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होमी भाभा नवजानि ण शण केद
टाटा मूलभूत सं ोधनि संस्ा
मुंबई

1

राष्ीय वैजाननिक दषीकोनि नदवस
●

जेवढा पुरावा, तेवढा
नवशास
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डॉ. दाभोळिकरांनिी नदलेले एक उदाहरण
●

समजा मला गडचचरोलीहूनि उरमोरीला जायचंय आणण मला रसता मानहत
निाही, महणूनि मी इतरांनिा रसता नवचारला. मला ही चार उतरं नमळिाली:
–

–

–

–

●

मला काल सवपनि पडलं होतं. त्या सवपनिात मी अश्या अश्या रसत्यानिे गेलो होतो.
मी काही नदवसांपूवर गडचचरोली बसस्ानिकावर गेलो होतो. चत्े मी दोघांनिा
बोलतानिा ऐकलं. एकजण दस
ु रयाला सांगत होता की, उरमोरीला अश्या अश्या
रसत्यानिे जातात.
माझा नमत तीनि मनहियापूवर उरमोरीला अश्या अश्या रसत्यानिे गेला होता.
मला गेलया आठवडात तातडीनिे उरमोरीला जावं लागलं. तेवहा मी अश्या अश्या
रसत्यानिे गेलो होतो.

आता या पैकी तुमही कोणाचा सला मानिाल आणण का?

3

वैजाननिक पनरया
●

●

नवजानि महणजे केवळि सूत आणण सससधांतांची पोतडी ककवा पाठांतर
करायचा ालेय नवषय निवहे.
नवजानि महणजे पुरावयाची हाननि ा करणारी एक पधती ककवा एक
पनरया असते.
–

जर एखादी गोष 'वैजाननिक’ असेल तर चतची हाननि ा वैजाननिक
पधतीनिे करता आली पानहजे.
●

"मी माणसासारखा नदसतो, पण तुमही मला हती महणा”, असं मी महणू
कतो का?
4

वैजाननिक दषीकोनि
●

वैजाननिक दषीकोनि महणजे जीवनिात
–

सतत सत्याचा व निवया जानिाचा ोध घेत राहणे,

–

कोणतीही निवीनि गोष पडताळिूनि पानहलयाण वाय नि ससवकारणे,

–

निवीनि पुरावा समोर आलयास आधीचया ननििकषारमरये बदल करणयाची तयारी ठे वणे,

–

–

–

वषार्षानिुवषर चालत आलेलया सससधांताऐवजी सवत: केलेलया ननिरीशणांवर अवलंबूनि
असणे,
नवचारांनिा या दषीनिे ण सत लावणे
आणण या सवारचा उपयोग क नवजानिाचया शेतापुरता नि करता जीवनिाचया पत्येक
अंगात नवनवध समसयांचे ननिराकरण करणयासाठी करणे.
●

पं. जवाहरलाल निेहर (‘चडसकवहरी अॉ

इंचडया' मधूनि)
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वैजाननिक पनरया
●

●

जर तुमही खरोखरच वैजाननिक दषीकोनिाचा अंनगकार केला असेल, तर तुमही ‘काही
गोषीचा वैजाननिक अभयास कय आहे’ आणण ‘काही गोषी नवजानिापललकडचया
असतात’ असे कपपे करच कत निाही.
दैनिनं दनि जीवनिातील पत्येक गोष वैजाननिक कसोटीवर तपासूनि पाहणे हा वैजाननिक
दषीकोनिाचा अनवभाजवय भाग आहे.
–

–

●

ियट
ु निचया आधी, ‘झाडावरनि
निवहते.

ळिे खाली का पडतात' याचे वैजाननिक उतर आपलयाला माहीत

साधारण ३०० वषारपूवर रोगांची सा् निकी का येते हे वैजाननिक सांगू कत निवहते .

बरयाचदा असे होते की निैसरगक घटनिा का घडतात हे सांगणारे सससधांत
अनिेकांनिी मांडले असतात. मात त्यापैकी एकही सससधांत पुरावयानिे सससध करणे
कय निसते. अ ावेळिी वैजाननिक “सरया तरी उतर देणे कय निाही” अ ी
तटस् भूनमका घेतात.

6

श्रधा
●

●

पत्येक माणसाचया जडणघडणीत त्याला / चतला काही गोषी श्रधा महणूनि ण कवलया
जातात.
त्यांचया श्रधांवर आशेप घेणे हे मुळिीच योगय निाही.
–

वयनकसवातंततयाचया अचधकारात श्रधा ठे वणयाचा अचधकारही अंतभुर्षात आहे .
●

●

मात हा अचधकार तुमचया खाजगी आयिु यासाठी आहे.

संघषर्षा तेवहाच उदवतो जेवहा,
–

कोणीतरी असे महणते की, आमची श्रधा नवजानिाधररत आहे.
●

–

जर श्रधा नवजानिाधाररत असेल तर वैजाननिक दषीनिे चतची चचनकत्सा झालीच पानहजे .

एखादा वैजाननिक / अचधकारी / मंततयाचया खाजगी श्रधा त्याचया / चतचया सावर्षा जननिक
आयिु यातील ननिणर्षा यपनरयेत ढवळिाढवळि कर लागतात.
7

निेहमीचे गोधळि
●

(तुमचया) नवजानिाला सवर्षा प्ांची उतरे ्ोडीच मानहत आहेत. मग असं कसं महणता
की मी महणतोय ते चुकीचे आहे?
–

जर मी तुमहाला नवचारले की "माझी उं ची नकती?” तर तुमही काय उतर दाल?

