्त्री व ZZ पुरुष 
 

वरच्या प्रकाराच्या अगदी हवरूद्ध असा हा प्रकार होय. याहठकाणी स्त्री हवषमरंद कत्वािी असते. 
 

ड) XX स्त्री आणि XO पुरुष 
 

कीटकाचं्या कलगहनहितीबाबत संशोधन करताना मॅकक्लंग व हवल्सन (Macclung and Wilson) 
यानंा असे हदसून आले की प रूषामध्ये र्फक्त एकि X असतो. द सरा हवकल्प अन पस्स्थत असल्याने त्यानंी 
त्यािागी O िी हनहिती केली व त्याम ळे प रुष XO असा ओळखला िातो. 
 

इ) अणनषेक जनन (Parthenogenesis) 
 

या प्रकारातील स्त्री व्दीग हणत आहण प रुष एकग हणत घटक रंगसूत्राचं्या घटनेिे असतात.यािे प न्थहा 
तीन उपप्रकार पडतात ते असे–अ) व्दीग हणत राणी पूणवतया स्त्री, र्फलनासाठी अंडी देते. ब) व्दीग हणत 
कामगार – पूणव हवकहसत न झालेली व कायवरत नसलेली स्त्री या र्फलनासाठी अंडी देत नाहीत. क) 
एकग हणत प रुष – कायात्मकदृष्ट्ट्या पूणवतया प रुष, श क्राण तयार करतात.अहनषेक िनन र्फहलत 
अंड्यापासून तयार करण्यािे त्यािें काम. अहनषेक िनन प्रकार म ंगी, मधमाशी व तत्सम कीटकामध्ये 
आढळतात. 
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२) संख्यात्मक णसद्धाति (Quantitative theory) 
 

या हसद्धान्थतान सार कलग हनहितीसाठी त लनात्मक X व Y यािे आकारात्मक ग णोत्तर प्रमाण 
हविारात घेतले िाते. हरिडव गोल्डस्स्मथ (Richard Goldsmith) याने याबाबतिे संशोधन केले. कधी कधी 
याला िननीक तौलहनक हसद्धान्थत असे संबोहधले िाते. यामध्ये भौगोहलक रिनेिे र्फार महत्त्व आहे. एकाि 
भौगोहलक पहरस्स्थतीत िीव वाढवल्यास व त्यािंा संयोग झाल्यास हवषमरंद कत्वािे प रुष व 
समरंद कत्वाच्या हस्त्रया उत्पन्न होतात. परंतू हवहभन्न भौगोहलक स्स्थतीमध्ये िीवािें मीलन झाल्यास या 
दोहोंच्या मधलेही प्रकार उत्पन्न होतात. 
 

वरील पद्धतीने सववि कलगहनहितीच्या पद्धतीसंबंधी म्हणता येईल. प्रत्येक हठकाणी काही नवीन 
घटक हविारात घेतला आहे. परंतू सववसाधारणपणे असे लक्षात येईल की प रुषामध्ये रंगसूत्रािे XY असे 
स्वरुप आढळते तर स्त्रीमध्ये रंगसूत्रािे XX असे स्वरुप आढळते. तसेि बह तेक वळे कलगरंगसूते्रि 
कलगहनहितीिे काम करतात याला अथाति अपवाद आहेति. रंगसूत्राचं्या या स्वाभाहवक स्वरुपाहून हभन्न 
स्वरुप आढळल्यास त्यास अस्वाभाहवक (abnormal) कलगस्वरुप असे समितात उदा–सवाथाने स्त्री 
असली तरी हतला दाढी असणे अगर वक्षािी अहिबात वाढ नसणे तसेि प रुष असल्यास त्यास अहिबात 
दाढी–हमशा नसणे अगर त्यािा आवाि स्त्रीसारखा नािूक असणे अगर वक्षािी अप्रमाहणत वाढ होणे 
इत्यादी प्रकार अस्वाभाहवक होत. कोहशका आन वहंशकता या आन वहंशकता हवज्ञानाच्या उपशाखेम ळे अशा 
अस्वाभाहवक प्रकारािंा अभ्यास रंगसूत्राचं्या अवलोकनावरुन करता येणे शक्य झाले आहे. 
 

आन वहंशकतेिे मेंडेलिे हनयम वनस्पतींिा अभ्यास करुन, त्यावर प्रयोग करुन ठरहवले गेले. 
त्यािंी सत्यासत्यता प्राण्याचं्याबाबत पारखून घेतली गेली व शवेटी ते हनयम थोड्यार्फार र्फरकाने 
मानवासही लागू पडतात असे हदसून आले. प नरुत्पादनािी मानवािी यंत्रणा इतर सस्तन प्राण्याप्रमाणेि 
असते. त्याम ळे “काबवहनक िीवाचं्या वाढीिा आराखड्यामध्ये एकात्मता हदसून येते.” ह्या समि तीस 
अहधकि बळकटी हमळते. मानवी आन वहंशकतेसंबंधीिे प्रयोग सध्या मोया प्रमाणावर होत आहेत. प स्तके 
शास्त्रीय माहसके यामधून त्यािंी वणवनेही प्रहसद्ध होतात आता आपल्यािवळ हवस्त् त प्रमाणावर व सतत 
वाढत िाणारी लक्षणािंी सूत्री तयार झाली आहे. त्यामध्ये दरवषी भर पडत आहे. यामध्ये स्वाभाहवक तसेि 
अस्वाभाहवक लक्षणािंाही समावशे आहे. परंत  नवनवीन प्रयोगाद्वारे असे आढळून येते की एखाद्या लक्षणािे 
स्वरुप पूवी िसे नोंदहवले गेले आहे, त्यामध्ये बऱ्यािवेळा बदल हदसतात अशा बदलाम ळे आन वहंशकतेिा 
प्रश्न अहधकि हबकट होत िातो. त्याला प रेसे प राव े हमळत नाहीत. त्यािप्रमाणे मानवी आन वहंशकतेवर 
होणाऱ्या पे्ररणािंा परीणाम अहधकाहधक ग ंताग ंत करीत असतो. याम ळे मानवी आनवहंशकतेसंबधंी संपूणव 
ज्ञान झाले आहे असे म्हणणेही धाष्टयािे होईल केवळ शस्त्रहक्रया करुन काही िन्थमिात वैग ण्यािे हनराकरण 
करण्यािा प्रयत्न केला िातो परंतू शस्त्रहक्रयेम ळे िीन्थस हनघून िात नाहीत. त्याम ळे वैग ण्यािे प्राबल्य 
नंतरच्या हपढीतही उतरण्यािी शक्यता असते. उतरेलि असे मात्र नाही. हवकलागं हिहकत्सेिी 
उपाययोिना व शस्त्रहक्रया या दोहोंच्या आधारे कदाहित अहधक िागंले हनकाल हमळतील. परंतू अज्ञान 
अगाध आहे हेि खरे. 
 

आतापयंत मेंडेलने साहंगतलेली लक्षणे ककवा मेंडेलच्या हनयमान सार लक्षणे वगैरे उक्तीिा वारंवार 
उल्लेख आलेला आहे. अशी कोणती लक्षणे आहेत? प ढील कोष्टकात अशा काही लक्षणािंी यादी हदली 
आहे. 
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कोष्टक क्रमांक ६ : ६ 
मानवामधील मेंडेल पुरस्कृि लक्षिे 

अन क्रमाकं विवस्वी लक्षणे अप्रभावी लक्षणे 
१) केसािंा ताबंडा रंग नसणे ताबंडे केस 
२) गडद (काळ्या) रंगािे केस ग हणत िीन्थसिा 

पहरणाम 
हर्फक्कट काळ्या रंगािे केस 

३) क रळे केस (संकहरत तरंग) लाबंसडक केस 
४) अंगावर केसािें भरपूर प्रमाण केसािें कमी प्रमाण 
५) लोकरीसारखे केस लोकरीसारखे केस नसणे 
६) लवकर टक्कल पडणे सववसाधारण ककवा सामान्थय 
७) िाड कातडी सामान्थय कातडी 
८) खवल्यािी कातडी सामान्थय कातडी 
९) दातािें वैग ण्य सामान्थय लक्षण 
१०) तपहकरी रंगािे डोळे हनळे ककवा दगडी रंगािे डोळे 
११) मंगोहलयन द मड द मड नसणे 
१२) कातडी व केसामध्ये पाढंरे पटे्ट कातडीिा सामान्थय रंग 
१३) कातडी, केस,डोळे यािंा सववसामान्थय रंग हववणवता 
१४) केसहवरहहत शरीर सामान्थय केस 
१५) काही दातािंी अन पस्स्थती सामान्थय दात 
१६) कानािी स टी पाळी (lobe) कानािी पाळी िोडलेली 
१७) सामान्थय रंगािी कनीहनका (iris) हववणवता 
१८) हनस्तेि पापण्या सामान्थय लक्षण 
१९) दृष्टीवैषम्य सामान्थय लक्षण 
२०) दीघवदृष्टी सामान्थय लक्षण 
२१) मोतीकबदू सामान्थय लक्षण 
२२) कािकबदू सामान्थय लक्षण 
२३) ख िेपणा सामान्थय लक्षण 

 
वरील लक्षणािंी यादी हकत्येक पटीने वाढहवता येईल. नम न्थयादाखल येथे र्फक्त एवढीि प रे. 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि सािवे 
 

वंशाचा अभ्यास 
 

वंश संकल्पना (Concept of Race) 
 

‘आयव वहंशय’ ह्या संजे्ञिा प्रथमोच्चार स प्रहसद्ध िमवन भाषाभ्यासक (Philologist) प्रो. मकॅ्स मूलर 
(Prof. Max Muller) यानंी केला. त्यातील हवनाशात्मक अथव लक्षात आल्यानंतर त्यानंी,‘या उक्तीिा वापर 
सरास करु नये’, असा उद् धोष आपल्या इंग्लंडमधील व्याख्यानात केला. परंतू एकदा मान्थयवर 
व्यक्तीकडून उच्चारली गेलेली उक्ती इतक्या सहिासहिी नाहहशी झाली नाही – नव्हे अद्यापही हतिा 
वापर उच्चनीितेच्या कल्पनेशी हनगडीत आहे. ‘वास्तहवक आयव हा काही वशं नव्हे, ती एक भाषा आहे. ती 
भाषा वापरणारा गट, म्हणून आयववशंीय असा आपला अथव असल्यािे’ स्पष्टीकरणही मकॅ्स मूलर यानंी 
देऊन पाहहले. परंतू तरीही या हवनाशात्मक उक्तीिा नाश झाला नाही. त्यातील सद्हेतू लक्षात न घेता 
हवनाशकारी अथवि रुढ करण्यात आला असे हदसून येते. ॲश्ले माटंग्य ू(Ashley Montagu) याच्या मते ‘ती 
एक द दैवी घटना’ आहे. आिच्या मानवी िीवनातील ती एक ठळक, द दैवी व अपयशी घटना ठरते. व 
सववििण ही उक्ती मान्थय करतात. या उक्तीमागे काय सत्यासत्य दडलेले आहे? यािा सोयीस्कर हविार 
टाळला गेलेला हदसतो. भारतातील िाती–िातीमधील हवषमता व त्याम ळे हनमाण झालेले प्रश्न, यािेि 
मोया प्रमाणावरील स्वरुप म्हणिे वशंातील भेदाभेद व त्याम ळे हनमाण झालेले प्रश्न असे आहे. भारतातील 
िाती िातीतील हवषमता दूर करण्यािे प्रयत्न, उशीरा का होईना, पण केले िात आहेत; तसेि वाहंशक 
हवषमताही दूर करण्यािे प्रयत्न झाले. हवसाव्या शतकाच्या मध्यानंतर तर शास्त्रीयरीत्या ‘वशं’ कल्पनेतील 
र्फोलपणा दृष्टोत्पत्तीस आणून हदला. तत्वतः वशभेद म्हणिे ‘ब हद्धभेदािे गमक आहे’ ही कल्पना ि नी 
ठरली आहे. 
 

वशं म्हणिे काय? वशंामध्ये खरोखरि काय भेदाभेद आहेत? वशंाि ब द्धीच्या हनदेशाकंाशी काही 
संबधं आहे काय? वगैरे गोष्टींिा या हठकाणी थोडक्यात परामषव घेऊ. 
 

प्रािीन व आध हनक य रोप, आहशया खंडामध्ये एकेकाळी मोया प्रमाणावर हवषमता होती. परंतू ही 
हवषमता िातीम ळे (caste) अगर उच्चनीि सामाहिक गटाम ळे होती. बह तेक सवव देशामध्ये अशी अनेक 
उदाहरणे आढळतात. भारत तर िातीिातीत वैषम्याबद्दल प्रहसद्धि आहे. अरब राष्ट्रामंध्ये धाहमंकतेवर 
आधारीत हवषमता बऱ्याि मोया प्रमाणावर आढळून येते. परंत  ‘वशंभेद’ असा वाद हवरळाि! पूवी ज्या 
काही लढाया झाल्या त्यािें उद्दीष्ट नवीन प्रदेश बळकावणे व आपले प्राबल्य वाढहवणे इतपति मयाहदत 
होते. राष्ट्राच्या वा धमाच्या पे्रमाखातर हौतात्म पत्करलेली उदाहरणे अनेक आहेत. रािकत्यांच्या ि लमी 
कारभाराला कंटाळून त्याचं्याहवरुद्ध उठाव केल्यािीही उदाहरणे आहेत. फ्रें ि राज्यक्रान्थतीतही 
वशंभेदाअैविी ि लमी राज्यकते व उच्च सामाहिक गटाहवरुद्ध उठाव केलेला हदसून येतो. वरील सवव 
प्रकारामंध्ये वंशाच्या उच्चनीितेम ळे वा शारीहरक ग णधमाच्या हवषमतेम ळे झगडे झाल्यािे हदसत नाही 
वशंभेदािा हविार तसा कमी व हीनि मानला गेलेला हदसतो. 
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मग या वशंािी कल्पना उदयास आली कशी? ॲश्ले माँटेग्य ू (Ashley Montagu) याच्या मते 
“ज्यावळेी अमानवी कारवायाहंवरुद्ध िळवळी स रु झाल्या, त्यावळेीि उच्च व नीि वशंािा उगम झाला 
असावा.” असहाय्य पहरस्स्थतीतील लोकाना ग लामासारखी वागणूक देऊन,आपले इस्च्छत साध्य करून 
घ्यायिे, ही अमान ष कृतीि ठरते. य रोपातील अनेक व्यापाऱ्यानंी अशी कृत्ये केली असे इहतहास सागंतो. 
गोऱ्या लोकानंी हनग्रोंना ग लामीिी वागणूक हदली हे अमानवी कृत्यि ठरते. अन्थयायाहवरुद्ध िळवळ स रू 
केल्यानंतर, “हनसगानेि त म्हाला नीि बनहवले, यात आमिा काय दोष?” असा य स्क्तवाद स रू झाला. 
नीितेिी लक्षणे काय? तर काळा रंग, दाहरद्र्य, पण तरीही प्रामाहणकपणा, आज्ञाधारकपणा, अज्ञान 
(उपित अगर िाणूनब िून लादले गेलेले) इत्यादी. परंतू हाही य स्क्तवाद िेव्हा लंगडा पडू लागला. तेव्हा 
शारीहरक ग णधमांिी उदाहरणे देण्यात येऊ लागली. गोरे लोक रंगाने गोरे, उंि सरळ व लाबंसडक 
नाकािे, हनळ्याभोर डोळ्यािे वगैरे वगैरे असून, त्याचं्या मानाने हनग्रो म्हणिे काळ्या रंगािे, ख िे, 
काळ्याभोर डोळ्यािें, बसक्या व रंुद, आखूड नाकािे असे होत. या र्फरकाम ळे गोरे लोक म्हणिे 
उच्चवशंीय व ब हद्धमान असून हनग्रो लोक नीिवशंीय व मद्दड मानण्यात येऊ लागले. पापहभरू वृत्तीने म्हणा, 
अगर इतर काही कारणामं ळे म्हणा, परंतू हनग्रोपैकी काहीनी हा य स्क्तवाद काही काल मानलाही. ते ग लाम 
म्हणूनि राहहले. ग लामी ही दैवगती या भावनेमधूनही काही िणानी हतिा स्वीकार केला, परतू एकंदर 
शारीहरक ग णधम, आन वहंशकता व वातावर णािा पहरणाम या दोन्थही गोष्टीवर अवलंबनू असतात हा भाग 
सोयीस्करपणे गूढि राहहला. एकोहणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात मात्र आन वहंशकी शास्त्राच्या प्रगतीम ळे 
वशंभेदाहवरुद्ध िळवळीना परत िोर आला. परंतू ‘नीि वशंािे लोक ब द्धीनेही नीि, उच्च हविार करण्यास 
असमथव’ वगैरे खोलपयंत रुिलेल्या हविारािंा नाश झाला नाही. यािा गैरर्फायदा (तथाकहथत) 
उच्चवशंीयानी घेतला व “असे लोक ग लाम म्हणूनि योग्य होत,” या कल्पनेला िोरदार पाकठबा हदला. 
अशा तऱ्हेने वंशोत्पत्ती ग लामहगरीमधूनि उदयास आली असावी. 
 

इग्रिीत वशं याला ‘रेस’ (Race) असा शबद आहे. परंतू ‘रेस’ शबद प्रत्यक्षात कधी व कसा वापरात 
आला याबाबत एकमत नाही. अरबी भाषेतील ‘रॅस’ (RAS) या शबदापासून ‘रेस’ हा शबद आला असावा 
असा एक प्रवाद आढळतो. अरबी भाषेत ‘रॅस’ या शबदािा अथव ‘शीषव’ वा ‘स रवात’असा होतो. हा शबद व 
त्यािा अथव अरबी भाषेत प्रथम रुढ झाला. व त्यानंतर स्पॅहनश, इटाहलयन व इतर भाषामध्ये त्यािे स्थलातंर 
झाले असाव.े हनरहनराळ्या वशंािी स रवात व उगम हनरहनराळा असला पाहहिे, ही कल्पना या 
शबदामागोमाग लगेिि आली. हनराळा उगम मानल्यानंतर उच्च व नीि अशी हवशषेणेही त्या पाठोपाठ 
आलीि. या शबदािंा व कल्पनािंा सोयीस्कर उपयोग, उच्च व नीि वशं ठरहवण्याकडे करण्यात येऊ 
लागला आता प्रश्न असा की, उच्च असो वा नीि, वशंािी व्याख्या व स्वरुप काय आहे? यािी कल्पना 
प ढील हवविेनावरुन येईल. 
 

“ॲन इन्थरोडक्शन टू मॉडनव िेनेहटक्स”, (An Introduction to Modern Genetics) या प स्तकात 
वहॅडग्टन (Waddington) याने वंश संकल्पनेहवषयी प ढील हविार माडंले. 
 

“र्फक्त एकाि माणसामध्ये आढळणारे सवव ग णधमव ग्राह्य धरुन त्या आधारे वशंािी व्याख्या 
केल्यास, असा प्रयत्न संपूणव अपयश देईल; कारण मानवी लोकसंख्येच्या सवव थरात हवभक्तीकरण व 
प नःसंयोिन इतके पराकोटीिे आहे, की त्या सवांच्या आधारे एकाि व्यक्तीिी वशं प्रकृती (genotype) 
थोडक्यात सागंणे केवळ अशक्य आहे.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

वशं संकल्पनेच्या दृष्टीकोनातून सागंायिे झाल्यास, मन ष्ट्य समािाच्या वशंप्रकृतीच्या हवहभन्नतेिी 
टाळता न येणारी अशी काही उत्तरागें आहेत, ती प ढीलप्रमाणे माडंता येतील. 
 

१) वशं संकल्पनेिा हसद्धान्थत कोण्या एकाि माणसास / व्यक्तीस लागू न करता व्यक्तीसमूहास 
लागू केला िातो; म्हणिेि – 
 

२) यावरुन असे अन मान काढता येईल की व्यक्तीसमूहाच्या वशं प्रकृतीिे संख्यात्मक हवश्लेषण 
अनेक ग णधमाहवषयी केल्यानेि वशं संकल्पनेिा हसद्धान्थत माडंता येईल. यािाि अथव – 
 

३) वशं संकल्पनेिा हसद्धान्थत त लनात्मक व सापेक्ष आहे. एका व्यक्तीसमूहामध्ये आढळणाऱ्या 
ग णधमांिी त लना द सऱ्या व्यक्तीसमूहाबरोबर केली िातो. 
 

थोडक्यात वंश संकल्पनेिा हसद्धान्थत वा व्याख्या माडंावयािा झाल्यास, िास्तीत िास्त ग णधमांिी 
परीक्षा िास्तीत िास्त लोकसंख्येच्या संदभात तपासली पाहहिे. सापेक्षतेच्या दृष्टीकोनातून संशोधकािी 
भहूमका महत्वािी ठरते. हकती ग णधमांिी तपासणी हकती लोकसंख्येमध्ये तपासायिी हा भाग व्यक्तीसापेक्ष 
आहे. समिा अशा प्रकारे वगीकरण केल्यास व ते ि कीिे अगर हदशाभलू करणारे ठरल्यास संशोधकास 
सापेक्षतेिे संरक्षण हमळते. 
 

डोबझान्थस्की (Dobzhansky) आहण एप्लीन (Epling) यानंी या संदभात प ढील प्रमाणे भाष्ट्य 
केलेले आढळते. “वशं म्हणिे कोणी एक व्यक्ती अगर कोणतीही एकि वशंप्रकृती नव्हे. वशं म्हणिे असा 
एक व्यक्तीसमूह, की ज्यामध्ये हनरहनराळ्या वशंप्रकृतीिा अंतभांव होतो. तसेि िीन्थस ककवा ग णसूत्रािी 
व्यक्तीसमूहामधील समानता व त्याम ळे तयार होणारी संरिना असाही वशंािा अथव नव्हे.” प्रत्येक पेशीमध्ये 
अनेक प्रकारच्या िीन्थसिी व ग णसूत्रािंी रिना असते. तद्वति प्रत्येक िीनमध्ये व ग णसूत्रामध्ये 
संयोिनािी क्षमता असते. या वरील दोन हनयमानं सार वंहशकवगीकरण हाताळावयािे झाल्यास कोणत्याही 
एकाि िीनच्या संदभात एखादी व्यक्ती ‘अ’ वशंािी ठरेल, तर द सऱ्या िीनच्या संदभात तीि व्यक्ती ‘ब’ 
वशंािी ठरेल, तर आणखीही हतसऱ्या िीनच्या संदभात तीि व्यस्क्त ‘क’ वशंािीही ठरेल. म्हणिेि प्रत्येक 
व्यक्ती म्हणिे एक स्वतंत्र वंशि होय! परंतू वशं हा काही एकाि व्यक्तीन सार ठरहवता येत नाही, हे आपण 
वर पाहहले आहेि. यािाि अथव प्रत्येक व्यक्तीस स्वतंत्र स्थान असते, व्यक्तीमहत्व असते. त्याम ळे 
वशंाहवषयी हितके कमी बोलावे, हततके अधीक िागंले. 
 

डोबझान्थस्कीने िातींिी (Species) व्याख्या प ढीलप्रमाणे केलेली हदसते. “िाती म्हणिेि 
व्यक्तीसमूहािंा समूह होय. प नरूत्पादनाच्या दृष्टीने असे समूह अेकमेकापासून अलग असतात अशा 
अलगीकरणाम ळे िीन्थसिी देवाणघेवाण एका समूहापासून द सऱ्या समूहाकडे र्फारि कमी अगर 
िवळिवळ शून्थयि असते. त्याम ळे प्रत्येक समूहािे आन वहंशकी हवभक्तीकरण होत नाही, तर एका 
समूहातील आन वहंशकी ग ण द सऱ्या समूहातील आन वहंशकी ग णापासून हनराळे हदसतात. इतपति हे 
आलगीकरण मयाहदत असते संकहरत प्रकार अथाति यामध्ये येत नाहीत.” या उलट “अनेक समाईक 
िीन्थसिा प्रभाव आढळणारा व्यक्तीसमूह म्हणिे वशं होय! असे व्यक्तीसमूह िीन्थसिी देवाणघेवाण 
आपापल्याति करण्यास समथव तरी असतात ककवा अशी देवाणघेवाण प्रत्यक्षातही केली िाते. यासाठी 
िवळिवळ कोणतेही बंधन नसते.” अशी व्याख्या माडंली. 



 

 

अनुक्रमणिका 

थोडक्यात प्रत्येक व्यक्तीसमूह म्हणिे वंश होय. व अशा व्यक्तीसमूहािंा समूह म्हणिे िाती होत. 
 

वरील सवव हवविेनात व्यक्तीसमूहाशी हनगहडत अशा शारीहरक ग णधमािा आहण िान्थसिा व 
ग णसूत्रािाि अतभाव केलेला हदसतो. त्या व्यक्तीसमूहाशी हनगहडत अशा संस्कृतीिा उल्लेख केला नाही. 
संस्कृती हाही व्यक्तीसमूहािा अहवभाज्य भाग आहे. ॲश्ले माटेंग्य ू (Ashley Montagu) याने वशंाहवषयी 
हविार माडंताना शारीहरक ग णधमाबरोबरि संस्कृतीिाही समावशे करावा असे स िहवले आहे. तसेि अशा 
गटास ‘वशं’ न म्हणता ‘वाहंशक गट’ (Ethnic Group) असे त्याने म्हटले आहे. म्हणून लोकसख्येच्या 
अनेक व्यक्तीसमूहापैका एक व्यक्तीसमूह म्हणिे वाहंशक गट होय. हा गट एकाि िातीिे (Species) 
प्रहतहनहधत्व करतो. असा व्यक्तीसमूह सामाहिक, भौगोहलक व तत्सम अलगीकरणाच्या यंत्रणेन सार 
शारीहरक व सासं्कृहतक वैहशष्ठेही हटकवनू असतो; असेही त्याने वाहंशक गटासंबधी म्हटलेले आढळत. 
 

व्याख्या– 
 

वशं संकल्पनेिा हसद्धान्थत डार्मवनच्या पूवीपासून अस्स्तत्वात होता, असे वरील हववेिनावरून लक्षात 
येईल. ‘उल्लेखनीय शारीहरक लक्षणान सार’ वगीकरण हा भाग भौहतकी मानवशास्त्राच्या इहतहासातील 
महत्वािा भाग होय. त्या दृष्टीने वशंाचं्या वगीकरणासंबंधी कालव  लीहनयस (Carl Linnaeus) िॉिव कूव्हीए 
(George Cuvier), बलूमेनबाख (Blumenbach) वगैंरेनी उल्लेखनीय कायव केल्यािे हदसून येते. वंश 
वगीकरणासाठी र्फक्त आध हनक मानवािाि हविार न करता प्रािीन मानवाच्या अवशषेािंा व त्या अन षंगाने 
िातीहवकासािाही हविार केलेला हदसतो. याम ळे वगीकरणासाठी िी लक्षणे प्रमाण मानली, त्यापैकी 
काही प्रािीन मानवाच्या वगीकरणास उपय क्त अशीही आढळतात. 
 

आतापयंत वंशाच्या अनेक व्याख्या ख्यातनाम शास्त्रज्ञानंी माडंल्या. त्या सववि येथे देणे शक्य 
नसल्याने त्यातील महत्वाच्या मानल्या गेलेल्या तीन व्याख्या प ढे हदल्या आहेत. एका मागोमाग एक 
थोड्यार्फार र्फरकाने वशं संकल्पनेंिा हसद्धातं कसा बदलत गेला हे यावरुन सहि लक्षात येईल. 
 

“मानव समूहातील एक मोठा गट म्हणिे वशं होय! या समूहातील व्यक्ती एकमेंकासंारख्या अगर 
अगदी एकमेकािवळच्या शारीहरक घटक ग णािें संयोिन दशवहवणाऱ्या असतात. या संयोिनासाठी 
आन वहंशकताि महत्वािी आहे.” 
 

(सेल्टझेर १९३९) 
 

(Race may be defined as a great division of mankind, the members of which show 
similar or identical combinations of physical features which they owe to their common 
Heredity.”) 
 

(Seltzer–1939) 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“मानवी समूहातील एक मोठा गट म्हणिे वशं होय! या गटातील व्यक्ती थोड्यार्फार र्फरकाने 
हनराळ्या असल्या, तरी एकाि समूहािे प्रहतहनहधत्व करतात. अशा समूहािे संयोिन आकृतीक व मानीय 
(metrical) लक्षणानंी केले िाते. अशी लक्षणे असंधायी असून वशं परंपरेने िालत आलेली असतात.” 
 

(हूटन १९४६) 
 

(“A race is a great division of mankind, the members of which though individually 
varying, arelcharactrized as a group by a certain combination of morphological and metrical 
features, principally non–adaptive which have been derieves from their common descent.”) 
 

(Hooton-1946) 
 

“एका ककवा अनेक िीन्थसच्याम ळे एका व्यक्तीसमूहािे द सऱ्या व्यक्तीसमूहापासून िे वगेळेपण 
दृष्टोत्पत्तीस येते, त्याम ळे एकमेकापंासून वगेळेपण असलेल्या व्यक्तीसमूहास‘वशं’ असे म्हणूया.” 
 

(बॉईड डबलू सी १९५०) 
 

(We may define a race as a population which differ significantly from other human 
population in regard to the frequency of one or more of genes it possesses.”) 
 

(Boyd W.C. 1950) 
 

युनेस्कोचे णनवेदन (UNESCO Statement) 
 

वशंासंबधंीच्या अनेक ग ंताग ंतीच्या प्रश्नावर ििा करुन वशंािे स्वरुप काय असावे? व वाहंशक 
भेदाभेद कोणत्या तत्वान सार प्रमाण मानावयािे? हे ठरहवण्यासाठी “य नायटेड नेशन्थस इकॉनॉहमक ॲण्ड 
सोशल कौस्न्थसल” ने, िागहतक कीतीच्या भौहतकी मानवशास्त्रज्ञािंी व आन वहंशकी शास्त्रज्ञािंी एक बठैक इ. 
स. १९५१ मध्ये बोलावली होती. त्यानंी एक सहवस्तर हनवदेन तयार केले, व ते प्रमाण मानण्यात येऊ 
लागले. त्या हनवदेनातील महत्वािे ठळक म दे्द येथे देत आहे. 
 

प्रस्िाव क्रमांक (११६ (vi) v (iii)) 
 
ठळक मुदे्द 
 

१) सध्या हयात असलेले सवव मानव होमो सेहपयन या एकाि िातीिे (species) असून सवविण 
समाईक सायामधूनि हनमाण झालेले आहेत. परंतू समाईक सायामधून ते कधी व कसे वगेळे होत गेले, 
याबद्दल मात्र द मत आहे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

२) गटागटातील काही शारीहरक हवषमता आन वहंशकी संरिनेम ळे व काही वातावरणाच्या 
पहरणामाम ळे हदसून येते. 
 

३) राष्ट्रीय, धार्ममक, भौगोहलक, भाहषक व सासं्कृहतक गटािंा वशंगटाशंी तसा काहीही संबधं 
नाही. हनदान सासं्कृहतक लक्षणािंा असा संबधं दाखहवणारा एकही दाखला देता येत नाही. 
 

४) हनरहनराळ्या भौहतकी मानवशास्त्रज्ञानंी वशं-वगीकरणािे प्रयत्न केले आहेत. म ख्यतः तीन 
वशंगट असले पाहहिेत, असे सवान मते ठरले. (ते तीन गट म्हणिे कॉकेशॉईड, हनग्रॉईड, व मंगोलॉईड 
होत.) 
 

५) मानहसक लक्षणािंा वापर वशं-वगीकरणासाठी होऊ शकत नाही. असे सवव मानवशास्त्रज्ञानंी 
मान्थय केले आहे. ब ध्याकं (I. Q.) व व्यक्तीिी प्रकृती यासाठी प्रत्येकाच्या ठायी असणारी क्षमता व 
वातावरणािा परीणाम याि महत्वाच्या गोष्टी ठरतात. हे एकाि वशंातील व्यक्तींिा अभ्यास करुन दाखवनू 
देण्यात आले आहे. 
 

६) आन वहंशकी तत्वान सार िालत आलेल्या गणामधील हवषमतेिा, सासं्कृहतक हवषमतेशी - एक 
महत्वािा घटक म्हणून - काही संबधं नाही. 
 

७) ‘श द्ध’ (Pure) वशं म्हणावा असा कोणताही प रावा अद्याप उपलबध नाही. 
 

८) मानवी एकतेच्या दृष्टीकोनातून असे स िहवले गेले की, िन्थमतःि सवविण समान असतात. नंतर 
िी असमानता वाढत िाते त्यासाठी उपलबध संधी, सामाहिक बंधने, कायद्यािी बंधने इत्यादी गोष्टी 
िबाबदार असतात. 
 

य नेस्कोच्या हनवदेनावरुन ज्या काही प ष्ट्कळ गोष्टीिी उकल होते, त्या म्हणिे १) प्राणी सृष्टीतील 
मानवािे स्थान; २) वशं वगीकरण व त्यािी लक्षणे; ३) वश संभवन; ४) वशं हमश्रण; ५) वश वाद; ६) श द्ध 
वा अश द्ध वशं; ७) वशं व मानहसक धारणा; ८) वशं व संस्कृती; ९) वशं व एकता; १०) वशं व आन वहंशकी 
तत्व; ११) वंश व रक्त गट इत्यादी. यापैकी सववि गोष्टींिा अभ्यास / हविार या हठकाणी करणे अशक्य 
आहे. वरील गोष्टीपैकी ‘प्राणी सृष्टीतील मानवािे स्थान’ यािा हविार मानवािी उत्क्रान्थती या प्रकरणात 
आलाि आहे. तसेि उत्क्रान्थतीहवषयक ‘संज्ञा वा संकल्पना’ या संदभात आलेल्या हविाराचं्या आधारे वशं 
संभवन (Race formation) स्पष्ट होऊ शकते. या हठकाणी याप ढे र्फक्त दोनि गोष्टींिा स्थूलपणे हविार 
करु. त्या म्हणिे १) वशं-वगीकरणासंबंधीिे हनकष व २) वशं - वगीकरण - अ) िागहतक वशं वगीकरण व 
ब) भारतातील वशं वगीकरण. 
 

वंश–वगीकरिासंबंधीचे णनकष 
 

वशं वगीकरणाच्या हनकषासंबधंी अभ्यास करताना तो कसा व हकतपत करावा? कोणते हनकष 
वापरावेत?कोणते वापरु नयेत? इत्यादीसंबधंी काही िागहतक संकेत आहेत. त्यािा प्रथम हविार करु व 
नंतर काही हनकषासंबंधी थोडी सहवस्तर माहहती पाहू. 
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ज्या शरीर ग णधमावर वातावरणािा परीणाम होतो, अगर होण्यािी शक्यता आहे; (उदाहरणाथव 
थंडी वा उष्ट्णता यािंा पहरणाम, हवतेील दमटपणािा अगर कोरड्या हविेा पहरणाम वगैरे अगर िो एखादा 
शरीरावयव कायात्मक काम करतो, असा अवयव; उदाहरणाथव शरीर तोलण्यासाठी होणारा पायािंा 
उपयोग अगर हाताळण्यासाठी हातािंा उपयोग इत्यादी. अगर सासं्कृहतक संवयी वा हनयम. उदाहरणाथव 
अन्न तयार करण्याच्या पद्धती, हनहषद्ध गोष्टी इत्यादी) ह्या सवव गोष्टी वशं वगीकरणाच्या हनकषात येत नाहीत 
असे ग णधमव हनवडताना आन वहशकीपणा व असंधायी (Inherited and Non-adaptive) या तत्वािा वापर 
करण्यात यावा. कोणताही वश केवळ एकाि ग णधमावर आधाहरत असू नये. त्यािप्रमाणे अनेक ग णधमािी 
कसोटी एकाि व्यक्तीच्या बाबतीत लावली िाऊ नये. तर अनेक ग णधमािी परीक्षा मोया संख्येच्या 
लोकसंख्येन सार परीक्षावी. हकत्येक वेळा शारीरीक ग णधमव वय व कलग यान सार बदलते असल्याने 
त लनेसाठी अगर परीके्षसाठी शक्यतो एकाि वयाच्या आहण एकाि कलगाच्या व्यक्तीिी हनवड करण्यात 
यावी. िीन्थसच्या अस्स्तत्वाम ळे काय काय बदल घडू शकतात ते गोिर होतात वशंप्रकृतीकारक लक्षणािंी 
हनवड वशंवगीकरणासाठी केली पाहहिे, हे िरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात दृष्ट्यरुप लक्षणािंीि हनवड 
केलेली आढळते. अशी दृष्ट्यरुप लक्षणे बऱ्यािवळेा कमी महत्वािी व काही वळेा नगण्य अशीही आहेत. 
अशा दृष्ट्यरुप लक्षणाचं्या हनवडीमागे ऐहतहाहसक कारण महत्वािे आहे. ज्यावेळी वशंवगीकरण केले गेले 
त्यावळेी दृष्ट्यरुप लक्षणािंी आन वहंशकी व असंधायी स्स्थती गृहीत धरण्यात आली. या गृहीतामागिे कारण 
म्हणिे त्यावेळी आन वहंशकीशास्त्र अस्स्तत्वात नव्हते हे होय. आन वहंशकीशास्त्राच्या प्रगतीन सार मात्र 
दृष्ट्यरुप लक्षण संपूणवपणे आन वहंशकी व असधायी नसतात असे आढळून आले. परंतू अेकदा प्रमाण मानल्या 
गेलेल्या लक्षणामंध्ये र्फरक झाला नाही. वशंसंकल्पनेिा हसद्धान्थत ि ना व प राणमतवादी वा काहीसा 
अशास्त्रीय मानला िातो. त्यािे वरील कारण महत्वािे होय. द सरे कारण असे की वशप्रकृतीकारक लक्षणे 
िटकन लक्षात येत नाहीत हकत्येकवळेा त्यासाठी रासायहनक हिहकत्सा करावी लागते. ही कृती अवघड 
असल्यानेही दृष्ट्यरुप लक्षणािंी हनवड केलेली हदसते. अशा तऱ्हेने िीं लक्षणे वशंवगीकरणासाठी प्रमाण 
मानली गेली, त्यािी त्रोटक माहहती येथे पाहू. त्यापैकी काही लक्षणे केवळ प्रािीन मानवािे वगीकरणास 
उपयोगी पडतात तर इतर काही प्रािीन व आध हनक मानवािे वगीकरणास उपयोगी पडतात. 
 

१) कवटीचा घुमट (Cranial Vault) 
 

यामध्ये अ) कवटीिी धारण क्षमता (Cranial Capacity); ब) लाबंी रंुदी व त्यावर आधाहरत 
हनदेशाकं; क) कवटीच्या घ मटािी उंिी; ड) कपोलास्थीिा उतार व रंुदी; इ) हाडािंी िाडी; ई) 
ब्रहदं्रध्रािी ठेवण व उ) अहधनेत्रक कंगोरे (Supraorbital) यािंा समावशे होतो. 
 

वरील सवव गणधमांिा हविार, मस्तकहमती व मस्तक साम हद्रक (Craniometry and Craniscopy) 
या मानवहमतीच्या (Anthropometric) तंत्रान सार कसा वापर केला िातो ते थोडक्यात पाहू. 
 

अ) कवटीची धारि क्षमिा 
 

बृहदं्रध्रावाटे मोहोरीिे बी आत ओतून त्यािें आकारमान मोिमापकाच्या सहाय्याने काढले िाते. 
हीि कवटीिी धारण क्षमता होय. साहाहिकि प्रािीन मानवािी ककवा मृत मानवािी धारणक्षमता या 
पद्धतीने मोिता येते. सववसाधारण शरीरयष्टीच्या प रुषािी शरीरािी क्षमता १३२५ घ सें. मी. तर स्त्रीिी 
क्षमता ११७५ घ. सें. मी. असते. वशं, वय, कलग याप्रमाणे कवटीिी क्षमता बदलती असली, तरी एकाि 
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वशंाच्या, कलगाच्या व वयाच्या व्यक्तीिी क्षमता र्फारि थोड्या प्रमाणात बदलती असते. सवव वशंािा 
एकहत्रत हविार केल्यास आध हनक मानवाच्या कवटीिी धारणक्षमता ७९० ते २३५० घ, सें. मी. इतक्या 
प्रमाणात असते. धारणक्षमतेिा संबंध मानवािी उंिी व त्यािी शरीरयष्टी याचं्याशी लावतात व अंदाि 
बाधंतात. तसेि ही धारणक्षमता मेंदूच्या आकाराशी हनगडीत आहे. परंतू यावरून मेन्थदूिा आकार व नंतर 
ब ध्याकं काढणे ि कीिे होय. कारण मेन्थदूिा न सता आकार महत्वािा नसून त्यािी स्क्लष्टता महत्त्वािी 
ठरते. 

(आकृती क्रमाकं ७ : १) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ७ : १ 
मेंदूिी धारण क्षमता 

हिपाझंी, ला शॉपेल (प्राहिन मानव) व सध्यािा मानव याचं्या मेंदूच्या धारण क्षमतेिे तौलहनक हित्र 
 

ब) कवटीची लांबी-रंुदी व णनदेशांक 
(Length-Breadth and Index) 

 
लाबंी मोिण्यािे दृष्टीने ग्लॅबेला (Glabella) व ऑहपस्थोके्रहनयॉन (Opisthocranion) या हवहशष्ठ 

कबदूिा (Land marks) उपयोग केला िातो. दोन भ वयाचं्या मधे, नाकाच्या खळण्याच्या थोडे वर, 
कपोलास्थीवर िो उिवट्याचं्या भार मध्य – अरीय – प्रतलावर (mid sagittal plane) येतो, तो कबदू 
म्हणिे ग्लॅबेला – भमूध्य – होय. पिकपोलास्थीवर िास्तीत िास्त उंिवट्यािा िो कबदू अरीयप्रतलावर 
असतो त्याला ऑहपस्थोके्रहनयॉन म्हणतात. ग्लॅबेला (वा भमूध्य) व ऑहपस्थोके्रहनयॉन याचं्यातील िास्तीत 
िास्त अंतर िे मध्य अरीय प्रतलामागे येते. तीि कवटीिी लांबी असते. पािवकपालास्थीवरील िास्तीत 
िास्त कडेला, परंतू उंिवट्यािा िो कबदू असतो त्याला य हरयॉन (Euryon) म्हणतात. अशा दोन 
कबदूमधील मध्य अरीय प्रतलाशी काटकोनातील िास्तीत िास्त अंतर म्हणिे कवटीिी रंुदी होय. यापैकी 
ग्लॅबेला हा स्स्थर कबदू असून ऑहपस्थोके्रहनयॉन व य हरयॉन हे कबदू प्रयत्न - प्रमाद पद्धतीन सार काढावे 
लागतात. केवळ लाबंी अगर रंुदीिा उपयोग वगीकरणात क्वहिति केला िातो. या दोन मोिमापाचं्या 
आधारे काढलेल्या ‘मस्तक हनदेशाकंाच्या [cephalic Index] उपयोग मात्र वगीकरणासाठी करण्यात येतो. 
हा हनदेशाकं प ढीलप्रमाणे काढला िातो. 
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मस्तक हनदेशाकं 
= 

कवटीिी रंुदी 
× १०० 

cephalic Index कवटीिी लाबंी 
 

या हनदेशाकंावरुन मस्तकािा प्रकार ठरहवला िातो तो प ढीलप्रमाणे– 
 

प्रकार हनदेशाकं 
लंबशीषी (Dolichocephalic) ७५ च्या आंत 
समशीषी (Mesocephalic) ७५ ते ८० 
लघ शीषी (Brachycephalic) ८० िे प ढे 

 
बह तेक प्रािीन मानवािी मस्तके लाबंट आकारािी आढळल्याने, हा आकार प्रारंहभक वा आद्य 

असल्यािे मानले िाते. एकाि वशंाच्या व्यक्तीमध्ये मस्तकािे आकारही काहीसे बदलते आढळतात. 
कृहत्रम गोष्टींिा वा वातावरणािा परीणाम यास कारणीभूत आहे. उदाहरणाथव िीनमध्ये लहान म लािें पाय 
घट्ट बाधूंन ठेवण्यािी प्रथा अगर हनग्रोच्या म लािंी डोकी लहानपणीि घट्ट बाधंण्यािी प्रथा सववज्ञात आहेि. 
 

(टीप – याप ढे येणाऱ्या सवव कबदूिी (Landmarks) कल्पना प्रकरण दोन मधील आकृती क्र ७ : २ 
वरुन येईल. त्यािा येथे स्वतंत्र व सहवस्तर उल्लेख करणे उहित नाही.) 
 

क) कवटीच्या घुमटाची उंची 
 

कानाच्या वरच्याकडेला असणाऱ्या कबदूपासून (Porion पोहरयॉन) ते हशरोकबदूपयवन्थतिी उंिी 
म्हणिे घ मटािी उंिी होय. मध्य प्लायस्टोसीनपासून घ मटाच्या उंिीमध्ये र्फरक असलेला हदसतो. 
घ मटािी उंिी थोडी वाढलेली आढळते. घ मटाच्या उिीिा व अग्रमस्स्तष्ट्काच्या वाढीिा एकमेकाशी संबंध 
दाखहवला िातो. तसेि अग्रमस्स्तष्ट्कािा ब द्धी वाढीशीही संबंध दाखहवला िातो. यावरुन प्रािीन 
मानवापैकी कमी उंिीच्या घ मटािे मानव िास्त उंिीच्या घ मटाच्या मानवापेक्षा कमी ब द्धीमान असावते. 
परंतू ही गोष्ट शभंर टके्क प्रमाण मानता येत नाही. “वशं व ब हद्धमत्ता” यािंा आध हनक मानवासंबंधात असा 
हनष्ट्कषव काढता येत नाही. 
 

ड) कपोलास्थीचा उिार व रंुदी 
 

प्रािीन मानवापैकी काही मानव व कपी याचं्या कपोलास्थीिा उतार, भ वईपासून एकदम स रु 
होतो. तसेि कपोलास्थी लहान व अरंुद असते. कपोलस्थीिा उतार ठरहवताना हनरीक्षणािा उपयोग केला 
िातो, व त्याम ळे अंदाि ि कण्यािीही शक्यता बरीि असते. आध हनक मानवी वंशातदेखील वरीलप्रमाणे 
हनरीक्षण केले िाते. 
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इ) कवटीच्या हाडांची जाडी 
 

कानाच्या वर स मारे २–३ सें.मी. अंतरावर कवटीिी िाडी व्यासमापकाने (calliper) मोिली 
िाते. प्रािीन मानवाच्या कवटीिी हाडे िाड आढळतात. तर आध हनक मानवी वंशात तसा लक्षणीय र्फरक 
आढळत नाही. 
 

ई) अणधनेत्रक कंगोरे 
 

बोटानंी िािपून अहधनेत्रकािंी िाडी अिमावावयािी असते. प्रािीनतेकडून आध हनकत्वाकडे 
वाटिाल करताना या कंगोऱ्यािंी िाडी कमी होत गेलेली हदसते. 
 

