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ग्रेगोर मेंडल
े ने ज्ञानाची भूक भागवण्यासाठी आयुष्यभर पररश्रम
केले.
आज झेक ररपब्ललक म्हणन
ू ओळखल्या जाणाऱ्या दे शात 1822
साली ग्रेगोर मेंडल
े चा जन्म झाला. एका छोट्याश्या गावात तो
लहानाचा मोठा झाला. सत्तरे क घराांच्या या गावात 400-500 लोक,
पन्नासेक घोडे आणण शांभरे क गायी होत्या. ग्रेगोरचे वडील कष्टाळू
शेतकरी होते. ग्रेगोरसुद्धा मोठां होऊन आपल्यासारखांच शेतात मेहनत
करे ल, एवढी साधीसरळ अपेक्षा होती त्याांची.

गावातील लोक शेतात काम करून बरां च काही शशकले होते.
दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या सफरचांदाांची झाडे एकत्र लावली तर चाांगली
फळे येतात, दोन वेगवेगळ्या जातीांच्या मेंढराांपासून झालेल्या
मेंढराकडून चाांगल्या प्रतीची लोकर शमळते, असा त्याांचा अनुभव होता.

ग्रेगोरला मात्र या गोष्टीांचे कुतूहल वाटे . असे का घडते? कसे
घडते? हे प्रश्न त्याला पडत. ननसगाातील या रहसयाांचा
उलगडा करून ती लोकाांना साांगण्यास तो
आतुर होता.

ग्रेगोरच्या गावातील शाळा लहान होती. पढ
ु च्या शशक्षणासाठी त्याला खप
ू दरू च्या
शाळे त जावे लागले. जवळ असलेल्या पैशातन
ू नतथे राहाण्याची सोय, शाळे ची फी आणण
एक वेळेचे जेवण एवढे च त्याला परवडले. 12 वर्ाांचा ग्रेगोर या पररब्सथतीतही अधापोटी
राहून नतथे शशकत राहहला. आणण तरीही त्याला ही शाळा आवडली.

1838 साली एका अपघातात ग्रेगोरच्या वडडलाांच्या पाठीचे हाड मोडले आणण

शेतात काम करणे त्याांना कठीण झाले. ग्रेगोरने त्याच्या डायरीत शलहहले आहे , “16
वर्ाांचा असताना मला शशकण्यासाठी आणण जगण्यासाठी बराच सांघर्ा करावा लागला”.

ग्रेगोर मुलाांची ट्यश
ु न (शशकवणी) घेऊ लागला. त्यात होणाऱ्या कमाईवर आणखी
चार वर्े तो त्या शाळे त शशकू शकला. आजारी पडला तरी त्याने अभ्यासात कसरू केली
नाही. त्याच्या अांनतम परीक्षेच्या काळात, त्याच्याकडे ट्यश
ु नसाठी येणाऱ्या मल
ु ाांची
सांख्या घटली. मग एक वेळेचे जेवणसुद्धा त्याला महाग झाले. त्याला काळजी वाटू
लागली, “भुकेमुळे आपला अभ्यास तर बांद पडणार नाही!”
“भुकेल्या अवसथेत अभ्यास करणां खप
ू कठीण व्हायचां”, तो डायरीत शलहहतो,
“मला नेहमी चचांता असे की आजच्या जेवणाची सोय कशी करायची?”

याच काळात ब्रनो नावाच्या शहरातील सेंट थॉमस आश्रमात ग्रेगोरला पाद्री
बनण्याची सांधी शमळाली. नतथे त्याच्या पोटाचा प्रश्न सुटला. नतथे हदवसातून तीनवेळा
भरपेट जेवण शमळे . अवतीभवतीच्या ननसगासौंदयााने असवसथ मनालाही शाांती शमळे .
आश्रमातील काही पाद्री प्रवचन दे त, रोगयाांची काळजी घेत, शाळे त शशकवत.
त्यामुळे लोक त्याांचा आदर करत.

