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A§H$m_Yrb boI d _m{hVr d¡km{ZH$ Ñ{ï>H$moZ {XdgmÀ`m
Am`moOZmgmR>r g§X^© gm{hË` åhUyZ Cn`moJr nSo>b.
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वाचक प्रितिक्रया
Dear Sandarbh team,
Many thanks for sending me the last two editions of Sandarbh.
Overall, this is a very good publication. I liked the fact that you have
covered a wide range of topics, so that there's something for everyone.
The articles about spitting cobra, migrating birds, plastic, water
pollution, and many others, were very informative.
I like your unequivocal stand for science and scientific method. I believe
that more than the actual scientific discoveries, the process of
scientifically analyzing data and the attitude of not believing something
just because some book says so are more important. It's very heartening
to see articles on this topic.
If possible, I would like to see more articles on mathematics: not only
mathematical puzzles, but basic concepts in more advanced topics such
as algebra, calculus, etc. and how they are useful in many situations in
day to day life. Depending upon the intended audience and whether you
publish articles from people not on your team, I can contribute some
material. As for background, I hold a PhD in electrical engineering, so I
think I have at least some knowledge of these topics.
All the best for your endeavors!
Thanks,

श्रीशंकर बोडस
अंक खपू च छान झाला आहे. प्लािस्टक आिण आपण, रंगीबेरंगी थेंबभर सयू र्, जल थल मल,
आमचा अंतराळ प्रवास हे लेख मािहतीपणू र् आिण िवचार करायला लावणारे आहेत.
ज्योती जोशी
शै�िणक सदं भर् अक
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भिू मका आिण आवाहन

माननीय महोदय,
ऑल इिं डया पीपल्स सायन्स नेटवकर्
(AIPSN) या सस्ं थेच्या वतीने हे आवाहन मी
आपल्यापय�त पोहोचवत आहे. वै�ािनक �ि�कोन,
समाजािभमख
ु िव�ान प्रसार आिण मानवतेसाठी िव�ान
या त�वांवर काम करण्यासाठी भारतभरातल्या अनेक
संस्था एकत्र येऊन AIPSN हे नेटवकर् तयार झालेले आहे.
नायसर, भवु ने�र येथे नक
ु त्याच झालेल्या

AIPSNच्या

िद्ववािषर्क अिधवेशनामध्ये

'राष्ट्रीय वै�ािनक �ि�कोन िदन' (NSTD) साजरा करण्याचा ठराव सवार्नमु ते मंजरू करण्यात
आला.
आजच्या सामािजक / राजक�य प�रिस्थतीत धमर्िनरपे�ता, समता, लोकशाही आिण
िविवधतेतनू एकता ही भारतीय मल्ू ये बळकट करण्याची गरज आहे. हे काम वै�ािनक
�ि�कोन क� शके ल, असा आमचा िव�ास आहे. 'वै�ािनक �ि�कोन, मानवतावाद आिण
शोधकबद्ध
ु ी व सधु ारक वृ�ी वाढवणे व त्याच
ं ा प्रसार व प्रचार करणे', हे भारतीय
राज्यघटनेच्या कलम 51 A(h) नसु ार भारताचे नाग�रक म्हणनू आपलं मल
ू भतू कतर्व्य आहे.
के वळ तेवढचं नाही, तर २१ व्या शतकातील जागितक समाजाचा घटक म्हणनू ही ते आपलं
मल
ू भतू आिण सामिू हक कतर्व्य आहे.
या कामाकडे आपण परु े सं ल� आजवर िदलेलं नाही, त्यासाठी आवश्यक िततक�
बांिधलक� दाखवलेली नाही, असं आम्हाला वाटतं. त्याऐवजी, िव�ध्द िदशेने जाण्याचे,
िचंताजनक आिण अस्वस्थ करणारे आक्रमक प्रयत्नच जास्त होत आहेत. म्हणनू च जास्त
5
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जोमाने, उत्साहाने, पद्धतशीरपणे आिण सातत्याने सवर् पातळ्यांवर वै�ािनक �ि�कोनाच्या
प्रसाराचे कायर् तातडीने हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. हे काम पढु े नेण्यात शाळा,
महािवद्यालये आिण शै�िणक संस्थांची भिू मका िवशेष मह�वाची आिण िनणार्यक असणार
आहे. वै�ािनक �ि�कोनाचा प्रसार हे के वळ वै�ािनकांचे काम नसनू भारतीय लोकशाहीतील
सवर् नाग�रकांचे ते काम आहे.
सध्याच्या काळातल्या वै�ािनक �ि�कोनाच्या खंद्या परु स्कत्या�मध्ये डॉ. नरें द्र
दाभोळकर अग्रेसर होते. आपल्या व्याख्यानांमधनू आिण लेखांमधनू त्यांनी हा िवषय
समाजातल्या सवर् स्तरांपय�त नेला. वै�ािनक �ि�कोनाचा प्रसार करण्यात त्यांनी आपले
जीवन व्यतीत के ले होते, त्यासाठी िठकिठकाणी जाऊन लोकांना समजेल अशा भाषेत संवाद
साधला होता. या िवषयावरची त्यांची अनेक भाषणे प्रिसद्ध आहेत.
२० ऑगस्ट हा त्यांचा हौतात्म्य िदवस देशभरात ‘राष्ट्रीय वै�ािनक �ि�कोन िदवस’
म्हणनू साजरा करणे हे त्यामळ
ु े अगदी योग्य आहे. हा िदवस व्यापक स्तरावर जोरदारपणे
साजरा करण्याची गरज आहे. समिवचारी संस्था, संघटना, शाळा, िश�क, व्य�� यांच्या
ससु त्रू , सावर्ित्रक व सामिू हक प्रयत्नांिशवाय हे शक्य नाही. भारतीय राज्यघटनेची मल्ू ये
�जिवण्याचे काम तुम्ही आिण तमु ची संस्था/संघटना अत्यंत बांिधलक�ने करीत आहातच.
बह�श्रतु आिण तकर् िन� लोकांचा िववेक� आिण मानवतावादी भारत घडिवण्यासाठी सवर्
जाणत्या आिण जाग�क नाग�रकांनी, शै�िणक संस्थासंघटनांनी या सामिू हक राष्ट्रीय
प्रयत्नात सहभागी व्हावे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.
AIPSN च्या वतीने शभ
ु ेच्छांसह,

डॉ. सब्यसाची चॅटज�
अध्य�
ऑल इिं डया पीपल्स सायन्स नेटवकर्
शै�िणक सदं भर् अक
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ये थे स�ा के ले ले आम्ही सवर् ज ण, या मोिहमे ला पािठं बा दे त आहोत. बह� श्रु त
आिण तकर् िन� लोकां चा िववे क� आिण मानवतावादी भारत घडिवण्यासाठी सवर्
जाणत्या आिण जाग�क नाग�रकां नी, शै � िणक सं स्था-सं घ टनां नी या सामू िहक
राष्ट्रीय प्रयत्नात सहभागी व्हावे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.
द्वारा :
डॉ. जयतं नारळीकर
डॉ. नरे श दधीच
अरिवदं ग�ु ा
डॉ. िवद्यानदं नजं डंु य्या
डॉ. िववेक मॉन्टेरो
डॉ. स्पेंटा वािडया
डॉ. सब्यसाची चटज�
डॉ. सत्यिजत रथ
डॉ. के . सब्रु �ण्यम
डॉ. िवनोद मबु ायी
डॉ. िप्रयदिशर्नी कव�
डॉ. प्रज्वल शा�ी
डॉ. िमहीर अजनर्ु वाडकर
डॉ. िनस्सीम काणेकर
डॉ. उदय नाकडे
डॉ. टायटस के मॅथ्यू
शांता लायशाराम
डॉ. सभु ोिजत सेन
प्रा. राघवेंद्र गदगकर
डॉ. नीरज रामानजु म
गीता महाशब्दे
नीिलमा सहस्रबद्ध
ु े
पॅिट्रक दासग�ु ा
डॉ. आर. एस. भंडारी
मग्ु धा किणर्क
प्रफुल्ल पांडव
नीिलमा देशपांडे
डॉ. जयंत मतू �
डॉ. अिनके त सळ
डॉ. अनतं फडके
ु े
डॉ. अिमताभ जोशी
डॉ. रिवदं र बन्याल
आ. कपील पाटील
डॉ. शतं नू अभ्यंकर
अिवनाश हावळ
इतर अनेक शा��, िव�ान कायर्कत� आिण िश�णतज्�.
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परु ाणातली वांगी िव�ान िवकासाची
लेखक : प्रा. जयंत नारळीकर

आपले परु ातन पवू र्ज िव�ान आिण तंत्र�ानात

अितप्रगत होते का, हा प्रश्न उपिस्थत
करण्यामागचं मळ
ू कारण आपल्या पौरािणक
ग्रंथांत जे संदभर् सापडतात, त्याव�न प्रथमदशर्नी
तरी वाचकाचा असा ग्रह होतो क� ही वणर्नं
एका िव�ान-तंत्र�ान-प्रगत संस्कृ तीची आहेत.
उदाहरणाथर्, रामायणात पष्ु पक िवमानाचं वणर्न
आहे. आधिु नक हेिलकॉप्टरचचं हे उदाहरण नाही
का? घटोत्कचावर कणार्नं सोडलेली इद्रं ाची श�� आिण आजच्या गायडेड िमसाईल यांच्यात
काय फरक आहे? धृतराष्ट्राला महाभारत यद्ध
ु ाचं प्रत्य� वणर्न लांबनू पाह�न सांगणारा संजय
हा आद्य टीव्ही कॉमेंटेटर म्हणता येणार नाही का? अतं राळात स्वैर सचं ार करणार्या देवगंधवार्दींकडे स्पेस-टेक्नॉलॉजी होती, असं म्हणायला काय हरकत आहे? ‘कवीनां उशना
किवः’ असे शक्र
ु ाचायर् मेिडिसन आिण सजर्रीमध्ये आजच्याही पढु ं गेले नव्हते का?
आइन्स्टाइनच्या प्रख्यात सापे�तेच्या िसद्धांतातून कालक्रमणेचा वेग िनरी�कावर अवलंबनू
असतो हे िदसनू आलं. त्याचं प्रत्यंतर पढु ील आख्याियके त सापडतं. रे वत राजाचा मल
ु गा
कुकुदमी आपली कन्या रे वतीला घेऊन ब्र�देवांकडे गेला, कारण त्याला ितच्यासाठी योग्य
वर शोधायला ब्र�देवांचा सल्ला पािहजे होता. ब्र�देव काही कामात व्यग्र असल्यानं त्यांच्या
सांगण्याव�न ते दोघे काही �ण ितथं थांबले. जेव्हा ब्र�देव भेटले, तेव्हा त्यांच्या येण्याचा
शै�िणक सदं भर् अक
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गायडेड िमसाईल : याचा आराखडा उपलब्ध
असतो आिण त्यानुसार बनवता येते.

कणार्ने घटोत्कचावर सोडलेली इद्रं ाची श��:
या श��बद्दल असा आराखडा उपलब्ध नाही.

www.slideshare.net/snehajha73744/ppton-guided-missiles

उद्देश ऐकून हसले आिण म्हणाले, ‘‘तुम्ही मनात ठरवलेले त�ण के व्हाच काळाच्या उदरात
लु� झाले - कारण इथले काही �ण म्हणजे पृथ्वीवरची चारी यगु े २७ वेळा उलटून गेली!’’
अशा उदाहरणाव्यित�र� असंही म्हटलं जातं, क� क्वान्टम िथअरी या िवसाव्या शतकातल्या
मह�वाच्या िसद्धांताची प्रितिबंबे वैिदक, पौरािणक वाङ्मयात िदसतात. या िसद्धांताच्या
मळ
ु ाशी असलेले ‘अन्सटर्न्टी िप्रिन्सपल,’ प्रकाशाची दोन �पं ‘वेव्ह-पािटर्कल ड्यअ
ु िॅ लटी,’
अॅटॉिमक िथअरी आदी कल्पना आपल्या परु ातन पवू र्जांनी व्य� के लेल्या िवचारांतनू
डोकावत असतात, असं काही लोक म्हणतात. आजचं आिण पढु ं सश
ं ोिधत होणारं िव�ान
आिण तंत्र�ान आपल्या परु ातन पवू र्जांना प�रिचत होतं, अशा तर्हेचा दावा जर कोणी
न्यायालयात मांडला, तर वर िदलेल्या परु ाव्याचा उपयोग क�न आिण िफ्रट्यॉफ काप्रा
(Fritjof Capra) सारख्या काही पाश्चा�य लेखकांनी िदलेल्या उदाहरणांचे संदभर् देऊन
(कारण पाश्चा�यांच्या समथर्नाला आपण पष्ु कळ िकंमत देतो!) एखादा कुशल वक�ल तो
दावा मांडून दाखवील. परंतु, न्यायालयात मांडलेली गो� आिण वस्तुिस्थती यामध्ये फरक
असू शकतो. वस्तुिस्थती काय होती हे ठरवायला िव�ानाचे िनकषच लावले पािहजेत.
िसद्धांतामागचं गिणत आिण प्रयोगांच्या साधनसामग्री व कायर्प्रणालीचं वणर्न याव�न
कुठल्याही काळातलं िव�ान िकती प्रगत होतं, हे ठरवता येतं. उदाहरणाथर् गॅिलिलओचं
9
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‘िवश्वरचनेच्या दोन िसद्धांतांवरचे संभाषण’ हे पस्ु तक, कोपिनर्कसच्या ‘आकाशस्थ वस्तंच्ू या
प�रभ्रमणाच्या क�ा’ या पस्ु तकापे�ा अिधक प्रगत िव�ान सांगतं, तर न्यटू नच्या ‘नैसिगर्क
त�व�ानामागचे गिणत’ या पस्ु तकानं गॅिलिलओच्या वरची पायरी गाठलेली िदसते.
कोपिनर्कस, गॅिलिलओ आिण न्यटू न याच
ु ा के वळ
ं ा इितहास माहीत नसलेला वै�ािनकसद्ध
या पस्ु तकातील वणर्नाव�न हा िनष्कषर् काढू शकतो आिण हा िनष्कषर् व्यि�िन� नसनू
वस्तुिन� असतो.

कोपिनर्कस

गॅिलिलओ

न्यटू न

https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=113500

https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/b/
b0/Galileosustermans.jpg/512px-Galileosustermans.jpg

By After Godfrey Kneller http://www.newton.cam.ac.uk/
art/portrait.html, Public
Domain,
https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=37337

या तीन पस्ु तकांची तुलना करणं का शक्य आहे? कारण ती वै�ािनक पस्ु तकं आहेत.
वै�ािनक िशस्त त्यांना लावता येते. कोपिनर्कसनं के वळ ‘पृथ्वीसकट सवर् ग्रह सयू ार्भोवती
िफरतात’ एवढचं ढोबळ अथार्चं िवधान के लं नाही. त्यानं ग्रहांच्या क�ा ठरवण्यासाठी
सिवस्तर भिू मतीय रचना िदल्या. गॅिलिलओनं त्याला उपलब्ध असलेल्या तंत्र�ानाचा उपयोग
क�न शक्य िततके अचक
ू प्रयोग क�न दाखवले. न्यटू ननं तर प्रायोिगक आिण सैद्धांितक
दोन्ही शाखांची सिवस्तर चचार् के ली व त्यासाठी नवीन गिणताची िनिमर्ती के ली.
गॅिलिलओचे प्रयोग कुणीही के ले, तरी त्यांचे िनकाल तसेच लागतात; कारण त्यातील प्रयोग
शै�िणक सदं भर् अक
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व िनरी�णे वस्तिु न� असतात. वै�ािनक प्रगतीचे पडसाद तंत्र�ानात उमटतात. मॅक्स्वेलनं
िवद्यतु चबंु क�य लहरींची समीकरणं मांडून त्यांच्या अिस्तत्वाचं भाक�त के ल.ं पढु े हटर्झ याने
प्रयोगशाळेत त्या लहरींचं अिस्तत्व िसद्ध के लं. माक�नीनं त्या लहरींचा उपयोग रे िडओ सचं
तयार करण्यासाठी के ला. रे िडओची जािहरात पाह�न रे िडओ संच तयार करता येईल का?
रे िडओ िवकत घेतल्यावर त्याबरोबर िमळणार्या मािहती-पत्रकाव�न रे िडओ तयार करता
येईल का? नाही. परंतु, त्याच्या अंतभार्गांची सिवस्तर मािहती देणारी पित्रका (मॅन्यअ
ु ल)
िमळाली तर त्याबरह�कूम भागांची जळ
ु वाजळ
ु व क�न तो सचं तयार करता येईल. समजा,
एखाद्या परु ातन सस्ं कृ तीच्या अवशेषांत वरील तीनही प्रकारची मािहती सापडली. त्या
मािहतीव�न त्या संस्कृ तीच्या वै�ािनक पातळीबद्दल काय सांगता येईल? पिहल्या दोन
प्रकारची मािहती त्या सस्ं कृ तीकडं रे िडओ सचं बनवण्याचं तंत्र�ान होतं याचा प्राथिमक परु ावा
म्हणनू फार तर मानता येईल. परंत,ु तीच ितसर्या प्रकारची सिवस्तर मािहती िनिवर्वादपणानं
त्या तत्रं �ानाच्या अिस्तत्वाची ग्वाही देऊ शकते. वै�ािनक िशस्तीत बसते.
थोडक्यात सांगायचं तर परु ातन काळी िव�ान आिण तंत्र�ान िकती िवकिसत होतं हे
िनिवर्वादपणे ठरवायचं असेल तर वर िदलेल्या उदाहरणांप्रमाणं वै�ािनक िशस्तीत बसणारी
मािहती हवी. हे िनकष ल�ात घेऊन आपण �ा लेखाच्या प्रारंभी उपिस्थत के लेल्या प्रश्नाचा
पनु िवर्चार क�. लेखाच्या प्रारंभी प्राथिमक परु ावा म्हणनू िदलेल्या कोणत्याही उदाहरणाबद्दल
वै�ािनक िशस्तीत बसणारी मािहती उपलब्ध असलेली मला तरी माहीत नाही. ‘बृहत्
िवमानशा�’ म्हणनू एक परु ातन ग्रंथ िवमानांच्या अिस्तत्वाबद्दल परु ावा म्हणनू सांिगतला
जातो. परंत,ु त्यानं माझ्या अपे�ा पणू र् के ल्या नाहीत. त्या अपे�ा दोन प्रकारच्या आहेत.
पिहली अपे�ा अशी - ‘िवमानशा�’ म्हणजे िवमाने हवेत का उडतात, याचं सैद्धांितक
िववेचन म्हणनू त्यात एअरोडायनॅिमक्सचं वणर्न हवं. उदाहरणाथर् - एखाद्या िविश�
आकाराच्या वस्तूच्या भोवतालून वारा जोराने जात असेल तर त्यामळ
ु ं ती वस्तू हवेत
उचलली जाऊ शकते. यामागच्या िसद्धांताचं आिण िवमान कसं उडू शकतं याचं िववेचन
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करणारी शाळकरी मल
ु ाला समजतील अशी पस्ु तकं आजकाल उपलब्ध आहेत. तेव्हा
गिणतीय तपशील न देतासद्ध
ु ा के वळ त्यामागचं मळ
ू त�व समजावनू सांगणं शक्य आहे. परंतु,
असला कुठलाच तपशील मला त्या पस्ु तकात सापडला नाही.
दसु री अपे�ा म्हणजे त्या पस्ु तकात िवमान कसं बनवावं, याचं तपशीलवार वणर्न
(मॅन्यअ
ु लप्रमाणे) िमळालं. परंतु, त्यातील वणर्न वाचनू एखाद्या आधिु नक तंत्र�ाला िवमान
बनवता येईल असं नाही. अजनू कोणीही बृहतिवमानशा�ात
सांिगतल्याप्रमाणं िवमान बनवनू
्
यशस्वी�रत्या उडवनू दाखवलेले नाही. मग त्या प्रयोगाची पनु रावृ�ी तर दरू च. गैरसमज नको
म्हणनू पन्ु हा खल
ु ासा करतो. या दोन अपे�ा माझ्या स्वतःच्याच आहेत असं नाही. वै�ािनक
िनकष लावायचे म्हणजे कोणताही वै�ािनक याच अपे�ा करे ल. जर पढु मं ागं वरील अपे�ा
पणू र् होतात (दोन्ही नाही तरी कुठलीही एक!) असं िदसलं तर त्याव�न ‘आपल्या पवू र्जांना
िवमान बनवता येत होतं’ या िवधानाचा ग्रा� परु ावा िमळे ल. पण असा परु ावा अद्याप पढु ं
आलेला नाही. ब्र�देवांच्या आख्याियके तनू सापे�तावादाच्या िसद्धांतातलीच िनरी�कावर
अवलंबनू असलेली कालक्रमणाची गती अपेि�त आहे का? नाही. कारण त्या आख्याियके त
गिणती तपशील नाही. कृ ष्णिववराच्या प्रचडं ग�ु त्वाकषर्णामळ
ु ं त्याच्या आसमतं ात कालाची
गती मंदावते. के वळ याव�न ब्र�देवांची कृ ष्णिववराशी सांगड घालणे वै�ािनक िशस्तीत
बसत नाही. कारण कृ ष्णिववराचे इतर गणु धमर् असतात त्यांचे आख्याियके त िकंवा इतरत्र
कुठे ही वणर्न सापडत नाही. कुकुदमी राजा प्रकाशाच्या वेगाची स्पधार् करणार्या वेगानं कसा
प्रवास क� शकला, याचंही वणर्न नाही. पंजू वादातील (क्वान्टम िथयरी) कल्पनांचं भारतीय
त�व�ानाशी साम्य वाटलं तरी ते वरवरचं आहे. कारण पंजू वादातील कल्पना गिणताच्या
भाषेत मांडल्या जातात व त्यातनू प्रयोगानं पडताळून पाहण्याजोगी भािकतं िनघतात. असं
कोणतं भाक�त आपल्या परु ातन त�व�ानातून के लं आहे, ज्याची सांगड अशा प्रयोगांशी
घालता येईल? फोटो इलेिक्ट्रक इफे क्ट, त� अणतंू ून िनघणार्या ठरावीक लांबीच्या लहरी,
बंिदस्त जागेतलं प्रारण इत्यादी.
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पजंू वादातले काही प्रयोग व त्याच
ं ी गिणती कारणमीमांसा याचं ं अिस्तत्व परु ातन
लेखनात िदसनू आलं तर तो वै�ािनक िशस्तीत बसलेला परु ावा मानता येईल. पण अद्याप
तसा परु ावा िमळालेला नाही. वरील उदाहरणांतून असं िदसतं, क� आपल्या परु ातन
वाङ्मयातनू काही कल्पनारम्य गो�ींच्या पलीकडं वै�ािनक िशस्तीत बसणारी मािहती अद्याप
पढु ं आलेली नाही. आवश्यक परु ावा उपलब्ध नसल्यानं पवू � आपल्याकडे अितप्रगत तंत्र�ान
होतं, या िवधानाला धक्का पोचतो. सामान्यपणानं असं मानलं जातं, क� खेड्याखेड्यांतून
िवजेची उपलब्धता आिण नळाद्वारं िमळणारं पाणी या न्यनू तम सोयी परु वल्या पािहजेत.
शासनाचा (मग ते कुठल्याही प�ाचे असो) प्रयत्न हे उिद्द� गाठण्याचा असतो. �ा
पाश्वर्भमू ीवर महाभारत हा ग्रंथ तपासनू पाहा. भारत पादाक्रांत करणार्या हिस्तनापरू च्या
राजांच्या राजवाड्यात िवजेवर चालणारे िदवे व आंघोळीसाठी खेळत्या पाण्याचं स्नानगृह
होतं का? भौितकशा�ात प्रगती करताना माणसाला अिधकािधक स�ू माची मािहती िमळत
गेली. स�ु वात ग�ु त्वाकषर्णापासनू झाली व क्रमशः िवद्यतु चबंु क�य शा�, अणू आिण
अणगु भार्चं �ान व त्यापलीकडं स�ू माितस�ू म कण यांची मािहती िमळत गेली. पण आपल्या
पौरािणक वाङ्मयात िवद्यतु चंबु क�य शा�ाचा उल्लेख नाही. त्या शा�ाच्या मािहती िशवाय
अणच्ू या गभार्चं �ान कसं िमळालं? ब्र�ा� हे जर अणबु ाँबचं �प असेल तर अणबु ाँब
बनवणार्यांनी िवद्यतु चंबु क�य शा� संपािदत के ल्याचा उल्लेख महाभारत वा इतर परु ाणात
का नाही? या सवर् आ�ेपांवर पवू � भारतात अितप्रगत तंत्र�ान नांदत होते, असा दावा करणारे
म्हणतात, क� पवू �च्या ऋिषमनु ींना िसद्धी अवगत होत्या, ज्यांच्या बळावर ते तंत्र�ानाच्या
भरार्या मा� शकत. धडपडत का होईना, पण पढु ं जाणारं िव�ान आिण त्यावर आधारलेलं
तंत्र�ान यांची ही वाट नाही. ती ऋिषमनु ींची वाट नेमक� कशी होती, हे सप्रयोग दाखवण्याची
जबाबदारी वरील दावा करणार्यांची नव्हे का? या संदभार्त एक सावधिगरी आवश्यक आहे.
परु ातन मािहतीचा अथर् लावताना आिण ती वै�ािनक चौकटीत बसवताना सस्ं कृ त भाषेचा
लविचकपणा नडतो. जी भाषा कािलदास, भारिव, दडं ी आिण माघ यांचे सािहत्य फुलवनू
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शै�िणक संदभर् अंक - ११२

