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लोक�व�ान िदनद�शकामंधील शा��ा�ंा मािहतीचे संकलन



लोक�व�ान �दनद�शके�वषयी आ�ण या इ-बुक �वषयी

लोक�व�ान िदनद�शकेची सु�वात १९८८ साली झाली. त�ेापासून २०१८ पय�त �नय�मतपण ेदरवष� ह े �व�ान कॅल�डर �नघत आह.े  
समाजाची �गती हो�ात, सामा� लोका�ंा जीवनात सुधारणा हो�ात सामा�जक राजक�य ने�ा�ंमाण ेवै�ा�नकाचंाही मह�ाचा वाटा 

ंआह.े  �ामुळे घराघरात, शाळा, कॉलेज, सं�ा, वाचनालये अशा सव� िठकाणी �भतीवर वै�ा�नकाचंीही �च� ेव मािहती असावी असा 
यामागचा एक हते  ूआह.े  शा��ाचंी मािहती, सहज कर�ाजो�ा पण सखोल �वचार करायला लावणा�या कृती, �योग, वै�ा�नक मािहती व 
लेख या िदनद�शकेत असतात.

या िदनद�शकेत दर मिह�ा�ा पानावर एका वै�ा�नकाची, �ा�ंा �मुख शोधाचंी, व �वचारप�तीची मािहती आ�ण संशोधनाचंी गो� रोचक 

सो�ा मराठीत िदलेली असत.े   यातील काही वै�ा�नका�ंा मािहतीचे संकलन या पु��केत केले आह.े

लोक�व�ान िदनद�शकेची मु� जबाबदारी �ीकृ� गु�ीकर यानंी तनमनधन अपू�न �ीकारलेली होती ती �ा�ंा अखेर�ा िदवसापय�त. डॉ. 

ंसुलभा �� ेआ�ण र�व� सोमण याचंाही लोक�व�ान िदनद�शकेची रचना, �नयोजन, वै�ा�नक �नवडण,े  मािहती जमवण,े �लिहण ेया सग�ात 

अ�ंत मोलाचा वाटा आह.े

कोणतहेी सामा�जक काम ह े एक�ादक�ाचे काम नसत.े  वै�ा�नकाबंाबतचे व इतर मािहतीचे �लखाण, �ा �ा भाषेतील उ�ार देवनागरीत ु

जसे�ा तसे �लिहण,े सात�ाने जािहराती देण,े िदनद�शकेचे िडझाइन, डीटीपी करण ेव तपासण,े िदनद�शकाचें �वतरण, िहशेब, सात�ाने ती 

ं�वकत घेण ेव इतरानंा वाटण,े या सव� बाबतीत अनेक काय�क�ान� ी आ�ण िहत�चतकानंी मह�ाचे योगदान िदलेले आह.े  ��ेकाचे नाव येथ े

िदलेले नाही याचे एकमेव कारण �णज े ही यादी खूप मोठी आह.े   सवा�� ा सि�य सहभागाखेरीज िदनद�शका आ�ण ही पु��का श� झाली 

नसती ही भावना आज�ा �न�म�ाने आपणासंमोर �� करीत आहोत. उदय बािंदवडेकराचें िडझाइनमधील सात�ाचे योगदान आ�ण मीरा 

ंगु�ीकराचंं शातं संयत सहकाय� या दोन गो�ीचा उ�ेख मा� केलाच पािहज.े 

�ीकृ� गु�ीकरा�ंा पिह�ा ��ृतिदनी या इ-बकु चा पिहला मसुदा आप�ा हाती देताना आ�ाला अ�ंत आनंद होत आह.े  �ा 

काटेकोरपण ेगु�ीकर ह े काम करीत असत �तथपय�त पोहोच�ाचा �ामा�णक �य� आ�ी करीत आहोत, तरीही �ात �टुी असणार... कारण 

आज त ेकाम करावयास गु�ीकर आप�ात नाहीत.

या पु��केतील �टुी भ�न काढ�ासाठी आपण सव�जण मदत कराल याची खा�ी आह.े  आप�ा सूचनाचें �ागत आह.े

लोक�व�ान संघटना टीम  

२९ मे २०१८

�ीकृ� गु�ीकर याचंा पिहला ��ृत�दन

टीप - शा��ाचंी रेखा�च� ेमूळ िदनद�शकेतील असून �ी. स�चन जोशी यानंी काढलेली आहते. फोटो �विक�पिडयाव�न घेतलेले आहते.



कणाद हा वैशे�षक दश�नाचा आ� �वतक� . हा सुमारे इ.स. पूव� सहा�ा शतकात होऊन गेला. तो ब�ुपूव�देखील अस�ाची श�ता 

आह.े  �ा�ा दश�नाला उलुकाचे दश�न असेही �णतात. उलुक ह े �ाचे वा �ा�ा �प�ाचे नाव असावे. (उलूक = घुबड). कणाद याचा अथ �

शेतात पडलेले धा�ाचे कण वेचून उपजी�वका करणारा असाही होतो.

कणादाने माडंलेला अणवु ाद हा �ा�ा वैशे�षक त��ानाचा एक भाग आह.े  आपली अशी समजतू  असत े क� भारतीय त��ान 

�णज े वेदातं, '�� स� जगत ्�म�ा' असे �णणारे अ�ा�वादी त��ान. पण ह े खरे नाही. फार �ाचीन काळापासून या अ�ा�वादा�ा 

�वरोधी त��ाने भारतात अ���ात होती. कणादाचे वैशे�षक दश�न ह े �ापैक� एक होय. वैशे�षक दश�न ह े सामा� माणसाला �वहारात, 

अनुभवातनू ज े�ान होत े�ाचे ता��क �व�ेषण करणारे त��ान आह.े  त े�त:ला 'अनुभवशरण' �णवत.े तसेच व�ंचेू �ान�नरपे� 

�तं� अ��� त ेमानत.े �ा अथान� े त ेवा�ववादी आह.े  जगात व� ूआहते  तरी कोणकोण�ा, �ाचें आप�ाला �ान कसे होत,े त े�ान खरे 

ंवा खोटे कसे ठरवायचे इ�ादी ��ाचंा या त�� ऋषीनी �वचार केला. यासाठी �ान�ममासंाशा�, तक� शा� याचंा फार मोठा �वकास 

वैशे�षकानंी केला. �ाय व वैशे�षक अशा दो�ी दश�नाना – �ाचंा उ�ेख नेहमी एक��तपण े�ायवैशे�षक असा केला जातो. भारतातील 

�व�ाना�ा ��ीने �णनूच मोठे मह� होत.े

जगात असणा  पदाथाच� े वग�करण करताना कणादाने �� ही एक कोटी मानली. एकूण नऊ �� पदाथ-� पृ�ी, जल, वायू, तजे, �या

�ाचीन भारतीय शा��

कणाद Kanaad 
�ाचीन भारतीय शा�� 
���पूव� सहावे शतक असावे



आकाश, िदक्, काल, आ�ा व मन असे आहते  आ�ण यातले पिहले चार परमाणंनूी बनलेले आहते . अशा संदभात�  परमाणवूादाची माडंणी 

ंवैशे�षक दश�नात झालेली आह.े  आप�ाला छपरातनू  पडणा  िकरणामं� ेज ेधळु�चे कण िदसतात �ानं ा �णकु  िकवा �सरेण ू�टले �या

आह.े  �ाचें �वभजन होऊ शकत.े त े के�ास �मळतात त े�यणकू आ�ण �यणकुाचे �वभाजन के�ावर �मळतात त ेपरमाण.ु परमाण ू

अ�वभा� व �न� असतात. उलट के�ास दोन परमाणंनूी एक �यणकु बनत ेव तीन �यणकुा�ंा संयोगाने �णकु. पुढे �माने चतरुणकु वगैरे 

जा�जा� �लू पृ�ी, जल इ�ादी बनतात व �ा�ंा �नर�नरा�ा �म�णानंी सृ�ीचा पसारा बनतो. ��ेक ��ातील �णज े पृ�ी�ा, 

जला�ा परमाणंचेू गुणधम� �भ� वा �वशेष असतात, असेही वैशे�षकानंी मानलेले आह.े

या िठकाणी इ.स.पूव� पाच�ा शतकात िडमॉि�टस् आदी �ीक त��ानंी पुर�ारले�ा अणवु ादाशी वैशे�षका�ंा क�नाशंी तलुना 

के�ास काही गो�ी �� होतील.

�ीका�ंा मताम� ेदेखील सृ�ीची उभारणी पृ�ी, जल, तजे, वाय ूया चार ��ा�ंा परमाणंनूी झालेली अस�ाचे माडंले आह.े  मा� 

�भ� ��ा�ंा प�रमाणंचेू गुणधम� �भ� असतात असे �ानंी माडंलेले नाही. �ापे�ा ता�कक��ा जा� चागंली माडंणी वैशे�षकानंी केली 

होती. मा� डेमॉि�टस्�ा मत ेपरमाण ूएक� येतात व संयोग पावतात याचे कारण �ा�ंात मुळातच असणा  तशा �रेणा व पोकळ� भ�न �या

काढ�ाची �व�ृी ह े िदले आह,े  �णज े �नसग� �नयमानुसार ह े घडत ेअसे मानलेले आह.े  परंत ुकणादो�र काळात वैशे�षकामं� ेइ��र ह े मूळ 

कारण ही क�ना �शरलेली िदसत.े  सव� परमाण ूअलग असण,े  व� ू'मोडून पडले�ा' असण े �णज े �लय. �लयातनू सृ�ी �नमाण�  करावी 

अशा इ�ेने ��ेरत होऊन व आ�ा�ंा पूव�ज�ी�ा कमाच� े सं�चत ल�ात घेऊन परमाणंमूधनू �लू सृ�ी परमे�र �नमाण�  करतो असे नंतरचे 

त�� मानत.

कणादाने माडंले�ा अणवु ादा�ा मयाद� ा येथ ेआप�ाला िदसतात. आज�ा आध�ुनक अथान� े या क�नानंा वै�ा�नक आधार �ा 

काळात असण े श� न�त.े  �ामुळे वा�ववादी व �नरी�रवादी भू�मकेतनू अण ु �स�ातं माडंला जा�ात �टुी रािह�ा, मोक�ा जागा 

रािह�ा व यामुळे भोवताल�ा �बल �वचाराचंा – इ��रवाद व कम�वाद – याचंा �शरकाव वैशे�षक दश�नात झाला. असे जरी असले तरीही 

�ाचीन भारतामध�ा त��ानाम� े �वशेषत: वा�ववाद, तक� शु� �वचाराचें मह�, सृ�ी�ा उ�वा�वषयीचा अणवु ादी �स�ातं असे 

मह�ाचे योगदान कणादाने केले, �ाना�ा व �व�ाना�ा �गतीला मोलाचा हातभार लावला.



�ीक �टले क� आप�ा समोर ब�ताशंाने नाव येत ेत ेमॅ�सडो�नयाचा स�ाट आले�झाडंर याचे. �ाला आपण जग�ते ा �सकंदर 

�णनू ओळखतो. परंत ु�ान-�व�ान व त��ाना�ा ��ेात मानवी मनावर दोन हजार वष� अ�धरा� गाज�वले त ेमा� �ीसचेच �व�ा�ासंगी 

व आले�झंडरचे गु�-अ�र�ॉटल यानंी. आले�झाडंर �णत असे क�, �आ�र�ॉटल यानंी मी मा�ा विडलाइंकाच आदरणीय मानतो, 
विडलानंी मला जीवन िदले पण जीवनाला अथ � व मू� �दान करणारे ज ेकाही मला �ा� झाले �ाचे सव� �ेय आ�र�ॉटलचेच आह.े '' 

आ�र�ॉटल याचंा ज� इ.स. पूव� 384 म� े मॅ�सडो�नया�ा वाय� िकना�याजवळ�ल '�ा�गरा' गावी झाला. �ाचें वडील 
मॅ�सडो�नयाचे राजवै� होत.े विडला�ंा �ो�ाहनामुळे �ानंा बालपणापासून �नसग��व�ानात �ची �नमाण�  झाली. �ा�गरा�ा सागर 
िकना�यावरील �ाणी व वन�ती गोळा क�न �ाचंा अ�ास करण ेहा �ाचंा लहानपणीचा छंद होता. वया�ा सतरा�ा वष� आ�र�ॉटल 
अथ�े शहरातील ��स�द त�वे�ा �टेो�ा अकादमीत उ� �श�णासाठी दाखल झाले. पुढील वीस वष�, आप�ा गु��ा मृ�ूपय�त त े

�थम �श�णासाठी व नंतर �शकव�ासाठी तथेचे रािहले.  इ.स. पूव� 342 म� ेत ेमॅ�सडो�नयाला आले व सात वष� तथेचे आले�झाडंरचे गु� 
�णनू रािहले. 

�टेोने अथ�ेम� े�ापन केले�ा अकादमी�ा संक�नेतनू �व�ापीठाचा ज� झाला. त�त ्संशोधन सं�ाचंा उदय आ�र�ॉटल 

यानंी इ.स.पूव� 325 म� ेअथ�ेला �ापन केले�ा लायसीअम या संशोधन सं�तेनू झाला. �ासाठी आले�झाडंरने आ�थक पाठबळ, 
मनु�बळ पुरवले. या सं�तेील सुमारे एक हजार �व�ाथ� व साहा�कामंाफ� त �ीसमधनू व आ�शया खंडात �वास क�न आ�र�ॉटल यानंी 
वन�ती, �ाणीजीवन, खडक आदी �नसग��वषयक आ�ण समाज, शहरे अशा सामा�जक �वषयावंर �चंड �ानभाडंार गोळा केले. अशा �व�वध 
�वषयावंरील मािहतीचे तक� संगत वग�करण व �ाची प�दतशीर माडंणी कर�ाचे काम आ�र�ॉटलसार�ा �काडं �व�ानालाच श� होत.े 
आ�र�ॉटल याचंी �ंथसंपदा तीनशे त े चारशी एवढी मोठी मानली जात.े आ�र�ॉटल यानंी संशोधनावर आधा�रत जीवशा� व 
�ा�णशा�ावरील �लखाणा�शवाय त��ममासंा, नीतीशा�, तक� शा�, पदाथ-� �कार, राजकारण, का�, इ. �वषयात भरपूर �लखाण केले. 
�शवाय �ा काळ�ा अ� लेखका�ंा �लखाणाचे सं�हण केले. अशा �वपुल �व�कोषा�क सािह�भाडंाराचे जतन लायसीअम�ा 

��ावंत त�वे�ा

आ�र�ॉटल Aristotle 

�ीक शा�� व त�वे�ा 

ज�: ���पूव� 384

म�ृ:ू �ख�पूव� 322 



सं�ा�क पायामुळे होऊ शकले. 

आ�र�ॉटल याचें खास योगदान आह े त ेजीवशा�ात. �ानंी �त: तपशीलवार �नरी�ण े क�न काटेकोर मािहती गोळा केली व �ाणी-
ं�व�ेदन क�न अतं :रचनेचा अ�ास केला. या�शवाय आले�झाडंरने आप�ा िहद�ान, म� आ�शया, प�शया येथील �ारास� मयी ब��वध ु

ंवन�ती व �ाणी गोळा क�न आप�ा गु�ला-आ�र�ॉटल यानंा खास भेट �णनू पाठव�ाने �ानंा जीवजातीचे �व�तृ भाडंार �मळाले. या 
ंसवाव� रील संशोधनाआधारे �ानंी �ाणीशा�ाचा पाया घातला. �ाचंा '�ा�ाचंा इ�तहास'-(10खंड) 454 �ाणीजातीचे वणन�  प�दतशीरपण े

माडंतो. �ानंी �ा�ाचें शारी�रक गुणधम�, शरीररचनेतील �व�वधता आ�ण जटीलता, पुन��ादन रीती, काही �ा�ा�ंा र�ाचा अ�ास या 
आधारे �ा�ाचें वग�करण केले. आ�र�ॉटल याचें वग�करण पुढे दोन हजार वष� �णज े 18 �ा शतकात �ल�येसुने ि�दपद वग�करण 
माडेंपय�त �ा� मानले जात होत.े 

�ा�ाचें वग�करण: आ�र�ॉटल यानंी �ा�ाचें दोन �मुख गट पाडले एक र�य�ु �ाणी व दसरे र�रहीत �ाणी. या दो�ी गटातंील ु
�ा�ाचें �ानंी पोटवग�करणही केले होत.े र�य�ु �ा�ाचें आ�र�ॉटल �ानंी 1)उदरात वाढवनू थटे �प�ानंा ज� देणारे चत�ुाद �ाणी, 

2)प�ी 3)अडंी घालणारे चत�ुाद �ाणी-जसे पाल, सरडा आ�ण उभयचर बडेकासंारखे �ाणी 4)�ले व त�म �प�ानंा ज� देणारे जलचर 
5)साध ेमासे असे पोटवग�करण केले. देवमासा, डॉ��न वगैरे माशासारखे जलचर �ाणी फु�ुसा�दारे �ासो�वास करतात व त ेसा�ा 

ंमाशा�माण ेअडं ी न घालता �प�ानंा ज� देतात, ह े फरक आ�र�ॉटल यानंी नोदले होत.े र�हीन �ा�ाचेंही �ानंी असेच वग�करण केले 
होत.े मह�ाचे �णज े �ा�ा�ंा वा���ानाव�न के�ा जाणा�या पारंप�रक वग�करण प�दतीपासून फारकत घेऊन पुन��ादन प�दती व 
शरीरातंग�त गुण�वशेष यावंर आधा�रत वै�ा�नक वग�करण �ानंी पाया घातला. 

�ाणीशा�ा����र� इतर �वषयात �वशेष खगोलशा� व भौ�तकशा� यातील �व�ानप�दतीकडे �ानंी दल�� केले. या शा�ातील ु
ं�ाचंी अनेक �वधाने चुक�ची होती. उदा. �ा�ंा मत,े जगातील सव� व�ंचेू गुणधम� व� ूिकती �माणात गरम थंड िकवा ओ�ा-कोर�ा 

आहते  याव�न ठरवता येतात. आ�ण या गुणधमात�  होणारे बदल पाणी, हवा, अ�ी आ�ण माती या चार मूल��ा�ंा आधारे �� करता येतात. 
ं ंउदा. लाकडाचा ओडका अ�ीवर ठेवला क� �ातनू पाणी �वत,े हवा (धरू) बाहरे येत.े ओड�ातनू  अ�ी बाहरे येतो आ�ण शेवटी राख (माती) 

उरत.े आकाश वेग�ा मूल��ानंी बनलेले आह.े  आ�ण �ात बदल होत नाहीत. �णज े तहेी मूल�� आह.े  अशा त�हने े पंचमहाभुतानंी ह े
�व� बनलेले आह,े  असे अ�ंत वरवर िदसणा�या बदलावं�न �ानंी माडंले.  जड व� ूहल�ा व�पूे�ा अ�धक वेगाने खाली येत ेह े दगड 
आ�ण पाना�ा तलुनेव�न �ानंी माडंले. पुढे 1500 वषान� ं तर गॅ�ल�लओने सु�वक�सत �योगा�दारे ह े खोडून काढले. पृ�ी गोल आह े ह े
अनुमान आ�र�ॉटल यानंी काढले होत.े चं��हाणा�ा वेळ� पृ�ीची छाया चं�ावर पडत े�ा छायेचा आकार हा �ा�ा अनुमानाचा आधार 
होता. परंत ु�ानंी पृ�ी ��र असत,े  इतर �ह, तारे, पृ�ीभोवती वतळु� ाकार क�ते िफरत असतात, ह े त�ालीन सनातनी मतच �ा� मानले 
होत.े 

�टेो�माण ेआ�र�ॉटल यानंा अमूत � क�नामं� ेफारसा रस न�ता. त ेवा�ववादी होत.े �ानंी ज ेमाडंले त े�ावहा�रक पातळ�वर योगय 
अस�ाचे जाणवत,े या�न खास वेगळे न�त.े  �ाचें �लखाण सहज पट�ाजोगे अस�ाने �ाचंा पगडा दीघ�काळ िटकून होता. �शवाय “बाबा 
वा�ं �माणम�्� या सनातनी व�ृी�ा पग�ामुळेही �ाचें चुक�चे, िदशाभूल करणारे �स�दातं �व�ाना�ा �गतीला अनेक बाबतीत अडसर 
ठरले. आध�ुनक �व�ानयगुात �योग व नवनवीन �नरी�ण े (द�बणी व सू�दश�क इ. उपकरणा�ंा साहा�ाने केलेली) व �गत शा�ीय व ु
ग�णती �व�ेषण-प�दती या आधारे भ�म पुरावा उपल� करण ेश� झा�ावर आ�र�ॉटल याचें �शसावं� मानले गेलेले अनेक �स�दातं व 
मत ेखोडून काढली गेली. 

या ��ावंत त�वे�ाची अखेर मा� दयनीय अव�ते झाली. आले�झाडंर�ा मृ�ूनंतर  'ई�राचा अपमान करणारे पाखंडी' �णनू 
त��ान व त�ा�ानी या�ंावर ह�े सु� झाले. �ामुळे आ�र�ॉटल अथ�े सोडून गेले व य�ुबया बटेावर अ�ातवासात रािहले. तथेचे वया�ा 
62 �ा वष� त ेमरण पावले. 



य�ु�डची भू�मती ह े शालेय पातळ�वरचे ��मक पु�क अस�ाने य�ु�ड सवान� ा प�र�चत आह.े  य�ु�ड हा �ीक ग�णत�. 

�ा�ाबाबत ���गत मािहती उपल� नाही. �टेो�ा पुढील शतकाम� ेआ�ण आरिक�मिडज�ा आधी�ा �पढीतला असा �ाचा काळ 

मानला जातो. इ�ज�म� ेअले�झािंडय� ा येथ ेय�ु�डने ग�णताचे �व�ालय �ापन केले होत.े �व�ालयाच �शक�व�ासाठी ��मक पु�क 

ं�णनू ब�दा �ाने �ए�लम�टस� िकवा �मूलत��े ह े पु�क इ. स. पूव� ३०० �ा सुमारास �लिहले. �ीक काळात ब�तके ग�णत ह े भू�मती�ा 

मा�मातनू माडं�ात येई. �ामुळे य�ु�डची �मूलत��े �णज े भू�मती असा आपला समज झाला आह,े  व तो चुक�चा नाही. तथा�प, केवळ 

अकं ग�णतात मोडणारी �मेयेही �मूलत�ात� आहते . उदा. मूळ सं�ा (�ाइम नंबस�) असं� आहते  ह े �मेय �मूलत�ात� �स� केलेले 

आढळत.े  �मूलत��े याखेरीज आणखीही काही पु�के य�ु�डने �लिहली होती परंत ु�ापैक� ब�तके न� झाली. 

‘मूलत�’े ह े पु�क कमावले�ा कात�ावर �लिहलेले सापडले. एकूण तरेा गुंडा�ात ह े पु�क �लिहलेले होत ेव ��ेक गुंडाळ�ला 

ंपु�काचा एक भाग िकवा बकु असे �णतात. �ा काळ� उपल� असलेले सव� ग�णत, तोवर �वक�सत झालेली पायथागोरस - यगॅु�स याचंी 

�मेये - तक� संगत रीतीने जळुवनू ए�लम�टस म� ेमाडंलेली आहते . य�ु�डची मूलत� ेह े जगातले पिहले ��मक पु�क असून त ेअजोड 

ठरलेले आह.े  य�ु�ड�ा पूव�ही ग�णतातील �मेये, कृ�े व �ा�ा तक� संगत प�तीने गुंफ�ाचे �य� झाले होत.े पण य�ु�ड�ा 

�भावामुळे �ा �य�ाचंी आठवणही नाहीशी झाली आह.े

य�ु�ड�ा पु�काची सु�वात �ा�ापंासून होत.े �ातील सुरवाती�ा काही �ा�ा तर आता जगभर वा�चारासार�ा वापर�ा 

�ीक ग�णत�

य�ु�ड Euclid
�ीक ग�णत�
इ. स. पू. ३२३ ते इ. स. पू. २८३
या काळात सि�य असावा.



ं ं ंजातात. उदा. ��बद �णज े �ाला अवयव नाहीत िकवा �ाला �व�ार नाही (अशी व�)ू� िकवा �रेघेला लाबंी फ� असत,े  �ंदी असत नाही� ू
ंअशा एकूण ३५ �ा�ा आहते . �ानंतर तीन मूलकृ�े िदली आहते . उदा. �कोणताही �बद क� � �णनू घेऊन �ा�ापासून िकतीही ���ेचे ू

ंवतळु�  काढता येत�े. बारा अ�ॅमस ्िकवा आिदत� ेही ग�णतशा�ाला �मळालेली मह�ाची देणगी होय. कोणताही शा�ीय �वषय काही 

आिदत� ेगृहीत ध�न सु� होतो. ��ेक गो� �स� करीत गेलो तर आपला य�ु�वाद च�ाप�ीत सापडतो. ही जाणीव य�ु�डपासून 

मनु�जातीला झाली असे �टले पािहज.े या आिदत�ापैंक� १२ वे आिदत� ��-ेफेअस�� अ�ॅम या �पात पुढे ��ात झाले. या 

ंआिदत�ाचा आशय असा आह े क�, एक सरळ रेषा  ��� व �त�ा बाहरेील �बद �इ� अशा दोन गो�ी िद�ा असता इ मधनू � ला समातंर अशी ू

एक व एकच रेष काढता येत.े ह े आिदत� नाका�न अय�ु�िडय भू�म�ा य�ु�ड�ा काळानंतर २००० वषान� ी �नमाण�  झा�ा. तोपय�त 

य�ु�डची भू�मती �माण �णनू जगभर मा� झालेली व ��कालाबा�धत स� मानलेली होती. य�ु�ड�ा भू�मतीत सपाट पृ�भागावंरील 

ंआकृतीचा �वचार केला आह.े  व�तला�ा संदभात�  वेगळ� अय�ु�िडय भू�मती लबचेव�� या र�शयन ग�णत�ाने १८२६ साली माडंली. �ा 

अवकाशाची व�ता घन आह े (उदा. गोल) �ा अवकाशासंदभात�  रीमान (१८२६-१८६६) या ग�णत�ाने वेगळ� भू�मती माडंली आ�ण �ा 

अवकाशाची व�ता शू� आह े (उदा. �तल) तथे ेय�ु�डची भू�मती आढळत.े  

य�ु�ड�ा �ए�लम�टस� �ा पिह�ा सहा पु�कामं� े(बकु) भू�मतीतील ४६७ �मेये माडंलेली आहते . पुढील तीन पु�कातं सं�ा 

�स�ातंन आह,े  याम� ेप�रपूण � सं�ा व मूळ सं�ा याबाबतचे �स�ातंन आह.े  दहावे पु�क अगुणो�रीय सं�ा आ�ण शेवटची तीन पु�के 

���मती भू�मतीवर आहते .

य�ु�डची भू�मती ही पा�मा� देशातील �ाप� व �ल�श� याला आधारभूत अस�ाने �ाचे �वहारातही अन�साधारण मह� 

ंआह.े  भौ�तकातील मूलत�ानंा ती पायाभूत आह.े  (उदा. सरळ रेषा ह े दोन �बदंमधील कमीतकमी अतं र)ू

य�ु�ड�ा जग�ा� ��मक पु�कात काही �टुी नाहीतच असे नाही. उदा. अगदी पिह�ाच �मेया�ा �स�तते  य�ु�ड �दोन वतळु� ा�ंा 

ंम��बदतील अतं र �ा वतळु� ा�ंा ���ा�ंा ला�ंा�ंा बरेजपेे�ा कमी असले तर ती वतळु� े  पर�रानंा छेदतात� या गो�ीचा उपयोग करतो. ू
ंपण ही गो� �ाने कोठे �स� केलेली नाही िकवा या गो�ीचा समावेश आिदत�ात केलेला नाही.   



आ�क�मडीझ ह े �ीक शा��ा�ंा मा�लकेतले सवात�  मोठे ग�णती व यं�शा�� मानले जातात. आ�क�मडीझ याचंा ज� इ. स. पूव� २८७ 

साली �स�सली बटेात �सरा�ूला झाला. अलेॅ�झा���यात �ाचें �श�ण झाले. आ�क�मडीझ याचंी या�ं�क कामातली कुशा�ता पा�न हाइरो 

राजाने �ा�ंामागे यं� ेकर�ाचा तगादा लावला नसता तर कदा�चत �ानंी आपले सव� आय�ु भू�मतीशा�ा�ा संशोधनात घालवले असत.े  

परंत ुग�णत शा�ातील संशोधनापे�ा अनेक �कार�ा यं�ामंुळेच त ेजग��स� झाले. �वहारात�ा �नर�नरा�ा कामासंाठी उपयोगी अशी 

चाळ�स�न अ�धक यं� े�ानंी तयार केली. �ाचंी �वशेष आ�य�कारक यं� े: उंच जागी पाणी चढ�व�ाचाआ�क�मडीझ �ू आ�ण चाके व 

क��ा�ंा सहा�ाने अवजड जहाज हल�व�ाची िकमया करणारी यं�.े तरफ आ�ण क�ी या दोन अ�ंत उपय�ु अशा यं�शा�ातील 

त�ा�ंा सहा�ाने मोठी वजने हल�व�ाची अनेक �कारची यं� े�ानंी बन�वली. जहाज े बडु�वणारे यं�,  श�ंवूर तोफगो�ाचंा तफूान मारा 

करणारे यं�, आिद यं� े�सरा�ूस शहराला पडलेला रोमन सै�ाचा वेढा परतव�ासाठी उपयोगी पडली. �ीक �व�ानातील मह�ा�ा 

शाखापंैक� ��तीशा� आ�ण जल��तीशा� याचंा �ानंी पाया घातला. तरंगणा�या व�ं�ूवषयी �नरी�ण व ��� �योग या�ंा आधारे 

तरणशीलतचेे त� तसेच याच�कारे ��तीशा�ातील �स�धातं �ानंी शोधनू काढले व यामुळे �ाचीन काळातील स�योग संशोधनाने नवे शोध 

लावणा�या शा��ामं� ेआ�क�मडीझ अ�ग� ठरतात. हाइरो�ा सो�ा�ा मुकुटाची शु�ता तरणशीलत�ेा त�ा�ा आधारे �ानंी 

स�योग तपासली ही कथा जग��स� आह.े  �ाचें तरफेसंबंधीचे �स�ातं इतके अचूक ठरले आहते  क� आजही �ा�ंात �ण�ाजोगा फरक 

पडलेला नाही. 

�ीक शा��

आ�क�मडीझ Archimedes
�ीक शा��
इ. स. पूव� २८७ ते २१२



आ�क�मडीझचे ग�णत शा�ातील संशोधन तवेढेच मह�ाचे आह.े  वतळु� ाचा परीघ व �ाचा �ास याचें पर�र�माण ३.१४१६ इतके 

असत े हा �ाचंा �न�ष� �पाय� या िकमतीशी जळुणारा आह.े  या�शवाय व�रेषा, नागमोडी रेषा आ�ण इतर अनेक आकृ�ा या�ंासंबंधी �ानंी 

मािहती �ल�न ठेवलेली आह.े  

आज सव�प�र�चत असलेले ग�णत व पदाथ�� व�ानातील अनेक मूलभूत �स�ातं, �ा काळात अ�ंत मयाि� दत �योगसाधने उपल� 

असताना आ�क�मडीझने एक�कारे माडंले होत.े �ामागे �ाचंी गाढ �वचारश�ी आ�ण एका� प�र�म होत.े भू�मतीतील �मेये सोडवताना त े

तहानभूकही �वस�न जात. त ेअ�रशः भू�मती जगत असत. भू�मतीतले काही जिटल �स�ातं �ानंी अगदी सो�ा भाषेत �ल�न ठेवले, परंत ु

य�ुात उपयोग कर�ा�ा यं�ासंबंधीची मािहती मा� �ानंी कोण�ाही पु�कात �ल�न ठेवली नाही. अशा�कारची �ाणघातक यं� ेतयार 

करण ेह े त ेनीच व लोभीपणाचे समजत पण नाइलाजा�व �ानंा अशी यं� ेबनवावी लागली. 

आ�क�मडीझ या�ंा सै�ा�ंतक कामाचे मह� �ा�ंा काळात जाणवले नाही. �ाआधारे तं��व�ानाची �गती कर�ाएवढी इतर 

शा��ाचंी �गती झालेली न�ती व तशी गरजही �नमाण�  झाली न�ती. �ा�ंा कामाचे मह� जाणवले त ेयरुोपातील आध�ुनक �बोधना�ा 

काळात. आ�क�मडीझ�ा पिह�ा �ंथाची पिहली आव�ृी कोप�नकस या�ंा �ंथाबरोबर �णज े १५४३ साली - आ�क�मडीझ�ा मृ�ूनंतर 

१७०० वषान� ी �नघाली�



इरॅतो��नीस ह े इ. स. पूव� �तस�या शतकातील ��स� �ीक शा��. �ाचें �श�ण अथ�ेम� ेझाले. �ाचें �व��ापूण � �लखाण पा�न 

�तसरा टोलेमी राजाने �ानंा अले�झािंडय� ा�ा जग��स� �ंथालयाचे �मुख �णनू पाचारण केले. �ा वेळ�ा �ात जगताचा पिहला 

भौगो�लक नकाशा �ानंी बनवला. �ाम� े��िटश बटेापंासून �ीलंकेपय�त व कॅ��यन समु�ापासून इ�थओ�पयापय�तचा �देश समा�व� 

होता. तारामंडळाचाहंी नकाशा �ानंी बनवला. �ाम� े675 ता�याचंा समावेश होता. सूया�� ा भासमान �मणा�ा पातळ�शी पृ�ी�ा 

अ�ाचा असणारा कोन �णज े �ा�ंतव�ृ व खगोलीय �वषुवव�ृ या�ंामधला कोन �ानंी जवळपास अचूक मोजनू काढला होता. कालगणना 

अचूक हो�ासाठी �ा वेळ�ा �च�लत इ�जि�शयन सौर वषात�  चार वषान� ी एक िदवस वाढवावा असे �ानंी सुचवले. परंत ुही तक� शु� सूचना 

सनात�ानंी �ा काळात मा� केली नाही.

इ. स. पूव� 240 �ा सुमारास पृ�ीचा परीघ 25,000 मैल अस�ाचा जवळपास अचूक अदं ाज �ानंी शा�ीय प�तीने, ग�णती 

ंआकडेमोड क�न माडंला. उ�ा�ातील अयन िदवशी, �णज े 21 जनूला, इ�ज�मधील साईनी या गावी म�ा�ीचा सूय� अगदी डोगरावर 

असतो व �ामुळे व�चूी सावली पडत नाही, पण अले�झािंडय� ा या गावी मा� सूय�िकरण 7।। अशं ाने �तरके पडतात व �ामुळे व�चूी �व�श� 

लाबंीची सावली पडत,े ह े �नरी�णावं�न इरॅतो��नीस या�ंा ल�ात आले. हा फरक पृ�ीचा पृ�भाग व� अस�ामुळे पडतो आह े ह े उघडच 

होत.े (�ा काळ� �ीक शा��ाचंा पृ�ी गोल आह े ह े �ान होत.े) इरॅतो��नीस यानंा या दोन गावामंधले अतं र ठाऊक होत.े एव�ाव�न 

पृ�ीचा परीघ काढण ेसहज श� झाले. परीघाचा अचूक आकडा व इरॅतो��नीसचा आकडा यात फ� एक ट�ा फरक आह.े  परंत,ु �ा 

अ�पैलू शा��

इरॅतो��नीस
Eratosthenes
�ीक भगूोल व खगोलशा��
ज�: इ.स.पूव� २७६ ,
म�ृ:ू इ.स.पूव� १९४ 



काळात पृ�ीचा थोडाच भाग �ात अस�ामुळे पृ�ीची �ा�ी एवढी मोठी आह े ह े पटण ेकठीण होत.े उव��रत भागात समु� असेल असे 

इरॅतो��नीस यानंी माडंले. पृ�ी �द��णा क�न �ाची स�ता तपासण े�ा काळात श� न�त.े  �ामुळे इरॅतो��नीस याचंा �न�ष� अचूक 

असूनही �ा काळात �ाला मा�ता �मळू शकली नाही. इ. स. पूव� 100 म� ेपॉ�सडोनस या �ीक खगोलशा��ाने आकडेमोड क�न पृ�ीचा 

परीघ 18,000 मैल अस�ाचे सा�ंगतले व तोच आकडा पुढे मा�ता पावला. कोलंबस�ा काळ�देखील पृ�ीचा परीघ 18,000 मैल मानला 

गेला होता व आपण 3000 मैल प��मेला सफर केली क� आ�शयात पोहचू, असे �ाला वाटत होत.े खरा आकडा माहीत असता तर कोलंबस 

कदा�चत �ा�ा साहसी सफरीवर �नघालासु�ा नसता. पुढे इ. स. 1520-21 म� ेमजलेनने संपूण � जग�द��णा के�ानंतर इरॅतो��नीस 

याचंाच आकडा अचूक अस�ाचे �स� केले.

इरॅतो��नीस ह े महान ग�णती, खगोलशा�� व भूगोलत� तर होतचे, पण अ�पैलू �व�ान �णनू �ाची �ाती होती. �ानंी अनेक 

�ीक नाटकाचंी समी�ण,े  अनेक खंडका�े व शोकगीत े�लिहली. टॉ� य�ा य�ुापासून�ा ऐ�तहा�सक व सा�ृं�तक घटनाचंा काल�नणय�  

करताना लीप वष� �ानंी ल�ात घेतले होत.े �टेो�ा त��ानावरचे �ाचें भा� अि�तीय समजले जात.े

इरॅतो��नीस यानंी काटेकोर �नरी�ण े व ग�णती प�तीचा वापर क�न आपले �स�ातंन केले. �ाचा पडताळा पाहण े�ा काळात श� 

नसले तरी शा�ीय प�तीमुळे त ेआज अचूक �नघाले. �ाचंी मत े�ा काळातील �वचारा�ंा फार पुढे अस�ाने �ाचंा सनात�ाकंडून �ीकार 

झाला नाही. पण एक महान �ीक शा�� �णनू �ाचे �ान मोठे आह.े



�व�ाचा �ारंभ आ�ण �ातील �ि�यामंागे कोणतीही इ��री वा अदभूत श�ी नसून ती एक भौ�तक �ि�या आह.े  या �ि�येचे �नयम 

माणसाला समजावनू घेता येतात, ह े दाखवनू �व�ान�न� भौ�तकवादी त��ानाला भ�म पायावर उभे करायचे काय� आध�ुनक �व�ानाने 

केलेले असले तरी या त��ानाची मूळे �ाचीन �क�, चीनी, भारतीय, रोमन सं�ृतीम�हेी िदसून येतात.

रोमन सा�ा�ात इसवीसन पूव� काळातील �िु��शअस ्यानंी बिु�द आ�ण स� �ामा� वाद माडंला. त�ेा �ाचंी ना��क व 

चंगळवादी �णनू �नभ��ना क�न, �ानंा वेडा ठरवनू �ाचें �वचार मा�न टाक�ात आले. इ�तहासा�ा उदरात �ा�ंा �ंथाची जीण �

अव�तेील एक �त 1417 साली इटलीम� ेसापडली व �ाचें �वचार �काशात आले.

�िु��शअसने ��पण ेमाडंले क� अधं ��दा, �ढी�� समाज हचे  सामा�जक कलह, -हासाचे मूळ कारण आह.े  देवाचे भय, मृ�ूचे 

भय, मृ�ूनंतर नरकाचे भय आ�ण नैस�गक आप�ीने भय�� समाज पंगू बनतो. �ाथाध� , �ूर, मह�ाका�ंी बनतो. �ातनूच कलह, य�ुदे 

माजनू �चंड संहार घडवतो. �िु��शअस�ा काळात रोमन सा�ा�ात कौय� आ�ण अ�ाचाराचे थमैान चालू होत.े �ीमंताचंी अरेरावी आ�ण 

गुलामाचें गुरा�न भीषण जीण ेया दराव�लेा �िु��शअस�ा मत ेअधं ��दा, देवभोळेपणा, व भयगंड पायाभूत आह.े  त�ेा �ा दर ु ू

कर�ा�ा हते नेू ��ेरत होऊन �ानंी प� पं�ीत गुंफले�ा शा�ीय व ता��क �वचारशलाका 'डेरेरम नेचुरा' या सहा खंडीय �ंथातनू �सूत 

के�ा.

ं�िु��शअस यानंी �ीक त�वे� ेए�प�ूरस, डेमॉ��टस, अनॅा�ॅगोरस, िहपो��टस, हरे ॅ�ीस, �टेो आदीचा अ�ास केला होता. 

होमरची महाका�े व ए�प�ूरसचा भौ�तकवाद याची �ा�ंावर छाप होती. �ा�ंा �ंथामाफ� त डेमॉ�ॅिटसचा आ��क �स�दातं, 

टायटस �िु��शअस
Titus Lucretius
रोमन त�वे�ा व कवी 
ज� : इ.पूव� 98
म�ृ ू : इ.पूव� 55



ए�प�ूरसचे भौ�तक त��वचार यरुोपात पोचले. आप�ा सहा खंडाची �ानंी प�दतशीरपण ेआखणी व माडंणी केलेली आह.े  पिह�ा दोन 

खंडाम� े�ानंी जग काही देवाने �नमाण�  केलेले नाही व देवा�ा लहरीनुसार चालत नाही याचे �ववेचन केले. तर �तस  खंडात आ��क �या

ं�स�दातंाचा आधार घेऊन शरीरि�या व मनो�ापार कसे चालतात याचे �ववेचन केले व मृ�ू �णज े शरीर व मन दोहोचीही अखेर असे 

दाखवनू, आ�ाचे अमर�, मृ�ूनंतर नरकवास, पूनज��  इ�ादी �ामक क�ना खोडून काढ�ा. �ानंी आनुवं�शकतचेे �ववरणही केले. 

मुले आ�ण वडील / आजोबामं� ेसा� असत े कारण पूव�जाकंडून गटागटात संयो�गत झालेली बीज ेश�रर सु� ��पात जतन करत ेआ�ण ती 

एका �पढीकडून पुढ�ा �पढीला िदली जातात अशी माडंणीही �ानंी केली. चौ�ा खंडात ए�प�ूरस�ा ��तमा �स�दातंाचा आधार होऊन 

�िु��शअसने ए�प�ूरस�ा इंि�यगोचार ��तमाबंाबत�ा �स�दातंाची चचा � केलेली आह.े  सव� पदाथा�� ा ��तमा माणसा�ा �ान�ि�यावंर 

ंिकवा मनावर त�ाळ प�रणाम घडवतात, ह े प�रणाम जागेपणी अथवा ��ाव�ते ही होऊ शकतात, �ातनू  आ�ा (spirit) मृ�ूनंतरही 

अ���ात राहतो या समजतु ीचे शा�ीय ��ीकरण �मळू शकत ेअसे ��तपादन केले. पाच�ा खंडात पृ�ीची ��ीकरण �मळू शकत ेअसे 

��तपादन केले. पाच�ा खंडात पृ�ीची �ु��ी, आकाश, समु�, सूय� – चं� – तारे याचंी �न�मती, जीवाची उ��ी आ�ण माणसाची रानटी 

अव�केडून �वक�सत सं�ृती म� ेझालेली ���ंतरे याची चचा � क�न ह े �व� इ��र�न�मत नाही ह े ��ा�पत कर�ाचा �य� केला आह.े  

सहा�ा पु�कात माणसाला �वल�ण भय वाटणा  व काय�कारण भाव अ�जब उमगणा  आप�ी – �ालामुखी, भूकंप, वादळे याची �या �या

ंकारण�ममासंा िदली आह.े  �ा काळात �व�वध व�ंचुी, घटनाचंी कारण�ममासंा करताना देवाची इ�ा अशी अतीि�य कारण ेदेण े�च�लत 

ंहोत े�ाकाळात �िु��शअसने रोखठोक माडंणी केली होती क� आप�ा डो�ाचंी बबुळेु हते पुुर:सर �नमाण�  केली िकवा खा�ंाला दो�ी 

बाजंनूी मु�ाम दोन हात बसवले क� आपण जग�ासाठी ज�र �ा सव� ि�या क� शकू असे काही घडले नाही, तर अवयवानंु�प उपयोग 

ंआकार घेत गेला. जीभ न�ती त�ेा बोलता येत न�त.े  डोळे न�त े त�ेा ��ी न�ती. अतीि�य कारण�ममासंा ही शा�ीय �वचार प�दती 

मा�ता पावेतो सरसहा वापरली जायची. ती नाका�न �िु��शअसने �गतीचा मोठा ट�ा गाठला.

�ाकाळातील �ाना�ा मयाद� ा, �योगाचा अभाव या कारणाने �नरी�ण व तक� संगती या आधारेच ह े �ववरण �ामु�ाने केलेले आह.े  

ं�ासाठी अनेक गृिहतके ��कारली आहते . त ेअनेक बाबतीत बरोबरही न�त,े  िकवा समाधानकारक उ�र दे�ासही बरेच य�ुीवाद 

असमथ � होत.े तरीदेखील �ातील सू� �नरी�ण,े  �खर ब�ुदीवाद, �म�ा कथा उघड कर�ाचे साम�� थ� करत.े माणसाने �ववेक�, �वचारी, 

स� मानणारे, डोळस बनावे या उदा� हते नेू ती �लहीली होती. �ातनू मनु�ाला मह�ाका�ंा, भय, चंगळवादी आस�ी यातनू मु� होता 

येइ�ल आ�ण मन�ा� व शातंी लाभेल अशी �ाचंी धारणा होती. पृ�ीचा ज�, �नसगाच� े चलनवलन, �जवाचा उगम व मानवी समाजाचा 

�वकास या सव� अगं ाचंा सहा खंडात उहापोह क�न तक� शु�द ��ी व सुसंगत �ममासंा उभी क�न लोकानंा अधं ��दे�ा जा�ातनू सोडव�ाचा 

�य� रोमम� ेइ.स. पूव� पिह�ा शतकात पराभूत झाला तरी तो 15 �ा शतकात फल�प झाला. �िु��शअस�ा काळात तो �वचार पूणत� या �

दडपला गे�ाने �ाचंी नाव�नशाणीही कोठे आढळत नाही. �ाचंी ���गत मािहतीही उपल� नाही. केवळ �ा�ा �ंथातील संदभाव� �न 

�ाचंा काळ, समाज, व �ा�ंा जीवनाबाबत काही तक�  लढवता येतात. �ाव�नच �िु��शअस रोमन सा�ा�ात इ.स. पूव� 98 त े55 या 

काळातला, एका उमराव कुटुंबातला, त�ा�लक अ�ाय अ�ाचारामुळे अ�� असलेला बिु�दवादी होता असे िदसत.े  �ाचें जीवन बरेचसे 

एकाडें असावे. द खो त भटकून �नसगाच� ा आ�ण �ामीण जीवनाचा आनंद मनमुराद लुटत, खेडुतासंोबत जवेणखाण घेत साध ेव सो�ळ �या �या

जीवन त ेजगले असे िदसत.े

पंधरा�ा शतकातील यरुोपातील वैचा�रक पुन�उ�थापन व वै�ा�नक �वचारसणी�ा �साराला चालना दे�ात �िु��शअस�ा 

�वचाराचंा मोठा वाटा होता. �ातनू पुढे यरुोपात वैचा�रक �ातंी झाली व �व�ान तं��ाना�ा �गतीला वेग आला.



िहपो�ेटस व आ�र�ॉटल या�ंानंतर आपले अनुभव व �योगाधा�रत संशोधनातनू  मानवी शरीर�वषयक �ानात मोलाची भर 

घालणारा गा�लनस ऊफ�  गालेन हा पा��मा� जगतातील महान शरीरशा�� होता. �ा�ा �वचाराचंा पगडा सुमारे 1300 वष� पा��मा� 

वै�क�य ��ेावर रािहला. 

आ�शया मायनरमधील (स�ा�ा टक��ा प��म िकना�यावरील �देश) परगामन येथ ेइ.स.130 म� ेगालेन याचंा ज� झाला. 

अ�तशय ती�ण ब�ुदी�ा गालेन यानंा �ा�ंा �ीमंत कृषक पण सु�श��त विडलानंी उ�म �तीचे �श�ण देऊन डॉ�र बनव�ात पुढाकार 

घेतला.  िहपो�ेटस�ा परंपरेतील �ा काळातील सव��म वै� सॅटीरस या�ाकडे गालेन यानंी वै�कशा�ाचे धडे घेतले.  नंतर 

आले�झािंडय� ातील महान वाचनालायाचा लाभ उठ�वत त ेत�ालीन वै�कशा� पारंगत झाले. �ाकाळ� उमरावा�ंा मनोरंजनासाठी 

गुलामा�ंा सश� झंजी लाव�ा जात. या �ं�द य�ुदात गुलामानंा होणा�या गंभीर जखमा बरे कर�ात गालेन �न�ात झाले व �ानंी नाव ु

कमावले. एव�ा �शदोरीवर त ेराजधानी रोमम� ेगेला. पण कोण�ाही वै�क�य पंथाचा �वचार �शरसावं� न मानता ��� अनुभव व 

�त:ची �नरी�ण े यावर �भ� ठेवणा�या गालेन याचंी या राजधानीतील ��त��त वै�ामं� ेडाळ �शजने ा. �ामुळे त ेरोम सोडाय�ा �वचारात 

होत.े �ा��यस या उमरावा�ा मरणो�खु प�ीला वाचव�ात रोम�ा ��त��त वै�ानंा अपयश आले असताना गालेन यानंी �तचे �ाण 

वाचवले. �ामुळे �ा��यसने गालेन यानंा शरीरशा�ा�ा अ�ासासाठी �योगशाळा उभी कर�ासाठी पुरेसे पैसे िदले. कु�ी, माजंरे, डुकरे 

ंआदीची �चरफाड क�न गालेन यानंी अनेक �योग केले व शरीरशा�ाचा सखोल अ�ास केला. ज�ेा जमेल त�ेा तो माकडाचंी आवजनू�  

वै�कशा�ात मोलाची भर घालणारा संशोधक 

�ा�डअस गा�लनस 
Claudius Galenus
�ीक शरीरशा�� 
ज�: इ.स.130   म�ृ :ू इ.स. 199 



�चरफाड करी. कारण �ा�ंा मत,े माणसाची शरीरचना माकडासारखी असत.े  माणसाचे शव�व�ेदन कर�ास �ीक समाजात मा�ता 

नस�ाने �ा�ंा संशोधनावर मो�ा मयाद� ा पड�ा. 

गालेन याचंी खरी यो�ता व �व�ता सखोल अ�ास, सू� �नरी�ण व �चिक�क परी�ा या आधारे माडंले�ा शरीरावयवासंंबंधा�ा 

शरीर�ानात िदसून येत.े �ायं�ूा हालचाली का व कशा होतात या�वषयी गालेन यानंी प�दतशीर संशोधन केले, हात जवळ घे�ासाठी काही 

�ाय ूआखडतात व �व�� काय� करणारे सैल पडतात, अशा�कारे पर�र�वरोधी िदशेने काम करणा�या �ायगूटा�ंा पर�रपूरक कायाम� ुळे 

�व�वध हालचाली घडतात ह े गालेनने �थम �ा�ा '�ायं�ूा हालचाली' या पु�कात �नरी�ण े व �योग या�ा आधारे माडंले. माने�ा पिह�ा 

मण�ाखाली मण�ाची साखळ� कापली तर �सन बंद पडून मृ�ू येतो. सहा�ा व सात�ा मण�ाम� ेकाप घेतला तर पुढच-ेहाताचे �ाय ू

बचावतात पण मागचे, पायाचे �ाय ूलुळे पडतात. म�दतनू �नघणा�या म�ातंतमूाफ� त �ायं�ूा हालचालीचे �नयं�ण होत;े म�ातंत ूएकदा ू

ंकापला तर परत वाढत नाहीत; इ�ादी �योगधा�रत �नरी�ण े नोद�वणारा प��मी जगतातला तो पिहला शा�� होता. म�दकडे संवेदना वा�न ू

नेणारे व म�दकडून आ�ा वा�न नेणारे म�ातंत ूह े वेगवेगळे असतात, असे ��ा�ंा �नरी�णाव�न �ानंी माडंले. आ�र�ॉटलचे मत होत ेक�, ू

ब�ुदीचे क� � �दयात आह.े  �ा�ा मत ेयाचा पुरावा �णज े मनातले �वचार श��पाने �कट होतात त ेछातीतनू येणा�या आवाजामुळे पण 

गालेन यानंी संभाषणासाठी संदेश वा�न नेणारा मानेतील म�ातंत ूशोधला व बोल�ाचे क� � म�दम� ेआह े ह े �स�द केले. ू

ंंर��भसरण, �सनसं�ा इ�ादी�ा कायाब� ाबतची �ाचंी माडंणी अपुरी िकवा चुक�ची ठरली. याचे मु� कारण �ावेळ�ा 

संशोधना�ा मयाद� ा व काही पूव��हाचंा पगडा. उदा. �टेोने माडंले�ा ��दलीय आ�ा- पोषण, जीवन, �ववेकब�ुदी या संक�नेवर �ाचा 

�व�ास होता. या संक�नेचा पाया घेऊन गालेन यानंी माडंले होत,े यकृत आ�ण नीला या शरीराला पोषक �� पुरवतात. जव�नका आ�ण 

रोिहनी शरीराम� े'�मूा' नावाचा चेतनदायी �ाव आ�ण आतं�रक उ�ता सात�ाने जतन करतात. म�द आ�ण म�ातंत ूएक �कारचा ू

जीवनदायी �वामाफ� त संवेदना आ�ण �ायं�ूा हालचालीवर �नयं�ण ठेवतात. र��भसरणाबाबत गालेन यानंी केले�ा माडंणीनुसार, 

नीलामंधील र� यकृतामधनू जाताना �ाम� ेआव�क मूल�� �मसळली जाऊन नंतर ती शरीराभर पोचवली जातात. नीलामंधील र� 

�दया�ा उज�ा क��ात पोच�ावर काही �माणात त े�दयातील मासंल पड�ामधनू डावीकडे �झरपत ेव �तथ े�ा�ात श�ीवधक�  ��े 

�मसळली जातात. रोिह�ामधील र�ात जीवनदायी �व�श� श�ी �मसळून चेतनादश�क हालचाली करण ेश� होत.े फु�ुसामाफ� त 

होणा�या �सनाचें मु� काय� र� व �दय थंड कर�ाचे असत.े  आध�ुनक संशोधनाआधारे शरीरि�या�ंवषयी शा�ीय पाया �नमाण�  

झा�ानंतर गालेन या�ंा वरील माडंणीतील �टुी मा� झा�ा. 

गालेन यानंी 400 �ा वर शोध�नबंध �लिहले. पण �ातले अनेक रोममधील एका मो�ा आगीत न� झाले. शरीरशा�ा�ा शा�ीय 

प�दतीचा पाया घालणा�या गालेन या�ंा मृ�ूनंतर ह े शा� पुढे 1300 वष� �वक�सत झाले नाही. �ा�ंा पु�काचंा आधंळेपणाने पाठपुरावा 

कर�ात आला. माणसाचे शव�व�ेदन क�न �सेॉ�लयसने (1514-1464) माकडा�ंा शव�व�ेदनाआधारे गालेन यानंी मानवी 

शरीराब�ल जी माडंणी केली होती, �ा�ा मयाद� ा �� के�ा व मानवी शरीररचनेब�ल शा�शु�द �ंथ �लिहला. �ानंतर 17 �ा शतकात 

�व�म हाव�ने केले�ा शरीरि�ये�वषयी�ा संशोधनानंतर शरीरि�याशा�ही वै�ा�नक पायावर उभे रािहले. 



आय�भट हा भारतातील पिहला �ात ग�णती. मोहज� ोदडो – हड�ा सं�ृतीपासून भारतात खगोलशा� व ग�णत याचंी �गती बरीच 
झाली होती. पण या �ानात �न��त माडंणी �ंथ�पात कर�ाची मौ�लक काम�गरी आय�भटाने केली. आय�भटाब�ल ���गत मािहती 

जवळजवळ काहीच उपल� नाही. �ाने आय�भटीय इ.स. 499 साली �णज े वया�ा त�ेवसा�ा वष� पुरा केला असे िदसत.े  मूळचा 

केरळमधील आय�भट �ावेळ� पाट�ानजीक�ा ��स�द नालंदा �व�ा�पठात होता.

'आय�भटीय' या �ंथात ग�णतशा� व �ो�त�व�ा या संबंधी सै�ा�ंतक �ववेचन सं��� सू�ब� व �ोकब� �पाने माडंलेले आह.े 
�ाच �ोकसं�ा फ� 121 आह.े  �ाम� ेगी�तकापाद, ग�णतपाद, कालि�यापाद व गोलपाद असे चार �वभाग आहते . गी�तकापदाम� े
मोठमो�ा सं�ा �लिह�ाची प�रभाषा िदली आह.े  �ासाठी �ानंी अ�राकं मालेचा वापर केला आह.े  �ंजनाचा उपयोग आकडे 
दश��व�ासाठी तर �राचंा पट (शंभर, दहाहजारपट इ.) दश��व�ासाठी केला आह.े या�शवाय राशी, अशं, कला याचंे पर�रसंबंध, यगु 
प�ती, आकाशाचा �व�ार, पृ�ी, चं�, �ह या�ंा गती व अतं र मोज�ाची मापे वगैरे मािहती िदली आह.े  वतळु� ाचा �ास आ�ण परीघ याचें 
गुणो�र सागंताना  चे मू� आय�भटाने 3.1416 इतके सू� सा�ंगतले. पण तहेी सं�नकट मू� आह े असे �टलेले आह.े  �शवाय संपूण � व ∏
सु�� अशी भुज�ा (sine) मू�ा�ंा त�ाचंी रीत आय�भटाने िदली आह.े  

ंग�णतपादात 33 �ोक असून �ात अकं ग�णत, बीजग�णत व रेखाग�णत याचंा �वचार आह.े  तसेच ��ेफळ, घनफळ इ�ादीचे 

�नयम सू��पाने िदले आहते . याखेरीज �रैा�शक, अपूणाक� , कूट�� इ�ादीसंबंधी मािहती आह.े

कालि�यापादात 25 �ोक आहते . मास, वष�, यगु याब�ल मािहती आह.े  गोलपादात 50 �ोक असून सूय�, चं�, पृ�ी इ�ादी 
गोलाचंी मािहती व सूयाप� ासूनची अतं रे िदली आहते . पृ�ी, �ह व न�� ेयाचंा अधा � भाग काळोखात व दसरा सूया�� भमुख �णनू �का�शत ु
आह े असे �टले आह.े  पृ�ी �त:भोवती िफरत ेह े �न��तपण े सागंणारे त ेपिहले भारतीय शा�� असावेत. पृ�ीची घडण, आकार, 

आय�भट Aryabhat
भारतीय ग�णत-खगोल शा��
ज� : 476



�ातंीव�ृ, खगोलवणन� , �हण वतव� �ाची रीत इ�ादी मािहती गोलपादात आली आह.े  �हणा�ा �ववेचनाम� ेरा�ला �ान िदलेले नाही. 

�त: घेतलेले सू�वेध व वेध�स� आक�ाचंी संगती या �ंथाला अस�ाने हा �ंथ फार मह�ाचा मानला जातो.

वै�ा�नक – �गतीवरील मया�दा : बौ� �व�ा�पठाचंा  झा�ावर भारताम� े�ानसाधनेत �ा�णाचंी मौ�खक परंपरा �मुख �हास
बनली. बौ� �व�ा�पठात �स�ातं चचा � एक��त होऊन स��लीत �ायची संधी होती. ती नाहीशी झा�ावर केवळ ���गत गु� परंपरा चालू 
रािहली. मौ�खक परंपरेमुळे �ान�सार हा मु�त: छो�ा छो�ा गोळ�बंद सू�ामंाफ� त �ावा लागे. सू�ामंागील �व�तृ �स�ता �ात समा�व� 
केलेली नसे. �ामुळे य�ु�ड�ा भू�मतीसारखी एक �यंपूण � तक� �न� �व�ा या ��पात ग�णतशा� भारतात उभे रािहले नाही. 
ग�णतशा�ाचा �वकास �ो�तषशा�ा�ा अ�ासा�ा अगं ाने मु�त: झाला. �ो�तषशा�ाचा वापर �ामु�ाने कालगणना व ऋत�ुन��ती 

ंयासाठी केला जात होता. यरुोपम� ेिकवा चीनम� ेखगोलशा� जसे ना�वकाशंी व नौका नयनाशी जोडले गेले तसे येथ ेझाले नाही. �ामुळे 
खगोलशा�ाचे �ान अ�धका�धक अचुक बनव�ाची �नकड �नमाण�  झाली नाही. तसेच �ा�णी परंपरेमुळे �ान फ� सं�ृतम� ेउपल� 

अस�ाने लोकापंासून तटुलेले रािहले.



उ�म �च�कार, क�क संशोधक, �ाप�शा��, य�ुसाम�ीत�, खगोलशा��, शरीररचनाशा��, भूगभ� अ�ासक ह े सव� 
ं ंएक ��ी असू शकत ेकाय� या ��ाचे उ�र '�लओनाद� दा ��ची' असेच येत.े इटलीतील �ॉरे� शहराजवळ�ा ��ची खे�ात 

ज�ले�ा �लओनाद� याचें बालपण �ा�ंा आजी-आजोबा�ंा घरी गेले. शालेय जीवनातच अवघड ग�णत ेव �मेये सोडवनू आप�ा 
ब�ुदीची चमक दाखवनू �ानंी सवान� ा चक�त केले होत.े �च�कलेचे कसब उपजतच  �ा�ंाकडे होत.े वया�ा सोळा�ा वष�च त े�रेो�जओ 

नावा�ा �च�-�श�काराकडे उमेदवारी क� लागले. तथे े �ानंी लाकूड, संगमरवर आ�ण धातंचूी �श�े बनव�ाचे ��श�ण घेतले. 

�लओनाद� या�ंा अगं ातील कला-गुणानंी �रेो�जओ खूपच �भा�वत झाला होता. वया�ा स�ीस वषाप� य�त �लओनाद� यानंी �ा�ाकडे 
उमेदवारी केली. तोपय�त त ेमा�ता�ा� कलाकारामं� ेगणले जाऊ लागले होत ेआ�ण कलाकार संघाचे (आ�ट� �ग�) सद�� �ानंा 

�मळाले. आता �तं�पण े�त:चे कसब दाख�व�ास �लओनाद� मोकळा झाले.

ं ं�लओनाद� यानंी वीणसेारखे एक वै�श�पूण � तंतवूा� बनवले. �ाचा आकार घो�ा�ा तोडासारखा होता आ�ण तोडातील दाता�ंा 

रचनेचा वापर �र �नवडीसाठी होत असे. ह े वा� बघून त�ेाचा �मलानचा रा�कता � �कू लूडो��को �भा�वत आ�ण थ� झाला.

�ा काळात इटलीतील �व�वध रा�े एकमेकाशंी य�ुात गुंतलेली होती. �लओनाद� यानंी आपले ल� �भ� �भ� य�ुसामु�ीचे आराखडे 
तयार कर�ाकडे वळवले. त�ालीन तं��ाना�ा प�ा�ंा पलीकड�ा य�ु साम�ीचे आराखडे या क�क शोधकाने तयार क�न �ाचं ी 
�ाथ�मक ��पाची �च� ेकाढून ठेवली. �ात रणगाडे, �वमाने याचंाही समावेश होता, तसेच �ा�ंासाठी लागणारी दंतच�े (�गअस�), 

ं�नर�नरा�ा साख�ा, एका दा�ंाला लावलेली दंतच�े (रेचेट), इ�ादीचे आराखडेही आहते . �वमानाचें आराखडे करताना �ानंी �थम 

ब�पेडी ���म�

ं�लओनाद� दा ��ची

Leonardo da Vinci 

इटा�लयन �च�कार व शा��

ज�: 15 ए��ल, 1452

म�ृ:ू 2 मे, 1519



प�ा�ंा उड�ाचा अ�ास केला. �ासाठी प�ी पाळून �ानंा आकाशात उडवनू �नरी�ण े केली व ती �ल�न ठेवली. आपली �नरी�ण े गु� 
ठेव�ासाठी �ानंी उल�ा अ�र �लपीचा (आरशातील ��तमेसारखी) उपयोग केला. तशी अ�रे त ेनेहमीच वापरत असत. एक�कडे 
य�ुसाम�ीचे क�क आराखडे बनवणाऱ्या �लओनाद� यानंा �ा�ाबं�ल �मे होत.े �ामुळे त ेक�र शाकाहारी होत े�ा�ंा संशोधनातील 

ंकौश�ामुळे सरदार, सेनापतीकडून �ानंा मागणी होती. �मलान रा�ासाठी श�ा�ाचें आराखडे बनवत असतानाच �ानंी �कूसाठी एक 
अ��तम �च� काढले. �ाचे नाव द ला� सपर. 1500 म� े�ानंी काढलेले अजरामर �च� मोना�लसा जग��स� आह.े  आजदेखील 

मोना�लसाचे ��त बघ�ासाठी पॅ�रसमधील सं�हालयात पय�टकाचंी गद� जमत.े

�लओनाद� यानंी शरीररचनेचा सखोल अ�ास केला होता. �ासाठी �ानंी समकालीन ��स� श��चिक�काचंी मदत घेतली. आ�ण 
सुमारे तीस शवाचें �व�ेदन क�न मानवी शरीरातील �व�वध �ाय,ू हाड, हाडाचें साधं ेया�ंा रचनाचंी कला�क पण अचूक �च� ेकाढून ठेवली. 
�दय, �ातील झडपा आ�ण �ाचें �ंदन याचंादेखील अ�ास �ानंी केला होता. �व�म हॉव�ने र�ा�भसरणाचा शोध लाव�ाआधी शंभर 
वष� �लओनाद� यानंी ही संक�ना माडंली होती. 

�लओनाद� यानंी जड�ाची (Inertia) संक�नादेखील माडंली होती. तसेच उंचाव�न खाली पडणा�या व�चूी गती ज�मनीकडे 
पोचताना सतत वाढत ेह े गॅ�ल�लओ�ा शंभर वष� आधी �ा�ंा �ानात आले होत.े चं� पृ�ीपासून बनलेला आह े आ�ण सूया�� ा परावत�त 
�काशामुळे तो �काशमान िदसतो. �व� पृ�ी क� ि�त नसत े आ�ण पृ�ी �त:�ा आसाभोवती िफरत,े या नंतर �स� झाले�ा गो�ी �ानंी 

ं ं ं ंपूव�च नोदवनू ठेव�ा हो�ा. भौ�तक�शा�ातील या नोदी��त�र� �लओनाद� यानंी वन�ती�ा नोदीही क�न ठेव�ा हो�ा. काही 
वन�ती सूय��काशा�ा िदशेने तर काही �व�� िदशेने वाढतात, काही झाडाचंी मुळे ज�मनीबाहरे वाढतात याचंे �नरी�ण �ानंी केले होत.े 
व�ृा�ंा खोडातील व�ृाचें वय दश��वणारी वलये असतात, फुलामं� े�ी�ाचा आ�ण पु�ष�ाचा भाग असतो, हहे ी �ाने काढले�ा 

�च�ामं� ेदश��वलेले आह.े

�लओनाद� यानंी क�नेची भरारी मा�न मानवाने आकाशात भरारी मार�ासाठी�ा यं�ाचें आराखडे काढले. �ाम� ेमो�ा पंखाचंा 
वापर सुचवला होता. �ा पलीकडे जाऊन आज�ा ह�े लकॉ�र�माण ेिदसणारे यान �ानंी �च��त केले होत.े आकाशातनू उडी मार�ासाठी 

पॅराशूटदेखील शोधले होत.े �ाचा उपयोग क�न उंच �परॅ�मडव�न उडी मारताना उतर�ाचा वेग कमी कर�ाची �ृ�ीसु�ा �ानंी केली.

�लओनाद�ब�ल असे �णता येत,े क� तो असा एक ��तभासंप� माणसू होता क�, �ाने अग� क�नाश�ीला �नरी�णाचंी, 
शोधकतचेी,  �योगाचंी आ�ण �च�कलेची जोड देऊन मानवोपयोगी संशोधनाला �त:ला वा�न घेतले होत.े  पण �ा�ंा उ�ंगु 
काम�गरीबरोबरच एक गो� �वसरता येत नाही क�, �लओनाद� यानंी आपले संशोधन गु� ठेव�ाने अनेक वष� �ा�ा�वषयीची मािहती इतर 
वै�ा�नकानंा उपल� झाली नाही. �ाचे संशोधन पूव�च ��स� झाले असत,े  तर �व�ान व तं��ाना�ा �वकासाला कदा�चत अ�धक गती 

�मळाली असती.



�व�ान कोणतचे स� अ�ंतम मानत नाही. �व�ानाचा इ�तहास हा ��ा�पत �ान क�ना याब�ल शंका �नमाण�  झा�ानेच झालेला 
आह.े  अथात�  या शंकानंा कोठेतरी आधार असलेला िदसतो. याचे उ�म उदाहरण �णज े कोप�नकसचा सूय�क� �ी �स�दातं.

कोप�नकसचा सूय�क� �ी �स�दातं : 1543 साली कोप�नकस यानंी आपला 'द रे�ो�शू�नबस ऑ�बयम सोले��यम' हा आकाश� 
�हा�ंा �मणा�वषयीचा �ंथ ��स� केला आ�ण �ा काळापय�त यरुोपात �शरसावं� मान�ा जाणा�या �ीक खगोलशा�ीय �स�दातंाला जबर 
ध�ा बसला. इसवी सना�ा दस�या शतकाम� ेअले�झािंडय� ातील खगोलशा�� टोलेमी यानंी माडंलेला �स�दातं तोपय�त यरुोपात सव�मा� ु

ंहोता. या �स�दातंानुसार, पृ�ी हा �व�ाचा क� ��बद असून सूय�, चं� व �ह पृ�ीभोवती िफरतात, असे मानले जाई. या �स�दातंा�ा आधारे ू
वषाच� ी अचूक कालगणना करता येत न�ती. सूय�, चं� व �ह या�ंा गती ठर�वताना काय�कारणभावाचे एकच �नयम सव� िठकाणी लागू केले 
जात न�त.े  अशा �टुी ल�ात घेता �व�रचने�वषयी वेगळा �स�दातं कोणी माडंला आह े का, याचा शोध घे�ास कोप�नकस यानंी सु�वात 
केली. अनेक �ाचीन �ंथ �ानंी पालथ ेघातले. अ�र�ारकस या �ीक त�वे�ाने सूयाभ� ोवती पृ�ी िफरत,े असा �स�दातं माडंलेला होता. सूय� 
व �ह दररोज पृ�ीभोवती �मण करतात, असे गृहीत धर�ाऐवजी सूयाभ� ोवती पृ�ी िफरत,े असे मान�ास खगोलशा�ातील अनेक 
गुंतागंुती आ�ण �वसंगती टाळता ये�ाजो�ा हो�ा. �णनू सूय�क� ि�त �हमालेचा �स�दातं कोप�नकस यानंा आकष�क वाटला व तो �स�दातं 
�ानंी तपशीलवार ग�णती आकडेमोडी�ारे तपासायला घेतला. या �स�दातंातील मु� गृिहत ेपुढील�माण ेहोती - सूय� हा सव� �हा�ंा 
म�भागी असून बधु, शु�, पृ�ी, मंगळ, गु�, शनी सूयाभ� ोवती िफरतात.  पृ�ी 24 तासातं आप�ा अ�ाभोवती िफरत ेआ�ण चं� 
पृ�ीभोवती 27.33 िदवसातं िफरतो. पृ�ी व �ह या�ंा �मणक�ा वतळु� ाकार आहते . या �हाखेंरीज इतर सव� तजेोपुंज ��र असून त े

पारंप�रक चौकटी मोडणारा खगोलशा��

�नकोलस कोप�नकस
Nicolaus Copernicus
पो�लश खगोलशा��
ज� : 14 फे�वुारी, 1473   
म�ृ ू: 24 मे, 1543



ंपृ�ीपासून अ�तदर अतं रावर आहते . आपला �स�दातं कोप�नकस मो�ा आलंका�रक भाषेत माडंतो, 'सूय� जण ूआप�ा शाही �सहासनावर ू
बसून �ा�ाभोवती िफरणा�या �हावंर, आप�ा मुलावंर �नयं�ण ठेवनू असतो. पृ�ी�ा िदमतीला चं� हजर असतो...'

ंकोप�नकस या�ंा �स�दातंामुळे �व�ाचे �नयमन समजनू  घे�ासाठी अ�� श�ी िकवा देवाची ज�र उरली नाही. नैस�गक 
�भावधमात� च �व�ाचे गती�नयम कोप�नकस यानंी शोधले. �हा�ंा क�ा वतळु� ाकार आहते , असे कोप�नकस यानंी गृहीत धरले, कारण �ा 
काळात वतळु�  हा आकार प�रपूण � मानला जाई. वा��वक वतळु� ाकाराचा आ�ह धर�ास उपक�ाचंा �ानंा आ�य �ावा लागला व गुंतागंुत 
�वनाकारण वाढली. पृ�ी �त:भोवती कशी िफरत ेयाचे उ�र �ानंी 'ती गोलाकार अस�ाने पृ�ीला �यंगती �मळत'े  असे िदले. पृ�ी 
�त:भोवती िफरत ेत�ेा �तचे भाग इत�त: का फेकले जात नाहीत याचे उ�र �ानंी '�मण ही पृ�ीची नैस�गक गती अस�ाने �ातनू �तचा 

नाश उ�वण ेश� नाही,' असे िदले. कोप�नकस या�ंा काळातील पदाथ�� व�ानाची �गती ल�ात घेता वरील ��ाचें समाधानकारक उ�र देण े

कठीण होत.े �व�ाना�ा आज�ा �गतीने कोप�नकस याचंी उ�रे चूक होती, ह े आप�ा ल�ात येत.े

कोप�नकस या�ंा माडंणीत अशा काही �टुी अप�रहाय�पण ेहो�ा. परंत,ु �ा काळात सव�मा� असणा�या व अनुभूतीतनू  पटणा�या 
�स�दातंाची चौकट मोडून �ा�ा उलट �स�दातं �ानंी माडंला व प�र�मपूव�क ग�णती आकडेमोड आ�ण �नरी�णाशंी पडताळा या�ंा आधारे 

ंतो �स� केला. �ामुळे खगोलशा�ात तर �ा�ंतकारक बदल झालेच पण धा�मक ��ेातही वादंग माजंले. कारण पृ�ी हा �व�ाचा क� ��बद ू
असून �त�ावरचा मानव हा सव��े� आह े आ�ण ई�री संकेतानुसार मानवाचे �नयमन करणारे पोप आ�ण चच� याचंी अ�धस�ा अबा�धत 
असली पािहज,े या संक�नेचा पायाच हादरला. ह े नवे पाखंडी �वचार लोकापंय�त पोचले, लोक बायबलबाबत �� �वचा� लागले तर चच�ला त े
धोकादायक होत.े �णनू चच��ा दंडा�धका�यानंी 1616 साली कोप�नकस या�ंा पु�कावर बंदी घातली. अथात�  कोप�नकस याचंा �स�दातं 
�ावहा�रक��ा उपय�ु अस�ाने �ाचा �सार होऊ लागला. कालगणना, �हाचंी गती याचंी गणती करण,े �ा�ा �स�दातंामुळे सोपे झाले 

व समु� पय�टन, वा�षक कॅल�डर यासाठी �ाचा वापर सु� झाला.

कोप�नकस याचंा ज� 14 फे�वुारी, 1473 साली पोलंडम� े�व�चुला नदी�ा काठी त�न या गावी झाला. �ाचें �श�ण �थम 
पोलंडमधील �व�ेचे माहरेघर कॉकॉ �व�ापीठात व पुढे इटलीत झाले. खगोलशा�, ग�णत, वै�कशा�, धा�मक कायदा याचे �श�ण पुरे 
क�न वया�ा 40 �ा वष� कोप�नकस �ॉमबोक�  येथ ेधा�मक अ�धकारीपदावर �ज ूझाले. कोप�नकस ब��तू व अ�पैलू होत.े �शासक�य 

जबाबदारी, वै�क�य सेवा इ�ादी �वसाय साभंाळून त े�च�लत आ�थक-राजक�य ��ात ल� घालीत, �लखाण, का� करीत आ�ण 
�ाबरोबरच अनेक वष� �ानंी आप�ा �स�दातंाची �स�दता कर�ासाठी �नरी�ण े व ग�णती आकडेमोड चालू ठेवली होती. 

कोप�नकस याचें दसरे वै�श�य �णज े �ानंी शा�ीय प�ती पुढे आणली. एखा�ा नवीन क�नेचे संभा� �स�दातंात �पातंर क�न ु
काटेकोर ग�णती तकान� े तो �स� करण ेव �नरी�ण अथवा �योगा�ंारे तो पडताळून पाहण,े ही शा�ीय संशोधन प�ती �ानंी वापरली. �ानंी 
�नरी�ण े मोजक�च केली होती, पण ती �व�श� सै�ा�ंतक चौकटीत अस�ाने �ाचंा चपखल उपयोग झाला. आज मािहती, �नरी�ण व संकलन 
याचंा महापूर लोटत असतो, पण �ा संकलनाला �न��त िदशा व सै�ा�ंतक बठैक अनेकदा नस�ाने भारंभार काम क�नही �ातनू काही 

�न��ी होत नाही. कोप�नकस आदी शा��ानंी वापरलेली शा�ीय प�ती आ�सात करण े�णनूच मह�ाचे आह.े

ंकोप�नकस, �लओनाद� दा ��ची असे अनेक अ�पैलू शा��, त�वे� ेव कलाकार आपणास सोळा�ा शतकात यरुोपात पुढे आलेले 

िदसतात. �ा काळात जमीनदार-सरंजामदाराचें वच�� कमी होऊन शहरी �ापार वग� पुढे आला होता. �ापारा�ा वाढीबरोबरच जाग�तक 
ंदळणवळण वाढत होत.े �वचाराचंी देवाणघेवाणही वाढत होती. सागरी पय�टनामुळे भारत,  चीन आदी �ाचीन सं�ृतीतील �ंथ अरबा�ंारा 

यरुोपात पोचले होत.े छपाईचा शोध लागून न�ा �वचाराचंा �सार पु�का�ंारे करण ेसुकर झाले होत.े या मंथनाम� ेबायबल आ�ण चच�ला 

आ�ान देऊन पाखंडी �वचार माडंणारे अनेक शा�� यरुोपात पुढे येऊन �व�ानयगुास �ारंभ झाला.



मानवी शरीरातील �व�वध अवयवाचें अचूक �ान हा वै�क�य �व�ानाचा खरे तर मह�ाचा पाया. पण आ�य� �णज े असे नेमके �ान 
यरुोपाम� ेसोळा�ा शतकापय�त �वक�सत झालेले न�त.े  याचे कारण �णज े पा��मा� वै�कपरंपरेम� ेअसलेला आधंळा, परंपरावादी 

ं���कोन. इ.स दस�या शतकात गालेन या �ीक शरीरशा��ाने कु�ी, डूकरे, बकरे, माकडे आदीचे शव�व�ेदन क�न �ा आधारे मानवी ु
शरीरा�वषयी �ंथ �लिहला. अथात� च बरीच चुक�ची मािहती �ाम� ेहोती. तरीही गालेननंतरचे वै�क�य त� गालनचा �ंथ वाचून पोपटपंची 
कर�ात ध�ता मानत. �ाकाळ� मानवी शरीराचे �व�ेदन करण े�न�ष�द मानले जाई. �ामुळे गालेन�ा पुढे जा�ाचे धाडस कोणी करेना. 
गालेनचा दरारा व वै�क�य ��ेातील आधंळा पंरापरावादी ���कोन याचंा पगडा इतका होता क� ज ेकोणी थोडे शरीरशा�� मानवी शवाचें 
�व�ेदन करीत �ानंा सागं�ात येई क�, गालेन�ा �ंथात ज ेिदले आह े �ापे�ा वेगळे �ानंा काही िदसले तर �ाकडे दल�� करायचे. कारण ु
गालेनने माडंले आह े तचे स�� खरे तर गालेनने �त: वेळोवेळ� आपली मत ेबदलली होती पण �ाकडे दल�� क�न हा आधंळा कम�ठपणा ु
1700 वष� िटकून होता. अिॅडअ� स वेसॅ�लअसचे वेगळेपण ह े क� �ा आधंळेपणा�व�� बंड पुकारले.  मानवी शव�व�ेदनातनू  ��� ज े
िदसेल त ेखरे यावर ठाम �व�ास ठेवनू �ानंी मानवी शरीराचा प�दतशीरपण ेव सू� अ�ास केला. 

�ा�ंा व��ुन� अ�ासप�दतीमुळे गालेन��णत शरीररचनेची समज अनेक बाबतीत �ामक ठ� लागली. �ामुळे गालनचे पुर�त �
�चडले व �ानंी टीकेचा भडीमार सु� केला. वेसॅ�लअस या�ंा पॅ�रस �व�ापीठातील पूव��ा �ा�ापका�ंा पुढाकाराखाली उभारलेला �वरोध 
इतका �खर होता क� 'डी �मानी काप��रस फॅ��का' (मानवी शरीररचना) या वेसॅ�लअस�ा सात खंडातं ��स�द झाले�ा �ंथराजा�ा ु
�काशनानंतर �ानंा संशोधनच सोडावे लागले. 

�व�ान�न�, बंडखोर वै�ा�नक 

अ�ॅडअस वेसॅ�लअस �
Andreas Vesalius
बे��अन शरीरशा�� 
ज�: 31 �डस�बर, 1514
म�ृ:ू 15 ऑ�ोबर, 1564 



वेसॅ�लअस याचंा ज� ब�े�यमम� े�सेु� येथ ेझाला. �ाचें वडील राज-औषधकार होत.े वेसॅ�लअस यानंा लहानपणापासूनच 
�नर�नराळे �ाणी आ�ण प�ी याचें शव�व�ेदन करायची आवड होती. �ाचंी आवड व घरातील वै�क�य परंपरा यामुळे अथात� च त ेवै�क�य 
शाखेकडे वळले. लोवेन व पॅ�रस येथ े�ाचे वै�क�य �श�ण झाले. गालेन�ा �शकवणीचा तथे ेफार मोठा पगडा होता. �ामुळे पॅ�रसला �ाचें 
�श�काबंरोबर कडा�ाचे वादंग माज.े शव�व�ेदन क�न �शक�ाची �ाची ती� इ�ा होती. पण उ�र यरुोपात�ा सनातनी वातावरणात 
त ेजमेना �णनू वेसॅ�लअस इटलीला गेले व पदआ �व�ापीठातनू �ानंी वै�क�य पदवी घेतली. पुढे शरीरशा�ाचे �ा�ापक �णनू �ानंी ु
बलोना व पीसा �व�ापीठात काम केले. �ानंी वै�क�य पदवी घेतली. �तथ े�ानंी शव�व�ेदन क�न पारंप�रक शरीरशा�ाला मुळापासून 
हादरवणारा धाडसी अ�ास सु� केला. �व�ापीठात त ेअ�तशय लोक��य होत.े �व�ाथ� �ा�ंाभोवती नेहमी गद� क�न असत. �व�ा�ान� ाही 
त े�त: शव�व�ेदन करायला लावत. नुसत े उभे रा�न बघायला परवानगी न�ती. �व�ा�ान� ा त ेसागंत क�, �ानंी �लिहलेले पु�क ह े केवळ 
माग�दश�क पु�क आह.े  �त: शरीराचा अ�ास करायला पयाय�  न�.े 

�ा�ंा पथदश�क अ�ासप�दतीचे व �माचे फळ �णज े �ाचंा सातखंडीय जग��स�द �ंथराज. तो �ानंी वया�ा केवळ 
अ�ा�वसा�ा वष� ��स�द केला� या �ंथाचे एक वै�श� �णज े फॉन कॅलकार या �च�काराने �ात काढलेली मानवी शरीररचनेची रेखीव, 
अचूक, सुबक �च�.े ती अजनू ही एक अ�भजात ठेवा मानली जातात. इतका काटेकोर, सुंदर �ंथ ��स�द के�ाब�ल वेसॅ�लअस याचें कौतकु 
मा� झाले नाही. उलट, या �ंथामुळे पारंप�रक वै�क�य द�ाचाय� इतक� खवळले, क� वेसॅ�लअस यानंा पदआ �व�ापीठातनू बाहरे पडावे लागले ु ु
व �ानंी राजवै�ाची जागा प�रली. पण �ामुळे �ानंा पुढे आवड�ा शरीरशा�ाचा अ�ास करायला �मळाला नाही. राजवै� �णनू 
मानमा�ता वाढली तसे �ा�ंा �वरोधकाचें �ा�ंावरचे ह�े अ�धक कडवट बनू लागले. �ा�ंावर �ते ेपळव�ाचे आरोप होऊ लागले. 
�ा�ंा तथाक�थत गु�ामुंळे देहदंडाची �श�ा होईल क� काय, असे वाटू लागले. राजा�ा वजनामुळे �ानंा 'प�व� भूमी'�ा या�वेर 
जा�ाची सजा दे�ात आली. परंत ुया��ेन परतताना जहाज फुटून वया�ा प�ासा�ा वष� समु�समाधी �मळून वेसॅ�लअस यानंा अकाली 
मृ�ू आला. 

1543 साली वेसॅ�लअस याचंा मानवी शरीरा�ा रचने�वषयीचा �ंथ ��स�द झाला �ाच वष� कोप�नकसचा सूय�क� ि�त �हमालेचा 

�स�दातं ��स�द झाला. पदाथ�� व�ान व जीवशा� या�ंामधील या दोन �ा�ंतकारक �ंथानंी वै�ा�नक �ातंीचा यरुोपात पाया घातला.



अनंत आकाश आ�ण �ातील �हता�यानंी मानवी मनाला नेहमीच भुरळ घातलेली आह.े  आज मोठमोठे दरदश�क, रेिडओ द�बणी व ू ु
��� �हगोलाजंवळ अतं राळायाने पाठवनू �ाचंा वेध माणसू घेत आह.े  पण ज�ेा द�बण (टे�ल�ोप) माहीत न�ती, त�ेासु�ा अचं�बत ु
�ावे असा �हगोलाचंा अ�ास खगोलशा��ानंी केलेला आह.े  �ापैक�च एक टायको �ाह.

डॅ�नश सरदार घरा�ात ज�लेले टायको �ाह ह े टायको या नावानेच ओळखले जातात. कायदा आ�ण त��ानाचा अ�ास�म पूण �
के�ानंतर टायको यानंी राजकारणात जा�ाचे ठरवले होत.े परंत,ु 1560 म� ेसूय��हण पािह�ानंतर �ानंा खगोलशा�ात �ची उ�� 
झाली आ�ण �ानंी ग�णत खगोलशा�ाचा अ�ास केला. त�ेा द�बणीचा शोध लागला न�ता. आकाश �नरी�ण नुस�ा डो�ानंीच करावे ु
लागे.

1563 साली गु� आ�ण शनीचा अ�ास करताना टायको या�ंा ल�ात आले क�, �ा काळचे तारा मंडळाचे त� ेअचूक न�त.े  
�णनू �ानंी अचूक त� ेबनव�ास सु�वात केली. �ाबरोबरच आकाश �नरी�णाची त�ालीन �व�वध उपकरण े�ानंी जमा केली. 1572 
साली एका नवदी� ता�या�ा अ�ासामुळे त ेख�या अथान� े नावा�पाला आले. 1572 म� े�ानंी बाव� पानी पु�क ��स� केले. �ाचे नाव 
होत े'नवता�या�वषयी काही' (द नोवा �ेला). �ानंी अ�ासले�ा नवता�याब�ल �ानंी दाख�वले क�, हा तारा हळूहळू दी�ीमान होत होत 
शु�ापे�ाही तजे�ी झाला आ�ण सुमारे दीड वषान� ं तर �ाचा �काश मंदावनू तो िदसेनासा झाला. या �कारचे तारे �णज े न�ाने उ�� होणारे 

तारे नसून अ���ात असले�ा, नेहमी न िदसणा�या ता�याचंा �ोट होऊन त ेफुटतात त�ेा �ाचंा �काश वाढतो �णनू त े��ीला पडतात.

�दर��ी' असलेला खगोलशा��ू

टायको �ाह
Tycho Brahe
डॅ�नश खगोलशा�� 
ज� : 14 �डस�बर, 1546
म�ृ ू: 24 ऑ�ोबर, 1601



टायको या�ंा पु�का�ा ��स�ीनंतर �ोट होऊन फुटणा�या सव� ता�यानंा नो�ा असे नाव पडले. नो�ा चं�ापे�ादेखील दर ू
अतं रावर असतात, ह े �स� झाले व त�ण टायको या�ंा नाव �ातनाम खगोलखा��ामं� ेगणले जाऊ लागले. �ाचीन �ीक त�� 

आ�र�ॉटलने माडंले होत ेक�, अतं �र� अगदी प�रपूण � आ�ण अप�रवतन� ीय असत.े ह े मत टायको या�ंा काळातदेखील �च�लत होत.े परंत,ु 

फुटणा�या नो�ा�ा शोधामुळे न बदलणा�या अतं �र� क�नेला जबरद� ध�ा बसला.

