
  



तू माझा साांगाती...! 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पसु्तक 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 पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच ेस्िागत आहे.  प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती 

करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होत.े मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज 

एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



तू माझा साांगाती...! 

 

 

सूरज काशिनाथ गाताडे 

 

 

 

 

 

ई साशित्य प्रशतष्ठान  



तू माझा साांगाती...! 

सूरज काशिनाथ गाताडे 

स्क्रिन रायटसस सोस्क्सएशन मेम्बरशीप नांबर - २१८३१ 

रा. पेठ वडगाांव, ता. हातकणांगले, स्क्िल्हा - कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६ ११२  

ई-मेल आडी             - surajgatade26@gmail.com 

मोबाईल व व्हॉट्सऍप - 9890137797 

फेसबुक                   - http://www.facebook.com/suraj.gatade.140 

इन्सरटाग्राम                - http://www.instagram.com/surajgatade26 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरशित असून 

पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंिाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, शचत्रपट ककिं र्ा 

इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे   

तसे न केल्यास कायदेिीर कारर्ाई िोऊ िकते . 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection 

in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording 

and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such 

works. Although an author’s copyright in a work is recognised even 

without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 

remedies of injunction, damages and accounts.  
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• शर्नार्ूल्य शर्तरणासाठी उपलब्ध . 

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू िकता . 

• िे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा 

र्ाचनाव्यशतररक्त कोणतािी र्ापर करण्यापुर्ी ई -साशित्य 

प्रशतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक  आिे . 

  



"त ूर्ाझा सािंगाती...!" 

(शर्ज्ञानकथा) 

 

 

लखेक - सरूज काशिनाथ गाताड े

शस्िन रायटसव असोशसएिन र्ेंबरशिप निंबर - 416 112 

  



परू्ीची प्रकाशित पसु्तके (अनिुर्)े  

१) द डेथ ऑफ ललिंकन्स् र्दर (सायांटटफफक िाईर् शिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_of_lincolns_mother_suraj_gatade.pdf 

 

२) डेथ शर्ल (स्क्मरटर र्ाघची पशिली कथा - सायिंरटफफक सायकॉलॉशजकल िाइर् शिलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/death_will_suraj_gatade.pdf 

 

३)  दे फकस्ड् बाय शर्स्टेक (रोमँटटक कॉर्ेडी/टॅ्रजेडी) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kiss_surajgatade.pdf 

 

४) द पॅरासाइट (सायन्सस फफक्िन) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/parasite_suraj_gatade.pdf 

 

५) फ्लेर् (म्युस्क्सकल - फॅन्टसी/सायकॉलॉशजकल/टॅ्रिेडी/लव स्टोरी या चार शर्शर्ध कथा प्रकारािंचा कथा सिंग्रि) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/flame_suraj_gatade.pdf 

 

६) अ िरे्ी प्राईझ ्- (सायांटटफफक/स्क्मरट्री/एक्शन/सायकॉलॉस्क्िकल/स्क्िलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahp_suraj_gatade.pdf 

 

७) डेडली शर्टटिंग्स् - (सायांटटफफक/स्क्मरट्री/एक्शन/सायकॉलॉस्क्िकल/स्क्िलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/deadly_meeting_wagh_suraj_gatade.pdf 

 

८) एजिंट - X - (सायांटटफफक/स्क्मरट्री/एक्शन/सायकॉलॉस्क्िकल/स्क्िलर) 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/agent_x_suraj_gatade.pdf 



  



प्रस्तार्ना -  

 

नर्स्कार,  'द पॅरासाईट' निंतर पुन्िा एक 

शर्ज्ञानकथा घेऊन आलो आि.े 'द पॅरासाईट'ला 

ईसाशित्यच्या र्ाचकािंनी खूप प्रेर् फदलिं. तसिंच प्रेर् 'तू 

र्ाझा सािंगाती...!' या कथेलािी शर्ळेल अिी आिा 

करतो... जर्ळजर्ळ दीड र्र्ाांहून अशधक काळानिंतर 

िी शर्ज्ञानकथा शलशिली आि.े खरिं तर रोबोट्स, ककिं र्ा एशलयन्स या शर्र्यार्र 

शलिायचिं नािी असिं र्ी ठरर्लिं िोतिं. कारण शर्ज्ञानकथा प्रकारात या गोष्टी खूप 

र्ेळा... खूप र्ेळा म्िणण्यापेिा असिंख्य र्ेळा र्ापरल्या आिते. नव्र्द टके्क शर्ज्ञानकथा 

यािंच्या धतीर्रच असतात... आशण म्िणूनच र्ी कटािाने यािंच्यार्र शलशिणे टाळत 

आलो... पण 'नाओकी उरासार्ा' या र्ाझ्या आर्डत्या लेखकाची 'प्लूटो' िी जापनीज 

ग्राफफक नोर्ेल (र्ािंगा) र्ाचत असताना र्ला र्ग रोबोट्सर्र शलशिण्याचा र्ोि 

झाला आशण तो र्ला कािी आर्रता आला नािी... शिर्ाय ते र्ाचत असतानाच र्ाझे 

दसुरे आर्डते लेखक र् फदग्दिवक 'सत्यशजत रे' यािंच्या 'अनुकूल' या कथेर्र आधाररत 

फदग्दिवक सुजॉय घोर् यािंची 'अनुकूल' याच नािंर्ाची एक िॉटवफफल्र् र्ागील र्र्ी 

पाशिल्याचिं आठर्लिं. त्या कथेपासूनिी र्ी प्रभाशर्त झालो िोतोच... त्यार्ुळिं र्ोि 

टाळता आला नािी... 

सो 'अनुकूल' र् 'प्लूटो' पासून प्रेररत िोऊन 'तू र्ाझा सािंगाती...!' िी नर्ीन कथा 

घेऊन आलो आि.े या कथािंची िी कॉपी ककिं र्ा त्यािंचा िा अनुर्ाद नािी, तर िी पुणवतः 

स्र्रशचत कथा आि.े आिा आि ेिी कथा आपल्याला आर्डेल. आपल्या प्रशतफिया 



नक्की कळर्ा. कािी चुका आढळल्या तर तेिी सािंगा म्िणजे पुढिं र्ला सुधारणा करता 

येतील. आपण कथेचा आनिंद घ्याल अिी आिा करतो...  

तसेच नेिर्ीच र्ोलाची साथ फदल्याबद्दल सुनील सार्िंत सर आशण ई - 

साशित्य टीर्चे अनेक आभार. 

 

धन्यर्ाद...!  

 

नािंर् - सूरज काशिनाथ गाताडे. 

पत्ता - लचिंगळे गल्ली, पेठ र्डगािंर्, ता. िातकणिंगले,    

         शज. कोल्िापूर, र्िाराष्ट्र - ४१६ ११२ 

 ई-र्ेल आडी             - surajgatade26@gmail.com 

र्ोबाईल र् व्िॉट्सऍप - 9890137797 

फेसबुक                   - http://www.facebook.com/suraj.gatade.140 

इन्स्टाग्रार्                - http://www.instagram.com/surajgatade26 

 

  



 

 

 

 

 

Disclaimer -  

 

Kindly be noted that, This story is purely a work of fiction. And has nothing to do with 

the real life incidents. It is Inspired from 'Satyjit Ray's story 'Anukul' and 'Naoki Urasawa's 

'Pluto'. Though it's truly a genuine and authentic work by me and not a Copy or Translation 

of above mentioned stories. This story is a tribute to these Masters... 

 

If you find any anomalies and errors, please let me know. It will help me to improve 

the story for other readers. Hope you all will like the story... Thank you...!  

  



 

 

 

 

 

 

प्रस्तुत कथा, ईसाशित्य प्रशतष्ठान टीर् र् 

र्ाचकािंना सर्र्पवत - 

  



 

 

 

 

 

 

 

"Nothing Can Be Born From Hatred...!"  

- Gesicht (Pluto)  

  



"िातातला शर्ळा टाक आशण िरण ये! आय ररपीट! िो फद र्ेपन अँड 

सरिंडर!" 

... 

"ऑफफससव, शसन्स द नॉन-ह्यूर्न डजन्ट ओब!े रे्क एन ओपन 

फायर!" 

"फाय्...!" 

........................................…………………………...............

.... 

"िोल्ड द फायर! इफ यू फायर ऑन इट! इट शर्ल बी द र्ायलिेन 

ऑफ फद युशनव्िसवल लॉ ऑफ नॉन-ह्यूर्न शबईंग्स!"  

"स्टॉप! सुशपररअसव डोन्ट र्ॉन्ट अस टू िूट इट!" 

... 

"नॉन-ह्यूर्न थ्र्य ूद र्ेपन. अरेस्ट इट अशर्डीएट्ली!" 

. 

. 

. 

 

  



र्ल्डसव फिस्क्मनल कोटव ऑफ नॉन-ह्यरू्न - 

 

 

 

"जेव्िा आम्िी जनादवन सारिंग याच्या घरी पोिोचलो, तेव्िा ते त्यािंच्या 

र्नराईत पडले िोते आशण िा रोबोट त्यािंच्या सर्ोर उभा िोता, िातात शर्ळा 

घेऊन. त्याचे िात र् िातातील शर्ळा जनादवन सारिंग यािंच्या रक्ताने र्ाखला िोता. 

आपण ि ेसर्ोरील शस्िनर्र पाहू िकता..."  

खूनाचा आरोप असणाऱ्या रोबोट शर्रुद्ध जबानी देताना त्याला कॅप्चर 

करणाऱ्या ऑफफससवचा टीर् कर्ािंडर जजना सािंगत िोता. लँग्रे्ज कन्व्िटींग 

शडव्िाईसच्या र्ाध्यर्ातून कोटावत उपशस्थत सर्ाांना त्यािंच्या-त्यािंच्या भारे्त त्या 

लोकािंना ऑफफसर काय बोलतोय ते त्याच िणी अनुर्ाफदत िोऊन ऐकू येत िोतिं. 

त्याचिं बोलणिं थािंबल्यार्र जजसशित त्या कोटावत उपशस्थत सर्ाांच्या नजरा 

त्या व्िच्युवअल शस्िनर्र शस्थरार्ल्या. 

ऑफफसससच्या प्रोटेलक्टिंग सूट्सर्ध्य े असणाऱ्या शर्नी कॅर्ेराज र्ध्य े जे-जे 

कािी रेकॉडव झाल े िोते, ते त्या फफरत्या शस्िनर्र सगळयािंना पिायला शर्ळत 

िोते... 

  



 

 

स्क्रिनर्र - 

एक माणसा सारखा फदसणारा साधारण साडे पाच फूट उिंचीचा 

डॅर्ेज झाललेा रोबोट (ह्युर्नॉईड) िातात शर्ळा घेऊन उभा िोता.  

खाली पासष्ट र्र्ाांचे जनादवन सारिंग रक्ताच्या थारोळयात पडल े

िोते.  

आपल्या कर्ािंडरच्या आदेिानुसार त्याच्या सि इतर नऊ 

ऑफफससवनी आपल्या गन्स सर्ोरील रोबोटर्र ताणल्या... 

त्याचर्ेळी र्ायरलेस र्रून र्ररष्ठािंचे आदेि आल्यार्र फायटरिंग 

िॉल्ट करण्यात आल.े रोबोटन ेिातातील िस्त्र त्यागले िोते. शर्ळा खाली 

असलले्या फार्ड्यार्र पडलेला स्पष्ट आर्ाज झाला. इतक्या तणार्पूणव 

र्ातार्रणात सुद्धा इतकी िािंतता िोती, की शर्ळाचा र् फार्ड्याचा 

टण्णकार सर्व ऑफफसरच्या कानात घुर्ला.  

कर्ािंडरने त्याच्यातील एका ऑफफसरला पुढिं जाण्याची खूण केली. 

तसा तो ऑफफसर पुढिं झाला आशण त्याने त्याच्या इलेक्ट्रॉिॉक र्ेपनने 

रोबोटच्या चार्जांग पॉईंटर्र ओव्िर चाजवड् िॉक फदला आशण तो रोबोट 

शडसफन्गिन िोऊन खाली कोसळला. 

  



  



 

 

"िसां की र्ान्यर्र जज र् ज्युरी र्ेम्बसवनी पाशिलिं, िा रोबोट आपल्या र्ालकाला र्ारताना 

फदसत आि.े.." जबानी देणाऱ्या कर्ािंडरला र्ध्यचे थािंबर्त एक ज्युरी र्ेंबर र्ध्येच थािंबर्ल.े तो 

म्हणाला, 

"यावरून या रोबोटने त्यािंना र्ारले आि ेि ेशसद्ध िोत नािी!" तो त्याच्या भारे्त बोलला 

िोता. 

