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प्रस्िािना 

इ.स. १९१६मध्ये पविली ववज्ञानकथा प्रकावशत झाली. 

त्याअगोदरिी कथा प्रवसद्ध झाली िोती, असे मानले जाते. परंत,ु 

सवभसामान्यपिे १९१६ िचे वषभ आरंभ वषभ मानले जाते. २०१६मध्ये या 

घटनेला १०० वषे पूिभ िोत असल्याने मराठी ववज्ञानसावित्याचा समग्र 

इवतिास प्रवसद्ध करण्याचे ठरल.े मराठी ववज्ञानसावित्याच्या व्याख्येत 

कशा-कशाचा समावेश करावा असा मला प्रश्न पडला. याचे कारि 

म्ििजे, समीक्षक कथा, कादंबरीसारख्यांना सावित्य मानतात. त्यांतिी 

अमकु कथा िी सावित्य या प्रकारात मोडते की नािी याचे त्यांचे कािी 

वनकष आिते. ववज्ञानकथा, कादंबरीकार आम्िी साविवत्यकच आिोत, 

असा दावा करतात. त्यासाठीिी त्यांची कािी कारिे आिते. लवलत 

कलाकृतीवशवाय जे ववज्ञान लेखन िोते, ते सावित्यात येते की नािी असा 

प्रश्न असला, तरी लवलत कलाकृतीप्रमािे त्यािी लेखनाचा धांडोळा मी 

घेतला आि.े माझ्या या प्रयत्नाअगोदर प्रा. जयंत नारळीकर, डॉ. बाळ 

फोंडके, श्री. वनरंजन घाटे, श्री. सबुोध जावडेकर इत्यादी लेखकांनी 

ववज्ञानसावित्यावर बरीच वववेचने केली आिते. या सवाांच्या 

प्रवतपादनाचा मला भरपूर उपयोग झाला. या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या 

प्रवतपादनाची बरीचशी पुनरुक्ती टाळली आि.े कािी संदभभ मात्र घेतले 

आिते. एक मात्र खरे, की यांच्या प्रयत्नांमळेु समीक्षकांना, प्रकाशकांना, 

संपादकांना, माध्यमांना ववज्ञानसावित्याची दखल घेिे भाग पडत आि.े 

वाचकिी चांगला प्रवतसाद दते आिते. पुस्तकाच्या आयोजनाबद्दल 

म.रा.सा.सं. मंडळाचे अवभनंदन व आभार. 

मिाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोष मडंळाच्या मराठी 

ववश्वकोशाच्या सोळाव्या खंडामध्ये विज्ञानकथा या ववषयावर ववस्ततृ 

नोंद आि.े मात्र, त्या नोंदीमध्ये पाश्चात्त्य ववज्ञानसावित्य, इगं्रजी भाषेतले 

लेखक यांप्रमािे भारतातल्या कािी प्रादेवशक भाषांमधल्या 

ववज्ञानसावित्याची माविती आि.े अथाभतच, मराठी ववज्ञान 
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सावित्याववषयी अवधक माविती आि.े श्री. वनरंजन घाटे यांनी 

वलविलेल्या वा संपावदत केलेल्या कथासंग्रिाच्या प्रस्तावनांसि इतर 

अनेक वनयतकावलकांमधनू त्यांनी ववज्ञानसावित्यावर लेखन केलेले 

आि.े डॉ. फोंडके व श्री. सबुोध जावडेकर यांनीिी कािी पुस्तकांच्या 

प्रस्तावनांमध्ये व स्वतंत्रपिे ववज्ञानसावित्यावर चचाभ केलेली आि.े 

त्याचप्रमािे, प्रा. जयंत नारळीकर यांनी छत्रपती वशवाजी ववद्यापीठातफे 

प्रकावशत पुवस्तकेत व साठोत्तरी मराठी वाङमयातील प्रवाि या 

पुस्तकामध्ये ववज्ञान सावित्यावर तावत्त्वक चचाभ केलेली आि.े सवभप्रथम 

या ववषयावर चचाभ केली आि े ती श्री. श्री.म. माटे यांनी आपल्या 

विज्ञान बोध या गं्रथाच्या प्रस्तावनेत. मराठी ववज्ञान पररषदेने इ.स. 

१८३० ते १९३० या काळातल्या ववज्ञानलेखनावर संकवलत लेखांचे 

दोन खंड प्रकावशत केले आिते. मिाराष्ट्र सावित्य पररषदेने प्रकावशत 

केलेल्या ‘मराठी भाषा इवतिासा’च्या सातव्या खंडाच्या पविल्या 

भागामध्ये श्री. घाटे यांनी १९५० ते २००० या कालखंडातल्या ववज्ञान 

सावित्याचा परामशभ घेतला आि.े म.रा.सा.सं. मडंळातफे ववज्ञान सावित्य 

सचुी १९५०-१९९९ िा गं्रथ प्रकावशत केला आि.े यावशवाय 

‘यगुवािी’, ‘सवृिज्ञान’ या वनयतकावलकांमधनू वेळोवेळी चचाभ झाली 

आि.े या सवाांचा उपयोग या पुस्तकासाठी झाला आि.े 

                  मराठी वाचकांना ववज्ञान समजावे  ,त्यांची  

ववज्ञानवशक्षिामध्ये रुची वाढावी म्ििनू सरुुवातीला ववज्ञानलेखन झाले . 

पाठ्यपुस्तकांपेक्षा वनराळे रूप देण्यासाठी लेखकांनी भाषा सोपी करत 

नेली , आकृत्या कमी झाल्या , आवि ववषयांमध्ये ववववधता आली . 

अवघड पाररभावषक शबदांच्या जागी सोपी भाषा आली  .यथावकाश,  

सावित्याच्या सवभच प्रकारांमध्ये ववज्ञानववषय मखु्य ठेवून लेखन सरुू 

झाले. साविवत्यक मलू्ये आली . त्यांमध्ये कथा ,कादंबरी, काव्य, नाटक 

इत्यादी प्रकार मित्त्वाचे. काव्य आवि नाटक या प्रकारांत तुलनेने लेखन 

कमी िोत आिे  .वचत्रपट तर अपवादात्मक वनमाभि झाले.  परंत ुकथा व 
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कादंबरी या प्रकारांत लक्षिीय लेखन िोत आि.े कािी साविवत्यकांनी व 

समीक्षकांनी या सावित्यप्रकाराची दखल घेतली . ववद्यापीठांच्या 

अभ्यासक्रमांमध्ये ववज्ञानलेखनाचा समावेश झाला व थोडेसे संशोधन 

झाले  .परंतु,  प्रवथतयश साविवत्यकांनी ववज्ञानववषयांवर फारसे लेखन 

केलेले नािी . समीक्षकांचा सरू अजनूिी नकारात्मकच राविला आि े. 

      गेल्या शंभर वषाांमध्ये कोिकोित्या सावित्यप्रकारात ववज्ञान लेखन 

झाले याची कल्पना वाचकांना या पुस्तकावरून येऊ शकेल. सवभच 

लेखनाचा समावेश करता आला नािी तरी अभ्यासूंना अवधक 

अभ्यासासाठी याचा उपयोग िोऊ शकेल असे वाटते . कथा  ,कादबंरी या 

प्रकरिांंमध्ये ववषयांमध्ये, भाषेमध्ये  ,आकृ वतबंधामध्ये , मानवी 

स्वभाव दशभनामध्ये कसे कसे कालानुरूप बदल िोत गेले , याववषयी 

आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आि.े 

      माझी भवूमका गेल्या शंभर वषाांमध्ये ववज्ञानलेखनामध्ये काय काय 

झाले याची ओळख वाचकांना करून देिे िी आिे . मी समीक्षक नािी. 

मीिी ववज्ञानलेखक आिे  .ि े लेखन करताना,  माविती वमळवताना 

वमळाललेा आनंद वाचकानािी वमळावा िी अपेक्षा. 

      गेल्या शतकाच्या पूवाभधाभत पुिे , मुंबई येथील लेखकांनी जास्त 

करून लेखन केले . परंतु नंतर नागपरू  ,पिजी,  औरंगाबाद , अमरावती , 

बेळगाव , कोल्िापूर , अिमदनगर येथील लेखकांनी कथालेखन केलेले 

आिे . त्यांमधली ववषयांची ववववधता आवि भाषेचे प्रयोग 

वाखािण्यासारखे आिते . सध्या जीवशास्त्र , अनुवंशशास्त्र, 

अंतररक्षववज्ञान इत्यादी ववषयांमध्ये अवधकतर संशोधन िोत असल्याने 

कथा , कादंबऱयांमध्ये या ववषयांवर जास्त भर वदसत आिे . शास्त्रज्ञांची 

चररते्र अनेकांनी वलविली आिते , परंत ु कािी ठरावीक शास्त्रज्ञांचीच 
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चररते्र भरपूर आिते . वस्ततु: अनेक मराठी भाषक शास्त्रज्ञांची ओळख 

अप्रकावशतच राविली आिे , ती प्रकाशात येिे आवश्यक आि.े 

सवभ प्रकारच्या ववज्ञानसावित्याचा अंतभाभव या पुस्तकात करिे 

अशक्य आि.े कारि, अशा सावित्याची प्रवसद्धी इ.स. १९७० नंतर 

मोठ्या प्रमािावर वाढली आि.े मिाराष्ट्राच्या कानाकोपऱयांतील 

असंख्य लेखक वलविते झाले आिते. ववववध वठकािचे प्रकाशक 

स्थावनक गरजा व वाचक लक्षात घेऊन पुस्तके प्रकावशत करत आिते. 

वनत्यनवीन लेखक व पुस्तके प्रकावशत िोत आिते. त्यामळेु सवाांचा 

उल्लेख करिे अशक्य झाले आि.े मात्र, या पुस्तकातून 

ववज्ञानसावित्याचा थोडक्यात इवतिास, ववज्ञानसावित्याची वाटचाल, 

यश, गरज, मेिनत वाचकांपयांत पोिोचेल असे वाटते. 

या पुस्तकाच्या वनवमभतीसाठी डॉ. बाळ फोंडके, वनरंजन घाटे, 

सबुोध जावडेकर, मेघश्री दळवी, मराठी ववज्ञान पररषद व अ.पां. 

देशपांडे, अजय वदवेकर, प्रदीप म्िाते्र, रेश्मा मासवकर, वमवलंद 

वेवलंगकर, अक्षरधारा पुिे यांचे मलू्यवान सिकायभ वमळाले. त्यांचा व 

मिाराष्ट्र राज्य सावित्य संस्कृती मडंळाचा मी आभारी आि.े 

जयंि श्रीधर एरंडे 
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विज्ञान सावित्य – संकल्र्ना, सुरुिािीची िाटचाल  

 

ववज्ञान म्ििज े ससंुघवटत ववशेष ज्ञान. नैसवगभक वस्त,ू जीव, 

घटना, इत्यादींववषयी माविती व ज्ञान म्ििज े ववज्ञान. ववषय कोितािी 

असला तरी त्यात जगाववषयी वकंवा वनसगाभच्या कायाभववषयी शोध 

घेतला जातो. वनसगाभववषयी वा जगाववषयी ववचार करण्याची मािसाची 

मन:वस्थती एकसारखी बदलत रािते. म्ििनूच खात्री करून घेतलेल्या 

मावितीची ववज्ञानात वनयमबद्ध ररतीने सवु्यववस्थत मांडिी केली जाते. 

अशा मावितीला व्यापक स्वरूप देण्याच्या पद्धती आवि वतचा खरेपिा 

पडताळून पािण्यासाठीचे वनकष यांचािी अंतभाभव ववज्ञानात येतो. 

मानवाच्या उत्क्रांतीच्या ववववध टप्प्यांवर वनसगाभकडून त्याने 

ज्ञान संपादन केले व त्याची प्रगती झाली. अन्न, अग्नी, वसे्त्र, शसे्त्र, शेती, 

वनवारा, प्रवास अशा ववववध अंगांनी त्याची प्रगती झाली ती त्याला 

वमळालेल्या वा वमळवलेल्या ज्ञानामळेु. वेगवेगळ्या संस्कृती काळात 

वमळालेल्या मावितीचे रूपांतर झाले ववज्ञानात. कारि, िी माविती 

वनयमवनयमबद्ध झाली. ि े ववज्ञान इतरांना सांगण्यात आपली सवाांची 

प्रगती आि े ििेी लक्षात आले. त्यातूनच गं्रथवनवमभती झाली. 

आवकभ वमडीज, न्यटून, गॅवलवलओ यांनी जसे भौवतकीत शोध लावले, तस े

आपल्या देशात किाद, चरक, सशु्रतु, भास्कराचायभ, वरािवमविर 

इत्यादींनी गं्रथवनवमभती केली. त्या वेळेच्या प्रथेप्रमािे िा ववज्ञानप्रसार 

गद्यलेखन प्रकारात झाला. कािींनी ‘ज ेज ेआपिासी ठावे’ या प्रथेप्रमािे 

काव्यरचनािी केल्या. मात्र, त्या वेळेला सावित्याच्या इतर प्रकारांत 

कािी लेखन झाले नािी. 

पाश्चात्य भाषांमध्ये साविवत्यकांनी ववज्ञानावर आधाररत कथा, 

कादंबऱया वलविल्या. त्याला नाव वमळाले ‘सायन्स वफक्शन’. 

कालांतराने आपल्या देशात त्यांच्या कािी कथा, कादंब-यांचे अनुवाद 

झाले. कािी स्वतंत्र कथा, कादबंऱया वलविल्या गेल्या, तेव्िा त्यांना नाव 



12 
 

वदले ववज्ञानकथा. पाश्चात्त्य देशांमध्ये सामान्य वाचकांची ववज्ञान 

मानवसकता जागी करण्याचे व वतच े भरपोषि करण्याचे काम 

जािीवपूवभक केले गेले असे नािी. तसे ते आपल्याकडच ेसवभच ववज्ञान 

कथालेखकिी करत नसनू केवळ सावित्य म्ििनू ते कथा, कादंबरी 

वलवितात असा त्यांचा आग्रि आि.े कािी समीक्षकांचे या भवूमकेबद्दल 

दमुत आि.े परंतु, आपल्याकडच्या ववज्ञानकथा, कादंब-यांमळेु 

वाचकांची ववज्ञानाववषयी रूची वाढली आि ेि ेवन:संशय. कथा-कादंबरी 

वशवाय सोप्या, चरुचरुीत भाषते लवलत गद्य स्वरूपाचेिी लेखन 

ववज्ञानलेखन म्ििनू झालेले आि.े 

मराठी ववश्वकोशानुसार ‘ववज्ञान ि े ज्याच्या आशयाचे 

अववभाज्य अवधष्ठान आि,े अशा सावित्यकृतींचा समावेश ‘सायन्स 

वफक्शन’ या इगं्रजी संजे्ञने वनवदभि केल्या जािाऱया सावित्यात िोतो. 

सायन्स वफक्शन ह्या संजे्ञचा मराठी पयाभय म्ििनू ‘ववज्ञानकथा’ िी संज्ञा 

रूढ झालेली आि.े (मात्र, िी रूढ कशी व कोिी केली याववषयी कािी 

उल्लेख नािी.) या संजे्ञत कथा िा शबद असला, तरी केवळ कथा ह्या 

सावित्यप्रकारापुरती मयाभवदत नसनू वतच्या कक्षेत कथेप्रमािेच कादंबरी, 

नाटक इ. लवलत सावित्य प्रकारातील कृतीिी अंतभूभत आिते.  

अशी जरी नोंद असली तरी समीक्षक व कािी कथालखेक, 

लवलत ववज्ञानलेखक, कथा, कादबंरी नाटक सोडून इतर ववज्ञानसावित्य 

मानत नािीत. ‘सायन्स वफक्शन’ला पयाभयी शबद ‘ववज्ञानकथा’ िा 

द्यायचा, त्याच वेळेला ववज्ञान ि े ज्याच्या आशयाचे अववभाज्य 

अवधष्ठान आि,े अशी सायन्स वफक्शनची इगं्रजी व्याख्या मान्य करायची 

िा ववरोधाभास नािी का? कारि कोश, मावितीपर लेखन, चररत्र 

यांमध्येिी ववज्ञानाशयाचे अववभाज्य अवधष्ठान आिचे की! 

नव्वदाव्या अवखल भारतीय सावित्य संमेलनामध्ये ज्येष्ठ  विदंी 

कवव ववष्ट्ि ू खरे यांनी सांवगतले, की कथा, काव्य, कादंबरीवशवाय ज े

वलविले जाते ते सावित्य आवि ते जो वलवितो तो साविवत्यक. 
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मराठी सावित्य व्यविारामध्ये ज्या-ज्या साविवत्यकांनी 

समीक्षात्मक लेखन केलेले आि,े संतसावित्याचे वनरुपि केले आि,े 

तत्त्वज्ञानावर मराठीतून लेखन केले आि,े प्रबोधनपर लेखन केले आि,े 

संशोधन करून इवतिासलेखन केले आि,े चररते्र वलविली आिते, त्यांना 

साविवत्यक म्ििनू सावित्यव्यविारामध्ये समाववि केलेले आि.े मग 

कथा, कादंबरी, काव्य, नाटक या प्रकारांवशवाय जे ववज्ञानलेखन िोते, 

त्याला ववज्ञानसावित्य का म्िि ू नये? केवळ इगं्रजी व्याख्येतून मराठी 

व्याख्या अथभपूिभ आली नािी म्ििनू? ववज्ञान सावित्य याच्या रूढ 

व्याख्येत माविती व ज्ञान देिारा मजकूर बसत नािी असे जरी असले, 

तरी वाचकांची व वजज्ञासूंची आवड या लेखनामळेु नक्कीच ववकवसत 

झाली आि.े कािी प्रमािात अंधश्रद्धा कमी झाल्या असतील तर 

उत्तमच. प्रश्न ववचारण्याची सवय लागली, तर िवीच आि.े कारि या 

सवभ प्रयत्नांतून मािसाचा व समाजाचा ववकास अवभप्रेत आि.े  

मराठीत ववज्ञानकथा, कादबंरी रुजायला, वतचे स्थान लक्षात 

यायला ववसाव्या शतकाच्या उत्तराधाभपयांत वाट बघावी लागली. कारि 

पाश्चात जगाप्रमािे ववज्ञान व तंत्रज्ञान संस्कृती इथे रुजलीच नव्िती. 

औद्योवगक क्रांती, ववववध शाखांमधले संशोधन, तंत्रज्ञानाचा वापर 

आवि ववज्ञानसावित्य बरोबरच ववकवसत झाले. मोजकीच ववद्यापीठे 

िोती, संशोधनिी मोजकेच िोते, थोड्याच प्रयोगशाळा िोत्या. अस े

वातावरि असल्यामळेु जसे पुरेसे लेखकिी तयार झाले नािीत, तसेच 

वाचक व प्रकाशक. स्वातंत्र्यानंतर मात्र वैज्ञावनक धोरि तयार िोऊन 

ववज्ञानसंशोधनाला उत्तेजन वमळाले. जगात त्याच वळेेला प्रवसद्ध 

झालेल्या वैज्ञावनक घटना व बदल आपल्यापयांत वेगाने आले. त्याचा 

पररिाम लेखकांवर िोऊन ववज्ञान सावित्य वनमाभि िोऊ लागले. म्ििनूच 

पाठ्यपुस्तके सोडून ज्या-ज्या स्वरूपात ववज्ञानववषयावर लेखन झालेल े

आि,े त्या-त्या लेखनाला ववज्ञानसावित्य म्ििनू म्ििावे असे मला 

वाटते. मराठी सावित्यात समीक्षा, तत्त्वज्ञान, संशोधन, प्रबोधन, 
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सामावजक-राजकीय-सांस्कृवतक-शैक्षविक लेखन करिाऱया व्यक्तींना 

साविवत्यक म्ििनू मान्यता वमळालेली आि.े मग कोित्या का उदे्दशाने 

वलविलेले ववज्ञानववषयक लेखन सावित्य म्ििनू का मान्य करू नये? 

मराठी ववज्ञान सावित्य प्रकावशत करण्यासाठी अनेक 

वनयतकावलकांनी प्रोत्सािन वदले. ‘सिृीज्ञान’, ‘ववज्ञानयगु’, ‘मराठी 

ववज्ञान पररषद पवत्रका’ या केवळ ववज्ञानववषयाला वाविलेल्या 

वनयतकावलकांनी फायद्याचे गवित न करता ववज्ञानसावित्य प्रकावशत 

केले. कृषी ववषयासाठी आवि वैद्यकीय ववषयासाठी स्वतंत्र 

वनयतकावलके आितेच. त्यावशवाय ‘मलुांचे मावसक’, ‘मावसक 

मनोरंजन’, ‘रत्नाकर’, ‘केरळ कोकीळ’, ‘वचत्रमयजगत’, ‘उद्यम’, 

‘नवयगु’, ‘ज्ञानोदय’, ‘मराठी ज्ञानप्रसारक’, ‘वाङमयशोभा, इत्यादी 

वनयतकावलके िोती. वकलोस्कर, िसं, नवल या वनयतकावलकांनी सतत 

उत्तेजन वदल.े आता फक्त ‘मराठी ववज्ञान पररषद पवत्रका’ उरली आि.े 

मराठीत १९८५मध्ये प्रत्येक मविन्याला दीडशे वनयतकावलके प्रवसद्ध 

िोत असत. आता ि ेप्रमाि ३० टक्क्यापेक्षािी कमी झाल ेआि.े दरवषी 

समुारे ५०० वदवाळी अंक प्रवसद्ध िोतात. कािी ठरावीक अंक 

ववज्ञानसावित्य प्रकावशत करतात, ते प्रमाि ५ टक्के आि.े 

मिाराष्ट्रातल्या दिा नामवंत प्रकाशकांनी आत्तापयांत समुारे पाच िजार 

पुस्तके प्रवसद्ध केली आिते. त्यांतले ववज्ञानकथा, कादंबरीचे प्रमाि एक 

टक्का आि े आवि ववज्ञानववषयावर वलविलेली पुस्तके दिा टक्के 

आिते. छोट्याछोट्या प्रकाशकांनीच इतर ववज्ञानसावित्य प्रकावशत केले 

आि.े त्यांतिी नामवंत ववज्ञानलेखकांची पुस्तके मोठ्या प्रकाशकांनी 

उचलली आिते. पुस्तक प्रदशभनामधनू बालवाचक आवि त्यांचे पालक 

मलुांना उपयकु्त िोतील अशी पुस्तके वनवडतात. त्यातिी सध्या इगं्रजी 

भाषा वशक्षिासाठी वापरली जात असल्याने वनवडिी तशा पुस्तकांची 

िोते. म्ििनूच ववज्ञानकथा, कादबंरीसाठी ववशेष ववक्रीतंत्र वापरावे 

लागते. 
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श्री. गजानन क्षीरसागर 

ववज्ञानसावित्याला सध्या बरे वदवस 

आले आिते. मराठी सावित्य संमेलनांच्या 

व्यासपीठांवरून या सावित्याबद्दल चचाभ 

झाली आि.े कोकि मराठी सावित्य 

संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान ववज्ञान 

साविवत्यक डॉ. बाळ फोंडके यांना एका वषी 

वमळाला आि.े श्री. घाटे, जावडेकरांसि 

कािी साविवत्यकांच्या कथांवर एम.वफल. 

आवि पीएच.डी.च े प्रबंध सादर झाले 

आिते. पुिे ववद्यापीठ, वशवाजी ववद्यापीठ, गुलबगाभ ववद्यापीठांमध्ये 

कािी पेपसभ ववज्ञान सावित्यावर आिते. आजचे वदवस यायला 

कारिीभतू झाल्या आिते कािी व्यक्ती आवि संस्था यांचे प्रयत्न आवि 

प्रोत्सािन. १९४०च्या दशकात ‘सिृीज्ञान’ मावसक चाल ू झाले. प्रा. 

डी.डी. कवे, प्रा. गो.रा. परांजपे यांनी अनेक उपक्रम चालवले. श्री. अनंत 

अंतरकरांच्या ‘िसं’, ‘नवल’, ‘मोविनी’ने आवि वाङमय शोभेच्या 

केळकरांनी आवि श्री. शंकरराव आवि मकंुुदराव वकलोस्कर यांनी 

उत्तेजन वदले. श्री. गजानन क्षीरसागर यांनी ‘ववज्ञान यगु’ द्वारे भरपूर नव्या 

लेखकांना सादर केले. ‘चंद्रकांत’ आवि ‘धनजय’ मावसकाचे संपादक 

श्री. शंकरराव कुलकिी यांनी सातत्याने ववज्ञान कादंबरी प्रवसद्ध केली. 

प्रा. प्र.वी. सोवनी, प्रा. रा.वव. सोवनी, प्रा. जयंत नारळीकर, श्री. वनरंजन 

घाटे, डॉ. बाळ फोंडके, श्री. सबुोध जावडेकर, श्री. भालभा केळकर, 

भा.रा. भागवत यांनी सातत्याने ववज्ञानसावित्य वलविले आवि चचते 

बाज ूमांडली. संस्था म्ििनू मराठी ववज्ञान पररषदेने गेल्या पन्नास वषाांत 

ववज्ञानप्रसाराच्या सवभ अंगांना वाव वदला. पररषदेच े अनेक वषाांचे 

चालतेबोलते कायभकते वदवंगत रत्नाकर वशवराम वाशीकर यांनी 

‘पवत्रके’साठी व ववज्ञानकथांसाठी मोलाचे कायभ केले. 
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विज्ञानकथा – कादंबरी 

ववज्ञानकथेववषयीच्या व्याख्येववषयी  ववववध लेखकांनी 

आपली मते मांडली आिते. म्ििज े ववज्ञानकथा िा प्रकार सावित्यच 

कसा यावर ती मते आिते. वनरंजन घाटे ववज्ञानकथेचे तीन मित्त्वाचे भाग 

पाडतात. ते असे : 

1) ज्या कथेतील मळू कल्पनाच ववज्ञानावर बेतलेली आि,े 

ववज्ञानकल्पना िाच वजचा भाग आि,े अशी कथा. 

2) कथा कुठेिी घडू शकेल, पि ती ववज्ञानाच्या सािाय्याने 

गुंफली गेलेली असेल आवि त्या कथेत ववज्ञान 

सिजगत्या सामावनू गेले असेल, कृवत्रम वठगळ म्ििनू 

जािवत नसेल, अशी कथा. 

3) ववज्ञानाचा उपयोग करून वलविलेली अदू्भतरम्य कथा. 

आज ववज्ञानकथा वलविताना बिुधा आजच्या ववज्ञानाचे 

भववष्ट्यातले तकभ शुद्ध प्रक्षपेि वकंवा लेखकाला वाटेल असा भववष्ट्यात 

लागिारा एखादा शोध, िा त्या कथेत वापरलेला असतो, आवि त्या 

भववष्ट्यकाळात-वतभमानकाळात लेखक वावरत असतो. 

बिुतेक ववज्ञानकथा लेखकांनी यंत्रमानव या संकल्पनेवर एक 

तरी ववज्ञानकथा वलविली आि.े पि त्यांच्यासाठी इगं्रजी ववज्ञान 

साविवत्यक आयझॅक आवसमोव यांनी तीन बंधने  घालनू वदली आिते : 

1) कोितािी यंत्रमानव मानवाला इजा िोईल असे कृत्य 

करिार नािी वकंवा त्याच्या अकायभक्षमतेमळेु मानवास 

इजा िोिार नािी. 
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2) पविल्या वनयमाचे पालन करून यंत्रमानव मानवाने 

वदलेल्या सवभ आज्ञांचे पालन करेल. 

3) पविल्या व दसुऱया वनयमांचा भंग न करता यंत्रमानव 

स्वत:चे रक्षि करेल.  

या वनयमांवशवाय कािी वनयम असे  

4) यंत्रमानवाने ‘न’ मानव अशी आपली ओळख वनमाभि 

करून ती वटकवनू ठेवली पाविजे.  

5) पविल्या तीन वनयमांना धक्का पोिोचत नसेल, तर 

खशुाल पुनरुत्पादन करावे.  

6) यंत्रमानवाने अवधकृत सरकारी अवधकाऱयाला इजा 

पोिोचव ू नये. परंतु, कोिी आगंतुक आगळीक करीत 

असेल, तर त्याला अटकाव करून त्याचा बंदोबस्त 

करावा. 

7) यंत्रमानवाने फक्त अवधकृत व्यक्तीच्या आज्ञा 

पाळाव्यात. 

8) कोित्यािी प्रकारच्या घातक व ववध्वंसक अस्त्रापासनू 

यंत्रमानवाने स्वत:चे रक्षि करावे, कारि त्याच्या 

वनवमभतीला खपू मोठा खचभ येतो. 

ि ेवनयमिी लाग ूिोतात. 

आयझॅक अवसमॉव यांनी ‘शुन्यत्वा’चा वसद्धान्त मांडला. 

कोितािी यंत्रमानव मानवतेला िानी पोिोचेल असे कृत्य करिार 

नािी वकंवा त्याच्या कोित्यािी कृत्यामळेु मानवतेला कोितीिी 

िानी करू शकिार नािी. 
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परंतु, ि े वनयम वनवश्चत करण्यापूवी पाश्चात्त्य ववज्ञानलेखकांनी 

ववज्ञानकथेच्या व्याख्येवर भरपूर चचाभ केली. ‘अमेररकन स्टोरीज’ या 

मावसकाचे प्रकाशन करिाऱया ह्यगुो गनसभबकभ  यांनी वलविले आि,े 

‘वैज्ञावनक कथा’ म्ििजे सायन्टीवफक्शन म्ििजे मला 

एच.जी. वेल्स यांनी वलविलेल्या कथा अवभप्रेत आिते. वजै्ञावनक सत्य, 

त्यात कािीसा दि्पेिा आवि रोमाचंक कथा यांमळेु वाचकाचे मनोरंजन 

आवि ज्ञानप्रबोधन िोते. आजच्या कथांमध्ये ज्या नवनव्या शोधांचे 

मनोिारी वचत्रि केलेले आढळते, ते उद्या-परवा प्रत्यक्षात येिे मळुीच 

अशक्य नािी.’ 

पाश्चात्य ववज्ञानकथांचा सवुिभकाळ म्ििजे अॅवसमॉव, आथभर 

क्लाकभ  यांचा काळ. त्यांचे लेखन बघनू जॉन कम्पबेल म्िितात, 

‘वैज्ञावनक वसद्धान्त ज्ञात घटनांच े ववशे्लषि, तकभ संगत स्पिीकरि व 

वववशि सतू्र असते. पि अज्ञात, नवीन संकल्पनािी सवूचत केल्या 

जातात. ववज्ञानकथा िचे सांग ू पाितात. ववज्ञानातील आववष्ट्काराचे 

पररिाम मानवी समाजाशी कसे संबवधत अस ूशकतील याचे वदग्दशभन 

ववज्ञान कथांमधनू केले जात?’ 

डॉ. बाळ फोंडके यांनी मराठी ववज्ञानकथेच्या वाटचालीच ेटप्पे सांवगतले 

आिते : 

1) पविल्या टप्प्यातील ववज्ञानकथा सािसावर भर देिारी 

आवि अनेकदा परीकथेचे रूप धारि करिारी िोती. 

१९३० ते १९४०च्या दरम्यान सािसावर आधाररत 

ववज्ञानकथा वलविली जात िोती. 

2) दसुऱया टप्प्यावरील ववज्ञानकथेत प्रस्थावपत ववज्ञान 

आवि कल्पनाववलास यांचा तोल सांभाळला जात िोता. 
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3) वतसऱया टप्प्यातील लेखकांनी प्रस्थावपत ववज्ञानाशी नाते 

सांभाळीत ववज्ञानकथा वलविली असली, तरी भववष्ट्याचा 

वेध घेताना सामावजक प्रश्नांबद्दल ववशेष आस्था िोती. 

कारि दसुऱया मिायदु्धानंतर राजकीय, सामावजक प्रश्नांचे 

स्वरूपच बदलनू गेले. 

4) चौथ्या टप्प्यातील ववज्ञानकथेत आशयापेक्षा घाट आवि 

शैली यांना मित्त्व आल.े 

मराठी समाजाला पाश्चात्त्य संस्कृती पररचयाची झाली, तरी 

त्याची जीवनाशी वनगवडत मलू्यप्रिाली अजनूिी पारंपररक, कौटंुवबक, 

सामावजक, भारतीयच राविली आि.े म्ििनूच, मराठी ववज्ञानकथेतील 

वातावरि आपल्या मातीशी जळुिारेच राविले आि.े 

मराठीमध्ये ववज्ञानकथांना जरा उशीरच झाला असला, तरी 

त्या फार मोठ्या प्रमािावर व्याख्येबािरे भरकटल्या नािीत. पाश्चात्त्य 

लेखन जेव्िा भरकटले, तेव्िा थीऑडॉ स्टजभन यांनी धोक्याचा इशारा 

वदला. मराठी ववज्ञानसावित्यासाठी असे ‘जागले’ आिते. म्ििनू इतर 

प्रादेवशक भाषांच्या तुलनेत मराठीत चांगल्या कथा आिते. 

