आयएनएस जनल

भय इथले संपत नाह ----डॉ.

बाळ फ डके

आजह शालेय पा यपुःतकांम ये अणू हा पदाथाचा सवात लहान अ वभा य घटक अस याचं सांिगतलं जातं.
वाःत वक

या िनवेदनाला एक तळट प जोडणं आवँयक आहे . अणू हा

करणारा सवात लहान घटक आहे , अशी अणूची
समजूत वै ािनकांम येह

या पदाथाचे य चयावत गुणधम धारण

या या करावयास हवी. तर ह अणू अ वभा य अस याची

एको णसावं शतक सरे पयत ूचिलत होती. पण एको णसा या शतका या अंितम

दशकात इले शॉन या मूलकणाचा शोध जे जे थॉमसन यानं लावला आ ण वचारांची बैठकच आमूलाम बदलून
गेली. करणो साराचा शोध लाग यावर तर या वचारमंथनाला वेग आला.
अणू हा आता सवात लहान घटक उरला नाह .
केलेली असते, हे ःप

झालं. अथात हे मूलकण

कारण पदाथ कोणताह असो,
केवळ

याची बांधणी

या याहूनह लहान असणा या मूलकणांनी

या पदाथाचे गुणधम धारण करत नाह त, हे ह

या या अणू या अंतरं गात इले शॉन, ूोटॉन आ ण

दसून आलं.

यूशॉन हे च मूलकण असतात.

यांची सं या आ ण रचनाबंध वेगवेगळे असतात, हे ह समजलं.

या तीन मूलकणांचे गुणधम माऽ एकमेकांपासून िभ न अस यामुळं ते अणू या अंतरं गात गु यागो वंदानं
एकऽ कसे नांदतात, हा ू
इले शॉन नेमका

माऽ अणुवै ािनकांना सतावत होता. कारण ूोटॉन हा धन व ुतधार कण असला तर

ु भार धारण करतो. मग ते दोन एकमेकांकडे आक षले जाऊन व न
या या वरोधी ऋण व त

का जात नाह त. आपलं ःवतंऽ अ ःत व कसे राखतात, हा सवाल छळत
उदासीनच असतो. मग
वेगवेगळं आहे .

होताच.

यूशॉन तर व त
ु भाराबाबतीत

याचं ितथं नेमकं काय काम आहे ? या कणांचं वःतुमान, आ ण

हणूनच वजनह

या ू ांची उ रं शोधून काढ यासाठ त हे त हे चे तक वतक लढवले गेले. कोणी

हणालं क हे मूलकण

अणू या अंतरं गात सुटेसुटे बागडत असतात. दस
ु या कोणी अणूची तुलना बेदा यांनी भरले या रे झन केकशी
केली.

या केकम ये कसे बेदाणे इतःततः बं दःत केलेले असतात तसेच हे मूलकण अणू या अंतरं गात असावेत,

असा

यांचा होरा होता.

याचा उलगडा कऱ यासाठ जे हा

कणांचा मारा केला ते हा

दरफडनं सो या या अितशय पातळ प यावर अ फा

याचे डोळे आ यानं वःफारलेच.

यातले काह कण जोमदारपणे परत फर याचं

दसून आलं. “ एखा ा कागदा या कप यावर चांगला पंधरा इं ची दणदणीत तोफेचा गोळा मारावा आ ण तो
याव न उलटू न आप याच त डावर येऊन आदळावा,
दरफडनं

य

केली. पण

यातूनच

हणजे कसं वाटे ल तसंच मला वाटलं.” अशीच ूित बया

याला अणू या अंतरं गाचं रहःय उलगडलं. अणू या आत या मूलकणांचा

रचनाबंध आप याच सौरमािलकेसारखा आहे , असा

या या िनंकषावर आधा रत िस ांत िस ांत नी स बो॑नं

मांडला. अणू या म यवत भागात अितशय छो या नाभीत ूोटॉन आ ण
यां याभवती या पोकळ त आपाप या
अंतरं गाची रचना

अणू या

यां याम ये असले या नैसिगक

यांना ितथं बांधून ठे वणारं कोणतंतर बल असलं पा हजे. आ ण अथातच

या यासाठ

ितथं अ ःत वात असली पा हजे. अणू या अंतरं गात असा ऊजचा ूचंड साठा अस याची

ऊजाह

कुणकूण लागताच
या

णा घालत राहतात, ह

यातूनच एक दस
ु या गु पताचा उलगडा झाला. जर अणू या

व त
ु भार असणारे अनेक ूोटॉन एकऽ राहतात तर

ूितकषणावर मात क न

पण

त क ांम ये इले शॉन ूद

यानंतर सवमा य झाली. पण

नािभकेत एकसारखाच

लागणार

वव

यूशॉन दाट वाट नं राहतात आ ण

या ऊजला मोकळं कर या या ूय ांना जोर आला.