उ) बृहदं्रध्ांची ठेवि 
 

ब्रहदं्रध्र िर कवटीच्या तळाशी मध्यभागी असेल तर मस्तकािा भाग व्यवस्स्थत तोलला िातो. परंतू 
तेि िर तळाच्या मध्याच्या मागील बािूस सरकले असेल, तर त्यािा पहरणाम िेहऱ्यािा भाग प ढे 
ओढण्यात व पाठीच्या कण्याच्या आकारावर होतो. प्रािीन मानवािा अभ्यास करताना यासंबधंी हवस्तृत 
माहहती आलेलीि आहे. 
 

२) चेहरा व खालचा जबडा– 
 

या संदभात ज्या मोिमापािंा व हनरीक्षणािंा समावेश केला िातो त्याचं्याशी हनगडीत गोष्टी 
प ढीलप्रमाणे- अ) िेहेऱ्यािी लाबंी, रंुदी व हनदेशाकं; ब) िेहेऱ्यािे प्रवधवन (Facial Projection); क) 
गालाच्या हाडािंा प्रकार वगैरे. 
 

अ) चेहेऱ्याची लांबी, रंुदी, व णनदेशांक 
 

नाकाच्या खोबणीत असणारा कबदू (नेहझयॉन Nasion) व वरच्या िबड्याच्या हहरडीिा खालच्यात 
खालिा अरीय प्रतलावरील मध्य कबदू (प्रॉस्थीयॉन Prosthion) याचं्यातील सरळ रेषेतील अंतरास 
िेहेऱ्यािी लाबंी समिली िाते. आहण मध्य अरीय प्रतलास काटकोनात छेदणारे, दोन गालाचं्या हाडातील 
सरळ अंतर म्हणिे िेहेऱ्यािी रंुदी होय. कवटीप्रमाणेि िेहेऱ्यािी लाबंी व रंुदीिा स्वतंत्र उपयोग क्वहिति 
केला िातो. मात्र या दोन्थहीवर आधाहरत अशा िेहेऱ्याच्या हनदेशाकंािा सरास उपयोग केला िातो. 
 
िेहेऱ्यािा हनदेशाकं 

= 
िेहेऱ्यािी लाबंी 

× १०० 
(Facial Index) िेहेऱ्यािी रंुदी 
 

या हनदेशाकंावरून िेहेऱ्याच्या प्रकार प ढीलप्रमाणे ठरहवला िातो. 
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प्रकार हनदेशाकं 
 प्रािीन अवशषे आध हनक मानव 

रंुद िेहेरा (Euryprosopic) ८५ च्या खाली ८५ च्या खाली 
मध्यम िेहेरा (Mesoprosopic) ८५ ते ९८ ८५ ते ९० 
अरुद लाबंट िेहेरा (Leptoprosopic) ९८ च्या वर ९० च्या वर 
 

िेहेऱ्यािा हनदेशाकं वर व कलग या प्रमाणे िरी बदलता असला, तरी त्यावर वातावरणािा पहरणाम 
अहिबात नसतो. त्याम ळे या लक्षणासं वशंवगीकरणास र्फार महत्व आहे. 
 

ब) चेहेऱ्यांचे प्रवधसन (Facial Projection) 
 

 
आकृहत क्रमाकं ७ : २ िेहेऱ्यािे प्रवधवन 

कड = डोळ्याच्या खालच्या कडाच्या िास्तीत िास्त खालिा कबदू (क्ष) व कानाच्या हक्षद्राच्या धतावरील 
सवोच्य कबदू (य) याना िोडणारी रेषा अ. िेहेऱ्यािे प्रवधवन दशवहवणारी व कड या रेषेस छेदणारी रेषा अमक्ष 
िेहेऱ्यािे प्रवधवन दशवहवणारा कोन 
 

वरील आकृतीत दाखहवल्याप्रमाणे ‘अब’ या रेषेने ‘कड’ या रेषेशी केलेला कोन िर ९० अशािा 
असेल तर िेहेरा भमूीस काटकोनाकृतीत म्हणिे सपाट असतो. या उलट हाि कोन िसिसा ९० अंशापेक्षा 
कमी होत िातो तस तसा िेहेरा ‘अ दगतहन ’ (Prognathic) होत िातो. असे ‘उदगतहन ’ लक्षण, प्रािीन 
अवशषेामंध्ये बरेि आढळते. आध हनक मानवीवशंातस द्धा असे लक्षण आढळते; परतू प्रमाण बरेि कमी 
असते. 

(आकृती क्रमाकं ७ : २) 
 

क) गालाच्या हाडांचा प्रकार 
 

गालािी हाडे ज्या प्रमाणात वर आलेली असतात त्या प्रमाणात िेहेऱ्यािा आकार रंुद अगर लाबंट 
होत असतो. िेहेऱ्यािी हाडे िास्त बाहेर आलेली व लक्षणीय असतील तर िेहरा रंुद भासतो. 



 

 

अनुक्रमणिका 

(उदाहरणाथव मंगोल वशंािे लोक) या उलट हाडे िर बसलेली असतील तर िेहेरा लाबंट भासतो. 
(उदाहरणाथव हनग्रो वंशािे लोक.) 
 

वर उल्लेहखलेली दोन म ख्य लक्षणे (कवटी व िेहेरा) यािंा हविार मोिमापािंा (मानवहमती) व 
हनरीक्षणािंा वापर करुन केला िातो. अशी अनेक लक्षणे सागंता येतील. नमन्थयादाखल येवढी दोनि प रेत. 
यानंतर ज्यामध्ये केवळ हनरीक्षणाचं्याि पद्धतीिा वापर केला िातो, अशी दोन लक्षणे पाहू. त्यापैकी पहहले 
म्हणिे केसासंबधंी व द सरे म्हणिे ओठासंबधंी. 
 

१) केसासंबंधी– 
 

केसाचं्यासंबंधी अभ्यास म ख्यत्व ेदोन भागात केला िातो एक म्हणिे केसािंा रंग व द सरा भाग 
म्हणिे केसािंी इतर माहहती. शरीर ग णधमातील ज्या ज्या हठकाणी रंगािा संबंध येतो, त्यासंबधंी महत्वािी 
गोष्ट म्हणिे शरीरातील कातडीच्या खालच्या थरात असलेल्या ‘मेलॅहनन’ (Melanin) नावाच्या रंगद्रव्याम ळे 
रंग प्राप्त होतो. उदाहरणाथव डोळ्यािंा, कातडीिा, केसािंा रंग वगैरे मेलॅहननच्या शरीरातील प्रमाणान सार 
बदलत िातो. उदाहरणाथव मेलॅहननिे अगदी कमी प्रमाण असेल तर पाढंरा अगर गोरा रंग प्राप्त होतो. 
आहण मेलॅहननिे भरपूर प्रमाण असेल तर गडद तपहकरी ककवा काळसर रंग प्राप्त होतो. आपल्याला िो 
काळा रंग वाटतो तो वास्तहवक काळा नसून गडद तपहकरी असतो. मेलॅहननिे प्रत्येक व्यक्तीतील प्रमाण 
आन वहंशकतेन सार ठरलेले असते. त्यािप्रमाणे एकाि वशंाच्या लोकामध्येही याच्या सववसाधारण प्रमाणािी 
कक्षा ठरलेली असते. याम ळे केसािंा रंग काळा, भ रा, तपहकरी वगैरे भासतो. उष्ट्ण प्रदेशातील लोकामध्ये 
मेलॅहननिे प्रमाण थंड प्रदेशातील लोकापेक्षा िरा िास्ति आढळते. नैसर्मगक हनवडीिे तत्व याहठकाणी 
महत्वािे ठरते.याउलट थंड प्रदेशातील लोकामध्ये मेलॅहननिे प्रमाण कमी असल्याने रंग पाढं रका होतो. 
त्यािप्रमाणे थंड प्रदेशातून ऊष्ट्ण प्रदेशात स्थलातंर झाल्यास त्यािा कातडीवर व रंगावर काहीसा परीणाम 
होतो. परंतू मेलॅहननिे प्रमाण ठराहवक असल्याम ळे त्या व्यक्तीस त्रास होतो. हकत्येक पाहिमात्य लोक 
कहद स्थानात आल्यावर कमीतकमी कपड्यात वावरताना हदसतात ते याम ळेव. असे स्थलातंर मयाहदत 
कालापयंत असेल व ती व्यक्ती प न्थहा आपल्या प्रदेशात गेली की पूवववत रंग प्राप्त होतो. नैसर्मगक हनवडीिे 
तत्व अशा प्रकारे कायव करते. कृहत्रमरीत्या काळे अगर पाढंरे केलेल्या केसािंा मात्र यात समावशे होत 
नाही. 
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आकृहत क्रमाकं ७ : ३ मानवी केसािे हनरहनराळे प्रकार (मार्मटन व सलॅर) 

 
केसासंबंधी इतर माहहती पाि प्रकारात मोडते. केसािंा आकार, (सरळ, क रळे, लोकरीसारखे 

वगैरे); केसािंी पोत (मऊ, खरबरीत,मध्यम वगेरे); केसािंी लाबंी (आखूड, मध्यम, लाबं वगैरे); केसािंी 
संख्या (तूरळक, मध्यम, दाट वगैरे) व केसाच्या आडव्या छेदािा प्रकार (वत वळाकार, अंडाकृती, िपटा 
वगैरे) असे पाि प्रकार होत.(आकृती क्रमाकं ७ : ३ पहा) 
 

वरील िवळ िवळ सववि प्रकार र्फसव ेआहेत. कधी कधी सरळ, मऊ, ल सल शीत केस कृहत्रम 
उपायानी क रळे, खरबरीत केलेले आढळतात. तसेि वातावरणािा पहरणाम व केस यािंा घहनष्ट संबंध 
असतो. उदाहरणाथव उष्ट्ण हवामानाच्या प्रदेशातील लोकािें केस काहीसे हिकट, क रळे तसेि िरा 
खरबरीत असू शकतात, तर थंड प्रदेशातील लोकािें केस सरळ, लाबंसडक, मऊ, त कत कीतही असू 
शकतात.मात्र हा काही हनहित स्वरुपािा हनयम नाही. केसािंी संख्या अगर केसािें प्रमाण म ख्यतः 
डोक्यावरिे केस, छातीवरील केस,िाघेंमधील केस यावरील संख्येवर अवलंबनू असते. 
 

२) ओठासंबंधी 
 

ओठ! एक शारीहरक लक्षण? हदसायला िरी हकरकोळ बाब असली, तरीही वशं वगीकरणात या 
लक्षणािा बराि वाटा आहे. िाड, पातळ, ग लाबी, पाढं रके, काळसर, प ढे आलेले वगैरे ओठािें प ष्ट्कळ 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रकार आपण पहातो. पण शास्त्रीयदृष्ट्ट्या ओठािें वगीकरण दोन प्रकारे केले िाते. १) त्विावरणात्मक 
ओठ, २) प्रत्यक्ष ओठ ककवा पाप द्रामय ओठ. यापैकी द सरा प्रकार ‘ओठ’ या संजे्ञच्या संदभात आपल्याला 
माहहत असतो. नाकािा भाग ज्या हठकाणी संपतो तेथपासून ते पाप द्रामय ओठापयंतिा भाग म्हणिेि 
त्विावरणात्मक ओठ होय. त्विावरणात्मक ओठ व पाप द्रामय ओठ यानंा एका रेषेने द ंभगलेले असते. 
त्याला ओठािी टीप (Lip Seam) असे म्हणतात. त्विावणात्मक ओठािंा रंग बह धा इतर शरीरावरील 
ककवा िेहेऱ्यावरील रंगासारखाि असतो. परंत  पाप द्रामय ओठ मात्र काहीसा ताबंूस (काही वेळा िाभंळट) 
असा असतो. मात्र असा रंग ओठाच्या हमटलेल्या अवस्थेमध्ये पहायला हमळतो. या उलट वरिा अगर 
खालिा ओठ थोडासा वर उिलल्यास आतील रंग िास्ति ग लाबी असलेला आढळतो. काही वळेा ओठ न 
उिलताही असे दोन रंग स्पष्ट हदसतात. अशी िर ओठािंी बहहववलीत स्स्थती असेल तर त्याला ओठािें 
बहहववलन असे म्हणतात. या वैहशष्ट्यपूणव ठेवणीिा उपयोग वहंशक वगीकरणासाठी केला िातो. हनग्रो 
वशंातंील व्यक्तीमध्ये असे बहहववलन (eversion) लक्षणीय असते. इतराचं्यात त्यामानाने अगदीि कमी 
अगर हकत्येकवळेा द लवक्षणीय असे असते. 
 

वशं भेदाच्या दृष्टीने ओठािंा प्रकार (िाड, मध्यम, पातळ) व ओठािें बर्महःके्षप्य (Protrusion) या 
दोन गोष्टीिा उपयोग प्राम ख्याने केला िातो. हनग्रो वशंातील लोकािें ओठ अहतशय िाड, बहहके्षप्य व 
बकहववलीत असे आढळतात. इतर वंशाच्या लोकामंध्ये मात्र बह धा मध्यम िाडीिे व बहहववहलतरहहत ओठ 
आढळतात. परंतू एकंदरीत पहाता हे लक्षण (ओठािी माहहती) तसे क्ष ल्लकि म्हणाव ेलागेल. ओठािें सवव 
प्रकार हा भाग हनरीक्षणात्मंक परीक्षणि आहे. यामध्ये मोिमापािंा प्रश्नि येत नाही आन वहंशकी शास्त्राच्या 
वैिाहरक पद्धहतपूवी अशी लक्षणे ‘आन वंशाने िालत आलेली असतात,’ असे गृहीत धरलेले होते. तसेि 
बाह्य वातावरणािाही या लक्षणावर काही पहरणाम होत नाही असेही आढळले असल्याने वशं वगीकरणाचं्या 
लक्षण सम हामध्ये यािंा हविार व समावेश केला गेला. अहलकडे मात्र यािा र्फारसा उपयोग कोणी करीत 
नाही. 
 

वशंवगीकरणासाठी कोणती लक्षणे वापरावीत? अशी कमीतकमी हकती लक्षणे वापरावीत? या दोन 
प्रश्नापैकी पहहल्या प्रश्नािे उत्तर देता येते. परंतू द सऱ्या प्रश्नािे उत्तर हनहितपणे देता येत नाही. कारण 
लक्षणािंा क्रमाकं व्यस्क्तपरत्व ेस्थानपरत्वे, बदलत िातो. एखाद्या संशोधकाच्या मते मोिमापािंा उपयोग 
िास्त महत्वािा असेल तर द सऱ्याच्या मते हनरीक्षणािंा! आहदवासी हवभागामध्ये काम करताना ज्या लक्षण 
सम हािंी माहहती हमळू शकेल, त्याच्यापेक्षा कदाहित िास्त अगर कमीही लक्षणसमूहािी माहहती शहरी 
हवभागामध्ये हमळू शकेल. तेव्हा लक्षणाचं्या क्रमाकंाहवषयी हनहित सूत्र असे काही सागंता येणे कठीण आहे. 
‘िास्तीतिास्त लक्षणािंा उपयोग करावा,’ इतपि म्हणता येईल. मागील १-२ पानामंध्ये वणवन केलेल्या 
लक्षणाव्यहतरीक्त काही लक्षणे अशी सागंता येतील – ललाटीय रंुदी; (Frontal Breadth) मस्तकािा घेर; 
िबड्यािी लाबंी, रंूदी उंिी वगैरे; नाकािी लाबंी, रंूदी व इतर प्रकार (हनरीक्षणात्मक); कानासंबधंी 
शरीराच्या सवव अवयवािंी मापे, विने व हनरीक्षणे इत्यादी. हवसाव्या शतकामध्ये यापूवी हलहील्याप्रमाणे 
वशंवगीकरणासंबधंी (१९६० पयंति) प्रयत्न केले गेले. त्यावळेी पूवापार िालत आलेल्या लक्षणाबंरोबरि 
आन वहंशकी लक्षणािंाही समावशे केला गेला. याहठकाणी मात्र न मन्थयादाखल वर उल्लेहखलेल्या लक्षणािेंि 
वणवन प रे. यानंतर प्रत्यक्ष वंशवगीकरणािा आढावा घेऊ. 
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वंश वगीकरि 
 

अ) जागणिक वंश वगीकरि 
 

डेणनकरचे वगीकरि (Deniker’s Classification) 
 

मानवी केसाचं्या हवहवध प्रकारान सार इ. स. १८८९ मध्ये डेहनकरने आपले वगीकरण माडंले. प ढे 
हदलेले त्यािे वगीकरण इ. स. १९२६ मध्ये प्रहसद्ध झाले. हवस्तृत प्रमाणावर यािा उपयोग केला िातो. 
एकूण २९ वशंािंी हवभागणी ६ भागामध्ये त्याने केलेली हदसते. हे वगीकरण प ढील प्रमाणे– 
 

१) लोकरीसारख्या केसांचे व रंुद नाकाचे वंश 
 

गडद कातडी रंगािे – 
हपवळट रंगािी कातडी लंबशीषी ब शमेन (Bushmen) 
ताबंसू-तपहकरी रंग, अहतख िे, मध्यम लंबशीषी ककवा 
समशीषी 

हनहग्रटो (negrito) 

काळा रंग, उंि परंतू लंबशीषी हनग्रो - बाटूं (Negro Bantu) 
तपकीरी - काळसर रंग, मध्यम उंिी, लंबशीषी मेलॅनेहशयन- पॉप अन (Melanesian Paupuan) 
 

२) कुरळ्या केसाचे प्रकवा िरंगात्मक केसाचे 
 

गडद कातडी रंगािे – 
ताबंसू - तपकीरी, अरंुद नाक उंि लंबशीषी इहथयोहपयन (Ethiopian) 
ध पेली - तपहकरी, रंुद नाक, मध्यम उंिी, लंबशीषी आँस्रेहलयन (Australian) 
तपहकरी–काळसर, रंुद वा अरंुद नाक, ख िे, लंबशीषी द्राहवडीयन (Dravidian) 
ध पेली - पाढं रका कातडीिा रंग, अरंुद परंतू आकडीसारख्या नाकािे 
टोक, िाडसर, लघ शीषी – 

ॲहसरॉईड (Assyroid) 

 
३) िरंगात्मक िपणकरी प्रकवा काळसर केसांचे, 

 
गडद रंगाच्या डोळ्यांचे वंश 

स्वच्छ तपहकरी कातडी रंग, काळे केस, अरंूद नाक, तसेि 
सरळ अगर बहहववक्र नाक, उंि, लंबशीषी 

इंडो – अर्फगाण (Indo – Afghan) 

कपगट – पाढं रका रंग, काळे केस -- उंि व लाबंट िेहेऱ्यािे – 
गरूडासारखे नाक, लक्षणीय पिकपाल, लंबशीषी, लंब 
वत वळाकार िेहेरा 

अरब ककवा सीमाईट (Arab or 
Semite) 
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सरळ परंतू खडबडीत नाक, लंबशीषी, िौकोनाकृती िेहेरा बेरबेर (Berber) 
सरळ स रेख नाक, समशीषी, लाबंट िेहेरा हलटोरल – य रोहपयन 

(Littoral– European) 
कमी उंिीिे, लंबशीषी इबेरो इन्थसूलर 

(Ibero – Insular) 
हर्फक्कट पाढंऱ्या रंगािे, तपहकरी केसािें ख िे, लक्षणीय 
लघ शीषी, गोलाकार िेहेरा 

पहिमी य रोहपयन 
(Western – European) 

उंि, लघ शीषी, लाबं िेहेरा ॲहियाहटक (Adriatic) 
 

४) णदसायला सुरेख, िरंगात्मक प्रकवा सरळ केसांचे, 
 
सौम्य डोळ्याचे िांबूस पांढुरतया कािडीच्या रंगाचे वंश 
केस काहीसे तरंगात्मक, ताबंसू, उंि, लंबशीषव उत्तरी य रोहपयन 

(Northern European) 
सरळ केस, क्षौम केसािें (Flaxen-haired) मध्यम परंतू लघ शीषी पूवव य रोहपयन 

(Eastern European) 
 

५) िरंगात्मक प्रकवा सरळ केसांचे, काळसर । काळेभोर डोळ्याचे– वंश 
 
सौम्य तपहकरी कातडीच्या रंगािे, केसाळ, रंुद परंतू अंतववक्र नाकािे, लंबशीषी अैनू (Ainu) 
हपवळसर कातडीिा रंग, तसेि मऊ कातडी, उंि उठावदार नाक, काहीसे बहहबवक्र 
नाकािे लंब वत वळाकार िेहेरा, समशीषी ते लघ शीषी 

पॉलीनेशीयन 
(Polynesian) 

ख िे, र्फताड्या परंतू काहीसे अंतववक्र नाकािे गालािी हाडे वर आलेली, िौण्य 
िेहेरा, लंबशीषी ते समशीषी 

इंडोनेहशयन 
(Indonesian) 

 
६) सरळ लांब सडक केसांचे वंश 

 
कमी उंिी, लक्षणीय सरळ अगर अंतववक्र नाक, समशीषी ककवा लंबशीषी दहक्षण अमेरीकन 

(South American) 
उष्ट्ण रक्तािे, हपवळट कातडीिे, सरळसोट ककवा गरूड नाकािे, उंि, 
समशीषी 

उत्तर अमेरीकन 
(North American) 

कमी उंिीिे, लघ शीषी मध्य अमेरीकन (Central 
American) 

सरळ नाक, उंि, लघ शीषी, िौकोनी िेहेरा, पॅटॉगोनीयन (Patagonian) 
तपहकरी हपवळट कातडी, कमी उंिी, गोलाकार िपटा िेहेरा, लंबशीषी एस्स्कमो 
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(Eskimo) 
हपवळट–पाढं रक्या कातडीच्या रंगािे, वर उिलले गेलेले वक्राकार 
नाक, ख िे, लघ शीषी 

लॅप्प (Lapp) 

सरळ ककवा अंतववक्र नाक, ख िे, समशीषी ते लंबशीषी, गालािी हाडे 
वर आलेली 

उग्रीयन 
(Ugrian) 

सरळ नाक, मध्यम उंिी, लघ शीषी त कव  (Turkrish) 
हर्फक्कट हपवळा कातडीिा रंग, गालािी हाडे वर आलेले, लघ शीषी, 
मंगोहलयन द मड (डोळ्याच्या पापणीिी असलेले.) 

मंगोल 
(Mangol) 

 
णडतसनचे वगीकरि (Dixon’s Classification) 

 
रुढ संकेतान सार परंतू सोप्या पद्धतीने तीन हनदेशाकंािा उपयोग करून इ. स.१९२३ मध्ये रोनाल्ड 

आर. हडक्सन (Ronald R. Dixon) याने आपले वगीकरण माडंले. त्याने वापरलेले तीन हनदेशाकं 
प ढीलप्रमाणे होत. 
 
१) लाबंी–रंुदीच्या संदभात डोक्यािंा हनदेशाकं (Cephaic Index) 
२) लाबंी–उंिीच्या संदभात डोक्यािंा हनदेशाकं (Length-Hight Index) 
३) लाबंी–रंुदीच्या संदभात नाकािा हनदेशाकं (Nasal Index) 
 

तसेि या हनदेशाकंाच्या वगींकरणाच्या संदभात हवहशष्ठ हिन्थहािंा वापर करून त्याला स टस टीत 
स्वरूप हदले. त्यानंतर या तीनही हनदेशाकंातील एक एक गट घेऊन त्याप्रमाणे वशंवगीकरण त्याने केले. 
त्याने वापरलेली हवहशष्ठ हिन्थहे व त्यान सार हनदेशाकंािे वगीकरण प ढील प्रमाणे– 
 

१) डोतयाचा णनदेशांक (Cephalic Index) 
 

हिन्थह वगीकरणातील गट  
D लंबशीषी (Dolichocephalic)  
M समशीषी (Mesocephalic)  
B लघ शीषी (Brachycephalic)  

 
२) डोतयाचा णनदेशांक (Length-Height Index) 

 
हिन्थह वगींकरणातील गट  

C कॅमीहसर्फॉहलक(Chamaecephalic)  
O ऑथोहसर्फॉहलक (Orthocephalic)  
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H हायप्सीहसर्फॉहलक (Hypsicephalic)  
 

३) नाकाचा णनदेशांक (Nasal Index) 
 

हिन्थह वगीकरणातील गट  
L अरंुद नाकािे (Leptorrhine)  
M मध्यम नाकािे (Nesocephalic)  
P रंुद नाकािे (Platyrrhine)  

 
वरील तीनही हनदेशाकंातील गटािंा संय क्तपणे उपयोग करुन हनरहनराळ्या वशंािे वगीकरण 

त्याने केले. अशा प्रकारे एकूण २७ संय क्ते हमळतात. उदाहरणाथव D. H. L. म्हणिे लंबशीषी, 
हायप्सीहसरॅ्फहलक व अरंुद नाकाच्या लोकािंा एक वंश वगैरे. या २७ संय क्तापैकी ८ संय क्तािंा हमळून 
मूलभतू वशंािा एक भाग होतो, व उरलेल्या १९ संय क्तािंा ‘मध्यम’ प्रकारच्या संयोिनािा द सरा भाग 
होतो. या हठकाणी र्फक्त ८ मूलभतू वशंािा हवस्तार पाहू. 
 
DHL ‘कास्स्पन वशं’ – ज्या स्थाहनक वा आहदवासी लोकािंा यात समावेश होतो ते गट वा देश 

प ढीलप्रमाणे–सारदीहनया, रहशया, नवाश्म–य गातील इहिस्प्शयन, गाला व सोमाली, 
भारत, न्थयझूीलंड, एस्स्कमो वगैरे. 

DCL मेहडटरेहनयन – यामध्ये हससीली, सारहडहनया, इहिस्प्शयन, इंग्लंड रहशया, भारत, 
एस्स्कमो  ..कॅहलर्फोर्मनया वगैरेंिा समावशे होतो.  

DHP प्रोटो - हनग्रॉईड – यामध्ये पूवव हडनॅस्स्टक इहिप्त, कॅमेरुन, गाबनू, बाटूं, िमवनी, 
(नवाश्मय गातील) ऑस्रेहलया, पूवव न्थयहूगनी, हवाई, अलगोंहकयान, इराकी वगैरेंिा 
समावशे होतो. 

DCP प्रोटो - ऑस्रेलॉईड – यामध्ये ऑस्रेहलया, न्थय ू हब्रटन, हनग्रो आहण बाटूं इराकी, 
ऑस्रीक, सारहडहनया आहण हससीली वगैरेंिा समावशे होतो. 

BHL अल्पाईन – यामध्ये वालहसस )स्स्वत्झलंड( , झेक, त कव , आमेहनयन बमी, िाइनीि, 
वगैरेंिा समावेश होतो. 

BCL उरल – यामध्ये वालहसस )स्स्वत्झलंड( , टायरोल, उत्तर सम द्र, व्हेनेझ एला वगैरेंिा 
समावशे होतो. 

BHP पॅलीअल्पाईन – यामध्ये वालहसस )स्स्वत्झलंड( , झेक, मंगोहलयन, बमी, हवाई वगैरेंिा 
समावशे होतो. 

BCP मंगोलॉईड – यामध्ये वालहसस (स्स्वत्झलंड) मंगोल टायरोल, लॅप वगैरेिा समावशे 
होतो. 

 
वरील वगीकरणामध्ये अहतशयि मयाहदत घटकग णािंा अंतभाव केला असून, एवढ्यावरुनि 

वशंवगीकरण बरोबर होत नाही. हवहभन्नतेिे प्रमाण खूपि असल्याने एवढ्या मोया लोकसंख्येिे या प्रकारिे 
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वगीकरण प रेशी माहहती देऊ शकत नाही. या व इतर अशाि कारणाम ळे वरील वगीकरण ग्राह्य मानले 
िात नाही. 
 

हॅडनचे वगीकरि (Haddon’s Classification) 
 

इ. स. १९३० मध्ये ए. सी. हॅडनने आपले वगीकरण माडंले. यासाठी त्याने केसािी पोत, तसेि 
शरीरािी उंिी मस्स्तष्ट्क हनदेशाकं (cephalic Index) ककवा डोक्यािा हनदेशाकं व नाकािा हनदेशाकं यािंा 
उपयोग केला. त्याने माडंलेले वगींकरण प ढीलप्रमाणे होय. 
 

१) उलोरीची (Ulotrichy) 
पूवस उलोरीची (Eastern Ulotrichy) 

 
अती ख िे, समशीषी वा लघ शीषी हनहग्रटो (Negritos) 
उंि ककवा मध्यम उंिी, गडद रंगािी पाप अन (Papuans) 
कातडी, लंबशीषी मेलॅनेहशयन (Melanesians) 
पणिमी प्रकवा आणिकन उलोणरची – 
अती ख िे,हपवळट, तपहकरी वणव, समशीषी हनग्रोलो (Negrollos) 
कमी उंिी, हपवळट रंग समशीषी ब शमान (Bushman) 

हॉटन्थटॉट (Hottentos) 
कमी उंिी ते उंि, गडद वणव, लंबशीषी हनग्रो (Negro) 

नाईलोहटक (Nilotic) 
बाटूं (Banty) 

२) णसमेरीची (Cimotrichy) 
लंबशीषी 
रंुद नाकािे द्राहवडपूवव (Pre-Dravidian) 
 ऑस्रेहलयन (Australians) 
मध्यम ककवा अरंुद नाकािे द्राहवडीयन (Dravidian) 
 हेमाईट (Hamites) 
कातडीिा मध्यम रंग, िहलत उंिी, काळे केस इंडो अर्फगाण (Indo Afghans) 
 इंडोनेहशयन (Indonesians) 
 पॅलीओअमेकरडीयन 

(Palaeoamerindians) 
तपहकरी झाक असलेला पाढंरट कातडीिा रंग, काळे केस, 
मध्यम उंिी 

य रोअहफ्रकन (Eurafricans) 

 सीमाईटस (Semites) 
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 मेहडटरेहनयन (Mediterraneans) 
समशीषी 
तपहकरी–पाढंरट रंग, काळे केस, मध्यम उंिी हपरेहनयन (Pyreneans) 
 अटलाटंो–मेहडटरेहनयन 

(Atlanto–Mediterraneans) 
केस व कातडीिा सौम्य रंग, हनळसर वा राखी डोळे, उंि नॉर्मडक (Nordics) 
तपहकरी पाढंरट रंुद, काळे केस, मध्यम उंिी अैनू (Ainus) 
लघुशीषी 
सौम्य तपहकरी रंग, केसािंा रंग अल्पाईन्थस (Alpines) 
 हडनेहरक-आमेनॉईड 

(Dineric-Armenoides) 
िहलत, उंि ककवा मध्यम उंिी आमेहनयन (Armenians) 
३) णलओरीची (Leiotrichy) 
लंबशीषी 
हपवळा ककवा हपवळट तपहकरी रंग, मध्यम उंिी एस्स्कमो (Eskimoids) 
समशीषी 
हपवळट-तपहकरी रंग, ख िे, मध्यम उंिी ककवा उंि. पॅहलओएहशयाटीक (Palaeoasiatics) 
 हिनी (Chinese) 
 उत्तर अमेहरकन इंहडयन 

(North American Indian) 
लघुशीषी 
पाढंरट हपवळट अगर ताबंट-तपकीरी रंग, ख िे, मध्यम 
उंिीिे अगर उंि 

त कव  (Turkish) 

 त ंग (Tungus) 
 मंगोल (Mongols) 
 पॉहलनेहशयन (Polynesians) 
 अमेकरहडयनस ऑर्फ हायलँड 

(Amerindians of Highlands) 
 ईशान्थय पॅहसहर्फक हकनाऱ्यावरील 

अमेकरहडयन्थस 
(Amerindians of N. W. Pacific coast) 
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हूटनचे वगीकरि (Hooton’s Classification) 
 

इ. स. १९३१ मध्ये हूटनने आपले वगीकरण माडंले. तीन प्राथहमक वशंाखेरीि, या हतन्थहींच्या 
संकरीत अशा संय क्त वशंािी तोंड ओळख या वगीकरणात होते. हूटनिे वगींकरण थोडक्यात प ढीलप्रमाणे 
आहे. 
 
प्राथणमक प्रकवा मूळ वंश (Primary Races) 
 
१) गोऱ्या कािडीचे । गोरे वंश (युरोणपयन, युर–आणिकन, कॉकेशॉईड) 
[White (European, Eur-African, Coucasoid)] 
 

मूळ उपवंश– १) मेहडटरेहनयन २) अैनू ३) केल्टीक ४) नॉर्मडक ५) अल्पाईन व ६) ईस्ट बास्ल्टक. 
 

संकणरि संणमश्र उपवंश– ७) आमेनॉईड (मूळिे मेहडटरेहनयन + अल्पाईन + इंडो अर्फगाण) ८) 
हडनेहरक (उत्तर पाषाणाश्म य गातील लोक + अल्पाईन + आमेनॉईड + नॉर्मडक). 
 
२) णनग्रॉईड (Negroid) 
 
मूळ उपवंश– १) आहफ्रकन हनग्रो (हनग्रीटन + िंगलवासी हनगो) 
२) नॉईलॉहटक हनग्रो ३) हनग्रीटो (हपग्मी ककवा ख िी िमात) 
 
३) मंगोलॉईड (Mongoloid) 
 
मूळ उपवंश– मूळिे मंगोल २) आस्क्टवक मंगोल (एस्कीमो) 
 
संणमश्र वंश (Composite Races) 
 
अ) प्रामुख्याने गोरे – 

 १) ऑस्रेहलयन (आर्मिक गोरे + वास्स्मयन + मेलॅनेहशयन पाप अन) 
 २) इंडोद्रहवडीयन (मूळिे मेहडटरेहनयन + ऑस्रेलॉईड + हनग्रीटो + आमेनॉईड, 

नॉर्मडक, मंगोलॉईड) 
 ३) पॉलीनेहशयन (इंडोनेहशयन + मंगोलॉईड + मेलॅनेहशयन + पाप अन) 
ब) प्रमुखत्वाने मंगोल – 
 १) अमेहरकन इंडीयन (मंगोलॉईड + आरमेनॉईड + ऑस्रेलॉईड + क्वहित हनग्रॉईड) 
  आकृणिक प्रकार – लघ शीषी व लंबशीषी 
 २) इंडोनेहशयन–मंगोलॉईड ककवा इंडोनेहशयन-मलेय (Malay) 

(मंगोलॉईड + प्रािीन मेहडटरेहनयन + अैनू + हगहग्रटो) 
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क) प्रमुखत्वाने णनग्रॉईड – 
 १) मेलॅनेहशयन-पॉप अन ककवा ओशहनक (Oceanic) हनग्रॉईड 

(हनहग्रटो + ऑस्रेलॉईड + अंतववक्र नाकािे मेहडटरेहनयन + मलेय व पॉलीनेहशयन) 
 २) ब शमान-हॉटेन्थटॉट (हनहग्रटो + पाषाणाश्मय गातील बोस्काप (Boskop) + बाटूं हनग्रो 

व हॅमेराईट मेहडटरेहनयन) 
 ३) तास्मेहनयन (हनहग्रटो + ऑस्रेहलयन) 
 
आईकस्टेडस् वगीकरि १९३३ (Eickstedt’s Classification-1933) 
 

१) य रोपी र्फॉमव. म ख्य साठा ककवा गोऱ्या वंशािे लोक (Europiform Principal Stock; 
White race or Leucoderm) 
य रोपॉईड शारीहरक आकार. 

 
२) हनग्रीर्फॉमव म ख्य साठा (काळा वशं) 

(Negriform Principal Stock– black Race) 
हनग्रीड शारीहरक आकार 

 
य रोपॉईडस् च्या निीकच्या पट्ट्ट्यातील इहथयोहपडस् 
गवताळ प्रदेशातील पटे्ट सूदानीडस् 
 नाईलोटीडस् 
 बाटूं अीडस् 
उष्ट्ण प्रदेशीय ि ने प्रकार पॅलीओहनहग्रडस् 

रंग द्रव्य कमी असलेले उत्तरीय वशं नार्मडड 
 पूवव य रोपॉईड 
मध्य पट्ट्ट्यातील लघ शीषी अस्ल्पडस् 
 हडनेहरडस् 
 आमेहनडस 
 ट राहनडस 
दहक्षण य रॅहसडस् (Eurasids) मेहडटरे नॉईडस 
 ओहरएंटॅहलडस 
 इंडीडस 
द य्यम वशं पॉलीनेहसडस 
िरा दूरिे प्रकार वहेड्डडस् (Veddids) 
मध्यम प्रकार अैनूडस 
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द य्यम वशं मेलॅहनहसडस्  
आहफ्रकन हनग्रॉईडस् हशवाय इंडो मेलॅहनडस् 
 हनओ मेलॅनीडस् 
 पॅलीओ मेलरनीडस् 
िरा दूरिे प्रकार हपग्मीडस्  
मध्यम प्रकार ऑस्रेहलडस् 
 
३) मंगोली र्फॉमव म ख्य साठा (हपवळट वशं) 

(Mongoli form Principal Stock– Yellow Race) 
 
मंगोलॉईड शारीहरक आकार 
 
य रोपॉईडच्या निीकच्या पट्ट्ट्यातील सैबेरीडस् 
उत्तरीय वशं त ंगीडस् (Tungids) 
 हसनीडस् (Sinids) 
दहक्षणीय प्रकार पॅलीओमंगोलीडस् 
इंहडयानीड शारीहरक आकार  
उत्तरीय लघ शीषी पॅसीहर्फडस् 
 सेंरॅहलडस् 
उत्तरीय लंबशीषी हसल्व्हीडस् 
 मार्मिडस् 
दहक्षणीय लघ शीषी अँन्थडीडस् (Andids) 
 पाटागोनीडस् 
दहक्षणीय लंबशीषी ब्राहसलीडस् 
 लाहिडस् (Lagids) 
िरा दूरिे प्रकार एस्स्कमॉईडस् 
मध्यम प्रकार ब शमेन 
 

अशाि प्रकारे वशं–वगींकरणासंबंधीच्या अनेक कल्पना ज्यानंी माडंल्या, त्यापैकी मॉन्थटेडॉनिे 
वगीकरण, १९३३ (Montandon); लेसर–हमलेटिे वगीकरण १९३६ (Lester – Millot); व्हलॉईसिे 
वगीकरण (Vallois) १९४८; कून–गानव–बडवसेलिे वगीकरण १९५० (Coona-Garn-Birdsell); व 
बसै टीिे वगीकरण १९५९ (Baisutti) वगैरेंिी वगीकरणे महत्वािी आहेत. मात्र ही वगीकरणे येथे 
देण्याअैविी भारतातील लोकसंख्येच्या वाहंशक वगीकरणािा अभ्यास आपल्या दृष्टीने महत्वािा आहे. 
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ब) भारिािील वंश वगीकरि 
 

भारतातील वंश वगीकरणािा प्रश्न िगापेक्षा काहीसा हनराळ्या पद्धतीने हाताळावा लागतो. 
उपलबध असलेल्या वगीकरणासंबंधी हविार करावयािा झाल्यास इतकेि सागंता येईल, की कोणतेही 
वगीकरण अपूणवि आहे. अनेक कारणे याबाबत हदली िातात. म ख्य म्हणिे अठरापगड िाती व शकेडो 
भाषा या देशात अस्स्तत्वात असल्याने भाषेिा प्रश्न माहहती गोळा करण्याच्या प्रयत्नाआड येतो. तसेि 
बह संख्य लोकवस्ती खेड्यात रहाते. अहशहक्षतािें बरेि मोठ प्रमाण आढळते. आहदवासी िमाती िगातील 
इतर भागापेक्षा हकती तरी पटीने अहधक आहेत. तसेि संपूणव भारतातील लोकासंंबंधी एक तर कमी माहहती 
आहे’ ककवा हकत्येक िाती-िमाती अहतशय दूरच्या प्रदेशात रहात असल्याने त्याचं्यापयवन्थत पोहोिणेही 
शक्य होत नाही, व िर पोहोिणे शक्य झाले तरी भाषेिा, अज्ञानािा प्रश्न आड येतो तो हनराळािा! या व 
अशाि कारणाम ळे भारतातील संपूणव लोकसंख्येिे ज्ञान र्फारि तोकडे आहे. वशं वगींकरणासंबंधी िे प्रयत्न 
केले गेले त्यायोगे बह संख्य लोकवस्ती हविारात घेतल्या गेल्या नाहीत. हशवाय िाती–िातीतील, 
िमाती–िमातीतील, भाषे–भाषेतील हवहवधता आड येतेि. या पाश्ववभमूीवरि खालील काहंी 
वगीकरणािा हविार केला िातो. 
 

सर हबवटव हरस्ले याने हनरहनराळ्या शारीहरक ग णधमाच्या आधारे केलेले वगीकरण प ढील प्रमाणे 
होय. त्याने भारतातील िनतेिे एकूण सात वंशात एकत्रीकरण केले, 
 

१) िुको – इरािीयन (Turko - Iranian) 
 

या वशंाच्या लोकािंी लक्षणे प ढील प्रमाणे सागंता येतात– लघ शीषी स रेख ककवा तत्सम नाक, 
तसेि लाबंट नाक, उंि, साधारणपणे गडद काळे डोळे, क्वहित राखी रंगािे डोळे, केसाळ तसेि भरपूर 
दाढी, हमशा वगैरे. 
 

बल िी लोक, ब्राह अी व अर्फगाणी लोकािंा यात समावशे होतो. 
 

२) इंडो – आयसन (Indo - Aryan) 
 

या प्रकारात प ढील लक्षणािंा सम दाय येतो. लंबशीषी, लाबं व अरंुद नाक, गडद रंगािे डोळे, उंि 
िेहेऱ्यावर भरपूर केस वगैरे. 
 

पिंाबी, रािपूत, िाट व खत्री (काश्मीरी खोऱ्यातील) यािंा या प्रकारात समावशे होतो. 
 

३) णसथो – द्रणवडीयन (Scytho - Dravidian) 
 

हसथीयन व द्रहवडीयन या प्रकारिी संकहरत अशी ही वशंवृद्धी! यािंी लक्षणे प ढील प्रमाणे 
आढळतात. लघ शीषी, हदसायला स रेख, िेहेऱ्यावर त रळक केस, मध्यम उंिी इत्यादी. 
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यामध्ये मराठा, ब्राम्हण (म्हणिे सध्यािे महाराष्ट्रीय ब्राम्हण); ग िरात व कूगव येथील कूगी लोक 
येतातं. उच्च सामाहिक थरामध्ये हसथीयन तर नीि सामाहिक थरामध्ये द्रहवडीयन तत्व ेआढळतात. 
 

४) आयो – द्रणवडीयन (Aryo - Dravidian) 
 

आयव व द्रहवडीयन याचं्या संकहरत प्रकारिी लक्षणे प ढील प्रमाणे! साधारणपणे लंबशीषी ते 
समशीषी, सौम्य ते गडद रंगािी कातडी, मध्यम आकारािे नाक, काही वेळा रंुद नाक, कमी उंिी वगैरे. 
 

उत्तर प्रदेश, रािस्थान व हबहार येथील लोकािंा यात समावशे होतो. 
 

५) मंगोलो – द्रणवडीयन (Mongolo - Dravidian) 
 

मंगोलीयन व द्रहवडीयन वशंािे एकत्रीकरणाचं्या वशंािी प ढील लक्षणे होत. समशीषी ते लघ शीषी, 
रंुद ते अरंुद प्रकारिे नाक, गडद कातडीिा रंग, िेहेऱ्यावर भरपूर केस, मध्यम उंिी परंतू काही वळेा ख िे 
प्रकारही येतात. 
 

प्रम खत्वाने बंगाली कायस्थािा यात समावशे केला िातो. 
 

६) मंगोलॉईड (Mongoloid) 
 

लघ शीषी व अरंुद नाक, काही वळेा रंुद नाक, सपाट िेहेरा, डोळ्यावर मंगोहलयन द मड हदसते, 
कमी उंिीिे, कातडीिा रंग गडद परंतू हपवळट झाक असलेला, एकंदर केसािें प्रमाण कमी इत्यादी 
लक्षणािंा सम दाय या प्रकारात मोडतो. 
 

आसाम, नेपाळ व ब्रम्हदेश येथील लोकािंा समावशे होतो. 
 

७) द्रणवडीयन (Dravidian) 
 

लंबशीषी, रंुद नाकािे, बसक्या नाकािे, काळा रंग, काळेभार डोळे, क रळे व भरपूर केस, ख िे 
इत्यादी लक्षणे या प्रकारात येतात. 
 

दहक्षण भारतातील हवशषेतः मद्रास, हैद्राबाद, मध्य प्रदेशिा दहक्षणेिा भाग, छोटा नागपूर, वगैरे 
लोकात ही लक्षणे हवशषेत्वाने आढळतात. दहक्षण भारतातील पहनया व छोटा नागपूरमधील संथाल या 
आदीवासींिा उल्लेख श द्ध द्रहवडीयन म्हणून केला िातो. 
 

हरस्लेच्या मते द्रहवडीयन हेि मूळिे भारतातील रहहवासी असावते आयव, हसथीयन व मंगोल, 
वशंाच्या स्थलातंराम ळे हे लोक दहक्षणेकडे पसरत गेले असले पाहहिेत. 
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णरस्लेच्या वगीकरिाचे णवश्लेषि 
 

साधक – बाधक ििेंच्या संदभांत पहाता असे हदसते की हरस्लेच्या वगीकरणावर टीकाि िास्त 
झालेली आहे. त्यामधील काही ठळक व नेहमी वापरले िाणारे म दे्द प ढीलप्रमाणे होत. भारताच्या वायव्य 
हदशमेधील पट्ट्ट्यातील लोकािंा समावेश त की – इराहणयन या वशंात हरस्लेने केलेला आढळतो. या 
लोकाचं्या मस्तकासंबंधी वणवन करताना ‘गोल डोक्यािे लोक’ असे केले िाते. परंतू त की इराहणयन या 
वशंाच्या संदभात हे वणवन ि कीिे वाटते. हरस्लेने म ंबईतील लोकात असलेल्या हसहथयन लक्षणासंंबंधी 
बराि उहापोह केलेला हदसतो. परंतू प्रत्यक्षात हसहथयन लोक म ंबईत इतका थोडा काळ वास्तव्य करून 
होते की ‘संकहरत स्वरूपात त्यािंी लक्षणे पसरली असतील.’ हे पटत नाही. हतसरी गोष्ट मंगोहलयन 
वशंाच्या लोकामंधून बगंाली लोकात आलेल्या ‘लघ शीषी’ या लक्षणासंबधंी सागंता येईल. बगंाली व 
ग िराथी लोकात अशा लक्षणािंा प्राद भाव मंगोहलयन वशंाच्या लोकाम ळे झाला असेल असे दाखवणारा 
काहीि हनहित स्वरूपािा प रावा उपलबध नाही. तसेि मंगोहलयन लोकािें वैहशष्ट्य म्हणिे ‘डोळ्याचं्या 
पापण्यािंी द मड’ ही ग िराथी व बगंाली लोकाचं्यात हदसत नाही. हरस्लेच्या मते इंडो – आयवन वशंािे 
लोक पिंाब, रािस्थान व काश्मीर खोऱ्यात आढळतात, परंतू आयवन भाषा बोलणारे लोक भारताच्या 
इतरही भागात रहात होते; तेथे त्यािंी लक्षणे का आढळू नयेत? याला त्याने उत्तर हदलेले हदसत नाही. 
तसेि आयो – द्रहवडीयन व द्रहवडीयन यािंी लक्षणे तर अहिबात बरोबर नाहीत. इत्यादी हरस्लेच्या 
वगीकरणावरील टीकेसंबंधात सागंता येईल. टीकेतील र्फक्त नम न्थयादाखल वरील प्रस्ताव घेतले आहेत. 
त्यामध्ये अहधक खोलात येथे हशरावयािे नाही. 
 

