या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

मिशन ‘अर्था’
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल
आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.

तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे

हिशन ‘अर्ाा’

लेखक

सौरभ वागळे

शििन ‘अर्वा’ (शर्ज्ञवनकर्वसांग्रह)
लेखक... सौरभ र्वगळे
सौरभ गिेि र्वगळे
एिटेक सेकांड इयर,
आयआयटी िांबु ई, पर्ई,
िबांु ई, 400076
Mail: sourabhwagale@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/sourabh
https://www.facebook.com/detectivealfa123/
सौरभ वागळे हलहिि हिटेहटटव्ि अल्फा रिस्यकर्ा हसरीजची ललिंक :
https://docs.google.com/document/d/1srXJH1GbBIwvnhzQJGNMR2
CwT7ZKZdh_VplSpxc_YIA/edit?usp=sharing
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शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.

•

आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू शकता.

• हे ई पु्तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपुर्ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी
घेणे आवश्यक आहे

मिशन ‘अर्ाा’
(मिज्ञानकर्ासंग्रह)
सौरभ िागळे

प्र्तवर्नव
िवझ्यव शर्ज्ञवनकर्व पशहल्यवदां वच ईबक
ु ्र्रुपवत प्रकवशित
होत आहेत. त्यवआधी त्यव िवझ्यव डोक्यवत किव आल्यव आशि
शतर्नू लेखिीत किव उतरल्यव, हे िेअर करण्यवसवठी ही
‘छोटीिी’ प्र्तवर्नव!
शर्ज्ञवनकर्व हव रह्यकर्वांसवरखवच, शकांबहुनव त्यवहूनही जव्त
दल
ु ाशित झवलेलव कर्व प्रकवर. िरवठीत जयतां नवरळीकर, शनरांजन
घवटे, बवळ फोंडके , सबु ोध जवर्डेकर यवांसवरख्यव हवतवच्यव बोटवांर्र
िोजण्यवइतक्यव लेखकवांनी हवतवच्यव बोटवांर्र िोजण्यवइतक्यवच
कर्व प्रकवशित के ल्यव. पि त्यव कर्व िवझ्यवसवरख्यव शजज्ञवस,ू
‘फँ टसी’प्रेिी व्यक्तीलव भरु ळ घवलतील आशि शर्चवर करण्यवसवठी
प्रोत्सवशहत करतील अिवच होत्यव. िलव आठर्तयां , दहवर्ीत
असतवनव िरवठीच्यव प्ु तकवत आम्हवलव सबु ोध जवर्डेकरवांच्यव
शर्ज्ञवनकर्ेिधलव एक धडव होतव. त्यवत असांच कवहीतरी 2070
की 2080 सवलवतील िवनर्वचां जीर्न आशि त्यवर्ेळचे त्यवचे प्रश्न
त्यवांनी कर्वरुपवत िवांडले होते. तो धडव िलव खपु च भवरी र्वटलव
होतव. शतर्ां िी शर्ज्ञवनकर्वांकडे पशहल्यवांदव आकशषात झवलो. तसव
अभ्यवसवत हुिवर असल्यविळ
ु े (्र्तःची ्ततु ी करून घेण्यवची
एकही सांधी िी सोडत नवही बरां कव!) िलव शर्ज्ञवनवत चवांगली

आर्ड आशि गती होती. त्यव धड्यविळ
ु े िवझ्यव त्यव आर्डीलव
खतपविी शिळवलां आशि िी आिखी शर्ज्ञवन र् शर्ज्ञवनकर्व यवर्ां र
आधवरीत प्ु तके र् लेखक िोधण्यवच्यव िवगे लवगलो.
िग अच्यतु गोडबोले यवचां ां ‘शकियवगवर’ हे अद्भुत प्ु तक
िवझ्यव र्वचनवत आलां. शर्ज्ञवनवच्यव िेत्वत त्यवइतकां प्रभवर्िवली
प्ु तक िरवठीत आजपयंत कधी झवलां नवही आशि होिवरही नवही,
असां िवझां ित आहे.. त्यव प्ु तकवने िवझां शर्ज्ञवन, अर्कवि, खगोल
यवांशर्षयीचां कुतहू ल एर्ढां जवगृत करून ठे र्लां, की िी
एकविवगोिवग एक र्ैज्ञवशनक प्ु तकां र्वचवयलव लवगलो. िी िोहन
आपटे यवचां ी ‘िलव उत्तर हर्यां ’ ही िवशहतीपर प्ु तकिवशलकव
र्वचनू कवढली. ‘पृथ्र्ीर्र िविसू उपरवच’ हे सरु े िचांद्र नवडकिी
यवांचां प्ु तक र्वचलां. त्यवनांतर जयांत नवरळीकरवच्ां यव कर्व िवझ्यव
र्वचनवत आल्यव. ‘यिवच
ां ी देिगी, ‘ट्रॉयचव घोडव’ यवसां वरख्यव
लघक
ु र्व आशि ‘र्विन परत न आलव’, ‘प्रेशषत’ यवांसवरख्यव
कवदबां ऱयवांनी िलव भवरवर्नू टवकलां. शतर्े िवझ्यवतलव
शर्ज्ञवनकर्वलेखक जवगव झवलव! आशि िग िी ‘शििन अर्वा’ ही
िवझी पशहली शर्ज्ञवनकर्व शलशहली. 2012 च्यव ‘कृ ष्िवकवठ’ यव
्र्वशनक शदर्वळी अक
ां वत ती प्रकवशितही झवली. ती िवझी
प्रकवशित ्र्रुपवतील पशहली कर्व! पढु च्यवच र्षी ‘अिरर्ेल’ यव
शदर्वळी अांकवत िवझी दसु री शर्ज्ञवनकर्व ‘कॉिेट-एक्स’ प्रकवशित

झवली. प्रकवशित ्र्रुपवतील शडटेशक्टव्ह अल्फवची ती पशहली
कर्व होती, असां म्हिवर्ां लवगेल. ‘रत्नजशडत खशां जरवचे रह्य’ यव
कर्ेच्यव तीन र्षे आधीच यव शर्ज्ञवनकर्ेतनू अल्फवने िरवठी
सवशहत्यवत पदवपाि के लां होतां, हे फवरच र्ोड्यव जिवांनव ठवऊक
असेल. नांतर िी त्यव पवत्वभोर्ती रह्यकर्व गांफ
ु ल्यव आशि त्यव
लोकवांच्यव पसतां ीस उतरल्यव. ‘एच-टू-ओ’ ही कर्वदेखील िी
बऱयवच र्षवंपर्ू ी शलशहली होती. ती अप्रकवशित रवशहली. ती यव
प्ु तकवतनू िी प्रकवशित करत आहे.
हव कर्वसांग्रह प्रकवशित करण्यवआधी िी ‘कृ ष्िवकवठ’ र्
‘अिरधवरव’ यव शदर्वळी अक
ां वच्ां यव सपां वदकवचां े आभवर िवनू
इशच्छतो. यवशिर्वय श्री. शर्जय बिी, जयवांनी िवझ्यव कर्व प्रकवशित
करण्यवसवठी िोलवची िदत के ली, त्यवांचेही आभवर िवनतो. सर्वात
िेर्टी, सनु ील सवितां सर आशि ईसवहीत्य शटि – जयवनां ी नेहिीच
िलव पवशठांबव शदलव, िवझ्यवर्र शर्श्ववस दवखर्लव, त्यवबद्दल त्यवांचे
िनःपर्ू ाक आभवर. िलव एक लेखक म्हिनू ओळख शिळर्नू
देण्यवत त्यवचां व िोलवचव र्वटव आहे.
र्वचकवांनव यव कर्व नक्की आर्डतील, अिी िवझी खवत्ी
आहे.

सौरभ िागळे

Wholeheartedly Dedicated to
My Mom and Dad

अनक्र
ु िशिकव

1. शििन ‘अर्वा’
2. कॉिेट – एक्स
3. ‘एच-टू-ओ’

मिशन अर्ाा

तीन…
दोन...
एक…
धडवि…
् !!!
एक िोठव र्ीज कडवडल्यवसवरखव आर्वज झवलव आशि
‘पेनॉर’ ्पेसशिप अर्कविवत झेपवर्ल.ां िख्ु य शनयत्ां ि किवतनू
शकत्येकजि त्यवच्यवकडे आनांदशिश्रीत कवळजीने पवहवत होते.
अजनू आव्हवन सांपलां नव्हतां. ्पेसशिप ग्रहवच्यव र्वतवर्रिवतनू
यि्र्ीरीत्यव बवहेर पडिां आर्श्यक होत.ां पवच शिशनटां
तिवर्वखवली गेली आशि िग ‘शटटॅन ्पेस एजन्ससी’ िध्ये जल्लोष
झवलव.
“आपि यि्र्ी झवलोय, सर!” शटटॅन ग्रहवचे प्रिख
ु क्रेिॉन
यवांनव शटटॅन ्पेस एजन्ससीच्यव शनयांत्ि किवतनू फोन आलव. िवशहती
देिवरव िनष्ु य पढु े म्हिवलव, “पेनॉर ्पेसक्रवफ्ट शटटॅन ग्रहवच्यव

र्वतवर्रिवतनू बवहेर पडले आहे आशि तीन अर्कवियवत्ींसह
अर्कविवत झेपवर्ले आहे.”
“खपु च छवन! िी आत्तवच िेगव श्क्रनर्र ्पेसक्रवफ्टचव
टेकअॉॉफ पवशहलव. यिवबद्दल तिु चां अशभनदां न, श्री. प्रत्यक
ां वर!”
क्रेिॉन म्हिवले. त्यवांनव हवतवर्रच्यव कॉल-पॅडर्र शटटॅन ्पेस
एजन्ससीचे प्रिख
ु श्री. प्रत्यांकवर यवांचव अत्यवनांदीत चेहरव शदसत होतव.
“धन्सयर्वद सर!” प्रत्यांकवर म्हिवले, “आपल्यव सर्ा
सॅटेलवईट्सनी ‘पेनॉर’च्यव िवगा आशि गतीचां शर्श्लेषि के लां आहे
आशि ‘सर्ा कवही उत्ति’ असव शनष्कषा शदलव आहे. सध्यव पेनॉर
दोन हजवर सवतिे शकलोिीटर प्रशतसेकांद यव गतीने सॅशट्रनो ग्रहवलव
पवर करत आहे.”
“उत्ति!” क्रेिॉन सिवधवनवने म्हिवले, “शटटॅन ग्रहवच्यव
इशतहवसवत ही घटनव अशतिय िहत्त्र्पिू ा म्हिवर्ी लवगेल. जर हे
शििन यि्र्ी झवले, तर िवनर्जवतीने अर्कवि-सांिोधनवच्यव
र्वटेत आिखी एक िैलवचव दगड गवठलव, असांच िी म्हिेन. तिु चे
र् तिु च्यव शटिचे पनु श्च एकर्वर अशभनदां न!”
“आपल्यव सहकवयवाशिर्वय हे िक्य झवलां नसतां, सर.”
प्रत्यक
ां वर म्हिवले, “पि अजनू खरी सत्त्र्परीिव तर पढु ेच आहे.
‘अर्वा’ ग्रहवची िोहीि कवहीही करून िलव यि्र्ी करून

दवखर्वयची आहे. पढु े अनेक आव्हवनवांनव सविोरां जवर्ां लवगिवर
आहे. त्यवसवठी आम्ही सर्ातोपरी प्रयत्न करत आहोत.”
“तिु च्यव प्रयत्नवांनव नक्की यि शिळेल.” क्रेिॉन म्हिवले,
“तम्ु ही िलव यव शििनच्यव अपडेट्स देत रहव. लँडींगच्यव शदर्िी
िी ्र्तः शटटॅन ्पेस एजन्ससीिध्ये हजर असेन. गडु लक!”
त्यवच्ां यवतील सर्ां वद सपां लव. क्रेिॉननी कॉल अॉॉफ के लव.
*
शटटॅन हव सॅशट्रनोचव सर्वात िोठव उपग्रह त्यवर्र िवनर्वांची प्रगत
सृष्टी पसरली होती. िवनर्वांनी आतव प्रगतीचां शिखर गवठलां होतां.
अशतप्रगत सांगिक, ध्र्नीच्यव र्ेगविी ्पधवा करिवरी र्वहने,
गगनवलव शभडलेल्यव इिवरती… सगळांच अगदी शर्लिि! सर्ा
प्रकवरच्यव रोगवचां व शटटॅनर्रून नवयनवट झवलव होतव. हजवरो
सॅटेलवईट्स अर्कविवत शघरट्यव घवलत िवनर्वांची सेर्व करत होते.
त्यव सयू िा वलेतील आठपैकी सहव ग्रहवांच्यव भोर्ती शटटॅनचे
सॅटेलवईट्स शफरत होते आशि त्यव ग्रहवच
ां ी सशर््तर िवशहती शटटॅन
्पेस एजन्ससीलव परु शर्त होते. तीन ग्रहवांर्र िवनर्वने पवऊलदेखील
ठे र्लां होतां. शिर्वय सॅशट्रनो ग्रहवचवच एक दसु रव उपग्रह

‘कॉशप्रसव’र्र िवनर्ी र्सवहतदेखील उभवरली होती. अर्वा हव त्यवच
सयू ािवलेतलव एक दरू चव ग्रह होतव. त्यवर्र पवऊल ठे र्ण्यवचे ध्येय
गवठवयलव आतव िवनर् शनघवलव होतव. तीन अर्कविर्ीर घेऊन
शनघवलेले पेनॉर प्रर्ि अर्वाचव एकिेर् उपग्रह असिवऱयव िनु ॉसर्र
उतरिवर होते. त्यवनांतर ते अर्वाकडे झेपवर्िवर होते.
शदर्सभर शनयांत्ि किवत र्वबां ल्यवनांतर रवत्ी जेर्िवसवठी श्री.
प्रत्यक
ां वर आपल्यव ब्ू टर कवरने आपल्यव देिवत आले. जेर्िखवि
आटोपनू , पत्नी आशि िल
ु वसां ोबत र्ोडव र्ेळ घवलर्नू ते बवहेर
पडले, ते त्यवांच्यव दोन खवस शित्वांनव भेटवयलव – श्री. शर्त्ोिव आशि
श्री. शबलवन.
“कवय हे प्रत्यांकवर? शकती उिीर के लवस? आपली नेहिीची
र्ेळ ठवऊकवय नव तल
ु व?” प्रत्यांकवर येतवच शर्त्ोिव म्हिवले.
हवईटवस इिवरतीच्यव िहवण्िर्वव्यव िजल्यवर्रील शकफे न िॉप हे
त्यवचां ां भेटण्यवचां नेहिीचां शठकवि होत.ां शतर्ां शकफे न शपत त्यवच्ां यव
गप्पव चवलवयच्यव (शकफे न हे एक प्रकवरचां पेय होतां).
“होय रे , आज र्ोडां कविवचां ओझां जव्त होत.ां ” प्रत्यक
ां वर
म्हिवले, “पेनॉर लव लवँच के लांय नव आज. तवसवभरवने िलव पन्सु हव
्पेस एजन्ससीलव जवयचयां .”

