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*तावना
3ंथ वे श
वानेतहासाचा उपयोग, आ(ण 9यामुळे ानवकासास होणार; मदत यावषयीचे सव*तर
ववेचन प"ह=या

करणात केले आहे .

आ>हाला ?या गो@ीबBल *वत:चे समथCन Dकं वा *प@ीकरण करावे लागणार ती गो@
>हटल; >हणजे 3ंथयाFीसंबंधाने होय.
शाGे अनेक आहे त. 9यांचा वकास अ9यंत
>हणजे नवडानवड बर;च करावी लागणार.
नदK Hशल; पा"हजेत. मनुLय

ाथHमक ि*थतीपासून वणCन करावयाचा

*तुत 3ंथांत जी ानांगे वगळल; आहे त ती

ाMयास पO
ृ वीवर;ल नरनराPया

दे शांची ओळख कशी झाल; याचा

>हणजे भूगोलव%ेचा इतहास हा वगळावा लागला. तसेच समाजवषयक शाGे ह;ह; बर;च
वगळल;.
शाGांचा इतहास हा वषय सामाUय इतहासापेVा अथाCतच WV असणार. येथे लढाया
वगैरे वणCन करता येत नाह;त व दस
ु Zया अनेक मौजे\याह; गो@ी Hल"हता येत नाह;त.
वानेतहासात मनोरं जकतेस ]बलकुलच *थान नाह; असे नाह;. संशोधकांस जU
ु या
समजत
ु ींशी झगडावे लाग=यामळ
ु े 9यांचे होणारे छळ, म9सरपण
ू C मनLु य व_
ु े एका संशोधकास
ृ ीमळ
दस
ु Zया

संशोधकाकडून

होणारे

aास,

खZया

संशोधकास

ेय

न

दे Mयावषयी

त9काल;न

लbध तcांची खटपट, लोक य होऊ पाहणारे त9काल;न सवंग तeववे_े, यांकडून 9यां\या
HसfाUताचे आभासा9मक खंडन इ9याद; गो@ींवषयी मा"हती दे त बसMयाने 3ंथाची Wचकता अgधक
वाढे ल पण शाGीय ानवकासाचे 9या

कार\या इतहासास चhरa >हणता येणार नाह;. तथाप

संतांवषयी आदर उ9पUन करMयाकhरता ?या माणे भiवजय व संतल;लामत
ृ उपयोगी पडतात
9या माणे

शाG ग9यथC

आयुLय

खgचCणाZया\या

हालअपे@ा

शाGसंशोधकाभोवती तेजोवलय नमाCण करMयास 9या

व

शेवट;

जय

वणCन

कjन

कारचे 3ंथ उपयोगी पडतात. समाजात

?या माणे शासनसं*थेशी सहकाhरता यi हावी यासाठl राजभim Dकं वा कायCक9याCवषयी आदर
अवnय आहे 9या माणेच जे

गतसाधक अनेक तeववे_े शाG नमाCण झाले 9यां\यावषयी

आदरह; अवnय आहे . तWणांची महeवाकांVा लोक कोणाचा आदर करतात हे पाहून ?वHलत होते.
केवळ तcत धं%ांत पैसा व अgधकार HमळवणाZया लोकांबBलच समाजात आदर असला आ(ण
इतरांवषयी नसला तर समाजातील तWणांस हबCटC *पेUसर Dकं वा कoट Dकं वा कोपनCकस यांचे
उदाहरण अनुकरणीय आहे असे कसे वाटे ल! आदर असणे ह; गो@ आपणा भारतीयांस नवीन
नाह;.
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शाGांबBल जुUया काळात जे qा>हण Uयाय Dकं वा याकरण अगर मीमांसा इ9याद;
शाGांत पारं गत होत 9यां\यावषयी समाजात आदर वाटे ; पण तो काल गेला. अवाCचीन पfती\या
शाGयासंगी यimबBल आदर वाटMयाचा काळ अजून फारसा आला नाह;.

*तुत वानेतहास

शाGवधCनास मागCदशCक होईल असे आज >हणMयाचे जर; आ>ह; साहस कर;त नाह; तर; हा
इतहास इतर इतहासांइतका Dकं वा जागतक इतहासामuये वHश@ राvा\या इतहासापेVा अgधक
महeवाचा आहे अशी जर भावना सामाUयांमuये या 3ंथा\या अवलोकनाने उ9पUन होईल तर
आमचे बरे चसे कायC झाले असे आ>हांस वाटे ल.
वानेतहासाचा उप'म करताना आ>ह; यापक वचारा\या इतहासाला बहुतेक फाटा
"दला आहे , याचे कारण केवळ 3ंथव*तार नहे . 9येक दे शात यापक वचार करMयाची खाज
पLु कळ लोकांस असावयाचीच. शाG गती माa फारशी झाल; नाह; अशा

संगी जे अनेक यापक

वचार बाहे र पडतात 9यांपैकm काह; त9काल;न शाGांस थोडेबहुत उपयोगी पडले असतील;
तथाप

9या

अनेक

वचारपfतींचे

आज

महeव

काह;

नाह;.

या

अनेक

वचारपfती

वाड:मयोपवनांतून तीwण कुZहाडीने छाटून टाक=या पा"हजेत असे आमचे मत आहे आ(ण ते
आ>ह; छे दनतeवांसह प"ह=या

करणात मांडलेह; आहे .

या 3ंथाची अपूवत
C ा ?या काह; गो@ींमुळे आहे 9या येणे माणे:
१. अVरो9प_ी व कालगणना यांसारyया

ाथHमक *वjपा\या "दसणाZया ानापासून

ारं भ केला आहे .
२. इतहासाने वणCनीय शाGाचे Vेa भौतक शाGांपुरते मयाC"दत न करता, भाषावषयक
शाGे, लेखनकला इ9याद; गो@ींनी यापक केले आहे .
३. शाGवकास वणCन करMयास जे Vेa घेतले आहे ते अनेक राvयापी आहे ; आ(ण होता
होईल ततके

9येक

ाचीन व अवाCचीन राvास या Vेaांतील कामgगर;संबंधी ेय दे Mयाची काळजी

घेतल; आहे .

चHलत असलेले वानेतहास युरोपीय सं*कृती\या बाहे र }वgचतच जातात.

४. शाGवकासामuये जेहा शाGाचा

ादे Hशक सा"ह9याशी संबंध येतो आ(ण शाG

दे शनयHमत सा"ह9या\या *वjपाने बf होते तेहा
आढळून येते. वै%क, संगीत, छं द:शाG, व नाय ह; या

दे शवHश@ शाGावषयी भावना ाधाUय
कारची शाGे होत. अस=या

कार\या

ावषयी ववेचन करताना *थानक वकासा\या अHभमानाने बf न होMयाबBल या 3ंथात
बर;च खबरदार; घेतल; आहे .
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५. शाGरचनेची तeवे व वानेइतहास Hल"हMयाची तeवे *वत:स पाळता येतील Dकं वा
नाह; याचा वचार न करता धैयाCने पुढे मांडल; आहे त.
६. भारतीय शाGरचना

य9ास वेदव%ेपासून

ारं भ झाला अस=यामुळे वेदव%ेचा आ(ण

उ_रकाल;न शाG गतीचा िजतका संबंध जोडता ये ईल ततका जोडून "दला आहे . 9यामुळे अनेक
ाचीन ऋषींची व आचायाची नावे ौत3ंथांतून उदधत
ृ केल; आहे त.
वानेतहासाची काह; अपूणत
C ा आधुनक संशोधना\या अपूणत
C ेवर अवलंबून आहे . अशी
अनेक ानांगे आहे त कm, 9यांवषयी\या भारतीय कामgगर;चा इतहासच Hल"हला गेला नाह;
आ(ण 9यामुळे व ानकोशकारांचा काल नयHमत अस=यामुळे 9या ानांगावर येथे सव*तर
ववेचन नाह;. असल; अंगे >हटल; >हणजे भारतीय वन*पतशाG व

ा(णशाG यांचे इतहास

होत.
आप=या वेदपरु ाणांत सवC काह; आहे असे Hसf करMयाकडे बZयाच यimंचा कल असतो.
गे=या शतकात दयानंद सर*वती *वामींनी या बाबतीत जो

य9 केला होता तो सवास व"दतच

आहे . तस=या

कार\या शोधांची परं परा संपल; नाह;. उदाहरणाथC ना. भ. पावगी यांचे

“िजऑलॉिजकल

फादसC

ऑफ

इंडया”

व

रा.

सातवळे करांचे

“वेदांतील

पदाथCवान”

(ववधानव*तार, पु. ३८ व ३९) आ(ण “रोगजंतुशाG” (व. ा. व*तार पु. ४४ अं. ५) इ9याद;
लेख पाहावेत. मागे १९१३ साल; ट;. परमHशवयर यांनी इं# =

चंड ?वालामख
ु ी पवCत; सोम =

Hशलािजत; गायaी = “माशCवायू” परq>ह = “हायोजन वायू” इ9याद; उपपeया "द=या हो9या
(मॉडनC hरू ए ल १९१३). आ>ह; यां\या “शोधां” स आप=या इतहासात उघड कारणामुळे जागा
"दल; नाह;.
हा 3ंथ तयार करताना ?या यimं\या मेहनतीचा येथे नदK श केला पा"हजे 9या यimंमuये
मुख *थान रा. लwमण केशव भावे. बी. ए., रा. वाडदे कर व रा. सव_म वासुदेव दे शपांडे बी. ए.
यांस "दले पा"हजे. ?या बाहे र\या यimंची आ>हांस मदत झाल; 9यांत डॉ. नीलकंठ लwमण
रानडे, बी. ए., एम. बी. बी. एस. व

ो. एम. एस. गोडबोले. एम. ए. यांचा उ=लेख करता येईल.

‘ानकोशकर’ – ीधर यंकटे श केतकर.
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करण १ ले

ाचीन सं*कृतीचा वकास
वानेतहासात राvेय आ(ण कालेय
वानेतहासात
ती माणेच
आप=या

9येक राvा\या शाGीय ानसंप_ीची क=पना आल; पा"हजे, आ(ण

9येक कालाची कामgगर; Dकती झाल; या\या क=पना आपणांस पा"हजेत. यासाठl
3ंथा\या

मांडणीचे

सामाUयत:

*वjप

9येक

ानांगाचा

मुळापासून

आ9यंतक

वकासापयतचा इतहास %ावयाचा असे जर; आहे तर; मधून मधून पf9यंतर केले पा"हजे.
9याHशवाय राvाची Dकं वा सं*कृतीची कामgगर;, ानाचा वकास आ(ण

9येक कालाचे ान या

तUह; गो@ी वाचकां\या डोPयांसमोर येणार नाह;त. एकच तeव वापjन आ>ह; ानाचा इतहास
Hल"हला आ(ण 9यामुळे कोठे पुनWim झाल; नाह;, या

कार\या ेयापेVा वाचकसेवेचे महeव मोठे

अस=यामुळे नरनराळी तeवे वापjन हा इतहास दे त आहो. अVरवकास, कालमानपfती आ(ण
संyयाकां\या क=पनांचा वकास, संगीतवकास इ9याद; अंगांमuये
अस=यामुळे या दोन-तीन अंगांचा इतहास झा=यानंतर

ाचीन सं*कृतीची भर मोठl

ाचीन सं*कृतीचे वैानक *थूल *वjप

वाचकांस अवगत कjन "दले पा"हजे. 9या सं*कृतीतील ानापासून अवाCचीन ानवकास कसा
होत गेला याची क=पना "दल; पा"हजे. ?योतष, वै%क इ9याद; शाGां\या वकासाचे आपण वणCन
कj लागलो >हणजे आपणास आधुनक काळावरच बरे च Hलहावे लागते. भाषाशाG दे ताना जशी
आपण

ाचीन "हंद*
ु थानावjन १८ या शतकावर उडी मारल; तसेह; करता येणार नाह;. काह;

शाGांचा इतहास दे ताना

ाचीन आ(ण अवाCचीन असे दोUह; इतहास "दले पा"हजेत. अशी गो@

अस=यामुळे, ते ान ?या बौfक पhरि*थतीचे अंग होते 9या पhरि*थतीचे सामाUय *वjप
वाचकांस अवगत पा"हजे.

ाचीनांचे ?योताCन उपेVा करMयाजोगे नहते. तेहा ?योताCना\या

इतहासात 9यां\या करामतीचा परामशC घेMयात येईलच. इिजFमधील वै%कह; बरे च

गत झाले

होते >हणून 9याचा परामशC Hभषिव%े\या इतहासात घेMयात येईलच. तथाप इिजF आ(ण
बा]बलोनया या दोUह; सं*कृतींचा इतर इतहास दे ऊन

ाचीन राvां\या ानवकासाची क=पना

दे णे योय होईल. ह; मा"हती आ>हास पण
C णे दे ता येईल Dकं वा आजची उपलbध मा"हती पण
C णे
ू प
ू प
मांडता येईल असे समजू नये. "हंद*
ु थानात आज

ाचीन Hमसर राvा\या आ(ण

ाचीन

बा]बलोनया\या सं*कृतीचे अयासक नाह;त. यामळ
ु े पLु कळशी मा"हती दु यम प*
ु तकांवjन
यावी लागल; आहे .
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चीनची सं*कृती फार
सं*कृती\या

ाचीन आहे पण तचे सात9य आजपयत आहे आ(ण यासाठl

करणात 9या राvा\या

ाचीन

ाचीन करामतीसंबंधाने उ=लेख कjन सुटलो असे होणार

नाह;. पुढे चीन\या वानेतहासावर एक *वतंa

करण यावे लागेल. चीन\या वैानक

इतहासाचा संबंध पााeय ानावर फारसा झाला नाह;. कलांचा माa झाला असावा. सं*कृतीची व
ानाची मशाल पिम एHशया व इिजFमधून ईिजयन आ(ण मायसीनयन सं*कृतींमाफCत 3ीक व
रोमन सं*कृतीं\या हाती गेल;, मuये थोडा वेळ ती मुसुलमानां\या हाती पडून ती मशाल पुढे
अवाCचीन युरोपयन राvां\या हातात आल;, अशा तZहे ची अलंकारयुi भाषा युरोपीय इतहास3ंथांत
पुLकळदा आढळून येते. या भाषेत बरे च तOय आहे .

सं*कृतवकासा\या पायZया
ाचीन इिजFपासून अवाCचीन युरोपा\या उं बरयापयत मागC ओलांडMयासाठl आपणास ?या
वैानक
(१)

दे शांतून

वास करावा लागेल 9या

दे शांचे नामकरण *थूलपणाने-

ाचीन Hमसर दे शीय लोकांचे शाGीय ान

(२) बा]बलोनयन व असरु राvांचे शाGीय ान
(३) 3ीक लोकांतील शाGीय ान
(४) रोमन लोकांतील शाGीय ान
(५) अान युगातील (डाकC एजेस) शाGीय ानाची ि*थती
(६) मuय युगातील अरबांचे शाGीय ान
(७) मuय युगातील पााeयांचे शाGीय ान
येणे माणे कjन

9येक राvाचे आ(ण कालाचे कायC यi करता ये ईल.

वर उ=ले(खलेले Vेa

*तत
वभागात वहंगम @ीने आ'मावयाचे आहे .
ु

ाचीन

शाGांपैकm जी शाGे उ_रकाल;नांनी संवgधCMयास आधार >हणून घेतल; अशा शाGांमuये ?योतष,
वै%क, ग(णत, भूगोलान इ9याद; मोडतील. यांपैकm वै%क आ(ण ?योतष यांचे ववेचन
मांडणी\या सौकयाCथC 9या वषयां\या इतहासात केले आहे आ(ण सवCसामाUय वैानक वकास
राvानु'माने "दला आहे . असो. आता

थम Hमसर दे शाकडे वळू.
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ाचीन Hमसर
Hमसर दे शीय लोकांचे शाGीय ान
काह; वषापूव दस
ु Zया रॅमेसेस ((. पू. १५ वे शतक) इत}या अल;कड\या काळातील
इिजF\या इतहासासंबंधी दे खील आपणास फारच थोडी मा"हती होती. बायबलांत आलेल; "हqू
लोकां\या छळासंबंधी हकmकत व जोसेफस वषयी 9यात "दलेल; मा"हती एवढे च काय ते आपले
इिजF\या इतहासाबBल ान होते. तेथून पुUहा पुढे 3ीक इतहासकार "हरोडोटस व डायोडोरस
यांनी जेथून आप=या इतहासास सुjवात केल; 9या काळापावेतो आपण जवळजवळ गाढ
अंधकारातच होतो. अले}झांयाचा इतहासकार मॅनेथो या\या तBेशीय राजां\या फाट}यातुट}या
या%ा पूवपासूनच उपलbध हो9या हे खरे . परं तु 9यांत कोणाची नावे आहे त व कस\या तारखा
आहे त हे न समज=यामुळे कोणी तकडे लVच "दले नहते. या वषयासंबंधी अगद; अनपेVत
"ठकाणाहून नवीन मा"हती उपलbध होईपयत 9या या%ा >हणजे फार महeवाची ऐतहाHसक साधने
आहे त ह; गो@ अवाCचीन पंडतां\या uयानी दे खील आल; नाह;.
gचaHलपी वाचनास सुjवात
Hमसर दे श\या पुरातन इतहासाचे हे नवीन उ9प_*थान अ9यंत महeवाचे आहे . कारण
9यामुळे आपणास इिजF\या आणखी तीन-चार हजार वषाचा इतहास अवगत झाला आहे .
एको(णसाया शतका\या सुjवातीस ?या इिजF\या इतहासातील (*तपूवC पंधराया शतकापयत
दे खील मा"हती धड कोणास ठाऊक नहती 9या इिजFचा जवळजवळ (*तपूवC ४५०० पावेतोचा
बराच सुसंगत इतहास आपणास ात झाला आहे . इिजFसंबंधी इतहासा\या ानात एवढ; मोठl
'ांती घडवून आणMयाचे बरे चसे ेय इिजFी gचaHलपी\या अयासाकडे जाते. इिजF दे शामuये ह;
gचaHलपी Dक9येक हजार वषK

चारात असून ती उ_म

कारे पूणाCव*थेस पोचलेल; होती असे

आपणास आता "दसून आले आहे . तथाप पुढे रोमन काळात तचा उपयोग अजीच बंद होऊन
लोक ती पूणप
C णे वसjन गेले. ती इतकm कm, मuयंतर; दोन हजार वषKपयत या वgचa Hलपीतील
एक अVरह; कोणाला धडपणे वाचता येत नहते. एवढे च काय पण ती मुळी खर; Hलपीच नसून
रानट; काळातील तBेशीय लोकांची ती काह; तर; उपासनावषयक gचUहे आहे त अशी सवCसामाUय
समजूत होऊन बसल;. परं तु एको(णसाया शतका\या पूवाCधाCत जेहा डॉ. टॉमस यंग याने रॉसेटा
येथील तीन भाषांत Hल"हले=या Hशलालेखाचा अयास कjन gचaHलपीचे गूढ उकलMयाचा

थम

य9 केला तेहा उपयi
ुC समजत
ू चक
ु mची आहे असे सवा\या नदशCनास आले.
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ाचीन अवशेषांचा अयास
यंग याला काह; थोड}याशाच gचUहांचा अथC लागला होता पण पुढे शँपोHलअन नामक £¤च
माणसाने तो अयास तसाच पढ
ु े चालू ठे वून बरे च शोध लावले व इिजFवषयक ाना\या
आधुनक शाGाचा मूळ पाया घातला. शँपोHलअननंतर 9या Vेaात लहानमोठे असे अनेक संशोधक
होऊन गेले. 9यांपैकm कोणी नवीन लेख शोधून काढले आहे त, तर कोणी इिजFी भाषेचा अयास
केला, तर कोणी 9यांची Hलपी अयाHसल; आहे . अशा र;तीने, (. पू. पाचया सहGका\या
मuयात होऊन गेले=या मेना नामक प"ह=या ऐतहाHसक राजापावेतो बर;चशी खाaीलायक मा"हती
आपणास आज उपलbध झाल; आहे . आपणास मेनानंतर\या बहुतेक सवC राजांची नावे ठाऊक
झाल; आहे त एवढे च नहे , तर 9यां\या हातून ?या काय गो@ी घड=या 9यांची दे खील काह;
मा"हती Hमळाल; आहे ; आ(ण सवात महeवाची गो@ ह; कm, इिजFी लोकां\या जीवन'मावषयी व
9यांत=या 9यात वशेषत: 9यांची उ\च सं*कृती, 9यांची वचार करMयाची पfती, 9यांचे शाGीय
ान ा ?या गो@ीसंबंधी मा"हती HमळMयाची आशा दे खील कोणास कधी वाटल; नहती
9यां\यासंबंधीह; बरे चसे ान

ाचीन वाड:मयाचा आधु नक पfतीने अथC लागला गे=यामळ
ु े

आपणास आता झाले आहे . ा आ"दराजांसंबंधी मा"हती Hमळवूनच आधु नक संशोधक थांबले
नाह;त तर अमेHलनो डी मॉगCन ्, यां\यासारyया पुराणव*तुशाGवेeयां\या संशोधनामुळे, ?याला
त? लोक आता राजवंशपूवCकाल >हणू लागले आहे त 9या काळातील बरे च अवशेष बाहे र आले
आहे त. या काळात नाईल खोZयातील लोक अणकुचीदार प9थराची आयुधे वापर;त असत. 9यांची
मातीची भांडी कुंभारा\या च'ावर घडवल; जात नसत. ते मत
ृ ां\या शर;रात मसाला भjन न
ठे वता 9यांची एका वgचa र;तीने गडठl कjन 9यांना पुरत असत. इिजFचे हे मूळचे र"हवासी
ऐतहाHसक काळात मोडत नाह;त. का कm, 9यां\या अवशेषांचा काळ आपणास यि9कंgचतह; न}कm
ठरवता येत नाह;. तथाप राजवंशकाळातील इिजFी लोकां\या सं*कृतीची

थमाव*था कशी होती

याची माa 9यां\यावjन आपणास क=पना करता येMयासारखी आहे .

इिजFमधील लेखनकलेची

ाचीनता

असे समजतात कm नवपाषाण युगातील ा इिजFी लोकांची जायमान सं*कृती, 9या दे शात
अgधक सुसं*कृत लोकां\या *वाZया झा=यामुळे लयाला गेल;. *वार; कjन येणारे हे लोक बहुधा
पव
ू Kकडून आले असावेत व ते सेमे"टक वंशातील असMयाचा संभव आहे . हे लोक आप=याबरोबर
नरनराPया यf
ु ावषयक व शांतताकाल;न कला इिजF दे शात घेऊन आले असावेत अशी क=पना
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आहे . या कलां\या आगमनामुळे इतहासपूवक
C ाल;न सं*कृती व ऐतहाHसक काळातील सं*कृती
यां\यामधील ख¦डा इिजF दे शामuये अवgचत भjन नघाला. हा ख¦डा भjन काढMयास केवळ
एकच #य उपयोगी पडले असन
ू लेखनकलेचे ान हे च ते #य होय. कारण बारकाईने जर
वचार केला तर असे *प@ "दसून येईल कm ानाचा हाच भाग व*तत
ु : ऐतहाHसक काळाची
मयाCदारे षा असतो. गारगोट;ची ह9यारे , माती\या भां¦यांचे तुकडे, हाडांची शकले अशा

कार\या

अनेक िजनसांवर, ?याची कलेत गणना करता ये ईल असे वपुल अतपुरातन खोदकाम सापडते.
परं तु जोपयत या खोद;व कामावर आपणास एकह; शbद Hल"हलेला आढळत नाह; जो पयत
एखा%ा राजाचे Dकं वा लेखकाचे नाव आपणास उपलbध होत नाह;,eon तोपयत या खोदकामाचा
अंतभाCव इतहासा\या Vेaात न करता पुराणव*तुशाGाकडेच आपण 9याला ढकलतो. ऐतहाHसक
काळ व इतहासपूवक
C ाळ यां\यामuये अशा र;तीने फरक के=यास इिजF\या ऐतहाHसक काळास
राजवंशकालापासून >हणजे (*तपूवC पाचया सहGकात आरं भ होतो असे आपणास >हणता
येईल. 9या\या पूव >हणजे इतहासपूवक
C ालात इिजFची सं*कृती कशी होती याचे अगोदर आपण
Hसंहावलोकन कj.
पhर*फुटाVर अशी भाषा बोलू लागणे, *वत:\या कामासाठl अनीचा उपयोग करणे व
राहMयासाठl पfतशीर घरे बांधणे यांसारyया गो@ी मनुLयास इतहासपूवक
C ालात फार अगोदर
अवगत झा=या हो9या. इिजF\या इतहासास ?या काळात सुरवात होते 9या काळी मनुLयाची
यंaकलेसंबंधी ानात बर;चशी

गती झाल; होती. लोक घरकामास लागणाZया भां¦यांचा उपयोग

कj लागले होते; कंु भार चाकाचा उपयोग कj लागून तZहे तZहे ची मातीची भांडी बनवू लागला
होता; को@ीलोक चांगले तलम कापड काढू शकत होते व कुZहाडी, भाले, चाकू, बाणाची टोके वगैरे
qॉUझ धातूची ह9यारे सराCहा लोकां\या वापरMयात होती; कुaे, मांजर, बैल हे मनुLयोपयोगी
लोक बाळगू लागले होते व नंतर पुढे पूवKकडून घोडा आणून 9याचाह; गह
ृ ोपयोगी

ाणी

ाMयांत समावेश

करMयात आला. इिजFमuये आज जशी लोक शेती करतात, जवळजवळ तशीच 9या काळी दे खील
होत असे व आज\या

माणेच 9या काळी दे खील लोकांची शेती नाईल नद;\या परु ावर अवलंबून

होती.
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Hमसर दे शातील

ाथHमक कलांचे ान

प"ह=या राजवंशकालातील Hमसर; लोक राजा हा दे वाचा अंश आहे असे मानीत असत व
तो मे=यानंतर तर 9याची दे वतांमuयेच गणना होत असे. ह; क=पना Hमसर दे श\या पुढ;ल
इतहासातह; तशीच "टकून रा"हलेल; "दसते. Hमसर दे शात कालवषयक ानातह; बहुधा
आHशयातील लोकां\या सहवासामुळेच, वलVण गती घडून आल; होती. त9काल;न Hमसरदे शीय
gचaे उं च परं तु भावसूचक अशी आहे त. उं चपणा हे Hमसर\या gचaांचे एक लVणच समजले जाते.
सवात महeवाची गो@ >हणजे ह; कm, ऐतहाHसक काला\या आरं भी Hमसरदे श\या माणसांस
लेखनकला अवगत झालेल; होती व 9यामुळे येथून पुढे राजां\या कृ9यांसंबंधी मा"हती लेखनव@
केलेल; सापडणे श}य झाले. या योगाने अतपरु ातन काळातील गो@ींचा पौवाCपयCकालनणCय *थल
ू
मानाने करता येऊ लागून Hमसर दे शा\या खZया इतहासास आरं भ झाला. ?याला Hमसरदे शीय
प"ह=या राजवंशाचा काल >हणतात 9या\या पव
ू \या काळातह; आधु नक इतहाससंशोधकाचा
वेश होऊ शकतो, नाह; असे नाह;; परं तु तो काल पण
ू C अंधकारमय असा असून संशोधकास
त9संबंधी ान केवळ चाचपडतच कjन यावे लागते. उपलbध असले=या परु ायावjन असे
"दसते कm, Hमसरदे शीय लोकांहून अgधक सस
ु ं*कृत अशा लोकांनी पव
ू Kकडील Hमसर दे शात *वार;
केल; व तBेशीय सं*कृतीचा उ\छे द कjन त\या जागी 9यांनी Hमसर दे शावर कालांतराने आपल;
सं*कृती लादल;. ह; *वार; केहा झाल; असेल हे न}कm सांगता येत नाह;; तथाप तचा काल
(. पू. ५००० \या अल;कडे नाह; हे खास. असला तर तो (. पू. ५००० \या Dक9येक शतके
अगोदरच असेल. तो काल न}कm काह; का असेना, (*तपूवC पाचया सहGकातील Hमसरदे शीय
लोकांची सं*कृती पुLकळच उ\च पदाला जाऊन पोचल; होती एवढ; माa आपणास आज खाaीयुi
मा"हती झाल; आहे .
Hमसर दे शातील

चंड मनोरे

Hमसर दे शात जे Dक9येक मनLु यांस थ}क कjन सोडणारे असे मनोरे आहे त
9यांतील काह; तर अजमासे (. पू. ४००० इतके जुने आहे त. या मनोZयांवjन एक गो@ अगद;
*प@ "दसते कm इत}या

ाचीन काळातील Hमसर; लोकांना यंaकलेचे इतके ान होते कm ते

पाहून आज\या वसाया शतकातील माणसास दे खील तoडात बोटच घातले पा"हजे. काह;ं\या मते
?या अथ ा चंड मनोZयात मोठमोया Hशला घडवून घातले=या @ीस पडतात 9या अथ ते
बांधणाZया मनुLयांचे ान फारच लोको_र असले पा"हजे. परं तु एकंदर पhरि*थतीचा शांतपणे
वचार केला असता ह; क=पना बरोबर नाह; असे कोणाह; वचार; माणसास आढळून येईल.
Hससील;चा डायोडोरस हा आप=या (*ती शतका\या आरं भी Hल"हले=या जगा\या इतहासात हे
मनोरे बहुधा, बांधकामा\या माOयापासून जHमनीपावेतो मातीचा एक उतरता र*ता बनवून
9यावjन Hशला वर चढवून बांधले असावेत, अशी क=पना सुचवतो. 9याने आप=या 3ंथात जे
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काह; आकडे "दले आहे त ते 9याने (*ती उपाuयायांनी सांgगतले=या मा"हतीवjन घेतले असावेत.
व या Hमसर; उपाuयायांनी ह; मा"हती 9यां\या दे शात

चHलत असले=या परं परागत दं तकथांवjन

Dकं वा कदाgचत 9या वेळी उपलbध असले=या काह; कागदपaांवjनह; Hमळवल; असावी. डायोडोरस
असे >हणतो कm, Hमसर दे शातील सवात उं च मनोरा बांधMयाकhरता एक लV वीस हजार लोक
वीस वषKपयत एकसारखे खपत होते. ह; मा"हती शbदश: जर; खर; न धरल; तर; तीत हे मनोरे
कशा र;तीने बांधले गेले याची क=पना माa बरोबर "दल; आहे . मजुरां\या झुंडी\या झुंडी दै वी
शim Dकं वा मोठे से यां]aक ान नसताह; केवळ आप=या संघ"टत शimनेच दोर, कªªया, jळ,
तरफ यां\या साहायाने उतरणीवjन या मनोZयातील मोठमोया Hशलाच काय पण शं}वाकार
चंड *तंभह; वर चढवून जाग\याजागी बसवू शकत असा भारतीय अनुभव आहे च. डायोडोरस
>हणतो 9या माणे याच लोकांनी पU
ु हा बांधणे झा=यावर तेथील दगडमाती दस
ु र;कडे टाकून "दल;
असावी व 9यामळ
ु े आज हे मनोरे एखा%ा भत
ु ाटकm\या खेळा माणे पO
ृ वीतूनच वर आ=यासारखे
एकटे च ओसाड मैदानात उभे असलेले "दसतात.
Hमसर; लोकांचे ग(णतान
Hमसर;

माणसाचे

ग(णतशाGातील

ानह;

यापाZयास आप=या धं%ा\या कामी लागणारे सवC

वशेष

वाखाणMयासारखे

नहते.

Hमसर;

कारचे "हशोब करता येत होते हे खरे ; पण

9याचे ान ा "हशोबापल;कडे मुळीच गेले नहते व 9या\या ा यापारवषयक साधे "हशोब
करMया\या र;ती दे खील अतशय #ावडी

ाणायामा\या हो9या. ा वषयासंबंधी मा"हतीस

आधारभत
ू असलेले पपायरस Zहाइंड नामक Hलखाण ह; एक

ाचीन Hमसर; लोकांची ग(णताची

चोपडी असून ती "ह}सॉस राजां\या कारकmद«त (अजमासे (. पू. २०००) त9पव
ू \या एका
प*
ु तकावjन उतरवून घेतलेल; एक नकल आहे . (ह; चोपडी ह=ल; ]q"टश >य(ु झयममuये आहे .)
"ह\यामधील बराचसा भाग का=पनक मा"हतीने भरलेला आहे ; पण एमCन यांनी तची संशोधक
बf
ु ीने

gचि9कसा कjन शेवट; Hमसर; माणसास

9या\या यवहारास

चांगले

परु े से इतके

ग(णतवषयक ान होते असा आपला नणCय "दला आहे . भाकर; दे ऊन म% यावयाचे असले
>हणजे 9या दोUह;ह; व*तूंची धाUयात Dकं मत कशी काढावयाची, शेताचे Vेaफळ कसे काढावयाचे,
ववVत आकारा\या कोयांत "दलेले धाUय मावेल Dकं वा नाह; हे कसे ठरवावयाचे हे व
अस=याच

कारचे दस
ु रे रोज\या यवहारात लागणारे "हशोब 9यांस आप=या ग(णताने करता येत

होते. तथाप 9यांना काह; काह; "हशोब करMयास फारच #ावडी

ाणायाम करावा लागत होता

असे "दसते. उदाहरणाथC, दोन आक¦यांहून मोया संyयांचा गुणाकार 9यांना तoडाने करता येत
नहता व Hम अपूणाकांचीह; 9यांना नीटशी क=पना नहती. कोण9याह; व*तूचे दहा भाग केले
तर

9येक भाग 9या व*तूचा एकदशांश होतो हे 9यांना ठाऊक होते. 9यांना दोन तत
ृ ीयांशाचीह;

क=पना होती, पण तीन दशांशाची माa 9यांस एकदम क=पना करता येत नहती. 9यांची
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भागाकाराची क=पनाच मुळी सदोष "दसते. 9यांची भागाकाराची क=पना सवC*वी गुणाकारा\या
पायावर रचलेल; होती. उदाहरणाथC, ७७ मuये Dकती ७ आहे त हे काढणारे 9यांचे जे एक उदाहरण
आज उपलbध आहे 9यावjन असे "दसते कm साताची एकपट, दªु पट, चौपट, आठपट दशCवणाZया
संyया- -१ ७ एकापुढे एक 'मश: Hल"हMयात येत व पैकm -२ १४ कोण9या संyयाची बेर;ज ७७
होते हे नरनराPया बेरजा कjन पा"हले जाई. प"ह=या -८ ५६ दस
ु Zया व चौOया रकमांची ४ २८
बेर;ज ७७ होत अस=यामुळे 9यां\या पूव एक रे घ ओढून ७७ येMयासाठl साताला एक अgधक दोन
अgधक आठ बरोबर अकरा या संyयेने गुणले पा"हजे, >हणजे ११ सात Hमळून ७७ होतात असे
दशCवले जाई. ह; र;ती आपणास फारच #ावडी

ाणायामाची वाटते, पण हे uयानात ठे वले

पा"हजे कm, असले उदाहरण करताना आज आप=या मनात दे खील जी वचारमाHलका येते तीह;
अगद; उपयi
ुC Hमसर; लोकां\या र;तीसारखीच असते. फरक एवढाच कm, लहानपणी आपण जे
तसापावेतो पाढे घोकून ठे वलेले असतात, 9यामळ
ु े आपणास मध=या Dक9येक पायZया वगळता
येतात. भागाकारा\या जर अगद; मळ
ु ाशी गेले तर ती एक केवळ गण
ु ाकाराची उलट D'या आहे
असेच आढळून येईल व जर कोणी पाढे Hशकला नाह; तर 9यालाह; जवळजवळ Hमसरदे शीय
लोकां माणेच भागाकार करMयाची पाळी ये ईल. नीट वचार केला तर पा¬यांपल;कडील आक¦यांचा
भागाकार करMयाकhरता आपण ?या र;तीचा अवलंब करतो, ती केवळ Hमसर; माणसा\या
ाथHमक अव*थेतील र;तीचीच सुधाjन वाढवलेल; आव_
ृ ी आहे असे सहज "दसून येMयासारखे
आहे .
Hमसर; माणसास जर; अपूणाकाची *प@ क=पना नहती तर; तो बर;च कठlण उदाहरणे
सोडवू शकत होता यात माa शंका नाह;. उदाहरणाथC, 9याला ‘एका संyयेत तचा एक पंचमांश
Hमळवला असता २१ होतात, तर ती संyया कोणती?’ असले उदाहरण सोडवता येत होते. 9याची
र;ती बर;च लांबलचक व aासदायक आहे हे खरे ; तथाप ा उदाहरणाचे बरोबर उ_र Hमसर;
माणूस काढू शकत होता हे माa वसरता कामा नये.

Hमसर; शाGीय ानाचा उगम
औपप_क ानात Hमसर; माणसाची मजल या\या पल;कडे गेल; नहती. 9याचे ान
बोलूनचालून यावहाhरकच होते. केवळ ानाकhरताच ान HमळवMयाचा वचार 9या\या डो}यात
कधी आला नाह;. तो दे वाची पज
ु ा कर;त होता, ती तसे केले नाह; तर 9याचा वाईट पhरणाम
होईल अशी 9याला भीती वाटत होती >हणून. तो मत
ृ ां\या दे हात मसाला भjन 9यांची शर;रे
जतन कjन ठे वीत होता, ती मत
ृ ा9>यांनी आप=या मागे लागून आपणास aास दे ऊ नये >हणून.
9याने कलाकौश=याची काह; कामे केल; ती 9यां\या योगाने 9या\या नेaांस आ=हाद होत असे
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>हणून. 9याला स9यापेVाह; ा गो@ीचे महeव वाटत होते. उदाहरणाथC, अ]बडॉस येथे राजांची
याद; दे ताना काराgगराने Hश=पकामात त\यासाठl जी जागा राखून ठे वलेल; होती तीत ती बसावी
>हणून 9याने 9या याद;त लागल;च DफरवाDफरव केल;. ?योतषशाGात 9याने जी काह;

गती

केल; ती 9या ानाचा दे वताचCनास उपयोग होता >हणून झाल;. रोगांचा aास चुकवMयासाठl
9याने वै%कmचे ान संपादन केले. रोजचे यवहार करता यावे त >हणून तो आप=या कामापुरते
ग(णत Hशकला. 9याने राजां\या ?या काह; अपुZया या%ा "द=या आहे त 9यांत इतहासशाGाचे
ाथHमक *वjप

त]बं]बत झाले आहे असेह; वाटले तर >हणता ये ईल. पण ा ?या काह;

थो¦या गो@ी सांgगत=या 9या\यापुढे माa 9याची

गती होऊ शकल; नाह;.

बा]बलोनयन व असुर राvांचे शाGीय ान
Hमसर दे शात सं*कृतीची वाढ होत असताना इकडे आHशया खंडात नराळे च एक राv Dकं वा
व*तुि*थतीस अgधक धjन बोलावयाचे >हणजे HभUनHभUन राvांचा एक समद
ु ाय शाGीय
ाना\या बाबतीत Hमसर दे शाशी चढाओढ कर;त होता. ा लोकांचे वा*तय तैg3स व यु£ेतस
न%ां\या खोZयात होते. 9यां\या दे शाचा बराचसा भाग उपयुi
C दोन न%ां\या मuये अस=यामुळे
3ीकांनी 9यास मेसापोटे Hमया असे नाव "दले आहे ; तथाप ते लोक *वत: बा]बलोनयन व
असुhरयन ऊफC असुर ा नावांनी

Hसf आहे त. ते सेHम"टक वंशातील >हणजे अरे Hमअन, अरब,

"हqू व DफनीHशयन यांचे आFसंबंधी होते.
बा]बलोनची

ाचीन मा"हती

बा]बलोनयन इतहासा\या उ_र काळात बा]बलोन हे सु Hसf शहरच बा]बलोनयन
लोकांची राजधानी होती. असरु राvाची राजधानी ननेहे येथे होती. "हqू राvा\या ऊिजCताव*थेत
ननेहे येथील असुर राजांचाच सवC पिम आHशया\या सं*कृतीवर पगडा होता. "हqू कागदपaांत
ा राजां\या कृ9यांचा वारं वार उ=लेख आला आहे . पुढे (. पू. ६०६ मuये मीडी व बा]बलोनयन
लोकांनी ननेहे शहराचा नाश कjन ते अगद; जमीनदो*त कjन टाकले. बा]बलोन दे खील
सायरस अथवा कुjस या इराण\या राजा\या ह*तगत होऊन नंतर दाhरअस अथवा दयस
ुC या\या
अमलाखाल; आले, पण जग Hसf शहर >हणून 9याची yयाती Dक9येक शतकेपयत तशीच कायम
रा"हल;. बा]बलोन येथे घडलेल; महeवाची अशी शेवटची ऐतहाHसक गो@ >हणजे (. पू. ३२२
साल; झालेला अले}झांडर ऊफC Hशकंदर बादशहाचा म9ृ यू होय.
3ीक इतहासकार "हरोडोटस हा ा वyयात शहर; गेला असता 9याने तेथे जे जे काह;
पा"हले 9याची मोठl मनोरं जक हकmगत Hलहून ठे वल; आहे . परं तु "हरोडोटसला बा]बलोनयन
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भाषेचा बहुधा गंध दे खील नसावा, व 9यामुळे 9या भाषेतील

चंड वाड:मयाचा 9याssxस परामशC

घेता आला नाह;. 9याने बा]बलोनयन लोकां\या शाGीय ानासंबंधी काह;च मा"हती Hलहून
ठे वल; नसल;, तर; 9यां\या यावहाhरक सं*कृतीचे 9याने जे वणCन "दले आहे 9यावjन आपणास
9या\या शाGीय ानावषयी काह; अनुमान काढता येते. यापेVा अgधक मा"हती बा]बलोनयन
इतहासकार बेरोसस या\या लेखात जे अवशेष उपलbध झाले आहे त 9यांवjन Hमळू शकते.
बेरोसस हा (. पू. ३६० \या सम
ु ारास जUमला होता, >हणजे तो Hशकंदर बादशाहाचा समकाल;न
होता. तथाप बेरोसस\या लेखांवjन >हणजे उपलbध असले=या 9या\या लेखां\या अवशेषांवjन
बZयाच गो@ी *प@ होत नाह;त. ते वाचून बा]बलोन\या इतहासाचे काह; अंधुक ान होते, पण
9यात वशेषत: 9या राvा\या जगद9ु प_वषयक क=पनेतील पौरा(णक कथाच सव*तर "दले=या
सापडतात. १९ या शतकातील संशोधक बा]बलोनयन व असhु रयन शहरांचे अवशेष उकjन
9यांची आयCजनक सं*कृती उजेडात आणीपयत ा कथांवjन काय बोध यावयाचा हे च कोणास
कळले नाह;. सुदैवाने नवीन अवशेषांत भाजले=या माती\या वटांवर, वृ _gचतीवर व ]aपा±ाCवर
कोरलेल; अनेक Hलखाणे सापडल; आहे त. एको(णसाया शतकातील पंडतांनी जेहा 9यां\या गूढ
Hलपीचे ान कjन घेऊन एका अात भाषेत Hलहून ठे वले=या ा लेखांचा अथC लावला, तेहा
ा व±सनीय पुराया\या साहायाने बा]बलोनी व असुर राvासंबंधी दं तकथांचे gचDक9सक बुfीने
पर;Vण कjन 9यांची योयायोयता ठरवणे श}य झाले. आता मेसापोटे Hमयाची सं*कृती Hमसर
दे श\या तोडीची होती ह; गो@ नवCवाद Hसf झाल; आहे ; इतकेच नहे , तर ा बाबतीत ेc9वह;
वा*तवक आHशयातील लोकांकडेच होते. बा]बलोनी यांचे शाGीयान Hमसरदे शीयांपेVा थोडेसे
अgधकच होते व 9यांची सं*कृतीह; Hमसरदे शीयांहून जा*त

ाचीन होती. कालनणCया\या कामी

बा]बलोनी Hलखाणे Hमसरदे शीय Hलखाणांहून अgधक व±सनीय आहे त. (. पू. ३८०० \या
सुमारास होऊन गेले=या अ}कड अथवा अगदे \या सारगॉन नामक राजापावेतो बा]बलोनचा
इतहास आपणास अवगत झाला असून 9या\या पूवह; (. पू. सहाया, सातया, Dकं बहूना
आठया सहGकाइत}या जU
ु या काळातील अंधक
ु मा"हती आपणास Hमळू शकते.
फार

ाचीन काळी बा]बलोन हे राजधानीचे शहर नहते व ननेहे हे ह; अि*त9वात आले

नहते. नªपुर, Hशपल
ुC « ह; महeवाची शहरे ा मागाहून Hसfीस आले=या शहरा\या दVणेस
वसलेल; होती. 9यां\या जागा पोखjन जे अवशेष उपलbध झाले आहे त 9यांवjन ा दे शा\या
अ9यंत

ाचीन काळ\या इतहासावर दे खील काह;

काश पडला आहे .
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सुमेhरयन
रयन लोक
जा*त वाद3*त असलेले सन जर; सोडून "दले, तर; दे खील चार हजार वषK अवरत
अि*त9वात असले=या अशा एका सं*कृती\या इतहासाची साधने आज आपणास उपलbध झाल;
आहे त. हा काळ व*तुत: 9या\या दªु पट, Dकं बुहना तªपट दे खील असMयाचा संभव आहे . असे
"दसते कm, ा सं*कृतीत पर*पराहून अगद; HभUन असले=या अशा कमीत कमी दोन
मानववंशांचा तर; हात असावा. एकंदर परु ायाचा असा नLकषC नघतो कm, मेसापोटे Hमयात
राहणारे जुUयात जुने सं*कृतसंपUन लोक सेHम"टक वंशाचे नसून दस
ु Zया कोण9या तर; अगद;च
HभUन वंशातील होते. पाा9य पंडतांमuये ा वंशास सम
ु ेhरयन हे नाव jढ झाले आहे . ा सुमेर;
लोकांसंबंधी आपणास जी मा"हती आहे ती 9यां\या मागून आले=या सेमे"टक वंशातील लोकां\या
Hलखाणावjनच काढलेल; आहे . सेमे"टक लोक कोठून आले याचा अ%ाप न}कm नणCय झाला
नाह;; तर; ते बहुधा अरब*थानातून आले असावेत असा तकC आहे . 9यांनी मेसापोटे Hमयावर *वार;
कjन तेथील सुमेर; लोकांना पादा'ांत केले व 9यांना अवगत असले=या उपयुi कलांचे ान
कjन घेऊन इत}या
शाGीय ानामuये

ाचीन काळीह; एक

ग=भ सं*कृती अि*त9वात आणल;. ा लोकांची

गती कसकशी होत गेल; हे ठरवMयास आप=याजवळ आज पुरेशी साधने

उपलbध नाह;त. त9काल;न लेखकांनी आप=या यf
ु ांची व वजयांची वणCने दे Mयातच आपले सवC
कसब खचC केले अस=यामुळे 9या\या सं*कृतीची नरनराळी अंगे एकa कjन तची सारांशjपाने
मा"हती दे णेच केवळ येथे श}य आहे . ा "ठकाणी मेसापोटे Hमयातील शाGीय ान Hशखराला
पोचले तेहा 9याचे काय *वjप होते याचाच फi वचार केला जाणार आहे . ह; मा"हती
सापेV²या उ_रकाल;न Hलखाणांवjन घेतल; असन
ू ती दे ताना एकंदर सं*कृतीतील कोणता भाग
सुमेhरयांचा, कोणता बा]बलोनीयांचा व कोणता असरु लोकांचा हे सांगMयाचा

य9 केलेला नाह;.

सुमेर;ंचा आ(ण #ावडांचा संबंध हालने जोडला आहे (३ रा वभाग).

बा]बलोन\या शाGीय ानासंबंधी
अवाCचीन संशोधकांनी

ाचीन व अवाCचीन पंडतां\या क=पना

Hसf केले=या अ*सल परु ायावjन बा]बलोन\या शाGीय ानाची

क=पना कjन घेत=यावर आता आपण (. पू. प"ह=या शतकात होऊन गेले=या डायोडोरस
Hस}यूलस नामक 3ीक इतहासकाराने ासंबंधात काय Hलहून ठे वले आहे ते पाहू. डायोडोरस\या
3ंथाचे इ. स. १७०० साल; Dफलेमॉन हॉलंड नामक इसमाने जे इं3जीत भाषांतर केले 9यावjन पुढे
"दलेला उतारा सारांशjपाने मराठlत घेतला आहे -
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“बा]बलोन\या परु ो"हताचा सवC काळ तeवानाचा अयास करMयात जातो. वशेषत:
फल?योतषात 9यां\यामuये फार नामांDकत पंडत आहे त. खा=डी लोकांची व%ा वंशपरं परागत
आहे . 9यां\यामuये मल
ु गा आपले ान बापापासून Hशकत अस=यामळ
ु े 9यास म9सराची बाधा होत
नाह;. 9यास जे काह; Hशकवले जाते 9या\या स9यतेवर 9याचा पण
ू C व±ास असतो. खा=डी
लोकांस लहानपणापासून HशVण Hमळत अस=यामळ
ु े व 9यां\यावर सावCजनक कामाचा बोजा
नस=यामळ
ु े पढ
ु े ते उ_म पंडत होतात. उलटपVी 3ीक लोकांमuये माणसाचा थोडासा अयास
होतो न होतो तोच 9याला आपला चhरताथC चालवMयासाठl अuययन बंद करावे लागते. जे काह;
थोडेसे लोक आपले अuययन तसेच पुढे चालू ठे वतात 9यां\यामuये मताHभमानाचे वारे Hशरते. ते
आप=या पूवज
C ां\या ानास gचकटून न राहता *वाथCलोलुप होऊन काह; तर; नवीन नवीन मते
काढतात. व आपले मन Hसf करMयासाठl इतर पंडतांशी वाद करतात. या भांडणात स9याचा
नणCय कधीच होत नाह;.

9येकाचे मन वक=पाने भरलेले असते; व सवC जUम गेला तर; 9यास

एकह; गो@ नयपूवक
C सांगता येत नाह;.
“खा=डी लोकां\या मते जग हे अना%नंत असून व±ातील अ(खल D'या परमे±रा\या
इ\छामाaेकjन चाल=या आहे त. आकाशात 3ह >हणून जे पाच तारे आहे त, 9यां\या वHश@
गतींचा मनुLया\या जीवन'माशी नकट संबंध आहे . 9यात=या9यात वशेषत: शननामक जो 3ह
आहे , 9या\या हालचाल;ंचा तर मनुLया\या आयुLयावर वशेषच पhरणाम घडत असतो. ा
3हांवjन धूमकेतूचे दशCन, सूय3
C हण, चं#3हण, धरणीकंप, वारा, पाऊस व दे शासंबंधी, राजासंबंधी
Dकं वा खाजगी यiसंबंधी इ@ान@ गो@ी या सवाचे आ>हास भवLय वतCवता येते असे ते
>हणतात. 9या\या आणखी अशाह; क=पना आहे त कm, 3हां\या मागात तीस दे व Dकं वा तारे
असून 9यांपैकm अधK पO
ृ वीखाल; काय चालले आहे ते पाहतात, व अधK पO
ृ वीवर व *वगाCत
घडणाZया गो@ींवर नजर ठे वतात.

9येक दहा "दवसांनी वर\यापैकm एक दे व खाल; जातो, व

खाल\यापैकm एक वर येतो. अशा

कारची ह; 9यांची गती असून ती तशीच पुढे सदो"दत चालू

राहणार आहे . ा ३० दे वांत १२ दे व मुyय आहे त; व 9या

9येका\या नावाचा एक एक म"हना व

एक एक राशी आहे . सूय,C चं# व इतर पाच 3ह ा राशीतून Dफरत असतात. सूयC आपल; फेर;
एक वषाCत करतो व चं# एक म"हUयात करतो. इतर 3हां\या पhर³मणाचेह; काळ 9यांनी
ठरवलेले आहे त. ा 3हांवjन Hशकंदर बादशहा व 9या\या मागून झालेले अँ"टगोनस व से=यक
ु स
नकेतार यां\यासंबंधी जे भवLय वतCवMयात आले होते 9या माणे पढ
ु े सवC गो@ी घडून आ=या. ते
इतके बरोबर भवLय वतCवतात कm, ?यांचे भवLय अनुभवांती खरे ठरते ते आयाCने अगद;
थ}क होऊन जातात.
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“सवाCमuये चं# पO
ृ वी\या जवळ आहे (कारण तो फार लहान आहे , 9याची फेर; सवा\या
अगोदर संपते याचे कारण 9याची गती 9वhरत आहे असे नसून ?या वतुळ
C ात तो Dफरतो ते
वतुळ
C च लहान आहे .) 9या\यासंबंधी ते जे काह; सांगतात (तो *वयं काHशत नाह; व पO
ृ वीची
छाया चं#ावर पडल; >हणजे चं#3हण लागते) ते सवC 3ीक लोकां\या मताशी जुळते.
“सूय3
C हणासंबंधी माa 9यांची नित अशी काह; क=पना नाह;; व 9यांना सूय3
C हण केहा
येईल हे अगोदर न}कm सांगता येत नाह;. पO
ृ वी ह; एखा%ा नावेसारखी असून ती पोकळ आहे
अशी 9यांची पO
ृ वीसंबंधी वgचa क=पना आहे . Hशकंदर बादशहा जेहा आHशयात होता तेहा
ताZयाचे वेध घेऊ लागून आ>हास चार लV स_र हजार वषK झाल; आहे त असे ते सांगत असत;
पण हे व±सनीय "दसत नाह;.”
या\याच जोडीला आता आपण अवाCचीन कालातील कॅनॉन रॉHलUसन नावा\या व´ानाचे
मत ठे वू. ाचा उतारा जाजC गुड*पीड नामक दस
ु Zया एका पंडताने आप=या बा]बलोनी व असुर
राvाचा इतहास नामक 3ंथात उµत
ु े
ृ केला आहे (लंडन १८७१). 9यात रॉHलUसन याने पढ
"द=या माणे वचार यi केले आहे त:
“वणCमाला

थम तयार करMयाचे ेय बा]बलोन\या लोकांनाच आहे ; ते अंकग(णतातील

सोपे "हशोब सोडवू शकत होते; 9यांनी कालमापनाथC यंa तयार केले, 9यांनी मातीसारyया Vु#
#या\या टोलेजंग इमारती बांध=या; 9यांनी र9ांना मुलामा दे Mयाची, भोक पाडMयाची व 9यांवर
खोदकाम करMयाची कला शोधून काढल;; ते मनLु याद;

ाMयांची हुबेहूब gचaे काढू शकत होते;
वणकामात 9यांनी बरे च कौश=य संपादन केले होते; 9यांनी आकाशातील ताZयां\या गतीचा
अयास केला, याकरण बनवले व कायदे कानू केले. ते कलान'
ु माची महती जाणत होते. नहे ,
जवळजवळ 9यांनी

9येक शाGाचा पाया घालून पढ
ु ;ल प¬यांना 9यात

गती करणे सल
ु भ कjन

"दले... 3ीक लोकांनी आपल; Hश=पकला, आपले खोदकाम, आपले शाGीयान, आपले तeवान
आपले ग(णतशाG, Dकं वा थोड}यात सांगावयाचे >हणजे ?याला >हणून बf
ु ी लागते 9या सवC
गो@ी Hमसर दे शापासून घेत=या नसून ते 9या सवC

ा\यांपासूनच Hशकले. एकंदर

ा\यसं*कृतीचा

उगम बा]बलोनपासूनच दाखवता येईल. बा]बलोन नसते तर खर; सं*कृती पO
ृ वीवर उदयासच
आल; नसती असे >हटले असता 9यात अतशयोim होणार नाह;.
तथाप सवCच अवाCचीन पंडत बा]बलोनचा Dकं वा

ा\य सं*कृतीचा इतका गौरव करMयास

तयार नाह;त. उदाहरणाथC हे ¶ी ि*मथ व=य>सच या. ते >हणतात कm, “बा]बलोनी व असुर
राvांनी आपल; सवC बुfी फल?योतष व जादट
ू ोणा ा दोन वषयांतच खचC केलेल; "दसते; परं तु
फल?योतष व जादट
ू ोणा यांना कोणी आज शाGीय ानात अंतभत
ूC करणार नाह;.
तeववे_ा ªलेटो यास जेहा

Hसf 3ीक

ा\यांचे शाGीय ान व तeवान अवगत कjन घेMयाची इ\छा

झाल;, तेहा तो इिजFमuये गेला, बा]बलोनला गेला नाह;. यावjन सवC शाGीय ानाचा मiा
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बा]बलोननेच घेतला होता अशी काह; 3ीक लोकांची समजूत "दसून येत नाह;. Hशवाय
बा]बलोनपासन
ू जे काह; आपण घेतले आहे 9याचा उगीच बडेजाव करMयात येतो. 3ीकांपासून
आपण सात "दवसांचा आठवडा घेतला असे सांगMयात येते. पण सात ा संyयेतच काह; जाद ू
भरल; नाह;, साता\या ऐवजी दस
ु र; कोणतीह; संyया असती तर; आपले चालू शकले असते.
शेकडो प¬यां\या अनुभवाने आता आपणास बा]बलोन\या ´ादशमान पfतीपेVा Hमसरदे शची
दशमान पfतीच ेc आहे असे कळून चुकले आहे . पुUहा, बा]बलोनी लोकांनी वणCमाला शोधून
काढल; नाह;; फार तर काय, सवC जगाला तची उपयुiता कळून आल;, तर; दे खील 9यांनी तचा
*वीकार

केला

नाह;.

