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ंडॉ. �ववेक मॉटेरो यां�या मागद� शन� ाखाल� नव�न�मत� ी ��ट, नव�न�मत� ी ल�नग�  फाउंडशेन आ�ण 

नव�न�मत� ी ए�य�वा�लट� फाउंडशेनमधील अनेकांचे �योग, सा�ह�य व पि�तका �वकसनात मह�वाचे ु ु

योगदान आहे. च�ड आरसाचा सयद� शक� , सय � संदेश काड,�  सय�� हणाची ��तकती यासार�या अनेक ू ू ू ू ृ

ंक�पना डॉ. �ववेक मॉटेरो यां�या क�पनेतन प�ह�यांदा आ�या आ�ण �यां�या मागद� शन� ाखाल� ू

नव�न�मत� ी�या ट�मने �वक�सत के�या. 

या पि�तकेतील आ�ण �कटमधील �योग, कती, सा�ह�य १९८० सालापासन नव�न�मत� ी गटातील �व�वध ु ूृ

लोकांनी, तसेच अनेक �व�ान�ेमी सम�वचार� सं�था व �य�तींनी �वक�सत केलेले आहे. लोक�व�ान 

संघटनेचे एक सं�थापक अ�ण देशपांड ेयांनी सयच� �मे वापरायची स�वात केल�. नव�न�मत� ीने पढे त ेू ु ु

आणखी �वक�सत केले. नॅनो सयम� ालेची क�पना �ह�. �ह�. एस शा��ी यांनी मांडल� आ�ण नव�न�मत� ीने ू

ं�वक�सत केल�. नव�न�मत� ी गटाने डॉ. �ववेक मॉटेरो यां�या मागद� शन� ाखाल� याआधी बनवले�या अनेक 

प�तकांमधील सा�ह�य या पि�तकेत �नधा��तपणे वापरले आहे. आ�ह� �याब�दल लेखकांचे आ�ण सव �ु ु

सं�थांचे ऋणी आहोत. या पि�तका ऑल इं�डया पीप�स साय�स नेटवक� �या �व�वध मोह�मांसाठ� तयार ु

केले�या हो�या. यात ख�ास सय�� हण १९९५, १९९९, सया��यास २०००, ख�ास सय�� हण २००१ (द��ण ू ू ू

आ��का), श�ाचे अ�ध�मण २००४, आतं ररा���य खगोलशा�� वष � २००९, श�ाचे अ�ध�मण २०१२, ु ु

आयसॉन धमकेत मोह�म २०१४, रा���य व�ै ा�नक �ि�टकोन �दवस २०१८ आ�ण सय��सव २०१९ या ू ू ू

मोह�मांचा समावेश आहे. डॉ. शंतन अ�यंकर, नी�लमा सह�ब�धे, डॉ. अ�नकेत सळे यांचे या ू ु ु

पि�तकेतील लेखांसाठ� �वशषे आभार.ु

ऋण�नद�श

संक�पना, �योग, सा�ह�य व पि�तका �वकसन ट�म (नावे आ�या�रां�या �माने)ु

गीता महाश�दे     गीता लॅडी

प�षो�म ��पाठ�     राजा �ाि�ससु

नी�लमा देशपांड े     नंदकमार जाधवु

वषा� खानवेलकर     �वपला अ�यंकर      ु

�पंदना बायरागोनी     �वाती मोरे      

स�यसाची चॅटज�     सगंधी �ाि�सस      ु

सरज यादव ू

अ�नकेत महाश�दे     केतन जोशी  

ग�रदंर �सगं      �योती �ाि�सस ु

ं      डॉ. �ववेक मॉटेरो  

��यंवदा बारभाई      �ेरणा द�हवड े 



हे प�तक कशासाठ�?ु

2010 साल� �श�ण ह�क काय�या�या �पानं भारतात�या ��येक बालकाला गणव�ापण � �श�णाचा ह�क ु ू

�मळाला. आता ��न येतो, आप�या देशात�या ��येक बालकाला गणव�ापण � �व�ान �श�ण कसं �मळेल? ु ू

गणव�ापण � �व�ान �श�णाचं साव�� �क�करण करणं श�य आहे का?ु ू

या ��नाचं 'होय' असं एक सकारा�मक उ�र आहे, आ�ण त े'�व�व साव�� �क क�न' घडले. आपण कोठेह� राहत 

असलो तर� �नसगा��या आ�ण �व�वा�या चम�कारांनी सतत वेढलेले असतो. या �व�मयकारक �व�वाचा शोध 

घे�यासाठ� डोळे, कान, हात आ�ण म�य �हणजे मन अशी काह� दमदार साधनंह� आप�या ��येकाकड ेु

असतातच. सभोवताल�या गो�ट�ंबरोबर �योग करणं, �वचार करणं, अदंाज बांधणं, थोडीशी आकडमेोड करणं हा 

दज�दार �व�ान �श�णाचा र�ता आहे. गणव�ापण � �व�ान �श�णासाठ� महागडी साधनं लागत नाह�त. अनेक ु ू

मह�वाचे आ�ण रोचक �योग व �क�प अ�यंत �व�त साधनं वाप�नह� करता येतात. आप�या देशात इतर� 

राहणा�या �व�ान�म�ांशी देवाणघेवाण करतह� काह� �योग करता येतात. कारण �व�ान विै�वक असतं, �व�ान 

�वतःच साव�� �क असतं. याला आपण 'सवा�साठ� खगोलशा��' �हण शकतो. याच नावाचं प�हलं प�तक आपण ू ु

2013 साल� आपण मराठ� आ�ण इं�जीत तयार केलं. �याची अनेक भारतीय भाषांम�ये भाषांतरं झाल�. ऑल 

इं�डया पीप�स साय�स नेटवक� �या सव � �व�ान संघटना आ�ण अिॅ�ट�ह ट�चस � फोरम�या मा�यमातन त ेलाखो ू

लोकांपयत�  पोहोचलं. 

'सवा�साठ� �व�ान' हे �येय घेऊन लोक�व�ान चळवळ कायर� त आहे. साव�� �क�करणासाठ� खगोलशा��ाचा �सार 

करावा या हेतने या चळवळीतील अनेक सं�था-संघटना एक� आ�या आहेत. सय�� हणे, आतंररा���य खगोलवष �ू ू

2009, श�ाची दोन अ�ध�मणे आयसॉन धमकेत अशा �न�म�ाने यांनी एक� येऊन �व�ान�सारा�या �यापक ु ू ू

मोह�मा राबवले�या आहेत. 

अशीच एक �वल�ण संधी 26 �डसब� र 2019 रोजी चालन आल� आहे.  �या �दवशी सय � आ�ण प�वी�या रेषते चं� ू ू ृ

म�ये येईल आ�ण चं�ाची सावल� प�वीवर पडन सया�ला �हण लागेल. �हणा�या बाबतीत लोकां�या मनात ू ूृ

अनेक �कारची भीती, शंका, कशंका असतात. �हण नेमकं कशामळे होतं त ेमाह�त नसताना�या काळात ु ु

लोकांनी बांधले�या अदंाजांमळे �हणा�या वेळेत खाऊ नये, गरोदर बायकांनी घराबाहेर पड नये अशा गैरसमजती ु ू ु

�नमा�ण झा�या. आज भारताचं यान चं�ावर जाऊन उतरत आहे, त�ेहा आप�या मनातल� चं�ा�या सावल�ची 

भीती आ�ण �हणांबाबत�या अनाठायी शंका सोडन दे�याची ह�च यो�य वेळ आहे.  ू

हे मह�वाकां�ी उ��द�ट सा�य कर�याचा ह� पि�तका हा आणखी एक न� �य�न आहे.ु

सय��सव मोह�मेचा भाग �हणन 26 �डसब� र 2019 ला देशभरात लाखो �ठकाणी लोक एक� येणार आहेत. �हण ू ू

पाहणार आहेत, सय � आ�ण चं�ासोबत ना�ताह� करणार आहेत. आपण जर ��येक शाळेपयत�  पोहोच शकलो, ू ू

��येक शाळेत आसपास�या सवा�साठ� सय��सव आयोिजत क� शकलो, आ�ण महारा��ातील लाखो लोकांना ू

�हण पाह�यासाठ� �े�रत क� शकलो, तर आपण ख�या अथा�ने व�ैा�नक �ि�टकोना�या �दशनेे काह� पावले पढे ु

जाऊ आ�ण 'लोकां�या, लोकांसाठ�, लोकांनी तयार केले�या' �व�ान �श�णाची रचना क� शक.ू
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Ÿ  ‘आहा!!!’ �योग

या मोह�मेचे दोन मह�वाचे भाग आहेत - 

सय-� प�वी-चं�, यां�याशी संबं�धत �दवसाउजेडीचे खगोलशा��, �यासंबंधीचे �ान-�व�ान यांचा हजारो लोकां�या ू ृ

सहभागाने साजरा कर�याचा हा उ�सव आहे.

२) �हण पाह�याचा सोहळा - 

Ÿ  �हणा�या ��तकतीृ

सय��सव काय आहे?ू

Ÿ  सवा�ना सहभागी होता येईल असा

Ÿ  ‘आहा!!!’ कडन का आ�ण कसे कडेू

 �हणाची पवत� यार� �हणन ��येक शाळेत सय��सव आयोिजत केले जाणार आहेत. यात मले सय-�     ू ू ू ु ू

प�वी-चं�ाशी संबं�धत �योग करतील, सयम� ालेची आ�ण �हणाची ��तकती तयार करतील आ�ण  पालकांना, ूृ ृ

समाजातील इतर घटकांना आ�ण �व�या�या�ना हे �योग दाखवतील आ�ण समजावन सांगतील. �श�क आ�ण ू

मले �मळन 26 �डसब� र�या �हण पाह�या�या काय�� माची आखणी करतील.ु ू

Ÿ  सोपे पण मह�वाचे

यातील �योग आ�ण अनभव कसे आहेत?ु

Ÿ  �हण पाह�या�या सर��त प�धती ु

१) ��येक शाळेत सय��सव - ू

 26 �डसब� रला सकाळी साड ेआठ त ेसाड ेअकरा या वेळेत लोकांसाठ� �हण पाह�याचे आ�ण सय-�ू

चं�ासोबत ना�ता कर�याचे काय�� म होतील. 
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सय��सवा�या जगभरातील मोह�मेत सहभागी कसे �हायचे?  ू

भाग 1 
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�हणा�या �दवशी �हण पाह�यासाठ� त�हाला सयच� �मे लागतील. तसेच तम�या भागातील छाया�च�कार ु ू ु

तम�याकड ेसर��त �फ�मबाबतची �वचारणा करतील. तसेच, अनेक लोकांना एकावेळी �हण दाख�व�या�या ु ु

इतर प�धती त�हाला माह�त क�न �या�या लागतील. �याचा सरावह� क�न ठेवावा लागेल. यो�य अशी जागा ु

शोधन ठेवावी लागेल. लोकां�या �व�वध ��नांची उ�रे माह�त क�न �यावी लागतील. या पि�तकेतील पढ�ल सव �ू ु ु

भागांम�ये ह� मा�हती उपल�ध आहे. 

 ��येक �व�याथ�

 ��येक कमच� ार�

तम�या भागात �कती ट�के सय � झाकला जाणार, �हण �कती वाजता स� होणार, कधी संपणार, यासारखे ु ू ु

तपशील त�हाला एका अपॅवर उपल�ध आहेत. आलोक मांडवगणे यांनी तयार केलेले Annular Solar Eclipse ु

नावाचे अपॅ तम�या मोबाईलवर डाउनलोड करा. तमचे लोकेशन चाल ठेवा. सव � मा�हती थेट उपल�ध होईल. ु ु ू

इतरह� अनेक अ�ॅस यासाठ� उपल�ध आहेत. 

सय��सवात कोण सहभागी होऊ शकेल?ू

सय��सवा�या जगभरातील मोह�मेत सहभागी कसे �हायचे? ू

ऑल इं�डया पीप�स साय�स नेटवक�  -  www.aipsn.in

नव�न�मत� ी ल�नग�  फाउंडशेन -  www.navnirmitilearning.org

ह� पि�तका व इतर मा�हती पढ�ल वेबसाइटस ्वरह� उपल�ध आहे -ु ु

आपाप�या भागात लोकांना �हण दाख�व�याची सोय क�न आपण या मोह�मेत सहभागी होऊ शकाल.

