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Manmade Evil

हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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प्रिती ब ां दल

म झे न व प्रिती ब ां दल. प्रलख ण च्य य क्षेत्र त मी
'Newbie' आहे . Newbie म्हणजे New comer प्र ां व य
क्षेत्र त उतरलेली नवीन मुलगी प्रजल प्रलख ण च फ रस
अनुभव न ही. मल प्रलख ण च तस फ रस अनुभव न ही पण
तरी मल प्रलख ण ची खूप आवड आहे
आपल्य भ वन ,

रण प्रलख ण हे असे म ध्यम आहे ज्य ने आपण

ल्पन इत्य दी व्यवस्थितपणे लो

मी सध्य एका Private

ां समोर म ां डू श तो.

ां पनी मध्ये नो री

रते पण प्रलख ण ची आवड मल

लह नपण प सूनच आहे त्य मुळे जस वेळ प्रमळे ल तसे मी प्रलख ण ल ि ध न्य दे ते. मल
व चण्य स ठी आप्रण प्रलहण्य स ठी रहस्य, रोम ां च

ि खूप आवडत त. जेव्ह जेव्ह मी

ि प्रलहते तेव्ह मी 'keep reading' ही phrase नक्कीच व परते ज्य च अिथ 'नेहमी व चत
र ह ' अस होत न ही आहे तर तुम्ह ल 'जेव्ह वेळ प्रमळे ल तेव्ह आप्रण तसे व चत र ह ' अस
आहे

रण व चन मुळे म णस ची च ां गले प्रवच र

रण्य ची क्षमत व ढते आप्रण जर

म णस चे च ां गले प्रवच र

रण्य ची क्षमत व ढली तर नक्कीच म णस च्य स्वभ व त च ां गल

बदल होतो आप्रण जर

म णस च्य स्वभ व त च ां गल बदल झ ल तर स हप्रज च तो

नक्कीच एक च ां गल म णूस बनतो. म झ्य मते व चणे म्हणजे स्वतःच्य शरीर तील दु सर
आत्म शोधणे आप्रण प्रलप्रहणे म्हणजे त्य च शरीर तील दु सर आत्म तय र
मी म झे आई वडील आप्रण म झ्य

रणे.

ु टुां बीय ांची आभ री आहे ज्य ां नी मल वेळोवेळी

स ि प्रदली आप्रण ज्य ां च्य मुळे मल प्रलहण्य ची िेरण प्रमळ ली प्रशव य मी मन प सून धन्यव द
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दे ऊ इस्िते म झ्य सवथ व च

ां न आप्रण म झ्य प्रलख ण वर समीक्ष दे ण ऱ्य आप्रण म झे

अनुसरण

रण त्य ां च्य मुळेच म झ प्रलख ण तील रस प्रदवसेंप्रदवस व ढत

रण ऱ्य लो

आहे . मी आश

रते

ां न

ी म झी ही

प्रशव य म झी दु सरी

ल्पप्रन

ि दे खील तुम्ह ल नक्कीच आवडे ल.

ि 'My cute weirdo- प्रलयुग चे योद्धे ' ही Amazon kindle

वर उपलब्ध आहे ती दे खील व च ही नम्र प्रवनांती.

Priti A Bandal
Mail ID- pritibandal1270@gmail.com
Phone no- 9769526166
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िस्त वन

अलौककक शक्ती असलेल व ईट योद्ध म्हणजेच र क्षस अशी सव ांची र क्षस स ठी
असलेली सां ल्पन आहे . पण हे खरां च आहे

? फक्त अलौककक शक्ती असलेला वाईट

योद्धा म्हणजेच राक्षस? प्र ां बहुन हे सत्य असेलही पण म झ्य मते हे अधथ सत्य आहे
मनुष्य ह अस र क्षस आहे ज्य च्य पुढे इतर र क्षसही नमत त. मनुष्य
ही त्य च्य िगतील आप्रण अधोगतील ही
म्हणजेच म नव ने बनवलेल्य र क्षस ची

रणीभूत ठरते. य

रण

डे असलेली बुस्द्धमत्त

िेतही 'Manmade Evil'

ि म ां डली आहे .

मी कलहलेली ही कथा काल्पकिक आहे ; ज्यात दे वाचे वरदाि म्हणूि कमळालेली प्रचंड
बुद्धद्धमत्ता असलेल्या कवल्सिची आकण त्याच्या जीविावर documentary बिवणाऱ्या सुझीची
कथा मां डली आहे . सुझी कोण आहे ? कवल्सि कोण आहे ? 'blackout day' म्हणजे काय आकण
या घटिेमागील गुन्हेगार कोण आहे ? इस्राईल मध्ये अचािक उत्पन्न झालेली महामारी
यामागील रहस्य काय आहे ? कवल्सिला कमळालेली बुद्धद्धमत्ता हे खरं च दे वाचे वरदाि आहे की
त्यामागेही काही रहस्य आहे ? हे गूढ कशवाय इतर बऱ्याच गोष्टी मी य कथेत मांडल्या आहे त.
या कथेत मी काही सोप्या इं ग्रजी भाषेतील शब्द उदा. Blackout day, antidote इत्यादी
शब्द वापरले आहे त जेणेकरूि ही कथा सवाािा पटकि कळावी आकण आपलीशी वाटावी.
सध्या जगभरात पसरलेल्या कोरोिाच्या महामारीमुळे मला ही कल्पिा सुचली. या
कल्पिेला twist & turn दे ऊि मी ही कथा कलहली आहे . मल प्रवज्ञ न श्रेत्र बद्दल फ रशी
म प्रहती न ही म्हणून य

िेस ठी कवज्ञान शी प्रनगप्रडत ब बीांच िोड अभ्य स

र व ल गल .

तसेही अश्य प्रवज्ञ न कथा कलहणे हे इतर गोष्टीपे क्षा कठीण काम आहे , हे मी स्वतः कथा कलहूि
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अिुभवलेच आहे . त्यामुळे अश्या कवज्ञाि कल्पिारम्य कथा कलहणाऱ्या आकण लेखिाची प्रकतष्ठा
वाढवणाऱ्या आकण वाढवत असलेल्या सवाा िा मिापासूि धन्यवाद. प्रशव य सवथ व च
मन प सून स ां गू इस्िते

ां न मी

ी तुमचा अकभप्रायच माझ्यासाठी मोलाचा असेल. तेव्हा कथा वाचा,

आकण अकभप्राय दे ऊि िक्की सां गा ही कथा तुम्हाला कशी वाटली.
प्रिती ब ां दल
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15 वर् थ अगोदर..............

कठकाण-अमेररका

अमेररकेत वैज्ञाकिकां ची सवाा त िावाजलेली टीम होती ज्याचे िाव होते 'we scientist'
जी अमेररकेचीच िाही तर जगातील सवाात हुशार टीम होती. त्यां िी केलेले सवा प्रोजेक्ट हे
इं टरिॅशिली approved प्रोजेक्ट होते आकण आजही ही टीम एका िवीि प्रोजेक्टवर त्यां च्याच
लॅब मध्ये जी अमेररकेत होती तेथेच काम करत होते . या टीम मध्ये चोवीस जण होते . या सवाा चे
आजचे प्रोजेक्ट होते एका रोगाच्या कवरोधात लस शोधूि काढणे आकण याच कामासाठी We
scientist चे सगळे म्हणजेच चोवीस सदस्य एकाच वेळी एकत्र या लॅब मध्ये काम करत होते .
ते काम करत असलेली लॅब शहरापासूि बरीच लां ब होती.
खरं तर शहरापासूि बरे च लां ब अमेररकेच्या सर

रिे त्यां िा एक मोठे घर बां धूि कदले

होते. ते घर हा फक्त कदखावा होता पण त्या घरात मध्यभागी असलेल्या मोठया कलफ़्ट मधूि
खाली म्हणजे जकमिीच्या अंतगात भागात ही लॅब उभारली होती. त्याला कारणही तसेच होते
कारण जर कोणत्याही शत्रूिे security च्या माणसां िा मारूि या लॅबवर हल्ला केला तर प्रथम
तर त्याला घरात लॅब कुठे आहे हे कळणार िाही आकण शोधताही येणार िाही आकण जरी
कळलेच तरीही लॅब मध्ये प्रवेश करता येणार िाहीच कशवाय ती संपूणा लॅब सॉफ्टवेअर
कसद्धिम द्वारे संरकक्षत केली होती. त्या लॅबच्या आत जाणे ककंवा त्या लॅब मधूि बाहे र येणे याची
फक्त We scientist च्या सदस्यां िाच परवािगी होती. We scientist चे सदस्य आपल्या
हातां च्या ठश्यां नी याच सॉफ्टवेअर द्वारे scan करूि त्या लॅबच्या आत बाहे र प्रवेश करत.
इतर कोणाच्याही हातां च्या ठशां िी ककंवा िुसत्या स्पशाा िे दे खील या लॅबचा दरवाजा उघडत
िसे कशवाय तसे करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर याची खबर लगेचच जवळच्या पोलीस
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िे शिला कमळत असे तसे feature त्या सॉफ्टवेअर मध्ये टाकलेच होते ; पण तरीही त्या लॅबच्या
जवळ कोणी कभरकले तर तेथे security साठी बरीच माणसे ठे वली होती, जे कोणा िवीि
ककंवा अिोळखी माणसाला त्या लॅब मध्ये जाण्यास परवािगी दे त िसे . त्यातूिही कोणी
जबरदस्ती जाण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हीच माणसे त्या माणसाला अडवूि पोकलसां च्या
स्वाधीि करत. त्यामुळे फक्त अमेररकेचेच शत्रू ककंवा technology िाही तर इतर दे शातीलही
शत्रू ककंवा technology दे खील या लॅबमध्ये प्रवेश करू शकत िव्हती.
आपण तयार केलेल्या िविवीि प्रोजेक्ट बद्दल कोणाला माकहती कमळू िये ककंवा त्याची
चोरी कोणी करू िये म्हणूि त्यां िी त्यां च्या लॅबची security अत्यंत सुरकक्षत ठे वली होती. या
चोवीस जणां िी कमळू ि अहोरात्र पररश्रम करूि हे सॉफ्टवेअर बिवले होते ज्याला अमेररकेच्या
सर

रनेही संमती कदली होती. आतूि लॅब प्रचंड मोठी आकण सफेद रं गाची होती. रचिा मात्र

इतर लॅब सारखीच होती प्रत्येकाला काम करण्यासाठी desk, कठककठकाणी ट्यूब मधूि
ठे वलेली रसायिे इत्यादी. We scientist चे सदस्य पां ढरे कपडे पररधाि करूि, हातात
gloves आकण डोळ्यावर पारदशी असा चष्मा घालूि मग्न होऊि काम करत होते .
एवढ्य त अचािक सगळ्या लॅबच्या lights एक एक करूि बंद झाल्या. We scientist
चे चोवीस जण या प्रकारािे थक्कच झाले कारण हे असे पकहल्यां दाच होत होते . ककतीही झाले
आकण अमेररकेत काहीही प्रॉब्लेम झाला तरी या लॅबची light कधीच जात िसे. पण आज असे
अचािक झाल्यामुळे त्यां िा हे तर कळले होते की कोणीतरी main switch मध्ये काहीतरी
गडबड केली आहे . सगळ्या लॅबमध्ये अंधार झाला होता आकण त्या अंधारात एक वेगळाच धूर
येऊ लागला. त्या चोवीस जणां चा मुख्य 'ऑकलव्हर' िे ही आपल्य डोळ्य वरील चष्मा काढला
आप्रण चेहऱ्य वरील म स्क

ढले. इतर वैज्ञाकिकां िी चेहऱ्यावर मास्क घातले िव्हते फक्त

ऑकलव्हरिेच चेहऱ्यावर म स्क घातला होता.
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चेहऱ्यावरील मास्क काढल्यावर सगळीकडे धुराच्या पसरलेल्या वासािे त्याला एवढे
कळले होते की कोणीतरी त्यां च्या लॅब मध्ये प्रवेश केला आहे . त्यािे एक एक करूि आपल्या
इतर साथीदारां िा हाक मारण्यास सुरुवात केली पण आश्चया म्हणजे त्याला त्या काळोखात
फक्त त्याच्या साथीदारां चे आवाज ऐकू येत होते पण ते कुठे आहे त याचा तका लागत िव्हता.
कारण अंधार इतका होता की डोळ्यात बोट घातले तरीही कदसणार िाही. त्यामुळे त्याला त्या
अंधारात त्याला काहीच कदसत िव्हते. कशवाय आपल्या साथीदारां कडे जाण्यासाठी त्याला
आपल्या जागेवरूि हलताही येत िव्हते. जणू त्याचे शरीर कमकुवत झाले होते आकण पाय
जकमिीला कचकटू ि राकहले होते . मोबाईल मधील flashlight मधूि त्याला अंधारात कोण कोठे
आहे हे कदसले असते पण त्यां चा टीमचा असा कियम होता की काम करतािा सगळे मोबाईल
लॅब मध्येच असलेल्या locker रूम मध्ये ठे वत, जेणेकरूि कामातूि लक्ष कवचकलत होऊ िये.
हा कियम ऑकलव्हरिेच बिवला होता, पण आता त्याला या अंधारात आपण हा कियम का
काढला याचे वाईट वाटत होते .
ऑकलव्हर पुन्हा पुन्हा आपल्या साथीदारां िा हाका मारत होता पण तरीही अजूि त्याला
फक्त त्यां चे प्रकतसाद ऐकू येत होते . पण आता त्याला त्याच्या साथीदारां च्या प्रकतसादाऐवजी
त्यां च्या आता ककंकाळ्या ऐकू येऊ लागल्या. त्याच ककंकाळीिे ऑकलव्हरच्या अंगावर काटा
उमटला होता. त्याचे हातपाय आता थंड पडले होते . त्याला काहीच सुचत िव्हते. त्याच्या
सवाां गातूि भीतीिे दरदरूि घाम फुटला होता. प्रचंड बुद्धद्धमत्ता असूिही या क्षणाला काय
करावे हे त्यालाही कळत िव्हते. पोकलसां िा फोि करावा तर हातात फोिही िव्हता. आधीच
जागीच द्धखळू ि उभा असलेला ऑकलव्हर आता चां गलाच घाबरला होता.
बराच वेळ तो तसाच घाबरूि उभा होता आकण अचािक काही वेळािे त्याला त्याच्या
साथीदारां च्या ककंकाळ्या येणे बंद झाले आकण हळू हळू सगळीकडे भयाण शां तता पसरली.
त्या भयाण अंधारात आकण शां ततेत त्याला कोणाच्या तरी त्याचाच कदशेिे येणाऱ्या बुटां चा
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आवाज ऐकू येऊ लागला. तो बुटां चा आपल्या कदशेिे येणारा आवाज ऐकूि त्याचे हृदय
जोरजोरात धडधडू लागले . त्यािे एक मोठा आवंढा कगळला. पण काहीच क्षणात तो बुट
घातलेला मिुष्य ऑकलव्हरच्या एकदम जवळ आला आकण आपल्या हातातला सूरा त्यािे
ऑकलव्हरच्या पोटात घुपसला. त्या काळोख्या अंधारात आकण जागीच द्धखळू ि उभा असलेल्या
ऑकलव्हरला प्रकतकारही करता आला िाही आकण काहीच क्षणात अखेर ऑकलव्हरचीही
शेवटची आता ककंकाळी बाहे र आली आकण त्याच्या इतर साथीदाराप्रमाणे त्यालाही मरण आले .

