"पी.एच.डी चे संशोधन करावे नेटके"
आरं भीची ही गणकाकृ ती आहे अिलकडच्या काळातील भारतीय ूाध्यापकांच्या िजव्हाळ्याच्या िवषयावर.

त्यासाठी मी मुख्य आधार घेणार आहे ,

कुंग िझयांग त्सुंग (H.T. Kung) या हावर्डर् मधील चायनीज

संगणकशास्तर्ज्ञाने कानेर्गी िमलॉन िवद्यािपठात १९८७ मध्ये िदलेल्या एका व्याख्यानाचा. कुंग यांच्या या
व्याख्यानाचा िवषयच मुळी "पी.एच.डी. साठी काही उपयुक्त गोष्टी" असा. कुंग हे अल्गोिरदम्स, व्ही.एल.एस.आय,
नेटवकीर्ंग या आिण अशा सैद्धांितक आिण अिभयांिऽकी संगणकशास्तर्ामधले जगिद्वख्यात संशोधक असून हावर्डर्
िवद्यापीठामधील गॉडर् न मॅके ूाध्यापक हे पद भूषिवते आहे त.
मोठ्या, मानाच्या िवद्यािपठांमध्ये ूाध्यापक आम्ही अमुक िवषयावर काम करतो असे सांगतात तेव्हा ते बहुदा
त्यांच्या पी.एच.डी. संशोधनाथीर्ंच्या कामावर िभःत ठे वून असते. कोणीएक त्यावर काम करतोय म्हणजे ितथली
समःया नक्की सुटणार, िकमान आहे त्या पिरिःथतीत नक्की सुधारणा होणार हा िवश्वास ितथे व्यक्त होतो आिण
ितथेच त्या संशोधनाथीर्ची जबाबदारीही अधोरे िखत झालेली असते. दजेर्दार संशोधन आिण संशोधनाथीर् ही
िवद्यािपठांची संपदा असते कारण यातूनच पुढे चांगले मागर्दशर्क िनमार्ण होणार असतात. संशोधनाचा दजार्
अूत्यक्षपणे पदवी अभ्यासबमाच्या दजार्ची अपेक्षा व्यक्त करत असतो त्यामुळे िवद्यािपठांना मानांकन
राखण्यासाठी पायाभूत िशक्षणबम उत्तम ठे वणे बमूाप्त होते हे िवसरून चालणार नाही़.
पी.एच.डी. चे संशोधन हा एक अभ्यासबम असला तरी तो पदवी िकंवा पदव्युत्तर परीक्षेच्या अभ्यासबमापेक्षा
िभन्न आहे च कारण इथे परीक्षा एकेका िवद्याथ्यार्ची होणार असते. िवद्याथ्यार्ची आवड, िवषयाची िनवड, बुद्धीची
कुशामता यानुसार कामाचे, ूबंधाचे ःवरुप ठरते तशीच त्याची मुल्यमापनपद्धतीही. िरसचर् मेथडॉलॉजीच्या
अभ्यासबमातून आिण पुःतकांतून यामधले िकती िशकता येईल हे सांगता येत नाही. इथे पायर्या ढोबळमानाने
सारख्याच असल्या तरी चढण्याचे काम यांिऽकपणे करायचे नसून सृजनशीलतेला ूोत्साहन दे त करायचे आहे ,
नैपुण्याची परीक्षा व्यिक्तसापेक्ष असणे ःवाभािवक आहे . िकंबहुना ते तसे आहे म्हणून तर त्याचे इतके मूल्य आहे ,
असायला हवे.