सवभसाधारिपिे ववज्ञानकथा व कादंबऱयांमध्ये येिारे ववषय 

असे आिते. त्यांचा उपयोग ववनोदी, रिस्यमय, शोकांवतका या स्वरूपात 

िोऊ शकतो : 

1) ऊजाभ समस्या 

2) पयाभवरि, प्रदषूि, िवामानबदल, वन्यजीव, इत्यादी 

3) यंत्रमानव 

4) संगिक, संगिकी संज्ञापन, माविती तंत्रज्ञान 

5) वस्तुमान प्रक्षेपि, वेग, प्रकाशाचा वेग 
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6) ववश्वबंधतु्व, जागवतक सरकार 

7) लोकसंख्यावाढ 

8) क्लोवनंग, एकपेशी जन्म, जैवतंत्रज्ञान, जीन्स थेरपी 

9) जनुक अवभयांवत्रकी, बलशाली मानव, कृषी जैव 

अवभयांवत्रकी  

10) सकू्ष्मजीवांवर वनयंत्रि, उत्क्रांतीवर वनयंत्रि 

11) अमरत्व, वैद्यकशास्त्रीय प्रगती 

12) टेवलपथी  

13) दोन बुवद्धमान जातींचा पथृ्वीवर संपकभ  

14) अवकाश प्रगती, अंतराळ मोविमांचा उपयोग, 

गुरुत्वाकषभिावर प्रभतु्व 

15) कालप्रवास 

16) मानवी मेंदचू ेयंत्रात रोपि, अवयव प्रत्यारोपि 

17) इवतिासातल्या व परुािातल्या घटनांवर आधाररत नव्या 

कल्पनांचा आववष्ट्कार 

18) अियुदु्धाचे, रासायवनक यदु्धाचे, जैवयदु्धाचे पररिाम 

19) िरेवगरीत ववज्ञान व तंत्रज्ञान 

20) सागरी वसाित 

21) अवकाशलढाया, अवकाशस्थानके 

22) पथृ्वीवरील इतर सजीव व खगोलामधला संघषभ 

23) परग्रिवासी वजवाची पथृ्वी भेट 

24) अवकाशवस्थत मानवजातीचा पथृ्वीशोध 

25) बायोमेवडसीन 

26) नॅनो टेक्नााँलॉजी 

27) गुन्ि ेतपास 
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विज्ञानकथा-लेखक-विषय 

ववज्ञानकथांमध्ये कोिकोिते ववषय येऊ शकतात या मावितीनंतर आता 

मराठी ववज्ञानलेखकांनी आपापल्या ववज्ञानकथांमध्ये कोिकोिते ववषय 

िाताळले आिते, ते पािू या. सवभच कथाववषय दणे्याइतपत जागा 

नसल्याने कािी प्रावतवनवधक कथा व लेखक यांची वनवड केलेली आि.े 

कोिाला वगळण्याचा िते ूनािी. सवभप्रथम श्री. लक्ष्मि लोंढे यांच्या एका 

कथेचा उल्लेख केला पाविजे. जावडेकर, नारळीकर, फोंडके यांच्या 

कािी कथा यरुोपीय भाषांमध्ये अनुवावदत झाल्या आिते, पि त्यांच े

कथासंग्रि ववदेशी भाषेत झालेले नािीत. मात्र, ख्यातनाम अमेररकन 

संपादक जेम्सगन यांनी त्यांच्या प्रावतवनवधक संग्रिासाठी इ.स. २००० 

साली श्री. लोंढे यांची ‘दसुरा आइन्स्टाइन’ िी कथा वनवडली. 

1) अंधारयात्रा : सबुोध जावडेकर; यदु्धातल्या वकरिोत्साराचा 

गभाभवर पररिाम. 

2) वनरंजन घाटे; पत्नीशी यंत्रमानवाचे संबध िा संशय.  

3) रूबी : अरुि मांडे; यंत्रमानव बंधनकारक तीन वनयम मोडू 

शकत नािी. पि रूबीला मानवी भावना अनावर िोतात, 

पि...  

4) शुभदा गोगटे; वसदुेव नेले कृष्ट्ि : गभभसंगोपन कें द्रात इतरांना 

िवे तसे अपत्य जन्माला घालावे का? 

5) मोचाभ : जगदीश काबरे; पोलीस, मंत्री, कामगार यांच्या 

ढोंगीपिाची वखल्ली. 

6) अंतराळातील मतृ्य ू : संजय ढोल;े सत्याचा शोध, 

घटनास्थळाची वनसगभसौंदयभ विभने, वैज्ञावनकांचे वैर. 

7) संकररत : संजय ढोले; दिशतवादाला उत्तर म्ििनू ववज्ञान 

उपयकु्त आि,े वैज्ञावनकांचे ग्रामीि भागात संशोधन. 
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8) पजभन्यास्त्र : प्रा. म.वी. वदवेकर; पक्षीजगाची सफर, भान िरपून 

स्वप्नातली सफर. 

9) धमूकेतू : जयंत नारळीकर; पत्नीच ेकमभकांड पे्रम व शास्त्रज्ञाची 

कुचंबिा. 

10) पुत्रवतीभव : जयंत नारळीकर; मलुगा व्िावा म्ििनू औषध – 

खळुचट समजतू. 

11) जोनास आकभ  : अरुि िबेळेकर; मगंळप्रवासाचे विभन िा िते ू

नसनू अंतराळप्रवासातले राजकारि, वंशभेद, कौटंुवबक ताि. 

12) इ.स. २०५०वन नोबेल प्राइझ : वनरंजन घाटे; मराठी लेखकाला 

नोबेल का वमळत नािी याचा शोध, संगिकामाफभ त वनष्ट्कषभ 

(उपिास). 

13) मच्छर : वनरंजन घाटे; आिीबािी – िुकूमशािी. 

14) एका कथेची कथा : वनरंजन घाटे; यंत्रमानव आजे्ञनुसार कथा 

वलवितो व गोंधळ उडतो. लेखक, समीक्षकांची वटंगल. 

15) मिात्मा : लक्ष्मि लोंढे; सनू गरोदर. सासरा पावकभ न्सन 

दखुिेकरी. गभाभच्या पेशींचा उपयोग आजार बरा िोण्यासाठी? 

16) आरंभ : वमवलंद बोकील; मािसाच्या अवस्तत्वाबद्दल वचंतन 

करतो. 

17) सौदा : बाळ फोंडके; नवजात बाळाच्या जीन्सचा सौदा. 

18) ववद्यावविनीचा सल्ला : बाळ फोंडके; सासऱयाच्या गोठवनू 

ठेवलेल्या वीयाभचा उपयोग करून कृवत्रम गभभधारिेकररता  

पतीचा आग्रि. 

19) फुलपाखरू : सबुोध जावडेकर; पे्रम, काळजी, आपुलकी या 

भावना असतात, की जीवशास्त्रीय प्रवतवक्रया िा ठरवनू 

वदलेला प्रोग्राम. 
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20) अमािसू : अरुि मांडे; यंत्रमानव वनवडिकुीला उभा आि े– 

भारतातली वनवडिकू प्रवक्रया, वनबुभद्ध भाषिे, सभागिृातला 

वावर (ववनोदी कथा). 

21) शोध : अरुि मांडे; अध्यात्माच्या अंगाने वलविलेली कथा. 

22) कावळ्याचे घरटे : अरुि मांडे; भावी समाजाच ेववनोदी वचत्र. 

23) कनेक्शन : अरुि मांडे; टेवलफोन यंत्रिेतला भ्रिाचार, 

संगिकाचा अनागोंदी कारभार. 

24) झांबोची वाडी : अरुि मांडे; ववनोदी कथा. 

25) इ.टी. : अरुि मांडे; ववनोदी कथा. 

26) ऐल ते पैल : दीनानाथ मनोिर ; प्रत्यक्ष संबंध न येता रवतसखु. 

27) मावजभनल्स : शुभदा गोगटे; जैववक प्रयोगातून जन्मलेला 

मािसू – ना धड मासा, या वजवाची किािी.  

28) वादळ : मेघश्री दळवी; भववष्ट्यकाळातल्या तरुिांच्या 

मौजमजा. 

29) माशी ग माशी : गं.कृ. जोशी; शास्त्रज्ञ कीटकांच्या माद्यांना 

आकृि करिाऱया रसायनाचा प्रयोग स्वता:वर करतो आवि 

वस्त्रया त्याच्या मागे लागतात (पविली ववनोदी कथा). 

30) जीवनचक्र : वनरंजन घाटे; तीन कथांमध्ये समांतर ववश्व या 

संकल्पनेवर, एकाच पाश्वभभमूीवर, तीच पाते्र, परंत ुशेवट वेगळे 

(अभतूपूवभ प्रयोग). 

31) अवतरेकी : अरुि मांडे; उपग्रिावरील गुन्िगेारी, िरेवगरी, 

कायदे पाळण्यातला उपरोध. 

32) खेळ आवि गारुडी : बाळ फोंडके; क्रीडाक्षेत्रातल े वैज्ञावनक 

संशोधन, खेळावरील तंत्रज्ञानाची कुरघोडी. 

33) पिाड : मेघश्री दळवी; पिाडाच े गूढ उकलण्याची गोि, 

अदु्भतरम्यता. 
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34) तो, ती, बदला : वकशोर कुलकिी; दसुऱया व्यक्तीचा सडू 

घेण्यासाठी, यांवत्रक पुतळा करून नि करिे. 

35) सव्िाभयव्िल इवन्स्टंक्ट : लक्ष्मि लोंढे; स्वत:च्या 

अवस्तत्वालाच धोका पोिोचेल ि े लक्षात येताच काम बंद 

करिारे यंत्रमानव.  

36) वववके : वड.व्िी. कुळकिी; यंत्रमानवाच्या लक्षात येते, की 

आपल्यामळेु चार मािसांचे काम जात आि,े तो राजीनामा 

देतो. 

37) संस्कार : मधसुदून वडंगिकर; यंत्रमानव चोरी करण्याची आज्ञा 

न पाळता वनघनू जातो. 

38) गुंता (कादबंरी) : लक्ष्मि लोंढे; मानवी क्लोवनंगमळेु 

आयषु्ट्याची झालेली परवड. 

39) वतसरा पयाभय : सबुोध जावडेकर; एक मािसू शीतपेटीत 

गोठवनू स्वत: सत्तर वषाांनंतरच्या काळात जातो, तेव्िा नक्की 

कशासाठी जगतोय असे प्रश्न पडतात. 

40) ववसावा : मेघश्री दळवी; यंत्रमानवाचे प्रमाि वाढल्यानंतर 

त्यांचे मािसाशी संबंध कसे असतील. 

41) यशाची पावती : अचभना पाटील; रानडुक्कराचा मेंद ू

यंत्रमानवाला बसवल्याने वनमाभि झालेली दघुभटना. 

42) उसनी आई : सरोज जोशी; सनू आवि यांवत्रक सास ू यांचे 

नातेसंबंध. 

43) संदभभ : वशरीष गोपाळ देशपांडे; यंत्रमानव व त्याचे मानवी 

आईबाप यांचे संबंध.  

44) मम्मी रोबो : रेखा बैजल; बाळ आवि यांवत्रक संगोपनात 

आईची भवूमका. 
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45) कृष्ट्िवववर : जयंत नारळीकर; कृष्ट्िवववराला फेऱया 

मारल्यामळेु बालकाचे वय गोठून जाते व लिान मलुीशी 

(वध)ू शी नवीन नातेसंबंध वनमाभि िोतो. 

46) बाळ रडत िोते : मदंावकनी गोगटे; यंत्रमानव संस्कृती आली 

तरी िुडंा संस्कृती आिचे. 

47) िररओम : गं.कृ. जोशी; मानवाचा सवभनाश ओढवत 

असतानािी यंत्रमानव नव्याने जीवन सरुू करायच्या खटपटीत.  

48) नावतचरावम : बाळ फोंडके; यंत्रमानव धमाभवर चचाभ करत 

आिते. 

49) अिकंार : वड.व्िी. कुळकिी; यंत्रमानवाच्या मनात, नवीन 

ज्ञान वमळवण्याच्या प्रयत्नात. 

50) कल्पनेच्या तीरावर : वव.वा. वशरवाडकर; शारीररक संबंध 

उघड, पि  खािेवपिे खाजगी, अशा दवुनयेत नायक जातो, 

मग खरे काय? 

51) देवाची करिी : यशवंत देशपांडे; बुवद्धमान यंत्रमानवाची 

वनवमभती करून मानव स्वत:च्या नाशाच ेबीज रोवतो. 

52) विमप्रलय : जयंत नारळीकर; विमयगुाच्या आगमनाची 

शक्यता. 

53) सदावशवरावांचा तोतया : बाळ फोंडके; पेशवाईतल्या घटनेचा 

कल्पनाववस्तार. खरेच सदावशव आिोत असे कोिाला वाटले 

तर? 

54) दसुरा आइन्स्टाइन : लक्ष्मि लोंढे; आइन्स्टाइन यांचे अपुरे 

संशोधन – एकात्म वसद्धान्त – ववद्यतु + चुंबक + गरुुत्व 

यांच्या अवभन्नत्वामळेु गुरुत्वाकषभि नि िोऊ शकते – वसद्ध 

करिे योग्य आि ेका? 
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55) अंतराळातील मतृ्य ू: संजय ढोले; प्रकाशवषे वेगाने अंतराळात 

प्रवास करून प्रवतपथृ्वीवर वस्ती. 

56) कालदमन : शुभदा गोगटे; भववष्ट्यात िोिाऱया शोधाची – 

अघवटताची कल्पना आली. 

57) चंद्रलोकाची सफर : आठल्ये; गोळ्यामधनू चंद्राभोवती 

वफरताना वनरीक्षि. 

58) बायकांना उजव्या डोळ्यांनी वदसत नािी : वामन मल्िार 

जोशी; इतरांच्या मलुांकडे पािताना वस्त्रयांची मनोवस्था 

(आपला तो बाबया). 

59) चंद्रावरचा खनू : द.पां. खांबेटे; अिबुॉम्बच्या स्फोटात 

जबाबदार असिाऱया ओपेन्िायमर या शास्त्रज्ञास वववेकाने 

वागायचे आवािन स्वामी आत्मानंद करतात. 

60) आकाश आवि जमीन : वद.बा. मोकाशी; पाच अियुदेु्ध 

झाली. प्रत्येक अियुदु्धामळेु दषु्ट्पररिाम झाले. पि िळूिळू 

त्यावर उपाय वमळाले. पाचव्या अियुदु्धामळेु काय झाले 

त्याववषयी कल्पना. 

61) यंत्रांनी केलं बंड : भालबा केळकर; यंते्र रागावली तर काय 

िोईल याववषयी स्वप्नदृश्ये. 

62) तरंगिारा संशोधक : प्र.वी. सोवनी; गरुुत्वाकषभि तोडून 

मािसू तरंगला तर? 

63) बंवदवास : नारायि धारप; काळात पुढे गेलेली व्यक्ती मागे 

येऊ शकत नािी. 

64) बटाटेवडे आवि वेफसभ : द.व्यं. जिागीरदार; एखाद्या 

व्यक्तीच्या पोटात स्टाचभयकु्त पदाथाभचे रूपांतर अल्कोिोलमध्ये 

झाले तर काय? 
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65) सवाभत्मका सवेश्वरा : यशवंत देशपांडे; संगिक खरोखरच 

परमेश्वराचे दशभन घडवेल का? खरा परमेश्वर कोिता? 

66) ववश्वसंिार : गजानन क्षीरसागर; एका ग्रिावरच्या संकटांना 

टाळून दसुऱया ग्रिावर जािे शक्य आि ेका? असे झालेच तर 

काय िोईल? 

67) यंत्रमानवाच्या िाताने : वनरंजन घाटे; यंत्रमानवाचे खरे बोलिे! 

68) सोनाराने कान टोचावेत : बाळ फोंडके; परग्रिवासी 

आपल्यावरच्या संकटांची जािीव करून दतेात. 

69) गुगली : सबुोध जावडेकर; वक्रकेट खेळत असताना, शक्य 

असताना खेळाडू दसुरी धाव का घेत नािी? काय घडिार 

िोते? 

70) वगवनवपग : लक्ष्मि लोंढे; वैद्यकीय संशोधन मानवजातीला 

मोफत देिार असेल, तर प्रयोगासाठी ‘वगवनवपग’ – काय 

िोिार आि े याची पवाभ न करता प्रयोग चाचिीला तयार 

व्िायला धमभगुरू तयार, परंत ु केवळ फाशीची वशक्षा झालीय 

म्ििनू कैद्यावर प्रयोग करण्यास आक्षेप. 
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विज्ञान लेखक ि विज्ञान सावित्य 

ववज्ञानकथा – कादंबरी ि े सावित्यच कसे आि े ते सांगताना 

श्री. यशवंत रांजिकर यांनी वलविल ेआि,े ‘ववज्ञान काल्पवनका म्ििज े

ववज्ञानकथा आवि ववज्ञानकादंबरी यांच्याववषयी आपल्याकडे कुतूिल, 

आकषभि वनमाभि झाले, तरी या सावित्यप्रकाराववषयी अजनूिी आपले 

वाचक, लेखक आवि समीक्षक यांच्या मनांत बराच गोंधळ वा गैरसमज 

आिते. आजवरची साध्य वैज्ञावनक प्रगती, संकवल्पत आवि ज्यांच्या 

साध्याववषयी प्रयत्न चाल ू आिते, असे वैज्ञावनक कल्पनारंजन, 

ववज्ञानववचार, वसद्धान्त यांवर आधारलेली अथवा पाश्वभभमूी असलेली 

कथा-कादंबरी म्ििज े ववज्ञान काल्पवनका. खऱया ववज्ञानकथेचे मळू 

उवद्दि ववज्ञानवशक्षिाचे नािी. चांगल्या लवलत सावित्याची जी उवद्दि्ये, 

तीच वतचीिी उवद्दि्ये थोडक्यात, ती प्रथम उत्तम कथा वा कादंबरी िवी. 

कािी ववज्ञानकथांमध्ये वदलेल्या वैज्ञावनक आकृत्या, गविती समीकरिे 

योग्य नािीत.’ 

श्री. लक्ष्मि लोंढे वलवितात, ‘ववज्ञानकथा वलविताना कािी 

वववशि िते ू नसतो. वाचकाला ववज्ञानाची गोडी लागली तर तो साइड 

इफेक्ट मानावा. ववज्ञानामळेु मानवी जीवनात झालेल्या बदलांना सामोरे 

जाताना प्रचवलत मलू्ये नव्याने तपासनू पािावीत. ववज्ञानकथा िी ववज्ञान 

व कथा यांचे वमश्रि नािी, तर संयगु आि.े वैज्ञावनक शोधामळेु झालेले 

वैयवक्तक, सामावजक बदल, जीवशास्त्राशी संबंवधत वजै्ञावनक शोध, 

मानवी नातेसंबंधाच्या, कुटंुबव्यवस्थेच्या रूढ कल्पनांना देत असलेले 

धक्के, यांचा कथेसाठी उपयोग िोतो. राजकारि, समाजकारि, 

अथभकारि अशा सवभ क्षेत्रांना ववज्ञानाने व्यापून टाकले आि.े या 

वस्तुवस्थतीचे वचत्रि ववज्ञानकथेत असते. मात्र, वैज्ञावनक शोधांमळेु 

उद्भविाऱया समस्यांवर मािसाला सजुािपिे वनिभय घेण्यासाठीची 

मानवसकता आवि वैचाररक क्षमता ववज्ञानकथा देते.’ 
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मराठी ववज्ञानसावित्यात सवाभवधक लेखन केले आि,े श्री. 

वनरंजन घाटे यांनी. आत्तापयांत त्यांनी समुारे १८० पुस्तके प्रवसद्ध केली 

असनू त्यांतली ७० पुस्तके ववज्ञानावर आिते. भरपूर संशोधन, संकलन, 

लेखन अशा स्वरूपात त्यांचे कायभ आि.े ववज्ञानाववषयी, 

ववज्ञानप्रसाराववषयी, त्याच्या तावत्त्वक मांडिीववषयी त्यांनी लेखन केले 

आि.े कािी अनुवावदत सावित्याबरोबरच स्वतंत्र कथा व 

कादंबरीलेखनिी केले आि.े लेखनाप्रमािेच त्यांनी कायभशाळासदु्धा 

आयोवजत केल्या. मिाराष्ट्र सावित्य पररषदनेे मराठी वाङ्मयाचा इवतिास 

या नावाने आत्तापयांत सात खंड प्रकावशत केले आिते. सातव्या 

खंडाच्या पविल्या भागात वनरंजन घाटे यांनी इ.स. १९५० ते २००० या 

कालखंडातल्या ववज्ञानकथेचा इवतिास वलविला आि.े घाटे यांनी इगं्रजी 

आवि रवशयन ववज्ञानलेखकांचा, स्त्री - ववज्ञानसाविवत्यकांचा पररचय 

मराठी वाचकांना करून वदला आि.े ववज्ञानसावित्यात ज्या कल्पना 

वापरल्या गेल्या आिते. त्या-त्या कल्पना या साविवत्यकांनी 

कोिकोित्या कथांमधनू मांडल्या आिते, याची ओळख मराठी 

वाचकांना करून वदली आि.े त्याचप्रमािे, यदु्धांमध्ये ववज्ञान व तंत्रज्ञान 

कसे असते, अवकाशयदेु्ध, ववज्ञानावरचे वचत्रपट, ववज्ञानकथा आवि 

मानसशास्त्र यांवरिी वलविले आि.े ‘ववज्ञान, मराठी आवि ववज्ञान 

वाङमय’ या पुस्तकामध्ये घाटे यांनी वदलेल्या व्याख्यानांचे आवि 

लेखांचे संकलन केलेले आि.े या संग्रिामध्ये ववज्ञानसावित्यावरच्या 

चचेप्रमािे ‘ववज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगती आवि मराठी मािसू’, वैज्ञावनक 

प्रगती आवि सावित्य, ‘संगिक यगु व मराठी’ ‘वैज्ञावनक प्रगती आवि 

दृविकोन’ या ववषयांवरसदु्धा लेख आिते. 

ववज्ञानसावित्यावर भरपूर लेखन करिारे वनरंजन घाटे 

ववज्ञानलेखकांच्या अग्रभागी आिते. ववज्ञानसावित्यावर चचाभ करताना, 
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वलविताना आवि अभ्यासक्रमात वशकवताना घाटे, नारळीकर, फोंडके व 

जावडेकर यांचा संदभभ घ्यावा लागतो. 

सबुोध जावडेकर यांनी स्पिपिे सांवगतले आि ेकी, 

‘ववज्ञानकथेमध्ये विभन केलेला अनुभव कुिा मािसाला 

यापूवी कधी आलेला नसतो. पुढे येण्याची शक्यता मात्र असते. ववज्ञान 

सावित्य मानवकें वद्रत असते. समाजजीवनाच ेप्रवतवबंब त्यामध्ये पडलेले 

असते. फक्त ते समाजजीवन आजच ेनसते, तर भववष्ट्यकाळातले असते. 

ववज्ञानामळेु आपल्यासमोर जे प्रश्न उद्या उभे राििार आिते, त्यांना 

ववज्ञानकथा आजच िात घालते. ववज्ञान वशकवण्यासाठी जर 

ववज्ञानकथा वलविली जात असेल, तर वतला सावित्याचे वनकष न लावता 

वतने वकती चांगल्या प्रकारे ववज्ञानप्रसार केला यावर वतचे बरेवाईटपि 

जोखले पाविजे, असा सरू कािी समीक्षकांनी लावला ि े योग्य नव्िते. 

ववज्ञानप्रसार करण्यासाठी ववज्ञानकथा नसते, ि े माझ्याप्रमािे अनेक 

ववज्ञानसाविवत्यकांना वाटते. माझ्या ववज्ञानकथेत आवश्यक तेवढीच 

तांवत्रक माविती कथेत यावी आवि तीिी संवाद स्वरूपात, यावर माझा 

कटाक्ष असतो. ववज्ञानामळेु वनमाभि िोिाऱया समस्यांना मािसे कशी 

सामोरी जातात, त्याची कथा अशी माझी ववज्ञानकथेची व्याख्या 

असल्याने ववज्ञानामळेु बदल बदलिाऱया मानवी नातेसंबंधांचा शोध मी 

कथांमधनू घेत असतो.’ 

‘मराठीतल्या ववज्ञानकथा सावित्याचे साधारिपिे तीन टप्पे 

मानता येतील. इ.स. १९७०पयभत मराठी ववज्ञानकथा बिुतेक करून 

परभतृ िोत्या, शास्त्रीय शोधांच्या गोिी िोत्या. संशोधनाचे मानवी 

जातीवर िोिारे पररिाम आवि त्यांवर उपाय असे स्वरूप ववज्ञानकथांचे 

िोते. पुढच्या दशकात िा प्रकार मागे पडला. मग संशोधकांच्या कथा 

आल्या. भाषा लावलत्यपूिभ झाली. स्वभाव रेखाटन नेटके झाले. गेल्या 
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वीस वषाांत ववज्ञानकथांचा भर मािसांवर आला. गोि ते किािी, तीिी 

मािसांची, िा प्रवास झाला. आता कथा ववज्ञानाबद्दल नािी, तर 

मािसांबद्दल सांगू पाितेय. इतर सावित्याच्या तुलनेत ववज्ञान 

सावित्यामध्ये जास्त मलूभतू पातळीवर जीवनदशभन घडवण्याची क्षमता 

असते याची अवधकावधक ववज्ञानकथाकारांना जािीव िोिे आवश्यक 

आि.े’ 

प्रा. जयंत नारळीकरांनी ववज्ञान समजावनू सांगण्यासाठी ‘मी 

ववज्ञानकथा वलवितो,’ असे सरुूवातीला सांवगतले आवि तीच व्याख्या 

ववज्ञानकथेची िोऊन बसली. परंत ु जगभरातल्या कोित्यािी लेखकांना 

ववज्ञानकथेची िी व्याख्या मान्य नािी. स्वत: नारळीकरांच्या नंतरच्या 

कथा या व्याख्येपासनू दरू झाल्या. इतर मराठी ववज्ञानलेखकिी 

नारळीकरांच्या प्रभावापासनू दरू गेले आिते. पूवी ववज्ञानकथेत 

आकृत्या, वचते्र असत. कािी कथांमध्ये वैज्ञावनक माविती भरपूर भरलेली 

असे, तर कािींमध्ये ववज्ञान तोंडी लावण्यापुरते ठेवनू अत्याधवुनक 

साधने, यंते्र व उपकरिांचा स्वैर उपयोग असे. आता मात्र 

मािसामािसांमधले व्यविार, राजकारि, ताितिाव, नैवमवत्तक घटना 

यांचािी संबध कथांमध्ये असतो. आजचे पुष्ट्कळसे मराठी 

ववज्ञानसावित्य चांगल्या वाङमयाच्या वनकषांवर उतरते. कािी कथा 

वाचकाला अंतमुभख करतात. भववष्ट्यकाळातल्या अशुभ घटना अस्वस्थ 

करतात. ववज्ञानकथांमध्ये कािी ववनोदी कथा आिते. सामावजक कथा 

आिते, रिस्यकथा आिते, धावमभक कथा आिते. प्रेमकथािी आिते. 

त्यामळेु एकुिातच मराठी सावित्यात ववज्ञानकथा अशा वेगळ्या न 

काढता त्यांना सावित्यच म्ििावे. कथा-कादंबऱयाव्यवतररक्त मावितीपूिभ 

ववज्ञानसावित्यिी खपू मोठ्या प्रमािावर वलविले जात आि.े भाषा सोपी 

व आकषभक झाली आि.े शबदप्रयोगिी सटुसटुीत आवि अथभवािी झाले 

आिते. 
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प्रा. वसंतराव गोवारीकरांनी ‘इस्त्रोची किािी’ एखाद्या 

कथेसारखी वलविली आि.े ते म्िितात,’ ववज्ञान व सावित्य ि े वभन्न 

स्तरांवरचे घटक नािीत. त्यांनी एकमेकांपासनू स्फूती एकववसाव्या 

शतकात अवधक घेतली. आपल्या साविवत्यकांनी ववज्ञानप्रेररत नवे जग 

कसे असेल याची सखोल जाि घेिे आवश्यक आि.े भारताच्या 

ववज्ञानप्रगतीची स्पंदने सावित्यामध्ये येिे आवश्यक आि.े’ 

ववज्ञान सावित्याववषयी समपभक संवाद करण्यामध्ये डॉ. बाळ 

फोंडके, वनरंजन घाटे यांच्याप्रमािेच आघाडीवर आिते. स्वत: वैज्ञावनक 

संशोधक म्ििनू काम केल्यानंतर त्यांनी दोन वनयतकावलकांचे 

संपादकपद भषूावले. ववज्ञान ववववध स्वरूपात – छायावचते्र, िास्यवचते्र, 

कथा, लवलतलेख – प्रवसद्ध केले. स्वत: भरपूर वलविले व इतरांकडून 

वलिवनू घेतले. अनेक पुस्तके त्यांच्या नावावर आिते. अजनूिी ते 

वततक्याच जोमाने वलवितात, वजतक्या जोमाने चाळीस वषाांपूवी वलिीत 

िोते. ववज्ञान सावित्यावरच्या एका वनबंधामध्ये ते वलवितात, ‘ववज्ञानानं 

वकतीिी वाटचाल केली, वकतीिी प्रगती साधली, जीवनशैली वकतीिी 

बदलली, तरी मानवी स्वभावावर, त्याच्या गुंतागुंतीच्या स्वरूपावर 

त्याचा प्रभाव पडिार नािी. ववज्ञानाच्या या वाटचालीवरची त्याची 

प्रवतवक्रया िी मानवी स्वभावाच्या खास वैवशि्यानुसार, त्यातील 

गुिदोषांनुसारच िोिार. काम, क्रोध, लोभ, मोि, मद, मत्सर या 

षडररपूंच्या बाह्य आववष्ट्कारां स्वरूप फार तर बदलेल, पि त्यांचा 

मानवी भावजीवनावरचा पगडा कायमच राििार आि ेअसं मला वाटतं. 

माझ्या कथांवर या दृविकोनाचा प्रभाव पडतो.’ म्ििनूच की काय डॉ. 

बाळ फोंडके यांच्या बिुतांश कथा जीवशास्त्रातल्या वसद्धान्तावर 

आधाररत आिते. त्यांनी िलकीफुलकी कथा, प्रियकथा, ववनोदी कथा, 

रिस्यकथा, स्त्रीवादी कथा वलविल्या आितेच, परंत ुइतरांनी वलविलेल्या 

कथांनािी त्यांनी ववज्ञानरूप वदले आि.े उदािरिाथभ, अरववंद गोखले 
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यांची ‘ववघ्निती’, ववजया राजाध्यक्ष यांची ‘नातीगोती’, आशा बगे 

यांची ‘जन्म’. (जयंत नारळीकरांनीसदु्धा शेरलॉक्स िोम’ िी व्यवक्तरेखा 

घेऊन ‘नौलाखा िाराचे प्रकरि’ िी अत्यंत स्वतंत्र कथा वलविली.) 

मराठी ववज्ञान पररषदेने आयोवजत केलेल्या ववज्ञानकथा स्पधेत 

प्रा. जयंत नारळीकर यांनी ‘ना.वव. जगताप’ या नावाने कथा पाठवली. 

त्या कथेला प्रथम पुरस्कार वमळाला. त्यांनी वकलोस्कर मावसकात 

आपल्या कथा प्रवसद्ध केल्या. श्रीमती दगुाभबाई भागवत यांनी मराठी 

सावित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषिात नारळीकरांच्या ववज्ञानकथांचा 

आवजूभन उल्लेख केला व मराठी सावित्यातला िा नवा प्रवाि असल्याचे 

सांवगतले. सािवजकच सवाांचे लक्ष या नवीन (?) प्रवािाकडे गेल.े 

त्यानंतर प्रा. जयंत नारळीकरांनी ववज्ञानकथा या प्रकाराचा स्वत: का 

उपयोग केला ि े सांवगतले. ते म्ििाले, “समाजात वैज्ञावनक दृविकोन 

ववकवसत िोण्यासाठी ववज्ञान समजिे आवश्यक आि.े िा ववषय फार 

अवघड आि ेिा समज दरू करण्यासाठी ववज्ञानसंकल्पना सोप्या करून 

सांगण्यासाठी कथेसारखे आकषभक माध्यम उपयकु्त ठरावे. म्ििनू मी िी 

कडू गोळी साखरेच्या आवरिातून वदली”? 

प्रा. नारळीकरांमळेु ववज्ञानकथा या माध्यमाकडे सवाांचे लक्ष 

गेले ि े वजतके खरे, वततकेच ििेी खरे, की समीक्षकांनी ववज्ञानकथा िा 

सावित्यप्रकार असचू शकत नािी असे सांवगतले. एक प्रकारे कािूरच 

उठवले. नंतरच्या कथा, कादंबऱयांमध्ये सावित्याच्या वनकषाला 

उतरतील असे लेखन नारळीकर व इतर लेखकांनी केले, तरी समीक्षकांचे 

समाधान झाले नािी. अजनूिी िोत नािी. या संबंधात प्रा. नारळीकर 

यांना काय सांगायचे ते त्यांनी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सांवगतले आि,े 

वलविले आि.े नारळीकरांची भवूमका मान्य नसल्याचे इतर 

ववज्ञानकथाकारांनी जािीर केले. दोन ववज्ञान कादंबऱया वलिूनिी अरुि 

साध ू ‘मी ववज्ञानलेखक नािी,’ असे म्िितात, ते यामळेुच. प्रा. 
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नारळीकर यांच्या मते ववज्ञानावरील वलखाि बिुरंगी असते. समाजाच्या 

सद्य:वस्थतीची झांकी ववज्ञानावरील वलखािात वदसते. 

प्रा. नारळीकर पुढे म्िितात, “वैज्ञावनकांचे संशोधनपर प्रबंध, 

ववज्ञानाच्या शाखेतील प्रगतीचा आढावा, केवळ ववज्ञानाला वाविलेल्या 

वनयतकावलकांमधनू, केवळ वैज्ञावनकांसाठी असलेले लेख, ववज्ञान 

कोश, सामान्य वशवक्षतांसाठी वतृ्तपते्र, वनयतकावलकांमधले, ववज्ञान 

संस्थेच्या मखुपत्रातून आलेले लेख आवि ववज्ञानकथा-नाटके-कववता-

कादंबरी असे ववज्ञानावरील लेख अस ू शकतात. मी ज्या वेळेला 

साखरेच्या आवरिातली कडू गोळी असे कथेला म्िितो, तेव्िा 

ववज्ञानाला कडू वकंवा कुरूप म्ििण्याचा माझा उदे्दश नसतो. शाळेत 

अवतशय अनाकषभकपिे ववज्ञान व गवित वशकवले जाते. ती भीती दरू 

करण्यासाठी साखरेची गोळी आवश्यक ठरते. मात्र, ववज्ञान कथानक 

कल्पनाशक्ती वापरून वकतीिी फुलवलेले असले, तरी वैज्ञावनक तथ्याची 

कास सोडू नये. माझ्या कािी कथांवर, त्या परकीय कथांवर आधाररत, 

रूपांतररत आिते असा आक्षपे घेण्यात येतो. तो खरा नािी, कारि असे 

आक्षेप चकुीच्या मावितीवर आधारलेल ेआिते. मी ऋिवनदेश केलेला 

असनूिी माझ्यावर सावित्यचौयाभचा आरोप केला गेला. वाचकांचा 

प्रवतसाद लेखकांच्या दृिीने फार मित्त्वाचा असतो. माझ्या लेखनाला 

आलेला प्रवतसाद स्वयंस्फूतभ आि.े टीकाकारांनी टीका केलेली आि.े 

परंतु, मी पुढील लेखन कसे करावे याववषयी मागभदशभन नसते.” 
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विज्ञानकथा कट्टा – चळिळ 

मराठी सावित्य संमेलन व इतर साविवत्यक व्यविारात 

ववज्ञानाला पुरेसे स्थान वमळत नव्िते ि ेलक्षात आल्यानंतर १९६६मध्ये 

मराठी ववज्ञान पररषदेची स्थापना झाली. गेल्या ५० वषाांमध्ये िळूिळू 

ववज्ञान प्रसाराचे कायभ वाढत गेले. वेगवेगळ्या माध्यमांचा उपयोग 

पररषदेच्या कायभकत्याांनी केला. मराठी ववज्ञान पररषदेच्या ‘पवत्रके’ची 

सरुूवात झाली. असंख्य ववज्ञान लेखकांनी या ‘पवत्रके’तून वलविले. 

