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आपले वमचून झमल्यमवर आपि हे फ़ॉरवडव करू शकतम.

•
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वेबसमईटवर

कोितमही

वमपर

ठे वण्यमपुवी
करण्यमपुवी

प्रणतष्ठमनची लेखी परवमनगी घेिे आवश्यक आहे.
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ककवम

ई-समणहत्य

मनोगत
वमचक णमत्रहो, ममझे चौथे पुस्तक आपिमस समदर करतमांनम मलम
अणतशय आनांद होतो आहे. यम पुस्तकमत मी मलम समजलेले ब्रह्मांड आणि
ईश्वर यम सांबध
ां ी णवज्ञमन व तत्वज्ञमन यमांची समांगड घमलून ममझे कमही णवचमर
प्रस्तुत के ले आहे.
ब्रह्मांड ककवम णवश्व ककवम अांतरमळ . . . . . . . ! अगदी आददम
अवस्थेपमसून समस्त ममनव जमतीलम पडलेलम प्रश्न. जेथे आपि रमहतो ते
ब्रह्मांड म्हिजे कमय? रमत्री ददसिमरे अब्जमणवधी तमरे , ग्रहगोल, क्वणचत
पडिमऱ्यम उल्कम, अचमनक ददसिमरे धुमके तू, अांधमऱ्यम रमत्री आकमशमत
अचमनक तुटिमरे तमरे हम सवव प्रकमर तरी कमय? हे कोिी बनणवले?
कशमकररतम? यमच्यम ममगचम कतमव कोि? मी यम णवश्वमत रमहतो मग मी
कोि? असे एक व अनेक? यमकरीत त्यमने त्यमच्यम बुध्दीच्यम िमतेनुसमर
उत्तरे शोधण्यमचम प्रयत्न के लम व स्वतम:लम, स्वतःपुरते सममधमनी करून
घेतले. आददम अवस्थे पमसून आधुणनक ममनवमने णवणवध प्रयोगमने वरील
बऱ्यमचश्यम प्रश्नमांचे सममधमन कमरक उत्तर शोधले. तरीही णवश्वमची णनर्ममती
कशी झमली यमचे उत्तर तो शोधू शकलम नमही. एकम सववममन्य सांकल्पनेनस
ु मर
जवळपमस १४. ५ अब्ज वर्मवपुवी एकम महमस्फोटमतून णवश्व णनममवि झमले.
जर हे गृहीत धरले तर महमस्फोटमपुवी तेथे कमय होते? हम उपप्रश्न उपस्थीत
होतो. आपल्यम हहदू सांस्कृ तीनुसमर ब्रम्हदेवमने शुन्यमतून णवश्वणनर्ममती के ली.
पि मग ब्रम्हदेव णवश्वमच्यम पूवी होते कमय? हम आिखी एक प्रश्न व दुसरे
असे दक शून्यमतून कमहीच णनममवि होत नमही णह णवज्ञमनमची णवचमरसमरिी
येथे योग्य ठरत नमही. मुळमत ब्रम्हदेव म्हिजेच देव ही सांकल्पनम कधी व
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कशी सुरु झमली यमचे देखील उत्तर समपडत नमही. देव णह सांकल्पनम ग्रमह्य
धरली तर दमनवमची उत्पत्ती कशी झमली? तसेच यि, दकन्नर अप्सरम भूत
वेतमळ यम गोष्टी देणखल अनुत्तरीत ठरतमत.
णवद्वमन लोकमांनी वश्व णनर्ममतीचे कमही णसद्मांत ममांडले आहे. ते
म्हिजे १) णवश्वरचनेची बुणद्ममन योजनम२)णवश्व जसे आहे तसेच पूवी होते
३)कमही बमयबल सांदभव ४) महमणवस्फोट णसद्मांत ५)पमरदशवक घुमट
असलेलम द्रवमचम फु गम. ६) अनेक णवश्व. पि वरील सवव णसद्मांत पुष्कळशम
उपप्रश्नमांची उत्तरे देण्यमस अपयशी ठरतमत. त्यममुळेच हे णसद्मांत सववममन्य
होऊ शकले नमही. यमवर णनरणनरमळे सांशोधन जगमत सध्यम सुरु आहेत.
त्यमचप्रममिे देव णह नुसतीच एक सांकल्पनम आहे दक त्यमांचे अणस्तत्व
खरोखरच यम णवश्वमत आहेत हम देखील एक गहन प्रश्न आहे. जगमत अनेक
धममवनुसमर देवमांनम सांबोधले तसेच त्यमची अनेक रूपे, आकमर, अवतमर
आहेत. हहदू लोकमांत देवमांची सांख्यम३३ कोटी आहे तसेच त्यमची अनेक रूपे,
आकमर, अवतमर आहेत व तो णवश्वव्यमपी आहे. देवमांची एकु ि सांख्यम ३३
कोटी कशी आली हे देखील अनुत्तररतच आहे परां तु 'ब्रह्मांड पुरमि ' यम ग्रांथमत
यमबद्दल कमही ममणहती समांणगतली आहे. णिश्चन व इस्लमम धममवनुसमर ईश्वर
हम एकच आहे. जसे येशू णिस्त (णजझस) णिश्चन हम व इसमई यमांच्यम तसेच
णनरां कमर ज्योत णह इस्लमम धमवनुसमर आहे. तर यम णवणवध सांकल्पनेवर व
श्रद्ेवर लोकमांनी ईश्वरमचे अणस्तत्व ममन्य के ले आहे. तसेच कमही ईश्वरमचे
अणस्तत्व ममन्य करीत नमही त्यमांनम णनररश्वरवमदी (नमणस्तक) असे ममनले
जमते. तर अणस्तत्व ममन्य करिमऱ्यमांनम ईश्वरवमदी (आणस्तक) ममनल्यम गेले
आहे.
वरील दोन्ही सांकल्पनम णवचमरमत घेऊन यम पुस्तकमत अनुत्तररत
प्रश्नमनम उत्तरे शोधण्यमचम प्रयत्न के लम गेलम आहे. त्यमच प्रममिें
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महमस्फोटमपूवी ब्रह्मण्डमत कमय असमवे यमचम एक णसद्मांत देखील मी
प्रकमणशत के लम आहे. यम णसद्मांतममुळे जगमतील लोकमांनम देखील त्यमांच्यम
प्रश्नमांनम सममधमनकमरक उत्तरें ददल्यम जमऊ शकतमत. हम सांदभव पेपर
'Contemplation on Universe before Big Bang' यम मथळ्यमखमली
गुगलसचव ककवम A. P. DHANDE हे छोट्यम ABCD त गुगलसचव मध्ये
टमकल्यमस अथवम मलम ममझ्यम पत्त्यमवर णलणहल्यमस मी पमठवू शके ल.
पुस्तक णलहीत असतमांनम ममझे सहकमरी प्रम. डॉ. मौसमी मुनोत व प्रम.
मौसमी तुरुक यमांचे सहकमयव णमळमले त्यमबद्दल मी त्यमांचम आभमरी आहे.
हे पुस्तक ममझे गुरु डॉ. व्ही. टी. इां गोले यमांनम समदर अपवि.

प्रम. डॉ. ए. पी. धमांडे
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लेखकमचम अल्पपररचय
अमरमवतीत १७ जुलै १९७०
समली

जन्मलेले

प्रमध्यमपक

डॉ.

अणश्वनीकु ममर पांजमबरमव धमांडे यमांनी
पूिव णशिि अमरमवती येथे के ले. तसेच
१९९१ समली B. E. (E & TC ), M.
E. (E & TC ) १९९९ आिी Ph. D.
२००७ मध्ये बडनेरम अणभयमांणत्रकी व
अमरमवती णवद्यमपीठमतून पूिव के ले.
१९९१ नांतर पमच वर्व Industry आिी त्यमनांतर आतमपयंत णशिि िेत्रमत
आहेत.

सध्यम

पुिे

येथील

Pune

Institute

of

Computer

Technology मध्ये Electronics णवभमगमत Professor यम पदमवर
कमयवरत आहेत तसेच २००८ ते २०११ पयेंत पदव्युत्तर णवभमगमचे णवभमग
प्रमुख म्हिून कमम के ले.
'खगोलशमस्त्र' हम त्यमांच्यम आत्यांणतक णजव्हमळ्यमचम णवर्य असुन
यम पुस्तकमतून ब्रह्मांड आणि ईश्वर यम दोन्ही सांकल्पनेचम णवज्ञमन व
तत्वज्ञमन यम दोन्ही गोष्टींचम अभ्यमस करुन आपले णवचमर ममांडले आहेत.
यम णवर्यमांवर त्यमांनी पदव्युत्तर णवद्यर्थयमंकडु न बरे चसे projects करून
घेतले आहेत तसेच लेखन स्वरुपमत आत्तमपयंत त्यमांचे दोन शोधणनबांध
अांतररमष्ट्रीय स्तरमवर स्वीकमरण्यमत आले आहे . त्यमच प्रममिे दोन पुस्तके
देखील प्रणसद् झमले आहेत.
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ब्रह्मांड

ब्रह्मांड ककवम णवश्व म्हिजे आपि जेथे रमहतो ती जमगम म्हिजेच पृर्थवी.
येथून वर रमत्री आकमशमत नजर टमकल्यमस जे असांख्य तमरे , नित्र दृष्टीस पडतो तो
हम ब्रह्मांडमचम अवमढव्य पसमरम. जेथे आपि उभे आहोत ती पृर्थवी म्हिजे
ब्रह्मांडमतील एक सुक्ष्म कि, जी आपल्यम आकमशगांगेत मध्यम तेजमच्यम सूयव यम
तमऱ्यमभोवती अणवरत दफरत आहे. अश्यम अब्जमणवधी आकमशगांगम यम ब्रह्मांडमत
आहेत. प्रत्येक आकमशगांगेत अब्जमणवधी तमरे , ग्रह, उपग्रह, अचमनक येिमरे
धुमके तू, उल्कम, अथमांगगुरुत्व असिमरे कृ ष्िणववरे , स्पांदक तमरे (पल्समसव),
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खुजेतमरे (डॉफव ), महमस्फोटमत णवलीन पमविमरे नोव्हम, सुपरनोव्हम यम सवमंनी
णमळू न बनलेलम, कमहीतरी णनयममने चमलिमर व सतत णवस्तमररत जमिमरम पसमरम
म्हिजे ब्रह्मांड. हम सवव जरी ममिसमच्यम नजरे च्यम आवमक्यमत नसलम तरी तेव्हम
तो यम पृर्थवीवर आलम तेव्हम पमहून तो अचांणभत झमलम. नांतर त्यमने आधुणनक
युगमत दुबीिच्यम व अवकमशमतून देखील यमचम शोध घेण्यमस सुरवमत के ली. त्यमने
स्वतःलमच प्रश्न के लम यमची व्यमप्ती दकती? तेव्हम त्यमलम यमची कमहीच ममणहती
नव्हती पि आतम अगदी ममगच्यम २० वर्मवत ममणहत झमले दक यमची व्यमप्ती ४६.
५ अब्ज प्रकमश वर्व आहे व ती णनरां तन वमढतच आहे.