–

माझी उं ची या पैकी कोणती असू कते ?:
●

1.70 मीटर

●

5 ु ट 6 इंच

●

●

●

–

5 ु ट 9 इंच
10 ु ट

100 मीटर

अनिेकदा असे होते की, तुमहाला निेमके उतर मानहत निसते. पण नदलेलया उतरांपक
ै ी
काय कय आहे आणण काय अ कय आहे हे तुमही निकीच सांगू कता.
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निेहमीचे गोधळि
●

●

वैजाननिक सससधांत सतत बदलत राहतात. त्यामुळिे असंही कय आहे की मी जे काही
सांगतोय ते उदा नवजानिाला मािय होईल.
–

“१९वया तकात लोकांनिा वाटायचं की हवेपेशा जड वसतू (नवमानि) हवेत उडू च कणार निाही”

–

“आइनिसटाईनिनिे निाही का ियट
ु निचा सससधांत सुधारला?”

वैजाननिक सससधांत हे त्यावेळिी उपलबध असलेलया पुरावयांवर आधाररत असतात. उदा काही
निवीनि ननिरीशण समोर आले तर एकतर सससधांताला ते ननिरीशण कसे योगय आहे हे दाखवावे
लागते ककवा सससधांतामरये सुधारणा करावी लागते .
–

–

मात मी जर मनिाला येईल तो सससधांत मांडला तर पुरावा देईपयरत कोणी तो मािय करणार निाही.
उदा मी महटले की "माझी श्रधा आहे की, पृथवी सपाट आहे”. आणण आपण ाळिे त सवारनिा हा
सससधांत देखील एक कयता महणूनि ण कवला पानहजे. तुमहाला ते मािय होईल?
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निेहमीचे गोधळि
●

अमूक अमूक माणूस खूप ण कलाय. त्याचयाकडे नवजानि / तंतजानिाचया पदवयाही आहेत
आणण तोही माझया दावया ी सहमत आहे.
–

–

आजचया जगात उच ण शण हे ददु रवानिे बहूआयामी नि राहता एक नवषयकें दीत झाले आहे
आणण त्यावर अनिेक ण शणसंस्ातलया ण शणाचा दजार्षा हा खूपच खालावलेला आहे.
त्यामुळिे समानि पदवी नमळिालेलया सवारचे जानि समानि असतेच असे निाही.
नवजानि / तंतजानिाची पदवी नमळिवणे आणण वैजाननिक दषीकोनि असणे या दोनि पूणर्षात: णभन्न
गोषी आहेत. निाहीतर, आपले वैजाननिक
●

उपगहाचया पचतकृती उडाणाआधी देवाचया पाया ी वाहतानिा ककवा

●

सं ोधनि संस्ामरये सत्यनिारायण घालणे

अ ी कृत्ये करतानिा नदसणार निाहीत.
–

त्याचबरोबर, हे लशात ठे वले पानहजे की, वैजाननिक दषीकोनिाचा अंनगकार करणयासाठी
नवजानिाचे ण शण घेतलेच पानहजे असे निाही.
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निेहमीचे गोधळि

●

हा दावा जवयानिे केलाय निा, त्यानिे वैजाननिक साधनिे व पधती वापरलया आहेत.
–

ररचडर्षा े निमनि या जगपसससध ााजानिे १९न४ साली कॅलटेक संस्ेतील भाषणात एक गोष सांनगतली होती.
●

●

●

पॅसससन क महासागरातलया एका दरू चया बेटावर दस
ु ाचया वेळिी हवाई दलाचा एक
ु रया महायध
तळि होता. चत्े रोज नवमानिानिे अन्न आणण इतर सामानि पोचवले जायचे .
यध
ु संपलयावर नवमानिं यायची बंद झाली. चत्लया आनदवासीनिा कळिे निा की अन्न आणणारे
उडते र् आता का येत निाहीत?.
मग त्यांनिी नवमानिं यायचया वेळिी चत्ले सैननिक जे काही करत, तसंच वागायला सुरवात केली.
महणजे धावपणीचया दोिही बाजूला नदवे महणूनि ेकोटशा पेटवलया, एका झोपडीला control
towerचा आकार नदला आणण त्यात एका माणसाला headphonesचया आकाराचे लाकूड
डोकयाला बांधूनि बसवलं.
–

●

त्यांची खाती होती की, हे सवर्षा केलं की उडते र् निकी येणार.

्ोडकयात काय की, जरी घटनिेचे निीट ननिरीशण करनि अगदी तसेचया तसे सवर्षा उपचार पाडले
की पुरस
े े निसते. मुळिात आपण जे काही करतोय त्याचा कायर्षा कारणभाव समजूनि घयावा लागतो.
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निेहमीचे गोधळि
●

ठीक आहे रे! तुला तसं वाटतं आणण मला असं वाटतं. तू तुझया
दषीनिे बरोबर अस ील, पण मी माझया दषीनिे बरोबर आहे.
–

–

–

जर दोिही बाजूंचया तकारसाठी काहीच पुरावा निसेल तरच असे महणणे
चालूनि जाते.
जर मी नवचारले की २ अचधक २ नकती?
●

एकजण महणाला ४

●

दस
ु रा महणाला २२

आता सांगा “दोघे आपापलया जागी बरोबर आहेत”? हा
वाटतं” इतकाच प् आहे

क “काय
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निेहमीचे गोधळि
●

●

बघ मी निेटवरनि मानहती काढलीयं. मी महणतोय तसंच सांगणारया खूप वेबसाईटस् आणण लवहडीओज्
आहेत बघ.
जेवहा एखादा निवीनि वैजाननिक सससधांत मांडला जातो, तेवहा तो जाहीर होणयाआधी इतर समकश
ााजांकरवी त्याची गुणवता तपासणी केली जाते .
–

–

●

जेवहा खरे ााज आपले सं ोधनि सामाियांनिा समजनवणयासाठी सोपया बदातले लेख ललहीतात ककवा
लवहडीओज बनिनवतात, तेवहा ते आपलया मूळि सं ोधनिात्मक लेखाचा संदभर्षा आठवणीनिे देतात.

