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मनोगत

हप्रय िाचक िहसकिो, माझे प्रथम हलखाण आपल्यासमोि
माांडताांना मला अहतशय आनांद िोत आिे.
िहसकिो, िी कु ठलीिी गोष्ट आपण साध्य कित असतो ती
खूप मोठी असो िा लिान त्यामागील आपल्याला प्रत्यि ककिा
अप्रत्यि लाभलेले सिकायच िे ती गोष्ट घडित असते. म्िणून कु ठलेिी
ध्येय साध्य िोत असताांना त्यामागील कष्टाच्या ि मदतीसाठी
धािलेल्या िाताांच्या पाऊलखुणा ह्या त्यािि उमटत असतात. त्या
िाणणे िेच त्या ध्येयाचे फळ िोय. त्यामुळे िे हलखाण किताांना
जयाांनी कोणीिी मला कु ठलीिी प्रत्यि ककिा अप्रत्यि मदत के ली
असेल त्या सिाांचा मी ऋणी आिे. आपण कु ठलेिी कायच कित
असताांना जया कािी अडचणी येतात जयामुळे आपण मानहसकरित्या
खचतो पिां तु आपल्या भोिताली अशीिी कािी माणसे असतात िी
आपल्याला त्या असाह्य डोंगिात निीन िाट दाखितात. त्याांचे कायच
आपल्याला प्रेिणा देऊन िाते. माझ्या आयुष्यातील आिपयांत
भेटलेल्या अशाच कािी व्यक्तींचे मी मनापासून आभाि मानतो.
कु ठलेिी माहितीपि हलखाण किणे म्िणिे त्या हिर्याची
पुिेशी िाणीि असणे गििेचे असते. मला खगोल ह्या हिर्यामध्ये
फाि रुची आिे. तसेच खगोलशास्त्राििील अनेक पुस्तकाांचे अध्ययन

करून मी कािी गोष्टी फाि सोप्या पद्धतीत साांहगतल्या आिेत. ह्या
हलखाणात माझे स्ितःचे कािी िैयहक्तक हिचाि माांडले आिेत. त्या
हिचािाांशी आपण सिमत असालच असे नािी.
कािी

गोष्टी

मनुष्याच्या

िैचारिक

दृष्टीपलीकडच्या

असतात. पिां तु हिज्ञान िे असे साधन आिे िे आपल्याला बर्याचश्या
गोष्टींची समाधानकािक ि पुिाव्याहनशी माहिती देते. पिां तु कािी
प्रश्न असे आिेत दक, त्याांचे उत्ति हिज्ञान आितिी देऊ शकत नािी.
म्िणून याचा अथच असा नािी दक त्या प्रश्नाांचे उत्ति हिज्ञान कधीच
देऊ शकणाि नािी. ह्या गोष्टी कशा प्रकािे समिून घेणे िे प्रत्येकािि
िैयहक्तकरित्या अिलांबून आिे ि हिचािाांिि सुद्धा. चला ति
िाचकिो खगोलशास्त्राहिर्यीचे असेच कािी हिर्य समिून घेऊया.

-

शुभम िा. सोनोने
8805437972.

अपचण पहत्रका

माझ्या हप्रय दीपाली ताईस
मी माझे िे प्रथम पुस्तक समर्पपत कितो.

शुभम सोनोने

हबग बँग ह्या ब्रह्मााांडाच्या उत्पत्तीहिर्यीच्या स्िीकायच हसद्धाांताहिर्यी कािी
माहिती
सिच प्रथम आपण िाणून घेउया हबग बँग म्िणिेच हिशाल स्फोटा
हिर्यी. आपण पाहूया कशाप्रकािे िीिाची उत्पत्ती झाली, कशा प्रकािे आपण अश्म
युगापासून स्टीम इां हिन पयांत पोिोचलो, समािाचा हिकास कसा झाला, त्याचे
मूळ काय िोते, इत्यादी. ह्या सिच गोष्टी िुळलेल्या त्या ऊिेसोबत, जया ऊिेने
आपल्याला हनमाचण के ले आहण आििी त्या ऊिेचा सूक्ष्म भाग उपयोगात आणून
आपण हििांत आिोत. चला ति िाचक िहसकिो, िाणून घेऊया कािी आश्चयच िनक
हसद्धाांत.
१४ अब्ि (हबहलयन) िर्ाांपूिी जया ऊिेची हनर्पमती झाली त्या
उिेपासूनच ब्रह्मााांडातील सिच सिीिाांचा इहतिास घडतो ककिा उदयाला येतो.
१४अब्ि िर्ाांपूिी आपले ब्रह्मााांड एका िाळू च्या छोट्या कणाएिढे िोते. त्या कणात
एक मोठा स्फोट झाला, त्यालाच आपण हिशाल स्फोटाांचा हसद्धाांत असे म्िणतो.
त्याला इां ग्रिी मध्ये ''Big Bang theory''असे म्िणतात. एका सेकांदापेिािी लिान
िेळात िी गोष्ट ककिा िस्तू एका छोट्या िाळू च्या कणाच्या रूपात िोती ती िस्तू
एका हिशाल स्फोटात रूपाांतरित िोऊन नांति ब्रह्मााांडात रूपाांतरित झाली. एखादा
अणुबाँब ककिा गॅस हसललडि चा स्फोट िोऊन आगीचा भडका उडतो तशीच हस्थती
आपल्या सुरुिातीच्या ब्रह्मााांडाची िोती. ह्या Big Bang च्या स्फोटामुळे एिढी
प्रचांड ऊिाच हनमाचण झाली िोती दक आिपयांत ती ऊिाच अहस्तत्िात आिे, ि आपण
सिच सिीि त्याचा उपयोग घेत आिोत. आि आपल्याला आकाशात िे कािी ददसते
िसे दक, सूयच, चांद्र, तािे , उपग्रि ककिा इति खगोलीय िस्तू ह्या सिच त्या उिेपासूनच
प्रकाहशत ि अहस्तत्िात आिेत. प्रत्येक सिीिाला जया पासून ऊिाच हमळते ि प्रत्येक
हनिीि घटक आि अहस्तत्िात आिे तो फक्त ह्या हिशाल स्फोटामुळेच. ब्रह्मााांडातील
सिच घटक िे त्या ऊिेचा उपयोग आि कित आिेत. सुरुिातीच्या काळात आपल्या

ब्रह्मााांडात िे घटक, ग्रि, तािे , उपग्रि, ि अन्य खगोलीय िस्तू ह्या जया घटकापासून
हनमाचण झाल्या आिेत त्या घटकाचे नाि आिे 'HYDROGEN' म्िणिेच उदिन. िे
एक िासायहनक मूलद्रव्य आिे ि त्याला िसायन शास्त्रामध्ये ‘’H’’ ह्या हचन्िाने
दशचहितात. िायड्रोिन मध्ये खूप गमी ि दबाि असतो. ह्यामुळे त्याांच्या सांयोगातून
अणूांची हनर्पमती िोते. िायड्रोिन मधील िे उत्सर्पित अनु (िासायहनक द्रव्यातील
लिानात लिान कन) ब्रह्मााांडात उडू लागले. पिां तु िे अनु एका हिहशष्ट ददशेने न
उडता पसिले गेले. कािी रठकाणी एका कें द्रात िमा झालेल्या अणुांमुळे हनमाचण
झालेल्या गुरुत्िाकर्चणाने (Gravity) आपली शक्ती दाखिण्यास सुरुिात के ली
िोती. त्यानांति प्रथम तािे ि त्याांचे मांडळ अहस्तत्िात आले. ि ब्रह्मााांडाची
गोहपनीयता उघडकीस आली. सांपूणच ब्रह्मााांडात जया रठकाणी मोठ्या प्रमाणात ऊिाच
िोती त्या रठकाणी दकचकट ि घनत्ि असलेल्या िस्तू हनमाचण झाल्या. त्याचे कािण
असे दक त्या रठकाणी अनु ि मूलद्रव्य िे पिस्पिाांमध्ये हमळू न सांिाद (Interact)
साधत िोत्या.

आकृ ती क्रमाांक १. हबगबँग मिास्फोट समान हचत्र
(Big Bang Explosion)

आकृ ती क्रमाांक २. िायड्रोिन मधील िासायहनक प्रहतदक्रया

हि एक साधािण गोष्ट आिे दक, जया रठकाणी कािी आिे त्या रठकाणी
पिस्परिय सांिादापासून (Interact) निीन गोष्टी हनमाचण िोतात. ि जया रठकाणी
कु ठलािी मूळ स्रोत अहस्तत्िात नािी, त्या रठकाणी कोणतीच निीन िस्तू िा गोष्ट
तयाि िोऊ शकत नािी.
सुमािे १३४० किोड िर्ाांपूिी निीन तयाि झालेल्या तािे ि खगोलीय
मांडळातील गुरुत्िाकर्चणीय बल सतत गॅस ि धुळेच्या ढगाांिि दाब आणत िोते.
जयामुळे दबाि ि गमी मोठ्या प्रमाणात िाढत िोती. िेंव्िा तापमान १७ ते १८
लाख 0C िि पोिोचले तेंव्िा िायड्रोिन चे अनु पिस्पिाांिि आदळल्यामुळे एका
निीन घटकाला हनमाचण िोण्यास चालना हमळाली. ि त्या घटकाचे नाि िोते
िेहलयम (Helium). ह्या िासायहनक मूलद्रव्यामधून ऊिेचे हिस्तृत स्फोट घडू न
आले ि त्यातील सांयोगामुळे अांतिाळातील पहिल्या ताऱ्याचा िन्म झाला. अशा
अनेक स्फोटाांमुळे पहिले तािामांडळ अहस्तत्िात आले. ि ह्या तायाांमधील ऊिाच हि
अांतिाळात सामािली आहण त्यामुळे पूणच अांतिाळ िणू प्रकाशमान झाले िोते. पिां तु
ह्या ब्रह्मााांडात कािी तिी कमतिता िोती, ती ग्रिाांची. तािे ति खूप िोते पिां तु एकिी
ग्रि अहस्तत्िात नव्िता. अशा प्रकािची घनत्िीय िस्तू तयाि िोण्यासाठी ब्रह्मााांडात
के िळ दोनच घटक िोते. ते म्िणिे िायड्रोिन ि िेहलयम. ि िे घटक तश्या
प्रकािची कु ठलीिी िस्तू हनमाचण किण्याकरिता उपयुक्त नव्िते. त्याच िेळी
िायड्रोिन ि िेहलयम याांमधील दक्रयेप्रतीक्रीयेमुळे सांयोहगय दक्रया घडली आहण
त्यापासून हलहथयम (Lithium) ि अन्य २५ अशे तत्ि हनमाचण िोण्यास सुरुिात
झाली िोती. िे आपल्या िीिनासाठी ि प्रत्येक सिीिासाठी मित्िाचे िोते. त्यात
काबचन (Carbon), नायट्रोिन (Nitrogen), आयनच (Iron), ि ऑहससिन
(Oxygen) िे मित्िाचे घटक िोते. याचा अथच असा दक १२०० किोड िर्ाांपूिीच
ताऱ्याांपासून अशे घटक उत्सर्पित झाले िोते, जयामुळे लोि युग (Iron age) सुरु

िोऊ शकत िोते. जयामुळे शििाांसाठी इमािती ि मानिीय इहतिासातील कािी
प्रेिणीय स्मािके उभी िोणाि िोती. पिां तु त्यासाठी कािी आणखी िड तत्िाांची
गिि िोती. िसे दक सोने, चाांदी इत्यादी. अशाप्रकािचे िड घटक उत्सर्पित किने
ताऱ्याांमधील घटदकय सांयोगामुळे शसय नव्िते. ि त्यासाठी लागणािी ऊिाच हि
ताऱ्याांमध्ये उपलब्ध नव्िती. अशाच िेळी कािी ताऱ्याांमध्ये मोठे स्फोट झाले. ि ह्या
स्फोटाांना सुपिनोिा (Supernova) असे म्िणतात. 'Supernova' म्िणिे
अतीनितािे . िे तािे प्रचांड िस्तुमानाचे असतात ि निताऱ्यापेिा अहधक ऊिाच
अिकाशात मुक्त कितात.