आकृ ती क्र. १:रुां द दृश्य. आपली आकमश गांगम आकृ ती क्र. २:महमस्फोटमपमसून चे
व इतर अवकमशमतील आकमशगांगम आतमपयंतचे णवश्व

ब्रह्मांड णनर्ममती बमबत प्रचणलत सांकल्पनम
ब्रह्मांड णनर्ममती बमबत अनेक सांकल्पनम प्रचणलत आहे. यम प्रममुख्यमने तीन
भमगमत समांगतम येतील. यम पैकी प्रथम म्हिजे पुवमवपमर चमलत आलेल्यम
सांस्कृ तीनुसमर (cultural stories ) दुसरी म्हिजे णवचमरवांत/तत्ववेत्यम ममांडलेल्यम
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रचनेनुसमर (Philosophical model) आणि णतसरी म्हिजे खगोलशमणस्त्रय
सांकल्पनम/आरमखडम (Astronomical model ).
वरील णतन्हीं वर आतम आपि एक दृष्टीिेप टमकू .
अ) पुवमवपमर चमलत आलेल्यम सांस्कृ तीनुसमर(cultural stories ). : पुवी
हहदू, मुणस्लम, िीश्चन, ग्रीस(मेसोपोटोणमयम), णतबेट, चीन, ऑस्रेणलयम, इणजप्त यम
देशमत ममयम, इन्कम, सुमेररयन यम जममती रमहत असत. यमांच्यम प्रचणलत
समजुतीनुसमर ब्रम्हमांड खमलील प्रकमरे अणस्तत्वमत आले. हहदू सांस्कृ तीत ऋग्वेद यम
ग्रांथमत 'णहरण्यगभव '(Golden embryo ) यमलम णवश्व णनर्ममतीचम स्तोत्र ममनन्यमत
आले. यमलमच इतर सांस्कृ तीत वैश्वीक अांडे (World egg ) ममनण्यमत आले. एकम
पुरमिमतील कु ठे नुसमर 'ब्रम्हम' हम ब्रह्मांडमचम णनममवतम आहे. ब्रम्हमचे णतन रुपे आहेत.
प्रथम ब्रम्हम(णनममवतम), दुसरे णवष्िू (तमरिहमर ), णतसरे महेश( नमश करिमरम). यम
कथेनुसमर ब्रह्देवमचम मुलगम तपस्वी प्रजमपतीने स्वतःलम पुनरुत्पमददत करण्यमचे
तप के ले व एकम अांडयमच्यम रूपमत पमण्यमत स्वतःलम सममवून घेतले. हे अांडे पुढे
णवश्व रूपमने अवतीिव झमले. नांतर त्यमने पृर्थवीची, मधली ररकममी जमगम व शेवटी
वर आकमश णनममवि के ले. त्यमनेच पुन्हम तप करून देवमची णनर्ममती के ली नांतर
असुर व शेवट रमत्र यम तर्हेने णवश्व अणस्तत्वमत आले.
मुणस्लम आणि िीश्चन धममवनुसमर णवश्वणनर्ममतीची सांकल्पनम बऱ्यमच अांशी
समरख्यम आहेत कु रमिनुसमर णवश्वणनर्ममतीसमठी सहम ददवस लमगले तर कमही
रठकमिी आठ ददवस समांणगतले आहेत. यमनुसमर सुरवमतीलम आकमश व पृर्थवी हे
एकच जुळे स्वरूपमत आकमरमस आले नांतर ते वेगळे झमले सुरवमतीलम धुळीच्यम
रूपमत असलेले दोघेही आजच्यम स्वरूपमत आले. येथे आठ ददवस समांणगतले आहे
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त्यम पैकी दोन ददवस पृर्थवी, चमर ददवस पववत शेवटचे दोन ददवस तमरे बनणवण्यमस
लमगले. िीश्चन धममवनुसमर देवमने णवश्व सहम ददवसमत बनणवले. त्यमने पणहले पृर्थवी
आणि स्वगव तयमर के ले पृर्थवी नांतर आकमश, महमसमगर, झमडे तयमर के ल्यमनांतर
पमचव्यम ददवशी त्यमने पिी आणि जलचर बनणवले आणि नांतर मनुष्य आणि प्रमिी
तयमर के ले. ही सवव सहमव्यम ददवशी के ले.
ममयम सांस्कृ तीनुसमर तीन पमण्यमतल्यम समपमांनी आणि तीन स्वगमवतील
रणहवमसी यमांनी णमळू न पृर्थवी णनममवि के ली. ममओरी कु ठे नुसमर ददव्यशक्तीच्यम
सांबांधमतून ब्रह्मांड बनले. रमांगी आणि पमपम हे दुसऱ्यम गोष्टीत समांणगतले आहे.
सुमेररयन सांस्कृ तीनुसमर, पृर्थवीवर पमण्यमचे दुर्मभि झमले होते. यमचे कमरि णतम्मत
(Tiamat ) नमवमचम महमभयांकर दैत्य होतम. देवमांनी [इां लील (Enlil )] जेव्हम
दुर्मभक्ष्य टमळण्यमचम प्रयत्न के लम तेव्हम णतम्मत (Tiamat ) ने दैत्यमची फौज
णनममवि के ली. इांलील (Enlil ) ने वमऱ्यमलम मदतीलम बोलमणवले. तेव्हम णतम्मत ने
त्यमचम जबडम उघडलम. तेव्हम इां लील ने वमरम त्यमच्यम जबड्यमत भरलम दक जेिे
करून णतम्मत हमलू शकत नव्हतम. नांतर त्यमने णतम्मत चे दोन तुकडे करून एकम
तुकड्यमपमसून पृर्थवी बनवली व दुसऱ्यमपमसून आकमश बनवले त्यम नांतर णतच्यम
नवऱ्यमचम णशरच्छेद करून रक्तणमणश्रत ममतीपमसून ममनव णनममवि के लम.
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सुमेररयन ब्रह्मण्ड णनममवि होतमांनमचे णचत्र

सुमेररयन लोकमांचे दैनांददनी दमखविमरे णचत्र सुमेररयन रमजम
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इन्कम सांस्कृ तीनुसमर इन्कन (Incan ) णनर्ममती ही पमद्री ‘मुतीणवदयम
मृत्पमत्री’ आददवमसींच्यम आख्यमणयकमांवर आधमररत आहे. यमनुसमर आपली पृर्थवी
ही अांधमरमने व्यमप्त होती. असे असतमांनम कोलमसुयू (Collasuyu) म्हिजे आजच्यम
युगमतले रटटीकमकम (Titacaca) नमवमच्यम सरोवरमतून कॉनरटक्यू णवरोचम (Con
Tiqui Viracocha) कमही मनुष्यमांनम घेऊन प्रगट झमलम. सवमवत आधी त्यमने सूय,व
चांद्र आणि तमर्यमांची णनर्ममती करून पृर्थवीलम प्रकमश ददलम. तवणन्तन सुयू
(Tawantin Suyu) हम यम समम्रमज्यमचम रमजम झमलम. सपम इन्कम(Sapa Inca)
हम सूयव पमसून अवतरलम. भव्य अश्ममनांपमसून कॉन रटक्यु (Con Tiqui) देवमने
आिखी कमही पुरुर् व गभववती णस्त्रयमांची णनर्ममती के ली. आणि त्यमांनम जगमच्यम
णवणवध भमगमत पमठणवले. त्यमने स्त्री, पुरुर् जोडीलम कु स्को(Cusco ) जगमचम
नमणवक यमलम ठे वले. कॉन हम हमडे नसलेलम मनुष्य होतम ज्यमने पृर्थवीवर
मनुष्ययमत्रेलम लमगिमऱ्यम चमांगल्यम गोष्टींची णनर्ममती के ली. परां तु कॉनच्यम
उपकमरमांचम सवमंनम णवसर पडलम आणि त्यमांनी त्यमलम प्रणतकमर करमयलम सुरवमत
के ली. यम वमगण्यमची णशिम म्हिुन कॉन देवतेने पजवन्यवृष्टी थमांणबणवली. दुखी कष्टी
मनुष्य अणतकष्टमने कोरड्यम होत असलेल्यम नद्यमांमधून पमण्यमची गरज भमगवत
होते. असे असतमांनम नवीन परमेश्वर पचमक(Pachacamac) आले. त्यमांनी कॉन
देवमची हकमलपट्टी करून त्यमने णनममवि के लेल्यम ममिसमचे ममकडमत के ले. पचमक
ने नांतर पृर्थवीचम तमबम घेतलम आणि आपल्यम पुवज
व मांचीं णनर्ममती के ली. मॅन्को कपॅक
(Manco Capac) हम पणहल्यम कु झको(Cusco) समम्रमज्यमचम प्रिेतम होतम. एकम
आख्यमणयके प्रममिे मॅन्को कपॅक (manco capac) लम सूयव देवतेने रटटीकमकम
सरोवरमतून आिले होते. परां तु दुसऱ्यम एकम आख्यमणयके प्रममिे तो रटकी
णवरमकोचम ( Tici Viracocha) चम मुलगम होतम. समममन्य जनतेलम णवरकोचम
नमवमच्यम उच्च्यमरमची बांदी होती. त्यममुळे दोन आख्यमणयकम अणस्तत्वमत होत्यम.
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एकी प्रममिे 'मॅन्कोकपॅक' हम 'पचॅकमॅक' (Pachacamac) चम भमऊ होतम आणि
दुसऱ्यम प्रममिे दोघेही सूयव देवतेचे पुत्र होते.
मॅन्कोकपॅकलम सूयव आणि अणिचे प्रतीक ममनले जमयचे. आणि सुयव
आख्यमणयके प्रममिे, सुयवदव
े तेने मॅन्कोकपॅक आणि त्यमांचम बमांधवमांनम पृर्थवीवर
पमठणवले. यमची णनममवती पकमरीतम्बो (Pacaritambo) यम गुहत
े न
ू कमही
सोन्यमच्यम देवतें बरोबर झमली आणि त्यमांनी हे सेवक जेथे जेथे उतरले त्यम त्यम
रठकमिी त्यमांनम सुयव देवतेचे मांददर बमांधण्यमस समांणगतले. त्यमांचम वणडलमांचे मांददर
बमांधण्यमसमठी त्यमांनम भुणमगत गुहमांमधुन 'कु झको' (cuzco) लम प्रवमस करमवम
लमगलम. यम प्रवमसममध्ये 'मॅन्को 'च्यम एकम भमवमचे व बणहिीचे रुपमांतर दगडमत
‘हुव्हकम’त (huaca) झमले.
दुसऱ्यम आख्यमईके प्रममिे 'मॅन्को कपॅक’ (Manco Capac) आणि
त्यमांच्यम बमांधवमांची णनर्ममती ही 'कु मॅको' च्यम गुहत
े ून न होतम ती 'टीटीकमकम
'(titicaca ) यम सरोवरमतून झमली. रटकी णवरमकोच्यम( Tici Viracocha)
आख्यमईके प्रममिे 'मॅन्को कपॅक’ हम 'पमकीं तम्बो' (Pacaritambo) च्यम रटकी
णवरमकोचम पुत्र होतम. त्यमचे बमांधव आयमर इन्कम, आयमर कॅ ची आणि आयमर
(ayar inca, ayar cachi, ayar inchu ) आणि बणहिी ममम ओक्लो, ममम
हुआको, ममम रमऊ आणि ममम कु रम (Mama olko, Mama huklo, Mama
rau and Mama kura ) हे सगळे कु न्झी (cunzi ) जवळ पकमरी तम्बो येथे
रमहत होते. सगळ्यम लोकमांनम एकत्र करून त्यमांनी कु झोच्यम जममतीवर हल्लम
करून णवजय णमळणवलम. यम आख्यमणयके प्रममिे मॅन्कोकपॅकलम त्यमच्यम वणडलमांनी
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सोन्यमचे सेवक ददले होते. परां तू कमही अनुवमदमप्रममिे मॅन्कोने कपट व ईर्वने
स्वतःच्यम भमवमांचम घमत की करून 'कु स्को' चम उत्तरमणधकमरी बनलम.