याकरण,

Hमसरदे शीयां\या पढ
ु े वशेष

ग(णत

व

?योतषशाG

गती केल; नहती. 9यांची

या

वषयांत

दे खील

9यांनी

ौढ; काय ती फल?योतषामuये; पण

फल?योतषाला आता शाG कोण >हणेल? बा]बलोनने पााeयांवर काह; पhरणाम घडवून आणला
असेल, तर तो 9यां\यावर आप=या खP
ु या समजत
ु ी लाद=या हा होय. या @ीने आपण वचार
कj लागलो >हणजे रॉHलUसनचेच वा}य अगद; उलटे कjन असे >हणMयाची पाळी येते कm,
बा]बलोन नसते तर शाGशf
ु खर; सं*कृती ह=ल; आल; 9या\या वीस एक शतके अगोदरच
उदयास आल; असती.”
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करण २ रे

3ीक सं*कृतीतील वान
3ीस\या शाGीय ानाचा आरं भ
(. पू. पाचया शतकात होऊन गेले=या "हरोडोटस नामक 3ीक इतहासकाराने असे
Hलहून ठे वले आहे कm, ल;डयन व मीडी लोकांमuये पाच वषKपयत सतत चाललेले यf
ु सय
ू ाCस
ख3ास 3हण लागून एकाएकm "दवसाची राa झा=यामळ
ु े उभयपVां\या लोकांस ते ई±र; Vोभाचे
gचUह आहे अशी भीती वाटून बंद पडले. या 3हणाचे भवLय Hमलेटसचा थे=स याने आयोनयन
लोकांपाशी अगोदरच वतCवले होते असे "हरोडोटस >हणतो. थे=स याची 3ीसमधील सात
पंडतांमuये जी गणना होऊ लागल; तला हे अचक
ू भवLय अंशत: तर; कारणीभत
ू झाले असले
पा"हजे हे उघड आहे .
अवाCचीन ?योत:शाGपंडतांनी ग(णत कjन हे 3हण (. पू. ५८५ साल; मे म"हUया\या
२५ या तारखेस "दसले होते असे ठरवले आहे . ह; तार;ख अनेक @ींनी महeवाची आहे .
"ह\यामुळे इतहासातील एका

संगाचा काळ नित झाला आहे हे तर खरे च; परं तु शाGीय

ाना\या इतहासा\या @ीने वशेष महeवाची गो@ ह; कm, अगोदर वतCवले=या 3हणाचे Hलहून
ठे वलेले असे हे प"हलेच उदाहरण आहे . Hमसरदे श\या व बा]बलोन\या इतहासात आपणास
शाGीय ानासंबंधी ?या

कारची Hलखाणे सापडतात 9यांत येथून तेथपावेतो एकह; नाव आढळून

येत नाह;; व 9यामुळे कोण9या शाGीय ानाचा उगम कोणापासन
ू होतो हे कळMयास काह;च
साधन नसते. परं तु येथपासून पुढे

9येक महeवा\या क=पनेचा त\या उ9पादकांशी जर; संबंध

जोडता आला नाह; तर; ती जगापुढे ठे वMयास कोणता बुfमान माणूस कारणीभूत झाला हे तर;
आपणास खास सांगता येईल. आज आपणास ठाऊक असले=या क=पना वतCकांमuये अ3पुजेचा
मान ा Hमलेटस\या थे=सलाच आहे . सदरहू थे=ससंबंधी फारच थोडी मा"हती उपलbध आहे ; व
9या\या नावावर जे शोध लादMयात येतात ते खरोखरच 9यानेच लावले होते Dकं वा नाह; हे
ठरवMयास दे खील काह; साधन नाह;. थे=स याचा जUम Hमलेटस येथे झाला होता अशी जर;
सवCसाधारण

समजूत

आहे ,

तर;

एका

आyयायकेमuये

9याची

जUमभूमी

DफनHशयात

अस=यावषयीह; >हटले आहे . तथाप ा शाGा\या अंगात नदान अंशत: तर; आयोनयन 3ीक
रi खेळत होते यावषयी तळमाaह; संशय नाह;. थे=स\या जUमसमयी >हणजे (.पू. सातया
शतकात व 9यानंतरह; बराच काळपावेतो ईिजयन समु#ाचा पूवDC कनारा *वत: 3ीस दे शाइतकाच
3ीक वचC*वाखाल; होता हे वसरता कामा नये. थे=सच काय, पण 9याचे HशLय अनॅि}झमँडर व
अनॅि}झमेनस हे ह; तेथेच जUमले होते. "हरोडोटसची दे खील तीच जUमभम
ू ी होती. इ9यथC हा कm,
3ीस\या शाGीय ानाचा जनक 3ीस दे शात जUमला नसला व 9याचा सवC जUम 3ीस दे शाबाहे र
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गेला असला तर; 9याचे काह; आयC वाटावयास नको. थे=सचा जUम ?या दे शात झाला होता
9या दे शाचे बा]बलोनशी व Hमसर दे शाशी यापारामुळे दळणवळण होते ह; गो@ थे=स\या बुfीचा
वकास होMयास पुLकळशी कारणीभूत झाल; असावी. व*तुत:

ाचीन 3ीक लोकांची अशी

परं परागत समजूतच होती कm, सदरहू पंडताने Hमसर दे शात वास केला असून 9याने नदान
आपले भूHमतीचे ाथHमक ान तर; 9या दे शातच Hमळवले होते. यावjन असे "दसते कm, थे=स
ह; पौर*9य व पााeय ानाची साखळी जोडणार; एक यim होती; व पूवK\या कतCृ व*मत
ृ ी\या
काळातून पिमे\या यi ाधाUय काळात
यim असणे हे एक

वेश करताना मuयंतर; थे=ससारखी एखाद; अंधुक

कारे योयच आहे .

तथाप याचा अथC असा नाह; कm, थे=स ह; केवळ 3ीक लोकां\या क=पनाशimने नमाCण
केलेल; यim होती, 9या\या जUमम9ृ यच
ू े सन-(. पू. ६४०-५४६- हे दे खील नदान *थल
ू मानाने
तर; बरोबर समजावयास हरकत नाह;. 9या\या नावावर जे शोध लादMयात आले आहे त हे
त9काल;न 3ीक वचारा\या

गतीची अव*था दशCवMयास फार उपयi
ु आहे त. थे=स याने ा

Hसf 3हणाचे अगोदरच भवLय केले होते असा त9काल;न लोकांचा सावC]aक समज होता यात
संशय नाह;. परं तु असले भवLय वतCवMयास अवाCचीन ?योतLयांस त9संबंधी िजतके न}कm ान
असते ततके 9यास होते Dकं वा नाह; याबBल शंका आहे . 9याने भवLय वतCवले असले तर ते
केवळ त9पूवC 3हणां\या नयHमत च'ा\या मा"हतीवjनच वतCवले असणे श}य आहे . परं तु तसे
होMयास थे=स\या पूव कोणी वषाCनुवषK सतत ताZयांचे वेध घेऊन त9संबंधी नर;Vणा9मक मा"हती
Hलहून ठे वल; होती व ती थे=स यास उपलbध झाल; होती असे मानले पा"हजे. असले लेख Hमसर
दे शात व बा]बलोनमuये अस=यामुळे थे=स याने याच लेखां\या आधारावर आपले भवLय केले
होते असे साहिजकच अनुमान नघते. सारांश, थे=स याने पौर*9यां\या ाना\या साहायाने जे
भवLय केले 9यावjनच 9याची 3ीक ?योतषशाGाचा जनक >हणून सवCa yयाती झाल;. व*तुत:
9याचे ?योतषशाGाचे ान बेताचेच होते. 9याला सूयम
C ाले\या वा*तवक *वjपावषयी Dकं gचतह;
क=पना असेल असे "दसत नाह;. पO
ृ वी गोलाकार आहे ह; साधी गो@ दे खील 9यास ठाऊक
नहती. तो आप=या

ा\य गुjं माणेच तला सपाट वतळ
ुC ाकृती समजत होता. पाणी हे

व*तुमाaाचे घटक आहे , आरं भी सवCa पाणीच पाणी होते व 9यातून पुढे पO
ृ वी नमाCण झाल; ह;
9याची व±ो9प_ीसंबंधी

Hसf क=पनाह; केवल बा]बलोनी क=पनेचीच सुधाjन वाढवलेल; आव_
ृ ी

होती.
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थे=सचे भूHमतान
थे=स\या नावाचा भूHमतनामक ?या दस
ु Zया शाGाशी संबंध जोडMयात येतो, 9याचे
पर;Vण कjनह; शेवट; तो

ा\य ाना\या वचC*वाखाल; आला होता ह;च गो@ Hसf होते.

"हरोडोटस >हणतो कm Hमसरदे श ह; भूHमतशाGाची जUमभूमी होती. 9या शाGा\या नावा माणे
9याचा उपयोग आरं भी जमीन मोजMयाकडेच होत होता. Hमसर दे शात दर वष नद;ला पूर येऊन
शेतां\या मयाCदा धुऊन जात अस=यामुळे जHमनी मोजMयाकhरता तेथील लोकांना हे शाG तयार
करणे अवnय झाले. आरं भीचे भूHमतपंडत >हणजे केवळ मोजणीदार इसम होते. तथाप Hमसर
दे शामuये ा शाGाची वशेष वाढ झाल; नाह;. ]aकोणाचे Vेaफळ मोजMयास लंब हे च खरे साधन
आहे ह; गो@ Hमसर; लोकां\या uयानात नीटशी आल; नाह;. ते ]aकोणा\या तUह; बाजू मोजूनच
9यावjन आपले ग(णत कर;त असत. तथाप वतुCळाचे Vेaफळ माa ते बरे च न}कm काढू शकत
होते; व सामाUयत: 9यांना आप=या रोज\या यवहारास परु े से इतके भHू मतीचे ान होते.
थे=स\या नावावर भHू मतीचे जे ान आहे , 9यातील कोण9या गो@ी 9याने Hमसर दे श\या
लोकांपासून घेत=या व कोण9या गो@ींचा *वत: शोध लावला हे कळMयास मागC नाह;. थे=स याने
मग ते उसने घेऊन >हणा Dकं वा *वत: शोधून >हणा, पढ
ु े "दलेले भHू मतीतील Hसfांत 3ीकांना
Hशकवले असे सांगMयात येते(१) वतुळ
C ाचा यास वतळ
ुC ाचे बरोबर दोन भाग करतो.
(२) सम"´भुज ]aकोणा\या पायाजवळचे कोन एकमेकांबरोबर असतात.
(३) पर*परास छे दणाZया दोन रे षांनी केलेले समोरासमोरचे कोन एकमेकांबरोबर असतात.
(४) अधCवतळ
ुC ातील कोन काटकोन असतो.
(५) काटकोन]aकोणाची एक बाजू व एक लघुकोण समजला >हणजे 9या\या बाकm\या
बाजू नित होतात.
यांपैकm शेवट\या Hसfांताचा उपयोग कjन थे=सने DकनाZयापासून समु#ातील जहाजाचे
अंतर मोजMयाचा आयCकारक

योग केला होता असे >हणतात. ा आप=या ानाचा उपयोग

9याने घर, झाड Dकं वा मनोरा यांसारyया उं च पदाथाCची 9यां\या छायेवjन मोजणी करMयाकडेह;
केला होता. ह; उं ची काढMयाची र;ती अगद; साधी असल; तर; 9या\या क=पकतेची सूचक आहे .
ह; र;ती अशी आहे - एखा%ा जHमनीशी काटकोन कjन ठे वले=या काठlची छाया कोण9या वेळेस
त\या उं चीइतकm पडते हे "दवसा पाहावे. 9या वेळेस ?या पदाथाCची उं ची काढावयाची असेल
9याची छाया मोजावी >हणजे तेवढ;च 9याची उं ची होईल. असे सांगMयात येते कm, थे=स याने
रे खाभूHमतीची क=पना काढल;. ह; 9याची Hमसरदे शीयांपुढे

गती होती. 9याच माणे 3हण

नैसgगCक चम9कार आहे असे 9याने ठरवले. ह; 9याची खा=डी लोकांपुढे

गती होती. परं तु ा

गो@ी जर खZया अस=या तर तो ानामuये आप=या समकाल;न लोकां\या फारच पुढे होता असे
>हटले

पा"हजे.

कारण

थे=स

होऊन

दोनशे

वषK

लोट=यावरह;

Hसरॅ}यूजपाशी

असले=या
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नHशअस\या सैUयातील 3ीक लोकांची 3हण पाहून तारांबळ उडा=याचा उ=लेख आहे .

छायायंa
थे=सनंतर होऊन गेले=या अनॅि}झमँडर व अनॅि}झमेनस यांना छायायंa काढ=याचे ेय
दे Mयात आले आहे . परं तु वा*तवक शंकुयंa हे छायायंaाचे केवळ
9याचा पूवKकडे फार

ाथHमकाव*थेतील *वjप असून

ाचीन काळापासून उपयोग केला जात असे. कदाgचत असे असणे श}य आहे

कm, अनॅि}झमँडर याने *वत: शंकुयंaाची एखाद; नवीन तZहा शोधून काढल; असेल. अनॅि}झमँडर
याने भौगोHलक नकाशाची क=पना काढल; असेह;

तपादन करMयात आले आहे . पण हे वधानह;

ततकेच चक
"दसते. कारण बा]बलोन\या लोकांनी एका माती\या पाट;वर पO
ू
ृ वीचा नकाशा
काढMयाचा केलेला

य9 अ%ाप आपणास पाहावयास सापडतो. कदाgचत असे असेल कm,

अनॅि}झमँडर हा 3ीक लोकांमधील प"हलाच नकाशा काढणारा माणूस होता; व >हणून 9याला 9या
क=पने\या शोधाचे ेय दे Mयात आले.
अनॅि}झमँडरची पO
ृ वीसंबंधी क=पना थे=स\या Dकं वा बा]बलोनी क=पनेहून नराळी होती.
तो पO
ृ वी ह; व_
ृ gचती\या आकाराची Dकं वा अ3ह;न शंकूसारखी असून त\यावर\या भागावर
मनुLयाची व*ती आहे असे समजत असे. पO
ृ वी हलताना का "दसत नाह;; या

ाचे उ_र

दे Mयासाठl हे अनुमान केलेले होते. पुढे ा व_
ृ gचतीचे Dकं वा शंकूचे अॅटलास नामक राVसात
jपांतर कjन 9याला जो 3ीकांनी पO
ृ वीचा आधार बनवला तो ा मन:कि=पत अशाGीय
अनुमान काढMयाची व_
ृ ीचाच पhरणाम होय.
नाह; >हणावयास अनॅि}झमँडरची एक उपप_ी माa *वतंa क=पने\या सदरात घालता
येMयासारखी आहे . 9याला डावCन\या, मनुLय हा कन@ वगाC\या

ाMयांचा वकास होत होत

नमाCण झाला, ा स¤"#य वकासवादा\या क=पनेचा आ%जनक >हणता ये ईल. अनॅि}झमँडर\या
क=पने माणे समु#ातील मासे हे मनुLयाचे पूवज
C होते व 9याचा अगोदर पाMयात वकास होऊन ते
*वावलंबी बन=यावर जHमनीवर आले (ªलट
ु ाचCने व(णCलेला अनॅि}झमँडर, “ ८. ७३०- 3ीसचे
आ%तeववे_े-आथCर फेअरबँक). अस=या क=पनेस

ा\य समजत
ु ीत आधार असणे श}य नाह; हे

जर; खरे आहे , तर; माशांना मनुLयाचे पूवज
C ठरवMयास आरं भी सवC पाणीच पाणी होते. व
9यातून पुढे जगताची उ9प_ी झाल; ह; बा]बलोनी क=पना बहुधा कारणीभूत झाल; असावी.”
भारतीयांस या क=पनेचे आयC वाटMयाचे मुळीच कारण नाह; कारण व±ो9प_ी\या या
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क=पना आपणास ऋवेदापासून आढळतात.

इटाल;तील

ाचीन 3ीक तeववे_े

डायोिजनेझ लेअHशCअस (हा बहुधा इसवी सना\या तसZया शतकात होऊन गेला असावा)
नावाचा 3ीक तeववेeयांचा चhरaकार >हणतो कm, पायथॅगोरस हा लहानपणी ऑHलंपयन खेळात
मु@युfामuये नाव दे Mयास आला असता 9याचे लहान वय पाहून लोकांनी 9याची हे टाळणी केल;.
पण अखेर तो मु@युfात वजयी होऊन पुढ\या चार वषा\या ऑHलंपअड काळास 9याचे नाव
पडले.

पायथॅगोरससारyया

तeववेeयाने

शार;hरक

खेळात

नावलौDकक

Hमळवला

अस=यास

9याबBल आयC वाटावयास नको. कारण 9या काळी ‘स
ु ढ शर;र तर सुढ मन’ अशी लोकांची
सवCसाधारण समजूत होती. परं तु आपणास पायथॅगोरस\या म=लयुfातील

वीणतेशी कतCय नसून

9या\या ?या कामgगर;मुळे 9यास 3ीसमधील आ% तeववेeयांत अ3पूजेचा मान Hमळाला 9या
कामgगर;चे पयाCलोचन करावयाचे आहे . यासाठl आपणास 9या\या बरोबर 3ीस दे शा\या वा*तवक
भौगोHलक मयाCदेपल;कडे असले=या इटाल; दे शात गेले पा"हजे. कारण, आरं भी\या 3ीक पंडतांचे
वा*तय*थान ?या माणे पूवKस 3ीस दे शाबाहे र आHशयामायनरमuये होते, 9या माणे नंतरचे 3ीक
पंडत पिमेस इटाल; दे शात होऊन गेले. पायथॅगोरसचा जUम दे खील आHशया मायनर\या
DकनाZयालगत असले=या सॅमॉस नामक बेटातच झाला होता ((. पू. ५८२). परं तु बहुधा
पूवव
C यातच तो दे शांतर कjन इटाल;त 'ोटोना येथे गेला असावा. या "ठकाणी 9याने
उतारवयापयत आपले अuययन-अuयापनाचे कायC चालवले, परं तु शेवट; तेथील नागhरकांची
9याजवर खªपा मज होऊन 9याला >हातारपणी हBपार;ची HशVा भोगावी लागल;. याच काळात
होऊन गेलेले इटाल;तील झीनॉफानेझ, पामKनडेझ व ए>पेडो}लेझ हे दस
ु रे तीन तeववे_ेह; 3ीकच
होते. 3ीस हा 9यांचा मायदे श होता व ते 3ीक भाषा बोलत होते. इतकेच नहे तर, 9यांचे
समकाल;न लोक व पुढ;ल प¬याह; 9यांना 3ीकच समजत हो9या. हे लोक *वत: Dकं वा 9यांचे
जवळचेच पूवज
C 3ीस\या नरनराPया सं*थानांतून बाहे र पडून इटाल;त वसाहत कjन रा"हले
होते. तेथे पढ
ु े 9यांचे पर*परांत व तBेशीय लोकांत मोकळे पणाने लनयवहार झाले व 9यामळ
ु ेच
दोUह;ह; वंशांतील आनव
ु ंHशक सं*कार 9यां\या वंशजांत उतjन 9यां\यामuये 9यां\या मायदे शापेVा
सं*कृतीची वाढ अgधक झपायाने व अgधक "दशांनी झाल; असावी असे मानMयास

9यवाय

"दसत नाह;.
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पायथॅगोरसबBल आyयायका
सदरहू तeववेeयासंबंधी आज आपणास जी मा"हती आहे ती बहुतेक दं तकथांवjनच
एक]aत केलेल; आहे . हे पj
ु ष खरोखर होऊन गेले होते याबBल वाद नाह;. तथाप शf
ु
दं तकथां\या *वjपाची असलेल; बर;चशी हकmकत या पj
ु षां\या नावावर घालMयात आलेल; आहे .
पायथॅगोरस हा या सवात वडील होता, व 9या\या क=पनांचा बाकm\या लोकां\या मतावर न:संशय
पhरणाम झालाच असला पा"हजे. परं तु ट;काकारांनी दं तकथांवjन व ा तeववेeयां\या लेखांचे जे
काह; अवशेष आज उपलbध आहे त 9यांवjन 9यांना नरनराPया *वतंa मतांचे जनक बनवून
9येका\या नावावर काह; तर; वHश@ क=पना घात=या आहे त. व*तुि*थती अशी "दसते कm, एक
तर 9या पुjषांनी आपल; *वत:ची अशी *वतंa मते बनवून 9यांचा लोकांना उपदे शच केला
नहता; व तशी 9यांनी *वतंa मते बनवल; असल; तर; 9यांचे वगकरण करMयास आज
आपणाजवळ पुरेसे साधन उपलbध नाह;. ा पुjषांसंबंधी आyयायका अनेक पर*परवरोधी गो@ी
सांगतात, हे सवानाच माUय आहे . एकmकडे पायथॅगोरस हा शf
ु शाकाहाराचा पुर*कताC होता असे
सांgगतले आहे तर दस
ु र;कडे म=लांना मांसाहारावर ठे वून HशVण दे Mयाचा 9यानेच

थम उप'म

केला असे वधान आहे . पुUहा, एकmकडे तो फi नजव पदाथाचेच अवदान दे त असे असे >हटले
आहे , तर दस
ु र;कडे काटकोन ]aकोणा\या बाजूंसंबंधी आप=या शोधाने हषCभhरत होऊन 9याने शंभर
बैलांचा बल; "दला असे वणCन आहे . एकाच चhरaामuये अशा
>हणजे ा तeववेeयांसंबंधी मा"हती Dकती

कारची वसंगत वधाने पा"हल;

कार\या HभUन HभUन आyयायकांनी भरल; आहे ते

uयानात येते. तथाप पुLकळ माणसांची मते 9यां\या आयुLयात बदलत अस=यामुळे ा
पर*परवरोधी हकmकतीह; खZया असMयाचा संभव आहे हे माa वसरता कामा नये.
ा आyयायका खZया असोत Dकं वा खोया असोत, एवढे माa खास कm ?या माणसाला
9या अगद; कायमय

दे शात नेऊन सोडतात, 9या माणसा\या अंगी काह; तर; अलौDकक गुण

असले पा"हजेत. “?या माणसावर आyयायका कायमय व अलौDकक गुणांचा आरोप करतात तो
आप=या का=पनक वैभवाचा मुकुट धारण करMयास सवCथैव असमथC असेल असे >हणवत नाह;.”
अथाCत पायथॅगोरस, पामKनडेझ व ए>पेडो}लेझ हे असाधारण पुWष होते यात तळमाaह; संशय
नाह;. 9यांपैकm कोणी काय मते

तपादन केल; हे माa आपणास आज नित करता येत नाह;.

तथाप 9या सवा\या मतांची गोळाबेर;ज येथे *थल
ू मानाने दे ता येईल.
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पायथॅगोरसची मते, पO
ृ वीचे गोल9व
या काळात उदयास आलेले सवात महeवाचे मत >हणजे पO
ृ वी गोलाकार आहे हे होय. हे
मत पायथॅगोरस याने

थम

तपादन केले असे >हणतात; परं तु पामKनडेझला दे खील 9या

मता\या उ9पादनाचे ेय दे Mयात आले आहे . एव¬या मोया महeवा\या स9याचा शोध पुढ;ल
काळात आणखीह; Dक9येक पंडतां\या नावावर घातलेला आढळून येईल. ा शोधासंबंधी एकूण
एक हकmकत बाहे र पड=यास कदाgचत असे "दसून येईल कm पO
ृ वी गोल आहे ह; क=पना सदरहू
3ीक तeववेeयां\याह; पुLकळ अगोदर उदयास आल; होती. तथाप ह; गो@ गह
ृ ;त धरMयास नदान
आज तर; आप=याजवळ काह; पुरावा नाह;. बा]बलोनी व Hमसर; लोकां\या डो}यात ह; क=पना
आल; नहती हे आपण वर पा"हलेच आहे . 3ीक तeववेeयांना ह; क=पना सच
ु ल; याचे कारण ते
?योत:शाGाचे अयासक होते हे नसून 9यांना भग
ू ोल व भHू मती या वषयांचे यावहाhरक ान
होते हे आहे . सॅमॉस ह; पायथॅगोरसची जUमभूमी अस=यामळ
ु े 9या बेटांतून इटाल;मuये जाMयात
9याचे बरे च सम#
ु पयCटन झाले असले पा"हजे. पO
ृ वी गोलाकार आहे असे मानMयात एक परु ावा,
सम#
ु ामuये दj
ु न आप=याकडे येत असले=या जहाजाचे

थम शीड व डोलकाया "दसू लागून पढ
ु े

हळू हळू जहाजाचा खालचा भाग गोचर होतो हा आहे . पायथॅगोरसला आप=या लांब\या
समु#पयCटनात ह; गो@ लVात येणे अgधक संभवनीय अस=या कारणाने पO
ृ वी\या वा*तवक
आकाराची क=पना 9यासच

थम सुचल; असावी असा तकC करMयात येतो.

पO
ु रे
ृ वी गोलाकार आहे याचे दस

9यंतर >हणजे चं#3हणी पO
ृ वीची छाया चं#ावर वाटोळी

पडते. परं तु ह; गो@ पायथॅगोरस या\या uयानात आल; होती Dकं वा नहती हे सांगता येत नाह;.
Hमसर; Dकं वा बा]बलोनी लोकां माणे 3ीक पंडत ताZयांचे वेध घेऊन ते लेखनव@ कर;त होते
असे मानावयास सuया आप=याजवळ काह; परु ावा नाह;. तथाप तेव¬यावjन 3ीक लोक
आकाशासंबंधी आपले नर;Vणा9मक अनुभव Hलहून ठे वीत नहतेच असे माa खाaीपूवक
C >हणता
येत नाह;. कारण ा काळातील 3ीक लोकांचे सवC कागदपa न@ झाले अस=यामुळे 9यांनी काह;
Hलहून ठे वले असले तर; ते आपणास समजणे श}य नाह;. पायथॅगोरस याने Hमसरदे शात वास
केला होता असे >हणतात. ते खरे अस=यास 9याला तेथे जाऊन ?योत:शाGपfतीचा गंधह;
लागला नसेल असे >हणवत नाह;. डायोिजनेझ याने पायथॅगोरस याचे जे एक पa उfृत केले आहे
9यात पायथॅगोरस हा ?योतषाचा अयास कर;त असे असा उ=लेख आहे . तथाप पO
ृ वी गोल
आहे ह; क=पना पायथॅगोरसला पटMयास बहुधा, समपातळीतील आकृतीत वतळ
ुC व घनाकृतीत
गोल ा सवागपhरपूणC आकृती आहे त ह; 9याची समजूतच कारणीभूत झाल; असावी असे
मानावयास बर;च जागा आहे . काह; का असेना, एवढे माa खरे कm पO
ृ वी गोल आहे ा क=पनेचा
उगम आपणास पायथॅगोरसपयत मागे नेता येतो. इटाल;तील त9काल;न पंडतांनी दस
ु रे काह;ह; न
करता एवढे च एक स9य जर; बाहे र काढले असले तर; दे खील 9यांना शाGीय ानात बर;च मोठl
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भर घात=याचे ेय "दले पा"हजे.
पायथॅ
पायथॅगोरसचे नर;Vण व } 9ययHसfाUत
पायथॅगोरस हा आकाशाचे नर;Vण कर;त असे याचा दस
ु रा पुरावा >हणजे, पामKनडेझ
याचा आधार दे ऊन डायोिजनेझ >हणतो कm सकाळी सूयदयापूव "दसणार; चांदणी व संuयाकाळी
सूयाC*तानंतर "दसणार; चांदणी ा दोUह; एकच आहे त ह; गो@

थम पायथॅगोरस\या लVात

आल;. हा शोध फारच महeवाचा आहे ; कारण यापासून पुढे 3हा"दकां\या गति*थतीसंबंधी नयम
काढMयाचा मागC सुलभ झाला. 3ीक लोकांमuये वजने व मापे सुj करMयाचे ेय दे खील
पायथॅगोरस यासच दे Mयात येते. पायथॅगोरस याने वजनांची व मापांची क=पना काढल; असे न
>हणता 9याने ती फi 3ीक लोकांमuये सुj केल; असे जे >हटले आहे 9यावjन पायथॅगोरसपूव
वजने व मापे बा]बलोन व Hमसर दे शांत अि*त9वात होती हे यi होते.
पायथॅगोरस हा क माणपंडत होता, हे 9या\या वर;ल शोधांवjन सहज uयानात
येMयासारखे आहे . अथाCत 9याने भूHमतीसारखे शाG पhरणताव*थेस पोचवले असे जर 9याबBल
>हटलेले असले तर 9याचे आयC वाटावयास नको. भूHमतीतील 9याचा सु Hसf शोध >हणजे
काटकोन ]aकोणा\या कणाCवर;ल चौरस 9या\या दस
ु Zया दोन बाजूंवर;ल चौरसां\या बेरजेबरोबर
असतो हा होय. ा शोधाने हषCभhरत होऊन 9याने शंभर बैल बळी "दले >हणून जी मागे
आyयायका सांgगतल; आहे ती जर; शf
ु मन:कि=पत आहे तर; ती या शोधामुळे 9यास Dकती
आनंद झाला होता हे माa उ_म र;तीने दशCवले. आपणास भारतीयांमuये हा HसfाUत श=
ु ब
सa
ू ांतच @ीस पडतो.
पायथॅगोरस\या हातचा एकह; कागद आज उपलbध नाह;. असे सांगMयात येते कm, “तो
आपले वचार Hलहून Hसf न करता तoडीच 9यांचा सार कर;त असे. ªयस
ू ेHशआ, मेसापआ व
रोम येथून शेकडो लोक दररोज 9याचे याyयान ऐकMयास उ9सक
ु तेने धावून येत. ?यांना ?यांना
>हणून 9या\या दशCनाचा लाभ होई ते *वत:स अगद; कृतकृ9य समजत. असे या माणसांनी
आप=या इ@Hमaास पाठवले=या पaांवjन "दसते. असे होते तर; Dफलोलाउस\या काळापयत ा
पुWषाचे वचार कोणीह; Hलहून Hसf केले नहते. पायथॅगोरसचे तीन 3ंथ जेहा Hसf झाले
तेहा ªलेटोने ते आप=याकhरता मीना नावाची १०० नाणी दे ऊन वकत घेMयाकhरता Hल"हले होते”
( Hसf तeववेeयांची चhरaे-डायोिजनेझ लेअHशCअस-भाषांतर, यंग १८५३ लंडन). हे 3ंथ जर खरोखर
कधी Hल"हले गेले असले तर नदान आज तर; ते उपलbध नस=यामुळे आपणास उ_रकाल;न
लेखकां\या मा"हतीवरच व±सून राहावे लागत आहे .
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पायथॅगोरसची इतर मते
आता आपण पायथॅगोरसची दस
ु र; काय मते होती ते पाहू. 9या\या ा मतांचा सारांश
डायोिजनेझ याने आप=यापूव होऊन गेले=या अले}झांडर नामक 3ंथकारा\या पु*तकांतून
(तeववेeयांची परं परा) उfृत केला असून *वत: अले }झांडरला ती मते पायथॅगोरसवर;ल ट;का3ंथात
पाहावयास Hमळाल; होती. सदरहू वधाने जर बरोबर असल;- कारण उपhरन"दC @ अले}झांडरचा
3ंथ Dकं वा पायथॅगोरसवर;ल ट;का3ंथ यांपक
ै m आज काह;ह; उपलbध नाह;- तर आपण
पायथॅगोरस\या इतके अgधक सिUनध गेलो असे >हटले पा"हजे.
डायोिजनेझ याने उfृत केले=या सारांशातून पुढे "द=या माणे मB
ु े नघतात:
(१) पायथॅगोरस\या मतात मल
ू पंडाची क=पना, व रे षा, पातळीतील आकृती, घनाकृती व
9यापासून पढ
ु े इं"#यगोचर पदाथC, अशा नरनराPया अव*थांतून साuया व*तप
ू ासून संHम
व*त\
ू या वकासाची क=पना गHभCत आहे . (२) सवC सजीव पदाथC पO
ृ वी, आप, तेज व वायू ा
चार तeवांपासून बनलेले आहे त असे
तर

तपा"दलेले आहे . (३) केवळ पO
ृ वी\या गोलाकाराचीच नहे

तपदवतCजनाची क=पना दे खील यi झाल; आहे . (४) हवेचा आरोयाशी संबंध अगद; *प@

दाखवला आहे . (५) जननासंबंधी व आनव
ु ंHशक सं*कारासंबंधी

ांची क=पना "ददHशCत केल;

असून आपोआप जUमास येMयाची उपप_ी बरोबर नाह; असे मत *प@

तपादलेले आहे . (तथाप

हे येथे सांgगतले पा"हजे कm, ह; जुनी उपप_ी पायथॅगोरसनंतरह; आणखी २४०० वषK जीव धjन
रा"हल; होती). (६) मनाचे पथ
ृ }करण कjन 9यावjन मनुLयाचे मन व इतर

ाMयाचे मन या

दोहोत भेद दाखवला आहे . ·दय हे मना\या एका अंगाचे इं"#य असून मनाची इतर अंगे
म¤ दम
ू uये वास करतात अशी क=पना आहे . म¤ द ू हा इत}या

ाचीन काळीच मनाचे करण समजला

गेला होता हे uयानात ठे वMयासारखे आहे . (७) शf
ु रiवा"हUया, अशf
ु रiवा"हUया व म?जातंतू
ा आ9>याला जोडणाZया साखPया आहे त या वधानावjन शर;रशाGाचेह; Dकं gचत ान यi
होते.
हे सवC तकC तर खरे च, पण 9यांतील नदान काह; तर; स9या\या बरे च जवळ जाऊन
पोचले होते यात संशय नाह;. तथाप ा शाGीय तeवां\या जोडीलाच पायथॅगोरस\या मतात
भूतपशाचाद; क=पनांसह; थारा Hमळाला आहे . मैaी >हणजे समानता, व Hमaांची मालम_ा
सामाईक असते हे ह; 9याचे तeव होते. 9याचे HशLय आपल; मालम_ा एकa सामाईक उपभोगीत
होते असे वणCन आहे . यावjन इत}या

ाचीन काळीह; सावCजनक संप_ी\या तeवाचा

योग

कjन पाहMयात आला होता असे "दसते. 9या\या संगीतावषयी\या कायाCचा उ=लेख पूव केलाच
आहे .
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झीनॉफानेझ
पायथॅगोरसवषयी अशी एक वgचa आyयायका आहे कm, तो, ‘मी आप=या पूवव
C यात
पाताळात गेलो असता तेथे होमर व हे (झआड यांचे, 9यांनी दे वावषयी भल9यासल9या क=पना
सत
ृ के=याबBल हालहाल केले जात असताना पा"हले आहे ’ असे नेहमी >हणत असे. ह;
आyयायका खर; असो Dकं वा का=पनक असो, तजवjन असे एक अनम
ु ान नघते कm
पायथॅगोरसचा त9काल;न 3ीक लोकां\या पारलौDकक मतांवर व±ास नसावा. ा काळी होऊन
गेलेले बहुतेक सवCच मोठमोठे तeववे ते बहुधा ा बाबतीत fाह;न असावेसे वाटते. तथाप
9यांत=या 9यात झीनॉफानेझ नामक तeववेeयाला तर आप=या बांधवां\या सगण
ु दे वते\या
क=पनेचा वशेषच तटकारा होता अशी 9या\यानंतर होऊन गेले=या लोकांची समजत
ू होती,
झीनॉफानेझ याचा जUम (. पू. ५८० \या सुमारास कॉलोफॉन येथे झाला होता. 9याचे आरं भीचे
काह; "दवस भटकMयात गे=यावर शेवट; तो इटाल;त घर कjन रा"हला; व तेथे 9याने एHलअॅ"टक
नावाचा एक नवीनच पंथ काढला. हा पंथ असे

तपादन कर;त असे कm, इं"#यजUय ान हे खरे

ान नसून केवळ तकाCने Hसf होणारे ान तेच खरे ान होय. झीनॉफानेझ या\या कवतेचा जो
काह; थोडाबहुत अंश आज उपलbध आहे 9यावjन 9या\या मताची बर;च *प@ क=पना होऊ
शकते. 9या\या मते ‘दे वा"दकात व मानवात सवCेc असा एक ई±र असून 9याला मनLु यासारखे
शर;र व मन नाह;. मनुLय असे समजतो कm ई±रास दे खील आप=या माणेच जUम आहे ,
आप=या माणेच तो बोलतो-चालतो व आप=या माणेच 9याला कपडेल_े लागतात. परं तु गाई, बैल,
घोडे Dकं वा Hसंह ांना जर gचaे काढMयास मनुLया माणे हात असते व gचaे काढता येत असती
तर 9यांनी दे खील ई±राची *वत:सारखीच gचaे काढल; असती. 9याला बैलांनी बैलाचे, घो¦यांनी
घो¦याचे व Hसहांनी Hसंहाचे jप "दले असते. (3ीसमधील आ% तeववे_े- फेअरबँक. लंडन, १८१८.
प.ृ ६७-७१).’
3ीस\या पौरा(णक कथांतील राVसा"दकां\या युfावषयीह; 9याने ततकmच अव±ासबुfी
दशCवल; असून ती शाGां\या gचDक9सक बुfीची दशCक आहे . ा gचDक9सक बुfीमुळे 9याला
कोणकोणते शोध लावता आले हे कळMयास आज मागC नाह;; परं तु उ_रकाल;न 3ंथकारांनी
9या\या मतांसंबंधी जी एक आyयायका पुढ;ल प¬यांत चालू ठे वल; आहे तजवjन तो
भू*तरशाGाचा जनक होता असे आपणास >हणता येईल. उदाहरणाथC "हपॉHलटस >हणतो कm,
झीनॉफानेझ या\या मते “ह=ल; उघडी असलेल; सवC जमीन पूव पाMयाखाल; होती.” पुढे काह;
"दवसांनी ती वर येऊन त\यावर;ल पाणी नाह;से झाले. Hशंपा वगैरे पाMयात सापडणाZया व*तू
जHमनीवर, पवCतावर Dकं वा खाणीतून आढळून येतात व म9*याद; जलचर

ाMयांचे ठसे जHमनीवर

व खडकां\या मuयभागीह; सापडतात याचे कारण तर; हे च होय. जेहा सवC gचखलच gचखल होता
तेहा हे ठसे उमटले व पढ
ु े ते gचखलाबरोबर वाळून कोरडे झाले. जमीन समु#ाखाल; बुडून तचा
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gचखल झाला >हणजे सवC मनुLयांचा संहार होईल; व नंतर पुUहा मनुLया\या उ9प_ीस
प"ह=यापासून सुjवात होईल (उपयi
3ंथ, पान ८३ पहा). ा उताZयावjन इत}या
ुC
काळीह; झीनॉफानेझ याने

ाचीन

*तर;भूत अवशेषांचा अयास हाती घेऊन 9यावjन ]बनचूक अनुमाने

काढMयास सुWवात केल; होती असे "दसते. झीनॉफानेझ या\या क=पना समकाल;न लोकांस ठाऊक
हो9या; व 9या\या नंतर होऊन गेले=या काह; 3ंथकारांनी 9या उदधत
ृ ह; के=या हो9या. परं तु पुढे
जनतेत 9यांना माUयता रा"हल; नाह; Dकं वा लोक 9या अिजबात वसjन गेले. झीनॉफानेझ\या
मागून सुमारे दोन हजार वषानी इटाल;त Hलओनाड डािहिUस याने पुUहा तीच मते अगद;
*वतंaपणे अयास कjन

तपादन केल;; परं तु Hलओनाड\या नंतरह; चारशे वषKपयत >हणजे

एको(णसाया शतकापयत 9यांना शाG लोकांत माUयता Hमळू शकल; नाह;.
पामKनडेझ
पामKनडेझ हा झीनॉफानेझचा एक HशLय असून 9याने आप=या गj
ु ची वचारपरं परा
गुj\याच शाGीय धतवर पुढे चालवल; होती. परं तु 9या\या शाGीय क=पनांत कवी\या गूढ
क=पनांची भेसळ "दसून येते. पामKनडेझ हा पO
ृ वी गोल आहे या मताचा पुर*कताC होता हे आपण
मागे पा"हलेच आहे . ा मताचा खरा उ9पादक कोण होता याचा नणCय होMयाची फारच थोडी
आशा आहे ; तथाप एवढे माa खास कm, ा मताचा पुर*कार करणारे सवC पंडत इटाल;
दे शातीलच होते. पायथॅगोरस माणे पामKनडेझ यालाह; पO
ृ वी Dफरत आहे हे मत

तपादन

करMयाचे ेय दे Mयात येते; पण 9या\या मतावषयी जे काह; तरु ळक उ=लेख उपलbध आहे त
9यात तर पO
ुC 3ंथ
ृ वी अचल, समयाCद व गोलाकृती अस=यावषयी *प@ >हटलेले आहे . (उपयi
पान १०९ पहा).
तथाप काह; आधु नक संशोधक ा उ=लेखांचा नराळा अथC कjन एक भलतीच क=पना
पामKनडेझ\या माथी मारतात. उदाहरणाथC एक संशोधक असे >हणतो कm, “पामKनडेझ\या मते
अंतभाCगी पO
ु े ती *वत:\या आसाभोवती Dफरत राहते.
ृ वी गोल असून त\या समतोलपणामळ
त\या सभोवती काह; आवरणे आहे त. 9यांपैकm सवात वरचे आवरण अनीचे असून 9या\या
खाल; अंधार व तेज यां\या Hमणाचे आहे ; सवात खालचे आवरण शf
ु अंधकाराचे आहे . हे
आवरण >हणजे बहुधा 9यास पO
ृ वीचा पc
ृ भाग वाटत असावा; व पO
ृ वी\या मuयभागी पुUहा अनी
आहे अशी 9याची क=पना असावी” ( ाचीन तeवानाचा इतहास- हे नhरक hरटर; भाषांतर- ए. जे.
डb=यू. मॉhरसन. लंडन, १८३८. भा. १ प.ृ ४६३.) परं तु संशोधकांना जU
ु या Hलखाणांचा मन:कि=पत
अथC करMयाची जी एक खोड असते 9यांतलाच हा भाग आहे असे ह¤ र; ि*मथ व=य>स यांना
वाटते. तथाप पामKनडेझ हा पO
ृ वीस गोलाकृती समजत होता यावषयी माa शंका घेMयाचे कारण
नाह;. सय
ू दयापव
ू  व सय
ू ाC*तानंतर "दसणार; तेज:पंज
ु चांदणी एकच आहे हे पामKनडेझ याने
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शोधून काढले होते असे एका लेखावशेषावjन "दसते. परं तु ा शोधाचे ेय पायथॅगोरसलाह;
दे Mयात येते हे मागे सांgगतलेच आहे . व*तुत: ा दोघां\या ?योत:शाGवषयक मतांचे पथ
ृ }करण
कjन 9यांपैकm कोणते कोणी काढले हे ठरवणे फार कठlण आहे .
पामKनडेझ\या व±ो9प_ीसंबंधी कवतेत मनुLया\या उ9प_ीवषयीह; वचार यi केले
आहे त. या कवतेवjन कवीला

ाMयांचे िजतके इं"#यीकरण अgधक ततकm बुfी अgधक या

गो@ीची *प@ क=पना होती असे "दसते. तथाप या "ठकाणी 9या\या शbदांची सं"दधता आड
येतेच. ?या 9या\या वा}याचे जमCन 3ंथकार hरटर याने ‘वचार ह; पूणत
C ा आहे ’ (उपयi
ुC 3ंथ पान
४६५.) ा अथाCचे भाषांतर केले आहे . 9याचेच जॉजC ह¤ र; लुई याने ‘स¤"#य9वा\या
वचाराची

ग=भतेबरोबर

ग=भता येते’ असे भाषांतर केले आहे (जॉजC ह¤ र; लई
ु प.ृ ५१.) यामuये hरटरचे भाषांतर

जा*त शbदश: आहे हे खरे ; परं तु एकाच वा}याचे दोन नरनराळे पंडत नरनराPया
भाषांतर कj शकतात यावjन

कारे

ाचीन काळ\या क=पनांचा अथC करMयात कोणती अडचण येते हे

uयानात येईल.
ए>पेडो}लेझ
सॉD'"टसापूव इटाल;त जे मोठमोठे तeववे_े होऊन गेले 9यांत ए>पेडो}लेझ हा अगद;
अल;कडचा आहे . 9याचा जUम (. पू. ४९४ साल; झाला असून तो साठ वषK िजवंत होता.
पायथॅगोरस व ए>पेडो}लेझ यां\यामuये बरे च सा>य आहे . दोघेह; सवCमाUय पुWष होऊन गेले.
दोघेह; वै% होते, व दोघेह; नवीन मतांचे सं*थापक होते. बहुत
ु पणा व गाढ ान यांमuये
ए>पेडो}लेझसारखा दस
ु रा पंडत पढ
ु ;ल काळात }वgचतच सापडेल. तो म9ु सBी होता, भवLयवाद;
होता, पदाथCवानी होता, वै% होता व कवीह; होता. 9या\यावषयी अशी एक दं तकथा आहे कm,
आपण कोणास नकळत अnय झालो तर आपले काह; दै वक चम9काराने jपांतर झाले अशी
आप=या HशLयांची समजत
ू होईल असे समजून 9याने एका ?वालामख
ु ी पवCता\या मख
ु ात उडी
घेतल;; परं तु 9या\या पतळी वहाणांपैकm एक वहाण पवCतातून बाहे र फेकल; गे=यामळ
ु े 9याची
लबाडी उघडकmस आल;. याहून अgधक व±सनीय अशा दस
ु Zया एका दं तकथे माणे ए>पेडो}लेझ
हा इटाल;तून पेलोपॅनेसस मधील आप=या वाडवडलां\या घर; येऊन अातवासात मरण पावला.
एवढा मोठा माणूस व तो इत}या अल;कड\या काळात होऊन गेला असता 9या\या म9ृ यस
ू ंबंधी
लोकांचे इतके अान असावे हे आयCकारक वाटे ल. परं तु यात तसे काह; नाह;. बेकन\या
म9ृ यूसंबंधाने तर; नित ान आपणास कोठे आहे ? Hशवाय एव¬या अतीं"#यान असले=या
माणसास नैसgगCक मरण आले असे सांगMयास 9याचे HशLय साहिजकच कचरले असतील.
ए>पेडो}लेझमuये कवक=पना व नर;Vणशim या दोUह;ह; गो@ी वास कर;त हो9या. असे
सांगMयास येते कm, हवेचा दाब व उघ¦या केले=या नळीतील पाMयाचे वजन तोलून धj शकतो ह;
गो@ ए=पेडो}लेझ\या लVात आल; होती.

काशाला गती असावी असाह; तकC 9याने केला होता.
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परं तु तो Hसf करMयास 9याजपाशी काह; पुरावा नहता. क¤#ो9सारक गतीमुळे तारे खाल; पडत
नाह;त असे 9याने

तपादन केले होते, >हणून >हणतात; हे वधान अथाCत ताZया\या दै नं"दन

गतीसच अनुलVून असले पा"हजे. परं तु मग, एक तर आपणास पामKनडेझ\या नावावर लादMयात
येणारा पO
ृ वी Dफरते हा Hसfांत ए>पेडो}लेझ यास ठाऊक नहता Dकं वा ठाऊक असून तो 9यास
माUय तर; नहता असे गह
ृ ;त धरले पा"हजे. कारण हे दोUह; Hसfांत पर*परांशी उघड उघड
वसंगत "दसतात. 9याने एका पायथळ जागेतील पाणी घालवून ती कोरडी कjन दाखवल;
असाह; एक समज आहे . सुदैवाने ए>पेडो}लेझ या\या लेखाचे थोडेसे अवशेष आज उपलbध असून
9यावjन 9याची काह; मते आपणास खाaापूवक
C समजू शकतात. Hशवाय, ªलेटो, अॅhर*टॉटल वगैरे
ट;काकारां\या

3ंथांत

आले=या

उ=लेखांवjनह;

थोडीशी

अgधक

मा"हती

Hमळू

शकते.

ए>पेडो}लेझची कवता अशी होती कm, ती मोठमोया ट;काकारां\या दे खील कसोट;स उतरल;.
तथाप तचे जे काह; अवशेष Hश=लक आहे त, 9यावjन 9या\या शाGीय ानाचा काह; बोध होऊ
शकत नाह;. 9याचे तeवानावषयक लेख आधीच दब
ु ध आहे त, व 9यातूनह; ते कायjपात
अस=यामळ
ु े अgधकच दब
ु ध झाले आहे त. तथाप 9यातील काह; वा}यांचा अथC माa *प@ आहे .
ए>पेडो}लेझ\या लेखातून *प@ "दसणाZया क=पनांपैकm सवात महeवाची क=पना >हणजे 9याला
दे वतांचे सगुण9व माUय नहते ह; होय. त9काल;न एकंदर पhरि*थती पाहता बुf ामाMयवादा\या
"दशेने ह; बर;च मोठl

गती >हटल; पा"हजे. 9याची दे वावषयी क=पना 9या\याच शbदात पुढे

"दल; आहे :

“(ई±रा\या) जवळ जाणे Dकं वा (9याला) डोPयांनी पाहणे व हातांनी धरणे दे खील अश}य
(?) नाह;; वा*तवक मनुLया\या मनाची खाaी होMयास हाच राजरोस मागC आहे . कारण 9याला
मनुLयासारखे धडाला जोडलेले डोके नाह;, Dकं वा 9या\या धडाला दोन हात फुटलेले नाह;त, Dकं वा
9याला पावले नाह;त, Dकं वा 9याला चपळ पाय नाह;त, Dकं वा केस नाह;त. पवa व शbदातील मन
हे च 9याचे *वjप असून चंचल वचारांनी तो सवC जगतात भटकत असतो.”
ए>पेडो}लेझ याने ई±राची नगुण
C ता कोण9या थराला नेऊन पोचवल; होती याची क=पना
अॅhर*टॉटलने केले=या पुढे "दले=या एका उ=लेखावjन उ_म

कारे होऊ शकेल.”ए>पेडो}लेझ\या

मते ई±रा\या ठायी वषय3ाहक9वाचा सवC*वी अभाव आहे . कारण नाशवंत व*तूंतील *पधाC
नामक तeव ?याला ठाऊक नाह; असा तो एकटाच काय तो आहे .”
अशी एक आyयायका आहे कm ए>पेडो}लेझ याने एका

ेताला जीव गे=यानंतर Dक9येक

आठवडेपयत सडू न दे ता जसे\या तसेच राखून ठे वले होते. ह; आyयायका खर; असल; तर
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तजवjन पचकार;ने रiवा"हUयात पातळ औषध भjन हा चम9कार करMयात आला असावा असे
एक अनुमान नघू शकते; व ह; गो@ मागे पायथॅगोरसवषयी Hल"हताना >हट=या माणे 9या
काळ\या लोकांस रiवा"हUयांची मा"हती होती या गो@ीचा आणखी एक पुरावा आहे . ªलुटाकC
>हणतो कm, ए>पेडो}लेझ\या मते शर;रातील सवC चालक अंश डो}यात Dकं वा छातीतह; नसून तो
रiात भरलेला आहे ; व >हणून मनुLया\या शर;रा\या ?या भागात रi जा*त असते तो 9याचा
भाग इतरांपेVा जा*त चांगला असतो. *टो]बअस याने यासंबंधी *वत: ए>पेडो}लेझ याचेच जे
शbद "दले आहे त ते असे : “अंत:करण हे रiाशयात असून ा रiाशयातून रi वWf "दशांना
बाहे र पडते. मनुLया\या बुfीचे वा*तय ा "ठकाणीच असते; कारण अंत:करणा\या आसपासचे
रi ह;च मनLु याची बf
ु ी होय.” ा उताZयावjन मनLु या\या सवC D'या सवC*वी रiावर अवलंबून
आहे त ा गो@ीची पण
ू C ओळख ए>पेडो}लेझ यास पटलेल; होती असे "दसून येईल.
तथाप ए>पेडो}लेझ याची सवात मोठl कामgगर; >हटल; >हणजे आधु नक वकासवाद;
सजातीय भागांवषयी बोलताना जी क=पना uवनत करतो व जी पढ
ु े अठराया शतकात गटे याने
उलगडून सांgगतल;, ती 9या\या uयानात आल; होती इतकेच नहे तर ती 9याने तशी *प@पणे
यiह; केल; आहे . 9याचे *वत:चे शbद पढ
ु े "द=या माणे आहे त-“केस, पाने व पसे ह; सवC
मूलत: एकच असून सर;सप
ृ ां\या खव=या माणे ते बळकट अवयवांवर;ल खवले आहे त. साळू
ाMया\या पाठlवर;ल काटे दे खील एक कारे तीwण टोकाचे केसच असतात” (उपयi
ुC 3ंथ पान
१८९). सजातीय9वा\या क=पने माणेच jपांतराचीह; क=पना 9या\या डो}यात होती असे "दसते.
कारण अॅhर*टॉटल याने एका "ठकाणी ‘ए>पेडो}लेझ >हणतो कm हातापायांची नखे ह; *नायू
अgधकाgधक कठlण होऊनच बनलेल; असतात’ असे ठासून >हटले आहे . फार तर काय, “ ाMयात
पुढे जे Dक9येक गुणधमC "दसून येतात 9याचे कारण ते 9या\या जUमा\या वेळीच तसे असतात हे
होय; उदाहरणाथC 9यांना पाठlस असा कणा असतो याचे कारण ते ?याचे वंशज आहे त तो मागे
वाकत असे (उपयi
ुC 3ंथ पान २२०). ा 9या\या वधानात

ाMयाचे गुणधमC 9या\या मुलाबाळात

उतjन 9याचा वकास होत असतो, ा लामाकC\या क=पनेचे बीज आहे असेह; >हणावयास हरकत
नाह;. अॅhर*टॉटल याने ए>पेडो}लेझ याचे वर;ल मत दे ऊन ते चूक आहे असा आपला 9यावर शेरा
मारला आहे ; पण ए>पेडो}लेझ नंतर २३०० वषानी लामाकC याने ाच तeवाचे अgधक ववरण
कjन आपले नाव वकासवादा\या इतहासात अजरामर कjन ठे वले.
तथाप ए>पेडो}लेझ\या सवCच क=पना शाGाला शोभMयासारyया आहे त असे नाह; हे
येथे नमूद केले पा"हजे. उदाहरणाथC, पO
ृ वी\या पाठlवर;ल सजीव

ाMयांची उ9प_ी कशी झाल;

यासंबंधी 9याने एके "ठकाणी जी क=पना यi केल; आहे तचा सारांश असा: आरं भी डोकm,
माना, डोळे वगैरे नरनराळे अवयव इत*तत: ³मण कर;त होते. 9यांची पर*परांत य\छे ने
नरनराPया

कारची एकmकरणे होऊन अनेक घटना व वघटना होत होत शेवट; ह=ल;चे

तयार झाले. ा घटनावघटनां\या

ाणी

योगात मuयंतर; दोन तoडे असलेले, इ9याद; नरनराPया
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कारचे

ाणी तयार होऊन असंyयात

योगांनंतर शेवट; सवागपhरपूणC

ाMयाची उ9प_ी झाल;.