ए. सी. हॅडनचे वगीकरि (A. C. Haddan’s Classification) 
 

हनरहनराळे शारीहरक घटक ग ण, संस्कृती, रूढ समि ती, भाषा, लोककथा इत्यादी हनकषाचं्या 
आधारावर हॅडनने सवव भारतािे तीन भौगोहलक हवभागामध्ये वगीकरण केले व त्यान सार वशं वगीकरण 
माडंले ते प ढीलप्रमाणे– 
 

१) णहमालयाचा पणरसर. 
 

अ) इंडो-आयसन – हदसायला स रेख, उंि, काळेभोर डोळे व अरंूद पण लाबं नाक वगैरे. क लूच्या 
खोऱ्यातील तसेि नेपाळी व पूवव पिंाब इत्यादी लोकािंा यात समावशे होतो. 
 

ब) मंगोलॉईड – उदा. आग्नेय भारतातील पट्ट्ट्यात येणारे लोकर हवशषेतः लेपिा, गारो, नागा, 
खासी, डर्फला, वगैरे िमातींिे लोक, तसेि नेपाळ, भतूान, हसक्कीम, काश्मीर व पिंाब येथील लोकािंा 
यात समावशे होतो. 
 

२) उत्तरेकडील सपाटीचा प्रदेश – (ककवा यालाि कहद स्थानी असे हॅडनने नावं हदलेले हदसते.) 
यामध्ये येणाऱ्या लोकािंा इंडो–आयवन हाि एकमेव वशं आढळतो. हवशषेतः या टापूतील िाट व रािपूत 
यािंा उल्लेख केला िातों. 
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३) दणक्षिेचा पणरसर – 
 

अ) णनग्रीटो – समशीषी, अहतशय रंुद व म्हणूनि सपाट भासणारे आखूड नाक, सपाट 
पिकपाल खंड, प ढे आलेला कपाळािा भाग, काळा रंग, काळेभोर केस, तपहकरी डोळे, 
िाड ओठ काहीसे प ढे आलेले, वगैरे लक्षणे साहंगतली िातात. यामध्ये कोिीनमधील 
कादर, हनलगीरी टेकड्यातील उरूला वगैरे िमातींिा समावशे होतो. 

 
ब) द्राणवड पूवस वंश – लंबशीषी, रंुद व आखूड नाक व कमी वा मध्यम उंिीिे हे लोक वणाने 

सावळे ककवा काळसर असतात. उदा. संथाळ हभल्ल, गोंड वगैरे िमातीिे लोक. 
 

क) द्रणवडीयन – लंबशीषी, मध्यम प्रतीिे नाक, मध्यम उंिी. तपहकरी ते काळसर रंग वगैरे 
लक्षणे यामध्ये दशवहवली िातात. उदा. तामीळ ब्राम्हण, मलबारी लोक तसेि त्रावणकोर 
कोिीन येथीलही लोकािंा यात समावशे होतो. 

 
ड) दणक्षिी – लघ शीषी, लोक, उदाहरणाथव पवव, पहनया, तामीळ हिल्ह्यातील वगैरे 
 
इ) पणिमी – लघ शीषी लोक, उदा. नागर ब्राम्हण, कूगी वगैरे. 

 
हॅडनच्या मते ‘द्राहवड-पूवव वशं’ ककवा द्राहवड-पूवव हे भारतािे मूळिे लोक असावते. याि बरोबर 

द्रहवडीयन यािंाही समावशे होतो. आयव लोक इ. स.च्या पहहल्या शतकाच्या मध्यात भारतात आले असावेत 
परंतू हॅडनने त्यापूवीिी परीस्स्थती काय होती या संबंधात काही म्हटलेले नाही. 
 

बी. एस. गुहा यांचे वगीकरि (B. S. Guha’s Classification) 
 

इ. स. १९३१ च्या िनगणनेच्या काळामध्ये, मूळिी मानवहमतीिी मोिमापे वापरून, डॉ. बी. एस. 
ग हा यानी अहतशय हवस्तृतप्रमाणावर अभ्यासपूणव असे आपले वगीकरण माडंले. िरी थोडीर्फार टीका 
झालेली असली, तरी िागहतक वत वळामध्ये भारतािे त्यानंी केलेले वशं वगीकरण सववमान्थय झाले आहे. 
‘भौहतकी मानवशास्त्राच्या अद्ययावत मानवहमतीिा वशं वगीकरणाच्या दृष्टीने हवस्तृत प्रमाणावर सवव प्रथम 
उपयोग,’ हे ह्या वगींकरणािे वैहशष्ट्य होय. ककबह ना याम ळेि त्यािें वगीकरण प्रमाण मानतात. इतरानंा 
आलेल्या अडिणीना तोंड देत देत, शक्य होईल हततकी लोकसंख्या यामध्ये समाहवष्ट करून घेतलेली 
आहे. इ. स. १९३१ च्या िनगणनेच्या अनेक प्रबंधापैकी एक संपूणव प्रबधं यावरि आधाहरत आहे. आपल्या 
वगीकरणािा उत्कृष्ट परामषव ग हानंी घेतलेला आहे. या वगीकरणािा स्थूल आढावा घेऊ. इ. स.१९३१ 
नंतर झालेले संशोधन ग हाचं्या वगीकरणास पोषक अशीि माहहती देते. 
 

ग हानी केलेले भारतािे वगींकरण प ढील प्रमाणे– 
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१) णनग्रीटो (Negrito) 
 

या वशंािे लोक भारतात आलेल्या सववप्रथम लोकापंैकी होत. ते सवविण िगातील आहफ्रका, 
मेलॅनेहशया, ऑस्रेहलया व त्याभोवतालिे प्रदेश यातून हदसणाऱ्या हनग्रो वशंाशी साम्य दशवहवतात. कमी 
उंिीिे, काळसर रंगािे मेंढीच्या लोकरी इतक्या क रळ्या केसािें, लंबशीषी, (क्वहित मध्यम व रंुद 
मस्तकटी आढळते.) िाड ओठािें, काहीसे प ढे आलेल्या ओठािें, असे त्यािे वणवन केले िाते. 
 

उदाहरणाथव - कोिीनमधील कादर, इरुला, पहनया वगैरे िमातीिे लोक या प्रकारात मोडतात. 
बऱ्याि मानवशास्त्रज्ञािें या वंशाच्या लोकाचं्या प्रथम अस्स्तत्वासंबधी द मत आहे. 
 

२) प्रोटो – ऑस्रोलॉइड (Proto – Australoid) 
 

भारतातील मूळच्या लोकाचं्या यादीत यािंा द सरा क्रमाकं लागतो. गडद तपहकरी ककवा 
िवळिवळ काळ्या रंगािे, रंुद ते अहतरंुद म्हणिे सपाट र्फताड्या नाकािे, म ळापाशी नाक बसके, 
तरंगात्मक व काही प्रसंगी क रळे केस, कमी उंिीिे असे वणवन या वशंाच्या लोकािें केले िाते. 
 

उदाहरणाथव – मध्य व दहक्षण भारतातील ि ने आहदवासी गट; तसेि पहिम भारतातील व गंगेच्या 
खोऱ्यातील कहदू धमाच्या आहदवासी टोळ्या– ओराऑन्थस, संथाल, म ंडा वगैरे, छोटा नागपूर भागातील 
आहदवासी; िेंच्य,ू क रंुबा, रोखा व बगादा या दहक्षण भारतातील व हभल्ल, कोल, इत्यादी मध्य व पहिम 
भारतातील आहदवासी िमातींिाही यात समावशे होतो. म्हणिे शारीहरय घटकग ण लक्षात घेता 
िवळिवळ सवव आहदवासी गट या वशंात येतात. अपवाद र्फक्त उत्तर भारतातील व हहमालय भागातील 
आहदवासींिा होय. 
 

काही मानवशास्त्रज्ञािें मत मात्र ग हाचं्या या मतापेक्षा हनराळे आहे. उदा.– एस्. एस्. सरकारच्या 
मते म ंडा ही िमात स्थलातंरीत िमातींपैकी असल्यािे हदसते. म ंडा लोक हस्त्रयाचं्या हशवायि भारतात 
हशरले व येथील हवहवध िमातीतील हस्त्रयाशंी त्यानंी सामोपिाराने अथवा बळिबरीने हववाह केले. 
त्याचं्यापासून उत्पन्न झालेल्या संकहरत िमातीपैकी खाहरया–म ंडा, महाली–म ंडा, ओरॅओन-म ंडा, 
भमूीि-म ंडा वगैरे ठळकपणे दृष्टीस पडतात. मात्र इतर आहदवासींच्या बाबतीत असे आढळत नाही. 
 

३) मंगोलॉईड (Mongoloids) 
 

हे लोक आग्नेयेकडून हनरहनराळ्यावेळी भारतामध्ये हशरले असावते. सपाट िेहेरा, लक्षणीय 
िेहेऱ्यािी वर आलेली हाडे, त रळक केस व खास वैहशष्ट्यपूणव अशी डोळ्याचं्या पापणीिी द मड ही त्यािंी 
वैहशष्ट्ये होत. या वशंाच्या लोकामंध्ये अनेक उपवशं आहेत. त्यापैकी ग हाने साहंगतलेले उपवशं प ढील 
प्रमाणे— 
 

मंगोलॉईड 
पॅहलओमंगोलॉईड – अ) लंबशीषी 

 – ब) लघ शीषी 
हतबेटो-मंगोलॉईड   
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अ) लंबशीषीं – पॅहलओमंगोलॉईड – लंब ककवा सम आकारािे मस्तक, पिकपाल प ढे आलेले, 
नाक–मध्यम प्रतीिे, आखूड, िेहेरा सपाट, डोळ्यािंी ठेवण हतरकस असून पापणीिी द मड नेहमीि 
लक्षणीय नाही, सौम्य तपहकरी ते गडद तपहकरी रंग इत्यादी लक्षणे होत. 
 

उदाहरणाथव – हहमालयाशी संलग्न प्रदेशातील काही आहदवासी िमाती तसेि आसाम व 
ब्रम्हदेशातील लढाऊ िमातीिा यामध्ये समावशे होतो. 
 

ब) लघ शीषी – पॅहलओमंगोलॉईड – रंुद मस्तक, गडद रंग, मध्यम प्रकारिे नाक, पापणीिी 
द मड वैहशष्ट्यपूणव, सपाट िेहेरा, िेहेऱ्यािा आकार लहान, लाबंसडक सरळ केस, क्वहिति तरंग 
आढळतात, इत्यादी लक्षणे याबाबतीत साहंगतली िातात. 
 

उदाहरणाथव – कालीपाँगमधील लेपिा व छोटा नागपूरमधील काही डोंगरी आहदवासींच्या टोळ्या 
इत्यादी. 
 
णिबेटो मंगोलॉईड 
 

लघ शीषी, लाबंट परंतू सपाट िेहेरा, लाबं परंतू मध्यम रंुदीिे नाक, उंि, डोळ्यािी हतरकस 
ठेवण, पापणीिी द मड, शरीरावरील केसािें कमीतकमी प्रमाण, अशी लक्षणे यािंी साहंगतली िातात. 
 

उदाहरणाथव – भतूान व हसक्कीममधील हतबेटी लोकाचं्या िवळिे लोक. 
 
मेणडटरेणनयन  ) Medeterranian) 
 

अ- पॅलीओ मेणडटरेणनयन – लक्षणे – लंबशीषी व उंि घ मटािे, कपाळािा भाग प ढे आलेला, रंुद 
व आखूड नाक, कातडीिा गडद रंग, मध्यम उंिी, अरंुद िेहेरा, शरीरावरील केसािे प्रमाण कमीत कमी. 
 

उदाहरणाथव ताहमळ ब्राम्हण, नायर व दहक्षण भारतातील तेलगू ब्राम्हण. 
 

ब) मेणडटरेणनयन – लक्षणे – िेहरा व मस्तक लाबंट, अरंुद नाक, मध्यम ते उंि, गडद ककवा 
ऑलीव्ह तपहकरी रंगािे, शरीरावर केसािें प्रमाण भरपूर. 
 

उदाहरणाथव इंदूरमधील मराठा (महाराष्ट्रीयन), कोिीनमधील नंब द्री ब्राम्हण व अलाहाबादिे 
ब्राम्हण इत्यादी. 
 

क) प्राच्य प्रकार – (Oriental type) लक्षणे–र्फक्त लाबं व अंतववक्र नाक येवढेि लक्षण 
सोडल्यास बाकी सवव लक्षणे वरीलप्रमाणेि. 
 

उदाहरणाथव रािप तानामधील भय्ये, पिंाबी खत्री वगैरे. 
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५ पणिमी लघुशीषी वंश (Western Brachycephals) 
 

अ – आन्ल्पनॉईट – लक्षणे – रूद मस्तक, गोलाकार पिकपाल, गोल िेहेरा, लक्षणीय नाक, 
मध्यम उंिी, सौम्य रंगािे, भरपूर प्रमाणात शरीरावर व िेहेऱ्यावरील केस इत्यादी. 
 

उदाहरणाथव ग िराथी व्यापारी, काहठयावाडिे काठी व बगंाली कायस्थ इत्यादी. 
 

ब – णडनेणरक – लक्षणे – रंुद मस्तक, गोलाकार पिकपाल, डोक्यािा घ मट उंि, लाबंट व 
बह धा अंतववक्र नाक, लाबंट िेहेरा, उंि, ककहित गडद रंग इत्यादी. 
 

उदाहरणाथव बंगाली लोक, ओहरसा व कूगवमधील लोक इत्यादी. 
 

क – आमेनॉईड – लक्षणे – रंुद मस्तक, अरंुद नाक, गोरा रंग, ख िे ते कमी वा मध्यम उंिीिे 
इत्यादी. 
 

उदाहरणाथव म ख्यत्वेकरुन पारशी व त्याहशवाय क्वहिति बगंाली वैद्य व कायस्थ यांच्यातही ही 
लक्षणे आढळतात. 
 

६ नॉर्वडतस (Nordics) लक्षणे – लंबशीषी, काहीसे बाकदार कपाळ, पिकपाल प ढे आलेले, 
सरळसोट व उिलले गेलेल्या स्स्थतीतील नाक, लाबंट िेहेरा, ग लाबी रंग, उंि ते मध्यम उंिीिे, 
धट्ट्ट्याकट्ट्ट्या, शरीरयष्टीिे हनळसर ककवा तपहकरी रंगािे डोळे इत्यादी. 
 

उदा. हविापूरिे पठाण हवशषेत्वाने या वशंािे आढळतात. तरी हा वश संपूणव भारतभर पसरलेला 
आढळतो. 
 

गुहांच्या वगीकरिािील ठळक गोष्टी– 
 

‘मेहडटरेहनयन’ हे मूलभतू लक्षण ब्राम्हण व उच्च िातीय लोकाचं्यात िास्त प्रमाणात आढळते, असे 
िरी ग हा यािें मत असले, तरी अल्पाईन व प्रोटोनॉर्मडक यािंीही लक्षणे भारतातील पहिम भागामध्ये व 
हवशषेतः बगंालमध्ये अहधक प्रमाणात असावीत असे त्यािें मत आहे. अल्पाईन लोकािंी लक्षणे व नार्मडक 
लक्षणे आयांच्या भारतामधील आगमनापासून आली असली पाहहिेत, असा कयास आहे.आहदम िाती 
िमातीमध्ये म ख्यतः प ढील िार प्रकारिी लक्षणे आढळतात. १) अरंुद, लाबं व सववसाधारण मध्यम 
उंिीच्या घ मटािे, लक्षणीय अहध-नेत्रक कंगोरे, रंुद परंतू लहानसर िेहेरा, तोंडािा भाग काहीसा प ढे 
आलेला वगैरे; हा पहहला प्रकार. २) गडद रंगािे, ख िे, अहतशय दाट अशा क रळ्या केसािें इत्यादी 
लक्षणािंा हा द सरा प्रकार अिूनही काही प्रमाणात कादर व प हलयान इत्यादी िमातीमध्ये आढळतो. ३) 
रंुद मस्तकाच्या मंगोहलयन लक्षणािंा हा हतसरा प्रकार म ख्यतः आसाम, ब्रम्हदेश येथील लोकाचं्यात 
आढळतो तर ४) हा प्रकार म्हणिे मंगोहलयनामधील उपप्रकार म्हणता येईल. मध्यम उंिी, उंि घ मटािे, 
मध्यम नाकािा आकार आहण वैहशष्ट्ट्यपूणव मंगोहलयन िेहेरा व डोळ्यािंा भाग असे वणवन या प्रकारात येते. 
ही लक्षणे म ख्यत्व े उत्तरेकडील टेकड्याचं्या प्रदेशातील व ब्रम्हप त्रा नदीच्या खोऱ्यातील लोकामंध्ये 
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आढळतात. तसेि वरील िार प्रकारापैकी पहहल्या प्रकारामध्ये बह तेक मध्य व दहक्षण भारतातील आहदम 
िाती–िमातीिा समावशे ग हाने केलेला हदसतो. ग हाने हदलेल्या भारतातील लोकाचं्या 
वशंवगीकरणासंबधंी काही टीकाही केली िाते. उदा. भारतामध्ये असलेल्या हनहग्रटो लक्षणाच्या 
उगमासंबधंी अगर अस्स्तत्वाच्या संबंधात ग हाच्या वगींकरणाच्या हवरोधी मतेही आढळतात कोिीनमधील 
कादर लोक लंबशीषी असल्याने त्यानंा ग हाने ‘हनहग्रटो’ लक्षणािा दिा हदला. परन्थतू क्वात्ररे्फिेस 
(Quatrefages) याच्या मते हनहग्रटो लक्षणाचं्या समूहामध्ये लघ शीषीं लोकािंा समावशे होतो. त्याम ळे 
कादर, वरील ‘हनहग्रटो’ सम हात मोडत नाहीत. अशाि प्रकारिी टीका ग हाच्या वगींकरणासंबधंात बऱ्याि 
हठकाणी आढळते. तरीस द्धा ग हािे वगींकरण सववत्र प्रमाण मानण्यात येते. 
 

हनहग्रटो लक्षणािा भारतामधील उगम व अस्स्तत्व याबाबत प ष्ट्कळि हलखाण आढळते. ग हा, 
क्वात्ररे्फिेस, अय्यपन, हॅडन, हूटन, हटन, अय्यर, बसू, सी. व्ही. वकेटिारी, मकॅर्फलेन इत्यादी 
त्यावळेच्या संशोधकाचं्या हलखाणावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. दहक्षण भारतामध्ये द्रहवडीयन वशंाच्या 
लोकामंध्ये तसेि काही आहदवासी िमातीमध्ये हनहग्रटो लक्षणे आढळतात. ही गोष्ट हनर्मववाद सत्य होय. 
परन्थतू त्याचं्या कारणमीमासेंमध्ये र्फरक आढळतो. 
 

भारतातील वगींकरणासंबधंी आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहहिे ती अशी की बह तेक 
वगीकरणामंध्ये अर्फगाहणस्थान, नेपाळ, हसक्कीम, भतूान, ब्रम्हदेश, वगैरे लोकािंाही काही प्रमाणात 
समावशे केला िातो. सवव वगीकरणे स्वातंत्र्यपूवव कालातील र्फाळणीपूवींिी आहेत. हब्रटीश अमदानीतील 
ि न्थया भारताच्या प्रदेशातील लोकािंा, अशा सवव वगीकरणात समावशे असल्याने, वरील हनदेशीत 
लोकािंाही यात समावशे झाला आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालामध्ये भारताच्या सीमेमध्ये, तसेि वंश 
वगीकरणाच्या संकल्पनेमध्ये र्फरक आढळून येतो. इ. स. १९५० च्या नंतर तर वशं संकल्पनेस ओहोटी 
लागल्यािे हदसून येते. त्याम ळे वशं वगीकरणािे महत्वही कमी होत गेले. आहण आता तर वशं संकल्पनेिा 
समावशे इहतहासिमा झाल्यािे हदसते. याला अथात महत्वािे कारण म्हणिे आन वहंशकी शास्त्रािी प्रगती 
होय! आन वहंशकी हनयमाप्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती िवळिवळ स्वतंत्र वशं ठरेल. असे झाल्यास वशं 
संकल्पनेिा हसद्धान्थति ि कीिा ठरतो. तसेि द सरे कारण असे की, दळणवळणाच्या सोयीमध्ये अलीकडे 
वाढ झाली असून त्यािा अप्रत्यक्ष पहरणाम अलगीकरण व्यवस्थेवर इतका झाला आहे की शबदशः प्रत्यक्षात 
अलग असा कोणताही व्यक्तीसमूह राहहलेला नाही. उलट संकहरत प्रिोत्पादनात वाढ होत आहे. त्याम ळे 
वशं वगीकरणाच्या लक्षणसमूहामध्ये खूपि बदल झाले. अशी लक्षणेही संकहरत स्वरुपात पहावयास 
हमळतात. तसेि उच्च वा नीि वशं ही एकेकाळी मानवहनर्ममत कल्पनाही आध हनक हसद्धान्थतान्थवये तोकडी व 
लंगडी पडते. िन्थमतः सववि मानव समान असतात. त्यानंंतरिी असमानता उपलबध संधीवर अवलंबनू 
असते, हे तत्व सववमान्थय झाले आहे. तसेि उच्च वा नीि हा भेद िीवहवज्ञानात बसत नाही तो केवळ मानवाने 
स्वतःच्या तात्काहलक र्फायद्यासाठी केलेला आहे. भारतामधील िाती िातीतील हवषमतेच्या संदभात 
हविार केल्यास काही प्रमाणात यािा प्रत्यय येईल. इतके िरी असले तरी भौहतकी मानवशास्त्राच्या 
इहतहासातील वशं वगीकरण, संकल्पना ही एक अत्यंत महत्वािी पायरी होती. त्यासाठी मूळ 
मानवहमतीच्या तंत्रािा उपयोग सववप्रथम केला गेला होता. इतर कोणत्याही शास्त्रामध्ये न आढळणारे असे 
भौहतकी मानवशास्त्रािे हे एक खास वैहशष्ट्य एकेकाळी होते, हे याहठकाणी लक्षात ठेवले पाहहिे. अथात 
कालाच्या मागे रहाणे भौहतकी मानवशास्त्रात बसत नसल्याने या शास्त्रामध्येही तंत्र पद्धतीदृष्ट्ट्या बरेि बदल 
झालेले हदसतात. 
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प्रकरि आठवे 
 

पुराित्व णवज्ञान व भौणिक मानवशास्त्र 
 

भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये प्रािीन मानवािा शोध घेण्यात येऊन त्याच्या िातीहवकासात्मक 
संबधंाहवषयी उहापोह केला िातो. परंतू असा शोध घेत असताना ज्या पद्धतीिा वापर केला िातो, त्यामध्ये 
प्रािीन अवशषेािंा काल ठरहवणे. तसेि प्रािीन संस्कृतीिा िातीहवकासाशी काय संबधं आहे? इत्यादीिी 
माहहती अपहरहायवपणे येते. एकदा सागंाडे सापडले म्हणिे त्यािे हवश्लेषणािे कायव कसे करतात? 
याबाबतिी माहहती पूवी आलीि आहे. प्रत्यक्षात मात्र सागंाडे सापडण्यापूवी त्यािा शोध घेण्यािे कायव कसे 
करतात? सागंाड्याबरोबरि सापडलेल्या इतर प्राणी व वस्तंूच्या अवशषेावंरून त्या काळच्या संस्कृतीिी 
माहहती कशा प्रकारे काढली िाते? इत्यादी प्रश्नािंा हविार प रातत्व हवज्ञानात केला िातो. यासाठी 
भौहतकी मानवशास्त्राच्या अभ्यासपद्धतीपैकी िो भाग लंगडा पडतो, त्यासाठी प रातत्व हवज्ञानािी मदत 
घेतली िाते व िातीहवकासािे कायव सवांगाने पहरपूणव करण्यािे प्रयत्न केले िातात. याहशवाय द सरे असे 
की संस्कृतीिे अहधष्ठान र्फक्त मानव प्राण्याति आढळून येते. संस्कृती िसिशी बदलत गेली तसतसा 
मानवी िीवनावर काय पहरणाम झाला यािा अभ्यास अत्यावश्यकि आहे. या प्रकरणािे प्रयोिन वरील 
कारणासाठीि आहे. प रातत्व हवज्ञानािी केवळ तोंड ओळख करून देणे इतपति मयादा याहठकाणी 
अपेहक्षत आहे. या स्वतंत्र हवज्ञानािी अशी अभ्यासपद्धती आहे. त्यासाठी असंख्य संकल्पनािंा हविारही 
केला िातो. अनेक गं्रथाव्दारे यािे म दे्दसूद व हवस्तृत हवविेन केले िाते. येथे मात्र काही मयादा संभाळूनि 
हवविेन हदले आहे. उदाहरणाथव :– अभ्यासपद्धतीिी सहवस्तर माहहती पाहण्याऐविी त्यामागिे तत्व 
समिावनू घेणे ही महत्वािी गोष्ट होय. तसेि प्रािीन मानवाच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने या अभ्यासपद्धतीिा 
कसा उपयोग करून घेतला िातो हेही तसेि महत्वपूणव ठरते. 
 

मानवासंबधंीिे ज्ञान एकूण इहतहासाच्या तीन अवस्थामंधून अगर तीन आवतवनामधून हमळते. 
प्रागैहतहास (Prehistory) आद्य इहतहास । आदै्यहतहास (Proto history) व इहतहास (History) ही तीन 
आवतवने होय. यापैकी इहतहासािी व्याख्या सववसामान्थयता माहीत असते. थोडक्यात सागंायिे झाल्यास 
“इहतहास म्हणिे एखाद्या प्रसंगािे, पहरस्स्थतीिे, व्यक्तीिे अगर प्रदेश वा राष्ट्रािे लेखी वणवन होय.” असे 
वणवन िक्ष वैसत्यम् असू शकते ककवा प्रािीन काळात हलहीलेल्या एखाद्या शीलाखंडावरून अगर 
ताम्रपत्रावरून समिून येणारेही हलखाण असू शकेल. या सवांिा समावशे इहतहास या व्याख्येति केला 
िातो. यातील महत्वािा भाग म्हणिे ‘लेखी नोंदीिा’ होय! यािाि अथव ज्यावेळी हलखाणािा म्हणिेि 
पयायाने भाषेिा शोध लागला त्यावळेेपासूनि इहतहास कालािी स रवात झाली. असा काल मात्र र्फार मागे 
िात नाही. ग्रीक-रोमन यािंी हलखाणे ककवा थोडासा त्या अगोदरिा काल इतपति इहतहासािी व्याप्ती 
हदसून येते. 
 

मानवािे अस्स्तत्व तर इहतहासकालापूवीही होते. त्याकाळीही मानवामानवात देवाण-घेवाणाच्या 
पद्धती अस्स्तत्वात होत्या. प्रत्यक्ष लेखी प रावा मात्र सापडत नाही. असा काल म्हणिे इहतहासाच्या पूवीिा 
प्रागैहतहास (Prehistory) होय. यािाि अथव ‘अहशहक्षत मानवािा काल’ असा केल्यास िूक होणार नाही. 
ज्या काळी एखाद्या मानवािे, देशािे वा पहरस्स्थतीिे लेखी वणवन केले िात नव्हते, म्हणिेि इहतहासाच्या 
लेखी आधारािा अभाव होता तो काळ म्हणिेि प्रागैहतहासािा काल होय. लेखन व वािनकला 
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मानवशास्त्रज्ञाच्या व प रातत्व वैज्ञाहनकाच्या मते नागरतेिा काल (Civilization) दशवहवते. म्हणिेि लेखन, 
वािनािी कला अवगत नसलेला प्रागैहतहासािा काल असंस्कृत (Uncivilized) ककवा अहशहक्षत मानवािा 
काल म्हणावा लागेल. मात्र या कालामध्ये मानवाच्या अस्स्तत्वाच्या अप्रत्यक्ष ख णा मात्र हटकून असतात. 
यामध्ये मातीिी खापरे, दगडािी ककवा कोणत्या तरी धातूिी हत्यारे, हाडािंी हत्यारे इत्यादी गोष्टीही 
हमळून येतात. ही हत्यारे ककवा या वस्तू, आतापयवन्थतच्या अन भवावरून मानवाव्यहतहरक्त इतर कोणाही 
प्राण्यास तयार करण्यािी कला अवगत नव्हती. प्रागैहतहासाच्या कालामध्ये अशी असंख्य प्रकारिी हत्यारे, 
खोदकाम, रंगकाम वगैरे आढळून येते. या सवव वस्तंूच्या आधारे मानवाच्या संस्कृहतहवषयक अगर 
िीवनक्रमावर प्रकाश टाकणे शक्य होते. 
 

यापूवीिाही एक काल असा होता की त्यावळेी हत्यारे तयार करण्यािी कला अस्स्तत्वात नव्हती. 
रंगकाम अगर हशल्पकला वगैरे तर लाबंि राहहल्या, असा काल म्हणिे आद्य ऐहतहाहसक काल 
(Protohistory) होय. ओबडधोबड आकार न हदली गेलेली हत्याने हीि या प्रकारच्या कालाच्या 
अस्स्तत्वािी हनशाणी होय. हा इहतहासािा प्रभातकाल म्हटल्यास िूक नाही. 
 

एकेकाळी अस्स्तत्वात असलेल्या परंतू आता िवळिवळ संपूणव नाश पावलेल्या संस्कृतीिा अभ्यास 
प रातत्व वैज्ञाहनक करीत असतात. असे करताना प्रागतीक इहतहासावर भर हदला िातो. अशा संस्कृतीच्या 
व संस्कृती हवकासाच्या अभ्यासािी साधने म्हणिे मातीिी भाडंी, खापरे, हाडािंी हत्यारे, हाडािें अलंकार, 
दगडािी व इतर हटकाव ू वस्तूिी हत्यारे इत्यादी होत. मानवाच्या प्रगतीिा कालान क्रमे होत िाणारा 
हवकास यावरि लक्ष कें हद्रत केले िाते. इहतहासाच्या आधारे स मारे १०००० वषांपूवीच्या कालापयंत ककवा 
त्याच्या आसपास इतपि मागे िातो. परंतू प्रागैहतहासािा काल त्यामागे हकतीतरी हिार वषांनी िातो. 
मानवाने ज्यावळेी दगडी हत्यारािंा वापर करण्यास स रूवात केली, त्यावळेेपयवन्थतिा सवव काळ 
प्रागैहतहासामध्ये मोडतो. म्हणिे स मारे २० ते ३० लाख वषापयवन्थत हा काल मागे िातो. या हवस्तृत 
कालामध्ये काय काय घडले असावे व मानवािा हवकास कसकसा होत गेला, यािा अभ्यास 
प रातत्ववैज्ञाहनक, भशूास्त्रज्ञाचं्या, भौहतकी मानवशास्त्रज्ञाचं्या, प रािीव वैज्ञाहनकाचं्या सहाय्याने करीत 
असतात प रातत्व वैज्ञाहनकािें कायव संपूणवतया कधीि प रे होऊ शकणार नाही कारण मानवी िीवन सदैव 
बदलत्या स्वरुपािे आहे. अशा पहरस्स्थतीत प्रागैंहतहासाच्या प नबांधणीिे काम करणे अहतशय हिकीरीिे 
होऊन बसते. मानवाने आपल्यामागे सोडलेल्या वस्तंूिा र्फारि कमी भाग हातात येतो. कालान क्रमे, हवचे्या 
वा वातावरणाच्या परीणामाने पाऊस व नद्या – नाले याचं्या पाण्याने हकत्येक अवशषेािंा नाश होतो. याम ळे 
प्रागैहतहासाच्या प नबांधणीमध्ये प ष्ट्कळि पोकळ्या हनमाण होतात तरीस द्धा मानवी िीवनािा, संस्कृतीिा व 
हवकासािा अभ्यास करण्यात प रातत्ववैज्ञाहनक बरेिसे यशस्वी झाले आहेत. अशा या नेहमीपेक्षा हनराळ्या 
शास्त्राच्या अभ्यासपद्धतीिा व त्यातील काही कालािंा या हठकाणी थोडक्यात परामथव घेऊ. 
 
पुराित्वणवज्ञानाच्या अभ्यासपद्धिी 
 

प्रािीन संस्कृतीिे अवशषे शोधून काढण्यात उत्खननािा भाग र्फार मोठा व प्राथहमक स्वरुपािा 
असतो. उत्खननाहशवाय पृ्वीच्या पोटात दडलेल्या आियवकारक पहरस्स्थतींिी कल्पना इतर कोणत्याही 
पद्धतीने येत नाही. भशूास्त्रज्ञही उत्खनन करतात. परंतू त्यािें म ख्य उहद्दष्ट प्रािीन संस्कृतींिा अभ्यास हे 
नसून भसू्तरािंी रिना, िल, वाय ू व इतर रासायहनक पदाथांिा शोध इत्यादी गोष्टींशी िास्त हनगहडत 
असते. अथात असे करताना अनेक प्रािीन अवशषेािंाही शोध लागतोि, परंतू भशूास्त्रज्ञ अशा अभ्यासाबाबत 
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तज्ञ नसल्याने शवेटी प रातत्व वैज्ञाहनकािेि कायव अशा बाबतीत महत्वािे ठरते. मात्र कालमापनाच्या 
पद्धती दोन्थहीकडे िवळिवळ सारख्याि वापरल्या िातात; तसेि उत्खननामधून सापडलेल्या प रातन 
प्राण्यािें हवश्लेषण करणे हे प रािीव वैज्ञाहनकािें तर मानवी सागंाड्यांिे हवश्लेषण करणे भौहतकी 
मानवशास्त्रज्ञािे कायव होय. यािा अथव एकि की ही व अशा प्रकारिी इतरही शासे्त्र एकमेकावर अवलंबून 
असतात. एका हवहशष्ट पायरीपयवन्थत प्रत्येक शास्त्राच्या अभ्यासपद्धतींिी बठैक हनराळी असते. परंतू मानवी 
िीवनािे व संस्कृतीिे प नरविना करण्यासाठी सवांना एकत्र यावे लागते. 
 
कालमापनाचे िंत्र 
 

उत्खननाद्वारे सापडलेल्या वस्तंूबाबत पहहला प्रश्न हविारला िातो तो म्हणिे त्याच्या कालािा! 
वस्तू हकती वषापूवीिी ि नी आहे हे ठरहवणे अत्यावश्यक असते. यािा अभ्यास भकूालगणना हवज्ञानात 
(Geochronology) केला िातो. कोणत्याही वस्तूिी परीक्षा करुन त्यािा काल ठरहवणे यास 
कालमापनािे तंत्र असे म्हणतात. 
 

कालमापनाच्या स्थूलमानाने दोन पद्धती पडतात. १) सापेक्ष कालमापनािे तंत्र (Relative 
dating) व २) हनरपेक्ष कालहनणवय पद्धती (Absolute dating) सापेक्ष कालमापनाच्या पद्धहतद्वारा 
त लनात्मक कालािी कल्पना येते. तर हनरपेक्ष कालहनणवय पद्धतीवरुन बरोबर काल समितो. ‘अ’ ही वस्तू 
‘ब’ ह्या वस्त पेक्षा ि नी आहे ककवा ‘ब’ ही वस्तू ‘अ’ ह्या वस्त पेक्षा नवी आहे यािा अथव ‘अ’ या वस्तूिा काल 
‘ब’ ह्या वस्तूपेक्षा ि ना आहे असा होतो. याला सापेक्ष कालमापन म्हणतात. या उलट “‘अ’िे वय २० वषािे 
आहे.” यामध्ये ‘अ’ च्या वयािी हनहित माहहती साहंगतली आहे. अशा पद्धतीस हनरपेक्ष कालहनणवय पद्धती 
असे म्हणतात. बऱ्याि हनरपेक्ष कालहनणवय पद्धतींिा वापर प रातत्वाच्या साधनसाम ग्रीच्या काळािा हनणवय 
करण्यासाठी वापरल्या िातात. त्यापैकी महत्वाच्या काही अशा – १) रेहडओकाबवन कालमापन तंत्र 
(Redioactive Carbon dating techniques - C–14); २) पोटॅहशयम - अगान कालमापन तंत्र 
(Potassium-Argon dating); ३) य रेहनयम - लेड कालमापन तंत्र (Uranium-Lead dating); ४) 
थोहरयम प्रोटॅस्क्टनम – कालमापन तंत्र इत्यादी. या हठकाणी सववच्यासवव पद्धतींिी माहहती पहाण्याऐविी 
नम न्थयादाखल केवळ एकाि पद्धतीिी थोडक्यात माहहती पाहू. 
 

वरील सवव पद्धतींपैकी रेहडओकाबवन कालमापन तंत्रािा उपयोग िास्त प्रमाणात प रातत्वहवज्ञानात 
केला िातो. या पद्धतीम ळे स मारे ७० हिार वषापूवीच्या वस्तंूिे कालमापन करणे शक्य झाले आहे. 
अंतहरक्ष हकरण वगेाने हर्फरणाऱ्या न्थयरूॉन्थसिे उत्पादन करतात. असे न्थयरूॉन्थस पृ् वीच्या वातावरणात हशरून 
नायरोिनच्या समस्थाहनकाबंरोबर प्रहक्रया करून काबवनिा समस्थाहनक (isotope) काबवन–१४ (C–14) 
तयार करतात. हा काबवन-१४ हकरणोत्सगी असतो. कोणत्याही वस्तूमधील असलेले यािे प्रमाण स मारे 
५५६८ ± ४० वषांनी हनम्म्यावर येते. या कालमयादेस काबवन–१४ िे अधेआय ष्ट्य (Half Life) असे म्हणतात. 
हकरणोत्सगी काबवन–१४ त्वहरत गतीने प्राणवायशूी संयोग करतो व ऑस्क्सडीकरणाने काबवन–डाय–
ऑक्साईड तयार करतो. हा काबवन–डाय–ऑक्साइड सावकाशपणे वातावरणातून खाली येऊन सवव 
सिीव वस्तंूमध्ये हभनून िातो. ही हक्रया नैसर्मगक हक्रयापंैकीि एक आहे. िोपयवन्थत वस्त मान सिीव 
अवस्थेमध्ये असते तोपयवन्थत कायम दराने काबवन–१४ सिीवामध्ये शोषनू घेतला िातो. सिीवाच्या 
मृत्यनंूतर अशा काबवन–१४ िे शोषण थाबंनू उलट हक्रया स रू होते. म्हणिे हितका काबवन–१४ शोषनू 
घेतलेला असेल त्यािा हळू हळू ऱ्हास होऊ लागतो. एकंदर प्रमाणाच्या हनम्म्याने काबवन-१४ िे प्रमाण 
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होण्यास वर साहंगतल्याप्रमाणे ५५६८ ± ४० वष ेलागतात. त्यानंतर उरलेल्या काबवन - १४ िे अिून अधे 
प्रमाण होण्यासाठी इतकीि वषे लागतात. हीि हक्रया काबवन - १४ िे समप्रमाण असते. तसेि त्यािा 
ऱ्हासही एकाि दराने होत असतो. त्याम ळे कोणत्याही क्षणास हकरणोत्सगािी त लना सध्याच्या हयात 
काबवनशी केल्यास हकती ऱ्हास झाला ते समिून येते. अशा प्रकारच्या कालमापनहक्रयेसाठी कोळसा, 
लाकूड, हाडे, शखं - कशपले इत्यादी वस्तंूिा उपयोग होऊ शकतो. परंतू या पद्धतीिी मयादा ७०,००० 
वषापयंति असते. 
 

परंतू प्रािीन अवशषे त्याही पूवीिे असल्यास इतरही पद्धतींिा वापर करावा लागतो. यामध्ये 
पोटॅहशयम अगान या पद्धतीिा वापर महत्वािा ठरतो. कारण पद्धहतयोगे हकत्येक लाखो वषापयंतच्या 
वस्तंूिे कालमापन करता येते. ऑस्रेलोहपथेकसच्या राकेंतील कझिॅन्थ् रोपस यािा अंदािे काल िो २० 
लाख वषे ठरहवला गेला तो याि पद्धतीम ळे होय. अशाि प्रकारच्या अनेक पद्धती कालमापनाच्या संदभात 
सागंता येतील. त्या सवांम ळे कोणत्याही अवशषेािा काल कोणता व तो अवशषे हकती ि ना अगर नवा आहे, 
यािी कल्पना येते. 
 
संस्कृिी व हत्यारांची णनर्वमिी 
 

वर उल्लेहखलेल्या काही पद्धतीच्या बरोबरि महत्वाच्या काही संकल्पनािंा (concepts) येथे 
उल्लेख करणे िरुरीिे आहे. त्यापैकी एक म्हणिे हत्यारािंी हनर्ममती व संस्कृतीिे मूल्यमापन. संस्कृती–
संकल्पनेमध्ये आय ष्ट्य िगण्याच्या हनरहनराळ्या मागांनी तसेि त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या हातोटीिी, 
कौशल्यतेिी महती वर्मणली िाते. व्यक्ती–व्यक्तीतील सबधंावर अशा गोष्टीिी उभारणी होऊ शकते. 
आन वहंशकी तत्वाम ळे या गोष्टी येत नाहीत. यासाठी संस्कृती प्रवतवक लक्षणे हशकावी लागतात. प्रत्येक 
संस्कृती आपापल्यापरीने उच्चि असते. ‘संस्कृती’ या शबदामध्ये िीवनाशी हनगहडत अशा बहूतेक सववि 
गोष्टींिा अंतभाव केलेला असतो. लोकसंख्येहवषयी माहहती, त्यािें ज्ञान, त्यािंी भाषा, त्यािंा धमव, श्रद्धा, 
रूढी, पद्धती, सणवार, कलाक सर, त्यािंी हत्यारे, अन्न, भाडंी–क ं डी, इतर िीवनावश्यक साहहत्य व 
आणखीही अनेक गोष्टींिा समावशे यामध्ये केला िातो. 
 

मानवाच्या अगदी स रुवातीच्या संस्कृतीच्या ख णा म्हणिे दगडािंी ककवा हाडािंी हत्यारे होत. 
अशी हकत्येक हत्यारे िहमनीच्या पोटात ितन केलेली हदसून येतात. हत्यारािंी हनर्ममती करता येणे हा 
काहीसा मानवी भागि समिला िातो. इतर प्राण्यामंध्ये ही क्षमता अत्यल्प अगर अभावानेि हदसून येते. 
यासाठी हत्यारािंी हनर्ममती, त्यािंा उपयोग इत्यादी संस्कृहतदशवक ठरतात. या ठळक संस्कृती टप्प्यािे 
तसेि महत्व आहे, कारण कोणतेही हत्यार तयार करताना ते कशाकरीता वापरावयािे अगर त्यािंा 
उपयोग काय करीता येईल यािी पूववकल्पना (foresight) आधीि हनहित झालेली असते. त्याम ळे उगीि 
गंमत म्हणून कोणी हा खेळ खेळत नाहीत. तसेि एकदा हत्यारािंी हनर्ममती करण्यािे हनहित झाले म्हणिे 
ते कशा प्रकारे घडहवता येईल यािाही हविार अपहरहायवपणे येतो. िडणघडणीमध्ये हवहशष्ठ प्रकारिे तंत्र 
वापरलेले हदसते ते याम ळेि. असे तंत्र केवळ एकट्याच्याि प्रयत्नाने आत्मसात न करता अनेकाचं्या 
हविारानंी त्यामध्ये प्रगती साधता येते. यािाि अथव ताहंत्रक गोष्टी एकमेकापासून हशकल्या िातात व 
द सऱ्यासही हशकहवल्या िातात. यामधूनि सामाहिक िबाबदारीिी िाणीव हनमाण होते, परंतू केवळ 
हत्यारािंी हनर्ममती म्हणिे र्फक्त मानवाने तयार केलेल्या वस्तू असे सववस्वी मानणेही िूक आहे. 
वारूळातील म ंग्या खाण्यासाठी काही माकडे व कपी एका लाबं काठीिा हत्यार म्हणून उपयोग करतात. 



 

 

अनुक्रमणिका 

पक्षािंी घरटी हवहशष्ठ तंत्राने बाधंलेली असतात. अशा ताहंत्रक गोष्टी ते एकमेकापासून हशकत नसले तरी 
हत्यारािंी हनर्ममती िरूर करतात. मानव व अशा ं इतर प्राण्यामध्ये र्फरक इतकाि की ग्रहणशक्ती, 
एकमेकापंासून हशकण्यािी प्रवृत्ती, सामाहिक िाणीव, भाषेिा अगर हवहशष्ठ पूणव ख णा, स्वरािंा (संपूणवतः 
मात्र नव्हे) वापर करून आपले हविार एकमेकानंा समिावनू देणे या व अशा हकत्येक गोष्टीनी मानवाच्या 
संस्कृतीिी हनर्ममती होते. इतर प्राण्यातं या गोष्टीिा बरािसा अभाव हदसून येतो. 
 

