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ाटंम मकॅेिन आिण अतै तान 
ले० आिशष कुलकण 

 (िकीम िदवाळी अकं २००९ - पृ ४८-५४ आिण २०४ त े२०८) 
 

िवरचनेा साचा शोध घेयाचा य िवान आिण अा आपा परीन ेलाखो वष करीत आहते. िवान 
आिण उपयोिजत तंानात गेा दोन शतकात झालेा िवयकारक गतीन ेसायानंा केवळ थ कन सोडले 
आह,े अस ेन,े तर साचा शोध घेयाचा तो एकमवे माग  असाचा मदखेील िनमा ण केला आह.े योगिसता, 
सात आिण साव कािलकता ही िवानाची बलान ेहोती. िगत अनभुिूत आिण अनभुव ानंा ात ानच 
नत.े कारण ातनू यणेार ेिनष  अवैािनक ठरवनू त ेनाकारयाकडचे वैािनक जगताचा कल होता. पण, आता 
आपाच चाचया, कसोा, योग ह े अिंतम सापयत पोचयात कमी पडत आहते याची जाणीव वैािनक 
जगतास झाली आह.े ामळेु भारतीय ान तानातनू याच े िकमान सू तरी सापडले अशा आशने े वैािनक 
जगत भारतीय ानमागा ा अासाकड े वळले आह.े भारतीय असले त े ा आिण पाा असले त े शु 
वैािनक अशा मातनू बाहरे यऊेन आपणदखेील भारतीय िवचारदशन नावैािनक गतीस माग दशक कस ेठरले 
ाचा िवचार करायलाच हवा. भारतीय सशंोधनासमोरच ेह ेखर ेआान आह.े  आिण जगत यातंील अतैाचा 
आता वैािनक अगंान े शोध घतेला जाणार आह.े जागितक वैािनक सशंोधनाा क ानी परतयाची भारतीय 
सशंोधकानंा ही फार मोठी सधंी आह.े 

 

लेखाा िवषयाच ेनाव ऐकावर तथाकिथत बिुवाांा भवुया उंचावतील ात शकंा नाही. पण वदेानंा 
“वायफळाच ेमळे” समजणाया (भारतीय) बिुवाासंाठी एक धादायक गो आह.े ती णज े२१ा शतकातील 
िवानात आिण अतै वदेातंील इतका सारखपेणा आह ेकी, साा िवानाला ाची दखल ावीच लागत आह.े 
अथा त, िवान ह े अाात िवलीन ाया मागा वर आह,े ह े णण े बरोबर होणार नाही. पण िवान आिण 
अााची “एकीकरण उपपी” (यिुनिफकेशन िथअरी)  माडंायची गरज भास ू लागली आह,े ह े िनित! 
एकोिणसाा शतकातील िनयमानंी बाधंलेले िनित अस ेजग होत,े ा जगात अिनिततलेा थारा नता. िवसाा 
शतकात हळू हळू ह े जग अिनिततकेड े झकूु लागले आिण आज एकिवसाा शतकातील ह े जग खलंु, सतत 
बदलणारं, सापे, अिनित आिण अवकाश व वळे यांाहीपेा मलूभतू तानंी बनलेले आह.े ा लेखाचा उशे 
ा नवीन बदला जगाचा आिण कधीही न बदलणाया अतै वदेातंातील तानाचा िकती जवळचा सबंधं याची 
ाथिमक मािहती दणे ेहा आह.े 

टूनच ेिव 

एकोिणसाा शतकापयता जगाचा िनितता हा महाचा िनयम होता. सतराा शतकापयत िन चच  
आिण पािमा शा यांातील वाद पराकोटीला गलेा होता. सर आयझकॅ टून ानंी तो वैािनकांा 
बाजलूा झकुवला होता. ा महान शाान ेमाडंलेा गुाकष ण आिण गितिवषयक तीन िनयमामं ेसपंणू  िव 
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बाधंले गलेे. ा जगात अिनिततलेा थारा नता. िनित वळे (टाईम) आिण िनित अवकाश (से) ांाम े
वमुान असणार ेपदाथ  (मटॅर), जस ेहगोल तायापासनू त ेछोाशा धिूलकणापंयत सव पदाथ  गुाकष णान े
बाधंले गलेे आहते, ह े िस झाले होत.े ा सवाची िवातील गती टूना गितिवषयक तीन िनयमानंी िनित 
सागंता यते होती. थोडात णज,े टूनच े िव एक िनित िनयमावंर चालणारा चडं कारखाना होत.े ा 
िवातील िनयम सोप े आिण सवाना समजणार े होत.े कुठेही तपासनू बघता यतेील अस े होत.े ामळेु ािसकल 
मकॅेिनला सव ान ा झाले. थोडात, बाप दाखव नाही तर ा कर, अशा कारच े िनयम तयार झाले. 
कुठलीही नवीन उपपी ा िनयमांा बाहरे जात नस.े अनके वळेा योग कन, ाचं े िनष  तपासनू मगच 
वैािनक समहू ा िनषाचा िसातं णनू ीकार करीत अस.े हळू हळू नवनवीन शोध लाग ू लागले. ाचं े
उपभोय गोम े पातंर होऊ लागले आिण पािमा िवानाा भौितक पाम े सव जग गोठले गलेे. 
पािमा िवानाला दवेाचा दजा  िमळाला. थोर शा लाास यान े तर या िनयमांा साहाान े भिवातील 
मािहतीही सहज सागंता यईेल अस े िवधान केले. ा सवाचा एकित पिरणाम असा झाला की अााच े मह 
एकदम कमी झाले. एक तर आािक योग आिण ाचं ेपिरणाम िक ित असतात. ामळंु ाचं े िनष  
जगा होऊ शकत नाहीत. परत अाातनू  ऐिहक  गोची िनमती होऊ शकत नाही. ामळेु ऐिहक 
जगालाच सव मानणार ेलोक अाापासनू रच रा लागले. आािक असण ं णज ेअवैािनक असण,ं 
असा समज ढ झाला. आपाकडच े लोक पण ा सव गतीन े भारावनू गलेे. ानंी आपली सृंती नाकान, 
पािमा िवानाचा आिण ऐिहक सखुाचंा ीकार केला. अथा तच, नवीन शोध लावयात पािमा लोक आपा 
फरच पढु ेअसान ेआपाकडच ेवैािनक (?) ाचं ेअनकुरण करयातच समाधान मान ूलागले. 

