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मा�हती तंऽ
ानाचा ितसरा डोळा  

डॉ. सु. �व. रानडे 

ूाचीन काळ	 साधुसंतांना आप�या मनःच�ूने जगातील सव� घटना पाहता याय या अशी आपली #ढ समजूत 

आहे. धतृरा(ाला संजयाने कौरव-पांडव यु+ातील ूसंग याच श,-ने ू.य� बघून सांिगतले असे महाभारतात 

2हटले आहे. ौीकृंणाने अजु�नाला याच श,-ने सा6 या 7व8ाचे दश�न घड7वले होते. शंकराला ितसरा डॊळा 

असतो व .याने तो उघडला क- समोरचे सव�काह	 तो �णाधा�त भःम क> शकतो असेह	 आप�या पुराणांत 

2हटले आहे. या सव� श,-ंचा ू.यय आता मा?हती तंऽAानाने होऊ लागला आहे. 
 

आज मोबाईलव>न आपण कोणासह	 व कोठेह	 संपक�  क> शकतो. इंटरनेटवर	ल ःकाईपसारFया सु7वधा 

वाप>न जगात कोठेह	 असणा6 या आप�या िमऽाशी वा नातेवाईकाशी #ँय ःवHपात भेट शकतोू . ाी ड	 

तंऽAानाने आता अशा सव� संपक�  सु7वधात अिधक Jजवंतपणा येऊ लागला आहे. गुगलने आप�या 

वेबसाईटव>न सॅटेलाईटLारे घेतलेले फोटो ूदिश�त क>न सा6 या जगाचे दश�न घरबस�या घेNयाची सोय उपलOध 

क>न ?दली. पुःतक वाचNयासाठP आता मंथालयात जाNयाची गरज नाह	 ते आपण नेटव>न वाच ूशकतो. 

आता कोण.याह	 ?ठकाण या रः.याव>न ?हंडNयाचा, दकानात खरेद	 करNयाचाु  वा काय�बमात ू.य� भाग 

घेNयाचा अनुभव आपण एका जागी बसून घेऊ शकतो. जगातील सव� घटना ट	Vह	 व इंटरनेट या माWयमातून 

आप�याला लगेच पाहता येतात. मा?हती तंऽAानात अशा अनेक सु7वधा िनमा�ण होत आहेत. 
 

मला याबाबतीत एका वेगXयाच 7वषयाशी याचा संदभ� जोडायचा आहे. देवा?दकांना व साधसंुतांनाच शZय 

असणार	 ह	 7व[ा आता सव� सामा\य माणसाला ूा] क>न देNयाचे मह.वाचे काय� मा?हती तंऽAानाने केले 

आहे. मा?हतीचा केवळ अिधकार असून चालत नाह	. ू.य�ात मा?हती िमळाली पा?हजे असे आपण 2हणतो. 

ते काम आता मा?हती तंऽAान क> लागले आहे. 
 

पूव^ मी एक ‘गो�ड?फश’ नावाची 7वAानकथा वाचली होती. .यात एक शा_ज अपारदश�क वःतू य़ा पिलकडचे 

पाह शकणा6 याू  यंऽाचा शोध लावतो. माऽ या यंऽाचा ूसार झाला तर माणसाला आपले खासगी आयुंय 

राहणार नाह	. काचे या बाउलमWये ठेवले�या गो�ड?फशसारखी .याची Jःथती होईल या भीतीने सरकार ते यंऽ 

नb करते. आज अशी पारदश�कता मा?हती तंऽAान आप�याला देऊ कर	त आहे.  
 

अधंारात, िनम�नुंय जागेत वा गु]पणे कोणतीह	 कृती झाली तर	 .याचा छडा लावNयाची श,- मा?हती 

तंऽAानाने िनमा�ण केली आहे. ॅbाचारात तर कमीत कमी दोन माणसांचा संबंध असतो. ूसारमाWयमां या 

Jःटंग ऑपरेशनमधनू असे अनेक ूकार लोकांसमोर आले आहेत. गु] कॅमे6 यामुळे चोरह	 पकडले जातात. 