पणश्चम आदिके तील ममली व सहमरम वमळवांटमच्यम पणश्चमेस जगमपमसून
अणलप्त रटम्बकटू(Timbuktu’) शहमरम नणजक होंबुरी पववतरमांगमत ददव्यम
16

इणजप्तणशयन लोकमांचे पुववज असे ममनन्यमत येिमरे 'डोगॉन' यम जममतीचे वमस्तव्य
आहे. त्यमांनम अवकमशशमस्त्रम सांबध
ां ीची ममणहती अणतशय णवस्तृत आहे. त्यमांनम िें च
पुरमतत्व अभ्यमसू डमाँ. ममशवल ग्रीवेली( Drs Marcel Griaule) हे १९३१ मध्ये
सववप्रथम भेटले. तेथील त्यमांच्यम एकम पमद्री सोबतच्यम मुलमखतीत समांणगतले दक
'डोगॉन' लोक 'व्यमध' (णसररयस-अ)यम त्यमच्यम भोवती दफरिमऱ्यम न ददसू
शकिमऱ्यम जोड तमऱ्यमची (णसररयस-ब)पुजम करतमत. त्यम जोड तमऱ्यमलम ते
णडणजटमरीयम म्हितमत. त्यमांच्यम सांस्कृ तीत ददसत नसलेलम उपग्रह ५० वर्मवत
व्यमध भोवती दफरतो. हम तमरम णवल्यम फे णिक बेसेल यमने १८४४ मध्ये शोधलम
तर यमलम दुबीिच्यम समहमय्यमने पमहमयलम अल्वन क्लमकव यमलम १८६२ समल
उजमडमवे लमगले.

णह ममणहती 'डोगॉन' लोकमांनम पुवीच कशी होती हे कळत नमही. यम
व्यणतररक्त त्यमांनम शनीचे कडे, गुरु ग्रहमचे चमर चांद्र यमची णवस्तृत ममणहती होती.
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त्यमचप्रममिे त्यमांनी चमर ददनदर्मशकम बनणवल्यम होत्यम. त्यम म्हिजे सुयव, चन्द्र,
णसररयस व शुक्र. डोगॉनच्यम समांगण्यमनुसमर णह ममणहती त्यमांनम 'नोमोस
'(Nommos)' यम उभयचर प्रमण्यमने ददली ज्यमलम णसररयस यम तमऱ्यमपमसून
ममनवमच्यम कल्यमिमकररतम पृर्थवीवर पमठणवण्यमत आले होते. ‘नोमोस’ हे नमव
डोगॉन भमर्ेंतून आले. यमचम अथव पेय बनणवण्यमकररतम आलेलम. नोमोस हम
ममशमसमरखम ज्यमस्तीत ज्यमस्त पमण्यमत रमहिमर मनुष्यरुपी ददव्य व णवश्वमचम
तमरिहमर होतम. त्यमने त्यमच्यम शरीरमचे तुकडे करून ममिसमलम खमऊ घमतले
म्हिूनच यमलम असेही म्हटले जमते दक णवश्वमने त्यमचे शरीर णपले. त्यमने त्यमच्यम
जीवनमचे तत्व पृर्थवीवरील ममनवमलम णशकवले. डोगॉन लोकमांच्यम पुढील
म्हिण्यमनुसमर णतसरम आिखी एक तमरम हम णसररयस तमऱ्यमांच्यम शृांखलेत आहे
ज्यमलम इमे यम (Emme Ya) असे सांबोधले जमते. जर भणवष्यमत हे णसद् झमले तर
डोगॉन लोकमांची अवकमश शमस्त्रम समांधी ममणहती पूिवत्वमस जमईल.

नोमोस
वरील प्रममिेच अनेक जममतींत ब्रह्मांड णनर्ममतीची सांकल्पनम समांणगतली
आहे.
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ब)णवचमरवांत/तत्ववेत्यम

ममांडलेल्यम

रचनेनस
ु मर(Philosophical

model): ग्रीस तत्ववेत्तम अररस्टोटल : हम महमन ग्रीस तत्ववेत्तम णिस्त पूवव ३८४
मध्ये जन्ममलम. आधुणनक कमळमत ज्यमलम भौणतकशमस्त्र म्हटले जमते अररस्टोटलच्यम
कमळी 'णनसगवचे तत्वज्ञमन' म्हिून ओळखले जमयचे. अनुभव, हचतन आणि तकव शुद्
णवचमरसरिी यम तत्वज्ञमनमचे पमयमभूत आधमर होते. पररिमम स्वरूप घटनम
अनुभवमयच्यम आणि हचतनमतून त्यमची कमरिे शोधमयची अशी कमयव पद्ती होती.
णवश्वरूपमची जी सांकल्पनम अररस्टोटलच्यम मनमत रुजली णतचे दोन मुख्य घटक
होते. १) पृर्थवी सवव णवश्वमच्यम कें द्रस्थमनी आहे, ती सवव णवश्वमचम कें द्रहबदू आहे. यम
णसद्मांतमलम 'पृर्थवीकें द्री दृष्टीकोन ' म्हितमत. २) पृर्थवी अचल आहे, गती शून्य आहे.
यम णसद्मांतमलम 'णस्थरपृर्थवीदृष्टीकोन
खगोलशमस्त्रीय

अभ्यमसच

होतम

असे

'म्हितमत.
नमही

यम सांकल्पनेममगे के वळ
तर

अवकमशमची

पोकळी,

पदमथवणवज्ञमनमतील णनयम आणि मनुष्यजीवनमणवर्यक तत्वज्ञमन यम सवमंचम
सममवेश होतम. णशवमय ग्रह, तमरे इत्यमदी खगोलमांच्यम गुिणवशेर्मांचम अभ्यमस
देखील होतम. इसवीसनमच्यम दुसऱयम शतकमत 'टॉलेमी' यम तत्ववेत्यमने यम
सांकल्पनेलम गणितमची आणि पररिमममांची जोड ददली. यम सांकल्पनेप्रममिे णवश्वमची
व्यमप्ती बांददस्त, सीणमत स्वरूपमची होती. पृर्थवीच्यम मध्यवती गोलकमभोवती
स्वगीय गोलकमांचे दफरिे होते, त्यमनां पणहलम चांद्र नांतर ममहीत असलेलम बुध, शुक्र,
मांगळ गुरु व शनी यम पमच तमयमंनी णमळू न यम शेवटी सूयव असे आठ गोलक
पृर्थवीभोवती दफरत होते.
गोलमकमच्यम बमहेर कमहीही नमही. डोळ्यमांनी ददसिमरे ६ हजमर तमरे
एकमेकमांपमसून समममन अांतरमवर होते आणि णवश्वमची बमहेरील सीमम तमऱ्यमांचम
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गोलक. आठ गोलकमांचे अांतरही एकमेकमांपमसून सम प्रममिमत होते. पृर्थवी चमर
मूलतत्वमांच्यम सांयुगमतून बनली होती ती मुलतत्वे म्हिजे ममती, पमिी, वमयू आणि
अिी. यम चमरही मूलतत्वमांची समहणजक ककवम नैसर्मगक स्थमने होती. त्यमत पृर्थवी
पणहले, त्यमलम वेढिमरम पमण्यमचम गोलक, नांतर हवेचम आणि शेवटी अिी णह
समहणजक स्थमने ददल्यम गेली होती.

अररस्टोटलचम पृर्थवीचम आरमखडम उभम छेद
यम नांतर तत्ववेत्तम व कवी असलेल्यम 'इम्पोलेड ' यमने देखील हेच
समांणगतले. हम आरमखडम खुपच लोकणप्रय झमलम. पमयथमगोरस व प्लेटोलम णवश्वमस
होतम दक हे सवव पदमथव आकड्यमांनी बनले आहे व इम्पोलेडचे पदमथव प्लेटोने
समांणगतलेल्यम पदमथमवचे रूप घेतमत. नांतरच्यम 'ल्युणसपल'च्यम म्हिण्यमनुसमर हे न
ददसिमऱ्यम पदमथमंपमसून बनले आहेत व ते णनवमवत पोकळीत दफरत आहे.
अररस्टोटलचम यमवर णवश्वमस नव्हतम व हे असे असिे शक्य नव्हते कमरि हवम,
पमिी हे स्वतःच वमहण्यमलम प्रणतकमर करतमत तसेच हवम तमबडतोब णनवमवत
पोकळी भरून टमके ल व अमयमवद वेगमने वमहेल.
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मयमवददत णवश्व णह सांकल्पनम इब्रमणहमच्यम धममवतले णतन्ही धमव ज्यू, णिश्चन
व मुणस्लम ये यम सांकल्पनेने त्यमकडे आकृ ष्ट झमले. जॉन दफलोपोनोस ( John
Philoponus) ने अगदी यमच्यम णवरुद् तत्व ममांडले. यम तत्वमनुसमर वस्तुतः
अमयमवददत णवश्व हे अणस्तत्वमत असू शकतच नमही कमरि होिमरी घटनम णह
मयमवददत व त्यमच कमळमशी णनगणडत असते. दुसरे म्हिजे झमलेल्यम घटनेची
पुनरमवृत्ती णह त्यमच वेळेशी णनगणडत असते. यम दोन्ही तत्वमांनम णवचमरमत घेत
णिश्चन तत्ववेत्तम एमॅनुअल कमन्ट (Immanuel Kant) ने एक आरमखडे बनणवलम
जो त्यमनांतर खुपच प्रणसद् झमलम.
भमरतीय तत्ववेत्तम 'कमनडम'यमने मूलकिमांचम समचम तयमर के लम आणि
समांणगतले प्रकमश व उष्ितम हे एकमच पदमथमवचे वेगळे वेगळे रूप आहेत. ई. पु. ५
च्यम अगोदर बुद् तत्ववेत्तम 'ददगनमदम’यमने समांणगतले की मूलकि हे सुक्ष्मरुपी,
कमी कमळमचे आणि ऊजेचे बनलेले असतमत.
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तज्ज्ञ कमनडमची सांकल्पनम

खगोलशमस्त्रीय

सांकल्पनम

(आरे खन):

आजपयंत

बर्यमचश्यम

खगोलशमस्त्रीय सांकल्पनम शमस्त्रज्ञमांनी ममांडल्यम आहेत. त्यमपैकी कमही खमलील
प्रममिे आहेत.
अ)बुणद्ममन योजनम (Intelligent Design): यमनुसमर ब्रह्मांड हे
ईश्वरमने बनवले नमही तर ते कु ठल्यमशम महमन शक्ती ककवम अणतमहमन
शमस्त्रज्ञमांच्यम समुहमने बनणवले. यमची मूलभूत कल्पनम अशी दक णह शक्ती
पृर्थवी बमहेरल अगमध अशी गुढां असली पमणहजे.
ब)असेच सुरु असलेल(े Always has been): ही एक वैचमररक
बमब आहे आणि “देव”च्यम अणस्तत्वमच्यम सांकल्पनेणवरुद् आहे. यमांच्यम
म्हिण्यमनुसमर जर णवचमरवांत देवमचे अणस्तत्व नीटपिे समजमऊ शकत
नसेल ककवम ईश्वरमलम णसद् करू शकत नसेल तर णवश्व असेच असेल हे ममन्य
करण्यमत कमय चुक आहे? ज्यम प्रममिे ईश्वरमलम जन्म आणि मृत्य नमही
असेच णवश्वमलम देखील लमगू असेल.
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क) बमयबलचे सांदभव (Biblical Account): णिश्चन णवचमरसरिी
प्रममिे देवमने णवश्व स्वगव, पृर्थवी व इतर ब्रम्हमांडीय वस्तू समत ददवसमत
बनणवले. जरी त्यमांच्यम सांतमांमध्ये मतभेद असले तरी कॅ थणलकमांच्यम
म्हिण्यमनुसमर णवश्वमचे वय ६००० हजमर वर्मवचे आहे.

ड)महमणवस्फोटमचां णसद्मांत(Big Bang Theory):सवमंत ममन्य
सांकल्पनम म्हिजे महमणवस्फोटमची. यमनुसमर ब्रह्मांडमचे वय १३. ७ अब्ज
वर्व आहे. पि हम महमणवस्फोट कम व कसम झमलम हे कोिी समांगू शकले नमही.
शेवटी सवमंनी ममन्य के ले दक ईश्वरमने हम महमणवस्फोट घडवून आिलम.