ाटंम मकॅेिनची सुवात 

एकोिणसाा शतकात जगाचा वास लूाकडून सूाकड े होऊ लागला. िवातील के गो मलूभतू 
अणरुणेूनंी बनली आह,े ह े िस झाले. अणचूहेी िवभाजन झाले आिण इलेॉन-ोटॉनची मािहती झाली. सवात 
महाच ेणज े िवजचेा शोध लागला. मायकेल फॅरडेने े इलेो-मॅिेटझमच ेमलूभतू िनयम माडंले. एकोिणसाा 
शतकाा सुवातीला यगंा डबल िट योगान ेकाश लाटांा पात असतो, ह े िस झाले. काही गोना 
टूनचा गुाकष णाचा िनयम लाग ूहोत नाही, ाची जाणीव, एकोिणसाा शतकाा अतंाला शाानंा होऊ 
लागली. खपू सू कवा खपू लू, तसचे चडं गती असणार ेपदाथ  वगेळेच िनयम पाळतात, अस ेलात आले. 
१८९९ा समुारास मॅ कँ या जम न शाान ेॅक बॉडी रिेडएशनचा अास करताना एक अितीय िसातं 
माडंला. ाा िसातंामाण े ऊजा  छोा छोा तकुातच अथवा ाटंममचे सािरत होत.े हा िसातं 
अितीय अशासाठी, ाला दोनश ेवषाा ािसकल िफिज आिण थमडायनिॅमा िनयमाशंी फारकत ावी 
लागली. तो तःच ा उपपीिवषयी साशकं होता. कारण, ावळेी ाला परुावा दतेा आला नता. हाच मॅ 
कँ पढु े ाटंम मकॅेिनचा जदाता ठरला. भौितक शाातील ा योगदानासाठी ाला १९१८म े नोबले 
परुारान ेसािनत केले गलेे. ाा ा िसातंाचा उपयोग कन महान शा अट आइनाइनन ेफोटो-
इलेिक इफेचा शोध लावला. ाा शोधामाण ेकाश अितसू फोटॉनन ेबनला आह,े ह े िस झाले. याच 
सशंोधनासाठी आइनाइला पढु ेनोबले परुार िमळाला. आधीा डबल-िट योगान ेकाश लाटेा पात 
असतो अस े िस झाले होत.े पण, आइनाइना योगामळंु काश एकाच वळेी मलूभतू कणांा (पाटकल) 
पात आिण मलूभतू लाटांा पात असतो, असा अित आय जनक िनष  िनघाला. आिण ववे-पाटकल 
आुिलटीचा ज झाला. याच ववे-पाटकला आुिलटीन ेिवसाा शतकातील िफिज पार बदन टाकले. 
ामळेु, आइनाइन आिण कँ ा दोघानंा ाटंम मकॅेिनच ेजनक समजले जात.े गमंत अशी आह ेकी, ात 
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आइनाइन पढु ेाटंम मकॅेिनचा कर िवरोधक झाला. ाटंम मकॅेिनचा ज वतुः मलूभतू अितसू कण 
ानंा ािसकल िफिजच ेिनयम लाग ूहोत नाहीत, अशा कणाचंा अास करयासाठी झाला. पण ाच ाटंम 
मकॅेिनन ेिवाच ेएक नवीनच अतु िविच प उघड कन भौितक शाात, चडं उलथापालथ कन टाकली.  

सापेवादाची उपपी 

याच समुारास आइनाइनन े आपली जगिस सापेतावादाची उपपी माडूंन टूना ािसकल 
िफिजला  जबर धा िदला. ा उपपीच ेदोन कार आहते. िविश सापेता (शेल िथअरी ऑफ िरलेिटिटी) 
आिण सामा सापेता (जनरल  िथअरी ऑफ िरलेिटिटी) तोपयत असलेले ािसकल  मकॅेिनच े असापे 
पच बदन गलेे, सापेता-वादानसुार भौितक शााच े िनयम दोन िनरीकाशंी एकमकेाशंी असलेा सापे 
गतशी िनगिडत झाले. या दोी सापेतामंळेु काही आय कारक िनष  िनघाले.. आिण त ेािसकल मकॅेिना 
पणू तः िव होत.े त ेअस े:-- 

१.कोणाही वचूी गती अथवा ऊजा वहन काशाा गतीपेा जा वगेान ेहोऊ शकत नाही.  

२.एका िनरीकाला िदसणाया समकालीन घटना (इटस्)् समकालीन सयाला िदसतीलच अस ेनाही. 

३. गतीम ेअसणार ेघाळ िर घाळापेा हळू चालत.े 

४. E = mc2 णज े वमुान असलेला पदाथ  (मटॅर) आिण ऊजा  (एनज) पररातं बद शकतात. 
िवसाा शतकातला हा िनष  सवृ िनषापकैी एक समजला जातो. 

५. गुाकष ण काश वाकव ूशकत.े 

६. गुाकष णामळेु वळे हळू पळतो. 

७. गुाकष णामळेु से-टाइम वाकू शकत.े 

आइनाइनन े काढलेा ा अतु िनषामळेु ािसकल िफिजचा चहेराच बदन गलेा. अथा त 
तरीसुा ािसकल िफिजच ेमह जराही कमी होत नाही. कारण, बताशं गोना अजनूही ाचचे िनयम लाग ू
होतात. पण, जेा आपाला िवाच ेगढू उकलायच ेअसत,े तेा आपाला टूना ािसकल िफिजपासनू 
र जाव ेलागत,े ह ेिनित. या सापेतावादान ेअनके अनाकलनीय िनरीणानंा पुी िदली आिण िवाच ेरचनाशा 
अिधक चागंा रीतीन े समज ू लागले. थोडात णज े िवाा आकलनाचा वास िनिततकेडून सापेतकेड े
सु झाला. 

नवीन ाटंम मकॅेिन िथअरी 

नीस बोहर या वैािनकान े१९१४ साली आइनाइना फोटो-इलेिक इफेचा उपयोग कन अणूंा 
रचनचेा नवीन िसातं माडंला. अनके वष बोहर अणूंा रचनिेवषयी गधळात होता. पण, ाटंम मकॅेिनमळेु 
ाला अणूंा रचनचे े आकलन झाले. या ाा सशंोधनाबल ाला १९२२म े नोबले परुारान े सािनत 
केले गलेे. आया ची गो णज ेनीस बोहर विैदक उपिनषदाचंा अासक होता. ह ेआपाकडा अनके लोकानंा 
मािहती नसले. “I go to Upanjshadas to ask problems” ह ेाच ेवा िस आह.े जरी आइनाइनन े
ाटंम मकॅेिनची िथअरी माडंली असली तरी, ा वळेपयतची ाटंम िथअरी खपूशी ािसकल िफिजा 
वळणान ेजाणारीच होती. फ ाात छोा तकुातं पसरणाया ाटंम इफेचा वापर केला होता. १९२५ त े



Page 4 of 13 

१९३०पयत ोडगर, हायसनेबग , िडरॅक आिण पौली ा शाानंी नसैगकपण ेपढुची पायरी गाठली आिण नवीन 
ाटंम मकॅेिनचा ज झाला. ही िथअरी आधीा िथअरीपेा मलूभतूरीा वगेळीच होती. िवचार करयाची गो 
अशी की आइनाइनसारख ेज ेशा सरळसोट िवचार करीत होत,े ापेा फारच वगेया मागा न ेा शाानंी 
िवचार केला. या शाानंी चिलत शााचा आधार न घतेा,  िदसणाया आिण अनभुवाला यणेाया घटनावंर 
क ित अस ेनवीन शा बनवले. ह ेनवीन शा िवसाा शतकातील शाीय जगतातील सवात सफल समजले जात.े 
या सव नवीन ाटंम मकॅेिनची आपण थोडी मािहती कन घऊे. अथा तच, ा िथअरीची गिणती मये े दणे ेइथ े
श नाही. कारण, ासाठी अतं अवघड गिणत वापरले जात.े ामळेु आपण केवळ मलूभतू सकंना समजावनू 
घऊे. 

