द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

द पॅरासाईट
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन 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 अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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चिंगळे गल्ली, पेठ वडगाांव
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surajgatade26@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनािंे सवव िक्क लेखकाकडे सुरशित असून
पुस्तकािंे ककवा त्यातील अांिािंे पुनमुवद्रण वा नाट्य, शिंत्रपट
ककवा इतर रुपाांतर करण्यासाठी लेखकािंी परवानगी घेणे
आवश्यक आिे तसे न के ल्यास कायदेिीर कारवाई िोऊ िकते .
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• शवनामूल्य शवतरणासाठी उपलब्ध .
• आपले वािंून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू िकता .
• िे

ई

पुस्तक

वेबसाईटवर

ठे वण्यापुवी

ककवा

वािंनाव्यशतररक्त कोणतािी वापर करण्यापुवी ई साशित्य प्रशतष्ठानिंी परवानगी घेणे आवश्यकआिे .
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मनोगत

नमस्कार वािंनप्रेचमनो, माझ्या पूवीच्या पुस्तकाांना खूप िंाांगल्या
प्रशतक्रिया क्रदल्याबद्दल मी आपला सवाांिंा मनापासून आभारी आिे...
ईसाशित्यने के लेल्या या सिकायावबद्दल मी त्याांिंा आशण वािंकाांिंािी
खूप ऋणी आिे. याांच्यामुळेिं मला वािंकाांपयांत पोिोिंता आले. आज वािंन
सांस्कृ ती सांपत िंालली आिे, असे सववजण म्िणत असताना ईसाशित्यिंी िी साशित्य
िंळवळ वािंन सांस्कृ तीला उभारी देणारी आिे. त्यामुळे ईसाशित्यिंे सिस्र
आभार...
मी मागील पुस्तकाांत सायन्स क्रिक्िन कथाांिंा उल्लेख के ला आिे, पण
अजून एकिी कथा मी प्रकाशित करू िकलो नािी या बद्दल खांत िोती.
आपण सवाांनी मला क्रदलेल्या प्रोत्सािनाबद्दल आशण प्रशतसादाबद्दल
एक ‘थँक यू शगफ्ट’ म्िणून नव्याने िी कथा मी खास ई साशित्य व वािंकाांसाठी
शलशिली आिे. या कथेिंी पार्श्वभूमी जरी वास्तशवक असली, तरी या कथेिंा
वास्तवािी कािी एक सांबांध नािी. िी पूणवपणे एक काल्पशनक कथा आिे. आिा आिे
आपणा सवाांना िी कथा आवडेल... कािी िंुका आढळल्या तर जरूर कळवा...
सूरज कािीनाथ गाताडे.
पेठ वडगाांव, ता. िातकणांगले, शज. कोल्िापूर
िोन नां. - 9890137797
व्िॉट्स एप नां. - 9021584727
इ मेल. - surajgatade26@gmail.com
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सूरज गाताडे याांिंी ई साशित्यवर प्रकाशित पुस्तके :
१) द डेथ ऑि चलकन्स मदर - वैज्ञाशनक िोधकथा

२) डेथ शवल - वैज्ञाशनक िोधकथा

३) दे क्रकस्ड् बाय शमस्टेक - प्रेमकथा

कृ पया िी पुस्तके सुद्धा वािंून
आपल्या प्रशतक्रिया व सूिंना कळवा...

अनेक धन्यवाद...
सुरज गाताडे
mob.no – 9021584727
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िे पुस्तक
ईपुस्तक वेड्ाांना समर्पपत...
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“द पॅरासाइट”
सूरज काशीनाथ गाताडे
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िॅ श्श्श्श्ि....!!!

िॅ ि...

सवाांच्या नजरा स्पेस सेंटर मधील मोशनटसववर...
पण कोणालािं कािी समजेना की काय झालांय...
आशण कािी िणाांच्या िाांततेनांतर;

“सर, शनओ वरून मेसेज आलाय. स्पेस िटल व अॅस्रॉनॉट् स ठीक
आिेत. पण प्रॉब्लेम िा झालाय, की स्पेस िटल िंांद्रावर जाण्याऐवजी दुसऱ्यािं
एका रठकाणी पोिोिंलांय... मेबी एखादा नवीन उपग्रि...” एका अॅस्रॉनॉमरने
िंेअरमनला सूशिंत के ले.
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“िुद्धीत आिात ना चिदे? पृथ्वीला एकिं उपग्रि आिे िे ध्यानात आिे
ना तुमच्या? स्पेस िटल दुसऱ्या ग्रिावर कसां पोिोिंेल? कािी कॅ लक्युलेिन्स तर
िंुकली नािीत?”
“कॅ लक्युलेिन्स वेअर ओके . त्यात कािी गडबड झालेली नािी. पण
नवीन ग्रिाबद्दल मी खरां तेिं बोलतोय सर... िी पिा आपल्या शनओनां पाठवलेले
िोटोज... िंांद्र ऑर्पबटमधून अिंानक िललाय आशण त्या जागी कोणता तरी दुसरािं
एक ग्रि अिंानक जागा घेऊन प्रस्थाशपत झालाय.”
“व्िॉट नॉनसेन्स! आपण दुसऱ्या कोणत्या स्पेस एजन्सीजकडू न कां िमविी
करू िकत नािी. शविंारले तर म्िणतील िे लोक भाांग शपऊन स्पेसिीप उडवतात
की काय? जवळिंां प्रिेपणिी याांना नीट जमलां नािी. आधीिं आपली प्रगती
सगळयाांच्यािं डोळयाांत सलते!”
“डोन्ट वरी सर. अमेररके च्या टेशलस्कोप्सनेिी िे कां िमव के लांय.”
“काय? ..... िाईन. िटलमधील दोघाांना पण सतत सांदि
े पाठवून
अपडेट्स घेत रिा. त्याांना तेथे कािी िाती लागतांय का बघू. तो प्लॅनेट एक्झाशमन
करायला साांगा त्याांना! जर िा खरां िं नवीन ग्रि ककवा उपग्रि असेल तर भारत
पशिला असेल ज्याने त्यािंा िोध लावला आिे. आशण तेिी त्याच्या सरिे सवर पाय
ठे ऊन! आज पयांत अिा प्रकारे कोणतािं ग्रि िोधण्यात आला नािी! शवल मेक अ
ब्लास्ट!”
िे बोलत असताना िंेअरमनिंे डोळे िंमकले, पण त्याांना िे माशिती
नव्ितां, की खरां िं एक मोठा ब्लास्ट िोणार आिे...
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सतरा क्रदवसाांपूवी...
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भारतािंी िंाांद्रयान मोिीम...

