Am°Š
Q>mo~
a-Z
moìh|~

A§H$ 114

a2

018

g§nmXH$ :
Zr{c_m ghò~wÕo, {à`X{e©Zr H$d},
`elr nwUoH a, g§OrdZr Am\ io

A§H$ 114

Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a 2018

AjaOwiUr d _m§S>Ur :
`{Xe J«m\$sŠg
_wIn¥ð> _m§S>Ur :
A^` T>_T>oao
B-no_|Q H arVm Vnerb:
Sandarbh Society
Account No.: 20047006634
Bank of Maharashtra,
Mayur Colony, Pune
IFS Code: MAHB0000852

nmcH$ZrVr n[admamgmR>r
{Z{_©Vr Am{U {dVaU : g§X^©
g§X^©, Ûmam g_w{MV EÝìhm`amoQ>oH$,
âc°Q> Z§. 6, EH$Vm nmH©$ gmogm`Q>r,
{Z{_©Vr emoê$_À`m _mJo, A{^Zd emioeoOmar,
cm° H$m°coO añVm, nwUo - 411 004.
\$moZ Z§. 25460138
www.sandarbhsociety.org

XoUJrMo MoH$ ‘g§X^© gmogm¶Q>r’¶m Zmdo H$mT>mdoV.

EH$cì`, hmoe§Jm~mX `m§À`m gh`moJmZo hm A§H$ àH$m{eV Ho$cm OmV Amho.

_wIn¥ð>m{df`r
Amnbo _yi emoYÊ`mMm Ü`mg _mZdmbm \$ma nydunmgyZM Amho. ^maVr`
bmoH$m§Mo _yi Zo_Ho$ Hw$R>o Amho `m~m~V CËIZZmVyZ, ^m¡Jmo{bH$ Am{U
gm§ñH¥${VH$ g§emoYZmVyZ Am`© ho _Ü` Am{e`mVyZ ^maVmV Ambo Agm
{gÕm§V AmÎmmn`ªV àM{bV hmoVm. nU _ohoaJS> `oWrb Zì`m CËImZZmVyZ
Amboë`m {ZîH$fm©Zwgma VWmH${WV ^Q>Ho$ Am`© ho ñWbm§V[aV ZgyZ {gYy
g§ñH¥$VrVrb bmoH$M AmhoV Am{U Ë`m H$miÀ`m Ahma, _midm `m J«m_rU
g§ñH¥$Vr Am{U qgYy g§ñH¥$Vrgma»`m àJV ZmJar g§ñH¥$VtMr àoaUm ^maVr`
CnI§S>m~mhoaMr Zmhr ho {gÕ Pmbo Amho. `m Zì`m {gÕm§VmMm Ð{dS> Am{U
Am`© `m§À`mVrb, n`m©`mZo X{jU Am{U CÎma ^maVr` bmoH$ `m§À`mVrb Xar
H$_r H$aÊ`mgmR>r Cn`moJ hmoB©b. _wIn¥ð>mda qgYy g§ñH¥$VrMr d¡{eï²>`o
XmIdUmar aMZm {XgVo Amho. ZJaaMZmemómÀ`m OmoS>rbm `m g§ñH¥$VrVrb
bmoH$ H$moard H$m_mV Iyn nwT>mabobo hmoVo, Ago {XgVo.

अनुक्रमणिका
शैक्षणिक संदर्भ अंक ११४
•

परंपरा आणि नवता एक वैज्ञाणनक दृणिकोन - डॉ. सत्यणित रथ ........................... ४



इणतहास णशकताना : एक अनर्ु व - अणनभका देशपांडे ....................................... ७

•

गाऱ्या गाऱ्या भ गिं ोऱ्या - अभिता रामपाल, अिवु ादक: वैशाली डोंगरे ................ १३

•

नवणनणमभतीचा वाटाडया - णवज्ञान - अिय महादेव काळे.................................. २१



र्ारताचा बृहत इणतहास शोधताना - ाग २ - श्वेता णसन्हा देशपांडे,
अनवु ाद : ज्ञानदा गद्रे-फडके ......................... २५



सणिय िनगणित - सब्यसाची चटिी, अिवु ाद : यशश्री पिु क
े र ....................... ३०

•

सत्य कोणते आभण जादू कोणती? - ररचडड डॉभकन्स,
अिवु ाद : डॉ. शिंतिू अभ्यिंकर ........................... ३४



अरे च्या हे असिं आहे तर! - ाग २४ - शशी बेडेकर ...................................... ४६

•

प्रणथने आणि मानवी आहार - एक वैज्ञाणनक दृणिकोन - र्ाग २ - आ. णद. कवे .....५२



आपण तर मातीच्याच मतू ी - सोपाि जोशी, अिवु ाद : अमलेंदु सोमण ............... ६०



कोिाचा पाठलाग - ाग २ - भकरण बवे ....................................................७२

•

या डासाचिं िं करायचिं तरी काय ! - भकशोर पविं ार, अिवु ाद : प्रीती के तकर .............७८

•

र्ास्कराचायभ गणित प्रज्ञा शोध स्पधाभ २०१८................................................८५
 हे लेख शालेय पाठ्यिमाला परू क आहेत.
शैक्षणिक सदं र्भ अक
ं – ११४ \ 3

परंपरा आणि नवता
एक वैज्ञाणनक दृणिकोन
लेखक: डॉ. सत्यणित रथ

१९ ऑगस्ट २०१८ रोजी ऑल इडं िया पीपल्स सायन्स नेटवर्क , नवणनणमिती
लणनिंग फाउंडेशन, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा णनमिल
म न सणमती आडि डसबं ायोडसस
स्र्ूल फॉर डलबरल आटक स यांनी आयोणजत के लेल्या कायिक्रमात के लेले
भाषि...

काणलदासाने

अणतशय नम्रतेने म्हटले आहे, 'कोठे तो रघवु ंश आणि कोठे माझी
अल्पमती...मी त्या रघवु श
ं ाचे विभन करिे म्हििे एखाद्या लहानशा बोटीतून सागर पार
करण्यासारखे आहे.'
परंपरा आणि नवता या णनबंधाचे लेखक णवंदा त्यांच्या कणवतेत म्हितात,
धन्य धन्य गरू
ु सारे , धन्य धन्य मीही, सामान्यांना काही अथभ आहे |
सद्गरू
ु ं च्यापाशी हेची एक मागिे, र्क्तीर्ाव नेिे ऐसे होवो |
सद्गरू
ु वाचोनी सापडेल सोय, तेव्हा िीव होय, धन्य धन्य | |
आपल्याकडे सवभसामान्यपिे असे मानले िाते की आपल्या समािाचा दृणिकोन
वैज्ञाणनक नाही, आणि त्यामळ
ु े , तसा दृणिकोन आिण्याची िबाबदारी काही लोकांना देण्याची
गरि णनमाभि झाली आहे. ते खरे आहे का हे तपासनू पाहू.
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आपि रस्ता कसा ओलांडतो, त्यासाठी महु ूतभ शोधायला िातो का? आपि इकडे
णतकडे पाहून ठरवतो, की कोित्या क्षिी रस्ता ओलांडिे योग्य आहे आणि ओलांडतो. महु ूतभ
पाहिे पाप आहे म्हिनू आपि तसे करत नाही? तर तसे काही नाही. आपि या बाबतीत
नेहमीच वैज्ञाणनक दृणिकोन घेत आलो आहे. आपल्याला र्णवष्याची िािीव आहे, म्हिनू
आपि कायभकारिर्ावाचा, पररिामाचा णवचार करतो. त्यालाच मनष्ु यपिाचे लक्षि मानतो.
म्हििे वैज्ञाणनक दृणिकोन ही सक
ू र्तू आहे. मग ही मल
ू र्तू सक
ं ल्पना अगदी मल
ं ल्पना, हे
मािसू पिाचे व्यवच्छे दक लक्षि आपि कसे, कुठे हरवनू बसलो?
मी डॉक्टर आणि सश
ं ोधक असल्याने मला नेहमी णवचारले िाते, “तमु चे
आयवु ेदाबद्दल काय मत आहे?”
माझे म्हििे, “तो िर वेद नसता तर माझे त्याबाबत फार चांगले मत असते.”
वेद म्हििे काय? तो अपौरुषेय म्हटला / मानला िातो. ही कल्पना काही वैज्ञाणनक
नाही.
अनतं ाचा शोध शाश्वताचे वेड णवज्ञानाशी द्रोह हीच माया.
आयवु ेदाचे उदाहरि पाहू... हा वेद तयार कसा झाला? पारंपररक औषधशास्त्र कुठून
आलं?
लोकािंतून! लोकांच्या अनर्ु वातनू ! लोकांनी वेळोवेळी िे वापरून पाणहलं असेल, िे
लागू पडलं असेल, ते पन्ु हा पन्ु हा वापरत राणहल्यामळ
ु े ते तयार झालं. करून पहा, तपासनू पहा,
त्यावरून णनिभय घ्या... हीच णवज्ञानाची पद्धत आहे. तसचं पारंपररक वैद्यक तयार होत गेल.ं
र्ाकीत बरोबर यावं म्हिनू काय करायचं हे णवज्ञान आम्हाला णशकवतं. त्याचा फायदा
शोषिव्यवस्थेत घेतला. सवभसामान्यांपासनू वैद्यकशास्त्र णहरावनू घेऊन, त्यांची नाळ त्यापासनू
तोडून नवा वेद प्रस्थाणपत करिं हे शोषिव्यवस्थेच्या फायद्याचं. हेच ते अवस्थांतर/ संिमि.
आयष्ु यापासनू फटकून काही गढू पणवत्र शास्त्र णनणमभतीच.ं प्रयोगांवरचा, काही करून
पाहण्यावरचा णवश्वास सोडून कुिा शास्त्री/ बवु ा वर अवलंबनू राहण्याचं. आमच्या रोिच्या
शैक्षणिक सदं र्भ अक
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आयष्ु यातली वैज्ञाणनकता हस्तगत करून शोषकांनी आम्हाला या कंु डल्या, मणं दरं, अंधश्रद्धा
णदल्या. त्याचं ा उपयोग करून शोषिव्यवस्था आमचे शोषि करते. (म्हिनू ते टाकून णदले
पाणहिे.) वैज्ञाणनक दृणिकोन हा के वळ परु ोगामी समािात िाण्याचा मागभ नाही, तो आपला
िन्मणसद्ध हक्क आहे. तो पन्ु हा णमळवायला हवा. आपि मक्त
ु , लोकशाहीवादी, र्क्कम,
सिु ाि, खऱ्या अर्ाडिे सबल (truly empowered) नागररक असण्यासाठी ही कल्पना फार
महत्त्वाची आहे.
आम्ही आमच्या दैनंणदन िीवनात ६०,००० वषं िो वैज्ञाणनक दृणिकोन िगात आलो,
तो काही आम्हाला मेकॉलेने णदलेला नाही. ज्या व्यवस्था व त्यांचे पाईक हा दृणिकोन
आमच्यापासनू णहरावनू घेत आहेत, त्यांच्या णवरोधात उर्ं राहिं हे वैज्ञाणनक दृणिकोन
बाळगण्याचं एक लक्षि आहे.
उदा. मी माझ्या णवद्यार्थयांना सांगत असे की णशक्षकांना उगाचच आदर दाखवत राहू
नका. त्याची काही गरि नाही. णशक्षक हा मािसू च असल्याने त्याचे म्हििे देखील तपासनू
घेण्याची मनाची तयारी असू द्या. त्याला पणवत्र स्थान णदले की वैज्ञाणनक दृणिकोन गंडु ाळून
ठे वलाच असे समिा. Every small gesture of asserting our scientific
perspectives is an act of constructive rebellion against exploitative
systemes.
शेवटी एका िन्ु या कणवतेतील काही ओळी सांगतो...
ज्यांची देवावर णकंवा धमाभवर श्रद्धा नाही त्यांच्यासाठी हे एक मागिे आहे...
ज्यांचा धमभ शोषकांच्या बािनू े उर्ा आहे, त्यांना बंड करण्याची णहम्मत दे.
ज्यांचे मस्तक अन्यायापढु े झक
ु ी दे.
ु लेले आहे, त्यांना सत्याचा शोध घेण्याची बद्ध
▲▲▲
लेखक : डॉ. सत्यणजत रथ, आयसर पुणे येर्े कायडरत. इ-मेल : punurath@yahoo.com

शैक्षणिक सदं र्भ अक
ं – ११४ \ 6

इतिहास तिकिाना : एक अनुभव
लेखक : अणनभका देशपाडं े

इणिहास! र्ारिाि काय णकंवा इग्ं लडं मधे काय, इणिहासामळु े कोिाच्या अणर्मानाला कधी
धक्का लागेल आणि कोि कधी दख
ु ावलं जाईल ह्याचा नेम नसिो. व्यक्ती णििक्या आवृत्ती
अशा णहशोबाने णपढ्याणपढ्यांमधनू घरंगळि येिारा िो णवषय आहे. सनावळयांशी,
वादणववादांशी, र्ावनांशी जखडलेला, पि शाळे ि जाण्याआधीपासनू माझ्या अत्यंि
आवडत्या णवषयांपैकी एक. र्ारिािल्या शाळे ि त्या िासाला णचत्र काढि बसिा यायचं,
परीक्षेच्या आदल्या णदवशी पाठांिर करून काम र्ागायचं म्हिनू , आणि इग्ं लंडच्या शाळे ि
इणिहास कसा ‘णशकायचा’ िे णशकायला णमळालं म्हिनू !
‘छोट्या णशवबाला णजजाऊंनी रामायिािल्या गोष्टी सांणगिल्या’ असं णबंबविाना
त्याच णशवबाच्या राज्याि धान्याची णकंमि दहा वषं बदलली नव्हिी हे णशकवायला
णवसरिारा एकीकडचा इणिहास. दसु रीकडे दसु ऱ्या महायद्ध
ु ाि चणचभलचे गोडवे गाऊन नंिर
‘शांििेि देशाचं नेित्ृ व करायला चणचभल योग्य नव्हिा असं िुम्हाला वाटिं का?’ असा
णबनधास्ि प्रश्न णवचारिारा इणिहास! एकीकडची पस्ु िकं आम्हाला अणर्मान पाजायला
उत्सक
ु आणि दसु रीकडची पस्ु िकं, ‘एकाच पस्ु िकाला कधीही र्ल
ु ायचं नाही’ हा धडा
द्यायला! िे दोन्ही इणिहास णशकिानाची ही गोष्ट...
“It’s quite interesting, we’re learning about the Battle of Britain.”
(खपू मजा येईल, आपि णिटनच्या लढाईबद्दल णशकिार आहोि.) नववीि इग्ं लंडच्या
पणहल्यावणहल्या इणिहासाच्या िासाला जािाना अलेक्सा मला म्हिाली. मी नक
ु िीच
जाणलयनवाला बाग हत्याकांड, र्गिणसगं ची फाशी अशा आठवीच्या र्ारिीय इणिहासािनू
बाहेर पडि होिे. ज्या देशाच्या छळवादाच्या कहाण्यांनी माझं आठवीचं इणिहासाचं पस्ु िक
शैक्षणिक सदं र्भ अक
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र्रलं, त्या देशाच्या इणिहासाणवरुद्ध मी असहकार पक
ु ारायचं ठरवलं होिं. वगाभि गेल्यावर
मला जागेवर बसवि णमसेस काटभर म्हिाल्या, “काय फरक वाटिोय िल
ु ा र्ारिािल्या आणि
इग्ं लंडच्या इणिहासाच्या वगाभि?
“आम्ही बाकांवर बसिो, टेबलर्ोविी गोल करून नाही बसि!” नजरे ि र्रलेली
पणहली गोष्ट मी कशीबशी
इणं ग्लशमधे सांणगिली.
त्यावर णमसेस काटभरनी
सहज णदलेल्या उत्तराि
णकिी णकिी अर्भ लपले
होिे, त्याचा मी पढु े खपू
णदवस णवचार करि
राणहले! आणि पढु े णकिीही
इणिहास ऐकला िरी हे एक
वाक्य त्या सगळयाचा पाया आहे हे जािवलं. माझ्याकडे र्ेट बघि णमसेस काटभर म्हिाल्या
होत्या, “ह!ं रांगेने बाकांवर बसवली की जास्ि मल
ु ं वगाभि माविाि खरी, पि इणिहास हा
चचेचा णवषय आहे... सगळयांची िोंडं एकाच णदशेला असनू कशी चालिील?”
िो िास फार पटकन आवडीचा झाला. दसु ऱ्या महायद्ध
ु ाचा इणिहास, त्या काळी
यरु ोपमधे झालेल्या राजकीय, सामाणजक आणि सांस्कृ णिक उलाढाली असे णवषय होिे. िेव्हा
प्रश्न णवचारण्याइिपि त्या इणिहासाची माणहिी मला नव्हिी. यरु ोपमधले सगळे देश नकाशाि
ओळखनू रंगविाही येि नव्हिे (िेव्हा यरु ोपच्या र्र्ू ागाची मी कागदावर के लेली वाटिी त्यात्या देशांच्या नेत्यांनी पाणहली असिी, िर णिसरं महायद्ध
ु ही सरू
ु होऊ शकलं असिं!)
पस्ु िकाि यद्ध
ु आणि लढायांबद्दल णशकिानाही त्या काळी णवज्ञान, साणहत्य, कला, र्ाषा,
अन्न, पैसा या सगळयांचा इणिहास कसा बदलि गेला हे कळि होिं. ज्याला जो धागा जास्ि
जवळचा वाटि होिा त्याबद्दल जास्ि वाचन करून आम्ही एकमेकांना णशकवि होिो. णमसेस
काटभर मदि करि होत्या.
शैक्षणिक सदं र्भ अक
ं – ११४ \ 8

त्या णशकण्या-णशकवण्याि कोित्याही व्यक्तीला देवत्व नव्हिं. णव्हक्टोररया रािीला
नाही, यद्ध
ु ाि देश चालविाऱ्या चणचभलला नाही, र्ावनेच्या र्राि यद्ध
ु ाच्या गोष्टी णलणहिाऱ्या
पत्रकारांना नाही णकंवा इणिहासाि दोन पदव्या असिाऱ्या णमसेस काटभरना नाही! सगळयांना
एकमेकांबद्दल बरी-वाईट मिं असण्याची आणि िी सभ्य शब्दाि मांडण्याची मर्ु ा त्या वगाभि
होिी, याचचं मला सगळयाि जास्ि आश्चयभ वाटि होिं.
कारि र्ारिाि इणिहासाच्या िासाबाबि काही गोष्टी आम्ही लवकर णशकलो होिो.
वगाभि फार प्रश्न णवचारायला जायचं नाही! पस्ु िकािल्या स्वाध्यायानं ा न पडिारे कुठलेही प्रश्न
स्वि:ला पडू द्यायचे नाहीि! कारि ‘देशासाठी बणलदान णदलेला एक धडाडीचा नेिा अणधक
जगला असिा िर देशासाठी दसपट कायभ करू शकला असिा ना?’ असा प्रश्न एकदा वगाभि
आम्ही णवचारला होिा, िेव्हा आमच्या णपढीला देशाचा कसा अणर्मान नाही हे सरांकडून
ऐकण्यािच िो िास सपं ला. कोिी के लेल्या गोष्टींना किृभत्व म्हिायचं, कोिी के लं िे
बणलदान, कोिी के ला िो अन्याय म्हिायचा आणि कोिी के लं त्याला बंड म्हिायचं असा
रे डी-मेड मेन्यू शर्ं र पानांि बांधनू दरवषी ‘अभ्यासाला’ असायचा. िो िास न बोलिा
घालवला की सहज पार पडायचा.
िशाच सवयीप्रमािे मी इग्ं लंडच्या शाळे िही इणिहासाला बरे च णदवस शांि बसनू
होिे. एक णदवस इणिहासाचे णवर्ागप्रमख
ु डॉक्टर बॉनेटा वगाभि आले. णशकविा णशकविा िे
म्हिाले, “आपि वाचिो त्या गोष्टी णकिपि णवश्वासाहभ असिाि, िो इणिहास ज्याने णलणहला
त्याचा नज़ररया काय असिो, हे आपल्याला ओळखायला णशकलं पाणहजे.”
“सर, मग िुम्ही णशकविा िो इणिहास णवश्वासाहभ आहे असं कसं धरून चालायचं?”
णमशेलने णवचारलं. काय गहजब होिोय हे ऐकायला मी सरसावनू बसले.
“बरोबर आहे, णमशेल. पणहली गोष्ट म्हिजे, इणिहासाि काहीच ‘धरून चालायच’ं
नाही.” सर कौिुकाने णिच्याकडे बघि म्हिाले. “िुम्हाला परु ावे आणि मिं पारखायला
णशकविं हे माझं काम आहे. पि मािसू णिर्े पवू भग्रह! त्यामळ
ु े एखादा णशक्षक चांगलं
णशकवि असेल, िर त्याच्या णवद्यार्थयांना त्याचं म्हििं खोडून काढिारे लेखही वाचायला
सांगेल.” त्यांनी णमणककल चेहऱ्याने आमच्याकडे पाणहलं.
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“उद्यापासनू महायद्ध
ु ाचा सगळा इणिहास जमभनमधेच वाचायला घेऊया मग!” णमशेल
म्हिाली, आणि वगाभि जबरदस्ि हशा णपकला.
हळूहळू मलाही णशक्षकांनी या गपपांमधे ओढलं. “आपि महायद्ध
ु ांबद्दल बोलि
असिाना आपल्याला कल्पनाही करिा येिार नाही इिका मोठा इणिहास र्ारिाने
अनर्ु वलाय, हे अणनभका सहज सागं ू शके ल.” असं म्हिनू त्यानं ी मला वगाभि उर्ं करून दहा
णमणनटं बोलायला लावलं. त्या सबधं िासाला सरांनी र्ारिाच्या स्वािंत्र्यलढ्याबद्दल
सांणगिलं, िेव्हा एक मल
ु गी माझ्याकडे वळून म्हिाली, “I wouldn't blame you if you
don’t feel sorry for us about the World Wars.’’ (जागणिक महायध्ु दान
ं ा िोंड णदलेय
म्हिनू िल
ु ा आमच्याबद्दल अनक
ु ं पा वाटली नाही, िरी िल
ु ा दोष नाही देिार मी.)
रोमन साम्राज्याचा इणिहास णशकिाना सर िेव्हाच्या समाजािल्या स्त्रीणवषयी वाचनू
दाखवि होिे. णस्त्रयांना णकिी मान होिा, त्यांना व्यवसाय णनवडायची मर्ु ा होिी, असे रोमन
इणिहासकारांनी णलणहलेले खणलिे अभ्यासाला होिे. पस्ु िक णमटि सर म्हिाले, “माझ्या
लक्षाि काय आलं सांग?ू इिका जर स्त्रियाांना मान आणि आदर होिा, िर यािलं काहीच

वॉरतवकमधील राजवाडा
By mwanasimba from La Réunion - Warwick castle, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24769212
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कुठल्या स्त्रीने का णलणहलं नाहीये? त्यांना णलणहण्याचे अणधकार का नव्हिे?” सर आम्हाला
सहज णवचार करायला लावि होिे.
एका गोष्ट मात्र मला सिि खटकायची. दसु ऱ्या महायद्ध
ु ानंिर अनेक कुटुंबं पन्ु हा
एकत्र येि होिी, घरं वसवि होिी, जगण्याची घडी बसवि होिी. पि हे सगळं पस्ु िकाि
वाचिाना, णमसेस काटभरकडून ऐकिाना फक्त मलाच उत्साह वाटि होिा.

रॉचे स्टरमधील चचच
By 2006SweepsCath1.JPG: User:ClemRutterderivative work: SilkTork (talk) 2006SweepsCath1.JPG, CC BY 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8682835

िीन मणहने महायद्ध
ु वाचल्यानिं र बरं काहीिरी घडिंय िरी यांना अणर्मान वाटि
नाही का? चणचभलची यद्ध
ु काळािली र्ाषिं ऐकिाना शरू झाल्यासारखं वाटि नाही का?
वक्तृत्त्व स्पधांमधे देशाच्या णवजयाबद्दल दमदार र्ाषि करू देिारे णवषयच कसे नसिाि?
आठव्या हेन्री राजाबद्दल बोलिाना “He was all right, I suppose” (माझ्यामिे बरा होिा
िो,) असं कसं काय म्हिू शकिाि सगळे ? स्वािंत्र्यानिं रच्या पणहल्या झेंडावंदनाबद्दल
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वाचिाना मला र्रून यायचं िसं यांचं कसं होि नाही? िानाजीच्या कोंढािा लढाईचा प्रसंग
येऊच नये म्हिनू मी पस्ु िक लवकर णमटून ठे वायचे, िसं यांना कधीच नाही का करावंसं
वाटि? इिक्या सदंु र णशकवलेल्या इणिहासाबद्दल बोलिाना इिकं णनणवभकारपिे कसं
बोलिाि?
पि त्याचबरोबर मी वॉरणवकचा जनु ा राजवाडा आणि रॉचेस्टरमधलं सािव्या
शिकाि इग्ं लंडमधे बांधलेलं चचभ बघि होिे. णकिी कौिक
ु ाने आणि कष्टाने जिन के ल्या
होत्या त्या वास्ि!ू अविीर्ोविी असा ‘जागिा’ इणिहास पाणहल्यानिं र मोडकळीला
आलेल्या शणनवार वाड्याचे, प्रिापगडाचे आणि जन्ु या देवळाच
ं े (मैणत्रिींच्या र्ाषेि exotic अदर्िु ) फोटो त्यांना गगू लवर दाखविाना जािवलं, की माझा अणर्मान माझ्याबरोबर फक्त
पोकळ शब्द आणि सावली होऊन णफरि होिा. आणि इग्ं लंडमधे शब्दांनी “It’s all right”
(ठीक आहे) पयंिच पोहोचू शकलेला अणर्मान विभमानािही इणिहास ठोसपिे जपनू
ठे वायला मदि करि होिा.
https://arnika-saakaar.blogspot.com/ या ब्लॉगवरून सार्ार.

▲▲▲
लेखक : अतनचका देिपाांडे, साकार या नावाचा मराठी ब्लॉग णलणहिाि.