सय��सव कसा आयोिजत करावा - ू

तम�या शाळेत सय��सव आयोिजत कर�यासाठ� फारसे पसेै लागणार नाह�त. सगळीकड ेउपल�ध असले�या ु ू

काह� �व�त साधनां�वारे त�ह� अनेक रोचक �योग क� आ�ण दाखव शकाल. या पि�तकेतील सव � �योग ु ू ु

सय��सवात मांडता येऊ शकतील.ू

 ��येकजण. कोण�याह� वयाचे.

 ��येक �श�क आ�ण म�या�यापकु

 सव � पालक

 सव � नाग�रक.

सय��सव के�हा करावा?ू

सय�� हणापव� के�हाह� सय��सव करावा. �यात सहभागी शाळा, �व�याथ�, �श�क यां�या मदतीने ��य� ू ू ू

�हणा�या �दवशी �हण पाह�याचा सोहळा करावा. 
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सय��सवात कर�याचे �योग व कतीू ृ

भाग 2 
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कती 1 - नॅनो सयम� ालाूृ

नॅनो सयम� ालेची ��तकती तयार करा. ू ृ

आपल� प�वी गोलाकार आहे आ�ण �तचा �यास 12756 �कमी ृ

आहे हे आपण शाळेत �शकतो. 12756 �कमी इतके मोठे आहेत 

क� क�पना करायला फार कठ�ण. �तला थोडी आकं�चत क�या ु

आ�ण �तचा �यास 1000 पट�ंनी कमी क�या. एक �कलोमीटरचा 

एक मीटर होईल. 1000 पट�ने आकसले�या �यासा�या या 

प�वीला �मल�प�वी �हणता येईल. �मल�प�वीचा �यास 12756 ृ ृ ृ

मीटर आहे. �हणजे जवळपास 13 �कलोमीटर. हे स�धा क�पना ु

करायला कठ�ण आहे. �तला प�हा आकं�चत क�या आ�ण �यास प�हा 1000 पट�ंनी कमी क�या. 13000 चे 13 ु ु ु

होतील.

आता आपल� प�वी माय�ोप�वी झाल�. 10 लाख पट�ंनी आकसले�या �यासाची. माय�ोप�वीचा �यास 12.756 ृ ृ ृ

मीटर होतो, �हणजे साधारणरणे 13 मीटर.

आता आपण प�वीचा �यास आणखी 1000 पट�ंनी कमी केला तर? 1 मीटरचा �मल�मीटर होतो. एका छो�याशा ृ

गोट�एवढा गोल, 12.765 �मल�मीटर �यासाचा. �हणजेच 1.27 सेमी �यासाचा. ह� नॅनोप�वी. �याचा �यास ृ

ख�या प�वीपे�ा (1000 x 1000 x 1000) पट�ंनी �हणजेच 1 अ�ज पट कमी केला आहे अशी प�वी.ृ ृ

�कती मोठ�? �कती दर?ू

1000000000 पट�ने �हणजेच एक अ�ज पट�ने �यास कमी क�न 

सय�ू

बधु

श�ु

प�वीृ

प�वीचा चं�ृ

मंगळ

ग�ु

श�न

यरेनसु

नेप�यनु

�यास �कमी नॅनो �यास (सेमी) सया�पासन नॅनो अतंर (मीटर)ू ू

1392000 139.2 0

4880 0.488 58

12100 1.21 107

12756 1.28 150

3474 0.35 38.4 cm from Nano Earth

6794 0.68 227

143200 14.32 777

120000 12 1426

51800 5.18 2870

49500 4.95 4496
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सया�चा �यास 1000000000 पट�ंनी कमी केला तर आप�याला ू

139.2 सेमी हा आकडा �मळतो. नॅनो सय � 139 सेमी �यासाचा ू

आहे. शाळेत�या एखा�या मला�या उंची इतका.ु

नॅनो सय � केवढा आहे?ू

सोबत�या त��यात �हांची मापे �दलेल� आहेत. ��येक �हाचा 

�यास, नॅनो �यास आ�ण सया�पासनचे नॅनो अतंर यात �दलेले   ू ू

�दलेला आहे. नॅनो चं�ाचे अतंर मा� नॅनो प�वीपासन �दलेले आहे. ूृ

आप�याला इतर �हांची मापेह� माह�त आहेत. नॅनो बध, नॅनो ु

श� इ�याद� मापेह� आपण ग�णताने काढ शकतो. नॅनो ु ू

प�वीचा �यास काढला �याच प�धतीने.ृ

नॅनोसयम� ालेची ��तकती तीन �कारांनी तयार करता येईल. सय � हा एक मो�ठा फगा असेल (अतका ू ू ुृ

ं ंमो�ठा फगा सहजासहजी �मळत नाह�) �कवा �ले�सवर छापलेलं �च� असेल �कवा एखा�या मो��या ु

चादर�वर �शवलेला मो�ठा �पवळा गोल असेल.

�हां�या ��तकती तयार करताना नेमके व अचक मोजमाप करणे मह�वाचे आहे. ूृ

मो�या मदै ाना�या एका टोकाला नॅनो सया�चे पो�टर लटकवा. सया�पासन सरळ रेषते 58 मीटर चालत जा. तथेे ू ू ू

नॅनो बध ठेवा. सया�पासन 107 मीटरवर नॅनो श� ठेवा आ�ण 150 मीटरवर नॅनो प�वी ठेवा. नॅनो नेप�यन ु ू ू ु ूृ

ठेवायला त�हाला 4.5 �कमी चालत जावे लागेल! फारच दर! ु ू

आता त�हाला ल�ात आले का, आप�या �हांची मापे आ�ण अतंरे �कती मोठ� आहेत!ु

ं1) प�वी आ�ण श�ासाठ� मणी �कवा गो�या; बध आ�ण मंगळासाठ� मणी; यरेनस, नेप�यन, ग� ु ु ु ु ुृ

नॅनो सयम� ालेची ��तकती तयार करणे – ू ृ

2) भा�या आ�ण फळे वाप�न : बध – �मर�, मंगळ – वाळलेला �हरवा वाटाणा; श� आ�ण प�वी – ु ु ृ

3) शाडची माती वाप�न सव � �ह तयार करता येतील.ू

 आ�ण शनीसाठ� �लॅि�टकचे च�डू

ं बोर; यरेनस आ�ण नेप�यन – मोठे �लबं �कवा �च�क; शनी – खरबज; ग� – गोल क�लगंड ु ू ू ू ू ु

ं �कवा कोबी.

नॅनो प�वीपयत� चे �ह तर� मांडा.ृ

(नॅनो ग� हाताळन पाहताना)ु ू
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नॅनो चं� केवढा आहे? तो प�वीपासन �कती अतं रावर आहे?ूृ

चं�ाचा �यास आहे 3474 �कमी. �यामळे एक अ�ज पट�ंनी लहान केलेला चं�, �हणजेच नॅनो चं� हा ु

साधारणपणे 0.35 सेमी इतका आहे. डो�यावर मणी असलेल� टाचणी �मळत ेना, �यातील काह� म�यांचा �यास 

बरोबर इतकाच असतो. नॅनो चं�ाचं नॅनो प�वीपासनचं अतंर येतं 0.384 मीटर, �हणजेच 38.4 सेमी. (ख�या ूृ

चं�ाचं, ख�या प�वीपासनचं अतंर आहे 384000 �कमी). ��तकती तयार कर�यासाठ� हे फारच सोयीचं आहे. एका ूृ ृ

लाकडी प�ट�वर एका बाजला आपण म�याची टाचणी �हणजेच आपला नॅनो चं� लाव शकतो. प�ट��या दस�या ू ू ु

टोकाला म�यापासन साधारण 38 सेमी वर आपण आपला डोळा टेकवला, तर प�वीव�न चं�ाकड ेपाहत ू ृ

अस�यासारखं झालं.   

सया�चा �यास 1392000 �कमी आ�ण चं�ाचा �यास 3474 �कमी. �हणजे सय � चं�ापे�ा साधारणपणे चारश ेपट ू ू

मोठा आहे. मग आप�याला �या दोघांचा आकाशातला आकार साधारणपणे सारखाच कसा काय �दसतो?  हे 

समजन घे�यासाठ� पढ�ल कती करा.ू ु ृ
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कती 2 - व�तंचे भासमान आकारूृ

दर�या ड�गरावर र��यात उभा असलेला �क आप�याला ू

अगद� �ठप�यासारखा लहान �दसतो, तोच �क जवळ आला 

क� �कतीतर� मोठा �दसतो. उंच आकाशात असलेलं �वमानह� 

खप लहान �दसतं. एखाद� गो�ट जवळ असताना �त�या ू

ख�या आकाराइतक� �दसत.े ती दर दर नेल� क� लहान लहान ू ू

होत गे�यासारखी �दसत.े 

त�ह� �च� ेकाढताना व�तं�या आकारांची तलना करायला ु ू ु

पेि�सल वापरल� असेल. �याच�माणे तम�या घरासमोर�ल ु

ं�कवा शाळेसमोर�ल बागेतील वेगवेगळी झाड ेआप�याला 

केवढ� �दसतात त ेपेि�सल��या साहा�याने मोजा. पेि�सल 

मा� डो�यापासन एकाच अतंरावर ठेवायची हे ल�ात ठेवा. ू

नाह�तर तमचे मोजमाप बदलेल. �यासाठ� हात ताठ क�न ु

पेि�सल सरळ पकडायची.

ंतम�या �म�ाला �कवा म�ै �णीला तम�यासमोर एक मीटर अतंरावर उभं राहायला सांगा. �यानंतर लांब लांब ु ु

जायला सांगा. एक मीटर, दोन मीटर या�माणे �व�वध अतंरांवर तमची म�ै ीण केवढ� �दसत?े पेि�सल�ने ु

मोजमाप �या.  

  

कोणत ेझाड ेपेि�सल�त मावत नाह�त त ेपहा.

आता �या झाडापासन खप लांब जाऊन पहा त ेपेि�सल�त ू ू

मावत ेका त.े 
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कती 3 - व�त सार�या मापा�या के�हा �दसतात?ूृ

बाहल� �यवि�थत उभी राह शकेल अशी या फोटोत�यासारखी दोन ु ू

ंदारांची चौकट प�ठा �कवा माउंट बोड � वाप�न तयार करा.ु

 

साधारणपणे 15 सेमी उंचीची नीट उभी राहणार� एक बाहल� �मळवा. ु

�मळाल� नाह� तर मातीची बाहल� तयार करा.ु

   

करायलाह� सोपे जात.े च�मा असणा�या लोकांसाठ� �पनहोल �वशषे 

उपयोगी ठरत.े �पनहोलमधन पाहताना नेहमी च�मा काढन पाहायचे. ू ू

�पनहोलची मजा अशी असत,े क� च��या�शवाय स�धा �यातन गो�ट� ु ू

रेखीव �दसतात. आपण आणखीह� काह� रोचक �योगांसाठ� �पनहोल 

वापरणार आहोत.  

 

 

�या�या एका टोकापासन त�ह� पाहणार आहात. टेबला�या दस�या ू ु ु

टोकाला त�ह� तयार केलेल� दारांची चौकट उभी करा. �यातील एका ु

चौकट�त बाहल� उभी करा. त�ह� जेथन पाहणार आहात �या ु ूु

टोकापासन बाहल� एक मीटरवर हवी.ू ु

साधारणपणे एक मीटर लांबी असलेले एक टेबल �या. 

बाहल��या उंची�या साधारणपणे दहा पट उंची असले�या तम�या ुु

ं�म�ाला �कवा म�ै �णीला तम�यापासन दहा मीटरवर बाहल��या मागे ु ू ु

अशा जागी उभे राहायला सांगा क� दारा�या �रका�या चौकट�त 

त�हाला तमचा �म� �दसेल. ु ु

�म�ाची उंची बाहल��या साधारण दहा पट असनह� दोघीह� चौकट�त ूु

मावत आहेत का?. असे का होत असेल �याची चचा� करा. 

बाहल� आ�ण �म� दोघांकड ेपाह�यासाठ� आपण �पनहोल वाप� ु

शकतो. �पनहोल असलेले काड � टेबला�या एका बाजला लावले आ�ण ू

�यातन एका डो�याने पा�हले, तर आप�याला नीट पाहता येत.े तसेच, ू

�नर��ण करणा�याची जागा �नि�चत
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�नर��काचा डोळा आ�ण म�ै ीण यातलं अतंर d1 मानया. ू

d1, d2, h1, h2 मोजा. 