अिनितता सू 

ाटंम मकॅेिना िथअरीनसुार अितसू कण (सबअटॉिमक पाटकस) वेा (लहरा) पात 
असतात. पाटकलच ेमहाच ेगणुधम  णज ेाची जागा (पोिझशन) आिण ाची गती (मोमटम). अिनितता 
सूानसुार ह ेदोी गणुधम  एक मोजता यते नाहीत. जर आपण ाची गती मोजायला गलेो, तर ाची जागा नीट 
ठरवता यते नाही. आिण जर आपण ाची जागा िनित ठरवायला गलेो तर ाची गती नीट ठरवता यते नाही. ा 
सूाच ेजनक हायझनेबग कड ेजात.े ाा णयानसुार, पाटकल वेची केवळ शता (ोबिॅबिलटी) गिणतान ं
मोजता यते.े 

कोपनेहगेनच ेिववचेन 

ाटंम मकॅेिनच े एक विैश आह.े ाटंम मकॅेिनम े अनके योग झाले असले तरी ातील 
अिनिततमेळेु  ा योगातंनू अनके वगेवगेळे िनष  िनघ ू शकतात. सा मा अस े ८ त े १० िनष  णज े
कोपनेहगेन िनष . नीस बोहर आिण हायझनेबग  ानंी १९२०ा दशकात याची माडंणी केली. या िववचेनानसुार 
पाटकस वेा पात असतात. ही वे ा पाटकला जागेा आिण गतीा अनके शता एकात एक 
िमसळून (सपुर इपंोिझशन) बनलेली असत.े जेा आपण ा वेच े मोजमाप घतेो, तेा ही अिनित वे एका 
िठकाणी कोसळत े(वे फंन कोलॅ) आिण त ेपाटकल परत भौितक सतते (िफिजकल िरआिलटी) म ेयते.े 
णज े जो ा वेच े िनरीण (ऑवर इफे) करतो, तो ा पाटकलला भौितक सता दतेो. तोपयत त े
पाटकल शता-अशतेा लाटेा पात असत.े या िववचेनाचा भौितक शााा ीन ेआिण आािक 
ीन े होणारा जबरद पिरणाम लात ायचा य करा. आता आपण, खया अथा न े ाटंम मकॅेिना 
िविच िवात वशे करीत आहोत. ा कोपनेहगेन िववचेनान ेा वळेा शाामं ेिवलण खळबळ उडाली. 
इतकी वष साभंाळलेली ािसकल िफिजची िनित सता (िरआिलटी) अचानक नाहीशी झाली आिण िवसाा 
शतकातले शा अिनिततेा आधारावर उभ ेरािहले. एक सपंणू  नव ेशा उभ ेरािहले. ान ेपािमा शााचा 
बाप दाखव नाही तर ा कर हा पायाच उखडून टाकला. अचानक, िनरीकालाच चडं मह आले. आपा 
सवसामा जगात अस ेहोत नाही. आपाला के गो नीट मोजता यते.े िदसत.े आपण बघनू अथवा न बघनू 
ातं काही फरक पडत  नाही. कारण, ाची िवातली िती (ेट) िनित असत.े (कवा तस ेआपाला वाटत.े) 
अशा वळेी मलूभतू कण अिनित असतात. ह ेसगळे समजण ेजड जात.े शाीय योगाचं ेपच बदन गलेे. पण, 
तरीही ा नवीन ाटंम मकॅेिना साहाान ेअनके मलूभतू गोचा उलगडा झाला, ह ेिनित. आिण ामळेुच 
ही िथअरी ा वळेची सवम (अिमटे) िथअरी ठरली. ा िथअरीा साहाान े नवीन शोध लागले. उदा. 
सिेमकंडस , अण-ुरणेूचं ेसबंधं, अटोमिॅटक ेा, इ. 
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आइनाइन-पोडोी-रोझने परॅॅडॉ 

जरी कोपनेहगेन िववचेनान े खपू लोकियता िमळवली असली, तरी अनके शा ाा िवरोधात होत.े 
ानंा शााची इतकी अिनितता माच होत नती. (आपाकडील शा अजनूही ती मानत नाहीत.) ात 
सवात पढु े आइनाइन होता. ाची अता ााच सुिस वाात सागंायची णज ेGod does not 
play dice with Universe. ाला हा आुिलटीचा िसातं माच नता. कोपनेहगेन िववचेनाचा फोलपणा 
दाखवयासाठी ान े आिण वर उृत केलेा दोन शाानंी एक वचैािरक योग (थॉट एिेरमट) माडंला. 
वचैािरक योग शाात अितशय उपयोगी हार आह.े “जो योग ात कन बघण े श नाही, पण 
वचैािरकरीा तकशु पतीन ेमाडंता यतेो”, ाला वचैािरक योग णतात. ा योगात ानंी एकाच िठकाणी 
(सोस ) िनमा ण होणार ेदोन कण, दोन िव िदशानंा पाठवले. इथ ेसू कणाचंा महाचा गणुधम  माहीत कन घणे े
महाच ेआह े - िन. इथ े िनच ेखर ेप सागंण ेश नाही. पण ह ेकण तःा अाभोवती कस े िफरतात, 
ावन साधारणपण ेांा िनची िदशा ठरत.े आता एकाच िठकाणान िव िदशानंा िनघालेा कणाचंी िन 
िदशा एकमकेांा िव असत.े जर एक वरा िदशने े िन होत असले तर सरा खाला िदशने े िन होतो. 
आता चिलत ाटंम मकॅेिना, णजचे कोपनेहगेना सूानसुार ा णी ह ेकण िवलग होतात, ा णी 
ाचंी िन िदशा नी सागंता यते नाही. केवळ िन िदशचेी शता वत वता यते.े णज ेकुठला कण, कोणा 
िदशने े िफरत आह,े ह ेनी सागंण,े ा कणाा ववेच ेमोजमाप होईपयत अश असत.े आता अस ेसमजा की ह े
कण एकमकेापंासनू खपू र गलेे आहते. जर आपण एका कणाच ेमोजमाप केले तर ा दोन कणाचं े िमळून बनलेले 
ववे फंन ितथ ेकोसळत ेआिण आपोआप सया कणाची िन िदशा नी होत.े थोडात एका कणाच ेमोजमाप 
झाले आह,े ह े चडं र गलेेा सया कणाला णाधा त समजत.े थोडात णज,े एक कण सया कणाला 
काशाा वगेापेा अिधक वगेान ेमािहती दतेो. आिण ह ेकण अथागं िवात िकतीही र असले तरी एकमकेांा 
सपंका त असतात. ाचाच सरा अथ  असा की आइनाइना सापेता िसातंाचा भगं होतो. णज े असा 
िनमा ण होतो की ाटंम मकॅेिन खर ेकी आइनाइनचा िसातं खरा? आइनाइनन ेयाला रवरची भीितदायक 
िया (Spooky action over long distance) अस े सबंोधनू िहणवले. अथा तच हा योग ावळेी  
कन बघण े श नसान े जरी कोपनेहगेन सू अनके िठकाणी योय ठरत असले तरी आइनाइना ा 
योगान ेाा िवषयी िच िनमा ण झाले. त ेजवळपास तीस वष तसचे रािहले. आइनाइन ेअस ेदाखवनू िदले 
की जो रवरचा (नॉन लोकल) सबंधं दोन कणामं ेिदसतो, ाा माग ेाची अजनू मािहती नाही, अस ेािनक 
गणुधम च (िहडन लोकल िेरएवस) कारणीभतू आहते. थोडात ाटंम मकॅेिन अपणू  आह,े अस ेआइनाइनन े
दाखवले. 

