
• ननवगग वंऩत्तीचा लाऩय करून जीलनालश्मक अन्न,लस्त्र,ननलाया मा गयजा 
ऩूणग व्शाव्मात.  

• जीलनाचा कष्टभम वघंऴग वभाप्त व्शाला.गयजा वशज वुरब प्राप्त व्शाव्मात  
मावाठी भाणवाने वलवलध वाधनांची ननर्भगती केरी.  

• वाधन ननर्भगतीवाठी वलश्लारा ल वलश्लाफाशेयीर जगारा जाणून घेण्मावाठी 
भाणूव ळोध घेऊ रागरा,चचककत्व ल प्रमोग करू रागरा.   

• प्रमोग कयण्माच्मा मा भूरबतू प्रलतृ्तीभऱेु वलश्लात मोग्म ते फदर भाणूव 
करू रागरा.  

• त्मातूनच लस्त्तुननष्ठ सान प्राप्तीची लसैाननक चचककत्वा ऩद्धत वलकर्वत 
झारी. 

• मा प्रलतृ्ती भऱेुच अग्नी ननभागण कयणे ते वमूागरा गलवणी घारणे शा टप्ऩा 
भाणवाने गाठरा आशे.      

        

ळोध,चककत्वा,प्रमोगळीरता शी भाणवाची भूरबूत प्रलतृ्ती
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लैसाननक चचककत्वा ऩद्धती म्शणजे काम ?

• लस्त्तनुनष्ठ सान र्भऱलण्मावाठी,म्शणजेच 
कोठल्माशी घटटताभागचा कामगकायणबाल वभजून 
घेण्मावाठी  

                 -ककंला- 
• दोन घटनांभधीर ऩयस्त्ऩयवंफंध लस्त्तनुनष्ठ ऩद्धतीने 
तऩावून ऩाशण्मावाठी लाऩयण्मात मेणायी वलर्ळष्ठ 
ऩद्धत म्शणजे लैसाननक चचककत्वा ऩद्धती शोम.  
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लैसाननक चचककत्वा ऩद्धतीचे घटक कोणत.े  

• अनुबल, ननयीषण, त्माआधाये लस्त्तुतथ्मे म्शणजे पॅक्ट्वची नोंद.  

• मा पॅक्ट्वची वगंती रालणे, त्माचं्मा भागचे कामगकायण माफाफत
आडाखे, शामऩॉचथर्वव फाधंणे.

• वलर्ळष्ट प्रकाये ननमोजजत कृती म्शणजे प्रमोग करून ऩडताऱणी 
कयणे,

• ननमभ ळोधणे,र्वद्धांतांच्मा रूऩात ते भांडणे - ऩुन्शा ते ऩडताऱून
ऩशाणे, ऩुयाव्माननळी र्वद्ध कयणे
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लैसाननक चचककत्वा ऩध्दतीची गशृीतकृत्मे 
• आऩल्मा बोलतारच्मा बौनतक जगाचे अजस्त्तत्ल    
• कोणाच्मा इच्छा, आकांषा लय अलरंफून नाशी. 
• बौनतक जगाच ेअजस्त्तत्ल स्त्लमंबू आशे.    
• बौनतक जग ननजश्चत अळा लस्त्तुननष्ठ 
ननमभांनुवाय चारते.  

• प्रत्मेक घटनेभागे एक बौनतक कायणऩयंऩया 
अवत.े  

• मा कायणऩयंऩयांचे ल ननमभांचे आकरन 
भानलारा स्त्ल-प्रमत्नातून शोऊ ळकते
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लैसाननक दृजष्टकोन म्शणजे काम?

 
• लैसाननक चचककत्वा ऩद्धतीच पक्टत लस्त्तुननष्ठ सान प्राप्ती 

करून घेण्माचा मोग्म ल वलोत्तभ भागग आशे. 

• वलश्लव्माऩायाभागे काशी तयी एक गढू अनतबौनतक दैली ळक्टती 
आशे अवे न भानता ककंला - 

• धभगप्राभाण्म,ग्रंथप्राभाण्म ला व्मजक्टतप्राभाण्म न भानता – 

• लैसाननक चचककत्वा वलचायऩद्धतीतून र्भऱणाये सान शेच खये ल 
खारीरामक सान अवते अवे भानणे.(अनंतभ नव्शे) 
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लैसाननक दृष्टीकोनावाठी आलश्मक अवरेरी लतृ्ती

• जजसावूऩणा, चचककत्वकऩणा, प्रमोगळीरता.
• ‘ऩुयाला तेव्शढा वलश्लाव’ अळी लतृ्ती.  
• खुल्मा चचेचा आग्रश, त्मावाठी रोकळाशी तत्लांचा
ऩुयस्त्काय.