गेली ती भाषा वै�ािनक तथ्यं रोखठोकपणानं मांडायला उपयोगी पडत नाही. कारण अनेकाथ�
शब्द वाटेल त्या क्रमानं वापरण्याची इथं मभु ा असते. त्यामळ
ु ं अथार्चा अनथर् होऊ शकतो.
याचं बोलकं उदाहरण म्हणजे आयर्भटानं, पृथ्वी आपल्या अ�ाभोवती िफरते हे सांगायला
वापरलेला श्लोक (आयर्भटीय, अध्याय ४, श्लोक ९). ‘तारामंडळ िस्थर असनू , पृथ्वीच्या
प�रवलनामळ
ु ं तारे उदय आिण अस्त होतात’ हे आयर्भटाचे िवधान आज बरोबर वाटलं तरी
कोपिनर्कस पवू क
र् ाळात चक
ू मानलं जाई. त्यामळ
ु ं आयर्भटाला हे िवधान अिभप्रेत नसनू
त्याला वेगळंच काहीतरी सागं ायचं होतं, असं प्रितपादन आयर्भटानतं रच्या काही भारतीय
टीकाकारांनी के लं व त्याच श्लोकाचा िनराळा अथर् लावला. अशा लविचकपणामळ
ु ं
वेदातल्या िकंवा परु ाणातल्या एखाद्या ऋचेचा िकंवा श्लोकाचा अथर् लावताना टीकाकाराची
पश्चातबद्ध
ु ी िकतपत वापरली गेली हे ठरवणं अवघड जातं. अशा एका दीघर्तमा ऋषींच्या
काही ऋग्वदे ी ऋचांमध्ये आधिु नक सयू र्तेजाचा िसद्धांत सांिगतला असल्याचं प्रितपादन आहे.
सयू र्तेजाच्या मळ
ु ाशी अणगु भार्चं एक�करण आिण त्यातून ऊज�चं उत्पादन हा िसद्धांत आहे.
हायड्रोजनचे चार अणगु भर् एकत्र येऊन त्यातून हीिलयमचा एक अणगु भर् बनला आिण त्यात
नाश पावणारे वस्तुमान ऊज�च्या �पानं बाहेर पडले. ही सवर् मािहती जर त्या ऋचांत असेल
तर या िसद्धांतात नक
ु त्याच सटु लेल्या प्रश्नाचं उ�रही िमळायला पािहजे. तो प्रश्न असा - या
प्रिक्रयेतून न्यट्रू ीनो हे मल
ू कण बाहेर पडतात. मात्र, ते
िजतक्या प्रमाणात बाहेर पडायला पािहजेत असे
आपला आजचा िसद्धातं सांगतो िततक्या प्रमाणात ते
पृथ्वीवरील प्रयोगात सापडत नाहीत. अलीकडं �ा
प्रश्नाचं उ�र िमळालं आहे. परंतु, ते उ�र
सापडल्यावर ‘तेच वेदांत सांिगतलं होतं’ असं
पश्चातबद्ध
ु ीचं िवधान के लं जाईल का? आपले पवू र्ज
िव�ानात आिण तंत्र�ानात अितप्रगत होते का या
प्रश्नाचं उ�र सध्या उपलब्ध असलेल्या परु ाव्याव�न
शै�िणक सदं भर् अक
ं - ११२
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होकाराथ� देता येणार नाही. कारण, मला अिभप्रेत असलेले आिण या लेखात नमदू के लेले
वै�ािनक िनकष लावले, क� उपलब्ध परु ावा परु े सा नाही. अशा सबळ परु ाव्याअभावी आपले
पवू र्ज िव�ान-तंत्र�ानात अितप्रगत होते, असं िवधान एक किवकल्पना ठरते.
▲▲▲

ले ख क : प्रा. जयं त नारळीकर, आं त रराष्ट्रीय क�त�चे खगोलभौितक� शा��, कें िब्रज
िवद्यापीठातू न पीएच.डी., हॉयल - नारळीकर थे अ रीची मां ड णी, पद्मभू ष ण आिण पद्मिवभू ष ण
पु र स्काराचे मानकरी, अने क िव�ान कथा प्रकािशत.

क. भा. पाटील िवद्यालय, ढेबवे ाडी, ता. पाटण, िज. सातारा येथे २० ऑगस्ट व
त्यानंतरच्या आठवड्यात वै�ािनक �ि�कोन िदनािनिम� खालील उपक्रम घेण्यात येतील...
•

अंधश्रद्धा िनमर्ल
ू ना बाबतच्या पथनाट्यांचे सादरीकरण.

•

प�रसरातील गावागावात व्यसनम�
ु � पोस्टसर् प्रदशर्न.

•

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा िनमर्ल
ू न कायदा सिचत्र पोस्टसर् प्रदशर्न आयोजन.

•

गणेशोत्सव, िदवाळी आिण होळी या सणांत जल, ध्वनी, वायू प्रदषू णाबाबत
जनप्रबोधन व कृ ितय�
ु कायर्क्रमांचे आयोजन के ले जाईल.

•

स�ाहात वै�ािनक िवचार कृ ती, वै�ािनक �ि�कोनासाठी िवद्याथ� व यवु कांचे प्रबोधन
करणारे स्लाईड शो तयार करणे. उदा. जटा िनमल
र्ू न, वणवा िनमल
र्ू न, सपर् िव�ान,
शा�� ओळख, �ीभ्रणू हत्या, क� नका असली व्यसने.

•

मल
ु ांकडून िविवध सव��णांचे आयोजन करणे.
डॉ. सधु ीर कुंभार
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पस्
ु तक प�रचय

�व�ान आ�ण समाज
डॉ. नर� द्र दाभोळकर
प�रचय : यशश्री पणु क
े र

वै�ािनक �ि�कोनाचा प्रचार प्रसार करणे, शोषण करणार्या अधं श्रद्धांना िवरोध करणे,
कालससु गं त धमर् िचिकत्सा करणे आिण व्यापक प�रवतर्नाच्या चळवळीला जोडून घेणे या
चत:ु सत्रू ीच्या आधारावर डॉ. नरें द्र दाभोळकरसरानं ी जीवनाच्या अखेरपय�त कायर् के ले.
त्यांच्या चौथ्या स्मृतीिदनी साधना सा�ािहकाने ‘िव�ान आिण समाज’ हा िवशेषांक प्रिसद्ध
के ला. त्यात डॉ. दाभोळकराच
ं े भाषण, सबु ोध जावडेकर, मयक
ं वािहया आिण जॉजर् ऑरवेल
या लेखकाचं े चार लेख होते. त्यातील सवर् चार लेख, डॉ. दाभोळकराचं े आणखी एक भाषण
आिण िववेक सावंत यांचा एक लेख असे एकूण सहा लेखांचे एक पस्ु तक १ नोव्हेंबर २०१७
ला डॉ. दाभोळकरांच्या बहा�राव्या जन्मिदनी प्रकािशत के ले.
िव�ान �ेत्रात कायर्रत असलेले िवद्याथ�, िश�क, अभ्यासक आिण संशोधकांनी
आपल्या मागण्यांकडे ल� वेधण्यासाठी ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतातल्या ४० प्रमख
ु
शहरांमध्ये मोच� काढले. सरकारकडून िव�ान आिण संशोधनाला िमळणारे अनदु ान वाढवले
जावे, मल
ू भतू सश
ं ोधन आिण िव�ानाच्या िवकासासाठी पायाभतू सिु वधा आिण प्रोत्साहन
िमळावे आिण छद्मिव�ान, अवै�ािनक �ढी परंपरा, अधं श्रद्धा यांना घातले जाणारे खतपाणी
याला आळा घालावा अशा रास्त मागण्यांसाठी िव�ान �ेत्रातील लोकाचं ा आग्रह या
मोच्या�मधनू िदसनू आला आिण या पा�र्भमू ीवर ‘िव�ान आिण समाज’ या पस्ु तकाची
सक
ं ल्पना पढु े आली.
शै�िणक सदं भर् अक
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सवर्सामान्य सिु शि�त वगार्समोर डॉ. दाभोळकरांनी िदलेल्या दोन भाषणांचे शब्दांकन
या पस्ु तकात िदले आहे. वै�ािनक �ि�कोन म्हणजे काय? तो कसा ओळखावा, कसा
वाढवावा हे दाभोळकरांनी आपल्या भाषणांतून सांिगतले आहे. प्रत्येक गो�ीकडे बघताना
त्या मागचा कायर्कारण भाव जाणनू घेण्याचे मह�व अितशय सोप्या शब्दात आिण चपखल
उदाहरणांतून ते सांगतात.
यािशवाय इतरही लेख या पस्ु तकात आहेत. सबु ोध जावडेकरांच्या लेखात िव�ान
आिण भ्रामक िव�ान या संदभार्त सैद्धांितक मांडणी सयु ोग्य रीतीने के ली आहे. िव�ान
कशाला म्हणायचे? त्याचे िनकष काय? छद्मिव�ान म्हणजे काय? ते कसे ओळखायचे?
छद्मिव�ानावर लोक िव�ास का ठे वतात? िव�ास, श्रद्धा आिण अधं श्रद्धा यातील भेद,
समांतर उपचार पद्धतीचे थोतांड अशा मदु द्य् ांवर
जावडेकरानं ी लेखात िवचार मांडले आहेत. टाटा
इिन्स्टट्यटू ऑफ फंडामेंटल �रसचर् येथे कायर्रत
असलेल्या मयक
ं वािहया यांच्या २०१५ मधील
लेखाचा समावेश पस्ु तकात के ला आहे. प्राचीन
भारतातील िव�ान प्रगतीचे जे दावे के ले जातात
त्यांची सत्यता पडताळणारा हा लेख भारतीय
िव�ानातील आमल
ु ाग्र बदल, प्राचीन आिण
आधिु नक िव�ान, भारताचे िव�ान �ेत्रातील खरे
योगदान अशा सवा�गाने िवषयाला स्पशर् करणारा
आहे.
संपादन : िवनोद िशरसाट
अिं नसची (अधं श्रद्धा िनमल
र्ू न सिमती)
भिू मका अिधक ठळक स्व�पात मांडणारा प्रकाशन संस्था : साधना प्रकाशन
‘िव�ान म्हणजे काय?’ हा २००७ साली साल : १ नोव्हेंबर २०१७
साधनामध्ये प्रकािशत के लेला जॉजर् ऑरवेल िकंमत : �. १००
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यांचा लेख आधीच्या चारही लेखांना जोडणारा धागा आहे. कृ ित्रम बद्ध
ु ीम�ा, यंत्रे आिण
माणसू यांच्या पणू पर् णे िभन्न पण परस्परपरू क �मतांचा समाज िहतासाठी उपयोग, मानवी
आिण नमानवी बद्ध
ु ीम�ा अशा सवर्स्वी नव्या िवषयांचा उहापोह करणारा िववेक सावंत यांचा
िव�ानाची नवी िदशा दाखवणारा लेख आशादायी िचत्र िनमार्ण करतो.
वै�ािनक �ि�कोन हा सवा�च्या रोजच्या जगण्यातनू प्रत्ययास यावा यासाठी आजन्म
िव�ानिन�ा जोपासणार्या डॉ. दाभोळकरांचे कायर् पढु े नेण्यासाठी, नव्या िपढीचा वै�ािनक
�ि�कोन िवस्तारण्यासाठी हे पस्ु तक प्रत्येकाने आवजर्नू वाचावे असे आहे. यातील डॉ.
दाभोळकरांच्या दसु र्या भाषणाचा संपािदत अंश पढु े देत आहोत.
▲▲▲

पस्ु तक प�रचय : यशश्री पुणेकर, शै�िणक सदं भर् गटात सहभागी.
इमेल : yashashreegpunekar@gmail.com
राष्ट्र�य वै�ा�नक दृिष्टकोन �दवसाच्या पूवस
र् ंध्येचा (१९ ऑगस्ट)
पण्
ु यातला कायर्क्रम - वै�ा�नक दृिष्टकोन कशासाठ�?

तारीख

- रिववार, १९ ऑगस्ट २०१८

वेळ

- संध्याकाळी ५.३० ते ८.००

स्थळ

- िसंबायोिसस िव�भवन, सेनापती बापट रस्ता, पणु े ४.

आयोजक - ऑल इिं डया पीपल्स सायन्स नेटवकर् , महाराष्ट्र अधं श्रध्दा िनमर्ल
ू न
सिमती, लोकिव�ान सघं टना, िसबं ायोिसस स्कूल फॉर िलबरल
आट्र्स
व�े

- जयंत नारळीकर, सत्यिजत रथ, म�
ु ा दाभोळकर, िववेक मॉन्टेरो
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िव�ान आिण समाज

डॉ. नरें द्र दाभोळकर भाषण – भाग – १

मानवी इितहासामध्ये माणसू िनमार्ण होऊन अवघी पाच लाख वष� झाली आहेत आिण
वाघ िनमार्ण होऊन जवळजवळ चार कोटी वष� झाली आहेत. माणसू िनमार्ण झाला, त्या
वेळी तो वाघाप्रमाणेच गहु मे ध्ये राहत होता, वाघाप्रमाणेच कच्चं मांस खात होता,
वाघाप्रमाणेच तो अंगावर काही कपडे घालत नव्हता. मग असं काय झालं क�, अजनू ही
जंगलामधला वाघ तसाच राहतो आिण माणसाने मात्र अनेक क्रांितकारी शोध लावले.
माणसाला अनेक प्र� पडायला लागले आिण माणसू आिण वाघ यांच्यात फरक पडायला
स�ु वात झाली. म्हणजे आपलं भ�य खाल्ल्यानतं र झाडाखाली िनवांत बसलेल्या वाघाने ज्या
वेळी आकाशाकडे बिघतलं, त्या वेळी त्याला कधीही असा प्र� पडला नाही क�, एवढ्या
असंख्य लुकलुकत्या चांदण्या येतात कुठून? हा प्र� माणसाला पडला. धवु ाधार पाऊस
कोसळत असताना वाघाने कधीच िवचार के ला नाही क�, हा पाऊस पडतो कसा आिण
थांबतो कसा? पण माणसाने मात्र िवचार के ला क�, हा पाऊस काही वेळेलाच येतो आिण
काही वेळेला मात्र येत नाही, याच्यामागचं कारण काय असेल? आपण बघतो त्या डोंगराच्या
पलीकडे काय असेल? समद्रु ापलीकडे काय असेल?.... म्हणजे माणसाने िवचार करण्याची
स�ु वात िज�ासेमधनू के ली िकंवा िनसगार्बद्दलच्या कुतहू लातून के ली. त्यामळ
ु े वै�ािनक
�ि�कोनाची स�ु वात िज�ासेतनू आिण कुतूहलातून होते, आिण िनरी�ण, तकर् , अनमु ान,
प्रिचती आिण प्रयोग या मागार्ने वै�ािनक �ि�कोन िसद्ध होतो.
आता हा तपशील देण्याच्या आधी वै�ािनक �ि�कोन म्हणजे काय, हे जर सोप्या
शब्दांमध्ये समजावनू सांगायचं असेल, तर एका वाक्यात असं म्हणता येईल, वै�ािनक
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�ि�कोन म्हणजे, ‘जेवढा पुरावा तेवढा िव�ास’. म्हणजे आपण आपल्या दैनंिदन
जीवनामध्येदख
े ील वै�ािनक �ि�कोन वापरतच असतो. उदाहरणाथर्, समजा तुम्हाला
आरमोरीला जायचंय आिण ‘आरमोरी हे गाव गडिचरोली िजल्�ामध्ये कुठे आहे आिण ितथं
कसं पोचायचं?’ असा प्र� तुम्हांला पडलाय. म्हणनू तुम्ही एकाला िवचारलंत, ‘‘काय रे ,
मला आरमोरीला जायचयं . कसं जाऊ?’’ यावर तो जर म्हणाला, ‘‘तू असं असं जा. म्हणजे
आरमोरीला पोचशील’’. त्यावर तम्ु ही त्याला िवचारलतं , ‘‘कशावरन?ं ’’ त्यावर तो समजा
म्हणाला क�, ‘‘सहा मिहन्यांपवू � मला या मागार्चं स्वप्न पडलं होतं आिण त्या मागार्ने मी
आरमोरीला पोचलो होतो’’. मग तोच प्र� तम्ु ही दसु र्याला िवचारलात आिण दसु रा माणसू
म्हणाला, ‘‘तम्ु ही असं असं गेलात, तर आरमोरीला पोचाल’’. तम्ु ही त्याला िवचारलंत,
‘‘कशावरन?ं ’’ त्यावर तो म्हणाला, ‘‘दोन मिहन्यांपवू � एस.टी. स्टँडवर एक जण दसु र्याशी
बोलत असताना तो आरमोरीला कोणत्या मागार्ने जाऊन आला, ते सांगत होता. ते मला
आ�ा जसं आठवतंय, तसं मी तुम्हांला सांिगतलं’’. मग तुम्ही ितसर्याला आरमोरीचा रस्ता
िवचारलात आिण त्याने आणखी एक मागर् सांिगतला. तुम्ही िवचारलंत, ‘‘कशावरनं?’’
त्याने सांिगतलं क�, ‘‘मिहन्यापवू � माझा एक िमत्र या मागार्ने आरमोरीला जाऊन आला’’.
मग ज्या वेळी तुम्ही चौथ्याला आरमोरीच्या रस्त्याबद्दल िवचारलंत, त्या वेळी त्याने तुम्हाला
सगळा मागर् तपशीलवार सांिगतला. त्या वेळी तुम्ही त्याला म्हणालात, ‘‘बरोबर आहे, पण
आरमोरीला जायचा हा मागर् आहे, हे तुम्हाला कसं कळलं?’’ त्यावर तो म्हणाला क�, ‘‘माझं
आरमोरीला एक तातडीचं काम िनघालं आिण म्हणनू चार िदवसांपवू � या मागार्ने मी
आरमोरीला जाऊन आलो’’. आता मला सांगा, आरमोरीच्या रस्त्यासाठी तुम्ही सगळ्यात
जास्त िव�ास या चौघांपैक� कुणावर ठे वाल आिण सगळ्यात कमी िव�ास कुणावर ठे वाल?
ज्याने सहा मिहन्यांपवू � स्वप्नामध्ये आरमोरीला जाण्याचा रस्ता बिघतलेला होता, त्याच्यावर
तुम्ही सगळ्यात कमी िव�ास ठे वाल. बस स्टँडवर एकाने दसु र्याला आरमोरीचा मागर्
सांगताना ज्याने ऐकलेलं आहे, त्याच्यावर तुम्ही पिहल्या माणसापे�ा जास्त, पण तरीही कमी
िव�ास ठे वाल. ज्याचा िमत्र आरमोरीला जाऊन आलेला आहे, त्याच्यावर तुम्ही दसु र्यापे�ा
जास्त, पण तरीही कमी िव�ास ठे वाल. मात्र जो चार िदवसांपवू � स्वत:च एका िविश� मागार्ने
शै�िणक सदं भर् अक
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आरमोरीला जाऊन आलेला आहे, त्याच्यावर तम्ु ही सगळ्यात जास्त िव�ास ठे वाल.
म्हणजे, ‘जेवढा परु ावा तेवढा िव�ास’ ही जी बाब आपण आपल्या दैनिं दन व्यवहारामध्ये
वापरतो, हाच वै�ािनक �ि�कोनाचा गाभा आहे.
पण मी तुम्हाला मगाशी म्हटल्याप्रमाणे िनरी�ण, तकर् , अनमु ान, प्रिचती आिण प्रयोग
या मागार्ने वै�ािनक �ि�कोन िसद्ध होतो. आता िनरी�ण म्हणजे काय? एक उदाहरण पाह�.
आपण २८ फे ब्रवु ारी हा िदवस ‘राष्ट्रीय िव�ान िदन’ म्हणनू साजरा करतो. याचं कारण
सी.व्ही. रामन् यांना ज्या ‘रामन् इफे क्ट’साठी नोबेल परु स्कार िमळाला, ते त्यांचं आतं रराष्ट्रीय
दजार्चं सश
ं ोधन २८ फे ब्रवु ारीला ‘नेचर’ नावाच्या िनयतकािलकामध्ये प्रिसद्ध झाल,ं पण या
सश
ं ोधनामागची प्रत्य� घटना काय आहे? सी.व्ही. रामन् बोटीवरनं इग्ं लंडला चाललेले होते.
इग्ं लंडला जायला अथार्तच दोनतीन आठवडे लागायचे. रोज सकाळ-सध्ं याकाळ रामन्
बोटीच्या डेकवर उभे असायचे. त्यांना वर अथागं िनळं आकाश िदसायच.ं खाली अथांग
िनळा समद्रु िदसायचा. आता त्यांना असं वाटणं शक्य होतं क�, ‘हे देवा, तू िकती थोर
आहेस! वर तझु ं कसं छान छान िनळं आकाश आहे आिण खाली कसा छान छान िनळा समद्रु
आहे’. पण ‘देवा तझु े िकती सदंु र आकाश’ असं न म्हणता ‘वरदेखील अथांग िनळं आकाश
आिण खालीदेखील अथांग िनळा समद्रु असं का?’ या िनरी�णामधनं ‘रामन् इफे क्ट’चा जन्म
झाला. िकंवा यरु ोपमध्ये जी औद्योिगक क्रांती झाली, त्याच्याबद्दलची गो� आपल्याला नेहमी
रे णंचू ी
आंदोलने

िनळा
प्रकाश

िहरवा
प्रकाश

डॉ.सी.व्ही. रामन आिण रामन इफे क्ट: रे णवू र पडलेला िनळा प्रकाश स्वत:ची काही ऊजार् रे णल
ू ा देतो
आिण बाहेर पडतो कमी ऊजार् असलेला िहरवा प्रकाश .
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अशी सांगण्यात येते क�, जेम्स वॅट िवचारामध्ये गढलेला होता. बाजच्ू या िकटलीमध्ये चहा
उकळत होता. त्या िकटलीवर झाकण ठे वलेलं होतं. थोड्या वेळाने झाकण खाली पडलं.
जेम्स वॅटने ते झाकण उचललं आिण पन्ु हा त्या िकटलीवर ठे वलं. तो पन्ु हा काम करायला
लागला. पन्ु हा थोड्या वेळाने ते झाकण खाली
पडल.ं असं दोन-तीन वेळा झाल्यानतं र जेम्स वॅटने
असा िवचार के ला नाही क�, ‘या िकटलीमध्ये नक्क�
काहीतरी भतू असलं पािहजे, जे झाकणाला वारंवार
खाली ढकलतंय’. त्याने असा िवचार के ला क�, ‘या
िकटलीमध्ये असं काय आहे, ज्यामळ
ु े मी या
िकटलीवर ठे वलेलं झाकण परत परत खाली
पडतंय?’ आिण मग वाफे च्या श��चा शोध
लागला. यरु ोपमध्ये वाफे ची इिं जनं िनघाली आिण
यरु ोपमध्ये औद्योिगक क्रांती झाली. त्याच्यामळ
ु े
वै�ािनक �ि�कोनाची स�ु वात होते, िनरी�णापासनू .
जेम्स वॅट