�ा काळ� जम�नी खगोलशा�ात �गत मानला जात होता �णनू टायको डे�ाक�  सोडून जम�नीला �लातंर कर�ा�ा �वचारात होत.े 
ह े समजताच डे�ाक� चा राजा दसरा �ेड�रक याने टायको यानंा आ�ण खगोलशा�ाला राजा�य िदला. �ानंतर टायको यानंी �ने येथ ेएक ु
सुस� वेधशाळा उभारली. ही जगातील सव��थम उभारलेली �ा �कारची वेधशाळा ठरली. टायको याचंी �ाती जगभर पसरली. अनेक 

देशातंनू खगोलशा�� तथे ेअ�ासासाठी येऊ लागले.

1577 म� ेएका धमूकेतचेू आकाशात आगमन झाले. टायको यानंी वै�ा�नक ���कोनातनू  काटेकोरपण े�ाचा अ�ास केला. 
धमूकेत ू�णज े येणा�या �लयाची आ�ण सव�नाशाची सूचना देणारा अपशकून असे �ा काळ� समजले जात असे. खगोलाचें अ�ासकसु�ा 
यामुळे भयभीत होत असत. टायको या�ंा अ�ासू �नरी�णामुंळे हा भयगंड कमी हो�ास मदत झाली. या धमूकेतचूा �मणमाग� अ�ासून 

�ानंी दाखवनू िदले क�, �ा�ा �मणाची क�ा वतळु� ाकार नसून लंबवतळु� ाकार असत.े  वातावरणातील �काशा�ा व��भवनाचा �ह-
ंता�या�ंा जागी �न��त करताना होणारा प�रणाम आ�ण �ाकाळ� वापरात असले�ा उपकरणातील दोष या �टुीचा �वचार टायको करत 

असत. नुस�ा डो�ानंी �ा�ंाइतक� अचूक �नरी�ण े त�ेा�ा दस�या कोण�ाच खगोलशा��ाने केली न�ती. मंगळ आ�ण सूय� या�ंा ु
ंगतीची जवळजवळ अचूक नोद टायको यानंी केलेली होती. तसेच �ानंी ठरवलेला वषाच� ा कालावधी फ� एका संकेदाने चुकला होता. अशा 

अचूक �नरी�णामुंळे व ग�णतामुळे �ा काळ�ा कॅल�डरम� े सुधारणा करण े अ�नवाय� ठरले. 1582 म� े पोप आठवा �ेगरी�ा 
�ायोजनाखाली �ा वषाच� े दहा िदवस कमी केले गेले. �ाचीन रोम सा�ा�ा�ा कालमापन प�तीमुळे चूक साठत आ�ाने एवढी मोठी चूक 
�नमाण�  झाली होती. तसेच पुढील काळात अशी �चंड चूक साचत जाऊ नये �णनू ��ेक चारशे वषा�� ा कालखंडात शंभरऐवजी स�ा�व 
लीप वष� धर�ाचे ठरले. 1700, 1800, 1900 साल चाराने भागले जात असले तरी लीप वष� मानायचे नाही असे ठरले. 1600 आ�ण 
2000 सालानंा चारशेने भाग जात अस�ाने लीप वष� ठरवले गेले. ह े सुधा�रत �ेगोर कॅल�डर कॅथॉ�लक पं�थयानंी लागलीच मा� केले. आज 

जगभर हचे  कॅल�डर �माण मानले जात.े

1597 साली टायको यानंी जम�नीचा स�ाट दसरा �डॉ� याचे �नमं�ण �ीकरले व त ेजम�नीत असले�ा �ागम� े�ा�यक झाले. ु
तथे ेखगोलशा�ीय अ�ास सु� के�ावर �ानंा एक तजे�ी तारा गवसला आ�ण तो �णज े �ाचा त�ण सहकारी, �ाचे नाव होत ेयोहान 
के�र. आप�ा �नरी�णाचंी, अ�ासाची सव� मािहती टायको यानंी के�रला िदली आ�ण �ा आधारे �हा�ंा �मण क�चेे त� े

बनव�ाचे काम के�रने �त:�ा सखोल अ�ासाची जोड देऊन अचूकपण ेव उ�मरी�ा पुरे केले.



 21 जनू 1633 या िदवशी गॅ�ल�लओ यानंा 'इ���झशन' या नावाने ओळख�ा जाणा�या चच��ा दंडशासनासमोर उभे कर�ात 
आले. �ाचंा गु�ा होता �ानंी �लिहलेले पु�क. सामा� माणसाला कळावे �णनू इटा�लयन भाषेत गॅ�ल�लओ यानंी �लिहले�ा या पु�काचे 

ंनाव होत े'दोन �मुख �व�रचनासंबंधी संवाद'. �ाम� ेकोप�नकस�ा सूय�क� ि�त �व�ा�ा �स�दातंाला �ानंी पािठबा िदला होता.

गॅ�ल�लओ या�ंा काळात दरदश�क द�बणीची क�ना नुकतीच पुढे आलेली होती. �ाची मािहती �मळवनू �ानंी �त: द�बण बनवली ू ु ु
आ�ण ती आकाशाकडे वळवली. आकाश �नरी�णासाठी द�बणीचा वापर करणारे त ेपिहलेच शा��. द�बणीतनू �नरी�ण के�ानंतर नवे ु ु
�व�च �ा�ंापुढे साकारले. आकाशगंगेत अग�णत तारे अस�ाचे आढळले. गु�चे चार उप�ह, शु�ा�ा कला, सूयाव� रचे डाग, चं�ावर�ा 
टेक�ा याचे �ानंी �नरी�ण केले. या �नरी�णा�ा आधारे अवकाशीय �व� प�रपूण � व अचल आह े आ�ण फ� पृ�ीवरचे वा�व बदलत 
असत े या आ�र�ॉटल�ा मताला �ानंी आ�ान िदले. तसेच �ा�ंा �नरी�णामुंळे कोप�नकस�ा सूय�क� �ी �व�ा�ा �स�दातंाला पु�ी 

�मळाली.

गॅ�ल�लओ याचंी ही मत,े ���ी धम�पीठाला धो�ाची वाटली. कारण धम�पीठा�ा कम�ठ मतानुंसार पृ�ी ह े �व�ाचे क� � आह े व 
�त�ावरचा मानव हा ई�राची एक �वशेष, सव�� अशी �न�मती आह.े  बायबल�ा कोण�ाही मताला व �वशेषत: मानवाला क� ��ानी 
क��णा�या �स�दातंाला आ�ान देण े�णज े सबंध सरंजामशाही समाज�व�ा व चच�ची स�ा यानंाच सु�ंग लावण ेहोत.े �णनूच चच�ला 
सूय�क� �ी �व�क�नेचे भय वाटत होत.े 1600 साली सात वषा�� ा दीघ� खट�ानंतर रोमन कॅथॉ�लक चच�ने �नूो या त��ानाला 

कोप�नकस�ा याच �स�दातंाचा पाठपुरावा के�ाब�ल �जवंत जाळले होत.े

पण गॅ�ल�लओ यानंा �नुोसारखे हकनाक मरायचे न�त.े  1633 साली वया�ा स�रा�ा वष� �ानंा ज�ेा छळाची भयंकर ह�ाचे 
दाखवनू धम�ा दे�ात आ�ा, त�ेा पुढील संशोधन चालू ठेवता यावे �णनू �ानंी माघार घेतली. 22 जनू, 1633 रोजी चच�म� े�ानंी 

आध�ुनक भौ�तक�व�ानाचे जनक

गॅ�ल�लओ गॅ�लली
Galileo Galilei 
इटा�लयन खगोलशा�� व भौ�तकशा��
ज� - 15 फे�वुारी, 1564
म�ृ ू- 8 जानेवारी, 1642



घो�षत केले क�, मी गॅ�ल�लओ गॅ�लली, शपथपूव�क सागंतात क�,' प�व� कॅथ�लक चच�ची �शकवण मला नेहमीच �शरसावं� होती व आह.े  सूय� 

�व�ा�ा क� ��ानी असून ��र आह े व पृ�ी क� ��ानी नसून ती िफरत ेया चुक��ा व �ा� मताचा मी �ध�ार करतो.' यानंतर 1642 म� े

मृ�ू येईपय�त गॅ�ल�लओ यानंा नजरकैदेत आय�ु कंठावे लागले.

हा आध�ुनक �व�ाना�ा ज�ाचा काळ होता. 17 �ा शतकात�ा यरुोपम� ेचच�ची स�ा व धम�मातड� ाचंा अ�धकार झगा�न देऊन ु
�व�ातील �नसगात� ील वै�ा�नक स�ाचा शोध घेत होत.े �ासाठी गरज पड�ास �ाणाचंी बाजी लावत होत.े प�रणामी पुढ�ा शतकभरातच 
�ान�व�ाना�ा ��ेातला चच�चा अ�धकार संपु�ात येऊन वै�ा�नक ��ी व वै�ा�नक प�ती �वजयी झाली व �व�ानाची झपा�ाने �गती सु� 

झाली.

गॅ�ल�लओ याचंा ज� 15 फे�वुारी, 1564 ला इटलीत�ा �पसा या शहरात झाला. �ाचें वडील �ॉरे�मध�ा एक उमराव 
घरा�ातले असले तरी आता ग�रबीत राहत होत.े त ेग�णत� होत ेव संगीतशा�ावर �ानंी लेखन केलेले होत.े न�ा न�ा क�ना लढवनू 
खेळ�ातली यं� ेबनवण ेहा गॅ�ल�लओ याचंा लहानपणाचा छंद होता. वै�कशा�ा�ा अ�ासासाठी �ानंी �पसा �व�ापीठात �वेश घेतला. 
पण घर�ा ग�रबीमुळे 1585 साली �ानंा ह े �श�ण सोडावे लागले. पुढ�ा काळात पा�ा�ा �ंभा�ा दाबा�ा त�ावर चालणा�या 
तराज�ूा शोधामुळे �ानंा ��स�दी �मळाली. तसेच वेगवेग�ा घन व�ं�ूा गु��म�ावरचा �ाचंा �बंध सव�मा� होऊन 1589 म� े�पसा 
�व�ापीठात ग�णताचा अ�ापक �णनू �ाचंी नेमणकू झाली. �ावेळ� त ेअवघे 25 वषाच� े होत.े तथे े�शकवत असतानाच �ानंी अनेक �योग 
क�न ग�तशा�ाचा पिहला �नयम �ा�पत केला. 1592 त े1610 या काळात गॅ�ल�लओ यानंी पदआ �व�ापीठात ग�णताचा �ा�ापक ु
�णनू काम केले. संपूण � यरुोपमधनू मोठमो�ा ��ी �ाचंी �ा�ाने ऐक�ासाठी पदआला येत असत. 1610 साली गॅ�ल�लओ ु
�ॉरे�ला परतले. द�बणी�ा साहा�ाने �ानंी केलेली �नरी�ण े व संशोधन या�ंामुळे �ाचंी क�त� वाढत गेली. याचमुळे �ानंा ु
�ा�ापकपद दे�ात आले.

गॅ�ल�लओ या�ंा ��तभाशाली ब�ुीचा आ�व�ार खगोलशा�ापे�ाही ग�णतशा�ात�ा �ा�ंा कायात�  िदसतो. या�मक�ची 
(Mechanics) �व�ानशाखा �णनू �ानंी उभारणी केली. �ा�ंाआधी काही मौ�लक पण सुटे सुटे असे �स�दातं �स� केले गेले होत.े परंत ु
गॅ�ल�लओ यानंी बल (force) ही एखा�ा या�ं�क कारणासारखी काय�रत होत असत े असे �थम माडंले व काय�कारणभावाची अ�नवाय�ता 
भौ�तक �व�ातही लागू पडत,े ह े सा�ंगतले. ��र समतोलाचे ��ीकरण देणारे शा� आ�कमडीझ�ा काळा�ा पूव�पासून अ���ात होत.े 
पण गॅ�ल�लओ यानंी �थमच ग�तशा�ाला ज� िदला. गती ही व�वूर काम करणा�या बलावर अवलंबनू असत,े  अशा मूलभूत क�ना 
गॅ�ल�लओ यानंी माडं�ा. ही �वल�ण झपे गॅ�ल�लओ घेऊ शकले याचे कारण �ानंी भौ�तकशा�ा�ा सम�ानंा ग�णती �व�ेषणाची प�ती 
लागू केली. �नरी�ण व �योग व ग�णती आकडेमोड याचंी �ाचंी प�दत बनलेली होती. ��� समीकरण, �नरी�ण े व अमूत � ग�णती त� ेयाचंा 

संयोग �ा प�दतीत अस.े

ग�तशा�ात�ा या संशोधनातनू च �ानंी खाली पडणा�या व��ुवषयीचे �नयम �न��त केले. व� ूखाली पड�ाचा वेग �त�ा कमी-
जा� वजना�ा �माणात असतो, ह े आ�र�ॉटलचे मत �ा काळात सव�मा� होत.े पण �भ� वजना�ंा व� ूखाली पडताना एकाच वेगाने 
खाली पडतात असे गॅ�ल�लओ यानंी �स� केले. कल�ा पृ�भागावर खाली येणा�या व�ंचूा वेग सतत वाढत असतो असेही �ानंी दाखवले. �ा 
वेळपय�त आ�र�ॉटलला अनुस�न असे मानले जात असे क�, कोणतीही व� ूग�तमान ठेव�ासाठी �त�ावर सतत बल लावावे लागत.े (उदा. 
आकाश� �ह सतत िफरत राहतात कारण देवदत �ानंा सतत ढकलत असतात.) पण गॅ�ल�लओ यानंी ह े �स� केले क�, व� ूग�तमान ू
राह�ासाठी �त�ावर बल काम करत राह�ाची ज�र असत.े  गॅ�ल�लओ या�ंा या�मक��वषयी�ा माडंणीम� ेभ�व�ातील अनेक �गत 

शा�ा�ा संक�ना बीज�पाने नादंताना िदसतात.



अ�तशय काटेकोर �नरी�णा�ंा मह�ाबरोबरच, गॅ�ल�लओ यानंी �थमच �नयोजनपूव�क �योग कर�ाची प�दत �व�ानाम� े
��ा�पत केली. केवळ �नरी�ण े क�न �ा�ंाव�न सव�सामा� �न�ष� काढ�ाची �वगमनाची (induction) प�तीच तोपय�त वापरली 

जात असे. परंत,ु गॅ�ल�लओ यानंी �थमच आधी एक ��त�प मनात बाळगून व काय मोजायचे, ह े ग�णता�ा वापराने �न��त क�न मग 
�योगाची रचना कर�ाची प�त शोधनू काढली. एकंदरीतच, ग�णत ही गतीची भाषा आह े आ�ण गतीमुळे होणा�या बदलाचें वणन�  ग�णता�ा 

आधारे करायला हवे, ही क�ना गॅ�ल�लओ यानंी पुर�ारली.

�व�ानात�ा या सै�दा�ंतक शोधाबंरोबरच �ावहा�रक उपय�ुता असणारी साधने व उपकरण े बनव�ाची �वल�ण ब�ुदी 
गॅ�ल�लओ या�ंापाशी होती. या शोधापैंक� काही उपकरण े�ॉरे��ा ऐ�तहा�सक व�संू�हालयाम� ेपाहायला �मळतात. �वपदाथा�� ा 

�सरणाचे मापन करणारे एक काचेचे तापमापकासारखे उपकरण �ात आह.े  ल�री उपयोगाचे होकायं� आह.े  �ाईड-�लसारखे 
आकडेमोड कर�ाचे साधन आह.े  द�बणीचा वापर �ानंी नौकानयनासाठी व तारागंण संशोधनासाठी केला. न�ाने उदयाला येणा�या �ापारी ु
वगाल� ा �ानंी बनवलेली उपकरण ेव नकाशे उपयोगी होती आ�ण याचमुळे ��ा�पत स�नेे गॅ�ल�लओ यानंा टोकाचा �वरोध केला नाही.

गॅ�ल�लओ ह े एका अथान� े आध�ुनक भौ�तक �व�ानाचे जनक होत.े आ�र�ॉटल वगैरे ज�ुा पंिडतावंर आधंळ� �न�ा ठेव�ाऐवजी 
�योगावर आधारले�ा व ग�णती तकाच� ा वापर करणा�या �व�ानाची �ानंी सु�वात केली. ��� �वहार व सै�ा�ंतक �वचार याचंा फलदायी 

संयोग के�ाने �ानंा ह े श� झाले.



'पृ�ी�ा क�भेोवती एक �ादशफलक (बारा पृ�भाग असलेली घनाकृती) काढा �णज े कोप�यातनू जाणारा गोल मंगळाची क�ा 
होईल. मंगळा�ा गोलाभोवती चत�ुलक (चार कोनाचंी घनाकृती- �वशेषत: ��कोणी �परॅ�मड) काढा �णज े �ा�ा कोप�यातनू जाणारा 

गोल गु�ची क�ा होईल...' अशा �कार�ा �हा�ंा क�ाबंाबतचा क�ना�वलास, पायथागोरसने माडंलेली �हगोलाचंी संगीता�वषयीची 
क�ना बरोबर मानून �नर�नरा�ा �हाचंी �रमाला बसव�ाचा �य�, फल�ो�तष�व�ेचे शा� बनव�ाचा खटाटोप अशा गूढ, 

क�नार� �ामक जगताम� ेवावरणारा योहान के�र.

1597 साली कॅथॉ�लक व �ोटे�ंट या�ंातील धा�मक �वत�ु �वकोपाला गे�ामुळे कॅथॉ�लका�ंा �भावाखालील जम�नीत राहण े
�ॉसे�ंट के�र यानंा सुर��त वाटेना. �णनू �ागम� ेटायको �ाह या वयोव�ृ खगोलशा��ाकडे के�र यानंी काम प�रले. 1601 म� े
�ाह�ा मृ�ूनंतर �ाहने आय�ुभर प�तशीरपण े�हगती संदभात�  गोळा केले�ा �नरी�णाचंी खाणच के�र�ा हाती आली. या �नरी�णाचंी 
संगती लाव�ाचा �य� के�र यानंी �नर�नराळे �च�लत �स�दातं वाप�न सु� केला. त�ेा �ानंा आढळून आले क�, �ावेळ� सव�मा� 

ंअसले�ा प�व� वतळु� ाकार गती�ा �स�दातंात �ाहने नोदलेली �नरी�ण े बसवण ेअश� आह.े  �ानंी अडं ाकृतीचा वापर केला पण यश आले 
नाही. अखेर �ानंी लंबवतळु� ाकार वापरला व �ा आधारे संगतवार माडंणी करण ेश� झाले. 1609 म� े'अ�ॅॉ� नॉ�मया नो�ा' या आप�ा 
�ंथातनू �ानंी आपले संशोधन ��स� केले. �ामुळे एकच खळबळ माजली. कारण के�र या�ंा �स�दातंामुळे �ीकापंासून मान�ात येणारे 
वतळु� ाकार गतीचे पा�व� �नकालात �नघाले आ�ण �ग�य गोलाचंी क�कता धळु�ला �मळाली. �ीक शा��ानंी असे मानले होत ेक�, 

आकाशात �ग�य गोलाकार �हतारे घुमटावंर �चकटवलेले आहते  व त ेघुमट िफरत अस�ाने �ह-तारे िफरताना िदसतात. ह े घुमटच 
अ���ात नसतील तर �हतारे �ा�ंा क�ामं� े�नय�मतपण ेिफरत कसे राहतात असा नवा �� उप��त रािहला. �हा�ंा लंबवतळु� ाकार 
क�ा�ंा दोनपैक� एका क� �ावर सूय� असतो, तो नेहमी या क��ेा पातळ�म� ेअसतो आ�ण �ह सूया�� ा �जतका जवळ, �ततक� �ाची 

योहान के�र
Johannes Kepler
जम�न खगोलशा�� 
ज� : �डस�बर, 27 1571

 15 1630म�ृ ू: नो��बर, 



�मणाची गती जा� असत.े  या सव� �नरी�णावं�न के�र यानंा एक गो� उघड िदसली क�, सूय� �हा�ंा गतीचे �नयमन करतो. चुंबक�य 
श�ीमुळे �ह सूयाभ� ोवती�ा �मणक�ते राहतात असा �स�दातं �ानी माडंला, पण तो समाधानकारक ठरला नाही. पुढे प�ास वषान� ं तर 

�टूनने गु��ाकष�णाचा �स�दातं माडूंन �हा�ंा �मणाचे समाधानकारक उ�र िदले.

गॅ�ल�लओने टे�ल�ोप बनवनू �ह-ता�याचें �नरी�ण 1610 म� ेसु� केले. तोपय�त खगोलशा�ातील �नरी�ण े डो�ाला िदसतात 

तवे�ा �ह-ता�यापुंरती �नरी�ण े मयाि� दत होती. के�र यानंी द�बणीतनू गु��ा चं�ाचे �नरी�ण केले आ�ण �ानंा गु�चे उप�ह अशी सं�ा ु
ं ंिदली. �ानंी द�बणीत सुधारणा सुचवली. गॅ�ल�लओने वापर�ा�माण ेएक बिहग�ल व एक अतं ग�ल �भगाऐवजी दोन बिहग�ल �भगाचंा वापर ु

�ानंी सुच�वला. परावतन� ावर आधारले�ा द�बणी �वक�सत कर�ासाठी समातंर �काशिकरण, पॅराबोला�ा आकारा�ा आरशा�ारे ु
क� ि�भूत होतात, या �ा�ंा शोधाचा उपयोग झाला. 1627 म� े�ानंी �हा�ंा �मणाची नवी को�के आ�ण टायको �ाह�ा तारागंण 

नकाशाची �त: �व�तृ केलेली आव�ृी �का�शत केली.

ंखगोलशा�ातील के�र याचंी आणखी एक काम�गरी �णज े बधु व शु� या सूय� व पृ�ी या�ंा मध�ा �हानंा सूय��बब 
ओलाडं�ासाठी करा�ा लागणा�या �वासाला िकती वेळ लागतो, याचे ग�णत �ानंी केले. या ग�णता�ा आधारे �ानंी भाक�त के�ा�माण,े 

ं1631 साली सूय��बबाव�न बधुा�ा झाले�ा �वासाची �नरी�ण े गॅस�दी यानंी केली व के�र याचें भाक�त अचूक ठरले. 

के�र याचें आणखी एक वै�श�य �णज े �ाचंी 'से��यन' ही �व�ानकथा �न�ळ क�नार� कथाऐंवजी चं�ावर�ा �वासाचे वणन�  
करत ेआ�ण या कथमे� ेचं�ाचे वा�व वणन�  आढळत.े  �व�ाना�ध��त ल�लत सािह�ामधली (साय� िफ�न) ही पिहली कथा �णता 

येईल.

योहान के�र ह े ज�त: अश� होत.े �तस�या वष� देवीमुळे �ाचंा एक हात व ��ी अध ूझाली होती. शारी�रक ताणाचें आय�ु सहन 
होणार नाही �णनू योहान यानंा धा�मक �श�णाकडे घाल�ात आले. परंत ुके�र याचें ग�णतावरचे �भु� एवढे �� झाले क�, 1594 म� े

ं�ाझ �व�ापीठात शा�� �णनू त े�ज ूझाले. क�नासृ�ीत वावरणा�या के�र यानंा �ागम� े�ाह�ा सू� �नरी�णा�ंा नोदीची जोड 
�मळा�ाने क�ना�वलासाला वा�व �नरी�णाचें बंधन पडले.  शा�ीय प�तीने �स�ातंा�ा शोधात गुंत�ावर ��ा�पत �ीक 

ंखगोलशा�ीय �वचारा�ंवरोधी �स�ातं तपासायला त ेतयार झाले. के�र याचंा हा �वास फार बोलका आह.े  मािहती व �नरी�णाचंा डोगर 
रचूनसु�ा �स�ातंाची भरारी घे�ाची कुवत नसेल तर शा�ीय �गती होणार नाही, तसेच क�ना�वलासाने जर व��ु�तीत घ�पण ेपाय रोवले 

नाहीत तर क�वक�ना बहरतील पण शा� पुढे जाणार नाही.



माणसा�ा शरीरात र�ा�भसरण कसे होत ेह े आता सातवी�ा �व�ा�ान� ा माहीत असत.े  आज एव�ा सो�ा वाटणा�या ि�येचा 
शोध लाव�ासाठी जगातील उ�मो�म वै�ा�नकानंा शेकडो वष� कशी लागली व �ात �व�म हाव� याचंी नेमक� काम�गरी कोणती, ह े समजनू  
घेण ेअ�तशय उ�ोधक आह.े  

इसवी सना�ा दस�या शतकात गालेन (इ.स. 130 त े199) या �ीक �चिक�काने शरीरि�ये�ा �ववरणाबरोबरच काही �ा�ाचें ु
शरीर �व�ेदन क�न शरीररचने�वषयीचा �ंथ �लिहला होता. अथात� , �ा�ा�ंा शरीररचनेब�ल �ानंी व�णले�ा गो�ी मानवी शरीररचना व 
ि�या या�ंाबाबतीत जरी दर वेळेस लागू होत हो�ा असे न�त,े  तरी यरुोपम� े �सेे�लअस या ं शरीररचने�वषयी आ�ण हाव� याचें 
शरीरि�ये�वषयी संशोधन ��स�द होईपय�त गालेनचे �लखाण �णज े अखेरचा श� मानला जात होता. गालेनचा �भाव इतका जबरद� होता 
क� �व�ाथ� ज ेशव�व�ेदन करीत त ेगालेनचे �णण ेकसे खरे आह े याची खा�ी क�न घे�ासाठी� 

�ा�ाचें काळजीपूव�क शव�व�ेदन क�न �ा�ंा शरीराची रचना समज ू शकली तरी मानवी शरीर ि�या समज�ासाठी ह े अथात� च 
पुरेसे न�त.े  आध�ुनक उपकरण ेत�ेा उपल� नस�ाने �नर�नराळ� �नरी�ण,े  ता�कक अनुमाने या�ंाच आधारे माग� काढण े�म�ा� होत.े 
�ामुळे �व�ाना�ा �गतीवर �न��त मयाद� ा पडे. �ामुळे काही वेळा आह े �ा मािहती�ा आधारे चाचपडावे लागे. 

र�ा�भसरणाबाबतचे �स�दातं: गालेन�ा मतानुसार, नीलामंधील र� यकृतामधनू जात असताना आव�क मूल�� �मसळली 
जाऊन ती नंतर शरीरभर पोचवली जात तर रोिह�ामंधील र�ात जीवनदायी �व�श� श�ी �मसळून जात, �ायोगे चेतनादश�क हालचाली 
करण ेश� होत असे. गालेन�ा वणन� ानुसार नीलामंधील र� �दया�ा उज�ा क��ात पोच�ावर काही �माणात �दयातील मासंल 

�चिक�क संशोधक 

�व�म हाव� 
William Harvey
इं��श शरीरि�यात� 
ज�: 1 ए��ल, 1578
म�ृ:ू 3 जनू, 1657 



पड�ातनू डावीकडे �झरपत असे व �तथ े�ात श��वधक�  ��े �मसळली जात. 

र� ह े �दया�ा उज�ा भागातनू डा�ा भागात जा�ासाठी फु�ुसातनूच जावे लागत ेआ�ण �दयाचे डावा आ�ण उजवा असे दोन 
भाग करणा�या मासंल पड�ातनू �झरप�ाची श�ता नाही, हा �स�दातं अलकूफ या अरबी �चिक�काने 13 �ा शतकात ठामपण ेमाडंला. 
1859 म� ेकोलंबो याने फु�ुस व �दय या�ंातील र�ा�भसरणाचे यथाथ � वणन�  केले. �ानंतर सोसोल�पनो याने नीलामंध�ा झडपाचंा 
शोध लावला, (नीलामंधनू र� �दयाकडेच जात ेह े या झडपा�ंा रचनेव�न �� होत)े. गालेन�ा �भावाखाली असलेले या शा�ा�ाचंे मन 
�त:�ा शोधाचे मह� जोखू शकले नाही �व�म हाव� याचें मोठेपण ह े क�, �ानंी ही सव� �नरी�ण,े  शोध या�ंा आधारे च�ाकार 
र�ा�भसरणाचा �स�दातं माडूंन वै�क�य �व�ान गालेन�ा �स�दातंा�ा चौकटीबाहरे आणले. 

�व�ाना�ा इ�तहासात अशी अनेक उदाहरण ेआहते  क�, अभूतपूव� �योग व �नरी�ण के�ामुळे महान शोध लागला असे नाही, तर 
आधी माहीत असलेली �नरी�ण े अ�धक सुसंगत प�दतीने गुंफणारा नवा वै�ा�नक �स�दातं माडं�ाची क�नाश�ी व आ��व�ास असण े ह े
खरे या शा��ाचें वै�श� होत.े �व�म हाव� ह े �ापैक� एक मह�ाचे उदाहरण आह.े  र�ा�भसरण ह े च�ाकार प�दतीने चालत ेव पंपासारखे 
काम करणारे �दय ह े �ाचे क� ��ान आह े या क�नेभोवती गुंतलेला �स�दातं हाव� यानंी माडंला ही �ाचंी खरी काम�गरी होय. 
खगोलशा�ातील कोप�नकस, �टून, रसायनशा�ात ला�ा�झये यानंी �ा �कारची �ा�ंतकारक कलाटणी िदली तसेच काम हाव� यानंी 
शरीरि�या शा�ासंबंधी केले. 

हाव� यानंी केले�ा �योगाचेंही �त:चे असे एक मह� होत,े खास घाटणी होती. �ानंी शरीरशा�ाचा अ�ास 'पु�कातनू न� ेतर 
शव�व�ेदनातनू ' केला. ही ��� केलेली �नरी�ण े व ��ामं� ेहोणा�या बदलाचंी �नरी�ण े याचंी �ानंी सागंड घातली. �नर�नरा�ा 
�कार�ा �ा�ा�ंा �व�ेदनातनू  �ाचंा तलुना�क अ�ास केला, छाती�ा फास�ा तोडून अनुमानानंा �ानंी पु�ी िदली. �दया�ा 
झडपाचंी रचना व �दयाची हालचाल या�ा �न�र�णातंनू �दयातील र��वाहाची िदशा �न��त केली. 

च��य र�ा�भसरणा�ा �स�दातंातनू शरीरि�या शा�ाला एक नवी िदशा �मळाली. च��य िफरणारे र� कोठकोठे जात,े कोठकोठे 
�ाचे काय काय काय� असत,े   इ�ादी �� उभे रािहले. �सनि�या, पचनि�या इ�ादीबाबत न�ा ��ीने पाहण ेश� झाले. हाव� याचंा शोध, 
�ाचंी प�दती व �ाचें प�रणाम या सव� अथान� े हाव� याचें काम �ा�ंतकारक गणले पािहज.े 



इसवी सन 1641, टु�ानीचे �कू स�न पंपा�ा साहा�ाने 40 फूट उंचीवर पाणी खेच�ाची खटपट करत होत.े पण 33 फुटा�ंन 
अ�धक उंचीवर पाणी खेचले जात न�त.े  असे का� वयोव�ृ गॅ�ल�लओने �ा�ाकडे मदतनीस �णनू रोम�न आले�ा तो�रचे�ी याला या 
��ाचा शोध घे�ाचे सुचवले. यावर दोन वष� संशोधन क�न तो�रचे�ी यानंी �योगासह �ाची कारणमीमासंा िदली. 

ंतो�रचे�ी यानंी चार फूट लाबंीची काचेची नळ� घेतली. नळ�चे एका बाजचेू तोड बंद केले. पा�याने ती नळ� पूणप� ण ेभरली. उघ�ा 
ंतोडावर अगं ठा ध�न ती नळ� पारा असले�ा बशीत उलटी केली. पारा खाली जाऊ लागला पण नळ� पूणप� ण ेमोकळ� झाली नाही. 30 इंच 

उंचीचा पा�याचा �ंभ तसाच रािहला. असे का� कारण बशीत असणा�या पा�यावर वातावरणातील हवे�ा वजनाचा दाब होता. �णजचे  
गु��ाकष�णा�ा �रेणलेा दाद न देता पा�याचा �ंभ नळ�त तसाच राह�ाचे कारण �ावर असलेले वातावरणाचे वजन होत.े याव�न 
वातावरणाचे वजन मोजण ेश� झाले. त े30 इंच वा 750 �म. मी. पा�या�ा �ंभाला समत�ु असत.े  पा�याची घनता पा�ा�ा तलुनेत 
13.5 फूट असत.े  त�ेा 30 इंच पा�याचा �ंभ हा पा�ा�ा 33 फूट उंची�ा �ंभाला समत�ु असतो �णनू पाणी 33 फुटापंय�त खेचले 
जाऊ शकत.े थोड�ात हवेला वजन अस�ाने �ाच दाब पा�ावर पडून पंपा�ा नळ�तला द�ा वर खेचला क� �ामुळे पाणी वर ओढले गेले 
तरी हवेचे एकूण वजन जवेढा पा�ाचा �ंभ तोलू शकेल तवेढेच पाणी वर जाऊ शकत.े पाणी अ�धक वर जाऊ न शक�ाची कारणमीमासंा व 
�ाची �ायो�गक �स�ता तो�रचे�ी यानंी केली. एवढेच न� ेतर तोवर मा�ता पावलेला एक मह�ाचा �स�दातं �ानंी खोडून काढला. 
शा��ामं� ेमत होत ेक�, '�नसगाल� ा �नवात�  पोकळ� चालत नाही. �ामुळे पंपा�ा नळ�तला द�ा वर खेच�ावर �नमाण�  झालेली पोकळ� 

भ�न काढत.े' �नसगात�  �नवात�  पोकळ� अस�ाची अश�ता तो�रचे�ी या�ंा �योगातनू खोटी ठरली. नळ�तनू  पारा खाली बशीत 

�योगशील संशोधक 

इ�ानजे�ल�ा तो�रचे�ी
Evangelista Torricelli
इटा�लयन पदाथ��व�ान व यं�शा��
ज� : 5 ऑ�ोबर, 1608
म�ृ ू: 25 ऑ�ोबर, 1647



उतर�ावर वरील मोक�ा भागात �नवात�  पोकळ� �नमाण�  झाली होती. पोकळ��ा अ���ाची �स�ता ही पुढे वाफेचे इं�जन आ�ण अनेक 

ता�ं�क शोध लाव�ास फायदेशीर ठरली.

पा�या�ा �योगातनू वायदुाबमापक (Barometer) त�ाचा शोध लाव�ाने तोरेचे�ी यानंा मोठी ��स�ी �मळाली. पुढे हवे�ा 
दाबावर अ�धक संशोधन क�न असे मोजमाप कर�ात आले क�, नळ�म� ेपा�याचा �ंभ ज�ेा 30 इंच असतो, त�ेा पृ�ी�ा पृ�भागावर 

ंवातावरणाचा दाब दर चौरस इंचावर 14.73 पौड इतका असतो. बॉईलने असे दाखवले क�, हवेची घनता व �णनू वजन ह े �त�ावर िकती 
ंदाब आह े �ा�माण ेबदलत.े �णज े समु�सपाटीलगत हवेचा दाब दर चौरस इंचाला 14.73 पौड असतो. पण जसजसे आपण उंचीवर जातो 

तसा तो कमी होतो. (तापमान तवेढेच असेल तर) या त�ाचा आधार घेऊन बॉईलने पव�त �शखराची उंची मोजणारे उपकरण शोधनू काढले. 
�ाला 'गु��मूलक वायदुाबमापक' असे �णतात. 

यं�शा�ातील अनेक ब�मोल त� ेतो�रचे�ी यानंी शोधनू काढली. �ातील एक मह�ाचे �णज े ज�ेा काही व� ूएकमेकाशंी अशा 
ं�कारे जोडले�ा असतील क� या संचाचा गु��म� वर िकवा खाली सरकू शकत नाही. त�ेा �ा व� ूसमतोल अव�ते असतात. 

ंजल�ाप� शा�ातलेही एक मूलभूत मह�ाचे �मेय �ानंी माडंले. त ेअसे – एखा�ा हौदा�ा खाल�ा लहान तोडा�ा तोटीतनू पाणी वा 
अ� �वपदाथ � �ा गतीने बाहरे पडतो, ती गती हौदा�ा पा�ा�ा पृ�भागापासून तोटीपय�त जवेढी उंची आह े तवे�ा उंचीव�न पडणा�या 

पा�ाला जी गती लाभली असेल तवेढी असत.े

1644 साली �ाचंा 'ऑपेरा जॉमेिटक� ा' हा �ंथ ��स� झाला. �ातील च�जा�ंा गुणधमाव� रील �लखाण आप�ा एका �का�शत 
�नबंधाव�न घेत�ाचा आरोप रॉबरे�ॉल या शा��ाने केला. परंत ुतो�रचे�ी यानंी ह ेकाम �तं�पण ेकेले होत ेह े �न�ववाद होत.े एकाच 
काळात एकाच �वषयावर संशोधन क�न अनेक शा�� एकाच शोधा�त आलेली अनेक उदाहरण ेआप�ाला �व�ाना�ा इ�तहासात 
आढळतात. डा�वन व वॅलेस यानंी उ�ातंीवादाचा �स�ातं साधारण एकाचवेळ� पण �ंत�पण ेमाडंला. पण �ावेळ� डा�वन�ा अथक 
प�र�माचें �ेय वॅलेसने डा�वनला देऊन �ा�ा कामाचा गौरव केला. अशा त�हचे ी प�रप�ता व उदार��ी शा��ामं� ेअसण े ही �व�ाना�ा 
�गती�ा ��ीने आव�क आह.े  पण संशोधनचा हते  ू�ापारी बनला तर संशोधना�ा �ेयाब�ल कोट�बाजीपय�तही मजल जाताना िदसत.े 
उदा. अलीकडेच एडसवरील संशोधनाबाबत गॅलो क� मॉटॅ��अर यानंा पेटंट �मळावे �णनू अमे�रकन व �� च सरकारात वादंग माजले. �ापारी 
नफे वाढव�ा�ा ��ीने संशोधनावरचे पेटंटचे ह� कडक कर�ाचे �य� आज जोरात चालू आहते . �ाचा अथ � अ�खल मानवा�ा 
�व�ाना�ा समृ� वारशाचा भ�वत�ातील वापर आ�थक बळा�ा जोरावर काही ब�ा ब�रा�ीय कंप�ा आप�ा हातात क� ि�त क� पाहत �
आहते  व अ�खल मानवी समाजा�ा संशोधनाचा अनमोल वारसा कुलुपबंद क�न ब�सं� जनतले ा न�ा शोधापंासून वं�चत कर�ाचा �ाचंा 
�य� आह.े  संशोधनात खुलेपणा व देवाणघेवाण िटकवण ेआ�ण सामंज� राखण ेमानवी �गती�ा ��ीने फार मह�ाचे आह.े  �ा ��ीने पेटंट 

ह� हा�नकारक होणार नाहीत याबाबत आपण जाग�क रािहले पािहज.े



ंगॅ�ल�लओने �भावी �भगाचा वापर क�न द�बणीतनू केले�ा ��� �नरी�णावर आधा�रत, आध�ुनक अवकाशशा�ाचा पाया ु
घातला. �ाच�माण ेसू�दश�क यं�ाचा उपयोग क�न मा��गी यानंी मानवी व क�टका�ंा शरीरातील �व�वध अवयवाचंा, क�टका�ंा 
गभाव� �चेा अ�ास क�न सू�शारीरशा�ाचा (Histology) पाया घातला. 

10 माच�, 1628 रोजी इटलीतील एका खे�ात ज�ले�ा मास�लो यानंी आप�ा पालका�ंा मृ�ूनंतर �श�ण चालू ठेवनू 1653 
म� ेत��ान व वै�क�य शा� याम� ेबलोना �व�ापीठाची डॉ�रेट �मळवली व सु��स�द �पसा �व�ापीठात अ�ापन, संशोधन सु� केले. 
तथेील �ढ, वै�क�य सम�ाबंाबत त ेआप�ा संशोधना�ा आधारे �चिक�क �� उभे क� लागले व त�ेापासून ��ा�पत द�ाचायाश� ी ु
�ाचें वाद सु� झाले. त�ेत व कौटुं�बक कारणासंाठी �ानंी �पसा �व�ापीठ सोडले व त ेआप�ा मूळ बलोना �व�ापीठात परतले. 1661 म� े
�ानंी फु�ुसातील नीला व रोिह�ा यानंा जोडणा�या केशवािह�ा असतात, ह े सू�दश�का�ा साहा�ाने दाखवनू िदले. वै�क�य 
�व�ानातील सवात�  मह�ा�ा शोधापंैक� तो शोध होता. �व�म हाव� याने माडंले होत ेक�, �दय ह ेर��भसरण सं�चेे क� � असून �ातनू  
ढकललेले र� शरीरभर रोिह�ामंाफ� त पस�न �व�वध नीलामंाफ� त �दयाकडे परत येत.े पण रोिहणीतनू नीलेम� ेर� कसे जात,े ह े हाव� 
सागूं शकला नाही. �ानंा जोडणा�या अ�तसू� केशवािह�ाचें अ��� सू�दश�का�ा साहा�ाने दाखवनू मा��गी यानंी त ेकेले. 

1500 वष� चालत आले�ा गालेन��णत वै�क�य �वचारानंुसार रोिह�ामधील र� शरीरमधील मोक�ा जागेत जात ेव �ापासून 

शरीराचे अवयव बनतात. हाव�-मा��गी या�ंा संशोधनाने या �वचारानंा ध�ा बसला व �णनू ��ा�पत त�ानंी मा��गी या�ंावर टीकेचा 
झोड उठवली. या �वरोधाला कंटाळून 1662 म� ेमा��गी �म�ा�ंा मदतीने �स�सली येथील मे�सना �व�ापीठात �ा�ापक �णनू �ज ूझाले. 

महान शा��

 मास�लो मा��गी 
Marcello Malpighi
इटा�लयन सू�शारीरवै�ा�नक 
ज�: 10 माच�, 1628
म�ृ:ू 29 नो��बर, 1694 



वै�क�य �वसाय व अ�ापन करतानाच �ानंी आपले सू�दश�क�य संशोधन चालूच ठेवले. जीभेवरील उंचव�ाम� ेचव, �ाद या संवेदना 
�हण करणारे म�ातंत ूअसतात, ह े �ानंी दाखवले. र�ातील ताबं�ा पेशी �ानंी सू�दश�काखाली �थम िटप�ा व र�ाचा लाल रंग या 

ंंपेशीमुळे असतो, असे 1666 म� ेमाडंले. तसेच म�द यकृत, �ीहा, मू��पड, हाडे, �चा याचंा �ानंी सू�दश�काखाली अ�ास क�न �ाचें ू
अचूक वणन�  केले. �चे�ा सवात�  खोलवर�ा पेशीथराला मा���गयन ह े �ाचे नाव िदले गेले. सू�दश�क�य संशोधनातनू  �ानंी अनुमान 

ंकाढले क�, आप�ा शरीरातील ब�सं� अवयव �णज े अ�तशय सू� पेशीचा समु�य असतो. 

1668 पासून �ा�ंा संशोधनाला मा�ता �मळू लागली. 1669 म� े�ानंा लंडनमधील जग��स�द रॉयल सोसायटीचे मानद 
सभासद� बहाल कर�ात आले व �ाचें �ानंतरचे सव� शोध�नबंध �ा�ंातफ�  ��स�द कर�ात आले. मा��गी या�ंा �वरोधकानंा मा� 
�ाचें संशोधन, वै�क�य रोग�नदान व उपचार या ��ीने �न�पयोगी वाटे. आप�ा संशोधनातनू  रोग�नदान व उपचारासाठी उपय�ु असे तयार 
�ान �नमाण�  होत नसले तरी या संशोधनाने शा�ीय उपचार प�दतीसाठी आव�क असा पाया घातला जातो आह े याची मा��गी यानंा खा�ी 
होती. 

ं1673 म� ेफ�लत अ�ं ापासून कोबडीचे �प�ू बन�ा�ा गभाव� �तेील �नर�नरा�ा ट��ाचंा अ�ास कर�ाचे मोठे काम �ानंी 
ंकेले. �ानंतर �ानंी �नर�नरा�ा वन�तीचा सू�दश�कातनू  तलुना�क अ�ास केला व वन�ती व �ाणी या�ंा रचनेतील सा�ाचंा शोध 

घेतला. 

 मा��गी यानंा आतंररा�ीय मा�ता �मळूनही �ा�नक �वरोध चालूच रािहला. इतका क� 1684 म� े�ाचें घर जाळ�ात आले व �
�ाचंी उपकरण,े सू�दश�क, संशोधनपर कागदप� ेन� कर�ात आली. पण बारा�ा पोपने �ानंा आधार िदला व �ानंा रोमम� ेबोलावनू 
घेऊन �त:चा खाजगी डॉ�र �णनू �ानंी मा��गी याचंी नेमणकू केली. �शवाय �ानंा इतर मानमरातब बहाल केले. म�दतील र��ावाने ू
29 नो�ब� र 1694 म� ेमा��गी मृ�ू पावले. �ा�ंा इ�ेनुसार �ा�ंा �म�ानंी �ाचें शव�व�ेदन केले� अशा रीतीने आप�ा मृ�ूनंतरही 
वै�क�य संशोधनात भर टाकणा�या या शा��ाची इ�ा होती क�, आप�ा मूळ गावी आपले थडगे बाधंले जावे. �ालाही �वरोध झा�ाने 
�थम दसरीकडे थडगे बाधंले गेले. पण शेवटी �ा�ंा �म�ानंी �ाचंी इ�ा पूण � केली. ु



गॅ�ल�लओ आ�ण �टून या जग��स� शा��ा�ंा काय�काळा�ा मध�ा कालखंडात मह�पूण � संशोधन करणा�या वै�ा�नकातं 
���न होयगे� या शा��ाचे नाव �ामु�ाने समोर येत.े होयगे� जरी �काश�वषयी तरंग �स�दातंासाठी ��स� असले तरी त ेएक उ�म 
ग�णती, खगोलसंशोधक, �नसग� वै�ा�नक आ�ण चतरु� शोधक होत.े हॉलंडची राजधानी असले�ा िदहाग या शहरात ज�ले�ा होयगे� 
याचें वडील एक शासक�य अ�धकारी आ�ण सािह�ातील मा�वर ��ी होत.े कॉलेजम� े�वेश घेईपय�त होयगे� याचें �श�ण घरीच 
खाजगी �श�का�ंा माग�दश�नाखाली झाले. सन 1654म� े�लडेन �व�ापीठात कायदा व ग�णत �शकून 1649 साली �ानंी पदवी �ा� 

केली. नंतर िदहाग येथ ेपरत आ�ानंतर �ा�ंा उ�ेखनीय कायाल� ा सु�वात झाली.

ंआप�ा भावाबरोबर खगोलशा�ीय अ�ास करताना �ानंी �ाकाळ� उपल� असले�ा टे�ल�ोपमधील �भगाम� ेसुधारणा 
क�न गुणा�क��ा चागंला टे�ल�ोप बन�वला. 1656 म� े�थम शनी�ा �नरी�णातनू  �ाभोवती�ा चप�ा क�ाचें वणन�  केले. तसेच 
1659 साली शनी�ा अ�ासावर पु�क ��स� क�न �ात शनीचा उप�ह 'टायटन'  या �ानंी शोधले�ा चं�ाची मािहती 
खगोलशा��ासंमोर माडंली. खगोलशा�ाचा अ�ास करताना अचूक वेळ मोज�ाची गरज असत,े  ह े �ा�ंा ल�ात आले. �णनूच उ�म 

घ�ाळ बन�व�ाचे �ानंी ठर�वले. �ाकाळ� घ�ाळे च�ाचंी सागंड-जोडण आ�ण �ाला लावलेली वजने यावर चालत असत. पण ती 

घ�ाळे �बनचूक वेळ दश��वत नसत. प�ास वषाप� ूव� गॅ�ल�लओने लंबकाची गती हरा�क (Harmonic) असत े ह े �स� केले होत.े या 
त�ाचा वापर क�न होयगे� यानंी लंबकाची सतत आवत � आ�ण दंतच� (Gears) याचंी सागंड घालून पिहले लंबकाचे घ�ाळ बनवले. ह े
घ�ाळ यरुोपभर लोक��य झालेच �शवाय �व�वध मापन कायास� ाठी वै�ा�नकानंा अचूक वेळ दाख�व�ासाठी त ेउपय�ु ठरले. नंतर या 
घ�ाळाम� ेजा� काटेकोरपणा आण�ाकरता घ�ा�ा�ा या�ं�क रचनेम� ेतोलच� (Balance wheel) वाप�न आणखीन 

सुधारणा केली. यामुळे होयगे� या�ंा लौिककात भर पडली.

ह े सव� करतानाच �ानंी खगोलशा�ीय �नरी�णदे ेखील केली आ�ण �थमच मंगळा�ा पृ�भागाची �नरी�ण े ��स� केली. सन 1663 

ब�आयामी ���म� 

����यान होयगे�
Christiaan Huygens
डच भौ�तकशा��
ज� : 14 ए��ल, 1629
म�ृ ू: 8 जनू, 1695



म� ेहोयगे� याचंी रॉयल सोसायटीचे सभासद �णनू �नवड झाली. नंतर काही काळ �ानंी �ा�म�देेखील संशोधन कर�ाकरता वा�� 
केले. होयगे� यानंी लंबका�ा गतीवरही सखोल संशोधन केले आ�ण यासंबंधी मोठा �बंध �लिहला. याम� ेक� �ो�ारी आ�ण क� �ो�ग� 
बला�ंवषयी�ा संक�ना �व�तृपण ेमाडं�ा. या संक�ना नंतर आयझॅक �टून�ा जग��स� �नयमातील गु��ाकष�णा�ा �स�ातंाचा 

ंअ�वभा� घटक बन�ा. ग�णता�ा प�तीची वापर क�न भौ�तक�णाली (Physical Systems) चे �व�ेषण करण ेश� आह.े  ह े
ंदेखील �ानंी माडंले. भौ�तक शा�ातील संशोधनात त ेग�णती प�तीचा वापर नेहमीच करत असत. 

या संशोधना�ा बळावर होयगे� मा�ता�ा� वै�ा�नक झाले होत.े परंत ु �ाचंी क�त� �व�ानजगात पसरली ती �ा�ंा 
�काशा�वषयी�ा तरंग �स�दातंाने. भौ�तकशा��ामं� े�काशिकरणाचें भौ�तक �व�ेषण कर�ाक�रता आ�ण �काश �णज े न�� काय 
असत,े  ह े जाणनू घे�ासाठी संशोधन सु� होत.े 1666 साली �टूनने पिह�ादंा मह�ाचे �योग केले. �ाने अधं ा�या खोलीत एका छो�ा 
�छ�ामधनू येणारा �काशिकरण काचे�ा ��कोणी लोलकावर �तरपा पाडला. लोलका�ा दस�या बाजकूडून बाहरे पडणारा �काश �ाने ु

ंपाढं�या कागदावर घेतला असता �ाला एक रंगीत प�ा आढळला. जो ताबंडा, ना�रगी, �पवळा, िहरवा, �नळा, पारवा आ�ण जाभं�ा रंगाचा 
होता. याला �े�म�  अथवा रंगपटल असे नाव िदले. �टूननी माडंले क�, �काश हा सू� कणाचंा बनलेला असून तो अ�तशय वेगाने �वास 
करतो. �ामुळेच तो सरळ रेषेत जातो आ�ण व�ंवूर आदळता तर छाया पडत.े तसेच आरशावर �काशिकरण ेपडली तर ती पराव�तत होतात. 
कारण �ातील सू� कण आरशावर आदळून परत फेकले जातात. तसेच पाणी अथवा काचेतनू जाताना ह े कण जा� वेगाने जातात �णनू 
�ाचें व��भवन होत.े या �काश�वषयक संक�नेला �काशाचा 'कण �स�ातं' (Corpuscular �eory of Light) असे �णतात. 
�टूननी 1675 साली रॉयल सोसायटीम� ेएका �ा�ानात हा �स�दातं माडंला. याब�ल पु�ळ चचा � झाली. परंत ु�काश जर कणाचंा 
बनलेला असेल तर िहर�ा �काशप�ातील कणाचें �पव�ा प�ातील कणापंे�ा जा� व��भवन (Refraction) का होत,े 
�काशिकरणाचें दोन झोत एकमेकानंा आडवे आले तर �ातील कण एकमेकावंर कसे आदळत नाहीत, अशा �कारचे �� उभे रािहले आ�ण 
�ाला समप�क उ�रे या �स�दातंा�ा आधारावर �मळत न�ती. या��ीने वरील �स�दातंाचे �व�ेषण कर�ास होयगे� यानंी सु�वात केली 

आ�ण 1678 साली �काशा�वषयीचा नवा �स�दातं माडंला. �ाम� ेकणाचें अ��� नाकारलेले होत.े �ानंी माडंले क�, '�काश हा कणाचंा 
ंबनलेला नसून तरंग व लहरी�ा �पात असतो.' हवेपे�ा जा� घन मा�मातनू (उदा. पाणी, काच) जाताना �काशाचा वेग मंदावतो तसेच 

रंगपटलावरील वेगवेग�ा रंगाचंी तरंग लाबंी �भ� असत े आ�ण �णनूच �ाचें कमी जा� व��भवन होत,े या आधारावर ही भू�मका माडंली. 

याचाच अथ � असा होतो क�, जा� व��भवन होणारा रंग कमी तरंगलाबंीचा असतो. �णजचे  रंगपटलातील जाभंळा रंग हा �न�ा रंगापे�ा 
आ�ण �नळा रंग िहर�ा रंगापे�ा कमी तरंग लाबंीचे असतात. तसेच तरंग लाबंी�ा वेगळेपणामुळे आपले डोळे वेगवेगळे रंग ओळखू शकतो. 
�काश तरंगाचंा बनलेला अस�ामुळे दोन �काशिकरण एकमेकानंा आडवे गेले तरी त ेएकमेकातं अडखळत ऩाहीत, जसे तरंगा�ंा बनले�ा 

लहरीदेखील अडखळत नाहीत आ�ण ��ेक तरंग वा लहर �तं� अ��� िटकवनू ठेवतो.

ंपरंत ुहोयगे� या�ंा तरंग �स�दातंा�ारे काही �� अनु�रीतच रािहले. उदा. �काशिकरण सरळच का जातात� िकवा वाटेत एखा�ा 
व�चूा अडथळा आ�ास �नीलहरी �ा अडथ�ाला वळसा घालून जातात पण �काशलहरी मा� �ा व�वूर आदळून सावली पाडत.े 
परंत,ु �ा अडथ�ाला वळसा घालून कशा जात नाहीत� या�शवाय जर �काश तरंगाचंा बनलेला असेल तर त ेतरंग �नवात�  पोकळ�तनू कसे 
जातात� �ा अथ� सूय��काश पृ�ीवर पोहोचतो �ाअथ� पृ�ी�ा वातावरणा�ा पलीकडे असले�ा �नवात�  पोकळ�तनू ह े िकरण पृ�ीवर 
कसे पोहोचतात� या सव� ��ाचंी उ�रे �मळण े अवघड जात होत ेआ�ण �णनूच 'कण �स�दातं' आ�ण 'तरंग �स�दातं' यातील वाद अनेक वष� 
जवळपास एक शतक कायम रािहला. तसेच 'कण �स�दातं' जा� सुलभ व तक�  संगत वाटत होता. �टूनने तो माडंला होता �णनू तो जा� 
�माण मानला गेला. नंतर 1800 साली थॉमस यंग नावाचय्ा इं��श शा��ाने �योगा�ारे तरंग �स�दातंा�ा बाजनेू पुरावे दाख�वले आ�ण 
1970 म� ेमॅ� �ँक आ�ण नंतर 1906 म� ेआईन�ाईन या�ंा संशोधनातनू  �काशाचा वेगळाच असा एक �ाटंम (Quantum) 
�स�दातं मा�ता पावला. वरवर पाहता याम� े�टून आ�ण होयगे� या दोघा�ंा मूळ �स�दातंाचा समावेश मयाि� दत ��पात या नवीन 

�स�दातंात केला गेला आह.े



तीनश ेपंधरा वषाप� ूव� लेवन�क नावा�ा एका छंिद� माणसान,े तोपय�त माणसाला अ�ात असलेल ेएक अ�त जग �थमच पािहले. ू

ंलाखो�ा सं�नेे गजबजलेले सू� जीवाचें ह ेजग शोधणारा लेवन�क आ� सू�जीव संशोधक मानला जातो. आज जीवाण,ू �वषाण,ू 

अ�मबा इ�ादी श� सव�प�र�चत असल ेतरी तीनश ेवषाप� ूव� सू�जीवा�ंा शोधान ेवै�ा�नकातं खळबळ माजवली. अतं न लेवन�क याचंा 

ज� हॉलंडमधील डे�� येथ े1632 साली टोप�ा �वणणा�या कुटुंबात झाला. त ेलहान असतानाच �ाचें वडील गले े. आईन े�ानंा 
सरकारी नोकरी लाव�ा�ा 

इरा�ान ेशाळेत घातले. पण सोळा�ा वष� शाळा सोडून लेवन�क यानंी एका दकानात नोकरी धरली. आपला मोकळा वेळ त ेु

ं�काशशा�ा�ा अ�ासात घालवीत. काच काळजीपूव�क कात�न �भग ेबनव�ा�ा छंदान ेलेवन�क यानंा झपाटले होत.े त ेयात इतके 

ंवाकबगार झाले क� �ाचंी �भग े�ा काळातील सवात�  काय��म होती. ह ेसव� त े�त:�ा ब�ुदीन े करीत, �ानंा डच भाषे�शवाय कोणतीही 

भाषा येत न�ती. अ�भजनाचंी व �ान�व�ानाची भाषा होती लॅटीन. �ामुळे �ानंा �त:ची �नरी�ण,े �त:चे �वचार आ�ण �शारी यावंरच 

ं ं�भ� ठेवावी लागली. लेवन�क नुसतीच उ�मो�म �भग ेबनवत बसले न�त ेतर हाती लागेल �ा व�ंवूर त ेआपली �भग ेिफरवनू पाहत. 

ंबलैाचे डोळे, म��ाचें व इतर �ा�ाचें केस, माशीचा म�द, �पसूची नागंी, कु�ाचे वीय� ज ेिदसेल त े�ा�ंा �भगाखाली येई. �ाचें शेजारी ू

�ानंा वे�ात काढत. 

ंपण त ेअस े"झपाटलेले' नसत ेतर कदा�चत पावसा�ा पा�ाचा थब�  आप�ा �भगामधनू पाह�ाची ब�ुदी �ानंा झाली नसती. 

लेवन�क याचंा '�� �ापदा'ं �ा शोधु

अतंन फॉन लेवन�क 

Antonie van Leeuwenhoek
डच सू�जीवशा��
ज� : 24 ऑ�ोबर, 1632
म�ृ ू : 26 ऑग�, 1723



ंएक िदवस �ानंी बागेतील गाड�ातल ेपाणी �भगाखाली तपासले आ�ण आनंदान ेत ेआप�ा मुलीला मो�ान े हाका मा� लागले, "मा�रया, 

बघ मला कसला शोध लागला आह.े' �ा पा�ात असं� सू�जीव इकडून �तकडे िफरताना, एकमेकावंर आपटताना �ानंा िदसल.े या 

जीवानंा त े"��ु �ापदे' �णत. 

पुढे �� बशीत पावसाचे पाणी गोळा क�न �ानंी तपासले त�ेा �ात ही "��ु �ापदे' न�ती पण �ाच पा�ात दोन िदवसानंी 

ती तयार झाली होती. याव�न �ानंी �न�ष� काढला क�, वारा आ�ण �ाबरोबर येणाऱ्या धळु��ा कणाबंरोबर सू� जीव येतात. दाता�ंा 

ंफटीत लाबंट दा�ंासारखे सू� जीव असतात हहे ी �ानंी पािहले. (पुढे एकोण�तसा�ा शतकात त ेजीवाण ूिकवा �वषाण ूअस�ाच े�स� 

झाले.) �ा�ा�ंा वीयात�  लाखो पेशी असतात, हहे ी �ानंी �स� केले. या शोधामुळे ल��गक-�जनन शा�ातील क�ना �वक�सत झा�ा. 
लेवन�क याचंी सव� 

ं�नरी�ण,े मोजमापे, नोदी प�तशीर व काटेकोर असत. �ा काळातले मा�वर शा�� लंडनमधील रॉयल सोसायटीचे सभासद 

असत. 15 नो�ब� र 1677 रोजी रॉबट� �क यानंी रॉयल सोसायटी�ा सभासदानंा, �त: बनवले�ा सू�ददश�कातनू  लेवन�क �लहीत 

होत ेत ेसव� स� अस�ाचे दाखवनू िदले. लेवन�क यानंा रॉयल सोसायटीचे सभासद� बहाल कर�ात आले.

ं�ारंभी�ा या सव� �नरी�णाचंा सू�जीवशा� िकवा वै�कशा�ा�ा �गतीसाठी लगेचच उपयोग झाला नाही. �ासाठी 

जवळजवळ दोनश ेवषाच� ा काळ जावा लागला. मधला काळ हा मु�� ेक�न उ�ाही व शोधक व�ृी�ा शा��ानंी तपशीलवार �नरी�ण े

ंव नोदी कर�ाचाच काळ होता. �शवाय हा �वषय नवा व अ�तशय गुंतागंुतीचा अस�ान े�व�वध मािहतीचे �चंड संकलन क�न �व��त 

माडंणी के�ा�शवाय अचूक �मेय माडंणहेी श� न�त.े 

�ातच धम�वादी व धम��वरोधी मतामं� े�ा काळ� चालू असले�ा वादाचा �भाव शा��ावंर पु�ळच होता. �ाणीसृ�ी दैवी 

�नयमानुसार चालत ेअस ेधम�वादी �स� क� पाहत होत.े तर बिु�द�ामा�वादी �व�ानातनू दैवी श�ीचे उ�ाटन क� पाहत होत.े 

जीवसृ�ीतील �ि�यामंागेदेखील जड व��ूा भौ�तक �ि�या असतात व �ा�ारेच जीवसृ�ी �नयत होत,े अस े�ानंा �स� करायचे होत.े 

�ासाठी शा�� अ�तशय �चवटपण े�नसगाच� े ब�ुीला पटतील अस ेपुरावे गोळा करत होत.े �ाचें संशोधन पुढील काळात �गत व मा�ही 

होत गेले. या शा��ानंी केले�ा �ापक आ�ण सखोल अ�ासामुळेच सव�साधारण �मेय माडंण ेश� होणार होत.े पुढ�ा दोन 

शतकातंील जीवशा�ा�ा �गतीचा पाया या कायाम� ुळे घातला गेला पण �ा सग�ाची सुरवात झाली लेवन�क या�ंा "��ु �ापदा'ं�ा 

शोधामुळे! 



�टून झाडाखाली बसलेले असताना खाली पडलेले सफरचंद पा�न त े खाली का पडत,े असा �� �ानंा पडला व �ातनू 
गु��ाकष�णाचा शोध लागला अशी एक ��स� आ�ा�यका आह.े  पण �व�ानाचे शोध कसे लागतात, याबाबत अशा कथमुेळे गैरसमज 
�नमाण�  होतात. खरी प�र��ती अशी होती क�, सूय�माला व �हा�ंा �मणाबाबत अनेक ��ानंा वै�ा�नक उ�रे कोप�नकस, गॅ�ल�लओ, के�र 

ंआदी�ा संशोधनातनू  �मळाली असली तरी काही �� अनु�रीत रािहले होत.े उदा. पृ�ीवरील जड व� ूव आकाशातील �ह-तारे यानंा 
वेगवेगळे �नयम लागू पडतात क� सव� जड व�ंनूा एकच �नयम लागू होतो� पृ�ी �त:भोवती िफरत असताना आपण उडी मार�ावरही 
जमीन आप�ा पायाखालून पुढे का जात नाही� �ह �ा�ंा क�ते का �मण करत राहतात, अशा ��ानंा वै�ा�नक पायावर समाधानकारक व 

सुसंगत उ�रे शा��ानंा देता येत न�ती. �ामुळे �व�रचनेसंबंधी�ा अवै�ा�नक, धमा�� ध��त मीमासेंला वाव �श�क रािहला होता. या 
अ�न�णत ��ानंा वै�ा�नक प�तीने उ�र शोध�ाचा �ास घे�ातनू �टून यानंा गु��ाकष�णा�ा �स�दातंाचा शोध लागला. फळ खाली का 
पडत ेअशासारखा �� ह े फार तर एक �न�म� होत.े 

ंखरे तर गु��ाकष�णाची क�ना �ग�ट�, के�र, �क, रेन आदी�ा �ानात आली होती. पण �टून याचंी काम�गरी ही होती क� 
ं�ानंी गु��ाकष�णाचा �स�दातं सुसंगत �पात माडंला व गॅ�ल�लओ आदी�ा �स�दातंात सुधारणा क�न, �ात प�रपूणत� ा आणनू 

�हगतीसंबंधी सव� ��ानंा सुसंगत वै�ा�नक उ�रे िदली. हॅलेने �टून यानंा एकदा "त�ुी इतके शोध कसे लावता�' असा �� केला. �ावर 
उ�र देताना �टून यानंी सा�ंगतले होत ेक�, अचानक एखादी क�ना सुचून ��ाचंी उ�रे �मळत नाहीत तर तो �� सुटेपय�त सतत खोलात 
�वचार करत करत �ानंी ती शोधनू काढली. 

खगोलशा�ातील मौ�लक काम�गरी

आयझॅक �टून 
Isaac Newton

��इं श ग�णत�
ज�   �डस�बर  : 25 , 1642

: 20 , 1727म�ृ ू   माच�



1666 म� े�टून यानंी गु��ाकष�णा�ा �स�दातंावरील ग�णती आकडेमोड हाती घेतली. परंत,ु पृ�ीचा व�संुचय, चं�ाचा 
व�संुचय, �ामधील अतं र याबाबतची अचूक मािहती �ावेळ� उपल� नस�ाने �टून यानंा आपला �नयम त�ेा �स� करता आला नाही. 
1682 म� े�पकाड� या �� च खगोलशा��ा�ा संशोधनानंतर सुधा�रत आकडेवारी �मळा�ावर �टून यानंी पु�ा ग�णत माडंले. तसेच 
अ�तशय छोटे फरक एक� क�न �व�ेषण कर�ाची प�ती कलनशा� (कॅल�ुलस) �टून यानंी �वक�सत केले. �ाआधारे �ानंी 
गु��ाकष�ण�वषयक आपले मूलभूत �स�दातं �स� केले. सा�ा चार �स�दातंा�ंारे अ�खल �व�रचनेचे रह� �टून यानंी उलगडून दाखवले. 
ही �ाची काम�गरी �बनतोड होती. 

�टून यानंी गॅ�ल�लओचे ग�त�वषयक �नयम आ�ण गु��ाकष�णाचा �स�दातं ह े ग�णती सू�ा�ा भाषेत नेमकेपणामुळे माडं�ामुळे, 
गु��ाकष�णाची श�ी, व�ंचूा वेग आ�ण �ान व �हाचें �ान याचें�वषयी नेमके मोजमाप करता ये�ासारखे भाक�त करण ेश� झाले. 
�टून या�ंा �स�दातंनामुळे हॅलेला धमूकेत ू परत कधी िदसेल याब�ल भाक�त वतव� ता आले आ�ण �ा�ा ठरले�ा वेळ� झाले�ा 
पुनरागमनातनू �टून या�ंा �स�ातंनाला �चंड पाठबळ �मळाले. गु��ाकष�ण आ�ण ग�तशा� याचें �नयम वाप�न चं� आ�ण इतर �ह याचें 
भ�व�ातील �ान नेमकेपण ेसागंता येऊ लागले. हा या �स�ातंनाचा लगेचचा उपयोग होता. �टून यानंी ग�णतातही मोलाची भर घातली, ती 
�णज े कॅल�लु स. कॅल�लु सचा वापर पुढे अनेक ��ेात कर�ात आला. कारण छोटे सं�ा�क बदल आ�ण मोठे गुणा�क बदल याचंा 
पर�रावलंबी नात ेतपासण ेआ�ण मोजता ये�ासार�ा ��पात माडंण ेह े कॅल�ुलस�ारे श� झाले. �टून�माण ेलाईब�न� ्या जम�न 
ग�णतशा��ानेही �तं�पण ेकॅल�ुलसवर काम केले होत.े त�ेा कलनशा�ाचा संशोधक कोण या�वषयी वाद �नमाण�  झाला. उ�रे-
��ु�रे झाली. संशोधना�ा ��ेात असे वारंवार घडलेले आढळत.े  एका ट��ावर �ान�वकास पोहच�ावर �ाच �वषयावर काम करत 
असलेले �नर�नराळे शा�� एकाच वेळ� नवीन उ�रे घेऊन पुढे येतात. वा��वक हा �ान�वकास मानवा�ा �गतीसाठी झाला आह,े  अशी 

ं�ुरी, बोर आदीनी घेतले�ा भू�मके�माण े�वचार केला तर कटू वादंग �नमाण�  हो�ाचे कारण नाही. 

खगोलशा�ा�शवाय �टून यानंी �काशा�वषयीही संशोधन केले. पाढंरा �काश सात रंगा�ंा िकरणाचें �म�ण होऊन बनलेला आह,े  
असे �टून यानंी स�योग �स� केले. �काशिकरणाचंा �वास �णज े तजे�ी कणाचंा �वास असे �टून याचें मत होत ेतर �काशाचा लहरी 
असतात अशी ��त�ध� माडंणी होती. कण�प �काशाची माडंणी �टून या�ंा ��त�ेमुळे कमीजा� �माणात अनेक वष� िटकून रािहली व 

ं�काशलहरीचा �स�दातं मागे पडला. मो�ा वै�ा�नकाचंा दबदबा �व�ान�वकासात कसा अडथळा ठ� शकतो, याचे ह े एक उदाहरण आह.े

साराशं, �टून या�ंा माडंणीतनू एक नवी वै�ा�नक �ूहरचना उभी रा�न पृ�ीक� ि�त वै��क रचने�ा संक�नाचंा �नणाय� क पराभव 
झाला. फ� चार �ाथ�मक सू�ावंर उभारलेली ही नवी वै��क �ूहरचना एवढी �भावी होती क�, �ानंतर�ा अडीचशे वषात� ील खगोलशा� 
आ�ण पदाथ�� व�ान ��ेातील �चंड �गती पूणत� : �टून या�ंा �ूहरचने�ा चौकटीम�चे घडत गेली. पण �टून याचंी माडंणी ही 
��कालाबा�धत आह,े  या समजातनू �व�ानाची �गती कुंिठत हो�ाची प�र��ती एको�णसा�ा शतका�ा शेवटी झाली. पुढे आईन�ाईन�ा 
सापे�तावादा�ा �स�दातंाने �टून याचंी �ूहरचना ही अ�धक �ापक �ूहरचनेचा एक �वशेष भाग अस�ाचे दाखवले. एवढेच नाही तर 
�व�रचने�वषयीचा या�ं�क जडवादी ���कोन, तक� शा�ातला भाबडा �वगमनवाद आ�ण �व�ानाचे दैवीकरण कर�ाची प�त यानंा 
जबरद� ध�ा िदला.



1986 म� ेआपण हॅलेचा धमूकेत ूपािहला. �ाची मािहती एडमंड हॅले यानंी 1705 म� े�थम क�न िदली. 1703 म� ेऑ�फड� 
�व�ापीठात हॅले भू�मतीचे �ा�ापक झाले. धमूकेतं�ूा �मणमागाच� ा अ�ास हा �ाचंा खास संशोधनाचा �वषय. 1705 म� े�ानंी आपले 
धमूकेतंवूरील खगोलशा�ीय संशोधन साराशं�पाने ��स� केले. �ाम� े 1337 त े 1698 या काळात �नरी�ण के�ा गेले�ा 24 
धमूकेतं�ूा अ��ीय (parabolic) क�ाचें वणन�  �ानंी केले होत.े 1682 म� ेिदसलेला धमूकेत ू�व�श� अशा लंबगोलाकार क�ते 
सूयाभ� ोवती िफरतो आह,े  असे सागूंन �ानंी या क�चेे ग�णत माडंले. 1456, 1531 व 1607 म� ेिदसलेला धमूकेत ूअशाच क�ते िदसला 
होता. याव�न �ानंी हा धमूकेत ू�ाला हॅलेचा धमूकेत ूह े नाव आता िदलेले आह,े  दर 75-76 वषान� ी आकाशात अवतरतो असा शोध लावला 
आ�ण �ा�माण े1758 म� ेतो पु�ा अवतरला. पण तो पाहायला हॅले हयात न�त.े

शालेय जीवनापासून हॅले यानंा खगोलशा�ात रस होता. एको�णसा�ा वष�च �ानंी के�र�ा �स�दातंावर �लखाण ��स� केले. 
ं1676 म� ेद��ण गोलाधात�  खगोलशा�ीय नोदी कर�ासाठी त े�वासाला �नघाले, द��ण अटलािंटक महासागरात स�ट हलेेना बटेावर 

�ानंी द��ण गोलाधात� ील पिहली वेधशाळा उभार�ाचे काम केले. 1678 म� ेइं�ंडला परत�ावर �ानंी 341 ता�याचंी मािहती देणारी 
सारणी (catalogue) ��स� केली व 'द��णचे े टायको' �णनू त ेमा�ता पावले. 

�हा�ंा �मणाचे या�ं�क गतीवर आधा�रत ��ीकरण कर�ाचा �य� हॅले, �क व रेन ह े �तघे शा�� करत होत.े दोन �हामंधील 
अतं रा�ा वगा�� ा �� �माणात �ा�ंामधील आकष�णाचा जोर कमी होतो, असे ग�णत हॅले यानंी केलेले होत.े परंत,ु �नरी�णातनू  
िदसणा�या �हा�ंा ��� �मणाशी ताळमेळ बसेल अशा क�चेे ग�णत याव�न माडंण े�ानंा जमत न�त.े  1684 म� ेहॅले व �ाचें �म� 

चतुर� खगोलशा��

एडमंड हॅले
Edmund Halley
इं��श खगोलशा�� 
ज� : 8 नो��बर, 1656
म�ृ ू: 14 जानेवारी, 1742



ग�णतत� आयझॅक �टून यानंा भेटायला गेले होत.े यावेळ� �टूननी �ानंा सा�ंगतले क�, ही सम�ा �ाने पूव�च सोडवली होती. �हा�ंा 
�मणाची क�ा वतळु� ाकार नसून लंबवतळु� ाकार धरली क� ग�णत बरोबर येत.े पण ह े �स� करणारी सगळ� आकडेमोड केलेले कागद �टूननी 
हरवले होत.े हॅले यानंी �टूनना �ा�ंा या शोधाचे मोल पटवनू देऊन तो �व�तृ ��पात माडं�ासाठी �ो�ाहन िदले व प�रणामी �टूननी 
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होता. 1693 म� े�ानंी ��ेो शहरासाठी �ानंी मृ�ूसारणी (mortality tables) बनवली. लोकसं�तेील वयोमान व मृ�ू याचंा संबंध 
दाखव�ाचा तो पिहला �य� होता. जीवन-�वमा �वसायात आव�क असणारे शा�शु� त� ेहॅले या�ंा या �य�ा�ंा आधारावर पुढे 
बनवले जाऊ लागले. 1701 म� े�ानंी अटलािंटक व पॅ�सिफक महासागरा�ंा ��ेाचे चुंबक�य आलेख-त� े��स� केले. नौकानयनासाठी 
या त�ाचें फार मोठे मोल होत.े 

ं1716 म� े�ानंी सूय��बबाव�न शु� �हा�ा होणा�या सं�मणा�ा �नरी�णा�ंा साहा�ाने पृ�ीवरील �भ� �ळाव�न पाहताना 
पडणारा सूया�� ा �ानातील भेद (सोलर पॅरॅलॅ�) नेमकेपणाने �न��त कर�ा�ा प�तीची माडंणी केली. यामुळे सूयाच� े पृ�ीपासूनचे अतं र 
मोजण ेश� झाले.

खगोलशा�ात हॅले यानंी मोलाची भर घातली. तोपय�त �ीक खगोलशा�ाला अनुस�न असे मानले जात असे क�, आकाशा�ा 
घुमटाला तारे घ� बसवलेले असून त े��र आहते . हॅले यानंी �थमच ही समजतू  चुक�ची असून तारे ग�तमान असतात असे सा�ंगतले. 1718 
म� े�ानंी ह े �स� करणारी �नरी�ण े ��स� केली. �ानंी दाखवनू िदले क�, सी�रयस, �ो�सयॉन, आरकटुरस या सग�ात तजे�ी ता�याचें 

ंआकाशातील �ान �ीक काळापासून ब�याच �माणात बदलले आह.े  दीडशे वषाप� ूव� खगोलशा�� टायको �ाह याने नोदवले�ा 
�ानाम�हेी काहीसा बदल झाला आह.े  त�ेा तारे ग�तमान आहते . परंत,ु पृ�ीपासून �ाचें अतं र पराध� मैल अस�ाने �ाचें �ानातंर �दीघ� 
काळानंतर जाणवत.े हॅले याचंी चतरु� ��तभा, �व�ाना�ा �वहारातील उपाययोजना�ंवषयीची आ�ा व �टून या�ंा कायाच� े मह� 
जाणनू त ेशेवटपय�त ने�ासाठी �ानंी केलेले �य� या सा�यामुंळे �ाचें आध�ुनक पा�ा� �व�ाना�ा उदयाचे एक मह�ाचे �श�कार �णनू 
�ान आह.े



इसवी सन 1752 चा काळ. िफलाडे��यातला एक वादळ� पावसाचा िदवस� अधनूमधनू �वजा चमकत हो�ा आ�ण या वातावरणात 
सेहचे ाळ�स वषाच� े एक गृह� पतंग उडवत होत.े त ेहोत ेबज� ा�मन �ँक�लन. पतंगही साधा न�ता. �ा रेशमी पतंगाला टोकदार तार लावलेली 
होती व ती पतंगा�ा रेशमी दोरीला जोडलेली होती. दोरी�ा ज�मनीवरील टोकाला धातचूी िक�ी बाधंलेली होती. या पतंगातनू आकाशात 
चमकणारी वीज वा�न आण�ा�ा �य�ात �ँक�लन होत.े वीज चमकली. पण काहीच घडले नाही. �ँक�लन परत�ा�ा तयारीत 
असतानाच �ानंा दोरीवरचे काही तंत ूताठ�न उभे झालेले िदसले. चटकन �ानंी आप�ा हाता�ा बोटा�ंा माग�ा बाजनेू िक�ीला �श� 
केला अन ्िक�ीवर िठणगी उडाली. या अ�तशय धोकादायक �योगातनू �थमच �ँक�लन यानंी ढगात चमकत ेती वीज अस�ाचे दाखवनू 
िदले. पुढे �ँक�लन�माण ेहा �योग कर�ा�ा �य�ात दोन संशोधकानंा �वज�ेा ध��ाने मृ�ू आला. कोसळणा�या �वजमुेळे इमारतीचे 
नुकसान व मनु�हानी टाळ�ासाठी इमारतीवर धातचूी टोकदार सळई बसवनू �त�ापुढे आक�षत झालेली वीज तारेमधनू ज�मनीत 

ंसोड�ाचा माग� �ँक�लन यानंी सुचवला आ�ण इमारतीना �वजपेासून सुर��तता �मळवनू िदली. 

�ा काळात �वजबेाबतचे �ान �ाथ�मक अव�ते होत.े �वजचेे रह� समजावे यासाठी �व�वध �योग चालू होत.े 1745 म� ेलेडन 
�व�ापीठात 'लेडन पा�' नावाचे उपकरण बनव�ात आले. एका काचे�ा बरणी�ा पृ�भागावर धातचूा प�ा बसवलेला होता आ�ण बचुातनू 
एक �पतळ� सळई बरणीम� ेघातलेली होती. घष�णातनू वीज �नमाण�  करणा�या एका यं�ातनू खूपसा �व�तभार या पा�ात ओतता येई व ु
�ाचा संचय करता येई. लेडन पा�ाचा �योग करत असताना �ँक�लन यानंा असे आढळले क�, बरणी एखा�ा धात�ूा व�जूवळ आणली 

क�, दो�ीमध�ा अतं रात िठणगी उडे आ�ण तडतड असा आवाज येई. एखा�ा छोटेखानी �वज�ेा लखलखाटासारखे व ढगा�ंा 

�वजेचे रह� शोधणारा शा��

ब�जा�मन �ँक�लन
Benjamin Franklin
अमे�रकन शा�� व राजक�य म�ु �ी
ज� : 17 जानेवारी, 1706
म�ृ ू: 14 ए��ल, 1790
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क�, दो�ीमध�ा अतं रात िठणगी उडे आ�ण तडतड असा आवाज येई. एखा�ा छोटेखानी �वज�ेा लखलखाटासारखे व ढगा�ंा 
गडगडासारखेच ह े होत.े यातनूच सु�वातीला वणन�  केलेला इ�तहास��स� �योग कर�ाची क�ना �ँक�लन यानंा सुचली. पुढे �ानंी घष�ण 

यं�ाऐवजी पतंगा�ा दोरी�ारा लेडन पा�ात �व�तभार घातला आ�ण असे �न�ववादपण ेदाखवले क�, ढगामं� ेचमकणारी ती वीजच असत े व ु
ढग व पृ�ी ह े दोन घन व ऋण �वु असतात. �ँक�लन यानंा धन व ऋण �व�त�वुाचंी चागंली क�ना आलेली होती. �ाआधारे �ानंी एक ु
�व�तघट (Battery) बनव�ात यश �मळवले होत.े कुतहुल व �वल�ण ब�ुदी यातनू �ानंी अनेक �योग क�न सै�ा�ंतक व �ावहा�रक ु
��पाची भर �व�त �व�ानात घातली.ु

�ँक�लन या�ंा बिु�दम�चेी चमक लहानवयातच िदसून आली होती. 1685म� ेबज� ा�मन याचें वडील इतर अनेक शेतकरी व 
कारागीर कुटुंबा�माण ेइं�ंड�न अमे�रकेत बॉ�नला आपले नशीब काढ�ासाठी �लातं�रत झाले होत.े मेणब�ा बन�व�ा�ा उ�ोगावर 
सतरा मुलाचें कुटुंब चालवण ेओढ��ीचे अस�ाने इ�ा असूनही छो�ा चुणचुणीत, �शार बज� ा�मनला चागं�ा शाळेत घालण े�ानंा श� 
झाले नाही. �ानंी मेणब�ा�ंा �वसायात �ाला �ज ूकेले. तथे ेपु�का�ंा जगात �ँक�लन याचें मन रमले व चौदा�ा वष� �ानंी �लखाणही 
सु� केले. ज�े एक सा�ािहक काढत असे. �ात गुपुचूपपण े�ँक�लन यानंी आपले �लखाण छापून आणले. �ा �लखाणाची बरीच �शंसा 
झाली. लेखन�ातं� व मु�ण�ातं� याचंा �ँक�लन यानंी पुढे िहरीरीने पुर�ार केला. �वचार�ातं�ा�शवाय �ान�व�ानाची �गती होणार 

नाही, असे मत �ानंी अव�ा सोळा�ा वष� आ�हाने माडंले. उमेदवार कामगारानंा छापखा�ात मारहाण चालत असे आ�ण पुरेसे जवेणही 
�मळत नसे. या छळातनू सुटका �ावी �णनू �ँक�लन 1723 म� े �यूॉक� ला पळून गेले. �यूॉक� , लंडन अशी भटकंती व अ�ंत 

ंकाबाडक�ाचे जीवन याला तोड देत अखेर 1727 म� ेत ेपरत िफलाडे��याला आले व आपला �त:चा छापखाना काढ�ाची इषा � पुरी 

केली.

1723 म� े�ानंी िदनद�शकेचे �काशन सु� केले. �ावर बोधवा�,े  चुटके आ�ण �वचार�वतक�  मािहती मोज�ा श�ातं िदली 
जाई. लोक पु�के वाचत नाहीत, पण िदनद�शकेवरील संदेशाचंा �वचारचालनेस उपयोग होतो असा �ानंा अनुभव आला. 'िफलाडे��या 
गॅझटे' ह े व�ृप�ही �ानंी सु� केले. मो�ा क�ाने व �शारीने धं�ात जम बसवनू �ानंी आप�ा साव�ज�नक जीवनालाही सु�वात केली. �ानंी 



सु� केलेले वाचनालय 'िफलाडे��या साव�ज�नक �ंथालय' �णनू नावा�पाला आले. हॉ��टल, आग �वमा कंपनी, महा�व�ालय अशा 
ंसाव�ज�नक सं�ा�ंा उभारणीत �ाचंा पुढाकार होता. पुढे �ानंी अमे�रकेतील तरेा वसाहतीनी एक� ये�ाचा ��ाव माडंला आ�ण 

ंवसाहती�ा �ातं�ल�ातील वाटाघाटीत पुढाकर घेतला. अमे�रकन संय�ु सं�ानचे एक रा� �ाप�ा�ा �दीघ� �ि�येत �ाचंा �
मह�ाचा वाटा होता. पण या सग�ापे�ाही �ाचें नाव अजरामर केले त े�ा�ंा पतंगाने ज�मनीवर आणले�ा �वजनेे�



पृ�ीवरील सजीवसृ�ीतील �ाणी आ�ण वन�ती �मळून सुमारे 10 कोटी �जाती �व�ानाला �ात झाले आहते . �ापैक� अदं ाज ेदोन 
ंततृीयाशं �जाती �ाणीवगात�  तर एक ततृीयाशं �जाती वन�तीम� ेमोडतात. �ाचीन काळापासून माणसू सजीवाबं�ल �ान �मळ�वत आला 

असला तरी या �ानाला �श� लाव�ाचा पिहला �य� २५०० वषाप� ूव� �णजचे  इ. स.पूव� चौ�ा शतकात �ीक त�वे�ा आ�र�ॉटल याने 
ं ंकेला. �ाने व �ाचा �श� �थओ�ा�ने �ा�ाचें आ�ण वन�तीचे ��ेक� पाचशे  �कार नोद�वले. अ�र�ॉटल�ा प�दतीत अनेक 

कमतरता हो�ा. �ानंतर�ा काळात जगभर�ा �नसग�वै�ा�नकानंी (यात �व�ान�मेीही समा�व� आहते ) केले�ा प�र�मातंनू 18 �ा 
ंशतकापय�त जवळजवळ 70 हजार �जाती �ात झा�ा. इत�ा �जातीची ओळख ठेवायची तर कोण�ातरी �कारे �ाचें वग�करण क�न 

�ाचें नामकरण करण,े �ानंा व�शीरपण ेएका '�व�'ेत बसवण ेआव�क होत.े 

पुरातन काळात सजीवा�ंा �ाभा�वक �नवास�ानावर आधा�रत (Habitat based) वग�करण कर�ाची 'सोपी' प�दत होती. 
�ामुळे अ�रश: 'उडाला तर प�ी, बडुाला तर बडूेक' अशीच अव�ा होती. हळूहळू �� गुणधमान� ुसार �ा�ाचें गट पाड�ाची प�दत सु� 
झाली. काही एक प�दत बसवनू सजीवाचें वग�करण कर�ाचा पिहला अशं त: यश�ी �य� केला तो 17 �ा शतकातील इं��श 

ंवन�तीशा�� जॉन रे याने. उदा. फुले येणा�या वन�ती�ा �बयाम� ेएक दल आह े का दोन दले आहते , या �नकषावर �ाने एकदलीय व 
ि�ददलीय वन�ती असे दोन वग� केले. परंत,ु ही रीतदेखील वरवरची व अपुरी होती. सजीवा�ंा वग�करणाची वै�ा�नक पायावर '�व�ा' 
(System) �नमाण�  क�न 'वग�करण �व�ान' (Taxanomy) ही नवीन �व�ानशा�च �नमाण�  कर�ाचे अ�ंत मह�पूण � काम केले त े
�ीिडश वै�ा�नक कॅरोलस �ल�येसु यानंी. 