एखादा महत्त्वाकांक्षी ूकल्प हाती घेउन तडीस नेणे, सवर्मान्य समःयेवर उपाय शोधणे िकंवा काही एक अफलांतन
ू
शोध लावणे हे खूप उच्च दजार्चे संशोधन मानले जाते. पण िकत्येकदा अनेकांनी तुकड्या तुकड्यांनी चोखाळलेली
एखाद्या िवषयाची वाट अभ्यासून ितची संगतवार जुळणी, आधुिनक काळात िन पुढीलांसाठी योग्य काय याची
ूायोिगक िन ताित्वक बाबीिनहाय शहािनशा, एकापेक्षा अिधक ूचलीत रीतींच्या संयोगातून सुधारीत पद्धतीचा
िवकास, एखाद्या दल
ु िर् क्षत आयामाचे पिरशीलन, नव्या िदशेचा शोध, नव्या तंऽाचा शोध अथवा ूःथािपत
ूणालींमधल्या उणीवांचे शोधन हे सुद्धा पुरेसे चांगले आिण उपयोगी असे संशोधन असू शकते.
अभ्यास, सामान्यज्ञानवृद्धी, अनुभव आिण त्यातून िमळवलेला आत्मिवश्वास या संशोधक बनण्यातील सुरवातीच्या
पायर्या. सामान्य दजार्ची पुःतके वापरणे इथे मारक ठरते. उत्तम दजार्ची पुःतके नेहमी उपलब्ध असतीलच असे
नाही. पोहोचलेल्या शास्तर्ज्ञांना लेखन करण्यास वेळच झालेला नसल्याची उदाहरणे आहे त. कुठल्याही िवषयाच्या
नामांकीत संशोधनपिऽका िमळवणे हे आज इं टरनेटच्या माध्यमातून िततकेसे अवघड नाही. आपल्याला

आवडलेल्या िवषयाचे मान्यताूाप्त संशोधन वाचायला िशकणे महत्त्वाचे आहे . एका ूबंधाच्या अथवा
शोधिनबंधाच्या संदभर्सूचीच्या आधारे त्याआधीचे शोधिनबंध, असे िमळवत गेले िन त्यासवार्ंमधले सूऽ शोधता
आले तर अधेर् िजंकले. ूत्येकाची गृिहतकं, त्यांचे पिरणाम िन मूल्य यांच्या एकिऽत अभ्यासातून महत्त्वाचे मुद्दे
समोर येतातच. इथे तुम्ही आजुबाजूला लक्ष दे ऊन नवे काय आहे िक ज्यायोगे ूाप्त संकल्पना बदलतील िन नवी
आव्हाने िनमार्ण होतील िकंवा आहे त्या पिरिःथतीत सुधारणा घडवता येईल यापैकी कशाचातरी शोध घ्यायचा
िन त्यावर तुमची तकर्शुद्ध मांडणी करायला सुरवात करायची. चांगल्या शोधिनबंधाचे गुण तपासून त्याूमाणे
आपल्या शोधिनबंधासाठी साधनांची जुळणी करण्याचा ूयत्न करायचा.
ूकल्पामध्ये आपले ध्येय घेऊन कामाला लागायचे. ितथे तुम्हाला तुमचे ूःतािवत संशोधन कुणावर िन तुमच्या
संशोधनावर कोण आिण िकती अवलंबुन आहे याचा बरोबर अंदाज येतो. लाखोंच्या संख्येत उपलब्ध असलेल्या
गोष्टीवर संशोधन करायचे तर दहा-वीस िकंवा शे-पाचशे नमुन्यांमधून िविवधता समजून घेता येणार नाही हे
कळते. उपयोगाचे िन िनरुपयोगी, शक्य िन अवघड अशा बर्याच ःवरुपांचे तुमच्याकडे आपोआप संकलन होते.
आपले गुण आिण मयार्दा समजतात. संधी िदसायला लागतात. अशा एका क्षणी आपण मनावर ःवार व्हायचे िन
एक सव्हेर् पेपर िनधार्राने पूणर् करायचा. लेखनकौशल्य िन लेखनसीमा यांची जाणीव होतेच. िशवाय पी.एच.डी.
साठी आपण नक्की काय ूःताव िलहीणार हे पण बरे चसे ःपष्ट होते.