'We scientist' चे सगळे वैज्ञ प्रन

मरण प वल्य वर तो बूट घ तलेल मनुष्य आपल्य

चेहऱ्य वर क्रूर ह स्य आणत तस च त्य लॅब मधून सहज ब हे र आल

रण त्य ने आधीच य

लॅबचे security प्रसस्िम hack े ले होते प्रशव य य लॅबल security दे ण ऱ्य म णस ां न ही
त्य ने आधीच म रले होते त्य मुळे त्य ल अडवण्य स ठी तेिे
लरच

ोट घ तल होत ज्य वर एका

ोणीच िव्हते. त्य ने

ळ्य

ोपऱ्य त प्रलहलेले होते 'Manmade Evil' आप्रण

ज्य ल ल गूनच हुडी स रखी म गून टोपी होती. आपल्य
घ लून स्वतःच चेहर म स्कनी लपवून, ह त त

ोट ल असलेली ती टोपी डोक्य त

ळ्य रां ग चे gloves आप्रण प य तही

ळ्य

रां ग चे बूट प्रशव य डोळ्य वर वेगळ च चष्म घ लून तो तेिे आल होत आप्रण आपल्य
असलेल्य सुऱ्य ने एका वहशी जन वर िम णे त्य ने एक एक
चोवीस वैज्ञ प्रन

ां न िप्रत

रन

रत च म रून ट

रून 'We scientist' च्य सवथ

ले. आपल्य डोळ्य वरील चष्म

आपली म न झट त आपल्य किळयाश र डोळ्य ां नीच प्रवजय च फत
मनुष्य तेिून

डे

फड

ढत,
वत तो

ोण च्य ही ह ती न ल गत मोठय हुश रीने प्रनघून गेल .
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15 वर् थ नांतर..............

कठकाण-इस्राईल (Israel)

इस्राईल मध्ये कठककठकाणी इद्धस्पतळ ां समोर पीकडत व्यक्तीांचे िातेवाईक 'Release
human Alien' असे आां दोलन करत होते आकण सगळ्या न्युज channel मध्ये दे खील वारं वार
तेच दाखवत होते. संपूणा जिता 'human alien' ला ै दे तून सोडण्यासाठी सरकारवर दब व
ट

त होती कशवाय इतर 63 दे शही human alien ला ै दे तून सोडण्यासाठी इस्राईलच्या

सरकारवर फोसा करत होते त्यामुळे इस्राईलचे सरकारही िमले होते . जितेच्या आकण
सरकारच्या दबावामुळेच आज इस्राईल मधील तब्बल 200 वैज्ञाकिकां ची टीम कवकडओ
कॉन्फरे न्सद्वारे एकमेकांशी संवाद साधत होती. त्यां ची एवढी मोठी चचाा चालली होती ती फक्त
Human alien म्हणजे जगातील सवाा त मोठा वैज्ञाकिक 'कवल्सि रॉबटा ' ला सोडवण्यासाठी.
कवल्सि हा इस्राईल मधीलच िाही तर संपूणा जगातील सव थ त हुशार असा वैज्ञाकिक
होत आकण त्याची प्रगल्भ बुद्धद्धमत्ता ही सगळ्या जगातील वैज्ञाकिकां च्या दहा पटीिे जास्त होती.
इतर वैज्ञाकिक एकाच कवषयात पारं गत असत जसे astronomer िार, प्लॅिेट वैगेरे चा
अभ्यास करण्यात तत्पर असत, आकण botanist प्लां ट्स मध्ये . पण कवल्सिची बुद्धी एवढी
होती, की तो सगळ्याच कवषयात पारं गत होता. त्याच्याकडे असलेली बुद्धीमत्ता हे God's gift
म्हणजेच दे वािे कदलेले एक वरदाि असले तरी त्याच्याहूि कमी बुद्धद्धमत्ता असलेल्या
लोकां साठी ते प्रहत वह िव्हते. त्याच्या या बुद्धद्धमतेचा त्यािे कुठे च गैरवापर करू िये म्हणूि
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त्याला तब्बल 10 वषा त्यािेच मोठमोठया गुन्हेगार ां न ठे वण्यासाठी बिवलेल्या कसिीमॅकटक
जेल मध्ये कैद केले होते.
पण तब्बल 10 वर् ां नांतर आत संपूणा इस्राईल मध्ये एक वेगळ्याच प्रकारची महामारी
आली होती ज्याला काही िावही िव्हते आकण तोडही िव्हते. या महामारीत लोकां िा
सुरुवातीला साध्या आजारािे आकण मग िंतर भल्या मोठया आजारािे ग्रासले जात होते . त्यात
माणसाचे शरीर अधामेले होत असे आकण तो मिुष्य अंथरुणालाच द्धखळू ि बसत. कशवाय त्याच्या
पूणा शरीराला सूज येत असे . आकण त्याचमुळे य मह म रीचे प्रश

र होऊन इस्र ईल मधील

बहुत ां शी जनत मृत्यूमुखी पडत च लली होती. ही महामारी एका संसगा जन्य रोगासारखी फक्त
इस्राईलच्या दे शात सवात्र पसरत होती. आकण इस्राईल मध्ये जन्माला आलेल्या या महामारीचे
किदाि

रणे आप्रण त्य च्य वर antidote म्हणजेच त्याचे तोड ककंवा ओषध शोधूि काढणे हे

कोणत्याच दे शातील वैज्ञाकि

ां न जमत िव्हते. कशवाय ही महामारी इतर दे शात पसरू िये

म्हणूिच इस्र ईल मधील आप्रण इतर दे श तील जिताही कवल्सिला, ज्याला त्याच्याकडे
असलेल्या बुद्धद्धमतेमुळे जितेिे 'Human alien' हे िाव कदले होते , कारण त्याला एवढी
बुद्धद्धमत्ता कुठूि कमळाली हे आश्चयाच आप्रण

ोडां च होतां, सोडवण्यासाठी मागणी करत होते .

कारण तोच एक असा वैज्ञाकिक होत जो सवा दे शावर आलेल्या य महामारीच्या प्रलयाला
थां बवू शकत होता. शेवटी महामारीचे संकट लक्षात घेता कशवाय जिता आकण सरकारच्या
दबावामुळे इस्राईल मधील 200 वैज्ञाकिकां च्या टीमला कवल्सिला सोडण्यासाठी तयार व्हावेच
लागले आकण त्यां िीच पास केलेल्या किणायामुळेच आता कवल्सिला दोि कदवसां िी त्य जेलमधूि
बाहे र काढण्यात येणार होते .
दु सरीकडे 'सुझी' कजिे मोठं मोठया लोकां च्या डॉक्यूमेण्टरी केल्या होत्या कतला कतच्या
एकडटरिे प्रख्यात वैज्ञाकिक कवल्सिची डॉक्यूमेण्टरी करण्याचे काम सोपले होते . सुझी ही
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मूळची इस्राईलचीच, पण ती कशक्षणासाठी अमेररकेत गेली, आकण तेथेच स्थाकयक झाली होती.
पण हे महामारीचे संकट इस्राईलवर आल्यावर ती कालच इस्राईल मध्ये आली होती.
सुझीचे वय साधारण 28, पाणीदार आकण सुबक डोळे , गोलाकार चेहरा, साधारण उं च,
गोरा वणा आकण बॉयकट असलेले केस. सुझी आपल्या कामात एककिष्ठ होती. ती अमेररकेत
असतािाच जवळ जवळ सहा मकहन्यापासूि कवल्सिची त्याला ठे वलेल्या जेलमध्ये भेट व्हावी
म्हणूि सगळ्या वररष्ठ लोकां िा ई-मेल करत होती. कशवाय जमलेच तर त्यां ची भेट घेऊि
कवल्सिला एकदा भेटण्यासाठी कविवणी करत होती. त्याचेच फळ म्हणजे कतला आज
कवल्सिला भेटण्यासाठी परवािगी कमळाली होती. तसे दोि कदवसािे कवल्सि जेलमधूि सुटणार
होताच. पण तरीही कुठे ही का होईिा कवल्सिला भेटण्याची परवािगी कमळाली होती. त्यामुळे
ती आज खुपच खुश होती.
सुझीला कवल्सिला भेटूि डॉक्यूमेण्टरी करण्यासाठी त्याची परवािगी घायची होती. तशी
कतिे त्याच्याबद्दल बरीच माकहती काढली होती. कवल्सि हा 30 वषाा चा होता. थोडा सडपातळ,
साधारण उं च, गोरा वणा, गोलाकार चेहरा कशवाय चेहऱ्यावर तेज वाखाणण्य जोगे. कवल्सि एक
अिाथ होता आकण त्याचे संपूणा बालपण अिाथ-आश्रमातच झाले. त्यामुळे त्याच्या बुद्धीचे मूळ
हे एक रहस्यच होते. वयाच्या 15 व्या वषी ज्या वेळी इतर मुले कशक्षण घेत असतात त्याचवेळी
त्याच्याकडे असलेल्या प्रचंड बुद्धद्धमतेमुळेच त्यािे आपले सगळे कशक्षण पूणा केले . कशक्षण पूणा
झाल्यावर त्यािे आपल्या बुद्धद्धमतेिे संशोधि करूि िवीि िवीि तांत्रज्ञ न शोधले. त्यािे
िेहमीच आपल्या बुद्धद्धमतेचा उपयोग लोकां च्या भल्यासाठीच केला.
काही जण असे म्हणत की त्याला लाभलेली बुद्धद्धमत्ताही 'God's gift' म्हणजेच दे वाचे
वरदाि आहे . त्यािे आपल्या बुद्धद्धमतेिे तीि ते चार वषाा तच खुप सारे प्रोजेक्ट केले ज्याचे
जगभरातील लोकां िी

ौतु ही केले. पण प्रत्येक जगभरात होत असलेली त्याची वाह वाह ही

काही वैज्ञाकिकां िा रुचलीही िव्हती आकण पटलीही िव्हती. म्हणूि इस्राईल मधील बहुतां शी
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वैज्ञाकिकां िी कवल्सि कवरुद्ध बैठक केली. जवळ जवळ एक वषा त्याच्या खुप साऱ्या तपासण्या
झाल्या. त्याच्या बुद्धीचे मूळ शोधण्याचे शथीचे प्रयत्न या वैज्ञाकिकां िी केलेही, पण त्याच्या
बुद्धीचे मूळ कोणालाही सापडले िाही. त्यािे आपल्या बुद्धीचा दु रुपयोग करू िये यासाठी
सगळ्या वैज्ञाकिकां िी कमळू ि सवा प्रकिया करूि त्याला कैद करण्याची सरकारकडे कविंती
केली. इस्राईलच्या सरकारिे या वैज्ञाकिकां च्या आकण इतर 63 दे शां च्या दबावामुळेच कशवाय
भल्या मोठया वाद आकण कववादािंतर त्याला त्यािेच बिवलेल्या प्रचंड सुरकक्षत जेलमध्ये
बंकदस्त केले. तसा इस्राईलच्या िागररकां िी त्याला कवरोधही केला पण त्यां चे काही एक कोणीच
ऐकले िाही.
सुझी आपल्य ग डीने प्रवल्सनल ज्य जेलमध्ये ठे वले होते तेिे आली. ती ग डीतून
उतरून आत जेल मध्ये ज ऊ ल गली, तेव्ह जेलच्य ब हे र असलेल्य म णस ां नी प्रतल
ि ां बवले. प्रतची आप्रण प्रतच्य स म न ची तप सणी
ID

डथ प्रदले. ते ID

रून प्रतल त्य जेलमध्ये िवेश घेण्य स ठीचे

डथ घेऊन सुझी जेलच्य आत गेली. प्रतच्य सोबत एक security ग डथ

दे खील होत . त्य security ग डथ ने सुझी ढील ते ID
सॉफ्टवेअर मध्ये ID

डथ घेतले आप्रण दरव ज वर असलेल्य

डथ scan े ले तस जेलमध्ये ज ण्य स ठी असलेल िचांड आप्रण

भ रदस्त प्रसस्िमद्वारे सांरप्रक्षत े लेल दरव ज उघडल . पुढे तो security ग डथ आप्रण म गे
आश्चयथचप्र त होत सगळे प्रटपत असलेली सुझी दोघेही त्य जेलच्य आत आले. सुझीने प प्रहले
ी जेल आतून बरे च मोठे होते. प्रशव य जेलच्य सवथ प्रभांती सफेद रां ग च्य होत्य आप्रण सफेद
रां ग चेच बरे च दरव जेही होते.
सुझील

ोणत्य दरव ज ने आत ज यचे आहे हे च

ळत िव्हते. तेव्ह पुन्ह तो

security ग डथ बऱ्य च दरव ज्य ां पै ी असलेल्य एका योग्य दरव ज्य प शी गेल आप्रण तो
उघडून प्रतल आत नेले पण तो दरव ज उघडल्य वरही अजून बरे च दरव जे समोर प्रदसत
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होते. असेच एक एक योग्य दरव जे उघडत उघडत तब्बल 20 योग्य दरव जे उघडल्य वर
सुझी आप्रण तो security ग डथ जेलच्य मध्यभ गी आले जेिे प्रवल्सनल ठे वले होते.
सुझील आत
ग डथ प्रतच्य सोबत

ळत होते
आल

भरपूर असे दरव जे होते.

ी प्रवल्सन प्र ती मोठ वैज्ञ प्रन

आहे प्रशव य security

रण हे जेल एका भुलभुलैय्य स रखे बनवले होते आप्रण त्य त
ोणत दरव ज

ु ठे ज ईल हे शोधत शोधत मनुष्य त्य जेल

मध्येच अड ू न र हील. प्रशव य जेल मध्ये ठे वलेल्य गुन्हेग र ने पळण्य च ियत्न े ल , तरीही
त्य च

हीही फ यद िव्हत .

रण असेच भुलभुलैय्य असलेले एक न ही तर तब्बल 20

दरव जे प र े ल्य वरही जेलच मुख्य दरव ज ID

डथ द्वारे च उघडू श त होत . प्रशव य

मुख्य दरव ज ल गुन्हेग र ने स्पशथ जरी े ल तरीही त्य ची म प्रहती जवळच्य पोलीस िे शनल
सॉफ्टवेअरमध्ये असलेल्य feature द्वारे होत असे.
य एवढ्य मोठय आप्रण प्रवल्सनने बनवलेल्य त्य सांपूणथ जेलमध्ये े वळ प्रवल्सनल च
ठे वले होते. सवथ जेलची प्रसस्िम प हून सुझी तर पूणथपणे शॉ

होती. आत प्रतल प्रवल्सन

जग तील सव थ त मोठ वैज्ञ प्रन

आहे हे स्वतः प प्रहल्य वर

ळलेच होते. हे जरी जेल

असले तरीही त्य च्य मध्यभ गी ए

आप्रलश न हॉटे लिम णे होते आप्रण त्य त प्रवल्सनल सवथ

ख णे, प्रपणे, झोपणे इत्य दी अश्य बऱ्य च सुप्रवध उपलब्ध होत्य . फक्त ब हे रून एक

णही

आत येऊ श ण र न ही य च प्रसस्िमद्वारे च चोख बांदोबस्त होत .
सुझी सोबत आलेल्य त्य security ग डथ ने सुझील त्य जेलच्य मध्यभ गी जेिे प्रवल्सन
र हत होत तेिेच त्य च्य िडी रूमच दरव ज उघडून प्रदल आप्रण प्रतल आत ज यल
स ां प्रगतले आप्रण तो तस च ब हे र ज ऊन उभ र प्रहल . सुझीने प्रवल्सनच्य िडी रूम मध्ये
िवेश े ल तर ए

ब जूल प्रवल्सन ए

चेअरवर मोठय अदबीने बसून पुस्त ां व चत होत

आप्रण सुझी दु सऱ्य ब जूल उभी होती. दोघ ां च्य ही मध्ये प रदशथ

अशी प्रभांत होती पण आश्चयथ
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म्हणजे त्य प रदशथ

प्रभांतीतून दोघ ां न ही ए मे

प हून प्रवल्सनने पुस्त

व चणे बांद े ले आप्रण प्रतच्य

ां च आव ज येऊ श त होत . सुझील
डे प हत बोलू ल गल .