गु\हेगारह	 सापडतात.  
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आज समाजात कधी नVहे एवढा ॅbाचार वाढला आहे असे आपण 2हणतो. माझे मत असे आहे क- ॅbाचार 

पूव^ह	 कमी ूमाणात असेल पण अJःत.वात होता माऽ तो कोणालाच कळायचा नाह	. आता कोणतीह	 गोb 

लपून राहत नाह	. .यामुळे .याचे भयावह >प आता आप�यासमोर येत आहे. ‘Atlos Shrugged’ या 

कादंबर	 या सुHवातीस िल?हलेला ूसंग मला आठवतो. ऑ?फस सुट�यावर घर	 जाताना चौकात नेहमी या 

पाहNयातील एक भला मोठा व�ृ कोसळलेला ?दसतो. .या या भVयतेचे कौतुक करणार	 जनता आfया�ने 

.या या भोवती गोळा होते. ू.य� झाडाचा तुटलेला बुंधा पा?ह�यावर माऽ आतून वाळवीने सारे झाड पोखरले 

गेले होते हे लोकां या Wयानात येते. सWया आप�याला तसाच काह	सा अनुभव येत आहे. माऽ झाड 

पडNयाअगोदरच आप�याला आतली पोकळ	 आता ?दसू लागली आहे. ह	 चांगली गोb आहे. 
 

उ च पदःथ ॅbाचारामुळे जनता हैराण व हताश झाली असली तर	 मा?हती तंऽAानाने या जनतेला हा ितसरा 

डोळा ?दला आहे. या डॊXयात दहेर	 ताकत आहेु . ती आता सव� काह	 पाह शकते व कोणालाह	 सhेव>न खाली ू
खेच ूशकते. कोणाचाह	 व कोणताह	 ॅbाचार व गैरकृ.य आता लपून राहणार नाह	. वेळ	च सावध होऊन 

.यापासून दर रा?हले तरच धडगत ू आहे. अ\यथा शंकरासारखा ितसरा डोळा उघडून सव� नb करNयाचे अचाट 

सामiय� मा?हती तंऽAानाने जनतेला बहाल केले आहे.  
 

कदािचत हे सामiय� आधी आप�याला िमळाले असते तर आंतररा(ीय गु] कारःथाने, ?हटलरची हकुमशाह	ु , 

रिशयातील छळवणूक छावNया, महायु+े, गुलामिगर	 याना वेळ	च अटकाव करता आला असता. Vय7,ःवातंjय व 

Vय7,गत अिधकार यांचे सhे या जुलमी राजवट	पासून संर�ण करता आले असते. मा?हती तंऽAान हे 

किलयुगातील ःवैर व ःवाथ^ सhाधीशांचा नाश क>न पुनः स.ययुगाची सुHवात करNयासाठP जनते या हातात 

?दलेले अमोघ श_ आहे. परशुरामासारखा .याचा वापर जनतेने करायला हवा. 
 

परशुरामाने एकवीसवेळा पiृवी िनः�7ऽय केली असे 2हटले जाते. इतZयावेळा .याला हे का करावे लागले व 

नंतरह	 तो सुVयवःथा लावNयात अयशःवी का झाला याचा शोध घेतला तर सhेची अिभलाषा व सhा 

िमळा�यावर अहंकार ह	 मानिसक ूवhृी आहे व .या याशी सतत लढNयाची आवँयकता आहे.हे ल�ात येते. 

'To err is human' असे 2हटले जाते. kयेl समाजवाद	 7वचारवंत ह. 7व. कामत यांनी आप�या भाषणात 

‘माणसाचे पाय मातीचे असतात. .याला देव.व देऊ नका.’ असा इशारा ?दला होता. .यामुळे सWया जे 

Vय7,पूजेचे ःतोम माज7वले जात आहे ते चकु-चे आहे. बहसंFयु  जनता नेहमी िनंप�च रा?हली पा?हजे. 

कोणीह	 सhेवर आला क- तो अहंकार	 होणार व ःवाथ^ कृ.ये करणार हे गहृ	त ध>न जनतेने .याला 

िनयंऽणात ठेवणे आवँयक आहे. मा?हती तंऽAानाचा ितसरा डोळा आप�यावर नजर ठेवून आहे हे .याला 

ल�ात आले 2हणजे .याचे वत�न आदश� व लोकािभमुख राह शकेलू . 
 