आकृ ती क्रमाांक ३. के प्लिाचा अहतनितािा म्िणून ओळखला िाणािा एसएन १६०४

अशा ताऱ्याांमधील स्फोटाांमुळे प्रकाशीय ऊिाच हि ब्रह्मााांडात हमसळली
गेली ि ह्या ऊिेने िास्त घनत्िीय िस्तू ि घटक पिस्पिात हमसळहिण्यास सुरुिात
के ली. ह्या स्फोटाांमुळे कािी तािे नष्ट झाले. पिां तु त्यापासून अन्य तत्ि िसे दक ताांबे
हनमाचण झाले. िि सुपिनोिा चे स्फोट झाले नसते ति आिपयांतचा इहतिास
घडलाच नसता. ि पुढील घनत्िीय प्रदक्रयेस चालना हमळाली नसती असे म्िणािे
लागेल. आपल्या सिाचना आितच सािनी (Periodic Table) ति मािीतच असेल. या
सािणी मधील सिच घटक िे खूप मित्िाचे ि पिस्पिािलांबी आिेत या सािणीतील
घटकाांपासूनच िे हिश्व बनलेले आिे असे म्िणायला ििकत नािी. िि
‘Supernova’ घडले नसते ति ति कु ठलीच घनत्िीय िस्तू आि अहस्तत्िात
नसती. त्याच बिोबि िेिी तेिढेच खिे आिे दक आपल्या शिीिात लोिाचे प्रमाण
आिे, म्िणिे आपल्या शिीिातील घटक िे सुपिनोिा (Supernova) तील
घटकाांपासून बनले आिे. ि िे घटक आििी आपल्या शिीिात भ्रमांती कित आिेत.
ताांबे ककिा कास्य युग िे सुद्धा सुपिनोिा हशिाय अहस्तत्िात आले नसते. आि
आपण कु ठल्यािी मेहडकल स्टोअसच मधून हव्िटॅहमन ची बाटली खिे दी के ल्यास त्या
बाटलीतील समािेशक घटकाांमध्ये Zinc, Bronze िे घटक आढळतील. िे फक्त
आहण फक्त ''Supernova'' मुळेच हनमाचण िोऊ शकले. ह्या तत्िाांमुळेच मानिीय
इहतिासाला सुरुिात झाली. तसेच िीिनाला सुद्धा. पिां तु यापूिी आपले घि म्िणिे
पृथ्िी हनमाचण िोण्यास सुरुिात झाली िोती. आपल्याला िािण्यासाठी िे घि
पाहििे िोते ते पूणचत्िास िाण्यासाठी खूप साऱ्या गोष्टींचे एकत्र येणे फाि मित्िाचे
िोते ि त्याला लागणािा िेळिी तेिढाच मित्िाचा िोता.
पुढील ८०० किोड िर्ाचत म्िणिे सांपूणच इहतिासातील अध्याच िेळात ह्या
सिच तत्िाांनी िे कायच के ले, ते आिच्या िीिनासाठी अनमोल असेच िोते. ह्या

काळात ताऱ्याांमध्ये अनेक Supernova सािखे स्फोट घडू न आले, ि प्रत्येक निीन
स्फोटाांमध्ये पहिल्या पेिा िास्त घनत्िीय घटक हनमाचण झाले. ि अशा प्रकािे ४६०
किोड िर्ाांपूिी एिढ्या साऱ्या घटकाांची हनर्पमती झाली दक, पुढील िास्त िड
घनत्िीय प्रदक्रयेला चालना हमळाली.
अशा प्रकािे एका निीन ताऱ्याचा िन्म झाला. आणी त्या ताऱ्याचे नाि
िोते “सूयच”. आणी िा तािा एिढा प्रचांड मोठा िोता दक ह्या ताऱ्यानी आपल्या सांपूणच
सौिमांडळातील िास्तीत िास्त धूळ ि गॅस स्ितःमध्ये सामाऊन घेतला. आपल्या
सौिमालेतील उिलेल्या कािी घनत्िीय तत्िाांच्या आधािे गुरुत्िाकर्चणामुळे
अांतिाळात दुसिे घटक िसे ग्रि हनमाचण िोण्यास सुरुिात झाली. ह्या प्रदक्रयेपासून
हनमाचण झालेला हतसऱ्या क्रमाांकाचा ग्रि म्िणिे पृथ्िी िोय.
सुमािे ४५० किोड िर्ाांपूिी िेंव्िा पृथ्िी ह्या ग्रिाची हनर्पमती झाली,
तेंव्िा सांपूणच इहतिासातील अध्याच पेिा िास्त िेळ सांपलेला िोता. सुरुिातीच्या
काळात सूयाचचे पहिले दकिण िेंव्िा या हिलिण ग्रिाििती पडले तेंव्िा िा ग्रि फाि
िेगाने स्ितःभोिती दफित िोता. त्या िेळी पृथ्िीिि ददिस फक्त ६ तासाांत सांपत
िोता. िि आपण पृथ्िीच्या सुरुिातीच्या काळाची माहिती घेतली, ति आपल्याला
ह्या ग्रिाला एक दुसिा ग्रि गृिीत धिािा लागेल. सूयाचचा प्रकाश िा हतथल्या
अहतगिम ि सिचत्र पसिलेल्या जिालामुखीय िस आपण त्याला लाव्िािस ककिा
हशलािस (Magma) म्िणतो त्याििती पडत िोता. सिचत्र पसिलेल्या ह्या
लाव्ह्यामुळे पृथ्िी िणू कािी एखादा आगीचा गोळाच बनली िोती. कािी रठकाणी
ह्या जिालामुखीचे पिचत सुद्धा हनमाचण झाले िोते. ह्या टेकड्या ि पिचताांमधील तत्ि
िे सगळीकळे हिखूिले गेले िोते. आणी िे तत्ि योग्य क्रमात लािण्याचे काम के ले ते
आपल्या पृथ्िीच्या गुरुत्िाकर्चणाने. त्यामुळे ििनाने िलके असलेले घटक ि तत्ि िे
ििच्या भागाला आले, ि त्यापासून कडक ि िाड असे आििण तयाि झाले.

त्याचप्रमाणे ििनाने िे तत्ि भािी िोते ते पृथ्िीच्या कें द्राकडे आकर्पर्त झाले ,
यापासून Magma ि Nickel चे आििण तयाि झाले. हितळलेल्या ि अहतउष्ण
धातुिसाच्या गतीय कें द्रामुळे चुांबकीय िेत्र (Magnetic Field) तयाि झाले. ि िे
िेत्र पुढे बहलय िेत्राच्या (Force Field) च्या रूपात अांतिाळात पोिोचले. ि िेच
बहलय िेत्र पुढे आपल्याला सूयाचच्या अहतघातक दकिणाांपासून िाचिणाि िोते.
त्याचबिोबि ह्या चुांबकीय िेत्राने सिीिाांना िीिन िगण्यासाठीची चालना देण्यास
सुरुिात के ली. ि ह्या िेत्राचा फायदा त्या सांशोधन कत्याांना सुद्धा झाला जयाांनी
पृथ्िीच्या दोन भागाांचा/हिखुिलेल्या भूपुष्टाांचा शोध लािला.

आकृ ती क्रमाांक ४. तप्त लाव्िािस पृथ्िी हचत्र (अांदािीय).

ह्या सिाांच्या मागे जया खगोलीय घटकाचा िाटा िोता, त्याची हनर्पमती
सुमािे ४५० किोड िर्ाांपूिी झाली िोती. ह्या कालखांडात ग्रिाच्या आकािा एिढी
एक खगोलीय िस्तू ४०, ००० दक/घांटा ह्या िेगाने पृथ्िीिि आदळली. ि मोठा
स्फोट झाला. पृथ्िीने त्या िस्तूचा ७५% हिस्सा स्ितःत सामािून घेतला. पिां तु ह्या
स्फोटातील एक जिालामुखीय पडदी अांतिाळात हिखुिली गेली. आहण फािच कमी
काळात गुरुत्िाकर्चणीय बलामुळे त्या हिखुिलेल्या तुकड्याांचा एक गोळा तयाि
झाला. तो गोळा आििी त्याच िागेिि आिे ि त्याच किेत आिे. तो गोळा आििी
पृथ्िीची प्रदहिणा कित आिे, त्यालाच आपण ''चांद्र'' असे नाि ददले.
चांद्राची हनर्पमती हि पृथ्िीसाठी फाि मित्िाची िोती. आणी त्यामुळे
पृथ्िीचे ऋतुचक्र सखोल प्रभाहित झाले. चांद्र पृहथ्िला नेिमी हस्थि ठे ितो. त्याच्या
गुरुत्िाकर्चणामुळे पृथ्िीला स्ितःचा तोल साांभाळण्यास मदत िोते. त्यामुळे
पृथ्िीििील सिीिाांना घातक िाताििणापासून िाचिण्यास मदत िोते. जया
खगोलीय धडके मुळे चांद्राची हनर्पमती झाली, त्यामुळेच पृथ्िी एका बािूला िळली ि
पृथ्िीिि िीिनासाठीचे योग्य असे िाताििण तयाि झाले. त्यात िात्र, ददिस,
सकाळ, सांध्याकाळ, तसेच उन्िाळा, पािसाळा, ि हििाळा ह्या हतन्िीिी ऋतूचा
समािेश िोतो. पृथ्िीचे अशा प्रकािे िळणे िे प्रत्येक सिीिासाठी मित्िाचे आिे.
चांद्राच्या गुरुत्िाकर्चणीय बलामुळे पृथ्िीची गती मांदािली ि त्यामुळे ६ तासाांचा
ददिस २४ तासाांचा िोऊ लागला.
४४० किोड िर्ाांपूिी पृथ्िीचे तापमान एिढे िास्त िोते दक पाणी द्रव्य
स्िरूपात िािणे शसय नव्िते. पिां तु िाताििणात पाण्याची िाफ िोती. पण ती
िाफ पृथ्िीच्या अहधकच्या तापमानामुळे द्रव्य स्िरूपात रूपाांतरित िोत नव्िती.
बऱ्याच िर्ाांनी िेव्िा पृथ्िीचे तापमाण थोडे थांड झाले, तेंव्िा पृथ्िीिि पहिला
पाऊस पडला ि त्यामुळे पृथ्िीिि तलाि, नाले, ओढे, ि नद्ाांची हनर्पमती झाली

आणी नांति मिासागिाांची ि समुद्राची हनहमती झाली. ३८० किोड िर्ाांपूिी
पृथ्िीििळ पाणी िोते, एक चांद्र िोता , एक सूयच िोता ि समुद्र िोते. पिां तु िे समुद्र
तसे नव्िते िसे दक आपण आि पाितो. मानिीय िीिनाचा इहतिास घडण्यासाठी
पाहििे िोते ते म्िणिे ऑहससिन ि मोठ्या आकािाचे भू-प्रदेश जयाांना आि आपण
देश म्िणतो. िेथे िीि िाहू शकतील आणी हिकास करू शकतील.
अशातच आपल्या मिासागिाांच्या तळाशी एक िेगळीच िैहिक क्राांती
िोऊ घातली िोती. सिा छोटेशे घटक जयामध्ये Big Bang मधून हनघालेले
िायड्रोिन िोते. ि ताऱ्याांपासून हनमाचण िोऊन उत्सर्पित झालेले काबचन
(Carbon), ऑहससिन (Oxygen), ि नायट्रोिन (Nitrogen) सुद्धा िोते. ह्या सिच
घटकाांच्या सांयोगाने सिीिाांची िचना किण्यास सुरुिात के ली. म्िणिेच आपली
सुद्धा.

आकृ ती क्रमाांक ५. चांद्राची हनर्पमती प्रदक्रया.

ह्या सिाांमध्ये जया सिाचत सुांदि सिां चनीय घटकाची हनर्पमती झाली त्या
घटकाचे नाि िोते ''DNA'' हडऑहससिायबोन्यूहसलक आम्ल (Deoxyribonucleic
Acid). त्याच्या खिल्याांखाली लपलेले िोते. िीिनाचे ििस्य ककिा

आकृ ती क्रमाांक ६. ‘DNA’ हडऑहससिायबोन्यूहसलक आम्ल

आकृ ती क्रमाांक७. िीिाणू: २५, ००० पट मोठे के लेले

तांत्र. आपण सिच सिीि बॅसटेिीया (Bacteria) म्िणिे छोट्या छोट्या
हििाणूांपासून बनलेलो आिोत. पिां तु आि आपल्याला िाटते दक आपणच िे िग
चालित आिोत. पिां तु तसे कािीच नािी. मनुष्य िा ति ह्या िगात खूप उहशिा
आला आिे. मनुष्याच्याहि पहिले आपल्या पृथ्िीिि सिचप्रथम बॅसटेिीया चे अहस्तत्ि
िोते. खिे पािता िि हििाणूांची िि उत्पत्ती झाली नसती ति आि एकािी सिीि
प्राण्याचे अहस्तत्त्ि नसते. आपल्या सांपूणच शिीिात आििी हििाणूांची अब्िािधींची
सांख्या आिे. पृथ्िीिि बऱ्याचस्या काळापयांत हििाणूांचे िचचस्ि िोते. निीन हनमाचण
झालेल्या ब्रह्मााांडाप्रमाणेच आपल्या ग्रिािि सिीि िे लिान आकािातच अहस्तत्िात
िोते. तसेच ते सांभािनाांनी परिपूणच िोते. त्याांचे कु ठले निीन शािीरिक आकाि
हनमाचण िोत गेले, ते पािण्यासाठी आपल्याला िेळेच्या सुरुिातीला िािे लागेल.

