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यया अअंकयात...

समंपज्ञादिकरीय
सज्ञायकलचचे तमंत्रजज्ञान
कज्ञाय म्हणतज्ञायय् कज्ञायय्

करोडचे
ससौर ऊरर्जेचचे मज्ञापन
परोहणज्ञारचे महज्ञाविवक

शरीधरज्ञाचज्ञायर
स्विरज्ञा आवण मज्ञाविशरी

नमस्कज्ञार

२०१९ चज्ञा ऑक्टरोबर मवहनज्ञा भज्ञारतरीय लरोकज्ञामंसज्ञाठरी  वविशचेष महत्विज्ञाचज्ञा
आहचे.  एकज्ञा  थरोर  भज्ञारतरीय  समंशरोधकज्ञाच्यज्ञा  रन्मज्ञालज्ञा  दिरीडशचे  विषर्जे  पपूणर
झज्ञाल्यज्ञाचचे  वनवमत्त सज्ञाधपून आपण यज्ञा विषर्षीपज्ञासपून स्विततःत कज्ञाहरी बदिल
घडविपून आणणचे गररचेचचे आहचे. यज्ञा थरोर समंशरोधकज्ञाचचे नज्ञावि ततुम्हरी नक्करीच
ओळखलचे असचेल. मरोहनदिज्ञास करमचमंदि गज्ञामंधरी..

गज्ञामंधरीरजींचज्ञा  उल्लचेख थरोर  भज्ञारतरीय  समंशरोधक म्हणपून  आपण कधरीहरी
करत नज्ञाहरी. वविजज्ञानज्ञाचज्ञा आवण यज्ञा महज्ञात्म्यज्ञाचज्ञा समंबमंध आहचे कज्ञा, असज्ञा
प्रश्न ततुम्हज्ञालज्ञा पडपू  शकचे ल.  गज्ञामंधरीररी दिरोन बज्ञाबतरीत करोणत्यज्ञाहरी वविजज्ञान
समंशरोधकज्ञाइतकचे च महज्ञान हरोतचे.

सत्त्ययाचया शशोध आणणि आग्रह हज्ञा गज्ञामंधरीरजींच्यज्ञा ररीविनज्ञातरील एक मतुख्य
प्रविज्ञाह  हरोतज्ञा.  हल्लरी  बहतुरज्ञाष्टटरीय  कमं पन्यज्ञामंच्यज्ञा  आवथरक  पज्ञावठमंब्यज्ञाविर
समंशरोधन करून खरोटचे  अहविज्ञाल वि वसदज्ञामंत मज्ञामंडणज्ञारचे विवैजज्ञावनक पज्ञावहलचे
करी मग गज्ञामंधरीरजींच्यज्ञा सत्य-शरोधक विवत्तरीचरी आठविण यचेतचे.
 
आपल्यज्ञा कव तजींचरी तपशशीलवयार खरशी ननोंद करणिण हज्ञा गज्ञामंधरीरजींच्यज्ञा कज्ञायर
प्रणज्ञालरीचज्ञा आणखरी एक वविशचेष हरोतज्ञा. करोणतज्ञाहरी उच्च दिरज्ञारचज्ञा वविजज्ञान
समंशरोधक यज्ञा मज्ञागज्ञारनचेच पज्ञाविलचे टज्ञाकरीत रज्ञातरो.

 – प्रसयाद मणहहेंदळण (समंपज्ञादिक)

ममुक्त सअंगणिकशीय भयाषया
यज्ञा वविषयज्ञाविर वविजज्ञान ककें दज्ञात
एक चचज्ञारगट स्थज्ञापन झज्ञालज्ञा
आहचे. अवधक मज्ञावहतरी सज्ञाठरी

समंपकर  सज्ञाधज्ञातः 
https://vidnyankendra.org
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सयायकलचण तअंत्रजयान
सज्ञायकल  मज्ञागचचे  तमंत्रजज्ञान  सज्ञाधचे  विज्ञाटलचे  तररी  तज्ञामंवत्रक  दृष्टटज्ञा  तचे  वविलकणच  म्हटलचे  पज्ञावहरचे.

मतुळज्ञात सस्थरतचेच्यज्ञा दृष्टरीनचे फक्त दिरोनच चज्ञाकज्ञामंविर विज्ञाहन चज्ञालविणचे म्हणरचे विचेडचेपणज्ञाच. दिरोन वबमंदिपूमंतपून एकच रचेषज्ञा रज्ञातचे,

सस्थरतचेसज्ञाठरी वकमज्ञान वतसऱ्यज्ञा वबमंदिपूचरी गरर भज्ञासतचे हचे  गवणतज्ञात घरोकलचेलमं  विज्ञाक्य.  त्यज्ञामतुळचे  ज्यज्ञालज्ञा करोणज्ञालज्ञा दिरोनच