हत्याराचं्या हनर्ममतीिी परंपरा ऑस्रेलोहपथेकसपासून हनहितपणे हदसून येते. त्याम ळे अशा 
मानवहनर्ममत हत्यारािंी गणना ‘दगड गोट्यािंी हत्यारे’ (Pebble tools) यामध्ये केली िाते. त्याचं्या 
हनर्ममतीिे एक हवहशष्ठ तंत्र ठरलेले होते. एखाद्या मोया दगडावर हळूहळू आघात करून त्याच्या हिपा 
काढून टाकल्या िातात. व िेवढा व िसा आवश्यक असेल तेवढाि व तसाि आकार ठेवण्यात येतो. 
हवशषेतः त्याकाळिी हत्यारे काही बािूनी तासून त्यािी टोकदार कड तयार करून खरडण्याच्या 
हक्रयेसाठी उपयोगात आणली िात असावीत. अशा हत्यारानंा तक्षक (Chopper) आहण कळपा ककवा 
शकल (Hake) असे म्हणतात. मात्र अशी हत्यारे संकेतान सार तयार केली होती. नंतरच्या काळामध्ये 
हवशषेतः ओल्ड वाई गॉिव येथे लीकेईने शोधून काढल्याप्रमाणे हत्यारानंा अहधक आकार हदला िात होता 
असे आढळून आले आहे. हळूहळू आघात करून सवव बािूनी पत्ती काढली िात. तसेि गाभ्याच्या (Core) 
दोन्थही बािूस असे काम केले िात असल्याने त्या हत्यारास “स्व्दपाश्वव हत्यारे” (biface tools) असे 
म्हणतात. (आकृती क्रमाकं ८ : १ पहा) 
 

हनरहनराळी हत्यारे एकापाठोपाठ स्तरावर िर एकहत्रत हमळाली तर त्यास ‘हत्यारसंि’ (tool 
assemblages) असे म्हणतात. अशा अनेक ि ळण्यािंा अभ्यास केला असता, ज्यामध्ये एकाि प्रकारिे तंत्र 
सापडते त्या सवव हत्याराचं्या संच्यािा समावशे उद्योगसमूहामध्ये (Industry) केला िातो. अशा उद्योग. 
समूहािें वगीकरण प रातत्व–वैज्ञाहनकानंी केले आहे. हत्याराचं्या हनर्ममतीच्या क्रमान सार सापडणाऱ्या 
उद्योगािंा । उद्योगसमूहािंा अभ्यास प्रथमतः य रोपमध्ये केला गेला. अशा उद्योगास नाव े हदली गेली. 
ज्याहठकाणी एखाद्या हवहशष्ठ उद्योगािी हत्यारे सापडली असतील व तीही सवव प्रथम वर अशा हठकाणािे 
नाव त्या उद्योगसमूहास देण्यािा आंतराष्ट्रीय संकेत आहे. उद्योगाचं्या क्रमान सार हत्यारािंी वगववारी 
“प राणश्म हत्यारे” (Palacolithic tools), “मध्याश्म हत्यारे” (Mesolithic tools), व “नवाश्म हत्यारे” 
(Neolithic tools) अशा प्रकारे केली िाते. 
 

प राणाश्म हत्यारामध्ये ज्या हत्यारािंा समावशे केला िातो त्यामध्ये तासून तयार केलेली हत्यारे 
येतात. त्याकाळी हशकार करून व ‘अन्न गोळा करून’ उदरहनवाह केला िात होता. मध्याश्म य गामध्ये 
उद्योगािंी रिना बदललेली आढळते. तसेि शतेी करण्याकडे व भटके आय ष्ट्य सोडून स्स्थर रहाण्याकडे 
कल आढळतो. 
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आकृणि क्रमांक ८ : १ 

प राणाश्मय गीन काहंी हत्यारे 
अ–प्रकारातील हत्यारे ओल्ड वाई येथे हमळाली असून त्यािंा कल १७००,००० वषापूवीिा आहे 

ब–प्रकारातील हत्यारेही ओल्ड वाई येथीलि असून या स धाहरत हत्यारािंा काल ५००,००० वषापूवीिा 
आहे. 

 
संस्कृतीप्रमाणे उत्क्रान्थतीकारक वगीकरण पाहहल्यास त्यामध्ये प ढील पायऱ्यािंा समावशे केला 

िातो. पूवव प राणाश्म य ग (Lower Polocolithic Age), मध्य प राणाश्म य ग (Middle Palaeolithic Age) 
उत्तर प राणाश्म य ग (Upper Palaeolithic Age); मध्याश्म य ग (Masolithic Age); नवाश्म य ग 
(Neolithic Age); ब्राँझ य ग (Bronze Age); लोहय ग (Iron Age) व अगदी अलीकडिे यंत्रय ग. 
भशूास्त्राच्या काही कालान सार संस्कृहतकालािा हनदेश प ढीलप्रमाणे करता येईल. 
 

कोष्टक क्रमांक ८ : १ 
हनरहनराळ्या संस्कृहतकालािंी भशूास्त्राच्या वळेापत्रकान सार हवभागणी 

महाकल्प महाय ग संस्कृतीय ग कालगणना 
(वषापूवी) 

नूतन िीवय ग 
(Cenozoic) 

पूवव प्लायस्टोसीन (Lower 
Pleistocene) (आध हनक महाय गािा 
ि न्थयात ि ना काल) 

पूवव पाशाणाश्म य ग 
(Lower Paloeolithic) 
(ि न्थयात ि ना 
अश्मय गािा काल) 

२० ते ३० लाख 

नूतन िीवय ग मध्य प्लायस्टोसीन (Middle 
Pleistocene) (आध हनक महाय गािा 
मध्य काल) 

-- ८००,००० 

नूतन िीवय ग 
(Cenozoic) 

उत्तर प्लायस्टोसीन (Upper 
Pleistocene) आध हनक महाय गािा 
उत्तर काल 

मध्यपाशाणाश्म य ग 
(Middle Palaeolithic) 
अश्म य गािामध्य काल 

१५०,००० स मारे 
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नूतनिीवय ग 
(Cenozoic) 

उत्तर प्लायस्टोसीन (Upper 
Pleistocene) आध हनक महाय गािा 
उत्तर काल 

उत्तर पाशाणाश्म य ग 
(Upper Palaeolithic) 
अश्मय गािा उत्तर काल 

३५,००० स मारे 

   वषापूवी (B.C.) 
 नूतनतमय ग (Holocene) मध्याश्मय ग (Meolithic) ११,००० स मारे 
 नूतनतमय ग (Holocene) नवाश्मय ग (Nesolithic) ८००० ते ८५०० 
 नूतनतमय ग (Holocene) ताम्रय ग (Copper Age) ५००० 
 नूतनमयय ग (Holocene) ब्रॉन्थझय ग (Bronze 

Age) 
३००० 

 नूतनतमय ग (Holocene) लोह य ग (Iron Age) १४०० 
 

पाशाणाश्म य गािी वगववारी, हनरहनराळ्या हत्यारानं सार व त्याकाळी अस्स्तत्वात असणाऱ्या 
मानवक लातील िातीन सार क्लाकव ने १९६९ मध्ये माडंली. त्यापैकी काही महत्वािा भाग प ढीलप्रमाणे, 
 

कोष्टक क्रमांक ८ : २ 
पाशािाश्म संस्कृिींची स्थूल वगसवारी 

अन . 
क्रमाकं 

हत्यारािें वणवन काल 
(स मारे वषापूवी) 

संस्कृती िाती 

१) तक्षक, तासणी, ओबडधोबट 
हाडािंा शस्त्रासारखा उपयोग. 

२० ते ३० लाख पूवव पाशाणाश्म ऑस्रेलोहपथेकस 

२) हात क ऱ्हाड, हपक्स, तक्षक, 
तासणी, हाडाचं्या पत्री. 

५००,००० पूवव पाशाणाश्म होमो-इरेक्टस 

३) गाभ्यापासून तयार केलेल्या अरंुद 
पत्री, तीक्ष्ण तासणी. 

७०,००० मध्याश्मय गािा 
मध्यकाल 

हनएंडरथाल 

४) तीक्ष्ण पाती, िाकू, हछन्नी, स या, 
मत्स्यनाण व इतर हाडािंी लाकडी 
हत्यारे. 

३५,००० उत्तर पाशाणाश्म होमो सहॅपयन 
सहॅपयन 

५) पाषाणािी लघू हत्यारे, हतरकमण, 
माशािें गळ, िाकू इत्यादी. 

११,००० मध्याश्मय ग होमो-सहॅपयन 
सहॅपयन 

 
पूवस पाशािाश्म युग 

 
वरील सवव कोष्टकावरून असे लक्षात येते की स मारे २० लाख वषापासून ते अगदी अलीकडे म्हणिे 

८–१० हिार वषापयवन्थत मानवािे उदरहनवाहािे साधन म्हणिे म ख्यतः हशकार करून हमळहवलेले अन्न 
अगर गोळा करून हमळवलेले अन्न. या दोन्थही प्रकारासाठी हकत्येक वेळा एकहत्रतपणे कायवही केले िाई. 
साम हहक हशकार हा तर बऱ्यािवळेा आढळून येणारा प्रकार होय. असे करत असताना, हिकडे हशकार 



 

 

अनुक्रमणिका 

सापडेल हतकडे िाणे हे सहिस लभ प्रवृत्तीिे लक्षण त्याही काळी हदसून येते. अशा हशकारीपैकी रेनहडयर 
व गवा या प्राण्याचं्या त्या काळातील हशकारी हवशषे प्रहसद्ध आहेत. त्याम ळे त्यावळेिे िीवन भटक्या 
स्वरूपािे अगर काहीसे भटक्या स्वरूपािे होते. पूवव प्लायस्टोसीन पासून ते उत्तर प्लायस्टोसीनच्या 
थोड्या आधीच्या काळापयवन्थत अशाि प्रकारिे िीवन होते. पहरणामी अमेहरकेच्या शोधापूवीच्या ि न्थया 
िगातील बह तेक भभूागावर मानवी वस्ती असल्यािी हिन्थहे हदसून येतात. 
 

या सवव कालापैकी प्रागैहतहािा काल बराि मोठा आहे. सोयीसाठी व लक्षणीय बदलाचं्या अन षंगाने 
प रातत्व वैज्ञाहनकानंी यािे संस्कृहतदशवक तीन काल पाडले ते वरील कोष्टकांवरून समिून येईलि. या 
सवव कालास अश्मय ग (Stone Age) म्हटले िाते व त्यािे पूवव पाशाणाश्म मध्याश्म व नवाश्म असे तीन 
म ख्य कालखंड पडतात. पूवव पाशाणाश्म काल या हतन्थहीपैकी मोठा असून त्यािे परत पूवव, मध्य, उत्तर 
पाशाणाश्म असे तीन भाग पडतात. या हतन्थही कालाचं्या कक्षा मात्र काटेकोरपणे सागंता येत नाहीत. कारण 
एकीकडे एखादा काल िालू असल्यास द सरीकडे त्यािी थोडी वरिी पायरीही आढळण्यािी शक्यता 
असते. उदाहरणाथव अहतपूवेकडील प्रदेशात ज्यावळेी नवाश्म य ग ककवा ब्रॉन्थझ य ग िालू झाले, त्यावळेी 
उत्तर य रोपातील हकत्येक भागामध्ये मध्याश्म य गािेि िीवन िालू होते. अथात संस्कृतीिी भरभराट 
अहतपूवेकडील प्रदेशात िास्त झपाट्याने झाल्यािेि हे लक्षय होय. 
 

प्रागैहतहासािा बह तेक सवव अभ्यास (ककवा बरािसा) य रोपीयन देशांमध्ये व य रोहपयन देशासंबंधी 
अहधक केला गेला. प रातत्व–हवज्ञानािा भारतातील पसारा प ढे पाहूि. परंतू येथून बरेिसे वणवन य रोहपयन 
प रातत्व हवज्ञानाच्या दृहष्टकोनातून आहे. रेहडओ–काबवन कालमापनाच्या पद्धतीप्रमाणे मध्य प राणाश्म य ग 
हिस्तपूवव ३२ ते ३५ हिार वषांपूवी संपले. त्याम ळे उत्तर प राणाश्मािा काल हिस्तपूवव ३२ ते ११ हिार 
वषांिा व य रोहपयन मध्याश्म य गािा काल ११ ते ५ हिार वषांिा साहंगतला िातो. नवाश्य य गािा काल 
मात्र य रोपपेक्षा अहतपूवेकडील देशामंध्ये ८ ते ३·५ हिार वषांपूवीिा होय. 
 

प्रािीन संस्कृहतसंबधंीिी माहहती हमळवताना खूपसा अश्म हत्यारािंा (Stone tools) आधार 
घेतला िातो. हवस्तृत प्रमाणावर मानवाने िरी दगडािा उपयोग केला असला – म्हणूनि अश्म य ग – 
तरी हाडे, कशगे तसेि लाकूड व इतरही वस्तंूिा थोड्यार्फार प्रमाणात हत्यारे बनहवण्यास उपयोग केला 
िात होता, असे हदसून येते. ऑस्रेलोहपथेकसच्या वणवनावरून तर ह्या गोष्टीस प रावाि हमळतो. मध्य 
प राणाश्मय गामध्ये हाडानंा पाहहिे तसा आकार देऊन हत्यार बनहवण्यािे मानवािे प्रयत्न आढळतात, परंतू 
अहधक प्रसार व व्यवस्स्थत आकार देण्यािे तंत्र तसेि हाडाहशवाय कशगे, गारगोटी वगैरेंिाही हत्यार 
बनहवण्यास उत्तर प राणाश्म य गामध्ये िास्त उपयोग केलेला हदसून येतो. तसेि कोरण्यािी व कापून 
काढण्यासाठी उपय क्त अशा हत्यारािंीही हनर्ममती उत्तर प राणाश्म य गामध्ये िास्त झाल्यािे हदसून येते. 
 

लाकडािा भाल्यासाठी (spear) उपयोग पूवव प राणाश्म य गापासून हदसून येतो. अशा प्रकारिे भाले 
स रवातीच्या कालात आगीमध्ये भािून टोकदार केलेले असत. नंतर नंतर मात्र भाल्याच्या प ढच्या टोकास 
दगडाने अगर अगदी नंतर क ठल्यातरी धातूिा उपयोग करुन अणक िीदार करीत असत. 
 

एखादे दगडािे हत्यार मानवहनर्ममत आहे ककवा नाही यािी परीक्षा करणे अन भवातंी शक्य होते. 
कारण पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वहात गेल्याने एकमेकावंर आपटूनही एखाद्या गोट्यािे हछळके हनघणे शक्य 
असते. याहशवाय वातावरणाच्या परीणामाने, हहमनगाच्या घषवणाने व इतर अशाि कारणाम ळे साध्या 
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ओबडधोबड दगडास हत्यारासाखे स्वरुप येणे शक्य असते. अशावेळी मानवहनर्ममत हत्यारािा वगेळेपणा 
ओळखणे कठीण िाते. परंतू हनरखून पाहहल्यास हत्यारावरील ख णा व काढून टाकलेल्या पत्री मानवानेि 
काढल्या असल्यािे समिून येते. हशवाय अशावळेी पत्री काढून टाकलेला भाग व त्याच्या कडा महत्वपूणव 
माहहती देतात. मात्र तरीही मानवहनर्ममत हत्यारािें वगीकरण करण्यास अन भव हवाि. सवात प्रािीन 
मानवहनर्ममत हत्यारामध्ये तक्षक (chopper) व इतर दगडगोट्यािंी हत्यारे यािंा समावशे होतो. 
 

तक्षक व दगडगोट्यािी हत्यारे अगदी स रवातीच्या काळी तयार करताना एका बािूच्या काही पत्री 
िोराने आघात करुन काढून अशा तऱ्हेने टाकल्या िातात की त्याम ळे हत्यारास एक धारदार कड तयार 
होईल.ओल्ड वाई गॉिवच्या अगदी खालच्या तळामध्ये (याला बेड - १ अगर गादी - १ असे म्हणतात.) 
तक्षके भरपूर प्रमाणात सापडली असून अशा हत्यारानंा ओल्ड वान हत्यारे असे नाव आहे. अशा हत्यारांच्या 
पत्री दोन्थही बािूनी व दोन हदशानंी काढलेल्या असल्याने हनसगवहनर्ममत हत्यारापेक्षा ती हनराळ्याि प्रकारे 
उठून हदसतात. अशाि प्रकारिी हत्यारे दहक्षण आहफ्रकेतील केप कॅमेरीनपासून ते रान्थसव्हाल 
(Transval), केनया (Kenya), मारोक्को (Morocco), अल्िेहरया (Algeria) व ॲहबसीहनया (Abyssinia) 
इत्यादी हठकाणी सापंडली आहेत. ओल्ड वान तक्षकािंा उपयोग पूवव प्लायस्टोसीन य गामधील अगदी 
स रुवातीच्या काळात मानव क लातील काही मानवानी केल्यािेही प राव ेआहेत. हवशषेतः आहफ्रकेमधील 
बह तेक सववि प्रदेशात यािंा उपयोग केला िात होता. य रोपमध्ये मात्र अशी हत्यारे आहफ्रकेनंतरि 
उपयोगात आणली गेल्यािे हदसते. अगदी साध्या तक्षकािंा उपयोग िावा मनॅने केलेलाही हदसतो. तसेि 
पूवव आहशयातील िीन, ब्रम्हदेश, इंडोनेहशया व भारत तसेि इतरही हकत्येक प्रदेशामध्ये या तक्षकािंा वापर 
केल्यािे हदसून येते. ओल्ड वान व पेककगच्या तक्षकाशंी हमळत्या ि ळत्या तक्षकािंा वापर काही य रोहपयन 
प्रदेशातील काही हठकाणी केलेला आढळून येतो. त्यापैकी क्लॅक्टॉन-ऑन-सी (Clacton - on - sea); 
स्वान्थसक्रोम्बे (Swanscombe); व्हटेंसझ लॉस (Vertesszolos); दहक्षण फ्रान्थसमधील काही भाग व 
रुमाहनयातील काही स्थलािंा हनदेश उल्लेखनीय ठरेल. 
 

ओल्ड वाई गॉिव येथील बेड-२ व बेड-४ मध्ये तक्षकािें हळूहळू रुपातंर एका िरा हनराळ्या व 
प्रगतीपर हत्यारामध्ये झालेले हदसून येते. हेि रूपातंर आहफ्रकेमधील इतर हठकाणीही हदसून येते. या 
प्रगतीकारक हत्यारास हातक ऱ्हाड (Hand Axe) असे म्हणतात. या हत्यारािा उगम प्रथमतः आहफ्रका 
खंडामध्ये झाला, व तेथून त्यािा प्रसार इतरत्र झाला. परंतू पूवव आहशयामध्ये मात्र त्यािा उगम हनहितपणे 
झाला नाही. तसेि आहफ्रकेतील ओल्ड वाई गॉिव येथेही यािा उगम झाला नाही. हनहितपणे काही सागंता 
येत नसले तरी आहफ्रकेमध्ये कोठेतरी उगम झाला असला पाहहिे याबाबत तज्ञात एकमत आहे. अशी 
प्रगती हनरहनराळ्या भहूमखंडात झालेलीही आढळते. 
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हातक ऱ्हाडीिा समावशे गाभ्याच्या हत्यारामंध्ये (Core tools) केला िातो. हातक ऱ्हाडीिा आकार 
नासपती (Pear) सारखा अगर काहीसा शकूंच्या आकारासारखा असतो. या हत्याराच्या र्फटक्याने हाड 
हिरले िाऊ शकते. याच्या हनर्ममतीसाठी काही दगडािंा, गारगोटींिा उपयोग केला िातो. हातक ऱ्हाड 
अशा तऱ्हेने तयार केली िाते की हतच्या पायालगतिा भाग म्हणिे एक सलग अणक िीदार कडा असते. 
हातामध्ये धरून वापरण्यािे हे हत्यार असून यािा स्वतंत्रपणे उपयोग केला िातो. याच्यायोगे बऱ्याि 
प्रकारिे कायव साधता येते. कापण्यासाठी, ठोकून मारण्यासाठी, खरवडण्याच्या हक्रयेसाठी तसेि 
खणण्याच्या कामीही यािा उपयोग होऊ शकतो. आहफ्रका, उत्तर य रोप, भारत इत्यादी देशामध्ये मोया 
प्रमाणावर यािा वापर होत होता. तसेि या हत्यारािा आकार प्रकार यामध्येही स संगता आढळते. म्हणिे 
समिा भारतामध्ये एखादी हातक ऱ्हाड सापडल्यास आकाराच्या दृष्टीने आहफ्रकेतील वा य रोपातील हात-
क ऱ्हाडींच्यापेक्षा हनराळेपण हदसून न येता, एकि प्रकार हदसून येतो. 
 

गाभ्यािी हत्यारे (Core tool) व पत्री हत्यारे (Flake tool) याचं्यात र्फरक काय? असा प्रश्न सहि 
मनात येणे शक्य आहे. समिा एखादा मोठा गारगोटीिा दगड हातात घेऊन त्यावर वरच्या बािूस, कडेने 
असे आपणास पाहहिे त्याप्रमाणे द सऱ्या दगडाने आघात करत गेल्यास म ख्य गाभ्याला िो हत्यारािा 
आकार प्राप्त होतो, त्याला गाभ्यािी हत्यारे असे म्हणतात. म्हणिेि येथे पत्री बािूला काढून टाकून म ख्य 
गाभ्यािाि उपयोग हत्यार म्हणून केला िातो. हात–क ऱ्हाड हे गाभ्याच्या हत्याराच्या प्रकारात बसते. 
याउलट गाभ्यापासून ज्या पत्री बाहेर पडतात त्यापैकी काहींच्या कडा अहतशय अणक िीदार असतात. 
त्यािंा उपयोग िाकूसारखा ककवा खरवडण्याच्या हक्रयेसाठी केला िातो. अशा हत्याराना पत्री हत्यार असे 
म्हणतात. गाभ्यािी हत्यारे व पत्री हत्यारे अशा दोन्थहींिाही उपयोग पूवव पाषाणाश्म य गामध्ये केला गेला, व 
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हवशषेतः हात-क ऱ्हाड पूवव पाषाणाश्म य गािे वैहशष्ट्य होय. असे असले तरी उत्तर पाशाणाश्म य गामध्ये 
हात-क ऱ्हाडीिा उपयोग संप ष्टात आल्यािे हदसते. मध्य व उत्तर पाशाणाश्म य गामध्ये हात - 
क ऱ्हाडीसारख्या हत्यारामंध्ये क्रातंी होण्याऐविी पत्री हत्यारामध्ये हवकास होत गेल्यािे दृष्टोत्पत्तीस येते. 
हवशषेतः उत्तर पाशाणाश्म य गामध्ये पत्री हत्याराचं्या साववहत्रक वापरािी हनशाणी हदसते. 
 

आहफ्रकेमध्ये होमो इरेक्टसच्या अवशषेासमवते हात – क ऱ्हाडीही इतरत्र हवख रलेल्या आढळून 
आल्या आहेत. या हत्यारािा काहीसा प्रसार उत्तरेकडे य रोपभर व पूवेकडे भारतात झाल्यािे आढळते. 
असा प्रसार मात्र पूवव प्लायस्टोसीनच्या काळाति आढळतो. परंतू िीन ककवा इतर पौवात्य देशामध्ये 
हातक ऱ्हाडीपेक्षा तक्षकािंाि अहधक वापर आढळून येतो. य रोपमध्येही हात-क ऱ्हाडींच्या उपयोगािा प्रश्न 
काहीसा कोड्यात टाकणारा असला तरी स्पेन, इटली, इंग्लंड व फ्रान्थस या हठकाणीि असा वापर हदसून 
येतो. 
 

अगदी स रवातीच्या हात – क ऱ्हाडींिा उल्लेख “ॲबेस्व्हलीयन (Abbevillion) उद्योगाच्या” संदभात 
(Abbevillion Industry) केला िातो. ॲबेस्व्हले हे फ्रान्थसमधील एक स्थान असून अशा प्रकारच्या हत्यारािंा 
शोध येथे सववप्रथम लागल्याने अशा हनर्ममतीस ॲबेस्व्हलीयन हनर्ममती संबोधले गेले. अहधक कौशल्यपूणव हात 
क ऱ्हाडींिी हनर्ममती मात्र “आश हलयन उद्योगाच्या” (Acheulean Industry) संदभात हदसून येते. अशा 
काहीशा प्रगत हात–क ऱ्हाडीिी हनर्ममती सेंट आश ल (St. Acheul) या फ्रान्थसमधील हठकाणी सववप्रथम 
आढळून आल्याने, त्या स्थानािेि नावं उद्योगसमूहास हदले गेले. ॲबेस्व्हलीयन उद्योगास पूवी ककवा 
हकत्येकवेळा “िेहलयन उद्योग” (Chellean Industry) असेही म्हटले िात होते. आश हलयन हात - 
क ऱ्हाडींच्या कडा िास्त सरळ, धारदार आढळून येतात. या उलट ॲबेस्व्हलीयन हात-क ऱ्हाडी िरा 
ओबडधोबड असून कडा त लनेने कमी धारधार व खािा पडलेल्या हदसून येतात. 
 

आश हलयन काळामध्येि पत्री हत्याराचं्या हनर्ममतीसाठी एक हनराळेि तंत्र प्रगत होत होते. याला 
लॅव्हालॉयहसयन (Levalliosion) तंत्र म्हणतात. या तंत्रान सार आघात करुन पत्री काढण्यापूवी ज्या 
हठकाणी आघात करायिा तो भाग सपाट करुन घेतला िातो. याला आघात र्फलाट (Striking platform) 
असे म्हणतात. अशा सपाट भागावर आघात करुन काढलेली पत्री हत्यारे िास्त लाबंीिी व अहधक 
समानतादशवक (Symmetrical) असतात. या तंत्राम ळे पत्री हत्यारे िास्त उपय क्त ठरु लागली. 
 

लॅव्हालॉयहसयन तंत्रािा वापर आहफ्रका, पाहिम य रोप, अहतपूवेकडील प्रदेशात व भारतामध्ये 
हदसून येतो. परंतू अहतपूवेकडील िीनपयंत मात्र यािा प्रसार झाला नाही. 
 

य रोपमध्ये आश हलयन काळ अहधक लाबंलेला आढळतो. म्हणिे द सऱ्या अंतराहहमानीय 
(Interglacial) काळापासून ते हतसऱ्या अंतराहहमानीय स्स्थतीपयंत हा काळ लाबंलेला आढळतो. 
वातावरणात कडाक्यािी थंडी असल्याने मानवािा ऊब हमळण्यािा प्रयत्न स रु झाला. य रोप व िीनमध्ये 
अग्नी तयार करण्यािा शोध लागला. परंतू आश हलयन काळाच्या उत्तराधापयवन्थत आहफ्रकेमध्ये अग्नीच्या 
शोधािा प्रयत्न येत नाही. तसेि संपूणव पूवव पाशाणाश्म य गामध्ये मानवािी वस्ती उघड्या मदैानात, नदी 
ककवा तळ्याचं्या काठी आढळून येते. लहान लहान प्राण्याचं्या हशकारीपासून ते हत्ती, ऱ्हीनोसवस, गवे 
इत्यादींच्या हशकारीही केल्या िात होत्या. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

मध्य पाशािाश्म युग 
 

मध्य पाशाणाश्य य गायध्ये हत्याराचं्या दृष्टीने म्हणिे संस्कृतीच्यादृष्टीने म्हणावी हततकी प्रगती 
झालेली हदसत नाही. पूवव व उत्तर पाशाणाश्मानंा िोडणारा एक काल इतपति यािे महत्व आहे. 
त्यािप्रमाणे या कालातील माहहती बहूताशंी पहिमी य रोपीय देशासंबंधीि मयाहदत हमळते. याउलट भारत, 
पूवव आहशया, आहफ्रका इत्यादी देशामध्ये या कालखंडािी माहहती अत्यल्प अगर िवळ िवळ अहिबात 
हमळत नाही, 
 

मध्य पाशाणाश्म य गातील महत्वािा उद्योसमूह (Industry) म्हणिे “मॉस्स्टहरयन उद्योगसमूह” 
(Mousterian Industry) ककवा मॉस्स्टहरयन संस्कृती होय. पहिम य रोपमध्ये यािा काल स्ख् रस्तपूवव 
८०,००० ते ३२ ते ३५ हिार वषापयवन्थत िातो. हनएंडरथाल या प्रािीन मानवािी ही संस्कृती! या काळात 
लॅव्हालॉयहसयन पत्री हत्यारािें तंत्रि प ढे ढकलले गेले. हात-क ऱ्हाडींिा िरी उपयोग होत असला तरी 
त्याच्या हनर्ममतीवर मयादा होती, व म ख्य भर पत्री हत्यारावंरि हदलेला आढळतो. टोकदार ककवा कोिीच्या 
हत्याराचं्या (Paints) उपयोगास याि काळी स रुवात झाली. भाल्याच्या प ढच्या टोकास अशी टोकदार 
हत्यारेही बाधंण्यािी कला याि काळात अवगत केली गेली. िमवनीमधील एहकरग्ि डॉकव  (Ehringesdorf) 
येथे अशा प्रकारिी हत्यारे सापडलेली आहेत. तसेि अगदी थोड्यार्फार प्रमाणात हाडािंाही हत्याराचं्या 
हनर्ममतीसाठी उपयोग केला िात होता. परंतू प्रमाण मात्र अत्यल्प होते. 
 

मध्य पाशाणाश्मय गािे एक वैहशष्ट्ट्य असे की उत्तर य रोपभर हहमय गािा काल स रू झाला. याम ळे 
वातावरण अगदी कडाक्यािे थंड झाले. उष्ट्ण हवामानातील िीवनास अन कूल असलेल्या प्राण्यामंध्येही 
बदल होऊन थंड प्रदेशात हटकाव धरू शकणाऱ्या रेनहडयर सारख्या प्राण्यािंा वावर अहधक वाढला. 
थंडीम ळे हनएंडरथाल मानवास ग हािंा आश्रय घेणे भाग पडले. अग्नीिा शोध आधीि थोडा काळ लागल्याने 
हनएंडरथाल मानव त्यािा उपयोग उिेडासाठी व उष्ट्णता हनमाण करण्यासाठी करून घेऊ लागला. 
हनएंडरथालच्या वसहतस्थानात खरवडणाऱ्या हत्यारािंा समावशे हदसून आला. त्यायोगे प्राण्यािंी कातडी 
खरवडून त्यािंा कपड्यासंारखा उपयोगही हनएंडरथाल करीत असावा. हत्याराचं्या हनर्ममतीत िरी 
हवहवधता आढळली तरी हनएंडरथालला सौंदयवदृष्टी असावी असे म्हणता येत नाही. कारण कलाक सरीिे 
काम, हशल्पकाम, दागदाहगने ककवा स शोहभत केल्यािा काहीि प रावा हमळत नाही. याउलट हनएंडरथाल 
हा नरमासभक्षक असावा असा मात्र क्राहपना (Krapina), य गोस्लास्व्हया (Yugoslavia) व माऊंट कामेल 
इटली (Mt. Carmel Italy) येथील अवशषेावंरून प रावा आढळतो. 
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आकृहत क्रमाकं ८ : ३ मध्याश्म य गीन भारतातील काहंी हत्यारे 

 
हनएंडरथाल मानवाच्या संस्कृतीिे द सरे एक वैहशष्ट्ट्य म्हणिे मृतास प रण्यािी प्रथा होय! असे 

करण्यामध्ये हनएंडरथाल मानव हा सववप्रथम होय. परंतू प्रत्येकवेळी मृतास ते प रति होते असे मात्र नाही. 
कारण हकत्येकवळेा इतर िनावराचं्या हाडाबंरोबरि त्यािंीही हाडे सापडलेली होती. परंतू काही वळेा मात्र 
ग हेमध्ये मागील बािूस मृत शरीरे प रून ठेवल्यािेही आढळते. अशा वळेी हात-पाय बाधंलेल्या स्स्थतीत 
आढळतात. यािा उदे्दश बह दा िागेिी बित करण्यािा असावा. तसेि काही काही हठकाणी मृताबरोबर 
इतर वस्तूही प रलेल्या आढळतात. म्हणिे परलोकाहवषयी त्याचं्याही काही कल्पना असाव्यात असे 
म्हटल्यास िूक होणार नाही. त्यानंतरच्या काळात हीि पद्धत प ढे रूढ झाल्यािे हदसून येते. मृतात्माच्या 
काही इच्छा राहू नयेत असाही संकेत यामध्ये असावा. डॉरडॉग्ने येथील ली मॉस्टेअर (Le Moustier) येथे 
एका तरूण माणसाच्या शिेारी काही िनावरािंी हाडे, काही हत्यारे वगैरे प रल्यािे प रावे आढळून आले 
आहेत. हीि पहरस्स्थती ला शॉपले ऑक्स सेंटस (La Chapelle aux Sants), माउंट कारमेल (Mt. 
Carmel) इत्यादी हठकाणीही आढळून आले. अशा वस्तंूिा उपयोग परलोकी गेल्यानंतर त्या मानवाने 
करावा अशा भावनेने आिही हकत्येक हठकाणी ही पद्धत हदसून येते. या सवांिा अथव मृतप िा, अहवनाशी 
आत्म्यािे अस्स्तत्व व आत्म्यास संत ष्ट करणे इत्यादी धार्ममक गोष्टीशी िोडला िातो. अशा प्रकारे 
धमासंबंधीच्या कल्पना, रूढी, समि ती या नंतरच्या काळामध्ये म्हणिे उत्तर पाषाणाश्म य गामध्ये वाढति 
गेल्यािे हदसून येते. 
 

णहमयुगे – 
 

उत्तर पाषाणाश्म य गामधील संस्कृतीसंबधंी पाहाण्यापूवी हहमय गासंबधंी त्रोटक माहहती पाहू. 
कारण हहमय गाम ळे मानव ज्यावेळी ग हेिा हनवारा शोधू लागला त्यावळेीि त्याच्या धार्ममक कल्पना, 
सामाहिक िीवन इत्यादी गोष्टींिी प्रगती झाली असे म्हणाव े लागेल. थंडीपासून बिाव करण्यासाठी 



 

 

अनुक्रमणिका 

िनावरािंी कातडी पाघंरणे म्हणिे वस्त्रप्रावरणािे द्योतक होय. तसेि उिेडासाठी व उबेसाठी अग्नीिाही 
उपयोग करण्यात येऊ लागला होता. यासाठी हनरहनराळ्या हहमय गाचं्या कालिी माहहती येथे पाहू. 
 

प्लायस्टोसीन महाय गािे निरेत भरणारे महत्व म्हणिे वेळोवळेी हळूहळू कमी होत िाणारे 
तपमान. याम ळे पृ् वीवरील हकत्येक भाग हहमाच्छाहदत होत असे. एकूण िार हहमय गािंी नोंद आढळते. 
प्रत्येक दोन हहमय गाचं्या काळात आंतरहहमानीय काल हदसून येतो. हहमय गाच्या काळात तपमान खूपि 
खाली येऊन बर्फािे थरच्या थर साित, तर आंतरहहमानीय कालात त्यामानाने तपमान खाली गेलेले 
हदसते. अशा आंतरहहमानीय कालात बर्फव  हवतळून (काही प्रमाणात) मानवास वस्ती करणे शक्य होत असे. 
हहमय गाच्या काळात िास्तीत िास्त बर्फाच्या थरािी िाडी स मारे २ मलै इतकी आढळून येते. उत्तर य रोप, 
हब्रटीश बेटे, स्कँहडनेस्व्हया, बास्ल्टक सम द्र, िमवनी, रहशया, इ. प्रदेशातील हहमय गािंी नोंद आढळते. 
य रोपमध्ये आढळलेल्या हहमय गािंी वगववारी प ढीलप्रमाणे करता येईल. 
 

कोष्टक क्रमांक ८ : ३ 
युरोपमध्ये आढळिाऱ्या णहमयुगांचा कालावधी. 

क्रम हहमय गािे नाव काल (वषापूवी) अंदािे 
उत्तर हहमानीय (Post Glacial) उत्तर हहमानीय १०,००० 
िवथे हहमय ग (IV Glaciation) ब मव हहमय ग (Wurm) १००  ,०००  
आंतर हहमानीय आंतर हहमानीय (Inter-glacial)  
हतसरे हहमय ग (III Glaciation) हरस हहमय ग (Riss) २००,००० 
आंतर हहमानीय द सरे हहमय ग 
(II Glaciation) 

आंतर हहमानीय कमडेल/मध्य 
हहमय ग (Mindel) 

४००,००० 

आंतर हहमानीय पहहले हहमय ग 
(I Glaciation) 

आंतर हहमानीय ग ंि हहमय ग 
(Gunz) 

६००,००० 

 
हहमय गे का झाली? याबाबत एकि ककवा काही हनहित कारणे साहंगतली िात नाहीत. हकत्येक 

कारणे व पद्धतींिा उल्लेख याबाबत केला िातो. परंतू एकि ककवा हनहित स्वरुपािी पद्धत मात्र सागंता येत 
नाही. मात्र असे काहीतरी घडले असावे की त्याम ळे पृ्वीिे तपमान हळूहळू खाली येऊन एक काल असा 
आला की त्यावळेी हहमय गे स रू झाली. अशा हहमय ंगािंा अभ्यास य रोपीय देशामध्ये बराि झाल्याने तेथील 
हहमय गािंीि माहहती हमळते. परंतू इतरत्र हहमय गािंा अभाव होता असेही म्हणता येणार नाही. 
 

उत्तर पाशािाश्म युग 
 

स मारे ५०,००० वषापूवीपासून ते ३० ते ३५ हिार वषापयंत बर्फव  हवतळून परत नेहमीप्रमाणे 
वातावरण गरम होण्यास स रवात झाली. याि काळात थोडीशी छोटी छोटी झाडे झ डपे उगवनू मानवी 
वस्तीस योग्य असे वातावरणही तयार होऊ लागले. हा स मारे ३०,००० वषापूवीिा काल म्हणिे क्रो - 
मगॅनॉन या होमो सहॅपयन सहॅपयनिा काल होय. यािंी एकंदर शरीरयष्टी आध हनक मानवाप्रमाणेि परंतू 
काहीशी आडदाडं स्वरुपािी होती. त्याचं्या अनेक सागंाड्याचं्या अवशषेावरुन लोकसंख्येच्या सावकाश व 
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स्स्थर वाढीिे प्रमाणे समिूत येते. याि कालामध्ये संस्कृतीिे अनेक काल हनमाण झाले. अनेक हत्यारािंी 
हनर्ममती झाली. 
 

नवीन हत्यारामंध्ये नव्या प्रकारच्या भाल्यािी गणना केली िाते. अथात भाल्यािंा वापर प वीही होत 
होता. परंतू त्याच्या स धाहरत आवृत्तीम ळे त्याला िास्त प्रवगे हमळू शकला. हाताने िोराने टाकण्याऐविी 
एखाद्या र्फळीिा वापर करुन िास्त िोरही हमळहवला गेला. मनगटाला हवहशष्ठ प्रकारे पीळ देऊन भाला 
रे्फकल्याने िोर िास्त हमळतो यािाही शोध लागला. या अशा प्रकारच्या शोधािी उत्पत्ती हतरकमयापूवीिी 
असली पाहहिे. 
 

इहिप्तमध्ये उत्तर पाशाणाश्मय गामध्येि हतरकमठा वापरण्यास स रवात झालेली हदसून येते. परंतू 
य रोपमध्ये या य गाच्या अगदी शवेटी शवेटी अगर मध्याश्मय गामध्येि तीरकमठा वापरण्यात येऊ लागला. 
टोकािा भाग आपोआप मोकळा होईल अशी योिना असलेल्या हापूवनिा (याला मत्सबाण अगर मत्सबिी 
असेही म्हणतात.) उपयोगही याि काळात करण्यात येऊ लागला. एस्स्कमो लोक अशा प्रकारच्या 
हापूवन्थसिा उपयोग देवमासा अगर सीलमासा याचं्या हशकारीसाठी करतात. मात्र आहदमानव यािा उपयोग 
रेनहडयरसारख्या मोया प्राण्यािंी हशकार करण्यासाठीही करत होते. 
 

या तीनही हत्याराचं्या हनर्ममतीवरुन हशकारीच्या बदलत्या तंत्रािी कल्पना येते. ही तीनही हत्यारे 
वापरण्यासाठी हवहशष्ट प्रकारिे हशक्षण आवश्यक असते. तंत्र अवगत करण्यािी कला न साधल्यास त्यािंा 
उपयोग करता येत नाही. त्याम ळे शकै्षहणक काळािी स रुवात या हत्याराचं्या हनर्ममतीपासून झाली असेही 
म्हटले िाते. तसेि वरिेवर सराव हाही या हशक्षणािाि भाग होय. अशा सवव हत्यारािें द सरे वैहशष्ट्ट्य 
म्हणिे ही बनहवण्यासाठी काही स ट्या भागािंी िरुरी असते. आहण हे स टे भाग हनरहनराळ्या धातंूिे 
बनहवले िातात. यासाठी टोकाना हाडे, हस्स्तदंती अगर गारगोटीपासून तयार केलेली अणक िीदार 
हत्याते िोडण्यात येऊ लागली. हापूवनिे एकूण तीन भाग असतात. ते म्हणिे टोक, उभादंड व दोरी. 
 

उत्तर पाशाणाश्मय गातील दगडी हत्यारे म्हणिे बलेडस् व ब हरन होय. अणक िीदार समातंर दोन 
कडा असलेल्या हत्यारास बलेड म्हणतात तर ब हरन म्हणिे छत्रीसारखे हत्यार असते. बलेडसिा उपयोग 
िाकूसारखा अगर तासणीसारखा होत असून ब हरनिा उपयोग खोदकाम करण्यास अगर हाडे, हस्तीदंत व 
गारगोटी यानंा आकार देण्यासाठी केला िात असे. अशा प्रकारिी दगडी हत्यारे हाडाचं्या हत्याराचं्या 
हनर्ममतीसाठी वापरली िात असावीत असे गृहीत धरले िाते. याहठकाणी एक महत्वािी गोष्ट लक्षात ठेवली 
पाहहिे ती अशी की ज्याने हत्यारे तयार केली त्याि मानवाने ती वापरली असली पाहहिे हे मानणे मात्र िूक 
होय. लोहार हत्यार तयार करतो परंतू त्यािा उपयोग इतरि करीत असतात. त्यातलाि हा प्रकार आहे. 
कसेही असलेतरी दगडी हत्यारापेक्षा धातंूिा अगर हाडाचं्या हत्यारािंा उपयोग या काळात िास्त प्रमाणात 
केला गेला हे हनर्मववाद होय. 
 

या य गामधील आणखी एक प्रगतीकारक टप्पा म्हणिे सिावट करण्यावर हदलेला भर. भाल्याच्या 
दाडं्यावर कोरुन सिावट केल्यािे हदसून येते. तसेि इतर वस्तूवरही सिावट केलेली हदसून येते. यामध्ये 
कभतीवरील कोरीव काम अगर रंगकाम यािाही समावशे होतो. कोणतेही हत्यार अगर वस्तू कलात्मक 
सिहवण्यासंबंधीिे बरेि प रावहेी आढळतात. बरं! ह्या कालामध्ये मानवािी कला कौशल्यपूणव असण्यािी 
शक्यता नाही असा सववसाधारण िो ग्रह होतो, तोही सववस्वी ि कीिा आहे. काही कलाक सरीिी कामे, 
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रंगकाम, हशल्पकाम इत्यादी खूपि िागंल्या प्रकारे स शोहभत केल्यािे हदसून येते. यावरुन आहदमानवाचं्या 
सौंदयवदृष्टीिी कल्पना येते. उत्तर पाशाणाश्य य गातील अशा प्रकारिी कला सववप्रथम समिली िाते. पूवव 
अगर मध्य पाशाणाश्मय गामध्ये मात्र असे कलाकार हदसून येत नाहीत. तसेि मातकाम, हस्स्तदंतावरील 
कलाक सरीिे काम तसेि हभत्ती हिते्र इत्यादी हनरहनराळ्या माध्यमाद्वारे यािा प्रसार झालेला हदसतो. 
 

स्पेनमध्ये व दहक्षण फ्रान्थसमध्ये ग हाचं्या कभती लहान-मोया हित्रानंी भरलेल्या हदसून येतात. काही 
हिते्र तर स मारे २० रू्फट लाबंीिीही आढळली. ही सवव हिते्र कोणत्याही खहनि ऑक्साइड रंगामध्ये 
काढलेली आहेत. यामध्ये म ख्यत्वे काळा, ताबंडा व हपवळा या रंगािा उपयोग केलेला हदसतो. परंतू 
हनळ्या अगर हहरव्या रंगािा वापर क्वहिति हदसून येतो. अिूनही अशा रंगामध्ये रंगवलेली हिते्र 
तािीतवानी असल्यासारखी हदसतात. रंगािा वापर करताना कधी घट्ट रबडीसारखे िसेच्या तसे रंग 
वापरलेले हदसतात, तर कधी कधी पाण्यात अगर कोणत्या तरी वगंणामध्ये कालवनूही वापरलेले 
हदसतात. रंगकाम करताना सरसहा बोटानंी तर रंग र्फासले िात अगर कशािा तरी ब्रशसारखा उपयोग 
करीत असत. कधी कधी हाडाचं्या नळीमध्ये रंग भरून नंतर कडा रंगहवल्या िात असाव्यात असेही 
आढळून येते. त्यािप्रमाणे रंग मळण्यासाठी अगर रंगकाम करण्यासाठीही मोठमोया प्राण्याचं्या 
स्कंधास्थींिा व दगडाच्या उखळािंाही उपयोग केला िात असावा. रंगाने बरबटलेली अशी हाडे व दगडंही 
बऱ्याि हठकाणी सापडले यावरून हा हनष्ट्कषव काढला िातो. 
 

हकत्येकवेळा प्राण्याचं्या आकृत्यापेंक्षा झाडा - झ ड पािंीि हिते्र काढलेली हदसतात. कारण त्यािंी 
हिते्र काढणे बह धा सोपे िात असावे. परंतू िी काही प्राण्यािंी हिते्र हदसतात ती प्रमाणबद्ध अशीि 
काढलेली आढळतात. मानवी आकृत्या मात्र क्वहिति हदसतात. 
 

प्रािीन मानवाने हित्रकृती कोणत्या कारणास्तव हनमाण केली असावी; अथाति कलात्मक 
दृष्टीकोनातून हनहिति नव्हे. कारण असा िर दृष्टीकोन असता तर कलाक सरीिे काम ग हेच्या तोंडाशी, 
आत, बाहेर वगैरे सववि हठकाणी आढळले असते! परंतू ग हेच्या आत बऱ्याि खोल भागामधील कभतीवरि 
कलाकृती हदसून येतात. त्याम ळे कलात्मक दृष्टीकोनािी शक्यता कमीि वाटते. याउलट मोठमोया 
प्राण्यावंर प्रभ त्व हमळवनू त्यािंी हशकार स लभहरतीने करता यावी म्हणून काहीसा िादूटोण्याच्या वा धार्ममक 
दृष्टीकोनातून ही हिते्र काढली असावीत असे म्हणणे िास्त संय स्क्तक ठरते. अशा कलाकृतींच्या 
हनर्ममतीमागे हनहिति काही तरी गंभीर, गूढाथव भरलेला असण्यािी शक्यता आहे. तसेि ग हेच्या 
तोंडािवळील भागावर िी सिावट हदसते त्यािा उदे्दश केवळ सिावट इतकाि मयाहदत असला पाहहिे; 
कारण ग हेच्या तोंडाशी असलेले कलाक सरीिे काम साधे सोपे असून आतील भागावरील काम त लनेने 
स्क्लष्ट व ग ंताग ंतीिे हदसते. 
 

यावरून िे काही हनष्ट्कषव काढले िातात त्यामध्ये धार्ममक िादूटोण्याच्या दृष्टीने, काहीशा 
हभतीय क्त आदराने तर काहीवळेा मनातील राग कशावर तरी काढण्याच्या हेतूने वगैरे हवहवध कारणासंाठी 
असे रंगकाम केले िात असावे, हा हविारप्रवाह महत्वािा वाटतो. 
 