आपण िे ति पहिले दक ऊिाच हि हबग बँग च्या स्फोटाांतून हनमाचण झाली. आहण
त्याच प्रमाणे प्रत्येक सिीिाला त्याच्या िाट्याची ऊिाच ििी िोती. ऊिेचा उपयोग
िा कशा प्रकािे घ्यायचा िे प्रत्येक सिीिाांिि अिलांबून आिे. ि त्याप्रमाणे त्याचा
आकाि साध्य िोत गेला. Big Bang मधून हनघालेली बिीचशी ऊिाच आपल्याला
सूयाचपासून हमळाली
२५० किोड िर्चपूिी कािी हिहशष्ठ हििाणूांनी अनुभिले दक ऊिेचा
उपयोग िा िीिन िगण्यासाठी कसा किािा. ह्याच प्रयत्ाांमुळे त्याांनी हिश्वातील
सिाचत उपयोगी असा कचिा हनमाचण के ला तो म्िणिे ऑहससिन. आणी ह्याच
ऑहससिन ने आपल्या िगाला निीन प्रकािे हनमाचण के ले. पिां तु त्यािी आधी एक
मित्िाचे काम बॅसटेिीयाने के ले ते म्िणिे लोखांड आणी पोलादाची हनर्पमती.
समुद्राच्या तळाशी असलेल्या लोिाच्या तत्िाांना हििाणूांच्या ऑहससिन च्या
उत्सिचनामुळे गांि लागला. त्यामुळे िे गांि लागलेले लोि समुद्राच्या तळाशी साठत
गेल.े लाखो िर्ाांनांति भू-िालचालींमुळे िा साठा बािेि आला ि आपल्या िगासाठी
लोि ि पोलादाचा एक अनमोल खहिनाच उघडला गेला. ह्याच लोिाच्या
साठ्याांमुळे नांति औद्ोहगक क्राांतीला सुरुिात झाली. िेंव्िा समुद्रामध्ये गांि
लािण्यासाठी लोि अपुिे पडले. तेंव्िा हििाणू दुसऱ्या कामात गुांतले. त्याांनी एिढ्या
मोठ्या प्रमाणात ऑहससिनची हनर्पमती के ली दक, मिासागि ऑहससिन नी पूणच
भरून गेले. ि सांपूणच िाताििणात ऑहससिन पसिले.
त्यानांति ति आपला ग्रि आपल्या सौिमांडळातील दुसऱ्या ग्रिाांपेिा खूप
िेगळा ददसायला लागला. ि ती अशी िेळ िोती दक हििाणूांनी ऑहससिन च्या
सािाय्याने िीिन िगण्यास सुरुिात के ली िोती. याचा अथच असा दक आि आपण
िो नाकािाटे श्वास घेतो त्याचा इहतिास िा २५० किोड िर्ाांपूिीचा आिे. लाखो
िर्ाचपयांत िीि िे ऑहससिन च्या समिेत िीिन िगत िाहिले. कािण त्याांना
त्यामुळे िैहिक हिकासासाठी त्याचा फायदा िोत िोता. ऑहससिन ने सांपूणच

इहतिासाला िणू निीन रूपच ददले िोते. ऑहससिन च्या ह्या शक्तीचा उपयोग
घेऊन हिि ऊिेचे निनिीन स्रोत शोधत गेले. ि ते निीन स्रोत पहिल्या स्त्रोताच्या
२० पटीने अहधक कायचिम िोते. ह्याच निनिीन स्रोताांच्या माध्य्मातून िीिाांनी िे
कायच के ले ते आपल्या आिच्या ितचमानाशी हनगळीत आिे.
पुढील २०० किोड िर्ाांमध्ये िीिन िे आणखीच घनत्िीय िोत गेले.
आभाळ हनळे झाले ि त्यामुळे समुद्राचे पाणी सुद्धा हनळसि ददसायला लागले.
त्यािेळी मोठमोठे भूप्रदेश हनमाचण झाले िोते. पृथ्िी कािी अांशी अशी ददसायला
लागली िोती िशी आपण आि पाितो. ह्या िेळी पृथ्िीच्या िाताििणात
ऑहससिन ची पातळी १३ % पयांत पोिोचली िोती. िाढत्या ऑहससिन च्या
उपलब्धतेमुळे िीिाांचे शािीरिक आकाि िाढत गेले. ऑहससिनच्या गुणधमाचमुळेच
िे साध्य झाले. ह्या काळातच िनाििाांचे ि अन्य प्राण्याांचे सिाचत िास्त समूि आहण
प्रिातीची हनर्पमती झाली. सुमािे ५० किोड िर्ाांपूिी समुद्रात पहिला काटेिी मासा
अहस्तत्िात आला. िेच मासे आपले सिाचत पहिले पूिचि िोते. ते आपल्या सािखे
ििी ददसत नव्िते, तिी त्याांच्याच कािी शािीरिक अियिाांमुळे आपले शिीि
हनमाचण झाले आिे. ह्या अियिाांमध्ये मणसयाचे िाड, दात ि तोंड याांचा समािेश
िोतो. ह्या लाांब िाडाांच्या मास्याांमुळेच दुसऱ्या सिळ िाडाांच्या प्राण्याांचे शिीि
हिकहसत झाले. ५५० किोड िर्ाांपूिी झालेल्या ह्या िैहिक िालचालींनाच कॅं हब्रयन
स्फोट (Cambrian Explosion) म्िटले िाते. यालाच आपण (Biological Big
Bang) िैहिक मिास्फोट सुद्धा म्िणू शकतो.
४०० किोड िर्ाांपूिी िीिन िे फक्त समुद्रपुितेच मयाचददत िोते.
समुद्राच्या तळाशी हिहिध िीि ि िनस्पती उदयास आल्या िोत्या. पिां तु मधील
बिाच काळ गेल्यानांति िे सिच बदलायला सुरुिात झाली िोती. ऑहससिन च्या
िाताििणात मुक्त पािल्याने ओझोन थिाची (Ozone Layer) ची हनर्पमती झाली.
िो ओझोन थि आपल्याला सूयाचच्या घातक दकिणाांपासून िाचितो. याचाच

उपयोग सिचप्रथम झाडाझुडपाांनी घेतला. ि त्याांमधील कािी प्रिाती ह्या ठोस
िहमनीििती उदयास आल्या. सिाचत पहिले िहमनीििील सिीि म्िणिे झाडेच
िोत.

आकृ ती क्रमाांक ८. िैहिक हिस्ताि (Cambrian Explosion).

सुमािे ४० किोड िर्ाांपूिी कािी िीि िे समुद्रातून बािेि येत िोते. सिच
प्रथम उभयचि (Amphibians) प्राण्याांनी िहमनीिि येण्यास ि तेथे िािण्यास
सुरुिात के ली. ह्या उभयचि प्राण्याांच्या खूप साऱ्या प्रिातींपैकी कािी प्रिाती ह्या
आपले पूिचि िोते. ह्या उभयचि प्राण्याांनी सिचप्रथम िहमनीिि येऊन श्वास घेतला.
आहण त्याांना िाणिले दक आपण पृथ्िीच्या भूपृष्टािि िाहू शकतो ि िीिन िगू
शकतो. आपल्या पूिचिाांनी िहमनीिि िगण्यास सुरुिात के ली िोती. आहण िैहिक
प्रिननाची दक्रया हि सुरुिातीच्या काळात मिासागिाांच्या तळाशी सदक्रय िोती.
िाढत्या िैहिक गििाांमुळे प्राण्याांनी िहमनीिि आपला हनिािा शोधला. आिच्या
बेंडकाप्रमाणे आपले पूिचि पातळ आििणाचे अांडी देत िोते त्यामुळे ते िहमनीिि
िाळू न िायचे. पण यािि सुद्धा उभयचिाांनी समाधान शोधले. ि ते टणक
आििणाची अांडी देऊ लागले. त्यामुळे त्याांचा घातक िाताििणापासून बचाि िोऊ
लागला, आणी िीिाांची समुद्राशी िी हनगळकता िोती ती कमी झाली. ि आपण
िहमनीिि िाहू लागलो.
३० किोड िर्ाांपूिी सिीि मोठ्या-मोठ्या िांगलात िाहू लागले िोते.
पृथ्िीच्या बाह्य िाताििणामुळे मोठ्या िृिाांचा िीिनकाळ त्यािेळी फाि लिान
िोता. िृिाांच्या ि िोपट्याांच्या अांतानांति ते भूपृष्ठाटीय िालचालींमुळे त्याच
रठकाणी गाळल्या गेले. ि त्यापासून कोळसा ह्या बहुमूल्य अशा ऊिाच स्रोताची
हनर्पमती झाली. िो आपण आि हिहिध कामाांसाठी उपयोगात आणतो. सुमािे २५
किोड िर्ाांपूिी एक नैसर्पगक आपत्ती पृथ्िीिि ओढिली. ती म्िणिे पृथ्िीच्या
सुरुिातीच्या काळातील एक मोठी जिालामुखीय उलाढाल िोती. ह्या मोठ्या
प्रमाणात झालेल्या जिालामुखीय उत्सिचनामुळे पृथ्िीच्या िायू मांडळात काबचन
डायऑससाईड (Carbon Dioxide) चे प्रमाण िाढले. त्यानांति िीिाांचे िे हिकास
कायच सुरु िोते ते मांदािले ककबहुना नष्ट िोण्याच्या हस्थतीिि आले. पृथ्िीििील
ििळ-ििळ सत्ति टक्के िीिाांच्या िाती-प्रिाती नष्ट झाल्या. एिढ्या मोठ्या

प्रमाणात

झालेल्या

मृत्यूच्या

घटनेला

''पूिािीिी

सिीिाांची

हिलुप्ती

घटना''(Permian -Triassic Extinction Event) असे सांबोधले गेले. हि घटना
पुिािीिी िीिाांचे युग ि Triassic म्िणिेच भौगोहलक परिितचनाच्या काळातील
मधल्या काळात झाली.

आकृ ती क्रमाांक ९ . सिीिाांची हिलुप्ती घटना

हनळे स्तांभ प्रहत दशलि िर्े, पृथ्िीििील दकती समुद्रीय प्राणी हिलुप्त झाले िे
दशचितात. स्तांभ P-Tr पर्पमयन-ट्राइऐहसक हिलुहप्त घटनेत उच्ाांक हस्थतीत आिे.

पृथ्िीिि अशा प्रकािच्या हिनाशकािी घटना अनेक िेळा िोतच िाहिल्या.
मागील ५० किोड िर्ाचत अशा घटना बऱ्याच िेळेस घडल्या ि त्यामुळे पृथ्िीििील
मित्िाच्या अशा प्रिाती नष्ट झाल्या. आणी त्यातूनच नव्या प्रिातींचा उदय झाला.
ि अशा निीन प्रिातींपैकी एक प्रिाती िोती ती डायनासोि (Dinosaur) याांची.
डायनासोि िे खूप मोठ्या आकािाचे ि मिबूत िळणदाि कातळीचे िीि िोते.
त्याांनी पृथ्िीिि पुढील १६ किोड िर्े आपले अहस्तत्ि रटकिून ठे िले.
डायनासोिाांच्या सुरुिातीच्या काळात पृथ्िीििील सिच िमीन हि एकाच रठकाणी
िमा िोती. त्यालाच पँहिआ (Pangaea) असे म्िणतात. पँहिआ म्िणिे सिच
िमीन ि भूप्रदेश िे एकाच रठकाणी असणे. पिां तु कालाांतिाने हि िमीन िेगळी िोऊ
लागली. आिचा आदिका िा प्रदेश दहिण अमेरिके पासून िेगळा झाला ि
अटलाांरटक मिासागि समोि आला आहण त्यामुळे एक प्रकािचे कुां पणच िणू
पाण्याच्या स्िरूपात निीन ि िुन्या प्रदेशाांमध्ये घातले गेले. डायनासोि िे त्या
काळातील सिाचत मोठे िीि (Triceratops) िोते. पण त्याांच्या पायाशी खेळणािे
अन्य छोटे छोटे िीि सुद्धा अहस्तत्िात िोते. उदा: उां दीि, इत्यादी. िि आपण
आपल्या शािीरिक िचनेच्या मुळाशी गेलो ति आपल्याला आढळू न येईल दक आपण
मोठ्या ि हिशाल िीिाांच्या अहधपत्याखालील एक छोटे िीि िोतो. त्या काळात
पृथ्िीिि मोठ्या प्रमाणात डायनासोि िोते. ि त्याांचेच िचचस्ि बऱ्याच काळापयांत
कायम िाहिले. त्यामुळे ह्या काळात दुसऱ्या िीिाांची हिकास गती नष्ट िोण्याच्या
मागाचिि आली िोती.
पिां तु त्यानांति पुन्िा अशी एक खगोलीय घटना घडली दक त्यामुळे सांपूणच
डायनासोि प्रिातींचा हिनाश झाला. साडे सिा किोड िर्ाांपूिी एक खगोलीय िस्तू
आपल्या पृथ्िीिि येऊन आदळली ि त्यामुळे एिढ्या मोठ्या प्रमाणात ऊिाच आणी
धुळीची हनर्पमती झाली दक ह्या धुळीमुळे पृथ्िीचे पूणच िायूमांडळच भिले गेले आणी
त्यामुळे सूयाचचा प्रकाश पृथ्िीिि पोिोचण्यास अडथळा हनमाचण झाला. ि त्यामुळे

पृथ्िीििील २५ दकलो पेिा िास्त ििन असणािा प्रत्येक िीि नष्ट झाला. त्यात
डायनासोि सुद्धा िोते. त्याांनी िणू मानि िातीला ि अन्य प्राण्याांना त्याांच्या
मृत्यूची भेटच ददली िोती. कािण ह्यामुळे अन्य प्राण्याांना ि आपल्या पूिचिाांना
म्िणिेच माकडाांना हिकहसत िोण्याची सांधी हमळाली.