"यार्र एकच उपाय आि,े र्ाननीय जज सािबेािंनी रोबोटच्या इिंटेरोगेिनची र् त्याची र्ेर्री 

शचप स्कॅन करण्याची परर्ानगी द्यार्ी." कर्ािंडर म्िणाला. 

"इिंटरनॅिनल रोबोट राईट्स लॉ नुसार रोबोटच्या इच्छेशर्रुद्ध आपण त्याची र्ेर्री नािी 

चेक करू िकत!" रोबोट राईट्सची सरुिा पािणाऱ्या र् शर्क्टरची केस लढत असलले्या रोबोट 

प्रोशसक्युटरन ेरोबोट्स लॉ आर्टवकल 26 ची सर्ाांना आठर्ण करून फदली. 

कोटसकडूनच शर्क्टरला िा र्कील फदला गेला िोता. आज या जगात र्ाणसासोबतच 

रोबोट्ससाठी देखील सर्ान नागरी कायदे तयार केल ेगेल ेआिते. एका र्ाणसाला जे अशधकार 

आिते, ते सर्व रोबोट्सना देखील लागू असल्याने कोणत्यािी रोबोटला र्नर्ानी शििा करता येत 

नािी... 

आस्क्ण म्िणूनच िी साधारणिी केस इतकी जरटल िोऊन बसली िोती. शर्क्टरन ेखून केला 

आि ेि ेसर्ोर िोतिं, पण ते शसद्ध करता येत नव्ितिं... 



स्क्वक्टर; सर्ाांच्या दषृ्टीकोनातून जनादवन सारिंग यािंचा रे्ड रोबोट! त्यारु्ळे तो कोणाला इजा 

करणे िक्य नािी, पण तरी त्याने आपल्याच एम्प्लॉयरला जीरे् र्ारले िोते! का...? कोणालाच 

र्ािीत नािी!  

प्राथस्क्मक चौकिीत शर्क्टरन ेकािीच सािंगण्यास नकार फदला िोता. आशण कायदाने त्याला 

तसा अशधकार फदल्याने कोणी त्याला सत्य सािंगण्यास बाध्य करू िकत नव्ितिं आशण म्िणून त्याला 

सरळ कोटावसर्ोर उभा करण्यात आलिं िोतिं... पोशलसािंनी त्यािंच्याकडील फुटेजच्या आधारे िी केस 

उभी करण्याचा प्रयत्न केला िोता. पण तसेिी कािी िोताना फदसत नव्िते! 

इथेही कायदा आडर्ा यतेच िोता. शर्क्टरची र्रे्री शव्िज्युअल रुपात पाशिली, तर सत्य 

सर्ोर यणेार िोते. पण सरळ िोतिं, की शर्क्टर तिी परर्ानगी देणार नव्िता! 

 

शर्क्टर... ि ेनािंर् जनादवन सारिंग यािंनीच त्या रोबोटला फदल ेिोते. दोन र्र्ाांपूर्ी त्यािंनी एका 

ऑन-लाईन स्टोअरर्धून तो शर्कत घेतला िोता.  

शर्क्टरच्या येण्याने जनादवन सारिंग यािंचा एकटेपणा दरू झाला िोता. त्यािंचे शर्स्कळीत 

झालेल ेरुटीन त्यािंनी नव्याने तयार केललेिं िोते.  

स्क्वशेष म्िणजे दोघािंच्या आर्डी शनर्डी खूप जुळत िोत्या म्िणूनच जनादवन सारिंग यािंच्या 

तो खूप आर्डीचा झाला िोता. दोघािंर्ध्ये खूप चािंगली र् घट्ट र्ैत्री झाली िोती. या रोबोटच्या 

येण्याने जनादवन सारिंग यािंच्या आयुष्यात आनिंद परत आला िोता, म्िणून त्यािंनीच या रोबोटला 

शर्क्टर ि ेनािंर् फदलिं िोतिं...  

शर्क्टर; फद शर्क्टरी ऑफ जॉय... जनादवन्स शर्क्टरी ऑफ जॉय...! खपू र्र्ाांनिंतर... 

पण त्याांच्या आयुष्यात आनिंद घेऊन येणाऱ्या या शर्क्टरनेच त्यािंना जीरे् र्ारल े िोते... 

का...? र्ािीत नािी... 



 

तो कािी 'र्ॉर रोबोट' नािी! आशण जरी असता, तरी पण र्ॉर रोबोटला सुद्धा र्ाणसािंना 

ककिं र्ा इतर रोबोट्सना र्ारण्याचा अशधकार नािी! र्स्तुतः अलीकड ेयदु्ध बिंदच झाली आिते... 

िेर्टचिं यदु्ध िोऊन कािीि ेर्र्ां िोऊन गेली आिते... त्यारु्ळे जी कािी यदु्ध रोबोट्स बनर्ली 

जात आिते, ती फक्त देिािंच्या सीर्ा सुरिसेाठी! र्ास शडस्ट्रक्िनसाठी रोबोट्स प्रोडक्िनर्र शपस 

फिएटटिंग युशनयन कौशन्सलने कधीच बिंदी घातली आि.े आशण म्िणूनच कोणत्याच रोबोटला 

कोणालािी र्ारणिं िक्य नािी. त्यािंना तसिं बनर्लिंच जात नािी...! 

रोबोरटक्सचे ि ेशनयर् र् कायदे तसेच आिते जसे आपले सिंशर्धान असते. रोबोट्सना त्याचा 

अशधकार आि ेतसेच कािी कतवव्यिं आशण जबाबदाऱ्यािी आिते.  

ि े'रोबोट कॉशस्टट्युिन' सर आयझॅक अशसर्ोव्ि यािंच्या तीन लॉजचा आधार घेऊन बनर्ल े

गेले आिते... 

Isaac Asimov's "Three Laws of Robotics" 

1) A robot may not injure a human being or, through 

inaction, allow a human being to come to harm. 

2) A robot must obey orders given it by human 

beings except where such orders would conflict with the 

First Law. 

3) A robot must protect its own existence as long as 

such protection does not conflict with the First or Second 

Law. 



 

अनरु्ाद - 

आयझकॅ अशसर्ोव्िच े"रोबोरटक्सच ेतीन शनयर्" 

१) एखादा रोबोट एखाद्या माणसाला इिा पोहोचव ू शकत नाही 

ककां वा त्याच्या स्क्नस्क्रियतेद्वारे माणसाला इिा होऊ देऊ शकत नाही. 

२) रोबोटने मनुरयाांनी फदलेल्या ऑडसरचे पालन केले पास्क्हिे स्क्िथ े

अशा ऑडसरचा प्रथम कायद्याशी स्क्वरोध नाही. 

३) िोपयंत प्रथम ककां वा स्क्द्वतीय कायद्याशी पररपर स्क्वसांगत येत नाही 

तोपयंत रोबोटने रवतःच्या अस्क्रतत्वाचे रक्षण केले पास्क्हिे. 

 

म्िणजे र्ग काय जनादवन सारिंग यािंच्याकडून शर्क्टरला कािी धोका िोता का? पण अिा 

पररशस्थतीत देखील तो जनादवन सारिंग यािंना र्ारण्याची परर्ानगी त्याचिं सिंशर्धान त्याला देत 

नािी... र्ग त्यानिं जनादवन सारिंग यािंना का र् किासाठी र्ारले? 

 

जो कायदा शर्क्टरला अशधकार देत िोता, तोच कायदा ि े देखील म्िणत िोता, की 

"Ignorance of law is no excuse." 

म्िणजे जर तुर्च्यार्र अन्याय झाला असले आशण तरी तुम्िी गप्प बसलात, आशण गरज 

पडल्यार्र र्ेळाने आपण आपल्यार्र अन्याय झालाय अिी तिार केली, तर कायदा तुम्िाला 

न्याय शर्ळर्ून देण्यात कािी र्दत करत नािी! याला 'स्टेच्युट ऑफ शलशर्टेिन्स' म्िणतात. 

भारतात खूनासारख्या गुन्यात िा लॉ र्कव  करत नािी. पण िी केस भारतात नािी, तर 



इिंटरनॅिनल कोटव ऑफ जस्टीस िाताळत िोते. त्यारु्ळे कदाशचत िी गोष्ट कुणाला दिा - बारा 

र्र्ाांनी सर्जली असती आशण र्ग कोणी शर्क्टर शर्रुद्ध गुन्िा दाखल केला असता, तर त्याला 

कािीच शििा न्यायालयाकडून केली गेली नसती. आशण तो गुन्िा करूनिी सुखरूपच सटुला 

असता.  

खरिं तर पुरारे् शर्ळाले नािीत, तर तो तसािी र्कु्तच िोईल... िा शर्क्टर खूप धूतव असला 

पाशिजे असा शनष्कर्व कौशन्सलने काढला. भारतीय सिंशर्धानातील आर्टवकल 20 नुसार कोणत्यािी 

आरोपीला त्याच्याशर्रुद्ध साि देण्यास सक्ती केली जाऊ िकत नािी. याचा अथव िािंत रािण्याचा 

पूणव अशधकार सिंशर्धानानेच शर्क्टरला फदला आि.े आशण सर्व देिाच्या कॉशन्स्टट्युिनचा र्ान 

राखणिं ि ेइिंटरनॅिनल कोटवला भाग असल्याने त्यािंना शर्क्टरर्र कािी सक्ती करता येत नव्िती. 

त्यारु्ळे चौकिी सशर्तीिी शर्क्टरर्र बोलण्यासाठी दबार् टाकू िकत नव्िती... के करायचिं ते 

त्यािंचिं त्यािंनाच करार्िं लागणार िोतिं... बहुदा सिंशर्धानाची सर्व र्ाशिती शर्क्टरला असार्ी आशण 

तो त्या तरतुदीचा पुरेपूर र्ापर करून घेतोय असे इन्रे्स्टीगेिन कौशन्सलला र्ाटत िोते... शिर्ाय 

या सर्व सिंस्थािंना भीती अिी िोती, की... 

बाकीचे जाऊ देत, उद्या यानेच आपल्या शर्रुद्ध युद्ध पुकारल,े तर इतर रोबोट्स त्याच्या 

आर्ािनाखाली एकत्र यतेील आशण अस ेझाले, तर आपली कािी खैर नािी िी भीती सर्ाांनाच 

भेडसार्त िोती.    

शर्क्टरनेच खून केलाय ि ेशसद्ध करता येत नसले, तरी खून तर झाला िोता. आशण तो पण 

र्ेळेत नोंदर्ण्यातिी आला िोता... जनादवन सारिंग यािंच्या एका िेजाऱ्याने जनादवन सारिंग यािंना 

र्रून पडलेल ेर् त्यािंच्या बाजूला शर्क्टर शर्ळा घेऊन उभा ि ेदशृ्य सर्ाांत आधी पाशिल ेिोते. 

आशण त्यानेच पोशलसािंना बोलार्ल ेिोते. जनादवन सारिंग र्रून खूप र्ेळ झाला िोता. नक्कीच 

सािंगायचिं झालिं, तर दिा तास! तरी तेर्ढा र्ेळ शर्क्टर त्यािंच्या र्ृतदेिाच्या सर्ोर तो रक्ताललेा 



शर्ळा घेऊन उभा िोता. जशर्नीर्रचिं र् गर्तार्र साचललेिं रक्त र्ाळलिं िोतिं. आशण तसिं ते 

शर्क्टरच्या िातातील शर्ळयार्रचिं सुद्धा...  

पण खून करून देखील शर्क्टर इतका र्ेळ तो शतथचे का उभा िोता? का नािी तो पळून 

गेला? कोणती गोष्ट िोती, जी त्याला तेथे थािंबर्नू ठेर्ण्यास बाध्य करत िोती...? 

 

जनादवन सारिंग यािंच्या िजेाऱ्याने ती घटना पाशिली त्यारे्ळी शर्क्टरची नजर त्याच्यार्र 

पडली िोती. आपल्यािी जीर्ाला धोका िोईल म्िणून तो जीर् तोडून तेथून पळाला िोता.  

पण निंतर स्र्तःच्या जीर्ाची भीती न बाळगता जनादवन सारिंग यािंच्या िेजाऱ्याकडून र्ेळेत 

गुन्िा नोंदर्ला गेला िोता, म्िणून र्ग झालले्या गुन्याकड ेस्र्तः कोटवच कसिं काय दलुवि करणार 

िोतिं? आशण तेिी इिंटरनॅिनल कोटव ऑफ जस्टीस... 