एवन ोडगर आिण वदेातं 

हायझनेबग ा अिनितता सूामळेु दोन गोी अधोरिेखत होतात. सू कण, ाला ह (बॉडस ) नाही अशा 
लाटेा पात असतात. आिण सरी, ा णी लाटेच े िनरीण केले जात,े ा णी ती लाट ा बपाशी 
कोसळून, ा कणाला मळू प ा होत.े णजचे जो कोणी िनरीक ा लाटेच ेिनरीण करतो तो ा कणाा 
मतृ पाला कारणीभतू असतो. तोपयत ा कणाच ेअि शतासूाा साानचे सागंता यते.े लू जगात 
अस ेहोत नाही. आपाला गोी नी अशा िदसतात. मग ा मलूभतू लाटा नी कुठा णी कोसळतात, ाला 
कोण कारणीभतू असतो, अितसू कणाचं ेह ेिविच प लू आिण िनित अशा पात कधी यते,े अस े िनमा ण 
होतात. यावन ोडगरन ेआपला कॅट परॅॅडॉ माडंला. एवन ोडगर ाटंम मकॅेिनचा जनक समजला जातो. 
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ाची ोडगर सू ेआजही नवीन ाटंम मकॅेिनचा पाया आहते. ाा ा सूाकंरता ाला नोबले परुारान े
गौरवयात आले. ोडगर वदेातंी होता. ाला शाातील ही अिनितता अिजबात ह ेवाचनू आपाला आय  
वाटेल. पण, ान े सृंतमधनू गीतचेा अास केला होता. मा नती. अतै वदेातं आिण ाटंम मकॅेिनचा 
सबंधं ाा लात आला. आिण तो थ झाला. तमिस कवा त ू तचे आहसे, ा एका वाान े ाला  
िविनयमाचंी जाणीव झाली. ोडगरची िवचारधारा वदेातंाा तानाशी िकती िनगिडत होती, ह े जाणनू 
घेयासाठी ाा शातंील काही िस वा ेबघ.ू 

Conditions are admittedly such that we can always manage to make do in 
concrete individual case without the two different aspects leading to different 
expectations as to the result of certain experiments. We cannot, however, manage to 
make do with such old, familiar, and seemingly indispensable terms as real or only 
possible, we are never in a position to say what really happens, but we can only say 
what will be observed in any concrete individual case. Will we have to be 
permanently satisfied with this..? On principle, yes. On principle there is nothing 
new in the postulate that in the end exact science should aim at nothing more than 
the description of what can really be observed. The question is only whether from 
now on we shall have to refrain from tying description to a clear hypothesis, about 
the real nature of the world. There many who wish to pronounce such abdication 
even today. But I believe that this means making things a little too easy for oneself. 
वे डायनिॅमा िविच पािवषयी ह ेमत ान ेमाडंले. पढु ेवदेाशंी ाची सागंड घालीत तो णतो, 

Multiplicity is only apparent, in truth, there is only one mind. Consciousness is 
never experienced in the plural, only in the singular. Not only none of us has ever 
experienced more than one consciousness, but there is also no trace of circumstantial 
evidence of this ever happening anywhere in the world. If I say that there cannot be 
more than on consciousness in the same mind, this seems a blunt tautology-we are 
quite unable to imagine the contrary.  

नतंर तो असहेी णतो. 

In itself, the insight is not new. The earliest records, to my knowledge, date 
back some 2500 years or more…the recognition Atman = Brahman (the personal self 
equals the omnipresent, all-comprehending eternal self equals self) was in Indian 
thought considered, far from being blasphemous, to represent quintessence of 
deepest insight into the happenings of the world. The striving of all the scholars of 
Vedanta was after having learnt to pronounce with their lips, really assimilate in 
their minds this grandest of all thoughts. Again the mythics of many centuries, 
independently, yet in perfect harmony with each other (somewhat like the particles 
in the ideal gas) have described, each of them, the unique experience of his or her life 
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in terms that can be condensed in the phrase: DEUS FACTUS SUM (I have become 
god – अहं ाि।).  

जेा ोडगर, हायझनेबग , बोहर, िवर, आइनाइनसारख े पािमा िवानाच े प बदन टाकणार,े 
नोबले परुार िवजते ेआधिुनक िवानाच ेजनक असणार ेमहान शा, वदेाचंा, उपिनषदाचंा, भगवीतचेा इता 
मनापासनू अास करतात, तेा तो भारतीयासंाठी अतं अिभमानाचा िवषय असायला हवा. पण, वदेाचंा, वा 
आधिुनक िवानाचा खराखरुा अास नसणार,े कोणाही ेात कुठलेही भरीव काम नसणार,े आपाकडच े
तथाकिथत बिुवादी जेा आपाच परंपरलेा नाव े ठेवतात, वदेातं काही त नाही अस े णतात, तेा ाचंी 
नसुती चीडच यते,े अस ंनाही. तर कीवही करावीशी वाटत.े 

वर सािंगतामाण ेोडगर अतैावर िवास ठेवणारा असान,े ाला शाातील तै मा नत.े सू 
कणाचं े हचे तै जर लू पाला (मॅोोिपक) लाग ू करायची टली तर ाच े पिरणाम काय होऊ शकतात, 
ासाठी ान ेएक अितशय िस असा वचैािरक योग माडंला. एका माजंरीला एका पटेीत बदं कन ठेवले आह,े 
अस ेसमजा. ितथचे एक अितसू असा रिेडओअी पदाथ  ठेवला आह.े तो इतका सू आह ेकी ाचा एखादा 
अण ुएका तासात य (डीके) पाव ूशकेल कवा होणारही नाही. असा य झाला आह ेकी नाही, ाची नद करणार े
एक िविश मोजमापयंही आह.े ा यंाला एक बंक जोडली आह.े जर य झाला अस ेयंान ेनदले तर बंक 
उडले, नाही तर उडणार नाही. बंक उडाली तर माजंर मरले नाही तर जगले. अथा त ा गोी माजंराा िनयंणात 
यणेार नाहीत, अशीही वा केली आह.े आता एक तासान े पटेी उघडली तर माजंर िजवतं असले कवा मलेी 
असले. पण, ाटंम मकॅेिनमाण ेह ेिनरीण होईपयत माजंर िजवतंही असले कवा मलेेलेही असले. कारण जोवर 
िनरीण होत नाही तोवर माजंराच ेशाशतेा ाटंम लाटेत पातंर झाले असले.  

हा योग ऐकूनही िविच वाटत.े पण, ा योगान ेएक महाचा  यतेो की मलूभतू कणाचं ेअि नी 
कुठे सपंत?े ही िनरीण ेकोण करतो? लाटांा पात असणाया व ूतोच  सतते आणतो का? आिण सवात 
महाचा  णज ेा िनरीकाला अतु जाणीव असत ेका? दार उघडून पाहणारा तो िनरीक असतो का? की त े
माजंरच िनरीक असत?े थोडात ाटंम मकॅेिना राात वूचंा कसा आिण कधी वशे होतो?  

या वचैािरक योगाचा पिरणाम जबरद आह.े तो अनके  जाला घालतो आिण आतापयत शााला 
िनिष असणारी कॉशस ऑझवर, अथवा आपाकड े ाला आा टले जात,े ा सकंनलेा शााम े
अचानक महाच ेान यते.े थोडात जर आा नसले तर, सगळे जग नसुतीच शाश अथवा माया आह,े 
खर ेकाहीच नाही. कारण, कशालाच आािवना खरपेणा ा होऊ शकत नाही. असा एक अतु िनष  हा योग 
समोर आणतो. अथा त, आपाकड े गावाकडा एखाा अडायाला जर ह े सािंगतले तर तो णले, “मग?  
आमा ानेर माउलीन ेआिण तकुाराबाबानंी सर ेकाय सािंगतले आह?े” हा वदेाचंा आिण भारतीय अााचा  
पिरणाम आह.े पाा मडंळना ह ेसमजनू घणेचे जमत नाही.  