"प्रमस सुझी तुम्ही म झी भेट फक्त डॉक्यूमेण्टरी बनवण्य स ठी
ही

रत आह त

ी अजून

रण आहे ? "
कवल्सिचे हे बोलणे ऐकूि सुझी चां गलीच थक्क झाली कारण ती कवल्सिला पकहल्यां दा

भेटत होती आकण कवल्सिला ती फक्त डॉक्यूमेण्टरीसाठी िाही तर अजूि एका
डॉक्यूमेण्टरीसाठी भेट घेऊ पाहत होती आकण हे कवल्सिला कसे कळले हाच ती कवचार करत
होती. ती कवचार करत आहे हे ओळखूि कवल्सि खुचीवरूि उठत चेहऱ्य वर गोड ह स्य आणत
कतला बोलू लागला.
"तुला इत

प्रवच र

रून बोल यचे असेल तर मल बरीच

मे आहेत. "

असे बोलूि कवल्सि तेथूि किघत होताच इतक्यात सुझीिे स्वतःला सावरत त्याला
सां कगतले.
"मी इिे फक्त तुमच्य आयुष्य वर डॉक्यूमेण्टरी
त्य सोबतच मी 'ब्लॅ आउट डे ' चीही डॉक्यूमेण्टरी
ही म प्रहती आहे

र यल न ही आली आहे तर

रण र आहे आप्रण त्य बद्दल तुम्ह ल

? हे दे खील मल तुम्ह ल प्रवच र यचे होते आप्रण म्हणून मल तुमची

भेट घ यची होती."
सुझीिे 'ब्लॅकआऊट डे ' हे बोलल्यावर यावेळी कवल्सि कवचार करू लागला तेव्हा त्याला
कवचारात पाहूि सुझी बोलू लागली.
"बहुते

तुम्ह ल म प्रहत न ही म्हणून तुमच्य म प्रहती स ठी स ां गते

ी 'ब्लॅ आऊट

डे ' म्हणजे.... "
सुझी बोलतच होती इतक्यात कतला मध्येच अडवत कवल्सि बोलू लागला.
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"ब्लॅ आऊट डे मल म प्रहत आहे . 15 वर् थ अगोदर अमेरर े त वैज्ञ प्रन
जण ां ची एक टीम होती ज्य चे न व होते 'we scientist' आप्रण य वैज्ञ प्रन
िोजेक्ट

रत न च एक एक

रून एका

ळे

पोट त सुर घुपसून वहशी जन वर िम णे म रून ट

ां ची 24

ां न लॅब मध्ये

पडे घ लून आलेल्य म णस ने त्य ां च्य
ले. आश्चयथ म्हणजेच अमेरर े ची सुरक्ष

व्यवथि सगळ्य दे श पेक्ष श्रेष्ठ आहे . 'we scientist' ज्य लॅब मध्ये

म

रत होते त्य

लॅबचीही सुरक्ष िचांड होती तरीही तो मनुष्य सहजतेने त्य लॅब मध्ये घुसल आप्रण सगळ्य
वैज्ञ प्रन

ां न आप्रण ब हेर असलेल्य security च्य म णस ां न म रून प्रततक्य च सहजतेने

तेिून ब हे रही आल . ब्लॅ आऊट म्हणजे 'िोड वेळ शुद्ध हरपण्य च
अमेरर े चे हे वैज्ञ प्रन
अमेरर न लो

म रले गेले; आप्रण ज्य ि

ां ची शुद्ध हरपणेच ब

ळ'. पण ज्य प्रदवशी

रे ते म रले गेले त्य प्रदवशी ित्ये

ी होते. म्हणून त्य सांपूणथ घटनेल 'ब्लॅ आऊट डे '

म्हणून न व प्रदले गेले आप्रण त्य घटनेच गुन्हेग र अजूनही स पडल न ही. 15 वर् थ प सून त्य च
शोध च लूच आहे . "
सुझी-"कवल्सि सर अगदी बरोबर, खरं तर मला तुमच्या आयुष्याची आकण ब्लॅकआऊट
डे ची डॉक्यूमेण्टरी दोन्ही काम एकत्र करायचे आहे कारण.... "
सुझी बोलता बोलता थांबली आप्रण प्रतने एक मोठ आवांढ प्रगळल . कतला तसे थां बलेले
पाहूि कवल्सििे कतला पुढे काय बोलायचे आहे हे ओळखले आकण हसूि तो बोलू लागला.
"तर तू गोळ
असे व टते आहे

े लेल्य म प्रहतीनुस र प्रशव य म झ्य

डे असलेल्य बुस्द्धमतेमूळे तुला

ी मीच तो मनुष्य आहे ज्य ने त्य वैज्ञ प्रन

ां न म रले आहे ? "

कवल्सिच्या या बोलण्यावर सुझी काहीच बोलली िाही. ती तशीच शां त कवल्सिकडे
एकटक बघत होती. कवल्सिही हसऱ्या चे हऱ्यािे सुझीकडे बघत होता. थोडया वेळािे बाहे रूि
तोच security गाडा सुझी जवळ आला आकण त्यािे कवल्सिला भेटण्याची वेळ संपली हे
सां कगतले.
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सुझीलाही अजूि खुप सारे प्रश्न कवल्सिला कवचारायचे होते प्रशव य प्रतच्य िश्न चे उत्तर
ी blackout day च गुन्हेग र तोच आहे

? य च खुल स अजून प्रवल्सन

डून प्रतल

भेटल िव्हत म्हणूि ती 'पण.... ' एवढे च बोलली तोच कवल्सििे कतच्य बोलण्य च रोख
ओळखून प्रतल 'दोि कदवसां िी पुन्हा भेटू' असे सां कगतले . तसे सुझीला तेथूि सगळ्या प्रश्नाची
उत्तरे कमळाल्यावर किघायचे होते पण कतचाही िाईलाज होता शेवटी तीही काहीही ि बोलता
त्या माणसासोबत त्या जागेतूि बाहे र येण्यासाठी किघाली.
दोि कदवसां िी कवल्सिला त्या जेल मधूि बाहे र काढण्यात आले . कवल्सि एका
पत्रकारपररषदे मधूि िुकताच किघत होता. त्यािे पत्रकारपररषदे त सगळ्या जितेचे आभार
मािले होते. कारण त्यां च्यामुळेच त्याचा 10 वषाा चा त्य नेच बनवलेल्य त्य जेल मध्ये त्याला
कैद करूि ठे वलेला विवास संपला होता. कशवाय त्यािे इस्राईल मध्ये सवात्र पसरलेल्या
महामारीवर दहा कदवसात उपाय ककंवा ओषध शोधण्याचे सवा जितेला वचि कदले . त्याच्या
प्रगल्भ बुद्धीला आकण त्यािे कदलेल्या आश्वासिाला सगळ्या जिते िे खुश होऊि स्वीकारले .
पत्रकारपररषद आटपता आटपता रात्र झाली होती. पत्रकारपररषद संपवूि प्रवल्सन
किघतच होता की बाहे र त्याच्या सगळ्या फॅन्सिी खुपच गदी केली होती त्यात सुझी दे खील
होती. सुझीिे कवल्सिला येतािा पाकहले आकण कतिे लां बूिच ओरडूि आकण हात दाखवूि
कवल्सिचे लक्ष केंकित करण्याचा प्रयत्न केला. तसा कवल्सि घाईतच होता पण त्यािे दु रुिच
सुझीला पाकहले आकण त्यािे आपल्या एका माणसाला सुझीला आत पाठवण्यास सां कगतले . तशी
सुझीही लगबगीिे त्याच्या जवळ आली. कवल्सििे सुझीला आपल्या गाडीत बसायला सां कगतले .
कवल्सििे आपल्या डर ाईवरला जायला सां कगतले आकण तो स्वतः गाडी चालवू लागला आकण
सुझी त्याच्या बाजूच्याच सीटवर बसली होती. सुझी आकण कवल्सि एका गाडीत आकण कवल्सिचे
बॉडीगाडा मागूि दोि तीि गाड्यामधूि येत होते.
कवल्सि गाडी चालवता चालवता सुझीला बोलू लागला.
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"मल म प्रहत आहे

ी तुला असे व टतेय

ी मीच 'ब्लॅ आऊट डे ' च्य घटनेच

गुन्हेग र आहे . "
सुझीिेही माि हलवूि होकार कदला आकण बोलली.
"खरां तर तुमच्य िगल्भ बुद्धीमुळे मल च न ही तर बहुत ां शी लो

ां न हे च व टतेय

ी

तुम्हीच ब्लॅ आऊट डे चे गुन्हेग र आह त. प्रशव य मी जेव्ह 'ब्लॅ आऊट डे ' च्य
डॉक्यूमेण्टरी स ठी म प्रहती जमवत होते तेव्ह जमवलेल्य म प्रहती नुस र गुन्हेग र खुप हुश र
आप्रण वैज्ञ प्रन च अस व असे मल व टते. पण सगळ्य जग त तुमच्य स रखी बुस्द्धमत्त
असलेल वैज्ञ प्रन

ोणीही न ही. म्हणून तुम्हीच य सगळ्य ि रण च्य म गे अस व त अस

म झ अांद ज होत . पण तसे पुर वे

ही भेटले न ही म्हणूनच मल तुमच्य शी भेटणे गरजेचे

होते. "
कवल्सि-"पकहली गोष्ट तर मी वैज्ञाकिक आहे . गु न्हेगार िाही. तसेही ब्लॅकआऊट डे ची
घटिा झाली तेव्हा माझे िुकतेच कशक्षण पूणा झाले होते . मी तेव्हा प्रकसद्धही िव्हतो मग एक
सामान्य मिुष्य इतक्या लोकां िा मारण्याची उठाठे व का करे ल? "
प्रवल्सनच्य बोलण्य वर सुझीने िोड प्रवच र े ल आप्रण प्रतल ही त्य चे म्हणणे पटत
होते म्हणून ती त्य ल बोलू ल गली.
सुझी-"हो तुम्ही जे म्हणताय ते खरं आहे पण मला वाटले की माझ्या प्रश्नाचे उत्तर
म्हणजेच त्या ब्लॅकआऊट डे च्या गुन्हेगाराबद्दल तुम्हाला काही माकहती असेल पण तुम्ही तो
गुन्हेगार िाही आहात हे ऐकूि बरे वाटले कशवाय काहीही झाले तरी मी एक सुजाण िागररक
म्हणूि का होईिा पण त्या गुन्हेगाराला शोधूि काढे ि हे िक्कीच. "
कवल्सि-"मी तो गुन्हेगार िाही. पण तो गुन्हेगार कोण आहे याची मला माकहती आहे . "
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सुझी-"म्हणजे तुम्हाला त्याच्याबद्दल माकहती आहे मग प्लीज मला सां गा सर की तो
कोण आहे . "
कवल्सि-"तू या ब्लॅकआऊट डे ची माकहती सहा मकहन्यापासूि जमा करतेस मग
तुझ्यावर खुपदा हल्ले झाले असतील िा? ककंवा तुला मारण्याची धमकी वैगेरे कमळाली असेल
िा? "
सुझी-"हो सर दोि तीि वेळा हल्ले झाले . मारण्याची धमकीही कमळाली. मला पण
तुम्हाला हे सगळे कसे कळले म्हणजे याच्या मागे तुम्हीच आहात

?"

कवल्सि-"िाही, तुला एकदा म्हणालो िा की याच्या मागे मी िाही. हे सगळे मल

से

म प्रहत, तर, तुझ्याबद्दल मी माझ्या काही लोकां कडूि माकहती काढली तेव्हा मला हे सगळे
माकहत आहे . तू दोि कदवसां पूवी मला जेल मध्ये भेटायला का येणार होतीस तेही मला आधीच
माझ्या माणसां िी सां कगतले होते . मला आधीच सगळे माकहत होते . र प्रहल िश्न ब्लॅकआऊट डे
च्या गुन्हेगाराचा तर तुला माकहत आहे िा की मी अिाथ आहे ते ."
सुझी-"सॉरी सर आता माझी पूणा खात्री आहे की तुम्ही या सगळ्याच्या मागे िाही.
प्रशव य तुम्ही अिाथ आहात हे ही मला माकहत आहे च. डॉक्यूमेण्टरी स ठी मी तुमचीही म प्रहती
गोळ

े ली आहे . पण त्याचा आकण ब्लॅकआऊट डे च्या गुन्हेगाराचा काय संबंध? "
कवल्सि-"संबंध आहे कारण मी अिाथ आहे हे सगळ्यां िा माकहत आहे . पण हे कुणालाच

माकहत िाही की माझ्या आईला दोि जुळी मुले झाली होती. मला आकण माझ्या भावाला जन्म
दे ऊि ती मरण पावली. आमचे कोणीही इतर िातेवाईक िव्हते म्हणूि एका बाईिे मला आकण
माझ्या भावाला अिाथआश्रमात िेले. माझी आकण माझ्या भावाची बुद्धद्धमत्ता समाि होती. पण
मी माझी बुद्धद्धमत्ता चां गल्या कामासाठी वापरत होतो, आकण तो वाईट कामासाठी. आम्ही थोडे
मोठे झाल्यावर माझा भाऊ अिाथआश्रमातूि किघूि गेला. तो कुठे गेला हे मलाही माकहत िाही.
ब्लॅकआऊट डे चा गुन्हेगार तोच आहे हे मी ठामपणे सां गू शकतो. कशवाय ब्लॅकआऊट डे
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च्या घटिेची माकहती कमळवण्यापासूि तुला दू र ठे वावे म्हणूि तुझ्यावर झालेले सगळे हल्ले हे
त्यािेच केले आहेत. "
प्रवल्सनचे बोलणे ऐ ू न सुझी च ां गलीच चक्र वली आप्रण बोलू ल गली.
"म्हणजे ब्लॅकआऊट डे चा गुन्हेगार तुमचा जुळा भाऊच आहे . पण त्याला आता
पकडायचे कसे? "
कवल्सि-"त्याला पकडण्याचे स्वप्न सोडूि दे . तसेही तू ब्लॅकआऊट डे ची माकहती शोधते
आहे हे त्याला माकहती असणारच. तो तुझ्यावर कधीही हल्ला करूि तुला मारू शकतो.
त्यामुळे तू सावध राहा. "
सुझीिे कवल्सिच्या बोलण्यावर फक्त मािेिेच होकार कदला कारण सुझीला कवल्सिचे
बोलणे पटलेच िव्हते. कवल्सि काही तरी गोष्ट बनवूि सां गत आहे असे कतला वाटत होते .
कवल्सि स्वतःकडूि प्रतचे लक्ष वळवण्यासाठी काहीही गोष्ट सां गत आहे असा कवचार ती करत
होती.
इतक्यात कवल्सििे गाडी थां बवली. त्यां च्या गाडीसमोर थोडां दू र एक काळ्या कलरचा
कोट घातलेला ज्याला लागूिच हुडी सारखी मागूि टोपी होती असा मिुष्य उभा होता. आपल्या
कोट ला असलेली ती टोपी डोक्यात घालूि आपल्य प्रनळय श र डोळ्य ां नी समोर बघत, डोळे
सोडून स्वतःचा उवथररत चेहरा मास्किी लपवूि तो ग डी प सून बऱ्य च ल ां ब पण प्रदसेल अस
उभ होत . त्याच्या हातात बंदुकही होती. तो मिुष्य लां ब होता त्य मुळे त्य च्य ह त त
बांदू

ोणती

आहे हे सुझी आप्रण प्रवल्सनल प्रदसत िव्हते. पण त्याचे ए ू ण रूप खुप भयावह होते .