ई)पमरदशवक णवश्व(Holographic Theory):कमी ममन्यतम
असलेलम णसद्मांत म्हिजे पमरदशवक णवश्व. णह कल्पनम पूवी अनुत्तररत प्रश्नमनम
सममधमनकमरक उत्तरे देऊ शके ल जसे कमलप्रवमस, वेळ जर हम णसद्मांत पुढे
अजुन व्यवणस्थतररत्यम प्रगल्भ के लम तर.

इ)जडत्वमपमसून णवश्व (Protouniverse):यम णसद्मांतमनुसमर
णवश्व हे अणतशय जड श्वेतणववरमपमसून (white hole) कृ ष्िणववरमच्यम
अगदी उलटे म्हिजे वेगमने णवस्तमररत होिमऱ्यम पदमथमंपमसून बनले आहे.
म्हिजेच शून्यमतून णवश्व णनममवि झमले.

ऊ)पमरदशवक गोल घुमट असलेल्यम द्रवमचम फु गम ( Bubble
Universe):यमनुसमर अनेक णवश्व णनवमवत पोकळीतून णनममवि झमले. मोठ्यम
णवश्वमत अनेक छोटे णवश्व समममवले असतील. उजमवबदलमनुसमर मोठे णवश्व
फु गून नष्ट होईल.
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ए)णस्थर णस्थतीतले णवश्व (Steady State Universe):हम
णसद्मांत पणहले सर जेम्स जीन्स (Sir jams Jeans) यमने ममांडलम होतम व
नांतर हरमन बॉण्डी आणि थॉमस गोल्ड (Hermann Bondi & Thomas
Gold) यमांनी त्यमत १९४८ लम सुधमरिम के ली. णसद्मांतनुसमर णवश्व हे
नेहमीच णवस्तमररत जमईल परां तु त्यमची घनतम णस्थर रमहील. णवश्वमतले
पदमथव ज्यम वेगमने नमश पमवतील त्यमच वेगमत नवीन नवणनर्ममत आकमशगांगम
व तमऱ्यमां पमसून पुन्हम तयमर होतील.
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महमणवस्फोटमचां णसद्मांत

बुणद्ममन योजनम

पमरदशवक णवश्व

णस्थर णस्थतीतले णवश्व

जडत्वमपमसून णवश्व

पमरदशवक गोल घुमट असलेल्यम
द्रवमचम फु गम
25

ब्रह्मांडमची व्यमप्ती दकती असमवी?
ब्रह्मांड कसे णनममवि झमले यमची ममणहती आधुणनक ममनवमलम नमही.
पि सववममन्य णसद्मांतमनुसमर महमणवस्फोटममुळे १३. ५ अब्जवर्मवपुवी हे
अणस्तत्वमत आले. जर हे खरे असेल तर यमची व्यमप्ती दकती असमवी? हम
देखील प्रश्न आहेच. यमचे अणधक स्पष्टीकरि खमलील प्रकमरे ददले आहे.
ब्रह्मांड णनममवि होण्यमपुवी णवश्वमत सववबमजुांनी अांधमरच होतम
कमरि प्रकमशमची णनर्ममती झमली नव्हती.

जेव्हम महमस्फोट घडलम

झमलम तेव्हम प्रकमश व अवकमश णनममवि झमले. यम सोबतच अणतशय
सूक्ष्मकिमांची णनर्ममती झमली आणि ते देखील अणतशय वेगमने णवश्वमत
फे कल्यम गेले

.

अणसमीत, णनरमकमर आकमरमचे णवश्व

महमणवस्फोट
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कमलमांतरमने हे लघुकि धुळीरूपमत जवळ येऊन व फे कल्यम गेल्यमने
एक चक्रमकमर गती णमळमली असमवी आणि आकमशगांगम णनममवि झमल्यम,
आकमशगांगेत नांतर तमरे त्यम भोवती दफरिमरे ग्रह त्यमांचे उपग्रह णनममवि
झमले. तमरे मृत झमल्यमवर ते एकतर खुजे(dwarf ), स्पांदक (quasar ),
कृ ष्िणववर ककवम न्यूरॉन (neutron ) रूपमांतररत झमले. आकमशगांगेत प्रकमश
णनममवि झमल्यमवर हमच प्रकमश पुढे अांधकमरमय णवरळ अवकमशमत गेलम
आणि ब्रह्मांडमची व्यमप्ती वमढली. यम प्रममिे ब्रह्मांड वमढत आहे.

वमढते (प्रसरिशील) णवश्व
परां तु आधुणनक णवज्ञमनमने यमचे उत्तर शोधण्यमचम प्रयत्न के लम. यमत
सववप्रथम प्रसरिमचम वेग, महमस्फोटमपमसून सवमवत दुर असलेल्यम
आकमशगांगेच्यम अांतर वगैरे गोष्टी णवचमरमत घेऊन ब्रह्मांडमची व्यमप्ती (व्यमस)
२८. ५ णगगम पमसेक ईतकी असमवी असे म्हटले आहे. प्रकमशमचम
वेग=३०००००km/सेकांद, एक प्रकमश वर्व=9, 500, 000, 000, 000
kilometers. एक पमसेक म्हिजे ३. २६ प्रकमशवर्व.
खगोलशमस्त्र यम णवर्यमत मलम णवशेर् रूणच असल्यमने यमत मी
थोडेसे सांकल्परूपमने योगदमन करून ते जगमसमोर आिले आहे. हम सांकल्प
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कॅ नडम व अमेररके त ' ब्रह्मांडमची णनर्ममती' यम पररर्देत स्वीकमरण्यम आलम
आहे. थोडक्यमत यमबद्दल खमली समांणगतलेले आहे.
आपि रमत्री आकमशमत वर पमणहले तर स्वच्छ चमांदिे व दोन
चमांदण्यममध्ये अांधमर हेच दृश्य नजरे स पडते. हे कम ददसते कमरि तेथे प्रकमश
नसतो. जर आतम अगदी यमांच्यम उलट णवचमर के लम तर प्रकमश नमही तेथे
अांधमर असतो. यम मुळे प्रकमश हम णवश्व णनर्ममतीच्यम आधी अणस्तत्वमत
नव्हतम असे णसद् होते. यमचमच अथव णवश्व णनर्ममतीपुवी णवश्वमत फक्त
अांधमरच होतम. चमांदिे, ग्रह, ईतर अवकमशीय वस्तू ह्यम महमस्फोटमनांतर
णनर्ममत झमल्यम. भमरतीय समयांरटस्ट डॉ . जयांत नमरळीकर यमांनी एक प्रयोग
के लम होतम तो म्हिजे पृर्थवीपमसून दूर अांतरमवरील अवकमशमतून फु ग्यमच्यम
समहमय्यमने जमम के ल्यम होत्यम ज्यमांनम प्रकमश, प्रमिवमयू, वमतमवरि व ईतर
नसतमांनमही णजवांत होत्यम. यमचमच अथव कमही पदमथव तेथे अणस्तत्वमत होते
ज्यमांच्यम मुळे सूक्ष्मजीवमांचे अणस्तत्व त्यम पररणस्थतीत रमहू शकत होते. हे
पदमथव आपल्यमलम ददसत नमहीत म्हिुन त्यमांनम कृ ष्िपदमथव(Dark Matter )
असे म्हिू. हे पदमथव मोकळ्यम आकमशमत ददशमहीन णस्थतीत दफरत असतमत
व त्यमांनम गणतयऊजमव (डमकव एनजी) प्रमप्त होते. उदम. ब्रमऊणनयन गती
(Brownian motion in Physics). ही अवकमशमत णस्थर नसते.
पदमथमंची एकू ि सांख्यम जरी समरखी रमहत असले तरी ते पदमथमवत त्यमांच्यम
कमी जमस्त गती मुळे जेव्हम ते एकमेकमांनम णवरुद् ददशेने णमळतील त्यममुळे
समहणजकच तेथे खळबळ ममजेल. समजम यम खळबळीचम शेवट एकम
महमकमय भोवऱ्यमत झमलम. जसे जर आपि डोहमत ककवम महमसमगरमतील
भोवऱ्यमांची णनर्ममती पमणहली तर ती पमण्यमच्यम प्रवमहमतील फरकममुळे
होतमत. उदमरिमथव बमुवडम रॅन्गल मध्ये दोन णवरुद् प्रवमहममुळे प्रचांड भोवरे
णनममवि होतमत. पि महमसमगरमतले ककवम डोहमतले पमिी कधीच कमी
अथवम ज्यमस्त होत नमही तर आहे णततके च रमहते यमचमच अथव पमिी
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भोवऱ्यमतून कु ठू न तरी बमहेर णनघत असले पमणहजे. तर ते त्यमच्यम
शेवटमकडू न (शेपटीकडू न) बमहेर णनघते असे ममनु व ते पुन्हम त्यमच पमण्यमत
णमळते.

अवकमशीय भोवऱ्यमतील कृ ष्िपदमथमंनम अणतशय गती प्रमप्त होईल व हे
पदमथव बमहेर णनघतमांनम बमहेरील तुलनमत्मक कमी गतीतील पदमथमवत
णमसळतमांनम त्यमांच्यमत झमलेल्यम घर्विमने रठिगी (ज्वमलम, ज्योत) णनममवि
झमली असेल व येथुनच प्रचांड आवमजमत महमस्फोटमलम सुरवमत झमली.

महमणवस्फोटमनांतर सववममन्य महमस्फोटमच्यम णसद्मांतमनुसमर ग्रह,
तमरे हे णसद्मांतमत समांणगतल्यमनुसमर घडत गेले आणि आपले णवश्व णनममवि
झमले. जर असे समांणगतल्यमप्रममिेच घडत गेले असेल तर असे अनेक णवश्व
णनममवि होत असमवे ककवम होत गेले असमवे. हम णसद्मांत णवश्वमतील अनेक
अनुत्तररत प्रश्नमांनमउत्तरे देऊ शकतो जसे देव कसे अणस्तत्वमत आले?,
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परग्रहवमसी कोि? त्यमांची अवकमश यमने, तमरे , ग्रह, आकमशगांगम यमतील
गुरुत्वमकर्वि कसे बनले, कृ ष्िणववर वैगरे पुष्कळसे मुलभुत अनुत्तररत प्रश्न.
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ब्रह्मांडमचम शेवट

अमयमवददत कमळमपमसून अणस्तत्वमत असलेल्यम ब्रह्मांडमलम शेवट
आहे कम? असलमच तर तो कोित्यम प्रकमरे व के व्हम? यम देखील प्रश्नमलम
उत्तर समांगिे आज कठीि आहे. यमचे उत्तर कदमणचत पणहल्यम प्रश्नमच्यम
सममधमनकमरक उत्तरमतच समममवले आहे तो म्हिजे ब्रह्मांड णनममवि कसे
णनममवि झमले व ते उत्तर म्हिजे णवश्व महमस्फोटमतून णनममवि झमले हे ममन्य
करिे.
जर सववममन्य णसद्मांत महमस्फोटमतून ब्रह्मांड णनरममि झमले हे
ममन्य के ले णवश्वमलम अांत देखील आहे. आपल्यम अनुभवमतून आणि
णनरीििमतून पणहले आहे दक ज्यमलम जन्म आहे त्यमलम मृत्यू देखील आहे
फक्त तो के व्हम हे समांगतम येत नमही. उदम. तमऱ्यमांचम जन्म मृत्यू.
णवज्ञमनमनुसमर हम अणस्तत्वमत असलेल्यम अांतरमरकीय भमगमत असलेल्यम
धूणलकि व वमयूांपमसून बनलेल्यम तेजोमेघपमसून होते. हे मेघ णनरणनरमळ्यम
आकमरमचे, तमपममनमचे, घनतेचे व मुख्यतः हैिोजनचे असतमत. जर एखमद्यम
मेघोभमगी घनतेचे प्रममि अणधक झमले तर त्यम मेघमचे तमऱ्यमत रूपमांतर
होण्यमची शक्यतम ज्यमस्त असते. अशम णनममवि झमल्येल्यम तमऱ्यमलम
'नवतमरम'असे म्हितमत. यमच्यम मध्यभमगमत हैिोजनचे रूपमांतर हेणलयम यम
मुलद्रव्यमत होते व तमरम असे करत असतमांनम जी ऊजमव णनममवि होते ती बमहेर
फे कत असतो. नांतर आतील उष्ितेने हेणलयम पेट घेतो आणि असेच शेवटी
हेणलयमचे कमबवन असे इतर मूलद्रव्यमच्यम रूपमांतर होत तमऱ्यमचम आकमर
वमढत रमहतो व शेवटी तो एक तर बटू, शेवटी अणत घनतम असलेल्यम
लोखांडी तमऱ्यमत, नोव्हम ककवम कृ ष्िणववरमत तमऱ्यमचे रूपमांतररत होते. यम
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प्रकमरे तमऱ्यमचम अांत होतो. यम सवव गोष्टीलम अब्जमवधी वर्व लमगतमत.
खमलील आकृ त्यम णह बमब स्पष्ट् करतील.