ोडगरा णयानसुार माणसाचा मे कॉशस ऑझवर असतो. पण, सरा नोबले िवजतेा शा यिुजन 
िवर आणखी पढंु गलेा. ा िवरला ित आइनाइन समजले जात.े ान ेआपा वचैािरक योगात माजंरीची 
पटेी आिण ती उघडून बघणारा ोडगरचा िम (मजने ेिदलेले नाव) ा दोघानंाही आणखी एका मोा खोलीत बदं 
केले. आता एक तासान ेजो कोणी ा खोलीचा दरवाजा उघडले  ाला एक तर मलेेली माजंर, नाही तर िजवतं 
माजंर आिण खशु िम िदसले, तोपयत ती माजंर जशी मलेी अथवा िजवतं असले, ततच तो िमही शाशतेा 
लाटेत परावतत होऊ शकतो. ामळेु हा कॉशस ऑझवर कोण? तो सव सृीचचे प ठरवतो का? या सृीता 
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सगया गोी जशा आपाला िदसतात ांा माग े ाच े िनरीण असत े का? णजचे आपाकडा 
परमाा कनलेा पािमा शाातं ान िमळयाची शता िवरन ेिनमा ण केली. 

ाटंम मकॅेिन आिण अतै 

बलेचा इिनािलटी िसातं 

शा जॉन बलेचा हा योग भौितक शाातला  एक अितशय महाचा योग समजला जातो. आपण 
आधी पािहलेा, आइनाइना ई.पी.आर. परॅॅडॉला उर देयासाठी  बलेन े हा योग केला. ा योगाच े
मह जस े भौितक शाासंाठी महाच े आह े तसचे त े तानासाठीसुा अितशय महाच े आह.े ई.पी.आर. 
योगाम ेएकच उगम असणाया दोन कणाचंी, त े िकतीही र गलेे तरी एकमकेामं ेजी ग ुतंाग ुतं (एनटँगलमट) 
असत े ाा माग े“मािहती नसणार े ािनक गणुधम  (लोकल िहडन िेरएबस)” असतात, अस े टले आह.े 
बलेा िसातंामाण ेया लोकल िेरएबलानंा एक मया दा असत.े या मया दानंा बेस इनइािलटी णतात. ाटंम 
मकॅेिना मतामाण ेह ेदोी कण, ा इनइािलटी पाळत नाहीत. आिण ह ेदोी कण इनइािलटीच ेउंघन 
करतात, ह ेबलेा योगान ेिस झाले. थोडात अितरच ेकण, लोकल िहडन िेरएबलनी बाधंील नसनू, त ेखरंच 
जरी र असले तरी  एकमकेातं ग ुतंलेले असतात. आिण एकमकेानंा णाधा त मािहती दऊे शकतात. (नॉन लोकल 
िफनॉिमना). आइनाइनन े तीस वष ाटंम मकॅेिना खरपेणािवषयी जी शकंा घतेली होती ती ा योगान े
अचानक र झाली. आिण ाटंम मकॅेिनला सवमाता िमळाली. १९८०ा दशकात आटे ा शाान ेयोग 
कन नॉन लोकल िफनॉिमना अिात असाच ेिस केले. 

ा योगान ेताातंसुा खळबळ उडाली. ाचा सरळ सरळ अथ  असा. िवातले सगळे पदाथ  िकतीही 
र गलेे तरी एकमकेांा सपंका त असतात. आिण त े काशापेाही अिधक वगेान े मािहतीच े वहन क शकतात. 
भारतीय तानात मनाची गती अिधक मानली गलेी. इतके िदवस हााद वाटणारी ही गो आता हााद 
वाटू शकेल काय? आइनाइना सापेवादाला हा मोठा धा होता. अथा त कोठाही ऊजच ेवहन होत नाही. 
फ मािहती जात,े असा ठाम दावा अनके शाानंी केला. ऊजा  अथवा वचू ेवहन होत नसान ेसापेवादाा 
िनयमाच ेउंघन होत नाही. पण, नसुती मािहती जात ेणज ेकाय होत,े ाच ेनी उर मा, अजनू तरी कोणी दऊे 
शकलेले नाहीत. 

एकीकरण उपपी (यिुनफाइड िथअरी) 

जेा कॉशस ऑझवरचा  जिटल होऊ लागला, तेा शाामं ेदोन तट पडले. बताशं पािमा 
शा िनरीरवादी असामळेु, ानंा हा  फारच धोकदायक वाटला. ामळेु ानंी सरळ सरी भिूमका 
घतेली. ांा णयामाण ेकॉशसनसे आिण अिनितता सूाचंा फारसा सबंधं नाही. आाला तै मा आह.े 
ाच ेअतै प काय आह,े त ेकोण ठेवत,े हा आता तरी िवानाचा  नसनू तानाचा आह.े आी आािक 
जाणीवा मोज ू शकत नाही. कारण, ा िक ित असतात. ा मोजायची िवानात सोय नाही. ामळेु, ज े
वेफंन मोजता यते,े तचे आी मोजणार. ाटंम मकॅेिनच े ववेफंन आमच े बरचेस े  बरोबर सोडवत 
असान ेआी कोपनेहगेन सूच वापरणार. त ेकस ेकोसळत,े हा आमचा  नाही. णज ेज ेशा टूना 
काळात शभंर टे िनिततेा पायावर उभ े राहत,े तचे अचानक ाटंम मकॅेिनसारा अतु आिण 
अिनिततेा पायावर उा असणाया शाावर िरावले. अथा त ा शााचं ेणण ेअिजबात चकुीच ेनाही. 
कारण, ा गोीच ेशाीय ा मोजमाप आता तरी श नाही, ांा माग ेलागनू वळे वाया घालवण ेचकुीच े
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आह.े ापेा ज ेहातात आह,े ावन पढु ेजाण ेकधीही चागंले. पण एक गो नी की, या ांा पिवामळेु 
िवाच ेखर ेप जाणनू घेयापासनू शा अजनू खपू र आह,े ह ेनी झाले. 