असे तर भारताने आतापयांत िेकडो उपग्रि अांतराळात सोडले आिेत.
२२ ऑक्टोबर २००८ साली लॉन्िं के लेले ‘िंांद्रयान १’ अत्यांत यिस्वी झाले आिे.
कोणी लावू िकले नािी असा िंांद्रावर पाणी असल्यािंा िोध पण ‘इस्रो’च्या
‘िंाांदयान १’ ने लावून खगोलिास्त्राला नवी दृष्टी व कलाटणी क्रदली. २५ सप्टेंबर
२००९ रोजी नासा कडू निी या गोष्टीिंी पुष्टी करण्यात आली. िंांद्रयान १ च्या
िोधाला पुष्टी देत नासाच्या मून शमनरलोगॉजी मॅपर (एम ३) ने िायड्रॉशक्झअल
अणूांना िंांद्राच्या पृष्ठभागावर आशण दगडाांवर िोधून काढले.
५ नोव्िेंबर २०१३ रोजी भारताने प्रिेशपत के लेल्या मांगळयानानेिी
आपली कामशगरी िंोख पार पडली आशण तेिी प्रथम प्रिेपणात. जे आजवर
पशिल्यािं प्रयत्नात इतर कोणालािी जमले नािी. मांगळयान (मास ऑर्पबटर शमिन)
ने िे दाखवून क्रदलां, की भारत कोणत्यािं प्रगत राष्ट्रापेिा तांत्रज्ञानात कमी नािी.
मांगळयान पाठवून भारताने ‘मांगळयान मोिीम’ िी आशिया खांडातील पशिलां मासव
शमिन ठरवली आिे. आशियातील दुसरा कोणतािी देि अजून मांगळापयांत पोिोिंू
िकला नािी. िे शमिन त्याच्या सवव प्राथशमक आशण वैज्ञाशनक उक्रद्दष्टे पूणव करण्यात
यिस्वी झाले, जे तांत्रज्ञान प्रदर्पित करणे आशण मासव आशण त्यािंे वातावरण
दोन्िीिंे आकृ शतबांध अभ्यास करणे िे िोते. त्याच्याकडे ६ मशिन्याांिंा शनयोजनबद्ध
शमिन कालावधी िोता, परां तू िे पुढे ३ वर्ाांपयांत िंालले! तसेिं, नासाच्या
‘MAVEN शमिन’ व भारतीय मांगळयानिंी तुलना करताना बशघतले, तर मॅव्िनिंी
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इन्व्िेस्टमेंट $ ६७२ दिलि यूएस डॉलरिंी आिे, तर एमओएम के वळ $ ७४
दिलि डॉलसव, म्िणजे मांगळयान शमिनला नासाच्या मॅव्िन शमिनपेिा के वळ
११% इतका खिंव आला.

पण आतािंी िी मोिीम जरा वेगळी आशण कठीण िोती.
खगोलिास्त्रात उत्ुांग उां िंी गाठू निी आजिंे िे उड्डाण जरा जोखमीिंेिं िोते. सवव
सायांरटस्टसच्या िंेिऱ्यावर उत्सुकता, उत्साि या सोबत जरा भीतीिी िोतीिं.
‘शनओ िंांद्रयान’ या नाांवाने आज नवीन यान आकािाकडे उां िंावणार िोते. िंांद्रयान
शमिनिंा िा पुढिंा टप्पा िोता आशण या यानातून भारत पशिल्याांदा ‘मानव’
अांतररिात पाठवणार िोता...
सगळी तयारी तर उत्म ररत्या पार पडली िोती. दोन क्रदवसाांपूवी
यानािंे काऊांट डाऊनिी िंालू झाले िोते.
िेवटिंी अगदी कािी सेकांदिं बाकी िोती. सेंटरसि स्पेस िटल मधील
वातावरणिी तणावात िोते.

तरी िटल मध्ये िजर असलेल्या आन व सुखचवदर याांच्या िंेिऱ्यावर
एक वेगळािं उत्साि िोता... आशण का नसणार? भारतातील ते पाशिले नागररक
िोते जे िंांद्रावर पाय ठे वणार िोते. लिान मुलाांना खेळायला एक मोठे मैदान
शमळाल्यासारखे त्याांना झाले िोते.
“आख्िंी...”
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“काय झालां सुखी? चिकतोयस का?”
“सदी झालीये यार!”
“अरे मग क्रिशजशियननी सेंटरला तुझा शक्लअर ररपोटव कसा काय
क्रदला?”
“मीिं डॉक्टरला मॅनेज के लां. एवढ्या फ़ालतू आजारपणामुळां मला िी
गोल्डन अपॉरच्युशनटी सोडायिंी नव्िती. िा िा!”
“इां शडयन शवल बी इां शडयन! िां! मग क्रकतीिंी ब्राईब क्रदलीस?”
“आपल्या भारतात पान सुपारीवर सुद्धा काम भागतां!” सुखचवदर
गालातल्या गालात िसत म्िणाला.
“पण तुला सदी झाली किी? रेचनग वेळी तर ठीक िोतास.”
“स्पेस एनवायनवमेंटिंी सवय व्िावी म्िणून आपण पाण्यात रेचनग के लां
ना, तेव्िापासूनिं. पण मी लपवून ठे वलां. नािी तर मला शडस्वाशलिाय के लां असतां.
आशण पशिल्याांदा िंांद्रावर जाण्यािंा मान माझ्याऐवजी दुसऱ्या कोणाला तरी
शमळाला असता!”
“काय पण माणूस आिेस यार तू! तुझ्या इच्छेसाठी सांपूणव शमिनला
स्टेकला लावलांस!”
“तू मला बोलू नको. प्रत्येक जण िेिं करतो. तुला पण जेव्िा शनकड
वाटेल, तेव्िा तूिी इतर लोकाांना स्टेकला लावायला मागां पुढां पािणार नािीस.”
द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

“आय शवल नॉट!”
“िां! शवल सी!”असो. काऊांट डाऊन सांपत आलां आिे. लेट्स फ्लाय िाय!”
“याि!”

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

सेंटरमध्ये -

सवव जण एक मुखानां काऊांट डाऊन करत िोते...
दिा, नऊ, आठ, सात, सिा, पािं, िंार, तीन, दोन, एक. एशििन!
आशण शनओ िंांद्रयान श्रीिररकोटाच्या सतीि धवन अांतररि कें द्रावरून
अांतराळाकडे झेपावलां...

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

आठ क्रदवसाांनी...

“झोप नािी लागत?”
“नािी यार... इथून पृथ्वी इतकी सूांदर क्रदसत असताना झोप कु णाला
लागेल सुखी!?”
“खरां य तुझां आन. भारत पण बघ ना क्रकती सूांदर क्रदसतोय. तुला
आठवतांय... इां क्रदरा गाांधींनी राके ि िमाव याांना शविंारलां िोतां, की वरून भारत कसा
क्रदसतोय, तेव्िा ते काय म्िणाले िोते?”
“कोणतािी भारतीय त्याांिंे उद्गार कसा शवसरू िकतो सुखी? ते
म्िणाले िोते,…”
“सारे जिाां से अच्छा चिदुस्ताां िमारा!” दोघे एकत्रिं म्िणाले. त्याांच्या
िंेिऱ्यावर समाधान ओसांडत िोते.
“िो. ते खरां िं म्िणाले िोते. पण आता आपल्याला िंांद्रावरून भारत
बघण्यािंी सांधी शमळाली आिे. नािी!?”
“िो. खोटां बोलून.”
“तू अजून त्यातिं आिेस? िरगेट अबाउट इट यार.”
द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

िेवटी कािीिं न बोलता आन अांतररिातील िाांत, गूढ, अद्भुत
देखाव्याकडे पाहू लागला. सुखचवदरिंे सारे ध्यानिी अांतराळात लागून राशिले.

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

िॉल्स लँचडग...

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

कोकशपटमध्ये -

“रे डी टू लँचडग!”
स्पेस िटल िंांद्राच्या ऑर्पबटपासून कािी अांतरावर असतानािं
अिंानक...

