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Disclaimer

• माझी मतं, िवनिर्मिती लनििंग फाउंडशेिची मतं आणण 
आयोजकांची मतं या तीि स्वतंत्र गोटिी आहेत. मी 
माझ ेमत मांडणार आहे. आयोजकांचे मत त्याहूि वेगळे 
असू शकेल. 

• एका बाबतीत मात्र सवािंचे एकमत आहे. ती बाब ्हणजे 
– प्रत्येकािे ववचार केला पाहहजे
– प्रत्येकाला स्वतःची मतं असली पाहहजेत
– प्रत्येकािे आपली मतं मोकळेपणािे मांडली पाहहजेत
– एकमेकांची मते समजावूि घेतली पाहहजेत. 



• ववज्ञाि ववषयावर िुसते व्याख्याि देणे योग्य िाही. 
ववज्ञाि हा केवळ ऐकण्याचा ककंवा पाहण्याचा ववषय िसूि 
स्वतः करण्याचा ववषय आहे. 

• ्हणूि आपण एक प्रयोग करू.
• प्रत्येकाला वतिमािपत्राचा अधाि कागद आधीच देऊि ठेवा. 
• होल इि द हॅंडचा प्रयोग करा. (संदर्ि -

www.navnirmitilearning.org वरील Ask Why, ववचारा का, 
या पुष्स्तकेत)

http://www.navnirmitilearning.org/


ववज्ञाि ्हणजे काय?

– सगळयांिा हाताला र्ोक हदसलं
– हा प्रयोग कोणत्याही जाती धमािच्या, गरीब श्रीमंत, 

पुरूषािे, स्त्रीिे, कोणत्याही देशात, डोंगरावर, 
समुद्रकाठी, सपािीवर असा कुठेही केला, तरी हे 
असंच होणार.

– ववज्ञाि असं सावित्रत्रक असतं
– ववज्ञाि सवािंच्या बाबतीत समाि असतं.
– ती ताकद आहे आपल्या सगळयांच्या हातातली.



ववज्ञािाची पद्धत कशी असत?े हाताला र्ोक 
पडल्यासारखं का हदसतं हे कसं शोधणार?

• हाताला र्ोक पडलेलं िाही याची खात्री करणार, मुलं 
पण असं पाहणार.

• िळीत जाद ूिाही याची खात्री करणार.
• मग जाद ूकुठे असेल? डोळा आणण मेंद ू
• अिुर्व, गहृीतक, प्रयोग, तकि , अिुमाि, हे अिुमाि 

वेगवेगळया पररष्स्थतीला लावूि तपासूि पाहणं
• एकदा का थथअरी मांडली की कुठेही कोणीही हा प्रयोग 

केला तरी तो झाला पाहहजे.



मेणबत्तीचा प्रयोग – १ आणण ३ मेणबत्त्या लावूि
• काय होणार, पाठ्यपुस्तकात काय स्पटिीकरण होतं, अशी 

चचाि करत एका मेणबत्तीचा प्रयोग करा.
• ३ मेणबत्त्या लावूि पहा. जास्त पाणी वर चढतं का?
• ३ मेणबत्त्या लावल्यावर ग्लासात जास्त ऑष्ससजि होता 

का?
• ऑष्ससजि वापरला गेला, तर काबिि डाय ससाइड बिला का? 

तो कुठे गेला?
• यासारखे प्रश्ि येतात. या प्रयोगाला २००० वषािंचा इनतहास 

आहे. प्रयोगाची वेगवेगळी स्पटिीकरणे या २००० वषािंत हदली 
गेलेली आहेत.

• पाठ्यपुस्तकालाही प्रश्ि ववचारले पाहहजेत. नतथे हदलंय 
्हणजे ते बरोबरच असेल असं मािायचं िाही.



हाताचं भोक, मेणबत्ती, इथपर्यतं तपासण्र्यात 
आपल्र्याला अडचण नाही, पण र्या प्रर्योगात मात्र
आपल्र्याला discomfort रे्यतो.
• एके हदवशी अचािक देशर्रातले अिेक गणपती दधू 

वपऊ लागले.
• गणपतीची मूती घेऊि नतला कसं पाणी पाजता येतं 

ते स्वतः करूि पहा.
• कसं तपासायचं, कोणते गणपती दधू वपतील, इतर 

कोणते आकार दधू वपतील इ. प्रश्ि ववचारले पाहहजेत.
• अगदी खरं वािेल अशा पद्धतीिे चमच्यातलं पाणी 

पिपि कमी होतं. 
• तपासूि पाहण्याची सवय हवी.
• इतर धमािंमध्येही अशा घििा घडल्या आहेत उदा. 