मग ाटंम मकॅेिन आिण सापेतावाद ा माता पावलेा दोी शाखा एक केा की िवाच ेप 
समजले, असा शााचंा ढ िवास आह.े ाटंम मकॅेिना साान ेत ेसूाितसू अस ेनवीन मलूभतू कण 
शोध ूशकतात, ांातंील सबंधं समजावनू घऊे शकतात आिण ह ेिव मलूभतूरीा कस ेबनले आह,े त ेसमजावनू 
घऊे शकतात. तसचे सापेतावादानसुार मोठमोठे हगोल आिण ाचं ेविैक सबंधंपण समजावनू घऊे शकतात. ा 
िवाच ेिनयमन चार मलूभतू बलावंर चालत,े अस ेिस झाले आह.े ती चार बले णज ेगुाकष ण, खर आिवक 
बल, ब ल आिवक बल, आिण िवतु-्च ुबंकीय बल. ातंील गुाकष ण वगळता बाकीची तीन बले एक करयाच े
काम ाटंम मकॅेिन आिण िविश सापेता ाचं े एकीकरण कन समजावनू घतेा यते,े असपेण आता 
सैािंतकरीा िस झाले आह.े अथा त ह े सव मलूभतू कण िनमा ण करयासाठी चडं ऊजा  आिण चडं मोठे 
पाटकल ऍिलरटेर लागतात. बोसॉन नावाा अशाच एका अित मलूभतू कणाच ेअि शोधयासाठी काही 
मिहापंवू यरुोपातील CERN या संमे ेयोग हाती घेयात आला होता. या योगावन जगात फार मोठा 
गधळ उडाला होता. कारण, हा योग करयासाठी लागणारी ऊजा  चडं असत.े ामळेु जगबडुी यणेार असा 
बयाच लोकाचंा समज झाला होता. विुती अशी आह ेकी जरी लागणारी ऊजा  खपू मोठी असली तरी ाच े
माण अित सू होत.े उदा. जेा आपासमोर एखादा माणसू िसगारटे ओढत असले तेा न आपाला 
िसगारटेन े भाजत नाही. ात िसगारटेा टोकाच े तापमान ८५० अशं सिेसयस असत.े पण, ातनू बाहरे 
पडणारी ऊजा  फार कमी असत.े. अस ेअनके योग झाले, तरी घाबरयाच ेकारण नाही. िवषयातंर झालेच आह.े तर 
बोसॉन कणािवषयी आणखी काही मािहती सागंतो. ह े कण अितशय मलूभतू समजले जातात. ांा ा गढू 
पामळेु ानंाच दवेकण (गॉड पाटकल) णतात. ा कणाच े अि  १९२०ा दशकात भारतीय शा 
सनाथ बोस ानंी िस केले. पण एकाही पािमा िनयतकािलकान े त े िस केले नाही. िनराश झालेा 
बोसानंी त ेसरळ आइनाइनकड ेपाठवले. ानंा ाच ेमह लगचे लात आले. ानंी बोसानंा ितकड ेबोलावनू 
घतेले. दोघानंी िमळून वमुानाा वाय,ु व आिण घन अशा पापंेाही मलूभतू प िस केले. ाला बोस-
आइनाइन कंडेटे णतात. कंडेटे हा शाातला एक महान चमार आह.े बोसांाच रणाथ  ा कणानंा 
बोसॉन नाव िदले गलेे. गमंत अशी की कंडेटे तयार केले णनू काही लोकानंा नोबले परुार िमळाला. बोसॉनच े
प िस केले णनू आणखी काहना िमळाला. पण, इतके मलूभतू सशंोधन इता आधी, कनसुा िबचाया 
बोसानंा, त ेभारतीय असामळेु नोबले परुारासाठी िवचारसुा झाला नाही.  

सापेता आिण ाटंम िथअरी एक करताना अनके अतु िनष  िनघतात. त े वाचनूही माणसू चावनू 
जातो. उदा. सापेतावादानसुार एकच घटना दोन वगेवगेया िनरीकासंाठी एकाच वळेी घडतील अस ेनाही. जर 
मला एखादी घटना आता जाणवली तर हजार े काशवष रा माणसाला ती कधी जाणवले त े सागंताही यणेार 
नाही. ाची आिण माझी एकमकेाशंी सापे गती काय आह,े ावर त े ठरले. आपण पािहलेले दोन कण एक 
मायाकड ेआिण सरा ााकड ेसोडू. ान ेनी कधी िनरीण केले, त ेमला सागंता यणेार नाही. आिण मी कधी 
केले त ेाला सागंता यणेार नाही. माया सापेतने ेमी त ेआधी केले अस ंमला वाटत.े ाा सापेतने ेआधी 
केले, अस े ाला वाटत.े ा दोन कणाचं े वेफंन पिहले िनरीण होईतो कोसळणार नाही. आिण ानंा मतू  
प पण ा होणार नाही. पिहले िनरीण कोणी केले ह े कस े ठरवायच?े माया मतामाण े मी केले. ाा 
मतानसुार ान े केले. मग ववेफंन नी कधी कोसळले? या अितशय िविच योगातनू, जो काळ (टाईम) सव 
िवासाठी एक आह,े अस ेसव शाशाखामं ेमानले आह,े ाचा पायाच ढासळतो. थोडात िवातील के 
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घटना िनरीकावर अवलंबनू असत ेआिण के िनरीकाचा तःचा काळ वगेवगेळा असतो, असा अित िविच 
िनष  िनघतो. अस े एकापेा एक अनके िविच िनष   ा दोन उपपी एक करताना िनघ ू शकतात. ाला 
शाात आज तरी उर े नाहीत. शा सोपी पळवाट काढतात. ज े आाला माहीत आह े व ज े महाच े आह,े 
ाा िवषयी आी बोलतो. महान शा िरशाट फाइनमाना शातं He who tries to understand 
quantum theory vanishes into black hole, never to be seen again. ावन ाटंम 
मकॅेिनच ेखर ेप िकती अतु आहे, त ेआपा लात यईेल. 

आता अतै वदेातं काय सागंत े त े आपण पा. वदेातंामाण े सगया घटना अनतं ात घडतात. ाला 
उगम नाही आिण अतंही नाही. त ेकाळान ेब नाही. तो आकाशान ेब नाही. तो आकारानहेी ब नाही. तो आह.े तो 
होता. ाातच िव ेजतात आिण ाातच नाश पावतात. सगळी िव ेाा आिदम मायचेी प ेअसतात. 
कारण सव गोीम े तोच असतो. आा ाचचे छोटे प होय. तो के कणात असतो. जेा ा वलूा 
आाची जाणीव होत,े ावळेी माया लोप पावत ेआिण ाला मो िमळतो. णजचे वळे, काळ, लूता, सूता 
ा सवातनू तो लोप पावतो. आतापयत आपण कॉशसनसेा पात आा कसा अस ूशकेल ह ेपािहले.  आता 
परमााच ेअनािद अनतं प कस ेअसले त ेआपण पा. 

वर सािंगतामाण े िविश सापेता आिण ाटंम मकॅेिनच े एकीकरण शाानंा उमगले आह.े पण 
सगयातं मोठा य सापेतावाद आिण ाटंम मकॅेिन एक करताना यते आह.े सामा सापेता हा 
गुाकष णािवषयी बोलतो. आपाला िदसणार ेसव हगोल अवकाशात असतात. आिण तो ििमती असतो. चौथी 
िमती णज े वळे कवा टाईम. ाम े बधंन े असतात. यालाच से-टाईम कंिटअुम णतात.  गुाकष ण 
सोडून बाकीची तीन बले सपाट से-टाईमम े काम क शकतात. पण, सामा सापेतावादानसुार चडं 
वमुान असणार े ह से टाईम वाकव ू शकतात. के व ू आपापा शीनसुार से-टाईम वाकव ू शकत 
असले तर मग कुठले बल नमेके कुठे आिण कस ेकाम करीत आह,े ह ेसागंण ेअश आह.े थोडात जरी चारी बले 
एक काम कशी करतात ह ेठरवायच ेअसले तर ातनू सेटाईम हा कारच काढून टाकून एक अतं वगेळीच 
पा भमूी शोधावी लागले. ितच ेप कस ेअसले. ितथ ेवळे आिण अवकाश ह ेवगेया िमतीम ेअसतील, अथवा 
असणारच नाहीत. ह ेसमजावनू घणे,े ह ेशाापंढुच ेआजच ेसवात मोठे आान आह.े ासाठी अनकेिमती असलेा 
ाटंम िॅटी, सपुर ग िथअरी अशा काही उपपी माडंा आहते. पण, ातले गिणत अतं िकचकट आिण 
समजयास अितशय अवघड आह.े कदािचत, एखादा नवीनच गिणत कार शोधनू काढावा लागले. तसचे सापेता 
आिण ाटंम मकॅेिन एक करताना डाक  मटॅर, डाक  एनज,अस ेअनके न िदसणार,े माहीत नसणार ेपण अि 
असणार ेकार शोधनू काढून ाचं ेगणुधम  तपासण ेअस ेअितशय अवघड काम शाापंढु ेआह.े थोडात िनग ु ण 
िनराकार जागचेा शोध घणे ेशाापंढुच ेसवात मोठे आान आह.े आता मायासारा माणसापढु ेएक  पडतो. 
इतके जळुणार ेिवचार वदेातंाम ेानंी हजारो वषापवू माडंले, तो काय केवळ योगायोग असले, अथवा ा काय 
ांा कािनक वनाच असतील? 