जेम्स वॅटच्या वाफे च्या इिं जनची प्रितकृ ती
https://image.pbs.org/poster_images/assets/84284180.jpg.resize.710x399.jpg
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पण आपल्याला
प्रत्येक गो�ीचं िनरी�ण
करता येत नाही. म्हणजे
समजा तुम्ही जगं लामध्ये
िफरायला गेलेले आहात
आिण ितथे तुम्ही रस्ता
चक
ु लात. संध्याकाळची
वेळ आहे. लवकरात
लवकर
तुम्हांला
कुठल्यातरी
वस्तीवर
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पोहोचण्याची गरज आहे. जगं लामध्ये िहस्रं श्वापदं आहेत आिण ‘आपण कुठल्या िदशेने
गेलो, तर वस्तीवर पोहोच’ू , हे तम्ु हाला समजत नाहीये. अशा वेळी तम्ु ही एका उंच झाडावर
चढता. तेव्हा एक�कडे पािहल्यावर तुम्हाला धरु ाचा लोट वर येताना िदसतो, तर दसु र्या
बाजल
ू ा १०-१२ िठकाणी धरु ाच्या बारीकबारीक रे षा वर येताना िदसतात. तुम्ही खाली
उतरता. ज्या िदशेने धरु ाच्या १०-१२ रे षा वर येतायत, त्या िदशेने तुम्ही चालायला लागता
आिण काही काळानंतर तुम्ही वस्तीवर पोचता. ल�ात घ्या, तुम्ही काहीच बिघतलेलं नाहीये.
तुम्ही वस्ती बिघतलेली नाहीये. झोपडी बिघतलेली नाहीये. तुम्ही फ� धरू बिघतलाय. मग
धरु ाचा लोट आहे, त्या बाजल
ू ा न जाता धरु ाच्या १०-१२ रे षा िदसणार्या बाजल
ू ा तुम्ही जाता
आिण तुम्हांला वस्ती िमळते, हे कसं काय घडतं? हे घडतं याचं कारण जेव्हा लाकडं पेटतात
त्या वेळेला धरू िनमार्ण होतो, हे तम्ु हांला माहीत असतं. जगं लामध्ये लाकडं पेटण्याची कारणं
दोन- पिहलं, जंगलाला वणवा लागतो. वणवा लागल्यानतं र धरु ाचे लोटच्या लोट वर येतात.
त्यामळ
ु े ज्या िठकाणह�न धरु ाचा लोट वर येत असतो, त्या बाजल
ू ा जाणं शहाणपणाचं नसतं.
दसु रं, जंगलामध्ये माणसं स्वत:चं अन्न िशजवण्यासाठी लाकडाचा वापर करतात.
संध्याकाळी ते स्वत:चं अन्न िशजवतात. माणसं अन्न वेगवेगळ्या घरांमध्ये िशजवतात.
त्यामळ
ु े ितथनू धरु ाच्या बारीकबारीक रे षा वर येतात. त्यामळ
ु े ितथे वस्ती असल्याचा, दहाबारा झोपड्या असल्याचा, सध्ं याकाळची वेळ असल्याने त्यांनी स्वत:च्या चल
ु ी पेटवल्या
असल्याचा तकर् तुम्ही लावता. म्हणजे जर तुम्हांला िनरी�ण करता आलं नाही, तर तुम्ही तकर्
करता.
आता अनमु ानाचं एक नमनु ेदार उदाहरण पाह�. समजा तुमचा िमत्र तमु च्याकडे आला
आिण म्हणाला क�, ‘‘हल्ली हवा फार छान पडतीये. उद्या सकाळी मी येतो. उद्या सकाळी
आपण सयू �दयाच्या वेळेला िफरायला जाऊ’’. आता तुमचा िमत्र सयू र्वंशी असल्याचं आिण
तो सकाळी आठिशवाय उठत नसल्याचं तुम्हांला माहीत असल्याने तुम्ही त्याला म्हणाल,
‘‘उगीच थापा मा� नको. तू सकाळी आठिशवाय उठत नाहीस. त्यामळ
ु े तू सयू �दयाच्या
वेळेला कुठला माझ्याकडे येणार आिण सयू �दय झाल्यानंतर आपण िफरायला जाणार, असं तू
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म्हणतोयस, पण उद्या सयू �दय होणार, याची खात्री काय?’’ आता उद्या सयू �दय होणार का
नाही, याची खात्री तुम्ही आज देता, याचं कारण, पृथ्वी िनमार्ण झाल्यापासनू म्हणजे ४६०
कोटी वष� रोज सकाळी सयू र् ठरलेल्या वेळीच उगवतो, हे तुम्हांला माहीत आहे. ४६० कोटी
वषा�मध्ये एकही िदवस सयू ार्ने कॅ ज्यअ
ु ल लीव्ह घेतलेली नाही. कारण सयू ार्ने एक कॅ ज्यअ
ु ल
लीव्ह घेतली क�, आपल्या सगळ्यांची पमर्नटं लीव्ह होणार! त्याच्यामळ
ु े उद्या सकाळी मी
असेन का नाही, याचं उ�र अवघड आहे, पण सयू र् असेल का नाही याचं उ�र अनमु ानावर
आधा�रत अचक
ू आहे. म्हणजे, ज्या अथ� ४६० कोटी वष� सयू र् ठरलेल्या वेळी उगवतोय, त्या
अथ� उद्या सकाळी सयू र् उगवणं ही गो� घडून येण्याची शक्यता अनमु ानाने सगळ्यात जास्त
आहे.
िनरी�ण झालं, तकर् झाला, अनमु ान झालं.... चौथी गो� म्हणजे ‘प्रिचती’. यासाठी
आपण आद्य शंकराचाया�नी िदलेलं एक उदाहरण पाह�. त्यांनी असं िलिहलेलं आहे क�, ‘जर
तुमच्याकडे गावातले १०० िकंवा १० िवद्वान लोक आले आिण ते िवद्वान लोक जर तुम्हांला
सांगायला लागले क�, ‘आम्ही तम्ु हांला हे सागं ायला आलोय क�, अग्नी हा शीतल असतो’,
तर तम्ु ही मानणार नाही. ते जर म्हणाले क�, ‘आम्ही ग्रथं सपं दा घेऊन आलोय. ‘अग्नी हा
शीतल असतो’ असं िलिहलेली ही १०० पस्ु तकं आम्ही तुम्हांला दाखवतो’. तर तुम्ही त्यांना
म्हणाल क�, ‘तुम्ही िवद्वान आहात. त्याच्याबद्दल आम्हांला आदर आहे. तुम्ही जे ग्रंथ
आणलेत, त्यांच्याबद्दलही आम्हांला आदर आहे, परंतु माझा अनभु व असं सांगतो क�, ज्या
वेळेला मी अग्नीला हात लावतो, त्या वेळेला मला चटका बसतो. त्यामळ
ु े माझी प्रत्य�
प्रिचती तुमच्या ग्रंथप्रामाण्यापे�ा िकंवा शब्दप्रामाण्यापे�ा अिधक मह�वाची आहे.’ याला
म्हणतात प्रिचती.
ही प्रिचती कशी असावी लागते? ती सावर्ित्रक आिण वारंवार असावी लागते. म्हणजे
जर तमु चा िमत्र आला आिण म्हणाला क�, ‘‘आपल्या गावामध्ये जो बाबा आलेला आहे,
त्याच्याकडे अद्भुत अगं ठ्या आहेत. जर त्याला आपण हजार �पये िदले, तर तो एक अगं ठी
देतो आिण त्याने िदलेली अगं ठी हातात घातल्यानतं र नक्क� नोकरी लागते. मला तर नोकरी
लागलीच लागली, परंतु माझ्या शेजारच्या िमत्रालाही नोकरी लागली.’’ अशा वेळी तुम्ही
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त्याला काय म्हणायला पािहजे? तम्ु ही जर वै�ािनक �ि�कोन बाळगणार असाल, तर तम्ु ही
म्हणायला पािहजे क�, ‘‘आपल्या गावामध्ये १००० लोक बेकार आहेत आिण जर १०००
�पयांमध्ये नोकरी लागत असेल, तर आपण १००० लोकांना १००० �पयांच्या अगं ठ्या घेऊ
आिण त्यांच्यातल्या िकमान ८० टक्के लोकांना जरी नोकर्या लागल्या, तरी या अगं ठीमध्ये
काहीतरी तथ्य आहे, असं आपण मान’ू ’. आिण तरीदेखील आपण ते पणू ा�शाने मानणार
नाही. कारण गावाच्या जवळ एक प्रचंड मोठी फॅ क्टरी िनमार्ण झालेली असल्याने नोकर्या
लागण्याची शक्यता जास्त असल्याची आपल्याला कल्पना असेल. आता जर त्या अद्भुत
अगं ठीने नोकरी लागत असेल, तर ती आपल्या गावात जशी लागेल, तशीच भारतातल्या
कुठल्याही शहरामधल्या १००० लोकांना ती अगं ठी िदल्यानंतर त्यांच्यातल्या ८० टक्के
लोकांना नोकरी लागली पािहजे. तरच या गो�ीला प्रिचती म्हणता येईल. कारण प्रिचती ही
वारंवार येणारी आिण सावर्ित्रक असणारी गो� आहे.
आता शेवटचा मद्दु ा म्हणजे, प्रयोग. जी गो� िसद्ध होते, ती आपल्याला काटेकोर
प्रयोगाद्वारे िसद्ध करता आली पािहजे आिण हा जो प्रयोग असतो, तो वैिश्वक असतो. म्हणजे
पाणी १००० सेंटीग्रेडला उकळतं. िविश� गो�ीने पाण्याचा उत्कलन िबंदू वाढतो िकंवा कमी
होतो. ही बाब तुम्ही कुठंही गेलात, तरी तेवढीच सत्य असते. अमे�रका चगं ळवादी आहे,
त्याच्यामळ
ु े ितथं पाणी ९५० सेंटीग्रेडला उकळत नाही िकंवा वाराणसी अध्यात्मवादी आहे,
म्हणनू ितथे पाणी १०५० सेंटीग्रेडला उकळत नाही1.
प्रयोगाद्वारे काढलेले िनष्कषर् सगळीकडे सारखेच असतात. म्हणजे, म�
ु तकार्ला
ध�न के लेलं जे िवधान िनरी�ण, परी�ण, काटेकोर तकर् , गिणत, प्रत्य� प्रिचती आिण प्रयोग
1

हे उदाहरण पणू र्पणे अचक
ू नाही, पण त्यातील भावाथर् बरोबर आहे. पाण्याचा उत्कलनिबंदू समद्रु सपाटीपासून
उंचीनसु ार प्रत्येक िठकाणी थोडा थोडा वेगळा असतो. उदा. पण्ु यात पाणी साधारण ९८ अंश सेंटीग्रेडला उकळते, तर
मंबु ईत १०० अंशाला, तर एव्हरे स्ट िशखरावर ६९ अंशालाच पाण्याला उकळी येते. अमे�रके तील डेनव्हर येथे पाणी
खरोखर ९५ अश
ं सेंटीग्रेडला उकळते. पण अथार्तच दाभोळकर म्हणतात त्याप्रमाणे याचा संबधं समद्रु सपाटीपासनू
उंचीशी आहे, लोकांच्या जीवनशैलीशी नाही.
- शै�िणक सदं भर् सपं ादक मंडळ
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यांद्वारे िसद्ध झालेलं असतं, त्याला आपण वै�ािनक �ि�कोनाने िसद्ध झालेलं िवधान असं
मानतो.
खरं म्हटलं, तर त्या िवधानाला ‘शा�ीय पद्धतीने िसद्ध झालेलं िवधान’ असं
म्हणायला पािहजे. मी ‘शा�ीय िवचारपद्धती’ आिण ‘वै�ािनक �ि�कोन’ यांच्यामध्ये
जाणीवपवू र्क फरक करतो आहे. शा�ीय िवचारपद्धती म्हणजे मी तुम्हांला आ�ा सांिगतलेली
िवचारपद्धती. िकंवा इग्रं जीमध्ये या िवचारपद्धतीच्या पायर्या- ऑब्झवर्, अरें ज, क्वेश्चन,
िसंथेसाइज, जनरलाइज, मेक हायपोथेिसस, व्हे�रफाय, कन्क्लूड आिण इडं क्शन िकंवा
िडडक्शन अशा िदल्या जातात; परंतु शा�ीय िवचारपद्धतीला मल्ू यांची जोड िदली क�,
वै�ािनक �ि�कोन तयार होतो. ही मल्ू यं कुठली आहेत? ही मल्ू यं आहेत - स्वाय�ता,
सम्यकता, िनभर्यता, नम्रता आिण शोधकता. वै�ािनक �ि�कोनाला अिभप्रेत असलेली ही
पाच मल्ू यं स्वत:च्या जीवनामध्ये �जवणं याच्यावर वै�ािनक �ि�कोनाची वाटचाल
अवलंबनू असते.
पिहलं मल्ू य स्वाय�ता. स्वाय�ता याचा अथर्, हे िव� स्वाय� कायर्कारणभावाने
अिस्तत्वात आहे. म्हणजे, कोणत्याही स�ु श��ची उपासना के ली, म्हणनू या िव�ामध्ये
आपोआप चांगलं काही घडत नाही आिण कोणत्याही द�ु श��चा कोप झाला, म्हणनू या
िव�ामध्ये आपोआप काही वाईट घडत नाही. या िव�ामध्ये जे काही घडतं, त्याच्यामागे
कायर्कारणभाव असतो आिण तो आपल्याला शोधता येतो. त्याच्यामळ
ु े हे िव�
स्वयक
ं ायर्कारणभावाने बद्ध आहे, त्याला स्वाय� कायर्कारणभाव आहे, असं तम्ु ही एकदा
मानलं क�, तुमच्या जीवनाचं िनयत्रं ण करणार्या कुठल्यातरी अलौिकक श��च्या पायावर
आपलं डोकं ठे वण्याची तुम्हांला गरज पडत नाही.
पढु चं मल्ू य सम्यकता. सम्यकता याचा अथर् काय? जर मी आपल्याला एक उदाहरण
िदल,ं तर आपल्याला अिधक नेमके पणाने ते कळू शके ल. काही वषा�पवू � महाराष्ट्रामध्ये
जल
ु ैअखेरपय�त पाऊस पडला नाही, प्रचंड प्रमाणामध्ये दष्ु काळ पडण्याची िचन्हं िदसायला
लागली. त्या वेळच्या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी लोकांना आवाहन के लं क�, ‘पाऊस
पडावा याच्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या देवाची प्राथर्ना करावी’. आता राज्यपालांनी
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आवाहन के ल,ं म्हणनू िश�णम�ं यानं ी के लं. िश�णम�ं यांनी के लं, म्हणनू िश�ण सचं ालकानं ी
के लं. िश�ण सचं ालकांनी के लं, म्हणनू िजल्हा िश�ण अिधकार्यांनी के लं. त्यामळ
ु े मग
मख्ु याध्यापकांनी के लं. मग सगळ्या शाळांमधले िवद्याथ� आिण कचेर्यांमधले कमर्चारी
बाहेर आले आिण ‘हे देवा, तू आम्हांला पाऊस दे आिण दष्ु काळ सपं ू दे’, असं म्हणनू त्यांनी
देवाची प्राथर्ना के ली. त्या वेळेला आम्ही पत्रक काढलं होतं, ‘ही कृ ती म्हणजे,
महाराष्ट्रातल्या सधु ारकांच्या परंपरे चा अपमान आहे’. आता हे बरोबर होतं का चक
ू होतं?
तमु च्यापैक� कुणीही असा प्र� िवचा� शके ल क�, ज्या वेळेला आपण अडचणीत असतो,
त्या वेळेला आपण देवाची क�णा भाकतो. देवाची क�णा भाकून ती गो� घडते का न घडते,
हे सोडून द्या; पण ज्या वेळी घरामधला माणसू जास्त आजारी असतो, ज्या वेळी वैद्यक�य
उपाय थांबलेले असतात, त्या वेळेला देवाला नमस्कार क�न आपण म्हणतो क�, ‘हे देवा,
तूच आता आम्हांला यातनं वाचव’. त्याचप्रमाणे इतक्या दष्ु काळग्रस्त प�रिस्थतीमध्ये देवाची
क�णा भाकणं म्हणजे महाराष्ट्रातल्या समाजसधु ारकांचा अपमान कसा काय? आम्हांलाही
असा प्र� िवचारण्यात आला. इथे हे आवजर्नू सांगायला पािहजे क�, महाराष्ट्राला
समाजसधु ारकांची एक फार मोठी परंपरा आहे आिण या सधु ारकांच्या मांडणीचं एका
वाक्यात नव्हे, एका शब्दात सार काढायचं झालं, तर ते आहे, ‘बिु द्धप्रामाण्यवाद’ िकंवा
‘वै�ािनक �ि�कोन’. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जी दष्ु काळस�श िस्थती िनमार्ण झाली, त्याचं
कारण महाराष्ट्रामध्ये पावसाने ओढ िदली आिण पाऊस कमी पडला हे होतं क� दसु रं काही
होतं? आपण असा िवचार के ला पािहजे क�, इस्राइलमध्ये म्हणजे वाळवंटामध्ये वषार्ला ४
इचं ते ६ इचं पाऊस पडतो आिण त्या इस्राइलमधली शेती बघायला महाराष्ट्रातला शेतकरी
जातो. महाराष्ट्रामधली गेल्या १०० वषा�मधली प्रत्येक तालक्ु यामधली पावसाची आकडेवारी
उपलब्ध आहे आिण त्या आकडेवारीपैक� कुठलाही आकडा १० इचं या मापाच्या खाली
नाही. सरासरीने तर नाहीच नाही. आता, जर महाराष्ट्रात ८ इचं ते १० इचं पाऊस पडत
असेल आिण त्या प्रमाणामध्ये त्या वष� कमी का होईना, पण ३१ जल
ु ैपय�त पाऊस पडलेला
होता, तर अशा वेळेला तुम्ही पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवला असता, मरु वला
असता, िजरवला असता आिण काटेकोरपणे वापरला असता, तर तुम्हांला एका िपकाला
िनिश्चतपणे पाणी देता आलं असतं आिण दसु र्या िपकालादेखील आवश्यक तेवढं पाणी
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िमळालं असतं. याच्यासाठी ‘पाणी अडवा पाणी िजरवा’ हा मल
ू मत्रं अमलात आणण्याची
गरज होती. ही गो� महाराष्ट्रामध्ये अनेकांनी िसद्ध के लेली आहे. औरंगाबादमध्ये प्रताप
बोराडेंनी िसद्ध के लेली आहे. राळे गणिसद्धीमध्ये अण्णा हजारें नी िसद्ध के लेली आहे. नगर
िजल्�ामध्ये पोपटराव पवारांनी िसद्ध के लेली आहे. याचा अथर्, महाराष्ट्राला पावसातून परु े सं
पाणी िमळत असतानादेखील पावसाने थोडीशी ओढ िदल्यानतं र, जर आपण परमे�राच्या
आणाभाका घ्यायला लागलेले अस,ू तर ते योग्य नाही. कारण हे पाण्याच्या अभावी आलेलं
संकट अस्मानी नाही, तर ते सल
ु तानी आहे. ते राज्यकत्या�च्या नादानपणामळ
ु े िनमार्ण झालेलं
आहे. ते िनसगार्च्या अवकृ पेमळ
ु े िनमार्ण झालेलं नाही. एखाद्या प्र�ाकडे एकंदरीत स्वाय�पणे
आिण सम्यकपणे बघण्याचा हा मह�वाचा �ि�कोन आहे. त्याच्यामळ
ु े तुम्ही ज्या वेळी
वै�ािनक �ि�कोन बाळगता, त्या वेळी तुम्ही स्वाय�ता आिण सम्यकता अशा दोन्ही
पातळ्यांवर िवचार करणं अितशय मह�वाचं असतं; पण दोन गो�ींचा परस्पर संबंध प्रत्येक
वेळेला कळतोच असं नाही. उदाहरणाथर्, महाराष्ट्रामध्ये दहावीला आिण बारावीला बेडकाचं
िडसेक्शन करणं िश�ण खात्याने स��चं के लं आिण कोकणामधलं भाताचं उत्पन्न घसरलं.
आता कदािचत वरवर पाहता या दोन गो�ींकडे एकित्रत बघणं तुम्हांला गमतीचं वाटेल. या
दोन गो�ींचा एकमेकांशी काय संबधं आहे, असं वाटेल. तो असा- बेडूक मोठ्या प्रमाणामध्ये
िडसेक्शनसाठी लागायला लागले. त्यामळ
ु े रायगड आिण िसंधदु गु र्-रत्नािगरी या िजल्�ांमधले
बेडूक मोठ्या प्रमाणात इतर िठकाणी पाठवण्यात आले. ते बेडूक भातावरचे खोडिकडे
खायचे. बेडूक नाहीसे झाल्यामळ
ु े िकडे वाढले. स्वाभािवकपणे भाताचं उत्पन्न कमी झालं.
त्यामळ
ु े भाताचं उत्पन्न कमी का झालं, याचं कारण ‘महाराष्ट्राच्या िश�ण खात्याने
अभ्यासात के लेला बदल’ असं असू शकतं. त्यामळ
ु े हा सगळा परस्परसंबंध आपल्याला
सम्यकपणे पाहता आला पािहजे.
वै�ािनक �ि�कोनाचा ितसरा अितशय मह�वाचा िनकष म्हणजे, शोधकता. म्हणजे
तुम्ही सतत चौकसपणे िवचारत रािहलं पािहजे आिण बघत रािहलं पािहजे. अनेकदा
भाषणांच्या िठकाणी मी एक गो� सांगनू प्र� िवचारतो. िससली नावाचा एक देश होता. या
देशामधल्या राजाच्या पदरी अनेक पिं डत होते. एके िदवशी दरबार भरलेला असताना त्या
पंिडतांना राजाने िवचारलं, ‘‘पाण्याने काठोकाठ भरलेल्या पसरट भांड्यामध्ये जर िजवतं
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मासा सोडला, तर पाणी खाली सांडत नाही आिण मेलेला मासा सोडला, तर पाणी खाली
सांडतं, याचं कारण काय?’’ आिण याच्याबरोबर मी दसु रा प्र� िवचारतो क�, जर तांबडा माठ
आिण काळा माठ अशा दोन माठांमध्ये पाणी ठे वलं, तर तांबड्या माठातलं पाणी काळ्या
माठातल्या पाण्यापे�ा जास्त गार होतं, याचं कारण काय? हे प्र� मी अनेक शाळामहािवद्यालयांमध्ये िवचारलेले आहेत. मग िवचार करक�न मल
ु ं या प्र�ांची उ�रं देतात.
काही मल
ु ं सांगतात क�, ‘िजवंत मासा ऑिक्सजन घेतो, त्यामळ
ु े पाणी खाली सांडत नाही. तो
पाण्यावर तरंगू शकतो. मेलेला मासा तळाशी जातो’. काही जणं म्हणतात, ‘काळा माठ
उष्णता जास्त शोषनू घेतो. त्यामळ
ु े तांबड्या माठातलं पाणी जास्त गार होतं’ नतं र मी त्यानं ा
म्हणतो, ‘‘तुम्ही असं िवचारायला पािहजे होतं, हे कुणी बिघतलं?’’ आिण मग सगळे जण
हसतात. ल�ात घ्या, पाण्याने काठोकाठ भरलेल्या कुठल्याही भांड्यामध्ये तुम्ही िजवंत मासा
सोडला काय, मेलेला मासा सोडला काय त्या माशाच्या आकारमानाएवढं पाणी तो खाली
टाकणारच आिण त्यामळ
ु े पाणी खाली सांडणारच. िकंवा माठ तांबडा आहे क� माठ काळा
आहे, यावर त्यातल्या पाण्याचा गारपणा अवलंबनू नसतो, तर माठ िकती सिच्छद्र आहे,
यावर पाण्याचा गारपणा अवलंबनू असतो. कारण सिच्छद्र माठामधनू पाण्याचं जे बाष्पीभवन
होतं, त्यासाठी त्या पाण्यामधनू उष्णता काढून घेतली जाते आिण आतलं पाणी गार होतं. हे न
बघता, हे न शोधता आपल्याला जे सांगण्यात आलं, ते तसचं सत्य आहे असं माननू
त्याच्यावर िव�ास ठे वणं हे वै�ािनक �ि�कोनाच्या िवरोधी आहे. त्याच्यामळ
ु े तुम्हांला
स्वाय�ता पािहजे, सम्यकता पािहजे, शोधकता पािहजे, नम्रता पािहजे.
वै�ािनक �ि�कोन हा नेहमीच नम्र असतो. धमर् कधीच नम्र नव्हता आिण नाही.
‘मला स्वत:ला कळलेली गो� अंितम आहे. मला कळलेल्या गो�ीबद्दल मला प्र�
िवचारायचे नाहीत. मी िदलेलं उ�र अचक
ू आहे. त्याची फ� अमं लबजावणी करणं एवढचं
तुमचं काम आहे. मी िदलेल्या उ�रावर प्र� िनमार्ण करणं हा गभं ीर आ�ाभंग मानण्यात
येईल’, हे सवर् धमर् सांगतो. िव�ान एवढच
ं म्हणतं क�, ‘आज माझ्याकडे जो परु ावा आहे, त्या
आधारे एवढं एवढं सत्य आहे. उद्या जर त्याच्यापे�ा वेगळा परु ावा िमळाला, तर त्याच्यापे�ा
वेगळं काहीतरी सत्य तयार होईल’. िव�ान अंितम सत्याचा दावा कधीच करत नाही. िव�ान
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सत्याच्या सातत्यावर उभं असतं आिण धमर् मात्र ‘अंितम सत्य’ आिण ‘प्रेिषताचा शब्द तोच
अंितम’ याच्यावर उभा असतो.
यानतं र वै�ािनक �ि�कोनाचा सगळ्यात मह�वाचा िनकष म्हणजे, िनभर्यता.
आगरकरानं ी म्हटलेलं आहे क�, ‘नसु तंच �ान वाढून फायदा नाही. त्याप्रमाणे वागण्याचं धैयर्
यायला पािहजे’. महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ ८० वषा�पवू � एक असा
महाप�ु ष होऊन गेला, ज्या महाप�ु षाने आज देशावर येणारं सक
ं ट
बरोबर ओळखलेलं होतं. त्यामळ
ु े तो सांगत होता, ‘लोक हो, आपली
अमयार्द वाढणारी लोकसख्ं या हे देशावरचं फार मोठं सक
ं ट आहे.
त्याच्यामळ
ु े तुम्ही आता लवकरात लवकर कुटुंब िनयोजन करा’.
गोपाळ गणेश आगरकर
‘कुटुंब िनयोजन’ हा राष्ट्राच्या उद्धाराचा एक अत्यंत मह�वाचा मागर्
असल्याचं आता जगातल्या सगळ्या देशांनी आिण भारताने मान्य
के लेलं आहे. ८० वषा�पवू � हे सांगणारा माणसू कुणी साधासधु ा माणसू
नव्हता, तर ज्या धोंडो के शव कव�ना भारतरत्न िमळालं, त्यांचा मल
ु गा
र. धों. कव� होता. त्यावेळी या र. धों. कव�ना लोकांनी वेड्यात काढलं.
त्यांच्यावर अनेक खटले भरले. त्यामळ
ु े र. धों.ना अनेक प्रसगं ी
मानहानी पत्करावी लागली. तरीदेखील िनभर्यपणे ते तेच सांगत रघनु ाथ धोंडो कव�
रािहले, जे समाजाला ७०-८० वषा�नंतर कळलं. त्यामळ
ु े तुम्ही िनरी�ण, तकर् , अनमु ान,
प्रिचती आिण प्रयोग याद्वारे शा�ीय िवचारपद्धती स्वीका� शकता, परंतु त्याच्याबरोबरच
स्वाय�ता, सम्यकता, शोधकता, नम्रता आिण िनभर्यता या मल्ू यजािणवांचा स्वीकार करणं ही
गो� स्वत:च्या जीवनामध्ये वै�ािनक �ि�कोनाचा अंगीकार करण्यासाठी अितशय मह�वाची
आहे.
(क्रमशः)
शब्दांकन : भाग्यश्री भागवत