आकृ ती क्रमाांक १०. ट्रायसेिाटॉप्सचा साांगाडा

आकृ ती क्रमाांक ११ : २३ कोटी िर्ाांपूिीचा पँहिआ (एकाच रठकाणी असलेला पृथ्िीििील भूप्रदेश)

डायनासोिाांच्या मृत्यूनांति लगेचच कािी िर्ाांमध्ये माकड ि त्याांच्या अनेक
प्रिाती अहस्तत्िात आल्या. त्याांच्या प्रिातींपैकी आपण सुद्धा आिोत. ह्या प्रिातींना
समोि बघता येईल अशे डोळे िोते. त्यामुळे ते एखाद्ा िस्तूचे नीट हनिीिण करू
शकत िोते. तसेच त्याांना िाताांची पाच बोटे सुद्धा िोती. अशा प्रकािच्या बोटाांमुळे
त्याांना कु ठलीिी िस्तु पकडण्यास सििता येत िोती. ते झाडाांििती चढू ि उतरू
शकत िोते. आपण िि हनिीिण के ले ति असे आढळे ल दक जया प्राण्याांनाां आपल्या
िाताच्या बोटाांसािखी पाच बोटे नािी ि िे समोि बघू शकत नािी. ते एखाद्ा
िस्तूला कािी मयाचदेपयांतच पाहू ि पकडू शकतात.
आपले पूिचि जया ग्रिािि हिकसीत िोत िोते त्या ग्रिाचे म्िणिेच पृथ्िीचे
तापमान िे ददिसानुददिस िाढत चालले िोते. ते एिढे िास्त िोते दक, पृथ्िीच्या
ध्रुिीय भागािि सुद्धा िांगल हनमाचण िोत िोते. त्यानांति बऱ्याच काळामध्ये पँहिआ
चे स्िरूप बदलले ि मिादेश िे एकमेकाांपासून दूि गेले. आदिका ि अमेरिका ने पूणच
स्िरूप िे आपण आि पाितो ते धािण के ले. पिां तु उत्ति आदिका म्िणिे आिचे
इहिप्त समुद्राच्या आत िोते. त्या समुद्राच्या तळाशी छोटे छोटे िीि िाित िोते.
त्याांना ‘’Nummulites’’असे म्िणतात. Carbonआणी Calcium च्या सांयोगातून
हनमाचण झालेले त्याांचे खिले समुद्राच्या तळाशी िमा िोत िाहिले. त्यापासून पाांढिा
चुना ि दगडाांची हनर्पमती झाली. त्याचाच उपयोग घेऊन हपिॅ हमड ची िचना
किण्यात आली. िि आपण आििी हपिॅ हमड हिर्यी थोडी माहिती हमळिली ति
आपल्याला कळे ल दक ४००० िर्ाांपूिी बाांधण्यात आलेले िे हपिॅ हमड खिे ति ५
किोड िर्ाांपूिीच तयाि झालेल्या Nummulites Lenticular Fossil नामक
िीिाश्माांच्या खिल्याांपासून बनिण्यात आलेले आिेत.

१ किोड िर्ाांपूिी पृथ्िी ते स्िरूप धािण कित िोती िे आपण आि
बघतो. Colorado River कॉलोिाडो नदी अमेरिके च्या सांयुक्त िाजयाांमध्ये हस्थत
Grand Canyon नािाच्या दिीस हनमाचण किीत िोती. भूिालचालींमुळे
हिमालया सािखे पिचत हनमाचण िोण्यास सूरूिात झाली िोती. ि िे पिचत एिढे उां च
िोते दक त्यामुळे पृथ्िीचे तापमान थांड झाले. ि िाताििणात कािी अमुलाग्र बदल
झाले. Panama पनामा ह्या देशाचा भुपृष्टीय भाग िा उत्ति ि दहिण अमेरिका
खांडाांना िोडणाऱ्या एका लचचोळ्या सांयोग भूमीिरून अहस्तत्िात आला तो ह्याच
कालखांडात. तसेच ह्यानांति अटलाांटीका ि प्रशाांत मिासागि एकमेकाांच्या ििळ
आले ि त्यामुळे मिासागिाांमध्ये प्रचांड तुफान आले. या प्रकािे आपले िग िे Ice
Age म्िणिेच हिमयुगाकडे िाटचाल करू लागले.
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आकृ ती क्रमाांक १३ : लालसि िां गामध्ये दशचहिलेला पनामा देशाचा भाग

िेंव्िा पृथ्िीचे तापमान िास्त थांड झाले, त्यािेळी आपल्या पूिचिाांनी
म्िणिे माकडाांच्या कािी हिहशष्ट प्रिातींनी गिम तापमानाच्या प्रदेशात आपले
िास्तव्य के ले. पिां तु त्यातच अश्या एका सिीिाचा हिकास िोत िोता, जया
सिीिाांचा मानिीय इहतिासािि फाि दुिोगामी परिणाम झाला.
सुमािे ७० लाख िर्ाांपूिी आपले पूिचि िे झाडाांििती िाित िोते. कािण
त्याांना तेथे उदर्पनिाचिासाठीची सांसाधने उपलब्ध िोती. पिां तु ििळपासच्या
प्रदेशामध्ये एका नव्या सिीिाांचा उदय झाला ि त्या सिीिाांचे नाि िोते
''गित'’(Grass). आपल्याला हिश्वास िोणाि नािी पिां तु िे सत्य आिे दक, आपल्या
पुढील हिकासाच्या गतीिि गित ह्या घटकाचे फाि असे िेगळे च योगदान आिे.
हिश्वाच्या बऱ्याचस्या िांगलीय मैदानाांिि एकाच िेळी ह्या गिताचे प्रदेश आढळू
लागले. त्यात आदिके तील सिाना, यूिेहशयाचे स्टेपलॅण्ड, इत्यादी प्रदेश िोते. ह्या
गिताळ प्रदेशाांनी आपल्या पूिचिाांच्या झाडाांच्या िस्तींमध्ये आपले िचचस्ि प्रस्थाहपत
के ले. िेंव्िा झाडाांमधील अांति दूि िोऊ लागले. तेंव्िा माकडाांच्या कािी प्रिातींना

त्यानुसाि िाििािे लागले. एकाच झाडािि माकडाांची सांख्या िास्त असल्यामुळे
हतथे त्यानुसाि पोट भिण्यासाठी उपिोक्त स्त्रोताांची कमी िोती. ह्या कािणामुळे
त्याांना दुसऱ्या प्रदेशाांमध्ये िािे लागले. िे प्रदेश त्याांच्यासाठी निीनच िोते.
गिताळ प्रदेशाांमुळे त्याांना दोन पायाििती चालण्याची सिय झाली. ते दोन
पायाििती चालत िोते ि त्यामुळे त्याांना आपल्या शत्रूांिि निि ठे िता येत िोती,
तसेच त्याांचे दोन िात दुसिे काम किण्याकरिता मोकळे िाित िोते. ह्याच मोकळ्या
िाताांनी मानिीय िैज्ञाहनक क्राांतीला निीन रूप ददले.
२६ लाख िर्ाांपूिी ''Homo Sapiens'' ककिा ‘’Proto-Human’’ जया
प्रदेशाांमध्ये िािित िोते. ती िमीन हसहलकॉन (Silicon) ह्या तत्िाांनी भिलेली
िोती. िे हसहलकॉन किोडो िर्ाचअगोदि ताऱ्याांच्या कें द्रामध्ये बनलेले िोते. आणी ते
पृथ्िीच्या कें द्रामधील दुसिे सिाचत मोठे तत्ि िोते. ह्या तत्िाची सिाचत िैहशष्ट्य पूणच
बाब हि िोती दक िे तत्ि ऑहससिन सोबत हमळू न स्फरटक (Crystal) बनित िोते.
त्यापासून कडक ि टनक दगळाांची हनर्पमती झाली. ते आदळल्याने सुद्धा तुटत
नव्िते.

मनुष्याने

ह्याच

कालखांडात

Cryptocrystalline

Silicate(दक्रप्टोदक्रस्टलाइन हसहलके ट)ला कसे तोडािे िे हशकू न घेतले िोते. ि
त्यापासूनच त्याांनी. धािदाि अश्या दगडाांच्या अििािाांना बनिण्यास सुरुिात
के ली. आणी ह्या ि अश्या अििािाांचा पुढील २६ लाख िर्ाांपयांत उपयोग के ला
गेला.
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ि ह्यामुळे मानि ििािो अशी कामे करू लागला िी तो याआधी करू
शकत नव्िता. िसे दक दगडी फळ्याांना हिहशष्ट आकाि देणे इत्यादी. हसहलकॉन मुळे
पहिली ताांहत्रक क्राांती (Technological Revolution) उदयास आली. आणी
आपण ''Stone Age'' मध्ये पोिोचलो. लाखोिर्ाांनांति आपण यापासून िाताांनी
बनिल्या िाऊ शकणाऱ्या अििािाांचा उपयोग करू लागलो. तसेच हसहलकॉन मुळे
अनेक निीन Technology चाां उदय झाला.
मनुष्य िोण्याच्या ददशेने आपले पुढचे पाऊल िे पृथ्िीमध्ये दडलेले एक
ििस्य िोते. आणी पृथ्िीििळच हि अशी खास गोष्ट िोती. आणी ते खास िैहशष्ट्य
म्िणिे पृथ्िीिि आग िळू शकते. दुसऱ्या ग्रिाांिि ि त्याांच्या उपग्रिाांिि हि गोष्ट
साध्य िोऊ शकत नािी. कािण तेथे ऊिाच ि लाव्िािस ति आिे पिां तु पृथ्िीििच
अशा दोन गोष्टी आिेत जयामुळे आग हनमाचण िोण्यास मदत िोते. त्या म्िणिे
झाडाझुडपाांपासून हमळणािे इां धन ि दुसिे म्िणिे ऑहससिन. ऑहससिनमुळे आग