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

अांतराळात -

एक नवीन ग्रि शतथे प्रकट झाला! आशण िंांद्राला बाजूला ढकलून
त्याच्यािं ऑर्पबटमध्ये प्रस्थाशपत झाला. त्यािं बरोबर स्पेस िटल सुद्धा त्या
ग्रिाकडां खेिंलां जाऊ लागलां...

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

कोकशपटमध्ये -

“व्िॉट द िेक! िे काय िोतांय? िंांद्रानां आपल्यािं ऑर्पबटमध्ये राहून
जागा बदलली!!! आशण कोणता नवािं उपग्रि िंांद्राच्या ऑर्पबटमध्ये प्रकट झालाय!
िाऊ इज इट पॉशसबल?”
“एवढांिं नािी आन. तो उपग्रि आपलां िटल त्याच्याकडां खेिंतोय...”
“ऑल कां रोल्स आर िे ल...”
“थँक गॉड! सेंटरिी तरी कॉन्टॅक्ट िोतोय...”

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

आज

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

अपररशिंत...

स्पेस िटल त्या अिंानक समोर आलेल्या ग्रिावर आदळले.
“सुखी तू ठीक आिेस?”
“आि! िो जास्त कािी झालां नािी... कां रोल रुमिी कािी सांपकव ?”
“िोय. मेसेज पाठवलाय. सॅटेलाईट िी लवकरिं लॉन्िं िोईल. ग्रि
एक्झाशमन करण्यािंे आदेि आिेत.”
“पण कसां िक्याय? आपली सारी इक्रवपमेंट्स िंांद्राच्या एनवानवमेंट
नुसार शडझाईन के ली आिेत. ती इथे काम करतील?”
“नो आयशडया. प्रयत्न तर करावािं लागेल. अदर वाईज शवल स्टक
शिअर...”
सॅटेलाईट त्या ग्रिाच्या ऑर्पबटमध्ये इन्स्टॉल के लां गेलां. आशण मून रोव्िर
ग्रिावर सोडला गेला.
आतापयांत आन आशण सुखचवदर याांच्या िे लिातिं आलां नव्ितां, की ते
किावर उतरलेत.
िे पाणी आिे का? की दुसरां िं कािी? बािेर सोडलेला रोव्िर त्यामध्ये
बुडून गेला िोता.
द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

“आपण नेमके किावर लँड झालोय. बािेर सगळां शलक्रवडिं क्रदसतांय...”
“थँक गॉड की आपण सॉशलड सरिे सवर आिोत...”
“एक... एक शमशनट. रोव्िरकडू न कािी इमेजेस आशण डेटा येत आिे...”
“इट्स एिंसीएल!”

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

स्पेस सेंटर...

“सर, शनओ कडू न अजून कािी देटा शमळालाय... दॅट प्लॅनेट इटसेल्ि
इस ए शलचवग चथग!”
िे ऐकू न िंेअरमनिंे डोळे पुन्िा िंमकले.
“आर यू िोअर?”
“येस सर!”
“आशण कािी शलचवग रेसेस?”
“नो सर. “
“आपल्या एस्रोनोट्सनी पाठवलेल्या मेसेज नुसार तेथे अमोशनयाच्या
ढगाांिंे मोठे प्रमाण आिे. तो ग्रि २% न्यूशक्लयस व ९८% गॅशस्रक ऍशसडपासून
बनलाय. ज्यात त्याच्या अनुपातात १% िायड्रोक्लोररक ऍशसड सोबत पोटॅशिअम
क्लोराईड, सोशडयम क्लोराईड व पाणी आिे. बेशसकली इट्स अ ब्रेन शवथ स्टमक.
सगळया देिाांच्या स्पेस सेंटसविंे ध्यान त्या ग्रिानां वेधून घेतलांय... त्यािंी
ग्रॅव्िीटेिनल व मॅिेरटक िोसव िंांद्राच्या दुप्पट आिे आशण म्िणूनिं त्याच्या अिंानक
येण्याने िंांद्र बाजूला सरकला. चिंतेिंी बाब म्िणजे त्यािंी ग्रॅव्िीटेिनल व मॅिे रटक
िोसव वाढतीए. अिाने िंांद्र त्यािंे ऑर्पबट तोडू न बाजूला पडेल आशण तो पृथ्वीवर
आदळण्यािंी सुद्धा िक्यता आिे...”
द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

आपल्या सायांरटस्टने बोलून दाखवलेली भीती ऐकू न िंेअरमनिंे
िंमकलेले डोळे काळजीने शवस्िारले...
“आता काय करायिंां?”
“पण सर एखादा प्लॅनेट कसा शलचवग स्टेट मध्ये असू िकतो?”
“असतो िमाव, असतो. आपली पृथ्वी; िी पण शलचवग प्लॅनेटिं तर आिे.
शतिंां ररप्रोडशक्टव्ि असणां िे शतच्या शजवांत असण्यािंांिं तर लिण आिे. आपली
पृथ्वी झाडाांच्या माध्यमातून शब्रकदग आशण शतिंां खाणां शपणां पण करते. पोल्युिनिंा
सुद्धा शतच्यावर तसािं दुष्पररणाम िोतो, जसा आपल्यावर िोतो. कळलां? शतिंा
जन्म झाला, आता ठराशवक काळानां मृत्यूिी आिे. आशण आपल्या मूखवपणामुळां
आपण शतिंा जीवनकाळ अशधकिं कमी करत िंाललोय...” िे बोलत असताना
िंेअरमन याांच्या डोळयाांसमोरून माणसाने के लेल्या दुदि
व ेिंी असांख्य शिंत्रे तरळू न
गेली.
इतक्यात एक मेल िंेअरमनच्या स्िीनवर चब्लक झाला. तो गडबडीने
त्याांनी वािंला,
“रशियन स्पेस सेंटर मधून मेल आलाय. त्याांिंां म्िणणां आिे, की तो ग्रि
काय आिे िे ते जाणतात... आशण त्याांनी तात्काळ आपल्या िॉमवर िंेअरमन बाल
शपल्लई याांना सांपकव करण्यास साांशगतले आिे. ते आपल्याला या बद्दल सशवस्तर
माशिती देतील असे त्याांिंे म्िणणे आिे...”

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

शलचवग प्लॅनटे ...

