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"दे व हळूहळू काम करीत राद्रहला:

घेतली त्याने हजारो वर्षे त्याचे हात मोकळे करायला

दे त दे त थरावर थर, ननसमिली त्याने आपली धरा (पथ्
ृ वी)
द्रदला तीला आकार, घट्टपिा आणि घडवीले तीला
आजच्या द्रदमाखदार रुपात :
तीचे, िागर जीवाांनी भरलेले आणि जमीन आत्म्याांनी पववत्र केलेली
आणि जडववले तीला, त्या तेजस्वी िूयािच्या कांबरपट्टय
् ात. "

एकदा मी एका गोट्या बरोबर खप
ू गप्पा मारल्या. तो त्यातलाच एक होता; आपल्या
ननत्य पररचयाचे ते दगड, जे झेलमच्या (झेलम नदीच्या) आिपाि िगळीकडे

पडलेले अितात आणि आपि जयाांना णखजगितीतही धरत नाही. इतकेच काय पि
जी गाढवे त्याांना पाठीवरून वाहतात, ती पि त्याांचा नतरस्कारच करतात. गेली

काही वर्षे मी जया छां द्रदष्ट उद्योगाांमध्ये पडलो आहे , त्यामळ
ु े माझ्या कुतह
ु लाबद्दल
त्या गोट्याला िहानुभूती वाटली. आणि मग त्याने त्याचा भूतकाळ माझ्यापुढे
उलगडून दाखववला. त्याचे ते ननवेदन अिे होते : -

" माझा इनतहाि फार फार मोठा आहे , आणि माझ्या या अनतदीघि आयुष्यातील
अथक िाहिाांच्या गोष्टी जिू कधीच िांपिार नाहीत. माझे पुरातन अस्स्तत्व

मोजायला माििाची कालमापन पद्धती अगदीच तोकडी आहे . माििाचे अगदी
जन्
ु यात जन
ु े िांदभि, माझ्यािाठी अगदी काल घडलेल्या घटनाद्रह नाहीत; फारतर मी

त्याांना माझ्या घड्याळातील मागील तािातल्या घटना म्हिेन. द्रहमालय पवितराांगा
आणि भारतीय पव
ू ,ि पस्श्चम ककनारे धि
ु ारे िमि
ु , जे माििािाठी अनांतकाळ आणि

अमरत्वाचे ितीक आहे त, ते िारे माझ्या या पथ्
ृ वीवरच्या युगानुयागे चालत आलेल्या
अस्स्तत्वापुढे केवळ क्षिभांगुर टप्पे आहे त; अिे टप्पे कक जे ककती आले नन ककती

गेले याची गितीच नाही. अनेकानेक िमुि, खांड आणि पवित याांचे जन्म आणि मत्ृ यू
पाहण्याचा मला अनुभव आहे . ही आजची तुमची िारी भू-चचन्हे , या माझ्या अनुभव
िाखळीतील अनांत कड्याांमधील अगदी अलीकडच्या कड्या आहे त.

"माझा जन्म झाला तेव्हा जग अभिकावस्थेत होते, आणि ते एक पूिप
ि िे वेगळे च

जग होते. मला माझ्या जन्म िदे शातील भूगोलाचा तपशील खूप बारकाईने आठवत

नाही. तथावप, एवढे नक्की, की मी अशा एका महािागराच्या खोल पाण्याच्या तळाशी
होतो, जो आजच्या उत्तर भारत आणि पांजाबच्या बराच उत्तरे ला होता आणि त्याचा
उत्तर ककनारा तर मध्य आसशयातील पठारापलीकडे होता. त्याचा दक्षक्षि ककनारा
अशा एका खांडाला सभडला होता, जयाचा आज द्रदििारा छोटा तक
ु डा म्हिजे दक्खन.
आज द्रहांद महािागरात द्रदििारे द्रदमाखदार पदक - श्रीलांका द्वीप (सिांहलद्वीप) त्यावेळी

अथाितच अस्स्तत्वात नव्हते. श्रीलांका, दक्खन हे िारे एका िचांड मोठ्या

खांडाचा भाग होते, जो ववर्षुववत्ृ ताच्या दि
ू ा लाांबवर पिरला होता; ककती
ु -या बाजल

लाांब, ते मी नाही िाांगू शकत, पि बहुतेक पस्श्चमेला मादागास्कर आणि पूवेला
ऑस्रे सलया पयिन्त. या भूभागाचा एक ववशेर्ष मला ठळकपिे आठवतो, (कारि तुला
लवकरच िमजेल कक तो माझ्या पूवज
ि ाांशी िांबांचधत आहे ), तो म्हिजे एक उच्च

पवितश्रेिी िध्याच्या िह्यािी पािन
ू (पस्श्चम घाट) ननघन
ू उत्तरे ि थेट पामीरपयंत
जात अिे. आजच्या अरवली पवितराांगा या त्याच भव्य पविताचे णझजलेले, खरु टलेले
रूप आहे त. काळाच्या कठोर नछन्नीने त्या पविताला खोलवर पोखरले आहे आणि

त्यातून ननघालेल्या धूळ आणि डबरा पािून भारतातील अनेक सशळा- श्रेिीांना जन्म
द्रदला आहे . माझ्यातला बराच भाग त्यातूनच बनला आहे आणि माझ्या वांशातील
अिांख्य िहोदराांचा आणि वपढयाांचाही.

"अिे होते रूप माझ्या त्या काळातील भौनतक जगाचे. स्जवांत िाण्याांचे जग अजन
ू ही
अपररचचत होते, आणि मी तोवर अनुभवलेल्या जगापेक्षा ते फारच सभन्न होते. त्या
काळच्या पूित
ि : एकस्जनिी आणि ओिाड जगाचे चचत्र, जयात आजचे वैववध्यपूिि
आणि अिांख्य िािी अस्जबातच नव्हते अिे, डोळ्यािमोर आिायला तुम्हाला

कल्पनाशक्तीला फार ताि द्यावा लागेल. नतथे नव्हते कोिी चत:ु पाद, ना कोिी

छद्मी पववत्रे घेिारी भक्ष्ये; ना हवेची शाांतता छे डिारे पक्षी, नव्हते कोिी जांगलातल्या
िावल्या कफस्कटविारे िरपटिारे िािी, ककांवा नव्हते बेडूक आणि मािे; इतकेच