िद िववचेन 

वर सािंगतामाण े शााचं े ज े दोन गट पडले, ाता पिहा गटान े िनरीकाचा िवषयच बाजलूा 
टाकला. पण अनके शाानंा हा ल करयाचा कार आवडला नाही. ानंी आपा परीन ेकॉशस ऑझवरच े
शाीय प समजनू घेयाचा य केला. ातंील बोहर आघाडीचा शा. हाही वदेातंाचा गाढा अासक होता. 
जेा बलेा योगान े अस े िस केले की, दोन कणामं े अानीय (नॉन-लोकल) अस ू शकतो, तेा पिहा 
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गटातील शाानंी या मािहतीचा उपयोग ाटंम मकॅेिना सता पडताळणीपरुता मया िदत ठेवला. पण, 
बोहरन ेवगेळाच िवचार केला. दोन कणामंधील ग ुतंाग ुतंीला जर ािनक गणुधम  कारणीभतू नसतील तर कदािचत 
अानीय गणुधम  (िेरएबस) कारणीभतू असतील, अस ेाला वाटले. पण मग इता रवर अानीय गणुधम  
कस े काम क शकतील? ाला ाच े उर परत वदेातंच िमळाले. आिण ान े ाची उपपी माडंली. ती 
शााा सव कसोानंा उतरली. णनूच ाा िववचेनाच े प खपूस े आािक असले तरी त े ाटंम 
मकॅेिनच े शाीय िववचेन णनू माता पावले. त े आपण समजावनू घऊे. आपापकैी अनकेानंी होलोाम 
नावाचा कार बिघतला असले. ांाकड े पासपोट कवा मतदाराच े काड आह,े ानंा तो लगचे बघता यईेल. 
होलोाम ििमतीय पात असतो. िविश कारा काशात तो पािहला असता ाच ेििमती प िदसत.े ामळेु 
गोपनीय मािहती साठवयासाठी ाचा उपयोग करतात. होलोामच े एक अितीय विैश असत.े तुी ाच े
िकतीही तकुड ेकरा. के तकुडा तंपण ेा िविश काशात बिघतला तर तो पणू  होलोामची ितमा दाखवतो. 
आपण एखाा तकुात बदल केला तर त े बदल इतर तकुातंही होतात. के वळेी के तकुडा सपंणू  
होलोामची मािहती तःम ेनन ठेवतो. हा कमालीचा गणुधम  होलोामम ेआह.े बोहरा यामाण ेसव 
ाडंच होलोािफक लाटेमाण ेआह.े सव जीव, गह, तार,े चराचर सव ाच लाटेच ेअशं असतात. या लाटेच ेसव 
गणुघम  ांातं थमपासनू असतात. ामळेु िवात कोठेही बदल झाला की  तो आपोआप सगळीकड ेपसरतो. 
ामळेुच बलेचा िसातं खरा ठरतो. थोडात सव ाडं एकच आह,े असा िसातं बोहरन े माडंला. हा िसातं 
वदेांा तमिस ा सूाा अगदी जवळचा आह,े ह ेसागंायची आवयकता नाही. त ेिववचेन जरी शाीय रीा 
मा झाले असले तरी नॉन-लोकल िेरएबसच े प समजावनू घणे े गिणत आिण शााा ीन ेफार अवघड 
असान े ावर फारस े काम होऊ शकले नाही. अमिेरकन रूोसज न ोफेसर काल िबम ानंी हचे िववचेन 
वापन होलोनॉिमक नेची सकंना माडंली या होलोनॉिमक नेा साान े ानंी मानवी मा जाणीवा, 
आठवणी ठेवयाची मता, यािंवषयी महाची उपपी माडंली. साा मिवषयक सशंोधनात ही उपपी 
महाची मानली जात.े  

१९५७म े  ू एवरटे ा शाान े अजनू एक िववचेन माडंले. िनरीक आिण मोजमापाचा  ान े
वगेयाच मागा न ेसोडवला. ाा मतामाण ेववेफंनमधा के शतचे ेएक वगेळेच समातंर िव तयार 
होत.े ही सगळी िव ेएकमकेाशंी समातंर असान ेसबंधं ठेव ूशकत नाहीत. के शतचे ेवगेवगेळे िव बनत 
असान े िनरीक लागत नाही. ह े िववचेन ऐकायला िकतीही िविच वाटले तरी शाीय रीा त े बरोबर आह.े 
ामळेु अनके शा या िवषयात उकुता दाखवीत आहते. परंत ुा िववचेनाचहेी गिणती प माडंण ेफार अवघड 
काम आह.े तसचे समातंर िव ेकशी चालतात ह ेदाखवण ेफार अवघड असान,े ा िवषयाची गती फार हळू चा 
आह.े  

सर रॉजर पनेरोज ा ििटश शााचा उेख करण े इथ े अितशय महाच े आह.े कॉशसनसे आिण 
मलूभतू भौितक शाातील ाच ेकाम उेखनीय आह.े अपरस   ूाइड ा पुकात तो णतो, ाटंम मकॅेिन 
आिण कॉशसनसे ांातील सबंधं सागंयास साच ेशा अपणू  आह.े ाची शडॅो ऑफ माइक आिण िद लाज , 
िद ॉल अडँमून माइडं ही पुके गाजली. ाच े बरचेस े िवचार शााा िवरोधात जाणार े असान,े ाच े
अनके िवरोधकपण आहते. तरीही कॉशसनसेा ेात ान े केलेले काम महाच े आह,े याची नद ावीच 
लागले. 

कता क ित व कम क ित योग 
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साच ेशाीय योग पणू तः विुन आहते. ात ििन योगानंा ान नाही. जी मािहती कोणीही 
तपासनू पा शकतो, तीच मािहती शाीय समजली जात.े ाच मािहतीच े गिणती िववचेन करता यते.े ििन 
योग ा ा ीशी सबंिंधत असान ेाला सवमा प िमळत नाही. ाच ेगिणतही माडंता यते नाही. 
गिणताचा आिण शााचंा फारच जवळचा सबंधं आह.े गिणत हीच साा शााची भाषा आह.े ामळेु ा भाषते 
ज े माडंता यते नाही, ज े सवाना लाग ू होत नाही, अस े सव साा शाात व आह.े ामळेु शाानंी 
कॉशसनसेा शााशी सबंधं महाचा असनूही ाापासनू र जाणचे पसतं केले आिण जवेढ ेआाला जवेढ े
गिणताा भाषते माडंता यते,े तवेढचे आी ीकारणार असा िकोन घतेला. एका अथा न े हा िकोन बरोबर 
आह.े पण, ामळेु आपाला रोज आढळणाया अनके गोच े िववचेन शा क शकत नाही. ििन योग 
शााला व असले तरी त े चकुीच े आह े अस े अिजबात नाही. ाच े प सागंण े शााला श नाही, इतकाच 
ाचा अथ  आह.े िवाच ेखर ेप समजनू ायच ेअसले तर ििन योगाचंा अास होण ेअितशय महाच े
आह.े याच िकोनातनू अमिेरकेत आिण पाा दशेामं े ििन योगावंर काम सु झाले आह,े त, 
मानवशाी, मत अस ेअनके नावाजलेले लोक ात काम करीत आहते. साधारण १९७०पासनू ह ेयोग जोरात 
सु झाले. साा योगाचं ेप बरचेस ेििनच आह.े णज ेा वयैिक अनभुवाचं ेशाीय िववचेन श 
आह ेाच अनभुवावंर काम चा आह.े मानवी म आिण मन, हचे शा आिण अााला एका ासपीठावर आण ू
शकेल याची जाणीव शाानंा झाली आह.े ामळेु सा ा िवषयावर चडं काम चा आह.े सव योगाचंी 
मािहती एक कन ाच ेसकंलन (डटेा बकँ) करायच ेकाम जोरात सु आह.े मा, ह ेसव फारच ाथिमक पात 
आह.े 