तत्परता, संयम आिण लविचकता हे अत्यंत महत्त्वाचे गुण. िवशेषत: पी.एच.डी. च्या संशोधनात आपल्याला
त्यांची कास सोडू न चालत नाही. खरे तर तुम्हाला एकच मःत कल्पना सुचायला हवी असते िन त्यानंतर ती
मागीर् लावायची असते. पण... अशी एक फंडू कल्पना िक जी तुम्हाला काही वषर्ं गुत
ं वून ठे वेल, पुढची काही वषेर्
लोक तुमचे योगदान ःमरतील, तुमच्याकडे संशोधनाथर् येऊन तुमचे काम पुढे नेतील. अशा कल्पनेसाठी बरीच
आराधना करावी लागते. िवद्यमान जगात राहून जगाकडे पाहत सतत िवचार करावा लागतो, सुचलेले तत्काळ
िलहून ठे वावे लागते, संधी शोधून त्या िवषयात गम्य असलेल्यांशी संवाद साधावा लागतो, वाद-चचार् करण्याचे
धािरंट्य िमळवावे लागते, इतरांपेक्षा तुम्ही कसे िभन्न आहात हे पटवावे लागते. िकंबहुना असा अिधकार
िमळवण्यासाठी अनेकांच्या अनेक मतांना समजून घेउन त्यांना भारी पडतील अशी ःवत:ची शस्तर्ास्तर्े िनमार्ण
करावी लागतात. खरे म्हणजे हे च तुमचे संशोधन असते.
कल्पना िन उत्साह हे लाटे सारखे उसळी मारणारे . ओसरले िक त्यांची जागा घेतात कंटाळा िन िनरुत्साह. मग
त्यांच्या मागोमाग येतो अडचणींचा पाढा. अगदी कौटु ं िबक समःया, आिथर्क ताण, नोकरीचे आव्हान, साधनांची
कमतरता, मागर्दशर्काची अनुपलब्धी हे सगळे हटकून उभे ठाकतात पण आपण त्यांना िनवारून पुढे जायचेच.
िजंकायचेच. यासाठी तुमचा संशोधन आराखडा खूप महत्त्वाचा असतो तशीच मागर्दशर्काची भूिमकाही. पी.एच.डी.
साठीच्या संशोधनात तुमची ूगती मोजण्याची एक पट्टी ठरवावी लागते. थांबायचे कुठे हे पण िनिश्चत करावे
लागते. मागर्दशर्क हे तुमच्या िविशष्ट िवषयांत तुमच्यापेक्षा फार तज्ञ नसतीलही. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा हा
तुम्ही योग्य मागार्वर आहात याची खाऽी करण्यास. मागर् तुम्हालाच शोधून काढायचा आहे . मागर्बमणेत सातत्य
तुम्हाला िटकवायचे आहे . इथे माझ्या गुरुजींना त्यांच्या गुरुजींनी सांिगतलेली एक नामी युक्ती सांगािवशी वाटते.
एक शंभर पानी वही घाला. डाव्या पानावर पुढच्या आठवड्यात काय करणार ते िलहा. पुढच्या आठवड्यात
येतांना उजव्या पानावर मागील आठवड्यात काय झाले आहे ते िलहा. गुरुजींसमोर बसून दोन पानांवरील
मजकुरांतला फरक मोजा. तो शून्यािधक नसणे अपेिक्षत आहे . कारणिममांसा करुन पुढच्या डाव्यापानावर पुढच्या
आठवड्याची आखणी िलहा. ूत्येक उजव्या पानाच्या शेवटी एकूण िकती मजल मारली हे मोजपट्टीच्या आधारे

नोंदवा. ूामािणक असाल तर संवेदनाशीलता तुम्हाला खूप काळ उजव्या पानावर ूगती िदसली नाही तर
अःवःथ करते िन तुम्ही ितथे ूगती करताच.
संशोधनामध्ये ूामािणक राहावेच लागते. तुमच्या ूयोगातील, िनंकषार्तील कच्चे दव
ु े तुम्हीच दाखिवले तर
त्याचा दहु े री फायदा असतो. तुमचा त्याबद्दलचा ःवीकार िन त्यामुळे अिधक काम करण्याचा संयम वाढतो.
