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रा���य व�ै ा�नक �ि�टकोन �दवस 

- 20 ऑग�ट

रा���य व�ैा�नक �ि�टकोन �दवस' आ�ण व�ैा�नक �ि�टकोना�या �साराबाबतच े�नवेदन

“व�ैा�नक �ि�टकोन, मानवतावाद आ�ण शोधकब�धी व  सधारक व�ी वाढवणे व �यांचा �सार व �चार करणे”, हे ु ु ृ

भारतीय रा�यघटने�या कलम 51 A(h) नसार भारताच ेनाग�रक �हणन आपल ं मलभत कत�� य आहे. केवळ तवेढंच ु ू ू ू

नाह�, तर 21 �या शतकातील जाग�तक समाजाचा घटक �हणनह� त ेआपल ंमलभत आ�ण साम�हक कत�� य आहे.ू ू ू ू

 

या कामाकड ेआपण परेस ं    ,      ,  ु ल�आजवर �दलेलं नाह� �यासाठ� आव�यक �ततक� बां�धलक� दाखवलेल� नाह� असं

आ�हाला वाटतं �याऐवजी �व��द �दशनेे जा�याचे �चतंाजनकआ�णअ�व�थकरणारेआ�मक�य�नचजा�त . ,   ,        

होत आहेत �हणनच जा�त जोमाने उ�साहाने प�धतशीरपणे आ�ण सात�याने सव� पात�यांवर व�ैा�नकू .   , ,       

�ि�टकोना�या �साराचे काय� तातडीने हाती घे�याचीआव�यकताआहे हे काम पढे ने�यात शाळा महा�व�यालयेु       .      ,  

आ�णश�ै �णकसं�थांची भ�मका �वशषे मह�वाचीआ�ण �नणा�यकअसणारआहे व�ैा�नक �ि�टकोनाचा �सार हेू         .     

केवळव�ैा�नकांचेकामनसनभारतीयलोकशाह�तीलसव�नाग�रकांचे तेकामआहेू          .

स�या�या      .    .  काळात�या व�ैा�नक �ि�टकोना�या खं�या पर�क�या�म�ये डॉ नर�� दाभोळकर अ�ेसर होते आप�याु

�या�यानांमधन आ�ण लेखांमधन �यांनी हा �वषय समाजात�या सव� �तरांपयत� नेला 20 ऑग�ट हा �यांचाू ू         .     

हौता��य�दवसदेशभरातरा���यव�ैा�नक�ि�टकोन �दवस�हणनसाजराकरणे हे �यामळेअगद�यो�यआहेू ु             . 

येथे स�या केलेले आ�ह� सवज� ण, या मो�हमेला पा�ठंबा देत आहोत.       बह�तआ�णतक� �न�ठलोकांचा �ववेक�आ�णुु

मानवतावाद� भारत घड�व�यासाठ� सव� जाण�या आ�ण जाग�क नाग�रकांनी श�ै �णक सं�था संघटनांनी या        ,  -   

साम�हकरा���य�य�नातसहभागी �हावेअसेआवाहनआ�ह�कर�तआहोतू          .

या �नवेदनासपढ�लव�ैा�नकांनीव �श�णत��ांनीपा�ठंबा �दलेलाआहे -ु        

डॉ. जयंत नारळीकर  डॉ. नरेश दधीच  अर�वदं ग�ता  डॉ. �व�यानंद नंजं   ु डु�या

डॉ. �ववेक मॉ रो   डॉ. �प�टा वा�डया डॉ. स�यसाची चॅटज� डॉ. स�यजीत रथ  �टे

डॉ. जयंत मत�   डॉ. के. स��म�यम डॉ. �वनोद मबायी डॉ. ��यद�शन� ी कव� ू ु ु

डॉ. ��वल शा��ी  डॉ. �न�सीम काणेकर डॉ. उदय नाकड े डॉ. �म�हर अजन� वाडकरु

डॉ.  के. मॅ�य  शांता लायशाराम डॉ. सभोिजत सेन �ा. राघव�� गदगकर ु ुटायटस

डॉ. नीरज रामानजम  डॉ. अ�नकेत सळे नी�लमा सह�ब�धे पॅ��क दासग�ता ु ु ु ु

डॉ. आर. एस. भंडार�  म�धा क�णक�   �फ�ल पांडव  डॉ. अनंत फडके  ु ु 

नी�लमा देशपांड े  गीता महाश�दे  डॉ. अ�मताभ जोशी डॉ �टज थॉमस ू

डॉ. र�वदंर ब�याल  आ. कपील पाट�ल डॉ. शंतन अ�यंकर अ�वनाश हावळू

आ�ण इतर अनेक व�ै ा�नक, लोक�व�ान चळवळीचे कायक� त � व �श�णत��



व�ैा�नक �ि�टकोन �हणजे काय?

आप�या भोवतीचे वा�तव जग - �नसग � आ�ण समाज दो�ह�ह� - समजन घे�यासाठ� व�ैा�नक प�धतीचा ू

वापर करणे या पायावर व�ैा�नक �ि�टकोन आधारलेला असतो. �योग करणे, परावे गोळा करणे, आ�ण नेहमी ु

��न �वचारणे यावर व�ैा�नक प�धत आधारलेल� असत.े

डॉ. नर�� दाभोळकर - “जेवढा परावा, तवेढा �व�वास”ु

डॉ. नर�� दाभोळकरांनी एका �या�यानात व�ैा�नक �ि�टकोनाची ह� नेमक� �या�या चार श�दांत �दल� आहे. 

गौतम ब�धु

२५०० वषा�पव� गौतम ब�धांनी �व�वास ठेव�याबाबत याच �कारची मागद� शक�  त�वं �दल� होती -ू ु

Ÿ  केवळ ऐकलं आहे �हणन कोण�याह� गो�ट�वर �व�वास ठेव नका. ू ू

Ÿ  बहतांश लोक असं �हणतात �हणनह� एखा�या गो�ट�वर �व�वास ठेव नका. ू ूु

Ÿ  आपले आदरणीय ग� �हणतात �हणनह� एखा�या गो�ट�वर �व�वास ठेव नका. ु ू ू

Ÿ  वषा�नवषा�ची परंपरा आहे �हणनह� कशावर �व�वास ठेव नका. ु ू ू

पर��ण आ�ण �व�लेषण क�न जर त�हाला असं �दसलं क� ती गो�ट तक� �वचारावर खर� आहे आ�ण सवा��या ु

�हताची आहे, तर त�ह� ती गो�ट माना आ�ण �यानसार आचरण करा. ु ु

व�ैा�नक �ि�टकोन (1981 �या द�तावेजातील �या�या)

(a)  व�ैा�नक प�धत ह� �ान �मळव�याची �व�वासाह� प�धत आहे.

(b) व�ैा�नक प�धत वाप�न �मळवले�या �ाना�या आधारे मानवजाती�या सम�या समजन घेता येतात ू

आ�ण सोडवता येतात.

(c) मानवजाती�या शा�वत जग�यासाठ� आ�ण �गतीसाठ�, रोज�या जीवनात आ�ण मानवी �यवहारा�या 

��येक अगंासाठ�, नीतीशा��ापासन त ेराजकारणापयत�  आ�ण अथश� ा��ातह�, व�ैा�नक प�धतीचा प�रपण �ू ू

वापर करणे आव�यक आहे. 

(d) व�ैा�नक प�धतीने �मळवलेलं �ान हे �या �या वेळी स�या�या जा�तीत जा�त जवळ असलेलं �ान 

�हणन �वीकारलं पा�हजे, �या�याशी ससंगत नसले�या गो�ट�ंना ��न �वचारले पा�हजेत, आ�ण वेळोवेळी ू ु

�ानाचा पाया तपासन पा�हला पा�हजे.ू



या वष� आ�ण 2018 पासन दरवष�च 20 ऑग�टला ू

आपण रा���य व�ैा�नक �ि�टकोन �दन साजरा 

करणार आहोत. 