आकृ ती:तमऱ्यमचे जीवनचक्र
यमच प्रकमरे ब्रम्हमांड देखील कृ ष्िपदमथमंचे बनले आहे . हे पदमथव
अणतशय सूक्ष्म णवरळ व हलक्यम मुलद्र्यव्यमचे बनले आहे. त्यममुळेच
कदमणचत णवश्वमचे प्रसरि कदमणचत पूवीपेिम वेगमने होत असमवे. के व्हमतरी
अशी वेळ येईल जेव्हम अणस्तत्वमत असलेल्यम कृ ष्िपदमथमवची घनतम
प्रसरिशील णवश्वमच्यम घनतेपेिम ज्यमस्त होईल व णवश्वमचे प्रसरि थमांबल
े .
जर यम दोन्ही घनतम समरखमयचां प्रममिमत रमणहल्यम तर णवश्व त्यमच रूपमत
रमहील, जर बमहेरील(णवश्वमबमहेरील) पदमथमंची घनतम ज्यमस्ती असेल तर
णवश्व अकां चुन पमवेल आणि जर आतील(णवश्वमचे)घनतम ज्यमस्त असेल तर
णवश्वमचम प्रसरिमचम वेग कोिीच थमांबवू शकिमर नमही. वैज्ञमणनकमांनम असे
लक्ष्यमत आले दक कृ ष्ि ऊजमव (dark energy णह णवश्वमच्यम बदलमस
कमरिीभूत आहे. जेव्हम कृ ष्ि ऊजमव णह प्रसरिऊजे ईतकी होईल तेव्हम
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णवश्वमचे प्रसमरि थमांबल
े . जर कृ ष्ि ऊजमव णह ऊजमव प्रसरि ऊजे पेिम ज्यमस्त
झली तर णवश्व आकुां चन पमवेल व शेवटी सूक्ष्म अशम रूपमत येईल. जर ऊजमव
कमी झमलीच नमही तर णवश्वमचे सतत प्रसरि होत रमहील. हीच गोष्ट
सममांतर णवश्व यम णवश्वणनर्ममतीच्यम सांकल्पनेलम देखील लमगू आहे. खमलील
आकृ तीत णवश्वमचे भणवष्य ददले आहे.

Ω = घनतम

जर णवश्व हे णनममविच झमले नसेल आणि पूवीपमसूनच अणस्तत्वमत
असेल तर यमलम अांतच नसेल. ते जसे होते तसेच रमहील. णतसऱ्यम
शक्यतेनुसमर पूवीपमसून अनके णवश्व अणस्तत्वमत आहेत, अणस्तत्वमत येत
आहेत आणि नमूद के ल्यमप्रममिे त्यमांचम अांत देणखल होत आहे.
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ईश्वर

ब्रह्मांडमच्यम णनर्ममती इतके च ममनवमलम पडलेले दुसरे कोडे म्हिजे
देव दकवम ईश्वर णह सांकल्पनम. खरोखरच देवमचे अणस्तत्व आहे दक नमही
आजदेखील ममनवमलम णनणश्चत कळले नमही. मुळमत देव/ईश्वर हम शब्द आलम
कु ठू न यम प्रश्नमचे उत्तर देखील नीट णमळत नमही. हहदू धममवनुसमर ब्रह्देवमने
णवश्व/ब्रह्मांड णनममवि के ले मग ब्रह्देवमलम कोिी णनममवि के ले? ब्रम्हदेवमपूवी
कोिमचे/कशमचे अणस्तत्व होते हे देखील ममणहत नमही.
तसेच मुणस्लम व णिश्चन धममवत मोहांमद व णजसस णिस (येशू
णिस्त) यमांनम ईश्वरमचम प्रेणर्त (दुवम) ममनले गेले आहे. णिश्चनमांच्यम
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ममन्यतेनुसमर देव हम ब्रम्हमांडमतीलच पदमथमवपमसून बनलेलम आहे. तो णवरक्त
आहे व त्यमच्यमजवळ ददव्यशक्ती आहे. तो सववज्ञ आहे. तो मनुष्यलम प्रेम करम
णह णशकवि देतो. णजसस णिसलम देवमचम अवतमर ममनले गेले आहे.
मुणस्लम ममन्यतेनुसमर देव णह एक ददव्य ज्योत (शक्ती) आहे. त्यमलम
कोिीही पमहू शकत नमही पि तो सवमंनम पमहतो. तो स्वयांभू आहे. त्यमलम
नम जन्म नम मृत्यू आहे.
इतर धममवत देखील थोड्यमफमर फरकमने ददव्य शक्तीचीच ममणहती
आढळते. इतर रूपे म्हिजेच त्यमचीच अवतमर आहे. यम मुळेच देव यमलम
सववभौम अशी सांज्ञम नमही. कमही लोक देवमचे अणस्तत्वच ममन्य करीत नमही
तर त्यमांची णवचमरसरिी आजच्यम णवज्ञमनमलम ममनते. त्यममुळेच ईश्वरमचे
रूप कमय हम प्रश्न तसमच आहे.
वरील सवव गोंधळ लक्ष्यमत घेऊन ममझे णवचमर ममांडण्यमचम
णवचमरप्रयत्न के लम आहे. यम कररतम कमही सांदभव मलम पमहमवी लमगली ते
शेवटी मी ददलेलेच आहे. पूिव ममणहत कररत वमचकमांनी ते अवश्य वमचमवे.
२० व्यम शतकमत ममनवमने णवज्ञमनमत आश्चयव वमटण्यमजोगी प्रगती
के ली आहे व णनरां तर सुरूच आहे. कदमणचत पुढील शतकमत ममनव दुसऱ्यम
ग्रहमवर देखील वस्ती करू शके ल.
कल्पनम करम दक आजपमसून शांभरवर्मंनी ममनवमने अज्ञमत
सुयमवभोवती दफरिमरम वस्तीकरण्यमजोगम ग्रह शोधून कमढलम. आपले अजस्त्र
अवकमशयमन घेऊन त्यमने त्यम ग्रहमकडे उड्डमि के ले. यम अवकमशयमनमत
अनेक प्रकमरचे तांत्रज्ञ असतील. तेथे पोहचल्यमवर ग्रहमवर उतरण्यमचम णनिवय
अवकमशयमन प्रमुख घेतील. असेही समजम की यम ग्रहमवर ६००० वर्मवपव
ु ी
आपि ज्यम आददम अवस्थेत होतो तशीच ममनवजममत असेल व आपले
अांतरमळयमन यम ग्रहमवर उतरे ल.
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अांतरमळयमन उतरल्यमवर त्यम जममतीतील लोकमांनम दकती
जबरदस्त पररिमम होईल, त्यमांनम दकती दहशत बसेल. धुळ व ज्वमळम सोडत
यमन पमणहल्यमवर ते णभतेने लपून बसतील. यमांचेकडे पमहण्यमची हहम्मतही
त्यमांनम होिमर नमही. अांतरमळयमन उतरल्यमवर त्यमतून मुखवटे घमतलेले
आपले आांतरमळवीर त्यमतून उतरतील. त्यमांच्यम डोक्यमवर असलेले
णशरस्त्रमिे (हेल्मेट) वहशगे(अाँटेनम) असतील. ग्रहमवरील गुरुत्वमकर्वि जर
कमी असेल तर ते उड्यम ममरल्यमसमरखे चमलतील आणि जर गुरुत्व ज्यमस्त
असेल तर ते कमरे लम बमांधलेल्यम छोट्यम अणिबमिमच्यम समह्यमने लौकर
चलण्यमस अणिबमि पेटवून रमत्रीचम ददवस करतील. तेथे णनरणनरमळयम
खणजन्यमच्यम शोधमसमठी स्फोट के ल्यमने त्यमांची पमचमवर धमरि बसेल.
हेणलकॉप्टर व अनेक कमममांनम उपयोगी यांत्रमची घरघर करत उडिे पमहून
त्यमांनम ते णवणचत्र प्रमिी अथवम दकटक वमटतील.
लपूनछपून ते आपल्यम अांतरमळवीरमांवर लि ठे ऊन रमहतील. यमांच्यम
पमसून आपल्यमलम कमही धोकम नमही हे लक्ष्यमत आल्यमवर त्यमांच्यमपैकी
कमही लोक अांतरमळवीरमांच्यम भेटीस येतील तसेच आपि करत असलेल्यम
गोष्टींचे त्यमांच्यम दृष्टीने रमहील व ते अांतरवीरमांनम कमही सांज्ञम देतील.
कॉम्प्युटरच्यम(सांगिक) समह्यमने अांतरमळवीर त्यमांची भमर्म णशकतील व
त्यमांनम समांगतील की आम्हमलम तुम्ही ददलेल्यम सांज्ञे प्रममिे नमही तर त्यमांच्यम
समरखेच ममिसे आहोत फक्त दुसऱ्यम ग्रहमवरून आलेल.े पि त्यमांनम हे सत्य
खरे वमटिमर नमही. समजम त्यमांनी अांतरमळवीरमांनम देव असे सांबोधले ककवम
आपि समांणगतल्यम प्रममिे सांज्ञम वमपरली तर तेच नमव पुढे रूढ होईल.
समजम आपि त्यमांनम देव ही सांज्ञम सांणगतली तर तीच णपढयमनणपढयम तीच
वमपरतील. त्यमांनम एकच गोष्ट पटलेली असेल दक ते आकमश ममगमवने आले
आहेत, ते सवव शणक्तममन आहेत व णनरणनरमळे चमत्कमर करीत असतमत. तेथे