“रोव्िर पूणवपणे डॅमेज झालाय. एिंसीएल मध्ये शवतळू न गेलाय. आता
आपल्यालािं बािेर पडावे लागेल.”
“आर यू इां सेंन?” आपण बािेर पडलो तर आपली िाडेिी शिल्लक
रािणार नािीत!” िटलपण सॉशलड सरिे सवर आिे म्िणून बरां य. नािी तर कधीिं
या ग्रिानां आपल्याला पिंवूनिी टाकलां असतां! डोन्ट बी ररशडक्युलस आन!”
“का? तुलािं आऊटर स्पेस बघायिंां िोतां ना?”
“पण...”
“आपल्याला परतीिंा मागव िोधवािं लागेल. नािी तर आपण इथेिं
मरू! तू शवसरतोयस की िा ग्रि शजवांत आिे. आपण खडकावर नािी, तर एखाद्या
सेलवर लँड झालोय आशण जे गॅसशस्रक ऍशसड आिे ते ग्रिावर येणाऱ्या प्रत्येक
वस्तूला पिंवत िंाललांय...”
“पण बािेर जाऊन कािीिं साध्य िोणार नािीये! शिवाय बािेरिंे
एिंसीएल आपल्याला भस्म करून टाके ल. अमोशनयामुळे िरीरािंी, डोळयाांिंी
लािी लािी िोईल... बािेर पाय टाकतािं अमोशनया आपला जीव घेईल. आपण
िंांद्रावर जाण्यासाठी तयारी के ली िोती. आपली सगळी इक्रवपमेंट्स इथां शनकामी
आिेत. जस्ट लेट द कॅ प्सूल लाँिं अँड गो बॅक!” सुखचवदर ककिंाळला.
द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

“सेंटर वरून ऑडवर आिे एक्झाशमनसाठी. आपल्याला पाळावीिं
लागेल. आपण एिंसीएल मध्ये उतरायिंां नािी. जो पयांत आपल्याकडां आपले
स्पेससुट्स व ऑशक्सजन सप्लाय आिे तो पयांत आपल्याला भीती नािी...”
“िो पण कधी पयांत?...”

द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

िीत युद्ध...

“१९४५ - ९१ च्या दरम्यानिंा काळ...”
शपल्लईनी कािी रिस्याांिंा उलगडा करण्यास सुरुवात के ली. कसलीिी
पूवव सूिंना न देता शपल्लईना त्याांच्या राित्या घरून तडक श्रीिररकोटाला
आणण्यात आलां िोतां.
“पाशिमात्य राष्ट्र आशण सोशव्िएत युशनयन मधील िीतयुद्धािंा काळ.
प्रत्येक देि स्वतःला ताांशत्रक दृष्ट्या सिम करण्याच्या प्रयत्नात िोते. पण इतकां िं
नािी, या दरम्यान नवनवीन ित्यारे बनवली जात िोती. मग ती मेकॅशनकल असोत,
के शमकल असोत ककवा मग बोयोलॉजीकल असोत...
यातिं सोशव्िएत युशनयनच्या कािी सायांरटस्ट्सनी एक जीव
बनवला... ‘स्त्रीला पॉईंट ओ वन’ त्यािंे नाांव. वास्तशवक िा परजीवी वेपेन म्िणून
बनलािं नव्िता. आर्टटक्रिशियल इां टेशलजन्स असलेला एक जीव तयार करणे इतका
एकिं उद्देि त्याच्या मागां िोता, पण िळू िळू त्या ऑरगॅशनसमिंे दुष्पररपाम क्रदसू
लागले. एखाद्या दुसऱ्या जीवाला खाऊन टाकण्यािंी त्याला िंटकिं लागली.
सॅम्पल सवव पॅरासाइट्स त्याने सांपवून टाकले. आशण एकटािं टेस्ट ट्युबमध्ये शजवांत
राशिला. आशण सायांरटस्ट्सना त्यािंा वापर बायोलॉजीकल वेपेन म्िणून अमेररका
व त्याच्या शमत्र राष्ट्राांशवरुद्ध म्िणजे शब्रटन आशण फ्ाांस शवरुद्ध करण्यािंी कल्पना
सुिंली. म्िणून त्यािंे नाांव ‘स्त्रीला’ म्िणजे रशियन लँग्वेजमध्ये ‘बाण’ असे ठे वण्यात
आले.
द पॅरासाईट

सरू ज गाताडे

पुढां त्या पॅरासाइटिंी भूक इतकी वाढली, की त्यानां लॅब मधील सवव
शलचवग व नॉनशलचवग ऑब्जेक्टस् खाण्यािंा सपाटािं लावला. आशण त्यामुळां
त्यािंा िारीररक, मानशसक, बौशद्धक शवकास िोत गेला. मग त्याला आटोक्यात
आणण्यासाठी एक िंेंबरमध्ये बांद करून ठे वले. १९९१ ला िीतयुद्धािंी समाप्ती
झाल्यानांतर व सोशव्िएत युशनयन अलग झाल्यानांतर त्या पॅरासाइटिंां करायिंां काय
असा प्रश्न रशियापुढां पडला. त्याला आळा घालणां गरजेिंां असल्यानां मग त्याला
आऊटर स्पेस मध्ये पाठवण्यािं ठरवलां. आशण या शमिनला कोणी शसररयस्ली घेऊ
नये म्िणून त्यावेळी इतके प्रभावी नसणाऱ्या आपल्या सेंटरिंी त्यासाठी
रशियाकडू न शनवड करण्यात आली आशण गुप्तपणे िे ऑपरे िन करण्यात आले. िे
आपले स्पेस शमिन आिे असे समजून इतर कोणी देिाांनी त्याकडे इतके लि क्रदले
नव्िते.
पॅसाईटिंे लाँचिंग झाल्यानांतर त्या ऑपरे िनमध्ये सिभागी सवविं
सायांरटसट्सिंे ब्रेन वॉचिग करण्यात आले. त्यामुळां त्या शमिनिी ररलेटेड
कोणालािं या सांदभावत कािी लिात नािीये. ते सवव कािी शवसरून गेले आिेत.
आपले ब्रेन वॉि के ले जाणार आिे िे मला आधीिं समजलां िोतां. म्िणून मी लाँचिंग
नांतर लगेिं येथून पळ काढला आशण अमेररके त जावून लपलो. मला अांदाज िोता,
की रशिया आपल्याला अमेररके त िोधून नवीन वादाला तोंड िोडण्यािंां धाडस
इतक्यात करणार नािी. मग २००१ ला मी भारतात परतलो आशण पुण्यात राहू
लागलो...”
“तो पॅरासाइट क्रदसायला कसा िोता?” िंेअरमननी त्याांिंां बोलणां मधेिं
तोडत शविंारलां.
“त्याला स्पेशसक्रिक असा आकार नव्िता. इट वॉज लाईक एन अशमबा!”
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िे ऐकल्यावर चिदेने घाईने शनओ कडू न आलेला डेटा व िोटोज् त्याांना
दाखवले. ते िोटोज् व इन्िॉमेिन बघून शपल्लई अशतिय घाबरले.
“इट्स सो शबग... िा असािं वाढत राशिला, तर पृथ्वी सुद्धा शगळां कृत
करे ल...”
“पण सर िा स्पेसमध्ये शजवांत कसा काय राहू िकला?” िंेअरमननी
प्रश्न के ला.
“जसां की मी मघािी म्िणालो, याच्याकडां आर्टटक्रििल इां टेशलजन्स आिे.
त्याला असािं शडझाईन के ला िोता, की कोणतांिी एनवायनवमेंट अडॅप्ट करण्यािंी
िमता त्याच्यात येईल.”
“असां आिे, तर त्याला स्पेसमध्ये का पाठवला?”
“स्पेसमध्ये तो मरून जाईल असा शनष्कर्व िोता, पण क्रदसतांय, की त्यानां
स्पेस एनवायनवमेंटसुद्धा अडॅप्ट के लांय.”
“पण मग त्यािंां रूपाांतर ग्रिात कसां झालां? तुम्िाला कािी कल्पना?”
आणखी एका िास्त्रज्ञािंा शपल्लईला प्रश्न.
“कसांय... आम्िाला तर त्याला आपल्या शमल्की वेच्या बािेरिं
पाठवायिंा िोता, पण तिी टेक्नॉलॉजी उपलब्ध नव्िती. म्िणून मग आम्िी त्याला
आपल्या सोलर शसस्टीमच्या बािेरपयांतिं पोिोिंवू िकलो. कदाशिंत शतथां त्याला
कोणता तरी प्लॅनेट सापडला असणार आशण त्यानां त्यािंां एनवायनवमेंट अडॅप्ट करून
त्या प्लॅनेटला आपला िोस्ट बनवलां असणार.”
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“मग आता त्यािंां इथां प्रकट िोण्यामागिंां कारण काय असेल?” आशण
एकािंा प्रश्न.
प्रश्नाांिंा भशडमार आता शपल्लईंना असह्य झाला. त्याांनािं इतकी भीती
वाटत िोती, की काय करावां िे सुिंत नव्ितां,
“शमच्च! आता ते मी कसां काय साांगू िकणार? मलािं भीती आिे, की
त्यािंा मोरटव्ि काय असेल!”
“त्याला िंांद्रािंी आशण पृथ्वीिंी टक्कर तर करायिंी नसेल ना?”
“आय डोन्ट नो...”
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मेसज
े ...