शैक्षणिक संदर्भ अंक ११२ जनू -जल
ु ै २०१८ व
अक
ं ११३ ऑगस्ट-सप्टेंबर २०१८
हे दोन्ही वैज्ञाणनक दृणष्टकोन णवशेषांक होते.
हे आस्त्रि सदां र्भचे इतर अक
ां सदं र्भ सोसायटीच्या
वेबसाईटवर अंक उपलब्ध आहेत. जरूर वाचा.
www.sandarbhsociety.org
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गाऱ्या गाऱ्या भ िंगोऱ्या
लेखक: अनिता रामपाल
अनुवादक: वैशाली डोंगरे

हवेत आडवे हात धरूि गाऱ्या गाऱ्या

न िंगोऱ्या म्हणत जोरात गोल गोल निरायचा खेळ
आपल्यापैकी बहुतेकजण लहािपणी खेळले असतील आनण कशी चक्कर येते तेही आठवत
असेल. आपल्याला जर कोणी सािंनगतलिं की आपण ज्या पृथ्वीवर राहतो ती पृथ्वी
जवळजवळ १ लाख नक.मी. प्रती तास (३१ नक.मी. प्रनतसेकिंद ) एवढ्या वेगािे निरत असते.
नवश्वास बसतोय? िाही ििं? तुम्हाला प्रश्न पडला की िाही की एवढ्या वेगािे निरणाऱ्या
पृथ्वीची गती आपल्याला काहीच कशी जाणवत िाही? गमतीची गोष्ट अशी की शेकडो
वर्ाांपासिू लोकािंिा हा प्रश्न पडत आला आहे. सयू य पृथ्वी ोवती निरत िसिू पृथ्वी
सयू ाय ोवती आनण स्वतःच्या अक्षा ोवती निरत असते असिं जेव्हा जेव्हा इनतहासात म्हटलिं
गेलिं तेव्हा हा प्रश्न वारिंवार नवचारला गेला.
त्यावर वाद प्रनतवाद झाले. हा प्रश्न आनण
त्याच्याशी सिंबनधत इतर प्रश्नािंिी
ल्या ल्यािंिा कोड्यात पाडलिं. ह्या
लेखात आपण ह्या प्रश्नाचिं उत्तरही
नमळवणार आहोत आनण गतइनतहासाच्या
पािािंमधिू डोकाविू आपल्या समजतु ीवर
अनधक प्रकाश पण टाकणार आहोत.
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नवचार करा चालत्या गाडीत चेंडू हवेत उडवला तर चेंडू परत आपल्या हातात कसा
बरिं येतो? ह्याचिं उत्तर असिं देता येईल की जसिं आपण गाडीसोबत पढु े जातो तसिं गाडीतली
हवाही पढु े जाते आनण चेंडू गाडीमधल्या हवेत असतो म्हणिू तो आपल्या हातात परत येतो.
पण एवढिं स्पष्टीकरण परु े सिं िाहीये कारण चेंडू खाली परत हातात येईपयांत गाडी आणखी
थोडी पढु े गेलेली असणार आनण मग चेंडू लतीकडेच पडेल. खरी गोष्ट अशी आहे
गाडीमधल्या हवेचा चेंडू परत हातात येण्याशी काहीच सिंबिंध िाही. जेव्हा गाडी वेगात असते
तेव्हा गाडीत असलेल्या सवय वस्तू अगदी चप्पल, सामािाच्या नपशव्या सद्ध
ु ा गाडीच्याच
गतीिे आनण नदशेिे पढु े जात असतात. एकाच नदशेिे जाणाऱ्या ह्या सवय वस्तिंूची
एकमेकािंसापेक्ष गती शन्ू य असते त्यामळ
ु े ह्या वस्तू नस्थर आहेत असिं आपल्याला ासतिं.
जेव्हा आपण चेंडू वर उडवतो तेव्हा चेंडूला वरच्या नदशेिे तर गती नमळतेच पण तो गाडीच्या
गतीिे पढु े देखील जात असतो. जेव्हा तो वरूि खाली येतो तेव्हा इतर वस्तू जेवढ्या गाडीच्या
सोबत पढु े गेलेल्या असतात तेवढाच चेंडूपण पढु े गेलेला असतो. गाडीच्या नदशेिे गाडी
आनण
चेंडू
दोन्हींची
एकमेकासापेक्ष गती शन्ू य असते.
त्यामळ
ु े जणू काही गाडी जागेवरच
आहे अशातऱ्हेिे चेंडू बरोबर
खाली आपल्या हातात येतो.
गाडीत बसिू आपण बाटलीतलिं
पाणी ग्लासमध्ये ओततो तेंव्हा ते
लतीकडे ि पडता बरोबर
ग्लासमध्ये पडतिं तेही ह्याच
कारणामळ
ु े ! गाडी सरुु होतािा
नकिंवा थािंबतािाची गोष्ट मात्र
वेगळी असते. त्यावेळी गाडीची
www.thoughtco.com/bike-rodeo-events-365714
गती समाि िसते त्यामळ
ु े आपला
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िेम चक
ु ू शकतो. आपण अजिू एक उदाहरण घेऊ. सायकलवरूि जातािा के ळीचे साल
कचऱ्याच्या डब्यात टाकायचे असेल तेव्हा माझा िेम कधीकधी चक
ु तो आनण साल
दसु रीकडेच कुठे तरी पडते. खरिंतर मी बरोबर िेम धरूि साल टाकलेले असतिं, पण
सायकलची, माझी आनण हातातल्या के ळीच्या सालाची गती एकसमाि असते आनण ती
कचऱ्याच्या डब्याच्या सापेक्ष १५ नक.मी. असते हे लक्षात ि घेता डब्याच्या अगदी जवळ
आल्यावर मी साल टाकली तर ती पढु े कुठे तरीच पडणार. बरोबर कचरापेटीत साल पडायला
हविं असेल तर वेगाचा अदिं ाज घेऊि ते थोडिं आधीच त्या नदशेिे िे कायला हविं. सापेक्ष
गतीचा नियम समजिू घेण्यासाठी एक मजेदार खेळसद्ध
ु ा खेळता येईल. सायकलवरूि नकिंवा
धावत येऊि एका टोपलीत चेंडू टाकायचा आनण नकतीजण आपल्या वेगाचा आनण
टोपलीच्या वेगाचा अचक
ू अिंदाज घेऊि बरोबर टोपलीत चेंडू टाकू शकतील हे बघायचिं.
परू ग्रस्त ागातील लोकािंसाठी नवमािातिू अन्िाची पानकटे टाकतािा वैमानिकािंिाही
असाच अदिं ाज घेऊि टाकावी लागतात. नवमािाचा वेग खपू च जास्त असतो. नवमािाच्या
उिंचीवरूि पाकीट खाली पडायला नकती वेळ लागेल आनण तेवढ्या वेळात नवमाि नकती पढु े
जाईल याचा गनणती
आकडेमोड
करूि,
अिंदाज घेऊि त्याप्रमाणे
थोड्या आधीच काही
अिंतरावरूि ही पानकटे
टाकावी
लागतात,
म्हणजे मग ती आवश्यक
नतथे िेमकी टाकली
जातात.
नवमािातिू
बॉम्ब टाकतािा अशी
आकडेमोड जास्तच काळजीपवू क
य करावी लागते. नवमािाच्या वेगासोबत पृथ्वीच्या
वेगाचाही नवचार करावा लागतो.
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आपण िसु ता हवेत हात निरवला तरी आपल्याला हवा हललेली जाणवते. मग
पृथ्वीच्या एवढ्या वेगामळ
ु े हवा हललेली काहीच कशी आपल्याला जाणवत िाही? पृथ्वी
जर १,००,००० नक.मी. प्रनततास इतक्या वेगािे निरत असेल तर आपण उडूि जाऊ इतक्या
जोरात वादळ व्हायला पानहजे. नवचार तर करूि बघा.
थोडिं इभिहासाि डोकावूया!
इनतहासात वारिंवार अशा प्रश्नािंची वादळे उठली. पृथ्वी सयू ाय ोवती निरते असिं जेंव्हा
दीड हजार वर्ाांपवू ी आयय ट्टािे प्रनतपादि के लिं तेंव्हा नकत्येक खगोलशास्त्रज्ािंिा हे पटत िव्हतिं
कारण सयू य पृथ्वी ोवती निरतो असिंच लोक समजत होते. पृथ्वी निरते हे जर आपल्याला
जाणवतच िाही तर ते का म्हणिू मान्य करायचिं असिंच नवद्वाि आनण खगोल शास्त्रज्ािंचिं
म्हणणिं होतिं.
आयय ट्टािे पाचव्या शतकात नलनहलेल्या ‘आयय ट्टीय’ ह्या ग्रिंथात म्हटलिंय की पृथ्वी
४३,२०,००० वर्ाांमध्ये १,५८,२२,३७,५०० वेळा निरते आनण िक्षत्र नस्थर आहेत. त्यात
एक श्लोक आहे
अिल
ु ोम गनतिौस्थ: पश्यत्यचलिं नवलोमगिं यद्वत |
अचलानि ानि तदतू ् समपनग्िमगानि लड्कायाम ||
(िौस्थ: िावेत बसलेला, ानि: तारे )
अथय : ज्याप्रमाणे वाहत्या पाण्यातिू पढु े जाणाऱ्या िावेतील व्यक्तीला नस्थर वस्तू मागे
जातािा नदसतात त्याप्रमाणे लिंकेतूि ( मू ध्य रे खेवरूि) नस्थर ताऱ्यािंकडे बनघतल्यास ते
पनिमेकडे जातािा नदसतात.
आयय ट्टािंच्या ह्या म्हणण्याला खपू नवरोध झाला. सहाव्या शतकातील प्रनसद्ध
खगोलशास्त्रज् वराहनमनहर यािे त्याच्या ‘पिंचनसद्धािंतक’ ग्रिंथात म्हटलिं की “पृथ्वी नस्थर आहे.
एखाद्या किंु ाराच्या चाकावर निरत असल्याप्रमाणे ती निरते असिं काही लोक म्हणतात. पण
जर असिं असतिं तर पक्षी त्यािंच्या घरट्यात परत कसे आले असते. एवढिंच िाही तर पृथ्वी जर
एका नदवसात एक चक्कर पणू य करत असेल तर नतच्यावरच्या सगळ्या वस्तू पनिमेकडे वाहत
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जायला हव्यात आनण पृथ्वी जोरात ि निरता जर हळू निरत असेल तर एका नदवसात एक
चक्कर पणू य कशी करे ल.”
ब्रह्मगप्तु ासारखे नवख्यात खगोलशास्त्रज्सद्ध
ु ा आयय ट्टािंच्या मताशी सहमत िव्हते.
सातव्या शतकात नलनहलेल्या ‘ब्राह्मस्िुटनसद्धािंत’ ह्या ग्रिंथात त्यािंिी ह्यासिंबधी काही तकय
िोंदवले. त्यािंच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘जर पृथ्वी निरत असेल तर घरी कोणी परत येऊ शकणार
िाही, एखादा माणसू घरातूि बाहेर पडूि परत येईपयांत त्याचिं घर पवू ेकडे नकती तरी पढु े गेलेलिं
असेल. एवढचिं िाही तर पृथ्वी जर एवढ्या वेगात निरत असेल तर नतच्यावरच्या सगळ्या
वस्तू खाली पडतील.’
आहे िा गमतीची गोष्ट! जसे आज आपल्याला प्रश्न पडतात, तसेच प्रश्न
त्याकाळीसद्ध
ु ा मोठ्या मोठ्या नवद्वाि लोकािंिाही पडत होते. चेंडू परत खाली येईपयांत गाडी
काही अतिं र पढु े गेलेली असेल असिं म्हणणिं हे काहीसिं पक्षी नकिंवा माणसाचिं घर ते परत
येईपयांत नकतीतरी अिंतर पढु े गेलेलिं असेल असिं म्हणण्यासारखचिं आहे. असिं का घडतिं याचिं
स्पष्टीकरण आता तमु च्या लक्षात आलिंच असेल. आगगाडी धावतािा नतच्या आतील सवय
वस्तू गाडीच्या गतीिे धावत असतात तसिंच गतीिे निरणाऱ्या पृथ्वीसोबत नतच्यावर
असलेल्या सवय वस्तूसद्ध
ु ा नतच्या गतीिे निरत असतात. त्यामळ
ु े त्या मागे पडायचा प्रश्नच
िसतो. पृथ्वीवरच्या सवय गतीमाि वस्तिंिू ा दोि प्रकारच्या गती असतात. पनहली पृथ्वीमळ
ु े
नमळालेली आनण दसु री त्याची स्वतःची (काही कारणािे त्याला नमळालेली) जसिं वर
टाकलेला चेंडू वरच्या नदशेिहे ी जातो आनण पृथ्वीच्या नदशेिहे ी गनतमाि असतो. नकिंवा
चालत्या सायकलवरूि िे कलेल्या के ळीच्या सालाला सायकलमळ
ु े नमळालेली आनण
कचरापेटीच्या नदशेिे आपण िे कल्यामळ
ु े नमळालेली अशा दोि गती असतात. खरिंतर इथे
सालाला पृथ्वीच्या गरुु त्वाकर्षणायमळ
ु े नमळालेली अजिू एक नतसरी गतीदेखील असते त्यामळ
ु े
ते खाली पडते. हे सगळिं ऐकूि अनजबात गोंधळूि जाऊ िका. आजबू ाजल
ू ा घडणाऱ्या घटिा
बघता पृथ्वी नस्थर आहे असचिं आपल्याला वाटतिं. पृथ्वीचा वेग तर आपल्याला जाणवत
िाहीच पण एखादिं वादळ झाल्याप्रमाणे पृथ्वी ोवतीचिं वायमू िंडळ निरतिंय असिंही काही
जाणवत िाही कारण पृथ्वीवरच्या सवय वस्तू एवढचिं िव्हे तर ोवतीचिं वातावरणही
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पृथ्वीसोबत निरत असतिं. पृथ्वीच्या गरुु त्वाकर्यणामळ
ु े हे हवेचिं आवरणही नतच्यासोबत निरतिं
आनण त्याची सापेक्ष गती शन्ू य असल्यामळ
ु े तेही नस्थर आहे असिंच वाटतिं. पृथ्वीच्या
पररवलिाची चचाय शतकािश
ु तके चालूच आहे. आठव्या शतकात लल्ल िावाच्या
खगोलशास्त्रज्ािे नवधाि के लिं की पृथ्वी निरत असती तर वरच्या नदशेिे सोडलेले बाण
पनिमेला पडले असते आनण ढग सद्ध
ु ा पनिमेकडे जातािा नदसले असते. ास्कर (प्रथम)
यािे आयय ट्टािंच्या नसद्धातिं ावर नटप्पणी करतािा म्हटलिं की आयय ट्टाििं ा वेगळिंच काही
म्हणायचिं होतिं. हवेच्या प्रवाहामळ
ु े िक्षत्र पनिमेकडे जातात आनण त्यामळ
ु े आपल्याला पृथ्वी
निरतेय असिं वाटतिं. बहुसख्िं य नवद्वािाच
िं ा आयय ट्टािंच्या म्हणण्याला नवरोध होता. त्यापैकी
काहीजणािंिी आपल्या म्हणण्याच्या समथयिासाठी वेदाच
िं ा आधार घेतला. त्यािंचिं म्हणणिं होतिं
की वेदातिं ’पृनथवी प्रनतष्ठा’ म्हणजेच पृथ्वी नस्थर आहे असिं नलनहलिंय. पृथ्वी निरते असिं
आयय ट्ट आनण त्यािंच्या समथयकािंच म्हणणिं हे वेद आनण तकय दोन्हीच्या नवरोधी आहे. िवव्या
शतकात पृथदू क
् िावाच्या खगोलशास्त्रज्ािे मात्र नहमिं त एकवटूि सािंनगतलिं की ास्कर
आदींिी के वळ लोक यामळ
ु ेच आयय ट्टािंच्या कथिाचा वेगळा अथय काढला. प्रत्यक्षात िक्षत्रे
नस्थर आहेत आनण पृथ्वीच्या निरण्यामळ
ु े ग्रह आनण िक्षत्र उगवतात आनण अस्त पावतात.
ह्या नवर्यावर वादनववाद, तकय नवतकय , नचतिं ि नकत्येक शतके चालू होतिं. नवज्ािाचिं
हेच वैनशष्ट्य असतिं. एखादा क्ािंनतकारी िवीि नवचार शास्त्रज्ािंच्या प्रस्थानपत नसद्धािंतािंिा,
समजतु ींिा झगु ारूि देतो. जणू त्यािंिा मळ
ु ापासिू हादरविू टाकतो. ते मग आपल्या आधीच्या
नसद्धान्तालाच नचकटूि राहण्याचा परु े परू प्रयत्ि करतात. काही िा काही यनु क्तवाद करूि
नकिंवा प्रयोग करूि तो नसद्ध करायचा प्रयत्ि करत राहतात. काही शास्त्रज् मात्र िव्या
नसद्धािंताचा पाठपरु ावा करतात. िविवीि प्रयोग करतात. परु ावे सादर करतात. ह्या सगळ्या
प्रनक्येतूि गेल्यावर िवीि नसद्धािंत तयार होतो. एका मराठी कनवतेच्या ओळी आहेत ‘जिु े
जाऊ द्या मरणालागिु ी’. एका प्रख्यात शास्त्रज्ािे ह्याच अथायचिं नवधाि के लिंय की जेव्हा
आधीच्या नसद्धािंताचे पाठीराखे मरतात आनण िवीि नपढीचे तरुण सरु वातीपासिू च िव्या
नसद्धािंताचा अभ्यास करूि नवर्याच्या सिंशोधिाला सरुु वात करतात तेव्हाच िवीि
नसद्धािंतािंची पक्की मािंडणी होते.
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मद्दु ा िक्त शास्त्रज्ािंपरु ता मयायनदत िाही. नचतिं ेची खरी गोष्ट अशी आहे की प्रत्येक िव्या
नपढीची छोटी मल
ु े जेव्हा मोठ्यािंकडूि पनहल्यािंदा ऐकतात की पृथ्वी वेगािे निरते, तेव्हा
त्यािंच्या मिात नकतीतरी प्रश्न उठायला हवेत. ही मल
ु े सािंनगतलेले सगळिं मक
ु े पणािे का
स्वीकारतात? खरिंतर मल
ु ािंिा सगळ्याच िवीि गोष्टींचिं नकती कुतूहल असतिं! पृथ्वी वेगािे
निरते असिं आपण शाळे त नशकतो तेव्हा मग ते आपल्याला जाणवत कसिं िाही? असा प्रश्न
एकाच्याही मिात कसा येत िाही? मल
ु ाच
ु ी आपण दाबिू तर टाकत
िं ी िैसनगयक चौकस बद्ध
िाही िा? नवचार करा आपल्या नशक्षण पद्धतीत आपण अशाच मळ
ु ात मोठ्याििं ादेखील
समजायला अवघड असलेल्या नकतीतरी गोष्टी मल
ु ािंवर िकळतपणे लादत असतो. निदाि
शाळे च्या वगायमध्ये वाद प्रनतवाद, प्रश्न नवचारणे, तकय करणे यासाठी आपण मोकळे आनण
पोर्क वातावरण निमायण करू शकलो तरी मल
ु ािंच्या जानणवा काही प्रमाणात नवकनसत
होतील.
कोवळ्या वयातल्या मल
ु ािंवर वेगवेगळ्या मानहतीचा मारा करूि आपण त्याििं ा
गोंधळविू टाकतो. नतसरी चौथीत घोकलेल्या नकतीतरी गोष्टींचे अथय आपल्यालाही कळले
िव्हते. आपल्या आनण मल
ु ािंच्याही मिात प्रश्न पडू तर देत. प्रश्न, कोडी पडणिं आनण त्याचिं ी
उत्तरे शोधणिं या मथिं िातिू च ज्ाि नमळवण्याची प्रनक्या सरुु होते.
नहदिं ी सिंद य, अिंक १४, िोव्हेंबर-नडसेंबर १९९६ मधिू सा ार.
▲▲▲

लेखक : अभनिा रामपाल, होशिंगाबाद येथील नवज्ाि नशक्षण काययक्माशी सिंबनधत आहेत.
अिवु ाद : वैशाली डोंगरे , प्रयास आरोग्य गटात काम करते आनण ार्ािंतराची आवड.
इ-मेल : godonvaishali@gmail.com
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नवनननमितीचा वाटाडया - नवज्ञान
लेखक : अजय महादेव काळे

शाळेत पालक सर्ा आयोणजत के ली होती. आम्ही णशक्षक मडं ळी आमचे णवषय मांडत
होतो. पालक सर्ा अगदी रंगात आली होती. अशावेळी बैठकीत बसलेल्या एका पालकाचा
मोबाईल वाजला. नकळत माझेही लक्ष त्याकडे गेले. त्यांनी मोबाईल पाणहला अन् त्यांच्या
चेहर्यावर अस्वस्थता जािवली. ही बाब माझ्या नजरे त आली. एकदा दोनदा मी दल
ु भक्ष के ले
पि णमटींग जशी लांबल
े तशी चळ
ु बळ
ु जास्तच वाढल्याने मी कारि णवचारले तेंव्हा त्यांनी जे
उत्तर णदलं ते ऐकून मी तर चाटच पडलो. ते म्हिाले, “अहो सर आताच मला शेतकरी ग्रपु वर
मेसेज आला आहे की, आज
दपु ारपयंतच वातावरि स्वच्छ
आहे, तेव्हा माझा द्राक्ष
णपकावरचा औषधाचा डोस
एवढया वेळेत पिू भ होईल का
याची मला णचंता आहे.”
हा अनर्ु व ताजा
असताना, एकदा मी काही
कारिाकररता परगावी जाण्याच्या
तयारीत असताना घरच्यांनी मला
रे नकोट घेऊन जाण्याबाबत
सांणगतले.

Mobile App for Farmers

मी म्हिालो, “ बाहेर तर वातावरि स्वच्छ आहे.”
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“बातमी पाणहली नाही का?”
मी म्हिालो, “कोिती?”
“आज दपु ारपासनू पाऊस सरुु होिार आहे.”
अगदी या प्रमािेच पावसाचे अंदाज, वादळ, वार्याचा वेग, हवामानाचे अदं ाज
अगदी णमनटा णमनटाला आपल्या हातातील मोबाईलवर येत असतात. हे अदं ाज पाहून
आपल्या कामाची णदशा ठरविारे अनेक शेतकरी मी पाणहले आहेत. एवढेच नव्हे तर
शासनाने सद्ध
ु ा यासाठी स्वतंत्र माणहती सेवा कें द्रे सरुु के ली आहेत.
णवज्ञानाने मानवाचे जीवन णकती व्यापले आहे याची ही काही उदाहरिे. माझ्या
नजरे समोरुन पारंपररक पध्दतीने शेती करिारा शेतकरी ते आताचा तासातासाला
हवामानाचे अदं ाज पाहून, बागायतदार सघं ाचे मेसेज पाहून शेती करिारा शेतकरी तरळून
गेला. हा णवज्ञानाच्या साथीने सरुु असलेला प्रवास नक्कीच सख
ु ाविारा आहे. मळ
ु ातच
मािसाकडे असलेली णजज्ञासावृत्ती व त्यास तंत्रज्ञानाची णमळालेली जोड यामळ
ु े
णवज्ञानाच्या प्रसारास चालना
णमळाली आहे.
'हे असे का?' हा प्रश्न हा
ज्ञान णनणमभतीचा प्रमख
ु घटक
असतो. हे तर णवज्ञानाला तंतोतंत
लागू होते. णवश्वातील घडिार्या
घटना, घडामोडी यांचा शोध घेवनू ज्ञान व तकभ यांच्या साहाय्याने के लेला अभ्यास म्हिजे
‘णवज्ञान’ होय. यासच आपि इग्रं जीमध्ये Science म्हितो. हा शब्द Scientia या लॅटीन
शब्दापासनू तयार झाला आहे.
वस्तुणनष्ठ व तकभ णनष्ठ सवभमान्य ज्ञानाचा शोध घेिे म्हिजे शोधन वृत्ती
(Discovery) हे एक णवज्ञानाचे महत्त्वाचे वैणशष्टय आहे. सत्याचा शोध घेण्याच्या या
वृत्तीमळ
ु े मानवाच्या आदिमानव अवस्थेपासनू ते आजच्या मगं ळावर जाण्याच्या तयारीत
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असलेला मानव या अवस्थेपयंतचा प्रवास थक्क करिारा आहे. या सवांचा वाटाडया आहे
णवज्ञान! मानवाच्या शोधक वृत्तीने जे ज्ञान प्राप्त होते, त्यास ‘असे का?’ हा प्रश्न णवचारला
जातो. हा प्रश्नच नव्या ज्ञान णनणमभतीची वाट णनमाभि करिारा असतो. हे णवज्ञानाचे महत्वाचे
कायभ आहे. या महत्त्वाच्या कायाभमळ
ु े आज णवज्ञानाचा प्रसार सवभच पातळीवर झाल्याचे
णदसनू येते. णवज्ञानातून जी सत्ये समोर येतात ती वैचाररक स्वरुपाची व वास्तवतेवर
आधाररत असतात. णवज्ञान हे प्रयोगातनू एखादे तत्त्व, णनयम णसध्द करुन दाखवते.
णवज्ञानाला स्वत:ची एक ज्ञान परंपरा आहे. आधीच्या काळात लागलेले शोध हे
त्या काळाशी ससु ंगत असतात. आपि त्याचा वापर करतो. पि काही कालावधीनंतर
आपल्या त्याबद्दलच्या गरजा वाढतात. त्यात सधु ारिा व्हावी ही इच्छाशक्ती प्रबळ होते.
यावेळेस हा आधी लागलेला शोध ही ‘वैज्ञाणनक समस्या’ बनते. नव्या ज्ञान णनणमभतीस
चालना णमळते. मानव त्यावर उपाय शोधू लागतो. नव्याने णवचार करु लागतो. शेवटी
सवभमान्य नवे शोध प्रस्थाणपत होतात. उदा. सयू भ पृथ्वीर्ोवती णिरतो असं मानलं जात होतं,
पि कालांतराने या समजतु ीस तडा गेला व प्रयोगातं ी सयू भ नव्हे तर पृथ्वीच सयू ाभर्ोवती
णिरते हे णसध्द झाले. णकंवा अगदी सवांच्या आयष्ु यातील महत्त्वाचे साधन बनलेला
‘मोबाईल’चा शोध पाहता येईल. अगदी सरुु वातीच्या काळात आलेला मोबाईल ही त्या
काळातील क्ांतीच होती. त्या वेळच्या मानवाला णवज्ञानाने णदलेली देिगीच होती. तो
लँडलाइन पासनू मक्त
ु ीचा काळ होता. कालांतराने भ्रमिध्वनीच्या वापरात, गरजेत इतके
बदल झाले की, के वळ संदश
े ाची देवािघेवाि करिारा मोबाईल आज मात्र स्माटभ बननू
आपल्या आयष्ु याचा महत्त्वाचा र्ाग बनला आहे. असे असले तरी आजचा हा मोबाईल
प्रगत मानायचा का? तर नाही, कारि उद्या यात अनेक बदल सधु ारिा होिार आहेत. हेच
णवज्ञानाचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. नव्हे हा ज्ञान णनणमभतीचा गार्ा आहे.
णवज्ञानाच्या ज्ञान णनणमभतीच्या पध्दतीला अभ्यपु गमणनगामी पध्दती –
(Hypotheticodeductive Method) णकंवा अनमु ाणनत पररकल्पना म्हितात. एखादया
समस्येचे पृथक्करि करून सामान्य गिु धमाभच्या आधारे वगीकरि करिे, शोधलेल्या
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गिु धमाभसाठी अनमु ाणनत पररकल्पना मांडिे व ताणकभ क णनयमांच्या आधारे त्याचे सवभमान्य
णनयमात, तत्त्वात रूपातां र करिे. या प्रकारे एखादा णनयम अभ्यपु गम वस्तणु स्थतीच्या कसोटीस
लावनू पाणहला जातो.
ज्ञान जे आधीच अणस्तत्वात आहे पि ते आपिास माहीत नाही. उदा.
गरुु त्वाकषभिाचा शोध लागण्यापवु ी िळे खालीच पडत होती. पि हेच जेव्हा न्यटु नने
पाणहले तेव्हा त्याला नवल वाटले. यावर त्याने अनमु ाणनत पररकल्पना मांडली की, ‘सवभ
वस्तु पृथ्वी स्वत:कडे खेचनू घेते.’ या मांडलेल्या णवधानाची (अनमु ाणनत पररकल्पना)
सत्यता पडताळण्यासाठी संशोधन के ले व पढु े गरुु त्त्वाकषभिाचा णसध्दांत रुढ झाला.
म्हिजेच शोधन वृत्तीला नवज्ञानाची वाट दाखविारा वाटाडया म्हिजे ‘णवज्ञान’ होय.
णवज्ञानाचा उगम हा मानवी णजज्ञासेतून झाला. आज आपिास जी प्रगती णदसते
त्याच्या उगमाच्या णठकािी हीच प्रेरिा आहे. एक मात्र नक्की आहे की, नवणनणमभतीची ही
शोधयात्रा अखंडपिे व अव्याहतपिे सरुु च राहिार आहे.
▲▲▲
लेखक : अजय महादेव काळे , णजल्हा पररषद प्राथणमक शाळा, दणहवडी
इ-मेल : kajay1877@gmail.com; मोब: 9921689468
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भारताचा बृहत इततहास शोधताना
भाग २
लेखक: श्वेता सिन्हा देशपाांडे
अनुवाद : ज्ञानदा गद्रे-फडके