सजीवा�ंा वग�करणाचा जनक 

कॅरोलस �ल�ेयसु 
Carolus Linnaeus
�ी�डश वन�तीशा�� 
ज�: 23 मे, 1707
म�ृ:ू 10 जानेवारी, 1778



कॅरोलस �ल�येसु याचंा ज� द��ण �ीडनमधील रासशु� येथ े झाला. धम��सारक आ�ण बागकामाची आवड असले�ा 
ंवडलाबंरोबर रािह�ाने कॅरोलस लहान वयातच वन�तीचे �नरी�ण-परी�ण कर�ात तरबजे झाला. गावकरी �ाला बाल वन�तीशा�� 

�ण ूलागले. शाळेत असतानाच आ�र�ॉटलचा 'िह�हॉ�रया अ�ॅनमॅ�लयम' (�ा�ाचंा इ�तहास) हा जीवनशा��वषयक �ाचीन मा�वर �ंथ 
�ाने वाचून काढला. शाळेतील इतर �वषयात कॅरोलसला फारसे �ार� नस�ाने �श�का�ंा मत,े तो 'बतेाचीच ब�ुी असलेला �व�ाथ�' 
ठरला. 'त ूचम�कारीचे ��श�ण घेतलेस तर बरे होईल', असे देखील एका �श�काने �ाला सुचवले. विडलानंा जरी आशा होती क� तो धम�गु� 
होईल, तरी �ाला चम�कारीचे �श�ण दे�ाचे �वचार �ा�ंाही डो�ात घोळत होत.े परंत,ु शाळेतील एक �व�ान �श�क व गावातील  डॉ�र 
लोहन रॉथमन यानंी कॅरोलस�ा विडलानंा या �वचारापंासून पराव�ृ केले व कॅरोलसला वै�क�य �श�ण दे�ाचा स�ा िदला. उपसाला 

ं ं�व�ापीठात �ानंी �वेश घेतला परंत ुतथे े�ानंा आ�थक अडचणीना तोड �ावे लागले. वष�भरातच �ानंी परत येऊन धम�गु� �ावे, असा 
घर�ाचंा आ�ह सु� झाला. पण �व�ापीठात 1727 म� े�ाचंी  'ओलाफ से��यस' या वन�तीशा��ाशी ओळख झाली. ओलाफमुळे 
वै�कशा� �शकणा�या �ल�येसु याचंी मुळातली �नसग��व�ानाची आवड वाढीला लागली. लवकरच �ानंा �व�ाथ� असतानाच �व�ापीठात 
वन�तीशा�ा�ा अ�ापकाची नोकरी �मळाली. 

पुढे 1732 म� े �ीडन�ा उ�रेला असले�ा आ��क �देशातील लॅपलँडमधील �नसग�-�नरी�णाची, वन�ती-सव��णाची 
जबाबदारी �ल�येसु या�ंावर सोपव�ात आली. ही �ाचंी पिहलीच सफर होती. वषात� ील दीघ�काळ बफा�� िदत असणा�या, परंत ुबफ�  

ं�वतळताच चार-पाच मिहने िहर�ागार अशा �व�वध वन�ती�ा रेलचेलीने बहरणारे मोहक लॅपलँड� तथे ेपाच मिहने मु�ाम ठोकून कॅरोलस 
ं ंयानंी वन�तीचे �वपुल नमुने गोळा केले, �ाचंी �नरी�ण े नोदवली.  रेखाटने केली व मािहतीचे व �ानाचे �चंड भाडंारच गाठी बाधंले. 

ंवन�ती�ा ��त�र� तथेील �ाणी, प�ी, क�टक, याचंी मािहतीदेखील �ानंी संक�लत केली. 

ं ं ं�व�वध वन�तीचे नमुने, मािहती, �नरी�ण े व �ा�ंा नोदीचा एवढा मोठा सं�ह करण ेआ�ण �ाचें �व�ेषण क�न वग�करण करण े
�णज े क�, �चकाटी आ�ण ब�ुीचा कस काढणारे आ�ानच� लॅपलँडम� ेनमुने गोळा करीत असतानाच वन�ती व इतर सजीवाचंी 

�मब�द-प�दतशीर वग�वारी कर�ाची �नतातं गरज �ल�येसु यानंा जाणवली होती व त�ेापासूनच वग�करण कसे करावे, याचे �वचारच� 
�ा�ंा डो�ात चालू होत.े 1737 म� े�ानंी Systema Natura (�नसगाच� ी ��ा) ह े पु�क ��स�द क�न सजीवा�ंा वग�करणाची 
नवीन संक�ना माडंली. 

�� गुणधमात�  खूपच सा� असले�ा जीवजाती एकेका गटात टाकून �ाला �ानंी '�जाती' (वंश) संबोधले. साध� � असले�ा 
ं�जातीचा पु�ा गट क�न �ाला 'ऑड�र' (गण) व गणा�ंा गटाला 'वग�' संबोधले. ��ेक जीवजातीचे नाव �लिहताना �ल�येसु यानंी 

'ि�दपदनाम प�दती' वापरायला सु�वात केली. या ि�दपदनाम प�दतीत �जातीचे नाव �थम �लिहले जात ेआ�ण मग जीवजातीचे �व�श� नाव 
ं ं�लिहले जात. उदा. माजंर, वाघ, �सह, �बब�ा या एकमेकाशंी साध� � असणा�या जीवजाती�ा �जातीचे नाव 'फे�लस' (Felis) असे आह.े  

ंआता यातील ��ेकाचे �वशेष नाम �ा�ा पुढे �ल�न 'फे�लस डोमे���' (माजंर), 'फे�लस �लओ' (�सह), 'फे�लस टाय�ीस' (वाघ) आ�ण 
'फे�लस पारडस' (�बब�ा) असे नाव �लिहले जाऊ शकत.े आता मानवाचे शा�ीय नाव होमो से�पय� (Homo sapiens). या आप�ा 
�जातील दसरी कोणतीही जीवजात अजनू तरी नाही. परंत ुआिदमानवाचे काही सागंडे सापडले आहते  त ेहोमो �जाती व वेग�ा जीवजातीत ु
वग�कृत होतात �ाचंी नावे Homo habilis, Homo erectus अशी आहते . 

कॅरोलस �ल�येसु या�ंा वग�करणात ��ेक सजीवाला वग� (�ास), गण (ऑड�र), �जाती (जीनस) आ�ण जीवजाती (�ेसीज) 
यात बसवलेले आह.े  मानवाचा वग�करणावर आधा�रत प�ा पुढील �माण ेआह.े  

वग� (Class) - स�न �ाणी (Mammalia)

गण ( Order) – वानरवग� (Primate) 



�जाती ( Genus) - होमो (Homo) 

जीवजाती ( Species) - से�पय�  (sapiens) 

ंवन�तीम� ेBrassica campestris (मोहरी) तर Brassica oleracea  (कोबी) अशी नावे वापरतात येथ ेअसा �� पडेल 

क�, कोठे मोहरी आ�ण कोठे कोबी� �ा�ंात काहीतरी सा� आह े का�  ह े वग�करण फुला�ंा समान गुणधमाव� र आधा�रत अस�ाने त ेएका 
�जातीत मोडतात. 

�ल�येसु या�ंा वग�करण प�दतीला अनेक जीवशा� आ�ण �नसग�वै�ा�नकामं� ेमा�ता �मळाली आ�ण �ाचा लौिकक सव�दर ू
पसरला. 1800 म� े�� च शा�� कु��ए याने या वग�करणात मह�ाची भर टाकली. �ाने साध� � असणारे वग� (Class) देखील एका 
छ�ाखाली आणनू �ाला 'संघ' (Phylum) ही सं�ा िदली. यानुसार पाठीचा कणा, चार पाय, र�ातील लाल पेशी असे गुणधम� असलेले 
�ाणी 'पृ�वंशीय' (Vertebrate) या  संघात येतात. या संघात समा�व� होणारे �ा�ाचें 'वग�' �णज े म�, उभयचर (बडूेक), सरीसृप 
(सरपटणारे �ाणी), प�ी आ�ण सव� स�न �ाणी. 

ं'वन�तीमधील �ववाहाचे �ाथ�मक ��प' या शीष�काचा एक �नबंध �ल�येसु यानंी �लिहला. �ाम� ेवन�तीचे वग�करण करताना 
�ा�ंामधील 'ल��गकता' हा एक मह�ाचा गुणधम� �ानंी मानला. फुलामंधील केसरदल (Stamen) �णज े  'वर' तर िकजमंडल  (Pistle) 
�णज े 'वध'ू असे �ानंी क��ले. �ानंी पुन��ादन सं�ा हा वन�ती�ा वग�करणाचा गाभा मानला होता. फुलामंधील पुन��ादनाचे 
�व�वध भाग व �ाचंी संरचना यानंा िद�ा गेले�ा लॅिटन भाषेतील नावानंा मानवी ल��गकत�ेा संदभात�  वापर�ा जाणा�या श�ाचंा अथ �
होता. �ामुळे त�ालीन सनातनी लोकामं� े�चंड खळबळ माजली. अ��लतचेा आरोप क�न �ल�येसु याचें वग�करण ��या व मुलानंा 
अ�जबात �शकवले जाऊ नये, असा आ�हदेखील धरला गेला. परंत,ु �ल�येसु याचंी वग�करण प�दत इतक� मूलभूत, शा�शु�द व मह�ाची 
होती ह े सव� आ�पे नंतर गळून पडले. 

कॅरोलस �ल�येसु यानंी माडंले�ा प�दतीमुळे सजीवा�ंा वग�करणाला वै�ा�नक पाया �ा� झाला आ�ण �ातनू वग�करणशा� 
(Taxanomy) ही जीवशा�ातील एक मह�ाची उपशाखा उदयाला आली. �ा आधारे को�ावधी सजीवाचें शा�ीय वग�करण केले गेले 
व �ाचें गुणधम� �ात झाले. �नसगाच� ी अनेक गु�पत ेआ�ण कोडी उलगड�ात वै�ा�नकानंा यश आले. �नसगात� ील सव� सजीव एका सू�ाने 
बाधंलेले आहते , ही संक�ना आ�ण �व�ा�ा एका�तचेी संक�ना �ढ झाली. (वै�क शा�ाला रोग�नवारणासाठीही उपयोग झाला.) 
�नसगात� ील एक छोटासा िह�ा �णज े मानव आ�ण आपले नाव �णज े 'होमो से�पय�', या मूळ लॅिटन श�ाचंा अथ � आह े 'शहा� मानव'. 
आज मा� या शहा�ा मानवाने आप�ा लालचीपणामुळे �नसगाच� ा आ�ण पयाय� ाने �त:चा �वनाश सु� केला आह.े



�लओनाद� ऑयलर  
Leonhard Euler
��स र�शयन ग�णत� 
ज�: १५ ए��ल, १७०७
म�ृ:ू १८ स��बर, १७८३

ग�णतासाठी १८व ेशतक एका न�ा यगुाची पहाट होती. १८�ा शतकात�ा ग�णताचे ज े�श�कार होत े�ात अ�ग� होता �लओनाद� 
ऑयलर. ऑयलरनं नंबर �थअरी, मॅथमॅेिटकल अनॅा�ल�सस, खगोलशा�, �काश, �नी या�ंा�वषयीचं ग�णत, नकाशाशा� 
(काट��ाफ�), �ाफ �थअरी अशा ग�णतात�ा अनेक शाखावंर काम केलं. 

ऑयलरचा ज� १५ ए��ल १७०७ रोजी ���झल�डमध�ा बासल शहरात झाला. पॉल ऑयलर आ�ण मागार� ेट ��ूर याचें ह ेअप�. 
पॉल ऑयलर �तः ग�णताचे उ�म �व�ाथ� होत.े �लओनाद�ला ग�णताचे सु�वातीचे �श�ण विडलाकंडूनच �मळाले. कारण �ा गावात 
चच�चे मु�ा�धकारी �णनू त ेराहत होत े तथे े�श�णाची सोय न�ती. �श�णाची आबाळ होऊ नये �णनू  �लओनाद�ला परत बासलला 
पाठवले गेले. 

येथ ेयोहान-१ बन�लीकडे �लओनाद�ला ग�णत �शकायचे होत.े परंत ुयोहान काही तयार न�ता. �लओनाद�चा ससे�मरा सुटावा यासाठी 
योहानने �ाला अ�ंत कठीण ग�णत े असलेले एक पु�क िदले. �लओनाद� काही िदवसानंी �ातील बरीच ग�णत ेसोडवनू योहानकडे 
गेला. �ाने �भा�वत होऊन योहान-१ �लओनाद�ला ग�णत �शकव ूलागला. योहानचा �लओनाद�ब�लचा आदर �ाला �लिहले�ा प�ा�ंा 
माय�ातंनू िदसतो. योहान�ा प�ाचें मायने सु�वातीला “अ�तशय �शार त�णा”, नंतर “आदरणीय �व�ान ऑयलर” आ�ण पुढे 
“अ�तशय �े�, ग�णताचा राजा माननीय ऑयलर” असे बदलत गेले.  

ऑयलरला ग�णतात गती होती तरी विडला�ंा इ�ेनुसार �ान े चच�म�चे सेवा कर�ासाठी ऑयलरनं अव�ा १७�ा वष� त��ानात 
एम.ए. केले. पण �ाचा ओढा ग�णताकडेच होता. �ाने घ�न� �म� डॅ�नयल आ�ण �नकोलस-२ या योहान-१�ा दोन ग�णत� मुलानंा 
आप�ा विडलाकंडे रदबदली करायला सा�ंगतली. बन�ली भावानंी गळ घातली त�ेा पॉल ऑयलरनं �लओनाद�ला ग�णत �शकायला 
परवानगी िदली. �श�ण पूण � क�न �लओनाद� �म� �नकोलस–२ बन�ली या�ा बोलाव�ाव�न र�शयात स�ट पीटस�बग��ा अकॅॅडमीत 



आला. 

ऑयलरकडून र�शयन सरकारने शाळासंाठी ग�णतावरची ��मक पु�के �ल�न घेतली, वजनं आ�ण मापं या�ंा मोजमापात अचूकता 
आण�ासाठी ऑयलरनं आपलं ग�णती डोकं वाप�न तराज ूयो� �रतीने तपासून घे�ाची प�त शोधली. र�शयन सरकारने �ाला 
नकाशे काढ�ाचं कामही िदलं. �ाने नकाशाशा�ातही (काट��ाफ�) भरीव काम�गरी केली.

१७४० म� ेऑयलर ब�लन अकॅॅडमीम� े�ज ूझाला त�ेा को�न�बग��ा (आज�ा र�शयातील कॅ�लनीन�ाड) सात पुलाचंा 
गमतीशीर �� �ा�ा कानी आला. �ानं तो �� सोडवला आ�ण '�ाफ �थअरी' नावा�ा ग�णतात�ा एका न�ा शाखेचा ज� झाला. 

ं�ाफ �थअरीचा एखा�ा शहरातली र�ाचंी रचना, रे�चंे जाळ◌ं िकवा आकाशातले �वमानाचे माग� कसे असावेत, संगणकशा� एवढेच 
न� ेतर भाषेत�ा �ाकरणाचा, वा�रचनाचंा अ�ास करताना, रसायनशा�, भौ�तकशा� आ�ण समाजशा�ातही वापर केला 
जातो.

को�न�बग��ा पुला�ा या ��ाव�न ऑयलरने 'नेटवक�  फॉ�लु� ा' ह े मह�ाचे सू� शोधले. �ाव�नच पुढे १७५० साली ऑयलरने 
ंब�पृ�ीय व�ंसंूबंधीचा मह�ाचा �नयम शोधनू काढला.  कोण�ाही ब�पृ�ीय आकृतीला �शरो�बद, बाज ूआ�ण पृ�◌ं अशा तीन गो�ी ू

ंअसतात. या �शरो�बद आ�ण पृ�◌ं याचंी बरेीज ही बाजं�ूा सं�पेे�ा दोनने जा� असत े ह े ऑयलरने दाखवनू िदले. या सू�ामुळे ू
ब�पृ�ीय व�ंचूा अ�ास करण े �चंड सोपं झालं. ऑयलर�ा या �नयमामुळे अलीकडेच साठ अण ू असले�ा 'बक�बॉल' या काबन� �ा 
महारेणचूी रचना शोधायला मदत झाली आ�ण �वसा�ा शतकात उदयाला आले�ा 'टोपॉलॉजी' या शाखेची बीजं रोवली गेली. 

ऑयलरने ��कोण�मतीला आकृ�ातंनू बाहरे काढून सू�ातं आणले. �ाने अकं ग�णत सं�ा, बीजग�णतातही आपला ठसा उमटवला. 
�टून व लाय��झने माडंले�ा कॅल�ूलसमध�ा 'फं��'�ा क�नेला ग�णती ��प ऑयलरने िदले. कॅल�ूलसचा उपयोग 
मेकॅ�न�म� ेकसा होतो ह े �ानेच दाखवले. ऑयलरने गतीचे सरळ रेषेत जाणारी गती - �ल�नयर मोशन - आ�ण च�ाकार गती - 
रोटेशनल मोशन असे दोन भाग केले. �ामुळे गतीचा अ�ास खूपच सोपा झाला.

ंआज कॉ�ुटर �ो�ा�मगसाठी वापरले जाणारे कलन �वधी (Algorithm) ग�णतात आण�ाचे काम ऑयलरने केलं. �ानं कोणतंही 
ग�णत कसं सोडवायचं याची प�ती �ल�न ठेव�ा. याचा �चंड फायदा पुढे ग�णत�ानंा झाला.   

ऑयलरला पॅ�रस अकादमीचं पा�रतो�षक त�ल बारा वेळा �मळालं. खगोलशा�ातला एक कूट �� सोड�व�ासाठी पॅ�रस अकादमीने 
एक पा�रतो�षक जाहीर केलं होतं. ऑयलरनं तो कूट�� ३ िदवसात सोड�वला. तीन िदवस अहोरा� काम के�ामुळे �ा�ा एका 

ंडो�ाची ��ी गेली. काही�ा मत ेडो�ाला �यरोग झा�ामुळे �ाची ��ी गेली. 

�ानंतर २४ वष� ऑयलरने ब�लनम� ेकाढली. आप�ा मुलानंा ��शयापे�ा र�शयात जा� संधी �मळेल �णनू तो १७६६ साली 
ंर�शयाला परतला. �ाचे काम छान चाललेलं असतानाच �ा�ा ब�या असले�ा डो�ाला मोती�बद झाला.  दो�ीही डोळे �नकामी ू

झा�ामुळे ऑयलर जवळजवळ आधंळाच झाला. पण ऑयलर खचला नाही. आय�ुाची शेवटची १७-१८ वष� �ाने अधं�ात काढली 
पण �ाचे काम थाबंले नाही.  

ऑयलरने ग�णतातली एकही शाखा सोडली नाही. १८ �ा शतकात�ा शेवट�ा ७५ वषात�  ग�णत, ग�णती पदाथ�� व�ान आ�ण 
ंइं�जनी�रग मेकॅ�न� या ��ेात ज ेकाही न�वन शोधलं गेलं आ�ण �लिहलं गेलं, �ातलं एक ततृीयाशं एक�ा ऑयलरच होतं.   

१८ स�ब� र १७८३ रोजी नुक�ाच शोधले�ा यरेुनस �हाब�ल ले�ेल आ�ण फसबरोबर चचा � करताना �ाला चहाची ��� आली. 
आ�ण चहा �पताना ग�णत सोडवत असतानाच अचानक म�दत र��ाव होऊन तो मरण पावला. ू



 ई�राने सुमारे 6000 वषाप� ूव� सृ�ी �नमाण�  केली, अशी क�ना अठरा�ा शतकातील यरुोपम� े�ढमूल होती. बायबलमधील 
कथातंील वंशावळ� हा वा�व इ�तहास मानून �ा आधारे ही कालगणना केली होती व ���ी जगतात ह े ��कालाबा�धत 'स�' मानले जात 
होत.े 

वा��वक पाहता पृ�ीवरील काही ज�मनी�ा िठकाणी पाणी व पा�ा�ा िठकाणी जमीन असे फेरफार झाले अस�ाचे �स�द 
करणारा पुरावा �ाचीन �ीक व रोमन �व�ाना�ंा ल�ात आला होता. समु�ात सापडणारे शंख व इतर �ाणी भूम� समु�ाकाठ�ा अनेक 

ंदेशातंील ज�मनीवर सापडत. भूशा�ा�ा ��ीने मोलाची असलेली भूपृ��वषयक बरीच मािहती �ाचीन �व�ानंानंी जमवली होती. परंत,ु 
नैस�गक �ापारसंबंधीची �ाचंी कारणमीमासंा बरोबर न�ती. भूपृ�रचनेब�ल अनेक �म�ा क�ना 17 �ा शतकापय�त यरुोपात �च�लत 
हो�ा �ानंा ध�ा िदला �ॉिटश शा�� ज�े हटन यानंी. 

ज�े हटन ह े ब��तु व �ासंगी �ॉिटश शा�� होत.े �ानंी आप�ा �ावसा�यक जीवनाला �ारंभ केला तो विकलाकडील 

उमे�ारीपासून. परंत ुहटन यानंा काय�ाचा क�स काढ�ास रस न�ता. त ेआपला अ�धक काळ रासाय�नक कूट�� सोडव�ात घालवत. 

�ाचंा कल पा�न विकलानंी �ानंा आपले काय���े बदल�ाचे सुचवले आ�ण त ेलगेच वै�क�य �श�णाकडे वळले. 1749 म� े�ानंी 
वै�क�य पदवी �मळवली. पण �ा ��ेात पुरेसा वाव न आढळ�ाने त ेआप�ा घर�ा शेतीकडे वळाले. यरुोपमधनू शेतीचा अनुभव व �श�ण 
घेऊन �ानंी सुधा�रत प�तीने शेती सु� केली. �ानंी अमो�नयम �ोराईडचा कारखाना काढला. या �वसायात �ाचंी चागंली भरभराट होत 

ंहोती. पण �ाम�हेी अ�धक �गतीला वाव नाही असे वाटून �ानंी संशोधन ��े �नवडले. १७६८ म� ेत ेएिडबराम� े�ा�यक झाले. तथेील 

भगूभ�शा�ाचे जनक

जे� हटन
James Hutton
�ॉ�टश भगूभ�शा��
ज�:  3 जनू, 1726
म�ृ:ू 26 माच�, 1797



शा�� व �वचारवंता�ंा सजन� शील व �जवंत वातावरणात पुढील तीस वष� त ेपूणप� ण ेसंशोधनात �� रािहले. त ेकधी कौटुं�बक पाशात पडले 
नाहीत. सव� वेळ संशोधनातच गुरफटलेले असत. 

�ा काळात 'भूगभ�शा�' असे �न��त शा� अ���ात न�त.े  ख�नजशा�ाची ��ीही ख�नजा�ंा वै�श�ा�ंा अ�ासापलीकडे 
पोहचली न�ती. हटन याचंी ��ी �ापक होती. पृ�ीचा इ�तहास उलगड�ा�ा ��ीने खडक व ख�नज े या�ंा उगमाचा वेध घे�ापासून 

आपले संशोधन सु� केले. इं�ंडम� ेपायी �मंती क�न �नरी�णाचंा समृ�द आधार �ानंी उभा केला. �ा काळात असे गृहीत होत ेक�, 
ंभूपृ�ात काही बदल होत गेले नाहीत िकवा बदल घडले तर त ेआप�ी ��पात होतात. याउलट भूपृ�ात संथपण ेपण सतत फरक होत असतात 

व ह े फरक एकाच प�दतीने लाखो वष� होत आहते , अशी माडंणी हटन यानंी केली. पृ�ीवर दोन त�ह�े ा श�ी काय�रत आहते . एक 
भूगभात� ील आ�ण एक वातावरणातली. मोठमोठे खडकही वारा, पाणी व रासाय�नक ि�येने �झजतात. �ामुळे होणा�या ���ंतराचंा सखोल 
अ�ास क�न हटन यानंी  "पृ�ीचा �स�दातं' माडंला. 

भूपृ�ाची सतत झीज होऊन तो भाग समु�ा�ा तळाशी जाऊन एका बाजलूा भूभाग नाश पावत असताना महासागरा�ा पोटात नवीन 
भूपृ�ाची रचना सु� होत.े चुनखडीचे दगड आ�ण खडकातले ��रीभूत अवशेष ह े या �वधानाला पु�ी देतात. �नसग�च�ात समु�ा�ा पोटात 
तयार झालेली जमीन पा�ाबाहरे येऊन भूखंडे तयार होतात. भूपृ�ाची नव�न�मती व भूपृ�ाचंी झीज ह े च� यगुानुयगेु चालू आह े व चालू 

ंराहील. भूखंडा�ा उ��ीसंबंधीची आपली मीमासंा हटन यानंी 1785 साली एिडबरो�ा रॉयल सोसायटीकडे 'पृ�ीचा �स�दातं' हा �नबंध 
पाठवनू सादर केली. 

हटन या�ंा �स�दातंानुसार, पृ�ीची उ��ी होऊन सहा हजार वषाप� े�ा िकती तरी अ�धक काळ लोटला होता. पण जगाचे 
अ�त�ाचीन� �स�द कर�ासारखा भ�म पुरावा आजनू  �ानंा उपल� न�ता. हटन याचंा �स�दातं धम��तहासा�वरोधी अस�ाने �ाला 
कडाडून �वरोध झाला. �रचड� िकरवानसार�ा रसायनशा��ाने �ा�ंा �स�दातंावर ह�ा चढवला. जम�नीम� ेतर वन�र �भुती शा��ानंी 

ं'हटन�वरोधी' मंडळ �ापन केले. हटन याचंी मत ेउचलून धर�ासाठी �ा◌ं�ा अनुयायानंीही मंडळ �ापन केले. एिडहरो येथील ग�णताचे 
�ा�ापक �फेेअर यानंी अनेक उदाहरण ेव य�ु�वाद देऊन तय्ा�ंा �स�दातंाचंी सुबोध माडंणी आप�ा  'इल�ेश� न  ऑफ हट� �थअरी 
ऑफ अथ'�  या �ंथात केली. �ाचंा हटन याचें �वचार सो�ा प�दतीने �व�तृ �माणात पोच�ासाठी मोठा उपयोग झाला. तरी हटन या�ंा 
�वचारास मा�ता �मळाली ती पुढे ��र�वशेष शा��ानंी भरपूर पुरावा उभा के�ावर. 1884 म� े'पावसाचा �स�दातं' या �नबंधात हटन 
यानंी माडंले क� "बा�संपृ� हवे�ा �वाहाचा थंड वाराश� ी संयोग होऊन �वीभवन होत.े' पावसा�ा उ��ीबाबतची बीज�पे या �स�दातंात 
आढळतात. उ�ातंीवरही हटन याचें संशोधन चालू होत ेव �ाम� ेडा�वन�ा �स�दातंाची बीज ेहोती. पण �ाचें संशोधन फारच उशीरा 
�णज े 1947 साली उजडेात आले. शेतीमधील आपला �व�तृ अनुभव व �योग या आधारे कृषी�व�ानावरही �ानंी �लखाण केले. कुशा� 
�नरी�ण, खुली ��ी आ�ण अखंड प�र�म या�ंा जोरावर �ानंी भू�रशा�ाचा पाया घातला व भूगभ�शा�ाचे जनक �णनू त ेमा�ता 
पावले. 



अठरा�ा शतका�ा अखेरचा काळ त ेएको�णसा�ा शतका�ा सु�वाती�ा काळापय�त तं��ान तसे मयाि� दत व �ाथ�मक अव�ते 
होत.े तरीही या तं��ाना�ा आधारे �ा काळातील सवात�  मोठी दब�ण वा दरदश� बनवनू 'आकाशाला गवसणी' घालून 'यरेुनस' या �हाचा ु ू
शोध लावणारा आ�ण न��ीय खगोलशा�ाचा पाया घालणारा अ�ग� खगोलशा�� �णजचे  �व�लयम हष�ल होय. 

ि�ड�रक �व�लयम हष�ल याचंा ज� जम�नीम� ेहॅनो�र येथ ेएका म�मवग�य कुटुंबात झाला. लहानपणापासूनच �ानंी �ायो�लन 
वाजव�ाचे धडे घेतले होत.े तसे जजुबीच शालेय �श�ण झा�ावर त ेवया�ा पंधरा�ा वष�च विडलाबंरोबर �ा�ंा पलटणी�ा बँड 
पथकात दाखल झाले. नंतर य�ु चालू असताना विडला�ंा स�ाव�न त ेबँड पथक सोडून घरी आले. �ामुळे �ा�ंावर पळपुटा �शपाई 
�णनू ठपका आला व 1757 साली हष�ल इं�ंडम� े�लातंरीत झाले. नंतर �ानंी तथे े1773 पय�त संगीत �शकव�ाचे आ�ण चच�म� े
ऑग�न वाजव�ाचे काम घेतले. त�णपणापासून हष�ल यानंा आकाश �नरी�णाचंी आवड होती. आकाशात िदसणा�या ता�या�ंवषयी �ानंा 

ं�चंड कुतहूल होत.े याचीच प�र�णती �णनू �ानंी खगोलशा�ाकडे आपला मोचा � वळवला. �ासाठी �ानंी �त:च �भगे घासून �व�वध 
�मत�ेा द�बणी बनव�ा. तसेच खगोलशा�ा�ा अ�ासाला उपय�ु अशी �ाकाळ� उपल� असलेली उपकरण ेजमवली. �ाचें घर ु
�णज े उपकरण ेव द�बणी बनव�ाचा कारखानाच होता. तासनतास बसून �ानंी जो पिहला टे�ल�ोप बनवला तो 6 फूट ...(Focal ु
Length) असलेला होता. शेवटी �ानंी 40 फूटी टे�ल�ोप बनवला. हा टे�ल�ोप अवजड असला तरी �ाचा वापर क�न हष�ल यानंी 
अनेक रा�ी आकाश �नरी�ण क�न खगोलशा�ीय �नरी�ण े केली. 1780 साली चं�ावरील पव�तासंंबंधी आपला पिहला शोध�नबंध �ानंी 
रॉयल सोसायटीपुढे माडंला आ�ण खगोलशा�� �णनू त ेओळखले जाऊ लागले.

'आकाशाला गवसणी' घालणारा खगोलशा��

�व�लयम हष�ल
William Herschel
ज� : 15 नो��बर, 1738
म�ृ ू: 25 ऑग�, 1822



अठरा�ा शतका�ा अखेरचा काळ त ेएको�णसा�ा शतका�ा सु�वाती�ा काळापय�त तं��ान तसे मयाि� दत व �ाथ�मक अव�ते 
होत.े तरीही या तं��ाना�ा आधारे �ा काळातील सवात�  मोठी दब�ण वा दरदश� बनवनू 'आकाशाला गवसणी' घालून 'यरेुनस' या �हाचा ु ू
शोध लावणारा आ�ण न��ीय खगोलशा�ाचा पाया घालणारा अ�ग� खगोलशा�� �णजचे  �व�लयम हष�ल होय. 

ि�ड�रक �व�लयम हष�ल याचंा ज� जम�नीम� ेहॅनो�र येथ ेएका म�मवग�य कुटुंबात झाला. लहानपणापासूनच �ानंी �ायो�लन 
वाजव�ाचे धडे घेतले होत.े तसे जजुबीच शालेय �श�ण झा�ावर त ेवया�ा पंधरा�ा वष�च विडलाबंरोबर �ा�ंा पलटणी�ा बँड 
पथकात दाखल झाले. नंतर य�ु चालू असताना विडला�ंा स�ाव�न त ेबँड पथक सोडून घरी आले. �ामुळे �ा�ंावर पळपुटा �शपाई 
�णनू ठपका आला व 1757 साली हष�ल इं�ंडम� े�लातंरीत झाले. नंतर �ानंी तथे े1773 पय�त संगीत �शकव�ाचे आ�ण चच�म� े
ऑग�न वाजव�ाचे काम घेतले. त�णपणापासून हष�ल यानंा आकाश �नरी�णाचंी आवड होती. आकाशात िदसणा�या ता�या�ंवषयी �ानंा 

ं�चंड कुतहूल होत.े याचीच प�र�णती �णनू �ानंी खगोलशा�ाकडे आपला मोचा � वळवला. �ासाठी �ानंी �त:च �भगे घासून �व�वध 
�मत�ेा द�बणी बनव�ा. तसेच खगोलशा�ा�ा अ�ासाला उपय�ु अशी �ाकाळ� उपल� असलेली उपकरण ेजमवली. �ाचें घर ु
�णज े उपकरण ेव द�बणी बनव�ाचा कारखानाच होता. तासनतास बसून �ानंी जो पिहला टे�ल�ोप बनवला तो 6 फूट ...(Focal ु
Length) असलेला होता. शेवटी �ानंी 40 फूटी टे�ल�ोप बनवला. हा टे�ल�ोप अवजड असला तरी �ाचा वापर क�न हष�ल यानंी 
अनेक रा�ी आकाश �नरी�ण क�न खगोलशा�ीय �नरी�ण े केली. 1780 साली चं�ावरील पव�तासंंबंधी आपला पिहला शोध�नबंध �ानंी 
रॉयल सोसायटीपुढे माडंला आ�ण खगोलशा�� �णनू त ेओळखले जाऊ लागले.

माच� 1781 म� ेरा�ी आकाशात �ानंा एक �काशाचा िठपका िदसला. हा िठपका ता�यासंारखा चमकत न�ता �णनू हष�ल यानंा 
�थम वाटले क� तो एक धमूकेत ूअसावा. परंत,ु नंतर अनेक रा�ी �ा िठप�ाचा आकाशाला �मण माग� व �ाची गती याची तपासणी 
के�ावर �ा◌ंनी �नदान केले क� तो िठपका �णज े एक �हच आह.े  तसा हा िठपका इतर खगोलशा��ानंीदेखील पािहलेला होता. पण �ानंी 
�ा िठप�ाची फारशी दखल घेतली न�ती. हष�ल यानंी मा� �ा िठप�ा�ा अ�ासाव�न नवाच �ह शोधला होता, �ाला आपण यरेुनस 
�णनू ओळखतो. या शोधानंतर त ेनावाजले गेले आ�ण �ाचंी रॉयल सोसायटीचे सभासद �णनू �नवड झाली तसेच 1782 म� े�ाचंी 'राज 
खगोलशा��' �णनू नेमणकू झाली. येथनू पुढे खगोलशा�ीय शोधाचंी मा�लकाच सु� झाली. सव��थम �ानंी पुढील वीस वषाच� ा 
आकाशसंशोधनाचा �नयोजनब� काय��म आखला. �ानंी �थमच 'िदवतारे' आ�ण 'ब�तारे' (Double & Multiple stars) याचंी एक ्

ंयादी ��स� केली. नंतर ने�ूलाचंी नोद कर�ात त े यश�ी झाले. �ाकाळ� तं��ाना�ा मयाद� ा असूनसु�ा आकाश गोलका�ंा 

उ��ीसंबंधीदेखील �ानंी क�ना माडंली होती. �ानंी असेही माडंले क�, इत�त: �वखुरलेले तारे कालातंराने जा� घनता असले�ा 
ता�या�ंा गटाकंडे �ा�ंा आकष�णश�ी�माण ेओढले जातात आ�ण �ामुळे ता�याचें समूह अथवा गु� तसेच ने�ूले बनतात. ही संक�ना 
19 �ा शतकातील खगोलशा�ीय पु�कामं� ेब�च�चत होती.

हष�ल यानंी आकाशगंगेचा (Milky way) देखील प�तशीर अ�ास व �नरी�ण े केली. �ापूव� गॅ�ल�लओने 1609 सालीच 

आकाशगंगेम� े अ�ावधी तारे आहते , ह े माडंले होत.े हष�ल यानंी आकाशगंगे�ा रचनेब�ल अ�ास क�न माडंले क�, �गात� ील 
ंअ�ावधी तारे या आकाशगंगेत गोलाकार फुगीर �भगस�श रचने�माण ेवसलेले आहते . तसेच आकाशगंगेतील ता�याचें पुंजके नमुना 

प�तीने मोजनू आकाशगंगेत 10 कोटी तारे असावेत, असा अदं ाज �ानंी माडंला. अशा �कारे तारे व तारकापंुज या�ंा अ�ासातनू �ानंी 
न��ीय खगोलशा� या उपशाखेचा पाया घातला. या ��त�र� चं�ावरील पव�ताचंी उंची िकती असावी याचा अदं ाज देखील सू�मापकाचा 
(Micrometer) वापर क�न �ानंी बाधंला. चं�ावरदेखील जीवन असणार अशी �ाचंी क�ना होती. बधु, शु�, मंगळ, गु� व श�न या 
�हाचंा देखील �ानंी अ�ास केला. यरेुनस�ा दोन चं�ाचें अ���देखील �ानंी �स� केले. तसेच रंगीत काचापंासून सूयाक� डे बघताना 

ं�ा�ंा ल�ात आले क�, सूय��काशातील उ�ता ही फ� �� �काशलहरीशी �नगिडत नसत.े  या आधारावर तापमापक व लोलक या�ंा 



साहा�ाने सूय�िकरणाचंा अ�ास क�न �ानंी (Infra-red) या अ�� �काश िकरणा�ंा अ���ाची क�ना माडंली. 

अशा �कारे खगोलशा�ात कळ�चे संशोधन क�न अनेक पा�रतो�षके व िकताब �मळवनू वया�ा 84 �ा वष� हष�ल मरण पावले. 
�ा�ंा खगोलशा�ा�ा अ�ासाचा वारसा �ाचंा मुलगा जॉन हष�ल यानंी पुढे चालवला. जॉनदेखील एक नावाजलेले खगोलशा�� �णनू 
��स� आहते . येथ ेनमूद करण ेआव�क आह े क� �व�लयम हष�ल याचंी बहीण कॅरो�लना याचंी हष�ल यानंा फारच मदत झाली. 1772 पासून 
�ा �ा�ंासोबत रा�न �ानंा अनमोल सहकाय� करत हो�ा. ��� ग�णती सू� ेव आकडेमोड तर �ा करत असतच, �शवाय आकाश 
�नरी�ण े क�न कॅरो�लन यानंी �त:च आठ धमूकेत ूव काही ने�ूलाचंा शोध लावला. हष�ल या�ंा मृ�ूनंतर �ा बरीच वष� जग�ा. आ�ण 
वया�ा 94 �ा वष� मरण पाव�ा. 1864 म� े��शया�ा राजाने �ानंा �व�ान संशोधनाब�ल सुवणप� दक देऊन स�ा�नत केले होत.े 



आिदमानवाला अ�ीचा शोध लाखो वषाप� ूव� लागला. पण अ�ी �णज े काय व �लन कसे होत ेयाचे गूढ मा� 18 �ा शतकापय�त 
उलगडलेले न�त.े  जळ�ा व�मूधनू �ाळा बाहरे पडतात. याचा अथ � �लनि�येत '�ाला पदाथ'�  बाहरे फेकला जातो, या 
आ�र�ॉटलकालीन �ीक संक�नेभोवती यरुोपीय शा�� अडखळलेले होत.े जॉज � �ॉल या जम�न शा��ाने 1702 साली माडंले क�, सव� 
�लन�म व�ंमू� े�ॉ�ज�ॉन नावाचा एक पदाथ � असतो जो �लन होताना बाहरे फेकला जातो. �ा व� ूअ�धक �ाला�ाही असतात 
�ाम� े�ॉ�ज�ॉन जा� असतो तर �ा व�ंमू� ेतो कमी असतो �ा व� ूकमी �लनशील असतात. 

1774 साली जोसेफ �ी�ले या ��िटश रसायनशा��ाने म�ु�री ऑ�ाईड एका बंद झाकणा�ा पा�ात ताप�वले. �ापासून एक 
रंग�वरिहत वाय ूतयार होत अस�ाचं �ा�ा �नदश�नाला आले. या वायंचेू वै�श� असे होत ेक�, �ात �नखारा टाकला तर तो �नखारा 
���लत होतो. तसेच तो वाय ू�ंगला तर ताजतेवाने झा�ाची भावना होत.े एरवी बंद पा�ात ठेवलेले व हवे�ा अभावी गुदम�न जाणारे पाढंरे 
उंदीर मा� हा वाय ूअसले�ा बंद पा�ात अ�धक काळात �जवंत रा� शकत होत.े या सव� �नरी�णा�ंदारे खरे पाहता असे �स�द होत ेक�, म�ु�री 
ऑ�ाईड ताप�वले तर एक �व�श� गुणधम� असले�ा वाय ूउ�� होतो. (�णज ेऑ��जन वायचूा शोध �ी�लेना लागला होता.) 
�नरी�णावं�न �च�लत �स�दातं खोडणारे �न�ष� पुढे येत असले तरी �च�लत �स�दातंातच ती �नरी�ण े बसवली पािहजते, असा शा��ाचंा 
�य� असे. �ॉ�ज�ॉन त�ाचा �ी�लेवर एवढा मोठा पगडा होता क�, �ानंी आप�ा �नरी�णाचंा उफराटा अथ � लावला तो असा- �म�ु�री 
ऑ�ाईड तापवले असता त ेहवेतील �ॉ�ज�ॉन शोषत.े �ामुळे हवा �ॉ�ज�ॉन �वरिहत होत,े �णजचे , अशा हवेत अजनू  �ॉ�ज�ॉन 

समा�व� हो�ाची �मता असत.े �ामुळे �ात जळणारा पदाथ � टाकला तर ही '�ॉ�ज�ॉन भुकेली' हवा �लनाला जा� मदत करत.े 
�णजचे  जळणा�या पदाथाम� धनू जा� �ॉ�ज�ॉन बाहरे टाकायला मदत करत.े (�णनू �नखारा ���लत होतो) तसेच �ात उंदीरदेखील 
आप�ा �सनातनू  जा� �ॉ�ज�ॉन सोडतात आ�ण जा� वेळ �सन क�न �जवंत राहतात. �ी�लेचे ह े मत �ा काळचे �ॉ�ज�ॉन 

समाजसुधारक वै�ा�नक

अ��ान ल�ा�झये 
Antoine Lavoisier
�� च रसायनशा�� 
ज�: 26 ऑग�, 1743
म�ृ:ू 8 मे, 1794 



संक�नेत चपखल बसवलेले होत े�णनू त ेमा� झाले. 1774 म� े�ी�लेचे संशोधन ��स� झा�ानंतर �ाची अतं ोनी ल�ा�झये या�ंाशी 
पॅ�रसम� ेभेट होऊन न�ा संशोधनाबाबत चचा � झाली. प�र�मपूव�क �योगातील �ी�ले या�ंा �नरी�णाचंा ल�ा�झये यानंी अचूक अथ �
लावला. �ानंा ह े साधले कारण �ाचंा ब�अगं ी शै��णक �ासंग. �ा काळ�ा अनेक रसायनशा��ा�ंमाण े�ाचें �श�ण औषध�व�ान, 
धात�ूव�ान अशा �व�श� शाखेतले नसून �ानंी ग�णत, रसायनशा�, भौ�तक�, भूगभ�शा�, खगोलशा� याचंा चौफेर अ�ास केला होता. 
रसायनशा�ातील संशोधना�ा �ारंभी �ानंी �लनवायंबूाबत तोवर झाले�ा संशोधनाचा सखोल अ�ास केला. तसेच �ातील �वसंगती 

ंिकवा ���च�े सोड�व�ा�ा ��ीने काटेकोर �योग व �नरी�ण े केली व ग�णती प�दतीने �ववरण केले.  ग�णती व भौ�तक� 
ं�व�ेषणप�दतीचा वापर रसायनशा�ाम� ेआणला व रसायनशा�ातील गोधळाची ��ती दर क�न ल�ा�झये यानंी �ाला शा�ीय ू

अ�ध�ान िदले. 

अतं ोनी ल�ा�झये याचंा ज� पॅ�रसम� े1743 साली एका सुखव� ूकुटुंबात झाला. �ाचें वडील ��स�द वक�ल होत.े शालेय �श�ण 
घेतानाच �ानंी �ानंा �व�ान �वषयात �वशेष �ची होती. वया�ा �वसा�ा वष� पॅ�रसमधील �व�ान �श�णाकरता ��स�द असले�ा 
माझारीन कॉलेजमधनू �ानंी पदवी �ा� केली. याच काळात ��स�द रसायनत�ाचंी रसायनशा�ातील �ा�ाने ऐकून �ानंी �वशेष 
अ�ास केला. तसेच भूगभ�शा�ातील तज�् आ�ण �ाचंा कौटुं�बक �म� गेटाड� या�ंाबरोबर �ा�मधील �व�वध �देशातं आढळणा�या 
धातंचेू सव��ण क�न त े �व�ान��ेात �काशझोतात आले. पॅ�रस�ा र�ावंर साव�ज�नक �काशयोजना, वै�ा�नक शेतीचा �सार, 
वजनमापाबाबंत एकसू�ीपणा, दा�गो�ा�ा उ�ादनाप�दतीत सुधारणा अशा अनेक �ावहा�रक ��ातंही ल� घालून �ानंी �व�वध 
साव�ज�नक सुधारणा घडवनू आण�ा. 

�व�ान आ�ण समाज याम� ेसु�व�ा �नमाण�  कर�ासाठी तक�  व �ववेकाचे अ�ध�ान दे�ाकरता ल�ा�झये आय�ुभर धडपडले. 
वया�ा 28 �ा वष� सोळा�ा लुई�ा करसंकलक पदी नेमणकू झा�ाने उ��ाचे मोठे साधन हाती येऊन �ानंा आपला सव� वेळ शा�ीय 
संशोधनासाठी देता येण ेश� झाले. (परंत ुया पदामुळेच �� च रा��ातंीनंतर �ानंा मृ�ूदंडाची �श�ा झाली) �त:�ा घरीच �योगशाळा 

ंउभा�न िकमती शा�ीय उपकरण ेव रासाय�नक ��सं�हानंी ती सुस� केली. ही �योगशाळा सव� शा��ानंा खुली होती. मारी अनॅ या 
ं ं�ा�ंा कतब� गार व सौदय�वती प�ीची �ा�ंा संशोधनकायात�  मोठी साथ होती. इं��श व लॅिटन भाषा �शकून शा�ीय �लखाणाचे भाषातंर 

�ा�ंा पु�कातील आकृ�ा व रेखा�च�ाकंन करण ेआदी जबाबदारी मारी अनॅ यानंी उचलली. ल�ा�झये या�ंा घरची �योगशाळा, आ�त� 
ंव बौि�दक मेजवानी �ा�मध�ा व देशोदेशी�ा शा��ानंा आक�षत करत असे व �ातनू वादसंवाद होऊन संशोधन पुढे जायला उ�जेन 

�मळे. 

�ाणवायचूा शोध: १७७० �ा दशकात ल�ा�झये धात ू गंज�ा�ा व �लना�ा ि�येवर संशोधन करत होत.े  म�ु�री ऑ�ाईड 
ताप�वले असता वजनात घट होत ेआ�ण �ापासून पारा �मळतो, ह े �नरी�ण �ानंी केलेले होत.े �ाच�माण ेगंधक आ�ण फॉ�रस या�ंा 

ं�लनासाठी हवेची गरज असून या �लनात या दो�ी�ा वजनात वाढ होत ेहदे ेखील �ानंी �स�द केले होत.े �ा आधारे �ानंी माडंले होत े
क�, या पदाथाच� े �लन होताना �ाचंी हवेशी रासाय�नक ि�या होत ेआ�ण �ावेळ� ह े पदाथ � हवेतनू काही तरी काढून घेऊन आप�ात 
समा�व� क�न घेतात �णनू �ा�ंा वजनात वाढ होत.े �ी�ले�ा भेटीनंतर ल�ा�झये यानंी पा�या�ा �लनासंदभात� ील �योग 

ंप�दतशीरपण ेक�न वजनातील बदला�ंा काटेकोर नोदी के�ा. �ानंा आढळले क�, पारा धात ूबंद पा�ात जाळला तर धातचेू वाढीव वजन ह े
हवे�ा कमी झाले�ा वजनाइतकेच भरत.े याचाच अथ,�  पारा जळतो त�ेा तो हवे�ा एका घटकाशी संयोग करतो आ�ण म�ु�री ऑ�ाईड 
तयार होत.े म�ु�री ऑ�ाईड ज�ेा ताप�वले जात े�ा वेळ� हवेचा संयोग केलेला घटक वेगळा होतो आ�ण ऑ�ाईडचे पा�यात �पातंर होत.े 
या सव� ि�यामं� ेकाय�रत असले�ा हवे�ा घटकाला �ानंी '����पी ऑ��जीनी' (Principe Oxygine) असे संबोधले. �ाला 
आपण ऑ��जन �णजचे  �ाणवाय ू�णनू ओळखतो. 

ल�ा�झये यानंी असेही माडंले क�, हवा ही दोन �कार�ा वायंनूी बनलेली असत.े  �ापैक� एक असतो ऑ��जन. पदाथाच� े �लन 



होताना त े�ॉ�ज�ॉन बाहरे फेकत नाहीत, तर हवेतील ऑ��जनचा वापर क�न �ा�ाशी संयोग करतात. याचाच अथ � असा क�, 
�ॉ�ज�ॉन अ���ात नसतो. अशा �कारे �ॉ�ज�ॉन संक�ना ल�ा�झये यानंी �नकालात काढली. ऑ��जनचा �ा�ंतकारी शोध 
पुढील काळात रसायनशा�, शरीरि�यासा�, वन�तीशा� अशा �व�वध शा�शाखातंील �गतीला पोषक ठरला. वातावरण ह े ऑ��जन 
व हायडो� जन, अझोट (नायटो� जन) अशा मूल��ानंी (elements) बनलेले आह े व पाणी �णज े ऑ��जन व हायडो� जन संयगु ही क�ना 
माडूंन �ानंी आ�र�ॉटलकालीन मूल��ाबंाबतची (अ�ी (तजे), जमीन (पृ�ी), पाणी (आप) व हवा (वाय)ू ही मूलत�)े संक�नाही 
�नकालात काढली. मूल��ाबंाबत ��ता आ�ामुळे सव� मूल��े संयगेु आदी एका �ापक सै�दा�ंतक चौकटीत �ानंी बसवली. 

रसायनशा�ाला �ानंी आध�ुनक शा�ाचे ��प िदले.

ंरासाय�नक �योग करताना ल�ा�झये �योगाआधी आ�ण नंतर सव� घटकाचें वजन (Mass) व आकारमान याचंी कटा�ाने नोद 
ंकरत. यातनू �ानंा �नसग��नयमा�ा एका मूलभूत त�ाचा शोध लागला. �ाला व�मूाना�ा िकवा पदाथा�� ा अ�वनाश�ाचा �नयम (Law 

of Conservation of  mass or matter) �णतात. या �नयमानुसार '��ेक ि�येम� ेभाग घेणा�या पदाथाच� े एकूण व�मूान 

ि�येआधी आ�ण ि�येनंतर एकच असत.े' 

ल�ा�झये यानंी रसायनानंा नावे दे�ाची एक �मा�णत (Standardized) प�दत सु� केली. या प�दतीम� ेरसायनानंा नावे देताना 
�ा रसायनाचें मह�ाचे गुणधम� आ�ण रसायनातील घटक �वचारात घे�ाचे त� अ�ं गकारले. नवीन प�रभाषेत सा�ा पदाथान� ा (Simple 
substances) एकेरी नावे व संयगुानंा  (compounds) जोड नावे दे�ात आली. (जसे न�ा�- Nitric acid). अशा सुसंगत 
तका�� ध��त प�रभाषेमुळे रसायनशा�ाचे आकलन व �श�ण सोपे झाले. ही प�रभाषा वाप�न ल�ा�झये यानंी रसायनानंा �च�े ( 
symbols) देणसुे�दा सु� केले आ�ण आजतागायत, थोडेफार बदल होऊन ही प�दत अ���ात आह.े  �ा काळ� नवीन प�रभाषे�व��द 
बराच गदारोळ झाला. सव� पा�पु�के व अ�� तोवर �च�लत असलेली प�रभाषा सोडून नवीन भाषा कोण आ�सात करणार� परंत ु
�ातील सुग�ता व तक� शु�द पाया यामुळे �ा�म� ेव पुढे इं�ंडम� ेत�ण शा��ाकंडून �तचे �ागत झाले, �व�ापीठात वापर सु� झाला 
व ती प�रभाषा पाच त ेसात वषात� च मा�ता पावली. 

ल�ा�झये यानंी सजीवाचंी शरीरि�या ही �लनि�येस�श आह े असे कुशलतनेे �योग आखून िदले. सजीव अ�घटकाचें �लन 
करतात व उ�ता�पाने ऊजा � बाहरे फेकतात ह े त� पुढे आ�ाने सजीवाचंाही रासाय�नक ताळेबंद माडंण ेश� झाले. �ामुळे �सन व 
र��भसरण यं�णचेे खरे काय� �� झाले. अशा �कारे रसायनशा�, शरीरि�याशा�, वै�ा�नक शेती, अथश� ा�, �शासन, साव�ज�नक 
�श�ण अशा ब��वध ��ेामं� ेल�ा�झये यानंी मोलाचे योगदान केले. 



�व�त �वषयात मोलाची भर घालणारा संशोधक ु

अले�ा�ो �ो�ा
Alessandro Volta 
इटा�लयन पदाथ��व�ानशा��
ज� : 18 फे�वुारी, 1745
म�ृ ू: 5 माच�, 1827

सन 1780 म� ेइटलीतील ��स� शरीरशा�� डॉ. लुईगी गॅल�ानी �योगशाळेत �व�ा�ान� ा बडेका�ा पायातील �ाय ूव 

म�ातंतचूी रचना कशी असत,े याचे �ा���क दाखवत होत.े यासाठी नुकताच मारलेला बडूेक �ा�ंासमोर होता. �ा���क दाख�वताना 
हातातील सुरी, �चमटा यासार�ा उपकरणा�ंा टोकाचा �श� चुकून मृत बडेका�ा पाया�ा �ायंनूा झाला आ�ण मृत बडेकाने पाय झटकला. 
या �काराने अचं�बत झाले�ा गॅल�ानी यानंी उपरकरणा�ंा टोकाने पु�ा पु�ा बडेका�ा पाया�ा �ायंनूा �श� केला आ�ण ��ेक वेळ� 
पाय झटकला गेला. गॅल�ानी यानंी नंतर या �वषयावर संशोधन क�न '�ा�ा�ंा शरीरातील �व�त' या नावाचा शोध�नबंध ��स� केला. ु
यानंतर इटलीम� ेमृत बडेका�ा पायावर �वशेषत: '�ा�ण�व�त'वर बरेच शा�� संशोधन क� लागले. अशापैंक� एक होत ेत े�णज े पा��या ु
�व�ापीठातील पदाथ�� व�ानाचे �ा�ापक अले�ा�ो �ो�ा. भौ�तकशा�ाम� े�व�त या �वषयावर �भु� असणा�यापैंक� एक मा�वर ु
�ा�ापक �णनू �ो�ा ओळखले जात होत.े

उ�र इटलीतील कोमो या आ�� पव�ता�ा पाय�ाशी असले�ा शहरात एका गरीब कुटुंबात �ो�ा याचंा ज� झाला. शालेय 
जीवनात सव� �वषयात उ�म गुण �मळव�ानंतर नातवेाईक व कौटुं�बक �म�ा�ंा मदतीने वया�ा 17 �ा वष� �ानंी �व�ान �वषयात पदवी 
�ा� केली. �ानंतर कोमोमधील शाळेतच नोकरी के�ानंतर पा��या �व�ापीठात पदाथ�� व�ानाचे �ा�ापक �णनू वया�ा 34�ा वष� 
�ाचंी नेमणकू झाली. कोमो येथील शाळेत �श�क असतानाच �ानंी "Electrophorus' �णज े �व�तभारदश�क यं�ाचा शोध लावला. ु
या�ारे ��र �व�त (Static Elecricity)चे अ��� दाख�वता येण ेश� झाले. �ो�ा यानंी बन�वलेला �व�तभारदश�क इतका नेमका ु ु
होता क�, �ा�ा रचनेम� ेआजतागायत बदल झालेला नाही. या��त�र� �ानंी अजनू  एका संवेदना�म �व�तदश�क बन�वला, �ायोगे ु
पा�ाची वाफ आ�ण �लनामुळे �नमाण�  होणा�या धरुातील �व�त अ��� �नदश�नास येत होत.े या �व�तदश�कामुळे �ानंा परदेशी नाग�रक ु ु
असूनदेखील इं�ंडमधील रॉयल सोसायटीचे सभासद� �मळाले होत.े 



गॅल�ानी या�ंा�माणचे �ो�ा यानंीदेखील बडेका�ा पायावर �योग सु� केले. �ानंी �स� केले क�, धातचूी एकच प�ी अथवा 
कोण�ाही अधात ू व��ूा �शान� े मृत बडूेक पाय झटकत नाही. �ानंी �त:�ा �जभेवर एका िठकाणी चादंीचे नाण ेव दस�या िठकाणी ु
सो�ाचे नाण ेठेवले आ�ण ज�ेा एका तारेने दो�ी ना�ानंा एकदम �श� केला त�ेा �ा�ंा �जभेला आबंट चव लागली, परंत ुझटका मा� 
बसला नाही. या �योगाम� ेसुधारणा क�न �ानंी दसरा �योग केला. �ावेळ� �ानंी दोन वेग�ा धातं�ूा बारीक तारा जोडून �ाचे एक टोक ु

ंतोडात ठेवले व दसरे टोक डो�ाजवळ नेले. ह े टोक डो�ाजवळ �श� होताच �ानंा �णभर �काश िदस�ाची अनुभूती झाली आ�ण ु
�जभेला बारीक झटका पण बसला. याव�न �ानंी अनुमान काढले क�, दोन वेगवेग�ा धातंचूा एकमेकानंा �श� होतो त�ेा �व�त �नमाण�  ु
होत.े ह े �स�द कर�ासाठी �ानंी एक ता�ंाची तबकडी आ�ण एक ज�ाची तबकडी घेतली. दो�ी तबक�ा �व�त भारीत नाहीत याची खा�ी ु
�त: बन�वले�ा �व�तदश�का�दारे केली. दोन तबक�ानंा �व�त अवाहक दा�ंा (Insulated Handle) �ारे पकडून �ाचंा एकमेकानंा ु ु
�श� केला. नंतर ��ेक तबकडी �व�तदश�का�ारे तपासली असता दो�ीम� े�व�तभार उ�� झा�ाचे आढळून आले. या आधारावर ु ु
आपला 'धातजू� �व�त'ब�लचा शोध ��स�द के�ावर 1794 म� े�ाला रॉयल सोसायटीचे ब�मान असलेले 'कोपलीपदक' बहाल ु
कर�ात आले व सव�� �ाचंी �ाती पसरली. 

�ो�ा यानंी या यशामुळे ��ेरत होऊन '�व�त' �वषयातील संशोधन अ�धक जोमाने सु� केले. �व�वध धात�ूा जो�ा घेऊन कुठली ु
ंजोडी जा� �व�त �णजचे  '�व�त चालक �रेणा' �नमाण�  करत ेया�ंा नोदी ठेव�ा. तसेच �व�वध �वावंर चाचणी क�न कोणत े�व �व�त ु ु ु

�नमाण�  कर�ास उपय�ु असतात, हदे ेखील तपासले. याचीच प�रणती �णज े �ानंी बन�वलेले '�व�तघट'. याम� ेकाचेचा पा� �मठा�ा ु
पा�ाने अध � भ�न �ाम� ेएक ता�ंाची प�ी आ�ण एक ज�ाची प�ी उभी केली तर ताबं ेव ज� याम� े�व�त�वाह वाहतो. अशा �कारे ु
अनेक घट एका शेजारी एक ठेवनू �ातील पिह�ा घटातील ज�ाची प�ी दस�या घटातील ता�ंा�ा प�ीला जोडून अशा अनेक घटाचंी ु
जोडणी केली तर �ामधनू सतत �व�त �वाह वाहतो. ह े �ो�ा यानंी �स�द केले. आ�ण ठरा�वक काळ पण सतत �मळू शकणारा एक उपय�ु ु
ऊजा � �ोतच तयार झाला. या घटा�ा जोडणीम� ेपाणी साडं�ासारखे �� उभे राहत होत.े यावर उपाय �णनू �ानंी �व�तघटात सुधारणा ु
�णनू '�ो��क पाईल' अथवा '�ो�ाची चळत' ह े उपकरण बन�वले. याम� ेता�ंा�ा आ�ण ज�ा�ा प�ाऐवजी गोल चक�ा 
वापर�ा. �मठा�ा पा�ाऐवजी �मठा�ा पा�ाने ओ�ा केले�ा पु�ा�ंा चक�ा वापर�ा. ताबं-ेज�-ओला पु�ा-ताबं-ेज�-ओला 
पु�ा अशा �माने चक�ा एकमेकावंर रचून एक चळत तयार केली. चळती�ा तळाशी असले�ा ज�ा�ा चकतीतनू तारेचे टोक काढले 
आ�ण चकती�ा सवात�  वर दस�या तारेचे टोक एकमेकानंा जोडले असता �ातनू �व�त �वाह वाहतो ह े �स�द केले. या रचनेम� ेदोन �भ� ु ु
धातं�ूा जोडणीतनू �नमाण�  झाले�ा �व�तचे ओ�ा पु�ा�ा चकतीमाफ� त �भ� धातं�ूा दस�या जोडणीकडे वहन होत.े �णजचे  �भ� ु ु
धातंचूी ��ेक जोडी ही एका घटाचे काय� करत ेआ�ण ��ेक घट एक दस�याला ओ�ा पु�ाने जोडलेला असतो. �ो�ा या�ंा चळती�ा ु
आधारावर 41 वषान� ं तर �णज े 1841 म� ेबनुसेन या शा��ाने आप�ाला प�र�चत असलेली डा� य बॅटरी (जी आपण �वजरेीम� े
वापरतो) �नमाण�  केली. तसेच आजदेखील मोटारीम� ेजी बॅटरी वापरली जात े�ा बॅटरीम� े�व�तघटच आहते . याम� ेताबं ेआ�ण कथील ु
या�ंा चौकोनी तबक�ा वाप�न �ा अ�ॅसडम� ेठेवले�ा असतात. �ो�ा यानंी लावलेला शोध �व�ाना�ा �वकासाचा मोठा �ा�ंतकारक 

ंट�ा होता. कारण '�व�त' हा ऊजच� ा नवा �ोत शोधला जाऊन �ातनूच �व�त ऊज�� ा �न�मती�ा प�दतीचा �वकास झाला. बॅटरीमाफ� त ु ु
�चंड मो�ा �माणावर �व�त ऊजा � �नमाण�  करण ेफारच ख�चक व अवघड होत.े पण हा �� सोड�वला गेला तो ज�न�ा�ंा शोधामुळे. पण ु
मुळात �व�त �न�मतीचे �ेय ह े �ो�ा याचेंच आह.े  ु

�ो�ा यानंी लावले�ा शोधानंतर यरुोपभर �ाचंी �ाती पसरली आ�ण अनेक स�ान व पा�रतो�षके �ानंा बहाल कर�ात 
आली. �ा�चा ��स�द सेनानी नेपो�लयन बोनापाट�ने �ो�ा यानंा �ा�म� ेबोलावनू �ाचंा स�ार केला. स�ारानंतर भाषण दे�ासाठी 
हो�ा उभे रािहले परंत ु�ानंा भाषण देण ेअश� झाले कारण नेपो�लयन आ�ण इतर अनेक ��त��त वै�ा�नक यानंा �थम �ो�ा या�ंा 



चळतीतनू �नमाण�  होणारा �व�तचा सौ� झटका अनुभवयचा होता. नेपो�लयनने �ाचंी पा��या �व�ापीठात नेमणकूदेखील केली. सन ु
1805 म� ेवयाची 60 वष� पूण � झा�ावर �ो�ा यानंा �नव�ृ �ायचे होत.े परंत ु�ा�ंा संशोधनाने भारावनू गेले�ा �ा�ा चाह�ा 
नेपो�लयनने �ाचंी �वनंती नाका�न �टले, �त�ुी वषात� नू एक तास �शकवले तरी चालेल पण �व�ापीठ सोडू नका.� शेवटी 1819 साली 
�नव�ृ होऊन इटलीमधील आप�ा मूळ�ा कोमो शहरात त े�ा�यक झाले आ�ण अखेरपय�त तथेचे रािहले. �ो�ा या�ंा मृ�ूनंतर 60-65 
वषान� ी भरले�ा 'आतंररा�ीय �व�त प�रषदे'म� ेखास ठराव क�न '�व�तचालक �रेणा' मोज�ाचे एकक '�ो�' या नावाने संबोध�ात ु ु�
येऊन �ाचें नाव अमर कर�ात आले. 



आज देवीरोगाचे जगातनू उ�ाटन झाले असले तरी जगभर �व�वध िठकाणी अगदी �वसा�ा शतका�ा म�ापय�त देवीरोगाचा 

हाहाकार चालूच होता. अठरा�ा शतकात तर एक�ा यरूोप खंडात सहा कोटी माणसे देवीरोगा�ा साथीत बळ� पडली. या रोगाचे जगातनू 

समूळ उ�ाटन कर�ात यश आले त े1980 �ा सुमारास. या यशात देवी ��तबंधक लसीकरणाचा मोठा वाटा होता. आज अनेक रोगावंर 

��तबंधक लस उपल� आहते . रोग��तबंधक लस ही संक�ना �योगाने व शा�ीय प�दतीने शोधनू काढणारा वै�ा�नक �णज े एडवड� ज�ेर. 

इं�ंडमधील ��ुरशायर परग�ात ज�ले�ा ज�ेर यानंा शाळेत अस�ापासून जीवशा�ाची गोडी होती. �ामुळेच �ानंी पुढे 

वै�क�य �श�ण घेतले. �ा काळ� डॉ�र हो�ासाठी अनुभवी डॉ�रा�ंा हाताखाली ��श�ण �ावे लागे. एकवीस वषा�� ा ज�ेर यानंी 

लंडनमधील स�ट जॉज � हॉ��टलम� ेत�ालीन ��थतयश डॉ�र हंटर या�ंा माग�दश�नाखाली कामाला सु�वात केली. डॉ. हंटर याचें असे मत 

होत ेक� ज�ेर यानंी डॉ�र झा�ावर शहरात न राहता खे�ात वै�क�य �वसाय करावा. ज�ेर याचंा अ�ास�म पुरा झा�ावर हंटर यानंी 

�ानंा ��ुरशयरमधील आप�ा गावी जा�ाचा स�ा िदला. 

�ा काळ� आज�ासारखी �भावी औषध ेअ���ात न�ती, तसेच रोग��तबंधक उपायही फारसे �ात न�त.े त�ेा पारंप�रक 

प�दतीची झाडपा�ाची औषध ेवापरात होती. देवी रोगाला औषध न�त.े पण असा अनुभव होता क�, एकदा देवी झाले�ा माणसाला पु�ा 

देवी येत नसत. देवी�ा जंतंवूर �ि�या क�न त ेसौ� क�न टोच�ाची प�दत भारतात वापरली जात होती. परंत ुअशी लस टोचले�ापैक� 

 ए वड ड� जे�र 
Edward Jenner
इं��श शरीरशा�� 

ज� मे: 17 , 1749

: 24 , 1823म�ृ ू जानेवारी

देवीची लस टोचणारा पिहला डॉ�र



काही जण देवी�ा रोगाला बळ� पड�ापासून वाचत असले तरी �ातील काही या लसीमुळेच होणा�या देवीरोगाला बळ� पडत होत.े 

  देवी ��तबंधक लसीचा शोध: ज�ेर यानंा आपला �वसाय करताना ��ुरशायरमधील लोकाकंडून समजले क�, गा�ना होणा 

देवीरोगाची �ा गव�ानंा लागण झालेली असत े �ानंा  देवीरोग होत नाही. या गो�ीचा ज�ेर यानंी शोध घे�ास सु�वात केली. गाई�ा 

देवीची लागण झाले�ा स�ावीस माणसाचंा ज�ेर यानंी अ�ास केला व ��ेक �नरी�ण काळजीपूव�क �ल�न ठेवले. �ानंा आढळून आले 

क�, खरोखरीच अशा माणसाचंा देवी�ा रो�ाशी संपक�  आला तरी �ानंा देवी येत नाहीत. नंतर �ानंी देवी�ा रो�ा�ा खप�ातील �व या 

स�ावीस जणानंा टोचला तरी देखील देवी न येता त ेसुर��त रािहले. 

आता या �नरी�णानंतर ज�ेर यानंी एक अ�ंत धाडसी �योग करायचे ठर�वले. �जमी िफ� नावाचा �ा�ंा ओळखीचा एक आठ 

वषाच� ा मुलगा होता. �ा�ा आईविडलानंा आप�ा �योगाचे मह� समजावनू देऊन �जमीवर �योग कर�ासाठी �ाचंी परवानगी घेतली. या 

लहान�ा �जमीचे आ�ण �ा�ा आई-विडला�ंा धाडसाचे कौतकु केले पािहज!े ज�ेर यानंी �जमीला गाय-देवीचे �वषाण ूटोचून �ा�ात गाय-

देवी रोग उ�� केला. �जमी बरा झा�ानंतर ज�ेर यानंी माणसा�ा देवीरोगाचे जंत ू�जमीला टोचले आ�ण �ा�ाबरोबर गाय-देवीरोग न 

झाले�ा दस�या माणसालाही ह े जंत ूटोचले. �ात असे िदसून आले क�, �जमीला देवी आ�ा नाहीत, दस�या माणसाला मा� देवी आ�ा. ु ु

आज�ा काळात माणसावंर असे �योग करण ेवै�क�य नीतीशा�ात व काय�ात बसत नाही. आज �योगासाठी �व�वध �ा�ाचंा उपयोग 

करतात. पण �ा काळ� ही प�दत �वक�सत झालेली न�ती. 

आपली �नरी�ण े ज�ेर यानंी ��स� के�ावर सव�� खळबळ माजली. ज�ेर यानंी आपली �नरी�ण े काटेकोरपण े�ल�न ठेवलेली 

अस�ाने हा शोध �व�ान जगतात पटवनू देण े�ानंा श� झाले. ज�ेर याचें जगभर कौतकु झाले. �ानंी उभारले�ा भ�म पायावर 

देवीरोगाला ��तबंधक करणारी �भावी लस �नमाण�  क�न �ा रोगाचे �नयं�ण आ�ण अ�ं तमत: �नमू�लन करण ेश� झाले. एवढेच न� ेतर इतर 

रोगावंर लस �नमाण�  कर�ाचा माग� खुला झाला व लस�न�मती शा�शाखे�ा �वकासाचा पाया घातला गेला. ज�ेर याचें आप�ावरील ऋण 

महानच आह,े पण �ाचबरोबर �योगासाठी �त:चा जीव धो�ात घालणा�या �जमीसार�ाचें ऋणही आप�ावर आह.े



'�ा�चा �टून' �णनू काही वेळा उ�ेख केला जाणा  ला�ासचा ज� बोम�आ-ंओज येथ ेम�मवग�य कुटुंबात झाला.�या

ला�ास वया�ा अठरा�ा वष� पॅ�रसला पुढील �श�णासाठी द' आलाबँरे या ग�णतत�ाकडे गेला. पण �ानंी भेट नाकारली. 

ला�ासने खगोल-या�मक� (खगोलाचंे ��ती-गती शा�) या �वषयावर एक शोध �नबंध �ा�ंाकडे पाठवनू िदला. तो वाचून द' आलाबँरे 

यानंी मो�ा आनंदाने ला�ासला ग�णताचे �ा�ापकपद �मळवनू िदले.

सु�वातीला ला�ासने नामवंत रसायनशा�� ला�ा�झए या�ंाबरोबर संशोधन केले. अनेक पदाथाच� ी �व�श� उ�ता �ानंी 
�नधा�� रत केली. 1870 साली या दोघानंी दाखवनू िदले क� एखा�ा संयगुाचे �ा�ा मूल��ात �वघटन करताना लागणारी उ�ता आ�ण या 
मूल��ापासून संयगु तयार होताना �नमाण�  होणारी उ�ता समान असत.े  हा शोध �णज े 'उ�ा रसायनशा�' शाखेची सु�वात होती. तसेच 

सु� उ�ता (latent heat) आ�ण नंतर�ा ऊज�� ा अ�वनाशत�े ा त�ा�ा संक�नेचे �नद�शक �णता येइ�ल.

ला�ासचे अ�धक मह�ाचे काय� खगोल-या�मक�तील होत.े �टूनने खगोला�ंा ��ती-गतीचे �नयम माडंले होत.े तरी �टूनला 
ंजाणीव होती, क� या �नयमात न बसणारा अ�सा �व�ोभ िकवा अ�नय�मतता, �ह-गोला�ंा गतीम� ेअवतरत ेआ�ण ती जर द�� झाली ु

नाही तर एक िदवस ह े �हगोल एकमेकावंर आदळून सूय�माला न� होइ�ल. इ��वर ही चूक द�� करेल अशी �टूनची धारणा होती.ु

ला�ासने या �व�ोभाचंा अ�ास केला आ�ण माडंले क� ह े �व�ोभ ठरा�वक काळाने (periodic) येणारे असतात; त ेसंचयी नसतात 
�ामुळे सूय�मालेला कोणताही धोका नाही. ती अनंत काळ िटकून राहील. या संदभात�  ला�ासने 1878 म� े माडंले क� चं�ा�ा 

ंप�र�मणा�ा �वेगात िक�चतशी होणारी वाढ ही इतर �हा�ंा गु��ाकष�णा�ा बलाचा प�रणाम आह.े  �ा�ंा गु��ाकष�णामुळे पृ�ी�ा 
प�र�मणातील �वक� �ता (eccentricity) कमी होत.े �ामुळे पृ�ी�ा गु��ाकष�ण बलाचा, चं�ावर होणा  प�रणामाम� ेफरक पडतो. �या
ला�ाझने श�न आ�ण गु��ाही गतीतील अ�नय�मततचे ा अ�ास केला आ�ण ��तपादले क� �टून�ा �नयमनास अपवादा�क अशा या 

अ�नय�मतता, या �हा�ंा पर�रातील गु��ाकष�णाचा प�रपाक आहते .
ंला�ास आ�ण �ाचा समकालीन ला�ॉज (Lagrange) या दोघानंी �तं��र�ा पण सहकायान� े या ��नाचे �ापक�करण 

(generalization) क�न माडंले क� सव� �ह सूयाभ� ोवती एका िदशेने िफरत अस�ाने �हीय �मण क�ाचंी सम� �वक� �ता ��र रािहली 

�पएर ला �ास
Pierre Laplace
�� च खगोलशा�� व ग�णती 
ज� : २8 माच�, 1749,
म�ृ ू : 5 माच�, 1827



पािहज.े एखा�ा �हा�ा �मण क�चेी �वक� �ता वाढली तर इतर �हाचंी ती पुरेशी कमी होऊन समतोल साधला जाइ�ल. �ा�माण े�हीण 
ं�मणाची आयानव�ृाशी कललेली क�ाही ��र असत.े  संपूण � सूय�मालेतील एकूण �वक� �ता िकवा कलतपेणा इतका अ� आह े क� 

कोण�ाही एका �हा�ा प�र�मणा�ा ल�णात (जा� ऊजा � वापरली गेली तरी) फारसा फरक पडणार नाही. सूय�माला इतर �हता �ा  �यां
�भावापासून पुरेशी मु� रािहली आ�ण खु� सूयाम� � ेअमूला� बदल झाला नाही तर सूय�मालेला कोणताही धोका नाही. ती अनंत काल कायम 

राहील.

या �कारे �टून�ा �हगोला�ंवषयीचे काम ला�ासने जवळजवळ पूण�� ास नेले. �णनूच �ाला कधी कधी '�ा�चा �टून' असे 

�टले जाइ�.

ला�ासचे अ�धक मह�ाचे काय� �णज े 1799 त े1825 अशा दीघ� काळात �ाने �टून, इतराचें व �त:चे खगोलीय या�मक� 
संदभात� ील काम 'खगोलीय या�मक�' (celestial mechanics) या पाच  खंडीय �ंथात सम�पण ेसंिहत केले. हा �ंथ वाचून नेपो�लयनने 

ला�ासला �वचारले, क� 'यात देवाचा कोठेही उ�ेख कसा नाही?' �ावर ला�ास उ�रला, '�ा संक�नेची मला गरज वाटली नाही.'

ला�ासला 1785 म� े'अकॅॅडमी ऑफ साय�' चे सभासद� दे�ात आले. 1816 साली �ाला �ा��ा अ�ंत ��त��त व 

मोज�ा मा�वरानंा �वेश असले�ा '�� च अकॅॅडमी' या सािह� सभेचे सभासद� दे�ात आले. 1818 म� ेतो या सभेचा अ�� झाला.

1812 त े1820 दर�ान ला�ासने शु� ग�णतातील 'संभावतचेा �स�ातं' यावर शोध�नबंध �लिहले आ�ण या ग�णत शाखेला 

आध�ुनक िदशा �ा� क�न िदली.

पण ला�ास �ा�ा स��ा�ंतक कायाप� े�ा जा� ��स� पावला तो �ाने सव�सामा�ासंाठी �लिहले�ा खगोल शा�ावरील पु�कात 
सूय� व सूय�माले�ा उ��ीसंबंधी माडंले�ा ता�कक क�नेमुळे, सूय�मालेतील सव� �ह सूयाभ� ोवती एकाच िदशेने व साधारणत: एकाच �तलात 
�मण करतात याव�न �ाने सुच�वले क� सूय�मालेची उ��ी एका �चंड प�र�मी (rotating) तजेोमेघातनू (nebula) झाली असावी. हा 
�चंड प�र�मी तजेोमेघ आकुंचन पावताना �ाचा �वेग वाढत गेला आ�ण अपक� �ी (centrifugal) बलामुळे �ाचे बाहरेचे कडे सुटे होऊन 
�ाचा �ह तार झाला. ही आकुंचनाची �ि�या पुढे चालू रा�न कडी पु�ा पु�ा सुटी होऊन �ाचे �ह बनत रािहले व मूळ तजेोमेघा�ा 
प�र�मणा�ा िदशेनेच �मण करीत रािहले. शेवटी या तजेोमेघाचा गाभा आकुंचन पावनू सूय� �नमाण�  झाला. एको�णसा�ा शतकात ही 
संक�ना िटकून होती. पण 'तजेोमेघ अ�पुगम' (nebular hypothesis) �णनू ओळख�ा जाणा  या संक�नेला ध�े बसायला �या
सु�वात झाली होती. 1859 म� ेमॅ�वेलने शनी�ा क�ाचंा ग�णतीय अ�ास करताना माडंले क� कोण�ाही पदाथाक� डून फेक�ा 
गेले�ा वायचेू आकुंचन झाले तरी �ाचे ��प कणाचें एक�ीकरण एवढेच असू शकेल, �ाचा 'घ� गोळा' (�ह) तयार होणार नाही. कारण 
असा घ� गोळा हो�ाआधीच गु��ाकष�णा�ा बलामुळे �ा वाय�ूा क�ाची शकले होतील. �ामुळे ही संक�ना काही काळ पड�ामागे 
गेली. 1944 म� ेजम�न खगोलशा�� वाइ�केर (Weizsacker) यानंी  या संक�नेचे व �ावरील आ�पेाचें सखोल �व�लेषण केले 
आ�ण �न�ष� काढला, क� वायं�ुा महा�चंड भोव म� ेआकाशगंगा व पयाय� ाने सूय�माला �नमाण�  हो�ाइतके व��ु� (matter) �यां
असण े संभा� आह े आ�ण �ातनू उपभोवरे �नमाण�  होऊन सूय�माला आ�ण �ह �नमाण�  झाले असावेत. पण �हा�ंा कोनीय संवेगाचा 

(angular momentum) �� अनु�रीत होता. �ीिडश खगोल-भौ�तक�शा�� आ��ने (Alfven) याने सूयाच� े चुंबक�य ��े 
�वचारात घेऊन तो सोड�वला. आज वाइ�केर या�ंा �स�ातंात चुंबक�य व गु��ाकष�ण बलाचंा समावेश केलेली सूय� व सूय�माले�ा 
उ��ीची उपप�ी सवात�  जा� संभा� मानली जात.े हा �स�ातं ला�ासचा 'तजेोमेघ अ�पुगम' �णनू ओळखला जातो. ला�ास�ा आधी 

1755 म� ेही संक�ना इमॅ�अुल काटं या त�वे�ाने माडंली होती. पण ला�ास इतक� ती तप�शलात न�ती.

ला�ासने इतरानंा मदत क�न �ा��ा �व�ाना�ा �वकासाला चालना दे�ाचे मह�ाचे काय� केले. पॅ�रसमधील �ाचे घर �णज े
ब�ु�मान वै�ा�नकाचंा अ�ाच होता. �ाच घरात �ाचा मृ�ू झाला. मृ�ूपूव�चे �ाचे शेवटचे श� होत.े 'आप�ाला �ात असलेले अ�� 

आह े आ�ण अ�ात मा� अमयाद�  आह.े'



 अठरा�ा शतका�ा अखेरपय�त उ�ता, �काश, �व�त ही ऊजच� ी �व�वध �पे आहते , ह े �� झालेले न�त.े  व��ू� आ�ण ऊजा �ु
यातला फरकही नीट ल�ात आलेला न�ता. ला�ा�झयेसार�ा त�ालीन �े� रसायनशा��ानेही मूल��ा�ंा यादीत �ाणवाय,ू न�वाय,ू 
लोह या�ंाबरोबर उ�ता, �काश याचंाही समावेश केलेला होत◌ा. अठरा�ा शतका�ा अखेरीस मा� व��ू� व ऊजा � या�ंाब�ल�ा 

ंज�ुा क�ना �ा� ठर�ा आ�ण बकेन, बॉईल आदीनी न�ा �स�दातंाची माडंणी केली. �व�ानात�ा या मह�ा�ा �गतीला बज� ा�मन 
थॉमसन याचें �योग कारणीभूत ठरतात. 

तोफा�ंा कारखा�ात तोफेला भोक पडत असताना ती अ�तशय तापत.े �ा वेळ�ा �च�लत �स�दातंानुसार पदाथात�  उ�ता �नमाण�  
करणारा एक घटक असतो व घष�णामुळे तो बाहरे फेकला जातो, �ंज दाब�ावर पाणी बाहरे पडत.े पण जर अशी उ�ता बाहरे फेकली जात 
असेल तर तोफ थंड �ायला �ावी. पण ���ात ती अ�धका�धक गरम होत.े याबाबतचे कोडे उलगड�ासाठी थॉमसन यानंी एक खास �योग 
केला. �ानंी तोफे�ा नळ�भोवती एक पेटी बनव◌ून �ात थंड पाणी भरले. तोफेला भोके पाड�ाची ि�या अनेक तास चाल�ावर पेटीतील 
पाणी उकळयला लागले. घष�णामुळे उ�ता कशी �नमाण�  झाली? ती हवेपासून �मळत े �णावी तर �योगात सव� यं� ेपा�ात बडुवलेली होती. 
उ�ता �ा अथ� अखंडपण े�मळत राहत े�ाव�न ती गतीव�न उ�� होत असले पािहज ेअसा �स�दातं थॉमसन यानंी माडंला. 

ं ंथॉमसन यानंी असेही �स�द केले क�, कोण�ाही पदाथाच� े वजन तो उ� िकवा थंड केला असता जा� िकवा कमी होत नाही. �ानंी 
दोन सार�ा पा�ामं� ेएकसार�ा एकाच वजनाचे पाणी व पारा भरला व ती पा� ेसीलबंद क�न चोवीस तास अ�तथंड तापमान असले�ा 
खोलीत ठेवली. �ाचें वजन केले तर त े�ारंभीएवढेच भरले. एवढी उ�ता बाहरे टाकूनही वजनात फरक पडत नाही. याव�न ��ेक पदाथात�  

ं'कॅलो�रक' नावाचा उ�ता घटक असतो, ही ला�ा�झये आदीनी मानलेली संक�ना खोटी ठरली. उ�ता ही ��ा�ा कणामं� ेहोणा�या 
ंकंपणाचें िकवा गतीचे �प आह,े  हा �स�दातं थॉमसन यानंी पु�ा पुढे आणला. उ�त�ेा �ानातंरा�ंवषयी �ानंी अ�तशय काळजीपूव�क असे 

अनेक �योग केले. �ातनू पुढे आले�ा �स�दातंाचा ��� �वहारात अनेक�वध उपयोग झाला. उदा. हवा ही मंद उ�तावाहक अस�ाने 

ब�जा�मन थॉमसन ऊफ�  कौटं रमफोड�
 Benjamin �ompson, Count Rumford

अमे�रकन-���टश पदाथ��व�ानशा�� 
ज�: 26 माच�, 1753
म�ृ:ू  21 ऑग�, 1814 



ंथंडीपासून बचावासाठी इमारती�ा म� ेहवेचा थर सोडून दहरे ी �खड�ा वापर�ास चागंले संर�ण �मळत.े  ु

थॉमसन याचंा ज� 1753 म� ेअमे�रकेतील मॅसॅ�ुसेटस रा�ात वोबन� येथ ेशेतकरी कुटुंबात झाला. बालपणापासून ग�णतात त े

इतके त�ख होत ेक�, चौदा�ा वष� �ानंी सूय��हणाची अचूक वेळ (चार सेकंदाचंा फरक) काढली. तरेा�ा वषाप� ासून जरी �ानंी उमेदवारी 
सु� केली तरी �ाचंा ग�णत व शा�ाचा अ�ास अ�ाहत चालू होता. अमे�रकन �ातं�य�ुदात रा��ोही अस�ाचा आरोप झा�ाने �
थॉमसन 1775 म� े��िटशा�ंा आ�याला गेले. सरकारी नोकरीत �ानंी मोठमो�ा पदावर कामे केली तरी �ाचें शा�ीय संशोधन चालूच 
होत.े 

1796 म� ेलंडनम� ेरॉयल इ���टू �ाप�ासाठी �ानंी मोठी देणगी िदली. आध�ुनक औ�ो�गकरणा�ा यगुात �व�ान-
तं��ान जाणणारे �ा�श��त कामगार तयार हो�ाची गरज जाणनू �व�ानातील नवे आ�ण मािहती याचंा �सार कर�ा�ा हते नेू रॉयल 

ंइ���टूची �ापना झाली. सं�ते उपल� असले�ा सुस� �योगशाळेचा उपयोग क�न डे�ी, थॉमसन, फॅराडे आदीनी सै�दा�ंतक काम 
केले व �ातनू उपय�ु असे �ावहा�रक शोध व यं� ेपुढे आली. परंत,ु सं�चेे पिहले संचालक डे�ी या�ंा नेत�ृ ाखाली सं�ा सवान� ा खुली न 
राहता उ��ू बनत गेली. साव�ज�नक �ा�ानमाले�शवाय जनसामा�ानंा �ापासून इतर कोणता लाभ �मळेना. रॉयल इ���टूमधील 
�योगशाळा व अ� सु�वधा जर सवान� ा खु�ा रािह�ा अस�ा तर अनेक 'फॅराडे' �नमाण�  होऊ शकले असत.े  



�ा�मधील �ज�म�ा खाणीत मजरू जमीन खणत होत ेआ�ण फाव�ाने माती ओढताना ��ेक वेळ� कोण�ातरी जनावराची 
मो�ा आकाराची जीवा� झालेली हाडे �मळत होती. हा �कार बघून मजरू �ं�भत झाले. कारण मािहती�ा कोण�ाही जनावराची ती हाडे 
न�ती. शेवटी ती सव� हाडे तथेील �नसग� अ�ास सं�हालयातील (NaturalHistory Musium) जॉज � �ु��ए नावा�ा त�ण 
�ा�ापकाकंडे पाठ�व�ात आली. कारण संपूण � यरुोपम� ेकु�ीए या�ंा इतका 'जीवा� �व�ान' ( palentology) म� ेदसरा कोणी ु
त� न�ता. 

जॉज � �ु��ए यानंा लहानपणापासूनच �नसग� �व�ानाची आवाड होती. �ाचें वडील �ीस सै�ातील �नव�ृ सै�नक होत.े परंत ु�ानंा 
मुला�ा �श�णाकडे ल� दे�ास वेळ न�ता. �ु��एची आई मा� जातीने �ा�ंा �श�णात ल� घालत असे. �तनेच �ानंा सािह�, संगीत, 
इ�तहास आ�ण �व�ानाचे धडे िदले. तसेच आई�ा �ो�ाहनामुळे आ�ण �तने आणनू िदले�ा �नसगा�� वषयी�ा पु�कामंुळे �ु��ए यानंा 
�नसग��व�ानात खास �ची उ�� झाली. पु�कामंधील रंगीत �च� े�त: कागदावर रेखाटून ती रंग�व�ाचा �ानंा नादच होता. वाच�ासाठी 
नेहमीच नवीन पु�के �मळत अस�ाने �ाचंी वाचनाची आवड आ�ण �ानाची भूक वाढतच होती.  �ाणी जगता�वषयीचे �ा. बफूॉ याचें सव� 
36 खंड �ा�ंाजवळ होत.े आ�ण त ेखंड �ाचें सवात�  आवडत ेहोत.े जॉज � यानंी बिु�दम�ा आ�ण �ानलालसे�ा जोरावर सरकारी �श�व�ृी 
�मळवली आ�ण पदवी �श�णासाठी �ूटगाट� �व�ापीठात �वेश �मळवला. चार वषान� ं तर पदवी �मळा�ानंतर �ानंी नाम�डी येथ े�श�क 
�णनू नोकरी धरली. नाम�डी येथ ेनोकरी प�ार�ाचा मोठा फायदा �णज े सागरी �ाणी व जीवा�े यानंी समृ�द असलेला तथेील समु� 
िकनारा, तथेील उ�म �ंथालय, व �ामधील �ल�येसुचा '�नसगाच� ी �व�ा' (Systema Nature) हा �नसग��व�ानावरील �ंथ. 