िळण्यास मदत िोते. िि पृथ्िीिि आग िळली नसती ति आपण आििी
िांगलाांमध्ये भटकां ती कित िाहिलो असतो. Proto-humans चे िास्तव्य िे बिीच
िर्े आगीच्या ििळपासच िाहिले. आपल्या पूिचिाांनी सुमािे ८ लाख िर्ाांपूिीच
आगीला हनयांहत्रत किण्याचे तांत्र हिकहसत के ले िोते. हि अशी बाब िोती िी
मानिीय इहतिासाला सुरुिातीपासूनच िुळिते.
आपण िे ति हिसिलाच नसाल दक हबग बँग मुळे दकती प्रचांड ऊिाच
हनमाचण झाली िोती. आणी ती हमळिण्यासाठी सिीिाांमध्ये कशाप्रकािची स्पधाच
हनमाचण झाली िोती. आगीिि अन्न हशििणे म्िणिे आपल्याला आणखी एक पोट
हमळाले िोते िे अन्न पचित िोते. ि त्यामुळे आपल्याला िास्त प्रोरटन्स आणी
कॅ लिीि हमळत िोते. आणी त्यापासून आपल्याला िास्त ऊिाच ि ताकद हमळत
िोती आणी आपल्या मेंदल
ू ा त्याचा खूप सिािा हमळत िोता. त्यापासून आपल्या
बौहद्धक शक्तीच्या िोिािि आपण कािी िर्ाचतच मातीपासून भाांडे, धातूांपासून
अििाि, ि पाण्यापासून िाफे च्या शक्तीचा उपयोग हशकू न घेतला. िि आग नसती
ति आिचे इां हिनिी नसते, धातू नसते, िबि नसते, कु ठल्याच प्रकािचे तांत्र हिकहसत
झाले नसते.
दोन लाख िर्ाांपूिी आिच्या मनुष्याने आपले रूप परिधान के ले िोते.
Larynx म्िणिे आपल्या कां ठात असलेली स्िियांत्राची पोकळी. ती पोकळी प्रथम
आपल्या कां ठात ििच्या भागाला िोती ती आता िळू िळू खाली येऊ लागली िोती.
त्यामुळे आपण मागच्या पेिा अहधक िोिाचा ि कां पन युक्त आिाि काढू शकत
िोतो. आपण सिाांनी ह्या काळात कािी प्रमाणात बोलण्याची सुरुिात के ली िोती.
पहिल्याांदा कािीतिी माहिती एकापासून दुसऱ्या मनुष्यापयांत पोिोचू शकत िोती.
ि त्याांच्या पुढील हपढ्याांपयांत सुद्धा. मनुष्याने दुसऱ्या प्राण्याांपेिा िास्त फायदा
ह्याच कािणामुळे हमळिला. कािण एखादी हिहशष्ट िस्तू िा घटक याांची माहिती

आपण सिाांपयांत बोलण्याच्या माध्यमातून पोिोचिू शकत िोतो. िगातील दुसऱ्या
कु ठल्यािी प्राण्याांना िे शसय नव्िते. ि अशाप्रकािे मानिामध्ये एक निीन समि
हनमाचण झाली. एक लाख िर्ाांपूिीच मनुष्य िा एका रठकाणािरून दुसऱ्या रठकाणी
िाऊ शकत िोता. आपल्या ििळ लिहचक पाच बोटे असलेले िात िोते , प्राचीन
अििािे िोती, ि भार्ेचे ज्ञान सुद्धा हिकहसत झाले िोते. मनुष्याच्या दूि-दूिच्या
भटकां तीमुळे तो एकाच िेळेस खूप साऱ्या प्रदेशाांमध्ये िाहू शकत िोता. त्यामुळे
मनुष्याच्या नष्ट िोण्याच्या सांभािना नािीश्या झाल्या. िशा िैहिक स्फोटाांच्या
िेळेस झाल्या िोत्या. पिां तु अशा हिकसनशील कालखांडात ग्रिाांनी ि उपग्रिाांनी िणू
आपली एक कठीण पिीिाच घेतली. ती म्िणिे हिमयुगाच्या स्िरूपात.
सुमािे ५० ििाि िर्ाांपूिी हिमनद्ा उत्ति ध्रुिापासून दहिण ध्रुिाकडे
िाहू लागल्या. ह्याच िेळी मनुष्य िा दुहनयेच्या भटकां तीत ऑस्ट्रेहलया पयांत
पोिोचला िोता. तसेच २० ििाि िर्ाांपूिी िेंव्िा हिमनद्ाांमध्ये िाढ झाली तेंव्िा
मनुष्य सायबेरिया पयांत पोिोचला िोता. ििी हिमयुगामुळे आपल्या हिकासात
अडचणी येत िाहिल्या तिी मनुष्य िा हिकास कितच िाहिला. तो िांगलाांचा आसिा
घेऊ लागला. त्याने गुिाांमध्ये िाहून हिकास के ला. तो खऱ्या अथाचने माणूस म्िणून
िगू लागला. त्याचे पुिािे आििी गुिाांमध्ये सापडतात.
अशा प्रकािे आपला बौहद्धक हिकास झाला ि आपले हिचाि िे
िगण्याव्यहतरिक्त आणखी दुसऱ्या गोष्टींमध्ये रुिू लागले. िेंव्िा पृथ्िीििील पाणी
बऱ्याच प्रमाणात बफाचत रूपाांतरित झाले तेंव्िा समुद्राांच्या पाण्याचा स्ति १०० ते
१२५ मीटि खाली आला. आणी पृथ्िीचा निीन भुपृष्टीय भाग अहस्तत्िात आला. ि
अनेक देश िे निीन भुपृष्टीय िहमनीमुळे आता िोडल्या गेले िोते. तसेच ह्यामुळे
दुसऱ्या अनेक प्रदेशाांचे शोध िे सिि िोऊ लागले. त्यानांति िो आधुहनक मनुष्याचा
इहतिास प्रािां भ झाला तो आपण सिचिण िाणतोच.

आपण पहिले दक, सांपूणच ब्रह्मााांडाचा इहतिास िा १४०० किोड िर्ाांपूिी
हबगबँग मुळे घडला ि तो कसा घडला िे सुद्धा आपण िाणले. आपण १४ अब्ि
िर्ाांचा काळ िाणून घेतला. आपल्याला िे माहिती करून घेण्यास उत्सूकता िाटेल
दक आपली म्िणिे मनुष्याची भूहमका हि सांपूणच इहतिासात दकती लिान आिे.
ह्याला िि सििरित्या समिायचे असेल १४०० किोड िर्ाांचा इहतिास आपण १४
िर्ाांचा इहतिास समिूया. ह्या अनुर्ांगाने िि पाहिले ति आपली पृथ्िी हि फक्त ५
िर्ाांपूिी अहस्तत्िात आली. मोठे िीि सुमािे ७ महिन्याांपूिी िन्माला आले. ह्या
हिशोबाने िि पाहिले ति डायनासोि सुमािे ३ आठिड्याां अगोदि नष्ट झाले. आणी
मनुष्याचा सांपूणच इहतिास िा के िळ ३ हमहनटाांचा आिे तसेच आधुहनक हिकास,
तांत्रज्ञान िे सिच कािी फक्त ६ सेकांद अगोदि घडले आिे. ह्या सिच अध्ययनाांिरून िेच
लिात येते दक ब्रह्मााांडाच्या पूणच इहतिासात मनुष्याची भूहमका हि दकती लिान
आिे. मानि िा कािी काळाकरिताच ह्या इहतिासात आला आिे. पिां तु त्याने आपले
िेगळे पण हसद्ध किण्यासाठी खूप िेळ िाट बहघतली. ि आपला एक असामान्य असा
इहतिास घडिला असेच म्िणािे लागेल.
अशाप्रकािे आपण हबगबँग च्या हसद्धाांताला समिून घेतले. आता
आपल्याला प्रश्न पडला असेल दक िे हबगबँग चे स्फोट खिोखिच घडले िोते
का?त्याचे पुिािे आिेत का?इत्यादी. ति मी आपल्याला याबद्दल थोडे हिश्लेर्ण
करून साांगू इहच्छतो.
जया िेळी हबगबँग घडले त्यािेळी आपण ककिा आपली पृथ्िी तसेच
अांतिाळातील कु ठलीिी िस्तू अहस्तत्िात नव्िती. त्यामुळे िा प्रश्न पडणे सािहिकच
आिे दक शास्त्रज्ञ ह्या हबगबँग च्या हसद्धाांताला खिे का समितात ककिा यामागे
कु ठले तथ्य आिेत. चला ति िाणून घेऊया त्यापैकीच कािी मित्िाची तथ्ये.
आि सिचच भौहतकशास्त्रीय िैज्ञाहनक िे हबगबँग च्या हसद्धाांताला
पाठठबा दशचहितात. त्यामागे एक मोठे कािण आिे. िि आपण हबग बँग च्या

हसद्धाांताहिर्यी हिचाि के ला ति यातील कािी तथ्य असे आिेत दक त्यािि आििी
कािी शास्त्रज्ञाांमध्ये मतभेद आिेत ककिा कािी लोक त्याांना खिे च मानत नािी. पिां तु
ह्या स्फोटाांमधील बऱ्याच गोष्टी ह्या अशा आिेत दक त्या पडताळणीनांति खिोखिच
सत्य ठिल्या आिेत. जयामध्ये एक तथ्य अशे आिे दक, एक अशी िेळ िोती दक त्या
िेळेस ब्रह्मााांड िे खूप लिान िोते ि गिम सुद्धा. तसेच िळू िळू हिस्तारित िोत गेले.
आता तुम्िाला प्रश्न पडला असेल दक िैज्ञाहनकाांनी िे कसे हसद्ध के ले ? ति ते असे दक
ह्या तथ्यापयांत पोिोचण्यासाठी खगोलशास्त्रीय हनिीिण (Astronomical
Observation) ि सांगणकीय अनुकाि (Computer Simulation) तसेच ''Large
Hadron Collider '' ह्या प्रयोगाांची मदत घेतली गेली. त्याच बिोबि हबगबँग च्या
स्फोटाांचे पुिािे आििी आपल्या अांतिाळात अहस्तत्िात आिेत. त्याांना ''Cosmic
Microwave Background'' असे म्िणतात. ि ते अांतिाळात प्रत्येक रठकाणी
अहस्तत्िात आिे.
हबगबँग हसद्धाांतानुसाि ब्रह्मााांड िे सुरुिातीच्या ३ लाख िर्ाांमध्ये फाि
गिम िोते. ते एिढे गिम िोते दक त्यामुळे Electron ि Proton हमळू न एखादा
अनु (Atom) सुद्धा बनिू शकत नव्िते ति तािे ि इति खगोलीय िस्तूांची हनर्पमती
शसयच नव्िती. त्या िेळेस पदाथच (Matter) िे ''Highly Ionized Plasma'' ह्या
िायूरुपीय गॅस च्या स्िरूपात अहस्तत्िात िोते. ह्या प्लाझ्मा मधून प्रकाश त्यािेळेस
सुद्धा हनघत िोता. पिां तु तटस्थ अणूांच्या (Neutral Atom) अहस्तत्िामुळे Free
Electrons प्रकाशाला पुनर्पनदेहशत किीत िोते. जयामुळे प्रकाश िास्त दूििि
प्रिास करू शकत नव्िता. याचा अथच असा दक ब्रह्मााांड त्यािेळी अशे िोते दक िणू
असांख्य ददव्याांच्या प्रकाशाला धुिाने झाकल्या गेले आिे. पण िसे-िसे िे ब्रह्मााांड

हिस्तारित िोत गेले. त्याचे तापमान ि घनता (Density) कमी िोत गेले. ि एक
िेळ अशी आली दक ती िेळ पदाथच बनहिण्यासाठी अनुकूल िोती.

आकृ ती क्रमाांक १५ : [कॉम्प्युटि मॉडेल हनर्पमती प्रदक्रया आणी प्रयोग, तसेच हसम्युलेशन ि हसद्धाांताां मधील सांबांध]
िेगिेगळ्या आधािाांििती कॉम्प्युटि हसम्युलेशन िेगळ्या प्रकािचे असू शकते.

आकृ ती क्रमाांक १६ : [LHC ''Large

Hadron Collider प्रयोग ] प्रोटॉन आणी आयन चा मागच िे खीय त्ििकातून

आिां भ िोतो. (क्रमशः P ि Pb हचन्िाांनी दशचहिलेले) ते गहतिधचकातून मागचस्त िोतात(अहचन्िाांदकत छोटे ितुचळ) आणी
प्रोटॉन हसन्क्रोटॉन (Ps) मध्ये िातात. त्यानांति पुन्िा सुपि प्रोटॉन हसन्क्रोटॉन (SPS) मधून िाऊन शेिटी २७
दकलोमीटि लाांब असलेल्या लािच िायड्रॉन कोलाईडि (LHC) बोगद्ा मध्ये प्रिेश कितात.

आकृ ती क्रमाांक १७ : ििील आकृ तीचे हचन्िाांदकत हिश्लेर्ण (LHC Experiment)

आकृ ती क्रमाांक १८ : िान्स ि हस्ित्झिलॅण्ड सीमेलगत िहमनीखाली २७ दकलोमीटि लाांब बोगद्ामध्ये
असलेली लािच िायड्रॉन कोलाईडि प्रयोगशाळा.