वरील सववसाधारण वणवनानंतर उत्तर पाशाणाश्मय गामधील संस्कृतींिी माहहती पाहू. वरील 
सववसाधारण माहहतीवरुन संस्कृतीही सगळीकडे एकि असली पाहहिे असा ग्रह होण्यािा संभव आहे. परंतू 
प्रत्यक्षात मात्र तसे नाही. पहिम य रोपमध्ये ज्या प्रकारिी हित्रकला आढळून येते तशाि प्रकारिी 
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हित्रकला, रंगकाम पूवेकडे सायबेहरया, िीन व उराल ह्या रहशयातील प्रदेशापयंत आढळून येते. या 
कालातील महत्वािी व बऱ्याि हठकाणी पसरलेली संस्कृती म्हणिे ऑहरग्नेहशयन संस्कृती (Aurignecian 
Culture) होय. स धाहरत स्वरुपातील पत्री हत्यारे व ब हरन ही या संस्कृतीिी प्रम ख लक्षणे होत. तसेि 
कोिीच्या हत्यारासाठी, भाल्याच्या प ढील टोकासाठी स ई ककवा सळई, छन्नी वगैरे हत्यारासाठी हाडािंा 
उपयोगही केला िात होता. ऑहरग्नेहशयन उद्योगसमूहािा पसारा अर्फगाहणस्तान, इराक, अहतपूवेकडील 
प्रदेश, फ्रान्थस, िमवनी व स्पेन इत्यादी प्रदेशापयवन्थत वाढलेला होता. या संस्कृतीिा उगम य रोपऐविी 
आहशयामध्ये झाला असल्यािे मत आहे. रेहडओ काबवन कालमापनाच्या तंत्रान सार आहशयामध्यें यािा उगम 
हिस्तपूवव ३५०० वषापूवी झाला असावा. ऑहरग्नेहशयन संस्कृतीिे लोक ग हेमध्ये रहाणारे होत; आहण 
सवात ि नी हित्रकला व रंगकाम त्यानंीि केल्यािे हदसून येते. 
 

द सरी या कालातील संस्कृती म्हणिे गॅ्रव्हेट्टीयन (Gravettian) संस्कृती होय. दहक्षणेकडे 
रहशयापासून ते स्पेनपयवन्थत िरी ह्या संस्कृतीिा पसारा असला तरी हतिा प्रभाव मध्य व पूवव य रोपमध्ये 
अहधक प्रमाणात होता. गारगोटीच्या दगडािी कोिीिी हत्यारे, िाकू, बलेडस् इत्यादी हशकारी मोया 
प्रमाणावर केल्या गेल्या; आहण त्याचं्या दातािंा उपयोग शसे्त्र, हत्यारे तसेि इतर प्रकारिे साहहत्य उदा.–
िमिे, गळ्यातील हार, स या व कलाक सरीच्या साहहत्यास उपयोगी अशा वस्तू इत्यादीसाठी केला गेला. 
र्फावडी (Shovel) तयार करण्यासाठी गळ्याचं्या बरगड्यािंा उपयोगही केला गेला. तसेि इतर हाडािंा 
इंधनासाठी िळण म्हणून उपयोग केला गेल्यािे हदसते. या संस्कृतीिे लोक क शल कारागीर समिले 
िातात. य रोपमध्ये ज्या ज्या हठकाणी ग हा आढळतील त्या त्या हठकाणी या संस्कृतीच्या लोकानंी वस्ती 
केली. परंतू रहशयामध्ये मात्र त्यानी स्वतःिी अशी घरे बाधंलेली हदसतात. 
 

वरील दोन संस्कृतीनंतरिी संस्कृती म्हणिे सोल्य हरयन संस्कृती (Solutrean) होय. स मारे 
हिस्तपूवव १८००० वषापूवी ही संस्कृती फ्रान्थसमध्ये पसरू लागली. िोर देऊन काढलेल्या पत्रींिा 
(Pressure laking) उपयोग बलेडसारखा करण्यात येत होता. अशी बलेडस् तयार करण्यािे उत्कृष्ट तंत्र 
त्यानंी अवगत केल्यािे हदसते. 
 

मगॅडेहलहनयन (Magdalenian) ह्या फ्रान्थसमधील संस्कृतीिा काल स मारे १५,२४० ± १४० ते 
९७०० ± २०० वषापयवन्थत िातो. या संस्कृतीिा प्रसार हंगेरी, िमवनी व स्पेन याहठकाणी आढळून येतो. 
हत्यारे अहधक स बक व स्क्लष्ट रिनेिी असून त्यामध्ये हापूवन, भाले, स या, ब हरन्थस, तासणी वगैरेिा समावशे 
मोया प्रमाणात होतो. 
 
मध्याश्म युग  –  
 

स मारे १२००० वषांपूवी बह तेक सवव हठकाणहून बर्फव  हवतळू लागला. त्याम ळे हवामान व वनस्पती 
इत्यादीमध्येही बदल घडून येऊ लागले. या बदलत्या वातावरणािा परीणाम मानवावरही झालाि. 
हवामान गरम झाले व त्याम ळे िंगले वाढण्यास स रवात झाली. बिव, पाईन, व ओक वृक्षाचं्या िंगलामध्ये 
वाढ झाली. िसा वनस्पतीवर तसाि प्राण्याचं्यावरही या बदलत्या हवामानािा पहरणाम झाला. गवे 
हदसेनासे झाले तर रेनहडयर उत्तरेकडे स्थलातंहरत झाले. त्यािप्रमाणे ग हामंधील हित्रावंरही परीणाम 
होऊन नव्याने वस्ती केलेल्या मानवानी ि नी हित्रकला कोठे कोठे काढून टाकून नवी हित्रकला प्रस्थाहपत 
केली. ॲझेहलयन (Azelian) संस्कृतीच्या लोकानंी मगॅडेलीहनयन संस्कृतीच्या लोकाच्या ग हामध्ये 
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ज्यावळेी रहाण्यास स रवात केली त्यावळेी असा र्फरक हदसून येतो. त्यानंी काही दगडावर गूढ स्वरूपातील 
हिन्थहे कोरलेली आढळतात. त्यािा अथव अद्यापीही सागंता येत नाही. मानवाच्या अन्न हमळहवण्याच्या 
साधनातही बदल होऊ लागले. मासे व सम द्रातून हमळणाऱ्या इतर प्रकारच्या अन्नाकडे मानवाने आपला 
मोिा वळहवला. मध्याश्म य गातील लोकािंीं बरीि वसहतस्थाने इंग्लंडपासून ते रहशयापयवन्थत 
सम द्रहकनारीि आढळून येतात. तसेि सम द्र हकनाऱ्यापासून दूर अंतरावर रहाणाऱ्या मानवाने काही 
प्राण्याचं्या हशकारीही करून अन्न हमळहवले. अशा प्राण्यामध्ये हरणे, रानड करे वगैरे प्राण्यािंा समावशे होतो. 
त्याचं्या हशकारीसाठी हवशषेत्वाने हतरकमयािा वापर करण्यात येत होता. िंगलाच्या वाढीम ळे लाकडािा 
वाढत्या प्रमाणात उपयोग होऊ लागला. क ऱ्हाडीना (दगडाच्या, हाडाचं्या) लाकडी दाडें बसहवण्यात येऊ 
लागले. 
 

नवाश्म युग – 
 

अहतपूवेकडे स मारे हिस्तपूवव ८००० ते ३५०० च्या स मारास हा काल गणला िातो. मानवाच्या 
एकंदर िीवनात बरेि मोठे व क्राहंतकारक बदल झाले ते याि काळात. आतापयवन्थत मानव हशकारी होता, 
ककवा अन्न गोळा करून हमळवीत होता. नवाश्म य गामध्ये मानवािी वस्ती बऱ्याि मोया भभूागावर पसरली. 
या कालात काहीसे भटके तर काहीसे स्स्थर आय ष्ट्य मानव िगत होता. सववि मानव मात्र भटक्या वृत्तीिे 
नव्हते. अैनू, अमेहरकन इंहडयन वगैरे लोक छोट्या छोट्या खेड्यात एकहत्रत रहात होते. 
 

मानवी िीवनावर म ख्य परीणाम घडले ते प्राणी व वनस्पती याचं्या माणसाळहवण्याने. हकत्येक 
प्राणी माणसाळहवले गेले. तसेि हशकार हा िरी प्रमूख व्यवसाय असला तरी अहवकहसत स्वरूपातील 
शतेीही त्याकाळी केली िात होती. नवाष्ट्म य गािा काल तसा र्फारि लहान. त्याम ळे इतक्या थोड्या 
काळात शतेीच्या पद्धती अस्स्तत्वात हनहिति आल्या नाहीत, तर मध्याश्म य गाच्या शवेटी शवेटी शतेी 
करण्यािे प्रयत्न केले गेले. मात्र शतेीहवकासाम ळे एकेहठकाणी स्स्थर रहाण्यािे प्रयत्न मात्र झालेले 
हदसतात. म्हणिेि हशकार व अन्न गोळा करणे भटक्या व ग हेतील िीवनास या नव्या नवाश्म य गामध्ये शतेी 
हपकवनू अन्न हमळहवणे, स्स्थर िीवन व साम हहक िीवन असे काहीसे स्वरुप प्राप्त झाले. यािाि अथव 
मानवाच्या सृष्टीकडे बघण्यािा दृष्टीकोन बदलला असे म्हटल्यास िूक होणार नाही. हशकारी िीवनासाठी 
िनावरािंी, त्याचं्या संवयींिी माहहती आवश्यक होती. परंतू नव्या िीवनाम ळे तोि मानव सूयवप्रकाश, 
पाऊस, ऋतू बदल, हपकािें ऋतू त्याच्या पद्धती इत्यादीबाबत बोलू लागला. तसेि शतेीतून हनघालेले पीक 
एकदम हमळू शकत नाही, त्यासाठी काही काळ थाबंाव ेलागते. संयम व आशावादी िीवनािा पाया येथूनि 
स रु होतो. 
 

शतेीिा द सरा महत्वािा र्फायदा म्हणिे खेडेगावी व स्स्थर स्वरुपाच्या िीवनास स रवात झाली. 
सामाहिक िाणीव, आत्महवश्वास, एकमेकानंा मदत करण्यािी प्रवृत्ती इत्यादी मानवी ग णािंी वाढ होऊ 
लागली. त्याम ळे एकमेकात देवाणघेवाण स रु होऊन काही कालाने व्यापारास सूरुवात झाली. िीवन िरी 
खेडेगावी असले तरी कायम स्वरुपािी पक्की घरे बाधंण्यावर िोर देण्यात येऊ लागला. 
 

नवाश्म य गामध्ये िरी बरीि दगडािी हत्यारे वापरण्यात आली असली तरी त्यािें स्वरुप पूवीपेक्षा 
अगदी हभन्न आढळते. व्यवस्स्थत घासून – प सून ती हत्यारे तयार केली होती. त्यािें उपयोगही 
हनराळ्याप्रकारे करण्यात आले. स तार कामासाठी, त्यािंा उपयोग करण्यात येऊ लागला. हवणकाम, 
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मातीिी भाडंी तयार करणे, व्यापार, शतेी इत्यादी बाबतीत स धारणा घडू लागल्या व िेहरको सारख्या 
मोया वस्त्याही तयार होऊ लागल्या. 
 

नवाश्म य गामध्ये अशा बऱ्याि संस्कृतींिी/नागरतेिी (Civilization) स्थापना झाली. भारतामधील 
कसधू संस्कृतीिा (Indus Civilization) या बाबतीत अप्रत्यक्ष उले्लख केला िातो. कारण कसधू संस्कृतीिा 
काल िरी नवाश्म य गानंतरिा असला तरी तीिी स रुवात काहीशी नवाश्म य गामध्ये झाली असण्यािी 
शक्यता आहे. अथात याबाबत प राव े उपलबध नसल्याने अशी वाच्यता संहदग्ध ठरते. कसधू संस्कृतीिा 
पसारा स मारे ८४०,००० िौरस मैल इतका गणला िातो. म्हणिे लाबंी रंुदीच्यादृष्टीने १२००×७०० असा 
पसारा हदसून येतो. पूवव पिंाब उत्तर प्रदेश, हदल्लीिवळील भाग, उत्तर रािप ताना, कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य व 
दहक्षण ग िराथेतील स रत, तसेि पाहकस्थानातील काही भाग, बल िीस्थान इतका हवस्तृत प्रदेश कसधू 
संस्कृतीने व्यापलेला होता. बल िीस्तान व इतर भागातील वस्तंूिे काबवन १४ व्या कालमापन तंत्रान सार या 
संस्कृतीिा काल स्ख् रस्तपूवव ३५०० ते ३१०० च्या आसपास दशवहवलेला आहे. तसेि कसधू संस्कृतीस हराप्पा 
(Harappa) संस्कृती असेही म्हटले िाते. 
 

भारिािील पुराित्व णवज्ञानाचे कायस 
 

प्रािीन संस्कृतीिा शोध घेण्यािे कायव भारतामध्ये स मारे १८६३ च्या आसपास स रु झाले असले तरी 
१९२० पयंत या कामाला िोर आला नव्हता. इ. स. १९३० मध्ये केस्म्ब्रि हवश्व हवद्यालयाच्या एम. सी. 
बर्मकट (M. C. Barkit) याने महाराष्ट्रातील कृष्ट्णेच्या खोऱ्यातील माहहती प्रहसद्ध केली. त्यानंतर मात्र 
प रातत्व हवज्ञान शाखेतील अनेकािें कायव प्रािीन संस्कृतीिा शोध घेण्यासंबंधी हदसून येतो. यामध्ये 
हवशषेत्वाने प ण्याच्या डेक्कन कॉलेिमधील प रातत्व हवज्ञान शाखेिा, हदल्ली हवश्व हवद्यालयािा व कलकत्ता 
हवश्व हवद्यालयािा वाटा र्फार मोठा आहे. 
 

उपलबध असलेल्या साहहत्यावरुन प्रागैहतहास व आदै्यहतहासंबधंी असे म्हणता येईल की प्रािीन 
ऐहतहाहसक कालािी मयादा स्ख् रस्त पूवव ६ व्या शतकापयवन्थत येऊन पोहोिते. आदै्यहतहासािी स्स्थती 
उपलबध असलेल्या साम ग्रीन सार स मारे स्ख् रस्त पूवव ५००० ते २५०० पयवन्थतिा काल दशवहवते. आहण 
सववसाधारणपणे प्रागैहतहासािी स्स्थती हिस्त पूवव १५०००० ते ५००० पयवन्थतिा काल दशवहवते. यामध्ये 
अश्मय गािे िवळ िवळ सवव काल अंतरभतू आहेत. (Ref. Archaeology To day – 1962, Page 29, 
Asia Publishing House.) 
 

भारतात प्रािीन मानवाच्या शोधािी र्फारि कमी माहहती उपलबध आहे. अथात ही त लना य रोपीयन 
राष्ट्राचं्या बरोबर आहे. परंतू िी काही माहहती उपलबध आहे, त्याआधारे थोडक्यात प ढील प्रमाणे सागंता 
येईल. 
 

प्राचीन आश्म युग (Old Stone Age) 
 

इ. स. १९४१ च्या स रू केलेल्या संशोधनाव्दारे आंध्र प्रदेश, कनाटक, महाराष्ट्र, ग िराथ, माळवा, 
मध्य भारत, दहक्षण रािप ताना व ओहरसा इत्यादी प्रदेश व्यापलेले होते. त्याहशवाय “आर्मकयालॉहिकल 
सवे ऑर्फ इंहडया” याचं्याही कायवकत्यानी मध्य प्रदेश, पहिम बगंाल, उत्तर प्रदेश, व पूवव पंिाब येथेही 
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संशोधन केले. तसेि मानवशास्त्राच्या कलकत्त्याच्या हवभागाने मयरूभिं व दहक्षण हबहार व पूवव पिंाब 
इत्यादी हठकाणीही संशोधन केले. या सवव संशोधनाव्दारे प राणाश्म भारतािे स्वरूप लक्षात येऊ लागले. 
प्रािीन अश्मय गाच्या काळात मानव, मन मानेल तसा संपूणव भारतभर पसरलेला होता. याला र्फक्त अपवाद 
म्हणिे आसाम, केरळ, कसध, पहिम रािस्थान इ. स रवातीस या सवव हठकाणच्या मानवािी संस्कृती 
हनराळी असली पाहहिे असा ग्रह होता. परंतू त्यानंतर उपलबध झालेल्या हनष्ट्कषाच्याआधारे असे मानणे 
िूक असल्यािे लक्षात येते. 
 

त्याकालिे वातावरण काहीसे दमट, ओलसर असाव.े नद्याचं्या प्रवाहाद्वारे हकत्येक हत्यारे वाहून 
आली. वातावरण िसिसे कोरडे होत गेले तसतसे या हत्यारािंा खि नद्याचं्या काठावर व तळाशी सािू 
लागला. यािा अथव पूवीं मानव नद्याचं्या काठी वस्ती करून रहात असावा. िवळिवळ सवव भारतभरच्या 
हत्यारामंध्ये हनरहनराळ्या प्रकारच्या हात-क ऱ्हाडी, तासणी, तक्षके, गाभ्यािी हत्यारे व अश्म - परशू 
(Cleavers) इत्यादींिा समावशे होतो. परंतू ॲबेस्व्हलीयन अगर आश हलयन इत्यादी हत्यारािंी र्फारशी 
माहहती हमळत नाही. यावरून, मानवाने िर भारतात क ठूनतरी बाहेरून प्रवशे केला असेल असे गृहीत 
धरल्यास, आहफ्रकेमधून असा प्रवशे झाला असल्यािी शक्यता आहे. त्या हठकाणाहूनि अशा अश्म 
हत्याराचं्या तंत्रािी आवकही झाली असण्यािी शक्यता आहे. 
 

वरील प राणाश्म अगर प्रािीन अश्मय गाबरोबर द सऱ्या एका अश्मय गीन संस्कृतीिा पत्ता काही 
कालापूवी लागला. इ. स. १९४३ च्या स मारास गोदावरी नदीच्या काठावरील नंदूरमधमेश्वर याहठकाणी 
त्यािा प्रथम शोध लागला. तासणी व कोिीिी हत्यारे यािें स्वरूप वरील संस्कृतीपेक्षा अगदी हनराळे होते. 
अशा प्रकारच्या हत्यारानंा आशकृहत हत्यारे (awls) ककवा प्रस्च्छद्रक हत्यारे (barer) असे म्हणतात. 
यािबरोबर प्रस्च्छद्रक तासणी व काही बलेडस् सारख्या पहत्र-हत्यारािंाही शोध लागला. र्फक्त हत्यारेि 
हनराळ्या प्रकारिी होती असे नव्हे तर त्यासाठी वापरलेले साहहत्यही (raw material) हनराळेि होते. अशा 
प्रकारिी हत्यारे यापूवीच्या हत्याराचं्या थरानंतरच्या थरावर सापडली असल्याने ही संस्कृती प्रािीन अश्म 
संस्कृतीनंतरिी असावी. 
 

मध्य पाशाणाश्मय गीन संस्कृतीबाबत मात्र बरेि मतभेद असून त्याबाबतिे प रावहेी कमी 
सापडतात. कारण यािाि अथव उत्तर पाशाणाश्मय ग त्यानंतर असलेि पाहहिे असा होतो. परंतू उत्तर 
पाशाणाश्मय गाहवषयीिी हनहित स्वरुपािी माहहती अद्यापपयवन्थत नीटशी हमळालेली नसल्याने वरील य गास 
मध्य अश्म य ग (Middle Stone Age) असे म्हणावे लागेल. या कालातील संस्कृतीिी लक्षणे ‘नेवासा’ येथे 
सापडली. व गोंधळ टाळण्यासाठी “नेवासा संस्कृती” (Nevasian Culture) असे संबोधण्यात येऊ लागले. 
अशाि प्रकारिी संस्कृती लक्षणे कनाटक व ओहरसा येथे सापडल्याने त्यानंा “नेवाहसयन कनाटक 
संस्कृती” अगर “नेवाहसयन ओहरसा संस्कृती” असे संबोधले िाऊ लागले. 
 

उत्तर पाशाणाश्मय गीन संस्कृतीहवषयीही बरेिसे अज्ञाति आहे. आंध्र प्रदेशातील कनूवल व 
महाराष्ट्रातील म ंबई येथे या संस्कृतीिी काही लक्षणे आढळून आली परंतू नंतरच्या काळात या दोन हभन्न 
संस्कृती असल्यािे हनदशवनास आल्याने अिून उत्तर पाशाणाश्मय गीन संस्कृती नीटपणे समिून आली 
नाही. 
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मध्याश्म युगीन संस्कृिी (Mesolithic Culture) 
 

लहान लहान सूक्ष्मपाषाणािंी हत्यारे वापरली गेली तो काल म्हणिे मध्याश्म य गािा काल होय. 
रॉबटव ब्र स रू्फट (Robert Bruce Foote) याने या हत्यारािंा काल नवाश्म य गाने साहंगतला. परंतू गेल्या 
हकत्येक वषाच्या संशोधनानंतर भारतीय प रातत्व वैज्ञाहनकानंी हा काल मध्याश्म य गािा असल्यािा 
प रस्कार केला. सूक्ष्म पाषाणािी हत्यारे िवळ िवळ संपूणव भारतभर पसरलेली आढळतात. याला अपवाद 
र्फक्त पिंाब, केरळ व आसाम होय. परंतू ही सवव हत्यारे एकतर पषृ्ठभागावर सापडली अगर कोठून तरी 
वहात आलेल्या स्वरूपात आढळतात. मध्याश्म य गीन कालासंबंधी ज्या ज्या हठकाणी संशोधनावर उत्खनन 
झाले ती हठकाणे म्हणिे प. बगंाल मधील बरव्दान हिल्ह्यातील दामोदर नदीच्या काठी असलेल्या 
हबरभानपूर येथे, तसेि मद्रास राज्यातील हतनेबेल्ली या हिल्ह्यामधे व ग िरात येथील मेहसंद हिल्ह्यातील 
साबरमती नदीच्या आग्नेय हकनाऱ्यावरील लाघंनाि येथे प्रोरे्फसर साकंहलया, प्रो. र. हव. िोशी, प्रो. बी. 
बी. लाघं इत्यादीनी वरील संशोधन कायव केले. प्रो. िोशी यानी नमवदेच्या खोऱ्यातील अदमगड टेकड्याचं्या 
भागात संशोधन केले. या हठकाणी त्यानंा कोिीिी हत्यारे, बलेडस् इ सापडले. तसेि सस्तन प्राण्यािें काही 
अवशषेही आढळून आले. अशा तऱ्हेने मध्याश्म य गीन काल संस्कृतीिी संक्रहमत अवस्था (transitional 
stage) दशवहवते. 
 
नवाश्म युग  ) Neolithic Age) 
 

या य गामधील एकूण हत्यारािें वणवन म्हणिे घासून घासून घासून ग ळग ळीत केलेली व ‘पॉलीश’ 
या शबदात बसणारी हत्यारे होत. िगाच्या सववि हठकाणी नवाश्म य ग म्हणिे अश्म य गािी शवेटिी पायरी 
होय. तसेि शतेी, धमव, प्राणी, वनस्पती माणसाळवणे इ. गोष्टींिा उल्लेख पूवी आलाि आहे. भारतही यास 
अपवाद नाही. मातींिी स बक भाडंी (मृद पाते्र) व इतर स बक प्रकारिी हत्यारे यािंी हनर्ममती भारतातील 
नवाश्म कालािी हनशाणी होय. तसेि गारगोटीच्या दगडािीही स बक हत्यारे, झाडेझ डूपे पाडण्यासाठी, 
बाधंकामासाठी, स तारकामासाठी वापरली गेली. मातीिी भाडंी करण्यासाठी िाकािी आवश्यकता असते. 
अशा िाकासाठी ताबंयािा उपयोग मोया प्रमाणात करावा लागतो. म्हणून नवाश्म य गीन काल हवशषेतः 
भारतामध्ये ताम्रपाशाणय गािा काल म्हणावा लागेल. हवशषेतः नवाश्म य गािी अखेर तर, ताम्रपाशाणय गीन 
हनहिति होय. यािाि अथव स धाहरत ताम्रपाशाणय गािी स रूवात नवाश्मय गाच्या काळीि झाली. कसधू 
संस्कृतीच्या अवशषेावरून यािी प्रहिती येते. भारतातील नवाश्मय गीन हठकाणे प ढीलप्रमाणे होत. काश्मीर 
खोऱ्यातील ब रझोम (Burzahom), तापी, त ंगभद्रा व कृष्ट्णा नद्याचं्या खोऱ्यातील हठकाणे, म्हैसूरमधील 
ब्रम्हहगरी, म्हैसूर राज्यातील बेल्लारी हिल्हा, आसाम, बगंाल, हबहार, ओहरसा इत्यादी. 
 

ताम्रपाशाणय गीन संस्कृतीिा काल भारतात हवस्तृत प्रमाणावर हदसून येतो. हनरहनराळ्या हवशषेतः 
ताबंयाच्या धातूिा उपयोग हत्याराचं्या हनर्ममतीसाठी करण्यात येत होता. साधारणतः ताम्र पाशाणय गािा 
काल हिस्तपूवव ३००० ते ५०० वषापयवन्थतिा साहंगतला िातो. ताम्रपाशाणािा काल इंडोपाहकस्तान, 
अर्फगाहणस्तानातील टोकड्या, पूवेकडे पहिम बगंाल, व पहिमेकडे रंगपूर इत्यादी हवस्तृत प्रदेशामध्ये 
हवख रलेला आढळतो. या सवांिी माहहती येथे सागंणे हवषयाबाहेर िाईल. तसेि वरील भारतातील वणवन 
केवळ ‘प रातत्वाच्या अभ्यासािी एक झलक’ इतपति मयादा राखून केले आहे. यामध्ये हकत्येक 
संशोधनािंा, संस्कृतींिा उल्लेख नाईलािाने टाळावा लागत आहे. वास्तहवक प रातत्व हवज्ञानािा प्रसार 
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अलीकडील काळात भारतात बऱ्याि मोया प्रमाणावर होत आहे; झाला आहे. या हवषयािी सादं्यतं माहहती 
देणारे गं्रथलेखनही भरपूर आहे. यास्तव येथे ही मयादा पाळलेली आहे. 
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प्रकरि नववे 
 

मानवी शरीराची वाढ व वाढीिील प्रगिी 
 

आतापयंतच्या बह तेक प्रकरणावरुन भौहतकी मानवशास्त्रािी बौहद्धक बैठक लक्षात येते. परंतू केवळ 
बौहद्धक बठैक म्हणिेि सवव हवषय नव्हे. म द्यािंी उकल प्रात्यहक्षकाद्वारे होते. तद्वति रोिच्या रोि 
निरेसमोर असणाऱ्या व प्रत्येकाच्या हिव्हाळ्याच्या हवषयािा आढावा प्रस्त त प्रकरणामध्ये घ्यावयािा आहे. 
प्रत्येक माता–हपता आपल्या बालकाच्या शरीर बदलाबाबत िागृत असतात. हशवाय प्रत्येकिण हनरोगी व 
स दृढ रहाण्यासाठी आपापल्या परीने शरीर–वाढीिी आिारसंहहता पाळत असतो. प्रत्येकािी वाढ व 
व्यस्क्तत्व हभन्न असते. अशा हभन्नतेमधून वैहित्र्य िन्थमास येते. वैहित्र्याम ळे ‘तोि तो’ पणा निरेस न 
आल्याने िीवनासक्ती वाढते. आसक्तीमधूनि प ढील हपढी िोपासली िाते. वैहित्र्याम ळे आय ष्ट्य स सह्य 
होऊ शकते. हे एक अखंड िक्र आहे. या िक्राच्या वाढीच्या हनरहनराळ्या कला असतात. या कलािेंि 
वणवन प्रस्त त प्रकरणामध्ये करावयािे आहे. शरीराच्या वाढीिी प्रमाणे काही थोडक्या कालानंतर बदलत 
असतात. त्याम ळे या हवषयात अखंड िीवतंपणा असतो. आिकाल भौहतकी मानवशास्त्रात या हवषयास 
बरेि प्राधान्थय हदले िाते. याम ळे हा हवषय याहठकाणी थोड्या हवस्तृत प्रमाणात माडंला आहे. 
प्रात्यहक्षकासाठी प्रत्येकािे घर हीि एक प्रयोगशाळा मानून, प्रत्येकिण स्वतःि यात भाग घेऊ शकतो 
आहण हनष्ट्कषाबाबत स्वतंत्रपणे हविार करू शकतो. हाि यातील प्रात्यहक्षकािा भाग होय. 
 

मानवी शरीरािी वाढ व त्या वाढीिी प्रगती अहतशय ििंल स्वरुपािी असते. एकाि मानवी 
गटातील व्यक्तींिी (म लािंी) शरीरािी वाढ र्फार काळपयवन्थत स्स्थर राहू शकत नाही. यासाठी, ‘वाढीसाठी 
प्रमाहणत’ अशा हनदेशाकािंा उपयोग करताना १० ते १५ वषांिी आधार साम ग्री (data) हविारात घ्यावी 
असा संकेत आहे. अथात या काळातीलही वाढीिे प्रमाण समान असते असे नव्हे. परंतू त्यापूवीच्या काळाशी 
त लना करता सरासरीच्या िास्त िवळ वरील काळातील वाढीिे प्रमाण येते. तसेि वाढीिी मोिमापे, 
हनदेशाकं वगैरे मानवी गटागटापरत्व े बदलत असल्याने एका गटाच्या प्रमाहणत मोिमापािंा अगर 
हनदेशाकंािा उपयोग द सऱ्या गटािी वाढ ठरहवण्यात करणे योग्य होत नाही. शरीराच्या वाढीिी हवहभन्नता 
हवस्तृत प्रमाणावर आढळते. तरी वाढीसाठी व प्रगतीसाठी िबाबदार असणारी मूलतत्व े सगळीकडे 
सारखीि असतात. म्हणिे शरीरािी वाढ व वाढीिी प्रगती यासाठी काम करणारी यंत्रणा एकाि प्रंकारिे 
कायं करते. यंत्रणेच्या उत्पाहदत परीणामात पहरस्स्थतीन रुप बदल होत असतात इतकेि. 
 

शरीराची वाढ म्हिजे काय? 
 

प्राणीमात्राच्या शरीरािी वाढ आहण व्यस्क्तत्व ककवा व्यस्क्तत्वािा हवकास (Growth and 
Development) या दोन एकमेकाशंी अहतशय घहनष्ट संबहंधत संकल्पना होत. थाम्पसनने इ. स. १९४२ 
मध्ये वाढीिी व्याख्या करताना त्यामध्ये आकारािाही संबधं दाखहवलेला आहे. “आकार (शरीरािा), 
वाढीच्या सवव बािूनी होणाऱ्या प्रमाणावर अवलंबनू असतो.” ही ती व्याख्या होय. म्हणिे वगेवगेळ्या हदशनेे 
होणाऱ्या वाढीच्या वगेाम ळेि घाट ठरतो आहण म्हणून वाढ हे घाटािे कारण होय. (Form is determind by 
its rate of growth in various directions i. e. growth is the cause of form – Thompson – 1942) 
“िीवािंा आकार म्हणिे द्रव्यरुप शरीर” असे िर मानले तर थॉम्पसनच्या शबदात त्यािे स्वरुप 
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“आकारमानाच्या हदशचे्या संदभात सागंायिे झाल्यास, शरीरािा आकार म्हणिे ग णोत्तर परीणाम होय” 
असे साहंगतले िाते. या सवािा अथव येवढाि की िर ‘अ’ आकारािा बदल ‘ब’ आकारात झाला तर त्यास 
वाढ म्हटले िाते. अगर ‘अ’ या आकारात ‘ब’ या दराने ‘क’ या आकारात रुपातंर झाल्यास त्यास वाढ 
म्हटले िाते. 
 

वाढीसाठी प्रत्यक्ष ‘वाढ’ हा शबद न वापरता ‘प्रहक्रया’ ककवा ‘मोिमापे’ इत्यादी शबद वापरुनही 
वाढीिी कल्पना हनराळ्या शबदात माडंता येते. इ. स. १९५० मध्ये झ करमान (Zuckermann) याने वाईझ 
(Weiss) यािी वाढीिी कल्पना प ढीलप्रमाणे माडंली आहे. “त्यािे/हतिे (वाढीिे) ग णाथव स्वरुप 
प ढीलपैकी एका ककवा सवव प्रकारे आलेले हदसते. प नरुत्पादन, आकारमानातील वाढ, लाबंीतील वाढ, 
विनातील वाढ. काबवहनक द्रव्यातील वाढ, कोहशकेच्या ग हणत रुपातंरािे स्वरुप, कोहशकेिे स्थलातंर, 
प्रहथनािें हवश्लेषण आहण हशवाय यासारखे अनेक घटक.” (....“It (growth) has came to connote all 
and any of these:--reproduction, increase in dimension, linear increase, gain in weight, gain 
in organic mass, cell multiplication, cell migration, protein synthesis and perhaps more”–
Weiss cited by Zuckermann in 1950,) 
 

व्हान बटालन्थर्फी (Von Bertalanffy) मते ‘वाढ ही उपिय (anabolic) व अपिय (catabolic) या 
प्रहक्रयािें र्फहलत आहे.’ हे ककवा अशाि प्रकारिे या आधी उल्लेहखलेले घटक वाढीिी व्याख्या हनदोषपणे, 
देऊ शकत नाहीत. त्या घटकामं ळे वाढीस िबाबदार अशा ग णािंीि र्फक्त माहहती हमळते. याम ळे 
“वाढीिी” व्याख्या करणे अहतशय अवघड आहे. 
 

प्रिहलत व रुढ अशी काही प्रमाणात ‘व्याख्या’ या संदभांतील व्याख्या हरिडवस् व कावघं 
(Richards and Kavangh) यानंी १९४५ च्या स मारास माडंली. ती अशी-आकृतीच्या आकारमानातील 
र्फरक म्हणिे वाढ होय अगर एकाि वातावरणातील िीवाचं्या आकारमानातील बदल म्हणिे वाढ होय. 
(“a change in the size of the form or in the number of organisms in a unit of environment.”) 
याहठकाणी वाढ व आकृती । आकार यािंा घहनष्ट संबधं असतो, हा भाग महत्वािा आहे. यावरून 
अभ्यासपद्धती सहि लक्षात येते ती अशी की प्रथमतः आकारािा अभ्यास िसाच्या तसा करून त्यानंतर 
त्या आकाराच्या बदलािा अभ्यास करावयािा. अथात अशा प्रकारिे अभ्यास म्हणिे ग णात्मक व 
संख्यात्मक पद्धतींिा संगम होय. र्फक्त संख्यात्मक भाग प्रथम येतो व त्यानंतर ग णात्मक भाग येतो; आहण 
िास्त वाटा संख्यात्मक भागािा असतो. कारण वाढीिी कल्पना मोिमापे, त्यािें हनदेशाकं इत्यादी वरून 
येते. वाढीवर इतर गोष्टींिा होणारा पहरणाम अभ्यासताना हशवाय मोिमापे, हनदेशाकं इत्यादींिे स्पष्टीकरण 
देताना ग णात्मक पद्धतीिा अभ्यास महत्वािा होय. या संदभांतील िातीहवकासात्मक त लना प्रत्येक 
पायरीपायरीवर तपासण्यात आली पाहहिे. 
 

रॉक्सने (Roux) इ. स. १८८१ मध्ये एक हनराळाि दृष्टीकोन माडंला होता. त्याच्या मते कोणत्याही 
अवयवािा आकार म्हणिे दोन ककवा अहधक पे्ररणािें र्फहलत (resultant action of forces) होय. अशा 
पे्ररणापंैकी वाढ ही एक पे्ररणा होय. परतू त्यािा हा दृष्टीकोन कसलेि स्पष्टीकरण हनदोष देऊ शकत 
नसल्याने त्यामागील हनयम व हसद्धातं यािंी प्रगती होऊ शकली नाही. यािे पहरणाम द हेरी प्रकारिे घडले. 
एक म्हणिे कायात्मक अथव, वाढ व आकार याचं्या संदभात घेतला गेला नाही; व द सरे म्हणिे कवटी व 
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िेहेरा यािंा आभास द लव हक्षति राहहला. वास्तहवक अगदी र्फलनापासून कवटी व िेहेऱ्याच्या भागात 
असंख्य स्स्थत्यंतरे होत असून असा महत्वािा भाग रॉक्सच्या मतप्रणालीने मागे पडला. असो. 
 

शरीरािी वाढ (व व्यस्क्तत्वािा हवकासही अथाति त्यात अंतभ वत आहे.) यासंबधंी वरील 
साधकबाधक ििेवरुन असे समिते की कालपरत्वे वाढ व हवकास (development) याचं्यात कसकसे 
बदल होत िातात, हाि महत्वािा प्रश्न आहे. 
 

भौणिकी मानवशास्त्रािील अभ्यासपद्धिी 
 

भौहतकी मानवशास्त्रज्ञािें उदे्दश्य संख्यात्मक स्पष्टीकरणाकडे िास्त झ कलेले आढळतात. 
हनरहनराळ्या मानवी गटाचं्या वाढीिा अभ्यास वयान सार, कलगान सार व वशंान सार अगर िातीन सार 
(caste) करण्याकडे िास्त लक्ष हदलेले हदसते. कारण वाढीसाठी वापरलेली मोिमापे व हनदेशाकं वरील 
प्रकारान सार बदलती असतात. कोणत्या अवयवािी वाढ अभ्यासावयािी? अगर कोणत्या गटातील वाढ 
अभ्यासावयािी? या प्रश्नान सार वाढीसाठी का, कोणती व कशी मोिमापे वापरावयािी हे ठरहवले िाते. 
साधारणपणे शरीरािी ककवा शरीराच्या अवयवाच्या बाह्यागंािी मोिमापे घेतली िातात. तसेि 
मस्स्तष्ट्कमापन पद्धतीिा उपयोग यासाठी केला िातो. यायोगे खरेतर सववसाधारण वाढीिी ग णवत्ता 
ठरहवण्यािे उहद्दष्ट असते. त्याहशवाय ग णवते्तवरून अस्वाभाहवक (abnormal) वाढीिे हनदान 
(diagnosis), र्फलान मान (prognosis) व हिहकत्सा (therapy) केली िाते, त्यािप्रमाणे नंतर 
मोिमापाचं्या पद्धती ठरहवल्या िातात. शवेटी या दोहोच्या आधारे आधारसाम ग्री (data) गोळा करून 
त्यािें वगीकरण केले िाते. संख्याशास्त्राच्या हनरहनराळ्या सूत्रािंा उपयोग करून आधारसाम ग्रींिे 
स्पष्टीकरणाबरोबरि हनदान केले िाते व शवेटी वाढीिी ग णवत्ता ठरहवली िाते. 
 

भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये बरेिसे संशोधन प्रसवपूवव (prenatal) वाढीपेक्षा प्रसवोत्तर (Postnatal) 
वाढीसंबंधीि आढळते. असे असले तरी प्रसवापूवी वाढीसंबधंी उपाययोिनेच्या पद्धती व संकल्पना 
यासंबधंी बरीि माहहती स्कॅमॉन व कॅल्कीन्थस (Scammon and Calkins) यानंी इ. स. १९२९ च्या स मारास 
हदली आहे. 
 

वाढीच्या हवषयावरील संशोधन पूवी ज्यावळेी केले िात होते त्यावेळी संख्याशास्त्रािी र्फारशी वाढ 
झालेली नव्हती. त्याम ळे लोकसंख्येिी अहनहित हनवड, लहान आकारािे प्रहतदशव हवस्तारमान (Small 
Sample Size), आहण अवच्छेद अभ्यासपद्धती इत्यादी सोप्या पद्धतींिी हनवड केली िात होती. त्याम ळे 
हनहित स्वरूपािे हनकाल खात्रीशीर येत नाहीत. सध्या ही पद्धती बदललेली असून संख्याशास्त्राच्या 
आध हनक पद्धतीिा वापर मोया प्रमाणावर केला िातो. अशा बदलत्या पद्धतीिा वापर केल्याम ळे आलेल्या 
खात्रीशीर हनकालािें उत्तम उदाहरण म्हणिे मेरेहडथ (Meredith) व त्याचं्या सहकायािे संशोधन होय. 
 

वाढणनयंत्रक घटक 
 

मानवी शरीराच्या वाढीसंबंधी अनेक घटक िबाबदार असतात. काही समस्स्थहतकी 
(Homeostatic) तर काही संकरि ओिािे परीणाम (effects of heterosis) दाखहवणारे घटक यामध्ये 
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अंतभ वत आहेत. वाढ म्हणिे आकारमानात वाढ असे समिल्यास ही वाढ अगदी कोहशकागंापासून होते. 
वाढ, मग ती कोणत्याही पातळीवर असो त्यािे हनयंत्रक घटक स्थूलमानाने प ढीलप्रमाणे साहंगतले िातात. 
 

१) आंिणरक णवभाजनाचा वेग – 
 

हा वगे DNA व त्याच्याशी हनगहडत (Polymerases) बह लकीवर अवलंबनू असून या घटकावर 
कोहशकाद्रव्यािा परीणाम घडत असतो. त्याहशवाय 
 

२) णवभाजनाच्या वेगावर परीिाम घडवून आििाऱ्या इिर घटकांचा समावशेही हनयंत्रक घटक 
म्हणून करता येईल. यापैकी काही घटक – अ) उत्तजेक असतात – यामध्ये सववसाधारण घटकािंा (उदा. 
– तपमान व तत्सम), व खास घटकािंा (उदाहरणाथव – क्रहमकता हनदशवक आकारिननीक (gradients 
of morphogenetic substance) घटक व तत्सम) समावशे होतो. तर इतर घटक ब) प्रणिबंधकही 
असतात–यामध्येही सववसाधारण घटकािंा व खास घटकािंा समावेश होतो आहण 
 

३) आंिणरक वाढीवर परीिाम घडणविारे घटक – वाढीिा वगे कच्च्या मालावर अगर कच्च्या 
मालाच्या उपलबधतेवर अवलंबून असतो. उदा. – मानवास आहारािी िरूरी असल्याने वाढीच्या 
उत्पादनास आहाराच्या कच्च्या मालािी िरूरी असते. 
 

वरील घटकापंैकी काही आंतहरक स्वरूपािे (उदा. DNA व तत्सम) व काही बाह्य स्वरूपािे 
(उदा. तपमान, आहार इ. व तत्सम) अशा दोन्थही प्रकारच्या घटकािंा समावशे केलेला आहे. तसेि 
हनयंत्रक घटक वाढीच्या अवस्थेवरही अवलंबून असतात. म्हणिे प्रसवपूवव वाढ व प्रसवोत्तर वाढ या दोन्थही 
अवस्थामध्ये हनयंत्रक घटक हनरहनराळेही असू शकतात, परंत  तसे असलेि पाहहिेत असे मात्र नाही. 
कारण प्रसवपूवव वाढ िर योग्य हदशनेे होत नसेल म्हणिे अप्रत्यक्षरीत्या मातेिी प्रसवोत्तर वाढ िर योग्य 
होत नसेल तर त्यािा परीणाम गभाच्या वाढीनंतर व बालकाच्या िन्थमानंतर प्रसवोत्तर वाढीवर होतो. या 
दोन्थही प्रकारच्या वाढीसाठी काही समान घटकािंी आवश्यकता असते. वरील हविारािंी सत्यासत्यता 
प्रसवपूवव वाढीसाठी िरूर असलेल्या प ढील घटकाचं्या यादीवरून कळून येईल. हशवाय वरील हविारही 
अप्रत्यक्षपणे अहधक स्पष्ट होतील. त्यानंा प्रसवपूवव वातावरणािे घटक म्हणतात. 
 
१) पोषक घटक (िीवनसत्वािें उणेपण, आयोहडन व अन्न घटक) 
२) यंत्रणेिे घटक (उल्बी पटे्ट (amniotic bands) अपस्थानीय (ectopia), अस्वाभाहवक 

गभवस्स्थती, अहभघात (trauma) इ. 
३) हवषारी रसायने अगर वायू 
४) अंतःस्त्रावी घटक (मातेस असणारा मध मेह, शस्क्तशाली हामोंन्थसिे अंतग्रवहण; माता–

हपत्याच्या वयािा अंतस्त्रावी घटकाशंी असणारा संबधं इत्यादी) 
५) अरसीय घटक (Actinic) (रॉन्थटेन्थिनहकरण, रेहडयम इ.) 
६) सासंर्मगक (उदा. उपदंशासारखे प्रकार (Syphisis) इ.) 
७) रोगप्रहतकारक शक्ती – रक्तकोहशकािनक (erythroblast) ही स्स्थती मातेच्या रक्तािी 

गभाच्या रक्ताशी असंयोग्यता असल्यास येते. 
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८) वारेिे (placenta) दोषपूणव कायव. 
 

वरील सवव प्रसवपूवव घटकािें वणवन ‘धोकादायक’ म्हणून केले िाते. वरीलपैकी िीवनसत्वािंा 
उणेपणा, हवषारी रसायने व वायिेू शरीरातील उत्पादन, मध मेह, उपदंश वगैरे धोकादायक घटक 
प्रसवोत्तर वाढीवरही व व्यस्क्तत्व हवकासावरही परीणाम करते. 
 

वाढ व व्यन्तित्व णवकासाच्या अभ्यासपद्धिी 
 

शरीरािी वाढ व हवकास याचं्या अभ्यासाम ळे म लािंी वाढ व हवकास व वैद्यकीय पहरस्स्थती याबाबत 
बरीिशी माहहती हमळते. स मारे १० वषाच्या कालावधीतील प्रमाणेि याबाबत उपयोगी पडतात. त्यापूवीिी 
माहहती कालबाह्य आहे. हवशषेतः शरीर लक्षणािंी ग णवत्ता ठरहवण्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट हवशषेेकरून लक्षात 
घेतली पाहहिे. 
 