उलटपशी, जे सं ोधनि गुणवताहीनि असते ते क वेबसाईटस् आणण लवहडीओेज् चया मा र्षा त पसरवले
जाते, कारण त्यात गुणवता तपासणीचा कोणताही प् येत निाही.
–

●

हे तपासूनि पाहले जाते की, जो काही दावा केला गेला आहे त्याचया सम्र्षा निा्र्षा पुरस
े ा पुरावा मांडला गेला आहे
का?

असले वाईट सं ोधनि कोणत्याही चांगलया सं ोधनि ननियतकाललकात पसससध होत निाही.
ते लेख पसससध करणारी काही ननियतकाललकेच त्यांनिा ्ारा देतात.

्ोडकयात काय तर Google वरनि मानहती काढू नि कोणी expert होत निसतो.

क पै ासाठी वाटेल
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●

मी अनिेकांनिा या उपचारांची / भनवियक्निाची पचचती येतानिा बचघतली आहे.
त्यामुळिे माझी खाती आहे की ते योगय आहे.
–

माणसां ी संबध
ं ीत कुठलयाही सं ोधनिामरये असे सांगणे अ कय असते की , एखादी गोष
जर 'अ' ला लागू पडली तर ती 'ब' लाही लागू पडेल. कारण त्यांमरये अनिेक एकामेकांत
गुंतलेले घटक असतात.
●

–

मानिवी मेदल
ू ा अ ी सवय असते की पटणारया गोषी लशात ठे वायचया आणण अडचणीत
टाकणारया गोषी नवसरनि जायचया. याला मानिस ााामरये ‘confirmation bias’ महणतात.
●

–

महणूनिच आपण अ ा सं ोधनिासाठी सांसखयकीय पधती वापरतो. एखाद-दस
ु रया वयनकला पचचती येणे
हा ााीय पुरावा होऊ कत निाही.

त्यामुळिेच, आठवणीचा पुरावयाचया दषीनिे

ारसा उपयोग निसतो.

सहसंबध
ं (correlation) असला तरी परसपरावलंबनि (causation) असतेच असे निाही.
●

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
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हावरनि असं सससध होतं का की, “USA वैजाननिक सं ोधनिावर जेवढा जासत खचर्षा करते, तेवढे
जासत लोक छताला लटकूनि घेऊनि आत्महत्या करतात. तेवहा जर आत्महत्येचे पमाण कमी
करायचे असेल तर नवजानि सं ोधनिावरचा खचर्षा कमी केला पानहजे”.
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कोणते प् नवचारत रहायचे?
●

हे कय आहे का?:
–

ऐकताशणीच ती कलपनिा वेडगळिपणाची वाटते का
●

–

ती कलपनिा दस
ु रया एखादा सवर्षा मािय वैजाननिक संकलपनिेला / ननिरीशणाला नवरोध करते का?
●

●

उदा. “चंद हा खरंतर एक रवयाचा लाडू आहे.”
उदा. “पृथवी ही खरंतर सपाट आहे.”

ही कलपनिा नवजानिाचया सवर्षा सामािय पररघाबाहेर जातेय का?:
–

हा कलपनिेला खरं ठरवायला सवर्षा नवजानिच उलटपालट करावे लागेल का?
●

जर भारतीय गाई उशासातही अॉसकसजनि बाहेर े कत असतील तर त्यांची ारीररक जडणघडण
इतर गाई ंपेशा काही वेगळिी असते का?

–

हा संकलपनिेसाठी लागणारया इतर संकलपनिा / तंतजानिाचे पुरावेही नमळिाले आहेत का?

–

उदा. जर वेदकाळिात अणूबॉमब असेल तर यरु ने नियमचया खाणीही असायला हवयात.
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कोणते प् नवचारत रहायचे?
●

●

पुरावा / पयोगाची पधत
–

पयोग करतानिा तुलनिा करायला दस
ु रा गट घेतला आहे का? / संदभर्षा बरोबर घेतले आहेत का?

–

पयोग करतानिा काय काय काळिजी घेतली गेली आहे?

–

पयोग करतानिा ‘चुकूनि’ बरोबर उतर नमळिालेलं निाहीये निा?

–

पयोगातील ननििकषर्षा अिय कोणत्या सससधांतानिेही सससध होऊ कतात का?

हा पयोग परत परत कर कतो का?
–

●

जर दस
ु रया कोणी अगदी असाच पयोग केला तर त्याला अगदी तीच ननिरीशणे नमळितील का?

या दावयाची पडताळिणी चाचणी कोणती?
–

हा दावा दस
ु रया कोणत्या चाचणीनिे पडताळिता येतो का? आणण जर त्या चाचणीचे ननििकषर्षा
दावयानवरोधात गेले तर समोरचा माणूस दावा मागे घेणयास तयार आहे का?
17

अललकडचया काळिातले काही हासयासपद दावे

18

हासयासपद दावा रमांक 1
●

आज आका ात दोनि चंद नदसणार! पुढचया वेळिी ही संधी ३६९९६
वषारनिी येईल. मंगळि आज राती आका ातली सवार्षात पका मानि
वसतू असेल. मंगळि आज राती पौरणमेचया चंदाएवढा मोठा नदसेल.
–

समाजमारयमांवर दर वषर जुलै / अॉगसट मनहियात येणारा एक संदे .
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कारणमीमांसा
●

वैजाननिक दषीनिे
–

–

●

मंगळि हा पृथवीपमाणेच सूयार्षाभोवती पररिमण करत असतो. जेवहा पृथवी आणण मंगळि न रता न रता
सूयार्षाचया एकाच बाजूस, जवळिपास एकाच ओळिीत येतात, तेवहा सहाससजकच त्यांचयातील अंतर
कमीत कमी असते. पण महणूनि काही ते अंतर इतर नदव ीचया अंतरापेशा नकत्येक पटीनिे कमी निसते .
जेवहा मंगळि सवार्षात जवळि असतो, तेवहादेखील त्याचा आकार हा चंदाचया आकाराचया न० पट
लहानि असतो.