आकृ ती क्रमाांक १९ : [PLASMA] प्लाझ्मा (आयनीकृ त)

आहण यालाच ''Epoch of Recombination'' पुनिच चनाचे युग असे
म्िणतात. त्यािेळी प्रकाशाला पुनर्पनदेहशत किण्यासाठी कु ठलेच Free Electron
अहस्तत्िात नव्िते. त्यामुळे िे ब्रह्मााांड पहिल्याांदाच पािदशी झाले. अणूांच्या
हनर्पमतीच्या अगोदि िो प्रकाश गिम प्लाझ्मा च्या रूपात अहस्तत्िात िोता. तो
हतथून हनघाल्यािि ब्रह्मााांडाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात अििक्त दकिणाांच्या (Infrared
Radiation) माध्यमात अहस्तत्िात िोता. आता तो ह्या सांपूणच ब्रह्मााांडात प्रिास
किण्यासाठी स्ितांत्र झाला िोता. िि हबगबँग च्या स्फोटाांचे तथ्य खिोखिच सत्य
आिे ति ह्या प्रकाशाचे अहस्तत्ि आििी असलेच पाहििे. आपल्याला आश्चयच िोईल
दक िा प्रकाश आििी सांपूणच ब्रह्मााांडात प्रत्येक रठकाणी अहस्तत्िात आिे. मागील
१४०० किोड िर्ाांमध्ये ह्या ब्रह्मााांडाच्या हिस्तािामुळे ह्या प्रकाशाची तिां गलाांबी
सुद्धा िाढत िाहिली. त्यामुळे तो Infrared Radiation च्या स्िरूपात िाहिला
नािी. पिां तु हिद्ुत चुांबकीय िणचक्रमाांच्या (Electromagnetic Spectrum)
सूक्ष्मतिां गीय प्रदेशाांमध्ये (Microwave Region) आििी त्या स्िरूपात प्रकाशाला
आपण पाहू शकतो. त्यालाच आपण िैहश्वक मायक्रोिेव्ि पाश्वचभूमी ‘’Cosmic
Microwave Background’’ ह्या नािाने ओळखतो.

आकृ ती क्रमाांक २० : हिहिध प्रािणाांच्या िािां िािता आणी तिां गलाांबीतील फिक

आकृ ती क्रमाांक २१ : अिकाशातील समान तीव्रतेचा मांद प्रकाश म्िणिेच,
िैहश्वक मायक्रोिेव्ि पाश्वचभूमी प्रािण (Cosmic Microwave Background)

िेंव्िा एखादी िस्तू िास्त गिम िोते तेंव्िा त्यातून प्रकाश हनघतो.
उदा:कोळसा, लोि इत्यादी. तेंव्िा प्रकाश िा एका हिहशष्ट प्रकािात असतो. त्याला
‘’Black Body Radiation’’असे म्िणतात. िि आपण Black Body
(Spectrum) िणचपटाांच्या तीव्रतेला (Intensity) त्याच्या िां ग ि तिां ग लाांबीच्या
स्िरूपात पाहिले ति आढळे ल दक त्या िस्तूच्या कायाचचा आकाि तत्सम
तापमानािि अिलांबून असतो. जयातून प्रकाश बािेि येतो.

आकृ ती क्रमाांक २२ : [Black Body Radiation] कृ ष्णीका प्रािण.
िसे िसे तापमान कमी िोत िाते कृ ष्णीका प्रािणाचे िक्र कमी तीव्रता ि अहधक तिां गलाांबीकडे िातात.

िि याप्रमाणे हिश्व िा ब्रह्मााांड खिोखिच आपल्या सुरुिातीच्या काळात
फाि िास्त गिम िोते ति त्यातून सुद्धा फाि प्रकाश हनघाला असेल. ििी कािी
काळानांति िे ब्रह्मााांड थांड झाले असेल तिीिी आि आपल्याला प्रत्येक ददशेत Black
Body Spectrum हमळायला ििे. इथे सुद्धा हबगबँग चा मिास्फोट सत्य ठितो.
कािण िैज्ञाहनकाांना िे िणचपट खिोखिच सापडले आिेत. ह्याला पडताळण्यासाठी
एक आलेख (Theoretical Black Body Curve) बनिला गेला. िो हबगबँग
हसद्धाांतािि आधारित िोता. िेंव्िा त्याची Cosmic Microwave Background
च्या माहितीिरून हमळालेल्या आलेखीय िक्रासोबत तुलना के ली गेली तेंव्िा दोन्िी
आलेख सािखे िोते. अांदािलेल्या ि पडताळलेल्या (Predicted and Observed
Model) माहितीतील चुका एिढ्या कमी िोत्या दक त्याला आलेखाििती दाखिणे
सुद्धा शसय नव्िते. ह्या आलेखाांिरून ब्रह्मााांडाचे तापमान मोिल्या गेले ि ते २. ७३
Kelvin आले. ि जयािेळी आिच्या ब्रह्मााांडाचे तापमान मोिल्या गेले ते २. ७२५
Kelvin एिढे आले िे अांदाहिय तापमानाएिढे आले. िि आपण गृिीत धिले दक िे
ब्रह्मााांड १४०० किोड िर्ाांपूिी हनर्पमत झाले ति िे तापमान सुद्धा अगदी अचूक
आढळले आिे. िे पुिािे हबगबँग च्या स्फोटाांना सत्य ठिितात.
िेंव्िा आपण अांतिाळात एखाद्ा चाांदणीला िा ताऱ्याला बघतो तेंव्िा
आपण त्याच्या ितचमान हस्थतीला नव्िे ति पूिचहस्थतीला बघत असतो. कािण
प्रकाशाला आपल्या पयांत पोिोचण्यासाठी खूप िेळ लागतो. साधािण शब्दात
साांगायचे ति, िि एखादा तािा आपल्यापासून एक अब्ि प्रकाशिर्च दूि आिे. ि तो
आपल्याला आि ददसत आिे. ति तो आपल्याला आिच्या स्िरूपात नव्िे ति एक
अब्ि िर्े आधीच्या स्िरूपात ददसत आिे. याचाच अथच असा दक िि आपण
ब्रह्मााांडातील पूिीच्या िस्तूांच्या खूप दूििरून येणाऱ्या प्रकाशाला आि बघू शकतो
ति आपण ब्रह्मााांडाच्या सुरुिातीच्या स्िरूपाला सुद्धा पाहू शकतो. यात चाांगली

गोष्ट अशी आिे दक आिचे अत्याधुहनक दुबीण एिढे शहक्तशाली आिेत दक खूप अब्ि
प्रकाशिर्च दूिििच्या खगोलीय िस्तुांना पाहू शकतात. याचाच अथच असा दक ते ह्या
ब्रह्मााांडाच्या पूिीच्या स्िरूपाला सुद्धा पाहू शकतात. जया प्रमाणे हबगबँग नुसाि
ब्रह्मााांड िे सुरुिातीच्या काळात फाि गिम िोते. ि त्यािेळेस अनु सुद्धा बनू शकत
नव्िते आणी त्यानांति ते थांड िोत गेले ि एक िेळ अशी आली दक Hydrogen
Atom बनायला सुरुिात झाली. ि गिम प्लाझ्मा िायू गॅस मध्ये रूपाांतरित झाला.
आणी त्यािेळेस फक्त गॅसचेच धुके िोते. तसेच तेंव्िा कु ठल्यािी आकाशगांगेची िा
ताऱ्याची हनर्पमती झाली नव्िती. िे गॅसचे धुके एका िेगळ्याच प्रकािच्या घटकाने
बनले िोते. आहण िि हबगबँग चे स्फोट खिे आिेत, ति ब्रह्मााांडाच्या सुरुिातीच्या
काळाचा शोध घेतला ति आपल्याला तेच गॅसचे धुके आििी ददसायला ििे.
अत्याधुहनक मानि हनर्पमत दुबीनाद्वािे िेंव्िा आिपासून १२ ते १३ अब्ि
िर्ाांपूिीच्या प्रकाशाचे सांशोधन किण्यात आले, तेंव्िा त्यात अशाच प्रकािचे गॅसचे
धुके आढळले. म्िणिेच इथे सुद्धा हबगबँग चा हसद्धाांत खिा ठितो.
मी आपणाला आणखी एक हिश्लेर्ण साांगू इहच्छतो दक हबगबँग नुसाि
आपले ब्रह्मााांड िे खूप पूिी लिान स्िरूपात िोते. आणी ते खिोखिच लिान िोते िे
सत्य आिे. कािण आपले ब्रह्मााांड एकसािखे िळू -िळू हिस्तारित िोत आिे. जयामुळे
आकाशगांगा ह्या एकमेकाांपासून दूि िात आिेत. दोन आकाशगांगाांमधील अांति िे
खूप िाढत आिे. त्यामुळे िे ब्रह्मााांड हिस्तारित िोत आिे. िे आपल्याला त्िरित
समित नािी त्यासाठी ‘’Doppler Shift’’ चा उपयोग के ला िातो. आता
Doppler Shift म्िणिे काय? िा प्रश्न तुम्िाला नक्की पडला असेल. ति Doppler
Shift म्िणिे एखादा ध्िनी स्रोत आणी तो ध्िनी ऐकणाऱ्याची िालचाल िा गती
हि ध्िनी स्रोताशी सांबांहधत असते (Relative Motion) तेंव्िा त्यातील तिां गाांच्या

तिां ग लाांबी ि िािां िािता यामध्ये कमी-िास्त बदल घडू न येतो. तेंव्िा बदलास
Doppler Shift असे म्िणत.

आकृ ती क्रमाांक २३ : Doppler Effect [हचत्र a मध्ये दाखिल्याप्रमाणे िेंव्िा ध्िनी स्रोत एकारठकाणी हस्थि
असतो तेंव्िा त्याची िािां िािता आणी तिां गलाांबी दोन्िी A ि B श्रोत्याांमध्ये समान असते. पिांतु िेंव्िा हचत्र b
मध्ये दाखिल्याप्रमाणे ध्िनी स्रोत िा B कडू न A ह्या श्रोत्या कडे िातो तेंव्िा B श्रोत्याकडील तिां गलाांबी िास्त
ि िािां िािता कमी असते. याउलट A श्रोत्याकडील तिां गलाांबी कमी ि िािां िािता िास्त असते].

सिळ भार्ेत साांगायचे झाले ति आपण सिाांनी पहिले आिे दक िेंव्िा
रुग्णिाहिके चा एक हिहशष्ट प्रकािचा आिाि िा िेंव्िा िाहिका िशी-िशी आपल्या
ििळ येते तसा-तसा तो आणखी िाढत िातो. पिां तु िेंव्िा रुग्णिाहिका
आपल्यापासून दूि िाते तेंव्िा तो आिाि मांदाितो. ति असे का िोते? याचे

हिश्लेर्ण द्ायचे झाले ति, िा आिाि पूणचपणे त्या आिािाच्या तिां गातील
तिां गलाांबीिि (Wavelength) िि अिलांबून असतो जयाप्रमाणे आकृ ती क्रमाांक २३
मध्ये अहिशमन िािनाचे उदाििण दाखिले आिे. िेंव्िा रुग्णिाहिका आपल्या
पासून दूि िाते तेंव्िा त्या आिािातील तिां ग िे ताणल्या िातात. म्िणिेच दूि
ओढल्या िातात जयामुळे त्याची तिां गलाांबी िाढत िाते ि आपल्याला कमी आिाि
ऐकू येतो आहण थोड्या िेळाने नािीसा िोतो. म्िणिे तिां गलाांबीतील अांति िेिढे
कमी िािील तेिढा आिाि िास्त ऐकू येतो आणी ते अांति िेिढे िास्त िािील
तेिढा कमी आिाि ऐकू येतो. यालाच ''Apparent Wavelength'' असे म्िणतात.
ह्याच प्रमाणे प्रकाश िा सुद्धा तिां गापासून हनर्पमत झालेला आिे. ि प्रकाश सुद्धा
आिािाप्रमाणे ितचन कितो. फक्त यात फिक एिढा आिे दक आपल्या पासून दूि
िोत चाललेल्या आकाशगांगाांच्या प्रकाशाचे तिां ग िे िेिढे िास्त ताणल्या िातात
त्यातून येणािा प्रकाश िा तेिढाच लाल िां गाचा आपल्याला ददसतो. याचा अथच असा
दक िि एखादी आकाशगांगा आपल्यापासून िेिढी दूि िात असेल तेिढा िास्त
भडक लाल िां ग आपल्याला ददसेल. आहण िि ती एका रठकाणी हस्थि असेल ति तसे
िोणाि नािी. Doppler Shift Effect नुसाि आि पयांत िेिढी माहिती
हमळिण्यात आली आिे. त्यानुसाि यात कु ठलीिी शांका नािी दक आपले ब्रह्मााांड िे
हिस्तारित िोत आिे. ि एके काळी ते एका छोट्या आकािात अहस्तत्िात िोते.
Cosmic Microwave Background मध्ये सुद्धा जयाप्रमाणे िुने
सूक्ष्म तिां हगय प्रािण (Radiation) प्रत्येक रठकाणी आढळतात. त्याांचे तथ्य के िळ
एकाच प्रकािे समिािले िाऊ शकते. ते म्िणिे सिच िे हडएशन एके काळी एकाच
रठकाणी अहस्तत्िात िोते. म्िणिे यािरून िे हसद्ध िोते दक आपले ब्रह्मााांड िे
सुरुिातीच्या काळात लिान आकािाचे ि उच् तापमानाचे िोते. आणी त्याचे
द्रव्यमान खूप िास्त िोते. आता प्रश्न िा पडतो दक िे ब्रह्मााांड दकती लिान आकािाचे
िोते. हबगबँग चा हसद्धाांत ब्रह्मााांडाच्या पहिल्या िणापासूनचे हिश्लेर्ण कितो. पिां तु

दुदि
ै ाने मनुष्याििळ आितिी अशे सांसाधन ककिा तांत्र हिकहसत नािी दक िे ह्या
गोष्टींची पडताळणी करू शकतील.

