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टाइनची

काश करणावर ल भटकंती

आ बट आइ

टाइन हे सवाना प र चत असे नाव आहे . तो एक %व&'(त वै*ा+नक होता हे मा- फार जणांना मा0हत नसेल. 1याचा हा

%व&'(तपणा

1या3यात बालपणापासनच
होता. 1याचीच ह
ू

एक च-कथा. 6ला7ड9मर :डु

1

क; यांनी यातील च-ं काढलेल आहे त.

कणी
1या3याशी बोल>याचा
ु

य1न करत अस यास डोळे 9मचकावत, पाहन
ू न पाहन
ू के यासारखा, 1यां3याकडे तो
व7डलांना याची फार काळजी वाटत होती.

2

पहात होता. 1या3या आई –

तो एकदा आजार पडला. 1या3या व7डलांनी 1याला 0दशासचक
कDपास भेट Dहणन
ू
ू 0दल . चंुबकाची सई
ु असलेल ती एक मजेशीर काचेची पेट
होती. कठ
ु काची सई
ु
ु याह 0दशेला फरवल तर चंब

मा- उ1तर 0दशेला येऊन थांबत होती. जणू काह

एखाद अ*ात 6यHती आत बसन
ू ती

करामत करत होती. आ बटला याची फार मजा वाटल . आIण या जगात भरपरू रह यमय, गढ
ू अशा अनेक मजेशीर गोKट आहे त हे 1या3या
ल'ात आले. ह च उ1सकता
1या3या आयKयभर
साथ दे त 0दल . या छोMया आ बट3या डोHयात हजारो
ु
ु
Nना3या भ7डमारामळे
ु वैतागत. जगातले गढ
ू उकल>याची 1याला घाई होती.

3

Nन होते. शाळे तील 9श'क या3या

एके 0दवशी तो सायकलवPन जात होता. दपार3या
उ हातील सया3या
करणांकडे बघन
ु
ू
ू आपण सायकल पे'ा या करणावर बसन
ू भटकंती
के यास कती कती मजा येईल हा %वचार 1या3या डोHयात आला. तो या %वचाराने उ ह9सत झाला होता. व 1याचबरोबर हजारो
डोHयात 9शर या.

4

Nन 1या3या

या

Nनांची उ1तर शोध>यासाठS यो वाचनालयात 9शरला. (1याकाळी इंटरनेट वा गगल
न6ह1या.) चंुबक, ग:1वाकषण
, Wवनी,
ू
ु

इ1याद %वषयां3या पु तकात डोके खपसन
ु ू वाचू लागला.

डोHयात एकामागन
ू एक असे हजारो

य1न कP लागला.

5

काश, अंकगIणत,

Nन. जगाचे गढ
ू उकल>यासाठS तो अतोनात

डोHयात कायम आकडेच आकडे. तो कॉलेजमधन
झा यानंतर 1याला 9श'काची नोकर काह 9मळे ना. शेवट
ॅ ु
ू 9शकन
ू YZयएट
ऑ फसात 1यानी कारकनीची
नोकर प1करल . 1याला वेळह भरपरू 9मळत होता. 1याचे आकडेमोड चालच
ू होते.
ु

6

सरकार3या पेटंट

या संक पनां3या ग]धळातन
ू 1याला अणंूची रचना व चलन-अवकाश-काळ ह संक पना फार आवडल . बघता बघता यांचा एकमेकाशी असले या
संबध
ं ाब_लचे समीकरण 1यानी जगासमोर मांडले. 1या3यातील असामा य सजनशीलतेला वै*ा+नक जगाने मा यता 0दल . तो जग 9स`
वै*ा+नकां3या पंHतीत जाऊन बसला.
परं तु 1या3या %व&'(तपणाला मा- काह अंत न6हता. जे6हा एखाद गIणतीय सम या सटत
नसे ते6हा तो 6हायो9लन वाजवत 1या गIणताचे
ु
उ1तर शोधत असे. कदा चत जगाला 1याचे वागणे %व&'(त वाटत असेल.
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आपण कणी
तर Yेट आहोत व आपण कसेह वागले तर चालेल असे काह 1या3या Wयानी मनी नसे. 1याचा %व&'(तपणा हा 1या3या डोHयात
ु
असले या हजारो
जाता

Nनांचे फ9लत होते. येरा गबाaयासारखे कपडे घातले तर 1याचे 1याला काह वाटत न6हते. तो अनेक वेळा र 1यावPन जाता

आय b;म कोन फ त करत होता.
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1या3या पायात अनेक वेळा पायमोजेह नसत.

9

अNया या अ बट आइ

टाइन3या जगाचे गढ
ू उकल>या3या छं दापायी3या अभतपव
ू ू संशोधनामळे
ु व 1या3या क पनेमळे
ु

शकला आIण पdवीभोवती
उपYहांचे जाळे पसPन अ1याध+नक
यगात
पदापण कP शकला.
ु
ु
ृ
शकणार नाह .

10

आइ

माणस
ू चंcावर पाय ठे ऊ

टाइनचा हा ठे वा आपण कधीच %वसP