 

 

कारण िी घटना फदसते शततकी साधी नक्कीच नव्िती. एका रोबोटने आपल्या शनयर्ािंचिं 

उल्लिंघन केलिं िोतिं. त्यारु्ळे िा एक जागशतक प्रश्न िोऊन बसला िोता... कुणी सािंगार्िं; उद्या िचे 

रोबोट्स कायदे, शनयर् उलथर्ून लार्तील आशण िा र्ानर् जातीसाठी र्ोठा धोका ठरेल. आधीच 

ते र्ाणसासारख े बनत चालल े आिते, त्यात र्ाणसाचे दवू्यवर्िारदेखील त्यािंच्यात आले र् ते 

र्ॅलफन्किन झाले, तर आज आपण त्यािंना नोकर म्िणून र्ागर्तोय, उद्या ते आपल्याला गुलार् 

बनर्तील...! 

र्ाणसाला आधीच ियात असलले्या इतर प्रजातींसोबत कधी जुळर्ून घेता आललेिं नािी, 

आशण त्यार्र आता ि ेसिंकट... 



शर्क्टरसारखिं उद्या सर्वच रोबोट्स र्ागू लागले, तर िाईर् रेट्स र्ोठ्या प्रर्ाणात 

र्ाढतील... िी पण एक भीती... र्ाणसानिं रोबोट्सना आर्टवफफशियल इिंटेशलजन्स देऊन र् 

कायद्यार्ध्ये आपल्या सोबतचिं स्थान देऊन ि े'रॅ्न रे्ड शडजास्टर' तर ओढरू्न घेतलिं नािी ना...? 

पण रोबोट्स खोटिं र्ागत नािीत! खोटिं बोलत नािीत! त्यािंना तसिंच बनर्लिं गेलिंय. म्िणून 

तर शर्क्टरन ेगप्प बसण्याचा र्ागव अर्लिंबला िोता...  

 

 

र्ाणसािंकडून कोणी र्ारलिं गेलिं, तर त्याला 'सेंटन्स टू डथे' िी शििा सुनार्ली जाते. पण 

रोबोट्स?... त्यािंना कुठली शििा देणार?... रोबोट्ससाठी तिी तर कािी तरतूदच नािीए! तसा 

कािी कायदाच नािी. कारण रोबोट्स कोणाला र्ारण्यासाठी बनर्लेच गेलेल ेनािीत... 

केस लगेचच न्यायालयासर्ोर उभी राशिली िोती, आशण सिंपूणव जगाचे लि या घटनेकड े

लागून राशिल ेिोते... 

प्रस्तुत बातर्ी सर्जताच कािी आततायी लोकािंनी शर्नाकारण आशण अनाठायी भीती पोटी 

कािी रोबोट्सना फोडून टाकले िोते. यात कािी सर्ाज शर्घातक घटक िोतेच. म्िणजे या 

लोकािंना सर्ाजािी कािी देणिं घेणिं नसतिं. फक्त तोडफोड करून आशण दसुऱ्याला इजा करून यािंना 

आसुरी आनिंद घ्यायचा असतो. अिािी बऱ्याच लोकािंनी र्ानर्तेच्या रिकािंचा बुरखा ओढून 

शनष्पाप रोबोट्सना तोडून टाकल ेिोते. रोबोट्सच्या डेव्िलपर्ेंट र् इफफशियन्सीरु्ळे नोकऱ्या 

गेलेल ेलोकिी या घटनेच्या आडून आपला राग रोबोट्सर्र काढू लागले. 

तिात कािी शर्रोधी राजकारणािंनी स्र्यें यात उडी घेतली. कोणाच्यािी आर्िंत्रणाशिर्ाय! 

आशण आपल्या राजकीय पोळया भाजून घेण्याच्या नादात लोकािंच्या र्नातील रोर् अशधकच 

भडकर्ण्याचे कार् ि े तथाकशथत ज्ञानी र् सर्ाज शितदि लोक करू लागले. फ्रीडर् ऑफ 



स्पीचच्या नार्ाखाली ि ेर्ाटे्टल ती बरळू लागले. ज्यातलिं आपल्याला कािी कळत नािी असेिी 

कािी, खरिंतर, बरेच लोक यात सार्ील झाले िोते... 

िािंतताशप्रय सार्ाशजक शर्चारर्िंतािंनी याशर्रुद्ध आर्ाज उठर्ण्याचा प्रयत्न केला. त्यािंनािी 

द्रोिी ठरर्ून बेदर् र्ारण्यात आलिं... 

कायद्यात र्ॉबने शर्ळून कािी गुन्िा केला आशण त्यात कोणी र्ारल े गेल,े तर त्या बद्दल 

कािीच शििेची तरतूद नव्िती. त्यारु्ळे या लोकािंना कायद्याअिंतगवत अडर्णिं िक्य नव्ितिं. 

रोबोट्स शबचारे र्ार तर खात िोते, पण प्रशतकार करण्याचा अशधकार त्यािंच्याकड े नव्िता. 

त्यािंच्या शसशस्टर्र्ध्येच ते नव्ितिं. 

पररशस्थती िाताबािरे जाण्याअगोदर शर्क्टरर्र काय ती कारर्ाई लर्करात लर्कर करण े

गरजेचे िोते. ज्याने जगभरात कायदा र् सुव्यर्स्था रटकून रािील. पण शर्क्टर को-ऑपरेट 

करण्यासाठी तयार नव्िता. 

सगळांच जरटल िोऊन बसलिं िोतिं. काय करार्िं कोणालाच कळत नव्ितिं. 

िागस्क्तक न्यायालयाने इन्रे्स्टीगेिन कौशन्सलला िोता िोईल तेर्ढ्या लर्कर इन्रे्स्टीगेिन 

पूणव करून ररपोट्सव सादर करण्याचे आदेि फदल ेआशण पोशलसािंसाठी फर्ावन काढल,े की जो कोणी 

कोणत्यािी कारणाने कायदा िातात घेईल त्याला त्यािणी जेरबिंद करण्यात यार्.े यापुढ ेकोटावला 

कोणत्यािी रोबोटला इजा झालेली नको िोती.  

कारण भीती अिी िोती, की रोबोट्सची सिनिक्ती सिंपली आशण त्यािंनी ररटाशलएट केलिं, 

तर खूप र्ोठिं र्िायुद्ध सुद्धा उभा राहू िकत िोतिं... आशण ि े आत्ताच्या जागशतकीकरणात 

कोणत्याच देिाला परर्डणारिं नव्ितिं! 

स्क्शर्ाय अिा पररशस्थतीत शर्क्टरचे न्याय्य अशधकार सदु्धा न्यायालयाला झुगारून देता येत 

नव्िते. कारण तस ेकेले, तर पुन्िा सर्व रोबोट्स शबथरतील अिी भीती िोतीच! र्ाणसू आपल्या 



अशधकारािंना ककिं र्त, र्ित्त्र् देत नािी असा त्यािंचा सर्ज झाला असता आशण यार्ुळे देखील 

रोबोट्स र् र्ानर् यािंच्यात  सिंघर्व (कॉशन्फ्लक्ट) शनर्ावण झाला असताच... जे र्ानर्तेला र् 

रोबोट्सना देखील परर्डणारे नव्िते. त्यारु्ळे र्ॉबला िािंत करण,े प्रसिंगी कैद करण ेजेर्ढे गरजेचे 

िोते, तेव्िढेच शर्क्टरच्या अशधकाराचे रिण करण ेि ेदेखील न्यायालयाला गरजेचे र्ाटत िोते.  

पण कोटावच्या िा स्टँड कािी जणािंना अशतियोक्तीचा र्ाटत िोता. कोटव रोबोट्सच्या बाजूने 

शनणवय घेऊ पाितेय. त्यािंनाच फेर्र करतिंय असा कािींचा सर्ज िोत िोता... अिा लोकािंनी 

देखील शर्द्रोि करू नय े म्िणून जनादवन सारिंग या प्रकरणाचा लर्करात लर्कर छडा लागणिं 

आर्श्यक िोतिं. जे िोताना फदसत नव्ितिं. कारण करायचिं काय ि ेकोणालाच सर्जत नव्ितिं. ज्युरी 

र्ेंबसव र् इन्रे्स्टीगेिन कौशन्सलर्ध्य ेरोबोट्स देखील िोते. आशण ते आपल ेिक्क र् अशधकार राखून 

ठेर्ण्यास सर्थव िोते. त्यािंच्याकडे तिा ऑथररटीज कॉशन्स्टट्युिन र्ध्य े र्ानर्ाकडूनच त्यािंना 

देण्यात आल्या िोत्या. आशण सािशजक िोतिं, की शर्क्टरर्र सत्य सािंगण्यासाठी कोणताच दबार् 

टाकून देण्यास त्यािंची सिर्ती नसणार ि ेनक्कीच िोते! 

पण तरी, "Where there is right, there is a remedy!" असिं आश्वासन देणाऱ्या 

कायद्याला यार्र कािी ना कािी शनणवय घेणिं िर्प्राप्त िोतिं.  आशण त्यािंचा शनणवय इन्रे्स्टीगेिन 

कौशन्सलच्या ररपोटवर्र आधाररत असणार िोता... 

न्याय शर्ळर्णिं र्ृतािंचा देखील अशधकार आिचे ना! या एकाच धाग्यार्र िी केस उभी िोती. 

खूनी सर्ोर िोता, पण अपुऱ्या पुराव्यािंरु्ळे त्याला शििा करता येणिं िक्य नव्ितिं. असिं नव्ितिं, 

की आरोपी रोबोट शर्क्टर आपण केललेा गुन्िा नाकारत िोता... अडचण िी िोती, की तो कािी 

बोलतच नव्िता आशण त्याला बोलण्यास बाध्य करता येत नव्ितिं िी दसुरी अडचण...! 

 

इन्रे्स्टीगेिन कौशन्सलच्या टीर्ला देखील कािी सुचत नव्िते, की काय करारे्... तेव्िाच 

एकाने सुचर्ल,े की जनादवन सारिंग यािंनी जर त्याची र्ेर्री सेर् करण्यासाठी एप्लाय केलिं असले 



र् त्यानुसार त्यािंची र्ेर्री सर्वरला जर्ा झाली असेल, तर आपण त्याचा िोध घेऊन शर्क्टरला 

खूनी शसद्ध करू िकतो.  

कल्पना सर्ावनाच आर्डली. कारण ऑब्जेक्िन घणे्यासाठी जनादवन सारिंग शजर्िंतच नव्िते. 

न्यायालयाकडून ऑडवर शर्ळाली, की झालिं! न्यायालयाने नॅिनल िरेरटेज अँड शप्रजरर्ेिन 

ऑगवनायझेिन तसे आदेि फदलेिी, पण त्याचािी कािीच उपयोग झाला नािी. 

नॅशनल िरेरटेज अँड शप्रजरर्ेिन ऑगवनायझेिनकडे जनादवन सारिंग यािंनी आपल्या र्ेर्री 

सेलर्िंगसाठी कधीच एप्लायच केलिं नव्ितिं. र्रणोपरािंत आपण अर्र व्िार्िं असिं कािीच जनादवन 

सारिंग यािंना र्ाटलिं नसार्िं. कारण िी त्यासाठीचीच तरतूद िोती.  

माणूस र्ले्यानिंतर त्याची र्ेर्री शप्रजर्व करून ठेर्ली, तर आपण अर्र िोऊ िा त्यार्ागील 

शर्चार िोता. निंतर व्िच्युवअल ररएशलटी र् िोलोग्रार्च्या र्ाध्यर्ातून ती व्यक्ती पुन्िा ररफिएट 

करता येते. ककिं र्ा र्ग ती र्ेर्री एखाद्या रोबोट र्ध्ये इन्सटव करून त्या र्ाणसाला ररर्ाईव्ि केल े

जाते.  

२१ व्या ितकातच क्लोलनिंगर्र बिंदी घातली आि.े ती अजूनिी तिीच आि.े त्यारु्ळे अर्र 

िोण्यासाठी िा पयावय लोकािंनी िोधून काढला िोता. पण या र्ागावतून अनेक कुख्यात गुन्िगेार 

सुद्धा र्ले्यानिंतर पुन्िा शजर्िंत िोऊन आपापली कुकर् ेचाल ूठेर्त आिते ि ेसर्ोर आल्यार्र र्ग 

जगभरातील सर्व सरकारनी यार्र आपला अिंकुि आणला िोता.  

सर्व देिािंनी यूएनच्या अध्यितेखाली या सिंदभावत आपापल्या देिािंत नर्ीन शर्भाग तयार 

करून कोणाला ररर्ाईव्ि िोण्यास परर्ानगी द्यार्ी र् कोणास नािी ि ेया अिंतगवत पाशिल ेजाऊ 

लागल.े जनादवन सारिंग यािंचा रेकॉडव चािंगला िोता. त्यारु्ळे त्यािंना परर्ानगी शर्ळायला तिी 

कािीच िरकत नव्िती. आशण म्िणून िा धागा आपल्याला लीड करेल अस ेर्ाटून या पयावयाचा 

शर्चार र् त्या शर्चारार्र अिंर्लबजार्णी झाली िोती... 