कशाला महािागरातल्या नन:शब्द गद्रहऱ्या पाण्यातील बहुिांख्य िाधे अपष्ृ ठवांशीय

(invertebrates) दे खील नव्हते. ते अद्याप जन्माला यायचे होते; पि त्याांच्या
आगमनाची पुिटशी िूचना समळू लागली होती; काही थोड्या क्षुि मात्र जगभर

पिरलेल्या, कननष्ठ वगीय िवाळ स्वरूप (coral) जीवाांकडून, आणि काही कवचधारी

(Crustaceans) आणि काही खेकड्याांकडून, जे िमि
ु ात द्रदिू लागले होते. जसमनीवर

अजन
ू च तुरळक जीव होते. मैदाने आणि डोंगर उताराांवर एक िकारची द्रहरवी चादर
लपेटलेली होती; नतचीच रूपे आज आपल्याला खोलातील िागर तिात, शैवालात

आणि नेचात द्रदितात. हे खरे आहे , की यातील काही नेचे आणि ति आपली डोकी
गवविष्ठपिे, आजच्या झाडाांिारखी हवेत उां चावत अित. पि ती केवळ वाांझ शोभा
होती, कारि त्याांना फूल, फळ ककांवा बी (झाडाांिमािे) काहीच नव्हते. तरी दे खील
त्याांच्या तुटपुांजा उत्पादनाांवर काही िािी जगू लागले होते - जे मुख्यतः ककटक
आणि जांत वगाित मोडले जातील.

"आता माझ्या जन्माबद्दल, मी मगाशी म्हटल्यािमािे त्या दक्षक्षि खांडाच्या िीमेवर
म्हिजेच आताच्या द्रहमालयाने व्यापलेल्या मुलूखात िमुि होता. त्या िमुिाचा तळ
हे माझे जन्मस्थान. एक महानदी त्या खांडामधन
ू वाहात, जसमनीचा गाळ घेवन
ू येत
अिे आणि तीच्या मख
ु ापाशी ते पािी िमि
ु ात समिळत अिे. जसमनीवरच्या इतर
िवाहाांिमािेच त्या पाण्याबरोबरही मोठया िमािात माती, वाळू आणि गाळ अिे.

काही स्जज्ञािू भूगभिशास्त्रज्ञाांनी या िकारे नद्या आणि पाऊि हे जसमनीची ककती

वेगाने धूप करतात ते मोजले आहे . त्याांनी अिे शोधून काढले की एक अशी नदी,

उदाहरिाथि गांगा, ही दररोज बांगालच्या उपिागरात ९७३,००० टन गाळ वाहून आिते.
आता लक्षात घ्या कक फक्त गांगाच नव्हे तर इतरही भारतीय महानद्या; जिे की
ब्रह्मपुत्रा, सिांधू, गोदावरी, नमिदा, कृष्िा आदी - आणि त्यातील काही तर गांगेपेक्षाही
जास्त गाळ वाहिाऱ्या - या िाऱ्या ितत भूखड
ां ओरबाडून काढत अितात. मग
तम्
ु हाला िमजेल की जगभरातल्या नद्याांकडून होिारी ही जमीन व पविताांची,

डोंगराांची धप
ू फार िचांड आहे ; इतकी मोठी की पथ्
ृ वीची पातळी दर ६००० वर्षांत
एका फुटाने कमी होत आहे . हे जिे आत्ता होत आहे , तिेच पूवीही होत अिे.

म्हिूनच या िकारच्या िवि िांशोधनात एक मुख्य तत्त्व - खि
ू गाठ - तुम्ही बाांधून

घ्या (आमच्याकडून िमजून घ्या, कारि आम्ही पथ्
ृ वीच्या बाल्यावस्थेपािून

ननिगािचे काम बघत आलो आहोत): वर्तमान हीच भूर्काळाची ककल्ली आहे .

"तेथे, खोल िमि
ु ाच्या आवरिाखाली मी पडून होतो - एक थर पाांढऱ्या वाळूचा.
नदीचे ननयसमत येिारे परू , वाळूचे ताजे ढीगच्या ढीग आित, आणि ते िारे

आधीच्या ऋतूत बनलेल्या थरावर एक नवा पापुिा बनून जात. जिजशी एका

पाठोपाठ एक नदी आपापले गाळाचे भाांडार आिून ओती, तितिे अिे थराांवर थर
चढववले जात. मी जेंव्हा िमुितळाशी त्या िुट्या मोकळ्या-ढाकळ्या वाळूत पडून
होतो, तें व्हा माझी त्या काळच्या जीवाांशी पद्रहली ओळख झाली. ते खोल पाण्यात

डुबक्या घेत राहत, ककांवा वाढत जािाऱ्या वाळूत स्वत:ला गाडून घेत, ककांवा वाळूवर
िरपटत अित. त्यात होते काही खेकडे, काही तारा-मािे (starfishes), काही

पष्ृ ठवांशीय, काही िमुि-कमळे आणि इतर िवाळ आणि िस्च्छि जीव (sponges).
माझ्या अांधक
ु आठविीिमािे, ते िारे त्याच िािाांच्या आजच्या रूपापढ
ु े फारच

ओबडधोबड आणि आद्रदम होते. त्याांचे मत
ृ दे ह वाळूच्या मागच्या (आणि िवाित
ताजया) थरावर पडत. पुढील हां गामातील पूर, वाळूचे नवीन लोट आिून त्याांना
झाकून टाकेपयंत, ते तिेच पडून राहत. मग एक ववचचत्र िकिया, िेंिीय आणि

अिेंिीय पदाथांत िरु
ु होई. एका िावकाश होिाऱ्या रािायननक रे िू बदलातन
ू , िेंिीय
शरीर किाकिाने वाळूच्या अिेंिीय रुपात बदलले जाई, परां तु तरीही त्याची शरीर
रचना तशीच राखली जाई. अखेरीि त्या मत
ृ िाण्याचे अवशेर्ष दगडात रुपाांतरीत
होत, आणि त्या दगडी कबरीत िदािाठी बांद होत, ननव्वळ िाक्षीदार बनून

राहण्यािाठी - युगानुयगे घडत राहिाऱ्या अगणित महत्वाच्या घटना आणि

पररस्स्थतीांना. मी पि वाळूच्या त्याच आद्रदम तळातून काढला गेलो आहे जयात
अिे अनेक िेंिीय तुकडे, टरफले आणि िाांगाडे गाडले गेले होते. आमच्यातील