दशेनं ूगती फारशी होत न हती. कारण ते सा य करायचं तर अणू अ वभा य असतो या

संक पनेलाच ध का पोचत होता. अणूचं वखंडन होणं कसं श य आहे , असाच सवाल वचारला जात होता.
यामुळं ू य ात जे हा युरेिनयम या अणूचं वभाजन झालं ते हाह नेमकं काय घडलंय याची क पनाच आलेली
न हती. ऑ टो हान आ ण िलझ िमटनर यांनी युरेिनयम या अणूवर
आण

यातूनच काह

वःतुमानाचं ऊजत

यूशॉन आदळ यामुळं

याचं वभाजन होतं

पांतर होत ती र रावत बाहे र पडते असा िनंकष काढ यावरह

या यावर व ास ठे वायला काह काळ भलीभली मंडळ तयार न हती.
ह झाली साधारण एकोणीसशे तीस या दशका या सु वातीची कथा. वै ािनकांना अणुऊजचा अनुभव असा
यावेळ आला असला तर सवसामा य जनतेला तो
अितसंहारक, व वंसंक ूलयघनभैरव
अणुऊजा

यानंतर त बल एका तपानंतर आला. आ ण तोह ित या

पात. हरोिशमावर भर दप
ु ार उगवले या काळराऽी या वेळ . ते हापासून

हटलं क सामा य माणसा या उरात धडक च भरते. हरोिशमाचं हे भयाण िचऽ

या या मनात इतकं

खोलवर आ ण प कं
उपयोग करता येतो, हे

जून

बसलेलं आहे क

या अणुऊजला दावणीला बांधून ितचा वधायक कायासाठ ह

याला पटतच नाह . तसा सबळ पुरावा समोर असूनह

या या भाव व ात Ôभय इथले

संपत नाह Õ या गझलेचे सूरच झंकारत राहतात.
याच भावनेपोट फुकुिशमाला दस
ु रा हरोिशमा असं
आज साडे चारशे अणुभ

या दवसराऽ धडधडत राहून आज या जीवनशैलीचा ूाणवायू असलेली वीज िनमाण

करत आहे त, हे स य तो डो याआड क

इ छतो. जगात या एकूण वीजउ पादनापैक

अणुऊजा उचलते, याकडे तो ल च दे त नाह .
ओढत राहतं.

हटलं जातं. जैतापूरला ूाणपणानं वरोध होतो. जगात

याचं मन हरोिशमा, चेन बल, फुकुिशमा याच ःमरणीचे मणी

हणूनच या तीन दघ
ु टनांचं तौलिनक आ ण वःतुिन

जे हा युरेिनयम या अणूवर एक

ववेचन करणं बमूा

यूशॉनकण येऊन आदळतो ते हा

आहे .

या युरेिनयम या अणूचं वभाजन होऊन

ब टॉन आ ण बे रयम या हल या मूलि यां या अणूंची िनिमती होते. तसंच
यूशॉनह

पंधरा ट के वाटा

यातून साधारण ३ वेगवान

बाहे र पडतात. या सवाचं एक ऽत वःतुमान हे मूळ युरेिनयमचा अणू व एक

यूशॉन यां या

वःतुमानापे ा कमी भरतं. साह जकच उरले या वःतुमानाचं आई ःटाईन या ू यात समीकरणानुसार ऊजत
पांतर होतं.
ितचं मह व तर आहे च, पण ित याच बरोबर उ स जत होणा या ३
नाह . कारण हे

यूशॉन आता आणखी ३ युरेिनयम या अणूंचं वभाजन कर यास स ज होतात.