इतरांना तुमचा अिधकार िदसतो. ’िनंदकाचे घर असावे शेजारी’ या उक्तीस ःमरुन तुमचे िनंकषर् तुम्ही तुमच्या
िटकाकाराकडे त्वरे ने धाडायचे. दजार् वाढिवण्यास यासारखा उपाय नाही. शेवटच्या क्षणी धक्का नको. तो दर
िदवशी िमळिवत राहावा. दररोज संशोधनात काहीतरी ूगती झालीच पाहीजे हा आमह चुकीचा होईल पण
ूगतीसाठी तसा ूयत्न असणे आवँयक आहे . अगदी ’एक तरी ओवी अनुभवावी’ इतकेच आित्मक सामथ्यर् ’एक
तरी ओळ पुढे जावी’ हे साध्य करण्यात खचीर् पडणार असते. मागर्दशर्क, जो आपल्यापेक्षा पोहोचलेला आपला
िहतिचंतक आहे हे एव्हाना आपल्याला पटलेले असते. त्याचे िन िकत्येक थोरामोठ्यांचेही असेच झालेले होते हे
ऐकणे काहीच ूगती नाही या भावनेतून येणार्या नैराँयापासून वाचवणारे . िकंबहुना, इतर अनेक जणांनी जे
चािखलेिच नाही त्याची चव पाहण्याची आपण तयारी केलीय तर ते पचवायला िशकूच असा दृढिवश्वास िनमार्ण
होणे इथे गरजेचे िन शक्यही. असे सारे जाणीवपूवक
र् केले असता अनेकांच्या संशोधनाशी आपली ओळख होते.
तुमच्या संशोधनात चढत्या गुणवत्तेने िनंकषर् िमळवायचे असोत वा एकच अंितम महत्त्वाकांक्षी िनंकषर् साध्य
करायचा असो याचा फायदा होतोच.
संशोधनाची ूगती एका टप्प्यावर पोहोचते तेव्हा ते संशोधन िलहायला घेतात. ूबंध िकंवा शोधिनबंध िलहीणे हे
िजकीरीचे काम. त्यांत अभ्यासाचे िकंवा ूयोगाचे नािवन्य नसते. िनंकषर् जवळ आहे त असे वाटत असतांनाच
त्यांची मांडणी करायला घेतली की काहीतरी कमी आहे हे जाणवायला लागते. नाही म्हटले तरी लागेल तशी
अभ्यासाची, ूयोगांची पुनजुळ
र् णी करुन समाधानकारक तकर्सुसंगत िनंकषर् िमळे पयर्ंत खपणे येतेच. हाती आहे ते
सवर् आिण िततकेच, ूभावीरीत्या मांडणे हे कौशल्याचे काम. एका तासात अथवा एका िदवसात िकती ओळींची,
िकती उदाहरणांची पक्की मांडणी करण्याची आपली क्षमता आहे हे आपण यापूवीर् आजमावलेले नसते. िकंबहुना
असे कौशल्य आपल्याकडे आहे का? नसल्यास ते आत्मसात करायला हवे याची जाणीव इतके वषार्त आपल्याला
कुणी िदलीच नाही हे इथे कळते. पण हीच संधी असते ःवत:ला पुढे नेण्याची. कोणा अनुभवी व्यक्तीसोबत लेखन
करत आपण हे िशकायचेच. संशोधनकालात आपल्या िवषयांत आपण िमळवलेल्या नैपुण्याचा पिरणाम म्हणून
आपल्याच संशोधनात आपल्याला नवे आयाम िदसायला लागतात तो सृजनाचा क्षण भारी क्लेशकारी तरी
आनंदाचाच.
