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सारे �व	ची माझ ेघर 

 
छंद ,हणून जडलेल5 अवकाश�व7ानाची आवड ज�9हा 9यवसायात बदलल5 त�9हा ते साहिजक वाट=याइतका पगडा या शा?ान ेबसवला 
होता. 9यवसाय ,हणजे काय तर केवळ आपल5 आवड पुरवता पुरवता उदरEनवा�ह देखील साधायचा. पण माHया कळत-नकळत माHया 
आचार-�वचारांमIये माJ यामुळे अमुलाK बदल घडत होता. 
 
प�हLयांदा ज�9हा आपण ऐकतो, कN गुOKह हा पSृवीपेTा ११ पट5ने मोठा आह ेत�9हा आपल ेवय ११ पेTा कमीच असते. यामुळे मुळात 
पSृवी केवढ5 आह,े याच ेकाह5 �पV WचJ डोXयांपुढे नसत.े पण तो काह5 तर5 मोठा Yकार असणार हे आपLया आराIयदैवत पालकांZया 
सांग=यावOन कळतं आ[ण यांची यामधील भावEनकता बघनू आपण पुरत ेभारावून जातो आ[ण “हो, खरंच, पहानं” इ.इ. या वयात 

देखील इतरांनाह5 याब]ल सांगतो. नंतर (^कंवा काह5 भा_यवंतांना आधीच) कधीतर5 कळतं कN ^कतीह5 उ`या मारLया तर5 मुळीच न 

ढळणार5 ह5 वसंुधरा वगेाने �वत:भोवती तर Wगरpया घेते आहेच, पण या �ववरांनी सजलेLया चांदोमामासकट सुय�काकाभोवती ^फरते 
आहे.  
 
नंतरह5 अनेक गोVी कळतात..... 

सयूा�च ेतापमान ६००० सेिLशअस आह े(हे पVृभागाच े- अंतभा�गाच ेयाZयाह5 हजारपट असते. आ[ण हो, शxूयापासनू इतpया दरूZया 
तापमानाब]ल आपण ज�9हा बोलतो त�9हा फॅरनाईटमIय ेहे आकड ेजवळपास दु�पट असतात - १.८ पट. पण तसे पाहता तापमानाबाबत 
६००० काय आ[ण ११००० काय, सारखचे कN हो.  शनीला कडी आहते (खरंतर गुO, युरेनस, नेपZयुन यांनाह5 कडी आहेत पण छो}या 
दरूद�श�केतून केवळ शनीची चमकदार कडीच �दसतात. आपला सयू� केवळ(!?) एक तारा आह ेआ[ण आपLया �दघ�केत अस े१०० अ�ज तारे 
आहेत. �लॅकहोLसZया (कृ�ण�ववर) गुOवाकष�णापासून Yकाशदेखील Eनसटू शकत नाह5 (पSृवीची “’ए�केप 9हेलॉ�सट5” साधारण ११ 

^कमी/सेकंद [हो, तास न9हे] असते - ,हणजे एखादा उपचं� ^कंवा यान कTेअधीन करायला एवढा वगे लागतो. कृ�ण�ववरांच ेव�तुमान 
[खरेतर घनता] माJ येवढे असते कN, ३००,००० ^कमी/सेकंद [मैलांमIये याZया साधारण ६ दशांश] अस ेवगेवान Yकाशकण {फोटॉxस} 

देखील नमते घेतात. �व	ात को}यावधी (खरेतर अ�जावधी) �दघ�का आहेत आ[ण या सव� एकमेकांपासनू दरू जाताहेत.......... 

..... आ[ण अशाच इतर अनेक गमती-जमती हळुहळु कळतात! 
 
 
 
 
 
 
WचJ १: �व	ाची रह�ये एकमेकात गंुतलेल5 असतात.  
Yयेक छोटे कोड ेहे मोठे कोड ेसोडव=यात हातभार लावत.े  

(Credit: NASA/WMAP science team) 
 
 
 
 
 
 
 

 
बहुतांश लोक अशा गोVींपासनू तापुरत ेमनोरंजन साधनू आपLया दैनं�दन आयु�याZया (थोडpयात अथ�पणू� गोVींZया) माग ेलागतात. 