आकृ ती क्रमाांक २४ : जयाप्रमाणे प्रकाशाचे तिां ग िे िेिढे िास्त ताणल्या िातात तेिढ्या भडक
िां गाचे प्रसािण आकाशगांगा ि पृथ्िीमध्ये िोते.

पिां तु िैज्ञाहनकाांनी ह्या ब्रह्मााांडाला ि त्याच्या सिचमान्य अश्या हबगबँग
च्या हसद्धाांताला त्याच्या मागच्या फाि सखोल िेळेपयांत पडताळणी करून पाहिले.
िेंव्िा त्याचे िय िे १०-३२ सेकांद िोते. तेंव्िा आपल्या आिपयांत पडताळलेल्या
ब्रह्मााांडाचा आकाि िा धुळेंच्या एका कणा एिढा िोता लिान िोता. आता ह्याची
पडताळणी कशी के ली िे आपण िाणून घेउया, िैज्ञाहनकाांनी लिान स्तिाििती
Large Hadron Collider िा प्रयोग के ला. त्यामध्ये त्याांनी अशे िाताििण तयाि
के ले िशे सुरुिातीच्या ब्रह्मााांडाचे िोते. त्यामध्ये दोन प्रोट्रॉन दकिणाांना एकमेकाांिि
आदळण्यात आले. आणी त्यातून प्रचांड प्रमाणात ऊिाच बािेि आली. िशी हबगबँग
च्या िेळेस हनमाचण झाली िोती. ह्या मध्ये भौहतकशास्त्राचे सिच हनयम िे सत्य
ठिलेले आिेत. त्यामुळे आपण आत्महिश्वासाने म्िणू शकतो दक हबगबँग चे स्फोट िे
खिोखिच घडले िोते. ि त्यामागे कु ठलीिी काल्पहनक सांिचना किण्यात आलेली
नािी.
आता आपण िाणून घेऊया दक हबगबँग च्या आधीचे हिश्व ककिा त्याआधी
काय िोते. िबल िे असे एकमेि व्यक्ती िोते दक जयाांनी अनुभिले दक आपले ब्रह्मााांड
िे सािखे हिस्ताित आिे. ि त्याांनी ते हसद्ध करून दाखिले. जयामुळे िैज्ञाहनकाांना
एक िेगळीच ददशा सांशोधनामध्ये हमळाली. आि आपण खात्रीशीि साांगू शकतो दक
आपल्या ब्रह्मााांडाची उत्पत्ती १४०० किोड िर्ाांपूिी झाली िोती. आहण आपले
ब्रह्मााांड आि हिस्ताि पाित आिे. म्िणिे कधीतिी एखाद्ा िेळेस आपल्या
ब्रह्मााांडातील सिच िस्तू, पदाथच िे एका रठकाणी िमा असतील. भौहतकशास्त्रज्ञाचे
अशे म्िणणे आिे दक हबगबँग िे हनमाचणाचे पहिले पाऊल िोते. याचा अथच असा दक
हबगबँग च्या आधी कािीच अहस्तत्िात नव्िते. िेळेची सुरुिात हि ह्याच स्फोटाांमुळे
झाली म्िणिे ह्या आधी (Time) िेळ नव्िता. त्यामुळे िा प्रश्नच चुकीचा आिे दक
हबगबँग च्या आधी काय िोते. िे कािी आपल्याला आि ददसत आिे िे कािी आपण
अनुभित आिोत ककिा िे कािी आि अहस्तत्िात आिे ते त्या हबगबँग च्या

स्फोटाांमुळेच. आता ह्यात अडचण अशी आिे दक बऱ्याच हिश्लेर्काांना, शात्रज्ञाांना, ि
कािी अभ्यासू लोकाांना िे उत्ति समाधानकािक िाटत नािी. कािण उष्मागहतकीय
(Thermodynamics) च्या हसद्धाांतानुसाि ''Something Can't Come From
Nothing'' िे आपण हसद्ध के ले आिे. कु ठल्यािी घटनेला कािीतिी कािण िा स्रोत
िा असतोच. म्िणिेच कु ठल्यािी पदाथाचहशिाय निीन दुसिा पदाथच तयाि िोऊ
शकत नािी. त्यानुसाि हबगबँग च्या अगोदि कािी ना कािी ति नक्की अहस्तत्िात
िोते. जयामुळे हबगबँग चा स्फोट झाला.

आकृ ती क्रमाांक २५ : ब्रह्मााांडाचे आलेखीय स्िरूपात प्रसािण.

एका हसद्धाांतानुसाि ब्रह्मााांड िे अनांत काळापासून अहस्तत्िात आिे ि पुढे
िािणाि आिे. म्िणिे हबगबँग चे स्फोट ह्या अनांत ब्रह्मााांडात झाले. ि ते िोत
िािणाि. यासच अथच असा दक िे घडले ते आधी पुन्िा घडले असेल ि पुन्िा
घडणाि. पिां तु भौहतक शास्त्रानुसाि िे ब्रह्मााांड आतापयांत त्या हस्थतीििती यायला
पाहििे िोते. पिां तु आपल्याला िे माहित आिे दक िेळेच्या आधी कािी असू शकत
नािी. कािी िैज्ञाहनकाांचे म्िणणे आिे दक ब्रह्मााांड िे खूप िेगाने हिस्तािात आिे. ि
एका िेळेस िे एिढे हिस्ताि पािेल दक त्यात एक स्फोट िोईल. ि एका निीन
ब्रह्मााांडाचा उदय िोईल. पिां तु यात प्रश्न असा आिे दक सिाचत पहिले ब्रह्मााांड कोठू न
आले. ि त्याची हनर्पमती कशी झाली. म्िणिे आपण पुन्िा त्याच प्रश्नािि येऊन
पोिोचलो. ह्या प्रश्नाचे उत्ति देण्यासाठी पुढे खूप सािे हसद्धाांत माांडण्यात आले. त्यात
Parallel Universe, String Theory, Multiverse इत्यादी हसद्धाांत आिेत.
पिां तु त्याहिर्यी माहिती देऊन मी आपला िैचारिक गोंधळ उडिू इहच्छत नािी.
पिां तु मी लस्ट्रग हसध्दाांताहिर्यी कािी मित्िाच्या गोष्टी साांगण्यास उत्सुक आिे.
लस्ट्रग हसद्धाांतानुसाि सिाचत अहतसूक्ष्म स्तिाििती String ककिा Membrane
सािखे पदाथच असतात आणी ते सतत शीघ्र िालचाल कित असतात ककिा
Vibration कित असतात. त्यामुळे ते Electrons, Protons, Neutrons, ि
Gravitons ची हनर्पमती कितात. ह्याांच्या हिहिध सांयोगामुळे हिहिध हिश्वाची
हनर्पमती ि ब्रह्मााांडाची हनर्पमती िोते. ि ते एकमेकाांना गुरुत्िाकर्चणामुळे Interact
कितात. (Dark Energy) गडद ऊिाच हि आपल्यासाठी आििी एक अनुत्तरित गोष्ट
आिे. लस्ट्रग हसद्धाांतानुसाि गडद ऊिाच हि अशी एक ऊिाच आिे दक ती दुसऱ्या
ब्रह्मााांडाच्या गुरुत्िाकर्चणीय बलाला दशचिते. म्िणिे दुसिे ब्रह्मााांड अहस्तत्िात आिे
असा याचा अथच िोतो. ि िेंव्िा दोन ब्रह्मााांड एकमेकाांिि आदळतात तेंव्िा निीन
ब्रह्मााांड तयाि िोते. लस्ट्रग हसद्धाांत आपल्याला िास्तीत िास्त प्रश्नाचे उत्ति देऊ
शकतो. ते कसे िे मी माझ्या पुढच्या अध्ययनात साांगण्याचा प्रयत् किे ल. पिां तु कािी

शास्त्रज्ञ ह्या हसद्धाांताला िैज्ञाहनक हसद्धाांत नव्िे ति Philosophical हसद्धाांत
मानतात. कािण ह्या हसद्धाांतात परिमाणे, हमती(Dimensions) ि अन्य अशा
गोष्टींचा उल्लेख आिे दक त्या भौहतकशास्त्राच्या हनयमात बसत नािीत. त्यामुळे
हबगबँग च्या आधी नक्की काय िोते. िे आपण ठामपणे साांगू शकत नािी. पिां तु आपले
सांशोधन िे एका योग्य ददशेने िात आिे असे मी नक्कीच साांगू शकतो. आि आपण
हबगबँग च्या १०-४३ सेकांद िय असलेल्या ब्रह्मााांडाचे स्िरूप बघू शकत आिोत. िो
दक १३. ८ अब्ि िर्े मागचा काळ आिे िो आपण १०० िर्ाचअगोदि बघू शकलो
असतो. पुढील कािी िर्ाचत िैज्ञाहनक अशा अत्याधुहनक दुर्पबनाांना अिकाशात
सोडणाि आिेत दक जयामुळे आपण हबगबँग मधून हनघालेल्या सिाचत पहिल्या
आकाशगांगेच्या स्िरूपाला पाहू शकणाि आिोत. त्यामुळे आपल्याला बिीचशी
अहधक माहिती हमळू शके ल.
हबग बँग च्या आधी काय िोते ह्या प्रश्नाचे उत्ति आपण पडताळणी,
हनिीिण, ि अध्ययन करून शोधू शकतो. तसेच गहणतीय हसद्धाांतानुसाि ह्याचे
उत्ति हमळिू शकतो. पिां तु िे गहणताचे हसद्धाांत आपल्या चालू असलेल्या भौहतक
हिश्वात सत्य ठितात ते Quantum म्िणिे अहतसूक्ष्म हनिीिणात उपयोगात येत
नािीत. याचा अथच असा दक िोपयांत आपल्याला असा हसद्धाांत अिगत िोत नािी
दक िो Quantum Physics ि General Physics ह्या दोन्िी शास्त्राांििती लागू
िोतो. तो पयांत ह्या प्रश्नाचे ठाम उत्ति साध्य किण्यात आपल्याला अडचणी
येतीलच. िेंव्िा आपल्याला कळे ल दक भौहतक शास्त्राांचे हनयम िे कोणत्या हस्थतीत
नष्ट िोतात ि ते नष्ट झाल्यािि काय िोईल. तेंव्िाआपण ह्या प्रश्नाच्या उत्तिाच्या
फाि ििळ असू िे नक्की. . . . . . !