वयावहाररक दषीनिे
–

–

–

मंगळि इतका मोठा झालेला अाजपयरत कोणीतरी पानहलाय का?
"मंगळिानिे आपली कशा सोडलीय आणण तो वेगानिे पृथवीचया नद ेनिे येतोय" अ ी काही बातमी तुमही
वतर्षा मानिपते ककवा TV वर पानहलीय का?
सगळिे खगोल ााज ककवा सरकारी अचधकारी जमीनिीखालचया ननिवारयांमरये आसरा घेत आहेत
का़?
20

हासयासपद दावा रमांक 2
●

VERY URGENT! आज राती 00:30 पासूनि 03:30 पयरत तुमचा ोनि, टॅब वगैरे निीट
बंद करनि तुमचया रीरापासूनि दरू सुरशीत ठे वा. ससगापूर TV वर आताच हे जाहीर
झालंय. लगेच तुमचया नमतपररवार आणण निातेवाईकांनिाही कळिवा. Tonightआज राती
00:30 ते 3:30 वैचशक नकरण पृथवीचया खप
ू जवळिूनि जाणार आहेत आणण पृथवीवर
मोठा पमाणात वैचशक नकरणांचा मारा होणार आहे. तुमची सगळिी इलेकट्ॉननिक
उपकरणे बंद करनि रीरापासूनि दरू ठे वा, निाहीतर तुमहाला गंभीर इजा होऊ कते.
नवशास वाटत निसेल तर Google / NASA / BBC News बघा.
–

समाजमारयमांवरील अजूनि एक संदे
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कारणमीमांसा
●

●

अवका ातूनि पवास करणारया नवदुतभाररत कणांनिा वैचशक नकरण (Cosmic rays)
महटले जाते. पृथवीवर येणारे बरेचसे नवदुतभाररत कण हे सूयार्षाकडू निच येत असतात.
–

त्यातील बहुतां ी कण पृथवीचया चुंबकीय शेतामुळिे दरू ढकलले जातात.

–

उरलेलयातले बहूतेक कण पृथवीचया वातावरणात ोषले जातात.

वैचशक नकरणांची 'वादळिे ' दर काही वषारनिी होतच असतात, मात अ ावेळिीही
–

जोपयरत पृथवीचया भोवताली चुंबकीय शेत आहे,
नवषूववृताजवळिील दे ात पोचणार निाहीत.
●

–

ारसे वैचशक नकरण भारतासारखया

तुमचा magnetic compass काम करायचा बंद झालाय का?

जे पृथवीभोवतालचे कृनतम उपगह आहेत, त्यांवर आधी पररणाम होईल.
●

असे कोणी सांगतंय का की उदापासूनि TV चॅनिेलस् चालणार निाहीत?

22

सोपा वयावहाररक ननियम
●

समाजमारयमांवरचा खोटा संदे कसा ओळिखावा?
–

त्यामरये यांपक
ै ी कोणतेही बद आहेत का?
●

●

●

●

●

–

VERY URGENT!

XYZ TV वर आताच हे जाहीर झालंय.

लगेच तुमचया नमतपररवार आणण निातेवाईकांनिाही कळिवा.
तुमहाला गंभीर इजा होऊ कते.

नवशास वाटत निसेल तर Google / NASA / BBC News बघा.

यातले काहीही बद असतील, तर ९९.९९% वेळिा तो संदे खोटा असतो.
23

हासयासपद दावा रमांक 3
●

●

गहणाचया वेळिी पृथवीपर पडणारया पका ाची तरंगलांबी आणण तीवता
बदललेली असते.
खास करनि ननिळिे व अचतनिील नकरण, जे जंतूनिा क असतात, ते या वेळिी
आपलयाला पुरे ा पमाणात नमळित निाहीत. त्यामुळिे गहणकाळिात अन्नामरये
जंतूची मोठा पमाणावर वाढ होते व अन्न खाणेलायक राहत निाही.
–

नमताली मधुससमता, श्री श्री तत्व पंचकमर्षा

–

NDTV मधील 26 जुलै 2018 चया बातमीवरनि
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कारणमीमांसा
●

गहण हा
–

●

गहण काळिात वातवरण गायब होतं का?

पखर अचतनिील नकरण खरोखरच जंतूनिा क असतात.
–

●

जर तुमही एखादा इमारतीचया सावलीत उभे रानहलात तर लगेच तुमचया नद ेनिे काही गातक नकरणे
पाठनवणे सुर करतो का?

अचतनिील नकरण आपलया वातावरणातील ओझोनि वाय ूमरये ोषले जातात.
–

●

क सावलयांचा खेळि असतो.

मात चततके पखर पारण आपली त्वचाही जाळिू कतात ककवा आपलयाला त्वचेचा cancer देऊ
कतात. अापलया रीराला इजा पोहोचलेली तु्मही पानहली आहे का?

आपलया अन्नातूनि जंतच
ूं ा निा करणयासाठी खरोखरच चंद -सूयार्षाचया पका ाची गरज असते़?
–

आपलया घराचया आत ठे वलेलया अन्नावर हे नकरण रोज पडत असतात?