मूतीला अशू्र येणे



या प्रयोगांमधूि दोि प्रश्ि उरे् राहतात.

• वैज्ञानिक दृष्टिकोि ही पाश्चात्य कल्पिा आहे 
का?

• ववज्ञाि हे देवा-धमािच्या ववरोधात आहे का?



पण त्यांच्या चचेआधी..

मला देशर्सती करायची असेल तर मी काय केलं 
पाहहजे?



देशर्सती - र्ारतीय िागररकाची कतिव्ये –

51A (h) 

वैज्ञानिक 
दृष्टिकोि, 
शोधकबुद्धी आणण
मािवतावादाचा
प्रसार करणे

राज्यघििेतील 
कतिव्यांचे पालि
्हणजे देशर्सती



• ्हणूि आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोिाच्या 
प्रसारासाठी काम केलं पाहहजे. 

• मी वैज्ञानिक दृष्टिकोिाबद्दल बोलत आहे 
्हणजे मी देशर्सती करत आहे.



दोन्ही प्रश्िांकड ेवळू

पुढे काही वचिे हदली आहेत ती कोणाची आहेत 
ते ओळखा. 
प्रत्येक वचिािंतरच्या स्लाइडवर त्या व्यसतीचा 
फोिो आहे.



• केवळ ऐकलं आहे ्हणूि कोणत्याही गोटिीवर ववश्वास ठेवू 
िका. 

• बहुतांश लोक असं ्हणतात ्हणूिही एखाद्या गोटिीवर 
ववश्वास ठेवू िका. 

• आपले आदरणीय गुरू ्हणतात ्हणूिही एखाद्या गोटिीवर 
ववश्वास ठेवू िका. 

• वषाििुवषािंची परंपरा आहे ्हणूिही कशावर ववश्वास ठेवू 
िका. 

परीक्षण आणण ववश्लेषण करूि जर तु्हाला असं हदसलं की ती 
गोटि तकि ववचारावर खरी आहे आणण सवािंच्या हहताची आहे, तर 
तु्ही ती गोटि मािा आणण त्यािुसार आचरण करा. 





• ज्योनतष ककंवा त्यासारख्या गढू गोटिी कमकुवत 
बुद्धीची लक्षण आहे. आपल्या  बुद्धीला त्या ववळखा 
घालू लागल्या तर लगेच आपण ड सिरला दाखवावे, 
चांगले जेवण घ्यावे आणण आराम करावा. 

• अधंववश्वास हा आपला फार मोठा शत्र ूआहे. धमिवेड
हा तर त्याहूि मोठा. अधंववश्वासािे डोसयात प्रवेश 
केला की बुद्धी निघूि जाते. 

• डोळे झाकूि ववश्वास ठेवणे ्हणजे मािवी आत््याचे 
ववघिि होणे. तु्ही िाष्स्तक झालात तरी चालेल पण 
प्रश्ि ि ववचारता कोणत्याही गोटिीवर ववश्वास ठेवू 
िका. 





वैज्ञाननक दृष्टिकोन म्हणजे

• ववचार करण्याची प्रकिया
• कृती करण्याची पद्धत
• सत्याचा शोध
• जगण्याची पद्धत
• मुसत मािवाची मिोवतृ्ती





ज्याला प्रगती करायची आहे त्या प्रत्येक व्यसतीिे  
प्रत्येक पुराति ववश्वासाची थचककत्सा केली पाहहजे. 
त्यावर अववश्वास दाखवला पाहहजे, त्याला आव्हाि हदले 
पाहहजे. तकि  वववेकािे प्रत्येक ववश्वासावर िप्पप्पयािप्पप्पयािे 
काम करा. पूणि वववेकािे तपासल्यावर एखादे तत्त्वज्ञाि 
ककंवा ववचार पुढे िेता येत असेल तर त्याचे स्वागत 
आहे. एका व्यसतीचा वववेक कधी कधी त्रहूिपूणि, 
चुकीचा ककंवा हदशाहीि असू शकतो. परंतु तो आपल्या 
चुका सुधारायला तयार असतो कारण वववेक हा त्याचा 
मागिदशिक तारा असतो. परंतु ि तपासता केवळ मान्य 
करणे ककंवा अधंववश्वास घातक असतो. यािे मेंद ू
संकुथचत होतो आणण व्यसती प्रनतकियावादी होतो. 