आपण �व�ान आ�ण तं��ाना�या द�नयेत वावरतो, ु

पण भारताचे नाग�रक �हणन आपले आचार, �वचार ू

फारसे व�ैा�नक नसतात. आध�नक तं��ाना�या ु

काळात असनह�, अजन �क�येकां�या मलभत ू ू ू ू

गरजाह� भागले�या नाह�त, �यांना परेशी ु

सर��तताह� लाभलेल� नाह�. बहम�य अशा नसै�गक�  ु ूु

संसाधनांचा अव�ैा�नक अप�यय आजह� चाल आहे. ू

धमा�ध आ�ण वां�शक पव�� ह आ�ण �तर�कार ू

पसरवले जात आहेत. काह�ह� ��न न �वचारता 

गो�ट�ंवर �व�वास ठेवावा असं आप�याला सां�गतलं 

जात आहे. दरदशन� वा�ह�यांवर�ल �क�येक ू

बातमीप�ांमधन खो�या बात�या वाहत आहेत. ू

पराणकथा  हाच जण इ�तहास आहे असे दावे होत ु ू

आहेत. हजारो वषा�पव�च आप�याकड े �वमाने, ू

दरदशन�  आ�ण इंटरनेट होत,े असे �हटले जात आहे. ू

डा�वन� चा उ��ांतीवाद ह� आध�नक �व�ानाची फार ु

मह�वाची देन आहे, पण तो शाळांम�ये �शकव नये ू

असे मत आपले रा���य पढार� �य�त करत आहेत! ु

असल�च मत े तक� �थान, सौद� अरे�बया आ�ण ु

अमे�रकेतील काह� पढार�देखील मांडतात. व�ैा�नक ु

�वचारसरणीवर जगभरात ह�ले होत आहेत.

�वधाने खर� क� खोट�, वा�तव क� �म, हे कसं 

ओळखायचं? फसवणक, खो�या बात�या आ�ण ू

छ�म�व�ान कसं ओळखायचं?

आप�या कामाची खोल� आ�ण �या�ती 

वाढव�यासाठ� आप�याला व�ैा�नक �ि�टकोनाची 

गरज आहे. भवतालचे वा�तव जग �व�ाना�या 

प�धतीने जाणन घेणं हा व�ैा�नक �ि�टकोनाचा ू

पाया आहे.  

�व�ानाची प�धत �हणजे काय? हे समजन घे�याचं ू

प�हलं लहानसं पाऊल �हणजे हे सा�या �योगांचं 

प�तक. यातील ��येक �योग त�ह� �वतः क�न ु ु

पहा. ��येक ��न �वतः �वचा�न बघा...टाचणी 

उलट �दसत ेआहे, क� सलट? बाणाने �दशा का ु

बदलल�? आपण जे काह� पाहतो, त ेनीट बारकाईने 

आ�ण �च�क�सकपणे तपासन पाहायला हवे. ू

तका�नसार बरोबर आहे, �हणन केवळ ��येक �वधान ु ू

अचक असत नाह�. मा� ��न �वचारत, तक� �वचाराने ू

पायर�पायर�ने आपण एखा�या गो�ट�ची  खा�ी 

क�न घेऊ शकतो.

 'का' हा ��न �वचारणे, सतत �वचारणे आ�ण सव �

बाजंनी �वचारणे ह�च �व�ानाची प�धत होय.ू

ह� पि�तका कशासाठ�?ु



�व नाची प�धत �हणजे काय?�ा

�योग 1.   हाताला भोक पाडा.

�योग 2.   वग � सरकवा पल�कड.े

�योग 3.   जा�तीचे बोट.

�योग 4.   सय � संदेश काड.�ू

�योग 5.   जादई आरसा.ू

�योग 6.  च�ड आरशाचा सयद� शक�  ू ू

�योग 7.  ऑि�ट'का?'  

�योग 8.  पा�यातन वाहणारा �काशू

डो�यावर �व�वास? यावेळी तर� नाह�!!

�योग 9.  �दशा बदलणारे बाण.

�व�वाब�दलचा �ि�टकोन बदलन टाकणारे �योगू

�योग 10.   आयभ� �टाचे �प�ट�करण - ि�थर �वताराु

�योग 11.   गॅ�ल�लओ�कोप आ�ण श�.ु

तथाक�थत चम�कारांमागचे �व�ान

�योग 12.   �लबंातन र�त ू

�योग 13.   रंग बदलणारे हळद-कंकु ू

�योग 14.   मं�ा�नी

�योग 15.   गणपती दध �पतोू

�व�ान आ�ण जादू

�योग 16.   बोटातल� जाद - �मरपड पळ लागत.ेू ू ू

�योग 17.   फ�यातन सई  ु ू ु

पा�यप�तकातलं व�ै ा�नक �प�ट�करण व�ै ा�नक असेलच असं नाह�!ु

�योग 18.   मेणब�ीवर �लास पालथा 

अन�म�णकाु



�व�ानाची प�धत �हणजे काय?

�व�ानाची प�धत �हणजे -

�नर��ण, कती, तक� �वचार ृ

आ�ण सतत 'का?' हा ��न �वचारत  

कारण जाणन घेणे.ू
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एक A4 आकाराचा कागद �या (वतम� ानप�ाचा अधा� 

कागदह� चालेल). �याची लांब नळी गंडाळन �या. ु ू

नळीचा �यास साधारण 2 सेमी आ�ण लांबी 

साधारण 30 सेमी असेल. ती उलगड नये �हणन ू ू

�चकटप�ट� लावा. 

ह� नळी उज�या हातात पकडा. डावा डोळा बंद क�न 

नळीतन उज�या डो�याने लांबचे ��य पहा. ू

डावा डोळा बंदच ठेवा. आता नळी�या अ�या� 

लांबीवर डावा तळहात टेकवा. हळहळ डावा डोळा ू ू

उघडा. दो�ह� डोळे उघड े ठेवन त�हाला काय ू ु

�दसत?े

डा�या हाता�या पंजाला एक भोक असन �यातन ू ू

त�ह� लांबचे ��य पाहत आहात असे त�हाला ु ु

�दसेल! 

मजेदार आहे ना हे? असे कसे घडले?

आता डावा डोळा �मटन, उज�या डो�याने नळीतन ू ू

लांबवर पहा. आता उजवा डोळा �मटन, डा�या ू

डो�याने पहा. नळीची �दशा कणीकड ेआहे?ु

एक एक डोळा काय पाहतो, त ेशोधन काढा. ू

आपण फ�त डो�यांनी पाहत नाह�. ��येक डोळा 

वेग�या �ठकाणी अस�याने, �यांना �दसणारे ��य 

ं�क�चत वेगळे असत.े पण आपला म�द या ��यांचे ू

एक�ीकरण करतो. तचे ��य आप�याला �दसत 

असत.े आपण आपले डोळे आ�ण म�द या सवा�नी ू

पाहतो...असे �हणायला हवे.

या �योगात आप�याला �दसत ेती ��तमा, �हणजे 

आप�या म�दने एक� केलेल� दोन डो�यांना ू

�दसणार� दोन वेगवेगळी ��ये आहेत.

आता �वचार करा..आप�याला भोक कसे �दसत?े

तम�या ��नांब�दलची तमची समज आणखी ु ु

वाढव�यासाठ� पढचा �योग करा.ु

1�योग
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वगा�त एका �भतंीला टेकन वगा�कड ेत�ड क�न उभे ू

राहा. प�हले बोट सरळ उभे क�न हात लांब करा. 