चज्ञाकज्ञामंविर बवैलज्ञाऐविररी स्विततःच पज्ञायज्ञामंनरी पतुढचे ओढणज्ञाऱ्यज्ञा विज्ञाहनज्ञाचचे स्विप्न पडलचे असचेल तरो दष्टज्ञाच म्हणज्ञायचज्ञा. चज्ञाकज्ञाच्यज्ञा

शरोधज्ञानमंतर दिरोन चज्ञाकचे  आवण ओढणज्ञाऱ्यज्ञा प्रज्ञाण्यज्ञाचचे पज्ञाय, असचे अनचेक वबमंदिपू विज्ञापरून रथ वकमं विज्ञा बवैलगज्ञाडरी प्रथम सस्थर

आवण नमंतर गवतमज्ञानहरी झज्ञालरी. पण ररो विज्ञाहनज्ञाविर वकमं विज्ञा विज्ञाहनज्ञात बसणज्ञार तरोच सज्ञारथरी चज्ञाकज्ञामंनज्ञा, खज्ञालरी न उतरतज्ञा

गतरी दिचेणज्ञार हरी कल्पनज्ञा म्हणरचे कज्ञामंवतकज्ञारकच नज्ञाहरी कज्ञा?

सज्ञायकलचरी  चज्ञाकचे  हरी  सतुदज्ञा  कज्ञामंवतकज्ञारक

कल्पनज्ञामंचज्ञा  पररपज्ञाकच.  विरनज्ञालज्ञा  हलकरी,

तररीहरी  दिणकट,  भसौवतकशज्ञास्त्रज्ञाच्यज्ञा

वनयमज्ञामंच्यज्ञा  अवधकज्ञावधक  रविळ  रज्ञाणज्ञाररी.

मज्ञाणसज्ञानचे  ओढज्ञायचरी असल्यज्ञामतुळचे  लज्ञाकडरी

वकमं विज्ञा  लरोखमंडरी  चज्ञाकचे  अशक्यच.  त्यज्ञामतुळचे

रज्ञास्त  दिज्ञाबज्ञाचरी  हविज्ञा  रबररी  टटपूबच्यज्ञा

वपशविरीत भरून वपशविरीलज्ञा टणक रबरज्ञाचचे

बज्ञाह्य  आविरण  असणचे  वहतज्ञाचचे  ठरलचे .

हलक्यज्ञा धज्ञातपूच्यज्ञा धज्ञाविचेविर हरी हविचेचरी रबररी

वपशविरी बसविलरी आवण चज्ञाक तयज्ञार झज्ञालचे…. पण नज्ञाहरी. चज्ञाकज्ञाचचे आरचेसतुदज्ञा महत्विज्ञाचचे. चज्ञाक एकज्ञाच वबमंदिपूविर रस्त्यज्ञालज्ञा

टचेकणज्ञारचे त्यज्ञामतुळचे  रस्त्यज्ञाकडपून यचेणज्ञाररी प्रवतवकयज्ञा सहन करण्यज्ञासज्ञाठरी आधरीच तज्ञाणलचेलचे  स्परोक्स धज्ञाविचेपज्ञासपून चज्ञाकज्ञाच्यज्ञा

ककें दज्ञापयर्यंत बसविलचेलचे . हचे प्ररी-स्टटचेस्ड तमंत्रजज्ञानज्ञाचचे उत्तम उदिज्ञाहरण.

दिरोनचज्ञाकरी सज्ञायकल मज्ञाणसज्ञालज्ञा विज्ञापरतज्ञा यचेईल. त्यज्ञासज्ञाठरी थरोडरी सविय करणचे पतुरचेसचे आहचे हचे पवहल्यज्ञामंदिज्ञा लकज्ञात यचेणचे

हज्ञाहरी चमत्कज्ञारच. आपण सज्ञायकल कशरी चज्ञालवितरो, यज्ञाचमं नरीट वनररीकण कचे लमं तर वकतरी वकचकट वकयज्ञा आपलज्ञा मकेंदि पू
सवियरीमतुळचे  करत असतरो हचे  कळचेल.  तरोल सज्ञाविरण्यज्ञासज्ञाठरी वनगचेवटव्ह फरीडबबॅक हचे कमं टटरोल वसस्टरीम्समधलचे  तत्वि मकेंदिपू
वकतरी  वबनचपूक  विज्ञापरतरो  तचे  पहज्ञा.  तरोल  सज्ञाविरण्यज्ञासज्ञाठरी  आपण  डज्ञाविरीकडचे  झतुकपू  लज्ञागल्यज्ञाविर  उरविरीकडचे  विरन

टज्ञाकण्यज्ञाचरी कलज्ञा मकेंदिपू वशकलज्ञा करी तरोल सज्ञाधलज्ञाच.  त्यज्ञातहरी तरोल सज्ञाविरत पतुढचेहरी रज्ञायचचे आहचे  त्यज्ञामतुळचे  डज्ञाविरीकडचे

सज्ञायकल झतुकपू  लज्ञागलरी तर उरविरीकडचचे  पज्ञायडल पतुढचे  दिज्ञाबज्ञायचचे  आवण तशरीच गरोष्ट डज्ञाविचे  पज्ञायडल मज्ञारण्यज्ञाच्यज्ञा