(डॉ. नरें द्र दाभोलकर यांच्या २०१२ मध्ये ध्विनमुिद्रत झालेल्या दहा भाषणांच्या दोन सीडींचा मॅग्नम ओपस या कंपनीने काढलेला
सचं उपलब्ध आहे. त्यात ‘वै�ािनक �ि�कोन’ या िवषयावर दोन भाषणे आहेत. त्यातील दसु र्या भाषणाचे 'िव�ान आिण समाज '
या पुस्तकात असलेले शब्दांकन. या भाषणाचा दसु रा भाग पुढच्या अंकात.)
▲▲▲
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भीम नेलकटर वापरत होता का गं?
लेखक : श्रद्धा कंु भोजकर
इितहासकार इितहास कसा िलिहतात, त्याचा आजच्या काळात उपयोग
काय, तो िलिहताना कोणते पुरावे ग्रा� धरले जातात, त्याच्या कसोट्या
कोणत्या असे प्र� आपल्याला नेहमी पडत असतात. अशा प्र�ांची उ�रे
देणारा आिण इितहास हे एक शा� आहे आिण ते अभ्यासताना वै�ािनक
�ि�कोन अंिगकारायला हवा हे अधोरेिखत करणारा िवशेष लेख.
- भीम नेलकटर वापरत होता का ग?ं
- हं – मज्जा होती त्याची. नव्हता वापरत.
- म्हणजे नेलकटरचा शोध लागला नव्हता म्हणनू का?

- ते एक तर होतंच, पण त्याह�नही मह�वाचं म्हणजे तेव्हा नखं कापणं चांगलं असतं
या िवचाराचा शोध लागला नव्हता असं म्हणता येईल.
- म्हणजे? वस्तंसू ारखा िवचारांचा पण शोध लावतात का?
- अथार्तच. आधी माणसाला असं वाटलं क� का बरं इतक्या लोकांना रोगराई होत
असेल? मग वेगवेगळे प्रयोग, िनरी�णं क�न कधीतरी हे कळलं क� रोग हे जतं ंमू ळ
ु े होतात
आिण जंतू हे अस्वच्छतेमळ
ु े वाढतात. मग रोग व्हायला नको असतील तर स्वच्छ रहायला
हवं असा िवचार आला. त्यातून ‘स्वच्छ म्हणजे नक्क� काय?’ असा िवचार करत करत
माणसांना ‘नखातही धळ
ू घाण असते, ती वेळोवेळी काढून टाकली पािहजे’ हे कळलं आिण
मग नखं कापण्याच्या अिधकािधक सफाईदार उपकरणांचा शोध लावला माणसाने.
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- तुमच्या इितहासात जसा राजे राण्यांचा, लढायांचा इितहास असतो, तसा या
िवचारांचा पण इितहास असतो का?
- हो तर. त्याला िवचारांचा इितहास असंच म्हणतात.
- पण िवचार तर काय सगळे च करतात. मग असे सगळ्या जणांच्या िवचारांचे
इितहास िलहायचे म्हटलं तर करोडो पस्ु तकं िलहावी लागतील ना?
- खरंय. म्हणनू तर व्य�ींच्या िवचारांचे इितहास संख्येने कमी िलिहले जातात, आिण
तेही ज्या व्य�ींच्या िवचारांमळ
ु े समाजाला काही वेगळं वळण लागलं असेल, अशाच
व्य�ींच्या िवचारांचे इितहास िलिहले जातात. म्हणजे ज्या समाजात मल
ु ींना आिण किन�
मानलेल्या जातीतील िवद्याथ्या�ना शाळे त पाठवायला लोक तयार होत नसत, त्या समाजात
मद्दु ाम शाळा काढणाऱे जोितराव फुले – त्यांच्या
िवचारांची जडणघडण कशी झाली, त्यांनी कोणती
पस्ु तकं अभ्यासली होती, त्यांच्या िवचारांवर कोणाचा
प्रभाव होता, त्यांची िविवध िवषयांवर मतं काय होती
– या सगळ्या गो�ींबद्दल िलिहलं गेलंय ते
जोितरावांच्या वैचा�रक इितहासामध्ये. पण अशा
महात्मा जोितराव फुले
व्य�ींच्या वैचा�रक इितहासासोबतच सक
ं ल्पनाच
ं े
इितहास मोठ्या सख्ं येने िलिहले जातात. म्हणजे प्रेम,
राज्यस�ा, सरंजामशाही, लोकशाही अशा सक
ं ल्पना बदलत्या काळाबरोबर आिण
वेगवेगळ्या प्रदेशात कशा बदलत गेल्या याचे इितहास अनेक अभ्यासक िलहीत असतात.
- हां – हे सोप्पं आहे. नावं आिण सनावळ्या पाठ करण्यापे�ा समज आता मी
ठरवलं क� मला राज्यस�ा ही संकल्पना भारतामध्ये वेगवेगळ्या काळात कशी बदलत गेली,
याचा इितहास िलहायचाय. तर मला सहज िलिहता येईल. लोक राजाला मजु रा करत.
राजाला रहायला महाल असे. अनेक राण्या असत. अिभषेक के ला क� राजा होता येतं.
राजाला मदत करायला प्रधानजी असतात. राजपत्रु ांची आिण राजकन्यांची एकूण मजा असे.
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कधी राजा द�ु असेल तर शेजारचा राजा लढाई क�न त्याला मा�न त्याचं राज्य ताब्यात घेत
असे वगैरे.
- हांहां – इतकं पण सोप्पं नाहीये बरं का. इितहास िलिहताना आपण जे काही म्हणू
त्या प्रत्येक िवधानाला प्रत्य� िकंवा प�रिस्थितजन्य परु ावा हा असावाच लागतो. इतकंच
नाही तर तो परु ावा काय आहे हे वाचकांशी शेअरही करावं लागतं. नाही तर मनघडन बाताच
त्या, इितहास नव्हे.
- म्हणजे? इतक्या िसनेमांमध्ये, गो�ींमध्ये, पस्ु तकांमध्ये मी पािहलंय ते परु ावा म्हणनू
चालणार क� नाही चालणार?
- चालणार ना. फ� प्रत्येक परु ाव्याची वैिश�्यं असतात. समज तझु ी भावडं ं आली
आहेत. त्यांनी तल
ु ा आजीचा िनरोप तर िदला, पण प्रत्येकाने थोडा थोडा वेगळा िनरोप िदला.
तर कसं होईल? म्हणजे एकानं सािं गतलं क� आजी बोलावतेय. दसु रीनं सांिगतलं आजीला
िवळी काढून पािहजे ओट्याखालनू , म्हणनू तल
ु ा हाका मारतेय. ितसरा म्हणाला क� आजीनी
आबं े खायला बोलावलंय. तर ितघांचहं ी बरोबर आहे, पण तझु ी प्रितसादाची लगबग
वेगवेगळी असेल-हो क� नाही? िशवाय त्यातली एखादी थट्टेखोर आहे, दसु र्याशी तझु ं
भांडण झालंय आिण ितसरी मात्र फार िसिन्सअर आहे. असं असेल तरी तुझी प्रितिक्रया
वेगवेगळी असेल. िशवाय तुझा मडू , तल
ु ा आंबे आवडतात क� नाही, तुला आजीला मदत
करावीशी वाटते क� नाही, इतकंच काय, तल
ु ा मराठी भाषा कळते क� नाही हे पण फॅ क्टर
आहेतच.
- हो तेही आहेच–मी तिमळ िकंवा जपानी भाषक असेन तर कसली आलीये
प्रितिक्रया आिण कसले आलेत आबं े?
- अगदी तसंच असतं परु ावे समजनू घेऊन इितहास िलिहताना पण. म्हणजे परु ाव्यांचे
नीट ५-६ प्रकारच के लेले आहेत. पिहला प्रकार म्हणजे परु ात�वशा�ीय परु ावे – म्हणजे
उत्खननात सापडणार्या जन्ु या मतू �, घरं वगैरे.
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पुराव्यांचे �ोत
कलाकृती
मानवी अवशेष, मातीची भांडी, श�े,
उपकरणे, नाणी आिण कलाकुसरीच्या वस्तू

प्रितमा
नजीकच्या इितहासातील
फोटो िकंवा िफल्म्स

सािहत्य
िशलालेख, िभ�ीलेख,

�ोत

मातीवर, लाकडावर आिण
कागदावर के लेले लेखन

मौिखक
िपढ्यानिपढ्या सांिगतलेला तोंडी इितहास,
िचत्र, नृत्य, समारंभ आिण िवधी

www.slideshare.net/MsCCostello/history-sources-archaeology-primary-amp-secondary-sources58448300

- हां म्हणजे हडप्पा संस्कृ ती, सांचीचा स्तूप, अिजंठा-वे�ळची लेणी ही त्याची
उदाहरणं – हो ना?
- हो. दसु रा प्रकार म्हणजे परु ािभलेख. परु ा म्हणजे पवू �चे, अिभ म्हणजे चांगले
प्रयत्नपवू र्क के लेले असे लेख म्हणजे िलखाण. यात िशलालेख आिण ताम्रपटांचा समावेश
होतो. अशोकाचे िशलालेख आहेत. प्रभावतीग�ु या राणीचा ताम्रपट तर पण्ु यात सापडला
होता.
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अिजंठा लेणी क्र - २६
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cave_26,_Ajanta.jpg

- आपल्या कॉलनीतल्या शाळे च्या इमारतीवर कोनिशला आहे – उद्घाटन कधी
झाल,ं कुणी के लं ते सगळं िलिहलंय त्यावर. ती कोनिशला पण िशलालेख होईल का? क�
हजारो वष� जनु ी असेल तरच तो परु ावा आहे?
- हो तर. ती कोनिशला हा देखील परु ावा आहेच. या भागातल्या िश�ण व्यवस्थेचा
इितहास िलिहला गेला तर त्यात तो परु ावा ठरे लच.
- अगं – पण त्या कोनिशलेवर ना, ज्या प्रमख
ु पाह�ण्यांचं नाव िलिहलंय ते खरंतर
आलेच नव्हते ऐनवेळी. मग?
- होतं क� असं इितहासात. परु ावे चक
ु �चे असतील तर इितहास िलिहताना चक
ू होऊ
शकते. आता जर कुणी नसु त्या कोनिशलेवर िव�ास ठे वनू इितहास िलिहला, तर चक
ू
राहणार. पण एकाच परु ाव्यावर अवलंबनू न राहता जर आजबू ाजल
ू ा िवचारलं तझ्ु यासारख्या
प्रत्य�दश� सा�ीदारानं ा, तर चक
ू राहणार नाही. िकंवा त्या सस्ं थेच्या अहवालात पािहलं तरी
खरा वृ�ांत िमळू शकतो.
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रायगडावरील जगदी�र मंिदराच्या िभंतीवरील िशलालेख
By Sanket Suresh Rane - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21559721

- हा.ं म्हणजे कुठल्यातरी इितहासकाराला माझ्या सा�ीची गरज पडेल तर ! कॉलर
टाईट के ली पािहजे.
- अथार्तच. इितहासकारांना हे माहीत असतं, क� प्रत्य�दश� सा�ीदार, िजथे िजथे
उपलब्ध आहे, ितथे ितथे त्याची सा� घेणं उ�म. पण नेहमीच ते असतात असं नाही. त्यामळ
ु े
हे पथ्य पाळायचं क� एकाच परु ाव्यावर शक्यतो अवलंबनू रहायचं नाही. वेगवेगळे परु ावे काय
सांगतायत ते बघनू मग आपल्याला योग्य वाटतो तो अथर् घ्यायचा.
- आ�ा हे अहवालाचं म्हणालीस, तो पण परु ाव्याचा प्रकार असतो का?
- हो. सािहित्यक परु ावे म्हणजे िलिखत स्व�पातल्या वेगवेगळ्या रचना असतात.
कधी राजतरंिगणीसारखं काव्य असतं. कधी वृ�पत्रातल्या बातम्या असतात. कधी जनु े
धमर्ग्रंथ असतात. कधी अिधकृ त अहवाल, पत्रव्यवहार, रोजिनशीतल्या नोंदी, अनेक
उपप्रकार आहेत या परु ाव्यांच.े
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ऋग्वेद
By Unknown - http://www.nb.no/baser/schoyen/5/5.20/ms2097.jpg,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103513

- त्या इमारतीची कोनिशला आहे ना, त्याच्या पलीकडे ‘येथे कचरा टाकणार्यावर
कायदेशीर कारवाई के ली जाईल’ असं िलिहलंय. तो पण सािहित्यक परु ावा मानता येईल
का?
- हांहां खरंच येईल. म्हणजे समज क� भक
ू ं प होऊन हे शहर असंच्या असं जिमनीच्या
पोटात गेलं. आिण दोनपाचशे वषा�नी कुणी त्याचं उत्खनन के लं, तर त्यांना या िभंतीवरचं
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वाचनू कळेलच ना, क� लोक इथे कचरा टाकत असत. म्हणजे त्यांना कचर्याची िवल्हेवाट
लावायला दसु रा चांगला पयार्य नसेल, िकंवा माहीत नसेल. िकंवा इथल्या कायद्यांमध्ये
कचरा टाकणार्यांसाठीचं काहीतरी कलम होतं. िकंवा इथल्या मराठी भाषेवर फारसी भाषेचा
बराच प्रभाव होता, िकंवा कचरा टाकणार्या लोकांना वाचता येत असे. वगैरे.
- वॉव! इितहास िलिहणारे लोक िडटेिक्टव्हपे�ा कमी नसतात असं िदसतंय.
- खरंय. साध्या नाण्यांव�न आिण नोटांव�न सद्ध
ु ा इितहासकार बर्याच गो�ी
समजनू घेतात. नाण्यांचा एकसारखेपणा, त्यासाठी वापरलेले धातू, त्यावर िलिहलेल्या भाषा
आिण वापरलेल्या िलपी,
त्यांवरची िचत्रं, इतकंच
काय त्यांच्या वजनातल्या
सारखेपणाचा
सद्ध
ु ा
इितहासकार परु ावा म्हणनू
वापर करतात. म्हणजे जर
एखाद्या राजानं आपल्या
नाण्यावर दोन भाषाचं ा
वापर के ला असेल, तर
त्याच्या राज्यात या दोन्ही
भाषा वापरणारे लोक होते, िकंवा त्याचं राज्य या दोन भाषा बोलणार्या प्रदेशांमध्ये िवस्तारलं
होतं, असं इितहासकारांना कळतं.
- मग भारताच्या नोटेवर िक�ीतरी भाषा आहेत त्याचा अथर् काय लावतील
इितहासकार?
- हेच क�, इतक्या वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे लोक या एका चलनाचा वापर करत
होते.
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- पण मला तर ‘च’ची भाषा येते. ती कुठाय नोटेवर? आ�ा फसतील क� नाही
इितहासकार? त्यानं ा कसं कळेल क� ही नोट वापरणार्या काही लोकांना ‘च’ची भाषा
वापरता येत होती?
- तसं नाही. िडटेिक्टव्ह म्हणजे िडटेिक्टव्ह. इितहासकार लोक परु ात�वशा�ीय,
नाणकशा�ीय, परु ािभलेखीय, सािहित्यक परु ावे जसे वापरतात, तसे �क्श्राव्य परु ावे, िडिजटल
परु ावे, इतकंच काय स्मृती म्हणजे आठवणी हेसद्ध
ु ा परु ावे म्हणनू वापरतात इितहास
िलिहताना. म्हणजे िसनेमा, फोटो, रे कॉिड�गस,् ईमेल, एसएमएस, वेबसाईट्स,् िकंवा आपल्या
कोणत्याही स्व�पातल्या आठवणी हेसद्ध
ु ा इितहासाचे परु ावे मानले जातात. तुझी मल
ु ाखत
घेतली तर कळू शके ल तल
ु ा ‘च’ची भाषा येते हे.
- पण उद्या इितहासकार माझी मल
ु ाखत घ्यायला आले, तर मी तर खोटंही सांगनू
देईन क� माझा नेहमीच पिहला नबं र येत होता. िकंवा मला ‘च’ची भाषा येत नाही, मी त्या
िभंतीशी कधीच कचरा टाकला नाही वगैरे.

प्राचीन भारतातील स्वयंपाकाची भांडी

- हां खरं सांगायचं तर हा सत्य असत्याचा प्र� इितहासकाराला सवर्च परु ाव्यांच्या
बाबतीत भेडसावत असतो. म्हणजे माणसं फ� मल
ु ाखतीत खोटं बोलतात असं नसत.ं
महाकाव्यात रा�स, िवमान, सैतान, ब्र�ा�, असं कायकाय असतं. मगाशी त्या
कोनिशलेतल्या पाह�ण्यांच्या उल्लेखासारखं कधी तपशील चक
ु लेले असतात. राजाची स्तुती
39

शै�िणक संदभर् अंक - ११२

करण्याच्या भरात राजकवी अितशयो�� करतात. कधी एखाद्या गो�ीला बराच काळ
लोटला क� आठवणी धसू र होतात. नाणी िझजतात. जनु ी भाषा लोकांना कळे नाशी होते. असं
बरंच काही इितहासकाराला परु ावे शोधताना बचु कळ्यात टाकतं.
- मग? खोटाच इितहास असतो का काय सगळा? हे बरंय. सगळेच परु ावे चक
ु �चे
असल्यामळ
ु े सदरह� इितहासाचा सत्याशी काही संबंध आढळल्यास योगायोग मानावा.
हाहाहा.
- इतकं पण िकरकोळीत नाही हं काढायचं इितहासाला. पिहली गो� म्हणजे एकमेव,
िनभ�ळ सत्य िकंवा असत्य असं काही असत नाही हे आता बर्यापैक� मान्य झालंय सवर्च
�ेत्रातं .
- हां. म्हणजे आजी आंबे खायला बोलावतेय हेही खरंय, ितला िवळी काढून हवीय
हेही खरंय आिण ती बोलावतेय हेही खरंय आपापल्या परीनी.
- एक्झॅक्टली. आिण इितहास आिण भतू काळ या दोन वेगवेगळ्या गो�ी आहेत ही
दसु री मह�वाची बाब ल�ात ठे वायची. म्हणजे भतू काळात असंख्य गो�ी येतात. तू सकाळी
दात घासलेस, नखं कापलीस, आंघोळ के लीस, हे सगळं भतू काळात आहे, पण त्याचा
इितहास होईलच असं सांगता येत नाही. समज जर तू हे सगळं के ल्याची तझ्ु या डायरीत,
ब्लॉगवर, नोंद ठे वलीस आिण जर कुणाला वाटलं क� एकिवसाव्या शतकात भारतातल्या
िवद्याथ्या�च्या शारी�रक आरोग्यासबं ंधीच्या कल्पना काय होत्या याचा इितहास िलहावा, तर
या नोंदी परु ावा म्हणनू उपयोगी पडतील. पण राज्यस�ेच्या संकल्पनेचा इितहास कुणी िलहीत
असेल तर ितला याचा काहीच उपयोग नाही. म्हणजे परु ावा म्हणनू कशाला मह�व द्यायचं हे
इितहासकार ठरवत असतात. भतू काळात घडलं आहे ते सगळं इितहासात असेलच असं
अिजबातच नाही. पण इितहासात जे िलहायचं ते मात्र भतू काळात घडून गेलंय याचा पक्का
परु ावा इितहासकाराकडे असायला हवा.
ितसरी गो� म्हणजे आपले परु ावे हे पक्के तपासनू घ्यायचे. त्याला अंतरंग आिण
बिहरंग परी�ण म्हणतात. परु ाव्यांना काही प्र� िवचारावे लागतात. मािहती देणारा परु ावा
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समकालीन म्हणजे घटना घडली ितच्याच जवळपासच्या काळातला असेल, तर तो अिधक
यथातथ्य असतो. आज घडलेली गो� आिण गेल्या वष� घडलेली गो� यांमध्ये आजची गो�
मला चांगली तपशीलवार नोंदवता येईल पण जसजशी ती जनु ी होईल तसतशी माझी नोंद
त्रोटक होईल, धसू रही होईल. शक्यतो प्रत्य�दश� परु ावे हे अिधक िव�ासाहर् मानले जातात.
तू मॅच प्रत्य� बघनू ितचा वृ�ांत सांिगतलास आिण मी पेपरात स्कोअर वाचनू ितचा वृ�ांत
सांिगतला तर तुझं वणर्न अिधक िव�ासाहर् असू शकतं.
िव�ासाहर्ता आिण अस्सलपणा तपासण्याच्या अनेक कसोट्या आहेत. एखाद्या
पत्राचा कागद कोणता आहे, शाई कोणती आहे, िलपी कोणती आहे, तारीख िलिहण्यासाठी
कोणती कालगणना वापरली आहे, भाषा समकालीन वाटते क� नाही, ज्या लेखकाने कागद
िलिहला त्याला भतू काळात काय स्थान होत,ं त्याचे िहतसबं धं काय आहेत, म्हणजे या
िलखाणामळ
ु े त्याचा फायदा होणार आहे का, त्या लेखकाचं इतर िलखाण िकतपत यथातथ्य
असतं, अशा कसोट्या लावल्या जातात. भाषेमध्ये अलंकारांचा वापर के ला आहे का हे
तपासलं जातं, अशा अनेक कसोट्यांनी परी�ण क�न परु ावे सत्य आहेत क� नाही हे
तपासलं जातं. उदा. जर एखाद्या स्तंभावर अशोकाचा िशलालेख आहे, पण तो ब्रा�ी िलपीत
नसनू नागरी िलपीत आहे असं कुणी सांिगतलं तर इितहासकारांच्या मनात संशय आला
पािहजे, क� ही िलपी अशोकाची समकालीन नाही. म्हणजे हा िशलालेख नतं रच्या काळात
िलिहला गेला असणार, अशोकाचा समकालीन नाही.
- हां, हां - जसं मध्यतं री कुणीतरी परु ावा म्हणनू िदलेलं पत्र अस्सल नाही, खोटं आहे
हे ल�ात आलं, कारण पत्र ज्या काळातलं आहे असं सांिगतलं होतं, तेव्हा पत्रातल्या
अ�राच
ं ा फॉन्ट उपलब्धच नव्हता.
- बरोबर. चौथी मह�वाची गो� म्हणजे इितहास हे एक शा� आहे हे ल�ात ठे वायच.ं
म्हणजे पवू � आपण सयू र्मालेत प्लटू ो हा नववा ग्रह आहे असं मानायचो. आता आकाशाचा
अभ्यास के ल्यावर तो लघग्रु ह आहे हे आपल्याला कळलं, म्हणनू शा��ांनी आपली
आधीची समजतू बदलली. तसचं इितहासात पण नवे परु ावे, िवचार करण्याच्या नव्या पद्धती,
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नवे िसद्धांत येत असतात. त्यामळ
ु े आधी आपल्याला वाटायचं क� भारताच्या इितहासात
वैिदक कालखंडापासनू हळूहळू लोक शेती िशकले, मग िस्थरावले, मग लोखंडाचा शोध
आिण वरकड उत्पन्नाच्या जोरावर इथे बद्ध
ु काळापय�त नगरं िनमार्ण झाली. पण हडप्पा
संस्कृ तीचा शोध लागल्यावर ल�ात आलं क� अरे – वैिदक संस्कृ तीच्या िकत्येक शतकं
आधीच आपल्याकडे चागं ला व्यापार करणारी नगरं भरभराटीला आली होती.
- हां- म्हणजे नवे शोध लागले तर आधीचं �ान �रव्हाइज करायचं, अद्ययावत्
करायचं. खरंच ना - तसं के लं नसतं तर कोपिनर्कस वगैरेंनी सयू र्केंद्री िसद्धांत सांिगतला तरी
आपण आपलं पृथ्वीच िव�ाच्या कें द्रस्थानी मानत बसलो असतो अडेलतट्ट�पणे.
- खरंय. पण खगोलशा�ात जसं आपण अडेलतट्ट�पणा सोडून िदलाय तसं इितहासाच्या
बाबतीत अजनू होताना िदसत नाही. कारण इितहासामळ
ु े कुठे तरी आपण आज कोण आहोत,
ही ओळख बनलेली असते. मी कोकणी, मी मराठी, मी अमक
ु जातीचा, अमक
ु वंशाचा,
आिण या प्रदेशाचे, भाषकांच,े जातीचे, िविवध गणु माझ्यात असणारच आिण म्हणनू मी श्रे�
असणारच असा समज त्यामागे असतो. खरं तर व्य��च्या जडणघडणीत याह�न िकतीतरी
जास्त घटकांचं योगदान असतं. पण आपण आपले उगीच ‘खानदानक� इज्जत’
सांभाळायच्या प्रयत्नात राहतो झालं.
- हो ना – एकाच घरात राह�न तू के लेला रस्सा आिण बाबानी िकंवा आजीनं के लेला
रस्सा सद्ध
ु ा सेम चवीचा नसतो. पण छान लागतो क�.
- बघ. वेगळं म्हणजे वाईट नाही, हे कळलं तर मग काय पािहजे? आपल्याह�न वेगळं
ते वाईट असं मानण्यातून तर बरे च प्रॉब्लेम िनमार्ण होत असतात. मी तर म्हणते क� िजतका
वेगवेगळ्या प्रदेशांचा, संस्कृ तींचा, िवचारांचा इितहास आपण बघ,ू िततक� आपली नजर
िनवळत जाईल या बाबतीत.
▲▲▲