आता आपण अतंरं मोजयात. ू

 

�म�ाची उंची h1 मानया आ�ण बाहल�ची उंची h2 मानया. ू ूु

 

�म� दर जातो तसतसा लहान का �दसतो? या ��नांचा �वचार करा.ू

 

   

�नर��काचा डोळा आ�ण बाहल� यातलं अतंर d2 मानया. ूु

त�हाला इतरह� अनेक ��न पडले असतील. �यांची न�द करा. तम�या �म�म�ै ीणींशी, �श�कांशी �यावर चचा� ु ु

करा. तम�या ��नांची उ�रे लगेच �मळाल� नाह�त तर नाराज होऊ नका. ��न पडणे  आ�ण �यावर चचा� ु

करणे जा�त मह�वाचे आहे.  

  384000�कमी/3550�कमी = 108.2

 (नॅनो चं�ाचं प�वीपासनचं अतंर/नॅनो चं�ाचा �यास) या�याइतकंच त ेआहे का?ूृ

 हा आकडा 110 �या खप जवळ आहे.  ू

  38.4 cm/0.35 cm = 109.7

आता आप�या चं�-सया��या ��नाकड ेवळया.ू ू

 110 काय आहे? सया�चं अतंर/सया�चा �यासू ू

 याव�न चं� आ�ण सया�ब�दल आप�याला काय सांगता येईल? त ेसमजन घे�यासाठ� पढचा  ू ू ु

�यातलं नातं �दसलं का?

 �योग क�या. वेगवेग�या मापाचे गोल एकाच मापाचे अस�यासारखे के�हा �दसतात, या ��नाचं 

 उ�र आप�याला पढ�या �योगात �मळेल.ु

�म� आ�ण बाहल� सार�या उंचीचे का �दसतात या ��नाचे उ�र शोधायला याचा उपयोग झाला का? ु

 (चं�ाचं प�वीपासनचं अतंर/चं�ाचा �यास) हे गणो�र �कती येईल? ू ुृ
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आ�ण ह� दोन गणो�रे काढा. ु



कती 4 - गोल सार�या मापाचे के�हा �दसतात?ृ

दो�ह� फोट�म�ये तचे तीन च�ड आहेत. ू

 

हा फोटो पहा. लाल, �हरवा आ�ण �ट�लचा हे 

तीनह� च�ड सार�या मापाचे �दसत आहेत. खरं ू

तर �ट�लचा च�ड हे 1 सेमी �यासाचं बॉल ू

बेअ�रगं आहे. लाल च�डचा �यास 5 सेमी आहे ू

आ�ण �हर�या च�डचा �यास 14 सेमी आहे.ू

�भतंीला �चकटवन एक टेबल ठेवलं आहे. टेबलापासन साधारण वीतभर अतं रावर �भतंीवर B �बदंपाशी ू ू ू

दो�याचं एक टोक �चकटवलं आहे. आ�ण तो दोरा ताणन �याचं दसरं टोक टेबला�या कडलेा A �बदंपाशी ू ु ू

�चकटवलं आहे. जेणेकडन दोरा AB टेबलाशी एक कोन करेल.ू

प�ह�या फोटोम�ये तीनह� गोल एकाच मापाचे �दसत आहेत. दोरा िजथे टेबलाला �चकटवला आहे �तथे 

कॅमेरा ध�न हा फोटो काढलेला आहे. गोलांचे �यास 1 सेमी, 5 सेमी आ�ण 14 सेमी आहेत. तर �यांचे 

डो�यापासनचे (�हणजेच कॅमे�यापासनचे) अतं र अन�मे 10 सेमी, 50 सेमी आ�ण 140 सेमी आहे. ू ू ु

अतंर/�यास हे गणो�र ��येक गोलासाठ� 10/1 आहे. ु

चं� सया�ला बरो�बर कसा झाकतो, आ�ण सय�� हण का होतं हे याव�न ल�ात येतं. सय � आ�ण चं� ू ू ू

दोघांसाठ�ह� अतं र/�यास हे गणो�र सारखं आहे. दो�ह�साठ� त े साधारण 110 आहे. ु

आता याच च�डचंा बाजने घेतलेला फोटो पहा.ू ू

खरं वाटत नाह� ना?

B

A
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कती 5 - सय�� हणाची ��तकती - सय � �हणन �दवा वाप�न ू ू ूृ ृ

Ÿ सय � �हणन – साधारणपणे गोलाकार असलेला पांढरा LED ब�ब. ू ू

      5 वॉटचा असा ब�ब साधारण सहा सेमी �यासाचा असतो.

Ÿ चं� �हणन साधारण 4 �ममी �यासाचा अपारदशक�  मणी (डो�यावर मणी असलेल� टाचणी यासाठ� सव��म)ू

Ÿ �ाउन टेप, का�ी इ.

कती – आप�याला अशी रचना करायची आहे.ृ

Ÿ बॉल माउंट बनव�यासाठ� म�यम आकाराचा कडक �लॅि�टक  बॉल 

(साधारण 10 त े14 सेमी �यासाचा)

ंअगद� सा�या सा�ह�यातन त�ह� हा �योग तम�या शाळेत, कॉलेजात �कवा घर� क� शकता. ू ु ु

Ÿ कठेह� ठेवता येईल असा ब�ब हो�डर असलेला बोड�ु

सा�ह�य –

Ÿ अपारदशक�  काड � पेपर 

Ÿ 50 सेमी त े100 सेमी लांबीची लाकडी प�ट�

ह� मांडणी कर�यासाठ� पढ�ल रचना करा.ु

ब�ब �हणजे सय,�  अपारदशक�  मणी �हणजे चं� आ�ण �पनहोलला लावलेला डोळा �हणजे प�वीव�न पाहणारा ू ृ

माणस अशी ह� रचना आहे. प�वीवरचा माणस सया�कड ेपाहताना चं� मधे आला, तर चं�ाची सावल� प�वीवर ू ू ूृ ृ

पडले आ�ण सय � झाकला जाईल.ू

5 Watt

5 वॉटचा गोलाकार �दवा 

साधारण सहा सेमी �यासाचा 

4 �ममी �यासाचा

अपारदशक�  मणी

�पनहोल असलेले काड �

डोळा

6.6 मी
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Ÿ त ेकाड � लाकडी प�ट��या एका बाजला लावा. ू

Ÿ लाकडी प�ट�वर एका बाजला �पनहोल आ�ण दस�या ू ु

बाजला चं�ाचा मणी लावन झा�यावर ह� प�ट� बॉल ू ू

माउंटवर �चकटप�ट�ने �चकटवा.

· हा �योग अधंा�या खोल�त जा�त चांगला होतो. 

Ÿ या �पनहोलमधन त�ह� पाहणार आहात.ू ु

· ब�ब हो�डरम�ये बसवा. साधारण तीन चार फट उंचीवर �भतंीला टेकन हो�डर बोड � असा ठेवा क� ू ू

आप�याला ब�ब चा गोल भाग सया�सारखा �दसेल.ू

Ÿ एका काडा�ला म�यभागी भोक पाडा. 

·   तमचा ब�ब (सय)�  जर 6 सेमी �यासाचा असेल तर ु ू

ब�ब आ�ण �नर��णाची जागा यातील अतंर 6.6 

मीटर हवे. हे अतंर ब�ब �या �यासा�या 110 पट हवे. 

ब�ब मोठा असेल तर अतंर वाढवावे लागेल. ब�ब लहान 

असेल तर अतंर कमी करावे लागेल. या अतंराव�न जे�हा 

त�ह� या सया��या ��तकतीकड ेपाहता त�ेहा तो ख�या ु ू ृ

सया��या मापाचा �दसतो. कारण सय-� प�वी अतंर हे  ू ू ृ

सया��या �यासा�या 110 पट आहे.  ू

· �लॅि�टक�या बॉलला एक �खडक�सारखे भोक पाडन �यात वाळ भरा. �खडक� बंद क�न �चकटवा. आता ू ू

आप�याकड ेजड गोलाकार बॉल तयार झाला. �ाउन टेप�या �रगंवर ठेवन हा कसाह� �फरवता येतो. ू

�हणजे हा गोलाकार माउंट तयार झाला.

· बॉलमाऊंटवर ठेवलेल� प�ट� साधारणपणे सया�साठ��या ू

�द�या�या उंचीला ठेवा. �दवा त े�पनहोल अतंर 6.6 मीटर 

असावे. 

·   चं� �हणन जो मणी वापरणार आहात �याचा �यास ू

साधारणपणे 4 �ममी असावा. �पनहोलपासन 44 ू

सेमी वर (म�या�या �यासा�या 110 पट) मणी 

बसवा. टाचणी असेल तर ती लाकडी प�ट�त खोचता 

येईल. या अतंराव�न चं� ख�याख�या पण � चं�ाएवढा ु ू

�दसतो. कारण चं�-प�वी अतंर साधारणपणे ृ

चं�ा�या �यासा�या 110 पट इतके आहे. 

बॉल माउंट

चं�ासाठ� मणी

�पनहोल काड�
लाकडी प�ट�

�ाउन टेप �रगं
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· आप�या आ�ण सया��या रेषते चं� मधे आला, क� आप�यावर पडणार� चं�ाची सावल� �हणजे सय�� हण. ू ू

चं� असा म�ये यायचा तर �या �दवशी अमाव�या असायला हवी. सगळी सय�� हणे अमाव�येला �दवसा ू

होतात कारण �यावेळी चं� आ�ण सय � एकाच बाजला असतात. पण ��येक अमाव�येला सय�� हण होत ू ू ू

नाह�. कारण चं�ाची क�ा थोडी कललेल� आहे. तो दर अमाव�येला बरोबर सरळ रेषते येत नाह�. 

· �दवा चाल करा. सय � तळपत अस�यासारखा तो �दसेल. बॉल माउंट हलवन �पनहोल, चं�ाचा मणी आ�ण ू ू ू

सय � एका रेषते आणा. �द�यामळे काडव� र पडणार� म�याची सावल� �पनहोलवर पाडल� क� त ेएका रेषते ू ु

आले.

· आता �पनहोलमधन सया�कड ेपहा. चं�ाने सया�ला झाकलेले �दसेल. यालाच आपण सय�� हण �हणतो. ू ू ू ू

कती 6 - सय�� हणाची ��तकती - खरा सय � वाप�न  ू ूृ ृ

डो�यां�या सर�ेसाठ� �पनहोलला सर��त सयच� ��याची �फ�म ु ु ू

लावनच वाप�न �श�कां�या मागद� शन� ाखाल�च हा �योग करावा. ू

सर��ततचेी ठळक सचना – ु ू

सर��त �फ�मसाठ� नव�न�मत� ीकड ेसंपक�  साध शकाल.  ु ू

दोन काड � घेऊन �यांना एक� �पनहोल करावे. या दोन काडा��या मधे सयच� ��याची �फ�म लावावी आ�ण दो�ह� ू

काड � एकमेकांना �टेपल करावीत. �फ�मला भोक पाड नये.  �पनहोल मधन पा�ह�यावर इतर काह�ह� �दसणार ू ू

नाह�. सया�कड ेपा�ह�यावर चं�ासारखा सय � �दसेल. ू ू

�पनहोलवर टाचणीची सावल� पाडल� क� �पनहोलमधन पाहताना ू

सया�ला �हण लागलेले �दसेल. सय � सरकेल तसे �हण सटतानाह� ू ू ु

�दसेल.   

�फ�म लावलेले �पनहोल काड � वाप�न कती 5 �माणे रचना ृ

करावी. 
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कती 7 - सर��त सयच� ��यातन सया�चे �नर��ण करणे.ु ू ू ूृ

सया�कड ेकधीह� नस�या डो�यांनी थेट पाहायचे नाह�. �याने डोळे जळ शकतात.ू ु ू

डो�यांवर सर��त सयच� �मा लावन आपण सया�कड ेपाह शकतो. सर��त सयच� �मा सय�� काशाची �खरता एक ु ू ू ू ु ू ूू

लाख पट�ंनी कमी करतो. तमचा सयच� �मा सर��त आहे याची खा�ी क�न मगच �यातन सया�कड ेु ू ु ू ू

पहा.व�ै ा�नकांनी तपासलेले च�मे काह� �ठकाणी �वकत �मळतात (नव�न�मत� ीकड ेसंपक�  साध शकाल). तचे ू

वाप�न सया�कड ेपहावे. ू

सय�� हणा�या �दवशी त�हाला सया�समो�न चं� सरकताना �दसेल.ू ु ू
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कती 8 - सय � संदेश काड�ूृ

या पानावर�ल काडा�सारखे काड � कापन �या. कटर�या साहा�याने मध�या भागातील �नर�नराळी �च�हे ू

काळजीपवक�  कापन �या. उ�हात ज�मनीजवळ काड � धरा. काडा��या सावल�चे �नर��ण करा. काडा�वर�ल ू ू

�नर�नराळी �च�हे ज�मनीवर पडलेल� �दसतील.