–

अमावसयेला ककवा कृिण पशात हे नकरण कुठे असतात?
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हासयासपद दावा रमांक 4
●

इ्े नदसणारT भू-आकार
महणजे रामायणातला
‘रामसेतू’ आहे, जो
रामाचया वानिरसैननिकांनिी
लंकेचया सवारीचया वेळिी
बांधला होता.
–

समाजमारयमांवरील संदे

Image Credit: https://en.wikipedia.org/wiki/
Adam%27s_Bridge
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कारणमीमांसा
●

●

●

मुळिात आजची श्रीलंका हीच रावणाची लंका होती का? यावरही इचतहासकारांचे मतभेद
आहेत. तरी सरया आपण या दावयाचा वैजाननिक अंगानिे नवचार कर.
या चचतात श्रीलंकेचा आकार पहा.
–

या उपगहानिे काढलेलया चचतात नदसणयासाठी या पुलाची नकमानि आवश्यक रंदी नकती?

–

एवढा 'पुल' बांधायला नकती सामानि लागेल व नकती सैननिकांनिा नकती नदवस काम करावे लागेल ?

मग याचा भू-आकाराचे काही दस
ु रे कारण असू कते का?
–

तजांचया मतापमाणे, हे निैसरगकररत्या तयार झालेला वाळिूचा बंधारे (sandbanks) व पवाळिबेटे
आहेत. याला shoals महणतात. ती एक बेटांची माललका आहे, सलग पुल निाही.
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Shoalsची उदाहरणे

निोजी इरािजा, मादागासकर

यासावा बेटे, न जी

Image Credit: Wikimedia Commons

By tato grasso - Own work, CC BY 3.0,
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हासयासपद दावा रमांक 5
●

सटी नि हॉककगनिे ठामपणे महटलंय की “आईनिसटाइनिचया E=mc2
पेशाही महत्वाचे सससधांत वेदांमरये असू कतात”.
–

डॉ. हषर्षा वधर्षा नि,
●

नवजानि आणण तंतजानि मंती, भारत सरकार

●

भारतीय नवजानि कॉिगेस, 2018
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कारणमीमांसा
●

●

खरं तर हे सांगायची गरजच निाही की, हॉककगसारखया कणर बुधीवादी माणसाचया कुठलयाही
पुसतक / लेख / भाषणात असा काही उलेख सापडणे कयच निाही. मग मंतीमहोदयांनिा ही
idea नमळिालीच कुठूनि?
तर २०११ मरये ‘सटी नि हॉककग’ या निावानिे चालनवलया जाणारया एका े सबूक पेजवर हा
दावा केला गेला होता.
–

बहूतेक मंतीमहोदयांचे भाषण ललहीणारयानिे ते पानि पानहले असावे ..

–

पण ते पTनि खरया पा. हॉककगचे निाही आहे.

–

ते पानि ‘hari.scientist’ निावाचे login असलेली कोणीतरी वयकी चालवते.

–

आणण या हरीला ही कलपनिा डॉ. ण वरामबाबू (Organizing secretary, I-SERVE, i.e. Institute of Scientific
Research on the Vedas) निावाचया एका इसमाचया पुसतकातूनि नमळिालेली असावी.
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हासयासपद दावा रमांक 6
●

आपलया सवारनिा महाभारतातलया कणार्षाबदल मानहती आहे. आपण
जरा ्ोडा अचधक नवचार केला तर आपलया लशात येईल की
महाभारत महणते की, कणार्षाचा जिम त्याचया आईचया गभार्षा यात
झाला निवहता. याचा अ्र्षा असा की, त्या काळिातही आपलयाकडे
genetic तंतजानि होते. महणूनिच असा जिम होऊ कला.
–

पंतपधानि निरेद मोदी
●

मुंबईमरये २०१४ साली एका समारंभात बोलतानिा
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कारणमीमांसा
●

●

सवार्षात पनहली गोष महणजे IVF (i.e. test tube babies) तंतजानिानिे
मुलांचा जिम होणयासाठी आधुननिक genetics गरजच निाही. महणजेच
कणार्षाचया या क्ेचा genetics ी अ्ार्षाअ्र काही संबध
ं निाही.
दस
ु री गोष महणजे अगदी IVF साठी ही तुमहाला hormones,बाईचया
रीरातील अंडा याची रचनिा, पुरषाचया रीरातील ुराण,ु त्यांची
संखया हे सवर्षा समजूनि घयावे लागते. सोनिोगा ी सारखी उपकरणे लागतात.
–

यापैकी क ाचाही पुरावा तुमहाला कुठलया गं्ांमरये नदसतो का?
32

हासयासपद दावा रमांक 7
●

आपण गणपतीची पुजा करतो. त्या काळिीही कोणीतरी एक महानि
plastic surgeon असला पानहजे, जवयानिे हतीचे डोके माणसाचया
धडावर लावूनि plastic surgery सुरवात केली.
–

पंतपधानि निरेद मोदी
●

मुंबईमरये २०१४ साली एका समारंभात बोलतानिा
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कारणमीमांसा
●

●

ही गोष खरी आहे की, पाचीनि काळिातही भारतीयांनिी वैदक ााात खूप पगती
केली होती आणण सुशतानिे (इ.स.पु. ८००) मोडलेले निाकाचे हाड परत जागेवर
बसवणयाची ानरयाही केली होती, जी एक पकारची plastic surgery च आहे.
पण, एक डोके काढू नि दस
ु रे डोके लावणे ही काही ‘plastic surgery’ निाही.
–

जर कापलेलया डोकयाचया जागी खरोखरच निवीनि डोके लावायचे असेल तर नवचार
करा की काय काय परत जोडायला लागेल.
●

●

मणका, मजारजु आणण त्याला जोडलेले सवर्षा चेतातंतू, सवर्षा रकनिललका, अन्ननिललका ...