(उपयुi 3ंथ पाने १८९ व १९१) सदरहू वचार शाGीय क=पनांपेVा कवक=पनाच अgधक आहे त
हे खरे . परं तु ा क=पना Dकतीह; वgचa अस=या तर; 9यांत *तत
ु \या वकासवादा\या
क=पनेकडे चाचपडत जाणाZया माणसाची धडपड "दसून येते यात शंका नाह;.
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करण ३ रे

उ_रकाल;न 3ीक वान
अथेUस\या वचC*वा\या काळातील 3ीक लोकांचे शाGीय ान
हा वेळपयत आपण 3ीक लोकां\या शाGीय ानाचे पर;Vण केले, तर; खुB 3ीस दे शा\या
DकनाZयास आपला पाय लागला नाह;. आता दे खील आपण ?या पुWषांचा वचार करणार आहोत
9यांपैकm बहुतेकांचा जUम 3ीक सा¸ा?या\या बाहे रच झालेला आढळून येईल. ा पुWषांत व
पूव\या पुWषांत फरक एवढाच कm, ा लोकांना 3ीस दे शची राजधानी जी अथेUस तने
आप=याकडे आकषCत कjन घेतले होते. ा लोकांचा मोचाC 3ीसकडे वळMयास ा काळातील
बदललेल; पhरि*थती कारण झाल; होती. थे=स\या काळात, Dकं वा 9यानंतर इटाल; दे शात होऊन
गेले=या मोठमोया 3ीक पंडतां\या काळात, 3ीक लोक >हणजे केवळ Dक9येक लहान लहान
राvांचा एक वसंघ"टत समुदाय होता. 9या सवाना एकa जोडणार; जर कोणती गो@ असेल तर ती
9यांचे समभाष9व ह;च एक होय. परं तु (. पू. पाचया शतका\या आरं भी दाराइस व
9या\यानंतर झेर}सस यांनी आप=या इराणी सैUयानशी 3ीस दे शावर मोठमोया *वाZया के=या;
व 3ीक व इराणी सैUयांत 9या वेळी ?या लढाया झा=या 9यांत अखेर 3ीक लोकांनी वजय
Hमळवून इराणी सैUयास आप=या दे शाबाहे र हाकून लाव=यामुळे 9यां\यातील उ9साह वाढून
9यां\यामuये *वदे शाHभमानाची ?योत

?वHलत झाल;. सुमारे अधCशतकपावेतो नरनराळी 3ीक

राvे पूव\या मानाने पाहता बर;च गुMयागोवंदाने एकa रा"हल;. अथेUस शहर ा ता9पुर9या एकa
झाले=या सा¸ा?याची राजधानी समजल; जाऊ लागून तला 3ीक सं*कृती\या माहे रघराचे व
काशीVेaाचे *वjप आले. अथेUस हे आता यापाराचे क¤# झाले व ह;च गो@ ते सं*कृतीचे व
बौfक वचC*वाचे क¤# होMयास बर;चशी कारणीभूत झाल;. बाहे र\या वसाहतीतील व´ान लोक
अथेUस येथे येऊ लागले; व अथेUस येथील पंडत बाहे रदे शी जाऊ लागले. ?यांना >हणून
राजकरणात, एखा%ा कलेत, वा¦:मयात Dकं वा तeवानात पुढाकार HमळवMयाची लालसा होती ते
सवC अथेUसकडेच धाव घेऊ लाग=यामुळे पेhर}लेस\या काळातील आयCजनक सं*कृती अ9यंत
थोड}या अवधीत उदयास आल;. एि*कलस सॉफो}लेझ, यhु रपडेझ, "हरोडोटस ् व OयHु सडडेझ ा
पW
ु षांची जUमदाaी ह;च सं*कृती होय.
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अॅनॅ
नॅ}सॅगोरस
ा सुवणCयुगा\या आरं भी केहातर; }लेझॉHमनीहून एक मuयम वयाचा माणूस अथेUस
शहर; आला. तेथे जमले=या अनेक मोठमोया माणसांत सuया आप=या @ीने हाच जा*त
महeवाचा आहे . ा नवीन आले=या माणसाचे नाव अॅनॅ}सॅगोरस हे होते. पुढ;ल काळातील लोक
9याला अॅनॅि}समेनेझचा HशLय >हणतात. पण 9यात तOय Dकतपत आहे ते सांगता येत नाह;.
आपणास खाaीलायक मा"हती आहे ती ह; कm, अॅनॅ}सॅगोरस हा खराखरा *वतंa वचाराचा माणूस
असून, 9याची आ(ण पेhर}लेझ व युhरपडेझ यांची जीवकंठ मैaी जमल; होती. तो अथेUस
येथे Dकती "दवस होता यावषयी काह; नित मा"हती नाह;; परं तु एवढे माa खरे कm, शेवट; तो
आप=या मतांमळ
ु े अथेUस\या लोकां\या तर*कारास पाa झाला. 9या\यामuये शोधकबf
ु ी वास
कर;त अस=यामळ
ु े 9याला आप=या समकाल;न लोकां\या ई±रासंबंधी क=पना माUय होणे श}य
नहते. तो पण
C णे पाखंडी बनला व आप=या *वत:चीच काह; तर; नवीन मते
ू प

तपादन कj

लागला. असल; माणसे लोकांना कधीह;  य होत नसतात. असे >हणतात कm,
अॅनॅ}सॅगोरस यास 9या\या मतांबBल दे हाUत

थमत:

ायित दे Mयाचे ठरले होते. परं तु पेhर}लेझ\या

वजनामळ
ु े ह; HशVा कमी होऊन हBपार करMयात आले. ते काह;ह; असले, तर; एवढे माa उघड
आहे कm, ा पंडताला आप=या वf
ृ ापकाळी अथेUस शहर सोडून बाहे र जावे लागले. तो 9यानंतर
लँ ªसाकस येथे जाऊन रा"हला. ा

संगी 9याने असे उ¹ार काढले कm, “ा हBपार;ने मी

अथेनयन लोकांना मुकलो नसून अथेनयन लोक माa मला मुकले आहे त.”
9याचे समकाल;न लोकांत *थान
अॅनॅ}सॅगोरसला आप=या समकाल;न लोकांत कोणते *थान होते, व तeवाना\या
वकासात Dकतपत अंग होते ावषयी बराच वाद आहे . 9या\या कमनHशबाने अॅhर*टॉटलचा
9याजवषयी काह; गैरसमज झाला होता, Dकं वा 9याची योयता अॅhर*टॉटल यास बरोबर समजल;
नहती. ह; एकच गो@ तो जर खरोखर वलVण बf
ु ीचा माणस
ू नसता तर 9या\या कmतस 3हण
लावMयास पुरेशी झाल; असती, व मग 9या\याकडे कोणी ढुंकूनह; पा"हले नसते. अॅhर*टॉटलनंतर
होऊन गेले=या तeवाना\या इतहासकाराचे लV

ाचीन पंडतांचे वा*तवक ान काय होते ते

पाहMयापेVा पूव\या पंडतांनी केले=या शbदांवर;ल कोया, 9यां\या तoडची अलंकाhरक वा}ये
Dकं वा 9यां\या तoडून कधी सहजग9या बाहे र पडलेल; वधाने जी परं परागत दं तकथांवjन उपलbध
असतील ती घेऊन 9यांवरच आपल; मि=लनाथी करMयाकडे वशेष होते. आप=याला येथे अथाCत
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अशा गो@ींशी काह; कतCय नाह;. अॅनॅ}सॅगोरसने कोणकोण9या सृ @चम9कारांचे नर;Vण केले
होते व 9यांवjन 9याने आपले Hसfांत काय काढले होते हे आपणास पाहावयाचे आहे . ा
उ_रे दे Mयास आप=याला अंशत: दु यम

ांची

ती\या पुरायांचाच आय करावा लागतो; परं तु सुदैवाने

अॅनॅ}सॅगोरस\या लेखांचे काह; अवशेष आज आपणास Hमळू शकतात. असे >हणतात कm, 9याने
सवC आयुLयात सारे एकच पु*तक Hल"हले. डायोिजनेझ 9या\यावषयी असेह; >हणतो कm,
ग%रचना करणारा तो प"हलाच पंडत होता. ा दस
ु Zया वधानात वशेष तOय नाह;. तथाप
9या\या पूवची ाहून अgधक व*तत
ृ अशी ग%रचना आज पाहावयास Hमळत नाह; यात माa
संशय नाह;; ?याला पााeय लोक ग%ाचा जनक समजतात तो "हरोडोटस ा }लेझॉHमनी\या
तeववेeयाहून काह;सा लहान होता व या दोन पंडतांची अथेUस येथे गाठह; पडल; असणे
संभवनीय आहे .

9याची ?योतवCषयक मते
अॅनॅ}सगोरस\या लेखांचा बराचसा भाग काळा\या उदरात गडप झाला आहे , तर; 9या\या
शाGीय मतांसंबंधी साधारण बरोबर मा"हती आपणास Hमळू शकते. डायोिजनेझ लेअHशCअस याने
यांपैकm काह; मतांवषयी मा"हती *प@ शbदांत "दलेल; आहे . अशा

कार\या पुरायात काह; अंशी

अनितता असते असे वर दशCवMयात आले आहे खरे , परं तु हा पुरावा पूव येऊन गेले=या इतर
तeववेeयासंबंधी ?या

कारचा पुरावा उपलbध आहे , 9याहून काह; वाईट नाह;. जर आपण
असलाह; पुरावा टाकून दे ऊ लागलो, तर पुLकळ संगी आप=या हाती काह;च मा"हती Hश=लक

राहणार नाह;. अस=या पुरायात आपणास ा पंडतां\या समकाल;न माणसांचे व 9यां\या
पाठोपाठ होऊन गेले=या काह; प¬यांचे 9यां\यासंबंधी काय मत होते एवढे तर; नदान खास
पाहावयास Hमळते. डायोिजनेझ >हणतो, “अॅनॅ}सॅगोरस\या मते सूयC हा पेलोपॉने ससहूनह; मोठा
असा एक लाल तापले=या लोखंडाचा गोळा आहे ; व चं#ावर घरे , पवCत, दZयाखोर; वगैरे सवC
आहे त.” ªलेटो जे >हणतो कm, अॅनॅ}सॅगोरस याने चं#ास

काश असMयाचे व 9याच माणे

चं#सूया\या 3हणांची काय कारणे आहे त याचा बरोबर तकC केला, 9यामुळे वर;ल वधानास पु@ीच
Hमळते. अॅनॅ}सॅगोरस\या >हणून "दले=या ?योतषशाGवषयक दस
ु Zया काह; उपप_ी तर याहूनह;
मजेदार आहे त. उदाहरणाथC, तो >हणतो कm, “आरं भी तारे हे वाटे ल तसे इकडून तकडे Dफरत
होते. आज आपणांस एकसारखा "दसत राहणारा ºव
ु तारा तेहा नेहमी डो}यावर "दसत असे,
परं तु नंतर 9याला काह; 'ांती

ाF झाल;. आकाशगंगा ह; सय
ू ाCचा परावतCत

काशामळ
ु े तीतील तारे *प@ "दसू शकत नाह;त. धूमकेतू हे
समद
ु ाय असून तट
ु णारे तारे हे ा आकाशातून पडणाZया एक

काश असून 9या

काशात असलेले 3हांचे मोठे

कार\या "ठणया आहे त.
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बु f ामाMयवादा\या तeवावर सृ @चम9कारांचा
कायCकारणभाव पाहMयाचा

य9

वर;लपैकm बZयाचशा वधानांत स9याचा लवलेशह; नाह; हे आता Hसf झाले आहे . तथाप
9यांत जगामuये जे चम9कार @ीस पडतात 9यांचा बुf ामाMयवादा\या तeवावर कायCकारणभाव
पाहMयाचा मन:पूवक
C

य9 केलेला "दसतो. सूयC हा एक लोहरसाचा मोठा गोळा आहे ा तकाCत

व आधुनक वि\छUनDकरणदशCका\या सााने लागले=या शोधात तeवत: काह;च फरक नसावा हे
अ9यंत आयCकारक नहे काय? ह; लोहउपप_ी हा केवळ एक का=पनक तकC असेल असेच काह;
>हणता येत नाह;. पुLकळ अंशी ते उ=कापाषाणांची तपासणी कjन तजवjन वgचDक9सक
बf
ु ीने काढलेले एक अनम
ु ानच असMयाचा संभव आहे . अॅनॅ}सॅगोरस याने इजे*पॉटोHम येथील
एका उ=कापाताचे अगोदर भवLय वतCवले होते असे सांगMयात येते. ह; आyयायका शbदश:
खर; असणे अथाCत केहाह; श}य नाह;. तथाप अॅनॅ}सॅगोरस\या नावाचा उ=कापाता\या
भवLयाशी संबंध जोडMयात ये तो यावjन असे एक अनुमान माa नघू शकते कm, 9याने ा
उ=कापाषाणांची Dकं वा नदान उपयi
ुC उ=कापाषाणांची तर; तपासणी केल; असावी. कारण, ा
संगा\या अगोदर असो Dकं वा नंतर असो, अॅनॅ}सॅगोरस याने आकाश हे पडणाZया Hशलांनी
भरलेले आहे असे एक वधान केले होते. तुटणारे तारे ा आकाशातून पडणाZया "ठणया आहे त हे
9याचे वधान, तो तुटणारे तारे व उ=का एकच समजत होता असे दशCवते. आकाशातून धगधगीत
काशा\या jपाने

खाल; येणZया व*तूंचे लोखंडासारyया पदाथाCत jपांतर होते या एका

अनुभवHसf गो@ीवjन, सूयC हा लाल झाले=या लोखंडाचा रस असावा असे अनुमान 9याने केले
असावे.

क¤#ो9सारक
#ो9सारक शim\या क=पनेचा उदय
ह; क=पना एकदा ढ झा=यावर आकाशातील इतर तारे देखील 9याच पदाथाCचे बनलेले
असावेत असा वचार डो}यात येMयास फार वेळ लागला नसावा. तथाप, यामुळे पुढे एक फारच
आयCजनक क=पना नघाल;. पO
ृ वी व आकाशातील तारे यांची घटना जर पर*परHभUन नाह;, व
पO
ृ वीभोवती जर ते सवC पंगा घाल;त आहे त, तर ते पO
ृ वीवjन एखा%ा शimने च'ाकार गती
दे ऊन कशावjन Hभरकावले नसतील. अॅनॅ}सॅगोरसने जी क=पना लढवल; ती अशीच असून ह;च
9याची ताZया\या उ9प_ीची उपप_ी होती. हा तकC फारच आयCजनक होता यात शंका नाह;.
आधु नक शाGांनी यातील ?या काह; गो@ी खोया ठरव=या आहे त 9या वगळून टाका.
आकाश*थ सवC नरनराळे सय
ू C असून आपल; पO
ृ वी ह; 9यां\या पासंगासह; लागणार नाह; इतकm
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लहान आहे , व 9याच माणे पO
ू C यां\या संबंधामuये सय
ू C हा जUय नसून जनक आहे , ा
ृ वी व सय
दोन गो@ी लVात या >हणजे इतका फरक कjनह; शेवट; अॅनॅ}सॅगोरसचीच व±ो9प_ीसंबंधी
क=पना आजतागायत "टकाव धjन रा"हलेल; @ीस पडते. ह; क=पना 9यास केवळ य\छे ने
सच
ु ल; नहती हे माa वसरता कामा नये. ा वषयासंबंधी जो काह; थोडासा परु ावा मनLु यास
Hमळणे श}य आहे 9यावjनच 9याने योय ते अनुमान काढले होते. अथाCत अॅनॅ}सॅगोरसला
क¤#ो9सारक शimची आज आपणास आहे तशी नीट क=पना होती असा याचा मळ
ु ीच अथC नाह;.
क¤#ो9सारक शim >हणजे दस
ु रे तसरे काह; नसून, नसगाCतील ि*थतसात9य हा गुणधमC आहे ह;
गो@ uयानात येMयास आणखी दोन सहGके उलटावी लागल;. तथाप, ह; गो@ लVात ठे वल;
पा"हजे कm ा *प@ीकरणामुळेह; अ%ाप कोणतीच गो@ *प@ झालेल; नाह;. व*तुत: 9याला
*प@ीकरण >हणMयापेVा व*तुि*थतीकथन हे नाव दे णेच अgधक शोभेल.
अॅनॅ}सॅगोरसला क¤#ो9सारक शimचे कारण जर; समजले नसले तर;, 9या शimमुळे
यवहारात काय काय चम9कार घडू शकतात हे 9याला सहज पाहता आले असेल. साधा गोफणीने
दगड फेकMयाचा
येMयासारखा

आहे ,

योग घेतला, तर; 9यापासून चौकस बुfी\या माणसास बराच बोध घेता
आपण

गोफण

एकदा

Dफरवू

लागलो,

>हणजे

ती

बात:

पO
ृ वी\या

आकषCणशimसह; न जुमानता एकसारखी च'ाकार Dफरत राहते; व गोफणीतून दगड सुट=यावर
तो िजतकm 9याला अgधक गती असेल ततका पO
ृ वीपासून अgधक दरू जातो, हे कोणासह; सहज
समजMयासारखे आहे . अथाCत खूपच गती "दल; तर पदाथC पO
ृ वीपासून दरू आकाशातदे खील जाऊ
शकतील, व पुरेशी च'ाकारगती 9यांना तेथेच Dफरवीतह; ठे वील, अशी साहिजकच एखा%ाची
यावjन क=पना होऊ शकेल. असेच काह; तर; पूव झाले असावे असे अॅनॅ}सॅगोरसलाह; वाटले.
इतकेच नहे , तर 9या\या क=पनशimने 9याला आणखीह; एक पाऊल पुढे नेले. 9या\या मते
ताZयांचीह; गती हळूहळू कमी होईल व अशा र;तीने 9यां\यामधील क¤#ो9सारक शimचा लोप होत
जाऊन शेवट; इजे*पॉटोमीत उ=का पडल; 9या माणे हे सवC तारे पुUहा पO
ृ वीवर येऊन आदळतील.

अॅनॅ
नॅ}सॅगोरस\या क=पनेची योयता व तचा पढ
ु ;ल प¬यांत

सार

वर;ल ववेचनावjन अॅनॅ}सॅगोरसला Uयूटन\या पव
ू च गुW9वाकषCणाचा वास आला होता
असे "दसन
ू येईल. ‘जो Hसf करतो 9याचा शोध’ असा जर शाG पंडतांमuये Hशर*ता नसता,
तर ा

ाचीन 3ीक तeववेeयाला आपण Uयूटन\याह; डो}यावर नेऊन बसवले

असते.

अॅनॅ}सॅगोरसला 9याची क=पना Hसf करता येत नहती. 9या\या युiवादास फार झाले तर
सूचक >हणता येईल. तो दशCक माa होऊ शकत नाह;. 9याला पदाथC खाल; पडतात 9यांचे काय
नयम असतात हे देखील ठाऊक नहते, मग ते नयम आकाश*थ ?योतींना लावMयाची गो@ तर
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बोलावयासच नको. ा ?योतीं\या आकारांसंबंधी व अंतरासंबंधी 9याची क=पना फारच अ*प@
होती हे खरे , तथाप 9याने व±ो9प_ीसंबंधी इत}या

ाचीन काळी केलेला तकC खरोखरच तoडात

बोट घालMयासारखा आहे हे कोणासह; कबूल करणे भाग आहे . अॅनॅ}सॅगोरस\या मतांचा 9या\या
पुढ;ल प¬यांत Dकती
नंदकास

अनुलVून

सार झाला होता हे ªलेटोने आप=या 3ंथात सा'े"टस\या तoडी 9या\या
जे

उ_र

घातले

आहे

9यावjन

सहज

uयानात

येईल.

ा

उ_रात

अॅनॅ}सॅगोरसची ह; मते सॉ'े"टसा\या वेळी सामाUय लोकांनादे खील ठाऊक होती असे गHभCत केले
आहे .

शHशकलांची उ9प_ी
अॅनॅ}सॅगोरस\या ा व±ो9प_ीसंबंधी क=पनेत जो चुकmचा अंश आहे 9यामुळे Dक9येक
ट;काकारांनी 9या\या क=पनेची खर; खर; योयता बरोबर ओळखल; नाह;. परं तु ?योतषशाGातील
दस
ु Zया एका अनुमानाचे माa 9याला सवाCनुमते ेय दे Mयात येते. हे अनुमान >हणजे चं#ा\या
कलांसंबंधी होय. चं#ाचा उजेड हा परावतCत

काश आहे व 9या\या कला ा 9या\या सूयC काHशत

भागाचे कमीजा*त अंश नरनराPया "दवशी आप=या @पथात येत अस=यामुळे उµत
ु होतात, हे
थम अॅनॅ}सॅगोरसने शोधून काढले ह; गो@ सवासच माUय आहे . चं#ाचे वाटे ल तेव¬या बारकाईने
नर;Vण केले तर; ह; व*तुि*थती uयानात येMयाची Dकती थोडी आशा आहे हे पा"हले >हणजे ा
अनुमानाची खर; Dकं मत कळून येईल.

चं# गोलाकृती आहे ह; क=पना
परं तु वर जे चं#ा\या कलांचे कारण "दले आहे 9यावर दस
ु र;ह; एक आयCजनक क=पना
अवलंबून आहे . चं#ा\या कला ा सय
ू ाC\या परावतCत
>हणजे ?या चं#ावjन हा
ओघानेच

काशामळ
ु े उµत
ू होतात हे एकदा ठरले,
काश परावतCन होऊन येतो तो एक वाटोळा गोळा असला पा"हजे हे

ाF होते. कारण गोलाHशवाय दस
ु र; कोणतीह; आकृती चं#ास कलां\या jपात दाखवू

शकणार नाह;. अथाCत चं# हा केवळ मM
ृ मय आहे एवढे च नहे , तर तो गोलाकृतीह; असला पा"हजे
हे Hसf होते. तेथे आपणास अॅनॅ}सॅगोरस पण
ू C शाGशf
ु अनुमानाची कास धjन नर;Vणापासून
*प@ीकरणाकडे गेलेला @ीस पडतो. ा 9या\या शोधामुळे ?योतवCषयक ानात बर;च महeवाची
भर पडल; यात संशय नाह;.
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पO
ृ वी\या आकृतीसंबंधी चुकmची समजूत
ावjन कदाgचत कोणास असे वाटMयाचा संभव आहे कm, ?या बुfीला पO
ृ वी, चं#, सूयC व
तारे यांची घटना सारखीच आहे ह; क=पना करता आल;, तने चं# गोलाकृती आहे हे एकदा
uयानात आ=यावर पO
ृ वी, सूयC व तारे हे देखील 9याच आकारांचे आहे त असा साहिजकच तकC केला
असावा. परं तु व*तुि*थती तशी आढळून येत नाह;. अॅनॅ}सॅगोरस\या मते पO
ृ वी सपाट Dकं वा फार
झाले तर कूमCपc
ुC असावी. अॅनॅ}सॅगोरस\या पूव इटल;त पायथॅगोरस व पामKनडेझ
ृ ाकार वतळ
यांना पO
ृ वी\या गोलाकृतीची क=पना सुचल; होती हे खरे . परं तु पायथॅगोरसला ती क=पना खरोखर
सुचल; नहती हे आपणास नित सांगता येत नाह;; व सुचल; असल; तर; लोकांनी 9याची मते
3हण करMयात त9परता दाखवल; नाह; असे >हटले पा"हजे. दस
ु रा जो पामKनडेझ 9याबBल माa
वाद नाह;; परं तु तो तर अॅनॅ}सॅगोरसचा पण
C णे समकाल;नच होता, तेहा परु ाणमतास gचकटून
ू प
रा"ह=याचा फारसा दोष अॅनॅ}सॅगोरस\या माथी मारता येत नाह;.

आकाशगंगेसंबंधी उपप_ी व तीतील स9याचा अंश
अॅनॅ}सॅगोरसने *वत: चं#3हणाचे कधीच बारकाईने नर;Vण केले नसेल. दररोज राaी
आकाशात गोचर होणार; आकाशगंगा ह; कदाgचत 9याचे पO
ृ वी\या आकारासंबंधी मत
बनवMयास कारणीभूत झाल; असावी. फार

ाचीन काळापासून ?योतLयांस आकाशगंगा ह; काय

आहे याचे कोडेच पडले होते. परं तु, अॅनॅ}सॅगोरसने तचे असे *प@ीकरण "दले कm, आकाशगंगा ह;
आकाशात पडलेल; पO
ृ वीची छाया असून, अंधाZया राaी ?या कारणामुळे ताZयांचा

काश अgधक

पडतो 9याच कारणामुळे 9या छायेतील तारे ह; जा*त चकाDकत "दसतात; व तीतील अनेक लहान
लहान अnय तारे nय झा=यामुळे 9यांची संyया पुLकळ वाढलेल; "दसते. अथाCत ा क=पनेतील
पO
ृ वी\या छायेची उपप_ी आता कोणासह; माUय होणार नाह;. परं तु तीत स9याचाह; काह; अंश
आहे ह; गो@ गॅHलHलओ\या काळापयत कोणा\या uयानात आल; नाह;. हा स9याचा अंश >हणजे
आकाशगंगेचा

काश हा तीत असले=या अनेक ताZयां\या चकाकmमुळे उµत
ू झालेला असतो ह;
क=पना होय. अॅअॅनॅ}सॅगोरसची छायेची उपप_ी पO
ृ वी गोलाकार आहे हे Hसf होताच ढासळून
पडल; असावी. व ा उपप_ीबरोबरच आकाशगंगा ह; अनेक ताZयांची Hमळून झालेल; आहे ह;
त\या जोडीची उपप_ीह; काह; "दवस मागे पडलेल; "दसते.
एक आधु नक ट;काकार असे >हणतात कm ह; छायेची उपप_ी अगद; पोरकट होती; कारण
आकाशगंगा ह; 'ांतव_
ृ ातून गेलेल; नाह; एवढ; Vु=लक गो@ह; ती

तपादन करताना त\या
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उ9पादका\या लVात आल; नाह;. (gथओडोर गाँपेझ,C 3ीक gथंकसC : ए "ह*»; ऑफ एUशंट
Dफलॉसफm (जमCनवjन लॉhर मॅनेस याने केलेले भाषांतर), UयूयॉकC १९०१, पाने २२०, २२१). परं तु
हे ट;काकार वर;ल ट;का करताना पO
ृ वी गोल आहे ह; अल;कडची क=पना गह
ृ ;त धjन चालतात.
?या आकारामुळे पO
ृ वीची आकाशगंगे माणे लांबोळी छाया पडेल असा एखादा आकार क=पणे
काह; अश}य कोट;तील गो@ नाह;. हा आकार अथाCत अWं द व लांबोळा असा काह; तर; होईल.
अॅनॅ}सॅगोरस\या मते पO
ृ वी अशा आकाराची होती असे मानMयास आज काह; पुरावा नाह;; तथाप
चं#कलांची उपप_ी लावणाZया माणसा\या डो}यात आकाशगंगेसारखी बारकmशी छाया िजची पडते
9या पO
ृ वीचा आकार कसा असला पा"हजे हा वचार आला नसावा असे >हणता येत नाह;. Hशवाय
हे ह; आपण लVात ठे वले पा"हजे कm, त9काल;न 3ीक लोकांस ात असलेला पO
ृ वीचा भाग
>हणजे पव
ू Kकडून पिमेकडे पसरलेला असा एक जHमनीचा तक
ु डाच होता.

अॅनॅ
नॅ}सॅगोरसचे वायुि*थतीशाGासंबंधी ान
?या पुWषाने इजे*पॉट;मी\या उ=कापाषाणाचा अयास कjन 9यावjन आयCचDकत कjन
सोडणार; अनुमाने काढल;, 9याचे वातावरणातील इतर चम9कारांकडेह; लV जाऊन 9यांची बरोबर
उपप_ी 9याने लावल; अस=यास 9यात नवल नाह;. वारे हे सूयाC\या उLणतेने हवा वरल होऊन
उ9पUन होतात, ह; वाZयांची उपप_ी शोधून काढMयाचे ेय अॅनॅ}सॅगोरसला दे Mयात येते. व*तुत:
ा *प@ीकरणामुळे अॅनॅ}सॅगोरस यास ‘वायुि*थतीशाGाचा जनक’ हे नाव साथCपणे दे ता येMयाजोगे
आहे . परं तु ?या शाGास आरं भ अॅनॅ}सॅगोरस होऊन गे=यानंतर सुमारे २४०० वषK मागाहून झाला
अस=यामुळे, 9याला वर;ल पदवी दे Mयाचा वचार }वgचतच कोणा\या डो}यात येतो. अॅनॅ}सॅगोरस
केवळ वाZयांचीच उपप_ी सांगून *व*थ बसला नाह;, तर अंतर;Vानेह; 9याचे लV वेधले होते.
असे >हणतात कm, मेघ एकमेकांवर आदळले असता मेघगजCना होते व 9यांचे पर*परांशी घषCण
झाले >हणजे वीज चमकते असे अॅनॅ}सॅगोरसने
उपप_ीवjन, ती

तपादन केले होते. ा घषCणावषयक

तपादन करणाZया अॅनॅ}सॅगोरस\या मनात अंबरासारyया पदाथाC\या घषCणाने

उ9पUन होणारे व%ु\चम9कार घोळत असले पा"हजेत असे वधान करMयाचे जर; आज कोणास
धाडस करता येणार नाह;, तर; मेघगजCना व व%ुत हे केवळ सृ @चम9कार आहे त हे गो@ 9याने
पूणप
C णे ओळखल; होती यात माa संशय नाह;. मेघनाद ह; मानवांवर W@ झाले=या एखा%ा दे वाची
गजCना असून व%त
ु हे 9याचे अG आहे अशा

कार\या गो@ींवर 9याचा ]बलकुल व±ास नहता.

अथाCत, ?या माणसाचे तeवान अस=या पाखंडाचा उपदे श करते 9यावर धमCभोPया अथेनयन
लोकांचा रोष झाला अस=यास 9यात नवल ते काय?
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9याची

ा(णशाGवषयक अनम
ु ाने

अॅनॅ}सॅगोरस\या मते हवा पO
ृ वीत परत Hशरल; >हणजे भूकंप होतो. या *प@ीकरणाचा
न}कm अथC जर; सांगता येत नाह;, तर; 9यावjन ह; क=पना पO
ृ वी\या पोटात वायू कoडलेले
आहे त, या क=पने\या जवळ जवळ आल; आहे असे फार झाले तर >हणता येईल. तथाप,
पाMयामuये थोडीशी हवा असते व तचा माशांना ±ासो\छवास करMयाकडे उपयोग होतो हा दस
ु रा
एक तकC करMयात माa अॅनॅ}सॅगोरसने खरोखरच मोठl बुfम_ा दशCवल; आहे . अॅhर*टॉटलने
अॅनॅ}सॅगोरस\या ा मताचा उ=लेख पुढ;ल माणे केला आहे :
“अॅbडेरा येथील डमॉD'टस व दस
ु रे जे कोणी तeववे_े ±ासो\छवासाचे ववेचन करतात,
9यांनी इतर

ाMयां\या ±ासो\छवासावषयी काह;च नित मत "दलेले नाह;. सवC

ाणी

±ासो\छवास करतात एवढ;च 9यांची क=पना आहे से "दसते. परं तु अॅनॅ}सॅगोरस व डायोिजनेझ
(अॅपॉला नआटे झ) यांनी सवC

ाणी ±ासो\छवास करतात असे सांगून Hशवाय मासे व

शु iकृमीसारखे कठlण कवच असलेले
करMयाचा

ाणी कसे ±ासो\छवास करतात याचेह; *प@ीकरण

य9 केला आहे . अॅनॅ}सॅगोरस >हणतो कm, मासे आप=या क==यांतील पाणी बाहे र

टाकताना तoडा\या आसपास असले=या पाMयातील हवा तoडातून आत¦यांतील नवाCत जागेत
खेचून घेतात; (>हणजे क==यांतील पाणी बाहे र टाकताना 9यांतील हवा तoडातून आत ओढून मग
ते बाहे र टाकतात.) जणू काय हवा ा पाMयामuये च मूळची असते.” (अॅhर*टॉट=स "»ंटाइज ऑन
रे ि*परे शन,

करण २).

वर;ल उताZयात जे तीन तeववे_े,

ाणी ±ासो\छवास करतात असे

तपादन कर;त

अस=याचा उ=लेख केला आहे , 9यांमuये अॅनॅ}सॅगोरस हाच अगोदर होऊन गेलेला आहे . अथाCत
तोच ा क=पनेचा जनक होता हे उघड आहे . Hशवाय मासे हे पाMयात असलेल; हवा घेऊन
±ासो\छवास करतात ह; क=पना तर सवC*वी अॅनॅ}सॅगोरसचीच अस=यावषयी >हटले आहे . ा
क=पनेस केवळ तकC असे नाव दे णे बरोबर होणार नाह;. नसगाCत सवCa एकjपता आहे . या
तeवापासून शf
ु नगमनानेच तो Hसfांत 9याने काढलेला होता.
तथाप ा क=पना अॅनॅ}सॅगोरस\या समकाल;न लोकांस Dकं वा 9या\या पुढ;ल Dक9येक
प¬यांस पटMयासारyया नह9या. कारण, अॅhर*टॉटलने जे वर "दलेले अॅनॅ}सॅगोरसचे मत उfृत
केले आहे , ते केवळ ह; गो@ अश}य आहे असा पुढे शेरा माjन आप=या आgधभौतक वादाने
खोडून टाकMयाकhरताच होय. हा 9याचा युiवाद 9याला *वत:ला तर पटत होताच, पण
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9या\यानंतर होऊन गेले=या 9या\या अनुयायायांनाह; Dक9येक प¬यांपयत तो बरोबर वाटत असे .
असे सांगतात कm, अॅनॅ}सॅगोरस हा सवC
झाले असे

ाणी आरं भी पO
ृ वी, आप व तेज ा तeवांपासून नमाCण

तपादन कर;त असे. मनुLय ाMया\या वकासासंबंधी 9याचे काय मत होते याचा कोठे

उ=लेख आलेला नाह;; परं तु तो कदाgचत वकासवाद; असावा असे वाटते. कारण तो >हणत असे
कm मनुLयास हात आहे त >हणून तो सवC

ाMयांत जा*त बुfमान आहे , असे जो >हणतो 9या\या

डो}यात हाता\या उपयोगाने बुfीचा वकास होतो ह; क=पना असावी असा साहिजकच एखा%ाचा
तकC होईल; परं तु ते कसेह; असले, तर; डावCन नमाCण होईपयत ा क=पनेचे खरे इंgगत
लोकां\या uयानात आले नहते, एवढे माa खरे .

भौतक घटनेसंबंधी अॅनॅ
नॅ}सॅगोरसचे
गोरसचे वचार
अॅhर*टॉटल >हणतो कm, अॅनॅ}सॅगोरस\या मते वन*पतींची गणना
असून 9यांची पाने झडतात व पुUहा फुटतात यावjन 9यांनाह;
"दसते, असे

तो

ा(णवगाCतच

होत

ाMयां माणेच सख
ु द:ु ख होतेसे

तपादन कर;. ह; क=पना जरा वgचa "दसते, पण ते नसगाCतील

एकसारखेपणावjनच काढलेले एक अनम
ु ान आहे . पदाथाC\या घटनेसंबंधीह; अॅनॅ}सॅगोरसने आपले
वचार

Hसf केले होते. व सुदैवाने ते आज आपणास उपलbध आहे त. तो >हणत असे कm,

वा*तवक बफाCचा रं ग पांढरा नसून काळा आहे ; कारण बफC >हणजे पाणीच होय; व योय
पhरि*थतीत- >हणजे उदाहरणाथC व"हर;\या तळाशी- पाणी पा"हले असता 9याचा रं ग काळा
"दसतो. ह; उ9प_ी काढणाZया अॅनॅ}सॅगोरस\या लVात बफC, पाणी व वाफ ह; एकाच पदाथाCची
तीन नरनराळी jपे आहे त ह; गो@ *प@पणे आलेल; "दसते. बफC व वाफ ांचे पाMयामuये
jपांतर होऊ शकते व 9यांचा कोण9याह; साuया D'येने नराळा पदाथC बनवता येत नाह;,
यावjन 9यां\या अणूंची घटना तीनह; ि*थतींत एकसारखीच राहत असल; पा"हजे असे 9यास
वाटले. 9या\या @ीने पाMयाचा एक वेगळा कण हा अकृ]aम, नवCकार व अVय असा मूलभूत
पदाथC होता. अशा

कारचे अनेक कण एकa झाले >हणजे ?याला आपण पाणी >हणतो ते तयार

होते. परं तु 9याचाच जर नराPया जाती\या कणांशी संयोग झाला तर भलताच एखादा पदाथC
तयार होईल. याचे

9यंतर झाडाने आप=या मुळांनी शोषून घेतलेले पाणी 9या झाडाचाच एक अंश

होऊन बसते, तेहा पाहावयास सापडते. परं तु अॅनॅ}सॅगोरस असे >हणत असे कm, कोण9याह;
नराPया पदाथाशी संयोग झाला तर; पाMयाचा कण शेवट; पाणीच राहतो; व पाMयाला जो नयम
लागू तोच सोने, jपे, लोखंड, माती इ9याद; दस
ु Zया कोण9याह; पदाथाCसदे खील लागू आहे . याचा
अथC उघड उघड असा "दसतो कm पाMया\या कणा माणेच दस
ु रे ह; अनेक वेगवेगळे गण
ु धमC
असलेले अकृ]aम, नवCकार व अVय असे मल
ू भत
ू कण आहे त.
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भौतक #याचे अवनाHश9व
ा "ठकाणी आप=याजवळ सदरहू तeववेeयाचे वचार समजून घेMयास 9याचेच *वत:चे
शbद आहे त हे आपले नशीब >हटले पा"हजे. 9या\या लेखाचे तुरळक भाग Hसि>ªलHशअसने उfृत
केले=या मजकुरात मुyय9वेकjन पाहावयास Hमळतात. Hसि>ªलHशअस\या उताZयातून बहुतेक हा
भौतक घटनेचाच वषय आला अस=यामुळे, वर व(णCले=या क=पनेचे ेय अॅनॅ}सॅगोरसला दे Mयात
डा=टननंतरचे ान 9या\या अगोदर झाले=या तeववेeया\या मतांत घुसडून "दले जात आहे अशी
शंका येMयाचे कारण नाह;. *वत: अॅनॅ}सॅगोरसचे शbद पुढे "द=या माणे आहे त: 3ीक लोक
उ9पUन होणे व नाश होणे ा शbदांचा बरोबर उपयोग कर;त नाह;त. कारण, नवीन अशी
कोणतीच गो@ उ9पUन होत नसते Dकं वा नाशह; कशाचा होत नाह;. परं तु ?या काह; व*तू
मळ
ू \या आहे त 9यांचा संयोग व वयोग होत असतो. >हणून ?याला ते उ9पUन होणे असे
>हणतात, 9यास संयोग, व ?यास नाश होणे असे >हणतात 9यास वयोग हे नाव "दले असता ते
अgधक यi
ु होईल. कारण जी व*तू केस नाह; त\यापासून केस, Dकं वा मांस नाह; त\यापासून
मांस कसे नमाCण होऊ शकेल?”

परमाणव
ु ादाचे व तेजोमेघवादाचे बीज
दस
ु Zया एका "ठकाणी तो >हणतो कm, “(जग"´कासा\या एका अव*थेत) घन, सा#C , शीत,
नL भ अंश जेथे ह=ल; पO
ृ वी आहे 9या "ठकाणी एकa झाले; व वरल, उLण, न#C व व तेज*वी
अंश आकाशा\या दस
ु Zया भागाकडे गेले. ा वयुi झाले=या व*तूंतून पO
ृ वी घनीभूत होऊन
नमाCण झाल;. कारण, ढगापासून पाणी नघाले, पाMयापासून पO
ृ वी नघाल; व पO
ृ वीचे थंडीने
घनीभवन होऊन दगड झाले.” या "ठकाणी आपणास एका बाजूस डा=टनने उपदे Hशले=या
परमाणूं\या उपप_ीची तर दस
ु Zया बाजूस लाªलास याने व(णCले=या तेजोमेघा\या क=पनेची धाव
या "ठकाणीच थांबल; नाह;. सोने, पाणी इ9याद; पदाथा\या कणांHशवाय 9याने आप=या
क=पनास@
ृ ीत आणखी एका

कारचे कण नमाCण केले होते. हे कण पूव\या कणांहून, एक कण
दस
ु Zया कणाहून HभUन असतो तशा कारे च केवळ HभUन नसून, एकंदर;त ते सवCच एका
नराPया वगाCत पडतात. हे कण पूव\या कणांहून अतशय सूwम आहे त व ते *वत: अपhरमेय,
*वशiमान व असंयोय असे आहे त. याचा एकच अथC संभवतो व तो हा कm, ?या माणे मूलभूत
पदाथाचे कण एकमेकांमuये Hमसळून नवीन पदाथC नमाCण करतात, 9या माणे हे सूwम कण
दस
ु Zया मल
ू भत
ू कणांत Hमसळून नवीन भौतक पदाथC तयार कर;त नाह;त. परं तु हे अपhरमेय,
*वशiमान व असंयोय कण ?या सजातीय कणांचा

9येक पदाथC बनलेला असतो 9यांमuये

माa अगद; *वैरपणे Hमसळलेले असतात.
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अॅनॅ
नॅ}सॅगोरस\या कणांची अणप
ु रमाणूंशी तुलना
या "ठकाणी आपणास यां]aक D'या व

रासायनक D'या >हणजे

अणुसंयोग व

परमाणुसंयोग यांतील भेद "दसून येईल; परं तु 9यावjन *वत: अॅनॅ}सॅगोरस\या डो}यात तसा
काह; भेद होता अशी माa वाचकांनी क=पना कjन घेऊ नये. 9या\या अखेर\या Hमणशील
कणांची आधुनक भौतकशाGा\या अणूंशी तुलना करता येणार नाह;; 9यांचे डा=टन\या
परमाणूंशीच काय ते काह; अंशी सा>य दाखवता येईल. 9या\या अपhरमेय, *वशiमान व
असंयोय कणांचे आधुनक भौतकशाGां\या इंधक (ईथर) नामक #याशी बZयाच बाबतीत
सा>य आहे . परं तु ा सवC भौतक पदाथास यापून असले=या अपhरमेय, *वशiमान व
असंयोय अशा कणांना अॅनॅ}सॅगोरस\या क=पने माणेच एक कायC असून 9यायोगे ते आधु नक
इंधका\याह; एक पाऊल पढ
ु े जातात. हे अपhरमे य, *वशiमान, व असंयोय कण, >हणजे
?याला अॅनॅ}सॅगोरस ‘नौस’ >हणतो व ?यासाठl भाषांतरकार ‘मन’ हा शbद योजतात, तो पदाथC
होय. अॅनॅ}सॅगोरस\या ‘नौस’ ा शbदात जी क=पना आहे ती ‘मन’ Dकं वा दस
ु रा कोणताह; शbद
बरोबर यi कj शकत नाह;. 9या\या मते ा शbदाचा अथC केवळ 3ाहक व आकलनशील बf
ु ी
दशCवणारे मन एवढाच होत नसून 9यात योजक व उ9पादक बुfीचाह; अंतभाCव होतो.
अॅनॅ
नॅ}सॅगोरसचे ‘नौस’
नौस’ कण व अ´ै तवाद
*वत: अॅनॅ}सॅगोरसने ासंबंधी जे >हटले आहे (‘3ीसचे आ% तeववे_े’ या प*
ु तकातील
फेअरबँकचे अॅनॅ}सॅगोरस\या a"ु टत लेखाचे भाषांतर; पc
ृ े २३९-४३) 9याचे पर;Vण करता असे
"दसून येते कm, अॅनॅ}सॅगोरस\या क=पने माणे नौस ह; सवC व*तंत
ू अ9यंत वरल व शf
ु अशी
व*तू असून तला

9येक गो@ीचे ान आहे व तीत अतशय शim आहे ; लहान-मोया सवC

ा(णमाaांवर तची स_ा चालते. परं तु हे गण
ु तर सवCतेचे व सवCसाVीपणाचेच दशCक आहे त.
तेहा नौस ह; अ(खल व±ा\या सवCशiमान अशा उ9पUनक9याCHशवाय दस
ु र; कोणतीच व*तू
असणे श}य "दसत नाह;. तने मूलभूत कण उ9पUन के=याचे कोठे सांgगतले नाह;. एवढ; एक
गो@ सोडून "दल; तर बाकm त\या अंगी दे वतेचे सवC गुण आहे त. ा कणां\या उ9प_ीचा वचार
आधुनक *पेUसर माणेच अॅनॅ}सॅगोरस\याह; क=पनाशim\या आवा}याबाहे र होता. नौस हा
‘अजात’

कणांपासून

इतर

सवC

पदाथC

घडवणारा

एक

व±कमाCच

आहे .

*पेUसर माणेच

अॅनॅ}सॅगोरसह; नौस व कण यां\यामागे आपले अान आहे असा कबुल;जबाब दे तो, परं तु
आधुनक शाG भौतक पदाथातील अणूंमuये सावC]aक गतjपी जी शim मानतात व िजला
q¼वाद; लोक सगुण9व दे ऊन दे वता कि=पतात तचे नौसशी बरे च सा>य आहे . अॅनॅ}सॅगोरस\या
सदरहू क=पनेचे काह; बाबतींत अ´ै तवादाशीह; साnय "दसून येईल. आपले जे q¼ तीच 9या\या
अ´ै तवादातील नौस ह; व*तू आहे . 9याचा काळ व 9याची एकंदर पhरि*थती वचारात घेता
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3ीकां\या सगुण दे वताकलापा\या जागी नगण
ुC व नराकार अशा एका अ9यंत शf
ु व वरल
तeवाची 9याने *थापना केलेल; पाहून अ}कल अगद; गुंग होऊन जाते. 9या\या मूलभूत गुणां\या
क=पनेत स9याचा काह; अंश असून तीत थोडा बदल कjन पुढे २२०० वषानी जेहा डा=टनने
आपल; उपप_ी जगापुढे मांडल;, तेहा ती व´?जनांस पटून १९ या शतकातील रसायनशाGात
तला सवCमाUय अशी जागा Hमळाल;.

अॅनॅ
नॅ}सॅगोरस\या नंतर नघालेला परमाणव
ु ाद
तथाप पदाथाC\या *वjपावषयी अॅनॅ}सॅगोरसनंतर दस
ु र; जी एक उपप_ी उदयास आल;
तचा नावलौDकक अgधक झाला आहे . ह; उपप_ी >हणजे =युHसपस व डमॉD'टस यांचा
परमाणुवाद होय. ा उपप_ी माणे

9येक पदाथC हा मूलभूत परमाणूंचा बनलेला आहे . ा

परमाणूंस सदरहू तeववेeयांनी जो ‘अॅटम’ >हणून शbद वापरला होता याचा अथC अवभा?य असा
असून 9यां\या मते या अॅटमचे >हणजे परमाणूचे आणखी बार;क वभाग करणे अश}य आहे . सवC
जड पदाथाCतील घटकभूत असलेले हे सवC परमाणू एकाच जातीचे आहे त; 9यां\या-मuये फरक आहे
तो आकाराचा व कदाgचत आकृतीचा आहे . हे नरनराPया आकारांचे परमाणू नरनराPया

कारे

संयोग पावून जगातील एकूणएक पदाथC घडवू शकतात.

=यHु सपस
उपयi
उपप_ीचे पर;Vण कjन तची अॅनॅ}सॅगोरस\या उपप_ीशी तुलना करMयापूव
ुC
?यांनी ह; उपप_ी काढल; 9यां\यासंबंधी आपणास काय मा"हती आहे ते पाहू. =युHसपसवषयी
आपणास इतकm थोडी मा"हती आहे कm 9याला जवळजवळ एक का=पनक यimच >हणMयाची
पाळी येते. व*तत
ु : =यHु सपस नामक कोणी यim खरोखरच होऊन गेल; होती, का तो ?या
डमॉD'टसला लोक 9याचा HशLय >हणून समजतात 9यानेच नमाCण केलेल; कोणी का=पनक
यim आहे अशी शंकाह; उपि*थत करMयात आल; होती. आधु नक पंडत आता =यHु सपस
नावाची यim क=पनानHमCत नाह; असे कबल
कj लागले आहे त, तथाप 9यांनाह; अ%ाप
ू
9या\या नावाशी संलन असले=या उपप_ीचा तो जनक होता याHशवाय 9या\यासंबंधी अgधक
अशी काह;च मा"हती Hमळालेल; नाह;. असे सुचवMयात येते कm, त9काल;न इतर तeववेeयां माणे
=युHसपस याचाह; काळ भटकMयात गेला होता. आप=या आयुLया\या उ_राधाCत तो ½ेस

ांती

अॅbडेरा येथे आला व तेथे 9याला डमॉD'टस याचा गुj होMयाची संधी Hमळाल;.
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डमॉD'टस
आपणास खाaीलायक अशी एवढ;च मा"हती आहे कm, ?या\या लेखांनी व उपदे शाने
परमाणुवादाचा

सार झाला तो डमॉD'टस, अॅbडेरा येथे (. पू. ४६० \या सुमारास- >हणजे

9या\या अगोदर होऊन गेलेला अॅनॅ}सॅगोरस हा अथेUस शहर; आला तेहाच केहा तर;- जUमास
आला. अशीह; एक अनित मा"हती आहे कm, 9याने पूवKस व Hमसर दे शात

वास केला असून

उवChरत आयुLय घालवMयाकhरता तो अॅbडेरा येथे जाऊन रा"हला होता. तेथे तो साधुपुWष >हणून
पू?य मानला जात असे. परं तु त9काल;न यावहाhरक सं*कृतीवर 9याचा ठसा वशेषसा उमटलेला
"दसत नाह;. डमॉD'टस हा एक क=पनातरं गात रमणारा पुWष होऊन गेला. 9याने 3ंथरचनाह;
वपल
ु केल; होती. परं तु दद
ु ¾ वाने तचा बराचसा भाग न@ झाला आहे . उ_रकाल;न दं तकथांतून
9याजसंबंधी असे वणCन आहे कm, एकतानतेने वचार करता यावा >हणून 9याने आपण होऊन
आपले डोळे काढून टाकले होते. अथाCत ह; केवळ क=पनानHमCत गो@ आहे यात संदेह नाह;.
तथाप तीतह; स9याचा अंश काह; तर; असलाच पा"हजे. तजवjन डमॉD'टस हा

9यV

"दसणाZया सृ @चम9कारांचे नर;Vण करणारा gचDक9सक शाG नसून क=पनाशimने द
ु Kय अशी
कोडी सोडवणारा एक तeववे_ा होता ह; गो@ यi होते. परं तु 9याला ‘हा*यमख
ु तeववे_ा’ >हणून
जे

9येक

"ठकाणी

उपपद

लावलेले

आढळते 9यावjन

असे

"दसते

कm,

तो

जगातील

यवहारापासून अगद;च अHलF होता असे नाह;.

डमॉD'टस\या परमाणव
ु ादाची योयता
आता आपण डमॉD'टस\या परमाणुवादाकडे वळू. येथे एक गो@ सांgगतल; पा"हजे कm,
डमॉD'टसचा परमाणुवाद 9या\या समकाल;न लोकांस वशेषसा पटला नहता. परं तु 9या\या
नंतर एप}यूरस नामक तeववेeयाने ा उपप_ीचा पुर*कार केला; व पुढे =यु'ेHशअस नामक
कवीने तचे लोकांना समजMयांसारखा भाषेत ववरण केले. तथाप आधुनक शाGीय शोध
नसगाCची गूढे उकलू लागेपयत ा उपप_ीची केवळ कवक=पनेतच गणना होत होती. पुढे
डा=टन\या व 9या\या अनुयायां\या शोधांनी अवाCचीन रसायनशाGाची परमाणुवादावर इमारत
उभारल; जाऊन 9यास सवCमाUयता

ाF झाल;, तेहा कोठे लोकांना ा अॅbडेZया\या जुUया

‘हा*यमुख’ तeववेeया\या क=पना आठवू लाग=या. पूव लोक या उपप_ीची थ¿ाच कर;त असत,
परं तु आता हे सवास कळून चुकले आहे कm, पदाथाC\या वा*तवक *वjपाचे *वªन (. पू.
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पाचया शतकातच एका तeववेeयास पडले असून 9या\या क=पनांस केवळ पु@ीकरण HमळMयास
इत}या शतकांचा काळ लोटावा लागला. यामुळे आता तeवानाचा इतहास Hल"हणाZयांस या\या
योयतेची व महeवाची यथातOय मा"हती जगाला कjन दे Mयाची अ9यंत उ9सुकता वाटू लागल;
आहे .

परमाणव
ु ादा\या क=पनेचा मूळ खरा उ9पादक कोण
या उ9सुकते\या भरात कोणा लेखका\या हातून डमॉD'टस\या योयतेचे पोवाडे गाताना
अतशयोim झाल; अस=याचाह; संभव आहे . डमॉD'टस\या उपप_ीत वलVण सूचक क=पना
भरले=या आहे त; अ(खल जग एका मूल#यापासून उ9पUन झालेले आहे , या डमॉD'टस\या
>हणMयात तeववेeयांना मो"हनी पाडMयाचे सामOयC आहे ; या उपप_ीत १९ या शतकात=या
रसायनशाGातील

शोधाचे

मूल

बीज @ीस

पडते; इतकेच नहे , तर २० या

शतकात

रसायनशाGातील जे शोध अ%ाप लागावयाचे आहे त 9यांची सुfा मल
ू बीजे असMयाचा संभव आहे .
हे सवC खरे असले तर; डमॉD'टस\या परमाणुवादाचे *तुत*तोa गाMया\या भरात

*तुत\या

पढ;तील इतहासलेखकांनी सदरहू व´ाना\या पूव होऊन गेलेला तeववे_ा अॅनॅ}सॅगोरस याची
योयता पूणप
C णे लVात घेतलेल; "दसत नाह;. हा पVपात होMयाचे कारण केवळ आकि*मक
र;9या उपि*थत झालेल; संाHभUनता हे असावे असा संशय येतो. योगायोग असा घडला कm,
डमॉD'टसने जगा\या मूल#याला परमाणू असे नाव "दले; उलट पVी अॅनॅ}सॅगोरसची जगा\या
मूल#यासंबंधाची क=पना तंतोतंत डमॉD'टस\या क=पनेसारखी असूनह; 9याने 9या मल
ू #याला
बीज Dकं वा मल
ू व*तू असे सामाUय नाव "दले; वHश@ नाव दे Mयाची 9याने त9परता दाखवल;
नाह;. पण या साuया चक
ु mचा पhरणाम अॅनॅ}सॅगोरस\या वा*तवक Uयाय ाF असले=या कmतला
वघातक झाला. तो असा कm, आधु नक रसायनशाGातह; या मल
ू #याला डमॉD'टसने "दलेले
‘अॅटम’ >हणजे परमाणु असे नाव पडून, 9या नावाचाच सवCa

सार झा=यामळ
ु े ‘अॅटम’ हे नाव

थम योजणारा जो डमॉD'टस 9याचेच नाव कृतताबु fपव
C
जग काढू लागले; आ(ण
ू क
परमाणव
ु ादाचे सवC ेयह; डमॉD'टसलाच दे Mयात आले.
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डमॉD'टस\या व डा=टन\या परमाणंत
ू ील फरक
डमॉD'टसची परमाणूची क=पना आ(ण डा=टनची परमाणूची क=पना ा दोUह; अगद;
सारyया आहे त अशी पुLकळांची फाजील कृतताबुfीमुळे चुकmची समजूत झालेल; आहे . >हणून
येथे हे *प@पणे लVात ठे वले पा"हजे कm, डा=टनचा परमाणू आ(ण डमॉD'टसचा परमाणू यांची
सवC बाबतींत एकमेकांशी तुलना होMयासारखी नाह;. डमॉD'टसची परमाणुवषयक क=पना
एकतeवा9मक होती; >हणजे सवC परमाणू मूळ एकाच #याचे असतात, ते फi आकार व
पhरमाण या बाबतीत पर*परHभUन असतात पण गुणधमC सवC परमाणूंचे सारखेच असतात, असे
9याचे मत होते. परं तु डा=टनची परमाणूंवषयीची क=पना अशी आहे कm हे मूळचे परमाणूह;
अनेक जातींचे असतात >हणजे 9यां\या मल
ू घटक#यांचे गण
ु धमCच नरनराळे असतात.

आजचा परमाणव
ु ाद
आजची ि*थती अशी आहे कm, रसायनशाG मूल व*तू स_र-पंचाह_र आहे त असे
मानतात; व 9यांना मूल#ये असे नाव दे तात. यांपैकm

9येक मूल#याचे परमाणू वHश@

असून 9यांचे गुणधमC इतर मुल#यां\या परमाणूहून HभUन असतात.

9यV

कारचे

योगावjन असे

नित "दसून आले आहे कm, सोने हे एक मूल#य असून, 9या\या परमाणूंचा इतर कोण9याह;
कार\या परमाणूंशी संयोग झाला तर; 9याचा सुवणC9वाचा गुण कधीह; नाह;सा होत नाह;.
याच माणे Wपे, ज*त Dकं वा Hसंध ऊफC सोडयम यां\या परमाणूंची गो@ आहे ; इतकेच नहे , तर
उपयुi
C स_र-पंचाह_र मूल#यांपैकm

9येका\या परमाणूंची ह;च ि*थती आहे . पण अल;कडे काह;

योगांवjन असे "दसून आले आहे कm, हे परमाणू सुfा पथ
ृ क होऊन jपाUतर पावतात. अथाCत
डा=टनने "दलेले परमाणू हे नाव चुकmचे आहे , कारण 9या\या परमाणूचेह; वभाग पडू शकतात.
तथाप ह; गो@ शाGीय HसfाUत अस=याचे अ%ाप

योगाने Hसf झाले नाह;. तूतC तला नुसता

तािeवक वचार एव¬याच @ीने मान दे णे योय आहे . कारण, आजकाल शाGीय ाना\या
Vेaातील तािeवक वचारांना सुfा

9यV

योगHसf HसfाUतापेVा गौण लेखतात.
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एकतeववाद आ(ण डमॉD'टस व अॅनॅ
नॅ}सॅगोरस यां\या
परमाणु वषयक क=पना
जेहा

9यV

योगांनी असे Hसf होईल कm, डा=टनचा परमाणू हा सुfा एक संयुi

पदाथCच असून मूळ खरा परमाणू 9याहून HभUन आहे ; व असले मूल परमाणू संyयाभेदाने
व संबंधभेदाने एकa संयोग पावून 9यापासून डा=टन ?याला परमाणू >हणतो ते तयार होतात,
तेहा तeवाUयांनी

तपा"दलेला एकतeववाद खरा अस=याचे शाGीय ²या Hसf झाले असे

>हणता येईल. तेहा माa आपण एका "दशेने डमॉD'टस\या एक पाऊल जवळ, पण 9याबरोबरच
दस
ु Zया "दशेने एक पाऊल दरू गेलो असे होईल. जवळ गेलो असे >हणMयाचे कारण, डमॉD'टसची
परमाणु वषयीची

क=पनाह;

एकतeवा9मकच

होती;

व

दरू

गेलो

असे

>हणMयाचे

कारण,

नरनराPया पदाथा\या परमाणंच
ू ा आकार नरनराळा पण सदो"दत ठरावक असतो, असे
डमॉD'टसचे मत होते. सवC पदाथाचे परमाणू एकाच #याचे- >हणजे एकाच गण
ु धमाCच-े असतात
असे डमॉD'टस मानीत असे; पण परमाणं\
ू या आकारांत फरक अस=यामळ
ु े 9यां\या संयोगाने
उ9पUन झाले=या पदाथा\या गण
ु धमाCत फरक होतो, असे 9याला मानावे लागले होते. 9या\या मते
आकाराने अ9यंत लहान व अ9यंत मोठा अशा दोUह; परमाणंच
ू े मळ
ू गण
ु धमC सारखेच असतात;
पण लहान आकारा\या परमाणूं\या संयोगाने बनले=या पदाथाCचे गुणधमC माa मोया आकार\या
परमाणूं\या संयोगाने बनले=या पदाथा\या गुणधमाहून HभUन असतात. परं तु असे मानणे >हणजे
मूळ परमाणूं\या गुणधमात फरक असतो असे मानMयासारखेच आहे . ता9पयC, ‘गुणधमC’ या
शbदावर हा सारा वतंडवाद माजवलेला आहे . एका वHश@ आकाराचे परमाणू एकa होऊन
बनलेला पदाथC व दस
ु Zया एका वHश@ आकाराचे परमाणू एकa होऊन बनलेला दस
ु रा पदाथC या
दोघां\या गुणधमाCत भेद होतो असे मानणे >हणजे व*तुत: अॅनॅ}सॅगोरस मानतो 9या माणे मूळ
परमाणूं\या गुणधमात भेद असतो असे मानMयासारखेच आहे .

एकतeववादाची शाGीय²या Dकं मत
वसाया शतकातील रसायनशाGीय शोधांनी एकतeवा9मक क=पनाच अखेर खर; ठरणार
असे वाटू लागले आहे . डा=टनचे नरनराळे परमाणू एका मूल#यापासूनच झालेले आहे त असे
ठरणार. असे हे मूल#याचे परमाणू सवC सारyयाच गुणधमाचे असतात; पण 9यांचे कमी-अgधक
माणात संयोग होऊन बनले=या डा=टन\या परमाणत
ू गण
ु धमC²या फरक होतो; व सोने,
ाणवायु, पारा व "हरा, वगैरे नरनराळे पदाथC बनतात. एकतeववादाचे खरे *वjप लVात घेता
असे >हणावे लागते कm, अ(खल व± हे मल
ू त: एकाच जाती\या #यापासून झालेले आहे . या
तeवाना\या पंथा\या @ीने सोने,
कार\या व

समान

ाणवायू, पारा व "हरा हे सवC नरनराळे पदाथC मल
ू एकाच

गण
ु धमC असले=या #यापासून

झालेले

आहे त. पण व±ा\या मळ
ू
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उ9प_ीबBलचे इतके हे सw
ू म पथ
ृ }करण अती#;ंय ाना\या Vेaात *वैर संचार करणाZया
तeववेeयासच शोभणारे आहे ;

योगावग>य शाGीय ाना\या Vेaात अ%ाप ते आलेले नाह;.