भारतीय बृहत इसतहाि िमजनू घेताना प्राचीन भारतीय िस्ां कृ त भाषा आसि ती वापरिारे
लोक याांचा िबां धां लॅसिन आसि जममन अशा यरु ोपीय भाषाांशी जोडला. पि हे मानलेले
िाहचयम १९२० मध्ये हडप्पा येथे झालेल्या उत्खननाने खोिे ठरवले. तरीही अहार, माळवा
आसि सिधां ू िस्ां कृ ती पसिम आसशयायी आसि पसशमयन िस्ां कृ तींपािनू तयार झाल्या सकांवा
त्याांच्या थेि प्रभावाखाली होत्या अिे मानले गेले. यािाठी रामायि,महाभारत या
महाकावयाांत उल्लेख के लेली स्थाने शोधनू भारतीय बृहत इसतहािाचे आयीकरि करण्याचा
प्रयत्न के ला गेला. पि १९७०मध्ये बलसु चस्तानमधील काची मैदानी प्रदेशातील मेहरे गढ या
सठकािी झालेल्या उत्खननाने हे सचत्र बदलण्याि िरू
ु वात झाली. हे सठकाि इिवीिनपवू म
िातवया िहस्रकातील अिल्याचे सिद्ध झाले. या िांशोधनामळ
ु े नतां रच्या िांस्कृ तींचा स्रोत
अिलेली िांस्कृ ती िापडली, आसि त्या िाांस्कृ सतक सवकािाचा कळिाध्याय म्हिजे सिांधू
िांस्कृ ती हे सिध्द झाले. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हिजे, यामळ
ु े सिांधू िांस्कृ तीचे मळ
ू भारतीय
उपखांडातच अिल्याचे सिद्ध झाले.
वायवय भारतातील बागोर येथे िापडलेल्या मध्याश्म यगु ातील दगडाच्या
हत्याराांच्या अभ्यािावरून इिवीिनपवू म पाचवया िहस्रकात या सठकािी भिकी नाही तर
सस्थरावलेली जीवनशैली होती अिे सदिनू आले. भिके पिा िोडून एका जागी सस्थराविे ही
नवाश्म यगु ातील कृ षी क्ातां ीिाठी पवू मअि िमजली जाते. त्यामळ
ु े , या परु ावयाच्या आधारावर
कृ सषप्रधान िांस्कृ तीचा शोधही भारतात स्वतांत्रपिे लागला अिे आपल्याला म्हिता येईल.
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त्या नांतरचा महत्त्वाचा शोध म्हिजे अहार िांस्कृ तीचा काळ आधी िमजल्या
गेल्यापेक्षा २००० वषे मागचा आहे, अिे सिद्ध झाले. म्हिजे ही िांस्कृ ती सिांधू िांस्कृ तीच्या
िमकालीन अिल्याची पष्टु ी झाली. या व अशा िगळ्या नवया अभ्यािाांमधनू आता अिे
सदिते की पसिम भारतातील िांस्कृ ती भारतीय उपखांडातील इतर िांस्कृ तींबरोबर वैचाररक
देवािघेवाि आसि वयापारात िहभागी होत्या. त्यामळ
ु े त्याांचा सवकाि झाला आसि पढु े
या िाऱयाांच्या िामासजक असभिरिातनू सिधां ू नदीच्या खोऱयातील नागरी िस्ां कृ ती तयार
झाली.
मेहेरगढ सस्ं कृती
बलसु चस्तानातील मेहरे गढ येथील उत्खननात सिधां ू िस्ां कृ तीचे मळ
ू अशा िस्ां कृ तीचा
शोध लागला. ही िस्ां कृ ती इ.ि.प.ू ७००० पािनू असस्तत्वात होती, आसि सतचेच
नागरी रूप म्हिजे सिांधू िांस्कृ ती अिे िांशोधनातून सदिनू आले आहे. मेहरे गढ
उत्खननात िापडलेले भाजलेल्या मातीचे काही पतु ळे िोबतच्या सचत्रात (सचत्र १
आसि सचत्र २) सदित आहेत. या प्रसतमा तुम्ही इतरही अनेक िांदभाांत, लेखाांत
पासहलेल्या अितील.

सचत्र १

सचत्र २

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/d/df/Mohenjodaro_Priesterk%C3%B6nig.jpeg/285px-Mohenjodaro_Priesterk%C3%B6nig.jpeg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/2/23/Statuette_Mehrgarh.jpg/300pxStatuette_Mehrgarh.jpg
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उत्खननात िापडलेल्या िाांगाडयाांच्या, भारतीय भाषाांच्या, व इतर भौगोसलक आसि
िाांस्कृ सतक िश
ां ोधनाांमध्ये आयाांनी आक्मि के ले अिल्याच्या सिद्धाांतावर आत्तापयांत
खपू भर देण्यात आला आहे. या आक्मिाच्या सिध्दातां ाला शास्त्रीय परु ावे िापडलेले
नाहीत. तिेच वेदाांमधील कावयाांमध्ये जहाजे आसि नागरी वस्त्याांची विमने आहेत. यामळ
ु े
तथाकसथत भिके आयम हे सिांधू िस्ां कृ तीतील लोकच अिल्याचे मानण्याकडे अनेक इसतहाि
तज्ञाांचा आता कल आहे.
जर हा सिद्धाांत मान्य झाला तर, आयम हे मध्य आसशयातनू आलेले स्थलाांतररत आसि
गोरे यरु ोसपयन नाहीत तर आपली मळ
ु े भारतीय उपखांडातच अिलेले लोक आहेत हे मान्य
करावे लागेल. भारताचा अिा जनइसतहाि (राजेरजवाडयाांचा इसतहाि नाही) पन्ु हा
सलसहण्यात परु ािकथाांमध्ये दडलेला पारांपररक बृहत इसतहाि आसि िध्या उत्खननातनू पढु े
येत अिलेला नवा बृहत इसतहाि याांचे एकत्रीकरि करण्याची क्षमता आहे. राजकीयदृष्टया
आसि िाांस्कृ सतकदृष्टया ही नवीन िक
ां ल्पना भारतीयाच
ां ी एक िवमिमावेशक नवीन ओळख
तयार करण्यात आसि सतचा प्रिार करण्यात उपयोगी पडेल. आसि या ओळखीची मळ
ु े
परकीय आक्मिात आसि िमदु ायाांच्या स्थलाांतरामध्ये नितील. त्यामळ
ु े स्थासनक
स्थलाांतररत (द्रसवड) आसि िाांस्कृ सतकदृष्टया श्रेष्ठ व वैसदक िांस्कृ त बोलिारे (आयम) अशा
वेगवेगळ्या गिाांशी स्वत:चा िांबधां जोडिारे दसक्षि आसि उत्तर भारतीय लोक याांच्यातील
दरी कमी करण्यािाठीिद्ध
ु ा याचा उपयोग होईल.

http://entrancegeek.com/indian-history-quiz-the-harappan-civilisation
https://www.harappa.com/3D/6.html
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इसतहािाच्या या बदलत्या सचत्राशी लोकाांना जोडण्यात आम्ही अभ्यािक लोक कमी
पडलो आहोत. असां तमत: ऐसतहासिक तथ्ये लोकाांच्या मालकीची अितात. िवम
ज्ञानशाखाांच्या शैक्षसिक आसि उपयोसजत शाखा अितात. इसतहािाच्या उपयोसजत
शाखेमध्ये आपली िामासजक स्व-प्रसतमा आसि इतर िमाजाांशी अिलेले आपले नाते
याांच्याशी िांबांसधत (िांशोधकाांना िमजलेली) तथ्ये िामान्य लोकाांना िाांगिे याचा िमावेश
होतो. िध्या भारतात ही गोष्ट असतशय अपरु ी पडते, आसि त्यामळ
ु े जनमानिात इसतहािाची
असतशय चक
ु ीची, िोकाची व परस्परसवरोधी गृहीतके रुजलेली सदितात.

उत्खननातनू िापडलेल्या सिधू िस्ां कृ तीच्या खिु ा

इसजसप्शयन व मेिोपोिेसमयन िांस्कृ ती असधक प्राचीन िांस्कृ तींपािनू उदयाि आल्या
हे आधी मासहत होते. मेहरे गढ िांस्कृ तीचा शोध लागला नवहता, तोवर सिांधू
िांस्कृ तीमागेही कोठे तरी भारताबाहेरच्याच प्राचीन िांस्कृ तींची प्रेरिा आहे, आसि
अहार व माळवा या िस्ां कृ ती सिधां ू िस्ां कृ तीचा इ.ि.प.ू १००० च्या िमु ाराि अस्त
झाल्यानतां र उदयाि आल्या अिे मानले जात अिे. मात्र नवीन िश
ां ोधनाांतनू अहार
व माळवा िस्ां कृ ती सिधां ू िस्ां कृ तीच्या िमकालीन ग्रामीि िस्ां कृ ती अिल्याचे सदिनू
आले, तर मेहरे गढ येथील उत्खननात प्राचीन िस्ां कृ ती िापडल्यामळ
ु े सिधां ू
िस्ां कृ तीची प्रेरिा भारतीय उपखडां ाबाहेरची नाही, हे सिध्द झाले.
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आपल्या देशातले ९२% लोक स्वत:ला ‘दिु रीकडून आलेले’ सकांवा ‘स्थलाांतररत’
िमजतात. गेली दोन शतके भारतीयाांना अिे िागां ण्यात आले की त्याचां े पवू मज पसिम
आसशयातनू , इरािी पठारावरून सकांवा यरु े सशयातनू आले. हे सचत्र चक
ु ीचे आहे. पि याचा
अथम भारत इतर जगापािनू सवजनवािात सवकसित झाला अिाही होत नाही. येथील स्थासनक
लोकाांनी आसि नतां र आलेल्या वयापारी आसि जेत्याांच्या स्थलाांतररत िमाजानां ी के लेल्या
सवसवध बदलामां ळ
ु े भारत िमृद्ध झाला आहे. हा उत्िाहकारक बृहत इसतहाि िध्या आपले
परु ातत्वशास्त्रज्ञ, मानववांशशास्त्रज्ञ आसि इसतहािकार तयार करत आहेत, पि िामान्य
लोकाांच्या िांस्कृ तीसवषयक जािीवा व िमज याांमध्ये या तथ्याांचे प्रसतसबबां पडत नाही.
िामान्य लोक आपिाां िवाांना एकमेकाांशी आसि या मातीशी जोडिाऱया या बृहत
इसतहािाबद्दल बहुताांशी अनसभज्ञच आहेत.
आपले सशक्षितज्ञ िध्या हसस्तदतां ी मनोऱयात राहत अिल्यािारखे सदितात आसि
ज्या लोकाांचा इसतहाि आसि ओळख ते भतू काळाच्या धक्ु यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न
करत आहेत, त्या लोकाश
ां ीच त्याच
ां ी काही जवळीक सदित नाही. भारतािाठी नवीन बृहत
इसतहाि तयार करिे याला तज्ञाांनी प्राधान्य द्यायला हवे. माझ्या िमजतु ीनिु ार, इसतहाि, मग
तो वयापक अिू दे सकांवा तपशीलात जािारा अिू दे, त्याची प्रत्येक िमाजात एक भसू मका
अिते - आपि ‘कोि, काय आसि का’ हे िाांगण्याची. ती सविरून चालिार नाही.
▲▲▲
लेखक : श्वेता सिन्हा देशपाांडे, णसंबायोणसस स्कूल फॉर णलबरल आर्टभस, णसंबायोणसस आंतरराष्ट्रीय (डीम्ड
यणु िवणसभर्ी), पुिे येथे उपसंचालक (सहप्राध्यापक). परु ातत्वणवज्ञाि व मािववंशशास्त्र या णवषयांमधील
आतं रशाखीय व बहुशाखीय सश
ं ोधिात गेली १५ वषे कायभरत आहेत.
इ-मेल - deputydirector@ssla.edu.in
अनवु ाद : ज्ञानदा गद्रे फडके , मक्त
ु र्ाषांतरकार.
इ-मेल - dnyanadaphadke@gmail.com
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सक्रिय जनगक्रित
लेखक : सब्यसाची चटर्जी
अनुवाद : यशश्री पिु क
े र
१
शालेय वयात सवाभत र्जास्त र्ीती कशाची वाटत असेल तर ती इणं ललश आणि गणित
या दोन णवषयाचं ी. मला तर १०वी पयंत गणित कधी आवडलच
ं नाही. त्या आधीच्या वगाभत
मला गणिताची र्ीती नव्हती पि खास आवडही नव्हती. मी ६ वषांचा असताना मला
तिसरीच्या वगाभत घातलं होतं. त्या काळी म्हिर्जे ५८ वषांपवू ी हे असं सहर्ज शक्य होई. मला
तेव्हा पाढयांचा णतटकाराच होता, णवशेषतः १३,१७ आणि १९च्या पाढयांचा.
हळूहळू गोष्टी बदलत गेल्या. माझ्या काकांचं एक दक
ु ान होतं. ते मला सकाळी
लवकरच उठवनू सांगायचे, “हा घे नाणयांचा खदु ाभ. यातली आठ आणयाची, चार आणयाची,
एक आणयाची आणि एक पैशाची नािी वेगळी काढ.” मी तसं करायचो. मग ते मला ती
नािी दहादहाच्या गठठयात
रचनू ठे वायला सांगायचे. ते
काम झाल्यावर ते णवचारायचे,
“आता सागं , आठ आणयाचे
णकती गठ्ठे आहेत? दहा.
म्हिर्जे ८ गणु िले दहा बरोबर
८० आिे. १६ आणयांचा एक
रुपया होतो तर आता सांग की
ह्या ८० आणयांचे णकती रुपये
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होतील?” मग थोडया खटपटीनंतर मी १६ ने ८०ला र्ागनू उत्तर द्यायचो “पाच रुपये”.
“छान” काका म्हिायचे, “हे झालं एका गठ्ठयाचं. आपल्याकडे असे दहा गठ्ठे आहेत. मग
त्यांचे णकती रुपये होतील?” हे सगळं आम्ही चार आिे आणि इतर नाणयांचं पि करायचो. र्जे
मी शाळे त णकंवा गृहपाठात णशकलो नव्हतो ते मी अशा रीतीने णशकलो.
हे खरं व्यावहाररक गणित !
२
२०१५ साली नोव्हेंबर मणहन्यात मी ‘सणिय र्जनगणित’ णशकवायला गेलो. ही
पणु याच्या नवणनणमभती संस्थेने तयार के लेली एक अध्ययन-अध्यापन पद्धती आहे. मला या
पद्धतीचा प्रत्यक्ष काहीच अनर्ु व नव्हता. आम्ही आमच्यात आणि काही णशक्षकांबरोबर
चचाभ के ली आणि मला णिपरु ाच्या िल
ु ातिखर र्ागातल्या बनबार्जार शाळे त पाठवणयात
आलं. पाणयात पडल्याणशवाय पोहायला येत नाही या म्हिीनसु ार मला अक्षरशः या गणित
णशकवणयाच्या पाणयात ढकलून णदलं.
मी सरुु वातीला मल
ु ांना गणिताच्या कोित्या र्ागात काय अडचिी आहेत ते
णवचारलं. त्यांनी इतकी मोठी यादी णदली की कुठून सरुु करू हेच मला समर्जेना. मग मी झमु ा
देबबमाभ नावाच्या एका मल
ु ीला णवचारलं. ती म्हिाली, “मला आलेखावर णबंदू कुठे आणि
कसे द्यायचे तेच कळत नाही. मला ते णनदेशांक काय आहेत आणि का आहेत ते समर्जतच
नाही.”
आता मला काहीतरी ठरवायला पाणहर्जे होतं. त्यातल्या त्यात एक बरं होतं की णतने
णतची अडचि स्पष्ट सांणगतली होती आणि बाकीच्यानं ाही त्याचं उत्तर हवचं होतं.
मी झमु ाच्या बाकापाशी गेलो आणि णतला सांणगतलं की आपि एक प्रयोग
करायचाय. “आता तू इथनू सरळ चालत फळ्यापयंत र्जा. र्जाताना पावलं मोर्ज.” ती गेली.
“णकती पावलं झाली?” मी णवचारलं. “चार”.
“आता उर्जवीकडे वळून वगाभच्या दारापयंत पावलं मोर्जत र्जा बरं.” ती पावलं मोर्जत
गेली आणि सांणगतलं की पाच पावलं झाली.
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मी दाराशी गेलो आणि झमु ाचे डोळे रुमालाने बांधनू टाकले. आणि णवचारलं, “आता
तुला काही णदसत नसतानाही तू तझ्ु या र्जागेवर परत र्जाऊन बसू शकशील का?” ती सहर्जच
र्जागेवर गेली. डोळे उघडले. हे कसं र्जमलं असं णवचारल्यावर ती म्हिाली, “ सोपं आहे सर.
मी पणहल्यांदा पाच पावलं चालले, नंतर डावीकडे वळून चार पावलं आले आणि माझ्या
र्जागेवर पोचले.”
आता यानंतर काय चचाभ झाली असेल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. णतला x
अक्ष कोिता आणि y अक्ष कोिता हे समर्जले का? णतने एकसारखी पावलं टाकली नसती
तर काय झालं असतं? आलेखावर आखलेले णवर्ाग समान अतं रावर का असतात? X अक्ष
आणि Y अक्ष एकमेकांना
लंब का असतात? त्यांची
अदलाबदल होऊ शकते
का? आणि बरंच काही.
यानंतर मी त्यांना आलेखावर
णबंदू काढायला सांणगतलं.
बराच सराव घेतला. आता
णनदेशांक णदले तर ते सगळे
अगदी
आत्मतिश्वासाने
आलेखािर णबंदू काढू लागले.
दसु रा एक अप्रत्यक्ष पररिाम असा झाला की हे सर णशकवत नाहीत, ते मल
ु ांशी
खेळतात अशी बातमी पसरली. आणि त्यामळ
ु े दसु ऱ्या णदवशी वगभ अगदी गच्च र्रला होता.
पि प्रत्येकच णवषयासाठी मी खेळ शोधू शकलो नाही. काही वेळा हे उपिम काही फारसे
रंर्जक नव्हते.त्यामळ
ु े मग ही वगाभतली गदी हळूहळू कमी झाली. पि सवाभत महत्त्वाचं म्हिर्जे
ते सगळे म्हिाले की त्यांची गणिताची र्ीती पार पळून गेलीय. ते आता गणिताशी खेळू
शकतात.
हे पन्ु हा एकदा सणिय गणित !
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३
आपल्या णशक्षिात गणिताच्या आणि र्ाषेच्या समस्या अर्जनू ही अणनणित आहेत.
णिपरु ाच्या मार्जी मख्ु यमंत्रयांना, श्री. माणिक सरकार यांना आम्ही र्ेटलो तेव्हा ते काय
म्हिाले ते इथे आवर्जनभू सांगतो. ते म्हिाले, “मी णवद्याथी असताना गणित माझ्यासाठी
र्ीतीदायक होतं. आणि आर्ज ६४ वषांनतं रही मल
ु ांना ते र्ीतीदायक वाटते हे खेदर्जनक
आहे.”
त्यांचा णनरोप घेऊन आम्ही णनघालो तेव्हा त्यांना समर्जले की माझी मातृर्ाषा बागं ला
आहे, तेव्हा ते म्हिाले, “अरे आधी का नाही सांणगतलेत. मी महाराष्ट्रातनू आलेल्या या
लोकांशी उगाचच माझ्या मोडक्यातोडक्या इणं ललशमध्ये बोलत बसलो. असो. मल
ु ांच्या
मनातली गणिताची र्ीती तम्ु ही घालवू शकलात तर मला फार आनदं होईल.”
▲▲▲
लेखक : सब्यसाची चटजी, ऑल इणं डया पीपल्स सायन्स नेटवकभ चे अध्यक्ष.
इ-मेल : chatsab99@gmail.com
अनवु ाद : यशश्री पुिेकर, शैक्षणिक संदर्भ गटात सहर्ागी.
इ-मेल : yashashreegpunekar@gmail.com
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सत्य कोणते आणण जाद ू कोणती?
भाग – २
लेखक : रिचर्ड र्ॉकिन्स
अनुवाद : र्ॉ. शतं नू अभ्यंिि
पंचेंद्रियांना जे जाणवतं, त्याच्या पलीकडचं सत्य आपण कसं जाणून
घेतो, आपली दृष्टी कशी द्रवस्तारतो, ते आपण मागच्या भागात पाद्रिलं.
आज ज्ञात आिे, त्याच्यािी पलीकडे अजून बरंचसं सत्य आिे, ते शोधून
काढण्याच्या द्रवज्ञानाच्या प्रयत्नांबद्दलिी आपण पाद्रिलं. आधी
कल्पनेचा शोध आद्रण मग त्या शोधाची तपासणी करून पढु े द्रनष्कर्ष
अशी ती वाटचाल असते.