काही पाद्री गणणतज्ञ, वनसपतीशास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ आणण भग
ू भाशास्त्रज्ञ होते. त्याांच्यात
ववचाराांचे आदान-प्रदान होई, चचाा होई. याशशवाय तेथील लायब्ररीत 30 हजार पस
ु तके
होती. या सगळ्याांच्या सांगतीत ग्रेगोरला ज्ञानाचा खब्जना सापडला.
आश्रमात ग्रेगोरला आपले अज्ञान दरू करण्यासाठी सतत कायारत राहाण्याची प्रेरणा
शमळाली.

ज्ञान शमळवण्यासाठी आसस
ु लेली ग्रेगोरची ब्जज्ञासा पाहून आश्रमाच्या प्रमख
ु ाने

ग्रेगोरला ब्व्हएन्ना युननव्हशसाटीत शशकायला पाठवले. नतथे ग्रेगोर जगातील सवोत्कृष्ट

सांशोधकाांसोबत शशकला. ननसगाातील सवा रहसयाांचे सपष्टीकरण काही साध्या ननयमाांनी
दे ता येते, असे त्याला वाटू लागले. या ननयमाांना त्याने ‘वैब्िक ननयम’ म्हटले.
बदललेल्या पररब्सथतीतही काही गोष्टी नेहमीसारख्याच कशा काम करतात, हे या
वैब्िक ननयमाने सपष्ट होत होते. उदाहरणच द्यायचे तर, गुरुत्वाकर्ाणाचा वैब्िक ननयम
खाली पडणाऱ्या वसतब
ू द्दल साांगतो. पण सफरचांद झाडावरून खाली पडले काय ककां वा
चचाच्या मनोऱ्यावरून! ते नेहमी पथ्
ृ वीच्या केंद्राकडेच झेपावणार. ग्रेगोरने या ननयमाांच्या
समथानाथा काही प्रयोग केले.

ग्रेगोर ब्व्हएन्नाहून आश्रमात परतला तेव्हा प्रमख
ु ाांनी त्याला जवळच्याच एका शाळे त

ववज्ञान शशकवण्यासाठी पाठवले. शाळे च्या ववद्याथ्याांना ग्रेगोरने हसत-खेळत शशकवलेले सहज
समजत असे. त्याांना ग्रेगोरचा शमब्श्कलपणा आवडत असे. ववद्याथ्याांच्या मते, ग्रेगोर एखादे
अवघड वाटणारे कामसद्ध
ु ा मजेशीर बनवत असे.
ग्रेगोर मुलाांना शशकवण्यास खप
ू उत्सुक असे. पण त्याला सवत:ला काही नवीन शोध
लावण्याची इच्छा होती.
त्याने त्याकाळच्या एका ज्वलांत वैज्ञाननक प्रश्नाकडे आपला रोख वळवला. आईवडडलाांचे
ववशशष्ट गण
ु (ट्रे ट्स) त्याांच्या अपत्यामध्ये कसे उतरतात?

मुलाचे डोळे आपल्या वपत्यासारखेच ननळे का? केस वपत्यासारखेच सरळ का?
मुलाच्या भावाचे डोळे मात्र आईसारखे घारे का? केस आईसारखेच कुरळे का?
या प्रश्नाांची उत्तरे त्याकाळी कुणी जाणत नव्हते.
ग्रेगोरला वाटे की झाडेझड
ु ु पे आणण प्राणी याांचे ववशशष्ट गुण सारख्याच पद्धतीने पढ
ु च्या
वपढीत उतरतात………….. पण कसे?
ग्रेगोरला हाच ननयम शोधायचा होता. यामुळे सजीवाांच्या उत्पत्तीवर प्रकाश पडणार
होता.