“या गोलोयडेन्...”
“म्िणजे?”
“माशित नािी. ग्रिाकडू न आलेल्या साऊांड वेव्िजना शडकोड के ल्यानांतर
िे िब्द शमळालेत.” आन म्िणाला.
“िे सेंटरला पाठव. बघू त्याांना काय कळतांय का?”
“िो! त्यािं कामात आिे.”
“आन...” सुखचवदरिंी आनला घाबरलेली िाक.
आननां स्िीनवरून नजर काढू न सुखचवदरकडां पाशिलां,
“िां!”
“तू अजूनिी िोअर आिेस बािेर जाण्यासाठी?”
“मेसेजेसिंां काय िोतां बघू. नािी तर जावांिं लागेल...” आननां आपला
शनणवय सुनावला.
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शडकोड...

“तो मेसेज रशियन सेंटरला पाठवा. ते साांगू िकतील यािंा अथव.”
“असां तुम्िाला किावरून वाटतां शपल्लई सर?”
“शसम्पल. साऊांड वेव्िजिंां रूपाांतर िब्दात िोत असेल, तर नक्कीिं
त्यािंा कािी तरी अथव असणार. तो पॅरासाइट रशियन ओररशजन असल्यानां
कदाशिंत त्याांनां रशियन लँग्वेज मध्ये कािी मेसेज पाठवला असेल तर? त्याला तोंड
नािी. सािशजकिं तो साऊांड वेव्िजमधेिं डायलॉग करणार. पाठवून तर बघा.
उत्र शमळालां, तर िंाांगलांिं आिे.”
“सर साांगतात तसां रशियन स्पेस सेंटरला मेसेज पाठवण्यािंी तयारी
करा.” िंेअरमननी आपल्या ऑपरे टसवना ऑडवर क्रदली.
“सर आणखी एक सांदेि आलाय...”
“बोला शिके !”
शिके नी वािंून दाखवले,
“या सुबुराईयेसेस्त्स वािु प्लॅशनयेतो इ येत् बुजेत माया शमस्त्स!”
“कां िमव इट्स रशियन! यू मे सेंड द मेसेज!” शपल्लई म्िणाले.
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कािीवेळाने...

रशिया कडू न मेसेजिंां उत्र आलां...

Massage 1 Я голоден
(YA goloden)

It’s meaning - “I am hungry”
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Massage 2 -

Я собираюсь съесть вашу планету И это будет моя
месть!
(YA sobirayus’ s”yest’ vashu planetu I eto budet moya
mest’!)

Meaning - “I’m going to eat our planet and this will be
my revenge!”
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Greetings from Russia,

You guys are only hope of our

Planet. Your

astronomers are already there. They should have to do something
to stop ‘Strela.01’. We will greatful to you, if you do that...
Otherwise we Raussians will responsible for our demolition. And
this would be a disgraceful for us. Please save us from that
Dishonourable event... Here I’m not talking as a Russian
President. But It’s a humble request from your Friend...

Your faithfully,
Alexander Ivanov.