अशा प्रकारच्या प्रमाहणत अभ्यासाच्या एकूण दोन पद्धती साधारणपणे साहंगतल्या िातात. पहहली 
पद्धत म्हणिे ‘अवच्छेद पद्धती’ (Cross-Sectional method) व द सरी ‘अन्थवायाम पद्धती’ (Longitadinal 
method). या दोन्थही पद्धतींपैकी अवच्छेद पद्धती माहहती गोळा करण्याच्या दृष्टीने, वळेाच्या दृष्टीने, पैसा, 
श्रम इत्यादी सववि दृष्टीने सोयीस्कर व सोपी समिली िाते. यामध्ये एकाि वयाच्या म लािंी हनवड केली 
िाते. अशा म लािंी एकािवळेी मोिमापे घेतली िाऊन वाढीसाठी पूरक अशी माहहती गोळा केली िाते. 
आकडेमोड व हवश्लेषण पद्धतीने त्या माहहतीिे हनदेशाकं काढलें  िातात. अशा हनदेशाकंािी त लना करता 
यावी म्हणून हनरहनराळ्या वयोगटाच्या म लािंी हनवड करून प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्ररीत्या हनदेशाकं 
काढले िातात. समिा, उंिीच्या वाढीिा वगे समिावनू घ्यावयािा झाल्यास हनरहनराळ्या वयोमयादेच्या 
गटातील म लािंी प्रथम संख्याशास्त्राच्या आधारे हनवड करावयािी. उदा. ८ वष,े ९ वष ेव १० वष ेअशा तीन 
वयोमयादेतील गटाचं्या म लािंी हनवड करून प्रत्येक गटातील हनवडक म लािंी मोिमापे घ्यायिी. त्यास 
पूरक अशी सामाहिक व आन वहंशकी माहहती गोळा करावयािी व शवेटी सवव माहहतीिे हवश्लेषण करुन 
त लनेसाठी योग्य असे हनदेशाकं काढावयािे. प्रत्येक गटातील हनदेशाकंाच्या आधारे वाढीिा वेग 
ठरवावयािा. अशी ही साधी, सोपी पद्धती आहे. एकूण संशोधनापैकी अहधकतम संशोधने या पद्धतीिी 
असल्यािे हदसून येते. 
 

द सरी अन्थवायाम पद्धत वळेकाढू स्वरुपािी असते. “आन वहंशकतेच्या घटकािंा वाढीवर पहरणाम 
होतो. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीच्या वाढीिी तपासणी स्वतंत्ररीत्या केली पाहहिे.” हे तत्व याहठकाणी अंमलात 
आणलेले असते. एकाि वयोमयादेतील घटकाचं्या म लािंा वाढीच्या अभ्यासासाठी सतत बराि काळपयवन्थत 
पाठप रावा याहठकाणी केला िातो. उदा. एकाि हदवशी, एकािवळेी िन्थमलेल्या बालकािंी यासाठी प्रथम 
हनवड केली िाते. त्या बालकािंी मोिमापे, सामाहिक व आन वहंशकी माहहती एका हवहशष्ट कालमयादेच्या 
अंतराने गोळा केली िाते. अशी माहहती दर महहन्थयातून एकदा, अगर दर दोन, तीन अगर सहा महहन्थयातून 
एकदा, अगर दर वषीही गोळा केली िाते. ही कालमयादा अभ्यास गटाच्या वयावर अवलंबनू असते. उदा. 
िन्थमानंतरिी एक वषापयवन्थतिी वाढ अहतशयि झपाट्याने होत असल्याने दर महहन्थयास अगर १५ हदवसानी 
अशी माहहती गोळा करणे र्फायदेशीर ठरते. परंतू तीि म ले ७–८ वषांिी झाल्यानंतर दरमहा वाढीिे 
त लनात्मक प्रमाण कमी असल्याने ही कालमयादा बदलावी लागते. अशा तऱ्हेने एकाि गटाच्या म लािंी 
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माहहती सतत वाढीिा काल पूणव होईपयंत गोळा करावी लागते. नंतर त्यावर इतर संस्कार करून वाढीिे 
प्रमाण ठरहवण्यात येते. 
 

वाढीचे काल 
 

हनरहनराळ्या वशंाच्या, गटाच्या लोकसंख्येमध्ये वाढीच्या कालाबाबत हवहभन्नता आढळते. अशा 
हवहभन्नतेसाठी वशंाबरोबरि सामाहिक रुढी, सापंहत्तक स्स्थती, वाढीसंबधंीिे ज्ञान-अज्ञान, आन वहंशकता, 
वातावरणािे परीणाम इत्यादी असंख्य गोष्टी िबाबदार असतात. याम ळे कोणत्याही एकाि स्वरुपाच्या 
काळािी नोंद करणे बरोबर होणार नाही. परंतू तरीही सववसाधारण व सरासरी वाढीच्या कालािी नोंद 
बऱ्याि संशोधकानंी केलेली आहे. यापैकी वटॅसन व लॉरी (Watson and Lowrey) यानंी स िहवलेला 
काल बरािसा प्रमाण मानला िातो. वाढीच्या कालािे हनरहनराळे टप्पे प ढीलप्रमाणे स िहवले िातात. 
 

वाढीिा काल अंदािे वय 
प्रसवपूवव काल ० ते २८० हदवस 

अ) अंडकोहशकेतील काल ० ते १४ हदवस 
ब) गभवधारणेिा काल १४ हदवस ते ९ आठवडे 
क) गभावस्था ९ आठवडे ते िन्थमकालापयवन्थत 
 अपहरपक्व बालक २७ आठवड्यापासून ३७ आठवड्यापयंन्थत 
 िन्थमिात बालक (ककवा बालकाच्या 

िन्थमकाल) 
स मारे सरासरी २८० हदवस 

 नविात बालक िन्थमापासून पहहले ४ आठवडे 
 शशवकाल पहहले वषव 
 बालकािी प्रथमावस्था (शाळेत िाण्यापूवीिी) पहहल्या वषापासून ६ वषापयवन्थत 
 क मारावस्था (Adolescence) १) म लींिी क मारावस्था ८ ते १० वषांपासून १८ 

वषांपयवन्थत 
  २) म लािंी क मारावस्था १० ते १२ वषांपासून 

२० वषापयवन्थत 
 यौवनकाल (सरासरी) १) म ली–१३ वषाच्या आसपास. 
  २) म ले–१५ वषाच्या आसपास. 
 

वरील सवव (ककवा काही) वाढीच्या कालामध्ये म लािंी (Children) वाढ म ख्यतः दोन स्तरावर होत 
असते. १) शारीहरक वाढ व २) मानहसक वाढ. यापैकी मानहसक वाढीिा पहरणाम म लाचं्या व्यस्क्तत्वाच्या 
हवकासावर होत असतो. त्याम ळे सवव कालामध्ये वरील दोन स्तराशंी समातंर असा व्यस्क्तत्वािा व 
वतवण कीच्या साच्यािाही हवकास (development) होत असतो. इहलझाबेथ हरलॉक (Elizabeth 
Hurlock) याचं्या मते मानवाच्या संपूणव आय ष्ट्यामध्ये म ख्यतः दोन कालावधी िलदगती वाढीिे असतात. 
यापैकी पहहला काल िन्थमापूवीपासून ते स मारे ६ ते ९ महहन्थयापयवन्थतिा, त्यानंतर बालकाच्या 
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हद्वतीयावस्थेपयवन्थतच्या कालात वाढीिे प्रमाण स्स्थर असते. त्यािबरोबर अशा प्रमाणािे स्वरुप मंद असते. 
नंतरिा यौवनावस्थेिा काल परत िलदगती वाढीिा द सरा काल असतो. पहहल्या िलदगती 
कालावधीपेक्षा हा द सरा िलदगती कालावधी बराि लाबंलेला आढळतो (स मारे ४ ते ४।। वष)े. तसेि 
िलदगती वाढीच्या कालाच्या दोन ग णधमाहवषयी त्यानी प ढीलप्रमाणे हवविेन केले आहे. ‘ज्यावळेी शरीर 
वाढत असते आहण तेही िलद गतीने त्यावळेी नेहमीच्या खाण्यापेक्षा अहधक खाद्यपदाथांिी त्यास िरुरी 
असते.’ पहहल्या वषाच्या काळात लहान म लािंी भकू सतत वाढती असते व त्यानंतर ती का कमी होते, 
त्यािे वरीलप्रमाणे हनराकरण केले िाते. हा एक ग णधमव झाला. द सरा ग णधमव असा की “अशा वाढीच्या 
कालावधीत लवकर लवकर थकवा येतो व त्याम ळे त्यास (बालकास) िास्त हवश्रातंीिी व झोपेिी 
आवश्यकता असते.” (संदभव:–Child development and Growth; Elizabeth Hurlock; 1970; page 
62) याप ढील हवविेन वाढीिा काल व वाढीिा प्रकार (शारीहरक, मानहसक) या अन षंगाने करू. 
 

शारीणरक वाढ 
 

आय ष्ट्यामध्ये कोणत्याही वळेी शरीरािी वाढ हनयमीत नसते. त्यािप्रमाणे शरीराच्या हनरहनराळ्या 
अवयवािंी वाढही हनयमीत असत नाही. उदाहरणाथव–शरीराच्या उंिीमध्ये ज्यावळेी वाढ होत असेल 
त्यावळेी विनात होणारी वाढ क्ष ल्लकि असते. ककवा शरीरातंगवत भागािंी ज्यावळेी वाढ होत असते त्यावळेी 
बाह्यागंािी वाढ ख ंटीत असते. वाढीसंबधंीिा हा ठोकताळा बह तेक सववि म लामंध्ये/व्यक्तीमध्ये आढळून 
येतो. मात्र म लाचं्या ठोकताळ्यामध्ये म लींच्या वाढीच्या ठोकताळ्यापेक्षा र्फरक असतो. म्हणिेि लैं हगक 
र्फरक सोडल्यास वाढीच्या आकृतीबदं ठोकताळ्यामध्ये व्यक्ती व्यक्तीत र्फरक असत नाही. 
 

प्रत्येकाच्या आय ष्ट्यािी स रवात गभावस्थेपासून होते. त्याम ळे गभववाढीच्या अवस्था प्रथम अभ्यासणे 
अगत्यािे होय. गभािी वाढ मातेच्या उदरात होत असल्याने माता व गभव यानंा िोडणारा द वा म्हणिेि 
बीिकधानी/वार/प्लॅसेंटा (placenta) उत्कृष्ट मध्यस्थ म्हणून कायव करीत असते. ही बीिकधानी इतर 
शरीरावयवापेक्षा संपूणवतया हनराळ्याप्रकारािे कायव करीत असल्याने त्यािे महत्व इतरापेंक्षा हनराळ्याि 
स्वरुपािे आहे. ही बीिकधानी एकािवळेी यकृतािे, आतड्याचं्या भागािे, वृक्कािे (Kidney) तसेि अनेक 
अंतःस्त्रावी गं्रथीिे कायव करीत असते. गभाच्या स रवातीच्या वाढीवर बीिकधानीिा प्रभाव असतो तो असा. 
 

प्रसवपूवव कालामध्ये, गभावस्थेमध्ये िरी शरीरािी वाढ होते, तीि वाढ िन्थमानंतरच्या कालामध्येही 
स रु असते. र्फलनहक्रयेच्या वळेेपासूनि नवीन व्यक्तीिे आय ष्ट्यास खऱ्या अथाने स रुवात होते, असे 
म्हणावयास हरकत नाही. अशी स रुवात झाली म्हणिे आंतहरक पे्ररणेपासून शरीरािी वाढ होण्यास स रवात 
होऊन प्रसवपूवव, प्रसवोत्तर व शवेटी प्रौढावस्थेपयवन्थत म्हणिे स मारे २० ते ३० वष ेवयापयवन्थत ती उत्तरोत्तर 
वाढति िात असते. मात्र रोगराई, अपघात अगर कोणत्याही कारणाने िबरी द खणे न आल्यासि ही 
हक्रया घडत असते. या संपूणव कालखंडात लैं हगक, यौवहनक व प्रौढावस्थेच्या हवहभन्न स्स्थत्यंतरामधून ती 
व्यक्ती िात असते. गभावस्थेपासून प्रौढावस्थेपयवन्थतच्या शरीराकारात कशा प्रमाणात बदल होत िातात ते 
प ढील आकृती क्रमाकं ९ : १ व ९ : २ वरून समिून येईल. 
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आकृणि क्रमांक ९ : १ गभावस्थेपासून ते प्रौढावस्थेपयंतच्या अवस्था. मस्तक, धड व हाता-पायाचं्या 
प्रमाणािंी माहहती– 
(१)–२ महहने, (२)–५ महहने, (३)–नविात, (४)–२ वषे, (५)–६ वष,े (६)–१२ वषे, (७)–२५ वष.े 
 

गभावस्थेतील द सऱ्या महहन्थयापासून स मारे दर हदवशी १ हम. मी. इतकी वाढ होते व काही 
हदवसानंतर सरासरी वाढ १·५ हम. मी. दर हदवशी इतकी होत असते. अथात ही सरासरी कायम हटकत 
नाही. नाहीतर याि सरासरीने प ढे गेल्यास दहा वषाच्या म लािी उंिी स मारे २० रू्फट होईल. विनाच्या 
बाबतीतही तीि गत आहे. िन्थमापासून प्रौढावस्थेपयवन्थत विनात २० पट वाढ सरासरीने होते. तर 
र्फलनापासून िन्थमापयंत हीि वाढ हकत्येक हिारो पटीने िास्त असते. 
 

गभववाढीच्या हतसऱ्या महहन्थयाच्या स मारास गभव माणसािा आकार घेऊ लागतो. त्या अगोदरच्या 
मानवी व प्राण्याचं्या गभावस्था बऱ्याि प्रमाणात सारख्या असतात. हतसऱ्या महहन्थयानंतर िी वाढ होते त्यात 
डोक्यािा भाग अप्रमाहणत मोठा असतो. तीन ते पाि महहन्थयाच्या स मारास नखे तयार होऊ लागून, कलगािी 
हनहिती करण्याइतपत वाढ झालेली असते. पािव्या महहन्थयात डोक्यावर, व अंगावर केस उगव ूलागतात. 
सातव्या महहन्थयात गभव, ताबंूस रंगािे व स रक तलेल्या म्हाताऱ्या माणसासारखे हदसते. 
 

 
आकृणि क्रमांक ९ : २ नविात बालक प्रौढ याचं्या शरीरावयवािें त लनात्मक प्रमाण. 

 
मानवी गभाच्या काही भागाचं्या वाढीिी कल्पना प ढील यादीवरून येईल. 
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(येथे कंसातील आकडे वयािे दशवक आहेत–अथात महहन्थयामध्ये.) 
 
आवरणात्मक वाढ– 

(Integument) 
कातडीिे तीन थर तयार होतात. (३) 

 केस उगहवण्यास स रवात होते. (४) 
 त्विेवरील गं्रथी, स्वदे गं्रथींिी हनर्ममती (४) 
तोंडािा भाग – ओठािंी वाढ (२) 
 तालूिी वाढ (३) 
 रंगद्रव्ये व दातािंी ठेवण तयार होते (५) 
 कायमच्या दातािें आहदम भाग तयार होतात (६ ते ८) 
िठराहंत्रय 

(Gastrointestinal) 
हपत्त स्रवण (३) 

 मलाशय आकारू लागते (३) 
 अस्ग्नकपडािी बेटे तयार होतात (३) 
 ग्रहणी (duodenum) व ब्र हदातं्रािे (colon) अस्स्तत्व (४) 
श्वसनहक्रयेिी साधने र्फ प्र्फ सािा आकार तयार होऊ लागतो (३) 
 नाकातील वातकारकािंी (Sinuses) वाढ (४) 
 र्फ प्क सात लवहिक तंतूिे उत्पादन (४) 
लैं हगक साधने हकडनीत द्रव पाझरण्यास स रुवात (२½) 
 योनी वेि रहाते (Vagina remains lumen) (५) 
 वृषणािें (testes) म ष्ट्कात (Scrotum) अवतरण (७–९) 
वाहहनीवतं साधने 

(Vascular) 
हृदयास आकार येऊ लागतो (१½) 

 हृदय िार कप्प्यािें बनते (३ ½) 
 प्लीहा (Spleen) आकारीत होते (७) 
तंहत्रकािन्थयािी वाढ 

(Nervous) 
मेंदूच्या पहरयोिी पूणव होते (५) 

 रज्जिेू (cord) मज्जावरणास स रवात (५) 
 मध्यत्विेच्या थरािंी हनय क्ती (६) 
खास ग्रहणेंहद्रयाबाबत नासपटल (Nasal Septum) पूणव (३) 

रेहटना (retional) िे थर पूणव होतात व उिेडािा आभास 
समितो. (७) 
पापण्या उघडतात. (७ ते ८) 
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गभाची प्रवृत्ती प्रकवा विसन 
 

आकृहतक व संरिनात्मक शारीहरय शास्त्रािंी बठैक प्रवृत्तीिा ककवा वतवनािा अभ्यास करण्यासाठी 
अत्यंत आवश्यक आहे. कारण शारीहरय वाढीवरि वतवन अवलंबनू असते. वतवनािी हदशा ठरहवण्यासाठी 
हनयंत्रक अशा वाढीच्या यंत्रणेिी स्थापना झालेली असते. अशा यंत्रणेपैकी स्नाय ू व तंहत्रकािन्थय 
कोहशकािंी संरिना प्राथहमक स्वरूपािी म्हणून मानावी लागते. अशी संरिना कायात्मकरीतीने कमी 
एकमेकाशी संबहंधत असतात हे याहठकाणी महत्वािे होय वटॅसन आहण लॉरी (Watson and Lowrey) 
यानंी गभावस्थेच्या हनरहनराळ्या अवस्थामंध्ये होणारे संरिनात्मक बदल व त्या अन षंगाने बदलणारी प्रवृत्ती 
यािंा उहापोह केलेला आहे. गभववाढीच्या आठव्या आठवड्यापासून ते िवळ िवळ िाळीसाव्या 
आठवड्यापयवन्थत प्रवृत्ती कसकशी बदलत िाते यािे सहवस्तर वणवन यामध्ये हदसून येते. याहठकाणी त्यािी 
सहवस्तर माहहती पाहाण्यािी आवश्यकता नाही. 
 

प्रसवपूवव कालामधील वाढीिी प्रत्यक्ष मोिमापे घेता येत नाहीत त्यासाठी अप्रत्यक्ष पद्धतींिा वापर 
करावा लागतो. प्रसवोत्तर कालामध्ये मात्र अगदी िन्थमापासूनि हनरहनराळ्या मोिमापािंा प्रत्यक्ष वापर 
करून वाढीिे हनदान करता येते. कोणत्याही बालकािी अगर व्यक्तीिीही मोिमापे घेऊन त्यािी वाढ 
योग्य हदशनेे होत आहे ककवा नाही हे ठरहवता येते. यासाठी कोणत्या मोिमापािंा समावशे केला िातो? 
त्यासाठी कोणते संकेत पाळाव ेलागतात? इत्यादींिी माहहती आता पाहू. 
 

म लािी वाढ सववसाधारण वाढीशी स संगत आहे ककवा नाही यािा पडताळा घेण्यासाठी एकंदर दोन 
पद्धतींिा वापर केला िातो. या दोन पद्धतीपैकी कोणतीही एक पद्धत वापरल्यास स संगती वा हवसंगती 
समिून येण्यास मदत होते. यापैकी एका पद्धतीमध्ये सरासरी मोिमाप व प्रमाण हविलनािा (Standard 
deviation) उपयोग करण्यात येतो. प्रमाण हविलनािा पटीत उपयोग करण्यात येतो. एक ‘प्रमाण 
हविलन’ वापरल्यास ६६·६ टके्क प्रहतदशव हवस्तारमानािा (Sample Size) अंतभाव होतो. तर हविलनािी २ 
प्रमाणे वापरल्यास ९५ टके्क व ३ प्रमाणे वापरल्यास ९९·७ टके्क प्रहतदशव हवस्तारमानािा बोध होत असतो. 
द सऱ्या पद्धतीमधे शतमाहनत (Percentile) मूल्यािा आधार घेतला िातो. यात एकूण १०० वैहशष्ट्ट्यपूणव 
स्थानकािंी योिना असते. ज्या मोिमापाच्या संदभात शतमाहनतािी ककमत ठरहवण्यािी असते, त्यािे या 
१०० स्थानकामधील स्थान शोधून काढण्यात येते व त्यावरून त्या मोिमापाच्या व त्याच्याशी हनगहडत 
व्यक्तीिा वाढीिा क्रम/दिा ठरहवण्यात येतो. उदाहरणाथव १० व्या शतमाहनतािी ककमत म्हणिे एकूण 
१०० स्थानापैकी १० व्या स्थानाच्या हनदशवक म लािी । व्यक्तीिी ककमत होय. पहहली ९ म ले (शभंरापैकी) 
त्या मोिमापाच्या संदभात लहान आकारािी असतील तर शवेटिी ९० म ले मोया आकारािी असतात 
एकूण १०० स्थानापैकी ५० व े स्थान सरासरी दशवहवते. यािा अथव त्याच्या उिव्या व डाव्या बािूला 
समसमान लहान व मोया आकारािी संख्या असते. प ढील कोष्टक क्र ९ : १ वरून यािी थोडीशी कल्पना 
येईल. स्ट अटव व मेरेहडथ (Stuart and Meredith) यानंी उंिीच्या शतमाहनत मूल्यािें िे कोष्टक तयार केले 
आहे, त्यािा अगदी स रवातीिाि भाग येथे हदला आहे. संपूणव कोष्टकात िन्थमापासून वयाच्या १८ व्या 
वषापयवन्थत शतमाहनत मूल्यािंी स्थाने दाखहवलेली आहेत. स्ट अटव व मेरेहडय यानी म ला-म लींच्या बाबत 
विन व उंिीसाठी प्रत्येकी स्वतंत्र कोष्टके तयार केलेली आहेत. 
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कोष्टक क्रमांक ९ : १ 
 

उंचीच्या शिमाणनि मूल्यांचे कोष्टक (जतमापासून–१८ वषापयसतिच्या फति मुलांसाठी उपयोगी) 
 

शिमाणनिांच्या प्रकमिी (उंची इंचामध्ये) 
 
वय ३% १०% २५% ५०% ७५% ९०% ९७% 
िन्थम १८¼ १९ १९½ २० २०½ २१ २१½ 
१ महहना १९¾ २०¼ २०¾ २१¼ २२ २२¼ २२¾ 
२ महहने २१ २१½ २२ २२½ २३ २३½ २४ 
। । । । । । । । 
। । । । । । । । 
। । । । । । । । 
। । । । । । । । 

१८ वषे ६२¾ ६५½ ६७ ६८¾ ७०½ ७१¾ ७४ 
 

(स्ट अटव व मेरेहडथ) 
 

परंतू पूवी उल्लेख केल्याप्रमाणे खरोखरीि प्रमाण मोिमापे र्फक्त १० ते १५ वषापयवन्थति वापरता 
येतात. पूवीच्या सवव ककमती कालबाह्य ठरतात. यासाठी वाढीिा अभ्यास सदार्फ लीप्रमाणे सदैव नाहवन्थयािा 
असतो. वाढीसाठी प्रत्यक्षात िी मोिमापे वापरली िातात त्यािंी आता माहहती पाहू. 
 

मस्िकाची मोजमापे 
 

मस्तकाच्या अनेक मोिमापापंैकी मस्तकािा घेर हे अहतशय महत्वािे मोिमाप आहे. मस्तकाच्या 
घेरािा संबधं कवटीच्या अंतगवत भागािे आकारमान व मेन्थदूिी वाढ याचं्याशी लावता येतो. मात्र या वाढीिा 
ब हद्धमते्तशी प्रत्यक्ष संबधं लावणे िूक आहे. मेन्थदूिी वाढ यािा अथव र्फक्त आकारमानातील वाढ इतकाि 
मयाहदत आहे. एकाि वयाच्या म लाचं्या मस्तकाच्या घेरािी मयादा र्फार लहान असते. ही मयादा एकाि 
वयाच्या म लाचं्या िास्तीत िास्त व कमीत कमी घेरामधील र्फरकािी समिली िाते. डोक्याच्या घेरािी 
वाढ िर योग्य प्रमाणात होत नसेल तर अनेक व्याधींना तोंड द्याव ेलागते. तसेि मेन्थदूिी वाढही योग्य त्या 
प्रमाणात होत नाही. परीणामी मेन्थदूवरील कायात्मक भागािंी वाढही कमी प्रमाणात होते. 
 

मस्तकािा घेर मोिहर्फतीच्या सहाय्याने मोितात. यासाठी कपाळावरील नाकाच्या वरच्या 
भागावर अरीय प्रतलास छेदणाऱ्या उंिवट्याच्या कबदूिा (यास ग्लॅबेला म्हणतात) व मस्तकाच्या मागील 
बािूस असलेला अरीय प्रतलावरील ऑहपस्थोके्रहनयॉन, या कबदूिा वापर केला िातो. या दोन कबदूवरून 
मोिपट्टी अरीय प्रतलाशी काटकोनात घेऊन घेर मोिला िातो. ग्लॅबेलापासून स रवात करून उिव्या 
कानाच्या वरून ऑहपस्थोके्रहनयॉन या कबदूस िोडून प ढे डाव्या कानाच्या वरून परत ग्लॅबेलास मोिपट्टी 



 

 

अनुक्रमणिका 

िोडली िाते. िन्थमाच्यावळेी डोक्यािा घेर स मारे ३५ सें. मी. च्या आसपास असतो. त्यानंतर पहहल्या िार 
महहन्थयात स मारे ५ सें. मी. घेर वाढतो. त्यानंतरच्या आठ महहन्थयामध्ये आणखी ५ सें. मी. ने यात वाढ होते. 
व पहहल्या वषाच्या अखेरीस अशा प्रकारे एकूण १० सें. मी. िी अगर ४ इंिािी वाढ डोक्याच्या घेरामध्ये 
होते. त्यानंतर घेराच्या वाढीिा वगे अहतशय मंद होतो. द सऱ्या वषापासून ते २० वष ेवयापयवन्थत एकूण वाढ 
र्फक्त १० सें. मी. ि होते. 
 

इतर मोिमापामंध्ये मस्तकािी लाबंी (यास Occipitofrontal ऑस्क्सहपटोफं्रटल – ककवा पिाग्र 
असेही म्हणतात) महत्वािी आहे. िन्थमिात बालकाच्या मस्तकािी लाबंी स मारे १०·५ ते १२·९ सें. मी. 
इतकी असते. एकवषानंतर ही लाबंी १६ सें. मी. होते, तर २ वषानी १७ सें. मी. व १८ व्या वषाच्यावळेी 
र्फक्त १९ सें. मी. इतपति वाढलेली असते. याम ळे प्रसवोत्तर काळात डोक्याच्या लाबंीच्या वाढीिा वेग 
अहतशयि कमी होत गेलेला हदसतो तसेि डोक्यािा एकदर सववसाधारण आकारही वयाप्रमाणे बदलता 
होत िातो. याम ळे लहान म लाच्या डोक्याच्या आकारापेक्षा संपूणव वाढ झालेल्या प्रौढाच्या डोक्याच्या 
आकारापेक्षा सववस्वी हभन्न असतो. 
 

प्रसवपूणव कालामध्येही डोक्यािा आकार सतत वाढत असतो. यािी कल्पना प ढील आकृती क्र. ९ 
: ३ वरून येईल. 
 
छािीची मोजमापे – 
 

श्वासोच्छासािी हक्रया ज्यावळेी नेहमीप्रमाणे संथ िालू असते, त्यावळेी छातीिी मोिमापे घेतली 
िातात. तसेि भरपूर श्वास घेऊन छाती र्फ गवनू व नंतर संपूणव श्वास सोडून छाती मोकळी करूनही 
मोिमापे घेतली िातात. तसेि अशी मोिमापे घेताना मोिपट्टी ककवा मोिर्फीत छातीच्या हाडाच्या 
शवेटच्या टोकापाशी व वक्षाच्या बोंडाचं्या (nipple) रेषेशी समातंर ठेवावी लागते. छातीिी आणखी दोन 
मोिमापे म्हणिे अरीयप्रतलाशी समातंर असा अग्रपि (antero – posterior) व्यास व त्याच्याशी 
काटकोन करणारा अन प्रस्थ व्यास होय. िन्थमाच्या वेळी अन प्रस्थ व्यास व अग्रपि व्यास िवळिवळ 
सारख्याि मोिमापािे असतात. तसेि या दोन्थही मािमापाचं्या आधारे काढलेला उरोभागािा हनदेशाकं 
बरोबर १·० असा असतो. अन प्रस्थ व्यासािे माप अग्रपि व्यासापेक्षा िलद गतीने वाढत िाते. त्याम ळे 
उरोभागािा हनदेशाकंही बदलत िातो. यािा पहरणाम म्हणिे १ वषानंतर हनदेशाकं १·२५ होतो तर सहा 
वषानंतर त्यािी ककमत १·३५ इतकी होते. त्यानंतर या हनदेशाकंािी ककमत अहतशय हळूहळू बदलत िाते. 
यौवनावस्थेच्यावळेी स्त्री व प रुषाचं्या छातीच्या मोिमापामंध्ये र्फरक पडत िातो. यािे कारण म्हणिे स्त्रीच्या 
वक्षािी नैसर्मगक वाढ होय. यासाठी यौवनावस्थेतील स्त्री - प रुषाचं्या वाढीतील भेद समिण्यास छातीिी 
मोिमापे अत्यावश्यक असतात. 
 
उदर (abdomen) व कटीची मोजमापे 
 

शशैवावस्थेत व बालकावस्थेत उदरािी मोिमापे लक्षणीय असतात. त्यानंतरच्या कालामध्ये ती 
इतकी लक्षणीय नसतात. स मारे दोन वषापयंतच्या कालावधीतील उदर व उरोभागािा घेर िवळिवळ 
सारखाि असतो. त्यानंतर मात्र उदरािा घेर उरोभागाच्या घेरापेक्षा कमी प्रमाणात वाढत असतो. 
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आकृणि क्रमांक ९ : ३ गभावस्थेमधील मस्िकांच्या वाढीचे प्रमािािील बदल 

 
संपूणव कटीच्या रंुदीमध्ये मात्र र्फारि कमी प्रमाणात हवहभन्नता आढळते. श्रोणीर्फलकाच्या वरच्या 

टोकामधील अंतर म्हणिे कटीिी रंुदी होय. यासाठी पसरट व्यासमापक वापरतात. शक्यतो उन्नत 
अवस्थेमध्येि कटीिी रंुदी मोिली िाते. 
 
वजन 
 

शरीराच्या वाढीमध्ये अत्यंत महत्वािी अशी िी काही मोिमापे आहेत त्यात विनािा क्रमाकं बराि 
वर लागतो. विनाम ळे शरीराच्या वाढीिी गोळा–बेरीि एकहत्रतपणे मोिली िाते; आहण म्हणूनि पोषण व 
वाढ यािंा उत्तम हनदेशाकं म्हणून विनािी गणना केली िाते. हवशषेकरून शषैवावस्थेत यािी सत्यता 
अहधक पटते. परंतू आय ष्ट्याच्या कोणत्याही वयोमयादेच्या गटातील व्यक्तीत मोया प्रमाणावर हवहभन्नता 
आढळते. परंत  पोषणाच्या, अस्वाभाहवक वाढीच्या व तत्सम घटकाम ळे काही काही वळेा स्वाभाहवक 
विनापेक्षा हनराळेि विन दृष्टोत्पत्तीस येते. अशावळेी शरीरहिहकत्सा करुनि विन ग्राह्य धरावे. 
 

नविात बालकात िन्थमानंतरिे काही (कमी) हदवस विनात िन्थमाच्या वळेच्या विनापेक्षा दहा 
टके्क घट आढळते. कारण नविात बालकाच्या सववि हक्रया स्वतंत्रपणे प्रथमि काम करु लागलेल्या 
असतात. हशवाय आईिे दूधही कमी हमळत असते. यािा पहरणाम विन घटण्यावर होतो. परंतू दहाव्या 
हदवशी परत िन्थमाच्या वळेेच्या विनाइतके विन प्राप्त होत असते. त्यानंतर विनात सावकाशपणे वाढ 
होत असते. सरासरी िन्थमकाळिे विन ७·० ते ७·५ पौंड इतके असते. हनरहनराळ्या गटाचं्या 
लोकसंख्येमध्ये िन्थमकाळच्या विनािी सरासरी प ढील कोष्टक क्र ९ : २ वरुन समिून येईल. िन्थमानंतर 
पहहल्या तीन महहन्थयामध्ये स मारे दरमहा दोन पौंडािी भर पडत असते. याम ळे पािव्या महहन्थयातील विन 
िन्थमकाळच्या विनाच्या द पटीने वाढलेले असते. सहाव्या महहन्थयापासून ही वाढ दरमहा एक पौंडाने होत 
असते. एक वषाच्या अखेरीस विन िन्थमकाळच्या विनाच्या हतप्पट झालेले असते. द सऱ्या वषाच्या शवेटी 
ते िौपट झालेले असते. दरमहहन्थयािी वाढ द सऱ्या वषी स मारे अधा पौंड इतपत कमी झालेली असते. मूल 
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िसिसे मोठे होऊ लागते, तसतसे विनातील वाढ अहतशय अहनयहमत असते. सववसाधारणपणे दोन 
वषानंतर नऊ ककवा दहा वषापयंत दरवषी सरासरीने पाि पौंडािी भर पडत असते. 
 

क मारावस्थेत विनातील वाढ िलद गतीने होत असून ती उंिीच्या वाढीच्या प्रमाणातही होत 
असते. त्याम ळे विनवाढीसाठी दीघवकाल लागतो. तसेि विन व उंिीतील वाढीिे प्रमाण कलगाप्रमाणे 
बदलत असते. परंतू क मारावस्थेतील म लीच्या विनातील वाढीिा वगे म लाचं्या विनातील वाढीच्या 
वगेापेक्षा अहधक असतो. म लीमध्ये क मारावस्थेतील सवात िलद गती वाढीिा काल दहा ते बाराव्या 
वषाच्या स मारास असून म लामध्ये हा काल दोन वषाने प ढे िातो. म लींच्या िलद गतीिा हा काल माहसक 
पाळी स रु होण्याच्या आदल्या वषीपयवन्थत असतो. परंतू वयाच्या स मारे २० वषापयंत विनातील ही वाढ 
सातत्याने होति असते. म ला व म लीमध्ये २० वषानंतर मात्र विनाच्या वाढीिे प्रमाण कमी होत िाते. 
(कोष्टक क्र. ९ : ३ पहा) 
 

कोष्टक क्रमांक ९ : २ 
णनरणनराळ्या लोकसंख्येिील जतमकाळच्या वजनाची सरासरी 

अन . लोकसंख्येिा गट कलगाप्रमाणे– 
प रुष 

िन्थमकालिे विन )पौंडामध्ये(  
स्त्री 

१) इंग्रि ७·३५ ७·१३ 
२) इटाहलयन ७·२६ ६·९७ 
३) भारतीय )अ(  ६·६० ६·४० 
४) भारतीय )ब(  ५·८४ ५·६४ 
५) घानातील लोक ६·४९ ६·२२ 
६) भारतीय )क(  ७·४६ ७·२४ 
७) भारतीय )ड(  ७·७६ ७·५१ 

 
अ आहण ब हे भारतीय गट आहफ्रकेमधील भारतीयािें होत. 
क आहण ड हे भारतातीलि लोकसंख्येिे गट होत. 
क गटािे विन – पहहल्या म लाच्या विनािे आहे. 
ड गटािे विन – द सऱ्या म लाच्या विनािे आहे. 
 

कोष्टक क्रमांक ९ : ३ 
वयोमानाप्रमािे वजनािील अपेणक्षि वाढीचे प्रमाि 

(ही माहहती अनेक संदभावरुन सरासरी घेतलेली आहे.) 

 
वय 

विन )पौंड(  
वाढ 

 
वय 

विन (पौंड) 
वाढ 

   म ले म ली 
०–१ म १·४ ६–७ वषे ४·० ४·६ 
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१–३ म ३·४ ७–८” ५·२ ४·९ 
३–६ म ३·९ ८–९” ५·५ ५·६ 
६–९ म ३ ९–१०” ५·९ ६·१ 
९–१२ म २·२ १०–११” ५·५ ७·६ 
१२–१८ म ३·१ ११–१२” ६·५ ९·९ 
१८–२४ म २·७ १२–१३” ९·११ ३ 
२४–३० म २·३ १३–१४” १२ ९·५ 
३०–३६ म २·१ १४–१५” ११·३ ५ 
३६–४२ म २·३ १५–१६” ९·८ ४ 
४२–४८ म २·१ १६–१७” ७ २·६ 
४८–५४ म २·४    
५४–६० म २·२    
६०–६६ म २·५    
६६–७२ म २·६    

 
उंची 
 

विनाप्रमाणेि द सरा महत्वािा घटक म्हणिे उंिीतील वाढ होय. परंतू विनाच्या वाढीतील 
प्रमाण उंिीच्या वाढीमध्ये आढळत नाही. ककबह ना उंिीच्या वाढीिा वगे तसा र्फारि कमी असतो. 
हकरकोळ वयोमयादा सोडल्यास िन्थमापासून ते प्रौढावस्थेपयवन्थतिा उंिीच्या वाढीिा वगे कमी कमीि होत 
असतो. िन्थमाच्यावळेी स मारे २० इंि ककवा ५० सें. मी. उंिी असते. १ वषानंतर याच्या र्फक्त ५० टके्कि वाढ 
होते. वयाच्या िौ्या वषाच्या स मारास िन्थमाच्या वळेेच्या उंिीच्या द प्पट वाढ झालेली हदसते. 
बालकावस्थेत तर उंिीिा आलेख बरािसा समातंर असतो. व उंिीत या काळातील वार्मषक वाढ स मारे २ 
इंिाच्या आसपासि असते. वयाच्या तेराव्या वषी उंिीत िन्थमवळेेच्या उंिीच्या हतपटीने वाढ झालेली 
हदसते. म लींच्या क मारावस्थेतील वाढीिा वगे स मारे १० ते १२ वषांच्या स मारास िास्त होत असतो. तर 
म लामंध्ये हाि वगे येण्यासाठी १२ ते १४ वषांिे वय गाठाव ेलागते. म लींच्या १३ व्या वषी व म लाचं्या १५ व्या 
वषी वाढीिा वगे िोरािा प्रहतवगे (deceleration) धारण करतो. तसेि म लीच्या वयाच्या १७ व्या अगर १८ 
व्या वषी उंिीतील वाढीिा वगे िवळिवळ शून्थयावर येऊन ठेपतो. म लािी उंिी त्याचं्या हवसाव्या वषानंतर 
अहतशय मंदगतीनेि थोडाकाळ िालू राहण्यािी शक्यता असते. यावरून असे अन मान काढता येईल की 
लहान वयामध्येि उंिीच्या वाढीिा वगे काहीसा िास्त असून वय वाढत िाते तसतसे अपवादात्मक 
वयोगट सोडल्यास उंिीच्या वाढीिा वगेही कमीकमी होत िाऊन प्रौढावस्थेत िी उंिी गाठली िाते ती त्या 
व्यक्तीिी िास्तीत िास्त उंिी ठरते. म लींच्या बाबतीत माहसक पाळीच्या वेळच्या उंिीच्या वाढीच्या 
बाबतीत विनाच्या वाढीबाबत िो हनयम आहे तोि बह ताशंी लागू पडतो. म्हणिे माहसक पाळीच्या काही 
काळ आधी उंिीच्या वाढीिा वगे िास्तीत िास्त असतो. 
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एकाि वयाच्या म लािंी (अगर म लींिीही) वाढ कमी िास्त प्रमाणात होऊ शकते. समिा, एखाद्या 
म लाच्या उंिीमध्ये त्याच्याि वयाच्या गटाचं्या म लाचं्या उंिीच्या प्रमाणापेक्षा कमी वगे असला तरीही त्यािी 
वाढ स्वाभाहवक असू शकते. इतर म लािंी वाढ मात्र त्यापेक्षा िास्त असते. तीि गोष्ट सवात अहधक 
उंिीच्या म लाचं्या वाढीबाबत सागंता येईल. यासाठी अनेक घटकाबंरोबर आन वहंशकतेच्या घटकाच्या 
पहरणामािे कारण साहंगतले िाते. आन वहंशकतेने वाढीिी क्षमता ठरलेली असते. त्यापेक्षा अत्यंत कमी 
प्रमाणात ककवा अत्यंत िास्त प्रमाणात वाढ झाल्यास ते अस्वाभाहवक लक्षण होय. आन वहंशकतेम ळे ही गोष्ट 
कशी घडते ते प ढीलप्रमाणे समिून येईल. 
 
मािा– णपिा TT X tt TT = उंि 
 उंि ↓ ख िेपणा Tt = ख िेपणा 
 समरंद कत्व समरंद कत्व    
पणहली णपढी Tt Tt  Tt Tt    
 

सवव म ले मध्यम उंिीिी असतील कारण त्यािंी वशंप्रकृती हवषमरंद कत्व दशवहवते. याउलट प ढील 
उदाहरण पहा– 
 
मािा – णपिा Tt X  Tt  
 मध्यम उंिी ↓  मध्यम उंिी  
 हवषमरंद कत्व  हवषमरंद कत्व  
पणहली णपढी TT Tt  Tt tt  

उंि मध्यमउंिी  ख िेपणा  
समरंद कत्व हवषमरंद कत्व  समरंद कत्व  
२५% ५०%  २५%  

 
यावरून असे समिते की माता-हपत्यािी उंिी िरी मध्यम प्रकारातील असली तरी त्यािंी काही 

म ले ‘उंि’ या प्रकारातील असली तरी त्यािंी काही म ले ‘उंि’ या प्रकारातील असू शकतील. तर काही म ले 
‘ख िे’ या प्रकारातीलही असू शकतील. यावरून वरील पहरच्छेदातील हवधानािी सत्यता पटते. अथात 
आन वहंशकता हा एकटा कारणीभतू असतो असे मानणे ि कीिे ठरेल. 
 

उंिीमधील स्वाभाहवक वाढीच्या प्रमाणापेक्षा िर अस्वाभाहवक वाढ होत असेल तर त्यास काही 
आिारपणे, पोषणामधील दोष अगर नैसर्मगक हनवडीिी पहरणामकता इत्यादीही अनेक कारणे िबाबदार 
असण्यािी शक्यता असते. 
 

वयाप्रमाणे उंिीच्या वाढीिे काय प्रमाण असावे यािा अभ्यास प ढील कोष्टक ९ : ४ वरून येईल. हा 
र्फक्त अंदािि आहे. यामध्ये थोडेर्फार र्फरक अपेहक्षत आहेति. 
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कोष्टक क्रमांक ९ : ४ 
वयोमानाप्रमािे उंचीिील अपेणक्षि वाढीचे प्रमाि 

 उंिी (इंिात वाढ) 
वय उंिी (इंिात वाढ) वय म ले म ली 
०–१ म १·५ ६–७ वषे २·४ २·३ 
१–३ म २·४ ७–८ वषे २·२ २·२ 
३–६ म २·५ ८–९ वषे २․२ २·२ 
६–९ म १·८ ९–१० वषे २·० २·१ 
९–१२ म १·६ १०–११ वषे २·० २·३ 
१२–१८ म २·६ ११–१२ वषे २·० २·५ 
१८–२४ म २·२ १२–१३ वषे २․२ २·६ 
२४–३० म १·९ १३–१४ वषे ३․६ २·० 
३०–३६ म १·७ १४–१५ वषे २․३ १·० 
३६–४२ म १·५ १५–१६ वषे २·० ०·८ 
४२–४८ म १·४ १६–१७ वषे १·५ ०·३ 
४८–५४ म १·४    
५४–६० म १·३    
६०–६६ म १·४    
६६–७२ म १·३    

 
(वरील माहहती अनेक संदभावरुन सरासरी घेतलेली आहे.) 

 
हकत्येकवेळा उंिी व विन यािंा स्वतंत्र ग णधमव (लक्षण) म्हणून उपयोग न करता त्याचं्या परस्पर 

संबधंािा उपयोग केला िातो. तसेि उंिी, विन यािंा वयाशी परस्परसंबंधही दाखहवला िातो. अनेक 
शास्त्रज्ञानंी याबाबतिी अनेक कोष्टके तयार केली आहेत. वय, कलग व उंिी याचं्या आधारे अपेहक्षत विन 
कसे काढावे यािे हनदेशाकंही तयार केले आहेत. अशा कोष्टकाचं्या वापराहवषयी काही आके्षप घेतले 
िातात. परंतू त्या आके्षपािें हनराकरण करुन दर १० वषानी तयार केलेली हनदोष कोष्टके बऱ्यािवळेा 
वाढीच्या अंदािाबाबत आधारभतूही ठरतात.अशी कोष्टके सोयीस्कर दिा सागंण्याच्या दृष्टीने काही 
प्रमाणात उपयोगीही पडतात. 
 

वाढ आहण हवकासाच्या दृष्टीने आय ष्ट्यातील काही टप्पे लक्षात ठेवल्यास वाढीिा अभ्यास करणे 
सोयीस्कर पडते. याला परास्मृती असे म्हणतात. उदाहरणाथव सववसाधारणपणे २ वषाच्या म लािी उंिी 
त्याच्या यौवनकालामध्ये िी उंिी असेल त्याच्या अधी असते. ही परास्मृती झाली. ककवा ३ वषािे मूल ३ 
रू्फट उंि असते. ४ वषािे मूल ४० इंि उंि असते अगर ३½ वषाच्या म लािे विन ३५ पौंड असते इत्यादी 
परास्मृतीिी हनदशवक होत. वीि (Weech) याने अशा बऱ्याि परास्मृतींिी यादी तयार केली आहे. त्या 
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परास्मृती आकडेमोडीने काढण्यासाठी ज्या हनदेशाकंािंा अगर सूत्रािंा उपयोग केला िातो. त्यापैकी काही 
सूते्र याहठकाणी पाहू. या सूत्रािंी व कोष्टकािंी सहवस्तर माहहती हॉल्ट व महॅकन्थटॉश (Holt and Meictosh) 
यानी हलहहलेल्या पायप स्तकाच्या १२ व्या आवृत्तीमध्ये तसेि हमिेल व नेल्सन (Mitchell and Nelson) 
यानंी हलहहलेल्या पाठप स्तकाच्या ७ व्या आवृत्तीमध्ये हमळते. त्यापैकी काही प ढीलप्रमाणे– 
 
१) वयोमानानुसार वजनाचा अंदाज करिे 
 

सूत्र :– विन = वय + ११ (र्फक्त ३–१२ महहन्थयाच्या म लाचं्या विनािा अंदाि करण्यास 
उपयोगी.) 

 
सूत्र :– (४–८व. वयाच्या म लाचं्या विनाच्या अंदािासाठी) 

विन = (६ × वय) + १२ 
 

सूत्र :– (८–१२व. वयाच्या म लाचं्या विनाच्या अंदािासाठी) 
विन = (७ × वय) + ५ 

 
२) वयानुसार उंचीच्या अंदाजाचे सूत्र 
 

उंिी = (२½ × वय) + ३० 
 
३) वजन व उंचीिील परस्परसंबंध दाखणविारे सूत्र 
 

(यािा उपयोग २–१२ वष ेवयाच्या म लासंाठीि होतो.) 
 

सूत्र :– विन = ४८ + ( उंिी 
– २३ ) उंिी 

२ १० 
 

माता-हपत्यािी सरासरी उंिीशी म लाचं्या उंिीिा सहसंबधं असतो. याबाबत वीिने दोन सूते्र 
हदलेली आहेत. यामध्ये माता व हपता या दोघािंी हमळून होणारी सरासरी उंिी हविारात घेतली िाते. अशा 
सरासरीम ळे म लािंी िास्तीत िास्त उंिी हकती होईल यािी कल्पना येते. 
 