जीवा��व�ानाचा जनक

जॉज�स ��ु�ए 
Georges Cuvier
�� च जीवशा��
ज� : २३ ऑग�, १७६९
म�ृ ू:१३ मे, १८३२



1795 म� े�ु��ए याचंी �नसग��व�ान सं�हालयात शरीरशा�ा�ा �ा�ापकाचंा सहा�क �णनू नेमणकू झाली. तथे े�ानंी 
उ�म �कारे संशोधन क�न आपला �भाव सव�� पाडला. एक वषात� च �ानंी पिहला शोध�नबंध सादर केला. याम� ेमाडंले होत ेक�, पुरातन 
काळातील �ाणी आ�ण स�ा अ���ात असलेले �ाणी एकमेकापंे�ा फार वेगळे होत.े आज या �वधानात नवीन काहीच वाटत नाही. पण 
�ाकाळ� असे मानले जात असे क�, पुरातन काळातील �ाणी व मानव आ�ण आज अ���ात असलेले �ाणी व मानव याचें गुणधम� आ�ण 
जीवनप�दती सार�ाच हो�ा. आपले �णण े�स�द करताना �ानंी ज�मनीखाली �मळालेले पुरातन �ा�ा�ंा हाडाचें �वखुरलेले सागंाडे एक 
एक हाड क�न जळुवले. सव� हाडे आ�ण दात, जबडे तारानंी बाधंनू �ाचें सागंाडे बाधंले. अशा �कारे दोन तणृभ� जनावराचें पूण � सागंाडे 
बन�व�ात �ानंा यश आले. ह े सागंडे आज अ���ात असले�ा �ा�ापंे�ा अगदी वेगळे होत.े �ाव�न �ानंी माडंले क� 5 कोटी वषाप� ूव� 
ह े दोन �ाणी भूतलाव�न न� झाले होत.े 

वरील शोधानंतर �ु��एची �ाती 'जीवा� हाडेवाला' वै�ा�नक �णनू �ा�भर पसरली आ�ण अनेक लोक �ानंा सापडलेली हाडे 
व सापळे �ु��ए या�ंा सं�हालयात गा�ा भ�नभ�न पाठव ूलागले. �मळालेले नमुने आ�ण �त: जम�वलेले नमुने या�ंा आधारावर �ानंी 
'टेरोड�ाईल' नावा�ा सरपटणा�या �ाणीस�श प�ाचे अ��� �स�द केले. �ा�ंा संशोधनामुळेच जीवा��व�ान ही �व�ानाची नवीन 
शाखा ��ा�पत झाली. टेरोड�ाईल �णज े सरपटणारे �ाणी व प�ी याचंा उ�ातंी �नदश�क एक दवाच होता. जीवा�ा�ंा अ�ासाव�न ु
�ा�ाचें वेग�ा प�दतीने वग�करण कर�ाचा �य� �ानंी केला होता. �ल�येसुने माडंले�ा वग�करण प�दतीम� े�ा�ाचें बा� ��प व 

ं�� गुणधम� यानंा मह�ाचे �ान होत.े �ु��ए यानंी शरीररचनाशा� (Anatomy) आ�ण शरीरि�याशा� या दोहोचा देखील वग�करण 
प�दतीम� ेसमावेश केला. �ाचें मत असे होत ेक�, वेगवेग�ा गटाचे �ाणी वेगवेग�ा पण �व�श� कायास� ाठी उ�� केलेले होत.े आप�ा 
25 वषा�� ा संशोधना�दारे �ानंी जीवा��व�ान तलुना�क शरीरशा� यावर अनेक शोध�नबंध तर �लिहलेच या �शवाय “मासे आ�ण �ाचें 

ं�नसग�च�' या �वषयावर एक �ंथ �लिहला. याम� ेसुमारे 5 हजार जाती�ा माशाचें वणन�  केलेले आह.े  उ�ातंीवादावर जरी �ानंा �व�ास 
नसला तरी �ानंी केले�ा �ा�ा�ंा शरीरशा�ीय संशोधानाचा उपयोग मा� उ�ातंीचा �स�दातं बळकट कर�ाकरता झाला, हा एक 
�वरोधभास आह.े  �ु��ए याचें एक वै�श� मा� होत ेक�, �ा�ंा �ाणीजगता�वषयी�ा संक�नेला ज�ेा ज�ेा वै�ा�नक पुरा�ा�नशी 
�वरोध केला जाई त�ेा मोकळेपण ेत ेआपली चूक मा� करत असत. �ामुळेच चा� � डाव�नचा उ�ातंीचा �स�दातं पडताळून पाह�ाइतका 

काळ त ेजगले असत े तर �ानंी आपली चूक मा� केली असती, असे �टले तर वावगे ठरणार नाही.



�इले���� सटी' हा श� �थम इं��श शा�ात �व�म �ग�ट� यानंी 16 �ा शतकात अखेरीस वापरला, तरी ख�या अथान� े '�व�तयगु' ु
सु� हो�ास 18वे शतक उजाडावे लागले. इटा�लयन भौ�तकशा� �ो�ा यानंी पिहली बॅटरी तयार के�ानंतर �व�त�वाहा�ा गुणधमाच� ा ु
अ�ास कर�ासाठी �योग करण ेश� झाले. �ो�ा याचंी बॅटरी �णज े आज�ा बॅटरीचा आ� नमुना. 

पुढे 19�ा शतका�ा सु�वातीला डॅ�नश शा�� हॅ� ���न ओर�ेड यानंी �व�त �वाहवाहकाशी समातंर टागंलेली चुंबक�य सुई ु
�व�त�वाहाशी 90 अशं ाने िफ�न ��रावत,े ह े शोधनू काढले. �व�तवाहक आ�ण चुंबक�य सुई या�ंाम� ेकाच, लाकूड, दगड इ. अवाहक ु ु
असले तरी चुंबक�य सुई िदशा बदलत.े ओर�ेड या�ंा या �योगातनू �व�त व चुंबक� याचंा �नकटचा संबंध �� झाला. ु

ओर�ेड यानंी 11 स�ब� र, 1820 रोजी पॅरीस�ा �व�ान अकादमीत या �योगावरचा आपला �नबंध वाचला. हा शोध इतका 
मह�ाचा व वेधक होता क�, पुढील चार मिहने �ावर सखोल चचा � चालू रािहली. याच सुमारास �� च शा�� आ�े ऑ�ेर हहे ी �व�त�वाहावर ु
�योग करत होत ेव ओर�ेड�ा �नबंधानंतर आठच िदवसात ऑ�ेर यानंीही आपले �न�ष� सादर केले. 

ऑ�ेर यानंी नंतर धात�ूा दोन तारा समातंर उ�ा क�न �ातनू �व�त�वाह सोडला. �व�त�वाह दो�ी तारातं एकाच िदशेने सोडला ु ु
त�ेा दो�ी तारा एकमेकाकंडे ओढ�ा जातात �णजचे  आक�षत होतात, असे �ानंा आढळून आले. मग �ानंी एका तारेतील 
�व�त�वाहाची िदशा बदलली �ायोगे या दोन तारेतील �वाह एकमेका�ंा �व��द िदशेला वाहत होता. आता �ानंा आढळले क�, तारा ु
एकमेकापंासून दर ढकल�ा गे�ा �णज े �ा�ंात ��तकष�ण �नमाण�  झाले होत.े या �नरी�णाचे आ�ण चुंबकातील चुंबक�य �वुामंधील ू
आकष�ण-��तकष�ण ि�येशी साध� � होत.े 

मोलाचे योगदान 

आ�ें ऑ�ेर 
André-Marie Ampère
�� च पदाथ��व�ानशा�� 
ज�: 20 जानेवारी, 1775 
म�ृ:ू 10 जनू, 1836



�व�त�वाह वाहताना दोन तारामं� ेया�ं�क पर�र ि�या घडत ेव �ा एकमेकामं� ेगती �नमाण�  करतात. ऑ�ेर यानंी या दोन ु
तारामंधले अतं र व दोहोत�ा �व�त�वाहाचें �माण याचंा संबंध �ा दोन तारामं� े�नमाण�  होणा�या आकष�ण-��तकष�ण �रेणाशंी ग�णती ु
सु�ा�ा �पात लावनू दाख�वला. �ानंी असेही �स�द केले क�, चुंबक� �न�मतीसाठी चुंबक�ाची गरज नाही. फ� �व�त �वाह वाप�न ु
चुंबक� �नमाण�  होत.े चुंबका�ा भोवती असणा�या �रेणा��ेासारखेच ��े �व�त�वाह वाहकाभोवती अ���ात असत.े  नंतर काही वषान� ी ु
�स�द केले क�, लोहचुंबकातील चुंबक� हसे ु�दा �ा�ा रेणंमूधील �व�त�वाहामंुळे आलेले असत.े  ु

सरळ तारामंधील �योगानंतर ऑ�ेर यानंी तारा�ंा वेटो�ावर (Coil) �योग सु� केले. पोलादी प�ीभोवती गुंडाळले�ा तारेमधनू 
�व�त�वाह सोडला तर ती प�ी (वेटोळे) प�-चुंबकासारखे ( Bar-Magnet) काय� करत ेआ�ण �ा�ा दो�ी टोकानंा �व��द चुंबक�य �वु ु
तयार होतात.  तारेचे वेढे जवेढे जा� तवेढा चुंबक�य प�रणाम जा� असतो. या वेटो�ानंा �ानंी 'सोलोनाईड' असे नाव िदले. या 
सोलोनाईडचा वापर क�न �ानंी पोलादी सुयामं� ेकायम��पी चुंबक� �नमाण�  क�न दाख�वले. खरे तर �ानंा �व�तचुंबक�ाचा शोध ु
लागावयास हवा होता. पोलादात कायम��पी चुंबक� येत े�ाऐवजी �ानंी मृद-लोखंड (So� iron) वापरले असत े तर �व�त चुंबका�ा ु ु
शोधाचे �ेय �ानंा �मळाले असत.े  

ओर�ोड�ा �व�त व चुंबक� या�ंा �नकट�ा संबंधात शोधाने आ�ण ऑ�ेर या�ंा �व�त ग�णतशा�ा�ा मूलत�ा�ंा ु ु
माडंणीमुळे �ो�ा, ह�े ी, फॅराडे यानंी या ��ेात पुढे केले�ा �वकासाचा माग� मोकळा झाला. �ाआधारे �व�त ज�न�,े मोटस� वगैरे ु
यं��न�मती श� झाली व �वजचेा �ावहा�रक उपयोग मो�ा �माणावर सु� झाला. �व�तश�ी�ा वापरामुळे औ�ो�गक तं�, वाहतकू ु
आ�ण गृहसु�वधा या�ंाम� े�ा�ंतकारक बदल घडवनू आले. 

ऑ�ेर याचंा ज� 20 जानेवारी 1775 म� े�लयो शहरात झाला. �ाचें वडील एक मोठे �ापारी होत.े �� च रा��ातंी�ा धमु���त 
�ाचंा 1793 म� े�गलोटीनवर �शर�ेद कर�ात आला. �ाचा फार मोठा ध�ा ऑ�ेर यानंा बसला. विडलाचंी सव� मालम�ा गे�ाने �ानंी 
�शकव�ा क�न आपले �श�ण चालू ठेवले. लहानपणापासून �ानंा ग�णतात �वशेष गोडी व गती होती व �ाचें �ारंभीचे संशोधन 
'संभा�ताशा�ाचे �नयम' यावर होत.े परंत ुकेवळ पु�क� संशोधनात �ानंा रस न�ता. �स�दातंाबरोबरच ��� �योग आ�ण �ानाचा 
�ावहा�रक उपयोग या ��ीने �ाचें सव� संशोधन झाले. �काशशा�, वाय�ूवषयक �स�दातं, रेण-ूपदाथ�� व�ान, �ा�ा�ंा शारी�रक, 
मानसशा� इ�ादी अनेक�वध ��ेात �ानंी संशोधन केले. 

आजदेखील ऑ�ेर याचें नाव अजरामर आह े कारण सन 1881 म� े�व�त�वाह मोज�ा�ा एककास 'ऑ�ेर' असे नाव िदले गेले.ु



एकाच तपमान व दाबाखाली असणा�या वेगवेग�ा वायंचेू आकारमान एकसमान असेल तर �ा�ंा रेणंचूी सं�ासु�ा एकसमान असत े
हा इटा�लयन शा�� अ�मदेओ आ�ोगा�ोचा सु��स� �स�ातं. तोच आपण आ�ोगा�ोचा �नयम �णनू  ओळखतो. 

त�ुरन, इटली येथ ेउमराव घरा�ात ज�ले�ा कुशा� ब�ुी�ा अ�मदेओ आ�ोगा�ोने २० �ा वष�च धा�मक काय�ाम� ेडॉ�रेट 
�मळवली आ�ण वक�ली सु� केली. परंत ुजोजफे लुई गे-�सॅूक�ा �स�ातंा�ंा �भावामुळे �व�ानाकडे आक�षत झाले�ा आ�ोगा�ोला 
धा�मक काय�ापे�ा �व�ानातील आ�ाने खुणाव ूलागली. तो भौ�तकशा� आ�ण ग�णता�ा अ�ासात गुंतत गेला. यात �ाला ��स� 
ग�णतीय भौ�तक�चे �ा. वसा�ी एआदंी (Prof. Vassalli Eandi) यानंी मदत केली. 

आ�ोगा�ोने �ारा�ंा �ावणा�ंा �व��तक�य वतन� ाचंा अ�ास क�न १८०३ साली �ाचा भाऊ फे�लचे बरोबर आपले पिहले संशोधन ु
��स� केले. तीन वष� आधीच  इटा�लयन शा�� अले�ा�ंो �ो�ाने (Alessandro Volta) �व�त घटाचा शोध लावला होता. ु

१८०६ म� ेआ�ोगा�ो यश�ी वक�ली सोडून त�ुरनमधील हाय�ूलम� ेग�णत आ�ण भौ�तकशा� �शकव ूलागला. १८२० म� ेतो त�ुरन 
�व�ापीठात ग�णतीय भौ�तक�चा �ा�ापक झाला. १८२३ म� ेराजक�य अ��रत�े ा काळात �ाला �व�ापीठाने काढून टाकले पण दहा 
वषान� ी �ाची पुनन�मणकू  केली. त�ेापासून १८५० पय�त आ�ोगा�ो त�ुरन �व�ापीठात �शकव�ाचे काम करत रािहला. आ�ोगा�ो अ�ंत 
न�, सतत �व�ान�वषयक कामात गुंतलेला असे. �ाची जीवनसरणी अ�ंत साधी होती. 

आ�ोगा�ोने जॉन डा�न आ�ण जोजफे गे-लुसॅक  या�ंा संशोधनाचंा सखोल अ�ास केला.  डा�नने सव� पदाथ � अणंपूासून बनलेले असून 
एका मूल��ाचे सव� अण ू एकसमान असतात आ�ण वेगवेग�ा मूल��ा�ंा अणंचेू व�मुान वेगवेगळे असत े असे माडंले. मा� दोन 

लोर�झो रोमानो अ�मदेओ आ�ोगा�ो 
Lorenzo Romano Amedeo Avogadro
इटा�लयन रसायन शा��
ज�: ९ ऑग� १७७७ 
म�ृ:ू ९ जलैु १८५६ 



मूल��ाचें अण ू एक� येऊन ज ेसंयगु तयार होत े�ाबाबत �ाची माडंणी चुक�ची होती. उदाहरणाथ,�  हायडो� जनचे दोन आ�ण ऑ��जनचा 
एक अण ू एक� येऊन पाणी तयार होत ेह े आपण जाणतो. मा� हायडो� जन आ�ण ऑ��जनचा ��ेक� एकेक अण ू एक� येऊन पाणी बनत े
असे डा�नला वाटत होत.े गे-�सॅुकने दोन �लटर हायडो� जन आ�ण एक �लटर ऑ��जन असे दोन वाय ूएक� के�ास दोन �लटर 

ंवाय�ूपातील पाणी �मळत े ह े नोदले होत.े �ाने अनेक वायंवूर केले�ा �योगातंनू कोण�ाही दोन वायंचूी �ा�ंा आकारमाना�ा �माणात 
एकमेकाशंी अ�भि�या होत ेअसे �ाचे मत होत.े

गे-�सॅूक�ा दोन वायं�ूा अ�भि�येब�ल�ा �नरी�णाचे १८११ म� ेआ�ोगा�ोने ��स� केले�ा संशोधनात ��ीकरण िदले त ेअसे क� 
एकसमान तपमान आ�ण दाब असणाया � कोण�ाही दोन वायंचेू आकारमान एकच असेल तर �ा�ंा रेणंचूी सं�ा एकच असत.े  हाच  
आ�ोगा�ोचा �नयम! �ाने हदे ेखील दाखवनू िदले क� ज�ेा २ �लटर हायडो� जन आ�ण १ �लटर ऑ��जन वाय ूज�ेा एक� येतात त�ेा २ 
�लटर वाय�ूपातील पाणी �मळत े याचा अथ � रेणंचूी सं�ा कमी होत असली पािहज े�णनूच वाय�ूपी पा�ाचे आकारमान केवळ २ �लटर होत.े 
यात हायडो� जनचे दोन आ�ण ऑ��जनचा एक रेण ूअसे तीन रेण ूएक� येऊन पा�ाचे दोन रेण ूबनतात �णनूच पा�ाचे आकारमान २ 
�लटर होत.े ही अ�भि�या पुढे दाखव�ा�माण ेहोत,े

2H + O = 2H 0 2 (gas) 2 (gas) 2 (gas)

डा�न व इतर शा�� मूल��े फ� अण�ू पात तर केवळ संयगेु रेण�ूपात अ���ात असतात असे माडंत होत.े त�ेा काही मूल��ाचें दोन 
अण ू एक� येऊन रेण�ूपात अ���ात असतात ह े आ�ोगा�ोनेच �थम माडंले, उदा. H . 2

१८१५ म� ेमूल��ाचें अणू, �ाचंी संयगेु आ�ण वाय�ुपातील घनता तर १८२१ म� ेअणचू े व�मुान आ�ण अ�भि�येतील �ाचें 
पर�राशंी असणारे �माण ही मह�ाची संशोधने आ�ोगा�ोने ��स� केली. १८३७ त े१८४१ या काळात �ाने पदाथाच� े भौ�तकशा� 
यावरील सखोल संशोधनाचें चार खंड ��स� केले. या संशोधनाला �ा�ा हयातीत मा�ता �मळाली नाही. �ावेळ� अण,ु  रेणू, �ाचें व�मुान 
याबाबत शा��ामं� ेअसले�ा �व�वध मत�वाहावंर माग� काढ�ासाठी १८६० म� ेका��� ह (Karlsruhe) येथ ेएक �व�ान प�रषद 
आयो�जत केली गेली. या प�रषदेत आ�ोगा�ोचे सव��ी दल���त संशोधन �ा�ा मृ�ुनंतर चार वषान� ी �ा�न�ाव कॅ���झारोने ु
(Stanislao Cannizzaro) माडंले. पुढील दहा वष� कॅ���झारोने सतत पाठपुरावा के�ावरच आ�ोगा�ो�ा संशोधनाला मो�ा 
�माणात मा�ता �मळाली. 

२३ंएखा�ा पदाथा�� ा अणचू े िकवा रेणचेू व�मुान जवेढे आह े तवेढे �ॅम तो पदाथ � आपण घेतला तर �ात ६.०२२१४१२९ x १०  एवढे अण ू
ंिकवा रेण ू असतात. �ा मू�ाला “आ�ोगा�ोचा ��राकं” (Avogadro's Constant) �टले जात.े रसायनशा�ातील तो एक 

मह�ाचा ��राकं आह.े  �ाचे मू� आ�ोगा�ोने काढले न�त े पण �ा�ा संशोधनातनू  त े�ाभा�वकपण ेपुढे आले. �तः�ा हयातीत 
दल���त रािहले�ा आ�ोगा�ोची आज अणरू ेणंवूर आधा�रत रसायनशा�ाचा एक जनक अशी ओळख आह.ेु



एको�णसा�ा शतका�ा �ारंभीचा काळ. इं�ंडम� ेमा��मक �श�ण साव���क झाले न�त.े  पण �श�णाचा �सार वाढत होता. 
�वशेष �णज े वाचनाची गोडी व अ�ासाची सं�ृती कामगारवगात�  पसरली होती. मायकेल फॅराडेसार�ा जमेतमे �ाथ�मक �श�ण घेतलेला 

ंलोहाराचा मुलगा, तरेा�ा वष� एका दकानात नोकरीला लागला. बकु बा�िडग�ा दकानात काम करताना पु�के हातात आली. ु ु
रसायनशा�ाची पा�पु�के, �व�कोषातील �वजसंेबंधीचे लेख �ाने आवडीने वाचले. �ामुळे �व�ानाची गोडी �नमाण�  झाली. �ाने डे�ी 

ंया�ंा �ा�ानानंा जाऊन �व��त टाचण ेबनवनू ती डे�ीकडे पाठ�वली आ�ण �ा�ंा �योगशाळेत मदतनीसाची नोकरी �मळ�वली. तथे े
तो रसायनशा�, धातशुा� आ�ण वीज यावरील �योगातं गुंतला. �तं� ��तभा, �चिक�क ब�ुदी, सखोल वाचन, अ�ास आ�ण दीघ� 
प�र�मपूव�क �ायो�गकता या�ंा �मलाफातनू तो जगतमा� संशोधक �णनू नावाजला. �ा काळात पदवीचे �ोम नस�ाने अध�� श��त 
फॅराडे 1825 साली डे�ी या�ंा �योगशाळेचा संचालक बनले, तर 1833 म� ेलंडनमधील ��ात रॉयल इ���टूम� ेरसायनशा�ाचे 
�ा�ापक झाले. 

1833 साली फॅराडे यानंी वायवूरील दाब वाढवनू �ाचे �वीकरण कर�ाची प�दती शोधनू काढली. रसायनशा�ातील हा �ाचंा 
मह�ाचा शोध. 1832 साली �ानंी �वज�ेा �वाहा�ा साहा�ाने रासाय�नक पृथ:करण कर�ासंबंधीचे नेमके �नयम माडंले. आज त े
'फॅराडेचे �नयम' �णनू ओळखले जातात. फॅराडे या�ंा संशोधनामुळे रासाय�नक पृथ:करण आ�ण वीज या�ंामधील संबंध �� झाला. वीज 

ही कणाचंी बनलेली असत,े या क�नेला फॅराडे या�ंा शोधामुळे पु�ी �मळाली. 

�चिक�क व मानवतावादी शा��

मायकेल फॅराडे 
Michael Faraday
इं��श पदाथ��व�ान शा�� 
ज�: 22 स��बर, 1791
म�ृ:ू 25 ऑग�, 1867 



फॅराडे याचें मु� काय� वीज आ�ण लोहचुंबक�य आकष�ण या�ंा पर�रसंबंधा�वषयी आह.े  �वज�ेा �वाहामुळे लोहचुंबक�य 

प�रणाम िदसून येतात, ह े ऑ�ेर आ�ण वे�ेड यानंी दाखवनू िदले होत.े �ापासून �रेणा घेऊन फॅराडे यानंी चुंबक�य आकष�णापासून तयार 

करता येईल का, असा शोध घे�ास सु�वात केली. �वजचेा �वाह वाप�न गती �नमाण�  कर�ात �ानंी यश �मळ�वले. �ामुळे �व�त मोटार ु
बन�व�ासाठी उपय�ु असे मूलभूत त� �ा�ंा ल�ात आले. ता�ंाची चकती चुंबक�य �वुामं� ेवेगाने िफरवनू सततचा वीज�वाह �नमाण�  
कर�ातही �ानंी यश �मळवले. हा पिहला डायनॅमो होता. फॅराडे या�ंा शोधामुळे वीज�न�मती आ�ण �वजचेा या�ं�क वापर या गो�ी श� 
झा�ा. पण फॅराडे यानंी �त: आप�ा शोधाचा धंदेवाईक उपयोग कर�ाकडे ल� िदले नाही. धं�ातील अ�न��तता आ�ण उचापती �ानंा 
मानवणा�या न��ा. 

�व�त�वाहाचे चुंबक�य प�रणाम शोध�ावर ह े प�रणाम का घडतात, याब�ल�ा सै�दा�ंतक �ववेचनाकडे फॅराडे वळाले. �ाचें ु
ग�णतावरील �भु� मयाि� दत अस�ाने �ानंी ��� �योग क�न ��ाला हात घातला. �रेणा��ेाची संक�ना �ानंी माडंली. �रेणारेषा 
सव�दर पसरले�ा असतात आ�ण �ामुळे एकमेकापंासून दर असले�ा व� ूएकमेकावंर प�रणाम क� शकतात, असे �ानंी ��तपादले. ू ू
फॅराडे या�ंा माडंणीत आध�ुनक '��े �स�दातंाची' (िफ� �थअरी) बीज ेहोती. 

लोकापंय�त �व�ान पोहचावे या��ीने 1826 साली फॅराडे यानंी रॉयल इ���टूम� े'शु�वार सं�ाकाळ'ची �ा�ाने सु� केली. ही 
परंपरा अजनू ही चालू आह.े  त�णासंाठी ��समस �ा�ानमालाही सु� केली. �ा�ानाम� ेक�न दाखव�ासाठी �ानंी अनेक �योग 
मु�ाम सु� केले. फॅराडे सामा�जक��ा जबाबदार व मानवतावादी शा�� होत.े ि��मयन य�ुदा�ा वेळ� ��िटश सरकारने �ा�ंाकडे मो�ा 

�माणावर �वषारी वाय ूबनवता ये�ा�ा श�त�े वषयी चौकशी केली. फॅराडे यानंी सरकारला कळ�वले क�, जरी असा �वषारी वाय ूबनवता 

येण ेश� असले तरी �वषारी वाय ूबनव�ासाठी त ेसरकारला कुठलेही सहकाय� करणार नाहीत.



उ�ातंीवादाचा जनक डा�वन ज�ेा  'बीगल' या जहाजातनू  आप�ा �ा�ंतकारी जग�वासाला �नघाला त�ेा “भूशा�ाची तत�्“े या 
शीष�का�ा �ंथाचा एक वषाप� ूव�च ��स�द झालेला पिहला खंड �ाने बरोबर घेतला होता. �वासात या �ंथाचा डा�वनने नुसताच सखोल 
अ�ास केला असे नाही तर �ात माडंले�ा भूशा�ीय संक�ना �स�द करणारा पुरावादेखील �ाने गोळा केला. या अनमोल �ंथाचा लेखक 
होता, �ा काळातील अ�ेसर भूशा�� चाल�स लायेल. 

�ॉटलंडमधील अगॅस परग�ात, �ॉिटश वडील व इं�ज आई�ा पोटी ज�लेला चाल�स, वया�ा दहा�ा वष� आजारी पडला 
आ�ण �ामुळे काही मिहने तो शाळेत जात न�ता. �ाच काळात �ाला �व�वध क�टक पकडून त े सं�ह कर�ाचा नादच लागला. छो�ा 
चाल�सचे वडीलदेखील एक हौशी वन�ती शा�� होत.े �ानंा द�मळ वन�ती गोळा कर�ाचा छंद होता. अशा �कारे �नसग� �मेाचे बाळकडू ु
�मळाले�ा चाल�स लायेल ऑ�फड� �व�ापीठा�ा ए�झीटर कॉलेजमधनू जरी कायदे �श�ण घेऊन बाहरे पडले होत ेतरी �ानंा आवड होती 
ती �नसग��व�ानाचीच. ऑ�फड�म� ेअसतानाच �ानंी तथेील �जऑलॉ�जकल सोसायटीचे सद�� घेतले होत.े �ामुळे नंतरदेखील 
विकली कर�ाऐवजी �ानंी भूशा�ा�ा अ�ासाकडे आपला मोचा � वळवला. 

�ा काळ� परमे�र�न�मत �व� आ�ण नंतर झालेला �लय या बायबलवर आधा�रत क�ना �च�लत हो�ा. पृ�ी�ा �न�मतीब�ल 

�वचारवंतामं�देेखील दोन गट होत.े एकाचे मत होत ेक�, �चंड �लय झा�ानंतर ज�ेा पृ�ी पा�ात बडुालेली होती त�ेाच पा�ाखाली 

पृ�ीला आकार आला. या 'जलवादी' क�नेला घेतलेला आधार �णज े समु�ात असणारे गाळाचे (Sedimentary) खडक. पा�ा�ा 

दाबामुळे पृ�ीवर खडकाचें आवरण झाले, अशी �ाचंी क�ना होती. परंत ुया क�नेतनू अ��ज� खडक कसे आले, याचे उ�र �मळत 

उ�ातंीवादाचा जनक डा�वन ज�ेा  'बीगल' या जहाजातनू  आप�ा �ा�ंतकारी जग�वासाला �नघाला त�ेा “भूशा�ाची तत�्“े या 

मानवतावादी वै�ा�नक 

चाल�स लायेल  Charles Lyell 
�ॉ�टश भशूा�� 
ज�: 14 नो��बर, 1797
म�ृ:ू 22 फे�वुारी, 1875 



शीष�का�ा �ंथाचा एक वषाप� ूव�च ��स�द झालेला पिहला खंड �ाने बरोबर घेतला होता. �वासात या �ंथाचा डा�वनने नुसताच सखोल 
अ�ास केला असे नाही तर �ात माडंले�ा भूशा�ीय संक�ना �स�द करणारा पुरावादेखील �ाने गोळा केला. या अनमोल �ंथाचा लेखक 
होता, �ा काळातील अ�ेसर भूशा�� चाल�स लायेल. 

�ॉटलंडमधील अगॅस परग�ात, �ॉिटश वडील व इं�ज आई�ा पोटी ज�लेला चाल�स, वया�ा दहा�ा वष� आजारी पडला 
आ�ण �ामुळे काही मिहने तो शाळेत जात न�ता. �ाच काळात �ाला �व�वध क�टक पकडून त े सं�ह कर�ाचा नादच लागला. छो�ा 
चाल�सचे वडीलदेखील एक हौशी वन�ती शा�� होत.े �ानंा द�मळ वन�ती गोळा कर�ाचा छंद होता. अशा �कारे �नसग� �मेाचे बाळकडू ु
�मळाले�ा चाल�स लायेल ऑ�फड� �व�ापीठा�ा ए�झीटर कॉलेजमधनू जरी कायदे �श�ण घेऊन बाहरे पडले होत ेतरी �ानंा आवड होती 
ती �नसग��व�ानाचीच. ऑ�फड�म� ेअसतानाच �ानंी तथेील �जऑलॉ�जकल सोसायटीचे सद�� घेतले होत.े �ामुळे नंतरदेखील 
विकली कर�ाऐवजी �ानंी भूशा�ा�ा अ�ासाकडे आपला मोचा � वळवला. 

�ा काळ� परमे�र�न�मत �व� आ�ण नंतर झालेला �लय या बायबलवर आधा�रत क�ना �च�लत हो�ा. पृ�ी�ा �न�मतीब�ल 

�वचारवंतामं�देेखील दोन गट होत.े एकाचे मत होत ेक�, �चंड �लय झा�ानंतर ज�ेा पृ�ी पा�ात बडुालेली होती त�ेाच पा�ाखाली 

पृ�ीला आकार आला. या 'जलवादी' क�नेला घेतलेला आधार �णज े समु�ात असणारे गाळाचे (Sedimentary) खडक. पा�ा�ा 

दाबामुळे पृ�ीवर खडकाचें आवरण झाले, अशी �ाचंी क�ना होती. परंत ुया क�नेतनू अ��ज� खडक कसे आले, याचे उ�र �मळत 

न�त.े  �णनूच दसरा  '�ालामुखी'वादी गट �णत होता क�, पृ�ीवर सतत �ालामुखीचे उ�ेक होत होत;े �ामुळे तथे ेसंपूण � नाश आ�ण ु
नंतर पुन�न�मती याचें च� चालू होत.े परंत,ु या मताला फारशी मा�ता �मळाली नाही. कारण �ातनू पृ�ी शेवटी तयार कशी झाली त ेमाडंले 
जात न�त.े  अशा �कारे 'जलवादी' लोकाचंी �लयाची संक�ना भूशा��ामं� ेब�ताशंी �ढ होती. 

लायेल यानंी 1820 म� ेभूशा�ीय अ�ासा�ारे चुनखडीचे खडक कसे तयार होतात, यावर शोध�नबंध �लिहला. नंतर �ानंी 
�ॉटलंड, �ा� इ. िठकाणी तथेील खडक व भू�राचंा अ�ास केला आ�ण आप�ा महान �ंथा�ा �लखाणाला सु�वात केली. �ा काळात 
उपल� असले�ा भूशा�ीय पुरा�ाचे वै�ा�नक पायावर �व�ेषण क�न 1830 त े1833 या तीन वषा�� ा कालखंडात �ानंी भूशा�ाची 

त� ेहा तीन खंडाचंा �ंथ �लिहला. याम� ेपृ�ी आ�ण पृ�ीचा भू�र कसा �नमाण�  झाला, याचे उ�म �ववेचन क�न पारंप�रक '�लय��णत 

पृ�ी-�न�मत�ची' संक�ना �ानंी �नकालात काढली. �ा�ंा मत,े भूशा�ीय त� ेभ�म पायावर उभी राह�ासाठी जनसामा�ातंील 
��ा�पत पारंप�रक �म��ावंर आधा�रत क�ना न� करण ेआव�क असत.े  

�काशनानंतर�ा चार दशकात लायेल या�ंा या �ंथा�ंा अकरा आव�ृा �का�शत झा�ा आ�ण ��ेक आव�ृी �ा �ा काळापय�त 
�ात असले�ा भूशा�ीय मािहतीने अ�यावत केलेली होती. या �ंथाने डा�वन फारच �भा�वत झाला आ�ण आप�ा बीगल जहाजा�ा 
सफरीनंतर इं�ंडला परत आ�ावर दोघे �जवलग �म� झाले. डा�वनने 'बीगलचा �वास' ह े आपले पु�क लायल यानंा अप�ण केले. �पृ�ी�ा 

जडणघडणीचा इ�तहास �णज े स�ा अ���ात असले�ा �नसग��नयमानंी �नयं��त झाले�ा भौ�तक घटना आहते ,'' ही मूलभूत संक�ना 
लायेल यानंादेखील पटली होती. लायेल या�ंा मत ेवाळूंची वादळे, िहमवादळे, �चंड वेगाने वाहणा�या पा�ामुळे होणारी धपू व अशा 
�कार�ा नैस�गक घडामोडी, �ा आजदेखील अ���ात आहते , �ा पुरातन काळ�देखील पृ�ी आ�ण �ावरील जीवना�ंा जडणघडणीस 

कारणीभूत हो�ा. पृ�ी�ा वतम� ानाची सखोल वै�ा�नक �चिक�ाच आप�ाला भूतकाळाब�ल �ान �ा� क�न देत.े ज�मनीखाली 
सापडणारे �व�वध �कारचे जीवा� ह े या क�नेचे उ�म उदाहरण आह.े  

लायेल उ��तीचे वै�ा�नक तसेच एक मानवतावादी �णनू देखील त ेनावाजले गेले. लंडनमधील बघेर लोक आ�ण �नराधार व�ृद याचें 
�� सोड�व�ा�ा ��ीने �ानंी पुढाकार घेऊन अनेक समाजसेवी गट �ापले. �ाचंे संशोधन व समाजकाय� या�ंामुळे इं�ंड�ा राजाने 
लायेल यानंा नाईट�ड आ�ण बॅरोनेट ह े िकताब िदले.  



रसायनशा�ाचा इ�तहास बघता आढळत े क�, एको�णसा�ा शतका�ा सु�वातीला सव� रसायने वा रासाय�नक पदाथ � मु�� ेदोनच 
वगात�  गणली जात होती. �ाकरता रसायने तापवली असता उ�तचेा �ा�ंावर होणारा प�रणाम हा मु� मापदंड होता. याम� ेपिहला गट 
अशा रसायनाचंा होता क�, जी तापवली असता �ाम� ेमूलभूत बदल होत नाहीत उदा. मीठ, कथील, पाणी यापैक� मीठ ताप�वले तर लाल 
होऊन �का�शत होत.े (Redhot glow), कथील �वतळत ेतर पा�ाची वाफ होत.े परंत,ु थंड झा�ावर ह े पदाथ � परत मूळ�ासारखे होतात. 
दस�या गटातील रसायने उदा. साखर, ऑ�ल� तले अशा पदाथाप� ैक� साखर ताप�वली तर जळून कोळसा होत.े आ�ण थंड झा�ावर दे�खल ु
तशीच रहत.े  ऑ�ल� तले ताप�व�ावर �ाचे बा�ीभवन होत ेपरंत ुह े बा� थंड झा�ावर परत तले बनत नाही. वरीलपैक� पिह�ा गटातील 
रसायने ही �नज�व पदाथाप� ैक� आहते . तर दस�याचें मूळ सजीवसृ�ीत आह.े  या आधारे सन 1808 म� ेबझ��लयस नावा�ा �ा काळातील ु
अ�ेसर �ीिडश रसायनतज�्ाने असे माडंले क�, ज ेपदाथ � उ�तमुेळे जळतात त ेपदाथ � सजीवसृ�ीतनू  �मळाले असतात. �णनू �ानंा स�ि�य 
(Organic) पदाथ � असे संबोधले जात.े इतर सव� पदाथ � ह े अस�ि�य पदाथ � (inorganic) मानले गेले. बझ��लयसने ठामपण ेमाडंले क�, 
फ� सजीव पेशीच स�ि�य पदाथ � बनव ूशकतात. आ�ण या क�नेला �ाणत�वाद (Vitalism) �णनू मा�ता �मळाली. परंत,ु या 
��ा�पत संक�नेला �योगा�दारे आ�ान िदले त ेबझ��लयसचाच �व�ाथ� असले�ा ि�डी� श �ोलर याने. 

�ोलर याचंा ज� जम�नीम� े�ँकफट�जवळ�ल एका खे�ात झाला. �ाचें वडील सु�श��त होत ेतसेच �व�ान�मेीदेखील होत.े 
�ामुळे शालेय �श�णा�ा जोडीने �ोलर यानंा विडलाकंडूनदेखील माग�दश�न �मळाले. लहानपणी �ानंा ख�नजाचें (Minerals) �व�वध 
�कारचे नमुने जम�व�ाचा छंद होता. विडलानंी �ाचंा हा छंद जोपास�ाला �ो�ाहन िदले. तसेच पु�के आ�ण �योग कर�ाकरता 

�ा�ंतकारी रसायनशा��

��डरीश �ोलर
Friedrich Wöhler 
 जम�न रसायनशा�� 
ज�: 31 जलैु, 1800
म�ृ:ू 23 नो��बर, 1882 



घरगुती �योगशाळासु�दा उपल� क�न िदली. यामुळे �ानंा रसायनशा�ात आवड �नमाण�  झाली. वया�ा �वसा�ा वष� �ानंी 

वै�कशा�ात पदवी घे�ासाठी माबग�  �व�ापीठात �वेश घेतला. मूळचा रसायनशा� छंद �ानंी चालूच ठेवला आ�ण वस�तगृहातील 
आप�ा खोलीची �योगशाळाच क�न टाकली. याब�ल �व�ापीठा�ा अ�धका�यानंी �ानंा कडक समज िदली. �ामुळे �ोलर यानंी माबन�  

�व�ापीठ सोडून हाईडेबग� �व�ापीठात वै�क�य शाखेतच �वेश घेतला. तथे े�ाचंा संपक�  �ा. मो�लन या रसायनशा�ा�ा �ा�ापकाशी 
आला. वै�क�य �श�ण�म पूण � के�ानंतर हॉ��टलम� ेडॉ�र �णनू अ�नवाय� असलेली उमे�ारी कर�ाऐवजी �ानंी रसायनशा�ात 
संशोधन कर�ाकरता �ीडनमधील �ॉकहोमम� ेबझ��लयस या�ंाबरोबर �व�ाथ� संशोधक �णनू कामाला सु�वात केली. 

तथे े�ोलर यानंी �योगशाळेत न�वाय ू(Nitrogen), कब � (Carbon), �ाणवाय ू( Oxygen) आ�ण चादंी याचंी रासाय�नक 
ि�या क�न '�स��र सायनेट' ह े संयगु बन�वले. नंतर �ानंा पोटॅ�शयम सायनेट ह े संयगु बन�व�ातही यश आले. या संयगुावर �व�वध �योग 

करताना �ानंा आढळले क�, पोटॅ�शयम सायनेट आ�ण अमो�नयम स�ेट या�ंा रासाय�नक ि�येतनू एका वेग�ाच �कारचे पाढंरे �िटक 
�मळतात. �व�ाथ� असताना मानवी मू�ा�ा रासाय�नक �व�ेषणातनू असे �िटक �ोलर यानंा सापडले होत ेआ�ण त े�िटक य�ुरयाचे 
होत.े मानवी मू�ाम� ेय�ुरया असतो, य�ुरया एक स�ि�य पदाथ � आह.े  पोटॅ�शयम सायनेट आ�ण अमो�नयम स�ेट या�ंा �ि�येतनू �मळालेले 
�िटकदेखील य�ुरयाचेच आहते , ह े समज�ावर �ानंा आ�याच� ा ध�ाच बसला. याचा अथ � असा क�, यरुि◌या हा स�ि�य पदाथ � �ानंी 
अस�ि�य पदाथाप� ासून कृ��म�र�ा बन�वला होता. �णजचे हा शोध बझ��लस�ा �ाणत�वादा�ा �वरोधात जात होता. �ोलर यानंी हा 

�योग पु�ा पु�ा केला तरी �न�ष� तोच �नघत होता. चार वष� उलट�ावर शेवटी �ानंी आप�ा शोधाला ��स�दी देऊन बझ��लयससार�ा 
रसायनशा�ातील मा�वर शा��ाला आ�ान दे�ाचे धाडस केले. यामुळे रसायनशा��ामं� ेखळबळ माजली. परंत ुभ�म वै�ा�नक 
पायावर उभे अस�ाने �ोलर याचें संशोधन सव�मा� झाले. यायोगे, स�ि�य रसायने कृ��मरी�ा बन�व�ा�ा संशोधनास मोठी चालना 
�मळाली आज अशी रसायने मो�ा �माणावर तयार केली जातात. 

�ोलर यानंी न�, कब,�  �ाणवाय ूआ�ण चादंी या�ंापासून �स��र सायनेट बन�वले �ाचवेळ� पॅ�रसम�देेखील ज�स लाय�बग 
नावा�ा दस�या एका रसायनशा��ानेदेखील वरील चार मूल��े असलेले एक संयगु बन�वले होत.े  �ोलर व लाय�बग यानं ी बन�वले�ा ु
संयगुात चारही धातचेू �माण तंतोतंत जळुत होत.े परंत,ु लाय�बगने बन�वले�ा संयगुाचे रासाय�नक गुणधम� वेगळे होत.े हा देखील एक 
नवीनच शोध होता. �ोलर यानंी आपले गु� बझ�� लयस या�ंा �नदश�नास ही गो� आणली. �ानंतर स�व�र �चिक�ा करता �ानात आले 
क�, अशा त�हचे ी संयगेु �णजचे  मूल��ाचें सारखेच �माण असलेली, परंत ुगुणधम� वेगळे असणारी इतर संयगेु देखील असतात. सन 1830 
म� ेअशा �कार�ा संयगुानंा �ानंी 'आयसोमर' (Isomer) असे नाव िदले. या मूळ �ीक श�ाचा अथ � 'समभाग' (Equal Parts) असा 

आह.े  नंतर �स�द झाले क�, अशा संयगुामं� ेमूल��ाचे �माण सारखे असले तरी �ामधील मूल��ा�ंा अणंचूी एकमेकाशंी असलेली 
जोडणी वेगळ� असत.े  उदा. �ुटेन व आयसो�ुटेन या दो�ी संयगुामं� ेकाबन� चे चार व हायडो� जनचे दहा अण ू आहते . (C H ) परंत ु�ाचंी 4 10

रचना मा� खालील�माण ेआह.े  

H H H H          H H H 

  |  |  |  |           | |  |     

H-C-C-C-C-H     H-C-C-C-H

   | |  |  |          |  |  |

H-H-H-H         H  |  H

                    H-C-H 

                       |                  

                       H 



'आयसमोर' कसे होतात, याची कारण �ममासंा जरी केकुलेसार�ा रसायनशा��ानंी लावले�ा शोधानंतर समजली तरी 
'आयसोमर'चे अ��� �स�द कर�ाचे �ेय �ोलर व लाय�बग यानं ाच आह.े  'आयसोमर'चे अ��� �स�द झा�ामुळे संयगुाचंी रचना ही 
गुंतागंुतीची असत े ह े संशोधका�ंा ल�ात आ�ाने पुढील काळात नवीन संशोधनाचे माग� खुले झाले. �ोलर यानंी �व�वध रसायना�ंा 
एकमेकावंरील ि�या कर�ाचे �योग चालूच ठेवलेले होत.े पोटॅ�शयम आ�ण अ◌ॅ��ुम�नयम �ोराईड �ानंी परी�ानळ�त एक� केले 

ंअसता दोहो�ा रासाय�नक ि�येमुळे एक �पेरी रंगाचा पण वजनास अ�ंत हलका पदाथ � �नमाण�  झालेला �ानंा आढळला. या पदाथाच� े 

गुणधम� धातं�ूा गुणधमाब� रोबर तंतोतंत जळुत होत.े हा पदाथ � �णज े शु�द ��पातील अ�ॅ�ुम�नयम हा धात ूहोता. शु�द ��पात 
अ◌ॅ��ुम�नयम वेगळे कर�ात यश�ी होणारा �ोलर हा पिहला शा�� होता. अ�ॅ�ुम�नयम �नसगात�  संयगुा�ा ��पात आढळत.े  
वजनाला हलका तरी िटकाऊ असणारा हा धात ूफारच उपय�ु होता. या शोधानंतर काही वषान� ी हॉल नावा�ा रसायनशा��ाने ज�मनीत 
�मळणा�या बॉ�ाईट या ख�नजापासून अ�ॅ�ुम�नयम ��ात वेगळे कर�ात यश �मळवले. आ�ण जगभर ही ‘अ�ॅ�ुम�नयम �ातंी' �रीत 
पसरली. �ोलर यानंी ब�ेर�लयम हा धातदेूखील �थम �योगशाळेत बन�व�ात यश �मळवले. ब�ेर�लयमचा उपयोग �बुलाईटसार�ा 
(Flurosent) िद�ामं� ेहोतो. �ानंी कातडे कम�व�ासाठी उपयोग होत असले�ा ��नोन नावाचे संयगु आ�ण हायडो� ��नोन �ाचा 
फोटो डे�लपरम� ेवापर होतो, तदेेखील शोधनू काढले. 

सन 1862 म� े�ानंी कॅल�शयम काबाई� डचा शोध लावला आ�ण �ाची पा�ाबरोबर रासाय�नक ि�या घड�व�ावर �ानंा 
ंअ�ॅसिटलीन हा अ�ंत उपय�ु वाय ू�मळाला. अ�ॅसिटलीन हा वाय ूवे�ीगम� ेआजदेखील वापरला जातो. तसेच �ा�ापासून �नओ��न 

नावाचे कृ��म रबर बनवले जात.े �ोलर यानंी टायट��नयम धात ूबन�व�ाची कृती देखील शोधनू काढली. याचा उपयोग कृ��म 'िहरे' 
बन�व�ासाठी होतो.

अनेक �कारचे रासाय�नक शोध व संयगेु बन�व�ा�ा कृती ��ा�पत करणा�या �ोलर या�ंा यशाची गु�िक�ी ही �ाचंी �चकाटी, 

�योगशीलता, �नरी�ण�मता यामं� े आह.े  �ा�ंा संशोधनामुळे ‘रासाय�नक-तं��ान' (Chemical  Technology) �वक�सत 
हो�ास �चंड मदत झाली. आज या तं��ाना�ा आधारे कृ��म संयगेु, औषध,े कृ��म धागे सव�� बनवले जात आहते . 



�व�ाना�ा इ�तहासात �ा महान शोधानंी शा�ीय �गतीबरोबरच समाजातील पारंप�रक �वचारानंा ध�ा देऊन आमूला� नवी िदशा 
िदली, �ाम� ेडा�वन या�ंा उ�ातंीवादाचे �ान अन�साधरण आह.े  

पृ�ीवरील असं� जीवजाती, �ा�ंातील �व�भ�ता आ�ण �व�वधता ही ई�राने एकाच वेळ� �नमाण�  केलेली नसून ती जीवसृ�ी�ा 
एकाच समाईक व �मश: झाले�ा �वकासातनू (ऑरगॅ�नक इ�ो�शून) �नमाण�  झालेली आह े ही क�ना काही आ� �ीक त�वे�ामं� े
बीज�पात आढळत.े  पण म�ंतरी अनेक शतके झाकोळलेली उ�ातंीची क�ना पु�ा पुढे येऊ लागली ती �� च �ा�ंतपूव� काळात यरुोपात 
वैचा�रक मंथन सु� झाले त�ेा. चा� � डा�वन याचें आजोबा इरॅसमस डा�वन यानंी इं�ंडम�,े �ा�म� ेलामाक�  व स�ट िहला�रया यानंी 
आ�ण जम�नीम� ेगोएटे यानंी हा �वचार माडंला होता. परंत ुत�ेा �ाकडे फारसे कोणी ल� देत न�त.े  कारण राजक�य आ�ण सामा�जक 
वातावरण धमाच� ा पगडा असलेले, परंपरावादी होत.े तसेच आप�ा �स�दातंानंा पुरेसा शा�ीय आधार उभा करण ेया शा��ानंा साधले 
न�त.े  

ंचा� � डा�वन यानंी पुरा�ाचा अभे� डोगर रचून 'उ�ातंीवादा'ला भ�म वै�ा�नक पायावर उभे केले आ�ण तो 1859 म� ेपु�क 
�पाने जगापुढे माडंला त�ेा मा� जगभर खळबळ माजली. 

डा�वनचा �स�दातं: पृ�ीवरील वन�ती व �ाणी जीवन ह े ई�राने इ.स.पूव� 4404 साली �नमाण�  केले, वेगवेग�ा �कारची जीव�पे 
ई�राने �तं�पण े�नमाण�  केली व नंतर�ा काळात �ा�ंात कोणताही फरक पडलेला नाही, हा बायबल��णत �स�दातं भरपूर पुरा�ासंह 
पयाय� ी सुसंगत �स�दातं माडूंन डा�वन यानंी खोडून काढला. जीवसृ�ीम� ेलाखो वषा�� ा काळात बदल होत गेले आहते , असे ��तपादन क�न 

शा�ीय उ�ातंीवादाचा जनक 

चा�� डा�वन 
Charles Robert Darwin
इं��श �नसग�अ�ासक, जीवशा��
ज�: 12 फे�वुारी, 1809
म�ृ:ू 19 ए��ल, 1882



ह े बदल का व कसे होत गेले आहते  हहे ी �ानंी स�माण माडंले. 

ंवन�ती व �ाणी जातीम� े �जवंत राह�ासाठी व �जो�ादनासाठी �धा � चाललेली असत.े  �नसगा�� ा झग�ाम� े �ा 
ंजीवजातीम� ेसभोवताल�ा �व�श� नैस�गक प�र��तीत िटकून राह�ायो� गुणधम� असतात, अशाच जाती �जवंत राहतात; �णज े

�नसग� जग�ासाठी �ाचंी �नवड करतो, हा नैस�गक �नवडीचा �स�दातं डा�वन या�ंा उ�ातंीवादाचा गाभा आह.े  

ब�तके वन�ती �वपुल �माणात बीज �नमाण�  करतात. ��म�त �त�म�रयाझवे या शा��ाने ग�णत क�न अदं ाज केला क�, 
डॅडी�लयॉन या फुलझाडाची सव� बीज ेअकं ु रत झाली तर पृ�ीवरील ज�मनी�ा पंधरा पट ��े ही झाडे �ापतील, एका मोसमातील एका 
माशीची संपूण � �जा जगली तर �ाचंा पृ�ी त ेचं� असा मोठा �ंभ तयार होईल. पण ���ात असे घडत नाही. ब�सं� वन�ती आ�ण 

ं�ाणी जीवनकलहात िटकत नाहीत. �ा�ंापैक� लायक तवेढेच िटकतात. या लायकचा अथ � बलवान िकवा सहनशील होता का� तर नाही� ह े
लायकपणा अवलंबनू असत े �व�श� प�र��तीत अ��� िटकव�ासाठी आव�क असले�ा गुणधमाव� र. 

झाडा�ंा बं�ुावंर �वसावले�ा फुलपाखराचंा रंग बं�ुा�ा रंगाशी जळुणारा असतो. समजा यातील काही फुलपाखरानंा बं�ुा�ंा 

रंगाशी जा� सा� असले�ा रंग �ा� झाला तर फुलपाखरे शोधण ेअ�धक अवघड होईल. �णजचे  ही फुलपाखरे व  इतर �जा यात फरक 
असेल. �णजचे  फुलपाखराची नवीन जात तयार झालेली असेल. येथ े रंग या गुणधमाच� े उदाहरण घेतले. परंत,ु '�नवडीचा रेटा' व 
प�र��तीनु�प आनुवं�शकत�ेदारा होणारे बदल ही त� ेइतर गुणधमाब� ाबत एकएक�ाने अथवा एक��तपण ेलागू होऊ शकतात. या 

ं�ि�येला डा�वन यानंी �नसग��नवडीतनू  जीवजातीचे उ��ी असे �टले आह.े  

डा�वन याचंा हा �स�दातं �चंड क�ाने व �श�ीने �मळ�वले�ा पुरा�ावर आधारला होता. द��ण अमे�रके�ा सफरीवर �नघाले�ा 
'एच एम एस बीगल' या बोटीतील सफरीत डा�वन यानंी �नर�नरा�ा बटेावं�न �ाणीजीवनाचे असं� नमुने गोळा केले. 'बीगल' सफरीत गोळा 

ंकेलेली मािहती व नमुने याचें काटेकोर �व�ेषण करीत असतानाच डा�वन यानंी कबतुरखाना तयार क�न �नर�नरा�ा जाती�ा कबतुरावंर 
ंपैदाशीचे �योग केले. तसेच �ानंी �नर�नरा�ा �ा�ाचंी शरीरे व �ाचें गभ� याचंा तलुना�क अ�ास केला.  जीवशा�, �ाणी व वन�तीचे 
ंभौगो�लक �वतरण याचंा आधार घेऊन विकली कौश�ाने आपले य�ु�वाद माडंले. 24 नो�ब� र 1859 रोजी '�नसग� �नवडीतनू जीवजातीची 

उ��ी' (ओ�रजन ऑफ �ेसीज बाय मी� ऑफ नॅचरल �सले�न ऑर ��झव�शन ऑफ फेवड� रेसेस इन �ग� ल फॉर लाईफ) ह े पु�क 
��स�द केले. नाव बोजड असले तरी या पु�का�ा सव��ा सव� �णज े 1250 �ती एका िदवसात संप�ा.  या पु�कावर डा�वन यानंी 15 वष� 
अथक �म केले होत.े 

याच वेळेत आल�ेड वॅलेस या त�ण शा��ाने �तं�पण े�नरी�ण े व नमुने गोळा क�न उ�ातंीचा �स�ातं माडंला व तो �नबंध 'रॉयल 

सोसायटी'कडे पाठ�वला होता. वै�ा�नक शोध ह े अनेकदा एकाच वेळेस लागतात, याचे ह े आणखी एक उदाहरण. डा�वन याचंी सव� मेहनत 
फुकट जाऊन उ�ातंीचे �ेय वॅलेसला �मळणार क� काय, असा �� �नमाण�  झाला. परंत,ु डा�वन याचें अनेक वषाच� े काम पा�न वॅलेसने डा�वन 

याचें �े�� मा� केले. तो �नबंध दोघा�ंा नावाने ��स�द झाला. 

सामा�जक मह�: डा�वन याचें पु�क ��स�द झा�ानंतर सव�� खळबळ माजली. कारण �ामुळे 'ई�राने सृ�ी �नमाण�  केली व तीही 

फ� सात िदवसात(�)' या बायबल�ा �शकवणकु�ला, या पयाय� ाने चच��ा स�लेाच, ध�ा बसला होता. साह�जकच, धम�गु�ंनी दंड 
थोपटले. �चंड वादंग माजले. शेवटी 'ऑ�फड�ची लढाई' या नावाने ��स�द असले�ा वैचा�रक वादात ह�ले व इतर शा��ानंी डा�वन 
याचंा �स�ातं उचलून धरला. नंतर ब�याच वषान� ी रोमन कॅथॉ�लक चच�नेही तो मा� केला. डा�वन याचंा, वै�ा�नक �वचार�णालीचा �वजय 
झाला. 

डा�वन या�ंा �स�दातंाने जीवशा�ाला नवी िदशा िदली. माणसामाणसातील, �नसग� व माणसू या�ंातील व एकूणच सजीवसृ�ीतील 



एका�तलेा �ानंी वै�ा�नक आशय �ा� क�न िदला. परंत,ु �ावेळचे �नसग�शा� 'वंश व�ृ' तयार कर�ातच अडकवनू पडले. 
ंवन�ती व �ाणी या�ंातील अतं ग�त �ि�याकंडे िकवा वंशानु�मे होणारे �पातंर नेमके कसे होत,े अशा ��ाकंडे �ाचें दल�� झाले. �ामुळे ु

डा�वन या�ंा �स�दातंातील कमकुवत भाग �णज े 'जीवसृ�ीत िदसणारी य�� �व�भ�ता' याचे ��ीकरण �ाम� े�मळू शकले नाही. पुढे 
डा�वन याचें पु�क ��स�द झा�ानंतर दहा वषान� ी म�डेल या धम�गु� शा�ा�ाने काटेकोर �योग क�न 'जने ेिटक टा� ��मशन'चा (अनुवं�शक 
वाहन) �स�दातं माडंला व आनुवंशशा�ाचा पाया घातला. 

डा�वन याचंा आधार घेऊन 'बळ� तो कान �पळ�', '�े� वंश', 'आ�थक �धत�  लायक तोच िटकणार' असे �वचार राजकारणी व 

�ापारी वगान� े �त:�ा �ाथास� ाठी �सृत केले. त ेइतके पराकोटीला गेले क�, �ातनू 'नाझी सुपरमॅन'ची क�ना पुढे येऊन नाझीवादाचा 
भ�ासूर उभा रािहला. �ा आधारे दबल� ाचंी �पळवणकू, वा�ंशक अ�ाचार, आ�मक य�ुद, याचें समथन�  कर�ात येऊ लागले. एका ु
वै�ा�नक संक�नेला �वकृत �प देऊन �ाथास� ाठी वापरले गे�ाचे यापे�ा ध�ादायक दसरे उदाहरण नसाव.ेु



१८५१ म� ेएके िदवशी पॅ�रसमधील पॅन�थऑन या एक भ� �ाथन� ा मंिदरा�ा आवारात नाग�रकानंी मोठी गद� केली होती. 
पॅन�थऑन�ा घुमटापासून दोनशे फूट लाबंी�ा पोलादा�ा काबंीला एक दोन फूट �ासाचा लोखंडी गोळा टागंलेला होता. गो�ा�ा 
टोकाला एक टोकदार �खळा बस�वलेला होता व तो ज�मनीवर टेकलेला होता. या �चंड लंबका�ा आदंोलनाचंा वाळूवर आलेख काढ�ासाठी 

ंहा �खळा बसवलेला होता. आधी एका दोरीने गोळा �भतीला बाधंनू ठेवलेला होता. �योगाब�लची उ�ंठा वाढत होती. सव�� �न:श� शातंता 
पसर�ावर दोरीला आग लावनू ती तोड�ात आली व गोळा मोकळा कर�ात आला. �ाची आदंोलने सु� झाली.

कशासाठी चालला होता हा �योग� पृ�ी ��र नसून सूयाभ� ोवती िफरत ेआ�ण �त:�ा आसाभोवतीदेखील �गर�ा घेत,े ह े �ान 
कोप�नकस�ा शोधापासून अनेक वष� शा��ानंा �ात होत.े पण आजपय�त कोणीही पृ�ीचे प�रवलन �णज े ती �त:�ा आसाभोवती 
िफरत,े ह े ���ात �योगाने दाखवनू िदलेले न�त,े  १८५१ साली फूको या �� च शा�ा�ाने वरील �योगातनू तचे दाखव�ाचा यश�ी �य� 
केला. 

शा��ानंा ह े प�े ठाऊक होत ेक�, वरील�माण ेटागंले�ा कोण�ाही लंबकाची आदोलने एका ��र समतलाम� ेहोत राहतात. उदा. 
उ�र धवुावर असा टागंलेला लंबक एकाच ��र समतलात झोके घेत राहील. पण �ा�ाखालची पृ�ी मा� �त: भोवती िफरत राहील आ�ण 
२४ तासात �त:ची एक फेरी (३६० अशं ) पूण � करेल. पृ�ीवरचा �नरी�क पृ�ीबरोबरच िफरत असेल. �ामुळे �ाला पृ�ी ��र भासेल. 
पण लंबका�ा आदंोलनाची समतल मा� उलट िदशेने िफरत आह े असे िदसेल, २४ तासात ती समतलसु�ा �त:चा एक फेरा पूण � करेल. पृ�ी 

��र असती तर �ख�ा�ा टोकाने वाळून रेषा उमटली असती; ती िफरत अस�ाने वतळु� ात पाक�ा उमटत जातात.

उ�र �वुा�ा खाल�ा बाजचेू पण उ�र गोलाधात� �ा कोण�ाही �देशातले एखादे गाव आपण �योगासाठी �नवडले तर काय 

�योगशील शा�� 

जॉ�लऑ फूको 
Jean Léon Foucault
�� च पदाथ��व�ानशा��
ज�- 18 स��बर, 1899
म�ृ ू: 11 फे�वुारी, 1868



होईल� पृ�ीची िफर�ाची िदशा उ�र �वुा�माणचे घ�ाळा�ा उलट असेल व समतल घ�ाळा�ा िदशेने िफरताना िदसेल. पण पृ�ी�ा 
ंपृ�भागावर�ा या �बदचे �ान ल�ात घेता समतलाची एक फेरी पूण � हो�ासाठी जा� वेळ लागेल, असे शा��ानंी ग�णत केलेले आह.े  ू

पॅ�रसचा अ�ाशं ल�ात घेता समतलाची एक फेरी पूण � �ायला ३१ तास ४७ �म�नटे लागातील, अशी अपे�ा होती. फूको या�ंा �योगात 
समतला�ा एका फेरीची िदशा व वेळ याबाबत नेमके हचे  घडले. पॅन�थऑनम� ेवाळूवर लंबकावर �ख�ाने रेखाटले�ा आलेखाव�न पृ�ी 

�त:�ा आसाभोवती िफरत,े याचे �ा���क शा��ानंा डो�ानंी पाहता आले.

ंफूको या�ंा �योगाचा एवढा गाजावाजा का झाला� कारण पृ�ी हा �व�ाचा क� ��बद आह े आ�ण सूय�, चं� व �ह पृ�ीभोवती ू
िफरतात, असा अनुभुतीतनू  पटणारा समज अनेक शतके जगतमा� होता. वा��वक इ.स. पूव� चव�ा शतकात �ीक शा�� हरे ा�ेडस 

याने पृ�ी �त:�ा आसाभोवती िफरत,े हा �स�दातं माडंला होता. भारताम� ेइसवी सना�ा पाच�ा शतकात आय�भटानेही तो �स�दातं 
माडंला होता. परंत,ु �ाची �बनतोड �स�दता देण े�ा काळ�ा तं�वै�ा�नक �गतीचा ट�ा ल�ात घेता श� न�त.े  पृ�ीक� ि�त �स�दातंा�ा 

आधारे वषाच� ी अचूक कालगणना करता येत न�ती. �हा�ंा गती ठरवताना अनेक �वसंगती �नमाण�  होत हो�ा. �णनू सूय�क� ि�त �स�दातं 
कोप�नकसला आकष�क वाटला व तपशीलवार ग�णती आकडेमोडी�ा आधारे �ाने तो �स� केला. पण हा �ा�ंतकारी �स�दातं ��स� 
करायला �ाला धीर होईना. कारण धम�मातड� ानंी अप�रवतन� ीय 'स�' �णनू मानले�ा पृ�ीक� ि�त �व�क�ने�ा �वरोधी 'पाखंडी' �वचार 
माडंण ेधोकादायक होत.े प�रणामी कोप�नकसचा �स�दातं १५४३ साली �ा�ा मृ�ूसमयी ��स� झाला आ�ण �ावेळ� �काशकानंी चच�चा 

रोष ओढव ूनये �णनू ��ावनेत असे नमूद केले क�, कोपन�िकसचा �स�दातं ह े वा�वाचे �च�ण आह,े  असा दावा नाही. तर �ह�मण 
मोज�ाची उपय�ु प�ती �णनू तो �स�दातं आधारभूत मानला आह.े  असा वाद�� �स�दातं �योगा�ारे �स�द केला गेला, ह े फुको या�ंा 

या �योगाचे ऐ�तहा�सक मह�.

लंबकावरील आप�ा �योगामधनू फूको यानंी धणू�चा (Gyroscope) शोध लावला. पृ�ीची प�रवलन गती �� क�ासाठी 
धणू�चा उपयोग होतो. �ाआधारे ए�र �ेरी यानंी गायरोकंपास �वक�सत केला. गायरो�ोपचे त� लहान मुला�ंा खेळ�ापंासून 

अवकाश�वास, कृ��म उप�ह सोडण,े  �पेणा�ानंा माग�दश�न करण ेअशा नवन�ा ��ेातं ब�मोल ठरल.े

फूको याचें �काशावरचे �योगही पथदश�क आहते . एका �व�श� प�तीने आरशाचा वापर क�न �ानंी पाणी व इतर मा�मातंनू 

जाताना �काशाचा वेग मोजला व हवपे े�ा पा�ातनू जाताना �काशाचा वेग कमी असतो, असे दाखवनू िदले. या �योगामुळे 

�काशलहरी�वषयक �स�दातंाला आधार �मळाला.

फूको याचंी वडील �काशक होत.े फूको आधी वै�क�य �श�णाकडे वळाले होत ेपरंत ु र�ा�ा नुस�ा दश�नानेही बचैेन होत 
अस�ामुळे वै�क�य �श�ण सोडून त ेपदाथ�� व�ानाकडे वळले आ�ण नंतर �ानंी आपले सव� आय�ु क�क शा�ीय �स�दातं व ��� 

�ायो�गक �स�दता यासाठी वा�न घेतले.



चतुर� संशोधक 

हरमन लुड�वग हे�हो�झ 
Hermann Ludwig Helmholtz 
जम�न शरीरि�या शा�� आ�ण भौ�तकशा�� 
ज�: 31 ऑग�, 1821
म�ृ:ू 8 स��बर, 1894 

��शयामधील पोटस्डॅम येथ ेएका �श�का�ा घरात ज�ले�ा ह�े हो�झ् यानंी ब�लनला वै�क�य शा�ात 1842 साली पदवी 

�श�ण पुरे केले. वै�क�य �श�ण घेत असतानाच �ानंी भौ�तक�चा अ�ास�म पुरा केला याबरोबरच �ा�ायाने ग�णताचा सखोल अ�ास 
केला व �पयानो वादनात �ा�व� �मळवले. वै�क�य �श�ण �वनामू� घे�ासाठी ल�रात आठ वष� नोकरी करण,े ही पूव� अट होती. 
ल�रात डॉ�र �णनू �ज ूझा�ावर छावणीतच �योगशाळा उभा�न �ानंी संशोधनकाय� सु� केले. 1855 म� ेत ेबॉन �व�ापीठात 
शरीरि�याशा�ाचे �ा�ापक झाले. शरीरि�याशा�, भौ�तक� व ग�णतशा� या �त�ीवरील �भु� व संशोधनात�ा समृ�द अनुभव 
या�ंा जोरावर मूलगामी संशोधन क�न �ावेळ�ा अनेक �च�लत �स�दातंानंा �ानंी ध�ा िदला आ�ण शरीरि�याशा� व भौ�तक�म� े
�गतीचा नवा ट�ा गाठला. 

ह�े हो�झ् या�ंा सव� वै�ा�नक कायाम� ागे एक सू� आप�ाला िदसत.े  �ाकाळ� शा��ामं� े'नेचर िफलॉसॉफ�'ची चलती होती. या 
त��ानाला ह�े ह�े झ् यानंी पदोपदी कडवा �वरोध केला. या �वचार�णालीनुसार अ�ं तमत: मानवी ब�ुदी हाच �ानाचा �ोत आह;े  जर 

ंआप�ा ब�ुदीम�चे उपजणा�या काही मूळ त�ाचंा व तक� शु�द �वचारप�दतीचा अ�ं गकार केला तर आप�ाला जगाचे �ान होऊ शकत,े 
कारण ही त� ेई�री योजनेला अनुस�न असतात. या उलट ह�े हो�झ या�ंा मत,े पंच�ि�या�ंदारे येणा�या अनुभवातनू आप�ाला सव� �ान 
होत.े या अनुभवाचंी काही एक �व�ा लावनू �ाचें आकलन क�न घे�ाचे काम ब�ुदी करत ेह े खरे, पण ब�ुदी �त:च काहीही �व�ा 
�नमाण�  करत नाही. काय�कारणभाव, �नयमब�दता या गो�ी �नसगात� च असतात. ब�ुदी फ� �ा �नयमाचें आकलन क�न घेत.े या �कारे 

ंसंपूण � �व�ातील भौ�तक घडामोडीमागे काही तरी एक चैत� असत,े  ई�री ब�ुदी व �रेणा असत,े  अशा आदश�वादी ��ीकोनाला ह�े हो�झ 



यानंी �वरोध केला, आ�ण जग ह े नाना जड व�,ू श�ी व ऊजा � यानंी बनलेले आह े व �त:�ा �नयमानुंसार त ेचालत ेअसा ���कोन 
पुर�ारला. 

'नेचर िफलॉसफ�' चा जीवशा�ातला अ�व�ार �णज े '�ाणश�ी' ची क�ना. ह�े हो�झ् याचें गु� ��स�द शरीरि�याशा�� 

�लु र यानंी असे ��तपादन केले होत ेक�, �ा�ा�ंा शरीरा�ा सग�ा भागामं� ेव अवयवामं� े-'जीव-�रेणाश�ी' �ाणश�ी (Vital 
Force) नावाची एक �रेक श�ी वसत असत.े  या �ाणश�ीचे ��प मा� �ा�ंा मत ेजड नसून चैत���प, गूढ असे असत.े  �ामुळे 
�योग वा �नरी�ण े या�ंा�ारे �तचे आकलन होण ेअश� आह.े  प�रणामी, शरीरि�याशा�ाम� े�योगा�ंदारे संशोधन करण ेश� नाही. 
ह�े टहो�झ् यानंी या �वचारसरणीला ठाम �वरोध केला. '�ाणश�ी' नावाची काही श�ी अ���ात नाही. �नज�व सृ�ीत �ा श�ी काम 
करत असतात �ाच सजीवा�ंा जीवनि�यामं� ेकाय�रत असतात असे �ानंी माडंले व अनेक �योगा�ंदारे सजीवा�ंा जीवनि�यामंधील 
भौ�तक ि�याचें ��प उलगडून दाखवले. 

1842 साली �ानंी पीएडी.डी.�ा �बंधासाठीचे काम सु� केले. �ाचंा �वषय शरीरातील म�ातंत ूव म�ापेशी या�ंातील संबंध हा 
होता. 1852 साली बडेका�ंा �ायंनूा म�ातंतमूाफ� त �मळणा�या संवेदनेचा अ�ास �ानंी हाती घेतला. �थम �ानंी �ायलूगत असले�ा 

ंम�ातंतलूा संवेदना िदली आ�ण �ायंनूा ती संवेदना आकलन हो�ास लागणारा वेळ नोद�वला. (तो सेकंदा�ा काही िह�ा इतका कमी 

होता) नंतर �ानंी �ाच �ाय�ूा म�ातंत�ूा �ायपूासून दर�ा टोकाला संवेदना देऊन संवेदना आकलनाला लागणारा वेळ मोजला.  दो�ी ू
�नरी�णातंला फरक समजनू  घेत�ावर �ानंी म�ातंतमूधनू िकती वेगाने संवेदनाचें वहन होत,े त ेशोधनू काढून सवान� ा थ� केले. तसेच, 
�ायं�ूा आकुंचन �सरणामुळे �ा�ा�ंा शरीरातं उ�ता �नमाण�  होत ेह े देखील �ानंी �स�द केले. �ा�ा�ंा शरीरातंील उ�तचेे ��प काय 
असत े व उगम कसा असतो. या सम�े�ा संशोधनातनू  '�रेणचेे अ�वनाश�' (Conservation of energy) भौ�तकशा�ातला 
�गतीचा नवा ट�ा �ानंी गाठला व ह�े महो�झ यानंा मोठी मानमा�ता �मळाली. 

1851 साली �ानंी ने�-�नरी�ण उपकरण ( Opthalmoscope) बनवला व �ाचा वापर सु� केला. या उपकरणा�दारे डो�ा�ंा 
अतं भाग� ाचे �नरी�ण करता येण ेश� झाले. आजही ह े उपकरण उपयोगात आह.े  मानवी कानाचा अ�ास क�न �ानंी �स�द केले क�, 
आतंरकण�त 'कॉ�ीआ' नावा�ा वलयाकार (Spiral) अवयवामुळे आपण �व�वध ती�त�ेा �नीलहरी ऐकू शकतो. 1863 साली 
संगीतशा�ाला शरीरि�याशा�ीय पाया �ा� �ावा, या ��ीने �रा�ंा संवेदनाबाबत �ानंी एक �बंध माडंला. �ाम� ेशरीररचना व 

शरीरि�याब�लचे मूलभूत संशोधन व तरंग-गतीचे ग�णती व भौ�तक� �व�ेषण याचंी सागंड घालून �ानंी संगीतातील सौदयाच� े शा�शु�द 
�व�ेषण कर�ासाठी मजबतू आधार तयार केला. 

अशा �कारे ह�े हो�स् या�ंा सव� वै�ा�नक कायाम� � ेअ�तशय मा�मक अशी ता��क ��ी िदसून येत;े  �ाचबरोबर 
शरीरि�याशा�ातील काटेकोरपणा, संशोधन, ग�णतशा�ातला नेमकेपणा आ�ण भौ�तक�तील सै�दा�ंतक भ�मपणा �ा�ंा ��ीम� े
होता. ह�े हो�झ या�ंा वै�ा�नक कायात� ील या वै�श�पूणत� मुेळे भौ�तक� शा� आध�ुनक पायावर समथप� ण ेउभे कर�ात मदत 

झाली.



समाजसुधारक वै�ा�नक

�डॉ� �फरशा� 
Rudolf Virchow
जम�न वै�कशा�� 
ज�: 13 ऑ�ोबर, 1821
म�ृ:ू 5 स�ेबर, 1902 

शरीरात कोणत ेदोष �नमाण�  झा�ामुळे माणसू कोण�ा आजारानंी �� होतो, याचा अ�ास करणारी वै�कशा�ातील शाखा 
�णज े शरीर�वकार�व�ान (Pathology) या शाखेत केले�ा भरघोस काम�गरीब�ल �डॉ� िफरशा� जा� ��स� आहते . पण �ा�ा 
जीवनाची दसरी बाज ू�ततक�च मह�ाची असूनही ती पुरेशी पुढे आली नाही. ु

म�म प�र��तीत वाढलेले, पण लहानपणापासून अ�ंत त�ख व बंडखोर �णनू ��स�द असलेले िफरशा� दडपले�ा�ंा बाजनेू 
ठामपण ेउभे राहत. १८४७ म� ेउ�र �सले�सया या जम�न �ातंात सु� झाले�ा टायफस या जीवघे�ा आजाराबाबत वै�क�य पथकाबरोबर 
पाहणी करायला गे�ावर डॉ. िफरशा� यानंा आढळले क�, या रोगाचा �सार उवामंाफ� त होतो; पण भूक, दा�र�, अ��ता, दल��, ह ेु
साथीचे मूळ कारण आह.े  अशा साथी टाळ�ासाठी �ानंी सामा�जक सुधारणा, आ�थक उ�ती, साव�ज�नक ��ता असे उपाय सुच�वले. 
सामा�जक �गतीचा आड येणा�या राजशेाही �व��द कामगारवग�य जनत�े ा उठावात भाग घेतला. हा उठाव दडपला गे�ानंतर िफरशा� व 
�ाचें सहकारी चळवळ�पासून दर अशा इतर वै�क�य संशोधनाकडे वळले. नंतर�ा आय�ुातही संधी �मळेल त�ेा �ानंी वै�क�य व ू
सामा�जक �व�ते सुधारणा घडून आण�ाचा �य� केला. ब�लनम� े1870 म� ेबालमृ�ूचे �माण फार मोठे होत.े �ाचा अ�ास 
करताना मै�ामुळे पाणी द�षत झा�ामुळे ही रोगराई आह,े  ह े �ानंी दाखवनू िदले. आता त ेएक मोठा शा�� �णनू गणले जात होत.े ू
�ामुळे �ा�ा सुचनेनुसार साव�ज�नक ��तसंेबंधी सुधारणा कर�ात आ�ा. जम�नीतील इतर शहरातं, एवढेच न� ेतर इतर अनेक 
यरुोपीय रा�ातं या सुधारणाचें लोण पोचले. या सुधारणामुंळेच मु�त: साथी आटो�ात येऊन मृ�ूचे �माण कमी झाले. �

1848-1850 चा �ा�ंतकारक उठाव �चरडला गे�ानंतर �डॉ� िफरशाह शरीर�वकारशा�ातील संशोधनाकडे वळाले. सू�दश�क 
ंयं�ा�ा सहा�ान े शरीरात होणा�या बदलाचंा अ�ास कर�ाची प�दत �ानंी अवलंबली. शव�व�ेदनातनू  तसेच उ�क व पेशी�ा स



सू�दश� अ�ासातनू रोगाचंी शरीरशा�ीय कारण ेव ��प यावर �काश टाकता येतो, ह े �ानंी दाखवनू िदले. उदा. एका ��ा�ा 
बाबतीत र�ातील पाढं�या पेशी मो�ा �माणावर वाढ�ा आहते  व �ा ��ा�ा मृ�ूपय�त ह े �माण तसेच रािहले. या �नरी�णा�ा आधारे 
�ानंी शरीरात कोणत ेदोष �नमाण�  झा�ामुळे माणसू कोण�ा आजारानंी �� होतो, याचा अ�ास करणारी वै�कशा�ातील शाखा �णज े
शरीर�वकार�व�ान (Pathology) या शाखेत केले�ा भरघोस काम�गरीब�ल �डॉ� िफरशा� जा� ��स� आहते . पण �ा�ा 
जीवनाची दसरी बाज ू�ततक�च मह�ाची असूनही ती पुरेशी पुढे आली नाही. ु

म�म प�र��तीत वाढलेले, पण लहानपणापासून अ�ंत त�ख व बंडखोर �णनू ��स�द असलेले िफरशा� दडपले�ा�ंा बाजनेू 
ठामपण ेउभे राहत. १८४७ म� ेउ�र �सले�सया या जम�न �ातंात सु� झाले�ा टायफस या जीवघे�ा आजाराबाबत वै�क�य पथकाबरोबर 
पाहणी करायला गे�ावर डॉ. िफरशा� यानंा आढळले क�, या रोगाचा �सार उवामंाफ� त होतो; पण भूक, दा�र�, अ��ता, दल��, ह ेु
साथीचे मूळ कारण आह.े  अशा साथी टाळ�ासाठी �ानंी सामा�जक सुधारणा, आ�थक उ�ती, साव�ज�नक ��ता असे उपाय सुच�वले. 
सामा�जक �गतीचा आड येणा�या राजशेाही �व��द कामगारवग�य जनत�े ा उठावात भाग घेतला. हा उठाव दडपला गे�ानंतर िफरशा� व 
�ाचें सहकारी चळवळ�पासून दर अशा इतर वै�क�य संशोधनाकडे वळले. नंतर�ा आय�ुातही संधी �मळेल त�ेा �ानंी वै�क�य व ू
सामा�जक �व�ते सुधारणा घडून आण�ाचा �य� केला. ब�लनम� े1870 म� ेबालमृ�ूचे �माण फार मोठे होत.े �ाचा अ�ास 
करताना मै�ामुळे पाणी द�षत झा�ामुळे ही रोगराई आह,े  ह े �ानंी दाखवनू िदले. आता त ेएक मोठा शा�� �णनू गणले जात होत.े ू
�ामुळे �ा�ा सुचनेनुसार साव�ज�नक ��तसंेबंधी सुधारणा कर�ात आ�ा. जम�नीतील इतर शहरातं, एवढेच न� ेतर इतर अनेक 
यरुोपीय रा�ातं या सुधारणाचें लोण पोचले. या सुधारणामुंळेच मु�त: साथी आटो�ात येऊन मृ�ूचे �माण कमी झाले. �

1848-1850 चा �ा�ंतकारक उठाव �चरडला गे�ानंतर �डॉ� िफरशाह शरीर�वकारशा�ातील संशोधनाकडे वळाले. सू�दश�क 
ंयं�ा�ा सहा�ान े शरीरात होणा�या बदलाचंा अ�ास कर�ाची प�दत �ानंी अवलंबली. शव�व�ेदनातनू  तसेच उ�क व पेशी�ा 

सू�दश� अ�ासातनू रोगाचंी शरीरशा�ीय कारण ेव ��प यावर �काश टाकता येतो, ह े �ानंी दाखवनू िदले. उदा. एका ��ा�ा बाबतीत 
र�ातील पाढं�या पेशी मो�ा �माणावर वाढ�ा आहते  व �ा ��ा�ा मृ�ूपय�त ह े �माण तसेच रािहले. या �नरी�णा�ा आधारे �ानंी 
�केु�मयाचे ��प शोधले. जम�नीत �ा काळात िटि� कनो�सस या �व�च� रोगाने हजारो लोक �� झाले होत.े शव�व�ेदन व �ायंचूी 
सू�दश�कातनू  तपासणी�ा आधारे �ाला आढळले क�, या ��ा�ंा �ायमू� े 'िटि� कनेला' या जंता�ा आ�ाचें कोष असतात व 
खा�ा�ा मासातनू ही लागण होत.े याव�न �ा�ा�ंा मासाची तपासणी क�नच �ाची �व�� करायला परवानगी दे�ात आली व रोगाचे 
जम�नीतनू उ�ाटन कर�ात आले. �ाचें संशोधना�क �नबंध व �ानंी सु� केलेले शरीर�वकारशा�ाचे �नयतका�लक यामुळे या वै�क�य 
शाखेला नवी िदशा �मळाली. 



आनवंुशशा�ाचा जनक

�ेगॉर म�डेल 
Gregor Mendel 
ऑ���यन �नसग� वै�ा�नक 
ज�: 22 जलैु, 1822
 म�ृ:ू 6 जानेवारी, 1884

एको�णसा�ा शतकात लागलेला एक �ा�ंतकारक शोध �णनू डा�वन�ा 'उ�ातंीवादा'�ा �स�दातंाचा उ�ेख केला जातो. 
साधरणत: �ाच सुमारास �तत�ाच मह�ाचा शोध �णज े म�डेल याचें 'आनुवं�शकतचेे �नयम' (Laws of heredity) या �नयमापंासूनच 
पुढे अनुवंशशा�ासार�ा  (Genetics) मह�ा�ा शाखेचा �व�ार झाला. 

�े�ार ज ेम�डेल (1822-८४) ह े ऑ��य� न धम�गु� होत.े �वसायाने धम�गु� असूनसु�दा आवड �णनू बागबगीचे व �व�वध 
ं ंवन�तीचा अ�ास त ेकरत असत. �चंड काय��न�ेने व योजनापूव�क सं�ा�क अ�ासा�ा साहा�ाने �ानंी वन�तीवर आठ वष� संशोधन 

केले. 

म�डेल यानंी बगीचात सहजपण े वाढणारी 'वाटाणा' ही वन�ती �योगासाठी �नवडली. या वन�तीतील गुणधमा�� ा एकूण सात 
ं ं�काराचंा �ानंी अ�ास केला. ह े गुणधम� पर�र�वरोधी होत.े उदा. काही झाडे उंच तर काही खुजी, काहीची फुले लाल तर काहीची पाढंरी, 

ं ंकाही�ा श�गा पोकळ तर काही�ा भरीव इ�ादी. या झाडाचें दसरे वै�श� �णज े एका फुलातील �ीकेसर ह े �ाच फुलातील पुंकेसरापासून ु
फ�लत होत. �णजचे  नवीन झाडाचे मात�ृ व �पत�ृ एकाच झाडाकडे असे. �ामुळे एका झाडापासून वाढवले�ा दस�या झाडाचे गुणधम�ही ु
तचे असत. �णजचे  उंचपणा�ा बाबतीत त ेझाड 'अ�ल' असत.े  �ाच�माण ेएखा�ा झाडाचे 'खुजपेण' हसे ु�दा अ�ल वै�श� होत.े 

म�डेल यानंी आप�ा �योगासाठी एक 'अ�ल' उंच झाड व एक 'अ�ल' खुज ेझाड घेतले व एका झाडाचे �ीकेसर ह े दस�या झाडा�ा ु
पुंकेसरापासून फ�लत केले. या संयोगातनू �नमाण�  झाले�ा '�थम �पढी'तील झाडाला �ानंी संकर (Hybrid) असे नाव िदले. या संकरीत 



झाडाम� े'बटुके'पणा�ा गुणधमाव� र 'उंच'पणाचा गुणधम� मात करतो. �णनू �थम �पढीतील (Fl) सव� संकरीत झाडे 'उंच' होती हा मूळ 
झाडापैंक� एका झाडाचा गुणधम� मात करतो. त�ेा खुजपेणा�ा गुणधमाच� े काय झाले, ह े तपास�ासाठी �ानंी संकरीत झाडाम� े
�परागीकरणाने पु�ा संयोग घडून आणला. या ि�दतीय �पढीतील (F2) चारपैक� तीन झाडे 'उंच' तर एक झाड 'खुज'े होत.े 

या आप�ा �नरी�णा�ा साहा�ाने �ानंी 'वच��ाचा' (मात कर�ाचा) �नयम माडंला. 

'एकाच गुणधमात� ील दोन �भ� �काराचंा ('उंचपणा व खुजपेणा' याचंा) संयोग घडवनू आणला असता, �थम �पढीत एक �काराचा 
गुणधम� दस�या �काराचा गुणधम� झाकून टाकतो. या झाकणा�या गुणधमास�  'वच��ी गुणधम�' (Dommant), तर झाकले�ा गुणधमास�  ु
(Recessive) 'दबलेला गुणधम�' असे �णतात. हा दबलेला गुणधम� �थम �पढीत लु� न होता. 'सु�' राहतो. व ि�दतीय �पढीत पु�ा िदसून 
येतो. 'वच��ी' व 'दबले�ा' गुणधमाच� े �माण दस�या �पढीत 3:1 असे असत.े  पुढे म�डेल यानंा असे िदसून आले क�; ु

1) आनुवं�शकतमे� े�ा�ाचें गुणधम� ह े 'घटक' ��पात असतात व त ेएका �पढीतनू दस�या �पढीत ग�णती �नयमानुंसार सं��मत ु
होतात. 

2) �थम �पढीत नेहमी 'वच��ी' गुणधम�च ���गोचर होतो. 

3) एका �पढीतनू दस�या �पढीत जाताना 'घटकावंर' संयोगाचा प�रणाम होत नाही, �ात बदल होत नाही, व ह े घटक �तं� ु
�व�ापना�ा �नयमानुसार सं��मत होतात.  

म�डेल या�ंा �ा�ंतकारक संशोधना�ा नंतर थोड�ात काळात सटन व इतर वै�ा�नका�ंा असे �नदश�नाला आले क� 'अनुवं�शक 
गुणधमाच� े घटक' �ानंा 'म�डेलचे घटक' असे नाव होत,े ह े गुणसू�ावंर आधा�रत असतात. 