द्रवज्ञान आद्रण अद्रतनैसद्रगषक शक्ती: तकष द्रवरुद्ध तकष दुष्टता
सत्य आकि सत्याचा शोध हा असा असतो. द मॅकिि
ऑफ रिअॅकिटी या पस्ु तिातीि प्रत्येि किभाग हा
एिे िा सत्याबद्दि सांगि
े , उदााः सयू ड, भि
ू ं प, इद्रं धनष्ु य,
िैिकिकिधता. आता नािातल्या दसु ऱ्या शब्दाबद्दि,
िाद!ू िादू हा ििा कनसिर्ा शब्द आहे. अकतनैसकगडि
शक्ती म्हििेही िाद.ू स्टेििि िादगू ाि दाखितो तीही
िादू आकि िाव्यात्म अर्ाडनंही िादू / िादईू शब्द
िापििा िातोच िी. पस्ु तिाच्या नािात हाच अर्ड
अकभप्रेत आहे.
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अकतनैसकगडि शक्ती आपल्यािा कमर्ििर्ांमधे, परििर्ांमधे भेटतात. पौिाकिि
आकि धाकमडि िर्ांमध्येही चमत्िाि असतात, अल्िाउकद्दनचा कदिा िाय, िादचू ी िांर्ी
िाय, हॅिी पॉटिची िादचू ी शाळा िाय; चंबु न घेताच िािपत्रु होिाऱ्या बेर्िापासनू ते िादचू ी
िांर्ी कफििताच िखिखती बग्गी होिाऱ्या भोपळ्यापयंत. बािपिापासनू या िर्ा आपिी
सोबत ििताहेत. िल्पनेतल्या या िाज्यात फे िफटिा मािायिा आिही मिा येते. हे सगळं
खोटं खोटं आहे, कनव्िळ िल्पनाकििास आहे हे माहीत असनू ही.
स्टेिििती ति र्ोळ्यादेखत िादू घर्ते हो. किंिा असं िाही तिी घर्ििं िातं िी
पाहािाऱ्यािा िाटािं िादचू झािी! िादगू ाि (िादगू ारििी िा नसतात िोि िािे?)
आपल्यािा हातोहात बनितात. चक्ि अशक्य िाहीतिी िरून दाखितात. प्रत्यक्षात िाही
तिी भितंच घर्त असतं पि देखािा असा मांर्िा िातो, िी िाटािं िोिा कदव्य शक्तीचंच
िाम हे! बोि बोि म्हिता टोपीतनू ससा िाय येतो, रुमािातनू िबतू ि िाय कनघतं!
बेर्िाचा िािपत्रु होण्याइतिंच हेही अशक्य. एि चिाखी असते यात. आपिेच र्ोळे
आपल्यािा फसितात. अनेि यक्ु त्या आकि क्िृप्तत्या िापरून िादगू ाि हा नििबंदीचा खेळ
घर्िनू आितो.
िाही िादगू ाि ही सगळी हातचिाखी आहे असं चक्ि सांगनू च टाितात. िादगू ाि
िघिु ीि, पी.सी.सििाि, िँ र्ी किंिा पेन अँर् टेिि ही अशी िाही नािं. अगदी खि
ु ेपिानं
सांगतात. मखिाशी िशी िे िी ते नाही सांगत. ते ति त्यांचं व्यािसाकयि गकु पत झािं. पि
आपल्या अगं ी िोितेही अकतनैसकगडि, िा दैिी गिु नाहीत हे मात्र आििडनू सांगतात. इति
िाही प्रेक्षिांच्या मनातिा अद्भुतानदं , अचंबा, आश्चयड, तसचं मरू
ु देतात. िादचू ा खेळ
म्हििे कनव्िळ चिाखी असहं ी सांगत नाहीत आकि दैिी शक्तीचा दािाही िित नाहीत.
िाही िाही मात्र चक्ि खोटािर्े असतात. िािनू बिु नू आपल्यािा िाही खास शक्ती प्राप्त
आहे असा दािा िितात. नििे नं चमचे िाििि,ं कनव्िळ इच्छे नं घर््याळ र्ांबििं िगैिे िादू
िितात. मनाःशक्तीनं िकमनीखािचे तेिाचे साठे आपल्यािा ‘कदसतात’ असं सांगनू तेि
िंपन्यांना ठिििािे ही महाठि आहेत. शोिािुि नातेिाईिांच्या भािनांशी खेळून
मृतात्म्यांशी संिाद साधिािे ही आहेत. असिी िादू ही कनव्िळ गंमत किंिा ििमिि
ू
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िाहात नाही. यात शोषि येतं.
अर्ल्यानर्ल्यािर्ून
पैसे
उिळिं येतं. मढ्याच्या
टाळूििचं िोिी खाण्याचाच
प्रिाि हा! यात बिे चसे भोंदू
असिे तिी िाहींना मनापासनू
असं िाटतं िी ते मृतात्म्यांशी
बोित आहेत.
िादचू ा कतसिा अर्ड,
िाव्यात्म अर्ाडनी िाद,ू हा ह्या
पस्ु तिाच्या नािात अकभप्रेत
असिेिा अर्ड आहे. स्िगीय सगं ीत आपल्या र्ोळ्यात अक्षिशाः पािी आितं. आपि
म्हितो िाय िादईू स्िि आहेत हे! िाळोख्या िात्री आभाळातिी चांदण्यांची पखिि दृष्टीस
पर्ताच आपिा श्वास िोखिा िातो, आपल्यािा भि
ू पर्ते िि.ू सप्तिंगांची उधळि
िििािा सयू ाडस्त, उत्गंु कहमाियाची िखिखिािी कशखिं, िळिािि अिकचत स्िागतािा
समोि ठाििेिं इद्रं धनष्ु य, हे सािं िाही आपल्यािा अशीच िादईू अनभु तू ी देत.ं इर्े िादईू
म्हििे अननभु तू , अगं ािि शहािा आििािं, िगण्याचा तो क्षि मोहरून टाििािं.
किज्ञानाच्या आधािे गिसिेिं सत्य हे असच
ं कििक्षि िादईू असतं, अगं ािि शहािा
आििािं असत,ं तिि, िाव्यात्म असतं; हे दाखिनू देण्याचा, या किज्ञानानदं ात तम्ु हािा
शिीि िरून घेण्याचा, सामीि िरून घेण्याचा खेळ मी इर्े पानोपानी मांर्िा आहे.
अकतनैसकगडि शक्ती आकि अकतनैसकगडि िल्पना आपल्यािा किश्वाचं यर्ातथ्य ज्ञान
िधीच घर्ित नाहीत. या बाबतीत ह्या िल्पना अगदीच िुचिामी असतात. िोित्याही
घटनेिा िुिी अकतनैसकगडि िािि िोर्िं म्हििे त्या मागचं िािि समििेिंच नाही असं
खश
ु ाि समिािं. कशिाय एिदा ‘िािि’ कचिटििं िी पढु े योग्य िाििाचा शोधही र्ांबतो.
हा ति मोठाच तोटा आहे. शोध िा र्ांबतो? िािि एिदा एखाद्या गोष्टीमागे ‘अकतनैसकगडि
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िािि’ आहे असा कशक्िा माििा िी साहकििच ती कनसगड किज्ञानाच्या िक्षेबाहेि ढिििी
िाते. कित्येि अकग्नकदव्यातून तािनू सि
ु ाखनू कनघािेिी, आिच्या कित्येि सख
ु ांची
मि
ू ाधाि ठििेिी, चािशे िषाडची छोटीशी पि देदीप्तयमान पिंपिा असिेिी िैज्ञाकनि पद्धती
िुचिामी ठिििी िाते. ‘सध्या ति िािि आम्हािा माहीत नाहीच, पि यापढु े िधीच
त्याचा उिगर्ा होऊ शििाि नाही. सबब प्रयत्न व्यर्ड आहेत, िरू सद्ध
ु ा निा’, असचं
बिािण्यासािखं आहे हे.
किज्ञान ह्याच्या बिोब्बि उिटा मागड कनिर्तं. सिड िाही समििं नाहीये, हे मळ
ु ी
मान्यच असतं किज्ञानािा. मग ही िािीिच िीिािा शोधाची आस िािते. प्रश्न किचाििे
िातात, निी निी मॉर्ेल्स िकल्पिी िातात, तपासिी िातात. पाििापाििानी सत्याच्या
अकधिाकधि कनिट िाण्याचा हा किज्ञानाचा मागड. ज्ञात किज्ञानािा अज्ञात, त्या कििोधी िाही
सापर्िं, ति ती एि संधी आहे, एि आव्हान आहे, असं िैज्ञाकनि मत मानतं. मग आहे ते
मॉर्ेि नािाििं तिी िातं किंिा त्यात योग्य ते बदि िे िे िातात. अशा किंकचत किंकचत
सधु ाििांमळ
ु ेच आपि पायिीपायिीने पि कनकश्चतपिे सत्याच्या निीि पोहोचतो.
खनु ाचा उिगर्ा ििायिा एखाद्या गप्तु हेिािा पाचािि िे िं आकि ह्या आळशी
पठ्ठ्यानं िाहीही शोधाशोध न ििता सिळ, खनू हा अकतनैसकगडि शक्तीचा प्रताप असल्याचं
सांकगतिं, ति? पिू ी िििी, चेटूि, भतू , प्रेत, आत्मा, शाप, उशााःप, दैिी िोप किंिा िृ पा
अशी अकतनैसकगडि िाििं कचिटििेल्या कितीतिी गोष्टी आि किज्ञानाच्या िह्यात आहेत.
किज्ञानािा याची िाििं तपासता येतात, समिािनू देता येतात. किज्ञानाचा सगळा इकतहास,
हा मळ
ु ी अत्यतं किश्वासाहड, उिट तपासिीिा सदा उपिब्ध, अशा उिगर्याचाच इकतहास
आहे. मग आि िे अज्ञात आहे, ते उद्या ज्ञात होिािच नाही, असं समिण्याचं िाििच िाय?
ज्िािामख
ु ी, भि
ू ं प, सार्ीचे िोग या दैिी िोपांची आकि प्रिोपांची िाििं समििीच ना?
तसा अन्यही िािळिोपऱ्यात किज्ञानाचा उिेर् पर्ेि.
बेर्िाची पप्तपी घेऊन त्याचा िािपत्रु होत नाही आकि भोपळ्यातून अचानि
िािेशाही बग्गी कनघत नाही; हे मान्य असतं सगळ्यांना. पि ‘असं िा? िा नाही होऊ शित
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अस?ं ’ असा िधी किचाि िे िाय आपि? अनेि पद्धतीनी हे समिािनू सांगता येईि पि
माझी आिर्ती पद्धत हीबेर्ूि िाय किंिा बग्गी िाय, अकतशय गंतु ागतंु ीची िचना असते त्यांची, कितीतिी
छोटे छोटे भाग आकि त्यांची अत्यंत गतंु ागंतु ीची िोर्िी. असं िे िळ अपघातानी किंिा
िादचू ी िांर्ी कफििनू घर्ू शित नाही. बेर्ूि किंिा बग्गीसािख्या कक्िष्ट िचना घर्ििं हे
िौशल्याचचं िाम. बग्गी बनिायिा अनेि सटु े सटु े भाग हिेत. ते नीट एित्र ििायिा हिेत.
येर्े पाकहिे िातीचे, येऱ्या गबाळ्याचे िाम नोहे. इर्े िसबी सतु ाि हिा, अन्यही िािागीि
हिेत. ‘आिामतं ि िोिामंति छू’ म्हिनू बग्गी घर्त नाही. चािं आहेत, बािं आहेत, दािं
आहेत, कखर्क्या आहेत, कस्प्रंगा आहेत, गबु गबु ीत गाद्या आहेत आकि या साऱ्याची किकशष्ट
िचना आहे. गंतु ागतंु ीच्या िचनेची फट् म्हिता साधी िचना ििता येईि. पिीिािीच्या िादच्ू या
िांर्ीऐििी मशाि कफििताच, बग्गीची पाहाता पाहाता िाख होईि. िशाचीही िाख िििं
सोप्तपं. पि िाखेतनू किंिा भोपळ्यातून बग्गी... अशक्य. िािि बग्गीची कितीतिी गंतु ागतंु ीची
आकि प्रिासािा सािेशी िचना.
आपि पिीिािीचं िाम र्ोर्ं सोप्तपं िरूया. कतिा भोपळ्या-कबपळ्याऐििी बग्गीचे
सगळे सट्टु े भाग िापिायची मभु ा देऊया. समिा सगळे भाग एिा खोक्यात ठे ििे आहेत;
फळ्या, सळ्या, िाचा, फोम, िे क्सीन, मखमि, कखळे , स्रू िगैिे. आता ते नीट
िळ
ु िण्याऐििी पिीनं ते सगळे एिा प्रचर्ं पोतर्ीत घािून नसु ते गदागदा हिििे ति त्यातून
बग्गी बाहेि कनघेि िा हो? चािाच्या िागी चाि आकि बािाच्या िागी बाि येईि?
अर्ाडतच नाही. िा? िािि हे िेगिेगळे भाग अनतं प्रिािे िळ
ु िता येतीि, हे िापरून अनतं
प्रिािचे कढगािे िचता येतीि पि त्यातनू बग्गी सोर्ाच, िोितीही उपयोगी िचना आपोआप
होिे नाही.
ह्या कढगात क्िकचत एखाद्या िेळी िाहीतिी ओळखीचं कर्झाईन कदसेि; पि क्िकचत,
अगदी अगदी क्िकचत. बहुतेिदा भंगािचा ढीग शोभेि असचं िाहीतिी बाहेि कनघेि. हे सटु े
भाग िोट्यिधी तऱ्हांनी िळ
ु िता येतीि आकि िोट्यिधी तऱ्हांनी पन्ु हा त्यांचा ढीग बनिता
येईि. दििेळी िेगळाच, एिमेि असा पॅटनड तयाि होईि पि उपयक्त
ु असा िाही पॅटनड
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कनपििाच ति तो क्िकचत, अगदी क्िकचतच. हििाची िोर्ी, गि
ु ाबाचं िान तुर्ित,
िाििार््यािि पाटीिा नेऊ शिे ि अशी बग्गी बनिं ति अशक्यच.
असे िेगिेगळे भाग किती तऱ्हांनी एित्र ििता येतीि याचं गकित मांर्ता येतं. उदााः
बािन्न पत्े म्हििे बािन्न िेगिेगळे भाग आहेत असं समि.ू
समिा चौघातं पानं िाटिी आकि पाहातो तो िाय; माझ्यािर्े सगळीच्या सगळी,
तेिाच्या तेिा, पानं इकस्पिची! आश्चयाडनं र्क्ि होऊन मी माझी पानं सगळ्यानं ा मोठ्या
िौति
ु ानं दाखिू िागिो ति, प्रत्येिच िि आपिी पानं दाखिायिा िागिा... एिािा
सगळी कििििची, एिािा सगळी बदामची आकि चौथ्यािा चौिटची... अशी िाटिी
झािी होती!
ही िादचू नाहीति िाय? िादू असचं िाटेि तुम्हािा. पि गकितज्ञांनी असं होण्याची
शक्यता मोििी आहे. ती दि ५३,६४४,७३७,७६५,४८८,७९२,८३९,२३७,४४०,०००
र्ािात एिदा एिढी नगण्य आहे. िािि तेिा पानं चाि ििात, नेमक्या
५३,६४४,७३७,७६५,४८८,७९२,८३९,२३७,४४०,०००च प्रिािे िाटता येतात.
म्हििे एििीही पत्े नीट कपसनू िाटिेिा प्रत्येि र्ाि हा तसा अनन्यच असतो.
िोिताही र्ाि पन्ु हा ‘िस्साच्या तस्सा’ येण्याची शक्यता ही दि
५३,६४४,७३७,७६५,४८८,७९२,८३९,२३७,४४०,००० र्ािात एिदा... एिढीच असते.
पि पानं ‘िशीही’ िाटिी गेिी असल्यामळ
ु े आपल्यािा त्याचं िाही अप्रपू नसत.ं
प्रत्येिािा एिाच प्रिािची पानं िाटिी िािं यात आपल्यािा एि संगती कदसते आकि
आपल्यािा अचंबा िाटतो.
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अगदी कनदडयपिे, बेर्िाच्या कचधं र््या उर्िनू िाई िाई एिढ्या, िोट्यिधी प्रिािे
िोर्ता येतीि. पि यात बहुतेि िेळा मासाचा कचखि तयाि होईि. नसु ता अर्डहीन,
आिािहीन मासाचा गोळा. कपसनू िाटिेिे, िसेही िाटिेिे, पत्ेच िि.ू ह्यात अगदी
मोिक्याच िेळा हा गोळा िशासािखातिी कदसेि, त्यात िाही तिी आिाि उिाि भासेि,
पि त्यातनू िािपत्रु होि?ं असभं ि!
बेर्िाची पप्तपी घेऊन त्याचा िािपत्रु होत नाही आकि भोपळ्यातून अचानि
िािेशाही बग्गी कनघत नाही. िािि ह्यांचे सटु े भाग अकतशय योिनाबद्ध पद्धतीनी गंफ
ु िेिे
असतात. अनंत शक्यतांपैिी ही एि, अनन्य अशी शक्यता असते. आपल्या आिबू ािचू ा
प्रत्येि सिीि, प्रत्येि पश,ू प्रत्येि पक्षी, प्रत्येि झार् आकि आपिही आधी अत्यतं साधी
िचना असिाऱ्या सिीिांपासनू उत्रांत झािो आहोत. म्हििे मग उत्रांती म्हििे िादचू ा
खेळ किंिा िगु ािच आहे एि प्रिािचा? नाही! अकिबात नाही!! हा शद्ध
ु गैिसमि आहे.
सभोितािची िीिसृष्टी म्हििे चान्स किंिा िि् किंिा िादू नाही. ‘िादईू ’ मात्र खास आहे.
किस्मयिािि ति आहेच आहे.
उत््ांतीची सथ
ं जादू
िादचू ी िांर्ी कफििनू , िटीि िचना असिाऱ्या एिा िीिाचं रूपांति, िटीि िचना
असिाऱ्या दसु ऱ्या िीिामधे होत नाही. मग ही सगळी
िटीि िचनेची सिीिसृष्टी उद्भििी िशी? बेर्ूि आकि
बटाटा, किचं ू आकि िर्, िाििन्या आकि भोपळे , तम्ु हीआम्ही, आिो िसे अकस्तत्िात?
शतिानश
ु तिे ह्या प्रश्नाचं नेमिं उत्ि िुिािाच
ठाउि नव्हतं. मग त्याबद्दि िोिांनी अनेि संदु ि संदु ि
िल्पना िढिल्या, िर्ा िचल्या. शेिटी एिोकिसाव्या
शतिात हे िोर्ं सोर्ििं ते किज्ञानमहषी चाल्सड र्ाकिडननी.
अगदी भन्नाट उत्ि कदिं त्यांनी या िोर््याच.ं
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चाल्सड र्ाकिडन

कक्िष्ट िचना असिेिे िीि, आपि म्हिा किंिा बॅक्टेिीया म्हिा, आत्ा आहेत तसे,
एिा झटक्यात, आहे त्या रूपात, अितििेच नाहीत. अत्यंत संर्पिे टप्तयाटप्तयानी, मळ
ू
िचनेपासनू इििी इििी फािित घेत घेत आिची िचना घर्िेिी आहे. िल्पना ििा िी
तुम्हािा िंबटू ांग्या बेर्ूि हिा आहे. तुमच्यािर्े असिेल्या किकिध बेर्िांपि
ै ी तुम्ही एि
छानशी पि त्यातल्यात्यात िांब पायिािी िोर्ी कनिर्ायची. ह्यांना कपल्िं झािी िी
कपल्िांचे पाय किती िांब आहेत ते बघायच.ं पन्ु हा एिदा ह्या कपढीतिी त्यातल्यात्यात
िंबटू ांग िोर्ी घ्यायची आकि त्यांना कपल्िं होऊ द्यायची. िांर््या पायिाल्यांचा यांच्याशी
अकिबात संिि होऊ द्यायचा नाही.
पन्ु हा एिदा िंबटू ांगिाल्यांची अर्ं ी िंबटू ांगिािेच फळितीि. त्यातून बेर्ूिमासे
(Tadpoles) कनमाडि होतीि. त्यांचेही बेर्ूि होतीि. त्यांना पाय फुटतीि. पन्ु हा एिदा
िंबटू ांगिाल्यांचा संिि िंबटू ांगिाल्यांशी ििा.
साधािि दहा कपढ्यांनतं ि असं िक्षात येईि िी बेर्िांच्या पायाचं ी िांबी आता
सिु िातीपेक्षा ििा िास्त आहे. पकहल्या कपढीतल्या बेर्िांपेक्षा दहाव्या कपढीतिे सगळेच
बेर्ूि हे िांब पायाचे आहेत. हे कनव्िळ उदाहिि आहे. िदाकचत असं घर्ायिा िीस किंिा
िास्तसद्ध
ु ा कपढ्या िागतीि, पि शेिटी तुम्ही बेर्िाच्या तंगर््या िांबिल्या असतीि.
आता मोठ्या अकभमानानं तुम्ही िगािा
सांगू शिाि िी, ‘बघा मी िगािेगळा
बेर्ूि बनििा!’
ना िादकू िद्या हिी ना िादचू ी
िांर्ी. िि सांकगतिंय, त्यािा म्हितात
‘कसिेक्टीव्ह ब्रीकर्ंग’ (कनिर् िित िित
कनपि). सगळे बेर्ूि एिसािखे नसतात
आकि पायांची िांबी ही अनिु कं शि
असते, आई-िकर्िांिर्ून िीन्सद्वािे अपत्यािा कमळते. तेव्हा आई बाबा िोि हे दििेळी
कनिर्ून आपि निाच बेर्ूि कनमाडि िे िा, नाही िा?
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सोप्पं आिे ना?
हे ति िाहीच नाही, इर्े आपि फक्त बेर्िांचे िंबटू ांग बेर्ूि िे िे. पि समिा
मळ
ु ात बेर्ूि न िापिता, अन्य िुठल्या प्राण्यापासनू बेर्ूि तयाि िे िा ति? समिा पािसिर्ा
(Newt) घेतिा. नाि ‘सिर्ा’ असिं तिी हे अन्य सिर््यांसािखे ‘Reptiles’ (सिीसृप,
सिपटिािे प्रािी) नाहीत. हे बेर्िांचेच उभयचि (Amphibians) भाईबंध आहेत. ह्यांचे पाय
बेर्िापेक्षा िांर्े असतात, त्यामळ
ु े हे उर््या माित नाहीत, चाितात. िांब शेपटू असतं
त्यांना आकि शिीि बेर्िापेक्षा खपू च कनमळ
ु तं आकि िांबोर्ं असत.ं आता पािसिर््यांपैिी
त्यातल्यात्यात बेर्िासािखे पािसिर्े घ्यायचे, त्यांच्या कपल्िांमधिे पन्ु हा त्यातल्यात्यात
बेर्िासािखे पािसिर्े घ्यायचे. इतिांना प्रिननािा मज्िाि ििायचा. असं िोटयानि
ु ोटी
िेळा ििायच.ं दििेळी कनव्िळ िांबपायाचे, आखर्ू शेपटाचे, ििा ििा बेर्िासािखे
आईबाबा कनिर्ायचे. दििेळी कनव्िळ त्यांचाच संिि होईि असं बघायचं. होत होत
अंकतमताः तुम्ही ‘बेर्ूि’ कनमाडि िरू शिता. िुठल्याच कपढीत तम्ु हािा नाट्यमय बदि
कदसिाि नाही. बहुतेि प्रिा आपल्या आईबाबांसािखीच कनपिेि. पि िाही कपढ्यांनतं ि
शेपटू र्ोर्ं आखर्ू असेि आकि पाय र्ोर्े िांब. पाय पिु े से िांब झािे िी एखाद्या कपढीतिा
पािसिर्ा त्या िांबिचि पायांचा उपयोग िरून सिपटण्याऐििी, टुण्ििन् उर्ी िी हो
मािे ि....!
ििच्या सगळ्या ििडनात आई िोि, बाबा िोि, हे ठिििािे आपि होतो. एिा
किकशष्ट पिू डकनकश्चत कदशेने हे कपढ्यांकपढ्यातीि बदि व्हािेत म्हिनू ती कदशा आपि ठिििी
होती. अकधि दािे देिािी िाि,ं अकधि दभु त्या गाई, िोगप्रकतिाििशक्ती असिेिी कपिं
असं सगळं याच तंत्रानं आपिे शेतििी िितच आिेिे आहेत. कपढ्यांकपढ्या िित आिेिे
आहेत. र्ाकिडननी मात्र आपल्यासािखा िोिी िताड-ििकिता नसतानाही, कनसगाडत हे
आपोआप होतं, ही िाि कदिी. कनसगाडतल्या अनेि घटिांमळ
ु े िाही प्रिा ही पढु ीि कपढी
िन्मािा घािण्याआधीच मरून िाईि. िाही मात्र प्रिनन होईपयंत तगनू िाहीि. िे तगतात
त्यांचीच गिु िैकशष्ट्ये पढु च्या कपढीत संरकमत होतात. तगण्यासाठी िागिािे गिु धमड असतात
तेच तेिढे तगतात. पािसिर्े असोत िा बेर्ूि, साप असोत िा किंच;ू िगायिा अकधि
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उपयक्त
ु अशा गिु ांनी यक्त
ु , अशी िाही प्रिा असिाि. उदाहििार्ड, िाही िीिांना
िगण्याच्या स्पधेत िांब पाय उपयक्त
ु असतात. बेर्िांना किर््यांिि झेपािायिा, किर््यांना
बेर्िापासनू कनसटायिा, कचत्तयांना कचतळ पिर्ायिा किंिा कचतळांना कचत्ा चि
ु िायिा...
सबब असे िंबटू ांगे िीि हिनाि मििाि नाहीत. िगतीि, तगतीि, त्यांना संतती होईि. ही
अर्ाडतच िंबटू ांग असेि. कपढ्यानकपढ्या िांब पायाचे िीन्स सर
ं कमत होतीि. अकधिाकधि
प्रिा िंबटू ागं असेि. र्ोर्क्यात िे आपि िािनू बिु नू पािसिर््याच्या बाबतीत िे िं, आकि
िंबटू ागं प्रिा कनमाडि झािी, तेच इर्े िोिी मद्दु ाम न ििताही घर्ून आिेिं आहे. िोिी
िसबी िािागीि नसताना, िोिी िताडििकिता नसताना; आपोआप, कनसगडताः, कनव्िळ
िगण्याच्या स्पधेतनू हे घर्िं. पढु च्या कपढीत िीन्स सर
ं कमत ििे पयंत, िगण्याच्या स्पधेत
कटिून िाहािं महत्तिाच.ं ‘िगण्याची स्पधाड’ हाच तो कनिर् िििािा, िताडििकिता, अदृश्य
हात. ह्यािाच म्हितात ‘नैसकगडि कनिर्’.
पिु े श्या कपढ्यांनंति पािसिर्यासािख्या पिू डिांपासनू बेर्िासािखे िंशि कनपितात.
प्रचंर् कपढ्यांनतं ि माशासािख्या पिू डिांपासनू मािर्ासािखे िंशि कनपितात. आिखी यगु ं
िोटिी िी बॅक्टेिीया िुळातल्या पिू डिांना, िश
ं ि म्हिनू मािसू िाभतो! हे नेमिं अस्सचं

फाि पिू ी िांब तसेच आखर्ू मानेचे कििाफ
अकस्तत्िात होते. आखर्ू मानेचे कििाफ झार्ांची
पाने खाऊ शित नसल्यामळ
ु े भि
ु े िे िाहू िागिे.

त्यामळ
ु े फक्त िांब मानेचे कििाफ तगनू िाकहिे.

