
‘DNयAन’संचय 

मानवाचे पिहले पूवर् ससमााे वीस लाख वषा�पूव�पासून पृथवीवा वावात होत.े ते कळपांत ाहात आिण 
चीतकााानंीी  कंााानंी आिण  हेहोलीने  कमेकांंी संवा  साात. पण तया तसटपसंजया संवा ात ह तके ‘ाोका!’ी 
‘अ�’ी ‘आनं ’ी ‘ सःख’ी यांसााखे फ� तातकािलक सं ें  � ले ्ात. � वसभाात तयांं याताया यतयेकाला ाोाा 
पाणयाचे  ाेी फळ ााीं ासहाी  ाप  ंयांंयाहाल हाीच मािहती िमळे. पण ती इताापंय�त पोचवायला भाषेची 
साथ नसायामसळे ती जयाची तयांयापांीची चि�ातच ाहात असे. तया च��ंया मृतयूनंता ते तानही न� 
होत असे.  

्नसकांंयाी  ायूंं या आिण णवायंरांया अययासावयन ंा�तांचा कयास आह ेक� अ मासे  ीा- ोन लाख 
वषा�पूव� पिहली भाषा होलली ाेली असावी. तेवहापासून यतयेक च��ला िमळालेली मािहती समवयणक 
्ातभा�ना � ली ाेली; ितचा तयाच िपपीत यसाा  ाला. ती मसलाहाळांनाही सांिातली ाेली; पसपंया 
िप�ांना वाासाह�ाने िमळत ाेली; ितचा वांिंक �टकाऊपणा वापला.   

पाच ह्ाा वषा�पूव� पिहली िलपी हनली. मािहतीची लखेी न�  वहायला लााली. तयात ंकसं तलेचीं  का 
� वसात वाळून ्ाणाांी कमल लावाचं येमपरही होतं; ंतकानसंतकं �टकणााे कापाावाचे आिण 
काा ावाचे लेखही होते आिण ह्ााो वष� �टकणााे िंलालेख आिण ता�पटही होते. हसध काळात काा ावाची 
छपाई यथम वापाली ाेली. मा पसणतकांचे छापखाने आले. पसणतकांंया महण्ेच पयारयाने मािहतींया अनके 
यती िनघायला लाााया. तयापैंक� िन ान काही यती िप�ान् िप�ा �टकाया. िहनचकू मािहतीचं भांााा 
भूिमतीय पट�त वापलं; अिाक �टकाऊ  ालं. फोनो�ाफंया ाेकॉडसर आिण णिायोटेटस आाया; मा 
वहीिायोटेटसही आाया; ां्क कायरामांची साीवण  ाली आिण तयांचा आनं  पसंहा पसं हा घेणयाची सोय 
 ाली. पण तया ाेकॉडसर वेाावाकाा होत; टेटस वाांवाा तसटत. तयांची ंा ती नसे. 

तयानंता पामाणंूनी ाातंी केली. संाणक आला. नेहमींया लेखनातली साळी अअांी आका ेआिण िचंह ंतयाने 
तयांया ‘ंूंय’ आिण ‘ क’ या  ोन िचंहांंया िलपीत सामावून घेतली आिण साां तानभांााा तयांमधये ीासनू 
हसवल.ं आंता्ालाने ते तान अणााारत ्ाभा पोचवायची त्वी् केली. ाूालसााखया सवहरसरवा ह्ााो 
टेााहाईटसस क टेााहाईट   ससमााे  हा ह्ाा कोटी ंश ् मािहती उपलशा  ाली. तयायोाे मािहतीला वैि क 
णवयप आलं; लाखो माणसं हाघाीला ितचा सामाियक साीा वापाायला लााली; ितंयात भा घालायला 
लााली; अणाअणाला मािहतीचा ा�ाा वापायला लााला; तयाचा ्ाडचाळ पवरत  ाला! ही सााी मािहती 
साीवायची कंी? ही  क नवीच समणया उउ भवली! 

संाणकाने मािहती साीवायला आाी फलॉपी् कापाया होतया. मा कॉमपपॅट िाणॅस ससीाी्् आिण  
ाीवहीाी् आाया. पसपे फलपं मेमाी् आिण अखखी �ंथालयं सामावून घेणााया िचमसकाया हाार िाणॅस अंीही 
मािहतीची ‘कोंातंां’  ाली. ताीही मािहती वापतच ाेली. साळे ीासून भालेले कों अपसाे पाायला लााले. 
िंवाय ह ेसााे कोंयकाा नािंवंत आहते. �कतीही काळ्ी घेतली ताी ते  का क� कायमचा असहकाा 
पसकाय ंकतात. अंात  खा ा नवा कोंयकाा आला क� ्संयाची ाा् सात.े तयाची सााीच सामस�ी 
इितहास्मा होते. अमे�ाकेंया अंत�ाअिवतान-िवभााानेी नासाने १९६०-७० मधये अंा �कतयेक फलॉपी् 
िनकालात कापाया.  तयानंता २००० साली तया फलॉपी्मााया म्कस ााची तयांना अनपेिअतपणे ाा् 
भासली. मा तो म्कूा पात िमळवणयासाीी आकांपाताळ  क काावं लाालं. जया वेळी ते अंा ाीतीने 



्संयाचा ंोा घेत होते तवेहाही तयांंया नचा मािहतीचे पवरत सतत वापतच होते. अंा ा�ाळांमसळे ते पवरत 
थोाॅया ्ााेत साीवू ंकेल; ाा् लााली क� तयातला कस ीलाही भाा सह्ी पटकन कापून  ऊे ंकेल अंा 
िचांतन कोंपध तीची िनका िनमारण  ाली.  