डावा डोळा बंद क�न वगा�तील कोणतीह� एक उभी 

कड बोटाला टेकन �दसेल असे बोट ि�थर धरा. ू

आता बोट �याच जागी ठेवन उजवा डोळा बंद करा ू

आ�ण डा�या डो�याने बोटाकड ेबघा.

बोटाकड ेबघत असतानाच एकदा डावा तर एकदा 

उजवा डोळा बंद करत राहा. बोटामागचा वग � उजवी-

डावीकड ेसरकतो आहे असे त�हाला �दसेल. का बरे?ु

आधी�या �योगात आपण पा�हले, �यानसार डा�या ु

डो�याला आ�ण उज�या डो�याला �दसणार� �वतं� 

��तमा जे�हा म�द एकावर एक ठेवन �याचा अथ �ू ू

लावतो, त�ेहा आप�याला '�दसत'े. आप�या 

ंडो�यांम�ये अतंर अस�याने या ��तमा �क�चत 

वेग�या असतात. या �योगात बोटाशी होणारा कोन 

जरासा वेगळा असतो, �यामळे �या�या मागे ु

�दसणा�या व�तह� वेग�या असतात. आपण ू

बोटाकड े��ट� लावलेल� अस�याने, पा�वभ� मी जरा ू

हलल� आहे असे �दसत.े �याचाच अथ � वग � थोडा 

ंडावीकड े�कवा उजवीकड ेहलताना �दसतो.  जरा 

�वचार क�न सांगा, क� वग � सरकवणे आ�ण हाताला 

भोक पाडणे या दोन �योगात सार�या गो�ट� 

कोण�या आहेत?

एका खच�त ताठ बसा. समोर ज�मनीवर एक नाणे ठेवा. �या�याकड ेु

नजर ठेवन, �याच ओळीत आप�या हाताची दो�ह� बोटे एकमेकाला ू

टेकवन धरा. दो�ह� डो�यांनी ना�याकड ेपाहत राहा. ू

हळहळ त�हाला आप�या दोन बोटां�या म�ये �तसरे बोट �दस लागेल!ू ू ु ू

कठन आले हे जादा बोट? आधी केले�या दो�ह� �योगांव�न त�हाला ु ू ु

याचे कारण सांगता येईल.

2�योग
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प�तकात शवेट�या पानावर �दलेले सय � संदेश 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 ू ू ू ू

�दशलेा �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 �पश � 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.  

4�योग

अनेक शाळा

अनेक वंश एक मानव

एक जग

सय � संदेशू

तमसो मा �यो�तगम� य

अधंाराकडन �काशाकडेू

अनेक �च�हे

अनेक ��धा

अनेक सं�कतीृ

अनेक रा��े

अनेक सम�या

एक �योग

एक सय�ू

एक ई�वर

एक रा��

एक �नधा�र

आपण सारे एक� येऊ, जा�त चांगलं जग घडवू
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जादई आरसा तयार कराू

जरा जाडसर का�या 

कागदाचा 15 सेमी 

बाज असलेला चौरस ू

�या. ��येक 

कोप�यातला 5 सेमी 

बाजचा चौरस कापन ू ू

टाका. मो�या 

अ�धक�या �च�हासारखा आकार उरेल.

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.

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).

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 (1 मीटर �कवा �यापे�ा कमी 

अतंरावर). ��तमा पहा. �तचा आकार कसा आहे?

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? 

लांब अतंरावर कवडसा पाडला तर ��तमांचा आकार 

कसा आहे? 

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

अतंरावर घेतलेल� ��तमा वतळ� ाकार आहे.ु

5�योग
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च�डचा माउंट तयार कराू

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

�च�ात दाखव�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. 

टेबलासार�या 

ि�थर प�ठभागावर एखाद� यो�य आकाराची वाट� ृ

ं�कवा �ंदशी �रगं ठेवा. �यावर च�ड ि�थर ठेवा. ू

तमचा च�डचा माउंट वापर�यास तयार झाला.ु ू

 

च�ड-आरशाचा सयद� शक�  बनवा. सया�ची ��तमा �या. ू ू ू

च�डचा माउंट �या. 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 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?े

6�योग
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ऑि�ट‘का?’

ऑि�ट�य� संचातील सा�ह�य

�योग करता करता शोध घेत जा�याचा ऑि�टका 

हा एक �वास आहे. �वचार करत गेलात क� �यातले 

गढ त�हाला न�क�च उकलेल. या �योगा�या ू ु

सा�ह�यात एक काळी कागद� नळी �दलेल� आहे. 

नळी�या दो�ह� बाजवर बसतील अशी दोन �पवळी ू

ंटोपणे �दलेल� आहेत. छोटेसे �छ� असलेले �कवा 

ंछोटे �भगं �कवा छोट� टाचणी बसवलेले चौकोनी 

काड � �या टोपणात बरो�बर बसेल. �शवाय का�या 

नळीत सरकवता येतील अशा दोन �हर�या कागद� 

न�याह� �दले�या आहेत. एका �हर�या 

सरकनळी�या त�डावर बटर पेपरचा पडदा आहे, 

आ�ण दस�या नळी�या त�डाशी उभी राह�ल अशी ु

एक टाचणी �तथे �चकटवलेल� आहे.

चौकोनी काड � आ�ण सरकन�या वेगवेग�या 

�कारे वाप�न यातले वेगवेगळे �योग करता 

येतात. 

�कटम�ये पढ�ल गो�ट�ह� आहेत – ु

Ÿ चौरस काडा�ना �छ�े पाड�यासाठ� टाचणी

Ÿ छो�या नाभीय अतं राचे �भगं बसवलेला 

फोमचा चौरस. 

Ÿ एका काडा�ला म�यभागी छोटे गोलाकती भोक ृ

आहे. सा�या पं�चगं म�शनने पाडलेले. 

टाचणी म�यभागी काटकोनात वाकवन ू

�यावर अशी बसवा, क� या गोल भोका�या 

म�यभागी टाचणीचे डोके �दसेल. याला 

आपण टाचणीचे काड � �हण.ू

Ÿ जा�तीची काळी चौरस काड�
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का�या काडा�ला म�यभागी एक लहानसे �छ� पाडा. 

हे �पनहोल काड.�  त ेएका �पव�या टोपणात बसवन ू

का�या नळी�या एका टोकाला बसवा. ह� झाल� A 

बाज. दस�या बाजला आपण B बाज �हण.�तथे ू ु ू ू ू

काह�च लाव नका.ू

आता A  बाज डो�याला लावन नळीतन ू ू ू

�खडक�बाहेरचे ल�ख उजेडातले ��य बघा. च�मा 

असेल, तर तो काढन ठेवा. त�हाला एक उजळलेले ू ु

वतळ� , नळीचा आतला भाग, वतळ� ात बाहेरचे ��य ु ु

असे �प�ट �दसेल. डो�याचा नंबर काह�ह� असला 

तर�!

आता B बाज डो�याला लावन �खडक�बाहेर बघा. ू ू

आता �छ�ातन त�हाला लहान उजळ वतळ� , आ�ण ू ु ु

�यातन बाहेर�या ��याचा लहानसा भाग �दसेल.ू

नळी�या A बाजला �पनहोल काड � लावा, B बाजला ू ू

लहान भोकात लावले�या टाचणीचे काड � – �पनकाड � - 

लावा.

आता �पनहोलची बाज (A बाज) डो�याला लावन ू ू ू

�खडक�बाहेर�या ��या�या पा�वभ� मीवर काय �दसत ेू

त े पहा. उजळ वतळ� ाम�ये त�हाला उभी टाचणी ु ु

�दसत ेका?