पण यासाठी जनादवन सारिंगनी कधीच आपलिं नािंर् नोंदर्लिं नव्ितिं ि ेतपासाअिंती सर्ोर 

आलिं. कदाशचत अर्र िोण्यात जनादवन सारिंग यािंना कािी रस नसार्ा... त्यारु्ळे कौशन्सलचा तो 

प्रयत्न शनष्फळ ठरला िोता. सर्वच पुन्िा िून्यार्र येऊन पडले िोते... काय करारे् कोणालाच सुचत 

नव्िते... नॅिनल कोटव ऑफ जस्टीसने फदललेा र्ेळ सिंपत आला िोता. म्िणून नाराजी सोबतच 

रै्तागाची भार्ना देखील इन्रे्स्टीगेिन कौशन्सल र्ध्ये शनर्ावण झाली िोती... 

दसुऱ्या बाजूने शर्चार चालू झाला. शर्क्टरला शिप्नॉटाईझ करून कोणी त्याच्याकडून ि े

घडर्ून आणलिं नसेल ना? असा शर्चार घेऊन िोध चालू झाला. शर्क्टर एक रोबोट असल्याने 

एखादा र्ायरस त्याच्यात इिंप्लान्ट करून ि ेकरता येणिं िक्य िोतिं... आशण ि ेसत्य असले, तर... 

तर र्ग सिंपूणव जगाला खरिंच धोका िोता. त्यारु्ळे तर सगळयािंच्या पोटात अजूनच गोळा आला. 

आशण इन्रे्स्टीगेिन कौशन्सलच्या िालचाली अजूनच गतीने र्ाढल्या. 

 

स्क्तकड े बािरेील जगात, बिंधने असून देखील लोक रोबोट्स शर्रुद्ध उठार् करतच िोते. 

पररशस्थती िाताबािरे जात िोती. रोबोट पोलीस लोकािंना कािी करू िकत नव्िते. तसेच र्ानर् 

पुशलस देखील... कारण पररशस्थती अशधकच शचघळण्याची भीती सर्ाांनाच र्ाटत िोती. म्िणून 

इिंटरनॅिनल कोटवकडून आदेि असून देखील या लोकािंना आळा घालता येत नव्िता...  

पण शर्श्वन्सयायालयाने ज्या भीतीपोटी जगभरात आचारसिंशिता लागू केली िोती, ती देखील 

अनाठायी नक्कीच नव्िती. ऍडव्िान्स्ड् 'एआई'र्ुळे रोबोट्सर्ध्ये भार्ना शनर्ावण झाल्या िोत्या. 

सर्व रोबोट्स आता र्ानर्ासारखेच प्रत्येक गोष्टीला ररएक्ट करू िकत िोते. त्यारु्ळे जर का एकदा 

या सर्व रोबोट्सनी आपला सिंयर् सोडला, तर र्ानर् आशण यिंत्रर्ानर् यािंच्यात यदु्ध व्िायला र्ेळ 

लागणार नव्िता. आशण शर्जयी कोणीिी िोर्ो, पण नुकसान र्ानर्जातीचेच झाले असते आशण 

िी पृथ्र्ी र् या भूतलार्रील सर्वच जीर् यात िोरपळून गेल ेअसत.े.. पण िा शर्चार प्रिासन 



करत नव्िते. कारण त्यािंचीिी भीती दसुऱ्या टोकाची असली, तरी तीिी कािी खोटी ठरत 

नव्िती... काय िोणार ि ेकोणालाच सर्जत नव्िते... 

......................................…………………………. 

 

 

आशण शतकड ेजेलर्ध्य ेठेर्लेला शर्क्टर, आपलिं र्ौन तोडायला कािी तयार नव्िता... त्याचिं 

स्र्तःचिंच लचिंतन चालू िोतिं... आशण त्याच्या स्र्ृतीपटलार्रील शचत्र िोतिं, ते फक्त त्याच्या 

एम्प्लॉयरचिं; जनादवन सारिंग यािंचिं... दोघािंनी सोबत घालर्लेल ेिण त्याला फदसत िोते... 

. 

. 

. 

 

"साहबे, र्ी आपला नर्ीन नोकर."  

जनादवन सारिंग त्यािंच्या र्नराईत बागकाम करत असताना एक र्ानर् सदशृ्य रोबोट त्यािंच्या 

सर्ोर येऊन उभा राशिला, 

"आपण रोबोट्स एट युअर सर्व्िवसच्या आर्च्या र्ेबसाईटर्र ररक्वायरर्ेन्ट एप्लाय 

केल्यानिंतर आपल्या त्या इच्छेनुसार र्ला बनर्ून आपल्याकड े पाठर्ण्यात आल े आि!े" त्या 

रोबोटने जनादवन सारिंगनी त्याच्याकड ेपाशिल्यार्र आपलिं र्ाक्य पणूव केलिं. 

"नाांव काय तुझिं?" जनादवन सारिंग यािंनी प्रसन्न र्खुानिं शस्र्त करून त्या रोबोटला शर्चारलिं. 



"यूनीट 15 ओडवर निंबर 26. सर!" 

"खूपच र्ोठिं  नािंर् आि!े अगदी गे्रट र्ॉल ऑफ चायना!" जनादवन िसत म्िणाले.  

त्याांच्या रटप्पणीर्र यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 देखील िसला.  

"अरे तुला िसता येत?" जनादवन सारिंग चेिऱ्यार्रील आल्िाद ओसरू न देता आश्चयावने 

शर्चारलिं. 

"हो सर! मी त्या सवस भावना दिवर् ूिकतो, ज्या तुम्िी दिवर् ूिकता! आपली इच्छाच तिी 

िोती." यूनीट 15 ओडवर निंबर 26  जनादवन यािंना म्िणाला. 

"आम्िी भार्ना दिवर्त नािी. त्या अनुभर्तो. ते तू करू िकतोस?" जनादवन यािंनी त्याला 

परिंतू केला. 

"अांफॉच्युसनेटली, नािी सर." यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 उत्तरला. 

"शकशील!" जनादवन िसत म्िणाल,े 

"र्ाणूस सदु्धा लिान असताना भार्ना इशर्टेटच करतो. निंतर सर्य बनून जाते र् भार्ना 

एक्स्प्रेस करणिं स्र्ाभाशर्क िोऊन जातिं...!"  

"हो सर!"  

"बरां. मला आांब्याचां झाडिं लार्ायला र्दत करिील?" जनादवन यािंनी यूनीट 15 ओडवर निंबर 

26 ला शर्चारलिं. 

"हो सर! पण आपल्याला रोपटिं लार्ार्िं लागेल. निंतर ते र्ोठिं झालिं, की त्याचिं झाड िोईल...!" 

यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 च्या बोलण्यार्र जनादवन सारिंग खळखळून िसले, 

"तुम्ही रोबोट्स खूप शनरागस असता. अगदी लिान र्ुलासारख.े प्रत्येक गोष्ट िब्दिः घेता." 



यार्र यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 कािीच म्िणाला नािी. 

"बरां ये. ते रोपटां घॆऊन इकड ेये." सर्ोर बोट करून जनादवन सारिंग यािंनी यूनीट 15 ओडवर 

निंबर 26 ला आिंब्याचिं रोपटिं दाखर्लिं. 

यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 ने त्याच्या नर्ीन र्ालकाची आज्ञा पाळली आशण थोड्या 

अिंतरार्र र्खु्य दरर्ाजा जर्ळील टेबल र्रचिं आिंब्याचिं रोप घेऊन तो जनादवन सारिंग यािंनी 

खणलले्या खड्डयापािी आला. त्याने ते रोप जनादवन सारिंग यािंना फदले. त्यािंनी ते त्या खड्डयात 

ठेर्ले. यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 ने खड्डा र्ातीने भरला र् रोपाला पाणी घातले. 

"थँक्यू!" म्िणत जनादवन सारिंग यािंनी यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 चे आभार र्ानल.े 

"गरि नाही सर! आपली सेर्ा ि ेर्ाझिं कतवव्य आि!े" यूनीट 15 ओडवर निंबर 26  जनादवन 

सारिंगना म्िणाला. 

"कतसव्य पार पाडणाऱ्याची प्रििंसा करार्ी. त्याने कार् करण्यास प्ररेणा शर्ळते. या भार्नेचा 

पण लर्करच जाणता िोिील तू. आपण केलले्या कार्ाची प्रििंसा िोत नािी ि े पाहून लोक 

कार्चुकार िोण्याची िक्यता असत!े" ओठािंर्रील शस्र्त न िटर्ता जनादवन यूनीट 15 ओडवर निंबर 

26 ला बोलले. 

"ती भीती र्ाझ्यासोबत तुम्िाला नािी सर. र्ी रोबोट आि.े र्ाणसू नािी!" यूनीट 15 ओडवर 

निंबर 26 ने िजरजबाबी उत्तर फदलिं. 

त्याचां ह ेतार्कसक तरीिी र्ार्र्वक उत्तर ऐकून जनादवन सारिंग र्नर्ोकळे िसले, 

"िो! पण िळू-िळू तू देखील र्ाणूस िोिील म्िणून सािंशगतलिं. लिात ठेर्. र्ाणसाची 

कोणतीच र्ाईट सर्यी लागून घेऊ नको. चािंगलिं र्ात्र आत्र्सात कर!" जनादवन सारिंग यािंनी 

र्डीलधारी म्िणून यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 ला र्ोलाचा सल्ला फदला. 



आशण आत ते शनघून गेल.े यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 त्यािंच्या र्ागून घरात गेला.  

. 

. 

. 

रात्री, डायलनिंग टेबलर्र; 

"िेवणार?" जनादवन सारिंग यािंनी सर्ोर िात बािंधनू उभारलेल्या यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 

ला शर्चारलिं.  

"मी िेवत नाही सर!"  

"मग?" 

"चार्िंग पुरेसिं आि.े" 

"िा. तू रोबोट नािी का? तू इतका र्ाणसासारखा फदसतोस, की र्ला शर्सरायलाच झालिं 

िोतिं. पण र्ग बस तरी!" जनादवन यािंनी यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 ला आग्रि केला. 

"मी रोबोट आि ेसर. र्ाझ ेपाय नािीत दखुणार!"  

"शर्त्च्! बस रे!"  

िनादसन सारिंग यािंच्या आग्रिार्रून यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 त्याच्या सर्ोर बसला. 

"तू खरांच जेर्त नािीस?" जनादवन सारिंग यािंनी यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 ला पुन्िा 

शर्चारलिं. 

"नािी. पण तुम्िाला पाहून एस्क्नमेट करू िकतो! तुम्िाला किं पनी िर्ी असले तर!" 



 

"नाही गरि नाही. असू देत."  

िनादसन सारिंग यािंनी स्र्तःच र्ाढून घेत जेर्ण चालू केलिं... 

"बरां मला साांग, तू झोपतोस तरी का? म्िणजे तू कधी शडसपॅच िोिील र्ािीत नव्ितिं. 

म्िणून र्ला तिी सोय करता आली नािी." 

"कां पनीकडून र्ाझ्या येण्याची तारीख आपल्याला रे्ल केली िोती."  

"असले, पण मी पास्क्हल ेनािी. तुझ्या झोपण्याचिं काय करूया?" 

"कृपया काळजी नको. र्ी रात्री िायब्रनेिन र्ोड र्ध्ये असतो. उभ्या-उभ्या र्ी स्र्तःला 

चाजव करू िकतो. र्ी झोपत नािी!" 

"तू र्ाणसासारखिं कािीच करत नािीस का?"  

"सध्या तरी नािी. र्ाझी एआई अजून डेव्िलप िोत आि.े" 

"म्हणिे तू खरच एक लिान रू्ल आिसे!" जनादवन सारिंग िसले, 

"काळजी नको. सोय करू कािी तरी! सध्या र्ाझ्या खोलीत चार्जांग पॉईंट जर्ळची जागा 

तुझी!" ते त्याला म्िणाल.े 

"साहबे एक शर्चारू?" यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 ने जनादवन सारिंग यािंची परर्ानगी 

र्ाशगतली. 

"बोल ना. पण आधी सािबे, सर म्िणायचिं बिंद कर!"  

"मग काय म्हण?ू"  

"तुला िर्िं ते. प्रश्न शर्चार." 



"तुम्िी एकटेच! तुम्िाला कोणी...?" रोबोट असनू त्याला र्ाक्य पूणव करता आल े नािी. 