36

अांतरमळवीरमांनी खोदकमम के ल्यमने कमही खुिम ममगे रमणहल्यम असतील यम
खुिम त्यमांच्यम स्मरिमत णपढ्यमनणपढ्यम रमहतील.
त्यम जममतीतील एखमद्यम बुणद्ममन ममिसमलम अांतरमळवीर 'रमजम'
म्हिुन नेमतील. नीणतमत्तम, सममज सुधमरिम, सांस्कृ ती वैगरे त्यमलम
णशकवतील ज्यममुळे त्यमांची सममजसुधमरिम होण्यमस झपमट्यमने मदत
होईल. कमही णनवडक णस्त्रयमांशी सममगम करून आपले अांतरमळवीर अशम
जममतीचम पमय घमलतील दक णजची नैसर्मगकपिे प्रगती होण्यमस
तुलनममत्करीत्यम कमी कमलमवधी लमगेल. नैसर्मगक प्रगतीच्यम एक दोन
पमयऱ्यम गमळू नच णह नवी णपढी जन्ममलम येईल.
कदमणचत असेच पुवी आपल्यम बमबतीत घडले असमवे. पूवी म्हिजे
१०००० हजमर वर्व पुवी अनेक प्रमचीन सांस्कृ ती येथे नमांदत होत्यम. यमत
मुख्य म्हिजेसुमेर, इन्कम, डोगॉन, ममयम ईत्यमदी. सुमेर सांस्कृ तीचम इणतहमस
हम ई. स. पुवव ३०००वर्व. मेसोपोटोणमयम मधील(म्हिजे सध्यमचम ईरमक,
ईरमि, णसररयम व जॉडवनचम अरबस्थमन) इतकी शतके जवळ शोधतम येतो.
ते लोक प्रथम कु ठु न आले ते कमळत नमही. पि त्यमांनी अणतशय प्रगत सांस्कृ ती
तेथील लोकमांची होती. इां कम ई. स. पुवव १४०० ते १५४८ समलमपमसून
अणस्तत्वमत आहे. अनुनमकी (Anunaki) हम दैवी शक्तीचम समुह म्हिजे
सुमेररयन, बेणबलॉन, असेररअन व अक्कणडयन (Akkadian) सांस्कृ ती यम
पमसून पूवी आहे. समांगण्यमची गोष्ट अशी की अनेक आश्चयवकमरक बमांधकममे
यम लोंकमांनी के ली. यमच प्रममिे "डोगॉन' यम जममतीचे वमस्तव्य पणश्चम
आदिके त 'ममली' यम देशमत आहे. त्यमांच्यम पौरमणिक कथेत' व्यमध'(SirusA)
व त्यमच्यम न ददसिमऱ्यम जोड तमऱ्यमची(SirusB) ममणहती आहे. यम

37

जोडतमऱ्यमची ममणहती यम लोकमांनम कशी आहे हे देखील एक कोडे आहे.
ममगच्यम शतकमतच (१८४४) मध्ये वैज्ञमणनकमांनी यमचम शोध लमवलम.
सन १८४४ समली जमवन खगोलशमस्त्री 'फे ररक बसेल '(Friedrich
Bessel ) यमने पमणहले की व्यमध तमऱ्यमच्यम दफरण्यमच्यम किेत पररिमम
होतो. १८६२ समली अमेररकन तांत्रज्ञ अणल्वन ग्रॅहम क्लमकव (Alvan
Graham Clark) यमने त्यमचे अणस्तत्व शोधुन कमढले. हम न ददसिमरम
तमरम व्यमधमभोवती ५० वर्मवत एकदम दफरतो. तो एक महत्वमचम तमरम
असुन व्यमध भोवती दफरतमांनम त्यमच्यम किे वर पररिमम करतो. यम
तमर्यमची किम, घनतम दफरण्यमचम कमलमवधी त्यमकमळी डोगॉन लोकमांनम
ममणहत होते हे ऐकू न आश्चयव वमटते. ते लोक यम तमर्यमची पुजम करतमत.
दणिि अमेररके त'पेरू' यम देशमलम लमगुन बोलेररयम यम देशमची
णसमम आहे. येथेच अाँडीस पववतमच्यम दोन मोठ्यम रमांगम मध्ये १३००० हजमर
फु टमवर मोठे पठमर आहे. त्यमलम अररड प्लॅटू (arid plateau) असे
म्हितमत. यम पठमरमवर पुवी नमझकम (nazca ) नमवमचे महत्वमचे शहर
होते. येथे रमजपुत्रमलम रे ड इां णडयन जममतीत 'इन्कम' म्हितमत. ही जममत
अणतशय पुढमरली होती. यम पठमरमवर पुष्कळ सांख्यने णवणशष्ट आकृ तीत
जोडलेले रस्ते ददसतमत यमलमच इन्कमचे रस्ते म्हितमत. त्यमच प्रममिे अाँडीस
पववतमवर एक मोठम णत्रशुळ खोदलेलम आढळतो . हम कदमणचत अांतरमळमतून
येिमऱ्यम प्रगत ग्रह वमणसयमांचम णवममनतळ असमवम असे तज्ञ ममनतमत कमरि
आधुणनक णवममनतळमवर देखील अशमच आकृ त्यम असतमत. असमच णवचमर
जर पुढे लमांबवत नेलम तर ममिुस पृर्थवीवरचमच कसम असमवम हे देखील गुढ
वमटते. हे खमलील मुद्े स्पष्ट करतील.
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1) णवणशष्ट पररणस्थतीत, णवणशष्ट वमतमवरिमत ठरमणवक लििे
असलेली अनेक प्रमिी समुह णनममवि होतमत. उदम. ममांजर, वमघ, हसह असे
एकमेकमसदृश अनेक प्रमिी णनममवि झमले . तसेच तृिहमरी णनममवि होतमांनम
घोडम, गमढव, झेब्रम असे एकमेकमांसमरखे. परां तु ममनव णनममवि होतमांनम
ममनवमलम सममांतर असम कोितमच प्रमिी णनममवि झमलम नमही. असे कम?
2) आसमांतमशी जमविूक करून णनममवि होतमांनम प्रमिी उष्ि ककवम
शीत हवमममन, पमिथळ, गवतमळ गवत अथवम रे तमड जमीन अथवम
झमडमवर रमहण्यमसमठी कमही तरी वैणशष्ट्ये घेऊनच जन्ममलम येतमत पि
ममनवमलम यमतलां कु ठलमच वैणशष्ट नमही.
3)जगमतली सवव प्रमिी ददनचर ककवम णनशमचर असतमत पि
ममनवमलम तेही नमही.
४)आहमरमच्यम बमबतीत प्रमिी शमकमहमरी, ममांसमहमरी, तृिमहमरी
असतमत पि मनुष्य सववच आहमर घेतो.
५)सांरििमसमठी प्रमण्यमांनम हशगे, दमत, नखे असे असतमत पि ममनव
पुिवपिे णनशस्त्र आहे.
६) सवव प्रमण्यमांची प्रसुती अत्यांत सुलभ होते पि ममिसमत स्त्रीलम
अपरां पमर कष्ट होतमत तसेच अनेकदम णजवमवर बेतते . कमरि नवजमत
अभवकमचे अमयमवद वमढलेले डोके .
आणि
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७)सवव प्रमिी वतवममन कमळमतच जगत असतमत पि ममनव एकच
असम प्रमिी आहे जो कु वत नसतमांनम देखील भूत-भणवष्य असम णवचमर करीत
जगतो.
जगमत कोट्यवधी वर्मंपूवी णस्थत्यांतरीत होत गेलल्े यम बहुतेक
प्रमण्यमांचे बदलत्यम अवस्थेतील ;आणि त्यमममनमने अगदी अवमवचीन
कमळमतील म्हिजे के वळ पमच दहम हजमर वर्मंपूवी णनममवि झमलेल्यम
ममनवमच्यम णस्थत्यांतरमचम एकही अवशेर् चुकुनही णमळू नये हे एक आश्चयवच
आहे. यम सवव बमबींचम णवचमर करतम ममनव हम स्वतःदेखील पृर्थवीवरचम
असमवम की नसमवम हे कोडां सुटत नमही. खमलील उतमरम वमचल्यमस यम
गोंधळमत अणधकच भर पडते. पुवी अांधुक अांधक
ु दशवन देिमऱ्यम आपल्यम
भुतकमळमतील देवमांनी त्यमांच्यम अणस्तत्वमच्यम असांख्य खुिम सोडल्यम आहेत
पि प्रमचीन कमळमत यम गोष्टी लोकमांनम अनुभवमनेच ममणहत होत्यम. शेवटी
मलम खमत्री आहे, दक आपल्यम पुववजमांनम णनणश्चतपिे यम अनांत णवश्वमतील
अांतरमळवीरमांनी भेटी ददल्यम. हे अांतरमळवीर कोि होते, कोित्यम ग्रहमवरून
आले होते ते कमळमत नमही. कोित्यमतरी कमरिमांनी त्यमांनी प्रथम मोठ्यम
लोकसांख्येचम नमश के लम आणि पृर्थवीवर तरी बहुदम प्रथमच ममनव सदृश्य
प्रमिी णनममवि के लम. यमच अांतरमळवीरमांनम आपि 'देव' ममनतो.
यमत मी यम प्रकरिमच्यम सुरवमतीलमच जे ममांडले आहे तसेच
पृर्थवीवर सुद्म घडले होते. त्यमांनमच आपि देव ममनतो.
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जुन्यम सांस्कृ तीने णनममवि के ले आश्चयव
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ममयम सांस्कृ ती
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सुमरे सांस्कृ ती
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नमझकम रे र्म

पठमरमवरील णत्रशूळ

पग्रहवमसीयमांची णचत्रे
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ईस्टर बेटमवरील पुतळे
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ब्रह्मांड आणि ईश्वर
मधील सांबध
ां

ब्रह्मांड आणि ईश्वर यम दोन्ही सांकल्पनम आपि प्रकरि एक व दोन
मध्ये पणहल्यम. यम प्रकरिमत ब्रह्मांड आणि ईश्वर यम मध्ये कमही सांबांध आहे
कमय? असल्यमस तो नेमकम कोितम? यमचे णववेचन के ले आहे. यमत सवमवत
महत्वमचे म्हिजे ब्रह्मांडम पूवी ईश्वर होते दक ईश्वरमने ब्रह्मांड णनममवि के ले
की शुन्यमतून ब्रह्मांड णनममवि झमले यम मुलभूत प्रश्नमांलम समजणवण्यमचम प्रयत्न
के लम आहे.
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प्रख्यमत वैज्ञमणनक अल्बटव आइनस्टमइन यमांनम त्यमांच्यम आयुष्यमच्यम
शेवटच्यम कमळमत णवचमरण्यमत आले होते की ईश्वर अणस्तत्वमत आहे कमय?
अल्बटव आइनस्टमइन यमने जगमलम एक महमन सांशोधन ददले. प्रणसद्
समीकरि ददले ते म्हिजे e = mc २. येथे e = ऊजमव, m = पदमथमवचे
वस्तुममन c = प्रकमशमची गती. यम प्रश्नमलम त्यमने समपवक व त्यमचम वैज्ञमणनक
णवचमरसरिीलम अनुसरुन उत्तर ददले की “ईश्वर आहे की नमही हे मलम
ममणहत नमही परां तु एक दैवी शक्ती णनणश्चतच अणस्तत्वमत आहे ज्यमच्यम
आज्ञेनुसमर यम ब्रह्मांडमचे कमयव सुरु आहे. ” असे समांणगतले जमते की अल्बटव
आइनस्टमइन हम णनररश्वरवमदी पि त्यमने देखील दैवीशक्तीचे अणस्तत्व ममन्य
के ले.
समजम ब्रह्मांड पुवीपमसून होते असे ग्रमह्य धरले तर ते आजच्यम
रूपमत होते व असेच णनरां तर रमहिमर की ह्यमत कमही बदल होईल कमय?
त्यमलम शेवट नसिमरच कमरि गृहीतकमनुसमर असे म्हििे फोल ठरे ल.
एकम णवचमरसरिीनुसमर ब्रह्मांड णनरां तर असेच वमढत जमईल,
कमलमांतरमने वमढण्यमचम वेग मांदमवेल व शेवटी ते आकुां चन पमवत शेवटी एकम
वैणश्वक कृ ष्िणववरमत लोप होईल. पि कृ ष्िणववरमतून देखील आत सांकुणचत
झमलेले पदमथे बमहेर णनघतील आणि ते बमहेर णनघतमांनम पुन्हम प्रकमशमची
णनर्ममती होईल. यम प्रममिे हे चक्र णनरां तर सुरु रमहील.