वभाजनातून परत ३

वभाजन होऊ शकतं आ ण

यातून उ स जत होणार

ऊजा

प धारण करते. अणुबॉ बम ये नेमकं हे च सा य कर याचा ूयास केला जातो.

पण समजा या साखळ ू बयेला थोड वेसण घातली आ ण
यवःथा केली तर एका युरेिनयम या अणू या वभाजनातून एकच
वभाजन करे ल.

या ू येक

यूशॉन. ह चबवाढ नं होणार साखळ तशीच अिनयं ऽतर या चालूच रा हली तर एका

णी ल ावधी युरेिनयम या अणूंचं एकसाथ
अबाळ वबाळ

यूशॉनचं मह वह कमी लेखून चालणार

यातून बाहे र पडणारा

िनयं ऽत केली जाईल अशी

यूशॉन आणखी एका युरेिनयम या अणूचं

यातूनह ूचंड ूमाणात ऊजा िमळे ल. अणुभ ट याच िनयं ऽत

यातून िनमाण होणार

उंणतेचा वापर क न पा याचं वाफेत

यूशॉनपैक दोन काढू न घे याची

यूशॉन आणखी एका. अशा र तीनं साखळ तर तुटणार नाह पण ती

यवःथा केली तर

साखळ ू बयेवर चालवली जाते.

या तीन

ऊजा उंणते या

पात िमळत अस यामुळं

या

पांतर केलं जातं आ ण ती वाफ मग व ुतजिनऽ चालवायला सरसावते.

िनमाण होणार वीज आसमंत उजळू न टाकते.

ह साखळ ू बया िनयंऽणाबाहे र जाणार नाह आ ण तर ह ती अबािधतपणे चालूच राह ल, यासाठ अनेक
उपाययोजना अणुभ ट त केले या असतात.
युरेिनयम या अणूवर आपटू न

यूशॉनचा वेग कमी केला जातो.

यापायी मग तो इं धन असले या

वभाजन करे ल याची खातरजमा क न घेता येते. अणुभ ट त िनमाण

याचं

होणा या उंणतेचा सतत िनधा रत वेगानं िनचरा होत राह ल, याची यवःथा केली जाते.
पाणी फरवलं जातं आ ण तर ह

या पा याचा इं धनाशी ू य

यासाठ

या भ ट तून

संबध
ं येणार नाह हे ह पा हलं जातं

यासाठ

मग न यांमधून हे पाणी चबाकार र तीनं फरवलं जातं. ह शीतीकरणाची यंऽणा ःवतंऽ असेल, ती भ ट त
िनमाण होणा या वजेवर अवलंबून असणार नाह , अशी योजना केली जाते. कोण याह

णी साखळ ू बयेवर या

िनयंऽणाला बाधा पोच याची श यता िनमाण झाली तर साखळ ू बयाच बंद पडू न अणुभ ट ठ प होईल, अशी
ःवयंचिलत यंऽणाह

कायरत असते. अणुभ ट तला

करणो सार ितथ या ितथं

बं दःत राह ल, तो ितथून

िनसटू न बाहे र येणार नाह , प रसरात या नाग रकांनाच काय पण ितथं कायरत असणा या कमचा यांनाह

याची

झळ पोचणार नाह , हे ह काटे कोरपणे पा हलं जातं. आ ण एकंदर तच अणुभ ट चा कारभार बनघोरपणे चालला
आहे यावर डो यात तेल घालून संगणक पहारा दे त असतात. जरा कुठं खु ट झालं तर ितथ या अिधका या
त काळ सावध करतात. पुढची संर णयंऽणा काया वत कर याची सूचना

यांना दे तात.

हणूनच हरोिशमा, चेन बल आ ण फुकुिशमा या तीन दघ
ु टनांम ये सा य केवळ एकाच बाबतीत आहे . या
ित ह ंचा संबध
ं अणु वभाजनाशी आहे , हाच. बाक इतर अनेक फरक आहे त. काह सांःकृ ितक कंवा सामा जक
ःव पाचे आहे त. तर काह तां ऽक ःव पाचे.

