िवज्ञानाच्या चष्म्यअंध�ध्द
“�ाः! न�ा कामाला िनघालो आिण �शकलास! आता कसलं साधतंय काम!”
�शकणं, मांजर आडवी जाणं, पाल चुकचुकणं, अमावास्या, रा�काळ... काम न होण्याच्या अशा कारणांची या
न संपणारी आहे. याउलट सवत्स धेनू �दसली; देवावरच डावं फू ल पडलं तर काम होण्याची गॅरंटीच िमळते!
आपला देश मागासलेला म्हणून ितथे अशा अंध�ध्दांचा सुकाळ समजू तो. पण अित�गत पा�ात्य देशांतही
मीठ सांडणं, आरसा फु टणं, िशडीखालून जाणं ददु व
� ाशी िनगिडत आहे. जगातल्या �त्येक �ठकाणच्
वेगवेगळ्या �ादेिशक अंध�ध्दा आहेतकशा िनमार्ण होतात त्य
ते शोधायला शा�ज्ञांनी काही मानसशा�ीय �योग केले. त्यांनी �पजऱ्यातल्या कबुतरांवर िनयिमत वे
दाणे पडायची सोय के ली. दाणे पडण्यापूव�जर कबुतराने स्वतःभोवती िगरक� घेतलीअसली तर ‘िगरक� 
घेतली क� दाणे पडतात,’ असा त्याचा ैरस
ग
ज होई. दाणे पुन्हा पडावे म्हणून ते िगरक्याच घराही. दाणे
आपसूक पडत होतेच. ते िगरक्यांनंतरही पत; गैरसमज प�ा होई. दुसऱ्या एका कबुतराने मान वेळावल्याव
दाणे पडले. ते मान वेळावतच रािहलं. ितसरं पंख फडफडावत रािहलं. त्यांच्या त्या वागण्याने दाणे पडतात
त्याचा झालेला समज म्हणजेचअंध�ध्द!
रानावनात भटकणाऱ्या असुरिक्षत आ�दमानवांची बुध्दी �त्येक चा-वाईट गो�ीचं कारण शोधत होती. 
त्यांना िवज्ञानाची सनव्हती. त असेच चक
ु �चे कायर्कारणसंबंध लावत.एखा�ा ��येचा दघ
ु र्टनांशी तर
दुसरीचा सुदैवाशी चुक�चा संबंध जोडला जाई. �शक ही सद�-पडसं-ताप यांची पूवर्िनशाणी असते.तापपडशाने कामं अडतात. म्हणून �शक कामाला धा�जणी नाही. म्हणजे‘�शक आल्यावर काम होत नाही’  असा 
बादरायण संबंध जोडला गेला.   ‘झाडीत सळसळ झाली क� वाघ येतो,’ या अनुभवातून ‘सळसळ झाली क� 
वाघ येतोच’ असा िनष्कषरिनघे. म्हणूनकसलीही सळसळ झाली तरीही �ध्देने पळापळ होई.कधीकधी ‘वाघच 
असेल कशाव�न?’ असा िवचार क�न न पळण्याचा‘�योग’ करणारे लोक त्यांच्यत्या‘शेवटच्या िवचार’सह 
आिण �योगशील जनुकांसह �ा�मुखी पडले; त्यावेळचेपळपुटे ‘तगायला लायक’ ठरले. योगायोगांमुळे
कबुतरांसारखेच त्यांच्याही मन गैरसमज िनमार्ण झाले सळसळ झाली क� पळापळ करणं मु�ाम अंगवळणी
पाडून घेतलं गेलं. त्या सवयीसमाजरीत�त बाणवल्य गेल्या पुढल्या सह�कांच्या वाटचालीत्या
गैरसमजांची मूळ कारणं मागे पडली. ती वागणूक �कवा घटना ‘शुभ’ �कवा ‘अशुभ’ इतकं च सामूिहक स्मरणा
िशल्लक रािहल. मानवी अंध�ध्दा िनमार्ण झाल्या; िप�ािप�ा जपल्या गेल्य त्या मनुष्याच्
स्वभावधमार्चा भाग बनल्
गेल्या शतकापासून मानवाला सुरिक्षतता आिण िवज्ञान या दोह�ची एकि�त साथ लाभली आहे. �यो
खरे कायर्कारणसंबंध समजून घेणं शक्य झालं आहेतेव्हाआता तरी हा अंध�ध्देच्यआंधळ्य को�शबीरीचा
खेळ संपवायला काहीच हरकत नाही.
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