काहीांच्या पोटात अजन
ू ही तें व्हाच्या जीवनाचे चथजलेले अवशेर्ष आहे त, जयाांना तुम्ही
जीवाश्म म्हिता, - त्या काळच्या जीवनाचे आणि पररस्स्थतीचे इनतवत्ृ त. तर, ही
पट
ु े , ककांवा तम्
ु ही म्हिता तिे हे थर, एकावर एक बनत गेले, ित्येक नवीन थर

त्याच्या आधीच्या जन्
ु या थरावर वविावत, आणि काळाच्या दीघि िवाहात हजारो फूट
जाडीचे होऊन गेले. या वर पडत जािाऱ्या वजनाखाली, खालचे (आणि जुने) मुलामे

दबत गेले आणि त्याांना एक घट्टपिा येवू लागला. त्यातून णझरपिाऱ्या पाण्याबरोबर
चुना आणि वालुकामय िाव त्या वाळूच्या थराांमध्ये मुरत गेले; त्या िावान्नी सिमें ट

ककांवा िाच्यािारखे काम करून, तो िैलिर गाळ एका कठीि घट्ट दगडात रुपाांतरीत
केला, जयाला तुम्ही वालुकाश्म म्हिून ओळखता. आता तुम्हाला िमजले अिेल की
किा अरावलीच्या (पविताच्या) डोंगर उताराच्या आणि दऱ्या-खोऱ्याांच्या जसमनीच्या

होिाऱ्या धप
ु े तन
ू तयार होिाऱ्या गाळातन
ू माझा जन्म झाला ते! इथ पयंतचे माझे
आयष्ु य आनांदी होते. माझ्या आद्रदम तळाभोवती अिलेल्या पाण्याच्या िांरक्षक

आवरिात; अजन
ू मी या भौनतक जगातील अांतहीन बदल आणि उलथापालथीांना
परका होतो. माझ्या आयुष्यातील न िांपिारा अस्वस्थतेचा आणि कष्टाांचा काळ
अजन
ू िुरु व्हायचा होता.

“आतापयंत ते वाळूकाश्माांचे दाबलेल्या थराांचे िस्तर त्याांच्या मूळच्या आडव्या
स्स्तथीतच िमुि तळावर पडून होते. मग, एका अतीदरू पयंत पिरिाऱ्या िचांड

िकियेमुळे पथ्
ृ वीवर हळूहळू खळबळ माचू लागली. घन पार्षाि जे आम्ही होतो - ते
आम्ही िारे िस्तर िगळ्या बाजन
ांू ी दाबले, पीरगाळले, दम
ु डले जावू लागलो -

आमच्या आधीच्या आडव्या आणि िपाट स्स्तथीमधन
ू अस्स्थर आणि वैसशष्टपि
ू ि
कमानी आणि कांु ड अिलेले स्थापत्य उदयाि येवू लागले. त्या उलथापालथीमळ
ु े

आम्ही महािागराच्या खोल पाण्यातून बाहे र पडू लागलो; आम्ही नेपच्यूनचा (नेपच्यून
= ग्रीक पुरािातला िमुिाचा दे व) जन
ु ा आिरा व आवाि िोडून हळूहळू बाहे र
पडलो, आणि आम्ही िारे च कोण्या उां च आणि शुष्क जागी जावून पडलो. एका

शब्दात िाांगायचे तर - तो िागरतळ उघडा पडला, कोरडा झाला - जमीन झाला; त्या
पुराण्या दक्खन खांडाला हा एक नव्या िकारचा तुकडा येवून समळाला.
“ककती अभूतपूवि आणि ववस्मयजनक होते ते - िागरतळ उां चावला जावून त्याची
नवीन जमीन बनिे - त्याची कल्पना करिेही कठीि; आणि त्या घडविाऱ्या

िकियाांची व्याप्ती बघन
ू तम्
ु ही िाहस्जकच थक्क होवन
ू जाता. पि जरा तम
ु च्या

आजब
ू ाजल
ू ा पहा आणि तम
ु च्या लक्षात येईल की, आजच्या जगाची भौगोसलक स्थीती
त्याच ककांवा त्यािारख्याच ककांवा तशा िकारच्याच ववस्मयजनक घटनाांचे पररिाम
तर नव्हे त! इथे परत एकदा चचककत्िेचे तेच तत्व वापरा, ननिगि आज किे काम
करतो ते पहा आणि त्यातूनच तुम्हाला त्याच्या भूतकाळातील वागण्याचा िांकेत
समळे ल. स्वीडेनची शेकडो मैलाांची ककनारपट्टी नाही का अलीकडेच बोस्थ्नयाच्या
आखातातून वर आली? लेनाच्या पूवक
ि डील िायबेररयाची ६०० मैलाांहून लाांब

ककनारपट्टी िमुिातूनच वर आली आहे आणि अजूनही वर येत आहे . जपानच्या पव
ू ि
आणि दक्षक्षि िीमा िावकाश उां चावल्या जात आहे त, नतथल्या चौपाट्याांवरील खि
ु ा
पहा, ककांवा नतथल्या कोळ्याांना, नाखवाांना ववचारा. अशाच िकारची जमीन आणि

िागर िपाटीमधील खळबळ जािवते ती लाब्राडोरच्या दीघि मल
ु ख
ु ात, न्यू फौंडलांड

आणि ग्रीनलांड इथेही. पि इतक्या दरू कशाला जायचे ? अशाच घटना भारताच्या
इनतहािात घडल्या नाही आहे त का? िचांड िदे श, एके काळाची िसिध्द ऐतीहासिक

स्थळे , याांना िागरात जलिमाधी समळाली आहे , त्याांचे भू-वेद्रढत िागर झाले आहे त,
तर इतर काही भाग पाण्याच्या टप्प्यापेक्षा अचधक उां चावले जावून ककतीक टे काडे
बनली आहे त.

“काठे वाडचा ककनारा, मुांबई बेटाांचा पूवि ककनारा आणि कोंकि ककनारपट्टी, या द्रठकािी
अलीकडच्या काळात घडलेल्या जमीन आणि िमुि पातळीत झालेल्या बदलाांच्या

खि
ु ा आढळतात. त्याही अलीकडचे, मात्र मोठ्या िमािावरचे बदल द्रदितात आिाम
आणि चचतगोंग मध्ये. पि तम्
ु ही अिे िमजू नका की या िचांड भौगोसलक

उलथापालथी मात्र काही वर्षांत ककांवा काही शतकाांत घडून आल्या ककांवा त्या काही
भयांकर अपघाताांनी वा अशाच अकस्मात घडून आल्या. त्या खप
ू िदीघि आणि

अनतशय िमािमाने घडिाऱ्या िकियाांिाठी, काही युगे खची पडली. िजीवाांच्या

शेकडो वपढया होवून गेल्यासशवाय त्याांचे पररिाम लक्षात िुद्धा येत नितात. िष्ृ टी
जिू काही काळरुपी पतपेढीवर अगणित धनादे शच काढत अिते.