“्पेसक्रवफ्टच्यव यि्र्ी प्रिेपिवबद्दल तझु ां अशभनांदन!”
शर्त्ोिव आशि शबलवन दोघहां ी म्हिवले.
“धन्सयर्वद!” प्रत्यक
ां वर म्हिवले, “आत्तविी ही सरुु र्वत आहे.
जोपयंत पेनॉर अर्वा ग्रहवलव भेट देऊन शतन्सही अतां रवळर्ीरवसां ह
सख
ु रूप परत येत नवही, तोपयंत िवझां कवि सांपिवर नवही.
िवनर्जवतीचां एक अचवट पवऊल आहे हे. अगदी देर्वलवही
लवजर्ेल, अिी प्रगती िवनर्वने के ली आहे. जे िक्य नव्हतां ते िक्य
करून दवखर्लयां . सगळी सयू ािवलव हळूहळू आपल्यव कर्ेत
येतेय.”
“ही झवली एक बवज.ू आतव दसु री बवजू िी सवांग?ू ” शबलवन
म्हिवले, “लोकसांख्येची अगशित र्वढ, प्रचांड प्रदषु ि, झवडवचां ां
अत्यल्प प्रिवि, ओझोन र्रवचां प्रचांड प्रिविवत झवलेलां नुकसवन –
एक नव अनेक असे शकती दष्ु पररिवि सवांगू यव प्रगतीचे?”
श्री शबलवन हे जवगशतक पयवार्रि पररषदेचे कवयाकवरी
अशधकवरी होते. ते पढु े म्हिवले,
“तिु ची ्पेस एजन्ससी शर्शर्ध ग्रहवांच्यव िोशहिव कवढत आहे.
ते किवसवठी? यवसवठीच नव! लोकसांख्येचव शर््फोट होत असतवनव
लोकवनां व रहवयलव नर्ी जवगव शिळर्नू देण्यवसवठी आशि शटटॅनर्रचे
खशनजवचां े सवठे सांपष्टु वत यवयलव लवगल्यविळ
ु े इधां नवचे नर्े स्रोत

िोधण्यवसवठीच तर हे सगळां चवलू आहे. िवनर्वने ्र्तःची शजतकी
प्रगती के लीये नव, त्यवच्यव दप्ु पट त्यवने यव ग्रहवची आशि
पयवार्रिवची हवनी के लेली आहे. खरांच, ददु र्ै वची बवब आहे ही.”
“पि तिु ची जवगशतक पयवार्रि पररषद हे सगळां शनयत्ां िवत
आिण्यवचव प्रयत्न करतेच आहे नव? गेल्यव कवही र्षवंत शकतीतरी
चवांगल्यव िोशहिव तम्ु ही रवबर्ल्यव आशि त्यवलव चवांगलव प्रशतसवदही
शिळवलव.” प्रत्यक
ां वर म्हिवले.
“होय. ते आहेच रे . पि तरु ळक लोकवांचव एक सांघ करून
करून कवय करिवर आहे? फवरफवरतर जनजवगृती. करोडो
लोकवांिध्ये िांभर-हजवर लोकवांनी िोशहिेत भवग घेऊन कवही फवयदव
होिवर नवहीये. आतव शटटॅनर्र रवहिवऱयव प्रत्येकवनां िनवर्र घ्यवयची
र्ेळ आली आहे. पि तसां एर्ढ्यवत होईल असां आम्हवलव र्वटत
नवहीये.”
“खरां आहे तझु ां म्हििां.” प्रत्यांकवरवांनी िवन्सय के लां.
“हे जर असांच सरू
ु रवशहलां नव, तर िवनर्जवत शटटॅनर्र िांभर
र्षे तरी शटकवर् धरू िके ल की नवही, हे सवांगतव येत नवही. आपलव
अांत जर्ळ येत चवललवय. शकांबहुनव, आपि तो ओढवर्नू घेतोय.”
शबलवन गभां ीरपिे म्हिवले, “यवर्र फक्त जनजवगृतीसवठी प्रयत्न
करत रवहिे हव एकच िवगा आिच्यव हवतवत आहे. एक शदर्स सगळे

िवनर् िहविे होतील आशि सर्ाकवही शनयांत्िवत येईल, अिी
आपि आिव करुयव.”
प्रत्यांकवर आशि शबलवन यवांनी शर्त्ोिवांच्यव चेहऱयवकडे पवशहलां.
त्यवचां ां यव दोघवच्ां यव बोलण्यवकडे लिच नव्हत.ां िघवपवसनू ते
कोित्यवतरी खोल शर्चवरवांत बडु वलेले होते.
“शर्त्ोिव, तल
ु व झवलयां तरी कवय? आज िवांत िवतां आहेस.
नेहिीप्रिविे चचेत भवग घेत नवहीयेस? तझ्ु यव परु वतन
इशतहवसकवळवत कुठां हरर्लवस की कवय?” प्रत्यक
ां वरवांनी शर्चवरलां.
श्री. शर्त्ोिव हे एक जगप्रशसद्ध इशतहवसतज्ञ होते. इशतहवसवत त्यवनां व
प्रचांड रस होतव आशि तेर्ढांच सखोल ज्ञवनही होतां. आपल्यव
आयष्ु यवची शकत्येक र्षं त्यवनां ी इशतहवस सांिोधनवत खची घवतली
होती.
“इशतहवसवत हरर्लो असां नवही, पि इशतहवसवबद्दलच शर्चवर
करतोय.” शर्त्ोिव म्हिवले, “िी अशतप्रवचीन िवनर्ी जीर्नवसांबांधी
अनेक प्ु तकां चवळली आहेत आशि त्यवबद्दल िवझ्यव डोक्यवत एक
नर्व शसद्धवतां उभव होऊ पवहतोय.”
“शसद्धवांत? कसलव शसद्धवांत?”

“तो िी र्ेळ आल्यवनांतर जवहीर करे नच. त्यवसवठी िवझ्यवकडे
आत्तव परु वर्े नवहीत. आशि हो, प्रत्यक
ां वर, िवझ्यव शसद्धवतां वत तझु ी ही
अर्वा िोहीि फवर िहत्त्र्वची भशू िकव बजवर्िवर आहे.”
“आँ… कवय?” प्रत्यक
ां वर ते ऐकून आश्चयाचशकतच झवले.
त्यवांनी शर्चवरलां, “अर्वा िोहीिेचव तझ्ु यव इशतहवसविी कवय सांबांध
आहे?”
“सांबांध आहे.” शर्त्ोिव म्हिवले, “अशतिय दृढ सांबांध आहे.
तझ्ु यव िोहीिेतनू शनघिवऱयव शनष्कषवंर्रतीच िवझव शसद्धवांत
बेतलेलव आहे. त्यविळ
ु े ‘पेनॉर’च्यव िोशहिेतनू शिळिवरी
खडवनखडव िवशहती िलव कळर्वयलव शर्सरू नकोस.”
शर्त्ोिवनां ी प्रत्यक
ां वर आशि शबलवननव बचु कळ्यवत टवकल.ां
प्रत्यांकवरवांनी नकळतच िवन डोलवर्ली.
“चलव, शनघयु व?”
त्यवांची भेट सांपली.
*

दीड िशहन्सयवच्यव दीघा प्रर्वसवनांतर पेनॉर ्पेसक्रवफ्ट
िनु ॉसर्रती उतरल.ां सपां िू ा िवनर्जवतीसवठी तो एक अत्यतां
अशभिवनवचव िि होतव. शटटॅनपवसनू सिु वरे तीन अब्ज शकलोिीटर
अांतरवर्र असिवऱयवांनव अर्वा ग्रहवच्यव उपग्रहवर्र िवनर्वचे पवऊल
पडले होते. श्री. प्रत्यांकवर तर आनांदवने र्ेडे झवले होते.
“अशभनदां न, अॅ्ट्रो-ए, िनु ॉसर्रती पवऊल ठे र्िवरव तू पशहलव
िवनर् आहेस!” प्रत्यक
ां वरवनां ी रे शडओ कॉलद्ववरे अतां रवळयवत्ींचां
अशभनांदन के लां. प्रत्यत्तु र यवयलव कवही शिशनटां लवगली.
“धन्सयर्वद, सर. इर्ां सर्ाकवही सरु ळीत आहे. ्पेसशिपचां िेन
इशां जन बांद के लां आहे. ्पेसशिपच्यव कोित्यवही भवगवलव सवधां
खरचटलांदख
े ील नवहीये. कवही र्ेळवत आम्ही जीिा झवलेले
आर्रि कवढून नर्े बसशर्िवर आहोत, ओव्हर.” अॅ्ट्रो-ए ने
िवशहती शदली.
“व्हेरी गडु .” प्रत्यांकवर म्हिवले, “गो अॉॉन! तम्ु हवलव नेिनू
शदलेली कविे पिू ा करव. रोव्हरलव ररलीज करव. शतर्ल्यव िवतीचे
निनु े घ्यव. ्पेसशिपची डवगडुजी करिवरी ्र्यचां शलत यत्ां िव सरू
ु
करव. छवयवशचत्े घ्यव. ओव्हर. ”

“येस सर. रोव्हरचव कॅ िेरव इर्ली छवयवशचत्े घेऊन शटटॅनकडे
पवठर्ेलच. शनयोशजत र्ेळेत आम्ही आिचे कवि पिू ा करिवर
आहोत. एव्हरीशर्ांग इज अांडर कांट्रोल. ओव्हर.”
“तिु च्यव कविवसवठी हवशदाक िभु ेच्छव. ओव्हर अँड आऊट.”
प्रत्यांकवर म्हिवले. शनयांत्ि किवच्यव श्क्रनर्रती आतव िनु ॉसचव
पृष्ठभवग शदसवयलव लवगलव होतव. सर्ात् खडकवळ जशिन होती.
गरुु त्र्वकषाि किी असल्यविळ
ु े अर्कवियवत्ींनव उड्यव िवरत
चवलवर्े लवगत होते. कवही र्ेळ फोटो कवढण्यवत आशि िवतीचे
निनु े गोळव करण्यवत गेलव. आशि अचवनक –
“सर, तम्ु ही ऐकतवय कव?” अॅ्ट्रो-ए चव आर्वज आलव.
“हो, िी ऐकतोय. कवय झवल?ां ” प्रत्यक
ां वर म्हिवले.
“इर्ां आम्हवलव कवहीतरी धक्कवदवयक शिळवलांय.” अॅ्ट्रो-ए
म्हिवलव.
“धक्कवदवयक म्हिजे कवय?”
“इर्ल्यव िवतीिध्ये आधीच कोिवचीतरी पवर्ले उिटलेली
आहेत!” अॅ्ट्रो-ए ने हवदरर्नू टवकिवरी खबर सवांशगतली.
“कवय?” प्रत्यक
ां वर जर्ळजर्ळ उडवलेच. त्यवांनी श्क्रनर्र नीट
शनरखनू पवशहलां. खरोखरीच िनु ॉसच्यव भिू ीर्र कुिवचीतरी पवर्ले
उिटलेली होती.

“हे िक्य नवही! हे कदवशपही िक्य नवही!!” प्रचांड धक्कव
बसलेले प्रत्यक
ां वर पटु पटु ले. िग ते अॅ्ट्रो-ए लव म्हिवले, “तम्ु हवलव
खवत्ी आहे कव, की ती तिु च्यवपैकी कुिवची नवहीयेत?”
“शनशश्चतच नवहीत. आम्ही कवही ििवपां र्ू ीच इर्ां उतरलो
आहे. आम्ही येण्यवच्यव आधीपवसनू च ती येर्े आहेत.” अॅ्ट्रो-ए
चव आर्वज आलव.
“िनु ॉसर्रती जीर्सृष्टी नवही, हे आपल्यवलव सॅटेलवईट्सच्यव
अहर्वलवत ्पष्ट झवले आहे. आपल्यव सॅटेलवईट्सनी िनु ॉस आशि
अर्वाची सपां िू ा पवहिी के लेली आहे.” प्रत्यक
ां वर म्हिवले. एक
अिक्यप्रवय कोडां त्यवांच्यव सिोर उभां रवहू पवहवत होतां.
“इर्ां आिखी कवहीतरी आहे! इर्ां आिखी कवहीतरी
आहे!!” अॅ्ट्रो-बी चव अशतउत्सवहीत आर्वज ऐकू आलव.
प्रत्यांकवरवांचे आशि शनयांत्ि किवतल्यव प्रत्येकवचे श्ववस रोखले गेले.
“कवय आहे शतर्ां? कवय पवहतवय तम्ु ही?” प्रत्यांकवरवांनी
शर्चवरलां. आतव सर्वंची उत्कांठव शिगेलव पोहोचली होती.
“इर्ां एक धवतचू ी प्लेट आहे.” अॅ्ट्रो-ए म्हिवलव. ििवतच
सर्वंनव श्क्रनर्र भिू ीत रोर्लेली ती प्लेट शदसली.
“त्यवर्र शर्शचत् शलशपत कवहीतरी कोरलेलां आहे.” अॅ्ट्रो-ए
म्हिवलव. अॅ्ट्रो-सी ने ती प्लेट हवतवत घेतली. सर्ाजि श्क्रनर्र

पवहवत होते. खरोखरीच त्यवर्र न कळण्यवसवरख्यव शलशपत
कवहीतरी िजकूर कोरलेलव होतव. गढू तेचव हव कळस होतव. यव सर्ा
प्रकवरवतनू एकच शनष्कषा शनघत होतव.
‘आपल्यवआधी िनु ॉसर्र कोिीतरी आलेलां होत.ां ’
“हे सगळां अनवकलनीय आशि डोक्यवच्यव बवहेरचां आहे!”
प्रत्यक
ां वर डोक्यवलव हवत लवर्त म्हिवले.
“तम्ु ही आिखी िोध घ्यव आशि नर्ीन कवही सगु वर्व
लवगण्यवसवरखे शिळते कव ते पहव. कवही धोकव र्वटलव, तर
तवत्कवळ ्पेसशिपकडे परत शफरव.” त्यवांनी अतां रवळर्ीरवांनव आदेि
शदलव.
कवय करवर्ां, हे कुिवलवच सिजत नव्हतां. िनु ॉसर्र आधी
एशलयन उतरले असतील अिी कल्पनव कुिवच्यव ध्यवनीिनीही
नव्हती. प्रत्यक
ां वर कांट्रोल रूििधनू बवहेर आले. त्यवनां व अचवनक
शर्त्ोिवांची आठर्ि झवली. त्यवांनी प्रत्यांकवरवांनव पेनॉर िोहीिेचव
शनष्कषा कळशर्ण्यवस सवांशगतलां होतां.
“हॅलो… हॅलो शर्त्ोिव… िी प्रत्यांकवर बोलतोय… “
प्रत्यांकवरवांनी लगेच शर्त्ोिवांनव सांपका के लव.

“िनु ॉसर्रच्यव यि्र्ी पदवपािवबद्दल अशभनांदन.” शर्त्ोिव
म्हिवले, “कवय झवलां? तल
ु व तर आनशां दत असवयलव हर्.ां तू असव
शचांतवग्र्त कव शदसतो आहेस?”
“िनु ॉसर्रून धक्कवदवयक िवशहती शिळवली आहे शर्त्ोिव!”
प्रत्यांकवर उत्तेशजत आर्वजवत म्हिवले, “शतर्े कुिवच्यवतरी
पवर्लवांचे शनिवि शिळवले आहेत. आिखीही कवही गोष्टी
शिळवल्यव आहेत. िलव तर र्वटतयां , की शतर्ां कोिीतरी एशलयन्सस
र््ती करून रवहवत असवर्ेत, शकांर्व भतू कवळवत आपल्यव आधीच
शतर्ां येऊन गेले असवर्ेत.”
पि प्रत्यक
ां वरवांनी अपेिव के ली होती शततकव धक्कव शर्त्ोिवांनव
बसलव नवही. त्यवांचव चेहरव िवांतच होतव. फक्त आतव त्यवर्र एक
शचांतेची छटव शदसत होती.
“आिखी कवय शिळवलांय शतर्ां?” त्यवांनी शर्चवरलां.
“एक धवतचू ी प्लेट शिळवली आहे. त्यवर्र एशलयन्ससनी त्यवच्ां यव
शलशपत कवहीतरी कोरून ठे र्लां आहे.”
“त्यव प्लेटचां छवयवशचत् िलव पवठर्िील कव?” शर्त्ोिवांनी
शर्चवरल,ां “त्यव शलपीची उकल करण्यवत िवझ्यव ज्ञवनवचव कवही
उपयोग झवलव तर पवहू.”