यांचा आढावा घेत यािशवाय ह तुलना कती तक वसंगत आहे हे

यानात येणार नाह .
हरोिशमा ह

संपूणतया मानविनिमत घटना होती. यु ा या धामधूमीत शऽूला नेःतनाबूत कर यासाठ

घेतले या रणनीतीचा तो प रपाक होता. कोणा याह हातून झाले या चुक मुळं तो आगड ब उसळलेला न हता. तर
तो तसाच उसळे ल याची पूण क पना तो िनणय घेणा या अमे रके या त कालीन रा ा य ांना होती.
िनणय घेऊ नये असं आवाहन

यांनी तसा

याच अणुबॉ बची िनिमती करणा या वै ािनकांचं नेत ृ व करणा या

ओ पेनहायमरनी रा ा य ांना केलं होतं. कारण ओ पेनहायमरनं म हनाभर आधीच केले या चाचणीत
ूलया या

ि पाचं दशन घेतलं होतं.

नकळत गीतेतला

या

णी मनोमनी सु न झाले या ओ पेनहायमर या त डू न

ोक उ ःफूतपणे बाहे र पडला होता.
द व सूयसह ःय भवे युगप ु थता
य द भा: स शी ःयात ् सा भासःतःय़ महा मन:

या

या याह

कालो ःम लोक यकृ ूवृ ो
जर सह सूयाचं तेज एकाच
वनाशासाठ

ूवृ

जपानी सै याला
पण

झालेला.

णी आकाशात ूकटलं तर ती ूभावळ

या परमा

याची असेल. मी काळ आहे ,

हणूनच ओ पेनहायमरनं अणुबॉ ब टाक याऐवजी पॅिस फक महासागरात आपण

याची ूिचती दे ऊया असा पयायह

या आवाहनाला ूितसाद न दे ता

दला होता.

हरोिशमा आ ण नंतर नागासाक वर अणुबॉ ब टाक यात आले.

यातूनच पुढचं महाभारत घडलं. ितथं कोणता हाहाकार माजणार आहे याची अमे रकन ने यांना क पना असली
तर

हरोिशमा या नाग रकांना माऽ

याचा य कंिचतह सुगावा लागलेला न हता.

ने यांना ःवसंर णाची कोणतीह उपाययोजना करायला संधीच िमळाली नाह .

यामुळं

यांना कंवा जपानी

यानीमनी नसता अ रशः आभाळ

यां यावर कोसळलं.
चेन बल इथली प र ःथती वेगळ

होती. ती घटना संपूणपणे मानविनिमत न हती. सु वात झाली ती

आक ःमकपणे. तोवर सुरिळत चालले या अणुभ ट त काह

बघाड उ प न झाला आ ण

करताना ितथ या कमचा यां या हातून काह घोडचुका घड या.

याचे कोणते प रणाम संभवतात याची थोड फार

पूवसूचना ितथ या अिधका यांना आली होती.
होती. पण एकंदर तच

यापायी कोणती उपाययोजना करायला हवी याचीह

याचा बंदोबःत

यांना क पना

यावेळ या रिशयन एकतंऽी कारभारात ूामु यानं वावरणा या गु तेचा पगडा भार होता.

यापायी ितथ या नाग रकांना वा इतर जगालाह

या संकटाची पूवसूचना दे ऊन एकजुट नं

याचा सामना

कर याची यवःथा झाली नाह .
फुकुिशमाची प र ःथती माऽ संपण
ू पणे वेगळ
ओढवलेलं आहे . अणुभ ट या सुर
हतबल आहे , याची ूिचती
सूय दय

आहे . अभूतपूव अशा नैसिगक उिे कापायी ितथलं संकट

त कारभाराची संपण
ू द ता घेऊनह िनसगा या रौिावतारापुढं मानव कती

या दघ
ु टनेनं दलेली आहे . जपानला तसा भूकंप नवीन नाह . रोज सकाळ नेमानं

हावा तसा ितथं नेमानं भूकंप होत असतो.

यामुळं ितथ या सवच वाःतू भूकंपरोधी बनव याची

खबरदार घेतली जाते. तशी फुकुिशमा इथंह घेतली गेली होती.
खास द ता घेतली गेली होती. आठ रँटर ःकेल या भूकंपाचाह
होती. पण

या या दसपट नं जाःती तीोता असलेला ८.९

अनोखाच होता. तर ह

या अणुभ

या भूकंपा या साथीला अगडबंब
सु वात झाली.