1909 म� ेजोहानसेन या शा��ाने 'म�डेल�ा घटका'ंना जी� (जनु के) असे नाव िदले. रासाय�नक��ा 'जनुक' ह े
डीऑ�ीरायबो��ु�क अ�ॅसड (डीएनए) या आ�ापासून बनलेले असतात. 1953 साली वॅटसन व ि�क या शा��ानंा �ानंी 
लावले�ा डीएनए�ा संरचनेब�ल 'नोबले पा�रतो�षक' �मळाले. स�ा�ा शा�ानुसार जनुक ह े आनुवं�शकतचेे घटक असून त े
गुणसु�ावंर माळेतील म�ा�ंमाण ेएका मागोमाग एक असतात. साधरणत: जनुक ��र असतात. परंत ु�ा�ंाम� ेअचानक बदल घडून 
येऊ शकतो.  म�डेल या�ंानंतर अनुवंशशा�ाम� ेव �ावर आधा�रत तं��व�ानाम� ेबरीच �गती झाली आह.े या सवाच� ा पाया म�डेल 
यानंी केले�ा मूलभूत संशोधनात आह.े  



सू� जीवजंतंमूूळे रोग होतात, ह े �स�द क�न �ावंर रोग��तबंधक लसीचा शोध लावणारा आ�ण सू� जीवशा�ाचा जनक �णनू 

अजरामर झालेला लुई पा�र हा मुळात रसायनशा�ाचा �ा�ापक होता. चामडे कमावणा�या सामा� कुटुंबात ज�लेला, हा त�ख ब�ुदीचा 

�ा�ापक सू�जीवशा�ाकडे वळला तो एका ��ाचा मागेवा घेताना. लीली येथील म� तयार करणा�या कारखा�ाम� ेतयार कर�ात 
आलेली बीअर काही काळाने आबंट होत असे. आबंव�ा�ा नेहमी�ा �ि�येत आव�क असले�ा यी�ऐवजी सू� जीवाणंचूी (पा�र 

यानंी �ानंा "����ओज' नाव िदले होत.े) वाढ झा�ाने असे होत,े ह े पा�र यानंी शोधनू काढले. आबंव�ाची ि�या ही जीव �ि�येची 

अ�भ��ी आह े ह े �ानंी �स� केले. �ापूव� आबंव�ाची ि�या ही केवळ रासाय�नक असत,े असा समज होता. एकदा हा मह�ाचा धागा 

�मळा�ावर पा�र तवे�ावरच थाबंले नाहीत. �ानंी �दीघ� संशोधन क�न जीवजंतजू� रोग �स�दातं (जम� �थअरी) उभा केला.

पा�रपूव�ही काही लोकानंी िक� (आबंवण)े आ�ण कुजण े(�टुी� िफकेशन) या ि�या �चघळले�ा जखमामं� ेिदसतात व याला 

सू�जीव कारणीभूत असावेत, असे संिद� अदं ाज �� केले होत.े पा�र यानंी संशयाला वाव राहणार नाही असे काटेकोर �योग क�न या 

ि�या सू�जीवामुंळे घडतात, ह े �न�ववाद �स� केले. जंतजू� रोग या �स�दातंाला डॉ�राचंा �वरोध होता, पण पा�र या�ंा �योग-

�ामा�ामुळे हा �वरोध दबळा होऊन रोगातंील सू�जीवा�ंा भू�मकेची दखल घेण ेसु� केले.ु

पा�र यानंी म��ा व गुरा�ंा "अ�ॅँ�' नावा�ा रोगावरील संशोधनाने जंतजू� रोग �स�ातंावर  �श�ामोतब�  केले. हा जीवाण ूरोग 
एका �ा�ाकडून दस�या �ा�ाकडे संसगान� े पसरतो ह े तर �ानंी �स� केलेच पण �ाचबरोबर "अ�ॅँ�'चे जीवाण ू�योगशाळेत वेगळे क�न ु
कृ��म मा�मात �ाचे संवधन�  केले व पु�ा �नरोगी �ा�ानंा टोचून रोग उ�� क�न दाखवला. जीवाणंचेू मो�ा �माणावर उ�ादन श� 

लुई पा�र
Louis Pasteur
�� च सू�जीवशा�� 
ज�: 27 �डस�बर, 1822
म�ृ:ू 27 स��बर, 1895

सू�जीवशा�ाचा जनक
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झा�ाने रोग��तबंधक लस तयार करण ेश� झाले. �ाचबरोबर रोगा�ा अचूक �नदानासाठी �योगशाळेचा वापर सु� झाला. पा�र व कोरव 
याचें "अ�ॅँ�'वरील काम व कोरवने 1882 म� े�याचे जीवाण ूवेगळे कर�ात �मळवलेले यश यामुळे दोन दशकातं ब�ताशंी जीवाण ूरोगाचंा 

शोध लागला.

रोग��तबंधक लस: जीवाणंचेू संवधन�  श� झा�ावर पा�र यानंी लस �नमाण�  कर�ावर भर िदला. ज�ेर (1749-1823) याने 
गाईला होणा�या देवी रोगाचे �वषाण ू(�ायरस) टोचून देवी रोगापासून संर�ण �मळवता येत,े ह े पूव�च दाखवनू िदले होत.े पण �ाला 

�ा�ामंधील रोग��तकारश�ी�ा �ि�येब�ल ��ता न�ती. ज�ेरचा धागा पकडून "अ�ॅँ�'वर ��तबंधक लस तयार करता येईल, अशी 
क�ना पा�र यानंा आलेली होती. परंत ु�� होता लस तयार कर�ाकरता असे जीवाण ूज ेशरीरात रोग��तकारकश�ी तर �नमाण�  करतील 

ंपण रोग मा� होऊ देणार नाहीत त े�मळव�ाचा. या ��ाचे उ�र पा�र यानंा अपघातानेच �मळाले. कोबडी�ा कॉल�यावर काम करत 
असताना �योगशाळेत वाढवलेले काही जीवाण ूकाही काळानंतर रोग �नमाण�  कर�ास असमथ � ठर�ाचे �ा�ंा ल�ात आले. पा�र या�ंा 
त�ख ब�ुीला यातनूच लस तयार कर�ासाठी आव�क असे सौ� जीवाण ू�नमाण�  कर�ाचा माग� सापडला. "अ�ॅँ�' रोगा�ा जीवाणंवूर 
�योग क�न �ाचंी दाहकता (रोग �नमाण�  कर�ाची श�ी) हवी तवेढी कमीजा� करता येत,े ह े�ानंी शोधनू काढले व लस तयार क�न 
�व�ानासंमोर व शेतक�यासंमोर �ाचे ना�मय �ा���कही केले. प�रणामी, �वरोधकानंा पा�र या�ंा जंतजू� रोग �स�ातंाला मा�ता 

�ावीच लागली.

आय�ुा�ा शेवट�ा काही वषात�  �ानंी �पसाळले�ा कु�ापासून होणा�या रेबीज या भयानक रोगावर लस शोध�ावर आपले ल� 
क� ि�त केले. ती तयार कर�ात �ानंा यशही आले. परंत,ु सु�वातीला माणसानंा ही लस दे�ास पा�र तयार न�त.े  पा�र या�ंाकडे कु� े
चावलेले काही लोक आले, पण �ानंा वाचव�ासाठी कोणताच उपाय न�ता. त�ेा लस टोच�ाचा �ा�ंा ड़ॉ�रानंी आ�ह के�ामुळे व 
�ाची संपूण � जबाबदारी �ानंी �ीकार�ामळे पा�र यानंी या लोकानंा लस टोचली व �ाचें �ाण वाचवले. �योग करताना �ा�ानंा, कु�ानंा 
�ास होऊ नये �णनू त ेफार काळजी घेत असत. ��तबंधक लस�न�मतीमागील ता��क बठैक प�� झा�ानंतर घटसप�, धनुवात�  इ रोगावंरही 

�ानंी लस तयार केली.

पा�र यानंी लावलेले शोध मानवी आरो�ा�ा ��ीने �ा�ंतकारी असले तरी यरुोपातील जनत�े ा आरो� सुधारणले ा लुई पा�र याचंा 

"जीवाणंमुूळे रोग होतो' हा �वचारच मु�त: जबाबदार आह,े असे �णण ेमा� अ�तशयो�ीच ठरेल. �डॉ� �वरचॉव या जम�न शा��ाने 
1847 साली टायफस रोगाची साथ अ�ासताना अ��ता, दाटीवाटीचे राहणीमान, द�षत पाणी, कुपोषण अशा ग�रबीमुळे उ�वले�ा ू
सामा�जक पातळ�वरील घटकामंुळे समाजात रोगराईचा �सार होतो, ह े �स� केले. ही वेगळ�च िदशा �मळा�ामुळे आरो�ात सुधारणा आ�ण 
रोगाचा ��तबंध �ावा �णनू सुर��त पाणीपुरवठा, साडंपा�ाची यो� �व�वेाट, साव�ज�नक ��ता मोहीम आ�ण कामगारा�ंा 

ंराहणीमानात 19 �ा शतका�ा उ�राधात�  झालेली सुधारणा या दोन बाबीचा यरुोपातील जनतचे े आरो� सुधार�ात फार मोठा वाटा आह.े  
"जीवाणंमुूळे रोग होतो' या शोधामुळे आप�ा ��ाचें यो� रोग�नदान करण ेइ. कामात डॉ�रानंा खूप उपयोग झाला. लसी तयार कर�ाचे 

शा� उदयाला आले. पण �ा काळातील जनतचे े आरो� सुधार�ात �ाचा वाटा लहान होता.

सामा�जक उपायापंे�ा वै�क�य उपायाचें मह� जा� आह,े  असा समज पसर�वणा�यानंी मा� ��� इ�तहासाकडे पाठ िफरवनू या 
शोधाभोवती एक वलय �नमाण�  क�न ठेवले आह े व �ायोगे सामा�जक सुधारणाचं े मह� कमी कर�ाचा �य� केला आह.े  पा�र यानंा ह े

ंमुळ�च आवडले नसत.े  �ाचंा �पड हा �नखळ मानवतावादी होता. �ानंी आपले सव� संशोधन मानवतावादी �रेणतेनू केले. एवढेच न� ेतर 
सामा�जक पैलूंब�ल �ानंा �� जाणीव होती. 1888 म� ेवया�ा 66 �ा वष� �ाचंा गौरव कर�ासाठी �ा�ंा नावाने सु� कर�ात 

ंयेणा�या संशोधन सं��ेय़ा उ�ाटन�संगी त े�णाले होत,े ''स�ाचे यगु �णज े दोन पर�र�वरोधी �व�ृीमधील लढाई आह.े  एका बाजलूा 
र�पात, तर दस�या बाजलूा शातंता, आरो�, काय��वणता यानंा जोपासणारी, मानवाला �� करणा�या संकटापासून वाचव�ासाठी सतत ु
नवे माग� �डकून काढणारी �व�ृी.''



जीवशा�ीय �स�दातंापैंक� एक �ा�ंतकारी �स�दातं �णनू मानला जातो तो �णज े '�नसग� �नवडीतनू होणारी जीवाचंी उ�ातंी'� हा 
�स�दातं व �ाचा जनक �णनू ��स� असले�ा चा� � डा�वन याचें नात ेअतटू  आह,े   ह े सव�जण जाणतात. परंत ुडा�वनचा समकालीन 
आ�ेड वॉलेस यानंीही �तं�पण ेतोच �स�दातं �वक�सत केला होता, ह े अनेकानंा माहीत नसत.े  

आ��रेड वॉलेस याचंा ज� 9 जानेवारी 1823 रोजी इं�ंडमधील मॉनमॉऊतशायर परग�ात झाला. वॉलेस याचें त�णपण 
डा�वन�माणचे वेगवेगळे �वसाय शोध�ात गेले. �नसग��व�ानाची �ानंा �थमपासूनच गोडी होती. 1848 साली �ाझीलमधील अमेॅझॉन 
नदी�ा खो�याचे संशोधन कर�ासाठी जाणा�या जहाजावर जा�ाची संधी �मळून �ा�ंा आय�ुाला एक वेगळ�च कलाटणी �मळाली. चार 

ंवष� अमेॅझॉन�ा खो�यात पायपीट क�न अनेक �नरी�ण े व �ाणी, वन�ती, दगड इ�ादीचे नमुने गोळा क�न वॉलेस परती�ा �वासाला 
लागले. परंत,ु वाटेत जहाजाला आग लागून �ानंी गोळा केलेला सव� अमू� ठेवा सागरा�ा उदरात गडप झाला. नावे�ा मदतीने कसाबसा 
जीव वाचवनू वॉलेस मायदेशी परतले. �ाझीलम� ेकेलेली �नरी�ण े आ�ण आलेले अनुभव याचें आप�ा त�ख �रणश�ी�ा मदतीने 
संकलन क�न त ेलेखन �का�शत के�ावर �ानंा थोडी ��स�दी �मळाली. द��ण अमे�रकेत गोळा केले�ा नमु�ापैंक� काही नमुने सं�ह�मेी 
लोकानंा �वकून, आ�शया खंडातील मलाया�ा समु��वभागात सफर कर�ाचे �ाचें �� होत.े पण अपघातामुळे त े�� सागरतळाला गेले. 
तरीही काही �नसग��मेीकडून कज � घेऊन 1954 साली वॉलेस यानंी मलाया�ा �दीपसमूहाकडे �याण केले. पुढील आठ वष� मले�शया व 
इंडोने�शया�ा �व�वध बटेाचंा �वास क�न �ानंी क�टक, �ाणी, प�ी याचें स�ा लाखा�न अ�धक नमुने गोळा केले. �नरी�णावं�न �ा�ंा 

ल�ात आले क�, बाली-बो�नयो बटेावंरील �ा�ा�ंा तलुनेत �ा�ा न�जक�ा पूव�कडील सेलेबीस आदी बटेावंरील �ाणी जा� पुरातन होत.े 

उदार मनाचा उ�ातंीवादक

आ��ेड रसेल वॉलेस 
Alfred Russel Wallace
���टश �नसग�वै�ा�नक 
ज�: 8 जानेवारी, 1823
म�ृ:ू 7 नो��बर, 1913 



बाली-बो�नयो बटेावर आढळणारे �गत �ाणी तथे ेनस�ाने पुरातन �ाणी िटकून रािहले, असा �न�ष� �ानंी काढला. 

�नसग� �नवडीतनू उ�ातंी: उ�ातंी�ा इ�तहासा�ा �माचा अथ � लाव�ासाठी डा�वन�माण े वॉलेस यानंी मालीथस�ा 

जीवन�ध�� ा �स�दातंाचा आधार घेतला. �नसग�-�नवडीमाफ� त होणा�या उ�ातंीचा �स�दातं �ानंा सुचव�ावर तापाने फणफणले�ा 
��तीतही झपाट�ा�माण े �ानंी तो �स�दातं �ल�न काढला व इं�ंडला डा�वनकडे पाठवला. या �स�दातंानुसार, सजीवा�ंा सव� 

ं ंजीवजातीम� े�जवंत राह�ासाठी �धा � चाललेली असत.े  या झग�ाम� े�ा जीवजातीम� ेसभोवताल�ा �व�श� नैस�गक प�र��तीत 

िटकून राह�ायो� गुणधम� असतात, या िटकून राहतात. �णज े �नसग� जग�ासाठी �ाचंी �नवड करतो. उ�ातंी�ा या �मात अनेक जाती 
नामशेष होतात आ�ण भौगो�लक व हवामानातील मो�ा बदलाबंरोबर �ाम� ेतग ध� शकतील अशा जाती उ�ातं होतात. 

याच वेळ� चा� � डा�वन उ�ातंीवर काम करत होत.े �नसग� �नवडीचा �स�दातं ��स�द कर�ापूव� अभे� पुरा�ाची तटबंदी त ेउभारत 
ंहोत.े कारण �व�वध जीवजातीची �न�मती ही ई�री िकमया आह े व ई�राने ह े वन�ती व �ाणीजीवन इ.स. पूव� 4404 साली �नमाण�  केले, 

अशी बायबलमधील माडंणी होती, आ�ण बायबलला �णजचे  धम�पीठाला आ�ान देण ेधाडसाचे होत,े �णनू �ानंी �नसग� �नवडीची 
संक�ना बनवली, तरी त ेसंशोधन ��स�द केलेले न�त.े  

त�ेा आता �� होता क�, या �स�दातंाचा अ�ह� वॉलेस यानंा �मळणार का� परंत,ु वॉलेस यानंा ज�ेा कळले क�, डा�वनने �तं�पण े
अ�ास क�न तीच संक�ना �वक�सत केली आह,े  त�ेा वॉलेस यानंी डा�वन�ा सखोल व �दीघ� �स�दातंाला मान देऊन उ�ातंी�ा 
�स�दातंाचा अ�मान डा�वनना िदला. उ�ातंीचा �स�दातं डा�वन व वॉलेस या दोघा�ंा नावाने '�नसग��नवडीतनू  उ�ातंी' �णनू ��स�द केला. 
वॉलेस यानंी पुढे पृ�ीवरील �व�वध भौगो�लक �वभागात �ा�ाचंी वाटणी कशी झाली आह े याचा अ�ास केला. �ातनूच 'झ�जऑ�ाफ�' ू
(�ा�ा�ंा भूगोलीय वाटणीचे शा�) ही �ाणीशा�ाची एक शाखा उ�ास आली. वॉलेस यानंी �ा�ा�ंा �वभागाची ज े�वभाग �नद�शले 
�ानंा 'वॉलेस �वभाग' असे नाव पुढे दे�ात आले. 



आध�ुनक भौ�तकशा�ाचा जनक 

�व�म थॉमसन केि��न 
William �omson Kelvin
�ॉ�टश ग�णती व भौ�तकशा�� 
ज�: 26 जनू, 1824
म�ृ:ू 17 �डस�बर, 1907 

थॉमसनचे वडील ग�णताचे �ा�ापक होत ेह े �ाचे मोठेच भा�. �व�ापीठा�ा अ�ास�मात समा�व�ही न झालेले अ�यावत 
ग�णती �स�दातं वया�ा आठ�ा-नव�ा वष�च त�ख ब�ुदी�ा थॉमसनला �ा�ा विडलानंी �शक�वले. थॉमसन सहा वषाच� ा असतानाच 
�ाची आई वारली. �ामुळे विडला�ंाच �नकट सहवासात थॉमसन राहत असे. �ा�ं ा बौि�दक �रेणनेे थॉमसनची कुशा� ब�ु दी बहरली. 
वया�ा पंधरा�ा वष� �ा�गो �व�ापीठात �ानंी �लिहले�ा पृ�ी�ा रचनेवरील �नबंधासाठी �ानंा सुव�णपदक �मळाले. याच �ा�गो 
�व�ापीठात त ेवया�ा बा�वसा�ा वष� �ा�ापक झाले आ�ण क� ��जसार�ा मा�वर �व�ापीठाकंडे पाठ िफरवनू त े�नव�ृीपय�त �ा�गो 
�व�ापीठातच रािहले. �योगशाळा उभा�न �ाम� ेभौ�तक�ची �ा�ाने दे�ाची अ�भनव �था सु� करणारे त ेपिहलेच �ा�ापक होत.े 

आध�ुनक भौ�तक�तील अनेक मूलभूत �स�दातंाचा पाया केि��न यानंी घातला. उ�ता व या�ं�क� आ�ण इतर �पातील ऊजा �
या�ंातील संबंधाचें ग�णती �ववरण करणा�या उ�ाग�तक� (�ermo Dynamice) या शा�ाचा पिहला �नयम �णज े ऊज�� ा 
अ�वनाश�ाचा �नयम ��ा�पत कर�ात ह�े हो�झ या�ंाबरोबर केि��न यानंी पुढाकार घेतला. 1851 म� ेरॉयल सोसायटीपुढे 
माडंले�ा उ�त�ेा ग�ा�क �स�दातंा�वषयी�ा �नबंधात यान�, डे�ी, यलू व �ा�सयस या�ंा कायाच� ा सम�य क�न उ�ाग�तक�तील 
पिह�ा व दस�या �नयमानंा �ानंी अ�ं तम ��प िदले. ऊजा � �हासाचा �नयमही �ानंी याच �नबंधात माडंला. तापमानातील फरकामुळे �नमाण�  ु
होणा�या �व�त संबंधा�ा, केि��न या�ंा नावे ��स�द असले�ा, �नयमाचंा शोध �ानंी 1856 म� ेलावला. केि��न यानंी ��स�द ु
शा�� यलू या�ंाबरोबर व�ंचेू �सरण होताना �ाचें तापमान घटत,े ह े �स�द केले. यालाच पुढे 'यलू-थॉमसन प�रणाम' असे नाव पडले. यात 
वाय�ूा अ�ासातनू �ानंी ��स�द केले क�, वायं�ूा रेणं�ूा गतीमुळे �नमाण�  होणारी ऊजा � ही उण े273 अशं  से��अस तापमानाला शू� 



ंअसत;े   �णनू या �बदला  'केवळ शू�' तापमान मानले पािहज,े असे �ानंी माडंले. 'केवळ शू�ा'पासून तापमानाचे मापन कर�ा�ा ू
प�दतीला 'केि��न मापन' असे नाव पडले. (उदा. 20 अशं से��अस = 293 अशं केि��न तापमान) ही संक�ना उ�ाग�तक�मधील 
पुढील संशोधनाला उपय�ु ठरली. 

यरुोप-अमे�रका खंड �व�तसंदेशवहनामाफ� त जोडणारी लाबं प�ाची केबल अटलािंटक महासागरातनू टाक�ाचा �क� ु
अटलािंटक टेले�ाफ कंपनीने 1856 म� ेहाती घेतला होता. संदेशवहनासंबंधाचा केि��न यानंी माडंलेला ग�णतीय �स�दातं ��� 
अनुभवा�ा कसोटीवर �स�द होत नाही, असा दावा कंपनी�ा मु� �व�त अ�भयं�ानंी केला व �ामुळे केि��न या�ंा संक�नाकंडे दल�� ु ु
केले गेले. परंत,ु योजना यश�ी होईना त�ेा केि��न यानंी सुचवलेला आराखडाच कंपनीने �ीकारला. �ामुळेच अमे�रका खंड यरुोपला 
�व�त संदेशवहन यं�ण�ेारे जोड�ाचा ऐ�तहा�सक �क� यश�ी होऊ शकला. या काम�गरीमुळे थॉमसन याचंा इं�ंड�ा ���ो�रया ु
राणीने सरदारक�चा िकताब देऊन ब�मान केला. 

1853 म� ेकेि��न यानंी �व�त�वाहासंबंधी �नबंध �ल�न �बनतारी संदेशवहना�ा पुढील �वकासाचा सै�दा�ंतक पाया घातला. ु
बले�ा टे�लफोन�ा शोधानंतर टे�लफोन यं�णा सु� कर�ास केि��न जबाबदार होत.े केि��न यानंी अनेक उपकरणाचंा शोध लावला, 
�ाचें पेटंट घेतले व उ�ादनही सु� केले. �व�त�वाहमापक (Galvanometer), संदेश�षेक व पा�ाखालील केबलमधनू दर अतं रावर ु ू

ं ंसंदेश पाठ�व�ास व संदेशाचंी नोद कर�ास उपय�ु असलेला व�न�लका संदेश-नोदक ही उपकरण े�ानंी तयार केली. 1866 नंतर�ा 
काळात केि��न यानंी नौकानयानासाठी लागणा�या उपकरणासंंबंधी संशोधन केले आ�ण पा�ाची खोली अचूकपण ेमोजणारे उपकरण, 
भरती-ओहोटीची पूव�सूचना देणारे उपकरण, आवत � व�ाचे �व�ेषण करणारा हरा�क �व�ेषक आदी उपय�ु तयार केली. 

अ�वरत प�र�म कर�ाची कुवत व तयारी, भौ�तक� आ�ण अ�भया�ं�क� या दो�ी शा�शाखावंरील �भु� आ�ण �ाचंा �मलाफ 
या�ंा आधारे सै�दा�ंतक आ�ण �ाहा�रक अशा दो�ी अगं ानंी �व�ान तं��ानात केि��न यानंी मोठी मोलाची भर घातली. 



�ेयवेडा रसायनशा��

��ड�रश आऊगु� केकूले 
Friedrich August Kekulé,
जम�न रसायनशा�� 
ज�: 7 स��बर, 1829
म�ृ:ू 13 जलैु, 1896

स�ि�य रसायनशा�ाचा पाया घालणारे ि�ड�रश आऊगु� केकूले याचंा ज� जम�नीतील डाम��ाड येथ े झाला. केकूले यानंा 
वा��ूश�ी बनायचे होत ेआ�ण �ानुसार �ानंी �ग�ने येथ ेवा��ुश�शा�ाचा अ�ासदेखील सु� केला. �ाच काळात �ाचंा ��स�द 
जम�न रसायनशा�� लाय�बग या�ंाबरोबर संपक�  आला आ�ण �ा�ंा �भावामुळे केकूले रसायनशा� �शक�ास उ�� झाले. �ासाठी त ेु
पॅ�रस, ���झल�ड आ�ण इं�ंड येथ ेगेले. तथे े�ाचंी समकालीन जग��स�द रसायनशा��ाशंी जवळ�क �नमाण�  झाली. �ाचा केकूले यानंा 
�ानासाधनेसाठी फारच उपयोग झाला. नंतर मायदेशी परत�ावर अगदी �नवडक उपकरणा�ंा आधारे �ानंी हाइडेलबग� येथ ेआपली 
�त:ची रासाय�नक �योगशाळा उघडली आ�ण संशोधनाला सु�वात केली. 1858 म� ेत ेघ�ट येथ ेरसायनशा�ाचे �ा�ापक झाले. 1865 
पासून अखेरपय�त त ेबॉन येथ े�ा�ापक होत.े 

रासाय�नक सू�:े केकूले याचंा रसायनशा�ातील ब�मू� वाटा �णज े �ानंी माडंलेला काबन�  संयगुा�ा संरचनेचा �स�दातं. 1852 
म� े��िटश रसायनशा�� एडवड� �ॅकलॅड याने 'अणतु ा �स�दातं' (Atomicity �eory) माडूंन एका न�ा �वचाराला चालना िदली 

होती. �ाने क�ना माडंली क�, मूल��ाचें अण ू एक �कार�ा आकडीमुळे एकमेकातं अडकत असले पािहजते आ�ण �ामुळेच एक साखळ� 
तयार होत असली पािहज.े अशा �कला �ानंी �ॅल�ी (श�ी या अथाच� ा लॅिटन श�) �णज े 'संयजुा' असे नाव िदले. 

या संक�ने�ा आधारावर केकूले यानंी संक�ना माडंली क�, 'काबन� �ा ��ेक अणलू ा चार संयजुा असतात आ�ण काबन� चे अण ू
यातंील काही संयजुामंाफ� त एकमेकानंा बाधंले जाऊन एक साखळ� बनवतात तर रािहले�ा संयजुानंा इतर मूल��ा�ंा संयजुा जोड�ा 
जाऊन काबन� ची संयगेु बनतात. या क�ने�माण ेसंयगुा�ंा रचनेचा नकाशा काढण ेश� होईल. संयजुामंाफ� त होणा�या जोडणीला 'के�मकल 



बॉ�स' �णज े रासाय�नक बंध �णतात.  

1861 साली केकूले यानंी पु�क �ल�न आप�ा क�नेचे �व�तृ वणन�  केले आ�ण स�ि�य रसायनशा�ाचा आधार�ंभ असलेली 

रासाय�नक 'संरचना-सु�'े (Structural  Formulae) अ���ात आली. केकूले या�ंा �स�दातंामुळे �ावेळेपय�त शोध�ा गेले�ा 
जवळजवळ सव� संयगुाचंी सू�ब�द रचना माडंण ेसोपे झाले. उदा. �मथने (CH ) वाय�ूा रेणचूी रचना एका काबन�  अणलू ा चार हायडो� जन 4

अण ू जोडले जाऊन बनलेली असत.े  

एकापे�ा अ�धक काबन�  अण ू असले�ा �ूटेनम� े(C H ) काबन� �ा साखळ�ला च�बाजंनूी हायडो� जन अण ू जोडलेले असतात. 4 10

तसेच दोन वेगवेग�ा संयंगुाम� े�ातील ��ेक मूल��ा�ंा अणंचूी सं�ा सारखीच असली तरीदेखील �ाचें गुणधम� सारखे नसतात, 
कारण �ातील अणं�ूा रचनेत फरक असतो, ह े सु�दा 'केकूले प�दती'चा वापर क�न �स�द करता आले. 

अशा त�हने  े रासाय�नक सू� ेमाडंणारी 'केकूले प�दती' सव�मा� होऊन ��ा�पत झाली. तरीही 1825 सालीच मायकेले फॅरेडे यानंी 
शोधनू काढले�ा बझ� ीन या संयगुाचे सू� (C H ) केकूले प�दतीने माडंता येत न�त.े  कारण सहा काबन�  अणंनूा सहा हायडो� जन अण ू दहरे ी ु6 6

ंिकवा �तहरे ी बंधानंी जोडले तर होणारे सू� �ा काळ� �ात असले�ा �ा रसायनाचे होत �ाचे व बझ� ीनचे गुणधम� अगदी वेगळे होत.े �ामुळे 
'केकूले प�दती' सव� रसायना�ंा बाबतीत लागू पडेल क� नाही याब�ल शंका �नमाण�  झाली. परंत ुबझ� ीनचे �नमाण�  केले�ा को�ाला अचूक 
उ�र केकूले यानंीच शोधनू काढले. बझ� ीनचे संरचना सू� शोध�ाचा �ासच �ानंी घेतला होता. एक िदवस बसमधनू �वास करताना �ानंा 

डुलक� लागली. अधव� ट झोपेतदेखील डो�ासंमोर काबन� -हायडो� जन अणंचूी साखळ� सतत नाचत होती आ�ण नाचता नाचता �ा साखळ�ने 
गोल केले. केकूले खडबडून जागे झाले. त ेआ�क�मडीजसारखे 'यरेूका यरेूका' ओरडले नाहीत एवढेच. केकूले यानंा बझ� ीन�ा संरचना सू�ाचा 

ंउलगडा झाला होता. बझ� ीन�ा रेणतू काबन�  व हायडो� जन ह े एका �रगणात बाधंले गेलेले असतात असे �ा�ंा ल�ात आले आ�ण �ानंी 
बझ� ीन�ा क�ाची (Benzin ring) संरचना माडंली. 

येथ ेएक गो� ल�ात घे�ासारखी आह े क�, केकूले या�ंासार�ा �व�ानाचा �ास घेतले�ा वै�ा�नकाला जळ�-�ळ�-का�ी-
पाषाणी �व�ानच िदसत े आ�ण �णनू �ा�ाकडून अ�ंत मह�ाचे मूलभूत संशोधन होत.े 

अशा �कारे 'बझ� ीनचे कडे' एकदा समज�ावर बझ� ीन�माण ेअसले�ा अनेक संयगुावंर�ा संशोधनाला जोर आला आ�ण अशा 
संयगुानंा 'अरॅोमॅिटक संयगेु' असे नाव दे�ात आले. �ा आधारे पुढे अग�णत रसायनाचंी रचना ल�ात येऊन �ा�ंा सं�ेषणा�ा आ�ण 
�वघटना�ा �व�वध �ि�यावंर संशोधन श� झाले. 

1897 साली �ा�ापक एस.आर.जाप यानंी 'लंडन के�मकल सोसायटी'समोर िदले�ा केकूले �तृी �ा�ानाम� े�टले क� 
“आध�ुनक स�ि�य रसायनशा�ाचा तीन चतथुाश�  िह�ा �णज े केकूले या�ंा 'बझ� ीन�ा क�ा’�ा �स�दातंाचे ��� वा अ��� फळ 
आह े आ�ण �ामुळेच आजचे कोलटार रंग आ�ण कृ��म रासाय�नक औषध ेयाचें उ�ोग �गत होऊ शकले आहते .� 

पुढे अण�ू ा रचनेची नेमक� मािहती झाली आ�ण �ामुळे असे ल�ात आले क�, अणकु � �ाभोवती वेगवेग�ा ठरा�वक क�ामं� े
ठरा�वक सं�नेे इले�ॉ� � �घर�ा घालत असतात. या क�ाचंी व �ातील इले�ॉ� �ची सं�ा यामुळे �ा �ा अण�ू ा रासाय�नक ि�या 
कर�ाची �मता ठरत.े केकूले यानंी याव�न काढलेले �न�ष� या �वक�सत �ानाशी सुसंगत अस�ाने 'केकूले प�दती'ने माडंलेले फॉ�लु� े 

कालबा� झाले नाहीत. केकूले याचें ��पेण ल�ात येत.े



क�क संशोधक 

जे� �ाक�  मॅ�वेल 
James Clerk Maxwell 
�ॉ�टश पदाथ��व�ानशा�� 
ज�: 13 नो��बर, 1831
म�ृ:ू 5 नो��बर, 1879 

दोन जाड टाच�ा घेऊन �ा एका कागदावर साधारण पाच स�िटमीटर अतं रावर चागं�ा घ� रोवाय�ा. �ा दो�ी टाच�ामंधनू एक 

दोरा वेढून घेऊन दो�या�ा टोकाला पे��लचे टोक अडकवनू कागदावर वतळु�  काढता येत.े लंब-वतळु�  काढ�ाची ही सोपी रीत चौदा वषा�� ा 
ंज�ेने शोधनू काढली.  एिडबरो�ा रॉयल सोसायटी या शा��ा�ंा सं��ेा सभेत एका शा��ाने ज�े�ा वतीने ही रीत सादर केली. 

बालपणापासूनच त�ख ग�णती ब�ुदी आ�ण क�कता याचंा �मलाफ असले�ा ज�े याचें नाव अजरामर झाले त े1865 साली �ानंी 

��स�द केले�ा 'डायनॅ�मकल �थअरी ऑफ इले�ो� मॅ�िे टक िफ�' या �ंथातील �ा�ंतकारी संशोधनामुळे. मॅ�वेल या�ंा या �व�त-ु
चुंबक�य ��ेातील संशोधनाने रेिडओ, टे�ल��जन, रडार आ�ण �व�त चुंबक�य तरंग�न�मतीवर अवलंबनू असलेली त�म �व�वध उपकरण ेु
बनव�ाचा माग� खुला झाला. मॅ�वेल यानंा ग�णती पदाथ�� व�ानशा��ामं� े�टून व आईन�ाईन या�ंा रागंेत मानाचे �ान �मळाले. 

 कॉलेजात असताना �ानंी लाल, िहरवा, �नळा या रंगा�ंा �काशतरंगाचें �म�ण क�न कोणतहेी रंग �नमाण�  करता येतात, याचे 
�ा���क केले. याबाबतचा �ाचंा शोध�नबंध हा रंगीत टे�ल��जन बनव�ाचा पाया होय. क� ��ज �व�ापीठाने शनी�ा क�ाचे ��प 
याबाबत संशोधन �धा � जाहीर केली होती. �ाबाबत प�र�मपूव�क अ�ास क�न मॅ�वेल यानंी अचूक उ�र सादर केले. �ानंी ग�णती 

प�तीने दाख�वले क�, शनीचे कडे ह े ल�ावधी पृथक अशा लहान लहान कणानंी बनलेले आह.े  १८६० म� े�ानंी सं�ाशा�ीय प�तीने 
वायमू� े�तगतीने हालचाल करणा�या रेणं�ूा गतीचे �व�ेषण केले. �व�श� तापमानाला असणा�या वायचेू सगळे रेण ूएक� वेगाने �
हालचाल करत नसतात, �ाचें वेग एका सा�ं�क� �वतरणानुसार असतात, ह े दाखवनू या �वतरणाचे ग�णती सू� मॅ�वेल यानंी माडंले. वायचेू 
तापमान वाढले तर रेणंचूा सरासरी वेग वाढतो. याव�न एखा�ा व�मूधील उ�ता �णज े �त�ात असणारा पण आप�ा ��याला न येणारा 



काहीतरी रह�मय �व पदाथ � आह,े ही जनुी क�ना खोटी ठरली. रेण�ूा ग�तमानतचेा प�रपाक �णज े उ�ता ही रमफड�ची क�ना ठामपण े

��ा�पत झाली.

फॅराडे या�ंा �व�त व चुंबक�य ��ेाबं�ल धसूर क�नानंा �न��त ग�णती समीकरणाचें ��प देण ेही मॅ�वेल या�ंा जीवनातली ु
सवात�  मोठी काम�गरी. �व�तभारा�ा कंपनामुळे �ा�भोवती �व�तचुंबक� ��े �नमाण�  होत ेव त ेतरंगा�ा �पात उगमापासून एका ��र ु ु
गतीन े बाहरे�ा िदशेने �सा�रत होत राहत.े ही तरंगाची गती �काशा�ा वेगाएवढी असत,े असेही मॅ�वेल यानंी दाखवले. या दो�ी 
�नरी�णावं�न �काश �णज े तरंग�पात �सा�रत होणारे �व�त चुंबक� उ�जन�  होय, असा �ा�ंतकारक �न�ष� तय्ानंी काढला. मॅ�वेल ु
या�ंा मृ�ूनंतर आठ वषान� ी, १८८७ म� ेहटझ् या जम�न शा��ाने �ायो�गक�र�ा मॅ�वेल याचंा �व�तचुंबक�य �स�दातं स� अस�ाचे ु
पडताळून दाखवले. �ा�ंा मृ�ूनंतर सुमारे २५ वषान� ी आईन�ाईनचा सापे�तावादाचा �स�दातं व पुंज �स�दातं या�ंामुळे तोवर मा� 
असले�ा अ�भजात भौ�तक�त�ा �स�दातंाला ध�ा बसला व अनेक �ढ �स�दातं कालबा� ठरले. मॅ�वेल या�ंा �व�तचुंबक� �स�दातंाची ु
यथाथत� ा मा� िटकून रािहली. एवढेच न� ेतर पुढील काळातील रेिडओ, वणप� ट, � िकरण, गॅमा िकरण या�ंा शोधाचंा माग� �ा�ंा 
समीकरणानंीच दाखवनू िदला व अणसु ं शोधनाला चालना �मळाली. अ�ाध�ुनक काळातील रडार व माय�ोवे� अ�भया�ं�क�तले त�सु�ा 

मॅ�वेल याचंी समीकरण ेअ�ास�ा�शवाय आपले काम क� शकत नाहीत.

ंज�े मॅ�वेल �ॉटलंडमधील एिडबरोचे रिहवासी. �ाचें उ� �श�ण क� ��ज �व�ापीठात झाले. 1854 म� ेत े�ॉटलंडला परतले 
व ऍबरडीन येथ े�ा�ापक झाले. पुढे 1871 म� ेक� ��ज �व�ापीठा�ा �वशेष �नमं�णाव�न, मॅ�वेल यानंी क� ��जला �ायो�गक भौ�तक�चे 
�ा�ापकपद �ीकारले. तथे े�ानंी �व�त, चुंबक�, औ��क� आदी नवीन �वषयामं� ेसंशोधन सु� केले. क� ��जमधील ��स�द कॅ�ि� डश ु
�योगशाळा �ानंी उभारली. पुढे िकरणो�गाव� रील संशोधनासाठी ही �योगशाळा �वशेष ��स�द पावली. सतत न�ा क�क शोधाचंा वेध 
घेणारे, खेळकर व �वनोदब�ुदीचे, �नगव� मॅ�वेल कक� रोगा�ा आजाराने वया�ा 48 �ा वष�च वारले. 



एक च�म �व�ान �णनू वोइकोफ पीटसबग�म� े ��स� होत.े �व�ापीठातला हा �ा�ापक सरळ अनवाणी भटकायचा, ऐन 
िहवा�ात (तापमान शू�खाली 20 अशं  से.) िहवाळ� कोटा�शवाय वावरायचा, शाकाहाराचे समथन�  क�न शाकाहार �ायचा. �नसगाश� ी तो 
समरस झालेला होता. सूय�िकरणाचंी उ�ता, मातीची ऊब, सृ�ीची सारी फळे �ाला वेडावनू टाकत. आय�ुभर �नर�नरा�ा नैस�गक 
चलनवलनाचा वेध घे�ा�ा धडपडीत होता. हवामान हा �ाचंा खास �ज�ा�ाचा �वषय. लाखो लोकाचें भ�वत� ठरवणा�या हवामानाचे 
��प काय असत�े  काही वष� अवष�णाची का येतात� या नैस�गक चलनवलनातनू �व�ाना�ा आधारे माणसाला माग� काढता येईल का� या 
��ाचंी उ�रे शोध�ात त ेगुंतले होत.े 

वोइकफ याचंा ज� मॉ�ोचा. आई व वडील लहानपणीच वार�ाने त ेमामाकडे वाढले. 1860 म� े�ानंी पीटसबग� �व�ापीठात 
ं�वेश घेतला. पण �व�ाथ� असंतोषामुळे �व�ापीठ बंद ठेवले गे�ाने जम�नीत हायडेलबग� व गएिटगेन येथ े�ानंी उ��श�ण पुरे केले व 

1866 म� ेर�शयाला परतले. हवामानावर संशोधन कर�ासाठी �ा काळात अनुदान �मळण े श� न�त.े  मॉ�ोजवळचा आपला 
जमीनजमु ला �वकून वोईकोफ हवामान�वषयक मािहती गोळा करायला जग�वासाला �नघाले. आपली पु�के, प��वहार, �ा�ाने, चचा,�  
सभा, �वास, �नसग� आ�ण लोक यातंच त ेजगले. कौटुं�बक कोषात कधीच �शरले नाहीत. 1991 म� ेवो�ा खो�यात भीषण द�ाळ पडला ु
त�ेा �ानंी आपली उरलेली ब�तके संप�ी द�ाळ�� जनतचे े �ाण वाचव�ासाठी खच� घातली. जनसामा�ात त ेइतके गुंतलेले असत क� ु
आपले असे वेगळे 'मी'पण �श�कच राहत नसे. �त:�ा खचान� े �मंती आ�ण लोकाचें सहकाय� यावर �ाचें संशोधन सव��ी अवलंबनू होत.े 

हवामानाचे कोडे उलगडणारा शा��

अले�ादंर वोईकोफ्
Alexander Ivanovich Wojeikov
र�शयन हवामानशा�� 
ज�: 6 मे, 1842
म�ृ:ू 28 जानेवारी, 1916



ंम� आ�शयातील हवामानाचा अ�ास कर�ासाठी �ानंी डोगर पालथ ेघातले, वाळंवटातला खडतर �वास केला. 

कोण�ाही देशातले हवामान ह े �व�तृ भू�देशावरील वातावरणातील चलनवलनावर अवलंबनू असत,े  याबाबत �ानंा सखोल जाण 

होती. ग� �वाह यरुोपातील हवामानावर प�रणाम करतो. ग� �वाहामुळे आ��क समु�ात जल�वास कर�ासाठी माग� उपल� होईल, ह े
�ाचें भािकत अचूक ठरले. पॅ�सिफक समु� आ�ण म� आ�शयातील भूभागावर �नर�नरा�ा �माणात वापर�ा जाणा�या हवेचे चलनवलन 
मा�नूला पायाभूत असत.े  उ�ा�ात मंगो�लयातली वाळवंटे व गवती मुलुख तापतो व हवा �वरळ बनत.े पॅ�सिफक महासागराव�न वारे 
�तकडे खेचले जातात व बरोबर उ�ाळ� मा�नू आणतात. मा�नूबाबत�ा �स�दातंात पुढे अनेक तपशील भरले गेले. पण �ाचंी मूलभूत 
माडंणी पथदश�क होती. 

वोइकोफ याचें मह�ाचे �ंथ �णज े 'अयॅमो�ेतरक स�ु�लेशन' (1874) या �ंथात �ानंी �थमच हवामाना�माण ेजगाचे �वभाग 
ंपाडले आहते . या �ंथाची ग�तशील हवामानशा�ा�ा �वकासास �वशेष मदत झाली. '�वडस ऑफ द �ोब' (1876) हा �ंथ अमे�रकन 

शा�� कॉिफन याने गोळा केले�ा मािहती व �व�ेषणावर आधा�रत आह.े  कॉिफन या�ंा अचानक झाले�ा मृ�ुमुळे �ाचें काम अपुरे 
रािहले, �ा मािहतीचे संकलन व संपादन वोइकोफ यानंी केले. सै�दा�ंतक व ��� उपयोग (नौकानयनासाठी) या दो�ी ��ीने ह े पु�क अनेक 
वष� �माणभूत �ंथ �णनू वापरात होत.े 1884 म� े�ाचंा अ�ल �ंथ '�ायमेटस ्ऑफ द �ोब' हा ��स�द झाला. या �ंथात वोइकोफ 
यानंी हवामानाचे जाग�तक �च� व �ातील काय�कारण संबंध �� कर�ाचा �य� केला. हवामानाचे घटक िकती ब��वध, गुंतागंुतीचे आ�ण 
पर�रसंबंधी आहते  आ�ण �ासाठी िकती �चंड �नरी�णाचंी आव�कता आह े ह े �ातनू �� होत.े �ा काळात पृ�ी�ा वर�ा थरातील 

वातावरणाचा अ�ास कर�ाची साधने उपल� न�ती. बलूनवर �यंच�लत मापनयं� ेलावनू �ा�ा सहा�ाने मािहती गोळा करावी, असे 
�ानंी सुचवले होत.े पृ�ी�ा वरील थरातील तापमान, जमीन व समु� या वरील तापमानातील फरकामुळे �नमाण�  होणारे वारे आ�ण 
बफा�� ादन या घटकाचें हवामान व मा�नूमधील मह� �� क�न �ानंी हवामानशा�ात मौ�लक भर घातली. 

1899 म� ेर�शयात मोठा द�ाळ पडला. �ावेळ� आप�ा 'हवामान व अथ�� व�ा' या लेखात, अनेक वषाच� ी आकडेवारी व ु
शा�ीय मािहती वाप�न �ानंी दाखवनू िदले क�, द�ाळाचे भािकत वतव� ण ेश� आह े व �ाचे भीषण प�रणाम तर �न��तच टाळता येतील. ु

ंपण �ासाठी �सचनाचा सुयो� �वकास व वापर, तसेच यो� मशागत प�दती वापर�ा पािहजते. ह े काही छो�ा शेतका�या�ंा आवा�ातले 
नस�ाने सामूिहक योजना�ंारेच त ेश� आह,े  असे �ानंी सुचवले होत.े 

मानवाला हवामानावर �नयं�ण ��ा�पत करता येईल, असे त ेकधीच मानत न�त.े  परंत,ु नैस�गक ��तकुलतचे आप�ीत �पातंर होण े
ह े शा�ीय �नयोजनाने टाळण े श� आह,े  असे �ाचें मत होत.े �वशेषत: �नसगाल� ा ओरबाडणारी अदर��ी बाळगून केवढे नुकसान होत ेआह,े  ू
याकडे त ेल� वेधत. अशा�ीय नागंरटीमुळे घळ� वाढत आहते , वन�ती व गवता�ा नाशाने वाळवंट पसरत आह,े  जंगलतोडीमुळे झरे 

ंआटत आहते , जमीन शु� बनत आह.े  ह े सव� टाळण े तर आव�क आहचे , पण शा�ीय �सचन व शेतीतील �नयोजन के�ास अवष�णाचे 
संकट फारसे गंभीर ��प धारण करणार नाही, असे �वचार शंभर वषाप� ूव� वोइकोफ यानंी माडंले. परंत ुत े�वचार अजनू ही अमलात आलेले 

नाहीत. प�रणामी, अवष�णाचे चटके शेतक�यानंा अजनू ही भोगावे लागत आहते .



डॉ. रॉबट� कोख यानंा खरेतर पय�टक बनून अप�र�चत �देशातं साहसी मोिहमावंर जायचे होत.े पण �ाचंी �येसी एमी िहने अट घातली 
क�, �ानंी हा धोकेदायक बते र� क�न डॉ�रक� केली तरच ती �ा�ंाशी �ववाह करेल. एमीची अट रॉबट� यानंी मा� केली खरी, पण 
डॉ�रक�त �ाचें मन रमेना. �ा काळात आजारी ��ानंा बरे करणारी, िदलासा देणारी �भावी औषध ेडॉ�राकंडे न�ती. कारण मुळात रोग 

कशामुळे होतात, याचे शा�ीय �ान फारच तटुपुंज ेहोत.े �� मरताना असाहा�तने े बघत राहण ेव समाधानासाठी काही तरी थातरूमातरू 

उपचार करण,े ह े रॉबट� यानंा मा� न�त.े  �ाचें अ�� मन रमावे �णनू एमीने �ा�ंा अ�ा�वसा�ा वाढिदवसाला �ानंा आवडेल अशी व� ू
भेट िदली, ती �णज े सू�दश�क. या नवीन खेळ�ाने जम�नी�ा खे�ातील या डॉ�रला वेडे केले. �मळेल �ा गो�ी त ेसू�दश�काखाली ठेवनू 
तपासू लागले.

�ा काळात "अ�ॅँ�' नावा�ा जीवघे�ा आजाराने हजारो गुरे व �ा�ंानंतर �ाचें पालक- शेतकरी मृ�ुमुखी पडत. ह े का होत,े याचा 
कोरव शोध घेऊ लागले. "अ�ॅँ�'�� गाई�ा र�ाचे थब�  सू�दश�क यं�ाखाली ठेवनू त े�ाहाळून पा� लागले. �ात �ानंा बटु�ा 
का�ासंारखे अ�ॅँ�चे जीवाण ूआढळले. �नरोगी गाई�ा र�ात त ेन�त.े  एव�ाशा पुरा�ाव�न या बटु�ा का�ा सजीव आहते  व 

ं�ा�ंामुळे अ�ॅँ� होतो, ह े �स� कर�ासाठी �ानंी उंदरावंर �योग सु� केले. �ा�ंा दवाखा�ात एक लाकडी �भत उभा�न अ�ा �
ंखोलीएव�ा लहानशा जागेत �ानंी �योगशाळा उभारली. प�ी�ा त�ारीकडे दल�� क�न डॉ�रक�पे�ा या कुबट �योगशाळेत त ेजा� ल� ु

घालू लागले. अ�ॅँ�ने दगावले�ा म�ढीचे र� �ानंी उंदराला टोचले. दस�या िदवशी ब�घ�ास तो उंदीर म�न पडलेला �ानंा िदसला. कोख ु

रॉबट� कोख
Robert Koch 
जम�न जीवाणशू ा��
ज� �डस�बर: 11 , 1843

: 27 , 1910म�ृ ू मे  

�य�वादी जीवाणशू ा��



यानंा �ा�ा �ीहते अ�ॅँ�चे जंत ूथ�ान े आढळले. एव�ात �ाचें समाधान झाले नाही. बलैा�ा डो�ातंील �ावात �ानंी अ�ॅँ�चे जंत ू

वाढवले. �ा जीवाणं�ूा आठ �प�ा अशा �कारे वाढव�ा व बटु�ा का�ा सजीव असतात, ह े�ानंी �स� केले. �ा�ा�ंा शरीराबाहरे 
वाढवले�ा या 'बटु�ा का�ा' �ानंी परत उंदरात टोच�ा. दस�या िदवशी उंदीर मेलेला आढळला व �ा�ा �ीहतेही याच बटु�ा का�ाचें ु
थवे आढळले. अशा �कारे कोख यानंी काटेकोरपण ेशा�ीयरी�ा �योगा�ंारे अ�ॅँ� हा या सू� रोगजंतंमुूळे होतो, ह े �स� केले.

त�ूव�, लुई पा�र वीस वष� सू�जंतंमुूळे रोग होतात, ह े �स� केले न�त.े  संशोधनासाठी ��श�ण नसले�ा कोख यानंी एका खे�ात 
डॉ�रक� करत, अ�ा � खोलीत �त: बनवले�ा �योगशाळेत �न�ववादपण े�स� केले. �ाचबरोबर कोण�ा �व�श� जंतंमुूळे कोणत े�व�श� 
रोग होतात, ह े �स� कर�ासाठी शा�ीय �नकष बनवले. 'कोखचे �नकष' �णनू ओळख�ा जाणा�या �नकषानुंसार �ा रोगाचे जंत ू�ा 
आजा�याम� ेसापडले पािहजते, त े�नरोगी �ा�ाला टोच�ावर तसाच आजार �ा �ा�ाला �ायला हवा व परत तचे जंत ू�ा रोगी केले�ा 
�ा�ात सापडले पािहजते. या ��ेातील पुढील सव� संशोधकानंा या कसो�ानंा उतरावे लागले व अजनू ही या कसो�ा �माणभूत मान�ा 

जातात.

सव� शा��ानंा �ातील काटेकोरपणामुळे चक�त करणा�या या शोधानंतर, 1876 साली वया�ा चौ�तसा�ा वष�, रॉबट� कोख 
�यरोगाकडे वळाले. �ा काळात �यरोग यरुोपमधील जनतचेा कद�नकाळ ठरला होता. तोही एखा�ा रोगजंतंमुूळे होत असावा, असा काही 
शा��ाचंा कयास होता. पण त े�स� करायला कोणाला जमले न�त.े  अ�ॅँ��माण े�ानंी �ाच प�तीने �यरोगावर संशोधन केले. �यरोगाचे 
जंत ूफार हळू वाढतात. �ामुळे त ेवाढलेले लवकर िदसेनात. पण कोख यानंी �चकाटी सोडली नाही. शेवटी �ा�ंा �चकाटीला व अचूक संशोधन 
प�तीला यश आले व �यरोग हा अ�ॅँ��माणचे �व�श� �कार�ा जंतंमुूळे होतो ह े �ानंी 1882 म� े�स� केले. आप�ा �योगाचा वारंवार 
पडताळा पािह�ाखेरीज त ेघाईने �न�ष� काढत नसत. शरीराबाहरे �योगन�ामं� े�यरोगाचे जंत ूवाढव�ाचे तं� �ानंी शेकडो �योगानंंतर 
प�े केले. आप�ा �योगशाळेत �यरोगा�ा जंतंचूी 43 कुटुंब ेऊफ�  कॉलनीज �ानंी वाढव�ा. �यरोगाचे जंत ूसू�दश�कातनू  नीट उठून 
िदसावेत �णनू �ानंी त ेवेगवेग�ा रंगानंी, रसायनानंी रंगव�ाचा �य� केला. �ा�ंा दोनशे एकाह�रा�ा �य�ाला यश आले व मे�थ�लन 

� ूनामक रंगामुळे �याचे जंत ूउठून िदसतात, ह े ल�ात आले. एका अ�ल शा��ाची �चकाटी कोखम� ेकशी �भनली होती, ह े याव�न 

ल�ात येईल.

�चकाटी, नवे शोध�ाचा �ास, �योगामंधील काटेकोरपणा व वैचा�रक ��ता या गुणामुंळे �शार जम�न 'खेडुत' डॉ�रने वै�क�य 

शा��ात अजरामर काम�गरी केली.



लुड�्वग बो��न
Ludwig Boltzmann
ऑ���यन सै�दा�ंतक भौ�तकशा��
ज� : 20 फे�वुारी 1844 
म�ृ ू: 5 स��बर 1906

ंनामवंत भौ�तकशा�� व ग�णती आयझॅक �टून यानंी 1687 त '���स�पया' नावाने ओळखला जाणारा �ंथ ��स�द क�न �त: 
संक��लेले गतीचे �नयम माडंले आ�ण सै�दा�ंतक भौ�तकशा�ाचा भरभ�म पाया घातला. भौ�तकशा�ा�ा �गती�ा ��ीने, कळ��ा 
मह�ाचा नंतरचा ट�ा मानला जातो तो 19 �ा शतकाचा उ�राध.�   या कालखंडात उ�ाग�तक�चा (thermodynamics) �स�दातं 
आ�ण �ा�वषयीचे �नयम ��ा�पत झाले, या �वषयाशी �नगडीत अ�ंत मह�ाचे शोध लावणारे हरमन ्ह�े �ो�झ,् �डॉ� �ॉ�सअस, 

सादी कान�ट, लॉड� केि��न, ज�े मॅ�वेल या मा�वर शा��ा�ंा जोडीने आवजनू�  नाव घेतले जात ेत ेलुइ�वग बो��न याचें.

��ए�ा शहरात ज�ले�ा बो��न याचें �श�ण �ाच शहरात झाले. ��एना �व�ापीठातनू डॉ�रेट �ा� के�ावर �ानंी �ाझ, 

��ए�ा, ��ु नच्, �लि�झंग येथील �व�ापीठामं� ेग�णत आ�ण सै�दा�ंतक भौ�तकशा� या �वषयातं अ�ापन आ�ण संशोधन केले.

ंह�े हो�झ ्यानंी ऊज�� ा अ�वना�शतचे ा िकवा अ��तचे ा �स�दातं माडंला जो उ�ाग�तक�चा पिहला �नयम �णनू ��स� आह.े  या 
ं�नयमानुसार ऊजा � �वनाश पावत नाही तर �तचे एका �कारातनू दस  �कार�ा ऊजत�  �पातंर (िकवा ���ंतर) होत.े ऊजच� े ज�ेा �पातंर ु �या

होत े(उदा. �व�तचे �पातंर �काशात) �ावेळ� काही �माणात ऊजा � वाया जात े(ती न� होत नाही). कारण �तचे उ�तते �पातंर होत ेआ�ण ु
ही उ�ता वातावरणात उ��जत होत.े अशा �कारे उ�त�ेा �पात वाया जाणा  ऊजच� े 'एंटॉ� पी' (entropy - अव�ममाप) या नावाने �या
मापन केले जात.े �डॉ� �ॉ�सअस या जम�न भौ�तकशा��ाने 1850 साली �थम एंटॉ� पी ही सं�ा वापरली. �ानंी माडंले क� कुठ�ाही 
काय�प�दतीत अथवा घडामोडीत जथे ेजथे ेऊजच� ा ओघ असतो (flow of energy) तथे ेतथे ेकाही �माणात ऊजा � वाया जात ेआ�ण �ामुळे 

�व�ातील एंटॉ� पी सतत वाढत असत.े  या त�ालाच उ�ाग�तक�चा दसरा �नयम असे �णतात.ु



ंमुळातच उ�ता आ�ण उ�तचेे ��प न�� कसे असत े याब�ल वै�ा�नकामं� े�ाकाळ� काहीचा गोधळ होता. एका �वचारानुसार 
उ�ता �णज े कॅलॉ�रक नावाची एक �कारची व� ूहोती जी एका पदाथाक� डून दस  पदाथाक� डे �ानातंरीत करता येत होती. या ु �या
संक�नेनुसार लाकडे जाळून भा�ंातील आ�ण शेवटी पा�ाम� ेगे�ामुळे पाणी गरम होत.े पाणी कॅलॉ�रकने पूण � भरले क� �ाची वाफ 
होत.े परंत ुबज� ा�मन थॉमसन आ�ण ह��े डे�ी ह े वै�ा�नक या 'कॅलॉ�रक' संक�नेशी सहमत न�त.े  �ा�ंा मत ेऊ�ता ही कंपना�ंा 
(vibration) �पात असत,े  ती व� ू�पात नसत,े  डे�ी यानंी गोठणअकं ा�ा (freezing point) पे�ाही खाल�ा तापमानात बफाच� े 
दोन तकुडे या�ं�क� उपकरणा�ंारे (हाताने न उचलता) एकमेकावंर घासून बफ�  �वतळतो ह े �स� केले. या आधारावर उ�ता ही व� ूनसून, ती 
कंपना�ंा �पात असत े असे ठाम मत माडंले. परंत ु19 �ा शतका�ा म�ापय�त शा�� कॅलॉ�रक संक�नेवरच �व�ास ठेवनू होत.े ज�े 
मॅ�वेल  यानंी 1860 म� ेवायंचूा ग�तज �स�ातं (kinetic theory of gaes) माडंला. सव� व� ुअणं�ूा बनले�ा असतात या 
�स�ातंा�ा त�ाआधारे �ानंी माडंले क�, वायंमूधील रेण ूह े सतत ग�तज� असतात आ�ण त ेएकमेकावंर सतत आदळत असतात. (वाय ूजर 
पा�ात असेल तर ह े रेण ूपा�ा�ा आत�ा पृ�भागावरही आदळतात.)

लुड�वग बो��न यानंी केलेली मह�ाची काम�गरी �णज े मॅ�वेल या�ंा जोडीने वाय�ूा ग�तज �स�ातंाचा पाठपुरावा क�न 
ं ं ं�ानंी माडंले क� अण ू िकवा रेणंमूधील एकूण ऊजा � ही �ा अण ू िकवा रेण�ूा वेगवेग�ा गती�ा सव� िदशानंा सरासरीने सम�माणात वाटली 

गेलेली असत.े  याला ऊज�� ा सम�वभागणीचा �नयम (law of equipartition of energy) असे �णतात. �ानंी वायमूधील ऊजा �

�ा�ंा रेणंमू� ेकशी वाटली गेलेली असत े याचे समीकरण माडंले. याला मॅ�वेल-बो��न िड�� ��� ूशन असे �णतात. या �स�ातंानंतर 
बो��न यानंी उ�ाग�तक�चा अ�ास क�न माडंले क� उ�ता आ�ण एंटॉ� पी ह े मो�ा सं��ेा असले�ा अणं�ूा वतण� कु�चा 
(behaviour) प�रपाक असतो आ�ण �ाला या�मक� (mechanics) आ�ण सं�ाशा�ीय �नयम लागू पडतात. या आधारावर �ानंी 
एंटॉ� पी आ�ण संभा�ता (probability) याचंा पर�र संबंध ��ा�पत करणारे एका ��राकंावर (constant) आधा�रत समीरण माडंले. 
ह े समीकरण आ�ण ��राकं बो��न या�ंा नावाने ओळखले जातात. यामुळे नंतर�ा सै�दा�ंतक भौ�तकशा�ाम� ेसं�ाशा�ीय 

या�ंमक� (statistical mechanics) ही �व�ेषण प�ती ��ा�पत झाली.

मॅ�वेल-बो��न या�ंा संशोधनामुळे उ�ता ही रेणं�ूा गतीशी समत�ू असत े त े �स� झाले आ�ण ऊ�त�ेा कॅलॉ�रक 
संक�नेला मूठमाती �मळून उ�ता �णज े रेणं�ूा कंपनाचंा आ�व�ार (vibrational phenomenon) असतो आ�ण वाय ू व 

ं�वामं� ेतो रेणं�ूा गतीमुळे तर घनामं� ेरेणं�ूा थरथर�ासार�ा (trembling) हालचालीमुळे होतो ह े �स� होऊन सव�मा� झाले. पुढे 
ं�वलाड� �ग� आ�ण मॅ� �ॅक या ��स� पदाथ � वै�ा�नकानंा ही प�त फार उपय�ु ठरली. बो��न यानंी �ाचें गु� जोसेफ �ेफान यानंी 

माडंले�ा उ�जन� ा�ा �स�ातंाचे एक ग�णती समीकरण माडूंन �व�ेषणही केले.

भौ�तकशा�ात अ�ंत मोलाची भर घालणा  या महान वै�ा�नकाचंा अतं  मा� फार द:खद झाला. आजार आ�ण नैरा�ामुळे �ानंी ु�या

आ�ह�ा केली.



१८९५ �ा िडस�बरम� ेजम�नीतनू रोएंटगेन या�ंा '�' िकरणा�ंा शोधाची बातमी आली व �तने जगाला थ� क�न सोडले. रोएंटगेन 

यानंा सापडलेले नवे िकरण लाकूड, कागद रबर, कातडे यासार�ा अपारदश�क असले�ा व�ंतूनू आरपार जाऊ शकत होत.े �ामुळे या 

व�ं�ूा पलीकडील व� ू'पाहण'े आता श� झाले. एक �कारची नवी ��ीच मानवाला �ा� झाली. या यं�ा�ा पुढे हात धर�ावर आत�ा 
ंहाडाचे छाया�च� रोएंटगेन यानंा काढता आले. �व�ान आ�ण तं��वकास या दोहो�ा ��ीने या शोधाचे मह� अन�साधारण होत.े या 

शोधावर ल�ावधी �पये कमावता आले असत े इतका तो शोध �ा�ंतकारी होता. पण रोएंटगेन यानंी आप�ा या शोधाचे पेटंट घेतले नाही. 

अ�खल मानवी समाजाला �ाचा उपयोग मु�पण े�ावा, हीच स��ा शा��ाला शोभेल अशी �ाचंी भू�मका होती.

रोएंटगेन याचंा ज� २७ माच� १८४५ रोजी जम�नीतील लेपेन गावी झाला. १८४८ म� ेजम�नीत �ा�ंतकारी उठाव सु� अस�ाने 
ध�नक �ापारी असलेले �ाचें वडील हॉलंडम� ेगेले. यटेुक� ला या�ं�क �व�ालयात रोएंटगेन �श�ण घेत होत.े पण �श�काची चे�ा के�ाने 
�ाचंी शाळेतनू हकालप�ी झाली. पुढे खाजगी �शकवणी घेऊन झरीचम� े(���झल�ड) �ानंी �ाप�शा�ाचा अ�ास सु� केला. या ु
काळात अ�ासापे�ा सहली, �गयार� ोहण याकंडेच �ाचें अ�धक ल� होत.े  योगायोगाने ऑग� कुंटड या पदाथ�� व�ाना�ा �ा�ापका�ंा 

ल�ात आले क�, रोएंटगेन यानंा �ाप�शा�ात रस नाही. �ानंी रोएंटगेन यानंा पदाथ�� व�ान �योगशाळेतील कामात मदत करायला 
सुच�वले आ�ण त�ेापासून रोएंटगेन यानंी �ायो�गक पदाथ�� व�ानात �त:ला झोकून िदले. झपाट�ा�माण े�ानंी पदाथ�� व�ानाचा अ�ास 

सु� केला. नवे �योग आखले, तं� े�वक�सत केली. �योगाला आव�क अशी अ�ंत अचूक उपकरण ेबनवली. १८८५ म� ेजम�नीत वोझब� ग� 

येथ ेपदाथश� ा�ाचे �ा�ापक �णनू �ाचंी �नय�ुी झाली.

�व�ाना�ा �गतीला चालना देणारा शोध 

�व�ेम रोएंटगेन
Wilhelm Röntgen
जम�न पदाथ��व�ानशा��
ज� : 27 माच�, 1845
म�ृ ू: 10 फे�वुारी, 1923



ंपदाथा�� ा लव�चकतचेा गुणधम�, वायंचूी �व�श� उ�ता, �िटकातंनू उ�तचेे वहन इ�ादीवर �ानंी संशोधन केले. वोझब� ग�ला 

असतानाच रोएंटगेन यानंा �-िकरणाचंा शोध लागला. इतर काही �योगामं� ेत े�नवात�  काचनळ�चा वापर करत. एक �नवात�  काचनळ� 

का�ा पु�ात गुंडाळलेली होती व �योगशाळेत अधं ार केलेला होता. अचानक �ानं ा िदसले क�, टेबलावर जवळच पडलेला एक �ॅिटनो 
�सअमॅाईड या रसायनाचा लेप लावलेला कागद चमकू लागला. �नवात�  नळ�तला �व�त�वाह बंद के�ावर कागदाचे चमकण ेबंद झाले. ु
�णज े नळ�तनू  कोणत ेतरी िकरण कागदावर पडत होत.े कागदावर पडणारी गो� कणानंी बनलेली न�ती. कारण �व�त या चुंबक�य ��ेाने ु

ंकण �वच�लत झाले असत.े  तशी ती होत न�ती पण त ेसाध े�काशिकरणही न�त.े  कारण म� े�भग ठेवले तरी �ाची िदशा बदलत न�ती. 
ंरोएंटगेन यानंी असा �न�ष� काढला क�, अ�तशय कमी लाबंी�ा लहरीनी त ेिकरण बनलेले होत.े या नवीन �कार�ा िकरणानंा �ानंी �- 

िकरण (X-Ray) असे नाव िदले. १९०१ साली �ानंा या शोधाब�ल नोबले पा�रतो�षक �मळाले.

�- िकरणा�ंा शोधानंतर लवकरच �- िकरण उ�� करणारे �� व सोपे यं� �नमाण�  झाले आ�ण भौ�तकशा�, वै�कशा�, 
छाया�च�कार अशा सवान� ा त ेअ�ंत उपयोगी ठरले. �यरोग, मोडले�ा हाडाचंी तपासणी करताना, दंतवै�ानंा दाताचंी परी�ा करायला �- 
िकरणाचंा वापर मोलाची मदत करतो. धातचेू जोडकाम तपास�ासाठी तसेच �म� धातंतूील �नर�नरा�ा धातंचेू पर�र�माण �न��त 
कर�ासाठी, नकली �जनसातील मूळ धात ूओळख�ाक�रता अशा ब��वध �कारे कारखा�ातंही �- िकरणाचंा उपयोग होतो. �ाचीन 
काळातील आवरणानंी गुंडाळलेली थड�ातील �ते े(ममीज) व इतर व��ूा अ�ासात पुरात�शा��ानंा �- िकरणाचंी मोठी मदत होत.े 

�-िकरणामंुळे पदाथा�� ा �िटक�पी अतं र�चनाचंा अ�ास करण ेपदाथव� ै�ा�नकानंा श� होत.े

�व�ाना�ा �गतीलाही �- िकरणा�ंा शोधामुळे चालना �मळाली. 'कॅथोड रे �बू'म� ेइले�ॉ� �चा �वाह �नमाण�  करायला ज.े ज.े 

थॉमसन या शा��ाला यश �मळाले त े�-िकरणा�ंा शोधा�ा आधारामुळेच. यातनू पुढे थॉमसन यानंी अण�ू ा अतं ग�त रचनेचा शोध 

लावला. िकरणो�जन�  या �वषयावर नंतर शोधमा�लकाच सु� झाली. मारी �ुरी, �पअरे �ुरी, मॅ� �ँक, थॉमसन, �दरफोड�, 

आईन�ाईन, फम� यासंार�ा महान शा��ाचे संशोधन ही या मा�लकेतील पुढची पावले होती.



मानवी म�द हा �नसगाच� ा एक �वल�ण अ�व�ार आह.े  परंत,ु अगदी अलीकडेपय�त �णज े �वसा�ा शतका�ा सु�वातीपय�त म�द�ा ू ू
�व�यकारक गुंतागंुतीचे �ान शा��ानंा न�त.े  महान र�शयन शा�� इवाद पे�ो�वच पावलोव व �ा�ंा �श�ानंी म�द�ा कायाब� ाबत ू
पथदश�क संशोधन केले. �ानंी संशोधनासाठी �नवडले�ा शरीरि�यामं�चे �ा�ंा यशाचे गमक होत.े 

ंअचानक आप�ा डो�ाजंवळ एखादी व� ूआली तर आप�ा पाप�ा आपोआप �मटतात िकवा आप�ा आजबू ाजलूा एकदम 
मोठा आवाज झाला तर आपण दचकतो. या ि�या आपण अहते कुपण ेकरतो. �ा कर�ासाठी आप�ाला �वचार करावा लागत नाही. या 
ि�या अगं भूत ज�जात असतात. पाळ�ातले लहान मूलदेखील अशाच ��ति�या देत.े या ��ति�यानंा ��त��त ि�या (Reflexactim) 

ंिकवा ��त�पे (Reflex) �णतात. अशाच पण थो�ा वेग�ा ��त��� ि�याही असतात. उदा. एखादा खमंग पदाथ � पािहला, �ाचा वास 
ं ंआला िकवा �ाची नुसती आठवण झाली तरी आप�ा तोडाला पाणी सुटत.े  ही ��त��� ि�याच असत.े  पण ज�जात नसत.े  आप�ा 

ंपूवान� ुभवा�ा �तृीशी, सवयीशी �ाचंा संबंध असतो. �ा अनुभवज� �णज े जीवन�मात �शकले�ा ��पेी ��त��� ि�या (नंतर �ा� 

झाले�ा) असतात. �ानंा पावलोव यानंीच  '��पेी-��त��� ि�या' (Conditional  Reflex Action) संबोधले. ही �ाथ�मक 
��पाची मान�सक ि�या असली तरी पावलोव या�ंा मत,े मनो�ापारा�ा �चंड इमारतीची ती जण ूकोन�शलाच ठरत.े 

पावलोव याचंा ज� 14 स�ब� र, 1849 ला म� ेर�शयातील �रआझान शहरात झाला. �ाचें वडील धम�गु� होत.े �ानंा पु�काचंी 
आवड होती. �ानलालसा आ�ण �ासंगाचा आदर कर�ाचा वारसा पावलोव यानंा विडलापंासून �मळाला. �लहायला वाचायला �शकता 
�शकता पावलोव यानंा विडलाबंरोबर बागकाम करण ेअ�धक आवडे. �ातनू शारी�रक क�ही �ा�ंा अगं वळणी पडले. 

वै�कशा�ात मोलाची भर 

इवान पे�ो�वच पावलोव 
Ivan Petrovich Pavlov
र�शयन शरीरि�याशा�� 
ज�: 14 स��बर, 1849
म�ृ:ू 27 फे�वुारी, 1936 



पावलोव शाळेत असताना र�शयातील समाजजीवन बौि�दक व वैचा�रक वातावरणाने भारावनू गेले होत.े पावलोव यानंी �त:च �टले 
ंआह े क�, 'त�ालीन सािह�कृतीनी आमची बौ�दीक �ची �नसग� �व�ानाकडे वळवली' धम�गु� हो�ासाठीचे �श�ण घेत असताना 'म�दचे ू

��त�पे' (Reflexes of Brain) आ�ण �ा���क शरीरि�या�व�ान (Practical  Physiology) या दोन पु�कानंी �ा�ंा �वचारानंा 
आ�ण आय�ुाला पूण � कलाटणी िदली. धम�गु� हो�ाचा �वचार सोडून �ानंी स�ट �पटस�बग� �व�ापीठात �व�ानशाखेत �वेश घेतला. 
सु�वातीला �ानंी भौ�तकशा� व ग�णताचा अ�ास�म घेतला. पण लवकरच तो सोडून लहानपणापासून आकष�ण असले�ा 
शरीरि�या�व�ानाकडे त ेवळले. 

ंपदवीपूव� �व�ाथ� असताना �ानंी दस�या एका �व�ा�ाब� रोबर पिहले �योगा�ध��त संशोधन केले. ह े संशोधन अ���पड ु
(Pancreas) आ�ण म�सं��ेा संबंधा�वषयी होत.े �ासाठी �ानंा सुवणप� दकही �मळाले. 1878 म� े�म�लटरी मेिडकल अकॅॅडमीतनू 
वै�क�य पदवी �ानंा �मळाली. याही वेळ� त ेसुवण � पदकाचा मानकरी ठरले. याचवेळ� �ानंी एका खाजगी ��ालया�ा �योगशाळेत पुढील 
संशोधनाला सुरवात केली. �ामु�ाने येथचे �ानंी र�ा�भसरण व �ा�ा �नयं�णाचा आ�ण म�सं�चेा संबंध �स�द करणारे �योग केले. 

�ाचंी �योग प�दती नवीन होती. याच प�दतीचा �वकास पुढे '��पेी-��त���' ि�या�ंा संशोधनासाठी उपय�ु ठरला. त�ूव� 
शरीरि�या�ंा अ�ासासाठी �ा�ानंा भूल देऊन �योग केले जात. पावलोव या�ंा ल�ात आले क�, शरीरि�या व म�ासं��ेा 
गुंतागंुती�ा �ि�या�ंा अ�ासासाठी भूल िदलेला �ाणी वापरण ेयथो�चत नाही. कारण ती �ा�ाचंी नैस�गक अव�ा नसत.े  नैस�गक 
अव�ते दीघ�काळ अ�ास करता यावा यासाठी �ानंी कु�ानंा भूले�शवाय �योगादर�ान टेबलावर �नप�चत पडून राह�ाचे �श�ण िदले. 
�ामुळे कु�ा�ंा र�वािह�ानंा उपकरण ेजोडून �दय व र�वािह�ा�ंा ��त�पेा�ा (Reflex) म�ासं�मेाफ� त होणा�या �नयं�णाचे 
मह�ाचे �नयम शोधण े�ानंा श� झाले. �ाव�न �ानंी एक �ापक अनुमान काढले क�, केवळ र�वािह�ाच न� ेतर सव�च अवयवामं� े
संवेदनशील म�ार� ू असतात आ�ण त े या�ं�क (Mechanical), शारी�रक (physical) आ�ण रासाय�नक उ�ीपकानंा 
(Stimulants) ��तसाद देतात. 

1890 म� ेपावलोव याचंी सै�नक� वै�क�य अकादमीत �ा�ापक �णनू नेमणकू झाली. तथे े�ानंी पचनसं�चेा सखोल अ�ास 
केला. '��त���' ि�याचें �ाथ�मक संशोधनही �ानंी येथचे केले. लगेचच न�ाने �ापन झाले�ा '�ायो�गक वै�क सं�'े�ा 
शरीरि�या�व�ान �वभागाचे त ेसंचालक झाले व मृ�ूपय�त �णज े त�ल 45 वष� तथेचे संशोधनात काय�रत रािहले. 

ंशरीरि�याशा�ातील पचनसं�चेा अ�ास �योग प�दतीतील �टुीमुळे काहीसा मागे पडला होता. सु�ा सु�ा अवयवाचंा अ�ास 
शा�� करत होत.े पण त ेअपुरे होत.े पावलोव यानंी अ�ंत नाजकू  व अचूक शा�ि�या�दरे कु�ा�ंा शरीरा�ा वेगवेग�ा भागात '�छ� 

�खड�ा' (Festula Windows) तयार क�न पचनसं�चेा-पचन �ंधीचा सू�, सखोल व जवळून अ�ास केला. पचन�ंथी मो�ा 
सं�ते असतात ह े तर िदसून आलेच, तसेच या �ंथी अ� �कारानुसार �व�श� गुणधमाच� ा जाठर रस �नमाण�  करतात, हहे ी �नदश�नास आले. 

ंअ� तोडात गे�ाबरोबर म�दला �ाची संवेदना पोचून तथेनू जठराला संदेश �मळून जाठर� �वतो, हहे ी पावलोव यानंी दाखवनू िदले. ू
पचनि�या व म�द आ�ण म�ासं�चेा संबंध शोधनू शरीराचे काय� कसे एका�रीतीने चालत,े ह े पावलोव यानंी ल�ात आणनू िदले. या ू
संशोधनाचे �न�ष� �ानंी 1898 म� े 'पचन �ंथीचे काय�' (Work of Digestive Glands) या आप�ा पु�कात माडंले. या 
संशोधनासाठी पावलोव यानंा 1904 साली नोबले पा�रतो�षक बहाल कर�ात आले. नोबले �मळवणारे त ेपिहले र�शयन होत.े 

या संशोधनानंतर पावलोव यानंी म�द�ा-म�ासं��ेा अ�धक �गत कायाव� र ल� क� ि�त केले. �ाची प�रणती �णज े '��पेी-ू
��त���' ि�याचंा शोध होय. 

ंपचन�ंथी�ा अ�ासादर�ान पावलोव व सहका�या�ंा ल�ात आले होत ेक�, कु�ानंी अ� तोडात घेत�ावरच केवळ जाठररस 
�वत न�ता तर द�न अ� पािह�ावरही ही ि�या घडत होती. लाळेब�लही हचे  होत होत.े इतरा�ंमाणचे पावलोव याला 'मान�सक उ�ीपन' ू



ं(Psychic  Stimulation) मानत होत.े अ� तोडात गे�ावर सु� होणा�या ि�या शरीरि�या�व�ानाचा �ातं तर द�न अ� पा�न अथवा ू
वासाने घडून येणा�या ि�या मानसशा�ा�ा क�तेील मान�ा जात हो�ा. पावलोव याचें संशोधन जसजसे �गत होत होत ेतसे �ानंा 

आप�ा �वचाराचंी िदशा चुकत अस�ाचे जाणवले. मान�सक ि�या�ंा म�दतील सा�या यं�णा अनुभवज� सहज�ूत � ��ति�यावंर-��पेी ू
��त��� ि�यावंरच अवलंबनू असतात, या �न�षाप� य�त पावलोव आले आ�ण �ा�ा �स�दतसेाठी �ानंी दोन मह�ाचे �योग केले. 

कु�ाला अ� दे�ापूव� घंटा वाजवली जाई. यातील अ� �मळण े ही घटना जीवनाव�क, तर घंटा अनाव�क पण कु�ा लवकरच या 
दो�ीचा संबंध जोड�ास �शकला आ�ण नंतर नुसती घंटा वाजवली (अ� िदले वा दाखवले नाही) तरी कु�ाला लाळ सुटू लागली. जाठररस 
�व ूलागले. पावलोव यानंी ��त�पेात (Reflex) बदल आणला होता. यालाच �ानंी  '��पेी ��त��� ि�या' (Conditional Reflex 
Action) �टले. 

असाच आणखी एक �योग �ानंी केला. अ� दे�ापूव� कु�ाला गोलाकार िदवा दाखवला जाई. �ाचवेळ� कु�ाला लंबगोलाकार 
िदवाही दाखवला जाई पण अ� िदले जात नसे. अ� के�ा �मळणार, ह े कु�ा लवकर �शकला. गोल िदवा आ�ण अ� याचंा संबंध �ा�ा म�दतनू ू

ं��ा�पत झाला. नंतर लंबाकार िद�ाचा आकार हळू हळू बदलत गोलाकारासारखा केला. (पूण � गोल नाही). �बचारा कु�ा गोधळून जाऊ 
लागला. �ाला दोन िद�ात फरक करता येईना. अ� के�ा �मळणार, ह े �ाला उमगेना. कु�ाचे मान�सक संतलुन �बघडून तो गोल गोल 
िफ�न भुंकू लागला. पण पावलोव यानंी �ा�ा या ��त�पेात पु�ा बदल घडवनू कु�ाला बरे केले. �योगाचा मानसोपचारशा�लाही पुढे 
उपयोग झाला. 

(शरीरातील कोणतीही पेशी आ�ण एक पेशीय जीवसु�दा) �ाणी अनुभवले�ा संवेदनेचा-उ�ीपकाचा काही अशं ल�ात ठेव�ात 
आ�ण पूवान� ुभवानुसार �ात बदल कर�ात स�म असतो. �णजचे  एका घटनेचा दस�या घटनेशी संबंध जोडण ेसाधले जात.े म�ासं��ेा ु

ंउ�ातंीमुळे ह े श� झाले आह.े  संबंध जोड�ा�ा �मतमुेळे सजवानंा भोवताल�ा प�र��तीशी िकवा बदलणा�या प�र��तीशी जळुवनू 
ंघेण ेश� झाले आह.े  पण �ा�ामं� ेवास, चव, उ�ता, �वण, पाहण ेअसे ��� उ�ीपक, खूण िकवा संकेत ठरतात. माणसाचा �वशेष 

असा क�, या (संकेताबरोबर) माणसू श�ही वापरतो. थोड�ात, श� �णज े या संकेताचें संकेत ठरले आहते . मानसशा�ीय��ा, बोलण े
ही दसरी संकेत यं�णा मानली जात.े बोल�ामुळे माणसाला मािहतीचे मूलभूत व नवीन �कारे सं�ारण करता येत.े तसेच सामा�ीकरण ु
(Generalization) आ�ण अमूति� करणाची उ� पातळ� गाठता येत.े �ान संचय क�न तो एका �पढीकडून दस�या �पढीकडेही देता येतो. ु

पावलोव याचें कु�ावरील �योग ��स� असले तरी �ाचा अ�ं तम हते  ूमानवी म�द व मन याचें कसे चालत,े ह े शोध�ाचा होता. �ासाठी ू
�ानंी अ�धक �गत अशा गो�रला माकडावंर �योग केले. तसेच मानवी �भावाचे, �नर�नरा�ा मान�सक ��ाचें बारकाईने �नरी�ण केले.  
कु�ासार�ा �ा�ात ��पेी ि�या या �ाथ�मक पातळ�वरील असतात पण मानवाम� े�ा खूपच �वक�सत होतात. श� वाक�चार यानंा 
संदभान� ुसार वेगवेगळे ��नत अथ � सं�ारामंाफ� त, �श�णामाफ� त �ा� होतात. �ामुळे मानवाम� े��पेी ि�याबंाबत साचेबंद �वचार क�न 
चालणार नाही, मानवाचे खास वै�श� ल�ात घेतले पािहज ेह े �ानंी आवजनू�  माडंले. असे असूनही पावलोव या�ंा �ा�ावंरील �योगाचे 
दाखले देऊन मानवा�ा ��ति�या �ा�ामं� ेया�ं�क असतात, असा गैरसमज पसरवलेला आढळतो. 

म�द कसे काय� करतो, मनो�ापार कसे चालतात ह े पावलोव या�ंा आधी एक गूढच होत.े शा�ीय �ानाअभावी याबाबत अनेक ू
अशा�ीय समजतु ी �च�लत हो�ा. पावलोव या�ंा संशोधनामुळे म�द�ा कामकाजा�वषयी मान�सक �ि�या�ंवषयी भौ�तकवादी, शा�ीय ू
���कोनाला पु�ी व चालना �मळाली ही �ाचंी सवात�  मह�ाची काम�गरी आह.े  डो�ाला न िदसणा�या हाताला न लागणा�या मान�सक 
�ापाराचा अ�ास इतर श�ररि�या�ंमाणचे �योगानंी करता येतो, ही क�नाच अनेकानंा �थम फार ध�ादायक वाटली. याव�न पावलोव 
या�ंा कामाचे मह� ल�ात येईल. 

'��पेी-��त��� ि�या' शोधा�ा आधारावर पावलोव वै�कशा�ातील मानसोपचार या उपशाखेकडे वळले. मान�सक आजाराचे 



�नदान आ�ण �ानंतर उपचार शारी�रक आजार व �ाचें उपचाराइंतकेच मह�ाचे आहते  आ�ण मान�सक आजाराचे मूळ ह े म�दम� ेू
अस�ाने खरे पाहता ह े आजार शरीरा�ा आजारा�माणचे मानले गेले पािहजते. हा ���कोन समाजात व वै�कशा�ात पावलोवमुळेच 
�जला गेला. पावलोव याचें �योग दश�वतात क�, �व�श� �कार�ा संवेदना सतत �मळा�ामुळे �ा संवेदना�ा पूण � आजारी जाऊन कु�ा 
शेवटी सभोवताल�ा सा�ा संवेदनानंा ��तसाद दे�ासदेखील समथ � राहत नाही. याव�न पावलोव यानंी अनुमान काढले क�, कु�ा शेवटी 
सभोवताल�ा इतर संवेदनाचें अ��� �वस�न �रूॉ�ससचा (मान�सक आजार) बळ� ठरला. मनो�वकार�� ��ा�ंा बाबतीत असेच होत 
असणार �ायोगे, रोज�ा जीवनकलहा�ा संवेदना इत�ा �बळ होतात क�, तो माणसू शेवटी सभोवताल�ा नेहमी�ा संवेदना �वसरतो 
आ�ण शेवटी मनो�वकाराचा बळ� ठरतो. मनो�वकाराचें मूळ समज�ानंतर या�ंा उपचारशा�ात झपा�ाने �गती झाली. आ�ण यो� 

उपचाराने मनो�वकार पूणप� ण ेबरे होतात. मानसेपचारातील या �गतीचा पाया पावलोवने आप�ा मूलभूत संशोधना�दारा घातला.



ंएकेकाळ� लाखोचा बळ� घेणा�या मले�रयावर काब ू�मळवण ेश� झाले त ेमु��के�न ��िटश डॉ�र रोनॉ� रॉस आ�ण इटा�लयन 

�ासी यानंी केले�ा संशोधनामुळे. रोनॉ� रॉस यानंी मले�रया�ा परजीवी जंतं�ूा जीवनच�ाचे रह� �थम उलगडून दाखवले..

रोनॉ� रॉस याचंा ज� िहमालया�ा कुशीत झाला. �ाचें वडील सर �ॅ�ले रॉस ��िटश सै�ात जनरल से�ेटरी होत.े खरेतर रॉस 

यानंा डॉ�र हो�ात रस न�ता. कवी, कादंबरीकार, �च�कार, संगीत-रचनाकार असे काहीतरी होऊन ��त�ा �ा� कर�ाकडे �ाचंा कल 

होता. �ानंी डॉ�रच �ावे, असा �ा�ंा विडलाचंा अ�हास होता. �ानुसार 1874 म� े डॉ�र हो�ासाठी रॉस लंडन�ा एका 
हॉ��टलम� े�ज ूझाले. वै�क�य �वसाय परवाना परी�ा व भारतातील सेवा पा�ता परी�ा उ�ीण � होऊन त े1884 म� ेभारतात दाखल 
झाले. �� तपासण,े औषध ेदेण ेअशा �न��मा�ा कामात �ाचें मन रमत न�त.े  1889 म� ेसु�ीला लंडनला गेले असताना रॉस यानंी 
सामा�जक आरो� या �वषयाचा अ�ास�म पूण � क�न पद�वका �मळवली. �ाबरोबरच सू�जीवशा�ाचा एक छोटासा अ�ास�म पुरा 

क�न, सू�दश�क घेऊन व नवीन �ानाने उ�ािहत होऊन रॉस भारतात परतले.