त्य च्य य ए ू ण रूप वरून असेच भ सत होते

ी तो जणू सुझीचा अंत करण्यासाठीच तेथे

आला होता.
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त्या मिुष्याला पाहूि क्षण च ही प्रवच र न

रत कवल्सििे ओळखले की तो मिुष्य

आपला जुळा भाऊ आहे . त्य ने तसे सुझील स ांप्रगतले आप्रण प्रतल ग डीच्य ब हे र न येण्य स
बज वून तो गाडीतूि उतरला. सुझीलाही त्या माणसाला पाहूि कवल्सि त्याच्या जुळ्या
भावाबद्दल खरे बोलत होता यावर आता कवश्वास बसला होता पण प्रतल स्वतःमुळे प्रवल्सनल
धोक्य त घ ल यचे िव्हते म्हणून त्य चे

हीही न ऐ त ती ग डी ख ली उतरली.

ग डीच्य समोर असलेल्य त्य मिुष्यािे आपली माि झटकतच िूर डोळ्यां िी गाडीतूि
खाली उतरलेल्या कवल्सिला आप्रण सुझील पाकहले आकण त्यािे आपल्या जवळची बंदूक
सुझीवर चालवली. दु सरी डे कवल्सिची माणसे म्हणजेच त्याचे अंगरक्षक मागूि ज्या गाडीतूि
येत होते तेही गाडी थां बवूि खाली उतरले . समोर असलेल्या माणसािे चालवलेली बंदूक पाहूि
तेही धावत त्यां च्याजवळ येतच होते . त्या माणसािे झ डलेली गोळी सुझीला लागणार, इतक्यात
कवल्सििे झेप घेऊि कतला बाजूला केले . त्यामुळे बंदुकीची गोळी त्याला आप्रण सुझील ल गली
न ही. पण झेप घेऊि खाली पडल्यामुळे त्याच्या हाताला थोडे खरचटले . आपला डाव चुकला
आहे आकण मागूि येणारे कवल्सिचे बॉडीगाडा पाहूि तो काळे कपडे घातलेला मिुष्य तेथूि
पळू लागला. कवल्सिच्या माणसां िी त्याचा पाठलाग केला. पण

हीच क्षण त तो कुठे किघूि

गेला हे कोणालाच कळले िाही. जणू सव थ न प्रदसण र तो मनुष्य क्षण ध थ त ग यब झ ल होत .
तो वार करणारा मिुष्य कदसेिासा झाल्यावर कवल्सिची माणसे कवल्सि आकण सुझीकडे
परतली आकण त्यां िा सुरकक्षत कवल्सिच्या घरी िेले. कवल्सिला त्याच्या बेडवर झोपवूि सुझी
त्याच्या बाजूलाच बसली होती. कवल्सििे आपल्यावरचा वार स्वतःवर घेतला हे पाहूि सुझीला
आपण कवल्सिला ककती चु ीचे समजत होतो हा कवचार करूिच वाईट वाटत होते . कवल्सि
त्याच्या जुळ्या भावाबद्दल जे बोलत होता ते खरे होते हे कतला प्रतच्य वर गोळी झ डण ऱ्य
माणसाला पाहूि कळलेच होते . ती हताशपणे कवल्सिच्या हातावर खरचटल्यामुळे झालेली
जखम पाहत होती आकण स्वतःलाच दोष दे त होती.
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कतिे कवल्सिची त्याच्यावर कवश्वास ि दाखवल्यामुळे माफीही माकगतली. कवल्सििेही यात
कतची चूक िाही हे ही कतला समज वले. पण सुझीला बरे च वाईट वाटले होते . सुझीच स्वतःबद्दल
व टत असलेल अपर धीपण

मी

रण्य स ठी आप्रण झ लेल्य िसांग वरून कतचे लक्ष

वळवण्यासाठी त्यािे कतला त्याच्या जखमेवर मलमपट्टी करण्यास सां कगतले . सुझीही प्रवल्सनल
मलमपट्टी

रण्य स ठी लगेच तय र झ ली.

कवल्सिच्या सां गण्यावर मलमपट्टीचे सामाि घेण्यासाठी ती त्याच्या कपाटाकडे गेली.
कतिे कपाट उघडले आकण मलमपट्टीचे स म न शोधत शोधत प्रतच्य ह ती

ही तरी ल गले.

त्य ल प हून ती थोडा वेळ तशीच स्थब्ध उभी राकहली. कवल्सििे कतला 'प्रमळ ले
अस आवाज कदला तेव्हा ती भािावर आली.

स म न'

प ट तील मलमपट्टीचे सामाि शोधून ते घेऊि

कवल्सिकडे आली. कतिे कवल्सिच्या हातावर मलमपट्टी केली. ती तेथूि किघतच होती इतक्यात
कवल्सििे कतला थां बवले आकण कतला बोलला.
"तुला आठवले न ही
प्रवल्सनने अच न

ी मी

ोण आहे ते? "

े लेल्य अश्य िश्न ने सुझीिे प्रतल प्रवल्सन

ोण आहे हे

आठवण्य स ठी थोडा कवचार केला पण कतला काहीच आठवले िाही म्हणू ि कतिे मािेिेच
त्य ल िकार कदला आप्रण प्रतल

हीही आठवत नसल्य चे स ां प्रगतले तेव्हा कवल्सि पुन्हा कतला

बोलू लागला.
"मी लह न असत न मी अन ि आप्रण गरीब होतो म्हणून

ही मुले मल त्र स दे त होती

आप्रण तेव्ह च तू तेिे आलीस आप्रण तू त्य ां न च ांगल च धड प्रश वून मल व चवले होते. म झे
प्रशक्षण पूणथ झ ल्य वर मी तुला खुप शोधले पण तू मल भेटलीच न ही पण आत योग योग ने
तू मल भेटलीस."
कवल्सििे असे बोलल्यावर सुझीलाही हळू हळू तो िसांग आठवू ल गल . ती नऊ वर् थ ची
असत न प्रतच्य

ु टुां ब सोबत ब हे र प्रफर यल गेली असत न प्रतल रस्त्य च्य एका ब जूल
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प्रतच्य हून एक, दोन वर्थ मोठी असलेली तीन, च र मुले त्य ां च्य च वय च्य एका मुल ल सत वत
होती. आपल्य ह त तील अांडी,

ोल्डप्रडरां

वैगेरे त्य च्य अांग वर ट ू न त्य ल हसत होती. तो

लह न मुलग प्रवल्सन होत . प्रवल्सन त्य मुल ां नी प्रदलेले सगळे त्र स सहन

रत होत . त्य च्य

डोळ्य तून अश्रूध र ब हे र येत होत्य . तो ख ली जप्रमनीवर बसून रडत होत पण त्य ल
ोणीही मदत

रत िव्हते. हे दृश्य लह न सुझीने ल ां बूनच प प्रहले आप्रण ती पट न

प्रवल्सनच्य जवळ आली. सुझी

र टे क्ल स मध्ये ज त होती. त्य मुळे ती न घ बरत प्रवल्सन

आप्रण त्य व ईट मुल ां समोर उभी र प्रहली. प्रतने त्य व ईट मुल ां न प्रशस्तीत प्रवल्सनल त्र स न
दे त तेिून ज ण्य स स ां प्रगतले. पण त्य व ईट मुल ां न व टले

ी एक मुलगी

य

रे ल. ते

प्रतल ही हसू ल गले. तेव्ह सुझीने त्य व ईट मु ल ां न च ां गल च चोप प्रदल . प्रतने प्रदलेल्य म र ने
घ बरून ती व ईट मुले तेिून पळू न गेली. सुझीने प्रवल्सनल व चवले आप्रण सुझी प्रवल्सन जवळ
ज ऊन बोलण र इतक्य त प्रतचे आई वडील तेिे आले. ती प्रवल्सनशी न बोलत च त्य ल ल ां बून
bye

रून प्रनघून गेली.
सुझील ह िसांग आठवल आकण ती पटकि त्य ल बोलू लागली.
"हो आठवले मल म्हणजे आपण लह नपण प सूनचे प्रमत्र आहोत बरोबर न ? आप्रण

सर ज्य वेळी तुमचे प्रशक्षण पूणथ झ ले तेव्ह मी अमेरर े त प्रशक्षण

रत होते त्य मुळे तुम्ह ल

इस्र ईल मध्ये मी स पडले नसेल. "
कवल्सि-"हो कदाकचत तसेच असेल म्हणूि तुला शोधूिही मला तू भेटली िाही आकण
त्यािंतर मी सुद्धा माझ्या संशोधिात व्यथि झालो आकण त्य नांतर तुझी माकहती काढणे मल
जमलेच िाही पण आता मला तू भेटली आहे स िा मग तू मला य पुढे सर वैगेरे ि बोलता फक्त
कवल्सि म्हण. "
कवल्सिच्या बोलण्यावर सुझीही हसली आकण तीही कवल्सिला बोलली.

28

"ठी

आहे प्रवल्सन पण तुही मल प्रमस सुझी न बोलत फक्त सुझी म्हण आप्रण आत

मी तुझी मैत्रीण बर

?"

असे बोलूि सुझी किघतच होती इतक्यात पुन्हा कवल्सििे कतला थांबवले आकण बोलू
लागला.
"सुझी मल एक प्रवच र यचे आहे प्रवच रू

?"

सुझी-"हो कवचार िा? "
कवल्सि-"तुला माकहत असेलच की मी पत्रकारपररषदे त म्हं टले आहे की मी 10 कदवसात
जगात सवात्र पसरलेल्या महामारीवर तोड म्हणजेच antidote बिवणार आहे तर या दहा
कदवसात तू दे खील माझ्या सोबत राहशील का म्हणजे तुला जमणार असेल तर, चालेल का?
खरं तर मला तुझ्या सोबत वेळ घालवायचा आहे कशवाय तुझी आवडकिवड तुझ्या सवयी सगळे
जाणूि घायचे आहे . "
कवल्सिच्या या बोलण्यावर सुझीही खूप खुश झ ली. जणू य सांधीची ती व टच बघत
होती. प्रवल्सनच्य य िश्न वर सुझीने त्य ल हो

र प्रदल आप्रण ती 10 कदवस त्याच्या सोबत

राहण्यासाठी तयार झाली. सुझी एकदम खुश होऊि तेथूि किघूि गेली. कतच्या संरक्षणासाठी
कवल्सििे कतच्या सोबत त्याच्या एका माणसाला पाठवले . सुझीला खुश पाहूि कवल्सिही खुप
खुश होता. त्याच्या आयुष्यात कोणीच कमत्र ककंवा िातेवाईक िव्हते. पण आता त्याला सुझीच्या
रूपािे एक चां गली मैत्रीण कमळाली होती. त्यामुळे त्य च आनांद गगन त म वत िव्हत .
जवळ जवळ दहा कदवस सुझी आकण कवल्सि एकत्र काम करत होते . कवल्सि त्या
महामारीवर antidote बिवत होता आकण सुझी त्य च्य सोबत र हून त्य च्य जीवन वर
डॉक्यूमेण्टरी बनवत होती. दोघेही खुप खुश होते.
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कवल्सििे 10 कदवसात antidote बिवले आकण त्यािे बिवलेल्या antidote चा
मह म रीवर ग्र सलेल्य एका पीकडत व्यक्तीवर उपायही करूि बकघतला आकण त्यािे
बिवलेल्या antidote मुळे तो मिुष्य ठीकही झाला. जो मिुष्य ठीक झाला होता त्यावर
इस्राईलच्या त्याच 200 वैज्ञाकिकां िी तपासणीही केली पण त्यां िा बऱ्या झालेल्या त्या मिुष्याच्या
शरीरात असलेले antidote कवल्सििे कसे बिवले हे कळले च िाही. खरं तर त्यां चा उद्दे श
असा होता की कवल्सििे 10 कदवसात ते antidote बिवले की तसेच antidote बिवूि पुन्हा
कवल्सिला जेल मध्ये पाठवायचे . आकण त्यािे बिवलेल्या antidote ला स्वतःचे िाव दे ऊि
जगभरात प्रकसद्ध व्हायचे. आता त्यां चा िाईलाज होत होता. त्यां िा कवल्सििे ते antidote कसे
बिवले हे च कळत िव्हते. त्य मुळे अखेर त्य ां नी प्रवल्सन पुढे आपले ह त टे ले. कवल्सिच्या
बनवलेल्य antidote चे सगळ्यां िी भरभरूि

ौतु

केले. शेवटी िाईलाजािे इस्राईलची

जिता, सरकार आकण 63 दे शां च्या दबावामुळे कवल्सिला पुढील आयुष्य भरासाठी मुक्त केले .
आता तो स्वछं दपणे इतर कोणत्याही दे शात जाऊ शकत होता पण त्याआधी कवल्सिला या
महामारीवर खुप सारे antidote बिवायचे होते. हे काम तो स्वतः करणार होता. तो कोणाचीही
मदत घेणार िव्हता. तशी परवािगीही इस्राईलच्या सरकारिे त्याला कदली होती.
कवल्सि आपल्या लॅब मध्ये antidote बिवत होता. अहोरात्र मेहित करूि त्यािे 100
antidote बिवले होते. सुझीही त्याच्या मदतीला होतीच. कवल्सि antidote बिवत होता
इतक्यात त्याच्या लॅबच्या खाली सगळीकडे जवािां च्या एका special फोसािे ताबा घेतला.
कवल्सिलाही तशी चाहूल लागलीच होती त्यािे वरूिच द्धखडकीवरूि पाकहले आकण त्यािे
आपल्यावरील आलेले संकट ओळखले आकण लगेच काही antidote कशवाय antidote चा
फॉमुाला कलहलेली डायरी आकण इतर आवश्य

सामाि घेतले आकण सुझीला बरोबर यायला

सां गूि तो त्याच्या लॅबमधूि किघत होता.
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इतक्यात सुझीिे आपल्य प य जवळ लपवून ठे वलेली बांदू

ढली आप्रण मागूि

त्याच्यावर ती बंदूक रोखली. कवल्सिला तर काहीच कळले िाही. त्यािे मागे वळू ि पाकहले तर
सुझी त्याच्यासमोर बंदूक ताणूि उभी होती. कवल्सििे कतच्याकडे पाकहले तर आज त्याला सुझी
वेगळीच भासत होती. कतच्या डोळ्यात एक वेगळीच आग होती जणू ती आज कवल्सिला त्याच्या
पापां ची कशक्षा दे ण्यासाठी तेथे उपद्धस्थत होती. कतच्याकडे पाहूि कवल्सि कतला बोलू लागला.
"सुझी हे

य

रतेस तू? "