आता हळहळ काड � ज�मनीपासन वरवर सया��या �दशले ा �या. िजतकं जा�तीतजा�त उंच नेता येईल ू ू ू ू

�ततकं. सगळी �च�हे एकसारखी होतात. त े सगळे �काशगोल होतात. आप�या �ंदावणा�या जाणीवांचे 

�योतक. आणखी उंच गे�यावर त ेसगळे गोल एकमेकांना �पष � करतात. आपल� एकता, आपलं एक� 

येणं �य�त कर�त. मानव �हणन, धम�� नरपे� भारताचे नाग�रक �हणन आ�ण ध�र�ीचे नाग�रक �हणन ू ू ू

आपण सगळे मळात एकच अस�याचं �य�त कर�त.ु

हा चम�कार नाह�, तर हा एक व�ै ा�नक आ�व�कार आहे. ज�मनीवर �दसणारे �काशगोल �हणजे 

सया��या ��तमा आहेत. सय � गोल आहे �हणन �या गोल आहेत. �हणन काडा�वर�या क�वतते  'अनेक ू ू ू ू

ं�च�हे एक सय'�  असे आहे. याला �पनहोल �ोजे�शन �कवा �पनहोल कॅमे�याचं त�व असं �हणतात.  ू
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कती 9 - जादई आरसा तयार करा.ूृ

��येक कोप�यातला 5 सेमी बाजचा चौरस कापन टाका. ू ू

मो�या अ�धक�या �च�हासारखा आकार उरेल.

चौरसाकती भोकाने आरसा झाकन बाहेर उ�हात धरा. ृ ू

ंतम�याजवळ उ�या असले�या �म�ा�या शटा�वर �कवा ु

जवळ धरले�या कागदावर आरशाने कवडसा पाडा.

ंआरसा चौरस �कवा ��कोणी असला तर�ह� जा�त 

अतंरावर घेतलेल� ��तमा वतळ� ाकार आहे.ु

या कागदा�या बाहेर�ल चार चौरसांम�ये चौरस, चांदणी, 

वतळ�  आ�ण ��कोण अशा आकारांची भोके कापन �या. ु ू

आरशावर झाक�यासाठ� �यांचा उपयोग होईल.

.

जरा जाडसर का�या कागदाचा 15 सेमी बाज असलेला ू

चौरस �या.

मध�या चौरसात 3 सेमी बाज असलेला चौरसाकती ू ृ

आरसा �चकटवा. (तम�याकडील आरसा वेग�या मापाचा ु

असेल तर �या�माणात कमी-जा�त मापाचा चौरस �या).

इतर आकारांची भोके आरशावर ध�न �योग करा.

आरशावर चौरस आकाराचे भोक धरले तर चौरस ��तमा 

�मळत,े ��कोणी आरशाने ��कोणी आ�ण वतळ� ाकार ु

आरशाने गोल, चांदणीने चांदणीसारखी. यात नवल 

वाट�यासारखे फारसे काह� नाह�.

आता या ��येक आकारा�या आरशाने जरा लांबवर 

असले�या �भतंीवर (साधारणपणे 20 मीटरवर) कवडसा 

पाडा. काय �दसत?े नवल वाटले ना?

ं(1 मीटर �कवा �यापे�ा कमी अतंरावर). ��तमा पहा. 

�तचा आकार कसा आहे?

लांब अतंरावर कवडसा पाडला तर ��तमांचा आकार कसा 

आहे?
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कती 10 - च�ड आरशा�या सयद� शक� ाने सया�ची ��तमा घेणे.ू ू ूृ

एक �लॅि�टकचा च�ड �या. कटरचा वापर क�न �च�ात ू

दाख�व�या�माणे च�डवर एक छोट� �खडक� तयार करा. ू

च�डम�ये वाळ भरा. �यामळे च�ड जड व ि�थर होईल. �खडक� ू ू ु ू

टेपने बंद करा.

च�ड-आरशाचा सयद� शक�  बनवा आ�ण सया�ची ��तमा �मळवा ू ू ू

 

च�डचा माउंट तयार करा.ू

हा ि�थर च�ड एखा�या यो�य आकारा�या वाट�वर / �ंदशा ू

ं�रगंवर ठेवन टेबलावर �कवा ि�थर प�ठभागावर ठेवा. तमचा ू ुृ

च�डचा माउंट वापर�यास तयार झाला.  ू

च�डचा माउंट �या. आता एक छोटा आरसा �या. म�ये गोल ू

भोक असणारा खाक� रंगाचा कागद आरशावर �चकटवा. 

�च�ात दाखव�या�माणे हा आरसा च�ड�या माउंटवर ू

�चकटवा.

हा सयद� शक�  एका �रगंवर ठेवन तो उ�हात ि�थर जागी ठेवा. ू ू

असा हा तयार झाला ' च�ड आरशाचा सयद� शक� '. ू ू

या सयद� शक� ा�या सहा�याने कवडसा पाडन सया�ची ��तमा ू ू ू

�मळवा. सयद� शक�  अशा कोनात �फरवा क� सया�ची ��तमा ू ू

ंएखा�या अधंा�या जागी �कवा अधंारपेट�त असले�या पांढ�या कागदा�या पड�यावर �मळेल.

च�ड-आरशाचे पड�यापासनचे अतंर 30-40 मीटर इतके वाढवा. त�हाला सया�ची मोठ�, साधारण 30 सेमी ू ू ु ू

�यासाची रेखीव ��तमा �मळेल. 

या ��तमेचे नीट �नर��ण करा. ती एकाच जागी ि�थर आहे, क� सरकत?े ��तमा का सरकत?े
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कती 11 - �नसगा�तले �पनहोल �ोजे�टस � - झाडां�या सावल�तला ृ

   सयदशक�्ू

ऊन पडलेलं असताना, झाडा�या थंड सावल�त, ज�मनीवर, त�ह� काह� �काशाचे गोल इकड े�तकड ेपसरलेले ु

पा�हले आहेत का?

हे �काशाचे गोल �हणजे आकाशात�या �खर व�त�या ��तमा आहेत. आ�ण आकाशातल� ह� �खर व�त ू ू

�हणजे सय.�  �पनहोल कॅमे�या�या त�वानसार या ��तमा तयार होतात. सय � संदेश काडा��या �योगात त�ह� हेच ू ु ू ु

घडताना पा�हले आहे. काड � सया�कड ेवर नेले त�ेहा ��येक �च�हाने (भोकाने) एक गोल ��तमा �दल�. ू

आता आप�याला झाडां�या सावल�त �दसणा�या �काशा�या गोलांचा अथ � समजेल. पानांमध�या जागांनी 

�पनहोलचं काम केलं आ�ण गोल सया��या गोल ��तमा आप�याला ज�मनीवर �मळा�या. वा�यानं पानं हलल� क� ू

एका जागचे गोल नाह�से होतात आ�ण दस�या जागी �दसतात. ु

खंड�ास सय�� हणा�या वेळी या ��तमा कशा बरं �दसतील? अदंाज करा आ�ण मग हे �च� पहा. ू

फोटो - wikimediacommons
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कती 12 - �वयंपाकघरात�या �कस�या-चाळ�यांचे सयद� शक�्ूृ

�वयंपाकघरात�या �कस�या, चाळ�या, झारे, जाळीचे 

तांबे यासारखी भोकं असलेल� साधनं वाप�नह� 

आप�याला सया��या संदर ��तमा घेता येतात. उ�हात ू ु

या गो�ट� ज�मनीजवळ धर�या तर �यां�या आकारां�या 

साव�या पडतात. आ�ण ह� व�त ज�मनीपासन थोडी दर ू ू ू

नेल� क� गोल आकारां�या सया��या ��तमा �मळतात. ू

�हणा�या वेळी आप�याला सया��या कोर� पाहायला ू

�मळतात. 

कती 13 - कोठेह� सहज नेता ये�याजोगी अधं ारपेट�ृ

तम�या च�ड-आरशा�या सयद� शक� ाने सया�ची �प�ट व रेखीव ु ू ू ू

��तमा �मळ�यासाठ�, ह� ��तमा श�य �तत�या अधंा�या 

खोल�त �मळवल� पा�हजे. सहजपणे कोठेह� ने�याजोगी 

अधंारपेट� कशी बनवायची त ेपाह. ू

खो�या�या आतील, पडदा सोडन, इतर बाजना काळा कागद ू ू

�चकटवन ह� पेट� आपण अ�धक अधंार� बनव शकतो. अशी ू ू

तयार झाल� आपल� सहजपणे ने�याजोगी अधंारपेट�. �त�या 

एका बाजला आहे पडदा तर �या�या �व��द बाजला आहे ू ू

�काश आत जा�यासाठ� भोक.

�या�या �व��द बाजवर साधारणपणे 30-40 सेमी �यासाचे ू

गोल भोक पाडा. �काश �करण या भोकातन आत जाऊन ू

सहजपणे पड�यापयत�  पोहचतील. 

खो�या�या सव � बाज, कोपरे �चकटप�ट�ने अशा �कारे बंद ू

करा, क� आपण बनवलेले गोल भोक सोडन इतर कोठनह� ू ू

�काश आत जाणार नाह�.

ट��ह��या खो�यासारखं एक प�याचं मो�ठं खोकं �या. ु

खो�या�या आत एका बाजवर पांढरा कागद �चकटवा. हा ू

आपला पडदा असेल. 

खो�या�या उरले�या चार बाजंपकै �, कोण�याह� एका बाजवर चाक�या सहा�याने, उघडता  झाकता येईल अशी ू ू ू

एक छोट� �खडक� तयार करा �यामधन आप�याला पडदा �दस शकेल. ू ू

आपल� अधंारपेट� वापरासाठ� तयार झाल�. 

ह� पेट� कोठेह� �टलावर ठेवन मदै ानावर�ल सावज� �नक काय�� मासाठ� त�ह� वाप� शकाल. ु ू ु

फोटो - pinterest
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कती 14 - एका �भगंाचा रंगीत ��ेपक (रंगीत ट�. �ह�.)ृ

दसरा एक प�ठा वाप�न एक ु ु

षटकोनी नळी तयार करा. या 

नळी�या एका टोकाला तमचा ु

षटकोनी �भगंधारक घ�ट बसला 

पा�हजे. तसेच तम�या अधंारपेट�ला ु

पाडले�या षटकोनी भोकात ह� नळी 

बरोबर बसल� पा�हजे. या नळीची 

दर�या गो�ट� जवळ �दसा�यात यासाठ� �भगें वाप�न दरदशक�  तयार करता येतो.ू ू

दरदशक� ाचं काम समजावन घे�यासाठ� आपण आधी एका �भगंाचा ��ेपक तयार क�.ू ू

आधी आपण एका खो�याची सहज हलवता ये�यायोगी अधंारपेट� तयार केल� होती. तशीच अधंारपेट� करायची 

आहे, फरक इतकाच क� समोर�या बाजला मोठे गोल भोक पाड�याऐवजी छोटे भोक पाडायचे आहे.ू

षटकोनी �भगंधारक

तमचं �भगं 5 सेमी �यासाचं आहे ु

असं मान. 4 सेमी बाज असलेले दोन ू ू

षटकोनी प�ठे �या. �यां�या ु

म�यभागी 4.5 सेमी �यासाची गोल 

भोके पाडा. या दोन प��यां�या ु

म�ये �भगं ध�न त े एकमेकांना 

�चकटवन टाका. ू

साधारणपणे 40 सेमी लांबीचे एक खोके �या. �या�या आत एका बाजला पांढरा कागद लावा. हा झाला पडदा. ू

�भगंाची नळी 

 

ंसाधारणपणे 50 सेमी नाभीय अतंराचं ब�हव��  �भगं �या. समारे 5 सेमी �कवा 2 इंच �यासाचे असेल तर चालेल. ु

ंतम�या शाळेतील �व�ान �योगशाळेत �कवा �व�ान सा�ह�या�या दकानात त े�मळेल.ु ु

या पड�या�या समोर�या बाजला ू

एक षटकोनी भोक पाडायचे आहे. 