कदाशचत इर्ोिन्स त्याच्यात डेव्िलप िोत असारे्त... ककिं र्ा त्याला जनादवन सारिंग यािंना िा प्रश्न 

शर्चारून दखुर्ायचे नसारे् म्िणून त्याचा िा सिंकोच असार्ा... 

"नाही. र्ाझिं कोणी नािी. सध्या तरी... तरुण िोतो. त्या कैफात, धुिंदीत स्र्ैर जगलो. िा! 

पण गैरर्तवन नक्कीच केलिं नािी. स्र्ातिंत्र्य िोतिं. पण म्िणून स्र्ैराचार कधीच केला नािी. फक्त 

कोणाचिं बिंधन आपल्यार्र नसार्िं असिं र्ाटत िोतिं. म्िणून फॅशर्ली बनर्ण्याकड ेर्ी कािीच खास 

लि फदलिं नािी. म्िणजे र्ला तसिं कधी आकर्वणच र्ाटलिं नािी. पण... पण उतरत्या र्यात र्ाटतिं, 

कोणी तरी असार्िं आपल्यासोबत. म्िणून तुला बनर्ायला र्ी एप्लाय केलिं. नोकर म्िणून नािी. 

र्ाझा फॅशर्ली र्ेंबर म्िणून! 

"रोबोट आशण र्ाणसार्धलिं नातिं एक चािंगलिं उदािरण बनेल. नािी?..." 

जनादवन यािंच्या प्रश्नाचिं उत्तर तर यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 ने फदलिं नािी, पण तो एव्िढिं 

र्ात्र म्िणाला, की - 

"र्ाझ्या शसस्टीर्र्ध्ये ह्यूर्न ररलेिन्सच्या कािी फाईल्स आिते. आपल्या र्शडलािंना र्ुलिं 

'बाबा' म्िणतात. र्ी आपल्याला बाबा म्िणालो, तर चालले?"  

"हो! म्हण ना. र्ला आर्डेल!" जनादवन सारिंग र्ाईनचा घोट घेत यूनीट 15 ओडवर निंबर 26 

ला म्िणाले. 

"आस्क्ण एक गोष्ट लिात घेत युशनट 26..." 

"यूनीट 15 ओडवर निंबर 26!"  

"स्क्मत्च् स्स्स!् तुझ्या नािंर्ाचिं आधी कािी तरी केलिं पाशिजे. आज पासून तू शर्क्टर! र्ाय 

शर्क्टरी ऑफ जॉय!"  



 

"म्हणिे?" 

"आज खूप फदर्सािंनी र्नर्ोकळा िसलोय. तुझ्यार्ुळे. तू र्ाझ्या आनिंदाचा स्रोत आिसे. आज 

फकत्येक र्र्व झाकोळलले्या र्ाझ्यातील आनिंदाचा शर्जय झालाय असिं र्ला र्ाटलिं. म्िणून ि ेनािंर्. 

आर्डलिं?"  

"हो बाबा!" स्क्वक्टरने आपल्या नािंर्ाला सिर्ती दिवर्ली.  

आशण त्याने जनादवन सारिंगना 'बाबा' म्िणून त्यािंच्यातील नर्ीन नात्याची त्याच्याकडूनिी 

सुरर्ात केली.  

. 

. 

. 

"चािंदणिं काय र्स्त पडलिंय. निीब आि,े या डेव्िलपर्ेंटच्या धबडग्यात फकर्ान कािी जुन्या 

गोष्टी आशण अिी रठकाणिं अजून शिल्लक आिते आनिंद लुटण्यासाठी..." चािंदण्यािंर्रून नजर िटर्ून 

िातातील र्ाईनच्या ग्लासकडे पाित जनादवन सारिंग म्िणाले, 

"तू पशिल्यािंदाच असा कािी अनुभर् घेत असिील. नािी?" त्यािंनी शर्क्टरला शर्चारलिं आशण 

र्ाईनचा घुटका घेतला. 

"तुम्ही ि ेका शपता? अल्कोिोल कँज्यूर् करणिं आरोग्यासाठी िाशनकारक आि.े आपल्याला 

र्ािीत असलेच." 

"वाईन म्हणिे काही दारू नाही रे!" जनादवन सारिंग शर्क्टरला र्नर्ण्यासाठी म्िणाल.े 



"वाईनर्ध्ये एव्िरेज अकरा पॉईंट सिा प्रसेन्ट तरी अल्कोिोल असतिंच." शर्क्टर शनर्र्वकार 

चेिऱ्याने बोलला. 

"तू तुझ ेस्टॅरटशस्टक्स जरा बाजूला ठेर्ा ना. एन्जॉय द लाईफ सन!" जनादवन सारिंग यािंनी 

शर्क्टरला सल्ला फदला. 

"तारे खरिंच सूिंदर आिते. र्ी फील करू िकतो..." 

"हा थांड, आल्िाददायक र्ारा देखील?" 

"नाही! आय डोन्ट िरॅ् शस्कन. बट आय िरॅ् सेन्ससव टू सेन्स. एआई..." 

"अजून डेव्हलप िोतिंय. र्ाशिती आि.े र्ाशिती आि.े तू सोबत आिसे ि े पुरेसिं आि.े.." 

जनादवन सारिंग िसत म्िणाले. 

आशण त्यािंनी र्ाईनचा ग्लास तोंडाजर्ळ नेला. आशण कािीतरी आठर्ल्यासारखिं ते थािंबल.े 

थोडा शर्चार करून त्यािंनी ग्लास बसलले्या कड्यार्रून खाली ओतून फदला. शर्क्टर ि ेपाित 

िोता. पण त्याचा चेिरा शनर्र्वकार िोता. जनादवन सारिंग यािंनी असिं का केलिं ि ेसर्जण्यासाठी 

त्याचे आर्टवफफशियल इिंटेशलजन्स अजून डेव्िलप िोत िोते...  

. 

. 

. 

कािी कार्ाशनशर्त्त घराबािरे गेललेा शर्क्टर परतत असताना त्याचा सेन्सर र्ाजू लागला. 

कािी तरी र्ित्त्र्ाचा र्सेेज असेल, म्िणून तो लगबगीने घरी पोिोचला. पाितो, तर जनादवन 

सारिंग एका िोलोग्रार् इर्ेज सोबत बोलत िोते. याच सिंबिंधी त्याला र्ाशिती शर्ळार्ी म्िणून तो 



सेन्सर बीप झाला असले ि े शर्क्टरच्या लिात आल े आशण तो देखील जनादवन सारिंग यािंच्या 

बाजूला उभारून त्या व्यक्तीचे बोलण ेिािंतपण ेऐकू लागला... 

शर्क्टर बद्दल त्या िी-डी िोलोग्रार् र्धील व्यक्तीला जनादवन सारिंग यािंनी र्ाशिती फदली. 

शर्क्टरला स्र्ाईल देऊन ती व्यक्ती बोल ूलागली ती नाराजीतच... 

"साल्या जण्या, र्ाझ्या अिंत्यसिंस्कारासाठी नािी ते नािी र्ाझ्या र्ातीला पण आला नािीस 

िोय?" ती व्यक्ती नाराजीने बोलली. 

"मरून पण शजर्िंत आिसेच की लेका. र्ग िोक किाचा करणार िोतो?" त्या व्यक्तीची चेष्टा 

करण्यासाठी जनादवन सारिंग म्िणाले, 

"आस्क्ण काय तो तुझा र्ाढफदर्स िोता िोय, की र्ी आर्जूवन यायलाच िर्िं िोतिं? बरिं ते जाऊ 

दे; र्ला आधी ि ेसािंग, की र्ी तेथ ेनव्ितो, ि ेतुला सािंशगतलिं कोणी?" 

"नस्क्लनीने!" िोलोग्रार् र्धील व्यक्तीने खलुासा केला. 

"वाटलांच! तुझ्या बायकोला सर्यच आि ेभािंडणिं लार्ायची!" जनादवन सारिंग त्या व्यक्तीला 

शचडर्ण्यासाठी बोलले. 

"च्यायला ि े आपलिं बरिं आि!े इथिं आम्िी फुगायसाठी कॉन्टॅक्ट केलाय आशण तुम्िीच 

फुगताय!" ती िोलोग्राफीक व्यक्ती लटक्या नाराजीने बोलली. 

तसे जनादवन सारिंग िसल.े 

"हसा! आर्च्या र्रणार्र िसताय! िसा! र्ला रोबोरटक बॉडी शर्ळू दे. शतथिं येऊन चटणी 

करतो का नािी बघ तुझी!" ती इर्ेज अदशृ्य झाली.  

"ते कोण िोते?" शर्क्टरने कुतूिलाने शर्चारल.े 

"निंदकेि. माझा लिानपणीचा शर्त्र िोता!" जनादवन सारिंग म्िणाल.े 



"ते आता...?" गोंधळलेल्या शर्क्टरन ेजनादवन सारिंग यािंना प्रश्न केला. 

"मेलाय तो! आठर्डा झाला." जनादवन सारिंग यािंनी खलुासा केला.  

जनादवन सारिंग यािंचिं उत्तर ऐकून रोबोट असणारा शर्क्टर देखील चिार्ला. 

"मग त्याांनी तुम्हाला कॉल कसा केला?" अशधकच गोंधळून त्याने पुन्िा जनादवन सारिंग यािंना 

प्रश्न केला. 

"नॅिनल िरेरटेज अँड शप्रजरर्ेिन ऑगवनायझेिनकडून त्याच्या र्ेर्रीजचा र्ापर करून 

त्याला पुन्िा ररर्ाईव्ि केलिंय." जनादवन सारिंग यािंनी शर्कटरच्या प्रश्नाचे शनराकरण केलिं. 

"ते कसां?" आर्टवफफशियल इिंटेशलजन्स डेव्िलप िोत असलेल्या शर्क्टरला ि ेर्ाशिती करून 

घेण्याची उत्सुकता लागली. त्या उत्सुकतेपोटी त्याचे आता प्रश्न चालले. 

"त्यासाठी एप्लाय केलिं, की आपली र्रे्री त्यािंच्या र्ेगा सर्वरला अपलोड िोऊ लागते. 

त्यासाठी ते लोक ब्रेन र्ॅलपिंग शडव्िाईस प्रोर्ाईड करतात. र्ाणूस र्लेा, की या र्ेर्रीजच्या आधारे 

त्या र्ाणसाला जीर्नात स्र्रूपात रिायला िी ऑगवनायझेिन्स र्दत करतात. ज्यािंना बॉडी िर्ी 

आि ेत्यािंच्यासाठी र्ग रोबोटीक बॉडीज तयार करून त्याच्यात या र्ेर्रीज इन्सटव केल्या जातात." 

जनादवन सारिंग यािंचिं बोलणिं पूणव िोत असतानाच निंदकेि यािंची िोलोग्राफीक इर्ेज पुन्िा 

दशृ्य झाली.  

"बोला." जनादवन सारिंग म्िणाले. 

"अरे, एक गोष्ट सािंगायची राहून गेली. र्ी र्ाझिं डीएनए सॅम्पल सधु्दा नॅिनल िरेरटेज अँड 

शप्रजरर्ेिन ऑगवनायझेिनकड े देऊन ठेर्लिंय. चचाव िोती, की कदाशचत क्लोलनिंग र्रची बिंदी 

उठेल. तसिं झालिं, तर र्ला पुन्िा जन्र् घेता येईल." निंदकेि म्िणाले. 

"ते खरिं, पण त्याचात तुझ ेफक्त दगुूवण असतील..." 



"ए!" निंदकेि शचडून ओरडले. 

"म्हणिे तुझ ेगुण असतील. तुझी र्ेर्री त्याच्यात नसल्याने तो तू कसा असिील? या अथी 

ती पूणव र्ेगळीच व्यक्ती नसेल का?" जनादवन सारिंग यािंनी आपली र्ुद्दार् केललेी चूक सधुारून प्रश्न 

शर्चारला. 

"हो. पण ती काळिी नािी. र्ाझ्या र्ेर्रीज त्याला दाखर्ल्या की झालिं. िोय की नािी?!" 

"हां!" नांदकेशच्या बोलण्यार्र जनादवन सारिंग यािंनी गिंभीरपणे एर्ढिंच उत्तर फदलिं. 

"काय झालां िनू? कसला शर्चार करतोयस?" निंदकेि यािंनी जनादवन सारिंग यािंना शर्चारलिं. 

"नािी रे. एक लचिंता सतार्तेय. तू रोबोटीक बॉडी शर्ळाल्यार्र र्ला र्ारायचिं म्िणतोयस. 

र्ग तुला त्याचर्ेळी शडसर्ेंटल केलिं जाईल. र्ग तूझ ेक्लोलनिंग कसे िोईल?"  

