फु लपाखरी वादळ

रे ब्रॅडबरीने १९५२मध्ये एक ववज्ञानकथा वलविली :
‘वीसशे पंचावन्नच्या काळातली गोष्ट. भववष्यातला एक कालप्रवासी त्या २०५५च्या काळातून वनघून टाईम
मशीनमधून वडनोसॉरांच्या काळात गेला. वतथे तो वडनोसॉरांना घाबरला; धडपडला; त्याचा पाय चुकून
जवमनीवरच्या एका फु लपाखरावर पडला आवि ते वचरडू न मेलं. २५० कोटी वर्ाांपूवी घडलेल्या त्या छोट्याशा
बदलाने जगात लिान-लिान फे रफारांची साखळी वनमााि झाली. जेव्िा तो कालप्रवासी २०५५मध्ये परतला
तेव्िा त्याला त्याच्या शिरातली भार्ा, वलपी, सामावजक संकेत आवि राजवट सारं च बदललेलं ददसलं.’
थोडक्यात काय? जगातल्या एका ठिकािी एखादा छोटासा फरक झाला तरी िजारो मैलांवरच्या दुसऱ्याच
ठिकािीिी मोिा गोंधळ उद्भवू शकतो. िे ‘गोंधळी तत्त्व’ १८९८पासून मािीत िोतं. लॉरे न्झ नावाच्या
खगोलशास्त्रज्ञाने १९६१ साली याच तत्त्वावर शोधवनबंध वलविला आवि बाित्तर साली ब्रॅडबरीचं फु लपाखरू
वापरून त्या तत्त्वाची छानशी म्िि के ली, ‘चीनमधल्या फु लपाखराने पंख िालवले आवि न्यूयॉका मध्ये वादळ
झालं.’
या म्ििीचा अनेक क्षेत्ांत प्रत्यय येत रिातो.
सायप्रससारख्या नगण्य देशातल्या व्यापारउदीमाला खोट आली तरी मुंबईचा शेअरबाजार घसरतो!
पॅवसदफक मिासागरात उष्ि पाण्याचे प्रवाि येतात. त्यांना ‘एल वननो’ म्िितात. त्यांच्यातल्या बारीकसारीक
बदलाने जगाच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या तामीळनाडू चा मान्सून आटतो. भारतातला १८९६ सालचा
भीर्ि दुष्काळिी एल वननोच्या कृ पेनेच पडला िोता.
िवामानावर फु लपाखरी पंखांखेरीज धुळीचे कि, ढग, परावर्ततत दकरि वगैरे अनेक लिान गोष्टींचा पठरिाम
िोतो. अवकाशातिी अशा छोट्या छोट्या गोष्टींचे दूरगामी ‘गोंधळी’ पठरिाम िोत असतात.
त्यांतला गोंधळ एक मूलभूत तत्त्व सांगतो. फु लपाखरापासून ववश्वाच्या सीमारेर्ेवरच्या आकाशगंगांपयांत
साऱ्याच गोष्टींची उत्पत्ती एकाच ‘वबग बँग’पासून झाली; त्या धमाक्यातून उत्पन्न झालेल्या साऱ्यांचं एकमेकांशी
अतूट नातं असतं. ते त्यांचं नातं ववश्वाचं संतुलन सांभाळायला िातभार लावतं. त्यात वडनोसॉर ववशेर्,
फु लपाखरू गौि असं नसतं. प्रत्येकात त्या आददऊजेची छोटी-मोिी गुंतविूक असतेच. म्ििूनच त्यांतल्या
एखाद्या नगण्य वाटिाऱ्या गोष्टीला धक्का पोचला तरी त्याचा इतरांवरिी पठरिाम िोतो; कधी ना कधी, कु िे ना
कु िे त्याचं पयावसान उत्पातांत िोऊ शकतं. ‘चराचरांशी अपुलें नातें’ ... लॉरें झचं फु लपाखरू िेच सांगतं.
सध्याच्या यांवत्क, संगिकी जगात िे तत्त्व ववसरायला िोतं. बेबंदपिे वनसगाावर नको ते अत्याचार के ले
जातात. मानवाच्या त्या पापांनी बहुतेक ववश्वाच्या दूरच्या कु िल्यातरी कोनाड्यातला घडा भरत असेल. तो
भरला की कु िल्या प्रकारचा प्रलय िोईल; त्याचा पृथ्वीवर काय पठरिाम िोईल कोि जािे! कदावचत यंदाच्या

फे ब्रुवारीत रवशयात झालेला उल्कापात िी त्या प्रलयाची पूवासूचनािी असू शके ल. त्यावरून मािसाने योग्य तो
धडा घेतला; वनसगााला अवधक आदराने वागवलं तर त्यात पृथ्वीचंच नव्िे तर साऱ्या ववश्वाचं वित साधेल.
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