• ळब्दप्राभाण्म, ग्रंथप्राभाण्म मारा नकाय.
• आधीची वभजतू चुकीची ठरून जे काशी वत्म
म्शणून ननष्ऩन्न शोईर ते स्त्लीकायण्माची नम्रता.

• भानलतालाद, जनटशतलाद.
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लैसाननक दृष्टीकोन वलनम्र अवतो 
 

• लैसाननक चचककत्वा-ऩद्धतीतून ताफडतोफीने वलग उत्तये
र्भऱतीर अवे नाशी.

• काशी प्रश्न काशी काऱ अनुत्तरयत याशू ळकतात.
• काशी उत्तये अऩुयी ककंला चुकीची अवू ळकतात.
• ऩण लैसाननक चचककत्वा-ऩद्धतीतूनच अऩुऱ्मा,चुकीच्मा
ला अनुत्तयीत प्रश्नाचंी लस्त्तुननष्ठ उत्तये र्भऱू
ळकतात.
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प्रगतीत अडथऱा फनणायी भाणवातीर 
अलैसाननक प्रलतृ्ती  

• प्रश्नाचा उरगडा झारा नाशी तय ‘अवे का’?अवा प्रश्न वलचायामचा  
   नाशी. 
• प्रमोग करून प्रश्नाचा उरगडा अळक्टम अवल्माची बूर्भका. 
• ‘जैवे थे’ ऩरयजस्त्थतीचा स्त्लीकाय.  

• ‘नर्ळफ’ म्शणून ऩरयजस्त्थतीचे वभथगन.  

• देलाकड ेन्माम आशे,तो वाये फघत आशे शे लथृा स्त्ऩष्टीकयण देणे.   
                        - भार -  
     वभाजातीर काशी जण स्त्लत:च्मा स्त्लाथागवाठी मा अलैसाननक  
       प्रलतृ्तीरा,दृष्टीकोनारा खतऩाणी घारत अवतात.    
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अलैसाननक दृष्टीकोनाचा   
चचद्लाद शा तत्लसानात्भक ऩामा.  

• वलश्ल शी भामा आशे, अनतबौनतक ळक्टतीचा खेऱ
आशे अवे भानणे.

• वलश्ल असमेआशे, ते फुवद्धगम्मच नाशी.
• वलश्ल-ननभागत्माच्मा कृऩेने भानलारा वलश्लाचे
वाषात्कायातून सान शोते ल त्मावाठी वलर्ळष्ठ
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चचद्लादी अलैसाननक दृष्टीकोन शा
लस्त्तनुनष्ठ सान-प्राप्तीतीर अडवय

• धभग अऩरयलतगनीम ल देलाची ननर्भगती भानणे.

• धार्भगक ग्रंथ अऩौरुऴमे भानणे.त्माची चचककत्वा
कयण्माव ऩाऩ वभजणे,ग्रंथातीर ळब्द अंनतभ
वभजणे.  

• भाझाच धभग शे्रष्ठ भानणे. 
• गुरूरा दैली अलताय भानणे.गुरूचा ळब्द अंनतभ
वभजणे.

• कायणऩयंऩयांभागे ऩाऩ-ऩुण्म अवल्माचे वभजणे.

• वाषात्काय शे सानाचे वलश्लवनीम वाधन भानणे
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 भग चरा आऩल्मातीर अलैसाननक प्रलतृ्तीलय भात 
करून आऩण लसैाननक दृष्टीकोन पुरलूमा. 
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चरा करूमा चचककत्वा
आणण ळोधूमा माभागीर अळास्त्रीमता.  

• १ भांजय आडले गेरे तय काभ शोत नाशी. 
• २ यवललायी केव काऩू नमे. 
• ३ अभालस्त्मा अळबु टदलव आशे. 
• ४ ऩाऱी अभंगऱ अवते.  
• ५ ळननलायी काभाची वुयलात करू नमे. 
• ६ ग्रशणात गयोदय भटशरेने कोणतीशी लस्त्त ू    
    ककंला बाजी काऩू नमे, चचरू नमे 

ऩक्षषर्भर याजेंद्र गाडगीऱ 



लैसाननक चचककत्वा ऩद्धतीची प्रकिमा वभजलून घेऊ 

   अळास्त्रीम छद्म वलसान   लैसाननक चचककत्वा ऩद्धती
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भानलारा सानेंटद्रमांभापग त शोणा-मा
सान प्राप्तीच्मा भमागदा

• सानेंटद्रमांची षभता भमागटदत अवते. 
  उदा.अनत वकू्ष्भ ल अनत दयूचे नीट न टदवणे,स्त्ऩळग नीट न
ओऱखणे.     