�भगं बसवले�या प��या�या ु

ंनळीपे�ा �क�चत जा�त �यासाचं. ह� 

नळी कशी बनवायची त े आपण 

पाहणार आहोत.
पडदा

षटकोनी नळी
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लांबी साधारण 15 सेमी असावी. 

षटकोनाची ��येक बाज साधारण ू

4 सेमी. 

खो�यातल� ��तमा पाह�यासाठ� �भगंा�या शजेार� एक लहानशी �खडक� करा. तमचा रंगीत ट�. �ह�. / कॅमेरा ु

तयार झाला.

खो�या�या भोकात नळी अशा 

�कारे बसवा क� �भगं खो�या�या 

बाहेर�या बाजला राह�ल.ू

आता षटकोनी भोक सोडन सव � बाजंनी खोके �चकटप�ट��या सहा�याने बंद क�न टाका. �हणजे इतर कोठनह� ू ू ू

�काश आत जाणार नाह�.

तम�या पाठ�माग�या बाजला ु ू

�भगं येईल अशा र�तीने तमचा ु

रंगीत ट�. �ह�. खां�यावर धरा. 

तम�या भोवतीचं सगळं जग ु

त�हाला �दसेल, पण खाल� ु

डोकं वर पाय केलेलं!

�भगं बसवलेल� नळी खो�या�या 

भोकात आत बाहेर सरकवता 

येईल. �यामळे पड�याचं ु

�भगंापासनचं अतंर बदलता ू

येईल. हे अतंर नाभीय 

अतंराइतकं झालं क� �भगंा�या समोर�या बाज�या देखा�याची रेखीव ��तमा पड�यावर �दसेल. ह� ��तमा उलट� ू

असेल. 

खो�या�या आत�या सव � बाजंना त�ह� काळा कागद �चकटव शकाल. आत िजतका अधंार असेल �ततक� संदर ू ु ू ु

��तमा �मळेल.
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कती 15 - दरदशक�  कसा बनतो? ूृ

एका ब�हव��  �भगंातन ��तमाू

दरदशक�  कसा बनवायचा त ेआता त�हाला समजलं. पढ�या ू ु ु

�योगात आपण दोन �भगंांचा खरा दरदशक�  तयार करणार आहोत. ू

मोठ� ��तमा �दसेल का? आप�या उल�या ट�. �ह�. �या 

पड�यावर बसवले�या �भगंातन पाह.  ू ू

ब�हव��  �भगं वापर�या�या या दोन वेगवेग�या प�धती आहेत आ�ण �यांनी �मळणा�या ��तमाह� दोन 

वेगवेग�या �कार�या आहेत. 

आपण दरदशक�  बनवला आहे. ू

आप�या रंगीत ट�. �ह�. �या माग�या बाजला एक छोटं भोक पाडन छोटं ब�हव��  �भगं �तथे बसवलं तर काय ू ू

होईल त ेपाह. आता आपण दोन �भगं वापरल� आहेत. काय �दसेल?ू

खरेच. उलट� ��तमा �दसत.े मोठ� झालेल�.

�भगंाचा उपयोग आपण �वशालक �हणनह� क� शकतो. आपण आप�याडो�याजवळ �भगं धरतो आ�ण ू

एखा�या व�तकड ेपाहतो. ती व�त आप�याला उलट� �दसणार नाह�, पण नस�या डो�यांनी �दसत े�यापे�ा ू ू ु

मोठ� �दसेल.

काह� अतंरावर लावलेलं उलटं वतम� ानप� आपण वाच शकतो. ू

दोन ब�हव��  �भगंां�या सहा�याने ��तमा

आधी�या कतीत आपण एका �भगंाचा ��ेपक (रंगीत ट�. �ह�.) तयार केला. यात आपण �भगंाने ��तमा घेतल�. ृ

ती ��तमा उलट� होती. अशा ��तमेला 'वा�तव ��तमा' �हणतात. ती पड�यावर घेता येत.े

आप�या उल�या रंगीत ट�. �ह�. चा खराखरा दरदशक�  झाला.ु ू

दरदशक�  तयार करणारा गॅ�ल�लओ हा काह� प�हला माणस न�हे. ू ू

हॉलंडमधील �लपरशयेसार�या इतर काह� जणांनी आधी दरदशक�  बनवला ू

होता. परंत दरदशक�  आकाशाकड े �फरवणारा आ�ण खगोलशा��ासाठ� ु ू

वापरणारा गॅ�ल�लओ हा प�हला माणस होता.ू

हा गॅ�ल�लओ�या दरदशक� ाचा फोटो आहे. दरदशक� ाचा सवा�त मह�वाचा ू ू

भाग �हणजे �का�शक� (op�cs)  - �याची �भगें. गॅ�ल�लओ�या 

दरदशक� ाला दोन �भगें होती. पढचं �भगं �हणजे पदाथ�� भगं आ�ण मागचं ू ु

�भगं �हणजे ने��का. 

कती 16 - गॅ�ल�लओ�कोप ृ
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दोन �भगंं आ�ण प�ठा वाप�न त�ह�ह� तमचा �वतःचा फोटोत दाखव�यासारखा दरदशक�  तयार क� शकाल. या ु ु ु ू

दरदशक� ाने त�हाला चं�ावरचे ख�ड ेव ड�गर पाहता येतील.ू ु

पदाथ�� भगंाचं नाभीय अतंर जा�त असतं आ�ण ने��केचं नाभीय अतंर कमी असतं.

च�डला चार दो�या बांधन त�हाला दरदशक� ासाठ�चा च�डचा माउंट तयार करता येईल. च�डम�ये वाळ भर�याआधी ू ू ु ू ू ू ू

या दो�या बांधन �या�या लागतील. दरदशक� ातन पाहताना तो ि�थर ठेव�यासाठ� या च�ड�या माउंटचा उपयोग ू ू ू ू

करा.

�भगें �मळव�यासाठ� आ�ण इतर मा�हतीसाठ� संपक�  साधा – 

'�ड�कवर इट' क� �, नव�न�मत� ी ए�य�वा�लट�, मंबई – 022 25786520ु ु

'समतसेाठ� गणव�ा' क� �, नव�न�मत� ी ल�नग�  फाउंडशेन, पणे – 9850303396ु ु

दरदशक� ातन कधीह� सया�कड ेपाहायचं नाह�. ू ू ू



दरदशक� ातन कधीह� सया�कड ेपाहायचं नाह�. ू ू ू

परंत दरदशक� ाने सया�ची अ�यंत रेखीव �प�ट ��तमा �मळवता येत.ेु ू ू

कती 17 - दरदशक� ा�या साहा�याने सया�ची ��तमा घेणेू ूृ

अशी ��तमा घे�याचा सराव सय�� हणा�या आधी क�न ू

ठेवा. �हणजे �हणा�या �दवशी त�ह� अनेक लोकांना ु

एकावेळी �हण दाखव शकाल. ू

पदाथ�� भगं सया��या बाजला आ�ण ने��का दस�या बाजला ू ू ु ू

अशा र�तीने दरदशक�  बॉल माउंटवर बांधा.ू

��तमा जा�त रेखीव �मळावी �हणन पदाथ�� भगंा�या भोवती ू

ंएक प��याचं वतळ�  �कवा चौकोन लावा. �हणजे �या�या ु ु

सावल�त जा�त �खर ��तमा �मळेल.

ने��के�या बाजला समोर एक कागद धरा. ू

दरदशक� ाची सावल� लहानात लहान �मळाल� �हणजे आपला ू

दरदशक� ावर सया�चे �करण सरळ पडत आहेत.  आता ू ू

दरदशक� ा�या न�या आत बाहेर क�न दरदशक�  असा फोकस ू ू

करा क� कागदावर सया�ची रेखीव ��तमा �मळेल. कागद ू

लांब नेलात तर ��तमा मोठ� होईल. सय � आकाशात सरकतो ू

�यामळे तम�या दरदशक�  प�हा प�हा अडॅज�ट करावा ु ु ू ु ु

लागेल. 
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1. �पनहोलने सया�ची ��तमा घेणे - �यासाठ� भोकाचं काड,�  चाळणी, झारा यातलं काह�ह� वापरता येईल.ू

चं�, सया�सोबत ना�ता करा. साव�यांना काय घाबरायचं? अनेकांना यात सहभागी क�न �या.ू

5. झाडां�या साव�यांम�ये �हण पाहणे.

26 �डसब� र 2019 चे सय�� हणू

3. दरदशक� ाने सया�ची ��तमा घेणे.ू ू

4. सर��त सयच� �मा वाप�न �हण पाहणे.ु ू

सय��सवात �शकले�या पढ�ल सव � प�धती वाप�न त�ह� अनेक लोकांना �हण दाखवा -ू ु ु

सय�� हणात कशाकशाचे �नर��ण करायचे - ू

1.  चं� सया�व�न सरकत असताना सया�ची आधी लहान लहान होत जाणार� आ�ण मग मोठ� मोठ� होत ू ू

 जाणार� कोर पहा.

2. झाडां�या पानांमधन ज�मनीवर पडणा�या सयग� ोलांचा आकार पहा.ू ू

म�गलोर, क�नर, कोइंबतर, �त��चराप�ल� यासारखी अनेक शहरं कंकणाकती �हणा�या प��यात येतात.ू ू ृ

26 �डसब� र 2019 ला सकाळी 8 त े11:30 या वेळेत भारता�या काह� भागातन कंकणाकती सय�� हण �दसेल आ�ण ू ूृ

बाक��या जवळजवळ सव � भारतातन खंड�ास सय�� हण �दसेल. चं� जे�हा सया�ला पण � झाकतो, त�ेहा �याला ू ू ू ू

ख�ास सय�� हण �हणतात. पण यावेळी चं� आ�ण सय � यां�यातलं अतंर थोड ंजा�त आहे. �यामळे चं� सया�ला ू ू ु ू

पण � झाकणार नाह�, तर सया�चं एक कड ंचं�ाभोवती �दसत राह�ल. अशा �हणाला कंकणाकती सय�� हण ू ू ूृ

�हणतात. कना�टक, केरळ आ�ण ता�मळनाड�या काह� भागातन, �हणजे एका प��यातन, साडनेऊ�या समारास ू ू ू ु

काह� �म�नटे असे कंकण पाहायला �मळेल. सौद� अरे�बया, ओमान, �ीलंका, इंडोने�शया आ�ण मले�शया�या 

काह� भागातनह� कंकणाकती सय�� हण �दसणार आहे. ू ूृ

2. च�ड आरशा�या सयद� शक� ाने अधंा�या खोल�त सया�ची ��तमा घेणे.ू ू ू

3. चं� जसजसा सया�ला झाकतो, तसतशा साव�या अ�धका�धक रेखीव होत जातात त ेपहा. ू
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Ÿ ए�स रे ची �फ�म दरवेळी सर��त असेलच असे नाह�.ु

Ÿ दरदशक� , द�बण� , अशा साधनांमधन कधीह� सया�कड ेपाहायचे नाह�. डोळे जळन जातात. ू ु ू ू ू

Ÿ सया�कड ेकधीह� नस�या डो�यांनी थेट पाहायचे नाह�.ू ु

भाग 3 - सय�� हणात पाळावयाचे व�ै ा�नक �नयम ू

Ÿ सया�कड ेपाह�यासाठ� सर��त सयच� �मे वापरावेत.  ू ु ू

Ÿ तम�या सयच� ��याला भोक पडले अस�यास तो वाप� नये. टाकन �यावा. ु ू ू

Ÿ �हण �हणजे फ�त सावल� असत.े  आपण एरवी सावल�त जेवतो, �चरतो, पाणी �पतो, �यामळे ु

�हणकाळातह� सवा�नी, अगद� गरोदर ि��यांनीह�, या सव � गो�ट� ज�र करा�यात. �याने कोणताह� 

अपाय होत नाह�. सावल�त कोणतहे � �वष नसत,े  �यामळे ‘�वषाची पर��ा कशाला?’ यासार�या ु

अव�ैा�नक यि�तवादाला थारा देऊ नये. (नी�लमा सह�ब�धे आ�ण डॉ. शंतन अ�यंकर यांचे लेख ु ु ू

ज�र वाचावे).

Ÿ व�ैा�नक �ि�टकोनाचा �सार करावा. 