लेखक : श्रद्धा कुंभोजकर, सािवत्रीबाई फुले, पणु े िवद्यापीठाच्या इितहास िवभागात साहाय्यक प्राध्यापक
म्हणनू कायर्रत. इ-मेल : shraddha@unipune.ac.in
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सत्यापलाप
ले ख क : िप्रयदिशर् नी कव�

काही वषा�पवू � गणपतीच्या मतू � दधू िपताहेत अशी अफवा उठून देशभरात कसा गोंधळ
उडाला होता, हे काहीजणांना आठवत असेल. या घटनेची एक मोठी बातमी झाली होती
त्यावेळी. पण आज जवळजवळ रोजच कोणत्याना कोणत्या अफवा आिण सत्यापलापांना
शेकडो-हजारो लोक बळी पडत आहेत. मात्र रोज मरे त्याला कोण रडे या न्यायाने काही मोठा
प�रणाम होत नसेल तर याची फारशी दखलही घेतली जात नाही.

गणपती दूध िपतो !!
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-40749640
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उदा. गेल्या काही मिहन्यांत मल
ु े पळवणाऱी टोळी िफरते आहे, अशा अफवा पवू �कडच्या
काही राज्यांमध्ये व्हॉट्सपॅ च्या माध्यमातनू पसरल्या. त्यातून काही अनोळखी लोकांचे
जमावाकडून मारहाण क�न खनू झाले. काही आठवड्यांपवू � हाच ददु व� ी प्रकार आपल्या
परु ोगामी महाराष्ट्रातही झाला. िनष्पाप माणसे हकनाक जीवाला मक
ु ल्यामळ
ु े याची बातमी
झाली. मात्र समाजमाध्यमातून अशा अ�रशः शेकडो खोट्या वातार् िकंवा फे क न्यजू दररोज
पसरत आहेत, त्यातनू आपली मानिसकता, आपली िवचारसरणी बदलवली जाते आहे.
आपल्या मल
ू भतू धारणा, आपली मल्ू ये जर खोट्या वाता�च्या पायावर उभी राहणार
असतील, तर आपण आपले आयष्ु य एका भासमय मायावी जगात जगणार आहोत,
वास्तवाशी आपली पणू र् फारकत होणार आहे. एका अथार्ने हा आपला खनू च आहे ! पण
ल�ावधी लोक रोज या पध्दतीने मरत असनू ही याची बातमी होत नाही. या सामदु ाियक
हत्याकांडाच्या प�रणामांचे प्रितिबबं मात्र गेल्या काही वषा�तल्या जगभरातल्या राजक�य
आिण सामािजक उलथापालथींमध्ये पडलेले िदसनू येते. अमे�रके त सध्याचे राष्ट्राध्य�
डोनाल्ड ट्रम्प िनवडून येण्यामागे जनमत त्यांच्या बाजनू े वळण्यासाठी समाजमाध्यमांतून
रिशयाच्या हस्तकांनी पसरवलेल्या खोट्या वाता�चाही हातभार लागला होता, हे िसध्द झाले
आहे. आता ितथे जी चौकशी चालू आहे, ती के वळ यामध्ये ट्रम्प यांची प्रचारयंत्रणाही
सहभागी होती का हा सारा के वळ रिशयन सरकारचा खोडसाळपणा होता, हे शोधनू
काढण्यासाठी आहे. भारतातही गेल्या चार-पाच वषा�त खोट्या वाता�च्या माध्यमातून
पध्दतशीरपणे समाजात िवष कालवले जात आहे, आिण त्याची प�रणती मनात खोलवर
�जलेले सामािजक भेदभाव नव्याने उफाळून अितशय क्रूरपणे व्य� होण्यात झालेली आहे.
ऑक्सफडर् शब्दकोशाने जगभरात
खोट्या वाता�मळ
ु े होत असलेल्या या
सामािजक िस्थत्यंतराची दखल घेत २०१६
साली पोस्टट्र�थ िकंवा सत्यो�र हा त्या
वष�चा शब्द म्हणनू जाहीर के ला होता.
वर िदलेल्या मल
ु े पळवणार्या
शै�िणक सदं भर् अक
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टोळीच्या अफवेचा आिण ितच्या प�रणामाच
ं ा िवचार के ला, तर हा रोग िकती खोलवर गेला
आहे, हे िदसनू येईल. मल
ु े पळवणारी टोळी आपल्या आजबु ाजल
ू ा कायर्रत आहे, अशा
अफवा अधनू मधनू पसरतच असतात. यावेळी या अफवेबरोबर रस्त्याव�न एक लहान मल
ू
उचलले जात असल्याचा एक िव्हिडओ असल्यामळ
ु े ही अफवा जास्त प�रणामकारक ठरली.
हा िव्हिडओ प्रत्य�ात पािकस्तानमधला आहे, आिण तोही मल
ु ांच्या अपहरणासंदभार्त
जनजागृती करण्यासाठी बनवलेल्या मािहतीपटामधला आहे, असे सत्यशोधन करणार्यांनी
दाखवनू िदले आहे. पण अथार्तच ही मािहती खोट्या वात�इतक्या प�रणामकारकतेने पसरली
नाही. पण त्याहीपढु े जाऊन या अफवेचा प�रणाम काय झाला ते पािहले, तर जे घडले ते
के वळ या एका संदश
े ामळ
ु े घडले असे म्हणता येणार नाही.
मल
ु े पळवली जात असल्याची भीती िनमार्ण झाली तर मल
ु ांना एकटे न सोडणे,
त्यांच्यावर जास्त देखरे ख ठे वणे, त्यांची जास्त काळजी घेण,े अशा प्रितबधं ात्मक प्रितिक्रया
स्वाभािवक आहेत. कदािचत प�रसरात नव्या िदसणार्या लोकांबद्दल सश
ं य वाटणे,
त्यांच्याशी सपं कर् टाळणे, मल
ु ांना त्यांच्याजवळ जाऊ न देण,े याही प्रितिक्रया येऊ शकतात.
त्यामागे वाईट कृ त्ये करणारी माणसे ही ‘बाहेरची’च असणार, ‘आपल्या’ समाजातली
असणारच नाहीत, हा अवै�ािनक अंधिव�ास आहे, पण तो एक वेगळाच िवषय आहे.
आपल्या प�रसरात एक अनोळखी माणसू िदसतो आहे, तो आपली भाषा बोलू शकत नाही,
आपल्यासारखा िदसत नाही, तो प�याची चौकशी करतो आहे तेव्हा तो इथला नाही, अशा
कारणांमळ
ु े जमाव क�न त्या माणसाला मरे पय�त मारहाण के ली जाते, तेव्हा यामागे के वळ
मल
ु ांच्या सरु ि�ततेची भीती हे कारण असत नाही. समाजमाध्यमांतून गेल्या काही वषा�त
वेगवेगळे सत्यापलाप आपल्या कानांवर आिण डोळ्यांवर आदळत गेले आहेत. त्यातून
जातींबद्दल, धमा�बद्दल, आचार, आहार, चालीरीती, इ. बद्दल अनेक गैरसमज पसरवले गेले
आहेत, धािमर्क, जातीय, भािषक आिण प्रादेिशक अिस्मता िडवचल्या गेल्या आहेत. त्यातून
आपले ते सारे उ�म आिण श्रे�, आिण आपल्यापे�ा वेगळे म्हणजे टाकाऊ, वाईट, द�ु ,
िवनाशकारीच आहे, हा अितशय घातक िवचार हळूहळू �जत गेला आहे. या पा�र्भमू ीवर
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मल
ु े पळवणार्या टोळीची अफवा म्हणजे उंटाची पाठ मोडायला कारणीभतू झालेली त्याच्या
पाठीवर लादलेल्या ओझ्यातली शेवटची काडी असे म्हणता येईल. ‘बाहेरच्या’ लोकांमळ
ु े
आपली संस्कृ ती ‘खतरे म’े असल्याची लोकांच्या मनात खदखदणारी असरु ि�ततेची भावना
आिण दाटलेला संताप या अफवेमळ
ु े उफाळून वर आला, आिण खतरा िनमार्ण करणार्याचा
जो कोणी प्रितिनधी समोर िदसला / वाटला, त्याच्यावर कोसळला.
समाजमाध्यमातून खोटी वातार् आल्यास काय करावे?
अशी वातार् पाठवणार्या व्य��ला �ा मािहतीचा स्रोत िवचारा. आपण या
मजकुराला खोटी वातार् का म्हणतो आहोत, याचे स्प�ीकरण त्यांना द्या. तुम्ही हा
मजकूर पढु े पाठवू नका, आिण आपण असे करणार आहोत, हे पाठवणार्याला
कळवा व पढु े न पाठवण्याची िवनतं ी करा. ही व्य�� तरीही अशा फालतू गो�ी
तुम्हाला पाठवतच रािहली, दोन-तीन संधी देऊनही त्यांत बदल झाला नाही, तर
ितला आपल्या िमत्रप�रवारातून कारण जाहीर क�न सन्मानपवू र्क िनरोप द्या !
खोट्या वाता�ना मोठ्या संख्येने लोक बळी पडतात, याचे मह�वाचे कारण म्हणजे
त्यांच्यात असलेला वै�ािनक �ि�कोनाचा अभाव. वै�ािनक �ि�कोन आपल्याला भावनेच्या
आहारी न जाता समोर येणारी प्रत्येक गो� बध्ु दीच्या िनकषांवर तपासनू बघायला िशकवतो.
आज व्हॉट्सपॅ सारख्या समाजमाध्यमावर के वळ आपल्या प�रचयाच्या व्य��ने पढु े ढकलला
आहे, येवढी िशफारस आपल्याला कोणत्याही अतािकर् क संदश
े ावर िव�ास ठे वायला परु े शी
ठरते आहे. आपल्यात वै�ािनक �ि�कोन �जलेला नाही, याचेच हे ल�ण आहे. बरे चदा
काही खोट्या वातार् नामािं कत लोक आपली िव�सनीय मािहती म्हणनू उद्धतृ करतात. काही
वातार् इतक्या प्रभावी ठरतात क� मख्ु य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्येही अिधकृ त बातमी म्हणनू
त्यांना स्थान िमळते. एखादी गो� धादांत खोटी आहे, हे माहीत असनू ही, ती आपल्या
िवचारधारे ला परू क आहे म्हणनू जास्तीतजास्त लोकांपय�त पोहोचवण्याच्या हेतनू पढु े
ढकलणारे महाभागही मला भेटले आहेत. इतर लोकामं ध्ये वै�ािनक �ि�कोनाचा अभाव
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असल्यामळ
ु े , लोकांना आपले मत पटवण्याचा हा कमी क�ाचा मागर् आहे, असे काहींना
प्रामािणकपणे वाटत असेलही पण ही शध्ु द फसवणक
ू आहे. काही राजक�य हेतनू े प्रे�रत
मतप्रवाह मळ
ु ात आपली बाजू लंगडी असल्यामळ
ु े बनवेिगरी क�नच लोकांना पटवावे
लागणार आहे, हे ओळखनू पध्दतशीरपणे या मागार्वर िनघाले आहेत, आिण त्यात
यशस्वीही होत आहेत, ही त्यापे�ा गंभीर बाब आहे.
खोट्या वातार् आपल्या बध्ु दीवर कशा ताबा िमळवतात याचे उदाहरण म्हणनू
िश�ण�ेत्राशी संबिं धत असलेल्या आिण गेली िकत्येक वष� अनेकदा पसरवल्या गेलेल्या
एका खोट्या वात�चे थोडे िव�े षण क�या.

https://thewire.in/history/macaulays-speech-never-delivered

फे सबक
ु गेली चार-पाच वष� वापरत असलेल्या बह�तेक प्रत्येकाने िब्रिटश राजवटीत
िश�णव्यवस्थेचा पाया घालणार्या थॉमस मकॅ लेने िब्रिटश संसदेत के लेल्या भाषणाचा अंश
47

शै�िणक संदभर् अंक - ११२

अशा आशयाची एक पोस्ट कधी ना कधी पािहली असेल. ‘द वायर’ या इ-वातार्पत्राने या
पोस्टमधील सत्यापलापाचा बरु खा फाडला आहे. या पोस्टनसु ार मकॅ लेने २ फे ब्रवु ारी १८३५
या तारखेला लंडनमध्ये िब्रिटश संसदेत के लेल्या भाषणात असे म्हटले क� मी भारतभर
िफरलो आिण कोठे ही मला एकही िभकारी िदसला नाही, िकंवा कोणतीही गन्ु हेगारी िदसली
नाही. येथे इतक� सबु �ा आहे, इतक� उच्च नीतीम�ा आहे, इथली माणसे इतक्या उच्च
दजार्ची आहेत, क� या राष्ट्राचा कणा असलेला आध्याित्मक आिण सांस्कृ ितक वारसा मोडून
काढल्याखेरीज आपण या समाजाला कधीही हरवू शकणार नाही. तेव्हा इथल्या प्राचीन
िश�ण पध्दतीला आिण सस्ं कृ तीला पयार्यी व्यवस्था उभी करावी, असा मी प्रस्ताव मांडतो.
जे काही परदेशी आहे, इिं ग्लश आहे, ते चांगले आिण आपल्यापे�ा वरच्या दजार्चे आहे,
असे जेव्हा भारतीय समजतील, तेव्हा त्यांचा आत्मसन्मान नाहीसा होईल, ते त्याचं ी सस्ं कृ ती
गमावनू बसतील, आिण आपल्या अपे�ेप्रमाणे भारत आपले सच्चे मांडिलक राष्ट्र बनेल.
मकॅ ले हा पक्का वसाहतवादी आिण वंशश्रे�त्ववादी िवचारांचा माणसू होता.
यरु ोपपलीकडच्या जगातल्या सार्या ‘गरीब िबचार्या मागास’ लोकांचा उद्धार करण्याचे
उदा� कायर् ई�राने आपल्यावर सोपवले आहे, या िवचारातून सारे च िब्रिटश व इतरही
यरु ोपीय आपल्या वसाहतवादाचे समथर्न करत होते आिण मकॅ ले त्यांचा सच्चा प्रितिनधी
होता. मकॅ लेने जी िश�णव्यवस्था भारतात प्रस्थािपत के ली, ती मख्ु यतः िब्रिटश साम्राज्याचा
गाडा हाकण्यासाठी लागणारे कुशल व िन�ावान कामगार परु वणे यासाठीच होती, हे वादातीत
आहे. पण या िश�णपध्दतीमळ
ु े ब्राम्हणतेरांना िश�णाची कवाडे उघडी झाली आिण याच
गल
ु ामीचा परु स्कार करणार्या िश�णातनू ही काही लोकामं ध्ये स्वातं�याची आका�
ं ा जागी
झाली, ही वस्तिु स्थतीही नाकारता येणार नाही. मकॅ लेचे जे िलखाण प्रिसध्द आहे, त्यातनू
त्याचा वश
ु े असा माणसू लंडनमध्ये ससं दीय
ं श्रे�त्ववादी िवचार ठळकपणे पढु े येतो. त्यामळ
भाषणात भारतीय समाजव्यवस्था आिण संस्कृ ती थोर आहे, वगैरे म्हणेल हे अिव�सनीय
आहे.
मकॅ लेच्या तोंडी घातलेल्या या मजकुरात इितहासािवषयीचे अ�ान आिण गैरसमज
ठासनू भरलेले आहेत. १८३५ सालापय�त िब्रिटशांनी संपणू र् भारतात आपला अंमल प्रस्थािपत
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के लेला होता. थोडक्यात म्हणजे भारतीयांना गल
ु ाम बनवण्याचे काम पणू र् झालेले होते.
त्याआधी भारत वेगवेगळ्या सभु ेदारांच्या, राजांच्या, सल
ु तानांच्या अिधपत्याखालच्या अनेक
तुकड्यांमध्ये िवभागलेला होता, राष्ट्र म्हणनू त्याची कोणतीही एकसंध ओळख नव्हती.
यातले जवळजवळ प्रत्येक राज्य घशात घालण्यासाठी िब्रिटशांनी भेदनीतीचा यशस्वी वापर
के ला होता. िब्रिटश हे क� शकले कारण प्रत्येक िठकाणी कोणत्या ना कोणत्या आिमषाला
बळी पडून स्थािनक भारतीय माणसांनीच िफतुरी के लेली होती, आिण आपल्याच माणसांशी
दगाबाजी के ली होती. या पा�र्भमू ीवर कोणी िब्रिटश भारतीयांना नीतीमान आिण उच्च दजार्चे
लोक वगैरे के वळ उपरोधानेच म्हणाला असता. याच काळात पेंढार्यांच्या लटू मारीने उ�र
भारतात धमु ाकूळ घातलेला होता. उदरिनवार्हाचे दसु रे कोणतेही साधन नसल्याने मोठ्या
संख्येने लोकांना या वाटेवर ढकलले होते. त्यामळ
ु े मकॅ लेला त्याच्या आजबु ाजल
ू ा गन्ु हेगार
आिण िभकारी िदसले नाहीत, हे व�व्य वास्तवाला अिजबात ध�न नाही.
मकॅ लेचे हे तथाकिथत भाषण पणू तर् ः थोतांड आहे, याचे अनेक प्रत्य� परु ावेही आहेत.
ज्या िदवशी त्याने हे भाषण के ल्याचे उद्धतृ के लेले आहे, त्या िदवशी तो कलक�यामध्ये होता.
आपल्या भारतातील वास्तव्यात मकॅ लेने आपल्या बिहणीला अनेक पत्रे िलिहली, आिण
त्यांत आपल्या अनभु वांचे व िवचारांचे सिवस्तर वणर्न के ले आहे. १८३४ ते १८३८ हा पणू र्
चार वषा�चा कालावधी मकॅ ले भारतात होता. आता १९व्या शतकात िब्रिटशांकडे इटं रनेट व
िव्हिडओ कॉन्फरिन्संगची सोय होती (महाभारतकालीन असे हे आपले स्वदेशी तंत्र�ान तेव्हा
िब्रिटशांनी भारताकडून ढापले बह�धा!) असे म्हणायचे असेल तर वेगळी गो� आहे, पण त्या
काळात भारतातून इग्ं लंडला जाऊन परत येण्याचा कालावधी आिण त्याने आपल्या
बिहणीला भारतातून िलिहलेल्या पत्रांवरील तारखा िवचारात घेता मजकुरात िदलेल्या िदवशी
मकॅ ले िब्रिटश संसदेत हजर असण्याची सतु राम शक्यता नाही. िब्रिटश संसदेच्या
कामकाजाच्या त्या िदवशीच्या नोंदीमध्येही असा काही उल्लेख नाही. िशवाय मकॅ लेला
भारतात व्हॉइसरॉयचा सल्लागार म्हणनू िश�णव्यवस्था उभारण्याच्या कामासाठीच
पाठवण्यात आले होते, तेव्हा त्याने आपल्या कायर्कालाच्या मध्येच संसदेत भाषण
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ठोकण्याची आिण िशफारस करण्याची काहीच गरज नव्हती. मकॅ लेच्या या तथाकिथत
भाषणाच्या संपणू र् मजकुरात जी भाषा वापरली आहे, ती आधिु नक इग्रं जी वळणाची आहे.
१८३५ साली बोलली-िलिहली जाणारी इग्रं जी भाषा यापे�ा फार वेगळी होती.
खोटी वातार् कशी ओळखाल?
•

मजकूर लेखात िदलेल्या प्रकारांपक
ै � एखाद्या स्व�पाचा असतो. त्यामळ
ु े हा
मजकूर आपण आपल्या िमत्रप�रवारात पसरवायलाच हवा, अशी तीव्र
भावना आपल्या मनात िनमार्ण होते.
समाजमाध्यमातून आलेला एखादा मजकूर “जास्तीत जास्त लोकांपय�त
पोहोचवा” अशा आवाहनासह आला असेल, तर तो खोटी वातार्
असण्याची खपू दाट शक्यता असते.

•

मजकूरातील मािहतीसाठी कोणतेही सदं भर् िदलेले नसतात. ही मािहती
आपण गगु ल सचर्द्वारे पडताळली, तर त्याचे काहीही परु ावे िमळत नाहीत,
िकंवा जे िमळतात तेही आपण वाचत असलेल्या मजकुरासारखेच मोघम
असतात, आिण त्यांचे स्रोत आपण कधीही न ऐकलेली व न पािहलेली
अशी प्रकाशने, वेबसाईट वगैरे असतात. बरे चदा त्या प्रकाशनांचे व
वेबसाइटचे कत� कोण आहेत, याचा शोध घेतला, तर त्यातून ही खोटी वातार्
कोणी व काय उद्देशाने बनवलेली आहे, यावर प्रकाश पडतो.

•

मजकुरात छायािचत्र असेल, तर गगु लने उपलब्ध क�न िदलेल्या गगु ल
इमेज सचर्चा वापर क�न आपण त्या छायािचत्राचा मळ
ू स्रोत शोधू शकतो.