केवळ तकCशim\या बळावर उभारले=या हा व±ा\या उ9प_ीवषयीचा तािeवक वचार मनाला
मोठा मोहक वाटतो; पण शाGीय ाना\या Vेaात ा

कार\या

योगHसf नसले=या उपप_ींना

मुळीच Dकं मत दे ता कामा नये, आ(ण केवळ शbदां\या वावदक
ू पणाला भुलन
ू

9यV पुराया\या

आवnयकतेकडे डोळे झाकह; करता कामा नये . तeवान व शाGीयान या दोहoमधील फरका\या
खडकावरच अखेर 3ीक लोकातील शाGीय ाना\या

गतीचे ताj आपटून समु#ा\या तळाशी

गेले; आ(ण अल;कडील काळात=या शाGीय ानjपी नौके\या कणCधारालाह; हा खडक टाळून
नौका हाकारणे
घेMयासारखे

अवघड होऊन बसते. डमॉD'टस\या परमाणव
ु ादाचे उदाहरण येथे लVात

आहे . कारण, मळ
ू \या परमाणत
ू

गण
ु HभUनता नसते

असे

डमॉD'टसचे

मत

अस=यामळ
ु े एकतeववादाचा तो परु *कताC होता असे अल;कडील तeववे_े मानू लागले; आ(ण
9या\या परमाणव
ु ादात एको(णसाया शतकातील रसायनशाGीय शोधाचे बीज आहे ; इतकेच नहे ,
तर भवLयकाल;न रसायनशाGातील शोधांचे अनुमानह; 9या उपप_ीवjन होणारे आहे असे >हणू
लागले. उलटपVी, नरनराPया पदाथा\या मल
ू परमाणंत
ू च HभUन HभUन गण
ु धमC असतात असे
अॅनॅ}सॅगोरसचे मत अस=यामुळे 9याची उपप_ी

*तुत काळ\या तeववे eयांस 9या?य वाटल;!

अॅनॅ
नॅ}सॅगोरसची
ोरसची मूलबीजे डमॉD'टस\या परमाणूहून HभUन नहती
वर "दलेल; डमॉD'टस\या उपप_ीची मीमांसा जर चुकmची नसेल, तर आपणास
त\यावjन असे "दसून येते कm, डमॉD'टस हाह; व*तुत: एकतeववाद; नहताच. कारण, 9याचे
मूळ परमाणू आकार व पhरमाण या बाबतींत पर*परांहून HभUन अस=यामुळे ते सवC एकाच
जातीचे आहे त असे >हणता येत नाह;. वा*तवक तेह; अॅनॅ}सॅगोरस\या HभUन*वjपी
परमाणूंसारखेच आहे त असे >हटले पा"हजे. नराPया शbदांत सांगावयाचे >हणजे डमॉD'टसचे
परमाणू व अॅनॅ}सॅगोरसची मूलबीजे यांत तeवतः कह;च फरक नाह;. डमॉD'टसचे परमाणू जरा
अgधक इं"#यगोचर आहे त व 9यांना वHश@ नाव "दलेले आहे एवढे च काय ते. अॅनॅ}सॅगोरसची
मूल#ये इं"#यांना अगोचर असून ती असंyय आहे त, आ(ण जगात जेवढे नरनराळे पदाथC
आहे त, तत}या

कारची ह; मूलबीजे आहे त. परं तु डमॉD'टस\या परमाणूंबBलह; अशा

कारचेच

वधान करणे भाग आहे . ते सf
ु ा इं"#यांना अगोचर असMयाइतके सूwम आहे त, 9यांची संyयाह;
अग(णत आहे आ(ण जगात िजत}या जातीचे पदाथC आहे त. तत}या

कारचे हे मल
ू परमाणू

आहे त, असेच डमॉD'टसचे मत होते. ‘मल
ू बीजे’ आ(ण ‘परमाणू’ ह; दोUह; सारखीच; कारण
दोUह;ह; आप=या तeवांना आ%*वjपी, अवकार; व अवनाशी असे मानतात. मग दोघांत फरक
तो काय? ‘फi नावांत फरक’ याHशवाय याला दस
ु रे उ_र नाह;. कदाgचत असे >हणता येईल कm,
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अॅनॅ}सॅगोरसने या मल
ू बीजांचे भौतक गुणधमC कोणते ते सांgगतले नाह;त व डमॉD'टसने ते
सांgगतले आहे त.

परमाणव
ु ादा\या वकासाचे वा*तवक *वjप
येणे माणे अॅनॅ}सॅगोरसने सवC मल
ू बीजे पर*परांपासून HभUन असतात यापेVा 9यां\या
संबंधाने अgधक वणCन केलेले नाह;; डमॉD'टसने माa परमाणू HभUनHभUन आकाराचे व
कमीजा*त वजनाचे असतात, इतकेच नहे , तर परमाणंन
ू ा आकडे असून 9यां\या योगाने ते
एकमेकांस अडकवले जातात, असे >हटले आहे . हे सव*तर वणCन आज कोणी खरे मानीत नाह;.
या वणCनातला महeवाचा मुBा एवढाच कm अॅनॅ}सॅगोरस माणेच डमॉD'टसह; परमाणू हे आकार
व पhरमाण या बाबतीत HभUनHभUन

कारचे असतात असे मानतो. या वणCनात एको(णसाया

शतकात लागले=या रसायनशाGातील शोधांचा सूचक असा अथC भरलेला आहे हे उघड आहे .
अानयुगjपी गतK\या पल;कडील

ाचीन काळात रसायनशाGातील अगद; अल;कड=या शोधांशी

जुळणार; अशी व±ो9प_ीबBलची उपप_ी लाव=याबBल डमॉD'टसची गणना प"ह=या

ती\या

व´ानांत केल; जावी हे रा*तच आहे . पण डमॉD'टसचे महeव गाताना, 9याने केवळ ?या\या
उपप_ीचे जरा व*तत
ृ ववेचन केले 9या मूळ\या तeववेeयांचे – अॅनॅ}सॅगोरसचे- व*मरण होऊ
दे णे वाजवी नाह;. अॅनॅ}सॅगोरस व डमॉD'टस यांचा
नाह;; पण तािeवक वचारां\या
Vणभरह;

वसरता

परमाणुवादाचा आ%

येत

नाह;.

9यV संबंध जोडून दाखवता येMयासारखा

गतीचा इतहास ?याला Hलहावयाचा आहे 9याला वर;ल संबंध
केवळ

शbदांतील

लपंडावीने

फसून

जावयाचे

नसेल,

तर

वतCक अॅनॅ}सॅगोरसच होय असे >हणणे भाग आहे . =युHसपस व डमॉD'टस

हे 9या वादाचे केवळ दशCनकार आहे त; आ(ण डा=टन हा 9या वादाचा एको(णसाया शतकातील
संशोधक आहे . येणे माणे काल²या पूवचा जो अॅनॅ}सॅगोरस तोच तeवाना\या Vेaातह; अ3ेसर
असून शाGीय ाना\या Vेaात अ9यु\च मयाCदेपयत 9याने आप=या क=पनाशimने भरार;
मारलेल; होती यात शंका नाह;.

53

अनॅ}सॅगोरस व डमॉD'टस यांची शाGीय संशोधक या @ीने तल
ु ना
या दोघा तeववेeयां\या जीवनचhरaांचे पर;Vण केले असता जो नLकषC नघतो तोच
9यां\या तािeवक वचारां\या पर;Vणानेह; नघतो. अनॅ}सॅगोरस हा संशयवाद; व

योगावलंबी

शाG असून भवLयवा%ाला शोभणार; अशी क=पनाशimह; 9या\या अंगी होती. वHश@
उदाहरणांवjन सामाUय HसfाUत काढणे ह; तकCशाGातील आगमनपfतीच 9याने अंगीकारलेल;
होती. या आगमनपfतीचे 9याने पाऊलभरह; उ=लंघन केलेले }वgचतच आढळे ल. अ*सल शाGीय
संशोधकास शोभेल अशा र;तीनेच 9याने आप=या मूलबीजांचे गुणधमC आपणास माह;त नाह;त
असे *प@ वधान केले; काह;तर; खोटे च वणCन केले नाह;. 9याचा मूळ HसfाUतच असा होता कm,
मल
ू बीजे @ीला अगोचर असतात 9याने 9याचे वणCन करMयाचा

य9 केला नाह; हे शाGीय

@ी\या तeववेeयाला शोभणारे च आहे . परं तु ह; अडचण डमॉD'टसने न मानता, 9याला ?या
गो@ी

9यV "दसणे श}य नहते 9याबBल नस
ु 9या क=पना कर;त बसMयास 9याने मागे-पढ
ु े

पा"हले नाह;. परमाणंन
ू ा वHश@ आकार व वHश@ घटना असते, इतकेच नहे तर आप=या
भोवताल\या वातावरणात अnय भत
ू े संचार कर;त असतात, असे केवळ क=पने\या आधारावर
पण ठाम मत 9याने पढ
ु े मांडले. या 9या\या क=पनांत त9काल;न धमCभोळे पणा\या समजत
ु ी
बZयाच

त]बं]बत झाले=या आहे त. पwयांची आतडी तपासून 9यावjन शकुनापशकुन सांगणारांवर

सामाUय 3ीक लोकां माणे 9याचाह; व±ास होता. डमॉD'टस\या चhरaातील या इत*तत:
आढळणाZया गो@ींवjन 9या\या मनोरचनेसंबंधाने अटकळ करMयास बर;च मदत होते. व
9यावjन, डमॉD'टस हा अॅनॅ}सॅगोरसपेVा शf
ु शाGीय ानाचा भi या @ीने कमी योयतेचा
होता, या वर;ल वधानास पु@ी Hमळते. तथाप, अशा
ठरवीत

बसणे

नWपयोगी

आहे .

कारण

ाचीन

कारे एकमेकांची तुलना कर;त व योयता
काळातील

तािeवक

वचारा\या

वाढ;\या

इतहासावjन एक गो@ नित होते कm, (. पू. ५ या शतकात मूल#या\या घटनेसंबंधाने
नित क=पना अ9यंत सूwम वचार कjन पुढे मांड=या गे=या हो9या. यापुढ;ल काळात शाGीय
ाना\या नदान एका Vेaात तर;

गतीचा मागC खुंटला, व येथून पुढे डा=टन\या काळापयत एक

पाऊलह; पुढे पडलेले "दसत नाह;.
याच काळातील वैानक इतहासाचा भाग >हटला >हणजे "हपॉ'ाटे झचे व 3ीकांचे
वै%कान हा होय. याचे ववेचन वै%का\या इतहासाबरोबर कj.
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अॅथे
थU
े स येथील सा'े"टसनंतरचे शाGीय ान
आतापावेतो\या हकmगतीवjन एक गो@ उघड "दसन
ू येते कm, जुUया शाGांनी कोणताह;
एक वषय घेऊन 9यात

ावीMय संपादन करMयाचा कधीच

य9 केला नहता. वा*तवक पाहता

ाचीन काळी ानाचे मुळी वगकरणच झालेले नहते. तeवानी >हटला, कm 9याला कोण9याह;
संशोधनVेaात हात घालणे

आप=या आवा}याबाहे र आहे

असे

वाटत नहते. व >हणून,

आनॅि}समँडर, पायथॅगोरसचे अनुयायी Dकं वा अॅनॅ}सॅगोरस यांनी व±ाची रचना,

ाणी व मनुLय

याची उ9प_ी व वकास आ(ण #याचे *वjप यांसारyया अगद; HभUनHभUन वषयांतील
ासंबंधी आपआप=या HभUन उपप_ी "द=याचे आढळून आ=यास 9याबBल आयC वाटावयास
नको. आज ा नरनराPया ानांगांतील नस
ु ती तावून सल
ु ाखून Hसf झालेल; मा"हतीच जर;
घेतल;, तर; ती इतकm

चंड झाल; आहे कm, 9या सवात पारं गत होMयाचा

य9 करMयास एकह;

माणस
ू धजणार नाह;. परं तु मागील- ाना\या सW
ु वाती\या काळातील- गो@ नराळी होती. 9या
काळी नर;Vणपfती अ%ाप अ ग=भ अव*थेतून बाहे र पड=या नह9या. व एखाद; वजनदार
यim असल; कm, त\या मागे जाMयास भराभर वाटे ल तेवढे अनय
ु ायी Hमळत. ा अनय
ु ायां\या
मनास आप=या गj
ु चे Hसfांत

योगjपी नकष3ावा\या कसास लावून पाहMयाचा वचार कधी

Hशवत दे खील नसे. शाG >हटले >हणजे ते नर;Vण व मापन, होकायंa व काटा यां\या
आधारावर

रचलेले

असले

पा"हजे

हा

महeवाचा

धडा

हे

लोक

अ%ाप

Hशकले

नहते.

अॅनॅ}सॅगोरससारyया एखाद दस
ु Zया पुWषा\या uयानात ह; गो@ थोडीबहुत आल; होती, पण असे
लोक एकंदर;त फार थोडे होते.

सॉ'े"टस
परं तु

आता

एक

Vण

असा

आला

कm,

पेhरि}लअन

सं*कृती\या

ादभ
ु ाCवामुळे

जग9सं*कृतीचे क¤# होऊन बसले=या अॅ"टकामuये वचारा\या ओघास एक अगद; नवीनच "दशा
लागणार होती. ?या वष "हपॉ'ाटे झचा व अॅbडेरा येथे डमॉD'टसचा जUम झाला, 9याच वष
अथेUस शहर; दस
ु रा एक वyयात पुWष जUमास आला. सॉ'े"टस हे या पुWषाचे नाव असून 9याचे
लोकांत दांडगे वजन होते. सॉ'े"टसाचा सवC जUम अथेUस शहर; लोकांत Hमसळून 9यां\याशी
वादववाद करMयात गेला. असे >हणतात कm, तो जो कोणी 9याचे बोलणे ऐकून घेMयास तयार
असेल, 9या\या मनावर आपल; नीतवषयक मते ]बंबवMयाचा

य9 कर;. सरतेशेवट; अथेUस

शहरातील लोकांची- Dकं वा व*तिु *थतीस धjन बोलावयाचे >हणजे तेथील मताgधकार असले=या
लोकांतील अgधकांश माणसांची- 9याजवर खªपा मज झाल;. 9या\या भजनी लागले=या माणसांत
ªलेटोआद;कjन वyयात लोक होते, पण ते दे खील 9याचा लोकां\या रोषापासून बचाव कj शकले
नाह;त. ा लोकांनी 9याची सावCजनक र;9या र;तसर चौकशी कjन 9याला दे हाUत HशVा
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ठोठावल;. 9याजवर तWणांना ]बघडवMयाचा आरोप ठे वMयात आला होता. परं तु 3ीक लोकां\या
काह; चाल;र;तीसंबंधी आज जी मा"हती उपलbध आहे तजवjन, उ_रकाल;न लोक ा आरोपाचा
जो अथC कर;त आले आहे त 9याहून वा*तवक अथC नराळा असला पा"हजे अशी शंका घेMयास
जागा आहे . आधुनक लोकां\या @ीने बीभ9स असणाZया, व 3ीक तeवाना\या अयासकास तर
³@ ाय वाटणाZया ा क=पनेचा अgधक वचार करMयाची या "ठकाणी आवnयकता नाह;; Dकं वा
*वमताथC आप=या

ाणांचा य करणाZया ा तeवा\या मतांचेह; आपणास काह;

योजन नाह;.

तeवाना\या इतहासकारा\या @ीने सॉ'े"टस, ह; वचारात 'ांती घडवून आणणार; यim
असल;, तर; भौतकशाGा\या इतहासात 9यास वशेष महeव नाह;.
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करण ४ थे

ªलेटो,
ो, अॅhर*टॉटल,
hर*टॉटल, य}
hर*टॉटल
ु ल;ड
ªलेटो
ªलेटोची दे खील तीच ि*थती आहे . 9याचा जUम अथेUस येथील एका उमराव घराMयात
झाला असन
ू तो सॉ'े"टस\या HशLय होता. सॉ'े"टस\या मतांचा सावC]aक

सार झाला, तो ा

ªलेटो\याच लेखां\या व उपदे शां\या ´ारे झाला. तeवानाचे काह; अयासक, ªलेटो हा 9या
काळातील सवात मोठा क=पक व लेखक होता असे समजतात. तथाप भौतक शाGा\या
अयासकांस ªलेटोची वचार करMयाची @ी अशाGीय होती ह; गो@ सहज uयानात येMयासारखी
आहे . वशेष Hसfांतावjन सामाUय Hसfांत काढMयापेVा सामाUय Hसfांतावjन वशेष Hसfांत
काढMयाकडेच ªलेटोचा कल "दसन
ू येतो. ªलेटोने सवC

कार\या वषयांवर लेख Hल"हले असन
ू

9या\या क=पना इत}या gच_ाकषCक भाषेत मांडले=या हो9या कm पुढ;ल प¬यांनी 9याचे लेख
मोया अधाशीपणाने वाचले व नकला कjन 9यांचा सावC]aक

सार केला. यामुळे इतर 3ीक

तeवां\या मतांसाठl ?या माणे आपणास परं परागत कथांवर अवलंबून राहावे लागते, 9या माणे
ªलेटो\या बाबतीत राहावे लागत नाह;. ªलेटोचे वचार आपणास

9यV 9याजपासून कळतात.

आता ह; गो@ खर; आहे कm 9याने आप=या लेखांत नेहमी संभाषणा9मक पfतीचा उपयोग केला
अस=यामुळे 9याचे मत कोठे यi झाले आहे हे गो@ी\या jपात Hल"हले=या लेखांवjन िजतके
कळते ततके *प@ कळत नाह;. तथाप, तािeवक ववेचनात जी काह; सं"दधता अपhरहायC असते
ती वजा केल;, तर एकंदर;त ªलेटो\या मतांसंबंधी आपणास आज बर;च खाaीलायक मा"हती
ठाऊक आहे .

वानेतहासात ªलेटोचे *थान
ªलेटोसंबंधी आपणास जे लVात ठे वावयाचे ते हे कm, भौतकशाGासंबंधात जगास
सांगMयासारखे नवीन असे 9याजवळ काह; एक नहते. व±ा\या रचनेसंबंधी नित अशी 9याची
काह; मते नहती; स¤"#य
पदाथCवानातील

ाMयां\या उ9प_वकासासंबंधा\या 9या\या क=पनाह; अ*प@च हो9या;

ांवर 9याचे *वत:चे >हणून पथ
ृ क असे कोणतेच वचार नहते; Dकं वा

#या\या *वjपावषयीह; 9याची *वत:ची अशी एखाद; उपप_ी नहती.

9यV फला\या @ीने
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पाहता हे सवC वषय 9या\या अयास Vेaातून गळालेलेच होते. ªलेटो ?यांना नसगCजात क=पना
>हणतो 9या व*तुत: मनुLयाने जगा\या वकासाव*थे\या सुरवाती\या काळात वशेषांपासून
काढलेले सामाUय Hसfांतच होत. परं तु ªलेटोला तसे वाटत नहते. 9या\या मते, 9या\या
जीवासंबंधी क=पना Dकं वा नीतवषयक आदशC हे च सवC अनुभवHसf गो@ीं\या मुळाशी आहे त.
नर;Vणावjन सामाUय Hसfांत काढले >हणून 9याने अॅनॅ}सॅगोरसवर ट;का केल; आहे . परं तु आज
आपण अशी ट;का >हणजे एक मोठl *तुतीच समजू. ा ट;केमुळे तeवानी असलेला शाG व
भौतक शाGाची केवळ पुसटशी क=पना असलेला तeवानी या दोहoतील भेद यi होत आहे .
ªलेटोला शाGीय अUवेषणाची Dकं मत कळत नाह; असे नाह;. 9याने Hमसर; व खा=डी लोकां\या
?योत:शाGातील अयासाचा उ=लेख केला असून, हा अयास 3ीक लोक हाती घेतील तर 9या
शाGाची बर;च

गती होईल असे >हटले आहे . परं तु येथेह; तो दस
ु Zयाने काय केले हे च सांगतो.

आपण

काय

*वत:

करणार

आहो

यावषयी

काह;च

Hलह;त

नाह;.

9या\या

लेखनात

भवLयाUयाला साजतील असे पLु कळ उ=लेख आहे त, परं तु 9यांनीह; 9या\या वेळ\या व´ानांना
शाGीय संशोधनास उ_ेजन Hमळा=याचे माa मळ
ु ीच "दसत नाह;.
*वत: ªलेटोने पLु कळ व दरू दरू चा

वास केलेला होता. 9याने इिजFमuये बर;च वषK राहून
इिजिªशयन लोकांचे शाGीय ान 9यातील गूढ गूढ गो@ींसुfा समजावून घेMयाचा फार य9
केला होता. ह; आyयायका पुLकळांना माह;त आहे . Dक9येक असेह; >हणतात कm, तेथे असताना
9याने जे भूHमतीचे सामाUय ान Hमळवले, 9याचा पुढ;ल आयुLयात 9याने केले=या उपदे शात
जागोजाग

पhरणाम

झालेला "दसतो. हे

काह;ह; असले

तर; शाGवाढ;स

इतहास

कथन

करणाZयाला ªलेटो हा आधुनक अथाC माणे शाG Dकं वा शाGसंशोधक होता असे >हणता येत
नाह;; तर तो एका व%ापीठाचा सं*थापक, नी9युपदे शक, अतीं"#यानवषयक क=पनावाद; व
मोठा

समाजशाG

होता

एवढे च

काय

ते

>हणता

येईल.

जीवशाGातील

?या

अतीं"#यान, नीतशाG व अथCशाG या वषयांशी संबंध येतो, 9या\याशी आप=या

भागाचा
*तुत

शाGेतहासकथनाचा काह; एक संबंध नाह;; आ(ण रसायनशाG, पदाथCवान, इ9याद; ?या
शाGां\या वाढ;संबंधाने आपले येथे ववेचन चालू आहे , 9या शाGांशी ªलेटोचा 9याचा गुj
सॉ'े"टस या\या माणेच अभावा9मक संबंध आहे .
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अॅhर*टॉटल
hर*टॉटल ((.
(. पू. ३८४३८४- ३२२)
३२२)
परं तु यानंतरचा अथेUस येथील तसरा महान उपदे शक जो अॅhर*टॉटल, 9यासंबंधी आपण
पाहू लागलो >हणजे माa अगद; नराळा कार @ीस पडतो. शाG या ना9याने अॅhर*टॉटलचे
नाव व 3ीकांचे शाGीय ान हे दोन शbद अॅhर*टॉटल\या म9ृ यूनंतर सम
ु ारे एक हजार वषK
अUयोUयवाचक होऊन बसले होते. युरोपीय मuययुग >हणून इतहासात ?याला >हणतात, 9या
सवC काळात आरं भापासून अखेरपयत सृ @ानवषयक सवC गूढ

ांसंबंधीने अॅhर*टॉटलने Hलहून
ठे वलेल; मा"हती व Hसfांत अगद; नणाCयक व सवCतोपर; 3ा असे मानMयात येत असत.
इतकेच काय, पण अॅhर*टॉटलचे अनुयायी अॅhर*टॉटल\या वचनाला *वत:ला इं"#य´ारा

9यV

होणाZया ानापेVाह; अgधक मान दे त असत. अल;कडील काळातह; आपणास असे "दसून येते
कm, अॅhर*टॉटलचे jढ होऊन बसलेले HसfाUत जसजसे खोडून काढMयात आले तसतशी आधु नक
शाGांची वाढ झपायाने होऊ लागल;. तथाप सतरा-अठरा शतके
एकदम नाह;शा होणे श}य नस=यामळ
ु े

चारात असले=या समजत
ु ी

ाचीन काळातील सवC मोठमोया व उ_मो_म शाGीय

शोधांचा जनक अॅhर*टॉटल हा होय, अशी समजत
ू आजसf
ु ा बहुजन समाजात कायम अस=याचे
आढळून येते. पण खरोखरच पा"हले असता वा*तवक ि*थती वर;ल समजत
ु ी\या अगद; वWf
आहे असे >हटले तर 9यात अतशयोim होईल असे मुळीच वाटत नाह;.

अॅhर*टॉटलचा
hर*टॉटलचा सृ @वान
@वान वषयावर;ल 3ंथ
अॅhर*टॉटलने आप=या सृ @वान या वषयावर;ल 3ंथात नरनराPया

ाMयांवषयी

पुLकळशी मा"हती एक]aत कjन "दल; असून तो 3ंथ आज उपलbध अस=याकारणाने 9या\या
क9याCला ‘ ा(णशाGाचा जनक’ अशी पदवी दे णे योय आहे असे सवCसाधारण मत आहे खरे .
तथाप यावjन कोणी असे माa समजू नये कm, अॅhर*टॉटल\या उपhरन"दC @ 3ंथातील सवC, Dकं वा
नदान बराचसा भाग तर; अगद; नवीन >हणजे खुB अॅhर*टॉटलने Hमळवले=या मा"हतीने व
9याने *वत: काढले=या अनुमानांनी भरलेला आहे . 9यात केलेले

ा(णकोट;तील जातींचे वगकरण

आधुनक शाGातील वगकरणाशी थो¦याफार अंशाने सुfा जमMयासारखे नाह;. पण ते काह;ह;
असले तर; सदरहू सृ @वानवषयक 3ंथ Hल"हMयाचे सवC ेय माa अॅhर*टॉटललाच आहे यात
शंका नाह;. Hशवाय शाGीय ानातील एक अ9यंत महeवाचा Hसfांत *प@पणे पुढे मांडMयाचा
मानह; अॅhर*टॉटलला आहे हे कबल
ू केले पा"हजे. तो Hसfांत >हणजे पO
ृ वीचा आकार वाटोळा आहे
हा होय. हा HसfाUत मळ
ू इटाल;मuये पायथॅगोhरयन पंथातील तeववेeयांनी काढला हे मागे "दलेच
आहे . अॅनॅ}सॅगोरस या तeववेeया\या वेळेपयतह; अॅ"टकामuये वर;ल HसfाUत लोकांना माह;त
झालेला नहता. परं तु 9यानंतर लोटले=या एका शतकात वर;ल HसfाUत 3ीक लोकांत पLु कळच
पसरला; व 9या कारणानेच अॅhर*टॉटलसारyया पण
C णे परु ाणमताHभमानी असले=या तeववेeयाला
ू प
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तो 3हण करावा लागला. 9याने तो 3हण केला इतकेच नहे , तर तो अ9यंत *प@ व असं"दध
शbदांत

तपादनह; केला.

पO
hर*टॉटलचे ववेचन
ृ वी\या आकारासंबंधी अॅhर*टॉटलचे
पO
ृ वी\या आकारासंबंधी अॅhर*टॉटलने

केलेले

ववेचन

असे

आहे :

“आता पO
ृ वी\या

आकारासंबंधाने सांगावयाचे तर तो वाटोळा असला पा"हजे हे उघड आहे . जर तो तसा नसता तर
चं#3हण समयी 9याचे जसे आकार "दसतात तसे "दसतेना! कारण एका म"हUया\या अवधीत
चं#ा\या यंगीभूतभागाचा आकार अUतगल, ब"हगल व सरळ अशा तUह;

कारचा झालेला

"दसतो, पण 3हणसमयी माa चं# 3ासला जात असता Dकं वा 9याचे 3हण सुटत असता, 9याचा
आकार नेहमी ब"हगल असाच "दसतो. आ(ण चं#ाला 3हण लागते ते 9यावर पO
ृ वीची छाया
पड=याने लागते. हे जर खरे आहे तर पO
ृ वीचा बा आकार वाटोळा असला पा"हजे हे उघड आहे .
तसेच आकाशात nयमान होणाZया ताZयांवjनह; पO
ृ वी वाटोळी असल; पा"हजे हे अनुमानच ढ
होते. Hशवाय पO
ृ वीचा एकंदर व*तार फार मोठा असेल असे वाटत नाह;. कारण आपण उ_रे कडे
Dकं वा दVणेकडे थोडेसे जर; गेलो, तर; लागलेच Vतजाचे वतळ
ुC नराळे बनून डो}यावर;ल
ताZयांमuये बराच फेरफार झालेला "दसू लागतो व उ_रे कडे
तेच सवC दVणेकडे

वास करणाZयास जे तारे "दसतात

वास करणाZयाला "दसत नाह;त. कारण इिजFमuये Dकं वा साय स बेटामuये

असताना जे तारे "दसतात ते उ_रे कडील एखा%ा दे शात गेले असता "दसत नाह;त. यावjन
पO
ृ वीचा आकार वाटोळा असला पा"हजे व तचा व*तार फारसा मोठा नसला पा"हजे या दोUह;
गो@ी Hसf होतात. नाह;तर थोडासा

वास के=याने आकाशातील ताZयांत एवढा ठळक फेरफार

पडलेला "दसला नसता. आ(ण पO
ृ वी व*ताराने फारशी मोठl नस=याकारणाने ह}यूHC लसचे *तंभ
?या

दे शात आहे त तेथून पुढ;ल भूभागास लागून "हंद*
ु थान दे श असला पा"हजे, व सवC समु#ह;

एकच असला पा"हजे, ह; वधाने जे Dक9येक लोक करतात ते काह; अगद;च असंभवनीय बोलतात
असे नाह;. Hशवाय पO
ृ वीवर;ल अ9यंत दरू असले=या दोन

दे शांतील सुfा ह_ी सारyयाच जातीचे

अस=याचे आढळून आलेले अस=यामुळे 9यांचा पर*परसंबंध असला पा"हजे हे उघड आहे ; व
9यावjनह; पO
ृ वी\या पhरघाची लांबी ग(णताने ठरवल; आहे , ते ती चार लV (४, ००, ०००)
*टे डया इतकm आहे असे >हणतात. यावjनह; पO
ृ वी वाटोळी असल; पा"हजे व ती इतर ताZयां\या
मानाने फारशी मोठl नसल; पा"हजे, या दोUह; गो@ी ठाम ठरतात हे कोणालाह; सहज "दसून
येईल.”
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भू³मणा\या HसfाUतास अॅhर*टॉटलचा
hर*टॉटलचा वरोध
या माणे

पO
ृ वीचा

आकार

वाटोळाच

आहे

असे

न:संशय

*थापत

के=याबBल

अॅhर*टॉटलची *तुती करणे जjर आहे ; तथाप 9या\या बरोबरच दस
ु र; एक खेदाची गो@ येथे
नमूद केल; पा"हजे ती ह; कm, हा पुराणमताHभमानी तeववे_ा वर;ल HसfाUत

*थापत कjन

तेथेच थांबला. 9या\या पुढ;ल दस
ु रा महeवाचा HसfाUत 9याने माUय केला नाह;. तो HसfाUत
पO
ृ वी\या गतीसंबंधाचा होय. हा HसfाUतह; पायथॅगोhरयन पंथा\या तeववेeयांनी त9पूवच माUय
केलेला होता. पण अॅhर*टॉटलने 9याला आप=या 3ंथात संमती "दल; नाह;, इतकेच नहे , तर
9याबBल वWf मत "दले. 9यामुळेच पO
ृ वी\या गतीसंबंधाचा HसfाUत पुढे Dक9येक शतके माUय
होऊ शकला नाह;, असे Dक9येकांचे >हणणे आहे . पO
ृ वी वाटोळी आहे हा Hसfांत अॅhर*टॉटलने
माUय के=याबरोबर तो पढ
ु ;ल काळातील प¬यांत सवCसमंत होऊन बसला व त\या गतीसंबंधाचा
HसfाUत केवळ अॅhर*टॉटल\या वरोधामळ
ु े पढ
ु े सम
ु ारे एक हजार वषKपयत कोपZयात धळ
ू खात
पडला. हा पhरणाम जर खरोखर या माणे केवळ अॅhर*टॉटल\या वजनाचा असेल, तर या
पेhरपाटे "टक पंथा\या ब¦या व´ान सं*थापकाने एकंदर;ने खगोलशाGा\या वाढ;ला िजतका
अडथळा केला ततका पO
ु Zया कोण9याह; व´ानाने केलेला नाह; असे >हणणे
ृ वी\या पाठlवर दस
ाF होते.

अॅhर*टॉटलची
hर*टॉटलची

ा(णशाGातील कामgगर;

अॅhर*टॉटलला जर शाGीय ाना\या एखा%ा Vेaातील बडा मागCदशCक >हणून मान दे णे
जjर असेल, तर ते

ा(णशाGाचे Vेa होय. सृ @वान शाGासंबंधाने 9याने जे 3ंथ Hल"हलेले

आहे त 9यांपैकm बहुतेक आपणास आज उपलbध आहे त. ाचीन काळातील सदरहू शाGासंबंधाचे जे
काह; 3ंथ आज आपणास पाहावयास Hमळतात, 9यांत अ9यंत महeवाचे >हणजे अॅhर*टॉटलचे
3ंथच होत. 9या 3ंथांवjन आपणास असे "दसून येते कm,

ा(णकोट;संबंधाने अॅhर*टॉटलने

खरोखरच अ9यंत व*तत
ृ मा"हती पैदा केलेल; होती; व 9याहूनह; अgधक महeवाची गो@ >हणजे
9या मा"हती\या आधारे 9याने ाMयांचे वगकरण करMयाचाह; य9 केला होता. ा(णशाGाचा
आ%जनक >हणून जो 9याला मान Hमळू लागला तो यामुळेच होय. पुढे मuययुगात 9याने केलेले
वगकरणच सवCa 3ा होऊन 9याचा अयास होऊ लागला. इतकेच नहे , तर एको(णसाया
शतकात कुिहआचे वगकरण शाGसंमत होईपयत अॅhर*टॉटलचेच वगकरण

चारात होते. हे
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खरे असले तर; अॅhर*टॉटलने केलेल;

ाMयांची वगCवार; 9याने *वत:च सवC ठरवल; होती असे

माa नाह;. 9यांपैकm Dक9येक वगC तर इतके *प@ व उघड उघड "दसणारे होते कm, ते
अॅhर*टॉटलपूव\या व´ानां\या अवलोकनातून सट
ु णे श}यच नहते. उदाहरणाथC, पVी व मासे या
दोन

कार\या

ाMयांमधील फरक इतका उघड आहे कm तो लहान मुलां\या Dकं वा अगद; रानट;

मनुLया\याह; लVात आ=यावाचून राहणार नाह;.
9याने केलेले

ाMयांचे
चे वगकरण,
वगकरण,- Wgधरयुi व Wgधरह;न

ाणी

तथाप अॅhर*टॉटलने ापेVा अgधक सूwम भेदांवjन वगकरण केलेले आहे .
9याने एकंदर

ा(णकोट;चे Wgधरयुi व Wgधरह;न

थमारं भीच

ाणी असे वगC पाडले आहे त. अॅhर*टॉटल\या

वगकरणाची ह; क=पना फारच व*तत
ृ व तeवयुi आहे यात शंका नाह;. तथाप हे वगकरण
आधुनक शाG माUय कर;त नाह;त; कारण रiह;न असे जे बार;क जीवजंतू "दसतात
9यां\याह; शर;रांत रi कhरते तीच कायK करणार; रं गव"हन अशी पातळ #ये असतात. या
कारणा*तव अॅhर*टॉटलचे उपयi
वगकरण ह=ल;चे शाG माUय कर;त नाह;त. तथाप
ुC
लामाकCने केलेले व आता सवCमाUय होऊन बसलेले सपc
ृ वंश व अपc
ृ वंश असे

ाMयांचे वगC

अॅhर*टॉटलनेह; पाडलेले होते. अॅhर*टॉटलने आपले वगकरण रiासंबंधीची gचDक9सा कjन
ठरवले

होते. आ(ण लामाकCने शर;रातील हाडां\या सापPयाची पाहणी कjन वगC पाडलेले आहे त.

इत}या HभUन @ींनी या दोघा शाGांनी वगकरण केलेले असूनह; दोघांचे अखेर नणCय सारखेच
झाले आहे त. या गो@ीवjन

ाMयां\या शर;रातील नरनराPया भागांमuये समधमC9व असते, असा

आधु नक शाGांनी जो नयम काढला आहे 9याला पु@ी Hमळते.

Wgधरयi
ु
अॅhर*टॉटलने Wgधरयुi

ाMयांचे पोटवगकरण

ाMयांचे पुढ;ल माणे पाच पोटवगC केले आहे त :

(१) ?यांची प=ले ऊफC बालके सजीवाव*थेतच उदरातून बाहे र ये तात असले चार पाय असलेले
ाणी; (२) पVी; (३) अंडी घालणारे , चार पाय असलेले
आ(ण उभयचर >ह. जल*थलचर

ाणी (यात सपC वगैरे सरपटणारे

ाणी

ाणी येतात); (४) हे ल व 9या\यासारyया इतर जातींचे

ाणी

आ(ण (५) साधे मासे. हे अॅhर*टॉटलने पाडलेले वगC अल;कडील (१) स*तन
सर;सप
ृ ऊफC सरपटणारे

ाणी, (२) पVी, (३)

ाणी, (४) उभयचर

ाणी आ(ण (५) मासे, या पाच वगाहून फारसे HभUन
नाह;त. मासे, व दे वमासा (हे ल) गाधामासा, डॉलDफन वगैरे माशांसारखे ाणी यां\यामधला
अ9यंत महeवाचा पण सूwम फरकह; अॅhर*टॉटल\या लVात आलेला होता. यावjन

अॅhर*टॉटलचे
वगैरे

ा(णशाGवषयक ान अपुरे व उथळ नहते असे Hसf होते. दे वमासा, डालDफन

ाणी फुÁफुसां\या ´ारे ±ासो\छवास करतात व ते साuया माशा माणे अंडी न घालता
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सजीव ि*थतीत बालकांना जUम दे तात ा गो@ी अॅhर*टॉटलला माह;त हो9या. या माणे या
दे वमासा वगैरे

ाMयां\या वगाCचे प"ह=या वगाCतील

ाMयांशी सा>य आहे , ह; गो@ह; 9या\या

लVात आलेल; होती; परं तु हे सा>य दोUह; वगC एकच मानMयाइतके नकट आहे , हे माa 9याला
समजले नहते.

Wgधरह;न
Wgधरह;न

ाMयांचे पोटवगकरण

ाMयांचेह; अॅhर*टॉटलने पढ
ु ;ल माणे पाच वगC केले होते: (१) सेफालोपोडा

(आ}टोपस, कटलDफश इ9याद;); (२) क\\या कवचीचे
जातीचे

ाणी (खेकडा वगैरे); (३) Dकडे व 9याच

ाणी (यात कोळी व शतपद Dकडे, ?यांचा आधुनक शाG पथ
ृ कच वगC करतात ते

येतात); (४) कठlण कवचीचे

ाणी (कृHमशु i, गोगलगाय, }लॅ म वगैरे); आ(ण (५) समु#ातील

*टार-Dफश, सी-युgचCन व इतर, वन*पतीवगC व

ा(णवगC या दोहोस दु या माणे असलेले

Vु# जीवजंतूंसंबंधाने वगकरण अॅhर*टॉटल\या वेळेपासून

चारात होते. ते पुढे कुिहआ\या नया

वगकरणामुळे मागे पडले. कुिहआने आ"टC }युलेटस >ह. वलयाकार खंड असलेले
>ह. मद
ु र;र;
ृ श

ाणी. हे

ाणी, मोल*}स

ाणी व रे डएटस >ह. उया अVाभोवती सम माण अवयव असलेले अपc
ृ वंश

ाणी असे तीन वगC पाडले. पण पुढे १९ या शतकात या वगकरणातह; काह; फेरफार करMयात
आले.
वन*पतशाGाचा जनक : gथओ£ॅ*टस
या माणे अॅhर*टॉटलने
बजावल;; व

ा(णकोट;संबंधाने संशोधन व वगकरण कjन एक मोठl कामgगर;

ा(णशाGाचा मूळ पाया घातला. 9याचेच अनुकरण कjन अॅhर*टॉटलचा एक HशLय

gथओ£ॅ*टस याने वन*पतकोट;चे संशोधन व वगकरण केले. तथाप gथओ£ॅ*टस वगकरण
करMया\या कामात आप=या गुjइतका वाकबगार अस=याचे "दसत नाह;. 9याने Hल"हले=या
नॅचरल

"ह*टर;

ऑफ

डेहलपम¤ ट

(स@
ृ

पदाथा\या

अHभवf
ृ ीचा

इतहास)

या

नावा\या

वन*पतशाGावर;ल 3ंथात तािeवक ववेचनाकडे फारच थोडे लV "दलेले आहे . या 3ंथात लोणार;
कोळसा, डांबर, राळ वगैरे साधे िजUनस तयार करMया\या कृती "दले=या आहे त; तसेच 9यात
नरनराPया वन*पतींचे अUन Dकं वा औषध >हणन
ू

ाMयां\या शर;रावर काय व कसे पhरणाम

होतात वगैरे यावहाhरक गो@ींचे वणCनच पुLकळ आहे . अशा कारणांमुळे gथओ£ॅ*टसचा 3ंथ
सु Hसf रोमन 3ंथकार िªलन या\या सृ @वान वषयावर;ल 3ंथासारखाच पुLकळ अंशी झाला
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आहे .

तथाप

gथओ£ॅ*टसचा

3ंथ

कसाह;

असला,

तर;

तो

एकंदर;त

ाचीन

काळात

वन*पतशाGावर;ल अ9यंत महeवाचा 3ंथ समजला जात होता, व 9या 3ंथामुळेच 9या\या
क9याCला ‘वन*पतशाGाचा जनक’ अशी पदवी दे Mयात आलेल; आहे . Hशवाय, याच 3ंथात
gथओ£ॅ*टसने खनज पदाथाचीह; मा"हती वर वणCन केले=या पfतीनेच "दल; आहे , व 9यामुळे
ाचीन काळ\या या 3ंथाला मोठे महeव

ाF झालेले आहे .

अले}झांयन अथवा हे लेनि*टक काळातील 3ीकांचे शाGीय ान
ाचीन काळातील ाना\या वf
ृ ी\या @ीने अ9यंत महeवा\या अशा कालवभागासंबंधाने
आता Hलहावयाचे आहे . आतापयत अथेUस शहर हे जगातील शाGीय ानाचे क¤#*थान >हणून
गणले जात होते. अॅhर*टॉटल व 9याचा HशLय gथओ£ॅ*टस हे मरण पाव=यानंतरह; अथेUसने
आपला पूवाCिजCत लौDकक कायम ठे वला होता, व 9यामुळे 3ीक सं*कृती\या इतहासात 9या
शहराचे महeव अनुपेVणीय आहे हे खरे . तथाप यापुढे 3ीस दे शात कोणीह; वशेष सु Hसf असा
शाG जUमास आला नाह; Dकं वा 9या दे शातील शहरात असला एखादा शाG कायमचे वा*तय
कjनह; रा"हलेला नाह;. एखा%ा आकि*मक जल लयात सापड=या माणे अथेUस शहराचे महeव
एकाएकm कमी होऊन भम
ू uयसम#
ु ा\या परतीरावर;ल एक शहर सवC बौfक चळवळींचे क¤#*थान
बनले. हे

शहर >हणजे अले}झांडर बादशहा इिजF दे शात गेला तेहा 9याने वसवलेले

अले}झांया शहर होय. या सु Hसf मॅHसडोनयन बादशहा\या सा¸ा?याची जेहा पुढे 9या\या
सेनानींत वाटणी झाल; तेहा टॉलेमी सोटर याने या शहरास आप=या इिजFकडील रा?याची
राजधानी केल;. अले}झांडर याने पव
ू Kकडील दे शावर *वार; केल; 9या वेळी टॉलेमी 9या\या बरोबर
होता; आ(ण शेवट; बा]बलोनयामuये अले}झांडर मरण पावला तेहाह; तो तेथे होता. 9यामळ
ु े
बा]बलोनयन लोकां\या सं*कृतीवषयीची टॉलेमीला

9यV मा"हती झालेल; होती. या गो@ीचा

टॉलेमी\या पढ
ु ;ल चhरa'मावर व टॉलेमी\या माफCत पााeय >हणजे यरु ोपीय दे शांत जी नवी
सं*कृती नमाCण झाल;, त\यावर अ9यंत मोठा पhरणाम झाला. अले}झांया येथील सं*कृतीचे
जनक9व िजतके 3ीसमधील सं*कृतीकडे आहे ततकेच बा]बलोनयातील सं*कृतीकडेह; आहे .
टॉलेमीने आप=या राजधानीत बा]बलोनयात=या नमुUयावर एक मोठे सं3हालय बांधले आ(ण
मोठा 3ंथसं3ह जमवMयास सW
ु वात केल;. असे सांगतात कm, टॉलेमीने आप=याच आयुLयात
वर;ल 3ंथसं3हात दोन लाख ह*तHल(खत 3ंथ जमा केले होते. Hशवाय, 9याने अनेक व´ानांना
आप=या आयास ठे वून शाGीय ान HशकवMयाकhरता एक व%ालयह; *थापन केले. अशा
र;तीने लवकरच अले}झांया शहर एकंदर जगातील व%ेचे माहे रघर होऊन बसले.
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भौतकशाGातील शोधांस चालना
अथेUस शहर आप=या वैभवा\या अगद; Hशखरावर होते तेहाह; वर;ल

कार\या सं*था

तेथे नह9या. अॅhर*टॉटलसारyया Dक9येक व´ान गह
ृ *थां\या घर; *वत:चे खाजगी 3ंथभांडार
असे; पण सवC अथेUस शहरात सावCजनक असा एकह; 3ंथसं3ह नहता. इतकेच नहे , तर
अ(खल 3ीक सा¸ा?यातह; कोठे
3ंथसं3ह

अले}झांयात=यासारखा 3ंथसं3ह नहता. अशा

कारचे

ाचीन काळी बा]बलोनयामuये हजारो वषापूवपासून *थापन झालेले होते ह; गो@ आता

सवCुत झाल; आहे . टॉलेमी\या काळात हा जो नवा उप'म 3ीक लोकांकडून करMयात आला
9याची क=पना बा]बलोनयामधूनच आलेल; होती यात शंका नाह;. असला उप'म
करMयाचे ेय टॉलेमीला Hमळाले ते 9या\या पव
C यात=या बा]बलोनयामधील
ू व

9यV

वासामळ
ु े च होय.

अले}झांडर याने जग िजंकMयाकhरता दरू दरू \या दे शांत आयCचDकत कjन सोडMयासारyया ?या
Dक9येक *वाZया के=या 9यां\या योगाने 3ीक लोकांचे भूगोलवषयक ान पLु कळच वाढले आ(ण
सवCच यवसायांतील लोकां\या क=पनाशimला वलVण चालन Hमळाले. याचा पhरणाम साहिजकच
असा झाला कm, भूगोलशाG व 9या\याशी नकट संबंध असलेले ?योतशाG या शाGांकडे

*तत
ु

कालवभागात व´ानांचे वशेष लV वेधले गेले; आ(ण त9पव
ू  पO
ृ वीवर;ल कोण9याह; "ठकाणी
कधी उ9पUन झाले नहते इतके आकाश*थ 3हांचे वेध घेणारे व पO
ृ वीची लांबीWं द; मोजMयाचा
य9 करणारे अनेक व´ान शाG अले}झांया शहरात या सुमारास एकाएकm "दसू लागले. या
सवC व´ानां\या मातीचा भर 9या वेळी यंaशाGावर होता. जणू काय मागील शतकांत=या सवC
व´ान तeववेeयांचे लV स²
ू गो@ींमuये लागून रा"हले होते, 9याचा कंटाळा
ृ यु9प_ी, ई±र वगैरे गढ
येऊन आता या कालवभागातील व´ानांनी 9या "दशेकडून पूणप
C णे दस
ु र;कडे तoड Dफरवले व
स@
ृ ीतील यां]aक कोडी उकलMयाकडे आपले सवC लV लावले. या जगात आहे काय व पुढे 9याचे
होणार काय Dकं वा जीव >हणजे काय व मरणो_र काय ि*थती होते अस=या

ांनी आप=या

म¤ दस
ू शीण %ावयाचा नाह; असे एत9काल;न व´ानांनी ठरवले. अतीं"#यानवषयक गो@ीसंबंधाने
डोकेफोड करMयाचे सोडून 9यांनी तािeवक वचारांना इं"#य 9ययाची कसोट; लावून खZयाखोयाचा
नणCय

करMयाचे

काम

हाती

घेतले.

या

कारणामुळे

अले}झांयातील

व´ानांत

बरे चसे

भूHमतशाG नघाले, व 9यां\या ानाला उपयोग एकmकडे यां]aक साधने नमाCण करMया\या
कामी व दस
ु र;कडे खगोल;य रचनेची उपप_ी बसवMया\या कामी करMयात येऊ लागला.

शाGायासाची दस
ु र; केU#*थाने
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शाGीय ानात भर घालणारे व अनेक चम9काhरक
अले}झांया शहरातच

राहत

होते

असे

जर;

योग करणारे हे सवC व´ान

नाह;, तर; 9या सवावर अले}झांयातील

पhरि*थतीचा पhरणाम होत होता यात शंका नाह;. पुढ;ल वणCनावjन असे "दसून येईल कm, याच
वेळी आणखी दोन शहरे ह; व´_ेची क¤#*थाने >हणून
पिमेकडील 3ीस\या

Hसfीस आल; होती. 9यांपैकm एक

दे शा\या मयाCदेनजीक असले=या HसHसHल बेटामuये होते व दस
ु रे

पायथॅगोरस ा तeववेeया\या जUमामुळे

Hसfीस आले=या आHशयामायनरमधील सॅमॉस बेटात

होते. मागे अथेUस\या भरभराट;\या काळात ?या माणे दरू दरू \या वसाहतीतील व´ान लोक 3ीक
सा¸ा?या\या राजधानीत येऊन राहत असत, 9या माणे या कालवभागात सवC व´ानांची @ी
अले}झांया शहराकडे वळलेल; होती. या सुमारास दळणवळणाची साधनेह; इतकm सल
ु भ व सक
ु र
झालेल; होती कm, एका भागातील व´ानांनी लावलेले शाGीय शोध इतर दरू दरू \या भागांतील
व´ानांना पव
ू  कधीह; श}य नहते इत}या अ=प काळात माह;त होत असत. उदाहरणाथC, सॅमॉस
बेटांत राहणाZया अॅhर*टॉकCस या व´ानाचे शोध दरू वर HसHसल; बेटात राहणाZया आDकCHमडीझला
न:सं"दधपणे

माह;त होते. फार

तर काय,

अॅhर*टाकCसचा एक अ9यंत महeवाचा शोध

आDकCHमडीझ\या 3ंथात सहज नमद
ू केला गेला अस=यामळ
ु े च तो आपणास आज माह;त होत
आहे .

या एकाच

गो@ीवjन

कालवभागात नरनराPया

असे

*प@ "दसून

येईल

कm,

*तुत वषयीभूत असले=या

ांतांतील दळणवळणाची साधने फार उ_म होती व 9यामुळे सवC

त9काल;न व´ानां\या वचाराला एक वHश@ वळण लागलेले "दसून येते. पूव 3ीक तeववेeयांपैकm
नरनराPया पंथांतील व´ान एकमेकांपासून अलग राहत असत व 9यांना एकमेकां\या मतांचा
प_ाह; लागत नसे. 9या माणे या अले}झांयन काळात ि*थती नहती. शाG मंडळीचे सवC
नाय योग

एकाच

Hसरा}यूसमधील

रं गभूमीवर

दे खावा

दाखवले

दाखवला,

व

जात

होते

9या\यापासून

आ(ण

>हणून

सॅमॉसमधील

अले}झांयामागून

दे खावा

दाखवला

तर;

9यायोगाने संवधानकातील एकसूaीपणात यि9कंgचतह; ]बघाड होत नाह;.

अले}झांयन काल या अHभधानाची युiायुiता
या काळातील सवCच व´ान अले}झांयाचे र"हवासी नहते हे खरे आहे ; तथाप या
कालवभागाला अले}झांयन काल असे यथाथCपणे नामाHभधान दे ता येMयासारखे आहे . (. पू. ३
Zया शतकातच नहे , तर 9यानंतरह; ओळीने चार शतके अले}झांडर व टॉलेमी यांचा संबंध
असलेले हे अले}झांया शहर एकंदर भप
ू c
ृ ावर;ल उ\च सं*कृतीचे क¤#*थान >हणून गणले जात
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होते. याच काळात रोम शहर आप=या

ाचीन वैभवा\या Hशखरास पोहोचून 9या\या अधोगतीस

सुWवात झाल;; पण इिजFमधील उपhरन"दC @ शहरातील मह_म व´_ेवर या एकंदर काळात
9याला केहाह; सरशी करता आल; नाह;. पुढे येणाZया हकmकतीवjन आपणास असे "दसून येईल
कm, ाना\या बाबतीतील अले}झांया\या या मोठे पणाचा पhरणाम पुढे मुसल
ु मान लोकांनी ते
शहर िजंकले 9या वेळी 9यां\यावरह; झाला; आ(ण पुढे शेवट; जेहा अले}झांयाचे महeव न@
झाले तेहा पुLकळ अंशी 9याची जागा 3ीक लोकांचे तदनंतरचे सु Hसf शहर ]बझॅ िUशअम ऊफC
काU*टां"टनोपल याने भjन काढल;. तथाप सर*वतीचे हे *थलाUतर अले}झांयाने व´_ेचे
वैभव भरपूर काळपयत उपभोgग=यानंतरच झाले. इतका काळपयत बा]बलोन शहर सोडून "द=यास
ाचीन काळा\या दस
ु Zया कोण9याह; शहराकडे व´_े\या बाबतीत अ3पज
ू ेचा मान नहता.

00)
यिु }लड (अजमासे (.
(. पू. ३00)
आता

थम आपण, प"ह=या टॉलेमी\या कारकmद«तच ?या शाGा\या आयCकारक वाढ;स

सW
ु वात झाल; आ(ण ?या शाGातील अनेक संशोधक व व´ान अले}झांयन काळात=या
प"ह=याच शतकात चमकू लागले 9या शाGा\या इतहासाकडे वळू. या शाGातील आरं भी\या
मख
ु

व´ानांत

जो व´Uम(ण

होऊन

गेला 9याचे

नाव

तर

तेहापासून

सतत

घरोघर

मुलाबाळां\याह; तoडी होऊन बसले आहे . हा पुWष >हणजे युि}लड होय. हाच सुयवि*थत
भूHमतशाGाचा जनक होता. या अलौDकक व´ाना\या खाजगी चhरa'मासंबंधाने दUतकथा9मक
मा"हती सुfा आज फारशी उपलbध नाह;. पण याचा सु Hसf 3ंथ माa सा3 आपणापयत परं परे ने
चालत आलेला आहे . भूHमतशाGाची मल
ू तeवे या 3ंथाशी युि}लड\या नावाचा अवभiपणे संबंध
आहे हे

शाळे तील

9येक व%ाOयाCस माह;त आहे ; आ(ण या आप=या 3ंथात युि}लडने

भूHमतशाGातील मुyयमुyय HसfाUत इत}या सोªया व तकCशf
ु र;तीने मांडलेले आहे त कm,
तेहापासून आज जवळजवळ दोन हजार वषK तो, शाळांमuये 'Hमक पु*तक >हणून HशकवMयात
येत आहे . अल;कडे अल;कडे 9या\या ऐवजी दस
ु Zया लेखकांची भूHमतीवर;ल पु*तके नेमMयात येऊ
लागल; आहे त, तर; १८९० पयत युि}लडपेVा अgधक चांगले पु*तक भूHमतशाGावर होणे जjर
आहे अशी जाणीव मोठमोया ग(णतांमuयेह; उ9पUन झालेल; नहती. युि}लड\या पु*तकात
अथाCत 9याने *वत: शोधून काढलेले HसfाUत "दलेले असून Hशवाय 9या\यापूव इतरांनी ठरवलेले
Hसfांतह; "दलेले आहे त. यांपैकm जे Dक9येक महeवाचे HसfाUत पूवच थे=सने तयार कjन
ठे वलेले होते 9यांचा उ=लेख मागे (प.ृ २३४) आलाच आहे . Hशवाय पायथॅगोरसनेह; एक HसfाUत
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*थापत केलेला होता. भूHमतशाGा\या ीगणेशाला तर बZयाच जुUया अशा इिजFमधील
ाचीन सं*कृती\या काळीच सW
ु वात झालेल; होती. तेहा पूवचे ान Dकती व 9या पूव\या
ानात युि}लडने खुB *वत: \या शोधांनी Dकती नया HसfाUताची भर घातल;, हे आज न}कm
ठरवता येMयासारखे नाह;. कदाgचत *वत: नवे HसfाUत फारसे शोधून न काढता फi इतरांचे
सवC ान एकa कjन 9यांचा

सार करMयाचेच काम युि}लडने केले असावे. हे खरे असले तर;

भूHमतशाGाचा एक मोठा गुj या ना9याने 9याची कmत अजरामर राह;ल. 9याने एके

संगी एक

लहानसे पण अथCपूणC वा}य उ\चारले होते, ते दे खील 9याचे नाव gचर*मरणीय करMयास पुरेसे
आहे . एकदा टॉलेमी राजाने 9याला वचारले कm, “भूHमतीची मूलतeवे हे पु*तक अgधक सोपे
कjन

Hल"हता येMयासारखे

आहे

कm नाह;?” तेहा 9यावर यिु }लडने

*प@

उ_र "दले:

“भHू मतशाG HशकMयाला राजमागC Hमळणे श}य नाह;.” कदाgचत हे वा}य यिु }लड\या नावावर
खोटे च वकले जात असेल; तथाप या वा}याचा खरा जनक जो कोणी असेल 9याचे सवC जग
खास ऋणी आहे .