बज्ञाबतरीत.  बज्ञादिलरीत उभचे रज्ञाहपून बज्ञादिलरी उचलतज्ञा यचेणज्ञार नज्ञाहरी पण ज्यज्ञा सज्ञायकलविर बसज्ञायचचे तरी स्विततःच पतुढचे  नचेतज्ञा

यचेईल अशरी कल्पनज्ञा करतज्ञा यचेणचे हचे सज्ञायकलरीच्यज्ञा मपूळ वनमज्ञारत्यज्ञाचचे बतुदि य्वधविवैभविच म्हणज्ञायलज्ञा हविचे.

                   महहिलललांसलठठीचठी सलधठी सलयकल
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कयाय म्हणितयाय कयाय ?
औषध णनमयार्माणि
१६३१ सज्ञालरी रमरन शज्ञास्त्रज प्रज्ञा. ररोहज्ञानस हज्ञाटरमज्ञान यज्ञामंचज्ञा मवत्यपू झज्ञालज्ञा. तचे 
कचे वमस्टटरी (Chymiatrie कज्ञायवमयबॅटटरी) यज्ञा वविषयज्ञाचचे प्रज्ञाध्यज्ञापक-समंशरोधक हरोतचे. 
त्यज्ञामंचज्ञा खज्ञास वविषय हरोतज्ञा औषध वनमज्ञारणज्ञाचचे वविजज्ञान. मज्ञानविरी मकेंदिपूचज्ञा अकर
कज्ञाढपून त्यज्ञाचज्ञा कज्ञाढज्ञा वपणचे हज्ञा फरीट यज्ञा वविकज्ञारज्ञाविरचज्ञा उपज्ञाय आहचे असचे त्यज्ञामंचचे
मत हरोतचे. त्यज्ञा वशविज्ञाय वहरव्यज्ञा बचेडकज्ञाच्यज्ञा यकव तज्ञापज्ञासपून तयज्ञार कचे लचेलरी पपूड
विज्ञापरूनहरी हज्ञा वविकज्ञार बरज्ञा हरोऊ शकतरो असचे त्यज्ञामंनरी मज्ञामंडलचे हरोतचे. हचे बचेडपूक मचे
तचे रतुलवै यज्ञा मवहन्यज्ञातच रमरनरीत सज्ञापडत असत.

पपथ्वशी ससस्थिर कया आहण ?
वसवपयरो वकयज्ञारज्ञामममंटरी यज्ञा प्रज्ञाध्यज्ञापकज्ञामंनरी तर तरीनशचे विषज्ञार्यंपपूविर्षी कचे लचेलचे वविधज्ञान आर 

कचे विळ हज्ञास्यज्ञास्पदि विज्ञाटचेल असचे आहचे. पवथ्विरीलज्ञा नज्ञा करोणतचे अवियवि आहचेत नज्ञा 

स्नज्ञायपू मग तरी हलचेलच कशरी, तरी सस्थरच असलरी पज्ञावहरचे असचे त्यज्ञामंनरी १६३३ 

सज्ञालरी म्हटलचे . हचे प्रज्ञाध्यज्ञापक इटलरी दिचेशज्ञातरील सतुप्रवसद वपसज्ञा वविदज्ञापरीठज्ञातरील 

वविजज्ञान-प्रज्ञाध्यज्ञापक हरोतचे.

रयाजण कया हसलण  ?
१६६४ सज्ञालरी इमंग्लमंडचचे रज्ञारचे चज्ञाल्सर दिय्ववितरीय हचे रज्ञाज्य कररीत हरोतचे.

त्यज्ञाच  सतुमज्ञारज्ञालज्ञा  रमबटर  बमइल  हज्ञा  समंशरोधक  हविचेचचे  विस्ततुमज्ञान  वि

आकज्ञारमज्ञान यज्ञाविर प्रयरोग कररीत हरोतज्ञा. बमइल सज्ञारख्यज्ञा समंशरोधकज्ञानचे

असचे हविचेचचे विरन करण्यज्ञात विचेळ घज्ञालविज्ञाविज्ञा हरी गरोष्ट रज्ञारचेसज्ञाहचेबज्ञामंनज्ञा

अवरबज्ञात  रुचलरी  नव्हतरी.  विचेळचेच्यज्ञा  यज्ञा  दितुरुपयरोगज्ञाबद्दल  त्यज्ञामंनरी

मरोठटज्ञानचे हसपून नज्ञापसमंतरी व्यक्त कचे लरी अशरी ननोंदि सबॅम्यतुअल पचेपरी यज्ञामंनरी

त्यज्ञामंच्यज्ञा  डज्ञायररीत  कचे लरी  आहचे.  हविचेविररील दिज्ञाब  विज्ञाढलज्ञा  करी  त्यज्ञाचचे