“आमचा िांकटाांचा काळ िुरु झाला होता. उजेड आणि द्रदविाांत आल्याच्या

आनांदाच्या पद्रहल्या भरतीनांतर, आमची उघड्यावरची भयानक स्स्थती आम्हाला
िमजू लागली. पाऊि आणि द्रहमवष्ृ टी, वादळे आणि थांडी, द्रदवि-रात्री आणि उन्हाळे
-द्रहवाळ्याचा िततचा मारा, या िाऱ्या अवकाशीय वर्षािवाांमळ
ु े नव्यानेच बनलेल्या
जसमनीवरील वालक
ु ाश्म थराांमधील एकिांधपिाची किोटी लागू लागली. काळ,

ववध्वांिाचा एक मोठा कताि, तो कपटाने त्या िाऱ्या शक्तीांना मदत करू लागला.
णझरपिाऱ्या पाण्याबरोबर, हवेतून ववरघळलेले वायू आणि आिमांतातील आम्ले येत;
ती आमचे कि एकमेकाांपािून दरू आणि अलग करीत. लवकरच आमच्या लक्षात
आले की कोरड्या ऋतू नांतर येिाऱ्या पाविाच्या िरी, वाहत्या पाण्याबरोबर

खांडोगिती वाळू आणि आमच्यापािून िुटे झालेले पदाथि घेवून जात अितात. भेगा

आणि फटी पडू लागल्या; त्याांच्या मोठ्या घळी झाल्या आणि त्यात अचधकच हवा व
पािी सशरू लागले - खडकाांची खोलवर ववघटन करिारे दोन मुख्य घटक तेच.

पष्ृ ठभाग बदलण्यािाठी आिखी एक घटक कारिीभत
ू झाला - द्रहरवळ व झाडोरा,
जयाने जसमनीवर जम बिववला होता आणि पिरत चालला होता. िरु
ु वातीि जरी

अिे वाटले की हा झाडोरा जसमनीची वातावरिामळ
ु े होिारी झीज व धप
ू वाचवेल;

तरी त्याांची ववववध िेंद्रिय आम्ले, जसमनीत थेट घुििारी त्याांची मूळे आणि मुळ्या
यातून अांत:पष्ृ ठात पोचवला जािारा िािवायू व कार्बिक आम्ले यामुळे खडक

चुऱ्याचा व कुजलेल्या झाडोऱ्याचा एक थर जन्माला आला, - ती म्हिजेच माती. ह्या
मातीच्या वाढत्या आवरिाने झाडोऱ्याला जास्तच मदत केली आणि थराांचे

अचधकाचधक वेगाने ववघटन होवू लागले. याच दरम्यान या शेकडो वर्षांत कोिळलेल्या
पाविामुळे, मूळच्या गळ
ु गळ
ु ीत व एकिारख्या उताराच्या भूपष्ृ ठावर एक अद्भत
ु बदल
घडून आला. त्या वरून येिाऱ्या पाण्याने खाली वाहत जाताना चर खिले; त्यातन
ू

वाहत आिखी जोर पकडत, ओहोळ तयार झाले, जे एकत्र येत येत ओढे -नाले बनले.
कठीि पष्ृ ठापेक्षा मद
ृ ू पष्ृ ठ अचधक धुपवत, िपाट भूभागापेक्षा उताराांची अचधक तीव्र
झीज करीत, त्या िवाहाांनी मूळच्या एकिारख्या भूपष्ृ ठावर मोठीच ववर्षमता ननमािि
केली. वाहत्या पाण्याच्या शक्तीने, कोण्या कलाकाराच्या नछन्नीने तािून

काढल्यािमािे; जे एकदा िपाट पठार होते त्यावर घळया आणि अरुां द डोंगरराांगा,
टे काडे व खळगे आणि डोंगर दऱ्या कोरून काढल्या. भेगाळलेल्या िस्तराांमधून

णझरपिाऱ्या पाण्याच्या वांगिावरून जमीन उताराांवरून घिरू लागली. अशा रीतीने
वातावरिातील घटकाांनी भप
ू ष्ृ ठ ओरबाडून काढत नव्या जसमनीचा चेहरामोहराच
बदलला - आणि जगभराच्या भूदृश्यात ववशेर्षत्वाने द्रदििारे एक िाधारि जन
ू
स्वरूप त्याला द्रदले. अथाित हा िष्ृ टीचा नेहमीचाच पररपाठ होता, यग
ु ानय
ु ुगे

चालिारा आणि तेवढाच नैिचगिक जेवढे तुम्ही आज तुमच्या आजब
ू ाजूला चालिाऱ्या
घटना पाहत अिता.

“अशा एका भू-घिरिीत (भू-स्खलन) मी एका टे कडीवरून खालच्या दरीत

सभरकावलो गेलो. माझ्या पूवज
ि ाांच्या घराला कायमचा मुकलेला मी, माझ्या आताच्या
छोट्याशा आकाराववपरीत, तें व्हा एक धारदार कडाांचा उखडून काढलेला अजस्त्र

वालुकाश्म होतो व त्या डबरात (मलव्यात) पडून राद्रहलो होतो. अिाच काळ जात
राद्रहला. धुवाधार िपाताांनी आम्हाला नदी ककनारी लोटून आिले. पाविाळ्यात
गरजिाऱ्या ित्येक झडीबरोबर, आम्ही इतर खडकाांबरोबर टक्करा खात, आणि

त्याांच्या बरोबरच वाहात होतो, तिेच नदीच्या कठीि तळाशीही रगडले जात होतो.
नवीन जसमनी आणि नवीन दृष्ये पाहात आम्ही वाहत गेलो, घािले-तािले गेलो;
इतके की आमच्यापैकी कठीिातले कठीिही आपला मूळ आकार वविरले आणि
आम्ही िारे लहान होत गेलो, गोलाकार सशलाखांड बनलो. आत्ता काही दगड

गोट्याांच्या तीरावर लटकत, आत्ता काही काळ कोण्या अवघड वळिावर पडून राहात,
आत्ता नदीपात्रातील उां चवट्यावर ककत्येक उन्हाळे िुकत पडत अिा हा ननष्ठूर
िवाि िुरूच राद्रहला.