वेळोवेळी ववववध ववषयांवर ववशेषांक वनघाले. त्याच वेळेला दरवषी 

‘सवृिज्ञान’, ‘ववज्ञानयगु’ यांनीिी ववज्ञानकथा वदवाळी अंकात प्रवसद्ध 

केल्या. पररषदेने दरवषी ववज्ञान रंजन कथा स्पधाभ आयोवजत केली. या 

स्पधेतून सध्याच्या आघाडीवरच्या ववज्ञानकथाकारांनी भाग घेऊन 

पाररतोवषके वमळवली. इ.स. १९७०पासनू आजतागायत िी स्पधाभ चाल ू

आि.े स्पधेवशवाय पररषदेने ववज्ञानकथा, ववज्ञानसावित्य, ववज्ञानसंज्ञापन 

(ववववध माध्यमे) यांवर नवोवदत लेखकांची मागभदशभन वशवबरे आयोवजत 

केली.  

या कायाभत मिाराष्ट्र सावित्य पररषद, मुबंई ववद्यापीठ, इवंडयन 

असोवसएशन ऑफ सायन्स वफक्शन स्टडीज, ववज्ञानप्रसार, नवी वदल्ली, 

आकाशवािी मुंबई, मिात्मा फुले वस्तुसंग्रिालय, पुिे, मिाराष्ट्र राज्य 

सावित्य व संस्कृती मंडळ, इत्यादी संस्थांनी सिकायभ केले. पररषदचे्या 

चनुाभट्टी, मुबंई येथील कायाभलयात ववज्ञानलेखकांचा गट वनयवमत भेटू 

लागला. एकमेकांच्या कथांवर चचाभ करू लागला. स्पधेत 

पाररतोवषकप्राप्त कथांच े संग्रि प्रकावशत झाले. पररषदेने ‘पवत्रका’ या 

वदवाळी अंकासाठी मराठीतील कािी नामवंत साविवत्यकांना ववज्ञानकथा 

वलविण्यासाठी ववनंती केली िोती. मात्र, या ववनंतीनुसार एकािी 

साविवत्यकाने ववज्ञानकथा वलविली नािी. उलट कळवल े की, ‘अमकु 

ववषयावर वलिा असे सांवगतले, तरी आम्िी वलिूच असे नािी. आम्िांला 
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जे भावेल, सचुेल तेच आम्िी वलिू.’ ववज्ञान व संस्कृती िी दोन टोके 

आिते ि े सर सी.पी. स्नो यांचे प्रवतपादन मराठी साविवत्यकांनी खरे 

ठरवले आि.े वस्ततुः तसे नािी. अनेक वैज्ञावनक व ववज्ञान लेखक कला 

क्षेत्रात भरपूर रस घेतात. मात्र, मराठी साविवत्यक ववज्ञान समजावनू घेत 

नािीत.  

कािी इतर वदवाळी अंकांनी ववज्ञानकथा प्रवसद्ध करायला 

सरुूवात केली. अंकांची संख्या वाढली. लेखक वाढले, कथा वाढल्या. 

परंतु उत्तम कथांची वनवमभती व्िावी म्ििनू कािी लेखकांनी ‘साय-फाय 

कट््टया’ची इ.स. २०१२मध्ये स्थापना केली. असे समुारे तीस-बत्तीस 

ववज्ञानलेखक ‘ऑनलाइन’ चचाभ करतात. या सदस्यांमध्ये अमेररका, 

मुंबईसि इतर शिरांमधले लेखक आिते. यांतील अनेक सदस्य इतर 

प्रकारचे लेखनिी करतात. कािी सदस्य ववज्ञानकववता करतात व 

ववज्ञान-व्यंगवचते्र रेखाटतात. दर मविन्याला एखाद े आव्िान म्ििज े

ववषय, फॉमभच े प्रयोग स्वीकारतात. आजवर या सदस्यांनी १७०िून 

अवधक कथा वलविल्या असनू समुारे ७०% कथा दजदेार आिते. मतृ्य,ू 

मराठी म्ििी, लाल रंग असे उल्लेखनीय आव्िानववषय िोते. संपूिभ 

इमेलमध्ये वलविलेली कथा, थ्रीडी प्रवतमा, चंद्रावर जन्मलेले मलू ि े

आव्िानववषय संपादकांना आवडले.  

कट्यावरील कथांना ‘आरती वासंवतक ववज्ञानकथा ववशेषांक 

२०१४’, ववज्ञावननी-२ आवि ‘मन्वंतर’ या संग्रिांमध्ये स्थान वमळाल.े 

संपूिभपिे कट्यावरच्या कथांचा प्रावतवनवधक संग्रि ‘ब्रह्ांडाची कवाडे’, 

गागीज प्रकाशन २०१६ने प्रवसद्ध केला. लवकरच ‘आजी-आजोबा-

नातवंड’ असा ववषय घेऊन ‘गोफ नात्याचा पूवभसंवचत’ िा कथासंग्रि 

प्रवसद्ध िोईल. अशा चळवळीमळेु प्रयोगशीलता िा ितेू साध्य िोतो 

आवि तांवत्रक आवि सामावजक बदलाला लेखकांचा प्रवतसाद 

सकारात्मक िोतो. 
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मेघश्री दळवी 

मेघश्री दळवी, आवशष 

मिाबळ यांनी या कट्याच सकुाि ूधरले 

आि.े सायफाय कट्टा चळवळीतून वलि ू

लागलेले लेखक आिते, वस्मता 

पोतनीस, पराग देऊसकर, वप्रया पाळंदे, 

शरद पुराविक, प्रसन्न करंदीकर, सरेुश 

भावे, वनलेश आते, इ. प्रावतवनवधक 

प्रवतवक्रया म्ििनू कािी नवीन लेखकांची 

मते येथे दते आि.े  

वस्मता पोतनीस वलवितात, ‘ववज्ञान संकल्पनांचा आधार 

घेऊन मािसांनी मािसांसाठी, मािसांच्या बदलत्या जगाची कल्पना 

करून केलेले मनोरंजक वचत्रि म्ििजे ववज्ञानकथा. ज्येष्ठ 

ववज्ञानलेखकांच्या पाऊल खिुांवरून आम्िी चालत आिोत. 

ववज्ञानकथा कधीच मयाभदांचे उल्लेघन करून पररकल्पनेच्या प्रदशेात 

जात नािी. मािसू, त्याचा स्वभाव, त्याचे  भावववश्व, त्याचे प्रश्न व 

उकल, त्याला वमळालेली ववज्ञानाची जोड यांतून मािसूपिाचा आगळा 

अंदाज वदसतो. त्यातून त्याचा दृविकोन व्यापक िोतो. आपि पथृ्वी 

सोडून कुठेच जात नािी. पि ववज्ञानकथेतला मािसू कोठेिी जातो. 

त्याला एवलयन भेटतात, रोबोटशी पे्रम वा मैत्री िोते. मािसू नसबंदी 

करतो, पि ववज्ञानकथेत तो क्लोन करतो. मतृ्यवूर मात करण्याचा प्रयत्न 

करतो. जेनेवटक इवंजवनअररंगद्वारे तो ववषािूंशी लढतो. सखुी मािसाचा 

सदरा घातलेला मािसू सवुवधांमळेु द:ुखीसदु्धा िोतो. सध्याचे जीवन खरे 

की स्वप्नवत ववज्ञानकथेतील जीवन? ववज्ञानाच्या प्रगतीमळेु बरे-वाईट 

पररिाम िोतच असतात. ववज्ञानकथेतला मािसू योग्य मागभ दाखवतो. 

जीवनाचा आरसा दाखवतो, तो चांगला गाइड असतो.’ 



38 
 

पराग देऊसकर सांगतो, ‘मी उत्सकुतेपोटी ववज्ञानकथा वाच ू

लागलो. ‘विग्ज बोसान’ या प्रयोगानंतर मला कथा वलिावीशी वाटू 

लागली. माझ्या दृिीने ववज्ञानकथा रंजक असावी, वाचकाला वखळवनू 

ठेविारी असावी. त्याला ववज्ञानाववषयी उत्सकुता वाटायला िवी. गेल्या 

कािी वषाभतले आपले जगिे बवघतले म्ििजे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमळेु 

आपि ववज्ञानकथेतच वावरतो असे वाटते.’ 

प्रसन्न करंदीकर सांगतो, ‘कथेतून ववज्ञान जर काढून टाकलं 

तर त्या कथेच ं अवस्तत्व उरत नािी. वास्तव आवि अशक्यप्राय 

शक्यतांचे अवकाश यांमध्ये ववज्ञानकथा कोठेतरी असते. सध्या रोजच्या 

व्यविारामध्ये ववज्ञान व तंत्रज्ञान भरपूर वापरात आि.े त्यामळेु वाचकांनी 

ववज्ञानकथा स्वीकारण्यास अनुकूल काळ आि.े त्यांना ववज्ञानकथा 

आपल्या आयषु्ट्याच्या आिते ि े समजेल तेव्िा ववज्ञानकथा अवधक 

प्रमािावर स्वीकारल्या जातील. त्यांना ववज्ञानकथा म्ििजे केवळ रोबोट, 

अंतराळयान, एवलयन असे वाटिार नािी याची काळजी कथालेखकाने 

घेिे आवश्यक आि.े’ 

वनलेश आते मोकळेपिाने म्िितो, ‘ववज्ञानकथा मला एखाद्या 

कॉकटेलसारखी वाटते. म्ििज े पेयामध्ये थोडेच अल्कोिोल, बाकी 

पािी वकंवा सरबत. कथेत ववज्ञान तपशीलवार असेल तर कडक स्कॉच 

(आवशष मिाबळ यांच्या ‘गविती अल्गोररदम’ वरील कथा). ववज्ञान व 

वफक्शन समसमान म्ििजे मस्त रम व थंड पेय समसमान . (फोंडके 

यांच्या कौवशक – अमतृराव कथा) लेखनाची नजाकत जास्त व ववज्ञान 

थोडं पाश्वभभमूीला, ग्लासमध्ये छत्री लावलेल्या वपना-कोलाडा 

कॉकटेलसारखी, प्रसन्न करंदीकरची मी - माधव जोगळेकर िी कथा. 

कॉकटेल मेंद ू सैलावतात, तर ववज्ञानकथा मेंदलूा झडझडून जाग 

आितात. भववष्ट्यातल्या ववज्ञानामळेु िोिारे सामावजक-नैवतक पेच 
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ववज्ञानकथा सांगते. सबुोध जावडेकरांची ‘कलावंताचा जन्म’ या 

प्रकारातली कथा. प्रवतभा जन्मजात असते, की मेिनतीतून येते?’ 

तरुि लेखकांमध्ये उत्साि आि.े चचाभ करून लेखनात 

सधुारिा करायची तयारी आि.े त्यामळेु त्यांच्याकडून अवधक अपेक्षा 

आिते. सध्या तरी त्यांनी अवधक मेिनत घेिे आवश्यक आि े असे 

वाटते. 
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विज्ञान सावित्य आवण संस्था 

 मराठी ववज्ञान पररषद, सवृिज्ञान, मिाराष्ट्र राज्य सावित्य आवि 

संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा ववकास संस्था, मुंबई, औरंगाबाद, गोवा 

इत्यादी ववद्यापीठे अशा ववववध संस्थांनी ववज्ञानसावित्याच्या ववकासात, 

वनवमभतीत मोलाचा िातभार लावला आि.े 

 मराठी ववज्ञान पररषद दरवषी ववज्ञान रंजन कथा स्पधाभ 

आयोवजत करत असते. सध्याचे ख्यातनाम ववज्ञान साविवत्यक या 

स्पधेतूनच पुढे आले आिते. स्पधेतनू यशस्वी झालेल्या कथांचे संग्रि 

प्रवसद्ध झाले. एस.एन.डी.टी., अमरावती या ववद्यापीठांनी ‘ववज्ञावननी’ 

िा संग्रि पदवी परीक्षेच्या अभ्यासासाठी नेमला. ववज्ञानलेखकांनी 

िोतकरू ववज्ञानलेखकांसाठी कायभशाळा आयोवजत केल्या. यातूनच 

‘सायफाय कट्टा’ चळवळ वनमाभि झाली. 

इ.स. १९८३मध्ये मुंबई ववद्यापीठाचा मराठी ववभाग आवि 

मराठी ववज्ञान पररषद यांच्याद्वारे ववज्ञान सावित्यावर दोन वदवसांच े

वशवबर आयेवजत केले गेल.े ववज्ञान साविवत्यकांसमवेत प्रा. सरोवजनी 

वैद्य, प्रा. गंगाधर पाटील, प्रा. व.वद. कुळकिी, प्रा. आ.ना. पेडिेकर ि े

समीक्षकसदु्धा त्यात सिभागी िोते. वशवबरातल्या चचवेर आधाररत 

ववज्ञान सावित्य संकल्पना ि े पुस्तक प्रा. कुळकिी व श्री. वनरंजन घाटे 

यांनी संपावदत केले. 

पुण्याच्या मिात्मा फुले वास्तुसंग्रिालयाने वशवबरे आयोवजत  

केली. त्यानंतर मराठी ववज्ञान पररषदेने एक, आयकुा संस्थेने एक, डॉ. 

बाबासािबे आबेंडकर मराठवाडा ववद्यापीठाने एक अशी वशवबरे 

आयोवजत केली. इ.स. १९९६मध्ये भारतातल्या तेरा भाषांमधल्या 

ववज्ञान साविवत्यकांचे संमेलन आयोवजत केल े गेल.े या संमेलनाच े
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फवलत म्ििजे नॅशनल सेंटर फॉर सायन्स कम्यवुनकेटसभ या संस्थेची 

स्थापना झाली. 

मववपने इ.स. २०१४च्या नोव्िेंबर मविन्यात एस.एन.डी.टी. 

ववद्यापीठाबरोबर तीन वदवसांची कायभशाळा ‘ववज्ञानकथा आवि 

समीक्षा’ या ववषयावर आयेवजत केली. या कायभशाळेत पदवी व 

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमात वशकत असलेल्या ववद्याथ्याांनी भाग घेतला 

िोता. यामध्ये प्रा. वश.गो. देशपांडे, प्रा. सरेुश तडकोडकर, प्रा. मोना 

वचमोटे, प्रा. यशवंत देशपांडे, प्रा. माधरुी शानभाग, प्रा. दीपक घारे आवि 

श्री.  सबुोध जावडेकर यांनी मागभदशभन केले. 

वदनांक ४,५,६ फेब्रवुारी, २०१५ या कालावधीत गोवा 

ववद्यापीठातून मराठी ववषय घेऊन ववज्ञानकथा लेखन आवि समीक्षा 

यांवर वशवबर आयोवजत केले िोते. यामध्ये इतर  मागभदशभकांसमवेत प्रा. 

अरुि िबेळेकर सिभागी झाले िोते. जानेवारी २०१६मध्ये नांदेडच्या 

स्वामी रामानंदतीथभ मराठवाडा ववद्यापीठात कायभशाळा आयोवजत केली. 

यामध्ये प्रा. पंवडत ववद्यासागर यांनी मागभदशभन केल.े 

मराठी ववज्ञान पररषद, सोलापूर ववभागाने पविले ववज्ञान 

सावित्य संमेलन माचभ २०१२मध्ये आयोवजत केले. प्रा. गो.म. पवार 

उद्घाटक िोते. मराठीवशवाय विदंी, कन्नड, तेलगु,ू उदूभ या भाषांतल्या 

ववज्ञान सावित्यांवरिी चचाभ झाली. दसुरे ववज्ञान सावित्य संमेलन वधाभ 

येथे, माचभ २०१३मध्ये भरवले िोते. केरळ शास्त्र सावित्य पररषदेचे डॉ. 

ए.पी. जयरामन यांनी उद्घाटन केले. या संमेलनामध्ये मराठीतील व 

इगं्रजीतील ववज्ञानसावित्य, स्थावनक भाषेतील ववज्ञानसावित्य, पािी 

समस्या यांवर चचाभसते्र िोती. वतसरे सावित्य संमेलन मिाराष्ट्र राज्य 

सावित्य व संस्कृती मंडळाच्या सिकायाभने फेब्रवुारी २०१७मध्ये 

आयोवजत केले िोते. 
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मिाराष्ट्र राज्य शासनातफे दरवषी ववज्ञानसावित्य पुरस्कार 

जािीर िोतात. दरवषी समुारे पाच पुस्तकांना िा पुरस्कार वमळतो. या 

पुरस्कारांमळेुसदु्धा ववज्ञान सावित्य वनवमभतीला प्रोत्सािन वमळते. 
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विज्ञानसावित्य शैली 

इ.स. १९१६च्या समुारास ज्या साविवत्यकांनी कथा वलविल्या, 

त्या वा.म. जोशी, श्री.बा. रानडे यांच्या कालखंडातील कथा तत्कालीन 

ववज्ञानकल्पनांवर आधाररत िोत्या. त्यानंतरच्या काळात झालेली ववज्ञान 

प्रगती लक्षात घेता या कथा कालबाह्य वाटू शकतात. अंगठीमळेु अदृश्य 

िोता येते, अदृश्य वकरिांमळेु वदव्यप्रकाश वमळतो वगैरे कल्पना 

कथांमधनू आल्या. ज्या वेळेला धमूकेतूचा प्रवास, रेवडयमचे पररिाम 

फारसे मािीत नव्िते, तेव्िा त्याबद्दलचे गैरसमज वनमाभि िोऊ                   

शकिाऱया कथा वलविल्या गेल्या. ना.के. बेिरे व वव.वा. 

वशरवाडकरांच्या कादंबऱयांमध्ये आदशभ समाजाचा भाबडा आशावाद 

वदसतो. द.पां. खांबेटे यांनी ववज्ञानकथा वलविल्या. पि ते म्ििाले, 

‘मराठीत या प्रकारच्या गंभीर लेखनाला वाचक नािी. सामान्य 

वाचकाला थोड्याशा रिस्य, पि धक्कादायक शेवट असलेल्या कथा 

आवडतात. आपिच आपला वाचक तयार करावा.’ 

द.पां. खांबेटे यांनी कालससंुगत लेखनशैली आवि कथेतील 

मानवकें वद्रत भवूमका प्रमाि मानली. त्यांची भाषा वाचकांना 

आवडायची. त्यांच्या इतर सावित्याचा चािता वाचक ववज्ञानकथा वाच ू

लागला. 

वव.वा. वशरवाडकर आपल्या कथानायकामाफभ त सांगतात, 

‘अपघाताने मी वजथे गेलो, वतथल्या घटना मी सांवगतल्या. परंतु, त्या 

गं्रथातील उतारे, चचाभ आवि प्रवचनवजा माविती या स्वरूपात 

मांडल्या.’ म्ििजेच लेखनाचा ओघ थांबवनू त्यांनी वाचकांना संकल्पना 

समजावनू सांवगतल्या. अगदी नारळीकरांच्या कािी कथांप्रमािे. 



44 
 

भा.रा. भागवत 

भालबा केळकर 

भा.रा. भागवतांनी इगं्रजी 

ववज्ञानकथांचा अवतशय उत्तम अनुवाद 

केला. परंत,ु ‘बालवमत्र’ या मावसकामध्ये 

त्यांचे सावित्य बालस्तरीय म्ििनू नावाजले 

गेले. खरे तर ते प्रौढांनािी आवडत िोते. 

भागवतांची लेखनशैली मोिक िोती, परंत ु

त्यांच्यावर बालसाविवत्यक असा वशक्का 

बसल्याने प्रवथतयश लेखकांच े फारसे लक्ष गेलेच नािी. भालबा 

केळकरांनी कल्पनाववलास करून उत्तम 

ववज्ञानकथा वलविल्या. परंतु त्यांची 

भाषाशैली थोडीफार जड, पांवडत्यपूिभ िोती. 

लेखनशैली कालबाह्य झाली िोती. त्यांचे 

लेखन ववज्ञान वनयतकावलकामध्ये 

झाल्यामळेु ते मळूप्रवािात सामील झाले 

नािी. नारायि धारप वातावरिवनवमभती 

चांगली करत. परंतु, त्यांच्या कथा 

सवभसामान्य वाचकाला अपररवचत प्रदेशात, 

परग्रिावर घडत िोत्या, त्यामळेु त्यांचा वाचकवगभ मयाभवदत राविला. 

त्यांच्या ववज्ञानकथा या गूढकथा झाल्या. इ.स. १९७०नंतर 

ववज्ञानसावित्यामध्ये बदल िोऊ लागला.  पाश्चात्त्य सावित्यववश्वामध्ये 

नवे वातावरि, नवे शोध लागल ेिोते. आपल्या देशातिी प्रयोगशाळा, 

ववद्यापीठे, संशोधन संस्था वनमाभि झाल्या िोत्या. सािवजकच, नव्या 

दमातल्या ववज्ञानलेखकांनी ववज्ञानववषयांची िाताळिी नव्या ववचारांतून 

केली. त्यांतल्या कािी लेखकांना संशोधनाची पाश्वभभमूी िोती.  
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वनरंजन घाटे 

लक्ष्मि लोंढे 

जयंत नारळीकर 

प्रा. जयंत नारळीकरांच्या ख्यातीमळेु 

त्यांच्या ववज्ञानकथांकडे आवि त्या अनुषंगाने 

इतरांच्या कथांकडे साविवत्यकांचे व वाचकांचे 

लक्ष गेले. या लेखकांचे सावित्य अद्ययावत 

संशोधनावर आधाररत आि.े भाषा ओघवती, 

प्रासावदक झाली. पाते्र मराठी आिते, भारतीय 

आिते. वातावरि भारतीय आि.े सािवजकच, 

ववज्ञानसावित्याववषयी इतरांचा दृविकोन 

बदलला. ववज्ञानकथेमधले वमश्र ववज्ञान नािीसे 

झाले. तेव्िापासनू ववज्ञानकथा खलुली आवि आता चांगलीच 

फोफोवली आि.े 

श्री. वनरंजन घाटे यांच्या 

सरुूवातीच्या काळातल्या कथा आकाराने 

लिान असत. कथाबीज पुरेसे फुललेले नव्िते. 

नंतरच्या कथांमधनू वातावरिवनवमभती आवि 

पात्ररेखाटन या कथेच्या अंगांकडे त्यांनी 

जािीवपूवभक लक्ष पुरवले. वमतभाष्ट्य, परंत ु

वचंतन मोठे, ि ेघाटे 

यांचे वैवशि्य. श्री. 

लक्ष्मि लोंढे यांच्या कथांत परस्परववरोधी 

नैवतक प्रश्नांना स्थान आि.े आयषु्ट्यभराचे 

तत्त्वज्ञान आवि नैवतक चचाभ असते. श्री. 

अरुि मांडे ि े शैलीदार भाषा वापरतात, 

ववनोद व उपिास असतो. प्रा. जयंत 

नारळीकर यांच्या कथेत अचकू ववज्ञान 
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बाळ फोंडके 

सबुोध जावडेकर 

संकल्पना व कथेला आवश्यक असिारे लावलत्य आि.े 

‘कृष्ट्िवववरा’सारख्या कथेत ववनोदिी आि.े पावनपतच्या लढाईतल्या 

ववश्वासरावांना गोळी लागली नसती तर काय झाले असते याचे विभन 

खमुासदार आि.े 

डॉ. बाळ फोंडके यांनी लवलत 

वनबंधात नसतील असे कथाबाह्य – मावितीपर 

लेखन केले आि.े सोप्या भाषेतले ते लेखन 

ववज्ञान समजावनू सांगायला मदतच करते. 

फोंडके आपल्या कथालेखनाबाबत 

प्रयोगशील आिते. त्यांनी िलकीफुलकी 

प्रियकथा, ववनोदी कथा, एकाच 

व्यवक्तरेखेभोवती रचलेली कथामावलका, 

एकाच आशयाचे ववववध पैल ू रंगविारी 

कथामावलका, रिस्यकथा, स्त्रीवादी कथा, जागवतक स्तरावरच्या 

औद्योवगक, राजकीय, सामावजक समस्यांशी वनगवडत कथा वलविल्या 

आिते. वास्तव व कवल्पत जगामधले संतुलन त्यांच्या कथेत वदसते. 

वाचकाला अदू्भताच्या प्रांतात न नेता ते वास्तवाकडे नेतात. 

श्री. सबुोध जावडेकर अवतशय 

रसाळ, ओघवती भाषा आवि लवलत 

सावित्याचे सवभ वनकष पाळतात. त्यामळेु 

त्यांच्या कथा इतरांपेक्षा वेगळ्या वदसतात. 

त्यांच्या कथा सावित्याच्या मळू प्रवािाच्या 

फार वनकट असतात. सकस व्यवक्तरेखा, 

वातावरिवनवमभती, बारकावे, वाचकाला 

ववचारप्रवतृ्त करिारे कािीतरी त्यांच्या कथेत 

असते. त्यांच्या कथेने वाचकाला वजवंत 
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अनुभव वमळतो. लक्ष्मि लोंढे, अरुि मांडे, शुभदा गोगटे, माधरुी 

शानबाग इत्यादी लेखकांजवळ लवलत लेखनाची शैली आि.े शुभदा 

गोगटे यांनी पुरािकथेचा संदभभ देऊन ववज्ञानकथा वलविल्या आिते. 

संघषाभच्या बीजाला त्या आपल्या पररचयाच्या भतूकाळातील 

वास्तवाचा संदभभ देतात. त्यांच्या कथेतले भववष्ट्यातले वास्तव अवधक 

खरे आि ेअसे वाटू लागते. 

मेघश्री दळवी यांच्या कथा आकाराने लिान असल्या, तरी 

त्यांतील ववचारमंथन वैवश्वक स्तरावरचे आि.े त्यांच्या कथा 

रूपककथांच्या धाटिीच्या आिते. त्यांच्या कथांमध्ये प्रयोग आढळतात 

ते रूपबंधाचे, सादरीकरिाचे, शैलीचे. रेखा बैजाल यांच्या कथांमध्ये 

तकाभद्वारे ववज्ञान आवि तकभ ववसंगत भावाववष्ट्कार यांचा समतोल राखला 

आि.े ववज्ञानाचे वनयम आवि भावना यांतल्या संघषाभची वठिगी त्यांनी 

पकडली आि.े या आवि इतर स्त्री-ववज्ञानलेवखकांनी कथांमधनू स्त्रीवादी 

भवूमका घेतली नािी. त्यांच्या व्यवक्तरेखा ज्या भाववनक आवताभत 

सापडतात, तो झंझावात केवळ वस्त्रयांच्या मनात असतो असे नािी. तो 

मानव प्राण्यांमधला संघषभ आि.े ववज्ञान कोिताच भेद मानत नािी. 

वलंगभेद िी नािी. 

अरुि साध ू यांच्या लेखनामध्ये ‘भतूकाळातील घवटत व 

वतभमान वास्तव यांतनू वनघालेले भववष्ट्याचे अनंत पदर वदसतात. 
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विज्ञानकथा संग्रि-सूची 

1) डॉ. बाळ फोंडके : यरेुका, अमानुष, वचरंजीव, गुडबाय अथभ,   

गोलमाल, अखेरचा प्रयोग, वखडक्यांना डोळे असतात, 

कालवलय, व्िच्युभअल ररअॅवलटी, दृविभ्रम, किभवपशाच्च, सायबर 

रॅवफक, गभाभथभ, प्रवतमा. 

2) लक्ष्मि लोंढे : थाँक्य ू वम. फॅरेडे, २२ जलैु १९९५, दसुरा 

आइनस्टाइन, ररमोट कंरोल, आभास. 

3) वनरंजन घाटे : स्वप्नचौयभ, रोबो वफवक्संग, स्पेसजॅक, मतृ्यदूतू, 

भववष्ट्यवेध, यंत्रलेखक, यंत्रमानवाची साक्ष, झ,ु सपुरमॅन, 

प्रोटोकॉल, जीवदावयनी, प्रवतरूप. 

4) सबुोध जावडेकर : वामनाचे चौथे पाऊल, संगिकाची सावली, 

गुगली, आकाशभावकते. 

5) पंवडत ववद्यासागर : सपुरक्लोन, अंतराळी. 

6) माधरुी शानबाग : मुगंी उडाली आकाशी, पनुजभन्म, इदं्रधनुष्ट्य, सॅप. 

7) अरुि मांडे : रोबो कॉनभर, अमािसू. 

8) शुभदा गोगटे : अस्मानी, वसदुेवे नेला कृष्ट्ि, मावजभनल्स. 

9) रेखा बैजल : क्लोन, वकड्नॅवपंग, ववज्ञानकथा. 

10) यशवंत दशेपांडे : ईश्वराचा जन्म, उत्क्रांतीच्या वशडावर. 

11) संजय ढोले : प्रेमाचा रेि,ू अंतराळातील मतृ्य,ू संकररत. 

12) द.व्यं. जिागीरदार : बिृस्पती 

13) जयंत नारळीकर : यक्षांची देिगी, अंतराळातील भस्मासरु, टाइम 

मशीनची वकमया, सयूाभचा प्रकोप. 

14) वदनानाथ मनोिर : ऐल ते पैल 

15) म.वव. वदवेकर : जथेे जीवाि ूवाचती, पजभन्यास्त्र. 

16) मेघश्री दळवी : प्रारंभ, वप्रमझाल मान. 
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17) अशोक व्िटकर : मगंळावर. 

18) च.रा. तळपद े: कािी रवशयन अनुवावदत कथा. 

19) भा.रा. भागवत उडती तबकडी. 

20) द.पां. खांबेटे : माझे नाव रमाकांत वालावलकर, चंद्रावरचा खनू. 

21) नारायि धारप : अंधारयात्रा, सावधान, अबक. 

22) गो.बा. सरदेसाई : वत्रपुरारी, मरीचाची िाक. 

23) भालबा केळकर : ववज्ञानाला पंख कल्पनेच े (भाग १ व २), 

धोंडीबा, ढमाल्याची वैज्ञावनक उलाढाल, गुरुवरचा मािसू, 

लोखंडी राक्षसाचा पराभव, तलावातले रिस्य, प्राविवमत्रांच्या 

नवल नगरीत. 

24) सरेुश मथुरे : ज्ञानवकृ्षाच्या पारंबया. 

 या लेखकांनी कथासंग्रिाव्यवतररक्त वनयतकावलकांतून अनेक 

कथा प्रवसद्ध केल्या आिते. 

 कािी लेखकांनी ववज्ञानकथा वलविल्या आिते, परंत ु त्यांचे 

कथासंग्रि तयार झालेले नािीत असे लेखक : 

 गं.कृ. जोशी, वकशोर कुलकिी, मधसुदून वडंगिकर, डी.एस. 

कुलकिी, सधुाकर कौवशक, शवशकांत काळे, मकंुुद जोगळेकर, वशरीष 

गोपाळ देशपांडे, जगदीश गोडबोले, सधुा ररसबडु, सवुचत्रा रानडे, 

श्रीकांत वतभक, डॉ. प्र.वी. सखुटिकर, सधुीर बेडेकर, ज.दा. वटळक, 

स्वाती जोशी, आनंद नाडकिी, वैखरी वलमये, ववश्वेश्वर सावदेकर. 
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विज्ञान कादंबरी-सूची 

1) वव.वा. वशरवाडकर : कल्पनेच्या तीरावर 

2) नाथमाधव : श्रीवनवासराव 

3) ना.के. बेिरे : ध्येयाकडे 

4) भा.रा. भागवत :चंद्रावर स्वारी, सयूाभवर स्वारी, अदृश्य मािसू, 

मकु्काम शेंडेनक्षत्र, ऐशंी वदवसांत जगाची सफर, समदु्र सैतान. 

5) गजानन क्षीरसागर : चदं्रमोविनी, अंतराळातील सवुिभनगरी, 

मंगळाचा सम्राट, ववश्वसंिार. 

6) दा.वा. केळकर : अंतज्ञाभन चक्ष.ु 

7) अरुि िबेळेकर : आवदत्य, जोनास आकभ , मतृ्युंजय. 

8) जयंत नारळीकर : पे्रवषत, अंतराळातील स्फोट, वामन परत न 

आला, अभयारण्य, व्िायरस, टाइम मशीनची वकमया. 

9) अरुि साध ू: स्फोट, ववप्लवा. 

10) लक्ष्मि लोंढे : गुंता, आभास, वगवनवपग, देवासी जीवे मारले. 

11) वनरंजन घाटे : रामचे आगमन, कालयंत्राची करामत, आक्रमिं, 

संक्रमि, साक्षात्कार, वारस, यगंुधर, आकाशातनू पडलेला मािसू, 

मच्छर, वफवनक्स. 

12) माधरुी शानभाग : बे्रनवेव्िज, तमाच्या तळाशी. 

13) लक्ष्मि लोंढे, वचंतामिी दशेमखु : देवासी जीव ेमाररले. 

14) बाळ फोंडके : अघवटत, दृविभ्रम. 

15) शुभदा गोगटे : यंत्रायिी. 

16) राजेश प्रभिेु : मकु्तीशोध यात्रा. 

17) वकशोर बापट : मुंगी नगरीतील मिायदु्ध. 

18) अशोक पाध्ये : १९८४. 

19) अरुि ताम्िनकर : गिृयदेु्ध. 
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20) वसंत नाईक : यक्षप्रश्न. 

21) नारायि धारप : गोगॅ्रमचा वचतार, गोगॅ्रमचे पुनरागमन, पारंबयांचे 

जग, नेमचीन, यगुपरुुष, वजद्द. 