नैसकगडि कनिर्ीतून उत्रांती (Evolution by Natural Selection)
http://www.apbiowiki.com/class-notes/evolution/natural-selection
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घर्िं असिाि. सध्या अकस्तत्िात असिेल्या आकि सध्या अकस्तत्िात नसिेल्याही प्रत्येि
िीिाचा अिताि असाच झािा आहे. कपढ्यांकपढ्या म्हििे नेमक्या किती कपढ्या, हे ििा
तमु च्याआमच्या िल्पनेबाहेिचं आहे. हे किश्व हिािो िोटी िषांपिू ी अकस्तत्िात आि.ं
िीिसृष्टी ही समु ािे सार्ेतीन हिाि िोटी िषांपासनू ची आहे. उत्रांती घर्ून येण्यासाठी हा
िेळ पिु े सा आहे.
र्ाकिडनच्या ह्या िल्पनेिा ‘नैसकगडि कनिर्ीतनू उत्रातं ी’ असं म्हटिं िातं. आििि
मानिी मनात तिळिेल्या सगळ्यात चमिदाि िल्पनांपैिी ही एि. ह्याच्या फिस्िरूप
सिीि सृष्टीचा सािा रूपबंध उिगर्िा िातो. उत्रांती ही अकतसंर् आकि प्रचंर् िेळखाऊ
प्रकरया आहे. अत्यंत साििाशपिे ही प्रकरया घर्त असल्यामळ
ु ेच यातून, बेर्ूि किंिा
िािपत्रु ासािखे, महागंतु ागतंु ीचे सिीि कनमाडि झािे आहेत. बेर्िाचा िािपत्रु हा अिस्मात
घर्िािा बदि आहे आकि म्हिनू च प्रत्यक्षात अशक्य आहे. उत्रांती हे िास्त उत्ि आहे,
त्याचा पिु ािा आहे. मगंु ीच्या पाििांनी होिाऱ्या उत्रांतीऐििी िोिा िसबी िािाकगिानं
एिा फटक्यात आिची सिीिसृष्टी कनमाडि िे िी किंिा बेर्िापासनू िादनू ं िािपत्रु तयाि
होतात, अशा िर्ा म्हिनू च भािर्िर्ा ठितात.
याच िाििास्ति छूमतं ि म्हिनू भोपळ्याची बग्गी होऊ शित नाही. बग्ग्या िाही
बेर्िांसािख्या किंिा िािपत्रु ांसािख्या, कनसगडताः उत्रांत होत नाहीत. पि किमानं आकि
िाहनं, िॉम्प्तयटु ि आकि िुऱ्हार्, हे सािं मानिकनकमडत आहे. असा मानि, िो स्िताः उत्रांतीचं
फकित आहे. मािसाचा तल्िख मेंद,ू त्याचे िसबी हात, हेदख
े ीि पािसिर््याच्या
शेपटासािखे किंिा बेर्िांच्या पायासािखे, ‘नैसकगडि कनिर्ीतून उत्रांती’चं फकित आहेत.
उत्रांत झािेल्या ह्या अफाट मेंदमू ळ
ु े मािसाने बग्ग्या बनिल्या, गार््या बनिल्या. िागदािी,
घर््याळ आकि िॉकशगं मशीन बनििं. सिू , सिु ा आकि सिु ी असं िाय िाय बनिि.ं ह्यात ना
िसिी िादू आहे ना हातचिाखी. सािं िाही ससु गं तपिे, सदंु िपिे समित िातं आपल्यािा.
किज्ञानाच्या दृष्टीतून भितािचं सािं िग िादईू , मायािी, किस्मयी िाटायिा िागत.ं
पि ही िेगळीच िादू आहे, िेगळीच माया आहे ही. सत्य गिसल्याचा, िायडिाििभाि
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समिल्याचा हा किस्मय आहे. ह्या अस्सि िादपू ढु े त्या अकतनैसकगडि भािर्िर्ा, फुसक्या,
फुटिळ आकि बेगर्ी ठितात. किश्वरूपाचं हे सत्यदशडन, ह्यात अकतनैसकगडि िाही नाही, ह्यात
िसिी हातचिाखी नाही. हे कनव्िळ अद्भुत आहे अद्भुत! हे सत्य अद्भुत आहे!! हे सत्य
आहे म्हिनू च अद्भुत आहे!!!
▲▲▲

रिचर्ड र्ॉकिन्स याच्ं या ‘द मॅकिि ऑफ रिअॅिीटी’तीि ‘व्हॉट इि रिअॅकिटी? व्हॉट इि मॅकिि?’ या
िेखाचा मिाठी अनिु ाद.
अनिु ाद : डॉ. शंतनू अभ्यक
ं र, स्त्रीिोगतज्ञ ि प्रसतू ीतज्ञ, िाई. कि. सातािा. ४१२ ८०३.
इमेि: shantanusabhyankar@hotmail.com
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अरेच्या हे असं आहे तर!
र्ाग २४
लेखक : शशी बेडेकर

नफाच नफा
णित्ांनो, आपली पृथ्वी ही पिू भ गोलाकार नाही तर ती ध्रवु ापाशी थोडी चपटी आहे. णतला हा
आकार णतच्या गतीिळ
ु े आला आहे असं शास्त्रज्ांचं म्हििं आहे. त्यािळ
ु े पृथ्वीची
णवषवु वृत्ताशी असलेली णत्ज्या ही ध्रवु ाशी असलेल्या णत्ज्येपक्ष
े ा िोठी आहे. आकृ ती पहा
त्यात AB ही AC पेक्षा िोठी आहे.
आता तुम्हाला पदाथाभचे वस्तूिान आणि
वजन म्हिजे काय हे िाणहत असेलच, तरी उजळिी
म्हिनू सांगतो एखाद्या वस्तिू धे असलेल्या
‘द्रव्यसंचयाला’ वस्तचू े वस्तिू ान असे म्हितात.
आणि वस्तूच्या वस्तूिानावर, द्रव्यसंचयावर कायभ
करिार्या गरुु त्वबलाला वस्तूचे वजन असे म्हितात. वस्तूवर असलेलं गरुु त्वबल जेवढे
जास्त तेवढे वस्तूचे वजन जास्त. त्यािळ
ु े एका वस्तचू ं णवषवु वृत्तावर वजन के लं आणि त्याच
वस्तूचं ध्रवु ावर वजन के लं तर ध्रवु ावरील वजन णवषवु वृत्तावरील वजनापेक्षा जास्त र्रे ल.
कारि पृथ्वीची ध्रवु ाची णत्ज्या किी म्हिनू गरुु त्वबल जास्त. (पदाथाभचे वस्तिू ान
m ह्या अक्षराने तर वजन mg ह्या अक्षराने दशभवतात. m = द्रव्यसचं य,
g = गरुु त्वबलामळ
ु े होणारे त्वरण.) वस्तूचे वजन पृथ्वीच्या कें द्राशी सवाभत जास्त असेल
कारि त्या कें द्राशी गरुु त्वबल सवाभत जास्त असिार.
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आता ही सवभ िाणहती असिारा एक (चक्रि) िािसू म्हिाला होता, जर िला कोिी
एका णठकािाहून िी म्हिेन त्या णठकािी वस्तू आिनू णदली तर िी वजन िारून खपू पैसा
णिळवीन आणि तरी िला कोिीही फसवलं आहे हे म्हिू शकिार नाही.
तम्ु हाला अदं ाज आला का, तो काय करिार याचा? तो णवषवु वृत्तावर वस्तू खरे दी
करून ती वस्तू तो ध्रवु ावर णवकिार होता. आणि त्याचं स्पष्टीकरि काय? तर ध्रवु ावर
गरुु त्वाकषभि बल जास्त असल्याने त्या पदाथाभचे वजन वाढेल आणि ही गोष्ट खरीही आहे.
णवषवु वृत्तावर ज्या वस्तचू े वजन १ णक.ग्रॅ. आहे त्या वस्तचू े ध्रवु ावर वजन १.००५ णक.ग्रॅ.
इतके वाढते. आिखी एक गोष्ट म्हणजे ह्यासाठी णवषवु वृत्तावर वापरलेलाच णस्रंग तराजू
वापरावा लागेल. थोडक्यात सगळं तुिच्या लक्षात येतंय ना? गरुु त्वाकषभि जास्त वजन
जास्त, गरुु त्वाकषभि किी तर वजन किी ह्या तत्त्वावर त्याच्या डोक्यात आलेली कल्पना खरी
होती पि ही कल्पना सत्यात आली नाही. ह्या कल्पनेचं व्यवहारातील एक उदाहरि:
ध्रवु ाजवळ असलेल्या रणशयातील अरहानजेल्स येथील बंदरात २०००० टन वजन असलेल्या
बोटीचे वजन णवषवु वृत्तीय पाण्यात / सिद्रु ात चक्क ८० टनांनी किी होते.
--०-प्रवासाचा स्वस्त आणि सोपा मार्ग
ही सद्ध
ु ा अशीच र्न्नाट कल्पना आहे. तम्ु हा सवाांना, पृथ्वी सयू ाभर्ोवती रदणक्षिा घालताना
स्वत:र्ोवती पणचिेकडून पवू ेकडे अशी णफरत असते, हे िाहीत आहे. आणि णतचा
स्वत:र्ोवती णफरण्याचा वेगही सेकंदाला २३० िीटर (230 m/s) इतका िोठा आहे हेही
िाहीत असेलच.
सतराव्या शतकातल्या णसरॅ नो डी बजेरक (Cyrano de Bergerac) ह्या फ्रेंच
लेखकाने त्याच्या ‘णहस्टरी ऑफ ल्यनु र स्टेटस् ऍण्ड एम्पायरस’् ह्या पस्ु तकात गितीशीर
णवचार िांडला आहे.
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त्याने स्वत:ला फ्रान्स िधनू पृथ्वीपासनू खपू उंचीवर नेलं आणि णस्थर के लं. काही
तासांनी तो खाली आला. तेव्हा तो आश्चयभचणकत झाला कारि तो पिू भ नवीन रदेशात होता
म्हिजे तो फ्रान्स िधे नव्हता तर तो चक्क कॅ नडािधे उतरला. त्याचं कारि त्याने णदलं की तो
जेव्हा उंच गेला तेव्हा णतथेच णस्थर होता पि तेव्हा खालची पृथ्वी िात् णफरत होती. आकृ ती
(१) पहा.

आकृ ती १
िग णित्ानं ो हा खरा रवासाचा स्वस्त आणि सोपा रकार. तो म्हिजे स्वत:ला उंचीवर
न्यायचं , णतथे णस्थर व्हायला थांबायच,ं आपलं णठकाि आलं की खाली यायचं. खाली पृथ्वी
णफरतेच आहे; पणचिेकडून पवू ेकडे.
पि णित्ांनो, ही फक्त कल्पनाच आहे. हे शक्य नाहीये. कारि आपि हवेत उंच वर
जातो त्यावेळी आपि पृथ्वीपासनू शब्दश: वेगळे झालेलेच नसतो. पृथ्वीशी गरुु त्वबलाने
बांधलेले असतो. आपणही पृथ्वीच्या भ्रििाबरोबर भ्रिि करीत असतो. आपण पृथ्वी सोडून
वरच्या दिशेने जातो, तेव्हा पृथ्वीच्या संपर्ाामळ
ु े दतच्या दिरण्याच्या दिशेतही आपल्याला
गती प्राप्त झालेली असतेच.
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त्यािळ
ु े आपि ज्या णठकािाहून वर उंचीवर गेलो णतथेच खाली उतरिार. हे म्हिजे
चालत्या गाडीत आपि उंच उडी िारली (खाली गाडी वेगाने जात असनू सद्ध
ु ा) तरी आपि
त्याच जागेवर परत येतो की नाही, तसचं आहे.
--०-एक छोटा, साधा प्रश्न
एक तोटी असलेल्या िोठ्या र्ांड्यात ३० ग्लास पािी र्रले आहे. तोच ग्लास तोटीखाली
ठे ऊन, ग्लास र्रायला णकती वेळ लागतो ते िोजले. सिजा त्याला पिू भ र्रायला अधाभ णिनीट
(३० सेकंद) लागले. तर िाझा रश्न असा की िोठे पािी र्रलेले र्ांडे पिू भ ररकािे होण्यासाठी
णकती वेळ लागेल? (लगेच णवचार करायला लागा.)
िोठ्या र्ांड्यात ३० ग्लास पािी, एक ग्लास र्रायला अधाभ दमनीट म्हिजे ३० ग्लास
पािी बाहेर जाण्यासाठी फक्त १५ णिणनटे लागतील आणि ते र्ांडे ररकािे होईल. हे तुम्हा
सवाांचे उत्तर असेलच.
आता तम्ु ही घरी रत्यक्ष रयोग करून पहा. र्ांड ररकािं व्हायला जवळ जवळ अधाभ
तास लागेल. आत्ता हे असं का हा तुम्हाला रश्न पडला असेल? तर त्याचं स्पष्टीकरि पढु ील
रिािे.
रत्यक्ष कृ ती करताना तुिच्या लक्षात येईल की तोटीतून पािी बाहेर पडण्याचा वेग
णस्थर (एकच) नाही, तर रत्येक ग्लास र्रून झाल्यावर पढु चा ग्लास र्रायला थोडा जास्त
वेळ लागतो आहे हे तिु च्या लक्षात येईल. हे असं का होतं ?
तोटीतून बाहेर पडिार्या पाण्याचा वेग बदलतो कारि द्रवाची पातळी किी किी होत
जाते. त्यािळ
ु े द्रवाचा दाब किी होत जातो आणि दाब किी झाल्याने बाहेर पडिार्या द्रवाचा
वेग िदं ावतो. तोटीतून बाहेर पडिार्या द्रवाचा वेग हा द्रवाच्या उंचीच्या (पातळीच्या)
सिरिािात असतो हे पणहल्यांदा गॅलीणलओचा हुशार णवद्याथी टॉररसेली ह्याने ओळखले,
एवढेच नाही तर बाहेर पडिार्या द्रवाच्या वेगाचे सोपे सत्ू णदले. ते सत्ू म्हिजे
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v = 2gh यात v = द्रव बाहेर पडण्याचा वेग, g = गरुु त्वीय त्वरण, h = द्रवाच्या स्तंभाची
उंची.
त्याने असेही णसद्ध के ले की द्रवाचा बाहेर पडण्याचा वेग द्रवाच्या घनतेवर अवलंबनू
नसतो. म्हिजे जास्त घनता असलेला पारा आणि किी घनता असलेले अल्कोहोल सिान
उंची पयांत, सारख्या र्ांड्यात र्रले तर दोघांना ररकािं होण्यासाठी सिान वेळच लागेल.
--०-हा आवाज कां?
पाऊस जदमनीवर पडतो तेव्हा टपटप हा आवाज का येतो? कसा येतो? पाऊस हा पाण्याच्या
थेंबांच्या रूपात ढगातनू खाली पडतो. ह्या थेंबांचा आकार वेगवेगळा असतो. ढगातनू पािी
थेंबाच्या रूपाने सटु ल्यावर त्या थेंबांचा वेग वाढतो, आणि वेगाने पािी खाली जदमनीवर
आपटत असल्याने पाण्याचा आवाज येतो. पि हे चक
ु ीचे उत्तर आहे.
तुम्ही िुगा िुटतांनाचा आवाज ऐर्ला असेल. हा आवाज हा िुग्याचा नसतो तर
िुग्यातील बंदिस्त हवेचा असतो. तसंच र्ाहीसं पाण्याच्या थेंबांच्या बाबतीत घडतं. पाण्याचा
थेंब तयार होत असताना त्यात र्ाही हवा र्ोंडली जाते आदण थेंब जदमनीवर पडताना ही
बंदिस्त हवा बाहेर पडते त्याचा आवाज येतो. असाच आवाज पाणी उर्ळताना, पाण्याचे
बडु बडु े िुटून हवा बाहेर पडते तेव्हा ऐर्ू येतो.

संदर्भ – १. Physics can be fun
२. Fact of the matter (टाईम्स ऑफ इणं डया )
▲▲▲
लेखक : शशी बेडेकर, दनवृत्त मख्ु याध्यापर्
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प्रथिने आथि मानवी आहार एक वैज्ञाथनक दृथिकोन
भाग २

लेखक : आ. णद. कर्वे
प्रथिने म्हिजे काय आथि स्िाथनक आहारातून ती आपल्याला कशी उपलब्ध
होतात, वनस्पतीजन्य प्रथिने, कडधान्ये आथि तयाांचे प्रथिनमूल्य कसे
वाढवता येते याबद्दल आपि या लेखाच्या पथहल्या भागात बथितले.
या भागात प्रथिनाांचे इतर काही अपारंपररक स्रोत आथि तयाांचे अथवकथसत
देशातील कुपोषि टाळण्यासाठी होिारे उपयोग समजून िेऊ.
ऑस्ट्रेणिया आणि अमेरिका या खंडांमध्ये ज्र्वािी हे धान्य पशख
ु ाद्य म्हिनू र्वापििे
जाते ति आणिका आणि आणशया या दोन्ही खंडांमध्ये ते मख्ु यतः मानर्वी खाद्य म्हिनू
र्वापििे जाते. ज्र्वािीच्या दाणयांमध्ये सर्वभसाधािितः त्याच्या शष्ु कर्ािाच्या ९% प्रणिने
असतात, पिंतु या प्रणिनांमध्ये िायसीन, मेथीयोनीन आणि णरप्टोफॅ न या आपल्या पोषिाच्या
दृष्टीने आर्वश्यक प्रणिनांची कमतिता असते. या कमतितेमळ
ु े ज्या िोकांचे मख्ु य अन्न ज्र्वािी
आहे त्यांनी ज्र्वािीसोबत अन्य काही प्रणिनयक्त
ु पदािभ, म्हिजे कडधान्ये, दधू , मांस, मासे,
पािेर्ाज्या यांसािखे पदािभ खािे आर्वश्यक असते. असे पदािभ न खाता के र्वळ ज्र्वािी हाच
मख्ु य आहाि घेिा-या िोकांमध्ये र्वि उल्िेखिेल्या आर्वश्यक अमीनो आम्िांच्या
कमतितेमळ
ु े क्र्वाणशओिकॉि नामक एक व्याधी उद्भर्वू शकते. या व्याधीचे दष्ु परििाम
णर्वशेषतः िहान मि
ु ामं ध्ये णदसनू येतात. ही बािके कुपोणषत ति णदसतातच पि
क्र्वाणशओिकॉिचे णर्वशेष िक्षि म्हिजे त्या बािकांचे डोक्यार्विीि के स काळे णदसणयाऐर्वजी
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णपंगट णकंर्वा िािसि णदसू िागतात. या व्याधीर्वि उपाय म्हिजे ज्र्वािीच्या दाणयांचे
प्रणिनमल्ू य र्वाढणर्विे णकंर्वा ज्र्वािी हेच मख्ु य अन्न असिाऱ्या िोकांनी ज्र्वािीबिोबि
पािेर्ाज्या, कडधान्ये, दधू , अंडी, मांस णकंर्वा मासे इ. पदािभ खाल्िे पाणहजेत. महािाष्रातीि
ग्रामीि र्ागात झिु कार्ाकि खाणयाची जी पिंपिा आहे ती या दृष्टीने फाि चांगिी आहे. पिंतु
कमी पाऊसमान असिेल्या बऱ्याच णिकािी ज्र्वािी येर्वढे एकच पीक येऊ शकते आणि
त्यामळ
ु े अशा प्रदेशात ज्र्वािीणशर्वाय अन्य कोितेच खाणयाचे पदािभ उपिब्ध नसतात.