सूत्र : मुलांची उंची 
 

अ (यौ.) = ०·५४५ अ₍₂₎ +·५४४स + १४·८४ (इंि) 
 

मुलींची उंची 
 

अ (यौ.) = ०·५४५ अ₍₂₎ + ·५४४स + १०·०९ (इंि) 
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अ (यौ.) = यौवनातील उंिी; अ (२) = दोन वषाच्या म लािी उंिी 
स = माता-हपत्यािी सरासरी उंिी 

 
लहान म लािंी वाढ त्याचं्या सववसाधारण आरोग्यािी सूिक असते. कोणत्याही टप्प्यामंध्ये त्यािंी 

अस्वाभाहवक वाढ होत असल्यास त्यािी वळेीि दखल घ्यावी लागते. िन्थमापासून ते प्रौढावस्थेपयवन्थतच्या 
सवव टप्प्यातील वाढीिी पातळी समिण्यासाठी बऱ्याि वळेा वटेझेलच्या (Wetzel) िाळीिा (grid) 
उपयोग केला िातो. “आरोग्यवधवक वाढीिा हवकास वयाच्या वळेापत्रकान सार होत असतो. प्रत्येक 
व्यक्तीिे हे वळेापत्रक हनरहनराळे असते. आहण असे वळेापत्रक त्याच्या स्वाभाहवक वाढीिे ितन करणारे 
असते,” हे महत्वािे तत्व अशी िाळी तयार करताना वटेझेलने वापरलेले. त्याहशवाय द सरे तत्व असे की, 
“प्रत्येक व्यक्तीच्या वाढीिा दिा त्याच्या स्वतःच्याि वाढीच्या पातळीवरून ठरहवला िातो.” प्रत्येक िाळी 
अशाप्रकारे बनवलेली असते की त्याम ळे शरीराकार, हवकासािी पातळी, मूळ ियापियी पहरणाम, (basal 
metabolism rate) उष्ट्मद्रवािी िरूरी (coloricneed) इत्यादी गोष्टींिी माहहती उंिी, विन, कलग व वय 
याचं्या साधनसाम ग्रीच्या आधारे हमळू शकते. या िाळीच्या बाधंणीव्दारा प ढील दोन गोष्टीिा बोध िटकन 
होऊ शकतो. 
 

१) शारीणरक दजा – हनरहनराळ्या मोिमापाव्दारे, त्याचं्या स्पष्टीकरणाव्दारे अभ्यास करून 
हा ठरहवता येतो. यासाठी, 

 
अ) देहबाधंणी ब) शारीहरक हवकासािी पातळी व क) पोषणािा दिा या गोष्टींिा म ख्यत्वे 
उपयोग होतो व 

 
२) वाढीिील प्रगिी – यािा आढावा खालील दोन प्रकारे घेतात. 

अ) पहरवाही काळ (Channel course) व 
ब) ऑक्झोिॉहमक हवकास (Auxodromic progress) 

 
(आकृती क्रमाकं ९ : ४) 
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उंिी हवरूध्द विन = देहबाधंणी पातळी हवरूध्द वय = लोकसंख्येशी हनगहडत 

वाढीिा दर 
अक्षरे अ₄....... = पहरवाही  
संख्या ९०, ...... = पातळी  

आकृहत क्रमाकं ९ · ४ वटेझेलच्या िाळीतील काही भाग 
 
पाय व पावलांची वाढ व णवकास  –  
 

पाय व पावलािंी वाढ धडाच्या वाढीच्या मानाने बालकावस्थेमध्ये अहधक िोरािी होते. या दोन्थही 
शरीरावयवािंा बाह्य पहरस्स्थतीशी िास्त घहनष्ट संबंध येतो. तसेि प्रसवपूवव कालामध्ये या दोन अवयवािंी 
वाढ ज्या प्रकारे होते, तीही अहतशय महत्वािी मानली िाते. कारण अस्वाभाहवक वाढीम ळे शरीरामध्ये व्यंग 
उत्पन्न होण्यािी भीती असते. िन्थमानंतरही ताण व तणाव यानंा तोंड देण्यािे कायव या अवयवानंा करावे 
लागते. हवशषेतः मूल ज्यावेळी रागंू लागते व त्यानंतर िालू लागते त्या दोन हक्रया र्फारि महत्वाच्या 
आहेत. या हक्रयामंध्ये िर व्यवस्स्थतपणा नसेल तरीही व्यंगे उत्पन्न होण्यािी भीती असते. वाढींच्या 
हनरहनराळ्या स्स्थतीमध्ये ज्या प्रकारिी व्यंगे उत्पन्न होतात त्यामध्ये िपटे पाऊल, वाकडे पाऊल, 
कब तरासारख्या बोटािें पाय, र्फें गडे पाय इत्यादी सववसाधारण होत. यापैकी काही व्यंगे सरावाने कमी 
करता येतात, तर काही व्यंगे स धारण्यासाठी शस्त्रहक्रयेिी िरुरी असते. इतर काही व्यंगे उदाहरणाथव– 
िपटे पाऊल “न स धारण्याच्या” प्रकारामध्ये बसतात. लहान म लानंा एक वषानंतर पायात बटू घालून िालू 
देण्यास हरकत नसते. मात्र अशी ब टािंी हनवड करताना वैद्यकीय सल्ल्याने करणेि इष्ट होय. बूट 
वापरण्याने पायाचं्या हाडामध्ये आलेला वक्रपणा काहीसा कमी होण्यास मदति होते व त्याम ळे मूल सरळ 
िालू लागते. 
 

या प्रकरणाच्या शवेटी वाढ व हवकासाच्या अभ्यासोपय क्त अशा मोिमापािंी यादी पाहू. 
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वाढीसबंंधीचे इिर दृष्टीकोन 
 

सध्या या हवषयाच्या संशोधनािी हदशा कोणती आहे? कोणत्या हनरहनराळ्या दृष्टीकोनातून अभ्यास 
केला िातो? यािी माहहती या हठकाणी अस्थायी होणार नाही. रहशयन शास्त्रज्ञ एन. वोलान्थस्की (N. 
Wolanski) याने मानवी वाढ व व्यस्क्तत्वाच्या हवकासाशी हनगडीत अशा एकंदर सात प्रश्नािंा हविार 
आपल्या “Current Trends in the Research of Human Growth and Development” या हनबधंामध्ये 
माडंला आहे. त्या सवव प्रश्नािंा थोडक्यात परामषव येथे घेणे इष्ट ठरते. १) व्यस्क्तहवकासाच्या प्रमाहणत 
हदशसेंबधीिा हसद्धातं, २) व्यस्क्तहवकासाच्या मागातील आन वहंशकी व पहरस्स्थतीकीिा परस्पर संबधं, ३) 
स्वहनयमनािा (ककवा पिभरण यंत्रणेिा) मानवी वाढीच्या संबधंातील प्रश्न, ४) अधविनहनक 
(Paragenetic) तसेि गभाशयातंगवत आय ष्ट्यातील मातृक हनयमन, समता (Parity), (िन्थमक्रमाकं) व 
तत्मस प्रश्नािी हनगडीत बदलािें स्वरुप, ५) बाह्य पहरस्स्थतीिे मानवी वाढीवर होणारे परीणाम, ६) 
संकहरत ओिािे मानवी वाढीवर होणारे पहरणाम व शवेटी. ७) गट व घातक गोष्टींिा िरणाशी हनगहडत 
असणारा प्रश्न. हे ते सातप्रश्न होत. 
 
१) व्यन्तिणवकासाच्या मागािील आनुवंणशकी व पणरन्स्थिीकीचा परस्पर संबंध 
(geneticecological interrelationship in the course of ontogenesis) 
 

वाढ व हवकासाहवषयी सध्यािे संशोधन त्यामागील कायवकारण पद्धती ककवा त्यास िबाबदार 
असणाऱ्या घटकाचं्या अन षंगाने आहे. मानवी शरीरािी वाढ व हवकास याचं्या संशोधनामध्ये िसिशी 
आधारसाम ग्री (data) वाढत िाते तसतसे त्याचं्या घटकाचं्या परस्पर संबधंािी ग ंताग ंतही वाढत िात 
असल्यािे हदसते. आन वहंशकी घटक यापैकीि एक होत. हवकासाच्या हनरहनराळ्या कालखंडामध्ये िीन्थसिे 
पयायी गट कायवशील बनत असतंात. त्याम ळे प्रत्येक अवयवास हवहशष्ट स्वरुप प्राप्त होत असते. अथात 
वातावरणाच्या हनरहनराळ्या पहरस्स्थतीमध्ये हनरहनराळ्या िीन्थसच्या गटािंी कायवशीलताही बदलत 
असण्यािी शक्यता असते. उदाहरणाथव – काही हवहशष्ठ पहरस्स्थतीमध्ये िीन्थसिे िे गट िटकन कायवशील 
होतात तेि गट हनराळ्या वातावरणात िरा लवकर अगर उशीराने कायवशील होत असतात. याम ळे 
हनरहनराळ्या वातावरणात म लीच्या माहसक पाळीच्या वळेाही थोड्याबहूतं र्फरकाने बदललेल्या हदसतात. 
त्यामागिे हे एक कारण गृहहत धरले िाते. त्यािप्रमाणे शहरी ककवा आध हनक वातावरणामध्ये काहंी हवहशष्ठ 
िीन्थसिी कायवशीलता इतकी कमी असण्यािी शक्यता असते की त्यािे पहरणाम त्या वातावरणात 
कमीतकमी असतात उदाहरणाथव रंगाधंत्व (colour blindness) शहरी वातावरणात रंगाधंत्वाम ळे अगदी 
डोंगर कोसळल्याइतके गंभीर परीणाम होत नाहीत. त्याम ळे त्यािी आवतवता अहधक सापडल्यास नवल 
नाही. याउलट हनसगाच्या साहनध्यात िोवीस तास रहाणाऱ्या खेड तास वा अरण्यवासीयास रंगाधंत्व 
असणाऱ्या िीन्थसच्या गटािी कायवशीलता अगदी कमी आढळत असल्याने त्यािी आवतवताही कमीि असते. 
हे संय स्क्तकही आहे. याउलट बाह्य वातावरणािी संवदेनक्षमता आन वहंशकी गटाच्या ग णधमावरही 
अवलंबनू असते. म्हणिै बाह्य वातावरणाच्या अनेक घटकापंैकी र्फक्त काहीिाि पहरणाम वाढ व हवकार 
यावर होत असतो. यासि पहरस्स्थतीकी (ecological) घटक असे म्हणतात. यािाि अथव परस्परसंबंध हा 
हद्वपक्षी असतो; त्याम ळे “आकधक्य व अनाकधक्यािे पिभरण” असे खूप प्रकार आढळून येतात. वरील 
हसद्धान्थतािे उदाहरण म्हणिे मानवात आढळणारा रक्तवाहहन्थयातील रक्तदाब (blood pressure) होय. 
यािी आन वहंशकता मेंडलच्या हनयमान सार असते. अनेक घटक ग णाचं्या एकहत्रत स्पष्टीकरणाच्या” 
(multifactorial explanation) हनयमान सार यािी आन वहंशकता असते. लोकसंख्येमधील रक्तदाबािे 
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प्रमाण पोषण व्यवस्थेिा (nutritional system) घटकाचं्या संिाने प्रमाहणत केली िाते यामध्ये हवशषेतः 
अन्नातील व पाण्यातील खनीि मीठािे प्रमाण ं महत्वािे मानले िाते. परंतू रक्तदाब व त्यािा वशं, 
हठकाणािी उंिी, हवामान इत्यादींशी द य्यम स्वरूपािा परस्परसंबंध असतो. व्यक्तीगत रक्तदाबाच्या 
प्रमाणास त्याला कराव्या लागणाऱ्या कामाच्या स्वरूपान सार बदलते असते. (उदा. बौहद्धक काम, मनावर 
पडणारा ताण, आवािािा परीणाम व तत्सम गोष्टीम ळे रक्तदाबािे प्रमाण वाढते.) अशा तऱ्हेने ज्यावळेी 
एखादा हवहशष्ठ आन वहंशकतेिा छाप ठरहवला िातो, त्यावळेी लोकसंख्येमधील सरासरी घटकाचं्या 
ग ंताग ंतीिी ती सरासरी असते. परंतू हाि प्रश्न ज्यावेळी व्यक्तीगत पातळीवर हाताळला िातो त्यावळेी 
त्यािी पातळी आन वहंशकता व तंहत्रकिन्थय पद्धतीिी (nervous system) बाह्य वातावरणास तोंड देण्यािी 
संवदेनक्षमता यावर ठरहवली िाते. अहधक खोलात गेल्यास असे हदसते की व्यक्तीगत वशंप्रकृती यासाठी 
िबाबदार असते. 
 
२) व्यन्तिणवकासाच्या प्रमाणिि णदशेसंबंधीचा णसद्धाति – 

(Theory of the limited directing of development) 

 
समस्स्थतीकी (homeostasis) साधण्याच्या दृष्टीने व व्यस्क्तहवकास साधण्याच्या दृष्टीने वाढीिे 

काही मागव, परस्पर हभन्नता व प्रौढत्व हे ठळक टप्पे मानाव ेलागतील. वाढींिे हवहवध प्रकार मानवाच्या 
वशंपं्रकृतीन सार हनयंहत्रत केले िातात. वाढीच्या मागािी हदशा ठरहवण्यासाठी प्रत्येक बालकाने (म्हणिेि 
व्यक्तीने) माता–हपत्याकडून हमळवलेले िीन्थस िबाबदार असतात. यौवनावस्था प्राप्त झालेल्या म ला–
म लींिी वगववारी त्याचं्या वयान सार केल्यास असे वाढीिे हनरहनराळे मागव समिून येण्यास मदत होते. 
अथात याहठकाणीही बाह्य वातावरणािे घटकही काही प्रमाणात िबाबदार असताति. 
 
३) स्वणनयमनाचा (प्रकवा पिभरि यंत्रिेचा) मानवी वाढीच्या संबंधािील प्रश्न. (The self-

regulation–feed back mechanism problem in human growth.) 
 

प्रत्येक वाढीच्या टप्प्यासाठी त्याच्या पूवव टप्प्यािंी माहहती आवश्यक असते. कारण प्रत्येक 
टप्प्यातील वाढीिी प्रगती पूववस्स्थतीतील टप्प्याच्या क्षमतेन सार ठरहवली िात असते. सारख्याि 
वशंप्रकृतीच्या व्यक्तीमध्येही यासंबंधात र्फरक आढळून येतात. यालाि अंतगवत पिभरण असे म्हणतात. 
यािे उत्तम उदाहरण म्हणिे शशैवावस्थेतील वाढीच्या वगेािी, गभावस्थेतील वाढीच्या वगेाशी त लना 
करता अनाहधक्यािा सहसंबधं आढळून येतो. गभावस्थेतील वाढ िर िोमाने होत असेल तर त्याच्या 
त लनेने शशैवावस्थेतील वाढीिे मान कमी झालेले आढळते. द सरे उदाहरण म्हणिे यौवनावस्थेतील व 
क मारावस्थेतील वाढीिे देता येईल. हितक्या लवकर अशी लक्षणे हदसू लागतील हततक्याि झपाट्याने 
शरीरािी उंिी व शरीराकार बदलू लागतो. परंतू (हवशषेतः म लीमध्ये) िर क मारावस्था लवकर प्राप्त होत 
असेल तर अशी अवस्था व माहसक पाळी यामधला काळ र्फार लवकर सपतो. तो लाबंत नाही. त्यािप्रमाणे 
अनाहधक्यािे पिभरण माहसक पाळी स रू होणे व संपणे यामध्येही हदसून येते. हितक्या लवकर माकसक 
पाळी स रू होईल त्या प्रमाणात माहसक पाळी संपण्यािा काळ लाबंहवला िातो. म्हणि परीणामी 
प नरूत्पादनािा कालही लाबंहवला िातो. अथात या हठकाणीही बाह्य वातावरणािा संबधं अपेहक्षत आहेि. 
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४) अधसजनणनक िसेच गभाशयांिगसि मािृक णनयमन, समिा व ित्सम प्रश्नांशी णनगणडि बदलांचे 
स्वन प. 

 
(Paragenetic as well as the maternal regulation of intrauterine life, changes connected 
with parity etc.) 

 
म लातील लक्षणे व त्याि समधमी लक्षणािें मातेमधील आहधक्य याचं्यामध्ये बळकट स्वरूपािा 

सहसंबधं असल्यािे अलीकडच्या संशोधनावरून हसद्ध झालेले आहे. प्रसवपूवव कालामधील म लाच्या 
वाढीवर मातेिा प्रभाव पडत असल्यािेही हसद्ध झालेले आहे. असा प्रभाव तीन प्रकारे पडतो, अ) अंतगवत 
वातावरणाच्या संदभातील मातेिी वशंप्रकृती, ब) कोणत्याही म लात एखाद्या हवहशष्ठ िीन्थसिा सि 
मातेकडून संक्रहमत न होण्यािी हक्रया (कारण त्यापैकी एकि भाग मातेकडून येतो.) व क) मातेिी 
ियापिय स्स्थती. मात्र मातेच्या प्रभावामागील यंत्रणा कशाप्रकारे कायव करते यािी अिून नीटशी कल्पना 
आलेली नाही. परंतू तरीही काही सहसंबधंकान्थवये माता व म लामधील अशी िवळीक दृष्टोत्पत्तीस येते. 
उदा. – मातेच्या (व हपत्याच्याही) वयािा म लाच्या वाढीवर होणारा परीणाम. मातेच्या वाढत्या 
वयाबरोबरि अनेक य ग्मनिािंी ि ळी, हतळी िन्थम घेण्यािी वाढती प्रवृत्ती आढळून येते. तसेि उपित 
व्यंगेही अशा वाढत्या वयाच्या मातेच्या म लाशी बऱ्याि प्रमाणात संबहंधत असतात. मातेिे वय िर २६ ते ३५ 
च्या दरम्यानिे असेल तर बालमृत्यिेू प्रमाणही अत्यल्प असते. तसेि मातेिे वय २५ ते ३२ च्या दरम्यान व 
हपत्यािे वय ३० ते ३५ च्या दरम्यान असून त्याचं्या वयातील अंतर ३ ककवा अहधक वषांिे असेल, 
त्यािप्रमाणे िन्थमलेल्या म लािंी उंिी व विनही िास्त असेल तर त्यािा पहरणाम कायमिे दात लवकर 
उगहवण्यावर व म लामंध्ये पहरपक्वता लवकर येण्यावर होतो. तसेि म लाचं्या वाढीतील र्फरकास त्यािी 
समता (िन्थम क्रमाकं) काही प्रमाणात कारणीभतू असते. म लािा िन्थमक्रमाकं (पहहले मूल, द सरे मूल इ.) 
िसिसा वाढत िातो व मातेिे वय िर २५ ककवा त्याहून अहधक वषांिे असेल तर वाढत्या िन्थमक्रमाकंाच्या 
म लाच्या विनातही वाढ आढळते. तसेि िन्थमक्रमाकंान सार बालमृत्यिेू प्रमाणही वाढत िाते. उदा. – 
१०,००० िन्थमलेल्या म लामंध्ये पहहल्या क्रमाकंाने िन्थमलेल्या म लाचं्यात बालमृत्यूिे प्रमाण १·९८ इतके तर 
सहाव्या क्रमाकंाने िन्थमलेल्या म लाचं्यात बालमृत्यिेू प्रमाणे ३·२६ इतके असते. 
 

५) बाह्य पणरन्स्थिीचे मानवी शरीराच्या वाढीवर होिारे पणरिाम– 
(Some external environmental factors influencing human growth or influences 
of some exogenous factors) 

 
आन वहंशकी घटकापं्रमाणेि बाह्य पहरस्स्थतीच्या घटकािंाही शरीराच्या वाढीवर पहरणाम होतो 

अशा अथािी अनेक हवधाने आतापयवन्थत आली आहेत. आता अशा घटकािंी िरा अहधक माहहती पाहू. अशा 
घटकामध्ये तपमान, प्रदेशािी उंिी, िलवाय स्स्थहत, पोषणस्स्थहत इत्यादींिा समावेश होतो. 
 

तपमानाच्या वाढीिा वा घटीिा पहरणाम अहतशय स्पष्टपणे दाखहवणारे उदाहरण म्हणिे माहसक 
पाळीच्या वयािी हनहिती होय. हनरहनराळ्या तपमानाच्या प्रदेशातील पट्ट्ट्यामध्ये अशा प्रकारिे संशोधन 
केले असता असे हदसून आले की, उत्तरध्र वाकडून िसिसे दहक्षणेकडे येत िाव ेतसतसे माहसक पाळीिे 
वयामध्ये घट झालेली असते. म्हणिेि माहसक पाळी लवकर व कमी वयात येऊ लागते. हा पहरणाम थंड 
वातावरणाच्या प्रदेशातून उष्ट्ण वातावरणाच्या प्रदेशाकडे असा प्रवाही आहे. मात्र दहक्षणेकडिा ऊष्ट्ण प्रदेश 
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एवढाि अथव येथे मयाहदत आहे अशा ऊष्ट्ण प्रदेशातून परत दहक्षण ध् रुवाकडे िाऊ लागताि वातावरणात 
थंडपणा येतो व पहरणामी माहसक पाळीिे वयही वाढत िाते. म्हणिेि ऊष्ट्ण प्रदेशामध्ये माहसक पाळी 
लहान वयामध्ये येते तर थंड प्रदेशामध्ये माहसक पाळीस उहशर लागतो. प णे व म ंबई येथील म लींच्या 
माहसक पाळी येण्याच्या वयामधील र्फरकािेही हेि कारण होय. यासाठी ियापियािी ऊष्ट्ण प्रदेशामधील 
कमी पातळी रक्ताहभसरणािी सावकाश हक्रया, प्राणवायिूा अप रा प रवठा व थंड प्रदेशामध्ये शरीरातील 
उष्ट्णता घटण्यािे प्रमाण इ. गोष्ट आधारभतू धरल्या िातात. 
 

उंि प्रदेशातील िीवनान क लता व उंिीिा म लाचं्या व तरुणाचं्या ं शरीरावर होणारा पहरणाम 
याबाबत बरेिसे संशोधन उपलबध आहे. सम द्रसपाटीपासून िो िो उंिीवर िाव ेतसतसे शरीरहक्रयात्मक 
तसेि शरीरवाढीवर त्या त्या वातावरणास अन कूल होण्यास योग्य असे पहरणाम होत असतात. उि प्रदेशात 
रहाणाऱ्या लोकािंी उंिी कमी असते हे सववश्र त आहेि. तसेि िसिसे उंिींवर िाव ेतसतसे र्फ प्र्फ साच्या 
िीवनक्षमतेवर, रक्तारुणाचं्या (Haemoglobin) घटनेवरही पहरणाम होतो असे हदसून आले आहे. उंि 
प्रदेशामधील लोकानंा रक्तदाबािा कमी प्रमाणात त्रास होतो; तसेि उंिीच्या मानाने छातीच्या घेरािी 
मोिमापे कमी असतात. परंतू छाती कमी घेरािी असली तरी त्या घेराच्या प्रमाणात िीवनक्षमता अहधक 
असते. 
 

िलवाय स्स्थतीिाही पहरणाम रक्तारुग्णाचं्या कायवशीलतेमध्ये, रक्तदाब इत्यादी शरीरवाढीच्या 
भागावर होत असतो. 
 
६) संकणरि ओजाचे मानवी शरीर-वाढीवर होिारे पणरिाम 

(Heterosis effects in Man) 
 

संकहरत ओि तयार होण्यासाठी माता व हपता परस्पर हवरुद्ध ककवा हनरहनराळ्या मानवी गटािे 
असावे लागतात. आंतरिातीय, आंतरधमीय इत्यादी प्रकारिे हववाह यामध्ये मोडतात. बहूधा संकहरत 
प्रकारामध्ये माता व हपता याच्या रहाण्याच्या हठकाणामधील (िन्थमस्थानाच्या) अंतर लाबंिे असते. परंतू ही 
अट नेहमीि सापडेल असे मात्र नाही. परंतू िन्थमस्थानाच्या िवळपासच्या भागामध्ये खूपि नातेवाईक 
पसरलेले असतात. त्याम ळे नातेवाईकाहंशवाय इतरानंा म लगी देणे र्फारि कठीण होत असते. हनदान 
भारतासारख्या रुढीप्रीय देशात तर हे िवळिवळ अशक्यि असते. यासाठी िन्थमस्थानातील बह दातंर ही 
अट आली असावी. याम ळे नातेवाईकात आपापसात हववाह तर टाळला िातोि, परंतू िात्यातंगवत अटही 
हशहथल होते. तसेि दूरच्या िन्थमस्थानाम ळे माता व हपत्याला तोंड द्याव ेलागणाऱ्या बाह्य पहरस्स्थतीत तसेि 
िनहनक सायामध्येही बदल होत असतो. अशा प्रकारे हवहभन्न पहरस्स्थतीतून व हवहभन्न िनहनक 
पाश्ववभमूीम ळे म लाचं्या वाढीवर पहरणाम होतो. बह धा असे पहरणाम प्रगतीकारक असतात. संकहरत 
ओिाम ळे म लाचं्या उिीत, छातीच्या मोिमापात, विनात इत्यादी लक्षणामध्ये एकदमि वाढ झाल्यािे 
हदसून येते. तसेि शरीरहक्रयात्मक व शारंीहरय लक्षणामध्येही प्रगती आढळंून येते. म्हणून संकहरत प्रकार 
र्फलदायी ठरतात. हकत्येकवळेा तर आन वहंशकी रोगािें उच्चाटनही संकहरत ओिाम ळेि होऊ शकते. 
तसेि संकहरत ओिािा म लींच्या माहसक पाळीवर त्यातील दोष नाहीसे करण्यातही होतो. अशी अपत्ये 
माता-हपत्यापेक्षा िास्त आय ष्ट्यही िगतात. शक्ती, ताकद, काटकपणा, कणखरपणा इत्यादी गोष्टीही 
प्रगतीकारकि आढळतात. परंतू अद्यापपयवन्थत या महत्वाच्या हवषयावर र्फारसे संशोधन हनदान भारतात तरी 
झालेले नाही. 
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७) घट व ंघािक गोष्टींचा जरिाशी णनगडीि असिारा प्रश्न 
(The problem of regress or involution in the aging process) 

 
िरणकालामध्ये ककवा म्हातारपणाच्या काळात शरीरािी वाढ होण्याऐविी त्या वाढीमध्ये सततिी 

घटि होत असते. यामध्ये दोन मूलभतू प्रश्न गोवले िातात ते असे की, एक–वाढीमध्ये होणारी घट 
कोणत्या मयादेपयवन्थत पोहोि ूशकते? व द सरे असे की या सततच्या घटीम ळे म्हातारपणी कोणत्या घातक 
गोष्टींना तोंड देण्यािी पाळी येते? घटीिी स रुवात होण्यािा काल ३० व्या ते ४० व्या वषापासून स रू होत 
असतो. यािा पहरणाम म्हणिे उपिय यंत्रणेिे अपियाच्या यंत्रणेमध्ये हळू हळू रुपातंर होत असते. या 
गोष्टींिा सवात महत्वािा पहरणाम म्हणिे विनातील सातत्याने होणारी घट! वयाच्या हतसाव्या वषी िे 
विन असते अगर िे िास्तीत िास्त विन असते त्यामध्ये ८० वषाच्या स मारास १२ टक्क्यानंी घट 
झालेली हदसून येते. या घटीम ळे मज्जातंतंूच्या तणावामध्ये ३० टके्क तर शस्क्तपात ५० टके्क झालेला हदसून 
येतो. अथात वरील सवव टके्कवारी स्वाभाहवक (normal) पहरस्स्थतीमधील आहे. अस्वाभाहवक पहरस्स्थतीत 
हीि टके्कवारी बदलती आढळून येईल. शवेटी हनष्ट्कषव असा की इतक्या प्रिडं प्रमाणात होणाऱ्या घटीम ळे 
बाह्य पहरस्स्थतीशी झगडण्यािी ताकति कमी झालेली असते व त्याम ळेि शरीरात रोगराई व द बवलतेिा 
प्राद भाव होतो. 
 

पोषि व पोषक घटकांचे महत्व 
 

“वाढीच्या इष्टमानासंबधंी” (Optimal growth) िोपयवन्थत समाधानकारक व्याख्या हमळत नाही 
तोपयवन्थत “आहाराच्या इष्टमानािीही” (Optimal diet) व्याख्या करणे अहतशय कठीण िाते तसेि िोपयवन्थत 
व्यक्ती व्यक्तीच्या वाढीमध्ये र्फरक आहे, तोपयवन्थत त्याचं्या आहारमानातही र्फरक असणारि हे लक्षात 
ठेवले पाहहिे. तरीस द्धा काही एका हवहशष्ठ पातळीिी आहारासाठी प ढील पाि गोष्टी ककवा तत्व ेमहत्वािी 
मानली िातात. ती म्हणिे, १) मूल ियापियािी हक्रया, २) अन्नातील शस्क्तदायक अंशािी आवश्यकता. 
३) कॅलरीमध्ये होणारी घट म्हणिेि शस्क्तपाताम ळे कॅलरीत होणारी घट, ४) स्नाय ू व मज्जातंतूिे 
िलनवलन व शवेटी, ५) वाढीसाठी योग्य अशा वाढत्या शक्तीिी आवश्यकता. 
 

पहहल्या स मारे १८ महहन्थयाच्या कालात मूलाला ियापियी हक्रयेसाठी, स मारे १ हकलो 
विनासाठी, ५५ कॅलरींिी आवश्यकता असते. त्यानंतरच्या काळात हेि प्रमाण कमी कमी होत िाते. 
प्रौढासाठी तर दर हकलो विनास : २५ ते ३० कॅलरीि प रेशा होतात. 
 

सववसाधारण आहारात दर हकलो विनासाठी ५ ते ७ कॅलरी देऊ शकतील अशा अन्नघटकािंी 
आवश्यकता असते. परंतू िर आहारामध्ये प्रहथनािें प्रमाण भरपूर असेल तर कॅलरींिी ककमतही द प्पटीने 
वाढते. 
 

रोिच्या रोि पोटात घातल्या िाणाऱ्या अन्नाशंापैकी लहान म लात १० टके्क भाग शरीराबाहेर या ना 
त्या मागाने टाकला िातो. 
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स्नाय ूव मज्जातंतंूच्या िलनवलन हक्रयेमध्ये व्यस्क्तपरत्व ेहवषमता आढळत असते. तरीही सरासरी 
१ हकलो विनास अशा हक्रयासाठी २० कॅलरींिी आवश्यकता असते. मोठेपणी कॅलरींच्या आवश्यकतेमध्ये 
वाढि होत असते. 
 

प ढील कोष्टक क्रमाकं ९ : ५ वरुन दरहदवशी काही वयोगटाच्या व्यक्तीना िरुर असणाऱ्या 
कॅलरींच्या अंदािाहवषयी कल्पना येईल. 
 

कोष्टक क्र. ९ : ५ 
दर णदवसास जरुर असिाऱ्या कॅलरींची आवश्यकिा 

(प्रमाि – कॅलरी दर णकलो वजनासाठी) 

हक्रया वय  
 ८ आठवडे १० महहने ४ वषे प्रौढ 

ियापिय ५५ ५५ ४० २५ 
शक्तीदायक अंश ७ ७ ६ ६ 
शक्तीपात, भरण्यास ११ १० ८ ६ 
िलनवलन १७ २० २५ ± १० ± 
शस्क्तसाठा २० १२ ८–१० ० 
एकूण कॅलरीि ११० १०४ ८७–८९ ± ४७ ± 
 

शरीरास आवश्यक अशा अन्न घटकामंध्ये प्रहथने (Proteins) काबोहैिेटस् (Carbohydrates), 
मेदसदृश (Lipids), खहनिे (Minerals) तेल पदाथव (Oils), िीवनसत्व े (Vitamins), इत्यादी व 
यासारख्या अनेक पदाथांिी आवश्यकता असते. याहशवाय दूध, मास, र्फळभाज्या, पालेभाज्या, र्फळे (कच्ची 
व हपकलेली), अंडे, दही, लोणी, कडधान्थये, तृणधान्थये, मीठ इत्यादी पदाथांिीही आवश्यकता असते. 
यापैकी कोणताही घटक शरीरामध्ये िास्त प्रमाणात िाणे अथवा अहिबात न िाणे वाढीच्या दृष्टीने 
हाहनकारक असते. यासाठी िौरस आहारािी कल्पना प ढे आली. परंतू िौरस आहारही पहरस्स्थतीन रुप 
बदलत असतो. आपल्या बालंकािी वाढ योग्य प्रमाणात व्हावी असे वाटत असल्यास, त्यास 
लहानपणापासूनि सवव प्रकारिे अन्नांश खाण्यािी सवय लावणे इष्ट असते. प ढील यादीवरुन महत्वाचं्या 
पोषक घटकद्रव्यािंी कल्पना येईल. 
 
१) प्रहथने – रोििी आवश्यकता 
 शशैवावस्था – २ गॅ्रम दर पौंडासाठी 
   वाढत्या वयाच्या काळात प्रौढावस्थेपयवन्थत – १ गॅ्रम दर पौंडासाठी 
२) खहनिािें रोििे प्रमाण 
   कॅस्ल्शयम – १ ते १·५ गॅ्रम 
   र्फॉस्र्फरस – १·५ गॅ्रम 
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   लोह – १६ गॅ्रम 
   आयोहडन – एका गॅ्रमिा १०० वा भाग अगर कमीस द्धा िालतो. 
 
३) िीवनसत्वािंी रोििी आवश्यकता 
 
िीवनसत्व बालकासाठी ५ वषाच्या म लासाठी १० वषाच्या म लासाठी 

अ २००० I. U. ३००० I. U. ४००० I. U. 
ड ४००-८०० I. U. ४००-८०० I. U. ४००-८०० I. U. 
क ३० गॅ्रम ५० गॅ्रम ७० गॅ्रम 

नायसीन 
(Niacin) 

४ हम. गॅ्रम ८ हम. गॅ्रम १२ हम. गॅ्रम 

हरबोफ्लेवीन 
(Riboflavin) 

०․६ हम. गॅ्रम १․२ हम. गॅ्रम १․८ हम. गॅ्रम 

थायहमन 
(Thiamin) 

०․४ हम. गॅ्रम ०․८ हम. गॅ्रम १․२ हम. गॅ्रम 

 
४) वाढीसाठी िरुरीिी मूलद्रव्ये हमळहवण्यासाठी सरासरी आहार (रोि) दूध — िरुरीप्रमाणे कमी िास्त. 
र्फळे — हदवसातून दोन अगर िास्त. मास, मासे, अंडी– हदवसातून एकदा. लोणी– २ िमिे. िपाती— 
िरुरीप्रमाणे. भाज्या— दोन्थही वळेा, मीठ— पाव/अधा िमिा (मीठािे प्रमाण कमीतकमी असाव.े 
(अन्नातील सोडून) परंतू अगदी कमी हाहनकारक होय. 
 

अस्वभाणवक वाढ (Abnormal Growth) 
 

बालकाच्या वाढीिी काळिी वळेीि घेतली गेली नाही, तर त्यािी अस्वाभाहवक वाढ अपेहक्षत 
असते. आन वहंशकी घटकाम ळे होणारी अस्वाभाहवक वाढ मात्र आटोक्यात आणता येत नाही; नव्हे हनयंहत्रत 
करणेही अत्यंत कठीण असते. प्रसवपूवव व प्रसवोत्तर वाढीच्या कालात योग्य ती काळिी, वैद्यकीय 
तपासणी वेळच्यावळेी खाणे-हपणे इत्यादी गोष्टी साभंाळल्यास वाढीिे योग्य प्रमाण हमळते. अस्वाभाहवक 
वाढीिे काही प्रकार येथे पाहू. 
 

अवािवी उंिी ककवा ख िेपणा:— लोकसंख्या समूहापैकी काही व्यक्तींिी उंिी सरासरीपेक्षा खूपि 
कमी आढळते. अशी अवािवी उंिी म्हणिे अस्वाभाहवक वाढीिेि लक्षण होय. अशा अस्वाभाहवक वाढीिी 
सववसाधारण कारणे काही वळेा सहि सागंता येतात; यामध्ये पोषक घटकािंा अभाव अगर स्वाभाहवक 
अशक्तपणा इत्यादींिा अंतभांव होतो. परंतू यापेक्षाही प्राथहमक लक्षणे हनराळीि असू शकतात. 
अस्वाभाहवक वाढीिे हनदान एकाि वयोगटातील म लाचं्या त लनात्मक मानाने केले िाते. ख िेपणासाठी 
इतरही कारणे साहंगतली िातात, त्यामध्ये १) यौवनावस्था प्राप्त होण्याच्या कालावधीमधील उशीर; २) 
रोहगष्ट शरीर प्रकृती; ३) आन वहंशकतेच्या वशंप्रकृतीिा सहसंबंध; ४) हनरहनराळ्या प्रकारािंा लक्षणसमूह 
(Syndrome) इत्यादी प्रम ख होत. त्याहशवाय हकत्येकवळेा ख िेपणािे कारण हनहितपणे समिून येत 
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नाही. कारण कोणतेही असले तरी अस्वाभाहवक वा अवािवी उंिी अगर ख िेपणा हे अस्वाभाहवक वाढीिे 
लक्षण आहे. अस्वाभाहवकतेिे हनदान करताना शारीहरक वैद्यकीय तपासणीबरोबरि त्या व्यक्तीिी व 
हतच्याशी संबहंधत अशा सवव िवळच्या नातेवाईकाचं्या इहतहासािी तपासणी अत्यावश्यक ठरते. या दोन 
प्रकारच्या परीके्षवरुनही हनहित कारण न सापडल्यास प्रयोग शाळेमध्ये हवहवध प्रकारे िािणी करणे 
आवश्यक असते. 
 

बृहतकाहयका (Giantism or Gigantism) :—प्रमाणाबाहेर शरीरािा मोठेपणा अगर अगडबबं 
शरीर याला राक्षसी शरीर प्रकार असेही म्हणतात. सववसाधारणपणें एकाि वयोगटातील व्यक्तींच्या 
उंिीच्या व आकारमानाच्या सरासरीपेक्षा सववि प्रकारे मोठेपण असेल, तर त्याला बृहत् काहयका असे 
म्हणतात. आन वहंशकता, अस्वाभाहवक लक्षणसमूह, गं्रथींिी स्रवणक्षमता इत्यादी हवहवध कारणे या संबंधात 
साहंगतली िातात. मात्र शरीराकार व ब द्धी अगर प्रवृत्ती यािंा तसा र्फारसा संबंध असू शकेल असेही नाही. 
र्फक्त आकाराने अगडबबं इतकेि स्वरुप या हठकाणी अपेहक्षत असते. वरीलप्रमाणेि पूवेहतहास, शारीहरक 
वैद्यकीय तपासणी व प्रयोगशाळेतील िािण्या इत्यादींच्या योगे कारणहममासंा समिावनू घेता येते. 
 

अहतस्थूलता /मेदोवृद्धी ) Obesity):—शरीराच्या राक्षसी आकारामध्ये मेदोवृद्धी अवास्तव असेलि 
असे नाही  .यौवनकालाच्या आरंभी साधारणपणे सरासरीपेक्षा िास्त विन असेल तर तो अहतस्थूलतेकडे 
झ कण्यािा प्रकार समिला िातो. अहतस्थूलतेिी व्याख्या करणे अहतशय अवघड आहे, कारण संस्कृती, 
वशं, वगव वगैरे अनेक कारणािंा पहरणाम मेदोवृद्धीमध्ये होण्यािी शक्यता असते. उदाहरणाथव ग िराथी, 
मारवाडी इत्यादी समािामध्ये मेदोवृद्धीिे प्रमाण िास्त आढळते. हकत्येकवळेा व्यवसायाशीही यािा संबंध 
लावण्यात येतो. म्हणिेि शारीहरक कामाऐविी बठेै काम करणाऱ्यामध्ये मेदोवृद्धीिे प्रमाण अहधक आढळते 
वगैरे. 
 

अशाि प्रकारे अस्वाभाहवक वाढीिी हकत्येक लक्षणे सागंता येतील तसेि अहधक खोलात हशरुन 
अभ्यास करावयािा असेल तर प्रत्येक अस्वाभाहवक लक्षणािी स्वतंत्र अभ्यासपद्धतीही आहे. 
 

तक्ता 
 

शरीरािी वाढ व त्यावरुन शरीरािा प्रकार ठरहवण्यास उपय क्त असा तक्ता (Constitutional 
Blank). 
 

(मूळ तक्ता येथे िसाच्या तसा हदला आहे) 
CONSTITUTIONAL BLANK 

(From Viola) 

 Number……………. 
Basic Measurments C. U. [C. U. — 

Centesimal units,] 
S. U. [S U.-Sigmatic Units. 
(Ref:– Manual of phy. 
Anthropology by Comas 
Juan.)] 

1 Length of the sternum — — 
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2 Transverse thorasic diameter — — 
3 Antero-Pasterior thorasic diameter — — 
4 Xipho-epigastric height — — 
5 Transverse hypochondric diameter — — 
6 Antero-Posterior hypochondric diameter — — 
7 Pubo-epigastric height. — — 
8 Transverse Pelvic diameter — — 
9 Length of an arm — — 
10 Length of a Leg  — — 
 Combined Measures   
11 Suprasternal Pubic height — — 
12 Xipho-pubic height — — 
13 Stature — — 
14 Weight — — 

 Indices   
15 Thorasic Inder — — 
16 to 20 different Indices — — 

Fundamental relations   
I Trunk value/Limb value   
II, III, IV Similar type of relations   

Somatic Value………………Morphological type……………… 
Nutritional Index………….Specific deviation…………. 

Genetic deviation……………. 
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प्रकरि दहावे 
 

उपसंहार 
 

भौहतकी मानवशास्त्रािी सवांगीण व्याप्ती व स्वरुप आतापयंतच्या हवविेनावरुन लक्षात येईल. 
भौहतकी मानवशास्त्रात मानवािा सवांगीण अभ्यास केला िातो, यािा अथव इतकाि की मानवािा मानवाने 
अभ्यास करावयािा झाल्यास, त्याच्या प्रत्येक अंगािी हनदान तोंडओळख तरी असली पाहहिे. मात्र ‘एक 
ना धड भाराभर किध्या’ टाळण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या शाखेत प्रभ त्व असणे इष्ट होय. 
 

वास्तहवक मानव्यशास्त्र हवभागामध्ये मानवशास्त्रास पहहले स्थान असावयास पाहहिे. ते तसे 
पाहिमात्य राष्ट्रामध्ये हमळतही आहे. भारतामध्ये मात्र उलट पहरस्स्थती हदसते. भौहतकी मानवशास्त्राच्या 
प्रगतीिा आढावा काळिीपूववक घेतल्यास ही वस्त स्स्थती स्पष्ट होईल. या शास्त्रािी पद्धतशीर वाढ करण्यािे 
र्फारि तोकडे प्रयत्न केले िातात. आधीि तज्ञािंी उणीव व त्यािेंही तोकडे प्रयत्नं अशा दोन्थही कारणाम ळे 
“िैसे थे” स्स्थती र्फार काळ राहहल्यास नवल नाही. अनेक देशाप्रमाणे मानवशास्त्र समािशास्त्राच्या 
बरोबरीने भारतातही काम करीत आहे. परंतू ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ अशी स्स्थती समािशास्त्राच्या 
बाबत आहे वास्तहवक मानवी कल्याणासाठी दोन्थही शास्त्रािंी त ल्यबल अभ्यास पद्धतीि आवश्यक आहे. 
परंतू स्वाथव, अप्पलपोटेपणा, रािकारण, यासारख्या असंख्य मागानी मानवशास्त्रास दडपण्यािेि प्रयत्न 
केल्यािे बह तेक सववत्र हदसून येते. महाराष्ट्रामध्ये आंतराष्ट्रीय कीतीच्या हदवगंत प्रा. इरावती कवे यानंी 
ज्या पद्धतीने समािशास्त्र व मानवशास्त्र वाढहवण्यािे प्रयत्न केले, ती िाणीव आि राहहलेली हदसत नाही. 
 

एकोहणसाव्या शतकापयवन्थतिी भौहतकी मानवशास्त्रािी प्रगती ज्या झपाट्याने झाली, तो वगे 
एकोहणसाव्या अगर हवसाव्या शतकातंही राहहला नाही. यािे महत्वािे कारण म्हणिे बदलती 
अभ्यासपद्धती होय. पूवी हवविेनात्मक पद्धतीवर अहधक भर हदला िात असे आता हवश्लेषण व त्याप ढेही 
संश्लेषणात्मक अभ्यास पद्धतीवर अहधक भर हदला िातो. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तज्ञािंी व ताहंत्रक 
ज्ञानािी उणीव यानेही प्रगतीिा मागव थोपहवला गेला. 
 

एकोहणसाव्या शतकामध्ये उत्क्रास्न्थततत्व प्रमाण मानण्यात येऊ लागले. अनेक हवषयाच्या हवहवध 
अंगानी उत्क्रान्थतीिा अभ्यास अनेक स्तरावर केला िातो. एखादा शास्त्रज्ञ प्रािीन मानवाच्या शोधासाठी 
आपली िवळिवळ संपूणव हयात उत्खननात घालवतो, तर द सरा कोणी शास्त्रज्ञ रातं्रहदवस प्रयोगशाळेमध्ये 
काम करुन प्रहथनाचं्या रिनेिा अभ्यास करीत असतो; आणखी हतसरा एकाि मानवी गटामध्ये 
आढळणाऱ्या हवहवध हववाह पद्धतींिा अभ्यास करुन अशा हनरहनराळ्या पद्धती रुढ होण्यास कोणती कारणे 
व कोणते घटक कारणीभतू झाले असले पाहहिेत यािा हविार करीत असतो. अशा प्रकारे त्या त्या 
संशोधनाच्यादृष्टीने प्रत्येकिण हवहवध प्रकारच्या वातावरणामध्ये कायव करीति असतो. कोणी र्फक्त 
प्रयोगशाळेत तर कोणी उिाड माळरानावर तर आणखी कोणी अहतशय द गवम अशा प्रदेशात िाऊन तेथील 
मानवी वस्तीमध्ये राहून कायव करीति असतो. हे सवव व याचं्यासारखे अनेक, असे सववििण मानवाच्या 
भतूकाळासंबंधी व भहवष्ट्यकाळासंबंधी अहधकाहधक माहहती हमळहवण्याच्या प्रयत्नात असलेले हदसतात. 
यासाठी वतवमानकाळामध्ये उपलबध असलेल्या साधनसाम ग्रीिा तो प रेपूर उपयोग करुन घेत असतो. 
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उत्क्रास्न्थततत्व समिावनू घेण्याच्या दृष्टीनेि, स्थूल अथाने, वरील सवविण कायवरत असतात, असे 
म्हटल्यास िूक होणार नाही. उत्क्रान्थतीसंबधंी ज्या हनरहनराळ्या अभ्यासािंा समावशे केला िातो, त्या 
भौहतकी मानवशास्त्राप्रमाण प ढील अभ्यास पद्धती होत. मानव हा कें द्रस्थानी समिून त्याच्याशी हनगडीत 
असा बऱ्याि अभ्यास पद्धतींिे स्वरुप प ढीलप्रमाणे हदसून येईल. 
 