याप्रमाणे आपण िे ति नक्की साांगू शकतो दक हबगबँग चे स्फोट िे
खिोखिच घडले िोते. पिां तु आपण िे नािी साांगू शकत दक, ते स्फोट का घडले?.
हबगबँग चे स्फोट िे एका लिान आकािाच्या घटकातून प्रचांड मोठ्या आकािात
पिािर्पतत झाले. हिज्ञानाप्रमाणे त्याआधी कािीिी अहस्तत्िात नव्िते. िि असे
म्िटले दक एखाद्ा हिहशष्ट तत्िाांनी ह्या स्फोटाांना घडिले. ति पुन्िा िाच प्रश्न पडेल
दक ते हिहशष्ट तत्ि हनमाचण कशे झाले?का झाले? ि त्याांनी िे स्फोट का घडिले?
ब्रह्मााांडाची, िीिाांची हनर्पमती कशासाठी के ली? ि ह्या सिाांमागे त्या तत्िाांचा उद्देश्य
काय िोता?आता कािी लोक म्िणतील दक िीिाांच्या, मानिाच्या कल्याणासाठीच
त्या हिहशष्ट तत्िाांनी हि सिच हनर्पमती के ली. पिां तु एखादी गोष्ट हनमाचण किणे ि
कािी अहनहश्चत काळानांति ती नष्ट किणे एिढाच िेतू त्यामागे िोता का? आहण
याव्यहतरिक्तिी कािी गोष्टी असतील ति त्याचे िैज्ञाहनक पुिािे आि नािीत. ककिा
हिज्ञान आि एिढे प्रगत नाहि दक ते ह्या प्रश्नाचे उत्ति देऊ शके ल. म्िणून हबगबँग
स्फोटाांच्या घटने मागे एका हिहशष्ट पदाथाचचाच िाटा िोता िे आि तिी ठामपणे
साांगणे चुकीचेच ठिे ल.
आि आपल्याला िे माहित आिे दक पृथ्िीचा आकाि िा उपिोक्त
िीिनासाठी अचूक आिे. ह्या अचूक आकािामुळेच ि पृथ्िीच्या गुरुत्िाकर्चणामुळे
Oxygen, ि Nitrogen ह्या िायूांचा थि पृथ्िीच्या िाताििणात पसिलेला आिे.
िि पृथ्िीचा आकाि थोडा लिान असता ति त्याििती िीिनासाठीच्या उपयुक्त
अश्या िायूांचे हमश्रण तयाि झाले नसते. आणी िि पृथ्िीचा आकाि थोडा मोठा
असता ति त्याििती Hydrogen चे प्रमाण िाढले असते ि ते िीिनासाठी
धोकादायक असते. आिपयांत च्या माहितीिरून ति फक्त पृथ्िी िा एकमेि असा
ग्रि आिे दक त्याििती सिच िायूांचे अचूक हमश्रण उपलब्ध आिे. आणी त्यामुळे
िनस्पती, प्राणी, मानि ह्याांचे िीिन सुिहित आिे. त्याचप्रमाणे सूयाचपासून पृथ्िीचे

अांति सुद्धा िीिनासाठी अगदी अचूक आिे. िि पृथ्िी सूयाचपासून आणखी दूि
असती ति तापमानाने नीचाांक गाठला असता ि सिचकािी बफाचप्रमाणे गोठू न गेले
असते. आणी िि पृथ्िी सूयाचच्या थोडी ििळ असती ति सिचकािी गमीमुळे नष्ट
झाले असते. पृथ्िीचे अांति िि सूयाचपासून थोडे हि िेगळे असते ति पृथ्िीिि िीिन
अहस्तत्िात नसते. पृथ्िी सूयाचपासून अचूक अांतिािि िाहून स्ितःभोिती दफिते ि
िीिनासाठी योग्य तापमान हनमाचण किते. पृथ्िीच्या गुरुत्िाकर्चणामुळे चांद्राचा
आकाि ि हतच्या पासूनचे चांद्राचे अांति अगदी अचूक िािते. चांद्राच्या गतीमुळे
समुद्रामध्ये िालचाल िोते आणी त्यामुळे त्याचे पाणी एकािागेिि थाांबतिी नािी ि
िहमनीिि सुद्धा येत नािी. आपल्या ग्रिािि पाणी सुद्धा उपलब्ध आिे िे
िीिनासाठी अत्यांत उपयुक्त आिे. एिढ्या सिच गोष्टी ह्या फक्त योगायोगच असतील
का?िा एक प्रश्न आिे. हिज्ञान साांगते दक ह्या सिच गोष्टी मागे के िळ योगायोगच
आिे. कािण असेिी नािी दक आपल्या ग्रिासािखा दुसिा कु ठलाच ग्रि अांतिाळात
अहस्तत्िात नािी. मागच्या कािी दशकाांमध्ये मानिाने असे ग्रि शोधले आिेत दक
त्यािि िीिन कािी प्रमाणात सांभि आिे. त्यामुळे आपण एखाद्ा चमत्कारिक
तत्िाांना पृथ्िीचे िनक समिने ििा घाईचे ठिे ल असे माझे िैयहक्तक मत आिे.
त्याचप्रमाणे पृथ्िीिि असे िीि हनमाचण झाले िोते दक त्याांनी पृथ्िीििील
िीिनािि दुिोगामी परिणाम के ले ि त्याचे अिशेर् आििी सापडत आिेत . अश्या
िीिाांचा कु ठल्यािी प्राचीन लेखाांमध्ये उल्लेख नािी. िि कािी हिहशष्ट तत्िाांनी
िीिाांच्या कल्याणासाठी त्याांची हनर्पमती के ली ति ते आपल्याला का ददसत नािी?
ककिा ते एकाच िेळेस ििािो लोकाांना आि स्ितःचे स्िरूप का दाखित नािी? िसे
दक हिज्ञानाचे सिच सांशोधन िा कायच लाखो लोक एकाच िेळी पाहू शकतात. हि
हिज्ञानाची एक भक्कम बािू आिे. ि भौहतक शास्त्रानुसाि कु ठल्यािी िस्तूला
कािीनाकािी आकाि िा असतोच ि तो खूप सूक्ष्म िा प्रचांड मोठा असू शकतो. कािी
अभ्यासू लोक आपल्या शिीितील DNA ह्या तत्िाला सुद्धा ती हिहशष्ट तत्ि असे

सांबोधतात. कािी शास्त्रज्ञाांच्या अध्ययनानुसाि DNA िा सांगणकाच्या बायनिी
कोडशी साम्यकता दशचितो. त्यानुसाि िे समिते दक आपल्याला कोनीतिी बनिले
आिे. जयाप्रमाणे बायनिी कोड मध्ये कािी अांक िे एका हिहशष्ट क्रमिािी मध्ये
असतात दक जयामुळे सांगणक अचूक काम कितो. त्याचप्रमाणे आपल्या DNA मध्ये
सुद्धा A, T, C, ि G िे के हमकल एका खास क्रमामध्ये असतात. आपल्या पेशी
कशाप्रकािे काम कितील िे त्या के हमकल च्या क्रमिािीिि अिलांबून असते. यात
आश्चयच िनक गोष्ट हि आिे दक प्रत्येक लिान मोठ्या. पेशीमध्ये मध्ये एिढे कोड
असतात दक आपण िात्रांददिस ििी फक्त एकाच पेशींमधून माहिती काढायचे ठििले
ति आपले अधे आयुष्य त्यातच हनघून िाईल. आपल्या सिाांचे DNA िे त्याांच्यातील
ATCG ह्या के हमकल तत्िाांच्या िेगिेगळ्या क्रमिािी मुळे िेगिेगळे आिेत.
अशाचप्रकािे मानिीय चेतना ि ती चेतना मृत्यूनांति कु ठल्या तत्िात हिलीन िोते
ह्या अशाच कािी बाबी आिेत दक त्याचे उत्ति हिज्ञान आि तिी देऊ शकत नािी.
हिज्ञाना नुसाि िे ब्रह्मााांड भौहतक शास्त्राच्या हनयमानुसाि चालते. पिां तु िे हनयम
असेच का आिेत ि ते आपण का नािी बदलू शकत. अशेच अनेक प्रश्न आिेत दक
त्याचे उत्ति हिज्ञान आि देऊ शकत नािी. पिां तु ह्याचा अथच िा िोत नािी दक आपण
डोळे हमटू न कु ठल्यािी गोष्टीला मान्यता दयािी. मी असेिी म्िणत नािी दक ह्या
सिाांमागे कु ठल्यातिी हिहशष्ट अदृश्य तत्िाांचे कािण नसािे. तसेच एखादी शक्ती िा
सांकल्पना ििील हिश्वास िा आपापल्या श्रद्धेचा भाग आिे. त्या हिर्याबद्दल मी
िास्त बोलू इहच्छत नािी माझे फक्त एिढेच म्िणणे आिे दक आपण सिाचनी
हिज्ञानािि हिश्वास ठे िािा. हिज्ञान आि नािी ति भहिष्यात नक्कीच आपल्याला
पडलेल्या अनुत्तरित प्रश्नाांचे उत्ति देईल. असे माझे ठाम मत आिे.

आपण सिच िण िाणतो दक िे ब्रह्मााांड हिस्ताि पाित आिे. हबगबँग च्या
आधी ते एका छोट्या लबदू ककिा कणाच्या स्िरूपात अहस्तत्िात िोते. त्यािेळेस
िेळेची सुद्धा सुरुिात झाली नव्िती. त्यािेळेस िेळ=० िोता. ह्याच लबदू मधून सिच
कािी अहस्तत्िात आले िे आपण पाहू शकतो. अचानक ह्या लबदू मध्ये स्फोट िोऊन
िेळ ि ब्रह्मााांडाची हनर्पमती झाली. यालाच आपण मिाहिस्फोट (हबगबँग)असे नाि
ददले. हि एक असामान्य घटना िोती. ती कु ठल्यािी िस्तू ककिा िागे मध्ये िोत
नव्िती तसेच तेथे डाहिकळे , उििीकळे , िि, खाली अशी कोणतीिी गोष्ट नव्िती
िी आि आपणास माहित आिे. ति ती घटना कशात झाली ि का झाली िा एक
मित्िाचा प्रश्न आिे. आपण सिच िण कु ठली निीन िस्तू पाहिल्यािि त्या हिर्यी
माहिती घेण्याचा प्रयत् कितो. ती िस्तू तशीच का आिे िशी ती आिे असा प्रश्न
अनेक अभ्यासू लोकाांना िोिच पडत असेल. िेळ ि ब्रह्मााांडाची हनर्पमती अचानक
झाली पिां तु त्यामागे कािी कािण नव्िते हि गोष्ट आपल्याला अयोग्य ककिा हनिथचक
िाटते. पिां तु मिास्फोटाची घटना हि आपल्या अनुभिा पलीकडची आिे. तेंव्िा िि
िेळच नव्िता म्िणून ''त्याअगोदि त्या पहिले BEFORE'' सािख्या गोष्टीसुद्धा
नव्ित्या असेच म्िणािे लागेल. आणी त्यामुळे मिास्फोटाच्या घटनेला कािी कािण
नव्िते िेच येथे हसद्ध िोते.
मिास्फोटाचे िा हबगबँग घडण्याचे मागचे कािण काय? ह्या प्रश्नाचे उत्ति
शोधताांना येणाऱ्या अडचणी पैकी एक अडचण अशी आिे दक आपले िैहिक असणे.
आपला मेंदू िा याच गोष्टींनी हिकहसत झाला आिे दक प्रत्येक गोष्टीला कािींना
कािी कािण िे असतेच. कु ठल्यािी कािणाहशिाय कु ठली गोष्ट िोणे िे आपण
मान्यच करू शकत नािी ककिा तसा हिचाि सुद्धा आपण करू शकत नािी. पिां तु
मागील कािी काळातच हिज्ञानाने अशे कािी शोध लािले दक त्याची आपण बऱ्याच
िर्ाांपूिी कल्पना सुद्धा करू शकत नव्ितो. िसे आपली पृथ्िी सूयाचभोिती दफिते,
आपली आकाशगांगा ब्रह्मााांडात आिे, ती असांख्य आकाशगांगाांपैकी एक आिे इत्यादी.

ब्रह्मााांडाचे सत्य िे आपल्या कल्पनेपेिा िास्त ि हिलिण िेगळे आिे. त्यामुळे
खगोल िा एिढा मोठा, दकचकट ि हिलिण असा हिर्य आिे दक त्याबद्दल आपण
िेिढी माहिती घेऊ ती अपूणचच असेल. त्यामुळे आि तिी असेच म्िणािे लागेल दक
खगोल िा एक अनुत्तरित प्रश्न आिे. पिां तु सांशोधन िा त्याििील एक समाधानकािक
ि निनिीन गोष्टी हशकिणािा तोडगा आिे. त्यामुळे आपण सिाांनी िोि
कािीनाकािी निीन हशकलेच पाहििे कािण त्यापासून हमळणािे ज्ञान िे
हिज्ञानाच्या निीन सांकल्पनाांना उिाळा देऊ शकते. िि सांपूणच मानि िातीने
अभ्यासू िृत्ती धािण करून आपापल्या हिचािसिणीने ि िेळेप्रमाणे सांशोधनात्मक
िाटचाल के ली ति एक ददिस असा नक्की उिाळे ल दक ह्या ब्रह्मााांडाचे अनांत ििस्य
आपल्या समोि असेल. असे मला िाटते.
चला ति िाचक हमत्रिो अशा प्रकािे मला िे कािी तुमच्या समोि
माांडायचे िोते ते मी माांडले. ह्या गोष्टींसोबत सिच िण सिमत असतीलच असे नािी.
जयाांना माझ्या हलखाणातील कािी गोष्टी आिेपाह्यच िाटत असतील त्याांनी माझ्याशी
सांपकच साधािा हि हिनांती. तसेच तुम्िाला ह्या पुस्तकातील कािी गोष्टी समिल्या
नसतील ति नक्की मला तसे सांपकच करून कळिा. मी माझ्या अध्ययनाप्रमाणे त्याचे
समाधानकािक उत्ति देण्याचा प्रयत् िरूि किे ल. िि माझ्या हलखाणातील कु ठल्या
गोष्टींमुळे कु णाच्या श्रद्धेला, मनाला ठे च पोिोचली असेल ति िमस्ि.
तसेच माझे पूणच हलखाण आपण िाचले त्याबद्दल आपले मनःपूिचक
धन्यिाद. . . . . !
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