िलहीलेल्या संशोधनाचे शक्य िततक्या लोकांकडू न अगदी हौशा, नवँया आिण गवँया सवर् ूकारच्या जनतेकडू न
पिरशीलन करुन घ्यावे. त्या ूत्येकाच्या काही ना काही शंका, सूचना सावधतेने ऐकाव्या. अंती, तुम्ही तुमच्या
संशोधनाचे कतेर् आहात हे न िवसरता योग्य तेच आिण नेटके आचरावे. तेणे तुमचे कष्ट सुफळ संपुणर् होवावे जी.
ूबंध कायार्लयात जमा केला म्हणजे पी.एच.डी. च्या संशोधनातून हुऽऽँँय असे नव्हे . मुक्त व्यासपीठावरून तुम्ही
तुमचे संशोधन जाहीर मांडण्याच्या क्षणापयर्ंत, तुमच्या परीक्षेच्या िदवसापयर्ंत तुम्ही तुमच्या िनंकषार्ंत
अिधकािधक गुणवत्ता आणण्याचा, त्यामधील उणीवा दरू करण्याचा ूयत्न केला पाहीजे. माझ्या ःवत:च्या
संशोधनात एक छोटीशी संगती मला िकत्येक वषर्ं िवचार करुन न लागलेली, परीक्षेला जाण्यापूवीर् एक तास मला
ितचा साक्षात्कार झाला... तो एक माझ्या संशोधनाचा िनंकषर्, अगदी ओव्हन ृेश म्हणून मला परीक्षेत मांडता
आला तेव्हाचा आनंद अपूवर् होता हे मला आताही ःमरतेय.

तुम्ही आिण तुमचा िवषय हे एकिजनसी होता तेव्हा काहीतरी नवे घडतेच, तेच संशोधन. हे माझ्या िशक्षकांचे
बोल मला नेहमीच ऐकू येत असतात. तुमच्या संशोधनाचे तीन महत्त्वाचे िनंकषर्, त्यांचे इतरांच्या कामाच्या
तुलनेत वैिशंट्य, वतर्मान पिरिःथतीत आिण भिवंयातील आव्हानांच्या संदभार्त योगदान याबद्दल कुणीही
िवचारले तरी िवचारणार्यास समजेल, त्याचे कुतुहल जागेल अशा शब्दांत ते तुम्हाला सांगता आले पाहीजे, ही
तुम्ही तुमचे संशोधन मनोभावे केले असल्याची िन त्यांत समाधान पावले असल्याची खूण.
आता संशोधकवृत्ती कशी िनमार्ण करायची? िवचार करावा का असा िवचार नको. िवचार करा. जाःत बडबड नको
(हा सल्ला आवडला नाही तरी ितकडे दल
र् करुन तुमच्यावर िनयंऽण ठे वणारे कुणी भेटल्यास त्यांचे तुम्ही नंतर
ु क्ष
आभार मानाल). खरे तर लहानपणापासून अंगी बाणवण्याचे काही गुण आहे त. चांगले काम करण्यास वेळ कधी
गेलेली नसते म्हणून तुम्ही आत्ताही सुरवात करु शकता. कुठलाही िवषय, समःया -- अगदी घरगुती ूश्नसुद्धा
समोर आल्यास ितचा साकल्याने अभ्यास करावा. समःया कशी िनमार्ण झाली, उत्तरे काय काय असू शकतील हे
शोधावे. कुठल्या उत्तरासाठी कसे जायला हवे, काय अडचणी येतील, कशा िनवारायच्या, िकती िकंमत असे सगळे
मांडून बघायचे. पूवीर् माहीत असलेल्या मागार्ंशी तुलना करायची, नवे मागर् का िन कसे शक्य होतील हे पाहायचे.
आपण केलेले सव्यापसव्य िन िमळवलेले ज्ञान आणखी कुठे कसे कामी येईल, योजनेत काय फरक करावे
लागतील, का करावे लागतील, त्याने उपयोिजता िकती वाढे ल असे असंख्य ूश्न ःवत:लाच िवचारण्याची िन त्यांची
उत्तरे शोधण्याची सवय लावून घ्यायची. ूत्यक्षात असे ूश्न िदसायला पण एक नजर िवकिसत करावी लागते.