Ÿ सर��त सयच� �मा, सया��या ��तमा घे�या�या इतर प�धती वाप�न �हण ज�र पहावे व इतरांना ु ू ू

दाखवावे. खगोल�य घटनांचा आनंद �यावा व �यावा.
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भाग 4 - सय�� हणा�वषयी लेख ू
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खरं �हणजे प�वीव�न �दसणारे चं��बबं आ�ण सय�� बबं एकसार�या आकाराचे असणे हा योगायोग आहे. ूृ

�यांचे आकार वेगळे आहेत, �यांची आप�यापासन अतं रं वेगळी आहेत; आ�ण तर�ह� आप�याला �दसणारे ू

�यांचे �बबं सार�या आकाराचे असावे ह� एक �वशषे  गो�ट आहे. सया�भोवती प�वी �फरत,े  ठरावीक ू ृ

र��याने, ठरावीक वेगाने. तसेच प�वीभोवती चं� �फरतो, ठरावीक र��याने आ�ण ठरावीक वेगाने. पण ृ

कधीकधी त ेअशा जागी येतात क� चं�ाचे �बबं सया�ला झाकत,े  तर कधी प�वीची सावल� चं�ावर पडत.े  ू ृ

आ�ण हे आप�याला आप�या अगं णात बसन स�धा �दस शकत.े  ह� इतक� दम�ळ गो�ट आहे, काह�ह� न ू ु ू ु

करता ती आप�याला उपल�ध होत,े  साहिजकच आपण ती अ�यंत उ�हासाने, आनंदाने बघायला हवी. 

�हणात काय आहे?

दसरे कारण पण � सय�� हणा�या संदभा�त आहे. सय�� बबं पण � झाकले गेले क� �तकड ेआपण बघ शकतो, ु ू ू ू ू ू

पण थोड�या काळातच सय�� करण प�हा इतके तजे�वी होतात, क� आधी मो�या झाले�या बबळातन ू ु ु ु ू

डो�यात �श�न �यांनी डो�या�या पड�याला कायमची इजा होऊ शकत.े  जे�हा पणत� चेा काळ माह�त ू

नसेल, त�ेहा अशी गो�ट होऊ शकत.े  मग तो धोका नकोच... �हण पाहच नका... असे सांगणे सोपे!ू

“एक तर या साव�या कधी चं�/ सया�वर �दसणार त े फ�त ग�णतानेच काढता येत,े त ेकळ�याचा दसरा ू ु

माग � नाह�; �यामळे �हणाचे कारण प�के माह�त होईपयत�  �याची भीती वाटणारच.ु

नी�लमा सह�ब�धेु

इसवी सनापव�पासन माणसाला माह�त झालेले आहे क� सय,�  चं� आ�ण प�वी एका रेषते आले, चं�ावर ू ू ू ृ

ंप�वीची �कवा प�वीवर चं�ाची सावल� पडल� क� �हण �दसत.ेृ ृ

अथा�त सय � चं� उगवतात, मावळतात तशा �नय�मतपणे ह� सावल� काह� पडत नाह�.ू

उगवता लाल सय,�  चं�ाची कोर, पौ�णम� ेचा चं�, पावसा�या ऋतत पडणारे इं�धन�य... �ततक�च अ�भत ू ू ु ू

अशी ह� �हणात �दसणार� सावल� आहे.

पण अनेक माणसे ह� सावल� बघायला घाबरतात. �हणकाळात उपास करतात, घरातले अ�नपाणी टाकन ू

देतात, �हण संकटे आणत,े त ेपाह नये असे समजतात, असे का बरे? या समजती उ�प�न तर� कशा ुू

झा�या असतील? प�यात�या आयकाम�ये �ा�यापक असताना खगोलव�ै ा�नक नारायणचं� राणा यांनी ु ु

�ल�हलेले एक प�तक आहे. �याम�ये याब�दल �व�ताराने सां�गतले आहे. �व�यान-�सार यांचे हे �काशन ु

आपण arvindguptatoys.com वर वाच शकता. ू

या प�तकात �यांनी जे सां�गतले आहे, त ेथोड�यात असे –ु

पण � सय�� हण लाग�या�या वेळी जे�हा तजे अगद� कमी होत,े त�ेहा हवे�या लहर�, �या हालचाल�देखील ू ू

ंसपाट ज�मनीवर �कवा �यावर अथं रले�या चादर�वर �दस शकतात. त�ह� पा�या�या तळाशी अशा ू ु
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साव�या कधी पा�ह�याह� असतील. मा� अशा साव�या जे�हा ज�मनीवर �दसतात, त�े हा �या 

सापासार�या भासतात. �यांची भीती वाट शकत,े  �यां�यामळे अ�नपाणी खराब होईल असेह� वाट शकत.े”ू ु ू

थोड�यात �हणजे �दसणा�या गो�ट�चे कारण माह�त नस�याचा हा प�रणाम.

पण आज आप�याला �हणाचे कारण, त े कठे – कधी – �कती वेळ �दसणार, त े पाह�यासाठ� काय ु

काळजी �यायची या गो�ट� पण � तप�शलात सां�गत�या जातात. �यामळे या �हणाचे जे अ�भत ��य ू ु ू

आप�याला �दस शकत,े  त ेआपण अगद� ज�र पाहायला हवे.ू

संपक�  - neelimasahasrabudhe@gmail.com

ंपव�चे राजे �वतःला सया�चे �कवा चं�ाचे वंशज समजत असत. ू ू

आ�ण चं�/सया�वर संकट �हणजे आप�यावरह� संकट येणार ू

अशी भीती बाळगत. पण ती सावल� असत,े संकट न�हे हे आज 

आप�याला समजत ेना!

दर शंभर वषा�त एकण २४० वेळा सय�� हण आ�ण ३८० वेळा ूू

ंचं��हण घडत.े पण त ेआप�या गावातन, �कवा देशातन �दसेल ू ू

अशी संधी कमी वेळा असत.े �शवाय सय�� हण नेहमीच अगद� ू

अ�ंद प��यातन �दसत.े �यामळे आप�याला त े �दस�याची ू ु

संधी अगद� दम�ळ असत.े �यामळे जे�हा के�हा आप�या गावात ु ु

�हण �दसणार असेल, त�ेहा त ेपाह�याची संधी सोड नका.ू



�हण अिजबात न पाहणे ह� सवा�त सामा�य अधं ��धा आहे. �वतं� भारताचे प�हले ख�ास सय�� हण १६ ू

फे�वार� १९८० रोजी होत.े त े�हण पा�हलेले �व�ान �सारक सांगतात क�, जवळजवळ ��येक गावात ु

क�यस� ारखी प�रि�थती होती आ�ण केवळ काह� मोजके �बगर शा��� र��यावर उपि�थत होत.े ह� ू

प�रि�थती उ�रो�र सधारल� आहे. मला २४ ऑ�टोबर १९९५ रोजीचे ख�ास सय�� हण आठवत,े जे आ�ह� ु ू

ब�ेलखंड, उ�र �देशातील एका छो�या गावातन पा�हले. �था�नक पो�लस आ�ण अनेक �ाम�थह� ु ू

आम�यासमवेत �हण पाह�यासाठ� एक� आले होत.े �यानंतरची सव � ख�ास / कंकणाक�त सय � �हणे ूृ

दरदशन� वर थेट �सा�रत केल� गेल�. आजकाल, आ�ह� जे�हा एखादे �हण सावज� �नकपणे पाह�याची घोषणा ू

करतो त�ेहा ��तसाद नेहमीच जबरद�त असतो. आ�ण एक नमद केल� पा�हजे अशी गो�ट �हणजे, गे�या ू

४० वषा�त अनेक �हणे पाहणारे आ�ह� सवज� ण अजनह� तंद��त आहोत आ�ण २६ �डसब� र २०१९ �या ू ु

कंकणाक�त सय�� हणाची आतरतनेे वाट पाहत आहोत.ू ूृ

डॉ. अ�नकेत सळे, होमी भाभा �व�ान �श�ण सं�थाु

आपण मोठे होत असताना, आप�यापकै � बहतकेांनी �हण काळात "सावध" कसे रहावे याब�दल आजी-ु

आजोबां�या सचना ऐक�या आहेत. नाह�! मी �हण सर��तपणे पाह�या�वषयी बोलत नाह�. �हणांचे ू ु

'द�प�रणाम' कसे टाळावेत याब�दल मा�या आजी-आजोबांना अ�धक काळजी होती आ�ण जर त�ह� ु ु

सामा�य भारतीय कटंबात वाढले असाल तर मला असे वाटत ेक� त�ह�ह� तम�या कटंबातील ु ु ु ु ु ु

वडीलधा�यांना असेच काळजीत पा�हले असेल. सव � मले नसै�गक� �र�या उ�सक असतात. “अमक क� नका” ु ु ू

�यां�यासाठ� कधीह� परेसे असत नाह�. �या वयात, “का?” हा ��न जवळजवळ नसै �गक� �र�या येतो. मग ु

ंतीच वडीलधार� मंडळी �कवा कटंबातील अ�य कणीतर� आप�याला �हण टाळ�यासाठ��या सचनांम�ये ु ु ु ू

काह� अथ � कसा काय अस शकतो याब�दल एक '�प�ट�करण' दे�याचा �य�न करतात. वषा�नवष � आपण ू ु

सव � जण अशा 'अमक करा / तमक क� नका' आ�ण �यांचे तथाक�थत �प�ट�करण अशी लांबलचक याद� ू ू

गोळा करत राहतो. पण आपण �याचे खरोखर �व�लेषण करतो क� आ�ह� त े फ�त अधंपणे �वीकारतो? 

आज आपण सवा�त लोक��य �हण �मथकांवर चचा� क�या.

�हण आ�ण छ�म�व�ान

याच अधं��धेची अनेक �पे आहेत. कधी कधी लोक गभव� ती म�हलांना �हण पाह�यापासन ��तबंध ू

करतात, कारण �यांना असे वाटत ेक� एखा�या गभव� ती म�हलेला �हण पाह �द�यास गभा�शयात�या ू

बाळात �वकती �नमा�ण होत.े काह� लोक गभव� ती म�हलांना �हण चाल असताना कोण�याह� ती�ण व�त ू ूृ

आप�या हातात न ठेव�याचा स�ला देतात, कारण �यांचे �हणणे असत ेक� ती�ण व�त न ज�मले�या ू

मलावर ज�मखण उठवेल. जर� या अधं ��धेचे �नि�चत मळ सापडले नाह� तर� असा अदं ाज बांधला जाऊ ु ू ू

शकतो क� ज�मजात दोष असले�या कणा शि�तशाल� कळातील दद�वी मला�या ज�माचा दोष एखा�या ु ु ु ु

�हणास देणारे राज�यो�तषी यास जबाबदार असावेत. ज�या काळात, राजे महाराजे �हणांसह सव � �वशषे ु

�संगी गर�ब लोकांना दान देत असत. �यातन �हणकाळात खास दान मागायची �था वाढल� असावी. तचे ू

ंराजे इत�या मो�या देण�या घे�यापव� �वधीपवक�  �नान कर�त असत. �यामळे �हण स� असताना �कवा ू ू ु ु

अगद� नंतर प�व� �नान करणे मह�वाचे आहे असे काह� लोक मान लागले.ू
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जर आपण या लोकांपकै � एखा�यास “असे का?” असा ��न �वचारला तर खाल�ल तीनपकै � एक उ�र येत.े 

सवा�त सोपे उ�र असे असत ेक� �हणा�या वेळी काह� रह�यमय �करण आप�या �दशने े येत असतात 

आ�ण �हणनच ह� सव � खबरदार� घेणे आव�यक आहे. आता आप�याला मा�हत आहे क� जे�हा चं� ू

प�वी�या सावल�त �वेश करतो त�े हा चं��हण होत ेआ�ण �हणनच �या वेळी सय�� काश चं�ा�या ू ूृ

प�ठभागावर पोहोचत नाह�. जर मळात सय�� करणच चं�ापयत�  पोहोचत नसतील तर अचानक चं�ाकडन ह� ू ू ूृ

रह�यमय �करणे कशी येऊ शकतात? जे�हा चं� प�वी आ�ण सया��या मधे येतो त�ेहा सय�� हण होत.े ू ूृ

सय�� हणा�या जरा आधी आ�ण जरा नंतरह� चं� आप�या आकाशातच असतो परंत �याची सय�� का�शत ू ु ू

बाज आप�यापासन दर अस�याने आप�याला तो �दसत नाह�. प�वी आ�ण चं� हे �चंड मो�या सया�पासन ू ू ू ू ूृ