• फऱ्माचदा इंटद्रमांव्दाये आऩल्मारा झारेरे सान शे कधी  
  कधी लस्त्तुननष्ठ नवते.उदा.बाव ककंला दृष्टीभ्रभ शोऊ  
  ळकतो. 
• व्मक्टतीचे ऩूलगग्रश ल त्मालय ऩडरेरा प्रबाल.
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भानली इंटद्रमांच्मा सान प्राप्तीच्मा भमागदा
ओरांडण्माव वलसान वाधनांची भदत

 
• वशज डोळ्माने टदवत नाशी अळी वूक्ष्भ गोष्ट
वूक्ष्भदळगकाद्लाये फघता मेते.

 
• टेर्रस्त्कोऩ व्दाये दयूलयचे आऩण ताये ऩाशू ळकतो.
 

• थभागभीटयने आऩण नेभके ताऩभान भोज ू
ळकतो. 
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लैसाननक चचककत्वा ऩद्धतीची प्रकिमा.

लैसाननक 
चचककत्वा
ऩद्धत म्शणजे

ननयीषण  
ऩूलगकल्ऩना  
प्रमोग  
ननष्कऴग

   चरा शी ऩद्धत लाऩरून उदाशयणादाखर ऩुढीर  
            प्रश्नाचा  ळोध घेऊ - 
    भधभाळा पुरांकड ेका आकवऴगत शोतात ?
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मा प्रश्नाची तीन प्रस्त्तावलत उत्तये

१) पुरातीर भधाभुऱे भधभाश्मा पुरांकड े 
   आकवऴगत शोतात. 
 
२) पुरांच्मा यंगाभऱेु भधभाश्मा आकवऴगत शोतात. 
 
३) मा दोशोंभुऱे भधभाळा पुराकंड ेआकवऴगत 
   शोतात.   
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शे प्रस्त्तावलत र्वद्धांत जोखण्मावाठी प्रमोग मोजना

   कृत्ररभ पुरे अवरेल्मा  
        काचगशृात  
    भधभाश्मा वोडण्मात  
         आल्मा.   

  खयी पुरे अवरेल्मा 
     काचगशृात         
  भधभाश्मा वोडण्मात  
       आल्मा.  
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ननयीषणे 
भधभाळा कृत्ररभ पुरांकड े
आकवऴगत शोतात.

त्मालय फवतात ऩयंतु  
थोडमालेऱाने उडून जातात. 

भधभाश्मा खऱ्मा पुरांलय फवतात.

 आणण दीघग काऱ तेथे याशतात.  
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प्रमोगाने काम प्रस्त्थावऩत झारे ?

भध आणण यंग 

अळा दोशोंभुऱे भधभाश्मा  
 पुरांकड ेआकवऴगत शोतात.    
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कामगकायण वंफंध आणण लस्त्तुननष्ठ वत्म 

    ननवगागतीर वलवलध 
 घटनांभागे एक ननजश्चत अवा      
  कामगकायण वफंंध अवतो.  

  लस्त्तुननष्ठ वत्म एकाच अवत.े 
   म्शणजे लस्त्तुननष्ठ वत्माच्मा  
   फाफतीत प्रश्न वलचायरा तय  
   प्रत्मेकाचे उत्तय एकच मेत.े   
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रोकवलसान चऱलऱीची बूर्भका

• वलसान-तंरसान रोकांच्मा ल ननवगागच्मा बल्मावाठी , 
• ननवगग ल रोकटशताच्मा आड मेणाऱ्मा वलसान,तंरसानारा वलयोध. 
• छद्म (स्त्मुडो वामन्व) वलसानारा वलयोध.
• वलसान वत्मारा डालरणाऱ्मा मोजनांना वलयोध.
• वलसान ळांततेवाठी, भानली प्रगतीवाठी,ननवगग यषणावाठी अवाले माचा आग्रश.
• जीलवषृ्टीच्मा अजस्त्तत्लारा घातक ठयणाऱ्मा वलकावारा वलयोध.
• जैल ननदेळांकाच्मा वलकावाफाफत आग्रश.
• ननवगग ल भानल मांच्मा वभतोरालय आधारयत वलकाव मा दृष्टीचा ऩाठऩुयाला . 
• र्रगं बेद, लणग बेद, लगग बेद यशीत ननवगग ल भानलाचे टशत वाधणाये वलसान ल

वंळोधक अवालेत.              
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रोकांवाठी वलसान !
ननवगग यषणावाठी वलसान !

भानलतेवाठी वलसान ! 

वभाप्त 

ऩक्षषर्भर याजेंद्र गाडगीऱ 

  जीलवषृ्टी अवरेरा शा एकुरता एक ग्रश  
  वलसानाच्मा दरुुऩमोगाऩावनू लाचलू मा ! 