“अरे शित्व, ही कवही एखवद्यव उत्खननवत सवपडलेली र््तू
नवहीये. आपल्यवपवसनू अब्जवर्धी शकलोिीटर अतां रवर्रच्यव
अज्ञवत भिू ीर्रील ही गोष्ट आहे. तझु व इशतहवसवचव अभ्यवस
शकतीही गवढव असलव, तरी त्यविळ
ु े एशलयन्ससच्यव शलपीचव उलगडव
होिां िक्य नवही.” प्रत्यांकवरवांनी शर्त्ोिवांनव सिजवर्ण्यवचव प्रयत्न
के लव.
“नवही प्रत्यक
ां वर, तरीही िवझव हट्ट आहे. ती प्रशतिव तू िलव
पवठर्नू देच! कोि जविे, यवतनू एखवदव अनपेशित शनष्कषा
शनघेलही!” शर्त्ोिव म्हिवले.
“ठीक आहे बवबव. देतो पवठर्नू . होऊ दे तझु ां सिवधवन!”
प्रत्यांकवर िवघवर घेत म्हिवले.
“त्यव शलपीबद्दल िलव कवही िवशहती शिळवली, तर
सांध्यवकवळी कॉल करे न तल
ु व.” शर्त्ोिव म्हिवले.
“ठीक आहे.” प्रत्यांकवर म्हिवले. फोन शड्कनेक्ट झवलव.
*

प्रत्यांकवरवांनी शर्त्ोिवांच्यव फोनची िळ
ु ीच अपेिव के ली नव्हती.
उलट त्यवचां ी खवत्ीच होती, की शर्त्ोिवच
ां व फोन येिवर नवही. पि
आश्चयाकवरकरीत्यव तो आलव.
“शर्त्ोिव! तू िलव त्यव शलपीची उकल झवली म्हिनू
सवांगण्यवसवठी तर फोन के लेलव नवहीयेस नव? तझु व चेहरव
अशतउत्सवहीत झवलेलव शदसतोय. तसां झवलां असल्यवस तझ्ु यवकडे
अशतिवनर्ी िक्ती आहेत, असां िलव म्हिवर्ां लवगेल!”
“िवझ्यवकडे कोित्यवही अशतिवनर्ी िक्ती नवहीत शित्व, पि
खरोखरच िी त्यव शलपीची उकल के ली आहे!” शर्त्ोिव जोरजोरवत
श्ववस घेत म्हिवले. प्रत्यांकवरवच्ां यव डोळ्यवांसिोर कवजर्ेच चिकले.
“क्… कवय… कवय सवगां तोस कवय??” त्यवनां ी अडखळत
शर्चवरलां.
“होय. िी िवझ्यव इशतहवसवचां ज्ञवन पिवलव लवर्लां आशि िलव
अखेर ते सवपडलांच. िवझ्यव कवरकीदीतील हे सगळ्यवत िोठां यि
आहे, प्रत्यांकवर! त्यव प्लेटर्रती जे कवही कोरलां आहे, ते इग्रां जी यव
भवषेत कोरलेलां आहे. ती भवषव आपल्यवच शटटॅनर्र अशतप्रवचीन
कवळवत र्वपरवत होती.”
“कवय?? आपल्यवच ग्रहवर्र??” प्रत्यक
ां वरवनां व आतव र्ेड
लवगवयची पवळी आली होती.

“होय. हजवरो र्षवंपर्ू ी. अगदी सरुु र्वतीच्यव कवळवत. त्यव
प्लेटर्रील र्वक्यां अिी आहेत :

HERE MEN FROM THE PLANET
EARTH
FIRST SET FOOT ON THE MOON
JULY 1969 A. D.
WE CAME
IN PEACE FOR ALL MANKIND

यवचव अर्ा असव होतो :

पृथ्िी या ग्रहािरील िानिांनी
इ. स. १९६९ साली चंद्रािर
प्रर्ि पाऊल ठे िले. आम्ही येर्े संपर्
ू ा
िानिजातीच्या शांततेसाठी आलो

“िवनर्वांनी पवऊल ठे र्ले? पि हे तर असांभर् आहे!” प्रत्यक
ां वर
जोरवने िवन हलर्त ओरडले. त्यवच
ां ां डोकां आतव बशधर व्हवयलव
लवगलां होतां, “आपि तर आत्तवच यव शठकविी पवऊल ठे र्तोय.
आशि पृथ्र्ी ग्रहवर्रील िवनर्, चांद्र, इ. स. १९६९ हव सगळव कवय
प्रकवर आहे?”
“हवच तर िवझव शसद्धवांत आहे, शित्व!” शर्त्ोिव म्हिवले, “िी
उद्यवच तो जवहीर करिवर आहे. तू फक्त आजचव शदर्स र्वट पहव.
िी उद्यव यव कोड्यवची सशर््तर उकल करे न.”
“ठीक आहे.” प्रत्यक
ां वरवनां ी सभ्रां िवर््र्ेतच कॉल बदां के लव.
*
शटटॅनच्यव इटां रनॅिनल कॉन्सफरन्ससिध्ये आपलव नर्व शसद्धवांत
जवहीर करण्यवसवठी श्री. शर्त्ोिव उभे रवशहले त्यवर्ेळी शटटॅनर्रील
प्रत्येक िनष्ु य त्यवच्ां यवकडे उत्कांठे ने पवहवत होतव. िनु ॉसर्र
सवपडलेल्यव अनवकलनीय गोष्टींनी सांपिू ा शटटॅनर्र खळबळ
िवजर्ली होती. त्यव सर्वाचव उलगडव कवही ििवतां च शर्त्ोिव
करिवर होते.

“सि्त शटटॅनर्वसीयवांनव िवझव प्रिवि!” शर्त्ोिवांनी सरुु र्वत
के ली, “िवझ्यव शप्रय ग्रहबवधां र्वनां ो, िी आज जे सवगां ण्यवस शनघवलो
आहे, ते शनशश्चतपिे धक्कवदवयक आशि खळबळजनक आहे.
हजवरो र्षवंच्यव इशतहवसवत ते सत्य लप्तु झवले होते. पि आतव िी
ते तम्ु हव सर्वंसिोर ठे र्त आहे.
शटटॅनर्वसीय िवनर्वांनो, आपि हजवरो र्षवंपवसनू शटटॅन
ग्रहवर्र रवहवत आहोत. इर्ेच आपली उत्क्रवतां ी झवली, इर्ेच
आपलव शर्कवस झवलव आशि आपि हव प्रगतीचव डोलवरव
उभवरलव. शटटॅनच्यव पोटवतील प्रचांड खशनजसांपत्ती र्ेळोर्ेळी
आपल्यव उपयोगी पडली. शटटॅनच्यव भिू ीत आपि र्वढलो.
त्यविळ
ु े आपि शटटॅनलव जन्सिदवतव म्हितो. पि आज िी आपल्यव
यव सिजतु ीलव हवदरव देत आहे. िी तम्ु हवलव सवगां ू इशच्छतो, की
िवनर् हव शटटॅनर्रचव नवही! शटटॅन आपलव जन्सिदवतव नवही, तर तो
फक्त पवलनकतवा आहे. आपि यव ग्रहवर्रचे नवही आहोत. आपले
िळ
ू शठकवि र्ेगळेच आहे!”
सांपिू ा शटटॅनर्र ते िब्द र्वदळवसवरखे घिु ले.
“होय, हेच सत्य आहे. शटटॅनर्र िवनर् उपरव आहे. शटटॅन ्पेस
एजन्ससीने आत्तव जयव ‘अर्वा’ ग्रहवकडे सध्यव िोहीि उघडली आहे,

तोच आपलव िळ
ू ग्रह आहे. तेच आपले जन्सि्र्वन आहे. आपि
िळ
ू चे ‘अर्वा’ ग्रहवचे रशहर्वसी आहोत.”
प्रत्येक शटटॅनर्वसीयवसवठी हे शर्धवन शनशश्चतच धक्कव देिवरे
होते. शर्त्ोिव पढु े म्हिवले,
“आतव िी तम्ु हवलव पशहल्यवपवसनू सगळेकवही सशर््तर
सवगां तो. हजवरो, कदवशचत लवखो र्षवंपर्ू ी आपली िवनर्जवत
‘अर्वा’ ग्रहवर्र र्व्तव्य करत होती. त्यवर्ेळचे िवनर् शतलव ‘अर्ा’
म्हिजेच ‘पृथ्र्ी’ असे सांबोशधत करत होते. सजीर्वांची पशहली
शनशिाती तेर्ेच झवली. त्यविध्ये उत्क्रवतां ी होत होत िनष्ु यप्रविी
शनिवाि झवलव. त्यवनेदख
े ील पृथ्र्ी ग्रहवर्र ्र्गा बनर्लव – जसव
आपि शटटॅनर्रती बनर्लव आहे. त्यवने प्रगतीची अत्यच्ु च पवतळी
गवठली. पृथ्र्ीर्रचे िवनर् आपल्यवपेिव शकतीतरी पटीने प्रगत होते.
कवल आपल्यवलव जी धवतचू ी पट्टी िनु ॉसर्रती शिळवली, ती
पृथ्र्ीर्रील िवनर्वने शर्कसनिील अर््र्ेत असतवनव जेव्हव शतर्े
पशहले पवऊल ठे र्ले होते, तेव्हवची आहे. इ. स. शकांर्व A. D. ही
त्यवांची कवलगिनव असवर्ी.िनु ॉसर्र र्वतवर्रिवचव अभवर्
असल्यविळ
ु े ती धवतचू ी पट्टी आशि त्यव िवनर्वचां ी पवर्लां हजवरो
र्षं आहे तिी शटकून रवशहली.

िवनर् जेव्हव प्रगती करत होतव, तेव्हव त्यवच शर्परीत पररिवि
पृथ्र्ीच्यव र्वतवर्रिवर्र होत होतव. पयवार्रिवची श्र्ती ढवसळत
चवलली होती. पृथ्र्ीभोर्ती असलेलव ओझोनचव र्र नष्ट होत
चवललव होतव. अिव पररश्र्तीत र्ैज्ञवशनक प्रगती कवय कविवची?
िेर्टी िेर्टी पृथ्र्ीर्र रवहिे िवनर्वलव अिक्य झवले. शटटॅनर्रच्यव
कवही अशतप्रवचीन पौरवशिक सवशहत्यवत असव उल्लेख आहे, की
िवनर्वच्यव िळ
ू च्यव भिू ीर्र प्रलय झवलव आशि त्यवत सर्ाकवही नष्ट
झवले. त्यविळ
ु े त्यवने रवहण्यवसवठी शटटॅन हव उपग्रह िोधलव.
तो प्रलय नक्की किव ्र्रुपवचव होतव, -ते सवगां तव येत नवही.
पि तो िवनर्वने ्र्तःच ओढवर्नू घेतलव होतव, हे खरे . त्यवलव
येिवऱयव सांकटवची चवहूल लवगली होती. प्रलयवच्यव िांभर र्षे
आधीच त्यवने शटटॅनर्र रवहण्यवयोग्य र्वतवर्रि शनिवाि करण्यवस
सरुु र्वत के ली असवर्ी. त्यवने चांद्र शकांर्व अर्वाचव लगतचव ग्रह
िांगळ, जयवलव आपि ‘िररकस’ म्हितो, त्यवांची रवहण्यवसवठी
शनर्ड कव के ली नवही, हे ठवऊक नवही. बहुधव त्यवलव पन्सु हव उभे
रवहण्यवसवठी आर्श्यक असिवरी खशनज सांपत्ती त्यव दोन शठकविी
शिळवली नसेल. शटटॅनर्र ती िबु लक प्रिविवत उपलब्ध होती.
म्हिनू त्यवने शटटॅनची शनर्ड के ली असवर्ी.

िग प्रलयवच्यव कवळवत प्रचांड शर्ध्र्ांस झवलव. एकूि
लोकसख्ां येच्यव के र्ळ एक लिवि
ां िवनर्च शिल्लक रवशहले. बवकी
सवरे िवरले गेले. िग िवनर्वने उरलेसरु ले प्रविी, पिी, झवडे, यांत्े
आशि त्यवचे जे कवही तांत्ज्ञवन होते, ते शटटॅनर्र हलर्ले. आतव
त्यवच्यवसिोर पन्सु हव िन्सू यवतनू उभे रवहण्यवचे आव्हवन होते. िग पन्सु हव
त्यवचे उत्क्रवांतीसि जीर्न सरू
ु झवले. इर्ल्यव अशतिय र्ांड
र्वतवर्रिविी जळ
ु र्नू घेण्यवत त्यवलव कवही ितके घवलर्वर्ी
लवगली. ग्रहवभोर्ती त्यवने कृ शत्िरीत्यव ओझोनचव र्र शनिवाि
के लव. िग पढु े बद्ध
ु ीित्तेच्यव जोरवर्र त्यवने पन्सु हव एकदव झेप घेतली.
शटटॅनर्र नदां नर्न शनिवाि के ले. त्यवच्यव यव प्रगतीत खरव इशतहवस
पसु लव गेलव. आशि जो रवशहलव, तो दतां कर्व आशि पौरवशिक
कर्वांच्यव ्र्रुपवत रवशहलव.
आपि सध्यव आपल्यव भवषेत खगोलीय र््तांनू व जी नवर्े
र्वपरतो, तीदेखील पृथ्र्ीर्रच्यव इग्रां जीचव अपभ्रांि होऊनच
आलेली आहेत. जसे ‘अर्ा’ चे अर्वा, ‘िनू ’ चे िनु ॉस, ‘जयशु पटर’
चे जयशु पट्रव, ‘सॅटना’ चे सॅशट्रनो इत्यवदी. आपल्यव ग्रहवलव ते
‘टवयटन’ असे सांबोधवयचे. सॅशट्रनो, अर्वात िशनचव सर्वात िोठव
उपग्रह टवयटन.

हे सगळे होऊन हजवरो र्षे लोटली आशि आतव शनयतीचे चक्र
शफरून तेर्ेच येऊन र्वबां ले आहे. पृथ्र्ीर्रच्यव िवनर्वने जिी प्रगती
के ली, त्यवच र्वटेर्र आपिही आहोत आशि पृथ्र्ीर्रच्यव िवनर्वने
जी चक
ू के ली, तीच आपिही करत आहोत. लोकसांख्येचव
शर््फोट झवलव आहे. पयवार्रि सर्ा बवजांनू ी पोखरले गेले आहे.
शटटॅनचव खशनजसवठव सपां ण्यवच्यव िवगवार्र आहे. आपि
आपल्यवसवठीच तयवर के लेलव ओझोनचव र्र शर्रळ होत चवललव
आहे. िवनर्वने प्रगती करून शकतीही र्रचढ होण्यवचव प्रयत्न के लव,
तरीही शनसगा हवच सर्ंकष असतो. तम्ु ही अशतरेक करवयलव
लवगलवत, की ििवत तो तिु चव डवर् उधळून लवर्तो. त्यविळ
ु े
िवझी प्रत्येक शटटॅनर्वसीयवलव कळकळीची शर्नांती आहे, की आतव
तरी जवगे व्हव. अनभु र्वतनू िहविे होिवरी आपली िवनर्जवत
आहे. एकव प्रलयवतनू िवनर् र्वचलव, म्हिनू तो आतवही यि्र्ी
होईल असे नवही. आपलव शर्नवि आपि आपल्यवच हवतवांनी
ओढवर्नू घेत आहोत. आशि तो र्वांबशर्िे हेदख
े ील आपल्यवच
हवतवत आहे. यव गोष्टीची इर्नू पढु े जविीर् ठे ऊयव आशि त्यवप्रिविे
र्वगयू व. धन्सयर्वद!!