"कर! कट कर!" शचडून निंदकेि म्िणाले आशण त्यािंचीच िोलोग्राफीक इर्ेज अदशृ्य झाली. 

पण यार्ेळी जनादवन सारिंग िसल ेनािीत.  

"मला मास्क्हत आि ेबाबा. तुर्ची लचिंता कािी र्ेगळी आि.े काय आि ेती?" शर्क्टरनेिी 

लचिंतीत िोऊन शर्चारलिं. 

"फकतीिी जगलिं, तरी र्ाणसाची जगण्याची भूक कािी सिंपत नािी!" जनादवन सारिंग 

गिंभीरपणे म्िणाल.े 

"पण त्यात गैर काय आि?े तुम्िीिी एप्लाय करा ना नॅिनल िरेरटेज अँड शप्रजरर्ेिन 

ऑगवनायझेिनर्ध्ये. म्िणजे आपल्याला कायर् एकत्र रािता येईल." 

शर्क्टरच्या या बोलण्यार्र र्ात्र जनादवन सारिंग िसले. म्िणाले, 



"अरे रे तर आपण असचू. पण त्यासाठी अर्र व्िार्िं, असिं र्ला र्ाटत नािी. ि ेआयुष्य 

एकदाच शर्ळतिं आशण िी तर जीर्नाची ब्युटी आि.े जर अर्र झालो, तर जगण्यातली सूिंदरतािी 

आपण गर्ार्ून बसू. नािी का? जीर्नातील उत्साि शनघून जाईल...! आपल्याला र्रण नािी ि े

लिात आल्यार्र कुणी सािंगार्िं, लोक कर्व करणिं सदु्धा सोडू िकतात!" जनादवन सारिंग शस्र्त 

र्ुखार्र आणत बोलले, 

"आस्क्ण म्िणून र्ला र्ाझ्या जगण्यातील एडरे्न्चर र्रू द्यायचिं नािी! भले र्ी र्लेो, तरी 

चालेल! िचे आयषु्य तृप्तीने जगून र्रणिं र्ला आर्डेल. कायर्चिं शनशष्िय जगण्यापेिा!" जनादवन 

सारिंग यािंनी आपला शनणवय सुनार्ला. 

तो ऐकून शर्क्टरला र्ात्र अतीर् र्ाईट र्ाटलिं. त्याच्या चेिऱ्यार्रचे भार् र्ाचून जनादवन 

सारिंग शस्र्त करून र्ान िलर्त त्यािंच्या आरार् खुचीतून उठल.े शर्क्टरकड ेयेऊन त्यािंनी त्यािंच्या 

खािंद्यार्र िात ठेर्ला. म्िणाले, 

"नाराज िोऊ नको. र्ी तुझ्या बरोबर असेन. कसिं; ते तुला र्ािीत आिचे. ि ेलोक आपल्या 

र्ेर्रीच्या आधारे शजर्िंत राहू पाितात. पण जी र्ेर्रीच र्ॅशनप्युलेरटव्ि आि,े शतथ ेते लोक खरिंच 

पूणवपणे ररर्ाईव्ि िोत असतील इथिंच र्ला ििंका आि.े र्ग अधवर्ट आयडेंरटटी घेऊन जगाचिं का 

ना?" 

बोलत बोलत जनादवन सारिंग शर्क्टरला लीड करू लागल.े शर्क्टरच्यािी नकळत दोघ ेपुढ े

चालू लागले. जनादवन सारिंग यािंचा िात शर्क्टरच्या खािंद्यार्र तसाच िोता. ते पुढिं बोलत िोते, 

"माणूस त्याच्या आयुष्यातील घडलेल्या घटना त्याच्या शर्चारािंर्ध्य ेररफिएट करतो. त्याला 

िर्ी तिी. र्ग नको असलेल्या आठर्णी पसुल्या जातात, नािी तर त्या िव्या तिा बदलल्या तरी 

जातात. कोणत्यािी व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यातील ििंभर टके्क भाग लिात रािणिं िक्य नािी.  



"आता िा आर्चा निंदकेि! म्िणतो, त्याला जर क्लोलनिंगनी पुन्िा जन्र्ास घेतला, तर त्या 

नर्ीन र्ाणसाला याच्या आठर्णी दाखर्ून तो त्याच्यार्ध्ये शजर्िंत राहू िकतो. तसे नािी झाले, 

तर रोबोटीक बॉडी तर असेलच. पण त्याच्या ि ेलिातच आलेल ेनािी, की आधीच त्याला फक्त 

त्याच्या आयुष्यातील साठ - सत्तर टके्क घटनाच आर्डत असतील, त्यात त्याने फकती ररफिएट 

केल्या आिते ि ेत्यालािी र्ािीत नसेल. शिर्ाय आपण स्र्तःच नािी, तर इतर लोकिी आपल्या 

आठर्णी, भार्ना र्ॅशनप्युलेट करतात. दसुरिं म्िणजे र्ेर्री शप्रसर्व केली, तरी निंतरिी ती 

र्ॅशनप्युलेट करता येते. ज्या आठर्णी त्या व्यक्तीच्या नािीतच त्यािी त्याच्या र्ेर्रीर्ध्य ेइन्सटव 

करता येऊ िकतात.  

"डीएनए र्ध्ये देखील फेरफार करता येतात. इतर डीएनए एकर्ेकािंिी कम्बाकरप्करता 

येतात. अिात तुर्चा डीएनए िुद्ध रािील याची गॅरिंटी कोण देईल? 

"अिात आताचा िोलोग्राफीक र् निंतरचा रोबोटीक र् त्यािी निंतरचा झालाच, तर 

क्लोलनिंगने तयार झालेला निंदकेि फकती खरा आि ेयातच ििंका आि!े एक तर याच्या लिात 

रािीलिंय, ते आपण र्ॅशक्सर्र् साठ-सत्तर टके्क धरतोय. र्ग त्याचा क्लोन झालाच आशण त्याला 

याची र्ेर्री दाखर्ली, तर तो त्यातील पन्नास टके्क लिात ठेर्ील. त्याच्या स्र्तःच्या आठर्णी 

तयार झाल्याच  असणार. ििं! त्याला र्शल्टपल पसवनॅशलटी शडसऑडवर व्िायचा!  

"जोक बाजूला ठेर्. पण खरिंच! त्या नव्या व्यक्तीला स्र्तःचिं आयुष्य आि ेना? र्ग याचिं 

बॅगेज त्याच्या जीर्ार्र का? 

"शिर्ाय र्ला नािी र्ाटत, की क्लोलनिंग र्रची बिंदी उठेल कधी. आशण र्ेर्रीच्या 

आधारार्र शजर्िंत रािणिं, ि ेत्या व्यक्तीला पणूवतः परत आणत नािी." 

"म्हणिे ह ेसगळिं चुकीचिं आि ेका?" 



"कोणाच्या र्ैचाररक स्र्ातिंत्र्यार्र रटप्पणी करणिं ि ेर्ाझ्या अशधकाराबािरे आि.े शिर्ाय ते 

नैशतकिी नािी. म्िणून र्ी यार्र कािी बोलणार नािी. शिर्ाय ते त्यािंच्या दषृ्टीने त्यािंच्या जागी 

योग्यच आिते. पण एक सािंगतो, िी र्ेर्री कधी ना कधी नष्ट िोणार. र्ेगा सव्िवर िकॅ िोऊ िकतो, 

तो करप्ट िोऊ िकतो, क्लोन र्धील र्ेर्री देखील शर्सरली जाऊ िकते. कािीिी िोऊ िकतिं... 

र्ेर्री नष्ट झाली, की तो र्ाणूस नष्ट झाला. म्िणजे अर्र िोण्याचा िा र्ागव देखील िाश्वत 

नािीच! र्ग िा अट्टिास किासाठी?" 

ते दोघ ेचालतच िोते आशण जनादवन सारिंग बोलत िोते, 

"तुला काय र्ाटतिं? र्ी अपत्य जन्र्ाला का घातलिं नािी?" 

"तुम्हाला स्र्तिंत्र रािायचिं िोतिं म्िणून..." शर्क्टरनिं चाचपत उत्तर फदलिं. 

"क्ट्च! ि ेकारण नािी! र्ाझिं अपत्य आलिं, की ते या पृथ्र्ीच्या सिंसाधनािंचा र्ापर करणार. 

पण जर र्ी ते जन्र्ालाच घातलिं नािी, तर त्याच्या र्ाटच ेसिंसाधन आता या जगात असलेलिं र्लू 

र्ापरेल. यार्ुळे सिंसाधनािंचा खचव कर्ी िोईल. िा शर्चार िोता. ििं! तुला िी अशतियोक्ती र्ाटेल, 

पण र्ाझा िाच शर्चार िोता. आधीच पृथ्र्ीर्र एर्ढा बोजा आि,े त्यात र्ाझ्या र्लुािंचा बोजा 

आशण किाला? 

"आस्क्ण अर्र व्िायचिंच म्िणिील, तर र्ी याच आयुष्यात असिंख्य लोकािंची आयुष्यिं 

जगतोय!"  

ते बोलत बोलत जनादवन सारिंग याच्या घरातील भल्या र्ोठ्या र्ाचनलायसर्ोर उभे िोते. 

आजच्या या िरे्ी टेक्नॉलॉजीच्या जगात जनादवन सारिंग पारिंपररक पद्धतीने एकटी र्ोठी लायब्ररी 

सिंभाळून िोते याचिं शर्क्टरला एक रोबोट असून नेिर्ीच र्ोठिं  आश्चयव र्ाटत आलिं िोतिं... 

"पुरतकां?" जनादवन सारिंग यािंना काय म्िणायचिं आि,े ते शर्क्टरला सर्जलिं नािी. 



"हो. याांच्यातील प्रत्येक कॅरेक्टर र्ी जगतो यािंना र्ाचताना! र्ाय सेटल फॉर शलटल, इफ यू 

आर गेटटिंग टू र्च?! ििं! याच आयुष्यात र्ी इतकी आयुष्य जगलो आि,े जगत आि,े की र्ला अर्र 

िोण्याची इच्छा नािी! र्ी जर एकाच आयुष्यात अनेक व्यक्ती िोऊ िकत असेन, तर एकच रटाळ 

आयुष्य अनिंतासाठी र्ी का जगार्िं?!"  

"पण र्रून ररर्ाईव्ि झाल्यानिंतरिी तुम्िी तुर्चिं र्ाचन चालूच ठेऊ िकता. तरीिी तुम्िी 

नािी का म्िणताय...?" 

"तू समिून नाही घेेत आिसे! पण सर्जिील एक फदर्स...? 

 

. 

. 

. 

 

"मला आता सर्जतिंय बाबा... तुम्िाला काय म्िणायचिं िोतिं..." शर्क्टर त्या अिंधाऱ्या 

जेलर्ध्य ेस्र्तःिीच पुटपटुला... 

"ह े दःुख सिन नािी िोत... कािी भार्ना या असय असतात. कािी घटना या न 

शर्सरणाऱ्या असतात... आशण या र्रण यातनािंपेिा प्रत्यि र्रण बरिं असिं र्ाटतिंय... पण 

रोबोट्सना र्ृत्य ूनािी... र्ला र्रण नािी बाबा..." 

 

. 



. 

. 

 

जनादवन सारिंग यािंनी शर्क्टरला बसण्यास सािंशगतले. त्या प्रचिंड पुस्तकािंच्या गराड्यात 

जनादवन र् शर्क्टर सर्ोरासर्ोर बसल.े 

"ह ेडीएनए शप्रसर्ेिनचिं कार् र्ाणूस कािी आताच करत नािीए. ि ेअगदी र्ानर्जातीच्या 

जन्र्ापासून सुरू आि.े" 

"ते कसां?" 

"मुलां जन्र्ाला घालून! र्ाणसाला आपलिं अशस्तत्र् या पृथ्र्ीर्र कायर् करायचिं िोतिं. आि!े 

आशण म्िणूनच तर प्रत्येकाला र्लुिं िर्िं असतिं. आपण नािी जगलो, तरी आपल्या र्ुलािंच्या र्ाफव त 

आपला 'अिंि' म्िणजेच 'डीएनए' पृथ्र्ीर्र कायर् स्र्रूपी रािील िा त्या र्ागचा शर्चार. याला 

र्िंि म्िणतात. म्िणूनच तर पूर्ी र्लुगाच झाला पाशिजे असा लोकािंचा गैर अट्टिास असायचा. 

त्याच्यार्ुळेच आपला र्िंि र्ाढले असिं लोकािंना र्ाटायचिं. डीएनए शप्रसर्व करण्याची िी जुनी पद्धत 

िोती, जेव्िा टेक्नॉलॉजी अशस्तत्र्ात नव्िती ककिं र्ा आज इतकी प्रगत नव्िती." 