आिण महणूनच ंा�तांनी ्ााताया सवा�त ्संया कोंपध तीचीी ाी न ची म त घतेली. ती पध त 
्ीवसृ�ींया उामापासूनी ससमााे तीनंे कोटी वषा�पासनू समणत यािणमारांची मािहती साीवती ती सतत 
वापात आिण पसपंया िप�ांका ेससखयपपणे पोचवत आली आह.े यतयेक पेंींया ाो्ंया कामका्ासाीी 
तयाताया मािहतीचं अचाहत वाचन चाल ूअसतं. ती पध त मानववंंांया कााक� �त हा  होणयाची ंॅयता 
नाही.  

िंवाय ंा�तांना तया पध तीची ीळख होतीच.  कोणीसंे रेप� साली ाी न ंया ाचनचें कोा ंवॉटसन 
आिण �ाक या  ोघानंी सोावलं. तयानंता पंाााच वषा�त ाॉ. हााोोव  खोाानांनी ाी न ंया भाषतेले तीन-
तीन अअाी ंश  वाचले. मा ाेा वहहटाने २०१० मधये ययोांाळेत ाासायिनक ाेणू ्सळवून िवषाणूंया 
्नसककोंातली काही वाॅयं हनवली आिण कृिरम ाी न  घावलं. या सााया संंोानामसळे ाी न ची िलपी 
ंा�तांना चांालीच अवात  ाली होती. 

महणून ‘्सनं त ेसोनं’ हा िनयम घोकत तयानंी संाणकातली मािहती ाी न त ासंफायची ीावली. ह ेाी न  
कस ीायाही वहायासकाून  कवा याणयाकाून उााा उसनवाा घयायचं नवहतं. ते ययोांाळेत मूळ ासायनांपासून 
नचाने हनवायचं होतं. पण तया कामात  क मोीी अाचण होती. ाी न ची िलपी Aी Tी Cी G या चाा 
मसळाअाांची आिण संाणकाची िलपी ‘ंूंय’ आिण ‘ क’ अंा  ोनच िचंहांची. िलटयतंााला ही ि�पा ीतनू 
चतसषपा ीत उाी  ेपेना. महणून ंूंयी १ आिण २ अंा तीन िचंहाचंी अंी  क मालीच िलपी ंा�तांनी 
हनवली. तया मााया खाकावा पाय ाोवून मािहतीचा ा�ाा पैलिलपीत पोचवणं तयांना ्मलं.  

साळं तान  का ाी न ंया �फतीत साीवायचं महटलं ता ती माातीची लांहलचक ंेपटी घावणं कीीण  ालं 
असतं. िंवाय तया साीवणीताया सासयांया सासया मािहतीची  का वेळी ्या पाणं ंॅय नाही. लााेल 
ती मािहती हवी तेवहा ंोाता यायला हवी. महणून तया पीळ ाा ाी न  �फतीचे ंा�तांनी हेताचे तसका े
घावले. तया तसकाांना ाी न ंयाच अअाांनी लेहलं लावून ते हमखास ामवाा ्सळवायची ं�ल कापली. 
तयायोाे आता त ेमाातीचं ंेपूटही िहनहोभाट घावलं ्ातं. िंवाय ाा्ेनससाा हवा तो तसकाा िनवाून 
‘पीसीआा’ नावांया तंराने ंा�त तयांया यती कापून घेतात. तया यत�वाचा ाी न -म्कूा िलटयंत�ात 
कयन  वाचता यतेो. यती कापून  ाायावा तो मूळ तसकाा  कवा तयाची  हेेह यितकृती पसंहा ्ाांया ्ााी 
्सळवून टाकतात. अंी लांहलचक तसकाी �ािहन ्पून ीेवताना तया पीळ ाा �ािहनींया िनाया कापतात. 
तयांची  समा  कावा  क िनाी घेत थोाी थोाी पसपे साकत ्ात.े तया िनायांं या घाांत मािहतीचा म्कूा 
चाा-चाा �ीकाणी न� ला ्ातो. तयामसळे  खााा तसकाात चूक  ालीच ता ती ससाााता यतेे. तयािंवाय 
तंा चसकांवा न्ा ीेवून तया ससाााणाायाी ाी न ताया खास आताही यतयेक तसकाात अंतभूरत केलेाया 
असतात. िनसाारने ्सळवूनी छापूनी ससाायनी ाेली लाखो सह�कं ्पून ीेवलेाया ाी न ंया नमसंयाची आिण 
यतयेक पेंीताया तयांया घाणावळीची या कृिरम य�ायेला मोीी म त  ाली आह.े 