***

कॉिेट- एक्स

्र्ळ : भवरतीय लष्कर प्रिख
ु वांचे घर, नर्ी शदल्ली
त्यव भव्यशदव्य बांगल्यवच्यव सिोर एक शदिवखदवर पोिा गवडी
येऊन उभी रवशहली. बवजल
ू व त्यव गवडीचीच र्वट पवहिवरे
दोनतीनजि झटकन् पढु े झवले. गवडीचां दवर उघडलां गेलां आशि
आतनू एक रुबवबदवर िनष्ु य खवली उतरलव. त्यवचां र्य प्तीस ते
चवळीस असवर्ां. पि त्यवचव चेहरव अगदी पांचर्ीस र्षवंच्यव
तरुिवसवरखव उत्सवही होतव. र्ेल् िेन्सटेन्सड बॉडी होती. कवळेभोर
खसु खि
ु ीत के स र्वऱयवर्र भरु भरु त होते. कवळेभोर, पविीदवर डोळे
आसपवसच्यव र्वतवर्रिवचव र्ेध घेत होते, आजबु वजच्ु यव व्यक्तींचां
शनररिि करत होते. कपडे तसे कॅ जयअ
ु लच होते. शतर्ां उपश्र्त
असलेल्यव लोकवच्ां यव ‘फॉिाल’ पेहरवर्वपां ेिव यव िहवियवचां व
पोषवख र्ेगळव र्वटत होतव.
“यव, श्री. पशां डत! आम्ही तिु चीच र्वट पवहवत होतो.”
सीआयडीचे हेड अॉॉशफसर श्री. प्रद्यम्ु न पढु े होत त्यव िनष्ु यवलव
म्हिवले.

“कुठे जवयचां आहे?” श्री. िहवजननी शर्चवरलां.
“र्रती, श्री. शसन्सहव यवांच्यव बेडरुििध्ये. इकडून यव, श्री.
िहवजन.” प्रद्यम्ु न म्हिवले.
“िलव ‘अल्फव’ म्हटलेलां जव्त आर्डेल, श्री. प्रद्यम्ु न.” तो
िनष्ु य एक शि्कील श्ित करत म्हिवलव. श्री. प्रद्यम्ु न यवांच्यव
कपवळवर्र हलकीिी आठी उिटून गेली.
“बरां, अल्फव.” प्रद्यम्ु न म्हिवले, “खपु च रह्यिय घटनव. चवर
तवसवपां र्ू ी, म्हिजे रवत्ी दहव र्वजण्यवच्यव सिु वरवस श्री. शसन्सहव
त्यवच्ां यव बेडरुििध्ये िृतवर््र्ेत आढळले. ९ र्वजतव शडनर करून
ते त्यवांच्यव बेडरुििध्ये गेले होते, असां त्यवांची पत्नी सवांगते.”
“त्यवांच्यव िृतदेहवलव सर्वात पशहलव शतनेच पवशहलां कव?”
अल्फवने शर्चवरलां.
“होय.” श्री. प्रद्यम्ु न म्हिवले, “्र्यांपवकघरवतील कवि उरकून
त्यव बेडरुििध्ये गेल्यव आशि शतर्ां त्यवांनव श्री. शसन्सहव जशिनीर्र
पडलेले आढळले.”
“त्यवर्ेळी घरी आिखी कोि होतां?”
“कोिीच नवही.” प्रद्यम्ु न म्हिवले, “शसन्सहव पतीपत्नींनव एक
िल
ु गव आहे, जो नेव्हीिध्ये आहे. तो सध्यव के रळवत असतो.
आिखी एक िल
ु गी, जी जिानीलव उच्चशिशििवसवठी गेली आहे.

घरी श्री. र् सौ. शसन्सहव दोघांच असतवत. बवकी नोकरिविसां आहेत,
पि ते रवत्ीच्यव र्ेळी बगां ल्यवत नसतवत. बगां ल्यवच्यव गेटलव
शसक्यरु रटी गवड्ास असतवत.”
अल्फव कवहीच बोललव नवही. ते पवयऱयव चढून र्रच्यव
िजल्यवर्रील श्री. शसन्सहवच्ां यव बेडरुििध्ये प्रर्ेिले. शतर्े
फोटोग्रवफसा, ठसेतज्ञ आशि सीआयडीचे दोन शडटेशक्टव््ज
उपश्र्त होते. रुिच्यव िधोिध पलगां होतव. उजव्यव बवजल
ू व
बांशद्त शभांत होती आशि डवव्यव बवजल
ू व शखडकी होती. पलांगवलव
लवगनू च लष्करप्रिख
ु श्री. शसन्सहवांचव िृतदेह शनश्चल अर््र्ेत पडलव
होतव.
“अरे रे…!” अल्फव ते दृश्य पवहून हळहळत बोललव. त्यवचे
डोळे िृतदेहवच्यव सर्वंगवर्रून शभरशभरत होते, “यवांचव िृत्यू झवलवय
तरी किविळ
ु े ?”
अल्फवने शसन्सहवच्ां यव बॉडीचां कवळजीपर्ू ाक पररिि के लां.
कुठांही झटपट झवल्यवचां शचन्सह नवही, रक्तवचे डवग नवहीत, गळव
आर्ळल्यवच्यव खिु व नवहीत शकांर्व शर्षप्रयोग झवल्यवचवही सभां र्
नवही.
“हवच तर सर्वात गहन प्रश्न आहे, अल्फव!” प्रद्यम्ु न सशचतां
आर्वजवत म्हिवले, “यवांचव िृत्यू ह्रदयशर्कवरवचव झटकव येऊन

झवलवय, असांही म्हितव येत नवही. कवरि यवांच्यव िरीरवर्र घविवचव
लर्लेिही नवहीये.”
अल्फवने आपल्यव िोधक नजरे ने सांपिू ा खोलीची बवरकवईने
तपवसिी के ली. िग त्यवने शफांगरशप्रटां ् स एक्सपट्ासनव शर्चवरलां,
“खोलीत कोण्यव नर्ख्यव व्यक्तीच्यव हवतवांचे शकांर्व पवर्लवांचे
ठसे शिळवले आहेत कव?”
“नवही, सर. खोलीत फक्त श्री. र् सौ. शसन्सहवांच्यव पवर्लवचां े ठसे
आहेत.” एकव ठसेतज्ञवने िवशहती परु र्ली.
“िृत्यच्ू यव र्ेळी ही शखडकी बांदच होती कव?” अल्फवने
बेडरुििधल्यव एकिेर् शखडकीकडे शनदेि करत शर्चवरल.ां
“होय. शखडकी आतनू बांद होती. दरर्वजव उघडव होतव, पि
शतकडून येण्यवसवठी घरवच्यव आतनू शजनव चढवर्व लवगतो. सौ.
शसन्सहव िपर्ेर्र सवांगतवयत, की त्यवांनी कोिवलवही घरवत आलेलां
पवशहलां नवही. आशि शिर्वय बवहेरून कोिी येण्यवची िक्यतव
नवहीच. कवरि बगां ल्यवच्यव शसक्यरु रटी गवड्ासनी कोिवलव आत
येतवनव पवशहलां नवही. सीसीटीव्ही कॅ िेऱयवांतही सगळां शक्लअर
शदसतांय. “

“तम्ु ही सौ. शसन्सहवांची कसनू चौकिी के ली कव? पररश्र्ती
पवहतव त्यवच यव प्रकरिवतील प्रिख
ु सांिशयत ठरतवत.” अल्फव
म्हिवलव.
“हो. त्यवच
ु आहे. पि त्यवच्ां यव जबवबवत कवही
ां ी चौकिी सरू
सांियव्पद असां शदसत नवहीये. आशि शसन्सहव पतीपत्नींचे सांबांध
चवांगले होते, असां आम्हवलव कळवलां आहे. त्यविळ
ु े यविवगे सौ.
शसन्सहवचां व हवत असेल, असां र्वटत नवही.”
अल्फव त्यवची हनर्ु टीच्यव खवली रवखलेली छोटीिी दवढी
कुरर्वळत शर्चवर करत होतव.
“आम्ही तर ही के स पवहून पिू ापिे चक्रवर्नू गेलो आहोत.”
प्रद्यम्ु न म्हिवले, “यवच्ां यव िृत्यबू वबत म्हिवर्ां तरी कवय? नैसशगाक
िृत्य?ू तम्ु हवलव कवय र्वटतां?”
“ठवऊक नवही.” अल्फव म्हिवलव, “पो्ट िॉटाििध्येच
कवहीतरी कळे ल असां र्वटतां.”
“तम्ु ही चवर शदर्सवपां र्ू ी शहिवचल प्रदेिच्यव िख्ु यित्रां यवच्ां यव
झवलेल्यव िृत्यबू द्दल कवही ऐकलां आहे कव?” प्रद्यम्ु ननी शर्चवरलां.
“हो ठवऊक आहे. र्तािवनपत्वत त्यवचां व ‘ह्रदयशर्कवरवने िृत्य’ू
असां छवपनू आलां होतां.” अल्फव म्हिवलव.

“ती एक िद्ध
ु र्वप होती, अल्फव.” प्रद्यम्ु न म्हिवले, “त्यवचां व
िृत्यदू ख
े ील अगदी असवच सि
ां यव्पद पद्धतीने झवलव होतव.
आजही तिीच के स पवहून िलव कवहीच सचु ेनवसां झवलां आशि िी
तम्ु हवलव फोन लवर्लव. तरी बरां, तम्ु ही शदल्लीतच होतव. नवहीतर
तम्ु हवलव इर्े यवयलव आिखी शर्लांब झवलव असतव.”
“श्री. प्रद्यम्ु न, पो्ट िॉटािचव ररपोटा आलव, की लगेच िलव
कळर्व. त्यवर्रून पढु े कवय करवयचां, ते िी ठरर्ेन.” अल्फव
म्हिवलव.
“ठीक आहे. यव िृत्यच
ांू व छडव लवर्ण्यवबद्दल िलव र्रून प्रेिर
आहे. तिु ची शकती ऐकून ्र्तः होि शिशन्टरनी िलव तम्ु हवलव
बोलवर्नू घ्यवयलव सवांशगतलां. लर्करच तम्ु हवलव कवहीतरी धवगेदोरे
शिळतील, अिी आिव आहे.
“नक्कीच.”
रवत्ीच्यव अांधवरवत अल्फवची गवडी लष्करप्रिख
ु वच्ां यव
बांगल्यवतनू बवहेर पडली.
*
्र्ळ: अल्फवचव फ्लॅट, िांबु ई

“भवरतीय लष्करप्रिख
ु वांचव हृदयशर्कवरवच्यव झटक्यवने िृत्य!ू
कवय शर्लिि धळ
ू फे क आहे!” हवतवतलव पेपर बवजल
ू व टवकत
अल्फव म्हिवलव, “िी पैजेर्र सवगां तो प्रभ,ू ते हे सोंग फवर कवळ
शटकर्ू िकिवर नवहीत!”
त्यवच्यव िेजवरी सोफ्यवर्र बसलेलव त्यवचव शित् प्रभर् हसलव.
अल्फव ती घटनव घडल्यवनांतर दोनच शदर्सवांत घरी आपल्यव
िांबु ईतील फ्लॅटर्र परतलव होतव. त्यवच्यव ‘इटां ेशलजन्सस
सशव्हाससे ’ची ख्यवती आतव जगभर पसरली होती. सीआयडी
आशि पोलीस त्यवलव शकचकट प्रकरिवतां तपवसवसवठी पवचवरि
करत असत. लष्करप्रिख
ु वचां व िृत्यू ही अिवच गांतु वगांतु ीच्यव
के सेसिधील एक होती.
“िग यविवगचव नक्की फांडव तरी कवय आहे अल्फव?” प्रभर्ने
आपल्यव टक्कल पडू लवगलेल्यव डोक्यवर्रून हवत शफरर्त
शर्चवरल,ां “शहिवचल प्रदेिचे िख्ु यिांत्ी आशि भवरतवचे
लष्करप्रिख
ु , यव दोघवच
ु े झवलवय?”
ां व िृत्यू किविळ
“पो्टिॉटेिचव ररपोटा सवांगतो, की दोघवांच्यवही के सिध्ये
हृदयवलव रक्तपरु र्ठव करिवरी रक्तर्वशहनी फुटली आहे. त्यविळ
ु े
अगदी कवही ििवतां त्यवचां व िृत्यू झवलव आहे.”

“ह…
ां म्हिजे नैसशगाक िृत्यचू !”
“नवही.” अल्फवने िवन हलर्ली. ते पवहून प्रभर्लव आश्चया
र्वटलां, “त्यवांच्यव हृदयवतील रक्तर्वशहनी फुटली आहे म्हिजे
अिरिः ब्टा झवलीये. असां र्व्तशर्कतः कधीच घडत नवही.
आत्तवपयंतच्यव िेशडकल तांत्ज्ञवनवच्यव िवशहतीनसु वर सरुु र्वतीलव ती
रक्तर्वशहनी किकुर्त होते, िग शतलव शछद्रे शकांर्व भेगव पडून बवरीक
रक्तस्त्रवर् सरू
ु होतो. ही लििे िविसवलव आधी जविर्नू येतवत.
श्री. शसन्सहवांच्यव बवबतीत अिी कोितीच लििे नव्हती, शकांबहुनव
ते खपू च शफट अँड फवईन होते, असां त्यवांचे डॉक्टर म्हितवत.
त्यविळ
ु े त्यवांची हृदयवतील रक्तर्वशहनी अचवनक फुटिां हे एक गढू च
आहे. िलव यवत कवहीतरी कवळांबेरां असल्यवचव सांिय येतोय.”
“र्व! म्हिजे तल
ु व असां म्हिवयचयां , की कोिीतरी त्यवच्ां यव
तोंडवतनू कवत्ी घवलनू ती रक्तर्वशहनी कवपली आशि त्यवांचव खनू
के लव!” प्रभर् उपहवसवने म्हिवलव.
“तसां िक्य असतां, तरीही िी एर्ढव शचांतीत नसतो. पि शसन्सहव
यवच्ां यव खोलीत कोिवही नर्ख्यव िविसवच्यव पवर्लवचां े ठसे नवहीत
आशि शतर्ां येण्यवसवठी दवरवशिर्वय दसु रव र्तवही नवही. “
“जर तू म्हितोस की हव खनू आहे, तर तो झवलवय तरी कसव
िग?”

“तेच तर िोधनू कवढवयचयां नव!” अल्फव म्हिवलव, “बरां,
जवऊदे ते. तझु ी सट्टु ी कवय म्हितेय?”
“सट्टु ी! सवत शदर्सवांच्यव सट्टु ीिधले चवर शदर्स गेलेदख
े ील!
इचलकरांजीलव घरी जवऊन आलो. म्हटलां तीन शदर्स तझ्ु यवकडे
िक्ु कवि ठोकूयव.” प्रभर् म्हिवलव. तो इस्रोिध्ये एक र्रीष्ठ िवस्त्रज्ञ
म्हिनू कवि करत होतव.
“कसां चवललांय तझु ां सांिोधन?” अल्फवने शर्चवरलां.
“चवललयां .” प्रभर् म्हिवलव, “तू आठर्ड्यवभरवपर्ू ी भवरतचीन सीिेर्र पडलेल्यव उल्के बद्दल कवही ऐकलांयस कव?”
“हो, पेपरवत एक छोटी बवतिी होती त्यवची.” अल्फव
म्हिवलव.
“दीड िीटर शत्जयेची ती उल्कव भवरतवच्यव सीिेर्रील डोंगरवळ
भवगवत पडली आहे. पवच शदर्स ती िोधण्यवचां कवि सरू
ु होतां.
आजच ती सवपडलीय. आतव पढु च्यव दोन शदर्सवांत ती
शर्श्लेषिवसवठी इस्रोच्यव ररसचा शर्गां िध्ये आिली जवईल. एकदव
ती शतर्ां आली, की िलव लगेच शनघवर्ां लवगेल.”
“छवन छवन! प्रभ,ू तू यव अर्कविवतील दगडधोंड्यवि
ां ी लग्न
कव नवही करत? सख
ु वने नवांदवल तम्ु ही!” अल्फव ि्करीच्यव सरु वत
म्हिवलव.