आता काळी नळी �फरवन फ�त B बाज डो�याला ू ू

लावन पहा. लहान वतळ� ात उजळ ��या�या ू ु

पा�वभ� मीवर त�हाला ती टाचणी �दसत ेका? ू ु

काय? ती आता खाल� डोके वर पाय... अशी 

�दसतये? 

अरे �वा.!!.

�पन उलट� का �दसतीये? असं का आ�ण कसं?

आपण �व�ाना�या प�धतीनसार हे आता शोधन ु ू

काढ. काह� �योग क�, �नर��ण क� आ�ण ू

�याव�न तक�  क�न पाह.ू

�योग, �नर��ण आ�ण तका�ने �व�लेषण याला 

�व�ानाची प�धत �हणतात.
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टोपणे आ�ण �यातील काड � काढन ठेवा. एका ू

टोपणात �भगंाचा फोम घालन ठेवा. बटरपेपरचा ू

पडदा असलेल� �हरवी नळी, पडदा आत�या बाजस ू

ठेवन, का�या नळीत पण � सरकवन �या.आता A ू ू ू

बाजवर �भगं असलेले टोपण बसवा. �भगं आ�ण ू

पडदा यात आता अदंाजे 3 सेमी अतंर असेल.     

(�भगंाचे नाभी अतंर तवेढेच आहे.) B बाज ू

डो�याकड ेठेवन अदंाजे 30 cm अतंराव�न पहा. ू

बाहेर�ल ��याची उलट ��तमा पड�यावर तयार 

झालेल� त�हाला �दसेल.ु

वा! भार� !!

आप�याला �खडक�बाहेर �दसणा�या ��याची एक 

संदर, �प�ट, रेखीव पण उलट ��तमा पड�यावर ु

�दसेल.

चचा�

�योग 7.3 ह� आप�या डो�याची ��तकती आहे.ृ

डो�यात छो�या नाभीय अतंराचे एक �भगं असत.े 

ंडो�या�या �नायंमळे �भगं चपटे �कवा फगीर होत ेू ु ु

आ�ण �भगंामळे बा�य ��याची रेखीव उलट ��तमा ु

डो�या�या पड�यावर तयार होत.े

मग पड�यावर उलट ��तमा असनह� हे ��य ू

आप�याला सलट कसे �दसत?े �या उलट ��तमेचा ु

अथ � आपला म�द आप�याला सांगतो! त�ेहा ��य ू

आप�याला सलट वाटत.ेु

- 

7.3�
य
ोग
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7.3 �माणेच पडदा व �भगं ठेवा. A बाजने �भगंातन ू ू

पा�हले क� बटर पेपरचा पोत �प�ट �दसतो.�योग 

7.3 म�ये जे�हा �भगंातन पड�यावर रेखीव ��तमा ू

�मळत,े त�ेहा �भगंा�या नाभीपाशी पडदा ठेवलेला 

आहे. �हणजेच �भगंातन पड�याचे �नर��ण ू

कर�यासाठ�ह� त ेअतंर यो�य आहे. या �योगात 

बाजला लावलेले �भगं हे फ�त पड�यावर�ल ��य ू

तपासन पाह�यासाठ� आहे. त ेडो�यातील �भगंाची ू

��तकती �हणन नाह�.ूृ

आता 7.1 ची ��तकती तयार क�.ृ

छोटे �छ� असलेले काड � टोपणात घाला. त ेB बाजवर ू

लावा. ऑि�टका अशी धरा क� बाहे�न येणारा उजेड 

�छ�ावाटे पड�यावर पडले. 

आता पड�यावरची ��तमा �भगंातन पाहन तपासा. ू ू

�पनहोलमळे पड�यावर पडलेल� ��तमा जर नस�या ु ु

डो�यांनी पा�हल� तर ती अधंक �दसत.े पण �भगंातन ु ू

पा�ह�यामळे ती जराशी गडद आ�ण रेखीव �दसेल. ु

थोड ंनीट पा�हलं तर त�हाला कळेल, क� ��तमा ु

उलट आहे. त�हाला �दसल� का? ु

�योग 7.1 म�ये आप�या डो�यात नेमकं काय घडत 

होतं �याची ह� ��तकती आहे. �योग 7.1 म�ये ृ

आपण �पनहोलमधन लांबचे ��य पाहत होतो. ू

�यावेळी डो�यातील �भगं जवळजवळ सपाट झालेले 

असत ेआ�ण �यामळे ��तमा तयार कर�यात त ेु

कोणतीच भ�मका �नभावत नाह�. त े जवळपास ू

नस�यासारखेच झाले. �यामळेच आप�या च��याचा ु

नंबर काह�ह� असला, तर�ह� च�मा काढ�यावर 

�पनहोलमधन बाहेरचे ��य रेखीव �दसत.ेू

�योग 7.1 म�ये �पनहोल कॅमेरा त�वाने बाहेर�या 

��याची डो�या�या पड�यावर तयार होत.े या 

�योगात�यासारखी ती ��तमाह� उलट� होती. 

मग 7.1 म�ये आप�याला बाहेरचे ��य सलट का ु

�दसले? 

याचे कारण त�ह�च आता सांगायचे आहे (थोडी मदत ु

– �योग 7.3 प�हा वाचा).ु

7.4�
य
ोग
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आपण �योग 7.2 ची ��तकती तयार क�.ृ

�भगं आ�ण पडदा यांची जागा तीच ठेवा. आता 

दस�या बाजने, टाचणी लावलेल� �हरवी नळी आत ु ू

सरकवा.टाचणी टोकापासन 3 सेमी अतंरावर असेल. ू

आता �पनहोल काड � लावन टोपण A बाजवर लावा. ू ू

टाचणी उभी असेल (डोके वर) अशी नळी धरा. 

उजेडाकड ेध�न �भगंातन पड�यावर काय �दसत ेत ेू

पहा. 

काय �दसले?

7.4 �माणेच बा�य ��याची उलट ��तमा �दसल�, 

पण आणखीह� काह� �दसलं. 

उल�या ��यावर टाचणीची गडद काळी ��तमा, ती 

मा� सलट �दसत!ेु

ती तशी का �दसत,े हे त�ह� शोधन काढायचे आहे!ु ू

उ�र सोपेच आहे.या पानावर खाल� उल�या अ�रात 

�याचे उ�र �दलेले आहे.

�योग 7.2 म�ये आप�या डो�यात काय घडले, 

�याची ह� ��तकती आहे. त�ेहा टाचणी उलट� का ृ

�दसल�, हे त�ह� आता सांग शकाल...होय ना?ु ू

7.5�
य
ोग

या �योगात टाचणी सरळ का �दसल� – 

कारण ती �पनहोल कॅमे�याने तयार झालेल� ��तमा नाह�. �पनहोलमधन येणा�या �करणांनी पड�यावर ू

पाडलेल� ती टाचणीची सावल� आहे. 
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घ�ट झाकणाची �लॅि�टकची पा�याची बाटल� 

�या. लेसर पॉइंटरने बाटल�तन �काश पाठवा. ू

�काश बाटल�तन सरळ जाऊन पल�कड ेधरले�या ू

ंटाइलवर �कवा कागदावर पडले.

बाटल�ला तळापासन साधारण 3 सेमी वरती ू

साधारण 6 �ममी �यासाचे भोक पाडा. त े भोक 

ता�परत ेबोटाने बंद क�न बाटल� पा�याने पण �ु ू

भरा आ�ण झाकण घ�ट लावा. 

ंआता ह� बाटल� एका टेबला�या �कवा �टला�या ु

कडलेा ठेवा. झाकण उघड�यावर भोकातन ू

सांडणारे पाणी गोळा कर�यासाठ� खाल� बादल� 

ठेवा. 