यावेळेपय�त �� च डॉ�र ला�रेान याने माणसानंा होणा�या मले�रया�ा परजीवाचा शोध लाव�ाला दशक उलटून गेले होत.े परंत,ु 
रॉस यानंा ला�रेानचे �णण ेमा� न�त.े  ला�रेानचे �णण ेखोडून काढणारा एक �नबंध रॉस यानंी 1893 म� े��स�द केला. रॉस याचंा 
आ��व�ास पा�न लंडनमधील ��त��त डॉ�र पॅिटक�  मॅ�न �भा�वत झाले. डॉ. मॅ�न यानंी चीनम� े असताना फायले�रयाचा 

(ह�ीरोगाचा) अ�ास केला होता व डास र�ाबरोबर फायले�रयाचे कृमी शोषून घेतात व �ाची वाढ डासात होत,े ह े �ानंी दाखवनू िदले होत.े 

मले�रयाचा परपजीवीसु�दा डासामाफ� त पसरतो, अशी �ाचंी खा�ी होती. (आिदवासी व �ाचीन वै�क शा�ानंीदेखील असा संशय �� 
केलेला होता. सु�तुसंिहततेही �ाचे वणन�  आह.े ) 

रॉस 1894 म� ेसुटीवर असताना �ानंी मॅ�न यानंा भेटावे, असा स�ा दे�ात आला. रॉस आ�ण मॅ�न या�ंा झाले�ा भेटीने 
रॉस या�ंा जीवनाला कलाटणी �मळाली. मॅ�ननी �ा�ंाकडे येणा�या ��ा�ंा र�ातील मले�रयाचा परजीवी (एकपेशीय जीव) रॉस यानंा 

मले�रयाचे रह� उलगडणारा शा��

रोनॉ� रॉस
Ronald Ross
इं��श सू�जीवशा��
ज� :  13 मे, 1857
म�ृ ू: 16 स��बर, 1932



दाखवला आ�ण डासात मले�रया�ा जंतंचूी वाढ कशी होत ेव तो डासामंाफ� त कसा पसरतो याचा शोध रॉस यानंी �ावा, असे सुचवले. भारतात 
येताच रॉस यानंी �योगशाळेत '�ुले�' व 'एिडस' जाती�ा डासाचंी अ�ापंासून वाढ करायला सु�वात केली. या डासानंा मले�रया�ा 
��ाचें र� शोष�ास लावनू डासाचें �व�ेदन कर�ाचा �ानंी सपाटाच लावला. रॉस यानंा डासा�ंा उदरात मले�रया�ा परजीवी�ा 
केशा�भका (Flagella) सू�दश�कातनू  िदसत हो�ा, पण पुढे �ाचंी वाढ होत न�ती. असे डास �ानंी �नरोगी माणसानंा चाववनू पािहले, 
पण मले�रयाची लागण होत न�ती� अथक �य� �थ � जात होत,े पण रॉस �नराश झाले नाहीत. 

1897 म� े रॉस उटकमंडजवळ काम करत असताना �ानंी �थमच िठपके असलेला 'अनॅािफ�लस' डास पािहला. डासा�ंा 

वग�करणाचे �ानंा �ान न�त;े  परंत ुआजपय�त कदा�चत आपण चुक��ा जातीचे डास �योगासाठी वापरत अस,ू ह े �ा�ंा चटकन ल�ात 
आले. �ानंी अनॅािफ�लस डासाचंी �योगशाळेत वाढ क�न �ानंा मले�रया�ा ��ाचे र� शोष�ास लावले. त�ेा �ानंा आढळून आले क� 
मले�रया�ा जंतं�ूा 'केशा�भकाचें' �पातंर होऊन य�ुकपुटी (Oocyst) ��पात �ा डासा�ंा पोटात वाढत आहते . �ा वेळ� �लिहले�ा 

ंक�वतते �ानंी �टले, �तझु ी धतू � बीज,े ह े लाखोचा खुनी मृ�ो, मला गवसली आहते .''

याच सुमारास र�शयन शरीरि�या शा�ातील त� डॉ. दॅ�नलेव�� यानंी �तं�पण ेप�ामं� ेमले�रयाचा आजार असतो व �ाचाही 

परजीवी असतो, ह े दाखवले होत.े रॉस यानंी आपला मोचा � प�ातंील मले�रयाकडे वळवला. �थम �ानंी �चम�ामंधील मले�रया�ा 
ंपरजीवीची, �ा�ंा अव�ाचंी �नरी�ण े केली. मले�रयाचे जंत ूअसले�ा �चम�ावंर �ुले� जातीचे डास सोडून डासात �ाचंी वाढ कशी 

ंहोत,े ह े नोद�वले. य�ुकोिक (Gametocytes) त ेडासा�ंा लाळ�ंथीमाफ� त न�ा �चमणीत �वेश कर�ास तयार असणा�या 'बीजाण'ू 
ं(Sporozoite) पय�त�ा सव� अव�ाचंी �ानंी काटेकोर नोद केली. मले�रया असलेली �चमणी, �ावर पोसलेले डास, डासामंधील 

ंमले�रया�ा परजीवीची वाढ व या डासा�ंा चाव�ाने �नरोगी �चम�ामं� ेमले�रयाचा �ादभाव�  झालेले असा काटेकोर �योग क�न रॉस ु
यानंी मले�रयाचे �नसग�च� उलगडून दाखवले. 24 जलैु, 1898 रोजी ��िटश मेिडकल असो�सएशन�ा सभेत मॅ�न यानंी रॉस याचंा शोध 
जाहीर केला. 

मले�रयाचे प�ातंील परजीवी आ�ण माणसातील परजीवी एकाच गो�ातील (Genus) असतात. माणसातं मले�रया डासामंाफ� त 

असाच पसरत असणार, ह े जवळजवळ �न��त झाले होत.े रॉस यानंी 1897 म� ेअनॅािफ�लस डासामं� ेपािहले�ा माणसातंील मले�रया�ा 
य�ुकपुटी या�ाच �नदश�क हो�ा. तरीही भ�म पुरावा अव�क होता. सै�नक� सेवेतनू �नव�ृ होऊन �ल�रपूलला 'टॉ� �पकल मेिड�सन'म� े
�ा�ात े�णनू रॉस �ज ूझाले व तथे ेमाणसातील मले�रयाचे च�ही �स�द केले. 1902 म� े�ानंा वै�कशा�ाचे नोबले पा�रतो�षक बहाल 
कर�ात आले. 

रॉस याचंा शोधही तसा शंभर वषाप� ूव�चा. आज कदा�चत आप�ाला तो सहज वाटेल. परंत,ु माणसाला होणा�या मले�रयावर काब ू

�मळवण ेश� झाले त ेयाच शोधाने. डासामंाफ� त मले�रया नेमका कसा फैलावतो, ह े समज�ाने माणसू-डास-माणसू ह े च� खंिडत क�न 
मले�रया आटो�ात आणता आला. मले�रयाचा �� व डासाचंा संपक�  तोडण े(म�रदाणी वाप�न); �� शोध�ासाठी सव��ण करण ेव 

�ानंा औषध ेदेऊन मले�रयाचे च� खंिडत करण,े कॅनॉल, न�ा, �विहरी व इतर पाणथळ जागावंर औषध-फवारणी क�न डासाचंी पैदास 

रोखण,े घरामंधनू/घराभंोवती, गो�ातंनू डीडीटीसारखी �भावी क�टकनाशके फवा�न डासावंर �नयं�ण �मळवण,े एकूण प�रसर-
�व�ापनातनू डासा�ंा �न�मतीला आळा घालण ेअसे �व�वध उपाय योजनू मले�रयाला काबतू आणता आले. 

आज मले�रया पु�ा डोके वर काढू पाहत आह.े  डासामं� ेक�टकनाशक �वरोधीश�ी �नमाण�  झाली आह.े  �शवाय क�टकनाशकाचें 
द��रणामही ल�ात आलेले आहते . मले�रया�वरोधी लस �नमाण�  कर�ाचे �य� शा�� करीत आहते . परंत ुमले�रया�ा जंतं�ूा �व�वध ु
अव�ामुंळे ह े काम अवघड झाले आह.े  ��ासंाठी �भावी औषध ेमा� आज आहते . �ाचंा सुयो� वापर व प�रसर �व�ापनातनू डासावंर 

�नयं�ण हचे  माग� ततू � उपल� िदसतात.



�वसा�ा शतकात भौ�तक�शा�ातील मूलभूत संक�नानंा ध�ा देणा�या आ�ण �व�ाना�ा या शाखेची मूळ चौकटच बदलून 
टाकणा�या �स�दातंापैक� पुंज (�ाटंम) हा एक मह�ाचा �स�दातं. या �स�दातंाचा जनक होता मॅ� �ँक. बा��क समु� िकना�यावरील 
क�ल या बंदरात मॅ� काल� अन�� लुड�वग �ँक याचंा ज� झाला. �ावेळ� डे�ाक�  देशात असलेले क�ल नंतर जम�नीम� ेसमा�व� झाले. 
��ु नचम� ेशालेय �श�ण घेऊन ��ु नच �व�ापीठातनू मॅ� �ँक यानंी १८७९ म� ेवया�ा २१ �ा वष� भौ�तक�शा�ात डॉ�रेट �ा� 

केली. या शा�ातील थम�डायनॅ�म�सार�ा मूलभूत �वषयात �ानंी ड◌ॉ�रेटसाठी संशोधन केले. १८८९ म� े�ँक ब�लन �व�ापीठात 

�ा�ापक झाले आ�ण तथेचे �ानंी १९२८ साल◌ापय�त �णज े ३९ वष� संशोधन केले.

१९ �ा शतका�ा अखेर�ा काळात भौ�तक�शा��ानंा को�ात पाडणारा �� होता तो 'का�ा व�पूासून होणा�या उ�जन� ाचा'. 
कोणत◌ीही व� ूज�ेा तापत ेत�ेा �त�ापासून उ�जन�  होत.े (येथ ेउ�जन�  ही सं�ा �काशा�ा संदभात�  वापरलेली आह.े ) का�ा व� ू
उ�जन� ा�ा ��ीन े आदश � मान�ा जातात. का�ा रंगाची व� ू�काश अ�जबात पराव�तत करीत नाही तर ती सव� �काश (�णजचे 
�काशाचा संपूण � रंगपटल) शोषून घेत.े असे जरी असले तरी का�ा व�मूधनू �काशाचे उ�जन�  होत असत.े  १८७९ म� ेजोसेफ ��फन या 

ऑ��य� न शा��ाने �स� केले क�, कोण�ाही व�पूासून होणारे उ�जन�  ह े �ा व��ूा ��पावर अवलंबनू नसून, व��ूा तापमानावर 

अवलंबनू असत.े  �ा काळ� वै�ा�नकानंा ह े �ात होत ेक�, व�चेू तापमान जसजसे वाढत ेतसतसे �काशा�ा लघु- तरंगाचें उ�जन�  जा� 
होत.े उदा. पोलादाचा तकुडा ज�ेा ताप�वला जातो, त�ेा �थम इ��ारेड �काश (जो र◌ंगपटला�ा प�यातील ताबं�ा रंगा�ा खाली 

ंडो�ानंा न िदसणारा असतो) उ��जत होतो. न◌ंतर पोलादाचा रंग लालसर, लालभडक, ना�रगी, �पवळट, पा◌ंढरा आ�ण शेवटी 

�ा�ंतकारी �स�दातं माडंणारा �ँक 

मॅ� �ँक
Max Planck
जम�न भौ�तकशा��
ज� : २३ ए��ल, १८५८
म�ृ ू: ४ ऑ�ोबर, १९४७



बा�ीभवन टाळ�ास �नळसर पाढंरा होतो. (ताबंडी छटा दीघ� तरंगलाबंीची असत े व �नळसर पाढंरी छटा लघु तरंगलाबंी असत.े )

१८९३ म� े�व��े �वएन या जम�न भौ�तकशा��ाने एक संक�ना माडूंन का�ा व�ंपूासून होणा�या उ�जन� ातनू �नमाण�  
होणा�या ऊज�� ा �वतरणाचे ग�णती सू� मा◌ंडले. रंगपटलातील जाभं�ा प�ा�ा जवळ�ल छटाबंाबत मा� त ेचुक�चे ठरत होत.े एक�कडे 

ही ��ती, तर दस�या बाजलूा ल◌ॉड� रॅले आ�ण ज�े ज◌ीनस या इं��श शा��ानंी माडंलेले सू� फ� ताबं�ा छटा�ंाबाबत लागू होत,े ु
पण जाभं�ा छटाबंाबत मा� त ेचूक ठरत होत.े अशा �कारे उ�जन� ातनू �नमाण�  होणारी ऊजा � ही रंगपटलावरील ताबं�ा छटे�ा 
टोकापासून त ेजाभं�ा छटे�ा टोकापय�त िकती व काय �माणात �वत�रत होत ेयाचे सव� छटा�ंा संदभात�  लाग ूहोणारे सू� वै�ा�नकानंा 

�मळत न�त,े  या संदभात� ील संशोधन या ट��ावरच असे अडकून पड�ाने मोठा �तढा �नमाण�  झाला होता.

हा �तढा सोड�व�ाचे आ�ान मॅ� �ँक यानंी �ीकारले. �ासाठी लागणारे सू� �ानंी शोधनू काढले. ह े करताना �ँक यानंी एक 

अ�ंत नवी क�ना मा◌ंडली. �ानंी असे मानले क�, जसे सव � पदाथ � अणंचेू बनलेले असतात �ाच�माण े उ�जन� देखील छो�ा छो�ा 
एककाचें बनलेले असत.े  अशा ��ेक एककाला �ानंी '�ाटंम' वा 'पुंज' असे नाव िदले. अशा ��ेक पुंजातील ऊजा � ही उ�जन� ा�ा 
तरंगलहरी�ा लाबंीवर अवलंबनू असत.े  जवेढी तरंगलहरी लघु तवेढी '�ाटंम'मधील ऊजा � जा�, तरंगाचंी वारंवा�रता (frequency) 
हीदेखील तरंगलाबंी�ा �� �माणात असत,े  ह े त�ेा �ात होत.े �ँक यानंी याचा संबंध '�ाटंम'शी जोडून असे माडंले, क� तरंगाचंी 

ंवारंवा�रता आ�ण '�ाटंम'मधील ऊजा � या दो�ी गो�ीचे तरंगलहरीशी असणारे �माण �� असत.े  याचाच अथ � क� तरंग वार◌ंवा�रता आ�ण 

'�ाटंम'धील ऊजा � एकमेकाशंी सम �माणात असतात. याच आधारावर �ँक यानंी �ाचें आता ��स� असलेले समीकरण माडंले त ेअसे-  Q 
= hv ( Q �णज े �ाटंमची ऊजा,�  V "�'ू ह े �ीक अ�र �णज े तरंगची वारंव◌ा�रता, h �णज े एक ��राकं �ाला �ँकचा ��राकं असे 
�णतात)

h चे मू� अ�� असत,े  तसेच '�ाटंम' चे मू�देखील इतके अ� असत े क� �काश हा सलग अस�ासारखाच भासतो; परंत ु
���ात मा� �काश हा ऊज�� ा अनेक सू� पुंजाचंा बनलेला असतो. (जसे ��ेक पदाथ � जरी सू� अण◌ू◌ंचा बनलेला असला तरी तो 
सलगच भासतो तसे.)

 या �स�दातंामुळे का�ा व�ं�ूा उ�जन� ासंबंधीचा �तढा पूणप� ण ेसोड�वला गेला. एवढेच न� ेतर नंतर या �स�दातंा�ा आधारावर 
अण,ू  अणमू धील इले�ॉ� न व क� �कातील ��ु�ऑन याचें भौ�तक वतन�  समजणदे ेखील श� झाले. अशा �कारे हा �स�दातं 

भौ�तक�शा�ातील एक अ�ंत मह�ाचा ट�ा ठरला. 

�ाटंम �स�दातंाचे �ा�ंतकारक प�रणाम इतके मह�पूण � होत ेक� �त: �ँक आ�ण नंतर आईन�ाईनदेखील अचं�बत झाले. �ँक 
यानंी '�ाटंम'चा �स�दातं १९०० म� े�थम ज�ेा माडंला, त�ेा ब�तके भौ�तक�शा��ानंा तो मा� झाला नाही: परंत ु१९०५ म� ेअ�ट� 

आईन�ाईन यानंी �ाटंमचे अ��� पडताळून मा� के�ानंतर �ँक याचंा �स�दातं �व�ानजगतात �ीकारला गेला. या वै�ा�नक 

माडंणीसाठी- '�ाटंम' �स�दातंासाठी १९१८ म� ेमॅ� �ँक यानंा नोबले पा�रतो�षक बहाल केले गेले.



जगदीशचं�ाचंा ज� पूव� बंगालमधील �व�मपूर �ा खे�ात झाला. �ाचें वडील फ�रदपूरला सरकारी अ�धकारी होत.े इं�जी शाळेत 
न घालता भगवानचं� यानंी आप�ा मुलाला आवजनू�  खे�ातील पाठशाळेत घातले. �ाबाबत जगदीशचं� �लिहतात, '�ामुळे मला �भाषा 

व सं�ृतीचा वारसा �मळाला. आ�ण जनसामा�ाबंाबत सहभावना �नमाण�  झाली.' कलक�ा�न पदवी परी�ा उ�ीण � होऊन लंडन 
�व�ापीठातनू �ानंी 1884 साली पुढील पदवी घेतली व कलक�ाला ��ेसडे�ी कॉलेजात �ा�ापक �णनू आपले अ�ापन व संशोधन सु� 

केले.

जगदीशचं�ाचंा पिहला मह�ाचा शोध �णज े �बनतारी संदेश वाहक साधनाचा. 1895 म� ेकलक�ात �ानंी �ाचे �ा���क 

दाख�वले. �ाच सुमारास इटलीतील माक�नी �ानंी �बनतारी संदेश पाठ�व�ाचा �योग केला व �ाचे 'पेटंट' घेतले. आज जगात माक�नी हा 
�बनतारी संदेशवाहनाचा शोधक मानला जातो. जगदीशचं�ानंा मा� शा�ीय शोधाचा ���गत फायदा उठवावा ह े मा� न�त.े  �ाचा वापर 

मानवजाती�ा िहतासाठी सवान� ा खुला असावा अशी �ाचंी भू�मका होती.

�काश प�रवतन� , च��भवन, अपारदश�क व�ंचेू �काशक�य गुणधम� आदी संशोधनाकडून पुढे त े जीवभौ�तकशा�ातील 
संशोधनाकडे वळले. �नज�व व� ूव सजीव व� ूया�ंा वतन� ाम� ेकाही बाबतीत समातंरता असत ेह े �ा�ंा ल�ात आले. यावर अ�धक 

�काश टाक�ासाठी �ानंी संशोधन सु� केले.

�थम �ानंी वन�तीवरील �योग हाती घेतले हवा, �काश, अ� आदी घटकाचंा वन�तीवरील प�रणाम, वन�तीची वाढ व 
ं ंवन�तीचा ��तसाद आदीची मापने कर�ासाठी �ानंी अनेक उपकरण ेबनवली. उदा. वन�ती�ा वाढीचे एक कोटीपट �ववधन�  क�न 

ंशकणारे उपकरण �े�ो�ाफ या�ा साहा�ाने एका सेकंदात होणारी वाढ मोजण ेश� झाले. वन�ती ववैर�मापनयं� (�ॅट मॅनोमीटर) 
बनवनू �ा�ा�ारे झाडे ज�मनीपासून श��ापय�त रस कसा ओढून नेतात ह े �ानंी दाख�वले. सूया�� ा माग��मणावर रस ओढून घे�ाचा वेग 

जगदीशचं� बोस
भारतीय वन�तीशा��
ज� : 30 नो��बर 1858
म�ृ ू: 23 नो��बर 1937



ंअवलंबनू असतो व भरती ओहटी�माण ेतो बदलतो असे �ानंा आढळले. आनुनािदक नोदणी यं� (रेझोनंट रेकॉड�र) या यं�ा�ा सहा�ाने 
ंवन�ती िकवा धातंनूा एका िठकाणी ध�ा िद�ास दस  िठकाणी ��तसादा�क ि�या होत ेती िकती �माणात व िकती वेळाने होत ेह ेु �या

ं�नीशा�ातील अनुनाद' त�ाचा फायदा घेऊन सेकंदा�ा शंभरा�ा िकवा �ातनूही सू� काल�वभागापावेतो काढण े श� झाले. 
ंवन�तीम� ेहोणारी ��तसादा�क ि�या �ा�ात म�ातंतमूाफ� त होणा  संवेदनासंारखी असत े असा �ाचंा दावा होता. �वषारी पाणी �या

ओत�ास वन�ती मरणो�खु होतात; झाडानंा मू��नाकारी औषध े(नाक�िट�) देऊन �ानातंर के�ास इजा न पोचता ती दस  जागी ु �या
जोमाने वाढू लागली असे �ानंी दाख�वले. अशा रीतीने वन�ती शा�ातील संशोधनात पदाथ�� व�ानातील अचूक मापनाचंा वापर क�न �ानंी 

संशोधनास नवी िदशा िदली. तसेच पदाथ�� व�ान, शरीर�व�ान, वन�तीशा� या�ंामधील एका�ता �� �ावी असाही �ाचंा �य� होता.

वासाहा�तक भारतासार�ा एका गुलाम असले�ा देशात भोवताली �व�ानाची परंपरा व वातावरण नसताना जगदीशचं� बोसानंी 
मौ�लक संशोधन काय� केले ह े ल�ात घेतले तर �ाचे मह� ल�ात येत.े  �ाच�माण ेभारतातील आध�ुनक �व�ाना�ा �ारंभकालात�ा 
��पाचेही दश�न �ा�ंा ���म�ात आप�ाला घडत.े सव�सामा� जनत�े ा िहताशी, रा�ीय उ�तीशी व देशभ�ीशी नात ेसागंतच �
भारतातील आध�ुनक �व�ानाचा ज� झाला. तसेच �ापक मानवतावादाची डूबही �ाला होती. जगदीशचं� ह े याचे �तीक �णनू 

भारतीय �व�ान इ�तहासात सं�रणीय राहतील.



�वसा�ा शतकापय�त �ाणीशा�, वन�तीशा� यासंार�ा जीवशा�ा�ंा �वकासाचा आधार मु�त: �नरी�ण व वग�करण 
एव�ापुरता मयाि� दत होता. दर�ान रसायनशा� व पदाथ�� व�ान यामं� ेजी �ा�ंतकारक �गती झाली �त�ा�दारे �नर�नराळ� �योगतं� े
�वक�सत झाली तसेच अ�ंत गुंतागंुतीची व संवेदना�म अशी उपकरण े व यं� े (उदा. इले�ॉ� न सू�दश�क) उपल� झाली. �ामुळे 
जीवशा�ातील संशोधना�ा क�ा �ंदाव�ास मोठी मदत झाली. शरीररचनाशा�ातील सं�चत �ान, �वक�सत संशोधनप�दती, 
सं�ाशा�ातील �स�दातंन व �व�ेषण तं� ेह े सव� जीवशा�ा�ा �गतीला पोषक ठरले. याचबरोबर खा��ि�या उ�ोग व औषध उ�ोग 
या�ंा �वकासासाठीही जीवशा�ा�ा आधाराची �नवड �नमाण�  झालेली होती. या सग�ाची प�रणती �णज े जीवशा�ाची �गती व 
जीवभौ�तक�, जीवरसायनशा� आदी न�ा शा�शाखाचंा �वकास. 

सर हॉपिक� ह े इं��श शा�� जीवरसायनशा�ाचे जनक मानले जातात. सजीवामं� ेघडून येणा�या अ�ंत नाजकू  व सु�नयं��त 

जीवरासाय�नक �ि�याचंा शोध घेण ेव �ा �योगशाळेत कृ��म�र�ा घडवनू आण�ाचा �य� करण,े ह े जीवरसायनशा�ाचे संशोधन ��े 

होय. उंदरावर �योग करताना �ानंा असे आढळले क�, कृ��म दध िदले तर उंदराचंी वाढ होत नाही. पण �ा दधात गाईचे थोडे जरी दध ू ु ू
�मसळले तरी एकदम वाढ होत.े त�ेा ह े उघड झाले क�, केवळ ��थने, ���पदाथ � व �प�मय पदाथ � यातंनू �ा�णमा�ाचंे पुरेसे पोषण होत नाही. 
�ात �ाराचंी भर घालूनही भागत नाही, काही तरी 'पूरक पदाथ'�  लागतात. �णनू या घटकानंा �ानंी '�थम पूरक पदाथ'�  असे नाव िदले. 
�ानंाच पुढे जीवनस� े(��टॅ�मन) ह े आज आप�ाला प�र�चत असणारे नाव पडले. हॉपिक� यानंी  फुलपाखरा�ंा पंखातं�ा रंगाचें 

सर �ेडीक हॉपिक� �
Frederick Gowland Hopkins
इं��श जीवरसायनशा�� 
ज�: 30 जनू, 1861
म�ृ:ू 16 मे, 1947

जीवरसायनशा�ाचे जनक



रासाय�नक �व�ेषण केले. पुढे या कामातनू �ानंा (बी) ��टॅ�मन�ा एका घटकाचा शोध लागला.

ंवा��वक अ�ा�ा काही घटका�ंा कमतरेतमुेळे काही रोग िकवा �वकृती उ�वतात, ह े अनुभवाने �ा अगोदर ल�ात आले होत ेतरी हा 

नेमका घटक कोणता, याचा शोध लागला न�ता. उदा. ��� हा रोग झा�ास ताजी फळे देऊन उपयोग होतो असा अनुभव होता. ह े कशामुळे 

होत,े ह े हॉपिक��ा संशोधनामुळे �� झाले. जीवनस�ा�ंा या शोधासाठी 1929 साली �ानंा नोबले पा�रतो�षक �मळाले.

जीवनस�ाचंा शोध हा आध�ुनक वै�कशा�ा�ा ��ीने मह�ाचा शोध आह.े  �ा�ाआधारे शा�शु� आहार व जीवनस�ा�ंा 
कमतरेतमुेळे होणा�या रोगावंर (उदा. ���, मुडदस, पेला�ा, बरेीबरेी, राताधंळेपणा) उपाययोजना आखण ेश� झाले. तसेच रोग होऊ नये ू
�णनू �व�श� फळे, पालेभा�ा, अ�पदाथ � खा�ाबाबत सूचना देण ेश� झाले. आपला आहार समतोल व पुरेसा असेल तर सव� जीवनस� े
आप�ा रोज�ा आहारातनू आपोआप �मळतात. परंत ुग�रबीमुळे भारतात लाखो लोकानंा सकस व पोटभर अ� �मळत नाही व �ामुळे 

ंजीवनस�ाचंी कमतरता �नमाण�  होऊन मुडदस, राताधंळेपणा, तोड येण,े चेह�यावर पाढंरे िठपके िदसण,े  अने�मया उफ�  र�पाढंरी, वाढ खुंटण,े ू
इ�ादी �वकार होतात. अशा �वकाराचंी काही �च�े िदसली तर कृ��मरी�ा तयार केलेली जीवनस� े�णजचे  टॉ�नक देऊन �ावर मात करता 
येत.े टॉ�नकचा असा ब�मोल उपयोग असला तरी सरसकट श�ी ये�ासाठी �णनू जो टॉ�नकचा सरास�  वापर केला जातो तो चुक�चा आह.े  
कारण जीवनस�ाचें काय� श�ी देण ेअशा ��पाचे नसत.े  खूप िदवस �नय�मत टॉ�नक घेत�ास टॉ�नकमधील जीवनस�ापैंक� अ, इ, ड ही 
जीवनस� ेशरीरात साचत राहतात व एका मयाद� ेनंतर �ाचें द��रणाम होऊ शकतात. �ामुळे अकारण टॉ�नक घेत�ाने पैसे वाया जातात, ु
एवढेच नाही तर आरो�ावर घातक प�रणामही होऊ शकतो.



�वासाचा �तसरा िदवस ! पोलंड मागे टाकून गाडी पॅरीसकडे धावत होती. मारी �ोदो��ा उ� �श�ण पुरे कर�ा�ा �न�हाने 
पॅरीसम� ेपोचली आ�ण सोबोन� �व�ा�पठात दाखल झाला. वासाल� ा उ� �श�ण घेण ेश� न�त,े  पॅ�रसला राह�ाची ऐपत न�ती तरी 

�ज�ीने पाव-चहावर भागवत मारी अ�ासात गढली. 1891-93 म� े पदवी �श�ण पुरे क�न ती �लपमन �योगशाळेत कामाला लागली. 
��स� पदाथ � शा�� पेरी व मारी याचंी �तथचे गाठ पडली आ�ण 1885 म� ेदोघे �ववाहब� झाले. �ा�ंा संशोधकाचंा खडतर सहजीवनास 

तथेनूच �ारंभ झाला. मारी �ावेळ� �बंधावर काम करत होती, शाळेत �शकवत होती व संशोधन काम तर जोरात चालू हात.े

यरेु�नयम�ा िकरणो�ाराचे रह� उकल�ा�ा �ज�ीने मारीला झपाटले होत.े यरेु�नयम ख�नजा�ा िकरणो�ारा�ा मापनाचे काम 
ं�तने हाती घेतले. अनेक मिह�ा�ंा प�र�मानंतर शु� यरेु�नयमपे�ा िकतीतरी अ�धक िकरणो�ाराची नोद उपकरणावर झाली. ही अ�धक 

िकरणो�ार देणारी ��े अलग कर�ासाठी पु�ा हजारो �योग मो�ा �चकाटीने आ�ण �योगाअतंी आप�ा हाती नवे �� लागेल या दद�� ु
आ��व�ासाने मारीने चालू ठेवले. अखेर 1898 जलु ैम� ेयरेु�नयम�न शतपटी�न अ�धक िकरणो�ारी �� वेगळे कर�ात मारीला यश 
आले. �ा ��ास आप�ा मायदेशा�ा �रणाथ � पोलो�नयम असे नाव मारीने िदले. परंत ु�ातनूही ती� िकरणो�ारी �� अजनू  सापडायचे 

ंहोत.े �णनू �योग पुढे चालू ठेवले. आ�ण िडस�बरम� ेरेिडयमचा शोध लागला. परंत ुत े�� �माणात �मळवण ेअव� होत.े �ूरीजवळ 
�योगासाठी सुस� �योगशाळा न�ती, संशोधन चालू ठेव�ासाठी आ�थक सहा� न�त.े  पण संशोधन चालू ठेव�ाची �ज� होती. �त:ची 
तटुपुंजी बचत घालून �ानंी टनावारी यरेु�नयम ख�नज आण�ाची �व�ा केली व �ाचे शु�ीकरण सु� केले. चार वष� शु�ीकरणा�ा कामात 

ंमारी-पेरी राबत होत.े गळ�ा लागडी छपरीत, झोबणा  धरुात �न दग�धीत शु�ीकरणाचे काम मारीने �चकाटीने चालू ठेवले आ�ण अखेर ु�या

मारी �ोदो��ा �रूी
पो�लश – �� च रसाशनशा��
ज� : वासा�, पोलंड, 7 नो��बर 1867

ंम�ृ ू: ओत सहवॉ, �ा�, 4 जलैु 1934



1902 म� े1।10 �ॅम रेिडयम �मळव�ात �ूरी यश�ी झाले. लोक�वल�ण अशा �ा रेिडयम ��ाचा पुढचा अ�ास �ानंी सु� केला. 
रेिडयम �चंड िकरणो�ारी होत.े �श� झाला तर �ाने �चा जळून जाइ�. �ाव�न पेरीने रेिडयम�ा वै�िकय वापराबाबत संशोधन सु� केले 
आ�ण रेिडयम�ा सहा�ाने कॅ�रपेशी जाळून �चेचा कॅ�र बरा करण ेश� अस�ाचे आढळून आले. रेिडयमचे मह� एकदमच वाढले. 

ं ंकारखानदारानंी रेिडयम�ा उ�ादनात पड�ा�ा ��ीने �ाबाबतची मािहती �ूरीना �वचारली. �ूरीनी रेडीयम�ा �न�मतीचे पेटंट न काढता 

मािहती सवान� ा खुली ठेवली. शा��ाचें शोध अ�खल मानवा�ा क�ाणासाठी वापरले जावे अशी उदा� भू�मका �ामागे होती.

1903 साली पदाथ�� व�ानातील संशोधनासाठी मारी व पेरी �ूरी यानंा नोबले पा�रतो�षक �मळून जगत ्मा�ता �मळाली. मारी ही 
जगातील पिहली नोबले पा�रतो�षक �वजतेी �ी. �ा�ंा कामाला मा�ता �मळा�ाने आता सुस� �योग शाळेत संशोधन चालू ठेवायची 
श�ता �नमाण�  झा�ाने �ूरी पुढ�ा कामा�ा योजना आखत होत.े परंत ु1906 म� ेघोडा गाडीखाली �चरडून पेरीचा अपघाती मृ�ू झाला. 
दोघानंी �मळून योजले�ा कामाचा भार एक�ा मारीवर पडला. तो �तने �ज�ीने �ीकारला. 1911 म� ेरसायनशा�ातील कामासाठी �तला 
दस दा नोबले पा�रतो�षक �मळाले. 1914 म� ेपॅरीसम� ेरेिडयम इं���टू उभी रािहली. नवीन काम सु� करणार, तो पिह�ा महाय�ुाचा ु �यां

ंभडका उडाला. मारी �� बसण ेश� न�त.े  ती लागोलाग मदतीला बाहरे पडली. जखमीना ए�रे सु�वधा �मळा�ात �णनू सु�वधास� 
ंखास गाडी तयार क�न य�ु भू�मवर जखमी�ा मदतीसाठी मारी अहोरा� खपली.

रेिडयमचा उपयोग कॅ�र बरा कर�ासाठी होऊ शकतो. �ाच रेिडयमचा संसग� �माणाबाहरे झाला तर �ाने कॅ�र होतो. मारी�ा 
�दीघ� संशोधना�ा काळात रेिडयमशी सतत संसग� होत होता. �तला र�ाचा कॅ�र होऊन 1934 म� ेकॅ�रमुळे �ा थोर संशो�धकेचा अतं  
झाला. �ावेळ� ��स� शा�� आइ�ाइननी मारी �ूरीचा यथाथ � गौरव केला. त े�णाले, “�ाचंा कणखरपणा, लोका�ंा उपयोगी पड�ाची 
अ�वरत धडपड, ���गत जीवनातला कमालीचा साधपेणा, व��ुन� ��ी, अ�वचलनीय �ववेकब�ुी ह े सारे गुण �ा�ंा ठायी एकवटलेले होत.े 

ंएकाच ���म�ाच ��चत सापडणा  या गुणाचंा अनोखा संगम मादाम �ूरीम� ेझालेला होता. आपण केलेले काम फार अपुरे आह े�या
असेच �ानंा सतत वाटे. �ामुळे �ा �मळाले�ा मो�ा यशाबाबत आ�संत�ु कधीच झा�ा नाहीत, आ�ण �णनूच वै�ा�नक संशोधनातील 

ंसव�� मान�बद �ा गाठू शक�ा.”ू



अन�� �दरफोड� ह े �ायो�गक पदाथ�� व�ाना�ा सुवणय� गुाचे अन�भ�ष� स�ाट होत.े १९ �ा शतका�ा अखेरपासून त ेदस�या ु
महाय�ुा�ा सुरवातीपय�त�ा काळात पदाथ�� व�ाना�ा �ायो�गक आ�ण सै�ा�ंतक शाखाचंा ल�णीय �वकास झाला. गूढ ��ाचंी उ�रे 

��पण ेशोधणारे सुटसुटीत �योग हा अन�� �दरफोड� याचें वै�श� होत.े अणचू े अतं रंग कसे आह,े याबाबत �ानंी मूलभूत संशोधन केले.

�ुरी दा�ं�ान े रेिडयममधनू होणा�या िकरणो�गाच� ा शोध लावला होता. या िकरणो�गाम� � े�व�तभार असले�ा अ�ा कणाचंा ु
�वाह असतो, हहे ी मािहती होत,े पण अणंचेू अतं रंग कसे आह,े याब�ल काहीच माहीत न�त.े दसरे एक ��ात शा�� थॉमसन याचंा �स�दातं ु
असा होता क�, अण ू �णज े �व�तभार सारखेपणाने पसरलेला एक गोळा असतो. िकरणो�जन� ातनू बाहरे पडणा�या अ�ा कणाचंा वापर ु
क�न याची पडताळणी कर�ाचे �दरफोड� यानंी ठरवले. सो�ा�ा अ�ंत पातळ प�ावर �ानंी वेगवान अ�ा कणाचंा मारा केला. बरेच 
अ�ा कण प�ातनू थटे आरपार गेले. काही कण मा� सरळ मागे िफरले. कापडा�ा पड�ावर बंदक�तनू गो�ा मारा�ा आ�ण �ात�ा ु

ंकाही च�डू �भतीवर मार�ा�माण ेपरत या�ा, असाच हा �कार होता. अणंचेू अतं रंग थॉमसन यानंी सा�ंगत�ा�माण ेसारखेपणाने पसरले�ा 

�व�तभाराचे असत े तर ह े घडू शकले नसत.ेु

�योगा�ा अनुभवाशंी सुसंगत असे अण�ू ा आतंररचनेचे नवे आकलन आव�क बनले. �दरफोड� यानंी �ाचा उलगडा केला. अणचू े 
ब�तके सव� व�मुान ह े अण�ू ा म�भागी असले�ा क� �ात अ�ंत छो�ा आकारमानात एकवटलेले आह.े  ऋण �व�तभार असलेले ु

ंइले�ॉ� न ह े अणकु � �ाभोवती�ा �चंड पोकळ�त िफरत असतात. ज ेथोडे अ�ा कण अणकु � �ावर आपटतात त े �भतीवर आदळणा�या 

च�डू�माण ेपरत िफरतात. इतर अ�ा कण सभोवताल�ा पोकळ�तनू आरपार जातात. अण�ू ा अतं रंगाची �दरफोड� यानंी शोधलेली ही रचना 

अन�� �दरफोड�
Ernest Rutherford
इं��श पदाथ��व�ानशा��
ज� : 30 ऑग�, 1871
म�ृ ू: 19 ऑ�ोबर, 1937

�ायो�गक पदाथ��व�ाना�ा सुवण�यगुाचे अन�भ�ष� स�ाट



या �वषयातील पुढील संशोधनासाठी पायाभूत ठरली.

�दरफोड� याचंा ज� ३० ऑग�, १८७१ रोजी झाला. �ाचें वडील ह े �ॉटलंड सोडून �झूीलंडम� े�ा�यक झालेले छोटे शेतकरी 
होत.े पोटापा�ासाठी त ेशेती�ा जोडीला �मळतील ती इतर कामे करीत असत. शाळेम� ेअसताना �दरफोड� याचंा नेहमी सव � �वषयात �थम 
�माकं येत असे. �श�व�ृी �मळवनू उ��श�णासाठी त े इं�ंडला आले. आपण 'खेडूत' आहोत, इं�ंडमध�ा ब�ु�मंता�ंा ग�ातं 

आप�ाला काहीच रस नाही,  आपण फारसे काही वाचत नाही, असा मुखवटा धारण क�न त ेइं�ंडमध�ा �व�ापीठात वावरत असत. 

कदा�चत याचाच एक भाग �णनू सै�ा�ंतक पदाथ � वै�ा�नका�ंा संगतीत �ाचें मन फारसे रमत नस.े

एक पदाथ-� वै�ा�नक �णनू �दरफोड� या�ंा ��तभेची झपे दरगामी आ�ण भेदक होती. अण�ू ा अतं रंगातील काही कण ू
�व�तभाररिहत असतील, असे भािकत �ानंी वत�� वले. १९३२ साली चॅड�वक याने �टूॉ� नचा शोध लावला. �ोटॉ��ा साहा�ान े अणचू े ु
�वभाजन करता येईल, ह े �ाचें �णण ेकॉक �ॉ� यानंी लगेचच ���ात आणनू दाखवले. �दरफोड� याचंी त�ख ब�ु�म�ा व ���म� 
यामुळे मँचे�र �व�ापीठात अनेक ��तभावान त�ण शा�� �ा�ंाकडे आक�षले गेले. चॅड�वक, क�प�ा, कॉक �ॉ�, �ॅकेट (सव� नोबले 
पा�रतो�षक �वजते)े ऑ�लफा अशा िक�ेक शा��ाचंी नावे सागंता येतील. क� ��जमधील कॅ�ि� डश �योगशाळेतनू आले�ा शा��ानंा 

�दरफोड� 'कॅ�ि� डश बॉईज' �णत असत. �योगा�ा आधारे केलेली �दरफोड� याचंी भािकत ेनेहमीच अचूक असतात, असा या कॅ�ि� डश 
शा��ाचंा ठाम �व�ास होता. �दरफोड� यानंी आय�ुात एकच चुक�चे भािकत केले. १९३३ साली �ानंी सुच�वले क�, अणगू भात� ील ऊजा �
कधीच वापरता येणार नाही. एवढे एक चुक�चे भािकत सोडले तर �ाचंी बाक� सव� भािकत ेजवळपास बरोबर ठरली. सै�दा�ंतक पदाथ�� व�ानात 

आप�ाला रस नाही, असे �णाणा�या �दरफोड� यानंी आप�ा �योगशीलततेनू सै�दा�ंतक पदाथ�� व�ाना�ा �गतीची चाकोरी �न��त केली.

पैसा आ�ण धंदा याम� े�दरफोड� यानंा कधी �ार� वाटले नाही. स�ागार �णनू त ेखूप पैसा कमाव ूशकले असत.े  क�क 

उ�ादनाचंी पेटंट घेऊन त ेको�ाधीश बनले असत.े पण �दरफोड� या�ंा मत,े तो वेळेचा अप�य होता. �व�ापीठात �ानंा चागं�ा पगाराची 

नोकरी होती. �ानसाधनेसाठी �ानंा तवेढे पुरेसे वाटले. त ेगे�ावर �ा�ंा बँकखा�ात �ानंा �मळालेली नोबले पा�रतो�षकाची र�म तवेढी 

होती. पदाथ�� व�ाना�ा खा�ात मा� �ानक�ा �व�ारणारी अनमोल काम�गरी होती.



1938 म� ेनाझी जम�नीत �ूंचे �शरकाण सु� झाले होत.े माईथनर �ू होती. परंत ुपकडली जाणार, ही बातमी वेळ�च कळ�ाने ती 
�नसटून गेली व �ीडनम� े�ॉकहोमला �ा�यक झाली. 

�लझ े माईथनर मूळ�ा ऑ��य� ा�ा. 1807 म� े �ा ब�लनला आ�ा व �ानंी ऑटो हान या रसायनशा��ाबरोबर 
िकरणो�गाव� रील संशोधनास सु�वात केली. लवकरच �ा ब�लन�ा ��स� कैसर �व�मे इ���टू�ा पदाथ�� व�ान �वभागा�ा �मुख 
झा�ा. �लझ ेमाईथनर या�ंापुढे आदश� होता मारी �ूरीचा. तशाच �ज�ीने, �चकाटीने व क�कतनेे �ानंी संशोधन केले. �ाचें �योग अ�ंत 
काटेकोर असत. जगात�ा �ी शा��ामं� ेमारी �ूरीनंतर �लझ ेमाईथनर याचें नाव घेतले जात.े �व�ानातील �ाचंी मह�ाची काम�गरी 
�णज े गॅमा व �बटा िकरणासंंबंधीचे �ानंी केलेले ��ीकरण. या�शवाय अण�ू ा �वखंडावंर �ा संशोधन करत हो�ा. ऊजच� ा �ावहा�रक 
�ोत �णनू अणऊु जच� ा उदय हो�ातही �ाचंा अ��� पण मह�ाचा सहभाग होता.

1939 पूव� शेकडो आ��क �ि�या �नमाण�  क�न अ�ास�ा गे�ा हो�ा. यापंैक� अनेकामं� ेऊजा � �नमाण�  झालेली होती. तरीही 
आ��क �ि�या हा ऊजच� ा �ावहा�रक �ोत होऊ शकेल, असा वा�व �वचार झालेला न�ता. �ासाठी आव�क अशी आ��क अ�ी – 

ं(Nuclear Fire) सु� करण ेिकवा आ��क �लन सतत चालू ठेवण ेअश� वाटत होत,े कारण �ासाठी आव�क साखळ� �ि�या 
(Chain Reaction) सापडलेली न�ती. सूय� व इतर ता�या�ंा गभात�  होणारी ही �ि�या कशी घडत,े याचे गु�पत �नसग� जण ूउघडे 
करावयास तयार न�ता. 1938 म� ेअण�ु व�ेदना�ा (Atomic Fisson) शोधाने 'साखळ� �ि�ये'ची नवीन श�ता �नमाण�  झाली. ( 
Fission ही सं�ा �लझ ेमाईथनर यानंी सुचवली होती.)

�लझ ेमाईथनर
Lise Meitner
जम�न पदाथ��व�ानशा��
ज� : 7 नो��बर, 1878
म�ृ ू: 27 ऑग�, 1968

अण�ूव�ानात मोलाची भर घालणा�या शा�� 



ऑटो हान व ि�टझ् �ा� समन या जम�न शा��ानंी िडस�बर 1938 म� ेअणचू े �व�ेदन केले. यरेु�नयम 235 �ा (सवात�  जड 
मूल��) अणवू र �टूॉ� नचा मारा क�न �व�ेदन केले त�ेा ि��ॉन 92, ब�ेरयम 141 व 3 �टूॉ� � बाहरे फेकले गेले. हानने आप�ा �योगाचे 
�न�ष� �ा�ा पूव��ा सहकारी �लझ ेमाईथनर यानंा कळवले. त�ेा �लझ ेमाईथनर व ऑटो ि�श यानंी हान�ा �योगा�ा �न�षाच� ा सखोल 
अ�ास केला. �ानंा आढळले क�, अण�ुव�ेदनानंतर ज ेदोन अण ू(ि��ॉन व ब�ेरयम) व �टूॉ� � बाहरे पडले �ाचंे एक��त व�मुान ह े

2यरेु�नय़म 235 चा अण ू + �टूॉ� न या�ंन कमी होत.े आईन�ाईन या�ंा E = mc  या समीकरणाव�न 1 a.m.u. (automic mass 
unit) = 9310 ल� इले�ॉ� न �ो� ऊजा � ह े ��ा�पत झालेले होत.े या समीकरणा�ा आधारे यरेु�नयम�ा अण�ु व�ेदनातनू  िकती �ो� 
ऊजा � फेकली जात ेयाचे ग�णत माईथनेर ि�श यानंी माडंले त ेपुढील�माण-े

व�मुानातील बदल = 1 यरेु�नयम अणचू े व�मुान + 1 �टूॉ� नचे

व�मुान – (1 ब�ेरयम अणचू े व�मुान + 1 ि��ॉन अणचू े व�मुान + 3 �टूॉ� नचे व�मुान)

= (235.0427 + 1.00866) – (140.9129 + 91.897 + (3 x 1.00866) 

= 0.21537 a.m.u. = 20,00,00,000 इले�ॉ� न �ो� ऊजा�

यरेु�नयम अणचू े �वभाजन के�ामुळे एका अणमू ागे 20 कोटी इले�ॉ� न �ो� इतक� ऊजा � व �टूॉ� � बाहरे पडतात. �टूॉ� न�ारा 
�वखंडनाची साखळ� �ि�या �नमाण�  केली तर तोवर जगात �ात असले�ा �ोटका�ंा तलुनेत को�ावधीपट ऊजा � बाहरे फेकली जाईल. 
�वशेषत: नाझी जम�नी अणबु ॉ� बन�व�ा�ा धो�ामुळे माईथर यानंी या शोधाचे मह� नी� बोर या ��स� शा��ा�ा नजरेला आणले. 

बोरने आईन�ाईन, �ीलर या शा��ाबंरोबर याबाबत चचा � केली. आईन�ाईन, फमा,�  �शलाड�, ि�श असे िहटलर�ा नाझी राजवटीने 
भडकलेले अनेक शा�� अमे�रकेत �लातं�रत झाले होत.े �ा�ंातफ�  िहटलरचा अणबु ॉ� रोख�ासाठी अमे�रकेने अणबु ॉ� बनव�ाचा 
'मॅनहॅटन' �क� हाती घेतला. 1944 जलैुम� ेपिहला अणबु ॉ� चाचणी�ोट कर�ात आला.

1945 साली अमे�रकेने िहरो�शमा शहरावर पिहला अणबु ॉ� टाकला, �ावेळ� माईथनर इतर शा��ासंह �काशझोतात आ�ा. 
अण�ू ा संहारक वापराने �ा फार ��थत झा�ा. �ावेळ� �ानंी �टले, '��यावंर फार मोठी जबाबदारी आह.े  य�ु टाळ�ासाठी �ानंी 
सव��ी �य� करावयास हवेत. अणबु ॉ�चे भयानक ��प पा�न लवकरच य�ु�वराम होईल आ�ण अणचू ा शातंतामय वापर यापुढे केला 
जाईल अशी आशा क�या.'



१९०५ साली भौ�तकशा�ा�ा जम�न �नयतका�लकाने तीन शोध�नबंध ��स�द केले. या संशोधनाने �व�ान जगतात �चंड खळबळ 
उडाली. या शोधाचंा जनक, अ�ट� आईन�ाईन �ावेळ� अव�ा स�ीस वषाच� े होत.े 

�ाचंा एक �नबंध होता �काश�व�तीय प�रणाम (Photoelectric effects), दसरा होता �ाऊ�नयन ग�त�वषयक आ�ण �तसरा ु ु
होता ग�तमान व�चूी �व�तग�तक� (Electrodynamics of moving bodies). यातील ��ेक शोधाला नोबले पा�रतो�षक �मळू ु
शकले असत.े  1921 साली आईन�ाईन यानंा �मळालेले 'नोबले’ �ा�ंा '�काश�व�तीय प�रणाम' या शोधासाठी होत.े �ा�ंा �तस�या ु
�नबंधात �ानंी सापे�त�े ा �वशेष �स�दातंाची संक�ना माडंली होती. हा �स�दातं भौ�तकशा�ाला �ा�ंतकारक कलाटणी देणारा ठरला. 
कारण �टून��णत �ढ या�ं�क�तनू (Classical  mechanics) काही ��ाचंी ��ीकरण े�मळत न�ती. �ाचंी ��ीकरण ेया शोधाने देता 
येण ेश� झाले. आईन�ाईन यानंी एवढेच साधले न�त े तर सभोवताल�ा �व�ा�वषयी�ा माणसा�ंा ���कोनात आमूला� प�रवतन�  
घड�वले होत.े �शवाय, �ामुळे �व�ा�ा उ��ीसंबंधी भौ�तकवादी माडंणीला भ�म आधारही �ा� झाला. 

असा एक गैरसमज होता क�, आईन�ाईन यानंी �टूनचे ग�त�वषयक �नयम चुक�चे ठर�वले. �व�ानाला �वरोध करणारे लोक हा पुरावा 
देऊन �व�ान काही खरे नाही, त ेपर�र�वरोधी �वधाने करत,े बदलत असत,े  असा �चार करतात. परंत ुस� ह े आह े क�, दैनंिदन �वहारात 
�टूनचे �नयम वैध आहते  आ�ण भौ�तकशा�ा�ा व तं��ाना�ा �गतीला �ाचंा �चंड उपयोग झाला आह.े  आईन�ाईन यानंी ग�तमान व� ू

ंज�ेा �काशा�ा वेगाइतका (दर सेकंदाला 3 लाख िक.मी. िकवा �ा�ा जवळपास) वेग �ा� करेल त�ेा �टून�ा �नयमातं प�रवतन�  क�न 
पण त ेसामावनू घेऊन सव� त�ह�े ा वेगानंा लागू पडेल अशी संक�ना माडंली. �टूनचे �नयम चूक न ठरवता नेमकेपणाने के�ा व कोण�ा 
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मयाद� ेत लागू पडतात हहे ी �ातनू �न��त झाले. ज�ुा �ानाकडे नवीन ��ीने पाहण ेव ज�र तथे ेबदल करण ेहचे  तर �व�ाना�ा �गतीचे, यशाचे 
गमक आह.े  

अ�ट� आईन�ाईन याचंा ज� जम�नीतील उ� या लहान शहरात झाला. �ाचें वडील छोटे उ�ोजक होत.े अ�ट� लहान असतानाच 
�ानंी ��ु नच शहरात �लातंर केले. अ�ट� यानंा तीन वषाप� य�त धड बोलतासु�दा येत न�त.े  वया�ा सहा�ा वष� �ानंी शाळेत �वेश घेतला. 
हाय�ूलम� े �ानंी ग�णतात व लॅिटन भाषेत चागंली �गती केली. पण �ानंा शाळा आवडत नसे. शाळेतील छडीशाही, हडेलह�ी, 
घोकंप�ीवर भर देऊन �वचारश�ी मारणारी �श�णप�ती या�व�� �ाचें बालमन बंड क�न उठे. �ामुळे त े�तं�पण ेएकटे-एकटेच राहत. 
ब�सं� �व�ा�ा�� माण ेम�ढराधंराळेपण व पठडीब�द �वचार-चौकटी�ा साप�ात अ�ट� अडकले नाहीत. �ाचंी सजन� शीलता मारली गेली 
नाही. �ाचें काका �ानंा रंजक ग�णती कोडी घालत. ती सोड�ातनू �ानंा ग�णता�वषयी मोठी गोडी �नमाण�  झाली. लहानपणीच त े�ायो�लन 
�शकले व �ाचंी वादनाची आवड कायम रािहली. 

1895 साली आई�ाईन यानंी ���झल�डमधील झ�रच येथील तं��नकेतनात �वशे घेतला. 1900 म� ेपदवीचे �श�ण झा�ावर ु
तथेील �ा�ापकाकंडे सहा�काची नोकरी �मळेल, अशी �ाचंी अपे�ा होती. पण तसे झाले नाही. त�ेा नाईलाजाने �ानंी पेटंट कायाल� यातील 
तपास�नसाची नोकरी प�रली. नोकरीतनू �मळणारा मोकळा वेळ स�ारणी लावनू आईन�ाईन संशोधन कायात�  �� झाले. 1903 साली 
�ानंी सा�ं�क� या�मक�चा पायाभूत शोध�नबंध ��स�द केला व 1905 साली �ारंभी उ�ेखलेले �ा�ंतकारक �स�दातं �का�शत केले. 1909 
साली त ेझ�रच नंतर �ाग पु�ा झ�रच आ�ण 1914 पासून त ेब�लनला �ा�ापक झाले. �ा�ंा संशोधनाची खोली व �ा�ी फार मोठी आह.े  ु ु

आईन�ाईन अ�ग� शा�� होत े�ाच�माण ेत ेसमाज�भमुख थोर �वचारवंत होत.े �ा�ंा मानवतावादी-शातंतावादी भू�मकेमुळेच 
ं�ानंा जम�नीम� ेखडतर जीवनाला तोड �ावे लागले. 1914 सालापासून त ेब�लनला ��शयन 'अकॅॅडमी ऑफ साय�'म� े�ा�ापक होत.े हा 

काळ जम�नीचे �ूर जाग�तक आ�मण व मानवी ह�ाकाडंा�ा थमैानाचा होता. य�ुानंतर वाढीला लागले�ा नाझीवादाला �ानंी उघडपण े
ं�वरोध �� केला होता. 1933 साली िहटलरने स�ा ता�ात घेतली त�ेा आईन�ाईन �ा�ानासाठी अमे�रकेला गेलेले होत.े नाझीनी 

आईन�ाईन या�ंा घरात घुसून �ाचें �ंथालय उ�� केले, बँक खात ेज� केले. आईन�ाईन �ू अस�ाने '�ू-�व�ान' �णनू �ा�ंा 
संशोधनाचीही बदनामी सु� झाली. फॅ�सझम�ा �नषेधाथ � जम�न नाग�रक� सोडून त े1933 साली अमे�रकेत �ा�यक झाले व �ानंी 
��सट्नला संशोधकपद �ीकारले. दस�या महाय�ुदा�ा काळात जम�न अणबू ॉ��ा धा�ीने अमे�रकेने �रोधक बॉ� बनवावा या भू�मकेला ु

ं�ानंी पािठबा िदला; पण ज�ेा आईन�ाईन यानंी �ाला 'लोकशाही मानणारा देश' मानले �ा अमे�रकेचा जपान�व��द अणबु ॉ�चा वापर 
कर�ाचा डाव �ानंा कळला त�ेा अ�ंत ��थत होऊन अणबु ॉ��न�मती थोप�व�ा�ा शा��ा�ंा �य�ा◌ंना �ानंी मदत केली. पण 
�थ��  स�ाधा�या�ंा हातात बॉ��ा चा�ा गेले�ा हो�ा. जपान शरणगती�ा मागाव� र असूनही 6 व 9 ऑग� 1945 रोजी अमे�रकेने 

ंजपानवर अणबु ॉ� टाकले. अ��बंदी व जाग�तक शातंतचेे आईन�ाईन कडवे पुर�त � होत.े त े�णत, �य�ुद �जकता येत,े शातंता नाही.'' 
आईन�ाईन महान शा�� होत,े तसेच �ाचें ���म� �नगव�, साध,े मन�मळाव ू आ�ण �ाचंी जीवन��ी लोकशाही व मानववादी 
अस�ामुळे त ेलोक��यही होत.े 

�त:�ा सै�दा�ंतक भौ�तकशा�ापलीकडे जाऊन त ेमानवी समाजा�ा �वकासातील �व�ाना�ा �ापक प�रणामाबं�ल सतक�  होत.े 
�ानंी �लिहले आह,े  �उ�ादना�ा या�ं�क�करणामुळे आ�ण अ�नयो�जत अथ�� व�मुेळे मानवी समाजाचा एक फार मोठा िह�ा 
उ�ादनाबाहरे व प�रणामी अथ�� व�बेाहरे लोटला गेला आह.े साह�जकच �ाचंी �यश�ी �ीण झा�ाने उ�ादनावरही प�रणाम होतो. 

उ�ादन साधना�ंा मालक� ह�ात अशी एक स�ा अगं भूत आह े क�, स�ा�ा राजक�य प�दतीतनू �ावर अकं ू श लावता येणार नाही. 
तं��ानाने अतं रे कमी केली व �वनाशाची नवी अ� े �नमाण�  केलेली आहते . दळणवळणाची व �सारणाची मा�मे व �ा�ंा जोडीला 
�वनाशकारी अ� ेयामुळे मानवी शरीर व मन एखा�ा बलवान रा�ा�ा अकं �त हो�ाचा धोका आह.े  आध�ुनक जलुुमशाही व �ाचे हानीकारक �



प�रणाम पाहता, �व�ानाने िदले�ा साधनाचंा मानवी क�ाणासाठी उपयोग कर�ापासून आपण अजनू ही िकती दर आहते , ह े ल�ात येत.े ू
�व�ानाने मानवी जीवन समृ�द कर�ासाठी तं��ान िदले पण �ाबरोबरच अ�नयं��त तं��ानामुळे मानवापुढे गंभीर सम�ा उ�ा रािह�ा 
आहते  आ�ण या सम�ाचें समाधानकारक �नरसन झाले नाही तर मानवजात न� होईल. ह े होऊ �ायचे नसेल तर वेग�ा सामा�जक रचनेची 
आ�ण परंपराचंी �न�मती करावी लागेल.'' यासाठीच त ेसमान, �ा� व शोषणमु� अशा समाजवादी समाजरचने�ा बाजनेू ठामपण ेउभे होत.े 

21 �ा शतकात पाऊल टाक�ावर, अ��ाचंा वाढता �सार व धोका ही आईन�ाईन यानंी 50 वषाप� ूव� �� केलेली भीती आ�ण 
एका बलवान रा�ाची-अमे�रकेची जगत�ापी आ�थक-सा�ृं�तक �कुमत ��ा�पत झाली असताना आईन�ाईन या�ंा �वचारानंा उजाळा �
दे�ाची �वशेष �नकड आह.े



आपली पृ�ी गोल असून �तचा दोन ततृीयाशं िह�ा जलमय व एक ततृीयाशं िह�ा भूभाग आह.े  पृ�ीचा भूभाग भौगो�लक��ा आठ 
खंडात �वभागलेला आह.े  परंत,ु को�वधी वषाप� ूव� पृ�ीचा सव� भूभाग एकसंघ होता आ�ण नंतर तो खंडाम� े �वभागला जाऊन 
एकमेकापंासून �वलग झाला अशी संक�ना जम�न शा�� अ�ेड वेगेनर यानंी माडंली. यालाच  'Continental  Dri�' �णजचे  खंडाचे 
अपवहन असे संबोधले जात.े 

अ��ेड वेगेनर याचंा ज� ब�लनम� ेझाला. �ाचें वडील धम�गु� होत.े वेगेनर याचें �श�ण ब�लनम�चे झाले. ब�लन �व�ापीठातनू 
ग�णत, �नसग��व�ान व खगोलशा� याचंा अ�ास क�न पदवी �ा� के�ावर �ानंी 1904 म� ेखगोलशा�तच डॉ�रेट �मळवली. नंतर 

ंमा� या �वषयात संशोधन कर�ाऐवजी �ानंी आप�ा भावाबरोबर �लडेनबग� येथील Aeronautic Observatory म� े
हवामानशा�ात वातावरण�वषयी संशोधनाला सु�वात केली. 1906 म� े�ा दोघानंी 52 तास 'बलून'मधनू �वास क�न �ा काळात �व�म 
�ापला होता. नंतर �ानंी �ीनलँड या अ�तथंड बफा�� ािदत �देशा�ा चार सफरी के�ा. 1909 म� ेतथेनू परत�ावर पुढील दहा वष� त े
माबग� � �व�ापीठात खगोल व हवामानशा�ाचे �ा�ापक झाले. हवामानशा�ाचा उ�म अ�ासक आ�ण एक आघाडीचे तज�् �णनू त े
नावाजले गेले. �ानंी केले�ा सफरी आ�ण �चिक�क ��ी याम�चे �ानंी लावले�ा 'खंडा�ंवषयी�ा शोधाचे' गमक आह.े  

खंडा�ंा भौगो�लक नकाशाचे �नरी�ण के�ास आढळत े क�, खंडा�ा िकनारप�ाचंी �परेषा अशी आह े क� खंड जर जोडले तर 
एकमेकात चपखल बसतील. द��ण अमे�रकेचा पूव� िकनारा आ�ण आि�केचा प��म िकनारा ह े एक� आणले तर एखा�ा फाडले�ा �च�ाचे 
तकुडे जसे जोडले जाऊ शकतात तसेच ह े दोन खंड वाटतात. वेगेनर या�ंा आधीदेखील काही शा��ानंी या दोन खंडाबं�ल अशा क�ना 

अ��ेड वेगेनर  
Alfred Wegener 
जम�न भगूभ�शा�� 
ज�: 1 जानेवारी, 1880
म�ृ:ू नो�ेबर, 1930

खंडाचंी �न�मती उलगडणारा संशोधक



माडं�ा हो�ा. �ाम� ेअसे क��ले होत ेक�, दो�ी खंडामधील जमीन समु�ाखाली बडुाली आ�ण खंड वेगळे झाले. वेगेनर यानंी दाखवले क�, 
खंडाचें िकनारे जसे अचूक जळुतात तसेच �ा खंडामंधील पव�तरागंादेखील अशा �कारे जळूु शकतात. तसेच या दोन खंडातंील जवळ�ा 

ंिकना�या�ंा आ�ण पव�तातंील खडका�ंा थरा�ंा रचनेत आ�ण दो�ी िकना�याजवळ सापडणारे �ाणी व वन�तीचे जीवा�े 
या�ंाम�देेखील साध� � आढळत.े  या आधारावर वेगेनर यानंी माडंले क�, एके काळ� सव� खंड ह े एक� जोडलेले होत ेव कालातंराने हा भूभाग 
�वभागाला जाऊन �ाचे खंड झाले व त ेएकमेकापंासून दर वाहत गेले. ू

1912 साली एका चचास� �ात �ानंी आपला �स�दातं माडंला आ�ण 1915 साली 'खंड महासागराची उ��ी'( �e Origin of 

Continents and Oceans) ह े पु�क �लिहले. याम� े�ानंी सू�चत केले क�, वीस कोटी वषाप� ूव� पृ�ीवर फ� एकच महाखंड होता. 
�ाला पॅन�जया (अखंड) असे नाव �ानंी िदले. सुमारे दहा कोटी वषाप� ूव� या महाखंडाचे �वभाजन झाले. अमे�रका खंड यरेु�शया व आि�का 
खंडापंासून अलग झाले. आ�ण म� ेअटलािंटक महासागराची �न�मती झाली. आि�केपासून भारत वेगळा होऊन आ�शयाला जोडला गेला. 

वेगेनर या�ंा या माडंणीतनू मोठेच वादंग माजले आ�ण वेगेनर याचें समथक�  आ�ण �वरोधक या�ंाम� ेतीस वषाप� य�त वाद�ववाद चालू 
रािहले. परंत,ु दस�या महाय�ुदानंतर समु�तळाब�लचे संशोधन नवीन तं��ाना�ा आधारे जोमाने सु� झाले. य�ुदकाळात पाणब�ुा ु
पा�ाखाली कोठे आहते  ह े शोध�ासाठी �नक (Sonar) यं� वापरले जायचे. याम� ेपार��नक (Ultra Sonic) लहरी वापरत असत. 

या तं��ानाम� ेआव�क तो फेरबदल फ� समु�तळ तपासले गेले. तसेच खडकामंधील चंबकु�ाचा अ�ास कर�ाचे तं��ानदेखील 
�वक�सत झाले. या दो�ी�ा आधारावर भूगभ�शा��ानंी दोन संक�ना माडं�ा. 1)समु�तळ सतत �सरण पावत असतो, 2)पृ�ीचे 
आवरण ह े खडका�ंा मो�ा पाटाचें (Plates) बनलेले आह े आ�ण ह े पाट �ावरणाव�न सरकतात. याला  Plate Tectonic असे नाव 
आह.े  या दो�ी संक�ना�ंा आधारे खंड एकमेकापंासून दर कसे गेले, ह े �� करता येण ेश� झाले आ�ण वेगेनर याचंी मूळ संक�ना �स�द ू
झाली. 



द��ण र�शयातील अझोव शहरातील एका सधन �ापा�या�ा मो�ा कुटुंबात �दो� याचंा ज� झाला. �दो� यानंा विडला�ंा 
�ापारी उलाढालीत अ�जबात रस न�ता. लहानपणापासून त ेपु�कात आ�ण �नसग� �व�ाना�ा अ�ासात गढलेले असत. ओदेसाला 
नोवोर��या �व�ापीठात भौ�तक��ा �श�णासाठी त े�ज ूझाले, त�ेापासूनच त े�ा�ंतकारी गटात सामील होत.े विडलानंी धा�ावनू �ाचंी 

ंजम�नीत रॉयल माय�नग अकादमीत रवानगी केली. परंत ु तथेहेी �ाचें �ा�ंतकारी काय� चालूच रािहले. अकादमीतनू भूगभ�शा�, 
रसायनशा�ात �ा�व� �मळव�ावर र�शयाम� ेदोनबसमधील खाणीत अ�भयंता �णनू �ज ूहो�ाऐवजी द��ण र�शयात मा��वादी 
�वचारा�ा �चारकायात� , सभा, मोच� यात गुंत�ाने 1906 म� े�ानंा अटक क�न ह�पारीची �श�ा ठोठाव�ात आली. तथेनू �नसटून 
�दो� पीटस�बग�म� ेभू�मगत �ा�ंतकारी ल�ात सामील झाले. 1908 म� ेपु�ा अटक झा�ानंतर उ�रेतील ह�पारी�ा �श�चेा काळ 

करणी लावनू �सानोव (ज�े भूगभ�शा��) बरोबर िहमा�ािदत सागर-शोधन सफरीम� े�दो� सामील झाले. येथनूच �ा�ंा आ��क 
महासागरातील संशोधनाचा �ारंभ झाला. 

1912 मधील ��तसबरगेन सफरीम� े�व�तृ िहमा�ािदत �देशाचे सव��ण क�न एक हजार िक.मी.चा माग� �ानंी आखला. 
कोळशा�ा सा�ाचंा शोध लावला. या सव��णाव�न आ��क प�रसरामधील समृ�द �नसग�संपदेचा अदं ाज आ�ाने उ�र �वु �देशात 
सखोल संशोधनाची गरज समोइलो�वच यानंी आ�हाने माडंली. ती ��� साकार�ाची संधी �ानंा 1917 साली ऑ�ोबरम� ेर�शयात 
क��ुन� �ातंी होऊन समाजस�ावादी लोकशासन ��ा�पत झा�ानंतर �मळाली. माच� 1920 म� े60 अशं  रेखाशंा�ा उ�रेकडील 
िहमा�ािदत �देशाचे शा�ीय संशोधन व आ�थक �वकास यासाठी उ�र मोहीम (Northem Expedition) आयो�जत कर�ात आली व 

�दो� समोइलो�वच 
Rudolf Samoylovich 
र�शयन भगूभ�शा�� 
ज�: 1 स��बर, 1881
म�ृ:ू 1939
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समोइलो�वच यानंा �ाचे �मुख �णनू नेम�ात आले. सो�वएत य�ुनयनमधील 40 ट�े एव�ा �व�तृ �देशाचे-�णज े भारता�ा 

��ेफळा�ा द�ट ��ेाचे-सव��ण व �वकास याची मोठी जबाबदारी समोइलो�वच या�ंाकडे सुपूत � कर�ात आली. यामागे होता �ाचंा ु
भूगभ�शा� व खाण-वेधन आदी संशोधनातला अ�धकार, संशोधन संघटन कुशलता आ�ण �दीघ� �ा�ंतकारी काय� व ��मकाशंी बा�ंधलक�. 
�ते, बॅरेटस व कारा समु�, कोला �ीपक�, �पचोरा नदीचे खोरे हा सारा मुलुख एका��क संशोधन काय��माखाली आणनू भूगभ�शा�ीय 

ंसव��ण, हवामाना�ा नोदी, म��मारी व मृदलोमी (fur) �ा�ा�ंा �शकारी टापूंबाबत तपशीलवार मािहती, �ा�नक वंश-जाती व ू
लोकजीवन अशी सव�समावेशक मािहती प�दतशीरपण े�थमच गोळा कर�ात आली. आ��� �देशा�ा औ�ो�गक व सामा�जक-आ�थक 
�वकासा�ा �ादे�शक योजना आख�ासाठी ह े पथदश�क संशोधन पायाभूत होत.े 1932 साली ��तसबग�नमधील 20 वषाप� ूव� ��नोव व 
समोइलो�वच यानंी शोधले�ा कोळशा�ा खाणी �वकसनाचे काम शासनाने हाती घेतले. 

आ��� सागरात�ा तोवर अ�ात िहमब� �देशा�ा सम�षेणाची (Exploration) या काळात अ�ंत �बकट प�र��ती होती. 
�व इंधनाचा िहमभंजकात (ice breakers) वापर, िहमसागरातील सम�षेणाला �वमानाची जोड, जहाजावर िफरती �योगशाळा आदी 
सु�वधा �मळा�ा�वना �दीघ� काळ संशोधन सफर चालू ठेवण ेअश� अस�ाने �ाबाबत �वकास �ावा, या ��ीनेही समोइलो�वच �य�शील 

होत.े 1934 पासून समोइलो�वच यानंी हाती घेतले�ा मोिहमामंधनू िहमब�द कारा समु� व आसमंत याम� े7500 िक.मी. �वास क�न 
अतं ग�त �वास, समु�ाची खोली, समु�तळाचे नकाशे, अनेक नवीन बटेाचंा शोध, �व�तृ जलशा�ीय व चुंबक�य �नरी�ण केली आ�ण 
�नघायतल (Shelf) �देशा�ा आखणीची गरज माडंली (तलेाचे मोठे साठे �नघायतल �देशात आढळले) अशा �कारे समोइलो�वच यानंी 
सो�वएत य�ुनयन�ा शा�ीय संशोधनात तसेच सो�वएत अथ�� व�ते पायाभूत असे ऊजा�� ोत व ख�नजसंप�ी�ा सम�षेणा�दारे 
�वकासकायात�  मोठी काम�गरी बजावली. 

िहमखंड व िहमगंगा ह�ा झलेत अपघाती मृ�ू�ा धो�ाची टागंती तलवार कायम �शरावर घेऊन अ�ंत अ�न��त हवामान व �बकट 
प�र��तीम� ेसव� सहका�याचंी जबाबदारी समथप� ण ेपेलून खेळ�मेळ�ने सव� सहका�याचंा उ�ाह िटकवनू संशोधन काय� पुढे ने�ाचे आ�ान 
जवळजवळ वीस वष� समोइलो�वच यानंी समथप� ण ेपेलले. त ेमन�मळाव,ू शातं �ाभावाचे व सव� सहका�यानंा समजनू , साभंाळून घेणारे 
अस�ाने अ�तशय लोक��य होत.े ले�नन�ादमधील 'इ���टू ऑफ नॉथ'� चे त ेसंचालक होत.े असा केवळ संशोधनाला आ�ण देशा�ा 
�वकासाला वािहलेला जीवन�म समोइलो�वच यानंा काही क�नाही नसताना अचानक खंिडत झाला. 

1938 साली ऑग�म� े�ाचें कॉकेशसम� ेिक�ोवोद� येथ ेआरो�ाधामात वा�� होत.े उ�र �वुीय मोिहमाचें अनुभव, 
शा�ीय मािहती, तथेील लोक व �नसग� याबाबत रोज �ा�ाने चालू होती आ�ण लोक भरभ�न �ागत करत होत.े अशाच एका सभेतनू  �ानंा 
उचल�ात आले आ�ण त�ंुगात टाकले. �ा�ंा नावाचा उ�ेख सव� शा�ीय संशोधन व मोहीमा यातनू नाहीसा झाला. त�ंुगात त ेन�� के�ा व 
कसे मृ�ुमुखी पडले ह े �ात नाही. 1957 सालानंतर �तशी�ा अखेरीस नाहीशी झाले�ा अनेक शा�� व नेत,े  या�ंावरचे आरोप सो�वएत 
य�ुनयनम� ेमागे घे�ात आले आ�ण �ा�ंा कायास�  यथायो� मानमा�ता दे�ात आली. समोइलो�वच याचंे नाव व संशोधन काय� पु�ा 

�काशझोतात आले.



घसा दखून अचानक ताप आ�ाचा सवान� ाच अनुभव येतो. तसेच यासाठी डॉ�रकडे जाऊन औषध�च�ी घेऊन एखादे 'माय�सन' ु
अथवा "�सन' श�ाचंा अतं भाव�  असलेले औषध घेऊन आजार बरा हो�ाचा अनुभवदेखील कोणाला नवा नसेल. ह े औषध �णजचे  एक 
��तज�ै वक- अिँटबायोिट�- असत.े  ��तज�ै वके �व�वध �कार�ा जीवाणंनूा (बॅ�े�रया) मारक असतात आ�ण जीवाणंचूा �ादभाव�  झाला ु
तर ��तज�ै वके गुणकारक इलाज �णनू वापरली जातात. सवात�  �थम शोधले गेलेले सु��स� ��तज�ै वके �णज े "पे�न�सलीन" आ�ण त ेशोधनू 

ंकाढणारा संशोधक होता डॉ. अले�झाड़ंर ��ेमग.

ंडॉ. अले�झाडंर ��ेमग याचंा ज� �ॉटलंडमधील लॉचिफ� येथ ेएका शेतकरी कुटुंबात झाला. वषाच� ा असताना �ाचें वडील वारले. 
�ाथ�मक �श�ण गावीच घेऊन 1985 म� ेत ेलंडनला भावा�ा घरी �श�णासाठी गेले. तथे ेशालेय अ�ास�म चमकदारपण ेपूण � क�न नंतर 

ं4 वष� फौजते  दाखल झाले. 1901 साली काही विडलोपा�जत धन �ा� होऊन �ानंी पॅिड�टन येथ ेवै�क�य �श�ण�माला सु�वात केली आ�ण 
1909 साली त े श��वशारद (सजन� ) झाले. �शकत असतानाच �ानंी `शी� �वकोपी लागणीचे �नदान' (Diagomis of acute 
bacterial infection) हा �नबंध �लिहला. �ाब�ल �ानंा सुवणप� दक �मळाले. सजन�  झा�ानंतर वै�क�य �वसाय कर�ाऐवजी �ानंी 
संशोधन करण े पसंत केले आ�ण डॉ. राईट या पॅथॉलॉजी�ा �ा�ापकाबंरोबर स�ट मेरी हॉ��टलम� े �व�वध लागणकारक रोगावंर औषध 

शोध�ासाठी संशोधनाला सु�वात केली.

पिह�ा महाय�ुा�ा काळात �ानंा �ा��ा य�ुभूमीवर पाठ�व�ात आले. तथे ेअनेक जखमी सै�नक धनुवात�  आ�ण कोथ (गँगरीन- 
ंजखम सडून अवयव कुजण)े या रोगानंा बळ� पडत होत.े ��ेमग यानंी �स� केले क�, मातीत असले�ा जीवाणंमुूळे जखम द�षत होऊन ह े रोग ू

होतात. त�ेा अ���ात असले�ा �नजत� कुा�ा उपचाराचंा उपयोग तसा मयाि� दतच होत होता. परंत,ु जखमा �� ठेवनू �ा �नजत� कु 

ंअले�झाडंर �े�मग
Alexander Fleming
�ॉ�टश शरीर�वकार वै�ा�नक
ज� : 6 ऑग�, 1881
म�ृ ू: 11 माच�, 1955

पे�न�स�लनचा शोध



ठेव�ा तर या दो�ी रोगाचंा �ादभाव�  �नयं��त करता येण ेश� आह,े  ह े �ानंी अनेक जखमी सै�नकावंर उपचार क�न �स� केले. �ामुळे ु
शेकडो सै�नकाचें �ाण वाचले. तरी �ानंा फारशी ��स�ी �मळाली नाही. परंत ुजखमा �नजत� कु ठेव�ाची �ानंी वापरलेली प�त वै�क�य 
अ�ास�मातनू �च�लत झाली. �नजत� केु शोध�ाम� े�ानंा �वशेष रस होता. डो�ातील अ�ंमू� े"लायसोझाईम'  नावाचे एक �वतंचक 

ंअसत े आ�ण याम� े�नजतु� कु�करणाचे गुणधम� असतात ह े ��ेमग यानंी �स� केले. पण �ाचा फारसा उपयोग झाला नाही. कारण ह े �� 
वेगळे कर�ात �ानंा यश आले नाही. खरे पाहता हा शोध फार मह�ाचा होता, कारण या "लायसोझाईम'मुळे जीवाण ूमरत होत ेआ�ण �ाचा 

ंइतर पेशीवर काहीच द��रणाम होत न�ता.ु
ं ंडॉ. ��ेमग 1922 म� े�योगशाळेत '�ॅिफलोकोकाय' गटातील जीवाणंवूर संशोधन करत होत.े ह े जीवाण ूजखमा, गळवे इ�ादी�ा 

ंपूम� ेसापडतात. �योगशाळेत जीवाणंचेू संवधन�  �ानंा पोषक अशी ��े �व�श� �कार�ा काचे�ा बशीत ठेवनू �ावर केले जात.े ��ेमग 
यानंी अशा त�हने े जीवाण ूवधन� ासाठी बशा तयार ठेव�ा हो�ा. �ानंा आढळून आले क�, एका बशीत जीवाणंचूी वाढ झा�ानंतर सव� जीवाण ू

ंमारले गेले होत.े या गो�ीकडे इतर लोकानंी दल�� केले असत,े परंत,ु ��ेमग यानंी मा� या घटनेत �चिक�कपण ेल� घातले. �ानंी तक�  केला ु
ंक�, �ा अथ� बशीतील व�ृ�गत झालेले जीवाण ूमेले, �ा अथ� कोणता तरी जीवाणंनूा मारक पदाथ � सू�जीवाचंा संसग� �ा बशीतील 

जीवाणंनूा झाला असणार. �ा बशीतील ��ाचंा अ�ास के�ावर �ाम� ेएक �कारचा बरुशीचा �ादभाव�  झालेला आढळला. पावाचा ु
ंतकुडा ओलसर हवामानात उघडा ठेवला तर �ावर येणारी बरुशी आ�ण ��ेमग यानंी या बरुशी�ा जीवाण�ूवरोधी गुणधमाच� ा अ�ास केला 

ंअसता �ानंा आढळले क�, या बरुशीमुळे जीवाण ूसहज आ�ण प�रणामकारकरी�ा मारले तर जातातच, मा� र�ातील लाल पेशीना �ा 

बाधक नसतात.

ंडॉ. ��ेमग यानंी 1929 म� ेया �नरी�णावर एक शोध�नबंध �लिहला आ�ण �ात पे�न�सलीनचा प�रणाम या नावाने या घटनेचे वणन�  
केले. �ाम� े�ानंी माडंले क�, पे�न�स�लयम बरुशीम� ेएक खास रासाय�नक घटक असतो- �ाला �ानंी पे�न�सलीन असे नाव िदले- आ�ण 
हा घटक जीवाणनूाशक असतो. �ाचंा शोध�नबंध ��स� झा�ानंतर �ा�ाकडे दहा वष� कोणीही ल� िदले नाही हॉवड� �ोरी ह े ��िटश 

ंशा�� आ�ण अन�� चैन ह े �ाचें जम�न सहकारी 1939 साली जीवाणं�ूवरोधी औषधा�ंा शोधात होत.े डॉ. ��ेमग याचंा शोध�नबंध �ा�ंा 
�नदश�नाला आ�ानंतर �ा दोघानंी पे�न�सलीनवर सखोल संशोधनाला सु�वात केली. दहा वषाप� ूव� लागलेला इतका मह�ाचा शोध 
बासनातच रािहला याचा �ानंा अचंबा वाटला. �ानंी पे�न�सलीयम बरुशीपासून वेगळे काढ�ाचा चंगच बाधंला. दोन वषा�� ा अथक 
�य�ानंतर �णज े 1941 म� ेया बरुशीपासून �ानंी पुरेशा �माणात एक अक�  बन�व�ात यश संपादन केले. जीवाण�ू� ��ावंर या 
अकाच� ी एक चाचणी के�ावर हा अक�  चागंलाच प�रणामकारक अस�ाचे �ा�ंा �नदश�नास आले. या अकात� नू शु� �पातील पे�न�सलीन 
(��तज�ैवक) तयार कर�ाचा काय��म �ानंी हाती घेतला. 1943 म� ेएका मो�ा औषधोपचार चाचणीमाफ� त 500 जीवाण�ू� �� बरे 
कर�ात �ानंा यश आले आ�ण य�ु संपेपय�त तर एक प�रणामकारक जीवाण�ूवरोधी औषध �णनू �ाचा वापर सु� झाला. �मूो�नया व 

ं�सिफलीससारखे �लगसासं�गक आजार, मॅने�जायिटस इ�ादीसार�ा वेगवेग�ा �कार�ा जीवाणंमुूळे होणा�या रोगावंर पे�न�सलीन 
प�रणामकारक आहचे , तसेच �ाचे शरीरावर इतर द��रणामदेखील तसे कमी आहते . (पे�न�सलीन अलज� सोडता).ु

ं ं1945 म� े��ेमग, �ोरी आ�ण चैन यानंा एक��तपण ेनोबले पुर�ार दे�ात आला. पे�न�सलीन�ा शोधाचे �ेय जरी डॉ. ��ेमग 
यानंा जात असले, तरी पुढे मानवा�ा उपय�ुतसेाठी �ाचा वापर कर�ाक�रता लागणारे पे�न�सलीन औषध मा� �ोरी यानंी बनवले. 
पे�न�सलीन�ा शोधानंतर इतर अनेक ��तज�ै वके बनव�ाची चढाओढ लागली, ती आजतागायत चालू आह.े  स�ा �व�वध ��तज�ै वकाचंा 
अनाव�क व अशा�ीय वापरदेखील फार वाढत आह,े  तसतसे ��तज�ै वकानंा दाद न देणा�या जीवाणंचेू वाण �नमाण�  होऊन औषधोपचार 
शा�ापंुढे गंभीर सम�ा �नमाण�  होत आहते . वै�क�य �वसाय करणा�यानंी ��तज�ै वकाचंा अनाव�क वापर टाळ�ाचे थाबंवले नाही, तर या 

च��ूहातनू बाहरे पडण ेद�र होईल.ु



२० �ा शतकातील मह�ा�ा ग�णत� �णनू एमी नूथर यानंा मा�ता �मळत आह.े  काही  शा��ा�ंा मत ेनूथर याचें १९१८ साली 
ं ं��स� झालेले भौ�तक �णालीमधली अ�वकारीता (invariance) आ�ण उजा,�  संवेग, �व�तभार इ. सार�ा अ��ी राशीना ु

(Conserved Quantity) जोडणारे �मेय ह े आध�ुनक भौ�तकशा�ा�ा �वकासासाठी सवात�  मह�ाचे ठरलेले असे ग�णती �मेय आह.े     

��कोणाचे ��ेफळ ह े पाया गु�णले उंची�ा �न� ेअसत.े  यात पाया कोणती बाज ूयाला मह� नाही. तसेच, ��कोण कसाही िफरवला तरी 
�ाचे ��ेफळ काही बदलत नाही. याव�न 'अ�वकारीतचेी'ची  संक�ना �� �ावी. यात एखादी राशी (Quantity) �त�ाशी संबं�धत 
घटकामं� ेबदल केले तरी बदलत नाही. तसेच सूयाच� े पृ�ीवरील गु��ाकष�ण बल ह े फ� अतं रावर अवलंबनू असत.े  सूय� क� � �ानी ध�न 
पृ�ीवरचे �ान बदलले तरी बल बदलत नाही. नूथर या�ंा �मेयानुसार �ात एखादी  राशी अ��ी रािहलीच पािहज,े आ�ण ती �णज े कोनीय 
संवेग (Angular Momentum).  

नूथर याचें ह े �मेय ��स� झाले त�ेा �ाचे मह� कुणालाच कळले नाही आ�ण ५ दशके �ाचा खरा उपयोगही कळला नाही. आज मा� 
�ा�सकल िफ�ज�, �ाटंम िफ�ज� आ�ण सामा� व �वशेष सापे�ता यामं� ेनूथर �मेयाचा मह�पूण � उपयोग वेळोवेळ� होतो. �ाटंम 
िफ� �थअरीमधील गेज �समेटी�  �स�ातंा�ा आकलनात या �मेयाचे मोठे योगदान आह.े  यातनूच १९८३ म� ेW आ�ण Z बोसॉ� �ा 
मूलकणा�ंा अ���ाब�लचे अनुमान बाधंता आले आ�ण पुढे २०१२ म� ेिह� बोसॉन मूलकणाचंा शोध लागला. 

नूथर याचंं ग�णतातील काम पण मूलभूत आह.े  ग�णताम� ेिक�ेकदा एखादा �न�ष� �स� कर�ासाठी अनेक माग� असतात. उदा. 
पायथागोरसचे �मेय �स� कर�ा�ा शंभर�न अ�धक प�ती आहते . पण सवात�  सोपी �स�ता सहसा सखोल असत े आ�ण �ासाठी फ� 

एमी नथूर  Emmy Noether
जम�न ग�णत�
ज�: २३ माच� १८८२
म�ृ:ू १४ ए��ल १९३५



अ�ाव�क बाबी वापर�ा जातात. नूथर यानंा ग�णतातील या कमीत कमी, पण �न�षा�� त नेणा�या अ�ाव�क बाबी ओळख�ाची जण ू
ंदेणगी लाभली होती. याला अमूत � माग� (Abstract Approach) �णतात आ�ण नूथर यात वाकबगार हो�ा. �ानंी माडंले�ा '�रग 

�थअरी' मुळे  १९३०  साली  'Modern Algebra'  नावाचे अ�ंत �भावशाली पा�पु�क �लिहले�ा बाट�ल लेनडट� फॉन दर वॅरदन या 
�ा�ंाच �व�ा�ान� े �ानंा अमूत � बीजग�णता�ा �नमा�� ा मानले.

एमी याचंा ज� २३ माच� १८८२चा. एलागंन �व�ापीठातील ग�णताचे �ा�ापक मॅ� नूथर �ाचें विडल! त�ेा ��यानंा जम�न �व�ापीठात 
ंग�णत �शक�ाची परवानगी न�ती. �णनू �ा इं�जी व �� च �शक�ा. १८९३ पासून जम�नीत मुलीना ग�णत �शक�ाची परवानगी �मळाली. 

त�ेा �ानंी एलागंन �व�ापीठात �वेश घेऊन १९०७ म� ेअ�वकारीता �स�ातंातील (Invariant �eory) त� �ा. पॉल गॉड�न या�ंा 
ंमाग�दश�नाखाली आपला पीएच.् डीचा �बंध पूण � केला. डॉ�रेट �मळा�ावर �ानंी �ा�ंा आवडी�ा सामा� आ�ण अमूत � ग�णती प�तीवर 

(General and Abstract Methods) काम करणं पसंत केलं. 

ं ंत�ेा गिटगन �व�ापीठ जगातील ग�णताचे �मुख क� � होत.े १९१५ म� ेआईन�ाईनने डे��ड िह�ट� यानंा गिटगन �व�ापीठात 
गु��ाकष�ण आ�ण सापे�तावादावरील �ा�ानासंाठी �नमं��त केलं. उज�� ा अ�वना�श�ासंबंधी पुढे आले�ा एका ��ाने िह�ट� आ�ण 

ंआईन�ाईन दोघेही गोधळात होत.े िह�ट� यानंी नूथर यानंा या ��ाचा अ�ास कर�ास सा�ंगतले. नूथर यानंी �ा�ंा नेहमी�ा प�तीने हा 
�� फ� गु��ाकष�णापुरताच न� ेतर भौ�तकशा�ा�ा इतर शाखासंाठी पण सोडवला.