आकज्ञारमज्ञान  कमरी  हरोतचे  आवण  दिज्ञाब  कमरी  झज्ञालज्ञा  करी  त्यज्ञाचचे

आकज्ञारमज्ञान विज्ञाढतचे हचे सज्ञामंगणज्ञारज्ञा वनयम वि त्यज्ञामज्ञागरील गवणत रमबटर

बमइल यज्ञामंनरी शरोधपून कज्ञाढलचे . हज्ञा वनयम बमइल्स लम म्हणपून प्रवसद आहचे.
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मयागशील कशोडडयाचण उत्तर
चहज्ञा ९५ कविडटज्ञामंनज्ञा उपलब्ध हरोतज्ञा. टणकरज्ञाविज्ञामंनरी ६४ वि ३२ कविडटज्ञामंच्यज्ञा नरोटज्ञा वदिल्यज्ञा आवण एक कविडरीचरी नरोट

परत घचेतलरी.  त्यज्ञामंच्यज्ञाकडचे  एकपू ण २१ नरोटज्ञा  (१,२,४,८,१६,३२,६४ यज्ञा सविर सज्ञात प्रकज्ञारज्ञामंच्यज्ञा प्रत्यचेकरी ३)  हरोत्यज्ञा.

त्यज्ञापवैकरी २ वदिल्यज्ञा वि एक (एक कविडरीचरी नरोट) परत घचेतलरी. म्हणरचे २० नरोटज्ञा उरल्यज्ञा. 

रर नचेमक्यज्ञा नरोटज्ञा दिचेऊन कज्ञाहरीच सतुटचे  परत घ्यज्ञायचचे नसतरील तर मज्ञात्र टणकरज्ञाविज्ञामंनज्ञा ६४,१६,८,४,२,१ अशज्ञा एकपू ण

९५ कविडटज्ञा वकमं मतरीच्यज्ञा ६ नरोटज्ञा दज्ञाव्यज्ञा लज्ञागल्यज्ञा असत्यज्ञा. तचेव्हज्ञा त्यज्ञामंच्यज्ञाकडचे १५ नरोटज्ञा वशल्लक रज्ञावहल्यज्ञा असत्यज्ञा.  

नवण कशोडण
नरीलज्ञामंगण रज्ञाज्यज्ञात दिरोनच प्रकज्ञारचचे लरोक रज्ञाहत असत. सदिवैवि खरचे बरोलणज्ञारचे  बचेडर,  वन सदिवैवि खरोटचे  बरोलणज्ञारचे  बचेरड.
त्यज्ञामंच्यज्ञा बज्ञाह्य शररीर-लकणज्ञामंत कज्ञाहरीहरी फरक नव्हतज्ञा. 
एकदिज्ञा हचे बचेडर-बचेरड प्रकरण मज्ञाहरीत असलचेलज्ञा अरय त्यज्ञामंच्यज्ञा रज्ञाज्यज्ञातपून प्रविज्ञास करतज्ञानज्ञा रस्तज्ञा चतुकलज्ञा. वफरत वफरत
एकज्ञा वतकटरीविर तरो परोचलज्ञा तचेव्हज्ञा त्यज्ञालज्ञा वतथचे दिरोन व्यक्तरी वदिसल्यज्ञा.
त्यज्ञा करोण आहचेत (बचेडर करी बचेरड) हचे कळज्ञायचज्ञा मज्ञागर अथज्ञारतच नव्हतज्ञा.
अरयलज्ञा पज्ञाहतज्ञाच त्यज्ञा दिरोघज्ञामंनरीहरी एकत्र रज्ञाहरीर कचे लचे , "तपू विज्ञाट चतुकलचेलज्ञा वदिसतरोस. आमच्यज्ञापवैकरी कतु णज्ञा एकज्ञालज्ञाच तपू
एकच प्रश्न वविचज्ञारू शकशरील.  ततुझ्यज्ञा पतुढटज्ञातल्यज्ञा यज्ञा दिरोन विज्ञाटज्ञामंपवैकरी एक विज्ञाट नक्करी मवत्यपूकडचे  रज्ञातचे वन दितुसररी
ररीविनज्ञाकडचे.  ततुलज्ञा  आल्यज्ञा विज्ञाटचेनचे  परतण्यज्ञाचरी  मतुभज्ञा  नज्ञाहरी.  प्रश्न आमच्यज्ञापवैकरी  कतु णज्ञालज्ञा  वविचज्ञारज्ञायचज्ञा आवण कज्ञाय
वविचज्ञारज्ञायचज्ञा तचे तपू ठरवि. आमच्यज्ञा स्विभज्ञाविधमज्ञारलज्ञा रज्ञागपून आम्हरी त्यज्ञाचचे उत्तर दिचेऊ यज्ञाचरी खज्ञात्ररी दिचेतरो".
अरयनचे कज्ञाय प्रश्न वविचज्ञारज्ञाविज्ञा, आवण कतु णज्ञालज्ञा?