 

कववता-कथा-कादंबरी-लवलत ववज्ञानाव्यवतररक्त इतर माध्यमांचे 

प्रयत्न आपल्याकडे तुलनेने कमी झाले. जगातल्या इगं्रजी भावषक 

साविवत्यकांनी वनदान एकतरी ववज्ञानकथा वलविलेली आि.े बंगाली 

भाषेत सकुुमार रे, सत्यवजत रे, संदीप रे या तीन वपढ्यांतल्या 

लेखकांनी ववज्ञानकथा वलविल्या. वचत्रपटिी काढले. तामीळ भाषेत 

सवुनता यांनी वलविलेल्या कथांवर वचत्रपट प्रदवशभत झाले. मात्र, 

मराठी भाषेत भरपूर कथा असनूिी नाटक वा वचत्रपट तयार झाले 

नािीत. गेल्या वषाभत ‘फंुगरू’ व ‘पेइगं घोस्ट’ या वचत्रपटामध्ये 

वैज्ञावनक कल्पना व प्रगत तंत्रज्ञान वापरले गेले. ववज्ञानकथांना 

प्रोत्सािन वमळावे म्ििनू द.ै ‘लोकसत्ता’ने २०१५ या वषाभत 

मविन्यातून दोन ववज्ञानकथा प्रवसद्ध केल्या. श्री. र.वश. वाशीकर 

यांनी कािी एकांवकका वलविल्या. पु.ल. देशपांडे यांनी 

आकाशवािीसाठी अलेक्झांडर गॅ्रिम बेल यांच्यावर एकांवकका 

वलविली िोती. लक्ष्मि लोंढे व यशवंत देशपांडे यांनीिी 

आकाशवािीसाठी नाट्ये वलविली. ‘मिाराष्ट्र टाइम्स’ या दैवनकाने 

पररषदेच्या सिकायाभने जानेवारी २०१६ आवि २०१७मध्ये 

मिाववद्यालयांसाठी ववज्ञान एकांवकका स्पधाभ आयोवजत केली. 

इ.स. १९७०च्या समुारास श्री. वसंत कामत यांनी ‘अियुगुातून 

पलीकडे’ ि े नाटक प्रायोवगक रंगभमूीवर सादर केले. वसंत 

कानेटकर यांचे ‘देवाचे मनोराज्य’ ि े ववज्ञाननाटक िोते. प्रभाकर 

चांदेकर यांच्या ‘प्रयोग’ या नाटकात असे आि,े की कािी गं्रथींच्या 

कमी-जास्त स्वभावामळेु मािसाच्या वागण्यात फरक पडतो. 

ववजय तेंडुलकरांचे ‘भाई मरुारराव’ ि ेमतू्रवपंड आरोपिामळेु िोिारे 
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बदल व सरेुश कुलकिी यांच्या नाटकात ध्ववनप्रदषूिामळेु आयषु्ट्य 

उदध््वस्त िोते, अस े ववषय आिते. मनोव्यापार असलेल ेनाटक ि े

ववज्ञाननाटक असे मानले, तर अनेक नाटके या व्याख्येत येतात. 
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व.वद. कुलकिी 

विज्ञानसावित्य-समीक्षा 

सवभप्रथम ववज्ञानसावित्याची 

सकारात्मक समीक्षा केली प्रा. व.वद. 

कुलकिी यांनी. ते सांगतात, 

‘मराठी ववज्ञान पररषदेने ‘सायन्स 

वफक्शन’ या शबदाला पयाभयी शबद वदला 

आि े तो म्ििजे ‘ववज्ञान रंजन सावित्य!’ 

त्यानुसार, सवभसामान्य वाचकास आकषभि 

वाटेल अशी कथा असावी. वतला ववज्ञानाची 

बैठक असावी आवि तीत ववज्ञानाला मान्य नसेल ते स्वीकारू नये. 

म्ििजेच, नुसते ववज्ञान नको, नुसती कथा नको, या दोिोंचा वमलाफ 

िवा. प्रश्न येतो, की ववज्ञान आवि सावित्य म्ििज ेकथात्व यांचे प्रमाि 

काय असावे, कसे असावे. ववज्ञानकथा या समासामध्ये ‘कथा’ ि े

ववशेष्ट्य आवि ‘ववज्ञान’ ि े ववशेषि आि.े ववज्ञानकथा िी मळुात कथा 

असते व ववज्ञान ि े या कथेच े प्राितत्त्व स्वत:चा सुंदर कथेचा आकार 

घेऊन प्रकटत असते. फुलत, ववकसत असते. प्रािभतू ववज्ञान आवि 

त्याचा कथारूप आववष्ट्कार एकवजनसी असतो. अवभन्न, अववभाज्य 

असतो. त्यांचे वमश्रि नसते, तर संयगु झालेले असते. दोन्िी घटकद्रव्ये 

नव्या गुिधमाभवनशी नव्या रूपात एकजीव िोऊन स्वत:ची नवीनच 

ओळख घेऊनच नवजन्म घेत असतात. अस ेिोते तेव्िा ती ववज्ञानकथा 

िोते, ती कलाकृती िोते. ववज्ञानसावित्य ि े कलागिुांच्या दृिीने 

सजभनशील सावित्य आि.े वक्रएवटव्ि वलटरेचर आि.े 

‘ववज्ञानकथा िी अवधकावधक वाचकवप्रय िोिे आवश्यक 

आि.े केवळ वैज्ञावनक असंभाव्य रिस्यकथा, केवळ फाँ टसी, िी 

ववज्ञानकथेची प्रवतमा दरू झाली पाविज.े ‘नाव कथेच ेव गाव ववज्ञानाचे’ 
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िा समजिी दरू झाला पाविजे. ववज्ञानकथेकडे सामान्य वाचक वैज्ञावनक 

नवलाई जािण्यासाठी, वजज्ञासातपृ्तीसाठी ओढला जातो. िी नवलाई 

एकदा संपली, की तोचतोचपिा कमालीचा कंटाळवािा िोतो. 

सावित्यकृती वाचकाला आपली वाटली पाविजे. खऱया सावित्याचे ते 

यश आि.े  

साविवत्यक जेव्िा मळू ववज्ञानानुभव घेतो, त्या वेळेला त्याचे 

मन ववज्ञानुभवाचे रूप धारि करतो आवि नवीन कलाकृती जन्म घेते. 

ववज्ञानकथेला इतर कथेच्या मानाने फार कमी वाचक  असतात. खऱया 

अथाभने ववज्ञानकथा वलिायची असेल व ती सवभसामान्य वाचकांपयांत 

पोिोचवायची असेल, तर वतच्यातील ववज्ञानता िी वक्लि, दबुोध आवि 

वाचकांचे मन परावतृ्त करिारी कथात्म िोऊन यावी. ववज्ञानामळेु 

समाजाच्या दैनंवदन जीवनक्रमात आवि राििीत फरक पडला असला, 

तरी मानवी भावनांच्या मलूभतू रुपात तसा फरक पडलेला नािी. दैनवदन 

जीवनात ववज्ञानाने घडिाऱया ववलक्षि घटना गमतीच्या, गफलतीच्या, 

क्रांवतकारक फेरबदलाच्या घटना यांना जवळ करून, ववज्ञानकथा 

वलविल्यास त्या ‘संभाव्य वास्तवदशी’ िोतील व सामान्य वाचकालािी 

आपल्या वाटतील. 

‘ववज्ञानाचे अभ्यासक आवि साविवत्यक या दोघांनी एकत्र 

येऊन संयकु्तरीत्या कथा वलिावी असे सचुवले जाते. परंत,ु प्रत्यक्षात ती 

कलावनवमभतीच्या मळू भवूमकेशी व वनवमभवतप्रवक्रयेशी ववरोधी आवि 

ववसंगत आि.े कलाक्षेत्रात परधनाचा तसा कािी उपयोग िोऊ शकत 

नािी. लेखकाने स्वत: आवश्यक ते आवि तेवढे ववज्ञान समजनू घेऊन, 

ते स्वत:च े करून घेऊन, त्याच्या अंत:तत्त्वातून आपल्या प्रवतभाबलाने 

नवनवे घमुारे फुटत आिते ि ेअनुभवले पाविज ेआवि त्या अनुभवाला 

कलारूप वदले पाविज.े असे कलारूप प्रत्ययकारक आवि रसानंद देिारे 

ठरते. उदािरिाथभ, नारळीकरांची ‘कृष्ट्िवववर’ या कथेतील प्रािभतू 
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घटना ववज्ञानाधाररत असनूिी कथेचा नूर भावनात्मक आशयाचा व 

त्याचा सुंदर आकृवतबंध जािवावा, असा आि.े ववज्ञानकथा असनूिी ती 

भावकथा आि.े’ 

या इथे प्रा. नारळीकरांची एक आठवि सांगतो. कें वब्रज येथे 

असताना नारळीकरांनी साविवत्यक ई .एम. फॉस्टर यांना कािी 

ववज्ञानसंकल्पना समजावनू सांवगतल्या, फॉस्टर यांनी त्यावर आधाररत 

‘मशीन स्टॉप’ िी ववज्ञानकथा वलविली. िी आठवि कुलकिी यांच्या 

ववधानाला छेद देिारी आि.े 

प्रा. गंगाधर गाडगीळ यांनी तर ववज्ञानकथा ि ेकािी सावित्यच 

नािी, अशी भवूमका घेतली. 

‘मी ववज्ञानकथा व कादंबरी वाचतो. मराठी सावित्यात 

ववज्ञान-साविवत्यकांनी लेखन करून ते समदृ्ध केले आि.े मी ववज्ञानकथा 

फक्त एकदाच वाचतो. कािी उत्तम प्रकारचे सावित्य मी वारंवार वाचतो, 

पि ववज्ञानसावित्य एकदाच का? कारि ववज्ञानसावित्याच्या सवभ पैलूंच े

त्यात दशभन िोत नािी. मराठी ववज्ञानसावित्य कलात्मकतेने उिे पडते. 

मात्र, अस ेवाटते, की ववज्ञान समजल ेकी ववज्ञान समजण्यासाठी आपि 

ती कथा वारंवार वाचत नािी, तर कथेसाठी ती वारंवार वाचतो, 

ज्याप्रमािे शास्त्रीय संगीत आपि वारंवार ऐकतो. खरेतर ववज्ञानावरचा 

लेख मी वाचिे अवधक पसंत करेन, पि चकुीच्या पद्धतीने वलविलेली 

कथा अथवा कादंबरी वाचिार नािी. ववज्ञानप्रसार करण्यासाठी 

उत्तमोत्तम पुस्तके आितेच आवि ती वाचनू मला ववज्ञान समजते. मग 

ववज्ञान सावित्यात काय असावे? मानवी अनुभव, त्यांतली गुंतागुंत 

ववज्ञानसावित्यात असावी. ववज्ञानसावित्यात मलातरी जास्त तांवत्रक 

माविती आढळते. माविती देिे ि े काम ववज्ञानसावित्याचे नसावे. असे 

सावित्यसजभन सावित्याच्या ववरोधी आि.े सजभनशील साविवत्यक माविती 
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देतो, परंतु तो आपल्याला माविती दते आि े ि े कळत नािी. मला 

रामायि व मिाभारतात अवधक ववज्ञान व चमत्कार आिते, ते मला 

आवडतात. या गं्रथामध्ये केवळ ते चमत्कारच न रािता मानवी व नैवतक 

पैल ू वदसतात. ते सकसपिे व्यक्त िोतात. जे-ज े पुन्िा-पुन्िा वाचल्याने 

नव्याने उमगते, ते-ते सावित्य आवि ववज्ञान पुन्िापुन्िा वाचल्याने नवे 

कािी वसद्ध िोत नािी.’  

नागपूर येथील लेखक, संशोधक श्री ववशे्वश्वर सावदेकर यांनी 

ववज्ञानसावित्यावर प्रबंध वलविलेला आि.े त्यांचे लेख ‘यगुवािी’च्या 

नोव्िेंबर-वडसेंबर १९८४ आवि मे-जनू १९८५च्या अंकांमध्ये आिते. 

एका लेखामध्ये त्यांनी १९८१ ते १९८४च्या ववववध वदवाळी अंकांमध्ये 

प्रवसद्ध झालेल्या ववज्ञानकथांचे मळू शोधले आि.े अनेक लेखकांनी 

आधाररत, अनुवावदत, रूपांतररत अशा स्वरूपात पाश्चात्त्य लेखकांच्या 

कथा मराठीमध्ये आिल्या आिते असा त्यांचा दावा आि.े तो दावा 

साधार पटवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आि.े ते म्िितात, ‘भाषांतर, 

रूपांतर व अनुवाद करिे ि ेकमी दजाभचे नािी, परंतु जर तशी ती कथा 

असेल, तर मळू ऋि मान्य करावे. सिज अनुवाद किसाध्य आि ेि ेमी 

जाितो.’ ि े सांगताना त्यांनी अनुवाद चांगला झालेला नािी असे 

म्िटलेले नािी. आपल्या मताच्या समथभनासाठी ते श्री. यशवंत 

रांजिकरांची कबुली उदधतृ करतात. रांजिकर म्िितात, ‘मी गेल्या 

कािी वषाांपासनू ववज्ञानकाल्पवनका वलिीत आि.े परंतु आजवर संपूिभ, 

स्वतंत्र अशी ववज्ञानकाल्पवनका मी वलविलेली नािी.’ मात्र कािी 

लेखकांनी स्वतंत्र कथा वलविल्या आिते ि ेसावदेकर मान्य करतात. ते 

म्िितात, ‘ववज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्यातील संभाव्य बदलांना वमळिाऱया 

मानवी प्रवतसादाचे वचत्रि करिारी कथा म्ििजे ववज्ञानकथा?’ 

ववजया राजाध्यक्ष वलवितात, 
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‘ववज्ञानकथेमध्ये एक संतुलन असावे ते वास्तव व कवल्पत या 

दोन जगांमधील. या संतुलनामळेु कोितीिी कथा िी फाँ टसी वाटत नािी. 

ि ेघडताना मी पाविलेले नािी, पि ि ेघडू शकेल, असेच घडेल, असेच 

घडिे अटळ िोते, अशी वाचकांच्या मनातली प्रवतवक्रया रािते. 

संभवनीयता आवि अपररिायभता िी दोन सतेू्र या प्रवतवक्रयेत कायभरत 

असतात. या एकमेकांमळेु ‘नवी ववज्ञानकथा’ वनमाभि िोते. वाचकाला 

अदू्भताच्या प्रांतात नेण्याचा उदे्दश न बाळगता त्याला वास्तवाकडे नेिे, 

त्याचे मानवी जीवनाववषयीचे आवि ववज्ञानववषयीचे आकलन अवधक 

व्यापक करिे िी ववज्ञानसावित्याला अवभपे्रत असलेली भवूमका आि.े’ 

डॉ. बाळ फोंडके यांच्या ववज्ञानकथांचे समीक्षि करताना 

ववजयाबाई वलवितात, या कथा ‘स्वत:चा खलुा, कािी वेळा न-नैवतक, 

तर कािी वेळा नैवतक दृविकोन मांडतात आवि वववशि चौकटीत 

सापडलेल्या व्यक्तींववषयी सिानुभतूी वा ववरोधी भावनािी अप्रत्यक्षपिे 

अधोरेवखत करतात. याचा अथभ, त्यांनी वैज्ञावनक प्रश्न व व्यक्ती यांना 

समग्रपिे न्यािाळण्यासाठी त्यांच्यात आवि स्वत:त पुरेसं कलात्मक 

अंतर वनमाभि केलं आि.े कथांच्या मांडिीमध्ये एक प्रकारची वस्तुवनष्ठता 

आि,े पि कोरडेपिा मात्र नािी. दरूस्थ राििंआवि समीप जािं या दोन 

वाङमयीन कृतींमधील संतुलन योग्य प्रकारे साधलं गेलं आि.े’ 

ि े वववचेन जयंत नारळीकर, लक्ष्मि लोंढे, वनरंजन घाटे, 

सबुोध जावडेकर, मेघश्री दळवी, शुभदा गोगटे, रेखा बैजल इत्यादींच्या 

ववज्ञानसावित्यालािी लागू पडते. 

दीपक घारे यांनीिी आश्वासक समीक्षा केली आि.े ‘नव्या 

दमाचे ववज्ञानसाविवत्यक अनेक नवीन ववषयांवर वलिीत आिते. 

कािीतरी नवीन घडत आि ेआवि ववज्ञानकथा िा एक मित्त्वाचा प्रकार 

आि.े ववज्ञान व तंत्रज्ञानाने वनमाभि केलेल्या नव्या समस्यांवर ि े लेखक 
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भर देत आिते. पलायनवादी भववष्ट्यकालीन परीकथासदृश्य 

कल्पनांऐवजी ववज्ञानाने वनमाभि केलेल्या मलू्यांवर आधाररत ववषय 

लेखक िाताळत आिते. सरुूवातीच्या फ्राँ केस्टाइन पद्धतीच्या ववषयांचा 

आता उपयोग िोत नािी. मानवाच्या अवस्तत्वाशी वनगवडत समस्यांवर 

कथासावित्य वलविले जात आि.े पुरातन कथांचा आधार घेऊन, 

कौटंुवबक नीवतमलू्यांवर आधाररत कथा बाळ फोंडके, जयंत नारळीकर, 

वनरंजन घाटे यांनी वलविल्या आिते. पाश्चात्त्य ववज्ञानकथांपेक्षा िी 

िाताळिी वेगळी आि.े लक्ष्मि लोंढे, सबुोध जावडेकर, माधरुी 

शानबाग, अरुि िबेळेकर इत्यादींच्या कथांमध्ये ववववधता व नावीन्यता 

वदसनू येते. कथाबाह्य लेखनामध्ये सधुीर थत्ते व नंवदनी थत्त े दरवषी 

नोबेल पुरस्काराथीचं्या संशोधनांवर आधाररत लेखन करत आिते याचा 

ववशेष उल्लेख करावा लागेल. मराठी ववज्ञानसावित्य मोठ्या प्रमािावर 

वलविले जात आि,े त्यामध्ये आशय भरपूर आि.े वाचकसंख्या मयाभवदत 

आि ेतरीिी उत्तम समीक्षा अपेवक्षत आि.े ववज्ञानाचा प्रसार करिे वकंवा 

गोड चवीचे आवरि असललेी कडू गोळी द्यायची (कठीि ववज्ञान 

सोप्या लवलत भाषेत सांगिे) इतपतच ववज्ञान सावित्याचे मित्त्व नािी. 

कोित्यािी उत्कृि सावित्याप्रमािे दरूदृिी आवि आत्मवनरीक्षि करिे 

ववज्ञानसावित्याला अपेवक्षत आि.े श्री. अरुि साध ूयांच्या भववष्ट्यवेधी 

कथांमध्ये भतूकाळातील घवटत व वतभमान वास्तव असल्याने त्या 

ववज्ञानकथाच ठरतात.’ 

‘ब्रह्ांडाची कवाडं’ या पुस्तकाला प्रस्तावना वलविताना श्री. 

दीपक घारे वलवितात, ‘ब्रह्ांडाचा प्रसारा जािनू घेतानाच मानवी मेंदचूी 

क्षमता िा ववषय ववज्ञानवचंतकांचा काळजीचा ववषय झाला आि.े 

एकेकाळी, भावभावनांसारखे ववषय ववज्ञानाच्या कक्षेबािरे समजल े

जायचे; परंत ु ते ववषय ववज्ञानकथांमध्ये आले आिते. डाववभनचा 

उत्क्रांवतवाद वेगळ्या स्वरूपामध्ये कथांमध्ये आला आि.े वववचत्र 
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पररवस्थतीत जळुवनू घेिारे शारीररक बदल उत्क्रांतीचा एक भाग म्ििनू 

शक्य आिते का? विभभेद व जातीव्यवस्था वचवट रािील का? वैज्ञावनक 

गिृीतकांमधील कच्च ेदवेु, वैचाररकतेपेक्षा रंजनावर भर दिेारी मांडिी, 

अशा कािी त्रटुी या कथांमध्ये असल्या तरी कथांमधले प्रश्न मित्त्वाचे 

आिते. 

प्रा. सभुाष भेंडे यांनी एका लेखामध्ये ववज्ञानकथालेखकांचे 

कौतुक करताना म्िटले आि,े की नारळीकर, फोंडके, घाटे, जावडेकर, 

शुभदा गोगटे यांनी उत्तम कथा वलिून या उपेवक्षत सावित्य प्रकाराला 

मराठी सावित्यव्यविारात मित्त्वाचे स्थान वमळवनू वदले आि.े या 

कथांमध्ये भारतीय व मराठी संस्कृतीची पाश्वभभमूी असल्याने या कथा 

देशी आिते. नारळीकरांचे कथालेखन ि े मैलाच्या दगडाप्रमािे आि.े 

फोंडक्यांच्या ‘गोलमाल’ या कथासंग्रिात, वनरंजन घाट्यांच्या ‘स्पेस 

जॅक’ या कथासंग्रिात, जावडेकर यांच्या ‘गगुली’ या कथासंग्रिामध्ये 

उत्तम ववनोदी कथािी वलविल्या आिते. 

प्रा. चंद्रकांत पाटील यांनी एका पररसंवादात वनबंध सादर 

करताना मराठीतल्या ववज्ञानसावित्यावर आपली मते न मांडता 

ववज्ञानकथा लेखकांकडून अपेक्षा मात्र व्यक्त केल्या आिते. पाश्चात्त्य 

देशांमध्ये ववज्ञान कसे ववकवसत झाले यावर आधाररत कथा 

वलविण्यापेक्षा आपल्या दशेामध्ये काय घडल ेआवि काय घडिे शक्य 

आि,े याचा ववचार व्िावा. जागवतकीकरिामळेु काय घडत आि,े याचा 

अंदाज असावा. आपल्याला संस्कृतीचा फार मोठा वारसा आि.े 

‘कथासररत सागर’ या एका गं्रथापासनू अनेक कल्पना आपल्याला 

सचुतील. प्राचीन गं्रथ, लोककथा यांच्या आधारे ववज्ञानसावित्य वनमाभि 

िोऊ शकेल. 
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संजय भास्कर जोशी, ‘सवुिभमिोत्सवी मिाराष्ट्र’ या गं्रथात 

वलवितात, ‘कािी लेखक सातत्याने ववज्ञानकथा वलिीत आिते. वदवाळी 

अंकांत राखीव स्थान वमळिे ि े अनेक ववज्ञानकथांचे िक्काचे वठकाि 

झाले. वाचकांना मात्र बऱयाच वेळेला ववज्ञानकथा आवि फाँ टसी यांतला 

फरक उमजला नािी. आजच्या वैज्ञावनक सत्याचे ववज्ञानाच्या वनयमांच्या 

आधारेच तांवत्रक, पि कल्पनाजन्य भववष्ट्यकालीन रूप डोळ्यांसमोर 

ठेवनू वलविलेल्या कथा म्ििजे ववज्ञानकथा, तर त्या भववष्ट्यकालीन 

रूपात ववज्ञानाच्या वनयमांचा आवि तकाांचा आधार सोडून वदला म्ििजे 

ती फाँ टसी. पि ववज्ञानकथा व्याख्येच्या वादात अडकून पडली. 

वास्तवात, कोितीच कथा कशाचा प्रसार वकंवा प्रचार िा िते ू धरून 

वलविली, की ती शे्रष्ठ कथेच्या वाटेवरून ढळते. कालबाह्य प्रयोजनाचे 

कथेचे कलात्म मलू्य कमकुवत िोते. त्यामळेु मराठीतील ववज्ञानकथा 

चमत्कृतींवर आधाररत, Twist in the tale प्रकारात रमली. वतने 

बऱयाच वाचकांची करमिकू मात्र केली. त्यातिी ववज्ञानकथाकारांनी 

वक्रकेट, यदु्ध, संगीत, वचत्रपट असे मराठी मािसाच्या वजव्िाळ्याचे 

ववषय पाश्वभभमूीसारखे वापरल्याने वाचकांना ती आवडली. 

वास्तवात, एखाद्या सकस आवि दिकट कथाबीजाला 

आवश्यक म्ििनू आजच्या अथवा तकभ संगत उद्याच्या ववज्ञानाची 

पाश्वभभमूी आल्याने कथा शे्रष्ठ िोण्याची शक्यता असते. पि सातत्याने 

केवळ वैज्ञावनक पाश्वभभमूी वापरून नुसत्या फाँ टसी सदृश कथा वलविल्याने 

मराठीत शे्रष्ठ ववज्ञानकथा अपवादानेच वनमाभि झाली. त्यातिी यंत्रमानव, 

अंतराळातून येिारे परग्रिवासी वगैरे कल्पनांचा अवतरेकी वापर झाल्याने 

त्यातिी तोचतोचपिा आला. मतकरींच्या गूढकथािी तोचतोचपिामळेु 

त्या पुनवाभचनाच्या कसोटीवर वटकेनाशा झाल्या.’  
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विज्ञानकाव्य 

पाश्चात्त्य देशांमध्ये अठराव्या शतकाच्या अखेरीपयांत 

ववज्ञानाला वनसगभ तत्त्वज्ञान असेच संबोधले जाई. आपल्याकडेिी संत 

ज्ञानेश्वरांनी ‘ज्ञानेश्वरी’मध्ये दृिान्त समजावनू सांगताना वनसगाभतल्या 

असंख्य घटनांचा दाखला वदला आि.े प्लॅवस्टक सजभन डॉ. रववत थत्त े

दृिान्ताचा उल्लेख आपल्या लेखनात करतात. ते म्िितात, ‘नैसवगभक 

घटनांमधनू वनरीक्षि केलेली कारिमीमांसा ज्ञानेश्वरीत भक्कम पायावर 

आधारलेली आि.े मानवाच्या वस्थतीची व मन:वस्थतीची ज्ञानेश्वरांना 

चांगली ओळख िोती. आधवुनक मनाला सताविाऱया बाबींवर ते 

वैज्ञावनक भाष्ट्य करतात. ते दरूदशी िोते?’ यरुोपात, अठराव्या शतकात 

ववज्ञानसावित्याला चालना वमळाली. आपल्या इथेिी तेराव्या शतकानंतर 

सोळाव्या शतकापयांत ववज्ञानावर फारसा ववचार झाल्याचे आठवत 

नािी. मात्र, त्यानंतर संत तुकाराम, संत एकनाथ आवि समथभ रामदास 

यांनी मात्र ववज्ञान, वैज्ञावनक दृविकोनावर आधाररत समाजप्रबोधन 

करिारे अभंग, काव्यरचना केल्या. अंधववश्वासावर कठोर टीका करिारे 

अभंग रचले. 

ऐसे संत झाले कळी | तोंडी तमाखचूी नळी || 

स्नानसंध्या बुडववली | पुढे भांग ओढवली || 

कान फाडूवनया मदु्रा ते घावलती | नाथ म्ििववनी जगामाजी || 

घालोवनया फेरा मागती द्रव्यासी | परी शंकरासी नोळखती || 

ऐसे कैसे झाले भोंद ू| कमभ करोवन म्ििती साध ू|| 

अंगा लाववूनया राख | डोळे झाकूवन कररती पाप || 

दाववून वैराग्याची कळा | भोगी ववषयाचा सोिळा || 

चक्रधर, गोरक्षनाथ, नामदेव यांचा वारसा तुकाराम मिाराज चालवत 

िोते. समथाांनीिी सांवगतले, ‘ऐसे गुरु त्यजावे?’ 

समथभ रामदासांना प्रश्न पडला, की देव जर वचरंतन िी कल्पना  

मानली, तर देवाचे रूप ज्यात आपि पाितो, त्याचे ववसजभन कसे? 
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देव पुजावा आवि टाकावा | ि ेप्रशस्त न वाटे जीवा || 

याचा ववचार पािावा | अंतयाभमी || 

संत तुकारामांनी ‘उदक चालवावे यकु्ती’ िा अभंग वलविला. 

जवमनीत पािी मरुले की ते वाि ू शकते, त्याचे कालवे काढता येतात, 

ववविरी तयार िोतात. (सध्याच्या भजूल समस्येची उपाययोजना यात 

वदसते) जलव्यवस्थापन म्ििज ेकाय? 

भवूमगभी डोिो भरले | कोण्िी देवखले ना ऐवकले | 

ठाई ठाई झोवीरे जाले | ववदलु्यतांचे || 

ऐसे उदक ववस्तारले | मळुापासनू सेवटा आले | 

मधेिी ठाई ठाई उमटले | ठाई ठाई गुप्त || 

ते म्िितात, ‘झाडेझडुपे, वकृ्षवेली, आदींना जे कािी गुिधमभ प्राप्त झाले, 

तेदेखील पािीरूपी जीवनामळेु.’ जैववक ववववधता याववषयी समथभ 

रामदास म्िितात, बिुरत्न ि ेवसुंधरा | ऐसा पदाथभ कैचा दसुरा |  

अफाट पवडले सैरावैरा | वजकडे वतकडे || 

नाना वल्ली नाना वपके | देसोदेसी अनेके |  

पािो जात साररखे साररखे | येक िी नािी || 

नाना वल्ली बीजांची खािी | ते ि ेववशाळ धरिी |  

अवभनव कत्याांची करिी | िोऊन गेली || 

पथृ्वी जाती पाषाि येती, पाषाि जाती मवृत्तका येती, 

मवृत्तका जाती, वनस्पती येती, वनस्पती जाती, प्रािी येती, 

प्रािी जाती, सकू्ष्मजीव येती, सकू्ष्मजीव जाती, मवृत्तका येती. 

संत तुकाराम म्िितात, ‘वकृ्षवल्ली आम्िा सोयरे वनचरे’. 

सध्या संगिकामळेु चांगले अक्षर बघायला वमळत नािी. समथभ म्ििाले 

असते, 

पविले अक्षर ज ेकावढले | गं्रथ संपेतो पािात गेले | 

येका टांकेची वलविले | ऐसे वाटे || 
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त्यांनी पाककलेववषयी वलविताना चव, गंध, स्वाद इत्यादी 

गुिधमाांववषयी ववस्ताराने वलविले आि.े 

संत एकनाथांनी भारुड या प्रभावी लोककववतेला आपल्या 

काव्यरचनेत स्थान वदले. भारुडाला आध्यावत्मक व नैवतक वशक्षि देिारे 

मराठीतील रूपकात्मक नाट्यगीत असे म्िितात. आध्यावत्मक जािीव 

जागतृ करिे आवि व्यविारोपयोगी लौवकक वशक्षि करिे ि े भारुड 

रचनेचे मलूभतू उवद्दि आि,े लोकनाट्यातून सामवजक ववषमता, 

अंधश्रद्धा यांवर समाजप्रबोधनपर माविती असते. परंत,ु या सवभ पारंपररक 

प्रकारांमध्ये आपल्याला आत्ता अवगत झालेले ववज्ञान थेटपिे आले 

नािी. याचे कारि, आपल्याकडे पाश्चात्त्य दशेात िोिारे संशोधन कािी 

ठरावीक वशवक्षत व्यक्तींपयांत आले व स्थावनक पातळीवर संशोधन 

फारसे झाले नािी आवि सामान्यांपयांत ववज्ञान पोिोचलेच नािी. 

मध्यंतरी, दोनतीनशे वषाांत ववज्ञानववषयक फारसे कािी 

मिाराष्ट्रात घडलेच नािी. त्यामळेु ववज्ञानववषयक लेखनिी कािी घडले 

नािी. ववसाव्या शतकात लेखनाबरोबरच काव्यालािी सरुुवात झाली. 

ववज्ञान म्ििनू ते काव्य झाले नसेलिी. परंतु ती दृिी िोती. परंत,ु या 

काव्याला संतांच्या काव्याची परंपरा िोती. या काळात कथा ववज्ञानावर 

असावी अशी अपेक्षा नसावी. कै. राम गिेश गडकरी ऊफभ  गोववंदाग्रज 

यांनी ‘परमािचूे कायभ मािात्म्य’ िी कववता वलविली. 

‘वगररवशखरे ख्रताना त्यातुवन कि वाळूचे पडतात| 

मिासागरोदरी तेथुवन ववश्रांतीस्तव दडतात||’ 

िी कववता ‘मावसक मनोरंजन’मध्ये ऑगस्ट १९१६मध्ये प्रवसद्ध झाली. 

केशवकुमार आचायभ अते्र यांची ‘आजीचे घड्याळ’ िी 

अवतशय उत्तम कववता आि.े सयूाभची सावली आवि वदवसाचे घडयाळ 

सांगिारी िी ववज्ञानकववताच आि.े 
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‘वनसगभकववता’ या पयाभवरिकववताच आिते. बालकवी, रे. 

वटळक, वगरीश, बा.भ. बोरकर इत्यादी कवींनी उत्तम वनसगभकववता 

वलविल्या आिते. बोरकर म्िितात,  

‘शास्त्राचा अभ्यास िवा परी, मानव्याचा ध्यास िवा.’ 

वनरंजन उजगरे यांच्या ‘विरोवशमाच्या कववता’ या संग्रिात 

वलवितात, 

रसायनांचे डोस वपऊन मदमस्त डुलिाऱया लोंबयातून 

कीटकनाशकांचे सौंदयभप्रसाधन लेवनू 

चकाकिाऱया फळांमधनू 

धररत्रीला फुटलेल्या प्रदवूषत पाझरांवर 

भरारिाऱया विरव्या टंच भाज्यांमधनू... 

कववयत्री बवििाबाई चौधरी यांच्या गीतांमधनू वनसगाभतल्या 

उदािरिांद्वारे दैनंवदन जीवनावर सोप्या बोलीभाषेत भाष्ट्य केले आि.े 

कवी ना.धों. मिानोर यांनी पाऊस, रानातल्या कववतांमधनू वनसगभववज्ञान 

वचवत्रत केले आि.े 

वशरीष गोपाळ दशेपांडे यांच्या एका कववतेत तर ऋग्वेदातल्या 

‘नासदीय सकू्ता’ची आठवि येते. 

