
कोरोनाचा सामना करण्यासाठी वैज्ञाननक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. 

फलज्योनिषाचा प्रसार करण्याच्या सरकारी प्रयतनाांचा प्रनिकार करा. 

यंदाच्या शैक्षणिक वर्ाापासून ज्योतिर् ववर्याि एम. ए. चा अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या 
IGNOU च्या घोर्िेबाबि आम्ही, ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवका  (AIPSN) आणि सवा 
संलग्न संस्था-संघटना, चचिंा व्यक्ि करीि आहोि. शासकीय खचााने चालिाऱ्या इिर काही 
ववद्यापीठांमध्येही अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम चालू असल्याची नोंद आम्ही घेिलेली आहे. 
‘भारिीय ज्ञान प्रिाली’ ची सवा स्िरांवरील अभ्यासक्रमाि ओळख करून ददली पादहजे या नवीन 
शैक्षणिक धोरिािील (NEP 2020) शशफारसीचा आधार घेऊन या तनिायाला कें द्रसरकार पुष्टी 
देि आहे.  

खगोलशास्र, गणिि, धािूशास्र, रसायनशास्र, आरोग्य आणि ित्त्वज्ञान यासह अनेक 
के्षरांमध्ये ज्ञानतनशमािी करण्याची समदृ्ध परंपरा भारिाला आहे. आधुतनक ववज्ञानाच्या रोपाला 
ववववध कालखंिांमध्ये ववववध थोर संस्कृतयांनी खिपािी घािल्यामुळेच तयाचा वकृ्ष बहरलेला 
आहे.  या सामूदहक ज्ञानामध्ये भारिाचे लक्षिीय योगदान आहे. ववज्ञानाच्या पररपूिा 
शशक्षिाि तयाचे तनश्चचिच महत्त्वपूिा स्थान असेल.  

परंिु, प्राचीन दंिकथांचे दाखले देऊन, (उदा. प्राचीन भारिाि ववमानाचे िंरज्ञान होिे), तया 
काळाि आपल्याकिे वैज्ञातनक आणि िंरवैज्ञातनक शोध (कपोलकश्ल्पि) लागलेले होिे असा 
दावा करि,े धिधिीिपिे छद्मववज्ञान असलेल्या फलज्योतिर्ासारख्या क्षेराला प्रोतसाहन देिे, 
यासारख्या गोष्टींमधून भारिीय ववज्ञानाच्या खऱ्या इतिहासाची नाचक्कीच होिे.   

ज्यांचा फोलपिा सहज शसद्ध करिा येिो अशा गोष्टी शशकण्याि वाया जािारा आपल्या 
ववद्यार्थयाांचा वेळ खरे िर भारिीय ववज्ञानाचा खराखुरा इतिहास शशकण्यासाठी वापरिे शक्य 
आहे. यािील सवााि गमिीचा भाग म्हिजे फलज्योतिर्ािील भाकीिे ही कल्पना आपल्या 
प्राचीन ग्रंथांमध्ये नसून िी परकीयांकिून आयाि केलेली आहे. जन्मराशीवर आधाररि कंुिली 
बनवून तयावरून भववष्य सांगण्याची पद्धि प्राचीन भारिाि नव्हिी. या प्राचीन खास्दी आणि 
ग्रीक कल्पना इसवीसन पूवा चौर्थया शिकानंिर भारिाि आल्या याचे तनववावाद परुावे उपलब्ध 
आहेि.    

तनयंत्ररि संख्याशास्रीय चाचिीि ज्योतिर्ी भाकीिे दरवेळी हमखास नापास होिाि. तयामुळे 
ग्रहगोलांचा मानवी शरीरावर काही अथापूिा पररिाम होऊ शकिो यावर ववचवास ठेवण्याला 
कोििाही शास्रीय आधार नाही. एकावेळी आकाशाि असलेल्या ग्रहगोलांचा वेगवेगळ्या 
लोकांच्या आयुष्यावर तयांच्या जन्मवेळेनुसार वेगवेगळा पररिाम होईल हे फलज्योतिर्ािले 
ित्त्व साध्या िकाापुढेही दटकि नाही. असा अप्रमाणिि आणि अिार्का क ववर्य IGNOU 

सारख्या ववद्यापीठाि अभ्यासक्रम म्हिून आििे म्हिजे शासनाने अंधश्रद्धेला खिपािी 
घालिे आहे. भारिीय राज्यघटनेच्या कलम 51A(h) चे हे उल्लंघन आहे. या कलमानुसार 



प्रतयेक भारिीय नागररकाने वैज्ञातनक दृश्ष्टकोनाची कास धरिे अतनवाया आहे. वैज्ञातनक 
दृश्ष्टकोनाचा अंचगकार व प्रसार करिे हे भारिीय नागररक म्हिून आपल्या प्रतयेकाचे 
घटनादत्त किाव्य आहे. तयामुळे छद्मववज्ञानाला, ववशेर्िः शासनपुरस्कृि छद्मववज्ञानाला 
ववरोध करिे हे देखील भारिीय नागररक म्हिून आपले किाव्य आहे.     