• वेगवेगळया धमािंच्या मागिदशिक ताऱयांिी ‘प्रश्ि 
ववचारणे, तपासूि मग स्वीकारणे’ हा ववचार 
मांडलेला आहे.

• सवि राजकीय पक्षांच्या आदशि व्यसतींिीही हा 
ववचार मांडलेला आहे.



याचा अथि असा, की आपण वैज्ञानिक 
दृष्टिकोिाचा प्रसार करतो, तेव्हा आपण एका 
पक्षाच्या ववरोधात ककंवा दसुऱया पक्षाच्या बाजूिे 
िसतो, तर आपण िागररक ्हणूि आपले 
कतिव्य पार पाडत असतो आणण त्याद्वारे 
देशर्सती करत असतो.



वैज्ञानिक दृष्टिकोि ्हणजे
“ जेवढा पुरावा, तेवढा ववश्वास ”

अशी एक सोपी व्याख्या आणखी एका व्यसतीिे 
हदली, ती व्यसती कोण असावी?



ड . िरेंद्र दार्ोळकर



‘गडथचरोलीमधील आरमोरीला कसं जायचं?’ असा 
प्रश्ि तु्ही चार वेगवेगळया लोकांिा ववचारलात. 
तर त्यांची उत्तरं अशी होती.

१) सहा महहन्यांपूवी मला स्वप्पि पडलं होतं. तर त्यािुसार असं असं जा.
२) दोि महहन्यांपूवी बसस्थािकावर असतािा, एक माणूस त्याच्या 

सोबतच्या व्यसतीला आरमोरीचा रस्ता सांगत होता. तो असा होता.
३) महहन्यार्रापूवी माझा र्मत्र या रस्त्यािे जाऊि आला. त्यािं असा 

रस्ता सांथगतला.
४) माझं तातडीचं काम होतं. ४ हदवसांपूवी मी अमुक तमुक रस्त्यािे 

जाऊि आलो.
तर तु्ही कोणावर जास्त ववश्वास ठेवाल?



वैज्ञानिक दृष्टिकोि ्हणजे कायिकारणर्ाव

१. प्रत्येक कायािच्या मागे कारण असतं.
२. ते कारण माझ्या बुद्धीला समज ूशकतं.
३. जगातल्या सगळयाच कायािंच्या मागची कारणं 

समजतात असं िाही, पण ती ज्या वेळी समजतील 
त्या वेळी ती कशी समजतील हे कायिकारणर्ावामुळे 
मला समजतं.

४. यथाथि ज्ञािप्राप्पतीचा माणसाला लार्लेला हा सवाित 
खात्रीशीर मागि आहे.



ड . दार्ोळकर - वैज्ञानिक दृष्टिकोि
• वैज्ञानिक दृष्टिकोि स्वीकारणं ्हणजे स्वतःच्या 

जीविातली सूत्र ंस्वतःच्या हातात घेणं.
• जीविाकड ेबघण्याचा, यशस्वी होण्याचा, अथधक 

चांगला माणूस होण्याचा दृष्टिकोि ्हणजे वैज्ञानिक 
दृष्टिकोि. आपण हा दृष्टिकोि बाळगला, तर 
स्वतःच्या, समूहाच्या, समाजाच्या आणण राटराच्या 
जीविामध्ये आमूलाग्र बदल घडू शकतो. तो घडवूि 
आणण्याचा संकल्प आपण करावा, अशी माझी
मिोमि वविंती आहे. 



वैज्ञाननक दृष्टिकोन – हेमू अधिकारी

• वैज्ञानिक दृष्टिकोि ्हणजे कोणत्याही 
प्रश्िाकड ेतकि शुद्ध पद्धतीिे ववज्ञािाची पद्धत 
वापरूि बघणं. निरनिराळया राजकीय, 
सामाष्जक प्रश्िांकड ेया पद्धतीिं बघता येतं 
आणण जर अशा पद्धतीिे पाहहलं तर त्या
प्रश्िांची सोडवणूक आज आपण जशी करतो 
आहोत त्यापेक्षा वेगळया प्रकारे करता येते.



वैज्ञानिक पद्धत वापरूि काढलेले निटकषि 
गैरसोयीचे असले, आपल्या आयुटयातले श ििकि  
आणण सुलर् पयािय िाहीसे करणारे असले, तरीही 
ते स्वीकारणे हा वैज्ञानिक मािर्सकतेचा 
महत्त्वाचा र्ाग आहे. हा आपण आपल्यात 
रूजवला पाहहजे.