भोका�याच उंचीला लेसर पॉइंटर ठेवन भोका�या ू

बरोबर म�यातन �काश�करण पाठवा. �करण ू

ज�मनीला समांतर असावे. 

ह� सगळी तयार� झा�यावर बाटल�चे झाकण 

उघडा. पा�याची धार भोकातन खाल� पड लागेल. ू ू

लेसरचा �काश चाल ठेवा.ू

आता �काश�करण सरळ रेषते जात नाह�त, तर 

त ेपा�याबरोबर वाकन खाल� बादल�त पडतात ू

असे त�हाला �दसेल. ु

धमाल आहे ना!

भोकाचा �यास लेसर�या �काशझोता�या 

�यासापे�ा मोठा असेल आ�ण �काश पणप� णे ू

भोकातन आत जाईल याची खा�ी करा. त�हाला ू ु

�काश बादल�त पडलेला �दसत नसेल तर जरा 

बट�या �टलावर बाटल� ठेवन �योग प�हा ु ु ू ु

क�न पहा. �यामळे पडणा�या पा�याची उंची ु

कमी होईल.

असं का होतं त ेसमजन घे�यासाठ� त�हाला ू ु

8�योग
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�योगांची आणखी एक मा�लका करावी लागेल.

पा�याने भरले�या पारदशक�  काचे�या भां�यात 

(उदा. �फशट�क) हवेतन पा�यात जाताना लेसर ू

�करण कसे जातात �याचे �नर��ण करा.

पा�यातन हवेत जाताना �करण कसकसे जातात ू

�याचे �नर��ण करा.

तम�याकड ेकाचेची �लॅब असेल तर हवेतन ु ू

काचेत, काचेतन हवेत �करण कसे जातात त ेू

पहा.

लेसर �करण पाड�याचा कोन बदलत बदलत 

वर�ल सव � �नर��णे करा. घन मा�यमातन �वरळ ू

मा�यमात लेसर �करण पाठवा. (उदा. �च�ात 

दाखव�या�माणे पा�यातन हवेत). �करण ू

पाड�याचा कोन (आपाती कोन) बदलत बदलत 

�करणांचे �नर��ण करा. आपाती कोन वाढवत 

गेलं तर काय होतं? 

�करण हवेतन बाहेर पडतात का? क� त े  ू

आकतीत दाखव�या�माणे पराव�तत�  होऊन परत ृ

पा�यात जातात?

पण � आतं�रक परावतन� ामळे �काश�करण वळन ू ु ू

पा�या�या धारेबरोबर जातात. �काश�करण जे�हा 

वेगवेग�या घनत�ेया मा�यमांमधन �वास ू

करतात त�ेहा सीमेवर त ेआपल� �दशा बदलतात. 

याला अपवतन�  �हणतात. �याचबरोबर काह� 

�काश�करण पराव�तत�  होऊन आधी�या 

मा�यमात परत येतात. �याला आतं �रक परावतन�  

�हणतात.

जे�हा आपाती कोन असा असतो, क� कोण�याच 

�करणांचे अपवतन�  होतच नाह�, �हणजे कोणतचे 

�करण दस�या मा�यमात पोहोचत नाह�त, सवच�  ु

�करण आतं �रक परावतन� ाने प�ह�या मा�यमात 

परत येतात, त�ेहा �याला पण � आतं�रक परावतन�  ू

�हणतात. �काश प�ह�या मा�यमातच राहतो. 

�काशा�या ��ट�ने घन असले�या मा�यमातन ू

�वरळ मा�यमात जातानाच हे घड शकत.े या ू

�योगा्�या बाबतीत प�हले मा�यम �हणजे पाणी, 

हे दस�या मा�यमा�या �हणजे हवे�या मानाने ु

�काशा�या ��ट�ने घन आहे. 

तंत �का�शक� ( Fiber optics ) या शाखेत ू

�काशाचे वहन कर�यासाठ� हे त�व वापरले जात.े 

या �योगात त�ह� पा�या�या धारेचा �का�शक� ु

तंत तयार केला आहे.ू
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असं �हणतात, क�  “��य� पाहा आ�ण मगच 

�व�वास ठेवा !” पण हे नेहमीच खरं असतं असं नाह� 

बरं का!  या �योगाबाबत तर न�क�च नाह�.

साधारणपणे पो�टकाडा��या आकाराचे एक काड �

�या. �यावर �केचपेनने दोन जाड समांतर बाण 

काढा (साधारणपणे 6 त े 8 सेमी लांब आ�ण 

एकमेकांपासन 3 त े4 सेमी अतंरावर). यापकै � एक ू

बाण डावीकड ेआ�ण एक बाण उजवीकड े �दशा 

दशव� णारा काढावा.) 

ंहे काड � �भतंीला टेकन �कवा �चम�यात पकडन ू ू

टेबलावर उभं ठेवा.

आता एक दंडगोलाकार काचेचा अथवा पारदशक�  

�लाि�टकचा �रकामा �लास �या आ�ण या 

टेबलावर�ल काडा�समोर समारे 10 सेमी अतंरावर ु

ठेवा. टेबलाव�न �लासा�या पातळीतन आड�या ू

�दशनेे पा�ह�यास मागील काडा�वरचे बाण 

�लासमधन पणप� णे �दसले पा�हजेत. यासाठ� ज�र ू ू

पड�यास �लास थोडा पढे मागे करा.ु

आता �लासात थोड ेथोड ेपाणी हळ हळ भरा. पाणी ू ू

खाल�या बाणा�या थोड ेवर येऊ �या. वरचा बाण 

मा� पा�या�या पातळीपासन वरच अस �या. ू ू

�लासमधन बाणांकड ेपाहा. काय �दसत?े दो�ह� ू

बाण एकाच �दशलेा �दसतील. 

आता प�हा हळ हळ �लासम�ये पाणी भरायला ु ू ू

सरवात करा व वर�या बाणा�या वरपयत�  भरा. ु

आता दो�ह� बाणांनी �यांची मळ �दशा बदललेल� ू

�दसेल व त ेबरोबर उल�या �दशलेा �दसतील.

9�योग
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असे का घडत े त े समजन घे�यासाठ� खाल�ल ू

�योग करा.

वर�या �योगातील बाणा�माणे एक बाण काढन ू

एका आरशा�या �दशनेे उभा करा, आ�ण �याची 

आरशातील ��तमा पाहा. 

आरशातील एका परावतन� ानंतर बाणाची ��तमा 

पाठपोट उलट� होत,े �हणजेच बाणाची �दशा उलट� 

�दसत.े 

वर�या �योगात आपण ज��हा �रका�या 

�लासमधन बाणांकड े पाहतो त��हा बाणांकडन ू ू

येणारे �करण हवा – काच – हवा – काच आ�ण प�हा ु

हवा असे �वास करतात. मा�यम बदल�यामळे ु

�काशाचे अपवतन�  होत े व आपणास बाणाची 

��तमा �लासमधन �दसत.े �काशा�या �करणांचे ू

या सव � मा�यमांतन अपवतन�  झा�याने आपणास ू

असे �दसत.े यात कठेह� �करण पराव�तत�  होत ु

नाह�त.

परंत �लासम�ये भरले�या दंडगोल आकारा�या ु

पा�यामधन ज��हा �करण �वास करतात, त��हा ू

मा� त ेएकदा पा�यातन पराव�तत�  होऊन मगच ू

आप�या डो�यापयत�  पोचतात. यामळे बाणांची ु

�दशा उलट झा�याचे भासत.े



�व�वाब�दलचा �ि�टकोन

बदलन टाकणारे �योगू
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रा�ी तारे आकाशात हळहळ �फरताना �दसले तर� ू ू

एक तारा मा� �व�श�ट जागी ि�थर �दसतो.