"हरॉDफलस व एराHस*»े टस यांचे शर;रशाGातील शोध
टॉलेमी हा हरएक

कार\या ानाचा चाहता अस=यामळ
ु े 9याने भौतक शाGां माणे

ा(णशाGा\या वाढ;लाह; उ_ेजन "दले होते. वशेषत: 9या\याच वजनामुळे वै%कशाGात बर;च
सुधारणा होऊन नवयुगास आरं भ झाला. या व´ान राजा\या आयामुळे शर;रशाGात नवे
संशोधन करणारे दोन

Hसf शाG होऊन गेले. मानवी शर;रा\या एकंदर रचनेसंबंधाने व

यापारासंबंधाने शाGीय र;9या पर;Vण करणारे हे दोघे इसम >हणजे "हरॉDफलस व एराHस*»े टस
होत. या दोघा शाGांनी मनुLया\या शर;राची
Hमळवले होते (अशा तZहे ने

9यV

9यV चीरफाड कjन शर;रशाGासंबंधाचे ान

योग के=याचे लेखी नमूद असलेले हे प"हलेच उदाहरण

होय); आ(ण *वत: टॉलेमी राजा अशा

कार\या Dक9येक चीरफाडी\या वेळी समV हजर

अस=याचे सांगतात. शर;रातील मोठमोठे

मुख म?जातंतू मूळ म¤ दप
ू ासून आ(ण पाठl\या

कMयामधून नघालेले असतात, हा शोध

थम याच दोघा शाGांनी लावला; Hशवाय, या

म?जातंतूंचे दोन

कार असतात- एक ानतंतू व दस
ु रे

ेरणातंतू- ह; गो@ यां\याच लVात आल;

होती. तसेच म¤ द\
ू यावर आ\छादनाथC जे पडदे असतात ते शोधून काढून 9यांचे वणCन करMयाचे व
9यांना नावे दे Mयाचे कामह; यांनीच केले. डो}यातील अशf
ु रi नेMयाचे काम जी मोठl शीर
करते, तचा शोध

थम "हरॉDफलसने लावलेला अस=यामुळे 9याचा गौरव करMयाकhरता
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आधुनक शाGांनी 9या Hशरे ला "हरॉDफलस असेच नाव "दलेले आहे . डो}यातील म¤ दम
ू uये चार
नरनराPया पोकळ मोकPया जागा असतात व 9यांपैकmच एका पोकळीत आ9मा राहत असला
पा"हजे असा जो एक HसfाUत "हरॉDफलसने ठरवला होता तो खरा अस=याचा समज तेहापासून
बZयाच अल;कडील काळापयत पुLकळ इं"#यवानशाGांमuये कायम होता. "हरॉDफलसने
डोPयां\या रचनेसंबंधाने बरे च बरोबर ान Hमळवले होते व 9या\या साहायाने 9याने डोPयातील
मोती]बंदव
ू र शGD'या करMया\या

योगात पुLकळ सुधारणा केल;.

शGD'ये\या व%ेत

गती

शर;रशाGासंबंधाने ान येणे माणे वाढ=यामुळे शGD'ये\या व%ेतह; बर;च

गती झाल;.

HशVा झाले=या व टॉलेमी राजांनी मुBाम या कायाCकhरताच त?ां\या हवाल; केले=या पुLकळ
गुUहे गारां\या शर;रावर

योगादाखल शGD'या कjन पाहMयात येत असे. अल;कडील लेखकांनी

वर;ल वधान खोटे अस=याचे दाखवMयाचा

य9 केला आहे , परं तु अशा

कारचे

योग केले

जात असावेत ह; गो@ अगद;च असंभाय वाटत नाह;. ?या काळामuये मनुLया\या

ाणाची

Dकं मत पुLकळ कमी लेखीत असत आ(ण अगद; साuया गुUाकhरताह; भयंकर शार;hरक
}लेशां\या HशVा दे त असत, अशा काळात शाGीय ानाची वाढ हावी >हणून गुUहे गारांवर
भयंकर शार;hरक HशVां\या मानाने पुLकळच कमी aासदायक असे शG योग करMयाची परवानगी
शGD'याHभांस Hमळत अस=यास 9यात मोठे से नवल नाह;. अगद; अल;कडे १६ या शतकात
सुfा फाशीची HशVा झाले=या गुUहे गारांना शGD'याशाGां\या हवाल; कjन, 9यां\यावर
शGD'या कjन 9यांचा वाटे ल 9या र;तीने अUत करMयाची 9यांना परवानगी "दल; जात होती, ह;
गो@ आपणास न}कm माह;त आहे . तथाप एकया अले}झांयामuये अशा शGD'ये\या
कायाCकhरता सहाशे गुUहे गार बळी दे Mयात आले, असे जे टे CयुHलअनने Hलहून ठे वले आहे
( टे CयुHलअUस अपॉलॉजे"टकस ) ती माa अतशयोim असावी.

वै%कशाGात वशेष

गती न होMयाचे कारण

"हरॉDफलस व एराHस*»े टस यांनी शर;रशाGामuये जसे ]बनचक
ू शोध लावले, तसेच जर
सुदैवाने 9यांनी इं"#यवानशाGातह; लावले असते, तर 9यां\या 9या काळात वै%कशाGाची

गती

बर;च उ\च दजाCपयत जाऊन पोचल; असती. परं तु द:ु खाची गो@ ह; कm, शर;रातील नरनराPया
अवयवांकडून होणाZया कायCसंबंधाने 9यांनी काढलेल; अनुमाने पुLकळशी चुकmची
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होती; इतकेच नहे , तर 9या दोघांची मते शर;रशाGासंबंधाने जर; पूणप
C णे जुळत असत, तर;
9याच अवयवाकडून होणाZया कायाCसब
ं ध
ं ाने 9यांची मते HभUन पडत व 9या अवयवांनी होणाZया
रोगांवर करावया\या औषधोपायासंबंधानेह; बरे च वे ळा 9या दोघांत मतभेद होई. या कारणामुळे या
दोन शाGांनी शर;रशाGा\या ानात िजतकm उपयुi भर घातल; ततकm वै%कशाGात 9यांना
घालता आल; नाह;.

हे रा}लायडीझचे वै%कशाGातील ान
"हरॉDफलस\या नंतर सुमारे पUनास वषानी 3ीसमuये हे रा}लायडीझ नावाचा वै% होऊन
गेला, 9याने औषधोपचारां\या बाबतीत उपhरन"दC@ अले}झांया येथील दोघा शर;रशाGांपेVा
पुLकळच अgधक यश व कmत संपादन केल;. उ_म वै% >हणून 9याचे नाव 9या\या पात
Dक9येक शतकेपयत लोकांत सु Hसf होते; पण तो ात असताना माa शGD'याकुशल >हणूनच
9याला वशेष मान असे. हे रा}लायडीझ हा *वत: अनुभवजUय ानाचे हुषार झाले=या लोकांपैकm
एक होता व 9यामुळे शर;रशाGा\या ानाची आवnयकता न धरता तो औषधीानावरच आपला
धंदा चालवीत असे. Dक9येक }लेशदायक रोगांवर;ल उपचारामuये अफूचा उपयोग करMयाचा
यानेच

घात

थम घालून "दला. न#ारोग, पटकm, पोटशूळ, पेटके या रोगांवर;ल औषधांत अफूचे Hमण

करMयाची 9याची र;ती जवळजवळ अल;कडील वै%कशाGात=या माणेच असे; आ(ण तापा\या
रोयाचे म*तक थंड ठे वMया\या व 9याचा कोठा साफ ठे वMया\या 9या\या कृती आजह; योय
>हणूनच गण=या जात आहे त. तसेच तापा\या रोयाची अततLृ णा शमवMयाकhरता तो पातळ
पदाथC भरपूर पMयास सांगत असे; ह; 9याची पfतीह; ह=ल;\या वै%कशाGाला पूणC संमत झालेल;
आहे . एक शतकापूव माa या उपायाचा बहुतेक सवCa नषेध करMयात येत असे.

आDकCHमडीझचा उदय
यिु }लड कोण9या साल; वारला हे बरोबर माह;त नाह;; पण प"हला टॉलेमी राजा (. पू.
२८५ मuये मरण पावला हे न}कm आहे व याच टॉलेमी\या कारकmद«त यिु }लडची कmत अगद;
Hशखरास

पोहोचल;

होती;

यावjन

आDकCHमडीझ

नावाचा

एक

तjण

अले}झांयामuये

व%ाजCनाकhरता आला 9या वेळी युि}लड िजवंत असेल हे संभवत नाह;. आDकCHमडीझ हा HसHसल;
बेटात Hसरा}यूस येथे (. पू. २८७ मuये जUमला होता. तो जेहा अले}झांया शहरात
HशकMयाकhरता आला 9या वेळी ग(णतशाGा\या व%ालयाचा मुyय अuयापक युि}लडचा HशLय
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पगाC येथील अॅपॉलोनअस हा असावा, असे "दसते. आDकCHमडीझ अले}झांयामuये Dकती काळ
रा"हला होता हे न}कm माह;त नाह;. एवढे माa खरे कm, 9याची ानवषयक िजासा तF
ृ
झा=यावर Dकं वा व%ाजCन पुरे झा=यावर तो पुढे अले}झांयात न राहता Hसरा}यूसला परत गेला
व पुढे आमरण तो तेथेच रा"हला. हाइरो नामक राजाने 9याची योयता जाणून 9याला कायमचा
आय दे ऊन वेतन कjन "दले होते.
आDकCHमडीझ हा मूळ ग(णतशाG होता, व 9या\या कामात जर कोणी य9यय आणला
नसता

तर

9याचे

सवC

आयुLय

भूHमतशाGावर

वचार

करMयातच

गेले

असते.

परं तु

आDकCHमडीझची बुfी यां]aक कामात चांगल; चालते, असे हाइरोला "दसून आ=यामुळे 9याने 9या
गो@ीचा पण
ू C फायदा घेMयाचे ठरवले. हाइरोने आDकCHमडीझ\या मागे नरनराPया कामांसाठl यंaे
तयार करMयाचा तगादा लावला, व 9यामळ
ु े या तeववेeया\या हातून अनेक
गेल;. 9यांपैकm काह; फारच वgचa होती.

कारची यंaे बनवल;

ाचीन आyयायका अशी आहे कm, 9याने नरनराPया

उपयोगासाठl चाळीसाहून अgधक यंaे तयार कjन "दल; होती; आ(ण ग(णतशाGात=या शोधांपेVा
या अनेक कार\या यंaांमळ
ु े च 9याची कmत त9काल;न व उ_रकाल;न लोकांमuये अखंड पसjन
रा"हल; आहे . टे कडीवर उलटे पाणी वाहत जावयास लावMयाचा सृ @नयमावWf वाटणारा असा
आयCकारक

योग ?या *'ूमधून करMयात आला होता तो आDकCHमडीझचा *'ू सवC Hसfच

आहे . या आयCकारक यंaाची पुढ;ल वणCनावjन उ_म क=पना येMयासारखी आहे . साधा बुचे
काढMयाचा *'ू हातात घेऊन तीच एक पोकळ नळी आहे असे समजावे. 9याचा आकार असाच
कायम आहे असे समजून 9याची लांबी माa बरे च फूट वाढल; आहे व 9या मानाने 9याचा यासह;
मोठा झाला आहे अशी क=पना करावी. हा अशा

कारचा *'ू हातात जरा तरपा धjन 9याला

उजया बाजूस हळूहळू Dफरवू लागावे, आ(ण तो Dफरत असता
ठरावक भागापावेतो पाMयात बुडालेला राह;ल असे करावे; >हणजे

9येक फेZयाला तो *'ू काह;
9येक फेZयाबरोबर पाMयाचा

काह; भाग एकेक पेचातून वर चढून गेलेला आढळे ल. कारण, 9या पाMयाला वा*तवक

9येक

वेळी उतारावjनच घसरत जावयाचे असते, पण अशा र;तीने ते पाणी वर गे=यामुळे एकंदर;ने
पाणी खालून वर चढून गे=याचा चम9कार पाहावयास सापडतो; आ(ण या
साहायाने पाणी वाटे ल ततके वर चढवून नेता येते. अशा

कार\या यां]aक

कारचे हे यंa आDकCHमडीझने तयार

के=यामुळे त9काल;न लोक 9या\या क=पकतेने आयCचDकत होऊन गेले अस=यास 9यात नवल
नाह;. अल;कडील काळात पाणी वर चढवMया\या अgधक चांग=या यु}9या नघाले=या आहे त हे
खरे ; तथाप आDकCHमडीझ\या युimचे ततकेच कौतुक अ%ापह; पाहणारास वाटते व 9या\या यंaाने
सृ @नयमा\या वWf पाणी वर चढलेले पाहून तो ततकाच बुचकPयात पडतो.
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Hसरा}यस
ू \या वे¬यात आDकCHमडीझ\या शोधांचा उपयोग
आDकCHमडीझने तयार केले=या यंaांपैकm आणखीह; Dक9येकांची मा"हती पुढ;ल प¬यांना
पोHल]बअस व ªलुटाकC यां\या 3ंथांतून वाचावयास Hमळालेल; आहे . दस
ु Zया ªयुनक यf
ु ा\या वेळी
Hसरा}यूस

शहराला

जेहा

मासKलस

नावा\या

रोमन

सेनापतीने

वेढा

घातला,

तेहा

आDकCHमडीझ\याच Dक9येक यु}9यां\या सहायाने हाइरो राजाने रोमन सैUयाचे ह=ले परतवून
लाव=याचे वणCन आहे . मासKलसचे चhरa ªलुटाकCने Hल"हलेले आहे 9यात वशेषत: या रोमन
सैUया\या ह==यांची आ(ण 9या वेळी बचावाकhरता आDकCHमडीझने योिजले=या यु}9यांची सव*तर
मा"हती आल; आहे . आDकCHमडीझ\या ?या यु}9यांमुळे या वे¬याला वशेष महeव

ाF झाले, 9या

य}
ु 9यांचे वणCन ªलट
ु ाकCने एके "ठकाणी पढ
ु े "द=या माणे "दले आहे :
“*वत: मासKलस

9येक बाजल
ू ा व=ह; मारणारे पाच पाच इसम असलेल; अशी एकंदर

साठ जहाजे बरोबर घेऊन 9यांत सशG सैनक आ(ण तोफखाना, दाjगोळा वगैरे सवC

कारची

सामु3ी भjन घेऊन सम#
ु ा\या बाजूने Hसरा}यस
ू वर ह=ला करMयाकhरता आला. साखळदं डांनी
आठ जहाजे एकa बांधून व 9यांवर गोPयांचा भडमार करMयाचे एक भले मोठे यंa व बातेर;
घालून तो शहरा\या अगद; तटाशी येऊन Hभडला. परं तु आDकCHमडीझला या शa\
ू या जंगी तयार;ची
काह;सुfा Dफकmर वाटल; नाह;. 9याने योजले=या यु}9यांपुढे मासKलसची सवC तयार; कवडीमोल
ठरल;.’

भHू मती व काराgगर; यांची फारकत
आDकCHमडीझ\या तां]aक यु}9या 9या\या पूवच आDकCटस

व

युडॉ}सस

यांजकडून

सुचव=या गे=या हो9या. 9यात 9यांचा हे तू काह; अंशी ा चम9कृतींनी भूHमतीशाGास शोभा
अणMयाचा व काह; अंशी 9या शाGातील ?या Hसfांतांची स9यता नुस9या शािbदक
बुfवादाने सामाUय लोकांना पटMयासारखी नसते ती स9यता
साधनांनी पटवून दे Mयाचा होता.

9यV

माणांनी व

योगांनी व इं"#यावग>य

माणात असले=या चार रे षांपैकm मuयमपदभूत दोन रे षा शोधून

काढMयाचा याचा एक Hसfांत आहे . या Hसfांताची Hसfता नुस9या तकCपfतीने करता येत नाह;.
परं तु gचaकलेमuये ?या अनेक गो@ी कराया लागतात 9यांना साहायभूत व आधारभूत असा हा
Hसfांत आहे . आDकCटस व यूडॉ}सस या दोघांनी या Hसfांतासाठl मेसोलेव अथवा मेसो3ाफ
नावाची यंaे तयार केल;. या यंaांनी व'रे षा व उभे व तरपे छे द काढून 9यां\या ´ारा मuयम
पदा\या रे षा काढता येतात. परं तु 9या माणे भHू मतीत यंaांचा उपयोग केलेला ªलेटोला आवडला
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नाह;. भूHमतीचा nय व *पnृ य पदाथाशी संबंध आणणे व इं"#य3ा व जड व*तूंचा त\यात
Hशरकाव होऊ दे णे >हणजे तची योयता व ेcता कमी कjन तला ³@ व नीच ि*थतीला नेणे
आहे . मनुLयाने बनवलेले कुचकामाचे व यंगपूणC असे काह;तर; यंa त\या संबंधात उपयोगात
आणून भूHमती हा हातांनी वापरMयासारखा पदाथC करणे हे तला खाल; ओढणे आहे ; या
ªलेटोचे मत होते. ªलेटोने असे मत

कारचे

तपाद=यामळ
ु े यंaे करMयाची कला अथवा काराgगर; आ(ण

भूHमती शाG यांची फारकत झाल;. व बराच कालपयत तeववे_े लोक यंaकलेला तु\छ लेखीत
रा"ह=यामुळे ती युfावषयक कलांमuये गणल; जाऊ लागल;.
आDकCHमडीझ\या बf
ु ीचा हाइरोस

थम पhरचय.
पhरचय.

“एकदा आDकCHमडीझने 9याचा नातलग व Hमa जो हाइरो राजा 9याजजवळ असे

तपादन

केले कm, अगद; थोडकासा जोर लावून अ9यंत जड ओझेह; उचलणे श}य आहे ; इतकेच काय, पण
लोक तर असेह; >हणतात कm आप=या पO
ु रा एक गोल असता तर
ृ वीसारखाच शेजार; दस
आप=या

या

पO
ृ वीला

सरकवीत

सरकवीत

दस
ु Zया

गोलापाशी

नेता

आले

असते

अशीह;

आDकCHमडीझने राजापाशी बढाई मारल; होती. हे आDकCHमडीझचे बोलणे ऐकून हाइरो राजाला फार
आयC वाटले, आ(ण 9याने आDकCHमडीझला थो¦याशा जोराने मोया वजनाचा पदाथC हलवून
दाखवMयाचा

9यV

योग करMयास सांgगतले. तेहा आDकCHमडीझने राजाजवळ\या एका सवात

मोया जुUया जहाजास आक¦याने आप=या हाती धरले (हे जहाज इतके मोठे व जड होते कm
9याला पाMयातून बाहे र जHमनीवर ओढून काढMयास असंyय माणसे लागल; असती) आ(ण 9या
जहाजात Hशवाय पLु कळ मनLु येह; बसवल;. नंतर तो *वत: दरू लांब जाऊन बसला; व तेथून
फारसा जोर न लावता, पLु कळ चाके व कªªया असले=या अशा एका यंaा\या साहायाने ाने ते
माणसांनी भरलेले अ9यंत जड जहाज हळूहळू आप=याकडे ओढून घेतले. हे nय पाहून हाइरो
राजा आयCचDकत होऊन गेला. आDकCHमडीझ\या ानाचे महeव आता 9या\या चांगले लVात
आले व 9याने यf
ु ा\या वेळी वेढा घालताना व ह=ला करताना शaव
ू र चढाई करMयाकhरता Dकं वा
शaूपासून

बचाव

करMयाकhरता

उपयोगी

पडतील

अशा

कारची

आDकCHमडीझला सांgगतले. 9यावjन आDकCHमडीझने राजाला पुLकळ
परं तु हाइरोला 9याचा

9यV युfात उपयोग करMयाचा

यंaे

तयार

करMयास

कारची यंaे कjन "दल;.

संगच आला नाह;. कारण, 9याची सवC

कारकmदC शांततेत गेल;. पण पुढे वर सांgगत=या माणे जेहा मासKलसने Hसरा}यूसला वेढा घातला
तेहा ती यंaे व साधने तेथील लोकां\या फार उपयोगी पडल;. सुदैवाने 9या यंaाचा कताC व

े रक

जो आDकCHमडीझ तोह; 9या वेळी शaूवWf लढMयास हजर होता.”
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“असो, वर सांgगत=या माणे जेहा रोमन लोकांनी Hसरा}यूस राजधानीवर समु#ावjन व
जHमनीवjन असा दोह;कडून ह=ला केला, तेहा तेथील र"हवासी भीतीने गांगjन गेले. पुढे काय
करावे हे 9यांस काह;च सुचेना. कारण इत}या मोया रोमन सैUयाबरोबर सामना दे णे 9यांना
अश}य वाटू लागले. परं तु जेहा आDकCHमडीझ आपल; यंaे चालवून 9यां\या साहायाने
शaुसैUयावर हजारो

कारचे गोळे व मोठमोठे दगड यांचा भडमार कj लागला; आ(ण 9यांचा

भयंकर गडगडाट व वलVण मारा जHमनीवjन चालून आले=या रोमन सैUयावर सj
ु होऊन
9यामळ
ु े शaच
ू े सैनक जेहा पटापट मjन पडू लागले, तसेच सम#
ु ा\या बाजन
ू े येणाZया
सैUयाचीह; 9याने गाळण उडवून "दल; तेहा 9याचा

तकार करणे पO
ृ वीवर;ल कोणाह; मानवाला

अश}य होते. 9या भयंकर माZयामळ
ु े रोमन सैUयाची पार दाणादाण होऊन गेल;. तसेच रोमन
लोकांची सम#
ु ावर;ल जहाजेह; आDकCHमडीझने आप=या यंaा\या साहायाने Hशडे बांधMयाचे
जहाजात मोठमोठे खांब असतात तसले खांब फेकून बुडवून टाकल;.”

आDकCHमडीझचे जहाजे बुडवणारे यंa
आDकCHमडीझ\या या यंaांपैकm सवात महeवा\या अशा यंaाचे पोHल]बअसने वणCन केलेले
आहे , ते पुढ;ल माणे:- “एका यंaा\या चोचीतून एक साखळी लoबत असन
ू 9याला एक लोखंडाचा
दांडा बांधलेला होता. 9याचा उपयोग पुढ;ल कारे कर;त असत. एक मनुLय 9या चोचीजवळ बसून
तला सुकाणूवा=या माणे वाटे ल 9या "दशेस Dफरवीत असे व साखळदं डास बांधलेला दांडा खाल;
सोडून 9याने शaुपVा\या जहाजाची नाळ पकडीत असे. नंतर तो आप=या जहाजा\या Hभंती\या
आत=या बाजूस असले=या 9या यंaाचे दस
ु रे टोक धjन खाल; ओढ;त असे. 9यामुळे शaूचे जहाज
एका बाजूने वर उचलले जाई. नंतर यंa नल ठे वून साखळदं ड एकदम मोकळा सोडMयात येई.
यामुळे काह; जहाजे एका बाजूवर कलथी होऊन जोराने पाMयावर आपटत; काह; अिजबात पालथी
होऊन पडत तर काह;ं\या आत पाणी Hशjन जहाजातील लोकांत सवC गoधळ उडून जाई.”
पोHल]बअस

पुढे

>हणतो,

पाहून मासKलस पुLकळच गoधळून गेला.
आDकCHमडीझने 9याला हतवीयC कjन टाकले. 9याचे Hसरा}यूस शहर ह*तगत करMयाचे सवC य9
“हा

कार

नLफळ झाले, इतकेच नहे , तर 9याची ती फिजती पाहून 9याचे शaू 9याला हसू लागले. अशा
कारे खजील व (खUन झालेला असताह; 9याला आDकCHमडीझ\या यु}eयांची *तुतगभC चे@ा
के=यावाचून राहवेना. तो >हणाला, ‘अरे हा आDकCHमडीझ माÃया जहाजांचा पोहोZया माणे पाणी
काढMयाकडे उपयोग कj लागला आहे . ता9पयC सम#
शहर घेMया\या
ु ा\या बाजूने Hसरा}यस
ू
य9ात हे अशा

कारचे यश आले!”
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Hसरा}यस
ू \या वे¬यात आDकCHमडीझचा शेवट
तथाप सरतेशेवट; मासKलसने मोया "हकमतीने Hसरा}यूस ह*तगत कjन घेतले; आ(ण
9या वेळ\या कापाकापीत आDकCHमडीझ ठार मारला गेला. 9याला न मारMयाबBल मासKलसने
आप=या सैUयास मुBाम बजावले असताह; ह; गो@ घडून आल;. याबBल ªलुटाकC >हणतो,
“Hसरा}यूस शहर काबीज के=यावर मासKलसला आDकCHमडीझ\या म9ृ यूइतके दस
ु Zया कशाचेच वाईट
वाटले नाह;. शहर घेतले गेले 9या वेळी आDकCHमडीझ एका Hसfांताची आकृती समोर ठे वून तो
सोडवMयात गुंतलेला होता. तो 9यात इतका गढून गेलेला होता कm, शaूने शहर ह*तगत कjन
घेतले व शaूसैUय शहरातून "हंडू लागले तर; 9याची 9याला दादह; नहती. यामुळे शaूकडील एक
सैनक 9या\या जवळ येऊन 9याने मासKलससमोर चलMयावषयी 9यास हुकूम केला, तेहा 9याला
आयC वाटले. कोणी असे >हणतात कm, आDकCHमडीझने 9या Hशपायाला तो HसfाUत सट
ु े पय त
थांबMयावषयी वनंती केल;, पण 9या Hशपायाला 9याचा राग येऊन 9याने तलवार बाहे र काढून
9याचा

ाण घेतला. दस
ु र; आyयायका अशी आहे कm, तो Hशपाई आDकCHमडीझजवळ येऊन

एकदम 9याला तलवार;ने ठारच करणार होता; पण तेव¬यात आDकCHमडीझने 9याला आपला
Hसfांत सोडवून होईपयत थांबMयास सांgगतले. तथाप 9या आडदांड Hशपायाला 9या HसfाUताचे
काह;च महeव समजत नस=यामुळे 9याने आDकCHमडीझचे त9काळ डोके उडवले. याHशवाय आणखी
तसर;ह; एक आyयायका आहे ती अशी:- आDकCHमडीझ आप=या सूयाCसंबंधा\या काह; तबक¦या,
काह; गोळे व कोन वगैरे भHू मतशाGवषयक सा"ह9य एका लहानशा पेट;त घालून ती पेट; हातात
घेऊन मासKलसकडे जात होता. इत}यात वाटे त 9याला काह; Hशपाई भेटले, तेहा 9यांना तो सोने,
Wपे Dकं वा काह; मो=यवान जडजवाह;र घेऊन चालला आहे असे वाटून 9यांनी 9यास ठार मारले. ते
काह;ह; असो; इतके माa खरे कm, आDकCHमडीझ\या म9ृ यूबBल मासKलसला फार द:ु ख झाले व
?याने 9याला मारले 9या इसमाचा 9याला अ9यंत संताप आला. आDकCHमडीझ\या नातेवाइकांना
9याने नंतर फारच उ_म

कारे वागवले.”

आDकCHमडीझचा *वभाव
आDकCHमडीझचा *वभाव, 9याचे वजन व *वत:\या शोधाबBल 9या तeववेeयास वाटत
असलेले महeव याबBलची हकmकतह; ªलुटाकCने Hलहून ठे वल; आहे . तो >हणतो, ‘भूHमतशाGातील
शोधांचे सवC ान व त"´षयक गूढ गो@ी आDकCHमडीझजवळ भरले=या हो9या. तो मोठा व´ान
असून 9याचे मन फार सुस*
ं कृत होते. 9याने युfामuये उपयोग करावया\या
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यंaांसंबंधाने मा"हती कोण9याह; पु*तकात Hलहून ठे वल; नाह;. 9या यंaांमुळे 9या\या काळी 9याची
इतकm कmत झाल; होती कm, 9याची बुfी व ान मानवी नसून दै वी आहे असे लोकांना वाटत
असे. तथाप अशा

कारची यावहाhरक उपयोगाची साधने व

ाणघातक यंaे तयार करणे हे काम

तो अ9यंत Vु#, नीच व लोभीपणाचे समजत असे. नाइलाजा*तव 9याने अशा

कारची यंaे तयार

कjन 9यांचा शaूपासून बचाव करMया\या कामी उपयोग केला; पण 9याने पु*तके Hल"हल; 9यांत
9यासंबंधाची मा"हती ]बलकुल न Hल"हता शf
ु शाGवषयक तािeवक HसfाUतांवषयीच काय ती
मा"हती "दल; आहे . 9याने जे काह; Hल"हले आहे ते सवC भूHमतशाGातील HसfाUतांवषयी. 9यात
9याची ेc

कारची बुfम_ा व वचारशim "दसन
ू येते. भूHमतीमधील अवघड अवघड HसfाUत

9याने अगद; सोªया भाषेत Hलहून ठे वलेले आहे त. 9याचे HसfाUत इतरांना Dकतीह; य9 केले
तर; सट
ु त नसत; पण 9याने समजावून दे ताच कोणालाह; ते सोपे वाटत. 9यामळ
ु े 9याला ई±र;
दे णगी आहे असे लोकांना वाटे . भHू मती या वषयाची 9याला फारच वलVण आवड होती. 9यातील
HसfाUत सोडवीत बसणे हे 9याला चमचमीत जेवणा माणे  य वाटत असे. भHू मतीचे



सोडवीत असता तो Vुधातष
ु े 9या\या नोकरांना 9याला मB
ु ाम उठवून
ृ ाह; वसjन जात अस=यामळ
आणून आंघोळ व जेवणखाण घालावे लागत असे. अशा ि*थतीत *वयंपाकघरात जेवMया\या
जागीह; तो भूHमतीतील आकृती काढून वचार कर;त बसे. या माणे तो सतत भूHमतीशाGा\या
वचारात व आनंदात गकC असे. या शाGात 9याने जे एकंदर नवे शोध लावले, 9यात व_
ृ gचती व
9यात बसणारा गोल यां\या

माणा\या शोधाचे 9याला फार कौतुक वाटत असे. कारण, 9याने

आप=या नातलगास आपण मे=यानंतर आप=या थडयावरह; एक व_
ृ gच_ी व तीत एक गोल
ठे वून 9यावर व_
ृ gचती व गोल यां\यामधील

माण दशCवणारा एक अंDकतलेख खोदMयावषयी

सांgगतले होते.

अUतगल आरशाचा उपयोग
Hसरा}यूस शहरा\या वर;ल वे¬या\या वेळी अिन उ9पUन करणाZया Hभंगांचा उपयोग
के=याचे पोHल]बअसने, ªलुटाकCने Dकं वा दस
ु Zया कोण9याह; महeवा\या

ाचीन 3ंथकाराने आप=या

3ंथात Hलहून ठे वलेले नाह;. तथाप आDकCHमडीझने आप=या शaूचे आरमार अUतगल आरशा\या
साहायाने जाळून टाकले, असे अगद; अल;कडील काळापयत लोक मानीत असत. ह; गो@ खर;
अस=यास ती क=पना आDकCHमडीझ\या एकंदर बु fम_ेला शोभणार; अशीच होती, आ(ण ती गो@
श}य आहे असे पढ
ु े सर आयझॅ क Uयट
ू नने

9यV

योग कjन Hसf कjनह; दाखवले. पण

ाचीन काळ\या कोणीह; लेखकाने या गो@ीचा नदK श केलेला नस=यामळ
ु े त\या स9यतेसंबंधाने
जबर शंका येते.
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आDकCHमडीझ संयुi कªपी\या युimचा संवधCक असावा
आDकCHमडीझ\या वर वणCन केले=या सवC

कार\या यंaांमuये जे एक वHश@ तeव "दसून

येते, ते तरफ आ(ण कªªया यां\या साहायाने मोठाल; वजने हलवणे हे होय. Hसरा}यूस\या या
Hसf तeववेeयाची सवC करामत येथेच "दसून येते. या तeवा\या साहायानेच 9याने सवC

कारची

यंaे तयार केल;. संयुi कªपीची युim 9यानेच शोधून काढल; असे >हणतात. परं तु पूव\या
बा]बलोनयातील gचaांवjन असे "दसून येते कm, बZयाच पूवपासून ती युim बा]बलोनयन
लोकांना माह;त होती. तेहा, आDकCHमडीझला 9या युimचा संशोधक >हणMयापेVा संवधCक
>हणणेच अgधक संयुiक होईल. तथाप पुLकळ कªªयां\या साहायाने एकटा मनुLय एका
यim\या शimने जहाजह; हलवू शकतो असा

योग आDकCHमडीझने हाइरो राजाला कjन

दाखवला अशी जी गो@ सांगतात, तीतील ठळक मÄ
ु %ां\या स9यतेसंबंधी शंका घेMयाचे काह; एक
कारण नाह;.

9याचा तरफेसंबंधी शोध
दां¦या\या दोन टोकांना सारyया वजनाचे दोन पदाथC टांग=यास ते मuयगत ]बंद\
ू या
आधारावर तोलले जाऊ शकतात, ह; साधी यवहारातील गो@ लVात घेऊन तीतील तeवा\या
आधारे च आDकCHमडीझने तरफेची युim काढल;. त9संबंधी सवC HसfाUत 9याने इतके ]बनचूक
ठरवले होते कm, काह; थो¦या गो@ींची भर खेर;ज कjन अ%ापह; 9यात >हणMयासारखा फरक
झालेला नाह;. 9याने या वषयाचा सूwम अयास व

9यV

योग कjन पढ
ु े "द=या माणे मुyय

तeव ठरवून ठे वले. “दोन पदाथाची वजने 9यां\या आधारापासून\या अंतरां\या य*त

माणात

अस=यास ते एकमेकांस तोलू शकतात.” तरफे\या अचाट कायCकत9Cृ वासंबंधीचे 9याचे मत यi
करणारे जे एक वा}य 9या\या नावावर घालMयात येते ते असे : “मला आधारासाठl Dकं वा उभे
राहMयास एक नराळी जागा %ाल, तर ह; आपल;

चंड पO
ृ वीसुfा मी एकटा हलवू शकेन.”

हाइरो राजा\या मुकुटासंबंधाची गो@
तथाप वर वणCन केले=या यु}9या व

योग या सवाCपेVा त9काल;न लोकांना अ9यंत

अदभुत वाटलेल; व शाGीय संशोधक या ना9याने आDकCHमडीझला सवात ेc पदवी

ाF कjन

दे णार; गो@ >हणजे हाइरो राजा\या मुकुटासंबंधाची होय. तो मुकुट नभKळ सोUयाचा केलेला
अस=याबBल काराgगराने हमी "दल; होती. पण काह; कारणामुळे राजाला 9याची शंका आल;.
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तेहा 9या मुकुटाला यि9कंgचतह; इजा न होऊ दे ता तो शf
ु सोUयाचा आहे Dकं वा नाह; याबBल
खाaी पटवMयाची काह;तर; युim काढMयाबBल राजाने आDकCHमडीझला सांgगतले. 3ीक लोकांचा
गो@ी सांगMयात हातखंडा अस=यावषयी

Hसfी आहे ; व 9या माणे ह; गो@ह; 9यांनी आप=या

कmतला साजेल अशी उठावदार व मोहक कjन वणCन केल; आहे . सदरहू गो@ीत असे सांgगतले
आहे कm, राजाने उपि*थत केले=या ासंबंधाने वचार करMयात आDकCHमडीझने पLु कळ "दवस
खचC केले, परं तु 9याला योय उपाय सुचेना. अशा ि*थतीत एके "दवशी *नान करMयाकhरता
पाMया\या भां¦यात तो नेहमी माणे उतरला असता बाहे र सांडू लागले=या पाMयाकडे 9याचे लV
गेले, 9याबरोबर 9या\या डो}यात एकदम वचारपरं परा सुj झाल; व 9याला मुकुटाचे कोडे
सोडवMयाची क=पना सच
ु ल;. 9याबरोबर तो उतावीळ होऊन 9याने *नान अधCवटच टाकले; व
कमरे भोवती वG वेढून घेMयाचेह; भान न रा"ह=यामळ
ु े नन ि*थतीतच Hसरा}यस
ू शहरा\या
र*9यांतून “यरू े का! यरू े का!” (शोध लागला! शोध लागला!) असे मोयाने ओरडत धावत सट
ु ला.
9या वेळी 9या\या डो}यात जी वचारपरं परा आल; ती अशी :

9येक जड पदाथाCला 9या\या

वजना\या मानाने काह; ठरावक आकार असला पा"हजे; व >हणून सोने व Wपे ह; सारyया
आकाराची घेत=यास 9यांची वजने अथाCतच नरनराळी भरल; पा"हजेत. मक
ु ु टासारyया अनयHमत
आकारा\या पदाथाCचा खरा आकार समजMयाकhरता तो काठोकाठ भरले=या पाMया\या भां¦यात
बुडवला >हणजे झाले. या 9या\या क=पने माणे

9यV

योग कjन पाहMयात आला. 9या

मुकुटा\या वजनाइतका एक सोUयाचा गोळा तयार करवून तो भरले=या पाMया\या भां¦यात
बूडवून Dकती पाणी बाहे र सांडते ते ठरवMयात आले. नंतर तेव¬याच वजनाचा Wªयाचा गोळा
कjन तो पाMयात बुडवMयात आला, व शेवट; तो मुकुट पाMयात बुडवून पा"हला; तेहा 9यावjन
असे "दसून आले कm, सारyया वजना\या सोUया\या साuया गोPयापेVा 9या मुकुटाचा आकार
अgधक होता. अथाCत तो मुकुट नभKळ सोUयाचा नहता असे Hसf झाले. मुकुट नभKळ सोUयाचा
नहता असे Hसf झा=याचे सांगMयात 3ीकांचा हे तू गो@ीचा शेवट अदभुतर>य हावा एवढाच
असेल असे मानले तर;

बल शaल
ू ा जेर;स आणणाZया आDकCHमडीझची, सोनाराची लबाडी

उघडकmस आणणाZया या युimबBल तार;फ करावी ततकm थोडीच आहे . या एकंदर गो@ीत
खरे खोटे पणा Dकती आहे याची शहानशी कर;त बसMयाचे कारण नाह;. एवढे न}कm आहे कm,
अशाच

कार\या काह; तर;

योगामुळे आDकCHमडीझने आपले पाMया\या तरणशीलतेसंबंधाचे एक

अ9यंत महeवाचे तeव शोधून काढले. आDकCHमडीझने एत"´षयक

योगांचा नLकषC *वत:च Hलहून

ठे वलेला असन
ू तो पुढ;ल माणे आहे :
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आDकCHमडीझचा तरणशीलतेसंबंधाचा नयम
प"हल; गो@, ि*थर असले=या कोण9याह; संसiVय पातळ पदाथाC\या पc
ृ भागाचा आकार
गोल असतो, व 9या गोलाचा मuय]बंद ू व पO
ु र; गो@,
ृ वीचा मuय]बंद ू हे अHभUन असतात. दस
एखा%ा घन पदाथाCचे वजन तेव¬याच आकारा\या पाMया\या वजनाइतके अस=यास तो घन पदाथC
पाMयात टाक=यास पाMया\या पc
ृ भागाबरोबर पदाथाCचा पc
ृ भाग येईल इतका तो पाMयात बुडतो,
पण 9यापेVा माa अgधक बुडत नाह;. तसरे , जो घन पदाथC तेव¬याच आकारा\या #व पदाथाC\या
वजनाहून कमी वजनाचा असेल तो 9या #व पदाथाCत टाक=यास 9या घन पदाथाC\या
वजनाइतकाच तो #व पदाथC बाजूला सरे ल. चवथे, #व पदाथाCहून हलका असलेला एखादा घन
पदाथC जोराने 9या #व पदाथाCत पण
ू C बुडव=यास 9या पदाथाCइत}या आकारा\या #व पदाथाC\या
वजनातून 9या घन पदाथाCचे वजन कमी के=यास बाकm उरे ल तत}या वजनाएव¬या जोराने तो
#व पदाथC 9या घन पदाथाCला वर लोट;ल. पाचवे, जो घन पदाथC आप=या आकाराएव¬या #व
पदाथाCहून जड असतो तो 9या #व पदाथाCत टाक=यास बुडून तळाशी जातो, पण तो घन पदाथC व
तत}याच आकाराचा #व पदाथC यां\या वजनांत जेवढे अंतर असेल तेव¬या वजनाइतका तो घन
पदाथC हलका होतो.” पाMया\या तरणशीलतेसंबंधाचे मy
ु य तeव एकदा uयानात आले >हणजे मग
वर सांgगतलेले पाच HसfाUत पटवून दे Mयाचे काम फारसे अवघड नाह;. तथाप तरणशीलतेचे
तeव व 9याचबरोबर वर वणCन केलेले ि*थतशाGातील (*टॅ "ट}स) HसfाUत या सवाचे शोध
लाव=यामळ
ु े आDकCHमडीझ हा

ाचीन काळातील स योग संशोधनाने नवे शोध लावणाZया

व´ानांमuये अ3गMय मानला गेला पा"हजे हे उघड आहे .
या एकंदर हकmगतीमuये आयाCची गो@ अशी आहे कm, *वत:\या एकंदर शोधांपैकm जो
शोध खुB आDकCHमडीझला अ9यंत महeवाचा वाटला तो इतरांस माa ततका आयCकारक वाटत
नाह;. तो शोध >हणजे , व_
ृ gचती व 9यांतील गोल यां\या आकारांतील
आDकCHमडीझने असे शोधून काढले होते कm, ते

माणासंबंधाचा.

माण दोनास तीन असे असते. 9याने हे

माण

कसे ठरवले हे Hलहून ठे वलेले नाह;; तथाप व_
ृ gचती\या आकारा\या एका भां¦यात एक गोळा
ठे वून ते माण काढणे हा सोपा मागC आहे च. हा साधा योग कोणीह; सहज कj शकेल. एक
फुलपाa व रबराचा Dकं वा ]बHलयडC खेळMयाचा च¤ डू घेऊन तो करता येईल. दस
ु रा भूHमतशाGातील
एक

 आDकCHमडीझने सोडवला तो "दले=या वतुळ
C ा\या Vेaफळाइतके Vेaफळ असलेला ]aकोण

काढणे व 9याची उं ची व लांबी ठरवणे यासंबंधाचा; व 9याचे उ_र हे कm, 9या ]aकोणाचा पाया
9या वतुळ
C ा\या पhरघाइतका असून उं ची ]a?येइतकm असते. आDकCHमडीझने वतळ
ुC ाचा पhरघ व
9याचा यास यां\या पर*पर माणासंबंधाचाह;

 सोडवला होता. 9याचे उ_र ३. १४१६ >हणजे

अल;कडील ‘पाय’ या\या Dकमतीइतके जवळजवळ होते.
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याHशवाय शंकु\छे द, व'रे षा व नागमोडी\या रे षा आ(ण इतर Dक9येक आकृती यां\या
संबंधाने आDकCHमडीझने मा"हती Hलहून ठे वलेल; आहे . पण ती वशेष शाGीय *वjपाची
अस=यामुळे येथे सव*तर दे Mयाचे योजन नाह;. तथाप ग(णत शाGातील 9या\या गतीची
क=पना येMयाकhरता, 9याने सूयम
C ंडल आ\छादMयाकhरता वाळूचे Dकती कण लागतील 9यांची
संyया ठरवल; होती, ह; गो@ सांgगतल; >हणजे पुरे आहे . हे ग(णत करMयाकhरता पO
ृ वीचा
आकार व पO
ं ाची काह; संyया 9याने गह
ृ वीपासून असलेले सूयाCचे अंतर यासंबध
ृ ;त धरल; होती. हे
9याचे ग(णत ग(णतशाGांना महeवाचे आहे . कारण 9यात लॉगhरदम\या क=पनेचे ढोबळ *वjप
"दसून येते. ?या लेखात हे ग(णत केलेले आहे 9या लेखाचे

*तुत

करणा\या @ीने असे महeव

आहे कm, 9यात अUतर;Vातील गोलासंबंधाने काह; वHश@ वधाने केलेल; आहे त. उदाहरणाथC,
पO
ृ वीचा पर;घ तीस लाख *टे डयांपेVा कमी आहे असे आDकCHमडीझ

थमच गह
ृ ;त धjन चालला

आहे . हा आकडा केवळ 9या ववेचनापरु ताच माUय धरला होता, हे उघड आहे . “हा आकडा
पव
ू \या संशोधकांनी ठरवले=या पhरघापेVा बरोबर दसपट;ने अgधक आहे . >हणून तो मी घेतला
आहे .” असे खB
9याने
ु आDकCHमडीझनेच Hलहून ठे वलेले आहे . हे एराटॉि*थनीझला उBेशन
ू
Hल"हलेले आहे असे वाटते. एराटॉि*थनीझने पO
ृ वी\या पhरघासंबंधाने केले=या ग(णतासंबंधाची
मा"हती पुढे लवकरच येणार आहे . असो; आDकCHमडीझने असे Hल"हलेले आहे कm, सूयC पO
ृ वीपेVा
मोठा व पO
ृ वी चं#ापेVा मोठl आहे . 9या वेळ\या ?योतषां\या बहुमताने तसे ठरलेले अस=यामुळे
ते गह
ू C तीस पट;पेVा
ृ ;त धरले आहे , असे आDकCHमडीझच >हणतो. तसर; गो@, चं#ापेVा सय
अgधक मोठा नाह;, असे तो Hल"हतो. हे आकडेह; 9याने आhर*टाकCस नावा\या शाGाने
ठरवले=या

माणांवjन घेतलेले असावे असे "दसते. या आhर*टाकCसबBलह; पुढे लवकर मा"हती

यावयाची आहे . तथाप हे याचे आकडे बरे च चुकmचे आहे त, कारण ह=ल; असे Hसf झाले आहे
कm, चं#ा\या यासापेVा सूयाCचा यास चारशे पट;ने मोठा आहे . चवथी गो@, सूयाCचा पhरघ
सूयाC\या कVेमuये, काढले=या, हजार बाजू असले=या अशा आकृती\या एका बाजूपेVा मोठा आहे ,
असे तो >हणतो. सूयाCचा यास 9या\या कVे\या एकशे स_राया अंशाइतका आहे असे
आhर*टाकCसने ठरवले होत; व 9या\या आधारे च आDकCHमडीझने आपले ग(णत केले आहे . Hशवाय
आDकCHमडीझने *वत: तो कोन मोजलेला असून तो सूयाC\या कVे\या एकशे चौस@ाया अंशापेVा
लहान आ(ण दोनशेया अंशापेVा मोठा आहे असे तो >हणतो. अल;कडील भाषेत सांगावयाचे
>हणजे, सूयाCचा डोPयांना "दसणारा आकार तेहेतीस Hमनटे Dकं वा कला व स_ावीस कला एव¬या
वतुल
C ांशा\या दर>यान आहे . सूयाCचा यास ब_ीस कला अस=याचे आज न}कm माह;त झालेले
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आहे . तेहा आDकCHमडीझ\या काळी शाGीय साधने व उपकरणे अत अ=प व ढोबळ होती तर;
9याने केलेले ग(णत इतके बरोबर आहे , हे पाहून खरोखर फार आयC वाटते. तथाप हे ग(णत
करMयाचा मान आDकCHमडीझला नसून आhर*टाकCसला आहे हे वसरता कामा नये.
आDकCHमडीझने सूयाCचा पc
ृ भाग झाकMयाला वाळूचे कण Dकती लागतील यासंबंधी जो
आकडा काढला आहे ती संyया केवढ; मोठl अवाढय आहे हे समजून घेMया\या भानगडीत
पडMयाचे कारण नाह;. या "हशोबाचे शाGेतहासात महeव एवढे च आहे कm, आDकCHमडीझने हे
ग(णत, 9या\या दे शात ग(णत वषयातील
आकडेपfती

सुj

होMयापूवच

केलेले

होते.

उदाहरणे

सोडवMयाची अरब

आDकCHमडीझ\या

काल;

सुfा

लोकांतील
3ीक

सोपी
लोकांत

आक¦यांऐवजी अVरे वापरMयाची जुनी पfतीच चालू होती व 9यामळ
ु े पLु कळ मोठा=या संyया
असलेल; उदाहरणे सोडवताना 9या अVरांमळ
ु े फार घोटाळा होत असे ह; गो@ uयानात ठे वल;
पा"हजे. रोमन लोकांनी आकडे दशCवणाZया नराPया खण
ु ा ठरवून वर;ल घोटाळा बराच कमी केला
होता, तर; 9यां\या वेळीह; दशांश अपण
ू ाक पfती माह;त नस=यामळ
ु े मोठाल; उदाहरणे सोडवणे
ततके सोपे नहते. ह; दशांशपfती पढ
ु े मuययग
ु ामuये

चारात आल;. असो. अशा

कार\या

जबरद*त अडचणी असतानाह; आDकCHमडीझने आपले क=पनातीत गoधळ उडवून दे णाZया मोठा=या
संyया असलेले उपhरन"दC @ उदाहरण सोडवले याबBल 9या\या बुfम_ेची अ9यंत तार;फ करणे
जjर आहे .
हे उदाहरण 9याने ?या Hलखाणात कjन ठे वलेले आहे , 9यातील एक अ9यंत आयCकारक
गो@ आहे ती ये थे सांगणे जjर आहे . आDकCHमडीझ >हणतो, “पुLकळ ?योतषशाGांची समजूत
आहे कm, जग (व±) >हणजे एक वाटोळा गोळा असून पO
ृ वीचा मuयभाग हा 9याचा मuय]बंद ू
होय आ(ण सूयाC\या व पO
ू जोडणार; जी रे षा ती 9याची ]a?या होय.” हे
ृ वी\या मuय]बंदस
?योतषशाGांचे बहुमतच आDकCHमडीझने 3ा केलेले होते असे "दसते. नदान वर;ल मत,
9या\या उलट असले=या दस
ु Zया मताइतकेच 9या\या उदाहरणाला उपयोगी पडMयासारखे
अस=यामुळे 9याने तेच *वीकारले होते. परं तु 9याच Hलखाणात तो पुढे >हणतो, “सॅमॉस येथील
आhर*टाकCस हा शाG वर;ल बहुसंyयाक ?योतषां\या वWf जाऊन असे Hसf कj पाहतो कm,
जग हे वा*तवक वर "दले=या वणCनाहून अगद; HभUन कारचे आहे . 9याचे मत असे आहे कm,
आकाशात "दसणारे ि*थर 3ह व सूयC हे वा*तवक अचल असून पO
ृ वी ह;च सूयाCभोवती एका
ठरावक वाटोPया मागाCने Dफरत असते; व हा जो वतुळ
C ाकार मागC 9याचा मuय]बंद ू सूयC होय.”
आDकCHमडीझ\या लेखात हा जो थोडकासा पण अनुपेVणीय पुरावा सापडतो 9यावjन हे नवCवाद
Hसf होते कm, सॅमॉस येथील आhर*टाकCस हा

ाचीन काळाचा कोपनCकसच होय. आकाश*थ 3ह
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व तारे यां\या गती व रचना यां\या संबंधाने इतकm यथातOय मा"हती असले=या या ब¦या
पंडता\या बुfम_ेबBल व ानाबBल येथे अgधक मा"हती दे णे अगद; जjर आहे ; ह; मा"हती पुढे
?योत:शाGा\या इतहासात "दल; आहे .

"टHस]बअस:
"टHस]बअस: अले}झांयातील एक जादग
ू ार
अUतर;Vातील गोलां\या मांडणीसंबंधाने "हªपाकCसचे शोध Zहोडस येथे चालू होते 9याच
काळा\या सुमारास अले}झांयामuये दस
ु रा एक इसम होऊन गेला. तो आप=या वलVण क=पक
बुfी\या साहायाने दस
ु Zया एका वषयातील यां]aक *वjपाचे

 सोडवMयाचे

य9 कर;त

होता. हा इसम 9या\या सुमारे एक शतकापूव होऊन गेले=या आDकCHमडीझचे उदाहरण डोPयापुढे
ठे वून भौतक शाGातील

ांचा अयास कर;त होता. परं तु आप=या Hमळवले=या मा"हतीचा

उपयोग तो जादgू गर;चे अµत
ु चम9कार कjन दाखवMयाकडे कर;. ा इसमाचे नाव "टHस]बअस
हे होते. हा (. पु. २ Zया शतकात होऊन गेला व अले}झांया हे 9याचे वा*तय*थान होते. या
इसमासंबंधाची अgधक मा"हती आपणास फारशी नाह;. 9या\या जUमाचा Dकं वा म9ृ यूचा काळ
Dकं वा *थळ यावषयी काह;च मा"हती उपलbध नाह;. 9याची कोणकोण9या वषयांत गती होती व
9याने नवे शोध न}कm Dकती लावले यावषयीह; खाaीलायक काह;च सांगता येत नाह;.

"टHस]बअसचा
"टHस]बअसचा HशLय ह;रो,
ह;रो, 9याचे 3ंथ
एवढे माa "दसते कm 9याचा ह;रो नावाचा एक HशLय होता. पण द:ु खाची गो@ ह; कm, या
HशLयावषयीह; आपणास फारच थोडी मा"हती आहे . तथाप या ह;रोने एक पु*तक Hलहून ठे वलेले
असून 9यावjन 9या\या गj
ु \या शोधासंबंधाची मा"हती पढ
ु ;ल प¬यांना HमळMयाची सोय झालेल;
आहे . ह;रोने बर;च प*
ु तके Hल"हल; होती यात संशय नाह;. पण 9यांपैकm एकच काय ते आज
Hश=लक रा"हलेले आहे . न@ झाले=या बाकm\या पु*तकांची नावे पढ
ु े "दल; आहे त 9यावjन 9या
प*
ु तकांतील वषयांची क=पना येMयासारखी आहे . ती नावे येणे माणे: ‘गोफणी\या कृतीवषयी;’
ह9यारां\या कृतीवषयी;’ *वयंगतक यंaावषयी;’ ‘जड पदाथC उचलMया\या र;तीवषयी;’ व
व'mभवनशाGावषयी.’ आज जे प*
ु तक उपलbध आहे 9याचे नाव ‘यां]aक वायु व%ा’ असे आहे . हे
पु*तक इतके gच_ाकषCक आहे कm, ते वाचणाराला 9या\या जोडीची इतर पु*तके न@ झा=याबBल
दªु पट वाईट वाटते. ह; सवC पु*तके जर सुरVत रा"हल; असती तर
तeववेeयांनी यंaशाGातील कोणते नरनराळे

 सोडवMयाचा

ाचीन काळातील

य9 चालवला होता 9याबBल

ह=ल; आहे 9यापेVा पुLकळच अgधक मा"हती आपणास Hमळाल; असती. जे पु*तक आज उपलbध
आहे 9यामuये 9या\या नावावjन दशCवल; जाणार; वायुवषयक मा"हतीच मुyयत: "दलेल; आहे .
पण ह; मा"हती एकाच वायुवषयी- हवेवषयी- आहे . Hशवाय 9यांत जलगतशाGवषयीह; काह;
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मा"हती आहे आ(ण शाGांचा इतहास Hल"हणाराला ह;च मा"हती अ9यंत महeवाची आहे .

ह;रोची योयता ठरवMयास अडचणी
दद
ु ¾ वाने, "टHस]बअसचा HशLय ह;रो याने 3ंथ Hल"हMयात मोठl कुशलता दाखवल; असल;,
तर; शाGीय 3ंथ Hल"हताना पाळाया लागणाZया नैतक नयमांची 9याला चांगल;शी जाणीव
नहती असे >हणावे लागते. 9याने आप=या उपयi
ुC प*
ु तका\या उपोदघातात असे >हटले आहे कm
या प*
ु तकात इतर शाGांनी मोया चातय
ु ाCने लावलेले शोध "दलेले असून Hशवाय प*
ु तकक9याCने
*वत:चेह; काह; "दले आहे त, परं तु पुढे पु*तकात जुने शोध कोणते व नवे कोणते, हे कोठे ह;
सांgगतले नाह;. फi एकाच "ठकाणी >हणजे पाMया\या वजनासंबंधाने ववरण कर;त असता,
पाMयात तरं गणाZया पदाथCवषयीचा आDकCHमडीझचा नयम "दला आहे ; पण नयमाचा Dकं वा
शोधाचा मूळ उ9पादक कोण हे जेथे सांgगतले आहे असे हे एकच *थळ आहे . ह;रो\या
लेखनामधील या दोषाबBल वशेष वाईट वाटMयाचे कारण, ह;रोने आप=या 3ंथात वषयानुरोधाने
9येक उपप_ीचे ववेचन सा3त: केलेले आहे . ता9पयC, ह;रोने अशा

कारची मूकव_
ृ ी धारण

के=यामुळे, आ(ण 9या\या नंतर\या िªलनी व िहÅिहअस या लेखकांनी आप=या 3ंथात ह;रोचा
गुj "टHस]बअस याचा वारं वार उ=लेख केला असताह; ह;रोचा उ=लेख मुळीच न के=यामुळे,
अल;कडील लेखकांनी ह;रो\या *वत:\या अंग\या संशोधनगुणाबBल साशंक व_
ृ ी

कट केल; आहे .

ह;रो\या 3ंथांतील शोधासंबंधी ेयाचा वचार
येणे माणे उपोÆातात एक सामाUय उ=लेख कjन पुढे

9यV 3ंथात माa सवC शोध

कोणाचेह; नाव न दे ता *वत:\या नावाने दे Mयाचा जो ह;रोने अ योजकपणा केला 9यामुळे
पुLकळांनी असा संशय

दHशCत केला आहे कm, ह;रोने *वत: काह;च शोध लावले नसून 9याने

आप=या पु*तकात फi इतरांचेच शोध सव*तर ववेचन कjन सांgगतले आहे त, व >हणून
9याला संशोधक असे मुळीच >हणता येत नाह;. ते काह;ह; असले तर; "टHस]बअसने व'नHलके
(सायफन) संबंधाचा, पाणी चढवMया\या पंपाचा, व यां]aक वायुव%ेतील एका यंaाचा शोध
लावला होता हे माa बहुतेक नित ठरलेले आहे . ह;रोने आप=या पु*तकात ?या अनेक
महeवा\या यां]aक गो@ींचे ववेचन केले आहे , 9या सवा\या मुळाशी ह;च तeवे आहे त असे 9या
पु*तका\या वाचनाने "दसून येMयासारखे आहे . या एकंदर

कारामुळे आपणास असे >हणणे भाग

आहे कm, ह;रो\या पु*तकातील ?या गो@ींवषयी मा"हती आता येथे यावयाची आहे 9या सवC गो@ी
ह;रोचा गुj "टHस]बअस यानेच आप=या *वत:\या बुfम_ेने शोधून काढ=या अस=या पा"हजेत;
याबBलचे ेय "हरोला काह; एक नाह;. माa हे सवC शोध पु*तकjपाने Hलहून ठे वून 9यांचा लोकांत
सार करMयाचे काम के=याबBलचे ेय माa "हरोला "दले पा"हजे. Hशवाय जलि*थतशाGातील
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आ(ण यां]aक वायु व%ेतील तeवांचे 9याने आप=या पु*तकां\या

*तावनेत जे ववेचन केले आहे ,

9याबBलह; आपण ह;रोचेच ऋणी आहोत. आDकCHमडीझ\या काळापासून ह;रो\या काळापयत 3ीक
तeववेeयांनी यां]aक व%े\या Vेaात Dकती पाऊल पुढे टाDकले होते हे समजMयाचे ह;रोची वर;ल
*तावना हे एकच साधन आपणांजवळ आहे .
ह;रो\या 3ंथांतील अणव
ु ाद
आप=या 3ंथांतील

ा*तावक ववेचनात ह;रोचा मुyय उBेश #याचे *वjप वणCन

करMयाचा होता; 9यामुळे अॅनॅ}सॅगोरस व डमॉD'टस ांनी लावले=या शोधांचा 9याने 9या
*तावनेत पुनW=लेख केला आहे . परं तु ह;रोने या वषयाचा केवळ यावहाhरक ²या वचार
केलेला आहे . ह=ल; आपण ?याला अणुवाद >हणतो 9याचे ह;रोने

थम *प@ शbदांत ववेचन

के=याचे येथे आढळते. तो >हणतो, “ 9येक पदाथC लहान लहान अणूंचा बनलेला असतो, आ(ण
अशा

9येक दोन अणूंमuये 9या अणूंपेVाह; लहान इतकm hरकामी जागा असते. >हणून शim

लावून hरकामी जागा के=याHशवाय hरकामी जागा कोठे ह; असू शकत नाह;, असे जे >हणतात ते
चूक आहे .