झुिका भाकर
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zunka_Bhakar.jpg

ज्र्वािीच्या दाणयामं धीि प्रणिनांचे प्रमाि आणि त्यांचे आहािमल्ू य र्वाढणर्वणयासािी
१९७०च्या दशकात एक आतं ििाष्रीय सश
ु किणयात आिा होता. आणिका
ं ोधनप्रकल्प सरू
खडं ातल्या इणिओणपआ या देशात र्वोिोर्वोिो या नार्वाचे ज्र्वािीचे एक उच्चप्रणिनयक्त
ु र्वाि
आहे. र्वोिोर्वोिोच्या दाणयामं ध्ये प्रथथनाचे प्रमाि 18% ति असतेच पि णशर्वाय हे प्रणिन
आहािदृष्ट्याही उच्च प्रतीचे असते, पि या र्वािाचे दािे पोचट असल्याने त्यांचे र्वजन कमी
र्िते आणि त्यामळ
ु े या ज्र्वािीचे प्रणत हेक्टि उत्पन्नही कमी येत.े या र्वािाचा ज्र्वािीच्या अन्य
चांगल्या प्रतीच्या आणि चांगिे उत्पन्न देिाऱ्या र्वािांशी संकि करून त्यातून णनर्वडपद्धतीने
या ज्र्वािीचा पोचट दािा आणि कमी उत्पन्न हे र्वाईट गिु काढून टाकणयाचेही खपू प्रयत्न
किणयात आिे, पि चमकदाि पांढिा िंग असिेिा आणि चांगल्या प्रतीचे र्िपिू प्रणिन
असिािा टपोिा दािा असिेिे ज्र्वािीचे र्वाि णनमाभि किणयात अजनू तिी कोिािा यश
आिेिे नाही.
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भछ
ू त्रे : प्रथिनाांचा स्रोत?
मानर्वी अन्नाच्या अनषु गं ाने आपि जेव्हा प्रणिनांचा णर्वचाि कितो तेव्हा आपिांस बिे चदा
असे साांणगतिे जाते की र्छू त्रे हासद्ध
ु ा प्रणिनांचा एक स्रोत आहे. अणिकडल्या काळात
आपि आपल्या आहािात र्छ
ू त्रांचा र्वापि करू िागिो आहोत. सध्या र्ाितीय बाजािात
ऑइस्ट्टि मश्रमू आणि बटन मश्रमू अशा दोन प्रकािची र्छ
ू त्रेच णमळतात, पि इति देशांमध्ये
अनेक र्वेगर्वेगळ्या प्रकािची र्छू त्रे खाल्िी जातात. मानर्वी आहािाच्या दृणष्टकोनातनू
र्छ
ू त्रांचे पोषिमल्ू य फािच कमी असते. आपि गमं तीने असे म्हिू शकतो की र्छ
ू त्रांचे
पोषिमल्ू य हे मख्ु यतः ती तळणया-पितणयासािी र्वापिल्या गेिेल्या तुपात णकंर्वा तेिात
असते. र्ाितात प्रसाि माध्यमांतून आणि शास्त्रीय व्याख्यानांद्वािे ही असा प्रचाि के िा जातो
की र्छू त्रे खाल्ल्यास आपल्यािा र्िपिू प्रणिने णमळतात. या णर्वधानाची सत्यासत्यता
पडताळून पाहणयासािी मी जीर्विसायनशास्त्रार्विीि संदर्भग्रंिांमध्ये र्छू त्रांच्या
पोषिमल्ू यासंबंधीची माणहती शोधिी, तेव्हा मिा असे आढळिे की आपि खात
असिेल्या बटन मश्रमू आणि ऑइस्ट्टि मश्रमू यांच्यातल्या प्रणिनांचे प्रमाि त्यांच्या
शष्ु कर्ािाच्या के र्वळ ४ टक्के , म्हिजे तांदळ
ु ाएर्वढेच असते. र्छू त्रांपैकी फक्त
अॅस्ट्कोमायसीणटस या गटातल्या मोशेिा या जातीच्या र्छ
ू त्रात समु ािे ४० टक्के प्रणिने
आढळतात, पि ही र्छ
ू त्रे र्ाितात के र्वळ णहमाियातच आढळतात, आणि ती अद्याप
बाजािात उपिब्ध झािेिी नाहीत.
कोित्याही र्वनस्ट्पणतजन्य पदािाभमधल्या प्रणिनांच्या टक्के र्वािीचा अंदाज घेणयासािी
जीर्विसायनशास्त्रज्ञ एका शॉटभकटचा र्वापि कितात. ही पद्धती म्हिजे क्येल्डाि (Kjeldahl)
पिीक्षिाने त्या पदािाभत नायरोजनचे प्रमाि णकती टक्के आहे हे शोधनू काढार्वयाचे आणि
त्यािा ६.६ ने गिु ार्वयाचे. पिंतु या पद्धतीत प्रणिनांमध्ये समाणर्वष्ट नसिेिा नायरोजनही
मोजला जात असल्याने ही पद्धती र्वापरून प्रणिनांची टक्के र्वािी काढिी ति त्यात चक
ु ा
होणयाची शक्यताही बिीच असते. र्वैज्ञाणनकदृष्ट्या र्छ
ू त्र हे बिु श्यांमध्ये मोडते. बऱ्याचश्या
बिु श्यांच्या पेणशणर्णिका कायटीन या पदािाभपासनू बनिेल्या असतात. कायटीनचे
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सेल्यि
ु ोजशी साधम्यभ असते, आणि सेल्यि
ु ोजप्रमािेच ते एक बहुर्वारिक असते पि त्यातीि
ग्िक
ू ोजच्या प्रत्येक िे िमू ध्ये एका अमाइडचा, म्हिजेच नायरोजनचाही समार्वेश असल्याने
त्यािा अमायनोसेल्यि
ु ोज असेही म्हटिे जाते. कायटीनयक्त
ु पेणशणर्णिका असिेल्या
र्छ
ू त्रांचे क्येल्डाि पिीक्षि के ल्यास अशा र्छू त्रांमध्ये नायरोजनचे प्रमाि अणधक णदसते
आणि त्यामळ
ु े त्यात प्रणिनाच
ं े प्रमािही अणधक असार्वे असा णनष्कषभ काढिा जातो. पि
कायटीन हा पदािभ प्रणिन ति नसतोच आणि णशर्वाय तो मानर्वािा पचणर्वताही येत नसल्याने
त्यात समाणर्वष्ट असिाऱ्या नायरोजनचा प्रणिनांमध्ये समार्वेश कििे चक
ु ीचे ििे ि. त्यामळ
ु े
र्छ
ू त्रांमध्ये र्िपिू प्रणिने असतात, हे णर्वधान अशास्त्रीय आहे.
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उच्च प्रणिनयक्त
ु पदािभ अन्य अन्नपदािाांपेक्षा महाग असल्याने ते समाजातल्या
आणिभकदृष्ट्या दबु ि
भ गटातल्या िोकांना पिर्वडत नाहीत. गिीब िोकांना स्ट्र्वस्ट्तात प्रणिने
उपिब्ध करून देणयासािी जे अनेक उपाय सचु णर्वणयात आिे, त्यांमध्ये णहिव्या पानांमधीि
प्रणिनांचाही णर्वचाि किणयात आिा. पोषिाच्या दृष्टीने पानांमधीि प्रणिनांमध्ये अत्यंत
चागं िे गिु धमभ असल्याने शाकाहािी प्रािीसद्ध
ु ा मख्ु यतः र्वनस्ट्पतींची पानेच खातात. णहिव्या
पानांमध्ये त्यांच्या र्वजनाच्या ६ ते १०% र्वजन प्रणिनाच
ं े असते. पानांच्या शष्ु कर्ािाशी
ति
ु ना के ल्यास पानामं धीि प्रणिने ही पानाच्या एकूि र्वजनाच्या ४० ते ५० टक्के असतात र्व
ही प्रणिने म्हिजे प्रकाशसश्ल
ं े षि आणि श्वसन या णियानं ा िागिािे णियाशीि णर्वकिच
असल्याने त्याचं े पोषिमल्ू य उच्च असते. णशर्वाय शिीिािा आर्वश्यक असिािी सर्वभ
अमायनो आम्िेही त्यांच्यात आढळतात. त्यामळ
ु े णर्वकसनशीि देशांमधीि बािकांच्या
आहािातिी प्रणिनांची कमतिता णहिव्या पानांमधीि प्रणिनांद्वािे कमी खचाभत दिू किता येईि,
असा एक णर्वचाि समु ािे ५० र्वषाांपर्वू ी पढु े आिा आणि या णर्वषयार्वि र्ाितात संशोधनही सरू
ु
झािे.
पानांमधनू प्रणिने र्वेगळी काढणयाची कृ ती फाि सोपी आहे. यासािी आपल्या
स्ट्र्वयंपाकघिातीि णमक्सिसािख्या यंत्रात णहिव्या पानांचा िगदा करून तो पाणयात णमसळून,
गाळून, हे गाळिेिे णमश्रि उकळी येईपयांत तापणर्विे जाते. या प्रणियेत य़ा णमश्रिातीि प्रणिने
दधु ार्वि येिा-या सायीप्रमािे र्वि येऊन पाणयार्वि तिंगू िागतात. मग र्ांड्यातीि पािी
फडक्यातनू गाळून घेतिे की प्रणिनांचा णहिव्या िंगाचा साका फडक्यार्वि िाहतो. तो र्वाळर्वनू
िे र्विा ति दीघभ काळ णटकून िाहतो. पि अशा प्रकािे णहिव्या पानांमधनू णमळणर्विेल्या
प्रणिनाचं ा मानर्वी आहािात उपयोग किणयाच्या प्रयोगांमध्ये असे आढळून आिे की
र्वनस्ट्पणतर्क्षकांपासनू स्ट्र्वतःचे िक्षि किणयासािी पानांमध्ये फे नॉणिक गटातिे काही पदािभ
णनसगभतःच आढळतात. त्यांपैकी काही सिळ सिळ णर्वषािी ति काही पोषिणर्विोधी असतात.
पानांमधीि प्रणिनांर्विीि संशोधनास सरुु र्वात झािी तेव्हाच हे िक्षात आिे की पानांमधनू
प्रणिने काढताना त्यांचा या पदािाांशी संयोग होऊन ती प्रणिने मानर्वी आहािासािी अयोग्य
िितात. याच संशोधनात पढु े असेही आढळिे की जो णहिर्वा चािा णकंर्वा पािा जनार्विे
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आर्वडीने खातात त्यात ही फे नॉणिक संयगु े इति र्वनस्ट्पतींच्या पानांच्या मानाने कमी प्रमािात
आढळतात. णर्वशेषतः िसिू घास (ल्यसू नभ) या चािाणपकाच्या पानांमध्ये ति त्यांचे प्रमाि
खपू च कमी असते. या पाल्यातनू प्रणिने र्वेगळी काढून त्यांपासनू पयाभयी दधू बनणर्वणयात
र्ाितीय शास्त्रज्ञांना यश णमळािे. हे दधू िंगाने णहिर्वे ति असतेच पि चर्वीिाही खऱ्या
दधु ापेक्षा ते र्वेगळे िागते. त्यामळ
ु े त्याचे पोषिमल्ू य जिी सर्वभसामान्य दधु ाएर्वढेच असिे तिी
आपि दैनणं दन आहािात गाईम्हशींच्या दधु ाचा जो उपयोग कितो (उदा. िेट णपणयासािी
णकंर्वा चहा-कॉफी, खीि, के ळ्याचे णशकिि, आइसिीम इ. मध्ये घािणयासािी), तसा
उपयोग या णहिव्या पिभजन्य दधु ाचा किता येिाि नाही, याच काििाने सर्वभसामान्य जनता या
दधु ाचा स्ट्र्वीकाि किीि की नाही याबद्दि शक
े ाही
ं ा आहे. णशर्वाय िंग आणि चर्व यापं क्ष
िोकांच्या दृष्टीने महत्त्र्वाची बाब म्हिजे या कृ णत्रम दधु ाची णकंमत. िसिू घासच्या पाल्याचा
बाजािर्ार्व, प्रणियेचा खचभ आणि तयाि मािाच्या पॅणकंग आणि णर्वतििाचा खचभ, हे सर्वभ
िक्षात घेता िसिू घासापासनू बनिेल्या दधु ाची णकंमत गाईम्हशीच्या दधु ाइतकीच णकंर्वा
त्याहूनही अणधक होईि. त्यामळ
ु े उच्च पोषिमल्ू य आणि उच्च पाच्यता असिािी पिभजन्य
प्रणिने समाजातीि आणिभकदृष्ट्या दबु भि घटकांना स्ट्र्वस्ट्तात उपिब्ध करून द्यार्वयाची हा
उद्देश काही अजनू ही सफि झािेिा नाही. प्रस्ट्ततु िेखकािा असे र्वाटते की हे दधू कसे
बनर्वार्वयाचे याचे जि िोकांना प्रणशक्षि णदिे आणि जि ते िोकांनी स्ट्र्वतःच आपापल्या घिी
णनमाभि के िे णकंर्वा गार्वपातळीर्वि कुटीिोद्योग स्ट्र्वरूपात तयाि करून स्ट्िाणनक पातळीर्विच
पिु र्विे ति मात्र या दधु ाची णकंमत खऱ्या दधु ापेक्षा खपू च कमी होईि.
शेंगदाण्याचे दूध
दधु ातल्या प्रणिनांमध्ये असिाऱ्या काही णर्वणशष्ट अणमनो आम्िांमळ
ु े िहान बािकांच्या
आहािात दधू असिे आर्वश्यक असते, पि प्रौढांच्या दैनंणदन आहािात दधू हे चहािा
िंग येणयापिु तेच र्वापििे जात असल्याने प्रौढांच्या आहािात दधु ाचा पोषिमल्ू याच्या
दृष्टीने णर्वचाि किणयाची गिज नसते. त्यामळ
ु े णदसायिा, चर्वीिा आणि अन्य
गिु धमाांच्या बाबतीत दधु ाशी जर्वळीक दाखणर्विािे इतिही काही पदािभ दधु ािा पयाभय
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म्हिनू आणशया खंडातीि खाद्यसंस्ट्कृतीत र्वापििे जातात. उदा. खर्विेिे णकंर्वा र्वाटिेिे
ओिे खोबिे णपळून त्यातून णनघिाऱ्या नािळाच्या दधु ाचा र्वापि कोकिातीि आहािात
सिाभस के िा जातो. पर्वू भ आणशयात सोयाबीनपासनू दधू च नव्हे ति पनीिही के िे जाते.
कोकिात जसा स्ट्र्वयपं ाकामध्ये खोबऱ्याचा र्वापि के िा जातो तसाच देशार्वि
शेंगदाणयांचा र्वापि होतो, पि देशार्विीि आहािात शेंगदाणयाचे दधू मात्र पहार्वयािा
णमळत नाही. आपि जि ते घिच्या घिी बनणर्विे ति ते गाईम्हशींच्या दधु ापेक्षा खपू च
स्ट्र्वस्ट्त पडते, कािि एक णकिोग्रॅम शेंगदाणयापं ासनू पाच णिटि दधू बनणर्वता येत.े ते
चहा-कॉफीत ति र्वापिता येतेच पि त्याचे पनीि आणि इतिही पदािभ बनणर्वता येतात.
हे दधू बनणर्वणयाची कृ ती पढु ीिप्रमािे आहेः
आपल्यािा णजतके दधू हर्वे आहे त्याच्या एकपचं मांश र्ाग शेंगदािे एका र्ांड्यात
घेऊन त्यांर्वि उकळते पािी ओतिे, की दाणयांची सािे दळांपासनू सटु तात आणि ती
मोड आिेल्या कडधान्याच्या सािांप्रमािे दाणयांपासनू हाताने र्वेगळी काढता येतात.
अशाप्रकािे सािे काढिेिे दािे िात्रर्ि णर्जत िे र्वनू दसु ऱ्या णदर्वशी सकाळी त्याचं ी
णमक्सिमध्ये बािीक चटिी किार्वी. या चटिीत शेंगदाणयांच्या पाचपट पािी णमसळून ते
णमश्रि समु ािे पधं िा णमणनटे उकळार्वे. उकळताना ते सतत ढर्वळार्वे, नाही ति ते
दधु ाप्रमािेच उतू जाते. मग ते फडक्यातनू गाळून आणि णपळून घेतिे की झािे दधू तयाि.
फडक्याच्या र्वि िाणहिेिा चोिा र्ाजी-आमटीत, णकंर्वा चटिी-कोणशणं बिीत घािता
येतो. शेंगदाणयात र्वजनाच्या २५ टक्के र्ाग प्रणिने असतात. अशा पध्दतीने घिच्या घिी
बनर्विेल्या शेंगदाणयांच्या दधु ात साधािि २-३ टक्के प्रणिने असू शकतात. गायीच्या
दधु ातही प्रणिनांचे प्रमाि साधािि इतके च असते.
▲▲▲
िेखक : डॉ. आनांद कवे, अप्रोणप्रएट रूिि टेक्नॉिजी इणन्स्ट्टट्यटू (आिती) संस्ट्िेचे णर्वश्वस्ट्त र्व संस्ट्िापक
अध्यक्ष.
इ-मेि : adkarve@gmail.com
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जल थल मल
भाग – ९

आपण तर मातीच्याच मूती
लेखक : सोपान जोशी
अनुवाद : अमलेंदु सोमि

जे अदृश्य असतं त्यावर सहजपिे णवश्वास नाही बसत! ते मणु श्कलीनेच पाहायला णमळतं –
तेही के वळ तत्त्वज्ञानाच्या डोळयांनी, जैन परंपरे च्या तीर्थंकरांनी पाणहलं तसं. जीवनाच्या या
पायार्तू एककाचा ते ‘णनगोद’ असा उल्लेख करतात. हे इतकं छोटं असतं की मनष्ु य त्याला
साध्या डोळयांनी पाहू शकत नाही, पि संपिू भ णवश्व अशा अनंत ‘णनगोदां’नी व्यापलं आहे –
ते णललष्ट आणि अजस्र प्राणयांचा आकारही धारि करतात. इतर काही प्राचीन तत्त्वज्ञानांच्या
परंपरे नसु ार जयांनी जीवनाचा पाया सक्ष्ू म आणि अदृश्य जीवामं ध्ये पाणहला अशा काही
व्यक्तींचं विभन सापडत.ं
तत्त्वज्ञानातल्या उल्लेखांनतं र या गढू
आणि सक्ष्ू म जीवांचा मनष्ु यजातीला पररचय झाला
तो सक्ष्ू मदशभक यत्रं ाच्या शोधानंतर! अनाणद
काळापासनू मनष्ु य सक्ष्ू मजीवांचा उपयोग करत
आला आहे – जसं दधु ाचं दही करणयासाठी
लागिारे बॅलटेररया, णकंवा णपठापासनू पावरोटी
बनवण्यासाठी लागणारे यीस्ट आणि असेच
अनेक. या नैसणगभक पि अदृश्य नातेसंबंधाची जाि

अँटनी व्हॉन ललउनहुक
By Jan Verkolje –
http://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-957, Public
Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34320547
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करून देिारी पणहली कडी १६७५ मध्ये हॉलंडमध्ये असलेल्या अँटनी व्हॉन णलउनहुक या
एका सवभसाधारि व्यापाऱ्याच्या नजरे समोर आली. देल््त शहरात त्याचं कपडयांचं दक
ु ान
होतं, आणि त्याला काचा घासनू सक्ष्ू मदशभक यंत्र तयार करणयाचा छंद होता. पणहलं
कायभक्षम सक्ष्ू मदशभक यंत्र त्यानेच तयार के लं होतं.

अँटनी व्हॉन ललउनहुकचे सक्ष्ू मदर्शक यंत्र
By Henry Baker (naturalist) https://www.wired.com/imageviewer/?imagePath=/images/article/full/2008/09/microscope.jpg&imageCaption=Henry+Bak
er+drew+this+illustration+of+van+Leeuwenhoek%27s+microscopes+in+1756.&imageCredit=, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4805546

वर उल्लेख के लेल्या यंत्रामधनू त्यांनी अनेक सक्ष्ू म प्रािी पाणहले तेव्हा त्यांना
त्यात ईश्वराची अगाध लीला णदसली. हे खरंच आहे की आपले अनर्ु व, आपल्या
श्रद्धा आणि आपले णवचार यांच्या संदर्ाभतच आपल्याला कोित्याही गोष्टीचं आकलन होतं.
श्री. अँटनी एक धमभणनष्ठ ईसाई व्यक्ती होते. सक्ष्ू मदशभकाखाली त्यांना आपला णवश्वास आणि
आपला णवधाता णदसला. इतर णकत्येकांना या सक्ष्ू म दणु नयेत आपापल्या आस्र्थेचं आकाश
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णदसलं. आपल्याकडेच नाही का, या सक्ष्ू मजीवांमळ
ु े होिाऱ्या रोगांना दैवी कोप समजलं
जायचं, शीतला मातेच्या अवकृ पेने देवी णकंवा मोतीझारा बाबाच्या अवकृ पेने पटकी !
मानवाच्या णवष्ठेत असलेल्या रोगािवंू र आतापयंत खपू संशोधन झालं आहे. बहुधा
सगळया प्रकारच्या संसगभजन्य रोगांचं कारि आता ठाऊक झालं आहे आणि त्यावरचे
उपायही शोधले गेले आहेत असं म्हटलं तरी चालेल. आता बहुतांशी कोिाचा मृत्यू या
रोगांमळ
ु े होत नाही. रोगािनंू ा मारिारी णकत्येक प्रकारची प्रणतजैणवके (अँणटबायोणटलस) आता
उपलब्ध झाली आहेत आणि रोग होऊच नये म्हिनू णनरणनराळी लशी (व्हॅणलसन) पि आहेत.
औषध णनमाभि करिाऱ्या मोठया मोठया कंपन्या आता अब्जावधी रुपयात खेळतात आणि
सतत नव्या नव्या औषधांचे शोध लावनू ती णवकतात. णकत्येक सरकारी णन खाजगी औषध
कंपन्याच
ं ा आकार लहान मोठया शहरांएवढा असतो. रोगािू आणि त्यांच्याबद्दलचे ज्ञान
यांचा तर महापरू चालू आहे.
आज हे सवभश्रतु आहे की एक ग्राम णवष्ठेत एक कोटी णवषाि,ू १० लाख जीवाि,ू
काही सहस्र परजीवी णसस्टस आणि काहीशे अंडी असतात. के वळ एक ग्राम मध्ये ! एक
मनष्ु य एक णदवसात सरासरी २०० ते ४०० ग्राम णवष्ठा टाकतो. बहुतेक धोकादायक आजार
एका रोग्याच्या णवष्ठेतूनच इतरत्र फै लावतात. णजर्थे मलमत्रू ाच्या णवल्हेवाटीची व्यवस्र्था योग्य
नसते ती जागा आजाराचं ं घर होत.ं
आपल्या णवष्ठेत णवषािच्ंू या णकमान १४० जाती सापडतात. त्यातल्या णकतीतरी अशा
आहेत की मािसांच्या परस्पर सपं काभतनू त्या प्रािघातक आजाराचं ा फै लाव करू
शकतात. लंडनमध्ये १८५४ साली जशी पररणस्र्थती होती तशीच आज अणवकणसत
देशांतल्या णनधभन लोकांच्या वस्त्यात आढळते. इर्थल्या आजारी रणहवाशांमधले णनम्मे लोक
तर अस्वच्छतेमळ
ु े रोगांना बळी पडतात कारि त्यांच्या णपणयाच्या पाणयात र्थोडयातरी
प्रमािात मलमत्रू ाचा अश
ं णशरलेला असतो. WHO चा असा अदं ाज आहे की जगर्रात
णवष्ठेमळ
ु े पसरिाऱ्या आमांश या रोगामळ
ु े दर वषी समु ारे २२ लाख लोक मृत्यमु ख
ु ी पडतात म्हिजे दररोज ६००० मल
ु ं या आजाराचे बळी ठरतात - णकंवा रणहवाशांच्या मलमत्रू ाच्या
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णवल्हेवाटीची योग्य व्यवस्र्था नसल्यामळ
ु े दर १५ सेकंदाला एक मल
ू जगात कुठे ना
कुठे मृत्यचू ी णशकार होतं.
इतकी सवभ माणहती, ज्ञान आणि औषधं जवळ असनू देखील आपली सरकारं या
सार्थींना आळा घालू शकलेली नाहीत. स्वच्छ आणि णवकणसत मानलेल्या देशांमध्येही असे
संसगभजन्य रोगांच्या सार्थीचे आजार असतातच, अर्थाभत आता मलमत्रू ाच्या
प्रदषू िामळ
ु े फै लाविाऱ्या रोगांवर णतकडे पष्ु कळच णनयंत्रि आलं आहे. रोगािश
ंू ी लढणयाची
आपली शक्ती णकतीही वाढू दे, ते आपली पाठ सोडत नाहीत.
याची णकतीतरी कारिं आहेत. पणहली गोष्ट अशी की जया णनसगाभने मनष्ु याला उत्पन्न
के लं तोच त्याला नीट समजलेला नाही. यात ज्ञानाची णकंवा माणहतीची कमतरता नाही,
कमतरता आहे ती योग्य वा सम्यक दृष्टीची. प्रर्थम एखाद्या एकांगी माणहतीचा प्रर्ाव आणि
दबाव समाजात वाढत जातो - त्याचे ढळढळीत दष्ु पररिाम नजरे ला येईपयंत. त्यानतं र
णवरुद्ध बाजच्ू या णवचाराचा प्रर्ाव आणि दबाव वाढत जातो - त्याचे दष्ु पररिाम दृष्टीला
पडेपयंत !
या णवचारप्रवाहाचं उदाहरि आपल्याला णदसतं णजवािबंू द्दलच्या आपल्या वृत्तीचं!
रोगािबंू द्दल माणहती णमळायला सरुु वात झाली सन १८७६ मध्ये - जेव्हा जमभन शास्त्रज्ञ रॉबटभ
कोख यांनी णसद्ध के लं की रोगािच्ंु या संक्रमिामळ
ु े आजार पसरतात, तेव्हा! त्यांच्या या
शोधाबद्दल त्यांना १९०५ चं नोबेल पाररतोणषकही णमळालं. त्याच समु ाराला त्यांचे णमत्र
व सहकारी पॉल एयरणलख आणि एक रणशयन शास्त्रज्ञ आलीया मेचणनकोव्ह यांनी शोध
लावला की आपल्या रक्तात पांढऱ्या रक्तपेशी असतात त्या रोगािचंू ा नाश करतात. या
दोघांना १९०८ मध्ये नोबेल पाररतोणषक णमळालं.
तसं पाणहलं तर रोगप्रणतकार शक्तीचा अदं ाज णकत्येक देशामं ध्ये बऱ्याच पवू ीपासनू
होता. र्ारत, चीन आणि यनू ानमध्ये देवीपासनू बचाव करणयासाठी खास करून मल
ु ांना
एखाद्या सईु च्या द्वारे देवीच्या फोडातल्या णकंणचतशा लसीचा ससं गभ करणयाची प्रर्था खपू जनु ी
होती. ही के व्हा सरुु झाली आणि कशी पसरली त्याचे पलके परु ावे णमळत नाहीत. पि काही
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रोगाच
ं ा अगदी लहान प्रमािातील संसगभ पढु े त्या रोगापासनू रक्षि करतो याचं ज्ञान काही
लोकांना खपू पवू ीपासनू होतं हे नलकी. तसचं णकत्येक रोग संसगाभमळ
ु े होतात याचाही अंदाज
होता.
एडवडभ जेन्नर या नावाच्या एका इग्रं जी डॉलटरला ही गोष्ट सन १७६० मध्ये
खेडयातल्या लोकांकडून समजली. त्यांच्या ध्यानात आलं की गाईची
ं देखर्ाल करिाऱ्या
जया गवळिींना
गोस्तन देवी येऊन
गेल्या आहेत त्यांना
पन्ु हा देवीचा संसगभ
होत नाही. सन
१७९६ मध्ये त्यांनी
अशाच
एका
गवळिीच्या
फोडातली लस
एका
बाळाला
एडवडश जेन्नर : देवीची लस देताना
टोचली, आणि नतं र
https://artuk.org/discover/artworks/edward-jenner-vaccinating-a-boy-125990#
त्याला देवीचे जतं ू
टोचले, पि त्याला देवी आल्या नाहीत. या आधारावर जेन्नर यांनी देवीरोधक लस तयार
के ली. त्यानतं र ९० वषांनी फ्रान्समध्ये लईु पाश्चर यांनी १८८६ मध्ये याच णसद्धांताच्या
आधाराने रे बीजची लस तयार के ली. त्यावेळी लोकांना या लसी कशा काम करतात याबद्दल
काहीदेखील कल्पना नव्हती, तरीही त्याच
ं ी कायभक्षमता णसद्ध झाली होती. याच्या कारिाचं
ज्ञान खपू कालावधीनतं र झालं आणि त्याला नाव णदलं रोगप्रणतबंधाचं तंत्रज्ञान. प्रत्येक
व्यक्तीची प्रकृ ती इतरांहून र्थोडीतरी वेगळी असते त्यामळ
ु े या तंत्रज्ञानावर पिू भ
णनयंत्रि अणतशय कठीि असत.ं
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याच्या तल
ु नेत रोगािचंू ं ज्ञान प्राप्त करिं णकतीतरी सोपं असतं. त्यांना प्रयोगशाळे त
णनयंणत्रत वातावरिात वाढवलं जातं, इतर प्राणयांना घेऊन त्यांच्यावर णनरणनराळे प्रयोग करता
येतात. त्यामळ
ु े रोगािनंू ा नष्ट करणयाच्या मागांचे शोध वेगाने लागले. आजार र्थांबवणयासाठी
प्रयत्न करिाऱ्या संशोधकांची नजर रोगािू नष्ट करणयाच्या औषधांकडे गेली. सन १९२८
मध्ये एक स्कॉणटश जीवशास्त्रज्ञ अलेलझांडर ्लेणमगं यांनी एका णवणशष्ट प्रकारच्या
बरु शीपासनू पेणनणसलीन या औषधाचा शोध लावला. सन १९४२ मध्ये त्याला अँणटबायोणटक
(प्रणतजैणवक) असं नाव णदलं गेलं, त्याचा शब्दश: अर्थभ जीव णवरोधी. अशी औषधं णकत्येक
रोगािचंू ा नाश करतात. त्यामळ
ु े असख्ं य लोकाच
ं े प्राि वाचले आहेत आणि आिखी
णकत्येक जिांची दख
ु िी कमी झाली आहेत. पेणनणसलीन आणि त्यानतं र आलेल्या
प्रणतजैणवकानं ी आजारांवरील उपचारांच्या पद्धतीत अक्षरश: क्रांती के ली. गेल्या शतकात
मानवांची संख्या झपाटयाने वाढणयाच्या दोन कारिांपैकी एक कारि हेच आहे. दसु ऱ्या
कारिांची चचाभ आपि पढु च्या प्रकरिात करू.
प्रणतजैणवकांच्या आगमनानतं र रोगािचंू ी वाढ र्थांबली नाही. बॅलटीररयासारख्या
एकपेशीय प्राणयांची अनवु ांणशक स्मृती खपू जनु ी असते. जसंजसं वैद्यक शास्त्र नवी नवी
प्रणतजैणवके तयार करत गेलं, तसतसे रोगािू त्या औषधांना सहन करायला णशकत गेले आणि
या औषधांणवरुद्ध आपली प्रणतकारशक्ती वाढवत गेले. त्याला उत्तर म्हिनू औषध कंपन्यांनी
नव्या औषधांच्या शोधासाठी गतंु विक
ू वाढवायला सरुु वात के ली व यामळ
ु े औषध उत्पादन
आणि णवक्रीचा व्यवसाय आज जगातल्या सवाभत मोठया उद्योगात गिला जातो. या वाढत्या
गंतु विक
ु ीमळ
ु े औषधांच्या णकमती वाढत जातात आणि रोगािचंू ी प्रणतकारशक्तीसद्ध
ु ा ! आज
त्यामळ
ु े रोगािू आणि औषध कंपन्या याची जिू स्पधाभच सरुु आहे.
यामळ
ु े वैज्ञाणनक णचतं ेत आहेत. अमेररकन सक्ष्ू मजीव णवज्ञान अकादमी म्हिते,
रोगािचंू ी प्रणतजैणवक प्रणतकारशक्ती कधीच जािार नाही. आपि णकतीही औषधे
त्यांच्यावर मारली तरी ते जगणयाचा मागभ शोधनू काढतीलच. अब्जावधी सक्ष्ू म जीवािू
नैसणगभकररत्या सतत णवकासाच्या मागाभवर पढु े जात आहेत. ते सदैव अणवरतपिे बदलत
राहातील आणि आपल्या औषधानं ा परू
ु न उरतील हे शाश्वत सत्य आहे. सन १९८७ नतं र
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गेल्या २८ वषाभत हजारो शास्त्रज्ञ शेकडो प्रयोगशाळांमध्ये काम करत असनू आणि अब्जावधी
डॉलर खचभ होऊन एकाही नवीन प्रणतजैणवक औषधांचा शोध लागू शकला नाही. सन २०१५
मध्ये एका नव्या प्रणतजैणवकाचा शोध लागला. मोठया मोठया वैज्ञाणनक संस्र्थाचे अहवाल
आणि णवचारणवणनमयानतं र एक प्रश्न वारंवार उर्ा राहतो की आपि आता प्रणतजैणवकोत्तर
यगु ात प्रवेश के ला आहे की काय?
एक महत्त्वाची बाब रोगािच्ंू या बरोबर सरुु झालेल्या स्पधेत कोठे तरी आपल्या
नजरे आड झाली आहे. कंपन्यांना त्यांच्या सोयीने जीवािबंू द्दल जेवढी माणहती आपल्याला
द्यायची असते, तेवढयापयंतच आपलं ज्ञान मयाभणदत राहतं. जे जीवािू सार्थी पसरवत नाहीत
आणि आपल्याला गपु चपू मदतच करतात त्यांच्याकडे औषध कंपन्या लक्षच देत नाहीत.
आपली औषधयोजना आणि संशोधन व्यवस्र्था आता बाजारू होत चालली आहे.
आजारांवर लागू पडिाऱ्या महाग औषधांवर संशोधन करून त्यांची णवक्री करणयात णजतका
फायदा होतो णततका स्वास््यावर सश
ं ोधन करणयात नसतो. हीच मनोवृत्ती औषध उद्योग,
डॉलटर, हॉणस्पटल्स, रोगणनदान प्रयोगशाळांपासनू र्थेट रोग्यांपयंत पोहोचली आहे.
णजवािबंू द्दल अशी हवा तयार झाली आहे की जिू काही ते आतंकवादी सघं टनाचं े सदस्यच
आहेत. जाणहरातीमध्ये तर णजवािू म्हिजे जिू णवध्वंसक सेना असाव्यात असचं रंगवलं
जातं, ते अर्थाभतच अशासाठी की त्यांना मारणयासाठीची औषधं र्रपरू णकमतीला णवकिं
शलय व्हावं. या मानणसकतेमळ
ु े जे र्रपरू फायदा घेऊन णवकलं जाऊ शकतं णततकंच णवज्ञान
उचललं जातं. पन्ु हा एकदा अँटनी व्हॉन णलउनहुक - जयांचं एक दक
ु ान होतं पि के वळ
कुतूहल म्हिनू त्यांनी स्वतः काचा घासनू आपलं सक्ष्ू मदशभक यत्रं तयार के लं. खरं तर
णवज्ञानातले महत्त्वपिू भ शोध अशा पद्धतीने हौस आणि कुतूहल म्हिनू काम करिाऱ्या
व्यक्तींनीच लावले आहेत. पि आता हे बदलू लागलं आहे. आता मात्र वैज्ञाणनक सश
ं ोधन
णवश्वामध्ये व्यावसाणयकांसाठीच जागा णशल्लक राणहली आहे. जे न्यात णवकलं जात नाही
त्या सश
ं ोधनासाठी वैज्ञाणनकांना आणर्थभक मदत णमळत नाही.
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यामळ
ु े स्वास््याचा णवचार नाही, अज्ञानाचाच प्रसार होतो. सत्य हेच आहे की आपलं
सपं िू भ णवश्व जीवाणनूं ीच र्रलेले आहे. जीवशास्त्रज्ञांना गेल्या काही णदवसांमध्ये असं लक्षात
आलं आहे की आपल्या प्रत्येकाच्या शरीरात जेवढया पेशी आहेत, त्याच्या दसपट अणधक
संख्या त्यात राहिाऱ्या णजवािचंू ी आहे. म्हिजे आपल्या शरीरातील प्रत्येक पेशीसोबत
आपल्या शरीरात १० जीवािू असतात. र्थोडलयात म्हिजे आपल्या प्रत्येकाचं शरीर सरासरी
९० लाख कोटी जीवािचंू ं देखील घर आहे.
णवज्ञानाच्या दृणष्टकोनातनू तर आपल्या प्रत्येकाचं शरीर म्हिजे जयाच्यावर णकत्येक
अब्ज प्रािी णवहार करतात असा एक ग्रह आहे. आपि जसे पृ्वीवर अनेक प्रकारचे पश-ु
पक्षी, झाडे-झडु ू पे यांच्यासमवेत राहतो तसाच! आकाशात पाणहल्यावर आपल्या अणस्तत्वाचं
जेवढं महत्त्व आहे त्याच्या णकतीतरी पट अणधक महत्त्व या णजवािचंू ं आपल्या शरीरावर
आहे. अंतररक्षातून पृ्वीकडे पाहताना कोिाला ओळखिं णजतकं कठीि आहे णततकंच
आपल्या शरीरावर राहिाऱ्या जीवािनंू ा ओळखिं अवघड आहे.
त्याचमळ
ु े इतलया प्रचंड सूंख्येने आपल्या शरीरात आणि शरीरावर असनू देखील
आपल्याला यांच्या अणस्तत्वाची जािीव देखील होत नाही. जे जीव सक्ष्ू मदशभकातनू देखील
मोठया मणु श्कलीने णदसतात, त्यांना कसं ओळखावं? जर एखाद्याचं वजन ९० णकलो असेल
तर त्यातलं एक दीड णकलो तर फक्त आपल्या शरीराच्या आत राहिाऱ्या जीवािचंू ंच असतं.
पि याचं आपल्याला काही ओझं होत नाही. हे सहज उचलता येणयासारखं आहे कारि या
एक णकलोचं उरलेल्या ८९ णकलोंशी अगदी सरळ नातं आहे. णकत्येक शास्त्रज्ञांचं मत तर असं
आहे की या जीवािनंू ा आपल्या शरीराचाच एक र्ाग मानायला हवं.
जेव्हा दोन प्रािी एकाच जागेत वास करतात, तेव्हा त्यांचा परस्परांशी संघषभ तरी होतो
णकंवा सहकायभ; बहुधा दोन्ही! आपि आहोत त्यामळ
ु े हे णसद्धच होतं की कटुतेपेक्षा अणधक
सहकायभच आहे. णनसगाभचे व्यवहार सहज सोप्या देवािघेवािीने होतात, कराराच्या कागदावर
सह्या करून नाही. इर्थं कोिी वकील, कायाभलय, हुडं ी, कजभ नसतं, तर एखादी घटना आणि
कोिाचे अणधकार, णनयम असंही काही नसतं. या जगाचे व्यवहार आपि जािीवपवू भक
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घेतलेल्या णनिभयांनी होत नाहीत, इतकंच काय आपल्याला त्यांची जािीव देखील नसते. मग
हे जग चालतं कस?ं
आपल्या एखाद्या फोडाकडे आपि नजर टाकू या. फोड झाला तर फोडावरची लाली
पाहून आपि ताडतो की आपल्याला ससं गभ झाला आहे स्टेफ बॅलटेररयाचं ा. जीवशास्त्रात
त्यांना स्टॅणफलोकॉकस ओररअस असं नाव आहे. हे णजवािू सरासरी दर ३ व्यक्तींपकी
दोघांच्या शरीरावर नेहमे ीच सापडतात - त्वचेवर आणि श्वसन मागाभत, खासकरून नाकाच्या
आत. णशवाय तीनपैकी दोघांच्या शरीरावर के व्हा ना के व्हा तरी ते राणहलेलेच असतात.
त्यांच्या अणस्तत्वाची जािीव आपल्याला होते के व्हा? तर एखादा फोड येऊन तो दख
ु ायला
लागतो तेव्हा. पि आपल्या जखमा बऱ्या होणयासाठी ममत्र जीवाण णतर्थे वस्ती करून राहतात
आणि रोगािनंू ा णतर्थे यायला प्रणतबधं करून आपल्याला मदत करतात. अशा हजारो
प्रकारच्या णमत्र णजवािचंू ी आपल्याला जािीवच होत नाही. अर्थाभत त्या बदल्यात त्यांना
आपल्या त्वचेपासनू र्ोजन णमळतं - मृत पेशींचं !
लॅक्टोिॅलसलाय (Lactobacilli)
णवटाणमन आणि अन्नघटकांची णनणमभती,
प्रणतकारशक्ती वाढवतात, कॅ न्सरजन्य
घटकांपासून संरक्षि करतात.