येथे ददव्यशक्तीचम णवचमर करतम येत नमही तर णह एक नैसर्मगक
प्रदकयमच समजमवी लमगेल. कमरि त्यमलम कमहीच आकमर, रूप, रां ग नमही व
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जी कोिमच्यमच णवचमरमने चमलत नमही यमचे कमरि ददव्यशक्ती म्हिजे
तमकद व तमकद दमखणवण्यमसमठी ईच्छम लमगते.
आतम ईश्वरमचे अणस्तत्व ब्रह्मांडपुवी ममनले तर त्यमने शुन्यमतून
णवश्व णनममवि के ले असे म्हितम येईल पि त्यमलम समममणजक ममन्यतम दकती
णमळे ल यमवरच यम णसद्मांतमचम णवचमर करमवम लमगेल तसेच णवश्व णनर्ममती
ममगचम ईश्वरमचम उददेश कमय हे समांगमवे लमगेल. यमत पुन्हम गोंधळ णनममवि
होण्यमची शक्यतम नमकमरतम येत नमही.
आतम असे समजू दक दोन्ही गोष्टी एकमच वेळेस अणस्तत्वमत होत्यम
आणि शक्तीने कमळ्यम णस्थर ब्रम्हमांडमलम गती ददली. हे ब्रह्मांड ददशमहीन
रूपमत दफरत असतमांनम त्यमांचे वेगवेगळे एकददशम समुह णनममवि झमले. दोन
णवरुद् ददशेचे व कमी ज्यमस्त प्रवमह एकमेकमांवर आदळले आणि
पररिममस्वरूप त्यमत भोवरे तयमर झमले. जसे पमण्यमत णनममवि होतमत,
त्यमच प्रकमरची णस्थती णनममवि होऊन ब्रह्मांडमचे शेवटचे टोक एकम अणतशय
लहमन जमगेतून बमहेर

णनघमले. खमली णचत्रमत दमखणवल्यमप्रममिे.

भोवऱ्यमच्यम आतमधील पदमथमंत तीव्र गतीनें बमहेरील सांथ गतीच्यम
पदमथमवत णमसळले. असे होत असतमांनम दोन पदमथमवत घर्वि णनमवह होऊन
एक ज्योत णनममवि होईल आणि त्यमच ििी अवकमश आणि कमळ
अणस्तत्वमत येऊन आतमचे प्रकमणशत ब्रह्मांड णनममवि झमले. यम ज्योतीलमच
ददव्यशक्ती असे म्हटले गेले असले पमणहजे.
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*(कृ ष्िपदमथव हे एक गुढ अणस्तत्व असलेले पदमथव आहे ज्यमांनम
२७% वस्तुममन आणि७३% ऊजमव आहे. णह ऊजमव णवश्वमत असलेल्यम
ऊजेपेिम एकदम वेगळी आहे. ते णवद्युतचुांबकीय तरां ग सोडत नमहीत अथवम
णवद्युतचुांबकीय तरां गममुळ कमही बदल होत नमही. )
पृर्थवीतलमवरचे कमही प्रमिी फक्त रमत्रीच णशकमर करतमत तसेच
णनशमचरमांनम रमत्रीच ददसते उदम. वटवमघूळ, खोल समुद्रमत रमहिमरे प्रमिी,
वमघ, ममांजर वैगरे . आतम यमांनम रमत्रीच ददसत असेल कमय? हम एक
महत्वमचम प्रश्न आहे. यमत अशम प्रमण्यमच्यम अवयवमांचम सांबांध आहे. जसे
वटवमघूळ हे रमत्रीच णशकमर करत तर त्यमांनी नमकमतून व तोंडमवमटे
सोडलेलम ध्वनी हम समोरच्यम वस्तूवर आपटु न प्रणतध्वनीत होतो आणि ती
वस्तु कु ठे आहे हे त्यमांनम कळते. असेच ईतर प्रमण्यमांचे आहे. यमच प्रममिे
ममांजर, कु त्रे, उां दीर यमांनम देखील अघरटत घटनमांची जमणिव जमिीव होते
यमलम कमरि त्यमांची तीव्र अतीन्द्रीय जमिीव ही होय.
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यम पुढेच असेही ममांडण्यमची णहम्मत करतो की सुक्ष्म जीव अांधमरमत
(थांड वमतमवरि) अणस्तत्वमत णजवांत रमहू शकतमत त्यमच प्रममिे
अिुकेंद्र(भट्टी) (गरम वमतमवरि)जवळही रमहू शकतमत हे देखील णसद् झमले
आहेत. यमचमच अथव सुक्ष्मजीव सृष्टी कोठे ही अणस्तत्वमत असू शकतमत ककवम
णनममवि होऊ शकतमत. असेही शक्य आहे की महमस्फोटमनांतर सुक्ष्मजीव
बमहेर नवीन ब्रह्मांडमत फे कल्यम गेले असमवे, अणतशय गरम, अणतशय थांड
वमतमवरिमत रमहून पमण्यमत आले असमवे व नैसर्मगकररत्यम त्यमांच्यमत बदल
होऊन आजचम प्रगत ममनव णनममवि झमलम असमवम. प्रकरि एक मध्ये
समांणगतलेल्यम घटनेनुसमर घडत गेले असमवे आणि देव/ईश्वर णनममवि झमले
असमवे.
आतमपयंत के लेले णवलेषेर्ि हे जर तर यम शब्दमत होते. यमत
महत्वमचम प्रश्न म्हिजे यम प्रश्नमचे खरे उत्तर कमय हे अनुत्तरीतच आहे. फक्त
येिमर कमळच णनणश्चत उत्तर देऊ शके ल.
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समरमांश

ब्रह्मांड आणि ईश्वर यम दोन्ही सांकल्पनम मुळमतच गहन आहेत.
यमचम समरमांश णलहिे जरम कठीि असले तरीही ममझ्यम कु वतीनुसमर
णलहण्यमचम प्रयत्न के लम आहे. मुळमतच ब्रह्मांड हम णवर्य सुरु होतो तो
त्यमच्यम णनर्ममती पमसून. हे णनममवि झमले कसे? जर णह एक नैसर्मगक प्रदक्रयम
असेल तर त्यमचम पुरमवम कोठे आहे? असल्यमस कमय? यममुळे ब्रह्मांडमचे
णनममवि होिे के वळ तकमववर, वैचमररक मांथनमतूनच होऊ शकते. यमत पुन्हम
गोंधळ तो आणस्तक व नमणस्तक यम दोन लोकमांचम.
आणस्तक लोकमांनुसमर देव आधी णनममवि झमले व त्यमने शुन्यमतून
णवश्व णनममवि के ले असम णवचमर रूढ होतो व जर नमणस्तक लोकमांसांबांधी
णवचमर के ल्यमस हमच णवश्वमस देवमांवर नसुन णवज्ञमनमवर रूढ होतो.
महमभमरतमत कृ ष्िमने अजुवनमलम आपल्यम मुखमतून ब्रह्मांडमचे दशवन घडणवले
व ब्रह्मांडमची व्यमख्यम "पुनःरुपी जन्म पुनःरुपी मरि" यम एकम वमक्यमत
के ली. म्हिजे णवश्वमचम जन्म व मृत्य हे एक चक्र आहे. तसेच कृ ष्िमलम सुद्म
भगवमन णवष्िुचम अवतमर ममनतमत. तो ममनव रुपमत पृर्थवीवर कमही तरी
हेतू घेऊन आलम व त्यमने अजुवनमलम ‘भगवत गीतेच्यम'रूपमत अगमध ज्ञमन
ददले जे आज सवव लोकमांनम ममन्य आहे.
मलम एकच प्रश्न पडतो दक भगवत गीतेलम भगवत गीतमच कम
म्हितमत भगवत सीतम ककवम भगवत द्रौपदी कम नमही? मुळमत गीतम हम
शब्द आलम कु ठू न हेच कळले नमही. यमबद्दल मी कमही णवद्वमनमांशी चचमव
देखील के ली पि सममधमन झमले नमही.
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वमस्तणवक पमहतम महमभमरत हे दोन भमवमांतील (धृतरमष्ट्र व पांडू)
के वळ सत्तेच्यम लोभमपमयी घडलेल/े घडणवलेले एक महमसांग्रमम होतम. यमचे
पुरमवे देखील आढळतमत. उदम. द्वमरकम णह गुजरमत येथे समुद्रमतच समपडली,
उत्तरप्रदेशमत कु रुिेत्र, हणस्तनमपूर, पमटलीपुत्र नमवमचे यम सांग्रमममशी समधम्यव
समधिमरे गमवे देखील आहेत, सध्यमचे सांहमरक िेपिमस्त्र म्हिजे तेव्हमचे
अणिबमि, एकम रमिीलम शांभर मुले (कौरव) होिे, श्रीकृ ष्िमचे कमणलयममदवन,
गोवधवन पववत के वळ करां गळीवर उचलिे, समधू सांतमने ददलेले शमप नांतर
उ:शमप हे सवव प्रकमर मनमलम अचांणभत करतमत. कदमणचत त्यम वेळेसचे तांत्र
आजच्यमपेिम अणतशय वेगळे असले पमणहजे.
असमच कमहीसम प्रकमर 'वमणल्मकी' रणचत रमममयिमत आहे.
रमममयि ई . स . पूवव ९००० मध्ये घडले तर महमभमरत ई. सम. पूवी
५५६१ मध्ये घडले असम शमस्त्रशुद् णवचमर डॉ. पी. व्ही. वतवक णलणखत
'वमस्तव रमममयि' यम पुस्तकमत ददलम आहे. रमिी कौसल्यमने रमजम दशरथमने
ददलेल्यम दोन वरमांपैकी एकमने रमममलम वनवमसमत पमठवले व दुसऱ्यम वरमने
भरतमसमठी रमज्य ममणगतले. यम प्रकमरे णतने दमसी मांथरे च्यम समांगण्यमवरून
आपली मनीर्म पूिव के ली. रमम वनवमसमत असतमांनम ममरीच रमिसमने सुद
ां र
हररिमचे रूप घेऊन सीतेलम मोहमत पमडिे, रमविमने सीतेलम पळविे, रमम
रमविमचे युद्, हनुममनमचे णवणस्मत करिमरे कतवव्य, लांकम दहन व शेवटी
रमममचम शरयू नदीत मृत्यू.
जर आधुणनक युगमलम धरून यमचम णवचमर के लम तर यम गोष्टी यम
युगमत देखील घडतमांनम ददसतमत. आजही दोन भमवमांमध्ये सांपत्तीसमठी
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भमांडिे, णस्त्रयमांवरून होिमरी भमांडिे असे प्रकमर जरम ज्यमस्त प्रममिमत
होतमांनम ददसतमत.
त्यमच प्रममिे त्यमकमळी थोर लोकमांनम ददली जमिमरी सांबोधने जसे
महर्ी, ऋर्ी, आचमयव म्हिजे यम कमळमतील एम. दफल., पदव्युत्तर,
णवद्यमवमचस्पती असे म्हितम येईल. त्यम कमळी ऋर्ी, मुनी हे जांगलमत
जमऊन तपस्चयमव करीत व एकमांतमत रमहत आणि मांत्र णसद्ी करून ईणच्छत
शक्ती प्रमप्त करून घेत त्यमच प्रममिे एम. दफल, णवद्यमवमचस्पती यम लोकमांनम
देखील एकमांतवमस आवडतो, ते देखील ज्यमस्त बोलत नमही व त्यमांनी
इणच्छलेल्यम णवज्ञमनमच्यम प्रगतीत हमतभमर लमवतमत.
जर यम गोष्टींचम णवचमर के लम तर असेहीं म्हितम येईल दक युग जरी
बदलले तरी त्यमच त्यमच गोष्टी प्रत्येक कमळमत घडत असतमत फक्त होण्यमचे
तांत्र बदलते. यमचमच अथव असमही लमवतम येईल दक ऋर्ी, मुनींनी मांत्र
णवकणसत के ले आणि आधुणनक युगमत तांत्र णवकणसत झमले. जसे दक
त्यमकमळमत णवममनमांचम उल्लेख, रचनम आढळते यम युगमत देखील णवममने
असतेच फक्त ते मांत्रमांवर व कमही रमसमयणनक प्रदक्रयम होऊन कमम करीत
असतील जे आज तांत्रमवर होते. आपल्यम पुरमिमत चमर युगमांचम उल्लेख आहे
ते