या वाःतूंम ये अणूभ

या अस यामुळं तर

यव ःथत सामना करे ल अशीच

यांची बांधणी

रँटर ःकेल या भूकंपाचा अनुभव जपानलाह

यां या इमारती शाबूत रा ह या. पण दंु काळात तेरावा म हना यावा तशी
सुनामी आली. आ ण

यानंतर ितथं जी काह

यां या कैचीत सापडले या फुकुिशमा या वाताहतीला

अःमानी सुलतानी झाली ितचं उ रदािय व संपण
ू तया नैसिगक

ूकोपालाच

ायला हवं. तर ह

नाग रकां या सुर

या संकटा या आगमनाची पूवसूचना िमळाली होती.

यानुसार ितथ या

ततेसाठ ची उपाययोजना तातड नं अंमलात आण याची तजवीज कर यात आली. ूथम तीन

कलोमीटर या प रसरात या आ ण नंतर हळू हळू वीस
करायला वाव िमळाला.

कलोमीटरपयत या प रसरात या नाग रकांचं ःथलांतर

याचबरोबर ितथ या ू बया काबूत आण यासाठ चे ूय

करायचीह संधी िमळाली.

या तीन दघ
ु टनांमध या सांःकृ ितक आ ण सामा जक प र ःथतीमधील हा फरक ल णीय आहे .
यामुळं तुलनाच होऊ शकत नाह .

यां या तां ऽक बाबींचा वचार केला तर हा फरक अिधकच गडद होतो.

हरोिशमावर या अणुबॉ बम ये साखळ ू बया थांबव याचा कोणताह ूय
ू बया अिनयं ऽत र या तशीच चालू राहून महाभयंकर ःफोट
तो व वंस होता.

यांची

यापायी मालम ेची आ ण जी वताची हानी

झाला नाह . कंबहुना ती साखळ

हावा अशीच योजना होती. जाणूनबुजून केलेला
हावी हाच उ े श होता.

याची

या ी वा तीोता

यांची पूवक पना न हती, असाह दावा करता येणार नाह .
चेन बल या दघ
ु टनेला सदोष तंऽ ान कारणीभूत होतं. तसंच

या संकटाचा सामना करणा या कमचा यांची

अकाय मताह कारणीभूत होती. साखळ ू बया बंद हो यापूव च शीतीकरण यंऽणा बंद केली गेली.

यापायी

अणुभ ट या गाभा यातील उंणता वाढत जाऊन ती वतळू लागली. तर ह ितथं ःफोट झाला नाह . जी काह
हानी झाली ती ितथून बाहे र पडले या करणो सगाचा प रपाक होता. तर ह झाले या हानीची अितरं जत वणनंच
केली गेली आहे त असं आता पंचवीस वषानंतर ितथ या प र ःथतीचं सखोल अवलोकन क न काढले या
आंतररा ीय सिमतीचा अहवाल सांगतो.
आज ितथं परत वःती कर या या योजना रिशया आखत आहे .

यासाठ च आयएईए या संयु

रा ां या

अख यार तील आंतररा ीय संःथे या अनःकेअर या उपसिमतीनं चेन बलचं तपशीलवार अ ययन केलं. या
सिमतीत २१ रा ांचे ूितिनधी असतात.
अ व

याम ये जसे अ व धार

कंवा अणुऊजाधार रा

आहे त तशीच ना

ना अणुवीजकिं असले या रा ां या ूितिनधींचाह समावेश आहे . हा अहवाल िनःसं द धपणे सांगतो क Ô

Ôचेन बलमधील कमचार आ ण आप ी यवःथापनात गुंतले या एकूण १३४ जणांनाच
मानकापे ा जाःती माऽा िमळाली.

यांनाच

व करण

करणो साराची सुर

त

याधीची, रे डएशन िसकनेसची, बाधा झाली होती.

यात या २८ जणांचं िनधन झालं आ ण इतर दोन उकळ या पा यानं भाज यामुळं मृ यूमुखी पडले. आजवर
एवढ च जी वतहानी झाली.
या सिमतीत १९७३ पासून पोलंडचं ूितिनिध व करणारे ूा यापक
अहवालावर आधा रत एक सुटसुट त लेखह ूकािशत केला आहे .