(अनुवाद:
रशिया कडू न अशभवादन,
आपणिं आपल्या ग्रिािंी एकमेव आिा आिात. आपले खगोलिास्त्रज्ञ
आधीिं तेथे आिेत. ‘स्त्रीला.०१’ला थाांबशवण्यासाठी आता त्याांनािं कािी तरी
करावे लागेल. आपण तसे के ल्यास आम्िी आपले खूप आभारी राहू... नािीतर
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आम्िी रशियन्स आपल्या शवध्वांसासाठी जबाबदार ठरू. आशण िे आमच्यासाठी
लज्जास्पद ठरे ल. त्या लाशजरवण्या घटनेपासून आम्िाला वािंवा ... येथे मी एक
रशियन राष्ट्रपती म्िणून बोलत नािी. तर आपल्या शमत्रािंी िी एक शवनम्र शवनांती
आिे...
आपला शवर्श्ासू,
अलेक्झाांडर इवानोव.)
“पशिल्या मेसेजिंा अथव आिे, ‘मला भूक लागली आिे!’ आशण दुसऱ्या
मेसेजिंा अथव आिे, ‘मी आपला ग्रि खाऊन टाकणार आिे आशण िा माझा बदला
असेल!”
“रशियन गव्िनवमेंटिंी शवनांती आिे. आपण या प्रकरणात कािी तरी
करावां. अिी त्याांनी यािंनािं के ली आिे.” शिके नी आलेल्या मेसेजिंा सांिेप
ऐकवला.
एव्िाना पांतप्रधान आशण राष्ट्रपतीिी िंेअरमन याांच्या के शबन मध्ये
येऊन बसले िोते.
“अमेररका त्या ग्रिावर अणुबॉम्ब टाकण्याच्या शविंारात आिे. तिी
तयारीिी त्याांनी िंालू के ली आिे. यूकेिंा पण त्याांना पाठठबा आिे. यूएन कडू न तिी
परवानगीिी काढण्यात आली आिे.” पांतप्रधानाांनी त्याांना मािीत असलेली माशिती
साांगून टाकली.
“तरी बरां य. िी भयानक बातमी अजून जगभरातील सामान्य
लोकाांपासून आशण मीशडयापासून लपून आिे. याबद्दल कािीिी ररपोर्टटग न
करण्यािंे आदेििं जगभरातील सवव मीशडयाला त्या त्या गवनवमेंट्स कडू न देण्यात
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आले आिेत. िा एक स्पेस एक्सपेररमेन्ट आिे आशण तो उपग्रि मानवशनर्पमत आिे
आशण यािंा कािी दुष्पररणाम िोणार नािी अिी अिवा नासा कडू न पसरवण्यात
आली आिे. नािी तर काय अराजकता माजली असती यािंी कल्पनािं न के लेली
बरी. िंांद्र रोजच्या जागेवर क्रदसत नािी आशण त्या सोबत नवीन कािी तरी क्रदसतांय
िे कािी क्रदवसाांपासून लोकाांच्या लिात आलांय, पण िी एवढी गांभीर समस्या असेल
िे अजून तरी कोणाच्या लिात आलेलां नािी ते बरां य. नािी तर पृथ्वी सां पेल या
भीतीनेिं आतापयांत िजारो लोकाांनी आत्मित्या के ल्या असत्या... गोंधळ गडबड
उडाली असती...” राष्ट्रपतींनी नाराजीच्या सुरात त्यातल्या त्यात िंाांगली बाब
बोलून दाखवली...
“काय मूखव आिेत! तो ग्रि अणुबॉम्बने उडवला, तर आपल्याला सुद्धा
धोका आिे िे या लोकाांच्या लिात कसे येत नािी! यूएननी तर सवव देिाांना ऑडवरिं
क्रदलीये, की आपापले सवव शमसाईल्स तयार ठे वावेत आशण एकािंवेळी ते त्या
ग्रिाच्या क्रदिेने लाँिं करावेत...” पांतप्रधानाांसोबत आलेल्या परराष्ट्रमांत्रीनी माशिती
पुरवली.
“पण एवढ्या दूर जाण्यासाठीिंी मारकिक्ती प्रत्येकािंी असेल?”
त्याांच्या सोबतच्या रिामांत्रीनी प्रश्न के ला.
“नसणारिं. म्िणूनिं तर भीती आिे, की त्या शमसाईल्स भरकटतील
आशण पृथ्वीवरिं परत येऊन आदळतील. या लोकाांिंा िा शनणवय त्या ग्रिापेिािी
घातक आिे...” राष्ट्रपती म्िणाले.
“या रशियन्सनी काय घोळ घालून ठे वलाय कािी कळत नािी... िंूक
त्याांिंी आशण जबाबदारी आपल्यावर सोपवून ररकामे झालेत! त्या सायांरटस्ट्स
सांदभावतिी त्याांनी कािी माशिती क्रदली नािी, ज्याांनी तो पॅरासाइट बनवलाय. आशण
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अपेिा करतािेत आपण कािी उपाय करावा यािंी.” पांतप्रधानाांनी आपला वैताग
व्यक्त के ला.
“सॉरी सर मध्ये बोलतोय.” शपल्लई बोलले,
“पण तसे ते साांगूिी िकणार नािीत. कारण त्या प्रोजेक्ट मध्ये इन्क्लुड
सगळया सायांरटस्ट्सना आधीिं ठार मारलांय. प्रोजेक्ट सांदभावतील सवव िाईल्स
आशण एनालायचझग ररपोट्सविी त्यािंवेळी नष्ट के ली गेली आिेत. त्याांच्याकडू न
पुन्िा असा कािी जीव तयार िोऊ नये म्िणून िे सगळां करण्यात आलां िोतां. आत्ा
त्याांच्याकडे कािीिं क्लू नािी यासांदभावत. त्याांच्या स्पेस प्रोग्रॅममध्ये इन्क्लुड
असलेल्या आपल्या सायांरटस्ट्सनािी मारण्यािंा रशियन गव्िनवमेंटिंा आग्रि िोता
त्यावेळी, पण आपल्या त्यावेळच्या पांतप्रधानाांनी त्याला शवरोध के ला म्िणून त्या
सायांरटस्ट्सिंे ब्रेन वॉचिग करून त्याांना सोडू न देण्यात आलां.”
“मग आपण कािीिं करू िकणार नािी का?” पांतप्रधान अशधकिं
वैतागले.
“एक िंान्स घेऊ िकतो...!”
“बोला शपल्लई!” पांतप्रधान उत्ेशजत झाले.
“मला बायोलॉजी मध्ये इां टरे स्ट असल्यानां आपले व रशियन्सिंे जॉइां ट
ऑपरे िन िंालू िोते, तेव्िा मी त्या पॅरासाइटिंी सांपूणव के स स्टडी के ली िोती. त्यात
मला कळलां िोतां, की रशियन सायांरटस्ट्सनी दुसऱ्या कोणत्यािी नोमवल
पॅरासाइटिी त्यािंा कॉन्टॅक्ट िोऊ क्रदला नव्िता. इव्िन एखादा सायांरटस्ट जर
आजारी असेल, तर त्याला प्रोजेक्ट मधून शडस्वाशलिाय के लां जायिंां!”
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पण तुम्िी तर म्िणाला िोता, की त्याने इतर पॅरासाइट्सना खाऊन
टाकले िोते...” िंेअरमननी िांका व्यक्त के ली.
“िो पण ते नॉमवल नव्िते. त्याने खाल्लेले पॅरासाइट त्याच्या सोबतिं
आर्टटक्रििली तयार के लेले िोते!”
“तुम्िाला यातून नक्की काय साांगायिंांय? या माशितीिंा आपल्याला
नक्की काय उपयोग िोईल?” राष्ट्रपतींनी शपल्लईना प्रश्न के ला.
“आपण त्या पॅरासाइटमध्ये कोणत्यािी प्रकारे एखादा दुसरा पॅरासाइट
म्िणजे बॅक्टेररया ककवा एखादा व्िायरस इां जेक्ट करू िकलो, तर कदाशिंत कािी
िोऊ िके ल.”
“आर यू िोअर डॉक्टर शपल्लई?” राष्ट्रपतींनी शविंारले.
“डोन्ट नो सर. बट िंान्स तर घ्यावािं लागेल. ज्या अथी ते ‘स्त्रीला’िंा
इतर कोणत्यािी नॉमवल पॅरासाइटिी कॉन्टॅक्ट िोऊ देत नव्िते , त्या अथी त्यामागे
नक्कीिं कािी तरी कारण असणार!”
“बट आऊटर स्पेस मध्ये कोणतािी पॅरासाइट ऑर व्िायरस कसा शजवांत
रािील. म्िणूनिं तर आज पयांत इतर कोणतािं पॅरासाइट ‘स्त्रीला’च्या सांपकावत
आला नािी...” िंेअरमननी पुन्िा िांका व्यक्त के ली.
“एक काम करा. उद्भवलेला धोका अॅस्रॉनॉट्सना साांगू नका. ते िबकू न
जातील. िक्त त्याांना िा उपाय साांगा.”
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“पण ते तरी स्पेसमध्ये व्िायरस कोठू न िोधून काढतील? आशण समजा
तुम्िी म्िणताय तसां ‘स्त्रीला’िंा व्िायरसिी सांपकव आला, तरी आपण िे शवसरून
िंालणार नािी, की ‘स्त्रीला’ कोणत्यािी पररशस्थतीला अडॅप्ट करू िकतो.”
िंेअरमननी परत आपली िांका बोलून दाखवी.
“िो. पण त्यासाठी त्याला कािी काळ जावा लागेल. या दरम्यान जर
व्िायरस त्यािंां काम करू िकला तर? आपण पॉसीबीशलटी लिात घ्यावीिं लागेल.
वी िॅव टू टेक द िंान्स! आपलां िरीरिी िंेंज अडॅप्ट करायला वेळ घेतिं ना आशण
कािी काळ आजारीिी पडतां. बदलािंी सवय िोईपयांत. िो ना? गप्प बसण्यापेिा
कािी कृ ती के लेली बरी नािी का?”
“आशण सगळां शबनसलां तर? तुम्िी म्िणताय तसां झालां नािी तर?”
रिामांत्री अजूनिी िांकीत िोते.
“अिीिी पृथ्वी सांपणारिं आिे. मग वािंवण्यािंा एक प्रयत्न का करू
नये?” शपल्लईंनी त्याांच्या मनात आिा शनमावण करण्यािंा प्रयत्न के ला.
“बट इज इट वेरी नेसेसरी टू िेल्प रशियन्स? त्याांनी तर आता आपल्या
ित्रू राष्ट्राांिी अलायन्स स्थाशपत के लेत... देन व्िाय िुड वी?” शिके याांनी रशियन
राष्ट्रपतींिंा मेसेज कळल्यानांतर त्याांच्या मनात घर करून बसलेली त्याांिंी खदखद
समोरच्या मोठ्या माणसाांिंी तमा न बाळगता खूप वेळानांतर आत्ा बोलून
दाखवली.
“शिके !” जवळिं उभ्या शिके याांना गप्प करण्यासाठी िंेअरमननी िळू
आवाजातिं त्याांना दटावले.
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त्यावर रिामांत्रीनीं िात वर करून िंेअरमनना थाांबवले,
“तुमिंा कन्सनव कळतोय शमस्टर...” रिामांत्री म्िणाले.
“िंांद्रप्रकाि शिके सर.” शिके नी आपले नाांव साांशगतले.
“िा शिके . आम्िाला समजतांय तुम्िी असां का म्िणताय. तुमिंी
देिभक्ती वाखाणण्याजोगी आशण प्रिांसनीय आिे, पण आता प्रश्न िक्त आपल्या
देिापुरता सीशमत नािी, तर सांपूणव जगािंा आिे. आशण त्या जगात आपला भारत
देि पण येतो िे आपण शवसरून िंालणार नािी. आशण आपण िे पण लिात ठे वलां
पाशिजे, की आपली सांस्कृ ती सांपूणव जगाला एका कु टूांबाच्या सूत्रात बाांधते. असां
असताना िा त्याांिंा प्रॉब्लेम, िा माझा प्रॉब्लेम असां आपण कसां म्िणू िकतो?
व्यशक्तगत आपल्याांत क्रकतीिी कलि असोत, पण जेव्िा प्रश्न सांपूणव जगािंा येतो,
तेव्िा आपण सवाांनी एकत्र उभां राशिलां पाशिजे. नािी का?” रिामांत्रीच्या या
बोलण्याने शिके ओिाळल्यागत झाले. सांरिण खात्यासाठी रिामांत्री का योग्य
आिेत यािंी प्रशिंती त्याांनी आपल्या वक्तव्यातून क्रदली िोती.
“सॉरी सर!” शिके नी मािी माशगतली.
“नो शनड िॉर दॅट!”
“मी मेसेज पाठवण्याच्या कामाला लागतो.” शिके याांनी कामािंी
जबाबदारी घेतली आशण ते िंेअरमनच्या के शबन मधून बािेर पडले.
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शबरेयल...