कदािचत आपण जाणीवपूवक
र् असे ूश्न िनमार्ण करायचे िन उत्तरांच्या िदशेत ूश्नांचे िवश्लेषण करण्याचा, ूयोग
करुन पाहण्याचा खेळ खेळायचा. ूश्नांची जटीलता वाढवत नेणे, उत्तरांचे मुल्य वाढवणे याला गुण द्यायचे िक झाले
काम. असे खेळ फावल्या वेळात, जेवतांना, झोपतांना, ूवासात कुठे ही खेळता येतात. ताण कमी करण्यास तर हा
रामबाण उपचार. ज्यागोष्टीचा ताण येतो ितच्याकडे खेळिवषय म्हणून पाहायचे िकंवा त्यावेळी ितचा नको असेल
तर दस
ु र्या एखाद्या समःयेचा िवचार मनात आणायचा. एका दगडात दोन पक्षी िमळालेच.
काहीतरी नवे िशकत राहण्याचा छं द जोपासायचा. िविवध ूकल्पात काम करायचे, गिणते-ूमेये मांडायची िन
सोडवायची, िविवध पद्धती-तंऽे आत्मसात करायची, ःवत:च्या अनुभवाने नवी िसद्ध करायची, िशकायचे िन िशकवत
राहायचे. कोणता एक िवषय माझा नव्हे असे कालांतराने वाटतच नाही. एका िविशष्ट िवषयांत संशोधन करण्यास
त्या िवषयाचे अनेकांनी अनेकांगांनी घेतलेले दशर्न तुम्हाला तसेच घडणे आवँयक असते. आपल्या ूकृ तीचा हा
आयाम िवकिसत करणे हे ःवयंःफूतर् संशोधनासाठी खासच आवँयक आहे .
दोन वषार्त काम पूणर् झालं पािहजे, एका राऽीत इथंवर पोहोचलंच पािहजे तरच आपल्याला अमुक एक गाडी
पकडता येणार आहे हे संशोधनाच्याबाबत ऐकायला कससंच वाटतं. माझे एक िशक्षक म्हणतात त्याूमाणे
िरयाजात तयारी चांगलीच आहे हे जाणवलं तर मैफलीचे आमंऽण िमळणारच. मैफलीसाठी सा रे ग म िशकतोय
म्हटलं तर कसं व्हायचं? ूत्येक उत्सुक, अभ्यासू छाऽास त्याच्यायोग्य संशोधन करण्यास वाव आहे .
ूत्येक चांगल्या संशोधनास साधारणत: चार-पाच वषार्ंचा काळ लागतोच असे िदसतेय. सैद्धांितकमध्ये अभ्यास
जाःत तर ूात्यिक्षकांत ूयोग जाःत वेळ घेतात. रिजःशे शनच्या आधी बरे चसे काम झालेलेच असेल तर उत्तम.
मग पुढच्या दोन वषार्ंचा उपयोग ते काम घासून पुसून चकाचक करुन "ूेझेंटेबल" करण्यात कारणी लावा, जमले
तर काम थोडे पुढे न्या आिण िकमान मयार्देत ूबंध िवद्यािपठाला सादर करा.
नवख्यांसाठी एक मंऽ म्हणजे, जगिद्वख्यात, अवघड ूश्न सोडवायला घेऊन अगदीच सुमार काम सादर करण्यापेक्षा
साधारण जटील समःयेवर अनेकांगांनी िवचार करुन चांगले काम सादर करणे केव्हाही योग्य. बाजारात भाव

असणारे िवषय आकषर्क खरे च पण त्यासाठी ःपधार्ही िततकीच. वेळ-वकुब पाहून ठरवावे आपण कशाूकारचे
काम करायचे ते. सुरवातीस आकषर्क वाटलेले काम पुढे कृ ंणिववरासारखे खोल खोल अथांग होते तेव्हा तर
हाताशी काही न लागल्याने काय करावे तेच कळत नाही. थांबणे, नवे आटोपशीर काम सुरु करणे हे ही कधी
ौेयःकर. अनघड वाटा चढायला केव्हाही वेळ लागतो पण त्या आपल्या कलाने चढता येतात. एकदा िशखर सर
केले की या वाटे वरचे पिहले ूवासी असे िबरुद िमळते ते कायमचेच. एकदा संशोधक बनले की पुढे िकत्येक
काळ संशोधक राहायचे आहे , संशोधनाला मागर्दशर्न करायचे आहे हे च तर पी.एच.डी. चे ूयोजन. तेव्हा घाई
करण्यात अथर् नाहीच.