9येक जागा हवा Dकं वा पाणी Dकं वा दस
ु रा काह; पदाथC याने यापलेल; आहे . एखादा

अणू आपल; जागा सोडून Dकं gचत बाजूस सरला, कm त9Vणी दस
ु रा कोणता तर; अणू 9या जागी
येऊन ती जागा यापून टाDकतो. सारांश, शोषणासारखा काह;तर; उपाय योजून शimचा उपयोग
के=याHशवाय सलग hरकामी अशी जागा कोठे च असू शकत नाह;. Dकं वा दस
ु Zया शbदांत
सांगावयाचे >हणजे मB
C णे hरकामी अशी जागा
ु ाम कृ]aम उपायाने उ9पUन के=याHशवाय पण
ू प
कोठे च राहू शकत नाह;.” इतके तािeवक ववेचन के=यानंतर 9या\या समथCनाथC >हणून 9याने
पढ
ु ;ल माणे खाaी पटMयासारखी उदाहरणे "दल; आहे त. तो >हणतो कm जर पाMया\या दोन
परमाणं\
ू या मuये hरकामी जागा नसती तर पाMया\या आत

काशाचे Dकरण Hशj शकले नसते;

Dकं वा म%ासारखा दस
ु रा कोणताह; पातळ पदाथC पाMयामधून पसj शकला नसता. हे जे दस
ु रे
माण ह;रोने "दले आहे 9याची स9यता ह;रो माणेच चालू काळातील पदाथCवानशाGांनाह;
पट=यावाचून राहत नाह;. वायूं\या अंग\या संपी¦यते\या गुणावjन जे

माण 9याने "दलेले आहे

तेह; ततकेच 9या\या HसfाUताबBल खाaी पटवणारे आहे .
ह;रोने या वषयाचा अगद; काळजीपूवक
C अयास केलेला होता असे *प@ "दसते. 9याला हे
माह;त होते कm हवेने भरलेल; एखाद; नळी उलट; कjन पाMयात बुडवल; असताह; तची आतील
बाजू पाणी Hशjन ओल; होत नाह;. यावjन हवा हा भौतकपदाथC आहे हे ठरते. Hशवाय 9याला
हे ह; माह;त होते कm, याच हवेला उLणता लावून तापव=यास ती आकाराने वाढून खूप व*तार
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पावते. 9याच माणे हवेवर दाब घात=यास ती खप
ू संकोच पावते; पण अशा संकुgचत ि*थतीतून
पुUहा पूवC ि*थतीत येMयाचा ती एकसारखा

य9 कर;त अस=यामुळे उलट दाब उ9पUन करते

ह;ह; गो@ 9या\या अवलोकनात होती. तो पुढे असेह; सांगतो कm, हवे चा जेहा उLणतेमुळे व*तार
होतो तेहा तदं गभूत अणूंचा आकार वाढतो असे माa कोणी समजू नये; तसेच

हवेचे अणू

*वाभावक ि*थतीत एकमेकांना अगद; gचकटलेले असतात, असेह; कोणी मानू नये. कारण तसे
असते तर हवा दाब टाक=याने संकोच पावल; नसती. या माणे ववेचन कjन 9याने #यवषयक
असा HसfाUत काढला आहे कm, घनjप, #वjप व वायुjप या सवC जातीं\या पदाथातील
कणांमuये hरकामी जागा असते.

ह;रो हा वायू\या

सरणशीलतेचा मूल#@ा नहता

9येक पदाथC परमाणूंचा बनलेला असतो ह; क=पना मूलत: येथे *प@पणे *वीकारलेल;
"दसते. परं तु 9या\या समथCनाथC जी

माणे 9याने "दलेल; आहे त ती नवCवाद माUय होMयासारखी

नहती. Hशवाय 9याने या "ठकाणी जी भाषा वापरल; आहे तीवjन सदरहू उपप_ी\या जनक9वाचा
मान *वत:कडे घेMयाचाह; ह;रोचा उBेश "दसत नाह;. अॅनॅ}सॅगोरसने थम पदाथाC\या अणुमय
*वjपाची क=पना काढल; हे आपण पा"हलेच आहे . 9या\यानंतर होऊन गेले=या तीनशे वषात 9या
क=पनेचा लोकांत बराच
?या

सार झाला असला पा"हजे असे मानMयास काह; हरकत नाह;. वायू\या

सरणशीलते\या गुणाबBल ह;रोने 9या क=पने\या मूळ उ9पादकावषयींचा यि9कंgचतह; थांग

लागू न दे ता बरे च सव*तर वणCन केलेले आहे , तो गुणह; "टHस]बअसनेच

योग कjन पा"हलेला

असावा. तथाप या गण
ु ासंबंधाचीह; सामाUय क=पना मळ
ू बर;च जुनी असणे संभवनीय आहे .
कारण, तंब
ु डी लावMयाकhरता वै% लोक जो काचेचा पेला वापर;त असत, तो नवाCत करMयासाठl
आतील हवा जाळीत असत असे ह;रोनेच सांgगतले आहे हे तंब
ु डी लावMयाचे साधन बZयाच
काळापासून

चारात असावे असे "दसते. 9या

ाचीन

कार\या जरा सुधारले=या साधनाचे वणCन

करMयाकhरताच ह;रोने 9या जU
ु या साधनाचा उ=लेख केला असून तो उ=लेख करताना ते जुने
साधन सवा\या चांगले पhरचयाचे होते असे "ददHशCत केले आहे .
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हवे \या दाबाचा चम9कार दाखवMयाकडे उपयोग
तसेच (. पू. ५ या शतकातच एªपेडो}ल;झने हवे\या दाबासंबंधाचा अयास कjन असा
शोध लावला होता कm, बंद केले=या नळीतील पाणी हवे\या आधारावर राहू शकते. तेहा, हा
शोधह; ह;रोने नवा लावलेला नाह;. परं तु दाब घातला असता Dकं वा उLणता लावल; असता
हवेमuये व*तार पावMयाची जी एक शim उ9पUन होत असते तचा गती उ9पUन करMयाकडे
उपयोग होऊ शकतो, ा गो@ीचा माa ह;रो\या पूव कोणी शोध लावला अस=याचा परु ावा कोठे
@ो9प_ीस येत नाह;. ह;रोला माa या गो@ीची पूणC क=पना आलेल; होती, व 9याने 9या गुणाचा
9यV यवहारात उपयोगह; कjन दाखवला. 9याने हवेवर दाब घालन
ू 9यामळ
ु े उ9पUन होणाZया
शimपासून काम कjन घेMयाची काह; व उLणतेमळ
ु े व*तार पावले=या हवेपासन
ू उ9पUन होणाZया
शimपासून काम कjन घेMयाची काह; अशी अनेक यंaे तयार केल;. उदाहरणाथC, एका
दे वालयातील वेद;वर अिन पेटव=याबरोबर वेद;पासून बZयाच अंतरावर असलेले 9या दे वालयाचे
दरवाजे आपोआप उघडावेत, व अिन वझताच ते आपोआप बंद हावेत, अशा तZहे ची यां]aक
रचना ह;रोने केल; होती. हा आयCकारक

कार पाहून धमCभोळे लोक चDकत व मतमूढ होऊन
जात, व 9यामुळे धमपदे शकांचे एक मोठे कायC साधत असे. या यंaाची रचना दोन कारांनी
करता येत असे. प"ह=या

कार\या रचनेत अशी यव*था असे कm, वेद;वर अिन पेटताच

तापले=या हवेचा वेद;ला जोडून ठे वले=या भां¦यांतील पाMयावर दाब पडू लागे व 9यामुळे 9या
भां¦यांतील पाणी नळीतून शेजार; असले=या एका बादल;त पडे. या योगाने बादल;चे वजन वाढून
9यामुळे कªªयां\या व दोरां\या साहायाने ?या खांबांवर दरवा?या\या फPया बसवले=या हो9या
ते खांब Dफjन दरवाजे उघडत. उलट अिन वझला कm, हवा आकुंचन पावून बादल;तील पाणी
एका व'नHलकेतून परत भां¦यात साठे , आ(ण बादल; हलकm झा=याबरोबर त\याशी दोZयांनी
जोडलेले खांब पूविC *थतीत येऊन दरवाजे बंद होत. दस
ु Zया तZहे ची रचना वरचीत थोडीशी सुधारणा
कjन केलेल; होती. तीत पाMया\या भां¦याऐवजी एक फुटबॉलसारyया कात¦या\या पशवीचा
उपयोग केला जाई व 9या पशवीलाच कªªया व दोZया जोडMयात येत. तापलेल; हवा 9या
पशवीत Hशjन ती फुग=याबरोबर दोZया खेच=या जात आ(ण हवा थंड होताच दोZया सैल पडत.
दस
ु Zया काह;

कार\या यंaांमuये बंद असले=या भां¦यांतील थंड हवेवरच पाणी भjन दाब

उ9पUन के=याने 9या हवेत=या शimचा कªªया, वजने व व' नHलका (सायफन) यां\या सहायाने
उपयोग कjन घेतलेला असे, अशाच एका यंaामळ
ु े सतत उडणारे कारं जे Dकं वा झरा तयार कर;त.
याच यi
ु m\या साहायाने जे एक मल
ु ांचे खेळणे कर;त असत 9यांत दहापाच पVी काह; वेळ गात
राहतील व काह; वेळ *तbध राहतील व शेजार;च असले=या झाडावर बसलेले घब
ु ड गाणे सj
ु
होताच 9या पwयांकडे वळे ल व 9यांचे गाणे बंद होताच दस
ु Zया बाजल
ू ा तoड Dफरवील अशी रचना
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असे. ह; रचना अशी कर;त कm, 9या पwयां\या घशाखालून नPया आणून बसवले=या असत व
9या नPयांतून हवा बाहे र पडू लागल; कm पwयांचे गाणे सुj होई. शेजारचे घुबड वळMयाची
योजना मागे सांgगतले=या दे वालयातील दरवाजां\या रचने माणेच केलेल; असे. ह;रोने केले=या
बहुतेक यंaांत व'नHलकेचा उपयोग केलेला असे. तसेच Hशट;चा उपयोगह; ह;रोने पुLकळ "ठकाणी
केलेला आहे , अशा य}
ु 9यांनीच 9याने उपhरन"दC @ दे वालयात दरवाजे उघडताच तुताZया वाजू
लागायात अशी योजना कjन "दल; होती, व 9यामुळे 9या दे वालयातील गूढ गो@ीसंबंधाने
लोकां\या मनावर अgधकच पhरणाम झाला. अशा

कार\या यु}9यांनी ह;रोने Dक9येक बोलके

पुतळे तयार केले होते, 9यांपैकm थेbस येथील अमॉन\या दे वालयातील एक बोलका पुतळा बराच
Hसf होता.

ह;रोने केलेले वाफेचे यंa
हवेवर दाब घालून उ9पUन होणाZया शimचा उपयोग मुलांचे खेळ Dकं वा वर सांgगतलेले
दस
ु रे Dक9येक अµत
ु चम9कार करMयाकडे कjनच केवळ ह;रो *व*थ बसला नाह;. हवेसंबंधा\या
वर;ल तeवाचा उपयोग कjन 9याने एका चाकाला गती Hमळून ते Dफj लागेल अशी रचना केल;,
हे च अगद;

ाचीनतम वाफेचे यंa होय. या यंaात गती उ9पUन करMयाकhरता

9यV वाफेचा

उपयोग केलेला होता. हे यंa एका गोPयाचे असे. 9या गोPयाला एका नळीचा आस बसवलेला
असून ती नळी बाजूला असले=या वाफे\या भां¦याला जोडलेल; होती. 9या गोPयाला दोन बाजूंनी
दोन नPया असून 9यांतून वाफ जोराने बाहे र पडू लागल; कm, तो गोळा आसाभोवती Dफj लागे.
या वाफे\या यंaाचा

9यV यवहारात काह; कायC कjन घेMयाकडे उपयोग करMयाचा वचार

ह;रोला सुचलेला अस=याचे "दसत नाह;. तथाप ह;रोनंतर\या काळात झाले=या व´ानांमuये
क=पकबुfी कायम असती, तर 9यांपैकm कोणी व´ानाने ह;रो\या या वाफे\या यंaाचा काह;
उपयुi काम करMयाकडे उपयोग कjन दाखवला असता. पण वा*तवक

कार असा झाला कm,

ह;रोनंतर\या सुमारे दोन हजार वषात ह;रो\या वाफे\या यंaांत सुधारणा कjन ते कायCकार;
करMयाची क=पना कोणालाह; सुचल; नाह;. आ(ण शेवट; १८ या शतकात जेहा वाफेची यंaे
करMयाची क=पना नघाल; तेहा तीह; ह;रो\या यंaावjन सुचल; अस=याचे "दसत नाह;.
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ह;रोचे तीथCयंa
अल;कडे ह;रो\या वाफे\या यंaाचे वाजवीपेVा फाजील *तोम माजवMयाचा कल @ीस
पडतो. ह;रो\या यंaात वाफेचा उपयोग गती उ9पUन करMयाकडे करMयाचे तeव

थम उदयास

आले यात शंका नाह;. परं तु 9या यंaाला वाफेचे इंिजन >हणता येईल इत}या पhरणत *वjपास ते
पोहोचले नहते. परं तु १९ या शतकात जे एक यंa शोधून काढले आहे ते माa अगद; 9याच
*वjपात ह;रोने तयार केले होते; ते ‘पेनी-इन-द;-*लाट’ यंa होय. एका पेट;\या वर\या तoडात
एक पेनी टाक=याबरोबर Hसगारे टची पेट; Hमळावी अशी योजना केलेल; असते. या पेट;ची क=पना
१९ या शतकातील शोधकाला ह;रो\या यंaावjन सुचलेल; नसणे श}य आहे ; पण हा अल;कडील
संशोधक दोन हजार वषK पाठlमागे पडलेला होता हे माa खास. कारण ह;रोचे यंa अगद; तसेच
होते.
ह;रो\या यंaांत अशी योजना होती कm, पाच ा}माचे एक नाणे यंaा\या वर\या तoडात
टाकताच 9यातून आपोआप पवa जल (तीथC) बाहे र पडून वाटे ल 9या माणसाला Hमळावे! या
यंaात टाकले=या नाMया\या भाराने उघडणारा एक पडदा व 9याला जोडलेल; एक

तरफ असे.

परं तु 9या दे वालयात येणाZया भiां\या मनावर मागे सांgगतले=या गो@ींचा पhरणाम झालेला
अस=यामुळे ा गो@ीलाह; ते दे वी चम9कार असेच मानीत असत. आ(ण 9या काळातील यां]aक
ान Dकती अपhरप}व होते हे लVात घेता आपणाला हे ‘पेनी-इन-द;-*लॉट’ यंaह; मोठे
चम9काhरक वाटावे हे साहिजकच आहे . क=पनेने संचार कjन आपण या पवa जलसंचयाजवळ
गेलो, 9या\या तoडात एक ा}म नाणे टाDकले आ(ण हातात ते पवa उदक घेतले >हणजे अशा
वेळी सदरहू चम9कार आपण इंलंडात Dकं वा अमेhरकेत पाहात नसून फारो लोकां\या दे शात पाहात
आहो, असे मनात येऊन ह;रो आद;कjन ाचीन शाGांबBल कौतक
ु ादर वाट=याHशवाय राहात
नाह;. या ह;रो\या काळी टॉलेमी राजांचे रा?य आप=या वैभवा\या Hशखरावर होते; रोमचे
लोकरा?य जगावर सा¸ा?य चालवीत होते; आ=ªस पवCता\या उ_रे कडील यरु ोपचा सवC

दे श

अगद; रानट; ि*थतीत असले=या लोकांनी यापलेला होता; ि}लयोपा»ा आ(ण ?यूHलयस सीझर
ह; अ%ाप जUमाला यावयाची होती. आ(ण (*ती शकालाह; अ%ाप सुjवात हावयाची होती!
अशा

ाचीन काळीह; शाGीय ानाची

गती इत}या उ\च मयाCदेपयत पोहोचलेल; होती हे पा"हले

>हणजे मनाला खरोखरच असे वाटू लागते कm, आता या पO
ृ वी\या पाठlवर नवी अशी कोणतीच
गो@ हावयाची उरलेल; नाह;.
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करण ५ वे

रोमन सं*कृतीतील वान

रोमन वचC*वा\या काळास आरं भ
(. पू. तसZया शतकात अले}झांयन काळातील शाGीय ान अगद; Hशखरास जाऊन
पोहोचले होते, हे आतापयत आपण पा"हले. (. पू. दस
ु Zया शतकात सुfा "हªपाकCससारखा
प"ह=या

तीचा संशोधक नमाCण झाला होता. परं तु "हªपाकCसला अले}झांयन काळातील शाG

>हणणे केवळ औपचाhरकच आहे . तसZया शतकानंतर\या काह; प¬यांत नाइल नद;\या
मुखाजवळ असलेले राजधानीचे शहर (अले}झांया) शाGीय ान व तeवान या दोह;ंचे
क¤#*थान >हणून गणले जात होते; व टॉलेमी राजांचे रा?य "दसावयाला तर; पूवक
C ाला माणेच
भरभराट;त असून 9यां\या राजधानीत=या सु Hसf सं3हालयात व 3ंथालयात बZया

तीचे

वैयाकरणी व ट;काकार सर*वती\या उपासनेला वाहून घेतलेले @ीस पडत असत. तथाप,
जगा\या इतहासाचे *वjप या दस
ु Zया शतकात झपायाने बदलत चालले होते. 3ीस दे श काह;
थोडा काळ आपले राजकmय वचC*व गाजवून आता मागे पडत चालला होता. आ(ण पिमेकडील
रोम शहरातले चलाख डो}याचे लोक सवC "ठकाणी आपल; स_ा

*थापत कर;त चालले होते.

Zहोडस येथील "हªपाकCस आप=या ताWMयाव*थेत असतानाच 3ीस दे शातले शेवटले भ}कम ठाणे
जे कॉhरथ शहर, 9याचा सf
ु ा रोमन लोकां\या सामथामळ
ु े पाडाव झाला; आ(ण टॉलेमी राजांचे
रा?य नावाला जर; *वतंa होते तर; तेह; हळूहळू रोमन लोकां\या अमलाखाल; जाMयास सj
ु वात
झाल; होती.

रोमन काळातील नववचार सूतीचा अभाव
राजकmय वातावरणात चालू असले=या या फेरबदलाचा 3ीक लोकां\या मनोयापारामuये
ि*थ9यंतर घडवून आणMया\या कामी Dकतपत पhरणाम झाला या

ा\या उ_रासंबंधाने

व´ानांमuये मतभेद होणे साहिजकच आहे . तथाप, कोण9या कारणाने का >हणाना, पण तकडे
रोमन लोक जग?जेते >हणून वैभवास चढू लागताच इकडे अले}झांयाचे संशोधक व क=पक
बुfीचे क¤# >हणून जे महeव होते ते कमी कमी होत चालले, ह; व*तुि*थती माa कोणाला
नाकबूल करता येत नाह;. या रोमन वचC*वा\या काळात काह; नावाजMयासारखे व´ान होऊन
गेले, नाह; असे नाह;; पण एकंदर;ने हा काळ नववचार

सवपhरªलुत नहता; केवळ शाGीय
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ानातील

गतीची पूव*
C मत
ृ ी कjन दे णारा होता, असे >हणणे भाग पडत आहे . या काळात=या

व´ानांनी मागील प¬यांत=या व´ानांचे शाGीय शोध एकa कjन ठे वMयाचे कामच बहुतेक केले.
नवेनवे अपूवC असे शोध 9यांनी *वत:\या क=पक बुfीने फारसे लावले नाह;त. सवC पO
ृ वी\या
आकाराचे मापन करणारा मोठा क=पक व´ान जो एराटॉि*थनीझ 9या\या मागून *»े बो या
नावाचा व´ान

Hसfीस आला; परं तु 9याने द;घC पhरमाने अनेक वषयांसंबंधाची पूव

अि*त9वात असलेल; मा"हती एकa कjन ठे वMयाची कामgगर;च काय ती केल;, अगद; नवा असा
एकह; शोध लावला नाह;. ?योतषशाGातील HसfाUत सोडवMया\या नया नया र;ती शोधून
काढणारे पंडत अॅhर*टाकCस व "हªपाकCस यां\या मागून टॉलेमी नावाचा व´ान ?योतषशाGात
नावाjपास आला; पण 9याने वर;ल व´ानां\याच र;तीत भर घालून 9यांना पण
ू 9C वास नेले, आ(ण
9यांनी लावलेले नरनराळे शोध व Hमळवलेल; मा"हती सु यवि*थत र;तीने Hलहून एकa कjन
ठे वल;.
या काळात तकडे पिमेकडे रोम शहर राजकmय वैभव अनुभवीत असूनह; तेथे
व%ाकलांची अHभवf
ृ ी फारशी झाल; नाह;. रोम शहर बौfक यवसायांचे क¤#*थान असे कधीच
बनले नाह;. रोमन लोकांची बु fम_ा उ\च दजाCची होती, पण तचे *वjप सवC*वी राजकmय होते.
रोम\या इतहासात सु Hसf असले=या ऑग*टन युगात सुfा कवी व इतहासकार असे थोडकेच
झाले, आ(ण मोया योयतेचा तeववे _ा Dकं वा मोठा क=पक शाGीय संशोधक असा तर एकह;
झाला नाह;. HसHसरो, =यूgथअन, सेनका, माकCस ऑर;Hलअस यांना पा"हजे तर तeववे_े >हणावे;
पण 9यांनी आप=या 3ंथांत पूव होऊन गेले=या 3ीक तeववेeयांचे वचारच

त]बं]बत केलेले

आहे त असे कबूल करावे लागेल. रोम येथील शाGीय ानासंबंधा\या एकंदर इतहासात
झळकणारा जग Hसf व´ान >हणजे िªलनी; पण 9याची योयता सुfा, द;घC

ामुyयाने

य9ांनी हरएक

वषयाची मा"हती Hमळवून ती एकa कjन ठे वणारा रोमन लोकांतील एक ानकोशकार याहून
अgधक नाह;. कारण 9याने सुfा शाGीय ानात नया अशा एकाह; शोधाची भर घातलेल; नाह;.
तेहा एकंदर;ने पाहता या रोमन वचC*वा\या काळातील शाGीय ाना\या

गतीचा

इतहास दे Mयाचे काम अगद; थोड}यात आटपणारे आहे . शाGेतहासात हे लेनि*टक या नावाने
जो काळ

Hसf आहे , 9याच काळात शाGीय ाना\या

कमाल मयाCदा "दसून येते. 9याच वेळी
"दसते.

*तुत

गती ी9यथC 3ीक लोकां\या

य9ांची

ाचीन काळातील शाGीय ान Hशखरास पोहोचलेले

करणातला रोमन वचC*वाचा काळ >हणजे सं'मणकाळा माणे आहे . हा काळ

पूव\या काळातील शाGीय ाना\या उ\च Hशखरापासून पुढे येणाZया मuययुगातील शाGीय
अानसंबंधा\या खोल, अंधारमय दर;पयत नेऊन पोहोचवणाZया पाा9य अध:पातjपी
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उतारा\या मuयभागी असलेला लहानशा सपाट
3ंथकारांनी शाGीय ाना\या Vेaांत जे

दे शासारखा आहे . तथाप नुक9याच उ=ले(खले=या

य9 केले ते अगद;च उपेVणीय होते असे नाह;; >हणून

येथे 9यांनी केले=या कामgगर;चे अgधक तपशीलवार ववेचन करणे

ाF आहे .

रोमन भग
ू ोलशाG *»े बो
कालान'
ु मानस
ु ार या काळातला अगद; प"हला व´ान *»े बो हा होय.

ाचीन काळातील

अ9यंत सु Hसf असा हा भूगोलशाG अॅमासायापाँटस येथे (. पू. ६३ \या सुमारास जUमला,
आ(ण तो इ. स. २४ पयत िजवंत होता, >हणजे सीझर व ऑग*टस यां\या कारकmद«त इिजF\या
रा?याचा राजकmय दजाC पूणप
C णे बदलून ते रोम\या अमलाखाल; गेले 9या वेळी *»े बो ात होता.
*»े बो हे नाव एका नराPया jपात ह=ल; कायमचे लोकां\या पhरचयाचे होऊन बसले आहे पण
9याचे कारण अगद; नराळे व चम9काhरक आहे . या भूगोलशाGाला तरके पाहMयाची एक मोठl
चम9काhरक खोड होती; व तजमुळेच या तरळे पणा\या खोडीला ‘*»ा]ब*मस’ असे नाव पडून तेच
अल;कडील पाा9य नैaवै%का\या 3ंथात jढ होऊन रा"हले आहे .

*»े बोचा भूगोल3ंथ
तथाप *»े बो\या सुदैवाने 9याचे नाव आपणास पhरgचत हावयास वर सांgगतलेला
9या\या तरळे पणाचा ऐकmव पुरावाच केवळ कारण झालेला नाह;. 9याचा व*तत
ृ मा"हतीने
भरलेला भूगोलशाGावर;ल 3ंथ आज आपणास संपूणC ि*थतीत उपलbध आहे . हा उ\च दजाC\या
ाचीन 3ंथांपैकm एक असून मा"हती\या @ीने 9याची उपयुiता फार मोठl आहे . *»े बोने या
3ंथाखेर;ज दस
ु रे ह; अनेक 3ंथ Hल"हले असून 9यांतच ?यां\यावषयी आज परं परागत मा"हती
उपलbध आहे 9या इतहास 3ंथांचा अंतभाCव होतो, पण हे सवC 3ंथ न@ झाले आहे त. 9यांपैकm
एकह; ह=ल; उपलbध नाह;. वर सांgगतलेला भव
ू णCना9मक 3ंथ अनेक @ींनी नावाजMयासारखा
आहे . तो 9या काळातील 3ंथांचा एक उ_म नमुनाच आहे ; कारण 9यांत *»े बो\या पव
ू  होऊन
गेले=या 9या वषयातील व´ानांनी पhरमपव
C Hमळवले=या मा"हतीचे सव*तर वणCन "दलेले
ू क
असून Hशवाय 3ंथक9याCने 9यावर जागोजाग *वत: ट;काह; केलेल; आहे . पण 9यात भूगोलशाG
वषयासंबंधी नवीन अशी तeवे मुळीच नाह;त. भूवणCनासंबंधाने माa पुLकळ नवी मा"हती 9यात
"दलेल; आहे . Vेaफळ, अUतर, अVांश व

क"टबंध यांना धjन

नगरा"दकांची भूपc
ृ ावर;ल *थाने, आ(ण अशीच अनेक

ठरवलेल; नरनराPया

कारची इतर मा"हती या 3ंथात आहे .
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9याकाळी या तपशीलवार "दले=या मा"हतीची उपयुiता पुLकळ असेल यात शंका नाह;. परं तु
अल;कडील प¬यांतील लोकांना माa या 3ंथाचे ऐतहाHसक महeवच काय ते उरले आहे . आपणाला
आज, *»े बोने 9या\यापूव होऊन गेले=या 3ंथकारांवर केलेल; ट;का व समयानस
ु ार मधून मधून
"दलेल; ऐतहाHसक व शाGीय मा"हती, एव¬याच गो@ी उपयोगा\या आहे त.

ाचीन काळातील

ान गती\या अगद; शेवट\या कालवभागात हा 3ंथ Hल"हलेला अस=यामुळे, आ(ण 9यात

ाचीन

काळातील लोकांनी भूगोलावषयी असलेल; सवC मा"हती थोड}यात "दलेल; अस=यामुळे, ?यांना
शाGीय वचारां\या अHभवf
ृ ीचा ऐतहाHसक @ीने अयास करावयाचा आहे , अशा व´ानांना हा
3ंथ ह=ल;ह; फार उपयोगी पडMयासारखा आहे .
*»े बोने वणCन केलेले भूगोलशाGाचे महeव
त9काल;न व त9पूवक
C ाल;न व´ानांना भूगोलासंबध
ं ाची शाGीय मा"हती Dकती होती हे
*»े बो\या 3ंथातील उतारे "द=यानेच नीट समजMयासारखे अस=यामुळे ते येथे दे त आहोत.
तो >हणतो:- एखा%ा वषयाचे शाGीय पfतीने संशोधन कर;त बसणे हे जर तeववेeयांचे
खरे कतCय असेल तर

*तुत 3ंथात ?या वषयाचे ववेचन करावयाचे आहे 9या ‘भूवणCन’ या

वषयास बरे च उ\च *थान दे णे

ाF आहे . याला कारणे अनेक आहे त. एक तर ?यांनी यापूवच

या वषयाचा यासंग सुj केला ते सवC मोया योयतेचे व´ान होते. होमर, मायल;(झआचा
र"हवाशी आनॅि}समँडर व हे कॉ"टअस (एराटॉि*थनीझ\या मते हा *»े बोचाच गावकर; होता),
डमॉD'टस,

युडॉ}सस,

डायसीआकCस,

एफोरस

व

इतर

Dक9येक

व

9यां\यानंतर

झालेले

एराटॉि*थनीझ पोHल]बअस व पॉHसडोनअस; हे सवC इसम मोठाले तeववे_ेच होते. Hशवाय या
भूगोलवषयाचे ान HमळवMयाची लायकm, ?या लोकांना मानवी व दै वी अशा दोUह;
गो@ींचे ान

आहे , 9या लोकांमuयेच असते.

>हणजे

कार\या

ह; लायकm तeववेeयांमuये

असते.

भूगोलानाचा उपयोग यापारधंदे वगैरे सामािजक यवसायांमuये, व 9याच माणे रा?यकारभार
वगैरे राजकmय गो@ींमuये पLु कळ होतोच; पण Hशवाय या वषया\या अuययनाने अUतhरVातील
गोलां\या यापारांचेह; आपणास ान होते. जHमनीवर व पाMयात व*ती कjन असणारे

ाणी,

आ(ण पO
ृ वीवर;ल नरनराPया भागांत होणाZया वन*पती, फळे व इतर चम9काhरक व*तू या
सवाचे ान आपणास भूगोलावषया\या अयासाने Hमळते आ(ण हे सवC ान HमळवMयाचा जो
य9 करतो, 9याची मनुLया\या सुखद:ु खासंबंधीचे महeवाचे

 सोडवMयाबBल खर; खर;

कळकळ "दसून येते.

92

*»े बो\या 3ंथांतील वषयाचे *वjप
*»े बो पुढे >हणतो कm, होमर हाच प"हला मोठा भूगोलशाG होता, असे "हªपाकCस
इ9याद; अनेक व´ानां माणेच माझेह; मत आहे . *»े बोने 9या आ%कवी\या भौगोHलक ानाबBल
बरे च Hल"हलेले आहे ; पण ते येथे सांगMयाची जjर; नाह;. एराटॉि*थनीझपासन
ू \या ?या ?या
भूगोलशाGांवषयी 9याने Hल"हले आहे , तेव¬यांचा माa आपणास येथे वचार कतCय आहे .
9यां\या संबंधाने Hल"हताना कोण9याह;

कारचा पVपात न करता 9याने सरळ बुfीने केवळ

स9याकडे @ी ठे वलेल; "दसते. एराटॉि*थनीझचा 9याने वारं वार उ=लेख केलेला आहे . तथाप,
*»े बोचा हा 3ंथ वाचीत असता, माa असे *प@ "दसून येते कm, *»े बो हा केवळ इतरां\या 3ंथांचे
संशोधन करणारा होता. *वत:\या क=पनेने *वतंa वचार करणारा नहता. तसेच लांबी, Wं द;,
आकार, अस=या Dकरकोळ गो@ींकडेच 9याने वशेष लV परु वले असून, भूगोलशाGातील मोठा=या
गहन

ांचा काह;च ऊहापोह केलेला नाह;. *वत:ची gचDक9सक बf
ु ी फारशी न चालवता 9याने

9या काळी सवCमाUय होऊन बसले=या सवC गो@ी आप=या 3ंथांत 3ा >हणून "द=या आहे त.

पO
णा व 9याची कारणे
पणा
ृ वीचा वाटोळे प
तो >हणतो, “पO
ृ वी\या आकारासंबंधाने इतर लेखकांनी Hलहून ठे वलेले आहे , व 9याच
गो@ी बरोबर >हणून 3ा धरले=या आहे त. पO
ृ वीचा आकार वाटोळा आहे , तचा पc
ृ भागह;
वाटोळा आहे , तसेच आकाशातील सवC गोल पO
ृ वी\या मuयभागाकडे ओढले जात असतात व ते
त\या भोवती Dफरत असतात, ह; गो@

9यV नजरे ला "दसत अस=यामुळे साधारण मनुLयालाह;

सहज पटMयासारखी आहे . पO
ृ वी वाटोळी आहे , हे समु#ावर

वास करणाZया लोकां\या ताबडतोब

9ययास येते. कारण, बZयाच अंतरावर असलेले "दवे जहाजावर;ल लोकांना

थम "दसत नाह;त,

पण जवळ जवळ गेले >हणजे ते "दसू लागतात. जहाजावर;ल उं च जागी चढून बघू लागताच
थम अnय असलेले दरू दरू चे पदाथCह; गोचर होऊ लागतात. ह; क=पना तर होमर\याह; एका
वा}यात यi झालेल; आहे . तसेच DकनाZयाकडे जाताना

थम ठ¤ गणे "दसणारे पदाथC जवळ

गे=यावर उं च उं च होत जातात. अंतhरVातील गोल पO
ृ वीभोवती Dफरत असतात ह; गो@ रोज
डोPयांना "दसणार;च आहे . व पO
ृ वीची खोल; अनंत असती तर ह; गोलाची न9य

दVणा

अश}य झाल; असती, हे थोडासा वचार करताच कोणा\याह; सहज uयानात येMयासारखे आहे .
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पO
ृ वीचा पhरघ
पO
ृ वी\या आकारासंबंधा\या

ाचा ऊहापोह एराटॉि*थनीझने बराच सव*तर केला आहे ,

याबBल *»े बोने एका "ठकाणी 9यावर ट;का कjन या मुÄ%ावर इतका पा=हाळ लावीत बसMयाचे
कारण नहते असे >हटले आहे . अथाCत मागील ६०० वषा\या अवधीत 3ीक व´ानांचे पO
ृ वी\या
वाटोळे पणाबBल ठाम मत झालेले "दसते. असे असूनह; पुढ;ल काळात पौर*9य लोकां\या मतांचा
पhरणाम होऊन पाा9य दे शांत सुfा पO
ृ वी गोल नसून सपाट आहे असे चुकmचे मत

सत
ृ झाले.

पO
ू 9यानंतर\या काह;
ृ वीचा आकार एराटॉि*थनीझने ठरवला होता तोच *»े बोने "दला असन
व´ानांचा आकारासंबंधाचा आकडाह; 9याने "दला आहे . पॉHसडोनअसने पO
ृ वीचा पhरघ १८० हजार
*टे डआ अस=याचे ठरवले होते. हा "हशोब 9याने Zहोडस येथील दVणेकड\या अUतhरVावर
"दसणाZया एका ताZयाची उं ची मोजून, तची अले}झांयातून "दसणाZया 9या ताZया\या उं चीशी
तुलना कjन केला आहे . पO
ृ वी\या आकारासंबंधाने हे च आकडे पुढे मuययुगातील बZयाच
काळापयतह; युरोपात

चHलत होते.

पO
ृ वीवर;ल *थलभाग
*»े बो हा खरा ?योतषशाG नसून भूगोल व इतहास या वषयांवर;ल खरोखर केवळ
लेखकच अस=यामुळे, 9याने आप=या 3ंथात भूगोला\या सवC भागासंबंधाने वचार न करता फi
9या वेळी ात असले=या- वशेषत: मनुLयसमाजाने यापून टाकले=या- भूभागासंबंधानेच मा"हती
"दलेल; आहे . हा व*ती असलेला भाग >हणजे एक मोठे बेट आहे असे तो नया9मक >हणतो.
“कारण, मनुLय कोण9याह; "दशेने लांब

वास कर;त गेला तर; शेवट; 9याला समु#च आढळतो.”

कोणाह; त9काल;न समु# वाशांनी पO
ृ वी दVणा केलेल; नहती हे तर खरे च, पण दरू दरू ची
जलपयCटने करणारालाह; मuये भूखंड आडवे आ=याचा अनुभव नहता. Hशवाय अटलांतक
महासागराचे दोन भाग असून 9यां\यामuये एक संयोगीभम
ू ी आहे , असे जे Dक9येकांचे मत होते
तेह; *»े बोला माUय नहते. ªलेटोने Hमसरदे शीय पुरो"हतां\या आधारावर सोलोनने व(णCले=या
अॅटलँ टॉस बेटा\या दं तकथेत काह; तर; स9याचा अंश आहे असे ªलेटो माणे *»ोबोलाह; वाटत
होते; “परं तु एके काळी अि*त9वात असलेले हे बेट आता नाह;से झाले आहे ,” असे 9याचे मत
होते.
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सारांश, *पेनपासून नघून जलमागाCने पO
ु थानला जाऊन पोहोचणे
ृ वी दVणा कjन "हंद*
श}य

आहे ,

याबBल

*टे बोला

मुळीच

संशय

नहता.

9या

काळी

हे

अनुमान

इतके

व*तुि*थतनदशCक वाटत असे कm, कोलंबसा\या शोधाचे इसवी सना\या पंधराया शतकात जेवढे
कौतुक झाले तेवढे प"ह=या शतकात झाले नसते. पO
ृ वीची
कारण पO
ृ वी\या वाटोळे पणाबBल संशय हे नसून समु#ावर;ल

दVणा 9या काळी झाल; नाह; 9याचे
वासातला धोका हे च होते.

मानवाgधcत पO
ृ वीचा आकार
मनुLयव*ती असलेला पO
ु र; एक
ृ वीचा भाग हा एक बेट आहे , या ठाम समजुती माणे दस
अशी ठाम समजूत होती कm, या बेटाचा आकार लLकर; Hशपाया\या कोटासारखा आहे . दस
ु Zया
एका "ठकाणी असे मत आढळते कm, पO
ु ट;हून अgधक आहे . या
ृ वीची लांबी त\या Wं द;\या दप
वणCनाशी वर;ल कोटाची उपमा चांगल;शी जळ
ु त नाह;. आणखी एका "ठकाणी असे Hल"हलेले आहे
कm, पO
ृ वी\या भूमuयरे षेनजीक व उ_रे कडे शीत क"टबंधात मनLु याला राहणे श}य नाह;.

ाचीन

काळातील सवC सस
ु ं*कृत समाजाची व*ती भूमuयसम#
ु ाभोवताल\या भू दे शात आ(ण 9याच
अVांशावर;ल पव
ू K "दशेकडील भागावरच काय ती अस=यामळ
ु े भूगोलशाGांनी मानवाgधcत
पO
ृ वीचा आकार 9या वेळ\या नकाशातून यवासारखा दाखवलेला आहे ; आ(ण मनLु याची व*ती
असले=या भू दे शासंबंधाची ह;च क=पना अॅनॅ}सगोरसपासून *»े बोपयत\या सवC व´ानांना माUय
होती असे "दसते.

पO
ृ वीचे क"टबंध
*»े बोने क"टबंधासंबंधाने पुLकळ मा"हती आप=या 3ंथात "दलेल; आहे . थेल;झ (थे=स),
पायथॅगोरस यांनीह; पO
ृ वीचे हवामानानुसार नरनराळे वभाग ठरवले होते असे >हणतात.
क"टबंध पाच आहे त असे *»े बोने सांgगतले असून पोHल]बअसने सहा क"टबंध मान=याबBल 9याने
पोHल]बअसवर ट;का केल; आहे . *»े बोचे पाच क"टबंधांचे वणCन असे आहे . प"हला व*ती करMयास
अयोय असलेला उLण क"टबंध भूमuयरे षे\या
पल;कडे अयनव_
ृ ापयत दोन बाजूंना

दे शात आहे ; दस
ु रा व तसरा हे उLणक"टबंधा\या

9येकm एक एक असे आहे त. व 9यां\या पल;कडे आि}टC क

दे शापयत पसरलेले दोन ‘समशीतोLण’ क"टबंध आहे त. भूगोलाचे हे असे क"टबंध कधी व कसे
पडले याबBल शाGांमuये 9या काळी बराच मतभेद होता. परं तु उ_रे कडील समशीतोLण क"टबंध
हाच भूगोलकार ?याचे वणCन करतो तो मनLु याgधcत पO
ृ वीचा भाग आहे , याबBल सवाचे एकमत
होते. दVणेकडील ‘समशीतोLण’ क"टबंध व*ती करMयास योय आहे , असे Dक9येक >हणत; पण
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ाबBलचे मत नित ठरलेले नहते. या नरनराPया मतांना

9यV पुरावा कोणाजवळ

नस=यामुळे *»े बोसारyया लेखकाने 9याबBल ठाम मते आप=या 3ंथांत "दलेल; नाह;त, यात
आयC नाह;. *»े बो\या लेखनातील अनितता पुढ;ल उताZयावjन नदशCनास येईल:
“पO
ृ वीचे एकंदर पाच क"टबंध आहे त असे मानतात. (१) पO
ृ वी\या भोवताल; एक
भूमuयरे षेचे वतुळ
C आहे ; (२) 9याला समांतर असे दस
ु रे एक वतळ
ुC असून 9याने उ_रगोलाधाCतील
शीतक"टबंधाची मयाCदा नित केलेल; आहे ; (३) आणखी एक वतुळ
C आहे . ते दोन ºुवांमधून
जाते व वर सांgगतले=या दोन वतुल
C ांनी ते काटकोनात छे "दते. उ_र गोलाधाCचे दोन भाग आहे त;
भूमuयरे षा व ºुवांमधून जाणारे वतळ
ुC या 9या\या मयाCदा आहे त. यांपैकm एक भाग सम#
ु ाचे
वे@लेला असून बेट आहे . तथाप हे बेट नाह; असे कोणास वाटत असले; तर; 9या योगाने
भूवणCनशाGा\या अयासकास काह; अडचण येत नाह;. कारण, भूगोलशाGाला मनुLयांची व*ती
असले=या व मनुLयाला ात असले=या

दे शाचेच काय ते वणCन करावयाचे असते.”

अVांशवषयक ान
नरनराPया भूभागांचे संशोधन करMयाचे 9या काळी

य9 झाले. ते व 9यासंबंधाने

*»े बोने जी ट;का केल; आहे ती येथे दे Mयाचे कारण नाह;. युडॉ}सस नावा\या एका
अटलांतक महासागरात व पgथअस नावा\या इसमाने उ_रे कडे दरू वर

वाशाने

वास केलेला होता. या

पgथअसनेच मासK=स व ]बझॅ िUशअम ् या दोUह; शहरांत जाऊन तेथे शंकूची छाया सारyयाच
लांबीची पडत असे आढळ=यामुळे ती दोUह; शहरे एकाच अVांशावर आहे त असे ठरवले होते.
नरनराPया अVांशां\या मयाCदा ठरवMयाची ]बनचूक र;त 9या काळ\या लोकांना माह;त होती, हे
यावjन *प@ "दसते. र;त बरोबर अस=यावर उ_रे एखादे वेळी चुकmची आ=यास 9याबBल
ाचीनांस फारसा दोष दे Mयाचे कारण नाह;. >हणून नरनराPया *थळांतील अUतरासंबंधाने
चुकmची उ_रे काढले=या व´ानांवर *»े बोने ट;का केल; आहे , तकडेह; आपण दल
C कj. आता ह;
ु V
*»े बोसंबंधाची मा"हती पुर; करMयापूव 9याने व त9काल;न इतर व´ानांनी माUय केलेले तीन
मुख HसfाUत येथे सांगतो. *»े बो >हणतो, “(१) पO
ृ वी व अंतhरV ह; गोलाकार आहे त, (२)
?यांना वजन आहे असे सवC पदाथC त\या मuय]बंदक
ू डे ओढले जात असतात. (३) ती गोलाकार
अस=यामुळे

आ(ण

तचा

व

अंतhरVाचा

मuय

एकच

अस=यामुळे

ती

अचल

आहे ;

व

त\या माणेच पO
ृ वी व अंतhरV यां\यांमधून जाणारा आसह; अचल आहे . पO
ृ वी आ(ण हा आस
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यां\याभोवती पूवKकडील पिमेकडे अंतhरV Dफरत असते. अचल असलेले तारे ह; अंतhरVाबरोबर
तत}याच वेगाने पO
ू uयरे षा, अनयव_
ृ वीभोवती Dफरत असतात. भम
ृ रे षा व ‘आि}टC क’ रे षा यांना
समांतर असले=या वतुळ
C ाकार मागानी हे तारे पO
ृ वीभोवती Dफरतात. 3ह, सूयC व चं# हे माa
राशीच'ातील वतुळ
C ाकार मागानी जातात.”
या वणCनात बरोबर व चुकm\या वधानांचे मजे दार Hमण पाहावयास Hमळते. पO
ृ वी
गोलाकार आहे हे पायथॅगोhरयन पंथातील मत 9या काळी सवा\या पhरचयाचे झालेले होते; परं तु
पO
ृ वीच Dफरत असते, या आhर*टाकCस\या मताचे माa सवC*वी व*मरण झा=यासारखे "दसते.
*»े बो\या 3ंथात अथपासून इतपयत 9याचा कोठे उ=लेखह; आलेला नाह;. या काळात=या इतर
लेखकांनीह; 9या मताची संभावना याहून अgधक केलेल; "दसत नाह;.
रोमन पंडत िªलनी व 9याचा सृ @वानावर;ल 3ंथ
अले}झांयामuये राहून *»े बो आप=या भूगोलवणCन या वषयाचे पhरशीलन ?या वेळी
कर;त होता, 9याच सुमारास एक तjण इसम रोम शहर; आला. ाचीन काळातील सवC लॅ "टन
3ंथकारांपेVा या इसमाचे नाव शाGीय ाना\या इतहासात अgधक सु Hसf होऊन राहावे, अशी
भवतयता होती. याचे नाव िªलनअस Hसकंडस. याचा याच नावाचा एक पुतMया सु Hसf लेखक
होता; व दोघां\या नावाचा घोटाळा होऊ नये >हणून याला थोरला िªलनी या नावाने संबोधMयाचा
घात पडलेला आहे . थोर=या िªलनी\या त9काल;न

Hसfीसंबंधाने अशी एक गो@ सांगतात कm,

एकदा सु Hसf रोमन इतहासकार Hलह; हा रोम शहरांतील सभागह
ृ ाजवळ दरू \या *पेन
दे शात=या एका र"हवाशाजवळ सहज बोलत उभा असताना 9याला >हणाला, “तु>ह; आप=या
दे शातह; माÃया 3ंथासंबंधाने ऐकले असले पा"हजे खास.” 9यावर 9या परकm इसमाने उ_र "दले,
“असे असेल तर तुमचे नाव Hलह; Dकं वा िªलनी असले पा"हजे.” ता9पयC िªलनीचे नाव 9या\या
ातीतच रोमन सा¸ा?यातील दरू दरू \या लोकांना दे खील ठाऊक झालेले होते.

िªलनीचे सृ @वान
पुढे मuययुगातील 3ंथ पा"ह=यास 9यांवjन असे "दसून येते कm, िªलनी\या मरणो_रह;
शतकानुशतके 9याची कmत यि9कंgचत कमी झाल; नहती. छापMयाची युim नघMयापूव 3ंथां\या
ह*तHल(खत

ती तयार करMयास फार म पडत असत; पण ततके पhरम कjन

काळातील ?या मोठमोया 3ंथां\या सा%ंत

ाचीन

ती कjन ठे वले=या आपणास आज उपलbध आहे त

असे 3ंथ अगद; थोडे आहे त; व 9यांपैकmच िªलनीचा सृ @वान (नॅचरल "ह*»;) नावाचा 3ंथ हा
एक आहे . िªलनीचा हा 3ंथ खरोखरच नावाजMयासारखा आहे . त9काल;न 3ंथाचा हा उ9कृ@ नमुना
आहे . हे सवC खरे असले, तर; या 3ंथक9याCची योयता द;घ%ोगी सं3ाहकापेVा अgधक नाह;.
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िªलनी *वतंa बुfीचा क=पक लेखक अस=याचे 9या\या 3ंथावjन "दसून येत नाह;. वैयiक
मानवी पhरमाचे *मारक या @ीने या\या 3ंथा\या तोडीचा दस
ु रा 3ंथ }वgचतच आढळे ल;
िªलनीचे बहुतेक आयुLय लLकर; Hशपाई या ना9याने रोमन सा¸ा?याकhरता लढाया मारMयात गेले
होते ह; गो@ लVात घेतल;, >हणजे तर िªलनीचा हा 3ंथ अgधकच कौतक
ु ा*पद वाटतो. िªलनीने
हा 3ंथ रोज\या झोपे\या आवnयक तासांपैकm काह; काळ नयHमतपणे लLकर; छावणीत=या
"दयांशी Hलह;त बसून तयार केलेला आहे . असे असून 9या\या 3ंथात बाहे र\या सुमारे चार हजार
3ंथांतील उतारे व उ=लेख आलेले आढळतात. या उि=ल(खत 3ंथांपैकm बहुतेक आज न@ झालेले
असून िªलनी\या 3ंथामुळेच 9यांचे त9काल;न अि*त9व आपणास व"दत होते. संशोधन करMयाची
9याची आवड इतकm तीÇ होती कm, ह}यल
ुC ेनअम व पाँ>पीयी ह; दोन शहरे हे सिु हयस या
?वालामख
ु ी\या ?या *फोटामळ
ु े बेgचराख झाल;, 9याचे *वjप आप=या
करता यावे >हणून ?वालामख
ु ी\या तoडानजीक जाMयाचा िªलनी

9यV नजरे ने अवलोकन

य9 कर;त असता

ाणास

ा(णशाG हे होते, आ(ण या वषयांची

9यV

मक
ु ला.

िªलनी\या 3ंथाची योयता
िªलनीचे आवडते वषय वन*पतशाG व

मा"हती HमळवMयाची भरपूर संधी 9याला Hशपाईgगर;ची नोकर; कर;त असता लLकराबरोबर अनेक
दे शांत Dफरावे लाग=यामुळे Hमळाल; हे उघड आहे . परं तु *वत:

9यV अवलोकनाने Hमळवलेल;

मा"हती व इतरां\या 3ंथांतून घेतलेल; मा"हती 9याने आप=या 3ंथात अशी Hमसळून "दल; आहे
कm, 9यांची नवड करणे फार क"ठण आहे . आ(ण अशी नवड करMयाची फारशी जjर;ह; नाह;;
कारण 3ंथावलोकनाने Hमळवलेल; Dकं वा

9यV स²
ृ यवलोकनाने Hमळवलेल; कोण9याह;

कारची

मा"हती तो दे त असे. सवCa 9याची @ी फi सं3ाहक असे. 9या\या एकंदर 3ंथावjन तो तािeवक
बुfीचा gचDक9सक, Dकं वा HसfाUतकार, Dकं वा शाGीय ानVेaांतील नवमागCदशCक अस=याचे
कोठे च "दसत नाह;. नया नया *वतंa क=पनांनी भरले=या अशा शाGेतहासातील एका
गत चुर

महायुगा\या

अखेर;\या

काळात

तो

जUमास

आलेला

होता.

शाGेतहासात

नवHसfाUतशU
ू य असे Dक9येक काळ आढळतात, अशा काळात असंyय शोधक केवळ नरनराPया
कारची मा"हती जमा करMयाचे >हणजे तeववचारपhरªलुत असे 3ंथ Hल"हMयाची साधनसाम3ी
सं3"हत करMयाचे काम कर;त असतात. अशा मा"हतीचा उपयोग कjन एखादा ानकोशह; सहज
तयार करता येMयासारखा असतो.
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अशा

कार\या काळात िªलनी जUमलेला होता; व 9याचा सृ @वान (नॅचरल "ह*टर;) हा

3ंथ >हणजे एक ानकोशच आहे . 9यामuये त9काल;न ाना\या
वपुल पण व*कळीत र;तीने आ(ण कोण9याह;
आहे . या 3ंथात वन*पती व

9येक शाखेसंबंधाची मा"हती

कारची ट;का Dकं वा gचDक9सा न करता "दलेल;

ाणी यासंबंधाची मा"हतीच वशेष आहे ; आ(ण 3ंथक9याCने जर थोडी

फार *वत:ची gचDक9सक बुfी वापरल; असती, तर या 3ंथाची योयता पुLकळच अgधक वाढल;
असती. पण व*तुि*थती अशी आहे कm, *वत:चे एकह; मत न दे ता ‘अमका असे >हणतो,’
“तमका तसे >हणतो” असा

9येक "ठकाणी

*ताव कjन 9याने अधाशा माणे हाती पडला तो

3ंथ वाचून 9यांत जे जे महeवाचे आढळले 9या सवाचे उतारे आप=या 3ंथात "दलेले आहे त.
अस=या 9या\या या 3ंथात काय काय आहे 9याची पण
ू C क=पना पढ
ु ;ल एका उताZयावjनच
होMयासारखी आहे .
तो >हणतो, “एके "ठकाणी असे न}कm सांgगतलेले आहे कm, सी-*टार (सम#
ु -तारा)
नावाचा जो मासा असतो, 9या\या अंगाला को=ाचे रi चोपडून तो दरवाजाला तांbया\या
(खPयाने ठोकून बसवून ठे व=यास 9या घराला घातक जादट
ू ोMयाची Dकं वा दस
ु Zया कोण9याह;
अन@ गो@ीची बाधा होत नाह;.” अशा तZहे ची यावहाhरक उपयोगाची सव*तर मा"हती ?या
3ंथात "दलेल; आहे 9याचा लोकांमuये फार मोया

माणात

सार हावा ह; गो@ साहिजक आहे .

इतकेच काय, पण आप=या ह=ल;\या सुधारले=या काळात सुfा सृ @वान या वषयावर;ल
3ंथात वर "दले=या नमुUयाची लोकांतील वेडगळ व भोPया धमCसमजुतीसंबंधाची मा"हती "द=यास
तशा 3ंथाचा आजह; खप पुLकळ अgधक होईल. काळे मांजर आडवे गेले >हणजे तो शभ
ु शकून
असतो, असे मानणारा मनुLय आजह; वर;ल

कारची मा"हती असलेला 3ंथ हटकून वकत घेईल.

ता9पयC िªलनी\या सु Hसf 3ंथाची लोक यता वाढMयाला 9यातील खZया उपयुi मा"हती माणे
वर;ल

कारची वेडगळपणाची मा"हतीह; पुLकळ अंशी कारणीभूत झालेल; आहे . असो. ते काह;ह;

असले तर; रोम येथील हा सु Hसf शाG लोक य लेखक होता.
शोध लावणारा शाG नहता हे उघड आहे . शाGीय ानाचा

9यV

येग कjन नवे नवे

सार कसा कसा होत गेला याचा

इतहास सांगणाराला िªलनीचा 3ंथ महeवाचा आहे ; पण शाGीय वषयांची तeवे यावषयी ?याला
इतहास सांगावयाचा आहे 9याने या 3ंथाकडे बहुतेक दल
C केले तर; चालMयासारखे आहे .
ु V
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3ीकरोमन काळातील शाGीय ानाचे पयाCलोचन
इतहास हा एक अखंड वाहणारा

वाह आहे , हा आधुनक इतहासकारांचा एक आवडता

HसfाUत होऊन बसला आहे . या 9यां\या HसfाUताला आधारह; भरपूर आहे . इतहासjपी
कालौघाला मuयेमuये नजरे त भरMयासारखे बंधारे घातलेले "दसतात, पण तो मानवी बुfी\या
पथ
ृ }करणा यतेचा पुरावा आहे , ते नसगाCचे कायC नहे . इतहासjपी
बदलत असतो ह; गो@ नाकबूल करणे मूखप
C णाचे आहे . Dक9येक वेळा हा

वाहाचा ओघ नेहमी
वाह खूप जोराने वाहत

असलेला "दसतो. Dक9येक वेळा तो खूप Wं द आ(ण "दसावयाला ि*थर "दसतो; व Dक9येक वेळा
इतहासात इत}या भयंकर आकि*मक घडामोडी "दसून येतात कm, 9यांवjन भयंकर राVसी
धबधbयांची आठवण होते. जोराचे

वाह आ(ण भोवरे , व*तत
ृ आ(ण शांतगंभीर संगम*थाने,

आ(ण भयंकर खळखळाट करणारे धबधबे ह; नरनराळी *वjपे एका

वाहाचीच होत; परं तु

यांपैकm

9येक *वjप दस
ु Zया *वjपाहून इतके *प@पणे HभUन असते कm 9यांची वगCवार; कjन
9यांना पथ
ृ क नावे दे णे भाग पडते.
ह;च गो@ इतहासा\या ओघालाह; लागू आहे . हा ओघ अखंड असतो हे जर; ठाम असले
तर;, 9यांत कालवभाग पाडणे भाग पडते. असे भाग पाडताना वHश@ सन वHश@ फेरबदलाचे
नदशCक, असे पूवचे इतहासकार मानीत असत. तसे करणे रा*त होणार नाह;. उदाहरणाथC रोमन
सा¸ा?याचा इ.स. ४७६ मuये एका झट}यासरसा अंत झाला असे मानणे अयुiक होईल. तथाप
रोमन काळा\या अखेर इतहासा\या ओघात बराच मोठा फेरबदल झाला हे >हणणे

9येक

इतहासायासकाला पटMयासारखेच आहे .
थे=सपासून गॅलेनपयतचा काल सुमारे आठ शतकांचा >हणजे अजमासे तीस प¬यांचा
आहे . या सवC काळात थोर व´ान शाG नपजला नाह; अशी एकह; पढ; गेल; नाह;. परं तु या
कालवभागाशी 9या\याच पुढ;ल आठ शतकां\या कालवभागाची तुलना कjन पा"ह=यास असे
आढळून येते कm, 9यापुढ;ल एकंदर तीस प¬यांमuये एकसुfा प"ह=या

तीचा शाG जUमाला

आला नाह;. तेहा बौfक उलाढाल;ची

थम आठशे वषK बौfक वैभव उपभोgगणाZया

प¬या, व नंतर 9यां\या मागून बौfक

गतशU
ू य अशी आठशे वषK Dकं वा सामाUय बुfी\या तीस

प¬या; अशा तZहे चा हा दे खावा दj
ु न पाहणाराला "दसतो. अथाCत त9काल;न
अगद; नराPया

थम तीस

ेVकाला हा दे खावा

कारचा वाटला असला पा"हजे; परं तु कोण9याह; दे खायाची यथायोय क=पना

येMयास तो दj
ु नच पाहावा लागतो, असा यथाथCदशCनशाGाचा नयम आहे . >हणून इत}या दरू \या
काळात=या आपणाला पूव3
C हशU
ू य @ीने गतकालाचे अवलोकन करता असे नवCवाद "दसून येते
कm, ?या वेळी उ_रयुरोपमधील रानट; टोPया 3ीस व इटाल;वर टोळधाडी माणे पसj लाग=या
9या सुमारास इतहासातले एक महeवाचे युग संपन
ू नयास आरं भ झाला. 9या सम
ु ारास ?याला
इतहासकार

ाचीन काळ >हणून संबोgधतात 9या काळातील

गतीची पhरसमाFी झाल; असे

>हट=यावाचून राहावत नाह;. सुमारे आठशे वषK 3ीक लोकां\या वचारांचा पगडा सवCa बसलेला
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होता; परं तु 9यानंतर\या कालवभागात या लोकांचा दजाC अगद; दु यम

तीचा बनला. 9यां\या

पूवक
C ालातील वचारांचा माa इतर मानवजातीवर पhरणाम होत होता. अशा

कार\या या

3ीकरोमन काळाचा नरोप घेMयापूव 9या काळातील शाGीय संशोधकांनी Hमळवले=या वजयांचे
येथे समालोचन करणे अ ासंgगक होणार नाह;. >हणून आतापयत सांgगतले=या मा"हतीचा
थोड}यात सारांश सांगू.