यात ते

झ ब यू यावारोवःक

यांनी

या

हणतात, “About 381 000 people,

who have been engaged in the elimination of accident consequences, have been exposed to
radiation doses slightly above 100 mSv (milliSievert). It is presumed that a single dose of 2 000
mSv poses a risk to life. - The examinations of people engaged in elimination of accident
consequences indicate that those people are even healthier than the non-exposed individuals. ”
“"Fourteen years after the Chernobyl accident there is no scientific evidence of increased

cancer incidence, increased mortality or the occurrence of other diseases attributable to
radiation." On the other hand, a significant increase in the incidence of psychosomatic disorders
- concerning the respiratory, digestive and nervous systems - has been observed. But these
disorders are caused not by radiation but by fear. People are afraid that they have been exposed
to radiation or that they live on contaminated land and that any day they will develop cancer.”
या

दघ
ु टनेची

झळ

रिशयाबाहे र

सवात

जाःती

बसली

ती

पोलंडला.

परं तु

ितथ याच

वूोःत

या

िनयतकािलकाचे पऽकार मािसन रोटके वछ िल हतात क चेन बलपासून झाले या हानीइतक दस
ु र कपोलक पत
कथा शोधून सापडणार नाह .

या दघ
ु टनेत हजार या सं येनं नाग रक मृ यूमुखी पडले आ ण ितथली ल ावधी

हे टर भूमी पुढ ल काह शतकं तशीच वैराण राह याइतक ूद ू षत झाली या शु

थापा आहे त. युबेन, रिशया

आ ण पोलंड येथील असं य नाग रकांना ना करणो साराची वाढ व माऽा िमळाली, ना ितथं र ा या ककरोगा या
ूमाणात काह वाढ झाली. ितथं ज माला आलेली बालकंह गुटगुट त आ ण िनरोगी आहे त.

यां यात कोण याह

ूकारची वकृ ती आ या या वाता या केवळ दं तकथाच आहे त.
ह प र ःथती ू य दश सा ीदारांची आहे .
आखली जात आहे . साय ट फक अमे रकन या
छायािचऽणह केलं आहे .

हणूनच आज ितथं नाग रकांचं पुनवसन कर याची योजना
यातनाम िनयतकािलका या वाताहरानं तर ितथं जाऊन

यातील काह छायािचऽं इं टरनेटवर उपल ध आहे त.

यातली तीन उ लेखनीय आहे त.

एकात ितथं चालू असलेल ् सुपरमाकट दाखवलं आहे . दस
ु रं छायािचऽ दःतुरखु

वाताहराचंच आहे .

यात तो

कोणताह संर क पोशाख न घालता ितथं वावरताना दसतो आहे . ितस या छायािचऽात तर ितथं बहरलेला वसंत
आप या पूण दमाखात दाखवलेला आहे .
राहता रा हली फुकुिशमाची बात. ितथं तर भूकंप होता णीच साखळ ू बया आपोआप बंद झाली होती.
तर ह अथात अणुभ ट या गाभा यात या उंणतेचा पूण िनचरा झाला न हता.
ठे वणं आवँयक होतं. तशी
गायब झाली होती.

यवःथाह केली गेली होती. पण भूकंपा या ध

यासाठ शीतीकरण यंऽणा चालू
यापायी वःतृत ूदे शातील वीज

याचा फटका शीतीकरण यंऽणेला बसला. ती बंद पडली. अशा वेळ ती यंऽणा

जनरे टवर चालू ठे व यात येते. पण ितत यात

सुनामी आली. ितचं पाणी िश न हे जनरे टरह

डझेल

बंद पडले.

यावरह उपाय
होती. िशवाय
चालला.

हणून बॅटर वर ती यंऽणा चालू कऱ याचे ूय

झाले. पण तोवर उंणता हाताबाहे र जात चालली

सुनामीनं काह बॅटर ह बंद पाड या हो या. प रणामी आतली उंणता आ ण ितचा दबाव वाढत

यासाठ मग ती वाफ िनयं ऽत र या बाहे र सोड याचे ूय

हा वमधून सोडू न आतला दाब िनयं ऽत केला जातो, तशीच ह
वर या आवरणाशी अिभ बया होऊन
येऊन ःफोट झाला.

यातून है सोजन वायू बाहे र पडला.

त होतं.