संशोधनाच्या वाटे वर िवचार करण्याला पयार्य नाही. िवचारांचा भुग
ं ा लागून वेड लागायची वेळ आली तरी थकायचे
नाही. माझी एक मैऽीण म्हणायची, आईिःबम खायचे, डोके शांत करायचे िन पुन्हा पुढे िवचार करायला लागायचे.
कष्ट करण्याला पयार्य नाही. इथे तुम्ही तुमचे असे काही िनमार्ण करत असता. वेदना ूसववेदनेइतक्याच, आनंद
नविनिमर्तीचाच. तुम्ही काहीतरी आगळे -वेगळे करत आहात असेच मनाला समजावत राहायचे. अवघड ूसंगात
तग धरुन राहण्याचे ूत्येकाचे तंऽ वेगळे असते. ज्याने त्याने ते अवलंबायचे. ध्येय गाठे पयर्ंत थांबायचे नाही
इतकेच.
इतके सारे िदव्य करत तुम्ही काम पूणर् करता, शोधिनबंधांना वाहवा िमळवता, ूबंध सादर करता, एक िदवस
परीक्षेचा येतो. जय्यत तयारीिनशी तुम्ही मौिखक परीक्षा उत्तम ूकारे पार पाडता. तुमचे मागर्दशर्क िन परीक्षक
जाहीर करतात तुमचे संशोधन पी.एच.डी. पदवीस पाऽ ठरल्याचं... इतर िकत्येकांनी न चोखाळलेल्या वाटे वरुन
चालून आल्याने जगाची तुमच्याकडे पाहण्याची िन जगाकडे बघण्याची तुमची दृष्टी बदललेली तुम्हालाच जाणवते.
पुढीलांसाठी संशोधनाचा मागर् तुम्हाला िदसायला लागलेला असतो. माझ्या जीवनातील या क्षणाला माझे
मागर्दशर्क जेव्हा म्हणाले, आता मी तुला काय म्हणू, डॉक्टर अंबुजा? तेव्हा वरकरणी मी म्हटलं होतं, मला काही
दोन िशंगं नाही फुटली आहे त. पण सांगू का, ते खरं नव्हतं. िशंगं फुटल्याचीच भावना होती थोडीशी... तर, तो
अनुभव घेऊनच बघावा... त्यासाठी ूत्येकाने पी.एच.डी. करावे.
संशोधकांच्या सहवासात अभ्यासाची, संशोधनाची बीजे आपसूक रुजतात. पालक, िशक्षक -- जे पुढील िपढीचे
घडिवते त्यांनी उत्तम संशोधक बनण्याची पिहली पायरी म्हणून पी.एच.डी. करावेच. सुरवात अगदी नोकरीमध्ये
गरज म्हणून पी.एच.डी. अशी झाली तरी हरकत नाही. संशोधनात ूामािणक राहीलात तर नक्की गोडी लागेल
आिण पी.एच.डी. नंतरही तुम्ही काही न काही, खर्या अथार्ने संशोधन करतच राहाल. कुणी िवचारलं तर
अिभमानाने सांगाल, आम्ही संशोधन करतो आम्हाला संशोधन करणं आवडतं म्हणून! आजच्या राष्टर्ीय
िवज्ञानिदनाच्या िनिमत्याने सवार्ंना उत्तम संशोधक बनण्यासाठी शुभेच्छा.
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