वस्तुपि िोते तरी | वस्तू कािीच नव्िती | 

वीजकिाच्या फेऱयांची | जन्मगतीिी नव्िती || 

श्री. ववश्वनाथ खैरे यांनी ‘यगुािी’ या नावाचा कववतासंग्रि 

वलविला आि.े यातल्या कववता ववज्ञानावर आधाररत आिते. चंद्रयान 

आवि गुरुत्वाकषभि, संगिकाने सोपी केलेली आकडेमोड, जवमनीची 

जडिघडि व भगूभाभची ठेव, सयूभ आवि ग्रिमाला, गुरुत्वाकषभि इत्यादी 

ववषयांवर गीतकववता आिते. उदािरिाथभ, 

वदव्या वदव्या दीपत्कार, ववजेचा तू साक्षात्कार | 

तारेची फुलली तात, उजडे खलुला गेंदात || 

मलुगा संशोधक :  चांदोबा, चांदोबा, येऊ का, येऊ का 
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  यानात बसेन मी, उड्डाि मारीन 

  िवा वन पािी संगेच आिीन 

चांदोबा :  धरिीमाय तुला सोडायची नाय 

  गारठा वन – धग इथं सोसायची नाय 

मलुगा :  राकेट झाडीन सटुवेग घेईन 

  गवेश घालनू उतरायला येईन || 

(‘सटुवेग’ म्ििज ेगुरुत्वाकषभिातून सटुण्यासाठी घेतलेला वेग तर 

‘गवेश’ म्ििजे अंतराळवीराचा खास वेश.) 

  देठीचे फळ वपकले गळते 

  गळता धरतीकडेच पळते 

  अवसेपुनवे सागरजल ते 

  उधािते, तर कधी ओिटते || 

  अि ुरे अि,ु त ूआिसे काय 

  किाचा पुंजका, गठ्ठा नाय 

  वकतीक वचनुले कि, किलेु 

  धनुले उनुले अन वबनुले 

  खेळ त्यांचा वगरकीचा 

  छोट्याशा ररंगिी वफरकीचा 

  एकास दसुरा वमळतो रे 

  कुिाशी कोिी जळुतो रे 

  घटतो भार, वनघते तेज 

  भारंभार ते वमळते मोज || 

ववश्वनाथ खैरे यांनी इगं्रजीतल्या बालकववतांना मराठी साजिी 

चढवला आि.े 

चमचम करके वचमिा तारा 

आभाळातला जि ूविरा 

नवलाई वाटते आिसे काय 
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जगाच्या पार वरती ठाय 

वेदातल्या सकू्तांना मराठीत आिताना त्यांनी पंधरा सकू्तांचे 

ओघवते भाषांतर केले आि.े सयूभ, अग्नी, जल, वाय ू इत्यादींच े

मािसाच्या जीवनातल्या योगदानाचे विभन वैज्ञावनक सत्यासमान केलेले 

आि.े  

प्रा. पंवडत ववद्यासागर यांनी ववज्ञान संकल्पनांवर ओव्या 

रचल्या आिते, ‘ओवी गाऊ ववज्ञानाची’.  

ववज्ञानावर संपूिभपिे ओवींच्या स्वरूपात ि े पुस्तक आि.े 

एकूि २२१ पानांच्या पुस्तकामध्ये ववज्ञान संकल्पना ओवीबद्ध केलेल्या 

आिते. ज्याप्रमािे कववता गातगात वशकली की चांगली ठसते, कळते, 

त्याप्रमािे संकल्पना ओवीतून समजनू घेता येईल असा ववश्वास प्रा. 

ववद्यासागर यांना वाटतो. आरंभीचा ते वलवितात, 

या गं्रथाचा संकल्प | 

योवजला मिाप्रकल्प || 

ज्ञानावरी माझ्या अल्प | 

असे िा आधाररला || 

ववज्ञान म्ििजे काय ि ेते सांगतात, 

कुतूिल जागतृ राविले | 

यासी वनरीक्षि जोवडले || 

सारासार ववचारे मग केल े| 

ववशे्लषि तयाचे |  

ववशे्लषिामाजी वनष्ट्कषभ वनघाला || 

तो पुन्िापुन्िा पडताळीला |  

वनष्ट्कषभ तोच राविला || 

तरच तो स्वीकारावा || 

न्यटूनच्या वनयमाववषयी, 

गुरुत्वाकषभि बळ कसे काढावे | 
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वस्तूमानाना गुिावे |  

त्यास दोन्िीतील अंतवभगाभने भागावे | 

बल त्या प्रमािात असे || 

पायथागोरसचा वसद्धान्त असा, 

काटकोन वत्रकोि योजला 

किाभचा वगभ काढला 

उंची पायाचा वगभ वमळवला 

तो किभ वगाभशी जळुतसे. 

ववंदा करंदीकर यांनी ‘ि े आइन्स्टाइन’, ‘उिे १चे वगभमळू’ 

आवि ‘𝜋’(पाय) यांवर कववता वलविल्या. आइन्स्टाइनच्या 

सापेक्षतावादाच्या, खास करून त्यातून त्याने ववश्ववनवमभतीववषयी 

मांडलेल्या ववचारांनी भारून जाऊन त्या कववता वलविल्या, असे त्यांनी 

सांवगतले. 

ववंदा करंदीकरांनी ‘ववज्ञानाच्या हृदयातील ि ेओकंारा’ या कववतेत असे 

वलविलेय, 

पथृ्वीच्या या खटाऱयाला 

कुिी जुंपला जळता बैल 

कुठे जाई, कुठे जाई 

दरक्षिी वीस मैल? 

आकाशगंगेमध्ये वाि ेसयूाभची िी दीपमाला 

दरक्षिी बारा मैल, कुिी सोडली सांग विला? 

तसेच अिमूध्ये आि ेकाय? बोल तरी, बोल तरी परमािचूी दंगामस्ती 

कधीपासनू तुझ्या घरी स्थलकाळाची खलुी कुस्ती केव्िा तुटेल?  

तुलाच थांग! 

गती आवि भान यांचे केव्िा झाले लग्न सांग. 

ववंदांचे ववज्ञानाबद्दलचे अगम्य कुतूिल, त्यांच्या ‘अथा तो 

ववश्ववजज्ञासा’, ‘शबदब्रह्’, ‘शांवतपाठ’ अशा कववतांमधनू वदसते. 
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सबुोध जावडेकरांनी या कववतांचे ववशे्लषि त्यांच्या ‘कलावंत आवि 

ववज्ञान’ या लेखामध्ये केलेले आि.े ‘िसरे ववज्ञान’ या पुस्तकामध्ये 

ववज्ञान लवलत बंध आिते. तरीिी असे म्ििावेसे वाटते, की मराठी 

साविवत्यकांनी, प्रवतभावंतांनी ववज्ञान कववतेला, वात्रवटकेला, चारोळीला 

व िायकूला दरूच ठेवले आि.े 

या इथे एक सांगावेसे वाटते, की कािी ववज्ञानकथा सावित्य 

समथभकांना असे वाटते, की कववतेमध्ये थेट ववज्ञान संकल्पना असली तर 

वतला ‘ववज्ञानकाव्य’ असे म्िि ूनये. उलट, कववतेच्या संपूिभ शरीरातनू 

ववज्ञानानुभव सळसळत वफरत असला, तर ती ववज्ञान कववता म्ििता 

येते. मानवी मनाची सकू्ष्म प्रवतवक्रया, वनसगाभचा आववष्ट्कार, 

पंचेवद्रयांकडून व्यक्त िोिारे भाव ज्यामध्ये व्यक्त िोतात, त्या 

ववज्ञानकववता. ववं.दा. करंदीकरांची ‘स्तन्यासकु्त’ िीसदु्धा ववज्ञानकववता 

ठरते. कुसमुाग्रजांनी ‘पथृ्वीचं पे्रमगीत’ िी कववता वलिून उत्कृि 

ववज्ञानगीताचा नमनुा दाखवला आि.े 

अनेकांच्या अशा कल्पना वकंवा वल्गना असतात, की ववज्ञानाने 

वनसगाभवर ववजय वमळवला आि.े िा फुकाचा गवभ आि.े याच े

कुसमुाग्रजांनी आपल्या ‘आगगाडी व जमीन’ या कववतेत अवतशय 

समपभक विभन केले आि.े 

आगगाडी – पोलादी टाचा या 

छातीत रोवनू 

अशीच चेंदीत 

धावेन धावेन 

जमीन – (ववनवण्या करते) नको गं नको गं, अशी उद्दाम िोऊ 

आगगाडी – दबुभळ ! अशीच, खशुाल ओरड 

उद्दाम गाडीच े

ऐकून वचन 

क्रोधात इकडे 
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थरारे जमीन 

उलटीपालटी 

िोऊन गाडीची 

िजार शकल े

पडती खालती 

आचायभ प्र.के. अते्र यांनी सवेुझ कालव्यातून प्रवास करताना 

ज्या भावना मनात वनमाभि झाल्या त्या आपल्या ‘सवेुझ कालवा’ या 

कववतेत छान विभन केल्या आिते. 

समीक्षक प्रा. उषा देशमखु यांनी मराठी ववज्ञान कववतेच े

वगीकरि केले आि ेते असे, 

1) वैज्ञावनकांचे जीवनदशभन घडवविारी कववता–ववरूपका    

- प्रा. ववंदा करंदीकर 

2) वैज्ञावनक समस्यांतील मलूाधारावर उभ्या असलेल्या 

अनुभवातून आववष्ट्कृत झालेल्या कववता : प्रा. वशरीष 

गोपाळ देशपांडे – ‘वलटमस’, सरेुश कदम – ‘काळा 

सयूभ’ शामकांत कुलकिी – ‘कॉम्प्यटूर’, दीपक शेडगे – 

‘स्पशभ’, प्रकाश देशपांडे – ‘प्रश्नायन’. 

3) वैज्ञावनक दृिीकोनातून आलेला काव्यानुभव प्रा. देशपांडे 

– ‘वलटमस’, वसंत गुजभर – ‘अरण्य’, अवनरुद्ध कुलकिी 

– ‘वडसेंबर’ व इतर कववता 

4) वैज्ञावनक प्रवतमांनी भारावलेली कववता : ववंदा करंदीकर, 

पु.शी. रेगे, केशव मेश्राम, मढेकर, वश.गो, दशेपांडे. 

ववज्ञानकववता म्िित असता, कववतेतल्या 

भावानुभवाच्या सांद्र आववष्ट्काराला येथे मित्त्व वदले 

पाविजे. कवीच्या व्यवक्तमत्त्वातील साऱया संवेदना ज्या 

वेळी वैज्ञावनक प्रवतमारूप घेऊन येतील, त्या वेळी ती 

ववज्ञानकववता ठरेल. 
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प्रा. वशरीष गोपाळ देशपांडे यांनी तावत्त्वक चचाभ करताना 

वलविले आि ेकी, ववज्ञान कववतेकडे जाण्याचे मागभ आिते ते असे, 

१) ववज्ञानाच्या प्रवतमांचा वापर 

२) ववज्ञानावर भाष्ट्य 

३) ववज्ञानयगुाची स्त्रोते्र 

४) ववज्ञानाच्या समस्यांचा काव्यात्म अनुभव 

५) ववज्ञानाच्या दृविकोनातून सवभ जगाचा अनुभव. ि े मागभ म्ििजे प्रा. 

देशमखु यांच्या वगीकरिाचे वेगळे भाष्ट्य आि ेअसे वाटते. ‘यगुवािी’ 

या वनयतकावलकाच्या नोव्िेंबर-वडसेंबर १९८४च्या अंकात प्रा. देशपांडे 

यांनी नऊ ववज्ञानकववता प्रवसद्ध केल्या आिते. त्या कववतांमध्ये 

खालील ववषय आले आिते : 

1) खगोलविभन, पथृ्वीवरची जीवसिृी िीच एकमेव. 

2) कृष्ट्िवववर 

3) ववश्ववनवमभती 

4) दीक् आवि काळ यांचे बंधन 

5) अमरता 

6) बद्ध केलेली ऊजाभ 

7) मेरायवसस – गवित 

8) चार वमतीतीळ ववश्व पाचव्या वमतीत प्रवेश करील. 

9) परमािगुभाभतून जगवनवमभती. 

मिात्मा ज्योतीराव फुले यांनी ‘समता’ या ववषयावर भरपूर 

काव्यरचना केली. वतला त्यांनी ‘अखंड’ असे म्िटले. िी सिृी वनमाभि 

झाली वकंवा केली असे ते म्िितात, तरीिी समतेचा ववचार वैज्ञवनक 

दृविकोन व्यक्त करतो. ते वलवितात, 
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एक सयूभ सवाां प्रकाश देतो | उद्योग लावतो | प्रािीमात्रा || 

मानवासवित प्राण्यांची जीवन | सवोचेच पोषि तोच करी || 

या इथे श्री. परुुषोत्तम दारव्िकेराचे ‘कट्यार काळजात घसुली’ या 

नाटकातले ‘तेजोवनधी लोिगोल’ ि ेपद आठवते. 

मिात्मा फुले पुढे वलवितात, 

एक चंद्र वनत्यभ्रमि करतो | सवाां सखु देतो | वनवशवदनी || 

भरती-ओिोटी समदु्रास दतेो | जल िलववतो क्षारांसि || 

पािी तेच गोड मेघयोगे िोते | संतोषी करीने | सवभ प्राण्या || 

सवाांसाठी एक वाय ूकेला खास | घेती श्वासोच््वास | प्रािीमात्रा || 

वकृ्षवल्लीसि सवोचे जीवन | करी तो पालन जगां माजी || 

वायचू्या योगाने िवा शुद्ध िोती | प्राण्या सखु देती | वनवशवदनी || 

 

श्री. श्रीपाद कृष्ट्ि कोल्िटकरांच्या पदांवरिी ववज्ञानाची छाप 

वदसते असे मत श्री. वनरंजन घाटे यांनी ‘ववज्ञानकववता’ या ववषयावर 

वलविताना व्यक्त केले आि.े 

ववश्व अवखल चल सदािी | त्याने न ववराम कािी || 

भ्रमि वदसे उडू समिूी | अववरत खळ त्यासी नािी || 

बिु चंचल अववन गोल | नर दिेी अििुी चंचल | 

तन्मतीक्षी काय नवल | वदसनू जरी भ्रमि येई || 

 

ववश्वात जी मलूद्रव्ये आिते, तीच मानवातिी आिते. 

ववश्वाप्रमािेच मानविी चंचल आि.े कोल्िटकरांच्या ‘मवतववकार’ 

यामध्ये स्त्री-पुरुष भेदावर काव्य आि.े 
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कािी लेखकांनी ववज्ञान / आरोग्य ि े ववषय पद्यमय वलविले 

आिते. परंतु, त्यांना ववज्ञान कववता म्ििावी की नािी, याववषयी मतभेद 

आिते. श्री. शं.वी. वपते्र यांचे १९९४मध्ये प्रवसद्ध झाललेे ‘व्िवसभफाइड 

बॉटनी’, या पुस्तकात वनस्पतींची माविती काव्यामधनू वदली आि.े 

‘छंदबद्ध िोवमओपॅथी’ (लेखक : डॉ. द.वा. चापेकर) व ‘पद्यमय 

शरीरशास्त्र’ यांतिी पद्यांतनू माविती करून वदलेली आि.े श्री. नारायि 

लक्ष्मि गगे यांनी ि े पुस्तक इ.स. १९५३मध्ये प्रवसद्ध केले. रे. वटळक 

वलवितात, 

बीज मातीत टाकले | दृविआड सदा केल े

मेल्यामधनू अंकुर | फुटे वाढे वकृ्षावर 

कोष ररकामा पडला | मेला कीटक त्यातला 

तोवच पुष्ट्पी तिृांकरी | पंख करी खालवरी 

वचंध्या कामातून गेल्या | कोठे दरी फेकून वदल्या 

तोच कागद सरेुख | धरी मिाकाव्य लेख || 

इगं्रजीमध्ये कािी ववज्ञानकववता प्रवसद्ध झाल्या आिते, पि 

त्या परदेशांमध्ये. ‘स्पेस वेत’ या नावाचा अवकाश ववषयाशी संबंवधत 

कववतांचा िा संग्रि आि.े जॉन फोस्टर यांनी संपावदत केलेला िा संग्रि 

ऑक्स्फडभ यवुनव्िवसभटी पे्रसने प्रकावशत केला आि.े कािी तुरळक 

अपवाद वगळता या कववतांच्या तुलनेत मराठीत फारशा ववज्ञानकववता 

वलविल्या गेल्या नािीत असे जािकरांचे मत आि.े 

श्री. पु.य. दशेपांडे आवि सौ.ववमलताई देशपांडे यांच्या ‘वनमाभल्यमाला’ 

या संग्रिामध्ये एक कववता आि े: 

शास्त्रवेत्ते आजचे ि ेसांगती वनभभयपिे | 

पािुनी या भव्यशाला थक्क िोऊवनया जीवे || 

गगन भेदनुी तारकांच्या वेधल्या आम्िी गती 

कल्पनेच्या पार वसती कररतसे आमचुी मती 
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फोडुनी वदक्काल बंधन वनश्चये करतो अिती 

शेकडो वषाांतरीची सयूभमालेची वस्थती 

स्थूल आवि सकू्ष्म यांचे ज्ञान आम्िा अि ुअि ु|| 

िदै्राबाद येथील उस्मावनया ववद्यापीठातील प्रा. कृ.दा. अभ्यंकर या 

खगोलशास्त्रज्ञांनी सयूभमालेतील सवभ सदस्यांवर स्तोते्र केली आिते. 

नावशकचे वैद्य एकनाथ कुलकिी यांनी आरोग्यावर ओव्या वलविल्या. 

मुंबईच्या नेिरू तारांगिाच्या प्रत्येक कायभक्रमामध्ये पद्य असतेच. 

उदािरिाथभ, 

आकाशात तारे असतात मािसांप्रमािे 

एका वववशि तऱिनेे, त्यांना असे वनवश्चत जन्मवेळ 

वैभवाचे वशखर आवि मतु्यसूमय 

कािी असतात एकाकी, तर कािींना असतात जोडीदार 

कािी असतात तेजस्वी, तर कािी असतात वनस्तेज 

कािी असतात खजुे, तर कािी असतात राक्षसी 

कािी लालबुंद, कािी वपवळे धमक 

तर कािी असतात वनळसर 

फक्त एक आि ेफरक 

ताऱयांमध्ये आवि मािसांमध्ये  

जेव्िा एक तारा मरतो, तेव्िा लक्षावधी ताऱयांना जन्म दतेो 

एका ववलक्षि प्रकारे. 

अनेकांनी तात्कावलक घटनांवर पद्यरचना केल्या आिते, जसे, 

अिसु्फोट, उपग्रि, विग्ज बोसान, इत्यादी. 

ऋग्वेदामध्ये, नासदीय सकू्तामध्ये ववश्ववनवमभतीच्या 

मिास्फोटाची कल्पना आि.े श्री. शाम बेनेगल यांनी दरूदशभनसाठी 

‘भारताचा शोध’ मावलका केली िोती. तीमध्ये आरंभगीत िचे िोते. 

त्या वेळेस सत् नव्िते, असत ्नव्िते, 
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अंधार तेथे िोता, अस्पि आवि गूढ असे ज ेकािी िोते 

ते सारे वनराकार िोते. 

तपाच्या तेजाने, उष्ट्ितेच्या शक्तीने 

ते पविल ेएक जन्मल.े 

डॉ.  मानसी राजाध्यक्ष यांनी ‘पाण्याचे असंगत आचरि’ 

विभन केले आि.े 

शीतलतेने िोत आकंुचन, गरमीने िो प्रसरि 

काय तुम्िांला असेल ठाऊक 

जलाचे असंगत आचरि 

जसे िोतसे शीतल शीतल, रेि ूपाण्यामधले 

कर गुंफुनी ते कररती बंधन, पसरत चिबूाजूंनी 

वस्थर जडाचे रूप पािा िो, द्रवािून ववशाल 

म्ििनू िलके पाण्यािुनी 

बफभ  तरंगे खशुाल 

 

करंदीकर, कोल्िटकर व दशेपांडे इत्यादींच्या कववतांमध्ये 

कवी ववज्ञानाच्या आकलानामळेु थक्क झाल्याचे जािवते. अाँन्रय ू

जोरान यांच्या मते, ववज्ञान व काव्य या दोन आकृवतबंधांना एकत्र 

आिताना एकामळेु दसुरा वनष्ट्प्रभ िोिे सािवजकच. सािवजकच, िा दोष 

कािी कववतांमध्ये वदसतो. प्रा. शंभनुाथ किाळेकरांनी ‘ववज्ञान कववता’ 

संग्रि प्रवसद्ध केला आि.े त्यांच्या कािी कववतांमध्ये वनयती, प्राक्तन 

यांचा उल्लेख वदसतो. 

साविवत्यक वनकष सवभच कववतांना, पद्यांना, गीतांना लावता 

येतीलच असे नािी. परंत,ु जर वैज्ञावनक संकल्पना गेय स्वरूपात मलुांपुढे 

मांडल्या, तर त्यांच्या आकलनामध्ये वाढ िोईल असा ववश्वास 
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ववज्ञानकववता लेखकांमध्ये असावा. नािीतरी काव्य करता येते याचा 

प्रत्येक कवीला अवभमान व कौतुक असतेच. 

ववज्ञान संमेलन, स्वागत समारंभातून स्वागत गीते सादर 

िोतात. परंत,ु त्यामध्ये ववज्ञानाची आरती केली जाते. त्यामध्ये ववज्ञान 

संकल्पना क्ववचतच असतात. अथाभत, िा प्रकार म्ििजे कवीने अचंवबत 

वकंवा थक्क िोऊन जाण्यासारखाच असतो. 

‘मराठी ववज्ञान पररषद पवत्रके’ने वेळोवेळी कािी कववता 

प्रवसद्ध केल्या आिते. ‘कववता पयाभवरिाची’ : पराग रेडकर, ‘एक गोड 

भांडि’ : नवलनी साठे, या कववता उल्लेखनीय आिते. सतीश 

सोळांकुरकर व प्रा. शंकर वैद्य यांनी पररषदेच े ववज्ञानगीत वलविले. श्री. 

ना.भा. दातार यांचे आइन्स्टाइन गौरवगीत १९७९च्या संमेलनामध्ये 

सादर झाले. 
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विज्ञान कोश 

मराठीत जे मित्त्वाचे ववज्ञानकोश तयार झाले, त्यांत प्रा. 

ल.वा. गुजरांचा ‘गवित ज्ञानकोश’, मारुती वचतमपल्लीं यांचा 

‘पक्षीकोश’, अशोक मिादेव जोशींचा ‘कृषी ज्ञानकोश’, सधुाकर 

भालेराव व वसंत कवडभले यांचा ‘सगुम ववज्ञानकोश’ शंकर गोपाळ वभडे 

यांचा ‘यंत्रालयाचा कोश’, वववेक परांजपे व वमवलंद वाटवे यांचा 

‘आपली सिृी आपले धन’, सरेुशचंद्र वारघडे यांचा ‘भारतीय वन्यप्रािी 

कोष’, रा.गो. श्रीखंडे यांचा ‘ववज्ञान कोश’, मोिन आपटे यांचा ‘शतक 

शोधाचे’, उन्मेश प्रकाशनाचा ‘संपूिभ ववनता कोश’, माधव 

कावनटकरांचा ‘गवृििी गाथा’, श्रीराम गीत, जयंत नारळीकर व िमेचंद्र 

प्रधान यांचा ‘सिृी ववज्ञान गाथा’, मिादेव शास्त्री जोशी यांचा भारतीय 

संस्कृती कोश, प्र.न. जोशी यांचे वैज्ञावनक चररते्र िा कोश, गो.रा. परांजपे 

यांचा पररभाषा कोश, मराठी ववज्ञान पररषद व मराठी भाषा ववकास 

संस्थेचा ‘ववज्ञान संकल्पना कोश, ववज्ञानवाङमय सचूी’, सरेुश नाडकिी 

यांची ‘मराठी वैद्यकसचूी’, राज्य मराठी ववकास संस्थेचा ‘वस्त्रकोश’, 

साप्ताविक वववेकचा ‘वशल्पकार कोश (ववज्ञान व तंत्रज्ञान)’ रोिन 

प्रकाशनाचे ‘यांनी घडवले सिस्त्रक’ असे आिते.  

डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी १९२०च्या दरम्यान प्रवसद्ध 

केलेल्या ज्ञानकोशात ववज्ञानाच्या ववववध शाखांबाबत नोंदी आिते. 

मिाराष्ट्र राज्य ववश्वकोश मंडळाने आत्तापयांत ववश्वकोशाचे खंड 

प्रकावशत केले आिते. या ववश्वकोशाचे २० खंड प्रकावशत केले आिते. 

प्राचीन ववज्ञानापासनू आत्तापयांतच्या सवभ संकल्पनांची ववस्ततृ माविती 

या ववश्वकोशामध्ये आि.े इ.स. २००९मध्ये मिाराष्ट्र राज्य सावित्य व 

संस्कृती मंडळाने, मराठी ववज्ञान पररषदचे्या सिकायाभने ‘ववज्ञान व 

तंत्रज्ञान कोश’ प्रवसद्ध केला. या कोशात ववज्ञानाच्या १३ ववववध 

शाखांमधल्या समुारे चार िजार नोंदी समाववि केल्या’ परंतु या नोंदी 
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म्ििजे ववश्वकोशातल्याप्रमािे ववस्ततृ माविती नसनू संज्ञा, संकल्पना, 

व्यक्ती व संस्था यांपुरत्या तोंडओळख अशा स्वरूपाच्या आिते. िोमी 

भाभा ववज्ञान वशक्षि कें द्राने ‘कुमार कोशा’ची वनवमभती केली आि.े 

कन्नड भाषेत के. वशवराम कारंथ यांनी आवि बंगाली भाषेत 

रवींद्रनाथ टागोर यांनी एकिाती ववज्ञानकोश केले, मात्र तसा प्रयत्न 

मराठीतल्या नामवंत साविवत्यकांनी केलेला नािी. 
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मराठीिील मावििीर्र विज्ञान लेखन 

मराठी ववज्ञानकथा इ.स. १९१६पासनू प्रकाशात आली. 

श्री.बा. रानडे यांची ‘तारेच े िास्य’ िी पविली ववज्ञानकथा. परंतु, श्री. 

वनरंजन घाटे यांच्या मते, श्री. वामन मल्िार जोशी यांनी इ.स. १९००च्या 

समुारास पविली ववज्ञानकथा वलिीली. इ.स. १९००मध्ये ‘केरळ 

कोकीळ’ या वनयतकावलकात ‘चंद्रावरती मानव’ िा अनवुाद छापायला 

सरुूवात केली. परंतु, ववज्ञानलेखनाला सरुूवात झाली इ.स. १८३० 

नंतर. कारि अवलबाग जवळील थळ येथे श्री. गिपत कृष्ट्िाजी पाटील 

यांनी इ.स. १८३१मध्ये पविला छापखाना उभारला. श्री. पाटील 

त्याअगोदर अमेररकन वमशन प्रेसमध्ये नोकरीला िोते. त्यांनी 

नोकरीतल्या अनुभवातून स्वत:चा छापखाना उभारला.  

या घटनेनंतरच मराठीतून ववज्ञानलेखन सरुू झाले. अशा 

प्रकारच्या लेखनाचा अंतभाभव ववज्ञानसावित्यात करिे आवश्यक िोते. 

तसेच पविल े मराठी वनयतकावलक ‘वदग्दशभन’ १८३७मध्ये (जांभेकर) 

सरुु झाले. मराठी ववज्ञान पररषदेने वदल्लीवस्थत ववज्ञान प्रसार या 

संस्थेच्या सिकायाभतून ‘मराठीतील ववज्ञानववषयक लेखन – १८३० ते 

१९५०’ या संग्रिाचे दोन खंड प्रवसद्ध केले. या कालावधीत इगं्रजांच्या 

सधुारिांमळेु स्थावनक वशवक्षत लोकांच्या असे लक्षात येऊ लागले, की 

आपल्या जनतेला स्थावनक भाषते माविती देिे आवश्यक आि.े प्रत्यक्ष 

प्रयोगावर आधाररत ववज्ञान, तंत्रज्ञान आवि अवभयांवत्रकी तंत्राचा वापर, 

शेती, पािीपुरवठा, रोगवनवारि या ववषयांवर लेख प्रवसद्ध िोऊ लागले. 

इ.स. १८३० ते १९५० या कालावधीत प्रवसद्ध झालेल्या व उपलबध 

झालेल्या ९८१ लेखांचा अंतभाभव या खंडामध्ये केलेला आि.े मुंबई 

मराठी गं्रथसंग्रिालय, नायगाव, मुबंई यांच्या सिकायाभने िा प्रकल्प 

तडीस गेला. ज्यांनी लेख प्रवसद्ध केले, त्या वनयतकावलकांपैकी ७५ 

टक्के वनयतकावलके बंद पडली आिते. कािी लेख परदेशी स्थावयक 
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झालेल्या मराठी लेखकांनी वलविलेले आिते. मानधन व प्रवसद्धी 

वमळण्याची अपेक्षा न ठेवता केवळ ववज्ञानप्रसाराच्या ध्येयाने केलेले ि े

वलखाि आि.े 

खंड क्र.१ मध्ये जीवशास्त्र, अॅलोपथी, आयवेुद, िोवमओपॅथी, 

आरोग्य, कृषी, भशूास्त्र. भगूोल या ववषयांवर, तर खंड क्र.२ मध्ये 

खगोलशास्त्र, भौवतकशास्त्र, गवित, रसायनशास्त्र, अवभयांवत्रकी, 

वस्त्रशास्त्र, संगीतशास्त्र इत्यादी ववषयांवर लेख आिते. 

या संग्रिाला प्रख्यात वैज्ञावनक व वशक्षितज्ज्ञ प्रा. भा.मा. 

उदगावकर यांनी प्रस्तावना वलविली आि.े ते वलवितात, ‘१८५०पूवी 

पाश्चात्त्य ववचारसरिी व कायभपद्धती आवि देशी ववचारसरिी व 

कायभपद्धती समोरासमोर िोत्या, पि असमान पातळीवर. आपल्या 

देशाची वस्थती अशी, की ती सधुारण्यासाठी ववज्ञान-तंत्रज्ञानाचे काय 

स्थान असावे यावर एक आलेख संकलनातून वदसत नािी. येथे ववज्ञान 

सावित्य कशास म्ििावे िा प्रश्न येतो. केवळ ववज्ञानाववषयी सोप्या व 

रोचक भाषेतल े सावित्य? की सामावजक वस्थतीचा वैज्ञावनक दृिीने 

अभ्यास करून वकंवा अन्यथा, वैज्ञावनक प्रवतृ्तीचा समाजात पररपोष 

करिारे सावित्यदेखील? गो.ग. आगरकरांच्या वनबंध संग्रिामध्ये 

ववज्ञानाचा उल्लेख नसला तरी वैज्ञावनकद््रिी वदसते. ववज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या 

बाबतीत आवि त्यांच्या सािाय्याने वब्रवटश लोक इतके पुढे कसे गेले 

आवि तो मागभ आपििी अनुसरिे आवश्यक आि,े िी भावना आपल्या 

समाजात कसकशी वनमाभि झाली? वैज्ञावनक प्रवतृ्ती समाजात रुजवण्याच े

काय काय प्रयत्न झाले? या ववषयावर एखादा उपयकु्त गं्रथ वनमाभि िोऊ 

शकेल.  

१८००-१९५० िा काळ. राजकीय, औद्योवगक, शैक्षविक, 

तांवत्रक, वैद्यकीय, सामावजक अशा ववववध क्षेत्रांमध्ये जागवतक व 
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स्थावनक पातळीवर मित्त्वाच्या घडामोडी िोत िोत्या. परंतु याववषयी 

लेख वदसत नािीत. याच काळात अनेक भारतीय वैज्ञावनक आधवुनक 

ववज्ञानाच्या वाटचालीत मित्त्वाचा भाग घेत िोते. उदा. पीसी राय, बोस, 

रामन, सिा, इत्यादी. परंतु, संशोधनसंस्थांची वाढ मयाभवदत िोती. ती 

वस्थती बदलण्यासाठी कोिी, कोिते प्रयत्न केले याववषयी माविती 

नािी. शैक्षविक क्षेत्रात आपली ववद्यापीठे पाश्चात्त्य ववद्यापीठासारखी 

व्िावीत यासाठी प्रयत्न केल्याचे लेख नािीत. वैज्ञावनक दृविकोनावर, 

अंधश्रद्धांवर लेख नािीत. वैद्यकीय ववभागात आरोग्य व उपचार यांवर 

लेख आिते. परंतु, आयवेुदात संशोधन करून त्याला 

आंग्लवैद्यकासारखे स्थान वमळवता आल े पाविज े यावर लेख नािी. 

लोकमान्य वटळकांनी ‘आयभवैद्यकाचे पुनरुत्थान’ िा लखे १८९६मध्ये 

वलविला िोता, पि त्याला प्रवतसाद का वमळाला नािी यावर लेख 

नािीत.’ 

प्रा. उदगावकरांनी व्यक्त केलेल्या उविवा खऱयाच आिते. या 

खंडासाठी योग्य लेख वनवडताना श्री. शंकर गिेश दाते, श्री. वदनकर 

ववनायक काळे, श्री. शंकर ववनायक बवे यांनी तयार केलेल्या सचूीचा 

आधार घेतला गेला. या सचूीतले लेख कोठे वमळतील त्या गं्रथालयांशी 

संपकभ  साधला. कािी लेखांच्या फोटोप्रती वमळवल्या. कािी लेख जीिभ 

अवस्थेत आिते. त्यांच्या प्रती िाताने वलिनू काढल्या. 

वनयतकावलकांमधनू प्रवसद्ध झालेल्या लेखांची वनवड करण्यात आली. 

वतृ्तपत्रांत आलेले लेख घेता आले नािीत. तरीिी लोकमान्य वटळक, 

मिात्मा फुले, स्वातंत्रवीर सावरकर यांचे लेख वमळवता आले. 

रघनुाथराव कवे, शकंुतला परांजपे, लोकवितवादी गो.ि. देशमखु, 

गोपाळ गिेश आगरकर, डॉ. बाबासािबे आंबेडकर यांचे लेख वमळवता 

आले नािीत अशी खंत संपादकांनी व्यक्त केली आि.े या संग्रिामध्ये 

जीवशास्त्र, अॅलोपथी, आयवेुद, िोवमओपॅथी, आरोग्य, शेती, भशूास्त्र, 
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भगूोल, खगोलशास्त्र, भौवतकशास्त्र, गवित, रसायनशास्त्र, अवभयांवत्रकी, 

वस्त्रशास्त्र, संगीतशास्त्र इत्यादी ववषय आिते. 