“कवहीही कवय अल्फव! िलव त्यवत खपू रस आहे, हे तल
ु व
ठवऊकच आहे. नवहीतर िीसद्ध
ु व तल
ु व म्हिेन, की प्रेतवि
ां ी आशि
त्यवर्रच्यव ठिवांिी लग्न कर म्हिनू !” प्रभर् हसत म्हिवलव, “त्यव
उल्के चां नविकरि आम्ही ‘कॉिेट एक्स’ असां के लांय. िलव तर
शतलव कधी एकदव इलेक्ट्रॉन िवयक्रो्कोपखवली घेतोय असां
झवलांय!”
“बरां, बरां. चल, िलव जरव कवि आहे आतव. शसन्सहवच्ां यव
के ससवठी कुठूनतरी सरुु र्वत करवयलव हर्ी आहे. नांतर बोलयु व
आपि.” अल्फव उठत म्हिवलव.
ते दोघांही आपवपल्यव कविवलव लवगले.
*
अल्फव िबांु ईलव परतल्यवनतां र दोनच शदर्सवतां आिखी एक
धक्कवदवयक घटनव घडली. िहवरवष्ट्रवचे कॅ शबनेट िांत्ी श्री.
सरपोतदवर यवचां व रह्यियररत्यव िृत्यू झवलव. अगदी हुबहे ुब श्री.
शसन्सहव यवच्ां यवसवरखवच! अल्फव तवतडीने त्यवच्ां यव शनर्वस्र्वनी भेट
देऊन आलव. सर्ात् तिवर्ग्र्त र्वतवर्रि शनिवाि व्हवयलव सरुु र्वत
झवली होती. िहत्त्र्वच्यव पदवर्रील व्यक्तींचव असव अचवनकपिे

िृत्यू होिे, तेही अशतिय अनवकलनीयररत्यव, हे शनशश्चत चवांगले
लिि नव्हते. यवर्ेळी िवत् र्तािवनपत्वत सत्य बवतिी द्यवर्ीच
लवगली. हृदयशर्कवरवच्यव कवरिवर्र हे रह्य फवर कवळ झवकून
ठे र्िां िक्य नव्हतां. श्री. प्रद्यम्ु न िांबु ईत आले आशि सीआयडीच्यव
अॉॉशफसिध्ये त्यवांची अल्फविी चचवा झवली. दसु ऱयव शदर्िी रवत्ी
उशिरव अल्फव घरी परतलव.
“ये! िलव र्वटत होतां, की तझु ां येिां आतव उद्यवर्र पडतयां की
कवय!” पेंगळ
ु लेल्यव डोळ्यवनां ी प्रभर् म्हिवलव. अल्फवने ्र्तःलव
सोफ्यवर्र झोकून शदलां. त्यवचव चेहरव तिवर्ग्र्त शदसत होतव.
“आिखी एक िृत्य!ू ” तो म्हिवलव. त्यवच्यव आर्वजवत
र्कर्व जविर्त होतव, “आतव िवत् हे प्रकरि गांभीर र्ळि घेऊ
लवगलांय. तीन गढू िृत्य.ू एकवच पद्धतीने झवलेले. उलगडव िवत्
कवहीच होत नवही!”
“नर्ीन कवहीच शिळवलां नवही?” प्रभर्ने उत्सक
ु तेने शर्चवरलां.
“नवही.” अल्फव म्हिवलव, “पि यव तीनही िृत्यांचू व तपवस
करतवनव िलव एक कुतहु लजनक गोष्ट लिवत आली. िी गेले दोन
शदर्स यवर्र अभ्यवस करतोय. त्यवतनू िलव लिवत आलां, की
चीनिध्येही असेच िृत्यू घडून आलेले आहेत, गेल्यव
आठर्ड्यवत.”

“कवय सवगां तोस?”
“होय. यव सगळ्यविवगे कवहीतरी सक्ष्ू ि गोची आहे, हे शनशश्चत!
एखवदी गोष्ट सर्ात् फै लवर्तीय. अशतिय धोकवदवयक. हे कोि
घडर्नू आितयां देर् जविे!”
“हव एखवदव जीर्विू शकांर्व शर्षविू असू िके ल कव?” प्रभर्ने
शर्चवरल.ां
“िलव र्वटत नवही. हृदयवतील रक्तर्वशहनी फोडिवरव कोितव
जीर्विू शकांर्व शर्षविू अजनू तरी अश्तत्र्वत आलेलव नवहीये!”
अल्फव म्हिवलव, “पि कवहीही असो, तू तू तझु ी रजव लवबां र्वर्ीस,
हे उत्ति. िलव तझु ी िदत लवगिवरे . िी श्री. सरपोतदवर यवांच्यव
िृतदेहवभोर्तीच्यव जवगेची धळ
ू एकव पवकीटवत जिव करून
आिली आहे. ती तू िवयक्रो्कोपखवली तपवसवर्ीस, अिी िवझी
इच्छव आहे.”
अल्फवने एक पवकीट कवढून प्रभर्च्यव सिोर ठे र्लां.
“यव प्रकरिवत िवझी कवही िदत होिवर असेल,ू तर िी
आनांदवने र्वांबेन.” प्रभर् म्हिवलव, “पि िलव सिजत नवही, यव
धळ
ु ीच्यव तपवसवतनू कवय शनष्कषा शनघिवर?”
“तू आधी तपवसनू तर पहव! कवही शिळवलां, तर पवहू.” अल्फव
म्हिवलव, “पि ततू ा तरी एकच कवि – ि्तपैकी तविनू देिे! जवि

र्कर्व आलवय. आतव आिखी शर्चवर करण्यवची िवझ्यवत तवकद
नवही! चल, िभु रवत्ी. पढु च्यव िोधवलव आपि उद्यव सरुु र्वत करू.”
*
्र्ळ : आयआयटी पर्ई, िांबु ई
दसु ऱयव शदर्िी अल्फव आशि प्रभर् आयआयटीिधल्यव
िटेररअल्स लॅबिध्ये गेले. प्रभर्ची शतर्ां चवगां ली ओळख होती.
त्यवांनव िवयक्रो्कोप र्वपरण्यवची परर्वनगी शिळण्यवस फवर र्ेळ
लवगलव नवही.
इलेक्ट्रॉन िवयक्रो्कोपिधनू दोन तवस प्रभर् त्यव धळ
ु ीच्यव
निन्सु यवची तपवसिी करत होतव. अल्फव हवतवांर्र हवत ठे र्नू
त्यवच्यवकडे अपेिेने पवहवत होतव. बरवच र्ेळ झवल्यवनांतर अखेर
र्ैतवगनू अल्फव िोबवईलर्र बौशद्धक चवचिी र्गैरे गेम्स खेळू
लवगलव. पवचच शिशनटवतां प्रभर्च्यव ओरडण्यवचव आर्वज आलव.
“ओह् िवय गॉड!” तो आनांदवश्चयवाने म्हिवलव, “धक्कवदवयक!
अशर्श्वसनीय! असभां र्!”

अल्फव धवर्तच त्यवच्यवपविी गेलव.
“कवय झवलां?”
“फक्त एकच शिशनट. िलव यव भन्सनवट गोष्टीचां र्ोडां नीटपिे
अर्लोकन करू दे.” प्रभर् कवँप्यटु रर्रील श्क्रन झिू करत
बोललव. त्यवचव चेहरव आश्चयवाने पिू ापिे भवरून गेलव होतव.
“चल, िलव कवय शिळवलां, ते िी तल
ु व दवखर्तो.” प्रभर्ने
त्यवचां शनररिि झवल्यवनांतर त्यव रुििधलव प्रोजेक्टर सरू
ु के लव. तो
िवयक्रो्कोपच्यव कवँप्यटु रलव जोडलव होतव. कवही ििवतां च
िवयक्रो्कोप जे पवहत होतव, ते पडद्यवर्र शदसू लवगले. धळ
ु ीचव एक
एक कि आतव रोलरच्यव चवकवएर्ढव िोठव शदसत होतव. त्यव
किविां ध्येच असलेल्यव एकव र्ैशिष्ट्यपिू ा र््तनू े अल्फवचां लि
र्ेधनू घेतलां.
“पवशहलांस?” प्रभर् म्हिवलव. तो अशतिय उत्तेशजत झवलव
होतव, “हव एक नॅनोरोबॉट आहे!”
अल्फवने आश्चयवाने ‘आ’ र्वसलव.
“पि… पि हे कसां िक्य आहे?”
“िवशहत नवही. पि आपल्यवलव जे कवही शिळवलांय, ते अगदी
्र्प्नर्त् आहे, हे नक्की!” प्रभर् म्हिवलव.

“नॅनोरोबॉट – सध्यव आपि जे रोबॉांट्स र्वपरतो, त्यवचे
अशतसक्ष्ू ि रुप – नॅनोटेक्नॉलॉशजची किवल! यवचव आकवर ०.५
िवयक्रॉन ते १० िवयक्रॉन यवदरम्यवन असतो. १ िवयक्रॉन म्हिजे
आपल्यव फूटपट्टीर्रील एकव शिलीिीटरचे हजवर भवग के ले, की
त्यवतां लव एक शह्सव. आपि जो नॅनोरोबॉट पवहतोय, त्यवचव
आकवर फक्त ५.७ िवयक्रॉन एर्ढव आहे. यवर्रून त्यवच्यव
सक्ष्ू ितेची तल
ु व कल्पनव येईल. उघड्यव डोळ्यवनां ी तो शदसिां
िक्यच नवही. धळ
ु ीच्यव किवपेिवही तो लहवन आहे. यव नॅनोरोबोचे
भवग १ ते १०० नॅनोिीटर आकवरवचे असतवत (१ नॅनोिीटर म्हिजे
१ िवयक्रॉनचव हजवरवर्व भवग). हव कवबानचव बनलेलव आहे.”
अल्फव शर््ियवने प्रभर्कडे पवहवत होतव.
“पि…”
“होय, तझ्ु यव िनवत जी िांकव आहे, तीच िवझ्यव िनवत आहे.”
प्रभर् म्हिवलव, “पृथ्र्ीर्र अजनू पयंत असव नॅनोरोबॉट बनवयचव
आहे!!”
शतर्ां शिशनटभर िवांततव पसरली.
“नॅनोरोबॉट हे सध्यव तरी िवनर्वचां एक ्र्प्नच आहे.” प्रभर्
म्हिवलव, “बरे च िवस्त्रज्ञ यवर्र कवि करतवयत. र्ैद्यकीय िेत्वत
िवनर्वच्यव िरीरवत घसु नू आतिध्येच िस्त्रशक्रयव करण्यवसवठी

यवांचव र्वपर होिवर आहे. पि कवही नॅनोिीटर आकवरवचे सशका ट्स
बनर्िे ही गोष्ट सध्यवच्यव तत्ां ज्ञवनवलव तरी अिक्य आहे. हव
नॅनोरोबॉट तर अशतिय रे खीर् आशि अशतिय तज्ञ िविसवने
बनशर्ल्यवसवरखव र्वटतोय. यवचव एक पवटा फे ल झवलवय, म्हिनू तो
धळ
ु ीत शनकविी होऊन पडलव असवर्व. इतक्यव सक्ष्ू ि रोबोचे सटु े
भवग शकती सक्ष्ू ि असतील, यवची के र्ळ कल्पनवच करवर्ी! हव
रोबोट म्हिजे एकव अशतिय प्रगत तत्ां ज्ञवनवचे फशलत आहे,
अल्फव! आशि ते तांत्ज्ञवन सध्यव पृथ्र्ीर्र अश्तत्र्वत नवही!!”
अल्फव आशि प्रभर् सन्सु न होऊन एकिेकवांकडे बघत होते. यव
सगळ्यवतनू कवय अर्ा शनघू पवहवत होतव, हे त्यवांनव सिजत नव्हतां.
“र्ोडक्यवत, यव रोबॉटलव िरीरवत घसु र्लां गेलां आशि
हृदयवतील रक्तर्वशहनी कवपनू यवच्यवकरर्ीच खनू के ले गेले!”
अल्फव शर्चवरपर्ू ाक आर्वजवत म्हिवलव.
“होय. सध्यव तरी तीच गोष्ट िक्य र्वटतेय.” प्रभर् म्हिवलव.
“प्रभर्, िलव आत्तव लगेच इर्ां इटां रनेट अॅक्सेस हर्व आहे.
शिळर्ू िकिील कव?” अल्फवने शर्चवरलां. त्यवलव कवहीतरी सचु लां
आहे, हे प्रभर्च्यव लिवत आलां. त्यवने पटकन् लॅब अशस्टांटलव
सवगां नू शतर्ल्यव कवँप्यटु रर्र इटां रनेट ओपन के ल.ां अल्फव घवईघवईने
खचु ीर्र बसलव आशि पटवपट सफा करू लवगलव.

“कवय िोधतो आहेस त?ू ” प्रभर्ने शर्चवरलां.
“िलव सगळ्यव िृत्यांच्ू यव तवरखव हव्यव आहेत – भवरत आशि
चीनिधल्यव देखील!”
िृत्यच्ू यव तवरखवांिधनू कवय शनष्पन्सन होिवर आहे, हे प्रभर्लव
कळेनव. अल्फवने इटां रनेटर्रून यव एकसवरख्यव घडलेल्यव िृत्यांचू ी
िवशहती शिळर्ली आशि एकव कवगदवर्र शल्ट तयवर के ली. अखेर
ती पिू ा होतवच त्यवने पेन टेबलवर्र ठे र्नू प्रभर्लव तो कवगद
दवखर्लव. त्यवर्रची यवदी अिी होती –
पशहलव िृत्यू – चीन - २४ जनू
दसु रव िृत्यू – चीन – २६ जनू
शतसरव िृत्यू – भवरत – २६ जनू
चौर्व िृत्यू – चीन – २७ जनू
पवचर्व िृत्यू – भवरत – २८ जनू
सहवर्व िृत्यू – चीन – २९ जनू
सवतर्व िृत्यू – भवरत – ०१ जल
ु ै
अल्फव म्हिवलव,

“हे जे िेलेले लोक आहेत, ते भवरत आशि चीनिध्ये िोठ्यव
हुदद्य् वर्र असलेले लोक आहेत. कोिी िख्ु यित्ां ी, कोिी
पररवष्ट्रिांत्ी, कोिी लष्करप्रिख
ु , तर कोिी कॅ शबनेट िांत्ी. आिखी
एक उल्लेखनीय बवब म्हिजे, भवरत आशि चीनखेरीज जगवत
कुठांही इतर शठकविी अिव िृत्यांचू ी खबर नवहीये!”
अल्फव र्ोडवसव र्वबां लव. िग त्यवने प्रभर्लव शर्चवरलां,
“प्रभ,ू तू परर्वच त्यव कॉिेट-एक्स बद्दल बोललव होतवस नव?
तो धिू के त…
ू “
“धिू के तू नव्हे, उल्कव!” प्रभर्ने दरुु ्ती के ली.
“हवां तेच ते! ती उल्कव कोित्यव तवरखेलव पडली होती?”
अल्फवने शर्चवरलां.
“२२ जनू रोजी पडली होती.” प्रभर् म्हिवलव, “पि त्यवचव
यव प्रकरिविी कवय सांबांध?”
“िवझव तका अचक
ू असेल, तर फवरच घशनष्ठ सबां धां आहे!”
अल्फव म्हिवलव, “सध्यव तो दगड कुठे आहे?”
“कवलच तो बेंगलोरलव आिलव गेलवय. त्यवर्र आतव
सांिोधन सरू
ु असेल.” प्रभर् उत्तरलव.