वनसपतीच्या दोन वेगवेगळ्या जातीांचा सांकर केल्यास ‘हायब्रीड’ (सांकरीत) जात
उगवते. पव
ू ीच्या सांशोधकाांनी प्राण्याांच्या तसेच वनसपतीांच्या शभन्न जातीांचे अनेक हायब्रीड
उगवले होते. पण त्याांचा फारसा अभ्यास केला नव्हता.
ग्रेगोरला वनसपतीांच्या काही जातीांपासून हजारो नवीन जाती पुन्हा पुन्हा जन्माला
घालायच्या होत्या. प्रत्येक पढ
ु ील वपढीत मूळ वपढीचे ववशशष्ट गुण ककतीवेळा हदसतात, हे
पाहायचे होते. गणणताच्या आधारे त्याचा काही ननयम बनवायचा होता. हा वैब्िक ननयम
प्रत्येक सजीवाला लागू होणार होता.

ग्रेगोरने आपल्या प्रयोगाांसाठी मटार या वनसपतीची ननवड ववचारपव
ा केली.
ू क

आपल्या बागेत त्याने 34 वेगवेगळ्या जातीांचे मटार रुजवले. याांतील प्रत्येक जातीचे
काही सवत:चे ववशशष्ट गुण होते. काही मटारचे दाणे वपवळ्या रां गाचे होते तर काही
हहरव्या रां गाचे होते. काही दाणे गुळगुळीत होते तर काही खडबडीत वगैरे. रुजवलेल्या
मटारच्या दाण्याांतून उगवलेल्या रोपट्याांचा ग्रेगोरने अभ्यास केला. प्रत्येक रोपट्यात

बनलेल्या दाण्याचे गुण रुजवलेल्या दाण्यासारखेच असतात, हे त्याने पाहहले. या
दाण्याांना त्याने पुन्हा पन्
ु हा रुजवले आणण त्यातन
ू उगवणाऱ्या रोपट्याांतील दाण्याांचे
त्याने ननरीक्षण केले.

ग्रेगोरने पाहहले की रुजवलेल्या प्रत्येक मटारने आपल्याचसारख्या मटारला जन्म हदला
आहे . याचे कारण होते, प्रत्येक मटारच्या रोपट्याच्या फुलातील परागकण त्याच फुलातील
अांड्याचे फलन करत होते व फळ (मटारचे दाणे) तयार करत होते. काही मोजक्याच
रोपट्याांमध्ये बनलेले मटारचे दाणे रुजवलेल्या मटारपेक्षा वेगळे आढळले. ते प्रयोगातील
त्रट
ु ीमुळे झाल्याचे त्याने पडताळून पाहहले.
अशी ननरीक्षणे करण्यात दोन वर्े गेली. यानांतर मात्र ग्रेगोरने हायब्रीड मटार
उगवण्याचे आणण त्याांना रुजवन
ू नवीन रोपटी उगवण्याचे ठरवले. म्हणजे आता त्याला चक्क
ननसगााच्या प्रकियेमध्ये ढवळाढवळ करायची होती.

वसांत ऋतत
ू ग्रेगोरने प्रथम वपवळ्या मटारच्या रोपट्यावर काम सुरू केले.
रोपट्याच्या फुलातील नरभाग (पुांकेसर) त्याने हलकेच काढून टाकला. यामुळे फुलात
परागकण बनू शकणार नव्हते. फुलात बाहे रूनही परागकण पडू नयेत म्हणन
ू त्याने
फुलावर थैली बाांधली. परागकणच नसतील तर अांड्याचे फलन होईलच कसे?
पण मग ग्रेगोरने हहरव्या मटारच्या फुलातील परागकण काढले आणण ते थैली
बाांधलेल्या वपवळ्या मटारच्या फुलात टाकले. या हहरव्या मटारच्या परागकणाांनी काही
काळानांतर वपवळ्या मटारच्या अांड्याचे फलन केले आणण हायब्रीड फळ (मटार) तयार
झाले. मग ग्रेगोरने फुलावरची थैली काढली.
ग्रेगोरने याच पद्धतीने एक-एक करून 287 मटारच्या रोपट्याांतील फुलाांचे आपल्या