इ-पमुसतकण
वविजज्ञान ककें दज्ञाच्यज्ञा समंकचे तस्थळज्ञाविर अनचेक इ-पतुस्तकचे  वनतःशतुल्क डज्ञाउनलरोड (अविकरण) करतज्ञा यचेतज्ञात. हरी सविर

पतुस्तकचे  वविजज्ञान ककें दज्ञाचरी वनवमरतरी आहचे. बहतुतचेक सविर पतुस्तकचे  मरज्ञाठरीत आहचेत. कज्ञारण वविजज्ञान आवण तमंत्रजज्ञान

लरोकभज्ञाषचेत आणणचे हचे ककें दज्ञाचचे महत्विज्ञाचचे उदिय्वदिष्ट आहचे. ततुम्हरी विज्ञाचत आहज्ञात तरो अमंक दिचेखरील इ-पतुस्तक

रूपज्ञात ततुम्हज्ञालज्ञा डज्ञाउनलरोड करतज्ञा यचेईल. 

हज्ञा अमंक करोणतज्ञाहरी बदिल न करतज्ञा छज्ञापपून विज्ञाटण्यज्ञास विज्ञा वविकण्यज्ञासहरी वविजज्ञान ककें दज्ञाचरी परविज्ञानगरी आहचे.
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ससौर उष्णितणचण मयापन
ससौर ऊरर्जेतपून वमळणज्ञाऱ्यज्ञा उष्णतचेचचे मज्ञापन सहर करणचे शक्य आहचे. त्यज्ञासज्ञाठरी पतुढरील तयज्ञाररी करज्ञाविरी लज्ञागचेल... 

• एक वलटर (ऊध्विरपज्ञातन कचे लचेलचे) पज्ञाणरी 

• फज्ञायबरचरी वकमं विज्ञा प्लज्ञासस्टकचरी १ वलटर पज्ञाणरी सहर मज्ञाविचेल इतक्यज्ञा आकज्ञारज्ञाचरी पचेटरी 

• पचेटरीतरील पज्ञाणरी झज्ञाकण्यज्ञास स्विच्छ कज्ञाच 

• तज्ञापमज्ञापरी (सज्ञाधज्ञा पज्ञाऱ्यज्ञाचज्ञा तज्ञापमज्ञापरीहरी चज्ञालचेल.)

• पज्ञाणरी मरोरण्यज्ञासज्ञाठरी घनफळमज्ञापक (आकज्ञारमज्ञानदिशरक खतुणज्ञा कचे लचेलचे पज्ञारदिशर्षी भज्ञामंडचे) 

विररील सज्ञावहत्य विज्ञापरून दितुपज्ञाररी

११ तचे ३ यज्ञा विचेळज्ञात ऊन्हचे

असतज्ञानज्ञा दिर १५ वमवनटज्ञामंनरी

तज्ञापमज्ञानज्ञाचरी ननोंदि करज्ञा. ननोंदि

कमज्ञामंक, विचेळ वि तज्ञापमज्ञान असचे

रकज्ञानचे तयज्ञार करून दिहज्ञा

ननोंदिजींचरी एक सज्ञारणरी बनविज्ञा. 

ननोंद क्रमयाअंक ननोंदशीचशी वणळ तयापमयान अअंश सणसलसयस

१

२

--

१०

ऊरज्ञार  = शक्तरी x विचेळ हचे सपूत्र वि त्यज्ञा वशविज्ञाय एक वकलरो कबॅ लररी उष्णतज्ञा म्हणरचे कज्ञाय यज्ञाचरी व्यज्ञाख्यज्ञाहरी महत्विज्ञाचरी

आहचे. यज्ञा दिरोन गरोष्टजींचज्ञा वविचज्ञार करून यज्ञा प्रयरोगज्ञातपून प्रवत चसौरस वमटर वकतरी विमट ससौर शक्तरी वमळचेल हचे आम्हज्ञालज्ञा

कळविज्ञा. आमचचे वनष्कषर पतुढरील अमंकज्ञात प्रवसद करणज्ञार आहरोत.
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 परोहणज्ञारचे महज्ञाविवक
हररतगवह पररणज्ञामज्ञामतुळचे  पवथ्विरीचचे तज्ञापमज्ञान सतत विज्ञाढतचे

आहचे.  यज्ञालज्ञा कज्ञारण आहचे मज्ञाणसज्ञानचे हज्ञाविरटपणज्ञापज्ञायरी

सज्ञातत्यज्ञानचे विज्ञापरलचेलरी ऊरज्ञार.  यज्ञा विज्ञापरज्ञामतुळचे  मरोठटज्ञा

प्रमज्ञाणज्ञात कबरविज्ञायपूचरी वनवमरतरी हरोत रहज्ञातचे. 

झज्ञाडचे  ज्यज्ञा प्रमज्ञाणचे मरोठटज्ञा प्रमज्ञाणज्ञात हज्ञा विज्ञायपू  शरोषपून

घचेऊ शकतज्ञात,  तसज्ञाच आणखरी एक ररीवि हचे  कज्ञाम

करू शकतरो. तरो आहचे दिचेविमज्ञासज्ञा...व्हचेल. 