सृ @रचनाशाGांतील शोध
सृ @रचनाशाGासंबंधाने पाहाता 3ीक व´ानांनी असे Hसfांत केले होते कm, पO
ृ वी गोलाकार
आहे , चं# रचने\या बाबतीत आप=या पO
ृ वीसारखाच असून आकाराने माa बराच लहान आहे ;
आ(ण सूयC चं#ापेVा पुLकळच मोठा आ(ण अनेक पट;ंनी दरू अUतरावर आहे . पO
ृ वीचा

9यV

आकार, 9याच माणे त\या आसाशी होणारा 'ांतव_
ृ ाचा कोन ह; मोजून 9यांनी काढलेल; उ_रे
बZयाच अंशी बरोबर होती. चं# व सूयC यां\या गतीत अनयHमतपणा आढळून येतो 9याचे कारण
9यांनी तािeवक ²या असे ठरवले होते कm, पO
ृ वी चं#सूयाC\या कVामागाC\या बरोबर मuयभागी
ि*थत झालेल; नाह;. अपचकांचा HसfाUत हा *वत: जर; चूक असला तर; तो बZयाच अंशी शf
ु
शाGीय क=पनांना पटे ल अशाच पfतीने बसवलेला होता. 3हमाले\या मuयभागी सूयC असन
ू
पO
ृ वी व इतर 3ह 9या\या भोवती Dफरत असतात, हा व*तुि*थतनदशCक स9य Hसfांतह; 9या
काळी पुढे मांडMयात आला होता. परं तु दद
ु ¾ वाने या काळा\या अखेर;\या वजनदार व´ानांनी तो
माUय केला नाह;. >हणून या बाबतीत पुढ;ल काळात=या व´ानांना पूव\या HसfाUतांत 'ांती
घडवून आणणारे कायC करावयाची आवnयकता होती. संपाता]बंदच
ू े चलन व चं#ा\या खगोल;य
रे खांशांत होणारा फेरबदल यांची कारणे 9यांना समजल; नहती; 9याच माणे पO
ृ वीची बरोबर
लांबीjंद;, आ(ण सूयाCचे अंतर व आकार, या बाबतीत 9यांनी काढलेल; उ_रे फi एका बाबतीत
*थूल मानाने बरोबर असून बाकmची फार हा*या*पद "दसतील इतकm चूक होती. हे सवC दोष
असले तर;ह; 3ीक ?योतीषशाGांनी केलेल; कामgगर; एकंदर;ने फार मोठl होती. पO
ृ वी गोलाकार
आहे या 3ीक व´ानां\या एका स9यHसfाUतानेच इिजFबाबीलोनयन काळ (शाGो%काळ) आ(ण
3ीक-रोमन काळ या दोन काळांतील मोठा महeवाचा फरक "दसून येतो.
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भौतक शाGांतील शोध
भौतक शाGांतह; 3ीक-रोमन काळात संशोधना\या कायाCस आरं भ होऊन मोठे शोध
लागMयास सj
ु वात झालेल; "दसते. गतशाG आ(ण जलि*थतशाG या भौतक शाGांतील
शाखांस

थमच आरं भ झालेला "दसतो; भूHमतशाG तर बZयाच पhरणत दशेस पोहोचले होते;

आ(ण ]aकोणHमतशाGाचाह; भ}कम पाया घालMयात आला. पO
ृ वी, जल, हवा आ(ण अिन ह;
चार रसायनशाGातील मूल#ये आहे त ह; क=पना ढासळून 9या शाGातील संशोधन योय "दशेने
होMयास सुjवात झाल; होती. तसेच सवC व± अ9यंत सूwम व अवभा?य अशा पhरमाणूतून मूळ
उ9पUन

झाले,

हा

शाGीय

HसfाUत

केवळ

क=पनास@
ृ ीतच

होता,

तर;

तो

HसfाUत

ओळखMयाइतकm स@
ू े उकलMया\या कामातल; वलVण सूwम @ी व´ानांत उ9पUन
ृ ीतील गढ
झालेल; होती यात शंका नाह;.

जीवशाGातील शोध
जीवशाGा\या Vेaात वशेष डोPयात भरMयासारखी
तर; शर;रशाG, इं"#यवानशाG व

गती झाल; नहती हे खरे असले,

ा(णशाG या ानशाखांतील HसfाUत शोधून काढMयाकhरता

आरं भी जी साधनसाम3ीची जुळवाजुळव करावी लागते ती माa या काळातील व´ानांनी कjन
ठे वल; होती.

उपयi
ुC शाGांची वा*तयभूमी
या 3ीक-रोमन काळातील व´ानांना भूगोलाचा जो पc
ृ भाग माह;त होता 9याचा नकाशा
पढ
ु े घेऊन थेल;झ (थे=स) पासून गॅलेनपयतचे शाG लोक ?या "ठकाणी होऊन गेले ती *थले
लVात घेत=यास आपणास एक मोठl वलVण गो@ "दसून येते; ती ह; कm, या ब¦या 3ीक
पंडतांपैकm बहुतेक खB
ु 3ीस दे शात न राहणारे होते. आपल; @ी आHशयामायनर व 9याला लागून
असलेल; बेटे यां\याकडे वळवल; असता आपणास असे "दसन
ू येते कm, या भागात थेल;झ,
आनॅि}समँडर, अॅनॉि}समेनझ, हे रा}लायडीस, पायथॅगोरस, अॅना}सॅगोरस, सा'ेट;स, अॅhर*टाकCस,
"हªपाकCस, युडॉ}सस, Dफलोलोउस आ(ण गॅलेन हे बडे बडे व´ान जUमलेले होते. इिजयन बेटां\या
उ_र DकनाZयाकडील

दे शांत =युHसपस, डेमॉD'टस आ(ण अॅhर*टॉटल यांचे मूळ "ठकाण होते.

पिमेकडे दरू \या इटाल; दे शात पायथॅगोरस व झीनॉफानेझ हे आप=या उ_रवयात, आ(ण
पामKनडेझ, ए>पेडो}ल;झ, झीनोफानेझ, व आDकCHमडीझ हे मुळापासून राहत होते. युि}लड, पगाCचा
अपॉलोनयस, "हरॉDफलस, अराHस*»े टस, अॅhरि*टपस, एराटॉि*थनीझ, "टHस]बअस, ह;रो, *»े बो,
आ(ण टॉलेमी ांची उ_रआD£का ह; जUमभूमी Dकं वा वा*तयभम
ू ी होती. आतापयत ?यांची
हकmकत "दलेल; आहे अशा फi उ\च

ती\या व´ानांचाह; *थल²या वगCवार; के=यास ती अशी
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पडते. या याद;त दु यम

ती\या व´ानांचाह; समावेश के=यास, वर;ल HसfाUतास अgधकच

बळकट; येMयासारखी आहे .
आतापयत केले=या वणCनात 3ीक, Dकं वा जे *वत:स हे ल;नीझ >हणून >हणत असत 9या
लोकांचीच हकmकत आलेल; आहे ; आ(ण जनसमुदायवाचक या शbदांनी युरोपखंडा\या दVणेकडील
एका कोपZयात=या भूमuयसमु#ात घुसले=या एका लहान खडबडीत ´ीपक=पात राहणाZया लोकांचा
नदK श होतो. हे ´ीपक=पच 3ीक सं*कृतीचा मायदे श असे आपण मानतो. तथाप उपhरन"दC @
एकंदर व´ानांपैकm एकह; खुB 3ीसमuये जUमलेला नहता; आ(ण ?यांनी आप=या उया
आयुLयात एकदा तर; 3ीसमuये पाऊल टाकले होते, असे लोक पाचांत एकह; पडत नाह;त. अगद;
शपथपव
C सांगावयाचे >हटले तर; असे सांगता ये ईल कm, अगद; उ\च दजाCचा असा फi एकच
ू क
3ीक तeववे_ा काय तो खB
ु 3ीक दे शात जUमास आलेला होता. तो तeववे_ा ªलेटो हा होय,
आ(ण तो माa वर;ल व´ानांमuये सवात ेc होता. हे एक या अ"´तीय व´ानाचे अपवादा9मक
उदाहरण सोडून "द=यास (आ(ण या व´ानाचे आईबापह; 3ीस दे शाबाहे रचेच होते), 3ीसमधील सवC
उ\च

तीचे व´ान 3ीक सा¸ा?या\या क¤#भम
ू ीतले नसून दरू दरू \या

येते. आ(ण या 3ीक सा¸ा?यातील नरनराळे

ांतांतलेच होते, असे "दसून

ांत इतके दरू दरू पसरलेले होते कm, 9यांतील 3ीक

र"हवाशांचा इतर आनेक राvांत=या लोकांशी संबंध अवnयमेव येत असे. ह; गो@ लVात घेत=यास
आपणास हे ताबडतोब कबूल करावे लागेल कm, नरनराPया मानवजातीचा वणCसंकर झा=याने
बौfक उUनतीस उ_ेजन Hमळते, या HसfाUतास पु@ी दे णारे 3ीक सा¸ा?यात=या व´ानांइतके
समपCक उदाहरण जगा\या इतहासात इतरa }वgचतच आढळे ल.

उ\च वंशसंकरापासून ानवf
ृ ी
Hशवाय येथे आणखी एका महeवा\या गो@ीचा उ=लेख के=यावाचून पुढे जाता येत नाह;.
मानववंशसंकराने बौfक उUनतीला चालना Hमळते हे खरे आहे , परं तु अस=या संकरापासून
अ9यु_म फल ाFी हावी अशी इ\छा असेल, तर उ\च दजाC\या सं*कृतीतील मानववंशाचाच काय
तो एकमेकात वणCसंकर होणे आवnयक असते. 3ीक सा¸ा?यात अशीच ि*थती झालेल; होती.
आHशया मायनरमuये 3ीकांचा ?या सेमे"टक लोकांशी शर;रसंबंध झाला, ते अनेक शतकां\या उ\च
सं*कृतीत मुरलेले लोक होते. इटाल;त 3ीकांचा संबंध ?या अं]qयन, ओ*कन व एÈ*कन लोकांशी
आला 9या लोकांची

ाचीन परं परा आपणास फारशी माह;त नसल;, तर; 9यां\या ?या *मारकवजा

व*तू आपणास उपलbध आहे त 9यावjन 9यांची बर;च उUनती झालेल; होती हे *प@ "दसते.
रोमन काळा\या अखेर;स नरनराPया जातींचे जे Hमण झाले 9यात यरु ोप\या उ_रे कडून
आले=या रानट; जाती हो9या. अशा वणCसंकरापासून रोमन3ीक सं*कृतीला शोभणार; उ\च दजाCची
जा नमाCण होMयाची आशा करणे >हणजे गावठl घो¦यां\या कळपातून दोन-तीन प¬यांत उ_म
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शयCती घोडा नमाCण होMयाची अपेVा करMयाइतकेच नLफळ आहे . वकासवाद अस=या उ9पलुती
माUय कर;त नाह;. के=ट, गॉथ, हूण व *लाह या उ_र युरोपातील रानट; जाती आ(ण 3ीकरोमन लोक या दोघां\या Hमणापासून उ9पUन झालेल; जा, ाचीन 3ीक-रोमन गतीचा ग़ाडा
पुढे चालू करMयास समथC होMयापूव, 9या वणCसंकरो9ªUन
सां*कृतक दजाC

जेस

ाचीन 3ीकरोमनांचा उ\च

ाF होMयास अनेक प¬यांचा काळ लागला, हे वकासवादास अनस
ु jनच झाले.

3ीक-रोमन काळानंतर जो

गतशU
ू यतेचा Dकं वा अधोगतीचा सातआठशे वषाचा काळ गेला, 9याचे

हे एक कारण असावे असे वाटते. तथाप हे 9या अधोगती\या अनेक कारणांपैकm एक होय.
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करण ६ वे

शाGवकास व लोक³म
रानट; जाती\या राvांचा शाGीय ाना\या
झाला 9याची आणखी मा"हती पुढ;ल
कj. हा मुBा 3ीक लोक व

गतीवर एकंदर कसकसा अन@ पhरणाम

करणांतून येईलच. तूतC ये थे दस
ु Zया एका मुÄ%ाचा वचार

ा\य लोक 9यां\या Dक9येक समजुतींचा पाा9य लोकां\या मनावर

पुढ;ल काळात जो अ9यंत महeवाचा पhरणाम झालेला "दसतो 9या संबंधाचा होय. मuययुगातील
आरं भी\या प¬यांवर 9या समजुतींचा पhरणाम,

9यV खZया असले=या 3ीक लोकां\या शाGीय

HसfांतापेVाह; अgधक झाला. परं तु या स9यशाGीय

गती\या 3ीक काळात 3ीक लोकांत HमOया

वेडगळ समजुती मुळीच नह9या असे कोणी समजू नये. असे समजणे चुकmचे आहे , ह; गो@ 3ीक
वा¦:मयाचे वरवर ान असणाZया सामाUय वाचकालाह; सहज "दसून येणार; आहे . माa हे खरे
आहे कm, शाGो% काळातील व´ानांपेVा 3ीक-रोमन काळातील व´ान अस=या असÄ3हापासून
पुLकळ अHलF होते. 3ीक-रोमन काळातील झीनाफानेझ, ए>पेडो}ल;झ, अॅनॅ}सॅगोरस व ªलेटो ा
थमारं भी\या

व´ानां\याह;

व±ावषयीं\या

क=पना

आयC

मानMयाइत}या

बुfवादा\या

कसोट;ला उतरMयासारyया हो9या.
‘वै%कशाGाचा जनक’ "हपॉ'ाटे झ याने अHभचार व%ेला पूणप
C णे अधCचं# दे ऊन सवC रोग
नैसgगCक कारणांपासूनच उ9पUन होतात हा HसfाUत 3ा केला होता ह; गो@ मागे सांgगतल;च
आहे . 9यानंतर थोड}याच काळाने सोDफ*ट पंथा\या लोकांनी सवCच परं परागत ानाला वरोध
दाखवून

9येक गो@ीबBल संशय घेMयास सj
ु वात केल;. या संशयवाद; पंथा\या आ% वतCका\या

नावावjन ा पंथाला पीZहे नझम असे टोपणनावह; पडले होते. अले}झांयन काळातील सवCच
व´ान भोPया समजत
ु ींपासून पLु कळ अंशी अHलF असले पा"हजेत; नाह;तर स@
ृ ीतील यापारांचे
9यV अवलोकन कjन 9यांपासून शf
ु तकCबf
ु ीला पटतील अशी अनुमाने ]बन"द}कत काढMयास
ते पढ
ु े सरसावले नसते. यिु }लड आ(ण आDकCHमडीझ, आhर*टाकसC व एराटॉि*थनीझ आ(ण
"हªपाकसC व ह;रो, असले व´ान पौर*9य लोकांतील भोPया वेडगळ समजुतींना बळी पडलेले
आ(ण स@
ू ोणा, मंaतंa अस=या गो@ींवर व±ास ठे वणारे असतील अशी
ृ ीतील गूढ गो@ी, जादट
क=पनासुfा मनाला Hशवत नाह;. "हरॉDफलस, एराHस*»े टस आ(ण गॅलेन अशा वै%कशाGांचा
भूतपशाचे व 9यां\या बाधा अस=या गो@ींवर व±ास असता तर 9यां\या हातून शर;रशाGाचा
अयास इत}या समतोल व_
ृ ीने झालाच नसता.
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रोमन लोकांतील ³ामक स
समज
मजत
वरोध
ु ींचा शाGवकासास वरोध
या टॉलेमी\या काळातील शर;रशाGां\या उ%ोगाला त9काल;न इिजिªशयन लोक भयंकर
³@ाकारच मानीत असत. खरोखरच तो उ%ोग परं परागत वचारात 'ांती उडवून दे णारा होता. तो
इतका 'ांतकारक होता कm, 3ीक-रोमन काळानंतर\या प¬यांत ते नवे 'ांतकारक वचार
"टकावच धj शकले नाह;त. "हरॉDफलसपासून गॅलेन पाच शतकांनंतरचा, पण 9याला रोममuये
मनLु य ाMयावर शG योग कjन संशोधन कjन पाहMयाची अgधकाZयांकडून मनाई करMयात
आलेल; होती. या एकाच गो@ीवjन रोमन लोकांची शf
ु शाGीय संशोधनाबBलची व_
ृ ी कशा
कारची होती हे *प@पणे "दसून येते. याच रोमन लोकां\या समाजातील सवC दजाCचे GीपुWष
वतुल
C ाकार नगरसभागह
ृ ात दाट;दाट;ने बसून *वत:चे दे शबंधू ´ं ´युfा\या Dकं वा संकरयुfा\या
सामUयात एकमेकास
तपwया\या

9यV ठार मार;त असताना हषCभराने पाहत असत. अशा सामUयांत

ाणघातक ह==यात मत
ृ होऊन पडलेला नवा नवा

ेVकवगाCतून आनंदातरे का\या

9येक बळी पाहताच अ(खल

चंड आरोPया नघत असत. अशा तZहे ने मरण पावले=या

वीसवीस व कधीकधी तर शंभरशंभर सुfा खेळाडूच
ं ी शवे 'mडांगणातून अ9यंत नcुरपणाने
फरफटत ओढ;त नेऊन शेजार\या ख¦¦यात तर*कारपूवक
C लोटून दे Mयात येत असत. सारांश,
जणू काय पO
ृ वी\या पाठlवर अ%ाप दया नामक धमC उदय पावलेलाच नाह;; आ(ण मनुLयजीवत
>हणजे पाMयावरचा य:कित ् बुडबुडा आहे , असे >हणावयास लावणारे
असत. वर;ल

कार या काळात चालत

कारचे अ9यंत नघण
Cृ पणाचे दे खावे जे लोक अ9यंत आनंदाने पाहत असत तेच

लोक एखादा शGवै% 9या वकलांग होऊन पडले=या खेळाडूवर शG योग कjन शाGीय ानात
भर घालMयाकhरता पुढे सरसाव=यास ‘अधमC, अधमC’ >हणून 9या\या कृ9यास मनाई करMयास
तयार असत. एखादा खेळाडू आप=या सामनेवा=या\या शर;रात साuया खेळामuये सुरा भोसकताना
पाहMयात रोमन लोकांना कोण गमंत वाटत असे! अशा र;तीने झाले=या जखमेतून भळभळ रi
वा"हलेले पाहMयात रोमन लोकांना काय आनंद होत असे! परं तु अशा खेळाडू\या मत
ृ होऊन
पडले=या शर;राला एखा%ा शGवै%ाने आप=या सरु ;ने *पशC करावयाचा >हट=यास माa तो 9या
लोकांना मोठा अधमC व ³@ाकार वाटे !!

9यV िजवंतपणी मनुLयदे हाची 9यांना काह; पवाC वाटत

नसे, पण मनुLय मत
झाला कm 9या\या मरणो_र ि*थतीसंबंधाने
ृ

भूतपशाचाद; अनेक

भोळे पणा\या क=पना लोकां\या मनात येत असत. रोमन सा¸ा?या\या आरं भी\या अ9यंत
भरभराट;\या काळात रोमन लोकसमाजात वर;ल

कारची मनोव_
ू येते. ह; मनोव_
ृ ी "दसन
ृ ी

पााeय लोकांवर पौर*9य लोकांतील तeवानाचा पhरणाम होMयापव
ू च रोमन लोकांत होती ह;
गो@ वशेष लVात घेMयासारखी आहे .
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3ीकांतील लोक³म
अले}झांयन काळात वर;ल रोमन काळापेVा पLु कळ अgधक सुधारलेल; ि*थती होती,
असे वर सांgगतले आहे ; पण 9या काळातह; मोठमोठे व´ान लोक व सवCसामाUय जनता या
दोघां\या मनोव_
ृ ीत पुLकळच अंतर होते. हे अंतर *प@पणे नदशCनास यावे >हणून 3ीक
वा¦:मयातून नरनराPया काळांतील 3ंथांतले काह; उतारे येथे दे तो.

थमारं भी होमर व हे Hसयड

यां\या कायांचा वचार कj. हे कवी व 9यांचे त9काल;न व भवLयकाल;न अनेक प¬यांतले
वाचक, या जगात दे व नामक अnय कोट;त=या अनेक यim वावरत असून 9या मनुLय
कोट;तील यimं\या कृ9यांवर अंमल चालवतात असे मानीत असत. या

ाचीन 3ीक कायात

त9काल;न समजुतींची वणCने कोणती आ(ण केवळ jपक@ांता9मक अलंकाhरक वणCने कोणती हे
न}कm सांगणे कठlण आहे ; आ(ण 9या @ीने सवC कायांचे पथ
ृ }करण येथे कर;त बसMयाची
जjरह; नाह;.

*तुत मुÄ%ा\या समथCनाथC इतर

ाचीन 3ंथांत सांgगतले=या तीनचार गो@ी येथे

दे तो.
(. पू. ४७९ मuये झेर}सस बादशहा\या उवChरत सैUयाशी 3ीक सैUया\या ªलॅ "टओ येथे
झाले=या

सामUयासंबंधाची

"हरोडोटसने

आप=या

इतहासात

"दलेल;

उदाहरणाथC घेऊ. या "ठकाणी दोUह; सैUये समोरासमोर आ=यानंतर
ववंचनेत पडल; होती; कारण असे "दले आहे कm, जी बाजू

हकmकत

थम

येथे

थम ह=ला कोणी करावा या

थम ह=ला कर;ल ती अपयश

पावणार असे शकुन पाहणाराने सांgगतले होते. पHशCयन सैनक ततके धमCभोळे नस=यामळ
ु े Dकं वा
लढाईस अgधक उ9सक
ु अस=यामळ
ु े 9यांनी

थम ह==यास सj
ु वात केल; आ(ण 3ीक सैUयात

कापाकाप कj लागले; तर; सf
ु ा 3ीक सैनकांनी लढMयास सj
ु वात केल; नाह;. कारण काय, तर
>हणे कoब¦या\या आत¦यावjन शभ
ु gचUहे "दसेनात! इतके धमCभोळे 3ीक लोक ?या काळात
होते 9याच काळात ए>पेडो}ल;झ, अॅनॅ}सॅगोरस आ(ण एि*कलस हे व´ान शाG जUमलेले होते;
पेhर}ल;झ, सॉफो}ल;झ, यhु रपडीझ आ(ण Dफडअस हे ाच काळातले होते. ता9पयC, 3ीक
सुधारणे\या अगद; उ\च काळातसुfा सामाUय 3ीक लोकांचे, चांग=या चांग=या 3ीक लोकांचे सुfा
खरे शाGीय ान अशा

कारचे होते.

3ीसचा इतहास चाळू लाग=यास अशी उदाहरणे Dकती तर; सापडतील. उदाहरणाथC,
महावीर अले}झांडर याला, कoब¦या\या आत¦यावjन शभ
ु gचUहे "दसेनात >हणून "हफाHसस
नद;वjन परत Dफरणे भाग पडले होते. खुB अले}झांडर अस=या शकुनांना भीक घालणारा नहता
हे खरे आहे . अशा भोPया समजुतींना बळी पडणारा तो असता तर 9या\या हातून आHशया खंड
िजंकMयाचे काम पार पडलेच नसते. डे=फm येथील भवLयकथन करणाZया दे वभiांना 9याने
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आप=या इ\छे नुसार उ_रे दे Mयास कसे भाग पडले होते; तसेच ‘गॉडCयन नॉट’ 9याने कशी तोडून
टाकल;; इिजFमधील अॅमॉन येथील दे वालयात *वत:चा

ताप 9याने कसा गाजवला; या गो@ी

सु Hसf आहे तच. थोड}यात सांगावयाचे >हणजे ?या भोPया समजुती 9या\या फाय%ा\या असत,
9यांना तो पूणC मान दे त असे यात शंका नाह;. "हफाHसस नद;\या तीरावर सुfा, 9याने होऊन
दे वभiांना वगैरे कधीच

 वचारले नसते, Dकं वा वचारले असतेच तर *वत:ला अनुकूल अशीच

उ_रे 9यां\याकडून वदवल; असती. परं तु 9या वेळी 9या\या हाताखालचे लोक बंडखोर बनले होते
9यामुळे 9याला 9यांचे ऐकMयाखेर;ज ग9यंतरच नहते. ता9पयC, 9या वेळी दे वाला कौल लावMयात
आला आ(ण

तकूल उ_र आ=यामुळे अले}झांडरसारyया जग?जे9या वीरालाह; मागे परतणे भाग

पडले, ह; गो@ स9य आहे .

रोमन लोकांतील लोक³म
रोम\या इतहासातून एक-दोन गो@ी दे ऊन हा मB
ु ा संपवू. Hलह; व डायोनHशअस या
इतहासकारांनी रोमचा

थमारं भीचा इतहास >हणून ?या अनेक दं तकथा Hलहून ठे व=या आहे त
9या सवC सोडून "द=या, तर; टॅ Hसटस या तकCशाGशf
ु मा"हती Hल"हणाZया इतहासकाराने एक
अVरह;

तकूल "टका न करता हे *पेHशअनबBल\या ?या अµत
ु गो@ी Hलहून ठे व=या 9यांवjन
रोमन लोकांतील भोळसरपणाची चांगल; क=पना येते. “?या वेळी हे ि*पHशअन बादशहा
उUहाPयातील अनुकूल वारे वाहू लागून सुरVतपणे जल वास करता यावा >हणून अले}झांया
येथे वाट पाहत होता, 9या वेळी दै व अनक
ु ू ल आहे व पंचमहाभूते हे *पेHशअन बादशहाला मदत
करMयास तयार आहे त, असा अHभ ाय यi करणाZया अनेक अµत
ु गो@ी घडून आ=या.” असे
वणCन के=यानंतर पुढे टॅ Hसटसने बादशहा\या हातून अनेक कारचे रोग बरे झा=यासंबंधा\या
हकmकती "द=या आहे त; व बादशहा दे वालयात गेला असता तेथे 9याला अले}झांया शहरापासून
वा*तवक 9या वेळी ऐंशी मैलांवर असलेला एक गहृ *थ भेटला, असे सांgगतले आहे .
हे *पेHशअन बादशहाने अम}या आंधPया इसमांना पुUहा @ी "दल; व तम}या लंग¦या
इसमांना पुUहा चालते केले, असे सांगत असताना टॅ Hसटस मuयेच असे Hलहून ठे वतो कm, “या
गो@ी ?या इसमांना खोटे सांगMयापासून काह; लयांश नाह; अशा लोकांनी 9यV पाहून मला
सांgगतले=या आहे त.” Hशवाय, आपण हे ह; वसरता कामा नये कm, चालू काळापयत सुfा
राजपj
ु षां\या अंगी रोग बरे करMयाची दै वी शim असते, असले समज सामाUय जनांत

चHलत

आहे त. डीऑन कॅि*सअस याने माकCस आरे Hलअस\या आयLु यातील एक अµत
ु गो@ मनात
यि9कंgचतह; वक=प येऊ न दे ता अगद; स9य >हणून Hलहून ठे वीले आहे . ह; गो@ ‘मेघगजCना
करणाZया सहाहजार; रोमन पलटणीसंबंधाची’ आहे . ह; डीऑनने "दलेल; हकmकत (झDफHलनसने
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आप=या 3ंथात उfृत कjन Hशवाय 9यावर *वत:चे वचारह;
कm, माकCस ऑरे Hलअस बादशहा एका उ_रे कडील

दHशCत केले आहे त. ह; गो@ अशी

ांतावर *वार;स गेला असता 9या\या सैUयास

शaूने गराडा "दला आ(ण रोमन सैUयाला अUनपाMयावाचून उपाशी मारावयाचे असे ठरवून
शaुसैUय युf न करता केवळ वेढा दे ऊन *व*थ बसले. पुढे डीऑन >हणतो, ‘रोमन सैUयाला
लढणे Dकं वा माघार घेणे दोUह; गो@ी अश}य झा=या व ते उपासमार, उLमा, अतम व आधी
झाले=या जखमा यांनी जजCर होऊन टे कmला आले ; इत}यात एकाएकm आकाशात मेघ जमले व
मोठl पजCUयव@
ृ ी झाल;. अथाCत ह; पजCUयव@
ृ ी ई±र; कृपेमुळे झाल; व ती व@
ृ ी माकCस
अँटोननसबरोबर असले=या मेगे आनिुC =फस नावा\या एका इिजिªशयन इसमाने मंa >हणून
आकाशातील दे वता संतु@ कjन 9यां\याकडून करवल;.’
येणे माणे या "ठकाणी साuया भौतक गो@ीचे दै वी कारण सांgगतले आहे . पण तो लेखक
एव¬यावरह; थांबला नाह;. याच गो@ीसंबंधाने (झDफHलनस आणखी असे >हणतो:“डीऑन पुढे सांगतो कm, वर सांgगत=या माणे पाऊस पडू लागताच

9येक रोमन

Hशपायाने पावसाचे पाणी पMयाकhरता तoड आकाशाकडे कjन उघडले; नंतर काह;ंनी *वत:कhरता
Dकं वा घो¦यांना पाजMयाकhरता आप=या ढाल;त व HशरGाणात पावसाचे पाणी जमवMयाचा उ%ोग
आरं Hभला; इत}यात ती संधी साधून शaुसैUयाने चढाई केल;; पण शaुसैUयाची दाणादाण
करMयाकhरता आकाशातून मोठl मेघगजCना व गारांची व@
ृ ी सुj झाल;. आकाशातून जणू काय
जल व अिन यांचा एकसमयाव\छे दे कjन शaव
ू र मारा होऊ लागला; आ(ण चम9कार असा कm,
आकाशातील अिन एकाह; रोमन Hशपायाला इजा कर;त नहता. चक
ु ू न एखा%ा रोमन Hशपाया\या
अंगावर अिन पडलाच तर तो ताबडतोब वझन
ू जात असे. उलटपVी शa-ु सैUयावर पडणाZया
पजCUयामळ
ु े

9या

रानट;

शa\
ू या

Hशपायांना

थंडावा

व

समाधान

न

Hमळता

उलट

तेल

ओत=या माणे अिन अgधकच भडकत असे. शaस
ु ैUयात=या रानट; लोकांनी *वत:\या रiाने
अिन वझवावा >हणून आप=या अंगाला मB
ु ाम जखमा कjन घेत=या, आ(ण Dक9येक
पजCUयव@
ृ ीचा aास चुकावा >हणून रोमन पVाला येऊन Hमळाले.”
आता या डीऑन\या हकmकतीवर (झDफHलनसने केलेल; ट;का येथे दे ऊ. (झDफHलनस हा
*वत: (*तानुयायी होता व तो डीऑननंतर बZयाच प¬यांनी जUमलेला होता. डीऑन\या
हकmकतीतील खरे खोटे पणाबBल 9याने मुळीच

 उपि*थत केलेला नाह;. तो एवढे च >हणतो कm,

इिजिªशयन माणसा\या मंaामुळे नहे , तर (*ती इसमाने दे वाकडे मuय*थी के=यामुळेच ई±र;
कृपा होऊन रोमन लोकांचा बचाव 9या वेळी झाला. (झDफHलनस Hल"हतो, “द; थंडhरंग Hलजन
(मेघगजCना करणार; पलटण)” या नावाची पलटण रोमन सैUयात होती व ते नाव तला वर;ल
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युfात=या अµत
ु गो@ीमुळे नंतर पडलेले होते, ह; गो@ डीऑनला माह;त होती. 9या पलटणीतील
सवC Hशपाई (*ती धमाCचे होते. ते लोक ई±राची ाथCना कjन ई±राजवळून पा"हजे 9या गो@ी
ाF कjन घेऊ शकतात, ह; गो@ माकCस आंटोननस बादशहाला 9या अ9यंत ]बकट
इसमाने जाऊन कळवल;. 9याबरोबर बादशहाने 9या (*ती Hशपायांना ई±राची

संगी कोणी
ाथCना कjन

संकट नवारMयास सांgगतले; व 9यानंतर वर सांgगतलेला पजCUयव@
ृ ीचा चम9कार घडून आला. या
एकंदर

कारामुळे बादशहाने अ9यंत संतु@ होऊन जादा फमाCन काढले व 9या पलटणीला ‘द;

थंडhरंग’ असे नाव "दले. या

करणासंबंधाचे खुB बादशहाने Hल"हलेले एक पaह; उपलbध झालेले

आहे .”
या एकंदर गो@ींवjन, 3ीक व रोमन दोUह; समाजांतील सवCसामाUय लोकांत भोळे पणा व
खोया शाGीय क=पना Dकती व कशा वावरत हो9या, हे "दसून येते. ह; 3ीक-रोमन लोकां\या
मनोव_
ु ;ल शाGीय गतशU
ू य काळासंबंधाने कारणमीमांसा करताना लVात
ृ ीबBलची हकmकत पढ
ठे वणे अवnय आहे . मuययुगातील सामाUय जनता यापव
ू \या 3ीक-रोमन जनतेसारखीच fाळू व
धमCभोळी होती, हे लVात घेतले >हणजे मuययुगात शाGीय संशोधनाची

गती न होता उलट

पीछे हाटच का झाल; हे समजMयास चांगल; मदत होते. या दोन काळांत=या फरक एवढाच कm,
मuययुगातील fाळूपणा पौर*9य लोकांतील क=पना युरोपात पसर=यामुळे उ9पUन झालेला होता.

वाड:
चे युग व मuययुग यांतील फरक
वाड:मयो9कषाCचे
नुकतेच वणCन केलेले वा¦:मयो9कषाCचे युग व आता ?यावषयी Hलहावयाचे आहे ते युग
यांमuये एक ढोबळ फरक आप=याला "दसून येतो तो हा कm, ?या माणे वा¦:मयो9कषाC\या
युगामuये संशया9मक gचDक9सक बुfीचे व´ान पुLकळ होऊन गेले 9या माणे या युगात झाले
नाह;त. परं परागत वधाना\या स9यतेबBल संशय यi करणे हा संशोधनाचा पाया आहे . 9यामुळे
या संशया9मक gचDक9सक बुfी\या अभावी मuययुगात संशोधक िजतके हावयास पा"हजेत
ततकेच झाले नाह;त. या पhरि*थतीचे आपणास *प@ीकरण पा"हजे. या मuययुगात

तभाशाल;

व *वतंa बf
ु ीचे लोक का नमाCण झाले नाह;त, यावर जर कोणी असे उ_र दे ईल कm, रोमन
सं*कृतीतील लोकां\या मानHसक शimतच या

ाचीन युगा\या शेवट; एकदम फरक झाला, तर

असे >हणणे ऐतहाHसक परं परे \या @ीने चुकmचे होईल. रोमन सं*कृतीचा ?या व*तत
ृ भागावर
सार झाला होता, 9या भागा\या सरहBीवर या सं*कृतीतील लोकांचा अधCवट रानट; ि*थतीतील
लोकांशी संकर होऊ लागला, आ(ण रानट; लोकांशी संबंध आ=याने रानट; लोकां\या मानHसक
शimचा वकास झाला असला, तर; सं*कृत राvांचा मानHसक वकास 9या\या योगाने अपकषC

110

पावला, अशा

कारचे अंशत: उ_र आप=याला दे ता येईल. तथाप हे दे खील पूणC अगर

समाधानकारक उ_र नाह;. खोल @ीने वचार केला तर आपणांस असे आढळून ये ईल कm, या
मuययुगात लोकां\या वचारांची "दशा काह; कारणामुळे पालटल; हे वर;ल ि*थ9यंतराचे कारण
होय.

व´_ेचे धमCगुjत केU#;भवन
या ि*तHमत युगात दे खील

तभाशाल; लोक नमाCण झाले नाह;त असे नाह;. परं तु या

लोकांनी आप=या बुfीचा उपयोग भौतक शाGां\या Vेaांत केला नाह;. 9यां\या बुfीस व
वचारास नराळीच "दशा लागल; होती. पारमाgथCक वचार आ(ण उपासना या Vेaांमuये 9यां\या
बf
ु ीचा यय होऊ लागला. काह; संशोधक >हणतात 9या माणे पिम यरु ोपमuये बोएgथयस
(म9ृ यू इ. स. ५२४ Dकं वा ५२५) पासून डँटे (इ.स. १२६५-१३२१) पयत असा एकह; व´ान लेखक
नमाCण झाला नाह;, कm ?याचा धंदा धमCगj
ु चा नहता. 9या वे ळची सवC व´_ा या धमCगW
ु ं मuये
>हणजे ?या लोकांना ठर;व 3ंथांचे महeव राखावयाचे होते; आ(ण अnयवषयक ?या काह;
क=पना परं परागत आ=या असतील 9या क=पनां\या रVणावर पोट भरावयाचे होते अशा वगाCमuये
क¤"#त झाल; होती. 9यामळ
ु े ानवकास खरु टला. अशाच
येते. या\या उलट, 3ीस दे शातील व

कारची ि*थती इिजFमuयेह; आढळून

ाचीन रोममधील शाGांपैकm पुLकळ शाG वै% अथवा

HशVक होते. यांमuये धमCगुj }वgचतच एखादा आढळतो. अरब*थानात दे खील बहुतेक शाG
वै%च होते. याचे कारण उघड आहे . जसा वै%ाचा अगर शर;रशाGाचा कल स@
ृ ीतील क 9यय
व*तूं\या संशोधनाकडे असतो तसा पारमाgथCक उपदे शकांचा असू शकत नाह;. ?या माणे वै%ाला
स@
ृ ीतील व*तूं\या संशोधनात *वभावत:च आनंद वाटतो 9या माणे पारमाgथCकाला वाटत नाह;.
9याची

व_
ृ ी ‘गूढ संशोधना’कडे असते. 9याला या जगातील व*तूंबBल फारशी Dकं मत वाटत नाह;.

9याची fा या बा¤"#यां\या आटो}यापल;कडे असणाZया अµत
ु गो@ींवर असते व 9यामुळे 9याची
बुfी असावी ततकm gचDक9सक असत नाह;. उदाहरणाथC, टॉमस ऑ}वायनस ् हा आप=या
पु*तकात दे वदत
ू ां\या परा'मांची, 9यां\या भाषेची अगर सुई\या टोकावर Dकती दे वदत
ू उभे राहू
शकतील अशा कार\या जा¦या ांची चचाC करतो. सारांश, अशा कार\या fामय धाHमCक
पhरि*थतीत अगर युगामuये मोठमोठे शाG नमाCण न होणे अगद; साहिजक आहे .

111

ाचीन 3ंथांचा नाश
परं तु या युगात शाG उ9पUन न होMयाचे वर सांgगतलेले एकच कारण आहे असे नाह;.
9या वेळची युरोपमधील आgथCक पhरि*थती हे ह; ततकेच महeवाचे कारण आहे ह; गो@ वसरता
कामा नये. या युगातील पाा9य सं*कृतीचे मुyय "ठकाण जे इटाल; तेथील आgथCक पhरि*थती
अतशय वाईट होती. व´_ा आ(ण शाGवकास ह; वातांबुपणाCशनावर अवलंबून नसून खचाCची
बाब असणार. तेहा पैशा\या अभावी शाGा\या उUनतीस पा"हजे ततका जोर Hमळाला नाह;.
शाGीय उUनतीला आवnयक असा 3ंथसमूह आ(ण शाGांचे पुर*कतK लोक या युगात दHु मCळ
झा=यामुळे शाGीय

गती खट
ुं ल; अस=यास नवल नाह;.

वर;ल वधानाचे महeव लVात येMयास 9याचे थोडे अgधक ववेचन करणे अवnय आहे .
मuययुगात नवीन शाGीय पु*तके तर नमाCण झाल; नाह;तच; पण पूवC युगातील शाGीय पु*तके
दे खील न@ झाल; होती. तेहा अशा पhरि*थतीत शाGीय

गती हावी कशी? हर}युलेनअम

शहरात सापडलेल; ह*तHल(खत 3ंथांची एक खोल; व इिजFमधील (. पू. २।३ ा शतकातील
पापायरसवर;ल काह; अवHश@ ह*तHल(खत 3ंथ एवढ;च काय ती या वाड:मयो9कषाC\या युगातील
मूळ ह*तHल(खते आज उपलbध आहे त. ा युगात 3ंथ कमी नमाCण झाले असे नाह;; या वेळेस
पुLकळच 3ंथ नमाCण झाले. परं तु मु#णकले\या अभावी 3ंथां\या
लागत. व दर वष शंभर पु*तके Hल"हल; >हणजे तो मोठा
9येक 3ंथा\या फारच थो¦या

ती हाताने Hलहून काढाया
काशक मानला जात असे. यामुळे

ती काढ=या जात; व एखा%ा 3ंथाची दस
ु र; आव_
ृ ी फारच

}वgचत काढावी लागत असे. अशा पhरि*थतीत अनेक प*
ु तके न@ झाल; असल; तर 9यात नवल
नाह;. अशा

कार\या न@ झाले=या 3ंथांची व 3ंथकारांची मा"हती हा वा¦:मयो9कषाCचा काळ

संपMयापव
ू च केवळ न@ न झाले=या 3ंथांतूनच Hश=लक रा"हल; होती.
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करण ७ वे

अरबांची शाGीय

गती

ाचीन पााeय 3ंथांचे
चे अरबांमाफCत जतन
जर; या काळात अतशय महeवाची अशी शाGीय पु*तके न@ झाल;, तर; पण
अॅhर*टॉटलचे व िªलनीचे सृ @वानावर;ल 3ंथ धमCगुjंनी न@ होऊ "दले नाह;त. Hशवाय अरबी व
आमKनयन भाषेमuये दे खील बZयाच शाGीय 3ंथांची भाषांतरे झा=यामुळे ते 3ंथ दे खील न@ होऊ
शकले नाह;त. टॉलेमीने Hल"हलेला आ=माजे*ट हा अशा

कारचा एक 3ंथ आहे . या 3ंथाचे

भाषांतर अरबी भाषेमuये झालेले होते. व बZयाच काळानंतर अरब लोकां\या *वार;\या वेळी
पिम युरोपमuये ते भाषांतर गेले. दस
ु Zया £ेडhरक\या आेने या भाषांतराचे भाषांतर पुUहा
मuययुगीन लॅ ट;न भाषेत झाले. या 3ंथाचे सं*कृत भाषेतह; भाषांतर झालेले आहे .
आता आपण या 3ीक लोकांची पु*तके अरबी भाषेत कशी आल; ते पाहू. हे सांगताना
आपणाला रोमन लोकांचा इतहास पा"हला पा"हजे. (*ती शका\या पाचया शतकापासून
]बझॅ िUशअम हे रोमन सं*कृतीचे क¤#*थान होते. या "ठकाणी युरोपीय लोकांचा पारHसक,
आमKनयन

आ(ण अरब लोकांशी संबंध आला. ]बझॅ िUशअम\या लोकांनी 3ीक लोकां\या

वा¦:मयाकडे दल
C
केले नाह;, तर उलट 9यांची भाषा दे खील 9यांनी आपल; केल; व 9यांचे
ु V
वा¦:मय जपून ठे वले. 9याच माणे, या ]बझॅ नHशअम\या लोकांनी आप=या भाषेमuयेदेखील वर;ल
पु*तकांची भाषांतरे केल; व या भाषांतरांची भाषांतरे अरबी, पारHसक व ऑमKनीयन यां\या भाषांत
झाल;. ?या वेळेस अरब लोकांनी पिम युरोपवर *वाZया करMयास सj
ु वात केल; 9या वेळेस
अथाCतच 9यांनी ती पु*तके आप=याबरोबर नेल; व 3ीक वा¦:मयाचा अरबी भाषेमधून पिम
युरोपला पhरचय झाला. अॅhर*टॉटल\या 3ंथावर;ल

Hसf ट;काकार आहे रोएस याने अरबी

भाषांमधून अॅhर*टॉटल\या 3ंथाची मा"हती कjन घेतल;. व टॉलेमी\या आलमाजे*ट (हे दे खील या
3ंथाला अरब लोकांनी "दलेलेच नाव आहे ) प*
ु तकाचा पhरचय या भाषेमधूनच आप=याला झाला.
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अरबांची गुण3ाहकता
अरब लोकांवर जो एक आVेप नेहमी घेMयात येतो तो हा कm, 9यांनी इिजF दे शावर *वार;
केल; असता तेथील अले}झांयन 3ंथालय जाळले. परं तु ह; गो@ मागाहून कोणी तर; 9यां\यावर
लादल; आहे . कारण अरब लोकांनी युरोपीय 3ंथांचा नाश करMयाऐवजी 9यांचे रVणच केले, व
याचे कारण 9यांना वाटत असलेल; परकmय लोकां\या 3ंथांबBलची व शाGांवषयीची आदरबुfी हे
होय. Hशवाय, या मuययुगामuये जर कोणी क=पक बुfीने शाGीय शोध लावले असतील, तर ते
अरबांनीच होत. हे शोध वा*तवक पुLकळ नाह;त, परं तु 9या शोधांमuये काह; वशेष @ीस
पडतात व यासाठl 9यांनी केले=या शाGीय शोधांकडे आता आपण वळू.

अरबांमधील gचDक9सक बुfीचा अभाव
सारांश, महंमदा\या अनुयायांचा ?या 3ीक, पिम आHशया व इिजF येथील लोकांशी
संबंध आला, 9यांचा 9यांनी युfांत जर; पराभव केला तर; 9यांनी या िजत लोकांमuये असले=या
शाGीय क=पनांचा अहे र केला नाह;. उलट 9यांनी िजत लोकां\या क=पनांचे 3हण कjन 9यांचे
ान साराचे

काम

पुढे

9यां\यापूव होऊन गेले=या

चालवMयास

मदतच

केल;.

तथाप,

एव¬यावjन

अरबी

लोकांची

तभाशाल; व´ानांशी बरोबर; होईल असे माa अनुमान काढावयाचे

नाह;. उलट 9यांनी परं परागत क=पनांपैकm पुLकळांचा अंगीकार केला, व 3ीक लोकांपासून ?या
नवीन क=पना 9यांनी घेत=या 9यांचे दे खील gचDक9सक बुfीचा उपयोग न करता 9यांनी
स9य मेये अगर Hसfांत या ना9यानेच 3हण केले. तर; पण या लोकांतह; काह; अपवादा9मक
असे शाGवे_े होऊन गेले; व 9यांनी पLु कळ महeवाचे शोध लावले.

अरबां\या नावावर घालMयात आलेले शोध
?या मुyय वषयांकडे या अरब व´ानांनी आपल; बुfी खचC केल; ते वषय >हणजे
?योतष, ग(णत व वै%क हे होत. या व´ानांना आकडे अि*त9वात आणMयाचे ेय आहे व या
आक¦यांमुळे ग(णतशाGामuये वलVण 'ांती घडून आल;. तथाप हे आकडे पूवKकडील "हंद ू
लोकांपासून आ>ह; घेतले, असे हे व´ान अरबच कबूल करतात. तर; पण "हंद ू लोक या
आक¦यांचा उपयोग दशक पfतीने कर;त होते Dकं वा नाह; याबBल संशय कसा यi केला गेला
याचे सव*तर ववेचन पूव तसZया

करणात आलेच आहे . दस
ु र; एक जी महeवाची सुधारणा

ग(णतशाGामuये अरबांनी केल; >हणून सांगMयात येते ती ह; कm, 9यांनी ]aकोणHमतीमuये 3ीक
?योतषांनी उपयोग केले=या ‘चापां’ ऐवजी ‘?यां’ चा उपयोग केला. ह; सुधारणा करMयाचे ेय
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आलबाटे िनअस यास दे Mयात येते. परं तु ते बरोबर नाह;. या\या Dक9येक शतके अगोदर होऊन
गेले=या प"ह=या आयCभटा\या 3ंथातच 9यांचा उपयोग कसा आढळतो हे पुढ;ल

करणात

दाखवMयात येईल.
9यांचा
चा पO
ृ वीचा आकार ठरवMयाचा

य9

शाGीय ानातील खरोखर अरबांचीच अशी महeवाची कामgगर; >हणजे एराटॉि*थनीझ\या
भूमापनपfतीहून थो¦या नराPया पfतीचा 9यांनी उपयोग केला ह; होय. पO
ृ वीचा आकार 9यांनी
खाल; "द=या माणे ठरवMयाचा

य9 केला. 9यांनी मेसापोटे Hमयामधील एक सपाट जमीन

शोधून काढल; व एका ववVत ]बंदप
ू ासून काह; मंडळी दVणेस व काह; उ_रे स एक अVांशपयत
गेल;. हा अVांश अथाCत ?योतषपfतीने ठरवलेला होता. या

योगात 9यांना असे आढळून आले

कm उ_रे कडील अंशाचे अंतर ५६ मैल व दVणेकडील अंशाचे अंतर ५६.७ मैल आहे . यावjन पO
ृ वी
ह; गोलाकार नाह;, ह; गो@ सुचवल; गेल;; तथाप ह; गो@ अठराया शतका\या अखेर;पयत
योगांनी स माण Hसf झाल; नाह;. हा

योग सु Hसf हjन-अल- रशीद याचा मुलगा खल;फ

अबद=
ु ला अलमामुन या\या कारकmद«त केला गेला. हे दोघेह; पतापुa 9यां\या शाGीय ाना\या
लालसेबBल फार

Hसf होते.

सय
ू \चा\या भोगांशांत फरक
अरब लोकांतील अ9यंत

Hसf असा ?योतषी महमद ]बन जबीर आलबाटे िनअस ऊफC

एलबाटे िन हा होय. याचा जUम मेसॉपोटे Hमयामuये बाटन गावी इ.स. ८५० या साल; झाला, व
इ.स. ९२९ या साल; तो वारला. टॉलेमी\या ?योतषशाGाचा 9याने अयास केला होता, व
*वत:ह; तो वेध घेत असे. टॉलेमीने वेध घेऊन सय
ू ाC\या उ\चाचे भोगांश >हणजे खगोल;य रे खांश
६५ ठरवले होते; पण आलमटे िनअसला ते ८२ अस=याचे आढळून आले. अथाCत वेध घेMयात
होणाZया चुकmमुळे इतका फरक पडणे श}य नाह;. या फरकावjन अवाCचीन ?योतषी असे
अनुमान काढ;ल कm, सबंध सूयम
C ालाची सूयम
C ालाच अवकाशातून ³मण कर;त आहे . परं तु पO
ृ वी
हे च सवC व±ाचे अचल क¤# आहे , असे ?या काळात मानले जात होते, 9या काळी, हे अनुमान
असंभवनीय होते.
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ि*थर तारकांचे आंदोलन
अकराया शतकात दस
ु रा जो एक शाG झाला 9याचे नाव अरझाकेल हे होय. याला सूयC
आप=या उ\च ि*थतीत आलबाटे िनअस माणे ८२ भोगांशांवर आढळून येMया\या ऐवजी काह;
अल;कडेच आढळून आला, व 9यावjन 9याने, सूयC मuयंतर;\या काळात ततका मागे आला असे
चुकmचे अनुमान काढले. सूयC हा एकाच "दशेने पुढे पुढे जात आहे , हे अवाCचीन ?योतLयांस ठाऊक
झाले अस=यामुळे, या दोन अरबी ?योतLयां\या वेधांत फरक पडला तो वे ध घेMयातील
चुकmमुळेच असला पा"हजे. परं तु अरझाकेलने आप=या पूव\या ?योतLयांचे वेध बरोबर आहे त
असे धjन, ताZयांना आंदोलन गती आहे असा या फरकावjन Hसfांत काढला, व 9यास ‘ि*थर
तारकांचे आंदोलन’ असे नाव "दले. हा चक
ु mचा Hसfांत पढ
ु े Dक9येक शतकेपयत खरा समजला
जात होता.

चं#ाची मंद व शीË गती
अरब शाGांनी काढलेले वर;ल अनुमान जर; पूणप
C णे चुकmचे ठरले; तर; 9यांचे जे एक
अनुमान बरोबर अस=याचे Hसf झाले आहे ते हे कm, चं#ाची गती सारखी नसून वषम आहे . 9या
वेळेपयत चं#ा\या गती\या वषमते\या दोन बाबी पhरgचत झाले=या हो9या. ह; तसर; बाब
महंमद अबूल बीफल बौ?झानी या कैरो येथील नामांDकत शाGाने इ. स. ९७५ साल;, बगदाद
येथे वेध घेऊन

तपादन केल;. चं#ाची गती आमावा*येस व पौ(णCमेस अतशय जलद असते व

शf
ु व व% पVांतील सFमी-अ@मी\या सुमारास फार कमी असते ह; ती बाब होय. ह;च गो@ पढ
ु े
सहा शतकांनंतर टायकोqाह; याने पुUहा शोधून काढल;, यावjन

*तुत अरबी ?योतषां\या

शोधाकडे पुढ;ल शाGांनी दल
C केले होते हे उघड "दसते.
ु V

शाGायसनाची इतर क¤#*थाने
नवया व दहाया शतकामuये, *पेनमधील अरब लोकांचे शहर कॉडहा हे शाGायासाचे
दस
ु रे मोठे क¤#*थान होते. येथे Dक9येक लV 3ंथ असलेले एक 3ंथालय होते, व Hशवाय
ग(णतशाG व ?योतषशाG HशकवMयासाठl एक महाव%ालयह; होते. 3ानाडा, टोल;डो, व
सॅलामॅUका ह;ह; शाGायसनाची क¤#*थाने होती व पिम युरोपमधून या "ठकाणी पुLकळच
व%ाथ जमत असत. ह; जी क¤#*थाने होती, 9यां\या सांनuयाने कॉ*ट;लचा दहावा अलफॉUसो
या\या मनामuये शाGीय गो@ीवषयी हौस उ9पUन झाल; व 9याच माणे HसHसल;चा दस
ु रा
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£ेडhरक हा दे खील याच हौसेने

ेhरत होऊन 9याने टॉलेमी\या आलमाजे*टचे लॅ "टन भाषेमuये

भाषांतर करवले. या काळात इटाHलयन व *पॅनश पंडतांचे 3ीक भाषेवषयी पूणC अान होते,
तर; अरबी भाषा माa 9यां\या नेहमी\या पhरचयापैकm होऊन बसल; होती.

अ=हाझेनची संgध काशाबBलची उपप_ी
अरब लोकांमuये शर;रशाGात अ=हाझेन या नावाचा एक
स. ११०० या वष

Hसf शाG होऊन गेला. इ.

Hसf झालेला 9याचा एत"´षयक 3ंथ फार वत
ु होता. 9याचे सवC शोध

कशाGासंबंधीचे होते. 9याने नेaासंबंधी फार बारकाईने अयास केला होता; व डोPया\या
नरनराPया भागांना ाने जी नावे "दल;, तीच ह=ल; दे खील

चारात आहे त. टॉलेमीने

काशDकरणां\या व'mभवनाचा अयास केला होता व 9याने आ(ण 9या\या पूव\या शाGांनी,
वातावरणातून येत असता

काशDकरणांचे जे व'mभवन होते 9याने Vतजाजवळ\या ताZयां\या

*प@ ि*थतीवर पhरणाम होतो असेह; Hसf केले होते. परं तु या गो@ीचा अgधक अयास कjन
संgध काशाची उपप_ी लावणारा व वातावरणा\या उं चीचा अंदाज करणारा अ=हाझेन हा प"हलाच
शाG "दसतो. नदान 9या\या पूव\या एखा%ा शाGाचे या वषयावर;ल मत Hलहून ठे वलेले
आज तर; उपलbध नाह;. सूयC अ*तास गे=यावर दे खील काह; वेळपयत काश असतो हे आपण
नेहमी पाहतो. परं तु या गो@ीचा अgधक खोल वचार केला तर आप=याला असे "दसून येईल कm,
जर सूयाCचे Dकरण समाUतर रे षेमuये येत असते तर सूयC Vतजाखाल; जाMयाबरोबरच राa होऊन
गाढ अंधकार पडला असता. परं तु वातावरणात

काशDकरणांचे परावतCन होत अस=यामुळे ह;

आप_ी ओढवत नाह;, असे अ=हाझेन याने या गो@ीचे *प@ीकरण केले.