जेा अमिेरकेत अस े काम सु झाले, तेा ताचंी पिहली पसतंी भारतीय योयानंाच होती. योग वदेाचं े
शिान आहते. योगाासाा साान े अनके अनभुव यतेात. माणसाच े बारंग आिण अतंरंग बदलतात, ह े
अनकेदा िस झाले आह.े ामळंु जर ििन योग करायच ेअसतील तर योगाासाला पया य नाही. ह ेपाा 
तानंा जाणवले आह.े ानंी तर अनके वष ा िवषयाचा अास केला. ाच ेिनष  िवयकारक आहते. या सव 
शाीय योगाचं ेिववचेन मायकेल मफ आिण ीवन डॉनोॅन ांा ‘िद िफिजकल अडँ सायकॉलॉिजकल इफे 
ऑफ मिेडटेशन’ या पुकात अितशय समप करीा िदले आह.े ह ेपुक इडंरनटेवर िवनामू वाचता यते.े अथा तच 
भारताता योयावंर केलेा योगाचंी ात मािहती आह.े आिण ती फारच िवयकारक आह.े अनके योगी 
तःा इेनसुार दयाच ेठोके बद शकतात, ह ेिस जाले आह.े तरुीय अवते (समाधीत) ाचं ेठोके चडं 
वाढतात असहेी िदसनू आले आह.े काही योयाचं ेठोके ेथाोपवर ऐकू यते नाहीत. पण ईसीजीवर िदसतात. ानंा 
ा िवषयात रस आह,े ानंी ह े पुक अवय वाचाव.े थोडात ििन योगामं े भारतीय योगाासाला 
अनसाधारण मह आले ह ेिनित. भारतीय विैदक तानाच ंशा आिण अा एक आणनू िवाच ेखर े
प उलगडले ाची जाणीव पाा शाानंा झाली आह,े अथा त, ह ेयोग सा खपूच बाावते आहते.  

सां आिण अच भदेाभदे 

अतै तान भारतीय ानाच े अतं ग प होय. नसुत े अतैच न े तर सां आिण अच 
भदेाभदे ह ेवदेातंाच ेदोन कारपण पाा वैािनकांा ीन ेकुतहूलाच ेआहते. ा. िववकेानदंानंी पािमाानंा 
वदेाचंी मािहती कन देयात मोलाची भिूमका बजावली आह.े आपाला ाचं े िशकागोतील एकच भाषण माहीत 
असत.े ा भाषणाा आरंभी ानंी काढलेले उार माया अमिेरकी भिगनी आिण बधंूनंो... पण ानंी आपा 
राहयाा ा काळात अनके शााचंी भटे घतेली, ाची आपाला मािहती नसत.े ा शाातं िनकोला 
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टेा नावाा िवतु ् शााचहेी नाव यते.े (ान ेआरनटेग करंट आिण तारािंवना िवजचे ेवहन करयाचा शोध 
लावला) लॉड केिन, अस ेअनकेजण होत.े िनकोला टेा तर सां तानान ंभारावनू गलेा होता. ातील ाण 
आिण आकाश ा सकंना णजचे एनज आिण मटॅर होत. आिण ामाण ेसां णत ेामाण ेसव जग 
ऊजन ेभरले आह,े अस ेजर असले तर जगात कोठेही आिण िकतीही वीज तीही कुठाही साधनािवना िनमा ण करता 
यईेल, असा ाचा समज होता. पण तेा ाला मटॅर आिण एनज ांातंला सबंधं दाखवता आला नता. तो 
नतंर आइनाइनन ेआपा सुिस सूान े(E =mc2) दाखवला. 

काही पािमा शा अच भदेाभदे ा वदेांा िववचेनावरही काम करीत आहते. अच भदेाभदे 
एकाच वळेी ही खर ेआह ेआिण िवाच ेय पही खर ेआह,े अस ेणतो. ा दोी एकाच नायाा बाज ू
आहते. शवेटी च आह,े पण िव ाच ेय प होय, अस ेअच भदेाभदेाच ेणण ेआह.े ह े िववचेन वे 
पाटकल आुिलटीला चपखल लाग ूहोत असान ेशाानंा ात खपू रस आह.े कॉश आिण अिनितता 
हा सबंधंही अच भदेाभदेाा पात सागंता यईेल, ाची ानंा खाी आह.े 

साराशं 

हा लेख िलिहयामाग,े आजच े शा आिण वदेाचंा िकती जवळचा सबंधं आह,े याची आपाला मािहती 
ावी हा उशे आह.े पाा लोक वदेा िकती गभंीरपण ेघते आहते, हहेी आपाला माहीत नसत.े आपाच 
ानाकड े तुतने े पाहयाची आपाकड े पत आह.े वदे णज े केवळ का, कनािवलास असा ढ समज 
आपाच तथाकिथत बिुवाानंी कन िदला असान े आपली फारच मोठी हानी झाली आह.े िवानात 
पाााचंी बरोबरी करण ेआपाला श नाही, याची अनके कारण ेआहते. ामळेु फ ाचं ेअनकुरण करण े
इतकेच आपा हाती रािहले आह.े पण आपण जर आपा परंपरते डोकावनू पािहले तर ानाच ेअखडं, अिवचल 
अस ेभाडंार आपाला िदसत.े आा, ाडं ा कना पााानंा समजण ेफार अवघड जात.े पण आपाला 
ा सहज समजतात. आपले गिणती ानसुा अितशय गत आह.े ामळेु वदेातंाा साान ेजगाला िवाच ेखर े
प समजावनू देयाच े काम आपाला नीच श आह.े आपाच परंपरचेा उपयोग कन भारतीय शा 
जगात सवम ठ शकतात. एरवी ानसपंदा असनूसुा ााकड ेहटेाळणीा ीन ेपािहानचे आज जगात 
अभावानचे भारतीय शााना नोबले पािरतोिषके िमळाली आहते, याची आपाला लाज वाटली पािहज,े ऐिहक 
सखुालाच सव मानयाा पािमा दशेांा पतीमळेु िनसगा ची िकती हानी होत आह,े ह े आपण ितिदन 
पाहात आहोत. अशा वळेी हजारो वषात न बदलणारी वदेाचंी तचे जगाला योय माग  दाखव ूशकतील, याची मला 
खाी आह.े हवी आह ेती केवळ इाशी आिण आपा परंपरलेा योय मान देयाची. जर ा मागा न ेय झाले, 
तर पढुच ेशतक भारतीय शााचं ेअसले. आिण वदे जगाा उी िवषेणाा क ानी असतील, ािवषयी 
मला मळुीच शकंा नाही. ह े जर आपण केले नाही तर आपासारख े करंटे आपणच. मग आहचे पाााचंी 
जरिेगरी करण.े आपला िवचार आपणच करायचा आह.े हा लेख पािमा िवानाला कमी लेखयासाठी िलिहला 
नाही. ाािवषयी आदर हवाच. ाचं ेिवानातील योगदान अमोल आह.े पण, निशबान ेआज भारतीय िवानाला 
जगाा क ानी जायची सवुण सधंी आह.े ती आपण गमाव ूनय,े अशी इा आह.े 
 

   
 