समतुदज्ञाच्यज्ञा पज्ञाण्यज्ञातरील कबर विचेगळज्ञा करून प्रवथनचे आवण मचेदिरूपज्ञात स्विततःच्यज्ञा शररीरज्ञात सज्ञाठविण्यज्ञाचरी वकयज्ञा हज्ञा मज्ञासज्ञा

कररीत रज्ञाहतरो आवण मज्ञाणसज्ञानचे हज्ञाविरटपणज्ञापज्ञायरी कचे लचेल्यज्ञा पज्ञापज्ञामंचज्ञा वनचरज्ञा करतरो.  हज्ञा कबर वकत्यचेक टन विरनज्ञाचज्ञा

असतरो.  मज्ञासज्ञा मचेल्यज्ञानमंतर त्यज्ञाचज्ञा सज्ञामंगज्ञाडज्ञा रचेव्हज्ञा  समतुदज्ञाच्यज्ञा तळज्ञाशरी रज्ञातरो,  त्यज्ञाविचेळरी विज्ञातज्ञाविरणज्ञातरील रळण्यज्ञाच्यज्ञा

प्रवकयचेतपून शचेकडरो हरज्ञाररो विषज्ञार्यंसज्ञाठरी कबर कज्ञाढपून घचेतलज्ञा रज्ञातरो. कज्ञारण हज्ञा सज्ञामंगज्ञाडज्ञा शचेकडरो, हरज्ञाररो विषर्जे तळज्ञाशरी रज्ञाहतरो.

दिचेविमज्ञाशज्ञामंच्यज्ञा सज्ञामंगज्ञाडटज्ञामंबररोबर समतुदतळज्ञाशरी गचेलचेल्यज्ञा कबज्ञारचचे  एकपू ण विरन दिरविषर्षी तरीस हरज्ञार टन असज्ञाविचे  असज्ञा

अमंदिज्ञार आहचे. रर दिचेविमज्ञाशज्ञामंचरी समंख्यज्ञा व्यज्ञापज्ञारयतुगज्ञाच्यज्ञा पपूविर्षी असलचेल्यज्ञा समंख्यचेइतकरी झज्ञालरी तर हचे विरन प्रवतविषर्षी एक

लज्ञाख सज्ञाठ हरज्ञार टन इतकचे  असचेल. 

रचेव्हज्ञा दिचेविमज्ञासचे वरविमंत असतज्ञात तचेव्हज्ञासतुदज्ञा त्यज्ञामंच्यज्ञा वविष्ठचेतपून वमळणज्ञाऱ्यज्ञा नज्ञायटटरोरन, फमस्फरस वि लरोखमंड यज्ञा दव्यज्ञामंविर

प्ललँकटन हचे समतुदशवैविज्ञाल विज्ञाढतचे वि समतुदज्ञाविररील हविचेतलज्ञा कबर शरोषपून घचेतचे त्यज्ञासज्ञाठरी प्रकज्ञाशसमंश्लचेषणज्ञाचज्ञा विज्ञापर कचे लज्ञा 

रज्ञातरो.

व्यज्ञापज्ञाररी कज्ञारणज्ञामंसज्ञाठरी मरोठटज्ञा प्रमज्ञाणज्ञात दिचेविमज्ञाशज्ञामंचरी वशकज्ञार कचे लरी रज्ञातचे. हरी वशकज्ञार वनयमंत्रणज्ञात आलरी तर मज्ञाणसज्ञालज्ञा 

लज्ञागलचेल्यज्ञा ऊरज्ञारविज्ञापरज्ञाच्यज्ञा व्यसनज्ञाविररील तरो उतज्ञारज्ञा ठरू शकतरो. 

विवक लज्ञागविड कज्ञा करज्ञायचरी हचे न कळतज्ञाच अनचेकदिज्ञा विनरीकरणज्ञाचचे कसौततुक कचे लचे  रज्ञातचे. झज्ञाडचे प्रकज्ञाशसमंश्लचेषणज्ञाचज्ञा विज्ञापर

करून हविचेतलज्ञा कबर स्विततःच्यज्ञा शररीरज्ञात शरोषपून घचेतज्ञात वि स्विततःच्यज्ञा विज्ञाढरीसज्ञाठरी त्यज्ञाचज्ञा उपयरोग करतज्ञात. दिचेविमज्ञासचे तसचेच

कज्ञाम समतुदज्ञात कररीत असतज्ञात. तचे समतुदज्ञातलज्ञा कबर विचेगळज्ञा करून स्विततःच्यज्ञा विज्ञाढरीसज्ञाठरी विज्ञापरतज्ञात. 

गचेलरी शचेकडरो विषर्जे हचे परोहणज्ञारचे महज्ञाविवक पवथ्विरीविररील कबरपदिवचन्ह (carbon foot-print) कमरी करत आहचेत. 