या नचा पध तींया म तीन ेअमे�ाकेंया ंा�तांनी  का पसणतकाचं ाी न त िलटयंता केलं. इंगलंांया 
संंोाकांनी तयाताया रसटी ससााााया. तयानंा ाेाया वषारं या ससावातीला आपाया संणथेचा JPEG फोटोी  क 



MP3तलं �ाच भाषणी वॉटसन-�ाकचा ाी न वाचाच ंोािनहंा आिण ंेॅसपीयाची  ीांे ससनीतं अंी 
ह िवा संाणक� मािहती ाी न ंया िलपीत ासंफता आली. तयानतंा तयानंी तया ाी न ंया यती केाया आिण 
तया वाचून िहनचूक िनघाायावाच तयासंहंाीचा लेख यिसध  केला.  
सधयांया ्ाातलं साळं तान ्ा या पध तीने साीवलं ता ् ेतयाा होईल ते तानांया ‘�महांााचे इवले अंा’े 
 का माणसांया मसीीत मावू ंकेल. पंचवीस लाख वषा�पूव� पृथवीवा वावात असलेाया िनअ पणाथरल माणसांचं 
ाी न  आ्तााायत तयांं या सांाााांत �टकून ाािहल ंहोतं. तयामसळे ाी न तच न� लेला तानकों �टकाऊ 
असेल यात ंंका नाही. फ� ते अंाााया आिण कोााा थां ्ााी ीेवलं क�  ालं. तो वाचायची पध त 
िवसाायलाच  ाली ता ती कस ीायाही स्ीव पेंीकाून काीही िंकून घेता येईल.  

पण अ्ून साळं ससाळीत  ालेलं नाही. इंगलंामााया तया पिहाया ाी न -न� ींया पसनवारचनाला तशहल 
तीन आीवा ेलााले! याच ंा�तांची  ससाी महमवाकाअंाी माणसांया अखखया ्नसकसंचयाची मािहती पंााा 
िमिनटांत कापून  णंे ही आह.े तया महमवाकांअेला या वाचनांया कूमरातींी ्सळवून घेणं कीीण ्ाईल. पण 
तयाेनही मोीी अाचण आह ेती खचारची. सधया या ाी न -पध तीने  क मेााहाईट महण्े अं ा्े  क लाख 
ंश  ासंफायला सााााणपणे सहा त ेसोळा लाख ापये पातात. सधयांया यचिलत संाणक�य पध तीत  क 
मेााहाईट न� ायला  का पैंाेन कमी खचर यतेो!  

पण सधयांया कप सेटस आिण सीाी् काही वषा�तच खााह होतात. तयामसळे तयांं यातली मािहती  ा पाच-सहा 
वषा�नी नचा कोंांत न� नू साीवायला नवा खचर होतो. तयाउलट ाी न  सााााण साी-स�ा लाख वष� 
�टकतं. तया िहंेहाने पाच-सहा ह्ाा वषा�ंया काळासाीी ्ा मािहती �टकवायची असली ता ही ाी न ची 
पध त णवणतातच पाले. िंवाय तंरतान  पानाने पसपे ्ात ंआह.े कृिरम ाी न ची ्सळणी ययोांाळेत 
काायचा खचर कमी होत चालला आह.े ऐितहािसक हखाीी लप�टन आिण संणकृत भाषामंाले पसाातन �ंथ 
यांसााखे काही यकााच े्संया मािहतीचे सं�ह नेहमींयाला लाात नाही पण ते प�ास वषा�ेन अिाक �टकवणं 
आवशयक असतं. असंच अनमोल सािहतय ाी न मधये साीवून ीेवायचं असलं ता तो खचर सतकााणी लााेल 
असं महणता येईल. िंवाय पसपाया  हा वषा�त या पध तीत म्कूा साीवायची  कमत हाक�ंया यकाांया 
तानन� णींया  कमतींया ्वळपास येईल. आिण तयानतंाही ती ाी न ची पध त अिाक ससका आिण 
णवणतच होत ्ाईल.  

मा अंा अााहंह मािहतीची ‘ाी न -वाचनालयं’ चालतील. तयांं यात हसनू कसणी ‘ंेॅसपीयाचं ाी न ’ 
वाचीली कसणी ‘अ्य-अतसलच ंाी न ’ ऐकेल ता कसणी नील आमरणसा�ांया चं ावांया ‘पावलांचं ाी न ’ 
आपाया सोयीने िनवातंपणे पाहील. कसणी सांाावंी आ्पासून पाच ह्ाा वषा�नी कसणीताी  किवसाचा 
ंतकाताया मााीी ‘िवतानलेखनांया ाी न ’वयन पी चाी  खेील काील! 

ाॉ. उ�वला  ळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 

(‘l;ek:p;>B;;’ cy;; s;;Ej;ny;;n;e) 
   

          

mailto:-ujjwalahd9@gmail.com