नूथर याचंी �तःची प�� राजक�य मत ेहोती. �ा १९१७ �ा र�शयन �ातंी�ा खं�ा समथक�  हो�ा, तसेच पिह�ा महाय�ुाला �वरोध 
ंकरणा�या 'इंिडप�डंट सोशल डेमो�ॅिटक पाट�' प�ा�ा सद�ही हो�ा. १९३३ म� ेिहटलरने स�ा काबीज के�ावर गिटगन �व�ापीठातील 

नाझी समथक� ानंी नूथर यानंा काढून टाकलं. त�ेा नाझी जम�नीतनू बाहरे पडणा�या अनेक शा��, �ा�ापका�ंमाण े�ानंा अमे�रकेतील ��न 
मावर �व�ापीठात संधी �मळाली. एका श�ि�येनंतर झाले�ा अनपे��तपण े गुंतागंुतीमुळे �ाचंा १४ ए��ल १९३५ रोजी मृ�ू झाला.

ं२० �ा शतकातील पाच �े� ग�णत�ापंैक� एक आ�ण गिटगन �व�ापीठातील नूथर याचंे एक सहकारी हमे�न वायल यानंी नूथर या�ंा 
ंमृ�ुलेखात �लिहलं क� “मला ज�ेा गिटगन �व�ापीठात १९३० म� ेकायमचं बोलावलं गेलं, त�ेा नूथर यानंा अ�धक चागंले पद �मळावं 

�णनू मी �व�ापीठाकडे �ामा�णक �य� केले. ग�णताम� ेमा�ापे�ा अनेक बाबतीत �े� असले�ा नूथर या�ंा तलुनेत वर�ा पदावर काम 
कर�ाची मला लाज वाटत होती. पण मला यश आलं नाही. नूथर याचंी गुणव�ा आ�ण वै�ा�नक महानता यापंे�ा पूव��ह, परंपरा आ�ण इतर 

ंबा� गो�ीच वरचढ ठर�ा. मा�ा गिटगनमधील १९३०-३३ या काळात एमी नूथर अ�ल वै�ा�नक संशोधनामुळे आ�ण �व�ा�ाव� रील 
�ा�ंा �भावामुळे �नःसंशयपण ेग�णत�वषयक उप�माचें जण ूक� �च हो�ा.”



�वसा�ा शतका�ा सु�वातीला �व�ानाची �गती �ामु�ाने �व�ापीठात�ा �योगशाळातंनू होत होती. औ�ो�गक व भौ�तक 
�गतीबरोबर पुढे येणा�या ��ाचंी उकल सं�चत �ानभंडारा�ा आधारे ��तभावान शा�� क�क �योग व �स�दातंातंनू करत होत.े गॅ�ल�लओ 
आ�ण �टूनने माडंले�ा भौ�तक�त �ुरी, �ँक, आईन�ाईन, �दरफोड�, बोर आदी शा��ानंी नवी भर घालून जग अणयु गुात आणले. 
आता संशोधनासाठी गंुतागंुतीची व अ�ंत ख�चक साधनसामु�ीची गरज �नमाण�  झाली आ�ण शा��ाचंे ताफे�ा ताफे संशोधनात गंुतवले 
जाऊ लागले. बडे उ�ोग आ�ण सरकार या�ंा गरज�े माण ेआ�ण �ा�ंा अनुदानाने संशोधन आखले जाऊ लागले. अण�ु व�ोटाचा शोध 
लाग�ावर �ा�ा अ�तसंहारक श�ीमुळे �व�ानाची मु� देवाणघेवाण बंद झाली. अण�ु व�ानावर कडक गु�तचेा बरुखा चढवला गेला. 

अण�ु व�ानातील बोर याचंी काम�गरी �वशेष मौ�लक मानली जात.े आईन�ाईनने बोर�वषयी गौरवो�ार काढताना �टले आह े क�, 
�नी� बोर या�ंा संशोधना�वना अण�ु व�ानाचा आवाका काय असतो ह े सागंण ेकठीण आह.े '' 

नी� बोर याचंा ज� 7 ऑ�ोबर, 1885 साली कोपेनहगेन (डे�ाक� ) येथ े झाला. �ाचें वडील कोपेनहगेन �व�ापीठात 
शरीरि�याशा�ाचे �ा�ापक होत.े चौकस ब�ुदी व ��ेक �वषयात �तं� �वचार माडं�ाची सवय लहानपणापासूनच �ा�ंा अगं ी बाणलेली 
होती. �व�ाथ� असतानाच '�वाचा पृ�ीय ताण' (सरफेस टे�शन) कसा मोजावा, यावर �ानंी �बंध �लिहला होता. स�ीसा�ा वष� कोपेनहगेन 
�व�ापीठात 'धातंचूा इले�ॅ�� नक �स�दातं' (इले�ॉ� �नक �थअरी ऑफ मेटल) या �वषयावर पीएच.डी. �ा� क�न नी� बोर यानंी �दरफोड� 
या�ंाबरोबर अण�ू ा संरचने�ा संशोधनाला सु�वात केली. �ा�ंा ल�ात आले क�, इले�ॉ� न '�मन क�'ेचे समाधानकारक उ�र दे�ात 
भौ�तक��ा वतम� ान संक�ना अपु�या आहते . �ानंी आपले ल� अण�ु माकं (अटॅॉ�मक नंबर) आ�ण इले�ॉ� न�ा �मनक�ा यावर क� ि�त 

नी� बोर 
Niels Bohr
डॅ�नश पदाथ��व�ानशा�� 
ज�: 7 ऑ�ोबर, 1885
म�ृ:ू 15 नो��बर, 1962 
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केले. 

1913 म� ेबोर यानंी अणसंुरचनेचे शा�शु�द ग�णती ��ीकरण िदले. ��ेक व�तूील सवात�  लहान घटक �णज ेअण ू मानला 
जातो. �ात दोन मु� भाग असतात. एक म�वत� भाग अथवा क� �क (��ू�अस) आ�ण दसरे �ाभोवती लंबवतळु� ाकार क�ते �मण ु
करणारे इले�ॉ� न. अण�ू ा क� �काचा �ास अण�ू ा �ासा�ा एक ल�ाशं एवढा सू� असतो व अणचू ा ब�तके भाग मोकळा असतो. पण 
क� �काभोवती इले�ॉ� न एव�ा वेगाने िफरत असतात क� सारी मोकळ� जागा �ापलेली आह,े  असे वाटत.े 

सवात�  साधा अण ू हायडो� जनचा. �ाचा क� �क �णज े एक �ोटॉन व �ाभोवती एक इले�ॉ� न िफरतो. ह�े लयमचा क� �क दोन �ोटॉन 
आ�ण दोन �टूॉ� न यानंी बनलेला असतो व �ाभोवती दोन इले�ॉ� न िफरतात. ऑ��जन�ा अणमू � ेआठ इले�ॉ� न असतात. �ापैक� दोन 
इले�ॉ� न एकाच �मणवतळु� ात िफरतात तर उरलेले सहा या वतळु� ा�ा बाहरे दस�या भागात वतळु� ात िफरत असतात. �ोरीनम� ेअसलेले ु
17 इले�ॉ� न 2, 8 आ�ण 7 या सं�ते एक बाहरे एक अशा 3 �मण वतळु� ात िफरत असतात. यरेु�नयमम� े92 इले�ॉ� न क� �काभोवती िफरत 
असतात. याला '��र ��ती' असे संबोधले जात.े �णजचे  या क�ा एका ��र '�व�श� ऊजा'�  पातळ�त असतात. �ावेळेस एखादा इले�ॉ� न 
��र, उ� ऊजा � पातळ�व�न कमी ऊजा � पातळ�वर उडी मारतो त�ेा तो जादा ऊजच� े रंगपटा�ा ��पात �विकरण (रेिडएशन) करतो. ह े
रंगपट ��ेक अणचू े वेगळे व वै�श�पूण � असतात, ह े बोर या�ंा संशोधनामुळे �� झाले. तसेच म�डे�लफ या�ंा '�प�रऑिडक टेब�' मधील 
मूल��ा�ंा ता�कक रचनेस सं�ा�क ��ीकरण देण ेश� झाले. बोर यानंी अणरुचनेचा �स�दातं ��स�द केला �ावेळ� �ा�ंा शोधाचे 
अमोल मह� �व�ानजगतात लगेच ल�ात आले नाही. �ानंा पदाथ�� व�ानातील संशोधनासाठी नोबले पा�रतो�षक �मळायला 1922 साल 
उजाडले. 

1940 साली नाझी जम�नीने आ�मण क�न डे�ाक�  पादा�ातं केले. नी� बोर याचंी आई �ू होती. आप�ाला अटक होण ेअटळ 
आह,े  ही बातमी समज�ावर �ानंा डे�ाक�  सोड�ा�शवाय ग�ंतर न�त.े  त ेसमु�ामाग� अमे�रकेला रवाना झाले. 

अणचू े रह� उलगडत आले तो काळ होता यरुोपावर महाय�ुदाचे सावट पसर�ाचा. नी� बोर या�ंा सहकारी �लझ ेमाईथनर यानंी 
केले�ा यरेु�नयम�ा �वखंडनावरील संशोधनातनू  असे आढळले क�, यरेु�नयम अणचु ा क� �क जर फोडला तर �चंड �माणात ऊजा � बाहरे पडेल. 
या संशोधना�ा आधारे अणबु ॉमब् बनव�ाची �मता जर नाझी िहटर�ा हाती पडली तर संबंध जगाचा �वनाश होणार, हा धोका जाणवनू 
नी� बोर यानंी आईन�ाईन, �ीलर या शा��ाबंरोबर खास चचा � केली. आईन�ाईन यानंी �ाबाबत अमे�रकन रा���ानंा प� �लिहले व �
अमे�रकेत अ�ंत गु� प�दतीन े 'मॅनहॅटन' हा अणबु ॉ� �न�मतीचा �क� सु� झाला. �ावेळेपासून अशा शा�ीय संशोधनावर शासनाचे 
�नयं�ण आले. पुढे अणबु ॉ� तयार झा�ावर तो मानवी संहारासाठी वाप� नये, यासाठी आईन�ाईन, बोर आदी शा��ानंी कसून �य� केले. 
अ��ाचंा ह�ा कर�ापूव� जपानला अण�ु ोटा�ा भीषणतचेी क�ना �ावी, असा �ानंी आ�ह धरला. पण अमे�रकन सरकारने �ा�ंा 
सूचना धडूकावनू लाव�ा. अण�ु व�ोटाचा शोध शा�ा�ानंी लावला, पण �ा�ा वापरा�ा �नणय� ात �ानंा कोणतहेी �ान रािहले नाही. ही 
अ�खल मानवी समाजा�ा ��ीने दा�ण शोका�ंतका आह.े  

मे 1945 नाझी जम�नीचा पाडाव झाला व जपान शरण ये�ा�ा बतेात होत,े त�ेा अणबु ॉमब्�न�मती �क�ा�ा शा��ानंी अणबु ॉ� 
न बनव�ाची    �वनंती केली. परंत,ु शा��ानंी िदलेली मानवतचेी हाक �झडका�न अमे�रकन सरकारने 6 ऑग�, 1945 रोजी िहरो�शमावर 
अणबु ॉ� टाकला. अणबु ॉ�ची भीषण संहारक श�ी सा�या जगापुढे आली. यापुढे अ���न�मतीवर जाग�तक पातळ�वर पूण � बंदी आणनू, 
अणसु ं शोधनाचा वापर केवळ लोकक�ाणासाठी �ावा यासाठी बोर व इतर शा��ानंी आटोकाट �य� केले, पण त ेयश�ी झाले नाहीत. 
आज अनेक देशाजंवळ अणशु �ी आह.े  अमे�रका र�शया, चीन, �ा� आदी जगात�ा �मुख देशानंी संपूण � अ��मु�ी �ीकारावी, 

ंयासाठी �य�ाचंी �शक� कर�ाची जबाबदारी जगात�ा सव�च देशातं�ा नाग�रकावर आह.े  कारण अपघात िकवा दहशतवादी कारवाया 
यातनूही जगाला अ��ाचंा भीषण धोका संभावतो.



“मी �ा गाडीने आलो �तचा नंबर �व�च�च होता. १७२९. १३ ने भागून १३३ देणारा, तरेा आकडा अशुभ...” , डॉ. हाड� आप�ा �श�ाला 
�णाले. रामानुजननी झटकन �� केला, �असं कसं �णता� हा तर िकती चागंला आकडा आह.े  दोन वेगवेग�ा �कारानंी माडंता येणारा. 
बाराचा घन अ�धक एकचा घन हा एक �कार आ�ण दहाचा घन अ�धक नऊचा घन हा दसरा �कार.ु

(12 x 12 x 12)+(1 x 1 x 1) = 1729 आ�ण (10x10x10)+(9x9x9) = 1729

�याने जजर�  होऊन इ��तळात अथं �णात �खळले�ा रामानुजन�ा त�ख ब�ुीचे तजे �ाधीमुळे �बलकुल झाकोळले न�त.े  ��ेक 
आकडा हा �ाचंा �जवलग �म�. रामानुजन आक�ाबंरोबर जगले, तचे �ाचें �व� होत.े गहन ग�णती रह�े एका� ब�ुीने उलगडत अचंबा  

ंवाटा�ा एव�ा सुलभतनेे त ेसोडवत. �ानंी ऐशी वषाप� ूव� �ल�न ठेवलेली िकतीतरी सू� ेआहते  �ाचंा उलगडा अनेक ग�णत� अजनू ही करत 
आहते .

रामानुजन याचंा ज� २ २ िडस�बर १८८७ रोजी तंजावरन�जक एरोड या छो�ा खेडेगावात झाला. �ाचें वडील �ी�नवास अ�ंगार 
कुंभकोणम गावात कापडा�ा दकानात नोकरीला होत.े कमाई अ�-��च. रामानुजनचा अगदी बालपणापासूनचा छंद �णज े आक�ाशंी ु
खेळ. मो�ा कळपात�ा म��ा अचूक मोज, विडला�ंा िहशोबा-िठशोबाब�ल�ा ग�ा ऐकून ग�णत ेमाडं, यातंनू �ाचे आक�ाचें �श�ण 
चालू होत.े शाळे�ा ��मक पु�कात �ाला नवीन काहीच �मळेना त�ेा �ाने �तःच ��कोण�मती �शकायला सु�वात क�न आपले संशोधन 
१५ �ा वष�च सु� केले. १९०३ साली मॅिटक�  होऊन कॉलेजला दाखल झा�ावर ग�णता�शवाय कोण�ाच �वषयात गोडी नस�ाने परी�ा 
उ�ीण � होणहेी जमेना. �नापास� �श�ा घेऊन अखेर १९१२ साली पोटासाठी म�ास पोट� क�मशन�ा कचेरीत कारकुनाची नोकरी धरली. 

�ी�नवास रामानजुन 
Srinivasa Ramanujan
भारतीय ग�णत�
ज� : २२ �डस�बर १८८७
म�ृ ू: २६ ए��ल १९२०



कचेरीचे काम साभंाळून उरलेला सव� वेळ ग�णती सू� ेमाडूंन �ाचें संशोधन चाले. �ानंी आप�ा �म�ा�ंा सहा�ाने १२० �स�ातंाचंी जं�ी 
क� ��ज�ा �ा. हाड� या नावाजले�ा ग�णत�ाकडे पाठ�वली. त ेसंशोधन पा�न �ा. हाड�नी रामानुजनला क� ��जला आवजनू�  बोलावले. कम�ठ 
परंपरेत�ा रामानजनना इं�ंडमधले हवामान, खाण�ेपण,े राहणी काहीच मानव�ाजोगे न�त.े  त े�तःच भात �शजवनू खात. �कृतीची 
खूपच आबाळ होत होती. परंत ुग�णतातली �गती मा� वायवुेगाने चालू होती. �ा. हाड� या�ंा माग�दश�नाखाली ग�णतातील अ�ल �ंथा�ंा 
अ�ासाबरोबरच �ाचें संशोधनही वेगाने पुढे जात होत.े तीन वषा�� ा काळात �ाचें पंचवीसवर �नबंध ��स� झाले. �शवाय �ाचंी ��स� न 
झालेली शेकडो सू� ेव लेख द�री पडून होत.े �ा�ंा संशोधनाची दखल घेऊन १९१८ साली �ानंा इं�ंडमधील रॉयल सोसायटीचे स�ाननीय 
सभासद� बहाल कर�ात आले. �ाचंी क�त� पसरत होती. काम वाढत होत.े परंत ुही सारी बौ��क मेहनत पेलताना खा�ाची आबाळ 
झा�ामुळे �ानंा �यरोगाने �ासले. वारंवार आजार बळाव ूलाग�ाने डॉ�री स�ाने त े१९१९ साली मायदेशी परत आले. पण उपाय चालले 
नाहीत. २६ ए��ल १९२० रोजी �ाचें म�ास येथ ेवया�ा ३३ �ा वष� �नधन झाले. सारे ग�णती जग हळहळले.

रामानुजन ह े भारतीय ग�णती परंपरेतील अवाच� ीन पंिडत होत. �ाचें पा�ा� ग�णतात शा�शु� �श�ण झालेले न�त.े  त�ेा पूव�प�ती 
ंकारणमीमासंेपे�ा अतं ः�रेणनेे त ेउ�रे शोधत. पा�ा� परंपरे�माण ेऔपचा�रक �स�ता न देता �ानंी अनेक �स�ातं नोदवलेले होत.े �ानंी 

अ�ासासाठी �नवडले�ा वा�व �व�ेषण (Real Analysis) , आध�ुनक बीजग�णत, अशा उपप�ीगभ� शाखा �ा�ंा ��तभाप�ती�ा 
संशोधनाला अनुकूल हो�ा. रामानुजन यानंी सं�ोपप�ी (Number �eory), परंप�रत अपूणाक�  (continued fractions) आिद 
��ेातं संशोधन केले. अ�तगुण�े रीय �ेढी (Hyper geometric series) संबंधातील अनेक समीकरण ेव अ�तशय सू� सू� े�ानंी �स� 
केली. यातील िक�ेक सू� ेव समीकरण ेरामानजनु-डुगॉल या नावाने �व�ात झाली आहते . �ाचंा एक मह�ाचा शोध �णज े �मूळ सं�ा�ंा 
पखरणीचा (distribution) �स�ातं�. परंप�रत अपूणाक�  या �ातंातही �ानंी मह�ाची �मेये �स� केली. �ा�ंा व�ातंनू अनेक मह�ाचे 

ं�स�ातं नोदवलेले आहते  पण �ाचंी �स�ता िदलेली नाही.

ं�ानंी नोदवले�ा काही �स�ातंा�ंा �स�ता नंतर शोधनू काढ�ात आ�ा तर काही �स�ातं चुक�चे ठरले. तरीही या चुका ग�णताला मोठी 
ंसमृ�ी देऊन गे�ा. ब�ैजक सू�ावंरील �ाचें �भु� व मोठमो�ा �ेढीवर ग�णती ि�या कर�ाचे �ाचें कौश� आ�य�कारक होत ेअसे �ा. 

हाड� �णतात. 

�ाचें मौ�लक संशोधन ��ी�नवास रामानुजन याचंा लेखसं�ह� ह े इं�ंडम� े१९२७ साली ��स� कर�ात आले. �ा. अ�वाल यानंी 
रामानुजन�ा संशोधना�ंा व�ाचें संपादन केले. त े टाटा इन���टू ऑफ फंडाम�टल रीसच� तफ�  १९५७ म� े दोन खंडातं ��स� कर�ात 
आले. या लेख सं�हा�ंारे ग�णत�ानंा आ�ाना�क �शदोरी अजनू ही पुरवली जात आह.े



��व�ानाचे एक पाऊल पुढे पाड�ासाठी मी माझा �ाण �ायला के�ाही तयार आह”े, 1931 साली द�ाळ �नमू�लनावर भरले�ा ु
रा�ीय प�रषदेत सहभागी झाले�ा वावीलोव याचें ह े उ�ार होत.े अनुवंशशा�ातील त�ालीन वादात �व�ानाची बाज ूठामपण ेघेऊन उभे �
रािह�ाने 1943 म� ेवावीलोव यानंा खरेच आपले �ाण गमवावे लागले. सो�वएत य�ुनयनम� ेतो काळच �बकट होता. 1929 म� ेपिह�ा 
पंचवा�षक योजनेला आरंभ झाला. औ�ो�गकरण झपा�ाने सु� झाले, पण शेतक�याचंा ��तसाद �मळेना �णनू शेती�ा सामुिहक�करणाची 
मोहीम हाती घेतली, याम� ेशेतक�यानंा सामील क�न घेऊन उ�ादन वाढ�व�ासाठी शा��ाकंडून नवी तं�,े नवे शोध पुढे यावे अशी 
सरकारची अपे�ा होती. या काळात लायस�कोसारखे तं�� नवनवी तं� ेघेऊन पुढे आले, ती तं� े�ववा� असली तरी शेतक�यानंा शेती�ा कामात 

ंगुंतवायला ती उपयोगी पडली. लायस�कोचा भर होता प�र��ती �नयं��त कर�ावर. �ाचंा दावा होता क�, �बयाण ेगार पा�ात �भजवनू ठेवनू 
�ाचे तापमान उतरवनू ग�ा�ा वाढीचा काळ कमी करता येतो. सो�वएत य�ुनयनमधील ब�याच भागात शेत े7-8 मिहने बफा�� ािदतच 
असतात, �ामुळे वाढीचा एकूण काळ थोडा कमी केला तरी �ास कळ�चे मह� येत.े शेतक�यानंा ग� �भजवण,े कापसाची पानतोड करण ेअशा 
“न�ा समाजवादी“ कामात गुंतवनू �ाचंा असहकार मोड�ात मदत झाली. 

�ा काळात वावीलोवसारखे अनुवंशशा�� मूलभूत संशोधनात गुंतलेले होत.े सो. य�ुनयनम� े�पका�ंा वाढीचा काल कमी अस�ाने 
थोड�ा काळातही अ�धक उ�� देणा�या जातीची पैदास कर�ाचे आ�ान अनुवंशशा��ापंुढे होत.े कृ��म पैदाशीचे तं� अनेक शतके 
अवगत असले तरी �ाचें अनुवंशशा�ीय��ा �व�ेषण झालेले न�त.े  असे �व�ेषण क�न �ा आधारे इ��त घटक �नयं��त क�न नवीन 
वाण पैदास कर�ासाठी संशोधन व मािहतीचे संकलन वावीलोव या�ंा माग�दश�नाखाली प�दतशीरपण ेचालू होत.े 1916 त े1933 �ा 

�नकोलाय इवानो�वच वावीलोव
Nikolai Ivanovich Vavilov 
सो�वएत अनवु ंशशा�� 
ज�: 28 नो��बर, 1887
म�ृ:ू 26 जानेवारी, 1943 

मोलाचे योगदान



ं ंदर�ान जगात�ा साठ देशात मोिहमा काढून सुमारे तीन लाख वन�तीचे �चंड भाडंार �ानंी गोळा केले. पैदा�सत वन�ती�ा मूल�ानाचा 
शोध घेतला. देशभर 400 न�ा संशोधन क� �ाचंी �ापना क�न तथे े�व�ेषणाचे व संकलनाचे काम सु� केले. पण भरघोस उ�ादन देणा�या 

ंसंक�रत जातीची पैदास 1940 नंतर श� झाली. �ामुळे �तशी�ा दशकात लायस�कोसार�ा तं��ानंी अनुवंशशा�ावर टीकेची झोड 
ंउठवली आ�ण 1940 म� ेसो�वएत सरकारने अनुवंशशा�ातील संशोधनाचा पािठबा काढून घेतला. �भाडंवली शा��“ �णनू वावीलोव 

याचंी रवानगी मजरू छावणीत झाली. 26 जानेवारी 1943 ला सैब�ेरयात मागादान येथ �ानंा मृ�ू आला. 

ंवावीलोव याचंी अनुवंशशा�ातील मह�ाची काम�गरी �णज े वन�ती�ा रोग��तकारश�ीबाबतचे �ाचें संशोधन. वावीलोव याचंा 
दावा होता क�, वन�ती व क�ड याम� ेवषान� ुवषा�� ा उ�ातंीतनू �व�श� �कारचे नात े�नमाण�  होत.े �ा �देशात �व�श� जाती उदभव�ा तथे े
ही उ�ातंीची �ि�या �दीघ� काळ चाललेली असत े आ�ण या काळात �ा वन�तीने रोगापासून ��तकारश�ी �मळवलेली असत.े  परंत ुअ�धक 

ंउ�ादकत�ेा ��ीने पैदास केले�ा जातीत ही ��तकारश�ी आढळत नाही. अशा पैदास केले�ा जातीचा, मूळ �ा �देशातनू �ा जाती 
ंआण�ा �ा व� जातीबरोबर संकट क�न �ा�ंातील ��तकारश�ी वाढवता येईल. या ��ीने �नर�नरा�ा सुधा�रत जाती मूळ कोठून 

आण�ा, �ाचंी क� �े शोधनू काढण ेव तथेील व� जाती गोळा करण ेयास मह� येत.े वावीलोव या�ंा या मूलभूत संशोधनामुळे बटाटे, तंबाखू, 
ंग�, आदी अनेक �पका�ंा रोग ��तकारश�ी वाढवले�ा जातीची पैदास कर�ास मदत झाली. 

अनुवंशशा�ातील मूलभूत संशोधन व वन�ती आ�ण �बयाण े याचें �चंड भाडंार गोळा क�न हजारो नवीन वाणाचंी पैदास 
कर�ास वावीलोव या�ंा पुढाकाराने उभारले�ा संशोधन सं�ा व �ात तयार झालेले शा�� याचें मोठे योगदान आह.े  1940 त े
1955 �ा काळात सरकारी धोरणामुळे ह े संशोधन मागे पडले तरी 1917 पासून या कामाचा जो पाया वावीलोव यानंी घातला �ाचा लाभ 

सो�वएत य�ुनयनला पुढील काळात �मळाला.



डॉ. चं�शेखर व�कटरामन ह े नोबले पा�रतो�षक �मळवणारे आ�शयातील पिहले शा��. �काशलहरीसंबंधी�ा ”रामनइफे�”् �णनू 
ओळख�ा जाणा  �ि�ये�ा शोधासाठी 1930 साली �ानंा हा ब�मान �ा� झाला. �काश एखा�ा मा�मातनू जात असताना �ाचे �या
�काशकण �ा मा�मातील परमाणंवूर आदळतात व �ायोगे �ाचंी ऊजा � कमी होऊन ती �ा परमाणंनूा �मळत.े  �काशकणाचंी ऊजा � िकती 
कमी झाली ह े �ा�ंा तरंगलाबंीत िकती बदल झाला याव�न कळत.े हा “रामन प�रणाम” �ा परमाणं�ूा रचनेवर अवलंबनू असतो व �णनू 
या बदलाव�न �ा परमाणं�ूा अतं ग�त रचने�वषयी मािहती �मळत.े  अशा �कार�ा प�रणामाची श�ता �केेल या शा��ाने सै�ा�ंतक�र�ा 
वतव� ली होती. पण �ाने ग�णता�ारे केले�ा भािकताचंा पडताळा पाह�ासाठी अचूक व सोपी प�त उपल� न�ती. रामन याचंी काम�गरी ही 
क� �ानंी अ�ंत क�क अशा सा�ा तं�ा�ा सहा�ाने या प�रणामाचे अचूक मोजमाप क�न प�ा शा�ीय �स�ातं उभा केला. �ामुळे हजारो 

परमाणं�ूा अतं ग�त रचनेचा शोध घेण ेश� झाले. रामन-�े�ो� �ोप, इले�ॉ� न माय�ो�ोप इ. उपकरणा�ंारे केले�ा परमाणं�ूा रचने�ा 

अ�ासामुळे कृ��मरी�ा अ�धका�धक परमाण ू(�ा��क, कृ��म रबर इ.) बनवण ेश� झाले.

डॉ. रामन याचंा ज� 7 नो�ब� र 1888 रोजी ता�मळनाडूत �त��चराप�ीला झाला. 1907 साली म�ास ��ेसडे�ी कॉलेजमधनू डॉ. 

रामन यानंी पदाथ�� व�ानातील एम.्ए. ही पदवी घेतली. �ा काळात �षार �व�ाथ� हमखास सरकारी �धा � परी�ा देऊन ��त�ा व पैसा देणा  �या
सरकारी नोकरीत जात. �ा�माण ेरामनही सरकारी अ�धकारी बनले. पण �ा�ंातील संशोधक दबला गेला नाही. �थम फाव�ा वेळात व 
1917 पासून सरकारी नोकरी सोडून संशोधन कायाल� ा �ानंी वा�न घेतले. 1943 साली �नव�ृी नंतरही �त:चा पैसा व देण�ा यातनू “रामन 
संशोधन सं�ा” �ापून पा��मा�ाचंी न�ल कर�ापासून दर रा�न �तं� संशोधन चालू ठेवले. सुमारे साडेचारशे शोध�नबंध �ानंी ��स� ू
केले.

1970 सालापय�त - �ा�ंा मृ�ूपय�त त ेरामन इ���टूम� ेसंचालक होत.े रामन या�ंाकडून �ूत� घेऊन �ा�ंा माग�दश�नाखाली 

अनेक �व�ाथ� पुढे आले आ�ण पदाथ�� व�ान, �नीशा� आदी �वषयात मा�ता पावले. �त:चे शा�ीय संशोधन, संशोधन सं�ा उभारणी व 

डॉ. चं�शेखर व�कट रामन
भारतीय पदाथ��व�ानशा��
ज� : �त��चराप�ी, 7 नो��बर 1988
म�ृ ू: बंगलोर, 21 नो��बर 1970



अनेक �व�ा�ान� ा संशोधनात चालना देण ेया माग� पदाथ�� व�ानातील भारतातील संशोधना�ा �गतीम� े�ानंी भरीव काम�गरी केली.

भारताने शा�ीय संशोधनात मोठी �गती कर�ाची �नकड डॉ. रामन सतत माडंत असत. आजचे यगु ह े संशोधनाचे यगु आह,े  पु�क� 
�ानावर अवलंबनू रा�न चालणार नाही; नवनवीन �नरी�ण े व �ातील पर�रसंबंध जाणनू घेऊन शा�ीय संशोधन पुढे नेले पािहज,े आपण 
नुसती ब�ाची भू�मका घेतली, �त: �योग, �य� केले नाहीत व उसनवासी करीत रािहलो तर त ेआ�घातक� ठरेल अशी �ाचंी भू�मका होती 

आ�ण �ाच भू�मकेतनू �ानंी आपले आय�ु संशोधना�ा �गतीसाठी वािहले.



सग�ई वावीलोव याचें आजोबा भूदास होत.े परंत ु�ाचें वडील इवान �ापारात ��रावले. घर�ा �ापार उ�ोगात मुलानंी रस �ावा 
�णनू इवान यानंी सग�ई व �ाचें मोठे बंध ू�नकोलाय यानंा वा�ण� �व�ालयात घातले. परंत,ु सग�ई यानंा �ापारात अ�जबात रस न�ता. 
बागेत�ा टकरीत �योग करण ेहा �ाचंा छंद. अ�ासाकडे दल�� के�ाब�ल विडलाकंडून छडीचा मार �मळे. �ाची ती�ता कमी कर�ासाठी ु
सग�ई �वजारीत पु�ा सरकवनू ठेवीत. सग�ई याचंा ओढा पदाथ�� व�ानाकडे तर �नकोलाय याचंा जीवशा�ाकडे. अखेर �ाचंी आवड ल�ात 
घेऊन इवान यानंी �ानंा मॉ�ो �व�ापीठात घातले. सग�ई याचें पदवीचे �श�ण 1914 म� ेपूण � झाले. परंत ुपिह�ा महाय�ुदामुळे पुढील चार 
वष� �ानंा सै�ात घालवावी लागली. सग�ई यानंी 1918 म� ेमॉ�ोतील पदाथ�� व�ान संशोधन सं�ते कामाला सु�वात केली. आप�ा पुढील 
आय�ुात त ेसंशोधन कायात�  पूणत� : �� होत.े देशा�ा �वकासा�ा ��ीने संशोधन पुढे ने�ावर �ाचंा भर होता. �काशशा� ह े �ा�ंा 
संशोधनाचे ��े होत.े वावीलोव या�ंा माग�दश�नाखाली सुमारे 20 वष� चालले�ा संशोधनाचा सो�वएत य�ुनयन�ा औ�ो�गक �वकासाला 
ब�मोल उपयोग झाला. �व�ा�ान� ी सै�दा�ंतक, �ायो�गक-�ा�ा��क अशा दो�ी पैलूंकडे ल� �ाव,े संशोधन �नबंध सादर करावे आ�ण 
�वषयात चौफेर पारंगतता �मळवावी यासाठी त े�त: ल� घालीत. �ा�ंा माग�दश�नाखाली तयार झाले�ा �ा�ंा अनेक �व�ा�ान� ी �ाचें 
संशोधनकाय� पुढे चालू ठेवले. 

�काशाचे ��प काय असत े आ�ण �काश व�वूर पडतो त�ेा घडणा�या पर�रि�या कशा घडतात, हा वावीलोव या�ंा 
आय�ुभरा�ा संशोधनाचा �मुख �वषय होता. वावीलोव यानंी संशोधनकाय� सु� केले �ा काळात पदाथ�� व�ानात �ा�ंतकारक न�ा घटना 

ंघडत हो�ा. �ँक आ�ण बोर यानं ी त�े ा मा�ता असले�ा '�काश'�वषयी�ा क�नानं ा ध�ा देऊन असे माडं ले क�, �काश हा लहरी�ा 

सग�ई वावीलोव 
Sergey Vavilov
सो�वएत भौ�तकशा�� 
ज�: 24 माच�, 1891
म�ृ:ू 25 जानेवारी, 1951 

�काशकण पाहणारा पिहला माणसू



ं�पात नसून काही एका �न��त ऊज�� ा पुंजक्यानंी (Packets) बनलेला असतो िकवा ऊजा � कणानंी बनलेला असतो. या 'कणा'ंना फोटॉ� 
ंअसे �टले आह.े  �काशाचा �वास हा लहरी�ा �पात नसून तो या कणाचंा �वास असतो आ�ण एखा�ा व�वूर �काश पडतो याचा अथ � ह े

फोटॉ� �त�ावर येऊन आदळतात. �ँक, बोर, आईन�ाईन इ�ादी शा��ानंी या �काशा�ा पुंजवादी �स�दातंा�ा (Quantum 
�eory of Light) आधारे पूव� न सुटलेली �व�ानातील अनेक कोडी उलगडून दाखवली. सापे�तावादा�ा �स�दातंाबरोबर या न�ा 
पुंजया�ं�क��ा (Quantum  Mechanics) �स�दातंाने पदाथ�� व�ानात �ातंी घडव ू लागली. पूव�चे �टून��णत पदाथ�� व�ान 
(Classical Physics) मागे पडून पुंजवादी पदाथ�� व�ान यगु अवतरले. 

या न�ा �स�दातंाला अनुस�न वावीलोव यानंी �काशा�ा ��पाबाबत �योग सु� केले. अथात�  एका फोटॉनम� ेइतक� अ� ऊजा �

असत े व इत�ा वेगाने त ेएकामागून एक येत असतात क�, मानवी डो�ानंा ह े एकक �काशाचे कण �तं�पण ेिदसण े श�च नाही. �ाचंा 
�मळून बनलेला �काशिकरण वा झोतच आप�ाला िदसतो. पण वावीलोव यानंी अधं ा�या खोलीत अ�ंत �ीण �काश�ोत वाप�न �योग केले 
आ�ण �तथ े�काश सलग झोता�ा �पात न िदसता एकामागून एक येणा�या �काशपुंजा�ा �पात डो�ानंा िदसू शकला. �ा अथान� े फोटॉ� 
वा ��� �काशकण 'पाहणारा पिहला माणसू' असे वावीलोव या�ंाब�ल �णता येईल. 

वावीलोव यानंी �काश आ�ण व� ूया�ंा पर�रि�यावंर ल� क� ि�त केले होत.े �व�श� प�र��तीत व�वूर �काश पडतो त�ेा ती 
�काशमान होत,े  �णज े चमकू लागत े वा तजे ाळत.े (Luminescence). ह े तजेाळण ेकेवळ वरवरची व अणषु ा�ंगक घटना नसून व� ू व 

�काश या�ंातील ऊज�� ा देवाणघेवाणी�ा �ि�येतील एक मूलभूत मह�ाची घडामोड आह,े असे वावीलोव यानंी ल�ात आणनू िदले. 
एखा�ा �वशेष गुंतागंुतीचा परमाण ूअसणा�या �वातनू �काश जातो त�ेा �काशाचे कण व �वपदाथाच� े रेण ूया�ंात ऊजच� ी देवाणघेवाण 
घडत.े �वा�ा रेणं�ूा बाहरे�ा क�ामंधील इले�ॉ� � �काशकणाकंडून ऊजा � �ीका�न 'उ��ेजत' होतात. �ातनू �नमाण�  होणा�या दी�ीचे 
�माण व व�वूर आदळणा�या �काशाची तरंगलाबंी या�ंात �न��त असा संबंध असतो. या�वषयी संशोधन क�न वावीलोव यानंी �नयम 
बन�व�ात यश �मळवले. व��ु�ाची आ��क रचना व गुणधम� (Structure and Properties of matter) याचंा शोध घे�ात या 
कायाच� ा मोठा उपयोग झाला. अनेक पदाथ�� व�ानीय, रासाय�नक व जीवशा�ीय �ि�या समजनू  घे�ासाठी वावलोव यानंी माडंले�ा 
संक�ना पायाभूत ठर�ा.



यरुी यानंा बालपणापासून �व�ानकथामं� ेमोठा रस होता. 'बोगदा' नावाची �व�ानकथा वाचून पृ�ी�ा पोटात अ�तखोल जाणारा 
बोगदा खणनू पृ�ी�ा गभाच� ा अ�ास व तथेील �चंड उ�तचेा वापर आ�ण अतं राळ उ�ाण या दोन �वषयावरील �क�ा�ंा योजना 
कर�ाचा उ�ोग शाळकरी यरुीने केला. मोठेपणी यापैक� अवकाश �वासा�वषयी �ानंी पथदश�क संशोधन केले. सै�दा�ंतक संशोधना�ा 
तयारीसाठी �ानंी ग�णत, ��तीशा�, यं�शा�, भौ�तक� व रसायनशा� याचंा �तं�पण ेसखोल अ�ास केला. रॉकेटचा उपयोग क�न 

अवकाश �वास श� होईल, या �न�षा�� त त�णपणीच यरुी पोचले होत.े 

4 ऑ�ोबर 1857 रोजी, ��ओ�व�� या 'अवकाश �वासाचा जनक' मानला गेले�ा र�शयन शा��ा�ा ज�शता�ी वष�, 
सो�वएत य�ुनयनने जगातले पिहले आकाशयान-�ुट�नक अतं राळात सोडून सा�या जगाला �व�यचिकत केले. सो�वएत य�ुनयन�ा दस�या ु
महाय�ुदात नाझी जम�नीने पुरा �व�ंस के�ाने, अ�ंत �बकट आ�थक प�र��तीम� ेसो�वएत य�ुनयनमधले संशोधन चालू होत.े तरीही 
सो�वएत य�ुनयनने पिहले यश�ी अवकाश उ�ाण केले, �ामागे होता सो�वएत य�ुनयनमधील अवकाश �व�ानातील संशोधनाचा 
��ओ�व��पासूनचा �ग� वारसा आ�ण समाजवादी समाज उभारणीसाठी संशोधनाला वा�न घेतलेले सम�पत शा��. 1903 म�चे 
कॉ�त��न ्��ओ�व�� या बिह�या �श�काने �ा�ाय व क�क संशोधन या आधारे रॉकेट�ा उ�ाण�वषयी सै�दा�ंतक माडंणी एका 
लेखमालेतनू सु� केली. रॉकेट�शवाय इतर कोण�ाही �कार�ा वाहनाने वातावरण भेदन पलीकडे जाण ेअ�वहाय� अस�ाने रॉकेटचा ू
सै�दा�ंतक व मूलत�ाचे �ववरण ह े या ��ीने पथदश�क होत.े या�शवाय झादंर, िफओदरफ आदी र�शयन शा��ानंी या �वषयातं सै�दा�ंतक भर 
घातली होती. क�ा�ूक याचें वै�श� �णज े �ानंी सै�दा�ंतक व अ�भया�ं�क� या दो�ी अगं ानंी आपले संशोधन पुढे नेले. �ामुळे 

यरुी क�ा�कू 
Yuriy Kondratyuk
सो�वएत अवकाशशा�� व अ�भयंता 
ज�: 9 जनू, 1897,
म�ृ:ू  , 1941

��तभावान शा��



अवकाशशा�ात फार मौ�वान �गती �ानंा साधता आली. 

यरुी याचंा ज� य�ेुनमधील पलतावा येथ े1897 म� ेझाला. �ाचें आई-वडील बालपणीच वार�ाने �ाचें शालेय �श�ण आजोळ� 
होऊन, 1916 म� े�पगा�ाद (ले�नन�ाद) येथ ेउ� �श�णासाठी यरुी यानंी �वेश घेतला; परंत ुलगेचच पिह�ा महाय�ुदात �ानंा सै�ात 
दाखल �ावे लागले. 1917 म� े �ानंी अवकाशशा�ातील संशोधनावरचे पिहले पु�क तयार केले. 'तमु�ासाठी, भ�व�ातील 
रचनाकारानंो' (For You, Tomorrows Builders) हा सव�समावेशक �ंथ �ानंी 1919 म� ेपुरा केला. परंत,ु पुढे �ा�ुं�र धमु��� व 
आ�थक उभारणीचे �चंड आ�ान सो�वएत य�ुनयनपुढे उभे अस�ाने सव� शा��ानंी पडेल ती जबाबदारी उचलली. यरुी या�ंावर 
रे��ेेशनवरील देखभालीचे काम, साखर कारखा�ात भ�ीवरील काम, धा� कोठारात, मेकॅ�नक अशी अनेक कामे पडली. या काळात �ानंी 
आप�ा अ�भया�ं�क� व शा�ीय �ानाचा उपयोग क�न काय��मता वाढवणा�या, शारी�रक �म कमी करणा�या अनेक सुधारणा के�ा. एक 

ंमहाकाय धा�कोठार, धा� व इतर माल वर-खाली करणा�या �ल�, वा�यावर चालणारे �चंड �व�त क� � इ�ादीची उभारणी केली. ��ेक ु
�क�ाम� ेबरोबर�ा त�ण सहका�यानंा नवनवीन आ�ान पेल�ास तयार केले व शा�ीय प�दतीने, जीव ओतनू काम कर�ाची �ूत� 
िदली. एवढी सव� जबाबदारी पेलून �ानंी आपले अवकाश संशोधन सात�ाने चालू ठेवले व 1927 म� े�ाचें 'आतंर�हीय अवकाशावर 
�वजय' ह े पु�क ��स�द झाले. 

अवकाश संशोधनाचा �ाचंा मु� उ�ेश होता, सूय�मालेतील �हावंरील साधनसाम�ीचा मानवा�ा समृ�दीसाठी कसा उपयोग करता 
येईल, ह े पाहण.े शा�ीय प�दतीने हा �� हाताळला तर अवकाश �वासाचे आपले �ये �न��त साधता येईल, असा �ानंा �ढ�व�ास होता. 
अवकाश �वासाबाबतचे आपले सव� संशोधन �ानंी ��स�द मा� केले नाही. �ाचा कोण, कसा द�पयोग करेल, याबाबत �ानंा शंका होती. ु
आध�ुनक रॉकेटचे जनक ��आ�व�� यानंा क�ा�ूक याचें पु�क पोहच�ावर त े�णाले क�, �गेली 40 वष� मी रॉकेट इं�जनावर संशोधन 
करीत आह;े  पण आता मा� आप�ापैक� काहीजण अवकाश�वास डो�ानंी पा� शकतील, असा मला �व�ास वाटतो.'' �ानंतर अव�ा तीन 
वषान� ीच सो�वएत य�ुनयनने अतं राळात अवकाशयान सोडले. दस�या महाय�ुात मृ�ूमुखी पडले नसत,े  तर क�ा�ूक यानंी आप�ा साठा�ा ु
वष� अवकाशयानाचे उ�ाण पािहले असत.े  

क�ा�ूक यानंी अवकाश �वासा�ा शा�ात फार मोलाची सै�दा�ंतक व अ�भया�ं�क� ��पाची भर टाकली आह.े  उदा. उ�ाणम� े
रॉकेट�ा एकूण वजनाचे सि�य भागाचें-�णज ेइंधनाचे वजन व �न�ीय भागाचें वजन असे दोन भाग �ानंी केले. पु�ा �न�ीय भागाचेंही 
दोन भाग �ानंी क��ले-एक केवळ अथवा उपय�ु भाग �णज े �वासी व �ानंा जीवनाव�क असणा�या यं�णा; दसरा �माणब�द �न�ीय ु
भाग �णज े रॉकेटचे इं�जन, उपकरण ेवगैरे यं�णा. या '�माणब�द �न�ीय' भागा�ा वजनाचा इंधना�ा वजनाशी जो संबंध असायला हवा, 
�ाचा �ानंी अ�ास क�न ब�पदी (म���ेज) रॉकेटची क�ना माडंली. आध�ुनक रॉकेट या क�ने�शवाय अ���ातच येऊ शकली 

नसती. �ाच�माण ेचं� व �हा�ंा गु��ाकष�णाचा उपयोग क�न घेऊन इंधन न वापरता अवकाशयनाची क�ा बदल�ाची �व�ोभ संचलन 
(Perturbation manoveuvre) संक�ना �ानंीच �थम माडंली. पृ�ी व चं�ाभोवती िफरणा�या कृ��म उप�हानंा पृ�ीव�न रसद 
पुरवणा�या मानवरिहत ��पेक यं�णाचंी क�नाही �ानंी �वक�सत केली होती. याचबरोबर अवकाशयना�ा ता�ं�क अगं ाब�लही �ानंी 
अनेक मह�ाचे अ�भया�ं�क� शोध लावले. खु� इंधना�ा काही घटका�ंदारे, रॉकेट�ा इं�जनामधील �लन कोठी व इतर भाग थंड कर�ाची 
प�दत, टब�पंपा�ा सहा�ाने इंधनाचे घटक ह�ा �ा जागी पोच�वण,े इंधन व ऑ��डायझर पूणप� ण े व सुर��तपण े एकमेकातं 

ं�मसळ�ासाठी या दो�ी�ा �पचका�याचंी जाळ�दार रचना इ�ादीचा �ात समावेश आह.े  

संशोधन हचे  जीवन�ये असलेला हा ��तभावान शा�� 1941 म� ेनाझी जम�नीने सो�वएत य�ुनयनवर आ�मण के�ावर सो�वएत 
ंभूमी�ा र�णा�ा �ासाने सै�ात दाखल झाला आ�ण नाझीचा �ूर ह�ा थोप�व�ा�ा धमु���त अकाली मृ�ूमुखी पडला.



जॉ �ेडे�रक जो�लओ लहानपणापासूनच �योगवेडे होत.े �ा�ंा छोटेखानी �योगशाळेत लावलेले �ुरी दा�ं�ाचे �योग करतानाचे 
छाया�च� �ानंा कायम �ूत� देई. नऊ-दहा वषाच� ा जॉ मोठा खटप�ा होता. तो �नर�नरा�ा रसायनावंर �योग करी. तलेाचा िदवा बनवनू 
घरभर तले साडंी. फुंकणीतनू कागदी गो�ा उडवी. जॉ याचें वडील सै�ात होत.े 1871 म� े�ा�म� ेकामगारासंाठी उठाव क�न 'पॅ�रस 
क�नू' ह े पिहले कामगारशासन �ापन केले �ावेळ� जॉचे वडील क�नूसाठी लढले. नंतर क�नूचा पराभव झा�ावर जीव वाचव�ासाठी त े
ब�े�यमला गेले. पॅ�रसला परत�ावर त ेधं�ात �शरले. जॉ�ा आईने कुटुंबाम� ेबंडाची �ोत कायम तवेत ठेवली. 

जॉ याचें उ��श�ण रसायनशा� व भौ�तक� सं�ते झाले, या सं�चेे �वशेष �णज े तथे े�योगा�दारे सव� �श�ण चाले. सं�चेे �मुख 
पॉल लॉज�ॅ ह े �ासंगी व �योगशील शा�� होतचे पण सामा�जक �ायासाठी त ेआय�ुभर लढले. त�ण सं�ार�म वयात आपले तडफदार 
�श�क पॉल लॉज�ॅ या�ंामुळे जॉ जो�लऑ यानंा �ूत� �मळाली. 

ं1925 म� ेमारी �ुरी या�ंा रेिडयम इ���टूम� ेजो�लओ यानंी नोकरी धरली व मारी �ुरीसमवेत संशोधन कर�ाचे �ाचें 
ंलहानपणापासूनचे �� पुरे झाले. �ाचंी सहकारी संशोधक, मारी �ुरीची मुलगी इरेन िह�ाशी �ाचंी मै�ी जमून 1926 म� ेदोघे 

�ववाहब�द झाले. 

िकरणो�ग� मूल��ामंधनू बाहरे पडणा�या गॅमा िकरणा�ंदारे 'पॉ�झटॉ� न' या मूलकणाचंी �न�मती कशी होत,े यासंबंधी �ा दोघानंी फार 
मह�ाचे संशोधन केले. अ�ा कणाचंा मारा मूल��ा�ा अणकू � �ावर केला तर �ातनू �टूॉ� न व पॉ�झटॉ� न कण बाहरे फेकले जातात. या 
ि�ये�ा अ�ासातनू �ानंी कृ��म िकरणो�गाच� ा शोध लावला. �ा�ा संशोधनातील या सवात�  मह�ा�ा शोधामुळे नवी िकरणो�ग� 

जॉ �ेडे�रक् जो�लओ 
Jean Frédéric Joliot-Curie 
�� च अणशुा�� 
ज�: 19 माच�, 1900
म�ृ:ू 15 ऑग�, 1958 

मोलाची भर घालणारा संशोधक 



मूल��े �नमाण�  करण ेश� झाले. अशा मूल��ाचंा उपयोग वै�कशा�ात, उ�ोगधं�ात व इतर� केला गेला. 

जॉ आ�ण इरेन या�ंा कृ��म िकरणो�गा�� ा ब�मोल शोधासाठी �ानंा 1935 म� ेनोबले पा�रतो�षक �मळाले. �ाआधी 1903 
ंम� ेमारी �ुरी, पेरी �ुरी या शा�� पतीप�ीना �ा�ंा रेिडयमवरील संशोधनासाठी नोबले पा�रतो�षक �मळाले होत.े 

1929 पासून पा�ा� रा� ेआ�थक मंदी�ा अ�र�ात सापडलेली होती. जम�नीत नाझीवाद फोफावनू महाय�ुदाचे काळे ढग जमले होत.े �
1939 �ा स�ब� रम� ेजम�नीने पोलंड पादा�ातं केले, व मे 1940 म� ेजम�न सै� �ा�म� ेघुसले. या काळात जो�लओ व �ाचें सहकारी 
आ��क �वघटनावर संशोधन करीत होत.े �ासाठी वापरात असलेले यरेु�नयम ऑ�ाईड व जड पाणी तसेच �ा�वषयीची मािहती नाझी 
जम�ना�ंा हाती लागण ेअ�तशय धो�ाचे होत.े ह े सव� सुर��तपण े हलव�ाची जबाबदारी जो�लओ यानंी पार पाडली. जो�लओ या�ंा 
संशोधनाचे मह� जम�न रा�क�ान� ा माहीत अस�ाने �ानंा वश क�न घे�ाचे हर त�हचे े �य� �ानंी केले. नाझी�ा� �ा�म� ेशा�ीय 
संशोधन चालू ठेवायचे पण जम�नानंा कशाचाही थागंप�ा लागू �ायचा नाही, अशी तारेवरची कसरत य�ुकाळात जो�लओ यानंा करावी लागली. 
गु�पण ेचालले�ा नाझी�वरोधी ��तकार ल�ातही ह े स��य होत.े �ाचें �ा�ंतकारी �श�क पॉल लॉज�ॅ यानंा जम�नीने �ा�वर आ�मण 
के�ावर अटक केली होती. �ानंा जीव वाचव�ासाठी 1944 म� े�ीझल� ँ डला पळून जायला जो�लओ यानंी मदत केली. जॉ ह े 'मौ�वान' 
शा�� अस�ाने �ारंभी�ा काळात जम�नानंी �ानंा पकडले न�त,े  पण 1943 पासून प�र��ती धो�ाची बन�ामुळे त ेभू�मगत झाले. 

दर�ान, अमे�रक� स�ाधीशानंी अणशु �ीचा वापर मानवी संहारासाठी केला. जम�नीचा पाडाव होऊन शरणागतीला आले असताना, 6 
ऑग� 1945 रोजी िहरो�शमा व 9 ऑग�ला नागासाक� या जपानमधील शहरावंर पूव�सूचनाही न करता अणबु ॉब टाकून अमे�रक� सरकारने 
�चंड नरसंहार केला. या भीषण घटनेने जगातले सव� शा�� हाद�न गेले. शा��ानंी अणसु ं शोधन �वक�सत केले, �ातनू खरे तर 

ंअणशु �ीचा क�ाणकारी वापर �ायला हवा होता. परंत ु�ाचा िहसक वापर जगावर आ�धप� गाजव�ा�ा मह�ाका�ंनेे ��ेरत होऊन 
अमे�रके�ा रा�क�ान� ी केला. �ाने ��थत होऊन जो�लओ, ज.ेडी. बनाल�  आदी अनेक शा��ानंी पुढाकार घेऊन वै�ा�नक संशोधन व 
�गतीचा वापर सामा�जक �वकास व जाग�तक शातंता या�ासाठीच झाला पािहज,े या हते नेू जाग�तक शा��ाचें एक �ासपीठ �ापन केले. 
आ��क अ�ावंर बंदी घालावी यासाठी '�ॉक होम आवाहन' जाहीर कर�ात आले. �ावर प�ास कोटी लोकानंी स�ा के�ा. 1950 म� े
'व�� पीस कौ��ल'ची �ापना झाली. जो�लओ �ाचे पिहले अ�� होत.े  'आ�ी शातंतचेी भीक माग�ासाठी आलो नसून य�ुदाखोरावंर 
स�ीने शातंता ��ा�पत कर�ासाठी जमलो आहते !' अशी घोषणा जो�लओ यानंी पिह�ा प�रषदेत केली. गेली चाळ�स वष� अनेक शा�� व 

ल�ावधी लोक अ�� �वरोधात झगडत आहते . परंत,ु अजनू ही जगात अ��ाचें मोठे साठे आहते . जग अ��मु� बन�ासाठी �य� 
चालू ठेव�ाचे मोठे आ�ान आजही आप�ापुढे आह.े



आय�ुातील पिहली वीस वष� जीवनरसायनशा�ातील संशोधनात �तीत क�न जोसेफ नीडहॅम यानंी जीवनरसायनशा�ात मौ�लक 
योगदान केले. परंत ुत ेजग��स� आहते  त े�चनी �व�ान आ�ण सं�ृतीवर �ानंी केले�ा चाळ�स वषा�� ा �गाढ संशोधनामुळे. �ाचबरोबर 
�व�ान, धम� आ�ण समाजवादी �वचार यामधील दवा असेही �ाचें �वचारवंतामं� े�ान आह.े  नीडहॅम यानंी 1922 साली क� ��ज �व�ापीठातनू ु

ंपदवी �श�ण पुरे के�ावर तथे ेन�ाने सु� केले�ा रसायनशा� �वभागात �ानंी संशोधनास सु�वात केली. कोबडी�ा अ�ं ातील गभाच� ी 
वाढ होताना एकपेशीय फ�लत अ�ं ाचे �पातंर �व�वध अवयवानंी प�रपूण � असणा�या संवेदनशील �पलात होताना घडणा�या �व�वध चयापचय 
ि�यावंर �ानंी आपले संशोधन क� ि�त केले. 1931 म� े�ानंी "के�मकल ए��यॉलॉजी' हा मौ�लक �ंथ तीन खंडातं ��स� केला. 1936 म� े
"ऑड�र अडँ लाईफ' व 1942 म� े"बायोके�म�ी�  अडँ मॉफ�जनेे�सस' ह े �ाचें दोन मोठे �ंथ �का�शत झाले. ह े �ंथ �लिहताना �ानंी इ�ज� व 
अरबी भाषातंील पुरातन संदभ��ंथाचा अ�ास केला होता. नीडहॅम याचें �लखाण सामा�जनानंा देखील समजले  अशा वै�श�यपूण � भाषेतील 

आह.े

�चनी �व�ान इ�तहासातील योगदान : सोळा�ा शतकापासून यरुोपने �व�ान-तं��ानात जी उ�ंगु भरारी मारली, ती केवळ �कत�ृ� ावर 
मारली अशी घम�ड यरुोपात होती. यरुोपाबाहरेील शा�ीय �गतीबाबत �वशेषत: �चनी व भारतीय �गती�ा योगदानाबाबत गाढ अ�ान होत.े 

�व�ान �णज े �नसगा�� ा गती�नयमा�ंा अ�ासाचे �तं� व �ाय� �ान, असे मानले जाऊन �व�ाना�ा �गतीचा सामा�जक संबंध दल���त ु
केला गेला होता. 1931 म� ेलंडनम� ेआतंररा�ीय �व�ान व तं��ान प�रषद झाली. �ाम� ेसो�वएत शा��ानंी �व�ानाचा �वकास हा �
समाज व अथ�� व�ते कसा गुंफलेला असतो, आ�थक �वकासा�ा गरजने ुसार �व�ाना�ा �गतीला कशी िदशा �मळत े याबाबत सोदाहरण 

जोसेफ नीडहॅम
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�व�ान-इ�तहासाचे गाढे अ�ासक



�ववेचन केले. उदा. �टून�ा जग��स� "�����पया मॅथमॅेिटका' या �ंथाचा आ�थक, सामा�जक संदभ� �ानंी �� केला. याच काळात 

इं�ंडम� ेहा�ेन, बनाल� , लेवी, नीडहॅम आदी शा��ानंी �व�ाना�ा �गतीची आ�थक-सामा�जक �व��ेा संदभात�  तपासणी सु� केली. 
यरुोपला जाऊन दा�गोळा, कागद, होकायं� आिद शोध चीनकडून �मळाले नसत े तर सरंजामशाहीचा पराभव, जग�वास, सा�ा��व�ार, 

जाग�तक पातळ�वरील वन�ती व इतर मािहतीचे संकलन व संशोधन झपा�ाने पुढे गेले नसत,े  असे �ानंी माडंले.

यरुोप�ा �व�ाना�ा भरारीत �ाचीन सं�ृतीमधील �व�ाना�ा �गतीचा मोठा आधार होता. या ���कोनातनू  �चनी सं�ृत व �व�ान 
या�ंा अ�ासाकडे नीडहॅम वळले. �ानंी �चनी भाषेवर �भु� कमावले. चीनबाबतचे खास जाणकार �णनू 1942 म� े��िटश सरकारने 

�ानंा चीनमधील चीन-��टन सहकाय� कायाल� याचे संचालक नेमले. 1946 पय�त ही जबाबदारी �ानंी साभंाळली. �ा काळात संपूण � चीनभर 
�वास क�न �ानंी �व�ान�वषयक संदभ��ंथ, कागदप� ेव शा�ीय मािहती गोळा केली. ज�ुा तं��ानातील ��� अ�ास केला. सुमारे 25 
शतके एव�ा �दीघ� कालखंडात ग�णत, खगोलशा�, पदाथ�� व�ान, रसायनशा�, जीवशा�, भूगभ�शा�, धात�ुव�ान, वन�तीशा�, 
औषधशा� इ�ादी मह�ा�ा सव� शाखामंधील �व�ान व तं��ाना�ा �वकासाचा इ�तहास �लिह�ाचे काम �ानंी 1948 साली हाती घेतले. 
क� ��ज येथ ेसुस� �ंथालयात संदभ�सािह� सं�िहत क�न नीडहॅम व �ाचें सहकारी 40 वष� �चनी सं�ृती व �व�ाना�ा इ�तहासा�ा 
संशोधनात म� होत.े जाग�तक �व�कोशा�ा तोडीचे असे ह े काम �ीक काळातील आ�र�ॉटल नंतर नीडहॅम यानंीच केले असे मानले जात.े 

एकूण वीस खंडात हा चीन �व�ानाचा इ�तहास �वभागला असून �ातील 17 खंड ��स� झाले आहते  व 12 खंड नीडहॅम यानंी �लिहलेले आहते .

चौदा�ा शतकापय�त �व�ाना�ा सव� शाखामंधनू �चनी सं�ृती ही जगा�ा अनेक शतके पुढे होती, ह े उदाहरण ेदेऊन नीडहॅम �� 
करतात. �ापुढील काळात मा� �चनी �व�ानाची �गती कुंिठत झाली. अनेक शतके एकछ�ी सा�ा�ा�ंा �ामु�ाने शासक�य, संर�क, शेती, 
खाणकाम आिद गरजा भाग�व�ासाठी चीनमधील �व�ान व तं�वै�ा�नक �गती झाली. परंत ुसरंजामशाही शासनाचे बंध ह े आध�ुनक �गतीला 
अडसर ठरले. ह े बंध तोड�ा�वना अथ�� व�लेा गतीशीलता �मळण े तसेच सजन� शील �योग व सै�ा�ंतक �गती होण ेकठीण होत.े अशी 
मोकळ�क आ�ण जाग�तक पय�टना�ारे गोळा झाले�ा सािह�ामुळे पुढे येणारे नवे �� आिद अनुकूलता यरुोपात �नमाण�  झाली तर सरंजामी 
पग़�ाखालचा चीन ��तीशील, एकाक�, चाकोरीब� चौकटीतच रािहला व �व�ान आ�ण आ�थक �वकासात मागे पडला. याबाबतची मौ�लक 
�चिक�ा नीडहॅम यानंी आप�ा �ंथात केलेली आह.े  



जम�नीम� ेनाझ�नी व इटलीत फॅ�स�ानंी �ूंचे ह�ाकाडं आ�ण �कूमशाही राजवटीची जलुुम-जबरद�ी या शतका�ा �तशीत सु� 
के�ानंतर अनेक जग��स�द शा��ानंी देशातंले केले. जम�न शा�� आईन�ाईन, लीझ ेमाईथनर, ऑटो ि�श, इटा�लयन शा�� एन�रको 

ंफम�, हंगे�रयन शा�� लीओ �शलाड�, डॅ�नश शा�� नी� बोर इ�ादीना �देश सोडावा लागला. मा�वर यरुोपीय भौ�तक�शा��ापंैक� 
ंहायझनेबग� ह े मा� जम�नीत रािहले. 1937 म� े�ा�ंावर नाझीनी हरे �गरीचा आरोप केला होता, पण िहमलरने �ानंा दोषमु� केले. 1939 

म� े�ा�ानासंाठी त ेअमे�रकेला गेले होत,े पण त ेजम�नीला परतले. नाझी जम�नीशी �ानंी केले�ा सहकायाब� �ल गेली पाच दशके वादंग 
होत.े कारण नाझी ल�रा�ा अ�धप�खाली सु� केले�ा 'यरेु�नयम �क�ा'ं�ा �मुखपदी त ेहोत.े जम�नी�ा अणबु ॉमब्�न�मती काय��मात 
ल�णीय �गती झाली नाही, याचे कारण हायझनेबग� आदी शा��ानंा त ेजमले नाही असा समज �च�लत होता. 

1945 म� ेदो� सै� जम�नीत घुस�ानंतर हायझनेबग,�  ऑटो हान आदी जम�न शा��ानंा अटक कर�ात आली आ�ण �ानंा 
ंइं�ंडम� ेबंिदवासात ठेवले होत.े या शा��ा�ंा संभाषणा�ा गु� नोदी कर�ात आ�ा हो�ा. 6 ऑग�, 1945 रोजी िहरो�शमावर�ा 

अणबु ॉमब् ह�ाची बातमी आ�ानंतर, हायझनेबग� यानंी आप�ा सहका�यापुंढे अणबु ॉ� कसा बन�वला असणार, याची तपशीलवार 
ंमाडंणी केली. 1992 म� े�ा नोदी ��स�द झा�ावर �� झाले क�, या शा��ानंी जाणनूबजुनू अणबु ॉ� तं��वकसन टाळून आपले संशोधन 

अणउु जव� रच क� ि�त केले. थोड�ात, िहटलर�ा हातात अणबु ॉ� लागू नये, अशीच संशोधनाची िदशा �ानंी ठेवली आ�ण सव�संहारक 
अ�� य�ुदाचा धोका टाळला. 

जम�नीतील वोएझबग� येथ े1901 साली वेन�र याचंा ज� झाला. �ाचें वडील ��ु नच �व�ापीठात �ा�ापक होत.े मॅ�ी�म�लय� 

वेन�र हायझनेबग� 
Werner Heisenberg
जम�न भौ�तकशा�� 
ज�: 5 �डस�बर 1901
म�ृ:ू 1 फे�वुारी 1976 

अ�ग� भौ�तकशा��



�ज�ॅ�शयमम� े�व�ालयीन �श�ण पुरे क�न वेन�र यानंी ��ु नच �व�ापीठातनू 1923 साली भौ�तकशा�ात डॉ�रेट घेतली. �ानंतर 
कोपनहगेनम� े'इ���टु फॉर िफ�ज�' येथ ेबोर या�ंा समवेत संशोधन सु� केले. पुंज �स�दातंासंदभात�  नी� बोर व हायझबेग� यानंी 
1925 म� े माडंले�ा 'कोपनहगे न डॉ��न� ' साठी �ानंा यरुोप व अमे�रकेम� े मोठी मानमा�ता �मळाली. हायझबेग� ह े अ�ग� 
भौ�तकशा�� तर होतचे �शवाय त े�ासंगी त��ानी होत.े 

1925 साली हायझनेबग�ने आ�ह या�ं�क�ची (Matrix Mechanics) माडंणी केली. या ग�णती तं�ाम� ेइले�ॉ� न�ा वतन� ाचे 
वणन�  आ�ूह बीजग�णता�ा आधारे केलेले होत.े आध�ुनक भौ�तक��ा �वकासाला �ाची मदत झाली. �टून��णत अ�भजात या�मक�, 
अणमू ध�ा सू� कणा�ंा वतन� ाचे ��ीकरण दे�ास असमथ � ठर�ाने नवे �स�दातं पुढे येत होत.े अणकु � �ाभोवती इले�ॉ� � �व�वध 
क�ामं� ेिफरत िफरत असतात, �ोटॉ� व �टूॉ� � यानंी बनलेले धन �व�तभारीत जड अणकु � � व �ाभोवती �न��त अशा क�ामं� ेु
िफरणारे ऋण �व�तभारीत इले�ॉ� � ह े अण�ू ा रचनेब�लचे �च� बराच काळ मा� होत.े �दरफोड�, बोर या शा��ानंी या �च�ाचंा �वकास ु
क�न अणकु णाबंाबत�ा �ायो�गक �नरी�णाचें ��ीकरण दे�ाचे �य� केले. परंत,ु काही �वशेष गुंतागंुतीची रचना असणा�या अणंबुाबत�ा 

ंसम�ा सुटत न��ा. पुढ�ा काही वषाम� � ेशोएिडगर, िडरॅक आदी शा��ानंी इले�ॉ� नकडे कण �णनू बघ�ाऐवजी तरंग �णनू पा�न 
तरंग या�ं�क� (Wave  Mechanics) अथवा पुंज या�ं�क�ची माडंणी केली (Quantum  Mechanics) आ�ण ब�याच सम�ाचंी 
समाधानकारक उ�रे िदली. 

ं ंकण िकवा तरंग यापैक� कशाने तरी अण ू बनलेला असतो, ह े �च� मुळातच टाकून देऊन हायझनेबग� यानंी ऊज�� ा पात�ा िकवा 
इले�ॉ� ��ा क�ा �न�ळ आक�ा�ंा भाषेत �� क�न �ाचें ग�णत आ�ूह या�ं�क��ा प�दतीने माडंले. �ानंतर त ेपु�ा अधमूध�ा 
कणाचंी �ाने कर�ा�ा सम�े�ामागे लागले. या �य�ामंधनू ��स�द 'अ�न��ततचे े त�'(�eory of Uncertainty) �ानंी माडंले. 

1927 साली 'पूंज या�ं�क� व पूंज ग�तशा�ातील �मेयाचंा अतं ��नेे लागणारा अथ'�  या �वषयावर �बंध �ल�न 'अ�न��ततचे े त�' हा 
�स�दातं �ानंी माडंला. अणमू धील एखा�ा कणाचे �ान व ग�तमानता या दो�ी गो�ी आपण एकाच �णी अचूकपण ेकधीच �न��त क� 
शकत नाही; त�ुी �जत�ा काटेकोर व अचूकपण ेकणाचे �ान �न��त कराल �ततक� जा� अ�न��तता �ा�ा गती�ा त�ुी केले�ा 

ंमापनाम� ेराहणारच. �णजचे  अणमू ध�ा कणा�ंा गतीचे, �ा�ंा चलनवलनाचे मापन कर�ा�ा �य�ानंा अगं भूत अशा मयाद� ा 
असतात. याचे कारण इले�ॉ� न इतका सू� असतो क� तो कुठे आह,े  ह े बघ�ासाठी �ा�ावर �काश टाकला क� (फोटॉन कण 
आदळ�ामुळेच) �ाचे �ान बदलत.े �ान �न��त कर�ाची ि�याच �ाचे �ान बदलणारी असत.े  (अथात�  ह े नेहमीच घडत.े उदा. एखा�ा 
गरम पा�ा�ा भा�ंात थमाम� ीटर घालून आपण तापमान मोजतो त�ेा थमाम� ीटर पा�ा�न काही उ�ता शोषून घेतो �णनूच �ातला पारा 
चढतो. �णज े पा�ाचे पूव� असलेले तापमान आप�ा ह��पेाने खरे तर कमी झालेले असत े व तचे आपण मोजत असतो. पण हा बदल 
अ�ंत सू� अस�ाने दल��णीय असतो. सू� आ��क कणाबंाबत मा� हा बदल �नणाय� क मह�ाचा असतो.) हायझनेबग� या�ंा ु
अ�न��तत�े ा त�ाने पुढ�ा काळात आध�ुनक भौ�तक�चे व �वशेषत: पुंज या�मक�चे ��पच बदलून गेले. 

हायझबेग� यानंी पुढे पॉली व अ� शा�ा�ाबंरोबर काम केले आ�ण पुंज �व�तग�तशा� (Quantum Blectrodynamice) व ु
पुंज ��े �स�दातंन (Quantum Field �eory) याचंी जडणघडण केली. ��ू�यर भौ�तक�मधील संशोधना�ा पाया यामुळे घातला 
गेला. पुढे हायझबेग�ने ��ू�यर �रअ�र�ा संशोधनात काय� केले, तसेच '�ाक� ' सार�ा कणा�ंा �च�लत �मेयासंबंधी मूलभूत शंका घेऊन 

�ानंी एक�कृत ��े �स�दातंावर (Unified Field �eory) काम केले पण �ाचें नाव ��स�द आह े त ेअ�न��तत�े ा त�ासाठी.



१९३३ साल�ा भौ�तकशा�ा�ा नोबले पा�रतो�षकाचा मान �मळवणारे  पॉल िडरॅक ह े सै�ा�ंतक भौ�तकशा�ातील एक मह�ाचे 
वै�ा�नक �णनू मानले जातात.

उजच� े उ�जन�  व अ�भशोषण ठरा�वक �माणात - खंिडत ��पात, �णजचे  पुंज (quantum) ��पात होत ेअशी संक�ना १९०० 
साली माडूंन मॅ� �ाकं यानंी भौ�तकशा�ीय �वचाराला �ा�ंतकारक कलाटणी िदली. १९०५ साली आईन�ाईन यानंी �ाकं या�ंा 
संक�नेचे सं�ाशा�ीय �व�ेषण आ�ण �काश�व�तीय प�रणामाचंा आधार घेऊन अ�धक मौ�लक ��ीकरण िदले. मा� प�तशीर ��ेीय ु

ंपुंज �स�ातंाचा पाया १९२७ साली पॉल िडरॅक यानंी घातला. आपले ��तपादन �ानंी ��ाटंम �थअरी ऑफ ए�मशन अडॅ अबॅसॉबश� न ऑफ 
रेिडएशन� या ��स� �नबंधा�ारे माडंले.

पॉल िडरॅक याचंा ज� इं�ंडमधील ���ॉल या शहरात झाला. �ाचें वडील �� च �वषयाचे �श�क होत.े पॉल िडरॅक यानंी शालेय जीवनात 
ग�णताचा अ�ास जोमाने केलेला असला तरी पदवी मा� ��व�त अ�भया�ं�क�� या �वषयात, १९२१ साली ���ॉल �व�ापीठातनू �ा� केली. ु
पुढे तथेचे �शकत रा�न दोन वषान� ी ग�णतातही पदवी �ा� केली. �ानंतर �ानंी क� ��ज �व�ापीठात रा� फॉऊलर या�ंा माग�दश�नाखाली 
संशोधनास सु�वात केली. फॉऊलर यानंी िडरॅक यानंा हाइझनेबग� या ��स� भौ�तक-वै�ा�नकाचा शोध�नबंध वाचायला सा�ंगतला आ�ण 
त�ेापासून िडरॅक यानंा �पूंज या�मक�� (quantum mechanics) या �वषयात �ची उ�� झाली. �ानंतर िडरॅक यानंी नी� बोर या�ंा 
कोपनहगेनमधील संशोधन सं�ते संशोधन केले.

एकोणीसा�ा शतकातील संशोधनातनू  �स� झालेले होत ेक� सव� मूल��े ही अणंचूी बनलेली असतात. सन १९०० साली जोसेफ थॉमसन 

पॉल �डरॅक Paul Dirac
���टश ग�णत� आ�ण 
सै�ा�ंतक भौ�तकशा��
ज� : ८ ऑग� १९०२
म�ृ ू: २० ऑ�ोबर १९९४



या ��िटश वै�ा�नकाने इले�ॉ� नचा शोध लावनू, उपआ��क कणाचें अ��� �स� केले. �ानंतर �दरफोड�, �ुरी पती-प�ी इ. �ा 
संशोधनातनू  अ�ा, बीटा इ. कणाचें अ��� �स� झाले. तसेच �ोटॉनचा शोध लाग�ावर, �ोटॉन धनभा�रत असतात आ�ण त ेऋणभा�रत 
इले�ॉ� नपे�ा १८३६ पट असतात, �ोटॉन अणी�ा अतं भाग� ात असतात, तर इले�ॉ� न �ा�ा बाहरे असतात, अशी अण�ू ा रचनेची 
संक�ना पुढे आली. नंतर �टूॉ� न शोध�ावर अणचू े क� �क ह े �ोटॉन आ�ण �टूॉ� नचे बनलेले असत े आ�ण �ाभोवती ऋणभा�रत इले�ॉ� न 

ंिफरत असतात अशी अणचू ी रचना सव�मा� झाली. या सव� उपआ��क कणा�ंा गुणधमाब� �ल वै�ा�नकाचें संशोधन जारी होत.े �ोडीजर या 
ऑ��य� न पदाथव� ै�ा�नकाने इले�ॉ� न�ा तरंगाबं�लचे एक ग�णती समीकरण माडंले होत.े परंत ुह े समीकरण इले�ॉ� नची गती �काशा�ा 
गतीपे�ा कमी असतानाच लागू होत े�णनू �ाला �असापे�ीय� (non relativistic) मानले जात होत.े

ंपॉल िडरॅक यानंी पूंजया�मक� आ�ण सापे�तचे ा �स�ातं या दोहो�ा आधारावर नवे सापे�ीय (relativistic)  समीकरण माडंले. सै�ा�ंतक 
भौ�तकशा�ात ह े एक फार मह�ाचे पाऊल मानले जात.े िडरॅक या�ंा या सै�ा�ंतक समीकरणात अगं भूत होत ेत े�णज े ��तकणाचें 
(antiparticle) अ���. �ानंी माडंले क� नेहमी�ा ऋणभा�रत इले�ॉ� न�माणचे, �ाचें ��तप�ीय �णज े धनभा�रत इले�ॉ� नसु�ा 

ंअ���ात असतात. �ानंा पॉझीटॉ� न असे नाव िदले गेले. िडरॅक याचंा हा �स�ातं लवकरच अडॅरसन या अमे�रकन पदाथव� ै�ा�नकाने, 
पॉझीटॉ� नचे अ��� �स� क�न प�ा केला. या आधारावर िडरॅक यानंी माडंले क� ��ेक मूलकणाला (elementary particle) ��तकण 
असतोच. याची �चीती आली ती १९९५ साली लागले�ा ��त�ोटॉन�ा शोधामुळे. आज सव�� ��तव�ंचेू अथवा ��त��ाचें 
(antimatter) अ��� मा�ता पावलेले आह.े

िडरॅक यानंी माडंले क�, कण जर ��तकणा�ंा संपकात�  आला तर दो�ी न� होतात आ�ण या ि�येतनू, �व�त चुंबक�य उ�जन� ा�ा �पात ु
ऊजा � उ�� होत.े सन १९३७ म� ेिडरॅक यानंी ��व�रचनाशा�ीय ��राकं� (the cosmological constant) या नावाने एक शोध�नबंध 
�लिहला. �ाम� ेकाही नैस�गक ��राकंा�ा सं�ा�क गुणधमा�� ा पर�र संबंधा�ंवषयी संक�ना माडंली आह.े उदा. इले�ऱ्न आ�ण 
�ोटॉनमधील ��र�व�त आकष�णाचे बल (force of electrostatic attraction) आ�ण �ा�ंा व�मुानावरील गु��ाकष�ण, याचें ु

40 40 �माण 10 : 1 (दहा�ा चाळ�स�ा घातास एक) इतके असत.े  तसेच �व�ाची ���ा इले�ॉ� न�ा ���े�ा 10  पट मोठी असत.े  तसेच 
40  10 ही सं�ा साधारणपण े �व�ातील सव� कणा�ंा सं��ेा वग�मूळाइतक� भरत.े िडरॅक यानंी अशा �कार�ा �व�वध योगायोगाचंा 

(coincidences) अ�ास केला . याआधारे पदाथव� ै�ा�नकामं� ेएक नवा �वचार�वाह सु� झाला, �ाम� ेमानले गेले क� �नसग� �नयम 
आ�ण वै��क रचना या गो�ी कोण�ा तरी ग�णती �माणात बाधं�ा गेले�ा असणार. िडरॅक यानंी �लिहलेला �����प� ऑफ �ाटंम 
मेकॅ�न�� हा �ंथ सै�ा�ंतक भौ�तक�मधील एक �माण �ंथ मानला जातो.



�नसग��नवडीतनू  सजीवा�ंा उ�ातंीचा �स�ातं �टल ेक�, आप�ा सवा�� ा डो�ासमोर चाल�स डा�वन तसेच आ��ेड वॉलेस याचंी 

नावे येतात. डा�वन-वॉलेसन ेउ�ातंीचा �ा�ंतकारी �स�ातं 1859 साली माडं�ानंतर �चंड वाद झाले. कडा�ाचे वाद�ववाद आ�ण सखोल 

वै�ा�नक �व�ेषणा�क चच�तनू तावनू सुलाखून हा �स�दातं मा�ता पावला. �ानंतर बराच काळ च�चला गेलेला �वषय �णज ेउ�ातंीचा 

पाया असणारे �व�वध सजीवा�ंा गुणधमात� ील बदल. ह ेबदल अचानक झाले क� हळूहळू ट�ट�ान ेझाले, याची डा�वन�ा माडंणीतनू 

उकल होत न�ती. कदा�चत �ामुळे उ�ातंीवाद काही �माणात इ�तहासा�ा छायेत गेला तो �वसा�ा शतका�ा चौ�ा दशकापय�त. 

�ानंतर मा� जीवशा��ाचंा एक गट पुढे सरसावला आ�ण �ानंी उ�ातंीवर परत �काशझोत टाक�ास सुरवात केली. या गटाला 

'नवडा�वनवादी' अस ेसंबोध�ात आले. अशा नवडा�वनवा�ापंैक� अ�ंत मह�ाचा जीवशा�� होता ‘अन�� मायर’.

अन�� मायर याचंा ज� जम�नीतील के�टन गावी झाला. वडील �ायाधीश असले�ा कुटुंबात ज�ले�ा या मुलाचे शालेय 

�श�ण दजद� ार शाळेत झाले. अन�� मायर यानंा �नसग��नरी�ण, प�ी�नरी�णाची अ�ंत आवड होती. वया�ा सतरा�ा वष� 

प�ी�नरी�ण करताना �ानंा ‘लाल तरुा असलेल ेपोचाड� बदक’ आढळल.े हा प�ी यापूव� यरुोपम� ेकोणाला आढळला न�ता. या 

बदका�ा शोधामुळे �ाचंा संपक�  ए�वन �ेस� मान या सु��स� प�ीवै�ा�नकाशी आला. त�ण अन��मधील होतक� प�ीत� �ानंी 

चटकन घेरला आ�ण �ामुळे अन�� यानंा ब�लन�ा �ा�ण�व�ान सं�हालयात संशोधन कर�ास मुभा �मळाली. यामुळे डॉ�र हो�ा�ा 
इ�ेन ेसुरवातीला �ीफ�ा� �व�ापीठात �वेश घेतले�ा मायर यानंी �ाणीशा�� बन�ाचा संक� केला आ�ण 1926 म� ेडॉ�रेट 

अन�� मायर
Ernst Mayr
जम�न जीवशा��

ज� : 5 जलैु, 1904

म�ृ ू: 3 फे�वुारी, 2005

'नवडा�वनवादी' जीवशा��



�ा� केली. 1927 साली �ानंी उ� ��ूगनी येथ ेप�ी अ�ास �नरी�ण मोिहमेचे नेत�ृ  केले. �ानंतर तीन वेळा ऑ�े�� लया�ा जवळ 

ंअसले�ा ��ूगनी आ�ण सॉलोमन बटेा�ंा सफरी के�ा व तथेील �नरी�ण नोदी, जमा केलेले प�ी या आधारे �ाचें �कार व जाती याचें 

ंवग�करण कर�ाचे काम केले. �ा काळात जीवजातीची सोयी�र �ा�ा आ�ण ओळख, �ाचें �� �प आ�ण आकार यावर आधा�रत 

ंहोती. मायर यानंी 137 जातीचे प�ी गोळा केले. �ा प�ाचंी �ा�नक नावे तथेील लोकाकंडून जाणनू घेतली. प�ा�ंा गुणधमाव� र 

ं ंआधा�रत �व�ेषणातनू �ानंा आढळल ेक�, �ापैंक� 136 जातीना �ा�नक लोकानंी वेगवेगळ� नावे िदली होती. पण दोन जाती�ा 

ंप�ाबंाबत �ाचंा गोधळ झाला होता. याव�न मायर या�ंा ल�ात आले क�, वरवर िदसायला सारखे असल ेतरी �ा दोन प�ा�ंा जाती 

�भ� आहते  आ�ण �ा�ंातील काही गुणधम� वेगळे आहते . सव�च गुणधम� आनुवं�शकतनेे �प�ान�प�ा जात असतात ह ेत�ेा �ात होतचे. 

याचाच अथ � ��ेक जाती�ा प�ाचे पुन��ादन �ाच जातीतील नर-मादी�ा �मलनामुळे होत.े �णजचे  ��ेक जीवजात ही 

ंपुन��ादना�ा ��ीन े�तं� असत.े या आधारावर �ानंी जीवजातीची �ा�ा केली क�, ‘जीवजात �णज ेफ� आपापसात �जनन 

करणारे अथवा �जनन �मता असणारे �ा�ाचें अस ेगट क� ज ेपुन��ादना�ा ��ीन ेइतरापंासून �तं� असतात.� या �ा�चेी पूण �
संक�ना आ�ण �स�ातं मायर यानंी 1942 साली  आ�ण ह े'Systematics Origin of Species' List of New Guinea Birds' 

दोन �ंथ �का�शत क�न केली. �ा�ाचें गट भौगो�लक��ा ज�ेा एकमेकापंासून �वलग होतात त�ेा नवीन जीवजाती �नमाण�  होतात, ही 

संक�ना डा�वनन ेएको�णसा�ा शतकात माडंलेली होती. मायर यानंी याच संक�नेचा पाठपुरावा क�न माडंले क�, एका जीवजातीतील 

�ा�ा�ंा समूहापैक� एखादा उपसमूह काही कारणा�व मूळ�ा समूहापासून पुन��ादन��ा �वलग होतो. अशा �वलग गटातंील �ाणी 

कालातंरान े�जन�नक��ा �तं� होतात आ�ण याची प�र�णती नवीन जीवजात �नमाण�  हो�ात होत.े 1963 साली �ानंी ‘�ा�ा�ंा 

जीवजाती आ�ण उ�ातंी’ हा �ंथ �का�शत केला. नवडा�वनवादाला  अनुवंश�व�ान, पेशी�व�ान आ�ण जीवरसायनशा� या�ंा 

�गतीमुळे झाले�ा वै�ा�नक �ानाचा पाया होता. �ामुळे डा�वनचा उ�ातंीचा �स�ातं आध�ुनक �व�ाना�ा पायावर भ�म उभा कर�ाचे 

काम मायर यानंी केले. �ानंी 1982 म� े�लिहले�ा  �णज े‘जीवशा�ीय �वचाराची व�ृी’ या Growth of Biological �ought
�ंथात उ�ातंीब�लचा सवाग� ीण �वचार माडंलेला आह.े  

मूळच ेजम�न असलेल ेमायर 1944 त े1975 पय�त अमे�रकेत ‘��ु झयम ऑफ नॅचरल िह�री’ आ�ण हाव�ड� �व�ापीठाचे 

�ा�णशा�ीय सं�हालय या सं�ामं� ेउ� पदावर होत.े �ाचंी मत ेमा� खास यरुोपीयच होती. त े�णतात, ‘अमे�रकेत ब�ताशंी लोक 

अ�ानीच आहते . �यूॉक� �ा उपनगरात राहत असताना मा�ा �ानात आले क�, मा�ा शेजारी आ�ण आसपास राहणा�या लोका�ंा घरी 

वाचायला एकदेखील पु�क आढळत नस.े ह ेसव� ध�ादायक आह ेआ�ण याला मुळात शालेय �श�णात बदल कर�ावाचून दसरा इलाज ु

नाही.�



वै�ा�नक �टले क� साधरणत आप�ा नजरेसमोर पु�ष वै�ा�नकाचंीच नावे येतात. जण ूकाही �व�ान संशोधन ही पु�षाचंी म�देारी 
आह.े  पण �व�ाना�ा इ�तहासात, �वशेषत: �वसा�ा शतकात, अनेक �ी-वै�ा�नकानं ी भरीव काम�गरी केलेली आह.े  �ापैक�च एक आह े
मारी गेरपट�-मेयर. 

मारी गेरपट� यानंी 1930 म� ेजम�नीतील ग�टगेन �व�ापीठातनू डॉ�रेट �ा� केली आ�ण नंतर अमे�रकेत �लातंर क�न 1933 
साली अमे�रकेचे नाग�रक� �ीकारले. �ानंी जोसेफ मेयर या भौ�तक�-रसायन शा��ाशी �ववाह केला. व आप�ा मूळ�ा गेरपट� 
आडनावाला मेयर आडनावाची जोड देऊन 'गेरपट�-मेयर' असे नवीन आडनाव धारण केले. 

मारी यानंी 1948 म� े�शकागो �व�ापीठात �शक�व�ास आ�ण अण�ू वषयी�ा संशोधनाला सु�वात केली. तोपय�त अण�ू ा रचने�ा 
ंअ�ासातनू �स�द झाले होत े क�, अण�ू ा अतं भाग� ात एक क� �क िकवा अणकू � � असत े आ�ण अण�ू ा बा� भागात अथवा बा� कवचात 

इले�ॉ� � असतात आ�ण �ाचंी �व�श� संरचना असत.े  1943 म� ेमारी यानंी आपले ल� अणकू � �ा�ा (Nuclrus) अ�ासावर एका� 

केले. �ा वेळ� अण ू क� �ात �टूॉ� न आ�ण �ोटॉन ह े कण असतात ह े �ात होत.े परंत,ु क� �ाची आतंर�चना नेमक� कशी असत,े  ह े माहीत न�त.े  

मारी यानंी �त: केले�ा अ�ासातनू संक�ना माडंली क�, अणकू � �ाची संरचनादेखील अण�ू ा बा� कवचा�ा रचनेशी �मळतीजळु ती 
असत.े  अण�ू ा बा� कवचात जशी इले�ॉ� नची �व�श� प�दतीची संरचना असत े तशीच अणकु � �ा�ा कवचात �ोटॉन आ�ण �टूॉ� न �व�श� 
प�दतीची संरचना असत.े  (ह ेकण क� �कात �णज े ��ु�असम� ेअस�ाने �ानंा ��ु�ऑन �णतात.) मारी या�ंा या संक�नेला 
अणकू � �ाचे  'कवच �ा�प' (Shell Model) असे संबोधले जाऊ लागले. 