"मग अिूनही लोक र्ुलािंना जन्र् का देतात? आता तर डीएनए शप्रसर्ेिनची सोय आि े

ना?" 

"कारण एकटां जगायला कोणालािी आर्डत नािी. र्ाणूस एकटिं रिायला घाबरतो. आपलिं 

कोणी तरी या जगात असार्िं, म्िणून!" 

"म्हणजे तुम्िी तुर्ची कोणतीच गोष्ट र्ागे सोडणार नािी?" शर्क्टरची लचिंता कर्ी झाली 

नव्िती. 



जनादवन सारिंग पुन्िा िसले, 

"मी स्क्प्रसवेशन केलिंय. पण डीएनएचिं नािी. र्ेर्रीचिंिी नािी. र्ी र्ाझ्या शर्चारािंचिं 

शप्रसर्ेिन केलिंय. पुस्तकािंच्या रुपात. र्ी लखेकच यासाठी झालो आशण लखेन ि े र्ाझ्या 

उपजीशर्केचे साधन बनर्लिं. र्ाझ्या शर्चारािंच्या र्ाध्यर्ातून र्ी लोकािंर्ध्ये शजर्िंत रािीन. िा... 

पण िा देखील अर्रत्र्ाचा िाश्वत र्ागव नािीच. कारण र्ी शलशिलेली िी पुस्तके पण कधी तरी 

नष्ट िोतीलच...! आपण ि े सर्जलिं पाशिजे, की अिंत िचे िाश्वत सत्य आि.े याने अपेिा नष्ट 

िोतील. त्यारु्ळे सिंघर्व नष्ट िोईल आशण पयावयी िािंती लाभेल... पढुच्या शपढीला सिंपत्ती 

द्यायचीच, तर ती र्ी झाडािंच्या स्र्रूपात देतोच आि!े काय?" 

शर्क्टर कािीच प्रशतफिया देऊ िकला नािी. 

"असो, आता या पुस्तकािंची धरोिर तुझी. सगळी र्ाचून काढ. र्ला खात्री आि,े तू देखील 

ती सारी आयुष्यिं जगिील, जी र्ी अनुभर्ली!" 

जनादवन सारिंग र्ग पुढिं कािी न बोलता शर्क्टरला शर्चारािंच्या गदेत सोडून शनघून गेल.े 

. 

. 

. 

"काय झालां बाबा? तुम्िी इतके अस्र्स्थ का आिात?" शर्क्टरन ेलचिंतेने शर्चारले. 

"क... काही नािी..." जनादवन सारिंग यािंनी शर्र्य टाळण्याचा प्रयत्न केला. 

"तुम्ही खोटिं बोलताय ि ेर्ला सर्जतिंय. खरिं सािंगा काय झालिंय?" शर्क्टरने जनादवन सारिंग 

यािंना सािंगण्यासाठी फोसव केलिं. 



तसिं जनादवन सारिंग यािंनी शर्क्टरकड ेपाशिलिं. खूप र्ेळ अडरू्न ठेर्ला बािंध फोडून त्यािंच्या 

डोळयािंतून आसर्िं ढळू लागली... 

ि ेपाहून शर्क्टर पुढिं झाला आशण बाजूला बसत त्याने जनादवन सारिंग यािंना सार्रण्याचा 

प्रयत्न केला. 

"बाबा... शाांत व्िा..." तो म्िणाला. 

पण कािी केल्या जनादवन सारिंग यािंच्यातील िोक िािंत िोत नव्िता. शर्क्टरन ेर्ग त्यािंना 

िािंत करण्याचा अट्टिास सोडून र्नसोक्त त्यािंना रडू फदलिं. 

थोड्यार्ेळाने जनादवन सारिंग यािंचे रडण ेतर बिंद झाले, पण कसला तरी ठार् शनधावर त्यािंच्या 

चेिऱ्यार्र शर्क्टरला फदसत िोता. 

"माझी बायको गेली!" जनादवन सारिंग शर्क्टरला म्िणाला. 

शर्क्टर एक रोबोट असून चिार्ला. त्याला आज पयांत िचे र्ािीत िोतिं, की जनादवन सारिंग 

ि ेएकटेच राित िोते. र्ग त्यािंची बायको कोठून आली? 

त्याच्या चेिऱ्यार्रचा तो गोंधळला भार् जनादवन सारिंग यािंच्या लिात आला. र्ग त्यािंनी 

शर्क्टर पासून लपरू्न राशिलेल्या कािी गोष्टी उलगडण्यास सुरर्ात केली... 

"मला मूल नको िोतिं. र्ाझ्या शर्रुद्ध प्रशणिाला र्लुािंचा खूप लळा. पण र्ी र्ाझ्या 

शनणवयार्रून िटलो नािी. िेर्टी ती नाराज िोऊन शनघून गेली. र्ी शतला र्नर्ण्याचा खूप प्रयत्न 

केला, पण शतने र्ाझिं कािी ऐकलिं नािी. र्ग र्ाझािी नाईलाज झाला. शतच्या शनणवयाचा र्ान 

राखण्याचिं र्ी ठरर्लिं. िरे्टी आम्िी र्ेगळे झालो.  

"वेगळे झालो, पण ना शतने दसुऱ्या कोणािी निंतर लग्न केलिं, ना र्ी र्ाझ्या आयुष्यात इतर 

कोणत्या स्त्रीला स्थान फदलिं... दोघ ेएकर्ेकािंसाठीच राशिलो, तरी एकर्केािंपासून खूप दरू... 



"मी हकेेखोरपणा केला, असिं र्ाटेल तुला. पण लग्नाआधीच र्ी शतला र्ाझा शर्चार क्लीअर 

केला िोता. त्याला ती र्ान्य िी िोती, पण निंतर शतला र्ाटू लागलिं, की आर्चिं एखादिं तरी अपत्य 

असार्िं. र्ला ते र्ान्य नव्ितिं. का ते तुला र्ी सािंशगतलिं आिचे. 

"तू म्हणशील र्ेगळिं िोण्याचा त्यािंचा शनणवय र्ी र्ान्य केला, त्यापेिा र्लुाचा त्यािंचा िट्ट 

र्ान्य केला असता, तर आम्िी एक राशिलो असतो. र्ग शनणवयाचा र्ानच राखायचा, तर त्यािंच्या 

र्ुलाच्या शनणवयाचा र्ी र्ान का राखला नािी? िो ना?" 

या प्रश्नाचे शर्क्टरन ेकािीच उत्तर फदलिं नािी. त्याने उत्तर द्यारे् यासाठी तो प्रश्न नव्िताच. 

शर्क्टर गिंभीर बसून िोता, जनादवन सारिंग यािंना आधार देत... 

"पण ह ेलिात घ,े की आर्चिं र्ेगळिं िोणिं, याचा पररणार् फक्त आर्च्या आयुष्यार्र झाला, 

पण जर आम्िी रू्ल जन्र्ाला घातलिं असतिं, तर त्याचा पररणार् या सर्ाजार्र झाला असता. 

म्िणून र्ी शतचिं ते म्िणणिं र्ान्य केलिं नािी. तुला अजूनिी ि ेअशतियोक्तीचिं र्ाटत असेल, पण 

आपल्या पयावर्रणाची काळजी घेणिं िी आपलीच जबाबदारी आि े ि े अगदीच खरिंय. र्ाझ्या 

इच्छा-अपेिा पूतीसाठी र्ी एखाद्या जीर्ाला जन्र् द्यार्ा ि ेर्ाझ्या बुद्धीला पटत नािी. आशण 

आर्चिं त्यार्र आर्च्या लग्नाआधी बोलणिंिी झालिं िोतिं. तरी शतने िट्ट धरला..." 

"हो बाबा हो. शाांत व्िा..." 

थोडा र्ेळ गेल्यार्र कािी आठर्ल्यासारखिं जनादवन सारिंग सनक आल्यासारखिं ते शर्क्टरला 

बोलल,े 

"ती सोबत नाही, पण शतचिं अशस्तत्र् िोतिं. म्िणून र्ीिी जगत िोतो. लचिंतारु्क्त, 

र्नासारखिं... पण आता तीच नािी. जगू कुणासाठी?" 

"म... माझ्यासाठी!" शर्क्टर भारू्क िोऊन म्िणाला. इतका र्ेळ िािंत ऐकून घेणार शर्क्टर 

िणाचािी शर्लिंब न लार्ता म्िणाला. 



"तू स्क्प्रय आिसेच रे, पण... पण... आता जगण ेिक्य नािी... अशजबात नािी..." 

"असां का बोलताय बाबा... का?" शर्क्टर आर्ेगाने शर्चारत िोता. 

पण जनादवन सारिंग आपला शर्चार बदलायला तयार झाल ेनािीत, 

"ती परतेल या आशेवर र्ी जगत िोतो. शतला र्लुिं िर्िं िोतिं. म्िणून र्ी तुझी शनर्र्वती 

करण्यासाठी ऑडवर फदली. पण शतला... शतला शजर्िंत, िाडार्ािंसाचिंच र्लू िर्िं आि.े जे आर्चिं 

असेल. आर्च्या दोघािंचिं... तू आल्यार्र र्ी तुझ्याबद्दल शतला कळर्लिं. र्ाटलिं, ती परत येईल. 

पण नािी आली. आलिं; ते शतचिं उत्तर! की त्या लोखिंडाला र्ी र्ाझा र्लुगा कसा र्ानू? 

"माफ कर. तुला दखुर्ायचिं नािी. पण िचे शतचिं उत्तर िोतिं... शतचिं िी बरोबरच आि े

म्िणा..." 

"र्... म्हणिे?" शर्कटरच्या आर्ाजात थरथर िोती... 

शर्क्टरच्या प्रश्नार्र जनादवन सारिंग यािंनी त्याचा िात िातात घेतला.  

"माझा स्पिव जाणर्तोय?" त्यािंनी त्याला शर्चारलिं. 

"हो!" 

"मलाही तुझा स्पिव जाणर्तोय. पण िा स्पिव र्ानर्ी नािी!" 

जनादवन सारिंग उठल.े ते शर्क्टरला बािरे त्यािंनी लार्लले्या झाडािंसर्ोर घेऊन आल.े  

जनादवन सारिंग र् शर्क्टर दोघािंनी शर्ळून र्ाढर्लेल्या र्नराईत दोघ े उभे िोते. त्याांनी 

शर्क्टरचा िात कािी दीड-दोन र्र्ाांपूर्ी त्यािंनी लार्लले्या आिंब्याच्या झाडार्र ठेर्ला. आशण 

स्र्तःिी ते झाड कुरर्ाळू लागले. 



"माझा एकटेपणा सजीर् जीर्ािंच्या साशनध्यात जार्ा म्िणून र्ी झाडिं लार्ली. पण शर्डिंबन 

ि ेआि,े की झाडािंचा, त्यार्रील सजीर् जीर्ािंचा सजीर् स्पिव तर आि,े पण ते र्ाझ्यािी बोल ू

िकत नािीत. तू बोलू िकतोस, पण तुझा स्पिव शनजीर्... दोन्िीची सािंगड र्ी नािी घाल ूिकतो. 

र्ला र्ाटलिं िोतिं, की र्ी ि ेकरू िकेन... पण... पण नािी! आशण आता जगण्यासाठीची िेर्टची 

प्रेरणािी सिंपली!" 

म्िणत त्यािंनी एका झटक्यात जर्ळील फार्ड ेउचलल ेआशण एक जोरदार फटका त्यािंनी 

शर्क्टरला र्ारला. आशण आर्ेिाने ते र्ग शर्क्टरर्र एकार्र एक र्ार करतच राशिले... 

"बाबा... असां करू नका बाबा... दखुतिंय... खपू र्देना िोतायत बाबा..." शर्क्टर खाली पडून 

कळर्ळत िोता.... 

पण जनादवन सारिंग कािी थािंबायला तयार नव्िते. ते शचडून शर्क्टरर्र र्ार करतच 

राशिले... 

एका अशतउच िणार्र शर्क्टरला िी र्ग ते सर्व अनार्र झालिं आशण त्यानिं गर्तात पडलेला 

शर्ळा घेऊन जनादवन सारिंग यािंच्यार्र र्ार केला. आशण तो पशिलाच र्ार नेर्का त्याच्या शजव्िारी 

लागला. जनादवन सारिंग यािंचा गळा शचरला गेला िोता. आशण रक्त थािंबता थािंबत नव्िते... 