“काय झालां आन? तू इतका काळजीत का?”
पण सुखचवदरच्या प्रश्नािंां उत्र आननां क्रदलां नािी.
“आपल्याला बािेर जावां लागणाराय का?”
आन परत कािीिं बोलला नािी.
“बोल कािी तरी!” आनिंी िाांतता सिन न िोऊन सुखचवदर
ककिंाळला.
“तू बरोबर िोतास...” आन ितािपणे एवढांिं म्िणाला आशण त्यानां
आपला स्पेससुट िंढवला. आन सुखचवदरच्या क्रदिेनां िंालून आला.
“िे... िे तू काय करतोय?” सुखचवदर आणखीनिं घाबरला.
स्पेस सेंटरवरून आलेल्या कमाांड नुसार स्पेस िटलमधून स्पेस कॅ प्सूल
अलग िोऊन ‘स्त्रीला’ वरून अवकािाच्या क्रदिेनां झेपावू लागलां. कोणालािं कल्पना
नव्िती, की ‘स्त्रीला’ काय करे ल म्िणून व्िायरस इां जेक्िनिंे काम पूणव झाल्यावर
दोघाांना परत बोलावून घेण्यािंा सवाांिंा शनणवय झाला िोता. त्यानुसार तयारी
िंालू झाली िोती. आनने आधीिं व्िायरस सांदभावत सेंटरला माशिती कळवली
िोती. सुखचवदर क्रिव्िरच्या व्िायरसने इन्िे क्टेड िोता.
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आशण आनने आपल्याला काय करायिंांय यािंा पक्का शनणवयिी घेऊन
टाकला िोता... सुखचवदरच्या मात्र कािी लिात येत नव्ितां...
आनने त्याला गच्च पकडलां. सुखचवदरने स्वतःला सोडवण्यािंा प्रयत्न
करत आनिी झटापट के ली...
दोघाांमध्ये ितापाई झाली... झीरो ग्रॅव्िीटी मध्ये भाांडत असल्यानां
दोघाांना जास्त इजा तर झाली नािी, पण दोघे थकू न मात्र गेले. तिात आनने
स्पेससुट घातला असल्याने त्याला िालिंाल करण्यात जास्तिं बाधा येऊ लागली...

पण आनला नक्की काय करायिंां आिे...?

आन स्वतःला सावरत असतानािं सुखचवदरनेिी आपला स्पेससुट
िंढवला आशण आनकडां िंालून आला.
दरम्यान आननां स्पेस कॅ प्सूलिंा दरवाजा उघडला िोता.
सुखचवदरने आनला मागून धक्का क्रदला. आननां स्वतःला सावरलां आशण
सुखचवदरच्या पोटात लाथ मारून त्याला न्यूशक्लयसच्या क्रदिेनां िे कू न क्रदलां...

‘मला माि कर शमत्रा, पण िा माझा स्वाथव नािी... आपल्या
सगळयाांिंां, आपल्या लोकाांिंां शित आिे यात... मला माशित आिे; तुला मारून मी
सुद्धा इथून सुरशित सुटू िकणार नािी... मीिी इथांिं मरणार आिे...’
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सुखचवदरला न्यूशक्लयसच्या क्रदिेनां जाताना पाहून आन मनातल्या
मनात पुटपुटला. कॅ प्सूलिी उां िंी गाठत िोतां आशण आनला ‘स्त्रीला’िंां सांपूणव दिवन
िोत िोतां...

कािी वेळाने कॅ प्सूलच्या शखडकीतून पाित असताना आनला ‘स्त्रीला’
मध्ये शवशिष्ठ अिी िालिंाल जाणवली... आशण त्याच्या भीतीमध्ये असांख्य पटीने
वाढ झाली...
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ब्लास्ट!!!
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स्पेस कॅ प्सूल...

आनच्या डोळयाांतून आलेलां पाणी गुरुत्वाकर्वण नसल्याने त्याच्या
समोर तरां गू लागलां. तो ‘स्त्रीला’ला खांड खांड िोताना पाित िोता आशण त्याला
आपलां भशवष्य त्या शवस्िोटाच्या आकािात क्रदसत िोतां...

त्यािं प्रकािात आनिंां कॅ प्सूलिी नािीसां झालां...
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िवाई ऑब्सवेटरी...

“शिशनगामी िॅस ब्लास्टेड...” अमेररके च्या िवाई बेटावर शस्थत
ऑब्सवेटरी मधून ‘स्त्रीला’वर नजर ठे वून असलेला एक जॅपनीज एस्रॉनॉमर
ओरडला. पण त्याच्या ओरडण्यात आनांद कसला तो नव्िता... िोती ती िक्त
भयांकर भीती...
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अांतराळात...