पुढील अ�ासातनू अणकू � �ातील �ोटॉन आ�ण �टूॉ� न�ा सं�चेा अ�ास होऊन ल�ात आले क�, अणचू े �यै� (Stability) जसे 

मारी गेरपट�-मेयर 
Maria Goeppert Mayer
जम�न-अमे�रकन भौ�तक�शा�� 
ज�: 28 जनू 1906
म�ृ:ू 

��तभावंत �ी भौ�तक�शा��



�ा�ा बा� कवचातील इले�ॉ� न�ा सं�वेर अवलंबनू असत े तसे अणकू � �ाचे �यै�देखील �ातील �ोटॉन आ�ण �टूॉ� ��ा सं�वेर 

अवलंबनू असत.े  या मािहती�ा आधारेच काही अणकू � �े इतर काही अणकू � �ापे�ा जा� ��र का असतात, ह े समज ू शकले. मारी याचें ह े
संशोधन चालू असतानाच जनेसेन नावा�ा जम�न श��ाने �तं�पण ेसंशोधन क�न तसेच �न�ष� काढले. पुढे मारी आ�ण जनेसेन दोघानंी 
�मळून या �वषयावर पु�क ��स�द केले. मारी गेरपट�, जनेसेन आ�ण �वनगर यानंा �ा 1963 सालचे भौ�तक�तील नोबले पा�रतो�षक दे�ात 
आले.



गे�ा प�ास वषात�  इले�ॉ� �नक ��ेात अभूतपूव� �ा�ंतकारक �गती झाली आ�ण संगणक, दरसंचार, ���ा�, �सारमा�मे, ू
ंवै�क�य उपकरण ेइ�ादंीचा झपा�ाने �वकास आ�ण �सार झाला. तं��व�ानातील या महान �ातंी�ा मुळाशी मा� एक लहान व� ूआह े ती 

�णज े टा� ि�झ�र. आप�ाकडे टा� ि�झ�र वाप�न बन�वले�ा रेिडओलाच टा� ि�झ�र �ण�ाची चुक�ची �था आह.े  पूव� इले�ॉ� �नक 
उपकरणात �नवात�  नळ�चा (�ॉ��) वापर करीत. �ा�ा जागी आता टा� ि�झ�र वापरतात. टा� ि�झ�र �णज े Transformable 

ंResistor  िकवा �व�त �वाहाचे �पातंर करणारा चलरोधक. या वामनमूत� टा� ि�झ�रचा जनक आह े �व�म शॉकले. मूळचा �बिटश, पण ु
नावा�पाला आला अमे�रकेत.

इं�ज�नअरचा मुलगा असले�ा �व�म शॉकले यानंी १९३२ म� ेकॅ�लफो�नया इ���टू ऑफ टे�ॉलॉजीधनू पदवी घेतली आ�ण 
१९३६ म� ेमॅसॅ�ूसेटस् इ���टू ऑफ टे�ॉलॉजीमधनू या नावाजले�ा सं�तेनू भौ�तक�त डॉ�रेट �मळवली. �ानंतर �ानंी बले 

टे�लफोन �योगशाळेत बारडीन आ�ण �ाटेन या दोन सहका�या�ंा मदतीने संशोधनास सु�वात केली.

�व�श� �कारचे काही �िटक (Crystals) �ा�ंातनू ��ावत� �व�त �वाह (Alternative Current- AC) सोडला असता ु
हा �वाह एकाच िदशेने जाऊ देतात �णजचे  ��ावत� �व�त �वाहाचे (AC) एकिदश �व�त �वाहात (DC) �पातंर करतात. याचाच अथ � ह ेु ु
�िटक एकिदशाकारकाचे (Rectifier) काय� करतात. (आप�ा घरातील वीज�वाह ��ावती �व�त �वाह असतो तर बॅटरी से�मधील ु
�व�त �वाह एकिदशा (DC) �वाह असतो). �नवात�  नळ�चे रेिडओ अ��� ये�ापूव� अशा �कारचे �िटक वाप�न रेिडओ तयार करीत. ु
�ानंा '�िटक रेिडओ' (Crystal Radio) �णत असत, पण �ातील �नर�नरा�ा मयाद� ामुंळे �ाचा फारसा �चार झाला नाही, १९०४ 

�व�म �ॅडफोड� शॉकले
William Bradford Shockley
���टश - अमे�रकन भौ�तक� शा��
ज� : १३ फे�वुारी १९१०,
म�ृ.ू

वामनमतू� ट�ाि�झ�रचा जनक



ंम� ेजॉन ��ेमग आ�ण डी फॉरे� यानंी �नवात�  नळ� �वक�सत केली आ�ण �तचाच वापर इले�ॉ� �नक सुटा भाग �णनू रेिडओ व इतर 

उपकरणात होऊ लागला. प�रणामी �िटक रेिडओ पूणप� ण ेमागे पडले.

अशा एक िदशाकारकाचे काय� करणा�या �िटकावंर शॉकले या�ंा गटाने आपले ल� क� ि�त केले. ह े �िटक �वजचेे अधस� ◌ंवाहक 

(semi conductors) असतात. �ानंा आढळून आले क�, जमेर्�नयम धात�ूा �िटकामं� ेएकिदशाकारकाचे काय� कर�ाची �मता 
यापूव��ा वापरातील �िटकापे�ा खूपच अ�धक आह.े  �ाचे कारण असे होत ेक�, जम��नयमचे �िटक शु� न�त.े  तर �ात अ� �माणात 
इतर अशु� ��े (Impurities) होती.  �ामुळे ��ावत� �वाह (AC) सुलभतनेे एकिदशा �वाहात (DC) �पातं�रत होत होता. या 
�नरी�णा�ा आधारावर आज �च�लत असलेला टा� ि�झ�  बनव�ात शॉकले यानंा यश आले. याचे वै�श� असे क�, ��ावत� एकिदश र

�वाहात �पातंर करतानाच �व�त�वाहाचे वधन�  ( Amplifiction) देखील होत होत.े जम��नयम,  �स�लकॉन इ. धात ूअधस� ं वाहक वगात�  ु
मोडतात. (ताबं,े अ�ॅ�ुम�नयम ही �वजचेी सुवाहक, तर लाकूड, रबर ही अवाहक असतात.) या अधस� ं वाहका�ा संयजुा (Valency) जवळ 

ंजाणारी संयजुा असलेली मूल��े �ा�ंात �मसळून भेसळ केली जात.े जा� संयजुा असले�ा मूल��ाचंी िकवा कमी संयजुा असले�ा  
��ाची अशी दोन �कारची भेसळ करता येत.े या पदाथाच� ी साधंजेोड क�न ‘सँड�वच’ करतात. या सँड�वचला काही �व�श� गुणधम� �ा� 
होतात व �ाचंा उपयोग क�न टा� ि�झ�र हा सुटा भाग तयार करता येतो. याला तीन टोके ( terminals)  असतात. दोन टोकामं� े�व�त ु
�वाह ��ा�पत केला असता �ाचे �नयमन �तस�या टोकातील �व�त �वाह या �व�तदाब ( Voltage) करतो. या प�तीने टा� ि�झ�र काम ु ु
करतो. थोउ�ात �व�त�वाहाचे �नयमन �व�त�वाहानेच केले जात.े ऊज�� ा ��पात बदल न होता ह े होत असत.े  रेिडओचा �ॉ�� ज ेकाय� ु ु
करीत असे तचे काय� टि� �झ�र करतो. िद�ा�ा आकारा�ा �ॉ�पे�ा हा खूपच छोटा अस�ाने उपकरणाचंा आकारदेखील छोटा सुटसुटीत 
बनवण ेश� झाले आह.े   �शवाय �ॉ�� पूण � काया�� �त हो�ास �न तो तापावा लागत अस�ाने वेळ लागत असे, �ासाठी ऊजा � अ�धक 

लागे. टा� ���र लागलीच काया�� �त होत अस�ाने ऊजच� ीही बचत होत.े

टा� ि�झ�र�ा शोधाने इले�ॉ� �नक ��ेात �चंड �ातंी घडवली. याच तं�ाचा आणखी �वकास होऊन संगणकात वापरली जाणारी 
एकसंध �व�त मंडळे (integrated circuits) �वक�सत झाली. कोणतहेी स�कट ह े वाहक, अवाहक, रोधक आ�ण �वचरणशील रोध ु
(variable resistance) व चलरोधक (transformable resistance) यानंी बनत.े स�कटम� े�व�त �वाहा�ा वहनाची �मता हा ु
एकच गुणधम� �नर�नरा�ा �माणात व �नर�नरा�ा िदशानंी अ���ात असावा लागतो. हा गुणधम� नग� असले�ा भागाला अवाहक, 
जा� असेल �ाला वाहक �णायचे. �स�लकॉन धात�ूा एकाच वडीम� े�त�ा आतंरभागातील वेगवेग�ा िठकाणी ह े गुणधम� �नयं��तपण े
�नमाण�  केले तर ही वडी �णज े एक स�कटच ठरत.े यासाठी �स�लकॉनचे �भ� �भ� �कारे व �भ� �माणात अशु� (भेसळ) केलेले थर िदले 
जातात. ��ेक थराचा आराखडा आखलेला असतो. अशा पापु�ा�ंा �चकटवनू केले�ा वडीला (chip) एकसंध स�कट �णता येत.े ह े सव� 

सू��पात अस�ाने �चंड मािहती थो�ा जागेत साठवण ेव �तचे वेगाने �व�ेषण करण ेश� झाले व संगणकाचंा आकारही लहान होत गेला.

शॉकले, बारडीन आ�ण बाटेन यानंा १९५६ म� ेभौ�तक�तील नोबले पा�रतो�षक बहाल कर�ात आले. मानवी ब�ुीचा अ�भमान 
वाटावा, अशी ही तं��व�ानातील �गती आह.े  �ा आधारे दळणवळण, छपाई, टी�ी, रेिडओसारखी मा�मे, इतर �व�ानाशाखातील 

संशोधनाची साधने, वै�क�य तपासणी उपकरण ेयाचंाही �वकास झाला.



डोरोथी हॉजिकन याचंा ज� इ�ज�ची राजधानी कैरो येथ ेझाला. �ाचें वडील पुरात�शा�� होत.े �ामुळे हॉजिकन कुटुंब जगात�ा 
�व�वध देशातं दौरा करीत असे. डोरोथी याचें �श�ण इं�ंडम� ेऑ�फड� �व�ापीठात झाले. 1937 म� ेडोरोथी यानंी क� ��ज �व�ापीठातनू 
डॉ�रेट �मळवली. �ा�ंा संशोधनाचा �वषय होता '�' िकरणा�ंा व��भवन तं�ा�ा साहा�ाने शरीरातील 'पे�ीन' या पाचक रसा�ा 
�िटकाचंा अ�ास. �ा आधारे �ानंी पे�ीन�ा स�ि�य रासाय�नक रचनेवर संशोधन केले व पुढे याच िदशेने �व�वध स�ि�या�ंा रचनाचंा 

अ�ास केला.

दस�या महाय�ुा�ा काळात इतर शा��ा�ंमाण े�ोरी व चेन ह े नोबले पा�रतो�षक �वजते ेवै�ा�नक पे�न�सलीन�ा रचनेचा शोध ु
लाव�ाचा आटोकाट �य� करत होत.े �ाच वेळ� डोरोथी यानंी '�' िकरणा�ंा व��भवन तं�ा�ा आधारे �मळाले�ा मािहती�ा 
�व�ेषणासाठी संगणकाचा वापर कर�ास सु�वात केली. या न�ा प�तीमुळे 1949 साली पे�न�सलीन�ा रचनेचा शोध लाव�ात यश 
आले. जगात �थमच जीवरासाय�नक संशोधनात संगणकाचा वापर केला जाऊन संशोधनाला नवीन िदशा �मळाली. पण डोरोथी येथचे थाबं�ा 

नाहीत. �ानंी 'सायनो कोबाल अमाईन' �णज े बी-12 जीवनस�ा�ा रेणवीय अ�ासाला सु�वात केली. हा रेण ूपे�न�सलीन�ा रेणपेू�ा 
चारपट मो�ा आकाराचा होता आ�ण �ाची रचना वै�श�पूण � होती. संगणकाचा वापर व इतर रासाय�नक �व�ेषण या�ंा आधारे पाच वष� 
अ�वरत संशोधन क�न �ानंी बी-12 जीवनस�ा�ा रचनेचा उलगडा केला. 1964 म� े�ानंा रसायनशा�ातील नोबले पा�रतो�षक 

�मळाले.

 डोरोथी �ोफूट हॉजिकन
Dorothy Hodgkin
इं��श जीवरसायनशा��
ज� : 12 मे, 1910
म�ृ ू: 29 जलैु, 1994

नोबेल पा�रतो�षक �वजे�ा जीवरसायनशा��



�काशसं�ेषण ही �नसगात� ील सवा�� धक मो�न टाकणारी �ि�या आह े असे मानणा�या व �ावरच संशोधन करणा�या �बर�जट 
ं�नेेसलॅड यानंी जीवरसायन शा�ा�ा संशोधनाला सु�वात केली ती 1939 �ा दशकात. तो काळ �व�ानातील भारावनू टाकणा�या अभूतपूव� 

बदलाचंा काळ होता. तसेच जीवरसायनशा�ाचा फारसा �वकास झालेला न�ता. संशोधनासाठी आव�क शीत क� �ो�ारक 
(Refrigerated Centrifuge), वणप� ट �काशमापक (Spectrophotometer) यासारखी उपकरण ेउपल� होती ती कामचलाऊ 
प�तीने तयार केलेली. जीवशा�ाकडे ओढा असला तरी �ा संशोधनाला पदाथ�� व�ान व रसायनशा�ाची जोड हवी असे �बर�जट यानंा वाटत 

होत.े साह�जकच �ा रसायनशा�ाकडे वळ�ा.
ं� �बर�जट याचंा ज� नो�ब� र 1913 म� ेनॉव��ा द��ण िकना�यावरील ि���यनसॅड गावी गरीब शेतकरी कुटुंबात झाला. विडलानंी 

शेती न करता कॅनडा-अमे�रका येथ े�श�क, िहशेबनीस, �ापार असे उ�ोग क�न शेवटी त ेदंतवै� झाले व �शकागो शहरात �ा�यक झाले. 
�बर�जट याचें सव� �श�ण �शकागोला झाले. 1934 म� े�ानंी �शकागो �व�ापीठाची जीवरसायनशा�ाची पदवी संपादन केली. जीवशा�ात 
'छो�ा रासाय�नक रेणंचूा' काळ �णनू मान�ा गेले�ा �ा काळात जीवनस�,े सं�रेके (हाम��) याचें शोध व �ाचें शरीरि�यातंील काय� 
यावर संशोधन सु� झाले होत.े �बर�जट यानंी 'उपकारक अवाय ूजी�वतील ऑ��डीकरणातील �पण' याचा अ�ास क�न 1938 म� े
डॉ�रेट �मळवली. 194१पय�त �ानंी हॉवड� �व�ापीठात संशोधन केले व �ा �शकागोला परत�ा. 1968 म� ेजम�नीला �लातंर करेपय�त 
�ा �शकागोलाच हो�ा. तथे े वन�ती शरीरि�याशा� (Plant Physiology) या आप�ा आवडी�ा �वषयाकडे �वशेषत: 
�काशसं�ेषणाकडे �ानंी मोचा � वळ�वला. या संदभात� ील �वतंचक ( Enzymes) व �ा�ा �वि�यावंर मोलाचे संशोधन केले. वन�ती 

शरीरि�या वै�ा�नक �णनू आतंरा�ीय �रावर �ानंा मा�ता �मळाली.�
ं� �बर�जट यानंी जीवरसायना�ा संशोधना��त�र� �वहारात वै�ा�नकाना येणा�या अडचणीब�ल, �व�ापीठातील �ी 

संशोधका�ंा अडचणी, संशोधनासाठी लागणारे अथस� हा� याबंाबत आपली मत ेपरखडपण ेमाडंलेली आहते .

ं�बर�जट �ेनेसलॅड
Birgit Vennesland
नॉव��जयन – जम�न जीवरसायन शा��
ज� : १७ नो��बर, 1913
म�ृ ू: 15 ऑ�ोबर, 2001

परखड मतवादी शा��



�मंगळ �हावरचे ह े आ�मक �णाधात�  खून कसा पाडतात, ह े एक मोठे कोडेच आह.े  उ�त�ेा �खर िकरणाने त ेखून पाडत असावेत. 

ब�धा त ेबिहग�ल आरशाचंा वापर क�न आप�ा ल�ावर िकरण क� ि�त करत असावेत.'' १८९८ साली एच. जी. वे� या ��िटश �व�ान 
कादंबरीकाराने '�हामंधले य�ु' या आप�ा कादंबरीत अशा रीतीन े'मृ�ू िकरणा'ंची क�ना माडंली होती. ���ाम� ेमृ�ू िकरण �णनू 
वापरता ये�ाजो�ा लेसर िकरणाचंा शोध १९६० साली लागला. सो�वएत शा�� अले�ादंर �ोखोरोप व एन. जी. बासव यानंी लेसरचा शोध 
लावला. (LASER = Light Amplification by Stimulated Emmussion of Radiation). याच सुमारास अमे�रकेतही टी. 

एच. मायमन यानंी लेसरतं� �तं�पण ेशोधनू काढले.

लेसर िकरणाचंा वापर एक�कडे मानवी क�ाणासाठी संशोधन, औ�ो�गक व वै�क� ��ेात अनेक�वध �कारे केला जात आह,े  तर 
१९९० म� े �ाचा संहारक वापर अमे�रकेने इराक�व���ा य�ुाम� े केला. या य�ुात लेसर तं�ाचा पथदशन� ासाठी वापर क�न 
अ�तउंचाव�न बॉमब्चा इ��त ल�ावर अचूकपण ेमारा केला. लेसर�ा संहारक वापरावर ��तबंध घाल�ासाठी जगातली जनता जाग�क 

रािहली नाही तर लेसर ह े खरोखरच मृ�ू िकरण ठर�ाची भीती आह.े

लेसर संशोधक अले�ादंर �ोखोरोप याचंा ज� ऑ�े�� लयातील अथॅरटन येथ े११ जलैु १९१६ रोजी झाला. अले�ादंरचे वडील 
�मखास�ल ह े एक र�शयन कामगार होत.े झारशाही�वरोधी राजक�य संघटनात सामील झा�ामुळे १९१० म� े�ानंा सैब�ेरयात ह�पार कर�ात 
आले होत.े �ाचंी मै�ीण मा�रया मोठा खडतर �वास क�न �मखाईलना सैब�ेरयात येऊन �मळाली व त े �ववाहब� झाले. १९११ म� े
सैब�ेरयातनू धाडसीपण े सुटका क�न घेऊन मजल दरमजल करीत त ेऑ�े�� लयात पोचले. अले�ादंरचे बालपण अ�तशय ग�रबीत, ना खेळ, 

अले�ादंर �ोखोरोप 
सो�वएत पदाथ��व�ान शा�� 
Alexander Mikhailovich Prokhorov
ज� : जलैु  11  1916
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ना �म� अशा वातावरणात गेले. �ाचंे सवंगडी �णज ेरंगीबरंेगी फुलपाखरे, प�ी आ�ण झाडेझडपे. �ाचंा आवडता खेळ �णज ेझाडा�ा ु
फादंीवर चढायचे आ�ण मो�ा बिहणीला फादंी तोडायला सागूंन वायवुेगाने ज�मनीकडे झपे �ायची.

सो�वएत य�ुनयनम� े१९१७ साली �ातंी होऊन क��ुन� प�ाचे सरकार स�वेर आले. साह�जकच, मायदेशी परत जा�ाचे 
�मखाईल यानंी ठरवले व १९२२ म� ेत ेर�शयाला परतले. अले�ादंरचे शालेय �श�ण ता�ंदला झाले व पुढील �श�ण ले�नन�ादला झाले. 

ंअले�ादंरला रेिडओ इं�ज�नअ�रगची लहानपणापासूनच आवड होती. १९३९ म� े�ानंी भौ�तक�त पदवी घेऊन पुढील संशोधनाला �ारंभ 
केला. जनू १९४१ म� ेजम�नीने सो�वएत य�ुनयनवर अचानक आ�मण केले त�ेा लगोलग �ोखोरोव ल�रात �ज ूझाले. या महाय�ुात 
१९४२ साली जखमी होऊन �ाचंा उजवा हात �नकामी झाला. १९४३ म� ेत ेपु�ा जखमी झाले पण मृ�ू�ा जब�ातनू वाचले. �ाचें आई-
वडील या काळात मृ�ूमुखी पडले तसेच असं� �म� व सहकारी य�ुातं मारले गेले. १९४५ म� ेलालसेनने े जम�नीचा पुरा पराभव केला. पण 
चार वषा�� ा भीषण य�ुात एका खोलीत अनेक कुटुंबाचंी दाटीवाटी, संशोधन साम�ी न� झालेली, अशा असं� अडचणी उ�ा हो�ा. या सव� 
आ�ानानंा सामोरे जात अले�ादंर �ोखोरोप यानंी आपले संशोधन काय� �ज�ीने सु� केले. संशोधनात सै�ा�ंतक अचूकता व देशाम� े
�ावहा�रक��ा उपयोगी ठरेल, अशी दो�ी बाजंचूी सागंड घाल�ावर �ाचंा �वशेष भर होता. आय�ुभर आप�ा संशोधनाम� ेयातला 
समतोल त ेउ�म त�हने  े साधत रािहले. १९५४ म� े�दोलन (ऑिदलेशन) �योगशाळेचे त े�मुख झाले. आप�ा सहका�याबंरोबर �ाचें 

ं ंअ�तशय खुले व बरोबरीचे संबंध असत. �योगशाळेत िकवा बफाव� र घसरारायला िकवा सहलीला गेले तरी सतत �जवंत चचा � चाले आ�ण �ातनू 

शोध संशोधनाचे काम पुढे जाई.

लेसरवर�ा संशोधनाब�ल �ोखोरोव यानंा १९६४ म� ेनोबले पा�रतो�षक �मळाले. लेसर �णज े उ��ेजत िकरणा�ंा उ�जन� ामुळे 
होणारे �काशाचे वधन� . या �ि�ये�ारे अ�ंत लहान आकारा�ा परंत ुतजे�ी अशा िकरणशलाका �नमाण�  करता येतात. �काशिकरण ेअ�ंत 

ंकमी जागेत एक��त झा�ामुळे �ाचंी श�ी लहान �बदवर क� ि�त करता येत.े या क� ि�करणामुळे सू� ��ेावर या िकरणाचंा �भाव पाडून ू
ं�नमाण�  होणा�या उ�तमुेळे तो भाग �वतळतो िकवा न� होतो.

लेसर तं�ाचे अनेक�वध ब�मोल उपयोग आहते . वै�क�य उपचारात र�वािह�ामंधील अडथळे दर कर�ासाठी लेसर िकरण वापरले ू
जातात. ऑ��क फायबर र�वािह�ामं� ेघुसवनू �ा�ारे लेसर िकरणानंा मारा र�ा�ा गुठ�ावंर करता येतो. �ामुळे गुठ�ा फुटतात 

ंिकवा काही �माणात �ाचंी वाफ होऊन अडथळा दर करता येतो. मधमेुहासार�ा रोगात ���पटलावरील र�वािह�ा नाद�� झा�ा तर ू ु
ंऑरगॉन लेसरचा वापर क� नाद�� र�वािह�ा न� करता येतात. �ामुळे पुढील धोके टळू शकतात. मोती�बद�ा श�ि�या के�ावर ु ू

ंकधीकधी डो�ातील �भगाला आधार देणारे आवरण अपारदश�क होत.े, �ामुळे ��ी मंदावत.े लेसर िकरणा�ंा साहा�ान े या आवरणाला हवा 
तसा छेद देता येतो. हा छेद देताना �ा भागातील इतर अवयवानंा इजा पोचत नाही मा�णक �िटक वाप�न �न�मलेले लेसर िह�यानंा �छ�े 

ंपाड�ासाठी वापरता येतात. बोगदा खणताना िकवा तथे े पाईपलाईन बसवताना यं� े अचूकपण े चालव�ासाठी लेसरची मदत होत.े 
�वमानतळावर ढगाचे आ�ादन िकती उंचीवर आह,े  ह े मोज�ासाठी प��ड लेसरचा उपयोग होतो. लेसर िकरणाचंा संदेशवहनात उपयोग 

होतो. जीवशा�ीय संशोधन, अवकाश �वास, रेिडओ, �ो�त�व�ा यातील �गतीसाठी लेसर तं��ान �वशेष उपयोगी ठरत आहते .



इं�ंडमधील ऑ�फड� येथ ेज�ले�ा जॉन क� ड्य�  ूयानंी 1939 म� ेक� ��ज �व�ापीठाची �व�ानातील पदवी �ा� केली. नंतर दसरे ु
महाय�ु सु� झा�ाने �ानंी �वमान उ�ादन मं�ालयात नोकरी धरली. मा� य�ु संप�ानंतर �ानंी ऑ�फड� �व�ापीठातच संशोधन काय� सु� 
केले आ�ण 1949 म� ेडॉ�रेट �मळवली. �ाच वेळ� तथेील ��स� जीवरसायनशा�� पे�टझ् यानंी 'रेणवीय जीवशा�ा'त (Molecular 
Biology) संशोधन कर�ासाठी वै�ा�नकाचंा एक गट तयार केला होता. या गटात क� ड्य�  ूसामील झाले. �ानंी आपले ल� ��थना�ंा रेण�ूा 
सू� रचने�ा संशोधनावर क� �ीत केले. तसे पािहले तर सव� सजीवा�ंा रचनेचा मूलभूत पाया असले�ा ��थनाचंा सागंाडा 'अमायनो 

आ�ा'ंनी बनलेला असतो, ह े �वसा�ा शतका�ा सु�वातीलाच ए�मल िफशर यानंी �स� केलेले होत.े परंत ुया अमायनो आ�ाचंी साखळ�ची 

रचना ��ेक ��थना�ा रेणतू कशी असत,े ह े माहीत झाले न�त.े

पे�टझ् आ�ण क� ड्य�  ूयानंी �-िकरण �ववतन� ाचे तं� वाप�न या संशोधनाला सु�वात केली. आप�ा अ�ासाकरता क� ड्य�  ूयानंी 
�ायंमूधील मायो�ोबीन नावा�ा ��थनाचंी �नवड केली, तर पे�टझ् यानंी िहमो�ोबीन या र�ातील ��थनाचंी �नवड केली. दोघानंा िदसून 

आले क�, िहमो�ोबीन�ा रेणतू 12 हजार अण ू असतात तर मायो�ोबीन�ा रेणतू 1200 अण ू असतात. क� ड्य�  ूया�ंा ��ीने १२ हजार 

अणंपेू�ा बाराशे अण ू हाताळण े �ामानाने आवा�ातले होत.े �णनू �ानंी मायो�ोबीन �नवडून �-िकरण �ववतन� ा�ारे काढले�ा 
मायो�ोबीन�ा शेकडो छाया�च�ाचंा अ�ास केला. परंत ुया छाया�च�ा�ंारे �मळणा्ऱ्या मािहतीचे संकलन आ�ण �व�ेषण श� झाले त े
1950 �ा दशका�ा अखेरीस शोध लागले�ा �ा काळातील �गत संगणकामुळे. मायो�ोबीन�ा रेणंचेू संपूण � ���मतीय �च� 1960 साली 

ंकाढले गेले. �ाच आधारे �ा रेणतूील अमायनो आ�ा�ंा साखळ�त बाराशे अणं�ूा जागा बरोबर �न��त के�ा गे�ा. पॉ�लग नावा�ा 

शा��ाने 1950 �ा सुमारास �स� केले होत ेक�, धागाकार ��थनाचंी रचना स�पलाकार(Helical)  �णज े गोल �ज�ासारखी असत.े  क� डय�  ू

जॉन कौडी क� डय्ू� �
Sir John Cowdery Kendrew
�ब�टश जीवरसायनशा��
ज� : 24 माच�, 1917
म�ृ ू: 23 ऑग�, 1997

 ��थनसाखळ�तील मलू भतू संशोधन 



यानंी दाखवनू िदले क�, 'मायो�ोबीन'सारखी ��थने जरी धागाकार नसली तरीदेखील �ाचंी रचनासु�ा मूलत: स�पलाकारच असत.े  क� ड्य�  ू
या�ंा 'मायो�ोबीन'�ा संशोधनामुळे पे�टझ् यानंा िहमो�ोबीन ��थना�ंा १२००० अण ू असले�ा रेणंचूी रचना अ�ासण ेसोपे गेले. या 

संशोधना�ा आधारे '�सकल सेल अ�ॅन�मया' या आनुवं�शक रोगावर संशोधन होऊन असे �स� करता आले क�, हा रोग िहमो�ोबीन ��थना�ंा 

साखळ�तील फ� एक अमायनो आ� बदलले गे�ामुळे होतो.

क� ड्य�  ूया�ंा संशोधनाने ��थना�ंा साखळ��ा रचने�ा संशोधनाचा पाया घातला आ�ण आजही �व�वध ��थना�ंा अ�ासाला 
ं�ाची मदत होत आह.े  1962 म� ेक� ड्य�  ूआ�ण पॉ�लग यानंा एक��तपण ेशरीरि�या�व�ान आ�ण औषधशा� या �वषयातील नोबले 

पुर�ार दे�ात आला.



ं�ॉनट्म �स�दातंाचा �श�कार, पिह�ा अणबु ॉ� �न�मती�क�ातील एका गटाचा �मुख, 'फेनमन आरेखा'चा जनक, कुशल बोगो 
वादक आ�ण गो�ीवे�ाळ �रचड� िफ�ल� फेनमन, ह े ��ा�पत क�ना व ��तमावंर �खर ह�ा चढ�वणारा ��ावंत भौ�तकशा�� होत.े.

�रचड� फेनमन यानंी १९३९ म� ेमॅसॅ�ुएटस् इ���टू ऑफ टे�ॉलॉजी या नावाजले�ा सं�तेनू पदवी �ा� केली आ�ण १९४२ 
साली अण ू संशोधनात अ�णी असले�ा ���न �व�ापीठातनू डॉ�रेट �मळवली. तो काळ दस�या महाय�ुाचा होता आ�ण इतर अनेक ु
शा��ा�ंमाण ेफेनमन अणबु ॉ� �न�मती�ा �क�ात सामील झाले. अलामोगोड� येथ ेघेत�ा गेले�ा पिह�ा अण◌ु�ोट चाचणी�ा वेळ� 
त े�त: हजर होत.े य�ुानंतर १९४५ म� ेकन�ल �व�ापीठात आ�ण १९५० नंतर कॅ�लफो�नया इ���टू ऑफ टे�ॉलॉजीग� ेत े�ा�ापक 
�णनू काम करीत होत.े �ाचंी भौ�तक�वरची �ा�ाने �वशेष ��स� पावली व पुढे 'फेनमन ले�स� इन िफ�ज�' या नावाने ��स� झाली. 

आजही ही �ा�ाने भौ�तक��ा अ�ासका�ंा ��ीन े मह�ाची आहते .
ं�रचड� फेनमन याचंी मह�ाची काम�गरी '�ॉटम इले�ो� डायनॅ�म� या �वषयातली आह.े  ऊज�� ा अ�वना�शतचे ा �स�दातं �ाकाळ� 

सव�मा� झाला होता. कोणतीही ऊजा � न�ाने �नमाण�  करता येत नाही अथवा न� करता येत नाही अशी �ाची माडंणी होती, परंत,ु पुढे अण ू

संशोधनात असे ल�ात आले क�, अण�ू ा बाबतीत ह े खरे असले तरी उप-आ��क �रावर (Subatomic level) अ�� काळ या 

�स�दातंाचा भंग होतो.

फेनमन यानंी १९४० �ा शेवटास '�ॉटम इले�ो� डायनॅ�म�'चे त� माडंले. अणमू धील इले�ॉ� न�ा वतन� ाचा ग�णती त�ा�ंा 

आधारे काटेकोर अ�ास क�न �ानंी ह े �स� केले क�, काही �व�श� उप-आ��क आ�व�ारामुळे (Subatomic Phemomenon) 
काही नवीन (Particles) शू�ातनू �नमाण�  होतात आ�ण �ाचें अ��� कळ�ापूव�च त ेन�ही होतात. ह े कण ऊजा � अ�वना�शतचे ा 

�रचड� �फ�ल� फेनमन
Richard Phillips Feynman
अमे�रकन भौ�तकशा��
ज� ११ मे १९१८, 
म�ृ ू: १५ फे�वुारी १९८८

��ावंत भौ�तकशा�� 



�स�दातंाचे उ�ंघन कर�ास जबाबदार असतात, या कणानंा 'आभासी कण' (Virtual Particles) संबोध�ात आले. �ाच काळात 
ंअमे�रकन शा�� �ु�लयन �ीगर व जपानी शा�� टोमोनागा यानंी असाच �स�दातं �तं�पण े�स� केला. या �ॉटम इले�ो� डायनॅ�म��ा 

ं�स�दातंासाठी फेनमन, �ीगर आ�ण टोमोनागा या �तघानंा १९६५ चे भौ�तक�तील नोबले पा�रतो�षक दे�ात आले. फेनमन यानंी 
'कॉ��नेटो�र�' या ग�णत शाखेचा वापर इले�ॉ� न�ा वतण� कु��ा अ�ासासाठी केला. �ानंी वापरले�ा प�तीमुळे ��� �योगातंनू 
�मळणारे �न�ष� आ�ण ग�णताने काढलेले �न�ष� यात पूव� जी तफावत येत होती ती रािहली नाही व अ�धका�धक अचूक �न�ष� काढण ेश� 
झाले. �ामुळे अणभु ौ�तक�तील संशोधकानंा काम सुकर करणारे साधन �ा� झाले. �ाच�माण ेउप- आ��क �रावरील '�ाक� '�ा 

संशोधनाला मदत झाली.

२८ जानेवारी १९८६ रोजी अमे�रके�ा अवकाश 'शटल' चॅल�जरचा उडाण◌ानंतर �ोट झाला व �ातील सात �वासी ठार झाले. 
�ा�ा चौकशीसाठी नेमले�ा स�मतीवर फेनमन होत.े सव� सरकारी लालिफतीचे �नयम धडुकावनू �ानंी 'शटल'ची जळुणी करणा�या सव� 

ंशाखातंील ��� काम करणा�या तं�वै�ा�नकाशंी चचा � केली ��� काय� पािहले. 'शटल'�ा एका भागातील छो�ा रबरी �रगचे काय� नीट न 

हो�ाने हा अपघात झाला असावा, असा �न�ष� माडूंन स�मती�ा बठैक�त �योग क�न दाखवनू �ानंी सा�यानंा ध�ा िदला. अहवालाम� े

कोणताही बदल कर�ास �ानंी नकार िदला.

�रचड� फेनमन चागंले �च�कार होत.े त ेउ�म �श�क होत.े �व�ानातील गुंतागंुतीचे �वषय खेळकर प�ती समप�कपण,े उलगडून 
दाखव�ाची �ाचंी हातोटी �वल�ण होती �ाचंी 'Surely you are joking, `What do you care', `What others think' 

आदी पु�के गहन �वषय हसतखेळत वाचकापंय�त पोचवत अस�ाने लोक��य आहते . आपली शा��ाची जडणघडण कशी झाली, ह े

लहानपणीची मोठी मा�मक उदाहरण ेदेऊन त े�वषद करतात. नमु�ादाखल �ातली दोन- तीन िक� ेपा�या.

त ेसागंतात-

मी लहान असताना विडलानंी आणले�ा छो�ा रंगीत फरकाशंी आ�ी खेळत असून लवकरच आ�ी �ा�ा गुंतागंुती�ा रचना क� 

लागलो. आई एकदा विडलानंा �णाली, ''�बचा�याला एक�ाला खेळू दे क�. ''

वडील �णाले, '' नाही. �व�वध संरचना कशा व िकती मनोवेधक असतात ह े मी �ाला दाखवतोय. �शवाय ह े �ाथ�मक ��पाचे 
ग�णतही आह.े  ''

आम�ाकडे 'एनसाय�ो�पडीया ��टा�नका' होता. मला माडंीवर बसवनू वडील �ातील मािहती वाचून दाखवीत. समजा, आ�ी 

डायनोसॉरस �करणातील 'टायरॅनोसॉरस रे�' वाचत असू तर �ाब�ल �टलेले असे क�, 'हा डायनोसॉरस पंचवीस फूट उंच होता आ�ण �ाचे 

डोके सहा फूट �ंद होत.े'

वडील वाचन थाबंवनू �णत, ''आता याचा अथ � काय होतो, त े आपण पा�. जर हा डायनोसॉरस आप�ा अगं णात उभा रािहला तर 
आप�ा घरा�ा दस�ा मज�ावर�ा �खडक�पय�त �ाचे डोके पोहोचेल इतका तो उंच आह.े  पण �ाचे डोके मा� �खडक�तनू आत येणार ु
नाही इतके त े�ंद आह.े  '' 

��ेक गो� ��� उदाहरणात �पातं�रत क�न समजाव�ाचा श� तवेढा �य� त ेकरत.

इतके �चंड �ाणी अ���ात होत ेआ�ण त ेसव� न� झाले. त ेका न� झाले ह े कोणालाही माहीत नाही. ह े सव� मनोरंजक आ�ण 

�च�थरारक होत.े आपण ज ेवाचतो �ाचा वा�वात अथ � काय. �ातनू आप�ाला नेमका काय बोध होतो, ह े समजावनू घेण ेमी विडलाकंडून 

�शकलो.

मी थोडा मोठा झा�ावर असेच एकदा झाडाचे एक पान �ानंी खुडले. पान थोडे खराब झालेले होत.े �ावर ताबंसू रंगाची लहान व� रेषा 



होती.

'या ताबंसू रेषेकडे पाहा, ती सु�वातीला अ�ंद व पाना�ा टोकला �ंद झालेली िदसत े ना� ह े काय आह�े  एक माशी आह,े  �पव�ा 
डो�ाचंी �नळ� माशी - िहर�ा पंखाची. या माशीने या पानावर अडं ी घातली. �ातनू बाहरे आलेली अळ� संपूण � जीवन ह े पान खा�ात 
घालवत.े तचे �तचे अ�. ती पान खाता खाता ताबंसू �नशाणी सोडत.े  अळ� मोठी होत जात ेतशी ही रेषाही �ंद होत.े अळ� पु�ा माशी होत.े ही 
नवी माशी दस�या पानावर अडं ी घालत.े '�ु

याहीवेळ� मला माहीत होत,े  क� तपशील तंतोतंत बरोबर न�ता. ती कदा�चत माशी नसेल, भुंगा असेल. परंत ुजी क�ना त े मला 
साजाव�ाचा �य� करत होत,े ती जीवसृ�ीतील मोठी मौजचेी बाब होती. जीवसृ�ीचा सव � खटाटोप दसरे- �तसरे काही नसून पुन�उ�ादन ु
असत े आ�ण हा खटाटोप िकती गुंतागंुतीचा असला तरी मह�ाची गो� असत े तो पुन:पु�ा करण.े

एकदा एम. आय. टी.तनू मी परत आलो त�ेा त े�णाले,  ''आता त ूया सव� गो�ी �शकला आहते  तर मा�ा डो�ात नेहमी घोळणारी 
एक शंका आह े आ�ण �ाची समाधानकारक उकल मला होत नाहीये. ''

मी �णालो, ''कोणता �� आह�े '' त े�णाले, �मा�ा समजतु ी�माण ेअण ू एका ��तीतनू दस�या ��तीत �वेश करताना �काशाचा ु
एक कण उ��जत करतो आ�ण �ाला 'फोटॉन' �णतात,

�अगदी बरोबर आह,े�' मी �णालो.  

�ानंी �वचारले, ''अणमु � ेफोटॉन आधीपासूनच असतो का��

�नाही. फोटॉन आधीपासून नसतो.�

''मग तो येतो कुठून� बाहरे का पडतो��

मी �ानंा सागं�ाचा �य� केला क�, फोटॉन असे साठवलेले नसतात. इले�ॉ� न�ा गतीमुळे त े�नमाण�  होतात. पण �ानंा नीट 
समजावण ेमला जमले नाही. मी �णालो, ''मी आता बोलताना जो आवाज करता आह े �ा�ासारखेच ह े आह.े  याआधी आवाज मा�ा 

शरीरात न�ता.''

परंत ुमा�ा उ�राने �ाचें समाधान झाले नाही. अशा �कार�ा �ानंा उ�र न �मळाले�ा गो�ी समजावनू सागंण ेमला कधीच जमले 
नाही. खरे तर अशा �कारची उ�रे शोध�ासाठी �ानंी मला �व�ापीठात धाडले होत.े पण �ाचंी समाधानकारक उ�रे मला देता आली 

नाहीत. �ा�ीने त ेअयश�ी ठरल.े

मा�ा आई�ा �व�ाना�ा बाबत मा�ा घडणीत काही वाटा न�ता तरी �तचा मा�ावर खूपच �भाव होता. �वशेषत: मा�ा 
आईजवळ �वल�ण �वनोदब�ुी होती. �त�ाकडून मी �शकलो क�, 'आप�ा जा�णवेचा सव�� आ�व�ार कोठला असेल तो खळखळत े
हा� आ�ण मानवी कणव हाच होय.'

लहान मुलाबंरोबर खेळ�ात फेनमन रममाण होत. खेळता खेळता मुलानंा ग�णतातील अवघड संक�ना सो�ा प�तीने समजावनू 
सागंत. कॅ�रसार�ा दधर�  रोगाशी त ेदहा वष� लढत होत.े पण �ाचंा अवखळपणा, उ�ाह व �व�ाना�वषयीची तळमळ शेवटपय�त िटकून ु
होती.



�वसा�ा शतका�ा उ�राधात�  जीवरसायनशा�� आ�ण वै�क तं��ान या �व�ाना�ा शाखामं� ेल�णीय �गती झाली. �त�ा 
आधारावर औषध�व�ान (Pharmacology) �वषयालासु�ा चालना �मळून �केु�मया (र�ाचा कक� रोग) व इतर कक� रोग, �वषाण ूरोग, 

अवयवारोपण श�ि�या इ.साठी उपय�ु, प�रणामकारक औषध े शोध�ासाठी जोरात संशोधन सु� झाले. याची प�रणती �णनू 
�केु�मयावर पिहले प�रणामकारक औषध शोधले गेले. अशा �कारे औषध ेशोधणा�या औषधशा��ामं� ेकळ�चे �ान असणारी �ी 

वै�ा�नक �णज े गटू�ड ए�लयन.

गटू�ड याचंा ज� �यूॉक� म� े पूव� यरुोपातनू �लातंरीत झाले�ा �ू कुटुंबात झाला. 1937 साली हंटर कॉलेजमधनू �ानंी 
रसायनशा�ात पदवी घेतली. आ�थक मंदीमुळे वै�कशा�ात संशोधन कर�ाचे �� पुरे करण े�ानंा अवघड झाले. �ामुळे �योगशाळेत 
साहा�क, शालेय �श��का अशा नोकरी करत गटू�ड यानंी 1941 म� ेपदवी �मळवली. नंतर नोकरी�ा शोधात असताना एक �ी �णनू  
डावलले जा�ाचे कटू अनुभव �ानंा आले. एके िठकाणी तर �ानंा “त ू सुंदर आहसे , �ामुळे इतर पु�ष सहका�याचे ल� �वच�लत होईल” 
असे सागूंन नोकरी नाकार�ात आली. 1944 साली ए�लयन यानंा बरोज वेलकम कंपनी�ा वेलकम संशोधन �योगशाळेत 

जीवरसायनशा�� �णनू नोकरी �मळाली. नोकरीचा संपूण � काय�काळ ए�लयन तथे ेरािह�ा.

ं�ो.जॉज � िह�च� ह े त�ेा जीवरसायन �वभागाचे �मुख होत.े त�ेा रोगावर नवीन औषध शोध�ाची प�त �णज े �व�वध �कारची 
ंरसायने वाप�न �ाचंा प�रणाम तपासून पाहण ेअशी मयाि� दत आ�ण अ�नयो�जत होती. �ो.िह�च� यानंा ही प�त मा� न�ती. �ानंा 

अपे��त होता तो तक� संगत औषध ेशोध�ाचा काय��म. रोगजंतं�ूा चयापचय ि�याचंा अ�ास क�न या ि�या खंिडत करणारी औषध े

गटू�ड ए�लयन
Gertrude B. Elion
अमे�रकन जीवरसायनशा��
ज� : 23 जानेवारी, 1918
म�ृ ू: २१ फे�वुारी, १९९९

ने�दीपक काम�गरी करणारी औषधशा�� 



प�रणामकारक व उपय�ु ठरतील, असे �ानंा अ�भ�ते होत.े आपले मत ए�लयन यानंा पटवनू देऊन �ा दोघानंी आपला संशोधन माग� मु�र 
ंकेला. या संशोधन काया�� मातनू �ानंी आपले ल� पेशीमधील ��ू�क अ�ॅसडस ्�णज े क� �क आ�ावंर क� ि�त केले. त�ेा क� �क आ� 

ंDNA आ�ण RNA अशी दोन �कारची असून �ाचंा आनुवं�शकतशेी संबंध असतो, ह े �ात न�त.े  परंत ुक� �क आ� �णज े पेशी�ा 
वाढीसाठी आव�क असणारे '�रुाईन' व 'पायरीमेडीन' या रासाय�नक गटातंील रेणं�ूा रचनेवर आधा�रत असणारे आ� असत े ह े �ात होत.े 
�ापैक� �रुाईन�ा अ�ासाची जबाबदारी ए�लयन या�ंावर सोप�व�ात आली. �रुाईनचे �कार व घटक याचंा अ�ास क�न, �व�वध 

घटक वेगळे क�न, �ाचं ा �कु े �मया बरा कर�ासाठी उपयोग होतो का, ह े तपासून पाह�ास �ानं ी सु�वात केली. ही ि�या �धमी असत,े  
�ाम� ेवेळ पु�ळ लागतो. तरीसु�ा �चकाटी न सोडता �ानंी 'डायअमायनो �रुाईन' हा घटक शोधनू काढला. �केु�मया�ा ��ामं� े

ंर�ातील पाढं�या पेशीचे �माण जा� वाढत असत.े  परंत ुडायअमायनो �रुाईनमुळे ह े �माण वाढ�ाची गती कमी होत.े कारण ह े औषध 
ंपाढं�या पेशीची वाढ रोख�ास समथ � होत.े परंत ुया औषधाचे इतर द��रणाम �नदश�नाला आले. �णनू �ावर संशोधन क�न �ानंी ६ MP ु

ंिकवा ६ मरकॅ�ो �रुाईन नामक दसरे औषध शोधनू काढले. ह े औषध लहान मुलावंरील �केु�मयावर गुणकारी ठरले आ�ण त ेआज देखील ु
ंवापरात आह.े  नंतर ६MP औषधाचा एक राया�यनक �कार मु��पड रोपण झाले�ा ��ाम� ेअ�ंत उपय�ु असतो, असे आढळून आले.

ं ंए�लयन आ�ण िह�च�चे यश खरोखरच ने�दीपक होत ेआ�ण �णनूच िह�च� यानंा 'बरोज वेलकम'चे संशोधन संचालक �णनू 
बढती �मळाली आ�ण ए�लयन यानंा '�ायो�गक उपचार' �वभागाचे �मुख नेम�ात आले. तोपय�त १९६० चे दशक संप�ा�ा मागाव� र होत े
आ�ण जीवाणंनूा मारक �व�वध ��तज�ै वकाचंा शोध लागून जीवाण ूरोग��ानंा िदलासा �मळाला होता. परंत ु�वषाण�ू� रोगावंर मा� अजनू  

ं ंऔषध सापडत न�त.े  याचे मु� कारण �णज े �वषाण ूनेहमीच पेशी�ा आत वा�� क�न तथेचे विृ�दंगत होतात. अशा पेशीना मारक न 
ंठरता, फ� �वषाणंनूा मारक ठरेल असे औषध सापडण ेअवघड जात होत.े येथचे िह�च� याचंी 'जंतं�ूा चयापचय खंडनाची वा �नरोधनाची' 

ंसंक�ना उपय�ु ठरली. गोवर, का�ंज�ा, �� ूइ. �वषाण-ूरोग आप�ाला माहीत आहते . हपीझ जाती�ा �वषाणंमुूळे �व�वध बाधा होतात. 
ंयामं� ेनागीण, जनन�ि�याचें आजार व ��चत हपीझमुळे होणारा म�द दाह इ. �वकार समा�व� होतात.ू

ंया हपीझ �वषाणंवूर औषध शोध�ासाठी ए�लयन यानंी १९६० पासून सु�वात केली. याकरता �ानंी �त:च शोधले�ा एक �कार�ा 
ं ं ं�रुाईनवर आपले ल� क� ि�त केले. हपीझ �वषाण ूशरीरातील पेशीम� ेबाधा आणतात; �णजचे  त ेपेशी�ा आत �शरकाव करतात आ�ण 

ंं ंपेशीम� ेएक �व�श� �वतंचक तयार करतात. नंतर त ेतथे ेव�ृ�गत होत असताना �णजचे  �ाचें गुणन होत असताना या �वतंचकाची हपीझ 
�वषाणंनूा आव�कता असत.े  ए�लयन यानंी शोधले�ा औषधाचंी या �वतंचकाशी रासाय�नक जोडणी होत अस�ाने �वषाणंचेू गुणन होताना 
औषधदेखील �वतंचकाबरोबर �वषाणंपूय�त पोचत.े  या औषधामुळे �वषाणं�ूा DNA बनव�ा�ा �णजचे  गुणन ि�येत अडथळा �नमाण�  
होऊन ि�या खंिडत होऊन शेवटी �वषाणंचूी वाढच बंद झा�ामुळे �ाचंा नायनाट होतो. या औषधाला 'एसाय�ो��र'(Acyclovir) असे 

ंनाव िदले गेले. आ�ण आजदेखील हपीझ �वषाण ूबाधावंर त ेगुणकारी �णनू वापरले जात.े या श◌ोधामुळे ए�लयन याचंी क�त�, नाव जगभर 

झाले. ए�लयन या�ंा मत,े 'एसाय�ो��र'चा शोध �णज े �ानंी लावले�ा शोधापैंक� सवा◌� ं त 'ब�मोल र�' होय.

१९८८ साली ए�लयन यानंा नोबल पा�रतो�षक दे�ात आले. �ानंी वापरले�ा 'चयापचय �नरोधन वा खंडन' प�तीचा वापर क�न ७-
८ वषाप� ूव� अनढ नावाचे एड्स रोगावर काही �माणात उपय�ु असणारे औषध शोधनू काढ�ात शा��ानंा यश आले आह.े  तसेच या 
प�तीचा वापर क�न �वषाण ू रोगावंर गुणकारी औषध े शोध�ासाठी जगभर औषधशा�ातील तज�् संशोधन करत आहते . गटू�ड ए�लयन 
यानंी �मळवलेले यश ल�ात घेता, इतर �वषाणं�ूवरोधी औषधदेेखील �मळ�ाची श�ता न��च �नमाण�  झाली आह,े  असे �टले तर त ेवावगे 

ठरणार नाही.



रसायनशा�ातील संशोधनामुळे दोन वेळा नोबले पुर�ार �ा� करणारे �ेड�रक सँगर याचंा ज� इं�ंडमधील �ॉ�रशायर 
परग�ात एका सुखव� ूकुटुंबात झाला. शालेय �श�णात सव�साधारण �व�ाथ� असले�ा �ेड�रक यानंी वया�ा अठरा�ा वष� क� ��ज 
येथील स�ट जॉन कॉलेजम� ेडॉ�र हो�ा�ा इ�ेने �वेश घेतला. �ाचें वडीलदेखील याच कॉलेजमधनू डॉ�र झाले होत.े कॉलेजम� े

गे�ावर मा� �ानंा जीवरसायनशा�ात �ची उ�� झाली. ह े ��े �ा काळ� तसे नवीनच मानले जात होत.े सँगर या�ंा मत,े 'जीवशा� ह े

रसायनशा�ा�ा भाषेत समजावनू सागंता येत ेही क�नाच अ�ंत �च�थरारारक होती.' 1939 म� े�ानंी या शा�ात �थम �ेणीत पदवी 
ं�ा� क�न 1943 म� े डॉ�रेट �मळवली. �ा काळात पेशीमधील घटकातं असणा�या अनेक रसायनाचंी उकल होऊन �वतंचके 

(Enzymes) ही अमायनो आ�ापंासून बनलेली ��थनेच असतात ह े नुकतचे समजले होत.े अशा �वतंचकापंैक� 'कमी गुंतागंुतीची रचना 

असणारे �वतंचक' �णनू इ��ु लनवर क� ��जमधील डॉ.�चबनाल या�ंा �योगशाळेत सखोल संशोधन चालू होत.े �ेड�रक सँगरदेखील तथे े
संशोधन करीत होत.े 

आप�ा शरीरात र�ातील �माण �नयं��त कर�ासाठी इ��ु लन अ�ाव�क असत े आ�ण �ा�ा अभावामुळे मधमेूह होतो, ह े
ंआता सव��तु आह.े  या इ��ु लनचा मह�पूण � शोध 1922 म� े�ेड�रक बॅ��ग आ�ण चाल�स ब�े यानंी लाव�ानंतर पुढील दोन दशकातं 

डुकरा�ंा ��हापंासून �िटक �पातील इ��ु लन वेगळे कर�ात वै�ा�नकानंा यश आले होत.े तसेच इ��ु लनची �व�वध अमायनो 
आ�देेखील ओळख�ात आली होती. या अमायनो आ�ाचंी इ��ु लनम� ेन�� रचना कशी आह े ह े मा� �ात न�त.े  सँगर यानंी यावर 
आपले ल� क� ि�त केले. बारा वष� अथक �य� आ�ण �व�वध �योग क�न सँगर यानंी 1955 म� ेइ��ु लन�ा रेणमू� ेकोणती अमायनो 

�ेड�रक सँगर
Frederick Sanger
���टश जीवरसायनशा��
ज� :13 ऑग�, 1918
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आ� ेअसतात, �ाचंी साखऴ� कशी असत,े  �व�वध अमायनो आ�ाचंी जोड आ�ण �म कसे असतात, ह े सव� कोडे उलगडले.

सँगर या�ंा या शोधामुळे आज जनुक�य अ�भया�ं�क��ा साहा�ाने कृ��म�र�ा इ��ु लन बनव�ाचे �य� जोमाने चालू झाले 

आहते . परंत ुजीवरसायनशा�ीय ��ीने �ावेळ� �थमच �न�ववादपण े�स� झाले क�, अमायनो आ�ा�ंा �व�श� जळुणी- जोडणीमुळेच 
�व�श� ��थने तयार होतात. सँगर यानंा 1958 चे रसायनशा�ाचे नोबले पा�रतो�षक दे�ात आले. याच सुमारास �ा��स ��क यानंी माडंले 

क�, डीएनए (D.N.A.) क� �क आ� आनुवं�शकतचेा पाया असत े व �ाचे मह�ाचे काय� �णज े �व�वध �कारचे ��थने बनवण.े आता 

जीवरसायन शा��ापंुढे D.N.A.चे ह े काय� न�� कसे चालत,े याचे कोडे उलगड�ाचे आ�ान उभे रािहले.

ं1961 पय�त केले�ा �योगामंुळे वै�ा�नका�ंा ल�ात आले होत ेक�, ��थने बन�व�ाचे काय� पेशीम� े  D.N.A. माफ� त एक 

�कार�ा रासाय�नक साकें�तक संदेशामुळे होत.े D.N.A. क� �क आ� 1) अ◌ॅिड�नन, 2)थाय�मन, 3) �ा�नन आ�ण 4) सायटो�सन या 
चार �कार�ा रासाय�नक घटका�ंा साखळ�मुळे बनलेले असत.े  (यानंा ��ु�ओटाईड �णतात). कोण�ाही तीन ��ु�ओटाईड�ा एका 
गटाला 'कोडॉन' �टले जात.े या कोडॉनची �व�श� �मवारी �णजचे  �व�श� �कारचे अमायनो आ� बनव�ाचा संदेश असतो. यालाच 

'जनुक�य संदेश' (Genetic Code) �णतात. तसेच या संदेश वहनाचे कामी  RNA  नावाचे दसरे आ� उपयोगी पडत.ेु

1962 म� ेसँगर यानंी क� ��ज �व�ापीठातील वै�क�य संशोधन प�रषद �योगशाळेत DNA  व  RNA �ा ��ु �ओटाईड�ा 
�मवारी आ�ण जनुक�य संदेशावरील संशोधनाला सु�वात केली. �ानंी ��ु�ओटाईडची �मवारी जाणनू घे�ाकरता �व�वध 
जीवरासाय�नक �व�ेषण तं��ाने �वक�सत केली व �ायोगे DNA व RNA वरील कोडॉन व �ाचंी �मवारी अथवा जनुक�य संदेश 
जाण�ाची प�त �वक�सत केली. याम� ेDNA व  RNA  �ा साखळ�चे छोटे छोटे िह� ेक�न मग �ाचें �व�ेषण करावे लागे. अशा 
�कारे सहा वषात�  �ानंी RNA �ा एका िह��ातंील 120 ��ु�ओटाईड्सची �मवारी 1968 म� ेओळखली. हा �ा काळातील 
जीवरसायनशा�ातील एक �व�मच होता. तरीसु�ा एकूणच ह े काम संथपण ेचालले होत.े �णनू 1970 म� े�ानंी DNA चे तकुडे क�न 
�व�ेषण कर�ाऐवजी ��ु�ओटाईडना िकरणो�ारी लेबल लावनू �ानंा डीएनए पॉ�लमरेझ नावा�ा �वतंचका�ारे DNA चय्ा दस�या ु
सु�या धा�ाला जोडले. अशा �कारे �ा धा�ातील कोडॉन ओळखण ेसोपे झाले आ�ण कमी वेळात जा� लाबंी�ा DNA  ची साखळ� 
तपासता येण ेश� झाले. केवळ चार वषात� च एका �वषाण�ूा DNA तील 5386 ��ु�ओटाईडची �मवारी शोधता आली. �ानंतर या 
प�तीचा वापर क�न �व�वध संशोधकानंा अनेक जीवा�ंा DNA कोडॉनची �मवारी जाण�ात यश आले. 1980 म� ेसँगर यानंा दस�यादंा ु
नोबले पुर�ार �मळाला.

� आज संपूण � 'मानवी जनुक समूह' (जीनोम) ओळख�ासाठी जीवरसायन संशोधका�ंा अनेक गटाचें �य� चालले आहते . हा 
जीनोम �णज े 5 फूट लाबंीचा सुमारे 300 कोटी ��ु�ओटाईड�ा जो�ाचंा DNA चा धागा आह.े  सँगर या�ंा शोधामुळे आ�ण �ानंी 
�वक�सत केले�ा DNA कोडॉन�ा �मवारी�ा परी�ण प�तीमुळे जीवतं��ान आ�ण जनुक�य अ�भया�ं�क� यामं� ेअमू� भर पडली 

आह.े



आध�ुनक �व�ान �च�वेधक व सो�ा प�तीने उलगडून दाख�वणारे एक महान लेखक ऐझॅक अ�समोव याचंा ज� २ जानेवारी १९२० 
रोजी र�शयातील पेटो� �वची येथ ेझाला. १९२३ साली �ा�ंा विडलानंी अमे�रकेतील �कुलीन येथ े�लातंर केले. लहानपणी वडलाचें खाऊचे 
दकान हचे  �ाचें छोटे �व� होत.े दकानातील मा�सके वाचून �ानंा वाचनाची गोडी लागली व तथेचे �ाचंी �व�ानकथाशंी पिहली गाठभेट झाली. ु ु
कोलं�बया �व�ापीठातनू रसायनशा� पीएच.डी संपादन के�ानंतर त ेबॉ�न �व�ापीठा�ा वै�क�य महा�व�ालयात जीवरसायनशा�ाचे 
�ा�ापक झाले. 'जीवरसायनशा� आ�ण मानवी चयापचय'(Biochemistry and Human Metabolism) या पु�काचे त े
सहलेखक होत.े परंत,ु त े जग��स� झाले त े�ा�ंा �व�ान कथा-कादंब�यामुंळे व �व�ान लोक��य कर�ा�ा �ा�ंा अि�तीय कायाम� ुळे.

�व�ानकथा (साय� िफ�न) �टली क� '�ार-टेक� 'सारखी चम�ारपूण � व उपकरणाचंी रेलचेल असलेली अमानवी साहस कथा 
डो�ासमोर येत.े असाही एक समज असतो क� �व�ानकथा �णज े य�ुकथा, रह�कथा, साहसकथा वा नवलकथा अशा केवळ एक 
मनोरंजनपर वाड्मयाचा �कार आह.े  अ�समोव या�ंा मत,े �व�ानकथा या �व�ानातील �गती आ�ण बदल यानंा िदलेला सािह��क ��तसाद 
असतो. �व�ाना�ा संदभात� ील संपूण � मानवी अनुभवाचंी अ�भ��ी �ात असत.े  �व�ाची रह�े शोध�ाचे काय� �व�ान करत असत.े  तरीही 
�व�ानकथामं� े�वचारानंा चालना देणा�या 'कूट-उकल' पैलूंची जोड देण ेसोपे न�त.े  नेमक� हीच िकमया अ�समोव यानंी साधली. �न�ळ 
�च�थरारक, नवन�ा यं�तं�ाचे वणन�  करणा�या व साहसकथा�ंा ��पा�ा �व�ानकथाऐंवजी अ�समोव यानंी आप�ा कथामंधनू कोडी 
सोडवता सोडवता �व�ान व �ाची �वचारप�ती वाचकापंय�त पोचव�ात यश �मळवले. �व�ाना�ा �गतीमुळे झपा�ाने बदल�ा यगुात�ा 
माणसाला �ानंी नवनवीन जीवन अनुभवाचंा सा�ृं�तक अथ � �� क�न सा�ंगतला. अ�समोव या�ंा �व�ानकथचेे आणखी एक �वशेष �णज े

ऐझॅक अ�समोव
Isaac Asimov
अमे�रकन �व�ानकथालेखक व
जीवरसायनशा��
ज� : २ जानेवारी, १९२०
म�ृ ू: ६ ए��ल, १९९२

लोक��य �व�ानकथाकार



�ानंी �व�ानकथचेे अमानवी �प बदलून �तला माणसुक�चा ओलावा असलेली, तरल मानवी संबंधाची जाण असलेली संवेदनशील 
सािह�कृती बनवली. सो�ा आ�ण आतं��शी शैलीतील �ाचंी सािह� �न�मती पाचशपेे�ा अ�धक �ंथ होतील इतक� अफाट आह.े  
अमे�रकेतील �व�ानकथा लेखकानंी 'नाईट फॉल' या �ा�ंा �व�ानकथचेी सव� काळातील सव��म �व�ानकथा �णनू �नवड केली.

अ�समोव यानंा �व�ान सवास� ाठी खुले असले पािहज ेआ�ण त ेसव�सामा� लोकापंय�त पोहचले पािहज ेअशी गाढ आतं�रक ओढ होती 
आ�ण �णनूच �ानंी �व�ान�साराला पूणप� ण ेवा�न घेतले होत.े त े�णत, ��व�ान इतके मह�ाचे आह े क� त ेकेवळ वै�ा�नकावंर सोपवनू 
चालणार नाही.� अ�समोव या�ंा एखा�ा लेखाने, कथनेे वा कादंबरीने िकतीजणानंा शा�� हो�ाला �व�ृ केले असेल, तसेच �ा�ंा 
लेखनामुळे िकती सव�सामा� नाग�रक �व�ाना�वषयी आपुलक� बाळगून आहते , याचा अदं ाज करण ेअवघड आह.े  संगणकातील 'कृ��म 
ब�ुीम�ा' (Artificial Intelligence) या�वषयी डॉ.�म�क� यानंा �रेणा �मळाली ती अ�समोव या�ंा 'यं�मानवा�ा'(Robot) 

ंकथामंधनूच. �ानंी आप�ा �व�ानकथतेनू मानव व यं�मानव या�ंाम� ेसहकायाच� े संबंध आवजनू�  ��त�ब�बत केले होत.े कारण तोपय�त�ा 
कथामं� ेयं�मानवाचे काळेकु�, द��व�ृ असे �च�ण होत असे. त ेदर क�न यं�मानवा�ा साहा�ाने �गती कशी साधता येईल याची ु ू
भ�व�कालीन श�ता �ानंी पुढे आणली.

अ�समोव केवळ सािह�ात रममाण होणारे �व�ान लेखक न�त.े  �ानंी सात�ाने �व�ान आ�ण तक� शु�ता याचंा उघड पुर�ार केला 
आ�ण कृतक �व�ान व अधं ��ा यानंा कडवा �वरोध केला. 'अ�धसामा�' (Paranormal) दा�ाचंा वै�ा�नक तपास करणा�या स�मतीचे त े
सं�ापक सद� होत.े  अमे�रकन �मॅ�न� असो�सएशनचे त े अ�� होत.े  वेळ�संगी अमे�रकन सरकारवर त े सडेतोड टीका कर�ातही त ेू
कधी कचरत नसत.

आय�ुभर लेखना�ा आ�ण �व�ान सव�सामा� लोकापंय�त पोचव�ा�ा �ासान े झपाटले�ा अ�समोव यानंा ६ ए��ल १९९२ रोजी 
मृ�ू आला. सु��स� शा��-लेखक काल� सगान यानंी �ट�ा�माण,े अ�समोव ह े खरोखरच स�ा�ा �व�ानयगुातले एक महान भा�कार व 
लोक�श�क होत.े



डॉ. ओले हानसेन ह े �ीडनमधील एक डॉ�र. लहान मुला�ंा म�ासं�लेा होणा�या आजाराचें त�. �ीडनमधील सीबा-गायगी या 
��स� ब�देशीय औषध कंपनी�ा �ाय-नी�तरिहत कारभारामुळे पंगु� आले�ा ��ा�ंा ल�ात त ेएक तज�् डॉ�र �णनू ओढले गेले. 
या ल�ात व नंतर �ानंी या बला� कंपनी�व��द �चकाटीने जी यश�ी लढत िदली �ामुळे आरो� चळवळ�त त ेएक आदश� �रेणा�ान 
बनले. डॉ. हानसेन या�ंा या �ू�तदायी ल�ाची कथा थोड�ात अशी आह-े  

ए�ेरो�ायोफॉम�, मे�झॅफॉम� इ�ादी टोपणनावानंी �मळणा�या गो�ामं� े '��नोलोन'  या गटाचे औषध असत.े  ' सीबा-
गायगी'�न�मत या औषधा�ा सेवनाने जपानम� े१९६०-७० या काळात हजारो नाग�रक �ॉन (SMON) नावा�ा आजाराने पंगू झाले, 
�ातील अनेक आधंळेही झाले. म�ासं��ेा या आजारात पायाला मुं�ा येण,े सुया टोच�ासारखे वाटण ेव बोटापंासून वरपय�त ताकद जाण,े 

ं��ी मंद होत शेवटी अधं � येण ेअसा जीवघेणा �ास होतो. जपानम� े११ हजार सात नाग�रक �ॉन-�� �णनू अ�धककृत�र�ा नोदले गेले. 
या�शवाय आणखी १० त े२० हजार नाग�रक �ॉन-�� असावेत असा अदं ाज होता. या  �ॉन��ानंी 'सीबा-गायगी'�व�� कोटात�  दावा 
लावला. �ात �ा�ंा बाजनेू सा� दे�ासाठी ओले हानसेन यानंा �ानंी तज�् �णनू पाचारण केले. कारण ��नोलोनमुळे �ॉन होतो ह े १९६३ 
म�चे हानसेन या�ंा ल�ात आले होत.े (खरेतर, या द��रणामाचंी क�ना 'सीबा-गायगी'ला १९३९ म�चे माजंरीवरील �योगामधनू आली ु
होती.) हानसेन व इतर त�ानंी िदले�ा सा�ीमुळे 'सीबा-गायगी'चा नाईलाज झाला व जपानमधील �ॉन-��ाचंी माफ� मागून नुकसान 
भरपाई देण े'सीबा-गायगी'ला भाग पडले. 

�ीडनम� ेमा� काही �ॉन-��ानंाच नुकसान भरपाई �ायची 'सीबा-गायगी'ने तयारी दश��वली. तसेच मे�झॅफॉम�, एंटेरो�ायोफॉम� 

ओले हानसेन
Ole Hansen
�ी�डश लोकवै�ा�नक डॉ�र 
ज�: 1936
म�ृ:ू 23 मे, 1985
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हा घातक औषधाचें उ�ादन सव� देशामं� े थाबंवायला नकार िदला. �ामुळे हानसेन व �ाचें सहकारी यानंी 'सीबा-गायगी'वर दबाव 
आण�ासाठी एक अभूतपूव� असे पाऊल उचलले. या डॉ�रानंी 'सीबा-गायगी'�ा औषधावंर बिह�ार टाकला� ��ानंा 'सीबा-गायगी'ची 
औषध े�ल�न �ायचे बंद केले. �ामुळे स�ा कोटी पौड एवढी या औषधाचंी �व�� कमी झाली� एवढा फटका बस�ावर मा� या कंपनीने 
ऑ�ोबर 1982 म� ेजाहीर केले क�, '��नोलोन' असलेली �ाचंी औषध ेजगभर�ा बाजारपेठेतनू मागे घे�ात येतील. सामा�जक 
िहतासाठी डॉ�र एव�ा महाबला� कंपनीला नमव ूशकतात, ही अश��ाय वाटणारी गो� हानसेन व �ा�ंा सहका�यानंी श� क�न 
दाखवली� 

ंडॉ.ओले हानसेन या�ंा ल�ात आले क�, एखादे औषध घातक िकवा �न�पयोगी आह,े  तरी त ेतसेच दडपून �वकायचे ह े 'सीबा-
गायगी'चे जण ूधोरणच आह�े  उदा. �ूटॅझोन या गटातील औषधामुंळे �नर�नरा�ा �कारचे अ�ंत घातक द��रणाम होऊ शकतात, ह े 'सीबा-ु

ंगायगी'ला �थमपासूनच माहीत होत.े एवढेच न�,े तर या द��रणामामंुळे एकूण 1,036 जण मृ�ूमुखी पड�ाची नोद �ा�ंा द�री होती� ु
पण ही मािहती कंपनीने दडपून ठेवली व ह े औषध तसेच �नर�नरा�ा िकरकोळ वेदना व सूज या�ंावर उपाय �णनू बदेरकारपण ेखपवले. 
'सीबा-गायगी'मध�ा आप�ा पाठीरा�ा�ंा गु� मदतीने हानसेन यानंी ह े सव� �करण बाहरे आणले. �ामुळे या कंपनीवर खूप टीका होऊन, 
शेवटी �ानंा टॅडे�रल या नावाखाली �वक�ा जाणा�या ऑि�झफेन-�ूटॅझोन या घातक औषधाचंी �व�� जगभर थाबंावावी लागली. हानसेन 
यानंी 'सीबा-गायगी'�ा इतर काही औषधा�ंा �व��संबंधीची कृ�कृ�ेदेखील उघडक�ला आणली. एका ��ीने एव�ा मो�ा औषध 
कंपनी�व�� समाजिहतासाठी सात�ाने, य़श�ीपण ेट�र घे�ाचे ह े एकमेव उदाहरण असावे. 

डॉ. हानसेन यानंा कक� रोगाने अकाली घेरले. पण �ाने खचून न जाता त ेअखेरपय�त �ॉन��ानंा पूण � �ाय दे�ासाठी व सीबा-
गायगीचे धोरण बदल�ासाठी झगडत रािहले. 23 मे, 1985 रोजी वया�ा 49 �ा वष� या �ज�ी, लोकवादी डॉ�रची �ाण�ोत मानवली. 
अलीकड�ा काळातील आरो�-चळवळ�तील सवात�  उ�ंगु अशा या तज�् लढव�ाचा मृ�ूिदन (23मे) आरो� चळवळ�त 'ओले हानसेन 
िदन' �णनू पाळला जातो.



डॉ�रक�ची पदवीही नसले�ा डे��ड वेन�र याचें  '�अेर देअर इज नो डॉ�र' ('डॉ�र नसेल तथे'े) ह े सव�सामा� जनता, आरो� 
काय�कत � या�ंासाठी �लिहलेले पु�क आज जगभर 80 भाषामं� ेभाषातं�रत झाले आह े व �ा�ा 20 लाखा�न जा� �ती �वक�ा गे�ा 
आहते . �ाथ�मक आरो�सेवेसोबत सवा�� धक ��स�द असले�ा या पु�काचे लेखक मुळात �ाणीशा� व प�र��ती �व�ानाचे चाहत ेव 
पदवीधर. त�णपणी ��ा�पत अमे�रकन सं�ृतीपासून जा�ीत जा� दर जाय�ा �य�ात त े�थम ऑ�े�� लयात व नंतर भारतात पोचले. ू

ंभारतात आचाय� �वनोबा भाव��ा 'भूदान' काय��माने व म. गाधंीजीनी �ापले�ा 'नयी तालीम' �श�ण प�दतीने त े�भा�वत झाले. म. 
गाधंीजी व ज.े कृ�मूत� या�ंा �श�णप�दतीमुळे �व�ा�ाम� धील �चिक�क��ी तसेच �� सोडव�ाची, समाज�भमुख, सहकाय���वण, 

कृ�त�वण व�ृी जोपासत,े असा �ानंा अनुभव आला. �ापासून �ूत� घेऊन �ानंी अमे�रकेत कॅ�लफो�नयाम� े�व�ाथ�-पालकाचंी सहकारी 
�ाथ�मक शाळा सु� केली. या अ�भनव शाळेत वापरलेली, �व�ा�ान� ा �त:�नरी�ण, �वचार व �योग करायला उ�� करणारी �श�ण प�दती ु
�ानंी पुढे आप�ा आरो� कामात वापरली व �ातनूच �ा�ंा जग��स�द कामाचा, �लखाणाचा उगम झाला. 

ं�व�ा�ा�� ा जीवन �श�णासाठी, �नरी�णासाठी काढाय�ा शै��णक सहलीसाठी नवा �देश शोधताना प��म मे��कोतील 
ंपाय�पटीत डोगराळ �देशातील जनतशे ी �ाचंा जवळून संबंध आला. या पहाडी जनत�े ा िदलदार, �ावलंबी मानवी व�ृीमुळे त े�भा�वत 

ंझाले. पण �ाचबरोबर या डोगराळ भागातील वै�क�य सेवे�ा अभावामुळे तथेील जनतचे े सा�ा आजारामुंळेही होणारे अतोनात, जीवघेण े
नुकसान पा�न त ेफार अ�� झाले. या प�र��तीतनू माग� काढताना '�पअ�ला �क�' ज�ाला आला. कमी �शकलेले काय�कत � ह े जनतले ा 

�ाथ�मक आरो� सेवा देण,े आरो� �श�ण देण ेह े काम फार �भावीपण ेक� शकतात, ह े या �क�ातनू पुढे आले. या आरो� काय�क�ास� ाठी 

डे��ड �ॅडफोड� वेन�र 
David Werner 
अमे�रकन आरो� वै�ा�नक 
ज�: 26 ऑग� 1934 
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ं1964 म� े�लिहले�ा �ॅ�नश भाषेतील 'डोडे नो हाय डॉ�र' या पु�काने �ाथ�मक आरो�सेवेत �ातंी घडवनू आणली. रोग-�नदान, 

उपचार, आरो�-�श�ण यावरील डॉ�राचंी म�देारी मोडून काढण,े वै�क�य तं��ानाभोवतालचे वलय भेदले जाऊन त ेसव�सामा� 
काय�क�ा�� ा हातातले ह�ार बनण,े आध�ुनक वै�क�य तं��ानाभोवतालचे वलय भेदले जाऊन त ेसव�सामा� काय�क�ा�� ा हातातले ह�ार 

ंबनण,े आध�ुनक वै�क�य �ानासोबत श� तथे ेपारंप�रक उपचार प�दतीचाही अनुभवा�ा आधारे पु�कात समावेश कऱण,े उपचार�क 
ं�ान, रोग��तबंध व सामा�जक �ायाची भू�मका याचंा सुंदर काढलेली वै�श�पूण � रेखा�च� ेइ�ादीची रेलचेल, यामुळेही या पु�काची 

उपय�ुता खूपच वाढली व जगभर त ेलोक��य ठरले. आरो� काय�क�ाम� ाफ� त चालव�ा जाणा�या शेकडो आरो� �क�ाचें त ेमाग�दश�क 
ठरले. 

ंआरो� काय�क�ाच� े ��श�ण कसे करावे, यासाठी �पअ�ला �क�ा�ा आधारे �लिहलेले 'ह�े �ग ह�े  वक� स� लन�' ह े पु�कही 
असेच आतंररा�ीय पातळ�वरचे पथदश�क पु�क ठरले. �त: काहीसे अपंग असले�ा डे�ीड वेन�र यानंी अपंग मुला�ंा मदतीने अपंग�ावर �
मात कर�ासाठी �नर�नराळ� संसाधने, उपकरण े�ा�नक साधनसाम�ीतनू , अ�ंत क�क रीतीने व अ�तशय ��ात तयार केली. अपंगानंा 
�ावलंबी बनवणारी, तशी ��ी देणारी ही सहकारी काय�प�दती व �ावर आधा�रत ��श�ण पु�के जगभर नावाजली गेली. तसेच वर�ा 
इय�तेील मुलानंी खाल�ा इय�तेील मुला�ंा आरो��वषयक काळजी घेण,े �ानंा �शकवण ेव या �ि�येतनू आपण सबळ होण ेअशी 

'मुलाकंडून-मुलाकंडे' ही �श�णाची नवी प�दत �ानंी व �ा�ंा सहका�यानंी �पअ�ॅला �क�ातनू पुढे आणली. �नर�नरा�ा देशामं� े
आज ती अ�ं गकारली जात आह.े  

�ा�ंतकारी �श�ण प�दती हाडीमासी �जलेला हाडाचा �श�क हा लोकाकंडून सतत �शकत असतो, नवीन �योग, नवीन वाटचाल करत 

असतो. लोकाचें आरो� ह े सामा�जक-आ�थक रचनेवर मूलत: अवलंबनू असत े व स�ाची आ�थक-सामा�जक रचना, �वशेषत: अलीकड�ा 
काळातील खाजगीकरण, यातंनू आरो�ाला होत असलेला धोका वाढत चालला आह े अशा �कारची अ�धका�धक ती� जाणीव झा�ाने गेली 
काही वष� या बाबतीत जाग�तक पातळ�वर 50 पे�ा जा� देशामं� े�श�ण व ��श�ण यातंनू जनजागृती कर�ावर डे��ड वेन�र याचंा भर 
रािहला आह.े  'ह�े  राईटस', 'इंडरनॅशनल पीप� ह�े  कौ��ल' या संघटने�ा शाखामंाफ� त अनारो�कारक �ापारीकरणा�व�� दंड 
थोपटून उभा रािहलेला हा यो�दा – �श�क, स�ा�ा �द�षत वातावरणात िदशा दाखवणारा आरो� चळवळ�तील  दीप�◌ंभ आह े असेच ू
�णायला हव.े



एखादा डॉ�र �ढ अथान� े राजकारणात न पडता एखा�ा देशा�ा आरो��वषयक धोरणात लोक�भमुख बदल घडवनू आण ूशकतो, 
यावर कोणाचा �व�ास बसणार नाही. पण बागंला देशाचे जग��स� डॉ�र डॉ. झफरउ�ा चौधरी यानंी ह े क�न दाख�वले. �ा�ंा �भावामुळे 
व दबावामुळे बागंलादेशाने आपले औषध�वषयक धोरण 1982 म� ेबदलून सुमारे 1,700 अशा�ीय घातक औषधावंर बंदी घातली. एका 
फट�ात एव�ा अशा�ीय औषधावंर बंदी घाल�ाचे ह े जगातले एकमेव उदाहरण. औषधा�ंा अशा�ीय �म�णावंर बंगलादेशातील 
जनतचे े को�ावधी �पये दरवष� वाया जायचे. त ेया धोरणामुळे थाबंले. नवे औषध�वषयक धोरण ठरव�ासाठी बागंला देश सरकारने 

ंनेमले�ा तज�् स�मतीचे डॉ. झफरउ�ा चौधरी ह े सभासद होत.े या स�मती�ा �शफारशीना िदशा दे�ात व �ाचंी यथाथत� ा सरकारला पटवनू 
दे�ात डॉ. चौधरी याचंा मु� वाटा होता. 

बागंला देश�ा मु��सं�ामापासून दहा वष� आरो�ा�ा ��ेात सतत धडाडीने नवे �योग यश�ीपण ेक�न दाखव�ामुळे डॉ. चौधरी 
याचंा एक �कारचा दरारा होता. ��� मु��ल�ात सजन�  �णनू भाग घेतलेला उ��श��त, अ�ंत �शार, �ामा�णक, क�क समाज 
काय�कता � �णनू आ�ा बागंलादेश झफरउ�ा यानंा ओळखत होता. या आप�ा नावाचा उपयोग क�न एक लोका�भमुख धोरण डॉ. 
झफरउ�ा चौधरी यानंी बागंलादेश सरकारला मा� करायला लावले. बागंला देशचे �ावेळचे अ�� जनरल इशाद�  यानंा जलुाबासाठी 
डॉ�रानंी काही गो�ा �ल�न िद�ा हो�ा. या गो�ामंुळे आधंळेपणा येऊ शकतो ह े डॉ. चौधरी या�ंाकडून कळ�ावर जनरल इशाद�  याचंा 
सरकारी तज�्ावंरचा �व�ास उडाला. सव� �कार�ा घातक व अशा�ीय फॉ��ु� ावंर बंदी आणावी, ही झफरउ�ा स�मतीची �शफारस �ानंी 
मा� कर�ात या घटनेचाही वाटा होता� बागंला देश�ा या न�ा धोरणानुसार परदेशी कंप�ावंरही खूप बंधन े आली. जी औषध ेतयार 
करायचे तं��ान बागंलादेशी कंप�ाकंडे आह,े  �ा औषधाचें उ�ादन परक�य कंप�ानंी क� नये, असे बंधन या धोरणानुसार आले. या 
धोरणा�व�� परक�य कंप�ानंी खूप आरडाओरडा केला. अमे�रकन विकलातीमाफ� त सरकारवर खूप दबाव आणला. पण आता एवढे 

डॉ झफऱउ�ा चौधरी व. 
�ाचें गोणोशा� क� � 
Zafrullah Chowdhury 

- , आरो� चळवळ�चा �णेता बागंला देश 
ज�: जानेवारी 1941 

आरो�-�श�णातील �ा�ंतकारक



लोक��य झालेले, अकारण महाग�ा व अशा�ीय औषधावंर खच� होणारे पैसे वाचवणारे नवीन धोरण सरकारला मागे घेता येण ेश� न�त�े  
ंंजगभर�ा आरो� चळवळ�नी या धोरणाला पािठबा िद�ामुळेही त ेतगून राहायला मदत झाली. झफरउ�ा चौधरी सागंतात क�, या न�ा 

औषध�वषयक धोरणासाठी �ानंी भारतातील हाथी स�मती पासून �ूत� घेतली� (भारतात मा� हाथी स�मती�ा �शफारशी धळू खात पड�ा 
आहते �) 

ं1982 म� ेबागंला देशा�ा नवीन औषधा�वषयक धोरणामुळे डॉ. चौधरीचे नाव जग��स� झाले. पण �ा आधी दहा वष� �ानंी 
बागंला देशाम� ेआरो�ा�ा ��ेात ज ेअभूतपूव� �योग केले �ामुळे त े�त:�ा देशात चागंलेच वाद�� ठरले होत.े बागंला देशा�ा 
मु��य�ुदा�ा वेळ� इं�ंडम� ेश�शाखेतील पद�ु�र �श�ण सोडून त ेसजन�  �णनू मु��वािहनीत दाखल झाले. �ा�ंा बागंला देश 
हॉ��टलने ��� रणभूमीवर श�ि�या क�न मु��संघषाल� ा डॉ. का�सम चौधरी या�ंा सोबतीने ढा�ाजवळ सावर या गावी 'गोणोशा�' 
क� � (जनता आरो� क� �) 1972 म� ेसु� केले. या क� �ात �ा�नक मु��म ��यानंा आरो� ��श�ण देऊन �ा�ंामाफ� त �ामीण भागात 

आरो�सेवा व आरो�-�श�ण पोच�व�ाचे काम सु� झाले. 

ंमागास मु��म समाजात बरुखा न घालता च� सायकलवर खेडोपाडी िहडणा�या या त�ण मु��म आरो�से�वकामंाफ� त झफरउ�ा 
यानंी एक �कारचे �ा�ंतकारक काय� सु� केले. जमेतमे शालेय �श�ण झाले�ा या �ी-काय�क�ा � काही वषात�  इत�ा तरबजे झा�ा क�, 

�ा�ंापैक� काहीजणी �ी-नसबंदी श�ि�या करायला �शक�ा� ��ा�पताकंडून गोणोशा� क� �ाला (जी.के.) खूप �वरोध झाला. सहकारी 
पतपुरवठा सं�चेे काम करणारा �ाचंा एक तळमळ�चा काय�कता � �नझाम याचा �ा�नक ज�मनदार व डॉ�र यानंी संगमताने 1976 म� ेखून 
केला. �ा�ंा क� �ावरही ह�े झाले. पण गोणोशा� क� � डगमगले नाही. ��यानंा �ो�ाहन, समानतचे े खेळ�मेळ�चे वातावरण, जनतचे ा 

ंपािठबा, झफरउ�ा याचें धडाडीचे �ू�तदायी नेत�ृ  (सं��ेा सव� काय�क�ास� ाठी एकच समान �यंपाक केला जातो, झफरउ�ाही �तथचे 
जवेतात) यामुळे गोणोशा� क� �ाचे नाव, लौिकक व पसारा वाढत चालला. ��या�ंा औ�ो�गक ��श�णासाठी नारी क� �, पाद�ाणाचंा 

सहकारी कारखाना (गोणो पादका), अ�भनव प�दतीची �ामीण, गरीब मुलासंाठी जीवन �श�ण देणारी शाळा (गोणो-पाठशाला), सहकारी ु
सुधा�रत शेती-म��मारीचे �क� इ. उप�मातनू �ामीण ग�रबाचें आरो� सुधार�ासाठी �ायो�गक पातळ�वर �य� सु� झाले. ह े सव� �योग 
बागंला देशाम� ेत�ेा पूणप� ण ेनवीन होत.े �वशेषत: �ातील ��याचंा सहभाग. बागंला  देशातील पिहली �ी बसचा�लका गोणोशा� क� �ाची 
होती� आरो� �णज े डॉ�र, हॉ��टल, औषध, गो�ा ह े समीकरण गोणोशा� क� �ाने मोडून काढले. 

1980 म� े'गोणोशा� फॉर�ॅ�ुिटक�' हा औषधाचंा कारखाना काढून �ानंी एक मोठी धडाडीची उडी मारली. �ावेळ� बागंला 
देशम� ेआठ ब�रा�ीय कंप�ाचंा 80 ट�े औषध बाजारपेठेवर ताबा होता. म�देारी�ा जोरावर 80 कोटी टका (बागंलादेशी �पया) �
िकमतीची औषध ेदर वष� या कंप�ा डॉ�रा�ंा संगमताने जनत�े ा ग�ात मारत. �ापैक� जवळजवळ �न�ी औषध ेअशा�ीय वा घातक 

होती. सामा�जक सं�ाकंडून कज � वा मदत घेऊन जी.के.ने आपला औषधाचा कारखाना उघडला. �ात उ�म दजाच� ी, मूळ नावानेच वापरली 
जाणारी, आव�क औषध े��ात तयार होऊ लागली. 'ह ेश� आह'े ह े�स� के�ावर 'अशा�ीय �म�णावंर बंदी व परक�य कंप�ावंर 
बंधने' या मागणीचा जोर चढला. �ाची प�रणती 1982 म� ेनवीन औषध�वषयक धोरण ये�ात झाली. 

या धोरणा�ा �वरोधात परक�य कंप�ानंी बागंला देश सोडून जायची धमक� िदली त�ेा ती पोकळ ठरली. कारण परक�य कंप�ा गे�ा 
तरी आव�क औषधाचंा तटुवडा हो�ाची भीती आता न�ती. कारण जी. के. हा औषध कारखाना आता सोबतीला होता� उ�म दजाच� ी 
आव�क औषध े30 त े40 ट�े कमी िकमतीला पुरवणारा हा कारखाना व �ाचे �णते ेडॉ. झफरउ�ा चौधरी व �ाचें जी. के. परक�य 

कंप�ा�ंा ह�का�ंा डो�ातं सलत नस�ासच नवल. जी.के. वर, झफरफ�ा या�ंावर, नवीन औषध धोरणावर आरोप, जी.के.�ा 
ं ंकायाल� यावंर िहसक ह�ा इ�ादीला तोड देत आज जी.के. अ�भमानाने उभे आह.े  �ातील ब�सं� �ी काय�क�ा � �ा�ंा �मुख र�णक�ा �

ठर�ा. आहते . जनत�े ा आरो�गरजानंा सामोरे जा�ाला यो� असे ��श�ण देणारे वै�क�य महा�व�ालय जी.के.ने ब�याच वषा�� ा 

�य�ानंी व बरेच अडथळे दर क�न सु� केले आह.ेू