लिलिडोिॅक्टेररया (Bifidobacteria)
आतडयातील इतर जीवािूंची संख्या णनयंत्रिात
ठे वतात, टयुमर णनणमभतीला प्रणतबंध करतात,
जीवनसत्वांची णनणमभती करतात.

इश्चरीचीया कोलाय (Escherichia cola)
आतडयात वस्ती करतात, णवटाणमन K2 णनणमभतीत
सहर्ागी, काही प्रजाती रोगकारक असतात.

कॅ लपपलोिॅक्टर (Campolobector)
अन्नातून यांचा संसगभ होतो.

एंटेरोकोकस िीकालीस
(Enterococcus Fiscal)
शस्त्रणक्रयेनतं र यांचा संसगभ होतो.

आपल्या र्रीरातील चांगले आलण वाईट जीवाणू
https://www.ausrawmilk.org/blog/friend-or-foe
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क्लॉस्ट्रीलडयम लडलिसील
(Clostridium difficile)

आपल्या त्वचेवर जन्ु या पेशी सतत मरत असतात आणि नवीन पेशी उत्पन्न होत
असतात. या जीवािनंू ी जर मृत पेशी खाऊन संपवल्या नाहीत तर त्या एकतर शरीरावरच
सडणयाचा धोका आहे नाहीतर त्या फस्त करायला रोगािू येऊन वस्ती करतील आणि रोग
उत्पन्न करतील. णमत्र जीवािू त्यांना र्थांबवतात. णमत्र जीवािू आपल्या त्वचेचे सफाई
कामगारच नाहीत तर पहारे करीदेखील आहेत. ते आपल्याला त्यांच्या सेवेची णबलं
पाठवायला लागले णकंवा संपावर गेले तर कदाणचत आपल्याला त्यांची खरी णकंमत समजेल.
ते णबचारे आपलं काम करत राहतात - आपल्याला जािीव असो वा नसो. आपल्या
अणधकारांसाठी ते कधी क्रांतीच्या घोषिा देत नाहीत. णकतीही अवघड काम ते सहज आणि
णनमटू पिे करत रहातात.
त्वचेच्या संदर्ाभतलंच अजनू एक उदाहरि घेऊ. चेहऱ्यावर जया मरु माच्या पटु कुळया
उठतात त्यांचं कारि आहे एक बॅलटेररया. आपल्या के सांच्या मळ
ु ांशी उत्पन्न होिाऱ्या
तेलावर ते जगतात. यवु ावस्र्थेमध्ये जेव्हा चेहऱ्े यावरच्या के सांची मळ
ु ं मोठी व्हायला लागतात,
तेव्हा साहणजकच तेलाचं प्रमाि वाढत.ं तेव्हाच या मरुु मांचा प्रकोप वाढतो. आणि त्यामळ
ु े
मरुु मं साधारिपिे तारुणयावस्र्थेतच उद्भवतात. ती नष्ट करणयासाठी णकती प्रकारचे उपचार
बाजारात णमळतात. त्याचं ा उपयोग होतो की नाही ते मरु माशी लढिाऱ्या कोित्याही यवु क
वा यवु तीला णवचारा. तरीही मरु माच्या उपचारांसाठी औषधांचं उत्पादन करिाऱ्या औषध
कंपन्यानं ा मात्र कोटयवधीं रुपयाच
ं ा व्यवसाय णमळतो.
सप्टेंबर २०१२ मध्ये एका णवज्ञान णनयतकाणलकात एक शोधणनबधं आला होता.
त्यात काही संशोधकांना अलीकडेच मरुु मांवर हल्ला करिाऱ्या आपल्याच कातडीवर वस्ती
करिाऱ्या णवषािचंू ा शोध लागला आहे. त्यासाठी आता एका नवीन पद्धतीने औषध तयार
करणयाची योजना आहे. ते औषध तयार होईल णकंवा नाही माहीत नाही, पि हे स्पष्ट झालं
आहे की णकतीतरी सक्ष्ू म णमत्र आपल्यासाठी पहारे करी बननू राणहले आहेत आणि
आपल्याला त्याचा पत्ताही नाही.
णवज्ञान आणि शोधाच्या या णवश्वात णमत्र णजवािबंू द्दल प्रेम आणि रुची अलीकडेच
आली आहे. आता प्रणतजैणवक औषधांचा पररिाम कमी व्हायला लागला आहे. रोगािक
ंू डे
या औषधांना सहन आणि प्रणतकार करणयाची शक्ती आली आहे. क्षयरोग उत्पन्न करिारे
बॅलटेररया आणि फोड आििारे स्टेफ बॅलटेररया यांच्याकडे प्रणतजैणवक औषधांना प्रणतकार
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करणयाची ताकद आता आली आहे. याखेरीज आिखी णकतीतरी रोगािक
ंू डे अशी ताकद
अगोदरच आली आहे णकंवा ते आता प्राप्त करत आहेत. यात असेही बॅलटेररया आहेत
की जयांचा अनाणदकालापासनू आपल्याबरोबर संबंध आहे.
पृ्वीवरच्या जीवांमधला सवभव्यापी प्रकार म्हिजे सक्ष्ू म जीवािू हाच आहे. वनस्पती
असू दे की प्रािी, जीवाणणूं शवाय कोिाचचं जीवन चालू शकत नाही. या जीवाणणूं शवाय मृत
वनस्पती णकंवा प्रािी, परत खत बननू पनु जभन्म घेऊ शकत नाही. जीवनाचं मोठं आश्चयभ
म्हिजे सवाभत जनु े आणि पायार्तू एकक असलेले जीवािू हेच आहे. खरोखर हे णवश्व म्हिजे
या णजवािचंू चं आहे आणि आपि अगदी अलीकडे चार दोन णदवसांच्या पाहुणयांसारखे
आलो आहोत असं म्हटलं तरी ते वावगं होिार नाही. मनष्ु यजात नष्ट झाल्यानतं र देखील हे
णवश्व त्यांचंच असेल.
जीवािू ही काय चीज आहे त्याची झलक सन २००१ मध्ये एका जमभन संशोधकांच्या
चमल
ू ा णमळाली. हा गट समद्रु ाच्या तळाशी णमळिाऱ्या पदार्थांपासनू इधं न तयार
करणयाबाबत संशोधन करीत होता. त्यांना समद्रु ाच्या तळाशीच नाही तर तळाच्या णकत्येक
फूट खालपयंत प्रािवायणू शवाय णजवतं राहू शकिाऱ्या जीवािच्ंू या जाती णमळाल्या. जयानं ी
पाविेचार अब्ज वषांपवू ी पृ्वीवर जीवनाची सरुु वात के ली त्या जीवािसंू ारखेच हे देखील
आहेत. पृ्वीच्या ७२ टलके पृष्ठर्ागावर समद्रु आहे. त्यात, त्याच्या तळाशी आणि
तळाखाली णकती णजवािू राहतात त्याचं गणित करिचं काय, कल्पना करिं देखील खपू
अवघड आहे. आपल्या पृ्वी ग्रहावर णजतके जीव आहेत त्याच्या एक तृतीयांश खोल
सागरांच्या तळाशी आहेत असं म्हिायला हरकत नाही. त्यांनी सोडलेला काबभन जर
समद्रु ाच्या पृष्ठर्ागाच्या बाहेर आला तर समद्रु ातच काय पृ्वीच्या वातावरिात देखील प्रलय
येईल.
आिखी एका वैज्ञाणनकांच्या गटाचा असा अदं ाज आहे की अशीच एक घटना
अंदाजे २५ कोटी वषांपवू ी घडून गेली. त्या प्रलयात पृ्वीवरच्या एकूि जीवसृष्टीपैकी ९० ते
९६% प्रजाती नष्ट झाल्या. त्यानतं र पन्ु हा जीवसृष्टी फुलायला एक कोटी वषं लागली. आज
पृ्वीवर णजतके जीव, वनस्पती आणि प्रािी आढळतात, ती सवभ जीवसृष्टी त्यावेळी णशल्लक
राणहलेल्या ४ ते १०% जीवांची सतं ती आहे. णवज्ञानाचा आजपयंत असा अंदाज होता की या
प्रलयाचं कारि म्हिजे एका प्रचडं जवालामख
ु ीचा स्फोट हेच होतं. पि नवं संशोधन असं
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सचु वतं की या प्रलयाचं कारि प्राचीन जीवािच्ंू या अफाट वाढीत आहे. काही मवमिष्ट
गणु धमाांमळ
ु े काही जीवाणचूं ी संख्या प्रचंड प्रमािात वाढली. यांनी सोडलेल्या काबभनयक्त
ु
वायंमू ळ
ु े एक संपिू भ जीवसृष्टी जवळजवळ नष्ट झाली. जर ब्रम्हाप्रमािे हे णहरवे णनळे बॅलटेररया
एक नवं जग बनवू शकतात तर णशवाप्रमािे असे जीवािू सृष्टीचा नाशही करू शकतात. पि
बहुतांशी ते णवष्िू आणि लक्ष्मीप्रमािे सृष्टीचं पालन आणि सरं क्षिच करतात.
जीवािचंू ं आपल्या शरीराशी असलेलं नातं नीट जािनू घेणयासाठी अमेररकन
सरकारने २००८ मध्ये एक मोठा संशोधन प्रकल्प हाती घेतला. त्याचा दसु रा टप्पा २०१२
मध्ये सरुु झाला. त्याला 'ह्यमु न मायक्रोबायोम प्रॉजेलट' असं म्हितात. णजवािच्ंू या
संशोधनासाठी पवू भपीणठका तयार करिं हे त्याचं ध्येय आहे. जया प्रकारे मानवाच्या सवभ
आनवु ंणशक तत्वांचा म्हिजेच DNA चा आराखडा तयार करणयासाठी 'ह्यमु न णजनोम
प्रॉजेलट' होता, त्याच धतीवर हा प्रोजेलट चालू आहे. याचा अर्थभ असा की अनवु णं शक
तत्त्वांचा म्हिजे DNA चा शोध घेणयाचं काम जेवढं महत्त्वाचं आहे णततकंच महत्त्वाचं काम
णजवािचंू ा अभ्यास करणयाचं आहे यात शक
ं ा नाही.
यरु ोपमध्ये देखील मानवाच्या शरीरात वस्ती करिाऱ्या जीवािचंू ा अभ्यास
करणयासाठी एक णवशाल संशोधन प्रकल्प सरुु आहे. आपल्या शरीरावर णजवािचंू ा
बहुसख्ं येने णनवास असणयाच्या चार जागा आहेत - त्वचा, जननेंणद्रय, नाक व श्वसन सस्ं र्था
तसंच तोंड व पचन संस्र्था. आपल्या आतडयात आपल्याच र्ोजनातला छोटासा णहस्सा
घेऊन जीवािनंू ा आपली र्क
ू र्ागविं शलय असतं त्यामळ
ु े णतर्थेच जीवािचंू ी वस्ती सवाभत
दाट असते.
‘जल र्थल मल’ या सोपान जोशी णलणखत आणि गांधी शांती प्रणतष्ठान,
णदल्ली यांच्यातफे प्रकाणशत पस्ु तकातील पाचव्या प्रकरिाचा संणक्षप्त अनवु ाद.
▲▲▲
लेखक : सोपान जोर्ी, जल र्थल मल या पस्ु तकाचे सश
ं ोधन, लेखन आणि मांडिी.
सणं क्षप्त अनवु ाद : अमलेंदु सोमण
इ-मेल : amalendusoman@gmail.com
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कोनाचा पाठलाग
र्ाग २

लेखक : णकरि बर्वे
मागील लेखात सांणगतल्याप्रमािे (इ-शैक्षणिक संदर्भ १११, एणप्रल-मे २०१८, पान
२१), अशा पद्धतीने आकृ तीत एक दोन कोन णदले असतील तर उरलेले कोन शोधिे सरुु
झाले. समांतर रे षा आणि छे णदका, णिकोिातील कोन दर्ु ाजक इ. र्वापरून कोनांचा पाठलाग
सरुु झाला. उगीच नसते पाठलाग करण्यापेक्षा असा पाठलाग चांगला.
ह्या शोधात सर्वाभत उपयोगी गिु धमभ णिकोिाच्या सर्वभ कोनांची बेरीज १८० हा आहे.
हा गिु धमभ र्वापरून आपि एक आश्चयभकारक, र्ारी गिु धमभ शोधिार आहोत.
सर्वाांनीच कधी ना कधी चादं िी काढली असेल. कोितीही ५ णशरोणबदं ू असलेली
चांदिी काढा. उदा. आकृ ती १ मध्ये दाखर्वल्यासारखी. प्रश्न असा आहे त्या चांदिीच्या
णशरोणबंदपू ाशी होिाऱ्या सर्वभ कोनांची बेरीज काय?

आकृती १
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कोन अ + कोन ब + कोन क + कोन ड + कोन इ ही बेरीज णकती येईल? पणहल्या
प्रथम हा प्रश्न जरा णर्वणचि, खरे तर र्वेडगळ र्वाटू शकतो. एक चांदिी नक्की सांणगतलीत तर
कदाणचत न मोजता ही बेरीज सांगता येईल. पि कोितीही चांदिी घ्या आणि कोनांची बेरीज
काढा हे जरा अतीच होत आहे. पि हे काढता येईल. कसे ते सांगतो. आपि आतमधल्या
णबदं नु ा य, र, ल, र्व, श अशी नार्वे देऊ. (आकृ ती २)
ही आकृ ती ५ णिकोि आणि एका पंचकोनाने बनलेली आहे..

आकृती २
अजनू जास्त काळजीपर्वू भक णनरीक्षि के लेत तर तुम्हाला ५ vertical angles च्या
जोड्या णदसतील. णिकोि अ य र तील तीन कोनांची बेरीज १८०, णिकोि ब र ल तील तीन
कोनाांची बेरीज १८० हे आपल्याला माहीतच आहे. तेच समीकरिात णलहूया.
सोपेपिा यार्वा म्हिनू कोनाच्या मापासाठी फक्त अक्षर णलणहतो.
अ + य + र = १८० : ब + र + ल = १८० ;
क+ ल + र्व = १८०.; ड + र्व + श = १८० ;
इ + य + श = १८०
णिकोि अ य र मधील य पासचा कोन आणि णिकोि य इ श मधला य पासचा कोन
हे णर्वरुद्ध कोन आहेत आणि ते सारखेच आहेत. त्यांच्यासाठी य हेच अक्षर र्वापरता येत.े
तसेच उरलेल्या अ र य आणि ब र ल णिकोिात र पासचे कोनाचे माप सारखे. इ.इ.
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र्वरील सर्वभ समीकरिे एकि के ली की सर्वाांची बेरीज आली.
अ + य + र + ब + र + ल+ क+ ल + र्व + ड + र्व + श + इ + य + श = १८० x
५ = ९००. (१)
आपल्याला हर्वे असलेले , जयांच्या णकमतीत आपल्याला रस आहे ते ‘अ + ब + क
+ ड + इ’ एकि घेऊ आणि दोनदा आलेले य, र, ल, र्व आणि श एकि करू,
अ + ब + क + ड + इ + २ य + २ र + २ ल + २ र्व + २ श = ९००
अ + ब + क + ड + इ + २ (य + र + ल + र्व + श ) = ९०० (२)
आता णिकोिाशी खेळून झाले. आकृ तीत आता पंचकोनाचा णर्वचार करू या. आणि
पंचकोनातील कोन आणि शेजारचे णिकोिातील य, र, ल, र्व आणि श हे कोन यांचा संबंध
लार्वनू पढु े जाऊ या. चालले ना? र्वाटल्यास थोडे थांबनू अगोदर के लेले परत र्वाचनू घ्या.
(येत नाही म्हिनू सोडून णदले तर काहीच फायदा नाही. परत र्वाचले, प्रयत्न के ला तर
फायदाच फायदा!)

आकृती ३
आकृ ती ३ मध्ये पंचकोनातील कोनांना १, २, ३, ४, ५ अशी नार्वे णदली आहेत. य,
१ या कोनांची जोडी आणि र, २ कोनांची जोडी, तशाच कोनांच्या जोड्या ल, ३ तसेच र्व,
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४ शेर्वटची जोडी श, ५. ह्या कशा जोड्या आहेत? सांगा. अगदी बरोबर. रे षीय जोडीतील
कोनांच्या जोड्या आहेत.
य + १ = र + २ = ल + ३ = र्व + ४ = श + ५ = १८०
प्रत्येक समीकरिाची बेरीज करून,
य + र + ल + र्व + श + १ + २ + ३ + ४ + ५ = ९००
इथे आपलयाला लक्षात येईल की १ + २ + ३ + ४ + ५ ही पचं कोनांच्या सर्वभ
कोनांची बेरीज आहे. म्हिजेच १ + २ + ३ + ४ + ५ = ५४०,
आता आपल्याला मळ
ू समीकरिातील य + र + ल + र्व + श यांची बेरीज काढता
येईल.
य + र + ल + र्व + श = ९०० – ५४० = ३६०
आता परत एकदा समीकरि २ णलहून उत्तर काढू.
अ + ब + क + ड + इ + २ (य + र + ल + र्व + श ) = ९००
अ + ब + क + ड + इ + २ x ३६० = ९००
अ + ब + क + ड + इ = ९०० - २ x ३६० = ९०० – ७२० = १८० !!!!!!!
धम्माल ना! कोितीही ५ णशरोणबदं चंु ी चांदिी काढली तरी णशरोणबदं पु ाशी असलेल्या
कोनांची बेरीज १८० च. हे जरा अतीच होतंय. पि गणितात असे आश्चयभकारक, सांगायला
सोपे णनष्कषभ असतात. अगदी सरु र्वातीला मी जे म्हटले की गणितात णजतका गमतीचा आणि
कोडी सोडर्वत णशकायला र्वार्व आहे णततका इतर कोित्या णर्वषयात असेल असे मला र्वाटत
नाही ते खरे आहे की नाही?
र्वरील उदाहरि र्वा कोडे णिकोिाचा बाह्यकोन हा असंलग्न कोनाच्या बेरजे इतका
असतो हा गिु धमभ र्वापरून अणधक कमी पयाभयात सोडर्वता येईल. बघा जमते का?
गेल्या लेखात काही कोडी र्व ती सोडर्वायला उपयक्त
ु पद्धत णशकून मग आपि
अणधक सखोल असा शोध आपला आपि घेण्यासाठीची णदशा समजार्वनू घेतली.
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णकत्येकांनी प्रयत्न के ले खपू खपू आकृ त्या काढून पाने र्रली, णनरीक्षिे के ली. मजा आली.
तशाच प्रकारे ह्या कोड्यांतनू अणधक काही शोधता येईल का? त्या साठी णशरोणबदं चंु ी सख्ं या
र्वाढर्वनू चादं िी णकती प्रकारे काढता येईल हे बघा.