 
नर वानर गिाची प्रवृत्ती 

 
भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये या सवव हवषयािा अभ्यास कसकसा केला िातो, त्यािे हवविेन आधी 

आलेलेि आहे. प्रत्येक हवषयासाठी अभ्यासपद्धती ठराहवक स्वरुपािी असते. तसेि हवषयािा स्थूल वा 
हवस्तृत अभ्यास एकावळेी करण्याऐविी त्याच्या सूक्ष्म वा स क्ष्मतम भागािा अभ्यास करण्यावर भर 
अहलकडच्या काळामध्ये हदला िातो. या सवव अभ्यासपद्धतींिे वणवन ‘सूक्ष्मतम उत्क्रान्थतीकारक स्स्थतीिी 
अभ्यासपद्धती’ (Micro-evolutionary studies) असे म्हटले िाते. भौहतकी मानवशास्त्रािे वैहशष्ट्य म्हणिे 
त्यािे तंत्र-मानवहमती (Anthropometry) होय. द सऱ्या कोणत्याही शास्त्रामध्ये न सापडणारे हे अहद्वतीय 
तंत्र होय. तसेि भौहतकी मानवशास्त्रािी आधार साम ग्री हमळवनू, त्यावरुन हनष्ट्कषव काढण्यासाठी के्षत्र 
अभ्यासपद्धती (Field Study) महत्वािी होय. अशा अभ्यासासाठी संशोधन पद्धतीही इतर सामाहिक 
शास्त्राचं्या मानाने िराशी हनराळी असते. यािाि अथव प्रत्यक्ष मानवापाशी िाऊन, त्याच्या समूहामध्ये 
वास्तव्य करुन, त्याच्याशी एकिीव होऊन रुढी, पद्धती, शरीर साधम्यव वा वैधम्यव आरोग्य, हनरहनराळ्या 
रोगािंा प्राद भाव व त्यामागील कारणपरंपरा इत्यादी कायव पद्धतींिा समावशे भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये 
केल्याने मानवाच्या समस्यािें मूळ कारण शोधून काढणे सोपे िाते. मात्र उपयोहित (applied) भौहतकी 
मानवशास्त्रािी वाढ िरा कमीि आहे, असे म्हणावे लागेल. 
 

भौहतकी मानवशास्त्रास संपन्न वारसा आहे. हकत्येक शास्त्रज्ञािें हलखाणामध्ये या शास्त्राच्या 
माहहतीिा आधार हदसून येतो. बलूमेनबाख याला भौहतकी मानवशास्त्रािा हपता समिले िाते. एकोहणसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधात भौहतकी मानवशास्त्रािा िेहरा-मोहरा बदलू लागला. बऱ्याि काळपयंत भौहतकी 
मानवशास्त्र म्हणिे एक तंत्र समिले िात होते. हवषय कोणताही असला तरी (उदाहरणाथव वशंािा 
अभ्यास, उत्क्रान्थतीकारक बदल वगैरे) त्यािी अभ्यासपद्धती व त लनात्मक पद्धती िवळिवळ सारखीि 
होती. सवव प्रकारच्या वगीकरणावर भर हदला िात होता. वशं वगीकरण, प्राणीसृष्टीिे वगीकरण वगैरे या 
प्रकाराति येतात. अशा पद्धती उत्क्रास्न्थततत्वाच्यापूवी व आन वहंशकी शास्त्राच्या उदयापूवीि पूणवपणे वाढ 
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झालेल्या होत्या. यासाठी एस. एल. वॉशबवन (S. L. Washburn) यानंी भौहतकी मानवशास्त्राच्या 
कायवपद्धतीमध्ये बदल करणे, आवश्यक असल्यािे प्रहतपादनही केले होते. म ख्य भर वगीकरण पद्धतीवर न 
देता, हवहभन्ननतेच्या मागे दडलेल्या कायवकारण घटकग णािें ज्ञान करुन घेण्यावर देणे आवश्यक 
असल्यािेही त्यानी प्रहतपादन केले. हकत्येक गृहीत धरलेल्या गोष्टींिी छाननी करणे आवश्यक आहे. 
यासाठी मानवहमतीिा उपयोग साध्य म्हणून न करता साधन म्हणून केला पाहहिे, असाही रास्त सूर 
भतूकाळामध्ये म्हणिे १९ व्या शतकापूवी होता. 
 

अगदी अहलकडील काळामध्ये वरील प्रकारच्या बदलासंबधंीिा पूणव हविार झालेला आहे. िगाच्या 
सवव भागामध्ये या नव्या पद्धतींिा उपयोग करण्यात येत आहे. परंतू बदलािा वगे मात्र अहतशय सावकाश 
आहे. वास्तहवक भौहतकी मानवशास्त्र हे िीवहवज्ञानापैकी एक शास्त्र आहे. असे असूनही हकत्येक हठकाणी 
सामाहिक शास्त्रामध्ये यािी वगववारी केली िाते. अशावळेी प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक ती साधनसाम ग्री 
अगदीि त टप ंिी असल्याने त्यािा पहरणाम हवकासावर हनहितपणे होत असतो. 
 

गेल्या दशकातील ककवा स मारे पधंरा वषातील कायािा आढावा घेत असताना मूलभतू ठरलेल्या 
तीन पायप स्तकािंा व त्यामध्ये अंतभूवत असलेल्या हवषयसूिींिा उल्लेख आवश्यक ठरतो. ही तीन 
पायप स्तके म्हणिे 1) “Manual of Physical Anthropology” (by Comas Juan; 1966. Charles C. 
Thomas Publishers, Spring field, llinois) 2) “Human Biology” (by Harrison G. A. etc. 1964. 
Clarendon Press, Oxford) and 3) “An Introduction to Physical Anthropology” (by Montagu 
Ashley M. F. 1960. Charles C. Thomas. Spring field Illinois.) वरील तीन पायप स्तकामध्ये ज्या 
हवषयािंा (भौहतकी मानवशास्त्रातंगवत पोट शाखािंा) समावशे केला गेला त्यािंी वगववारी प ढीलप्रमाणे– 
 

कोष्टक क्रमांक १० : १ 
िीन पाठ्यपुस्िकांच्या णवषय सूचींचे वगीकरि 

 पायप स्तकाचं्या लेखकान रुप वगीकरण 
हवषय माँटेग्य ू

)१९६०(  
हॅरीसन 

)१९६४(  
कोमाि 

)१९६६(  
१) इहतहास √ — √ 
२) व्याख्या, वगीकरण √ — √ 
३) िीवािें समवगी दशवन √ √ √ 
४) देह हवज्ञान व आहदमानव हवज्ञान √ √ √ 
५) आन वहंशकता हवज्ञान √ √ √ 
६) लोकसंख्यान वहंशकी हवज्ञान √ √ √ 
७) मानवहमती √ √ √ 
८) वशं √ –– √ 
९) डरमटॅोस्ग्लहर्फक्स (शरीर रेषा शास्त्र) √ √ √ 
१०) शरीर संघटन √ –– √ 
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११) उत्क्रान्थतीतत्व √ √ √ 
१२) वाढीिा अभ्यास –– √ √ 
१३) हवकासात्मक अभ्यास –– √ √ 
१४) लोकसंख्या शास्त्र –– √ √ 
१५) पहरस्स्थतीकी हवज्ञान –– √ -- 
१६) पोषणासंबंधी –– √ –– 
१७) शरीर हक्रया हवज्ञान (अन कूलन) –– √ –– 
१८) भौगोहलक हवकार हवज्ञान –– √ –– 
१९) उपायोहित मानवशास्त्र –– –– √ 
२०) अध्यापन हदशा –– –– √ 
 

भौहतक मानवशास्त्रािे संशोधनपर हनबधंािें ज्यामध्य प्रकाशन होते, त्यापैकी “अमेहरकन िनवल 
ऑर्फ हर्फहिकल अँ् रोपोलॉिी” (American Journal of Physical Anthropology) व “ह्यमून 
बॉयॉलॉिी” (Human Biology) ही दोन शास्त्रीय माहसके िाळल्यास त्यामध्येही वरील यादीस अन सरूनि 
सशोधन िालू असल्यािे हदसून येईल. यापैकी “अमेहरकन िनवल ...” मध्ये देहहवज्ञान व आहदमानवाच्या 
संशोधनावर भर हदलेला हदसून येतो, तर अध्यापनासंबधंी सवात कमी लेखंन झालेले हदसते. यावरून 
भौहतकी मानवशास्त्रामध्ये प रातत्व हवज्ञानाच्या अभ्यासपद्धतीिे हकती महत्व आहे, ते समिून येते. ह्यमून 
बॉयॉलॉिी ह्या माहसकामध्ये िे हनरहनराळे हवषय हाताळले िातात त्यामध्ये लोकसंख्यान वहंशकी 
हवज्ञानावर भर हदलेला हदसून येतो. इतर हवषयामंध्ये शरीरहक्रया हवज्ञान, मानवहमती, शरीरािी वाढ, 
हवकृती हवज्ञान, इत्यादींिा समावशे होतो. दोन्थही माहसकामध्ये मानवहमतीस व त्यान सार संशोधनास तृतीय 
श्रेणीिे (एकूण १३-१४ श्रेणीपैकी) स्थान हमळालेले हदसून येईल. मात्र लोकसंख्यान वहंशकी हवज्ञानास 
अन क्रमे द सरे व पहहले स्थान हमळालेले हदसते. यावरुन आन वहंशकी शास्त्राच्या संशोधनािे आहधक्य, 
हनकड व उपायोहिता हदसून येईल. याि दशकामध्ये आंतरराष्ट्रीय िीववैज्ञाहनकाचं्या आवडीच्या 
हवषयासंबधंीिी पहाणी केल्यानंतर मात्र असे आढळून आले की, मानवहमतीस प्रथम क्रमाकंािी ‘आवड’ 
हमळाली असून आन वहंशकी हवज्ञानास मध्यम दिा तर कोहशकान वहंशकी शास्त्रास शवेटिा दिा हमळालेला 
हदसतो. यावरुन एकि हनष्ट्कषव काढता येईल, तो असा की मानवहमती या तंत्रािा साधन म्हणून उपयोग 
करुन मानवी िीवनाच्या हनरहनराळ्या स्स्थत्यंतरावस्थेसंबधंी व प्रगतीसंबधंी संशोधन करण्यावर भर हदला 
िातो. यामध्येही हवहभन्नतेमागे दडलेल्या घटकाचं्या कायवकारण पद्धतींच्या अभ्यासावर िोर हदलेला हदसून 
येतो. हीि गोष्ट भौहतकी मानवशास्त्राच्या इतर शास्त्रीय माहसकामधून लक्षात येईल. 
 

ह्या गेल्या दशकातील एक उल्लेखनीय बाब म्हणिे इ. स. १९६८ साली “मानवी–प्राहणशास्त्रज्ञाचं्या 
आंतराष्ट्रीय संघटनेिी” (International Association of Human Biologists) स्थापना होय. या 
संघटनेिा म ख्य उदे्दश असा की मानवािा िीव/प्राहणशास्त्राच्या दृष्टीकोनातून उपायोहितेच्या दृष्टीने 
उपय क्त अशा संशोधनाद्वारा व अध्ययन-अध्यापनाद्वारा संपूणवपणे नव्या व आध हनक पहरस्स्थतीशी अन रुप 
असा अभ्यास करणे व अशा अभ्यास करणाऱ्या संस्थानंा प्रोत्साहन देणे हा होय. मानवी गटािंा के्षत्र-अभ्यास 
सध्याच्या काळी ज्या तत्वान सार केला िातो. त्यामध्ये पहरस्स्थहतकी अन कूलन, आन वहंशकतेच्या प्रश्नािें 
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प्रयोगद्वारा केले िाणारे हवश्लेषण, हवहभन्नतेिे प्रश्न व शवेटी उत्क्रान्थतीिा मागव ठरहवण्यासाठी िीवशास्त्रािा 
इहतहास इत्यादी गोण्टींिा समावशे केला िातो. 
 

अगदी अहलकडच्या काळात, भौहतकी मानवशास्त्रािी सध्यािी व्याप्ती कमी पडते, म्हणून असेल 
कदाहित नवनवीन शाखािंा उदय होत आहे. त्यापैकी तार्मकक मानवशास्त्र (Philosophical 
Anthropology); आर्मथक मानवशास्त्र (Economic Anthropology); मानवािे रािकारण (Political 
Anthropology) नागरी मानवशास्त्र (Urban Anthropology) मानहसक मानवशास्त्र (Psychological 
Anthropology); पहरस्स्थहतकी मानवशास्त्र (Ecological Anthropology); शरीरहक्रयात्मक मानवशास्त्र 
(Physiological Anthropology); व दंत्य मानवशास्त्र (Dental Anthropology) इत्यादींिा अभ्यासही 
हनरहनराळ्या स्तरावर स रु झालेला आहे. भौहतकी मानवशास्त्राच्या उपायोहिताच्या दृष्टीने शरीरहक्रयात्मक 
मानवशास्त्र व दंत्य मानवशास्त्र इत्यादी त्यापैकी महत्वाच्या होत. 
 

वरील शाखाचं्या हवस्तारापेक्षा त्यािे मानवशास्त्र पद्धती स धारण्याच्या दृष्टीने होणारे प्रयत्न िास्त 
महत्वािे आहेत. प्रत्येक शाखेम ळे मानवशास्त्रािा एकहत्रत मागव हनदोष करण्यासाठी मदति होते. व्यक्तीं-
व्यक्तीच्या हवस्कळीत अभ्यास मागाऐविी संस्कृतीिा ककवा समािािा ककवा लोकसंख्येच्या समूहािंा 
एकहत्रत अभ्यास करण्याकडे आता कल आहे. मानवािा सासं्कृहतक व शारीहरक अशा दोन्थही स्तरािंा 
एकहत्रत अभ्यास काही एका हवहशष्ट मयादेनंतरि केला िातो. सासं्कृहतक व शारीहरक ककवा भौहतकी अशा 
दोन्थही मानवशास्त्राच्या म ख्य शाखाचं्या, अनेक उपशाखा तयार होत असल्यानेि, वरील मयादा पडते. परंतू 
शवेटी एखाद्या समूहािे द सऱ्या सम हाशी वतवनासंबंधी मापन करावयािे झाल्यास असा एकहत्रत मागवि 
योग्य आहे. कारण हवहशष्ट वतवनामागिी कायवकारण हममासंा करण्यासाठी िसा शारीहरक घटकािंा भाग 
आहे त्यािप्रमाणे सासं्कृहतक घटकािंाही भाग आहेि. 
 

‘शरीरहक्रयात्मक मानवशास्त्र’ ही शाखा काहीशी वरील वणवनाच्या िौकटीत बसणारी वाटते. एकूण 
िार म द्याशंी हनगहडत असा या शाखेिा अभ्यास आहे. १) शरीरहक्रयािंा वातावरणाशी अन कूहलत 
होण्यासाठी हमळणारा वा न हमळणारा प्रहतसाद व त्यािे वणवन. उदाहरणाथव – उिेड, थंडी, उष्ट्णता, उंिी, 
खोली इत्यादी वातावरणाच्या हनरहनराळ्या स्तरावंर काम करीत असताना शरीरहक्रयािंा अन कूलतेच्या 
दृष्टीने कसा प्रहतसाद हमळतो, हे महत्वािे आहे. यामध्ये सासं्कृहतक घटकािंा भार र्फारि कमी प्रमाणात 
आहे आहण िर आलाि तरी शारीहरक अन कूलनानंतरि सासं्कृहतक अन कूलता येते. ण्यामध्ये कें द्र 
सरकारच्या नोकरीत असणाऱ्या कमविाऱ्यािी नोकरी हसमला ककवा नागपूर अशा हवरोधी हवामानाच्या 
हठकाणी झाल्यास सासं्कृहतक अन कूलनापेक्षा शारीहरक अन कूलतेिे प्रश्न िास्त गंभीर स्वरुपािे असतात. 
२) अशा अन कूलनासाठी हनरहनराळ्या लोकसंख्येच्या समूहािंा प्रहतसाद वा हवरोध ही गोष्ट हततकीि 
महत्वािी आहे. दोन समूहामध्ये िर अन कूलनाच्या दृष्टीने र्फरक असेल तर त्यामागिी कारणहममासंा 
महत्वपूणव ठरते. ३) आकृहतक संरिना व िनहनक घटना यािें एकमेकाशी असणारे नाते व त्यािंा 
शरीरहक्रयात्मक प्रहतसादावर होणारा पहरणाम हा हतसरा म द्दा व ४) हवरोधी पहरस्स्थतीशी अन कूहलत 
होण्यासाठी झगडताना होणारे शारीहरक व सासं्कृहतक पहरणाम हा िवथा म द्दा होय. 
 

दंत मानवशास्त्रामध्येही वरीलप्रमाणेि अभ्यासपद्धतीिा उपयोग केला िातो. लोकसंख्येच्या 
समूहामध्ये आढळणारे दातामधील वैहित्र्य, उत्क्रान्थतीिा दाताचं्या संख्येवर वा आकारावर होणारा पहरणाम 
इत्यादी गोष्टी यामध्ये येतात. दाताच्या आकृहतक रिनेिाही (Dental morphology) अभ्यास यामध्ये केला 
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िातो. दंत हवशारदाप्रमाणेि दाताचं्या नम न्थयािे ठसे घेऊन अशा प्रकारिा अभ्यास केला िातो. 
अन कूलनािे तत्व येथेही लागू पडते. कारण मानवाच्या आहारामध्ये िसिसा र्फरक होत िातो, तसतसा 
दाताचं्या व िलनवलन हक्रयेस िबाबदार असणाऱ्या स्नायूंच्या यंत्रणेत र्फरक पडत िातात. आध हनक 
कालामध्ये हशिवनू मऊ केलेले अन्न खाल्ले िाते, त्याम ळे दाताचं्या दलावर व आकारावर पहरणाम होताि, 
परंतू असे मऊ अन्न खाण्यासाठी इतक्या दातािंी िरुरी नसल्याने, काही समूहामंध्ये आहाराच्या पद्धती 
हनरहनराळ्या असल्याने, तौलहनक अभ्यास करून उत्क्रान्थतीहवषयकही दाखले हमळहवले िातात. तसेि 
उद्गतहन  (Prognathism) कमी होत गेल्याने िेहेऱ्यािा भाग िहमनीशी बरािसा काटकोनात आला. 
त्याम ळे िबड्यािंा आकार लहान होऊन ३२ दात या लहान िबड्यात सामावनू घेणे कठीण होऊन बसले. 
त्याम ळे दातािंी गदीं होऊन त्यापैकी काही एकमेकावंर िढल्यासारखेही होतात. 
 

अठरावे शतक व हवसावे शतक यामधील काळात बऱ्याि संकल्पनामंध्ये बदल झालेले आढळून 
येतात. यािा उपयोग भहवष्ट्यकाळातील प्रगतीिा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने उपयोगी पडेल. असे बदल 
प ढीलप्रमाणे हदसून येतात. 
 

कोष्टक क्रमांक १० : २ 
मानवी णवणभन्निेमध्ये १८ व्या व २० व्या शिकािील 

संकल्पनेमध्ये िंालेले बदल 
१८५९ पूवी १८५९ नंिर 

पणरमािािील बदल 

प्रकार–आदी, स्स्थर व अहवकारी प्रकार प्रिनहनक लोकसंख्या समूह, हवहभन्न व बदलते 
प्रकार. 

णवणभन्निा 

मूळ प्रकारापासून बािूस िाणारे म्हणिे 
केन्थद्रापसारी, अपघाती, हवकृतीिनक व असंगत 
हवहभन्नता. 

नैसर्मगक हनवडीच्या तत्वाधारे साहंगतले िाणारे 
बदल व अन कूलन प्रकार-िनहनक हवहभन्नता हा 
पाया असल्यािे समिले. 

आनुवंणशकिा 

संहमश्र अन हरण 
(Blending inheritance) 

हवहवक्त अन हरण, (Particulate inheritance) 
मेंडेल प रस्कृत आन वहंशकतेिे हनयम. 

पणरमािािील सहबंध 

सवव प्रकार ज्याच्या त्याच्या दिाप्रमाणे एकाि 
ओळीमध्ये अगर वगीकरणामध्ये माडंले गेले .
साधम्यव व वैधम्यािा संबंध. 

िल लोकसंख्या-समूह, केन्थद्रापसारी परीमाणािंा 
संबधं बह हमतीय 
(multidimentional.) 

कालक्रमिादशसक 

नहिकच्या काळामध्ये िगािी उत्पत्ती झाल्याबद्दल 
दृढहवश्वास. 

भहूवज्ञानान सार कालमापनाच्या पद्धती बदलल्या 
गेल्या. 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

संकल्पनेमध्ये झालेले बदल इ. स. १८५९ संदभात घेण्यािे कारण असे की डार्मवनच्या उत्क्रान्थती 
तत्वास त्यािवळेी मान्थयता हमळाली. तसेि आन वहंशकी शास्त्राच्या पायाभरणीिेही काम १८६५ मध्ये म्हणिे 
िवळिवळ त्याि स मारास झाले. हे दोन महत्वािे क्रान्थतीकारक बदल होत. 
 

भहवष्ट्यकाळातील प्रगतीबाबत काहीही हलहहणे अवािवी ठरेल; कारण सध्याच्या काळात िगभर 
या शास्त्राच्या प नरविनेसंबंधी िोरािे प्रयत्न स रू आहेत. रोिच्या रोि उपाययोिनेच्या दृष्टीने वगेवगेळ्या 
शाखािंा, पद्धतींिा, तंत्रािा वापर होत आहे या सवव गोष्टी प ढे कशाप्रकारे आकारीत होतील हे सागंणे 
कठीण आहे. परंतू गेल्या दहा वषाच्या प्रगतीिा आढावा घेतल्यास, सध्याच्या प्रगतीपेक्षा र्फार थोडी प्रगती 
अपेहक्षत आहे. पूवीिे सवव प्रश्न हनराळ्या प्रकारे, हनराळ्या पद्धतीने सोडहवण्यािे प्रयत्न केले िात आहेत. 
केवळ आपल्याि खोलीत बसून मानवशास्त्रीय संशोधन होत नाही. सध्या के्षत्र अभ्यास पद्धतीवर भर देण्यात 
येतो, तो याि कारणाम ळे. एकेकाळी मानवशास्त्र म्हणिे, ‘केवळ आहदवासी िमातींिा अभ्यास’ असा 
मयाहदत अथव होत होता. आता मात्र ग्रामीण व शहरी िीवनामध्ये येणारे अनेक प्रश्न सोडहवणे, नव्या 
पद्धतींनी शक्य होत आहे. आहदवासी िमाती हळूहळू नष्ट होत िालल्या आहेत. शहरीकरण 
औद्योगीकीकरण, पहरवाहनािी साधने, अत्याध हनकता इत्यादी प्रहक्रया गहतमान आहेत. यािा हविार गेल्या 
दहा वषाच्या काळात भौहतकी मानवशास्त्रज्ञानंी केलेला आहेि. आता भौहतकी मानवशास्त्र व पयायाने 
मानवशास्त्र केवळ आहदवासी िमातींसारख्या स टस टीत समािािाि अभ्यास न करता, स्क्लष्ट, ग ंताग ंतीिे 
व प ढारलेल्या नागरी समािािे इतरही प्रश्न सोडहवण्याच्या मागे आहेत, हे सूज्ञास सागंणे न लगे. 
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पणरभाषा इंग्रजी–मराठी 
 
abdomen उदर 
actinic अरसीय 
activity हक्रयाशीलता, सक्रीयता 
acquired characters उपार्मित ग णधमव 
acrocentric  अग्रकेन्थद्री 
adaptation अन कूलन 
adhoc तदथव 
age काल, वय, वयोमान 
aging िरण 
albinism हववणवता 
allele हवकल्प 
alphabete वणवमाला 
alvealar border दंतमूलीय कोर 
alternative पयायी 
amniotic अल्बी 
amphibian उभरिर वगी, द्वीिर 
anabolic उपियी 
analogies समधमी 
anatomy शारीहरय हवज्ञान 
ancient प रातन 
antero-posterior अग्रपि 
anthropoidea मानवानूग ण 
antibody प्रहतरक्षी 
antigen प्रहतिन 
Ape कपी 
appendicular उपागंी 
appearance भास, प्रहतभास 
aquila गरुड  
arborial वृक्षवासी 
archaic प रागत 



 

 

अनुक्रमणिका 

articulation संधीगत, साधंीय 
aspect दृहष्टकोन, दृहष्टयोग 
atlas vertebra हशरोधर कशरेुका 
attachable उपायोि 
avarage सरासरी 
awl आराकृती 
axial अक्षीय 
axis vertebra अक्ष कशरेुका 
bacteria सूक्ष्मिंतू 
band पट्टा 
barrow स्तूप 
behaviour वतवन, प्रवृत्ती 
bicusped हद्वदल 
bifacial हद्वपाधव 
bile हपत्त 
binomial हद्वपदी 
binomial expression हद्वपदावली 
biological science िीवहवज्ञान 
bison गवा 
biending inheritance संहमश्र अन हरण 
body धड, बाह्यागं 
body build देह बाधंणी 
borer प्रस्च्छद्रक, वधेक 
bow and arrow हतरकमठा 
brachiation बाह  संिलन 
breed प्रिा, संतती 
breeder प्रिनक 
bronze कासे, ब्राँझ 
burial भहूमगत 
cainozoic age नूतनिीव य ग 
cainozoic era नविीव महाकल्प 
calearine उपागं हष्टत 
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caliper व्यासमापक 
canian स ळा 
carpal bone महणबधंास्थी 
capacity क्षमता 
curtiladge कूिां 
catabolic अपियी 
catarrhine शलै्य 
catastrophism हवप्लव, प्रयलंकारी 
caudal प च्छ 
cause िबाबदार घटक 
ceacum अंधबाल 
cell कोहशका, पेशी 
centromere तक व य ि 
cervical गै्रव 
cervix ग्रीवा 
chalcolithic age ताम्रपाषाण य ग 
character ग णधमव 
constellation संस्थान 
chember मंडल, कप्पा, पोकळी 
chiasmata व्यत्सास 
chloroplast हहरतकण 
chocolate colour ध पेली रंग 
chopper तक्षक 
chromosome रंगसूत्र 
chromatid अधवग णसूत्र 
class वगव 
classical अहभिात 
clavicle ित्रू, गळ्यािे हाड 
cleaver अश्म परशू 
climate िलवाय स्स्थती 
closed population बहंदस्त िनसमूह 
club foot वक्रपाद 
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coccyx माकडहाड 
coefficient of variation हविलनग णक 
coefficient of correlation संबहंधक 
cohort गोत्र 
colon बृहदातं्र 
colour blindness रंगाधता 
combination संय क्त 
commissure पहरयोिी 
comparative त लनात्मक 
complex हमश्र 
concomitant सहभाव, सहभागी 
connotation ग णाथव 
content आशय 
continuous variability अहवरत हभन्नता 
consequence उत्तरागं, उत्तरपद, कायव 
constellation संस्थान 
constitution घटना, रिना 
continuous कायम स्वरुपािे 
controvertial परस्पर हवरुद्ध 
convegince केन्थद्राहभम खी 
coordinate सहहनदेशक 
copper age ताम्रय ग 
core गाभा 
cord रज्ज ू
cortex मध्यत्विा 
coronale हकरीटी 
correlation परस्पर संबंध 
cosmic अंतरीक्ष 
course मागव 
cranial मस्स्तष्ट्कीय 
craniometry मस्तकहमती 
craniophore मस्तकलेखन 
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cranioscopy मस्तकसाम हद्रक 
cranium कवटी 
creatacious period खटी कल्प 
creation सिवनशीलन 
creationism आत्मसृष्टीवाद 
criterion हनकष 
cross-section अवच्छेद 
cult पथं, संप्रदाय 
curl क रळे 
customary रुहढप्रीय 
cycle आवतवन 
cytogenetics कोहशका आन वहंशकता 
cytology कोहशकाहवज्ञान 
cytoplasm कोहशकाद्रव 
decay ऱ्हास 
decleration प्रहतवगे, ऋणप्रवगे 
depression खळगा 
derivation व्य त्पत्ती 
dermograph त्विालेखन 
descendant वशंि 
descent वशंपरंपरा 
development हवकास, प्रगती 
deviation हविलन 
diabetes-mellitus मध मेह 
diagnosis हनदान 
diaphysis मध्यप्रवधव 
dichotomous हद्वशाखी 
diet आहार 
differentials भेददशी 
digestive पािक 
diploid हद्वग हणत 
discreate हवभक्त 



 

 

अनुक्रमणिका 

discontinuous variability खंहडत हवहभन्नता 
distal दूरस्थ 
disuse हनरूपयोगी 
diversion पयायी मागव 
domestication माणसाळवणे 
dominance विवस्वी 
duodenum ग्रहणी 
duration स्स्थरकाल, कालसातत्य 
dynometer शस्क्तमापक 
dynamic गतीमान 
ecology पाहरस्स्थतीकी 
ectopia अपस्थानीय 
egg अंडे 
elaborate सखोल 
empirical अन भविन्थय 
emmigration बहहःप्रवसन 
emphasis भर देणे 
energy शक्ती 
endocrine अंतःस्त्रावी 
engineer अहभयंता 
endoplasmic reticulum अंतःप्राकल िाल 
eocene  आहदनूतन 
epic महाकाव्य 
epigenesis गभवहवकासोपपत्ती 
epoch महाय ग 
era संवत, महाकल्प, य ग 
erythroblastosis रक्तकोहशकािन 
estimation आकलन 
evolutionary embryological term  उत्क्राहंतदशवक गभवहवज्ञानातील संज्ञा 
evaluation मूल्यमापन 
eversion बहहववलन 
eacitatory उते्तिक 
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existance अस्स्तत्व 
exist हनगवम मागव 
extracellular कोहशकाबाह्य 
eye-brow भ वई 
factor घटक 
family क ल 
fantastic भरीव, आियवकारक 
fauna प्राहणिात 
featus गभव 
feature घटकग ण 
fecundity गभवधारण क्षमता 
feed back पिभरण 
femur उववस्थी, माडंीिे हाड 
fertility िननक्षमता, प्रसवशक्ती 
fertilization र्फलन 
fibulla बाह्यिंधास्थी 
figurine आकृहतक 
fish hook माशािा गळ 
fissure भेगाळ 
fixation स्स्थरीकरण 
fixity of species िातींिे स्स्थरीकरण 
fixity of types प्रकारािें स्स्थरीकरण 
flake पत्री, शकल 
flat foot िपटे पाऊल 
flexible लवहिक 
flint गारगोटी 
foramen गवाक्ष, रंध्र 
foramen magnum बृहदं्रध्र 
forearm प्रबाहू 
force पे्ररणा 
fore limb प्रआंग 
frontal area म खके्षत्र 



 

 

अनुक्रमणिका 

frontal bone ललाटास्थी 
frontal ललाटीय 
frequency आवृत्ती, आवतवता 
functional कायात्मक 
functional anatomy काहयक स्वायतत्ता 
fundamental मूलभतू 
furrow खािं, खोबण 
fusion संघटन, संयोग 
gamate य ग्मक 
gamatogenesis य ग्मकिनन 
gastrointestinal िठरातं्रीय 
gathering गोळा करणे 
genetics आन वहंशकीहवज्ञान 
generation हपढी 
geneology वशंवृक्ष 
genesis िनन, उत्पत्ती 
genus गोत्र 
gene िन क, िीन 
genotype वशंप्रकृती 
geography भगूोल, भौगोहलक 
geochronology भकूालगणना 
geology भहूवज्ञान, भशूास्त्र 
germ cell िनन कोहशका 
germination अंक रण 
germplasm िननद्रव्य 
glacial period हहमनद कल्प 
gland गं्रथी 
glenoid fossa खाि 
goat बकरी 
goniometer कोनमापक 
grid िाल, िालक, िाळे 
gradation श्रेणीय क्त समान 



 

 

अनुक्रमणिका 

grade श्रेणी 
gradient क्रहमकता, वृद्धीर्फलन 
growth वाढ, वृद्धी, हवकास 
haemoglobin रक्तारुण, हहमोग्लोबीन 
hallux पादागं ष्ट 
hand axe हात क ऱ्हाड 
haploid एकग हणत 
harmoney एकतानता 
hegamony ध रीणत्व 
hepatic यकृतका वगव 
heredity आन वहंशकता 
heresy पाखंड, धमवच्य ती 
heterosis संकरि ओि 
heterozygous हवषमरंद कत्व 
hind limb पिागं 
histoplasmosis कवकीय 
holocene age नूतनतम य ग 
holotype अस्स्थसमूह 
homeostasis समस्स्थती 
hominidae मानव क ल 
homology समिातीकी 
homologous सिातीय 
homozygous समरंद कत्व 
homozygote समय ग्मिक 
hook आकडी 
howler monkey केकाटणारे माकड 
humerus भ िास्थी, दंडािे हाड 
hunting हशकार 
hyoid bone कंठास्थी 
hyperbola अपास्त 
hypothetical गृहीत, पहरकस्ल्पत 
ice age हहमय ग 



 

 

अनुक्रमणिका 

idealism आदशववाद, अध्यात्मवाद 
idetification ओळख परेड 
ilium श्रोहणर्फलक 
imaginative काल्पहनक 
immigration अंतःप्रवसन 
immunity रोगप्रहतकारक शक्ती 
inborn उपित 
incompatibility असंयोज्यता 
independent स्वतंत्र 
industry उद्योग 
induced प्रवर्मतत 
infection सासंर्मगक 
inference अन मान 
inflection हवकार 
ingestion अंतःग्रहण 
inheritance of acquird characters आन वहंशकतेिे उपार्मित ग णधमव 
inhibitory हवरोधक, प्रहतबधंक 
inorganic अकाबवनी 
insect  कीटक 
integumental त्विावरणात्मक 
interglacial अंतराहहमानीय 
intracellular अंतःकोहशका 
intrauterine गभाशयातंगवत 
invertebrate अपृष्ठवशंी 
inventory शोधक 
involution घातकृत्य 
iron age लोहय ग 
ischium आसनास्थी 
isolation हवलगन, अलगीकरण 
isotope समस्थाहनक 
kidncy वृक्क 
Knife िाकू 



 

 

अनुक्रमणिका 

Kingdom प्राहणसृष्टी 
Karyotyping सूत्रसमूहहित्रण 
lambdoid हशख्त 
landmark कबदू 
lateral बािूिे 
low of dominance विवस्वी लक्षणािंा हनयम 
law of independent assortment स्वतंत्र व्यवस्थापनेिा हनयम 
law of segregation of characters लक्षणाचं्या हवभस्क्तकरणािा हनयम 
law of unit character एकमान लक्षणासंबधंीिा हनयम 
lever यकृत 
life िीवन 
linral रेषात्मक 
linkage group अन बंधन गट 
lip seam ओठािी हशवण 
literal साहहत्यसंकेत 
lobe खंड 
locus कबद पथ 
longitudinal अन्थवायाम 
loom भाग 
lumen विे 
lumber region कहटभाण 
lunar िादं्र 
magnitude पहरणाम 
malar bone कपोलास्थी, गंडास्थी 
mammae स्तन 
mammal सस्तन प्राणी 
mammoth भीमगि 
mandible खालिा िबडा 
manipulation हाताळणी, हस्तलाघव 
massive संप हंित 
maternal मातृक 
mating संयोग पद्धती 



 

 

अनुक्रमणिका 

matter द्रव्य 
mean सरासरी 
mechanism यंत्रणा 
maditerranean मेहडटरेहनयन 
meiosis अधवसूहत्रहवभािन 
membraneous पाप द्रामय 
menarche ऋत प्रारंभ 
menopause ऋत हनवृत्ती 
mesolithic age मध्याश्म य ग 
messenger संदेशक 
mesozoic age मध्यिीव काल 
metecarpal करभास्थी 
metaccntric मध्यकें द्री 
metrical मानीय 
metatarsal bone पदास्थी 
microlithic सूक्ष्मपाषाण 
miocene मध्यनूतन 
mitochondria सूत्रकहणका 
mitosis सूहत्रहवभािन 
modification पहरवतवन, रुपातंर 
mongolian fold मंगोहलयन द मड 
monothesium एकदेवतावाद, एकेश्वरवाद 
monument स्मारक 
morphogenesis आकारिनन 
morphyology आकृहतक संरिना 
monemomics परास्मृती, संस्कार संस्मृती 
multicellular अनेककोहशक, बह कोहशक 
multiple ग हणत, पट, बह हवध 
multivariate analysis बह िर हवश्लेषण 
mutation उत्पहरवतवन 
myelinization मज्जावरण य क्त 
nasal bone नासास्थी 



 

 

अनुक्रमणिका 

natural selection नैसर्मगक हनवड 
navigator मागवहनदेशक 
negation अभाव, नकार 
neodle स ई 
neolithic age नवाश्म य ग 
nervous तंहत्रकािन्थय 
nocturnal हनशािर 
non - adaptive असंधायी, अनअन कूलीय 
non - random हनयंहत्रत 
non - arbitrary अलवादी 
notion अहधकल्पना 
nomanclature संज्ञा, नामकरण 
nucleus कें द्रक 
nuclear membrane कें द्रक पटल 
nucleolus कें हद्रका 
nucieoplasm प्रकलरस 
nutrition पोषण, पोषक घटक 
obstacle अडथळा 
obstetries प्रसूतीहवद्या 
occipital bone पश्िकपालास्थी 
occipital condyle पिकपालास्थी कंद 
occipital lobe पिकपाल खंड 
occipital ridge पिकपाल कंगोरे 
occipital पिकपालास्थी 
odontoid दंताभ 
olecranon कप वराग्र 
oligocene अल्पनूतन 
orbitometer नेत्रमापक 
order कोटी, गण, क्रम 
organelle कोहशकागं 
organisation संघहटत 
orthodox प राणमतवादी 



 

 

अनुक्रमणिका 

osteometric board अस्स्थमापक र्फळी 
palaeon to-logy प रािीव हवज्ञान 
palaeocene प रानूतन 
palaeolithic age प राणाश्म य ग 
palatin-vault ताल िा घ मट 
palatometer ताल मापक 
palatometry ताल हमती 
palaeozoic प रािीव 
pancreaus अस्ग्नकपड 
panmixis सकलहमहश्रत 
parabola अन्थवस्त 
paragenetic अधविनहनक 
parity समता 
parietal boen पाश्ववकपालास्थी 
parallelograph समातंरभ ि िौकोनालेख 
parthenogenesis अहनषेकिनन 
pear नासपतो 
pebble दगड–गोटे 
pectoral वक्षीय 
pedigree वशंावळ 
pelvis श्रोणी, काटे 
penis हशस्न 
Penultimate उपातं्य 
percentile शतमाहवत 
period कल्प, आवतव, आवतवन काल 
personality व्यस्क्तत्व 
persistance सतत, दीघवस्थायी 
phalanges of foot पादागं लास्थी 
phalangeal bone अंग लास्थी 
phenomenon आहवष्ट्कार 
phenotype दृश्यरूप 
phenotypic variability समलक्षणी पहरवतवन शक्यता 



 

 

अनुक्रमणिका 

phylum संघ 
photo synthesis प्रकाश संश्लेषण 
physiological शरीरहक्रयात्मक 
pictograph हित्रालेख 
pisces मत्स्यवगव 
placenta वार 
plasma रंगद्रव्य 
platyrrhine रंुद, नाहसका, नकटा 
pliocene अहतनूतन 
plough नागंर 
pneumatic वातवीय 
points कोिीिी, टोकदार 
pole ध् रुव 
polymerases बह लकी 
post hock यदथव 
postnatal प्रसवोत्तर 
potent शस्क्तशाली 
pntentiality क्षमता 
pottery मृत्पात्री, मातंीिी भाडंी 
primary प्राथहमक, प्रम ख 
primate नरवानरगण, वानरवगी प्राणी 
predecesors पूववसूरी 
prehensile पहरग्राही 
prehistory प्रागैहतहास 
prenatal प्रसवपूवव 
primordial आदी, आदीम, आद्य 
process प्रवधव, यंत्रणा 
product र्फल, उत्पाहदत 
prognathus उदग तहन  
prognosis र्फलान मान 
progressive प्रगतीकारक 
projection प्रके्षपण प्रवधवक 



 

 

अनुक्रमणिका 

protein प्रहथने 
propellation पहरिाहलका 
protohistory आदै्यहतहास 
protozoa आहदिीव संघ 
proximal समीपस्थ 
psychological मानहसक 
psycho–somatic मनोदैहहक 
pubis िघनास्थी 
quaternary ित थव 
radiation हवहकरण 
radioactive हकरणोत्सगी 
radius अरास्थी, प्रवाह 
ramification उपशाखन, शाखायन 
ramus शाखा, उच्छाखा 
randomization यादृच्छीशा 
range व्याप्ती 
raw-material कच्चा माल 
reaction प्रहतक्रीया 
recent period अहभनव कल्प 
recessive अप्रभावी 
recombination प नःसयोिन 
rectangle िौकोनाकृती 
rectum मलाशय 
regression घट 
regulation हनयमन, हनयंत्रण 
rehabilitation प नववसन 
relative सापेक्ष 
reliable खात्रीशीर 
respiration श्वसनहक्रया 
replication आवृत्ती 
reproduction प नरुत्पादन, िनन 
reptilia सरीसृप वगव, सरपटणारे प्राणी 



 

 

अनुक्रमणिका 

resonating नादय क्त 
resultant र्फहलत 
resolution प्रस्ताव 
retention धारणा 
ridge कंगोरे 
rigidity दृढता 
ritual कमवकाडं 
sacrum हत्रकास्थी 
sagittal creast अरीय माथा 
sagittal plane अरीयप्रतल 
sample size प्रहतदशव हवस्तारमान 
scapula स्कंधास्थी 
sciathic श्रोणी, हनतंब 
scraper तासणी, खवणी 
scrotal म ष्ट्क 
scrotum म ष्ट्कीय 
sculpture हशल्पकला 
seal सील, म द्रा 
secondary द य्यम 
secretion स्त्रवण, स्त्राव 
segregation हवभक्तीकरण 
semen रेत, श क्र 
senses ग्रहणेंहद्रये 
sensitivity संवदेन क्षमता 
self regulation स्वहनयमन 
serology रक्तरसशास्त्र 
shelf कवि 
shatt of bone अस्स्थदंड 
sharp तीक्ष्ण 
single factorial एकेक स्वतंत्र लक्षण 
significant साथव 
sigmoid अवग्रहाकारी 



 

 

अनुक्रमणिका 

site स्थल 
skeleton सागंाडा, कंकाल 
sliding caliper सरकता व्यासमापक 
somatology देहहवज्ञान 
somatoplasm स्थात कल 
species िाती 
speculation अटकळ, पहरकल्पना 
sperm श क्र, श क्राणू 
spheno-temporal ित क, शखंास्थी 
speno-frontal ित क लाटीय 
spheno-parietal ित क हभत्तीय 
sphenoid bone ित क अस्थी 
spinal cord मेरुरज्ज ू
split हवच्छेदन 
spreading caliper पसरता व्यासमापक 
sqnama शल्क 
standard deviation प्रमाण हविलन 
standard error प्रमाण त्र टी 
statement हनवदेन, हवज्ञान 
static उिल 
statistics संख्याशास्त्र 
steller खगोलीय 
stepps तृणसंघात 
stone age अश्म य ग 
strait साम द्रध नी 
stratigraphy स्तरालेख 
structure संरिना 
strength ताकद 
strip पट्टा 
stratum स्तर 
sub-class उपवगव 
sub-family उपक ल 



 

 

अनुक्रमणिका 

sub-order उपगण 
sub-phylum उपसंघ 
successive अन क्रहमक 
super-family उच्चक ल 
super order महीगण 
superstition लोकभ्रम 
superior उध्वव 
supra structure अहवसंरिना 
survey पहाणी, सवेक्षण 
survival of the fittest बहलष्ट अहतहिवीता 
suture हशवण 
sweet gland स्वदे गं्रथी 
symphysis प्रतरसंधी 
syndrome लक्षणसम च्चय 
synapse अन बंधन 
synthesis संश्लेषण 
syphilis उपदंश 
systematic पद्धतशीर 
supra-orbital-ridge अहधनेत्रक कंगोरे 
sui-generis अन्थययसाधारण 
tape र्फीत, पट्टा 
tarsal bone ग ल्र्फास्थी 
tarbal joint ग ल्र्फसंधी 
tarsus ग ल्र्फ 
tawny कपगट 
taxon वगव 
taxonomist वगीकरण वैज्ञाहनक 
teeth दात 
telocentric अंत्यकें द्री 
temperament स्वभावधमव 
tendency प्रवृत्ती 
test of significance साथवकतेिी कसोटी 



 

 

अनुक्रमणिका 

testes वृषण 
tertiary तृतीय 
terrestrial भिूर 
texture पोत 
theigh bone माडंीिे हाड 
theologist धमवशास्त्रवते्ता 
therapy हिहकत्सा 
thorax उरोभाग 
throat घसा 
tibia अंतिंधास्थी 
toe (big) पायािा अंगठा 
tolerance सहहष्ट्ण ता 
tool हत्यार 
toxic हवषारी 
trait ग णहवशषे, लक्षणे 
transmission संक्रहमत 
transverse अन प्रस्थ, आडवा छेद 
trauma अहभघात 
trend प्रवृत्ती 
trial & error method ि कटा माकत पद्धती 
tubercle गाठ 
typical प्रारूहपक 
ungiculate ख री 
ulna प्रबाहू, अंतरास्थी 
unicellular एककोहशक 
unusual असाधारण 
vacuole हरस्क्तका 
vagina योनी 
valid यथाथव 
variance हविरण 
variation हवहभन्नता 
variety अनेक प्रकार 



 

 

अनुक्रमणिका 

vascular वाहहनीवतं 
vault घ मट 
vermifom appendix आंत्रप च्छ 
vertebral column पाठीिा कणा 
vertebra मणका 
vertebrate पषृ्ठवशंी 
vertex हशरोकबदू 
vestige अवशषे 
vestigal organ अवशषेागं 
viable िननक्षम, अंक रणक्षण 
viability िीवनक्षमता 
vigour ओि, िोम 
virus हवषाणू 
vital capacity िीवन क्षमता 
vocal ध्वनी, स्वर 
vocal organ ध्वहनयंत्र 
vocal sae ध्वहनकोष 
wave तरंग 
weapon शस्त्र 
zone पट्टा 
zoology प्राणीहवज्ञान 
zogomatic bone कपोलास्थी 
zygote य ग्मनि 
 