अखेरीि आम्ही िमुि ककनाऱ्यावर येवून पोहोचलो, - तो भूगभि शास्त्रज्ञाांचा लाडका,
ववशाल 'टे चथि िमुि', जयाच्या कडा द्रहमालयाच्या अनतपूवेपािून ते वायव्वेि थेट

स्स्वि आल्प्िच्या पस्श्चम िीमेपयंत पिरल्या होत्या. (टे चथि = ग्रीक परु ािातील

ओसशननअि दे वाची पत्नी व एक महत्वाची व्यक्तीरे खा). नतथे आम्ही उथळ पाण्यात,
लक्षावधी इतर खडक, दगड-गोटे , वाळू आणि डबराबरोबर टाकले गेलो. परत एकदा

िमुि तळावर आम्ही एका िांयुक्त-पार्षािराशीत (conglomerate) एकत्र घट्ट जोडले

गेलो. परत काही यग
ु े जातात, ववशाल टे चथि (त्या परु ातन द्रहमालयीन िमि
ु ाचे नाव)
तात्परु ता द्रदिेनािा होतो, त्याच्या तळाशी पडलेले खडक उां चावले जातात आणि
त्याांची कोरडी जमीन बनवली जाते.

काळ आणि हवामान परत त्याांचे नेमून द्रदलेले कायि करतात आणि ककत्येक

शतकाांनांतर आम्ही परत एकदा िुट्या दगड-गोटे व खडकाांच्या रुपात मुक्तता

पावतो, पि परत एकदा नद्या आणि लाटाांच्या हातचे खेळिे होऊन जातो. त्या
िाऱ्यातून जात जात आम्ही पाहतो तो आम्ही पुन्हा एकदा टे चथिच्या ककनाऱ्यावर

येवून पडलो होतो; टे चथि, जो त्याचे उत्तरे ि तात्पुरते हटिे िांपवून त्याच्या पूवीच्या
ककनाऱ्याांवर परतला होता. नतथे लाटाांचे तडाखे खात, त्याांच्या डोक्यावरून हवेत उां च
सभरकावले जात, िमि
ु ाला येवन
ू सभडिाऱ्या कड्याांशी कपाळमोक्ष करून घेत, आम्ही

पन्
ु हा एकदा पाण्याच्या तळाशी पोहोचलो. या िततच्या घि
ु ळण्याने जरी गोलाकार
झालो, अववश्राांत घर्षििाने आकारात घटलो; तरी इतर काही बदल न होता मी अजन
ू
पयंत तरी होतो तिाच राद्रहलो होतो. पि या अववरत झीज आणि मोड-तोडीमुळे

माझे बहुतेक िाथीदार आतापावेतो धूळ व वाळू बनून गेले होते. माझी स्फद्रटकीय
रचना आणि माझ्या किाांचे अांगभूत काठीण्य याांच्या कृपेने माझ्यावर ती वेळ आली
नाही.

“पुन्हा एकवार मी एका कठीि खडकाळ स्तरात गाडला गेलो. मग खप
ू काळपयंत,
टे चथिच्या तळाशी एक मोठा खळगा बनत राद्रहला आणि तो आम्हा िाऱ्याांना भू-

पष्ृ ठाखाली हजारो फूट घेवून गेला. त्या बुडिाऱ्या िमुितळावर अिे जाड थरचे थर
जमू लागले, आणि आम्ही भू-कवचातील अग्नीजन्य िस्तराांमध्ये पूित
ि : नाहीिे

झालो. पथ्
ु े आम्हाला नवे कि आणि
ृ वीच्या अांतभािगातील दाब आणि उष्ितेमळ

नवी रे ण्वीय रचना समळाली. मी अिा पथ्
ृ वीच्या पोटात खोल खोल गाडला गेल्याला
ककती यग
ु े झाली आणि पथ्
ृ वीच्या इनतहािात त्या ववशाल काळखांडाांत काय काय

घडले, ते मला िाांगता येिे शक्य नाही. मी इतकेच म्हिेन, की तो फार फार िदीघि
काळ या जगाचा चेहरा अनेक उल्लेखनीय आणि िविदरू पिरलेले बदल घडवून
आिण्याि पुरेिा होता - ककत्येक भूभागाांवरचे पवित आणि उां च पठारे त्याांच्या

मुळािकट नाहीशी झाली होती, अनेक नवीन नद्या, तलाव, दऱ्या व खोरी तयार
झाली होती, नष्ट झाली होती आणि पुन्हा बनली होती; िदे शाांच्या ककनारपट्टय
् ा

ओळखू येिार नाहीत एवढया बदलल्या होत्या; थोडक्यात, जगाचा िारा भूगोलच

मूळापािून पालटून गेला होता. हे युग जयात मी अिा गाडलेला पडून होतो त्याला
शास्त्राच्या व्युत्पन्न भार्षेत, पथ्
ृ वीच्या इनतहािातले 'मेिोझोईक' युग (२३ कोटी ते

६.३ कोटी वर्षांपव
ू ीपयंत) म्हितात आणि त्या दरम्यान भग
ू भीय कालमापनेचे तीन
मोठे अध्याय होवन
ू गेले - 'द्ररअसिक' (२३ कोटी ते १९ कोटी वर्षांपव
ू ीपयंत),

'जयरु ासिक' (१९ कोटी ते १३.५ कोटी वर्षांपव
ू ीपयंत), आणि 'किटै शि' (१३.५ कोटी ते

६.३ कोटी वर्षांपूवीपयंत). त्या पाठोपाठ आलेल्या युगात - 'कैनोझोईक' युग - मोठीच
उलटी हालचाल िुरु झाली, िमुितळ उां चावू लागला आणि 'मेिोझोईक' युगात

अिलेली पररस्स्थती बदलली : टे चथि महािागर त्याच्या तळ उां चावण्याने हटू

लागला, आटू लागला आणि शेवटी पथ्
ृ वीवरून पुिला गेला; फक्त िध्याचा मत
ृ
(कॅस्स्पअन) िमुि आणि भूमध्य (मेडडटे रेननअन) िमुि अिे खरु टलेले अवशेर्ष

िोडून. त्या राक्षिी उत्थापनामुळे िस्त्रराांना िुरकुत्या पडल्या, ते एकमेकाांत गत
ुां त

गेले आणि जसमनीला घड्या पडल्या. प्लट
ु ोची (प्लट
ु ो = ग्रीक परु ािातला पाताळ
लोकीचा दे व) िारी शक्ती पाताळात एकवटली होती, आपल्या ग्रहाचा चेहरा