‘द वायर’ इ-मािसकातील लेखाइतक्याच त्याखालच्या वाचकांच्या प्रितिक्रया
मह�वाच्या आहेत. बरे च लोक मकॅ लेच्या या तथाकिथत भाषणाला खोटे मानू इिच्छत
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नाहीत, असे िदसते. लेखाच्या लेखकावरच खोट्या वातार् पसरवत असल्याचा आरोप
काहींनी के ला आहे. मकॅ लेचा हेतू वाईटच होता ना, मग काय िबघडले त्याची बदनामी के ली
तर, असाही सरू काही प्रितिक्रयांमध्ये िदसतो. खोट्या वाता�नी आपली बध्ु दी िकती भ्र� के ली
आहे, याचे या प्रितिक्रया हे एक उ�म उदाहरण आहे. गमं त म्हणजे आपली संस्कृ ती कशी
श्रे� हे सांगण्यासाठी मकॅ ले या भारतात आधीच खलनायक मानल्या गेलेल्या पा�ात्याची
सा� आपण काढू पाहत आहोत, यातला िवरोधाभासही लोकांना िदसत नाही. िज�ासंनू ी हा
लेख व प्रितिक्रया ज�र पहाव्यात.
िलंक आहे -

https://thewire.in/history/macaulays-speech-never-delivered

गेल्या काही वषा�तल्या माझ्या िनरी�णानसु ार खोट्या वाता�चे ढोबळमानाने पढु ील
प्रकार आहेत.
१. प्रिसध्द व्य��ची बदनामी करण्यासाठी िकंवा स्तुती करण्यासाठी िदशाभल
ू करणारी
मािहती, फोटोशॉपने बदललेली छायािचत्रे, सोयीस्कर सपं ादन के लेले िव्हिडओ इ. चा
वापर क�न बनवलेली वातार्.
२. आरोग्याशी सबं िं धत काहीतरी नवे सश
ं ोधन सांगत आहोत, अशी बतावणी क�न
तथाकिथत पारंप�रक उपचारपध्दतींचे िकंवा काही िविश� भाज्या-फळांचे िकंवा देशी
गायींचे वगैरे उदा�ीकरण करणार्या वातार्. यामध्ये वै�ािनक स�ं ा वाप�न अत्यतं
अशा�ीय मािहती व तकर् िदलेले असतात (उदा. माठातले पाणी आतून बाहेर
नैसिगर्क�रत्या गार होत असते तर फ्र�जमधील पाणी बाहे�न जबरदस्तीने गार के ले
जाते, म्हणनू माठातले पाणी िपणे जास्त आरोग्यदायक आहे, देशी गायीच्या शेणांनी
घर सारवले तर अणबु ॉम्बच्या स्फोटानंतरच्या िकरणोत्सारापासनू ही आपले संर�ण
होते, इ. ). बरे चदा कोणत्यातरी पा�ात्य िवद्यापीठाच्या िकंवा सश
ं ोधकाच्या नावावर हे
सारे खपवलेले असते. काहीवेळा तर भारतातच आरोग्य�ेत्रात चांगले काम करणार्या
प्रकाश आमटे, अभय बगं , इ. पैक� कोणाचेतरी नाव लेखक म्हणनू िदलेले असते.
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३. पौरािणक भाकडकथांच,े पवू �पासनू प्रचिलत अंधश्रध्दांचे, तसेच भारतीय संस्कृ तीतील
काही िविश� चालीरीती व पध्दती इ. चे समथर्न करणारे छद्मिव�ान सांगणार्या वातार्
(उदा. महाभारतात इटं रनेट होते म्हणनू च संजय धृतराष्ट्राला यध्ु दभमू ीचा दैनिं दन वृ�ातं
देऊ शकला, तुळस इतर झाडांप�
े ा जास्त ऑिक्सजन िनमार्ण करते म्हणनू अगं णात
तुळस लावावी, इ.) अशा वाता�मध्ये बरे चदा नासा, आईनस्टाईन, ओपनहायमर, इ. चा
नाहीतर नेचर वगैरे नामांिकत िनयतकािलकांचा हवाला िदलेला असतो.
४. एखादी नैसिगर्क आप�ी येत असल्याचा िकंवा आली असल्याचा िकंवा कोणाचेतरी
छायािचत्र टाकून ती व्य�� फरार असल्याचा िकंवा हरवली अथवा सापडली
असल्याचा दावा करणार्या वातार्. मख्ु यतः घबराट िनमार्ण करणे, लोकांना त्रास देण,े
एवढाच याचा हेतू असतो. एखाद्या वेळी खोडसाळपणे अिधक मािहतीसाठी सपं कर्
म्हणनू कोणाचातरी दरू ध्वनी क्रमांक वगैरेही िदलेला असतो. यामळ
ु े ती व्य�� लोकांना
तोंड देता देता हैराण होऊन जाते.
५. दैवी चमत्काराबद्दल मािहती देणारी वातार्. ही अंधश्रध्दांच्या िनिमर्तीची नवी पध्दत
आहे. एखादा बवु ा, साध्वी, िकंवा देव, तीथर्स्थान, इ. ची थोरवी सांगण्याचा हा प्रकार
असतो.
६. एखाद्या िविश� समहू ािव�ध्द िवखारी प्रचार करणारी वातार्. त्यासाठीही मनच्या
रचलेल्या घटना, िकंवा घडलेल्या घटनांचे िवपयर्स्त वणर्न, फोटोशॉप के लेली िकंवा
संदभर् सोडून उचलेली छायािचत्रे, िव्हिडयो (उदा. इतर देशांतील प्रसंग िकंवा
िचत्रपटातील �ष्ये), इ. चा वापर के लेला असतो.
या खोट्या वातार् कशा तयार के ल्या जातात, व्हॉट्सॅप व फे सबक
ु सारख्या
समाजमाध्यमांतनू कशा पसरवल्या जातात, आिण हळूहळू शहाण्यासरु त्या माणसांनाही
आपल्या जाळ्यात कशा ओढतात, याबद्दल काही लोकांनी सश
ं ोधन के ले आहे. काही
लोकांनी तर खोट्या वाता�चा खोटेपणा उघडक�ला आणणे, हेच आपल्या आयष्ु याचे ध्येय
शै�िणक सदं भर् अक
ं - ११२

52

---------------------------------------------------------------------------------------------

ठरवले आहे, आिण सत्यशोधन संकेतस्थळे

(उदा. अल्ट न्यजू , फॅ क्टचेकर डॉट इन इ. ) तयार
के ली आहेत. पण आभाळच फाटले आहे, त्याला
कुठे कुठे िठगळे लावणार, अशी प�रिस्थती आहे.
लोकांमध्ये वै�ािनक �ि�कोन �जला तरच या
प्रकाराला आळा बसेल. कारण खोटी वातार् तयार करणारा ती काहीशे लोकांपय�त पोहोचवेल.
पण या काहीशेपैक� बह�सख्ं य लोक ती आपल्या सपं कार्तल्या प्रत्येक� काहीशे लोकांपय�त
पोहोचवतात, आिण ही साखळी अशीच चालू राह�न अल्पावधीत ही वातार् कोट्यवधी
लोकांपय�त पोहोचते. यातल्या पिहल्या टप्प्यातच बह�सख्ं य लोकांनी ही वातार् पढु े जाऊ िदली
नाही, आिण अशा वातार् पाठवणार्याला आपल्या संपकर् यादीतनू हद्दपार के ले, तर वातार्
बनवणार्याच्या उिद्द�ावरच पाणी पडेल. असे काही झाल्याखेरीज हा सामािजक रोग नाहीसा
होणार नाही. प्रत्येक खोट्या वात�चे सत्यशोधन आिण असत्याचे खंडन हा वेळखाऊ, खिचर्क
आिण तात्परु ता मागर् आहे. यातून आपण के वळ ल�णांवर तात्कािलक उपाययोजना क�
शकू. तीही मह�वाची आहेच, पण मळ
ु ावर घाव घालण्यासाठी सवर् िववेक� लोकांनी
तकर् बध्ु दीची आिण वै�ािनक �ि�कोनाची मात्रा अिधकािधक लोकांना देण्यासाठी एकित्रत
प्रयत्न करणे जास्त मह�वाचे आहे.
▲▲▲

लेखक : िप्रयदिशर् नी कव�, समिु चत एन्व्हायरो टेक, पुणे याच्या संस्थापक, संचालक
pkarve@samuchit.com

राष्ट्रीय वै�ािनक �ि�कोन िदवसाच्या आयोजनासाठी उपय�
ु सािहत्य, िव्हिडओ, इ.
साठी http://aipsn.net या वेबसाइटवर Resources हे पान पहात रहा.
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सावध रहा छद्मिव�ानापासून
िव�ानाचे यगु येण्यापवू � िनसगार्कडे माणसू आव्हान म्हणनू पहात होता. िनसगार्चा
आपल्या िहतासाठी वापर करणे म्हणजे िनसगार्वर मात करणे ही त्याची भिू मका होती, आिण
त्यासाठी िनसगार्प�
े ाही श्रे� मानल्या जाणार्या जादटू ोणा व इतर अितमानवीय श�ींना तो
शरण जात होता. िव�ानाची भिू मका याच्या बरोबर उलट आहे, आिण ते िनसगर्िनयमांच्या
आधीन राह�न काम करते. िव�ानाचा अगं ीकार के ल्यापासनू आपण अितमानवीय श�ींच्या
कल्पनेपासनू बरे च दरू आलो आहोत, पण अजनू पणू पर् णे त्यातून आपली सटु का झालेली
नाही. अधं श्रध्दा अजनू ही जाग्या आहेत. आधिु नक प्रगतीचा वारा न लागलेल्या सस्ं कृ तीत
अजनू ही त्या पणू र् श��िनशी कायर्रत आहेतच, पण आधिु नक तंत्र�ानािधि�त समाजांमध्येही
त्या अजनू वळवळताना िदसतात. बरे चदा इथे त्यानं ी िव�ानाचा मख
ु वटा धारण के लेला
िदसतो. हे आहे, छद्मिव�ान. िव�ान परु ावा मागते, आिण वै�ािनक तथ्यांचा पडताळा
पहाणारे प्रयोग करता येणे शक्य असते. छद्मिव�ान शंकेखोरपणा आिण पडताळणीचे प्रयोग
यांच्याकडे दल
ु र्� करते.
िव�ातील कायर्कारणभाव मांडण्याचे अनेक मागर् आहेत. धािमर्कतेत अध्यात्माचा
आधार घेणे ठीक आहे, पण िव�ानात हे चालणार नाही. ज्योितषशा� ही एक प्राचीन
काळापासनू िव�ास ठे वली गेलेली सक
ं ल्पना आहे. व्य�� आिण िव� यामं ध्ये एक गढू
संबंध आहे, ग्रहतार्यांच्या पृथ्वीसापे� स्थानांचा व हालचालींचा मानवी जीवनव्यवहारांवर
प�रणाम होतो, असे ज्योितषशा� मानते. ही अशा�ीय धारणा खपू आकषर्क आहे.
आयष्ु यात येणार्या काही अनभु वांमळ
ु े , आपण खपू नगण्य आहोत, अशी बरे चदा आपली
भावना होते. पण सारे िव� के वळ आपल्यासाठी िनमार्ण झालेले आहे, सपं णू र् िव�ाच्या
व्यवहारांशी आपले अगदी घट्ट नाते आहे, असा िव�ास ज्योितषी आपल्याला देतात, व
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आपला आत्मसन्मान त्यामळ
ु े जागा रहातो. इतके च नाही, िव�ात हे िवशेष स्थान के वळ
आपले, आपल्या जमातीचे, आपल्या धमार्चे आहे, असाही संदश
े आपापल्या संस्कृ तीतील
ज्योितषी आपल्याला देतात. आपण नगण्य तर नाहीच, पण उलट आपले नसलेल्या इतर
सवा�पे�ा श्रे� आहोत, ही भावना मनाला खपू आधार देणारी, सख
ु ावणारी असते.
ज्योितषशा� म्हणजे एक परु ाणकालीन जादटू ोण्याचा प्रकार आहे, ही जाणीव ठे वनू त्याकडे
पाहाणे वेगळे , आिण ते एक िव�ान आहे, या भावनेने त्याकडे पाहाणे वेगळे .
खगोलिव�ानाशी संबंिधत िव�ानशाखा म्हणनू जेव्हा ज्योितषशा�ाची मांडणी के ली जाते,
तेव्हा ते छद्मिव�ान असते. खपू ज्योितषशा�ी आजकाल हे करताना िदसतात. त्याचं े
खगोलिव�ानाचे �ान अद्ययावत असते. ग्रहतार्यांच्या मागा�ची आराखने करण्यासाठी ते
खगोलिव�ानाचा आिण सगं णकासं ारख्या आधिु नक यत्रं ाच
ं ा वापर करतात. मात्र या वै�ािनक
मािहतीचा वापर क�न ते जेव्हा भिवष्याचे िनदान करतात, तेव्हा ते िनिवर्वादपणे
छद्मवै�ािनक असतात.
िव�ानाप्रमाणेच छद्मिव�ानही ठोकताळे बांधते. िवधं न िवहीर खणण्यासाठी के वळ
एका जादईू काठीच्या मदतीने पाण्याचा स्रोत असल्याची जागा शोधनू देण्याचा दावा
करणार्या पाणक्यांनी दाखवलेल्या िठकाणी काही प्रमाणात का होईना पाणी सापडतेच (ते
वापरण्याजोगे वा वापरण्याइतके असते का, हा मद्दु ा अलािहदा). त्यांचे दावे जवळ जवळ
१०० टक्के खरे ठरतात. याचे कारण म्हणजे पृथ्वीच्या पृ�भागाखाली समु ारे १०० मी.
अंतरात जवळजवळ सवर् िठकाणी पाण्याचा काही ना काही स्रोत असतोच. अगदी थेंबभरही
ओलावा असणार नाही, अशी जागा शोधनू काढणे ही पाणक्याच्या कौशल्याची खरी परी�ा
ठरे ल.
गरोदर बाईच्या पोटावर लंबक ध�न मांित्रक गभर्िलगं परी�ा करतो, तेव्हा त्याचे
अंदाज ५० टक्के खरे ठरतात. पण इतक� अचक
ू ता तर कोणतेही मंत्रतंत्र माहीत नसताना
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नाणेफेक क�न के लेल्या संख्याशा�ीय अंदाजातही असते. गभर्िलंगपरी�ेच्या वै�ािनक
पध्दतींची अचक
ू ता ९५ टक्के आहे. (अथार्त गभर्िलंगपरी�ेचा वापर �ीभ्रणू हत्यांसाठी के ला
जातो, अशा आपल्या समाजात कायद्याने अशा परी�ांवर बदं ी आहे, हे योग्यच आहे. पण
मळ
ु ात ि�यानं ा कमी लेखण्याची अवै�ािनक वृ�ी बदलण्यासाठीचे प्रयत्न कमी पडत
असल्याने लोक गभर्िलगं परी�ा करतच रहातात, फ� त्यासाठी मांित्रक-तांित्रकांकडे रीघ
लागत रहाते, आिण छद्मिव�ानाची महती वाढत रहाते.)
ज्याची अचक
ू ता शन्ू य टक्के आहे, असे छद्मिव�ानाचे उदाहरण म्हणजे ऊजार्वधर्न
करणारी यंत्र.े खचर् के लेल्या ऊज�पे�ा जास्त ऊजार् िनमार्ण क�न देणारे यत्रं तयार झालेच
आहे, फ� पैशाअभावी त्याचे उत्पादन रखडते आहे, असा दावा अधनू मधनू डोके वर
काढतो. अ�ानी लोकांना फसवनू त्यांच्याकडून गतंु वणक
ु �च्या नावाखाली पैसे
उकळण्यासाठी भामटे लोक ही क्लृ�ी वेळोवेळी वापरत असतात. हे पणू पर् णे कचरािव�ानच
आहे, असे म्हटले पािहजे.
छद्मवै�ािनक सवर्त्र आहेत, ते वै�ािनक स�ं ांचा व सक
ं ल्पनांचा द�
ु पयोग क�न
आपले म्हणणे अत्यंत प्रभावीपणे मांडतात, आिण शहाण्यासरु त्या लोकांनाही आपल्या
जाळ्यात ओढतात. त्यानं ा गल
ु ामी करणार्या आिण पैसे परु वणार्या िशष्यगणांची कमतरता
कधीही भासत नाही. दक
े ा छद्मवै�ािनक पस्ु तकांची संख्या
ु ानांमध्ये िव�ानिवषयक पस्ु तकांप�
िकतीतरी जास्त असते. कचरा िव�ानाला सध्या भरभराटीचे िदवस आले आहेत.
चारे कशे वषा�पवू �पय�त सवर्च माणसांच्या मनावर अंधश्रध्दा, भतु े, सैतान, रा�स,
जादटू ोणा यांचा मोठा प्रभाव होता. मध्ययगु ीन माणसांचे जीवन खडतर व अनेक जीवघेण्या
धोक्यांनी भरलेले होते. खपू क�ाने आपण िव�ानाची उभारणी के ली, अंधश्रध्दांच्या
पगड्यातून बाहेर पडलो, आिण अ�ानावर मात के ली. आपण जे कमावले आहे, त्याचा
आनंद साजरा के ला पािहजे. िकतीतरी जीवघेण्या आजारांवर आपण आता उपाय शोधले
आहेत आिण या रोगांचे कारण मानल्या गेलेल्या िपशाच्चांच्या कायमस्व�पी भीतीच्या
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सावटातनू आपली सटु का झाली आहे. अधं श्रध्दा पसरवणारा रस्त्याच्या कडेला बसलेला
कोणी कुडमडु ् या मांित्रक असो, आरोग्याबाबत अिव�सनीय दावे करणारी पस्ु तके िलिहणारा
कोणी तथाकिथत िवचारवतं असो, चबंु किचिकत्सा वगैरे करणारा कुणी भामटा असो, िकंवा
भयगंड िनमार्ण क�न लोकांना गल
ु ाम बनवणारा कोणी बाबा िकंवा माता वगैरे असो,
अंधश्रध्दांवर िव�ास ठे वण्याचे आज आपल्याला काहीही कारण नाही. पण असे असनू ही,
ज्या अंधश्रध्दांना आपण मोठ्या प्रयत्नांनी मागे रे टले, त्या पन्ु हा पन्ु हा डोके वर काढतात,
तेव्हा काळजी वाटते. अमे�रके सारख्या िव�ान-तंत्र�ानात पढु ारलेल्या देशात आज मध्ययगु ीन
यरु ोपात होते त्यापे�ा जास्त ज्योितषी आहेत, आिण ल�ावधी लोक त्यांच्या भजनी
लागलेले आहेत. मध्ययगु ीन यरु ोपात ज्योितष आिण मत्रं तंत्र यांवर िव�ास ठे वणारे िजतके
लोक होते, त्यापे�ा जास्त अमे�रकन लोक आज असल्या गो�ींवर िव�ास ठे वतात.
वतर्मानपत्रांमध्ये िव�ानाचे रोज छापले जाणारे सदर कोठे ही िदसत नाही, पण दैिनक भिवष्य
मात्र रोज छापनू येते. आपल्या आजबु ाजचू े भौितक जग िव�ान व तत्रं �ानाच्या मदतीने खपू
सधु ारले आहे, पण आपली मानिसकता मात्र अजनू मागासच आहे.
तंत्र�ानामळ
ु े मनष्ु यसमाजाची अधोगती होते आहे, असे बर्याच लोकांना वाटते. पण
आपली अधोगती होणारच असेल तर ती परु ाणमतवाद, अतािकर् कता, अंधश्रध्दा यांच्यापढु े
िव�ान आिण तंत्र�ानाने गढु गे टेकले तर होईल. आपल्या शाळांमध्ये अतािकर् तेला जागा
िदली गेली, तर आपली काही धडगत नाही. अतािकर् कता आिण छद्मिव�ान हे मोठे पैसे
कमाऊ धंदे आहेत. त्यांच्या प्रवक्त्यांपासनू चार हात लांबच रहा.

(कन्सेप्च्यल
ु िफिजक्स, लेखक – पॉल �इु ट या पस्ु तकातनू )
भाषांतर : िप्रयदिशर्नी कव�
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२० ऑगस्टच्या राष्ट्रीय वै�ािनक �ि�कोन िदवसािनिम� वै�ािनक �ि�कोन
या िवषयावर भाषण देण्यासाठी येऊ शकतील अशा वक्त्यांची यादी
१. िववेक मॉन्टेरो, मंबु ई
२. गीता महाशब्दे, पणु े
३. अिनके त सळ
ु े , मंबु ई
४. मजु तबा लोखंडवाला, पणु े
५. िविनता नवलकर, मबंु ई
६. वषार् माने, मंबु ई
७. रोहन व्यवहारकर, मंबु ई
८. रोिहणी करंदीकर, मंबु ई
९. सजु ाता बाबर, नािशक
१०. सषु मा ब�ी, मबंु ई
११. कृ ष्णात स्वाती, कोल्हापरू
१२. सदु श
े घोडेराव, नािशक - इमेल sudeshghoderao@gmail.com
१३. सोनावणे िवनोदकुमार, मबंु ई
१४. सधु ीर कंु भार, कराड
१५. सजु ाता म्हेत्रे, कोल्हापरू
१६. एस.् आर. भडं ारी, न्यू पनवेल
१७. अ�रंदम बोस, मंबु ई
१८. रे खा देशपांडे, मंबु ई,
१९. अिभषेक सळ
ु े , मंबु ई
२०. राजेंद्र कांक�रया, िपपं री िचचं वड व पणु ,े महाराष्ट्राबाहेरही
व्याख्यानासाठी जाऊ शकतात.
२१. तेजल कािनटकर, मंबु ई
२२. नंिदनी जाधव, पणु े
२३. डॉ. शतं नू अभ्यक
ं र, वाई, िज. सातारा
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िव�ान आिण तकर्श��
लेखक : सब्यसाची चटज�
अनुवाद : संजीवनी आफळे

आधिु नक

खगोलभौितक�शा�ाचे अग्रेसर
संशोधक डॉ. मेघनाद साहा यांनी सांिगतलेली
ही गो� आहे. १९३० मध्ये प्रिसद्ध झालेल्या
एका बंगाली लेखात त्यांनी ती वणर्न के ली
आहे. ती घटना घडली त्यांच्या गावात. तोपय�त
साहा खगोलभौितक�शा�ामध्ये नावा�पाला
आले होते. ते त्यांच्या ढाका िजल्�ातील,
म्हणजे स्वातं�यपवू र् काळातील एकसंध
बंगालमधील त्यांच्या गावाला भेट देण्यासाठी
गेले होते.

डॉ. मेघनाद साहा

तेथे त्यांच्या विडलांचे एक िमत्र त्यांना भेटले आिण त्यांनी िवचारले, “तू तझ्ु या
िव�ानामळ
ु े खपू प्रिसद्ध झाला आहेस, असं मी ऐकलंय. कशाबद्दल आहे हे सवर्, कळे ल का
मला?”
साहांनी तार्यांमधील औिष्णक आयनीकरण समतोल (Thermal Ionization
Equilibrium) आिण त्याचा तार्यांच्या वणर्पटाशी असलेला संबंध याबद्दलचे त्यांचे काम
त्यांना समजावनू सांिगतले.
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त्या सद्गहृ स्थाने ते ऐकून घेतले आिण म्हटले, “पण हे सगळं तर वेदात िदलेलं आहे.”
अवाक झालेल्या साहांनी त्यांना िवसाव्या शतकातल्या वै�ािनक क्रांतीबद्दल
सांिगतले; अणचू ी संरचना, सापे�तावाद, वगैरे, वगैरे. तरीही त्यांचे उ�र तेच होते, “हे सवर्
वेदांमध्ये सांिगतलेलं आहे.”
त्यावर साहांनी त्याला आपली सस्ं कृ ती कशाप्रकारे अनेक अडचणींमधनू िवसाव्या
शतकातल्या वै�ािनक क्रातं ीपय�त पोचली ते वणर्न के ले. कसे, कोपिनर्कसच्या सश
ु े
ं ोधनामळ
१६ व्या – १७ व्या शतकात यरु ोपमध्ये मह�वाचे यगु स�
ु झाले. गॅिलिलओ, के प्लर आिण
न्यटू नबद्दल त्यांनी सांिगतले. प्राचीन भारतीय आिण मध्य आिशयातील खगोलशा�ाबद्दल
त्यांनी सांिगतले. प्राचीन भारतीय गिणताबद्दलही साहांनी त्यानं ा सांिगतले आिण वर साहा
हेही म्हणाले क� ते गिणत कोपिनर्कसने घडवनू आणलेल्या क्रांतीपय�त पोचू शकले नाही.
परंतु त्या सद्गहृ स्थाचे मत तेच रािहले क� हे सवर् आधिु नक िव�ान वेदामध्ये आधीच
सांिगतलेले आहे !
गो� सपं वताना साहा म्हणाले, “वेदामध्ये हे सवर् कोठे िदले आहे ते शोधण्याचा मी
प्रयत्न के ला आहे आिण मला या प्राचीन सािहित्यक पस्ु तकांमध्ये याचा कोणताही संदभर्
सापडलेला नाही.”
आता ही दसु री गो�. ही एका दसु र्या
थोर शा��ाच्या लेखातील आहे. सत्येंद्रनाथ
बोस हे महािवद्यालयात आिण िवद्यापीठामध्ये
साहांचे सहाध्यायी होते. ते असे सांगतात क�
पिहल्या महायद्ध
ु ानतं र जेव्हा िब्रटीशांनी िहजली
(Hijli : सध्याच्या आयआयटी, खरगपरू पासनू
ही जागा जवळ होती.) येथे तु�ंग बांधला, तेव्हा
असे ल�ात आले क� या जागेजवळ पाण्याचा
स्रोत नाही. भिू मगत पाणी शोधण्यासाठी
शै�िणक सदं भर् अक
ं - ११२

सत्येंद्रनाथ बोस
60

---------------------------------------------------------------------------------------------

इिं जनीअसर् पाठवण्यात आले; पण सवर् प्रयत्न व्यथर् गेले. अशी अफवा उठली क� एक
'जादगु ार' आला; त्याने 'Y' आकार असलेली एक झाडाची फांदी घेतली; तो तु�ंगाच्या
आवारात चालत गेला आिण त्याने पाण्याचा स्रोत शोधनू काढला. आिण ितथे पाणी
सापडले!
हे सवर् गढू वाटते. पण बोसनी याबद्दल मत
व्य� के ले; येथे मी ते थोडक्यात देतो आहे,
“मला

इवोतोव्हचा

तराजू

(Eötvös's

balance) आिण अितशय अचक
ू तेने तो 'g'

म्हणजेच ग�ु त्वाकषर्णामळ
ु े होणारे गितवधर्न
(acceleration due to gravity) मोजू
शकतो हे मािहत होते. मला मािहती होते क� या
'g' च्या मल्ू याव�न एखाद्या जागी तेल, वायू

आिण वेगवेगळे �ार उपलब्ध आहेत का ते
शोधता येते. जे काही भौितकशा� मला अवगत
होते आिण मी िशकवले होते त्याव�न मी हे समजू
शकतो.