आणण गणपतीची गोष हा जर plastic surgery चा पुरावा असेल, तर हे सारे
इससजपण यनि देवही plastic surgery चा पुरावा मानिायचे का?
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Image Credit: https://www.realmofhistory.com/2018/01/16/15-ancient-egyptian-godsgoddesses-facts/
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●

भारतात पाचीनि काळिापासूनि internet होते. महाभारतामरये संजय
जरी आं धळिा होता तरी त्यानिे धृतराष्ाला यध
ु ाचा संपूणर्षा वृतांत
सांनगतला. हे internet तंतजानिामुळिेच कय झालं. त्याकाळिात
कृतीम उपगहही होते.
–

श्री नबपलब देब,
●

नतपुराचे मुखयमंती

●

एनपल 18, 2018
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●

आता नवचार करा की जर तुमहाला कृतीम उपगह आणण internet वापरायचे असेल तर
तुमचयाकडे कोणकोणते तंतजानि असले पानहजे?
–

रेचडओ तरंगांबाबतचे जानि, नवदुत, सौर उजार्षा, सौर panels, अॅलयनु मनिीयम सारखे हलके
धातु, तांबयाचया तारा / fibre optics, transmitters and receivers, relays &
switches & routers & servers, internet protocols, programming,
अचतजववलनि ील रासायननिक इंधनिे
●

●

इतर संसकृतीमधेही अ ा गोषी आहेत का?
–

●

हे सवर्षा आपलयाकडे होतं?

्ीबेस बेटावरचा आं धळिा गीक कवी नटरेसससयासदेखील भनविय सांगायला Internet
वापरायचा?

आणण मानिनिीय मुखयमंतीमहोदय, धृतराष् आं धळिा होता. संजय निाही.
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●

भारतीयांकडे गेली ८००० ते ९००० वषर नवमानि बनिनवणयाचे जानि
आहे. एका पाचीनि ऋषीनिी radar बदल ही ललहूनि ठे वले आहे.
Which हा radar चे तत्व असे होते, “पत्येक सजीव वा ननिजरव
वसतू सतत उजार्षा पसाररत करत असते. जेवहा या उजरचे पसारण
्ांबते तेवहा आपण त्या वसतूला मृत मानितो.”
–

कॅ. अ. बोडस
●

भारतीय नवजानि कॉिगेस २०१५ मरये बोलतानिा
38
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●

●

हा सवारसाठी त्यांनिी ‘वैमाननिक ाा’ निावाचया एका गं्ाचा हवाला नदला जो महणे ऋषी
भारदाजांनिी ३००० वषारपूवर ललहीला आहे. १९न४ साली IISc मधील काही ााजांनिी या गं्ाचा
सखोल अभयास केला.
त्यांचे ननििकषर्षा पुढीलपमाणे:
–

–

–

–

हे पुसतक मुळिीच पाचीनि निाही (१९0४ सालाचया आधी ते अससतत्वात असलयाचा कोणताही पुरावा
निाही.)
त्या पुसतकातले बहुतां सससधांत सा

चुकीचे आहेत.

त्यात वणर्षा नि केलेली नवमानिे ार ार तर इ्ूनि चत्ूनि (मानहतीची) जोडतोड करनि बनिनवलेली
बदचचते आहेत. त्यातले एकही वणर्षा नि खरे असलयाचे आढळित निाही.
त्यात वणर्षा नि केलेले एकही नवमानि उडणयाचया लायकीचे निाही.
नवमानिंचे आकार उडाणाचया दषीनिे पाहता ‘भयंकर’ वाईट आहेत.

–

पुसतकात सांनगतलयापमाणे engine बनिनवलयास ते नवमानिाला वर निेणयाऐवजी खालीच आणेल.
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●

आपण नवदाथयारनिा हे का ण कवत निाही की, ण वकर बापुजी तळिपदे
निावाचया एका भारतीयानिे नवमानिाचा ोध लावला? त्यांनिी राईट
बंधुचं या ८वषर आधीच हा ोध लावला होता. आपलया IITs मरये हे
ण कवले जाते की निाही? हे ण कवले गेले पानहजे.
–

डॉ. सत्यपाल ससग, मनिुियबळि नवकास राजवयमंती, भारत सरकार
●

–

सपटेबर 2017

अललकडेच याच क्ेवर ‘हवाईझादा’ निावाचा एक कहदी चचतपट येऊनि गेला.
40
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●

गेली काही वषर अनिेकजण हा दावा करत आहेत पण या दावयाचया सम्र्षा निा्र्षा पुरावा मात
कुठे च आढळित निाही.
–

●

त्या वेळिचया एका वतर्षा मानिपतात असे महटले आहे की, “तळिपदे निावाचया माणसानिे आपलया
नवमानिाचे उडाण बघायला अनिेक निामवंतांनिा नगरगाव चौपाटीवर आमंनतत केले आहे .”
●

पण ही बातमी निा त्या 'नवमानिा’ची काही मानहती देते

●

निा हे सांगते के ते 'नवमानि' खरोखरच उडाले की निाही

तळिपदेनिी त्यांचया 'नवमानिा’ची कोणतीही मानहती ललहूनि ठे वलेली निाही आणण ते बनिनवलेले
नवमानि वा त्याचे कोणतेही भाग कुठे ही जतनि करनि ठे वलेले निाहीत.
ार तर तुमही असं महणू कता नक त्यांनिी ‘नवमानि उडनवणयाचा पयत्नि केला असेल’

●

–

पण तस पयत्नि तर इतर अनिेकांनिीही केला होता:
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_flying_machines