म्हिजे

सत्ययुग

(४८००

वर्व),

त्रेतमयुग(३६००वर्व),

द्वमपमर

युग(२४००वर्व)व कणलयुग(१२००वर्व). एक युग सांपतमांनम आणि दुसरे सुरु
होतमांनम मधल्यम कमळमत सांधी कमळ (सुममरे १००० वर्व) असतो जसे ददवस
सांपून रमत्रमरां भ होण्यममधील कमळ. येथे स्पष्ट म्हटले आहे दक णह चमर युगे
सांपल्यमवर मनूचे (ब्रह्देवमचम) एक शमसन सांपते व दुसरे सुरु होते. यमचमच
अथव असमही लमवतम येईल दक ब्रह्मांडमचम शेवट होऊन जवळपमस १०००
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वर्मंचम सांधीकमळ असतो व पुन्हम नव्यमने णवश्व णनर्ममती होते. यमचमच अथव
णवश्वमचम अांत व णनर्ममती णनणश्चत आहे.
आतमां परग्रहवमसींबद्दल णवचमर करू. मुळमत हे णनममवि झमले कसे?
ते आपल्यमलम भेटी कम देतमत? ब्रह्मांड णनर्ममतीपुवी अांधमरमचे समम्रमज्य होते.
यमत समांणगतल्यमप्रममिे कृ ष्िपदमथमवत अणत सूक्ष्म जीव कमही तरी
रमसमयणनक प्रदक्रयम होऊन णनममवि झमले असमवे व ते कु ठल्यमही
वमतमवरिमत रमहून स्वतःलम जीणवत ठे ऊ शकत असले पमणहजे.
महमस्फोटमच्यम वेळेस हे सूक्ष्म जीव देखील बमहेर फे कले गेले असमवे आणि
नवीन णवश्वमत देखील स्वतःलम जीणवत ठे ऊ शकले पमणहजे. जेव्हम पणहले ग्रह
णनममवि झमलम त्यमवेळेस यम जांतूांनी आपल्यम सवईनुसमर अांधमऱ्यम जमगेत
स्वतःलम समममवून घेतले असेल व कमलमांतरमने त्यमांच्यमत णस्थत्यांतरे घडू न
त्यमांनम एक आकमर (जसे परग्रहवमसींयमचे दमखवतमत तसे ककवम जुन्यम
सांस्कृ तीत देवमांचे आकमर दमखणवलेल्यम प्रममिे) प्रमप्त झमलम असमवम. त्यमनांतर
त्यमांनी स्वतःच्यम बुद्ीच्यम आधमरे मोठमली अवकमशयमने बनवून अवकमश
णवहमरमलम णनघमले असमवे अशमतच त्यमांनम पृर्थवी ग्रह णमळमलम असमवम आणि
यम नांतर सवे प्रकरि दोन मध्ये विवन के ल्यमप्रममिे घडत गेले असमवे. त्यमांचम
उद्देश फक्त णवणवध प्रकमरचे जीव पृर्थवीवर णनममवि करून फक्त उपयोगी
जीवमांचम बचमव व हमनीकमरमांचम नमश हमच असमवम आणि म्हिूनच पृथीवर
वेळोवेळी सांहमर झमलम असमवम. देव हे परग्रहवमसीच होते. त्यमांनी
णनसगमवतूनच फलद्रूपी णवद्यम आत्मसमत के ली होती आणि म्हिुनच ते ऊडु
शकत होते, अांतधमवन पमवू शकत होते तसेच प्रगत देखील होऊ शकत होते.
यमच प्रममिे ते एकम शणक्तरूपमत णनसगमवतच वमवरत असमवे यमलमच आपि
देव असे ममनतो.
यमलमच एक आधमर म्हिुन णवचमर मनमत येतो. आतमपयंत
पृर्थवीवरील अनेक खगोलशमस्त्रमत नमममांदकत सांस्थम परग्रहवमसीयमांबद्दल
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ममणहती णमळवण्यमचे सांशोधन करीत आहेत. यमत ममनवमलम दुसऱ्यमग्रहमांवर
वसतीयोग्य ग्रह शोधिे, परग्रहवमसीयमांचे अणस्तत्व शोधिे इत्यमदी गोष्टींचम
सममवेश आहे. उदम. नमसमचम (नमसम)णस्पट्झर, हबल टेणलस्कोप, तसेच
रे णडओ टेणलस्कोपद्वमरे सांदश
े पमठणविे/सांकणलत करिे SETI/METI यम
सांस्थम कमम करतमत. तसेच अवकमशमतील धुमके तूांवर ममनवणवरहीत यमने
पमठवून जीवश्रुष्टीचम शोध घेिे सुरु आहे. परां तू जे वस्ती असमवी असे
वमटिमरे जे ग्रह यम उपकरिमांनम ददसतमत ते अणतदूर कमीत कमी म्हिजे
सुममरे ८०० प्रकमशवर्व दूर आहेत. यमचमच अथव जी ममणहती आपि सांकणलत
करीत आहोत ती सुममरे ८०० प्रकमशवर्व दूरची आहे.
त्यमांच्यम भुतकमळमबद्दलची ममणहत आपल्यमलम णमळते असम यमचम
अथव होतो परां तु वतवममन कमळमत त्यम ग्रहमांवर अनेक सुधमरिम/बदल झमले
असतील.

कदमणचत

आपल्यमपेिम

उन्नती

त्यमांनी

समधली

असेल,

आपल्यमप्रममिेच त्यमांनी आपल्यमलम शोधले असले पमणहजे परां तु त्यमांनम
आपल्यमत कमही स्वमरस्य वमटले नसल्यमने त्यमांनी दुलि
व के ले असेल ककवम
असेही शक्य आहे दक आपल्यमलम ममणहती असलेल्यम तरां गलमांबीपेिम ते
आपल्यमशी सांदश
े पमठवीत असतील परां तु समजत समजत नसल्यमने सांदश
े
आपि देऊ शकत नसू, कदमणचत तरां ग लमांबीतच स्वतःलम समममऊन घेत
आपल्यमतच वमवरत असतील. आपल्यमलम येिमऱ्यम कल्पनम, स्वप्न त्यमांचीच
देिां असेल.
यम पेिम जवळच्यमच ग्रहमांवर यम गोष्टींचम शोध घेिे हेच योग्य होऊ
शके ल तरीही अगदी जवळचम णमत्रमतमरम(अल्फम सेंचुरी) हम देखील ४ प्रकमश
वर्व दुर आहे. तसेच आपल्यम आकमशगांगेत वस्तीयोग्य ग्रह आढळलेलम नमही.
त्यममुळे पुढची वमट णबकट वमटते.

55

यमलमच सममांतर आधमर म्हिुन बमळ भमगवत णलणखत 'देव? छे !
परग्रहमांवरील अांतरमळवीर' यम पुस्तकमत आहे.
ििभर समजम की परग्रहमवरील अांतरमळवीरमांनीच सुमेररयन
लोकमांनमांच प्रथम सममजव्यवस्थम आणि सांस्कृ ती यमांची दीिम ददली व नांतर ते
स्वतःच्यम ग्रहमवर णनघून गेले. कु तूहल म्हिम दक त्यमांनी हम जो नवीनच
प्रयोग के लम होतम त्यमांनी हम जो नवीनच प्रयोग के लम होतम त्यमचे फणलत
बघण्यमसमठी पृर्थवीलम दर ४० ते ५० वर्मंनी भेट देण्यमचे ठरवले.
वर्मवनुवर्े अांतरमळप्रवमस करण्यमइतकी आजची आपली वैज्ञमणनक
झेप पोहचली नसली तरीही अांतरमळ प्रवमसमचम णवचमर करीत असतमनम
आज जगमतील शमस्त्रज्ञ यम प्रवमसमबद्दल करीत असलेली एक बमब णवसरून
चमलत नमही.
पृर्थवीवरून णनघमलेले एखमदे अांतरमळयमन जर प्रकमशवेगमने प्रवमस
करू शकत असेल तर यमनमत जमिमरम कमळ आणि त्यमच वेळेस पृर्थवीवर
जमिमरम कमळ यमत जबरदस्त तफमवत असते.
ममयर यम शमस्त्रज्ञमने अशम प्रवमसमबद्दल एक कोष्टकच बनवले आहे.
पृर्थवीवरून णनघून परत पृर्थवीवर येिमर कमळ त्यमच वेळेस पृर्थवीवर
जमिमरम कमळ
(वर्व) (वर्व)
११
१० २४
१५ ८०
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२० २७०
३० ३१००
४० ३६००
५० ४२००००
दर ४०-५० वर्मंनी अांतरमळयमत्री पृर्थवीलम भेट देत असतील त्यम
वेळेस पृर्थवीवरील ४२०००० वर्व सहज णनघून गेले असतील. त्यममुळे यम
अांतरमळवीरमांनम देव यम णशवमय कु ठले स्पष्टीकरि देतम येईल?
सरते शेवटी ब्रह्मांड आणि ईश्वर यमतील सत्य शोधून कमढिे
वमचकमांवर वर सोपवून त्यमांनम कमही शांकम असल्यमस खमलील पत्त्यमवर सांपकव
समधमवम णह णवनांती.
डॉ. ए. पी. . धमांडे
१९, मोहोंन कॉलनी, कॅ म्प रोड अमरमवती डॉ. ए. पी . धमांडे
४४४६०२ A -४०१, णनममवि णव्हवम,
फो. नां. (०७२१)२६६१९३१ आांबेगमव (बू. ), कमत्रज, पुिे
४११०४६, मोबम. ०९८२२४०६९६७,
इ मेल:apdhande @pict. edu
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ई समणहत्य प्रणतष्ठमन
इां ग्लांडची लोकसांख्यम सहम कोटी आहे. आणि
महमरमष्ट्रमची बमरम कोटी. इां ग्लीश वमचकमांची सांख्यम आहे
शांभर कोटी. आणि मरमठी वमचक? कु ठे आहेत वमचक? कु ठे
आहे आपली भमर्म जगमच्यम नकमशमवर? कु ठे आहोत
आपि?
आमची ममयबोली जमगणतक दजमवची भमर्म आहे!
णतलम तो ममन जगभमरमतून णमळमयलम हवम. आणि
बमहेरच्यमांनी देण्यमपुवी आपि तो द्यमयलम हवम. ममझम
मरमठमची बोलु कवतुके... अमृतमतेही पैजम हजके ....
ममउलींनी दमखवलेलां स्वप्न पूिव करू तरच आम्ही णशवबमचे
ममवळे .
आतम मरमठी ई पुस्तकां तुम्ही www.esahity.com
वरून डमऊनलोड करम. ककवम esahity@gmail.com लम
कळवून मेल ने णमळवम. ककवम 7710980841 यम नांबर लम
Whatsapp करून पुस्तके whatsapp ममगे णमळवम.
ककवम ई समणहत्यचे app.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahi
tybooks

यम हलकवर उपलब्ध आहे. download करम.
आतम ठरवलांय. मरमठी पुस्तकमांनी अवघां णवश्व

व्यमपून टमकू . प्रत्येक मरमठी सुणशणितमच्यम मोबमईलमध्ये
दकममन पन्नमस मरमठी पुस्तकां असलीच पमणहजेत.
तुमची समथ असेल तर सहज शक्य आहे हे…
.
टीम ई समणहत्य
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