इवोतोव्हचा तराजू
http://www.omikk.bme.hu/archivum/a
ngol/htm/eotvos_l.htm

पण अशा प्रकारच्या उपकरणाला काय प्रतीचा अचक
ू पणा आवश्यक असतो याचीही
मला जाणीव आहे आिण त्यामळ
ु े या जादगु ाराच्या दाव्यांबद्दल माझ्या मनात शंका आहे.
नंतरही मी राज्यसभेचा सदस्य असताना आम्ही राजस्थानातील भिू मगत पाणी शोधण्यासंबंधी
चचार् के ली होती. आम्हाला मािहती होते क� या जागी ४००० वषा�पवू � वनस्पती होत्या पण
वाळवंटाच्या आक्रमणामळ
ु े येथील पाण्याचे स्रोत नाहीसे झाले. काही जणांना वाटत होते क�
वाळूखाली गाडले गेलल
े े पाणी अजनू ही तेथे असेल. या काळामध्ये गढू तंत्र वाप�न काम
करणार्या 'पाणीवाला महाराज'बद्दल िदल्लीमध्ये खपू उत्सक
ु ता होती. शेवटी या 'पाणीवाला
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महाराज'ची मदत घेण्यात आली. त्याने शोध घेऊनही काहीही उपयोग झाला नाही आिण
शेवटी इतक्या मोठ्या प्रिसद्धीनतं र हा पाणीवाला महाराज िवस्मरणात गेला.”
या अशा गो�ी, िव�ान आिण तकर् श��बद्दल व्यावहा�रक उदाहरणे द्यायला उपयोगी
पडतात.
पिहल्या कथेत, कोपिनर्कस आिण न्यटू नचे सयू र्मालेसबं धं ीचे आिण तार्यांच्या
वणर्पटाबद्दलचे आधिु नक िनयम वेदात सांिगतलेले आहेत असे सािं गतल्यानतं र साहा शक
ं ा
उपिस्थत करतात. ४००० वषा�पवू � या िनष्कषा�पय�त पोचण्यासाठी काय व्यावहा�रक
अडचणी येऊ शकल्या असत्या याची त्यानं ा कल्पना होती. त्या काळाकरता या अशक्यप्राय
बाबी होत्या. पण वेदांमध्ये शोध घेतल्यानतं रच त्यानं ी हे मान्य के ले क� या गो�ी त्यात
िदलेल्या नाहीत.
दसु र्या कथेत, बोसना जादगु ाराच्या श��बद्दल शंका होती कारण िनसगर्िनयम हे
सावर्ित्रक (universal) असतात याची त्यांना जाणीव होती; एका झाडाच्या फांदीच्या
साहाय्याने भिू मगत पाणी शोधणे के वळ अशक्य आहे हे त्यांना चांगलेच ठाऊक होते. स�ू म
बदल िटपणार्या इवोतोव्हच्या तराजल
ू ा काहीच दसु रा पयार्य नव्हता.
िव�ानाची कायर्पद्धती (Methodology of science):
िव�ान हे प्र� िवचारण्यापासनू स�
ु होते आिण त्याच्याबरोबरच चालू राहते.
(Science begins with questioning and continues with it.)

िव�ानाच्या कायर्पद्धतीमध्ये अिव�ास अंतभर्तू असतो. शंकासमाधान होऊ शके ल,
यासाठी एका ठरावीक पध्दतीने काम करावे लागते. आपण जर शालेय स्तरावरील
रसायनशा�ाची प्रयोगवही बिघतली तर एक मह�वाचा धडा िशकता येतो. त्यातले पान तीन
भागांत िवभागलेले असते, प्रयोग, िनरी�ण आिण अनमु ान. त्याचे अथर् स्प� आहेत. पण
त्यातली कल्पना आहे ती नोंद ठे वण्याची (अ) आपल्या स्वत:क�रता आिण िशवाय (ब)
दसु र्यांक�रता. यामळ
ु े प्रयोग पन्ु हा पन्ु हा करता येईल, िनरी�णे तपासनू बघता येतील आिण
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येणार्या शक
ं ा दरू करता करता अनमु ान िसद्ध करता येईल. या आधिु नक िव�ानातल्या काही
मल
ू भतू पायर्या आहेत.

वै�ािनक कायर्पद्धती
१. प्र� िवचारणे
 काय?
 का?
 कसे?

४. गृहीतक पडताळून बघणे
 प्रयोगाचा आराखडा तयार
करणे
 प्रयोग करणे
 नोंद करणे

२. सश
ं ोधन करणे
 आपला प्र� आधी कोणी
िवचारला आहे का ते
शोधणे
 यासारखे इतर प्र� शोधणे
 इतरांचा सल्ला घेणे

५. नोंदींचे िव�े षण
 त�ा िकंवा आलेख तयार
करणे
 नोंदी इतरांच्या नोंदींशी
ताडून बघणे
 नोंदी गृिहतकाशी जळ
ु तात
का ते पाहणे

३. गृहीतक मांडणे
 प्र�ाचे उ�र काय असू
शके ल?
 हे उ�र असेल असे का
वाटते ?
 हा अदं ाज पडताळून
बघता येईल का ?

६. अनुमान काढणे
 प्रयोगाचा िनष्कषर् काढणे
 गृहीतक बरोबर होते का ते
पाहणे
 आणखी कोणते प्र�
अन�ु रीत आहे ते पाहणे

https://sites.google.com/a/ocsb.ca/jason-kea-trinity-science/scientific-method
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िव�ान हे शंकेखोरपणा करतानाच वै�ािनक िनयमांची सावर्ित्रकता (universality)
मान्य करते. अशा प्रकारे , िव�ान पढु ील मागार्ने पढु े जाते (१) परु ावा आिण तथ्ये (२) परु ावा
आिण तकर् (३) वै�ािनक वैधतेचा दावा करणार्या सवर् गो�ींना प्र� िवचारले जातात आिण
त्यांना परी�ेला सामोरे जावे लागते आिण (४) परी�ा देण्यास नकार देणारे सवर् काही ते
वै�ािनक��्या वैध आहे असा दावा क� शकत नाही.
परंतु ५०० वषा�पवू � या पायर्या मान्य झालेल्या नव्हत्या. त्याकाळी, असे मानले जाई
क� �ान हे तकर् करण्याच्या मानिसक प्रिक्रयेने िमळवता येते. सध्याच्या िव�ानाच्या
कायर्पद्धतीमध्ये के वळ दोन टप्प्यांवर मानिसक प्रिक्रया समािव� असतात. प्रथम, प्रयोगाचे
िनयोजन करताना, म्हणजेच नक्क� काय करायचे आहे ते ठरवताना आिण शेवटच्या
टप्प्यावर, शेवटच्या पायरीवर, िनरी�णाव�न अनमु ान काढताना. या दोन टप्प्यांच्या मध्ये
मानिसक तकर् प्रिक्रया प्रयोग करणे आिण िनरी�ण करणे यांच्या हातात हात घालून
जात असते. पण हे सगळे करताना, िनयोजन करताना, प्रयोग करताना आिण
अनुमान काढताना, एक ल�ात ठे वले पािहजे क� िव�ानात मानिसक तकर् आिण
वास्तवातले प्रयोग यातली परस्परिक्रया अंतभर्ूत आहे.
या प्रिक्रया दीघर्काळ चालणार्या असू शकतात आिण त्यातनू आपोआप अनमु ान
काढता येत नाही, तर काही वेळा त्यातून काही िनष्कषर् िनघतही नाही. िव�ानात
कल्पनाश��चाही मह�वाचा वाटा असतो, पण ते फ� कल्पनेच्या जोरावर चालत नाही तर
त्याला तपासण्यायोग्य आिण परत परत करण्याजोग्या प्रायोिगक परी�ांना सामोरे जावे लागते.
िव�ानाचा इितहास अशा प्रकारच्या अनेक कथा आिण घटनांनी भरलेला आहे.
▲▲▲

लेखक : सब्यसाची चटज�, ऑल इिं डया पीपल्स सायन्स नेटवकर् चे अध्य�.
इ-मेल : chatsab99@gmail.com
अनवु ाद : सज
ं ीवनी आफळे , शै�िणक सदं भर् गटात सहभागी.
इ-मेल : saaphale@rediffmail.com
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�व�ान (दे खील) मू ल्यव्यवस्थे चा
आधार असू शकतं !
लेखक : डॉ. हेमू अिधकारी

मानवी संस्कृ तीच्या जडणघडणीमध्ये आिण िवकासामध्ये िव�ानाचा िनि�त वाटा असतो,
सहभाग असतो असं प्रितपादन मी नेहमे ी
करतो. मानवी इितहासाच्या वेगवेगळ्या
कालखंडात याची अनेक उदाहरणं
सापडतात. परंतु संस्कृ तीच्या अन्य
घटकांप्रमाणेच िव�ान हा देखील सस्ं कृ तीचा
एक भाग असतो याचं भान आपल्याला
नसतं कारण िव�ान आिण सस्ं कृ ती याचं आपण ‘कम्पाटर्मन्े टलायझेशन’ के लं आहे, त्यानं ा
अलग के लं आहे.
सस्ं कृ तीच्या घटकांपैक� एक मह�वाचा घटक म्हणजे मल्ू यव्यवस्था, िवशेषतः
सामािजक मल्ू यव्यवहार. आजच्या संदभार्त िवचार के ला तर ल�ात येतं क� काही शा�त
मानवी मल्ू य ही सामािजक मल्ू यव्यवस्थेच्या संदभार्त आपण मान्य के ली आहेत. स्वातं�य,
समता, बंधभु ाव, ि�यांना समान वागणक
ू , सामािजक समानता, शोषणरिहत समाजव्यवस्था
ही मल्ू यं आजच्या आधिु नक सामािजक व्यवहाराचा आधार आहेत असं आपण मानतो.
(कागदावर तरी मानतो. प्रत्य�ात काय आहे ही गो� वेगळी!) ही सामािजक मल्ू यं समाजात
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�जवण्यासाठी आपण जे प्रयत्न करतो त्याला संस्कार म्हणतात. तर मद्दु ा असा आहे क� ही
मल्ू य �जवण्यासाठी, संस्कार करण्यासाठी िव�ानाचा आधार आपण घेऊ शकतो का?
िव�ानाच्या माफर् त मल्ू यं �जवण्याचं काम होऊ शकतं का? काही वषा�पवू � एका आतं रराष्ट्रीय
ख्यातीच्या ज्ये� वै�ािनकाचं ‘िव�ान आिण सामािजक व्यवहार’ अशा कुठल्यातरी
िवषयावर व्याख्यान ऐकत होतो. व्याख्यानाच्या ओघात ते म्हणाले, “मल्ू य �जवण्यासाठी
िव�ानाचा काही उपयोग होणार नाही. मल्ू य �जवण्याचं काम आपण धमार्वर सोपवाव”ं .
त्यांच्या यिु �वादाचं समथर्न करण्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण िदलं. ते म्हणाले, “आता बघा
ही माझी बॅग इथे टेबलावर आहे. ती मी उचलनू हातातनू सोडली तर ती जिमनीवर पडेल.
आता माझं िव�ान मला एवढचं सांगेल क�, बॅग हातातनू सोडली तर ती जिमनीवर पडेल.
पण बॅग जिमनीवर टाकणं हे चक
ू क� बरोबर, चागं लं क� वाईट याचं उ�र मला िव�ानाच्या
कुठल्याही पस्ु तकात िमळणार नाही. ते ठरवायला मला संस्कारांची गरज लागेल.” वै�ािनक
महाशयांचं म्हणणं वरवर पािहलं तर अगदी बरोबर वाटतं. पण जरा िवचार के ला तर या
यिु �वादातला फोलपणा कळून येईल. बॅग जिमनीवर टाकणं चांगलं क� वाईट याचं उ�र
िव�ान (प�ी: पस्ु तकातलं िव�ान) देऊ शकत नाही हे खरंच. पण ते उ�र आपल्याला कसं
िमळतं? कुठून िमळतं? चांगलं काय आिण वाईट काय हे आपण कसं ठरवतो? बॅग खाली
टाकावी क� टाकू नये हे ठरवायला आपण धमर्पिं डतांकडे जातो? क� धमर्ग्रंथ चाळतो? यातलं
आपण काहीही करत नाही. बॅग खाली टाकली तर ती तुटते, फुटते आिण कदािचत
वापरण्यायोग्य राहत नाही हे आपण अनभु वातून िशकलेलो असतो. या अनभु वातून
िमळालेल्या �ानाच्या आधाराने बॅग जिमनीवर टाकणं चक
ू आहे, गैर आहे हे मल्ू य आपण
तयार के लेलं असतं. अनभु व, िनरी�ण, िव�े षण आिण िनष्कषर् या िव�ानाच्या पद्धतीचा
वापर क�न आपण आपल्यापरु तं हे एक मल्ू य तयार के लं आहे. पाठ्यपस्ु तकातलं �ान,
मािहती म्हणजे िव�ान इतक� िव�ानाची मयार्िदत व्याख्या के ल्यामळ
ु े , िव�ान मल्ू यं देऊ
शकत नाही, असं आपण म्हणतो. पण िव�ान म्हणजे िव�ानाची पद्धत, वै�ािनक िवचारपद्धत
हे जर आपण ल�ात घेतलं तर िव�ानाच्या पद्धतीने मल्ू यं िनमार्ण करता येतात आिण �जवता
येतात हे आपल्याला कळे ल.
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मानवी इितहासावर एक ओझरती नजर टाकली तरी आपल्या ल�ात येईल क�,
इितहासाच्या वेगवेगळ्या कालखडं ांत समाजात �ढ असलेली मल्ू यं ही काही आकाशातनू
पडली नाहीत िकंवा (काही लोक समजतात तशी) धमर्ग्रंथातून आपोआप िमळालेली नाहीत.
िविश� कालखंडांत समाजात प्रस्थािपत असलेली मल्ू य ही त्या काळच्या समाजाची गरज,
िविश� सामािजक प�रिस्थती आिण िनसगार्बद्दलच,ं आजबू ाजच्ू या भौितक जगाबाबतच
माणसाचं �ान, आकलन या सवा�तून िनमार्ण झालेली आहेत. बर्याच वेळा स�ाधारी
वगार्च्या िहतसंबंधांची जपणक
ू करण्यासाठी मल्ू यं िनमार्ण के ली गेली असंही आढळतं.
यातली अनेक मल्ू यं काळाबरोबर बदलत गेली. कारण ती कालबा� ठरली. उदाहरणाथर्,
शंभर वषा�पवू � ि�यांचं समाजातलं स्थान दय्ु यम होतं, त्यांना असमान वागणक
ू िदली जात
होती. ि�या या जात्याच दबु र्ल, िनबर्द्ध
ु आिण कमी आकलनश�� असलेल्या अशा असतात
या समजतु ीवर ही मल्ू यव्यवस्था आधारलेली होती. आज आपण हे मल्ू य फे कून िदलं आहे.
ि�यांचा समान दजार् आपण मान्य के ला आहे. यात सामािजक िस्थत्यंतराचा जसा वाटा
आहे, तसाच वै�ािनक प्रगतीमळ
ु े प्रा� झालेल्या नवीन �ानाचाही वाटा आहे हे िवस�न
चालणार नाही. �ी-प�ु षांच्या शरीररचनेचं �ान, मेंदचू ी रचना आिण कायर् यािवषयीचं नवं
�ान, बिु द्धम�ा चाचणी घेण्याच्या नव्या पद्धती या सगळ्या नवीन �ानातनू हे स्प� होऊ
लागलं क� कोणत्याही बाबतीत ि�या या प�ु षांपे�ा कमी �मतेच्या आहेत असं
मानण्याजोगा कोणताही परु ावा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. या सार्या �ानाचा उपयोग
ि�यांिवषयीचा नवीन सामािजक �ि�कोन, नवीन सामािजक मल्ू य घडवण्यासाठी झाला नाही
काय? बदलती मल्ू यव्यवस्था आिण वै�ािनक प्रगतीचा त्यासाठी लागलेला हातभार
दाखवणारी अशी असख्ं य उदाहरणं मानवी इितहासात आहेत. त्यांच्याकडे जर आपण
डोळसपणे पिहले तर ‘िव�ान काही मल्ू यव्यवस्थेचा आधार होऊ शकत नाही’, अशी िवधानं
आपण करणार नाही. पण बदलत्या सामािजक व्यवस्थेत, अनभु व, समाजाची गरज आिण
माणसाचं �ान या सवा�चा आधार घेऊन वै�ािनक पद्धतीमधनू मल्ू य िनमार्ण झाली हे मान्य
के लं तरीही मल्ू य �जवण्यासाठी मात्र धमार्चाच िकंवा धमार्शी सबं िं धत अशा गो�ींचा आधार
घेतला जातो हेही िततकंच खरं आहे. यात िव�ानाचा, वै�ािनक पद्धतीचा काहीच उपयोग
67

शै�िणक संदभर् अंक - ११२

होत नाही असं आपल्याला वाटतं. पण हेही िततकंस खरं नाही. िव�ानाचा आधार घेऊन,
अगदी िव�ानातल्या िसद्धांतांचा उपयोग क�न शालेय मल
ु ांच्या मनात सयु ोग्य सामािजक
मल्ू य �जवता येतात. काही वषा�पवू � मंबु ईत राष्ट्रीय बालिव�ान महोत्सव भरला होता. यात
सहभागी झालेल्या िवद्याथ्या�ना भौितकशा�, रसायन, जीवशा� यातले साधे, सोपे प्रयोग
प्रत्य� करायला िदले होते. यापैक� जीवशा�ामध्ये र�गट तपासण्याचा प्रयोग होता. िवद्याथ�
िदलेल्या सािहत्याचा वापर क�न स्वतःचा र�गट शोधनू काढत. हा प्रयोग क�न घेणार्या
अध्यािपका िवद्याथ्या�ना नतं र र�गटािवषयी, माणसाच्या िनरिनराळ्या जातीजमातींमध्ये
असणार्या फ� चारच र�गटांची मािहती देत आिण नतं र माणसात खरंतर फ� चार र�गट
आहेत, असं सांगनू माणसातल्या जाती, धमर्, वश
ं याव�न वाद घालण,ं दरु िभमान बाळगणं
कसं चक
ू आहे ते सांगत. समानतेचं मल्ू य �जवण्याचं साधन म्हणनू र�गटाच्या प्रयोगाचा हा
वापर अितशय प्रभावी ठरला. के वळ ‘सवर् माणसं समान आहेत’; हे सत्रू सांगण्याऐवजी
त्यापाठीमागची वै�ािनक भिू मका सांिगतली तर ते अिधक प�रणामकारक होतं असं
अनभु वाला आलेलं आहे.
▲▲▲

लेखक : डॉ. हेमू अिधकारी, भाभा अणसु ंशोधन कें द्र येथे िश�ण व तेथेच वै�ािनक म्हणनू कायर्रत होते.
अिभनेता, अनेक नाटके , िचत्रपटांमधून भिू मका, लोकिव�ान चळवळीचे कायर्कत�, वै�ािनक �ि�कोन
�जवण्यासाठी आयष्ु यभर प्रयत्नशील रािहले.

संदभर् ची वेबसाईट पािहलीत का?

www.sandarbhsociety.org
आता यावर भरपरू अंक वाचायला उपलब्ध आहे त.

तुम्ह� तुमच्या आवडीच्या �वषयानुरूप लेख शोधू शकता.
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सत्य कोणतं आ�ण जाद ू कुठल�?
भाग – १
लेखक : �रचडर् डॉिकन्स
अनुवाद : डॉ. शतं नू अभ्यंकर

जे जे आसपास आहे तेवढचं सत्य, ते सगळं वास्तव. सरळ आहे, नाही का? खरंतर नाही.
अनेक प्र� आहेत. डायनॉसॉरचं काय? ते आ�ा आसपास िदसत नाहीत, एके काळी होते.
तारे ? इतक्या दरू वरचे तारे क� आपल्यापय�त त्यांचा प्रकाश पोहोचेपय�त ते िवझनू ही गेले
असतील. म्हणजे आपल्याला जेव्हा ते िदसत असतात, तेव्हा ते ितथे नसतातच.

तारे आिण डायनॉसॉरचं जाऊदे. पण आज, आ�ा, इथे, वास्तवाची जाणीव कशी
होते आपल्याला? अथार्त डोळे , नाक, त्वचा, कान, जीभ या पचं िें द्रयांमळ
ु े ... मृग आिण
मृगजळ, मृद् गंध आिण कस्तुरी, काटे आिण मखमल, धबाबा कोसळणारा धबधबा आिण
दारावरची मंजळ
ू बेल, साखर आिण मीठ... हे सगळं, सगळं आपल्याला समजतं; ही तो
पंचिें द्रयांची िकमया. पण जेवढं पचं िें द्रयांना जाणवतं तेवढचं आहे का हे जग?
दरू दरू च्या प्रचडं आकाशगगं ा आपल्याला िदसत नाहीत आिण स�ू मजीवही
आपल्याला िदसत नाहीत. नसु त्या नजरे ला िदसत नाहीत म्हणनू ते नसतात असं थोडचं
म्हणतो आपण? दिु बर्णींनी आकाशगगं ा आिण स�ू मदशर्कानं ी बॅक्टेरीया िदसतात क� ! या
उपकरणांच्या मदतीने आपली नजर अिधक तेज, अिधक दरू वर रोखतो आपण. या
उपकरणांचं कायर्, सामथ्यर् आिण मयार्दा जाणतो आपण. त्यातनू िदसलेली ��ीआडची
लोभस सृ�ी, तारका, स�ू मजीव प्रत्य�ात आहेत अशी खात्री बाळगतो आपण.
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रे िडयो लहरी असतात का? िदसत नाहीत, ऐकूही येत नाहीत, पण काही खास यंत्रात,
उदाहरणाथर् टेलीिव्हजनमध्ये, �ांचं �पांतर िदसेल अशा िचत्रात आिण ऐकू येईल अशा
आवाजात के लं जातं. त्यामळ
ु े एरवी जाणवत नसल्या तरी या लहरी असतात हे उमजू शकतो
आपण. दिु बर्णी आिण स�ू मदशर्कांसारखचं , रे िडओ आिण टी.व्ही.चं तंत्र आिण िव�ान
आपल्याला माहीत आहे. एरवी न जाणवणार्या लहरी, ही यत्रं आपल्याला जाणवतील अशा
�पात आणतात. तसेच ते रे डीओ टेलीस्कोप आिण एक्सरे टेलीस्कोप. अ�श्य तारे आिण
आकाशगगं ा आपल्या नजरे त आणतात. ��ीआडची सृ�ी ��ीपथात आणतात. आपला
��ीकोन िवस्तारतो.