प्रा. उदगावकरांचे प्रवतपादन योग्य आि.े परंतु, येथे दोन 

लेखांचा मी उल्लेख करू शकतो. ‘वशल्पकला ववज्ञान’ या 

वनयतकावलकाच्या ऑगस्ट १८८८च्या अंकात रावबिादरू वासदुेव 

बापूजी कावनटकर यांचा लेख ‘वशल्पववद्येचे आवि यांवत्रक शक्तीचे 

प्रताप’. यात वशल्पकला, रस्ते, पूल, तळी व कालवे, पािीपुरवठा 

इत्यादी ववषयांवर लेखन केले असनू. आधवुनक तंत्रज्ञानाचा उपयोग 

करून कायकाय करिे शक्य आि े याववषयी उत्तम चचाभ आि.े दसुरा 

लेख ‘वचत्रमय जगत’च्या माचभ १९१४च्या अंकात श्री. वामन रामचंद्र 

कोकटनूर यांनी अमेररकेतून वलिून पाठवला आि.े ते म्िितात, ‘१९१५ 

सालापासनू पनामा पॅवसवफक ववश्वप्रदशभनास सरुुवात िोिार आि.े 

यामध्ये ववचारक्रांती, इवतिासक्रांती, भगूोलक्रांती सरुू िोण्यास चालना 

वमळेल. अग्नी, वरुि, ववद्यतु ् शक्ती यांवर ताबा वमळवनू प्रत्यक्ष 

काळालािी (time) मनुष्ट्याने वनयंवत्रत केले आि.े आता वदशेवर 

(Space) ताबा वमळू शकेल. भारतातल्या धवनकांनी, अवभयंत्यांनी ि े

प्रदशभन जरूर पािावे. सरस्वती पुत्रांनो िी संधी दवडू नका’ अशा 

ववचारांतून प्रगतीसाठी आवािन केले आि.े 

इ.स. १९५०पूवी वनयतकावलकामधनू ववज्ञान सावित्य 

प्रामखु्याने प्रवसद्ध िोत िोते. गं्रथवनवमभती तुरळक िोती. इ.स. १९२०च्या 

समुारास डॉ. श्री.व्यं. केतकरांचा ज्ञानकोश प्रवसद्ध झाला. त्याअगोदर, 

१९१८मध्ये शंकर बाळाजी दीवक्षत यांचा ‘भारतीय ज्योतीववलास’ िा 

गं्रथ वनमाभि झाला. लोकमान्य वटळकांचे आयाांचे वसतीस्थान यावरचा 

संशोधनात्मक गं्रथ त्याअगोदरचा. त्यांनी गवितावरसदु्धा लेखन केले. 

त्याच समुारास बाळाजी प्रभाकर मोडक, गिेश मिादेव चक्रदेव, ववष्ट्ि ू
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नारायि गोखले यांनी गं्रथ व पाठ्यपुस्तके वलविली. १९४८मध्ये श्री. म. 

माटे यांनी ववज्ञानबोध प्रवसद्ध केला. कािी पुस्तकांची यादी याप्रमािे, 

१९५० रू्िी वलविलेले विज्ञानसावित्य 

वा.गो. आपटे - एका वदवसाची सटु्टी 

श्री.बा. रानडे - तारेचे िास्य, ववश्ववबंद,ू रेवडयम (१९२६) 

वा.म. जोशी - अप्रकाश वकरिांचा वदव्यप्रकाश (प्र-नवपुष्ट्प करंडक) 

भा.रा. भागवत - वामलोचना, उडती तबकडी 

त्र.र. देववगरीकर - २०१८ वचत्रमय जगत इ.स. १९२३, शरद लोकाची सफर 

ना.वा. कोगेकर - मतृ्यवुकरि 

गो.कृ. मराठे - आधवुनक शस्त्रसंभार 

वी.मा. वठगळे - पक्ष्यांची ओळख (भाग १ते४), पाळीव प्रािी 

रा.मा. वठगळे - जंगल प्रािी, ववषारी प्रािी, देशोदेशीचे प्रािी 

द.ल. सिस्त्रबुदे्ध - ववश्ववविार, सकू्ष्मसिृी 

न.ग. आपटे - मिाराष्ट्रातील पािीपुरवठा 

रा.ना. भागवत - रसायनशास्त्रातील नवलकथा (भाग १ व २) 

गो.रा. परांजपे - शास्त्रीय वनबंधमाला 

गो.वव. वशंते्र - वनरीक्षकाचे वनरीक्षि 

ल.अ. धमाभवधकारी - ववजेचा इवतिास 

ल.प. परांजपे - जमीन, वनस्पती 

                                                                                                                             

यावशवाय मराठीतून अनेक पाठ्यपुस्तके म्ििनू उपयोगी पडतील अशी 

प्रवसद्ध झाली. याचा थोडक्यात आढावा श्री. वनरंजन घाटे यांनी घेतला 

आि.े 

आपल्या देशामध्ये अनेक वनिभय भाववनक, राजकीय, आवथभक व 

सामावजक वितसंबंधांनुसार घेतले जातात. उदािरिाथभ, कोिता 

कारखाना कुठे असावा, धरि बांधावे की नािी, कोित्या प्रकारची 
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वाितूक व्यवस्था असावी, शिराच े वनयोजन कसे असावे, बांधकाम े

कशी करावीत, वशक्षिात प्रयोग कसे करावेत, मिाववद्यालये व ववद्यापीठे 

कोठे असावीत, औद्योवगक व कृषी उत्पादनात कोिते बदल करावेत, 

इत्यादी. इतकेच नािी, तर संशोधनासाठी वापरलेल्या वनधीची तपासिी 

लेखा परीक्षिाचे वनकष वापरून केली जाते. त्यातून अिपु्रकल्प, उपग्रि 

तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा म्ििजे पांढरे ित्ती म्ििनू टीका िोतेच. 

मलूभतू ववज्ञानाचे दृश्य पररिाम लगेच वदसत नसल्यामळेु त्याची 

उपयकु्तता काय, असािी प्रश्न ववचारला जातो. गुिवत्तेच्या आधारे वनिभय 

घेतले जावेत यासाठी धोरिकते, अवधकारी, लोकप्रवतवनधी यांच्याप्रमािे 

सामान्य जनतेला संपूिभ माविती पारदशभक पद्धतीने वमळाली पाविजे. 

त्यातूनच वैज्ञावनक दृविकोन ववकवसत िोतो. नािी तर, ववज्ञान व 

तंत्रज्ञानाचा वापर भरपूर िोतो, परंत ुमन व ववचार मागासलेलेच राितात. 

प्रगत देशांचा ववचार केला तर लक्षात येते, की वतथे प्रगती झाली याच े

कारि, वैज्ञावनक दृविकोन व मावितीतली पारदशभकता. त्यातिी सतत 

नवनवीन वैज्ञावनक घटना घडत असतात. जनतेत उत्सकुता वाढत 

असते. जर या घटनांववषयी जनतेला सववस्तर माविती वमळाली, तर 

राििीमानाच्या गुिवत्तेप्रमािे वशक्षिातिी प्रगती िोऊ शकते. अशी 

माविती वनयतकावलके, वतृ्तपते्र, इलेक्रााँवनक माध्यमे यांद्वारे सामान्य 

जनतेपयांत पोिोचते. 

 मिाराष्ट्रामध्ये सामावजक, शैक्षविक व राजकीय 

सधुारिांसाठी केलेल्या प्रयत्नांची दीघभ परंपरा आि.े या प्रयत्नांमागे 

वैचाररक बैठक आि.े रूढ अथाभने ववज्ञानप्रसार झाला नसेल, परंत ु

ववज्ञानाला असिारी बैठक या प्रयत्नांमध्ये िोती. िी बैठक म्ििजे प्रश्न 

ववचारिे, पथृक्करि करिे, प्रयोग करिे, ववचारववमशभ करिे, या 

भवूमकेतूनच संतांनी पयाभवरिाचा, वनसगभवनयमांचा, अंधश्रद्धाववरोधी 

ववचारांचा पाठपुरावा आपल्य अभंगांमधनू केला. छत्रपती वशवाजी 

मिाराजांनी आपल्या आज्ञापत्रांमधनू या प्रकारे ववचार केला आि.े 



84 
 

मिात्मा जोतीराव फुले यांनी आपल्या लेखनामधनू प्रगत ववचार मांडले. 

लोकमान्य वटळकांनी राजकारिाच्या धकाधकीतिी गवित, आयाांचे मळू 

स्थान, पंचांग यांवर लेखन केले. एकोविसाव्या शतकाच्या उत्तराधाभत 

ववज्ञानावर वनयतकावलकांमधनू लेखन सरुु झाले. मराठी ववज्ञान पररषदेने 

अशा लेखांवर आधाररत दोन खंड प्रवसद्ध केले आिते. त्यामध्ये इ.स. 

१९५०पयांतच्या कािी लेखांचे समावेश आिते. गं्रथलेखनिी सरुू झाले. 

इ.स. १९०० ते १९३७पयांतच्या अनेक पुस्तकांची नोंद दाते 

गं्रथसचूीमध्ये केलेली आि.े त्यापूवीच्या पुस्तकांची नोंद श्री. अ.ि. 

वलमये यांच्या ‘मराठी प्रकाशनाचे स्वरूप-पे्ररिा व परंपरा या गं्रथात 

केली आि.े इ.स. १९५०च्या नंतर प्रवसद्ध झालेल्या पसु्तकांची नोंद 

प्रा.रा.वव.सोवनी यांनी संपावदत केलेल्या ‘ववज्ञान वाङमयाची 

सावित्यसचूी’ या गं्रथात आि.े (या पुस्तकाच्या शेवटी इ.स. २००० नंतर 

प्रकावशत पुस्तकांची यादी द्यायचा प्रयत्न केला आि.े) त्याच काळात 

‘वचत्रमय जगत’, ‘शालापत्रक’, ‘उद्यम’, ‘सवृिज्ञान’ आवि नंतर 

‘ववज्ञानयगु’, ‘मववप पवत्रका’, ‘बळीराजा’, ‘आरोग्य दीप’, ‘ज्ञानवमत्र’, 

‘शेतकरी’, ‘ज्ञानप्रसारक’ इत्यादी वनयतकावलकांमधनू लेखन झाले. 

 इ.स. १९५७च्या अगोदर वतृ्तपत्रामधनू फारच थोड्या 

प्रमािात लेखन झाले आि.े मात्र, १९५७मध्ये त्या वेळेच्या सोववएत 

यवुनयनने अंतराळात पविला कृवत्रम उपग्रि पाठवला. तो पथृ्वीभोवती 

भ्रमि करू लागला. सािवजकच, जगभर या घटनेमळेु औत्सकु्य वाढले. 

तोपयांत अिबुॉम्ब, रासायवनक असे्त्र अशाच घटना चचते िोत्या. परंत ु

स्फुटवनकच्या झेपेमळेु अमेररकासदु्धा अंतराळस्पधेत उतरली. अमेररकेने 

१९६०मध्ये अपोलो उपग्रि अंतराळात सोडला. त्यानंतरच्या काळात 

असंख्य अंतराळमोविमा झाल्या, मािसू अंतराळात जाऊन आला, 

उपग्रिांचा उपयोग संदेशविनासाठी, िरेवगरीसाठी, ररमोट 

संवेदनग्रििासाठी, अंतराळस्थानकवनवमभतीसाठी िोऊ लागला. भारतिी 

यात मागे राविला नािी. याच समुारास वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन िोऊन 



85 
 

मािसाच्या आरोग्याच्या सधुारिेला मदत झाली, वस्त्र, वनवारा, वशक्षि, 

कृषी अशा ववववध क्षेत्रांमध्ये ववज्ञानाचे वारे वािू लागले. संगिक व 

संदेशविन दळिवळिामध्ये क्रांती झाली. मावितीचा मिापूर वाि ू

लागला. याचा ववचार वतृ्तपत्रांना करावा लागला. इ.स. १९५८पासनू द.ै 

‘मराठा’ या वतृ्तपत्राने वनयवमत ववज्ञान सदर सरुू केले. प्रा. रा.वव. सोवनी 

याला कारिीभतू झाले आवि आता अशी पररवस्थती आि,े की सवभच 

वतृ्तपत्रांना आवि इलेक्रॉवनक माध्यमांना ववज्ञानातल्या घडामोडींची 

दखल घ्यावीच लागते. असंख्य लेखक ववज्ञानलेख वलिू लागले. 

पत्रकार वैज्ञावनकांच्या मलुाखती घेऊ लागले. इलेक्रॉवनक माध्यमांवरच े

कायभक्रम वाढू लागले. 

 वतृ्तपत्रांमधनू लेख प्रवसद्ध करण्यासाठी वतृ्तपत्रांना अडचि 

येत नािी. परंतु वतृ्तपत्रांची तक्रार वेगळीच असते. वतृ्तपते्र बातमी 

छापतात. तातडीची गरज म्ििनू बातमी सोबत वैज्ञावनकांच्या प्रवतवक्रया 

देिे त्यांना मित्त्वाचे वाटते. सवभच बातम्यांवर तातडीने प्रवतवक्रया देिे 

वैज्ञावनकांना शक्य नसते. उदािरिाथभ, ‘विग्ज बोसॉन’ वकंवा ‘देव 

किा’च्या प्रयोगानंतर त्या प्रयोगाचे फायदे आवि वनष्ट्कषभ वतृ्तपत्रांना िवे 

असतात. ते शक्य नसते. कािींना उथळ प्रवतवक्रया द्यावीशी वाटत नािी. 

त्याचप्रमािे, वतृ्तपत्रांना नामवंत शास्त्रज्ञांच्या प्रवतवक्रया, कोित्यािी 

वैज्ञावनक घटनांवर िव्या असतात, मग भले ती घटना त्या वैज्ञावनकांच्या 

अभ्यासातला ववषय असो अथवा नसो. एकदा बातमी येऊन गेली की 

वतृ्तपत्राच्या दृिीने ती वशळी िोते. कालांतराने त्यांना स्वतंत्र लेख 

छापण्यात रस असतो असेच नािी. तरीिी, सध्या ववज्ञान पुरवण्या न 

छापता मधनूमधनू ववववध ववषयांवर लेख प्रवसद्ध करत असतात. मात्र, 

ववज्ञानववषयक सभा, संमेलने, पररसंवाद, मेळावे, कायभशाळा व प्रदशभने 

यांना पुरेशी प्रवसद्धी वमळत नािी. यामध्ये कािी सनसनाटी वनमाभि झाली 

की वतृ्तपते्र वतकडे लक्ष दतेात. उदािरिाथभ, राष्ट्रीय ववज्ञान पररषदते 

चवचभला गेलेला ववषय ‘भारतीय प्राचीन इवतिास व संस्कृतीतले ववज्ञान’. 
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अंधश्रद्धा वाढतील अशा बातम्या प्रवसद्ध करण्यातिी कािी माध्यमे 

आघाडीवर असतात. मात्र, कािी वतृ्तपत्रांमध्ये ववज्ञान जाििारे पत्रकार 

असतात आवि ते ववज्ञान पत्रकाररता जागती ठेवतात. उदािरिाथभ, 

िवामानबदल, प्रदषूि, ऊजाभ, इत्यादी ववषयांवर ते वलवितात. 

 ‘पत्रकाररता’ या लेखनप्रकाराला सावित्य म्ििायचे की 

नािी याववषयी मतवभन्नता आि.े पत्रकार बातमी देतात, प्रत्यक्ष 

घडिाऱया घटनांचे विभन करतात. समाजातल्या मतप्रवािांना प्रवसद्धी 

देतात. संपादक बातमीचे ववशे्लषि करून संपादकीय वटप्पिी देतात. 

एकाच घटनेचे वेगवेगळे पैल ूवाचकांसमोर ठेवतात. उदािरिाथभ, पवश्चम 

घाट संरक्षि, अिपु्रकल्प, आवदवासींची वस्थती, कुपोषि इत्यादी. असे 

कोितेिी क्षेत्र नािी, की ज्यामध्ये ववज्ञान नािी आवि त्याबरोबर 

वैज्ञावनक दृविकोन नािी. यदु्धामध्ये ववज्ञान व तंत्रज्ञान आि,े त्याचप्रमािे 

अथभकारि आि.े औद्योवगक उत्पादन, वशक्षि, आरोग्य, दळिवळि, 

पयभटन, व्यवस्थापन, कृषी, पािीपुरवठा, व्यापार अशा ववववध 

ववषयांमध्ये ववज्ञान व तंत्रज्ञान आि.े अशा ववषयांवर वतृ्तपत्रांमध्ये 

वलिायचे म्िटले म्ििजे केवळ बातमी देिे इतपतच पुरेसे नािी. अशी 

माविती सोप्या, सिज समजेल अशा भाषेत वदली, तरच ती उपयकु्त ठरते. 

अनेक पत्रकारांनी वतृ्तपत्रीय लेखनाच्या पलीकडे जाऊन ववववध 

ववषयांवर गं्रथ प्रवसद्ध केले आिते. भले मग ते कथा, कववता, कादंबरी 

या स्वरूपात नसतील. परंतु, ती भाषा रोचक आि,े रंजक आि.े माविती 

पुन:पुन्िा वाचण्यासारखी आि.े संग्रिी ठेवण्यासारखी आि.े उदािरिाथभ, 

तेलसमस्येवरची वगरीश कुबेर यांची पुस्तके, टाटायन, गोववंद 

तळवलकरांचे व आचायभ अते्र यांचे अग्रलेख, अरुि टीकेकरांचे तारतम्य 

िी कािी उदािरिे. पयाभवरिावर, आरोग्यावर, तंत्रज्ञानावर वनयवमतपिे 

वतृ्तपत्रांमध्ये वलिून त्यांचे अनेक गं्रथ प्रवसद्ध झाले आिते. म्ििनूच 

पत्रकाररता िासदु्धा सावित्य प्रकार मानावा लागेल. पत्रकाररतेवशवाय 

वेळोवेळी तज्ञ अभ्यासक ववज्ञान क्षेत्रातल्या घटनांची माविती 
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वतृ्तपत्रांमधनू लेख स्वरूपात वलवितात. सध्या सवभच वतृ्तपते्र असे लेख 

प्रवसद्ध करत असतात. द.ै ‘लोकसत्ता’ गेली अकरा वषे ‘कुतूिल’ 

नावाचे सदर दररोज प्रवसद्ध करून ववववध ववषयांवर माविती देत असते. 

 मावितीपर लेखांप्रमािे, वतृ्तपत्रांमधनू व 

वनयतकावलकांमधनू ववज्ञान व तंत्रज्ञानावर चटपटीत, रंजक लेख प्रवसद्ध 

िोत आिते. एखाद्या गोिीसारखे त्यांचे स्वरूप असते. अशा लेखांना 

ववज्ञान लवलतगद्य म्ििावे असे डॉ. बाळ फोंडके यांचे म्िििे आि.े 

अशा स्वरूपाचे लेखन त्यांनी भरपूर केले आि.े समुारे पन्नास वषाांपूवी 

श्री. प.म. बवे, वचं.श्री. कवे, ना.वा. कोगेकर इत्यादी लेखकांनी वैज्ञावनक 

ववषयांची ओळख वाचकांना करून वदली िोती. त्यांतल े कािी ववषय 

नेिमीच्या आयषु्ट्याशी वनगवडत िोते. (अशा लेखांचे संकलन मराठी 

ववज्ञान लेखन-मववप व ववज्ञान प्रसार प्रकावशत खंडामध्ये आि)े या 

लेखांची धाटिी शालेय वकंवा मिाववद्यालयीन वगाभमध्ये तो ववषय 

वशकवल्यासारखी िोती. त्यांचे स्वरूप वैचाररक वनबंधाचे िोते. त्यांची 

भाषा रोजच्या व्यविाराची खेळीमेळीची नव्िती. वशवाय, त्यात तांवत्रक 

पररभाषा िोती. त्यामळेु वाचकवगभ मयाभवदत िोता. ववज्ञानाववषयी जो 

बागुलबुवा सवभसामान्यांच्या मनांत दडलेला असतो, तो 

घालवण्यासाठीची क्षमता या लेखांमध्ये नव्िती. डॉ. बाळ फोंडके यांनी 

‘वववचत्र ववज्ञान’ या सदरामध्ये लेख वलिायला सरुुवात केली. एखाद्या 

ववज्ञानववषयक वचत्रामळेु वकंवा छायावचत्रांमळेु मनात ज े कािी ववचार 

येत, ते लेखाच्या स्वरूपात कागदावर आले. एखाद्या शवक्तशाली 

सकू्ष्मदशभकाच्या सािाय्याने वस्तूचा आकार लक्ष दशलक्षपरीने 

वाढवल्याचे छायावचत्र असो वा लक्षावधी प्रकाशवषभ दरू असलेल्या 

तारका समिूाचे छायावचत्र असो वा आपल्याच शरीराच्या अंतभाभगात 

डोकाविारे छायवचत्र असो, त्या छायावचत्रांचे रसग्रिि करतानाच 

त्यामागील वैज्ञावनक सतू्र समजावनू देऊ लागले. यासाठी कािी कववता, 

स्त्री-पुरुषांच्या मनाची / ववचारांची / स्मतृीची वेगवगेळी धाटिी, 
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ववनोदबुद्धी यांचा उपयोग झाला. ि ेसवभ लवलतरम्य झाल्यामळेु ववज्ञान, 

गद्य, लावलत्य यांचा वत्रवेिी संगम झाला असे सांगून डॉ. फोंडके 

म्िितात की, ‘अशा लेखांना ववज्ञानसावित्य संबोधले पाविजे. जर 

मराठी सावित्यात लवलत लघवुनबंधाला सावित्यप्रकार म्ििनू स्थान 

आि,े तर ववज्ञान लवलत वनबंधांना ववज्ञानसावित्य म्ििनू स्थान िवे.’ 

ववज्ञानलेखकांनी आवि ववज्ञानप्रसारकांनी वनयतकावलकांमधनू व 

वतृ्तपत्रांमधनू लेखन केलेले आि.े परंत,ु प्रख्यात पत्रकार श्री. वदनकर 

गांगल यांच्या मते वनयतकावलकांमाफभ त ववज्ञानप्रसार िी कल्पनाच 

चकुीची आि.े ववज्ञानसंस्थेचे मखुपत्र असेल, तर गोि वेगळी. अशा 

मखुपत्रामधनू आकषभक स्वरूपात व भाषेत ववज्ञानाची माविती वदली तर 

वाचक वाचतीलिी, परंत ुत्यामळेु ववज्ञानप्रसार झाला असे म्ििता येईल 

का? मयाभवदत स्वरूपात ते शक्य आि.े  

 वाचकसंख्या जास्त असली तरी ववज्ञानवनष्ठा, 

ववज्ञानजािीव वनमाभि करण्याचे जािीवपूवभक प्रयत्न वतृ्तपत्रांना करता 

येिार नािीत, कारि यांना छेद देिारा मजकूर वतृ्तपत्रांना प्रवसद्ध करावा 

लागतो. लोकवप्रयतेसाठी ज्योवतष,  आध्यावत्मक अनुभव, नवलवाताभ, 

एखाद्या घटनेबद्दल उलटसलुट ववचार व मतप्रवाि प्रवसद्ध करावे 

लागतात. वतृ्तपत्रांच्या ‘सवाभना आवडेल, लोकवप्रय िोईल’ या 

भवूमकेमळेु जरी ववज्ञानववषयक माविती वतृ्तपत्रांनी वाचकांना पुरवली 

असली तरी ववज्ञानवनष्ठा वनमाभि झाली का, असा प्रश्न उरतोच. कदावचत 

यामळेुच इ.स. १९८५च्या समुारास कािी काळ कािी वतृ्तपत्रांनी ‘ववज्ञान 

पुरवण्या’ जोडल्या, परंत ुकालांतराने त्या बंद केल्या. यावर चचेत भाग 

घेताना कािी संपादकांनी असे सांवगतले, की वेगळी परुविी न दतेा 

आम्िी आता सवभच पानांवर ववज्ञानववषयक माविती दते असतो. खरी 

गोि अशी िोती, की वाचकवप्रयता व व्यापारी दृविकोन यांचे समीकरि 

ववज्ञानलेखांववषयी न जळुल्यामळेु वेगळ्या ववज्ञानपुरवण्या प्रवसद्ध करिे 

बंद झाले. सध्याचे सवभच माध्यमांचे स्वरूप पािता अस ेलक्षात येते, की 
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या माध्यमांनी ववज्ञान व तंत्रज्ञानाची माविती वदली, त्याचबरोबर 

अवैज्ञावनक वतृ्तांना वततकेच मित्त्व वदले आि.े त्यामळेु ववज्ञानप्रसार 

अथवा वैज्ञावनक दृविकोन वाढला नािी ि ेप्रा. यशपाल यांचे मत योग्य 

ठरते. 

कथा, कादंबरी यावशवाय लवलत स्वरूपात ववज्ञानावरचे लेख 

अनेक वनयतकावलके, वतृ्तपते्र प्रवसद्ध करत असतात. सोप्या भाषेत 

ववज्ञानाची माविती, वैज्ञावनक दृविकोनाववषयी लेखांमधनू माविती असते. 

याचा एक फायदा असा िोतो, की या मावितीचा वाचक ववज्ञानकथा 

कादंबरीववषयी आस्था दाखवतो. माझ्या मते, असे लेखन (पाठ्यपुस्तक 

वगळून) म्ििज े ववज्ञानसावित्य म्ििायला िरकत नािी. अनेक नामवंत 

वैज्ञावनकांनी असे सावित्य लेखस्वरूपात वलविले असल्याने कथा-

कादंबरीचा स्वीकार वाचक करत आले आिते. बिुतेक ववज्ञानकथा-

कादंबरी लेखकांनी असे लेख वलविले आिते. त्यांच्यावशवाय अनेकांनी 

लेख वलविले आिते, त्या लेखांचे संग्रिसदु्धा प्रकावशत झाले आिते. 

असे लेखक असंख्य आिते. सवाांची नावे देिे शक्य नािी. अशा 

पुस्तकांची सचुी द्यावी िा या इवतिासलेखनाचा उदे्दश नािी. परंतु कािी 

नावे याप्रमािे : अच्यतु गोडबोले, मोिन आपटे, अवभवजत घोरपडे, 

आनंद जोशी, सधुीर थत्ते, नंवदनी थत्ते, कृ.कृ. क्षीरसागर, अ.पां. दशेपांडे, 

जयंत एरंडे, वषाभ जोशी, अवनल लचके, प्रकाश तुपे, आनंद घैसास, 

वनवास पाटील, कल्पना भालेराव, शैलेश माळोद,े िमेंत मोने, दा.कृ. 

सोमि, रंजन गगे, नंदा खरे, सलुभा ब्रह्नाळकर, उज्ज्वला दळवी, 

मो.रा. गणु्ये, जोसेफ तुस्कानो, श्रीराम वसधये, अशोक पाध्ये, रा.वव. 

सोवनी, अतुल किाते, आनंद नाडकिी, मनोज भाटवडेकर, राजेंद्र बवे. 

सवभच नावे देिे अशक्य आि.े याच पुस्तकात इतरत्र आलेल्या 

नावांची पुनरुक्ती टाळायचा प्रयत्न केला आि.े 
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आपि जी उपकरिे वापरतो, ती ववज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या 

आधारे चालतात. वातानुकूलन यंत्र, शीतपेटी, मायक्रोवेव्ि, वमक्सर, 

पंखे, धिेु धवुायचे यंत्र, वडशवॉशर, गॅस, गीझर, दरूवचत्रवािी संच, 

म्यवूझक वसवस्टम, संगीत वाद्य,े इत्यादी. यांतले ववज्ञान व तंत्रज्ञान 

समजले तर उपकरिे नीट वापरली जातील, त्यांचे आयषु्ट्य वाढेल. 

दरुुस्तीच्या वेळेस तंत्रज्ञ फसविार नािी, वीज व इधंन वाचेल इत्यादी 

उदे्दशाने कधी संवादातून तर कधी गोिीतून आवि लेखांच्याद्वारे, िी 

माविती दतेात. पाठ्यपुस्तकासारखी केवळ तांवत्रक माविती देिारी िी 

पुस्तके वा वनयतकावलकांमधले लेख नव्िते. मुंबई आयआयटीमधले प्रा. 

परुळेकर यांनी तर ‘ग्यानबाच े थमोडायनॅवमक्स’ िी लखे मावलकािी 

वलविली िोती. कल्पना भालेराव, जयंत एरंडे इत्यादींनी लेखन केले 

आि.े गायन, वादन, वचत्रकला व वशल्पकला या कलांमध्येिी ववज्ञान 

आि.े गायक, वादक वा कलाकारांना प्रत्यक्ष ववज्ञान मावित नसेल, पि 

त्या ववज्ञानाचा वापर करून कलाववष्ट्कार, सौंदयभ सादर िोते. वाद्य तयार 

करिारा कारागीर कोिते वनकष वापरून वाद्य तयार करतो, त्यामध्ये 

कोिते ध्ववनशास्त्र आि,े ि ेबघतोच असे नािी. गायन असो वा फंूकवाद्य 

वा तालवाद्य वा तंतुवाद्यववज्ञानाच्या वनयमानुसार कला सादर िोते. 

वचत्रकला असो वा वशल्पकला, यामध्येिी रंग व प्रकाशववज्ञान असते. 

या ववषयावर कािी पुस्तकांमधनू वववेचन आि.े गांधवभ मिाववद्यालयाने 

संगीताच्या कािी प्रकारांवर वैज्ञावनक चचाभ करिारा गं्रथ प्रवसद्ध केला 

आि.े मराठी ववज्ञान पररषदनेे याच ववषयावर एक ववशेषांक प्रवसद्ध केला 

आि.े 

आपल्या दैनंवदन जीवनात आपि ज्या िालचाली करतो, कामे 

करतो, त्यांमागे ववज्ञानाचे वनयम आिते. आपल्या नकळत ते वनयम 

उपयोगात आिनूच िालचाली िोतात. उदािरिाथभ बसिे, चालिे, 

पळिे, बोलिे, िातवारे करिे, झोपिे, जेविे इत्यादी. नकळत जर ि े
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वनयम पाळले गेल े नािीत, तर आपि पडतो, पाठ अवघडते, ठसका 

लागतो इत्यादी. 

ववज्ञानलेखनाला सरुुवात झाली ती ववज्ञान समजावनू 

सांगण्यासाठी. याच उदे्दशाने कािी लेखकांनी मविलांसाठी स्वतंत्र लेखन 

सरुू केले. याचे कारि, अजनूिी कािी क्षेते्र मविलांसाठीच राखीव 

आिते असे समजले जाते. उदािरिाथभ, कपडे, स्वयंपाकघर, आिार, 

बालसंगोपन, स्वआरोग्य, फॅशन्स, सौंदयभप्रसाधने, घराची स्वच्छता व 

सजावट इत्यादी. खरे तर या क्षेत्रांमधले ववज्ञान सवाांच्याच उपयोगाचे 

असते. पि िी माविती मविलांसाठी देण्यात आली ती मविलांच्या 

वनयतकावलकांमधनू आवि वतृ्तपत्रांच्या पुरवण्यांमधनू. कदावचत, 

घरातील मविला जािकार झाली तर सवभच घर ज्ञानी िोईल या 

समजतुीमळेु असे लेख प्रवसद्ध झाले, पुस्तके प्रवसद्ध झाली. अंधश्रद्धा दरू 

व्िाव्यात म्ििनूिी पुस्तके वलविली गेली, कारि कमभकांडामध्येिी 

स्त्रीयांचाच सिभाग जास्त असा समज आि.े मविला जी उपकरिे 

वापरतात, त्यांमध्ये भौवतकेचे, म्ििजे उष्ट्िता, तरफ, कप्पी, धात ूयांचे 

ववज्ञान असते; जे पदाथभ वापरतात त्यांमध्ये रसायनशास्त्र, वनस्पवतशास्त्र, 

कृवषउत्पादनशास्त्र अशा ववववध प्रकारच्या ज्ञानाचा वापर िोतो. प्रा. वषाभ 

जोशी, डॉ. बाळ फोंडके इत्यादींनी लेखन केले आि.े मराठी ववज्ञान 

पररषदेने ‘पवत्रके’चा एक ववशेषांक यावर प्रवसद्ध केला िोता आवि 

त्यामध्ये ववदषुी दगुाभबाई भागवत यांचा ववशेष लेख िोता. 

धमभ आवि ववज्ञान, ववज्ञान आवि अध्यात्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा 

आवि ववज्ञान, ज्योवतष आवि ववज्ञान, परामानसशास्त्र आवि ववज्ञान 

इत्यादी ववषयांवर ववववध पातळ्यांवर चचाभसते्र वेळोवेळी आयोवजत 

केली जातात. ववज्ञानाचा मदु्दा मांडिारी पुस्तके अंधश्रद्धा वनमूभलन 

सवमती व डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, प्रा. सधुीर पानसे, शाम मानव, लोक 

ववज्ञान चळवळ यांनी पुस्तके वलविली आिते. तरीिी सवभ धवमभय 
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कायभकते, भक्त, गरुू आवि कािी वैज्ञावनक प्राचीन काळी समाजात 

कोित्या प्रकारचे व प्रगत ववज्ञान िोते, याची ग्वािी ठामपिे दते 

असतात. त्यावरिी गं्रथ वलविले जातात. धमभगं्रथांमध्येिी ववज्ञान व प्रगत 

तंत्रज्ञान आि े असा दावा करतात. सामान्य मािसाला िी ‘पुरािातली 

वानगी (वांगी)’ खरीच वाटतात. त्यातिी ववज्ञान उच्चवशवक्षत, डॉक्टसभ 

व प्राध्यापक वलवितात, तेव्िा तेिी वाचकांना खरे वाटते. आइन्स्टाइन, 

रसेल यासारख्या नामवंतांची वचने परंपरावादी आधारासाठी घेतात. 

वैज्ञावनकांची वतरुपती भेट सांवगतली जाते. अनेक वैज्ञावनक धमभगरुूसदु्धा 

िोते याचे दाखले वदले जातात. परंपरा, रूढी, व्रते, वैकल्ये, सि, 

स्मवृतवदन पाळण्यात कसे ववज्ञान आि े ि े सांवगतले जाते. म्ििनूच 

ववववध सावित्यप्रकारांमधनू, माध्यमांतून ववज्ञानवनष्ठा यासाठी प्रयत्न 

करावे लागतात. 