हाताने फलन करून हायब्रीड तयार केले. ग्रेगोर चेष्टेने म्हणे “ही रोपटी त्याची मल
ां
ु च
आहे त!” पानगळीच्या हदवसाांत ग्रेगोरने ही हायब्रीड फळे सोलन
ू पाहहली.
कसे होते फळाांच्या आतील दाणे?

मटारचे
फूल

पुांकेसर

अांडाशय
(भावी मटार)

वपवळ्या मटारच्या फुलातील अांड्याचे फलन हहरव्या मटारच्या परागकणाांनी
केले. यापासन
ू बनलेल्या हायब्रीड मटारमध्ये ग्रेगोरला फक्त वपवळे दाणेच हदसले.
“यात हहरवे दाणे का तयार झाले नाहीत?” ग्रेगोरला प्रश्न पडला.
तसेच गळ
ु गळ
ु ीत आणण खडबडीत मटारच्या हायब्रीड फळामध्ये फक्त
गुळगुळीत दाणेच हदसले. “यात खडबडीत दाणे का नाहीत?”
‘प्रत्येक हायब्रीड फळामधील अपत्ये (दाणे) मात्यावपत्याांपैकी फक्त
एकाच्यासारखी हदसतात’, असा ननष्कर्ा ग्रेगोरने काढला.
“मात्यावपत्याांपैकी एकाचाच गण
ु नव्या वपढीत उतरला तर मग दस
ु ऱ्याचा
गुण कुठे गेला? मग आणखी पढ
ु च्या वपढीतील फळां म्हणजे या रोपट्याांची नातवांडां
पतवांडां कशी हदसतील? ही हायब्रीड फळां च रुजवन
ू पाहायला हवीत.”
हहमवर्ाावाच्या त्या थांडीत ग्रेगोर ववचारमांथन करत राहीला.
वसांत ऋतू परतला. ग्रेगोरने हायब्रीड फळाांतील दाणे रुजवले. यावेळी
ननसगाात हसतक्षेप करण्याची काहीच गरज नव्हती. त्याने सांयमाने रोपटी
उगवण्याची वाट पाहहली.

एकदाची रोपटी उगवली. नैसचगाक पद्धतीने त्याांच्या फुलाांचे फलन झाले. फळे
बनल्यावर ग्रेगोरने त्याांना सोलून बनघतले. तेव्हा त्याला एकाच फळात वपवळे आणण हहरवे
दाणे हदसले. गुळगुळीत आणण खडबडीत दाणेही त्याला एकाच फळात हदसले. म्हणजे जे
गण
ु मागच्या हायब्रीड रोपट्याांत गायब झाले होते ते या रोपट्याांत प्रकट झाले.
मग ग्रेगोरने या नव्या रोपट्याांतील दाणे पन्
ु हा रुजवले. त्याांच्या उगवण्याची बरीच
वाट पाहहली. नवीन पीके कापली तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की हहरव्या दाण्याांतन
ू
उगवलेल्या सगळ्या रोपट्याांमध्ये फक्त हहरवे दाणेच आहे त. पण वपवळ्या दाण्याांतन
ू
उगवलेल्या बऱ्याच रोपट्याांमध्ये वपवळ्यासोबत हहरवे दाणेसद्ध
ु ा होते.
ग्रेगोरने आता या नवीन दाण्याांना आणखी चार वेळा रुजवले. प्रत्येक वेळी त्याला
आधीसारखेच पररणाम हदसले.
ग्रेगोरचे ववचारचि वेगाने धावू लागले.
त्याला यनु नव्हशसाटीत शशकलेले गणणत आठवले. मटारचा गण
ु त्याला एखाद्या
सांख्येसारखा भासू लागला. “एक सांख्या दोन अांक शमळून बनते तसे मटारचा एक गुण
दोन भाग (जीन्स) शमळून बनत असला पाहहजे. हे दोन्ही भाग पढ
ु च्या वपढीत गेले तरच
तो गण
ु सद्ध
ु ा त्या वपढीत हदसेल”. अचानक ग्रेगोर आनव
ु ाांशशकतेकडे (मात्यावपत्याांचे गण
ु
अपत्याांमध्ये उतरण्याची प्रकिया) एका वेगळ्या दृवष्टकोनातन
ू पाहू लागला.