अ=हाझेनची वातावरणाची उं ची काढMयाची र;त
अ=हाझेन\या मते वातावरण हा एक पO
ुC ाकार
ृ वीसभोवती असले=या काह; जाडीचा वतळ
थर आहे , व सय
ू ाCचे Dकरण या थरा\या वर\या पc
ृ भागापासून परावतCन पावून आप=या डोPयावर
जोपयत पडतात तेवढा वेळपयतच संgध काशाचे अि*त9व असते. यावjन 9याने 9या
कोणीह; न सोडवलेला असा वातावरणा\या उं चीचा

 सोडवला. हा

काळापयत

 सोडवMयासाठl 9याने

पुढे "दले=या दोन गो@ी गह
ृ ;त धर=या हो9या: (१) जेथे Dकरणांचे आपतन होते तेथील लंबाशी
आपात Dकरण जेवढा कोन करतो तेवढाच कोन पराव_
ृ Dकरणह; 9या लंबाशी कhरतो; आ(ण (२)
सूयC Vतजाखाल; १९ अंशांत असेपयत संgध काश "टकतो. यांपैकm प"ह=या गो@ी\या स9यतेबBल
काह;च वाद नाह;. परं तु 9या\या दस
ु Zया नर;Vणाची स9यता माa उघड उघड संशया*पद "दसते.
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अ=हाझेन\या वातावरणीय उं ची मोजMया\या र;ती\या *प@ीकरणाथC आकृ ती शेजार;ल आकृतीत
आतील वतुळ
C = पO
ुC = वातावरणाचा बाहे र;ल थर, म = पO
ृ वी, बाहे र;ल वतळ
ृ वीचा मuय]बंद,ु अ
= वेध घेणारा ?योतषी, अV = Vतजरे षा, सब = वातावरणा\या बा थरातील व ]बंदप
ू ासून
परावतCन पावून संgध काशास सW
ु वात करणारा सय
ू ाCचा आपातDकरण, बम = आपात]बंदव
ू र लंब
आ(ण ब अ = परावतCत Dकरण. a, a = पO
ृ वीची ]a?या. < Vबस = १९ व >हणून < सबअ =
१६१ पण < सबम = < अबम, >हणून < अबम = १६१ अधाC = ८० , ३०’. येणे

माणे बअम

या काटकोन ]aकोणातील अम ह; बाजू व अबम हा कोन कळ=यामळ
ु े 9याची बम ह; बाजू काढता
येते. वातावरणाची उं ची बक = बम-कम.

गीबर याचे रसायनशाGातील शोध
रसायनशाGामuये

आठया

शतका\या

थमाधाCत

गीबर

या

नावाचा

सेिहल

महाव%ालयातील HशVक अतशय नामांDकत होऊन गेला. 9याने जे अतशय महeवाचे शोध
लावले ते सवC आ>लासंबंधाचे होते. 9या वेळ\या शाGांना अॅसे"टक अॅHसडपेVा- >हणजे
Hशर}या\या तेजाबापेVा- दस
ु रे जहाल आ>ल ठाऊक नहते. परं तु गीबरने गंधका>ल, नaका>ल व
नाय»ो->युhरआ"टक अॅHसड >हणजे नेaहरा>ल यांचा शोध लावून रसायनशाGाला मोठे चालन
"दले. ऊuवCपातन व गाळMयाची D'या या दोहोचाह; 9याने उपयोग केला असून 9या\या 3ंथामuये
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वॉटर बाथ >हणजे जलपातन यंaासंबंधी व रासायनक भ¿ीसंबंधीह; मा"हती आलेल; आहे .
रासायनक #यांपैकm "हंगुळाचे 9याने मूलतeवांत

थम पथ
ृ }करण केले. आ(ण 9याची गंधक व

9याचे संयुi पदाथC, याबBलची मा"हतीह; बर;च महeवाची आहे .

ा(णल;करणामuये काह;

पhरि*थतीत धातूचे वजन कमी होते हा 9याचा शोध 9यात=या 9यात वशेष कुतुहलो9पादक आहे .
अबदल
ु लतीफ याचे शर;रशाGवषयक शोध
अरब लोकांनी शर;रशाGापेVा औषgधशाGामuयेच जा*त शोध लावले. मuययुगीन (*ती
लोकां माणे यांनाह; मनुLया\या शर;रावर शGD'या करणे भय द वाटत असे. तथाप शGD'या
करMयास न कचरणारे असे 9यां\यात काह; व´ान होते. उदाहरणाथC, अबदल
ु लतीफ या वै%ाने
इिजFमuये असताना २०००० वर हाडांचे सापळे असले=या एका

ेते पुरMया\या भम
ू ीतील हाडांचा

खोल अयास केला होता. या हाडांची पर;Vा करताना 9याला असे आढळून आले कm गॅलेन
>हणतो 9या माणे आपला खालचा जबडा दोन हाडांचा नसून एक हाडाचाच असतो. तसेच
गॅलेन\या शोधात 9याने दस
ु Zयाह; Dक9येक महeवा\या चुका शोधून काढ=या.

औषधीशाGातील
औषधीशाGातील अरबांची कामgगर;
औषधी Hसf करMया\या शाGाचे जनक9व अरब लोकांकडेच येते. 9यां\या गoडसापोर
येथील दवाखाUयातून

Hसf झाले=या औषधी 3ंथातच पााeय औषधी 3ंथाचे बीज आहे . आता

9यांनी *वत: Dकती औषधी शोधून काढ=या व "हंद,ू यहुद;, Hसhरयन आ(ण पारशी लोकांपासून
Dकती औषधींची मा"हती Hमळवल; हे न}कm ठरवता येत नाह;. तर; पण एवढे खास कm,
सोनामुखी, बचनाग, रे वाgचनी, पारद, कापूर इ9याद; नवीन व उपयुi औषधींची मा"हती
मuययुगातून 9यां\या ´ाराच पिम युरोपीयांस Hमळाल;; आ(ण औषधोपचार करMयात म%ाकाCचा
उपयोग तर 9यांनीच

चारात आणला.

अरबां\या संशोधकतेबBल संशय

गट करMयाची

व_
ृ ी

मuययुगीन युरोपमuये अरब लोकां\या वै%कशाGवषयक ानाबBल अतशय आदर वसत
होता. पण ह=ल;\या लोकांची

व_
ृ ी या\या अगद; उलट आहे . 9यांचे पुLकळसे शोध, 3ीक

पु*तकांतून उसने घेतलेले आहे त, 9यांनी औषधी शाGात नवीन असा काह;च शोध लावला नाह;
असे काह;जण

तपादन करतात. तथाप ?या वेळी पिम युरोपातील राजेरजवाडे शाGीय

वषयाकडे अगर HशVणाकडे अगद;च अ=प लV दे त होते, 9या वेळी अरब लोकांचे खल;फ व
वजीर हे शाGीय ानाबBल आ*था दाखवून 9या "दशेने

गती करMयासाठl श}य ततकm खटपट

कर;त होते, यात शंका नाह;. अरब वै%ांनी Dक9येक गो@ी परकmय लोकांपासून उसUया घेत=या
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अस=या तर; पण *वत: 9यांनी बZयाच नवीन गो@ींचा शोध लावून वै%क ानामuये पुLकळ भर
टाकल; हे नवCवाद आहे .

वै%क शाGाची सां दायक बंधनांपासून अHलFता
प"हला नामांDकत अरब वै% हारे स ]बन कलदाह हा सहाया शतका\या

ारं भास झाला.

ाचे HशVण गoडसापोर येथे ने*टोhरयन लोकां\या शाळे मuये झाले. हा जातीने जर; (*ती
होता, तर; पण महंमदाने 9याला आप=या *वत:\या खाजगी वै% नेमले व खल;फ अबूबकर
याजजवळ दे खील 9याने याचीच Hशफारस केल;. अशा hरतीने अगद; आरं भापासून वै%क शाGास
सां दायक बंधनापासून अHलF ठे वMयात आले. युरोपीय राvांपेVा अरबांनी या काळात वै%कात
जी

गती केल;, 9याला ह;च गो@ मुyयत: कारण झाल; होती. अरब लोकांत HशVणाचा

सार

झाला अस=यामुळे 9यांना अUय सं दायातील वै%ां\या ानाचा फायदा कjन घेMयास कोण9याह;
कारची "द}कत वाटत नहती; एवढे च नहे , तर अरब वै% सुfा "हपॉ'ाटे झ व गॅलेन यां\या
3ंथांचा उपयोग कjन घेMयास मागे-पुढे पाहत नसत. *वत: महंमदास वै%काचे काह; ान होते व
अडचणी\या

संगी तो

ाथCना"दकांपेVा औषधोपचारावरच अgधक भरवसा ठे वीत असे.

पौर*9य अरबांमधील काह; सु Hसf वै%
सवC अरब वै%ांची याद; दे णे जर; येथे श}य नसले तर; 9यां\यामuये जे कोणी वशेष
Hसf वै% होऊन गेले, 9यांसंबंधी काह; मा"हती दे णे अवnय आहे . होनैन ]बन आयझॅ क (इ. स.
८०९-८७३) हा यां\यामधील आरं भी\या वै%ांपैकm एक असून तो बगदाद येथील एक (*ती अरब
होता. 9याने "हपॉ'ाटे झ\या 3ंथांची भाषांतरे केल;. तो नवया शतकातील एक मोठा तeव व
भाषांतरकार >हणून

Hसf आहे .

Zहे झीस (इ. स. ८५०-९२३) हा दस
ु रा महeवाचा वै% होय. 9याने होनैनचेच काम पुढे
चालवले. याने पारदाचे मलम, गंधका>ल यांसारyया रासायनक औषधींचा औषधोपचारात अgधक
मुiह*ताने उपयोग कjन वै%क शाGात

गती केल;. दे वी व गोवर यांचे यथाथC वणCन करणारा

हा प"हलाच वै% होता असे >हणतात.
Zहे झीस हा िजवंत असताना हाHलआबास (म9ृ य-ू इ. स.९९४) हा दस
ु रा एक अरबी इसम
राज3ंथ या नावाचा आपला औषधीचा

चंड ानकोश तयार कर;त होता. परं तु सवC अरबी

वै%ांमधील मेWम(ण >हटला >हणजे वै%राज अॅिहसेUना (इ. स. ९८०-१०३७) हा होय. याचे नाव
इतहासात सु Hसf आहे . याने अनेक 3ंथ Hलहून 3ीक वै%काचे पुनW?जीवन केले व ते ान
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कायम राखले. कफVय संसगCजUय रोग आहे हा 9या\याच अनेक शोधांपैकm एक शोध आहे . 9याचे
वै%कावर;ल 3ंथ पुढे Dक9येक शतकेपयत त? लोकांत

माणभूत मानले जात होते. काह;ह;

नसले तर; मuययुगीन वै%काचा Zहास थोपवून धरMयाचे ेय तर; यालाच दे णे

ाF आहे .

पााeय अरबांमधील सु Hसf वै%
पूवKकडील

अरबां माणे

पिमेकडील

अरबांचाह;

वै%कशाGात

नावलौDकक

आहे .

पिमेकडील (खलाफतीची राजधानी कॉडहा हे दे खील व´_ेचे माहे रघर बनले व तेथे Dक9येक
मोठमोठे वै% नमाCण झाले. यांपैकm अलबुकाHसस (म9ृ य-ू इ. स. १०१३) याने शGD'येवर एक
सgचa 3ंथ Hल"हला. *वानुभवावjन अशा

कारचा 3ंथ Hल"हणारा हा प"हलाच वै% होता. या\या

नंतर एक शतकाने आवेUझोआर (इ. स. १११३-११९६) हा या\याच इतका दस
ु रा
खjज ह; एक

कार\या अ9यंत सूwम अशा परोपजीवी जUतूमळ
ू े होते ह; गो@

Hसf वै% झाला.
थम

तपादन

करMयाचा मान या पंडतासच दे Mयात येतो. आवेUझोआर\या या शोधाकडे जर पढ
ु ;ल काळात
योय ते लV परु वले गेले असते, तर हानेमानसारyया व´ानास शंभर वषापव
ू  एकंदर रोगांपैकm
तीन चतुथाश रोगांचा खरजेमळ
ु े उदभव होतो असले वgचa वधान करMयाची पाळी आल; नसती.
आवेUझोआरचा HशLय आहे रोएस हा अरबांमधील शेवटचा सु Hसf वै% होय. वै%शाGात
धमCभोPया समजुतींचा
पुLकळ

सार होत होता तो बुfवादाने थांबवून धरMयाचा 9याने आप=याकडून

य9 केला व आरं भी आरं भी या कामी 9यास यश दे खील आले; पण पुढे मस
ु ुलमानी

परमाथCवा%ांचीच सरशी होऊन 9याला 9या काळी तु\छ लेखMयात येणाZया यहुद; लोकां\या एका
नगरात हBपार करMयात आले.

अरबांची Wणालये
Wणालये
रोयां\या शुूषेसाठl धमाCथC दवाखाने काढMयाची पfत जर

थमत: कोणी अमलात

आणल; असेल, तर ती पूवक
C ाल;न (*ती लोकांनी होय. परं तु पूवKकडील आ(ण पिमेकडील
मुसुलमानांनी 9यां\यावरह; या कामात ताण केल;. (*ती शका\या आठया शतकापासूनच
अरबांनी दवाखाने बांधMयास सj
ु वात केल; होती. तथाप, दवाखाने बांधMयाचे काम भरभराट;स
दहाया शतकात आले. सीडेल नावा\या बाईने इ. स. ९१८ मuये बगदाद येथे एक Wणालय
उघडले व दरमहा सुमारे साडेचार हजार jपयांची 9या\या खचाCसाठl नेमणक
कjन "दल;.
ू
थोड}यात अवधीत अशा

कारची पLु कळ Wणालये बांधल; गेल; आ(ण इ. स. ९७७ मuये अमीर

अदाद अदौला याने एक

चंड Wणालय उघडून 9यात २४ वै%ां\या नेमणक
ु ा के=या. यांपैकm एका
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Wणालयासाठl, Zहोझीस ा सु Hसf वै%ाने शहरा\या आसमंतात नरनराPया "ठकाणी मांसाचे
तुकडे टाकून ठे वून ?या "ठकाणी मांस अगद; उHशराने कुजले ती जागा नवडल; होती असे
>हणतात. बाराया शतका\या मuयात एकया बगदादमuयेच सम
ु ारे ६० Wणालये अि*त9वात
होती व ती सवC मोफत, सरकार\या खचाCने चालवल; जात होती.
इ. स. ११६० \या सुमारास दमा*कस येथे अमीर नुWBीन याने धमCयुfात सामील
झाले=या राvावर Hमळवले=या जयाचे *मारक >हणून एक

चंड Wणालय बांgधले. या

Wणालयाने पूव\या सवC Wणालयांस मागे टाDकले. या Wणालयात HशकMयाची सोय असून
अतशय व*तत
ृ

माणावर व मोया खचाCने ते Dक9येक शतकेपयत चालले होते.

कैरो येथील मनसुर; jणालय
jणालय
परं तु उपयi
Wणालयानंतर एकाच शतकाने, 9या Wणालयातच बZया झाले=या एका
ुC
सुलतानाने *पधKने 9याहूनह; भय असे दस
ु रे एक Wणालय कैरो येथे बांधMयाचा नय केला, व
9या माणे एका वषाCतच मनसुर; Wणालय बांधले गेले- (इ. स. १२८३-१२८४). याबBलची अशी
गो@ सांगतात कm, ?या "ठकाणी हे Wणालय बांधMयाचे काम चालले होते, 9या जागेजवळून जो
जो कोणी जाईल, मग तो मोठा सरदार असो, अथवा य:कित ् चाकर असो, 9याने ते Wणालय
बांधMया\या कामास हातभार लावलाच पा"हजे, असा हुकूम सोडMयात आला होता. याचा पhरणाम
अथाCतच असा झाला कm, 9या जागे\या आसपास एकह; माणूस Dफरकेनासा झाला. तर; सf
ु ा या
Wणालयाचे काम एका वषाCतच तडीस नेMयात आले. या Wणालयामuये चार चौक असून 9या
9येक चौकात कांरजे असलेला एक एक हौद होता. याyयानासाठl नरनराळे "दवाणखाने बांधले
असून, वHश@

कार\या रोयास वेगळे ठे वMयासाठl *वतंa खो=यांचीह; यव*था केल; होती.

आयाCची गो@ ह; कm, ?या रोयांना न#ा येत नसे Dकं वा जे अगद; नW9साह; बनलेले असत,
9यांचे मनोरं जन करMयासाठl या Wणालयात *वतंa "दवाणखाने बांधून 9यांत संगीतन9ृ यवादनाची
व गो@ी सांगणाZयांची सोय केलेल; होती. परमाथाCकडे वशेष लV असणाZया माणसांसाठl कुराण
सांगMयाचीह; यव*था होती. इतकेच नहे , तर कोणताह; रोगी या Wणालयातून बरा होऊन घर;
जाऊ लागला, >हणजे पोटासाठl 9यास एकदम म करावयास लागू नये >हणून 9याला काह; पैसे
दे Mयाचीह; येथे व"हवाट होती. या Wणालयाला सरकारकडून एकंदर ३, ७५, ००० Wपयांइतकm
वाषCक दे णगी Hमळत असे.
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करण ८ वे

यरु ोपात वानाचा उदय
उदय
ा काळातील पााeयांचे वै%क
मागे सांgगतले=या हकmकतीमuये काह; अतशयोimचा भाग आहे असे मानले, तर; आपणास
एवढे कबल
ू करणे भाग आहे कm, अरब Wणालयांनी त9काल;न एकूण एक (*ती Wणालयांना
मागे टाकले होते; तथाप या काळात (*ती वै%काचा अगद;च लोप माa झाला नहता. इ. स.
१००० \या सुमारास इटाल;\या DकनाZयावर नेप=स\या आनेयेस ३० मैलांवर असले=या सालोन
शहर; एक (*ती वै%काची शाखा

Hसfीस आल;. अकराया, बाराया व तेराया शतकांत तची

चांगल; yयाती झाल; होती. या शाखेमuये अरबी औषधींचा व 9यां\या 3ंथांचाच उपयोग केला
जात असून, अरबी वै%काचा पिम युरोपात

सार करMयास ह; शाखाच काह; अंशी कारणीभूत

झाल;. तथाप या शाखेचा इतका नावलौDकक होMयाचे मुyय कारण >हणजे, तीत िGया दे खील
वै%कmचे काम कर;त असत, हे होय.
या िGयांत अकराया शतकात »ोटुला नावाची एक

Hसf Gी होऊन गेल;. "हचे वै%कmचे

ान त9काल;न मोठमोया पW
ु ष वै%ांइतके होते असे >हणतात. िGयां\या रोगांवर;ल अ%ापपयत
उपलbध असलेला एक 3ंथ "ह\या नावावर घालMयात येतो, व त\या इतर 3ंथांतून पुढ;ल दोन
शतकांतील नरनराPया लेखकांनी उतारे उfृत केलेलेह; आढळून येतात. तर;पण खास तने
Hल"हलेले 3ंथ कोणते हे आज नयाने सांगता येत नाह;. काह; जणांची मजल तर »ोटुला ह;
बाई नसून, ते एका 3ंथाचे नाव आहे असे
गॅलेनसारyया

तपादन करMयापयतह; गेल; आहे . तथाप

माणभूत वै%ाने »ोटुला ह; खरोखर;च एक

Hसf वै%ीण होऊन गेल;, व त\या

नावावर असलेले 3ंथ तचेच आहे त असे >हटले आहे . हे खरे असो Dकं वा खोटे असो, एवढे माa
नित आहे कm, अरबांतील िGयांचा दजाC (*ती समाजातील िGयांहून अगद;च HभUन नसता,
तर »ोटुलेची दं तकथा उगम पावल; नसती.

123

]बझॅ िUशअमचे वै%क
ि*तHमतयुगा\या अंधकारातून

ाचीन ानाला पल;कडे पोहोचवMयाचे कायC ]बझॅिUशअम

सं*कृतीने केले हे मागे सांgगतलेच आहे . तथाप हे कायC केवळ सामाUय वाटा¦याचे होते. या
सं*कृतीत क=पक शाGवे_े नमाCण झाले नाह;त, तर; तने वै%कशाGाची माa बर;च

गती केल;.

या काळात ]बझॅिUशअमuये दोन मोठे वै% नमाCण झाले. आमायडाचा एईशस (इ. स. ५०२-५७५)
आ(ण इजायनचा पॉल (इ. स. ६२०-६९०) ह; 9यांची नावे होती. एईशसचे 3ंथ 9यात 9या\या पूव
होऊन गेले=या व´ानांचे वचार "दलेले अस=यामुळेच वशेषत: आपणास महeवाचे आहे त. तथाप,
एईशस हा अगद;च क=पक बुfीचा नहता असे नाह;. वलय रोगासंबंधी मा"हती दे ऊन 9यापासून
कधी कधी तालस
ू बgधरता ये ते, तजवषयी आपले अनुभव Hलहून ठे वणारा हा बहुधा प"हलाच
वै% होता.

इजायना\या पॉलचे शGD'याान
यांपैकm दस
ु रा वै% >हणजे इजायनाचा पॉल हा होय, हा व*तुत: शGवै% असून, 9याने
वणCन केले=या Dक9येक कठlण कठlण शGD'यांत, अवाCचीन काळात दे खील फारच थोडी सुधारणा
झाल; आहे . 9याने आप=या 3ंथात नाकात, कानांत Dकं वा अUननHलकेत बाहे रचा एखादा पदाथC
गे=यास तो काढMयासाठl शGD'या सांgगतल; आहे . नासाशाCवषयी यास मा"हती असून ते काढून
टाकMयाचे याने उपाय "दले आहे त. अध:±ासनHलका, लघु±ासनHलका, घशातील गाठl व वडस
यांसारyया अवघड भागांवर;ल शGD'या तो *वत: कर;त असे व पोटा\या पोकळीमuये छ# कसे
व कोठे पाडावे याची 9याने तपशीलवार मा"हती "दल; आहे . ककCट रोग झाला असता वV*थळावर
शGD'या करावी अशी 9याची Hशफारस असून, गभाCशय कशा र;तीने काढावा याचेह; सव*तर
वणCन 9या\या 3ंथात आढळते. इजायनाचा पॉल हाच ]बसॅिUशअममधील सवात

Hसf व

महeवाचा वै% होता. 9यानंतर ]बझॅ िUशअममuये 9या शाGात कोणी नाव घेMयाजोगा पंडत
नपजला नाह;. कारण, ]बझॅ िUशअम\या सवC शim परमाथCवषयक वादववादामuयेच खचC होत
अस=यामुळे इतर शाGां माणे 9याचे वै%कह; लवकरच धमCभोPया समजुतीस बळी पडले व
]बझॅ िUशअमचा व´तेबBल लौDकक मावळून जयशाल; अरब 9या बाबतीत पुढे सरसावले.
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तेराया शतकातील वै%क
परं तु तेराया शतकामuये ह; ि*थती हळूहळू पालटू लागून इतका काळपयत शाGा\या
उUनतीला अडथळा कर;त असले=या धमCभोPया समजुतींचा लोक आ*तेआ*ते 9याग कj लागले.
या मuययुगामuये मोठमोठे साथीचे रोग आ=यामुळेच वशेषत: त9काल;न वै%काला नराळे च
वळण लागले. हे रोग सुj झाले तेहा 9या काळी सवCमाUय समज=या जाणाZया गॅलेन\या
3ंथांमuये सवC वै% वर;ल रोगांवर;ल उपाय शोधू लागले. परं तु Dक9येक शतकांपूव Hल"हले=या
9या\या 3ंथात या नवीन साथींवर
आतापयत

तबंधक उपाय कसा सापडणार? अथाCतच 9यांना 9यामुळे

माणभूत वाटत असलेले गॅलेनचे 3ंथ तसे वाटे नासे झाले. अशा

कारे 9या\या

3ंथांबBल एकदा संशय उ9पUन झा=याबरोबर लोकांनी गॅलेन\या 3ंथांचा बारकाईने अयास कjन
9यांतील चक
ु ा शोधून काढMयास सW
ु वात केल;; व परं परागत 3ंथांबBल\या या संशयबf
ु ीमळ
ु े
नवीन नवीन शाGीय शोध लावMयास सW
ु वात झाल;. हे ªलेगसारखे रोग,

ाथCनेने अगर मंaतंaाने

नाह;से न झा=यामळ
ु े लोकांना आप=या जU
ु या धमCभोPया समजत
ु ींबBल शंका येऊ लागल; व
कोपामळ
ु े रोग उ9पUन होतात ह; परं परागत समजत
ू न@ होऊन रोग हे भौतक कारणांमळ
ु ेच
उ9पUन होतात व 9यांचा नाश भौतक उपायांनीच केला पा"हजे अशी लोकांची समजत
ू झाल;.
िह=लानोहाचा अरनॉ=ड
या तेराया शतकात िह=लानोहाचा अरनॉ=ड (इ. स. १२३५-१३१२) आ(ण आबानोचा
पीटर (इ. स. १२५०-१३१५) या नावाचे दोन

Hसf वै% झाले; या दोघांचाह;, रोग ई±र; कोपामळ
ु े

उ9पUन होत नसून भौतक कारणांमळ
ु े होतात असे

तपादन के=याबBल छळ झाला. अरनॉ=डला

तर एकदा, ‘पोपची आापaे ह; काह; दै वी नहे त, पशय
ु ापेVा दयाधमाCचे आचरणच ई±रास
अgधक  य आहे .’ ह; आपल; मते उघडपणे बोलून दाखव=यामळ
ु े बाHसCलोनाहून पळून जाMयाची
पाळी आल;. 9यावर Dकमया करMयाचाह; आरोप होता. छळ टाळMयासाठl एका "ठकाणाहून दस
ु Zया
"ठकाणी पलायन कर;त असता हा दद
ु ¾ वी मनLु य सरतेशेवट; जहाज बुडून मरण पावला.

गंग
ु ी आणणारे औषध शोधMयाचे

य9

अरनॉ=ड हा मोनपे=लये शाखेमधील अतशय नावाजलेला व´ान होता. 9याने रासायनक
#यासंबंधी बारकाईने अयास केला असून "हपॉ'ाटे झ व गॅलेन यांची मते पुन:

*थापत

करMयाचा याने

य9 केला. तसेच, अमत
ृ ाचा शोध लावMयासाठl पुढ;ल Dक9येक शतकांत ?या

अनेक इसमांचे

य9 खच पडले 9यांत हा

मुख होता. शGD'या चालल; असता वेदना होऊ

नये >हणून गुंगी आणणाZया औषधाचा शोध याने सुj केला. असले एखादे औषध शोधून
काढMयाचे

य9 फार

ाचीन काळापासून झाले होते. "हरोडोटसइत}या

ाचीन लेखकाने दे खील
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Hसgथअन लोक एक

कार\या तागाची वाफ हुंगवून गुंगी कशी आणतात याचा उ=लेख केलेला
आहे . 9या\या नावावर असले=या एका पु*तकात 9याने गुंगी आणMयासाठl अफू वगैरे मादक

#यापासून Hमण कसे करावे याबBल मा"हती "दल; आहे . ाच औषधात आणखी काह; #ये
घालून लु}काचा (म9ृ य-ू इ. स. १२५२ Dकं वा 1१२६८) याने नवीन औषध तयार केले. तथाप या
गुंगी आणणाZया औषधाचा उपयोग नषf मानला जात असे 9यावjन ते हावे ततके यश*वी
झालेले "दसत नाह;. इ. स. १७८२ इत}या अल;कड\या काळापयत 9याचा मधून मधून उपयोग
केलेला आढळून येतो. इ. स. १७८२ मuये पोलंड\या राजास 9या\या शGवै%ांनी या औषधाने गुंगी
आणून आपल; शGD'या यश*वी र;तीने पार पाडल; असा उ=लेख आहे .

आबानोचा पीटर
आबानोचा पीटर हा पादोवा\या व±व%ालयामधून बाहे र पडले=या आरं भी\या व´ानांपैकm
एक जाडा व´ान होता. याचा अरनॉ=डपेVा दे खील अgधक छळ झाला असता; परं तु फाशी\या
आध=या "दवशीच हा मे=यामुळे या

संगातून सट
ु ला. तर; पण मे=यावर दे खील पाखंडी >हणून

9याची हाडे जाळून 9यावर सूड उगवMयास या धमCगुjंनी कमी केले नाह;. 9याने सैताना\या
अि*त9वाबBल शंका

दHशCत केल; हा 9याचा गुUहा होता. 9याने ‘किUसHलएटर डफरे नHशएरम’ हा

3ंथ Hल"हला. 9याचे वै%कशाGाHशवाय इतर शाGांतह; शोध आहे त. हवेला वजन आहे याची
9याला अंधुक अंधुक क=पना असलेल; "दसते, व वषाCचा काळ ३६५ "दवस ६ तास ४ Hमनटे
इतका आहे हा 9याचा शोध 9या\या काळा\या मानाने पुLकळच बरोबर आहे . म?जातंतूंचा उगम
म¤ दप
ू ासून व रiवा"हUयांचा उगम ·दयापासून होतो असे सांगणारा हा बहुधा प"हलाच पााeय
लेखक होता. या\यानंतर तीन शतकांनी झाले=या हावKने WgधराHभसरणाचे जे स योग *प@ीकरण
केले तसे काह; तर; *प@ीकरण दे Mया\या हा मागाCतच होता असे "दसते.

अवयव\छे दनाचा यरु ोपात उप'म
अरनॉ=ड व पीटर यांची परं परा बोलोUयाचा माँडनो (इ. स. १२७६-१३२६) आ(ण
चॉHलआकचा गाय (जUम अजमासे इ. स. १३००) या व´ानांनी चालू ठे वल;. मuययुगा\या
आरं भी मनुLया\या मत
ु े इतर
ृ शर;राचे अवयव\छे दन नषf मानले जात असे; व पढ

ाMयां\या

शर;रांचे अवयव\छे दनह;, ते काम करणारे वै% चेटूक कर;त असतात असा 9यांवर आरोप
करMयात आ=यामुळे, वाईट समजले जाऊ लागले. परं तु तेरावे शतक संपMयापूवच या बाबतीत
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तD'या सj
ु होऊन }वgचत

संगी अवयव\छे दन करMयास त9काल;न राजांकडून परवानगी

Hमळू लागल;. उदाहरणाथC, दस
ु रा £ेडhरक (इ. स. ११९४-१२५०) याने पाच वषातून एकदा
अवयव\छे दन करMयास, आप=या रा?यातील वै%ांना परवानगी "दल; होती. माँडनो\या वे ळी
अवयव\छे दनाचा

चार अgधकाgधक वाढत चालला होता आ(ण 9यानेच *वत: Dक9येक शर;रांचे

अवयव\छे दन के=याचे नमूद केलेले आहे . 9या\या शर;रशाGावर;ल 3ंथांतील बहुतेक मा"हती
9याने गॅलेन\या 3ंथातून चोjन घेतल; आहे , असा 9यावर आरोप करMयात येतो; परं तु बहुधा
9याने *वतंaपणेह; बरे च शोध लावले असले पा"हजेत, व एकंदर;त गॅलेन\या 3ंथापेVा 9या\या
3ंथात अgधक

गती आहे असे मानावयास हरकत नाह;. वशेषत: 9याने केलेले ·दयाचे वणCन

बरे च ]बनचक
आहे
ू

व 9या\या पव
ू  होऊन गेले=या शाGांपेVा WgधराHभसरणाचा मागC

ठरवMया\या कामी 9यास अgधक यश आले होते. हा मागC ठरवMया\या कामी, रiवा"हUयांत
रiा माणेच हवाह; असते ा त9काल;न समजत
ु ीमळ
ु े 9यास बर;च हरकत झाल;; व ·दयाची एक
पोकळी हवेने भरलेल; असते असे 9यास 9यामळ
ु े गह
ू
ृ ;त धरावे लागले. तथाप, 9या\या ]बनचक
नर;Vणामळ
ु े हावK यास WgधराHभसरणाचा शोध लावMयास बर;च मदत झाल; असल; पा"हजे यात
शंका नाह;.

चॉHलआकचा गाय
?या\या शGव%ेतील शोधामुळे 9या शाGाची मजबूत पायावर उभारणी झाल;, तो
चॉHलआकचा गाय हा अतशय सुस*
ं कृत पंडत होता, इतकेच नहे तर तो आप=या काळातील
एक यवहारचतुर शGवै%ह; होता. 9याला गॅलेन, अलबुकाHसस वगैरे 9या\या पूव होऊन गेले=या
Hसf पंडतां\या 3ंथांबBल फार पू?यबुfी वाटत असे; परं तु 9या पू?यबुfीमुळे 9या पंडतां\या
चुका सुधारMयाचे Dकं वा 9यां\याहून अgधक चांगले उपाय योजMयाचे 9याने टाकून "दले नाह;.
रोयाला सुखाने हालचाल करता यावी >हणून 9या\या पलंगावर एक दोर; टांगMयाचा जो 9याने
नवीन

घात पाडला, व जखमांवर;ल मलमप¿ीचे फडके कडक होऊन "ढले पडू नये >हणून ते

अं¦या\या बलकात HभजवMयाची जी 9याने युim योिजल;, 9यात 9याची यवहारचतुरता चांगल;
"दसून येते. ह=ल; माणे 9या काळीह;, तो हाड मोडले असता तो अवयव झोळीत बांधून टांगून
ठे वMयाची खबरदार; घेत असे; व मोडलेला अवयव आखूड होऊन व#प
ू होऊ नये, >हणून
कªपी\या व वजना\या साहायाने 9याला खेचून धरMया\या पfतीचा उपयोग कर;त असे.
चL>यांची उपयi
ु ता ?यांनी ओळ(खल; 9या आरं भी\या वै%ांपैकm तो एक असून, औषध घालून
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डोळे बरे होMयासारखे नस=यास तो चLमा लावMयाची Hशफारस कर;त असे. डोPया\या कवचीचे
हाड मोडले असता ते बरे करMयासाठl म*तका*थीला वाटोळे छ# करMयाची जी शGD'या 9याने
सांgगतल; आहे , तीत अवाCचीन काळात दे खील फारच थोडी सुधारणा झाल; आहे . एका शGD'येत
तर 9याने मनुLया\या म¤ दच
ू ा दू षत झालेला काह; भाग यश*वी र;तीने बाहे र काढला होता.
या काळात युfे चालल; अस=यामुळे शGव%ेस बरे च चालन Hमळाले. ि*तHमत युगात
वै%ांचा वगC सामाUयत: तु\छतापूवक
C ले(खला जात होता; परं तु बुfवादाचा उदय होताच जखमांत
अडकलेले बाणा"दकांचे तुकडे काढMयासाठl व जखमांना मलमप¿ी करMयासाठl रणांगणात
शGवै%ांची मदत घेतल; जाऊ लागल;. याचा पhरणाम असा झाला कm, जखमांचे व रोगाचे अgधक
बारकाईने नर;Vण करMयास, शGवै%ांना संधी Hमळून, शGD'येत सुधारणा झाल;.

पंधराया शतकातील वै%क
तेराया व चौदाया शतकांत वै%कशाGात थोडीशी सुधारणा झाल;, परं तु वै%का\या
सवागीण पुनW?जीवनास, मु#णकले\या शोधामुळे बर;च मदत झाल;. आतापयत वै%कmवर;ल
पु*तके बहुतेक वै%ांना जी दल
C झाल; होती, ती आता सवाना Hमळू लागल;; व 3ीक आ(ण
ु भ
अरबी 3ंथां\या पुनराव_
ृ ी नघताच 9या वे ळी अ*सल समजले जाणारे अनेक 3ंथ बनावट होते
अशी लोकांची खाaी झाल;.

म#
ु णकले\या शोधामळ
ु े gचDक9सक बf
ु ीस Hमळालेल; चालना
इ. स. १४४३ त कॉनKHलयस से=सस याने Hल"हले=या ‘डमेडHसने’ नावा\या 3ंथाची
ह*तHल(खत

त मायलन येथील सेUट अँqोजचचCमuये सापड=यामळ
ु े से=सस\या 3ंथा\या नकला

मळ
ु ापासून Dकती दरू गे=या आहे त हे लोकां\या चांगले नजरे स आले; व 9यातच गॅलेन,
"हपॉ'ाटे झ, िªलनी वगैरे पंडतांमधील "दसणाZया वरोधांची भर पडून लोकां\या gचDक9सक बf
ु ीस
चालना Hमळाल;. उघड उघड याचा पhरणाम असा झाला कm, नरनराPया कठlण मÄ
ु %ांवर
वादववाद सj
ु होऊन काह; "हपॉ'ाटे झचा तर काह; गॅलेनचा पV घेऊन भांडू लागले. सवात
कडा}याचा वाद, फुÁफुसावरणदाह झाला असता ?या "ठकाणी दाह होत असेल 9या जागेजवळची
शीर तोडून रi काढावे का 9या जागेपासून दरू असलेल; शीर तोडून रi काढावे यावर झाला.
हॉवK\या शोधानंतर आपणास या वादववादाचे हसू येते. कारण, WgधराHभसरणा\या शोधामुळे
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आपणाला आता असे नयाने सांगता येते कm जवळची शीर तोडल; काय अगर लांबची शीर
तोडल; काय, दोहोचा पhरणाम सारखाच झाला पा"हजे. परं तु 9या वेळेस या वादाला अतशय
महeव

ाF झाले होते. पॅhरस वै%कमंडळाने, दरू \या जागेची शीर तोडल; पा"हजे असा नकाल

"दला; पण हा नकाल पाचया चालCस बादशहाने Dफरवला व नंतर पोप }लेमट
ं ने दे खील जवळची
शीर तोडMया\या बाजूने आपला नकाल सांgगतला.

जUतुनाश करMया\या क=पनेचे बीज
पण या वेळेस दस
ु Zया एका गो@ीने शGD'यावदांचे लV वेधून घेतले, ह; गो@ >हणजे
बंदक
ु m\या गोळीमुळे झाले=या जखमेसंबंधी होय. आतापयत 3ीक अगर अरब 3ंथकारांनी या
मुÄ%ांचा नकाल लावला नहता. याच वेळेस नावकरiपती\या रोगाची आ(ण *वेदरोगाची साथ
पसरल; आ(ण या सवC वषयांचा खल करणारा असा ‘ ॅि}टका कोपओसा’ नावाचा 3ंथ इ. स.
१५१४ मuये िहगोचा जॉन याने

Hसf केला. िहगो\या मताने गोळी\या जखमा या साuया

ह9यारामुळे झाले=या जखमांपेVा नराPया असून, गोळी ह; वाटोळी अस=याकारणाने अवयवांना
भेदन
ू न जाता ती ?या "ठकाणी लागेल तेथील मांस जाळते व वषमय करते; जखम वषमय
झा=यास 9या "ठकाणी डाग %ावा अगर ए=डर नावा\या झाडा\या उकळ9या तेलाचा उपयोग
करावा अशी िहगोने Hशफारस केल; आहे . या पfतीतच पुढे

चारात आले=या जUतुनाश

करMया\या उपायाचे मूळ आहे .

शाGीय ानाचे युरोपात पुनj?जीवन
मuययुगात ?या शाGांचा वशेषत: व*तत
ृ

माणावर

सार झाला 9या वै%कशाGासंबंधी

आतापयत बरे च ववेचन झाले; तर; पण अरब लोकां\या शाGीय शोधांचा इतर शाखांवर पhरणाम
झा=याHशवाय रा"हला नाह;. अरब लोकांनी 3ीक 3ंथांची भाषांतरे के=यामळ
ु े , पिम यरु ोपलावशेषत: *पेन व HसHसल; येथील व´ानांना-शाGीय शोधांमuये 9या भाषांतरांचा फार फायदा
झाला. याह;पेVा महeवाची गो@ >हणजे , तक
ु C लोकांनी कॉU*टां"टनोपल काबीज करMयाचा धाक
घात=यामळ
ु े जे ]बझॅ िUशअमचे लोक कॉU*टां"टनोपल सोडून पिम यरु ोपमuये गेले 9यांनी
आप=या बरोबर 3ीकवाड:मय आ(ण 9या वेळेपयत अात असलेले अनेक बहुमोल 3ंथ नेले.
यामुळे पिम युरोपमधील व´ानांनी 3ीक भाषे\या अयासास सुWवात केल;. नरनराPया 3ीक
3ंथा\या ह*तHल(खत

ती HमळवMयाचा

य9 कॉ*मो डी मेडसी सारखे व´ान कj लागले व

एकंदर;त या 3ीक वाड:मयामुळे शाGीय ानावर बराच पhरणाम झाला.
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9या वेळी जो अयास'म नित करMयात आला होता 9यामuये मुyयत: संगीत, ग(णत,
भूHमती, ?योतष, याकरण, तकC व सा"ह9य या शाGांचा समावेश झाला होता. या अयासात
भौतकशाGांना *थान Hमळाले नहते, व जे थोडेबहुत *थान Hमळाले होते ते टॉलेमी\या
?योतषाला होते. भौतक शाGाची अधोगती, 9या काळ\या आलबटC स मॅनस, टॉमस आ}वीनस,
बोना हे टुरा यांसारyया व 9यां\याहून कमी दजाC\या अनेक व´ानां\या 3ंथांवjन "दसून येते.
अशा ि*थतीत एक अ"´तीय व´ान उदयास येऊन 9याने भौतक शाGांवर बरे च 3ंथ Hल"हले व
9या शाGां\या अधोगतीस आळा घातला. हा मनुLय >हणजे सु Hसf इंिलश पा#; रॉजर बेकन
हा होय.

रॉजर बेकन
रॉजर बे कन हा इ. स. १२१४ मuये जUमला व १२९२ मuये म9ृ यू पावला. 9याची खर;
योयता 9या\या वेळ\या लोकांना कळल; नाह; व कळणे श}यह; नहते (वा*तवक तो अवाCचीन
कालामuयेच जUमास यावयास पा"हजे होता. तो 9या काळात चुकून जUमला) कारण, 9याचे सवC
वचार व शोध अवाCचीन शाGाला साजतील असे होते. 9या\या या मतांबBल 9याला कैद भोगावी
लागल; व काह; काळपयत तर 9याला Hल"हMयाचीह; बंद; करMयात आल;. असे असूनह; 9याने
पुLकळच 3ंथ Hल"हले. 9याचे सवात

Hसf पु*तक >हणजे ‘ओपस मेजस’ हे होय. या पु*तका\या

चवOया भागात 9याने सवC शाGांचा पाया ग(णत आहे असे Hसf करMयाचा

य9 केला आहे .

पण या पु*तकाचा यथादशCनावर;ल पाचवा भाग अवाCचीन शाGांना वाचनीय वाटे ल. 9यात
बेकनने परावतCनाचा व व'mभवनाचा आ(ण आरशांचा व बागोलाद; Hभंगांचा वचार केला आहे .
या ववेचनामuये अलDकड व अ=हाझेन या अरब लेखकां\या 3ंथांचा 9याने पूणC फायदा घेतला
आहे . या गो@ीचा 9याचे काह; ट;काकार तो *वतंa वचाराचा नहता असे Hसf करMयाकडे
उपयोग करतात. या ट;काकारां\या ट;केत Dकतपत तOय आहे ते सांगणे कठlण आहे . तथाप
एवढे माa खरे कm, या भागात 9याने डोPया\या रचनेचे फारच बरोबर वणCन केले असून आरशांचे
व बागोलाद; Hभंगांचेह; चांगले ववेचन केले आहे .
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बेकनचे शोधशोध- दब
ु ण
काचे\या व_
ृ खंडाची मह9कार; शim अ=हाझेन\या uयानात आल; होती. व_
ृ खंड िजत}या
मोया आकाराचे यावे , ततके मह9करण वाढते, ह; गो@ 9याने पा"हल; होती. बेकनने या
व_
ृ खंडा\या तुलना9मक फाय%ांचे ववेचन करMयाचे काम हाती घेतले. या ववेचनात बेकनने
पारदशCक गोल पदाथाCतून जाणाZया

काशDकरणांचा मागC कसा नित करावा व

त]बंब कोठे

पडेल हे कसे काढावे, याबBल आपणास मा"हती अस=याचे "ददHशCत केलेले "दसते. दब
ु ण कशी
करावी याचेह; 9याने आप=या 3ंथात वणCन "दले आहे . परं तु 9यावjन तशा

कारचे यंa 9याने

*वत: कधी तयार केले होते कm काय हे *प@ होत नाह;. इतकेच नहे , तर 9याने दशCवले=या
र;तीने कधी कोणास दब
ु ण तयार करता आल; असती Dकं वा नसती हा दे खील वाद3*तच



आहे . 9याने योिजले=या संां\या सं"दधतेमळ
ु े , 9या\या 3ंथांचे ट;काकार 9या\या वा}यांचा
इत}या *वैरपणे अथC कj शकतात कm, बेकन\या सच
ू नां\या यवहायCतेबBल शाGांत आज
ऐकम9य नाह;.

चLमे

थम कोणी

चारात आणले

चL>यां\या jपाने बागोल Hभंगांचा यवहारात उपयोग सुj करMयाचे ेय बेकनला आहे
ह; गो@ Hसf करता येत नाह;. असल; Hभंगे १४ या शतका\या आरं भास

चारात होती, असे

ि*मथने ठरवले आहे . परं तु 9यावjन 9यां\या शोधाशी बेकनचा संबंध कसा जडू शकतो हे कळत
नाह;. बागोलाद; Hभंगांचे ान फार

ाचीन काळापासून होते, असे लेयाडC याला नमjड येथे

जमीन खणत असताना जे Hशला*फ"टकाचे बागोल Hभंग सापडले 9यावjन "दसून येते. परं तु या
Hभंगांचा, डोPयांचा अधूपणा नीट करMया\या कामी उपयोग करMयाची क=पना
होती, असे >हणMयास काह;च आधार उपलbध नाह;; Dकं वा, अशा
क=पना

ाचीनांना सुचल;

कारे उपयोग करMयाची

थम बेकन\याच डो}यात आला होती कm काय, हे ठरवणेह; आज श}य नाह;.

बंदक
ु m\या दाjचे जनक9व
?याचे ेय बेकनकडे आहे Dकं वा नाह; याबBल रणे माजून रा"हल; होती, असा दस
ु रा शोध
>हटला >हणजे बंदक
ु m\या दाjसंबंधी होय. असे "दसते कm, 9या\या 3ंथात एके "ठकाणी 9याने
?याचे गुणधमC बंदक
ु m\या दाj माणेच आहे त, असा एक पदाथC तयार करMयाची कृती "दल; आहे .
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परं तु वणCन केले=या पदाथाCचे गुणधमC *वत: बेकनला ठाऊक होते Dकं वा नहते याची वानवाच
आहे . तथाप, हे आता बहुतेक नित झाले आहे कm, बेकन\या काळी अरबांना बंदक
ु m\या
दाjसंबंधी मा"हती होती. तेहा तजसंबंधी बेकन\या 3ंथात उ=लेख आले अस=यास 9याचे फारसे
आयC वाटावयास नको; कारण, बेकन हा अरब 3ंथकारां\या 3ंथांचा वारं वार उपयोग कर;त असे,
असे मानावयास सबळ पुरावा आहे .

बेकनची कामgगर;
तथाप

बेकन

हा

9या\या

काह;

वHश@

शोधासाठl

>हणून

Hसf

नसून,

9याने

योगासंबंधी व सृ @नर;Vणासंबंधी जी काह; सामाUय तeवे "ददHशCत केल; 9यांसाठl 9याची
Hसfी आहे . परं परागत समजुतींना 9यानेच

थम (झडकाjन लावले व पुढ;ल पढ;स

9येक

वचारVेaामuये *वतंa बुfीने शोध लावMयास Hशकवले. 9या काळी दHु मCळ असलेल; gचDक9सक
व शोधक बुfी 9या\यामuये

ामुyयाने वास कर;त असून, पhरि*थ9यनुjप 9याने *वत:ह; काह;

*वतंa शोध लावले होते याबBल आज कोणास शंका नाह;.

Hलओनाड डा िहिUस

बेकनने आपल; तeवे HशकवMयासाठl *वतंa शाखा

*थापत न के=याने 9या\या मागे

9याचा कोणीह; अनय
ु ायी रा"हला नाह;. यामळ
ु े 9या\या म9ृ यूनंतर उया शतकात नावाजलेला असा
एकह; शाG झाला नाह;. १५ या शतका\या उ_राधाCत माa म=
ू लर नावाचा एक जमCन शाG
रे जो माँटेनस या लँ "टन नावाने

Hसfीस आला. (इ. स. १४३७-१४७२). 9याह;पेVा अतशय

Hसf

शाG >हणजे Hलओनाड डा िहUसी नावाचा इटाHलयन पुWष होय. या\या इतका सवागी व
तभाशाल; पुWष 9या वेळेपयत झाला नाह;. 9याची gचaकलेमधील पारं गतता जगजाह;रच आहे .
तथापी आपणास 9या\या gचaकलेतील पारं गततेसंबंधाने काह; एक Hलहावयाचे नसून 9याने
शाGीय शोध कोणते लावले एवढे च काय ते पाहावयाचे आहे .

पO
ृ वी\या गतीबBल Hलओनाडचे मत
ह¤ टुर; याने नदशCनास आणले=या Hलओनाड\या 3ंथातील एका वचनावjन असे "दसते
कm, पO
ृ वी\या गतीसंबंधाची क=पना कोपनCकसा\या पूव Hलओनाड\या डो}यात आल; होती. हे
Hसf करMयाकhरता 9याने ग(णतशाGाची मदत घेतल; असून पO
ृ वी Dफरते Dकं वा नराPया शbदात
सांगावयाचे >हणजे सूयC Dफरत नाह; असे 9याचे ठाम मत झाले होते. युजीन मूU9झ याने
‘Hलओनाड डा िहUसी, आ"टC*ट, gथकर अँड मॅन ऑफ सायUस’ या नावाचे इ. स. १८९२ साल;

132

UयूयॉकC येथे जे पु*तक

Hसf केले, 9यात ‘सूयC Dफरत नाह;’ असे Hलओनाड\या लेखात एके

"ठकाणी वधान आहे >हणून >हटले आहे ( वभाग २ पc
ृ ७३).

Hलओनाडचा बाLपयंaासंबंधी शोध
Hलओनाडने जे Dक9येक शोध लावले, 9यांत

ाMयां\या Dकं वा यंaां\या अंगी असलेल;

ओढMयाची शim मोजMयाकरता 9याने काढले=या शiमापकाचा उ=लेख
9याने वाफेसंबंधाचे जे Dक9येक

ामy
ु याने केला पा"हजे.

योग केले 9यावjन बाLपयंaाचा (*ट;म इंिजनचा)

लावMयाचा मान वॅट\या ऐवजी Hलओनाडसच आहे असे 9याचे Dक9येक चहाते

थम शोध

तपादन करतात.

परं तु या

योगात Hलओनाडने अले}झांआ येथील ह;रोने बनवले=या वाफे\या खेळMयापल;कडे

वशेषशी

गती केलेल; "दसत नाह;. ह;रोचे बाLपयंa वाकवले=या नPयांतन
ू बाहेर पडणाZया

वाफे\या फवाZयां\या जोरावर केवळ *वत:भोवतीच Dफरत होते, आ(ण Hलओनाडचे बाLपयंa एक
टॅ ल¤ट वजनाचा गोळा सहा *टे डआ इत}या अंतरावर फेकmत असे. ‘इिU*टयूट ड £ाUस\या’
3ंथालयांत असले=या एका ह*तHल(खतात, Hलओनाडने या यंaाचे वणCन केले आहे . या तंaात,
थोडेथोडे पाणी अतशय तापले=या पc
ृ भागावर पडून 9याचे एकदम वाफेत jपांतर होते व *फोटक
#याचा भडका उडताच जशी

तसारक

ेरणा उ9पUन होते तसा या वाफे\या

सरणाचा पhरणाम

होतो. या यंaास बाLपयंa >हणMयापेVा ‘वाफेची बंदक
ु ’ हे च नाव अgधक शोभेल; व 9याची रचना
बहुधा बंदक
ु m\या दाjवर;ल

योगावjनच Hलओनाडस सुचल; असावी.

काशह;न पे"टकेचा संशोधक कोण
Hलओनाड हाच ‘ काशह;न पे"टके’चा खराखरा संशोधक होता अशी सवCसाधारण समजत
ू
आहे . या पेट;ला असले=या एका बार;क छ#ातून बाहे र;ल पदाथाCपासून परावतCन पावलेले Dकरण
आत येऊन ते छ#ासमोर\या पड%ावर 9या पदाथाCची

तमा उठवतात. तथाप या यi
ु mच¤

थम

वणCन करMयाचा मान Hलओनाडनंतर वीस वषानी जUमास आले=या नेप=स येथील जाया बां"¿*टा
पोटाC याला आहे . या यंaाचे तeव डा िहUसी यास समजले होते याबBल माa संशय नाह;; कारण,
एका काळोyया खोल;\या दाराला एक गोल भोक पाडावे >हणजे समोर\या Hभंतीवर बाहे र;ल
पदाथाCची उलट;

तमा पडते, असे 9या\या 3ंथात एके "ठकाणी वणCन आले आहे .
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uवनशाGातील चम9कारांचे नर;Vण
इतर तeववे9यां माणे Hलओनाड यानेह; असे Dक9येक चम9कार पा"हले होते कm, ?यांचे
9यास बरोबर *प@ीकरण करता आले नाह;. अस=या
शाGेतहासकारास फार महeवाचा आहे . कारण

कार\या शाGीय नर;Vणाचा संचय

9यावjन एखा%ा चम9काराचे बरोबर *प@ीकरण

हाती लागMयापूव 9याचे नर;Vण होऊन Dकती शतके लोटावी लागतात, हे चांगले uयानात येते.
Hलओनाडने uवनशाGातील अनेक चम9कारांचे नर;Vण केले होते. उदाहरणाथC, एखाद; घंटा
वाजवल; असता त\याजवळ असले=या 9याच जाती\या दस
ु Zया, घंटेपासून,

तयोगी uवनी

नघतात, ह; गो@ 9या\या uयानात आल; होती. 9याच माणे एखा%ा नळीचे एक टोक समु#ातील
पाMयात बुडवून दस
ु Zया टोकाशी कान लावला असता, सम#
ु ातील दरू अंतरावर;ल आवाज ऐकू येऊ
शकतात व हाच

योग नळीचे टोक जHमनीस लावून जHमनीवर कjन पा"हला असता, तेथेह;

यश*वी होऊ शकतो, हे 9याला ठाऊक होते.
कारणमीमांसा न "दले=या ?या अनेक चम9कारांचे Hलओनाडस ान झाले होते, 9यांवjन
9याचे चहाते अवाCचीन शतकातील शाGीय ान Hलओनाडस Dक9येक शतके अगोदरच झाले होते
असे अनुमान काढतात. परं तु असल; अनुमाने नेहमी ³ामक असतात. उदाहरणाथC, नळीचे एक
टोक

जHमनीस

टे कून

ठे वले

असता

दरू

अंतरावर;ल

हालचाल;

ऐकू

येऊ

शकतात,

या

Hलओनाड\या नर;Vणावjन 9याचे नर;Vण फार सूwम व सशाG होते, याहून अgधक काह;च
Hसf होत नाह;; कारण, 9येक दे शातील रानट; लोक दरू \या हालचाल; ऐकMयाकhरता अशाच
पfतीचा उपयोग कर;त असतात.

Hलओनाडची भू*तर शाGातील

गती

Hलओनाडची आधुनक शाGांत जी इतकm चहा झाल; आहे , ती 9या\या भू*तरशाGा\या
शोधामुळे होय. पवCतां\या Hशखरावर असले=या Hशलां\या नरनराPया थरांत पाMयात आढळणारे
शंखाद; पदाथC

*तर;भूत *वjपात सापडतात ह; गो@ 9याने पा"हल; होती. ह; #ये तेथे

लयकाल\या समयी गेल;, ह; समजूत पार चुकmची आहे असे 9याने

तपादन केले. 9या\या

मते, ह; #ये तेथे सापडतात यावjन येथील Hशला समु#ा\या तळाशी गाळाचे थर एकावर एक
साचून बन=या अस=या पा"हजेत. या D'येस शेकडो Dकं वा हजारो शतके लागल; असतील, असे
9याने गह
ु mचा आहे ह;
ृ वी\या उ9प_ीचा काळ चक
ृ ;त धरले होते. अशा र;तीने बायबलात "दलेला पO
गो@ 9याने उघडपणे लोकां\या नदशCनास आणल;.
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(*तोफर कोलंबस व मuययुगाचा अंत
Hलओनाडचे शोध इत}या महeवाचे असूनह; ते 9या\यापूव होऊन गेले=या बेकन\या
शोधां माणे वांझच रा"हले, ह; गो@ कबूल करणे भाग आहे . शाGीय

गतीस चालना दे णारे कायC,

या पढ;त (*तोफर कोलंबस नावा\या एका शाGानHभ माणसानेच केलेले आहे . 9या\या
कामgगर;ची सव*तर हकmकत दे Mयास येथे अवकाश नाह;. इतके सांgगतले असता पुरे होईल कm,
बहुतेक आधुनक लेखक पO
9यV Hसf करणारे 9याचे जलपयCटन
ृ वी वाटोळी आहे हे
शाGेतहासात नवयुगाचे ारं भक आहे असे समजतात. 9याने ?या वष हे जलपयCटन केले ते वषC
जवळजवळ मuययुगा\या अखेरचेच मानMयात येते. 9या\या शोधाबरोबर त9काल;न व´_ेत
एकाएकm मोठा फरक घडून आला, असा याचा अथC नाह;. पढ
ु ;ल काळातील मोठमोया शोधांची
पव
C यार; अगोदरच झाल; होती; व इ.स. १४९२ त कोलंबसाने आपले सु Hसf सम#
ू त
ु पयCटन केले
तेहा मागील हजारांहूनह; अgधक वषात न Hमळालेल; अशी शाGीय ाना\या Vेaात जीवनशim
ओतणार; क=पना पढ
ु े मांडणारा पW
ु ष अगोदरच जUमास आला होता. या yयात पW
ु षाचे नाव
कोपनCकस हे होय.
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