आकृती ४
उदाहरिाथभ षटकोनात चांदिी काढा आणि णशरोणबदं पंु ाशी असलेल्या कोनांच्या
मापाचं ी बेरीज णकती ते काढा.
सप्तकोनात चांदिी णकती प्रकारे काढता येईल? णशरोणबदं पंु ाशी असलेल्या कोनांच्या
मापाचं ी बेरीज णकती?
अष्टकोनात असलेल्या चांदिीमध्ये, नऊ णशरोणबंदू असलेल्या चांदिीमध्ये हेच
काढून पहा. णकती प्रकारांनी चांदण्या काढता येतील? र्वरील आकृ ती बणघतलीत तर ह्या
प्रश्नार्वर णर्वचार करण्यास मदत होईल. र्वेगर्वेगळ्या प्रकाराने काढलेल्या सारख्याच णशरोणबंदू
असलेल्या चादं ण्यासाठी या प्रश्नाचे उत्तर र्वेगर्वेगळे असेल का? णकती तरी प्रश्न णर्वचारता
येतील. तम्ु ही एकदा करायला घेतलेत की तम्ु हाला अजनू ही प्रश्न सचु तील. त्या प्रश्नांच्यासाठी
आकृ ती काढा. कधी कधी कोनमापकाने कोन मोजनू बेरीज करून उत्तराचा अदं ाज बांधायला
हरकत नाही. आपल्या गटामध्ये हे सश
ं ोधन करा. हो, हे सश
ं ोधनच आहे, णनरीक्षि
करिे,तपासनू बघिे आणि णसद्ध करिे णकंर्वा णसद्ध करण्याचा सतत प्रयत्न करिे म्हिजेच
सश
ं ोधन करिे. तर मग जरूर गणिती बना. तमु चा आनदं , तम्ु ही के लेले प्रयत्न आम्हाला
कळर्वा. अडचि येत असेल तर णर्वचारा आनंदाने मदत करीन.
▲▲▲
लेखक : ककरण बर्वे , इ-मेल : barvekh@gmail.com
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या डासाांचां करायचां तरी काय !!
लेखक: णकशोर पंवार
अनुवाद : प्रीती के तकर

२०१७ मध्ये के लेल्या स्वच्छता सवेक्षिात सपं िू भ देशात इदं ोरने पणिला नंबर
णमळवला िोता. परंतु अचानक एका अज्ञात आजारानं संपिू भ शिराला ग्रासलं. कुिी त्याला
‘णचकनगणु नया’ असं नाव णदलं तर कुिी ‘डेंग्य’ू . णचकनगणु नया िा णवषािजू न्य आजार आिे
आणि एडीस जातीचा डास चावल्यामळ
ु े त्याची लागि िोते िे तर सगळयांना मािीतच आिे.
स्वच्छ पाण्यात ह्याची पैदास िोते आणि तो णदवसा चावतो. पि स्वच्छतेत पणिला नबं र
पटकाविाऱ्या ह्या शिरात िा आजार अचानकच इतका का फै लावला िे अनाकलनीय आिे.
ह्या समस्येनं जेव्िा अक्राळणवक्राळ रूप धारि के लं आणि शिरातले कािी प्रख्यात
डॉक्टरिी याच्या तडाख्यात सापडले तेव्िा त्याच्या गांर्ीयाभची जािीव झाली. आणि त्यावर
णवचार िोिं गरजेचं झालं. तेव्िा शिरातील सेवा-सरु णर् नावाच्या स्वयसं ेवी सस्ं थेनं त्याची
जबाबदारी स्वीकारली. शिरातील प्रणतणित
डॉक्टसभ, वैद्य, णनसगोपचारक, िोणमओपॅथ,
योगाचायभ, लोक-प्रणतणनधी, इणं जणनअसभ
तसेच नगर णनगम व आरोग्यसेवाणधकारी
यांची एक बैठक आयोणजत के ली गेली.
पयाभवरितज्ञ ह्या नात्याने मलािी त्या
बैठकीचं आमंत्रि िोतं. सगळयांनी डास-णनवारिासाठी के लेल्या प्रयत्नांची चचाभ के ली.
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त्यामध्ये िे डास जर इतके र्यंकर आिेत तर त्यांचा कायमचा नायनाट का के ला जात नािी
असािी एक प्रश्न मांडला गेला. णनसगाभने डासांसारखा ‘िाणनकारक’ जीव जन्मालाच का
घातला आणि आजार पसरवण्याव्यणतररक्त याचं कािी कायभ आिे का... िा प्रश्न मला पडला.
ह्या पैलूवर कािी णलिीलं-वाचलं गेलं पाणिजे असं मला वाटलं. त्याचं पररिामस्वरूप
इथे मांडलं आिे.
अन्न-साखळीचा हिस्सा
मनष्ु याचा एक नंबरचा शत्रू असलेला डास िा ‘खा आणि खाद्य व्िा’ अशी जी नैसणगभक
अन्न-साखळी आिे त्याचा एक घटक आिे. मासे, कासव यांच्यासारखे जलचर, ड्रॅगनफ्लाय
तसेच वटवाघळ
ू यांचे िे खाद्य आिे. उत्तर अमेररके तील मॉणस्कटोणफश (गेम्बणू सया Gambusia affinis) नावाची माशाची एक प्रजाती तर एका णदवसात डासांच्या शेकडो
अळया फस्त करते. गािारे पक्षी, पाकोळयांच्या प्रजाती, दयाळ यासारख्या तऱ्िेतऱ्िेच्या
कीटकर्क्षी पक्षयांचे डास िे आवडते खाद्य आिे. घरातील कोळी, पाली िे डासांची णशकार
करून आपली त्यांच्यापासनू थोड्याफार प्रमािात सटु का करतात. आणि म्ििनू डासांच्या
घातक दश
ं ापासनू स्वतःचा बचाव करायचा असेल तर साफ-सफाईच्या नावाखाली
कोळीष्टकं वरचेवर साफ करू नका! डासांपासनू बचाव करण्यासाठी अॅक्वेररअम, तलाव

मॉहस्कटोहिश
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1616904
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तसेच कृ णत्रम झऱ्यांच्या पाण्यात खास करून गेम्बणू सया मासे सोडले जातात. िे मासे
डासांच्या अळया खाऊन डास वाढू देत नािीत.
जर डास नसतील तर अन्नसाखळीतील ह्या णशकाऱ्यांना अन्न णमळिार नािी आणि
त्यांच्या अणस्तत्वालाच धोका णनमाभि िोईल िे तर उघडच आिे.
बचावासाठीचे उपाय
डासांपासनू बचावाचा सवाभत उत्तम उपाय म्ििजे त्यांना आपल्यापासनू दरू
ठे विे णकंवा पळवनू लाविे. त्यासाठी मच्छरदािीचा खपू चांगला उपयोग िोतो.
डासांना नावडते पदाथभ असलेली अगरबत्ती णकंवा द्रवाचा वापर िािी एक उपाय
आिे. तसेच िवेशीर जागी बसल्याने णकंवा पंखा लावनू बसल्यास डास चावण्याची
शक्यता कमी िोते.
लसिू , तुळस, पणु दना, के टणनप आणि एक प्रकारची शेवतं ी (णक्रसेन्थेमम
पाथेणनयम) अशा कािी वनस्पतींचािी डासांना पळवनू लावायला उपयोग िोतो.
लसिीचं द्रावि, णकंवा कापरू तेलाची फवारिी करूनिी डासांना पळवनू लावता
येतं. तुळस, पणु दना, कॅ टनिप ह्या तीनिी एकाच कुळातल्या वनस्पती आिेत. त्यांच्या
पानात जे बाष्पशील तेल असतं त्याचा वास डासांना आवडत नािी पि आपल्याला
आवडतो. त्यामळ
ु े वातावरििी सगु धं ी िोतं. डासांना पळवनू लावण्यासाठी आणि
इतरिी आजारांपासनू वाचण्यासाठी घराच्या आसपास, बागेत आणि घरात
कंु डयांमध्ये ह्या वनस्पतींची रोपं लावा. नेत्रसख
ु द णिरवाई, स्वाद आणि सगु धं ाबरोबर
डासांपासनू िी मोफत सटु का णमळे ल.
परागीभवनातील मित्त्व
िा णचमक
ु ला शत्र-ू कीटक णकत्येक णपकं आणि जंगली फुलांचं परागीर्वन करतो. परागीर्वन
झालं नािी तर फळं येिार नािीत. फुलांच्या जगातल्या सवाभत सदंु र अशा ऑणकभ डसच्या
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कािी प्रजाती तर त्यांच्या परागीर्वनासाठी डासांवरच अवलंबनू असतात. गाजर, णजरं,
कोणथबं ीर यासारख्या कािी रोपांचिी परागीर्वन डास करतात असं णदसनू आलं आिे. पि
डास नसतील तर यांचं काम अडेल असं मात्र म्ििता येिार नािी. कारि परागीर्वनासाठी ते
कािी फक्त डासांवरच अवलंबनू नसतात.
रोगजांतूवािक
डासांच्या समु ारे ३५०० प्रजातींपैकी शंर्र जाती आपलं रक्तशोषि करतात. आणि ह्या
जातींच्या डासांची मादीच चावते िे आता आपल्याला मािीत आिे. िी मादी रक्त शोषनू
घेण्यासाठी णतची सोंड जेव्िा आपल्या त्वचेमध्ये खपु सते तेव्िा ती त्या जागेवर णतची

एडीस इहजप्ती (Aedes aegypti)
By Muhammad Mahdi Karim - Own work, GFDL 1.2,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9556152

लाळसद्ध
ु ा सोडते. त्या लाळेतील प्रनििाचं मनष्ु याला वावडं असत.ं त्यामळ
ु े डास चावतो त्या
जागी आग िोते आणि तो र्ाग लाल िोऊन सजु तो.
ह्या लाळे बरोबर अनेक रोगजंतिू ी आपल्या शरीरात प्रवेश करतात. त्यांचं जीवनचक्र
फक्त मनष्ु याच्या णकंवा फक्त डासाच्या शरीरात प्रवेश णमळवनू पिू भ िोत नािी िे त्यांचं वैणशष्टय
आिे. त्यांना त्यांच्या आयष्ु याच्या वेगवेगळया टप्पप्पयावर मनष्ु य आणि डास अशा दोघांचीिी
गरज असते. डासांच्या चावण्यातून ह्या रोगजंतंचू ी िी गरज पिू भ िोते.
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डास रक्त का हपतात?
डास गरम रक्ताचे सस्तन प्रािी, पक्षी यांनाच चावतात. त्यात आपििी मोडतो. डास कािी
नेिमीच रक्त णपतात असं नािी. झाडाझडु ु पांची पानं, फळाफुलांचा रस िेच त्यांचं खरं अन्न
असतं. पि अंडी घालण्याच्यावेळी डासांची मादी आपल्याला चावते आणि आपल्या
रक्तातील प्रनिि आणि लोिाचा अंड्यांच्या पोषिासाठी उपयोग करून घेते. याचा अथभ रक्त
शोषि िी णतची जगण्यासाठीची अपररिायभ गरज आिे. अशी मादी जर (अपघाताने णकंवा
मद्दु ाम) णचरडली गेली नािी तर साधारिपिे तीन आठवडे णजवंत रािते आणि त्या काळात
पाच वेळा णमळून समु ारे शंर्र अंडी घालते.
डास कािी मािसांनाच जास्त चावतात असिं ी णदसनू येतं. अशा मािसांची त्वचा
लॅणक्टक अॅणसडसारखं डासांना जास्त आवडिारं रसायन बनवते. डेंगचू े डास रक्तगटाच्या
आधारावरिी त्यांच्या सावजाची णनवड करतात. ‘ए’ आणि ‘बी’ रक्तगटाच्या लोकांपेक्षा
‘ओ’ रक्तगटाच्या लोकांना डास जास्त चावतात. घामातील कािी णवणशष्ट रसायनं आणि
काबभन डायऑक्साईडमळ
ु े त्यांना त्यांचं सावज सापडतं. जयांच्या उच््वासात काबभन
डायऑक्साईड जास्त असेल त्यांना डास चावण्याची शक्यता वाढते. मलेररयाचा संसगभ
झालेल्या व्यक्तीकडे डास जास्त आकणषभत िोतात. धोकादायक मलेररया जयामळ
ु े िोतो ते
प्पलास्मोणडयम फे ल्सीपेरम िे जतं ू जया डासांमध्ये असतात ते डास मनष्ु याकडे जास्त आकणषभत
िोतात असं णदसनू आलं आिे. आणि िे डास चावतातिी जास्त.
मग या डासाांचां करायचां तरी काय?
कािी जिांना वाटतं की डासांचा संपिू भ नायनाट के ला पाणिजे. डासांच्या पैदाशीचं णनयत्रं ि
करून त्याचं ा नायनाट करण्यासाठी आजवर आपि खपू प्रयत्न के ले पि डासांच्या
कोित्यािी प्रजातीला नष्ट करण्यात यश आलेलं नािी. डीडीटीचा वापर करून डास
मारण्याच्या उपायाचं काय झालं ते आपल्या सगळयांना मािीतच आिे. त्याचा पररिाम असा
झाला की डासांमध्ये डीडीटीचे पररिाम सिन करण्याची क्षमता णवकणसत िोऊन त्यांच्या
पढु च्या णपढयांमध्ये सक्र
ं णमत झाली. पि त्याचबरोबर आपि मात्र आपलं पािी, माती
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डास हनमूलनासाठी औषध िवारणी

इतकंच नािी तर कािी पक्षयाच
ु सानिी के लं. आपि कीटकनाशकांच्या वापराव्यणतररक्त
ं ं नक
अन्य कािी उपायिी के ले आिेत. सामान्य डासांमध्ये असे डास णमसळले जयांच्या णमलनातनू
जन्माला येिाऱ्या संततीमध्ये जननक्षमता नसते. त्यामळ
ु े डासांची संख्या घटत जाईल अशी
अपेक्षा िोती. त्यात कािी प्रमािात यश णमळालंिी. पि डासांच्या कािी प्रजाती पिू पभ िे नष्ट
करायला ह्याचा णकती उपयोग िोईल याबद्दल शक
ु तचं मलेररयाच्या जतं ंनू ा
ं ाच आिे. नक
अवरोध करिारा जीएम (genetically modified) डास णवकणसत के ला आिे. जीएम डास
जर जंगली डासांमध्ये णमसळले तर डास मारण्याची गरजच पडिार नािी. पि मग फक्त
मलेररयाच नािी तर डेंग,ू णचकनगणु नया, यलो णफवर, फायलेररयाणसस आणि जपानी
एनसेफलायटीस यासाठीिी िे करावं लागेल.
याचा अथभ डासांचं णनमभल
ू न करिं अशक्यच आिे का? ते तर मािीत नािी, पि
याबरोबर एक प्रश्निी उर्ा राितो की असं करिं नैणतक आिे का – एखादी प्रजाती अशी नष्ट
करावी का? देवीच्या नवषाणचू ं णनमभल
ू न करून आम्िी कृ तकृ त्य झालोच आिोत. मग दरसाल
दिा लाख लोकांचं आयष्ु य सपं विाऱ्या आणि त्यािीपेक्षा णकतीतरी जास्त, खास करून
गरीब लोकानं ा रोगी आणि कमजोर बनविारे रोगजतं ू बाळगिाऱ्या आणि वािून नेिाऱ्या
कीटकांचा नायनाट करण्यात काय गैर आिे?
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कािी वैज्ञाणनकांना त्यात कािी गैर आिे असं वाटत नािी. आपि िे करण्यासाठीचे
मागभ जरूर शोधायला पाणिजेत असं त्यांना वाटतं. त्यामळ
ु े लोकांचे, खास करून मल
ु ं आणि
वयस्कर लोकांचे जीव वाचतील आणि डासांमळ
ु े फै लाविाऱ्या आजारांवर िोिारा खचभ
वाचेल. पि कािी लोकांना असं वाटतं की कोितीिी प्रजाती पिू पभ िे नष्ट करिं िे अयोग्य
आिे. नैणतकदृष्टया तर ते चक
ु ीचं आिेच, पि त्याची इतरिी अनेक कारिं आिेत. समजा
कािी डासानं ा आपि सपं वलं तरी त्याच
ं ी जागा कशा प्रकारचे कीटक घेतील याची
आपल्याला कािीच कल्पना नािी. त्याचबरोबर आपण अन्न-साखळीमध्ये िी जी
ढवळाढवळ करू, त्याच्या पररिामांचीिी आपल्याला कािीच कल्पना नािी. डासांच्यामाफभ त
जया वनस्पतींचं परागीर्वन िोतं त्यावर काय पररिाम िोईल िेिी मािीत नािी. णनसगभतः
अन्य कीटक डासांचे स्थान घेतील पि त्यातिी अडचिी येऊ शकतात. कोिी सांगावं, ते
कीटक डासांच्या इतके च णकंवा त्यांच्यापेक्षा जास्तच धोकादायकिी णनघतील. आपले प्रयत्न
डासांबरोबर आिखीिी कािी वनस्पती, प्राण्यांसाठी नक
ु सानकारक ठरण्याचाही संर्व आिे.
थोडक्यात, डासाचं ा पिू पभ िे नायनाट करण्याचा प्रयत्न के ला तर त्याचे काय पररिाम
िोतील याबद्दल आपण पिू पभ िे अनणर्ज्ञ आिोत, अशा पररणस्थतीत िा प्रयत्न करिं िी एक
गंर्ीर बाब ठरते. िे सगळे मद्दु े णवचारात घेतले तर सध्या तरी डासांवर णनयंत्रि ठे वनू
त्यांच्या’सि’ जगण्याचाच णवचार के ला पाणिजे. तुम्िाला काय वाटत?ं
णिदं ी शैक्षणिक संदर्भ अंक ११४ (जाने-फे ब्र.ु २०१८) मधून सार्ार.
▲▲▲
लेखक : हकशोर पांवार, शासकीय िोळकर णवज्ञान मिाणवद्यालय, इदं रू येथे बीज तंत्रज्ञान णवर्ागाचे प्रमख
ु
आणि वनस्पतीशास्त्राचे प्राध्यापक आिेत. िोशगं ाबाद णवज्ञान णशक्षि कायभक्रमात अनेक वषे सिर्ागी
आिेत. बाल वैज्ञाणनक धड्यांचे लेखन आणि प्रणशक्षि कायाभत सिर्ाग. सजीवांच्या जीवनव्यविारांवर
एकलव्यद्वारे तीन पस्ु तके प्रकाणशत. िौशी छायाणचत्रकार. लोकर्ाषेतून णवज्ञान लेखन आणि णवज्ञान णशक्षि
यातं रुची.
अनवु ाद : प्रीती के तकर, भाषांतराची आवड आनण मनु द्रतशोधिाचे काम करतात.
इमेल : jyotket@yahoo.com
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भास्कराचार्य गणित प्रज्ञा शोध स्पधाय २०१८
र्ास्कराचार्भ प्रणिष्ठान, पिु े गणििािील सश
ं ोधन आणि णशक्षि र्ा क्षेत्राि गेली ३० वर्षे काम
करिारी अग्रगण्र् सस्ं था आहे. माध्र्णमक णवद्यार्थर्ाांना गणििाचे णशक्षि, िसेच आिं रराष्ट्रीर्
गणिि ऑणलणपपर्ाडसाठी मागभदशभन णदले जािे. हे णशक्षि घेिलेल्र्ा ३० पेक्षा अणधक
णवद्याथाांना आिं रराष्ट्रीर् स्िरावर पदके णमळाली आहेि.
र्ास्कराचार्भ प्रणिष्ठान, पिु े िर्फे, महान र्ारिीर् गणििी र्ास्कराचार्भ णििीर् र्ांची ९००वी
जर्ंिी साजरी करण्र्ासाठी २०१५ पासनू एक स्पधाभ परीक्षा सरुु के ली आहे. शालेर्
णवद्यार्थर्ाांसाठी स्पधाभ परीक्षेचे आर्ोजन करिे हा र्ास्कराचार्ाांचा उणचि सन्मान आहे.
स्पधेचा उद्देश :
• गणििाि रुची आणि क्षमिा असिारे णवद्याथी णनवडिे आणि तर्ांना प्रोतसाहन देि.े
• सवभ णवद्यार्थर्ाांना पढ
ु ील स्पधाभ परीक्षांसाठी उपर्क्त
ु अशी चाचिी लहान वर्ाि उपलब्ध
करिे.
• िकभ सस
ु गं ि णवचार करण्र्ास चालना देिे .
• र्शस्वी णवद्यार्थर्ाांना तर्ांच्र्ा क्षमिेच्र्ा णवकासासाठी मागभदशभन करिे.
पात्रता : ५ वी आणि ६ वीचे णवद्याथी
अभ्र्ासक्रम : ६ वी पर्ांिचा सवभ बोडाांचा अभ्र्ासक्रम. िपशील सक
ं े ि स्थळावर उपलब्ध.
स्पधाय णिनाांक : रणििार, २ डिसेंबर २०१८
िेळ : िु. १२ ते ३
शुल्क : प्रिी णवद्याथी रु १५०/(मख्ु र्ाध्र्ापकांच्र्ा णशर्फारशीने स्पधाभ संर्ोजक सवलि देऊ शकिील.)
१ सप्टेंबर २०१८ िे १५ ऑक्टोबर २०१८ पर्ांि नाव नोंदिी करिा र्ेईल.
णवद्याथी वैर्णक्तकररतर्ा ही नाव नोंदिी करू शकिील.
स्पधाय कें द्रे : १) www.bprim.org वर कें द्रे जाहीर के ली जािील.
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२) ज्र्ा शाळांमध्र्े २० णकंवा अणधक इच्छुक णवद्याथी असिील, तर्ांनी प्रणिष्ठानमध्र्े सपं कभ
साधल्र्ास, तर्ा शाळे मध्र्े कें द्र देण्र्ाि र्ेऊ शकिे.
मख्ु याध्र्ापकांच्र्ा मार्फभि स्पधेचा अजभ शल्ु कासणहि सोमवार णद. १५ ऑक्टोबर २०१८
पर्ांि पाठवावा.
परीक्षाशल्ु क णडमांडड्राफ्टने र्रावे णकंवा बँक खातर्ाि जमा करावे आणि स्पधभकांची नावे ईमेल िारा िपशीलासह कळवावीि. Mail : bhaskaraprim@gmail.com
स्पधेचा णनकाल : र्फेब्रवु ारी 2019च्र्ा पणहल्र्ा आठवड्र्ाि परीक्षा कें द्रांवर जाहीर के ला
जाईल.
पाररिोणर्षक : प्रथम रु. ३०००/-, णििीर् : रु. २०००/-, िृिीर् : रु. १०००/सवभ बणक्षसांबरोबर सन्मान णचन्ह णदले जाईल.
प्रोतसाहन परु स्कार पस्ु िक रुपाि णदले जािील. सवभ सहर्ागी णवद्यार्थर्ाांना प्रमािपत्र णदले
जाईल. र्शस्वी णवद्यार्थर्ाांना शक्र् िे णवशेर्ष मागभदशभन णदले जाईल.
स्पधेसाठीची नावनोंदिी १ सप्टेंबरपासनू सरू
ु होईल व १५ ऑक्टोबर २०१८ पर्ांि चालेल.
Details of Bank Account
Name of Account (s) : Bhaskaracharya Pratishthana
Name of Bank
: HDFC Bank,
Branch
: Bhandarkar Road, Pune - 411 004
S. Account No.
: 50100087125894
IFSC Code
: HDFC0000007
Customer ID
: 60385577
अणधक माणहिी साठी संपकभ :
र्ास्कराचार्भ प्रणिष्ठान,
५६/१४, दामले पथ, इडं सचभ जवळ,
लॉ कॉलेज रस्तर्ाजवळ, एरंडविे, पिु े ४११००४.
दरू ध्वनी : ०२० – २५ ४३४५४७, ०२० – २५४१०७२४
कार्ाभलर्ीन वेळ : ११.३० िे १.३०, २.०० िे ५.००
समन्िर्क : णकरि बिे
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इ-शैक्षणिक संदर्भ
आता सर्ाांसाठी मोफत उपलब्ध
२०१८ सालामध्ये शैक्षणिक संदर्भची छापील आवृत्ती न काढता इ-अंक प्रकाणशत
करण्याची सरुु वात के ली आहे आणि आपला त्यास र्रघोस प्रणतसाद णमळतो आहे
त्याबद्दल धन्यवाद.
• आपल्याला इ-अंक हवा असल्यास संदर्भ सोसायटीच्या वेबसाईटवरून
(www.sandarbhsociety.org) णकंवा sandarbh.marathi@gmail.com या
इ-मेलवर आपला इ-मेल पत्ता आम्हाला कळवावा. सोबत आपले पर्ू ण नाव, पत्ता
आणर् व्यवसाय /पेशा आणर् whatsapp क्रमाांक कळवावा.
• इ अंक करताना छपाई खचभ जरी वाचला तरी डीटीपी, कायाभलयीन खचभ, लेखा परीक्षि
असे अनेक खचभ आहेतच. देिगी रूपाने आपि या खचाभचा र्ार उचलू शकता.
त्यासाठी आपिास णवनंती आहे की, आपला सहर्ाग वाणषभक देिगी रूपात संदर्भ
सोसायटीकडे पाठवावा. देिगीवर आयकर सवलत णमळू शकते.
• देणगीसाठी तपशील
❖ रोख रक्कम कायाभलयात जमा करू शकता.
❖ चेक णकंवा डी डी : ‘संदर्भ सोसायटी’ या नावाने पि
ु े येथे वटिारा असावा.
❖ इ-पेमटें : Sandarbh Society
Account No.: 20047006634
Bank of Maharashtra, Mayur Colony, Pune
IFS Code: MAHB0000852
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सर्लतीच्या दरात अंक वर्क्री
अंक क्रमांक

सख्ं या

मूळ वकंमत (रु.)

सर्लतीची वकंमत (रु.)

८० -१०९

२५

११५०/

१०००/-

३९-७९

३०

७६०/-

६००/-

आधीचे अक
ं हवे असल्यास ८० अक
ं ाच
ं ा सच
ं रू. २१००/- मध्ये उपलब्ध आहे.
मयाणणितच सांच णशल्लक आहेत. उपलब्धतेची चौकशी करून मग पैसे पाठवावे.
अंक खालील पत्त्यावर उपलब्ध होतील,
णकांवा बकां ट्रान्सफरने पैसे पाठवल्यास आपर् णिलेल्या पत्त्यावर कुररयरने पाठवले जातील.
कुररयर खचभ वेगळा.
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