अज�िटनामध्ये सापडलेला महाकाय डायनॉसॉरचा जीवाश्म
स्रोत https://www.bbc.co.uk/programmes/p03f52vn/p03f51gs?

पन्ु हा डायनॉसॉरकडे वळूया. या ग्रहावर त्याचं राज्य होतं म्हणे एके काळी, पण
कशाव�न? आपण त्यांना न पािहलं, न ऐकलं, ना त्यांनी कधी आपल्यावर हल्ला के ला.
त्यांच्या जगात नेणारं कालयंत्र वगैरे काही नाही आपल्याकडे. पण आपल्याकडे जीवाश्म
आहेत. ते आपल्याला िदसतात. जीवाश्म म्हणजे गाडलेली मढीच. ती काही हलत नाहीत क�
बोलत नाहीत. पण हे जीवाश्म तयार कसे होतात ते आपल्याला माहीत आहे. कोट्यवधी
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वषार्पवू � काय घडलं याचा अदं ाज आपण क� शकतो. पाणी आिण �ार मढ्यामध्ये
िझरपतात. �ाराचं े स्फिटक होतात आिण सपं णू र् प्राणी त्यातल्या बारकाव्यांसह, आता दगडात
िचरस्थायी होतो. जीवाश्म तयार होतो. त्यामळ
ु े आ�ा िदसत नसले तरी डायनॉसॉर होते हे
अशा अप्रत्य� परु ाव्यांनी समजू शकतं. पण हे परु ावे आपल्याला िदसतात, त्यांना स्पशर् करता
येतो; म्हणजे पन्ु हा पचं ेंिद्रये आलीच.
एका अथ�, दबु �ण हे खरंतर एक कालप्रवासयंत्रच आहे. आपल्याला कोणतीही वस्तू
िदसते म्हणजे त्यापासनू येणारा प्रकाश आपल्या डोळ्यात िशरतो. पण प्रकाशाला यायला
वेळ लागतो! समोरच्या िमत्राकडे बघताना त्याच्या चेहर्याकडून येणारा प्रकाश तमु च्यापय�त
पोचायला स�ू मसा वेळ लागतो. हा जो काही स�ू मसा वेळ लागतो, िततक्या वेळापवू �चा
चेहरा तम्ु हाला िदसत असतो. आवाजाचा वेग, प्रकाशाच्या वेगापे�ा खपू च कमी आहे.
म्हणनू च आपल्याला आकाशात आधी फटाक्याचा उजेड िदसतो आिण मग आवाज येतो.
नदीवर लांब कुणी धणु ं धवु त असेल तर आधी कपडा आपटलेला िदसतो आिण मग
आपटल्याचा आवाज येतो.
प्रकाशाचा वेग इतका प्रचंड आहे क� सहसा घटना घडल्या�णीच आपल्याला िदसलेली
असते, असचं समजतो आपण. पण लांबलांबच्या तार्यांकडून येणार्या प्रकाशाचं काय?
सयू ार्चा प्रकाश आपल्यापय�त पोहोचायला आठ िमिनटं लागतात. म्हणजे उद्या सयू ार्चा स्फोट
झाला तर आपल्याला त्याची बातमी आठ िमिनटं उशीरा कळेल. पण तोपय�त आपण संपनू
जाऊ. सयू ार्नतं र आपल्याला जवळचा तारा म्हणजे प्रॉिक्समा सेंटॉरी. �ाच्याकडून येणारा
उजेड आपल्यापय�त पोहोचायला चार वषर् लागतात (म्हणजेच हा आपल्यापासनू चार प्रकाश
वषर् दरू आहे). आज (२०१८) दिु बर्णीतून िदसणारं त्याचं �प हे २०१४ सालीचं असणार
आहे. आपण ‘िमल्क� वे’ नावाच्या आकाशगंगेच्या िकनारी रहातो. आकाशगगं ा म्हणजे
तारकांचे पंजु के . आपल्या सगळ्यात नजीकची आकाशगंगा आहे अॅण्ड्रोमेडा, अडीच कोटी
प्रकाश वषर् दरू ! म्हणजे आज इथनू िदसणारी अॅण्ड्रोमेडाची छबी ही ितची अडीच कोटी
वषा�पवू �ची अवस्था आहे तर. म्हणजे काळयंत्रात बसनू उलटा प्रवास के ल्यासारखचं आहे
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हे. हबल दिु बर्णीतून आपल्याला ‘स्टीफनची पचं कडी’ नावाची, एकमेकांशी टकरा घेणार्या,
पाच आकाशगगं ांची मािलका िदसते.

हबल दिु बर्णीतनू घेतलेले िस्टफनच्या पचं कडीचे छायािचत्र.
स्रोत - िवक�िमिडया
पावणेतीन कोटी प्रकाशवषर् अतं रावर आहे ही. आज जे आपल्याला िदसतंय ते ितथे
पावणेतीन कोटी वषा�पवू � घडलं होतं. ितथे जर कुणी परग्रहवासी असतील आिण जर
त्यांच्याकडे श��शाली दबु �ण असेल आिण आज त्यांनी पृथ्वीकडे पािहलं तर त्यांनाही
आपण नाहीच िदसणार. त्यांना िदसतील पावणेतीन कोटी वषार्पवू �चे आपले डायनॉसॉर
भाईबंद.
या िव�ात अन्यत्र सजीवसृ�ी असेल का? कुणी कधी न पािहलेली सृ�ी?
परग्रहवासी हे सत्य मानायचं का मग? ठाऊक नाही. पण अशा परग्रहावरील सृ�ीच्या काही
खाणाखणु ा जाणनू आहोत आपण. त्यांच्याशी कधी सपं कर् आलाच तर आपली पचं ेंिद्रयच
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सांगतील ते आपल्याला. कदािचत कुणीतरी इथनू परग्रहावरच्या जीवांचा वेध घेणारी दबु �ण
बनवेल िकंवा रे डीओ टेिलस्कोपमधले सदं श
े हे िनि�तपणे परग्रहवािसयांचेच आहेत हे िसद्ध
होईल. आज जेवढं �ात आहे तेवढंच सत्य आिण बाक� सारं िमथ्या असं काही नाही. अद्याप
आपल्याला अ�ात असंही बरंच काही आहे. उद्या त्याचा शोध लागेल. दबु �ण आिण रे डीओ
टेिलस्कोपमळ
ु े आपल्याला इिं द्रयांपल्याडचं जग �ात झालं. नव्या नव्या शोधांमळ
ु े आणखी
पलीकडचं �ात होईल.
अणु होतेच, आपल्याला त्यांचा शोध अगदी अलीकडे लागला आिण आपल्या
भावी िपढयांना आपल्यापे�ा अणबु द्दल बरंच काही समजेल. हाच तो िव�ानानंद. सतत
नव्याचा सोस, नव्याचा शोध, नव्याने बोध. याचा अथर् असा नाही क� कोणाच्याही,

डीएनएचे असे मॉडेल शाळे तही करता येईल. छायािचत्रात दाखवलेले मॉडेल �ि�हीन
िवद्याथ्या�नाही समजनू घेता येईल अशा पध्दतीने बनवलेले आहे. अिधक मािहतीसाठी स्रोत पहा.
स्रोत http://shop.aph.org/webapp/wcs/stores/servlet/Product_dna,%20twist,%20turn,%20double
,%20helix,%20life,%20science,%20biology,%20stem,%20molecules,%20molecular,%20
models,%20large,%20print,%20rungs,%20ladder,%20tactile,%20tactual,%20rna,%20gen
etics,%20genetic,%20code,%20genes,%20nucleic,%20acids_1-08978-00P_10001_11051
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कुठल्याही, लोणकढया थापेवर आपण िव�ास ठे वावा. कल्पनेला मयार्दा नाहीत. प्रत्य�ाह�न
प्रितमा उत्कट ! प्रत्य�ात अशक्यकोटीतील अशा िकतीतरी गो�ी कल्पनेत असतात. पर्या
आिण रा�स; अप्सरा आिण खवीस...! नव्या कल्पनांबद्दल स्वागतशील असतानाच
भोळसटपणे सगळ्यावरच िव�ासनू चालणार नाही. काटेकोर परु ाव्याबद्दल आग्रही असलं
पािहजे आपण.
मॉडेल (प्रितमान) : कमाल कल्पनाश��ची
आपल्या इिं द्रयांपल्याडची सृ�ी जाणण्याची शा��ांची एक वेगळीच तर्हा आहे. काय
असेल याचा अदं ाज बांधनू एक मॉडेल गृहीत धरलं जातं. अमक
ु अमक
ु तर्हेची काहीतरी
रचना असेल असं समजलं जातं. याव�न अपेि�त प�रणामांचे आडाखे बांधले जातात. थोडं
गिणत मांडून सदरह� रचनेनसु ार काय असण्याची, िदसण्याची, ऐकू येण्याची शक्यता आहे हे
ठरवलं जातं. (हे िदसण,ं ऐकणं हे थेट इिं द्रयांद्वारे असेल वा यत्रं ाद्वारे असेल.) अखेर जे
अपेि�त आहे तेच घडतंय ना, जसंच्या तसचं घडतंय ना, हे तपासलं जातं. ‘मॉडेल’ म्हणजे
काही दरवेळी पठु ् याचं िकंवा लाकडाचचं काही असेल असं नाही. कागदावर के लेली गिणती
आकडेमोड हीसद्ध
ु ा एक मांडलेला अंदाज, म्हणजेच ‘मॉडेल’, असू शकते. आजकाल
कॉम्प्यटू रच्या साहाय्याने ित्रिमती मॉडेल आपण पडद्यावर पाह� शकतो. या मळ
ू मॉडेलव�न
काही भाक�तं वतर्वली जातात. मग ती तपासली जातात. गरजेप्रमाणे मॉडेलमध्ये बदल के ले
जातात, सधु ारणा के ल्या जातात. भाक�तं चक
ु ली तर ते मॉडेल बाद ठरवनू नव्या मॉडेलचा
शोध स�ु होतो. जर ती बरोबर आली तर आपलं मॉडेल योग्य आहे असं आपण म्हणतो.
अिधक काटेकोरपणे बोलायचं, तर आपलं मॉडेल योग्य आहे, सत्य प�रिस्थतीचं यथाथर् दशर्न
आहे, असं आपण ‘समज’ू लागतो. सत्याच्या अिधकािधक िनकट पोहोचण्याचा हा प्रयत्न
असतो.
एका उदाहरणानी हे अिधक स्प� होईल. अनवु ंिशक गणु , जीन्सद्वारे आिण त्यातही हे
जीन्स बनलेले असतात त्या डी.एन.ए.च्या रे णद्वू ारे वाह�न नेले जातात हे आपल्याला माहीत
शै�िणक सदं भर् अक
ं - ११२

74

---------------------------------------------------------------------------------------------

आहे. �ा डी.एन.ए.बद्दल आपल्याला प्रचंड मािहती आहे. पण हा िदसतो का आपल्याला?
नाही. मळ
ु ीच नाही. अगदी श��शाली स�ू मदशर्कातनू ही नाही. डी.एन.ए. िवषयीची सगळी
मािहती, ही िनव्वळ त्याच्या वेगवेगळ्या �पांची, वेगवेगळ्या मॉडेलची कल्पना क�न, ती
मॉडेल तपासनू , सधु ा�न िमळवलेली आहे. डी.एन.ए. नामक काही भानगड आहे याचा
थांगप�ा नसतानाच आपल्याला जीन्सबद्दल बरंच माहीत झालं होतं. ग्रेगोर मेंडेल �ा
ऑस्ट्रीयातल्या पाद्र्याने, त्याच्या चचर्च्या आवारातच, वाटाण्याच्या वाणावर बरे च प्रयोग
के ले. प्रत्येक वाणाची उंची, रंग, अशा नोंदी तो ठे वत गेला. त्याने कधी जीन्स पाहीले नाहीत.
पण त्यांचे प�रणाम, रोपाची उंची, वाटाण्याचा रंग हे त्याला िदसत होते. िपढ्यानिपढ्या हे
गणु धमर् जीन्समळ
ु े संक्रिमत होतात असं त्यानं गृहीत धरलं. (त्यानी जीन्स हा शब्द वापरला
नव्हता.) त्यांच्या संक्रमणांच्या िनयमांचा अंदाज बांधला आिण त्यानसु ार, पढु ील िपढीत
बटु क्या झाडांपे�ा ितप्पट प्रमाणात ऊंच झाडे असतील, असं भाक�त वतर्वलं. तंतोतंत खरं
ठरलं क� हे भाक�त! मद्दु ा हा क� मेंडेलसाठी जीन्स हे िनव्वळ अदं ाज, िनव्वळ ठोकताळे होते.
जीन्स हा त्याच्या कल्पनेचा खेळ होता, कल्पनेचा शोध होता. डोळ्याला ते िदसत नव्हते,
स�ू मदशर्कानीही ते िदसत नव्हते. पण जीन्सचे त्यानी किल्पलेले गणु धमर् गृहीत धरले तर
अनवु ंिशक गणु ांचं कोडं सटु त होतं. कल्पनेतले जीन्स प्रत्य�ातल्या गणु धमार्शी ताडून बघता
येत होते. मग पढु े बरंच काही घडलं. फळमाशा आिण अन्य जीवजतं ंवु र अभ्यास क�न,
माणसात ४६ आिण फळमाशीत ८ गणु सत्रू आहेत हे समजलं. गणु सत्रू ांचं कायर् समजलं.
जीन्सचा क्रम समजला. आिण हा सगळा कायर्क्रम डी.एन.ए.च्या शोधाआधीच पार पडला!!
मख्ु यत्वे जेम्स वॅटसन आिण फ्रािन्सस क्र�क आिण त्यांच्या नंतरच्या अनेक
शा��ामं ळ
ु े डी.एन.ए.चं कायर् नेमकं कसं चालतं हे आपल्याला �ात आहे. पण डी.एन.ए.ची
नेमक� रचना म्हणजे वॅटसन आिण क्र�कच्याही ��ीआडची सृ�ीच. डी.एन.ए.च्या रचनेबद्दल
िविवध कल्पना लढवनू त्या पनु ःपन्ु हा पडताळून पाह�नच ते अंितम िनष्कषार्ला पोहोचले.
त्यांनी पठ्ठु ् याची मॉडेलही बनवली होती. िविवध रचनांनसु ार डी.एन.ए.च्या स्फिटकांची
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मोजमापं बदलणार होती. रोसालीन फ्रँक्लीन् आिण मॉरीस िविल्कन्स यांनी एक्सरे च्या मदतीने
ही मोजमापं घेतली होती. वॅटसन आिण क्र�क यांनी किल्पलेली दहु रे ी गोफाची रचना ही
आिण हीच या मोजमापांशी तंतोतंत जळ
ु त होती. सबब हीच रचना असावी हे स्वीकारलं
गेलं. एवढंच नाही तर या रचनेनसु ार मेंडेलच्या अनवु ंिशकतेच्या िनयमांचाही उलगडा होत
होता.
सत्याचं �ान आपल्याला तीन प्रकारे होत असतं तर. आपल्या �ानेंिद्रयामं ाफर् त,
आपल्या �ानेंिद्रयांची �मता वाढवनू , (उदाः स�ू मदशर्क अथवा दबु �ण वाप�न) आिण
मॉडेलच्या आधारे भाक�त, भािकताची तपासणी, मॉडेल मध्ये बदल, पन्ु हा भािकताची
तपासणी... या मागा�नी. अथार्त कुठलंही मॉडेल तपासण्यासाठी अंितमतः आपण आपल्या
�ानेंिद्रयांवरच अवलंबनू असतो.
म्हणजे प्रत्य� वा अप्रत्य��रत्या इिं द्रयगोचर आहे, िव�ानाच्या मदतीने समजत,ं
तेवढंच सत्य असतं काय? असयू ा, आनंद, हषर्, प्रेम हे सगळं झठू आहे काय?
छे छे भावभावना �ा देखील अगदी खर्याखर्ु याच असतात, मात्र त्यांचं अिस्तत्व हे
माणसाच्या मेंदतू असत.ं माणसाच्या मेंदतू , कु�यांच्या, िचम्पान्झीच्या, व्हेलच्या अशा अन्य
काही प्राणीमात्रांच्या मेंदतू . दगडाला कसल्या आल्या आहेत भावभावना? डोंगराला कसली
आली आहे प्रेमभावना? ज्याच्या त्याच्या भावभावना अगदी सच्च्या असतात. पण मेंदू
अिस्तत्वात येण्यापवू � त्या अिस्तत्वात नव्हत्या. दरू कुठल्या अ�ात ग्रहावर कदािचत
याहीपे�ा संपणू तर् ः वेगळ्या भावना जागृत असलेली सृ�ी असेल. त्यांचे मेंदहू ी त्या त्या
भावनांशी तादात्म्य पावणारे असतील, कदािचत मेंदू असा काही अवयवच नसेल... वेगळाच
काही मामला असेल ितथे... कुणी सांगाव?ं
(क्रमशः)
▲▲▲

�रचडर् डॉिकन्स यांच्या ‘मॅिजक ऑफ �रअॅलीटी’तील ‘व्हॉट इज �रअॅिलटी? व्हॉट इज मॅिजक?’ या लेखाचा मराठी
अनवु ाद. अनवु ाद : डॉ. शतं नू अभ्यंकर, �ीरोगत� व प्रसुतीत�, वाई. िज. सातारा. ४१२ ८०३.
इ.मेल: shantanuabhyankar@hotmail.com
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लेखक

िवषय

कळ�चे श� (क� वडर्स)

१. परु ाणातील वांगी प्रा. जयतं
िव�ान िवकासाची नारळीकर

िव�ान

िव�ान, तंत्र�ान, पवू र्ज, परु ाणे,
आयर्भट्ट, आईनस्टाईन,
कोपिनर्कस, गॅिलिलओ आिण
न्यटू न, मॅक्स्वेल, हटर्झ, माक�नी,
बृहत् िवमानशा�, वै�ािनक िशस्त,
आख्याियका

यशश्री
२. िव�ान आिण
समाज - पस्ु तक पणु क
े र
प�रचय

िव�ान

िव�ान, वै�ािनक �ि�कोन,
अंधश्रद्धा िनमर्ल
ू न, वै�ािनकांचे
मोच�

डॉ. नरें द्र
३. िव�ान आिण
समाज
दाभोळकर
डॉ. नरें द्र
दाभोळकर भाषण
- भाग १

िव�ान

िव�ान, वै�ािनक �ि�कोन,
िनरी�ण, तकर् , अनमु ान, प्रिचती,
प्रयोग, स्वाय�ता, सम्यकता,
िनभर्यता, नम्रता आिण शोधकता,
सी.व्ही. रामन,् जेम्स वॅट, शा�ीय
िवचारपद्धती, आगरकर, र. धों.
कव�

४. भीम नेलकटर
वापरत होता
का गं?

इितहास इितहास, इितहासकार, इितहास
लेखन, परु ात�वशा�ीय परु ावे,
ऐितहािसक परु ावे, परु ाव्यांचे प्रकार
परु ािभलेख, िवचारांचा इितहास,
जोितबा फुले, इितहासाची
िव�ासाहर्ता.
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लेख

श्रद्धा
कंु भोजकर
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क्र.

लेख

५. सत्यापलाप

लेखक

िवषय

कळ�चे श� (क� वडर्स)

िप्रयदिशर्नी समाजशा� समाजशा�, वै�ािनक �ि�कोन,
कव�
समाजमाध्यमे, खोटी वातार्,
अफवा, पोस्ट ट्र�थ, मकॅ ले

६. सावध राहा छद्म पॉल ह्युइट
�व�ानापासून
७. िव�ान आिण
सब्यसाची
तकर् श��
चटज�

�व�ान

�व�ान, छद्म�व�ान, �ो�तष
शा�, अता�ककता

िव�ान

८. िव�ान (देखील)
मल्ू यव्यवस्थेचा
आधार असू
शकतं!
९. सत्य कोणते आिण
जादू कोणती?
- भाग - १

डॉ. हेमू
अिधकारी

िव�ान,

िव�ान, वै�ािनक �ि�कोन, वेद,
िव�ानाची कायर्पद्धती, डॉ. मेघनाद
साहा, सत्येंद्रनाथ बोस,
इवोतोव्हचा तराजू
िव�ान, वै�ािनक �ि�कोन, मानवी
संस्कृ ती

शंतनू
अभ्यंकर

िव�ान
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िव�ान, वै�ािनक �ि�कोन,
डी.एन.ए, डायनासोर, जाद,ू
बवु ाबाजी, प्रकाशाचा वेग,
िस्टफनचे पंचक, गणु सत्रू ,
डी.एन.ए., ग्रेगोर मेंडेल, जेम्स
वॅटसन आिण फ्रािन्सस क्र�क,
रोसालीन फ्रँक्लीन् आिण मॉरीस
िविल्कन्स
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इ-शै�िणक संदभर्

आता सवा�साठी मोफत उपलब्ध

२०१८ सालामध्ये शै�िणक सदं भर्ची छापील आवृ�ी न काढता इ-अक
ं प्रकािशत
करण्याची स�ु वात के ली आहे आिण आपला त्यास भरघोस प्रितसाद िमळतो आहे
त्याबद्दल धन्यवाद.
• आपल्याला इ-अंक हवा असल्यास संदभर् सोसायटीच्या वेबसाईटव�न
(www.sandarbhsociety.org) िकंवा sandarbh.marathi@gmail.com या
इ-मेलवर आपला इ-मेल प�ा आम्हाला कळवावा. सोबत आपले पणू र् नाव, प�ा
आिण व्यवसाय /पेशा आिण whatsapp क्रमांक कळवावा.
• इ अंक करताना छपाई खचर् जरी वाचला तरी डीटीपी, कायार्लयीन खचर्, लेखा परी�ण
असे अनेक खचर् आहेतच. देणगी �पाने आपण या खचार्चा भार उचलू शकता.
त्यासाठी आपणास िवनंती आहे क�, आपला सहभाग वािषर्क देणगी �पात संदभर्
सोसायटीकडे पाठवावा. देणगीवर आयकर सवलत िमळू शकते.
• देणगीसाठी तपशील
 रोख रक्कम कायार्लयात जमा क� शकता.
 चेक िकंवा डी डी : ‘संदभर् सोसायटी’ या नावाने पण
ु े येथे वटणारा असावा.
 इ-पेमटें : Sandarbh Society
Account No.: 20047006634
Bank of Maharashtra, Mayur Colony, Pune
IFS Code: MAHB0000852

शै�िणक संदभर्,

द्वारा समिु चत एन्व्हायरोटेक, ६, एकता पाकर् ,
िनिमर्ती शो�मच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्ता, पणु -े ४.
फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० ते संध्या. ५, सोम. ते शिन.)
इ मेल : sandarbh.marathi@gmail.com
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सवलतीच्या दरात अक
ं िवक्र�
अंक क्रमांक

सख्ं या

मूळ िकंमत (�.)

सवलतीची िकंमत (�.)

८० -१०९

२५

११५०/

१०००/-

३९-७९

३०

७६०/-

६००/-

सक
ं �णर् १

२५

५७०/-

५००/-

सक
ं �णर् २

२०

४००/-

३५०/-

सक
ं �णर् ३

१५

३००/-

२५०/-

५० अंकांचा सच
ं : सक
ं �णर् (२५) + अंक ८०-१०९ (२५) = १२५०/- मध्ये उपलब्ध
आधीचे अक
ं हवे असल्यास ८० अक
ं ाच
ं ा सच
ं �.२१००/- मध्ये उपलब्ध आहे.
अक
ं खालील प�यावर उपलब्ध
कु�रयर खचर् वेगळा.
आपण िदलेल्या प�यावर अक
ं कु�रअरने पाठवले जातील.

शै�िणक सदं भर्,

द्वारा समिु चत एन्व्हायरोटेक, ६, एकता पाकर् ,
िनिमर्ती शो�मच्या मागे, लॉ कॉलेज रस्ता, पणु -े ४.
फोन: ०२०-२५४६०१३८ (स. १० ते संध्या. ५, सोम. ते शिन.)
इ मेल : sandarbh.marathi@gmail.com

शै�िणक संदभर्: जनू -जल
ु ै २०१८ RNI Regn.No. : MAHMAR/1999/3913
मालक, मद्रु क, प्रकाशक पालकनीती प�रवार क�रता सपं ादक नीिलमा सहस्रबद्ध
ु े
यांनी अमृता िक्लिनक, संभाजी पूल कोपरा, कव� पथ, पणु े ४ येथे प्रकािशत के ले.
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