एक A 4 आकाराचा कागद �या. �याची 

द�बण� ीसारखी नळी तयार करा. एका बाजने ु ू

�चकटप�ट� लावन �या. नळीचा �यास 2 सेमी पे�ा ू

लहान असावा. च�ड�या माउंटवर नळी बसवन �या.ू ू

एखा�या ता�याकड े नळीतन ��ट� लावा. माउंट ू

�यानसार हलवन �या. ु ू

आता 10 �म�नटे जाऊ �या आ�ण परत �या 

नळीतन (नळीला हात न लावता) तोच तारा ू

पहायचा �य�न करा. �दसतो का? नाह�. �या 

ता�याची जागा आता बदलल� आहे. प�वी ृ

�फर�यामळे.ु

आता �वतारा शोधन काढा. आ�ण �यावर नळीची ु ू

�दशा प�क� करा. �व तारा नीट पहा. आता 10 ु

�म�नटे जाऊ �या आ�ण प�हा एकदा �व तारा पहा. ु ु

नळी न हलवता त�हाला �तथेच �वतारा �दसला ु ु

का? आता एका तासाभरानंतर प�हा पहा. ु

च�ड नळी न हलवता रा�भर तशीच ठेवा. प�हा ू ु

दस�या रा�ी �याच �ठकाणाहन �व तारा पहा.ु ुू

�वतारा एकच जागी ि�थर का बरे �दसतो?ु

खोल�त�या ि�थर पं�याखाल� उभे राहा. पं�याकड े

पाहा. आता �याच जागी 

उभे असताना हळहळ ू ू

�वतःभोवती �फरायचा 

�य�न करा. पं�याची 

पाती उल�या �दशनेे 

�फरत आहेत असे 

�दसेल. पण पंखा 

डो�यावर िजथे आहे, �तथेच 

आहे. 

�वतःभोवती �फरणा�या ��येक 

गो�ट�ला एक आस असतो. 

बरो�बर आसावर असणारे �बदं ू

�फरताना �दसत नाह�त, 

बाक�चे �बदं मा� �फरताना ू

�दसतात.

�व तारा ि�थर �दसतो, याचाच ु

अथ � आपण �वतःभोवती �फरणा�या प�वीवर उभे ृ

आहोत, आ�ण प�वी�या आसा�या रेषते फार फार ृ

दर अतंरावर �व तारा आहे. रा�ी आकाशात ू ु

�दसणारे सव � तारे,सय,� चं�,�ह हे प�वी�या ू ृ

�फर�या�या उलट �दशनेे �फरताना �दसतात. 

पं�याची पाती �दसत होती, तसेच! 
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आयभ� �टाचे �प�ट�करण – 

ि�थर �वतारा आ�ण �फरणारे तारे ु



1600 वषा�पव� आया�भ�टाने याबाबत असे �हटले ू

आहे –

नद��या �वाहातन चालले�या होडीतील �वा�यांना ू

जशी तीरावरची ि�थर झाड ेमागे जाताना �दसतात, 

तशीच लंकेजवळ�या लोकांना (प�वीवर�या) ृ

आकाशातले ि�थर तारे पि�चमेकड े जाताना 

भासतात.(�या वेगाने प�वी पि�चमेकडन पव�कड ेू ूृ

�फरत े �याच वेगाने हे तारे पि�चमेकड े जात 

अस�याचे भासत.े)

काह� दशकांनी वराह�म�हराने यावर सडकन ट�का ू

केल� होती. पंच�स�धाि�तकेत �याने �हटले आहे, 

“काह�जण �हणतात क� कंभारा�या चाकावर�ल ु

माती�या गो�या�माणे प�वी �फरत ेआहे आ�ण ृ

आकाशातले तारे ि�थर आहेत, मग प�ी घर�याकड े

परत तर� कसे येतात? �शवाय प�वी जर ृ

�वतःभोवती �फरत असेल, तर उडणारे पतंग आ�ण 

प�ी सगळे पि�चमे�या �दशनेे वाहन कसे जात ू

नाह�त?”

आणखी शंभरेक वषा�नी महान खगोल शा��� 

��मग�तनेह� यावर ट�का केल�. ु

��म�फट�स�धांतात �याने �हटले आहे क� प�वी ु ृ

जर �फरत असेल तर, �यावर�ल सव � व�त उ�या ू

कशा राहतील? पडन नाह� का जाणार?  ू

�वधाने तक� पण � वाटत असल� तर�, ती खर� ू

असतीलच असे न�हे. वराह�म�हर आ�ण ��मग�त ु

अशा महान खगोलशा���ां�यादेखील ल�ात आले 

न�हत,े क� आयभ� �टाने �फरणा�या ता�यांब�दल 

एक अचक आ�ण �ां�तकार� �प�ट�करण �दलेले ू

होत!े

व�ैा�नक �ि�टकोन हा नेहमीच न� असतो.

�व�ान एवढंच �हणतं क�,

“आज मा�याकड ेजो परावा आहे, �या आधारे एवढं एवढं स�य आहे. ु

उ�या जर �या�यापे�ा वेगळा परावा �मळाला, तर �या�यापे�ा वेगळं काह�तर� स�य तयार होईल.”ु

�व�ान अ�ं तम स�याचा दावा कधीच करत नाह�. 

�व�ान स�या�या सात�यावर उभं असतं. 

(डॉ.नर�� दाभोळकर यां�या एका भाषणातन)ू
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5 शतकांपव� गॅ�ल�लओनं प�ह�यांदा काह� ू

�व�मयकारक गो�ट� पा�ह�या. कोप�नक� सचे 

�हणणे यो�य होत ेहे �याव�न अगद� �न�वव� ादपणे 

�स�ध झालं.

दरदशक�  तयार करणारा गॅ�ल�लओ हा काह� प�हला ू

माणस न�हे. हॉलंडमधील �लपरशयेसार�या इतर ू

काह� जणांनी �याआधी 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� (optics)  - �याची �भगें. गॅ�ल�लओ�या 

दरदशक� ाला दोन �भगें होती. पढचं �भगं �हणजे ू ु

पदाथ�� भगं आ�ण मागचं �भगं �हणजे ने��का. 

पदाथ�� भगंाचं नाभीय अतंर जा�त असतं आ�ण 

ने��केचं नाभीय अतंर कमी असतं.

दोन �भगंं आ�ण प�ठा वाप�न त�ह�ह� तमचा ु ु ु

�वतःचा, फोटोत दाखव�यासारखा दरदशक�  तयार ू

क� शकाल. 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. या ू

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

येतील.
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सा�या दरदशक� ातन श�ाचे �नर��ण करणे.ू ू ु

श� कधी सं�याकाळी तर कधी पहाटे �दसतो. ु

श�ा�या कला पाह�यासाठ� काह� म�हने जा�त ु

यो�य असतात. दरवष��या या तारखा त�ह� ु

इंटरनेटव�न शोध शकाल. सा�या दरदशक� ातन ू ू ू

श� पाहणे हा रोमांचक अनभव असतो.ु ु

तमचा दरदशक�  कदा�चत वण�� वपथन (chromatic ु ू

aberrations) दाखवेल. यामळे श�ाची ��तमा ु ु

धसर आ�ण जरा वेडीवाकडी �दसत.े �भगंातन ू ू

जाणा�या �काशातील रंग �वखर�यामळे असे होत.े ु ु

एका सा�या प�धतीने ह� सम�या बर�चशी 

सोडवता येत.े म�यभागी साधारण 15 सेमी 

�यासाचं गोल भोक असलेलं एक काड � तयार करा. 