फलज्र्योनतष हे ववज्ञान का नाही –
डॉ. नारळीकर आणण डॉ. दाभोळकरांचा प्रर्योग



प्रर्योग कार्य होता?
• 100 हुषार मुले आणण 100 मनतमंद मुले यांची जन्मवेळ 

ज्योनतषांिा हदली. त्यांच्या जन्मपत्रत्रका तयार केल्या. 
• त्या रॅंडमली र्मसस केल्या.
• ज्योनतषांिा प्रयोगात सहर्ागी होण्यासाठी आवाहि केले.
• प्रत्येक ज्योनतषाला 40 पत्रत्रका हदल्या. आणण त्यांच्यातील 

हुषार कोण आणण मनतमंद कोण ते ओळखायला सांथगतले.
• 51 ज्योनतषांपैकी 27 जणांिी आपले प्रनतसाद पाठवले.
• िाणेफेक करूि काढले असते तर ष्जतकी उत्तरे बरोबर 

आली असती त्यापेक्षा थोडीशी कमीच उत्तरे बरोबर आली.
• निटकषि – फलज्योनतषामध्ये अदंाज बांधण्याची कोणतीही 

क्षमता िाही. 



ववज्ञान कशाला म्हणार्यचं?

• ज्या गोटिी ववज्ञाि असण्याचा दावा करत असतील त्यांिी 
ववज्ञािाच्या कसोिीला उतरण्याची तयारी दाखववली पाहहजे.

• उदा. Mid brain activation, इ. गोटिी हे छद्मववज्ञाि आहे.
• तरीही आपण याकड ेका आकवषित होतो? – मलुांची प्रगती 

व्हावी असं आपल्याला वाितं. मलुांिा त्यांची पॅशि 
सापडपेयिंत पालक आणण शाळेिे दम धरला पाहहजे. असं 
एका रात्रीत काहीही बदल होत िसतात हे आपल्याला खरं 
तर माहीत असतं.



ववज्ञान िममववरोिी आहे का?

• धमािवरील ववश्वास आणण धमािंधता यात 
आपण फरक केला पाहहजे. 

• धमाििे वैज्ञानिक असण्याचा दावा केला िाही तर 
कोणताही संघषि िाही.

• धमि आणण राजकारण वेगळे ठेवले तर कोणताही 
संघषि िाही. 

• र्ारतीय धमिववचारात थचककत्सक प्रश्ि
ववचारण्याची फार मोठी परंपरा आहे.



• धमि ्हणजे अंधश्रद्धा असे िाही. 
• ववववध धमि पाळणाऱयांमध्येसुद्धा प्राचीि 

काळापासूि वैज्ञानिक ववचार आहे.
• ववज्ञाि तंत्रज्ञािाचा वापर करणाऱयांमध्ये सुद्धा 

अंधश्रद्धा हदसू शकत.े उदा. ग्रहणाच्या हदवशी घरी 
बसणारे वैज्ञानिक. 

• माणसांच्या वैयष्सतक आणण सामाष्जक व्यवहाराचा 
आधार त्याची वववेकबुद्धी असावी. या प्रयत्िात 
आपण यशस्वी झालो, तर वैयष्सतक श्रद्धा
असल्या काय, िसल्या काय, त्या त्याच्या
सामाष्जक व्यवहाराच्या आड येणार िाहीत.



• लोकशाहीवादी व मािवतावादी धार्मिकता आणण 
वैज्ञानिक दृष्टिकोि यांची मैत्री आहे.

• धमािंधतेशी या दोघांचीही मूलरू्त िसकर आहे. 



• वैज्ञानिक दृष्टिकोि रूजवण्यासाठी ववज्ञाि 
र्शकवण्याचा उपयोग होऊ शकतो, पण ते पुरेसे 
िाही.

• ववज्ञाि ि र्शकलेल्यांमध्ये सुद्धा वैज्ञानिक 
दृष्टिकोि असू शकतो.

• ववज्ञािाबरोबरच र्ारतीय राज्यघििेतील मूल्यांची 
जोपासिा करणे नततकेच आवश्यक आहे –
लोकशाही, समािता, सामाष्जक न्याय, मािवता, 
सहहटणतुा, धमिनिरपेक्षता



गुणवत्तापूणि ववज्ञाि र्शक्षण ्हणजे काय?