अगद� दर असलेले दोन लहान लहान दगड आहेत. �यामळे जे�हा हा �ु�लक चं� �तत�याच �ु�लक ू ू

प�वीकड ेजा�या�या सय�� काशा�या मागा�त येतो त�ेहा सया��या अतं गत�  ���येत कोणताह� बदल होणे ू ूृ

अपे��तच नाह�. कठनह� काय, �हण काळात �वशषे �करणांचा ��नच उ�भवत नाह�.ु ू

पण मग अशा अधं ��धेची सामािजक कारणे कोणती अस शकतात? न�क� कारण सांगता येणार नाह� ू

परंत आपण अदं ाज बांध शकतो. वीजेचे �दवे ये�यापव��या काळात�या मो�या घरात�या अधं ा�या भारतीय ु ू ू

�वयंपाकघरांचा �वचार करा. �हणकाळात सभोवताल�या �काशात बदल झा�यामळे अनेक �ाणी, प�ी ु

ंआ�ण स�रसप ग�धळन जातात. असे झाले असेल क� �हणकाळात कदा�चत काह� �कड े�कवा स�रसप ूृ ृ

चकन एखा�या �शजवले�या अ�ना�या भां�यात �शरले असतील आ�ण अशा �रतीने खराब झालेले पदाथ �ु ू

कदा�चत लोकांनी अजाणतपे णी खा�लेह� असतील. कदा�चत, �या नंतर �या घरा�या लोकांना असे वाटले 

ंक� अशा घटनांपासन सावध�गर� �हणन अ�न झाकन ठेवणे �कवा उघड ेराह�लेले अ�न फेकन देणे अ�धक ू ू ू ू

सर��त आहे आ�ण मग इतरांनीह� या आधं ळेपणे तचे करायला स�वात केल� असेल. पण आता आप�या ु ु

आध�नक घरांम�ये आपण अशा �था पाळ�या पा�हजेत का?ु

तथा�प, बहतके लोक इतका �वचार करत नाह�त. �हणनच �हणादर�यान सव � मं�दरे बंद राहतात आ�ण ूु

�हणानंतर प�व� पा�याने मत� ध�याचे �वधी केले जातात. बया�चदा व�ै ा�नक �योगशाळांम�ये काम ू ु

करणा�या लोकांम�येह� व�ै ा�नक �ि�टकोनाचा अभाव असतो. द��ण भारतातील एका �व�यापीठा�या 

अशाच एका गटाने �हण काळात खा�यपदाथा�म�ये जीवाणंची वाढ अ�धक �माणात होत े हे '�स�ध' ू

कर�यासाठ� �योग कर�याचा �य�न केला. तथा�प, �यां�या �योगांत असा कोणताह� फरक �दसन आला ू

नाह�. �हणजेच �हण काळात बाहेर ठेवलेले अ�न इतर 'सामा�य' अ�नापे�ा वेगळे असत नाह�. यात काह� 

आ�चय � आहे का?

काह� इतर लोकांना असे वाटत ेक� �हणा दर�यान बाहेर ठेवलेले अ�न खराब होत.े इतर काह� लोक असा 

दावा करतात क� सव � अ�न नाह� तर फ�त �शज�वलेले अ�न खराब होत.े �यातनह� पढे असे �हटले जात ेू ु

क� ��येक अ�ना�या भां�यात एकेक तळशीचे पान ठेव�यास चम�कार होतो◌े आ�ण अ�नाचे र�ण होत.े ु

हा गैरसमज बदल�यासाठ� भारतीय खगोलशा�� संघटने�या खगोल�सार व खगोल�श�ण स�मतीने (ASI-

POEC) '#eclipseeating' नावाची समाजमा�यम मोह�म स� केल�. �या अतं गत�  आ�ह� लोकांना ु

कोण�याह� �हणकाळात खात खात से�फ� घे�यास आ�ण सोशल मी�डयावर त े छाया�च� टाक�यास 

�ो�सा�हत केले. भ�व�यात होणाया� �हणकाळातह� ह� मोह�म स� ठेव�याचा आमचा मानस आहे.ु
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पारंपा�रक �हदं पौरा�णक कथांनसार, �वरभान या अमर रा�सा�या शर�रा�या दोन तकड े(राह आ�ण केत) ू ु ू ु ूू

ं�हणे घडवन आणतात. हा रा�स सय � �कवा चं�ाला �गळन टाकतो परंत तो �यां�यावर �नयं�ण ठेव ू ू ू ु ू

शकत नस�यामळे थो�यावेळाने �यांना तो प�हा सोडन देतो. खगोलशा��ात चां�क�े�या �तल�बदंंची ु ु ू ू

भारतीय नावे राह आ�ण केत अशीच वापरल� जातात. या कारणा�तव, आप�याला त े पंचांगात आ�ण ूू

�हणनच ज�मकंडल�म�ये देखील आढळन येतात. यामळेच ब�याच लोकांचा ग�धळ होतो आ�ण हे दोन ू ु ू ु

का�प�नक �बदं �हणजे पौरा�णक कथांम�ये वणन�  केले�या राह आ�ण केत या रा�सांसारखेच आहेत असे ू ूू

�यांना वाटत.े

�हणां�वषयी�या आध�नक व�ै ा�नक मा�हतीतन देखील गैरसमज आ�ण चक�चा अथ � काढला जाऊ शकतो. ु ू ु

सय � हा अ�यंत तजे�वी तारा आहे आ�ण कोण�याह� �दवशी सतत �या�याकड ेरोखन पा�ह�यास आप�या ू ू

डो�यांचे नकसान होऊ शकत.े �हणकाळात सय � पाह�याची उ�सकता अ�धक असत े आ�ण डोळे दखत ु ू ु ु

असतानाह� लोक सया�कड ेपाहत राह�याचा �य�न कर�याचा धोका असतो. �हणन आपण लोकांना नेहमी ू ू

सांगत असतो क� नस�या डो�यांनी �हण पाह नये. आता यात आपण असे ग�हत धरतो क� लोक इतर ु ृू

�दवशी सया�कड ेटक लावन पाह�याइतके मख � नसतील. परंत, हा इशारा लोकांना केवळ �हण संदभा�त ू ू ू ु

�दसताच, �यांना असे वाटत ेक� काह� हा�नकारक �करण फ�त �हणकाळातच प�वीकड ेयेतात आ�ण ृ

�हणनच '�हणकाळात सया�कड ेपाह नका' असे सां�गतले जात.ेू ू ू

अल�कडील �हणकाळात काह� बवा / बाप / महाराज / �वामींची �वीट पाह�यात आल�. �यांचा असा दावा ु ू

आहे क� चं� �हणादर�यान चं� हा चं�कालंचे अ�खे वतळ�  पण � करतो. हे २८ �दवसांचे च� जेमतमे 3-4 ू ू

तासात घड�याने अ�न लवकर खराब होत.े या बडबडीला काह�ह� अथ � नाह�. आपण जर एखादे �हण 

पा�हले तर चं��हणात�या अधव� ट अव�थेचे आकार आ�ण चं�कलांचे आकार ल�णीय�र�या �भ�न 

अस�याचे सहजपणे �दसन येत.े चं�ा�या कलांम�ये आपण, चं�कोर, अधव� तळ�  आ�ण ब�हग�ल आकार पाह ू ु ू

शकतो. दसया� श�दांत, चं� �ड�क�या �का�शत आ�ण अ�का�शत भागांना �वभ�त करणार� कडा कधीकधी ु

ब�हग�ल, कधी सरळ आ�ण कधीकधी अतं ग�ल �दस शकत.े दसर�कड,े �हणाम�ये तीच कडा नेहमीच ू ु

अतंग�ल असेल, कारण सय�� हणात ती कडा �हणजे चं�ाची �कनार असत े तर चं��हणात ती प�वी�या ू ृ

छायेची �कनार असत.े

�हण संबं�धत अधं ��धा असलेला भारत हा एकमेव देश नाह�. आपण जगभरातील आध�नक तसेच ु

आ�दवासी सव � सं�क�तम�ये �व�च� अधं ��धा आढळतील. तथा�प, भारतीय अधं ��धा �नमल� नापव� इतर ू ूृ

समाजांनी �यां�या सं�कतीत �थम सधारणा करणे आ�ण अधं ��धा �नमल� न करणे असे �हणणे ु ूृ

वेडगळपणाचे आहे. कठ�याह� अधं ��धा या साम�हक अ�ानास कारणीभत ठरतात आ�ण �यांचे लवकरात ु ू ू

लवकर समळ उ�चाटन केलेच पा�हजे. पढ�ल मह�वाचे �हण येईपयत�  आपण आशा क� या क�, यापकै � ू ु

बहतके अधं��धा इ�तहासजमा झा�या असतील आ�ण आप�याला अशा लेखाची गरजच भासणार नाह�.ु

संपक�  - aniket.sule@gmail.com
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आता स� होतील फोन वर फोन, आयांचे लेक�ंना, सा�वांचे सनांना, जावांचे नणंदांना वगैरे, वगैरे.. फोन ु ु

असतील म�य�वे शभे�छांचे, आपलेपणानी, आठवणीनी, वेळात वेळ काढन केलेले. सग�यांचा मतीताथ � एकच, ु ु ू

'जप गं बाई, या �दवसात...�या अमक�चं तमकं झालं...ऐकलस ना...; सगळं सख�प पार पडलं क� मी ु

सटले...आ�ण त ह�!!...कारण रा� व�ैयाची आहे. अमाव�या/पो�णम� ा आल�च आहे आ�ण या वेळी �हण आहे. ु ू

�हण पाळलं नाह� तर काय होतं हे माह�तच आहे. त�ेहा, असशील जा�त �शकलेल� तर� तझा नेहमीचा ु

आगाऊपणा जरा बाजला ठेव. मोठ� माणसं सांगतात त ेउगीच नाह�.' ू

डॉ.शंतन अ�यंकर, मॉडन � ि�ल�नक, वाई, िज.सातारा. 412803ू

संपेल का कधीह�, हा खेळ बाव�यांचा?

'�वषाची पर��ा कशाला?' हा खपच ड�जरस यि�तवाद आहे. मळात �हणकाळात प�य न पाळणं हे गभ-�ू ु ु

घातक आहे असा कोणताह� परावा नाह�. ओठ का फाटतात हे ह� माह�त नाह� आ�ण �हणं का होतात हे ह� माह�त ु

नाह�; अशा काळात जोडलेला हा बादरायण संबंध. गभा�रपणात कणाला ना कणाला, कधी ना कधीतर�, काह� ना ु ु

काह�तर� घोटाळा होणारच. ओठ फाटणे, बोट जळणे, पाठ�चा कणा दभंगलेला असणे याची ��येकाची कारणं ु ु

अनेक�वध आ�ण वेगवेगळी आहेत. होईल �या ��येक दोषाला �हणाचं कारण �चकटवणं हा�या�पद आहे. 

�शवाय एकदा कारण �चकटवलं क� शोध थांबतो. कारणांचा शोध थांबला, भरकटला  क� उपायांचा शोधह� 

थांबला, भरकटलाच �हणायचा. स�यंग मल हवंय कणाला? सग�यांना चांगल� धडधाकट, नाक� डोळी नीटस ू ु

मलंच हवीत क�. पण मल होणं ह� एक ज�ैवक ���या आहे. �यात डावं-उजवं होणारच. एखा�या अ�याध�नक ू ू ु

कारखा�यातन माणस एकापाठोपाठ एक, लाखो गा�या �बनचक �नमा�ण क� शकतो. पण �नसगा�त असं नसतं. ू ू ु

पेरलेलं सगळंच उगवत नाह�. उगवलेलं सगळंच �नमळ�  नसतं. जो �नयम पाना-फलांना, �क�या-मंगीला तोच ु ु

आप�याला. ह� ��ट� जीवशा�� देतं आप�याला. स�धढ संतती हवी असेल तर व�ैयकशा��ानी अनेक यम-ु ृ

�नयम सां�गतले आहेत. गभध� ारणेपव� �बेलाची लस, फो�लक अ�ॅसड�या गो�या, मधमेह व �या स�श अ�य ू ु

आजार �नयं�णात असणं, पढे गरोदरपणात तपास�या वगैरे वगैरे. हे न करता कठ�या�या खगोल�य घ�टताला ु ु

�वषाचं लेबल लावणं शहाणपणाचं नाह�. 