“शतर्ल्यव तझ्ु यव एखवद्यव सहकवऱयवलव आत्तव लगेच फोन
लवर् आशि त्यवलव शर्चवर, की त्यव दगडवतनू िदां अिव
इलेक्ट्रोिॅग्नेटीक लहरी उत्सशजात होत आहेत कव.”
“कवय??” प्रभर् चक्रवर्लवच.
“तू फक्त िी सवांगतो तसां कर. लवर् फोन लगेच!”
प्रभर्ने सांशदग्ध अर््र्ेतच इस्रोच्यव बांगलोरच्यव लॅबिधील
त्यवच्यव सहकवऱयवलव फोन लवर्लव आशि कॉिेट–एक्स बद्दल
अल्फवच्यव म्हिण्यवप्रिविे शर्चवरल.ां त्यवलव पलीकडून शिळवलेलां
उत्तर शनशश्चतच धक्कवदवयक असवर्ां. कवरि त्यवचे डोळे आतव
शर््फवरले गेले होते.
“कवय झवल?ां ” प्रभर्ने फोन ठे र्ल्यवर्र अल्फवने अधीरतेने
शर्चवरलां.
“तू बरोबर बोललवस, अल्फव.” प्रभर् म्हिवलव, “कॉिेटएक्स िधनू अशतिय िांद अिव इलेक्ट्रोिॅग्नेटीक लहरी उत्सशजात
होत आहेत!”
“िवझव सांिय खरव ठरलव!” टेबलवर्र हवत बडर्त अल्फव
म्हिवलव, “िवझ्यव कवरकीदीतील ही एक अशतिय र्ैशिष्टय़पिू ा
अिी के स ठरिवर आहे! चल, प्रभ,ू बेंगलोरलव जवयची तयवरी
कर!”

“बेंगलोरलव? असां अचवनक?” प्रभर्लव कवही सचु ेनवसांच
झवलां, “अल्फव, तझु ां कवय चवललयां ? िलव तर कवहीच कळत
नवहीये!”
अल्फवने श्ित के ल.ां तो म्हिवलव,
“यव प्रकरिवचव िेर्ट आतव बांगलोरिध्ये होिवर आहे!”
*
्र्ळ : इस्रो ररसचा शर्गां अॉॉशफस, बगां ळुरू
बगां लोरिध्ये पोहोचल्यवनांतर अल्फवने बऱयवच लोकवांनव फोन्सस
के ले आशि एक गप्तु शिटींग भरर्ली. त्यविध्ये भवरतवचे सांरिििांत्ी,
इस्रोचे प्रिख
ु , शडआरशडओचे प्रिख
ु आशि इतर िहत्त्र्वचे लोक
उपश्र्त होते. श्री. प्रद्यम्ु नही अर्वातच शतर्ां हजर होते.
“िी आपिव सर्वंनव, गेल्यव आठर्ड्यवत भवरतवत घडलेल्यव
तीन रह्यिय िृत्यांबू द्दल कवही सवांगण्यवसवठी इर्ां बोलवर्लां आहे,
यवची आपिवस कल्पनव असेलच.” अल्फवने सरुु र्वत के ली, “श्री.
चवर्लव, श्री. शसन्सहव आशि श्री. सरपोतदवरवचां व िृत्यू हव

हृदयशर्कवरवच्यव झटक्यवने झवलव नवही, हे आतव उघडच आहे. िी
त्यवच्ां यव िृत्यिू वगचे शनशश्चत कवरि िोधनू कवढले आहे आशि ते
खरोखरच िती गांगु करून टवकिवरे आहे, यवत िांकवच नवही! ते
ऐकल्यवनांतर तम्ु ही कदवशचत िलव र्ेड्यवत कवढवल, पि तेच सत्य
आहे आशि िी ते परु वव्यवशनिी शसद्ध करू िकतो.”
“तम्ु ही असां कवय िोधनू कवढलां आहे?” िांत्ीसवहेबवांनी
शर्चवरल.ां
“सवांगतो.” अल्फव त्यवच्यव नेहिीच्यव भवरद्त आर्वजवत
म्हिवलव, “पशहली गोष्ट म्हिजे हे तीनही िृत्यू म्हिजे खनू आहेत
आशि ते हेतपू रु ्सर घडर्नू आिले आहेत. कवरि हृदयवतील
रक्तर्वशहनी अिी अचवनक फुटिे िक्य नवहीये.”
“पि गन्सु हगे वरवने ते कवि के लां कसां?”
“नॅनोरोबॉट!” अल्फव म्हिवलव, “हे आश्चयाकवरक आहे, पि
सत्य आहे. नॅनोरोबॉटलव त्यवांच्यव िरीरवत प्रर्ेि करवयलव लवर्नू
त्यवच्ां यवकरर्ी हे कवि करून घेतलां गेलां आहे.”
“अिक्य! असां करू िकिवरव नॅनोरोबॉट अजनू पृथ्र्ीर्र
बनलेलवच नवहीये. िग त्यवलव िवनर्वच्यव िरीरवत प्रर्ेि करवयलव
लवर्नू त्यवच्यवकडून खनू करर्नू घ्यवयचव प्रश्नच येत नवही!”
शडआरशडओचे एक जयेष्ठ िवस्त्रज्ञ डॉ. अय्यांगवर म्हिवले.

“िलव ठवऊक होतां, की तम्ु हवलव हे पटिवर नवही. िलवही
सरुु र्वतीलव र्वटत होतां, की खनु ी एखवद्यव शर्षविचू व र्वपर करून हे
सगळां करत असवर्व. पि श्री. सरपोतदवरवांच्यव िृतदेहवभोर्तीची
धळ
ू गोळव करून िी आशि िवझ्यव शित्वने त्यवचां शनररिि के लां
आशि त्यविध्ये आम्हवलव हव अशतसक्ष्ू ि हल्लेखोर शिळवलव.
त्यवचव एक पवटा फे ल झवलव होतव. त्यविळ
ु े तो आम्हवलव शिळू
िकलव. नवहीतर त्यवलव शतर्नू छूितां र व्हवयलव फवरसव र्ेळ लवगलव
नसतव. आम्ही इर्े येतवनव तो धळ
ु ीचव निनु व सोबत घेऊनच
आलोय. प्रभर्, ती इिेज प्रोजेक्ट करतोस कव?”
प्रभर्ने त्यव नॅनोरोबॉटचे सर्ा बवजांनू ी घेतलेले एन्सलवजाड्
फोटोज् श्क्रनर्रती दवखर्ले. सर्वंच्यव चेहऱयवर्र आश्चया पसरलां.
“पि यव सगळ्यविवगचव सत्ू धवर आहे तरी कोि? आशि त्यवनां
हे कसां िक्य करून दवखर्लां?” आिखी एक प्रश्न आलव.
“हवच तर यव प्रकरिवतलव सर्वात धक्कवदवयक भवग आहे!”
अल्फव म्हिवलव, “तम्ु हवलव कवही शदर्सवांपर्ू ी भवरत – चीन सीिेर्र
पडलेल्यव ‘कॉिेट – एक्स’ यव उल्के बद्दल ठवऊक असेलच.”
“हो, ती उल्कव सध्यव आिच्यवच सां्र्ेच्यव शनररििवखवली
आहे.” इस्रोचे प्रिख
ु श्री. नरशसहां न् म्हिवले.

“िग िी असां म्हिेन, की यव नॅनोरोबॉट्सच्यव िवगची सत्ू धवर
म्हिजे ती उल्कवच आहे. शकांर्व –“ अल्फवने एक अर्ापिू ा शर्रवि
घेतलव आशि म्हिवलव, “त्यव उल्के लव पृथ्र्ीर्र पवठर्िवरे
परग्रहर्वसी!”
“कवऽय??” सांपिू ा हॉलिध्ये खळबळ उडवली.
“अल्फव, तम्ु ही िद्ध
ु ीर्र आहवत नव? कवय बोलतवय हे?”
प्रद्यम्ु न ओरडले.
“होय, श्री. प्रद्यम्ु न. िी चवगां लवच िद्ध
ु ीर्र आहे. िभां र टक्के हे
परग्रहर्वसीयवचां ेच कृ त्य आहे. िवझव शित् प्रभर् यवने त्यव धळ
ु ीतनू
िोधनू कवढलेलव नॅनोरोबॉट हव अशतप्रगत तांत्ज्ञवनवतनू बनलेलव
आहे आशि पृथ्र्ीर्र तो बनिे िक्य नवही हे कोिीही िवस्त्रज्ञ िवन्सय
करे ल. पृथ्र्ीर्र उपलब्ध असलेले तांत्ज्ञवन अजनू त्यव पवतळीर्र
पोहोचवयलव शकत्येक र्षे जवर्ी लवगतील. शिर्वय जर आपि
तवरखवचां व र्ोडव अभ्यवस के लव, तर आपल्यव लिवत येईल, ती
उल्कव पडल्यवर्र दोनच शदर्सवांत ही खनु वांची िवशलकव सरू
ु झवली
होती – तेही फक्त भवरत आशि चीनिध्येच. दसु ऱयव कोित्यवही
असे िृत्यू घडून आलेले नवहीत. िी शर्चवर के लव, की फक्त भवरत
आशि चीनिध्येच हे िृत्यू कव घडतवहेत? त्यवचां उत्तर हेच, की ती
उल्कव भवरत – चीन सीिेर्र पडली होती आशि शतर्नू यव

नॅनोरोबॉट्सनव फै लवर्ण्यवसवठी हे दोनच देि सोयी्कर होते. यव
नॅनोरोबॉटनी दोन्सही देिवतां ील अशतिय िहत्त्र्वच्यव व्यक्तींचे िृत्यू
घडर्नू आिले. िलव खवत्ी आहे, की अर्कविवतल्यव त्यव अज्ञवत
लोकवांनी त्यव उल्के िधनू नॅनोरोबॉट्स पृथ्र्ीर्र पवठर्ले आशि
िवनर्जवत पोखरण्यवची प्रवर्शिक तयवरी के ली!
त्यव उल्के िध्ये एखवदव ट्रवन्ससशिटर बसर्लव असवर्व आशि
त्यवद्ववरे हे लोक यव सर्ा नॅनोरोबॉट्सनव शनयशां त्त करत असवर्ेत,
अिी िलव िक
ां व आली आशि िी चौकिी के ल्यवर्र ती खरी
ठरली. त्यव उल्के िधनू इलेक्ट्रोिॅग्नेटीक लहरी उत्सशजात होऊन त्यव
छोट्यव छोट्यव रोबॉट्सपयंत पोहोचत आहेत आशि त्यवांनव कवय
करवयचे, यवशर्षयी सचू नव देत आहेत. हे जे अशतिवनर् आहेत, ते
आपल्यवपेिव प्रगत आहेत, हे त्यव नॅनोरोबॉट्सच्यव सरां चनेर्रून
कळते. ते आपली पृथ्र्ी बळकवशर्ण्यवच्य् हेतनू े आले आहेत, असां
िलव र्वटतां. ते कोि आहेत, कुठून आले आहेत, सध्यव कुठे
आहेत, िवशहत नवही. पि ते आपल्यव िवनर्जवतीसवठी धोकवदवयक
आहेत, हे शनशश्चत!”
हॉलिध्ये उपश्र्त असलेल्यव प्रत्येकवलव दरदरून घवि
फुटलव होतव. ही सि्यव इतकी गांभीर असेल, यवची कोिी
कल्पनवच के ली नव्हती..

“आतव पढु े कवय करवयचां?” िांत्ीसवहेबवांनी आपल्यव
कपवळवर्रचव घवि रुिवलवने शटपत शर्चवरल.ां
“सर्वात पशहली गोष्ट करवयची, ती म्हिजे त्यव उल्के तील
ट्रवन्ससशिटर शनकविी करवयचव. नॅनोरोबॉट्सची सख्ां यव शकती आहे, ते
आत्तव कुठर्र पोहोचले आहेत, यवशर्षयी आपि कवहीच तका करू
िकत नवही. एकदव कव आपि उल्के िधलव ट्रवन्ससशिटर शनकविी
के लव, की िग त्यवच
ां े रोबॉट्स सचू नेअभवर्ी कवहीच करू िकिवर
नवहीत. दसु री गोष्ट म्हिजे, आपले सर्ा सॅटेलवईट्स सतका करव.
सर्वंच्यव सरु िव यांत्िव सजज करव. यव अनवहूत पवहुण्यवांच्यव
्र्वगतवसवठी सर्ा पृथ्र्ीने एकत् येण्यवची र्ेळ झवली आहे!”
सर्ाजि कविवलव लवगले. इस्रोिधील िवस्त्रज्ञवांनी अत्यतां
कवळजीपर्ू क
ा त्यव उल्के चे शर्घटन के ले आशि त्यवत खरोखरच
एक छोटव ट्रवन्ससशिटर बसर्लेलव असल्यवचे आढळले.
नॅनोरोबॉट्सनी आिखी उच्छवद िवडां ण्यवआधीच तो ट्रवन्ससशिटर
शनकविी के लव गेलव. त्यवतनू इलेक्ट्रोिॅग्नेटीक लहरी शनघवयच्यव बदां
झवल्यव आशि सर्ा नॅनोरोबॉट्स र्ांड पडले. शतर्नू पढु े बऱयवच
शदर्सवतां अिव प्रकवरचव कोितवही रह्यिय िृत्यू झवलव नवही
आशि त्यवर्रून नॅनोरोबॉट्सचव धोकव टळलव असल्यवचे सर्वंनव
जविर्ले. त्यव अज्ञवत परग्रहर्वसीयवांचव डवर् फसलव. ‘कॉिेट-

एक्स’ अपयिी झवलव. ही खबर कवही शदर्सवांतच पिू ा जगवलव
कळर्ली गेली आशि एक िोठां सक
ां ट र्ेळीच ओळखनू
टवळल्यवबद्दल भवरतवची र्वहर्व झवली. अल्फवने ही अद्भुत के स
सोडर्नू पन्सु हव एकदव सर्वंकडून पवठ र्ोपटून घेतली.
आतव सर्ा िवनर्जवत एकत् आली होती. ते अज्ञवत लोक पढु े
कवय करतील, हे सवांगतव येत नव्हते. िवनर्वांनी आपली चवल हविनू
पवडल्यवचे पवहून ते िवघवरही घेतील, शकांर्व कदवशचत एक नर्व डवर्
टवकतील. पि िवनर् आतव सवर्ध होते, सतका होते. िवनर्वकडे
जरी त्यव परग्रहर्वसीयवच्ां यव तल
ु नेत तोकडे तांत्ज्ञवन असले, तरीही
िवनर्वकडे अफवट बशु द्धित्तव होती आशि त्यवहीपेिव िहत्त्र्वचे
म्हिजे, आठिे कोटी जिवचां ी एकजटू होती! आशि त्यविळ
ु े च,
शकतीही प्रगत परग्रहर्वसी चवलनू आले, तरी पृथ्र्ी कधीच हरिवर
नवही, हे शनशश्चत होते…!!
***

‘एच-टू-ओ’

“शि्टर प्रधवन, तिु च्यवसवठी एक अशतिहत्त्र्वचव कॉल आहे.
तम्ु ही घेऊ इशच्छतव कव?”
भवरतवच्यव पतां प्रधवनवच्ां यव शनर्वस्र्वनी रवत्ीच्यव र्ेळी एकव
स्त्रीचव आर्वज घिु लव.
“शि्टर प्रधवन, तिु च्यवसवठी एक अशतिहत्त्र्वचव कॉल आहे.
तम्ु ही घेऊ इशच्छतव कव?”
श्री. प्रधवनवच
ां व सेलफोन त्यवनां व र्वरांर्वर शर्चवरत होतव. त्यव
आर्वजवने त्यवांनव जवग आली. त्यवांनी डोळे चोळत सिोरच्यव
शभांतीर्रील शडशजटल घड्यवळवकडे पवशहलां. त्यवांची शतर्ां नजर
पडतवििीच त्यवर्र तवरीख-र्वर-र्ेळ उिटली.
२० ऑक्टोबर, २१२०
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“शि्टर प्रधवन… “ त्यवांचव सेलफोन अजनू ही बोलतच होतव.
त्यवांनी जवांभई देत त्यवच्यवसिोरून हवत शफरर्लव. त्यवचििी हर्ेत
एक बोलिवरी प्रशतिव तयवर झवली. तो एक बवरीक डोळ्यवचां व,
शचनी धवटिीचव िनष्ु य होतव.
“इतक्यव रवत्ी आपली झोपिोड के ल्यवबद्दल िि्र्, सर. पि
इर्ां घडलेली घटनवच इतकी िहत्त्र्पिू ा आहे, की िलव तम्ु हवलव
तवतडीने सांपका करवर्वच लवगलव.” तो िविसू म्हिवलव.
“कवय झवलां?” श्री. प्रधवनवांनी शर्चवरलां.
“आसवििधील र्वयव्य प्रवतां वत भजू लवचे सवठे आढळून आले
आहेत.” तो गृह्र् म्हिवलव.
“कवय?” प्रधवनवनां व धक्कवच बसलव.
“होय. इर्लव प्रदेि अशतिय कठीि अिव खडकवांचव
बनलेलव असल्यविळ
ु े आपले सॅटेलवईट्स त्यवलव िोधू िकले
नव्हते. जशिनीच्यव सिु वरे शदड शकलोिीटर आतिध्ये हे सवठे
आहेत.” त्यव प्रशतिेिध्ये भजू ल सवठ्यवांचव नकविव आलव, “ही
िवशहती अत्यतां गप्तु आशि िहत्र्वची असल्यविळ
ु े िी र्ेट
तम्ु हवलवच सवांगिे योग्य सिजले.”