• सवि मलेु ववज्ञािाशी comfortable असणे 
• सवि मलेु ववज्ञाि समजिू र्शकत असणे 
• सवि मलेु ववज्ञाि कृती करणे आणण प्रश्ि 

ववचारणे या पद्धतीिे र्शकत असणे. 
• सवि मलेु थचककत्सक ववचार करायला र्शकणे
• ...

• ...



गुणवत्तापूणि वैज्ञानिक दृष्टिकोि र्शक्षण 
्हणजे काय?

• सवि मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोि रूजणे 
– प्रश्ि ववचारणे
– तपासणे
– माहहतीचे संकलि आणण अभ्यास
– तकािचे महत्त्व जाणणे



Wow पासून का आणण कसे र्याकडे

• हाताला र्ोक का हदसतं
• गणपती दधू का वपतो
• मेणबत्ती आणण पाणी प्रयोगात िेमकं काय काय 

आणण का घडतं



तपासणे

• गणपती दधू वपतो ते करूि पाहणे
• वेगवेगळया द्रव्यांपासूि दधू वपणारे गणपती 

तयार करणे. 
• वेगवेगळया द्रव्यांपासूि दधू वपणारे इतर प्राणी 

व वस्तू तयार करणे 
• वरील तीि प्रयोगांच्या संदर्ाििे प्रश्ि ववचारणे.



प्रश्न ववचारणे व शोि घेणे –
तर्यांच्र्या स्वतःच्र्या आरु्यटर्याशी संबंधित प्रश्न
• उदा. पाळी वाईि असते का? पाळीच्या काळात मुलींवर 

इतकी बंधिे का घातली जातात?

– पाळीमागचे ववज्ञाि समजिू घेणे
– बंधिांमागील कल्पिा कोठूि आणण का आल्या 

असतील ते समजिू त्याची चचाि करणे
– आजबूाजचू्या व्यसतींचे निरीक्षण करणे
– ज्या गोटिी स्वतःला पितील त्याच फसत

पाळण्याची सुरूवात करणे. 
सवि बालकांचा स्वच्छ शौचालयाचा हसक आणण 

मुलींचा स्वस्त िॅपककन्सचा हसक यावरही चचाि करणे.



माहहती जमा करूि त्याचा अभ्यास करणे. 

• या खोलीत रू्त असते असे जर कोणी ्हिले तर .. 
– वगाितील प्रत्येकािे २५ जणांिा तु्ही स्वतः कधी 

रू्त पाहहलेलं आहे का हे (40 x 25 = 1000 व्यसती). 
– त्या माहहतीवरूि काय हदसते त्याचे निरीक्षण 

करणे. 
– चचाि करणे. 
– रु्ताबाबत स्वतःचा निटकषि काढणे.



वरीलपैकी अिेक गोटिी या गैरसोयीच्या असतात आणण 
त्या हदवसेंहदवस संवेदिशील केल्या जात आहेत. 

बालकांमध्ये वववेक आणण वैज्ञानिक दृष्टिकोि रूजवणे हे 
सवाित महत्त्वाचे काम आहे. त्यासाठी पालक आणण 
र्शक्षकांिी तो स्वतःमध्ये रूजवणे आवश्यक आहे.

ववज्ञाि र्शक्षणािे रोजच्या आयुटयातील प्रश्िांिा र्र्डलं 
पाहहजे.



ववज्ञानातील नम्रता

• वैज्ञानिक दृष्टिकोि हा िेहमीच िम्र असतो
• आज माझ्याकड ेजो पुरावा आहे, त्या आधारे 

एवढं एवढं सत्य आहे. उद्या जर त्यापेक्षा 
वेगळा पुरावा र्मळाला, तर त्याच्यापेक्षा वेगळं 
काहीतरी सत्य तयार होईल.

• ववज्ञाि अंनतम सत्याचा दावा कधीच करत 
िाही.



वैज्ञाननक दृष्टिकोनातून रे्यणारी मूल्र्यं
• वस्तुनिटठता, तकि शसती, वववेक
• सच्चेपणा
• थधिाई
• मािवता
• लोकशाही
• स्वातंत्र्य
• धमि, जात, र्लगं, वणि, आथथिक स्तर यांच्या आधारे 

माणसामाणसात र्ेद ि करणं. त्याद्वारे 
धमिनिरपेक्षता, र्लगंसमािता



खुदी को कर बुलदं इतना 
कक हर तक़दीर से पहले 
खुदा बंदे से खुद पूछे 
बता तेरी रजा क्र्या है 