                      द देविमज्ञासज्ञा
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शशीधरयाचयायर्मा
बमंगज्ञाल यचेथरील हतुगळरी वरल्ह्यज्ञात भतुररसवष्टरी यज्ञा गज्ञाविरी शरीधरज्ञाचज्ञायर यज्ञा भज्ञारतरीय गवणतरीचज्ञा रन्म इ.स. ८७० मधचे झज्ञालज्ञा.

आई  अच्चरोकज्ञाबज्ञाई  आवण  विडरील  पमंवडत  बलदिचेवि  यज्ञामंचज्ञा  हज्ञा  मतुलगज्ञा.  विगरसमरीकरणज्ञाचचे  उत्तर  कज्ञाढण्यज्ञाचरी  ररीत

शरीधरज्ञाचज्ञायज्ञार्यंनरी स्वितमंत्रपणचे शरोधपून कज्ञाढलरी हरोतरी. 

शपून्य यज्ञा समंख्यचेचचे  गतुणधमर शरीधरज्ञाचज्ञायज्ञार्यंनज्ञा स्पष्टपणचे मज्ञावहतरी हरोतचे.  त्यज्ञामंनरी बरीरगवणतज्ञाचज्ञा विज्ञापर व्यविहज्ञारज्ञातरील प्रश्न

सरोडविण्यज्ञासज्ञाठरी कचे लज्ञा हरोतज्ञा.  त्यज्ञावशविज्ञाय,  अमंकगवणत आवण बरीरगवणत यज्ञातरील फरकहरी त्यज्ञामंनज्ञा स्पष्ट झज्ञालज्ञा हरोतज्ञा.

त्यज्ञामंचचे मतुख्य कज्ञाम म्हणरचे विगरसमरीकरण सरोडविण्यज्ञाचरी त्यज्ञामंचरी ररीत हचे हरोय. तरी खज्ञालरी थरोडक्यज्ञात वदिलरी आहचेतः

ax2
+bx+c=0

आतज्ञा यज्ञा विगरसमरीकरणज्ञाच्यज्ञा दिरोन्हरी बज्ञारपूमंनज्ञा 4a नचे गतुणज्ञातः-

4 a2 x2
+4 abx+4 ac=0

दिरोन्हरी बज्ञारपूमंमधपून 4ac विरज्ञा करज्ञातः-

4 a2 x2
+4 abx=−4 ac

दिरोन्हरी बज्ञारपूमंमध्यचे b2 वमळविज्ञातः-

4 a2 x2
+4 abx+b2

=b2
−4ac

आतज्ञा डज्ञाव्यज्ञा बज्ञारपूकडरील विगर पपूणर असल्यज्ञामतुळचे ,

(2ax+b)
2
=b2

−4 ac

दिरोन्हरी बज्ञारपूमंचरी विगरमतुळचे घचेतलरी असतज्ञा, 

2ax+b=√(b2
−4ac )

यज्ञा विरून x चरी वकमं मत अशरी यचेतचेतः 

x=
−b±√(b2

−4ac)
2a

आर यज्ञाच सपूत्रज्ञानतुसज्ञार विगरसमरीकरण सरोडविलचे रज्ञातचे !

शरीधरज्ञाचज्ञायर इ.स. ९३० सज्ञालरी वियज्ञाच्यज्ञा सज्ञाठज्ञाव्यज्ञा विषर्षी वनधन पज्ञाविलचे .
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 सवरया आणणि मयावशशी
स्विरज्ञा आतज्ञा सज्ञातविरीत गचेलरी हरोतरी आवण वतलज्ञा खपूप प्रश्न पडत असत. घररी सज्ञाऱ्यज्ञामंनज्ञा तरी हचे प्रश्न वविचज्ञारून भमंडज्ञाविपून

सरोडत असचे.  पण स्विरज्ञाचरी मज्ञाविशरी मज्ञात्र वतच्यज्ञा सज्ञाऱ्यज्ञा प्रश्नज्ञामंचरी उत्तरचे दिचेत असचे.  त्यज्ञा वदिविशरी रवविविज्ञार हरोतज्ञा आवण

स्विरज्ञालज्ञा, आतज्ञा कज्ञाय करज्ञाविमं हचे कळत नव्हतमं. तचेविढटज्ञात वतलज्ञा मज्ञाविशरी वदिसलरी. स्विरज्ञानमं वतलज्ञा वविचज्ञारलमं  करी शज्ञाळचेत

वतलज्ञा वशककज्ञामंनरी झज्ञाडमं लज्ञाविज्ञायलज्ञा सज्ञामंवगतलमं आहचे. "पण झज्ञाडमं कज्ञा लज्ञाविज्ञायचरी ?  ” स्विरज्ञा म्हणज्ञालरी.