‘स्त्रीला.01’ िंा स्िोट झाल्यानां आता असांख्य ‘स्त्रेल्की’ पृथ्वीच्या
रोखाने घुटमळत िोते...
पण जास्त काळ तेिी आपलां अशस्तत्त्व रटकवून ठे वू िकले नािीत.
क्रिव्िरच्या व्िायरसिी सांपकव आला असल्याने ते सवविी कािी वेळातिं जळू न नष्ट
झाले...
आशण पृथ्वी अिा शवशिंत्र सांकटातून मुक्त झाली... ‘स्त्रीला’िंा
ग्रॅव्िीटेिनल व मॅिेरटक िोसव नष्ट झाल्यानां िंांद्रानांिी आपली जागा परत घेतली.
िवाई मधल्या त्या जॅपनीज एस्रॉनॉमरिंी भीती अनाठायी ठरली िोती!
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इकडे पृथ्वीवर...

सवव एस्रोनोमसव, स्पेि स्टेिन्स व ज्या ज्या लोकाांना या सांकटाबद्दल
मािीत िोतां. ते सवव जल्लोर् साजरा करत िोते आशण ज्याांना या सांभाव्य
धोक्याबद्दल मािीतिी नव्ितां, ज्याांच्या कािी गावीिी नव्ितां, त्याांिंां जीवन नेिमी
प्रमाणे िंालतां तसां िंालू िोतां; आिे.
या सगळयात ते दोन शिरोज ज्याांनी आपले प्राण देऊन सवाांिंी रिा
के ली, त्याांच्या त्यागाबद्दल कोणासि कळू न देता स्पेस प्रोग्रॅम मध्ये िंूक झाली आशण
त्याांिंे प्राण गेले असे सामान्याांना त्याांच्याबद्दल साांगण्यात आले...
आशण ते गरजेिंांिी िोतां; सामान्याांनी त्याांिंां आयुष्य शनधोक
जगण्यासाठी...

आन आशण सुखचवदर दोघाांनािी मरणोपराांत त्याांच्या ‘शनओ
िंांद्रयान’च्या उड्डाणासाठी अिोक िंिाने सम्माशनत करण्यात आलां ; पण त्याांच्या
मुख्य कायावला मात्र वैशर्श्क िाांतता रटकवून ठे वण्याच्या नाांवाखाली सवाांपासून
लपवूनिं ठे वलां गेलां...
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अनोळखी िब्द:

१) शनओ - नवीन (प्रािंीन ग्रीक िब्द ‘शनओस’
पासून शनमावण झालेला व सांस्कृ त
मधील ‘नव’ या िब्दािी साधम्यव
ठे वणार िब्द)

२) स्त्रीला - ‘बाण’ या िब्दासाठी रशियन िब्द

२) स्त्रेल्की - ‘स्त्रीला’िंे अनेक विंन

३) शिशनगामी - ‘मृत्यूदव
े ते’ला जपानी िब्द
(गॉड ऑि डेथ: यम)
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namaskar vaacak ima~a AaiNa maOi~NaI
maI saUrja kaiSanaaqa gaataDo.
sahavaIt Asatanaa 2005 saalaI maI
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vaYaa-Mcaa Asatanaa maI ilahayalaa laagalaao.
lahanapNaapasaUna Akbar ¹ ibarbala¸
tonaalaI rmaNa¸ pMcatM~¸ [saapnaItI [.
gaaoYTI¸ Anaok ica~kqaa vaacaUna¸ kaTU-nsa\
pahUna malaa ilaihNyaacaI p`orNaa imaLalaI. AaiNa maaJaa laoKna p`vaasa caalaU
Jaalaa…
pNa maI kQaIca maaJaI kaoNatIca kqaa p`kaiSat naahI kolaI. maI
svat:cyaa samaaQaanaasaazI ilaiht haotao. evaZyaa maaozyaa p`maaNaat maaJaI kqaa
p`kaiSat krNyaacaI hI maaJaI pihlaIca vaoL…
daona iflma\ p`aoD@Sansa ha}saosa\saazI maI kMsaoPT ra[-Tr¸ va sËIPT
Da^@Tr mhNaUna kama kolao Aaho. Aa<aa marazIt vaogavaogaLo p`yaaoga haot
Asalao trI saayansa\ if@Sana¸ Ëa[-ma if@Sana¸ sasponsa\¸ iqa`lar¸ A^@Sana¸
[. janraja\ AjaUnahI hataLlao jaat naahIt mhNaUna malaa marazIt ASaa
p`karcao navanavaIna va vaogavaogaLo janraja\ hataLayacao Aahot va mhNaUnaca
svat: iflma\ p`aoDyausar haoNyaacaI maaJaI [cCa Aaho. fayanaansa\ p`aoblaoma
AahoÂ pNa [-Svar [cCa Asaola¸ tr ho svaPna na@kI pUNa- hao[-la. naahI
Jaalaoca¸ tr inadana p`ya%na kolyaacao samaaQaana gaazISaI raihlaca…
malaa ibaiJanaosa bau@sa\¸ Aa%macair~o¸ sasponsa\¸ iqa`lar¸ Ëa[-ma va saayansa\
if@Sana janrlja\ vaacaNyaasa KUp AavaDtat. trI maI p`%yaok p`karcaM
vaacana krtao.
saMpk- va p<aa ¹

icaMgaLo gallaI¸ poz vaDgaaMva.
ta. hatkNaMgalao¸ ija. kaolhapUr¸
maharaYT/ ¹ 416 112
maao. naM. 9021584727
[-. maola ¹ surajgatade26@gmail.com
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ई साशित्य प्रशतष्ठान
मराठी भार्ा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आिे. रडणारयाांकडे लि
नका देऊ. मराठीत कधीिं नव्िते इतके वािंक आिेत आता. पुवी पुस्तकाच्या एका
आवृत्ीच्या िजार दोनिजार प्रती छापल्या जात. पािं िजार म्िणजे डोक्यावरून
पाणी.
आता ई पुस्तकाांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पािं दिा लाख
वािंकाांपयांत जातां. वर्ावला िंाळीसेक लाख डाऊनलोड िोतात. वािंक एकमेकाांना
परस्पर फ़ॉरवडव करतात. व्िट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टु थ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ि,
शसडी अिा असांख्य मागाांनी पुस्तकां व्िायरल व्िायलीत. सुसाट सुटशलत.
खेड्ापाड्ाांच्या गल्लीबोळाांपासून ते जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक देिात.
रॉके टच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आता कोणी थाांबवू िकत
नािी.
या धूमधडक िाांतीत साशमल व्िा. आपल्या ओळखीच्या मराठी
सािराांना यात ओढा. त्याांिंे ई मेल पत्े, व्िाट्सप नांबर आम्िाला पाठवा. तुम्िी
फ़क्त दिा वािंक आणा. ते िांभर आणतील. आशण ते दिािजार. तुमच्या व्िाट्सप
ग्रुपमधून

यािंी

जाशिरात

करा.

आपल्याला

फ़ु कट

पुस्तकां

वािंकाांपयांत

पोिोिंवायिंी आिेत. आपल्याला रटव्िी पेपर िंी जाशिरात परवडत नािी. आमिंे
वािंक िेिं आमिंे जाशिरात एजांट. तेिं आमिंी ताकद. मराठी भार्ेिंी ताकद
जगाला दाखवू.
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