ग्रेगोरने आपल्या प्रयोगाांद्वारे ननष्कर्ा काढला. ‘आपला गुण पढ
ु च्या वपढीत

उतरण्यासाठी दोन जीन लागतात. माता आणण वपता हे दोघेजण अपत्याला एक-एक जीन
दे तात तेव्हा तो गण
ु त्या अपत्यामध्ये उतरतो’.

पहहली वपढी
(हायब्रीड)

दस
ु री वपढी

नतसरी वपढी

यामळ
ु े च सरु
ु वातीच्या मटारची पढ
ु ची वपढी हुबेहूब मात्यावपत्याांसारखी होती.

वपवळ्या मटारच्या दाण्याने अपत्याांना वपवळ्या मटारचेच दोन “जीन” हदले होते.

वपवळा आणण हहरवा मटार याांच्या हायब्रीड मटारमध्ये मात्र एक जीन वपवळ्या
मटारचा आणण एक जीन हहरव्या मटारचा होता. पण तरीही त्यात तयार झालेले सगळे
दाणे वपवळे होते, कारण वपवळ्या मटारच्या जीनने हहरव्या मटारच्या जीनला लपवले.
म्हणजे, हहरव्या मटारचे जीन फक्त लपले. त्याांचे अब्सतत्व लोपले नाही. ते पढ
ु च्या
वपढीत प्रकट व्हायला तयार होते. ग्रेगोरने लपवणाऱ्या जीनला “डॉशमनांट” (प्रभावी) जीन
म्हटले आणण लपलेल्या जीनला “रे सेशसव्ह” (सुप्त) जीन म्हटले. त्याला कळले की

डॉशमनांट आणण रे सेशसव्ह हे दोन्ही जीन अपत्यामध्ये उतरतात. साहब्जकच, या
अपत्याच्या पढ
ु च्या वपढीत उगवणाऱ्या फुलातील परागकणात डॉशमनांट आणण रे सेशसव्ह
हे दोन्ही जीन असतात तसेच अांडाशयातही डॉशमनांट आणण रे सेशसव्ह हे दोन्ही जीन
असतात. यामुळे आता फलन चार प्रकारे होणार; डॉशमनांट-डॉशमनांट, डॉशमनांट-रे सेशसव्ह,

रे सेशसव्ह-डॉशमनांट, रे सेशसव्ह-रे सेशसव्ह. जेव्हा रे सेशसव्ह-रे सेशसव्ह फलन होते तेव्हा
लपलेला जीन प्रकट होतो आणण तो गुण हदसतो. यामुळे हे सपष्ट झाले की लपलेले
गुण पढ
ु च्या वपढीत पुन्हा पुन्हा का प्रकट होतात.
ग्रेगोरने आणखी एक गोष्ट शोधली. गुण हे सवतांत्रपणे ववकशसत होतात. एखादा

दाणा हहरवा असेल तर तो गळ
ु गळ
ु ीत ककां वा खडबडीतही असू शकतो.
आठ वर्ाांत ग्रेगोरने 28,000 पेक्षा जासत मटारची रोपटी उगवली. आपल्या
शसद्धाांताला पुरावा शमळण्यासाठी 14 शभन्न प्रकारच्या रोपट्याांचे परीक्षण केले.