41

हासयासपद दावा रमांक 11
●

डारवनिचा सससधांत (मानिवी उत्रांतीचा सससधांत) वैजाननिकदिटशा सा
चुकीचा आहे. ाळिा-कॉलेजचया अभयासरमातूनि तो काढू नि टाकला
पानहजे. जेवहापासूनि पृथवीवर मानिव आला आहे, तेवहापासूनि तो मानिवच
आहे. कोणीही, अगदी आपलया पूवर्षाजांनिीही, असे कधी ललनहले वा
महटले निाहीये की, त्यांनिी एखादा माकडाचा मानिव होतानिा बचघतला.
–

डॉ. सत्यपाल ससग, मनिुियबळि नवकास राजवयमंती, भारत सरकार
●

अलखल भारतीय वेदीक संमेलनि, जानिेवारी 20, 2018
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●

मानिवी उत्रांतीचा सससधांत मांडणारया पनहलया काही ााजांपक
ै ी डारवनि एक होता. त्यानिे
उत्रांतीवादाची निैसरगक ननिवडी ी घातलेली सांगड रांचतकारी होती.
–

●

तेवहापासूनि आजपयरत हजारो ााजांनिी उत्रांचतवादाची पडताळिणी घेतली आहे आणण या
सससधांताला आधारभूत मानिूनि सं ोधनि केलेले आहे.
–

●

त्याचे सं ोधनि १८५९मरये पकाण त झाले.

गेलया १६० वषारत या सससधांतामरये अनिेक छोटे मोठे बदल घडत गेले , पण तरीही डारवनिची
मूळि कलपनिा अजूनिही नटकूनि आहे.

उदाहरणच दायचे झाले तर, आइनिसटाईनिनिे सापेशतेचा सससधांत नदलाय महणूनि आपण
ाळिे त ियट
ु निचे गतीचे ननियम ण कवणे बंद करतो का?
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●

●

उत्रांचतवाद कधीही असे महणत निाही की एका नपढीत तुमहाला मोठा बदल नदसूनि येईल.
आजचा मानिव हा काही चचपांझी ककवा आज अससतत्वात असलेलया इतर कोणत्याही
वानिरांपासूनि उत्रांत झालेला निाही.
–

जर आपण अनिेक नपढा मागे गेलो तर आपलयाला असे आढळिू नि येईल की, लाखो वषारपूवर
आजचा मानिव व आजचे वानिर यांचा पूवर्षाज एकच होता.
●

–

●

तुमही अजूनि मागे जा, मग तुमहाला आढळिे ल की वानिरे (मानिव धरनि) व इतर माकडे यांचा पूवर्षाज एकच
होता.

त्यामुळिे काही हजार वषारपूवर आपलया सुसंसकृत पूवर्षाजांनिी माकडाला माणुस होतानिा पाहणयाचा
प्च उदवत निाही.

वाघांचया अंगावर पणे का? ससजरा ाची मानि उं च का? ककवा काही रोगांचे ससजवाणू औजिषधानिे का
मरत निाहीत?अ ा सवर्षा प्ांची उतरे उत्रांचतवाद देतो.
–

जर उत्रांचतवादच चुकीचा असेल तर या सवर्षा प्ांची निवीनि उतरे ोधावी लागतील.l
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●

●

●

(सवदे

ी) गाय शासादारे अॉसकसजनि आत घेते आणण उशासादारे परत अॉसकसजनिच बाहेर टाकते .
लोकांनिी याचे वैजाननिक महत्व समजावूनि घेतले पानहजे .

जरी आपण क (सवदे ी) गाईचया जवळि जाऊनि उभे रानहलो तरी सदर-खोकलयासारखे
आजार बरे होतात.
(सवदे ी) गाईचया ेणामरये इतके vitamin B असते की ते सगळिी घातक पारणे ोषूनि
घेते.
–

श्री. वासुदेव देवनिानिी
●

ण शण आणण पंचायती राज मंती, राजस्ानि सरकार

●

कहगोननिया गो ाळिे मरये अशय पात संस्ेनिे आयोससजत केलेलया कायर्षा रमात बोलतानिा (२०१न)
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●

बरयाचदा हा दावयांतली गोची लशात येणयासाठी जरा खोलात जावे लागते .
–

जर मुंगी एखादा ट्कला धका मारत असेल तर मुंगीनिे लावलले बल ‘ ूिय’ असते का?
●

●

पण ते नवचारात घेणयाचया लायकीचे असते का?

(माणसासकट)

कत निाही.

–

●

●

कुठलयाही पाणयाची शसनिसंस्ा आत घेतलेलया सवर्षा च O2 चा CO2 बनिवू

महणजेच सवर्षा च पाणी उचछासात अॉसकसजनि सोडतात.

त्याचपमाणे, कुठलाही घनि पदा्र्षा ‘काही’ पकारचा नकरणोत्सार ्ांबनवतोच आणण जर
त्या घनिपदा्ार्षाची जाडी अचधक असेल तर तो सवर्षा पकारचया नकरणोत्साराची तीवता
कमी करतोच.
महणजेच, हा दावा बदपमाण खरा असला तरी त्यातूनि जी भावनिा वयक केली जाते ती
46
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●

सवदे ी गाईची रीररचनिा इतर गाई ंपेशा ककवा मह ीपेशा वेगळिी असते का?
–

●

●

●

जर ती वेगळिी असेल तर surgery ककवा scans करनि ते दाखनवत येईल का?