ववज्ञान व तंत्रज्ञानाप्रमािेच लेखांचे ववषय म्ििजे वैद्यक, कृषी, 

जल, ऊजाभ, आिार, मनोवैज्ञावनक समपुदेशन इत्यादी. सवभच वतृपते्र व 

अनेक वनयतकावलकांमधनू या ववषयांवर भरपूर वलखाि प्रवसद्ध िोत 

असते. नक्कीच यामळेु या ववषयांतली साक्षरता वाढलेली वदसते. डॉक्टर 

नसेल वतथे व ‘भारत वैद्यक’ सारख्या पुस्तकांमळेु ग्रामीि भागातल्या 

वैद्यक कायभकत्याांना फायदा झाला आि.े त्याचप्रमािे ‘शेतकरी’, 

‘बळीराजा’, ‘अॅग्रोवन’ सारख्या वनयतकावलकांमळेु शेतकऱयांना 

वकफायतशीर शेतीसाठी वनवश्चत फायदा िोत आि.े वतृ्तपत्रांमधनू 

पीकपद्धती, जलव्यवस्थापन, एकावत्मक मशागत, बाजार, साठवि अशा 

ववववध क्षेत्रांमध्ये त्यांना फायदा िोत आि.े िी संस्कृती रुजवण्यासाठी 

श्री. भोसले, आ.बा. पाटील, श्री.अ. दाभोलकर, प्रगवतशील शेतकरी 

यांचे श्रम कारिीभतू झाले आिते. सवाांनाच नामशे्रय इथे देता येिे शक्य 

नािी. 
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अनेक लेखकांनी, पत्रकारांनी आरोग्यववषयक लेखन केलेले 

आि.े वैद्यकीय मागभदशभन व उपचार यांवरील पुस्तकांवशवाय वैद्यकीय – 

वैज्ञावनक दृविकोन ववकवसत िोऊ शकेल अशीिी पुस्तके अनेक 

वैद्यकीय व्यावसावयकांनी वलविली आिते. डॉ. अरुि वलमये, डॉ. 

अवनल अवचट, डॉ. ि.वव. सरदेसाई, डॉ. के.एच. संचेती, डॉ. अनंत 

फडके, डॉ. शाम अिकेर, डॉ. शारंगपािी, डॉ. वब.एन. परंुदरे, डॉ. रवी 

बापट, डॉ. रवीन थत्त,े डॉ. नीतू मांडके, डॉ. अरववंद गोडबोले, डॉ. व्िी. 

एन. श्रीखंडे, डॉ. रमिी, डॉ. चंद्रकांत वागळे, डॉ. सरेुश नाडकिी, डॉ. 

आजगावकर, डॉ. बंग, डॉ. कोल्ि,े डॉ. आनंद नाडकिी, वैद्य खडीवाले, 

वैद्य वबंदमुाधवशास्त्री जोशी, डॉ. संजय ओक इत्यादी. यांच्यापैकी 

कािींनी वैद्यकीय क्षेत्रातल्या बऱया-वाईट घटनांची चचाभ आपल्या 

लेखनांमधनू केली आि.े ि ेडॉक्टर – लेखक चांगले साविवत्यक आिते 

याची प्रवचती येते. गेल्या कािी वषाांमध्ये कृषी आवि जलव्यवस्थापन 

यांवर बरेच सावित्य प्रकावशत िोत आि.े याचे कारि पीकपद्धती, 

वपकउत्पादनातली अवनवश्चतता, बाजारातल े चढ-उतार, नापीक जमीन, 

पाण्याची टंचाई इत्यादी. या समस्यांच्या अनुषगाने कािी कथा, 

कादंबऱया, कववता वलविल्या गेल्या आिते. सरुुवातीच्या कववयत्री 

बवििाबाई, ना. धों. मिोनोर, सदानंद देशमखु, ववठ्ठल वाघ ते 

अलीकडचे ववश्वास पाटील यांची नावे घ्यावी लागतील. 

सावित्य सजवण्यासाठी मखुपषृ्ठ, पुस्तकातील छायावचते्र, 

रेखावचते्र, अकभ वचते्र, व्यंगवचते्र, िास्यवचते्र यांचा उपयोग िोतो. 

ववज्ञानसावित्य, मग ते कथा असो वा कादंबरी वा काव्य वा नाटक वा 

माविती असो, अशा वचत्रांनी ते सजवण्यात वचत्रकार, छायावचत्रकार 

यांचा वाटा मित्त्वाचा आि.े आर.के. लक्ष्मि व इतर कािी कलाकारांनी 

इगं्रजीतून वतृ्तपत्रांमध्ये ववववध ववज्ञानघटनांच्या अनुषंगाने मावमभक भाष्ट्ये 

केलेली आिते. ‘मिाराष्ट्र टाइम्स’ या वतृ्तपत्रात त्यांचा मराठी अनुवाद 
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प्रवसद्ध िोत असे. प्रशांत कुलकिी दै. ‘लोकसत्ते’त वचते्र प्रवसद्ध करतात. 

मराठी ववज्ञान पररषदचे्या ‘पवत्रके’त ववववध कलाकारांची वचते्र प्रवसद्ध 

िोत असतात. 

 

  



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

रा.वव. सोवनी 

विज्ञानसावित्य सूची 

इ.स. १९५० ते १९९९ या 

कालावधीत प्रवसद्ध झालेल्या 

ववज्ञानसावित्याची सचूी राज्य मराठी ववकास 

संस्था, मुंबई यांनी प्रवसद्ध केली आि.े या 

सचूीच्या प्रस्तावनेत प्रा. रा.वव. सोवनी यांनी 

असे वलविले आि ेकी, ‘या काळात ववज्ञानाची 

माविती व्िावी इतपतच माफक दृविकोन 

वाचकांचा िोता. १९५७मध्ये मािसू चंद्रावर 

उतरला व परत आला, हृदयरोपि शस्त्रवक्रया व 

टेस्टट्यबू बेबी या घटनांमळेु उत्सकुता वनमाभि झाली. तरीिी कािींना ते 

चमत्कार आिते असे वाटे. कुतूिल शमविारे सावित्य वनमाभि झाले, 

परंतु वैज्ञावनक दृविकोन तयार िोण्यास या सावित्याचा वकतपत उपयोग 

झाला याची शंकाच आि.े’ 

प्रस्तावनेत प्रा. सोवनी यांनी कािी अपेक्षािी व्यक्त केल्या 

आिते. ‘अंतराळ प्रवासाच्या तंत्रज्ञानाववषयी पुस्तके फारशी प्रवसद्ध 

झाली नािीत. खगोलशास्त्रावर अवधकावधक सावित्य प्रकावशत व्िावे. 

जीवशास्त्रात भरपूर प्रगती झाली आि.े रसायनशास्त्र, भौवतकी, संगिक, 

भसू्तरशास्त्र, ववज्ञानाचे तत्त्वज्ञान यांवर अवधक गं्रथ असावेत. इगं्रजीच्या 

तुलनेत मराठीत प्रवसद्ध िोिारे सावित्य फारच तोकडे आि.े दैनंवदन 

ववज्ञान, ताज े ववषय, सोदािरि वववेचन यांकडे ववज्ञान साविवत्यकांनी 

लक्ष देिे गरजेचे आि’े. या सचूीमध्ये कािी प्रकावशत पुस्तकांचा 

अंतभाभव अनुपलबधतेमळेु िोऊ शकला नािी, तरी सचूी तयार 

करण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केले आिते.  
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या वाङमयसचूीमध्ये ववषयवार पुस्तकांची सचूी आि.े 

इलेक्रॉवनक, खगोलशास्त्र, गवित, जीवशास्त्र, पयाभवरि, पशुसंवधभन, 

पथृ्वी, भसू्तरशास्त्र, भौवतकशास्त्र, यंत्रशास्त्र, रसायनशास्त्र, लघउुद्योग, 

ववद्यतु् शक्ती, कृषी, िवामानशास्त्र इत्यादी ववषय सचूीमध्ये आिते. 

लवलत ववज्ञानाअंतगभत ववज्ञानकथा, वैज्ञावनक कादंबरी, नाटक व 

लेखसंग्रिांचा समावेश आि.े ववज्ञान आवि अंधश्रद्धा यांबरोबरच 

वचंतनात्मक ववज्ञान याववषयांवर माविती आि.े मानवी जीवन आवि 

ववज्ञान या ववषयांवर चाळीस पुस्तकांचा समावेश आि े ि े ववशेष. 

यांमध्ये कािी पुस्तके अनुवावदत आिते, चररत्र व आत्मचररत्र िासदु्धा 

एक वेगळा ववभाग आि.े संकीिभ या ववभागामध्ये अवधकतर शालेय 

ववद्याथाांसाठी (पाठ्यपुस्तके नािीत) वलविलेल्या पुस्तकांचा समावेश 

आि.े 

ववज्ञानलेखनाची गरज, वस्थती आवि अपेक्षा यांवर वलविताना 

ववज्ञानलेखन सधुीर थत्त े वलवितात, ‘दीडशे वषाांच्या इगं्रजी अमलामळेु 

आपि ववज्ञानासारख्या गोिीत आपले कािी योगदान िोते ि े ववसरून 

गेलो आवि स्थावनक भाषते ववज्ञान ववसरून गेलो. ववज्ञानवशक्षिाचे 

माध्यम इगं्रजी राविल्यामळेु मराठीतली बितेुक ववज्ञानववषयक पुस्तके 

ववज्ञानाचा आनंद घेण्यासाठी, वजज्ञासापूतीसाठी व सामान्य वकंवा 

दैनंवदन ववज्ञानाची माविती वमळवण्यासाठी वाचली, आवि म्ििनूच 

वलविलीिी गेली आिते. रंजक पुस्तकांना वाचकवगभ वमळतो. 

त्याचप्रमािे, मातभृाषेतून वशक्षि घेिे केव्िािी अवधक सोपे पडते. 

म्ििनूच ज्यांची मातभृाषा मराठी आि,े अशा व्यक्तींना मातभृाषेतनू 

ववज्ञान वशक्षि वकंवा ववज्ञानाचा आनंद घेिे शक्य व्िावे म्ििनू 

मराठीतून ववज्ञानववषयक पुस्तके वलविली जािेिी आवश्यक आि.े 

सध्या शालेय ववद्याथ्याांना बवक्षसे देताना आवजूभन ववज्ञानपुस्तके मोठ्या 

प्रमािावर खरेदी करतात. परंत,ु त्यामळेु कािी िौशी लेखक अचकूतेची 
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काळजी न घेता दडपून वलवितात. त्यामळेु वाचकांची वदशाभलू िोते. 

म्ििनूच ववज्ञानलेखनात अचकूता आवश्यक आि.े’ 
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विज्ञान बालसावित्य आवण चररिे 

पुस्तक प्रदशभनाचा मेळा असो वा ववज्ञानप्रयोगांचे प्रदशभन 

असो, शालेय मलुामलुींची लगबग, उत्साि बघण्यासारखा असतो. 

लिान मलुांच्या पुस्तक ववभागात मलुामलुींची झुबंड उडालेली असते. 

ती पुस्तके चाळून बघत असतात. कािी वतथेच वाचायलािी लागतात. 

एन्सायक्लोपीवडया अथवा ववश्वकोश चाळताना गुंग झालेली असतात. 

अनेक वचत्रांनी सजलेली पुस्तके िाताळताना त्यांच्या चेिऱयांवर आनंद, 

उत्सकुता, कुतूिल वदसते, ते बघण्यात मौज असते. ती पुस्तके त्यांना 

घ्यावीशी वाटतात. पालक कािी पुस्तके घेतातिी. कािी पालकांना 

आपल्या पाल्यांनी अवधक वशकावे असे वाटते म्ििनू आपल्या 

कुवतीप्रमािे पुस्तके ववकत घेतात. रवशयन व परदशेी पुस्तकांमधनू 

भरपूर वचते्र असतात. आपल्या दशेी भाषांमध्येिी अशी रंगीबेरंगी पुस्तके 

असतात, परंतु प्रमाि कमी. आपल्या पुस्तकांतली भाषा मलुांना 

आकवषभत करिारी असतेच असे नािी. पुस्तके एकदा घरी नेल्यानंतर ती 

चाळायला पालकांना, वशक्षकांना व मलुांना वेळ वमळतोच असे नािी. 

पालक व मलेु दैनंवदन कामांत असतात व टेवलवव्िजनमळेु, इन्टरनेटमळेु 

एकमेकांकडे बघायला वेळ वमळत नािी. ववद्यालयातल्या चाकोरीबद्ध 

वेळापत्रकामळेु वशक्षकांना स्वत:ला वाचायला अथवा ववद्याथीवगाभशी 

अवांतर गप्पा मारायला वेळ नािी. अशा वातावरिामध्ये मलुांमधली 

वाचनाची आवड खुटेंल यात नवल नािी. तीच बाब प्रयोगांची आि.े 

प्रयोग करण्याला मलुांना उत्साि असतो. पि अपुरी साधने, अपरेु 

मागभदशभन यांमळेु प्रयोग िोत नािी. स्वतंत्र ववचार िोत नािीत. प्रश्न 

ववचारण्यासाठी प्रवतृ्त केले जात नािी. कारि उत्तरे शोधायला व द्यायला 

वेळ व माविती नसते. तरीिी, मलुांसाठी म्ििनू ववज्ञानसावित्य प्रकावशत 

िोत असतेच. मलुांसाठी लेखन िी फार कठीि गोि आि.े असे लेखन 

करताना त्यांना समजेल अशी भाषा, योग्य वातावरि, वचते्र, आकषभक 
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माविती आवश्यक असते. वतथे पांवडत्य दाखवनू चालत नािी. मलुांना 

वाचताना अडखळल्यासारखे झाले, तर वाचनच बंद िोते. सवभ लेखन 

‘प्रश्नांची शक्यता’ गिृीत धरून करावे लागते. यामळेुच आपल्याकडे 

एकूिच बालसावित्यवनवमभती कमी झाली. धावमभक गोिी सांवगतल्या 

जातात, पि मलुांच्या ववश्वात न आढळिाऱया अतावकक घटनाच अशा 

गोिींमध्ये असतात. संस्कार घडवण्याच्या उदे्दशाने कािी गोिी असतात, 

पि त्या वटकत नािीत, कारि अवतीभोवती त्या संस्कारांच्या ववरोधी 

वातावरि असते. दाते सचूी अनुसार १९५०पयांतचे बालसावित्य अगदी 

नगण्य आि.े त्या काळातल्या ज्ञात शास्त्रज्ञांच्या चररत्रकथांची पुस्तके 

मोजकीच प्रवसद्ध झाली. मात्र, १९५०नंतर भा.रा. भागवत, भालबा 

केळकर, यदनुाथ थत्त े यांनी कािी बालसावित्य वलविले. ते मलुांना 

आवडले. भागवतांनी कािी इगं्रजी बालसावित्य मराठीत रूपांतररत केले. 

भालबा केळकर स्वत: नाट्यकमी असल्याने, वशक्षक असल्याने 

मलुांसमोर घटनेचे वचत्र उभे करीत. यदनुाथ थत्ते यांनी प्रामखु्याने 

वैज्ञावनकांची चररते्र वलविली. ते सानेगुरुजींच्या धडपडिाऱया मलुांपैकी 

असल्याने, चांगले शास्त्रज्ञ समाजात व्िावेत, ववज्ञानाची भीती वाटू नये, 

चकुा सधुारत जावे, अपयशाने खचनू जाऊ नये या उदे्दशाने थत्ते यांनी 

लेखन केले. परंतु, त्यांची भाषा मलुांना समजण्यासारखी िोती. प्र.न. 

जोशी यांनी भरपूर लेखन केले, परंत ुत्यांनी अचकूतेकडे लक्ष वदले नािी. 

त्यांना मलूभतू तत्त्वेच समजली नव्िती. 

पाठ्यपुस्तकांमधनू ववज्ञान वशकवले जाते. परंत,ु ते 

वशकवताना दैनंवदन जीवनातील उदािरिे नेिमीच वदली जातात अस े

नािी. म्ििनूच मलुांसाठी लेख वलविले गेले. पुस्तकेिी प्रवसद्ध झाली. 

रूपारेल मिाववद्यालयातले वदवंगत प्रा. पां.वी. चंद्राते्रय ववववध 

खेळांमध्ये ववज्ञान कसे आि े ते व्याख्यानांद्वारे समजावनू सांगत. ते एक 

प्रकारचे कथाकथनच असे. वक्रकेट, िॉकी, फुटबॉल, जलतरि, कॅरम, 
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मैदानी व मदाभनी स्पधाभ यांत कौशल्याप्रमािे ववज्ञानाचे, ववशेषतः 

भौवतकीचे वनयम कसे असतात, ि े ते सांगत असत. भले खेळाडूला ते 

ववज्ञान मािीत नसेल, तरी तो/ती त्या वनयमांचे पालन करत असतो. मी 

पुिे ववद्यापीठात वशकत असताना प्रा. मो.वा. वचपळूिकरांची अशी 

व्याख्याने ऐकलेली आिते. पुण्याच्या आपटे प्रशालेचे मखु्याध्यापक कै. 

पु.ग. वैद्य मलुांसाठी ववज्ञानावर व्याख्याने देत. िसतखेळत न्यटूनच े

वनयम, गवतववषयक वनयम गोिीरूपात सांगत. ते ‘वकशोर वमत्र’ या 

नावाचे वनयतकावलकिी प्रवसद्ध करत. ववज्ञानसंमेलनांमधनू व 

आकाशवािीवर ववज्ञांन कथाकथन िोऊ लागले. खेळण्यांमध्ये 

ववज्ञानाच्या वनयमांचा उपयोग आि ेि ेवकशोर कुलकिी यांनी सांवगतले. 

पाऊस, िवामान, वारे, वनस्पतींची वाढ, पक्षी वनरीक्षि, प्रािी संगोपन, 

वन्यजीव आवि जंगलांचे संरक्षि अशा ववववध ववषयांवर गोिी, पुस्तके 

वलविली जातात. उल्िास रािे, मारुती वचतमपल्ली, अवनल मिाबळ, 

वकरि पुरंदरे िी कािी नावे. असंख्य लेखकांनी ि े ववषय िाताळले 

आिते. बालसावित्य, वतृ्तपत्रांच्या मलुांसाठी पुरवण्या यांमधनू अनेकांनी 

मलुांचे ज्ञान व मनोरंजन केले आि,े करत आिते. जगदीश काबरे यांनी 

असे लेखन केले आि.े कै. भा.रा. भागवत यांनी सरुू केलेली िी 

बालसावित्य परंपरा आजिी चाल ू आि.े अरववंद गुप्ता व िोमी भाभा 

ववज्ञान वशक्षि कें द्राने मलुांसाठी पुस्तके प्रवसद्ध केली आिते. 

इ.स. १९७५नंतर कािी लेखकांनी छोटेखानी स्वरूपात 

शास्त्रज्ञांची चररते्र वलविली. पि ख्यातनाम अशा १५/२० दशेीववदेशी 

शास्त्रज्ञांची चररते्र ववववध लेखकांनी वलविली. मिराष्ट्रातले वकल्ले, 

खगोलशास्त्र असे ववषय असत. वतृ्तपत्रांमधनू मलुांसाठी ववज्ञान, 

तंत्रज्ञान, पशुपक्षी, वनस्पती, प्रदषूि, ऊजाभ या ववषयांवर माविती असते. 

भाषा सोपी असते. वचते्र असतात. सध्यातरी नागपरूचे ‘मलुांचे मावसक’, 

पुण्याच े ‘संदभभ’, ‘मववप पवत्रका’ व ‘रानवारा’ सारखी वनयतकावलके 
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मलुांसाठी माविती देत असतात. परंतु, याअगोदर मलुांसाठी म्ििनू 

वनघालेली मावसके बंद पडली. उदािरिाथभ, ‘आदशभ’, ‘आनंद लिरी’, 

‘बालवमत्र’, ‘खेळगडी’, ‘बालांकुर’, ‘जनेु वकशोर’, ‘कुमार’, ‘नावीन्य’ 

इत्यादी. परंत ु मलुांसाठी ववज्ञानावरती पुस्तके गेल्या ३०/३५ वषाांमध्ये 

प्रवसद्ध झाली आिते. त्यांतली कािी पुस्तके याप्रमािे : 

१. गमतं शाळा - तीन भाग - राजीव तांबे 

1) का,कसं,काय - तीन भाग - डॉ. बाळ फोंडके 

2) खेळ ववज्ञानाचे - तीन भाग - अरववंद गुप्ता 

3) मला उत्तर िवय - सात भाग - मोिन आपटे 

4) छंदातून ववज्ञान, खेळिी (२भाग), वाचनातून ववज्ञान फक्त खेळण्यासाठी 

  - डी.एस. ईटोकर 

5) कच-यातून कररष्ट्मा, कमाल  - अरववंद गुप्ता 

6) रंजक ववज्ञान प्रयोग  - भालबा केळकर 

7) ववज्ञान जमती  - अरुि मांडे 

8) ववज्ञान नवलाई (सिा भाग)        - डॉ. बाळ फोंडके 

9) ववज्ञान खेळण्याची दवुनया - अरववंद गुप्ता, उल्िास टुमिे  

10) ववज्ञान रंग - चंद्रकांत सह्स्त्स्त्रबुदे्द 

11) ववज्ञान रंजनकथा - वववेक भालेराव 

12) वाढव ूज्ञान ववज्ञानाचे - स्वाती जोग 

खगोलशास्त्रावर अनेकांनी लेखन केले आि.े अनेकांनी इगं्रजी भाषेतील 

कािी पुस्तकांचा मलुांसाठी अनुवाद केला आि.े 

मराठी ववज्ञान वाड:मय सचूी या प्रा. रा.वव. सोवनी संपावदत गं्रथानुसार 

‘चररत्र’ या सदरात इ.स. १९९९पयांत २३५ प्रकावशत झालेल्या 

चररत्रांची नोंद आि.े कािी चररत्रांचा अनुवाद आि.े ती परकीय 
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वैज्ञावनकांची चररते्र आिते. त्यांमध्ये प्रामखु्याने न्यटून, गॅवललीओ, 

पाश्चर, जेन्नर, एवडसन, फॅरॅडे, क्यरूी, आइन्स्टाइन, राइट बंध,ू डाववभन, 

रुदरफोडभ, फमी, आवकभ वमडीज, कोपवनभकस, काव्िभर इत्यांदींची चररते्र 

आिते. अनेकांनी त्याच त्याच, व्यक्तींवर वलखाि केले आि.े थोड्या 

चररत्रांबरोबर त्या-त्या वैज्ञावनकांच्या शोधांचा व कायाांचा तपशील वदला 

आि.े कािी वैज्ञावनक धमभगुरू िोते, कािी वशक्षक िोते. कािी फारसे 

वशकलेले नव्िते, कािी गरीब िोते, कािींना अपघाताने संशोधनात यश 

वमळाले, कािींना प्रयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळा नव्ित्या, कािींचा 

उत्सािभंग करिारे वातावरि िोते, कािींना योग्य मानसन्मान वमळाला 

नािी, इत्यादी मजकुरांवर चररत्रामध्ये भर िोता. मराठी मलुांनी व 

तरुिांनी उमदे न िरता, वचकाटी ठेवनू अभ्यास करावा, संशोधन करावे 

या संस्कारातून चररत्रनायकाचे कतृभत्व लेखकांनी मांडले आि.े 

लेखकांमध्ये प्रामखु्याने प्रा. भालबा केळकर, यदनुाथ थत्त,े ना.वा. 

कोगेकर, प्र.न. जोशी, चं.रा. तळपदे, शांता पेंडसे, रा.वव. सोवनी, अच्यतु 

गोडबोल ेइत्यादी िोते. प्रा. भालबा केळकरांनी, यदनुाथ थत्त्यांनी, ववशेष 

प्रवसद्ध नसलेल्या, परंतु बिुमोल काम केलेल्या वैज्ञावनकांवर लेखन केले 

आि.े तावत्त्वक चचेतून आइन्स्टाइन यांच्यावर लेखन केले आि,े डॉ. 

मो.वा. गणु्ये यांनी, त्यावर वलखाि केले आि.े ते टाटा मलूभतू संशोधन 

संस्थेत संशोधक िोते, 

भारतीय शास्त्रज्ञांची चररत्रमावलका सरुू िोते किाद, आयभभट्ट, ब्रह्गुप्त, 

वरािवमविर, भास्कराचायभ यांच्यापासनू. मग एकदम ववसाव्या 

शतकातल्या सर सी.व्िी. रामन यांच्यापासनू सरुुवात िोते. मधला 

कालखंड सपु्तावस्थेत गेला असे म्िितात. सर जगदीशचदं्र बस,ू शं.बा. 

वभसे, डॉ. िोमी भाभा, डॉ. साराभाई, डॉ. रामण्िा, पी.सी. राय, वबरबल 

सािनी, रामानुजन, जयंत नारळीकर, सबुबाराव, मेघनाद सािा, द.बा. 

वलमये, मिालनोबीस, शं.बा. दीवक्षत, डॉ. सावलम अली, ए.पी.ज े
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अबदलु कलाम, सी.एन.आर. राव, सबु्रह्ण्यम, चंद्रशेखर, िरगोववंद 

खरुािा इत्यादी भारतीय शास्त्रज्ञांवर अनेकांनी लेखन केले. त्यांच्या 

नवलकथा रमेश सिस्त्रबदेु्ध यांनी वलविल्या आिते. सधुीर थत्ते व नंवदनी 

थत्ते दरवषी नोबेल पाररतोवषके जािीर झाली की लगेच त्यांच्यावर 

‘नोबेल नगरीची स्वप्ने’ म्ििनू पुस्तक वलवितात. एक वेगळे चररत्र 

म्ििनू ज्यांचा उल्लेख करावा लागेल त्या म्ििज े समुती नारळीकर 

यांचा – त्यांनी राँगलर वव.वा. नारळीकर, म्ििज े त्यांच्या पतीवर 

‘किािी एका राँगलरची’ ि ेपुस्तक वलविले आि.े वीिा गवािकर यांनी 

‘एक िोता काव्िभर’ ि ेशास्त्रज्ञ जॉजभ वॉवशंग्टन यांच्यावर पसु्तक वलविले 

आवि त्या पुस्तकाच्या असंख्य आवतृ्या वनघाल्या. डॉ. बाळ फोंडके 

यांनी सबु्रह्ण्यम चंद्रशेखर यांच्यावर मववप ‘पवत्रके’त चररत्र वलविले. 

परंतु, त्यामध्ये चंद्रशेखर यांचे भावववश्व, त्यांना झालेला ववरोध, त्यांचा 

न्यनूगंड यावर वलविले आि.े परंत,ु एकुिातच मराठीतल्या 

वैज्ञावनकांवरचे चररत्रलेखन कौतुक करावे म्ििनू, आदशभ द्यावा म्ििनू 

केलेले लेखन आि.े कािी चररते्र केवळ मलुांसाठीच आिते. ‘वववेक’ 

साप्ताविकाने ‘वशल्पकार कोश’ िा मिाराष्ट्रातील वैज्ञावनकांवर एक खंड 

प्रवसद्ध केला आि.े त्यातिी बरेचसे नेिमीचेच शास्त्रज्ञ आिते. कािी 

व्यक्ती मात्र वशल्पकार या ववशेषिाला वकती पात्र आिेत याववषयी शंका 

आि.े 

गेल्या कािी वषाांमध्ये प्रवसद्ध झालेली चररते्र याप्रमािे, 

किाद ते कलाम : प्रा. रंजन गगे 

मतृ्युंजय स्टीफन : डॉ. वनवास पाटील 

आम्िी शास्त्रज्ञ असे झालो : पंवडत ववद्यासागर 

अज्ञात आइन्स्टाइन : डॉ. बाळ फोंडके, सिुावसनी अवग्निोत्री 

आइन्स्टाइनचे ववश्व : डॉ. वनवास पाटील 

अल्बटभ आइन्स्टाइन : अववनाश कोल्थे 
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अल्बटभ आईन्स्टाईन : ववनोदकुमार वमश्र 

अरववंद गुप्ता : दीपा दशेमखु 

असे घडले शास्त्रज्ञ, असे संशोधन : वनरंजन घाटे 

डॉ. िोमी भाभा : जयंत एरंडे 

भारतरत्न ववजेते शास्त्रज्ञ : डॉ. द.व्यं. जिागीरदार 

डाववभन : वकशोर कुलकिी 

जागवतक खगोलशास्त्र : प्रकाश मावनकपुरे 

जागवतक कीतीचे भारतीय शास्त्रज्ञ : मोिन धाररया 

आपले वैज्ञावनक : ववश्वास मेिेंदळे 

जगप्रवसद्ध वैज्ञावनक : सरेुश शिा 

ओळख शास्त्रज्ञांची : शैलजा काळे 

यांनी बदलले जग : प्रभाकर इनामदार 

शास्त्रज्ञांचे जग : वनरंजन घाटे 

वदवस असे िोते : सौ. सखुात्मे 

सखुात्म्यांची आई : नायके 

डॉ. गोडांबे : दशेमखु 
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विज्ञान सावित्य आवण आकाशिाणी 

 आकाशवािीवरून ववज्ञान कायभक्रम गेली ६० वष ेप्रसाररत िोत 

आिते. आरोग्यववषयक कायभक्रमातनू आवि कृवषववषयक 

कायभक्रमांमधनू उपयकु्त माविती वैज्ञावनक दृविकोन ववकवसत व्िावा या 

उदे्दशाने वदली जात आि.े अशाच कायभक्रमांची संविता वक्त्याला वकंवा 

लेखकाला आकाशवािीकडे द्यावी लागते. असंख्य संविता आजपयांत 

आकाशवािीकडे जमा झाल्या. परंत,ु त्या संविता मवुद्रत स्वरूपात 

प्रवसद्ध झाल्या नािीत. तसे झाले असते, तर असंख्य ववज्ञान लेख / 

एकांवकका / नाटके यांचे सावित्य मवुद्रत स्वरूपात उपलबध झाले असते. 

आकाशवािीचे एक साप्ताविक, ‘आकाशवािी’ या नावाचे, इगं्रजीतून 

प्रवसद्ध िोत िोते. त्या साप्ताविकात कािी वैज्ञावनकांचे आवि 

ववज्ञानलेखकांचे सावित्य प्रकावशत झाले. परंतु, मराठी ववज्ञान 

कायभक्रमांचे सावित्य कोठेच प्रकावशत झाल ेनािी. कािी लेख पत्रसचूना 

कायाभलयामाफभ त वतृ्तपत्रांकडे मोफत पाठवले जायचे. असे सावित्य कािी 

वतृपते्र, कािी डायजेस्ट स्वरूपाची वनयतकावलके, कािी वजल्िा वतृपते्र 

प्रवसद्ध करत.  

 गेल्या तीस-पस्तीस वषाांत आकाशवािीने कािी ववज्ञान मावलका 

प्रसाररत केल्या. वनवेदन, सतू्रसंचालन, नाट्य, संवादवमवश्रत ि े असे 

कायभक्रम असतात. यांमध्ये ववज्ञानदृिी, वनसगभसंपदा, संजीवन, उंबरठा, 

मानवी उत्क्रांती, संशोधनांतले मैलाचे दगड, रसायने, भौवतकी, गवित, 

आपत्ती व्यवस्थापन, ऊजाभ अशा ववववध ववषयांवर मावलका प्रसाररत 

झाल्या. या सवभ मावलका मवुद्रत स्वरूपात प्रकावशत झाल्या असत्या, तर 

‘नभोवािी ववज्ञान सावित्य’ िा प्रकार सावित्यात आपले स्थान वमळव ू

शकला असता. मुंबई व पुिे आकाशवािीने समुारे पंधरा मराठी भाषक 

वैज्ञावनकांच्या आत्मचररत्रपर मलुाखती ध्ववनमवुद्रत केल्या आिते. त्या 

पुस्तकरूपाने प्रवसद्ध केल्या असत्या, तर ववद्याथाांना मागभदशभक ठरल्या 
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असत्या. त्यांतल्या कािी मलुाखती मववप ‘पवत्रके’त प्रवसद्ध केल्या 

गेल्या. 
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भाषा-अनुिाद-र्ररभाषा 

ववज्ञानावरचे जवळजवळ सवभ सावित्य इगं्रजी ववज्ञान 

सावित्याच्या आधारे वलविले जाते. कािी वेळेला सरळ अनुवाद असतो, 

तर कािी वेळा भावानुवाद असतो. इगं्रजी शबदांना मराठी प्रवतशबद 

द्यावा लागतो. डॉ. केतकरांच्या ज्ञानकोशामध्ये संस्कृतप्रचरु शबद 

वदसतात. इगं्रजी शबद देवनागरीमध्ये वदले आिते. परंत,ु त्यांनी उदािरिे 

देताना ती शक्यतो आपल्य दैनवदन व्यविाराशी वनगवडत अथवा 

दंतकथांचा आधार घेऊन वदली. कािी वठकािी एका इगं्रजी शबदासाठी 

दोन-तीन मराठी शबद वापरले जाऊ लागले. मिाराष्ट्र राज्याची वनवमभती 

झाल्यानंतर िळूिळू ववज्ञानववषयाचे शबदकोश तयार झाले. कािी 

लेखक ववश्वकोश, ववज्ञान शबदकोश, पररभाषा कोश, इगं्रजी-मराठी 

शबदकोश यांचा वापर करून वलि ू लागले. ज्याला, जो शबद योग्य 

वाटेल, तो ते प्रवतशबद वनवडतो. कािी चांगले प्रवतशबद वटकले. परंतु, 

साविवत्यक दरवेळेला शबदकोश पािूनच प्रवतशबद वापरतो असे नािी. 

त्यामळेु प्रवतशबदांचा गोंधळ चाल ू राविला व आजिी चाल ू आि.े 

कारि, कािी शबद संस्कृतमधनू घेतलेले असल्याने वक्लि वाटतात. 

संकल्पना कोश तयार झाल्यामळेु वनदान संकल्पना तरी एकवाक्यतेने 

मराठीत आल्या आिते. ववववध प्रवतशबद वापरताना कािी लेखक 

अचकूतेचा बळी दतेात. कािी िौशी लेखक दडपून पुस्तके वलवितात 

आवि ववक्रीतंत्रामळेु व शासकीय योजनांमळेु ती खपतिी आिते. परंत,ु 

पुस्तकांमध्ये अनेक चकुा झालेल्या आिते. 