श�ाकड ेपाहताना हे काड � तम�या �भगंासमोर धरा. ु ु

याने श�ाची ब�यापकै � रेखीव ��तमा �मळेल.  ु

श�ाची चं�ासारखी कोर या �दवसात पहायला ु

�मळेल. 

24

�भगें �मळव�यासाठ� आ�ण इतर मा�हतीसाठ� त�ह� येथे संपक�  साध शकाल – ु ू

Ÿ तम�या शाळेतील �व�ान�ेमी �श�कु

Ÿ तम�या गावातील लोक�व�ान चळवळीचे कायक� त�ु

Ÿ ‘समतसेाठ� गणव�ा’ क� �, नव�न�मत� ी ल�नग�  फाउंडशेन, पणे ु ु

Ÿ ‘�ड�कवर इट’ क� �, नव�न�मत� ी ए�य�वा�लट�, मंबई ु ु



तथाक�थत चम�कारांमागचे �व�ान
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त�ह� कधी �लबं काप�यावर �यातन र�त येताना पा�हलंय?ु ू ू

�क�येक भ�दबाबा �यां�यावर �व�वास ठेवणा�या भ�तांसमोर ू

ह� य�ती क�न �वतःत जादची श�ती अस�याचे ु ू

भासवतात. या बाबांनी �लबं �चर�यावर �यातन र�त गळ ू ू ू

लागतं.

ह� य�ती काय आहे? ह� य�ती वाप�न तम�या �म�ांना ु ु ु

च�कत करा.

काळसर रंगाचे पात ेअसलेल� एक लोखंडी सर� �या. (लोखंड ु

कापाय�या करवती�या पा�यापासन - hacksaw blade ू

बनवलेल� सर� �मळाल� तर उ�मच) ु

काह� लाल जा�वंदाची फले �या. ती क�क�न �या सर��या ु ु ु

पा�यावर घासन पा�यावर �यांचा एक लेप �या. तो लेप ू

पणप� णे सक �या. पा�यावर चांगला दाट थर बस�यासाठ� ू ु ू

असं ३-४  वेळा करा. पा�या�या काळसर रंगावर हा लेप 

�दसन येत नाह�. आता एक �लबं घेऊन त ेज�मनीवर दाबन ू ू ू

गोल �फरवन थोड ेमऊ क�न �या. त े आप�या सर�ने कापा. ू ु

�लबंाचा कापलेला प�ठभाग आ�ण गळणारा रस लाल ृ

झा�यामळे �लबंातन र�त येत अस�या�माणे �दसेल.ु ू

जा�वंद��या रस आ�लाचा �नदशक�  अस�याने �लबंातील 

आ�ला�या स�पका�त आ�यावर लाल रंगाचा बनतो �यामळे ु

�लबंातन लाल र�त आ�या�माणे भासत.ेू

 इतर फलांचे रस वाप�न �यां�यात असे गणधम � आहेत का ु ु

त ेतपासन पाहा.ू
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अनेकदा कणी बाबा/ महाराज �हणवणारे लोक काह� ु

हातचलाखी करतात. हळद घेऊन �याचे कंक बनवणे ु ू

ं�कवा कंक घेऊन �याचे ब��यात �पांतर करणे वगैरे.ु ू ु

सा�ह�य- हळद, कंक, साबण पावडर (�नरमा), ु ू

खा�याचा चना (पाना�या दकानात �मळतो तो), पाणी.ु ु

एका बशीत हळद �या आ�ण दस�या बशीत हळद ु

आ�ण साबण पावडर एक� क�न ठेवा. तम�या ु

ं�म�ा�या �कवा म�ै �णी�या एकेका हातात या दोन 

बशांमधील चमचा-चमचा भर नमना �या. �म�ाला ु

दो�ह� मठ� बंद करायला सांगा. �यावर थोडसेे पाणी ु

टाका. मठ बंद ठेवन तळहात मळन पाणी �मसळन ू ू ू ू

�यायला सांगा. आता मठ उघडन बघा. एका हातातल� ू ू

हळद लाल भडक झाल� असेल. 

आता हातात कंक घेऊन �यात खा�याचा चना ु ू ु

�मसळायला सांगा. कंकवाचा रंग बदलन काळा ब�का ु ू ु

तयार होतो. कंक जर श�ध नसेल तर मा� �याचा ु ू ु

ब�का तयार होत नाह�.ु

यात रंग बदलाची जाद कशामळे घडत?े ू ु

�याचे कारण �हणजे अ�कल�. 

जे�हा देवाधमा��या नावाने अशा जाद क�न दाखव�या ू

जातात, त�ेहा �वचार करा...कारण काय अस शकेल?ू

डॉ. नर�� दाभोळकर अशा जाद क�न दाखवणा�या ू

बाबा-बवांचे �पतळ उघड ेपाडत असत. त े लोक अशाच ु

य��या वाप�न चम�कार करत असतात. ु

�नयं��त वातावरणात, कायक� �या��या तपासणीखाल� 

कोणताह� चम�कार क�न दाखव�याचे आ�हान डॉ. 

कोवर आ�ण अधं ��धा �नमल� न स�मती यांनी �दलेले ू ू

आहे, त ेआजवर कोणीह� �वीकारलेले नाह�.
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रंग बदलणारे हळद-कंक ु ू



नसता मं�ो�चार क�न अ�नी पेटवलेला त�ह� कधी ु ु

पा�हला आहे का? 

तम�या पालक/ �श�क यां�या देखरेखीखाल� परेशी ु ु

काळजी घेऊन त�ह� हा पढचा �योग क�न पाह ु ु ू

शकता. 

थोड े पोटॅ�शयम परमँगनेट आ�ण थोड े ि�लसर�न 

�या. त ेतपासारखे �दसत.े पोटॅ�शयम परमँगनेटची ु

पावडर क�न एखा�या काचे�या बशीत �या. ती 

लपव�यासाठ� त�ह� �यावर लाकडाचा बार�क भ�सा ु ु

टाक शकता. ू

आता चम�यात ि�लसर�न घेऊन त�डाने कोणताह� 

मं� पटपटायला लागा. त�हाला येणारे कोणतहे� ु ु ु

गाणे अथवा क�वता �हणालात तर� चालेल!

आता पोटॅ�शयम परमँगनेटवर ि�लसर�न टाका. 

जराशाच वेळात रासाय�नक ��या होऊन आग 

लागेल. 

ह� ��या कोणती त ेशोधन काढा. ू
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भारतात सगळीकड ेगणपती�या मत� दध �पऊ ू ू

लाग�याची गो�ट त�ह� ऐकल� असेल. ु

��य�ात काय घडतं त े आपण पाह शकतो. ू

धात�या, दगडा�या, �लॅ�टर ऑफ पॅ�रस�या, ू

टेराकोटा�या, इतर कोण�याह� पदाथा��या 

बनले�या काह� गणेशमत� जमा करा. पाणी, ू

दध, चहा असं काह�ह� त�ह� वाप� शकता. ू ु

स�डसेारखा थोडासा बाहेर येणारा, िजथे पा�याने 

भरलेला चमचा धरता येईल असा �या मत�चा ू

ंभाग शोधा. चमचा �क�चत �तरका क�न 

पा�याचा �पश � स�डलेा होऊ �या. नंतर चमचा 

परत आडवा धरा. आता चमचा �तरका क� 

नका. चमचातन पाणी सांड देऊ नका. मत��या ू ू ू

अशा काह� भागांना पा�याचा �पश � झाला, क� 

�याला �चकटन पाणी झरझर ओढलं जातं. आ�ण ू

मत��या अगं ाव�न खाल� घस� लागतं. ू

ंगणपती, नागोबा, माणस �कवा �या �कारचा व� ू

प�ठभाग असले�या कोण�याह� मत�बाबत हे होतं. ूृ

पाणी ज�मनीकड ेवाहतं आ�ण �तथे सांडतं. पाणी 

�पणार� व�त वाळम�ये ठेवा. मत�नं �यायलेलं ू ू ू

दध, पाणी वाळम�ये जमा होतं. 'गणपती दध ू ू ू

�पतो!’