यामुळं फार मो या ूमाणात

प र ःथतीत ितथले कमचार शूर लढव यांूमाणे
यांना दावणीला बांध याचा आटोकाट ूयास
या अणुभ

हानी झाली आहे

अणुभ ट वरचं संर क आवरण,

करणो साराचा ूसार झाला नाह .

या रा स बनू पाहणा या अणुभ

याह

यांशी झगडतच रा हले.

यांनी केला.

कंवा हो याची श यता आहे , याचाह

झाली आहे ती सवःवी भूकंप आ ण

या वाफेची इं धनन यां या

याचा हवेतील ऑ सजनशी संपक

या बंद कर याचा िनणय घेतला गेला असला तर

जवळजवळ दोन म हने उलटू न गे यावरह

करणो सारापायी नेमक

आढावा घेतला गेला आहे . आज

कती

या दघ
ु टनेला

करणो सारापायी एकह मृ यू झालेला नाह . जी काह जी वतहानी

सुनामीला बळ पडले यांची आहे . आयो डन-१३१ आ ण सी झयम या

करणो सार समःथािनकांचं उ सजन ज र झालं आहे आ ण
जाःती आहे .

यवःथा होती. पण

यात अणुभ ट या इमारतीवरचं छ पर उडालं. तर ह

क टे नमे ट क हर, सुर

आज जर

झाले. जशी ूेशरकुकरमधील वाफ से ट

यांचं ूमाण सुर

त ूमाणापे ा

कती तर

यांचे कोणते दंु प रणाम संभवतात हे काळच सांगू शकेल. माऽ चैन बल या अनुभवाव न

वनाकारण हबकून जा याचं कारण नाह . या करणो सारापैक काह परत जिमनीवर वा समुिात उत न ितथ या
अ नधा यावर पडू न रा हलेला आहे . नुक याच ितथ या सागर माशांचं या अनुषंगानं पर
यां यात

सुर

त

माऽेपे ा

वाढ व

करणो सार

आढळला.

माऽ

यां यामुळं

मानवी

ण केलं गेलं ते हा
आरो याला

धोका

पोच यासाठ वषभरात १६ कलो मासे खावे लागतील.
एवढं
सुर

होऊनह

जपानमधील जनमत अणुऊजा वरोधी झालेलं नाह . आप या अणुऊजा कायबमा या

ततेचा परत एकदा सखोल आ ण स वःतर आढावा घे याचा मनोदय तेथील सरकारनं ज र

आहे . परं तु जपान या मुंबईतील राजदत
ू ानं हे ह ःप

य

केला

केलं आहे क अणुऊजा कायबम िनधा रत योजनेूमाणेच

राबवला जाणार आहे . आज िमतीला तेथील एकूण वीजिनिमतीत अणुऊजचा वाटा २५ट के आहे . तो ४१-४२
ट

यांवर ने याचा कायबम ितत याच जोमान राबवला जाणार आहे .
चेन बलवर ल आंतररा ीय अहवालात हे िनःसं द धर या सांिगतलं गेलं आहे क ितथ या करणो सारापायी

जतक आरो यहानी झाली नाह िततक अणुसस
ं गा या ख याखो या, बहुतांशी अितरं जत भीतीपोट च झालेली

आहे . आप या अवतीभवती

करण साराची भयावह माऽा आहे आ ण

आप याला आज ना उ ा िन

याचा सतत मारा होत अस यामुळं

तपणे ककरोग मासणार आहे ह भीती सतत मनात बाळगत रा ह यामुळंच

ितथ या नाग रकां या आरो याला बाधा पोचली आहे .
ते हा आता आप यापुढं िचऽ ःप

आहे . िनणय आप याला

यायचा आहे . जैतापूरसकट आप या अणुऊजा

कायबमाचं भ वत य आप यालाच ठरवायचं आहे . Ôभय इथले संपत
भावना मक पातळ व न

यायचा क

ववेकाची कास धरत

ू येकानं करायला हवा. मंगेश पाडगावकर
जगायचं? रडत रडत क हसत हसत?Õ
( २६१८ श द )

नाह Õ, असा नारा करत आपला िनणय

या वषयीचं धोरण ठरवायचं, याचा

वचारतात तोच ू

ू येकानं ःवतःलाच

वचार आता

वचारायला हवा, Ôकसं