सुझीला कवल्सििे कवचारलेल्या या प्रश्नावर सुझीिे तशीच त्याच्यावर बंदूक ताणत उत्तर
कदले.
"मी सुझी न ही म झे खरां न व आहे इम आप्रण मी एक CIA (Central Intelligence
Agency) (जसे भ रत त raw agents आहेत तसेच अमेरर े त Central Intelligence Agency चे
agents आहेत) ची agent आहे . "

सुझीचे हे बोलणे ऐकूि कवल्सि चां गलाच शॉक झाला पण थोडया वेळािे स्वतःला
सावरत चेहऱ्यावर हसू आणत त्यािे मोठया हुशारीिे सुझीकडूि लक्ष हटवले आकण कतच्या मागे
लक्ष टाकत तो बोलू लागला.
"िँ

गॉड सर तुम्ही आल त न हीतर... "

कवल्सििे असे बोलल्यावर सुझीिेही ग प्रफल र हत मागे कोण येत आहे हे पाकहले .
इतक्या वेळात कवल्सििे सुझीकडूि ती बंदूक कहसकावूि घेतली. खरं तर मागे कोणीच िव्हते
हा फक्त कवल्सििे सुझीचे लक्ष दु सरीकडे वळवण्याचा केलेला डाव होता. सुझीला हे कळायला
थोडा वेळ लागला. त्यामुळे कवल्सिचे काम झाले . कवल्सि त्याच बंदुकीच्या जोरावर सुझीला
बंदी बिवूि प्रतल तेथूि घेऊन जात होता. सुझीही त्याच्याकडे कतचीच बंदूक असल्यामुळे
त्याला प्रकतकार करूच शकत िव्हती. कवल्सि मोठया हुशारीिे आकण बुद्धीिे आपल्या लॅब
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मध्ये असलेल्या गुप्त जागेतूि सुझीचे फोि, घड्याळ वैगेरे तेिेच लॅब मध्ये टाकूि कतला घेऊि
किघूि गेला.
प्रवल्सन आप्रण सुझी प्रनघून गेल्य वर जवािां ची special force कवल्सिच्या लॅब मध्ये
घुसली. त्यां िी सगळीकडे शोधले पण त्यां िा कुठे च कवल्सि कदसला िाही. ते सगळे तेथूि
किघणार होतेच त्य आधीच एक मोठा स्फोट झाला आकण िोडय च वेळ त कवल्सिची लॅब संपूणा
आगीिे होरपळू ि त्याची राख रां गोळी झाली कशवाय कवल्सिला पकडायला आलेली माणसेही
त्य आगीत होरपळू न मरण पावली.
दु सरीकडे कवल्सि सुझीला कजचे खरे िाव इमा होते कतला घेऊि शहरापासूि दू र अश्या
एका जुन्या फॅक्टरी मध्ये आला होता. ती फॅक्टरीही कवल्सिची पकहली लॅब होती जेथे त्यािे खुप
सारे संशोधि केले होते. प्रवल्सनची ही लॅब शहरापासूि थोडे दू र असल्यािे त्याला कोणी शोधणे
शक्यच िव्हते कशवाय त्या लॅबची त्यािेच कसद्धिमद्वारे केलेली security अशी होती की त्या
लॅबच्या आत प्रवेश करणे कोणालाही जमणार िव्हते.
कवल्सििे सुझीला एका खुचीवर बां धूि ठे वले होते आकण कतच्यासमोर तो बसला होता.
सुझी त्याच्याकडे रागािे बघत होती तेव्हा हसतच कवल्सि कतला बोलला.
"हर मखोर, तू डॉक्यूमेण्टरी वैगेरेचे खोटे बह णे प्रदलेस. मी पण मूखथ. मल सगळां खरां च
व टलां. मी तुझ्य वर डोळे झ ू न प्रवश्व स ठे वल आप्रण प्रतिेच मी चु लो. पण मी तुझी िोडय
फ र िम ण त चो शी े ली होती. त्य त तू CIA ची agent आहे स य ची म प्रहती मल प्रमळ ली
न ही. प्रशव य त्य प्रदवशी मी तुझ्य सोबत म झ्य म णस ल प ठवले होते. त्य ल ही तुझ्य बद्दल
हीच सांशय आल न ही. ते

से े लेस तू? "

सुझी-"जेव्हा तू मला इस्राईल मध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करत होतास तेव्हा मी अमेररकेत
कशक्षण घेत होती आकण माझे कशक्षण झाल्यावर मी CIA मध्ये काम करू लागले पण मी CIA
agent आहे ही माकहती गुप्त होती आकण तुला तर चां गलेच माकहत असेल िा की सगळयाच
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CIA agent ची माकहती गुप्तच असते . तसे इतर लोकां साठी मी डॉक्यूमेण्टरी बिवणे हे च माझे
काम. पण माझे खरे काम CIA agent चे आहे . आम्हाला तसे टर ै किंग कदले जाते त्याचमुळे मी
तुझ्या माणसाला सहज चकवा दे ऊ शकले .
इस्राईल मधील Mossad (जसे भारतात raw agents आहेत तसेच इस्राईल मध्ये Mossad चे
agents आहेत) टीमला आकण अमेररकेची CIA टीमला 'ब्लॅकआऊट डे ' चा गुन्हेगार तूच आहे स

हे माकहत होते. पण तसे काही त्यां च्याकडे पुरावे िव्हते. म्हणूि त्यां िी अमेररकेची एक special
टीम बिवली. ज्याची इन्चाजा मी होते आकण त्यात इस्राईल मधील Mossad टीमिेही मल
वेळोवेळी मदत केली. आम्ही इतके कदवस तुझी माकहती काढत होतो पण आम्हाला त्यात
काहीच भेटले िाही. त्यामुळेच तुला भेटूिच काही माकहती कमळते का हे बघणे ह च
आमच्य

डे ए मेव म गथ होत म्हणूि सहा मकहन्यापासूि तुला डॉक्यूमेण्टरीच बहाणा

करूि भेटण्यासाठी आमची धडपड चालू होती.
तुझी अपॉइं टमेंट प्रमळ ल्यावर मी अमेररकेतूि इस्राईलमध्ये आली आकण तुला भेटूि
काही माकहती कमळते का हे पाहत होती पण जेव्हा तू मला तुझ्या भावाबद्दल सां कगतलेस आकण
जेव्हा मी समोर त्याला पाकहले तेव्हा मला वाटले की तू किदोष आहे स पण जेव्हा मी तुझ्याच
घरात तुझ्या हाताला मलमपट्टी करण्यासाठी त्य चे सामाि कपाटात शोधत होते तेव्हा मला
तुझ्या कपाटात एक काळ्या रं गाचा ज्याला मागे हुडी सारखी टोपी असलेला कोट प्रमळ ल
ज्य वर प्रलहले होते 'Manmade Evil'. ज्याची pattern आमच्य

डे असलेल्य म प्रहती नुस र

थोडी फार ब्लॅकआऊट डे चा गुन्हेगारािे घातलेल्या कपड्यासारखीच होती म्हणूि माझा
तुझ्यावरचा कवश्वास पुन्हा अकवश्वासामध्ये बदलला आकण मी तुझ्या सोबत राहूि तुझ्याच
कवरोधात पुरावे शोधू लागली पण मला सां ग तू तुझ्या भावाबद्दल जी काही खोटी कहाणी रचली
ती मस्त होती पण तुला साथ दे णारा तो माणूस कोण आहे हे म त्र आम्ह ल शोधूनही स पडले
न ही आप्रण तो

ोण आहे हे च मला जाणूि घायचे आहे ."
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एवढा वेळ शां त असलेल्या कवल्सििे सुझीचे बोलणे ऐ ू न एक िूर हास्य चेहऱ्यावर
आणले आकण बोलू लागला.
"तू बरोबर बोललीस मी तुला म झ्य भ व बद्दल सगळी खोटीच कहाणी स ां प्रगतली
आप्रण ज्य ल तू त्य प्रदवशी प प्रहलेस, ज्य ने तुला त्य प्रदवशी बांदु ीच्य गोळीने म रण्य च
ियत्न े ल आप्रण ज्य च व र मी स्वतःवर घेण्य चे न ट

े ले तो

ोणी म झ स िी प्र ां व

मनुष्य िव्हत . तर मी Laser technique च्य मदतीने बनवलेले म झेच एक सांशोधन होते.
ज्य च्य त समोरच्य व्यक्तील आपल्य पुढे मनुष्यच उभ आहे असे व टते. पण तसे नसून ते
म झे बनवलेले उप रण होते. ज्य त िखर ि

श चे प्र रण ए त्र

रून म नवी छट प्रनम थण

े ली ज ते आकण त्य चद्वारे मी त्य उप रण त एक 3D म नवी image आधीच तय र े ली
होती. य त मी

ळे

पडे घ लून, चेहऱ्य वर म स्क आप्रण ह त त बांदू

असलेल्य मनुष्य च

image तय र े ल . प्रशव य त्य उप रण त असलेल्य feature मुळेच त्य म णस चे

पडे ,

त्य वर असलेले रां ग व्यवस्थित प्रदसू श त होते. प्रशव य त्य त laser technique द्वारे च म नवी
छट असलेल्य त्य म णस ची ह लच लही होऊ श ते. फक्त त्य म नवी छटे ल स्पशथ े ल
तर तो मनुष्य नसून प्रवज्ञ न च्य मदतीने े लेले उप रण आहे हे
मी ते उप रण तेिे आधीच

ोण ल ही

ळू श त होते.

ोण ल ही प्रदसण र न ही आप्रण भेटण रही न ही य रीतीने

बसवले होते आप्रण त्य च ररमोटही म झ्य

डे होत . आपण त्य ज गेच्य जवळ आल्य वर मी

ररमोटने ते उप रण च लू े ले प्रशव य मी त्य उप रण सोबतच त्य च laser technique ने
बनवलेली एक बांदू

म्हणजेच बांदु ीची image तय र े ली होती ज्य च्य िह र ने

हीच होण र न ही पण मल तुझ पूणथ प्रवश्व स

म वय च होत म्हणूनच ती laser बांदु

जरी image असली तरी मी त्य उप रण वर िोडे

म े ले आप्रण त्य उप रण त आधीच

बांदु ीच्य गोळीच आव ज रे ॉडथ े ल आप्रण जेव्ह त्य
म्हणजेच image ने आपल्य ह त तील बांदू

ोण ल

ळ्य

पडे घ तलेल्य म णस ने

तुझ्य वर त णली तेव्ह ती बांदू

laser ने
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बनवली असल्य ने त्य बांदु ीतून खऱ्य बांदु ीस रख्य गोळ्य ब हे र पडल्य न हीत. फक्त
बांदु ीतून गोळ्य ब हेर पडल्य च आव ज आल आप्रण त्य laser बांदु ीतून खऱ्य
बांदु ीस रख्य गोळ्य शरीर त घुसण र न हीच प्र ां व य मुळे

ोण ल

हीच इज होण र

न ही. फक्त त्य बांदु ीतून गोळ्य ब हे र पडल्य त अशी image कदसू श ते हे मल म प्रहत
होते. पण तरी दे खील मी तुला व चवण्य चे न ट
ब

ी पुढे

श्य पद्धतीने ग डीच्य समोर तो

े ले.
ळे

पडे घ तलेल म्हणजेच मी laser

technique ने बनवलेल मनुष्य म्हणजेच image आल ,

से त्य ने तुझ्य वर व र े ल

म्हणजेच त्य बांदु ीच्य image सोबत फक्त आव ज आल आप्रण
तर तुला म प्रहत आहे च प्रशव य हे उप रण े वळ र त्रीच्य ि

से मी तुला व चवले हे

श त च ां गल्य पद्धतीने

म

रू श त होते आप्रण म्हणून मी र त्रीच तुला घेऊन तेिे गेलो आप्रण तुला व चवण्य स ठी
झेप घेतल्य वर मी

ोण ल ही अगदी तुलाही समजण र न ही अश्य पद्धतीने तेवढ्य च

हुश रीने उप रण चे ररमोट ह त त घेऊन त्य चे बटण बांद े ले आप्रण म्हणूनच ते उप रण
बांद होऊन laser technique ने बनवलेल तो मनुष्यही ध वत ग यब झ ल आप्रण त्य चमुळे
तो

ोण ल स पडल न ही. "
सुझी-"बापरे एवढं सगळे तू केलेस? मला वाटले तो कोणीतरी मिुष्य असेल. ते तूच

बिवलेले संशोधि होते . एवढं सगळे कशाला. माझ्या मुख्य प्रश्नाचे म्हणजेच ब्लॅकआऊट डे
चा गुन्हेगार तूच आहे स िा हे िाही सां कगतले स. "
कवल्सि-"मी laser technique चे उपकरण बिवले ते फक्त तुझा माझ्यावर कवश्वास
बसण्य स ठीच. तू जेव्ह मल जेल मध्ये भेटण्य स ठी अपॉइां टमेंट घे तली होतीस तेव्ह च मी
तुझ्य बद्दल म प्रहती
ओळखले आप्रण मल

ढली आप्रण त्य त मी तुझ लह नपणीच फोटो प प्रहल तेव्ह मी तुला
ळले

ी तू तीच मुलगी आहे स कजिे मला लहािपणी मदत केली

होती. माझ्याकडे माझे म्हणण्यासारखे असे कोणीच िव्हते आकण म्हणूि मला तुला गमवायचे
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िव्हते म्हणूि मी तुझी जास्त चौकशी ि करताच तुझ्यावर कवश्वास ठे वला. तुझ्या मुख्य प्रश्नाचे
उत्तर म्हणजेच ब्लॅकआऊट डे चा गुन्हेगार मीच आहे . मीच 'We scientist' च्य वैज्ञ प्रन

ां न

त्य ां च्य च लॅब मध्ये म रले. "
सुझी-"तू जरी माझा लहािपणीचा कमत्र असलास तरी तुला काय वाटले की मी
तुझ्यासारख्या गुन्हेगाराला साथ दे ईल? तसे मुळीच होणार िाही कशवाय मला माकहतच होते
की ब्लॅकआऊट डे चा गुन्हेगार तूच आहे स पण मला हे तुझ्या तोंडूि ऐकायचे होते . कवल्सि
तुझ्याकडे असलेल्या 'God's gift' म्हणजे दे व चे वरद न असलेल्य बुद्धद्धमतेचा उपयोग तू
चां गल्या गोष्टीसाठी करत आहे स असेच सगळ्यां िा आकण मलाही वाटत होते पण तू तर
'Human alien' िाही तर दे वािे कदलेल्या बुद्धद्धमतेचा दु रुपयोग करूि झालेला राक्षस आहे स.
तुझे 'we scientist' शी काय एवढे वाकडे होते की तू त्यां िा मारलेस? "
सुझीच्य या बोलण्यावर कवल्सि चां गलाच कचडला. तो सुझी जवळ गेल आप्रण कतला
न ख ली म रली. सुझी प्रवल्सनने प्रतल म रले तरीही न डगमगत त्य च्य उत्तर ची व ट प हत
होती. प्रवल्सन रागािेच प्रतल बोलू लागला.
"मी दे व ने प्रदलेल्य बुस्द्धमतेच दु रुपयोग
'Manmade Evil'. तुला असे व टतेय
तर तसे मुळीच न ही
लो

रण म झ्य

रून झ लेल र क्षस न ही तर मी आहे

ी मल प्रमळ लेली ही बुस्द्धमत्त मल दे व ने प्रदली आहे
डे असलेली ही बुस्द्धमत्त manmade म्हणजेच

ां नीच प्रनम थ ण े ली आहे . "
सुझी-"काय? तू खोटे बोलत आहे स. बुद्धद्धमत्ता लोक कसे बिवू शकतात? "
कवल्सि-"तुला माझे बोलणे खोटे च वाटणार पण तेच सत्य आहे . मला सां ग की we

scientist मध्ये ककती वैज्ञाकिक काम करत होते? "
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सुझी-"We scientist मध्ये 24 वैज्ञाकिक होते पण याचा आकण तुझ्या बुद्धद्धमतेचा काय
संबंध. "
कवल्सि-"संबंध आहे कारण we scientist मध्ये 24 न ही तर 25 वैज्ञाकिक होते. हे 25
वैज्ञाकिक जगातील सवाा त हुश र आप्रण प्रथम िमां काचे वैज्ञाकिक होते . अमेररकेलाही या
वैज्ञाकिकां वर खुप गवा होता पण अमेररकेला ककंवा इतर कोणत्याच दे शाला हे माकहत िाही की
हे 25 वैज्ञाकिक कोणत्याही पातळीवर उतरूि िवीि िवीि संशोधि करत. "
सुझी-"पण रे कॉडा िुसार तर we scientist मध्ये 24 वैज्ञाकिक होते . तू काय बोलतोय
ते मला कळत िाही? "
सुझीच्या या प्रश्नावर कवल्सि र ग नेच कतला बोलला.
"तसे ही म प्रहती
य

ोण ल च न ही आहे आप्रण तुला स ां गणे गरजेचे न हीच आहे पण

रण र तू म झी ब लपणीची मैत्रीण आहे स न म्हणून तुला तुझ्य प्रमत्र ची बुस्द्धमत्त

प्र ती आहे आप्रण त्य म गील रहस्य हे

ळलेच प प्रहजे म्हणून स ां गतो. "

असे बोलूि कवल्सि सुझीला सकवस्तर माकहती दे ऊ लागला.
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29 वर् थ अगोदर.............