कोणकोण�या आकारांना असं पाणी ओढता येतं 

त ेशोधा.

चम�यात घेतलेला �व कोणता आहे याने काह� 

फरक पडतो का त ेशोधा.

मत� कोण�या ��याची आहे �याने काह� फरक ू

पडतो का त ेशोधा.

�हणजे, गणपतीचं दध �पणं हा चम�कार ू

न�हता, तर व�ै ा�नक आ�व�कार होता. हा �योग 

रोज�या रोज, सहज �मळणा�या सा�ह�यातन ू

करता येतो. 

यासार�या �व�मयकारक घटना इतर धमा�म�येह� 

घडले�या आहेत. यामागचं �व�ान स�व�तर 

सांगणारे बरेच लेख इंटरनेटवर उपल�ध आहेत.
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�व�ान आ�ण चम�कार
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दोन उथळ बशा �या.

दो�ह�ंम�ये सारखं पाणी घाला. बशी�या 

तळापासन साधारण १ सेमी उंचीइतकं पाणी ू

घाला. 

पा�या�या प�ठभागावर �मरेपड भरभरवा. ू ु ुृ

�मरपडी�या अगद� पातळ थराने प�ठभाग ु ृ

पण � झाकला जाऊ �या. �मरपड प�ठभागावर ू ू ृ

बसत.े

ंतम�या �म�ाला �कवा म�ै �णीला �तचं बोट ु

पा�यात घालायला सांगा. काह�च �वशषे घडत 

नाह�. 

आता त�ह� तमचं बोट दस�या बशीत ु ु ु

म�यभागी बडवा. ु

अरे �वा!

काह�तर� वेगळं घडतं. 

�मरपड तम�या बोटापासन दर पळत.े ू ु ू ू

बशी�या कडलेा सरकत.े

य�ती - हा �योग कर�यापव� �लि�वड �डशवॉशर ु ू

साबणात तमचं बोट आधीच बडवन �या.ु ु ू
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बोटातल� जाद - �मरेपड लांब पळत.े  ू ू



एक फगा फगवा. अगद� पण � ताणेपयत�  नाह� ु ु ू

फगवायचा. थोडा कमी फगवा. गाठ बांधा.ु ु

फ�यावर फल��या आकारात �चकटप�ट� लावा.ु ु

�टेशनर��या दकानात �मळणार�, न �दसणार�, ु

चांग�या दजा�ची सेलोटेपसारखी टेप वापरा.

ती �चकटवताना हवेचे बडबड ेआत राहणार ु ु

नाह�त अशी काळजी �या. 

टेप लावलेल� बाज तम�या �म�ांपासन लपवा.ू ु ू

�यांना सांगा, क� तम�याकड ेजादचा फगा आहे. ु ू ु

�या फ�यात टाचणी टोचल� तर� तो फटत नाह�.ु ु

फ�यात टोकदार टाचणी टोचा. बरोबर टेप�या ु

फल��या जागी टोचा. ु

फ�यावर�ल गडद �दसणा�या जागेवरह� त�हाला ु ु

टोकदार टाचणी टोचता येईल. �याला टेप 

�चकटव�याचीह� गरज नाह�. 
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टाचणी टोचल� तर� न फटणारा जादचा फगाु ू ु



पा�यप�तकातलं 'व�ै ा�नक’ �प�ट�करणु

कदा�चत परेसं व�ै ा�नक नसेलह�!ु
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पा�यप�तकं नेहमीच बरोबर असतात का? त�ह� ु ु

�वतः तपासन पहा. 'व�ै ा�नक’ �हणन सां�गतलेलं ू ू

�प�ट�करण 'व�ै ा�नक’ असेलच असं नाह�. त े

तपासलं पा�हजे. ��येक गो�ट�बाबत ��न �वचारा.

‘एका बशीत मेणब�ी लावायची, बशीत पाणी 

घालायचं, मेणब�ी पेटवायची आ�ण �यावर �लास 

उपडा टाकायचा.' हा �योग त�ह� केला असेल. ु

थो�या वेळानं मेणब�ी �वझत.े �यानंतर एखा�या 

�म�नटानं बशीतलं पाणी �लासात वर चढतं. याची 

काह� कारणं त�ह� ऐकल� असतील. ब�याच ु

पा�यप�तकात असणारं कारण �हणजे, ु

'�वलनासाठ� ऑि�सजन लागतो. हवेत २० ट�के 

ऑि�सजन असतो. मेणब�ी�या �वलनासाठ� 

�लासात�या हवेतला ऑि�सजन वापरला जातो. 

�हणन १/५ पातळीपयत�  पाणी वर चढतं’. हे पटतं, ू

नाह� का?

पण त�ह� कधी बशीत दोन मेणब�या पेटवन हाच ु ू

�योग केला आहे का? आ�ण तीन मेणब�यांनी? 

त�हाला अगद� गमतीशीर �न�कष � �मळतात.ु

वेगवेग�या आकारांचे आ�ण उंचीचे �लास वाप�न 

पहा. 

वेगवेग�या आकारां�या आ�ण उंची�या मेणब�या 

वापरा. आ�ण मग कारणांचा �वचार करा. 

पा�यप�तकात�या �प�ट�करणात पढ�ल ��नांची ु ु

उ�रे �मळत नाह�त. 

Ÿ ऑ�सीजन हळहळ वापरला गेला, पण पाणी ू ू

भरभर वर चढलं, असं का?

Ÿ ऑ�सीजनचं �पांतर काबन�  डाय ऑ�साइडम�ये 

झालं. CO2 ला ह� आकारमान आहे. मग 

आकारमान का बदललं?

Ÿ
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Ÿ सगळा ऑ�सीजन वापरला गेला का? सग�या 

ऑ�सीजनचं CO  त �पांतर झालं का? थोडा 2

CO पण तयार झाला होता का? 

Ÿ मेण �हणजे हाय�ोकाबन� . �यात हाय�ोजन 

आ�ण ऑ�सीजन दो�ह�ह� आहे. मेण जळतं 

त�ेहा हाय�ोजनचं काय होतं? मेणा�या 

जळ�यामळे थोडी पा�याची वाफ तयार झाल� ु

होती का?

या ��नांचा �वचार करता 'पाणी वर का चढलं' या 

��नाचं सोपं उ�र नाह�. 

खरं तर, हा �योग 2000 वषा�पासन केला जातोय. ू

या �योगाचा आ�ण �या�या �नर�नरा�या 

�प�ट�करणांचा इ�तहास समजन घे�यासाठ� हा ू

लेख वाचा.

http://www.math.harvard.edu/~knill/pedag

ogy/waterexperiment/vera_rivera_nunez.

pdfhttp://www.math.harvard.edu/~knill/pe

dagogy/waterexperiment/vera_rivera_nun

ez.pdf



36नंतर�या पानावर�ल काड � कापायचे अस�यामळे हे पान कोरे ठेवलेले आहे.ु



अनेक शाळा

अनेक वंश एक मानव

एक जग

सय � संदेशू

तमसो मा �यो�तगम� य

अधंाराकडन �काशाकडेू

अनेक �च�हे

अनेक ��धा

अनेक सं�कतीृ

अनेक रा��े

अनेक सम�या

एक �योग

एक सय�ू

एक ई�वर

एक रा��

एक �नधा�र

आपण सारे एक� येऊ, जा�त चांगलं जग घडवू
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