मला माJ हे दोन वैचार5क �वभाग अलग ठेवणे कठ�ण जाई आ[ण यात मी एकटा नाह5 आ[ण प�हला तर मुळीच नाह5.  
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WचJ २: आपला सुय� आकाशगंगZेया मIयापासुन बराच दुर आह.े हे अथा�त खरे WचJ न9हे 
(Courtesy: NASA) 
 
 
 
 
 
 
 

आता �व	ाZया Yपंचाची कLपना आपण आकार व कालमापनाने �यायचा Yय� कO या. �व	ाच ेवय साधारण १३.७ अ�ज वष� आह े

(�वल^कxसन माय�ोव9ेह अनायसो�ोपी Yोब), पSृवीच ेवय ४.५ अ�ज वष� आह े(भुगभ�शा?, ^करणोसार5 �9य)े, प�हले बॅpटेर5आ 

अवतरल े३ अ�ज वषा�पूव�, मुबलक Yाणवायु उपल�ध झाला १ अ�ज (= १०० कोट5) वषा�पूव�, प�हLया मनु�याचा जxम केवळ २०-३० लाख 

वषा�पूव�चा, चाणpय २-३ हजार वषा�पूव�चा, तर अणुबॉबं २०-३० वषा�पूव�चा (ठ�क आहे, ७०, पण अणुबॉबं ह5 काह5 अ�भमानाची गोV होऊ 
शकत नाह5). अशातह�ने या �व	ाZया Yंपचात आपण केवळ बZच ेआहोत. आकाराब]ल बोलायच ेतर आपल5 नग=यता जा�तच Yकषा�ने 
जाणवते. �दघ�कांमधील तारे इतके �वखुरलेले असतात कN ज�9हा दोन �दघ�कांची टpकर होते (होय, लांब पLLयावर काय�रत असलेLया 
गुOवाकष�णाZया कचा}यातुन कोणीह5 सुटत नाह5) त�9हा ता�यांची माJ या �वरळतेमुळेच टpकर होत नाह5. आपल5 सुय�माला 
आकाशगंगZेया (हे आपLया �दघ�केच ेनाव) मIयापासून बर5च दरू आह.े येथ ेता�यांमधील अंतरे ह5 सुय�मालेZया आकाराZया हजारोपट 

जा�त असतात. आपला सयू� हा एक “जी” Yकारात मोडणारा (तापमान, आकारमान इ. वOन ओ, बी, ए, एफ, जी, के, एम अस ेता�यांच े

मु�य Yकार पडतात) साधारण असा तारा आह.े अशाYकारे �व	ाZया कोप�यात कुठे तर5 असलेलो, इतpयातच सयू�मालेबाहेर यान पाठव ू

शकलेलो, अस ेआपण अगद5 TLुलक आहोत.  
�व	ात आपले खास �थान तर नाह5च, पण खास काळह5 नाह5. 
 
पण, मग ....? 

Eतथचे अ7ाताची ओढ आपल5 पकड घ� करते. अगद5 नजीकZया भतूकाळातदेखील अनेक गोVींब]ल आपLयाला केवळ भाकNत कराव े

लाग.े यावर मनोरे रचल ेजात. आता माJ अनेक गोVी पडताळून पहाता येतात आ[ण यांZया सहा�याने अजून गोVींच े7ान �मळवण े

शpय होते. ता�यांच ेतापमान, कृ�ण�ववरांच ेव�तुमान, �दघ�कांची (व यांZयापय�तची) अंतरे, �थळकाळाचा जxम इ. आपण कोण आहोत, 
आपLयासारख ेइतर आहेत का, अशा Y�ांचा मागोवा घेणे शpय होत.े सगळे शा?7 जणु एका महाकाय िजगसॉ पझल मधला आपला 
खार5चा वाटा उचल5त असावते. ता�यांमध ेहोत असलेLया �युजन Y^�यां�ारे केवळ लोखंड (आि=वक �मांक २६) व याआधीचचे अणु बनू 
शकतात (�व	ोप�ीZया वळेी फ� हाय�ोजन आ[ण �ह�लअम हेच बनल ेहोते). आपLया शर5रात असलेल ेइतर अणु (उदा. तांबे, आयो�डन, 

ज�त) हे सव� कोणयातर5 ता�याZया अंEतम आ�ोशात बनले आहेत. काल� सगानने मह्टLयाYमाण ेआपLयात तारकांच ेअंश आहेत. 
�व	ाची रह�ये सोड�वण ेअEनवाय� आह.े 
 
पढुZया काह5 अंकांमधनू खगोलशा?ाZया काह5 अंगांच े^कंWचत का होईना पण सखोल अस ेदश�न घड�व=याचा Yय� असेल. 
 
-आ�शष महाबळ 
खगोलशा?7, कॅLटेक(Caltech) 