कठकाण-अमेररका

'We scientist' चे 25 वैज्ञाकिक असेच एक िवीि संशोधि करत होते. ब्लड कॅम्प च्या
दव्यारे हे जगासमोर समाजसेवेचे िाटक करत पण त्यां चा खरा हे तू होता की ब्लड कॅम्प मध्ये
आलेल्या प्रत्येक माणसाच्या रक्ताचे sample गोळा करणे. या वैज्ञाकिकां िा असा मिुष्य
बिवायचा होता जो एखादया मािवी यंत्र म्हणजेच रॉबोट पेक्षाही हुशार असेल. हे वैज्ञाकिक
ब्लड कॅम्प मधील पाच जणां चा एक गट करूि त्यां च्या रक्ताचे sample एकत्र करूि त्यावर
वेगवेगळे प्रयोग करायचे आकण त्यातूि त्यां िी एक िवीि लस शोधली ज्याचा प्रयोग जिावरावर
करण्याआधी त्यां िी मािवावरच करायचे ठरवले आकण त्यां चा म नववतेल

प्रळम फ सण र

हा किणाय गुप्त होता. अमेररकेलाही याची काहीच कल्पिा िव्हती. लसीकरण म्हणजे शरीराची
प्रकतकारशक्ती वाढवण्यासाठी कदलेले औषध पण याच लसीमध्ये त्यां िी अश्या घटकां चे कमश्रण
केले होते ज्यािे लसीकरण कदलेल्या मािवाची बुद्धद्धमत्ता इतरां पेक्षा 10 पटीिे वाढे ल पण याचे
side effect काय असतील याची त्यां िी पवाा केली िाही.
या वैज्ञाकिकां िी स्वतः बिवलेल्या औषधाचा प्रयोग गरीब गभावती मातां वर केला. िऊ
मकहिे त्यां िा हे िवीि संशोधि केलेले लसीकरण बाळां साठी उपयुक्त आहे असे सां गूि त्य ां न
दे ण्यात आले. त्यां िी जवळ जवळ चार वेळा हा प्रयत्न चार गरीब गभावती मातांवर केला
ज्य ां च्य मागे कोणी िातेवाईक वैगेरे िाही पण या लसीकरणाचा प्रभाव ककंवा side effect
इतके होते की त्यां िी चारही वेळा केलेले प्रयत्न फोल ठरले आकण त्यां च्याच मुळे त्या चार
गभावती मातां िा आपली मुले गमवावी लागली. त्या चारही माता अगदी गरीब असल्यािे ककंवा
त्यां च्या मागे कोणीही िसल्यािे त्यां िा य च वैज्ञ प्रन

ां नी काही पैसे दे ऊि शां त केले .
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शेवटी त्यां िी अखेरचा पाचवा प्रयत्न कवल्सिच्या आईवर करण्याचे ठरवले आकण त्यां िी
तसे केलेही. त्यामुळे िऊ मकहन्यां िी कवल्सिच्या आईिे कवल्सिला जन्म कदला पण
लसीकरणाच्या side effect मुळे कवल्सि ऐवजी ती मरण पावली. कवल्सि सुखरूप या जगात
आला.
त्या 25 वैज्ञाकिकां िी केलेल्या संशोधिाचे काहीही side effect कवल्सिवर झाले िव्हते.
तो खुपच सुदृढ होता. त्या 25 वैज्ञाकिकां िी कवल्सिला म्हणजेच एका लहाि िुकत्याच
जन्मलेल्या बाळाला जगासाठी मृत दाखवूि आपल्या लॅब मध्ये िेले आकण त्याच्यावर
वेगवेगळ्या पद्धतीिे संशोधि चालूच ठे वले पण एका लहाि मुलावर होणारा हा अन्याय त्याच
25 वैज्ञाकिकां च्या टीममध्ये असलेल्या 'मॅकडसि' िावाच्या मकहलेला पटला िाही आकण
रुचलाही िाही. तसे कतला या बाकीच्या 24 वैज्ञाकिकां चे असे वाईट ककंवा illegal कृत्य आवडत
िसे कशवाय कतिे एक दोि वेळा त्यां च्या कवरुद्ध जाण्यासाठी तयारीही केली. य वैज्ञ प्रन

ां च

मुख्य ऑप्रलव्हरने आप्रण त्य च्य इतर स िीद र ां नी कतला आकण कतच्या कुटू ं बाला मारण्याची
कभती घातली. त्यामुळे ती काहीच करू शकत िव्हती.
पण आता एका लहाि मुलावर चाललेले संशोधि आकण त्याचे हाल बघूि मॅकडसििे
एका रात्री मोठया कजद्दीिे लहाि कवल्सिला तेथूि पळवले आकण एका अिाथश्रमात िेवूि ठे वले.
दु सऱ्या कदवशी जेव्हा बाकीच्या 24 वैज्ञाकिकां िा हे कळले तेव्हा त्यां िा हे कळायला उशीर
लागलाच िाही की या सगळ्या मागे मॅकडसिच असणार पण जेव्हा ते मॅकडसिकडे गेले तेव्हा
कतचा आधीच हृदयकवकाराच्या झटक्यािे मृत्यू झाला होता. त्यािंतर त्या 24 वैज्ञाकिकां िी
मॅकडसिच्या कुटुं बालाही मारूि टाकले आकण आपल्या सगळ्या research मधूि आकण
मॅकडसििे केलेल्या research मधूिही कतचे िाव काढू ि टाकले त्यामुळे रे कॉडा िुसार
सगळ्यां िा 'we scientist' ही 24 वैज्ञाकिकां ची टीम आहे एवढं च माकहत आहे .
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त्या 24 वैज्ञाकिकां िी त्या लहाि बाळाला म्हणजेच कवल्सिला शोधण्याचा प्रयत्न केला
पण त्यां िा कवल्सि कुठे च कमळाला िाही कारण कवल्सिला मॅकडसििे ज्या अिाथआश्रमात
ठे वले होते ते अमेररकेचे अिाथआश्रम बंद होऊि इस्राईल मध्ये shift झाले होते . त्या 24
वैज्ञाकिकां नी बनवलेल्य लसी रण मुळे म्हणजेच त्य ां च्य संशोधिामुळेच इतर मुलां पेक्षा 10
पटीिे जास्त बुद्धद्धमत्ता ही कवल्सि मध्ये आली.
हळू हळू कवल्सिही मोठा होत गेला आकण त्याची बुद्धद्धमत्ताही वाढू लागली. त्याच्या
बुद्धद्धमतेचे खास वैकशष्ट म्हणजे त्याच्या जन्मल्यापासूिच्या सगळ्या आठवणी एखाद्या कॉम्पुटर
सारख्या त्याच्या डोक्यात कफट होत्या आकण लहािपणी इतर मुलां िा आपण काय काय केले
हे दे खील आठवत िसले तरीही कवल्सिला मात्र स्वतःच्या जीविातील वयाच्या सगळ्या
टप्यावरच्या आठवणी बरोबर लक्षात होत्या. म्हणूि त्याला आपल्या आईचा मृत्यू कसा झाला
कशवाय ते 24 वैज्ञाकिक कोण होते हे दे खील लक्षात होते . त्यामुळे त्यािे इस्राईल मध्ये आपले
कशक्षण घेतले आकण तो scientist झाला. त्यािे वैज्ञाकिकां ची ताकद आपल्या डोळ्यां िीच
पाकहली होती. त्यािे आपल्या शरीराची चाचणी ककत्येक डॉक्टरां कडे केली होती. त्यात त्य ल
काहीच स पडले िव्हते. त्य वैज्ञ प्रन

ां नी त्याच्यावर लसीकरण करूि जे काही संशोधि केले

होते त्याचा लवलेशही त्याच्या शरीरात कुठे ही िव्हता. म्हणूि कवल्सिला हे कळले होते की
वैज्ञाकिक कोणतीही गोष्ट सहज करू शकतात.
आपले कशक्षण झाल्यावर अमेरर े त र हूनच वय च्य 15 व्या वषीच कवल्सििे त्य 24
वैज्ञाकि

ां न म रण्य च प्लॅन े ल . त्य ने बराच वेळ 24 वैज्ञाकिकां च्या लॅबची संपूणा माकहती

काढली आकण त्यािंतर व्यवद्धस्थत तय री करूि त्यां च्या लॅबचे software crack

रून

आजूबाजूला असलेले कॅमेराही hack केले. lights च्या main switch मध्ये गडबड करूि
काळे कपडे घ लून आकण अंधारात योग्य पद्धतीिे कदसू शकेल असा त्यािेच तयार केलेला
चष्मा घालूि त्यां च्या लॅब मध्ये घुसला. तसे त्यािे लॅब मधले software crack केले असले

40

तरीही त्याला आत जाण्यापासूि अडवण्यासाठी security ची माणसे होतीच आकण त्यां च्या
पासूि वाचण्यासाठी त्यािे 'Laughing gas' प्रमाणे 'Statue gas' तयार केली. ज्यामुळे
माणसां िा बोलता तर येऊ शकत होते पण हालचाली अचािक थां बतात. कशवाय शरीर
कमकुवत होऊि त्यां चे हातपाय थंड पडूि जागीच द्धखळू ि राहतात. याच रसायिाच्या मदतीिे
कवल्सिच्या दु पट्ट, कटपट्ट ताकदीचे असलेल्या त्या security च्या माणसां िा प्रकतकार करता
आला िाही. कवल्सििे आपल्याकडे असलेल्या धारदार सुऱ्यािे वहशी जिावरासारखे सहजतेिे
त्यां िा मारले.
याच गॅसच्या मदतीिे इतर वैज्ञाकिकां ची दे खील हालचालही थां बली ज्यामुळे त्यां ची
फक्त आता ककंकाळी बाहे र आली त्यां िा प्रकतकार करता आलाच िाही. कवल्सििे सहजतेिे
त्या 23 वैज्ञाकिकां िा आकण त्यां च्या मुख्याला म्हणजेच ऑकलव्हरलाही आपल्या त्याच सुऱ्यािे
वहशी जिावरासारखे मारले . कवल्सििे आपल्या चेहऱ्यावर कवकशष्ट प्रकारचे त्यािेच बिवलेले
मास्क घातले होते. त्यािे बिवलेल्या gas म्हणजेच रसायिामुळे त्याला काहीही त्रास झालाच
िाही. त्यािे हातात जाड काळ्या रं गाचे gloves घातले होते . त्याचे fingerprints कोणालाही
स पडले िाही. त्यािे पायात घातलेले बूटही त्याच्या पायापेक्षा दोि, तीि इं च मोठे होते . त्याच्या
बुटावरूिही त्याचा शोध कोणालाही घेता आला िाही.
तो बंदुक वापरूि सगळ्यां िा सहजतेिे मारू शकला असता. पण मेलेल्या माणसां च्या
शरीरात असलेल्या बंदुकीच्या गोळीिे अमेररकेच्या सरकारला कवल्सिपयांत पोहचता आले
असते आकण म्हणूि कवल्सििे त्यािे तयार केलेल्या रसायिाचा आकण धारदार सुऱ्याचा उपयोग
करूि 24 वैज्ञाकिकां िा मारले . कवल्सििे आपल्या बुद्धद्धमतेचा उपयोग करूि एकही पुरावा
मागे ठे वला िव्हता त्याचमुळे त्याला पकडणे शक्यच िव्हते.
प्रवल्सनल आपल्य बुद्धीच्या जोरावर प्रकसद्धी आकण बक्कळ पैसा कमळवायचा होता
पण जर त्याची बुद्धद्धमत्ता आकण त्याचे गूढ सगळ्या जगासमोर आले असते तर त्या 24
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वैज्ञाकिकां िी कवल्सि हा त्यां िीच बिवलेला आकवष्कार आहे हे जगासमोर मां डले असते आकण
कवल्सि प्रकसद्धी आकण पैसा दोन्ही प सून हु ल असत म्हणूि कवल्सििे एवढे मोठे प ऊल
उचलून त्य वैज्ञ प्रन

ां न म रले. एवढे च िाही तर त्यािे त्याच्या past म्हणजेच भूतकाळातील

आपला कोट सोडूि बाकी सगळ्या गोष्टी व्यवद्धस्थत िष्ट केल्या जेणेकरूि कोणी ककतीही
प्रयत्न केला तरीही कोणालाही त्याच्याबद्दल कधीच कोणती माकहती कमळणार िाही.
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वतामािकाळ.....
प्रठ

ण-इस्र ईल (Israel)

सुझीिे कवल्सिचे हे बोलणे ऐकले आकण कतला चां गलाच धक्का बसला कारण कवल्सिच्या
बुद्धीला तीच िाही तर जगातील सवा जण 'God's gift' समजत होते पण त्याची बुद्धी ही तर
manmade होती जी त्याच 25 वैज्ञाकिकां िी ज्यां िा सगळे चां गले वैज्ञाकिक समजत होते
त्यां चेच संशोधि किघाले . कतला आता ब्लॅकआऊट डे चा गुन्हेगार आकण गुन्हेगाराचे
गुन्हेगारामागचे कारण समजले होते . ती तशीच शां तपणे कवल्सिकडे बघत होती. कवल्सि
सगळे सां गूि थोडा वेळ थां बला आकण बोलू लागला.
प्रवल्सन-"मी वैज्ञ प्रन

झ लो आप्रण मी म झे पप्रहले सांशोधन घेऊन इस्र ईल मधल्य

वैज्ञ प्रन

ां न द खवले पण म झे वय लह न असल्य ने त्य ां नी म झ्य सांशोधन ची सव थ समोर

फप्रजती

े ली पण म झ्य बुस्द्धमतेल द द प्रदली ती इतर 63 दे श ने. तसे इस्र ईल हे

अमेरर े नांतर प्रवज्ञ न क्षेत्र त िगती

रत असलेल दु सऱ्य क्रम ां

च दे श होत आप्रण तेच य

63 दे श ां न बघवत िव्हते म्हणून य इतर 63 दे श ां नीच म झ्य सोबत प्रमळू न गुप्त

रर ेल.