बदलण्याचा एक शेवटचा आणि महाकाय ियोग करण्यािाठी - तो म्हिजे,
टे चथिच्या पूवीच्या जागेवर घडवून आिलेले द्रहमालयीन पवित राांगाांचे उत्थापन. ही

उत्िाांती जेमतेम पूिि होत होती आणि िष्ृ टीच्या शक्ती िमतोल िाधू पाहात होत्या
तोच वातावरिाच्या नख्याांनी मला सशळा िस्तरातून ओरबाडून बाहे र काढले, पुन्हा
एकवार गडगडिारा दगड व्हायला आणि माझ्या िागर ककनाऱ्यावरच्या व नदी
तळावरच्या भटकांतीची पुनरावत्ृ ती करायला. माझ्या तें व्हाच्या िाऱ्या जगण्याचे

िववस्तर वििन करून मी तम
ु च्या चचकाटीचा अांत पाहिार नाही. अववरत आणि

अांतहीन बदल हीच जिू माझी ननयती होती. माझे अिे नद्याांमधन
ू , नव पविताच्या
जोरकि धबाब्याांमधून गडगडिे, रुतून बििे, णझजिे चालूच राद्रहले ननिगािच्या

चांचल लहरीांनुिार, कधी मोठ-मोठे ववश्रामही घेत; जोवर अखेरीि मी द्रहमालयाच्या
कडेि येवून पोचलो तोपयंत. आताच्या पांजाबातील सशवासलक डोंगर राांगाांच्या

पायथ्याशी तें व्हा एक रुां द खाडी होती. नतथे पडिाऱ्या भरावात (नुकत्याच उत्थापीत

झालेल्या द्रहमालयावरून येिारे डबर) मी टाकला गेलो होतो - माझा शेवटचा थाांबा
आणि िध्याचे ववश्राांती स्थान - त्याच जागी स्जथे तुम्ही मला शोधून काढलेत.
“अशा तऱ्हे ने मला माझ्या युगानुयुगे चाललेल्या विविीतून जरा थोडा आराम
समळाला, पि माझा िवाि अजून िांपला नव्हता.

“पथ्
ू च्या माझ्या आजवरच्या िाऱ्या भ्रमांती दरम्यान, काय
ृ वीच्या अभिकावस्थेपािन

काय िकारचे िजीव - दोन्ही, वनस्पती व िािी - मी पाद्रहले आहे त म्हिन
ू िाांग!ू
आता मला तम्
ु हाला जरा थोडक्यात त्यातल्या त्या काही खाि वैसशष्ट्यपि
ू ि

रद्रहवाशाांबद्दल िाांगू दे , जयाांनी इथे यशस्वीरीत्या वांशवने वाढववली. मी जया युगात

जन्मलो - भूगभिशास्त्रानुिार 'पुराजीवी' (पेलीओझोईक) युग - त्या वेळच्या जगाच्या
खालावलेल्या स्स्थतीबद्दल, मी ननवेदनाच्या आधीच्या भागात बोललो आहे च.

आजच्या वैववध्यपूिि आणि अचधकाचधक वैसशष्ट्यपूिि चल-अचल जीविष्ृ टीपेक्षा
तें व्हाची िारीच िेंद्रिय जीव ननसमिती अगदीच िाधी, ओबडधोबड आणि

वैसशष्ट्यववहीन होती. ते बघन
ू अिे वाटे की िष्ृ टीने जिू तीच्या उमेदवारीतलेच

काम िादर केले आहे . पि जिजिा काळ गेला तितिे नवनवे िािी उदयाि आले
आणि जन्
ु या िजाती कायमच्या नष्ट होत गेल्या. एक लक्षात घेण्यािारखे वैसशष्टय
अिे होते की या िगतीत उत्तरोत्तर वरच्या दजािचे िािी आणि वनस्पती ननमािि
होत गेल्या. िजातीांची िांख्या वाढली आणि एकूिच जीविष्ृ टी जास्त वैववध्यपूिि
पि कमी िाविर्त्रक होत गेली.

माझ्या आठविीतील पद्रहली महत्वाची िगती होती, ती म्हिजे खप
ू सभन्न सभन्न
आकारमानाांचे आणि रचनाांचे मत्स्यावतार. आजच्या िगत माशाांपेक्षा ते खप
ू च

ननराळे होते आणि त्याांची ववसशष्ट आकाराांची शरीरे हाडाांच्या मोठाल्या तक्त्याांन्नी
मढवलेली अित. त्या 'मत्स्ययुगा' नांतरचा लक्षिीय काळ होता - भवू वज्ञानाचा

'काबिननफेरि' काळ (३४.५ ते २८ कोटी वर्षांपूवीपयंत) - जयात बेडूक िदृश जीव

िथमच द्रदिू लागले. वेगाने व ववपुल वाढिाऱ्या वनस्पती जीवनाने, जयाचा तें व्हा

िुकाळच होता जि,ू त्या काळचे भूदृष्य भराभरा पालटत होते. नेचे आणि आडव्या
िरपटिाऱ्या हय-पुच्छाांचे (तिाचे) दाट गासलचे मातीच्या ित्येक पावला-पावलावर

पिरलेले होते. परां तु या रानाांमध्ये मुलत: नेच्याचेच िकार अिलेली द्रहरवळ िोडली
तर वरच्या गटातील झाडे-झुडे नव्हती. त्याांचा गद्रहरा एकिुरीपिा फक्त मोठ्या

बेडूक िदृश िाण्याांनी भांग पावत अिे - जे त्यावेळचे िवाित उत्िाांत िािी होते -

आणि ते त्या नेच्याचा फन्ना उडवीत अित. त्याांचे अस्ताव्यस्त बेडौल आणि कुरूप
द्रदििे- वागिे, त्याांच्या, िािी जगताच्या ननरां कुश ित्ताधीशाच्या िनतष्ठे ला मुळीच
शोभत निे. हा झाडोऱ्याचा ित्ताकाळ काबिननफेरि युगाबरोबर िांपला.

मग आलेल्या काळात ववशालकाय िरपटिाऱ्या िाण्याांचे (िरीिप
ृ ) राजय होते. पि
या युगाचे - मेिोझोईक युग - मला ित्यक्ष ज्ञान नाही, कारि मी मगाशीच

म्हिालो त्यािमािे, मी तें व्हा जसमनीच्या पोटात खोलवर गाडला जावून नाहीिा

झालो होतो. माझा शेजारी, हा चन
ु खडीचा पार्षाि, हा जयुरासिक काळातल्या चुनखडी
सशळे चा वारि आहे आणि तो मला त्या काळातल्या घडामोडी िाांगत अितो.