वषभ� रात ४ �हणं होतातच होतात, कधी कधी सातह� होतात. आप�याकड े�दसणं न �दसणं वगैरे जमेस 

ध�न, गभा�व�थी �हण ना पाहे, असा सव � भमंडळी कोण आहे?, असंच �वचारता येईल. पण एव�या ू

�हणछाया��तां�या मानानी �हणबाधा �व�चतच �दसत े�हणायचं. �या मलखात असलं काह� पाळत नाह�त ु ु

�तथे तर वेडी�व�� मल अगद� ल�णीय सं�येत आढळायला हवीत. तसंह� �दसत नाह�. मलाची रचना �तस�या ु ु

म�ह�याअखेर �स�ध होत.े रचनेतले दोष (ओठ फाटणे, बोटे जळणे, मणका उघडा असणे) या वेळेपयत�  गभा�त ु

उतरलेले असतात. �या मळे �तस�यानंतर �हण पाळन, या बाबतीतला फायदा श�य.   मळात पण � �दवसांची ु ू ू ु ू

असतील तर ९६% बाळं चांगल�च �नपजतात. समारे 4% बाळांम�येच �यंग असतात. �यामळे �हण पाळणं ु ु

वगैरेसार�या कठ�याह� र�तीभातीला 96% यश �नि�चत आहे. �हणनच �या समजती चाल रहातात, वाढतात.  ु ू ु ू

'�वषाची पर��ा कशाला? राह�लं एखाद �दवशी घरात तर काsssह� �बघडत नाह�. तोटा तर काह� होत 

नाह�, झाला तर फायदाच आहे!'

�हण न पाळणे ह� �वषाची पर��ा नसन �हण पाळणं ह�च �वषाची पर��ा आहे. �हण पाळणा�या �या ू
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पाणी व�य � केलं क� लघवी कमी होत.े  आप�या म�ाशयात जंत असतातच. लघवी करताना, �यांची ु ू

सदो�दत वाढणार� �जा, वेळोवेळी �लश केल� जात.े लघवी कमी झाल� क� हे जंत मळ धरतात. म�मागा�चे ू ू ू

इ�फे�शन ह� एक अ�यंत �ासदायक बाब आहे. हे �वकतचं दखणं कशाला हवंय त�हाला? ु ु

�शवाय त�ह� काय करताय हे पढल� �पढ� बघत असत.े बघन बघन �शकत असत.े  �हणाला असं-असं ु ु ू ू

घाबरायचं हे सं�कार �यां�यावर नकळत घडत जातात. शाळेतलं शाळेत, �व�ाना�या प�तकातलं �व�ाना�या ु

प�तकात. घरचं शा�� वेगळं, दारचं वेगळं. �कतीह� यड�याप क�पना असल�, वाईट असल�, �या�य असल�, ु

आप�याला पटल� नाह�  तर� डोकं चालवायचं नाह�. म�द बंद ठेवायचा. हे सं�कार सं��मत होतात. हा तर मोठाच ू

तोटा आहे. �वष हे आहे. त�ह� जे�हा �हण पाळता त�ेहा हे हलाहल पाजत असता पढ�या �पढ�ला. ु ु

माणसा�या ट�चभर म�दने �हणाब�दल काय काय क�पना लढव�या आहेत हे पाहन आपण थ�क होतो. ू ू

कोणी चं�-सया�ला क�या�या त�डी �दलं तर कोणी अ�वला�या; कोणी �यां�यात भांडणं लावन चं�-सया�ला ू ु ू ू

आळीपाळीनं �सायला लावलं, तर कोणी �यांना आळीपाळीनं शाप��ट आ�ण शापम�त केलं. चं�-सया�वर ताव ु ू

मारणारे रा�स तर अनेक जमातीत आहेत. यात�या ��येक क�पनेला �या �या टोळी�या धमश� ा��ाचा 

भरभ�कम पाठ�ंबा आहे.  

कठ�या�या को�रअन कथेम�ये त ेक� ं डायरे�ट सया�चे लचके तोडायचं, आ�ण मग �यांनी इथे ु ु ू

ओले�याने, सात�याने  ढोल �पटले क� �तकड ेत ेक� ंसया�ला सोडन, शपेट पायात घालन, मकाट बाजला �हायचं. ु ू ू ू ू ु ू

प�हा आपला सय � उगवायला आ�ण मावळायला मोकळा. आणखी एका अरबी कथेत तर �हणकाळात का�या ु ू

माउल�ला काय काय सोसावं लागतं, जरा क�पना करा. वेध लाग�यापासन त े�हण पण � सटेपयत�  �या बाईनं ू ू ु

�हणे एका जागी बसायचं. झोपायचं नाह�. ट�क जाग रहायचं. अ�न-पाणी व�य.�  �कती भयंकर आहे हे. �हनी 

भाजी �चरल� क� मलाचा ओठ फाटणार, �हनी बोट जळवल� क� गभा�ची जळणार. केवढं टे�शन येत असेल �या ु ु ु

बाईला? िजची �या सग�यावर �नतांत ��धा आहे �त�या काळजाची केवढ� कालवाकालव होत असेल. आप�या 

एखा�या छो�याशा चक�मळे ज�मभर आपल मल पंग होणार. दोष आपला , �श�ा बाळाला. काळजाचा थरकाप ु ु ू ू

उडवणार� क�पना आहे ह� . ह� उराशी करवाळत �या बाईनी त ेआकाश�थ �हगोलांचे साव�यांचे खेळ संपेपयत�  ु

जीव मठ�त ध�न बसायचं. काह�ह�, कधीह�, कोण�याह� कारणानी �बघडलं क� सव � मंडळी �या बाईला बोल ु

लावायला मोकळे.... 'तच नीट पाळलं नसशील.' त�दन फालतपणा आहे हा. बाईनी भाजी �चर�याचा आ�ण ओठ ू ू

फाट�याचा दरा�वयानेह� संबंध नाह�. ु

�हण पाळ�याचे थेट तोटेह� अनेक आहेत. गभा�रशीला भक मळी सहनच होत नाह�. गभा�ला तर �याहन ू ु ू

नाह�. इतका इतका वेळ उपास केला क� र�तातल� साखर उतरत.े च�कर येत.े थकवा येतो. गभा��या र�तातल� 

साखर ह� थेट आई�या शगरले�हल वर अवलंबन असत.े �यालाह� �ब�या�याला उपास घडतो. भकेनी कळवळतं ु ू ु

पोर त.े खप कमी साखर , प�हा परेपर साखर असे शगर ले�हलचे हेलकावे तर अिजबात सोसत नाह�त गभा�ला. ू ु ु ू ु

पण याची तमा न बाळगता �या पोटशीने त�ड बंद ठेवायचं. का?, तर बाळाचं भलं आहे �यात �हणन. एखा�या ू ू

कतीचं समथन�  करायला �न�वळ �या मागचा हेत चांगला आ�ण उदा� आहे एवढंच कारण परेसं नसतं. ू ुृ

एका जागी बसन बसन र�तपरवठा मंदावतो. र�ताचा वेग मंदावला क� �या�या गठ�या होतात. �व�चत ू ू ु ु

कधीतर� हे फारच धो�याचं ठ� शकतं. 
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बर�यात वाळत गडाबडा लोळतात �हणे. अशाने प�य वाढत.े �शवाय थोडी वाळ आकाशात �भरकावतात. रोज ु ू ु ू

उगव�या आ�ण मावळ�या ब�दल सया�ला आ�ण चं�ाला '�यां�य' , �हणायची ह� अनोखी प�धत आहे. इटल�त ू ु

मा� �हणकाळात खास फलझाड ंलावतात. अशा फलांचे रंग अ�धक खलतात �हणे!ु ु ु

कठे सय,�  कठे चं�, कठे त े�यांचे अवकाशात चालणारे साव�यांचे खेळ आ�ण कठे माणस! या कथा ु ू ु ु ु ू

रच�या सव � सं�कतींनी. ��तभे�या, क�पनां�या उंचच ऊंच भरा�या या. अचं�बत करणा�या. पण या मागचं ृ

�व�ान; त ेतर याह� पे�ा �कतीतर� सरस आहे, का�या�म आहे, रंजक आहे, नेमकं आहे. माणसाला या �व�वा�या 

पसा�यात क�पटा एवढेह� �थान नाह� हे ल�ात आणन देणारं आहे. मन�यमा�ांचा अहंभाव �नखळन पाडणारं ू ु ू

आहे. �व�वा�या पसा�या�ती �व�मय वाढवणारं आहे. आधी हे �हगोल अवकाशात आधारा�वना तरंगत आहेत हे 

मा�य करायचं. शषे, कासव, अटॅलास वगैर�ना च�क �रटायर करायचं! मग चांगला रोज डो�यादेखत इकडन ू

�तकड ेजाताना �दसणारा सय � ि�थर आहे असं समजावन �यायचं. मग प�वीला-चं�ाला �वतःभोवती आ�ण ू ू ृ

पर�परांभोवती �फरवायचं. मग �यांची गती, मग कोन, मग  साव�या... भ�नाटच आहे हे. पण �या ��ट�त एक 

�वशषे आहे. इथे �हण प�हा कधी होणार हे सांगता येतं, पव� कधी झालं होतं हे सांगता येतं, वेध, वेळ, खंड�ास, ु ू

ख�ास, कठन �दसणार, कठन नाह� हे सगळं सगळं सांगता येतं. ढोल बडवायची गरज नाह�. अ�वलाला ु ू ु ू

नवेै�याची गरज  नाह�. सया�ला �यां�य वगैरे भानगड नाह�. �हण सटणार �हणजे सटणार. ढगाची सावल� ू ू ु ु

पडल� मदै ानावर तर ढग सरकला क� प�हा सयद� शन�  होणारच क�. �या साठ� ओले�यानी पजा कशाला? इतकं ु ू ू

ंसाधं आहे हे. प�वीची सावल� चं�ावर पडणार (चं��हण) �कवा चं�ाची प�वीवर (सय�� हण). शाळेतला मलगाह� ू ुृ ृ

सांगतो आता हे. वर दोन बॉल आ�ण टॉच � घेऊन क�नह� दाखवतो.

ंखप ऊन आहे �हणन छ�ी घेऊन �फरता ना त�ह�; �कवा  य�ट��या �टांडावर शडे खाल� सरकन उभे ू ू ु ू

रहाता नं त�ह�, त�ेहा स�धा �हणंच लागलेले असतं त�हाला.  �या शडेची सावल� पडतचे क� अगंावर. घरात ु ु ु

घरा�या छताची पडत,े झाडाखाल� झाडाची पडत.े तशीच कधी कधी चं�ाची प�वीवर �हणजे पया�यनं आप�यावर ृ

पडत े(सय�� हण). सावल�ला काय घाबरायचं? जशी चं�ाची प�वीवर पडत,े तशी  बलैाची सावल� बलैाशजेार�या ू ृ

गाभण  शळेीवर पड शकत,े शळेीची क�बडी�या खरा�यावर पड शकत.े शळेीला काय फाट�या ओठाची करड ंू ु ू

होतील �हणन काळजी करत बसता काय त�ह�? का क�बडीचा 'अडंपात' होणार �हणन वतैागता? �ाथन� ा ू ु ू

करता?  माणसाची सावल� माणसावर पडणे हे अशभ मानता का त�ह�? नाह� नं? मग चं� सया�नी काय घोड ंु ु ू

मारलंय?

आप�याला दोन डोक� असतात. �या ज�या ममताज वगैर��या �सनेमात �यांची हेअर �टाईल कशी ु ु

असत,े डो�याला डोकं चीकटव�यासारखी, तशी. एक डोकं शाळा, कॉलेज, �श�ण, संशोधन वगैरेसाठ� आ�ण 

दसरं दैनं�दन �यवहारांसाठ�. एकाचा दस�याशी संबंध आला क� आपल� गोची होत,े �चंड गोची. यात�या एका ु ु

डो�याचा �शर�छेद क�न एकच डोकं ठेवावं लागेल. �ान सया�ला लागलेलं �हण सटावंच लागेल. �या �हणाला ू ु

दान मागायचं त ेएवढंच. नाह�तर आ चं�सय � नांदो , हा खेळ बाव�यांचा चालच राह�ल, चालच राह�ल.ू ू ू

या आ�ण अशा अ�य लेखांसाठ� डॉ. शंतन अ�यंकरांचा �लॉग ज�र वाचा ू

shantanuabhyankar.blogspot.in
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