"  झज्ञाडमं  लज्ञाविण्यज्ञाचचे अनचेक फज्ञायदिचे  अज्ञाहचेत.  तचे ततुलज्ञा एखज्ञादज्ञा छज्ञान पतुस्तकज्ञात विज्ञाचतज्ञा यचेतरील.  पण त्यज्ञातलज्ञा सविज्ञारत

महत्विज्ञाचज्ञा फज्ञायदिज्ञा मरी ततुलज्ञा सज्ञामंगतचे. तरो म्हणरचे, सपूयरप्रकज्ञाशज्ञाचज्ञा विज्ञापर करून झज्ञाडमं स्विततःचमं अन्न स्विततः तयज्ञार करतज्ञात.

तचे करतज्ञानज्ञा हविचेतल्यज्ञा कबरविज्ञायपूचज्ञा विज्ञापर करून स्विततःच्यज्ञा शररीरज्ञाचरी विज्ञाढ करतज्ञात. ऊरर्जेचरी उधळपटरी करून मज्ञाणपूस

मरोठटज्ञा प्रमज्ञाणज्ञात कबरविज्ञायपू तयज्ञार करत रज्ञाहतरो, पण असमं करणमं मज्ञाणसज्ञाच्यज्ञा ररीविनज्ञालज्ञा घज्ञातकच आहचे. यज्ञा समंकटज्ञातपून

झज्ञाडमं आपल्यज्ञालज्ञा विज्ञाचवितज्ञात. म्हणपून सविर प्रकज्ञारचरी झज्ञाडमं लज्ञाविज्ञायचरी, आवण रतुनरी मरोठरी कज्ञापज्ञायचरी नज्ञाहरीत.  “

"मरी यज्ञा वविषयज्ञाविर एक सव्हवडओ पज्ञावहलज्ञा आहचे.  ” स्विरज्ञानमं उत्सज्ञाहज्ञानमं मज्ञाविशरीलज्ञा सज्ञामंवगतलमं .  पण मज्ञाविशरी म्हणज्ञालरी

"आपण सज्ञाऱ्यज्ञामंनरीच सव्हवडओ ऐविररी चज्ञामंगलरी पतुस्तकमं  विज्ञाचज्ञायलज्ञा हविरीत. हलणज्ञाररी वचत्ररूप मज्ञावहतरी मज्ञाणसज्ञाच्यज्ञा मकेंदिपूलज्ञा

आळशरी बनवितचे. मज्ञात्र पतुस्तक विज्ञाचतज्ञानज्ञा, शब्दि समरपून घ्यज्ञाविचे लज्ञागतज्ञात. मग आपलज्ञा मकेंदिपू स्विततःच अशरी वचत्रमं तयज्ञार

करतरो आवण तरो आळशरी बनत नज्ञाहरी.  वशविज्ञाय ततुम्हरी सव्हवडओ पहज्ञातज्ञा त्यज्ञाविचेळरी दितुसऱ्यज्ञाच्यज्ञा नररचेतपून तरो पहज्ञात

असतज्ञा.  ” “प्रत्यचेक गरोष्ट स्विततःच्यज्ञा नररचेतपून पहज्ञातज्ञा यज्ञायलज्ञा हविरी स्विरज्ञा...  ” मज्ञाविशरी म्हणज्ञालरी.

मज्ञाविशरी कज्ञाय म्हणज्ञालरी तचे  स्विरज्ञालज्ञा  सगळमंच समरलमं  असमं  नज्ञाहरी.  वततक्यज्ञात मनरी

मज्ञाविशरी  घरज्ञात  वशरलरी.  वतच्यज्ञाशरी  खचेळज्ञायलज्ञा  स्विरज्ञा  वनघपून  गचेलरी.  मज्ञात्र  सवततःच्यया
नजरणततून पहयायचअं म्हणिजण नणमकअं  कयाय हज्ञा प्रश्न वतच्यज्ञा मनज्ञात घरोळतच रज्ञावहलज्ञा.

णवजयान कहें द्र कयाय आहण ?
• वविजज्ञान तमंत्रजज्ञानज्ञाचज्ञा विज्ञापर थचेट सज्ञामज्ञान्य मज्ञाणसज्ञासज्ञाठरी व्हज्ञाविज्ञा यज्ञासज्ञाठरीचज्ञा सचेविज्ञाभज्ञाविरी उपकम

• वनसगरस्नचेहरी तमंत्रजज्ञानज्ञाचरी वनवमरतरी करण्यज्ञाचचे उदिय्वदिष्ट
• प्रयरोग, प्रकल्प, प्रवशकण आवण प्रबरोधन यज्ञा चततुतःसपूत्ररीविर आधज्ञाररत कज्ञायरकम

• स्विततःचचे प्रश्न स्विततःच सरोडविण्यज्ञाचरी कमतज्ञा वनमज्ञारण करण्यज्ञाचरी धडपड
• प्रत्यचेकज्ञाकडपून त्यज्ञाच्यज्ञा कतु वितरीनतुसज्ञार घचेऊन प्रत्यचेकज्ञालज्ञा त्यज्ञाच्यज्ञा गररचेनतुसज्ञार दिचेण्यज्ञाचज्ञा ध्यज्ञास
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