त्याच्यापाशी त्या काळातील जीवनाचे ककत्येक अमूल्य अवशेर्ष आहे त, त्याचाच आत
दफन होवन
ू पडलेले.

तें व्हा पाण्यात, जसमनीवर आणि हवेतही राक्षिी आकाराांचे आणि ठे विीांचे िरीिप
ृ

होते. ते ववचचत्र, बेडौल, हें गाडे राक्षि त्याांच्या ननरननराळ्या शारीर रचना व कायिपद्धती
स्वत:ि अनुकूल करून घेत िांपन्न झाले. त्या तशा अनुकूल केलेल्या ककतीक

शारीर रचना व कायिपद्धती, आता िस्तन िाण्याांमध्ये आढळून येतात. तुम्ही हत्ती

एवढया मोठ्या िरड्याची कल्पनाही नाही करू शकिार; पि खरे च तो 'इगअ
ु नोदोन
डीनोिॉरि' हत्ती एवढयाच, कदाचचत त्याहूनही मोठ्या आकाराचा होता. एक

अिामान्य जीव - 'प्लेसिओिॉरि' हा खरोखरच िागराांचा राजा होता. एखाद्या
मगरीिारखे डोके, एक पूिि अजगरच वाटे ल अशी मान, रानरे ड्यािारखे धड,

िरड्याच्या फािळ्या आणि दे वमाशाचे वल्हे होते त्याला. तर तो दि
ु रा महाभयावह
'इचथ्योिॉरि'; हा माशािारखा ड्रागन ३० फुटाांहूनही लाांब अिे, खािे शोधत पािी

कापत खोल जात अिे, आणि आपल्या भक्ष्याला नुित्या कठोर नजरे नेच अधिमेला
करू शकेल अिे चाांगले फुटभर व्यािाचे डोळे अित त्याचे. पांखवाले ड्रागन, ते

'टे रोिॉरि' त्याांची ित्ता हवेत चालवीत आणि त्याांच्या ववसशष्ठ आकाराांमुळे िारे

भूदृष्य ननराळे च भािे. जगभरातील जयुरासिक आणि किटै शि कालखांडातील पार्षाि,
मी म्हितोय त्याची िाक्ष दे तील कारि त्या पार्षािाांनीच, त्या िाऱ्या चचत्र ववचचत्र
िाण्याांची हाडे आणि इतर अवशेर्ष अश्मीभूत करून आत जपून ठे वले आहे त.

“परां त,ु मेिोझोईक युग िांपण्याअगोदरच िरीिप
ृ ाांचा हा बेिुमार वाढलेला वांश नष्ट

झाला. जया वैसशष्ट्याांमुळे त्याांना इतर तत्कालीन िजातीांवर वचिस्व गाजवता आले;
(उदाहरिाथि- त्याांचा अजस्त्र आकार, ववशेर्ष िांरचना), त्याांच्यामूळेच ते नांतरच्या
काळाने आिलेल्या कठोर पररस्स्थतीचा िामना करू शकले नाहीत. आणि ते

अस्स्तत्वाच्या ननष्ठुर शयितीची स्पधाि हरले; कमी वैसशष्ट्यपि
ू ि परां तु अचधक चचवट व
चपळ अशा जातीांबरोबर. ते पि
ि : नामशेर्ष होण्याआधी, एक नवी व अचधक उत्िाांत
ू त
िाणिजात ननसमितीच्या रां गमांचावर उदयाि आली होती, ती होती पक्षी िजाती. हे

ऐकून नवल वाटे ल की पक्षी थेट िरीिप
ृ ाांपािूनच ननमािि झाले. आधी पक्षी-िदृश
िरीिप
ृ आले आणि नांतर खरे खरु े पक्षी आले पि त्याांच्यात िरीिप
ृ ाांचेही बरे च

गि
ु धमि द्रटकून होते. िथम उद्भवलेल्या तशा पक्षीजातीला भूगभिशास्त्राच्या रानटी

नामावलीत म्हितात 'आचचिओटे ररक्ि' - त्याांना िध्याच्या पक्षाांिारख्या द्रदमाखदार
चोची नव्हत्या; त्याांना होते धारदार बहु- दां तपांक्ती अिलेले महाभयांकर जबडे आणि
िरड्यािारख्या लाांब ननमळ
ु त्या शेपट्या.

“त्यानांतर आले 'िेनोझोईक' युग (मागची ६.३ कोटी वर्षे) – िािी आणि वनस्पतीांच्या
अिांख्य वांशाांच्या नवननसमितीचे युग, ते युग जयात अचाट िस्तन िाण्याांनी या

पथ्
ु या जगातल्या मत्स्य, उभयचर, िरीिप
ृ वीवर राजय केले. आता जन्
ृ आणि पक्षी

िजाती व वांशावळी नष्ट झालेल्या होत्या आणि त्याांची जागा नव्या व अचधक िगत
रूपाांनी घेतली होती. िस्तन िाण्याांचे अगदी िरु वातीचे पव
ि होते - 'मािुवि पअल्ि'
ू ज
(बाह्य सशश-ु वपशवीधारी) आणि त्याांचे िगे-िोयरे . या िारां भीच्या चतष्ु पादाांमध्ये,
नांतरच्या काळात येिाऱ्या अनेकानेक व एकमेकाांपािून फारच सभन्न-सभन्न

अिलेल्या वांशाांचे आराखडे आणि गि
ु धमि दडलेले होते. येिारा ित्येक कालखांड,

नवनवे जीव िदर करत गेला, जे आजच्या, नेमक्या िदे शाांत आढळिाऱ्या, िजीवाांच्या
अचधकाचधक जवळचे होते. भयावह माांिाहारी, घोडे, डुक्करे , उां ट, हत्ती, गें ड,े पािघोडे,

गरु े -ढोरे , हरीिे, वानरे िारे त्याांच्या त्याांच्या वेळेि आले : जीवनाची ही महान यात्रा

िुरूच राद्रहली. आणि मग ही यात्रा िांपताना आला मानव, पथ्
ृ वीवर आलेल्या

िाण्याांमध्ये अगदी शेवटचा आणि बनला जीवनाच्या त्या समरविुकीचा नायक!