तू वल्डथ वॉर, bio वॉर तर ऐ ले असशीलच पण मी तय र े ले Cold वॉर. "
सुझी-"गुप्त करार कोणता कशवाय Cold वॉर हे काय आहे ? "
कवल्सि-"Cold वॉर म्हणजेच शत्रूसमोर तलवार चालवायची पण अश्या शां त आकण संथ
पद्दतीिे ज्याची त्याला काहीच माकहती िसेल आकण एकाच घावात त्याचे साम्राज्य िष्ट होईल
तरीही समोरचा शत्रू तलवार चालवणाऱ्यालाच आपला दे व मािेल आकण त्यासाठीच आम्ही
केलेल्या या गुप्त करारात इस्राईलचे िामोकिशाण कमटवण्याचे आम्ही ठरवले . "
सुझी-"म्हणजे काय करायचे िेमके मला कळले िाही. "
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सुझीच्य य िश्न वर स्वतःची स्तुती आपल्य तोांडून सुझील स ां गण्य स ठी र ग वलेल
प्रवल्सन क्षण ध थ त खुपच खुश आप्रण आतुर झ ल आप्रण सुझील बोलू ल गल .
कवल्सि-"सुझी मला सां ग इस्राईल मध्ये सवात्र पसरलेली महामारी िेसकगाक आहे िा
त्याचे मूळ कारण काय तुला माकहत आहे का? "
प्रवल्सनचे cold war चे रहस्य
टव

य आहे आप्रण प्रवल्सनचे उत्तर

य आहे हे सुझी

न

रून ऐ त होती म्हणून ती त्य ल बोलली.
सुझी-"अथाा त इस्राईल मध्ये सवात्र पसरलेली महामारी नैसप्रगथ

आहे त्याचे कारण

अद्यापही कोणाला शोधता आले िाही सगळे लोक असच म्हणत आहेत की बहुतेक दे वािेच
त्यां िा त्यां च्या वाईट कृत्यासाठी हा शाप कदला आहे . "
कवल्सि-"दे व, ककती मूखा आहे त ते लोक त्यां िा इतकेही िाही माकहत की ही महामारी
दे वािे िाही तर दे वािे बिवलेल्या पण माणसािे तयार केलेल्या राक्षसािे म्हणजेच Manmade
evil िे तयार केली आहे. "
सुझी-"म्हणजे तुला असं म्हणायचेय की ही महामारी िेसकगाक िसूि तू तयार केली
आहे स. "
कवल्सि-"हो अगदी बरोबर. ही महामारी मी तयार केली आहे . त्या 63 दे शां बरोबर
कमळू ि मी जो करार केला त्यातच मी इस्राईलला हळू हळू पण कोणाला कळणारही िाही
अश्या पद्धतीिे संपवण्याचा आराखडा केला. माझे पकहले संशोधि इस्राईलच्याच वैज्ञाकिकां िी
िाकारल्यावर मी इस्राईलच्याच भोळ्या भाबड्या जितेचा कवश्वास कजंकण्यासाठी माझे अिेक
संशोधि त्यां च्या भल्यासाठी वापरले त्यामुळे सगळे मला दु सरा दे व समजू लागले .
काही वषाां िी मी सगळ्या मोबाईल कंपिीला एक उपकरण बिवूि कदले ज्य ल मी न व
प्रदले होते 'GTN म्हणजेच Good Tool For Network' ते उपकरण मोबाईल टॉवरला लावले
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की signal strength वाढते असे मी त्यां िा सां कगतले होते पण त्य उप रण चे खरे न व होते
'GTN म्हणजेच 'Dangerous Tool For Normal People'

रण त्या उपकरणािे

मोबाईलची signal strength तर वाढायची पण त्याहूिही अकधक धक्कादायक ज्याचा कोणी
कवचारही केला िसेल असे रहस्य त्य म गे होते. त्या उपकरणामुळे मोबाईल टॉवर मधूि
येणाऱ्या rediation मधून घातक प्रकारचे छोटे स्फकटक बाहे र पडत जे हवेत सहज कवरूि
जात पण त्या स्फकटकांमुळेच मािवी जीवाला धोका आहे हे मी त्यां िा सां कगतले िाही.
हे स्फकटक मािवी शरीरात पूणापणे राहण्यासाठी ककंवा या स्फकटकां िी मािवी
शरीराचा ताबा घेण्यासाठी जवळ जवळ 10 वषा जाणे गरजेचे होते . म्हणूि मी गुन्हेगारां िा
ठे वण्याच्या िावाखाली असे जेल आधीच बिवले होते ज्यात बाहे रच्या दू कषत हवेचा एकही कण
आत येऊ शकणार िाही आकण माझी बुद्धद्धमत्ता ही कोणालाही घातक ठरू शकते असा
बहाणा करूि 63 दे शां िा इस्राईलवर दबाव टाकण्यासाठी सां गूि मला 10 वषा त्याच जेल
मध्ये कैद करायला लावले . खर सां गायचे तर त्यां िी मला कैद केले िाही तर मी स्वतःचे केलेले
संशोधि ककती सफल झाले हे मीच बिवलेल्या माझ्या घरात राहूि बघत होतो आकण 10
वषाां िी माझ्या संशोधिाला यश आले , ज्याचा मी कवचार केला होता तेच झाले मी तयार केलेल्या
उपकरणामुळेच आज इस्राईलच्या बहुतां शी लोकां िा मीच तयार केलेल्या महामारीिे ग्रासले
आहे ज्याचा शेवट फक्त मृत्यूिेच होणार आहे कशवाय आता थोडयाच कदवसात इस्राईलचे
िामोकिशाण कमटणार आहे आकण आता मी बिवलेले antidote इस्राईलच्या सरकारला
दे ऊि मी दु सऱ्या दे शात जाणार आहे आकण मला कोणीही अडवू शकत िाही कारण तशी
इस्राईलच्या सरकारिेच मला परवािगी कदली आहे आकण इस्राईलमधील जिताही माझ्या
सोबत आहे .
ळलां

सुझी मी प्र ती मह न आहे ते. मी

े वळ म झ्य ए

च ड व ने तू

म्हां टल्य िम णे म नवी र क्षस असूनही सव थ स ठी दु सर दे व बनलो. "
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प्रवल्सन एवढे बोलून आपल्य

म चे

ौतु

सुझील स ां गून प्रनदथ यीपणे ह स्य

रत

होत म त्र कवल्सिच्या या बोलण्यावर सुझी चां गलीच चिावली होती कारण ज्या महामारीला
सगळे नैसप्रगथ

समजत होते त्याला बिवणारा हा कवल्सिच होता. जसजसे प्रवल्सनचे एक एक

गुप्रपत ब हे र येत होते तसतस प्रतल धक्क च बसत होत . सुझीने जेवढ प्रवच र े ल होत
त्य हून अप्रध

भय न

प्रवल्सनच चेहर प्रतल प्रदसत होत . पण तरीही स्वतःला अजूि खंबीर

करत आप्रण उरलेल्य िश्न ां ची उत्तरे म प्रहती

रून घेण्य स ठी ती त्य ल बोलू लागली.

"मल स ां ग पण एवढे 10 वर्थ तू जेल मध्ये र हण्य पेक्ष दु सऱ्य दे श त ज ऊ श त
होत स मग तू तसे

न ही े लेस आप्रण इस्र ईल मधल्य मह म रीवर तूच antidote बनवले

आहे स आप्रण तुझ्य बनवलेल्य antidote मुळे तो मनुष्यही ठी
antidote च व पर
प्रमटण र हे तू

रून इतर न गरर ही ठी

होतीलच मग इस्र ईलचे न मोप्रनश ण

से बोलू श तोस. "

सुझीच्य िश्न वर कवल्सि आपले िूर हास्य
"मी इतर 63 दे श ां सोबत प्रमळू न जो
सलेही आप्रण

झ ल च आहे आप्रण तुझ्य च

हीही सांशोधन

रतच कतच्याकडे बघूि कतला बोलू लागला.

र र े ल होत त्य त एक अट होती

ी मी

रू श तो पण हे सगळे मी इस्र ईल मध्येच र हून े ले

प प्रहजे. जो पयांत हे सां शोधन यशस्वी होत न ही तो पयांत इस्र ईल सोडून मल

ु ठे ही ज त

येण र न ही आप्रण त्य चमुळे मी 10 वर्थ इतर दे श त न ज त इस्र ईल मध्येच र प्रहलो प्रशव य
मी बनवलेल्य antidote मुळे मह म रीतून बर झ लेल मनुष्य फक्त एक ते दोन वर्थच जगू
श तो त्य नांतर त्य च मृत्यू प्रनप्रश्चत आहे च प्रशव य त्य बऱ्य झ लेल्य म णस वर
प्र तीही तप सणी े ली तरी मी antidote
हे

ोण ल च

स बनवल आहे प्र ां व म झी पद्धत

ळण र न ही आप्रण त्य चमुळे 200 वैज्ञ प्रन

ोणीही
य आहे

ां नी तप सणी े ल्य वरही त्य ां न

हीच स पडले न ही. य मह म रीच योग्य उप य म्हणजेच antidote बनवण्य च फॉमुथल
ज्य ने मनुष्य व्यवस्थित बर होईल तो मी म झ्य य ड यरीत प्रलहल आहे पण अि थ त मी तुला
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प्र ां व तुझ्य टीमल तो दे ण र न हीच आहे आप्रण
हे प्रठ

ोणी प्र तीही ियत्न े ल तरी त्य ां न म झे

ण प्रमळण र न ही आप्रण तुलाही इिून सोड यल

ोणी येण र न ही. "

कवल्सिच्या या बोलण्यावर सुझी आश्चयाचककत झालीच होती कारण एक साधारण मिुष्य
ज्याच्याकडे फक्त बुद्धद्धमत्ता आहे त्यािे काहीही अलौककक शक्ती वैगरे ि वापरता फक्त
कवज्ञािाचा वापर करूि एखाद्या राक्षसाहूि अकधक ककळसवाण खेळ रचला ज्यात सामान्य
मिुष्याला बळी पडावे लागले .
सुझीला कवल्सिचा प्रचंड राग येतच होता तरीही एवढ गंभीर प्रसंग असतािा ती
जोरजोरात हसू लागली. कतला असे हसतािा पाहूि कवल्सिच्याही चेहऱ्यावरचे हसू गायब झाले .
थोडया वेळािे सुझी 'पाच' 'चार' 'तीि' असे अंक बोलू लागली. कवल्सिला तर ती काय करते
आहे हे कळलेच िाही. सुझी पुन्हा 'दोि' आकण 'एक' एवढे बोलली. कतिे 'एक' बोलल्यावर
कवल्सििे ज्या फॅक्टरी मध्ये सुझीला ठे वले होते त्या संपूणा पररसराचा commandos िी ताबा
घेतला होता. बंदुकीच्या गोळ्यां चा आवाज फॅक्टरीत सवात्र पसरत होता. कवल्सििे लगेच
आपल्या CCTV camera द्वारे बाहे र काय चालेले आहे हे बकघतले तर तेथे खुप सारे
commandos फॅक्टरीच त ब घेऊन उभे होते. ते पाहूि य commandos ल मी आकण
सुझी कुठे आहे हे कसे कळले य चे त्य ल आश्चया व टत होतेच पण तरीही आश्चय थ पेक्ष
त्यां च्यावर खुप रागही येत होता. त्याची ती कद्वधा मिद्धस्थती ओळखुि सुझीच त्याला बोलली.
"तू फ र मोठ आप्रण हुश र वैज्ञ प्रन

आहे स आप्रण म्हणूनच तू मल म झे घड्य ळ,

मोब ईल वैगरे सगळे आपण जेिून आलो त्य लॅब मध्येच ठे व यल स ां प्रगतलेस
म प्रहत होतेच

रण तुला

ी त्य त transmitter असण र आप्रण मोठय हुश रीने आपण तेिून प्रनघून

गेल्य वर त्य लॅब मध्ये आधीच सेफ्टीस ठी बसवलेल्य बॉम्बने तुझ्य
द्वारे स्फोट घडवल स

रण तुला म प्रहत होते

ी असे

धी न

डे असलेल्य ररमोट
धी तरी घडण र होतेच

म्हणून तू तुझ्य च लॅब मध्ये बॉम्ब प्रफट े ले होतेस जे योग्य वेळी व परत येईल.
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तसे तू एक बरोबर ओळखलेस

रण म झ्य घड्य ळ त एक transmitter होतेच पण

म झ्य शरीर त मी ह त त ऑपेरेशन

रून प्रफट बसवलेले transmitter तू न ही ओळखू

श ल स. त्य च transmitter मुळे तुझे सगळे बोलणे म झी सांपूणथ टीम ऐ त आहे आप्रण तू
मल

ु ठे ठे वले आहे स हे ही transmitter द्वारे track

रून त्य ां नी शोधून

त्य च transmitter मध्ये save झ लेल्य तुझ्य च रे ॉप्रडांगच व पर

ढले. आत

रून तुला जन्मठे पेची

प्रशक्ष प्रमळण र आहे च पण अि थ त जर आत य commandos च्य ह तून तू व चल स तरच.
तसेही तुला प्रमळ लेल्य य बुद्धीच तू च ां गल व पर े ल असत स तर ही वेळ आलीच नसती.
Manmade evil म्हणजेच म नव ने बनवलेल म नवी र क्षस बरोबर न , मी म नते
बनवण रे र क्षस होते पण तू तुझ्य बुद्धीच च ांगल उपयोग
श ल असत स मग तसे तू

ी तुला

रून एक च ां गल मनुष्य बनूच

े ले न हीस? "

सुझीिे असे बोलल्यावर आप्रण आपण पूणथपणे अड लोय या कवचारािे कवल्सि मिातूि
थोडा घाबरला तर होताच पण तरीही त्य ल स्वतः केलेल्या संशोधिावर जास्तच कवश्वास होता
म्हणूि तो कतला बोलू लागला.
"मल प्रमळ लेल्य बुद्धीच च ां गल व पर
फप्रजतीच पण त्य च च व ईट व पर
एवढां च न ही तर ज्य वैज्ञ प्रन

रून झ ले

रून आत म झ्य

य तर इतर वैज्ञ प्रन

ां डून

डे िप्रसद्धी आप्रण बक्कळ पैस आहे

ां डून म झी फप्रजती झ ली तेच वैज्ञ प्रन

म झ्य बुद्धीसमोर

झु ले आहे त आप्रण आत मी िोडय च वेळ त ह दे श सोडून खुप दू रवर प्रनघून ज ईल. र प्रहल
िश्न तुझ्य commandos च तर त्य ां नी आधी मल प ड यल हवे न मी बनवलेली ही लॅब
म्हणजेच एक चक्रव्यूह आहे ज्य त आत येणे

ोण ल ही शक्य न ही. तुझे commandos आत

येऊच श ण र न हीत तर मल प डण र

से? "