कें द्रसरकार आणि काही राज्यसरकारे कोरोनाबद्दलच्या खोट्या आणि फसव्या मादहिीला, 
आकिेवारीला प्रोतसाहन देि आहेि, उचलून धरि आहेि आणि हे करिाऱ्यांची जादहरािदेखील 
करि आहेि. यामुळे कोरोनाचा प्रसार वाढला आहे. तयाचबरोबर वैज्ञातनक धोरिे आखिे व 
तयानुसार प्रतिसाद ठरवि ेयाकिे दलुाक्ष होि आहे. याबाबि आम्ही चचिंा व्यक्ि करीि 
आहोि.  

वैज्ञातनक दृश्ष्टकोनाशशवाय कोरोनाचा सामना अशक्य आहे. खाजगी आरोग्य सेवांमध्ये  
कॉपोरेट नफेखोरीला वाव ठेविारी धोरिे कें द्रशासनाबरोबरच अनेक राज्यांनी अवलंबलेली 
आहेि. तयामुळे सावाजतनक आरोग्यसेवांकिे दलुाक्ष होऊन तया कमकुवि होि आहेि. ही धोरिे 
बदलिे आणि प्रभावी सावाजतनक आरोग्य व्यवस्था सवाांसाठी उपलब्ध कऱिे हे कोरोनावर 
माि करण्यासाठी अतयावचयक आहे. सवाांसाठी मोफि आणि गतिमान लसीकरिाचे राष्रीय 
धोरि ठरवून तयाची कायाक्षम अंमलबजाविी करिे आवचयक आहे. प्रामाणिक िेटावर 
आधाररि आखिी करिे तयासाठी गरजेचे आहे.  

मोफि लसीकरिाच्या जादहरािींवर अमाप पैसा खचा करिारे कें द्रशासन व काही राज्यसरकारे 
जशमनीवरील प्रचनांबाबि मार सपशेल नापास झालेली आहेि. लशींचा पुरेसा पुरवठा तयांना  
करिा आलेला नाही. ऑश्क्सजनची पुरेशी सोय करिा आलेली नाही, इिकेच काय, िर 
कोश्व्हिने मरि पावलेल्यांच्या प्रेिांची योग्य ववल्हेवाट देखील लाविा आलेली नाही. 
जशमनीवरील वास्िव अचूकपिे मांििाऱ्या प्रसारमाध्यमांना पद्धिशीरपिे लक्ष्य करून, 
यंरिेचा दरुूपयोग करून, तयांचा आवाज दाबण्याचा प्रयतन केला जाि आहे. अशा रीिीने 
शासन स्विःच खोट्या मादहिीला आणि आकिेवारीला खिपािी घालि आहे आणि सतय 
दिपण्याचा सर्क्रय प्रयतन करीि आहे. 

आम्ही, ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवका चे सदस्य आणि देशप्रेमी नागररक, अशी मागिी 
करिो की शासकीय खचााने चालिाऱ्या सवा ववद्यापीठांमधील फलज्योतिर्ाशी संबंचधि 
अभ्यासक्रम बंद करण्याि यावेि, व तयाऐवजी भारिीय ववद्यापीठांमध्ये खगोलशास्राचे 
अभ्यासक्रम सुरू करावेि. आरोग्य क्षेरािील कॉपोरेट खाजगीकरिाची धोरिे मागे घ्यावीि 
आणि वैज्ञातनक पद्धिीवर आधाररि धोरिे पुनस्थाावपि करावीि. दजेदार सावाजतनक आरोग्य  
सेवा या सावात्ररक हक्क म्हिून शमळिील याची हमी दयावी.  

कोश्व्हिच्या वास्िव पररश्स्थिीचे प्रामाणिक कथन करिाऱ्या माध्यमांवर शासन करीि असलेले 
हल्ले तयांनी थांबवावेि, आपल्या राज्यघटनेिील कलम 51A(h) चा संपूिा आदर ठेवून 



शासनाने व्यापक स्िरावर वैज्ञातनक दृश्ष्टकोनाचा प्रसार करावा आणि कोश्व्हिच्या महासाथीचा 
प्रभावी प्रतिकार करावा अशीही मागिी आम्ही करीि आहोि.   

२० ऑगस्टला राष्रीय वैज्ञातनक दृश्ष्टकोन ददवसाच्या तनशमत्ताने वैज्ञातनक दृश्ष्टकोनाच्या 
कायाक्रमाि सवा नागररक, लोकसंघटना आणि शैक्षणिक संस्थांनी सहभागी व्हावे. िसेच,  
दाभोलकर, पानसरे, कलबुगी आणि लंकेश यांच्या तनघृाि खूनाच्या ववरोधाि आपला आवाज 
उठवावा असे आम्ही आवाहन करिो. 

 

 

 

आणि इिर समववचारी संस्था व व्यक्िी यांचेिफे 