20 ऑगस्ि – राटरीय वैज्ञानिक दृष्टिकोि हदवस 
र्ारतर्रातील कायििम

• देशर्रात तयारीच्या कायिशाळा
• दार्ोळकरांच्या २ व्याख्यािांचे इंग्रजीत र्ाषांतर 
• इतर र्ारतीय र्ाषांमध्ये र्ाषांतर
• र्ाषणांच्या ववडडओचे subtitling

• 12 प्रयोगांची पुष्स्तका – िवनिर्मिती – इंग्रजी-मराठी
• इतर र्ारतीय र्ाषांमध्ये त्यांची र्ाषांतरे
• श ििकफल्म व इतर साहहत्य निवड
• हे सगळं साहहत्य वेबसाइिवर उपलब्ध असेल
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प्रश्िोत्तरे आणण चचेत आलेले मुद्दे
• माझ्याकड ेतुमच्या सगळया प्रश्िांची उत्तरे िसणार, तुमच्या मुद्द्यांचे, कमेंिसचे स्वागत 

आहे. 
• लोक आपापल्या क्षेत्रात ववज्ञािाची पद्धत वापरतात, पण ४५ हदवसात पैसे दपु्पपि करूि 

देतो यावर ववश्वास ठेवतात. मुलांिा असा सवािंगीण वैज्ञानिक दृष्टिकोि कसा द्यायचा? 

(इथे फाइिमिचे उदाहरण लागू पडते. – Active Irresponsibility)
• Causal relation and correlation यातली बारीकशी सीमारेषा सामान्य लोकांपयिंत कशी 

पोहोचवायची आणण ती समजत िसल्यामुळे त्यांिा वैज्ञानिक दृष्टिकोि समजिू घेणं 
जमेल का? (इथे मी सामान्य लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोि असतोच, आणण 
ववज्ञािासाठी लागणाऱया अिेक क्षमता उदा. थचकािी या सामान्य लोकांमध्ये अिेकदा 
जास्त असतात. उदा. हाउस वाइफ असं सांथगतलं.) आपण सगळेच वैदृ च्या एका 
िप्पप्पयावर असतो, आणण शरं्र िसके वैदृ असं काही िसतं. 

• फेक न्यूज, माहहती कशी ओळखायची. तेच आज मोठं काम होऊि बसलं आहे. (उदा. 
ष्जओ इष्न्स्िट्यूि. आपल्याला तपासायला वेळ िसेल तर आपण ककमाि फ रवडि करू 
िये)

• अमुक सोसि मधूि आले ्हणजे खरेच असणार ककंवा खोिेच असणार असे चटमे उतरवणं 
्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोि



• काही गोटिींचा पररणाम िंतर हदसतो. कालावधी जास्त असेल तर मुलांिा तो संबंध समजत 
िाही. उदा. गार पाणी प्पयायलं की सदी होत ेहे माझ्या नतसरीतल्या मुलाला कसं समजवायचं? 

(एकतर सगळया मुलांिा होत िाही, त्याला होत असेल तर त्याला रेक डि ठेवूि Observe 

करण्याची ही संधी आहे. जीवाला धोका िसलेल्या गोटिीत असे प्रयोग जरूर करावेत.)
• ववज्ञािाची पद्धत ही देखील एक ररच्युअलच आहे. (यावर एका पालकािे उत्तर हदलं की ती 

पररवतििीय आहे. धार्मिक ररच्युअल पररवतििीय िसतात कारण त ेपररणामांकड ेपहात िाहीत.)
• मुलांिा िप्पप्पयािप्पप्पयािे द्यायला हवे का? आज व्याख्याि ऐकलं आणण उद्यापासूि हा डोस असं 

िको िा? (मुलांमध्ये असतोच वैदृ. आपण तो थोपवू िये आणण आड येऊ िये)

• बालमािसशास्त्र ही लक्षात घ्यायला हवं. दरवेळी प्रयोगािे र्सद्ध करता येईल असं िाही. उदा. 
रोज दात घासले पाहहजेत हे आपण ककडतील आणण दखेुल इतपत समजावू शकतो पण ककती 
समजावत बसायचं याचं तारत्य बाळगायला हवं.

• पौणणिमा अमावस्येला समुद्र खेचला जातो, तर आपण तर लहाि आहोत ्हणूि मूड ष्स्वंग 
होतात. (तसे इथल्या सवि १०० लोकांिा झाले तर तो general phenomena. तो कोणत्या 
आजाराचा र्ाग असेल तर काहीच लोकांिा होणार मी त्यातली तज्ज्ञ िाही.)  