“ठीक आहे. ही बवतिी आनांदवची आहे, हे खरांच; पि यव
गोष्टीलव अशतिय कवळजीपर्ू ाक पद्धतीनां हवतवळवयलव हर्ां आहे.
आपि आपली भशू िकव लर्करच जवहीर करू.” श्री. प्रधवन
म्हिवले.
“ओके सर. तसदीबद्दल िि्र्. िभु रवत्ी!” कॉल शड्कनेक्ट
झवलव.
श्री. प्रधवन उठले आशि तवबडतोब आपल्यव खोलीच्यव
बवजल
ाु ल कॉन्सफरन्सस रूि’िध्ये गेले. ती एक
ू व असलेल्यव ‘व्हच्यअ
लहवनिी खोली होती. सिोर एक शभतां होती आशि शतच्यवसिोर
एकच खचु ी होती. प्रधवन शभतां ीसिोर उभे रवशहले. त्यवचां ी पिू ा बॉडी
्कॅ न झवली आशि शभांतीर्र िब्द उिटले,
‘स्ु र्वगति, शि्टर प्रधवन. आपि कवय करू इशच्छतव?’
“सर्ा कॅ शबनेट्ससोबत तवतडीची शिटींग.” श्री. प्रधवन म्हिवले.
‘ठीक आहे. सर्वंनव सांदि
े पोहोचर्ले जवतील.’ पन्सु हव एकदव
िब्द उिटले. श्री. प्रधवन खचु ीर्र जवऊन बसले. शभतां ीर्र एक िोठी
्क्रीन तयवर झवली आशि दहवच शिशनटवांत त्यवर्र पेंगळ
ु लेल,े
र्ैतवगलेले आशि जवांभयव देिवरे कॅ शबनेट िांत्ी शदसू लवगले.
“तम्ु ही सर्वंनी पिू ा जवगां रहवर्ां, अिी िवझी अपेिव आहे.
कवरि िलव आत्तव जी बवतिी शिळवली आहे, ती शनशश्चतच झोप

उडर्नू लवर्िवरी आहे.” श्री. प्रधवन श्क्रनकडे पवहवत म्हिवले,
“िलव शिळवलेल्यव िवशहतीनसु वर, आसवििध्ये भजू लवचे सवठे
आढळले आहेत!”
त्यव र्वक्यवने, िघविी श्री. प्रधवनवनां व जिी खवडकन् जवग
आली होती, तिीच त्यव शिटींगलव बसलेल्यव प्रत्येकवलव आली.
“होय. हे खरां आहे. ही घटनव आतां ररवष्ट्रीय पवतळीर्र
अशतिय िहत्त्र्वची ठरिवर आहे. सकवळ होतवच ही बवतिी जगभर
र्वऱयवसवरखी पसरे ल. त्यवआधी आपल्यवलव यवर्र कवय भशू िकव
घ्यवयची आशि कोिते पवऊल उचलवयचे, यवचव शर्चवर करवर्व
लवगेल. त्यवर्र चचवा करण्यवसवठीच िी तम्ु हवलव यव शिटींगलव
बोलवर्ले आहे.”
“प्रधवनजी, ही तर अशतिय आनांदवची गोष्ट आहे.” श्री.
सब्रु िण्यि म्हिवले, “यविळ
ु े देिभर शनशश्चतपिे चैतन्सय पसरे ल.
आपि ते सर्ा पविी शपण्यवसवठी आशि उद्योगवांनवही र्वपरू िकतो.
त्यविळ
ु े खवऱयव पवण्यवपवसनू शपण्यवयोग्य पविी शनिवाि करण्यवच्यव
यत्ां िेर्र होिवरव अिवप खचा र्वचेल आशि आपल्यव आशर्ाक
र्चा्र्वलव आिखीच बळकटी शिळेल.”
“तिु चव िद्दु व अशतिय योग्य आहे, सब्रु िण्यिजी. आशर्ाक
र्चा्र्वलव बळकटी तर शिळिवरच आहे, शिर्वय िी आिखी एक

उपवय सचु र्ू इशच्छतो. तो म्हिजे, आपि यवतल्यव कवही पवण्यवची
शनयवातदेखील करू िकतो. पवश्चवत्य देि त्यव पवण्यवसवठी कोितीही
शकांित िोजवयलव तयवर होतील!” अर्ािांत्ी श्री. रॉय म्हिवले.
“तिु च्यव िदु द्य् वलव िवझी कवहीिी असहिती आहे, श्री. रॉय.”
कृ षीिांत्ी श्री. चढ्ढव म्हिवले, “आपल्यव देिवत आत्तव के र्ळ
तीनच नद्यव अश्तत्र्वत आहेत – गांगव, यिनु व आशि गोदवर्री. यव
नद्यवच्ां यव पवण्यवर्र एर्ढ्यव प्रचडां लोकसख्ां येची तहवन भवगर्िे
के र्ळ अिक्य होत चवलले आहे. खवऱयव पवण्यवचे पररर्तान घडर्नू
आििवऱयव यांत्िेर्र आधीच खपू दबवर् आहे. त्यवत िेती आशि
उद्योगवांनवही ्र्च्छ पविी हर्े आहे. िलव िवन्सय आहे, की अशतिय
किी पवण्यविध्ये िेती करण्यवचे तांत्ज्ञवन आपि शर्कसीत के लां
आहे. पि लोकवच्ां यव िल
ू भतू गरजवि
ां ी आपि तडजोड करू िकत
नवही.”
“श्री. चढ्ढव बरोबर बोलतवहेत.” श्री. पटेल म्हिवले, “पशश्चि
भवरतवत पवण्यवची प्रचांड टांचवई शनिवाि झवली आहे. शिर्वय
आपल्यव कवरखवन्सयवांनवही पविी हर्े आहे. त्यविळ
ु े आपि पविी
शनयवात करू नये, असे िलव र्वटते.”
श्री. प्रधवनवांनी एक िोठव श्ववस घेतलव आशि ते म्हिवले,

“सर्वंनी सचु र्लेले पयवाय अशतिय योग्य आशि शर्चवर
करण्यवजोगे आहेत, यवत िक
ां वच नवही. पि एक अशतिय
िहत्त्र्वची गोष्ट िी तिु च्यव ध्यवनवत आिनू देऊ इशच्छतो. ती
म्हिजे, सवत र्षवंपर्ू ी सांयक्त
ु रवष्ट्र सांघटनेत सर्ा देिवांच्यव सांितीने
पवस के लेलव ठरवर् – पविी ही कोित्यवही देिवची अर्र्व प्रदेिवची
सांपत्ती रवशहली नसनू आतव ती र्ैशश्वक सांपत्ती म्हिनू घोशषत
करण्यवत आली आहे. आजच्यव जलटांचवईच्यव यगु वत यव
पृथ्र्ीर्रील प्रत्येक प्रवण्यवचव आशि र्न्पतीचव इर्े उपलब्ध
असिवऱयव पवण्यवर्र सिवन हक्क आहे. त्यविळ
ु े जरी हे भजू लवचे
सवठे आपल्यव देिवत आढळले असले, तरीही आपलव यव
पवण्यवर्र सांपिू ा हक्क पोहोचत नवही!”
सर्ाच ित्रां यवच्ां यव चेहऱयवर्र शनरविव पसरली.
“पि प्रधवनजी, सांयक्त
ु रवष्ट्र सांघटनेर्र एक िहवसत्तव म्हिनू
आपलव र्रचष्िव आहे. आपि पविी न देण्यवचव शनिाय घेतलव, तरी
आपल्यव शर्रुद्ध बवजनू े कोिी पडिवर नवही, असां िलव र्वटतां.”
पररवष्ट्रिांत्ी म्हिवले.
“तिु चां म्हििां खरां आहे, पि आपल्यवलव ते पवऊल
उचलवयचां नवहीये.” श्री. प्रधवन म्हिवले, “िेकडो र्षवंपवसनू भवरत
हव िवतां तव आशि न्सयवयवच्यव बवजनू े उभवरत आलवय. आतां ररवष्ट्रीय

पवतळीर्र तिवर् शनिवाि होईल, असव कोितवच शनिाय आपि
आजपयंत घेतलेलव नवही. आपि िहवसत्तव आहे, यवचव अर्ा
आपि जगवर्र आपली िनिवनी चवलर्वर्ी, असव होत नवही. उलट
आपि सांकटकवळी बवकीच्यव देिवांनव िदत करवयलव हर्ी. यव
प्रकरिवत आपि तट्र् होऊन शर्चवर करवयलव हर्व. आज आपि
पविी द्यवयलव नकवर शदलव, तर एकर्ेळ कोिी कवही बोलिवर नवही.
पि उद्यव चीनसवरख्यव देिवत असेच जलस्रोत सवपडले आशि
त्यवांनीही पविी द्यवयलव नकवर शदलव, तर अनर्ा होईल. जगवत
शतसऱयव िहवयद्ध
ु वची बीजे पेरली जवतील. आपल्यवलव योग्य शनिाय
घेऊन एक आदिा ठे र्वयचव आहे. म्हिजे पढु े इतर कोित्यवही
देिवत असे जलसवठे सवपडले, तर आपि त्यव देिवर्र पविी सांयक्त
ु
रवष्ट्र सांघटनेच्यव हर्वली करण्यवसवठी दबवर् आिू िकू.”
“आपलव िद्दु व बरोबर आहे, प्रधवनजी. आम्ही आपल्यविी
पिू ातः सहित आहोत.” सगळे िांत्ी म्हिवले.
“ठीक आहे. आपि उद्यव सकवळी आपलव शनिाय घोशषत
करुयव.” श्री. प्रधवन म्हिवले, “येर्े उपश्र्त रवशहल्यवबद्दल
धन्सयर्वद! िभु रवत्ी!”
*

सकवळच्यव प्रेस कॉन्सफरन्ससच्यव दोन तवस आधी श्री.
प्रधवनवांच्यव P. A. रोबोने त्यवनां व एक सांदि
े शदलव.
‘आसविचे एक जयेष्ठ नेते आशि सविवशजक कवयाकते श्री.
शझयवांग आपल्यविी खवजगीत भेटू इशच्छतवत, सर. कवय करू?’
“त्यवांनव आतिध्ये पवठर्नू दे.” श्री. प्रधवन म्हिवले.
‘ओके सर.’ तो रोबो शनघनू गेलव. कवही ििवतां च एक पन्सनविी
ओलवांडलेले, गोऱयव र्िवाचे आशि बवरीक डोळ्यवांचे गृह्र् आत
शिरले.
“नि्कवर, प्रधवनजी.” ते म्हिवले.
“नि्कवर, श्री. शझयवांग. बसव.” प्रधवन म्हिवले.
“िी आपल्यविी कवल आिच्यव प्रवांतवत जी घटनव घडली,
त्यवशर्षयी बोलवयलव आलो आहे.” शझयवांग म्हिवले.
“होय. तिु च्यव येण्यवर्रूनच िी ते ओळखलां. बोलव.”
“िलव असां कळवलां आहे, की आसवििध्ये उपलब्ध झवलेले
भजू लवचे पविी आपि सांयक्त
ु रवष्ट्रवांच्यव हर्वली करिवर आहवत.”
“होय, बरोबर आहे.”
“िलव यवचे कवरि सिजू िके ल?” शझयवांगनी शर्चवरलां.

“सध्यवच्यव पररश्र्तीत आपल्यवलव तसांच करिां क्रिप्रवप्त
आहे, श्री. शझयवगां . आम्ही कवल रवत्ी सर्वंची शिटींग घेऊन यवर्र
चचवा करूनच हव शनिाय घेतलव आहे.” प्रधवन उत्तरले.
“यवचव अर्ा आपल्यवच जशिनीत असलेल्यव पवण्यवर्र
आपलवच हक्क नवही कव?”
“असां नवहीये, श्री. शझयवगां . यव पवण्यवतलव कवहीच
आपल्यवलव शिळिवर नवही, असां होिवर नवहीये. आपल्यवलवही
र्वटव शिळेल आशि परदेिवत गेलेल्यव पवण्यवचव िोबदलवही
शिळेल.”
“त्यव र्वट्यविध्ये भवरतवसवरख्यव देिवची तहवन भवगेल कव,
प्रधवनजी?” शझयवगां म्हिवले, “िवझ्यव ्पष्टोक्तीबद्दल ििव असवर्ी,
पि जर आपल्यव लोकवांनव प्यवयलव पविीच नसेल, तर त्यव
पवण्यवचव िोबदलव शिळून कवय फवयदव आहे? आपल्यव देिवतल्यव
लोकवांनव, उद्योगवांनव, िेतीलव पवण्यवची गरज आहे. अिव र्ेळी
दवनिरू भवर्नव दवखर्नू कवही उपयोग नवही. तीस र्षवंपर्ू ी जेव्हव
जगभरवतील खशनज तेलवचे सवठे सपां ले, तेव्हव अरबी देिवक
ां डे ते
शिल्लक होते. पि त्यवांनी ते कोिवलवही शदले नवहीत आशि त्यवच्यव
जोरवर्र जगवर्र र्चा्र् के लां. िग आतव आपलवच इतकव
उदवरितर्वदीपिव कव?”