प्रवल्सनच्य य अपेप्रक्षत उत्तर वर सुझी त्य ल बोलू ल गली.
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सुझी-"मला माकहत होतेच तू हा प्रश्न करणार, तू बिवलेले जेल जेव्हा मी पाकहले िा
तेव्हाच मला तुझी बुद्धद्धमत्ता कळली आकण म्हणूिच मी त्या commandos ला अश्या सूचिा
कदल्या आहे त की ज स्तीत ज स्त 15 कमकिटे वाट पहा आकण जर आम्ही दोघे जेथे असू तेथूि
बाहे र िाही आलो तर तुम्ही ती जागा उध्वस्त करा ककंवा त्याचा िायिाट करा कारण
तुझ्यासारख्या Manmade evil ला संपवणे गरजेचे आहे . आता केवळ सात कमकिटे च बाकी
आहे त. बघ कवचार कर, तू जर सगळे गुन्हे कबूल करूि सगळ्यां ची माफी माकगतलीस तर
तुझी कशक्षा कमी होईल िाहीतर तुझा मृत्यू येथेच होईल. "
सुझीच्य बोलण्य ने प्रवल्सन घ बरल तर होत च पण तरी दे खील चेहऱ्य वर भीती न
द खवत तो प्रतल र ग नेच बोलू ल गल .
कवल्सि-"मी आकण गुन्हे कबूल करू असं काहीच होणार िाही आकण तुम्ही साधारण
माणसे कमळू ि मला मारणार िाहीच कारण मी तयार केलेल्या महामारीचे योग्य antidote
बिवण्याचा फॉमुाला माझ्या डायरीत आहे आकण त्याची तुम्हाला गरज आहे च कशवाय माझ्या
सोबत तुझाही मृत्यू होईल िा आकण मला माकहत आहे तू सगळे खोटे बोलतेस. "
सुझी-"कवल्सि हे च सत्य आहे आकण जेव्हा मी दे शासाठी काम करण्याचे ठरवले िा
तेव्हाच त्य दे श ल व चवण्य स ठी े व्ह ही मरणाला आकलंगण दे ण्य स ठी मी तय र आहे .
मग मी मेले तरी चालेल पण तुझ्यासारख्या मािवािे बिवलेल्या या मािवी राक्षसाला सोडणार
िाही आकण राकहला प्रश्न योग्य antidote चा तर मी 10 कदवस तुझ्या सोबत होते िा तेव्हाच
जसे जमेल तसे तू बिवलेले antidote आकण तुझ्या सगळ्या डायरीचे फोटो काढू ि मी ते इतर
वैज्ञाकिकां िा पाठवले आहे त त्यातच योग्य antidote बिवण्याचा फॉम्युाला होता आकण त्यां िी
त्यां च्याच मदतीिे योग्य antidote बिवलेही आहे त आकण ही माकहती गुप्त असल्यािे
कोणत्याही दे शाला त्याची खबर िव्हती आकण म्हणूिच तुझ्या सोबत असलेल्या इतर 63
दे शां िाही िव्हती म्हणूि ते दे खील तुला याबाबत काहीच सां गू शकले िाहीत एवढे च िाही तर
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तुझ्या मृत्यू िंतर त्या 63 दे शां िाचेही सगळे हक्क रद्द करण्यात येतील आकण इस्राईल मधील
सगळे िागररक पुन्हा सु खी, आिंदी आकण सुदृढ होतील आकण तुला जे सगळे लोक दु सरा दे व
माित होते त्यां िाही कळे ल की तू दे व िसूि Manmade evil म्हणजेच म नव ने बनवलेल
म नवी र क्षस आहे स. "
सुझीचे बोलणे ऐकूि कवल्सि सुझीवर चां गलाच रागावला होता पण तो आता काहीच
करू शकत िव्हता. सुझी पुन्हा आपल्य चेहऱ्य वर सम ध न चे हसू आणत 'पाच' 'चार' असे
अंक बोलू लागली आकण कवल्सििे रागािेच आपली सगळी शक्ती ए वटू न कतला चां गलीच
थोबाडीत मारली. प्रवल्सनने म रल्य ने सुझीच्या तोंडातूि रक्त येऊ लागले पण तरीही कतच्या
चेहऱ्यावर हसू होते. कतिे खुचीला बां धलेले आपले हात प्रवल्सनशी बोलत बोलत सोडले होते.
ती चेहऱ्यावर हसू आणतच खुचीवरूि उठली आकण पुन्हा 'तीि' 'दोि' 'एक' असे म्हं टले.
कवल्सिचे हृदयही घाबरूि कतच्या अंकासोबत जोर त धडधडू लागले . सुझीिे 'एक' असा
अखेरचा अंक म्हं टल्यावर त्या संपूणा फॅक्टरीत एक मोठा स्फोट झाला.
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एका आठवड्यािंतर................

कठकाण-अमेररका

अमेररकेच्या एका टीव्ही कवकण्य च्या दु कािात भल्या मोठया टीव्हीवर news चॅिेल
लावले होते आकण दु कािाच्या बाहे रूि पारदशाक काचेतूि एक मुलगी व्हीलचेअर वर बसूि
त्या टीव्ही मधली बातमी आपले डोळे मोठे करूि बघत होती. त्या news मध्ये इस्राईल या
शहराची news दाखवत होते. त्यात कवल्सि ज्याला लोक दु सरा दे व माित होते त्याचे खरं रूप
जगापुढे दाखवले जात होते कशवाय तोच 'ब्लॅकआऊट डे ' चा गुन्हेगार आहे हे ही कसद्ध झाले
होते आकण कवल्सििेच त्याच्या डायरीत कलहलेल्या योग्य antidote च्या फॉमुाल्याचा वापर
करूि इतर वैज्ञाकिकां िी बिवलेल्या योग्य antidote मुळे इस्राईल मधील महामारीचे कशकार
झालेले लोक बरे होत होते कशवाय कतकडच्या मोबाईल कंपन्यािी कवल्सििे बिवलेले 'GTN'
चे उपकरण आता प्रत्येक towers मधूि काढले होते आकण त्याची योग्य ती कवल्हे वाट लावली
होती आकण कवल्सिला साथ दे णाऱ्या 63 दे शाकवरुद्ध इस्राईलच्या सरकारिेच गुन्हा दाखल
केला होता आकण इतर दे शां च्या संमतीिे त्यां चे सवा हक्क, अकधकार रद्द करण्यात आले होते .
इस्राईल मधील जिजीवि सुखी झाले होते कशवाय कवल्सि सारखा परत कोणी राक्षस
कवज्ञान च्या मदतीिे किमाा ण होऊ िये याची पूणा दक्षता घेतली जात होती पण कवल्सिचे कृत्य
समोर आणणाऱ्या व्यक्तीचे रहस्य हे गूढ होते कारण त्या व्यक्तीची कोणतीही माकहती ही
news channel ला कदली गेली िव्हती. एवढी news बकघतल्यावर त्या दु कािाच्या मालकािे
channel बदलले.
ही सवा news मध्ये दाखवली जात असलेली बातमी ऐकूि ती मुलगी खुश झाली होती.
जी मुलगी ही बातमी टीव्ही वर डोळे कवस्फारूि पाहत होती ती दु सरी कतसरी कोणी िसूि
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सुझी म्हणजेच CIA agent इमा होती. फॅक्टरी मध्ये झालेल्या स्फोटात कवल्सि तर मारला
गेला पण सुझी मात्र दे वाच्या कृपेिे कजवंत राकहली होती. जवळ जवळ एक आठवडा ती
हॉद्धस्पटल मध्ये होती आकण एका आठवड्यािंतर बरे झाल्यावर कतला आज हॉद्धस्पटल मधूि
कडस्चाजा कमळाला होता. स्फोटात कतच्या दोन्ही पायां वर बराच मार लागला होता त्यामुळे कतचे
शरीर बरे झाले असले तरी पाय अजूिही बरे झाले िव्हते म्हणूिच ती व्हीलचेअरचा वापर
करत होती. कतच्या सोबत असलेल्या साथीदारासोबत ती इद्धस्पतळामधूि बाहे र पडली. कतचा
साथीदार गाडी आणण्यासाठी कतला इद्धस्पतळाच्या बाहे र ठे वूि गेला होता. सुझी तशीच
इद्धस्पतळाच्या बाहे र व्हीलचेअरवर बसली होती की कतिे जवळच एका टीव्हीच्या दु कािात
चाललेली ही news पाकहली आकण ती तशीच बाहे र व्हीलचेअरवर बसूि news पाहू लागली.
ती news प हून तेिून प्रनघतच होती इतक्यात कतचा तो साथीदार कतच्या जवळ आला आकण
कतला काय पाहत होती हे कवचारू लागला. त्या साथीदाराच्या बोलण्यािे भािावर येत तीही
त्याला news पाहत होती असे बोलूि तेथूि किघू लागली. सुझी कसली news पाहत होती याची
उत्सुकता असलेल्या त्या साथीदारािे पुन्हा कतला 'कोणती news पाहत होतीस म्हणजे news
ची headline काय होती' असा प्रश्न केला तेव्हा सुझी पुढे जाता जाता थांबली आकण त्याच्याकडे
मागे वळू ि हसूि त्याला त्याला बोलू लागली 'Manmade evil died'.
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साराांश

कमत्रहो, तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेलच िा की काल्पकिक कथेत सारां शाची काय गरज
कशवाय काल्पकिक कथेत सारां श असतोच कुठे पण या कथेत मात्र सारां श आहे .
कवज्ञाि हे एक असे तंत्रज्ञाि आहे ज्यावर मिुष्यच िाही तर संपूणा दे श अवलंबूि असतो
कशवाय कवज्ञाि इतके प्रगल्भ आहे की ज्याचा अभ्यास करूि िवीि िवीि तंत्रज्ञािािे दे शाचा
कवकासही घडवता येतो आकण सदै व घडत आहे पण याचा दु रुपयोग करूि असेच काही
Manmade evil तयार ि व्हावे अशी दे खील माझी इच्छा आहे . मी ही कथा कलहण्यामागचा
उद्दे श सगळीकडे कवज्ञािाचा दु रुपयोगच होत आहे असा मुळीच िाही पण सगळ्यां िा हे
समजणे गरजेचे आहे की कवज्ञाि हे असे साधि आहे ज्याचा उपयोग करूि मिुष्यािे
मिुष्याच्या साथीिे दे शाचा कवकास घडवायचा आहे याउलट मिुष्याचा घात करूि दे शाचा
कवकास करण्याची मुळीच गरज िाही. Manmade evil म्हणजे माणसािे बनवलेल मािवी
राक्षस पण असे माणसािे तयार केलेले मािवी राक्षस कवज्ञािच िाही तर प्रत्येक क्षेत्रात तयार
होण्याची कभती आहे च त्यामुळे त्यां चा िायिाट करणे सध्या हीच काळाची गरज आहे
प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात खूप सारे संकटे येतात आकण त्या संकटाला त्याला सामोरे
जावेच लागते पण ही संकटे पार करतािा कोलमडूि जाऊि चुकीच्या वाटे वर पाऊल
टाकण्यापेक्षा भयभीत ि होत योग्य कदशेिे पाऊल टाकूि त्याचा सामिा करणे म्हणजेच जीवि
आहे . या कथेतही कवल्सिच्या आयुष्यात बरीच संकटे आली. त्याला कमळालेली बुद्धद्धमत्ता ही
'We scientist' च्या 25 वैज्ञाकिकां िी त्याला कदलेला शापच होता पण याच बुद्धद्धमतेच्या
बळावर कवल्सि जगात िवीि िां ती आकण कवकास आणू शकत होता पण तरीही त्यािे तसे ि
करता याच बुद्धद्धमतेचा एखाद्या तलवारीप्रमाणे वापर करूि इतरांचा घात केला. We
scientist' च्या 25 वैज्ञाकिकां िी जरी मािवी राक्षसाला म्हणजेच कवल्सिच्या बुद्धद्धमतेला
53

बिवायचे काम केले असले तरीही चां गल्या आकण वाईट या दोि कदशां मधूि योग्य कदशा
किवडणे हे त्याच्याच हाती होते त्यामुळे सामान्य मिुष्यापासूि मािवी राक्षस होण्याला तो स्वतः
जबाबदार होता. जर कदाकचत कवल्सििे आपल्या बुद्धीचा उपयोग चां गल्या कामासाठी केला
असता तर जे जे लोक त्याला दु सरा दे व माित होते त्यां चे म्हणणे खरे झाले असते इतकेच
िाही तर त्याच्या बालमैकत्रणीिे म्हणजेच सुझीिेही त्याची अखेर पयांत साथ कदली असती.
थोडक्यात सां गायचे झाले तर प्रचंड बुद्धद्धमत्ता असणे चां गलेच पण त्याचा गैरवापर
करणे हे एक चूकच आहे कारण िेहमीच शक्तीपेक्षा युद्धक्तच श्रेष्ठ असते आकण अशी युक्ती
फक्त बुद्धद्धमतेद्वारे च येऊ शकते त्याचमुळे आपल्या शक्तीबरोबरच युक्तीचाही योग्य तो
उपयोग आपण केलाच पाकहजे कशवाय सध्याच्या या युगात अलौककक शक्ती असलेले राक्षस
िाही आहे त त्यामुळेच त्यां िा मारण्याची गरजही िाही आहे तर या यु गात सवाा त मोठे राक्षस
आहे त माणसातील राग, िोध, इष्याा , लोभ, पै सा इत्यादी या सवा गोष्टी आकण जर आपण
माणसातील याच गोष्टी िष्ट केल्या तरी दे खील माणसातील राक्षसाचा वध करता येईल आकण
जर प्रत्येकािे आपल्यातील याच गोष्टीचा िायिाट केला तरच Manmade Evil म्हणजेच
मािवािे बिवलेला मािवी राक्षस पुन्हा तयार होणार िाहीच.

पुन्हा एकदा सवाां चे मिापासूि आभार. पुढील

ि घेऊन भेटूच तोपयांत Keep

reading.
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प्रमत्रिो
पुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणूस शहाणं होतं. वाचन करणारी माणसं
त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न करणार््ा माणसांहून अखिक प्रगल्भ आखण खवचारी असतात.
कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण ्ेत.ं प्रत्क्ष अनुभवासारिा
खशक्षक नाहीच. इतर प्राण््ांना काही प्रमाणात त्ांचे जन्मिाते थोडंफ़ार खशक्षण िेतात. पण
मानव हा असा प्राणी आहे ज््ाला पुवी जगलेल््ा आखण आता खजवंत नसलेल््ा माणसांचे
अनुभवही खशकता ्ेतात. ते पुस्तकांद्वारे . माणसाला आपल््ा सभोवताली नसलेल््ा, िूर
िेशातल््ा माणसांचे अनुभव समजून र्ेऊन खशकता ्ेतं. तेही पुस्तकांद्वारे . प्रत्क्ष अनुभवांहून
चांगला खशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेले अनुभव, त्ांनी िाल्लेल््ा ठे चा ्ाही माणसाला
खशकवतात आखण शहाणे करून सोडतात.
म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे शंभर
टक्के सत् आहे. एक एक पुस्तक म्हणजे खहहटाखमनची एक एक गोळी असते असं समजा. शहाणं
करून सोडणारं खहहटाखमन. आखण जसे इतरांचे अनुभव तुम्हाला शहाणं करतात तसे तुमचे अनुभव
इतरांना सांगून त्ांना शहाणं करा्चं काम तुम्ही करू शकता. तुम्ही तुमचे अनुभव खलहून ई
साखहत्कडे पाठवा. बाकी सवघ आम्ही बर्ू.

मांडळी!
वाचायला तर िवांच!
पण वाचून झाल्यावर िप्रतसादायलािी िवां…
…आखण स्वतःही खलहा्ला हवं.
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