ग्रेगोरच्या ब्जज्ञासू वत्त
ु े ववज्ञानाच्या एका नव्या शाखेचा जन्म झाला.
ृ ीमळ

1865 मध्ये ग्रेगोरने ब्रनो नॅचरु ल हहसट्री सोसायटीसमोर आपल्या सांशोधनाचे
ननष्कर्ा माांडले. एक वर्ाानांतर त्याने एका वैज्ञाननक जनालमध्ये यावर एक ननबांधही
शलहहला. पण कुणी त्याकडे फारसे लक्ष हदले नाही.
ग्रेगोरचा शोध मटारच्या दाण्याांपेक्षाही व्यापक होता. पण कुणालाही हे समजले
नाही. लोक त्याचे प्रयोग आपल्या आयुष्याशी जोडू शकले नाहीत. जीन
अत्यांत सक्ष्
ू म असतात आणण ते ग्रेगोरच्या काळातील सूक्ष्मदशाकातन
ू हदसत नसत.
परु ावा नसल्यामळ
ु े लोकाांना जीन वगैरे थोताांड वाटले. जे डोळ्याांना हदसत नव्हते
त्यावर लोक वविास ठे वू पाहात नव्हते.
अशा पररब्सथतीत ग्रेगोरचा या ववर्यातील रस कमी होत गेला.
नांतर ग्रेगोर आश्रमाचा प्रमुख बनला आणण त्याचा बराचसा वेळ प्रशासकीय
कामात खचा होऊ लागला. पण ग्रेगोरचा आपल्या शसद्धाांतावरचा वविास मात्र
ढळला नाही. तो शमत्राांना म्हणे, “कधीतरी माझेसुद्धा हदवस येतील”.
1884 मध्ये हदघा आजाराने 63 वर्ाांच्या ग्रेगोरचे ननधन झाले. सांपण
ू ा
शहराने आपल्या या आवडत्या शशक्षकाच्या आणण मागादशाकाच्या मत्ृ यव
ू र शोक
व्यक्त केला.

1900 साली तीन वेगवेगळ्या दे शाांच्या तीन वेगवेगळ्या सांशोधकाांनी
ग्रेगोरचा ननबांध वाचला. त्याांनी सवतांत्रपणे त्यावर प्रयोग केले आणण ग्रेगोरचा
शसद्धाांत शसद्ध केला. एका सामान्य पाद्र्याच्या दरू दृष्टीचे त्याांना कौतक
ु वाटले.

असा असामान्य शोध लावणाऱ्या ग्रेगोरला त्याच्या हयातीत काही सन्मान
शमळाला नाही. पण आज जग त्याला पहहला जेनेहटसट म्हणन
ू ओळखते. त्याचा
शोध ‘मेंडल
े चे ननयम’ म्हणन
ू अभ्यासते. आज रोगाांच्या उपचाराांमध्ये जेनेहटक्स
या शाखेचा बराच उपयोग होतो. उत्तम दजााची वपके उगवण्यासाठी, गुन््ाांचा शोध
लावताना तसेच ननसगाातील वैववध्य समजन
ू घेताना जेनेहटक्स शाखेचा उपयोग
होतो.
मत्ृ यन
ां र एवढ्या वर्ाांनांतरही ग्रेगोरचा शोध सतत सष्ट
ू त
ृ ीच्या अनेकानेक

रहसयाांवर प्रकाश टाकत आहे .

तरुणपणी ग्रेगोरने आपल्या सवप्नाबद्दल काही शलहहले होते, ते अखेर
सत्यात उतरले:
“माझ्यावर जगातलां सवोच्च सुख बरसावां
माझ्या जीवनाचां ध्येय हे च प्रमुख असावां
येणाऱ्या सगळ्या वपढ्याांसाठी मी

भव्यहदव्य काही करावां
भव्यहदव्य काही रचावां.”