“त्यव गोष्टीचव िेर्टी पररिवि कवय झवलव, श्री. शझयवांग?”
प्रधवनवनां ी शर्चवरलां, “सरतेिेर्टी त्यवच
ां ेही तेलसवठे सपां ले आशि ते
कफल्लक झवले! नांतर त्यवांनव कोिीही िदत के ली नवही. भशर्ष्यवचव
शर्चवर करव, श्री. शझयवांग. दसु ऱयवांनव िदत करण्यवतच आपली
भलवई आहे.”
“तिु चां म्हििां िलव पटतयां , प्रधवनजी.” शझयवगां र्ोडे नरि
पडले, “तरीही तम्ु ही र्ोडव र्ेळ शदलवत, तर बरां होईल असां िलव
र्वटतां. सध्यव भवरतवचे लोक अशतिय आनांदवत आहेत आशि
आपल्यवलव पविी शिळिवरे , यव खि
ु ीत आहेत. अिव सांर्दे निील
र्वतवर्रिवत तम्ु ही हव शनिाय घोशषत के लवत, तर खळबळ िवजेल.”
“ह,ां तिु च्यव म्हिण्यवत तथ्य आहे, हे खरांच.” श्री. प्रधवन
शर्चवरवांत गढले.
“िलव सांयक्त
ु रवष्ट्रवांत झवलेल्यव ठरवर्वची िवशहती आहे आशि
यव पवण्यवशर्षयीच्यव धोरिवबवबतही िी सकवरवत्िक आहे. पि हे
धोरि लोकवांपयंत व्यर्श्र्त पोहोचर्लां गेलां पवशहजे, त्यवचां िहत्त्र्
लोकवनां व पटर्नू शदलां पवशहजे. नवहीतर आपल्यव िनवशर्रुद्ध कवहीही
घडलां, तर दगां ली उसळर्वयलव लोक तयवरच असतवत.” शझयवगां
म्हिवले.

“हेच तर तिु च्यवसवरख्यव नेत्यवांचां कवि आहे, श्री. शझयवांग.”
प्रधवन म्हिवले, “सरकवरच्यवच कोित्यवही धोरिवलव शर्रोध करून
त्यवशर्रोधवत िोचे कवढिे, हे एकव सूज्ञ नेत्यवचां कवि नसतां.
त्यवऐर्जी सिवजवलव चवांगल्यव गोष्टी उचलनू धरवयलव शिकर्िे हे
त्यवचां खरां कताव्य असतां. तम्ु ही लोकवांची सिजतू घवलव. त्यवांनव
सवांगव, की आपि घेत असलेलव शनिाय कसव सर्वंच्यव शहतवचव
आहे. आतव इर्नू पढु े ही लढवई कोण्यव एकव रवष्ट्रवची र्व प्रवतां वची
नवही. आतव ही लढवई सांपिू ा िवनर्जवतीची आहे. भशर्ष्यवत
िवनर्जवत यव पृथ्र्ीर्र शटकर्वयची असेल, तर आपि सर्वंनी
हवतवत हवत घवलनू चवलवयलव हर्.ां आपिच आपली िदत
करवयलव हर्ी.”
शझयवगां नी सहितीदिाक िवन हलर्ली
“ठीक आहे, प्रधवनजी.” ते म्हिवले, “आम्हवलव र्ोडव अर्धी
द्यव. आम्ही हव सदां ि
े लोकवांपयंत पोहोचर्.ू शनघतो. आपल्यवलव
भेटून आनांद झवलव.”
“िलवही.” श्री. प्रधवननी ररतीप्रिविे हवत जोडून शझयवगां चव
शनरोप घेतलव.
*

शझयवांग जेव्हव लोकवांसिोर उभे होते, तेव्हव सर्ाजि
त्यवच्ां यवकडे आिेने पवहवत होते. आपल्यव यव िरु ब्बी, अनभु र्ी
नेत्यवने आपल्यव पवण्यवबद्दल कवहीतरी चवगां ली बवतिी आिली
असेल, असां त्यवांनव र्वटत होतां. शझयवांगनी जिलेल्यव लोकवांर्रून
एक नजर शफरर्ली आशि ते िवांतपिे म्हिवले,
“पविी हे सांयक्त
ु रवष्ट्र सांघटनेकडेच सोपर्ले जविवर आहे!”
ते ऐकून सर्ा जिवर्वत खळबळ उडवली.
“नवही! असां नवही होिवर!!” कोिीतरी ओरडलां.
“आम्ही तम्ु हवलव त्यवांनव तसां करण्यवपवसनू रोखण्यवसवठी
पवठर्लां होतां. तम्ु ही शतर्े जवऊन कवय के ल?ां ” आिखी एक
आर्वज आलव.
“हे पहव शित्हो, त्यवांनी जो शनिाय घेतलव आहे, तो सर्वंचां शहत
ध्यवनवत घेऊनच घेतलेलव आहे. पविी ही आतव र्ैशश्वक सपां त्ती
आहे, शित्वांनो. त्यवर्र सर्वंचवच हक्क आहे.” शझयवांग म्हिवले.
“पि आम्ही इर्ां तहवनेने िरतोय!” पन्सु हव कोिीतरी ओरडल.ां
“जगवत असे शकतीतरी देि आहेत शजर्े पवण्यवचव र्ेंबन् र्ेंब
शर्कत घ्यवर्व लवगतो. र्वळर्टां ी भवगवतील देिच नवहीसे झवले
आहेत. शकत्येक देि पवण्यवसवठी आपल्यव भवरतवर्र अर्लांबनू

आहेत. अिव र्ेळी आपि आपलव ्र्वर्ा पवहिां शकतपत योग्य
आहे? र्ोडव शर्चवर करव, िवझ्यव शित्वनां ो! आपि जर असव
आडिठु े पिव करू लवगलो, तर भशर्ष्यवत आपल्यवलव सांकटकवळी
कोिीही र्वचर्वयलव येिवर नवही. त्यविळ
ु े आत्तव एकिेकवांच्यव
कविी येण्यवतच आपली भलवई आहे.”
“पि आम्हीच कव, शझयवगां सवहेब? प्रत्येकर्ेळी आपिच
उदवरितर्वद कव दवखर्वयचव?”
“आपल्यव यव उदवरितर्वदी धोरिविळ
ु ेच आपलव देि सिृद्ध
म्हिनू शटकू िकलव आहे, लोकहो. िी िी म्हििवरे पवश्चवत्य देि
नैसशगाक सि्यवांपढु े नविोहरि झवले. आपि सितोल शर्कवस
सवधलव, म्हिनू च शटकू िकलो. आतव आपि पढु वकवर घेतलवय,
तरच सांपिू ा पृथ्र्ीर्र हव सितोल शर्कवस सर्वंनव सवधतव येईल.
नवहीतर एक एक करून सर्ाजि उदध्् र््त होऊन जवतील.”
सर्ात् िवांततव पसरली. शझयवगां पढु े म्हिवले,
“आपलां ददु र्ै आहे, लोकहो. आपल्यवकडे अशतिय प्रगत
असां तांत्ज्ञवन आहे. सर्ाच्यव सर्ा कविे बसल्यवजवगी चटु कीसरिी
होतवत. अर्कविवत र्सवहती आहेत. िविसवने चांद्रवर्र जवऊन
र््ती के ली आहे. पि प्यवयलव िद्ध
ु पविी नवही, श्ववस घ्यवयलव
्र्च्छ हर्व नवही! िग कवय फवयदव आहे यव तांत्ज्ञवनवचव? िांभर

र्षवंपर्ू ी आपल्यव पर्ू ाजवांकडे इतकां प्रगत तांत्ज्ञवन नव्हतां. पि ते
सख
ु ी होते. खळखळून र्वहिवऱयव िेकडो नद्यव होत्यव. ्र्च्छ हर्व
होती. पि त्यवांनव त्यवचव र्वपर कसव करवयचव, हे उिगलां नवही
आशि त्यविळ
ु ेच आज आपल्यवर्र ही पररश्र्ती ओढर्ली आहे.
त्यवांनी पवण्यवचव र्वटेल तसव र्वपर के लव. सर्ा जलस्रोत प्रदशु षत
करून टवकले. हर्ेत शर्षवरी र्वयू सोडून हर्व श्ववस घेण्यवलवयकही
ठे र्ली नवही. एखवदी र््तू आपल्यवकडे असली, की शतची शकांित
आपल्यवलव कळत नवही. ती र््तू आपल्यव हवतवतनू गेल्यवर्रच
शतची खरी शकांित कळते, हे खरांच. आज आपल्यव हवती पवण्यवचे
सवठे पडले आहेत. शनदवन आपि तरी त्यवच
ां व चवगां लव र्वपर करुयव,
जेिेकरून आपल्यविवगनू येिवऱयव शपढ्यव सख
ु वने जगतील.
भतू कवळवत झवलेल्यव चक
ु व सधु वरून जर आज आपि पवर्ले
टवकली, तर येिवरव भशर्ष्यकवळ शनशश्चतच सख
ु वचव असेल!”
अखेर जनतेने सरकवरचव शनिाय िवन्सय के लव. भवरत
पर्ू ीपवसनू च एक आदिाितर्वदी देि म्हिनू ओळखलव गेलव
होतव. यव प्रकरिवतनू हे पन्सु हव एकदव शसद्ध झवलां. भवरतवच्यव जनतेने
पविी सांयक्त
ु रवष्ट्र सांघटनेलव देण्यवचां िवन्सय के लां. त्यवनसु वर
आसवििधील भजू लवचां पविी उपसनू ते पवण्यवची अशधक गरज
असलेल्यव देिवांनव शदलां गेल.ां जे पविी गेल्यव ितकवपयंत जीर्न
म्हटलां जवत होतां, तेच आतव िवनर्वच्यव िृत्यचू ां कवरि बनत चवललां

होतां. लोकवांनव रवहून रवहून र्वटत होतां, पर्ू ीच्यव लोकवांनी पवण्यवचव
योग्य र्वपर कव के लव नवही? आपल्यव हवतवत यव शर्श्ववतील सर्वात
िौल्यर्वन खशजनव आहे, यवची जविीर् त्यवांनव कव झवली नवही?
एर्ढां प्रचांड पविी जर आत्तव आिच्यव हवतवत असतां, तर आम्ही
िवनर्वचां जीर्निवन कुठल्यव कुठे नेऊन ठे र्लां असत!ां
पि आतव हव शर्चवर करून कवहीच फवयदव नव्हतव. आतव
र्ेळ शनघनू गेली होती.
***

श्री. सौरभ वागळे यािंची ई साहित्यने प्रकाहशि के लेली पुस्िके

कव्हरवर फ़क्त एक वललक करा. पस्ु तक उघिेल.

ई साडित्य प्रडिष्ठानचं िे िेरावं वर्षं.
सौरभ िागळे यांचं ई साडित्यवरचं िे सिावं पस्ु िक.
सौरभ र्वगळे हे शििि आशि व्यर्सवयवने इशां जशनयर. आय आय
टी िधल्यव MTech च्या अभ्यवसवसोबतच त्यवनां ी आपलव लेखनवचव
छांद जोपवसवयचे ठरर्ले. आशि तोही के र्ळ वेळ घालवण्यासाठी नवही.
ते आपल्यव लेखनवकडे अत्यांत गभां ीरपिे पहवतवत. त्यवनां व येिवऱयव सर्ा
अशभप्रवयवर्ां र ते शर्चवर करतवत. आपल्यव लेखनवर्र िेहनत करून ते
जव्तीत जव्त अपीशलगां व्हवर्े यवचव ते प्रयत्न करतवत. शनव्र्ळ हौिी
म्हिनू नवही तर ते एक यि्र्ी व्यवर्सवशयक सवशहशत्यक बनले आहेत.
आतवच त्यवांच्यव फ़ॅ न्ससची सांख्यव कवही हजवरवांत आहे. वेगवेगळ्या
माध्यमाांतनू त्याांच्या पस्ु तकाांची यशास्वी ववक्री होत आहे. मराठीतील
आवथिक दृष्ट्या यशस्वी ई लेखकाांत ते आघािीवर आहेत. असे अनेक
तरूि लेखक खपू छवन शलहीत आहेत. िोठ्यव लेखकवांच्यव तोडीस
तोड आहेत. पि त्यवांनव योग्य असव प्लॅटफ़ॉिा शिळत नवही. त्यवांची
प्ु तकां प्रकवशित करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांचे नवर्
प्रशसद्ध नसल्यविळ
ु े त्यवांच्यव प्ु तकवांची शर्क्री होईल की नवही यवबद्दल
प्रकविक सविांक असतवत.
जर यव लेखकवांची प्ु तके र्वचकवांसिोर आलीच नवहीत तर त्यवांचे
नवांर् प्रवसद्ध होिवर कसे? यव दष्टु चक्रवतन अनेक तरूि लेखकवांच्यव
शपढ्यव बरबवद झवल्यव.

आतव नेटवर नवलेखकवनां व र्वचकवपां यंत पोहोचर्ण्यवचे कवि
अनेक स्ां र्व करत आहेत. ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ५
लवखवहां ून अशधक र्वचकवपां यंत यव नर्ीन लेखकवनां व नेण्यवचे कवि ही
स्ां र्व करते. पिू ा शर्नविल्ू य. लेखकवनां वही कोितवही खचा नवही. भववष्य
काळात लेखकवनां व भरघोस िवनधन देण्यवसवठी ई सवशहत्यची इच्छा
आहे. नर्ीन उत्कृ ष्ट लेखक ई सवशहत्यवकडे र्ळत आहेत. त्यवनां व
प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस स्ततु ी तर कवहींच्यव र्वट्यवलव
टीकवही येते. यव टीके लव positively घॆऊन हे लेखक आपलव कस
र्वढर्त नेतवत. सरू
ु ची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील, कोिल
िवनकर, सरु ज गवतवडे, अनपू सवळगवर्कर, बवळवसवहेब शिांपी, चदां न
शर्चवरे , सौरभ र्वगळे , यिरवज पवरखी, चांद्रिॆखर सवर्ांत, सांयि
बवगवयतकर, ओकां वर झवांजे, पांकज घवरे , शर्नवयक पोतदवर, चांद्रकवांत
शिांद,े शनरांजन कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतु े, कवशताक हजवरे , गिेि
सवनप, िनोज चवपके , िहेि जवधर्, िनोज शगरसे, िृदल
ु व पवटील,
शनलेि देसवई, सनहव पठवि, सांजय बनसोडे, सांजय येरिे, िांतनू पवठक,
श्रेशिक सरडे, िभु ि रोकडे, सुधवकर तळर्डेकर, शदप्ती कवबवडे, भपू ेि
कांु भवर, सोनवली सविांत, के तकी िहव, शर्शनतव देिपवांडे, सौरभ
कोरगवांर्कर, शिशलांद कुलकिी, िभु ि पवटील, आशिष कले, सरु ें द्र
पवर्रकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिष सोनवर, उिव कोल्हे, गिेि ढोले,
सशचन तोडकर, िहेि पवठवडे, अशभजीत पैठिपगवरे , कवशताक हजवरे ,
शकरि दििुखे, जगशदि खवांदर्े वले, िवधरु ी नवईक, शर्िवल दळर्ी, गौरी
कुलकणी, वजतेश उबाळे , वप्रतम साळांुखे, स्वीटी महाले, अांबरीश गरु व,

अववनाश जामदार, गौरव नायगावां कर, प्रवणता ठाकूर, अवनल वपसे,
अनावमका बोरकर, पवन सोनावणे, राजेंद्र शेळके , पवु ाि राउत, धनजां य
कलमष्टे, वैभव ताबां टकर असे अनेक तरूि लेखक सवतत्यपिू ा लेखन
करत आहेत.
मराठीत हौिी लेखकवचां ी किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव
र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकडे गभां ीरपिे पहविवरे , आपल्यव लेखनवलव
पैलू पवडण्यवकडे लि देिवरे तरूि लेखक येत आहेत. ही नर्ीन
लेखकवच
ां ी फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ्र्वन शिळर्नू
देतील. त्यवच्ां यव सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. र्वचकवनां व
आनदां शिळो. िरवठीची भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृ ष्ट सवशहशत्यक
प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू िरवठीची ओळख जगवलव होर्ो.
यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद.
यव यिवत ई लेखकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.

ब्स. अजनू कवय पवशहजे?