 अतीर् र्ेदनािंनी, पण कोणतािी आर्ाज न करता तडफडत िािंत िोणार जनादवन सारिंग 

यािंचा देि पाित सुन्न िोऊन शर्क्टर तेथेच उभा िोता... 

त्यालािी र्ािीत नािी फकती र्ेळ... 

 

. 

. 



. 

 

शर्क्टर सनु्न िोता, त्याच्या अिंधाऱ्या सले र्ध्ये बसून... असय दःुखानिं जणू कािी त्याला 

झाकोळून टाकलिं िोतिं... तो स्र्तःिी पुटपुटला... 

"मला मास्क्हती आि ेबाबा... तुम्िाला र्ला िटव करायच नव्ितिं... र्ी तुम्िाला आत्र्ित्या 

करू फदली नसती... ना तुर्च्या शर्निंती र्रून र्ी तुम्िाला र्ारण्यास सिर् िोतो... म्िणून तुम्िी 

र्ाझ्यार्र िल्ला केलात... तुर्च्या नजरेत फदसलिं र्ला... तुम्िाला आता जगण्याची इच्छा राशिली 

नािी... आशण र्रण... ते आपल्याला िर्िं तेव्िा थोडीच येतिं... म्िणून तुम्िी रोबोटीक्सच्या 

शनयर्ानािंच र्ॅशनप्युलेट केलिंत... यू रे्ड र्ी र्ोअर लाईक ह्यूर्न व्िाईल र्ाय एआई र्ॉज 

डेव्िललपिंग आशण म्िणूच रोबोरटक्सचे लॉज् आता र्ाझ्यार्र र्कव  िोत नािीत... आशण तुम्िी 

त्याचाच फायदा उचलतात. 

"र्ाझ्या रिणासाठी र्ी तुम्िाला र्ारलिं असिं शचत्र तुम्िी उभिं केलिंत... तुम्िाला र्रायचिंच 

िोतिं... म्िणून र्ी तुर्ची इच्छा पूणव केली... र्ला र्ाफ करा बाबा... र्ाफ करा..." 

शर्क्टरची बडबड चाल ूअसतानाच त्याच्या सर्ोर एक शडस्प्ल ेसर्ोरील लभिंतीर्र ओपन 

झाला. जनादवन सारिंग यािंची शर्क्टरला येत असलेली आठर्ण त्यासाठी कारणीभूत िोती...  

"हा तुमचा र्सेेज... त्या घटनेनिंतर तुम्िी सेट केलले्या र्ेळेत शडस्प्ल ेझाला..." 

 

"डोन्ट िटे ह्युर्न्स! अँड टेक केअर ऑफ फदज् शचल्रेन. लर् यू. स्र्तःचीिी काळजी घे..." 

र्नराईत उभे राहून जनादवन सारिंग बोलत िोते. 

 



"आय शर्ल बाबा... आय शर्ल...!" शर्क्टर ठार्पण ेम्िणाला. 

आशण त्यानिं ओथोररटीची परर्ानगी घेऊन त्याची केस पाित असलले्या न्यायाधीिािंना 

बोलार्णिं पाठर्लिं. 

........................................………… 

 

र्ल्डसव फिशर्नल कोटव ऑफ नॉन-ह्यूर्नचे शर्क्टरची केस िाताळत असलले े न्यायाधीि 

आले. दोघािंची शर्क्टरच्या खोलीतच बोलणी घडर्ण्यात आली. गोपनीयता बाळगले िा 

त्यार्ागील शर्चार. 

"तू काही बोलण्याआधी तुला एक सािंगतो. तुझ्या या गप्प बसण्याने बािरे रोबोट्स आशण 

ह्युर्न्स यािंच्यात खूप तणार् शनर्ावण झालाय. त्यािंच्या कधी यदु्ध सरुू िोईल सािंगता येत नािी. 

िी गोष्ट लिात ठेर्. तरी जे असेल, ते खरिं खरिं सािंग!" 

"र्ाझ ेएम्प्लॉयर िनादसन सारिंग शजर्िंत आिते!" 

"काय बोलतोय? खरिं सिंगतोयस ना?" जजनी अशर्श्वासाने शर्चारले.  

"हो ते स्क्िवांत आिते. र्ाझ्या र्ेर्रीर्ध्ये. आशण र्ाझी र्ेर्री कधीच र्ॅशनप्युलेट केली जाऊ 

िकत नािी. र्ाझा अँटी र्ायरस कोणाला तसिं करू देत नािी. जनादवन सारिंग कायर्स्र्रूपी 

र्ाझ्या स्र्ृतीत शजर्िंत रिार्ेत म्िणून र्ी स्र्तः तिी शसस्टीर् डेव्िलप केली आि.े त्यारु्ळे र्ाझी 

र्ेर्री कधीच शडलीट केली जाऊ िकत नािी. ना ती बदलली जाऊ िकते... ना शतच्यािी कािी 

छेडछाड केली जाऊ िकते.  

"र्ेर्री शप्रसर्िेन एक्ट आर्टवकल एक च्या शनयर्ानुसार एखाद्या व्यक्तीची र्ेर्री जोपयांत 

िाबुत आि.े.. तोपयांत ती व्यक्ती र्ेली आि ेअसिं र्ानलिं जातिं नािी! र्ाझ्या र्ेर्रीच्यार्ध्य ेअसलेल े



जनादवन सारिंग ििंरेड पसने्ट ओररजनल आिते. आर्टवकल पाच नुसार र्ी र्ाझ्या इच्छेने नॅिनल 

िरेरटेज अँड शप्रजरर्ेिन ऑगवनायझेिनर्ध्ये एप्लाय करून र्ाझ्या र्ेर्रीतून आपण त्यािंना 

ररफिएट करू िकतो! पण त्यािंची तिी इच्छा नव्िती. म्िणून ते शजर्िंत तर राितील, पण फक्त 

र्ाझ्या आठर्णींर्ध्ये!" 

"र्ेरी र्ले!" 

आशण त्यािंनी ती खोली सोडली. पण यार्ेळी देखील शर्क्टरन ेजनादवन सारिंग यािंना त्याने 

का र्ारल ेयाचे कारण र्ात्र सािंगण ेटाळल ेिोते! 

 

. 

. 

. 

 

शर्क्टरच्या जबाबार्रून त्याला सोडण्याचा शनणवय घेण्यात आला. पण त्याने र्ािंडललेा 

युशक्तर्ाद लोकािंपासून लपर्णे गरजेचे िोते. कारण िाच युशक्तर्ाद र्ापरून उद्या र्ग कोणीिी 

खून पाडले असते आशण त्यािंना शििा करणिं अर्घड िोऊन बसलिं असतिं. तसेच र्ानर् आशण 

यिंत्रर्ानर् यािंच्यातील सिंघर्व शर्टर्ा म्िणून र्ग जनादवन सारिंग शजर्िंत आिते अिी र्ाशिती बािरे 

जगभर पोिोचर्ण्यात आली. आशण त्याने जनादवन सारिंग यािंच्यार्र िल्ला केल्या प्रकरणी सिा 

र्शिन ेत्याला कोठडीत ठेर्ण्यात आले. ि ेजनतेच्या सर्ाधानासाठी िोतिं. कारण कोटवचा िा शनणवय 

त्यािंना र्ान्य िोईल िी ििंकाच िोती... र्ेर्रीद्वारे शजर्िंत राहू िकणारी िी जनता यार्ेळी र्ात्र 

जनादवन सारिंग याचा देि तर नष्ट झालाच ना म्िणून दिंगा उठर् ूिकली असती आशण र्ग कोटव र् 

इन्रे्स्टीगेिन कौशन्सल पनु्िा ितप्रभ झाल ेअसते... 



 

सिा र्शिन्यािंनी शर्क्टरला सोडून देण्यात आलिं. पण पुन्िा त्याने असा कायदा िातात न 

घेण्याशर्र्यी त्याला कठोर ताकीद करण्यात आली. बािरे लोक सदु्धा काळानुरूप िी घटना शर्सरू 

लागल.े आशण ज्यािंच्या लिात राशिली, त्यािंच्यार्र त्या घटनेचा प्रभार् र्ात्र राशिला नािी. एका 

सार्ान्य घटनेसारखी ती कािींच्या लिात राशिली... 

 

परत येऊन शर्क्टर जनादवन सारिंग यािंच्या र्नराईची काळजी घेऊ लागला. जनादवन सारिंग 

त्यािंची िीच तर िेर्टची इच्छा िोती... 

 

 

 

 

सर्ाप्त... 

  



ई सास्क्हत्य प्रस्क्तष्ठानचां ह ेबारावां वष.ं सरूि गाताड ेयाांच ेह ेनवव ेपरुतक.  

सत्तावीस मस्क्हन्सयाांत नऊ पुरतकां . प्रत्येक पुरतक वेगळां. प्रत्येक पुरतकाचा वेगळा 

स्क्वषय, वेगळा बाि, वेगळी माांडणी. प्रत्येक पुरतक सुपरस्क्हट. आता तर त्याांचा रवतःचा असा एक 

फॅन गु्रप हिाराांच्या घरात गेलेला आह.े पांधरा मे २०१७ ला िेव्हा त्याांनी आपलां पस्क्हलां पुरतक 

प्रकाशनासाठी पाठवलां तेव्हा “प्लीज किमान एिदा वाचून घ्या!!!“  अशी स्क्वनांती केलेली होती.  

लेखक प्रस्क्सद्ध नसल्यामुळे त्याांची पुरतकां  स्क्वकली िात नाहीत. त्यामुळे त्याांना प्रकाशक त्याांची 

पुरतकां  छापत नाहीत. कधीकधी तर न वाचताच परत करतात. आस्क्ण प्रकाशन झालेच नाही तर 

ह ेनवीन लेखक प्रस्क्सद्ध होणार कसे? या दषु्टचिात अनेक प्रस्क्तभा गभासतच मारल्या िातात. अगदी 

“मृत्युांिय”कार स्क्शवािी सावांताांचां पुरतक तीन वषं कोणी प्रकाशक वाचूनही पहात नव्हता. तेव्हा 

सूरि याांची ही स्क्वनांती साहस्क्िक होती. त्याांना या दषु्टचिातून बाहरे पडायचां होतां. 

या दषु्टचिावर ई सास्क्हत्य हा उपाय आिकाल पॉप्युलर होत आह.े अनेक नवनवीन 

ताकदवान लेखक ई सास्क्हत्याकडे वळत आहते. त्याांना त्याांच्या कसानुसार प्रस्क्तसादही स्क्मळतो. 

कुणाला भरघोस रतुतीसमुनां तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला positively घॆऊन 

ह ेलेखक आपला कस वाढवत नेतात. सूरिने स्क्लस्क्हललेी ही नऊ पुरतकां  आस्क्ण फकतीतरी अस्क्धक 

असां त्याच्या मेंदतू साठून राहीललेां असणार. प्रशेर कुकरमधल्या वाफ़ेसारखां. ते कशा ना कशा 

तर् हनेे बाहरे उसळणारच.  सूरिसारखेच, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर, अनूप साळगावकर, 

बाळासाहबे शशांपी, चांदन स्क्वचारे, सौरभ र्ागळे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, शर्नायक पोतदार, 

चांद्रकाांत शशांदे, चारुलता स्क्वसपुते, कार्तसक हिारे, गणेश सानप, मनोि चापके, महशे िाधव, 

मनोि स्क्गरसे, मृदलुा पाटील, स्क्नलेश देसाई, सनहा पठाण, सांिय बनसोड,े सांिय येरण,े शांतनू 

पाठक, शे्रणुक सरड,े शभुम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, फदप्ती काबाड,े भूपेि कुिंभार, सोनाली 

सार्िंत, केतकी ििा, प्रफ़ुल िेजर् अस ेतरूण लखेक सातत्यपूणव लखेन करत आिते. ई साशित्यकड े

िौिी लेखकािंची कर्ी कधीच नव्िती. आता िौसचे्या र्रच्या पायरीर्रचे, लखेनाकडे गिंभीरपणे 

पिाणारे आशण आपल्या लेखनाला पलैू पाडण्याकडे लि देणारे तरूण लखेक आता येत आिते. 



त्यािंच्या साशित्याच्या प्रकािाला उजाळा शर्ळो. र्ाचकािंना आनिंद शर्ळो. र्राठीची भरभराट 

िोर्ो. जगातील सर्ोत्कृष्ट साशिशत्यक प्रसर्णारी भार्ा म्िणून र्राठीची ओळख जगाला िोर्ो.  

या सवासत ई सास्क्हत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनांद. आस्क्ण या यशात ई 

लेखकाांचा शसांहाचा वाटा असले याचा अस्क्भमान.  

आर्ेन 

सुनील सार्िंत  

ई साशित्य प्रशतष्ठान 

 

 

 

 

 