जर एखादा पाणी अॉसकसजनि आत घेऊनि अॉसकसजनिच बाहेर टाकत असेल तर निकी
शासोचछासाची गरजच काय?
जर खरोखरच गाईचया जवळि जाणयानिे सदर खोकला बरा होत असेल तर गाय निकी आपलया
रीरापयरत ‘उपचार’ कसे पोहोचवते आणण आपले रीर ते ‘उपचार’ कसे receive करते?
जर गाईचे ेण सगळिे घातक पारण ोषूनि घेत असेल तर (सवदे ी) गायीनिा असे उत्रांत
होणयाची गरज का पडली?
–

आणण ही ‘पारण ोषूनि घेणयाची की’ क गाईचया ेणातच का? जर एखादा ेळिीनिे तोच चार
खाला तर चतचया ेणातही ही की असेल का?
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●

आमही गीर पररसरातलया गाई ंचया मुताचे ४०० निमुनिे तपासले आणण आमहाला त्यात
सोियाचे अं आढळिले. आमचया ननिररशणांपमाणे १ललटर गोमूतामरये ३ ते १० नमलीगॅम
सोनिे आढळिू कते. हे सोनिे आयननिक सवरपात मूतात नवरघळिलेले असते . ते गोमूतामधूनि
वेगळिे करनि रासायननिक अणभनरयांमा र्षा त त्याचे घनिीकरण करता येते . आमही उं ट, मह ी,
मेढा आणण ेळयांचया मूतांचेही निमुनिे घेतले मात त्यांमरये काही पचतजैनवके आढळिू नि आली
निाहीत. गोमूतात आढळिलेलया ५१०० संयगु ांपक
ै ी ३८८ संयगु ांमरये औजिषधी गुणधमर्षा आहेत.
–

डॉ. बी. ए. गोलानकया,
●

●

जैवतंतजानि नवभागपमुख, जुनिागढ कृषी नवदापीठ
जूनि 2016
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●

सुरवातीला असे वाटते की, चांगलया सुसज सं ोधनि केदात, वयवसस्त काळिजी घेऊनि हा
पयोग केला गेला आहे.
–

●

महणजे बहुतेक ते जे काही महणतात ते बरोबरच असेल.

उलटपशी,
–

मुळिात गाईचया मूतात सोनिं आलंच कुठू नि?
●

●

–

–

गाईचं रीर इतर कोणत्या मुलदवयांचं सोियात रपांतर कर कतं का?निाही तर मग गाईचया रीरातूनि
मूतात उतरलेलया सोियाचं मूळि कुठायं?
जर गोमूतातलं सोनिं गाईचया चारयातूनि (जे मुळिात जमीनिीतूनि चारयात गेलं असेल) गाईपयरत पोचत
असेल तर तोच चारा खाणारया इतर पाणयांचया मूतात सोनिं असतं का?

हे इतके सोियाचे अं मूतात 'चुकूनि येऊ कतात का?
सवर्षा मूते ही अलकलीधमार्षाची असतात. सवर्षा अलकली जंतूनिा क असतात. त्यामुळिे जंतूनिा क असणे
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आणण औजिषधी गुणधमर्षा असणे हा दोनि वेगळया गोषी आहेत.

हासयासपद दावा रमांक 14
●

लजवयोचतिय हे सवार्षात मोठे नवजानि आहे. खरं तर ते नवजानिाचयाही
वरचे आहे. आपण त्याचा पसार केला पानहजे.
–

श्री. रमे पोखररयाल ननि क
ं
●

उतराखंडचे मुखयमंती, 2017
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कारणमीमांसा
●

जगभरात अनिेकांनिी लजोचतियानिे केलेलया दावयांचया चाचणया घेतलया आहेत .
पत्येक चाचणी हेच दाखनवते की, लजवयोचतिय पूणर्षापणे खोटे आहे.
–

●

भारतातही, डॉ. जयंत निारळिीकर आणण डॉ. निरेद दाभोळिकर यांचया निेतृत्वाखाली
लजवयोचतियाची पडताळिणी केली गेली आणण त्यातही असाच ननििकषर्षा आला.

मुळिात
–

लजवयोचतियाला काही ााीय ककवा तारकक आधारच निाही.

महणजे बघा, निी असं महणू कतो का...
●

●

चत्े तो एक छोटा नठपका नदसतोय निा ती पृथवी आहे. त्या नठपकयात एक भारत निावाचा
दे आहे, त्यात मुंबई निावाचे हर आहे. त्या हरातलया एका इमारतीत ही दोनि माणसे
बाजुबाजुला बसली आहेत आणण त्या दोघांची जिमतारीख आणण जिमवेळि तपासूनि मी त्या
दोघांवर वेगवगेळिा पररणाम करणार आहे.
हा सवर्षा मूखर्षापणा आहे.
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ही यादी संपणारच निाही
●

इतरही अनिेक अ ा गोषी आहेत, जवयांनिा नवजानिाचा मुळिीच आधार निाही, पण त्या नवजानि
महणूनि खपनवलया जातात. पण वेळिेअभावी आपण पत्येक अ ा गोषीनवषयी बोलू कत
निाही.
–

भनवियक्नि आणण भनविय सुधारावं महणूनि केले जाणारे उपाय
●

–

पयार्षायी (???) उपचारपधती
●

–

●

हसतरेखा (व तत्सम इतर पकार), े ग ुई, आरोगयमणी, गहांचे खडे, बाबा / बुवा / बापू /
पीराचे तावीत वा इतर पसाद....

रेकी, पाणणक नहललरलग, होनमओप्ी, चुंबकीय उपचारपधती, चुंबकीय पाणी.....

वनिौषधी आधाररत वा लंघनिाधाररत उपचार जे diabetes / cancers ‘संपूणर्षापणे बरा’
करणयाचा दावा करतात.

आपण नवचारलेले प् आता या सवारनिाही नवचारणयाची जबाबदारी तुमची आहे.
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