मानवाचे पथ्
ृ वीवर येिे नेमके हवामानातील कमालीच्या कठीि बदलाांच्या वेळेिच
घडून आले. बफािच्या शेकडो फुट चादरीांनी उत्तर गोलाधि झाकून टाकला अगदी

उत्तर पांजाबिद्ध
ु ा. उां चावरच्या द्रहमटोप्याांमधला बफि नद्याांतन
ू वाहून येवू लागला;
नद्या बफािच्या बनल्या. ह्या गोठविाऱ्या थांडीने िांपि
ू ि उत्तरे त द्रहमयग
ु आिले, ३९

अांश अक्षवत्ृ तापयंत. द्रहमालयाचे वर िरकिे पूिि झाले. नांतर हळूहळू बफि मागे हटू
लागला आणि हवामान िुिह्य झाले.

“आतापयंतच्या ननवेदनात मी तम्
ु हाला माझ्या आत्मकथेची रुपरे र्षा थोडक्यात

िाांचगतली. जरी अजून फार दरू अिले, तरी मला माझे भववष्य पुिटिे द्रदिू लागले
आहे . तुम्हाला त्या नदीचा रोंराविारा घोर्ष ऐकू येत आहे का? ती त्या नदीची

मत
ु गांभीर िाथिना आहे जी ितत चालू अिते कारि ती नदी अववरतपिे
ृ ाांिाठीची गढ
माझ्या अिांख्य भाऊबांदाांना िविनाशाकडे वाहून नेत अिते - त्याांचे तुकडे तुकडे

करून हातातही धरता येिार नाही इतका बारीक भुगा करण्यािाठी. ननस्श्चतच

माझ्याही नसशबी तिाच अांत वाट पाहात आहे . कारि तुम्ही स्वत:च नदी पात्राकडे
पहा आणि तुमच्या लक्षात येईल, नतथे काय चालले आहे ते. पाविाळ्यामध्ये त्या

नदीच्या शेकडो उपनद्या, लक्षावधी खडकाांना व दगडाांना त्याांच्या जागेवरून ओरबाडून
काढतात, आणि त्याांना वाहून नेतात - एकमेकाांशी टक्करा खात अिताना व
भत
ू लाशी घािन
ू घेत अिताना. ते अिेच झेलमपयंत (नदी) ढकलले जातात; आणि
पुढे झेलमदे णखल त्याांना अशीच रगडवत ढकलत नेते आणि सिांधू नदामध्ये नेवून
फेकते.

नतथे त्या िांगमापाशी, सिांधू, तीने स्वत: व तीच्या अिांख्य सशराांच्या उपनद्याांनी
उत्तर भारतातील पवित-पठाराांवरून आिलेल्या िचांड गाळाबरोबर, ही झेलमने
आिलेली भेट समिळवून घेते आणि अनतशय जोराने पुढे पुढे फुांफाटत

जाते. मोठ-

मोठे पार्षाि णझजन
ू लहान व गोलाकार होतात, त्याांचे गोटे बनतात, ते गोटे परत

दळले जात वाळूचे कि बनतात आणि वाळूचे किही पढ
ु े जावन
ू णझजत भग
ु ा होत
होत चचखल व मातीचे िक्ष्
ू म कि बनतात. जेंव्हा सिांधच
ू ा िवाि िांपतो तें व्हा तो
िगळा वाहून आिलेला माल, सिांधुिागराच्या (अरे र्बअन िमुि) मुखाशी ओतला
जातो. नतथे ते िारे दगड गोटे , वाळू आणि माती, खोल िागरतळाशी ननश्चल

आडव्या चादरी व थराांवर ननवाांत ववश्राांती घेत काही काळ पडून राहतात. त्यातूनच
मग तयार होतात भववष्यकाळातले वालुकाश्म, गाळाचे खडक आणि िांयुक्त-

पार्षािराशी - अनेक नव्या भूिदे शाांच्या घडिीिाठी लागू शकिाऱ्या ववटा, िाांधे व

चगलावे. फार दरू च्या काळात ते िारे त्या अथाांग खोलीतून वर फेकले जातील आणि
त्याांच्या ववध्वांिातन
ां
ू परत एकदा नवीन जसमनी, पवित-पठारे आणि नवे भख
ू ड
ननमािि होतील.

अशा तऱ्हे चे हे िष्ृ टीचे अांतहीन चि िुरूच अिते. नाश आणि नवननसमिती पाठीला

पाठ लावून, परत परत येत राहतात. माझ्या नगण्य - कारि मी आहे एक मामुली
दगड - अस्तीत्वाच्या या ननवेदनात तुम्हाला द्रदिले अिेल की भूतकाळाताही
वारां वार अिेच घडत आलेले आहे .“

वाचका, (तुला कळले अिेलच की) या, खडकाच्या एका नगण्य दगडाच्या कथेतून

आपि भूगभिशास्त्राचे काही धडे सशकलो, आणि िष्ृ टीच्या छुप्या कायिपद्धतीत जरा
डोकावून पाद्रहले.

(ताजा कलम - तो दगड, वरील वत
ृ ाांताचा ववर्षय, हा श्वेत वालूकाजन्य स्फटीकाांनी
बनलेला जन्
ु या 'परु ाजीवी' (पेलीओझोईक) यग
ु ातील काश्मीरच्या पीर पांजाल डोंगर
राांगामध्ये आढळिारा दगड आहे . अिे दगड द्रहमालयाच्या पायथ्याशी बनलेल्या

सशवासलक भराव राांगाांमध्ये (भत
ू पव
ू ि त्रीआधारी), त्याांच्या पांजाब ते आिाम या पि
ू ि
लाांब पट्टय
् ात िहजच द्रदिून येतात., डी. एन. वा.)

अनुवादकाची नोंद : या कथेचे लेखक, श्रीयुत डी. एन. वाडडया हे आधुननक
भारतातील भूववज्ञानाचे जनक मानले जातात.

भारत िरकारने या आद्य भूगभिशास्त्रज्ञाच्या स्मरिाथि आणि त्याांच्या कायािच्या
िन्मानाथि िकासशत केलेल्या टपाल नतककटाचे चचत्र वर दाखववले आहे . श्रीयुत

दाराशाव नोशेरवान वाडडया, FRS (Fellow of Royal Society) - (२५ ऑक्टोबर १८८३ –
१५ जन
ू १९६९) - याांच्यावरील अचधक माद्रहतीिाठी पढ
ु ील आांतरजाल ित्र
ू पहा:
http://en.wikipedia.org/wiki/Darashaw_Nosherwan_Wadia

*******