उदािरिाथभ, एका पुस्तकामध्ये देवमासा, जो सस्तन प्रािी 

आि,े त्याला शाकभ  म्िटल ेआि.े 

एका पुस्तकामध्ये नायक सरुू झालेल्या रॉकेटचे उड्डाि 

थांबवनू रॉकेटच्या वखडकीतून बािरेचे गुलाबाचे फूल स्वीकारतो. 
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गो.रा. परांजपे 

एका पुस्तकात मदैानी खेळात कॅरमचा समावेश केला आि.े 

एका पुस्तकात ‘या आजोबांच े दोन्िी नातू शास्त्रज्ञ झाले. 

त्यांनी दोन लग्ने केली,’ असा उल्लेख आि.े 

घरामध्ये दाररद््रय असनू तो थोडाफार वलिा-वाचायला व 

गवित वशकला, 

आता याचा अथभ सांगा : नील्स भोर यांनी वववशि कक्षा 

वसद्धान्त मांडला आवि त्यामळेु ववज्ञानातील अनेक स्थीर मलू्यांची 

वनवश्चत कल्पना केवळ पंक्ती पािनू येऊ लागली. 

कािी लेखकांनी कोित्यािी यानाला ‘स्पुतवनक’ म्िटले आि,े 

कािींनी २५ वषाांपूवीच मगंळावर यान पाठववल्याचे संवाद चंद्राच्या 

तोंडी घातले आिते. 

भौवतक ववषयासाठी पररभाषा कोश 

प्रा. गो.रा. परांजपे यांनी तयार केला. त्यांनी 

ववद्याथ्याांना मराठीतून ववज्ञानलेखन करायला 

प्रवतृ्त केले. ते पररभाषबेद्दल म्िितात, ‘‘शास्त्रीय 

ज्ञानप्रसारास शास्त्रीय गं्रथोत्पादनाची व शास्त्रीय 

गं्रथलेखनासाठी शास्त्रीय पररभाषेची 

आवश्यकता असते. आधवुनक शास्त्राची 

ओळख मराठी भाषेला नसल्याने पुष्ट्कळ 

शास्त्रीय कल्पनांचे विभन प्रचवलत मराठी 

शबदसंग्रिाने करिे जड जाते व म्ििनू पाररभावषक शबद बनवनू नंतर 

शास्त्रीय लेखनास सरुुवात करिे िा जसा एक मागभ आि,े त्याप्रमािेच 

शास्त्रीय लेखनाच्या ओघात सचुतील ते शबद वापरून पररभाषा वनमाभि 

करिे िा दसुरा मागभ आि.े एकाच शास्त्रीय शबदाला, अनेक लेखक 

अनेक शबद वापरतात. अशा अनेक शबदांतूनच समपभक शबदांच्या 

वनवडीचा संभव जास्त. त्यामळेु शास्त्रीय भाषेला कृवत्रमता येत नािी.’’ 
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ववज्ञान सावित्यामध्ये इगं्रजी शबद यावेत का, यावर चचाभ िोत 

असते. प्रा. नारळीकर सांगतात की, ‘आजच्या ववज्ञानयगुामध्ये ज े

वैज्ञावनक शबद, परकीय असले तरी, रूढ झालेले असतील, तर ते 

जसेच्या तस े द्यावेत. उदािरिाथभ, रॉकेट, वव्िवडओ, कंरोल पॅनल, 

इत्यादी.’ 

इ.स. १९६८मध्ये प्रा. गो.रा. परांजपे यांनी ववज्ञानलेखन कसे 

अवघड आि ेि ेसांवगतले, ते आजिी लेखकांसाठी मागभदशभक आि.े 

1) ववववध शोधवनबंधांच्या आधारे माविती सोप्या भाषेत 

जनतेपयांत पोिोचवण्यासाठी तो ववषय लेखकाला अगोदर 

समजनू घ्यावा लागतो. 

2) वाचकांमध्ये ववववध स्तर असल्याने, प्रत्येक घटकासाठी 

ववषयाची मांडिी वेगळ्या प्रकारे करावी लागते. उदािरिाथभ, 

ववद्याथी, मविला, शेतकरी, कामगार, वशवक्षत, ववज्ञान माविती 

/ साक्षर असलेले इत्यादी. 

3) संकल्पना समजावनू सांगण्यासाठी योग्य शबदांची वनवड 

करावी लागते. शबद अचकू व अथभवािी असावा. रुळलेला 

शबद असावा. 

4) प्रासंवगक घटनांवर माविती वमळण्यास वेळ लागतो. त्यातिी 

गोपनीयता, वररष्ठांची परवानगी लागते. मग प्रवतवक्रयेतला 

प्रािच वनघनू जातो. 

5) वैज्ञावनकाजवळ संवादकौशल्य िवे. आपले संशोधन सामान्य 

जनतेला सांगण्यात आपली सामावजक जबाबदारी आि े ि े

त्याला मािीत असावे. 

6) इतर मावितीच्या तुलनेत ववज्ञानलेखकाला भरपूर प्रोत्सािनाची 

गरज आि.े 
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अनुवादात अचकूता यावी, योग्य ते प्रवतशबद वापरात यावेत 

यासाठी मराठी ववज्ञान पररषद, सवृिज्ञान आवि प्रा. रा.वव. सोवनी यांनी 

कािी वषे अनुवादवशवबरे घेतली. त्यांचा फायदा अनेक लेखकांना 

झाला. वतृ्तपत्रांनी लेख प्रवसद्ध करण्याअगोदर पररषद व इतर तज्ञांकडून 

ते तपासनू घ्यावेत असे सचुवले िोते; पि लेखक वा वतृ्तपते्र या दोघांनी 

अशी चाळिी पसंत केली नािी. प्रत्येक वतृ्तपत्र वकंवा 

वनयतकावलकाजवळ तज्ञ व्यक्ती कमभचारी म्ििनू असेलच असे नािी, 

म्ििनू िी सचूना केली िोती. त्यांच्यािी कािी अडचिी असतात, ववशेष 

म्ििजे, वेळ टळून गेली, तर लेखाच ेप्रयोजनच उरत नािी. 

गेल्या शंभर वषाांतल्या लेखांकडे नजर टाकली तर काळानुसार, लेखन 

कौशल्यानुसार भाषेत बदल िोत गेले असे लक्षात येते. सरुुवातीच्या 

काळामध्ये म्ििजे १९२० ते १९५० या काळातल्या वपढीतल्या 

लेखकांनी थोड्याफार जड, पांवडत्यपूिभ  शैलीचा अंगीकार केला िोता. 

त्यानंतर भा.रा. भागवतांनी ‘बालवमत्र’ मावसकात ववज्ञानलेखन प्रवसद्ध 

केल्यामळेु, कथा प्रौढांसाठी असनूिी, ते बालसावित्य म्ििनू संबोधले 

गेले. भालबा केळकरांनी वैज्ञावनक सतू्रांना कल्पनेच े पंख लावनू 

उल्लेखनीय लेखन केले. पि, त्या वेळेला मराठी सावित्यात नवकथा 

मळू धरू लागल्या. केळकरांच्या कथा ववज्ञान वनयतकावलकांमध्येच 

प्रवसद्ध झाल्यामळेु त्या सावित्याच्या मळू प्रवािात आल्या नािीत. द.पां. 

खांबेटे, नारायि धारप यांनी नवा सरू पकडला. 

काळाबरोबरच ववषयिी बदलत गेल.े नव े ववषय आले. 

सरुुवातीला भौवतकी, रसायन या ववषयांवर लेखन व कथा असत. 

जीवशास्त्रीय, वैद्यकीय संशोधन वाढल्याबरोबर ववज्ञानलेखनात ते ववषय 

आले. िळूिळू खगोलशास्त्र, मानसशास्त्र, यंत्रमानव ि े ववषय आले. 

पौराविक व ऐवतिावसक कथा, दतंकथांचा आधार घेऊन ववज्ञानकथा 

वलविल्या जाऊ लागल्या. वाचकांनािी वैज्ञावनक घटनांमळेु 



114 
 

ववज्ञानातल्या अनोळखी शबदांची सवय झाली. यामळेु अनुवादाची, 

संभाषिाची भाषा ववकवसत िोत गेली. बदलत गेली. ती वाचकवप्रय 

झाली. कथा, कादबंरी, लेख वाचताना अथाभसाठी अडखळिे कमी 

झाले. 
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विज्ञान सावित्य विशेष मावििी 

 

 

विज्ञान कथांना प्रवसद्धी देणारी वनयिकावलके 

विज्ञानकथांना वनयवमि प्रवसद्धी देणारे अंक : 

धनंजय, नवल, मववप पवत्रका, सिृीज्ञान 

ज्येष्ठ लेखकांचे सावित्य प्रकावशि करणारे अंक : 

दीपावली, वकस्त्रीम, तरूि भारत 

वनयवमि नािी िरी प्रवसद्ध करिाि : 

अंतनाभद, अनुभव, धमभभास्कर  

मधूनमधून प्रवसद्ध करिाि : 

लोकसत्ता, ऐसी अक्षरे, आरती वासंवतक, पासवडभ, झपुझाभ, चैतन्य 

वासंवतक, चैत्राली, वनरंजन, िसं, कॉमेडी कट्टा, अक्षर, कथाश्री 

 

विज्ञानकथा संग्रि ि प्रकाशक 

वनवडक मराठी ववज्ञानकथा : शबदवेध प्रकाशन 

मराठीतील ववज्ञानकथा : स्नेिवधभन प्रकाशन 

वेधक ववज्ञानकथा : वडंपल प्रकाशन 

यंत्रमानव : मनोववकास प्रकाशन 

ववज्ञानकथा ववश्व : स्नेिवधभन प्रकाशन 

ववज्ञावननी  : मराठी ववज्ञान पररषद 

उद्या काय झालं : नॅशनल बुक रस्ट  

ववज्ञावननी (२) : परमवमत्र प्रकाशन 

मन्वंतर : डायमंड प्रकाशन 

ब्रह्ांडाची कवाडं : गागी प्रकाशन 

वनवडक धनंजय ववज्ञानकथा : राजेंद्र प्रकाशन 
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विज्ञानसावित्याविषयी िावविक चचाप करणारे गं्रथ 

श्री.म. माटे : ववज्ञान बोध 

वनरंजन घाटे : ववज्ञान, मराठी आवि वाङमय 

वनरंजन घाटे, व.वद. कुलकिी : ववज्ञान सावित्य व संकल्पना 

वनरंजन घाटे : ववज्ञान सावित्य ववश्व 

डॉ. बाळ फोंडके : ववज्ञान सावित्य (आगामी) 

प्रा. जयंत नारळीकर : साठोत्तरी मराठी सावित्य 

शरिकुमार वलंबाळे 

प्रा. द.के. केळकर : संस्कृती संगम, संस्कृती आवि   

ववज्ञान 

यशवंत रांजिकर  :  शेवटचा वदस या कथासंग्रिाची         

प्रस्तावना 

नारायि धारप : ववज्ञानकथा यात्रा – प्रस्तावना  

स्नेिल तावरे : ववज्ञानसिृी – संपावदत पुस्तक 

बाळासािबे गुंजाळ 
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इ.स. २०००नंिर प्रकावशि झालेली रु्स्िके : 

१) २० व्या शतकातील शास्त्रज्ञ  स.वी. सुंठिकर 

२) ८०० शालये प्रकल्प  रेिू दांडेकर 

३) आधुवनक यदु्धकौशल्य  वनरंजन घाटे 

४) आइन्स्टाइनचा सापेक्षतावाद रवींद्र  पारसनीस 

५) आकाश कसे पािाव े  आनंद घसैास 

६) आकाशातील रत्ने   कल्यािी अभ्यकंर 

७) आपल ेबवुद्धमान सोयरे सुबोध जावडेकर 

८) आपल ेवैज्ञावनक  ववश्वास मेिदंळे 

९) आपल ेववश्व  आनंद घसैास 

१०) आपली सूयभमाला   आनंद घसैास  

११) आपल ेसि आवि ववज्ञान पुष्ट्पा वंजारी 

१२) आरोग्य रक्षक  रवतकांत िेंद्र े

१३) अभयारण्य   जयतं नारळीकर 

१४) अज्ञाताचे ववज्ञान  सुरेशचदं्र नाडकिी 

१५) आइन्स्टाइनचे ववश्व  वनवास पाटील 

१६) एअरो मॉडेवलगं  पंकज कालवुाला 

१७) अजब िी दवुनया  दडंवते 

१८) अल्बटभ आइन्स्टाइन  वजम ग्रीन, अववनाश कोल्ि े

१९) आल्बटभ आइन्स्टाइन  ववनोदकुमार वमश्र 

२०) अमावंास्यचेा पूिभचंद्र अथाभत श्रीकांत लागू 

२१) अतंराळातील भस्मासूर जयतं नारळीकर 

२२) अतंराळातील गमंत जमंत रमेश मिाल े

२३) अतंराळातील मोविमा  पुंडवलक वझ े

२४) अतंररक्ष भरारी  बाळ फोंडके 

२५) अतंररक्षाच्या अतंरंगात लीना दामल े

२६) अिू वववेक  वदलीप कुळकिी 

२७) अिऊुजाभ एक पयाभय  सौरव झा, वषाभ जोशी  
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२८) अियुगुाची पिाट  ना.वा. कोगकेर 

२९) अरववंद गपु्ता  दीपा दशेमुख 

३०) असे घडल ेशास्त्रज्ञ  अरववंद गपु्ता 

३१) अथातो शास्त्रवजज्ञासा  उमा बोडस 

३२) बखर इस्रोच्या अवग्नबािांची अभय सदावत,े गोपाळ राज 

३३) भारतरत्न ववजते ेशास्त्रज्ञ द.व्य.ं जिागीरदार  

३४) भारतीय धातवुवद्या   दगुाभ भागवत 

३५) भौवतकशास्त्र आवि अध्यात्म अववनाश ताडफळे 

३६) भववष्ट्यवेध शरीरववज्ञान मोिन आपटे 

३७) भववष्ट्यवेध ततं्रज्ञान अवकाश मोिन आपटे  

३८) बोलकी िाडे  आनंद जोशी  

३९) ब्रम्िघोटाळा  के.टी. उपदशे े

४०) बिृस्पती   द.व्य.ं जिागीरदार  

४१) च ची भाषा  अतलु किाते 

४२) चला अतंराळ सफारीला सुधाकर वचचंोलकर 

४३) चला प्रयोग करू या, १२ भाग मीना वकिीकर 

४४) चुंबकत्व, पथृ्वी व अवकाश  प्रवीि गवळी 

४५) दनैंवदन ववज्ञान   सुरेखा लोयरे  

४६) दवे छे, परग्रिावरील अतंराळ बाळ भागवत 

४७) धमाभत्मा   के . नारायि काळे 

४८) ध्रुवीय भ्रमिगाथा  सुिास मंत्री  

४९) ज्ञान आवि मनोरंजनाच े शंकर पोतदार 

५०) ज्ञान ववज्ञानाचे   भालचंद्र मयकेर 

५१) ज्ञानदीप   वनरंजन घाटे 

५२) दवुबभिी आवि वेधशाळा आनंद घसैास 

५३) एक पापिी लवली  नारायि धारप 

५४) यरेुका क्लब  गौरी गधंे 

५५) फेसबकु   अतलु  किाते  

५६) गमंत शाळा १  राजीव तांबे 
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५७) गमंत शाळा २  राजीव तांबे 

५८) गमंत शाळा ३  राजीव तांबे 

५९) ग्रििे चंद्रसूयाभची  िमेंत मोन े

६०) ग्रावसल ेसूयभमंडळा  प्र.के. घािेकर 

६१) िनॅ्डस ऑन करून पिा प्रभाकर नानावटी 

६२) िनॅ्डस ऑन करून पिा प्रभाकर नानावटी 

६३) िसरे ववज्ञान   आशा परुळेकर 

६४) िसत खळेत ववज्ञान वशका डी एस इटोकर 

६५) आयवडयाबाज  िमेंत लागविकर 

६६) जग जनुकांचे   िमेा परंुदरे 

६७) जगप्रवसद्ध वैज्ञावनक सेट १ वदलीप बवे 

६८) जगप्रवसद्ध ववज्ञानकथा वनरंजन घाटे 

६९) जागवतक खगोलशास्त्र  प्रकाश माविकपरेु 

७०) जागवतक कीतीचे भारतीय मोिन धाररया 

७१) जागवतक रसायन शास्त्रज्ञ प्रकाश माविकपरेु 

७२) जवैसुरुवात वनसगभस्नेिी घर प्रकाश जोशी 

७३) जनांसाठी जनेेवटक्स  कौमुदी गोडबोले 

७४) जावे ववज्ञानाच्या गावंा  बाळ फोंडके 

७५) जनेेवटक्स कशाशी खातात उज्ज्वला दळवी 

७६) वजज्ञासा ववज्ञानाची  वववेक भालरेाव 

७७) वजज्ञासापूती  वनरंजन घाटे 

७८) कचऱयातनू कररष्ट्मा  अरववंद गपु्ता 

७९) कचऱयातनू कमाल   अरववंद गपु्ता 

८०) काडेपेटी व इतर ववज्ञान खळेिी अरववंद गपु्ता 

८१) काडेपेटयांची करामत  रेखा माजगावकर 

८२) किािी शस्त्रवक्रयचेी   ववजय बापये 

८३) काळाचा छोटासा इवतिास  स्टीफन िॉवकंग वव.श. ठकार 

८४) कल्यािकारी अि ु  श्रीराम बा. मनोिर 

८५) किाद त ेकलाम   रंजन गग े
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८६) करून तर पािा  नीलांबरी जोशी 

८७) कथा खगोलशास्त्राची  सुवनता खरे 

८८) खडकांची अदभूत भाषा प्रवीि गवळी 

८९) खगोल वजज्ञासा   वववेक भालरेाव 

९०) खग्रास सूयभग्रिि   प्रभाकर कंुटे  

९१) खड्ेयासाठी ववज्ञान  शंभुनाथ किाळेकर 

९२) खळे खळेताना ३ त े५ सुषमा दातार 

९३) खळे ववज्ञानाचे  अरववंद गपु्ता 

९४) खळेण्यांचा खवजना  अरववंद गपु्ता 

९५) खळेातील ववज्ञान   पा. वव. चदं्रात्रये 

९६) वखडकीला डोळे असतात  बाळ फोंडके  

९७) कृष्ट्िवववरे   वनवास पाटील 

९८) लटेर टू अ यगं सायवंटस्ट माधुरी शानभाग 

९९) मिान वैज्ञावनक   सुरेश शिा  

१००) मजदेार ववज्ञान प्रकल्प  भालचंद्र मयकेर 

१०१) माविक मोती   चंद्रकांत सिस्त्रबदेु्ध  

१०२) मॉडेल रॉकेट  पंकज कालवुाला 

१०३) मतृ्युजंय शास्त्रज्ञ स्टीफन  वनवास पाटील 

१०४) मुलांसाठी खास ववज्ञानकथा अमतृा वावळंब े 

१०५) मुंगी, एक अदभूत ववश्व प्रदीपकुमार मान े

१०६) नवा मंत्र नॅनो ततं्र  चंद्रकांत सिस्त्रबदेु्ध  

१०७) नवे शतक    वनरंजन घाटे 

१०८) वनसगाभच्या नकला  चंद्रकांत सिस्त्रबदेु्ध  

१०९) नोबलेनगरीतील नवलस्वप्न सुधीर थत्त े

११०) ओळख शास्त्रज्ञांची   शैलजा काळे 

१११) पवभिी सूयभग्रििाची   प्र. के. घािेकर 

११२) फार फार वषाांपूवी   वनरंजन घाटे 

११३) प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञ भालबा केळकर 

११४) प्रकाशवेध   माधवी ठाकूरदसेाई  
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११५) प्रपंचाचे ज्ञान तचे ववज्ञान रववन थत्त े

११६) प्रयोगशाळेत काम कस ेकराल अरुि जाखडे  

११७) प्रयोगातनू ववज्ञान   माधुरी शानभाग 

११८) प्रेवषत    जयतं नारळीकर 

११९) वप्रमझाल माल आवि अन्य  मेघश्री दळवी 

१२०) पथृ्वीवर मािूस उपराच सुरेशचदं्र नाडकिी 

१२१) पुिे शिरातील ववज्ञान वास्त ु पुिे ववद्यापीठ 

१२२) रिस्य ेअतंराळातील  प्रकाश तपुे 

१२३) रंजक ववज्ञान प्रयोग  भालबा केळकर 

१२४) रेिूंच्या राज्यात  चंद्रकांत सिस्त्रबदेु्ध 

१२५) रोमांचकारी शोधकथा  चंद्रकांत सिस्त्रबदेु्ध 

१२६) संशोधन पद्धवतशास्त्र  रा.र. बोरुडे 

१२७) संवेदनाचे जग २   चंद्रकांत सिस्त्रबदेु्ध 

१२८) शंभर शोधकथा  रंजन गग े

१२९) शास्त्रीय उपकरिे  द.वा. केळकर 

१३०) शोध जाविवांचा   पंवडत ववद्यासागर 

१३१) शोध सागराचा   शैलशे माळोद े

१३२) शोध अज्ञाताचा  अरुि वनगडुकर 

१३३) शोधांच्या कथा चॉकलटेी सुजाता गोडबोले 

१३४) शोधांच्या कथा विरव्या सुजाता गोडबोले 

१३५) शोधांच्या कथा गलुाबी सुजाता गोडबोले 

१३६) शोधांच्या कथा केशरी सुजाता गोडबोले 

१३७) स्क्रीन झज द वल्ड  वदनकर गांगल 

१३८) स्पुटवनक  त ेचांद्रयान  प्रकाश तपुे 

१३९) सूयाभचा प्रकोप   जयतं नारळीकर 

१४०) सूयभमाला आवि अदभूतववश्व सुभाष भांडारकर 

१४१) टाइम मशीनची वकमया  जयतं नारळीकर 

१४२) उद्योगी व्िा   अरववंद गपु्ता 
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१४३) यनुेस्को   भास्कर धोंडो केशव कव े

१४४) उपयोवजत ववज्ञान   अ.पा. दशेपांडे 

१४५) ऊजचे्या शोधात  वप्रयदवशभनी कवे 

१४६) उत्क्रांती    सुमती जोशी 

१४७) वाचनातनू ववज्ञान   डी. एस. इटोकर 

१४८) वाढव ूया ज्ञान ववज्ञानाच े स्वाती जोग 

१४९) वैज्ञावनक वशल्पकार भाभा जयतं एरंडे 

१५०) वैवशि्यपूिभ धात ू  श्री. वव. केळकर 

१५१) वामनाचे चौथे पाऊल  सुबोध जावडेकर 

१५२)  वनस्पती जगातनू सिल  सी. एस. लटू्ट 

१५३)  वसुंधरा    वनरंजन घाटे 

१५४) वेध आकाशाचा  सुधाकर भालरेाव 

१५५) वेध अज्ञात सूयभमालचेा राम जोशी 

१५६) वेध खगोलाचा  वगरीश वपंपळे 

१५७) वेध पावसाचा    शैलशे माळोद े

१५८) ववज्ञान आजचे आवि उद्याच े जोसेफ तसु्कानो 

१५९) ववज्ञान आवि वैज्ञावनक जयतं नारळीकर 

१६०) ववज्ञान गमती   अरुि मांडे 

१६१) ववज्ञान रंग    चंद्रकांत सिस्त्रबदेु्ध 

१६२) ववज्ञान रंजन कथा २  वववेक भालरेाव 

१६३) ववज्ञान वशक्षि गगंोत्री  अरुि करमरकर 

१६४) ववज्ञान ववववधा  क.कृ. क्षीरसागर 

१६५) ववज्ञानाचे तत्त्वज्ञान  सदानंद मोरे  

१६६) ववज्ञानाची गरुडझपे   जयतं नारळीकर 

१६७) ववज्ञानाच्या उज्ज्वल वाटा प्रिव सुखदवे 

१६८) ववज्ञानाला न उलगडलेली  पंकज कालवुाला 

१६९) ववज्ञानाचे जग  गोयल बकु एजन्सी 
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१७०) ववज्ञानवशक्षि नव्या वाटा िमेचदं्र प्रधान 

१७१) ववज्ञानातील नवे शोध  श्रीराम वशधय े

१७२) ववज्ञानातील अनपेवक्षत शोध आर.सी. जोशी 

१७३) ववज्ञानातील भटकंती   रवतकांत िेंद्र े  

१७४) ववज्ञान कुतिूल   जगदीश काबरे 

१७५) व्िायरस   जयतं नारळीकर 

१७६) ववश्वात आपि एकटेच  मोिन आपटे 

१७७) ववस्मयकारक सजीव सिृी पंकज कालवुाला 

१७८) व्यथांचे ववज्ञान   चंद्रकांत सिस्त्रबुदे्ध 

१७९) यक्षाची देिगी  जयंत नारळीकर 

१८०) यांनी बदलववले जग  प्रभाकर झनामदार 

१८१) शबद वेध    चंद्रकांत सिस्त्रबुदे्ध 

१८२) व्िचुभअल   बाळ फोंडके 

१८३) वजज्ञासापूती  बाळ फोंडके 

१८४) मोनावलसाचे वस्मत  बाळ फोंडके 

१८५) ववदेशी ववज्ञान वचत्रपट बाळ फोंडके 

१८६) तंत्रज्ञानाची मळुाक्षरे  कववता भालेराव 

१८७) आपल्या पूवभजांचे ववज्ञान  वनरंजन घाटे 

१८८) रोबोट वफवक्सन  वनरंजन घाटे 

१८९) स्वप्न चौयभ  वनरंजन घाटे 

१९०) शास्त्रज्ञाचे जग   वनरंजन घाटे 

१९१) ज्याचं करावं भलं  वनरंजन घाटे 

१९२) ववज्ञान नवलाई ६  बाळ फोंडके 

१९३) सगुरिीचं ववज्ञान   बाळ फोंडके 

१९४) दृविभ्रम    बाळ फोंडके 

१९५) किभवपशाच्च   बाळ फोंडके 

१९६) अश्वजीव   संजय ढोले 
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१९७) वैज्ञावनक खेळिी ५ पुस्तके डी.एस. इटोकर 

१९८) अंतररक्षाचा वेध  सधुा ररसबुड 

१९९) कथारूपी खगोलशास्त्र लीना दामल े

२००) कवल्पत – अकवल्पत सधुा ररसबुड 

२०१) ववज्ञानतील सरस आवि सरुस रािुल गोखले 

२०२) शेतीववषयक ६ पुस्तके आ.ब. पाटील 

२०३) डॉ. खानखोजे चररत्र  वीिा गवािकर 

२०४) डॉ. सावलम अली  वीिा गवािकर 

२०५) चंद्रशेखर   माधरुी शानभाग 

२०६) रामानुजन    द.व्यं. जिागीरदार 

२०७) ररचडभ फेनमन   माधरुी शानभाग 

२०८) डॉ. वसंत गोवारीकर  ` अ.पां. देशपांडे 

२०९) डॉ. अवनल काकोडकर अ.पां. देशपांडे/ श्रीराम मनोिर 

२१०) डॉ. माधव गाडगीळ  अ.पां. देशपांडे 

२११) डॉ. माधव वचतळे  अ.पां. देशपांडे 

२१२) व्यंकटेश केतकर  डॉ. प्रभाकर कंुटे 

२१३) डॉ. गोववंद स्वरूप  सधुीर फाकटकर 

२१४) सी.एन.आर. राव  माधरुी शानभाग 

२१५) गिकचक्र भास्कर  मोिन आपटे 

२१६) डॉ. श्रीराम अभ्यंकर  कववता भालेराव 

२१७) आइन्स्टइनचा सापेक्षतावाद अरववंद पारसनीस 

२१८) इस्त्रोतले माझे ते वदवस  प्रकाश मजुमुदार 

२१९) सवृिववज्ञान गाथा  डॉ. श्रीराम गीत 

२२०) नॅनोदय   अच्यतु गोडबोले 

२२१) दैनंवदन पयाभवरि  वदलीप कुळकिी 

२२२) गाथा पयाभवरिाची   अवभवजत घोरपडे 

२२३) पािी ते पािी   अवभवजत घोरपडे 
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२२४) मेंदतूला मािसू  डॉ. आनंद जोशी 

२२५) गोफ जन्मांतरीच े  सलुभा ब्रह्नाळकर 

२२६) ज्ञानतपस्वी  वनरंजन घाटे 

२२७) ए.वप.ज.े कलाम  रोिन प्रकाशन 

२२८) टेक्स्टाइल   वषाभ जोशी 

२२९) स्वयंपाकघर  वषाभ जोशी 

२३०) चाल्सभ डाववभन  वकशोर कुळकिी 

२३१) मन्वंतर   डायमंड प्रकाशन 

२३२) ओवी गाऊ ववज्ञानाची पंवडत ववद्यासागर 

२३३) सपुरक्लोन  डायमंड प्रकाशन 

२३४) जग बदलिारे १२ जीवनयस  अच्यतु गोडबोले/ दीपा  

२३५) लज्जतदार आरोग्य   संजीवनी राजवाडे 

२३६) गोंधळातलं ववज्ञान   द.व्यं. जिागीरदार 

२३७) उद्या   नंदा खरे 

२३८) ओसामाची अखेर  बाळ फोंडके 

२३९) अघवटत   बाळ फोंडके 

२४०) अचकू वनदान   रवी बापट 

२४१) ववश्वाचे आतभ   अतुल देऊळगावकर 

२४२) गूढातून वास्तवाकडे  रववंद्र टोिगावकर 

२४३) ऐसे कैसे झाले भोंद ू  नरेंद्र दाभोलकर 

२४४) ठरलं डोळस व्िायचं  नरेंद्र दाभोलकर 

२४५) बुवाबाजी : एक फसवेवगरी शाम मानव 

२४६) वादळ अंधश्रदे्धचे   शाम मानव 

२४७) बुवाबाजी, बळी वस्रयांचा शाम मानव 

२४८) रिस्यभेद भानामती  शाम मानव 

२४९) ज्योवतषशास्त्र नशीब  शाम मानव 

२५०) गविती   अच्यतु गोडबोले  
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२५१) मनात    अच्यतु गोडबोले  

२५२) किािी फ्लचूी  अतुल किाते 

२५३) गुगल   अतुल किाते 

२५४) बखर इटंरनेटची   अतुल किाते 

२५५) तंत्रज्ञानाचा ओव्िरलोड अतुल किाते 

२५६) नॅनो   वनरंजन घाटे 

२५७) मन   वनरंजन घाटे 

२५८) मनाचे रिस्य  बाळ फोंडके 

२५९) ववज्ञानगंगेची अवखळ वळिे जयंत नारळीकर 

२६०) वारूळ पुराि  माधव गाडगीळ / नंदा खरे 

२६१) ज्ञाताच्या कंुपिावरून  नंदा खरे 

२६२) किािी मानवप्राण्याची नंदा खरे 

२६३) डाववभन    नंदा खरे 

२६४) असा वनसगभ अशी मािसे प्रकाश जोशी 

२६५) आयझॅक अॅसीमो शोधांच्या कथा सजुाता गोडबोले 

२६६) का, वकती, कसे, कोि, काय, केव्िा, कुठं बाळ फोंडके 

२६७) कथा सौरउजेची  अरववंद गुप्ता 

२६८) टाकाऊतून वटकाऊ १४ पुस्तके अरववंद गुप्ता 

२६९) औषधी वनस्पती  अंकुश जाधव 

२७०) गवितातल्या गमतीजमती जयंत नारळीकर 

२७१) मानसशास्त्र १८ पुस्तके राजेंद्र बव े

२७२) ववज्ञान पररक्रमा   वनरंजन घाटे 

२७३) ववज्ञान मजंषूा  वनरंजन घाटे 

२७४) ववज्ञान वारी  वनरंजन घाटे 

२७५) पािी समस्येवर ५ पुस्तके मकंुुद धारावशवकर 

२७६) खगोल ववज्ञान ५ पुस्तके िोमी भाभा कें द्र, मुंबई 

२७७) शालेय प्रकल्प   िोमी भाभा कें द्र, मुबंई 



127 
 

२७८) यवुा ववज्ञान कुतूिल  आनंद घैसास 

२७९) खेळ खेळू ववज्ञानाचे  आनंद घैसास 

२८०) पक्षी, प्रािी ४ पुस्तके शैलजा ग्रब 

२८१) मनाच्या अंतरंगात   वमवलंद पोतदार 

२८२) इस्त्रोची किािी  श्रीवनवास केळकर 

२८३) सायबर संस्कृती  रमेश वरखेडे   

ववज्ञानसावित्याचे प्रामखु्याने  मौज, राजिसं, मनोववकास, मेिता, 

पद्मगंधा, डायमंड, रोिन या प्रकाशकांनी प्रकाशन केले आि.े त्यावशवाय 

गं्रथाली, नवचकेत, स्नेिवधभन आवि मराठी ववज्ञान पररषद यांनीिी कािी 

पुस्तके प्रकावशत केली आिते. 
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संदभप 

 

मराठीतील ववज्ञान लेखन (१८३० ते १९५०) : मराठी ववज्ञान पररषद 

मराठी ववज्ञान वाङमयसचूी (१९५१ ते १९९९) : राज्य मराठी ववकास 

संस्था 

मराठी पत्रकाररता – ववववध पैल ू : यशवंतराव चव्िाि मकु्त ववद्यापीठ 

संस्था 

मिाराष्ट्र सावित्य पररषद, मराठी वाङमयाचा इवतिास : खंड ७ – भाग १ 

(१९५० – २०००) 

यगुवािी नोव्िें-वडसें १९८४, मे-जनू १९८५ 

साठोत्तरी मराठी वाङमयातील प्रवाि : शरिकुमार वलंबाळे – वदलीपराज 

ववज्ञान सावित्य – अभ्यासपवत्रका क्र. १६ : वशवाजी ववद्यापीठ 

दरूवशक्षि ववभाग 

मराठी ववश्वकोश – खंड १६ 

यंत्रमानव कथासंग्रि : सबुोध जावडेकर व अ.पां. दशेपांडे यांच्या 

प्रस्तावना 

मराठीतील वनवडक ववज्ञानकथा : वनरंजन घाटे यांची प्रस्तावना 

उद्या काय झालं – कथासंग्रि : डॉ. बाळ फोंडके यांची प्रस्तावना  

ववज्ञान, मराठी आवि ववज्ञान वाङमय : वनरंजन घाटे 

ववज्ञानसावित्य ववश्व : वनरंजन घाटे 

ववज्ञावननी (१),(२) : मराठी ववज्ञान पररषद, परमवमत्र 

मराठी ववज्ञान पररषद, ठािे येथे १९८५मध्ये आयोवजत पररसंवाद 




